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  حقوقدان -اميرفيض

حقيقتا ننگ بشريت امروزی است خاصه  ورجھانی پناھجويان کهآحزن انگيز وتاسف  رويداد ھای بسيار
ميپذيريم درحاليکه کشورھای  لمانی به اينکه ما پناھندگان مسلمان سوری راآميزيک کودک آ اظھارات طنز

   .تنظيم اين تحريراست انگيزه ،را نمی پذيرند اننآمسلمان 

  رتعارض بينن ناظربآمحتوای  ،انتشارات سنگرمنتشرگرديد از بشر رساله اسالم وحقوق ١٣۶٢درسال 
انی حقوق ن رساله ھنوز اعالميه جھآتاريخ تنظيم  . دراعالميه جھانی حقوق بشروحقوق اسالمی بود

ن رساله متوجه آ والجرم بارمنتشرنشده بود اسالمی مصوبه سازمان کنفرانس کشورھای اسالمی   بشر
  واعالميه جھانی حقوق بشرميشد. قانون اساسی جمھوری اسالمی

 یبشريت با دواعالميه جھان ،انی حقوق بشراسالمی که بتصويب سازمان ملل متحد رسيدولی اعالميه جھ
   .حقوق بشرروبرست

ديگری  نرا امضا کرده اند وآصادرگرديده وھمه کشورھا  ١٩۴٨يکی اعالميه جھانی حقوق بشرکه درسال 
مورد عملشان  تائيد و نراآکشور عضوسازمان کنفرانس اسالمی  ۵٧عالميه جھانی حقوق بشراسالمی که ا

بقيه کشورھای مسلمان  )بغيرازسوريه است( Surinameم وسورينا لبانیآ ترکيه و از بغير وميباشد 

   .نرا دارندآعضويت مھوری اسالمی ججھان ازجمله 

 اين مشکل مورد نقد قرار مد بدين منظوراست تاآن خواھد آست اشاره به مطلب باال وتوضيحاتی که پيو
 راچ و رھا براساس کدام اعالميه جھانی ميتواند منطبق باشدگيرد که وضعيت پناھجويان مسلمان کشو

نھم درحدی که مورد آ ؛دارنددخالت کمترکشورھای عرب مسلمان ثروتمند درقبول پناھجويان مسلمان 
   .شماتت جھانی قرارگرفته اند

يکی وضعيت حقوقی پناھجويان درراستای اعالميه جھانی  ؛بنابراين مسيراين تحقيق متوجه دوقسمت است
    .دوم وضعيت پناھجويان مسلمان درراستای اعالميه جھانی حقوق بشراسالمی و ،حقوق بشر

  اول اعالميه جهاني حقوق بشروپناهجويان

 مد کند وآ زادانه رفت وآاعالميه مزبوربه ھرشخصی حق داده است که درداخل ھرکشوری  ١٣ماده 
ترک کند ويا بکشورخود وارد  را خود نيز ھرشخصی حق دارد ازجمله کشور و را برگزيند اقامتگاه خود

  .شکنجه وتعقيب پناھگاھی برای خود جستجوکند و زارآحق داده است که درمقابل  ١۴وماده شود 

 بھر قصد خارج شدن ازکشورشان را گرفته ويا زارقرارآ مورد تھديد و مزبور درمورد کسانی کهيا موادآ
 رعايت اگر و !مسلم است که خير ؟ميشودازسوی کشورھای اروپائی وغيراروپائی رعايت  ،دليلی دارند

قاچاق انسان وغرق انسان ھا دردرياھا واين رذالت ھا وجنايات که بشريت ناظراست بوقوع نمی  ميشد
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نداده ونميدھد  حق ھم با  اعالميه جھانی حقوق بشر ١٣تن به قبول ماده زادانه آ . ھيچ کشوریپيوست
 مل درھم ريختگی اقتصاد وامنيت وفرھنگ ورسم ورا بازگذاشت وتح کشورھاست نميشود درکشورھا

   .را ناظربود رسوم کشور

نھم فقط آرا حمايت ميکند  ريعنی فقط محرومان ازحقوق بش ؛اعالميه جھانی حقوق بشريکطرفه است
اگربتوانند وياقاچاقی وجان به خطردادن خودشان خود بگريزند و حق ميدھد که ازکشور نھاآانی که به مز

   .برسانند ھای ديگرکشور را به حمايت

 حتی > شروع شده حق دارد ھرکسن با کلمه <آتمام سی ماده   به اعالميه جھانی حقوق بشرنگاه کنيد
قوق ح يب شناخته نشده است وفقط به شناسائی ين به حقوق انسانی قابل تعقزن عمل متجاوآيک ماده  در

