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 Political سياسی

  
  نوشته عصام االمين

   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١٢ سپتمبر ٢٨

  

  :امريکا و مسلمانان

 نھفته است» آزادی بيان«آنچه در پس 
  

ی که اخيراً نشان داده شده  عليه ويديوئا در مصر و ليبيامريکاھزاران مسلمان خشمناک در مقابل کنسولگری ھای 

و به عمد به پيامبر اسالم توھين نموده و تصوير نادرستی از وی نشان ) از دو ماه پيش در اينترنت بوده(است، 

اعتراضات مزبور به سرعت به يمن، تونس، سودان، مراکش، سرزمين ھای فلسطينی، . می دھد اعتراض نمودند

به ظاھر عوامل القاعده از آشوب مقابل .  کشورھا گسترش يافتندعراق، بنگالدش، پاکستان، ايران و ساير

کنسولگری در بنغازی سوء استفاده کرده، به تظاھر کنندگان نفوذ و به ساختمان آن، بمب ھای آتش زائی پرتاب 

  . وجه قابل توجيه نمی باشند روشن است که اينگونه کارھا به ھيچ. نمودند

، در ضمن عمليات خشونت آميز مزبور جان ا در ليبيامريکا، از جمله سفير ]١ [سفانه چندين کارمند بی گناهأمت

خاطر قتل ه  القاعده به انتقامجوئی بۀبه نظر کارشناسان اين تھاجمات می تواند پاسخی به دعوت سرکرد. باختند

  .ئی به انجام رسيدامريکامعاون وی باشد که دو ماه پيش توسط يک ھواپيمای فاقد سرنشين 

 ١٩٨٩ھان، ديگر اين آتش افروزی ھای دائمی را نمی تواند تحمل کند، از آيات شيطانی سلمان رشدی که در اما ج

 در فلوريدا يک جلد ٢٠١٠، تا پدر روحانی ديوانه ای که در ٢٠٠۵منتشر شد گرفته، تا کاريکاتورھای دنمارکی در 

بر طبق اطالعات موثق . پيش به نمايش گذاشته شدلم بی نھايت وحشت انگيز که چند روز فقرآن را سوزاند و تا اين 

نام ناکوال ه  مصری است، جنايتکاری ب–ئی امريکابطی ضد مسلمان ق ایھوع آور مزبور کار يک افراطی گرلم تف

 ھزار دالر جريمه محکوم ٧٩٠ ماه حبس قابل تعويق و پرداخت ٢١خاطر کاله برداری بانکی در کاليفرنيا به ه که ب

 نفر ھنرپيشه تھيه ۶٠ اندکی در سال گذشته، با شرکت ۀلم مزبور با سرمايف گزارشات مطبوعاتی طبق. شده بود

عالوه ه ب. لم مربوط به پيامبر اسالم می باشدبه آنھا گفته نشده بوده که اين فگشت که تازگی اظھار نموده اند ھرگز 

لم برداری بدان افزوده گشته ی آنان و پس از فآگاھگوھای توھين آميز مزبور بدون  و آنھا مدعی ھستند که اکثر گفت

 گذشته در يکی از سالن ھای سينمای ھاليوود به نمايش گذاشته، با عدم موفقيت روبرو گشت و جونلم در اين ف. ستا
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 - ساله که او نيز يکی از افراطيون قبطی مصری٧٠ آن با موريس صادق ۀسپس تھيه کنند. کسی بدان توجھی ننمود

ناکوال از وی می خواھد که به .  تماس گرفت، باشد و از چندين دھه پيش عليه مسلمانان تبليغ می کندئی میامريکا

  .  مزبور حمايت نمايدفلملحاظ مالی و انتشاراتی از 

نام تری جونز تماس می گيرد که ھمان پدر ه طبق اطالعات اسوشيتد پرس سپس صادق با يکی از دوستانش ب

