


  کاپی رائٹ معلومات

  

محفوظ۔ اس کتاب کا کوئی بھی حّصہ، اس کتاب کے ناشر کی طرف سے لکھی ہوئی اجازت کے بغير، سوائے اس جملہ حقوق 
اليکٹرونک يا ميکينکل طريقہ کار کو بروئے کار التے صورت کے جب کوئی تبصره نگار کسی تبصره ميں اسکا حوالہ دے رہا ہو، 

  ل ميں پيش نہيں کيا جاسکتا، ہوئے دوباره کسی بھی شک

  

 :فريڈم ہاؤس کے متعلّق

فريڈم ہاؤس ايک خودمختار دوسروں پر نظر رکھنے والی ايک تنظيم ہے جو دنيا بھر ميں آزادی کی اشاعت کی حمايت کرتی ہے۔ 
حقوق کے حق ميں  ہے، اور جمھوريت اور انسانی یہے، آزادی پر کڑی نظر رکھت یفريڈم ہاؤس جمھوری تبديليوں کی حمايت کرت

ہے۔ امن اور جمھويت کے لئے بڑھتے ہوئے خطرات اور دھمکيوں سے فکرمند ہونے کے بعد نامور امريکيوں کے  یآواز اٹھت
اور انتھائی دائيں بازو اور  ی ہےايک ذبردست مبلّغ رہ یميں اپنے قيام کے وقت سے ہی، فريڈم ہاؤس جمھوری اقدار ک 1941ذريعہ 

ہے۔ ايلی اينر روزويلٹ اور وينڈيل ولکی نے فريڈم ہاؤس کے سب  یايک غير مذبذب مخالف رہ یو کی آمريت کانتھائی بائيں باز
آج اس تنظيم کے متعّدد بورڈ آف ٹرسٹيز ميں کاروباری سے پہلے مشترکہ اعزازی چيرمين کی حيثيت سے اپنی خدمات انجام ديں۔

ے ير سرکاری افسران، دانشور اور صحافی شامل ہيں اور سب کا يہ اتّفاق ہاور مزدور طبقہ دونوں کے مشترکہ ليڈران، سابق سينئ
  کہ جمھوريت اور انسانی حقوق کا فروغ امريکی مفادات کے لئے بہت اہم ہے۔

  

  اظہار تشّکر اور اسٹڈی ٹيم 

نامی اس  آن ہيومن رائٹسدی امپيکٹ آف بليشفيمی الس : پوليسنگ بليفنے اينن پروڈہوم -انسانی حقوق کے محقّق اور علمبردار جو
نسل کشی روکنے کے لئے کی گئی قانونی تحقيق اور انکے تجربات ميں کتاب کے بارے ميں تحقيقات کيں اور اسے تصنيف کيا ہے۔ 

بين االقوامی حمايت، اذيت اور اسکی جوابدہی، عورتوں کے حقوق اور ٹکراؤ کا حل، اور دہشت گردی مخالف معامالت کے اوپر 
کی ڈگری حاصل کی ہے  LLMانھوں يونورسٹی آف ايسيکس سے بين االقوامی انسانی حقوق قانون ميں تحقيق شامل ہيں۔  ايک تفتيشی

  اور بارڈ کالج سے تاريخ اور انسانی حقوق ميں بے اے کيا ہے۔

  

لوگوں کی اعانت کورٹنی سی راش نے اس رپورٹ کے جنرل ايڈيٹر کے حيثيت سے خدمات انجام دی ہيں۔ فريڈم ہاؤس ان حسب ذيل 
  کا اعتراف اور انکا شکريہ ادا کرنا چاہيگا، جنھوں نے اس اسٹڈی کی تياری ميں گراں قدر خدمات انجام دی ہيں۔

  

وہان، کيرن کارليکر، سوسان کيمپ، پيٹ خيدير، آرک -بنجامن بارٹلی، ايشلے چيز، جيسسی کوہن، ميلينی ڈمينيسکی، سيو گيوناوارڈينا
  ينس اور پوال شريفر۔پوڈنگٹن، ٹائلر رويل

  

فريڈم ہاؤس انتہائی تشّکر کے ساتھ يونائيڈ اسٹيٹس ايجينسی فار انٹرنيشنل ڈويلپمينٹ کی اعانت کا بھی اعتراف کرتا ہے جس نے اس 
  رپورٹ کے لئے رقم فراہم کی۔

  



  اينن پروڈہوم-جو      :مصنّف

  کورٹنی راش    :مدير عمومی

  ٹائلر رويلينس    :کاپی ايڈيٹر

  ورڈس بائی ڈيزائن    :کور ڈيزائن

  

  

  

  

  

  



 تعارف
 
ميں کئی دہائيوں سے کتابوں ميں موجود ہيں، اور کچھ معامالت  وںمذہبی توہين کو مجرمانہ قرار دينے والے قوانين بہت سے ملک

ميں تو يہ صديوں سے موجود ہيں۔ حاليہ سالوں ميں انکی مؤثّريت اور انکی ضرورت کے بارے ميں ناقدين کے لگاتار سوال اٹھائے 
باب اقتدرا کے ذريعہ انکی حمايت کی گئی ہے جو يہ دعوی کرتے ہيں کہ مختلف مذہبی گروپوں کے بيچ ہيں، ليکن رياستی ار

" و بدنام کرنےمذہب ک"يا  –سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لئے يہ قوانين ضروری ہيں۔ بين االقوامی سطح پر مذہبی توہين 
اس پروجيکٹ کے حامی اسے انسانی ھی اسی دليل کا استعمال کيا گيا ہے۔ کو روکنے کی کوششوں کے طور پر اقوام متّحده ميں ب –

توہين آميز اظہار بيان مبنی بر امتياز ہے اور اس سے ان حقوق کے بنيادی ڈھانچہ کی ايک توسيع قرار ديتے ہيں، انکا کہنا ہے کہ 
ہوتے ہيں۔ تاہم مذہبی توہين کے قوانين کے گروپوں کی مذہبی آزادی منفی طور پر متاثّر ہوتی ہے جنکے جذبات اس سے مجروح 

نفاذ پر ايک نظر ڈالنے سے ہی يہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان قوانين کی وجہ سے عام طور پر بنيادی انسانی حقوق کے تحفّظ کے بجائے 
  انکی خالف ورزی کو بڑھاوا ملتا ہے۔ 

  
اور پولينڈ کے مذہبی توہين اور شتم سے متعلّق قانونوں کا جائزه ليا اس مطالعہ ميں الجيريا، مصر، يونان، انڈونيشيا، مليشيا، پاکستان، 

يہ قانون، جنکے بين االقوامی قوانين سے انکی مطابقت اور انسانی حقوق کے اوپر انکے اثرات کا تجزيہ کيا گيا ہے۔ گيا ہے اور 
الفاظ ميں غير انسانی وجودوں اور نظريات  يا دوسرے –بنائے جانے کا مقصد مذہبی اداروں، اصولوں، شخصيتوں اور تصّوارت کو 

يا دل آزاری سے بچانا ہے، اپنی تعريف سے ہی اظہار کی آزادی کے اوپر غير ضروری پابندياں عائد کو کسی بھی طرح کی توہين، 
بہت خراب ڈھنگ  مزيدبرآں، مذہبی توہين سے متعلّق قوانين ميں استعمال ہونے والے الفاظ مبھم ہيں اور انکی تعريفکرديتے ہيں۔ 

سے کی گئی ہے، جسکی وجہ سے انکی من مانہ توجيہ کی جاسکتی ہے يا انکا اطالق نہايت وسيع طور پر کيا جاسکتا ہے، خاص 
رح کے غلط استعمال روکنے کے لئے اصالح اور توازن کا کوئی اندرونی طريقہ کار طور پر ايسے نظاموں کے اندر جہاں اس ط

جہاں کی جمھوريتيں کمزور ہيں، جہاں جابرانہ نظام ہيں يا جہاں کی عديلہ سمجھوتہ کرنے والی ہيں  ايسے ممالکموجود نہ ہو۔ 
  وہاں ان قانونوں کے خاص طور پر تباه کن اثرات مرتّب ہوئے ہيں۔ 

  
حکومتوں نے سياسی مخالفت، حکومت کے ناقدين اور دوسرے مخالفين کو خاموش کرنے کے لئے ان قوانين کا ا ستعمال  •

 يا ہے۔ک
بعض افراد نے اپنے معمولی جھگڑوں کو نپٹانے کے لئے اپنے ہی فرقہ کے دوسرے لوگوں کے خالف توہين مذہب کے  •

 جھوٹے الزامات گھڑے ہيں۔
مذبہی انتھاپسندوں نے مذہبی اقليتوں پر اپنے حملوں کو جائز ٹھہرانے کے لئے مذہبی توہين کے قوانين کا غلط استعمال  •

اميتاز کو حکومت کے عدم برداشت کا ايک ماحول پيدا کيا ايک ايسا ماحول جہاں بھيد بھاؤ اور  کيا ہے اور اس طرح
 طرف سے مؤثّر پر درگزر کرديا جاتا ہے۔

مذہبی اداروں نے اکثر، حکومت کی سرکاری يا غير سرکاری منظوری سے، ان مذہبی اقليتی فرقوں کے افراد کے خالف  •
کی ہوئی ترجمانی نافذ کرنے کے لئے مذہبی توہين کا قانون استعمال کيا ہے،  مذہبی اصولوں کی حکومت کی منظور

  جنکے بارے ميں انکا يہ خيال ہو کہ وه راستہ سے ہٹ گئے ہيں يا بدعتی ہوگئے ہيں۔
  

نفاذ سے  مذہبی توہين کے قوانين سے آزادئی اظہار پر حاالنکہ ہميشہ ہی قدغن لگتے ہيں، يہ قدغن چاہے ان قوانين کے براه راست
ساختہ پابندی نافذ کرلينے سے پيدا ہوتے ہوں جنکو ان قوانين سے خطره پيدا ہوتا ہے، -الگو ہوتے ہوں يا ان لوگوں کے ذريعہ خود

ليکن اس رپورٹ ميں بہت سے ايسے انسانی حقوق کی بھی پہچان کی گئی ہے جو اس طرح کے قوانين سے منفی طور پر متاثّر 
  :ہوتے ہيں

  
ے اس طرح مخصوص معامالت ميں استعمال کرنے سے مذہب اور عقيده پر مبنی اميتازی سلوک کو قانون ک مذہبی توہين •

 غلط طريقہ سے نشانہ بنايا جاتا ہے۔ بڑھاوا ملتا ہے، کيونکہ ايسے معامالت ميں مذہبی اقليتوں اور بدعتی فرقوں کو 
کے جھوٹے يا بنا ثبوت الزامات کی بنياد پر ہی مان مانے  بہت سے معامالت ميں، مبيّنہ توہين کرنے والوں کو مذہبی توہين •

ے قانونی پروسيجروں اور مذہبی توہين کے لطريقوں سے گرفتار کيا گيا ہے، اور غير منصفانہ مقدموں، ڈھيلے ڈھا
اور اکثر  مقدمہ سے پہلے يا انتظامی بنياد پر بہت لمبے وقت تک قيد ميں رکھنے کے واقعات عام ہيںالزامات کی بنياد پر 

 واقع ہوتے ہيں۔ 
 مذہبی توہين کے ملزمين کو قيد کے دوران اذيتوں اور برے سلوک کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ •
مذہبی توہين کے ملزمين کو، بشمول انکے جنکو ان الزامات سے بری بھی کرديا گيا تھا، شخصی تحفّظ کے حقوق کی  •

مکياں دی گئيں، بھيڑ کے ذريعہ انکی پٹائی کی گئی، اور غير خالف ورزيوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، انکو مت کی دھ
 سرکاری کارکنوں کے ذريعہ انھيں دوسری طرح کے تشّددوں کو بھی نشانہ بنايا گيا۔
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اس بات ميں کوئی دو رائے نہيں ہے کہ مذہب اور عقيدے کی بنياد پر بھيد بھاؤ يا اور امتياز کا سامنا کرنا بہت سے لوگوں کی ايک 
ی جائز شکايت ہے اور اکثر معامالت ميں اسکی وجہ سے مذہب کی آزادی پر قيود عائد ہوتی ہيں۔ تاہم يہ نظريہ کہ کسی مذہب بہت ہ

يا مذہبی اصولوں کی توہين يا ان پر تنقيد سے اس مذہب کے ماننے والوں کے اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کرنے کی صالحيت پر اثر 
ر ماہرين اور اور کارکنوں کے ذريعہ اس نظريہ کو رّد کيا گيا ہے۔ جنھوں نے اس بات پر زور ديا پڑتا ہے، انسانی حقوق کے مشھو

ہے کہ اظہار کی آزادی، مذہب کی آزادی اور سبھی دوسرے انسانی حقوق باہم ايک دوسرے پر منحصر ہيں اور ناقابل تقيسم ہيں۔ 
ايک نکہ اسکے بغير باقی سارے حقوق خطرے ميں پڑ جاتے ہيں۔ قرار ديا گيا ہے کيو" سنگ ميل حق"اظہار کی آزادی کو ايک 

مذہب کی آزادی کا استعمال کرنے کے لئے بھی اظہار کی آزادی "ماہر نے اس بات کی طرف اشاره کچھ اس طرح ديا ہے کہ، 
ے نسلی اور کی تذليل روکنے سمذہب اسکے عالوه اس دليل کے حق ميں بھی کوئی ثبوت موجود نہيں ہے کہ ۔ 1"ظروری ہے۔

درحقيقت، ايسا دکھائی ديتا ہے کہ مذہبی توہين کے قانون کے استعمال سے مذہبی منافرت کو مؤثّر ڈھنگ سے روکا جاسکتا ہے۔ 
  فرقانہ ٹکراؤ رکنے کے بجائے انھيں ترغيب ملتی ہے اور يہ اور زياده شديد روپ اختيار کرتے ہيں۔

  
  خطراتاندرونی خامياں اور : مذہبی توہين کے قانون

  
مذہبی توہين کے سبھی قوانين ميں کچھ ايسی داخلی خامياں ہوتی ہيں جو خاص طور پر انسانی حقوق کی خالف ورزی کی وجہ بنتی 

سے يہ قانون اس مسئلہ کو حل کرنے ميں ناگزير طور پر ناکام رہتے ہيں کہ مذہبی توہين واقعتا کيا ہے، اور نتيجتا اس ہيں۔ 
جو پہلے سے کسی نہ کسی سياسی يا ذاتی مفادات يا ترجيحات دوسرے الزام لگانے والوں کے ہاتھوں ميں پراسکيوٹروں، ججوں اور 
اپنے ذريعہ تجويز کی گئی سزاؤں ميں بھی انکا اختالف قابل ذکر ہوتا ہے، اختيار آجاتے ہيں۔ بے انتھا سے متاثّر ہوسکتے ہيں، 

ر يا اس سے پيدا ہوا نقصان واضح اور سمجھ ميں آنے واال نہيں ہوتا، کيونکہ دوسرے جرائم کے برعکس، مذہبی توہين کے شکا
مذہبی توہين قانون کے احاطہ ميں آنے والے اعمال کی ترجمانی کئی طرح سے کی جاسکتی ہے، وه کسی انفرادی احساس کے 

يں، يا کسی مذہبی ديوتا پر خالف نسبتا ہلکا جرم بھی ہو سکتے ہيں، کسی پورے فرقے کے عقائد کے خالف توہين بھی ہوسکتے ہ
ان کميوں کی وجہ سے مذہبی توہين کے قوانين کا استعمال اور انکا نفاذ، چن کر، من مانے انتھائی  شديد حملہ بھی ہوسکتے ہيں۔ 

طريقے سے اور امتيازی سلوک کے ساتھ کيا جاتا ہے۔ اس سے ان ممالک کی موجوده صورتحال اور بھی زياده خطرناک ہوجاتی 
يتوں کے انسانی حقوق کے ريکارڈ پر برا اثر پڑتا ہے جہاں رادراے کمزور ہيں اور اس سے ان جمھوجمھوری اں کے ہے جہ

مخصوص مذہبی ارباب اقتدار کو سے بعض ديگر اّچھی طرح سے کام کررہی ہے۔ تاہم مذہبی توہين کے قانون جمھوريت بصورت 
پسندانہ نظريات کو مؤثّر ڈھنگ سے نافذ کرنے لگ جاتے ہيں، چونکہ کسی حکومت کا اختيار حاصل ہوجاتا ہے اور وه اپنے انتھا

بھی مذہبی فرقہ کے اندر قدامت پرست اور کٹّر پنتھی عناصر عام طور پر سب سے زياده جلد ناراض ہوجاتے ہيں اور قدامت پرستی 
  عوے دار بن کرآتے ہيں۔مبردار بننے کے لئے سب سے پہلے دکے عل

  
  کے لئے حفاظتی روک کی کمی غلط استعمال روکنے

قريب قريب سبھی معامالت ميں، مذہبی توہين کے قانون کی کوئي واضح اور ٹھيک تعريف نہيں دی گئی ہے، جسکی وجہ سے انکو 
توڑ مروڑنا اور من مانے طريقے سے انکو الگو کرنا بہت ہی آسان ہے۔ بين االقوامی سطح پر اس بارے ميں کوئی اتّفاق نہيں پايا 

کس طرح کے کاموں کو مذہبی توہين يا مذہب کی تذليل مانا جائے، اور بلکہ قومی اور ملکی سطح پر بھی يہ اصطالحات ا کہ جات
وسيع اور مہنگا ہوجاتا ہے، اور عمال کسی بھی نتيجتا مذہبی توہين کے قانون کا دائره عام طور پر انتھائي غير واضح ہيں۔ بالکل 
بہت سے دوسرے معامالت ميں مذہبی توہين قانونی چاره جوئی کی جاسکتی ہے۔  خالفلگاکر اسکے  مذہبی توہين کا الزامپر عمل 

کو مجرمانہ " برائی"يا " توہين" یکے قانون کے الفاظ کچھ اس طرح رکھے گئے ہيں کہ انکے ذريعہ مذہب يا مذہبی شخصيات ک
يک انسان کی لئے توہين ہوسکتی ہے ممکن ہے کہ دوسرا شخصی اصطالحات ہيں، اور جو چيز ايہ انتھائی  عمل قرار ديا جائے۔

مذہبی توہين کے قانون کی وجہ سے ايسے واقعات ميں بھی مہربان شکل سب سے زياده  اپنیشخص اسکا بالکل بھی برا نہ مانے۔ 
نے دوسروں کے خالف قرار ديا گيا ہے جيسا کہ يونان ميں ديکھا گيا، جہاں انفرادی اشخاص " معمولی واقعاتجنھيں "پيدا ہوئے 

روزمّره کی زندگی ميں کئے جانے والے تبصرے يا بيان کے اظہار کو ہی توہين آميز سمجھ ليا۔ اس طرح کے اکثر واقعات کو يونان 
پابندی کی حوصلہ -کی عدالتوں نے پہلی دفعہ ميں ہی برخاست کرديا ہے، ليکن ناکام قانونی کاروائی کی دھمکی بھی خودساختہ

  کتی ہے۔ افزائی کرس
  

اس سے بھی زياده تشويش کی بات وه واقعات ہيں جن ميں حکومت نے سياسی مخالفين کو خاموش کرنے کے لئے مذہبی توہين کے 
 198(f)قانون کا استعمال کيا ہے۔ مثال کے طور پر، مصر ميں، اس وقت مبيّنہ طور پر بہت سے بالگر تعذيری ضابطہ کی آرٹيکل 

ين کے لئے قيد ميں ہيں۔ انھوں نے حکومت کے اداروں اور شخصيات کے بارے ميں بھی تنقيد آميز باتيں کے تحت مبّينہ مذہبی توہ
ان قانون کے غلط استعمال کی ايک اور لکھيں اور ايسا مانا جاتا ہے کہ ان پر يہ الزامات سياسی مقاصد سے لگائے گئے ہيں۔ 

ری ذاتی دشمنيوں کے انتقام کے لئے بھی مذہبی توہين کی شکايات صورت ميں، انفرادی اشخاص نے جائداد کے جھگڑوں اور دوس
مذہبی اقليتی گروپوں درج کی ہيں۔ جبکہ کچھ دوسرے معامالت ميں، جيسا کہ پاکستان ميں ديکھا گيا ہے، اسالمی انتھاپسندوں نے 

کا اسالمی  حسبہلک کے قانون ميں دبانے کے لئے بھی اس طرح کے الزامات عائد کئے ہيں۔ کچھ مماکے افراد کو مذہبی طور پر 
اصول شامل کيا گيا ہے، جسکے تحت کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے خالف شکايت السکتا ہے اگر اسے لگتا ہے کہ اس 



A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT     INTRODUCTION     3 
 

اس طرح کے واقعات کو روکنے يا انھيں محدود کرنے ميں حکومت کی کی خالف ورزی کی ہے۔ ) شريعت(ی قانون مے اسالن
  اظہار کے لئے شديد نتائج برآمد ہوئے ہيں۔ ناکامی سے آزادئ 

  
مذہبی توہين کے لئے دی جانے والی سزا سے بھی انسانی حقوق کے لئے انديشے پيدا ہوتے ہيں۔ يہ سزائيں الگ الگ حکومتوں کے 

امل ہيں، جيسا کہ حساب سے مختلف ہيں۔ اور ان ميں جرمانے، يا جرمانے اور ہلکی سزا دونوں ايک ساتھ، يا قيد کی معلّق سزائيں ش
يونان، پولينڈ اور اليجيريا ميں؛ يا پھر اور زياده لمبی سزائيں جن ميں پانچ سال تک کی قيد کی سزا ہوسکتی ہے جيسا کہ انڈونيشيا 

سال تک کی قيد کی سزا ہوسکتی ہے جيسے افغانستان ميں؛ جسمانی سزائيں جيسے  20ميں، يا پھر انتھائی لبمی سزائيں جن ميں 
مارنا، سوڈان ميں، اور اور يا پھر موت کی سزا تک ہوسکتی ہے، جو سعودی عرب اور پاکستان جيسے ممالک ميں ممکن کوڑے 

ہے۔ يہاں يہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ مذہبی توہين جرائم کے اس بين االقوامی معيار کو پورا نہيں کرتی جس کے تحت موت 
  کی سزا کو قابل قبول مانا جاتا ہے۔ 

  
حاالنکہ بين االقوامی قانون ميں موت کی سزا پر پابندی نہيں لگائی گئی ہے، ليکن اقوام متّحده نے اسکے استعمال پر کچھ  ] اکسپل ب[

کہ ايسے ممالک : "ميں کہا گيا ہے) 2(6کی دفعہ  (ICCPR)شہری اور سياسی حقوق کے بين االقوامی عہد تحديدات عائد کی ہيں۔ 
ک ختم نہيں کيا گيا ہے، موت کی سزا کو صرف سب سے شديد جرائم کے لئے ہی الگو کيا جاسکتا ہے جہاں موت کی سزا کو ابھی ت

کے  (Covenant)اور وه بھی اس قانون کے مطابق جو جرم کا ارتکاب کئے جاتے وقت الگو ہوتے تھے اور جو ان موجوده عہد 
 Convention on the)اوپر کئے گئے عہد  خالف نہ ہوں اور نہ ہی نسل کشی کی روک تھام اور اسکے لئے سزا کے

Prevention and Punishment of Genocide)   کے خالف ہوں۔ يہ سزا اس وقت ہی عمل ميں الئی جاسکتی ہے جب ايک
" سب سے شديد جرائم"اقوام متّحده کی انسانی حقوق کميٹی نے " بااختيار عدالت نے اسکے بارے ميں  حتمی فيصلہ صادر کرديا ہو۔

اکثر و پيشتر تعريف کی ہے اور اسکی تعريف کی رو سے يہ وه جرائم ہيں جنکی وجہ سے زندگی کا ضياع ہو۔ اس پينل کا کی 
کے الفاظ کی تعريف بھی کچھ قيود کے ' سب سے شديد جرائم'کميٹی کا يہ ماننا ہے کہ يہ بھی کہتا ہے کہ  6عمومی تبصره نمبر 

۔ "وجہ سے موت کی سزا صرف ايک انتھائی استثنائی اقدام کے طور پر ہی دی جائےساتھ کی جائے اس طرح کی جائے کہ اسکی 
سے سمجھ ميں آنے والی تحديدات کی وضاحت کی گئی " سب سے زياده شديد جرائم"اقوام متّحده کی بہت سی دوسری رپورٹوں ميں 

سی حفاظتی روک استعمال کی ہيں جو موت کی ہے۔ اقوام متّحده کی جنرل اسمبلی کے ساتھ ساتھ اکونومک اور سوشل کونسل نے اي
ايسے ممالک " "ميں اس ميں کہا گيا ہے کہ 1سزا کا سامنا کرنے والے لوگوں کے حقوق کے تحفّظ کی ضمانت ديتی ہيں۔ پيراگراف 

يہ تی ہے، جہاں موت کی سزا کو ابھی تک ختم نہيں کيا گيا ہے وہاں موت کی سزا صرف انتھائی شديد جرائم کے لئے ہی دی جاسک
جرائم سے آگے نہ بڑھايا جو جان بوجھ کر کئے گئے ہوں اور جنکے مہلک يا دوسرے ان سمجھ لی جانی چاہئے کہ انکا دائره  تبا

  "خطرناک نتائج برآمد ہوسکتے ہوں۔
  

 Report of the Special Rapporteur on Freedom ofديکھيں اقوام متّحده کی انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ، 
Religion or Belief, Asma Jahangir: Addendum—Summary of Cases Transmitted to Governments 

and Replies (A/HRC/7/10/Add.1), February 28, 2008, paragraph 199,  يہ رپورٹ حسب ذيل ويب سائٹ
  پر دستياب ہے

  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/7session/reports.htm; UN Human Rights 
Committee, General Comment 6 (HRI/GEN/1/Rev.1), 1982, paragraph 7; Office of the UN High 
Commissioner for Human Rights, “Safeguards Guaranteeing the Rights of Those Facing the 
Death Penalty, Approved by Economic and Social Council Resolution 1984/50 of 25 May 
1984,” http://www2.ohchr.org/english/law/protection.htm; UN Human Rights Council, Report of 
the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Philip Alston 
(A/HRC/4/20), January 29, 2007, paragraph 51, available at 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/4session/reports.htm.  
 

  
  جمھوری معياروں اور اداروں پر پر پڑنے والے اثرات

اس رپورٹ ميں الگ الگ ممالک پر مطالعہ کے بعد تيار کی گئی رپورٹ سے يہ پتہ چلتا ہے کہ جمھوری ممالک کے اندر مذہبی 
د ہے۔ حاالنکہ سبھی توہين کے قانون کے اثرات اور نيم جمھوری يا جابرانہ رياستوں ميں انکے اثر کے بيچ قابل ذکر امتياز موجو

طرح کے سياسی سياق و سباق ميں ان قانون کی وجہ سے آزادئ اظہار پر پابندی عائد ہوتی ہے، انسانی حقوق پر انکے اثرات ان 
اوپر مناسب روک اور بندش نہيں ہے، جہاں عدليہ کی آزادی پر ممالک ميں بہت زياده وسيع اور شديد ہوتے ہيں جہاں عاملہ کے 

ہيں، جہاں حکومت کے ذريعہ بھيد بھاؤ کو نظر انداز کيا جاتا ہے يا اسکی حوصلہ افزائی کی جاتے ہے، اور جہاں سوال اٹھتے 
ايسی بہت سی رپورٹيں سامنے آئی ہيں جن ميں ان ممالک کے ۔ يںمذہبی انتھاپسند بنا کسی روک ٹوک کے تشّدد ميں شامل ہوتے ہ
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چالئے گئے، بنا کسی قانونی جواز کے لمبے  ےغيرمنصفانہ مقدم مات کی بنياد پرزاتوہين کے جھوٹے اور بے بنياد الاندر مذہبی 
وقت تک جيل ميں رکھا گيا اور اذيتيں تک دی گئيں۔ يہ بات اگرچہ صحيح ہے کہ ايسے سبھی ممالک اور معاشرے جہاں قانون کی 

ؤ اور ناانصافی کا نشانہ بنايا جاتا ہے، ليکن برتا-حکمرانی کمزور ہے ايسے ممالک ميں سبھی طرح کے استغاثہ فريقوں کو برے
توہين مذہب کے معاملہ ميں اسحصال کے ايک اور درجہ کا اضافہ ہوجاتا ہے کيونکہ ان قانونوں کا استعمال انتھائی جانبدارانہ طريقہ 

يڑ کے تّشدد کو ہوا دی جاتی سے کيا جاتا ہے اور ان قانونوں کا نشانہ پہلے سے ہی محروم مذہبی اقليتيں ہوتی ہيں جنکے خالف بھ
ايسا دکھائی ديتا ہے کہ کچھ ممالک ميں قانون کے نفاذ اور مقدمات کے فيصلہ کو نتائج کے بارے ميں رياستی اسکے عالوه، ہے۔ 

ان ے ہيں، اور ايسا محسوس ہوتا ہے کہ ارباب اقتدار ارباب اقتدار کو اصل احکامات مذہبی انتھاپسندوں کی طرف سے حاصل ہوت
   روپوں کی سرگرمی سے خوفزده ہوجاتے ہيں۔ گ
  

مضبوط جمھويتوں کے قانونی نظام ميں رونما ہوتے ہيں، تب بھی ان سے اس ملک کے اندر اور بين مذہبی توہين کے معامالت جب 
ئی صديوں االقوامی طور پر انسانی حقوق کے لئے خطره پيدا ہوجاتا ہے۔ مذہبی توہين سے متعلّق قوانين بہت سے ايسےملکوں ک

آزادانہ تقرير اور جمھوری نظريات زياده لمبے وقت تک بہت مضبوطی کے ساتھ برقرار رکھا گيا سے کتابوں ميں موجود ہيں جہاں 
جب کہ کچھ ممالک، جيسے، جرمنی، يونان، اور پولينڈ ميں يہ قانون ابھی بھی استعمال ميں ہيں۔ ہے اور انکی حفاظت کی گئی ہے۔ 

يسے، نيدرلينڈ وغيره ميں ان قوانين کے تحت کئی دہائيوں سے کوئی قانونی کاروائی نہيں کی گئی ہے۔ کچھ دوسرے ممالک ج
سے عمل ميں آيا، اس قانون سے آزادئ اظہار  2010ميں آئرلينڈ نے مذہبی توہين پر ايک نيا قانون بنايا جو جنوری  2009جوالئی 

حد مايّوسی ہوئی۔ دنيا کی کچھ بہترين کارگردگي رکھنے والی  کے بہت سے ماہرين اور انسانی حقوق کے گروپوں کو بے
جمھوريتوں ميں اس قانون کی موجودگی نہ صرف دوسری جگہوں پر ان قانون کے غلط استعمال کو جائز بناديتی ہے بلکہ اس سے 

آئرلينڈ کے مثال کے طور پر، ۔ مذہب کی تذليل کے خالف بين االقوامی سطح پر قانون بنائے جانے کی دليلوں کو بھی تقويت ملتی ہے
توصيفی معياروں کو تفصيل سے اپنی ان تجاويز ميں شامل کيا ہے جو اس نے  نئے مذہبی توہين کے قانون کی زبان کو پاکستان نے

کی تذليل روکنے کے لئے ايک  جس ميں مذہب) نيچے ديکھيں(کے سامنے پيش کی تھيں وقتی کميٹی بيان کرنے کے لئے بنائی گئی 
يورپين يونين نے اقوام متّحده کے اندر مذہب  سا طريقہ کار بنانے کے لئے کہا گيا تھا جو بين االقوامی طور پر سب پر الگو ہوتا ہو۔اي

 ميں  2009کی تذليل سے متعلّق کوششوں کی سختی سے مخالفت کی ہے، اور جيسا کہ آزادئ اظہار کے ماہر ايگنس کيالمارڈ نے 
بين االقوامی سحط پر مذہب کی تذليل سے " جانے والے ايک مخصوص صفحہ ميں يہ دليل دی تھی کہ کے لئے لکھے  گارجيندی 

لڑنے ميں يورپين ممالک کی حکومتوں نے جس مضبوط اراده کا مظاہره کيا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک ميں 
  بھی اس طرح کے بہادرانہ مضبوط عزم کا مظاہره کيا جائے۔ 

  
  امتياز

رين کے مطابق انڈونيشيا، پاکستان، مليشيا اور بہت سے دوسرے ممالک کے مذہبی توہين سے متعلّق قوانين درحقيقت اقليتی مذہبی ماہ
افراد ميں ايک طرف وه افراد نظر آتے ہيں جو حکومت کی  همتاثّرسے گروپوں کے خالف قانونی بھيد بھاؤ کی ايک شکل ہے۔ اس 

اسالمی فرقے،  راسخمذہبی اصولوں کے بارے ميں سوال اٹھاتے ہيں، تو دوسری طرف  سے پيش کئے جانے والے رضامندی
اگر پاکستان کے اندر مذہبی توہين سے جڑے استغاثہ کو عيسائی اور دوسرے روايتی ديسی عقائد کے ماننے والے نظر آتے ہيں۔ 

گوں کو اس قانون کا نشانہ خاص طور پر چن کر آبادی کے حساب سے تقسيم کيا جائے تو يہ باب کھل کر سامنے آجائگی کہ کن لو
فيصد حّصہ ہيں، ليکن کچھ تخمينوں کے مطابق  3بنايا جاتا ہے۔ عيسائی، احمديہ، اور ہندو اگرچہ اس ملک کی کل آبادی کا صرف 

ثہ فريق يہی لوگ پاکستان ميں پچھلی دو دہائيوں کے دوران توہين مذہب کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہيں ان ميں قريب آدھے استغا
  ہيں۔ 

  
 يہ ديکھا گيا ہے کہ مذہبی توہين کے قانون کے نفاذ کے ساتھ جڑے سرکاری اور غير سرکاری امتياز نے مذہبی رنگا رنگی کے

بہت سے سرکاری اور عدليہ سے جڑے ارباب اقتدار کی طرف عدم برداشت کی ايک عمومی فضا بنانے ميں مدد دی ہے۔  خالف
اسی سال ووں کے برعکس يہ قانون مذہبی ہم آہنگی کو تحفّظ دينے کے بجائے اسے نقصان پہنچاتے ہيں۔ سے پيش کئے گئے دع

ميں انڈونيشيا کے ماہر قانون ٹوڈنگ موليا لوبس کا ايک حوالہ ديا گيا تھا، جس ميں انھوں نے کہا تھا کہ  جکارتا پوسٹايک اخبار 
وپوں کی طرف سے کچلنے اور دبانے والی کاروائياں کی جاتی ہيں جو کچھ ايسے گرکہ ٹکراؤ اس وقت پيدا ہوتے ہيں جب "

يعنی اسالم، عيسائيت، پروٹيسٹينٹزم، ہندوازم، بدھزم، اور کنفيوشنزم کی (سمجھتے ہيں کہ صرف سرکاری رضامندی والے مذاہب 
س طرح کی کاروائياں ٹکراؤ کا ذريعہ اہی قانونی ہيں اور باقی سبھی دوسرے مذاہب کا خاتمہ کرديا جانا چاہئے۔ ) معياری شکليں

پاکستان کے [ميں ايک کالم ميں اسی طرح کا اشاره ديا تھا کہ، واشنگٹن پوسٹ ميں  2002ہيں۔ پاکستانی ماہر اکبر ايس۔ احمد نے 
   "عدم رواداری نے عدم رواداری کو بڑھاوا ديا ہے۔مذہبی توہين کے قانون کے استعمال سے ] اندر

  
چوکس گروپوں نے بين مذہبی تشّدد کے واقعات کی ترغيب دينے کيا گيا تھا، مذہبی توہين کے قانون کا استعمال  جيسا کہ اوپر ذکر

اور انھيں جائز ٹھہرانے کے لئے کيا ہے۔ بہت سے ممالک سے فرقہ وارانہ ٹکراؤ کی خبريں بھی موصول ہوئی ہيں جو عام طور 
ہوئے۔ مثال کے طور پر، نائجيريا کے اندر تعذيری ضابطہ کے تحت مذہبی توہين پر مذہبی توہين کے الزامات کے نتيجہ ميں شروع 

کے لئے قانونی چاره جوئی کا سرے سے کوئی وجود ہی نہيں ہے ليکن اسکے باوجود تشّدد کے بے حساب ايسے واقعات رونما 
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يشيا اور پاکستان ميں انتھاپسند مذہبی اسی طرح انڈونمذہبی توہين کے بے بنياد الزامات کی وجہ سے شروع ہوئے۔ ہوئے ہيں جو 
گروپوں نے انصاف اپنے ہاتھوں ميں لينے کے لئے غّصائی بھيڑ کو جمع کيا اور مذہبی توہين کرنے والے مجرموں اور انکے 
ان خاندانوں کو دھمکياں ديں اور کچھ معامالت ميں، انھوں نے انکے گھروں تک پر حملہ کرديا اور ان مفروضہ مجرموں کے خاند

اس بات کے بھی ثبوت موجود ہيں کہ يہ مذہبی انتھاپسند اکثر يا تو پوليس کی چھپی ہوئی کے افراد تک کو بھی حملہ کا نشانہ بنايا۔ 
اس طرح کے ٹھگی کرنے والے ہوئی رضامندی سے کام کرتے ہيں يا پھر کچھ معامالت ميں انھيں پوليس کی مدد بھی ملتی ہے۔ 

جيسا کہ جوابدہی طلب کرنے ميں رياستی ارباب اقتدار کی ناکامی نے انھيں اور زياده بہادر بناديا ہے  گروپوں سے انکے کاموں کی
  کے معاملہ ميں ہوا تھا۔  (FPI)انڈونيشيا ميں اسالمک ڈفينڈر فرنٹ 

  
تياز پر مبنی لحاظ سے بھی ام بعض ممالک ميں مذہبی توہين کے قانون نہ صرف اپنے اطالق کے لحاظ سے بلکہ اپنے موضوع کے

ہيں، ان ميں ايسی زبان استعمال کی گئی ہے جو کسی خاص مذہب يا عقيدے کو توہين سے تحفّظ فراہم کرتی ہے، يا کسی مخصوص 
ميں لکھے اپنے  نيدرلينڈ کوارٹرلی فار ہيومن رائٹسميں  2008جيسا کہ دانشور جيرون ٹيمپرمين نے لگاتی ہے۔ روک فرقہ پر مؤثّر 

ہتک پر عائد قيود بنانے کا مقصد صرف کسی ايک مخصوص مذہب کو تحفّظ /مذہبی توہين"يہ دليل دی تھی کہ، ايک مضمون ميں 
يا يہ باقی دوسرے مذاہب پر غالب ہوتا /اور وه مذہب وه ہوتا ہے، جسے رياست کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے –فراہم کرنا ہوتا ہے 

ميں يونائٹيڈ کنگڈم نے اپنے مذہبی  2008۔ يہی وجہ تھی کہ "ول کے برخالف ہيںمساويات کے اص اسلئے يہ قيود عدم امتياز يا –ہے 
  توہين قانون کو جسکے تحت صرف چرچ آف انگلينڈ کو توہين سے تحفّظ حاصل تھا کالعدم قرار ديديا۔ 

  
  کی تعريفنظام عقائد 

کوئی  مذہب کے نظام عقائد کاچاہئے کہ وه  مذہبی توہين کس طرح واقع ہوتی ہے يہ طے کرنے کے لئے، رياستی ارباب اقتدار کو
اس سے حکومت اصول طے کريں تاکہ مذہبی دل آزاری يا توہين کے کسی بھی مبّينہ عمل کی پرکھ ان اصولوں سے کی جاسکے۔ 

چھ مذہب کی کسی خاص شکل کو الگو کرے۔ ککو يہ موقع مل جائگا کہ وه ملک يا پورے فرقہ پر بحيثيت مجموعی سرکاری يا غالب 
، جب ممالک ميں حکومتيں مذہبی توہين کے قانون کا استعمال مذہبی طرزعمل پر اپنا وسيع تر کنٹرول قائم کرنے کے لئے کرتی ہيں

کہ کچھ دوسرے ممالک ميں، حکومت غالب يا شّدت پسند مذہبی ارباب اقتدار کا بہت زياده لحاظ کرتی ہے، جو عدليہ کے نظام کو 
  ے اصولوں کو الگو کرنے کے لئے استعمال کرتے ہيں۔اپناپنا اثر بڑھانے اور 

  
مذہبی اقليتوں کو کچلنے  نمصر، انڈونيشيا، اور پاکستان ميں ايسی مثالوں کی بہتات ہے جہاں مذہبی توہين کے قانون کا استعمال ا
بيکيٹ فنڈ برائے ه فرقے ہيں۔ کے لئے کيا گيا ہے جنکے بارے ميں يہ سمجھا جاتا ہے کہ وه اسالم کے راستہ سے ہٹے ہوئے يا گمرا

حکومتوں کو مجبور کرتے ہيں کہ وه يہ طے کريں کہ "مذہبی آزادی ميں يہ ذکر کيا گيا ہے کہ مذہبی توہين کے قانون کس طرح 
ره جاتا ہے کہ وه مذاہب کی سّچائی کے يہ صرف کونسے مذہبی نقطئہ نظر کا اظہار کيا جاسکتا ہے، اور اس طرح حکومتوں کا کام 

يہ طريقئہ کار اس وقت خاص طور پر اور زياده واضح ہوجاتا ہے جب احمديوں کی بات آتی " عووں کے بارے ميں فيصلہ کريںد
ہے، يہ وه فرقہ ہے جو اپنے آپکو مسلمان مانتا ہے ليکن اسکا يہ عقيده نہيں ہے کہ پيغمبر محّمد آخری نبی ہيں۔ مسلم اکثريتی ممالک 

  اور ان پر قابل ذکر قانونی پابندياں عائد کرتی ہيں۔  ںے عقائد کو جائز نہيں مانتيکی اکثر حکومتيں احمديوں ک
  

مذہبی توہين کے قانون کے ذريعہ مذہبی اصولوں کا نفاذ کبھی کبھی اپنے دائره سے آگے نکل کر ان لوگوں کو سزائيں دينے لگ 
ايسی رپورٹيں ے ميں ناکام ہوجاتے ہيں۔ مثال کے طور پر، مذہب کے اندر رہتے ہوئے مناسب تقوی کا مظاہره کرن لبجاتا ہے جو غا

بھی موصول ہوئی ہيں کہ رمضان کے مہينہ کے دوران روزوں کی خالف ورزی کرنے يا عربی کے عالوه دوسری زبان ميں نماز 
ا مذہب تبديل کرکر پڑھنے کے لئے سنّی مسلمانوں کو مذہبی توہين کے لئے گرفتار کيا گيا ہے۔ اسکے عالوه، وه مسلمان جو اپن

دوسرے مذاہب ميں شامل ہونا چاہتے ہيں انھيں قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کيونکہ انھيں اپنے نئے مذہب کا فرد ماننے 
  کے بجائے مرتد خيال کيا جاتا ہے۔ 

  
  اںبين االقوامی قانون اور آدادئی اظہار پر پابندي

  
سخت، توہين نہايت جسکا مطلب ہوتا ہے، مذہبی اصولوں، شخصيتوں اور ديوتاؤں کے خالف  –بين االقوامی قانون ميں توہين مذہب 

جسکا مطلب ہوتا ہے ايسا اظہار جسکے ذريعہ دشمنی کو کھلے عام بڑھاوا  –اشتعال انگيزی اور  –نازيبا کلمات کا اظہار آميز اور 
رق ہے۔ ان دونوں ميں سے، صرف مؤّخر الّذکر ہی ان محدود ديا جائے اور تشّدد پر اکسايا جائے، ان دونوں کے بيچ ايک اہم ف

  حاالت ميں صحيح بيٹھتا ہے جن ميں آزادئی اظہار پر پابندی کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ 
  

کے مطابق، رائے کی آزادی پر پابندی لگانے کی اجازت  19کے آرٹيکل  (ICCPR)اور سياسی حقوق کے بين االقوامی عہد  یشہر
اجازت صرف اسی صورت ميں حکومت کو اظہار کی آزادی پر پابندی لگانے کی  19 (3)نہيں دی جاسکتی۔ تاہم، آرٹيکل  کھبی بھی

ديتا ہے اگر قانون کے اندر اسکی گنجائش رکھی گئی ہے اور دوسروں کی ساکھ اور حقوق کی حفاظت کرنے يا پھر قوقی تحفّظ، 
  لئے ايسا کرنا ضروری ہو۔  عوامی نظم، يا عوامی صحت اور اخالقيات کے کے
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ہونی چاہئے بہت ہی اہم ہے، کيونکہ اس سے يہ طے کرنے کے لئے ايک کم سے کم معيار طے " ضروری"بندش يہ نظريہ کہ 

آئی سی نے ہرکوک -ہوجاتا ہے کہ کيا مناسب ہے، کيا فائده مند ہے اور کيا معقول ہے۔ جيساکہ انسانی حقوق کی دانشور نازلہ غانيہ
کے دوران پيش کی گئی اپنی  2008کے اوپر منعقد کی گئی اقوام متّحده کی کانفرنس ميں اکتوبر  20اور  19آر کے آرٹيکل سی پی 

اس قدر کے متناسب  پابندی ہونے کی شرط يہ بتاتی ہے کہ کوئي بھی" ضروری"پريزينٹيشن ميں اسکی طرف اشاره ديا تھا، کہ 
اس بات کی بھی تصديق ميں  10عمومی تبصره نمبر ۔ اقوام متّحده کی حقوق کميٹی نے "ےوه تحفّظ ديتا چاہتی ہہونی چاہئے جسکو 

  "کے تحت آزادئ اظہار پر جائز ٹھہرائی گئی پابندی سے خود اس حق کو خطرے ميں نہيں ڈاال جاسکتا۔ 19 (3)آرٹيکل کی ہے کہ 
  

ICCPR  يا مذہبی منافرت کی حمايت پر پابندی لگائی گئی جس ميں کسی بھی ايسی قومی، نسلی،  –کے تحت  20 (2)کے آرٹيکل
پابندياں لگانے کے لئے کم سے کم حد بہت ہی کم واضح ہے۔ تاہم  –ہے جوبھيد بھاؤ، دشمنی يا تشّدد پر ورغالنے کے مترادف ہو 

وضع کئے  20ے۔ وه آرٹيکل آزادئ اظہار کے مشہور ماہرين کے بيچ اس بات پر اتّفاق ہے کہ پابندی کا پيمانہ ابھی بھی کافی اونچا ہ
جانے کے تاريخ سياق و سباق کو مثال کی حيثيت سے پيش کرتے ہيں يعنی جنگ عظيم دوم اور نازی حکومت کے حاليہ خوف اور 

پابندی ہے، اس " جنگ کے لئے پروپيگنڈه کرنے پر"کے پہلے حّصہ ميں  20يہ واضح کيا ہے کہ آرٹيکل  نے ہرکوک-دہشت۔ غانيہ
  ی سنجيدگی کا پتہ چلتا ہے جس کی طرف اس آرٹيکل ميں اشاره ہے۔ سے اس نفرت ک

  
آزادئ اظہار کے بارے ميں اعلی سطح پر روئداد تيار کرنے کے لئے معمور اقوام متّحده کے خصوصی نمائنده فرينک ال رو، نے 

مدّون کئے ہيں تاکہ آزادئ کی ساالنہ رپورٹ ميں کچھ اصول  2010انسانی حقوق کونسل کے سامنے پيش کی جانے والی اپنی 
محدود کرنے سے متعلّق معامالت ميں حکومتوں کی رہنمائی ميں مدد مل سکے۔ دوسرے مشوروں کے عالوه، انھوں نے اظہار کو 

قيود بہت واضح اور غير مبھم ہوں، انسانی حقوق  حکومتوں کو يہ مشوره ديا کہ وه اس بات کو يقينی بنائيں کی کسی بھی طرح کی
  ين سے مطابقت رکھتی ہوں، اور انکا مسلسل جائزه ليا جاتا رہے تاکہ انکی افاديت کا پتہ چلتا رہے۔ کے قوان

  
ے قانون کے حاميوں کا کہنا ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لئے مذہب کے خالف جارحانہ تاہم، مذہبی توہين ک

کے تحت بين  20(2)اور  19(3)کے آرٹيکل  ICCPRاس طرح کی پابنديياں خود  الفاظ کے اظہار پر پابندی ہونی چاہئے، اور يہ کہ
مذکوره باال شہادت کے عالوه کہ مذہبی توہين کے قانون سے مذہبی تناؤ اور ٹکراؤ کو اور االقوامی لوزمات کے کے مطابق ہيں۔ 

وپر قابل قبول تحديدات ميں مذہبی نظام يا عقائد اظہار کے اايندھنن ملتا ہے، ماہرين نے اس کے جواب ميں يہ دليل بھی دی ہے کہ 
جيسا کہ مذہب اور عقيدے کی آزاد يا نسل پرستی کی معاصر شکلوں کے بارے ميں کے نظام کا تنقيد سے تحفّظ شامل نہيں ہے۔ 

سل کے سامنے ميں انسانی حقوق کون 2006اعلی سطح پر روئداد تيار کرنے کے لئے معمور اقوام متّحده کے خصوصی نمائنده نے 
آزادئ اظہار کے حق پر جائز طور پر پابندی لگائی جاسکتی ہے اگر اس "رپورٹ ميں اس طرف اشاره ديا تھا  اپنی مشترکہ ساالنہ

مذہب ۔ "کی وجہ سے مذہب کی بنياد پر لوگوں کے حالف تشّدد يا امتياز کی ترغيب دينے والے کاموں کو حمايت حاصل ہوتی ہے
و تکليف پہنچ سکتی ہے اور انکے مذہبی احساسات کی دل آزاری ہوسکتی ہے، ليکن اسکی وجہ سے الزمی کی توہين سے لوگوں ک

طور پر يا کم سے کم براه راست طور پر انکے کسی حق کی خالف ورزی نہيں ہوتی، جس ميں مذہب کی آزادی کا انکا حق بھی 
  شامل ہے۔ 

  
مذّمت اور جان بوجھ کر اشتعال پر مبنی ہوسکتا ہے، ليکن انکے بيچ ظہار قابل حاالنکہ بعض موقعوں پر مذہبی توہين کے الفاظ کا ا

يہ فرق کرنا ضروری ہيکہ کہ کيا يہ اسی طرح کے الفاظ کا اظہار ہيں جن پر بين االقوامی قانون کے تحت جائز طور پر پابندی 
وہين آميز يا دل شکنی کرنے والے بھی ہوسکتے ہيں، آزادئ اظہار ميں يہ حق بھی شامل ہے کہ الفاظ متنازعہ، تلگائی جاسکتی ہے۔ 

يہ حق اس وقت بھی برقرار رہيگا جب تقرير ميں ايسے نظريات يا عقائد کو نشانہ بنايا جائے جو کچھ لوگوں کے لئے بہت ہی زياده 
کے معاملہ ميں  ڈ کنگڈمہينڈی سائڈ بمقابلہ يونائٹيکے  1976نے  (ECHR)يورپی عدالت برائے انسانی حقوق مقّدس ہوسکتے ہيں۔ 

بے ضرر تھے، چاہے اس سے کسی کی اسی اصول کی تصديق کی تھی، اس معاملہ ميں عدالت نے يہ پايا تھا کہ الفاظ اور اظہار 
دل شکنی ہوتی ہو، کسی کو صدمہ پہنچتا ہو، يا کسی کو پريشانی ہوتی ہو، کيونکہ کثرتيت، رواداری اور وسيع المشربی کے يہی 

آزادئ اظہار کے بارے ميں اعلی سطح پر روئداد تيار کا وجود ممکن نہيں ہے۔ ' جمھوری معاشره'جکنے بغير کسی بھی تقاضے ہيں 
رپورٹ ميں کی ساالنہ  2008کرنے کے لئے معمور سابق نمائنده، ايمبيئی لگابو، نے بھی انسانی حقوق کونسل کو پيش کی گئی اپنی 

سلسل ٹکراؤ، چاہے يہ کتنے ہی متنازعہ کيوں نہ ہوں، متحّرک جمھوری معاشروں کے لئے نظريات کا م"اس طرف اشاره ديا تھا کہ 
  "ابتدائی پتھر ہے

  
  

پر تنقيد کی ہے کہ  ECHRانسانی حقوق کے ماہرين نے يہ کہہ کر متنازعہ تقرير کو برقرار رکھنے کے اپنے فيصلہ کے باوجود، 
عدالت نے پايا کہ اسکے اپنے ججوں کے مقابلہ ميں ردينے ميں يہ ناکام رہی ہے۔ مذہبی توہين کے قانون کو دو ٹوک الفاظ ميں رّد ک

رياستی ارباب اقتدار يہ فيصلہ لينے کے لئے ايک بہتر پوزيشن ميں ہونگے کہ کيا کچھ خاص تحديدات انسانی حقوق کے يورپی 
 (2)کے آرٹيکل  ICCPRيہ وہی دفعات ہيں جو کے ذريعہ طے کی گئی حدود کے اندر واقع ہوتی ہيں،  10 (2)کنوينشن کے آرٹيکل 
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ميں لکھے اپنے ايک مضمون  Equal Voiceکی ڈائريکٹر، کيالمارڈ، نے  19سے ملتی جلتی ہيں۔ غيرسرکاری تنظيم آرٹيکل  19
  ۔"معياری حوصلہ پر سوال کھڑا ہوتا ہےعدالتوں کے ميں يہ کہا تھا کہ اس دليل سے 

  
  "مذہب کی تذليل"ور ا" ترغيب"اقوام متّحده کے اندر 

  
جس ميں مصر، الجيريا، –کی ممبر رياستيں، اور کچھ افريقی گروپ  (IOC)اقوام متّحده کے اندر آرگنائزيشن آف اسالمک کانفرنس 

ايک تحريک چالرہے ہيں تاکہ مذہب کی تذليل پر پابندی کو انسانی حقوق کے بين االقوامی ڈھانچہ ميں  –اور پاکستان خاص ہيں 
ميں انسانی حقوق کميشن ميں اس مسئلہ پر پہلی قرارداد  1999جاسکے۔ او آئی سی کی نمائندگی کرتے ہوئے، پاکستان نے جگہ دی 

ميں انسانی حقوق کونسل کے سامنے يہ قرارداد دوباره پيش کی گئی اور اس بار اس ميں مذہب کی تذليل کو  2009پيش کی تھی۔ 
کے تحت رياستوں کی ذّمہ داری سے بہت واضح طور پر جوڑ ديا گيا، جس کے  20 (2)کے آرٹيکل  ICCPRبہب واضح طور پر 

يہ قدم ترغيب کے اوپر پہلے سے موجود بين کو قانونی طور پر روکيں۔ " نفرت کی ترغيب"تحت، رياستوں کی ذّمہ داری ہے کہ وه 
ب کی تذليل کا کم سے کم سات مرتبہ ذکر کيا کی قرارداد ميں مذہ 2009االقوامی معياروں کو اور وسعت دينے کی ايک کوشش تھا۔ 

  :مذہب منافرت کی ترغيب کی ايک شکل قرارديا گيا تھاگيا تھا اور اسے 
  

کہ مذہب کی تذليل انسانی وقار پر ايک شديد حملہ ہے جس سے اس مذہب کے ماننے والوں کی اس پر زور ديا گيا 
  اور تشّدد کی ترغيب پيدا ہوتی ہے۔۔۔ مذہب کی آزادی محدود ہوتی ہے اور اس سے مذہبی منافرت

  
کہ وه اپنے اپنے قانونی اور آئينی نظاموں کے اندر رہتے ہوئے، مذہب کی سبھی حکومتوں پر يہ زيور ديا جاتا ہے ۔ 13

اور سبھی مذاہب سے مناسب تحفّظ فراہم کريں  عمومی مذہبی منافرتدباؤ اور ،تذليل سے پيدا ہونے والی نفرت، امتياز 
  قائد کی کے لئے احترام اور رواداری کو بڑھانے کے لئے سبھی ممکن اقدامات کريں۔اور ع