کنيم  باشيم سعی فاسد بیآ ررفع فساد ازنکه بفکآ ت که بيش ازن اسآاين ھمانند  انسان ھا کفايت کرده
کی ممکن  تا .وارد کنيم )جا دادن پناھجويان درکشورھای مختلفحوضچه ھای گوناگون ( در ب فاسد راآ

ض ، عاملين جرم ونقن است که جلوی فساد گرفته شودآعقالئی  ؟باشد است اين ظاھرسازی بتواند کارساز
ه چيزی که اساسا اعالمي ين المللی تعقيب ومجازات شوندحقوق بشربسرعت بوسيله دادگاه ھای داخلی وب

وھمين بی تدبيری حقوق بشرسبب گستاخی دولتھای  ن غافل بوده استآ تدبير ھانی حقوق بشر ازج
را مستحکم ميکنند وھم  نھا با تجاوز به حقوق مردم ھم سلطه خودآ .متجاوز به حقوق بشرشده است

  .مينمايند ا تحميل حقوق بشرنھا رآ کشورخارج و از امزاحمين ومعترضين ر

 که مردم اين حق کاراعالميه جھانی حقوق بشروکميسيون وابسته به سازمان ملل اين است که اعالن کند
ب ) خوچيزی که عيان است چه حاجت به بيان استدرفالن کشورحقوق بشررعايت نميشود ( دارند ويا را

ازات کدام مج ؟نميشود که نميشود نتيجه چهدرفالن کشوررعايت حقوق بشرنميشود خوب اعالم ھم شد که 
ابه گوش يگنال خطر رسوکدام سابقه ای درجھان  ؟برای خاطيان ومتجاوزين به حقوق بشروجود دارد

  ؟ی ناقض حقوق بشرميرساندزمامداران کشورھا

 قوبرای متجاوزين به حقو قانون وامريه ای که ضمانت اجرا نداشته باشد قانون نيست يک پند نامه است
  .کوزه گذاشتن است           ِ بشر ھمان در  

بشری درباره نقض حقوق بشرمردم منتشرشده اين  گزارش حقوق چقدر رفتارجمھوری اسالمی درمورد 
محکوم شده دادگاه  جمھوری اسالمی، زعمای زندانی ۴٧٠٠قاتالن  ؟استگزارشات چه تاثيری داشته 

   .مريکا ھمه سرکارند وزندان ھا پرازمخالفان حکومتآلمان واطريش وگروگان گيران کارمندان سفارت آ

    جنايتي كه مجازات نشود چه بهتركه اصال اعالم نشود
  عذاب مضاعف 

ک ي زادی ونقض حقوق بشردرکشورھا بظاھرآگواھی کميسيون ھای حقوق بشرسازمان ملل مبنی برنبود 
مل حمايت ازحقوق بشراست درحاليکه واقعيت نشان ميدھد که عذاب مضاعفی است برای کسانی که ع

  .گرفتارنقض حقوق بشردرکشورھا ھستند
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حقوق بشرقدرتی است که درمقابل متجاوزين به حقوق انسانی می ايستد وضمن  زيرا مردم خيال ميکنند
ليکه بدون حايند درتصورنادرست به ميدان ميا اين . بادق مردم متجاوزين راھم تاديب ميکندفاع ازحقو

    .ميزنندب نآ، بی گداربه اگربدانند که حقوق بشرسازمان ملل کاری ازدستش برنميايد پشت وپناه ھستند و

حقوق بشررا گواھی کرده ولی واکنشی نشان                                           ِ نان مالحظه ميکنند که سازمان ملل گواھی نبود  آوقتی 
نھا آ لوده مخالفت با دولت متجاوز به حقوق بشر شده اندآنھا ھم آ و دنميدھد ونميتواند ھم نشان بدھ

اعالميه جھانی حقوق بشر ويا راه  ١٣ميشوند که راه فرارازکشوررا برگزينند يعنی رعايت ماده  ناچار
ی درخاک کشورش زندگی برای کسی که عمر زيراواين ھمان عذاب مضاعف است  زندان حکومت را 

زادی است ولی واقعا عذاب مضاعف است  آرسيدن به  ھرچند بتصورميشودکشوربه ترک کرده ناچار
ن شخص بنام پناھجو وارد آ، برای خانواده او وھمچنين يک عذاب تازه برای کشوری است که برای او

  .ن کشورميشودآ

  مشوق بي غيرتي وبي وطني

يرا کسی که بواسطه ز اعالميه جھانی حقوق بشرجوازبی غيرتی ومشوق بی وطنی است ١۴و ١٣مواد 
زادانه ترک آ ١٣ارماده زادی وغيره کشورش را به اعتبآ مخالفت با حکومت ويا کمبود ھای ناشی از