که جونز در  با اين. د گشته استزنخاطر دعوت از عموم برای سوزاندن قرآن زباه  بروحانی اھل فلوريداست که

مبر آن را به نمايش گذارد و عليه پيامبر  سپت١١دارد در سالروز  تبليغ نمود که قصد فلموبسايت خويش برای اين 

ار اندک توانست موفق به دادگاھی نمايشی بر پا خواھد نمود، با ھمه تبليغاتی که وی کرد، بسي) ص(اسالم محمد 

 دقيقه ١۴ فلم تن نيز به تماشای اين ۵٠مبر حتّا طوری که تا اوائل سپته ب. جلب نظر رسانه ھا و افکار عمومی گردد

  .ای در يوتيوپ نرفته بودند

ست  در اختيار دارد، در وبسايت ھای متعددی که داشته اد باالئی از نشانی پست الکترونيکآنگاه صادق که ليست بلن

.  مزبور می نمايدفلمعربی ۀ و در فيس بوک خويش آغاز به تبليغ ميان رسانه ھا و خبرنگاران مصری برای نسخ

کوشش ھای وی جلب توجه برخی از روزنامه نگاران مصری را می کند و آنھا نيز اقدام به اطالع رسانی وسيعی 

مبر در مقابل سفارت سپت ١١ت به تظاھراتی در دعو» الناس« ماھواره ای سلفيستی ۀچند روز بعد شبک. می نمايند

 از عموم اکه خبر آن پخش می شود، گروه ھای مشابه الناس در ليبي ھنگامی. عمل می آورده  در قاھره بامريکا

در اين فاصله االزھر که پايگاه اصلی . دعوت می کنند که در ھمانروز در بنغازی تظاھرات وسيعی صورت گيرد

 مزبور را محکوم نموده، با اينحال به پاسخگوئی مناسب و متين بدان نيز فلمکه  است، با اينحاکميت مذھبی سنّی 

  .توصيه کرده است

کدام از   که بزرگترين حرکت اسالمی در اين کشورھاست در ھيچاجالب اينجاست که اخوان المسلمين مصر و ليبي

 آن جنبش مزبور روز بعد دعوت به راھپيمائی جایه ب. اين دو کشور کوچکترين اعالنی در قبال آن ننموده است

 مزبور را محکوم فلم و گروه ھای اسالمی جھان اسالم به شدت ءدنبال آن علماه ب. مبر می نمايد سپت١۴ونی در ميلي

سازمان کليسای قبطی در قاھره و نيز شخصيت ھای برجسته و . نموده و به انجام تظاھرات ديگری دعوت کردند

 مزبور را به صراحت محکوم نموده و بيم خويش را از تأثيرات آن بر فلم امريکا در مصر و سازمان ھای قبطی

که قادر گردد به آتش   موھن، ناکوال، به اميد اينفلم اين ۀتھيه کنند.  اعالم نموده اندنروابط ميان مسلمانان و مسيحيا

ورنال را گول زده و مدعی می شود که از  جداگانه واشنگتن پست و وال استريت ژۀمزبور دامن زند در دو مصاحب

اما وی به .  مزبور را توليد نموده استفلم يھودی ۀ اسرائيلی بوده و با جمع آوری سرماي- ئیامريکايھودی تباران 

از آنجائی که گروه ھا و علمای اسالمی .  رسيده بود،مقصود خويش که جريحه دار ساختن احساسات مسلمانان باشد

چوب ھای مربوطه را نشناخته و درک نمی کنند، به سادگی در جريان اين جدال، تحريک گشته و و پيروانشان چار

خاطر اسالم ستيزی ه ويژه به د نموده است، بئي را محکوم می کنند که ھجوم شديد عليه دين آنھا را تأامريکادولت 

د ئيايت بوده و از جانب دولت نيز تأوسيع و اقدامات ضد اسالمی که در آن کشور شايع و در دھه ھای اخير مورد حم

