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 مسئوليت دولت درقبال پيروان مذاهب
  حقوقدان-اميرفيض

نجا کشيد که آبحث به  ١ ٢٠١۶/۶/٢۴) مورخ وجمھوری اسالمی آمريکاپنھانکاری درسياست ( درتحرير
  :تحرير گفت

اين تحرير به اعتباراعالميه جھانی حقوق بشرميخواھد به مشکل مسئوليت مدنی دولتھا درقبال اعمال <
   :پيروان مذاھب مقيم درکشورھا توجه تحقيقی وحقوقی داشته باشد وبه اين نيتجه شايد برسد که

ب عملی شوند اقامت مجازدارند ھرگاه مرتک آمريکاپيروان مذاھب واديان که درکشورھای ديگر ازجمله 
ن اعمال بوسيله قانون کشورمحل اقامت آنھا منع نشده باشد وھرچند آکه ازلحاظ مقررات دينی ومذھبی 

ن عمل برعھده دولت کشورمحل اقامت آ جرم شناخته شده باشد مسئوليت ھای مدنی وخسارات ناشيه از
  .استمتھم 

  :اثبات گفتمان تحرير

   اصل محكم جبران خسارت

ن ھرروزھم آکه درحقوق موضوعه پايگاھی محکم دارد ودامنه شمول وحقانيت اصل جبران خسارت 
ن حساس ونيازمند بوده است منتھا آازقوانين اورگانيکی است که بشريت ازابتدا به  ،محکمترميگردد

جوامع وايجاد حق حاکميت اين درتحول حقوقی  .ن را نداشته استآ امکان دسترسی وعموميت دادن به
مد که ميتوان گفت که بھرحال خسارات وارده آکم کم عموميت پيدا کرد وبه وضع وحالتی دراساسی فنومن 

به اشخاص، يا ازطرف خسارت زده ويا دولت درقالب حقوق عمومی وخصوصی ويا کشورھا نسبت به 
 نجاآودامنه اين جبران خسارت تا بد ؛کشورھا بموجب موازين منشورسازمان ملل قابل مطالبه وتامين است

نھا ازمرکز توجه آجبران  نھا نيزآيده شده که زيان ھای ناشی ازحوادث طبيعی مانند زلزله وامثال کش
زيان  نھا راھی برای تامين خسارات مردمآدولتھا دورنمانده وبا ياری دولتھا ونيز تشويق به بيمه وامثال 

   .منظورگرديده است ديده 

ديده ميشودکه عده ای ازحقوقدانان اروپائی عقيده نجا آری وعموميت تامين خسارات افراد تا دامنه تس
دولتھا دراجرای حق حاکميت خود ھم بايد خسارات زيان ديدگان را حتی ازباب قوانين مصوبه داردند <
عه مفيد والزم باشد ولی کشوری قانونی را وضع کرد که بحال اکثريت جام >  يعنی اگرمجلسِ تامين کنند
ن اقليت ھم آن کشور ملزم به تامين زيان ويا کسب رضايت آند دولت ن قانون متضرر شوآزاقليتی ا
  (اقليت سياسی وابسته به بيگانه منظور نيست). .ميباشد

حقوق اسالمی معتقد به جبران خسارات زيان ديدگان ازسوی خسارت زدگان است  وتنھا درمورد اشتباه 
 قضات دررای است که دولت اسالمی را مکلف به جبران خسارات محکوم عليه ويا کسب رضايت او
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توضيح اينکه درفقه تشيع دولت وحتی مراجع تقليد ؛ ن ھم ازبيت المال تامين ميگرددومبلغ زيا  -ميداند
<ھيچ حکمی دراسالم  ع تعرض ويا تحمل خسارات ميباشند وبه اعتباراين حکم شرعی کهمصون ازھرنو

نجا که دولت اسالمی کارش اجرای احکام اسالمی آ وضع نشده که مستلزم زيان بندگان خداشود> واز
   .>ورود خسارت به مردم درجامعه اسالمی تشيع منتفی است وجود و است لذا فرض

  حساسيت تامين خسارت 

حساسيت تامين خسارات انسان ھا باھمه شمولی که دارد معھذا با ابھامات وسردرگمی ھائی دراجرا 
  .وارد ميگردد ن مواردآ از اين تحرير با اجازه خوانندگان محترم  به دومورد خودنمامواجه است و