  
کی قرارداد  2009مذہب کی توہين کو مذہبی منافرت کی ترغيب کی ايک شکل قراردينے کا يہ بيان آزادئ اظہار کے اوپر اکتوبر 

ے ايک ساتھ نتا ہے، جسے مصر اور يونائٹيڈ اسٹيٹس ميں استعمال کی گئی زبان سے اور بھی زياده تشويش کی وجہ بن جا (12/16)
مل کر پيش کيا تھا۔ يہ دستاويز، جس ميں مذہب کی تذليل کا کوئی ذکر نہيں کيا گيا ہے، وسيع طور پر سراہی گئی، کيونکہ اس ميں 

نگ کی گئی تھی کہ وه اس تسليم کيا گيا تھا اور حکومتوں سے يہ ما" جمھوريت کی الزمی بنيادوں ميں سے ايک"آزادئ اظہار کو 
تاہم اس ميں حکومت کے فرائض کا کئی مرتبہ ذکر کيا گيا ہے، جس ميں آرٹيکل بنيادی حق کا احترام کريں اور اسے برقرار رکھيں۔ 

کسی بھی طرح کی ايک ايسی مذہبی منافرت کی حمايت پر پابندی بھی شامل ہے جو بھيد بھاؤ کی ترغيب، دشمنی يا کے تحت  20
کی ڈربن ريويو  2009کی عالمی کانفرنس کے بعد ہونے والی  2001اسی طرح نسل پرستی کے خالف " کے مترادف ہو۔تشّدد 

کانفرنس کے نتيجہ ميں آنے والی اصل دستاويز ميں مذہب کی تذليل کا کوئی ذکر موجود نہيں ہے، اور اس ميں اس تصّور کو 
ميں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر سے يہ  134کے پيراگراف ظاہری طور پر ترغيب سے نہيں جوڑا گيا ہے۔ تاہم اس

کے مطلب اور اسکے دائره " تشّدد کی ترغيب"ايسی عالقائی کانفرنسوں کا انعقاد کرے جسکا مقصد درحواست کی گئی ہے کہ وه 
ور ترغيب کے بيچ رابطہ اور کی وضاحت ہو۔ اس گنجائش سے يہ انديشے پيدا ہوگئے ہيں کہ ان کانفرنسوں سے مذہب کی تذليل ا

کو ايک جواز مل جائگا، اور مذہب کی تذليل پر بين االقوامی  ديسی قانونوںمضبوط ہوجائگا اور اس طرح مذہبی توہين سے متعلّق 
  سطح پر پابندی لگائے جانے کی آوازوں کو اور تقويت حاصل ہوگی۔ 

  
جنھيں انسانی حقوق کی کونسل نے  منظور کی يہ ان قراردادوں جيسی ہی ہےمذاہب کی تذليل پر اقوام متّحده نے ايک ساالنہ قراردار 

حاليہ سالوں کے دوران ان دونوں دستاويزوں کے حق ميں ان دونوں تنظيموں کے اندر حمايت اور کے ذريعہ مستعار لی گئی ہيں۔ 
ٹ اور اس سے غير حاضر رہنے والوں رائي شماری ميں لگاتار کمی آئی ہے، اور پچھلے سال اس قرارداد کے لئے ڈالے گئے وو

کچھ تجزيہ نگاروں کے مطابق اسکی حمايت ميں آنے کی تعداد اس قرارداد کی حمايت کرنے والے لوگوں سے کہيں زياده تھی۔ 
ايک معاہده والی کمی کا تعلّق او آئی سے کے اس عزم سے ہے جس ميں اس نے عوامی طور پر اس عزم کا اظہار کيا ہے کہ وه 

ل ميں يا اس معاہده کے ساتھ ايک اضافی پروٹوکول کی صورت ميں ايک ايسا قانون الئگی جو بين االقوامی طور پر سب کے کی شک
  لئے الزمی ہوگا اور جس کے تحت مذہب کی توہين ممنوع ہوگی۔ 

  
عاصر معياروں کی وضاحت کے اقوام متّحده کی ايک مبھم تنظيم پر مرکوز ہے، اس تنظيم کا نام ماس قانون کے حمايتيوں کی توّجہ 

ہے جو ڈربن  (Ad Hoc Committee on the Elaboration of Complementary Standards)لئے ايک ايڈ ہاک کميٹی 
کی عالمی کانفرنس  2001نسل پرستی کے خالف (تھی اعالنيہ اور پليٹفارم برائے ايکشن کی سفارشات کے نتيجہ ميں وجود ميں آئی 

کميشن نے ايک قرارداد پاس کی اس ايڈ ہاک کميٹی کی تخليق کی تياريوں سے پہلے، انسانی حقوق ميں،  2002۔ )کا حتمی دستاويز
اور اسکے سبھی پہلؤوں کے خالف بين  یغيرملکيوں سے نفرت اور اس سے جڑی عرم رواداراور نسل پرستی، نسلی امتياز، 

رہنے کے لئے توصيفی بين االقوامی معيار قائم کرنے کے مقصد  انکی تجديد کرتےاالقوامی قوانين اور وسائل کو مضبوط کرنے 
اس ورکنگ گروپ نے يہ معلوم کرنے کے لئے کہ کيا نسل سے ايک بين حکومتی ورکنگ گروپ قائم کرنے پر زور ديا گيا تھا۔ 
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سے ايک مطالعہ نسلی ان ميں  –پرستی کے خالف بين االقوامی قوانين ميں کسی طرح کے خال ہيں، دو مطالعوں کو منظوری دی 
کے ذريعہ کيا گيا، يہ وه تنظيم ہے جو سبھی طرح کے نسلی امتياز کے خاتمہ  (CERD)امتياز کے خاتمہ کے لئے بنائی گئی کميٹی 

کے نفاذ کے اور پر نظر رکھتی ہے، جبکہ دوسرا مطالعہ انسانی حقوق کے ماہرين  (ICERD)کے لئے ہوئے بين االقوامی عہد 
قوانين ميں کسی طرح کے ے ذريعہ کيا گيا تھا۔ ان دونوں ہی مطالعوں ميں نسل پرستی کے خالف بين االقوامی کے ايک گروپ ک

نافذ کرنے کی موجوده معاہدوں کو زياده بہتر طريقہ سے خال نہيں پائے گئے، حاالنکہ دونوں ہی مطالعوں ميں يہ ضرور کہا گيا کہ 
ينے اور نظر رکھنے کے نظام ميں مزيد سدھار پيدا کرنے پر بھی زور ديا گيا۔ دريں ضرورت ہے، ساتھ ہی تعليم نظام کو تقيويت د

کے ذريعہ ايک ايڈ ہاک کميٹی قائم کی، جس کو يہ اختيار ديا گيا  103/3ميں، انسانی حقوق کونسل نے اپنی قرارداد نمبر  2007اثنا، 
وينشن کی شکل ميں ہوں يا سبھی قسم کے نسلی امتياز کے ی کنسمعاصر معياروں کی وضاحت کرے ، يہ معيار چاہے کتھا کہ وه 

تاکہ انکے ذريعہ سبھی طرح کے  ،ںخاتمہ کے لئے بين االقوامی کنوينشن کے ساتھ ايک اور اضافی پروٹوکول کی صورت ميں ہو
يب سميت سبھی خال کو پر کيا جاسکے اور ساتھ ہی ايسے نئے اصولی معيار بھی فراہم کئے جاسکيں جنکا مقصد نفرت کی ترغ

  ۔طرح کی معاصر نسل پرستی کا خاتمہ ہو
  

کی ميٹنگ کے دوران، او آئی سی کی طرف سے پاکستان نے ايک تجويز پيش کی، جس کے ذريعہ  2009ايڈ ہاک کميٹی کی اکتوبر 
گ کی گئی تھی۔ کے ساتھ ايک اور اختياری پروٹوکول کا اضافہ کرنے کی مان  ICERDمذہب کی تذليل پر پابندی لگانے کے لئے 

پورپی يونين کے ممبر ممالک اور امريکہ، کناڈا سميت افريقی گروپ کی طرف سے نائجيريا نے بھی اسی طرح کی تجويز پيش کی۔ 
نسلی يا مذہبی منافرت کی ترغيب کے مسئلہ کو حل کرنے کے مسلّمہ جمھوريتوں نے اس کی مخالف کی اور يہ دليل دی کہ سبھی 

نون کافی ہے، اسلئے تعليم اور رواداری کے فروغ سميت توّجہ ان موجوده بين االقوامی قانون کو بہتر طور پر لئے بين االقوامی قا
  نافذ کرنے پر مرکوز ہونی چاہئے۔

  
   نتيجہ

مذہبی توہين کے ديسی اور ملکی قانون کے نفاذ سے پيدا ہونے والے طرح طرح کے استحصاالت اور انکی شّدت سے بين االقوامی 
اس طرح کا قانون جہاں ايک طرف ر اسی طرح کے قانون کے امکانات کے بارے ميں شديد شبہات کو بڑھاوا ملنا چاہئے۔ سطح پ

اسی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے خالف ہوگا جسکو وه بظاہر تحفّظ دينا چاہتا ہے تو دوسری طرف، اس سے خاميوں سے پر اس کے ہم 
رائے جانے کا ايک جواز مل جائگا۔ اس سے بھی بدتر صورتحال يہ ہوگی کہ، اس کی منصب ملکی اور ديسی قانونوں کو جائز ٹھہ

ر پر اوپر وجہ سے انسانی حقوق کے بين االقوامی فريم ورک ميں ايک ايسا تصّور داخل ہوجائگا جو انسانی حقوق کو الزمی طو
اور اسکا لحاذ قانون کی مذہبی قدامت پرستی  نيچے پلٹ کر رکھ ديگا، جس سے مردوں اور عورتوں کی آزادی محدود ہوجائگی اور

حکمرانی کی جگہ لے لينگے اور صرف اس بات کا خيال رکھا جائگا کہ کسی کے مذہبی جذبات شخصی طور پر مجروح تو نہيں 
دينا  االقوامی سطح پر انسانی حقوق بحيثيت مجموعی مفلوج ہوکر ره جائنگے اور ہورہے ہيں۔ اس طرح کی اندرونی ٹکراؤ سے بين

  بھر ميں قانونی کاروائی کے شکار لوگوں کے لئے انصاف اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہيں ره جائگا۔
  
  
  

 

                                                            

1 Agnes Callamard, “Freedom of Speech and Offence: Why Blasphemy Laws Are Not the 
Appropriate Response,” Equal Voice (Magazine of the European Monitoring Centre on Racism 
and Xenophobia, EUMC), no. 18 (June 2006), available at 
http://www.article19.org/pdfs/publications/blasphemy-hate-speech-article.pdf. 



  الجيريا
  

 تعارف
 

ميں اظہار رائے کی آزادی، مذہب کی آزادی، اور قانون کی نظر ميں برابری کی ضمانت تو دی  iالجيريا کے آئين
گئی ہے، ليکن ان پر سخت قيود بھی عائد ہوتی ہيں۔ يہاں کے تعذيری ضابطہ اور دوسرے قوانين ميں ايسی قيود 

ی تنقيد يا انکی توہين کرنا ممنوع ہے، خبروں کی نوعيت اور شامل ہيں جنکے تحت فوج اور سرکاری افسران ک
- والوں پر حفاظتیحقوق کا دفاع کرنے انسانی  خبروں کے طريقئہ کار کے بارے ميں ميڈيا پر بھی پابندياں ہيں۔

کی خانہ جنگی کے دوران غائب ہوجانے والے بہت سے لوگوں سے متعلّق انکے کاموں کی  1990معامالت اور 
مذہب کے خالف کسی بھی ۔ الجيريا کے تعذيری قانون کے تحت انکے خالف قانونی کاروائياں کی گئيں ہيںوجہ سے 

دوسری شکل ميں مذہب کی توہين کرنا ايک جرم ہے، اس ميں مسلمانوں کا مذہب کسی طرح کا توہين آميز بيان يا 
  مل ہے۔تبديل کرکر انھيں کسی دوسرے مذہب ميں داخل کرنے کی کوشش کرنا بھی شا

  
بس کے تحت اسالم يا پيغمبر محّمد کی توہين پر پابندی ہے اور مذہبی توہين کے زياده  144تعذيری ضابطہ کی دفعہ 
الئے جانے ہيں، يہ معامالت عام طور پر ان مسلمانوں کے خالف الئے جاتے ہيں  تحت تر معامالت اسی دفعہ کے

الئے جاتے ہيں جو حکومت کے ذريعہ دی گئی اسالمی تعبير جو اسالم پر عمل نہيں کرتے يا ان لوگوں کے خالف 
کے تحت  26کا معلوماتی ضابطہ، دفعہ  1990ميڈيا کو قابو ميں رکھنے واال، سے اتّفاق کرنے ميں ناکام رہتے ہيں۔ 
اسالمی اخالقيات، "جس کے تحت ايسی کسی بھی اشاعت کی ممانعت ہے جو مذہبی توہين کو ممنوع قرار ديتا ہے، 

آسمانی "کے تحت اسالم اور دوسرے  77، اسی ضابطہ کی دفعہ "می اقدار، اور انسانی حقوق کے منافی ہوںقو
اقدامات نے عيسائيوں، مسلمانوں اور غير ۔ ان سبھی iiجيسے عيسائيت اور يہوديت کی توہين کرنا ممنوع ہے۔ " مذاہب

  ظ ہونے کی صالحيت کو محدود کرديا ہے۔  مسلموں سبھی کی اپنے بنيادی انسانی حقوق سے يکساں طور پر محفو
  

 99ملين کی آبادی ميں سے  36يکساں ہے، جس ميں اس ملک کی الجيريا کی آبادی بہت حد تک مذہبی لحاظ سے 
تاہم حاليہ برسوں ميں ملک کے اندر ۔ iii.بقيہ آبادی ميں عيسائی اور يہودی آتے ہيںفيصد لوگ سنّی مسلمان ہيں۔ 

اور اسکے نتيجہ ميں عيسائيوں کے مذہبی  ivيوں کی تعداد ميں مبيّنہ طور پر اضافہ ہوا ہےانجيلی فرقہ کے عيسائ
-06کے آرڈينينس  2006معامالت کی انجام دہی پر زياده سے زياده پابندياں عائد ہوئی ہيں، يہ پابندياں خاص طور پر 

تحت غير مسلم مذہبی تنظيموں پر  کے وضع ہونے اور اسکو عمل ميں النے کے بعد ہوئی ہيں۔ اس آرڈينينس کے 03
بہت سے شرائط عائد ہوتی ہيں، انکے لئے اپنی عبادت گاہوں کا اندراج کرانا الزمی ہے اور عبادات کو صرف 

اس قانون کے تحت دوسرے عقائد کے لوگوں کا مسلمانوں کے بيچ اندارج کی گئی جگہوں تک ہی محدود رکھنا ہے۔ 
کرنا ہو، " مسلمانوں کے عقيدے کو متزلزل"ا کوئی بھی مواد فراہم کرنا جسکا مقصد اپنے مذہب کی تبليغ کرنا يا ايس

  ايک جرم ہے۔
  

  پس منظر
  

اور اسالم ) ايف ايل اين(مذہبی آزادی کی موجوده صورتحال کی تياری ميں الجيريا کی تاريخ اور نيشنل لبريشن فرنٹ 
ميں فرانس سے آزادی حاصل کرنے  1962ل ادا کيا ہے۔ پسندوں کے بيچ اقتدار کی جّدوجہد نے ايک بہت ہی اہم رو

سياسی تقريروں اور بيانات ميں الجيريا کی قوم  یسے ٹھيک پہلے، اور اسکے بعد کی دہائی ميں استعمال ہونے وال
  اور سياسی ميدان ميں اس سے اسالم کو ايک ديرپا اور اہم اثر حاصل ہوا۔  vمسلم پہچان سے جوڑا گياپرستی کو 

  
ميں اسالم کو رياست  2ی کی پہلی تين دہائيوں تک، الجيريا کی حکومت بہت حد تک سکيولر رہی۔ آئين کی دفعہ آزاد

پر رائے دينے کے لئے ايک اعلی مذہبی کونسل قائم  viiکے تحت اسالمی قوانين 171بتايا گيا ہے اور دفعہ  viکا مذہب
کی قيادت ميں حکومت کے اندر سکيولر  viiiومدينہوری ب درکے دوران ص 1970اور  1960کی گئی ہے، ليکن ليکن 
حکمراں ايف ايل اين غالب سياسی پارٹی تھی اور کسی بھی طرح کی سياسی مخالفت آئينی اثر کافی مضبوط تھا۔ 

ميں سياسی اصالحات کی آواز ميں ہونے والے احتجاج اپنے عروج پر پہنچ  1989طور پر ممنوع تھی، يہاں تک کہ 
نئی سياسی پارٹيوں کی تشکيل ہوئی، ان ميں اسالمک سالويشن  یپابندی ہٹالی گئی اور بہت س۔ جس کے بعد  ix.گئے

ميں، ميونسپل اور  1990بہت تيزی کے ساتھ سب سے مقبول ترين سياسی پارٹی بن کر ابھری۔ ) ايف آئی ايس(فرنٹ 



کے پارليمانی انتخابات ميں  1992صوبائی انتخابات ميں، ايف آئی ايس کو اکثريت سے سيٹيں حاصل ہوئيں، اور 
اسکا جيتنا بالکل طے تھا جب فوج نے اقتدار پر قبضہ کرليا اور پارليمنٹ اور ساتھ ہی ايف آئی ايس کو بھی تحليل 

ملک پر حکمرانی کرنے کے لئے فوجی کمانڈروں نے ايک اعلی رياستی کونسل قائم کی۔ اس اقدام سے ۔ xکرديا گيا
مت کے بيچ ايک دہائی تک جاری رہنے والی خانہ جنگی کی شروعات ہوئی جس باغی اسالمی گروپوں اور حکو

کے بيچ، جو اس خانہ  1999اور  1992۔ xiسے آبادی کے اوپر ايک بہت بڑے پيمانہ پر تباہی خيز اّثرات مرتّب ہوئے
کی يلغار رہی۔  دہشت گردانہ حملوں، بمباريوں اور بالامتياز تشّددجنگی کے سب سے بدترين سال تھے، الجيريا پر 

  ۔  xii.الجيريائی موت کا شکار ہوئے 150،000سرکاری اہلکاروں کا اندازه ہے کہ اس مّدت کے دوران 
  

 1994ميں انتخابات منعقد ہوئے، ليکن ايف آئي ايس کو اس ميں شرکت سے باہر رکھا گيا۔۔ ليامين زيرول، جو  1995
ميں زيرول نے استعفی  1999رت کا عہده جيت گئے۔ ميں اعلی رياستی کونسل کے سربراه چنے گئے تھے، صدا

دوسرے اّميدواروں کے اپنا نام واپس لے لينے کے بعد، فوج کی ديديا اور ايک اور صدارتی انتخاب کا اعالن کرديا۔ 
ميں انھوں نے صدارتی  2004حمايت سے کھڑے ہونے والے اّميدوار عبدالعزيز بوتفليقہ بال مقابلہ چن لئے گئے، 

ميں بوتفليقہ نے آئين سے صدارتی مّدت کی پابندی ہٹانے کے لئے  2008۔ xiii.وسری مرتبہ بھی جيت لیمّدت د
ميں وه تيسری مّدت کے لئے بھی صدر منتخب  2009پارليمنٹ پر کاميابی کے ساتھ دباؤ ڈاال اور اسکے بعد اپريل 

  کرلئے گئے۔ 
  

ں کمی آئی ہے، اور ملک کے زياده تر حّصوں ميں بوتفليقہ کے زيرصدارت الجيريا ميں دہشت گردانہ تشّدد مي
حکومت نے ملک  حاالنکہحفاظتی صورتحال مستحکم رہی ہے، اگرچہ وقتا فوقتا حملے ابھی بھی ہوتے رہتے ہيں۔ 

پر دوباره اپنا کنٹرول حاصل کرليا ہے، ليکن خانہ جنگی کے بعد کے حاالت کے نتيجہ ميں اسالمی رجحانات اور 
نتيجتا حاليہ برسوں کے دوران اسکی وجہ سے مذہبی اقليتوں اور اسالم پر رپن ميں اضافہ ہوا ہے، عمومی مذہبی کٹّ 

۔ بوتفليقہ سياسی اسباب کی وجہ سے اسالم پسندوں کو xivعمل نہ کرنے والے مسلمانوں کی پکڑدھکڑ کو حوصلہ مال
اہم طبقہ کو خوش کرنے اور اس سے بھڑکانے اور انھيں بڑھاوا دينے کے لئے بھی تنقيد کا نشانہ بنے ہيں۔ اس 

خانہ  چارٹر ميں ديکھی جاسکتی ہيں جسکے ذريعہ انھوں نے اسکے  2006مصالحت کرنے کی انکی کوششيں 
جنگی کے دوران تشّدد کا ارتکاب کرنے والے بہت سے لوگوں کو معافی کی ضمانت دی، اسکے عالوه انھوں نے 

متارف کرائے جن ميں مذہبی اقلّيتوں کو نشانہ بنايا گيا ہے اور  پچھلے پانچ سالوں کے دوران ايسے نئے قانون
۔ xv.کو نافذ کيا ”moral policing“نگرانی دوسری ترميم کے تحت حال ہی ميں اخالقی  144تعذيری قانون کی دفعہ 

دوسرے يہ اقدامات الجيريائی معاشره کے مغربی اطوار استعمل کرنے کے عمل کو روکنے کا کام ديتے ہيں تو کچھ 
لوگوں کے خيال ميں يہ نوآبادياتی دور کے فوری بعد پيدا ہونے والے اس طرز عمل کو ظاہر کرتے ہيں جکسے 

اسالم پسندوں کو دی گئی سياسی مراعات اور سياست کے   xviہر نئی چيز سے خود کو روک کر رکھا جاتا تھاتحت 
ے کی آزآدی پر مجموعی طور پر منفی اثر مذہب کی آزادی اور اظہار رائ سےاندر مذہب کے عمومی استحصال 

مرتّب ہوئے ہيں۔ حاالنکہ اس ملک کے اندر کی صورتحال اس سلسلہ ميں ان دوسرے ممالک کے مقابلہ کے کہيں کم 
شّدت رکھتی ہے جہاں مذہبی توہين کے قانون عمل ميں ہيں، ليکن اليجير کے اندر مذہبی جرائم کی وجہ سے قانونی 

  واال حاليہ اضافہ تشويش کی ايک وجہ ہے۔   کاروائيوں ميں ہونے

 مذہبی توہين کے قوانين
 

الجيريا کی مذہبی توہين اور مذہبی توہين سے متعلّق دوسری قيود بہت سے قوانين کے اندر پائی جاتی ہيں، حاالنکہ 
کا  2ترميم  144مذہبی توہين مانے جانے والے زياده پر معامالت ميں شکنجہ کسنے کے لئے تعذيری قانون کی دفعہ 

سب سے زياده استعمال کيا جاتا ہے۔ اس کے تحت نبی يا الّللہ کے کسی بھی رسول کی توہين کرنے يا لکھ کر، خاکہ 
کو بدنام کرنے پر کم سے سازی کے ذريعہ، کسی اعالنيہ يا کسی بھی دوسرے ذريعہ سے اسالمی عقائد اور تعليمات 

تک کا جرمانہ لگايا ) تک US$1,360سے  US$680(دينار  100،000سے  50،000کم پانچ سال قيد کی سزا اور 
۔ اس قانون پر اکثر اس وجہ سے تنقيد ہوئی ہے کہ يہ واضح  نہيں ہے جسکی وجہ سے پوليس اور xvii”جاسکتا ہے

  ۔ xviiiعدليہ کے افسران کو اپنی مرضی سے اس قانون کی تعبير کرنے کی چھوٹ ہے 
  

 طابقتبين االقوای قوانين کے ساتھ عدم م
  

مذہبی توہين اور شتم سے متعلّق الجيريائی قوانين انسانی حقوق کے بين االقوامی معياروں سے مطابقت نہيں رکھتے۔ 
پوليس افسران اور ججوں کو يہ  77اور  26اور معلوماتی ضابطہ کی دفعہ  2ترميم  144تعذيری قانون کی دفعہ 

مذہبی نقطہ نظر کو الگو کريں، اور اسالمی طرز عمل کی کم  اختيار ديتی ہيں کہ وه سماج کے اوپر اپنے خود کے



ايسے معامالت بھی ہوئے ہيں جن ميں حکومت کے ذريعہ ۔ xixکی طاقت ديں نسی ايک صورت کو قانوسے کم ک
منظور شده عقائد کے نظام سے اتّفاق نہ کرنے پر مسلمانوں کو بھی گرفتار کيا گيا ہے، مثال جيسے رمضان کے 

اس طرح کے واقعات نسبتا کم ہی ہيں ليکن حاليہ برسوں ميں انکی تعداد ميں ان روزے نہ رکھنا۔ مہينہ کے دور
 اضافہ ہوا ہے، اور انکا موجود رہنا مذہبی آزادی اور عدم امتياز کے لئے ايک اّچھی عالمت نہيں ہے۔ 

  
بين االقوامی  اسياسی حقوق کانسانی حقوق کے کئی اہم معاہدوں ميں الجيريا بھی ايک فريق ہے، جن ميں شہری و 

، اذيّت کے خالف يو اين کنوينشن، عورتوں کے خالف سبھی طرح کے امتياز کے خاتمہ کے لئے يو (ICCPR)عہد 
، اور بّچوں کے حقوق سے (ICERD)، نسلی امتياز کے خاتمہ کے لئے بين االقوامی عہد (CEDAW)اين کنيونشن 
وه، الجيريا کے پاس اقوام متّحده کی انسانی حقوق کميٹی کی سيٹ بھی شامل ہيں۔ اسکے عال xx (CRC)متعلّق عہد 

ہے، جسکے تحت سبھی ممبران کے لئے يہ الزمی ہے کہ وه انسانی حقوق کا تحفّظ کرنے اور انھيں برقرار رکھنے 
حقوق کی  کے لئے اپنے عہد کی پابندی کا وعده کريں۔ الجيريا کے مذہبی توہين اور شتم سے متعلّق قوانين سے جن

خالف ورزی ہوتی ہے ان ميں سے اکثر انسانی حقوق کے عالمی اعالنيہ اور خود الجيريائی آئين ميں بھی موجود 
  ہيں۔

  

 انسانی حقوق سے استفاده پر انکا اثر
  

 اظہار رائے کی آزادی
ی آزادی کی اگرچہ الجيريا کے مذہبی توہين قانون کے تحت الئے جانے والے سبھی معامالت رائے اور اظہار ک

ليکن ان حقوق کو سب سے زياده نقصان ان قوانين سے پہنچتا ہے جنکا نشانہ لے جاتے ہيں، طرف خالف ورزی کی 
اور اسکے مذہبی ذيلی  السفيرکے ڈائريکٹر کمال بوساد، اور ہفت روزه  پينورامااخباری ميڈيا پر ہوتا ہے۔ ہفت روزه 

ميں  2006کے تحت فروری  2ترميم  144کو تعذيری ضابطہ کی دفعہ شماره الّرسالہ کے ايڈيٹر برکين بودرباال 
وزارت پيغمبر محّمد کے متنازعہ کارٹون کو شائع کرنے کے بعد  ان دونوں جريدوں کے ذريعہ گرفتار کيا گيا تھا۔

 xxii,کو بند کرديا تھاالسفير اور  پينوراما حکومت نے ۔ xxiانکے خالف شکايت درج کی تھیبرائے کميونيکيشن نے 
  xxiii,ليکن دونوں صحافيوں کو اگلے مہينہ ہی رہا کرديا گيا تھا

  
ميڈيا ميں بہت سے دوسرے ميں متنازعہ کارٹون کی اشاعت کے بعد  2006يو۔ايس اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کے مطابق، 

مت لوگوں کے عہدوں کو گھٹا ديا گيا تھا، انکو دوسری ذمہ دارياں تفويض کی گئيں يا پھر انکو اسکی وجہ سے مالز
سے ہی نکال ديا گيا تھا۔ مثال، کينال الجيريا ٹيليويزن کے جنرل مينيجر لطفی شريط کا عہده گھٹا ديا گيا تھا، متعلّقہ 

کو اسکی مالزمت سے برطرف کرديا گيا، اور ٹيليويزن چينل ثالثہ  (narrator)واقعہ کو بتانے والے ايک بيان گو 
  ۔ xxiv.ت سے برطرف کرديا گيا تھاکے ڈائريکٹر ہوری خطير کو بھی انکی مالزم

  

 مذہب کی آزادی
  

مسلمانوں اور غير مسلموں دونوں کی مذہبی آزادی پر الجيريا کے مذہبی توہين قوانين کے يکساں طور پر منفی اثرات 
مرتّب ہوئے ہيں۔ حاليہ برسوں کے دوران رمضان کے مہينہ ميں روزے نہ رکھنے کے لئے بہت سے لوگوں کو 

ا، حاالنکہ روزه اسالمی قانون کے تحت ہی ايک فريضہ ہے، جبکہ الجيريائی قانون کے تحت ظاہری گرفتار کيا گي
ہ جرم کے لئے چھ لوگوں کو صرف اسی مفروض ، بسکرا قصبہ ميںميں 2008طور پر ايسا کرنا ضروری نہيں ہے۔ 

انھيں مجرم پايا گيا، اور ان ميں  کے تحت 2ترميم  144ميں تعذيری ضابطہ کی دفعہ  2008گرفتار کيا گيا تھا۔ ستمبر 
۔ انھوں نے اس فيصلہ کے خالف اپيل xxv.دينار جرمانہ کی سزا دی گئی 100،000سے ہر ايک کو چار سال قيد اور 

  استغاثہ کو بری کرديا۔ الٹ ديا اور سبھی چھ کی، اور اسی سال اکتوبر ميں ايک اعلی عدالت نے اس فيصلہ کو 
  

کی ايک خطرناک اور بھاری ترجمانی کے  2ترميم  144اب اقتدار کے ذريعہ دفعہ يہ کيس بعض الجيريائی ارب
اسالمی تعليمات کا مذاق اڑانے کے نام  " رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔ جيسا کہ مشاہدين ميں سے ايک کا کہنا تھا، کہ 

۔ xxviھوں نے مذاق اڑايا تھاپر ہی لوگوں کو جرم ميں ماخوذ کيا گيا، جب کہ کوئی ايسی شہادت موجود نہيں تھی کہ ان
اس سے دوسری خالف ورزيوں کے " اس طرح کی مثال خطرناک ہے"ايک الجيريائی ادراريہ نگار کی دليل تھی کہ 

اس بات کا تصّور کيا جاسکتا ہے کہ کل کو کوئی جج جمعہ کی نماز کے دوران گليوں سے دروازے کھلتے ہيں۔ 
ں ماخوذ قرار ديدے کہ نماز کے دوران وه مسجد ميں موجود نہيں گرفتار کئے گئے لوگوں کو صرف اسلئے جرم مي



۔ حال کے ہی ايک دوسرے تازه ترين واقعہ ميں، دو مسلمانوں، ضميلہ صالحی اور انکے ايک بھائی کو xxvii"تھے
الجيرس ميں مذہبی توہين قانون کے تحت اور رمضان کے روزے کے دوران دن کے اوقات ميں کھانے ميں  2009

فتار کيا گيا تھا۔ ان دونوں کو ہی چند دنوں کے اندر رہا کرديا گيا، اور انکے خالف لگے الزامات ہٹالئے کے لئے گر
  گئے تھے، نيچے اسے مزيد تفصيل سے بتايا گيا ہے۔ 

 

 بھيد بھاؤ سے آزادی
  

سے امتياز پر الجيريا کے مذہبی توہين اور شتم سے متعلّق قوانين اپنے مشموالت اور اپنے اثرات دونوں کے لحاذ 
ميں صرف اسالمی مذہبی شخصيات کو ہی توہين سے تحفّظ فراہم کيا  2ترميم  144مبنی ہيں۔ مثال کے طور پر، دفعہ 

گيا ہے۔ اس طرح کے تحفّظات دوسرے مذاہب کو فراہم نہيں کئے گئے ہيں۔ اس قانون کا استعمال عام طور پر عقائد 
پر عمل نہ کئے جانے کی صورت ميں کيا جاتا ہے، ليکن اسکا استعمال کی مخالفت اور مسلمانوں کے درميان اسالم 

ميں  2003عيسائيوں کے خالف بھی کيا گيا ہے۔ الجيريا کے عيسائی سماجی سطح پر اميتاز کا شکار ہوتے ہيں، اور 
تھا کہ،  مذہب يا عقيدے کی آزادای کے حق کے بارے ميں اقوام متّحده کی ايک خصوصی رپورٹ ميں يہ کہا کہا گيا

يہ سوچ ايک عام رجحان ہے کہ سبھی الجيريائی مسلمان ہيں اور سبھی عيسائی غيرملکی ہيں جو الجيريا ميں ره "
ميں بنايا گيا قانون جسکے تحت غير مسلموں کی عبادت کو ضابطہ ميں اليا گيا ہے،  2006۔ xxviii"رہے ہيں۔

کے بعد سے مذہبی تقسيم اور شّدت اختيار کرگئی  سے اسکے نافذ ہونے 2008اور اسکے بعد  03-06آرڈينينس نمبر 
  ہے۔ 

  
 2ترميم  144الجيريا کے اندر قانونی کاروائيوں کا سب سے زياده سامنا کرنے والے عيسائی راشد صغير پر دفعہ 

کے تحت تين مرتبہ مذہبی جرائم کے الزامات عائد کئے گئے اور ان پر مقدمہ چاليا گيا۔  xxixکے آرڈينينس 2006اور 
  کے تحت دوسرے عيسائيوں کو بھی اسی طرح نشانہ بنايا گيا ہے۔ 03-06ڈينينس آر
  

 بنا قانونی جواز گرفتاری اور قيد سے آزادی
، ليکن ملزموں کو غير xxxحاالنکہ بنا قانونی جواز گرفتاری اور قيد ميں رکھے جانے کی آئين نے ممانعت کی ہے

جن ميں سے کچھ معامالت مذہبی توہين  xxxiٹيں سامنے آتی ہيںقانونی مّدت تک قيد ميں رکھے جانے کی اکثر رپور
  کے بھی ہوتے ہيں۔

  
ميں گرفتار  2009رمضان کے روزوں کی خالف ورزی کرنے کے جرم ميں ضميلہ صالحی اور انکے بھائی کو 

 ۔ سادے کپڑوں ميں ملبوس پوليسxxxiiکئے جانے کے بعد مختصر مّدت کے لئے الحّراش جيل ميں قيد رکھا گيا تھا
۔ انکے xxxiiiوالے جب انکی طرف بڑھے اور انھيں گرفتار کيا اس وقت وه مبيّنہ طور پر اپنی ذاتی کار ميں تھے

الجيرين ليگ فار د ڈيفينس آف ہيومن رائٹس  (NGO)والدين نے الجيريا کی ايک معتبر غير سرکاری تنظيم 
(LADDH) ت دائر کی جاتی ان دونوں کو سے رابطہ کيا، ليکن اس سے پہلے کہ کسی طرح کی قانونی درخواس

غير متوقّع طور پر رہا کرديا گيا۔ بظاہر يہ کيس ہٹاليا گيا اور ايک اعلی افسر کے احکامات پر پوليس فائلوں سے 
۔ حاالنکہ دونوں ہی قيديوں کو باضابطہ گرفتار کيا گيا تھا اور جيل بھيجے جانے xxxivاسکو فورا ہی حذف کرديا گيا

عائد کئے گئے تھے، رہائی کے لئے انھيں کسی بھی طرح کی ضابطہ کی کاروائی سے سے پہلے ان پر الزامات 
  ۔xxxvنہيں گزرنا پڑا

  
ميں رمضان کے دوران سگريٹ نوشی کرنے پر ملزمين ٹی مصطفی، ايم  2008ايک دوسرے معاملہ ميں ستمبر 

کے تحت انھيں مجرم  2ترميم  144ہ گيا۔ دفع يافريد، ٹی حسين اور ايس سعيد کو گرفتار کيا گيا اور ان پر مقدمہ چال
ميں ايک اپيل عدالت نے  2008۔ نومبر xxxviدينار جرمانہ کی سزا ہوئي 100،000پايا گيا اور انھيں تين سال قيد اور 

ماه يا انکے ذريعہ  2ا کرديا اور اور باقی تينوں کی سزا کو گھٹا کر ہے سعيد کو رناس فيصلہ کو پلٹ ديا، عدالت 
کيونکہ اپنے مقدمہ کی کاروائی کے دوران ان لوگوں کو الحراش  xxxviiگئی مّدت تک محدود کردياجيل ميں پوری کی 

۔ انھيں جس جرم کے لئے گرفتار کيا گيا اور قيد ميں رکھا گيا تھا وه xxxviiiدنوں تک قيد ميں رکھا گيا تھا 60جيل ميں 
کی ممکنہ خالف ورزی کی طرف اشاره  بنا دليل کوئي جائز جرم نہيں تھا، اور بنا جواز قيد ميں رکھنے کی ممانعت

ايک سگريٹ پينے سے اسالم کی "سوال اٹھايا تھا کہ  نے ديتا ہے۔ مجرموں کی نمائندگی کرنے والے ايک وکيل
  ۔xl۔ ايک دوسرے مشاہد نے اس کيس کو موجوده دور کا جادوئی شکار قرار دياxxxix"اہميت کيسے کم ہوسکتی ہے

  



  حقکا  Due Processمناسب طريقئہ کار 
مثاليں بھی سامنے آئی ہيں جن  یالجيريا کے مذہبی توہين اور شتم قانون کے تحت الئے گئے معامالت ميں کچھ ايس
ظاہر ہوئی ہيں۔ ملزموں کو مبيّنہ ميں منصفانہ مقدمہ اور مناسب قانونی طريقئہ کار کے حقوق کی خالف ورزياں 

بت کرديا گيا اور انھيں صرف اپيل کرنے پر رہا کيا گيا۔ طور پر بنا کسی شہادت کے فوری مقدمات چال کر مجرم ثا
 xliافراد کے کيس ميں 6مثال کے طور پر، رمضان کے دوران تاش کھيلنے اور کھانے کے لئے گرفتار کئے گئے 

اپيل سننے والے جج نے يہ دليل دی کہ انھيں ابتداء ميں ہی مجرم ثابت کردئے جانے سے مذہب يا عقيدے کی آئينی 
قرارديا گيا " جلدبازی ميں کيا گيا اور اجتماعی"، اور پريس ميں اس مقدمہ کو xliiی خالف ورزی ہوئی ہےضمانت ک

انسانی حقوق کے ايک ماہر کا کہنا ۔ xliiiايک ايسا مقدمہ جس ميں سرے سے کسی طرح کا کوئی ثبوت ہی نہيں تھا۔
ی تاريخ طے کردينے کا فيصلہ يہ ظاہر دس دنوں سے بھی کم کے اندر، اتنی جلدی اپيل ک] مقدمہ کے بعد"[تھا کہ 

   ۔ xlivکرتا ہے، کہ عدالت نے اپنی غلطی تسليم کرلی ہے
  

مناسب قانونی طريقہ کار کی خالف ورزی ضميلہ صالحی اور انکے بھائی کے معاملہ ميں بھی ديکھی گئی تھی، 
۔ ميڈيا xlv.گيا تھا اور ڈرايا دھمکايا گيا تھا جنھيں انکی گرفتاری کے بعد مبيّنہ طور پر پوليس کے ذريعہ خوف زده کيا

انھوں نے ميرے بھائی سے بہت ہی ڈرانے اور دھمکانے والے انداز ميں "سے بات کرتے ہوئے، صالحی نے بتايا، 
۔ پوچھ تاچھ کے دوران، صالحہ نے عربی ميں لکھے ايک بيان پر xlvi"اس نے روزه کيوں نہيں رکھاپوچھا کہ 

ه عربی زبان پڑھنا نہيں جانتی ہيں، جس ميں لکھا ہوا تھا کہ انھوں نے دن کی روشنی ميں دستخط بھی کئے، جبکہ و
  ۔ xlviiايک عوامی چوراہے پر خوردونوشت کا استعمال کيا، جبکہ حقيقتا وه اپنی ذاتی کار کے اندر تھيں

  
استعمال سے منصفانہ کے  (trials in absentia)مذہبی توہين اور دوسرے مذہبی الزامات کے لئے غائبانہ مقدمات 

 (d) 14.3کی دفعہ  ICCPRمقدمہ کے حق کی خالف ورزی کو بھی بڑھاوا مل سکتا ہے، خاص طور پر وه حق جو 
کے تحت ہے۔ الجيريائی قانون کے تحت استغاثہ کو غائبانہ مقدمات کے فيصلوں کے بارے ميں اطاّل دی جاسکتی ہے 

نہ کی جائے تو يہ فيصلہ حتمی " مخالفت"يلنج نہ کيا جائے يا اسکی دنوں کے اندر اندر اس فيصلہ کو چ 10اور اگر 
اقوام متّحده کی انسانی حقوق کی کميٹی نے يہ واضح کرديا ہے کہ بين االقوامی قانون کے تحت ۔ xlviiiہوجاتا ہے

ہ بنايا ايسا صرف استثنائی صورتوں ميں ہی کيا جانا چاہئے اسے روايت نغائبانہ مقدمات چالنے کی اجازت ہے ليکن 
جيسے عدالت کو چاہئے کہ مثال  xlix.جائے، اور يہ مقدمات صرف مخصوص شرائط کے تحت ہی چالئے جائينگے

اس ميں رے اور مقدمہ کی تاريخ اور جگہ کے بارے ميں استغاثہ کو اطاّلع دينے کے لئے معقول کوشش کوه 
  ۔ l.شريک ہونے کی اس سے درخواست کرے

  
 2008کے تحت جنوری  2، ترميم 144حامد رمضانی پر تعذيری ضابطہ کی دفعہ  راشد صغير، يوسف الّرحمن، اور

۔ ان پر ايک عيسائی  li.کا جرمانہ کيا گيا تھا ردينا 50،000ميں غائبانہ مقدمہ چاليا گيا تھا اور انھيں تين سال قيد اور 
گايا گيا تھا، يہ نو مسلم ان سے مبيّنہ نومسلم خمومہ لعيد کے ذريعہ اسالم اور پيغمبر محّمد کی توہين کرنے کا الزام ل

طور پر اسلئے خلش رکھتا تھا کيونکہ انھوں نے شّدت پسند اسالمی گروپوں سے تعلّق رکھنے کی وجہ سے اس سے 
اندر اندر اس فيصلہ کو چيلنج کيا، اور اکتوبر روز کے  10استغاثہ کے فريقوں نے ۔ liiبات چيت ختم کردی تھی

۔ صغير کے مطابق، دونوں liii.سے سنوائی ہوئی اور سبھی تينوں افراد کو بری کرديا گيا ميں اس کيس کی پھر 2008
ہی مقدمات ميں انھيں يا استغاثہ کے دوسرے فريقوں ميں سے کسی کو بھی عدالت کی طرف سے کبھی کوئی سمن 

وائي ہوئی ہے جب موصول نہيں ہوئے اور نہ ہی انھيں اس بات کا کوئی علم تھا کہ انکے خالف کوئی عدالتی کار
  تک کہ انھيں عدالتی فيصلہ کے بارے ميں مطّلع نہ کرديا گيا۔ 

  

  نتيجہ 
  

نے اظہار کی آزادی پر خاص طور پر منفی اثرات ڈالے ہيں، اور بعض  2ترميم  144تعذيری ضابطہ کی دفعہ 
منا کرنا پڑا۔ تاہم، ان قانونوں معامالت ميں استغاثہ کو بنا کسی جواز کے گرفتاری اور غير منصفانہ مقدمات کا بھی سا

کی وجہ سے انسانی حقوق کی جو سب سے زياده محيط خالف ورزياں واقع ہوئی ہيں وه مسلمانوں اور غير مسلموں 
تاہم الجيريا ميں ابھی بھی ان دوسرے ممالک کے دونوں کے لئے مذہب يا عقيدے کی آزادی کی خالف ورزی ہے۔ 

ائزه ليا گيا ہے، مذہبی توہين کے بہت کم معامالت ميں قانونی کاروائی کی جاتی مقابلہ ميں جنکا اس رپورٹ ميں ج
ہے، اور قانونی نظام کے اندر موجود مذہبی توہين کی اکثر دفعات کو بہت سرگرمی سے الگو نہيں کيا جاتا۔ ليکن 

جنھيں نيک نہيں سمجھا  عيسائيوں اور ان مسلمانوں کو قانونی طور پر خوفزده کرنے کے معاملہ ميں حاليہ اضافہ،
جاتا، ايک تشويشناک رجحان ہے جسکا مقصد مسلمانوں کے بيچ عقائد کے اختالف کو خاموش کرنا اور عيسائيوں 

  اور غير مسلموں کو ڈرانا دھمکانا اور انھيں خوفزده کرنا ہے۔ 
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  مصر
 

 

 تعارف
پر غيرمناسب طور پر سخت اور کچلنے کی ازادی ير، اظہار رائے اور نظريہ رمصر کی حکومت اپنے شہريوں کی تق

باوجود اسکے کہ مصر کے آئين والی پابندياں عائد کرنے کی وجہ سے ايک لمبے عرصہ سے تنقيد کا نشانہ رہی ہے۔ 
کی رو سے کسی بهی طرح کی مذہبی  (EPC)ے تعذيری ضابطہ ميں تقيرير کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے مصر ک

توہين يا شتم کا ارتکاب کرنا، صدر کی توہين کرنا، ايسی خبريں، اعدادوشمار يا معلومات پهيالنا جس سے دوسرے 
اسی ۔ ممالک ميں مصر کی ساکه کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور يا آئين کی تنقيد کرنا، مجرمانہ عمل کے دائرہ ميں آتے ہيں

طرح۔ صحافيوں اور ناشرين کے کام پر بهی سخت طرح کی پابندياں عائد ہوتی ہيں۔ حاالنکہ مصر کے اندر ايسے بہت 
سے قانون موجود ہيں جو آزادئ اظہار پر قيود لگاتے ہيں، ليکن اس باب ميں خاص طور پر مذہبی توہين کے بارے ميں 

الزام کا مذہبی جرائم  ،ت کی جائگی جن کے تحت افراد پر بشمول ارتدادبات کی جائگی يا پهر ان قوانين کے بارے ميں با
  ۔ لگايا گيا ہے

  
موجود ہے، جبکہ بہت سے ايسے دوسرے آرٹيکل بهی موجود ميں  98(f)کے آرٹيکل  EPCمصر کا مذہبی توہين قانون 

فکرمندی کی بات عدليہ کے نظام اس سے بهی زيادہ ہيں جو مذہبی توہين کی مختلف شکلوں کو مجرمانہ قرار ديتے ہيں۔ 
کا اس قانون ميں داخل کيا جانا ہے، حسبہ ايک اسالمی اصول ہے جسکے تحت ايک مسلمان دوسرے حسبہ کے ذريعہ 

مسلمان کے خالف عدالتی کاروائي کرسکتا ہے اگر اسے لگتا ہے کہ اس شخص نے اسالم کی خالف ورزی کی ہے۔ اس 
ے قانون ميں کوئی بنياد نہيں ہے ليکن عدالتوں کے فيصلوں سے ايسی نظيريں طرح کے معامالت کی حاالنکہ مصر ک

  عدالتوں ميں دائر کئے جاتے ہيں۔  ی ہيں جکنی وجہ سے حسبہ کے معاملےقائم ہوئ

  پس منظر
کی فوجی بغاوت تک، بہت سی سياسی  1952کرنے والی ميں مصر کی آزادی سے ليکر شہنشاہيت کا خاتمہ  1922

مصر ميں اپنے قيام کے وقت سے ہی  1921تشکيل ہوئی، جن ميں سے ايک اخوان المسلمين بهی ہے، جو پارٹيوں کی 
ميں اپنی قيادت ميں  1952ليفٹينينٹ کرنل جمال عبد الّناصر نے کی سياست ميں تناؤ کا ايک بہت بڑا ذريعہ رہی ہے۔ 

ميں اخوان المسلمين کے  1954رانی کی۔ ميں اپنی موت تک اس ملک پر حکم 1970ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد 
پکڑدهکڑ شروع کرادی ايک فرد نے انکا قتل کرنے کی کوشش کی جسکے بعد انهوں نے پورے ملک ميں اس تنظيم کی 

اور اسکے ہزاروں ممبروں کو جيلوں ميں ڈال ديا گيا، اسکے بعد سے ہی مصر کے نام نہاد انتہاپسندوں کے خالف ظلم 
  ۔1شروعات ہوئی کی ايک لمبی مہم کی

  
ميں اپنے پيش رو انور الّسادات  1981مصر کے موجودہ سربراہ رياست، صدر حسنی مبارک اسالم پسندوں کے ذريعہ 

کی شروعات ميں اسالم پسندوں کے حملے اکثرو پيشتر  2000ميں اور  1990کے قتل کے بعد سے ہی اقتدار ميں ہيں۔ 
ں کے خالف عمومی طور پر بڑے پيمانہ پر ايک بار پهر سے سخت پکڑ ہونے لگے، اور اسکے جواب ميں اسالم پسندو

گرفتار کرکر قيد ميں ڈال ديا گيا، اور ملک کی غير دهکڑ شروع ہوئی۔ ہزاروں لوگوں کو بنا کسی قانونی جواز کے 
رح کے اسالم دونوں ط –جنگجو يا بصورت ديگر  –۔ آج 2معمولی يا فوجی عدالتوں کا خوب کهل کر غلط استعمال کيا گيا

پسندوں کو مسلسل نشانہ بنايا جارہا ہے اور مصری افسران کسی بهی طرح کی آزادانہ سياسی سرگرمی پر کڑی نظر رکه 
ميں اسالم پسندوں کو جس مخصوص امتياز کا سامنا کرنا پڑا تها وہ آج کے  1960رہے ہيں اور اسے ختم کررہے ہيں۔ 

ہے۔ مثال کے طور پر ،ہيومن رائٹس واچ کی رپورٹ ميں يہ کہا گيا ہے  معاصر مصر ميں کچه حد تک ابهی بهی جاری
زيادہ سخت سزاؤں کا استعمال  خالفکہ حکومت اسالم پسندوں کو زيادہ مّدت تک پکڑ کر قيد ميں رکهتی ہے اور انکے 

  ۔ 3کرتی ہے 
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ار کيا جاتا رہتا ہے۔ تاہم غير سے پابندی عائد ہے اور اسکے ليڈروں کو وقتا فوقتا گرفت 1954اخوان المسلمون پر 
کے پارليمانی انتخابات ميں  2005۔ 4سے برداشت کيا جارہا ہے 1970سرکاری طور پر اس تنظيم کو بحيثيت مجموعی 

سيٹيں حاصل ہوئی تهيں جس سے وہ حکمراں نيشنل  88ميں سے انهيں  444انهيں قابل ذکر حمايت حاصل ہوئی اور 
۔ اخوان المسلمون کے بہت سے اّميدواروں نے اپنی 6ميں سب سے بڑا بالک بن کر ابهریکے مقابلہ  5ڈيموکريٹک پارٹی

  ۔ 7اور يہ واضح کرديا کہ انکی وابستگی کس سے ہےاستعمال کيا، " اسالم ہی حل ہے"مہم ميں تنظيم کا نعرہ 
  

ذہبی ہے۔ تبصرہ نگاروں نے اس وجہ سے يہاں تک کہہ ديا کہ مصر کا سياسی منظرنامہ اندرونی طور پر م ںکچه لوگو
کو حسنی مبارک کے ذريعہ سبهی طرح کی سياسی حزب اختالف نے اخوان المسلمون کے حق ميں بڑهتی ہوئی حمايت 

تحريکوں کو کچل دينے سے منسوب کيا ہے، کيونکہ اس کی وجہ سے ايک خال پيدا ہوا جسے مذہبی ادارے پورا کررہے 
  :ہيں

  
دار پر اپنی گرفت مضبوط کرتا جارہا ہے، ويسے ويسے يہ اسالمی مصری حکمران طبقہ جيسے جيسے اقت

تنظيموں کے لئے ايک نيا مقام اور نئے سامعين بهی پيدا کرتا جارہا ہے جہاں وہ اپنے خود کے مذہبی ايجنڈا کو 
تناقض کی بات يہ ہے کہ اپنے عوام کو سياسی جگہ دينے سے انکار کرکر مصری حکومت بڑهاوا دے سکيں۔ 

دائرہ اختيار کے اندر اسالمی تنظيموں کے اختيار کو اور زيادہ تقويت دے رہی ہے، اور اسکے نتيجہ  عوامی
  ۔ 8بڑا حّصہ انکے  حوالے کررہی ہے ميں يہ اپنے کنٹرول کا ايک

  
 اسالمی شريعت سے متعّلق معامالت کو ديکهتے وقت عدليہ اور عاملہ کے بيچکچه تجزيہ نگاروں نے يہ نوٹ کيا ہے کہ 
۔ اس طرح کے قريب قريب ہر ايک معاملہ ميں عدالتوں نے قرآن اور شريعت 9ايک دکهائی دينے واال تناؤ موجود ہوتا ہے

کی ترجمانی کرتے وقت قدامت پرست طريقہ اپنايا۔ اس طرح کے عقائد کو لوگوں پر نافذ کرنے ميں ) اسالمی قانون(
وہ مذہبی اداروں کو ايسا کرتے رہنے کی اجازت بهی ديتے ہيں، مبارک کی دلچسپی بہت کم دکهائی ديتی ہے، حاالنکہ 

سے ظاہر ہوتا ہے، جسکے بارے ميں نيچے  (censorship role)احتسابی کردار االزهر يونورسٹی کو حاصل جيسا کہ 
کا ايک ں ميں حسبہ سے متعّلق معامالت ماہرين نے اس طرف بهی توّجہ دالئی ہے کہ پچهلی دو دہائيوذکر کيا گيا ہے۔ 

اروں کا اثر تاننا بنده گيا اور يہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کس طرح عدليہ اور سماج دونوں کے اوپر قدامت پرست مذہبی اد
  ۔ 10بڑهتا چال جارہا ہے

  
اس سے پہلے کہ مصر کے مذہبی توہن کے قانون اور انسانی حقوق پر انکے اثرات کا جائزہ ليا جائے يہ جان لينا بہت 

ے کہ مصر کے آئين ميں ايسی گنجائش موجود ہے جس کے ذريعہ دوسری آزاديوں کے عالوہ مذہب اور ہی ضروری ہ
" نے کی آزادیعقيدے کی آزادی اور مذہبی حقوق کو عمل ميں ال" 46اظہار کی آزادی کے مسئلہ سے نپٹا جائے۔ آرٹيکل 

ميں پريس،  48ہے، اور اسی طرح آرٹيکل ميں نظريہ کی آزادی کو تحّفظ ديا گيا  47۔ آرٹيکل "کی ضمانت ديتا ہے
ی طريقوں مپرنٹنگ، اشاعت اور عوامی ميڈيا کو آزادی دی گئی ہے، اس آرٹيکل ميں اخبارات پر پابندی لگانے يا انتظا

ميں آئين نے کسی بهی طرح کے امتياز  40۔ اسکے عالوہ آرٹيکل 11"سے انکو برخواست يا معّطل کرنے کی ممانعت ہے
اور اپنی جنس، نسل، قانون کی نظر ميں سبهی شہری برابر ہيں۔ : کہ ےہ مانت دی ہے، جس ميں کہا گياسے آزادی کی ض

  " 12حاصل ہيں۔اور ذّمہ دارياں انکو مساوی عوامی حقوق زبان، مذہب يا عقيدے کی وجہ سے بنا کسی بهيد بهاؤ کے 
  

رياست کا مذہب اسالم "جس ميں کہا گيا ہے کہ کے ساته مال کر پڑهی جائنگی،  2تاہم آئين کی يہ سبهی دفعات دفعہ 
۔ شريعت پر اتنا زيادہ زور ديا جانا مصر 13"ہيں۔) شريعت(۔۔۔۔۔اور قانون سازی کا اصل ذريعہ اسالمی اصول قوانين "ہے

