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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
   آزادی و اختیارانیھمپوشو » شارلی ابدو«

ًواقعا از سر ترس زدگی و محافظه کاری » شارلی ابدو« از بازنشر کاريکاتورھای ضد اسالم  برخی از رسانه ھای دنیاامتناعآيا 
و » آزادی بی حد و حصر بیان«ناپذير  زاست يا به موضع گیری مھم تری مربوط می شود که بر اساس باور به ھمجواری گري

 ھر  و ملزوماتاتخاذ می گردد؟ یعنی، آيا نمی توان، در عین باورمند نبودن به مقدسات» اختیار در گزينش راه و روش بیان«
 و روش  ھمهء آدمیان، در مورد راه برای آزادی بی حد و حصر بیان و قرار گرفتن در جبھهء خواستاران،ايدئولوژیو دين و مذھب 
  دست زد؟» آزادی«ی ناشی از ھمان »اختیار«بیان خود به 

com.esmail@nooriala  

ی را در مورد ئماجرائی که ھفتهء گذشته در پاريس پیش آمد، صرفنظر از کم و کیف آن، بحث ھا
شراکت و دخالت داشتم و )  چند برنامهء تلويزيونیدر( در برخی از آنھا من ھم مطرح کرد که» آزادی بیان«

 منظم تری به دست اينترنت ند بصورته ا ھا مطرح شدرنامه بآنفکر کردم اين ھفته نکاتی را که در 
من از برخی مسائل تلنبار شده در مباحثی که جنايت الاقل بسپارم؛ شايد کمکی باشد در بیان فھم 

  .  پاريس مظرح شان کرده است
  

   بیانآزادیء گستره
 اولین ھیئت دبیران مسئول امور اجرائی سال داشتم، بعنوان 26، ھنگامی که 1347در سال 

منشی « به ، ثبت شرکت ھاءبنا به خواست ادارهًسمتی که بعدا، ( کانون نويسندگان ايران انتخاب شدم
 يا ،دن جرأت کن، عاقبتد که نظر مساعد داشتن، ادارهعنوان يافت، بی آنکه گردانندگان آنتغییر » کانون

  .)ندن به ثبت برسا را که کانون،رخصت يابند
مطرح من ماجرای .  کانون بر شالودهء يک اساسنامه و يک مرامنامه آغاز به کار کرد،در آن سال

در مطلب ديگری به )  نويسنده اش بود،"به آذين "،که زنده ياد محمود اعتماد زاده(  را آن مرامنامهشدن
؛ اما آنچه به بحث کنونی مربوط می شود جمله ای در آن )1(اده ام و در اينجا مکرر نمی کنمتفصیل شرح د

 شعار ھمو ھنوز  ھمچنان بھمان صورت که بود به تصويب رسید و "به آذين"به اصرار مرامنامه است که 
  »!آزادی بی حد و حصر بیان«: اصلی کانون نويسندگان ايران محسوب می شود

 اعضاء کانون در جلسات متعددی به تفسیر و ،آغاز فعالیت ھای کانون نويسندگاندر پی آن سال، 
با اما، . تعبیر اين عبارت پرداختند و چند و چون آن را در فضای واقعی زندگی اجتماعی به بحث گذاشتند

ون وجود در نظرات، ھیچ يک از اعضاء با باقی ماندن عبارت مزبور در مرامنامهء کانھمهء تفاوت ھای م
 باورمند می بینم  معتاد و سال پس از آن ماجراھا، ھنوز خود را به آن عبارت46من نیز اکنون، . مخالف نبود

، نتوانسته ام از اين باور دست تر شدن تجربه ھا و برداشت ھا ژرفو ھر بار که موردی پیش آمده، در عین 
رو به موجوديت وانم و عضوی از  می خ ھم»سکوالر دموکرات« اکنون که خود را يک ،بخصوص. بردارم
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سکوالر « تحقق ً اساسا می بینم کهبشمار می روم،  نیز»جنبش سکوالر دموکراسی ايران«گسترش 
  .به ھیچ روی ممکن نیست» دی بی حد و حصر بیانآزا « بدون پايبندی به»دموکراسی

  :ندوضوع برايم اھمیت بیشتری يافته ادر اين مورد چند جنبه از م
، »سکوالريسم«رفته رفته  تجربهء تلخ و خونريز انقالب اسالمی موجب شده که نخست اينکه