  .گشته است
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  »به شرط... آزادی بيان «

قائل (البته مأموران مسلمان، علمای زعيم و رھبران فکری مسلمانان می بايد محدوديت ھای جوامع فرنگی الئيسيته 

گوی جّدی ميان  و فتاما با توجه به فقدان گ. و سنت ھای دموکراتيک آن را درک نمايند) به جدائی دين از حکومت

 و فعاالن اسالمی از سوی ديگر و نيز با توجه به تأثيرات ء از يکسو و علماامريکاسياستمداران و رھبران فکری 

 ھيچ امريکا در دھه ھای اخير، به سختی می توان اظھار داشت که دولت امريکا ۀتاريخی سياست اسالم ستيزان

 را امريکاکه اينگونه اتفاقات، پرنسيپ ھا و منافع   نداشته است، با اينبرداری و انتشار اين ويديوفلمدخالتی در 

  .نقض می کنند

  .بی اعتمادی ھا و سوء تفاھمات موجود ميان طرفين عمدتاً با دو دليل قابل توجيه می باشند

 و نه روی اامريک مسلمانان ۀ به لحاظ سياسی و فرھنگی واقعاً نه روی جامعامريکا ۀ از جانب اياالت متحداوالً 

 عکس با آنھا به ويژه در سطح ملی فقط از ديدگاه هدرست ب. حرکت ھای اسالمی در سراسر جھان حساب می شود

 از جانب سياستمداران و امريکا مسلمانان ۀاين است که در بسياری از موارد جامع. امنيتی برخورد می گردد

  . مدنی مورد بی اعتنائی قرار داردۀبنيادھای جامع

 عمومی و رسانه ھا را در کنترل خويش گرفته اند که ورود ۀ تا کنون بسياری از دشمنان مسلمانان آنچنان عرصثانياً 

 واقعی گشته است که گاھی نيز عواقب ۀھر شخصيت مسلمان در دولت و سازمان ھای کشوری تبديل به يک مبارز

 به دشمنان و قاتالن مسلمانان تعبير می چنين است که از حزب جمھوريخواه اصوال. پرھزينه ای برای آنھا دارد

خاطر ه که از پذيرش آنھا در حزب دموکرات نيز جز در سطح آرزو نمی توان سخن گفت، و اين ب گردد، در حالی

 ھمچنان امريکا مسلمانان ۀدر اين ميان جامع. ترسی است که آنھا از متھم شدن به حمايت از تروريست ھا دارند

 دشمن مسلمانان است در سراسر گيتی در اذھان و دلھای مسلمانان جا امريکاشت غالبی که رانده شده و اين بردا

  .افتاده است
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آنھا احتماال بيش از اغلب افراد به ارزش آزادی . ئی در نقش برگ حکمی درآمده اندامريکااين است که مسلمانان 

که   نمايند، البته در صورتیءساير نقاط جھان ايفا و امريکان کننده ای را ميان ييعقيده پی برده و می توانند نقش تع

پس از ھر . به آنھا در گفتمان سياسی واقعا جائی داده می شد و احساس می کردند که حرمتشان نگاھداشته می شود

» احساساتی«ئی مدعی می شوند که عکس العمل امريکاواقعه ای که پيش می آيد بسياری از مأموران و کارشناسان 

استدالل اصلی آنھا ھمواره .  فقدان تحمل آزادی بيان از جانب دين آنھاستۀلمان در سراسر گيتی نشاندھندھزاران مس

زيرا گرانيگاه اين ارزشھا بر آزادی عقيده و بيان . مبتنی بر ناھمسازی اسالم با ارزش ھای دموکراتيک بوده است

و قرار دادن مسلمانان در موضعی است » مدن ھابرخورد ت«مسلم است که ھدف آنھا جا انداختن . استوار می باشد

  .که ھمواره در تنش با غرب بوده و محکوم به تحّجر گردند

  