  خسارات ناشي ازعمل پيروان مذاهب  ،رد نخستمو

ن آپيروان مذاھب واديان ازجمله مسلمانھا که درکشورھای غيرمسلمان اقامت دارند درمقابل قوانين 
رسم  ن مسلمانان راه وآکشورھا موقعتی دارند که نه حقوق بين الملل ونه حقوق داخلی کشورمحل اقامت 

وبا تضادی مواجه است که اجرای  نداده اند ارائه را بشر مشخص ومورد حمايت اعالميه جھانی حقوق
لوده ميسازد ودرنھايت مسئله مسئوليت که نظام قضائی وعدالت اجتماعی آ عدالت ونصفت را متوقف و

  .کشيده ودرمعرض دوگانگی قرارميگيرد است به زوال ،نآ برمستقر

 زاد وآوان مذاھب واديان را غازميشود که صراحت اعالميه جھانی حقوق بشرپيرآنجا آ مشکل از **
وھرنوع ممانعت ويا عملی  ،دانسته است شان مخير دراعمال واجرا ورعايت احکام وتکاليف مذھبی خود

که موجب محدوديت استفاده واجرای حق مزبورباشد ازسوی متوليان حقوق بشری ممنوع وقابل سرزنش 
  .کليه دول ازجمله دول مذھبی رسيده استومھم اينکه اين اعالميه به تصديق  وتوبيخ شناخته شده است 

که نه تنھا با قوانين  اسالم احکام ودستوراتی ھستمانند  دراحکام ومقررات برخی ازاديان ومذاھب **
و محورھای حقوقی جوامع بين  ن فرد مسلمان متضاد است بلکه با اخالق بشريتآکشورمحل اقامت 

وکينه دائمی بين يک فرد مسلمان بايک غيرمسلمان که ازجمله دشمنی ونقار  ،نيز مباينت دارد المللی
  .تشکيل ميدھند ، ران مسلمان که غيرمسلمان ھستندآغالبا ھمه تابعين کشورمحل اقامت 

واحساسات شخصی بلکه براساس اختالف دينی است که  درحد اخالق ، نهدامنه اين دشمنی ونقار **
که برمبنای کتاب  تعارض و . حکم اين اختالفت فکری واعتقادی انسان ھاراشکل ميدھدياساس موجود

ويا تکليف  که به مسلمانان حق ن الزامی است آنجا رعايت آدينی مسلمانان دقيقا احصاء شده است  تا 
 نھا اجازه زندگی وحيات بدھند آرا ازبين ببرند ويا تحت شرائطی به شده که اھالی کشورھای غيرمسلمان 

با عدم محدوديت نسبت به مال  (کشورمحل اقامت مسلمانان)  کفرکشوروحق تعرض مسلمانان به مردم 
کفر) مال نھا تسری دارد يعنی اگريک مسلمان مقيم دريک کشورخارجی (آوھمه حقوق  و ناموسوجان 

ن کشورھا آاگرضرب وجرحی به يکی ازمردم  –ن عمل سرقت محسوب نميشود آ ،مردم راسرقت کند
موزش مذھبی ودينی مسلمانان  کفاريعنی آ اساسا بنا بر ؛نھا تعلق نميگيردآبه  . مالياتورد ديه نداردآوارد 

نھا دوری کنند چه آ د ازمردم کشورھای خارجی نجس ھستند يعنی درحکم نجاست انسان بوده وباي
  .وغيره ای که دامنه ای وسيع دارد وچه درازدواجدرمعاشرت 
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 لمانی تجاوزآو درشب کريسمس به دختران وزنان لمان که گروھی ازمسلمانان پناھجآ ھمان جريان کلن در
. درست ورده استآنھا بوجود آباورھائی  است که اسالم برای ق ونھا نشئت يافته ازحقوآکردند عمل 

   لمان جرم است ولی  ازنظر اسالم  چی؟؟آنھا ازنظرمقررات وقانون آاست که عمل 

واديان رادرھرکجای دنيا که زندگی کنند داب ورسوم دارندگان مذاھب آاعالميه حقوق بشررعايت  **
ايجاد ممانعت ازسوی دولت ھای مقيم دانسته است يعنی مسلمانان  ممنوع از زاد وغيرقابل کنترل وياآ