 بعالوه.  پیدا کندن بنیادییآمیخته با مذھب، برای کار امروز و فردای ما اھمیتدر یبعنوان تنھا پادزھر حکومت
در  «ست که بايد پذيرفت خود به معنای آن ھم ھ»مذھب در کار حکومتدخالت اجتناب از «می بینم که 

ی انسان از شرط نخست رھائ »انکار تقدس«يعنی، . » ھیچ امر مقدسی وجود ندارد کھنهزير آسمان
 و اراده ، اگر بخواھد به دست نمی آيد مگر آنکه انسان حق داشته باشدرھائیو اين .  است»ممنوعه ھا«

وقتی تقدسی . شد بک»شک و پرسش و نقد« و ھمه چیز را به نموده ھا قیام  ھمهء ممنوعیت علیه،کند
نام ديگر آزادی بی  انکار تقدس پس.  عايق کنجکاوی انتقادی آدمی نمی شودنیزدر کار نبود ممنوعه ای 

  .حد و حصر بیان نیز ھست
 به بیرون راندن مذھب از حکومت باقی بماند،تنگ  در حوزهء سکوالريسمديده ام که اگر اما 

چرا که مذھب پديده ای است که با . و حصر بیان باشدتنھائی نمی تواند تضمین کنندهء آزادی بی حد 
و ديده ايم که در . خوانده می شود» ايدئولوژی« که ؛ پديده ایپديدهء ديگری ھمپوشانی و ھمسانی دارد

قرن بیستم حکومت ھائی بوده اند که مدعی سکوالريسم شده و دست مذھب را از قدرت کوتاه کرده اند 
مقدسات «صل اش آفرينش  که حا؛ روندی شده اند»ايدئولوژی«ی به نام ا» مذھب واره«اسیر خود اما 

يعنی  ما به تعريفی نو از سکوالريسم احتیاج داريم؛ باور کرده ام  بوده کهبه ھمین دلیل و است؛» زمینی
آن شمول  ،از نظر من.  باشدداشته  شمولی نوينسکوالريسمی که محتاجیم؛» سکوالريسم نو«به يک 

مذھب ھم نوعی ايدئولوژی است؛ و ايدئولوژی چیزی نیست جز «نین فرموله کرد که می توان چرا 
در  ،»بصورتی منطقی سر ھم بندی شده«  اما،»تصوراتی غیر منطقی«مجموعهء مطالبی که بر پايهء 

  بايد مورد نیاز ما ِپس، از نظر من، سکوالريسم نوی. »ناپذير در آمده اند  ترديد و نقدی حقیقتقامت
را به کل اين حوزه تسری تقدس انکار فھمد و امر ب» ايدئولوژی«رگ تر زرا جزئی از مجموعهء ب» بمذھ«

  .دھد
 نو ھستند و، پس، آزادی ، آماج مبارزهء سکوالريست ھای ھر دو،مقدسات مذھبی و ايدئولوژيک

ئولوژی ھر دو به جالب آن است که مذھب و ايد. ندراد اعمال یت در ھر دو مورد قابلنیز بی حد و حصر بیان
می خواند » ارتداد«مذھب آن را . واکنش نشان می دھند» روند شک و پرسش و نقد«يک صورت در برابر 
د و، در ھر دو مورد، شخص شک کننده و پرسشگر و نقاد می زن» تجديدنظر طلبی«ُمـھر و ايدئولوژی بر آن 

  . می روند بشودپیش بايد متحمل مجازات ھائی که تا حد مرگ ھم 
 ، ايدئولوژیدر صورت گرفتار امدن در چنبرهء ، می تواند ھمدر عین حال، از آنجا که سکوالريسم

ی شود که عايق آزادی بی حد و حصر بیان است، انسان معتقد به اين  جديدمنشاء و سرچشمهء استبداد
 محدود و آزادی بايد در جستجوی پوزه بندی باشد که بتواند سرکشی ھای اسب ناآرام سکوالريسم را
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 ار حکومتی سکوالر انسان، مھمترين سند بازدارندهء )2( ِبه اعتقاد من، در اين مرحله از برآيش. مقید کند
 چون مدعی ،نام دارد که» اعالمیهء جھانگستر حقوق بشر «تبديل شدن اش به ماشین بازتولید استبداد،

 و انسان آينده می تواند در مار نمی رودبش  و تغییرناپذير نیزقطعیپديده ای  شده، نازل نیست از آسمان
  .ً و مسلما ھم خواھد کوشیدتکامل آن بکوشد