کے غير مسلموں کے لئے مسائل پيدا کرتا ہے، اور اسکی وجہ سے عدم رواداری کا ماحول بهی پيدا ہوتا ہے۔ جيسا کہ 
کی وجہ سے سماج کے اندر طاقت کے رشتہ کو بنانے اور اسے برقرار رکهنے  2ک تبصرہ نگار کا کہنا ہے، آرٹيکل اي

، کيونکہ اسکی وجہ سے مختلف پس منظروں سے تعّلق رکهنے والے ميں بہت سی اہم ثقافتی پيچيدگياں پيدا ہوتی ہيں
رآں، وہ مسلمان جو اپنا مذہب تبديل کرکر کسی دوسرے ۔ مزيدب14"گروپوں کے لئے مساويات حاصل کرنا ممکن نہيں ہے۔

رتے ہيں، ايسے مسلمانوں پر مرتد ہونے کا الزام لگايا جاتا مذہب ميں داخل ہونا چاہتے ہيں يا جو اسالم پر سوال کهڑے ک
  ہے اور انهيں بهيد بهاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 

  
مذہب توہين اور شتم کے سبهی معامالت ميں کسی بهی  شريعت کے کردار کو سرکاری روپ دئے جانے کا مطلب ہے

 –اور بعض اوقات اسکا جرم ثابت کرکر اسے مجرم قرار ديا جاسکتا ہے  –انسان پر مرتد ہونے کا الزام لگايا جاسکتا ہے 
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پيدا ہوتے شرعی قانون کے تحت ارتداد کے وسيع تر نتائج  جس کے نتيجہ ميں مزيد امتياز اور بهيدبهاؤ پيدا ہوسکتا ہے۔
ہيں اور اسکی وجہ سے وراثت، شادی، اور سرپرستی تبديل ہوجاتی ہے، اور بعض معامالت ميں اسکی وجہ سے جبری 
طور پر طالق بهی کرادی جاتی ہے۔ حاالنکہ اس مسئلہ پر کوئی رسمی قانون موجود نہيں ہے ليکن اسکے باوجود ارتداد 

  ۔ 15وضع کئے ہيں نے نئے قانونی اصولکے سوال پر مصری عدالتوں 
  

ہار کی آزادی پر بنائے گئے قوانين کو مصر کا ايمرجينسی قانون اور مشکل و پيچيدہ بناديتا مصر کے اندر نظريہ اور اظ
ميں  1967پہلی مرتبہ  162کا قانون نمبر  1958ہے، يہ قانون سرکاری افسران کو وسيع تر اختيارات تفويض کرتا ہے۔ 

ميں  2010اس ميں تازہ ترين تجديد ۔ 16سے يہ اب تک بنا کسی رکاوٹ کے الگو ہے 1981اوراستعمال ميں اليا گيا تها 
کی گئی تهی اور کچه مثبت ترميمات کا اس ميں اضافہ کيا گيا، مثال جيسے سينسرشپ کے قانون کو ختم کرديا گيا۔ ليکن 

  ۔17نے اس تجديد پر کڑی تنقيد کی تهی انسانی حقوق کے گروپوں اور يونائٹيڈ اسٹيٹس سميت بہت سی غير ملکی حکومتوں
قانون ميں اور دوسری چيزوں کے عالوہ يہ گنجائش رکهی گئی ہے کہ وزير داخلہ کے حکم پر کسی بهی ايمرجينسی 

دنوں کی اس مّدت  45دنوں تک حراست ميں رکها جسکتا ہے، اور  45شخص بنا کسی الزام يا مقدمہ کے گرفتار کرکر 
مذہبی توہين يا شتم کے الزامات کے تحت گرفتار کئے گئے لوگوں کو ّدت تک کی جاسکتی ہے۔ کی تجديد غير معّينہ م

اسی قانون کے تحت قيد ميں رکها گيا ہے۔ اسکے عالوہ يہ قانون شہريوں پر فوجی عدالتوں يا مخصوص ايمرجينسی 
مذہبی توہين کوئی حق نہيں ہوتا۔ قدمہ چالنے کی بهی اجازت ديتا ہے جکسے خالف کسی طرح کی اپيل کا عدالتوں ميں م

اور شتم کے قانون کے نفاذ سے پيدا ہونے والی انسانی حقوق کی خالف ورزياں ايمرجينسی قانون کی وجہ سے اور زيادہ 
  شديد روپ اختيار کرليتی ہيں۔

  

 مذہبی توہين کے قانون
  

بهی آسمانی مذہب کی توہين يا اسکو  کسی تحت (f) 98آرٹيکل کے EPC مذہبی توہين سے متعّلق مصر کا اصل قانون، 
انتها برا کہنے کو، قومی اّتحاد اور سماجی ہم آہنگی کو بگاڑنے کو يا اشتعال انگيزی پيدا کرنے کے مقصد کے ساته۔۔۔۔

۔ 18"ايک مجرمانہ عمل قرار ديتا ہےپسندانہ نظريات کی  حمايت يا انهيں بڑهاوا دينے کے لئے مذہب کے استعمال کو 
EPC کے  160سری دفعات ميں مذہبی توہين کی مختلف صورتوں کا ذکر کيا گيا ہے۔ مثال کے طور پر، آرٹيکل کی دو

تحت مذہبی عمارتوں، مقامات، عالمات، عيسائی قبرستانوں، مسلمانوں کے قبرستانوں کو برباد کرنے، توڑ پهوڑ کرنے 
کے تحت حکومت  161۔ آرٹيکل 19ر کيا گيا ہےکا ذکانکی بے حرمتی کرنے يا مذہبی رسومات ميں خلل ڈالنے پر سزا 

کے خالف جان بوجه کر توڑ ) جيسے اسالم، يہوديت اور عيسائيت وغيرہ(کے ذريعہ منظور شدہ کسی بهی آسمانی مذہب 
مروڑ کر پيش کئے گئے مذہبی مواد کی اشاعت اور لوگوں کے بيچ اسے تقسيم کرنے پر ممانعت ہے، اسی آرٹيکل کے 

کے تحت لوگوں  176۔ آرٹيکل 20پر ہنسنا بهی ايک قانونی جرم ہےچ مذہبی رسومات کا مذاق اڑانا يا ان تحت، عوام کے بي
اور آرٹيکل  21.کو ورغالنے يا کسی مذہبی فرقہ کی توہين کرنے يا اسکے خالف نفرت پهيالنے پر سزا کی گنجائش ہے

اپنے پاس رکهنے، اسے تقسيم کرنے يا کے خالف کسی بهی طرح کی دستاويز کو " عوامی اخالقيات"کے تحت  178
ضح کی اصطالح کی وا" عوامی اخالقيات"اسے تيار کرنے کے لئے دو سال تک قيد کی سزا رکهی گئی ہے، حاالنکہ 

  ۔22طور پر تعريف نہيں کی گئی ہے
  

 بين االقوامی قانون کے ساته عدم مطابقت
کے بين االقوامی معياروں سے مطابقت نہيں رکهتے۔  مصر کے مذہبی توہين اور شتم سے متعّلق قوانين انساسی حقوق

آزادئی اظہار اور مذہب کی آزادی پر ان قوانين سے شديد اور بال جواز تحديدات عائد ہوتی ہيں اور دوسرے انسانی حقوق 
  سے استفادہ کرنے پر انن کافی منفی اثرات پيدا ہوتے ہيں، جيسا کہ نيچے بيان کيا گيا ہے۔

  
بهی ايک فريق ہے، جن ميں شہری و سياسی حقوق کا بين  کئی اہم معاہدوں ميں مصر کی حکومتق کے انسانی حقو

نسلی امتياز  سبهی طرح کے، (ICESCR)معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق پر بين االقوامی عہد ، (ICCPR)االقوامی عہد 
کے امتياز کے خاتمہ کے لئے عورتوں کے خالف سبهی طرح اور  (ICERD)کے خاتمہ کے لئے بين االقوامی عہد 

کے مطابق، سبهی بين االقوامی معاہدوں کو اپنی تکميل، منظوری،  151آئين کے آرٹيکل شامل ہيں۔  (CEDAW)کنيونشن 
مزيد برآں مصر کے مذہبی ۔ 23ی طاقت حاصل ہوگینکی قانواور ثابت شدہ طريقہ کے مطابق اپنی اشاعت کے بعد نفاذ 
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وانين کی وجہ سے جن بہت سے حقوق کی خالف ورزی ہوتی ہے ان سبهی حقوق کو واضح توہين اور شتم سے متعّلق ق
طور پر خود آئين ميں تحّفظ فراہم کيا گيا ہے اور وہ انسانی حقوق کے بين االقوامی اعالنيہ ميں درج ہيں۔بين االقوامی 

ميں ان کا نفاذ اور انهيں نفوذ  قانون کے تحت اس ملک کے فرائض سے ان قانونوں کا سطحوں پر ٹکراؤ ہوتا ہے، جن
  ميں النے کے لئے استعمال ہونے واال طريقہ کار بهی شامل ہيں۔ 

  

  غلط استعمال روکنے کے لئے حفاظتی روک کی کمی
آزادئ اظہار جيسے بنيادی انسانی حقوق کو محدود کرنے کے عالوہ، مذہبی توہين اور شتم کے قانون ميں ايسی اندرونی 

ی کمی ہے جس کے ذريعہ انکے غلط استعمال کو روکا جاسکے جسکے نتيجہ ميں ان حقوق پر مزيد حفاظتی روک کی به
مثال کے طور پر انکو بہت ہی مبهم انداز ميں لکها گيا ہے اور اہم اصطالحات کی وضاحت  تحديدات عائد ہوتی ہيں۔

ے زيادہ تر پنی نوعيت کے اعتابر سمصر کے قانون اايک اور تصبرہ نگار کے مطابق، صاف طور پر نہيں کی گئی ہے۔ 
ہيں يعنی کوئی بهی قانون کسی مخصوص صورتحال سے نپٹنے کے لئے وجود ميں آتا ہے۔ قانون " رّدعمل پر مبنی"

سازی کا يہ طريقہ کار قانون کو بہت ہی محدود بناديتا ہے اور اسے بعد ميں اسے اور زيادہ عمومی بنانے کی کوشش ميں 
  ۔24مبهم ہوجاتا ہے يہ قانون بہت زيادہ

  

EPC  کے آرٹيکل(f) 98  ميں استعمال کی گئی وسيع اور غير واضح اصطالحات نے اس دفعہ کو سياسی يا ذاتی
معامالت برابر کرنے کا ايک فائدہ مند ذريعہ بنا ديا ہے، جسکے ذريعہ حکومت کے ناقدين کو، انسانی حقوق کا دفاع 

وں کو خاموش کيا جاتا ہے اور ہم جنس پرستوں جيسے کمزور نشانہ بن کرنے والوں کو اور حزب اختالف کی پارٹي
ے لوگوں کے ايک مقبول ترين نائٹ يگميں  2001مثال کے طور پر، مئی سکنے والے گروپوں کو نشانہ بنايا جاتا ہے۔ 

عادتا تعيش "وگوں پر ان سبهی لسے زيادہ ہم جنس پرستوں کو گرفتا کيا گيا تها۔  50کلب پر چهاپہ کے بعد مبّينہ طور پر 
کے  98 (f)مفروضہ ليڈروں  شريف فرحت اور محمود ڈوکال پر آرٹيکل  2کا الزام لگايا گيا تها اور اس فرقہ کے " پرستی

  ۔25رم پايا گيا اور انهيں باّلترتيب پانچ اور تين سال کی سزا دی گئیانکو باآلخر مجتحت مذہبی توہين کا الزام لگايا تها۔ 

  

کے دو انسانی حقوق   (MECA)ے معاملہ ميں ايک کينيڈيائی تنظيم مڈل ايسٹ کرسچن ايسو سی ايشن ايک اور دوسر
کرنے کے شبہ پر " ايک آسمانی مذہب کی توہين"ميں  2007کو اگست عادل فوزی فلتاس اور پيٹر عّزات  –کارکنوں 

اپنی ۔ 26کے حقوق کا دفاع کيا تها ائيوںاپنے کاموں ميں کوپٹک عيسصرف اس لئے گرفتار کرليا گيا کہ انهوں نے 
ايک کوپٹک عيسائی کے گهروالوں کے ساته مالقات کی تهی جسے گرفتاری سے کچه روز پہلے ان دونوں افراد نے 

نے عيسائی نومسلم مصطفی ہيگازی کے متنازعہ معاملہ کی  MECA۔ 27مبّينہ طور پر پوليس والوں نے قتل کرديا تها
معاوضہ طلب کاپٹيوں کے قتل کے عوض  21ميں کاشيش کے ايک شمالی گاؤں ميں  2000ور احمايت کا کام بهی کيا تها 

کے ايک نمائندہ نے اس خيال کا اظہار کيا کہ  MECAکرنے کے لئے حال ہی ميں حکومت پر مقدمہ بهی چاليا تها۔ 
بحيثيت سکا نشانہ فلتاس اور عّزات کی گرفتاری حکومت کے ذريعہ خوفزدہ کئے جانے کی ہی ايک شکل ہے اور ا

اور انکے خالف کسی طرح کے  ميں ان دونوں افراد کو باآلخر رہا کرديا گيا 2007۔ 28مجموعی پوری تنظيم پر ہے
رسمی الزامات آگے نہيں بڑهائے گئے، ليکن يہ معاملہ واضح کرتا ہے کہ مصر کے مذہبی توہين اور شتم سے متعّلق 

صلب لوگوں کے حقوق کو مت کو تفويض کردہ اختيارات ايک ساته مل کر اور ايمرجينسی قانون کے ذريعہ حکوقانون 
  ۔ 29کرنے اور مخصوص افراد اور گروپوں کو نشانہ بنانے کے لئے استعمال کئے جاتے ہيں
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مذہبی توہين اور شتم سے متعّلق قوانين کو اسالم کی مختلف ترجمانی کو روکنے کے لئے بهی استعمال کئے جاتے ہيں۔ 
وال اٹهانے کے نتيجہ ميں توہين مذہب کا مقدمہ چاليا جاسکتا ہے اور اسکے نتيجہ ميں ارتداد کا الزام عائد اسالم پر س

جييسا کہ بيکٹ فنڈ برائے مذہبی آزادی ميں يہ دليل دی گئی ہے، ہوسکتا ہے يا ارتداد کے جرم ميں ماخوذ کيا جاسکتا ہے۔ 
کا استعمال لگاتار ايسے افراد کے خالف کيا جاتا ہے جو  178اور  98 ،160 ،161 ،176 (f)تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل 

  ۔ 30"مذہب کے بارے ميں برامن بحثوں ميں حّصہ ليتے ہيں

  

  حسبہ کا غلط ا ستعمال
کورٹ آف کيسيشن نے يہ واضح کرديا کہ شريعت کے اندر قانونی کے ايک فيصلہ ميں  1966مصر کی عدالت عاليہ کے 

قانونی ۔ 31.قانونی طريقہ کار کی شکل ميں حسبہ کی اجازت دی جاسکتی ہےميں رکهتے ہوئے نظام کی بنياد کو دهيان 
يہ اختيار ديتی ہيں کہ وہ مذہبی توہين کے قانون نظيريں حسبہ کے تحت دائر کئے جانے والے مقدمات ميں عدالتوں کو 

تحت، حسبہ کا اصول ايک مسلمان کو  اسالمی اصول فقہ کےکے تحت افراد کو مجرم قرار ديں اور انکو مرتد سمجهيں۔ 
استغاثہ کا طريقہ کار اسکی اجازت ديتا ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے خالف مقدمہ قائم کرے اگر اسے لگتا ہے کہ 

تاہم يہ تصّور بہت ہی غير واضح ہے اور اسکے حساب سے کسی بهی عمل  ۔32اسالم کے بنيادی اصولوں کے خالف ہے
فاؤنڈيشن کے مطابق، ذاتی  PENبين االقوامی جرم مان کر اس پر مقدمہ قائم کيا جاسکتا ہے۔  کو اسالم کے خالف ايک

  ۔33اسباب يا بليک ميل کرنے کے مقصد تک سے اس ميکانزم کا مبّينہ طور پر غلط استعمال کيا جاتا ہے۔

  

انونی کاروائياں کی گئيں۔ ماہرين تعليم اور مفّکروں پر حسبہ کے تحت قکے دوران مصر کے درجنوں  1990اور  1980
ان ميں سے ايک مشہور معاملہ قاہرہ يونورسٹی ميں عربی زبان اور اسالميات کے پروفيسر نصر ابو زيد کا ہے، جنهيں 

ميں مذہبی توہين قانون کے تحت گرفتار کيا گيا تها اور ان پر اپنی کچه تصنيفات ميں اسالم کے خالف توہين آميز  1995
انکا کہنا ہے کہ وہ يہ مانتے ہيں کہ انکی گرفتاری انکے اور ايک دوسرے ے کا الزام لگايا تها۔ الفاظ استعمال کرن

، ۔ بہت سے ذرائع کے مطابق34" پروفيسر کے بيچ سياسی اختالفات کا نتيجہ تهی اور اس ميں ذاتی عناد کا پہلو شامل تها
ين کے ساته ابو زيد کا ايک کافی لمبا اور مسلسل مذہبی عالم عبدالسبور شاہعربی زبان کے ايک دوسرے پروفيسر اور 

۔ ايک دوسرے مشاہد کا يہ بهی کہنا ہے کہ انکے کيس ميں سوائے ذاتی حساب برابر کرنے کے اور 35علمی تنازعہ تها
ہ ۔ ابو زيد کو مذہبی توہين کا مجرم پايا گيا اور کورٹ آف کيسيشن نے يہ فيصلہ ديا ک36کوئی دوسرا مقصد پورا نہيں ہوا

کسی دستاويزی ثبوت يا جان بوجه کر کئے گئے ايسے کسی اقدام کی غير موجودگی کے باوجود جس سے اردتداد کا 
۔ چونکہ اسالمی قانون کی موجودہ ترجمانی کے 37اعالن ہوتا ہو، انکی لکهی ہوئی تصنيفات خود ارتداد کا ثبوت ہيں

رسکتی، ابوزيد کو ملک چهوڑ کر نيدرلينڈ بهاگنا پڑا کہ مطابق، ايک مسلم عورت کيسی غير مسلم مرد سے شادی نہيں ک
  ۔ 38انهيں زبردستی انکی بيوی سے طالق دالکر عالحدہ نہ کرواديا جائے

  

مصر کے وکالء، دانشوروں اور ميڈيا کے کچه حّصہ نے دانشوروں اور مذہبی مخالفت رکهنے والوں کے خالف قانونی 
ميں اس کے استعمال کو محدود  1996ل کے خالف اعتراضات اٹهائے، اور بے انتها استعماکاروائی کے لئے حسبہ کے 

کرنے کے لئے مصر کی پارليمينٹ نے دو قانون پاس کئے۔ پہلے قانون کے تحت حسبہ کا معاملہ عدالت ميں اس وقت 
ائے جانے تک نہيں لے جايا جائگا جب تک کہ پرازکيوٹر کی نظر ميں پہلے يہ معاملہ حسبہ کے تحت عدالت ميں لے ج

ذاتی "کے لئے مناسب نہ ہو۔ دوسرے قانون کے تحت، شکايت کنندہ کے لئے يہ الزمی ہوگا کہ اس معاملہ ميں اسکی بهی 
عربک نيٹورک فار ہيومن رائٹس ہو۔ تاہم عملی طور پر ان حفاظتی روکوں کو ہميشہ الگو نہيں کيا جاتا۔ " دلچسپی

حسبہ کے بہت سے معامالت کو سنوائی کے لئے منظوری دی باوجود کے مطابق، عدالتوں نے  (ANHRI)انفارميشن  
  ۔39اس کے کہ پرازکيوٹروں نے اسکی مناسب چهان بين نہيں کی تهی
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ميں يہ بات خاص طور پر ديکهی گئی  2001مصر ميں نسائيت کی علمبردار اور مصّنفہ نويل السادوی کے معاملہ ميں 
کے اصولوں کے بارے ميں تبصرہ کرنے پر، جسکے تحت مردوں کو  جنهيں حج کی اصل اور شريعت کے وراثتتهی۔ 

۔ قاہرہ کے ايک وکيل نبيل 40عورتوں کا دوگنا حّصہ ديا جاتا ہے، اسالم کے خالف مذہبی توہين کا الزام لگايا گيا تها
ش کرنے الوحش نے سادوی کے خالف حسبہ کی شکايت درج کی، ليکن اس معاملہ کو پرازکيوٹر جنرل کے دفتر ميں پي

۔ يہ اّميد کی جارہی تهی کہ سادوی کے خالف الزامات کو 41کے بجائے وہ سيدهے ديوانی معامالت کی عدالت ميں پہنچے
پہلی ہی سنوائی ميں برخاست کرديا جائگا، ليکن انهيں پهر سے دوبارہ عدالت ميں آنے کے لئے کہا گيا اور وّحاش کو يہ 

۔ کئی ہفتوں بعد، عدالت نے مبّينہ طور پر پرازکيوٹر جنرل کی 42ائی کرواسکيںموقع ديا گيا کہ وہ اپنی شکايت کی سنو
حاالنکہ پرازکيوشن نے اس کيس کو مزيد آگے نہيں بڑهايا ليکن يہ حقيقت کہ ۔ 43سفارشات پر ان الزامات کو خارج کرديا

ہيں کيا گيا، يہ ظاہر کرتی اس کيس کو قانون کے بنيادی طريقہ کار کی خالف ورزی کرنے کی وجہ سے فورا ہی خارج ن
  ہے کہ حسبہ کے معامالت کا استعمال آزادئ اظہار اور نظريہ پر پابندی لگانے کے لئے مسلسل کيا جارہا ہے۔

 انسانی حقوق سے استفادہ پر ان قوانين کا اثر
 

 اظہار کی آزادی
يہ ناجائز پابندياں عائد ہوئی ہيں۔  مذہبی توہين اور شتم پر مصر کی پابندی کی وجہ سے اظہار کی آزادی پر شديد اور

ايسے بہت ۔ 44.قانون ملک ميں اشاعت سے پہلے چهان بين کرنے والے ايک وسيع تر ميکينزم کے ذريعہ الگو کيا جاتا ہے
سے ادارے ہيں جنکا کام اشاعت سے پہلے کسی بهی طرح کے مواد کا جائزہ لينا ہے جن ميں سے کچه عاملہ کے سطح 

مانوں کے سبهی طرح کے مذہبی مواد کی چهان پهٹک االزهر يونورسٹی کی ايک اسالمی تحقيق کونسل کے ہيں۔ تاہم مسل
کے ذريعہ کی جاتی ہے، يہ ملک کی سب سے پرانی يونورسٹی ہے اور سّنی مسلمانوں کا ايک بہت ہی بااختيار ادارہ ہے 

نے االزهر يونورسٹی  102کے قانون نمبر  1985يتی ترجمانی کے لئے جانا جاتا ہے۔ جو شريعت کی اپنی قديم اور روا
تجزيہ نگاروں کی اشاعت کو ضابطہ کے تحت الئے۔ ) نبی کی تعليمات(کو يہ اختيار ديا کہ وہ ملک کے قرآن اور حديث 

اس کے اختيار دهيرے دهيرے بڑهنے لگا اور آج يہ ادارہ نہ صرف ان کتابوں پر پابندی لگانے ميں شامل "کے مطابق، 
سے ہوتا ہے، بلکہ بہت سی ايسی دوسری کتابوں پر بهی پابندی لگانے  حديثتعّلق براہ راست طور پر قرآن اور  ہے جنکا

ميں حکومت نے يہ واضح کرديا کہ اسالمی  1994۔ "45ميں شامل ہے جنکا تعّلق مذہب سے اّتفاقی طور پر ہوتا ہے
ت رجوع کريگی، اور يہ کہ مذہب کے بارے ميں بحث معامالت ميں االزهر ہی وہ مجاز ادارہ ہوگا جس سے وزارت ثقاف

۔ مصر ميں "46کرنے والی فلموں، کتابوں اور ٹيپوں کے لئے الئسينس اسی ادارے کے ذريعہ جاری کئے جائنگے۔
مسلسل اضافہ ہورہا کا روزانہ نئے نئے ٹائٹلوں  اس ميں ممنوعہ قرار دی گئی کتابوں کی فہرست بہت ہی طويل ہے اور

  ہے۔

  

بے شمار واقعات ہوئے ہيں جب مذہبی اسباب کی بنا پر ميگزينوں اور اخبارات پر سينسرشپ لگائی گئی ہے۔ ايسے 
کے ايڈيشنوں پر صرف اسلئے پابندی عائد  فرينکفرٹر ايلجيمين زيٹونکاور لی فيگارو ميں يورپ کے اہم اخبارات  2006

۔ مصر کی ميگزين 47لگتے تهے" ے ميں توہين آميزاسالم کے بار"کردی گئی کيونکہ ان ميں ايسے مضامين تهے جو 
ميں شائع کی گئی تهی اور  2007ميں ايک ايسی نظم کی وجہ سے منسوخ کرديا گيا جو  2009کا پبليشنگ الئسينس  عبادہ

  ۔حاالنکہ بعد ميں اپيل کرنے پر اس فيصلہ کو بدل ديا گيا تها  48يں توہين آميز خيال کيا گيا تها۔کے بارے مجسے مذہب 

  

 عزازيلاس وقت چل رہے ايک تازہ معاملہ ميں مصر کے ايک مسلمان مصّنف يوسف زيدان پر اپنی کتاب ] پل باکس[
کے تحت شکايت درج  98 (f)کی دفعہ  EPCکاپٹک گروپوں انے  ميں عيسائيت کے خالف توہين کا الزام لگايا گيا ہے۔

پراسکيوٹر ب کی کچه اہم شخصيات کی توہين کی گئی ہے، کی اور يہ دليل دی کہ اس کتاب ميں عيسائيت اور اس مذہ
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۔ يہ کيس آگے کس طرح بڑهتا ہے، اسکی بہت اہميت ہوگی، 49جنرل کا دفتر اس قت اس دعوی کی چهان بين کررہا ہے
حکومت نے اسالم سے کا ا ستعمال کيا گيا ہے۔  98 (f)کيونکہ يہ پہال معاملہ ہے جہاں عيسائيت کے دفاع ميں آرٹيکل 

تعّلق اشاعتوں کی چهان بين کا کام اگرچہ االزهر يونورسٹی کو تفويض کيا ہے، کاپٹک آرتهوڈوکس چرچ غير سرکاری م
کی چهان بين نہيں کی  عزازيلچرچ نے اگرچہ طور پر يہی کام عسيائيت سے متعّلق کتابوں کے معاملہ ميں کرتا ہے۔ 

  ۔ 50وضوع تهاتهی کيونکہ يہ مذہبی موضوع نہ ہوکر ايک مقبول ادبی م

  

کتابوں اور مجّلوں کے عالوہ انٹرنيٹ کے اوپر بهی اظہار بيان پر پابندی لگانے کے لئے مذہبی توہين اور شتم کے قوانين 
کا غلط استعمال کيا گيا ہے۔ االزهر کی قيادت کے بارے ميں سخت تنقيدی باتيں لکهنے کے لئے بالگر کريم عامر کو 

بالجواز قانونی گرفتاری سے متعّلق ميں انهيں چار سال قيد کی سزا دی گئی تهی۔  2007 ميں گرفتار کيا گيا  اور 2006
اور انسانی حقوق  19کی دفعہ  ICCPRسے کيس اقوام مّتحدہ کے ورکنگ گروپ نے يہ پايا کہ انکے خالف لگائے گئے 

ہے۔ ورکنگ گروپ نے يہ کے انکے بنيادی حق کی خالف ورزی ہوئی کے عالمی اعالنيہ کے تحت اظہار کی آزادی 
مذہب کی برائی سے لوگوں کو تکليف پہنچ سکتی ہے اور انکے احساسات مجروح ہوسکتے ہيں، ليکن "نتيجہ نکاال کہ 

اسکے نتيجہ ميں مذہب کی آزادی کے انکے حقوق کی براہ راست کوئی خالف ورزی نہيں ہوتی۔ بين االقوامی قانون 
اجازت نہيں ديتا جو آبادی کی اکثريت يا حکومت کے ذريعہ تجويز کردہ مذہبی عقائد ايسے نظريات يا عقائد پر پابندی کی 

   ۔ 51سے الگ ہوں۔

 

 مذہب کی آزادی
يعنی اسالم، يہوديت، اور " آسمانی مذاہب"اس لحاذ سے امتياز پر مبنی ہے کہ اس ميں صرف تين  98 (f)آرٹيکل 

غير تسليم شدہ مذہبی اقليتی گروپ جيسے بہائي اور گيا ہے۔ عيسائيت کے خالف ہی مذہبی توہين کو ممنوع قرار ديا 
احمديہ جو اسالم کے ہی منحرف فرقہ ہيں، اس قانون کے تحت کوئی تحّفظ حاصل نہيں کرتے اور اس قانون سے غير 

  52متناسب طور پر متاّثر ہوتے ہيں۔

  

کرنے کے لئے قانونی طور پر آزاد نہيں  عيسائيوں اور يہوديوں کے برخالف بہائی مذہب اور احمدی اپنے مذہب پر عمل
کے تحت يہ مذہب  263کے قانون نمبر  1969ہيں۔ درحقيقت، بہائی مذہب پر عمل کو مذہبی توہين خيال کيا جاتا ہے۔ 

مجرمانہ ہے، اس قانون کے تحت بہائيوں کے اداروں اور انکی فرقہ وارانہ سرگرميوں پر پابندی عائد ہوتی ہے اور بہائی 
کو برقرار رکهنے کے ' عوامی نظم'حکومت نے يہ دليل دی ہے کہ ۔ 53.طرح کی قانونی حيثيت سے محروم ہيں کسی بهی

اور مصر کی اعلی ترين انتظامی عدالت سميت سبهی عدالتوں نے اس موقف کی  54.لئے يہ قانون اختيار کيا گيا ہے
اندر بہائی مذہب کے پيروکاروں کو بہائيوں کی قومی روحانی اسمبلی کے مطابق، مصر کے ۔ 55.تصديق کی ہے

گرفتاری، قيد اور جيل ميں ڈال دئے جانے کے بہت سے واقعات کا سامنا کرنا پڑا ہے جس ميں سب سے تازہ ترين واقعہ 
انکے گهروں کی وقتا فوقتا تالشی لی جاتی ہے پوليس کے ذريعہ بہائيوں کی لگاتار نگرانی کی جاتی ہے۔ کا تها۔  2001

  ۔56کرنے کے بعد ضائع کرديا جاتا ہےاد کو ضبط اور بہائی مو

  

مصر کے مذہبی توہين کے قانون کے تحت بہت سے ايسے دوسرے لوگوں کے خالف بهی قانونی کاروائی کی جاتی ہے 
جن کے بارے ميں يہ خيال کيا جاتا ہے کہ وہ سّنی اسالم کی حکومت کے ذريعہ تسليم شدہ شکل سے منحرف ہوگئے ہيں، 

ل سبور الکاشف اور محّمد رضوان کے معاملہ ميں ہوا تها۔ الکاشف ايک اسالمی فرقہ کے ليڈر تهے اور جيسا کہ عبد



A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT     EGYPT     8 
 

ميں ايک عوامی  2006انهوں نے خدا کو ديکهنے کا دعوی کيا تها؛ رضوان انکے پيروکاروں ميں سے ايک تها۔ انهيں 
وقت کی نماز روکنے کی مانگ کرنے کے بعد پانچ  ميں چوراہے پر لوگوں کے بيچ تبليغ کرنے اور مسلمانوں سے دن

۔ کاشف کو مبّينہ طور پر خدا کو ديکهنے کا دعوی کرنے کی وجہ سے 57انون کے تحت گرفتار کيا گيا تهامذہبی توہين ق
سال کی سزا  3سال جيل کی سزا دی گئی تهر اور رضوان کو دوزخ اور جّنت کے وجود کا انکار کرنے کے لئے  11

ايک اپيل عدالت نے بعد ميں کاشف کی سزا کے تحت الزامات عائد کئے گئے تهے۔   98(f)پر آرٹيکل ہوئی؛ ان دونوں 
  ۔ 58کو گهٹا کر چه سال کرديا تها ليکن رضوان کی سزا کی مّدت کو برقرار رکها تها۔

  

ی طرح کے حسبہ کے مصری اصول قانون مذہب يا عقيدے کی آزادی پر شديد پابندی عائد کرتے ہيں، کيونکہ کسی به
مذہبی عقائد کے اختالف کو نشانہ بنانے کے لئے يا اسالم کی سرکاری ترجمانی سے انحراف کے خالف اس پروسيجر 
کو غلط طور پر استعمال کيا جاسکتا ہے۔ مذہب کی آزادی اور اظہار کی آزادی کے اصول دونوں ہی مذہبی معامالت پر 

ور نصر ابو زيد اور دوسرے مصری مصّنفوں و ماہرين تعليم کو جس نظريات کے اختالف کی گنجائش پيدا کرتے ہيں، ا
  خوف اور قانونی دہشت کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ مصر کے اندرونی حاالت کس حد تک ان 

  اصولوں سے ٹکراتے ہيں۔ 

  

 بهيد بهاؤ اور امتياز سے آزادی
مذہب تبديل کرنے کے مسلمانوں کے حق کو منفی طور پر متاّثر کيا ہے، مصر کے قانون اور مذہبی طريقئہ کار نے، اپنا 

۔ يہ پابندياں بهی مذہبی بهيد بهاؤ کے مترادف ہيں، کيونکہ کس 59ہبی آزادی کا ايک بنيادی جزء ہےجبکہ يہ حق جملہ مذ
لت نے اپنے فيصلہ ميں اس بات قاہرہ کی ايک اہم انتظامی عدامسلموں پر عائد نہيں ہوتيں۔ -طرح کی پابندياں اور قيود غير

کی تصديق کی تهی کہ ارتداد اسالم کے بنيادی اصولوں کی خالف ورزی ہے، اسلئے اسالم سے تبديلئ مذہب کرکے 
۔ اس فيصلہ ميں يہ بهی کہا گيا کہ اپنے مذہب پر عمل 60ل ہونے کی اجازت نہيں دی جاسکتیکسی دوسرے مذہب ميں داخ

ت بهی عائد ہوتی ہيں، جيسے عوامی نظم کی برقراری، عوامی اخالقيات، اور اسالم کے کرنے کی آزادی پر کچه تحديدا
سے اسالم " عوامی نظم"۔ عدالت نے آگے اسکی مزيد وضاحت ميں يہ بهی کہا کہ، 61يادی اصولوں اور دفعات کا اّتباعبن

ولی ماخد اسالمی قانون ہی کا سرکاری مذہب، اور مصر کی مسلم آبادی کی اکثريت مراد ہے، اور مصری قانون اص
اسالم ميں داخل ہونا چاہتے ہيں انهيں ايسا کرنے ميں کسی طرح ۔ دريں اثناء، وہ عيسائی جو اپنا مذہب تبديل کرکر 62ہے

  ۔63کے چيلينجيس کا سامنا نہيں کرنا پڑتا

  

هيد بهاؤ کا مظاہرہ حاليہ برسوں ميں ايسے بہت سے قابل ذکر واقعات ہوئے ہيں جن ميں ايسے مسلمانوں کے خالف ب
ميں، اپنا مذہب تبديل کرکر  2005سامنے آيا جو اپنے آپکو کسی دوسرے مذہب سے جوڑ کر اپنی پہچان بنانا چاہتے تهے۔ 

گرفتار کرکر قيد کرديا  کے شبہ پر ايمرجينسی قانون کے تحت" آسمانی مذہب کی توہين کرنے"عيسائی بنے بہاؤالعّقاد کو 
سال سے زيادہ عرصہ تک بنا کسی الزام اور مقدمہ کے  2آلخر رہا کردئے جانے سے پہلے انهيں ميں با 2007۔ 64گيا تها

اپنا مذہب تبديل کرکر عيسائی بنے محّمد ہيگازی نے ميں ہی ايک دوسرے معاملہ ميں،  2007.65جيل ميں رکها گيا تها۔ 
ن کارڈ ميں انهيں انکا مذہب اسالم عدالت کے سامنے ايک درخواست دی کہ حکومت کی طرف سے جاری کئے گئے پہچا

وہ مبّينہ طور پر پہلے عيسائی تهے جنهوں نے اپنی تبديلئ مذہب سے عيسائيت ميں تبديل کرنے کی اجازت دی جائے۔ 
ميں انکی قانونی درخواستوں کو رّد کردئے  2010۔ اپريل 66نظوری حاصل کرنے کی کوشش کی تهیکی سرکاری م

اس مّدت (واست دينے اور عدالتوں کے ذريعہ التوا ميں رکهے جانے کے دو سال بعد جانے کے خالف عدالت ميں درخ
کے دوران انهيں موت کی دهمکياں بهی ملتی رہيں اور اپنا مذہب تبديل کردينے کی وجہ سے بهيد بهاؤ کا سامنا بهی کرنا 
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 47آئين کی دفعہ ا گيا جب تک کہ ہيگازی کو معاملہ کو ايک بار پهر سے اس وقت تک کے لئے التوا ميں ڈال دي) پڑا
  ۔67فيصلہ آئينی عدالت سے نہيں آجاتا، جس ميں مذہب کی آزادی فراہم کی گئی ہےسے متعّلق ايک معاملہ کا 

  

ا جواز گرفتاری اور قيد سے آزادیناب۔  
ستعمال کی روکنے کے لئے امرجينسی قانون اور مذہبی توہين کو بناجواز گرفتاری اور قيد کے مسئلہ کو مصر کے اي

ميں اس قانون ميں ترميم کی گئی اور بنا کسی الزام يا مقدمہ  2006اور بهی زيادہ پيچيدہ بناديا ہے۔  ئی اسکی زبان نےگ
کا  (NGOs)غيرسرکاری تنظيموں  یتاہم بہت س ۔68کے قيد ميں رکهے جانے کی مّدت کو محدود کرکر چه ماہ کرديا گيا

ر پر موجود ہے، کيونکہ عملی طور پر، لوگوں کو بنا کسی الزام اور مقدمہ کے پابندی صرف اصولی طوکہنا ہے کہ يہ 
يٹ نے يو۔ايس ڈيپارٹمينٹ آف اسٹسالوں تک اور بعض معامالت ميں تو دہائيوں سے مسلسل قيد ميں رکها جارہا ہے۔ 

کی  حکومت کا کہنا ہے ۔ مصر 69کو نٹ کيا ہے" يمانہ پر گرفتاریايمجرجينسی قانون کے تحت ہزاروں افراد کی بڑے پ"
کہ ايمرجينسی قانون کے تحت گرفتار کرنے اور قيد کرنے کے اختيارات پر عدالتی نظرثانی کی جاسکتی ہے، جس سے 

تاہم حکومت عام طور پر، ايمرجينسی قانون کے تحت قيد کئے گئے انکے غلط استعمال کو روکنے ميں مدد ملتی ہے۔ 
ات کو خارج کرديتی ہے اور وزارت داخلہ کو قانون کے تحت اپنے اختيار سے لوگوں کو رہا کرنے کے عدالتی احکام

  ۔70ی تجديد کرنے کا اختيار حاصل ہےقيد ک

  

کاپٹک عيسائی فرقہ سے تعّلق رکهنے والے بالگر ہانی نظير کا معاملہ يہ ظاہر کرتا ہے کہ ايمرجينسی قانون کے تحت 
کو ايک ساته استعمال کرنے پر انہيں کس طرح غلط طور پر استعمال  استعمال ےگرفتاری اور مذہبی توہين کے قانون ک

نظير نے اپنے بالگ پر مبّينہ طور پر ايک لنک پوسٹ کيا تها جس ميں ايک ايسی کتاب کو کور دکهايا گيا کيا جاسکتا ہے۔ 
سی قانون کے تحت گرفتار کو انهيں ايمرجين 2008۔ اکتوبر 71تها جسکو اسالم کے بارے ميں توہين آميز خيال کيا گيا تها

وکيل نے نظير کی رہائی کے لئے عدالت سے  ANHRI۔ نظير کے 72برج العرب جيل ميں قيد ہيں۔کيا گيا اور تب سے وہ 
۔ تاہم جب بهی انکی رہائی کے 73سے پہلے انهيں رہا نہيں کيا گيا۔ 2010پانچ مرتبہ احکامات حاصل کئے، ليکن جوالئی 

ورٹی فورسيز نے ان احکامات کے خالف اپيل کی اور وزارت داخلہ سے انکی گرفتاری لئے احکامات جاری ہوئے سکي
کی طرف سے يہ رپورٹ موصول ہوئی ہے کہ، اپنی رہائی کے تازہ   NGOايک  کے لئے نئے احکامات حاصل کرلئے۔

ور کچه دير بعد ترين احکامات حاصل کرنے کے بعد نظير کو مختصر مّدت کے لئے ايک پوليس اسٹيشن لے جايا گيا ا
  ۔ 74گرفتاری کے نئے احکامات کے بعد انهيں برج العرب جيل منتقل کرديا گيا

  

يہ باب بهی قابل ذکر ہے کہ، نظير کے اوپر مذہبی توہين يا اسالم کی اہانت کرنے کے الزامات رسمی طور پر عائد نہيں 
۔ مصری حّکام کا دعوی ہے 75ار کيا گيا تهاکئے گئے ہيں، بلکہ انهيں صرف ايسا کرنے کے الزامات کے تحت ہی گرفت

کہ انکی گرفتاری ايک احتياطی قدم کے طور پر کی گئی ہے کيونکہ انکے بالگ کی وجہ سے قينہ کے مسلمانوں ميں 
  ۔76شديد احتجاج ہے اور اس سے انکی جان کو خطرہ ہے

  

مذہب کی "، "کے خالف نفرت کی ترغيب دينےاسالم "جيسا کہ اوپر مذکور ہوا، بالگر کريم امير کے معاملہ ميں دفاع پر 
، االزهر يونورسٹی اور اسکی اسالمی تحقيق کونسل کی تنقيد کرنے، يہ وہ تنظيم ہے جسکی ذّمہ داری يہ "توہين کرنے

صدر کی توہين "يقينی بنانا ہے کہ مصر کے اندر ہونے والی سبهی اشاعتيں شريعت کے اصولوں کے مطابق ہيں، اور 
ميں، بالجواز گرفتاری پر بنائے گئے اقوام مّتحدہ کے ايک ورکنگ  2009۔  77امات لگائے گئے تهےکے الز" کرنے



A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT     EGYPT     10 
 

آرٹيکل ( ICCPRاور  78 )10اور 9آرٹيکل (گروپ نے پايا کہ انکی گرفتاری سے انسانی حقوق کے بين االقوامی اعالنيہ 
  ۔ 79عات کی خالف وررزی کی گئی ہےدونوں ميں مذکور قيد اور مقدمہ چالئے جانے سے متعّلق دف) 14اور  10

  

کو احمديہ مذہب کے پانچ پيروکاروں کو ايمرجينسی قانون کے تحت بنا کسی  2010مارچ،  15زيادہ حال ہی ميں، اور 
کہ انکا "سے زيادہ روز تک مبّينہ طور پر صرف اسلئے قيد ميں رکها گيا تها  80الزام يا مقدمہ کے گرفتاری کے بعد 

 98 (f)کے آرٹيکل  EPCکے مطابق، باآلخر ان پر  (EIPR)حقوق کی مصری کوشش  ی۔ شحص"ہ سے تهاتعّلق احمدی فرق
نون کے تحت انکی گرفتاری کے امئی کو ايمرجينسی ق 31۔ 80"کی توہين کا الزام عائد کرديا گياکے تحت مذہب اسالم 

يورٹی پراسکيوٹر کے ذريعہ جاری کئے احکامات کی مّدت پوری ہوجانے کے بعد، انهيں مزيد چار روز تک، رياستی سک
جون کو ايک فوری عدالت کے فيصلہ کے بعد ان ميں سے تين لوگوں کو رہا کرديا  4گئے حکم پر، قيد ميں رکها گيا۔ 

جون کو باقی بچے ہوئے چه لوگوں کو بهی رياستی سکيورٹی پراسکيوٹر کے حکم پر رہا کرديا گيا، اور يہ  8گيا، اور 
  تها۔ " يرت انگيز قدمانتهائی ح"ايک 

  

 قانونی نمائندگی تک رسائی
ہانی نظير اور کريم امير کے ان مشهور ترين معاملوں سے يہ بهی سامنے آيا ہے کہ قيد ميں رہتے ہوئے قانونی صالح 

۔ ان دونوں افراد کی قانونی نمائندگی 81مشورہ تک رسائی حاصل کرنے کے انکے حقوق کی بهی خالف ورزی کی گئی
ANHRI ميں اپنے مؤّکلوں سے مالقات کرنے کا حق  82کے وکالء کررہے تهے اور ان دونوں کے اٹارنيوں کو جيل

نہيں ديا گيا۔ حاالنکہ دونوں ہی وکيلوں نے اپنے مؤّکلوں سے جيل ميں مالقات کرنے کے لئے پبلک پراسکيوٹر اور 
 2009ل کئے تهے، ليکن جيل حّکام نے سے پرمٹ حاص (Detainee Affairs Office)قيديوں کے معامالت کے دفتر 

ان انکاروں کے لئے کوئی وجوہات نہيں ۔ 83.ميں انهيں کم سے کم تين مرتبہ جيل ميں داخلہ دينے سے انکار کرديا تها
نے پراسکيوٹر آفس کو ايک رسمی شکايت پيش کی، ليکن ان کی تحقيقات کرنے کے مقصد سے  ANHRIبتائی گئيں۔ 

  ۔ 84يں کی گئی تهیبظاہر کوغی کاروائی نہ

  

 مناسب قانونی طريقئہ کار کا حق
جيسا کہ اوپر مذکور ہوا، مصر کے ايمرجينسی قانون کے تحت گرفتار کئے گئے مذہبی توہين کے مشتبہ ملزمين کو 

ايمرجينسی قانون حکومت کو ايسی مخصوص عدالتيں قائم کرنے کا بهی اختيار ۔ 85فوجی عدالتوں ميں بهيجا جاسکتا ہے
سی طرح کا کوئی اختيار نہيں ہوگا، جو منصفانہ مقدمہ، مناسب قانونی ہے جنکے فيصلوں کے خالف اپيل کرنے کا کديتا 

ايک اور تبصرہ نگار کے مطابق،  86طريقئہ کار اور عدليہ کی آزادی کے بين االقوامی معيارات کو پورا نہيں کرتے
خود مختار ادارے نہيں ہيں کيونکہ وہ عاملہ ] صو عدالتيںمخ[وقت گزرنے کے ساته ساته، يہ واضح ہوگيا ہے کہ فوجی "

ايک ايسا  –مذاق ہے کے دائرہ اختيار ميں آتے ہيں۔ ايسا دکهائی ديتا ہہ کوئي بهی ايسا نظام جہاں عدليہ کی آزادی ايک 
انسانی ايسے نظاموں ميں ايسا کوئی ميکينزم موجود نہيں ہوتا جسکے ذريعہ سے  –اصول جو صرف کاغذوں ميں ہے 

  ۔87حقوق کو حاصل کيا جاسکے

  

اسکے عالوہ، قيديوں کو رہا کرنے کے لئے جاری کئے گئے مخصوص عدالتوں کے فيصلوں کے خالف اپيل کرنے اور 
اپنے ہی اختيار سے گرفتاری کے نئے احکامات جاری کرنے کا وزارت داخلہ کا طريقئہ کار عدليہ کے ذريعہ نظرثانی 

۔ جيسا کہ ہيومن رائٹس واچ کے ايک افسر نے کا 88کے بارے ميں ہی شبهات کهڑے کرتا ہے کے موجودہ نظام کی اہميت
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کہنا تها، عدالتوں کے فيصلوں کا سکيورٹی افسران کے ذريعہ رّد کردياجانا يا انهيں ايک طرف ڈال دينا يہ ثابت کرتا ہے 
  ۔ 89"ہيں جو وہ چاہتے ہيں۔کہ وہ قانون کے دائرہ سے باہر کام کرتے ہيں اور درحقيقت يہ وہی کرتے 

  

اور منصفانہ مقدمہ کے ان لوگوں کے قانونی حقوق کو متاثر کرتا ہے   (Due process)حسبہ کا نظام مناسب طريقئہ کار
جن پر مذہبی توہين يا شتم کا الزام لگايا جاتا ہے۔ مصّنفوں اور کارکنوں کے خالف حسبہ کے سيکڑوں معامالت درج کئے 

اور حّکام جهوٹی اور  90ے لئے اکثر مذہبی توہين يا ارتداد کو بہانے کے طور پر استعمال کيا گيا ہےگئے ہيں، اور اسک
غيرقانونی شکايتوں کو عدالت تک جانے سے روکنے يا ان پر روک لگانے ميں ناکام رہے ہيں، جيسا کہ قانونی طور پر 

کے بے شمار معامالت کے بارے حسبہ ف کا کہنا يہ ہے کہ مصّنفوں اور رپورٹروں کے خال ANHRI ضروری ہے۔ 
کے معامالت اور زيادہ مضبوط ہوئے ہيں اور انکی پہنچ اب انسانی حقوق کے حسبہ ميں حکومت کے کمزور موقف 

  ۔91"کارکنوں اور شہری سماج کے حاميوں تک ہوگئی ہے۔

  

 شخصی حقاذيت، ظالمانہ، غير انسانی يا توہين آميز سلوک سے آزادی اور زندگی و تحّفظ کا 
اذيت، اور دوسرے ظالمانہ، غير انسانی، يا توہين آميز سلوک يا سزاؤں کے مصر کے خراب ريکارڈ کی کافی کڑی جانچ 

مسلسل مصر کے ذريعہ مجرموں کو پڑتال کی گئی ہے اور بے شمار رپورٹوں ميں انهيں دستاويزی شکل دی گئی ہے۔ 
تشويش کا اظہار ظامی قيد اور جيلوں ميں رکهے جانے کے دوران، ،خاص طور پر انتپرايذا دينے اور برا سلوک کرنے 

کيا گيا ہے، يہ تشويش بہت سی تنظيموں کے ذريعہ ظاہر کی گئی ہے جن ميں حس ذيل شامل ہيں، اقوام مّتحدہ کے بہت 
تحّفظ اور  سے ماہرين اور معاہداتی تنظيميں، دہشت گردی سے مقابلہ کے دوران انسانی حقوق اور بنيادی آزآديوں کے

  ۔92انکے فروغ کے لئے معمور مخصوص نمائندے، اور انسانی حقوق کميٹی

  

اذيت ہيومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ مصر ميں اذيت ہر طرف ايک وبا کی طرح پهيلی ہوئی ہے اور اسکا الزام ہے کہ 
مناسب طريقہ سے کی جاتی ہے، کے خالف کی جانے والی شکايتوں کی چهان بين يا تو کی ہی نہيں جاتی يا بہت ہی غير 

اگر اذيت کے معاملہ واقع ہوبهی جاتے ہيں تو ۔ 93.کہ اس سلسلہ ميں قانونی کاروائی تو شايد ہی کبهی کی جاتی ہے جب
اںيت اور برے سلوک کے لئے دی جانے والی سزائيں بہت ہی ہلکی ہوتی ہيں، جس کی وجہ سے اذيت دينے والوں کو 

۔  مذہبی توہين اور شتم کے الزامات کی بنياد پر پکڑے گئے بہت 94کا ماحول فروغ پاتا ہے قانونی سزا سے محفوظ رہنے
  سے افراد کو اہانت آميز سلوک کا شکار بنايا گيا ہے۔

  

کے مطابق، برج العرب  ANHRIکے معاملہ پر اقوام مّتحدہ کے ايک ورکنگ گروپ اور بنا قانونی جواز کے گرفتاری 
۔ اس سلسلہ ميں ايک مرتبہ امير کے وکيل 95ران امير کو لگاتار استحصال کا نشانہ بنايا گيا تهاجيل ميں اپنی قيد کے دو

دن تک متعّلقہ واقعہ کے بارے ميں کوئی شکايت شروع  11کے ذريعہ شکايت درج کئے جانے کے بعد بهی کم سے کم 
رپورٹ ميں اس بات کا ذکر کيا ہے کہ اپنی  ۔ ہيومن رائٹس اسٹڈيز کے قاہرہ انسٹی ٹيوٹ نے بهی اپنی96نہيں کی گئی تهی۔

ميں رکها گيا تها۔  مثال کے طور پر گروپ نے يہ بهی " قيد کے غيرانسانی ماحول"قيد کے دوران امير کو کس طرح کے 
  ۔97ميں دو ماہ تک انهيں قيد تنہائی ميں رکها گيا تها اور انهيں مستقل کهانا بهی نہيں ديا گيا 2007 کہا کہ
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اپنی کا کہنا تها کہ  ANHRI۔ 98جيل ميں نظير نے محافظوں کے ذريعہ پٹائی کئے جانے کی رپورٹ کی تهی برج العرب
قيد کے دوران جيل کے افسران نے نظير پر اپنا مذہب تبديل کرنے کے لئے بهی دباؤ ڈاال تها، جسے خود ايک ظالمانہ، 

نظيم کے مطابق، ان خالف ورزيوں کے بارے ميں ۔ اس ت99غير انسانی اور توہين آميز سلوک قرارد ديا جاسکتا ہے
  ۔100شکايت درج کی گئی تهيں ليکن ان پر کوئی کاروائی نہيں ہوئی۔

  

اذيت پہنچائے جانے کے الزامات احمدی فرقہ سے تعّلق رکهنے والے ان نو افراد کے معاملہ ميں بهی سامنے آئيں تهيں 
اسٹيٹ سکيورٹی پرازکيوٹر کے ذريعہ ان نو قيديوں فتار کيا گيا تها۔ پر گر" اسالم کے ساته توہين کا مظاہرہ کرنے"جنهيں 

کے وکالء وہاں موجود تهے جب ان ميں سے بہت سے قيديوں نے يہ الزام لگايا کہ  EIPRسے پوچه گجه کے دوران 
 EIPR۔ 101۔"کريں اپنے خالف لگائے گئے الزامات کا اقرار"پوليس نے انهيں اذيت دی تهی اور انهيں مجبور کيا تها کہ وہ 

  ۔102نے مّبينہ طور پر ان الزامات کی چهان بين کرائے جانے کی مانگ کی تهی۔ 

  

ارتداد اور توہين مذہب مصری معاشرہ ميں آج بهی ايک کلنک کی طرح ہيں، اور حکومت کے ذريعہ انهيں مجرمانہ قرار 
کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بنياد پرست  دئے جانے سے مذہبی بنياد پرستوں کے ذريعہ قانون سے الگ تکليف پہنچانے

اسالمی گروپ اسالم کی کسی بهی مفروضہ غير روايتی ترجمانی کے خالف احتجاج کے لئے لوگوں کی غّصائی بهيڑ 
کے جمع کرنے ميں کامياب ہوجاتے ہيں، اور ان مہموں کے ذريعہ ايسے افراد کو نشانہ بنائے جانے کا خطرہ پيدا ہوجاتا 

م کی خالف ورزی کرنے يا اسالمی اصولوں کے بارے ميں محض سوال کهڑے کرنے کا الزام لگايا جاتا جن پر اسالہے 
کچه معاملوں ميں توہين مذہب اور ارتداد کے ملزمين پر جسمانی حملے بهی کئے گئے ہيں۔ مثال کے طور پر، ہے۔ 

 Children ofذّمت کی اور اپنی کتاب مصری ناولسٹ اور نوبل انعام يافتہ نجيب محفوظ کی اسالم پرستوں نے خوب م
Gaballawi ۔ حاالنکہ انهيں کسی طرح کی قانونی کاروائی کا سامنا ميں ان پر سکيولرزم کو بڑهاوا دينے کا الزام لگايا

نہيں کرنا پڑا، ليکن اسالم پسندوں نے انکے خالف ايک مہم چهيڑ دی، اور باآلخر مصر کے اندر انکی کتاب پر پابندی 
ميں، گلی  1994ميں کامياب ہوگئے، اس سے انکے تحّفظ اور سکيورٹی کے لئے شديد خطرہ پيدا ہوگيا۔ اکتوبر لگوانے 