معده کنند ويا بصورت  هحق دارند درھرکجای شھروھرساختان دولتی وخيابانھا ومعابرعمومی تخلي
 نھا باآھالی کشورھای غيرمسلمان خواب ھستند که غالبا اازبگذارندودرساعات مخصوص اجتماع نم

  .وبسياری موارد ديگر ستاصل و ناراحت کنندماذان  ،فرياد

ن درمورد مسلمانان آ تمام حق وحقوقی که اعالميه جھانی به پيروان اديان ومذاھب داده که قدری از **
  ارائه شد درقوانين محل اقامت مسلمانان اگرکشورھای غيرمسلمان باشند جرم مسلم وقابل تعقيب

ويا مطالبه خسارت ازمسلمانان مقيم نھا آ ت بامخالفومجازات وتوجه خسارت است که اجرای قانون 
   .درکشورھای کفرخالف اعالميه جھانی حقوق بشراست

  تعارض درحقوق داخلي واعالميه جهاني حقوق بشر

رباشد وھرگاه ، قوانين کشورھا نميتوانند برخالف اعالميه جھانی  حقوق بشھمانطور که استحضارداريد
 ن قانون به اعتبارآتوقف اجرائی  يدآن با اعالميه جھانی حقوق بشرپيش آدراجرای قانونی بيم تضاد 

اعالميه جھانی حقوق بشر الزم ميگردد ودرکالمی روشن ھيچ چيزی نبايد ونميتواند مانع اجرای حقوقی 
ای اين اصل است که شوراھای نظارت دراجر .ن ھارابرای مردم حق مسلم ميداندآگردد که اعالميه جھانی 

ن با اعالميه آبرحقوق بشرازسوی دولتھا وسازمان ملل تشکيل شده وبررفتارواعمال دولتھا درتطبيق 
  .جھانی حقوق بشرنظارت دارند

  توجه مسئوليت به دولت

عمل مورد حمايت حقوق  آمريکانجا که عمل مسلمانان درکشورھای غيرمسلمان جھان ازجمله آ از
 نھا درآ، ودولتھا نميتوانند به اعتبارقوانين داخلی خود مانع اقدامات مذھبی وعادات ورسوم بشراست

   :کشورشان بشوند  بنابراين  دول غيرمسلمان  تنھا دوکارميتوانند بکنند

اول اينکه درموقع تصويب قانون دقت کنند که ھرقانون وياتصميم اداری که با باورھای مذھبی  وعادات 
 مسلمانان را معاف از ،نرا متوقف کنند ويا درمتن قانونآيا تصويب  ،ھنگی نداردآنھا ھم رسوم مسلما و

  .کاری غيرمعمول درجامعه حقوقی دمکراتيکی)( رعايت قانون بنمايند

  

، اين است که دولتھا عمال راه دوم که معمول دولتھای ميزبان پيروان مذاھب ازجمله مسلمانان نيز ھست
ازعمل پيروان مذاھب را متقبل شوند يعنی اگرمرتکب قتل وجرح ويا خشونت عليه  مسئوليتھای ناشی 

 هشارع تخلي سرقت ميکنند ويا ماليات نميدھند ويا درخيابانھا و را نھاآاھالی کشورشان ميشوند ويا اموال 
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نند تجاوز ميک معده ميکنند ويا حيوانات رادرمالء عام سرميبرند ويازنانشان را تنبيه وبه دختران کفار
ازبودجه  دولت ن کشورجرم است ناديده گرفته وآن اعمال که ھريک درقوانين آدولت ھمه نھا آوامثال 
حيطه حقی که دين  ن مسلمان خارج ازآمگرمواردی که  ،تامين خسارات زيان ديده را فراھم سازد کشور،

   .ومذھبش به او داده عمل کرده باشد

لمان درمقابل اھالی مسلمان کشورشان قراردارد يک راه که عمال مورد عمل دولتھای غيرمسراه مزبور
 نراھم بايد متقبل شود>آھرکس نفعی ميخواھد تبعات وضررھای احتمالی طبيعی است وبدان معناست که <