  مسلمانان به حمايت از آزادی بيان

جای کمونيستھا فعاليت شده است و اگرچه اينکار در آغاز ه از پايان جنگ سرد بدين سو برای جايگزينی اسالم ب

 ۀ مناسبی در اختيار جنگجويان حامی نظريۀمبر توجيه و زمين سپت١١انه ضربات سفأموفقيت آميز نبود، اما مت

ل توجھی در آژانس ھای دولتی و طوری که آنھا از آن زمان، نفوذ قابه ب. کور قرار داده استذتخاصم آميز م

ا مؤثر و در جھت والن درجه باال داشته و توانسته اند بر اقدامات سياسی، راھکارھا و چگونگی پياده کردن آنھؤمس

و (اين سياست در سراسر گيتی سازمان ھای اسالمی و فعاالنشان ۀ در نتيج. گسترش اين بينش جھانی تبليغ نمايند
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عنوان مستعِد تھديد، مشکوک و دشمن ه تحت نظر قرار داشته و ب) حتّا در بسياری از موارد افراد معمولی نيز

  . مخالف آن برايشان به اثبات رسيده باشدهک حاکميت، با آنھا رفتار شده است، مگر اين

بی شک مسلمانان در سراسر جھان نسبت به توھين به عمد و معرفی موھن از پيامبر و قران مجيد بی نھايت حساس 

با اينحال از صده ھای گذشته صدھا کتاب، مقاله، خطابه و ساير اسناد وجود دارند که دين اسالم و رسول . می باشند

که موجب خشم يا وحشت و خشونت شده  آن را به شدت مورد انتقاد و حمله قرار داده اند، بدون اينو کتاب مقدس 

گو و تبادل  و غالب علمای اسالم خواھان گفت. در نظر نخست اين توھين ھا نيستند که موجب ايراد می باشند. باشند

اما آنچه که در .  تاريخی مربوطه می باشند حقانيت مبانی عقيدتی، اصول و تفاسير اسالمی و واقعياتۀدليل در بار

 حمالت مزبور می باشد که کوشش شده است زندگی و تاريخ ۀ گذشته تفاوت دارد نحوۀاتفاقات مربوط به دو دھ

 تطوری که حيات وی به نحوی تحريف آميز و شخص وی به شده مربوط به بنيانگذار اسالم را تحريف نمايند، ب

عنوان دروغگوئی فاقد خرد و ترسو و ھوسبازی ديوانه، قاتل، دزد، ه وی را ب. استموھن به تصوير کشيده شده 

برده فروش، خانم باز، بچه باز و منحرف به لحاظ جنسی معرفی و زنان وی را انسانھائی نادان، فاحشه يا بردگان 

اما نبايد اشتباه . ت آورددسه کار ساده ای نيست که فرد از اين توصيفات برداشت مثبتی ب. جنسی قلمداد نموده اند

ھدف فقط اين بوده است که مسلمانان را تحريک کنند و آنھا را به دفاع بکشانند، آگاه . مقصود اينھا نبوده است: کرد

  .که بسياری از آنھا خشمناک گشته و از خود به شدت و حتّا با خشونت عکس العمل نشان خواھند داد بر اين

که به نمادھای مذھبی آنھا به نحوی شرم آور حمله می  ه بنظر می رسد به محض اينک اما چرا اکثر مسلمانان چنان

  شود به اين سادگی خشمناک می گردند؟

برای جوامع غربی که دين از حکومت جداست، باالترين ارزش ھا دفاع از جان انسانی است و اين آئين را بر ساير 

شمار می رود، ه  اسالمی مقدس بۀکه زندگی انسان در جامعدر مقابل آن درست است . جھات زندگی مسلط می دانند

: به سخن ديگر. يت داردحيامبر و کتاب مقدس برای آنھا ارج اول احترام به پۀاما نگھبانی از نظام عقيدتی و در درج