اگرھرکس که  ؛احتی خورا برھموطنان گرفتارخود ترجيح ميدھد چيزی جزبی غيرتی نيستميکند و ر
ه ن برکسانی است کآ باشد که نوعی کمک به گسترش ظلم وشمول بتواند فرارکند در حمايت حقوق بشر

    .رسم ورسوم زيبائی نيست ادبا ؛بی دست وپا بوده ويا امکان فرارندارند

به داخل خانه ای رخنه کنند ومردان خانه  ن است که چند حشره موذی ويا جانورآدرتطبيق مورد ھمانند 
ن فراريان آ ١٣ن حيوانات بسپارند وحقوق بشرھم به اعتبارماده آبگريزند وزنان وکودکان رابه چنگال 

   ١.نامرد را حمايت کند

 جامعه بشريت درسپرحقوق بشربرای گريزازتکاليف انسانی خود راه فراررابرستمديدگان گشوده است در

 فتارگر حاليکه تکليف واقعی بشريت مھارکردن ظلم وتجاوزبه مظلوم است نه بی خانمان ساختن مظلوم و

 .وارگی واحتماال پناھندگیآساختن اودرمصائب 

  حل ريشه اي مسائل  

ی ازھجوم مگس وحشرات مثالش اين است برای جلوگير ؛مشکالت بايد ريشه ای حل شود نه ظاھری
 حشرات ميان برد نه اينکه بظاھرسازی مواد خوشبو به اطراف پراکند و از باله وعفن رازھای  بايد توده

  .وشعارھای ضد عفونت دادناديده گرفت را 

  .خشونت دولتهاوراگي است نه سياست آجنگ عامل 

                                               
خودشان دست و پا کرده اند تا برخی کشور ھارا سرکيسه کنند طوری گفت تا اينرا بايستی به اصطالع فعاالن حقوق بشری که دکانی برای  - ١

 ک-آنان بشود. ح تفھيم
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 دنفس عمل پناھندگی خوی يک نگاه سطحی به علت افزايش شديد پناھندگی نشان ميدھد که درھيچ کشور
بخود وحتی بواسطه نارضايتی ھای سياسی بوجود نميايد واگرھم بيايد دراين حد رسوا کننده کنونی نبوده 

   .ونيست

بل قبول سيل پناھندگان فقط جنگ ھای عامل اصلی درگسترش وسيع وغيرقانگاه واقعی توام باين تاسف 
مردم  است که منجربه جنگ وزمينه رابرای فراردخالت خارجيان فقط  نھم فقط وآوعامل تحميلی است 

  .ازکشورفراھم ميسازد

تعداد تلفات  )(ارنست، مجله خرين گزارشآ ن بنابرآپيامد ھای  مريکا وآدرعراق بمناسبت حمله نظامی 
نوزاد  ھزار  ۵٠٠واره وآيون ميل ۵راقی کشته وغيرنظامی ع١١۶- ٢٠١١و ٢٠٠٣بين سالھا انسانی 
به عراق  برابرپيش بينی مقامات نظامی قبل ازحمله ۴٠ليارد يعنی يم ٢٢٨٠مريکا آھزينه نظامی  .فلج  و

    .اعالم کرده است

ادگی مآ مريکا مبنی برآعلت والعلل اين ضايعات به مردم عراق چه بودجز ادعای دروغ پاول وزيرخارجه 
  .سالحھای کشتارجمعی ه ازعراق برای حمله واستفاد

 مصر فالن رئيس کشوربايد برود مدل روز شده بود درمورد ليبی عراق سودان و يادتان ھست که شعار
پناھنده است که ھم ھا نتيجه اين خودسری ھا ھمين ميليون  ؛ميرفت اين شعارھا مرتبا بکار ؛سوريه و
  .رھای ديکرخودشان رانده شده اند وھم ازکشو کشور از

نقض حقوق  بھرحال موضوع حقوق بشربصورت جدی مورد نظرجامعه بشريت نيست واال با احراز
ن اگرکشورھاباشند ميتوانند مشمول تعليق مدت دارعضويت درسازمان ملل واگرباتکرار آبشرعاملين 

  .منشورگردد ۴١رتيبات ماده موجه شود ميتواند مشمول ت

امضائی برای  ھزار ١٠٠شکاراست که مردم انگليس با طومارآغزه جنايات اسرائيل در نقدرآوانفساست 
او استقبال کرده اند اين فاجعه گواھی اين است که اعالميه جھانی حقوق  اسرائيل از بازداشت نخست وزير