محفوظ کی گردن ميں چهری ماردی تهی۔ اس حملہ ميں حاالنکہ وہ بچ ميں چہل قدمی کرتے وقت، ايک اسالم پسند نے 
  کو کس طرح کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گئے، ليکن اس سے يہ پتہ چلتا ہے کہ اسالم کی توہين کے ملزموں

  

ہانی نظير کے معاملہ ميں، انفورسمينٹ افسران اسالم کی مبّينہ توہين کے سلسلہ ميں جب انهيں گرفتار کرنے ميں ناکام 
 رہے تب انهوں نے انکے تين بهائيوں کو تين دن تک حراست ميں رکها اور انکی بہنوں کو بهی گرفتار کرنے کی دهمکی

۔ اس طرح سے حوفزدہ و ہراساں کئے 103تب نديم نے خود کو حاظر کيا اور اپنے بهائيوں کی رہائی حاصل کی دی۔ 
  جانے سے کسی بهی فرد کے شخصی تحّفظ کے حقوق کی خالف ورزی کی ہے۔

  

هيں بهی اس طرح بہت سے افراد جن پر مذہبی توہين اور شتم يا دوسری طرح کی مذہبی اہانتوں کا الزام لگايا جاتا ہے ان
کی موت کی دهمکياں ملی ہيں۔ يہ بات ان لوگوں کے بارے ميں بهی صحيح ہے جن پر ارتداد کا الزام لگايا جاتا ہے۔ 
مصطفی ہيگازی نے جب اپنا مذہب اسالم سے بدل کر عيسائيت کرنے کے لئے سرکاری رضامندی حاصل کرنے کی 

۔ االزهر يونورسٹی کے دو 104سے انهيں اپنے آپکو مخفی رکهنا پڑاکوشش کی تو انهيں بهی موت کی دهمکياں مليں جس 
مذہبی عالموں نے عوام کے سامنے ايک بيان جاری کيا اور اس ميں انهوں نے اسالمی قانون کے مطابق، ہيگازی کے 

  ۔105قتل کو صرف اسلئے جائز قرار ديا کہ انهوں نے اپنا مذہب تبديل کرليا تها
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  نتيجہ
اور شتم کے قانون، خاص طور پر جب انکے ساته ايمرجينسی قانون کے تحت تفويض کئے گئے  مصر کے مذہبی توہين

وسيع تر اختيارات اور حسبہ کی شکايات کے غير ملتّون نظام کو بهی جوڑ ديا جائے، ايسے ملزموں کے لئے حّکام اور 
کئے جانے کے شديد خطرات پيدا لوگوں کے ذريعہ انکے انسانی حقوق کی حالف ورزی کئے جانے اور انکا استحصال 

کرديتے ہيں۔ ان قانونوں کا شکار بننے والوں ميں صحافی، ماہرين تعليم، بالگرس، مذہبی اقليتيں، سياسی مخالفين، اور 
ذاتی جهگڑوں ميں گرفتار افراد سبهی شامل ہيں۔ جيسا کہ اس باب ميں مثال کے لئے پيش کئے گئے کيسوں سے واضح 

الفاظ ميں بيان کی گئی اور من مانے طريقہ سے نافذ کی جانے والی قيود قانون کی حکمرانی اور ہوتا ہے، غير مبهم 
شہری آزادی کے ان حقوق سے مطابقت نہيں رکهتيں جنهيں برقرار رکهنے اور جنکا تحّفظ کرنے کے لئے مصر کی 

  قانوی طور پر پابندی عہد ہے۔حکومت 
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 يونان
 

 تعارف
  

 14کا ممبر ہے، اپنے آئين کی دفعہ  (EU) 1مّدت سے يورپی يونين - طويليونان جو ايک تسليم شده جمھوريت ہے اور 
ليکن يہ دفعہ اس حق کے اوپر کچھ تحديدات بھی عائد کرتی ہے۔ مثال کے ۔ 2آزادئ اظہار کی ضمانت ديتا ہےتحت کے 

مشہور "پر اگر يونان کے صدر کی توہين کرنے، عيسائيت يا کسی دوسرے او ےطور پر، اخبارات اور پرنٹ ميڈيا ک
قبضہ ميں ليا کا الزام لگايا جاتا ہے تو انھيں " عوامی اخالقيات سے تجاوز کرنے"کے جذبات مجروح کرنے، يا " مذہب

کے لئے ور شتم کے ساتھ مذہبی توہين ا 7کی دفعہ  199اور  198ضابطہ ميں آرٹيکل ۔ يونان کے تعذيری "جسکتا ہے
بھی بيان شامل کيا گيا ہے۔ ان قوانين کے نفاذ کے نتيجہ ميں آزادئ اظہار پر پابندی عائد ہوئی ہے جو بين االقوامی اور 
عالقائي معاہدوں ميں دی گئی اجازت سے آگے جاتے ہيں جن معاہدوں کا يونان بھی ايک فريق ہے، ان قيود کی وجہ سے 

  اپنے آپ پر خود ہی پابندی لگانی پڑی ہے تاکہ وه قانونی کاروائی سے بچ سکيں۔  فنکاروں اور دوسرے لوگوں کو
  

 98اس ميں يونان کے آرتھوڈوکس عيسائی کل آبادی کا جہاں تک مذہب کا تعلّق ہے، ملک کی آبادی نسبتا يکساں ہے، 
فی صد ہيں، اور باقی بچی  1.3 يو۔ايس اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کے مطابق، مسلم کل آبادی کا۔ 3فيصد حّصہ تشکيل ديتے ہيں

 4.فرقے شامل ہيں عيسائي  ےآبادی ميں بہت حد تک، يہودی، رومن کيتھولک، اور دوسر
 

 پس منظر
  

اس ملک کی جديد تاريخ ميں يونان کو آزادی حاصل ہوئی۔  1830عثمانی سلطنت سے نو سالوں تک جنگ لڑنے کے بعد 
بھی دکھائي ديتے ہيں، اس ميں جنگ عظيم دوم کے بعد پيدا ہونے والی ميں خانہ جنگی اور سياسی بدامنی کے واقعات 

ميں اس نے يورپين يونين ميں  1981سے ہی يونان ايک عوامی جمھوريہ ہے اور  1974خانہ جنگی بھی شامل ہے۔ تاہم 
يہ ملک يورپين  شموليت اختيار کرلی۔ حاليہ دہائيوں کے دوران اس ملک کا سياسی منظرنامہ نسبتا مستحکم رہا ہے اور

 5.کو لگاتار پورا کرتا چال آرہا ہے يونين کی ممبرشپ کی شرائط 
  

عثمانی اقتدار کے دوران، آرتھوڈوکس چرچ نے يونانی زبان اور ثقافتی پہچان کے تحفّظ کے لئے کام کيا، اور آزادی کی 
ثقافتی اور سماجی تاريخ ميں چرچ کے  ۔ اس ملک کی سياسی،6قّوت اور مرکز کی خدمات انجام ديں جّدوجہد ميں ايک اہم 

۔ آئين کی 7غالب کردار کی وجہ سے يونان کے قانونی نظام ميں مذہبی عفيدت کی ايک بہت اعلی سطح پائی جاتی ہے 
  مذہب رہيگا۔" غالب"ميں يہ اعالن کيا گيا ہے کہ آرتھوڈوکس چرچ يونان کا  3دفعہ 

  
چرچ کو بہت سی حکومتی مراعات حاصل ہيں جس ميں مالی مدد اپنے اس سرکاری مرتبہ کی وجہ سے، آرتھوڈوکس 

۔ مثال کے طور پر، آرتھوڈوکس پادريوں کو حکومت کے 8بھی شامل ہے، جو بقيہ دوسرے مذاہب کو حاصل نہيں ہيں 
 ذريعہ تنخواه دی جاتی ہے، سبھی پبلک اسکولوں ميں آرتھوڈوکس کرسچينٹی ميں تعليم دينا الزمی ہے، وه طلبہ اس سے

مستثنی ہيں جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہيں۔ آرتھوڈوکس چرچ ان ايڈمنسٹريٹو رکاوٹوں سے بھی آزاد ہے جنکا 
ے لئے پرمٹ يا مذاہب کو کرنا پڑتا ہے، مثال جيسے مذہبی مقامات کی تعمير يا انکی مرّمت کرنے کسامنا دوسرے 

برتری قانون اور سماج کے اندر اسے حاصل ظاہری  ۔ چرچ کو حاصل يہ مخصوص رتبہ سياست،9منظوری حاصل کرنا 
کونسل برائے يورپ کے وينس کميشن کے ذريعہ کئے گئے ايک سروے کے مطابق، سبھی سے بھی دکھائی ديتا ہے۔ 

مختلف سطحوں پر، رياستی معامالت ميں چرچ کی اس بے انتھا مداخلت کو جائز ٹھہرانے کے لئے مشرقی آرتھوڈوکس 
۔ 10نی قوميت کے عروج کے بيچ مظبوط تاريخی رشتوں کو ايک جواز کے طور پر استعمال کيا جاتا ہےعيسائيت اور يونا

کے تحت مذہبی  199اور  198درحقيقت، دانشوروں کا يہاں تک کہنا ہے کہ حاليہ سالوں ميں تعذيری ضابطہ کی دفعہ 
   ے اثر و نفوذ سے منسوب کيا جاسکتا ہے۔مسلسل قانونی کاروائيوں کو آرتھوڈوکس چرچ ککی جانے والی توہين کے لئے 

  



2     POLICING BELIEF: THE IMPACT OF BLASPHEMY LAWS ON HUMAN RIGHTS 
 

 

 مذہبی توہين کے قانون
  

کے تحت پائے جاتے ہيں، جنکا عنوان ہے  7مذہبی توہين سے متعلّق يونان کے اصل قوانين تعذيری ضابطہ کی دفعہ 
 199اور  198آرٹيکل  –۔ اس حّصہ ميں چار التزامات رکھے گئے ہيں، جس ميں سے دو 11"مذہبی امن کے خالف جرائم"
کے تحت خدا کے خالف کسی بھی طرح کی توہين جو  198خاص طور پر مذہبی توہين اور شتم سے متعلّق ہيں۔ دفعہ  –

لوگوں کے بيچ ميں کی گئی ہو اور جسکا مقصد بغض پر مبنی ہو، کے لئے زياده سے زياده دو سال تک کی جيل ہوگی، 
۔ 12ماه تک کی قيد کی سزا دی جاسکتی ہے 3بے حرمتی کے لئے خدا کی شان ميں کسی بھی طرح کی اور عوام کے بيچ 

ايسے کسی بھی شخص  تحت کے برخالف تسليم شده مذاہب پر مرتکز ہے اور اسکے" خدا کی شان"خدا يا  199آرٹيکل 
 کے لئے جو آرتھوڈوکس چرج يا يونان کے اندر قابل برداشت کسی بھی مذہب کی عوام کے بيچ توہين کرتا ہے اور جسکا

کے  ياتايک دانشور کے مطابق، يونانی قانون۔ 13مقصد بغض پر مبنی ہے، دو سال تک کی سزا تجويز کی جاسکتی ہے
کوئی بھی ايسا اظہار جسکا ادراک لوگوں "کی ترجمانی ان الفاظ ميں کی گئی ہے، " کے بيچ کہی گئ بات" لوگوں"اندر 

اس سے کہ يہ کسی عوامی جگہ پر واقع ہوئی يا کسی نے  کی ايک متعينہ تعداد کے ذريعہ کيا جاسکتا ہے، قطع نظر
  ۔14"واقعتا اسکا ادراک کيا تھا

  
توہين مذہب کے معامالت فوجداری اور ديوانی دونوں طرح کی عدالتوں ميں پيش کئے جاسکتے ہيں، اور کچھ معامالت 

سے ہی ممانعت کا طريقہ کار  ميں ديوانی عدالتوں نے عوام کے سامنے ايسے کاموں کو آنے سے روکنے کے لئے پہلے
استعمال کيا ہے جسکے بارے ميں يہ خيال ہوتا ہو کہ اس سے مذہب کی توہين ہوتی ہے۔ اس طرح کے عبوری اقدامات کا 
استعمال کسی فن پارے کو نمائش ميں لگانے يا کسی فلم کو لوگوں کو دکھائے جانے سے روکنے کے لئے بھی کيا گيا 

کچھ حد تک اس لحاذ سے ايک دوسرے سے  199اور  198دفعہ سے بيان کيا گيا ہے۔ ہے، جيسا کہ نيچے تفصيل 
شکايت کننده کا ہونا الزمی ہے، جبکہ اّول الّذکر ميں حکومت عوامی مفاد کی بنياد پر لئے مختلف ہيں کہ مؤّخر الّذکر کے 

الے کی غير موجودگی ميں بھی بھی قانونی کاروائی شروع کرسکتی ہے، اور يہ قانونی کاروائی خالف ورز کرنے و
رياست کی "مذہب يونان کی شروع کی جاسکتی ہے۔ اس طريقئہ کار کو اس نظريہ کے تحت جائز ٹھہرايا گيا ہے کہ 

زمی ہے۔ مقدمہ چالنے والے کو کلّی ہے اور اسلئے سماج کی فالح اور بھالئی کے لئے مذہبی احساسات کا تحفّظ ال" بنياد
، اور مقدمہ ں کہ وه شان خداوندی کے خالف مبيّنہ توہين کے کسی بھی الزام کی تحقيقات کرےاختيارات حاصل ہوتے ہي

چالنے والے کے فيصلہ کے خالف اپيل کرنے يا اسکو آگے بڑھنے سے روکنے کے لئے مبينہ طور پر نہ تو کوئی 
ت رياست کے ذريعہ شروع کے تح 198۔ دفعہ 15کے اوپر کوئی نظر رکھنے واال ہےميکينزم موجود ہے اور نہ ہی اس

کئے گئے اکثر معامالت يونان کے آرتھوڈوکس گروپوں کی طرف سے پڑنے والے دباؤ کے بعد ہی شروع کئے گئے 
  ۔16"سے پيدا ہوا ہے" ماحول" اتّحاد کے' فطری'ہيں۔ ايک مشاہد کے مطابق، يہ تعلّق چرچ اور عدليہ کے بيچ 

  
سّب و شتم مانا جائگا اگر اسکے اندر " بغض پر مبنی"يا بيان کو  راظہا کسی بھیی شرح کے مطابق، نان دفعات کی قانو

کا کوئی بھی ايسا عمل شامل ہو جسکے ذريعہ کسی مذہب کے جذبات مجروح ہوتے ہوں اور جذبات مجروح کرنے والے 
ا ت کرنکو قانونی طور پر ثاب (malicious intent)پر مبنی نيت  بغض۔ 17کو اس سے کوئی تسکين حاصل ہوتی ہے

مشکل ہے، ليکن اسکے باوجود ايسے معاملوں ميں بھی عدالت کی طرف سے تنبيہی احکامات جاری کئے گئے ہيں جہاں 
 The lastدی السٹ ٹيمپٹيشن آف کرائسٹ پر مبنی نيت موجود ہی نہيں تھی مثال جيسے کہ ايک امريکی فلم  بغض

Temptation ofchrist  ۔ 18ميں ہوا تھا کے ايک مقدمہ 1988کے معاملہ ميں  
  

کسی مذہب يا مذہبی فلسفہ  199اور  198يونان کی عدليہ نے اس کيس کے قانون کے بارے ميں يہ دليل دی تھی کہ دفعہ 
يہ تاہم،  19کا تحفّظ کرنے لئے نہيں بلکہ سماجی و مذہبی ہم آہنگی اور امن قائم کرنے کے مقصد سے وضع کی گئی ہيں۔

ون کے نفاذ سے باہم متصادم ہوتا ہے، کيونکہ اس قانون کو عمل ميں التے وقت، اس عملی طور پر قان"توجيہی بيان 
مسئلہ کے اظہار يا اسکے بيان کو ثابت کرنے کے لئے کسی ايسے فريق کا ہونا ضروری نہيں ہے جسکے مذہبی جذبات 

شکل ميں  هاپنی موجودکہ ايسا دکھائی ديتا ہے " کہجيسا کہ دانشوروں نے اس طرف اشاره ديا ہے،مجروح ہوئے ہوں۔ 
الوہی تقّدس کے تحفّظ کو قانونی شکل دينا ہے، قطع نظر اس  شہری حقوق کی حيثيت سے کی قانوی دلچسپی 198آرٹيکل 

  ۔20"س کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہيںکوئی بھی ايسا شخص يا فريق بيچ ميں موجود ہے يا نہيں جکہ سے 
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 بقتبين االقوای قوانين کے ساتھ عدم مطا
کے گريس کے مذہبی توہين اور شتم سے متعلّق قوانين رائے اور اظہار کی آزادی کے بين االقوامی معياروں کے 

جن عالقائی اور بين االقوامی معاہدوں ميں ايک فريق ہے سے  برخالف ہيں۔ گريس کی حکومت انسانی حقوق کے بہت
رتوں کے خالف سبھی طرح کے امتياز کے خاتمہ کے لئے يو اين عو ،(ICCPR) ميں شہری و سياسی حقوق کا بين االقوامی عہد

، اور انسانی حقوق اور بنيادی (ICERD)، سبھی طرح کے نسلی امتياز کے خاتمہ کے لئے بين االقوامی عہد (CEDAW)کنيونشن 
ا ہی ايک وسيلہ ہے جو مؤّخر الّذکر قانون کونسل آف يورپ ک شامل ہيں (ECHR) آزادی کے تحفّظ سے متعلّق يورپين کنوينشن 

ے لئے يہ الزمی ہے کہ يونان کميں اپنی ممبرشپ کے لئے کے تحت اظہار کی آزادی ديتا ہے۔ مزيد برآں، يورپی يونين  10آرٹيکل 
ميں کئے گئے ايک مطالعہ ميں  2008وه قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق، اور اقليتوں کے احترام اور تحفّظ کو برقرار رکھے۔ 

جيسا کہ يورپين يونين کی اکثر (ميشن نے يہ سفارش کی تھی کہ مذہبی توہين کے جرم کو قانون سے حذف کرديا جائے وينس ک
  ۔21اور اسے پھر سے متعارف نہ کرايا جائے) حکومتوں نے کيا ہے

  

  انسانی حقوق سے استفاده پر انکا اثر

 امتيازی سلوک سے آزادی
  

کسی مخصوص مذہب تک محدود نہيں ہيں اور رسمی طور پر يہ آرتھوڈوکس يونان کے مذہبی توہين سے متعلّق فانون 
مذہب کو دل آزاری سے تحفّظ فراہم کرتے ہيں۔ تاہم، عمال ان قوانين کا " قابل برداشت"چرچ اور کسی بھی دوسرے 

کہ ان سے  استعمال ايسے معامالت ميں قانوی کاروائی کے لئے کيا جاتا ہے جنکے بارے ميں يہ محسوس کيا جاتا ہو
ر چرچ کو ازی سلوک ظاہر کرتا ہے کہ حکومتی ڈھانچہ کے انديہ عملی امتي ۔آرتھوڈوکس چرچ کی مذہبی توہين ہوئی ہے

  ۔ 22کتنا خاص رتبہ حاصل ہے
  

يونان کے تعذيری قانون "ميں وينش کميشن سروے کے جواب ميں، يونانی معامالت کے ايک ماہر کا کہنا تھا کہ  2008
نتھائی موجودگی کو ہی تعذيری مشينری کے اندر آرتھوڈوکس مذہب کو شامل کئے جانے کی ايک ٹھوس کی ا 7کے باب 

کہ اسلئے اسے محض ايک اتّفاق نہيں سمجھا جانا چاہئے کہ اس "۔ انھوں نے مزيد يہ بھی کہا، "بنياد مانا جاسکتا ہے
ہی اس وقت بے معنی ہوکر ره جاتا ہے جب ميں موجود جرائم سے متعلّق يونانی کيس ال کا وجود  7ضابطہ کے باب 

يونان کے اندر قابل 'سوال کسی ايسے دوسرے مذہب کے خالف کئے گئے توہين آميز عمل کی مذّمت کرنے کا ہو جو، 
  ۔23"قبول ہو۔

  

 اظہار کی آزادی
ايسے ہوتے امالت يونان کے اندر توہين مذہب سے متعلّق معامالت مبيّنہ طور پر عام ہيں، اور ان ميں سے زياده تر مع

يا متعلّقہ مذہبی شخصيات کے خالف روز مّره بولے جانے والے ہتک آميز الفاظ استعمال " شان باری تعالی"ہيں جہاں 
اس طرح قرار ديا گيا ہے، کيونکہ " انتھائی معمولی نوعيت کے معامالت"۔ اس طرح کے معامالت کو 24کئے جاتے ہيں

مل ہوتے ہيں جو مبّينہ طور کسی اظہار يا بات کو مذہب کے خالف توہين سمجھ کے معامالت ميں ايسے حّساس افراد شا
ليتے ہيں اور اس پر ناراض ہوجاتے ہيں، اس طرح کے معامالت ميں چونکہ کسی طرح کی بغض پر مبنی نيت نہيں پائی 

کے مذہبی توہين اور شتم سے جاتی اسلئے انکو عدالتوں کے ذريعہ پہلی ہی مرتبہ ميں برخاست کرديا جاتا ہے۔ تاہم يونان 
الت ميں بھی استعمال کيا گيا ہے اور اسکے بہت سے عوامی طور پر مشھور معامفنکاروں کے خالف متعلّق قوانين کو 

کاموں کے لئے استغاثہ فريقوں کو مجرم ثابت کرکر انھيں " اس طرح کے اہانت آميز"۔ لئے ميڈيا کا بھی سہارا ليا گيا
وانی عدالتوں کے ذريعہ سماجی اور مذہبی سکون کو بچائے رکھنے کا جواز ديکر ان کاموں پر سزائيں دی گئيں يا دي

۔ جبرا قانونی نفاذ کی ان دونوں ہی شکلوں سے اس ملک ميں اظہار کی آزادی پر 25عبوری پابندياں بھی عائد کردی گئيں
پابندياں -لئے لوگوں نے خود ساختہمنفی اثرات مرتّب ہوئے اور بعض معامالت ميں قانونی جھگڑوں سے بچنے کے 

  عائد کرليں۔
  

دی مشہور کيسوں ميں سے ايک کيس امريکی ڈائريکٹر مارٹن اسکارسيس کی فلم زياده اور يونانی قانون کی تاريخ ميں 
ميں عوام کے سامنے دکھائے جانے پر  1988کو  (The Last Temptation of Christ)السٹ ٹيمشٹيشن آف کرائسٹ 

نے کی کامياب کوشش ہے۔ حاالنکہ حکومت کے سينسرشپ بورڈ نے اس فلم کو تقسيم کئے جانے کی منظوری پابندی لگا
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ہونے کے بعد کے دنوں اور ہفتوں ميں ايتھينس کے اندر  یديدی تھی، ليکن آرتھوڈوکس عيسائيوں نے اس فلم کے جار
ئے مظاہرے دنگوں ميں تبديل ہوگئے اور مظاہرے اور احتجاج کرنا شروع کردئے، کچھ جگہوں پر انکے ذريعہ کئے گ

۔ خبروں کے مطابق، ان مظاہروں کی قيادت 26.انھيں منتشر کرنے کے لئے پوليس کو آنسو گيس کا استعمال کرنا پڑا
عيسائی پادری کررہے تھے جنھوں نے ايمان پسندوں سے سينما ہالوں کے باہر جمع ہوکر احتجاج کرنے کے لئے کہا 

کی منظوری کے باوجود، آرتھوڈوکس گروپوں نے باآلخر اس فلم پر پابندی لگانے کے لئے قانونی ۔ سينسرشپ بورڈ 27تھا
۔ اس معاملہ ميں ايتھنس کی عدالت برائے فرسٹ انسٹينس کا فيصلہ 28کاروائی شروع کرنے پر حکومت کو مجبور کرديا۔

ظ کرنا الزمی ہے، يہ ايسی اخالقی سماجی قدريں مذہبی احساسات کا تحفّ بھی کافی اہم تھا، کيونکہ اس ميں کہا گيا تھا کہ 
ہيں۔۔۔۔جنکا تحفّظ کرنا ضروری ہے۔۔۔۔۔مذہب خالصتا ايک نجی معاملہ نہيں ہے۔۔۔۔۔بلکہ يہ ريا ست کی بنياد ہے، اور 

  ۔ 29سمتيہ بھی ہےتمّدن کا ايک تہذيب و روحانی 
  

روالکس اور انکے پبليشر، تھاناسس کستانی ميں، تھيسالونيکی صوبہ کے اندر ايک مصنّف مميمس آند 2000فروری 
کی وجہ سے مذہبی توہين کا الزام عائد کيا گيا، جس ميں انھوں نے  ايم ٹو دی پاور آف ايناوسس پر انکے ايک ناول 

ان دونوں افراد کے خالف يہ شکايت ايک بنياد پرست تاريخ داں، ماريوس يسوع مسيح کی جنسی خواہشات کا ذکر کيا تھا۔ 
۔ مارچ ميں، ان 30.واکس کے ذريعہ دی گئی تھی جس نے مبيّنہ طور پر اس کتاب کو جالنے کا بھی کام انجام دياپايال

تھيسالونيکی کی عدالت برائے فرسٹ انسٹينس نے اس ناول کے دونوں افراد کا جرم رسمی طور پر ثابت کرديا گيا اور 
شمالی صوبوں ميں الگو ہوئی اور اس پابندی کو يہ کہہ کر کئے جانے پر عبوری پابندی عائد کردی جو يونان کے تقسيم 

مارچ ميں ہونے والی اس سنوائی کے دوران عيسائی ۔ 31۔"تشّدد کو پھيلنے سے روکنا ہے"جائز ٹھہرايا گيا کہ اسکا مقصد 
سرکاری تنظيم  ايک غيربنياد پرستوں کے ذريعہ ان دونوں استغاثہ فريقوں کو ڈرايا دھمکايا اور خوفزده کيا جاتا رہا۔ 

(NGO)  ،اتے کے نعرے لگ" مسيح مخالف"اور ' شاتم'مذہبی جنونی اور کالے کپڑے ہوئے مونک عيسائی "کے مطابق
  ۔ 32ہوئے عدالت کے اندر گھس آئے

  
 2000کو برقرار رکھا گيا، ليکن بآلخر ستمبر  پابندی اّپريل ميں ہوئی ايک اور سنوائی ميں بھی کتاب پر لگی اس عارضی

اسے اٹھاليا گيا۔ اس کتاب پر مستقل طور پر پابندی لگائے جانے کی درخواست رّد کردی گئی اور مصنّف و پبليشر ميں 
بنياد پرست گريک آرتھوڈوکس سالويشن فرنٹ کی ايماء پر ايتھنس ۔ 33کے خالف لگائے گئے الزامات ختم کردئے گئے

ليکن ايتھنس  34,کے لئے درخواستيں دائر کی گئی تھيں۔يں بھی اس کتاب پر پابندی لگائے جانے مکی دوسری عدالتوں 
کی عدالت برائے فرسٹ انسٹينس نے ايسا کرنے سے انکار کرديا۔ عدالت نے پايا کہ اس ناول سے کسی طرح کی بغض 

زن بيزاری توہين پيدا نہيں ہوتی کيونکہ اس ناول کا مقصد عيسائيت کی جذبات مجروح کرنے کے بجائے پر مبنی 
۔ ايک  35اکی مذّمت کرنا تھا، اور اس طرح اس سے کسی مذہب پر براه راست حملہ نہيں ہوت) سے بے رغبتیعورتوں (

نے سرکاری طور پر يونان کی منتظمہ مجلس مشرقی آرتھوڈوکس چرچ کی اور تبصره نگار کے مطابق، يونان ميں 
ہی پابندی لگانے کے لئے کہا ں پر کے کيس ميں اسکورسيس کی فلم دونو 1988حکومت سے آندروالکس کی کتاب اور 

  ۔36تھا۔
   

کا  2003نمائش کی جسکا عنوان انھوں نے ايک دوسرے معاملہ ميں يونانی مجّسمہ ساز کرسٹوز لوکيميڈيس نے ايک 
رکھا تھا۔ اس شو ميں رکھی گئی تصويروں ميں سے بيلجيئم کے آرٹسٹ تھيری ڈی  (Outlook in 2003)منظرنامہ 

کے برابر دکھايا گيا تھا۔  37کو مردانہ عضوء تناسل ی نشانصليبميں ائی گئی ايک تصوير کورڈئر کے ڈريعہ بن
آرتھوڈوکس چرچ اور اسکے کچھ ماننے والوں نے اس فن پاره کے خالف عوام کے بيچ جاکر شور شرابہ کرنا شروع 

جيورجيوس کاراٹزفيرس نے عدليہ  دائيں بازو کے سياست داں 38.کرديا، اور نتيجتا اس تصوير کو اس نمائش سے ہٹاليا گيا
ہے اور تعذيری ايک رسمی شکايت پيش کی اور يہ الزام لگايا کہ يہ فن پاره مذہب کی توہين کرنے واال کو مبيّنہ طور پر 

جس سے يونان کے آرٹسٹ ۔ پراسکيوٹر کے ذريعہ اس شکايت کی تحقيقات کی شروعات ہوئی 39.ضابطہ کے خالف ہے
ه ره گئے اور انھوں نے يہ دليل دی کہ اس طرح کی کسی بھی ممکنہ مجرمانہ خالف ورزی اور دوسرے لوگ حيرت زد

ماه تک چلی -17ميں،  2005۔ 40فنکارانہ آزآدئ اظہار کے لئے خطره پيدا ہوتا ہے۔"کے بارے ميں تحقيق سے بھی 
خالف ورزی کرنے کے لئے کے تحت قانون کی  198تحقيقات کے بعد، ايک جج نے يہ نتيجہ نکاال کہ درحقيقت آرٹيکل 

ايک عوامی نمائش کے اندر اس طرح کے ۔ پراسکيوٹر نے يہ دعوی کيا کہ 41ی کاروائی کی بنياديں موجود ہيںنقانو
رکھنے سے ہی مشرقی آرتھوڈوکس چرچ کا مذاق اڑانے اور اسے گھناؤنے مشموالت والے قابل نفريں کام کو نمائش ميں 

ميں، ايتھينس کی مجسٹريٹ عدالت  2006۔ مئی 42ر مبنی خواہش ظاہر ہوجاتی ہےبرا کہنے کی مجّسمہ ساز کی بغض پ
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لوکيميڈس کو سبھی الزامات سے بری کرديا اور عدالت نے يہ پايا کہ يہاں کسی طرح کا بغض موجود نہيں تھا اور نے 
  ۔ 43.النا نہيں تھامجّسمہ ساز کا مقصد آرتھوڈوکس کرسچين مذہب کی برائی کرنا يا عوامی طور پر بداخالقی پھي

  
کے لئے  دی الئف آف جيسسآسٹريائی کارٹونسٹ گرہارڈ ہيڈيرر پر انکی مزاحيہ کتاب ايک اور حاليہ معاملہ ميں، 

شرابی، ميريجوانا پينے - کے تحت توہين مذہب کا الزام لگايا گيا، اس کتاب ميں يسوع مسيح کو ايک انتھائی 198آرٹيکل 
اور ہيڈيرير يونان ميں اسکی ۔ يہ کتاب اصال آسٹريا ميں شائع کی گئی تھی 44.گيا تھا والے ہپّی کے روپ ميں پيش کيا

انھيں عدالت کی طرف سے سمنس موصل نہ ہوگئے، ليکن اشاعت سے مبيّنہ طور پر اس وقت تک العلم تھے جب تک 
گيا۔ انھيں بغض پر مبنی ميں ان پر انکی غير موجودگی ميں ايتھنس کی مجسٹريٹ عدالت کے ذريعہ مقدمہ چاليا  2005

مذہبی توہين کا مجرم پايا گيا اور انھيں چھ ماه کی معلّق سزا دی گئی، ساتھ ہی عدالت نے کتاب کی تقسيم پر ممانعتی 
۔ چونکہ وه آسٹريا ميں رہتے تھے، اسلئے ہيڈيرير يورپين گرفتاری وارنسٹ سسٹم کے قانونی  45پابندی بھی عائد کردی
جسکے تحت يورپين يونين کی سبھی ممبر حکومتوں کے لئے يہ الزمی ہے کہ وه انکی گرفتاری دائره ميں آتے تھے، 

ميں، ہيڈيرير خود کو جرم ميں ماخوذ  2005مارچ  46.کے لئے جاری کئے گئے يونانی عدالت کے وارنٹ کا احترام کريں۔
اپيل عدالت نے انھيں اس بنياد س کی ايتھنميں  2006کئے جانے کے خالف اپيل کرنے کے لئے يونان پہنچے، اور اپريل 

۔  47اس کتاب کی کوالٹی اسے بغض پر مبنی ہونے کے امکان سے خارج کرتی ہےپر سبھی الزامات سے بری کرديا کہ 
ہيڈيرير کے خالف اس کيس کی يونان کے آرٹسٹوں، مصنّفوں، يورپين غير سرکاری تنظيموں اور يہان تک کہ 

تک نے بہت بھاری تنقيد کی۔ ابتدائی عدالتی فيصلہ کے بعد  (OSCE)وآپريشن ان يورپ آرگنائزيشن فار سکيورٹی اينڈ ک
نے يونان کی حکومت کو ايک خط بھيجا اور يہ دليل دی کہ اس طرح کے اظہار بيان کو مجرمانہ قرار دينا  OSCEہی 

بين االقوامی معياروں کے  ميں استعمال کيا گيا ہے، پريس کی آزادی کے دی الئف آف جيسسجس طرح کا اظہار بيان 
  48خالف ہے۔

  

  نتيجہ
  

شکايتوں کو ابتدائی سنوائی " معمولی"بغض پر مبنی مذہبی توہين کی يونان ميں ظاہری شکل يہ ہے کہ افراد کے ذريعہ 
کے ذريعہ ہی خارج کرديا جاتا ہے، جبکہ ذياده مشھور معاملوں ميں جنکا تعلّق آرٹ کے کاموں سے ہوتا کی عدالتوں 

بعد ميں بدل بھی عدالت کی طرف سے ممانعت جاری کی جاتی ہے يا جرم تسليم کرليا جاتا ہے، ليکن ان فيصلوں کو  ہے،
گروپوں، کے ذريعہ  تاس طرح کے سبھی مشھور معامالت زياده تر آرتھوڈوکس چرچ اور متعلّقہ بنياد پرسديا جاتا ہے۔ 

ح کے معامالت کی شروعات کرتی ہے جس حکومت اس طر شروع کئے جاتے ہيں، يا انھيں لوگوں کے دباؤ ميں آکر
مذہبی توہين کے ان قوانين سے سماج کے کچھ سے چرچ کا سياسی اثر اور اسکا مخصوص مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ 

رياستی سرپرستی کے ساتھ ان لوگوں کو قانونی طور پر ڈرائيں دھمکائيں مخصوص عناصر کو يہ موقع ملتا ہے کہ وه 
۔ اس طرح کے معامالت ميں جو لوگ بری ہوجاتے ہيں، يں جن سے انکی کسی طرح کوئی ناراضگی ہواور خوفزده کر

اسکے باوجود بھی مذہبی توہين کے لئے ہونے والی قانونی کاروائيوں سے استغاثہ کے اوپر مالی بوجھ اور دوسرے 
ب ہوتے ہيں اور معلومات اور مختلف وسيع تر فنکار طبقہ اور ميڈيا سے اس پر سرد مہر اثرات مرتّ بوجھ آپڑتے ہيں، 

  طرح کے نقطئہ نظر تک رسائی حاصل کرنے کے عام آدمی کے بنيادی حق پر پابندی عائد ہوتی ہے۔
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انڈونيشيا3  
 
 

 تعارف
 

اور اعتدال پسند اسالم کے لئے اپنی ساکھ  (pluralism)ت تيايک سکيولر رياست ہونے کے ساتھ ساتھ انڈونيشيا نے کثر
بنائی ہے اور ساتھ ہی اظہار رائے کے تحفّظ کے لئے اپنے پڑوسيوں کے مقابلہ کہيں زياده کام کيا ہے۔ اپنی مخصوص 

سفہ فکر کی وجہ سے يہ ملک جمھويت اور اسالم کے امتزاج کا ايک کامياب نمونہ بن گيا سياسی تاريخ اور رياستی فل
تاہم يہ انديشے بھی موجود ہيں کہ انڈونيشيا کی اس کثرتيت ميں کمی آرہی ہے۔ ماضی کی دہائی ميں مذہبی اقليتوں پر ہے۔ 

ر ايسے اقدامات بھی ہوئے جن کے ذريعہ ان پرتشّدد حملوں ميں اضافہ ديکھا گيا ساتھ ہی حکومت اور عدليہ کی سطح پ
گروپوں کی مذہبی آزادی اور اظہار رائے پر پابندی بھی لگائي گئی ہے۔ ايسا دکھائی ديتا ہے کہ يہ تبديلی ايک بڑی حد 

 criminal blasphemy)کی مجرمانہ مذہبی توہين  (A) 156کے آرٹيکل  (Penal Cod)تک انڈونيشا کے تعذيری قانون 
provision)  کی دفعات کی وجہ سے ہے۔جسکے ساتھ وه قانون بھی جڑ گيا جس ميں حکومت کے ذريعہ تسليم شده

 مذاہب محدود ہوگئے۔
 

ليکن اظہار رائے کی آزادی کی حالت ميں انڈونيشيا کے اندر کچھ مثبت تبديلياں بھی آئی ہيں، اس ميں آئنی عدالت کا 
، جس 155اور آرٹيکل 154 ہ کہا گيا کہ تعذيری قانون کے آرٹيکل کا فيصلہ سب سے اہم ہے جس ميں ي 2007دسمبر 

ميں حکومت کے خالف توہين اور اسی طرح کے دوسرے جرائم کو مجرمانہ قراد ديا گيا تھا، اظہار آزادی کی آئنی 
پاس ميں  2008۔ تاہم اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ناکامياں بھی ہوئی ہيں، جن ميں سے ايک 1ضمانت کی خالف ورزی ہيں

ميں آئنی  2010قانون اور اپريل  (anti-pornography)کيا گيا ايک انتھائی وسيع تعريف رکھنے واال عريانيت مخالف 
ميں دی گئی بليشفيمی پابنديوں کو  (A) 156عدالت کے ذريعہ کی گئی وه نظرثانی ہے جس ميں تعذيری قانون کی دفعہ 

دی ميں بيجا مداخلت کے حاليہ رجحانات ميں اور شّدت آئی اور سماجی برقرار رکھا گيا ہے۔ ان اقدامات سے مذہبی آزا
 طور پر بھيد بھاؤ اور مذہبی تفريقات کو گہرا کرنے ميں مدد ملی۔

 
فی صد لوگ مسلمان ہيں، جو اس ملک کو دنيا کی سب سے زياده مسلم آبادی  86ملين کی آبادی ميں  240انڈونيشيا کی 
فی صد ہيں۔  6کا دوسرا سب سے بڑا مذہبی گروپ پروٹيسٹينٹ عيسائی ہيں جو کل آبادی کا ۔ آبادی 2ے ہيںواال ملک بنات

انڈونيشيا کے مسلمانوں کی اکثريت سنّی اسالم پر ۔ 3فی صد 2فی صد ہے اور ہندوؤں کا  3رومن کيتھولکوں کا تناسب 
۔ يو ايس اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کے 4عمل کرتی ہے جسے يہاں کی حکومت اسالم کی اصل شکل کے طور پر تسليم کرتی ہے

آزاد خيال احمدی فرقہ کے ماننے والے ہيں۔ لوگ  400،000مطابق، اس ملک ميں قريب تين ملين شيعہ مسلمان ہيں اور 
  ۔5دوسری مذہبی اقليتوں ميں عيسائيوں کے فرقے، بودھ، روايتی ديسی مذاہب کے ماننے والے اور يہودی شامل ہيں

  
  پس منظر

  
ويں صدی ميں آج انڈونيشيا کے نام سے جانے والے ملک کو اپنی نوآبادی بنانا شروع کيا، 17ا کمپنی نے ڈچ ايسٹ انڈي

اور دھيرے دھيرے اس وقت کی بہت سی موجوده سلطنتوں اور دوسرے خطّوں کو متّحد کرکے انھيں ڈچ حکمرانی کے 
کيا اور اپنا پہال آئين اختيار کيا، حاالنکہ اس ملک  ميں اپنی آزادی کا اعالن 1945تحت لے الکر ايک کرديا۔ انڈونيشيا نے 

ميں جاکر  1949سالوں تک مزيد لڑائی لڑنی پڑی اور  4کو ڈچ لوگوں سے رسما اپنی آزادی حاصل کرنے ميں قريب 
ور اسکے بعد آئين پر پھر سے نظرثانی کی گئی اور نظرثانی کے بعد آئين کو پھر سے اختيار کيا گيا، اايسا کيا جاسکا۔ 

تاہم ملک کے اندر بھانت بھانت کی سياسی پارٹيوں کی وجہ سے  ۔ 6اس طرح ملک ميں پارليمانی نظام حکومت قائم ہوا
   حکومت کرنے کے لئے مضبوط اتّحادوں کا قيام اور انھيں برقرار رکھنا بہت ہی مشکل تھا۔

  
لنے والی بحث تھی۔ ملک کی آزادی کے رہنما اس عدم اتّفاق کی ايک بڑی وجہ انڈونيشيا کے اندر اسالم کے کردار پر چ

خدا پر : نام سے ايک قومی نظام فکر پيش کيا جو پانچ بنيادی اصولوں پر مشتمل تھاپنکاشال اور پہلے صدر، سکارنو نے 
۔ قدامت پرست اسالمی 7، انسانيت، قومی اتّحاد، اتّفاق رائے سے نمائنده جمھوريہ، اور سماجی انصاف)وحدانيت(يقين 
ميں  1965کا تصّور مسلمانوں کی ذّمہ داريوں کی وضاحت کرنے ميں ناکام رہا تھا اور پنکاشال وپوں کا دعوی تھا کہ گر
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پنکاشال کے مذہبی پہلو کے نفاذ ميں مدد  سوکارنو کے زيرحکمرانی اختيار کئے گئے مذہبی توہين کے قوانين کا مقصد
  کرنا تھا۔  دينے کے لئے اسے ايک آلہ کار کے طور پر استعمال

  
سوچی يارات حاصل کرلئے اور حکمرانی کا ايک نيا نظام نافذ کيا جسے انھوں نے ميں سوکارنو نے آمرانہ اخت 1957

کا نام ديا تھا، جس نے پارليمانی جمھوريت کو ختم کرکر رکھ ديا اور اس کی  (guided democracy)سمجھی جمھوريت 
 1965۔ "9صدر کے عاملہ اختيارات پر کسی طرح کی کوئی بندش نہيں تھی  جگہ ايک ايسا نظام وجود ميں آگيا جس ميں

کے بڑھتے ہوئے اثر سے  (PKI)ميں انڈونيشيائی فوج کے کچھ طاقتور دھڑوں نے، انڈونيشيا کی کميونسٹ پارٹی 
تہ پلٹنے انکی حکومت کا تخميں ت ايک ناکام فوجی بغاوفکرمند ہوکر، جس سے سکارنو کی قربت کافی بڑھ گئی تھی، 

ميں، اپنی حمايت اور اختيار ميں کمی آجانے کے بعد، سوکارنو نے اقتدار جنرل سوہارتو کو  1966 ۔10کی کوشش کی
ل نہيں تھے۔ سوہارتو اسکے بعد تين دہائيوں سے زياده انڈونيشيا کے صدر سونپ ديا، جو بغاوت کی اس کوشش ميں شام

گولکار قائم کی  11پر مبنی حکومت کے حمايت کرنے والی ايک پارٹی،رہے۔ انھوں نے افسرشاہی اور فوج کے مفادات 
اور ايک ايسا حکمراں طبقہ وجود ميں الئے جو نئے نظام کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا مقصد انڈونيشيا کی گرتی 

سے زياده تر پاليسيوں کا  ان ميں ہوئی معيشت کو سدھارنا، سياسی نظام کو پھر سے قائم کرنا اور ترقّی کو بڑھاوا دينا تھا۔
  ۔12يں ايک اہم کردار سونپا گيا تھانفاذ فوج کے ذريعہ کيا گيا جسے سياسی ميدان م

  
يہ نظام فکر سوہارتو کے دور اقتدار ميں انڈونيشيا کی پنکاشال کا نظريہ اگرچہ سوکارنو کے ذہن کی پيداوار تھا ليکن 

ی بحث سوہارتو کے نظام حکومت کا ايک اہم عنصر تھا اور ک پوری طرح سے رچ بس گيا۔ قومی اتّحادسياست ميں 
سے برقرار رکھنے کے لئے  اانڈونيشيا جيسے ايک انتھائی متنّوع اور مختلف سماج کے اوپر کنٹرول قائم کرنے اور

کہ ۔ سوہارتو نے کچھ مخصوص طرز کے مذہبی اظہار اور بيانوں کو دبايا بل13اسے ايک اہم ذريعہ قرار ديا گيا ہے 
، بلکہ درحقيقت انھوں نے ايسی کسی بھی عوامی سياست کو کچل انھوں نے کسی بھی مذہبی رنگ والی سياست کو کچال
کچھ ماہرين کے مطابق، قومی اتّحاد پر انکے اتنے زياده زور ۔ 14ڈاال جسکا انتظام ارباب اقتدار کے ہاتھوں ميں نہيں تھا

نافذ ہوگئی تھی جس نے اب ٹوٹ " زبردستی کی کثرتيت"اور اور " فاقمصنوعی اتّ "دينے سے انڈونيشيا کے اندر ايک 
جب بعض دوسرے لوگوں کا يہ کہنا ہے کہ ايک حقيقی معنوں ميں اجتماعی اور پر امن ۔ 15کر بکھرنا شروع کرديا ہے

سماجی بے چينی کے ميں پيدا ہوئے معاشی بحران اور  1998انڈونيشيا کی تعمير ميں پنکاشال نے قابل ذکر تعاون ديا ہے۔ 
درميان سوہارتوں نے صدارت سے استعفی ديديا ليکن سياسی پارٹيوں کے بيچ اس بات پر اتّفاق بنا رہا کہ مذہبی اور نسلی 
اعتبار سے اس متنّوع ملک کے اندر رواداری اور دوسروں کو قبول کرنے کا يہ سلسلہ جاری رکھنے اور اس پر مزيد 

  ۔16کو برقرار رکھا جائے) پنکاشال(انے نظام فکر زور دينے کے لئے حکومت کے پر
  

کے پارليمينٹ  (PDI-P)اسٹرگل  -ميں انڈونيشيا ميں پہلے آزادانہ انتخابات ہوئے اور انڈونيشين ڈيموکريٹک پارٹی 1999
 اگلے دس سالوں کے دوران يہ ملک انتھائی ڈرامائی انداز ميں جمھوری عملميں سب سے زياده سيٹيں حاصل ہوئيں۔ 

سے گزرتا رہا، اور پچھلے نظاہم حکومت کے دوران جس مذہبی فکر کی حوصلہ شکنی کی گئی تھی، اس نے کئی 
دہائيوں کے بعد اپنا سر اٹھايا۔ اسالمی احياء کی نشانياں زياده سے زياده ہر طرف دکھائی دينے لگ گئيں، عورتوں کی 

استعمال کرنے لگ گئيں، زياده سے زياده اسالمی بينکوں کا يا مسلمانوں کا سر ڈھکنے کا دوپٹّہ  حجابايک بڑی تعداد 
۔ تاہم يہ 17قيام وجود ميں آنے لگ اور اسالمی سوچ و فکر پر مبنی آرٹ اور افسانہ ميں لوگوں کی مقبوليت بڑھنے لگی
يّنہ طور پر رجحان سياسی ميدان کی طرف زياده نہيں بڑھا، جہاں کٹّر پسند اسالمی سياسی پارٹيوں کی مقبوليت ميں مب

کرائے ميں  2005کمی آرہی ہے۔ جکارتہ کی ايک آزاد اور خود مختار رائے شماری کرانے والی ايجينسی کے ذريعہ 
گئے رائے دہندگان کی رائے شماری ميں يا ثابت ہوا تھا کہ انڈونيشيا کی سب سے بڑی اسالمی پارٹی، پروسپيرس جسٹس 

ميں سکيولر ڈيموکريٹک  2009۔ 18واقع ہوئی ہے" اور لگاتار کمی بہت ہی واضح"کی مقبوليت ميں  (PKS)پارٹی 
سيٹيں حاصل کی تھيں  148پارٹی کو پاليمينٹ کے ايوان زيريں ميں سب سے زياده سيٹوں پر فتح حاصل ہوئی، اس نے 

وسرے جو د PDI-Pسيٹوں کی تين گنا تھيں۔ گولکار اور  55جو اس سے پچھلے انتخابات ميں اسکو حاصل ہونے والی 
ان نتائج ۔ 19اور تيسرے مقام پر تھيں انھيں بھی چاروں اسالمی پارٹيوں کے مقابلہ ميں زياده سيٹيں  حاصل ہوئی تھيں

محض  PKSميں بہت زياده کمی واقع ہوئی تھی، جبکہ سے يہ واضح ہوگيا تھا کہ ان تينوں سياسی پارٹيوں کی حمايت 
ميں ميں وضع کئے گئے  2008يت ميں کمی آنے کی ايک مبيّنہ وجہ کی مقبول  PKS۔ 20اپنی جگہ ہی بچا پائی تھی

  ۔21پورنوگرافک مخالف قانون کو اسکے ذريعہ دی جانے والی حمايت ہے
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انتخابات ميں کچھ حد تک حاشيہ پر پہنچائے جانے کے باوجود بھی، کٹّر پنتھی اسالمی پارٹيوں اور گروپوں کو قابل ذکر 
وه ذاتی مالقاتوں، مظاہروں، دھمکيوں اور بھيڑ کی کاروائيوں کے ذريعہ سرکاری  اوراثر اور اختيار حاصل ہے 

تقوی اور پرہيزگاری ميں اضافہ اور مذہبی اداروں کے طاقتور ۔ 22افسران، ججوں اور سياست دانوں پر دباؤ بناتے ہيں
ميں ايک مشترکہ  2008لی اور ہونے کے نتيجہ ميں، پورنوگرافی مخالف قانون کو اختيار کرنے کی کوششوں ميں مدد م

وزارتی فيصلہ جاری کيا گيا جس نے احمديوں کی عبادت کی آزادی کو محدود کرديا۔ کچھ تبصره نگاروں کا يہ بھی کہنا 
ميں ديا گيا آئينی عدالت کا فيصلہ بھی اسالم  2010ہے کہ انڈونيشا کے مذہبی توہين قانون کو برقرار رکھنے کے لئے 

  ۔ 23نفوذ کی ايک اور عالمت ہےپسندوں کے اثر و 
  

مقامی خودمختاری پروگرام ميں سوہارتو کی حکومت کے خاتمہ اور  1998يہاں يہ توّجہ دال بھی بہت اہم ہے کہ 
(decentralization program)  کے نفاذ کے بعد، جسکا مقصد مقامی حکومتوں کو زياده سے زياده اختيارات منتقل

کے مختلف پہلؤوں کا ) اسالمی قانون(حّصوں نے ايسے فيصلہ صادر کئے جن سے شريعت کرنا تھا، انڈونيشيا کے کچھ 
مقامی حکومتوں نے شريعت کے عناصر کو قانون کی شکل دی ہے، جنکا تعلّق خاص طور  50نفاذ ہوتا تھا۔ کم سے کم 

ی اور اس نے ايک پر لباس اور ذاتی طرز عمل سے ہے۔ آچے کی صوبائی حکومت اس معاملہ ميں اور آگے بڑھ گئ
  ۔24مجرمانہ قانون بنايا جس کے تحت زنا کرنے والوں کو سنگ سار کيا جاسکتا ہے

  
ميں يہ بہت واضح طور پر  29تاہم، قومی سطح پر، انڈونيشيا کا آئين بنيادی آزاديوں کی ضمانت ديتا ہے۔ اگرچہ آرٹيکل 

، ليکن اس ميں يہ بھی کہا گيا ہے کہ "ے پر قائم ہوگیکہ حکومت ايک اور واحد خدا ميں يقين کے عقيد"کہا گيا ہے کہ 
 28انڈونيشيا کے اندر ہر ايک شخص اپنے مذہب کا انتخاب کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے آزاد ہوگا، اور آرٹيکل 

ميں انڈونيشيا کے سبھی باشندوں کو مساوات اور  27کے تحت اور اظہار کی آزادی کی ضمانت حاصل ہوگی۔ آرٹيکل 
  ۔25ھيد بھاؤ سے بچاؤ کا حق ديا گيا ہےب
  

  مذہبی توہين کے قانون
  

مبنی ہے  PNPS/1965/1قانون نمبر  156 (A)انڈونيشيا کے مذہبی توہين کی مجرمانہ دفعہ تعذيری ضابطہ کا آرٹيکل 
شخص  کے تحت ايسی کسی بھی 156 (A)آرٹيکل ميں ايک صدارتی فيصلہ کے ذريعہ اختيار کيا گيا تھا۔  1965جسے 

عوام کے بيچ جان بوجھ کر اس طرح کا جذبات کا اظہار کرتا ہے "کو پانچ سال تک کی قيد کی سزا دی جاسکتی ہے جو، 
جو اپنی نوعيت کے لحاذ سے بنيادی طور پر انڈونيشيا ميں مانے جانے والے ) ا: يا کوئی ايسی حرکت سر انجام ديتا ہے

ت کا اظہار کرتا ہو، اسکی برائی کرتا ہو يا اس پر کوئی الزام لگاتا کسی بھی مذہب کے ساتھ کسی بھی طرح کی عداو
اسکا مقصد کسی فرد کو ايسے مذہب پر عمل کرنے سے روکنا ہو جو اللّلہ سبحانہ و تعالی کے يقين پرمبنی ) ہے؛ يا ب

ی ايسے مذہب کسی بھی فرد کو عوام کے بيچ جان بوجھ کر کس"ميں،  1کے صدارتی فيصلہ کے آرٹيکل  1965۔ 26ہو
کی ترجمانی کرنے کے لئے، جسے انڈونيشيا کے عوام مانتے اور اس پر عمل کرتے ہيں، لوگوں کی حمايت حاصل 
کرنے کے مقصد سے اسکی تبليغ، اسکی حمايت کرنے سے روکا گيا ہے، يا ايسی کسی بھی طرح کی مذہب پر مبنی 

کی مذہبی سرگرميوں کے مماثل ہوں، اور جہاں اس طرح کی  سرگرميوں کی انجام دہی سے روکا گيا ہے جو متعلّقہ مذہب
۔ اس ميں يہ بھی واضح کيا گيا ہے کہ 27"ترجمانی اور سرگرمياں اس مذہب کی اصل بنيادی تعليمات سے منحرف ہوں

  ۔28تسليم شده مذاہب اسالم، بودھ دھرم، پروٹيسٹينزم، کيتھوليسزم، ہندو دھرم اور کنفيوشنزم ہيں 6انڈونيشيا کے 
  

انڈونيشيا کے بعض لوگوں کا يہ ماننا ہے کہ مذہبی توہين کے قانون، اس دور کے حساب سے مناسب تھے جب انھيں 
ايک تبصره نگار نے جيسا کہ واضح کيا، کہ  ۔29اختيار کيا گيا تھا، ليکن آج کے دور ميں انکی مزيد ضرورت نہيں ہے

  ۔30ابھر رہے تھے ےمتنازعہ بدعتی فرقان قوانين کو اس وقت منظوری دی گئی تھی جب بہت سے 
  

اور کارکنوں کے ايک اتّحاد ايڈووکيسی ايالئنس فار فريڈم آف ريليجن  (NGOs)ميں غير سرکاری تنظيموں  2009اکتوبر 
پر  156 (A)آرٹيکل  اور تعذيری ضابطہ کے PNPS/1965/1نے رسما يہ درخواست دی کہ آئينی عدالت قانون نمبر 31