 اين مالحظات، انديشهء مبتنی بر دموکراتیسم سکوالر است که، از يکسو، با  جملگی ِحاصلو 
  . استبداد می جنگد و، از سوی ديگر، مانع حضور مذھب و ايدئولوژی در حکومت و قدرت می شود

 با استقرار حکومتی سکوالر دموکرات گره »آزادی بی حد و حصر بیان« ذھن من، بدينسان، در
و )  رھا است از مقدسات مذھبی و ايدئولوژيککه(خورده است و معتقدم که تنھا در يک حکومت سکوالر 

می توان باور داشت که رسیدن به )  مقید استبه مفاد اعالمیهء جھانگستر حقوق بشرکه (دموکرات 
  . حد و حصر بیان ممکن استآزادی بی

  
  اختیارمسئلهء 

 در اين میدان، الزم است به نکتهء اساسی ديگری ھم اشاره شود که من از آن با عنوان ،اما
و ھمین نکته است که سخن مرا با فاجعهء پاريس ربط . ياد می کنم» اختیار در گزينش راه و روش بیان«

  .می دھد
، در سراسر ھفتهء )3(ترنتی جنبش سکوالر دموکراسی ايرانمن، بعنوان سردبیر پايگاه رسمی اين

و در اين  داده نسبت به فاجعهء پاريس اختصاص» جنبش«اين پايگاه را به واکنش اخیر، پیشانی نوشت 
که [» زادی انسان جاری شدهیکر آاين خونی است که در پاريس از پ«: مه ااز دو شعار استفاده کردراستا 

ز نی و ])4(سکوالر دموکرات ايران اخذ شدند سرای نويسندگان، شاعران و ھنرمندان از عنوان بیانیهء پیو
  .)5(»سالی که در آغازش نھال سکوالر دموکراسی جھانی از خون قلم آبیاری شد«اشاره به 

 به  باوربا» جنبش سکوالر دموکراسی ايران « پیوند ھایآشکار است که اين دو شعار نشانه
يک نشريهء ضد مذھب، ضد تقدس، و به سخره » شارلی ابدو«نشريهء . اند» یانآزادی بی حد و حصر ب«
نیز، صرفنظر از ھر  ی پاريسی و تروريست ھا بود،»مقدس«و » !روحانی«شندهء ھمهء شخصیت ھای ِک

 اعالم ،»هللا اکبر«شعار سر دادن  با  ھمراه،ه باشدسازنده شان بودآن منشائ ديگری که می تواند 
شارلی « نويسندگان و کاريکاتوريست ھای ازپیامبر اسالم اھانت به   ِکه برای گرفتن انتقامداشته بودند 

 و »ستتروريست ھای اسالمی« در میان دو جبھهء ،پس. دست به اين آدم کشی ھولناک زده اند» ابدو
 ترديد ، جنبش سکوالر دموکراسی ايران بی»نويسندگان و ھنرمندان معتقد به آزادی بی حد و حصر بیان«

  .استدر کنار اين جبھهء دوم ايستاده 
 با توجه به اينکه :ه که شايستهء بررسی بیشتر است نظر ديگری ھم مطرح شداين میاناما، در 

يکاتورھای منتشره در ر از نمايش کا،ان.ان. سیکانال تلويزيونیً ، مثال بین المللی مختلف ھایرسانه
 حمايت "شارلی ابدو"نشريات و رسانه ھائی که از اگر «: که هند گفته شداامتناع کرده » شارلی ابدو«
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ی و تحلیل» خودشان به انتشار کاريکاتورھای اين نشريه دست نمی زنند؟چرا   راست می گويند،می کنند
 ھمچون ترس زدگی، محافظه کاری، احواالتیاين امتناع می تواند ناشی از « که هشدمطرح   نیزاين چنین

  .»و نظاير آنھا باشد
ھرچند نه در ابعاد  (رسانه ھائیمديران  ء نیز از زمرهديدم که منذر روياروئی با اين مالحظه، 

خود، ھیچ يک از کاريکاتورھای تقدس شکن و سازمان   اينترنتیدر پايگاه که، ھستم )رسانه ھای بزرگ
از مخاطبان  ممکن است برای برخی  ومرا منتشر نکرده ا» شارلی ابدو «ِ یبخصوص ضد مقدسات اسالم

 »شارلی ابدو« از بازنشر کاريکاتورھای ضد اسالم آيا اين امتناع د که اين پرسش پیش آينشريهء ما نیز
   ؟دو مربوط می شمشخصی  گیری يا به موضعوده استًواقعا از سر ترس زدگی و محافظه کاری ب

