
 -اميرفيض -مسئوليت دولت در قبال پيروان مذھب                                      ۵ از ١ برگ ٢٠١۶/٠٧/٠٧، پنجشنبه=شيداورمزد  
 حقوقدان

 پيروان مذاهب مسئوليت دولت درقبال 
                                            

  حقوقدان -يضاميرف

  چاره چوئي دولت ها 

اروپائی مانند اسلواکی واسلونی با صراحت اعالم کرده اند که پناھجويانی  برخی ازکشورھای کوچک
شھرداران شھرھا که اختياراتی درقبول شھروندی کشورشان  بعضی از ؛را ميپذيرند که مسيحی باشند

اين شھرداری فقط پناھندگان مسيحی را می پذيرد  ،اند ) گفتهفرانسه –روان ( دارند مانند شھردار را
   .قيب داعش بوده باشندکه تحت تع

ھم ترجيح داده اند که تنھا پناھجويان مسيحی را به  کشورھای ديگری ھم مانند قبرس ولھستان وچک
  .پذيرند

فروردين سال جای دردعوای يک ايرانی مقيم سوئد  ٢۶دادگاه حقوق بشر اروپا درحکمی که در
   .ی که مسيحی شده اند خودداری نمايندصادرکرد  ازکشورھای اروپائی خواست که ازديپورت ايرانيان

لمان به درخواست پناھجويان مسيحی فوريت وارجحيت بيشتری داده ميشود به ھمين دليل گروھی آدر
 بنابر مسلمانان درصف پناھندگی درمدارس مذھبی مسيحی برای مسيحی شدن ثبت نام کرده اند و از

ان دردوسال گذشته به دين مسيح گرويده اند ازمسلمانن ت ۶٠٠تا  ١۵٠لمان بين آاعالم کليسای بزرگ 
  ھزار ٨٠٠تعداد پناھجويان مسلمان به  ٢٠١۵خرسال آ اين درحالی است که درھمان دوسال گذشته تا

   .لمان رسيده استآ درتن 

  گاهي باال آ از  وردĤدست

سخت مسيح  نکی ازموانع پذيرش پناھجويان است وداللھای ديينکه دين اسالم عمال آبا  ؛نخست **
 نکه خطرآبا  و ،رابه چراگاه مسيحی سوق دھنداننآازموقعيت پناھجويان مسلمان استفاده و اتتالشند  در
ن چييزی آ، معھذا گرداندن مسلمانان کامال فراھم است واين خطرمتوجه مسلمانان مسيحی شده نيست باز

 مسلمانیو خوی مان خون ھ، که مانع است تا مسلمانان ازاين امکان يعنی اعالم مسيحيت استفاده کنند
 ؛که باوجود اينکه نميدانند اسالم چيست وخودشان ھم به تمام احکام ووظائف اسالمی عمل نميکنند است

مقابل ازدست  نھا درآب مقاومت که ازاجدادشان به ارث برده اند سبرا اسالمی  و خوی معھذا ھمان خون
به کشورشان را تحمل ميکنند ولی حاضربه  نن ميشود يعنی خطربرگرداندآدادن دينشان وعوض کردن 

    .ازدست دادن  چيزی که اصال نميدانند  چيست نيستند
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ايجاد محدوديت ھای دينی برای پناھجويان ممکن است يک رويه اداری تلقی شود  –دوم اينکه **
ولی تصميمی نيست که با اعالميه جھانی حقوق بشرھمخوان باشد ودرنھايت تغيير دين پناھجويان 

گرويدن مسلمان به مسيحی  نه تنھا ازنظر حقوق بشری مشکل کشورھاراحل نميکند بلکه اساسا 
ن اجازه آن ھم توسل به آوير برای کسب پناھندگی است که درقرزمسلمانی به مسيحيت يک خدعه وت

   .داده شده است

د که قبول نان باشمامورين اداره اقامت وپناھندگی کشورھای اروپائی وداللھای کليسا بايد خيلی ناد
ھمان است که مولوی تشريح  ،طبيعت انسانمسيحيت  مسلمانان را جدی بگيرند  وفراموش کنند که 

   :کرده است

  خويش اصل خويش       بازجويد روزگاروصلھرکسی  کو دورماند از

  تنها امتياز

 ھمان پناھجو بشودتنھا امتيازی که ممکن است ازمسيحی شدن يک مسلمان پناھجو نصيب دولت مي
ن اقدام درمذھب آاين است که  اگرپناھجوی مسيحی شده اقدامی کند که  تبليغات مسيحيت از صرفنظر
ن خسارت به آ، محکوم به جبران خسارت به زيان ديدگان خواھد بود و ن جرم وخالف نباشدمسلمانا