يالئنس نے يہ دليل دی کہ ان قوانين کو منسوخ کيا جائے کيونکہ يہ قوانين امتياز پر مبنی ہيں، استحصالی انظرثانی کرے۔ 
کٹّر پنتھی اسالمی تنظيموں ۔ 32کے آئينی حق کی خالف ورزی ہيں 32ہيں اور مذہب کی آزادی اور اظہار کی آزادی

، سنوائی کے دوران 33اقعات ميں ملّوث رہی ہےنے، جو تشّدد کے بے شمار و (FPI)جيسے اسالمی ڈيفينڈرس فرنٹ 
کو مبيّنہ طور پر  34عدالت کے باہر ذبردست مظاہرے کئے اور نظرثانی کی درخواست دينے والوں اور اسکے حمايتيوں
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۔ عدالت کے اندر، انتھاپسندوں نے ان قوانين پر بحث کرنے والوں اور بولنے والوں کو مبيّنہ طور پر دھمکياں ديں
رہے اور دوسرے  چاّلتے" معافی مانگو"، "کافر، کافر"ديں اور انکے بولنے کے دوران شور برپا کيا اور  دھمکياں

۔ اسکے عالوه انڈونيشيا کی دو سب سے بڑی مسلم تنظيموں محّمديہ اور نزلتہ العلماء، جنھيں 35مذہبی نعرے لگائے
  ۔36نی مخالفت کا سرکاری طور پر اظہار کيااعتدال پسند مانا جاتا ہے، نے بھی عدالتی نظرثانی کے خالف اپ

  
ميں مذہبی  2010، عدالت نے اپريل 37گواہی سننے کے بعدماہرين کی  49مختلف نقطئہ نظر کی ترجمانی کرنے والے 

جج ماريا فريدا اندراتی نے اس سے اختالف کيا، اور کہا کہ، يہ قانون ماضی کی توہين کے قانون کو برقرار رکھا۔ 
۔ 38، اور يہ کہ اس قانون کے نام پر اقليتی گروپوں کے خالف ناجائز اور غلط کاروائياں کی جارہی ہيںپيداوار ہے

حاالنکہ ججوں کی اکثريت کی يہ دليل تھی کہ مذہبی گروپوں کے بيچ عوامی نظم کو برقرار رکھنے کے لئے يہ قانون 
ے کچھ وضاحتيں بھی کيں، انھوں نے يہ واضح ان قوانين کی ترجمانی کے سلسلہ ميں ججوں نابھی بھی ضروری ہے۔ 

ميں حکومت کے ذريعہ چھ مذاہب کو تسليم شده مذاہب مانا گيا  1آرٹيکل کے  PNPS/1965/1کيا کہ، اگرچہ قانون نمبر 
ہے، ليکن اس ميں حکومت کو يہ ہدايت دی گئی کہ وه دوسرے مذہبی گروپوں کے ممبران کو نہ چھيڑے، جسکا مطلب 

  ۔39انھيں بنا کسی مداخلت کے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دے تھا کہ حکومت
  

، اور بہت 40دنيا بھر ميں انسانی حقوق اور آزادئ ظہار کی حمايت کرنے گروپوں نے اس فيصلہ پر افسوس کا اظہار کيا
۔ 41خوف سے ليا گيا ہے مہاہدين کا يہ بھی کہنا تھا کہ يہ فيصلہ سياست سے متائثّر ہے اور اسالم پسندوں سے ٹکراؤ کے

نے اس عدالتی فيصلہ کی مذّمت کی اور عدالت پر يہ الزام ) کومناس ہام(انسانی حقوق کے قومی کميشن کے چئرمين 
  ۔42تحفّظات کو برقرار رکھنے کی اپی ذّمہ داری کو پورا کرنے ميں عدالت ناکام رہی تھی یلگايا کہ آئين

  
مل درآمد پر بہت سی سرکاری اور نيم سرکاری تنظيميں نظر رکھتی ہيں، جس ميں انڈونيشيا کے مذہبی توہين قانون کے ع

کوآرڈينيٹنگ بورڈ فار مونيٹرنگ مسٹيکل بليفس ان ، (MUI)وزارت برائے مذہبی امور، انڈونيشيا کی علماء کونسل 
تھ حکومت کی ۔ احمديوں کے سا43شامل ہيں جو اٹارنی جنرل کے دفتر کے ماتحت ہے )PAKEMبوکار (  سوسائٹی

ميں  2005رضامندی سے ہونے والے امتياز اور بھيد بھاؤ کے فروغ ميں ايم يو آئی نے ايک اہم کردار ادا کيا ہے۔ 
حوالہ ديتے ہوئے   165 (A)  جاری کيا جس ميں تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل) مذہبی رائے( فتویکونسل نے ايک 

کا  2008انتھاپسند اسالمی گروپوں نے احمديوں کے بارے ميں ۔ 44ااحمديوں کو ايک بھٹکا ہوا فرقہ قرار ديا گيا تھ
مشترکہ وزارتی فيصلہ جاری کرانے کے مقصد سے حکومت پر دباؤ بنانے کے لئے مبيّنہ طور پر اسی فتوی کا استعمال 

ئے بھی کے مقامی ليڈروں نے اس فرقہ پر پابندی لگانے کے لئے مقامی حکومت کو قائل کرنے کے ل MUIاور  45کيا
۔ ايم يو آئی کے مقامی يونٹ مذہبی توہين کے خالف دائر کئے گئے 46اس فتوی کا استعمال کيا ہے اور اسکا حوالہ ديا ہے
ميں ايسے ہی ايک معاملہ ميں، سالواسی جزيرے کے مقامی  2006انفرادی معاملوں ميں بھی شامل رہے ہيں۔ جنوری 

ماز کے دوران سيٹی بجانے کی وجہ سے گرفتار کرکر جيل بھيج ديا گيا ہائی اسکول کے ايک ٹيچر سمردی تاپايا کو ن
ايم يو آئی کی مقامی اکائی نے يہ اعالن کيا کہ سيٹی بجانا ايک بدعت ہے اور اسلئے يہ مذہب کے خالف توہين ۔ 47تھا

  ۔48ہے۔ سمردی کو چھ ماه قيد کی سزا دی گئی
  

  بين االقوامی قانون کے ساتھ عدم مطابقت
  

کا وه صدارتی فيصلہ جس کے ذريعہ اسکا قيام ہوا، دونوں ہی اظہار  1965اور   165 (A)ی ضابطہ کے آرٹيکل تعذير
کی آزادی اور مذہب کی آزادی کے بين االقوامی انسانی حقوق کے معياروں سے متضاد ہيں۔ اس قانون کے نفاذ سے 

ا ہوئے ہيں، جس ميں مناسب قانونی طريقئہ انسانی حقوق کے استحصال کے ڈھير سارے بہت سے دوسرے واقعات پيد
کار کا حق، بنا کسی قانونی جواز کے گرفتاری سے آزادی کا حق، تحفّظ و رازداری کا حق اور بھيد بھاؤ سے آزادی کا 

مانا جائگا جس " مذہب کی تذليل"حق شامل ہيں۔ ان اقدامات ميں يہ بھی واضح نہيں کيا گيا ہے کس چيز کو مذہبی توہين يا 
و عمال ان قوانين کا استعمال مذہبی اقليتوں ک۔ 49سے اسکے مزيد استحصال اور غلط استعمال کے راستے کھلتے ہيں

نشانہ بنانے کے لئے کيا جاتا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو اسالم کی قدامت پرستی سے ہٹی ہوئی شکلوں کو 
  ۔50جسکو حکومت کی منظوری حاصل نہيں ہےمانتے ہيں يا اسالم کی اس ترجمانی پر عمل کرتے ہيں، 

  
مزيدبرآں مذہبی توہين کے قانونوں سے عدم رواداری کی فضاء بنانے ميں مدد ملتی ہے اور انھيں مذہبی اقليتوں کے 

يہ قوانين پريشانی پيدا خالف بھيد بھاؤ کو جائز ٹھہرانے کے لئے استعمال کيا جاتا ہے۔ ايک اسالمی اسکالر کے مطابق، 
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والے اسلئے ہيں کيونکہ، بنياد پرست اور لفظی ذہنيت رکھنے والے مسلمان معامالت کو اپنے خود کے ہاتھوں ميں  کرنے
۔ اسالمی انتہاپسند گروپوں نے چرچوں پر، احمديوں 51"لينے کے لئے جواز کے طور پر ان قوانين کا استعمال کرتے ہيں

پر اس دعوے کے ساتھ درجنوں پرتشّدد حملے کئے ہيں کہ وه  کی مساجد پر، اور شراب بيچنے والے کاروباری اداروں
۔ بعض معامالت ميں تو پوليس تک نے يا تو ان حملوں ميں مبيّنہ طور پر مدد کی 52توہين سے اسالم کا تحفّظ کررہے ہيں

ميں ايف پی  ۔ بنياد پرست انتھاپسند گروپوں53ہے يا پھر بنا کوئی مداخلت کئے خاموش تماشائی بن کر کھڑی ہوگئی ہے
آئی، حذب التّحرير، اسالمک علماء فورم، اسالم ٹروپ کمانڈ اور ارتداد مخالف تحريک اتّحاد شامل ہيں۔ اس کے عالوه 

ميں جاری کئے گئے مشترکہ وزارتی فيصلہ کو جائز قرار دينے کے لئے بھی ان قوانين  2008احمديوں کے بارے ميں 
ے مذہب پر عمل کرنے کے سلسلہ ميں احمديوں پر شديد تحديدات عائد کردی گئی کا استعمال کيا گيا تھا جس کے تحت اپن

تھيں اور انکے لئے اپنے مذہب کی تبليغ پر پابندی لگادی گئی تھی۔ يہ فيصلہ احمديوں کے اوپر مکّمل طور پر پابندی 
  عائد کردينے سے بس تھوڑا پہلے ہی رک گيا تھا۔ 

  
کو تسليم کرليا۔ اس ملک کی حکومت  (ICCPR)اسی حقوق کے بين االقوامی عہد ميں انڈونيشيا نے شہری اور سي 2006

نے ايک فريق کی حيثيت سے انسانی حقوق کے بہت سے دوسرے معاہدوں پر بھی دستخط کئے ہيں جس ميں سبھی طرح 
کے خاتمہ  ، عورتوں کے خالف سبھی طرح کے امتياز(ICERD)کے نسلی امتياز کے خاتمہ کے لئے بين االقوامی عہد 

ميں اقوام  2006شامل ہيں۔  (CAT)، اور اذيت اور تکليف کے خالف کنوينشن (CEDAW)کے لئے بين االقوامی عہد 
ميں اسے تين  2007انڈونيشا کو ايک سال کی مّدت کے لئے منتخب کيا گيا، اور متّحده کی انسانی حقوق کونسل کے لئے 
کونسل کے ممبر کی حيثيت سے انڈونيشيا سے يہ اميد کی جاتی تھی کہ وه ۔ اس سال کی مّدت کے لئے دوباره چن ليا گيا

انسانی حقوق کے عالمی اعالنيہ ميں درج انسانی حقوق کے اصولوں کا تحفّظ کريگا اور انھيں مضبوطی سے برقرار 
  ، ليکن انڈونيشيا کے مذہبی توہين کے قانون کے نفاذ سے يہ حقوق خطره ميں پڑ گئے ہيں۔54رکھيگا

  
  انسانی حقوق سے استفاده پر ان قوانين کا اثر 

  
  بھيد بھاؤ سے آزادی

مذہبی توہين کے قوانين ميں حاالنکہ کسی خاص مذہب کی تخصيص نہيں کی گئی ہے، ليکن عمال انکا استعمال زياده تر 
ت ميں کبھی کبھی اسالم کے خالف کی گئی مذہبی توہين کو نشانہ بنانے کے لئے کيا جاتا ہے۔ مذہبی توہين کے معامال

اور ان قوانين کی وجہ سے  55ملزمين اور دفاع کرنے والے عيسائی يا دوسرے ديسی مذاہب کے پيروکار بھی ہوتے ہيں
پيدا ہونے والے عدم رواداری کے ماحول کی وجہ سے عيسائيوں کے گرجاگھروں پر غيرقانونی حملوں کو حوصلہ مال 

بيّنہ ملزمين ايسے اقليتی اسالمی فرقوں کے افراد بھی ہوتے ہيں جنھيں حکومت ہے، ليکن اکثر مرتبہ مذہبی توہين کے م
نے تسليم نہيں کيا ہے اور اس وجہ سے انھيں اصل راستہ سے بھٹکا ہوا خيال کيا جاتا ہے۔ درحقيقت، مذہبی توہين کے 

ں اور کثرتيت کے حاميوں قانون پر آئينی عدالت کے ذريعہ نظرثانی کئے جانے کی درخواست ان غير سرکاری تنظيمو
ان قوانين کا استعمال صرف مخصوص مذہبی گروپوں کے خالف امتياز "کی طرف سے کی گئی تھی جنھيں يہ لگا تھا کہ 

جنھيں انکے مذہب پر عمل کرنے کا انکا حق خاص طور پر وه اقليتی گروپ " برطے جانے کے لئے ہی کيا جارہا ہے
ميں ايم يو آئی نے ايک فتوی جاری کرکر احمديوں  2005کہ اوپر ذکر کيا گيا تھا، ۔ جيسا 56دينے سے منع کرديا گيا ہے

منحرف فرقہ قرار ديا اور حکومت سے اس گروپ پر پابندی لگانے کی مانگ کی، اسکے لئے انھوں نے مذہبی کو ايک 
توی ميں دوسرے ميں جاری کئے گئے اسی طرح کے ايک دوسرے ف 2007۔ 57توہين کے قانونوں کا حوالہ ديا تھا

اسالمی فرقوں کو نشانہ بنايا گيا تھا جس ميں سے ايک القيادت االسالميہ تھا، جسکے بانی اور سربراه، احمد مشّدق کو 
۔ تاہم سب سے زياده شديد اور 58اسی اکتوبر ميں توہين مذہب کے الزامات کے تحت گرفتار کرکر جيل بھيج ديا گيا تھا

  ۔59بھی احمديوں کو کرنا پڑرہا ہے مستقل بھيد بھاؤ کا سامنا آج
  

احمديوں کو بنيادی طور پر منحرف اس لئے مانا جاتا ہے کيونکہ وه يہ عقيده رکھتے ہيں کہ پيغمبر محّمد اسالم کے 
۔ ايم يو آئی کے فتوے اور احمديوں پر پابندی لگانے کی انکی مانگ کے عالوه، حکومت کی 60آخری رسول نہيں ہيں

کے مذہبی توہين  1965ميں حکومت پر اس بات کے لئے زور ديا کہ وه  2008نے اپريل  PAKEMر متعيّن کرده باکو
اسکے عالوه انتھاپسندوں نے بھی احمديوں کے خالف پرتشّدد مہموں ۔ 61قانون کی بنياد پر اس گروپ کو منتشر کردے

احمديوں کو عوامی جگہوں پر عبادت  ميں اضافہ کيا۔ اسکے بعد اسی سال جون ميں مشترکہ وزارتی فيصلہ آيا جس ميں
کرنے اور اپنے مذہب کی تبليغ کرنے منع کرديا گيا تھا اور خالف ورزی کرنے والوں کے لئے پانچ سال قيد کی سزا 

  ۔63تجويز کی گئی تھی
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ں اور انڈونيشيا کے مقامی خودمختاری پروگرام کے تحت بااختيار بنائے جانے پر بہت ساری مقامی حکومتوں نے احمديو

مغربی نوسا تينّگارا کی مذہبی امور کی ميں،  2005دوسرے فرقوں پر مطلق پابندياں عائد کيں۔ مثال کے طور پر، اکتوبر 
ميں،  2005منحرف فرقوں پر پابندی عائد کی، جوالئی اور ستمبر  13صوبائی حکومت نے مبيّنہ طور پر احمديوں سميت 

، 54ر سيانجور کی مقامی ريجينسی انتظاميہ نے احمديوں پر پابندی عائد کیمغبربی جاوا صوبہ کے بوگور، کوننگان او
ميں، جنوبی سماترا کی صوبائی حکومت نے ايم يو آئی کی مقامی اکائی کے کہنے پر پابندی عائد  2008اور ستمبر 

نھيں چيلينج کرنے ۔ مرکزی حکومت جسکے پاس مذہبی معامالت ميں مکّمل اختيار ہے، ان پابنديوں کو پلٹنے يا ا65کی
۔ حاالنکہ يہ پابندياں ہميشہ ہی عمال نافد نہيں کی 66کے لئے کوئی کوشش نہ کرنے کے لئے اس پر اکثر تنقيد کی گئی ہے

جاتی ہيں ليکن پھر بھی انکی موجودگی سے انڈونيشيا ميں احمدی لوگوں کے ذريعہ جھيلے جارہے امتياز اور بھيد بھاؤ 
 کو اور مدد حاصل ہوتی ہے۔

 
ميں ايم يو آئی کی طرف سے انے والے فتوی کے بعد سے احمديوں کے خالف ہونے والے حملوں ميں مبيّنہ طور  2005

پر قابل ذکر اضافہ ہوا ہے اور حملہ کرنے والوں کے خالف پوليس کی طرف سے کوئی مضبوط کاروائی نہ ہونے کی 
۔ مثال کے طور پر، ايشين ليگل ريسورس 67جام ديتے ہيںوجہ سے حملوں کو انجام دينے والے بنا خوف ان حملوں کو ان

ميں، مغربی جاوا کے تاسکماليہ ميں احمديوں کی ايک مسجد اور اس بہت سے متّبعين پر  2007سينٹر کے مطابق، جون 
کے تھے جو ايک کميونسٹ مخالف تحريک  GERAKايک بھيڑ نے حملہ کرديا جس ميں زياده تر لوگ ايف پی آئی اور 

پوليس نے مزيد حملے روکنے کے لئے مداخلت کی ليکن حملہ کرنے والوں ميں سے کسی کو بھی گرفتار نہيں  ۔68ہے
ميں آنے والے وزارتی فيصلہ کے ساتھ تشّدد کی ايک نئی لہر کا پھر سے آغاز ہوا۔ بين االقوامی مذہبی  2008۔ 69کيا گيا

مساجد کو لوٹا گيا ہے  35سے احمديوں کی  2008ہے کہ آزادی کے يو ايس کميشن نے اپنی ايک رپورٹ ميں ذکر کيا 
ميں ہوئے ايک  2009۔ 70مسجدوں يا مالقاتوں کی جگہوں کو زبردستی بند کرديا گيا ہے 21اور انھيں روندا گيا ہے اور 

ے حاليہ واقعہ ميں، ايک گھر سے نکلنے والے احمديوں کے ايک گروپ پر بھيڑ نے اس وقت حملہ کرديا جب وه وہاں س
عبادت کرکر نکل رہے تھے۔ حاالت خراب ہونے پر پوليس وہاں پہنچی، ليکن اس وقت تک بہت سے احمدی فرار ہوچے 
تھے، ان ميں سے چھ کو مقامی پوليس تھانہ لے جايا گيا ، ليکن حملہ کرنے والوں ميں سے کسی کو بھی گرفتار نہيں کيا 

ے اور خانگی طور پر در بدر ہوئے لوگوں کے لئے بنائے گئے بہت سے احمديوں کو اپنا گھر چھوڑ کر بھاگن۔ 71گيا
ميں ہوئے ايسے ہی ايک حملہ ميں بھی احمديوں کو يہی کرنا پڑا  2005کيمپوں ميں انھيں پناه لينی پڑی۔ لومبوک ميں 

ھروں کو ميں، مقامی حکومت نے مبيّنہ طور پر کيمپ کے باشندوں سے يہ کہا تھا کہ وه اپنے گ 2009تھا، اور اپريل 
  ۔72واپس نہ لوٹيں کيونکہ ايسا کرنا انکے لئے خطرناک ہوگا

  
   اظہار کی آزادی

انڈونيشيا کے مذہبی توہين کے قانون سے بہت سی سحطوں پر اظہار کی آزادی کی خالف ورزی ہوتی ہے۔ ان سے اقليتی 
ں منحرف مانا جاتا ہے، ان سے ميڈيا گروپوں کے مذہبی اظہار ميں رخنہ پيدا ہوتا ہے، خاص طور پر وه مسلم فرقے جنھي

کے اوپر پابندياں عائد ہوتی ہيں اور يہ لوگوں کو مجبور کرتے ہيں کہ وه غير قانونی دباؤ اور قانونی چاره جوئی سے 
  بچنے کے لئے اپنے آپ خود ساختہ پابندياں الگو کريں۔

  
کے تحت  156(A)کو تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل اخبار کے ايڈيٹر، آرسوينڈو آتموويلوٹو  مانيٹردی ميں  1990اکتوبر 

انھوں نے مبيّنہ طور پر انڈونيشيا ميں قارئين پر کرائے گئے ايک سروے کے نتائج اپنے اخبار ميں سائع گرفتار کرليا گيا۔ 
کئے تھے، اس سروے ميں انڈونيشيا کے سب سے مقبول اور پسنديده شخصيت کے بارے ميں معلوم کيا گيا تھا، اس 

ويں مقام پر تھے۔ مسلم تنظيموں نے اس خاکہ پر زبردست غّصہ کا  11ميں يہ دکھايا گيا تھا کہ پيغمبر محّمد سروے 
اسکے  ۔73اظہار کيا، اور مظاہرين نے اخبار کے دفتر ميں زبردستی داخل ہوکر کھڑکياں توڑديں اور آالت کو تباه کرديا

حکومت نے مبّينہ طور پر انتہاپسند گروپوں کی طرف سے بڑھتے  بعد اسی مہينہ ميں اس اخبار کو بند کراديا گيا اور
ميں آرسيونڈو کو پانچ سال قيد کی سزا سنائی گئی جو  1991۔ اپريل 74ہوئے دباؤ ميں آکر اسکا الئسينس منسوخ کرديا

زا کی مّدت کے تحت دی جانے والی زياده سے زياده سزا ہے، اور انھيں چھ ماه چھوڑ کر اپنی پوری س 156(A)آرٹيکل 
بعد ميں انھوں نے مذہبی توہين کے قانون پر آئينی عدالت کے ذريعہ نظرثانی کے حاليہ واقعہ ميں انھوں  ۔75کاٹنی پڑی 

  ۔76نے درخواست دہندگان کی طرف سے اپنا بيان درج کرايا تھا
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جاری کيا، اس ايڈيشن ميں برہنہ  ميں انڈونيشيا کے اندر اپنا پہال ايڈيشن 2006ميگزين نے اپريل  پلے بوائےامريکہ کی 
۔ ليکن مذہبی ليڈروں اور انتھاپسند گروپوں نے پھر بھی اسکی اشاعت کی مذّمت کی اور 77عورتوں کو تصاوير نہيں تھيں

سفيد رنگ کو اسالم ميں پاکی کی (يہ ميگزين جيسے ہی نيوز اسٹينڈ ميں پہنچی، سفيد کپڑوں ميں ملبوس غّضائی بھيڑ 
اس ميگزين کے دفتر کے باہر جمع ہوگئی اور عمارت کے اوپر پتّھر پھينکنے شروع کردئے۔ ) تا ہےعالمت مانا جا

پوليس وہاں موجود تھی ليکن وه مبيّنہ طور پر بنا کسی کاروائی کے وہاں کھڑے يہ سب ديکھتے رہے۔ اس وقت ايک 
سرے نے انھيں جکارتہ سے باہر کسی سے اپنی اشاعت روک دينے کے لئے کہا، جبکہ دوپلے بوائے پوليس کمانڈر نے 

ئع کرنے کا مقدمہ چاليا گيا    ۔ ميگزين کی ناشر ارون ايرناڈا پر نامناسب مواد شا78دوسری جگہ منتقل ہونے کا مشوره ديا
۔ يہ مذہبی توہين کا کوئی عمومی واقعہ نہيں ہے ليکن اس سے اظہار کی آزادی 79ليکن پھر بعد ميں انھيں بری کرديا گيا

بارے ميں حکومت کے طريقہ اور سوچ کا پتہ چلتا ہے خاص طور پر اس وقت جب اسے مذہبی انتھاپسندوں کے  کے
ميں  2008زعہ اکتوبر   کا تنا پلے بوائےذريعہ چيلينج کيا جاتا ہے يا جب امتناعی قوانين سے اسے خطره پيدا ہوتا ہے۔ 

  ۔80فت و شنيد کے دوران واقع ہوااختيار کئے جانے والے پورنوگرافک مخالف بل پر چل رہی گ
  

ميں مذہبی اظہار کی آزادی کو اس وقت خاص طور پر نشانہ بنايا گيا جب پروٹيسنٹوں کی ايک ملی جلی  2007اپريل 
کے تحت مذہبی  156(A)ممبران کو تعذير ضابطہ کے آرٹيکل  41تنظيم، انڈونيشين اسٹوڈينٹس سروس ايجينسی کے 

منٹ کے ايک ويڈيو ٹيپ کی وجہ سے لگائے گئے  10۔ ان پر يہ الزام 81ر کرکر قيد کيا گياتوہين کے الزام ميں گرفتا
۔ اسی 82تھے جس ميں تشّدد سے دہشت گردی تک انڈونيشيا کے اندر ہر طرح کی برائی کا ذريعہ قرآن کو دکھايا گيا تھا

۔  يو ايس 83چ سال قيد کی سزا سنادی گئیمبمبران کا جرم ثابت کرديا گيا اور انھيں پان 41سال سمتبر ميں، ان سبھی 
  ۔84ميں انھيں يوم انڈونيشيا کے جشن کے دن راحت دی گئی 2008اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کے مطابق، اگست 

  
ميں ايک  2009مذہبی توہين کے قانون کا استعمال افراد کی تقرير پر پابندی لگانے کے لئے بھی کيا جاتا ہے۔ اکتوبر 

سالہ بکری عبداللّلہ کو مذہبی توہين کے الزام کے تحت گرفتار کرليا گيا تھا۔ - 70ی لومبوک ميں حاليہ واقعہ ميں، مشرق
اور کی خالف ورزی کی تھی  156(A)انھوں نے مبيّنہ طور پر اپنے نبی ہونے کا دعوی کرکر تعذير ضابطہ کے آرٹيکل 

و مرتبہ جنّت کے سفر کا دعوی کيا انکے اس دعوی سے انکے گاؤں کے بعض لوگ ناراض ہوگئے تھے۔ انھوں نے د
انکی گرفتاری اس وقت ہوئی تھی جب گاؤں والوں نے ان پر حملہ کيا اور سکيورٹی گارڈوں نے مداخلت کے بعد تھا۔ 

ميں انھيں اسالم کے خالف توہين کے لئے ايک سال قيد کی سزا دی گئی، جبکہ  2010انھيں پوليس کے حوالہ کرديا۔ مئی 
  ۔85عدالت نے انکی عمر کی وجہ سے کافی نرمی دکھائی تھیانکے معاملہ ميں 

 
 مذہب ہی آزادی

کے مذہبی توہين کے قانون ميں چھ مذاہب کو تسليم شده مذاہب کے طور پر بيان کيا گيا ہے جس سے مذہبی آزادی  1965
کہ وه ان چھ مذاہب اور بين االقوامی اصولوں کی خالف ورزی ہوتی ہے۔ انڈونيشا کے شہريوں کے لئے يہ الزمی ہے 

ميں سے کسی ايک ککے ساتھ اپنی پہچان کو ظاہر کريں، انھيں يہ اجازت نہيں ہے کہ وه متبادل کے طور پر دہريت کا 
۔ خدا پر يقين نہ رکھنے والوں اور مذہبی اقليتوں کے حقوق نتيجتا محدود ہوگئے ہيں اور يہاں تک کہ جھ 86اقرار کريں

الوں پر بھی مجرمانہ جرمانے اور سزائيں الگو ہوتی ہيں اگر انکے عقائد يا مذہبی امور تسليم شده مذاہب کے ماننے و
  انکے مذہب کے سرکاری طور پر منظور شده طريقہ سے ذرا بھی مختلف ہوں۔

  
اس دائره کے اندر رہتے ہوئے اسالم پر عمل کريں جنھيں  ساتھ سنّی مسلمانوں کے لئے يہ الزمی ہے کہ وه سختی کے

سرکاری مذہبی اداروں نے طے کيا ہے اور جسے کريمنل جسٹس سسٹم کے ذريعہ نفاذ ميں اليا جاتا ہے۔ مثال کے مختلف 
ميں مشرقی جاوا ميں مالنگ کے ايک اسالمک بورڈنگ اسکول کے ڈائريکٹر محّمد عثمان کو آرٹيکل  2005طور پر، 
(A)156  گيا کيونکہ انھوں نے انڈونيشيا کی زبان بھاشا کی خالف ورزی کرنے کے شبہ ميں صرف اسلئے گرفتار کرليا

اپنے طلبا سے بھی انھيں پڑھوايا۔ اس سے پہلے اسی مہينہ ايم يو آئی کی  اور عبادات انجام ديں یکے اندر خود بھی اسالم
رائے ستعمال پر پابندی عائد کردی تھی۔ مالنگ اکائی نے ايک فتوی جاری کيا تھا اور عبادت ميں غير عربی زبان کے ا

 87کو مذہبی توہين کا مجرم نہيں پايا گيا ليکن نفترت پھيالنے کے لئے پمفليٹ تقسيم کرکر اسالم کو لوٹنے کا ملزم پايا گيا
کے تحت انکا جرم ثابت کيا گيا۔ انھيں دو سال قيد کی سزا دی گئی اور انکا بورڈنگ  157اور تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل 

يشيا کی دو سب سے بڑی مسلم تنظيموں محّمديہ اور نزلت العماء نے يہ کہتے ہوئے انکی ۔ انڈون88اسکول بند کرديا گيا
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نکل گئی تھی اور يہ کہ رائے نے " بہت زياده آگے"گرفتاری اور انھيں مجرم ثابت کئے جانے کی مذّمت کی کہ پوليس 
  ۔89شايد ايک غلطح کی تھی ليکن انھوں نے کوئی جرم نہيں کيا تھا

  
ايم يو آئی کے ايک فتوی ميں القيادت االسالميہ کو منحرف قرارد ديا گيا ميں  2007ذکر کيا گيا تھا، اکتوبر  روپجيسا کہ ا

ی سماترا ميں واقع گھر پر پوليس نے چھاپہ ربتھا۔ اسکے صرف چند ہی روز بعد اس گروپ کے ليڈر احمد مصّدق کے مغ
ميں يہ گروپ قائم کيا تھا اور ايم  2000کررہی تھی۔ مصّدق نے  مارا، جو مبيّنہ طور پر ايم يو آئی کے احکامات پر عمل

يو آئی کی توّجہ ان پر اس وقت گئی جب انھوں نے اپنے نبی ہونے کا دعوی کيا۔ چھاپہ کے وقت وه گھر پر موجود نہيں 
يائی پوليس کے ۔ اسی ماه کے اختتام پر، انڈونيش90تھے اور اپنی گرفتاری سے بچنے کے لئے وه اسکے بعد فرار ہوگئے

سربراه، جنرل سوتانتو نے سبھی صوبائی پوليس سربراہوں کو القيادت االسالميہ کے سبھی ليڈروں کو پکڑنے، ان سے 
کے مطابق سوتانتو کا يہ کہنا تھا کہ يہ  جکارتہ پوسٹ۔ 91پوچھ گچھ کرنے اور انھيں قيد کرنے کے احکامات دئے

ی تعليمات پھيالنے سے روکا جاسکے اور مسلم گروپوں کی طرف سے تاکہ اس فرقہ کو جھوٹاحکامات ضروری تھے 
۔ يہ حکم جاری ہونے کے اسی دن مصّدق اور انکے چھ 92ہونے والے ممکنہ حملوں نے اس فرقہ کو تحفّظ ديا جاسکے 
ہ پر بڑنے ۔ اگلے کچھ ہفتوں کے دوران القيادت االسالمي93متّبعين نے اپنے آپکو جکارتہ پوليس کے سامنے حاضر کرديا

پيمانے پر چھاپے مارے گئے اور انھيں پکڑا گيا، جس ميں انکے متّبعين کے گھروں پر پوليس کے چھاپہ اور ايف پی 
اپنی گمراه تعليمات  ےمصّدق ن۔ 94آئی جيسے گروپوں کے ذريعہ خوف زده کيا جانا اور ڈرايا دھمکايا جانا بھی شامل تھا

 آرٹيکل ۔ تاہم ان پر95مانگی اور اصل اسالم کی طرف پلٹنے کا ععہد کياکے لئے انڈونيشيا کے عوام سے معافی 
(A)156  ۔96ميں انھيں چار سال قيد کی سزا دی گئی 2008کے تحت مذہبی توہين کا الزام عائد کيا گيا اور اپريل  

  
يوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ی پريشاننکنگڈم آف ايڈن يا سالم اللّلہ کے نام سے جانے جانے والے ايک اور فرقہ کو بھی قانو

اس گروپ کی بانی اور سربراه  ليا امين الّدين تھيں جو ليا ايڈن کے نام سے بھی جانی جاتی ہيں، انھوں نے يہ دعوی کيا 
۔ دسمبر 97يہ دونوں ہی اسالم کی اہم ہستياں ہيں –کہ وه يسوع کی ماں مريم کا اوتار ہيں اور فرشتہ جبريل کی پيغامبر ہيں 

ل قيد کی سزا دی اميں انھيں دو س 2006ميں انھيں توہين مذہب کے الزامات کے تحت گرفتار کيا گيا اور جون  2005
تحت پھر  کے اور پيروکار واہيو اننديتو کے ساتھ مذہبی توہين کے الزامميں ليا کو اپنی ايک ساتھی  2008ر ۔ دسمب98گئی

سبھی جگہوں پر پمفليٹ تقسيم  تيہ تھا کہ وه سرکاری دفتروں سمي۔ انکا مبيّنہ جرم 99سے دوباره گرفتار کيا گيا تھا
کررہی تھيں جن ميں حکومت سے سبھی مذاہب کو ختم کردينے اور لوگوں سے سالم اللّلہ ميں شامل ہونے کے لئے کہا 

ی سزا کی وضاحت ميں ليا کو ڈھائی سال قيد کی سزا دی گئی اور واہيو کو دو سال قيد کی۔ ليا کو لمب 2009گيا تھا۔ جون 
۔ ليا کے نائب عبد الّرحمان 100کرتے وقت جج نے يہ حوالہ ديا کہ ليا نے کسی طرح کے افسوس کا اظہار نہيں کيا تھا

ميں پيغمبر محّمد کا اوتار ہونے کا دعوی کيا اور اسے توہين مذہب کے الزام کے تحت گرفتار کرليا گيا۔ شروع  2007نے 
ا تھا، ليکن بعد ميں مرکزی جکارتہ کی ضلع عدالت نے اپيل کرنے پر اسکے حق ميں فيصلہ ميں اسکا جرم ثابت کرديا گي

جکارتہ کے پراسکيوٹر دفتر نے اس فيصلہ کو چيلينج کيا اور نومبر ۔ 101ديا اور اسے سبھی الزامات سے بری کرديا
  ۔102تين سال قيد کی سزا دی ميں سپريم کورٹ نے عبدل الّرحمان کو مذہبی توہين کا مجرم پاتے ہوئے اسے 2007

  
ميں سيون سٹی آف اللّلہ کے عيسائی فرقہ کے ليڈر نمروٹ السان کو انکے چھ پيروکاروں کے  2009مئی ] پل باکس[

جو مبيّنہ ، کو سيون سٹی آف ّهللا فرقہ۔ 103کے تحت توہين مذہب کے الزامات پر گرفتار کرليا گيا 156(A)ساتھ آرٹيکل 
پر مبنی ہے، صحيح عيسائی تعليمات جيسے اتوار کے روز گرجا ميں عبادت ميں شرکت کرنا اور يا طور پر کتاب ارميہ 

کے  (GMIT)اصل پروٹيسٹينٹ گروم، تيمور ايوينجيليکل چرچ عشائے ربّانی لينے کی تعليمات سے منحرف پايا گيا۔ 
ے بھی مشوره کيا جانا چاہئے تھا اور وه اس بارے ميں ان سليڈروں نے ان گرفتاريوں پر يہ کہتے ہوئے اعتراض کيا کہ 

  ۔104نہيں سمجھتے کہ يہ فرقہ انکے عقيده کی کسی بھی طرح سے دل آزاری کرتا ہے
  

اپنے مسلم "ميں ايک دوسرے معاملہ ميں، ساتريا پيننگت ويٹينگ بووونو فرقہ کے بانی، آگس امام سوليچين کو 2009
۔ آگس 105ی وجہ سے مذہبی توہين کے قانون کے تحت گرفتار کرليا گياک" پيروکاروں کے بيچ بدعتی تعليمات پھيالنے

نے اپنے فرقہ کے ممبران کو مبيّنہ طور پر يہ مشوره ديا تھا کہ وه روايتی اسالمی طريقے چھوڑ ديں اور جنسی 
  ۔107ھيں ڈھائی سال قيد کی سزا دی گئیميں، ان 2009۔ جوالئی 106سرگرمی ميں اجتماعی حّصہ ليں
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  قانونی طريقئہ کار کا حق مناسب
انڈونيشيا کے مذہبی توہين کے قانون کے نفاذ سے مذہبی توہين کے مبيــّنہ ملزمين کے منصفانہ مقدمہ کے حقوق کے 
بارے ميں بہت سے خدشات پيدا ہوئے ہيں خاص طور پر اس بات کو دھيان ميں رکھتے ہوئے کہ انڈونيشيا کے کريمنل 

ميں، ايم يو آئی کی مقامی  2005و بے انتھا اثر و نفوذ حاصل ہے۔ مثال کے طور پر، مئی جسٹس سسٹم ميں ايم يو آئی ک
اکائی نے پروبولنگو کے ايک اسالمی طريقئہ عالج سے متبادل طريقہ عالج فراہم کرنے والے کلينک، کہايا االم کينسر 

نے فاؤنڈيشن کے ڈائريکٹر آردھی حسين اينڈ ڈرگ ايڈکشن ہيلنگ فاؤنڈيشن کے خالف ايک فتوی جاری کيا۔ ايم يو آئی 
اور انکے بہت سے دوسرے ساتھيوں پر اپنی ايک کتاب ميں اسالم کے بارے ميں بدعتی تعليمات پھيالنے کا الزام لگايا 

اس فتوی کے نتيجہ ميں  ۔108جس ميں انھوں نے مبيّنہ طور پر اس بات کا انکار کيا تھا کہ پيغمرب محّمد آخری نبی تھے
ے تحقيقات شروع کيں اور بھيڑ نے اس کلينک پر حملہ کرکر اسکے اندر توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی اور عالج پوليس ن

  ۔109کے انتظار ميں وہاں موجود مريضوں کو باہر نکال ديا
  

حسين ميں  2005حسين اور انکے سبھی ساتھيوں کو گرفتار کرليا گيا اور ان پر توہين مذہب کا الزام عائد کيا گيا۔ سمتبر 
کو پانچ سال قيد کی سزا سنائی گئی، پانچ دوسرے لوگوں کو جنھوں نے اس کتاب کی تدوين ميں مدد کی تھی چار سال قيد 
کی سزا سنائی گئی، اور ايک مالزم کو جس نے ايک پڑوسی کو يہ کتاب بيچی تھی، تين سال قيود کی سزا دی گئی۔ ان 

ر کہا کہ يہ سزائيں ايم يو آئی کے دباؤ کے نتيجہ ميں دی گئی تھيں۔ مقدمہ کے وکيل نے ان سزاؤں کو زيادتی قرار ديا او
کسی بھی گواه نے يہ شہادت نہيں دی کہ اس نے دفاعی فريقوں کو اپنی تعليمات پر عمل کرتے ہوئے ديکھا کے دوران، 

  ۔110تھا، اور جج نے بنا کسی وضاحت کے انکی طرف سے ماہرين کی شہادت سننے سے انکار کرديا
  

کے ملزمين کے حقوق کی بھی بناکسی قانونی جواز کے گرفتاری اور قيد ميں رکھے جانے سے آزادی کے، مذہبی توہين 
خالف ورزياں ہوتی ہيں اور انکا استحصال کيا جاتا ہے، کيونکہ قانون ميں استعمال کی گئی زبان اپنے نفاذ کے لحاذ سے 
بہت ہی مخصوص ہے اور ملزمين کو اکثر مقدمہ سے پہلے اور مقدمہ کے دوران پوری مّدت جيل ميں ہی رکھا جاتا 

  ۔111ہے
  

مت کے افسران اور آئينی عدالت نے مذہبی توہين کے قانون کا يہ کہتے ہوئے دفاع کيا ہے کہ يہ بين انڈونيشيائی حکو
مذاہب تشّدد کو روکنے کا ايک ذريعہ ہيں، جنکے بارے ميں انکا کہنا يہ کہ اس طرح کے تشّدد منحرف طريقئہ کاروں 

مال مذہبی توہين کے جتنے بھی الزامات عائد کئے تاہم ع۔ 112اور دآلزاری پيدا کرنے والے تبصروں سے پيدا ہوتے ہيں
جاتے ہيں ان سبھی کے ساتھ بھيڑ کے ذريعہ کيا جانے واال تشّدد بھی شامل ہوتا ہے، جبکہ صرف چھ مذاہب کو ی 
سرکاری طور پر تسليم کئے جانے کے نتيجہ ميں دوسرے مذہبی گروپوں سے تعلّق رکھنے والے لوگوں کو قانون اور 

درحقيقت، توہين مذہب کے قانون پر آئينی عدالت ۔ 113کی طرف سے بدعتی يا منحرف قرار ديديا جاتا ہےسماج دونوں 
کے ذريعہ نظرثانی کئے جانے کی درخواست دينے والوں کی نمائندگی کرنے والے، چوئرل انم، نے اس بات پر بہت 

ئے انھوں نے انھيں اور بڑھاوا دينے ميں ايک زور ديا تھا کہ، فرقہ وارانہ تناؤ اور مذہبی جھگڑوں کو روکنے کے بجا
اسی طرح ايک دوسرے ناقد نے ابھی حال ہی ميں يہ دليل دی تھی کہ مذہبی توہين کے قانون نے ۔ 114آلئہ کا کام کيا ہے

امن اور ہم آہنگی بنائے رکھنے کے بجائے، ايک چھتری کا کام کيا ہے جسکے نيچے مختلف جنگجو گروپ جمع ہوکر "
  ۔115پر حملہ کرتے ہيں، انھيں جالتے ہيں، اور برباد کرتے ہيںدوسروں 

  
اسالمی انتھاپسند گروپ احمديوں کے مقامات، چرچوں، شيعاؤں کی مسجدوں، ہندو مندروں، باروں اور نائٹ کلبوں پر بنا 

توہين کے  کسی قانونی ڈر کے حملہ کرنے کے لئے بالکل آزاد ہيں جسکی وجہ يہ ہے کہ انکی ان حرکتوں کو مذہبی
۔ يہ سب جانتے ہيں کہ اس طرح کے حملوں ميں 116قانون اور ايم يو آئی جيسے ادارے کچھ حد تک جائز ٹھہراتے ہيں

پوليس والے يا تو تماشائی بن کر کھڑے ديکھتے ہيں يا کبھی ان حملوں ميں خود بھی شريک ہوجاتے ہيں جيسا کہ سيٹارا 
صوبوں ميں مذہب کی آزادی پر کی گئی ايک جامع  12ذريعہ انڈونيشيا کے انسٹی ٹيوٹ فار ڈيموکريسی اينڈ پيس کے 

۔ حاالنکہ بعض معاملوں ميں حکومت نے اس طرح کے مسلکی اور فرقہ وارانہ تسّدد پر سخت 117اسٹڈي ميں پايا گيا تھا
۔ 118ی جاسکتی ہےرخ اختيار کيا ہے، ليکن اسکے مجموعی رّدعمل کو کمزور اور غير مستحکم کہہ کر اس پر تنقيد ک

قانون سازوں کے ايک گروپ نے صدر سوسيب بومبانک يودھويونو سے مالقات کی اور ايف پی آئی ميں،  2010جون 
  ۔119اور دوسرے کٹّر پنتھی اسالمی گروپوں پر لگام لگانے کی درخواست کی
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ی نہ کئے جانی کی وجہ سے مذہبی اقليتوں پر پرتشّدد حملوں اور حکومت کی طرف سے کسی طرح کی قانونی کاروائ
اس طرح کے حملوں کے خوف اور خطروں سے فرد کے ذاتی تحفّظ اور رازداری کے حقوق کی خالف ورزی ہوتی 
ہے، اور بعض معامالت ميں تو يہ اذيت رسانی، يا ظالمانہ، غير انسانی اور تذليل آميز سلوک کے مترادف ہوتا ہے۔ 

مذہبی توہين کے مجرموں کو کن خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دسمبر ا ہے کہ ويلہيلمينا ہول کا معاملہ يہ واضح کرت
کے )اس صوبہ ميں مذہبی ٹکراؤ کی تاريخ بہت پرانی ہے(ميں، يہ افواه پھيالئی گئی کہ مرکزی مالوکو صوبہ  2008

الم کی توہين کی ماسوہی ميں ايک اسکول ٹيچر ہوولی نے اپنی ذاتی کالس ميں ايک طالب علم کو پڑھاتے وقت اس
۔ اس مسلم طالب علم نے اپنے والدين سے اسکی شکايت کی، جنھون نے اسکی اطاّلع ايم يو آئی کی مقامی اکائی 120تھی

مظاہرين کا  500۔ يہ الزام سامنے آنے کے قريب پانچ روز بعد، 121کو دی، جس نے اسکے بعد پوليس کو شکايت سونپی
کے دفتر کے باہر جمع ہوا اور ہوولی کی برخاستگی کی مانگ کی۔ اس کے بعد ايک گروپ مقامی ايجوکيشن ايجينسی 

ايک چھوٹا سا جھگڑا شروع ہوا اور ايک گھنٹہ کے اندر اندر بڑے پيمانہ پر دنگا شروع ہوگيا۔ درجنوں گھروں اور 
پانے ميں مقامی پوليس کی ۔ اس تشّدد پر قابو 122چرچوں کو جال ڈاال گيا اور کم سے کم چھ لوگوں کو شديد چوٹيں آئيں 

۔ ماسوہی پوليس کو اس وجہ سے شديد تنقيد کا سامنا کرنا پڑا کہ اس نے 123مدد کے لئے دنگا پوليس کو بھی لگانا پڑا
  ۔124بے چينی بڑھنے والے دنوں ميں کوئی امتناعی کاروائی نہيں کی

  
  نتيجہ

ے خالف ورزيوں ميں اضافہ ہوا ہے جن ميں سب سے انڈونيشيا کے مذہبی توہين کے قانون سے انسانی حقوق کی بہت س
زياده قابل ذکر اظہا کی آزادی، مذہب کی آزادی اور بھيد بھاؤ سے آزادی شامل ہيں۔ يہ خالف ورزياں نہ صرف انفرادی 
طور پر لوگوں کے خالف ان قانون کو الگو کرنے سے پيدا ہوتی ہيں بلکہ يہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہيں کيونکہ مذہبی 

قليتوں کے خالف سرکاری بھيد بھاؤ کو جائز ٹھہرانے کے لئے انکا استعمال کيا جاتا ہے جسکی وجہ سے سماج کے ا
ميں آئينی عدالت کے ذريعہ نظرثانی کے وقت ان قوانين کو منسوخ  2010اندر مذہبی تناؤ اور منافرت ميں شّدت آئی ہے۔ 

ھا ليکن يہ الميہ ہے کہ انھيں قانونوں کو سماج کے اندر مذہبی کرنے يا ان ميں ترميم کرنے کا ايک موقع حاصل ہوا ت
ٹکراؤ روکنے کی ضرورت کی بنياد بتاکر برقرار رکھا گيا۔ انڈونيشيا حاالنکہ ايک مضبوط جمھوريت ہے اور يہاں کا 

ر پنتھی کارکنوں شہری سماج بہت مضبوط ہے ليکن ساتھ ہی يہ بھی دکھائی ديتا ہے کہ انڈونيشيا کے مذہبی ارباب اور کٹّ 
کو حکومت اور قانونی نظام کے اوپر اپنی قّوت سے زياده اختيار حاصل ہے جس کی وجہ سے وه ملک کو مزيد عدم 

  رواداری اور عدم استحکام کی طرف ڈھکيل رہے ہيں۔
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  مليشيا
 

 تعارف
 
آبادی کے لحاذ سے ميليشيا کی رنگارنگی اور تنّوع کے باوجود، يہاں کی مذہبی آزادی اور اظہار کی آزادی ايسے قانون 
کی وجہ سے خطره ميں رہتی ہيں جو مذہبی توہين و شتم اور مذہب کی برائی کی کسی بھی دوسری شکل پر پابندی عائد 

فی صد لوگ مسلمان  60ملين کی کل ملکی آبادی ميں  28۔3ہبی وابستگی کا تعلّق ہے، کرتے ہيں۔ جہاں تک آبادی کا مذ
فی  53(۔ يہاں کے اصل نسلی گروپ ہيں مالئے 1فی صد ہندو ہيں 6فی صد عيسائی اور  9فی صد بودھ ہيں،  19ہيں، 
يونائٹيڈ مالئے نيشنل  سے  1970۔ 2)فی صد 8(اور ہندوستنانی ) فی صد 12(، ديسی لوگ )فی صد 26(، چائنيس )صد

کی قيادت ميں اتّحادی حکومت نے دھيرے دھيرے ليکن بہت يقينی انداز سے مذہبی معامالت ) يو ايم اين او(آرگنازيشن 
  ميں حکومت کی زياده سے زياده مداخلت کی پاليسی پر عمل کيا ہے۔

  
پنی حمايت ميں اضافہ کے مقصد سے يو ايم اپنے مالئے رائے دہندگان کے بيچ، جن کی اکثريت سنّی مسلمانوں کی ہے، ا

کے کردار اور اثر و نفوذ کو بڑھايا ہے۔ ) اسالمی قانون(اين او نے مليشيا کے قانون، سياست اور سماج کے اندر شريعت 
حاالنکہ اسالمی اور سکيولر دونوں طرح کے قانونی نظاموں ميں مذہبی توہين کے قانون پہلے سے ہی موجود ہيں ليکن 

ی سطح پر شرعی قانون بنائے جانے اور شرعی عدالتوں کے قيام کی وجہ سے اظہار کی آزادی اور مذہب کی سرکار
مليشيائي سماج کو اسالمی رنگ ميں نگنے کی کوششوں ميں ڈيپارٹمينٹ آف ۔ 3آزادی پر شديد پابندياں عائد ہوگئی ہيں

سبھی مذہبی فرقوں کی ايک فہرست اپنے پاس رکھتا  کا قيام بھی شامل ہے، يہ اداره ايسے) JAKIM(اسالمک ڈولپمينٹ 
۔ 4ہے جنکے بارے ميں مانا جاتا ہے کہ وه بدعتی يا منحرف فرقے ہيں، مثال جيسے شيعہ اسالم، احمديہ، اور بہائی مذہب
ہ انحراف کے الزامات حاالنکہ مذہبی توہين يا شتم کے روايتی دائرے ميں نہيں آتے ليکن ان سے يہ ضرور ہوتا ہے ک

مليشيا کی حکومت عام طور پر مذہبی و دينی نظريات کے اختالفات کو پسند نہيں کرتی اور انسانی حقوق پر اس 
  ناپسنديدگی کيا منفی اثرات مرتّب ہوتے ہيں۔

 پس منظر
  

رياستوں کا ايک وفاق ہے  13کے درميان مملکت برطانيہ سے آزادی حاصل کرنے واال موجوده مليشيا  1963اور  1957
رياستوں ميں آج بھی سلطانوں کی عالمتی حکمرانی ہے جو  9ان ميں سے ) ساتھ وفاقی خطّہ بھی جڑے ہيں 3س کے ا(

انھيں وراثت ميں منتقل ہوتی چلی آرہی ہے۔ نوآبادی بننے سے پہلے، يہ سلطان آزاد مسلم رياستوں کے مذہبی و سياسی 
طنت ميں شريعت پر عمل کيا جاتا تھا، ليکن برطانوی اقتدار ميں مالئے سل 6ويں صدی کے آغاز14۔ 5قائد ہوا کرتے تھے

کی ماتحتی ميں کامن ال، يکساں قانون کی شروعات ہوئی، اور شريعت کا دائره صرف مسلمانوں کے خاندانی اور آپسی 
ايک  ۔ وفاقی مليشيا ميں سياسی سطح پر اس موضوع پر اکثر گرما گرم بحثيں ہوتی ہيں کہ7معامالت تک محدود ہوگيا

ايسے مليشيا کے اندر شريعت کا کيا کردار ہونا چاہئے جہاں غير مسلم اقليتوں کی ايک بہت ہی بڑی تعداد رہتی ہے، يہ 
بحثيں اکثر ان سياستدانوں کے ذريعہ کی جاتی ہيں جو الگ الگ مخصوص نسلی مذہبی رائے دہندگان کی نمائندگی کرتے 

  ہيں۔
  

  مذہب اور رياست
ں يوں تو قريب قريب سبھی نسلی گروپوں کی نمائندگی ہے ليکن آزادی کے بعد سے ہی غالب سياسی مليشيا کی سياست مي

۔ آئين کی 8پارٹی يو ايم اين او ہی ہے، جس نے اتّحادی حکومتوں کے ذريعہ اقتدار اپنے ہاتھوں ميں برقرار رکھا ہے
اسالم کو رياست کا مذہب قراد ديتا  3ہے، آرٹيکل  کی آئين ميں شموليت ميں اس کا بہت بڑا ہاتھ رہا 3تياری اور آرٹيکل 

بھی  160ہے ليکن مليشيا کے اسالمی رياست ہونے کا اعالن نہيں کرتا۔ اسی سياسی پارٹی نے آئين کے اندر آرٹيکل 
ے ۔ آئين ن9شامل کرايا۔ اس آرٹيکل ميں جزو طور پر مالئے اس باشنده کو کہا گيا ہے جو مذہب اسالم کا ماننے واال ہے

  ۔10ميں دوسرے بہت سے بنيادی حقوق کی ضمانتوں کے عالوه مذہب کی آزادی کی بھی ضمانت دی ہے 11آرٹيکل 
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کی شروعات ميں مليشيا کے اندر اسالمی احياء کی مانگ بڑھنے لگی جبکہ دوسری طرف  1980ماہرين کا کہنا ہے کہ، 
سياسی خطره پيدا ہونے لگا، جس سے نپٹنے کے لئے يو سے بڑھتا ہوا ) پی اے ايس(اپوزيشن اسالمک پارٹی آف مليشيا 

۔ ايک اور دانشور نے اسکی وضاحت کرتے 11يم اين او نے زياده سے زياده اسالمی روپ اختيار کرنا شروع کرديا 
ہوئے کہا کہ، يو ايم اين او بھی کسی دوسری سياسی پارٹی کی ہی طرح ہے جسکا مقصد اقتدار حاصل کرنا اور اسے 

۔ 12س برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اسالمائيزيشن ايک بہت ہی مناسب آلئہ کار ہےاپنے پا
تک ملک کی قيادت کرنے والے صدر ماثر محّمد کے دور ميں حکومت نے بہت سے پروگرام شروع  2003سے  1981

مائيزيشن ميں ايک بہت ہی مؤثّر کردار ادا کئے اور ايسے بہت سے قانون بنائے جنھوں نے مليشيا کے اداروں کے اسال
۔ دری 13کيا۔ اس عمل کے نتيجہ ميں حکومت اور قانونی نظام کے اندر جاکم اور شريعت کے اثر و نفوذ ميں اضافہ ہوا

کے وفاقی و صوبائی انتخابات ميں پی اے ايس کو زبردست کاميابياں حاصل ہوئيں اور کيلنتان اور تيرنّگانو  1999اثنا، 
قانون کو قانونی نظام ميں الئے جانے کے لئے کام کيا، اس قانون حدود حکومت اسکے ہاتھوں ميں آئی، جہاں اس نے  کی