 ،ن منتقد غايبآدر جواب  ، را به پرسش ديگری تبديل می کنم وآنمن در پاسخ به اين پرسش، 
  شیرازکه حافظ(می توان، در عین باورمند نبودن به مقدسات آسمانی ھر دين و مذھب آيا ن  کهمی پرسم

که از آنھا ( ھر ايدئولوژی ِ  اجباری اما، زمینیو ملزومات) می خواند» حرم ستر و عفاف ملکوت«آن را 
ھمهء برای بیان تاری آزادی بی حد و حصر  و قرار گرفتن در جبھهء خواس)نام می برند» ارزش ھا«بعنوان 

دست » آزادی«ی ناشی از ھمان »اختیار« به خود و سازمان خودگزينش راه و روش بیان آدمیان، در مورد 
  زد؟

يم که بین يران، که در حال حاضر سخنگوی آنم، بر اين باورمن، و جنبش سکوالر دموکراسی ا
به  باشد ما ھمالزم ه به مقدسات را نیز آزاد می داند، و اينکه اعتقاد به آزادی بی حد و حصر بیان، که حمل

 و در ھمان ؛وجود نداردی  خاص ارتباطنیمک وارد» شارلی ابدو« حمله ای ھمچون حمالت  مردممقدسات
خود آزاد باشند، ديگران ھم داشتن نیات   نوع انتخاب روش بیانبايد در» شارلی ابدو ھا «باور داريم کهحال 

  ھمگان، چنین انتخاب کنند که برای اعتقادات»بیان« آزادی بی حد و حصر در عین تصديق لزوم ،دمی توانن
 اين مخالفت را از مسیر ايجاد ھمدلی و گفتگو ، اگر با آن باورھا مخالفند، و حتی احترام قائل شوندمردمان

   .ابراز کنند
خود را ) ، يعنی در ھمه جاچه در ايران و چه در سراسر جھان(جنبش سکوالر دموکراسی در واقع، 

ممنوعه مجموعهء «درگیر نیک و بد مذاھب و ايدئولوژی ھا نمی کند و تنھا خواھان آن است که اين دو 
افتادن با  از نظر ما، امر در . از حوزهء حکومت و قدرت خارج شده و در آن مداخله ای نداشته باشند»آفرين

  .مذاھب و مکاتب امری سیاسی نیست و به حوزهء فلسفه مربوط می شود
مان می توان در رسیدن به آزادی و  عقايد مردبهما معتقد نیستیم که از طريق حمله در عین حال، 
 موجب استحکام مبانی حمالت گونه و ای بسا که اين، داشتی عمیق و کارآمدتأثیرسکوالر دموکراسی 

 »امور مقدسه« و به ما اگر سکوالر دموکراتیم. دنشوب نیزمندان به مذھب يا مکتب مورد حمله فکری باور
 حمله به عقايد مردمان کارمان را بر اساس قصد نداريم ، در عین حال،ای که مانع آزادی بیان اند باور نداريم

 مذھب سندگان و ھنرمندان نوي بیان که در کنار دفاع مان از آزادینمی بینیمدلیلی يعنی،  ،پیش ببريم
  .نان بزنیم کردند، خود دست به انتشار آثار آکار می» شارلی ابدو« که در ستیزی
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ًاتفاقا، در تابستان گذشته، يعنی چند ماه پیش از ماجرای اخیر پاريس، موردی پیش آمد که شايد 

دومین  شھر بوخوم آلمان،در مرداد ماه گذشته، در . سخن کنونی مرا روشن تر کند بازگو کردن آن بتواند
 بیش از بیست تن از صاحب نظران در ، به مدت دو روز،کنگرهء سکوالر دموکرات ھای ايران برگزار شد و

اما، در لحظاتی که آخرين سخنرانی به پايان می . مورد زوايای مختلف سکوالر دموکراسی سخن گفتند
جنبش سکوالر «ا صدای بلند اظھار داشت که رسید، يکی از حضار خود را به پشت میز خطابه رسانده و ب

من، بعنوان سخنگوی . »با دين اسالم مخالف است و می خواھد از ايران دين زدائی کنددموکراسی ايران 
اعالم داشتم که اين نظرات ربطی به جنبش ندارد و حاصل عقايد شخصی گوينده است بالفاصله  ،جنبش

ت که در زير آن آزادی بی حد و حصر بیان ھمهء عقايد مذھبی، و، از نظر ما، سکوالر دموکراسی چتری اس
چرا که تنھا در آزاد گذاشتن بیان عقايد است که می توان . ضد مذھبی و غیرمذھبی ممکن می شود