    .است (فکاھی) ببشر فقط يک نام

  سوريه وپناهندگان عراقي 

ريه اولين کشوری بود که سو ،مريکاآ حمله وارگی مردم عراق بواسطهآميدانستيد که ھنگام  ياآ حاشيه:

 وارگان عراقی بازکرد روزنامه انگليسی ايندپندنت نوشت درحال حاضرآمرزھايش را سخاوتمندانه بروی 
ھزارعراقی به سوريه پناھنده شده اند ونوشت دولت بشاراسد رئيس جمھوری سوريه تمايلی به  ۵٠٠

دمشق به  جمھوری سوريه در ق الشرع معاون رئيسناشی ازحضورعراقی ھا نداشت فار شاراعالم ف
ی خواھان کمک اين واقعا فشاری به سوريه است اما دمشق به کسی شکايت نميکند وخبرنگاران گفت <

  .سوريه نداشتند نيست ھمان روزنامه اضافه کرده است که اھالی عراق ھيچ شکايتی ازاسکان خود در
  ( پايان)
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ازپناھندگی گرفتارشده اند که مزد مردانگی شان را نسبت المی آاکنون ھمان مردم ميھمان نوازسوريه به 
  .نھا ميدھندآبه  ومسلمانان وارگان عراقی کشورھای اروپائیآبه 

 ٢۶٠واره درداخل کشور آميليون  ٧واره خارج ازکشورآجمعيت دارد  سه ميليون  نميليو  ١٨سوريه 
   .ه کننده درامورسوريهکشورھای مداخل جز چه کسی مسئول اين جنايت عظيم است ؛کشته ھزار

 مريکا بمناسبت صحنه سازی ودروغگوئی به مردم جھان وخالف اجازه شورای امنيت درآمسئولين  اگر
  .حمله  به عراق  محکوم ميشدند حتی زبانی وجھانی واقعه سوريه روی نميداد

قتی به لی ومخالفين بوش بمناسبت حمله به عراق بود وجمله قای باراک اوباما بھنگام سناتوری ازآ
به جنايات بوش درعراق اعتنانی نکرد که ھيچ دنباله سياست بوش راھم ادامه  رياست جمھوری رسيد 

  .داد

وارگی مردم کشورھاست بکلی خودش را آنکه خود عامل اصلی مسئله آ مريکا باآعجيب اين است که 

   .ن نامردی ھای حقيقتا تاريخی استآ واين ديگرازکشيده است  کنار

مريکا درباره شکنجه ونقض حقوق آصفحه ای مجلس سنای  ۶٣٠٠رده است که گزارشگزارش ک رويترز
قای اوباما آن کشور درکشورھای اروپائی  مورد تائيد آمريکا وزندانھای مخفی آبشردرزندان ھای 

ھمين وھمين  اين شد   ،قرارگرفته واو گفته است با اين ھمه من به رئيس سازمان سيا اعتماد دارم 
   ؟اين تشويق وپروانه برای نقض حقوق بشرچه کسی ميتواند غافل بماند ، ازنآحمايت ازوحقوق بشر

 چارھستان نادولت ل ؛مريکا ھمکاری داشته استآگاردين نوشت که دولت انگلستان درنقض حقوق بشربا 
ھای  اينھا ھمه نشانی ؛بپردازد دالر ھزار ٢۵٠مريکا درلھستان آدرزندان ھای سری  زندانی  شد بھر

  .کاربرد اجرائی اعالميه جھانی حقوق بشراستعدم 

   آوارگان جنگ پناهنده نيستند

پناھنده کسی  ١٩۶٧مسئله مھمی که کمترمورد نقد قرارگرفته اين است که بموجب عھدنامه بين المللی
متعلق به  –مليت  –مذھب  -نژاد -زار واذيت قرارگيردآاست که درکشورخود به يکی ازدالئل زير موجب 

   .عقايد سياسی –اجتماعی معين يک گروه 

پناھنده سياسی نيستند وزيان ديدگان ازجنايات عليه بشريت به  وليبی  وارگان سوريه وعراقآبنابراين 
نھا پايان يافته تلقی شود مجازات عاملين ومرتکبين جنايات آاسکان  نھا نميتواند باآيند وقضيه آحساب مي

ھای بازعدالت بين المللی مشتاقانه به اجرای  است که چشمزنده ای درحقوق بين الملل  عليه بشريت امر
    .ن چشم دوخته استآ

 .که قسمت اصلی اين تحريراست درتحرير اتی خواھيم خواندرا  اما اعالميه جھانی حقوق بشراسالمی 