  ۔14کے تحت کچھ مخصوص جرائم کے ارتکاب پر شرعی سزاؤں کا نفاذ ہوگا
  

المی بينکنگ ماثر کے دور حکومت ميں کی گئی کوششوں کے نتيجہ ميں مذہبی علماء بھی حکومت ميں شريک ہوئے، اس
اور بيمہ سسٹم کا تعارف ہوا، اور شرعی عدالتوں کے قيام کے لئے قانون بناکر رياستی سطح پر شريعت کو قانونی حيثيت 

ميں قائم کی جانے والی جاکم کی ذمہّ داری ميليشيا کے اندر اسالم کی ترجمانی اور اسکا نفاذ کرنا ہے  1997۔ 15دی گئی
اسکی ويب سائٹ کے مطابق، ۔ 16يثيت سے اسے وسيع پيمانہ پر تسليم بھی کرليا گيا ہےاور ايک معتبر اتھارٹی کی ح

اسالمی معامالت کے فروغ کے لئے پاليسياں تشکيل دينا، قوانين اور ضابطوں کو صحيح کرنا اور اسالمی معامالت سے 
۔ اس تنظيم کا کام يہ 17ں ميں سے ہےمتعلّق انتظامی طريقئہ کار اور قانون کے ميکانزم کو الگو کرنا اسکی ذّمہ داريو

، مذہبی گروپوں پر نظر رکھے، اور ممنوعہ 18بھی ہے کہ يہ انحراف کا پتہ لگانے کے لئے رہنما خطوط تيار کرے
  فرقوں کی ايک فہرست تيار کرے۔

  
ر تشّدد کے واقعات يو ايم اين او کی اسالمائيزيش کی کوششوں کے نتيجہ ميں فرقہ وارانہ تناؤ ميں شّدت آئی ہے اور اکث

کے انتخابات کے بعد سے، جس ميں حکمراں اتّحاد کو اپوزيشن کے ہاتھوں قابل ذکر  2008۔ 19بھی رونما ہوئے ہيں
کی کوششيں شروع کردی ہيں، ان ميں ٹنے والی سياست پر روک لگانے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، يو ايم اين او نے بان

يا کے تصّور کا اختيار کيا جانا ہے۔۔۔جس ميں سبھی نسلوں کو جگہ دئے جانے پر زور ده قابل ذکر ايک مليشسے زيا بس
۔ ليکن طويل مّدت سے چلے آنے والے 20ديا گيا ہے تاکہ وه سب ايک ملک کی قوم کی حيثيت سے ايک ساتھ ره سکيں

گيا تھا جب عدالت کے ايک فيصلہ ميں ديکھا  2010فرقہ وارانہ اختالفات اتنی آسانی اور جلدی دور نہيں ہوتے، جيسا کہ 
کے بعد تشّدد پھوٹ پڑا تھا، عدالت نے اپنے اس فيصلہ ميں ايک رومن کيتھولک مجلّہ کو خدا کا حوالہ دينے کے لئے 
لفظ ّهللا کے استعمال کی اجازت دی تھی۔ اسکے عالوه مذہبی توہين اور انحراف کے لئے سزا تجويز کرنے والے قانون 

  تے ہيں، اور نسلی و مذہبی امن و سکون کے خالف کام کرتے ہيں۔بھی عمال الکو رہ
  

 دہرا قانونی نظام
يا سکيولر عدالتيں  لتوں، اور شريعت پر مشتمل ہے، شہریمليشيا کے اندر دوہرا قانونی نظام ہے جو شہری يا سکيولر عدا

حد تک غير رسمی تھا اور شہری قانونی انگلش کامن ال پر مبنی ہيں۔ شريعت کا قانونی نظام حاالنکہ اس سے پہلے کچھ 
دونوں نظام ايک دورسرے کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہيں، کيونکہ نظام کے ماتحت ہوا کرتا تھا، ليکن آج کے دور ميں 

حکومت نے رياستی سطح کی شرعی عدالتوں کے نظام کو مسلسل اپگريڈ کيا ہے۔ شرعی عدالتوں کی قانونی حدود ميں 
ے خاندانی، آپسی اور مذہبی مسائل ہی آتے ہيں۔ جبکہ شہری قانون مسلمانوں اور غير مسلموں صرف مسلمان اور انک

  دونوں پر الگو ہوتا ہے۔ جيسا کہ اوپر ذکر کيا گيا، دونوں ہی نظام مذہبی توہين کو ايک مجرمانہ عمل قرار ديتے ہيں۔
  

رياستوں اور وفاقی خطّوں نے اپنے خود کے  13الگو ہے؛ مليشيا کی سبھی شرعی  نظام خاص طور پر رياستی سطح پر 
۔ يہ قانون رياستوں کے 21شرعی مجرمانہ قوانين بناکر انھيں الگو کيا ہے اور انکے نفاذ کے لئے عدالتيں قائم کی ہيں

حساب سے مختلف ہيں۔ کچھ رياستوں ميں جيسے، کيلنٹان، پرلس اور تيرنّگانو ميں، جہاں پی اے ايس اقتدار ميں ہے، 
ڑی قانون کی خالف ورزی کے لئے دی جانے والی سزائيں خاص طور پر بہت سخت ہوتی ہيں اور ان ميں چھ شرعی

۔ سبھی رياستوں ميں مذہبی امور کے نفاذ کے لئے سرکاری افسران مقّرر ہيں جنکی 22مارنا يا سنگساری بھی شامل ہے
ف ورزی روکنے کو يقينی بنانے کے لئے ہے، اور جو شريعت کی خال 122ہے تو سيلنگور ميں  5تعداد پرلس ميں 
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اسکے عالوه سبھی رياستوں ميں اسالمی مذہبی کونسلوں کی يہ ذّمہ ۔ 23رياست کی پوليس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہيں
  داری ہے کہ وه شريعت کے نفاذ پر نظر رکھيں۔

  

 ارتداد
وگوں پر ارتداد کا الزام لگايا جاتا ہے اور رياستی سطح پر شرعی لحاذ سے ايک جرم ہے۔ جن ل فمليشيا ميں ارتداد صر

انکا جرم ثابت ہوجاتا ہے انکے لئے الزمی ہے کہ وه اس سے توبہ کريں، ليکن ايسا کرنے کے باوجود بھی انھيں پانچ 
۔ ارتداد کے لئے 24سالوں تک کی سزا دی جاسکتی ہے، جسکا انحصار ہر رياست کے اپنے مخصوص قانون پر ہے

  ۔25انکار کرنے والوں کو موت کی سزا بھی دی جاسکتی ہے معافی مانگنے سے
  

 ايمرجينسی قانون
بائيں بازو کے باغيوں کے خالف نوآبادياتی دور کی لڑائی بھی ايمرجينسی قانون نافذ کرنے کے اختيارات جنکے ساتھ 

ا۔ آئی اين اے ميں يہ گنجائش کے ذريعہ مستقل بناديا گي) ائی ايس اے(ميں داخلی تحفّظ قانون  1960شامل تھی دونوں کو 
روز تک قيد ميں رکھا جاسکتا ہے، ليکن وزير  60رکھی گئي ہے کہ کسی بھی شخص کو بنا کسی وارنٹ يا مقدمہ کے 

وزير داخلہ کو ايمرجينسی آرڈينينس (داخلہ کو قيد کی مّدت کو دو سال کی غير متعيّنہ مّدت تک بڑھانے کا اختيار ہے۔ 
۔ قيد )کے دنگوں کے جواب ميں جاری کيا گيا تھا 1969کے اختيارات حاصل ہيں، يہ آرڈينينس کے تحت بھی اسی طرح 

ميں رکھنے کے ان انتھائی سخت قانون کی وجہ سے مليشيا کے اندر مذہبی توہين و شتم کے دوسرے قانون کے غلط 
وہين کے ملزمين، اور خاص طور پر استعمال کی حالت انتھائی خراب ہے۔ جيسا کہ آگے مزيد بيان کيا گيا ہے، مذہبی ت

  ۔26حکومت کے اہلکاروں اور پاليسيوں پر تنقيد کے ملزمين کو آئی ايس اے کے تحت گرفتار کرکر قيد ميں ڈاال گيا ہے
 

 مذہبی توہين کے قانون
سطح رياستی سطح کے شرعی قوانين اور وفاقی قانون دونوں کی رو سے مذہبی توہين اور شتم کی ممانعت ہے۔ وفاقی 

مذہبی جرائم کا ذکر کيا گيا، مثال جيسے ميں ) 298A – 295آرٹيکل ( XVپر، مليشيا کے تعذيری ضابطہ کے سيکشن 
 298۔ آرٹيکل 27کسی عبادت گاه کی بے حرمتی کرنا، کسی مذہبی اجتماع ميں خلل ڈالنا، اور قبرستانوں پر قبضہ کرنا

ہے جنکا مقصد جان بوجھ کر کسی شخص کے مذہبی جذبات کو کے تحت ايسے الفاظ کے بولنے پر ممانعت  298Aاور 
دم اتّحاد، يا دشمنی کے احساسات، نفرت پيدا کرنا، غلط اراده کرنا، يا تعّصب پيدا کرنا ، عیچوٹ پہنچانا، اور عدم روادار

 XVکر ہے کہ سيکشن ۔ يہ بات قابل ذ28وغيره، يا مذہب کی بنياد پر اتّحاد اور رواداری کی برقراری کو متعّصب کرنا ہو
ميں کسی خاص مذہب کی تخصيص نہيں کی گئی ہے، جسکا مطلب يہ ہے کہ قانونی طور پر سبھی مذاہب کو مليشيا کے 

اس ميں وه مذاہب شامل نہيں ہيں جن پر جاکم نے پابندی عائد کی ہوئی ( اندر مذہبی توہين يا شتم سے تحفّظ حاصل ہے
  ۔)ہے

  
وفاقی خطّوں کے ور اسالم کی برائی کرنا خاص طور پر ممنوع ہے۔ مثال کے طور پر، رياستی سطح پر مذہبی توہين ا

 :کے مطابق IIIکے سيکشن ) 559نمبر ( 1997شرعی مجرمانہ قانون ايکٹ 
 

   –۔ کوئی بھی شخص جو لکھ کر، زبانی، کسی يا بصری وسيلہ کے ذريعہ يا کسی بھی دوسرے طريقہ سے 7 
  ے يا اسکی توہين کی وجہ بنتا ہےمذہب اسالم کی توہين کرتا ہ  ) أ(
سرگرميوں يا تقاريب پر ہنستا ہے انکی نقل اتارتا ہے يا انکا مذاق اڑاتا  یمذہب اسالم سے تعلّق رکھنے وال  ) ب(

 ہے؛ يا
مذہب اسالم سے متعلّق کسی بھی ايسے قانون کی توہين کرتا ہے يا اسکی ہتک کرتا ہے، جو اس وقت   ) ت(

شخص جرم کا مرتکب پايا جائگا اور جرم ثابت ہوجانے پر اسے جرمانہ وفاقی خطّوں ميں الگو ہے، ايسا 
تين ہزار رنگٹ سے تجاوز نہ ہوگا يا اسے قيد ميں ڈاال جائگا جس کی مّدت دو سال سے تجاوز دينا ہوگا جو 

 نہ کريگی يا اس پر دونوں ہی چيزيں الگو ہونگی۔
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کا مذاق اڑاتا ہے، انکی توہين قرآن يا حديثعمل سے ۔کوئی بھی ايسا شخص جو جو اپنے الفاظ يا اپنے کسی . 8
کرتا ہے، ان پر ہنستا ہے يا انکی ہتک کا موجب بنتا ہے، جرم کا مرتکب مانا جائگا اور جرم ثابت ہوجانے پر 

سال  تينہزار رنگٹ سے تجاوز نہ ہوگا يا اسے قيد ميں ڈاال جائگا جس کی مّدت  پانچاسے جرمانہ دينا ہوگا جو 
 ۔29اس پر دونوں ہی چيزيں الگو ہونگیز نہ کريگی يا سے تجاو

  
دوسری رياستوں کے شرعی مجرمانہ قانونوں ميں بھی اسی طرح کی دفعات شامل ہيں، اگرچہ ان ميں سے ہر ايک کی 

ان قوانين کا دائره بہت ہی وسيع ہے اور اس ميں بہت سی  سزا اور اسکے نفاذ کا درجہ ايک دوسرے سے مختلف ہے۔
اسالم کی "شرعی خالف ورزيوں کا بھی دھيان رکھا گيا ہے اور انکا احاطہ کيا گيا ہے، جو اکثر معامالت ميں، دوسری 
  کے زمره ميں آتی ہيں۔ " توہين

  

 بين االقوامی قانون سے عدم مطابقت
ار، وفاقی اور رياستی دونوں سطح کے قانون انسانی حقوق کے ضابطوں کی خالف ورزی کرتے ہيں اور رائے، اظہ

شرعی قانون خاص طور پر تقرير اور طرزعمل پر مذہب اور عقيدے کی آزادی پر غير مناسب تحديدات عائد کرتے ہيں۔ 
سخت ضوابط الگو کرتے ہيں اور انکی خالف ورزی کرنے پر سخت سزائيں دی جاسکتی ہيں۔ مزيد برآں، وفاقی اور 

نون کی خالف ورزي کے دائره ميں آئگی اور نہ ہی يہ رياستی قانون يہ واضح نہيں کرتے کہ کس طرح کی تقرير قا
قانون ايسی حفاظتی روک فراہم کرتے ہيں جن سے انکا چننده اور غلط استعمال روکا جاسکے، نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ ان 

  قانونوں کی آڑ ميں چند مخصوص مذہبی گروپوں کے خالف امتياز برتا جاتا ہے۔
  

م معاہدوں پر مليشيا نے نہ تو دستخط کئے ہيں اور نہ ہی انھيں تسليم کيا ہے، جس انسانی حقوق کے بہت سے اصل اور اہ
۔ تاہم 30اور ايذارسانی کے خالف يو اين کنوينشن شامل ہيں) ICCPR(ميں شہری اور سياسی حقوق کا بين االقوامی عہد 

۔ اس انتخابی کاروائی اور اسکی مہم گيا ميں اقوام متّحده کی انسانی حقوق کونسل کے لئے مليشيا کا انتخاب کيا 2010مئی 
کے ايک حّصہ کے طور پر، حکومت نے يہ عہد کيا کہ وه انسانی حقوق کے کنوينشن کے نفاذ اور انھيں الگو کرنے کے 

بحيثيت ايک فريق شامل ہے اور ساتھ ہی ان معاہدوں پر بھی پھر سے کو مضبوط کريگی جن ميں وه خود بھی لئے وسائل 
۔ انسانی حقوق کونسل کے ممبر کی حيثيت سے مليشيا پر يہ ذّمہ 31نھيں اسے ابھی بھی منظوری دينی ہےغور کريگی ج

کا تحفّظ کرے  32داری عائد ہوتی ہے کہ وه انسانی حقوق کے عالمی اعالنيہ ميں درج انسانی حقوق کے عالمی ضابطوں
انين کی وجہ سے اسکی سرحدوں کے اندر ان ميں اور انھيں پوری قّوت سے برقرار رکھے،مذہبی توہين اور شتم کے قو

 سے اکثر قانونوں کی عمال خالف ورزی کی جاتی ہے۔
 

  غلط استعمال روکنے کے لئے حفاظتی روک کی کمی
مليشيا کے مذہبی توہين کے قانون ميں استعمال کئے گئے الفاظ نہايت ہی مبھم ہيں اور ان ميں توہين مذہب کی کوئی 

گئی ہے، جسکی وجہ سے انکا غلط استعمال بہت ہی آسان ہے۔ ان قوانيں کا استعمال حکومت پر واضح تعريف نہيں کی 
تنقيد کرنے والوں کو ڈرانے، دھمکانے اور خاموش کرنے کے لئے کيا گيا ہے يا ان لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور 

ر منظور شده شکل کو نہيں مانتے اوخاموش کرنے کے لئے بھی کيا گيا ہے جو سنّی اسالم کی حکومت کے ذريعہ جاری 
ہيں يا اس سے انحراف کرتے ہيں۔ اس کی ايک مثال حکومت کے خالف کھل کر بولنے والے اور اسکی کڑی تنقيد کرنے 

کے بانی اور مدير ہيں، جنھوں نے  مليشيا ٹوڈےوالے بالگر راجا پيٹرا قمر الّديد کا معاملہ ہے۔ وه ايک آن الئن اخبار 
شن ليڈر انور ابراہيم کی حمايت ميں ايک مھم بھی شروع کی تھی، جنھيں بدعنوانی اور سوڈومی کے ميں اپوزي 2001

ميں اسالم کی توہين کے معاملہ  2007۔ 33سياسی مقاصد سے لگائے گئے الزامات کی بنياد پر جيل ميں ڈال ديا گيا تھا
بغاوت انگيز تقرير اور مجرمانہ توہين قت، ان پر ميں راجا پيٹرا کے خالف تحقيقات شروع کی گئيں؛ اپنی گرفتاری کے و

۔ ستمبر 34کا الزام بھی لگايا گيا۔ ہيومن رائٹس واچ کے مطابق، يہ سبھی الزامات سياسی مقاصد کی وجہ سے لگائے تھے
ميں انھيں اسالم کی توہين کرنے اور قومی تحفّظ کے لئے خطره پيدا کرنے کے الزام پر آئی ايس اے کے تحت  2008

ميں انھيں رہا کرديا گيا کيونکہ ہائی کورٹ  2008نومبر رفتار کرليا گيا۔ اس فيصلہ کے خالف انھوں نے اپيل کی اور گ
  ۔35يہ پايا تھا کہ انھيں غير آئينی طور پر، بنا کسی روک ٹوک اور قانونی جواز کے گرفتار کيا گيا تھاکے جج نے 
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ات کے تحت گرفتار کرنے اور انھيں اس کا مرتکب قراد دئے جانے کے انور سادات کو سوڈومی اور بد عنوانی کے الزام
ميں بھی راجا پيٹرا کو اسی طرح کے الزامات لگا کر ائي  2001دوسرے لوگوں کے ساتھ  9خالف احتجاج ميں شامل 

يک ماه تک ميں ہوا تھا، رہا کئے جانے سے پہلے انھيں قريب ا 2008۔ جيسا کہ 36ايس اے کے تحت گرفتار کيا گيا تھا
  ۔37جيل ميں رکھا گيا تھا

  
يہ واقعات يہ ثابت کرتے ہيں کہ سياسی مقاصد سے کی جانے والی گرفتاريوں کو جائز ٹھہرانے اور اپنے سب سے 
سخت ناقدين کو ڈرانے دھمکانے اور انھيں خوفزده کرنے کے لئے حکومت مذہبی توہين کے قانون کے غلط استعمال کے 

بات لکھے جانے تک راجا پيٹرا بغاوت قانون سے بچنے کے لئے مليشيا سے بھاگ چکے تھے لئے بھی راضي ہے۔ يہ 
  ۔38اور لندن ميں ره رہے تھے

  

  انسانی حقوق سے استفاده پر اثر
 

 اظہار کی آزادی
مذہبی توہين اور شتم کے دوسرے قانون کے تحت کی جانے والی قانونی کاروائيوں نے ايک ايسا ماحول پيدا کرديا ہے 
جسکے اندر کسی بھی انسان کو اظہار کی آزادی کے اپنے حق کو استعمال کرنے کی بہت بھاری قيمت چکانی پڑسکتی 
ہے۔ حکومت نے کئی تقريری جرائم کے لئے بالگس اور آن الئن اخباروں کے خالف بے شمار تحقيقاتيں شروع کی ہيں، 

۔ جيسا کہ راجا پيٹرا کے معاملہ ميں ديکھا گيا تھا، 39مل ہيںان ميں عوامی خدمتگاروں کی توہين اور مذہبی توہين بھی شا
  حکومت کے ناقدين اور دينی اختالفات کو خاموش کرنے کے لئے اس طرح کے قانونوں کا استعمال کيا جاتا ہے۔

  
توہين  ئع ايک مضمون کی وجہ سے، مذہب کی  ميں شا انفوالئنکے ماہانہ نيوز ليٹر  نميں مليشيا بار ايسوسی ايش 2004

کرنے واال اور اسالم کی برائی کرنے واال پايا گيا تھا، مليشيا بار ايسوسی ايشن کے خالف پوليس ميں رپورٹ درج کی 
گئی تھی۔ اس مضمون ميں اس امکان پر بحث کی گئی تھی کہ اذان کی آواز غير مسلموں کے لئے صوتی آلودگی کا 

ميں مذہبی  2009ر پابندياں لگانے ميں بھی حّصہ ليتی ہے، ۔ اسکے عالوه حکومت کتابوں پ40ذريعہ ہوسکتی ہے
کتابوں پر پابندی عائد کی گئی تھی جن ميں ايک غير سرکاری تنظيم، اخوات  57معامالت پر بحث کرنے والی قريب 

ھی شامل ب مسلم خواتين اور اسالمی انتھاپسندی کا چيلينجاالسال کی معاون بانی، نورانی عثمان کی لکھی ايک اہم کتاب 
  ۔42ميں ايک جج نے اس پابندی کو ختم کرديا 2010۔ اس تنظيم نے اس فيصلہ کے خالف اپيل کی اور جنوری 41تھی

  
کی شروعات نے بھی پوليس سے ايک بيان کے سلسلہ ميں اخوات السالم کے خالف تحقيقات شروع کی تھيں،  2010

ے لئے تين عورتوں کو چھڑياں مارے جانے کی اجازت ک" ناجائز جنسی عمل"اپنے اس بيان ميں اس اين جی او نے 
۔ يہ تحقيقات سيالنگور اسالمک کونسل کی طرف سے درج 43دينے کے مليشيائی حکومت کے فيصلہ پر تنقيد کی تھی

شکايت کے بعد کی گئيں تھيں، اس شکايت ميں اين جی او کے ذريعہ انسانی حقوق کی خالف ورزی، عورتوں کے ساتھ 
ے جانے، اور انکے خالف ظالمانہ، غير انسانی اور اہانت آميز سلوک اپنائے جانے کے الزامات لگانے پر بھيد بھاؤ کئ

يہاں يہ ۔ 45کے تحت درج کيا گيا تھا A 298۔ يہ معاملہ مليشيا کے تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل 44اعتراض کيا گيا تھا
کرنے کے لئے اس طرح کی کوششيں ہمشيہ سرکاری بات قابل ذکر ہے کہ صحيح تنقيد کرنے پر شہری سماج کو خوفزه 

کو مليشيا کی ايک تنظيم برائے نوجوانان مسجد نے اپنے نام  2010افسران کی ہی طرف سے ہيں کی جاتی ہيں۔ مارچ 
کا لفظ استعمال کرنے پر اخوات المسلمين کے خالف ايک مقدمہ دائر کيا۔ مّدعی انے اپنے مقدمہ ميں مبيّنہ " اسالم"ميں 
يہ دليل دی کہ، ناموں ميں اسالم کے استعمال پر پابندی ہونی چاہئے اور اسکا استعمال محدود طور پر کيا جانا ر پر طو

چاہئے۔ نام نہاد اخوات المسلمين اس نام کا استعمال لوگوں کی طرف اپنی توّجہ مبذول کرانے کے لئے کرتی ہے، ليکن وه 
وں کے عقيدے سے ٹکراتے ہيں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے بيچ ايسے بيانات جاری کرتی ہے جو دوسرے مسلمان

  ۔46غلط فہمی پيدا ہوتی ہے جو اس گروپ کو مسلمانوں کی نمائنده سمجھ سکتے ہيں
  

کے مينيجنگ ايڈيٹر  اسٹارکی شروعات ميں ہی ہونے والے ايک دوسرے متعلّقہ واقعہ ميں، ايک آن الئن روزنامہ  2010
انکے ايک مضمون کی وجہ سے پوليس ميں رپورٹ درج کرائی گئی تھی، اپنے مضمون ميں پی۔گناسيگرام کے خالف 

۔ ايک نيوز رپورٹ کے مطابق، پوليس نے اپنی 47انھوں نے تين عورتوں کو چھڑياں لگائے جانے کی مذّمت کی تھی
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کرنے، انکو غّصہ دالنے اس مضمون ميں واضح اور صاف طور پر مسلمانوں کو چيلينج : "تحقيقاتی رپورٹ ميں لکھا تھا
اور انکے تذليل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مصنف کو اسالمی اصول قانون پر تبصره کرنے کا کوئی حق نہيں ہے 

نوٹس جاری کيا گيا " وجہ بتاؤ"کو ايک اسٹار ۔ مليشيائي حکومت کی طرف سے 48"کيونکہ وه خود ايک مسلمان نہيں ہے
دنوں کی  14يہ جواز دينے کے لئے کہ اسکا الئسينس کيوں رّد نہ کرديا جائے،  اور اسے آرٹيکل کی وضاحت کرنے اور

  ۔ 49مّدت دی گئی
  

مليشيا کی دس رياستوں نے غير مسلموں کے ذريعہ اسالم سے متعلّق بعض الفاظ کی ادائگی پر بھی پابندی عائد کی ہوئی 
پر اپنے مالئے زبان  دی ہيرالڈومن کيتھولک اخبار ميں ايک ر 2008۔ دسمبر 50ّهللا، علماء، اور حديثہے مثال جيسے، 

۔ اخبار نے اس فيصلہ کے خالف 51کی اشاعت ميں عيسائيوں کے خدا کی جگہ لفظ ّهللا کے استعمال پر پابندی لگادی گئی
ميں ايک عدالت نے اس فيصلہ کو منسوخ کرديا۔ بعد ميں حکومت نے عدالت کے اس فيصلہ  2009اپيل کی اور دسمبر 

جيسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے، باوجود اس کے ۔ 52ميں عدالت نے حتمی اسٹے جاری کرديا 2010چيلينج کيا اور جنوری کو 
کہ عيسائی لوگ خدا کے لئے عربی لفظ ّهللا کا استعمال ساری مسلم دنيا ميں کرتے ہيں، اس پابندی کو منسوخ کرنے کے 

۔ يہ احتجاج بعد ميں 53اک احتجاجی مظاہرے کئے تھےعدالت کے فيصلہ کے خالف مليشيائي مسلمانوں نے غضبن
عيسائی گرجوں پر پرتشّدد حملوں ميں تبديل ہوگئے، جن کی مذّمت وزير اعظم نجيب تون رّزاق کی طرف سے کی گئی 

۔ يہ تنازعہ مبيّنہ طور پر کچھ مسلمانوں کے اس ڈر کی وجہ سے پيدا ہوا تھا کہ دوسرے مذاہب کے ذريعہ اس لفظ 54تھی
ے استعمال سے مسلمانوں کو مغالطہ پيدا ہوسکتا ہے اور اسالم سے دوسرے مذاہب ميں جانے کی انکو ترغيب مل ک

  ۔ 55سکتی ہے
 

 مذہب کی آزادی
مليشيا کے مذہبی توہين اور شتم سے متعلق قانون کے نفاذ سے سبھی باشندوں کی مذہبی آزادی پر مؤثّر طريقہ سے روک 

ں کو انکے انحرافی عقائد کی وجہ سے ايذارسانی کا نشانہ بنايا جاتا ہے اور جاکم اور رياستی لگتی ہے۔ غير سنّی مسلمانو
سطح کی اسالمی مذہبی کونسلوں کے ذريعہ انکی نگرانی کی جاتی ہے اور انکو نشانہ بنايا جاتا ہے۔ دريں اثنا سنّی 

ے اور اسی کے ذريعہ پيش کی گئی اسالم حکومت کے ذريعہ طے کرده حدود کے اندر رہتے ہوئبھی کے لئے مسلمانوں 
کی ترجمانی پر ہی عمل کرنا الزمی ہے۔ ان ضابطوں کی خالف ورزی کرنے والے افراد کو گرفتار کرکر انکے خالف 

افسران اور رياستی و فاقی پوليس خالف ورزی کرنے والے مشتبہ قانونی کاروائياں کی جاتی ہيں، اور مذہبی نفاذ کے 
   ۔ 56ر اور نائٹ کلبوں پر چھاپہ مارياں کرتے ہيںمقامات، جيسے با

  
جس نے اسالم کا پيغمبر ہونے کا اسالم سے انحراف کی صورت کا ايک دوسرا معاملہ عبدل قہار احمد کا معاملہ ہے 

ميں اسے  2009۔ ستمبر 57شريعت قانون کے تحت ايسا کوئی بھی دعوی توہين مذہب کے مترادف ہےدعوی کيا تھا، 
کے پانچ الزامات " انحرافی تعليمات"اور اس پر مذہبی توہين اور جھوٹے عقائد پھيالنے کے ساتھ ستھ  رليا گياگرفتار ک

۔ اکتوبر ميں سيالنگور کی شرعی عدالت نے اسے مجرم قرار ديا۔ قومی خبر رساں ايجينسی برناما کے 58عائد کئے گئے 
ور بجائے اس کے کہ وه اپنے خاندان کو اسالم پر عمل کرانے مطابق، جج نے کہا، کہ ملزم ايک پيدائشی مسلمان ہے، ا

کی اپنی ذّمہ داری کو پورا کرتا، اسالم کی تعليمات کا مذاق اڑانے اور خود کو ايک مالئے بنی کہنے پر جج نے اس کی 
اں لگائے کا جرمانہ کيا گيا، دس سال قيد اور چھ چھڑي) $5،000(رنّگٹ  16،500۔ سزا کے طور پر اس 59"سرزنش کی

  ۔60جانے کی سزا دی گئی
  

انحرافی عقائد يا طرز عمل کا تعيّن کرنے کے لئے رياستی مذہبی حّکام عموما وفاقی رہنما خطوط پر عمل درآمد کرتے 
۔ مثال کے طور پر مارشل آرٹ کی تنظيم 61مختلف گروپ شامل ہيں 56ہيں، منحرف فرقوں کی جاکم کی فہرست ميں 

افراد تک پہنچ گئی۔ يو ايم اين او  300،000تک اس کی ممبرشپ  1978يل دی گئی تھی، اور ميں تشک 1977نصرالحق 
اس گروپ کو پی اے ايس کا ايک ممکنہ مقابل مانتا تھا، جسے اس وقت مالئے مسلمانوں کے بيچ بہت تيزی سے مقبوليت  

ناکام ہوگئی تو حکومت نے  ۔ ليکن جب اس مقصد کے حصول کے لئے يو ايم اين او کی کوشش62حاصل ہورہی تھی
رّدعمل کے طور پر اس گروپ پر يہ کہتے ہوئے پابندی عائد کردی کہ يہ گروپ غير مناسب طريقہ سے ّهللا اور اسالم 
کا نام ليتا ہے، اپنا دفاع کرنے کے لئے دئے جانے والے تربيتی اجتماع ميں صوفی انداز کے نعروں کا استعمال کرتا ہے، 

ميں اشعری محّمد کے  1968۔ ايک دوسرے گروپ کا قيام 63ے مساجد ميں منعقد کئے تھےنس اس اور اپنے کچھ اجال
تک اس کے پاس  1994ذريعہ کيا گيا تھا۔ يہ گروپ اسالمی انداز کے طرز زندگی کو فروغ دينے کے لئے وقف تھا اور 
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اس گروپ پر پابندی عائد ميں اس خوف سے  1994۔ حکومت نے 64بہت سے پيروکار اور جائداد جمع ہوچکی تھی
کردی کہ اس کے ارادے کہيں سياسی نہ ہوں اور اسالم کی تعليمات سے انحراف کرنے کے لئے اشعری کو آئی ايے ايس 

  ۔65سال جيل کی سزا دی گئی 10کے تحت گرفتار کرليا گيا۔ انھوں نے عوام کے سامنے معافی مانگی اور انھيں 
  

 بھيد بھاؤ اور امتياز سے آزادی
ميں مذہب کی آزادی کی ضمانت ہے، جس ميں اپنا مذہب تبديل کرنے کی آزادی بھی شامل ہے، اور  11ين کے آرٹيکل آئ

ميں سبھی مالئے باشندوں کے مساويات کو يقينی بنايا گيا ہے اور مذہب يا عقيدے کی بنياد پر بھيد بھاؤ  12اور  8آرٹيکل 
ميں ديوانی قانونی نظام کا طريقئہ کار اور اسالم سے متعلّق کسی بھی  ۔ تاہم عملی ميدان66کو ممنوع قرار ديا گيا ہے

دونوں کا مطلب ہے کہ مسلمانوں اور غير مسلموں دونوں کے ساتھ ايک مسئلہ پر شرعی عدالت کا قانونی دائره اختيار 
يتا ہے کہ مليشيا کے دوسرے سے بالکل مختلف سلوک کيا جاتا ہے۔ جب تبديلئی مذہب کی بات آتی ہے تب ايسا دکھائی د

اندر مذہب کی آزادی صرف غير مسلموں کے لئے ہی ہے۔ ديوانی عدالتوں نے تبديلئی مذہب کے معاملوں کو شرعی 
عدالتوں کے پاس بھيج دينے کی نظيريں قائم کردی ہيں، اور حکومت کا کہنا ہے کہ شرعی عدالت سے اجازت لئے بغير 

، جبکہ حقيقت يہ ہے کہ تبدلئی مذہب کو تسليم کرنے کے لئے ان 67جاسکتیاسالم کو ترک کرنے کی اجازت نہيں دی 
شرعی عدالتوں کے پاس کوئی ميکانزم موجود ہی نہيں ہے۔ درحقيقت، شرعی عدالتوں کی نظر ميں جان بھوجھ کر مذہب 

   ۔68اسالم چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختيار کرنا ارتداد ہے، جو ايک سنگين اور قابل سزا جرم ہے
  

ميں اگرچہ سبھی تسليم شده مذاہب کو مذہبی توہين و شتم سے  A 298اور  298مليشيا کے تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل 
تحفّظ فراہم کيا گيا ہے، ليکن عملی طور پر غير مسلم مذاہب کو اس درجہ کا تحفّظ حاصل نہيں ہوتا جو تحفّظ سنّی اسالم 

اور بھی زياده روشنی ميں آيا تھا جب دو مسلم صحافيوں نے ايک کہانی سے يہ فرق ايک حاليہ واقعہ کو حاصل ہوتا ہے۔ 
کے لئے ريسرچ کے دوران اپنے آپ کو رومن کيتھولک بنا کر پيش کيا تھا۔ يہ دونوں لوگ چرچ کی خدمت ميں بھی 

دونوں  ہ يہجب يہ بات روشنی ميں آئي ک۔ 69شريک ہوئے اور انھوں نے مقّدس عشائے ربّانی ميں بھی شرکت کی تھی
افراد مسلمان ہيں ، تو عيسائی فرقہ نے اس پر اپنے شديد غّصہ کا اظہار کيا۔ آرک بشپ مرفی پاکيام نے حکومت پر تنقيد 
کی کہ اس نے ان دونوں لوگوں کے خالف کيتھولک مذہب کی توہين کا الزام کيوں عائد نہيں کيا۔ مليشيا کے اٹارنی جنرل 

دونوں افراد کے خالف قانونی کاروائی صرف اس وجہ سے نہيں کی گئی کيونکہ نے اس کے جواب ميں يہ کہا کہ ان 
ايسا کيا تھا اور انکی نيت برائی پر مبنی نہيں تھی۔ ليکن بری نيت پر مبنی " العلمی کی وجہ سے"انھوں نے محض 

  ا گيا ہے۔ارادے کی کمی کو دوسرے معامالت ميں قانونی کاروائی کے خالف دفاع کے طور پر تسليم نہيں کي
  

کچھ رياستوں ميں مذہبی توہين سے متعلّق شرعی قوانين کے نفاذ کے نتيجہ ميں عورتوں کے خالف بھيد بھاؤ کے واقعات 
لوگوں  25عورتوں سميت  15ميں ہوئے ايک واقعہ ميں سيالنگور کی اسالمی مذہبی کونسل نے  2000رونما ہوئے ہيں۔  

۔ 71کہ وه ايک ايسی عمارت ميں تھے جہاں شراب استعمال کرائی جارہی تھیکو صرف اس لئے حراست ميں ليا تھا کيون
۔ نائب 72مردوں پر ايسا کوئی الزام نہيں لگايا گيا تھا 10عورتوں پر اسالم کی توہين کرنے کا الزام لگايا گيا، جبکہ باقی 

صرف اس وجہ سے مسلمانوں کو "کہ وزير اعظم عبدّهللا احمد بداوی نے يہ کہتے ہوئے ان گرفتاريوں پر تنقيد کی تھی 
گرفتار کرنا کہ وه ايک ايسے ريسٹورينٹ ميں تھے جہاں غير حالل کھانے اور مشروبات استعمال کی جاتی ہيں، بالکل 

اور ان لوگوں کے خالف کسی طرح کی قانونی کاروائی ۔ يہ سبھی الزامات باآلخر ہٹالئے گئے 73"بھی صحيح نہيں ہے
۔ ليکن عورتوں کو دی جانے والی زياده سخت سزاؤں کی وجہ سے مذہبی حّکام پر جنسی تعّصب 74کا آغاز نہيں کيا گيا

  ۔75کے الزامات عائد کئے گئے تھے
  

 مناسب قانونی طريقئہ کار کا حق
مذہبی توہين اور  واوپر مذکور راجا پيٹرا کے واقعہ سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ ائی ايس اے جيسے قوانين کے تحت لوگوں ک

رياستی بنا کسی الزام يا مقدمہ کے قيد ميں رکھا جاتا ہے۔ م کے الزامات کی بنياد پر کس طرح بنا کسی قانونی جواز، شت
سطح کے مذہبی قانون نفاذ کے افسران اور اسالمی مذہبی کونسل کی نگرانی ميں باروں اور ريسٹورانوں پر مارے جانے 

انونی جواز کے گرفتار کرنے کے بعد قيد ميں رکھا گيا ہے۔ کس طرح والے چھاپوں کے نتيجہ ميں لوگوں کو بنا کسی ق
ميں سيلونگور کی اسالمی مذہبی کونسل نے بّچوں  2006کی کاروائياں منحرف مسلم فرقوں کے خالف بھی کی گئی ہيں۔ 
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ا تھا، بعد ميں لوگوں کو مبيّنہ طور پر ممنوعہ مذہبی گروپ االرقم سے تعلّق رکھنے کے شبہ ميں گرفتار کي 107سميت 
  ۔76انکے چار ليڈروں کو چھوڑ کر باقی سبھی لوگوں کو رہا کرديا گيا

  
مليشيا ميں مذہبی توہين اور شتم کے قانونوں کی وجہ سے منصفانہ مقدمہ اور مناسب قانونی طريقئہ کار کو سب سے 

کا الزام لگا کر قانونی " انحراف"پر ں زياده خطره تبديلئ مذہب کے معامالت ميں اور ان معامالت ميں ہوتا ہے جہاں لوگو
کاروائی کی جاتی ہے۔ جيسا کہ اوپر مذکور ہوا تھا، اپنے تبديلئی مذاہب کو قانونی طور پر تسليم کرانے والے سابق 

جہاں سے انھيں کسی طرح کی کوئی قانونی مدد  حاصل نہيں بھيج ديا جاتا ہے مسلمانوں کو شرعی عدالتوں کے پاس 
ٹوں کا عالوه، ممنوعہ فرقوں کو اپنے مقدمہ کی پيروی کے لئے وکيل حاصل کرنے ميں قابل ذکر رکاوہوتی۔ اس کے 

  سامنا بھی کرنا پڑسکتا ہے۔ 
  

افراد کو پچھلے ماه انکے کمپاؤنڈ پر ہوئے پرتشّدد  45ميں آسمانی مملکت نام کے ايک مذہبی گروپ کے  2005اگست 
اسالمی اصولوں کی "کے تحت ان پر  2001يرينّگانہ مجرمانہ شرعی جرائم قانون حملہ کی پاداش ميں گرفتار کيا گيا۔  ت

۔ ہيومن رائٹس واچ اور مليشين بار ايسوسی ايشن کے مطابق، اپنے مقدمہ کی 77کرنے کا الزام لگايا گيا" خالف ورزی
ا سامنا کرنا پڑا؛ مقدمہ يں شديد مشکالت کشروعات سے پہلے اپنے لئے قانونی طور پر نمائندگی حاصل کرنے ميں انھ

والے روز اس گروپ کی طرف سے بولنے کے لئے مليشيا بار ايسو سی ايشن نے دوسری رياست سے ايک وکيل حاصل 
کيا، ليکن بعد ميں اسی بار کونسل نے جج کے سامنے يہ کہہ ديا کہ ملزمين نے قانونی نمائندگی  حاصل ہی نہيں کی تھی۔ 

ليم شده وکالء اس معاملہ کی نمائندگی کرنے کے لئے تيار نہيں تھے، کيونکہ انھيں تيرنگاّنو کے شرعی طور پر تس
ان ملزموں کی طرف سے کوئی قانونی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ ۔ 78انتھاپسندوں کی طرف سے حملوں کا خوف تھا

وان ہيدی وان جوسوح ان سبھی سے انکی سنوائی تين مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد، عبيدّهللا عزيد اينڈ کمپنی فرم کے وکيل 
ملزمين کی نمائندگی کرنے کے لئے انکے وکيل صفائی کی حيثيت سے آگے آئے۔ انھوں نے جج سے يہ درخواست کی 
کہ وه اس معاملہ کی رپورٹنگ کرنے والے اخبارات کو انکا اور انکی کمپنی کا نام دينے سے منع کريں تاکہ انکی کمپنی 

  ۔79ے، ليکن انکی اس درخواست کو ماننے سے منع کرديا گياکو بليک لسٹ نہ کرديا جائ
  

تيرينگاّنو کے وکيلوں کو حملہ کا ڈر بال وجہ ہی نہيں تھا۔ اس طرح کے کالئنٹس کا دفاع کرنے کی پاداش ميں وکالء کو 
دوسرے مذہبی اس سے پہلے خوفزده کيا گيا ہے اور انھيں ڈرايا دھمکايا گيا ہے۔ مثال کے طور پر، مذہبی توہين اور 

جرائم کے ملزمين افراد کی ديوانی عدالتوں ميں نمائندگی کرنے والے وکيل ملک امتياز سرور کو ان کيسوں ميں حّصہ 
لينے کی وجہ سے موت کی دھمکياں موصول ہوئيں۔ انسانی حقوق کی بين االقوامی فيڈريشن کے مطابق، ملک کو ايک 

يہ آدمی مرده "انکا فوٹو بھی تھا جس پر يہ سرخی لگائی گئ تھی  دھمکی ای ميل کے ذريعہ موصول ہوئی جس ميں
  ۔ 80۔ يہ دھمکی دوسرے ای ميل ايڈرسوں اور موبائل فون پر متنی پيغامات کے ذريعہ بھی بھيجی گئی تھی"چاہئے

 

  نتيجہ
  

ورزياں واقع ہوئی مليشيا کے مذہبی توہين اور شتم کے قانون کے نفاذ کے نتيجہ ميں انسانی حقوق کی بے شمار خالف 
جن افراد پر اس طرح کے الزامات عائد کئے گئے ہيں انھيں ديوانی اور شرعی دونوں طرح کی عدالتوں ميں مذہب ہيں۔ 

کی آزادی اور اظہار کی آزادی کے اپنے حق سے محروم کردئے جانے کا سامنا کرنا پڑا ہے، ساتھ ہی بھيد بھاؤ اور بنا 
کاے انکے حق کی بھی خالف ورزياں کی گئيں ہيں۔ اسکے عالوه ان قوانين کا نفاذ  قانونی جواز گرفتاری سے تحفّظ

جسکی وجہ سے انکے ساتھ مذہب اور جنس کی بنياد پر مزيد امتياز کيا جاتا ہے۔  نہايت سختی کے ساتھ کيا جاتا ہے
ين کے قانون کے استعمال اسکے عالوه مذہبی اصولوں کی نہايت تنگ تعريف کو لوگوں پر تھونپنے کے لئے مذہبی توہ

کے کام ميں رکاوٹ پيدا ہوتی ہے، سياسی ميدان ميں نئے مقابل لوگوں کو بااختيار بننے  سے انسانی حقوق کی تنظيموں
ميں رکاوٹ پيدا ہوتی ہے اور بحيثيت مجموعی مليشيا کے جمھوری اور سماجی ارتقاء اور ترقّی ميں رخنہ اندازی پيدا 

  ہوتی ہے۔
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 پاکستان
 
 

 تعارف
  

پاکستان ميں مذہبی توہين کے قانون کا مسئلہ اور اظہار کی آزادی پر عائد پابندياں لگاتار سرخيوں ميں آتے رہتے ہيں، 
ميں سوشل نيٹورکنگ کی ويب سائٹ فيس  2010جس ميں بہت سے متنازعہ فيصلے بھی شامل ہوتے ہيں چاہے وه مئی 

ٹيوب پر پابندی کا معاملہ ہو يا پھر مذہبی توہين کا جرم ثابت -الی ويب سائٹ يوبک اور ويڈيو اپلوڈ کرکر دکھانے و
۔ اقليتی فرقوں کے ليڈران اور انسانی حقوق کے گروپ 1ہوجانے والوں کے لئے موت کی سزا نافذ کرنے کا معاملہ ہو

يہ قانون غير مناسب حد تک بہت لمبے عرصہ سے ملک کے مذہبی توہين کے قانون پر يہ کہتے تنقيد کرتے آئے ہيں کہ 
سخت اور ظالمانہ ہيں، انکی يہ بھی دليل ہے اقليتی گروپوں کو نشانہ بنانے اور انکے خالف اميتاز برتنے کے لئے 

يا پھر دوسرے لوگ اپنے معمولی جھگڑے برابر کرنے يا زاتی بدلہ کے استحصال کرتے ہيں، انتھاپسند ان قانونوں کا 
 ستعمال کرتے ہيں۔لئے ان قانونوں کا غلط ا

 
ميں پائے جاتے ہيں۔ ان  298-295دفعہ ، XVکے سيکشن  (PPC)مذہبی توہين کے قانون پاکستان کے تعذيری ضابطہ 

ميں بہت سارے جرائم کے کا ذکر کيا گيا ہے، جس ميں کسی عبادت کو بے حرمتی کرنا، قرآن کريم کو نقصان پہنچانا، 
مل ہے۔ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو مکمنہ طور پر جرمانوں، تھوڑی اور دہريت کے مترادف کوئی بھی عمل شا

مّدت کے لئے يا زندگی بھر کے لئے جيل، يہاں تک کہ موت کی سزا کا بھی سامنا کرنا پڑسکتا ہے؛ حاالنکہ مذہبی توہين 
بھی پھانسی نہيں دی  کے لئے بہت سے افراد کو موت کی سزا سنائی گئی ہے ليکن اس جرم کے لئے ابھی تک کسی کو

 298يا  295۔ پاکستان ميں مذہبی توہين کے لئے دائر کئے جانے والے زياده تر معامالت پی پی سی کے آرٹکيل 2گئی ہے
کے يہ سب سے زياده سخت قانون ہيں اور بين االقوامی قانونی معياروں سے يہ سب  XVکے تحت ہی آتے ہيں۔ سيکشن 
  سے کم مطابقت رکھتے ہيں۔

  
يو ايس کے ذريعہ تيار کئے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق، جسکا حوالہ ) اين جی اوس(رکاری تنظيموں غيرس

لوگوں پر مذہبی توہين کے  695کے بيچ پاکستان ميں کل مال کر  2006اور اپريل  1986ڈيپارٹمينٹ نے بھی ديا ہے، 
 ۔3ہندو تھے 10عيسائی تھے، اور  86حمدی تھے، ا 239مسلمان تھے،  362الزامات عائد کئے گئے تھے۔ ان ميں سے 

 5000کے دوران قريب  2004سے  1984نے اپنی ايک رپورٹ ميں کہا ہے کہ پاکستان ميں  ڈانپاکستانی روزنامہ 
لوگوں پر مذہبی توہين کے الزامات لگائے گئے تھے۔ مّدعا عليہ کی مذہبی تقسيم  964معاملے درج کئے گئے تھے اور 

اور  5ملين افراد پر مشتمل ہے 173۔ پاکستان کی آبادی قريب 4جسکا حوالہ اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ نے ديا تھاقريب وہی ہے 
فی صد آبادی مسلمان ہے، جس ميں زياده تر سنّی مسلمان ہيں، جبکہ شيعہ  97کی مردم شماری کے مطابق،  1998

  ۔6سائی، احمدی، پارسی اور بہائی شامل ہيںفی صد ہے۔ باقی بچی آبادی ميں ہندو، عي 20مسلمانوں کی تعداد قريب 
  

خوب کيا جاتا ہے اور اسے غير ان اعداد و شمار سے يہ واضح ہوجاتا ہے کہ پاکستان کے مذہبی توہين قانون کا استعمال 
متناسب طور پر غير مسلموں کے خالف استعمال کيا جاتا ہے۔ حاالنکہ مذہبی توہين کے خالف دنيا کے دوسرے ممالک 

ھی قانون موجود ہيں ليکن، اپنی شّدت اور مذہبی اقليتوں پر اسکے مخصوص اثرات کی وجہ سے پاکستان کا معاملہ ميں ب
  باقی ملکوں سے بالکل جدا ہے۔

  

 پس منظر
  

پچھلی کئی دہائيوں سے پاکستان قانونی اور سماجی لحاذ سے اسالمائيزيشن کے دور سے گزرا ہے، پاکستانی سماج کے 
نظريات ميں کمی آئی ہے۔ ہندوستانی بّر صغير ميں برطانوی نوآبادياتی حکومت کے خاتمہ کے بعد اندر کثريت کے 

آزادی کے بعد سے ہی، پاکستان نے سياسی لحاذ ميں ايک مسلم ملک کی حيثيت سے پاکستان کی تشکيل ہوئی تھی۔  1947
بغاوتوں کے ذريعہ بار بار حکومت بدلتی  سے بہت زياده سياسی استحکام ديکھا ہے، جہاں جمھوری انتخابات اور فوجی
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رہی۔ پاکستان کی تشکيل حاالنکہ مسلمانوں کے لئے ايک ملک کی حيثيت سے کی گئی تھی، ليکن ابتدا ميں پاکستان اصل 
يا دوسرے معنوں ميں مسلمانوں کے اعلی  علماءمعنوں ميں ايک اسالمی ملک نہيں تھا۔ تاہم يہاں کے سياسی منظرنامہ پر 

کی انکی ) اسالمی قانون(، جنھوں نے ہميشہ يہ چاہا کہ پاکستان کے قانون شريعت طبقہ، کا کافی غلبہ رہا ہے مذہبی
  ۔7ترجمانی کے مطابق بنائے جائيں

  
 1949آئين کے مسوده کی تياری کے عمل ميں رہنمائی کے مقصد سے نوآزاد پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ذريعہ 

جمھويت، مساوات، رواداری "د کی قرارداد ميں سرکاری طور پر يہ اعالن کيا گيا ہے کہ ميں منظور کئے گئے مقاص
۔ اس دستاويز ميں کثرتيت، اقليتوں کے حقوق، اور اظہار و "اور سماجی انصاف کے اسالمی نظريات پر عمل کيا جائگا۔

  ۔8عقيدے کی آزادی پر بھی زور ديا گيا ہے اور اسکا دفاع کيا گيا ہے
  

سماجی انصاف "ں پاکستان کا پہال آئين اختيار کيا گيا، حاالنکہ اس ميں يہ اعالن ضرور کيا گيا تھا کہ پاکستان مي 1965
ليکن اس ميں ظاہری طور پر ايسا کوئی ذکر نہيں کيا گيا تھا کہ پاکستانی " ملک ہوگا،" کے اسالمی اصولوں پر مبنی

ايسا "شق شامل ہے، جس ميں يہ کہا گيا ہے کہ " repugnancy ادمتض"آئين ميں ايک قانون کا اصل ماخد شريعت ہوگی۔ 
ليکن اسے نافذ کرنے " کوئی بھی قانون وضع نہيں کيا جائگا جو قرآن اور سنّت کے طے کرده احکامات کے خالف ہو،

سنبھالنے کے کا آئين دو سال بعد فوج کے اقتدار  1956۔ 8کے لئے کسی سرکاری ادارے يا شعبہ کا قيام نہيں کيا گيا تھا
شق شامل نہيں تھی اور اسالمی رياست کی حيثيت  متضادميں اپنائے گئے نئے آئين ميں  1962بعد تحليل کرديا گيا تھا۔ 

  سے پاکستان کا ذکر چند ہی جگہوں پر کيا گيا تھا۔ 
  

دباؤ کے  پاکستان کے قانون کو اسالمی رنگ دينے کے حق ميں علماء اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بڑھتے ہوئے
شق کا اضافہ کيا  متضادميں آئين کے اندر تبديلياں کی گئيں، اور اس ميں ايک نئ اور پہلے زياده سخت  1964نتيجہ ميں 

قرآن کريم اور سنّت کے ذريعہ طے کرده اسالمی تعليمات اور تقاضوں کے خالف کوئی قانون نہيں  :جس کے مطابق گيا
ئہ نظر کی  ۔ اس شق کے نفاذ کے لئے اسالمی نقط10"کو انکے مطابق بنايا جائگا۔ بنايا جائگا، اور سبھی موجوده قوانين

  ۔11ايک ايڈوائزری کونسل قائم کی گئی تھی
 

کی جنگ کے بعد، جس ميں مشرقی پاکستان الگ ہوکر موجوده بنگلہ ديش بنا تھا، پاکستان ميں اقتدار ايک نئی  1973
۔ اس نئے چارٹر ميں اسالمی نقطئہ نظر کی ئے آئين کا مسوده تيار کيا گياشہری حکومت کے ہاتھوں ميں آگيا اور ايک ن

ايڈوائزری کا نام بدل کر کونسل آف اسالمک آئڈيولوجی رکھا گيا، اور اسکی ذّمہ داريوں ميں مزيد توسيع کرتے ہوئے 
وص قانون، اسالم، يعنی کيا کوئی مخص"اسے پارليمنٹ اور صوبائی حکومتوں کو يہ مشوره دينے کا کام سونپا گيا کہ 

لفظ کی تعريف کے لئے اس " مسلمان"اور ميں اس آئين ميں ترميم ہوئی  1974۔ "قرآن اور سنّت کے برخالف تو نہيں ہے
جس کے مطابق ايسے تمام گروپ جنھيں منحرف فرقہ مانا جاتا تھا اور جو اپنے بدعتی  ميں ايک اور دفعہ شامل کی گئی

  ۔ 14کو مسلمان کہتے تھے، وه از خود ہی لفظ مسلمان کی تعريف سے باہر ہوگئے تھےنظريات کے باوجود اپنے آپ
  

اور مذہبی  15انھوں نے درميانی طبقہتک پاکستان پر حکمرانی کی تھی،  1988سے  1977جنرل ضياء الحّق جنھوں نے 
انھوں نے اسے اور تيز  شّدت پسندوں کے بيچ حمايت کرنے کے مقصد سے اسالمائيزيشن کے عمل کو جاری رکھا بلکہ

کوڈ آف کريمنل پروسيجر ميں بہت ساری تبديلياں کی گئيں، اور حدود ۔ اس مّدت کے دوران پی پی سی اور 15بھی کيا
قانون کو الگو کيا گيا، اس قانون کے تحت ناجائز جنسی تعلّقات، چوری اور شراب کی ممانعت کی خالف ورزی کرنے پر 

پی پی سی ميں پانچ آرڈينينس کا اضافہ کيا گيا تھا جن ميں مذہبی ے کی اجازت دی گئ۔ شريعت کی سخت سزائيں دی جان
اقليتوں کو صاف طور پر نشانہ بنايا گيا تھا اور توہين مذہب کو ايک جرم قرار ديا گيا تھا۔ اسکے عالوه آئين ميں ترميم 

ں کی جگہ جلد ہی وفاقی شرعی عدالت نے لے کے ذريعہ اعلی عدالتوں ميں شريعت بنچ کو متعارف کرايا گيا۔ ان بينچو
جسکے فرائض ميں آئين کو چھوڑ کر پاکستان کے باقی سبھی قوانين پر نظرثانی کرنا اور يہ ديکھنا تھا کہ يہ قانون لی 