  .برگزينند  بیشتریبا آگاھیرا  شبتوانند راه زندگی خويامیدوار بود مردمان 
» اختیار« را ی آنچنانراھیدر کار خود ھر يک   باال و گويندهء عقايد»شارلی ابدو«دست اندر کاران 

 راه ديگری ،آنان، در جنبش سکوالر دموکراسی ايران، در عین باور مجدانه به آزادی بیان  نیز ماکرده بودند؛
بصورتی ديگر » اختیار در گزينش راه و روش بیان«يعنی از اصل . مايرا برای بیان و تبلیغ عقايد خود برگزيده 

  . می کنیماستفاده
 کرده ايم، تخاذما، از جايگاه موضعی که از نخستین روز کار خود انیز » حادثهء پاريس«در مورد   

 را به اينگونه باورھا، »آزادی بی حد و حصر بیان «تأکید بر اين روش، باواکنش نشان داده ايم اما منتقدان 
آزادی بی حد و  « باور بهد کهمقولهء ترس زدگی و مصلحت بینی نسبت می دھند و فراموش می کنن

ما راه و روش خود را آزادانه اختیار .  ھستنیز»  راه و روش بیانآزادانهءاختیار « به معنای ًقطعا» حصر بیان
کرده ايم و در عین حال از آزادی بی حد و حصر بیان ھمهء کسانی که چون ما نمی انديشند نیز دفاع می 

  . کنیم
 آرزومنديم که ، صرفنظر از عقايد تک تک مان،ما: یز روشن استن» اختیار آزادانه«علت اين 

 ايران، در کنار  و باورمندان به ھمهء مذاھب ديگرمسلمانان و مسیحیان و بھائیان و زرتشتیان و يھوديان
 به آزادی بی حد و حصر بیانگذاشتن بی خدايان و دگرانديشان و دھريون کشورمان، با احترام ھمهء 
 و در بینندجنبش سکوالر دموکراسی ب  ازیپشتیباندر  را رستگاری کشورمان د عاقبت امکانبتوانن، يکديگر

  . راه بگذارند اينپای درساختن آيندهء روشنی برای کشورشان راستای 
که پیامبر اسالم را با چشمانی اشگ بار نشان ، )6(»شارلی ابدو«مجلهء روی جلد اخیر ًاتفاقا   

 سند صحت در واقع، »!من ھم شارلی ھستم« بر آن نوشته شده و آويخته می دھد که لوحه ای به گردن
، آن ھم نه در  ناشران آن مجلهمصلحت جوئی ھوشیارانهء نشان از ، در مقابل،و ما  سیاسیموضع گیری

بی آنکه اين مصلحت جوئی ام کردن محیط تب زدهء کنونی دارد؛  در راستای آر که،انتغییر راه و روش ش
ریشار مالکا، وکیل در اين رابطه .  بخود بگیرد رانی در برابر اسالمیست ھای تروريستشکل عقب نشی
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داند و در این زمینه  خود می را ھم حق" کفر"شارلی ابدو  «:ه استاظھار داشتچنین  ،مدافع شارلی ابدو
  .)7(»کند نشینی نمی  عقب

  
  سرگیجهء حکومت اسالمی 

 سردمداران حکومت اسالمین برم و به سرگیجه ای که  دريغ است که اين مطلب را به پايااما  
 از ، کهآنھا. شده اند اشاره ای نداشته باشمآن دچار » حادثهء پاريس«برای موضع گیری در مقابل 

 بوده و اين »سه اصل سکوالريسم، حقوق بشر و آزادی بیان«منکر ً، دقیقا رسیدن به قدرتنخستین روز 
موضع گیری صريح و از  سخت» واقعهء پاريس« در مورد ، اندعمل نشان دادهو گفتار عدم اعتقاد را بارھا در 

در ، شان ھمچون مورد پروندهء اتمی و تقال برای رفع تحريم ھامنسجم ناتوان شده و ناچار گشته اند که،
  .اتخاذ کنندمتضاد مواضعی اين مورد نیز 

حسن روحانی، . ه است بود» پاريسیيست ھااعالم برائت از ترور«  در اين راستا آنھانخستین کار  
ی،  کنفرانس وحدت اسالم درکه به مناسبت تولد پیامبر اسالم در جمع گروھی از شرکت کنندگان