  .مقيم)برخالف رابطه دولت ميھمان ومسلمان ( دولت ميھمان توجھی نخواھد داشت

  راهي براي نفس كشيدن

 تحت تاثير ،مگانیھبه حکايت اعالميه جھانی حقوق بشرچنين بنظرميرسد که دول خارجی بطورکلی و
. زادی مذھب ميباشندآ ھای مسلمانان به اعتبار اقدامات وخودسری اسير مواد اعالميه جھانی حقوق بشر

پروتکل شماره  ١٩٩٨وده ودرسال نب بدور دانان ومسئولين کشورھاديد حقوق البته که مشکل مزبور از
ن راه نفس کشيدن برای آ ودرماده ای ازکشورھای عضو رسيد  بکنوانسيون حقوق بشربتصوي ١١

  :زادی پيروان اديان خاصه مسلمانان ايجا دشده  که ميگويدآزاد جھان درمقابل آملت ھای 

ن مقررشده ودريک جامعه دينی يا اعتقادات فردی تنھا درمواردی که توسط قانو زادی اجرای شعائرآ<
زادی ھای آ ، سالمتی يا اخالقيات يا حمايت ازحقوق وبرای حفاظت ازايمنی ونظم عمومی مردم ساالر

  .>افراد جامعه ضروری ھستند محدوديت ھائی را دربرميگيرند ساير

پيروان ت رواعتقاداند به استناد قانون  دراجرای شعائمفھوم کنوانسيون مزبور ميگويد که دولتھا ميتوان
که ملتھا قادرخواھند بود که با وضع قانون  ميشود ن اينآورند وکليت آويت ھائی بوجود اديان محد
 اين موضوعی است که ميتواند تا و ؛لودگی ھای اعتقادی پيروان اديان محفوظ دارندآ را از جامعه خود

ولی  ؛ين کندمسلمانان را تام حدودی امنيت فرھنگی واخالقی وحتی فردی کشورھای ميھمان دار
وقدرت پيروان  متاسفانه چنين نيست وشورا ھای حقوق بشری ومتوليان اعالميه جھانی حقوق بشر

 ھا نميتوانند با وضع قانون کنترل الزم رادولتی کنوانسييون مزبور سخت حساسند ودراجرااديان 
   .براعمال پيروان اديان داشته باشند
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  تصميم جالب كشورمغرب

ن آقر از سوره فتح راتدريس ، موزش وپرورش کشورمغربآوزارت  ؛خبری العالمبنابرگزارش شبکه 
نھا اين است که سوره آموزش ميدھند و استدالل آن سوره حشررا آن کشورحذف وبجای آدرمدارس 

  .ياتش درباره تزکيه اخالق استآ ه حشربيشتررخود دارد وسو در فتح  انبوھی ازجھاد را

پررورش کشورمغرب بسيارنزديک به فلسفه پرساليسم ونظريه غزالی موزش وآوزارت  یروش انتخاب 
  .موزش وپرورش کشورمغرب سخت مخالفندآناگفته پيداست که فقھای اسالمی با اقدام وزارت  واست 

وويه درسال ازسوی فيلسوف فرانسوی بنام رن ،> که به معنای برتری انسان استفلسفه <پرساليسم
 ھر از برتر و ن اين است که ارزش وشخصيت بشری باالترآصه که خال توصيف وتشريح شد ١٩٠٣

. فلسفه رنوويه درمواردی شبيه فرضيه دکارت است درمجموع با عقيده غزالی فيلسوف چيزی است
   .ديک ميباشدايرانی بسيارنز

ن يک کتاب فلسفی آموزش وپرورش کشورمغرب برميگردد به اين عقيده که قرآعمل واقدام وزارت 
.عقيده ای  بسيارزنده وبا محمد وھمفکران او ازجمله سلمان فارسی تدوين شده استاست که بوسيله 
متناوب به زمان است   ،نجا که فلسفهآ از و .ن رد محکمی ديده نشده استآکه درمقابل  پيروان فراوان 

موزش وپرورش آن حق ودرتکليف فالسفه حاضراست وعلمای وزارت آلذا تغييرات فلسفه قر
   .ن بکاربسته اندآفالسفه حاضررادرتصحيح قرکشورمغرب نقش 