اکثر مسلمانان بر اين عقيده اند که خشونت به عمد و توھين به پيامبر يا به کتاب مقدس بدترين شکل نقض حقوق 

حق در ه گونه اعمال خشونت آميزی را که ناشی از خشم ب وجه زعمای واقعی اسالم ھيچ اما به ھيچ. بشر می باشد

مسلم است که انسانھا برای حفظ صلح و تفاھم ميان جوامع . د و نه توجيه می کننديئمقابل اينگونه اظھارات باشد نه تأ

و فرھنگ ھا، در جھانی مملو از فرھنگ ھای گوناگون، می بايد نظام ھای ارزشی ساير فرھنگھا را درک نموده و 

تضاد مستقيم با اصول که در  که مورد قبولشان نباشند، البته در صورتی مورد احترام قرار دھند، حتّا در صورتی

  .زيربنائی و ارزش ھای خودشان نباشد

اگر در يک چنين شرايطی که يکی نسبت به نظام ارزشی ديگری آگاھی داشته و بداند که موج خشم مردم چه بار 

گرانی را در بر خواھد داشت، می بايست يک چنين اعمال ھدفمندی به ھمانگونه توصيف گردند که در واقع می 

  .ترين شکل تحريک نفرت و خشمبد: باشند

 می تواند آزادی ھنر و بيان را در صورتی که موجب تالشی روابط انسانی گردند با حفظ اصل امريکااما چگونه 

  واالی خويش تلفيق نمايد؟

اظھارات «يا » تحريک خشونت« برای حفظ آزادی بيان در اولين بند الحاقی تحت عنوان امريکادر قانون اساسی 

 دادگاه عالی به اتفاق آراء حکم مشھوری را صادر نمود که بر ١٩۴٢ در سال (“fighting words„)» زآتش افرو

خودی خود ه عنوان اظھارات آتش افروز يا وھن آميز آن اظھاراتی تلقی می گردند که لحن کالم آنھا به ب«طبق آن 

کار بردن يک چنين اصلی به سادگی ه با ب. »جراحت بار بوده و دارای اين بار باشد که مستقيما صلح را به ھم زند
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محدودی را که اينگونه سخنان می توانند موجب جراحات فوق ۀ می توان تعادل ميان حفظ آزادی بيان و موارد ويژ

  .العاده گشته، ھماھنگی و صلح ميان جوامع ، فرھنگ ھا و کشورھا را متالشی سازند، برقرار نمود

  

  نگستان چگونه است؟اما واقعيت آزادی بيان در فر

دولت ھا و سازمان ھای جامعه مدنی در فرنگستان مدعی ھستند که آزادی بيان و اجتماعات سنگ زيربنای 

ھر بار که کسی به عمد بکوشد احساسات مسلمانان را نسبت به پيامبر يا کتاب مقدس . شخصيت دموکراسی آنھاست

عکس العمل «ا از علت درگيری دفاع نمايند و تأثيرات آن را بر آنھا تحريک نمايد، به آزادی بيان استناد می کنند ت

 تھاجم چھيبا اينحال خشونت از جانب مسلمانان پاسخ قابل پذيرشی در قبال . نفی نمايند» ھای احساساتی مسلمانان

  .بدجنسانه و دشمنانه ای نيست

را ھنگاميکه موضوع به احساسات  يا که آنآيا واقعا فرنگستان به آزادی بيان باور دارد : اما کمی عميق تر بنگريم

که در بخش  ھنگامی. صورتی دوگانه مطرح می سازد؟ ببينيم واقعيت چگونه استه مسلمانان می رسد بيشتر ب

عمل آمد، تا ويديوی آتش افروز مزبور را از يوتيوپ بردارند، شرکت گوگل ه خصوصی، در گوگل کوشش ب

 خويش مبنی بر حمايت از آزادی بيان اشاره نمود، حتّا در صورتی نيز که بالفاصله و به درستی به سياست دائمی