چنین خامنه ای سخن می گفت، شخص  حضور درات حکومتی، و سفیران کشورھای اسالمی و مقام
 و خشونت و افراط می آدم کشی  به،ین و اسالم و د بنام جھاد،آنھایی که به ناروا«: ه استاظھار داشت

 حتی اگر ؛اسالم ھراسی و اسالم ستیزی قدم گذاشته اند  در مسیر، چه نخواھند وچه بخواھندپردازند، 
  »! باشند"دوستان نادان"آنھا  مزدور نباشند و برخی از

در   تروریستیءما حمله«:  کهه احمد خاتمی، امام جمعهء تھران، اعالم داشت، نیزاندکی بعدو   
  .»دھد نمی  کشتن بیگناھان راءکنیم و معتقدیم اسالم اجازه فرانسه را به شدت محکوم می

 با فتوایو  ،»جھاد و دين و اسالم« که به نام ، حکومت دروغگوی اسالمی از يکسو،می بینیم که  
ت در سراسر جھان دسسال ھا است که  ، امام شان در مورد واجب القتل شناختن سلمان رشدیآغازين

نه تنھا افراط و خشونت را تقبیح کند بلکه تا اکنون رندانه می خواھد  ، زده آدم کشی و خشونت و افراطبه
اھانت ھاشان به « به انتقام ، بنا به اعالم تروريست ھا، کهآنجا پیش می رود که مقتولین حادثهء پاريس را

  !ی شماردبر م» بی گناھان« جزء جان باخته اند،» ساحت مقدس پیامبر اسالم
  فکری کرده ونیز»  جھانترويست ھای اسالمی«راضی نگاه داشتن  برای  ھمین حکومت،اما  
 اقدامات«که  گويدب  از يکسو تا گذاشته است،خارجهسخنگوی وزارت خانم افخم،  را بر عھدهء آناجرای 

اما، از سوی » !تسھای اسالمی ا ارد و مغایر آموزهھای اسالم ند نزدیکی با دیدگاه  ھیچ]تروريست ھا[
، اظھار دهشن مسالمت جويانه عمل اچندر آن که » شارلی ابدو «ءبمناسبت انتشار آخرين شمارهديگر، 

 توھینرا عملی نظر   موردءنامه  کنیم و اقدام ھفته نیز تقبیح می آمیز را  اقدامات تحریک اين ما«بدارد که 
  .»ان خواھد شدباعث تحریک احساسات مسلمانان جھ  می دانیم کهآمیز 

استفاده از آزادی بیان در  سوء«: و باالخره شاھکار سخن خانم افخم آنجا است که اعالم می کند  
  )8(»!غرب قابل پذیرش نیست و باید جلوی آن گرفته شود
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 تعیین نحوهء  استفاده و سوء استفاده از آزادی بیان بر عھدهء طبیعی است که ھمچنان  
يا خالفت اسالمی داعش، يا  حکومت اسالمی ايران،،  اکنونست کها» احساسات مسلمانان جھان«

تعیین به نمايندگی شان  ،ھا، و نظاير آن افغانستان و يمن و پاکستان طالبان و نیجريهبوکو حراماوباش 
ًاست و طبعا می تواند باعث حوادثی » تحريک کننده«  ای از آزادی بیان»استفاده« چه نوع کنندهء آنند که

 قتل نويسندگان و کاريکاتوريست ھای نشريه ای در و ياعیین جايزه برای سر سلمان رشدی ھمچون ت
  .پاريس شود

 در  ھای زنجیره ایلو وقتی که وضعیت نويسندگان جھان غرب چنین باشد خودبخود حدوث قت  
 اتوبوس شان  از طريق پرتاب،نويسندگان ايراناعضاء کانون  » ِعام درمانی قتل «اجرائی کردن فکر و ايران

  ! است سندگاناين نوي اقدامات تحريک کننده ناشی از  البد کهبه نظر می رسد امری طبیعی ،به ته دره
، از را قبول داشته اما» آزادی بیان« ھمیشه  مدعی است که از يکسوحکومت اسالمیيعنی   

مام شان به شر باد که ياد ادر اين مورد  !را تحمل نمی کند» آزادی بیانسوء استفاده از  «سوی ديگر،
 را »قوق بشرح«کردند که می بندد و شکنجه می کند و می کشد و، در نتیجه، وقتی به او انتقاد 

می کنیم اما اينھا که زندانی  ھم ً پاسخ داد اتفاقا ما حقوق بشر را قبول داريم و رعايت،رعايت نمی کند
  !نیستند» بشر«و شکنجه و کشته می شوند 
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