عقيده مزبورکه بوسيله عده ای ازحقوقدانان وفالسفه پشتيبانی ميشود ميتواند پشتوانه سکوالريسم 
سخنان  سمانی وآن را ازرديف ادعای آقر ن مھمترآواز وجدائی دين ازدولت وسياست ھم شناخته شود 

  .بودن خارج سازد خدا

بين بزرگ تصميم ازجانب کشورھای مسلمان ميتواند به مبانی اختالف  بنظرميرسد که عموميت اين
ومستند نگرانی پيروان اديان ازمسلمانان مسلمانان وپيروان اديان ديگر که براساس جھاد مقررشده 

  .ولی البته بين نظريه تا عمل واجرا کوھی موانع ومشکالت وجوددارد ؛است تاحدودی تسکين دھد

  قوق بشرازسوي دولت ها مسئوليت درعدم اجراي ح

اين تحرير ناقص است اگرنگاھی به مسئوليت زيان ديدگان ازعدم رعايت حقوق بشردرکشورھا توجھی 
   .نداشته باشد

 نھا دامنه ای دارد که يکی ازآوتامين وجود مسئوليت دولتھا درورود خسارات به مردم ويا کشورھا 
وارد  يت حقوق بشرزيانی است که دولت به افراد کشورخودشان دراثرعدم رعا ،ن دامنهآگوشه ھای 

  .دميساز

صورت ن دربعضی ازکشورھا ازجمله جمھوری اسالمی بسياروسيع وحتی بآزيانی که گرچه دامنه  
ولی نه دولتھا جبران خسارات زيان ديدگان راقبول دارند ونه زيان ديدگان مترصد  ،قانون اجراميشود

   .سارات خود بوسيله مقامات حقوق بشرميباشندجبران خ
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اگرجبران خسارات زيان ديده يک اصل محکم حقوقی شناخته شود که ميشود ودرحقوق اسالمی ھم اين 
پس حتما وبدون بحث وچرا ھا دولت ھم نسبت به  ؛حق يعنی تامين زيان خسارت ديده تاکيد شده است

که  ؛نھا تخلف ويا تجاوزی کند مسئول خواھد بودآافراد کشور درصورتی که نسبت به حقوق اساسی 
اجرای اعالميه جھانی حقوق بشرکه ه ازعدم ن جمله است خسارات ناشيه ازعدم رعايت حقوق ناشيآ از

   .مورد نظر اين تحرير است

  دامنه اين بحث 

که  اند برس گاھی ھائی را به استحضارکسانیآ صد وکه ترُّ  ، خودرادرجريان اين تکليف ميبينداين تحرير
، ، حيثيتیازطريق جمھوری اسالمی دررابطه با عدم رعايت اعالميه جھانی حقوق بشرزيان ھای مالی

   .، مطالبه  خسارات کنندمل شده ويا ميشوندمتحانی وحتی عاطفی د) وجزندانزادی (آسلب 

  توجه مهم 

يان را به مالحظه عدم رعايت نکه  دادگاه حقوق بشرامکان مراجعه ايرانآاين توجه بجاست که تاکنون با 
ن دادگاه آنکه احکام آولی به جھت  ی اسالمی پيش بينی ومقررداشته استحقوق بشرازجانب جمھور

اروپا ھم متضمن نتيجه ای نميشد ولی اکنون که  ايران قابل اجرانبود مراجعه به دادگاه حقوق بشر در
مريکا آرح وازموارد تصميم ديوان عالی مريکا مطآ دارائی ھای بلوکه شده ايران در مسئله استفاده از

مريکا آ در احکام دادگاه حقوق بشراروپا عليه جمھوری اسالمی ازمحل دارائی ھای مزبور ،شناخته شده
  .ت که اکنون اين تحرير تقديم شدقابل اجرا بنظرميرسد وبه اين دليل اس

   دادگاه حقوق بشر اروپائي

ن تامين آبه ابتکارشورای اروپا پايه گذاری شد ويکی ازاھداف  ١٩۵٩دادگاه حقوق بشراروپائی درسال 
وجبران خسارات وارده به کسانی بود که ازعدم رعايت حقوق بشرازسوی دولتھا ناشی ميشد ولی 