ه اما ب).  با اکراه جلوگيری نموداو از انتشار آن در مصر و ليبي(مربوط به گفتمانی باشد که مطلوب آنھا نباشد 

 ايجاد که مشکلی  گزارش کرده است، گوگل بدون اينYewish Press يِويش پرس گستطوری که در اول ماه ا

 ھا فلمبسياری از اين «زيرا . آنھا را نيز بسته استۀ ارندذ ويديو را حذف نموده و حساب مربوط به گ١٧١٠شود 

 مزبور گوگل حساب ۀبنا بر اطالعات روزنام. »مربوط به تکذيب ھولوکاوست و دفاع از تکذيب کنندگانش بوده اند
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اقبين سامی ستيزی در استراليا از او شکايت کردند،  ساعت پس از اينکه گروھی از مر٢۴مربوط به شخصی را 

  .بست

مأموران اسرائيل فيس بوک را مجبور نمودند حساب مربوط به بسياری از فعاالن حامی فلسطين را ٢٠١١ جوندر 

 سفر مشترکشان بدان کشور ۀاسرائيل از فعاالن مزبور بدين خاطر شکايت کرده بود که مشغول بوده اند برنام. ببندد

محکمی را در اينترنت منتشر ۀ اما آنھا واقعا کوشش کرده بودند بياني.  برای ايجاد اغتشاش در آنجا تنظيم نمايندرا

که آنھا علی  البته برای اسرائيل کار ساده ای بوده است که ويزای فعاالن مزبور را لغو نمايد يا در صورتی. سازند

اما .  پافشاری می کردند از ورود آنھا به کشور جلوگيری نمايدرغم تمام آن آقدامات باز ھم بر ورود به اسرائيل

  .وجه دعوتی به خشونت نکرده بودند که بستن حساب ھای آنھا را توجيه نمايد فعاالن مزبور به ھيچ

اما .  از مواردی که سخنرانی ھای نفرت آميز و تحقير کننده سانسور شده اند اطالعی نداشته باشندامريکاشايد مردم 

جھان اسالم بسياری در جريان امور بوده و از اقداماتی که در ضديت با پرنسيپ ھای مورد ادعا می باشند در 

اگر بر اساس درخواست خارجيانی مانند دادستان کل اسرائيل يا يک گروه مراقب : شايد شما از خود بپرسيد. آگاھند

شود   يا حساب افراد را ببندند، چگونه است که میاستراليائی فيس بوک يا گوگل می توانند ويديوئی را حذف کرده و

 اين کشور نتوانند يک چنين درخواستی را مطرح ۀ يا يکی از مأموران عاليرتبامريکاادعا نمود که رئيس جمھور 

 با تمام نيرو از ٢٠٠٩ن را از ياد نمی برند که ، خانم کلينتامريکا وقت ۀمور عاليرتبأنمايد؟ مردم دخالت شديد م

 ھا يا بستن حساب فلماينھا به خاطر مخالفت با حذف . و فيس بوک در حمايت از جنبش سبز ايران اقدام نمودگوگل 

خاطر اعتراض به رياکاری و معيارھای دوگانه ايست که مأموران و مجموعه ھای ه شود، بلکه ب افراد گفته نمی

  .اقتصادی در رابطه با اندوه مسلمانان اعمال می نمايند

 گذشته در بسياری از کشورھای اروپائی قوانينی وضع شدند که ھر اظھار نظر يا نوشته ۀاين در سه دھعالوه بر 

 کتابی از فيلسوف ١٩٩۵. ال برد، جرم انگيز می شمارندؤای را که روايت رسمی ھولوکاوست را به زير س

او را به تکذيب . »ائيلاسطوره ھای بنيانگذار سياست اسر«فرانسوی روژه گارودی انتشار يافت تحت عنوان 

ديد کتاب مزبور جتی عليه وی مطرح نمود و سپس چاپ دنبال آن دولت فرانسه شکايه ھولوکاوست متھم کردند و ب

