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فرانسه
دستگيری دانش آموزی به خاطر انتشار کاريکاتور

در فرانسه موجی از دستگيری در مقابل آنچه رسما ً بدان »تأئيد و تمجيد از تروريسم« گفته می شود به راه افتاده
است .به ما گفته اند که ھجوم به دفتر نشريه چارلی ابدو برابر ھجوم به آزادی بيان و آزادی مطبوعات بوده و بايد
از آن ھا دفاع نمود .اما عکس العملی که در مقابل آن صورت گرفته است درست خالف آن می باشد .و حال ھر
اظھار نظر ،ھر سخن کنايه آميز ،ھر انتفاد ،ھر بذله گوئی ،ھر قدر ھم که شوخی يا طنزآميز باشد با سرکوب روبه
رو گشته ،مجازات می گردد .قصد آنھا اين است که آزادی اظھار نظر را به کلی محدود نمايند ،اينبار نيز با اين
بھانه که به خاطر مبارزه با تروريسم می باشد.
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جوان  ١۶ساله ای را که در مقابل تصوير وھن آميزی در چارلی ابدو ،تصوير ديگری را در فيس بوک خود منتشر
ساخته بود به اين اتھام دستگير نمودند که قصد داشته است از تروريسم دفاع نمايد .به گزارش کانال سوم فرانسه
پيامی که بايد به جوانان برسد اين است که بايست به مسؤوليت خويش در قبال تروريسم آگاه باشند ...البته با ترساندن
و سانسور!
اقدام دولت فرانسه برای مقابله با حمايت از ترور
قوانين مبارزه با تروری که در نومبر  ٢٠١۴به تصويب رسيده است اکنون در سراسر اين کشور به دقت پياده شده
و احکامی به سرعت صادر می شوند .وزير کشور ،برنارد ِشرنو قصد دارد بدينوسيله از تأئيد رفتار وحشيانۀ
تروريست ھای داخلی و حاميان آنھا و نيز از بسيج افراد برای آنھا جلوگيری نمايد .نخست وزير فرانسه ،مانوئل
والز در بارۀ ھدف اين قانون گفته است» :نژادپرستی ،سامی ستيزی و تأئيد تروريسم جنايت می باشند« .اما وی در
بارۀ توھين و تبعيض نسبت به مسلمانان و مسيحيان چيزی نگفته است.
ميشل واکوز ،وکيل مدافع يکی از متھمينی که به خاطر جانبداری از برادران کواچی در شھر شتراسبورگ به زندان
محکوم گشته است ،مسأله ای را که اکنون دستگاه قضائی فرانسه با آن مواجه است چنين شرح داده» :در اينترنت
 ۴٠٠٠٠پيام تويت در گردش است که به طرفداری از تروريست ھا می باشند .با ھمۀ اين افراد چکار می خواھند
بکنند؟ آيا زندان ھا برای پذيرش اين  ۴٠٠٠٠که جوک ھای بد در تويتر نوشته اند ،آمادگی دارند؟«
در اورلئان برای جوانی  ۶ماه زندان بريدند ،زيرا در مقابل جمعی از افراد پوليس فرياد زده بود »زنده باد
کالشنيکف« .عالوه بر آن او را به پرداخت  ٢٠٠يورو به ھر يک از آن چھار پوليس محکوم نمودند .گويا وی به
ھنگام گفتن آن سخن مست بوده است.
اين کار به ممنوعيت به کار بردن برخی از الفاظ در رايش سوم شباھت دارد .در فرانسه کافيست کسی کالشنيکف
بگويد تا او را به زندان بيندازند .زيرا گويا با يک چنين اسلحه ای به کارکنان چارلی ابدو تيراندازی شده است.
قانون جديد مبارزه با تروريسم از  ١۴نومبر رسميت يافت و اکنون با سوء قصدی که صورت گرفته به کار می
ت« فرانسه نام نھاده اند ،زيرا دستجات حامی حقوق شھروندی آن را
رود .مخالفان اين قانون آن را »پاتريوت اَک ِ
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مخالف دموکراسی ارزيابی می کنند که برای دولت حقوق بسياری قائل شده و دست آن را برای خيلی کارھا باز می
کند.
آنچه بيش از ھمه مورد سؤال است اين که در قانون مزبور برای کسانی که مايل به تروريست شدن ھستند ،مسافرت
به خارج را ممنوع نموده و فعاليت سايت ھای اينترنتی را که از تروريست ھا حمايت می کنند ممنوع نموده اند ،آنھم
بدون اين که در موارد مشخص دادگاه حکم مربوطه را صادر نموده باشد .بدينقرار فرانسه ديگر از قانونمداری
خارج شده و سانسور بر آن حاکم گشته است.
يک انجمن فرانسوی مدافع حقوق اينترنتی قانون مزبور را »نامناسب و خطرناک« ارزيابی نموده و به شدت
محکوم کرده ،خواھان بررسی آن از جانب دادگا ِه قانون اساسی شده است.
بيان ترور و زياده گوئی در حال نقض شدن می باشد و
به نظر می رسد که به خاطر موقعيت حا ّد فعلی،
مرز ميان ِ
ِ
اکنون ھر سخن ناچيز نيز با قانون ضد ترور تفسير گشته ،ھر بيان حاوی عدم رضايت و ھر انتقاد به نظام فرانسه
معمول حکومت ھای پوليسی است .به قصد دفاع از آزادی
يا اسرائيل به شدت مجازات می گردد و اين ھمان منطق
ِ
بيان آن را محدود می نمايند.
آنچه موجب شگفتی است اين که در فرانسه در واقع حمايت و تفاھم برای کسانی که گفته می شود سوء قصد نموده و
فعاليت ھائی نيز می کنند ،وجود دارد .ھمانگونه که گفته شد در صورت ھر اظھار نظر کتبی در تويتر يا ساير
بيان ترور تعبير شود ،درھای زندان گشوده گشته ،ده ھا ھزارتن
رسانه ھای اجتماعی و يا ھر بيان شفاھی که به ِ
زندانی خواھند شد.
دولت فرانسه از يک سو مدعی حمايت از آزادی بيان بوده از سوی ديگر وقايع اخير را دليل برای محدود نمودن
آزادی بيان ساخته است .اما روزنامه نگاران چارلی ابدو با سخن به قتل نرسيدند بلکه با تيراندازی و اسلحه.
نوبت زندانی شدن ديو ُدنه