   .ھرکس خربزه ميخورد پای لرزش ھم مينشيند)(

به تابعيت کشورخود  نھا ويا مسائل سياسی وغيرهآيعنی اگرکشورھای خارجی مسلمانان را برای سرمايه 
نھا پناھندگی ميدھند الجرم بايد خسارات اعمال ناموجه وخالف قانون کشورشان وحتی آورند ويا به آدرمي
   :يربا اخالق وفرھنگ کشوروملتشان رابپردازند  مثالی دراين مورد بجاستمغا

  مثال مورد 

ن آاش ميپذيرد بايد با طبيعت کسيکه حيوانی رابرای نگھبانی ازخانه اش ويا ھردليل ديگری درخانه 
ن حيوان اگرسگ است آ ؛ن حيوان تحميل کندآحيوان سازگارشود  ونميتواند کم وکيف زندگی خودش رابه 

شد درمانش  بيمار اگر وری کندآن سگ را جمع آبايد کثافتھای  دولت پذيرای مسلمانان)صاحب خانه (
سگ ن آ د نميشود سگ را مجازات کرد ويا ازنرا جبران سازآ اتاگربه کسی خسارت زد مسئول است  کند 

  .خسارت گرفت  صاحب خانه مسئول است

ن آ، کوھی ازمسئوليت ھا برعھده اوست وحق ندارد به وردآھمانطور که وقتی کسی سگی را به خانه مي
مسئوليت ھای ثالثش را عھده داربشود، ھمانطورھم يک  بايد ،ھش کندي، تنبسگ نازک ترازگل بگويد

 رفتار ک مسلمان يا پيرو اديان ديگری را به تابعيت وپناھندگی قبول ميکند مسئوليت اعمال ودولتی که ي
محل  ن کشورآاو کل وجزئش درصورتی که خالف دين ومذھبش نباشد وگرچه خالف قوانين ناظروحاکم بر

   .ن دولت کشوراستآن پيرو مذھب ودين باشد برعھده آاقامت 

 ،، بدون قيد وشرطان اديان ومذاھب ديگر برگه تابعيت بدھند وياندھنددولت کشورھا مختارند که به پيرو
ويا پناھندگی دادند نميتوانند الزام کنند  نھا تابعيتآپناھندگی بدھند ويا ندھند ولی وقتی بدون قيد وشرط به 

است به قوانين کشورکفرکه خالف مذھبشان  راه ورسم مذھبشان عمل نکنند ونھا براساس اعتقادات وآکه 
  .اين امرخالف اعالميه جھانی حقوق بشراست تاسی جويند 

  گواهي عدم سوء پيشينه

ن مسلمان يک نامه ای ارائه آاگرکشوری که  فردمسلمانی رابه تابعيت کشورخود ميپذيرد وياپناه ميدھد 
ا يآدم ربائی است آدزدی و –تجاوزبه زنان  –ن مسلمان متقاضی اقامت دارای سابقه جنايت آبدھد که 

  .؟ مسلما خيرن مسلمان دارای سوء پيشينه کيفری رابه شھروندی کشورخود قبول ميکندآدولت خارجی 
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ن آن اعتقاد به قرآ ن نامه سوء پيشينه کيفری را به گردن ودرسينه ومغز دارند وآتمام مسلمانان جھان 
يا گواھی يک کارمند اداره قضائی  آاست که مشوق ومحرک اقدامات خصمانه وتجاوزکارانه به کفاراست 

   .که معرف يکايک ازمسلمانان جھان استن آمھم تراست  يا سند قر

 ؟ مسلمان پناھنده قبول ميشودآ ؛که يک مسلمان متقاضی پناھندگی عضوداعش است يا اگراحرازشودآ
  .خير

  ؟ فرق بين يك عضوداعش بايك مسلمان غيرعضو داعش چيست

ن دو تفاوتھائی باشد که آقدام وشھامت بين ازنظرا . البته ممکن استازنظراعتقادی صفرھيج وھيچ است
ن بنام تقيه ياد کرده آ که اسالم ھم از ی وزمان وموقعيت است به اعتبار داشتن رھبر مايه اين تفاوتھا 

   .است وشرط قيام عليه کافران را داشتن رھبرمقتدروامکانات دانسته است

   يك طيف با مانيفست واحد 

ن آمعرفی شده درقر اعتقادی يک طيفن است آتمام مسلمانان جھان به اعتباريک مرکزاعتقادی که قر
   .شناخته ميشوند