 ھزار فرانک ٢۴٠ گارودی را مقصر اعالم نموده وبه چندين سال حبس تعليقی و پرداخت ١٩٩٨. ممنوع گشت

خاطر ه  ب١٩٨٩ريش بر اساس حکم جلبی که در سال توينگ در ا انگليسی داويد ايرۀ نويسند٢٠٠۵. محکوم نمودند

ھولوکاوست را ساده انگارانه و فوق «تکذيب ھولوکاوست صادر شده بود، مقصر شناخته شد، بدين جرم که گويا 

عالوه بر اين ھا در . م ساختندوی را به سه سال حبس محکو. »العاده کم اھميت جلوه گر نموده و تکذيب کرده است

ه که ب نام احمد فراز در لندن به سه سال زندانی محکوم گشت، پس از آنه  يک انگليسی مسلمان ب٢٠١١بر مدس

نشريه ای که وی . مقصر اعالم شده بود» پخش چندين کتاب که جزو نشريات تروريستی به حساب می آيند«خاطر 

معاليم ( مصری سيد قطب ۀز نويسندخاطر عرضه نمودن آن در کتابفروشی خود مقصر شناخته شد، کتابی بود اه ب

  ).فی طريق مايلن اشتاين
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 بخشی از اصولی است (Englisch First Amendment) امريکا الحاقی به قانون اساسی اياالت متحده ۀاولين ماد

 ١٧٩١قانون مزبور که در سال . تلقی می شود)  حقوق اساسیۀمجموع ( “Bill of Rights„  که تحت عنوان 

کنگره اجازه ندارد قانونی وضع نمايد که دين رسمی موضوع آن باشد يا آزادی «:  است بدين قرار استوضع شده

که تجمع نموده و از دولت برطرف سازی شرايط  انتخاب دين، آزادی بيان و مطبوعات يا حق ملت را مبنی بر اين

  ]تالکسکاال[»  نمايد، محدود نمايدءنامطلوب را تقاضا

مبر حکم ھای بسيار  سپت١١در واقع از . ننده می باشد بيش از اينھا اخطار کامريکالکرد دولت اما تازه ترين عم

 الحاقی تلقی می شدند، ۀخاطر محدود نمودن فعاليت ھائی که تا آن زمان در چتر حمايت اولين ماده شديدتری ب

  .صادر شده اند

 سال پيش مقيم نيويورک می باشند، جاويد ٢۵ماھواره ای که از ۀ  دو تن از سھامداران يک شبک٢٠٠۴در سال 

از يک سازمان تروريستی خارجی حمايت مادی می « اقبال و صالح الحوال، از جانب دادستانی متھم شدند بدين که 

 ماھواره ای المنار را که متعلق به حزب هللا می ۀئی خود برنامه ھای شبکامريکازيرا آنھا برای مشتريان » نمايند

بدين دليل که ديسک ھائی « اِف بی آی نيز خانه و محل کار اقبال را تجسس نمود، زيرا او . نمودند باشد، پخش می

  . ماه حبس محکوم گشت۶٩ مجرم شناخته شد و به ٢٠٠٨اقبال . »را در اختيار داشته است مشکوک بود

ا به حبس ابد نيز محکوم مبر محاکماتی عليه مسلمانان آغاز گشت و بسياری مجرم شناخته و حتّا ت سپت١١پس از 

سی را آماده ئی صادر، اغذيه برای کودکان تھيه، مواد درب سياسی را مطرح می نمودند، فتاوزيرا آنھا مطال. گشتند

سسات آموزشی قرار داده، متونی را ترجمه و ويديوھائی را از اينترنت پياده کرده يا با ؤساخته و در اختيار م

نام طارق مھانه در ه  بامريکا يکی از مواردی که شخصی متولد ۀدر بار. ده بودندگروھی از نوازندگان آواز خوان