به طوری که از جانب مقامات قضائی فرانسه اعالم گشته است ديودُنه به اتھام تأئيد و تمجيد از تروريسم دستگير
شده است .بيش از ده تن از نفرات پوليس صبح زود ،ساعت  ٧به خانه او رفته ،ھمۀ اطاق ھا را جست و جو نمودند
و او را مجبور به خالی نمودن جبب ھايش کردند .آنگاه او را در مقابل چشمان فرزندانش با خود بردند.
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سانسور
آزادی ھنر ،طنز و کنايه ديگر نمی تواند به صورت نقد اجتماعی در صحن نمايش مورد استفاده قرار گيرد.
ِ
ت حاکم از تروريسم حمايت نمايد ،فقط کافيست
مطلق ،اعمال و حاکم گشته است .در صورتی که کسی از ديد قدر ِ
سخنی را بگويد تا وی را مجرم ارزيابی کنند .آنھا ھر کسی را می توانند به تروريسم محکوم نمايند و برای اينکار
لزومی ھم ندارد دليل چندانی در بين باشد.
ت تحميلی ،يک دختر  ١۵ساله است .او را دستگير نمودند زيرا گفته بود کواشی ھا
تازه ترين قربانی اين سياس ِ
»برادران من می باشند« .اين بدان معنی است که فرانسه در راه رفتن به سوی دستگيری ھای وسيع می باشد.
ديودُنه را فقط دستگير نکردند ،بلکه سايت او در اينترنت “ „quenlplus.comرا نيز بالفاصله بستند.
برگرفته از بلوگ  ٢٠ – alles-schallundrauchجنوری ٢٠١۵
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/01/frankreich-schuler-wegen-karikatur.html

يادداشت:
با تشکر از ھمکار عزيز ما آقای »بھشتی« به خاطر ارسال اين گزارش مستند ،بايد بنگاريم:
تجربۀ عملکرد دولت امريکا به خوبی نشان داد که حادثۀ  ١١سپتمبر ،درواقع پي راھن عثم انی ب ود ک ه سي ستم در ک ل
جھت تشديد اختناق و سلب آزاديھای دموکراتيک در داخل و لشکر کشی ،تخريب و غ ارت من ابع ک شور ھ ای ديگ ر
بدان نياز داشت ،و جھت رفع ھمان نيازمنديھا با تمام قدرت از آن پيراھن عثمان سود جست.
اينک  ١١سپتمبر فرانسوی به گفتۀ »تيری مي سان« اتف اق افت اده ،از قب ل معل وم ب ود ک ه اس تعمار فران سه بع د از ي ک
قرن ،خود را به خواب زدگی ،دوباره ضرورت »بيداری استعماری« خ ود را ب ه ھمگ ان بنمايان د و در نتيج ه ض من
تشديد اختناق و سلب آزاديھای دموکراتيک در داخل فرانسه ،کشور ھای چندی را نيز به خاک و خون بکشاند.
آنچه مسلم است اين که از يک سو اژدھ ای اس تعمار ب دون آش اميدن خ ون خلقھ ا زن دگی نم ی توان د و از جان ب ديگ ر
آزادی مطبوعات فقط زمانی می تواند وجود داشته که افراد بخواھند در س تايش از اس تعمار ب ا ھ م م سابقه بگذارن د و
به محض آن که از چنين خطی عدول نمايند با برچسپ و بھانۀ تروريزم سرکوب خواھند شد.
ادارۀ پورتالAA-AA
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