ن کنوانسيو ١١درماده  ١٩٩٨ت گير بود درسال قو ن بسيار يپچيده ودومرحله وآتشريفات رسيدگی 
ن آکه مھمترين  ؛وردآمد که تسھيالت فراوانی بسود شاکيان بوجود آحقوق بشر تغييراتی بوجود 

   :کنوانسيون پياده شده  ميگويد ٣۴ يکی عدم نيازبه وکيل ودوم که درماده ،تسھيالت

 ی غيردولتی ويا گروھھا وجمعيت ھايی، سازمان ھادادگاه ميتواند تقاضای رسيدگی ازتمام اشخاص<
 در يا درکنوانسيون و موازين پيش بينی شده و ريافت کند که مدعی ھستند قربانی نقض حقوق بشرد

   .ن توسط يکی ازکشورھای عضوکنوانسيون ھستندآپروتکل ھای ضميمه 

اين است که افراد صرفنظرازتابعيتشان حق مراجعه به دادگاه مزبوررادارند  ٣۴ازنکات مثبت ماده 
شورھای عضو دادگاه نيز ميتوانند  نسبت به نقض حقوق بشر توسط بنابراين شھروندان غيراتباع ک

، چنين حقی بويژه برای مھاجراناين ؛دنيکی ازکشورھای عضو کنوانسيون به دادگاه شکايت بر
  >پناھجويان وساکنان غيرتبعه کشورھای اروپائی به عنوان يک منبع حمايتی قابل توجه به شمارميايد
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ا ر ولی اعالميه جھانی حقوق بشررا امضانکرده  ١٩٩٨اسالمی کنوانسيون سال  نجا که جمھوریآ از
ن کنوانسيون ميدانند ميتوانند بوسيله آ ١١بنابراين ايرانيانی که خودرا مشمول ماده تائيد وتصويب کرده 

  .دولت محل اقامت خود به دادگاه مزبور رجوع کنند

خرين آ ماھه از ۶زمان کوتاه مدت  ورد مرورتنھا نقطه ضعفی که درکنوانسيون مزبور به چشم ميخ
قابل  ین دعاوی با تفاسيروتعديالتآ نھم بوسيله حقوقدانان متخصص درآاقدام شاکی است که شايد 

   .مواجه باشد

  نمونه ها

يک ايرانی مقيم سوئد درفروردين ماه سال جاری با مراجعه به دادگاه حقوق بشراروپا توانست **
  .افت کندگی اقامت درسوئد رادريدپناھن

مکان ھای مذھبی خودرا علويان ساکن ترکيه که باحکم دادگاھی ازمحاکم ترکيه ناچارشده بودند که **
دادگاه حکم برمحکوميت عمل ترکيه داد  ؛تعطيل کنند با مراجعه به دادگاه حقوق بشردراستراسبورک

درھمين سال جاری اتفاق  اين واقعهماه مھلت داد که خسارات علويان را بپردازد ( ۶وبه دادگاه ترکيه 
  .)افتاده است

 ١٧، محمود صادقی ازاعضای ھيئت رئيس فراکسيون اميد درمجلس به ھمراه درتطبيق مورد **
   .نماينده ديگر ازتعطيل نمازخانه اھل سنت  دراسالم شھراستان تھران اعتراض کردند

قه نيست وحتی نمازخانه باتوجه به اينکه تخريب نمازخانه ھای اھل سنت درجمھوری اسالمی بی ساب
شھرداری تخريب کامل شد  لذا اھل سنت درسال گذشته درمحله پونگ تھران بوسيله نيروھای دولتی و

کامال درصالحيت دادگاه حقوق بشراروپائی بوده تا بھمان ترتيب که نسبت به علويان ترکيه  ،مورد
   .بنمايداھل  تسنن  به رای کرده است جمھوری اسالمی را موظف به جبران خسارات  دورص

  قاي احمد شهيد آ

قای احمد شھيد گزارشگرويژه سازمان ملل ماموردرمسائل حقوق بشری ايران بجای اينکه ازسال آ
اجازه ورود به جمھوری اسالمی باشد ميتواند درتامين خسارت  دورخودش ميگردد ومنتظر ٢٠١١

وارده به ايرانيان بعلت نقض حقوق بشرازسوی جمھوری اسالمی دردادگاه حقوق بشر اروپا  
تادادگاه حقوق بشراروپا جمھوری اسالمی را به تامين خسارات زيان ديدگان ازنقض  تاثيرگذارشده 

     .حقوق بشر محکوم سازد