  ۔16شريعت کے مطابق ہيں
  

ئم پر بحث کی راپی پی سی ميں حاالنکہ ہميشہ ايسی دفعات شامل رہی ہيں جن ميں مذہب کے خالف کئے جانے والے ج
اس کے بعد، مذہبی توہين ميں ہی اختيار کی گئی تھيں۔  1982گئی ہے ليکن اسالم سے متعلّق مخصوص دفعات صرف 

اور مذہب کے خالف جرائم کے لئے دی جانے والی سزاؤں ميں ضياء الحّق کے دور اقتدار ميں ترميم کی گئی اور 
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ميں شامل کيا گيا۔ ان ميں سے زياده تر تبديلياں ايک صدارتی فيصلہ زندگی بھر قيد يا موت کی سزا کے امکان کو اس 
  کے ذريعہ کی گئيں۔

  
کثرتيت کے تصّور سے پاکستان کے ہٹنے کے نتيجہ ميں اقليتوں اور مذہبی آزادی پر اسکے عموما بہت زياده شديد اثرات 

اور تشّدد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور مرتّب ہوئے۔ اسکی وجہ سے ايک ايسا ماحول پيدا ہوا جس ميں عدم رواداری 
سياسی نظام کے اندر انتھاپسندوں کے بہت زياده بڑھے ہوئے اثر اور غلبہ کی وجہ سے کثرتيت کی قدروں کا تحفّظ 
کرنے اور انھيں برقرار رکھنے کی نچلی عدالت، پوليس اور سرکاری افسران کی صالحيت پر اثر پڑا۔ جيسا کہ ايک 

منتخب نمائندوں کی يہ ذّمہ داری ہے کہ وه قانون اور نظم فراہم "اس طرف اشاره ان الفاظوں ميں کيا، تبصره نگار نے 
کريں جسکے بغير کوئی بھی عدليہ اپنا کام نہيں کرسکتی۔ آج ضلع عدالتوں کا کوئی بھی جج مذہبی توہين کے شکار 

۔ مذہبی 17" اسے نقصان پہنچاسکتے ہيںد ماّل شخص کو صرف اس خوف کی وجہ سے رہا نہيں کرسکتا کہ کہ پرتشدّ 
منتخب نمائندوں اور غير منتخب حکومتوں دونوں کو ہی نقصان ده قانونوں انتھاپسندوں کا اثر اتنا زياده ہے کہ انھوں نے 

نے کی کوشش سے انھيں روک رکھا ہے۔ سابق وزير اعظم بے ترميم کرکسی طرح کی ٹھوس کو منسوخ کرنے يا انميں 
اور سابق فوجی حکمراں پرويز مشّرف دونوں نے ہی مذہبی قانونوں ميں ترميم کے کئے اپنے عہد کا اظہار  نظير بھٹّو

کيا، ليکن مسلم مذہبی ليڈروں کی طرف سے پڑنے والے دباؤ اور انتھاپسندوں کے مظاہروں کے بعد وه دونوں بھی 
ر ميں ايک نئی ترميم کی گئی جس کے تک حمکرانی کرنے والے مشّرف کے دو 2008سے  1999۔ 18پيچھے ہٹ گئے

تحت پوليس کے لئے يہ الزمی ہوگيا کہ کسی بھی طرح کی گرفتاری کرنے سے پہلے وه مذہبی توہين کے الزامات کی 
  تحقيقات کرے، ليکن عملی ميدان ميں اس اصول پر شاذ و نادر ہی عمل کيا جاتا ہے۔ 

  
نے ميڈيا کو بتايا کہ انھيں اس سال کے اختتام تک مذہبی توہين کے  ميں اقليتی امور کے وزير شہباز بھٹّی 2010فروری 

مذہبی توہين کا کوئی بھی معاملہ درج کئے جانے سے ۔ ان مجّوزه ترميمات کے تحت 19قانون ميں تبديلی کی اميّد ہے
رنا ہوگا جس کا سامنا پہلے ايک جج اسکی تحقيقات کريگا اور الزام جھوٹا ہونے پر ان لوگوں کو بھی اسی سزا کا سامنا ک

ميں بھٹّی نے يورپين کانفرنس ميں اپنے اس اعتماد کی توثيق کی کہ  2010۔ 20مذہبی توہين کے مجرم کو کرنا پڑتا ہے
کے اختتام سے پہلے پہلے ان قوانين ميں ترميم کی جائگی، انھوں مزيد يہ بھی کہا کہ پاکستانی ارباب اقتدار نے  2010

  ۔21"کرنے کا عہد کيا ہےاس قوانين ميں ترميم "
  

پر پاکستانی حکومت نے اقوام متّحده کی انسانی حقوق کونسل کی قرادادوں کی " مذہب کی تذليل"اسی کے ساتھ ساتھ، 
انسانی حقوق کے يا دآلزاری سے تحفّظ فراہم کرنا ہے۔  نلگاتار حمايت کی ہے، جنکا مقصد کسی بھی مذہب کو توہي

تے ہوئے مذّمت کی ہے کہ يہ اظہار کی آزادی اور بنيادی حقوق کے لئے ايک خطره گروپوں نے اس کوشش کی يہ کہ
ميں پہلی قرارداد متعارف کرانے کے بعد سے ہی، پاکستان اقوام متّحده کے دوسرے فورموں ميں بھی  1999۔  22ہے

ی آن کمپليمينٹری کے تصّور کی سرگرم حمايت کی ہے اور ڈربن ريويو کانفرنس، ايڈ ہاک کميٹ" مذہب کی تذليل"
پر ہونے والی کانفرنس  20اور  19کے آرٹيکل  (ICCPR)اسٹينڈرڈس، اور شہری و سياسی حقوق کے بين االقوامی عہد 

  کے دفتر ميں بھی اس کی حمايت کی ہے۔ 2008اور انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے 
  

 مذہبی توہين کے قانون
  

ن کے قانون بہت ہی سخت ہيں۔ ان قانونوں ميں نہ صرف ايسے کسی ميں مذکور مذہبی توہي XVپی پی سی کے سيکشن 
کو مجروح کرنا ہو، يا کسی دوسرے مذہب اور " مذہبی احساسات"بھی طرح کے اظہار کی ممانعت ہے جس کا مقصد 

 بلکہ مذہبی توہين کےمذہبی عقائد کی توہين کرکر کسی مخصوص مذہبی طبقہ کے مذہبی احساسات کو پامال کرنا ہو، 
نا بھی منع ہے۔ قانون ميں قرآن کی بے حرمتی اور پيغقبر محّمد، يا انکی کسی بيوی، خاندان يا صحابہ کی بے حرمتی کر

بھی ممنوع ہے۔ پی پی سے ميں ل اکا غلط استعممقّدس شخصيتوں يا مقامات کے لئے مخصوص، خطابوں، بيانوں يا القاب 
ميں ڈالی گئی تھی۔  1986گيا تھا جبکہ سب سے زياده سخت ترميم  کے بيچ کيا 1986اور  1980ان قوانين کا اضافہ 

کی خالف شان زبان کا استعمال ايک جرم قرار ديا گيا کے تحت پيغمبر محّمد کے متعلّق کسی بھی طرح 295(C)آرٹيکل 
ئے سزا ميں وفاقی شرعی عدالت نے يہ فيصلہ ديا کہ اس جرم کے ل 1991کتی ہے۔ جسکے قيد يا موت کی سزآ دی جاس

ميں ترميم کی گئی اور نبی کے خالف اہانت آميز تبصره کرنے  295 (C)کو مزيد سخت بنايا جائے، اس کے بعد آرٹيکل 
  ۔23کے مجرم قرار دئے جانے والے لوگوں کے لئے موت کی سزا کو الزمی کرديا گيا
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 بين االقوامی قانون کے ساتھ عدم مطابقت
انی حقوق کے بين االقوامی معياروں سے نہ صرف اسلئے مطابقت نہيں رکھتے مذہبی توہين کے پاکستانی قانون انس

کيونکہ وه اظہار کی آزادی، مذہب کی آزادی اور دوسرے انسانی حقوق پر غير مناسب پابندياں عائد کرتے ہيں بلکہ اس 
ں ميں نوعالوه ان قانو وجہ سے بھی مطابقت نہيں رکھتے کيونکہ اپنے اثر کے لحاذ سے وه امتياز پر مبنی ہيں۔ اسکے

ال روکنے کے لئے کسی طرح کی بندشيں بھی نہيں ہيں، مذہبی توہين کی کوئی واضح تعريف نہيں دی عمانکا غلط است
گئی ہے، نچلی عدالتوں ميں جرم ثابت کرنے کے لئے گواه اور ثبوت کا نظام بے حد کمزور ہے، اور جرم ثابت کرنے 

اس کی وجہ سے اقليتوں کو دبانے يا ذاتی ۔ 24کا ہونا بھی ضروری نہيں ہے کے لئے کسی طرح کے مجرمانہ ارادے
فرقہ وارانہ يا مسلکی جھگڑوں کو جھگڑوں ميں بدلہ لينے کے مقصد سے ان قانونوں کا غلط استعمال ممکن ہوجاتا ہے۔ 

تعمال کيا گيا ہے، اس طرح مذہبی توہين کے قانون کو جواز کے طور پر اس ھیہوا دينے يا انھيں جائز ٹھہرانے کے لئے ب
کے معامالت ميں مذہبی توہين کے محض زبانی الزام سے ہی بھيڑ کے ذريعہ تشّدد شروع ہوجاتا ہے اور اس طرح کے 

  اگر سارے نہيں تو اکثر واقعات ميں پوليس اور سرکاری افسران اس طرح کے تشدد کو منظوری ديتے ہيں۔
  

آر کو منظوری دی اور اس معاہده ميں دئے گئے تحفّظات کو يقينی بنانے ميں پاکستان نے آئی سی سی پی  2010جون 
کے لئے اپنے عزم کا اظہار کيا۔ پاکستان کے مذہبی توہين قانونوں سے جن حقوق کی خالف ورزی ہوتی ہے ان ميں سے 

وں ميں انکو عام طور اکثر انسانی حقوق کے عالمی اعالنيہ ميں شامل ہيں اور پاکستان کے آئين اور دوسرے داخلی قانون
 پر تحفّظ ديا گيا ہے۔

 

  شفافيت کی کمی
اپنی سخت ترين سزاؤں کے باوجود، مذہبی توہين کے قانونوں ميں اس سلسلہ ميں کوئی واضح رہنمائی دی گئی ہے کہ 

ديا اس قانون کی خالف ورزی کس چيز سے واقع ہوگی۔ يہ فيصلہ کرنے اختيار پوليس اور عدليہ کے افسران پر چھوڑ 
گيا ہے، جو اس سلسلہ ميں اکثر اپنے ذاتی نظريات اور اسالم کی اپنی خود کی ہی ترجمانی پر بھروسہ کرتے ہيں۔ ايک 
تبصره نگار نے اس بارے ميں بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ، پاکستان کے توہين مذہب مخالف قانون ميں کيا آتا ہے اور 

ينی سوال ہے، اور چونکہ قرآن يا دوسرے ماخذ ميں اس جرم کی کوئی کيا نہيں آتا يہ طے کرنا الزمی طور پر ايک د
۔ اس قانون کے مبھم ہونے کا يہ 25واضح لکھی ہوئی تعريف موجود نہيں ہے، لھاذا اس سوال کا کوئی حل ہی نہيں ہے

وانين کا ن قفائده ہے کہ اپنے ذاتی جھگڑوں کو حل کرنے اور جب جی چاہے مذہبی اقليتوں کو نشانہ بنانے کے لئے ا
  استعمال کيا جاتا ہے۔ 

  
اس کے عالوه پاکستان کے مذہبی توہين کے قانون يہ فرق کرنے ميں بھی ناکام ہيں کہ مذہبی توہين کے عناد پر مبنی اور 

يہ ايک ايسا ضروری  –جان بوجھ کر کئے جانے والے کام کونسے ہيں اور غير ارادة کئے جانے والے کام کونسے ہيں 
ميں حاالنکہ يہ  (A) 295اور  295ی گنجائش سبھی طرح کريمنل قانون ميں رکھی جاتی ہے۔ آرٹيکل فرق ہے جسک

اور ايسے کام جنکا مقصد کسی بھی طبقہ کے مذہب کی توہين " جان بوجھ کر اور عناد پر مبنی کام"واضح کيا گيا ہے کہ 
دوسرے آرٹيکلوں ميں اس طرح کی کوئی  کے XVکرنا ہو، مجرمانہ عمل مانے جائنگے، ليکن پی پی سی کے سيکشن 

  زبان استعمال نہيں کی گئی ہے۔
  

 2001قانون کے اندر اس خامی کے اثرات انور کينيتھ کے کيس ميں واضح تھے، يہ ايک پاکستانی عيسائی تھا جسے 
کيا تھا اور مذہبی ميں عيسائی پمفليٹ تقيسم کرنے اور يہ دعوی کرنے کے لئے کہ پيغمبر محّمد جھوٹے نبی تھے، گرفتار 
۔ کينيتھ نے يہ 26توہين کا الزام لگايا گيا تھا، مذکوره جرم پاکستان ميں مذہبی توہين کی سب سے زياده سنگين شکل ہے

۔ اس کيس سے قريبی 27بھی دعوی کيا کہ وه عسی مسيح کا اوتار ہے اور اس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی
مبيّنہ نے ۔ اسکی وکيل ساديہ خالد 28ے مطابق، وه شديد نفسياتی مسائل سے دوچاره تھاطور پر وابستہ بہت سے ذرائع ک

طور پر اسکی جانچ کرائے جانے کی بھی درخواست کی تھی تاکہ يہ طے کيا جاسکے کہ آيا وه مقدمہ کا سامنا کرنے 
ہ دليل دی کہ کينيتھ نے ج نے يذہنی طور پر تيار ہے يا نہيں، ليکن انکی يہ درخواست رّد کردی گئی تھی۔ جکے لئے 

چونکہ پہلے ہی يہ اقرار کرليا ہے کہ اس نے پيغمبر محّمد کے جھوٹا ہونے کا اعالن کيا تھا، اسلئے اسکی دماغی حالت 
کسی کافر "۔ خالد نے مبيّنہ طور پر اس بات پر زور ديا تھا کہ مذہبی توہين کے اسکے بيانات 29کوئی اہميت نہيں رکھتی
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۔ ليکن 30ک بيمار انسان کی خبطی بکواس تھیاي"نہيں تھی بلکہ يہ " ی جانے والی نفرت انگيز بے حرمتیکے ذريعہ ک
سے بين االقوامی قانون کی مستند و معتبر ترجمانی  1999 ۔31ميں کينيتھ کو موت کی سزا سنادی گئی 2002پھر بھی 

اغی صالحيت رکھنے والے لوگوں پر موت کی سزا ميں يہ واضح کرديا گيا ہے کہ دماغی کمی، دماغی خلل يا محدود دم
  ۔32کا انطباق نہيں ہونا چاہئے

  

  غلط استعمال روکنے کے لئے حفاظتی بندشوں کی کمی
پاکستان کے مذہبی قانونوں کا استعمال کثرت سے بدلے لينے، کاروبار اور تجارت ميں دوسرے فريق پر دباؤ بنانے يا 

رے معاملوں ميں کيا جاتا ہے جنکا مذہبی توہين سے بالکل بھی کوئی تعلّق نہيں زمينی تنازعوں اور بہت سے ايسے دوس
ہوتا۔ علمی ماہرين، شہری سوسائٹی کے کارکنوں اور صحافيوں سميت بہت سے ناقدين کا يہ کہنا ہے کہ، زياده تر 

  ۔33کا استعمال درپرده مقاصد کے لئے کيا جاتا ہےمعاملوں ميں مذہبی توہين کے الزامات 
  

عہ چوری کے ايک مبيّنہ معاملہ کو درج کرنے سے صرف ميں پوليس نے شاہد مسيح اور محّمد غفّار کے ذري 2006
۔ انسانی حقوق کے 34اسلئے منع کرديا کيونکہ شکايت کننده ارشد خان نے اس سلسلہ ميں ناکافی شواہد فراہم کئے تھے

وه چوری کے بجائے ان دونون کے خالف مذہبی توہين کی  ايشين کميشن کے مطابق، پوليس نے خان کو يہ مشوره ديا کہ
۔ اس کے بعد ارشد خان نے پوليس ميں مبيّنہ طور پر ايک شکايت درج کی اور اس ميں يہ الزام 35شکايت درج کرادے

 لگايا کہ ان دونوں افراد نے ايک اسالمی مذہبی مواد چوری کرنے کے بعد سے جالديا۔ يہ جانتے ہوئے کہ يہ الزامات
کے تحت مذہبی توہين کے الزام پر  XVجھوٹے اور گھڑے ہوئے ہيں، پوليس نے مسيح اور غفّار کو پی پی سی کی دفعہ 

۔ ايک دوسرے معاملہ ميں 37۔ بعد ميں ان دونوں افراد کو ان الزامات سے بری کرديا گيا اور رہا کرديا گيا36گرفتار کرليا
کے تحت مذہب کی مبيّنہ توہين  (C) 295ماسٹر پرويز مسيح کو آرٹيکل سيالکوٹ کے ايک عيسائی ہائی اسکول کے ہيڈ 

۔ مختلف رپورٹوں کے مطابق، مسيح کے اسکول کی وجہ سے پيدا ہونے والے 38ميں گرفتار کيا گيا تھا 2001کے لئے 
ھوٹا الزام مقابلہ سے ناخوش ہوکر اسی عالقہ کے ايک دوسرے اسکول کے مالک محّمد ابراہيم نے مسيح کے خالف يہ ج

  ۔39گھڑا تھا
  

مذہبی توہين کے معامالت درج کرنے کے لئے ضروری شواہد کی کم سے کم حد، اور ساتھ ہی اس جرم کی سنگين 
تک، جب قانونی  2004نوعيت دونوں مل کر اس قانون کے غلط استعمال کے امکان کو اور بھی خطرناک بناديتے ہيں۔ 

ا کہ مذہبی توہين کے الزامات پر کسی بھی فرد کو گرفتار کرنے سے پہلے ايک ترميم کے ذريعہ يہ الزمی کرديا گيا تھ
سينئير پوليس آفيسر اسکی تحقيقات کرے، کسی بھی شخص کو کسی بھی معتبر انسان کے ذريعہ محض الزام لگائے 

ايک مثتب فيصلہ ميں، ميں  2007۔40جانے پر گرفتار کيا جاسکتا تھا اور اس پر مذہبی توہين کا الزام لگايا جاسکتا تھا
پنجاب ہائی کورٹ نے ايک مّدعا عليہ کے خالف لگائے گئے مذہبی توہين کے معاملہ کو عدالت کے سامنے پيش کئے 
جانے کے لئے نااہل قرار ديديا، عدالت نے اسکی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ پوليس اس الزام کی تحقيقات کرنے اور اسکے 

تاہم يہ ايک استثنائی معاملہ ہی تھا دستور اسکے برعکس ہی ہے۔ بعض  ۔41ہی تھیلئے ٹھوس ثبوت النے ميں ناکام ر
معامالت ميں پوليس افسران کے پاس مؤثّر تحقيقات کرنے کے لئے مناسب وسائل درکار نہيں ہوتے ہيں۔ پوليس افسران 

بی توہين کے مبيّنہ ملزموں کی کو اسالمی بنياد پرستوں کے ذريعہ ڈرايا دھمکايا اور خوفزده بھی کيا جاتا ہے جو مذہ
  گرفتاری کی مانگ کرتے ہيں قطع نظر اس سے کہ انکے خالف کوئی ٹھوس ثبوت موجود بھی ہے يا نہيں۔

  
ميں مذہبی توہين کے  2008اس طرح کے دباؤ کی رپورٹيں روبن سردار کے معاملہ ميں بھی موصول ہوئی تھيں جنھيں 

پر الزام لگانے والے شخص نے سردار کے ميڈيکل کلينک کے باہر اپنا جوتوں کا سردار  الزام پر گرفتار کيا گيا تھا۔ 
اسٹال لگانے کی کوشش کی تھی، ليکن اس سے اسے ہٹالينے کے لئے کہا گيا تھا۔ اس کے بعد اس نے ڈاکٹر کے خالف 

ہ دھمکی دی کہ اگر شکايت درج کی اور يہ دعوی کيا کہ ڈاکٹر نے پيغمبر محّمد کی شان ميں گستاخی کی تھی اور ي
پوليس نے اسے گرفتار نہيں کيا تو وه سردار کے گھر کو آگ لگاديگا اور اسکے گھر والوں کا قتل کرديگا۔ اسکے بعد 

  ۔42سردار کو گرفتار کرليا گيا اور بنا کسی ابتدائی تحقيقات کے ان پر مذہبی توہين کا الزام عائد کرديا گيا
  

ميں، احمديہ فرقہ کے پانچ لوگوں کو مبيّنہ طور پر ايک مسجد کے غسلخانہ کی  ميں ايک دوسرے واقعہ 2009جنوری 
اس واقعہ کے بارے ميں بہت سی رپورٹوں ميں يہ ۔ 43ديوار پر پيغمبر محّمد کا نام لکھنے کے جرم ميں گرفتار کرليا گيا

ں تھے اور انھيں گرفتار کرنے سے کافی شواہد موجود نہيکہا گيا ہے کہ ان افراد کو اس جرم ميں ماخوذ کرنے کے لئے 
کے مطابق، جنگجو اسالم  (AHRC)پہلے پوليس نے کسی طرح کی تحقيقات انجام نہيں ديں۔ ايشين ہيومن رائٹس کميشن 



A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT     PAKISTAN     6 
 

پسندوں نے پانچوں احمديوں کو قيد کرنے کے لئے پوليس پر دباؤ ڈاال اور اور پورے شہر کو بند کرانے اور احمدی فرقہ 
  ۔44وں کو جالڈالنے کی دھمکی دیکے افراد کے گھر

  
کی طرف سے مقدمہ کے دوران بھی دھمکياں دی جاتی ہيں اور خوفزده کيا جاتا ہے۔ ايسے وکيل  وںاسالمی انتہاپسند

جنھوں نے مذہبی توہين کے مبيّنہ معاملوں ميں مقدمہ لڑنے سے منع کيا ہے انھيں ڈرايا دھمکايا گيا ہے، بلکہ انھيں تشّدد 
سے مذہبی توہين کی شکايتوں کی اچھّی طرح  ، حّکامہ بنايا گيا ہے۔ اس کا نتيجہ يہ ہے کہ جيوڈيشيل افسرانتک کا نشان

چھان بين کرنے کی مانگ کرنے اور حقائق کا تنقيدی جائزه لينے کے لئے کہے بغير مذہبی توہين کی شکايتوں کو پہلی 
اور مناسب قانونی طريقئہ کار کے حق کی خالف ورزی  ہی نظر ميں قبول کرليتے ہيں، اور اس طرح منصفانہ مقدمہ

کرتے ہيں۔ اس طرح کے معاملوں چونکہ سزائيں بہت سنگين ہوتی ہيں، اس لئے ان پروسيجرل خاميوں کی وجہ سے اور 
  بھی زياده مسئلہ پيدا ہوجاتا ہے۔ 

  

 غير متناسب سزائيں
ے والی سزائيں اور جرمانے انتھائی سخت ہيں جس پاکستان کے مذہبی توہين قانون کی خالف ورزی کے لئے دی جان

ميں پاکستان کی  1919سے انسانی حقوق کی بہت سے ممکنہ خالف ورزياں ہوتی ہيں۔ جيسا کہ اوپر ذکر کيا گيا تھا، 
وفاقی شرعی عدالت نے يہ فيصلہ ديا تھا کہ پيغمبر محّمد کی شان ميں گستاخی کی سزا صرف اور صرف موت ہے اور 

مذہبی توہين کے الزامات کی وجہ سے بہت سے مّدعا عليہ کو موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ حاالنکہ ۔ 45نہيںکچھ بھی 
  اس جرم کے لئے ابھی تک کسی کو پھانسی نہيں دی گئی ہے ليکن بہت سے لوگ موت کی چوکھٹ پر ہيں۔۔

  
وام متّحده نے اس پر عمل درآمد پر کچھ بين االقوامی قانون ميں موت کی سزا پر پابندی عائد نہيں کی گئی ہے ليکن اق

۔ اقوام متّحده کی 46کے لئے ہی مخصوص کيا ہے" انتھائی شديد جرائم"الزمی تحديدات عائد کی ہيں اور اسے صرف 
کی اکثر و پيشتر تعريف کی ہے اور يہ واضح کيا ہے کہ اس کا مطلب وه " انتھائی شديد جرائم"انسانی حقوق کونسل نے 

 6۔ اقوام متّحده کی انسانی حقوق کميٹی کے عمومی تبصره نمبر 47کی وجہ سے زندگی کو نقصان پہنچتا ہےجرائم ہيں جن
کو محدود انداز ميں پڑھا جائے اور " انتھائی شديد جرائم"کميٹی کا يہ ماننا ہے کہ لفظ "ميں بھی اسی طرح کا ذکر ہے کہ 

۔ غيرقانونی 48ائی استثنائی قدم کے طور پر ہی دی جائےاسکا مطلب يہ ہونا چاہئے کہ موت کی سزا صرف ايک انتھ
طريقہ سے فوری يا من مانے طريقہ سے موت کی سزا کے بارے ميں اقوام متّحده کے اسپيشل نمائنده نے اپنی رپورٹ 

 انسانی حقوق کے بين االقوامیميں يہ پايا تھا کہ کسی بھی صورت ميں اور کسی بھی جرم کے لئے موت کی الزمی سزا 
جن  ۔ اسی مطالعہ ميں اس نمائنده نے بہت سی ايسی مثاليں بھی پيش کی ہيں49قانون سے کبھی بھی مطابقت نہيں رکھتی

ميں انسانی حقوق کونسل نے اپنی تشويشات پيش کی ہيں کہ موت کی سزا پانے والے جرائم انتھائی مبھم ہيں، انکی 
ايسی وسيع اصطالحات سے گھری ہوئی ہيں کہ موت کی سزا کا  تعريف بہت ڈھيلے ڈھالے انداز ميں کی گئی ہے اور وه

۔ پی پی سی 50نفاذ الزمی طور پر موت کی سزا دينے والے کے شخصی اور ذاتی پيمانوں کے ماتحت ہوکر ره جاتا ہے
ائے ميں يہ سبھی خامياں موجود ہيں۔ اور جيسا کہ مذہب يا عقيدے کی آزادی کے بارے ميں اپنی ر (C) 295کے آرٹيکل 

مذہبی توہين کے لئے موت کی سزا کا نفاذ غير متناسب ہے بلکہ ناقابل "پيش کرنے والے ايک سابق نمائنده کا کہنا ہے، 
  ۔51قبول ہے

  
جيسا کہ اوپر ذکر کيا گيا ہے، مذہبی توہين کے معاملوں ميں مناسب قانونی طريقئہ کار اور منصفانہ مقدمہ کے اصولوں 

کہ اقوام متّحده کے ممبر ممالک نے يہ واضح کرديا ہے کہ موت کی سزا سے نپٹتے وقت اس پر عمل نہيں کيا جاتا، جب
موت کی سزا صرف اس وقت ہی دی جائے جب ايک بااختيار عدالت : طرح کی ضمانتوں کا لحاذ رکھنا بہت ضروری ہے

ايمانداری سے بروئے کار  نے منصفانہ مقدمہ کے سبھی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اور قانونی طريقئہ کار کو پوری
التے ہوئے اپنے حتمی فيصلہ ميں موت کی سزا دينے کا فيصلہ کيا ہو، اور شہری و سياسی حقوق کے بين االقوامی عہد 

  "52ميں دئے ہوئے اصولوں کے کا کم سے يا اس کے مساوی دھيان رکھا گيا ہو 14کے آرٹيکل 
  

 انسانی حقوق سے استفاده پر اثر
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  زادیبھيد بھاؤ سے آ
پاکستان کے مذہبی توہين قانون سے انسانی حقوق کی سب سے زياده خالف ورزی مذہب يا عقيدے پر مبنی بھيد بھاؤ کی 
وجہ سے ہوتی ہے۔ اس قانون کی وجہ سے بھيد بھاؤ کے طريقوں کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور 

تی مذاہب کے ماننے والوں کے خالف استعمال کرنے کا موقع انتھاپسندو اور موقع پرستوں کو حکومت کی طاقت کو اقلي
وه عدم رواداری کے جذبہ کو ايک "جيسا کہ انسٹی ٹيوٹ برائے مذہبی و عوامی پاليسی نے استدالل کيا ہے، مل جاتا ہے۔ 

جس طرح سے  ۔ مزيد برآں يہ بھيد بھاؤ کئی سطحوں پر کيا جاتا ہے۔ يہ قانون53" مقصد پورا کرنے کا ذريعہ ديتے ہيں
، مذہبی اقليتی گروپوں کو انکے عقائد کی )خاص طور پر احمديوں کے خالف(لکھے گئے ہيں وه خود امتياز پر مبنی ہے 

وجہ سے نشانہ بنانے کے لئے انکا غلط استعمال کيا جاتا ہے، ور وه لوگ جن پر مذہبی توہين کا الزام لگايا جاتا ہے انھيں 
  ے کلنک کی وجہ سے سماج کی مزيد نفرت اور غّصہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔اس الزام کی وجہ سے لگنے وال

  
جيسا کہ اوپر ذکر کيا گيا، مذہبی توہين کے الزامات کا دفاع کرنے والوں ميں مسلمانوں اور غير مسلموں کا تناسب يہ 

تک استعمال کيا جاتا ہے۔ واضح کرتا ہے کہ مذہبی اقليتوں کو قانونی طور پر کچلنے کے لئے ان قانونوں کا کس حد 
پاکستان ميں مذہبی توہين کے "پاکستان کے وزير برائے اقليتی امور، شہباز بھٹّی نے عوام کے بيچ يہ استدالل کيا تھا کہ 

۔ اس سے سب سے زياده احمدی متائثّر ہوتے ہيں اور 54قانون کا استعمال اقليتوں کو خوفزده کرنے کے لئے کيا جاتا ہے
  ئی۔انکے بعد عيسا

  
تاہم مسلمان بھی اس سے مستثنی نہيں ہيں۔ پچھلی دو دہائيوں کے دوران درج کئے گئے مذہبی توہين کے معامالت ميں 
سے قريب آدھے معامالت مسلمانوں کے خالف درج کئے گئے تھے، جن ميں شعيہ اور سنّی دونوں مسلمان شامل ہيں۔ 

ميں اپنی ايک رپورٹ ميں کہا تھا کہ، مذہبی توہين کے   2006 نے )ايچ آر سی پی(پاکستان کے ہيومن رائٹس کميشن 
جھوٹے الزامات کا شکار حاالنکہ زياده تر اقليتی گروپ ہوتے ہيں ليکن پچھلے کچھ سالوں ميں ايسے واقعات کی مثاليں 

ذہبی بھی کافی زياده بڑھی ہيں جہاں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ معمولی جھگڑوں ميں حساب برابر کرنے کے لئے م
۔ شيعہ مسلمان اپنے آپ ميں خود ايک مذہبی اقليت ہيں اور سنّی انتھاپسندوں 55انون کا غلط استعمال کيا گيا ہےتوہين کے ق

۔ تاہم سنّی اور شعيہ مسلمانوں کے خالف مذہبی توہين کے 56کی طرف سے انھيں وقتا فوقتا حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے 
قہ وارانہ اختالفات کی وجہ سے اتنا زياده نہيں ہوتا جتنا کہ آپسی جھگڑوں کی وجہ سے قانون کا استعمال مسلکی اور فر

  ہوتا ہے۔ 
  

قطع نظر اس سے کہ ان الزامات کے پيچھے کونسے مقاصد کارفرما ہوتے ہيں يا ان قانونی کيسوں کے کيا نتائج برآمد 
نھيں مالزمتوں ميں امتياز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انھيں ہوتے ہيں، جن لوگوں پر مذہبی توہين کا الزام عائد کيا جاتا ہے ا

کميونٹی ميں انکو الگ تھلگ کرديا جاتا ہے اور يہاں تک کہ انکو جسمانی تشّدد تک کا نشانہ بنايا جاتا انکے پڑوس اور 
ف ميں ہے يا ناراض بھيڑ کے ذريعہ انھيں قتل کرديا جاتا ہے، جسکی وجہ سے ايسے بہت سے لوگ اپنی زندگی خو

ميں مذہبی توہين کا الزام لگايا  2003۔ الہور کے ايک عيسائی انور مسيح کا معاملہ، جس پر 57جينے پر مجبور ہوتے ہيں
گيا تھا، اس کی ايک بہت ہی واضح مثال پيش کرتا ہے کہ ايسے لوگوں کو کس طرح داغ اور کلنک کے ساتھ جينا پڑتا 

ئيوں کے بعد، مسيح کو سبھی الزامات سے بری کرديا گيا اور اسے جيل سے ميں، اپنے مقدمہ کی تمام کاروا 2004ہے۔ 
 2007۔ 58رہا کرديا گيا، ليکن اسے ملنے والی موت کی دھمکيوں کی وجہ سے وه چھپ چھپ کر جينے پر مجبور ہوگيا
ہ طور پر ميں اسکو ايک فيکٹری ميں اسکی مالزمت سے صرف اسلئے برطرف کرديا گيا کيونکہ اسکے آجر کو مبيّن

۔ 59ايک مذہبی توہين کے مجرم کو مالزمت دينے کی وجہ سے مسلم انتھاپسندوں کی طرف سے دھمکياں مل رہی تھيں
اين جی او انٹرنيشنل کرسچين کنسرن کے مطابق، اپنی حفاظت کے ڈر کی وجہ سے مسيح ايک گاؤں سے دوسرے گاؤں 

۔ ايک الگ واقعہ 60ں اسے شديد مشکالت کا سامنا کرنا پڑامنتقل ہونے پر مجبور ہوگيا، اور روزگار حاصل کرنے مي
ميں بری  2006ميں مذہبی توہين کا الزام لگايا گيا تھا اور جنھيں باآلخر  1999ميں دو اور عيسائيوں کو بھی، جن پر 

  ۔61کرديا گيا تھا، اپنی اس آزمائش کی وجہ سے بے روزگاری اور غربت کا سامنا کرنا پڑا تھا
  

بھيد بھاؤ کا سامنا نہ صرف ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جن پر مذہبی توہين کا الزام عائد کيا جاتا ہے بلکہ  اس طرح کے
انکے خاندان والوں کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان ميں سے کچھ کو تو بعض معامالت ميں اپنے گھروں سے 

يونس شيخ کا معاملہ، جسے آگے باکس ميں تفصيل سے بيان  بھاگ کر اپنے آپکو کہيں چھپانا پڑا۔ فزيالوجی کے پروفيسر
کيا گيا ہے، ايسا ہی ايک معاملہ ہے۔ مذہبی توہين کے الزامات سے بری کردئے جانے اور جيل سے رہائی حاصل ہونے 
کے بعد، شيخ کو ان مذہبی ليڈروں کی طرف سے موت کی بہت سی دھمکياں ملنی شروع ہوگئيں جو انکے خالف مذہبی 



A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT     PAKISTAN     8 
 

ہين کے الزامات لگانے ميں شريک تھے۔ اپنی حفاظت کے خوف سے، وه بھاگ کر يورپ جانے پر مجبور ہوئے اور تو
عيسائی ہيڈماسٹر پرويز مسيح کو بھی مذہبی توہين کے الزامات باآلخر انھوں نے سوئٹزرلينڈ ميں سياسی پناه حاصل کی۔ 

نا پڑا تھا۔ يو ايس اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کے مطابق، مسيح نے سے اپنے آپکو بری کردئے جانے کے بعد چھپنے پر مجبور ہو
ميں چھپ کر جينے پر مجبور ہوں۔ ميں کسی بھی عوامی جگہ پر چل پھر نہيں سکتا۔ "، ايسسٹ نيوز سروس کو بتايا تھا

بنياد پرست مسلمانوں کے حملوں کے ڈر کی وجہ سے ميرے رشتہ داروں تک نے مجھے چھوڑ ديا ہے، اور وه اب 
۔ ايک دوسرے کيس ميں، شاہد مسيح کو، جسے محّمد غفّار کے ساتھ مذہبی 62ے سے مزيد ميل جول نہيں رکھتےمجھ

مواد کی بے  حرمتی کے ايک جھوٹے معاملہ کا الزام لگايا گيا تھا، اپنی گرفتاری کے چار ماه بعد جيل سے رہا کرديا 
مہ کے دوران اپنے گھر والوں کے ساتھ مبيّنہ طور پر صرف گيا، جبکہ اس کا مقدمہ ابھی بھی چل رہا تھا۔ وه اپنے مقد

ايے ايچ آر سی انے اپنی  ۔63اس خوف کی وجہ سے نہيں ره سکا کہ مسلم انتھاپسند انکے گھروں پر حملہ کردينگے
رپورٹ ميں لکھا ہے کہ مسيح اور اسکے ساتھی مّدعا عليہ کے خالف لگے الزامات کے بعد، ناراض بھيڑ نے انکے 

۔ يو ايس کميشن برائے بين االقوامی مذہبی 64ں کو سب طرف سے گھير ليا اور انکے خاندان والوں کو دھمکياں ديںگھرو
، بری ہوجانے والے سبھی لوگوں کو ياتو چھپنے پر مجبور ہونا پڑا ميں قريب قريب سبھی معاملوںآزادی کے مطابق، 

  ۔65وف کی وجہ سے انھيں ملک سے باہر پناه لينی پڑی ہےہے يا مذہبی طور پر جذباتی انتھاپسندوں کے حملوں کے خ
  
  
  يونس شيخ کا کيس] پاب آؤٹ باکس[
  

يونس شيخ کے معاملہ نے دنيا بھر کی توّجہ حاصل کی تھی اور يہ واقعہ پاکستان کے مذہبی توہين قانون کی وجہ سے 
ال پيش کرتا ہے۔ شيخ جو اسالمآباد کے ہونے والی انسانی حقوق کی وسيع تر خالف ورزوں کی ايک بہت ہی شاندار مث

ميں مذہبی توہين کے الزام ميں گرفتار ہوکر قيد ميں ڈالے گئے تھے۔  2008ايک ميڈيکل کالج ميں پروفيسر تھے، اکتوبر 
 ان پر انکے ہی ايک طالب علم نے يہ الزام عائد کيا تھا کہ انھوں نے پيغمبر محّمد کی شان ميں اہانت آميز تبصره کيا تھا

کی خالف ورزی کی تھی۔ شيخ نے قريب تين سال قيد ميں گزارے  (C) 295اور پاکستان کے تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل 
  ۔66اس دوران ان کے کيس کی اصليت کھلتی چلی گئی، ان تين ميں سے ڈھائی سال انھوں نے قيد تنہائی ميں گزارے تھے

  
کہ يہ معاملہ مذہبی توہين کا نہيں تھا بلکہ کشمير کے بارے  نظريہ پر زور ديا اس اپنے کيس کے دوران شيخ نے اپنے

۔ 67ميں انکے سياسی نظريات سے متعلّق ہے، کشمير ايک متنازعہ خطّہ ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے بيچ بٹا ہوا ہے
ذہبی توہين مبين االقوامی انسانی اور اخالقی يونين اور جيل سے خود شيخ کے ذريعہ لکھے گئے ايک خط کے مطابق، 

کے الزامات کے تحت اپنی گرفتاری سے ٹھيک چند روز پہلے ہی انھوں نے جنوب ايشيائی يونين کی ايک ميٹنگ ميں 
اس ميٹنگ ميں، جس سے پاکستان کی ملٹری انٹيلی جينس سروس کے ايک افسر نے بھی خطاب کيا تھا، شرکت کی تھی۔ 

ر کے اندر ہندوستان اور پاکستان کے بيچ الئن آف کنٹرول کو ايک شيخ نے اپنے اس نظريہ کا اظہار کيا تھا کہ کشمي
۔ اس کے دو روز بعد ہی، شيخ کے ايک طالب علم نے، جو اس ميٹنگ ميں 68مستقل بين االقوامی سرحد تسليم کرليا جائے

بی عالم کے پاس وزارت خارجہ کا ايک مالزم بھی تھا، انکے خالف مذہبی توہين کا ايک کيس تيار کيا اور اسے ايک مذہ
  لے گيا، جس نے اس ميں مزيد تفصيالت کا اضافہ کيا اور پوليس کے پاس کيس درج کراديا۔

  
اس معاملہ کی پہلے سنوائی کرنے والی نچلی عدالت نے پايا کہ مذہبی عالم کی شہادت کانوں سنی ہے اور بے ربط ہے، 

مذہبی نے بر کو کالس سے غائب تھا، يعنی وه دن جب شيخ اکتو 2عدالت نے يہ بھی پايا کہ شکايت کرنے واال طالب علم 
توہين کرنے والے تبصرے کئے تھے۔ تاہم بعد ميں دو اور طلبا سامنے آئے اور انھوں نے يہ دعوی کيا کہ انھوں نے يہ 

اکتوبر کے مخصوص وقت ميں انھوں نے کوئی  2تبصرے سنے تھے۔ شيخ نے اپنی شہادت تيار کی اور يہ دکھايا کہ 
يکچر ديا ہی نہيں تھا، انھوں نے يہ دليل دی کہ اس طرح کا واقعہ نہ صرف يہ کہ سرے سے واقع ہی نہيں ہوا تھا، بلکہ ل

يہ ثابت کرنے کے لئے بھی کوئی شہادت سرے سے موجود ہی نہيں ہے کہ انکا کوئي بھی تبصره کسی بھی وقت مذہبی 
  توہين پر مبنی رہا ہے۔ 

  
کی خالف ورزی کا مجرم پايا گيا اور انھيں موت کی سزا سنائی گئی۔ اس مقدمہ کے  (C) 295 دريں اثنا، شيخ کو آرٹيکل

دوران انھيں اور دوسرے لوگوں کو مذہبی انتہا پسندوں کے ذريعہ کس طرح سے ڈرايا دھمکايا اور خوفزده کيا گيا اسے 
ئيں کہ باآلخر اس مقدمہ کی کاروائی کو انکے وکيلوں کو اتنی دھمکياں دی گانھوں نے بہت ہی تفصيل سے بتايا ہے۔ 

راولپنڈی جيل ميں منتقل کيا جانا پڑا۔ شيخ نے اس فيصلہ کے خالف اپيل کی اور مقدمہ پھر سے شروع کيئے جانے کے 
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ميں، انکے دوباره مقدمہ کی دو سنوائيوں کے بعد، انھيں سبھی الزامات سے بری کرديا گيا  2003احکامات دئے گئے۔ 
کسی خفيہ مقام پر رہا کيا جائے، رہا کرديا گيا۔ انکی حفاظت کے ڈر سے، جج نے يہ حکم ديا کہ انھيں اور جيل سے 

اسکے عالوه انھيں پوليس کا ايک محافظ بھی فراہم کرايا گيا۔ سوئٹزرلينڈ ميں پناه حاصل کرنے سے پہلے شيخ کئی 
  مہينوں تک پاکستان ميں چھپ چھپ کر زندگی جيتے رہے۔ 

  
  :بارے ميں مزيد معلومات حاصل کرنے کے لئے نيچے دئے ہوئے لنک پر جائيں اس کيس کے

  
  ۔2004، 2003يونس شيخ آزاد، نيوز ريليز، جنوری "انٹرنيشنل ہيومينسٹ اينڈ ايتھيکل يونين، 
http://www.iheu.org/node/271. 

  
M. Younus Shaikh, “Blasphemy—My Journey through Hell,” Mukto-Mona, no date, http://www.mukto-
mona.com/Articles/Younus_Sheikh/blasphemy.htm. 
 
 

 اظہار کی آزادی
ن کے قانون حاالنکہ پاکستان کے قانونی نظام کی ايسی ميں پائے جانے والے مذہبی توہي XVپی پی سی کے سيکشن 

  20اور  19واحد دفعات نہيں ہيں جو اظہار کی آزادی پر تحديدات عائد کرتی ہيں، ليکن يہ آئی سی سی پی آر کے آرٹيکل 
ف ورزی ميں فراہم کی گئی آزادانہ اظہار کی ضمانت کی کھلی خال 19اور انسانی حقوق کے عالمی اعالنيہ کے آرٹيکل 

ان قوانين کا ظاہری مقصد کچھ مخصوص قسم کے بيانوں اور اظہار پر پابندی لگانا ہے، ليکن انکا استعمال  ۔69کرتی ہيں
کتابوں، فلموں اور دوسرے وسائل پر پابندی لگانے کے لئے کيا جاتا ہے، جس سے ايک ايسا ماحول پيدا ہوتا ہے جو عدم 

  ۔70ّدد کے لئے زياده سازگار ہوتا ہےرواداری اور فرقہ وارانہ و مسلکی تش
  

کے عنوان سے ايک کتاب لکھی جس ميں انھوں نے يہ دليل دی  Satanic Clericشيطانی ماّل مصنّف يونس شيخ نے 
کچھ تاريخی اماموں کو تھی کہ زنا کے لئے سنگساری کی سزا کا قرآن ميں کہيں ذکر نہيں کيا گيا ہے اور انھوں نے 

ميں گرفتار کرنے کے بعد مذہبی توہين کا الزام عائد کيا گيا اور  2005ے عّزتی کی۔ انھيں اگست يہودی بتاکر انکی ب
باآلخر انکا جرم ثابت کرنے کے بعد انھيں زندگی بھر قيد کی سزا دی گئی۔ انھوں نے اس فيصلہ کے خالف اپيل کی ليکن 

  ۔71ميں انکا معاملہ ابھی بھی التوا ميں پڑا ہوا تھا 2010
 

دی فرنٹير ۔ پاکستانی روزنامہ 72يوں کی زبان بند کرنے کے لئے بھی مذہبی توہين کے قانون کا استعمال کيا گيا ہےصحاف
 2001کے سب ايڈيٹر منّور محسن پر اپنے اخبار کے ادارتی صفحہ پر مذہبی توہين پر مبنی خط شائع کرنے پر پوسٹ 

مسلمان يہوديوں سے نفرت کيوں "ان خط کا عنوان تھا بھيج ديا گيا۔ ميں مذہبی توہين کا الزام لگايا گيا اور انھيں جيل 
فرنٹير اور اس ميں مبيّنہ طور پر پيغمبر محّمد کے بارے ميں اہانت آميز تبصرے کئے گئے تھے۔ پوليس نے " کرتے ہيں

شاعت کے لئے کے عملہ کے چھ دوسرے افراد کو بھی گرفتار کيا تھا، ليکن عدالتی تحقيقات ميں اس خط کی اپوسٹ 
ی کے بعد ہی يہاں يہ بات نوٹ کئے جانے کے الئق ہے کہ سات لوگوں کی گرفتار۔ 73محسن کو ہی ذّمہ دار مانا گيا

تحقيقات شروع کی گئی تھی۔ اس کيس کی پوری توّجہ کا اصل مرکز محسن بن گيا باوجود اس کے کہ ڈاکٹروں يہ پايا تھا 
قدمہ کا سامنا کرنے کی حالت ميں نہيں ہے۔ اس واقعہ سے کچھ ہی روز پہلے کہ وه اپنی دماغی حالت کی وجہ سے اس م

۔ اور يہ پہال موقع تھا جب ادارتی صفحہ پر خطوط اور 74ل سے چھٹّی دی گئی تھیاسے پيشاور کے دماغی اسپتا
باقی چھ مّدعا اس کيس کے ۔ 75مضامين کی اشاعت کے لئے انھيں خطوط اور مضامين منتخب کرنے کا کام سونپا گيا تھا

  ۔76عليھم کو بری کرديا گيا تھا
  

ميں پاکستان کی ايک عدالت نے انٹرنيٹ پر شائع کئے جانے والے مواد پر بھی مذہبی توہين کا قانون الگو  2010مئی 
ی ۔ فيس بک پر پابند77ٹيوب پر پابندی لگائے جانے کا فيصلہ دے ديا-کرديا اور مقبول ترين ويب سائٹوں فيس بک اور يو

لگانے کی وجہ خاکہ سازی کا ايک مقابلہ تھا جس ميں پيمغبر محّمد کا خاکہ بنانے کے لئے کہا گيا تھا، جسے اکثر 
  ۔78مسلمان ان کی شان ميں گستاخی مانتے ہيں
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  مذہب کی آزادی
ی طور پر ميں اپنی آزادی کے وقت يہ الزم 1947پاکستان کی تشکيل اگرچہ ايک مسلم ملک کے طور پر ہوئی تھی ليکن 

ايک اسالمی ملک نہيں تھا۔ اس ملک کے بانی محّمد علی جنّاح نے پاکستان کی آئين ساز اسمبلی کے افتتاحی اجالس سے 
آپ آزاد ہيں، آپ آزاد ہيں اپنے مندروں "خطاب کرتے ہوئے اپنی تقرير ميں مذہب کی آزادی کی اہميت پر زور ديا تھا۔  

مسجدوں ميں جانے کے لئے يا عبادت کی کسی بھی دوسری جگہ پر جانے کے  ميں جانے کے لئے، آپ آزاد ہيں اپنی
لئے اس ملک پاکستان ميں۔ آپکا تعلّق کسی بھی، عقيدے، نسل  يا ذات سے ہوسکتا ہے ليکن حکومت کو اس سے کوئی 

ک يا دوسرے فرقہ فرق نہيں پڑتا۔ ہم ايسے دنوں کا آغاز کر رہے ہيں جب کسی طرح کا کوئی امتياز نہيں ہوگا، کسی اي
کے بيچ کسی طرح کا کوئی امتياز نہيں ہوگا، کسی ذات يا عقيدے کے بيچ کوئی امتياز نہيں ہوگا۔ ہم اس کا آغاز اس 

۔ آج 79يک ہی ملک کے برابر کے باشندے ہيںبنيادی اصول کے ساتھ کررہے ہيں کہ ہم سبھی شہری ہيں اور ہم سب ا
ے گئے ہيں جو عدم رواداری اور اقليتوں کے خالف بھيد بھاؤ کو نہ صرف کے پاکستان ميں ايسے سخت قانون بنادئ

منظوری ديتے ہيں بلکہ انکی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہيں، بلکہ وه اس حد تک سخت ہيں کہ انکے مطابق احمديوں کے 
  لئے اپنے مذہبی امور کی انجام دہی بھی ايک جرم بن گئی ہے۔

  
عمال چونکہ بہت ہی آسان ہے اور مذہبی اقليتوں کو نشانہ بنانے کے لئے انکا غير مذہبی توہين کے قانون کا غلط است

متناسب استعمال کيا جاتا ہے، اقليتی مذاہب کے ماننے والے اس وجہ سے بنا کسی قانونی کاروائی کے خوف کے آزادی 
سائيوں، ہندؤوں، احمديوں اور کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل نہيں کرسکتے۔ ويسے تو شيعہ بھی ايک اقليت ہيں، ليکن عي

دوسرے گروپوں کے مقابلہ ميں انکی تعداد کہيں زياده ہے، کسی وجہ سے جب مذہبی توہين کے قانون کا سوال آتا ہے تو 
انھيں اس درجہ کے بھيد بھاؤ کا سامنا نہيں کرنا پڑتا جسکا سامنا باقی اقليتوں کو کرنا پڑتا ہے۔ سنّی انتھاپسندوں کی شہہ 

جانے والے بعض معاملوں ميں شيعاؤوں کو بھی نشانہ بنايا جاتا ہے، ليکن انکے خالف زياده تر معامالت انکے  پر کئے
  اپنے ہی فرقہ کے لوگوں کے ذريعہ درج کئے جاتے ہيں جنکی وجہ زياده تر آپسی جھگڑے ہوتے ہيں۔

  
ميں ايک  1998غير سنّی مسلمان تھے۔  مذہبی توہين کے کچھ ايسے مشہور واقعات بھی ہوئے ہيں جن ميں مّدعا عليہ 

شعيہ غالم اکبر کو مذہبی توہين کے الزام پر گرفتار کئے جانے کے بعد صرف اس لئے سزا دی گئی کيونکہ اس نے 
حّمد کے نام کا ميں ايک سنّی مسلمان کے ريسٹورينٹ ميں ہوئے جھگڑے کے دوران بنا ضرورت پيمغبر م 1995

کے لئے اسے موت کی الزمی سزا سنائی گئی اور مذہبی توہين کے لئے موت کی سزا پانے ۔ اس جرم 80استعمال کيا تھا
۔ اس نے اس فيصلہ کے خالف اپيل کی ليکن وه ابھی بھی جيل ہی ميں ہے جبکہ اسکا کيس 81واال وه پہال مسلمان بن گيا

ک مسلمان صوفی روحانی ليڈر ۔ ايک دوسرے واقعہ ميں، اي82ايک عدالت سے دوسری عدالت کے بيچ ہی گھوم رہا ہے
ميں مذہبی توہين کا مجرم پايا گيا کيونکہ انھوں نے يہ دعوی کيا تھا کہ وه پيغمبر محّمد سے  2000محّمد يوسف علی کو 

تھيں۔ علی کو الہور کی " اسالم کے خالف سازش"مماثلت رکھتے ہيں۔  اسالمی گروپ کی نظر ميں انکی مذہبی تعليمات 
ں قتل کرديا گيا جہاں وه اپنی موت کی سزا کا انتظار کررہے تھے۔ انکا قاتل ممنوعہ سنّی جنگجو کوٹ لکھپت جيل مي

  ۔84تنظيم سپاه صحابہ کا ايک ممبر نکال، يہ تنظيم غير سنّی مسلمانوں پر بہت سے حملوں کے لئے ذّمہ دار ہے
  

 298ليکن آرٹيکل آزادی کو متائثّر کرتے ہيں،  اقليتی گروپوں کی مذہبیپاکستان کے مذہبی توہين کے قانون يوں تو سبھی 
(A)  298سے (C)  کے ذريعہ احمديوں کو خاص طور پر نشانہ بنايا گيا ہے، ان آرٹيکل ميں احمديوں کے عقائد اور

اعمال کو اسالم کے خالف مذہبی توہين کے برابر قرار ديا گيا ہے۔ ان دفعات کو اکثر و پيشتر احمديہ مخالف قانون کہا 
تا ہے۔ احمديہ حاالنکہ خود کو مسلمان مانتے ہيں اور اسی کے مطابق عبادت کرتے ہيں، ليکن انھيں اپنی عبادت گاہوں جا

کو مسجد کہنے يا کسی غير احمديہ مسجد ميں عبادت کرنے يا عبادت کی عوامی جگہوں پر عبادت کرنے سے واضح 
حج کے مانوں کی طرح اذان دينا، قرآن کا حوالہ دينا، اور صاف طور پر باز رکھا گيا ہے۔ اسی طرح انکے لئے مسل

مقصد سے مّکہ کے سفر ميں شرکت کرنا يا رمضان مبارک کی سرگرميوں ميں حّصہ لينا، اپنے مذہب کی تبليغ کرنا، 
اسکے عالوه کسی بھی فرد کے اجتماعات کرنا، يا احمديوں سے متعلّق کسی بھی طرح کے مواد کی تقسيم کرنا منع ہے۔ 

ئے يہ ضروری ہے کہ وه سبھی طرح کے سرکاری فارموں، جيسے پاسپورٹ درخواست فارم اور ووٹر رجسٹريشن ل
فارم پر اپنی مذہبی پہچان کو ظاہر کرے، ليکن احمديوں کے لئے ان فارموں ميں کوئی جگہ نہيں ہے۔ کوئی بھی شخص 

ہ ضروری ہے کہ وه ايک اعالنيہ پر دستخط کرنے جو اپنا اندراج ايک مسلمان کے طور پر کرانا چاہتا ہو اسکے لئے ي
  ۔85جس ميں احمديوں کے بانی کو برا کہا گيا ہے
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ہيومن رائٹس واچ نے اپی رپورٹ ميں يہ نتيجہ پيش کيا ہے کہ پاکستان کے اندر احمديہ فرقہ کی ايذارسانی کو پاکستان 
معنی ميں ايسے ہی ايک  1993۔ 86ی کی ہےکی حکومت نے نہ صرف قانونی مانا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائي بھ