قبول نداشته باشد ويارعايت نکند  نراآواو) ( ن حد است که اگرمسلمانی يکآن درآرن سند يعنی قآاھميت 
ب  مساعد نمی بينند واال شناگران آراه ميروند  مانان دست به عصامسل از . اينکه برخیمسلمان نيست
    .خوبی ھستند

اسالم درشناسنامه انسان ھا گواه   ، قيد کلمهنھا گواھی ميدھدآسبی ھمانطورکه شناسنامه افراد ازھويت نَ 
   .اعتقاد ونحوه زندگی وبرخورد او با سايرپيروان اديان است

  اي برادرتوهمان  انديشه اي 

  حکيم مولوی واقعيت تکاملی انسان را دربيتی چنين بيان ميکند  

  اي برادر توهمان انديشه اي      مابقي تو استخوان وريشه اي

گفت  شنا شد وفکروانديشه راپايه ھستی گرفت وآبه مفھوم بيان مولوی  ازمولوی  سپقرن  ۵دکارت ھم 
  .پس ھستم>  ،من فکرميکنم ھستم<

  عناصر تشكيل دهنده انسان

يکی  يد مشتمل بردوعنصرھست.آرجی درميانسان مسلمانی که به تابعيت ويا پناھندگی کشورھای خا
 سان وآن آالمت بودن ويا نبودن يص سمادی که ھمان استخوان وگوشت وپوست است که تشخ عنصر

   .ن ھم مھم نيست زيراگرھم ناقص باشد صندلی چرخدارجبران نقص ميکندادچن
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. انسان مسلمان به ، قصد  وعمل به خوبی است ويا بدیارادهاما عنصرمعنوی انسان است که معرف 
 اليافت اعتقادات اسالمی ساخته شده است و چندين نسل پدرومادرمسلمان جوھرفکری او از اعتبار

. تکاليف مسلمانی وقيودات وتربيت اسالمی وباورھای منصوص درعبارت کلی خون او خون اسالمی است
   .، نه به اعتبارعقلل ميکننداو به اعتبارخون اسالمی او عم

  خون اسالمي 

مدن يک مسلمان تازه شده آنسل پدرومادرمسلمان سبب بوجود  ۵٠خون اسالمی يعنی خونی که حداقل از
نھم عمل کند ولی آ، ممکن است به تکاليف اسالمی اھميت ندھد وخالف . اين چنين فرد مسلمانیاست

   .است اسالمی است وان خونش که سازنده عقل واراده وپوست واستخوا

ن را درباره نجاست غيرمسلمانان ويا جھاد با آاينکه يک مسلمانی بگويد  من تاليفات وتوصيه ھای قر
     .راه ورسم اوستن او چيز ديگری ميگويد که حقيقت نان قبول ندارم حرف است  خوآ

ورد آيد که خون اورابجوش آھمانطور که انسان معقول وقتی خونش بجوش بيايد يعنی مسائلی بوجود 
پوسته تقيه بيرون  از ،ميزند مسلمانان ھم وقتی محيط مساعد بود دست بکارھای غيرقابل انتظاروتصور

ون اسالمی او زندگی وکارداشته ولی خ آمريکانکه درمحيط غيراسالمی آبا  ؛ميجھند وميشوند عمرمتين
  .يشودن فاجعه تاريخی مآ ت او درسبب عاملي

سال درنظام سکوالر سلطنت مشروطه  ۵٠است ايرانيان ۵٧ارائه داد شورش نمونه ديگری که ميتوان 
 بظاھر نھا نبود وآميزش اجتماعی آ مسلمان و و ، مسئله ای بنام کافرحيات سياسی واجتماعی داشتند

نھا متاسفانه اسالمی باقی مانده آبات مذھبی شناخته ميشدند ولی خون ايرانيان مردمی متمدن وجدا ازتعص
 و شد شد ويران ايران و نھا جوشيدآ، خون اسالمی يدا شدبود وھمينکه رھبری خونخوارومسلمان پ

   .اسالمی کشور

دراين معادله نميتوان نقش قدرت ھای خارجی را ناديده گرفت ولی فراموش نکنيم که قدرت ھای خارجی (
   )ن اسالمی ايرانيان استفاده کردندھم ازھمين خو

  چاره انديشی کشورھای اروپائی 

  موکول به تحرير ديگری 

  

 