ه اينجانب ب«: ل تدريس می کند در نيويورک تايمز چنين نوشتئيآن سھيم بود، پرفسور آندرو مارس که در دانشگاه 

ھای جھادی را  ھای ويديوی گروه فلم حقوق اسالمی و جنگ، متون و ۀعنوان کارشناس امور سياسی در زمين

 مشکل اخالقی کشتن بحث می ۀعنوان مفسر سياسی در باره ب. خوانده، ضبط و به سايرين داده و ترجمه کرده ام

که نظرات، انديشه ھا و اعمال مربوط به کشتن را به  مند ھستم به اينه عنوان يک شھروند، بسيار عالقه کنم، ب

که مجبورم از دردھای برخی   گاھی احساس شرم دارم از اينعنوان يک انسانه من ب. ھمنوعان خويش توضيح دھم
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من در مورد دادرسی آقای «: وی چنين ادامه می دھد. »احساس شادی و از دردھای برخی ديگر احساس رنج نمايم

 آقای مھانه را بدين. که چطور می توانند اينگونه اعمال را تبديل به جنايِت کشوری نمايند مھانه ناظر بودم بر اين

  .»خاطر مجرم شناختند که مطالبی را گفته، نوشته و ترجمه کرده بود

ه  بامريکاتوان تشخيص داد که ضمانت آزادی بيان و اجتماعات در  در يک چنين موارد و بسياری موارد ديگر می

ۀ شخصيت ھای بارز، روشنفکران دارای نفود در عرص. خاطر ارزيابی ھای سياسی فقط گزينشی مصداق دارد

 الحاقی اشاره ۀکه نمادھا مورد حمله قرار می گيرند، به اولين ماد  ھمواره ھنگامیامريکامی و رھبران فکری عمو

که مسلمانان از آزادی بيان استفاده ای می کنند که در نظر آنھا قابل پذيرش نباشد، ھمه  می کنند و آنگاه ھنگامی

اما اينگونه ارزيابی ھای دوگانه در . بله با آن می يابندگونه استدالل ھای عقالنی و راه ھای حقوقی را برای مقا

  .جوامع اسالمی و سراسر گيتی از انظار پنھان نمی مانند

اگر بخواھيم قضاوت کنيم که آيا در جامعه ای آزادی بيان ضمانت می شود يا خير، بھترين معيارھا اينست که 

اکثريت قرار گيرند، می توانند با ۀ وانند ھدف حمل آن جامعه که به سادگی می تیبنگريم آيا ضعيف ترين اعضا

 ھر موضوعی اظھار نظر نمايند و ھيچ احساس تھديد يا ترسی از ۀاحساس اطمينان و آزادی و بدون بيم در بار

 به آزادی بيان احترام می گذارد، می امريکااگر بخواھيم بدانيم که آيا : عواقب آن نيز نداشته باشند؟ به سخن ديگر

آنگاه می توان . ئی که گزينشی انتخاب نشده باشند مطرح سازيمامريکا اين پرسش را از صد تن مسلمان فعال بايست

  .پاسخی نزديک به حقيقت برای آن يافت

 نمايد که افکار، سخنرانی ھا، ء ھنگامی می تواند نقش استاد جھانی نگھبان آزادی بيان را ايفاامريکا: خالصه اينکه

جوی اطالعات در اينترنت برای افرادی نظير مھانه ديگر جرم آميز  و ترجمه ھا، اشعار و جست، فتاوی، ه ھانوشت

  . می تواند به عناوين ارزشمند خود دوباره دست يابدامريکافقط در صورتی که آنھا را آزاد بگذارند، . تلقی نگردند

 – ستيزی  اسالم– معيار دوگانه –لحاقی  اولين ماده ا– آزادی بيان – مسلمانان – اسالم – امريکا: کليد واژگان

  مبر سپت١١ –تحريک به نفرت 
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