خيز معاملہ ميں، پاکستان کی عدالت عظمی نے احمديوں کے خالف بنائے گئے قانون کو برقرار رکھا اور اسکے لئے يہ 
دليل دی کہ اگر احمديوں کو عوام کے بيچ مسلمانوں کی ہی طرح عبادت کرنے کی اجازت ديدی گئی تو، وه انتھاپسندانہ 

کيا ايسی کسی صورتحال ميں اتظاميہ انکی زندگی، آزادی، اور "نشانہ بن سکتے ہيں۔ عدالت نے مزيد معلوم کيا، تشّدد کا 
؟ احمديہ مخالف قانون کے تحت بہت سے لوگوں کو 87امالک کی ضمانت دے سکتی ہے، اگر ہاں، تو کس قيمت پر

تے ہيں اور انھيں ضمانت پر رہا کرديا جاتا ہے، تب گرفتار کيا گيا ہے، اور انکے خالف لگائے الزامات اگر ہٹالئے جا
بھی انھيں غير قانونی طريقہ سے ايذا پہنچائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، يو ايس اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کے مطابق، جنوری 

۔ تين ميں پنجاب کے اندر ايک احمدی شخص کو احمديوں سے متعلّق مواد تقسيم کرنے کے الزام پر گرفتار کيا گيا 2008
ماه بعد اسے ضمات ديدی گئی، ليکن اسے موت کی بے شمار دھمکياں موصول ہوئيں يہانتک کہ وه شخص وه عالقہ 

  ۔88چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوگيا
 

 بنا کسی قانونی جواز کے گرفتاری اور قيد ميں رکھے جانے سے آزادی
انسانی حقوق کے عالمی اعالنيہ اور سی سی پی آر  پاکستان کے مذہبی توہين کے قانون اور انکے نفاذ کی وجہ سے آئی

ميں دئے گئے اس حق کی اکثر و پيشتر خالف ورزی ہوتی ہے جس کے تحت کسی بھی شخص کو بنا  9کے آرٹيکل 
ميں کی گئی ترميمات کے باوجود، جنکے تحت  2004کسی قانونی جواز کے لمبی مّدت تک قيد ميں نہيں رکھا جاسکتا۔ 

پوليس تحقيقات الزمی ہے، مذہبی توہين کے ملزموں کو بنا کسی ابتدائی تحقيقات کے گرفتار کرنے  گرفتاری سے پہلے
کے بعد قيد ميں رکھنا معمول کی بات ہے۔ اسکے عالوه، نچلی عدالتيں انتھائی ناکافی ثبوت کے باوجود بھی ملزموں کو 

ف سے ڈرايا دھمکايا جاتا ہے اور مسلسل خوفزده صرف اسلئے مجرم مان ليتی ہيں کہ انھيں مذہبی انتھاپسندوں کی طر
نتيجہ يہ ہے مذہبی توہين کے ان مبيّنہ ملزموں کو اعلی عدالتوں کے ذريعہ خود کو بری کئے جانے اور کيا جاتا ہے۔ 

۔ ايک تبصره نگار کے مطابق، 89انکی سزاؤں کو ختم کرنے سے پہلے کئی کئی سال جيلوں ميں گزارنے پڑتے ہيں
ہوجانے والے کسی بھی مّدعا عليہ کو سپريم کورٹ کے ذريعہ بری کئے جانے ميں آٹھ سال لگ جاتے  مجرم ثابت

  ۔ 90ہيں
  

اکتوبر ايک دوسرے معاملہ ميں مبيّنہ شاتم ايّوب مسيح کو رہائی دئے جانے سے پہلے چھ سال تک قيد ميں رکھا گيا تھا۔ 
ا گيا تھا، جسکے ساتھ اسکا کوئی جھگڑا چل رہا تھا اور ميں اسے اس کے ايک پڑوسی کی شکايت پر گرفتار کي 1996

کی تعريف  شيطاتی آياتاس نے مسيح کے خالف يہ الزام لگايا تھا کہ اس نے مسيح کو مصنّف سلمان رشدی کی کتاب 
پوليس کو اس معاملہ کی کرتے ہوئے سنا تھا، اس کتاب کو بہت سے مسلمان اسالم کے خالف توہين آميز مانتے ہيں۔ 

ميں اسے پيغمبر محّمد کی  1998۔ اپريل 91پورٹ دی گئی، جس نے مسيح کو گرفتار کرنے کے بعد قيد ميں ڈال ديار
ميں بنا قانونی جواز کے گرفتاری پر تحقيقات کرنے والے اقوام  2001توہين کرنے کے لئے موت کی سزا دی گئی۔ 

رائے ظاہر کی اوريہ الزام لگايا کہ بناکسی قانونی  متّحده کے ايک ورکنگ گروپ نے مسيح کے کيس کے بارے ميں اپنی
۔ 92جواز کے گرفتار نہ کئے جانے اور منصفانہ مقدمہ چالئے جانے کے مسيح کے حق کی خالف ورزی کی گئی تھی 

ميں اسے باآلخر اس وقت بری کرنے کے بعد رہا کرديا گيا جب اسکے وکيل نے عدالت کے سامنے يہ ثابت کيا  2002
مسيح کے گھروالوں کو زبردستی اسکی زمين سے بے دخل نے ملہ کے واحد شکايت کننده، مسيح کے پڑوسی کہ اس معا

اسی طرح کا معاملہ فزيالوجی کے پروفيسر يونس شيخ ۔ 93کرديا تھا اور اسے اپنی زمين بتا کر اس پر قبضہ کرليا تھا
انے اور رہائی حاصل ہونے سے پہلے تين سال کے ساتھ بھی ہوا تھا جنھيں توہين مذہب کے الزامات سے بری کئے ج

تک قيد ميں رکھا گيا تھا، اور انھيں باآلخر سوئٹزرلينڈ ميں پناه حاصل کرنی پڑی تھی۔ ان تين سالوں ميں سے ڈھائی سال 
انھيں قيد تنھائی ميں محض اس لئے گزارنے پڑے تھے کيونکہ اس جيل کے مذہبی انتھاپسند قيديوں کی طرف سے انکی 

  گی کو خطره الحق تھا۔زند
  

توہين مذہب کے معامالت ميں حاالنکہ ضمانت دی جاسکتی ہے ليکن عام طور پر جج ملزم کی حفاظت کے ڈر کی وجہ 
۔ يو۔ايس۔ اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کے 94سے يا خود اپنی حفاظت کے ڈر کی وجہ سے ضمانت دينے سے انکار کرديتے ہيں

کے فيصلوں ميں وقت لگاتی ہيں، انھيں خوف اور دہشت کا سامنا رہتا ہے، اور مطابق، نچلی عدالتيں اکثر ضمانت دينے 
جنوری  ۔95اکثر انتھاپسن عناصر کے جوابی حملہ کے ڈر کی وجہ سے ہی وه ضمانتيں دينے سے انکار کرديتی ہيں

و ان الزامات پر گرفتار ميں عيسائيوں کی انسانی حقوق کی تنظيم پيس ورلڈوائڈ کے پاکستانی ڈائريکٹر ہيکٹر عليم ک 2009



A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT     PAKISTAN     12 
 

سينٹر فار کيا گيا کہ انھوں نے ايک مسلم مذہبی عالم کو موبائل فون کے ذريعہ توہين مذہبی پر مبنی ايک پيغام بھيجا تھا۔ 
کی طرف سے عليم کے وکيلوں نے يہ ثابت کيا کہ يہ پيغامات انکے فون  (CLAAS)ليگل ايڈ، ايسسٹينس اينڈ سيٹلمينٹ 

ئے تھے، اسکے بعد انکے خالف مذہبی توہين کے الزامات ہٹالئے گئے۔ تاہم، اسکے بجائے ان پر سے نہيں بھيجے گ
انکے وکيل نے ان پر ۔ 96مذہبی توہين ميں مدد دينے کا الزام لگايا گيا اور انکی ضمانت کی درخواست رّد کردی گئی

پھر " انکے اپنے تحفّظ کی خاطر"يم کو لگے الزامات گھٹائے جانے کے بعد پھر سے ضمانت کی درخواست دی، ليکن عل
سے دوباره پوليس کسٹڈی ميں بھيج ديا گيا کيونکہ عدالت کے اندر ہی ايک انتھاپسند وکيل نے ان کے معاملہ کی سنوائی 

۔ اس رپورٹ کے لکھے جانے تک عليم جيل ميں ہی تھا، "97کے دوران ہی انکو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی
اس معاملہ پر بين االقوامی برادری کی توّجہ  حاصل کرنے کے لئے مسلسل کوششوں ميں لگا ہوا اور اسکا خاندان 

  ۔98ہے
  

 مناسب قانونی طريقئہ کار کا حق
مذہبی توہين کے قريب قريب سبھی معاملوں ميں ايسی حفاظتی بندشوں کی کمی ہوتی ہے جو اس بات کو يقينی بناسکيں 

مسلم انتھاپسند سے استفاده کرسکے اور اسکے معاملہ کی منصفانہ سنوائی ہوسکے۔  کہ مجرم مناسب قانونی طريقئہ کار
اس طرح کے کيسوں کی سنوائی ميں جوق در جوق شامل ہوتے ہيں اور مّدعا عليہ و ججوں دونوں کو ڈراتے دھمکاتے 

کے  Christian Solidarity Worldwideايک غير سرکاری تنظيم کرسچن سوليجيرٹی ورلڈوائڈ ۔ 99اور خوفزده کرتے ہيں
۔ 100مطابق، دفاعی وکيلوں کو بھی موت کی دھمکيوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان پر جسمانی حملے بھی کئے جاتے ہيں

فزيالوجی پروفيسر يونس شيخ کے معاملہ ميں دفاعی وکيلوں کو اتنی زياده دھمکياں موصول ہوئيں کہ خود انکے اپنے تحفّظ کی 
ميں مذہبی انتھاپسندوں نے انسانی حقوق کے وکيل  2006۔ جنوری 101و راولپنڈی سينٹرل جيل منتقل کيا جانا پڑاخاطر اس مقدمہ ک

۔ 102تھاپرويز اسلم چودھری کو مبيّنہ طور پر اسلئے پيٹا کہ انھوں نے اپنے کام کے ذريعہ مذہبی توہين کے ملزموں کا دفاع کيا 
چودھری بہت سی دھمکی بھری فون کالس موصول ہونے کے بارے ميں بھی رپورٹ دی ہے، ان ميں سے اکثر فون کالوں ميں 

ميں  1996۔ کچھ معاملوں ميں اس طرح کی بدترين دھمکيوں پر عمل درآمد کيا گيا ہے۔ 103انھيں موت کی دھمکياں دی جاتی تھيں
سين بھٹّی کو مبيّنہ طور پر مسلم انتھاپسندوں نے اس لئے قتل کرديا کيونکہ وه مذہبی توہين الہور ہائی کورٹ کے ايک جج عارف ح

  ۔104کے ايک فريق کو بری کردينے کے انکے فيصلہ سے ناراض تھے
  

ايّوب مسيح کا کہنا تھا کہ اسکے مقدمہ کے دوران، اسالمی انتھاپسند عدالت کے کمرے ميں بھرجاتے اور ميرے خالف، 
۔ بناقانونی جواز کے گرفتاريوں پر کام کرنے والے 105يل اور جج کے خالف زور زور سے نعرے لگاتےميرے وک

اپنی چھان اقوام متّحده کے ورکنگ گروپ نے اس مقدمہ کے منصفانہ ہونے کے بارے ميں شديد سواالت اٹھائے تھے، 
عد ميں ديا جانے واال فيصلہ ايک اکيلے ببين ميں اس نے يہ بھی پايا تھا کہ اسکے خالف لگائے گئے الزامات اور 

اور مقدمہ کے دوران انتھاپسندوں نے مسيح اور اسکے وکيلوں کو دھمکياں دی  106متعّصب گواه کی شہادت پر مبنی تھا
تھيں اور ايک انتھائی جارحانہ ماحول پيدا کرديا تھا۔ اس کے عالوه، ورکنگ گروپ نے يہ بھی دليل دی کہ مسيح کو 

کسی طرح کی دستاويز يا اور دوسری طرح کی شہادت بھی فراہم نہيں کرائی گئی جس کی وجہ سے وه اسکے خالف 
ورکنگ گروپ نے آخر ميں يہ نتيجہ پيش کيا تھا کہ، ايک ايسی عدالتی ۔ 107اپنے دفاع کی مناسب تياری بھی نہيں کرسکا

پر موت کی سزا متبادل سزا نہ ہوکر ايک  کاروائي ميں اس طرح کی شديد خامياں، جہاں مجرم کا جرم ثابت ہوجانے
الزمی سزا کے طور پر دی جاتی ہو، اس پورے طريقئہ کار کو اسکے انصاف پسند کردار سے ہی محروم کرديتا 

  ۔108"ہے
  

يونس شيخ نے تفصيل سے يہ بھی ذکر کيا ہے کہ مقدمہ کی مّدت کے دوران کس طرح بد نظمی پيدا کرنے کی کوشش 
والے مذہبی علماء کے مذہبی طلباء انکے خالف مظاہرے کيا کرتے  سے تعلّق رکھنےدينی مدرسوں  کی جاتی تھی، اور

۔ شيخ کی رہائی کے لئے زبردست کوشش کرنے والی انٹرنيشنل ہيومينسٹ اينڈ ايتھيکل يونين کا کہنا تھا کہ شيخ 109تھے
ھا اور عدالت اسالمی بنياد پرستوں سے کھچاکھچ کا مقدمہ ايک ايسی عدالت ميں چال جہاں کا ماحول انتھائی جارحانہ ت

۔ شاہد 110اپنے خاندان اور بّچوں کے بارے ميں سوچ لو"بھری ہوتی تھی جو دفاعی وکيلوں کو يہ دھمکياں ديتے تھے، 
، جسے نچلی عدالت نے غير متوقّع طور پر بری کرديا تھا ،اس مقدمہ ميں شريک ہونے والے ميں مسيح کے معاملہ

تھاپسند اس فيصلہ سے بے انتھا ناراض تھے۔ کمپاس نيوز ڈائريکٹ نے مسيح کے وکيل خليل طاہر کے اس قول مذہبی ان
کے قريب مذہبی جنونی موجود تھے جو اس وقت دنگ ره گئے تھے جب  100کا حوالہ ديا ہے کہ، عدالت کے اندر 

۔ اس طرح کے حاالت مذہبی 111غّصہ ميں تھےانکے اپنے گواه نے ہی يہ دعوی کيا کہ ملزم بے گناه ہے۔ وه بے انتھا 
  توہين کے مجرم کے لئے منصفانہ مقدمہ سے استفاده کو بالکل ناممکن بنا ديتے ہيں۔ 
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 اذيت، ظالمانہ، غير انسانی يا توہين آميز سلوک سے آزادی اور زندگی و تحفّظ کا شخصی حق
  

جو اذيت بے شمار ايسے واقعات ہيں استحصال کے ايسے ں پاکستان کا انسانی حقوق کا ريکارڈ انتھائی خراب ہے، اس مي
رسانی، اور دوسرے ظالمانہ، غيرانسانی يا توہين آميز سلوک کی ممانعت کی خالف ورزيوں کے مترادف ہيں۔ ہيومن 

۔ 112رائٹس واچ کے مطابق، پاکستانی پوليس اور ملٹری انٹيلی جينس سروس کے ذريعہ ايذارسانی معمول کی بات ہے
ی توہين کے ملزم بھی اس طريقئہ کار سے مستثنی نہيں ہيں اور ان ميں سے اکثر نے ايسے الزامات عائد کئے ہيں کہ مذہب

انکی قيد کے دوران جيل ميں يا تو انکے ساتھی قيديوں نے يا پھر پوليس اور جيل کے محافظوں نے انکو ايذا پہنچائی يا 
ندوں نے جب کبھی بھی مذہبی توہين کے الزامات کے معاملوں کو اپنے انکے ساتھ غلط برتاؤ کيا۔ اسکے عالوه انتھاپس

کی ايک رپورٹ  ڈانہاتھوں ميں ليا ہے تو سکيورٹی فورسيز نے بھی ايک طرف کھڑے ہوکر تماشا ديکھا ہے۔ روزنامہ 
ريقوں لوگوں کو غير قانونی ط 32کے بيچ مذہبی توہين کے مجرم ٹھہرائے گئے قريب  2004اور  1984کے مطابق، 

  ۔۔113سے مار ڈاال گيا تھا
  
ميں پنجاب  2009مذہبی توہين پر نظر رکھنے والوں کئے ذريعہ کئے جانے والے تشّدد کے نتيجہ ميں اگست ] پل باکس[

سے زياده مکانات برباد ہوگئے۔ حملوں ميں قريب سات عيسائيوں کو زنده جال ڈاال گيا، جبکہ  50کے گورجا قصبہ ميں 
۔ يہ حملے اس وقت شروع ہوئے جب کچھ لوگوں نے يہ ا لزام لگايا کہ بعض عيسائيوں 114وگئےدوسرے زخمی ہ 18

نے قرآن کريم کی بے حرمتی کی تھی۔ تاہم، اس واقعہ کی تفتيش کرنے والی ايچ آر سی پی کے مطابق، اس تشّدد کی 
ی توہين کے الزام اسکے لئے محض منصوبہ بندی پہلے سے ہی تيار کرلی گئی اور پوليس کو اسکی خبر بھی، اور مذہب

۔ حملہ سے کچھ روز پہلے ہی عالقہ کی مسجدوں سے اعالن کئے گئے تھے جن ميں مسلمانوں سے 115ايک بہانہ تھا
۔ ايچ آر سی پی نے اپنی تحقيقات ميں يہ بھی پايا کہ يہ تشّدد بہت ہی 116عيسائيوں کا قيمہ بنا دينے کے لئے کہا گيا تھا

يک خاص طريقہ سے انجام ديا گيا تھا، حملہ کرنے والے پيٹرول اور دوسرے آتشيں کيميکلوں سے ليس منظّم تھا اور ا
۔ اسی 117تھے، جبکہ عالقہ کے اندر پہلے سے موجود پوليس کی ايک نفری نے حملہ روکنے کی کوئی کوشش نہيں کی

تشّدد شروع   نے اور مقامی افسران طرح حکومت کے ذريعہ کی گئی تحقيقات ميں بھی يہی بات سامنے آئی کہ پوليس
 ۔118ہونے پر نہ تو کسی طرح کی مداخلت کی اور نہ ہی حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کی

 
) اس کا واقعہ عمران جون کے نام سے بھی مذکور ہوا ہے(ميں فيصل آباد کے ايک دکاندار عمران مسيح  2009جوالئی 

۔ الزام 119صفحہ جالنے اور قرآن کی بے حرمتی کرنے کا الزام لگايا پر اسکے ہی ايک پڑوسی دکاندار نے قران کے
لگانے والے آس پاس کے دکانداروں اور ريڑھی والوں کو اس کی اطاّلع دی جس کے بعد وه مسيح کو پيٹنے اور اسے 

ے تحت اذيت دينے کے لئے چل پڑے۔ اس کے بعد پوليس منظرعام پر پہنچی اور مسيح کو مذہبی توہين کے الزام ک
ميں سے  2010گرفتار کرليا۔ اس کے حملہ آوروں ميں سے کسی کو بھی گرفتار نہيں کيا گيا۔ مسيح کو مجرم پايا گيا اور 

۔ ايک دوسرے حادثہ ميں ايک فيکٹری ميں کام کرنے والے ہندو مزدور جگديش کمار کو 1زندگی بھر قيد کی سزا دی گئی
ہ الزام لگاتے ہوئے پيٹ پيٹ کر مار ڈاال کہ اس سے پيغمبر محّمد کے ميں ي 2008اسکے ساتھی مزدوروں نے اپريل 
۔ پوليس کو اس واقعہ ميں باليا گيا تھا ليکن کمار کو تحفّظ دينے کے لئے انھوں 120خالف توہين آميز تبصرے کئے تھے

 –انھون نے قتل کيا تھا  ليکن اس لئے نہيں کہ –نے کوئی مداخلت نہيں کی۔ حملہ کے تين ليڈروں کو گرفتا کری ليا گيا 
۔ اس حادثہ ميں کاروائي نہ کرنے 121بلکہ اس لئے کہ مذہبی توہين کے اس واقعہ کی اطاّلع دينے ميں وه ناکام رہے تھے

  ۔122کے لئے باآلخر کچھ پوليس والوں کو معطّل کيا گيا تھا
  

ا گيا تھا، فيصل آباد کی ايک عدالت سے ميں دو عيسائ بھائيوں کو، جن پر مذہبی توہين کا الزام لگاي 2010جوالئی 
سنوائی کے بعد نکلتے وقت گولی مار کر قتل کرديا گيا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انھوں نے پيمغبر محّمد کی شان ميں 

ئع کئے تھے، ليکن چرچ کے حاميوں، سرکاری افسران، اور پاکستانی اقليتی جمھوری فاؤنڈيشن  گستاخی آميز پمفليٹ شا
۔ انکی موت سے مسلمانوں اور عيسائی فرقوں کے بيچ پرتشّدد 123تھا کہ ان دونوں بھائيوں کو پھنسايا گيا تھا کا کہنا

  ۔124جھگڑے شروع ہوگئے تھے
  

کی موت ) اسکا نام روبرٹ دانش اور فينش مسيح کے نام سے بھی آيا ہے(مذہبی توہين کے ايک اور ملزم، روبرٹ فينش 
کو مذہبی توہين کے الزام کے  2009وئی تھی۔ فينش جو ايک پاکستانی عيسائی تھا، اگست پوليس کی حراست کے دوران ہ
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۔ 125سالہ فينش سيالکوٹ سينٹرل جيل ميں اپنی کوٹھری ميں مرده پايا گيا تھا 22ستمبر کو  15تحت گرفتار کيا گيا تھا۔ 
ہے، ليکن بہت سے لوگوں نے يہ  اس کی موت کے بارے ميں شروع ميں يہ کہا گيا کہ اس نے لٹک کر خودکشی کی

، بعد ميں گواہوں نے بتايا کہ فينش کے جسم پر اذيت کے نشان 126ماننے سے انکار کيا اور اس پر سوال اٹھائے
يہ دونوں وہی لوگ ہيں جنھيں ان پر چوری کا الزام لگانے والے کی شکايت (۔ شاہد مسيح اور محّمد غفّار 127تھے

کو بھی پوليس حراست کے ) ے مذہبی توہين کے تحت معاملہ درج کرانے کے لئے کہا تھاجھوٹی پانے کے بعد پوليس ن
  ۔128دوران مبيّنہ طور پر زدوکوب کيا گيا تھا اور اذيت پہنچائی گئی تھی

  
ميں دو عيسائ بھائيوں کو، جن پر مذہبی توہين کا الزام لگايا گيا تھا، فيصل آباد کی ايک عدالت سے  2010جوالئی 
کے بعد نکلتے وقت گولی مار کر قتل کرديا گيا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انھوں نے پيمغبر محّمد کی شان ميں  سنوائی

ئع کئے تھے، ليکن چرچ کے حاميوں اور پاکستانی اقليتی جمھوری فاؤنڈيشن کا کہنا تھا کہ ان  گستاخی آميز پمفليٹ شا
  اور گھڑے ہوئی الزامات کی بنياد پر گرفتار کيا گيا تھا۔ دونوں بھائيوں کو پھنسايا گيا تھا اور انھيں جھوٹے

  
مذہبی توہين کے لئے گرفتار کئے گئے ملزمين کو بھی دوسری طرح کے ظالمانہ، غير انسانی اور اہانت آميز سلوک کا 

نھائی ميں ڈال ديا قيد ت سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان ميں سے اکثر نے يہ الزام لگايا ہے کہ انھيں انکے اپنے تحفّظ کے نام پر
جاتا ہے۔ توہين مذہب کا مجرم ثابت کئے جانے کے بعد موت کی سزا کا انتظار کرتے ہوئے اپنے تجربات کے بارے ميں 

سينٹرل جيل راولپنڈی ميں مجھے ايک بہت ہی چھوٹی کال کوٹھری ميں قيد تنھائی ميں رکھا گيا : يونس شيخ نے لکھا ہے
گندی کال کوٹھری تھی۔۔۔۔مجھے جيل کے اندر قتل اور اجتماعی زنا کے کے جرم ميں بند  تھا يہ ايک انتھائی تاريک اور

پرويز ۔ 129اسالم پسندوں اور کچھ مذہبی سوچ رکھنے والے جيل وراڈنوں کی طرف سے لگاتار موت کا خطره رہتا تھا
ڈگری فاہرين ہائٹ  120رجہ حرارت فٹ کی ايک کوٹھری ميں رکھا گيا تھا جسکا د 4بائی  6مسيح کا کہنا تھا کہ انھيں 

  ۔130تک پہنچ جاتا تھا
  

مذہبی توہين کے ملزمين کو لمبے وقت تک جيل ميں رکھنا، اسکے ساتھ موت کی سزا ملنے کا خطره يا موت کی سزا کا 
ميں  کے ايک معاملہ سويرنگ بمقابلہ يو کےظالمانہ، غير انسانی اور اہانت آميز سلوک کے مترادف ہے۔ مل جانا بھی 

کہ کسی فرد کو يونائيڈ اسٹيٹ کے حوالہ کرنا، جہاں اسے الزمی انسانی حقوق کی يورپی عدالت نے يہ فيصلہ ديا تھا 
کی خالف ورزی ہوگی  3طور پر موت کی سزا دے دی جائگی، بھی انسانی حقوق کے يورپين کنويشن کے آرٹيکل 

يده ہيں۔ عدالت نے مزيد کہا، بد نصيب قيدی کو موت کی سزا کيونکہ وہاں سزا کے بعد کے پروسيجر نہايت لمبے اور پيچ
کے تحت لمبے وقت تک مشکل حاالت کو برداشت کرنا پڑتا ہے يا اسے ہر وقت سر پر منڈالتے موت کے سائے کے 

۔ جيسا کہ اس سے پہلے اوپر مذکور ہوا ہے، پيغمبر محّمد کی شان ميں 131تحت تناؤ بھری زندگی جينی پڑتی ہے
کے لئے موت کی سزا پانے والے افراد کو مقدمہ کے دوران اور اپيل کے عمل کے دوران کئی سالوں تک قيد  گستاخی

  ميں رکھا گيا ہے۔
  

 نتيجہ
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تحفّظ کے شخصی حقوق شامل  اذيت رسانی اور ظالمانہ، غير انسانی اور توہين آميز سلوک سے سے آزادی اور زندگی و
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ٹھہرانے کے لئے کيا جاتا ہے۔ اس صورتحال کا مجموعی اثر يہ ہے کہ اس کی وجہ سے خود قانون لوٹ مار کو جائز 
کی حکمرانی ميں شديد کمی آئي ہے، اور پوليس و عدالتيں بظاہر اسالمی انتھاپسندوں يا دوسری غير قانونی قّوتوں کے 

مسلمانوں کے ساتھ کی جاتی ہيں جو اسالم کے بارے رحم و کرم پر ہيں۔ بنيادی ناانصافياں نہ صرف مذہبی اقليتوں اور ان 
ميں اختالفی نظريات رکھتے ہيں، بلکہ انکا استعمال ان عام لوگوں کے خالف بھی کيا جاتا ہے جنکے ذاتی جھگڑے، 

  ہيں۔ی نظريات، يا کمزورياں پاکستانی سماج کے وسيع تر جھگڑوں اور ٹکراؤں ميں انھيں ايک تيار چاره بناديت
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 پولينڈ
 

 تعارف
  

پولينڈ کا آئين حاالنکہ آزادئ اظہار کی ضمانت ديتا ہے اور حکومت نے زياده تر اس حق کو برقرار رکھا ہے، ليکن اس 
ن کے عالوه، جو سرکاری شخصيات کو بدنام کرنے اور انکی بنيادی حق پر کچھ قانونی پابندياں بھی ہيں۔ ان قواني

کے تحت بھی کچھ تحديدات عائد ہوتی ہيں  196تے ہيں، تعذيری ضابطہ کی دفعہ تحريری ہتک عّزت کو ممنوع قرار دي
کے  196جنکے تحت مذہبی جذبات اور احساسات کو مجروح کرنے والی حرکات پر پابندی ہے۔ حاليہ برسوں مں آرٹيکل 

اذ و نادر رہے ہيں، تحت بہت سے الزامات لگائے گئے اور کئی تحقيقات ہوئيں۔ حاالنکہ اس طرح کے واقعات بہت ہی ش
ليکن ان ميں سے زياده تر کی شروعات قدامت پر، کيتھولک نظريات رکھنے والی سياسی پارٹيوں يا گروپوں کے ممبران 

  کے ذريعہ کی گئی اور انکا نشانہ مصنّفين، موسيقار اور دوسرے فنکار رہے ہيں۔۔
  

ملين کی آبادی ميں  38سی ہی ہے، کيونکہ ملک کی جہاں تک مذہب کا تعلّق ہے، پولينڈ کی آبادی قريب قريب ايک جي
فيصد حّصہ ميں دوسرے چھوٹے عيسائی گروپ شامل ہيں جن  6فی صد ہے۔ باقی بچے  94رومن کيتھولکوں کا حّصہ 

ميں آرتھوڈوکس عيسائی، يونانی کيتھولکس، مختلف پروٹيسٹينٹ فرقے، جی اوواس وٹنيسيس، اور مارياوائٹس 
Marivavites کے بيچ ہے اور  40،000سے  30،000ں۔ يہودی تنظيموں کا اندازه ہے کہ يہوديوں کی تعداد شامل ہي

  ۔1ہے 25،000لمانوں کی تعداد قريب مسلم تنظيموں کا اندازه ہے کہ مس
 

منظر پس  
ہت ويں صدی کی تاريخ نے ب20موجوده دور ميں پولينڈ کے اندر آزادئ اظہار اور کيتھولک چرچ کے مقام پر پولينڈ کی 

ويں 18گہرا اثر ڈاال ہے اس ميں دوسری چنگ عظيم کے بعد کميونسٹوں کی چار دہائی کی حکمرانی بھی شامل ہے۔ 
صدی کے اختتام پر، آس پاس کی بادشاہتوں سے الگ کردئے جانے کے بعد، پولينڈ پہلی جنگی عظيم کے بعد ايک آزاد 

اس وقت پھر سے تقسيم کا سامنا کرنا پڑا، جب نازی يں ملک کو م 1939تاہم ۔ 2.رياست کی حيثيت سے  بحال کرديا گيا تھا
جرمنی اور سويٹ يونين نے بالتّرتيت مغربی اور مشرقی يورپ پر قبصہ کرليا۔ جنگ عظيم دوم کے دوران، نازی افواج 

ی کرنے والے ے ذريعہ ہزاروں پولش يہوديوں کا منظّم قتل کيا گيا اور جرمنوں و سويٹوں دونوں نے ملک کی نمائندگک3,
الکھوں دوسرے لوگوں کو سياسی ،فوجی، مذہبی، اور دانشور اعلی طبقہ کے ہزاروں پولش باشندوں کا صفايا کرديا۔ 

ی جگہوں سے بے دخل کرديا گيا اور اور انھيں مزدور کيمپوں ميں بھيج ديا گيا يا پھر جنگ اور قبضوں کے دوران انک
تک پولينڈ کی سرحديں اور آبادی بالکل تبديل ہوچکی تھی اور اس ميں اسکی  جنگ کے خاتمہ ہونے۔ 1انکو مار ڈاال گيا

  سابقہ نسلی اور مذہبی رنگارنگی يا تو ختم ہوچکی تھی يا بہت تھوڑی ہی باقی بچی تھی۔ 
  

ميں سويٹ يونين کے کرائے  1947ميں، سويٹ يونين کی ماتحتی ميں، پولينڈ کی سمی آزادی بحال کردی گئی اور  1945
اگلی چار دہائيوں تک، ملک پر پولش يوانئٹيڈ ورکرس ۔ 5ئے انتخابات ميں کميونسٹ گروہوں نے اقتدار پر قبضہ کرلياہو

ميں  1989پارٹی کی حکمرانی رہی، جس نے اظہار کی آزادی اور دوسرے بنيادی حقوق پر کڑی پابندی عائد کی۔ 
يادت سوليڈيرٹی ليبر آرگنائزيشن کررہی تھی، ليکن کميونسٹ حکمرانی کا خاتمہ جس جمھوری تحريک نے کيا اسکی ق

  کيتھولک چرچ نے اس ميں ايک بہت ہی اہم کردار ادا کيا تھا۔
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کيتھوليسزم اگرچہ پولينڈ کا سرکاری مذہب نہيں ہے، ليکن ملک کی تاريخ ميں مختلف موقعوں پر اسے وہی مقام حاصل 

۔ آج 6ڈ کی قومی پہچان کے ايک اہم حّصہ کی نمائندگی کی ہےاور غير ملکی غلبوں کے دوران، اس نے پولينرہا ہے، 
چرچ کے ساتھ حکومت کے تعلّقات ويٹيکان کے ساتھ ہوئے ايک معاہده کی بنياد پر طے کئے جاتے ہيں، اس معاہده کی 

ميں يہ بھی ضمانت دی گئی ہے کہ دوسرے مذہبی  25۔ آرٹيکل 7کے تحت رکھی گئی ہے۔ 25گنجائش آئين کی دفعہ 
روپوں کو بھی يکساں حقوق حاصل ہونگے۔  اس ميں يہ بھی کہا گيا ہے کہ اس طرح  کے گروہوں اور  حکومت کے گ

مذہبی گروپ ہيں جنکے مقام  15اس وقت ايسے قريب ۔ 8بيچ تعلّقات کا تعيّن الگ الگ قانونوں کے مطابق طے کيا جائگا
ہے، ليکن دوسرے درجنوں گروپوں کے حقوق کو بھی  کی قانون کے اندر وضاحت کی گئی ہے اور اسے بيان کيا گيا

۔ يو ايس اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کی رپورٹ ميں کہا گيا ہے کہ اپنے لوگوں کا انتخاب کرنے يا انھيں 9برقرار رکھا گيا ہے۔
مختلف فرائض کی انجام دہی کے لئے رکھنے کے لئے، اپنی عبادت گاہوں کے رکھ رکھاؤ کے لئے، يا عبادی کرنے کی 

نی استطاعت کے معاملہ ميں حکومت کی طرف سے مذہبی گروپوں پر نہ تو کسی طرح کی پابندی عائد کی جاتی ہے اپ
خاص طور پر پولش حّکام کے لئے يہ الزمی قرار ديتا ہے  25آرٹيکل  ۔10اور نہ ہی ان ميں کوئی مداخلت کی جاتی ہے

سی، يا زندگی کے بارے ميں لوگوں کے شخصی نقطہ نظر عقيده کے معاملہ ميں، وه چاہے مذہبی ہو يا سياکہ وه ذاتی 
  ۔11کے بارے ميں، غير جانبدار رہينگے

  
ان سبھی قانونی گنجائشوں کے باوجود بھی، کيتھولک پادريوں اور کارکنوں کو پولينڈ کے اندر قابل ذکر سماجی اور 

کے تحت الئے گئے مذہبی توہين  196سياسی طاقت اور اختيار حاصل ہے، اور پولينڈ کے تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل 
  دائره کے اندر اپنے اقتدار کو اور مضبوط کرنے کا ايک اہم ذريعہ فراہم کرتے ہيں۔ عوامیکے معامالت انھيں 

  

 مذہبی توہين کا قانون
  

بھی کوئی "کے تحت آتا ہے، اور اس ميں کہا گيا ہے کہ  196پولينڈ کا مذہبی توہين قانون تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل 
وح عوام کے بيچ کسی بھی مذہبی مقام يا مذہبی شئی کی بہتان طرازی کے ذريعہ مذہبی جذبات کو مجرايسا شخص جسے 

کرنے کا مجرم پايا گيا، ايسے شخص پر جرمانہ عائد کيا جائگا، اسکی آزادی پر پابندی عائد کی جائگی، يا اسے زياده 
ذات باری س دفعہ ميں اصل توّجہ چونکہ مذہبی نظريات، شخصيات يا ا۔ 12"سے زياده دو سال قيد کی سزا ہوسکتی ہے۔

کے تحت درج کئے  196تعالی کے مقابلہ ميں مذہبی مقام يا مذہبی شئی پر مرکوز کی گئی ہے اسی وجہ سے آرٹيکل 
تاہم ہے۔ گئے زياده تر معامالت کا تعلّق آرٹ کی مختلف شکلوں ميں استعمال کی گئی مذہبی عالمتوں کے استعمال سے 

اس قانون کا اثر بھی بالکل ويسا ہی ہے جيسا کہ مذہبی توہين کے باقی دوسرے قوانين سے ہوتا ہے، يعنی اس کی وجہ 
پابندی کی حوصلہ افزائی ہوتی - سے آزادئ اظہار پر غير مناسب تحديدات عائد ہوتی ہيں اور اسکی وجہ سے خودساختہ

  ہے۔
  

بازو کی ايک چھوٹی اور کيتھولک سوج رکھنے والی سياسی پارٹی ہے اور - يںجو دائ (LPR)دی ليگ آف پولش فيمليس 
کے تحت بہت  196کے پچھلے انتخابات ميں پارليمانی نمائندگی سے محروم ہوگئی تھی، اس پارٹی نے آرٹيکل  2007جو 

نے نارويجين  LPRميں،  2004مثال کے طور پر ،سارے مشھور ترين معاملوں اور تحقيقاتوں کی شروعات کی تھی۔ 
آرٹسٹ بوری پر يہ الزام لگايا کہ انھوں نے زاشيٹرا گيلری ميں نمائش کے لئے رکھے گئے اپنے ايک فن پاره کے ذريعہ 

اس مجّسمہ ميں مبيّنہ طور پر يسوع کی دو چھوٹی چھوٹی ۔ 13مذہبی توہين کی ہے اور مذہبی جذبات کو مجروح کيا ہے
ہاتھ سے نامردی کی طرف اشاره کررہی تھی، جو کنواری مريم کے ٹوٹے ہوئے مورتياں تھيں، ان ميں سے ايک اپنے 

کے اس وقت کے نائب صدر سلويسٹر کرشز کا يہ کہتے ہوئے حوالہ ديا گيا تھا  LPRبت کے برابر ميں رکھی ہوئی تھی۔ 
ق اڑايا جائے۔ انھوں يہ ناقابل قبول ہے کہ ہمارے يقين کے کسی جزء کا، جو ہماری روايت کا ايک حّصہ ہے، مذا"کہ 

اس گيلری کے ڈائريکٹروں نے مبيّنہ طور پر يہ دھمکی بھی دی کہ اکر يہ مورتياں نمائش ميں سے نہ ہٹائی گئيں تو وه 
   ۔14کے تحت مقدمہ قائم کرينگے 196کے خالف دفعہ 
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 بين االقوامی قانون سے عدم مطابقت
ہ صرف اس وجہ سے آزادئ اظہار کے بين االقوامی معياروں پولينڈ کے مذہبی توہين کے قانون کا ايک بہت بڑا حصّ 

کی کم " مذہبی جذبات کو مجروح کرنے"سے متصادم ہے کيونکہ اس ميں استعمال کئے گئے الفاظ مبھم ہيں اور اس ميں 
جيسا کہ کونسل اور يورپس وينس کميشن کے ايک ممبر کا تبصره تھا سے کم قانونی حد کی وضاحت نہيں کی گئی ہے۔ 

۔ "کسی مخصوص چرچ يا عقيدے کے مختلف افراد کے مذہبی احساسات ايک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہيں"کہ، 
بنياد پرستوں کے کسی گروپ  –کس کے مذہبی احساسات کی سطح کو ہم ايک اوسط سطح مان کر چليں : سوال يہ ہے کہ

 196تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل ۔ "ساسات کو؟کے احساسات کو معياری مانيں يا پر برداشت کرنے والے گروپوں کے اح
کے تحت کسی بھی مبيّنہ جرم کی تحقيقات کرنے کا فيصلہ پراسکيوٹر کی صوابديد پر منحصر ہوتا ہے۔ حاالنکہ قانون 
کے تحت اس کے لئے کم سم کم دو متائثّرين کا ہونا ضروری ہے ليکن اسکے لئے يہ ضروری نہيں ہے کہ کوئي افراد 

۔ عمال ايسا دکھائی ديتا ہے کہ يہ قانون ذياده تر قدامت پرست کيتھولکوں کے کہنے پر 15درج کريںاس کی شکايت 
استعمال ميں اليا جاتا ہے۔ کل مال کر ايسے واقعات بہت تھوڑے ہيں، اور ايسے معامالت ميں زياده تر لوگوں کو قانونی 

ايسے معامالت ميں کی جانے والی قانونی چاره جوئی لڑائی کے مزيد آگے جانے پر بری کرديا گيا ہے۔ ليکن پھر بھی 
ايک ہّمت شکن روک کا کام ديتی ہے اور اس سے لوگوں خاص طور پر فنکاروں کو اپنے اوپر خود سے الگو کی ہوئی 

  پابندياں عائد کرلينے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
  

ينڈ بھی ايک فريق ہے، جس ميں شہری اور سياسی انسانی حقوق کے بہت سے عالقائی اور بين االقوامی معاہدوں ميں پول
يورپين کنوينشن آن ہيومن رائٹس، سبھی طرح کے نسلی امتياز کے خاتمہ کے ، (ICCPR)حقوق کا بين االقوامی عہد 

، اور عورتوں کے خالف سبھی طرح کے امتياز کے خاتمہ کے لئے بين االقوامی عہد (ICERD)لئے بين االقوامی عہد 
(CEDAW) پولينڈ کے اپنے خود کے آئين کے عالوه، يہ سبھی قوانين پولينڈ کے لئے يہ الزمی قرار ديتے ل ہيں۔ شام

  ہيں کہ وه نظريہ اور رائے کی آزادی کا تحفّظ کرے اور اسے برقرار رکھے۔ 
  

  انسانی حقوق سے استفاده پر ان قوانين کا اثر
  

تحقيقات سے پيدا ہونے والی تہديدات کا خطره، آزادئ اظہار سے  پولينڈ کے مذہبی توہين کے قانون کا نفاذ اور فوجداری
استفاده کرنے کی فرد کی صالحيت کو متائثّر کرتے دکھائی ديتے ہيں۔ اسکے عالوه، اس قانون ميں تحفّظ دينے کے لئے 

ت کرنے يا کسی مخصوص مذہب کا انتخاب نہيں کيا گيا ہے، ليکن عمال اسکا استعمال صرف انھی معامالت کی تحقيقا
مقدمہ چالنے کے لئے کيا جاتا ہے جنکے بارے ميں يہ خيال کيا جاتا ہے کہ ان سے عيسائيوں کی مذہبی عالمات کی 

کسی اور شکل ميں انسانی حقوق سے استفاده کو متائثّر  196توہين ہوئی ہے۔ تاہم ايسا نہيں دکھائی ديتا ہے کہ آرٹيکل 
  کرتا ہے۔

  

 اظہار کی آزادی
ی کے  دوران پولينڈ ميں مبيّنہ طور پر مذہبی توہين کے بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے ہيں۔ حاالنکہ ان ميں پچھلی دہائ

ليکن ان کی وجہ سے اظہار کی کے تحت قانونی کاروائی نہيں کی گئی،  196سے سبھی تحقيقاتوں کے نتيجہ ميں آرٹيکل 
خاص طور پر فنکاروں، مصنّفوں، مجّسمہ سازوں،  –لوگوں آزادی پر منفی اثرات مرتّب ہوئے، کيونکہ انکی وجہ سے 

ناشروں اور تخليقی ميدانوں ميں کام کرنے والے دوسرے لوگ قانونی جھگڑوں سے بچنے کے لئے اپنے کام پر 
  خودساختہ پابندياں عائد کرنے کے لئے مجبور ہوجاتے ہيں۔ 

  
اتمہ کے چند سال بعد ہی رونما ہوا تھا جس ميں پولينڈ اس سلسلہ کا ايک شروعاتی معاملہ کميونسٹوں کے اقتدار کے خ

کور پر ايک تصوير چھپی ہوئي تھی جس ميں کنواری مريم اور يسوع مسيح کو گيس ماسک کے  Wprostکے ہفتہ وار 
ميں اس سلسلہ ميں چھان بين کی شروعات کی اور انھوں  1994۔ پراسکيوٹروں نے اگست 16پہنے ہوئے دکھايا گيا تھا

يّنہ طور پر ماہرين سے بھی مشوره کيا تھا تاکہ يہ پتہ کيا جاسکے کہ کيا وه تصوير احساسات کو واقعی مجروح نے مب
  ۔18يہ چھان بين اسی سال اکتوبر ميں ختم کردی گئی۔ 17کرنے والی تھی۔

  
ا کا ہے۔ ان پر ميں پولش آرٹسٹ ڈوروٹا نزنالسک 2002کے تحت قانونی کاروائی کا ايک اور اہم معاملہ  196آرٹيکل 

، مذہب کی passionگڈانس کی ايک گيلری ميں نمائش کے لئے رکھے گئے ايک فن پاره کے ذريعہ، جسکا عنوان تھا 
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کے ليڈر روبرٹ اسٹراک اور ايک قانون ساز گرٹروڈا زومسکا نے اس فن پاره کو  LPRتوہين کا الزام لگايا گيا تھا۔ 
کاره ميں ايک فوٹوگراف بھی شامل تھا جس ميں مردانہ عضوء تناسل کو ديکھنے کے بعد شکايت درج کی تھی، اس فن

گڈانس کے جج ٹومسز زيلنسکی نے نزنالنسکا کو مذہبی احساسات کو مجروح ۔ 19صليب سے جوڑ کر دکھايا گيا تھا
زادی کو کرنے کا خطاکار پايا اور انھيں چھ ماه تک لوگوں کے بيچ جاکر عوامی خدمت کرنے کی سزا دی، اور انکی آ

اس کيس کے پراسکيوٹر نے عدالت سے صرف جرمانہ عائد کرنے کے لئے کہا تھا ليکن زيلنسکی نے ۔ 20محدود کرديا۔
۔ اس فيصلہ پر اپنی ناراضگی اور حيرت کا اظہار نزنالسکا نے يہ کہتے ہوئے کيا، يہ 21زياده سخت سزا کا انتخاب کيا

ايک فنکار کے کام کے بارے ميں يہ عدالت بالکل ہی غير معروضی ايک صرمہ ہے، اتنی بڑی سزا۔۔۔۔۔۔ ميرے لئے 
۔ کچھ پولش باشندے، جن ميں زياده تر آرٹسٹ تھے اور ان ميں پارليمنٹ کے ايک ممبر بھی تھے، ان شکايتوں، 22"ہے

وه مذہبی  پر يہ الزام عائد کيا کہ LPRقانونی کاروائيوں اور فيصلہ سے انتھائی فکرمند تھے۔ بہت سے فنکاروں نے 
پولينڈ کی پارليمنٹ کے ايوان زيريں، سيجم ۔ 23رياست کی ايک نظرياتی شکل کو لوگوں پر اوپر سے تھوپنا چاہتی ہے

(Sejm)  کے اس وقت کے اسپيکر ماريک بوروسکی نے مبيّنہ طور پر نزنالسکا سے کہا تھا کہ وه اگرچہ انکے نظريات
س بات کو يقينی بنانے کی کوشش کرينگے کہ وه انکا اظہار آزادی سے سے اتّفاق نہيں کرتے ليکن وه پھر بھی وه ا

اپنے آپکو مجرم قرار دئے جانے کے خالف نزنالسکا نے اپيل کی اور جزوی طور پر انھوں نے يہ دليل بھی ۔ 24کرسکيں
ردوں ميں ورزش اور دی کہ اپنے اس فنکاره کے ذريعہ انکا اراده کسی کو تکليف پہنچانے کا نہيں تھا بلکہ انکا مقصد م

  ۔25ميں انھيں باآلخر بری کرديا گيا 2009جسم بنانے کے معاملہ ميں زيادتی پر تنقيد کرنا تھا۔ جون 
  

کی  196ميں، ناروے کے ايک بھاری دھاتوں سے موسيقی پيدا کرنے والے بينڈ گورگوتھ کے ذريعہ آرٹيکل  2004
کی گئی۔ اس تفتيش کی توّجہ کراکو ميں ہونے والے ايک ممکنہ خالف ورزی کے سلسلہ ميں ايک چھان بين شروع 

پروگرام کے دوران اسٹيج پر کی گئی سجاوٹ پر تھی، جس ميں ايک برہنہ عورت کو خون سے ڈھکا ہوا اور صليب سے 
کے ميں يہ چھان بين بند کردی اور اس بينڈ کے ممبران  2006پراسکيوٹر کے دفتر نے باآلخر ۔ 26بندھا ہوا دکھا گيا تھا

خالف کسی طرح کے الزامات عائد نہيں کئے گئے۔ تاہم پولينڈ کے اندر اس بينڈ کے ايجينٹ اور منتظم ٹومسز زيوبنسکی 
کا جرمانہ لگايا گيا کہ وه ) $3000يو ايس (زلوٹی  10،000پر اس واقعہ ميں شريک ہونے کے لئے اور اس بنياد پر 

اسکے عالوه،  ۔27روگرام کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہئے تھاپولينڈ کے قوانين کو جانتے تھے اور انھيں اس پ
تفتيشکاروں نے مبيّنہ طور پر کراکو کے اندر کيتھولک مذہبی ماہرين سے بھی مشوره کيا، جنکا ماننا تھا کہ اسٹيج پر کی 

   گئی سجاوٹ سے عيسائيوں کے مذہبی احساسات مجروح ہوئے تھے۔
  

آدم ڈارسکی کا ہے، جو بھاری دھاتوں سے موسيقی پيدا کرنے والے بينڈ ميں اسی طرح کا ايک اور واقعہ  2008
Behemoth  ميں گڈنيا ميں ہونے والے ايک  2007کے نماياں گلوکار تھے، انکا مبيّنہ جرم يہ تھا کہ انھوں نے ستمبر

اس سيّارے کا سب "ب کو اسٹيج پروگرام کے دوران بائبل کو جاليا تھا اور اسے پھاڑ کر پھينک ديا تھا اور کيتھولک مذہ
پولش کميٹی فار دی ڈيفينس آف پولش کميٹی کے چئرمين رسزارڈ نوواک کے ذريعہ ۔ 28قرار ديا تھا" سے بڑا قاتل فرقہ

مبيّنہ طور پر پراسکيوٹر کے دفتر ميں ايک شکايت درج کی گئی، اس تنظيم نے عيسائی قدروں کے دفاع اور انھيں 
ميں شروع کی گئی ايک تحقيقات کے دوران،  2008فروری  ۔29قف کيا ہوا ہےبرقرار رکھنے کے لئے خود کو و

بائبل کا ہر نسخہ مذہبی عبادت "پراسکيوٹروں نے جيجی ايلونين يونورسٹی کے ماہرين سے مشوره کيا جنکی دليل تھی کہ 
تحت چونکہ کسی پولش قانون کے  ۔30کی خالف ورزی واقع ہوئی تھی 196، اور اس وجہ سے آرٹيکل "کا مستحق ہے

بھی طرح کی قانونی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لئے کم سے کم دو شکايت کنندوں يا متائثّرين کا ہونا ضروری ہے، 
جبکہ اس معاملہ ميں شکايت کے لئے سامنے آنے واال واحد شکايت کننده يا متائثّره فرد نوواک ہی تھے، اس چھان بين کو 

ايک اہم قدامت پرست پارٹی قانون يہ کيس اس وقت دوباره پھر سے شروع کيا گيا جب ميں  2010بند کرديا گيا۔ جنوری 
مئی ۔ 31کے اس واقعہ کے لئے ڈارسکی کے خالف ايک شکايت درج کی 2007کے چار ممبران نے  (PiS)اور انصاف 

مطابق، گڈنيا بينڈ کے ميں پراسکيوٹر کے دفتر نے مبيّنہ طور پر انھيں ماخوذ کئے جانے کی درخواست دی، ليکن  2010
 196جون کو اس کيس کو برخاست کرديا اور يہ نتيجہ نکاال کہ ڈارسکی کے کاموں سے آرٹيکل  28کی ايک عدالت نے 

  ۔32کے تحت کسی طرح کا کوئی جرم سرزد نہيں ہوا
  

ڈوروٹا ايک دوسرے معاملہ ميں جو ابھی بھی چل رہا ہے، ڈوڈا کے نام سے جانی جانے والی پولش پاپ اسٹار 
ميں دئے  2009کی خالف ورزی کا الزام عائد کيا گيا کيونکہ انھوں نے  196ميں آرٹيکل  2010ريبزيوسکا پر اپريل 

اپنے ايک انٹرويو ميں کہا تھا کہ وه بائبل کے مقابلہ ڈائناسور ميں اس لئے زياده يقين رکھتی ہيں کيونکہ انکے مطابق 
شکل ہے جسے لکھنے والے لوگ خوب شراب نوشی کيا کرتے تھے اور جڑی کسی ايسی چيز ميں يقين کرنا بہت ہی م"
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۔ اس معاملہ ميں بھی شکايتيں مبيّنہ طور پر کيتھولک گروپوں کے ذريعہ 33"بوٹيوں سے بنے سگريٹ پيا کرتے تھے
رم کا ارتکاب کيا ميرا ماننا ہے کہ انھوں نے ايک ج"درج کرائی گئی تھيں۔ اخبارات ميں نوويک کا يہ حوالہ چھپا تھا کہ 

وارسا  ميں پراسکيوٹر کے 2009۔ اگست 34"ہے اور يہوديوں و عيسائيوں دونوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کيا ہے۔
کے دفتر نے اس دليل کے ساتھ تحقيقات شروع کرنے سے منع کرديا کہ گلوکار کے بيان سے مذہبی احساسات کے خالف 

ميں ماخوذ  2010پرست گروپوں کی طرف سے پڑنے والے دباؤ کی وجہ سے کسی طرح کا جرم نہيں بنتا۔ تاہم قدامت 
کئے جانے کے لئے اپنی رپورٹ داخل کرنے سے پہلے پراسکيوٹروں نے سکيولر اور مذہبی ماہرين لسانيات سے بات 

  ۔35چيت کی تھی۔
  

 نتيجہ 
  

ی کاروائياں اگرچہ بہت ہی شاذ و کے تحت مذہبی توہين کے لئے کی جانے والی قانون 196تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل 
نادر ہيں اور ان ميں عام طور پر براءت ثابت ہوجاتی ہے، ليکن اسکے باوجود اظہار کی آزادی پر اس سے غير مناسب 
تحديدات عائد ہوتی ہيں۔ لمبی مّدت تک چلنے والے قانونی کيسوں اور ممکنہ طور پر مجرمانہ سزا کے خطره کی وجہ 

ں، ناشروں اور دوسرے لوگوں کو يہ حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ وه اپنے آپ پر خودساختہ پابندياں سے فنکاروں، مصنّفو
عائد کريں۔ اسکے عالوه، شکايت درج کرنے کا نظام اور مبھم الفاظ ميں بيان کئے گئے قوانين کی حديں طے کرنے کے 

راسکيوٹر کے طريقئہ کار سے پورے لئے مذہبی ماہرين اور دوسرے ماہرين کے ساتھ صالح و مشوره کرنے کے پ
کے  196معاشره پر چند لوگوں کے ذاتی نظريات مؤثّر طور پر الگو ہوتے ہيں۔ درين اثنا، ايسا نہيں لگتا ہے کہ آرٹيکل 

استعمال سے انسانی حقوق کی کوئی بہت زياده خالف ورزياں واقع ہوئی ہيں، جسکا مطلب صاف طور پر يہ نکلتا ہے کہ 
ہبی توہين کے قانون اس مطالعہ ميں جائزه لئے جانے والے دوسرے ممالک کے مقابلہ ميں بہت ہی محدود پولينڈ کے مذ

  ہيں۔
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