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  و
  1 اعالميه جهاني حقوق بشر

  

  حقوقدان -اميرفيض

 ١٩٧۴درسال  سازمان کنفرانس اسالمی که بتصويب ١٩٩٠درسال  اسالمیق بشراعالميه جھانی حقو
می عضو کشور اسال ۴۵وبا وجود اينکه  ثبت شده بود رسيد ١٠٢متحد طبق ماده ملل  دفترسازمان در

الميه اع حد در شنائیآ معھذا فاقد شھرت و نرا تائيد کردند ولیآاسالمی سازمان کنفرانس کشورھای 
   .جھانی حقوق بشراست

متوجه شدند که اعالميه جھانی حقوق  ظاھرا کنفرانس کشورھای اسالمین آوقبل  ١٩٩٠سالھای  در
 وشايد ھم باطنان باشند آمان نميتوانند پيرو با مبانی اسالمی موازی نيست و کشورھای مسل بشر

  .مزبور عنوان شد بمنظورھای سياسی درک 

نقش پررنگی داشته  اسالمی ميتوان اذعان داشت که جمھوری اسالمی درايجاد اعالميه جھانی حقوق بشر
ه دازتھران تھيه ش اسالمی. برخی بررسی ھا نشان ميدھد که  پيش نويس اعالميه جھانی حقوق بشراست

 است وھمان بررسی ھا ھم نشان ميدھد که حقوقدانان مصری دربست پيش نويس تھران را نپذيرفته و
دراجالس مجمع عمومی سازمان ملل  ١٩٨١نماينده جمھوری اسالمی درسال  نرا بسيارسبک کرده اند آ

وی ساعالميه جھانی حقوق بشريک برداشت سکوالرازفرھنگ يھود ومسيح است که نميتواند از< :گفت
اين اظھارات نماينده جمھوری اسالمی بسيارنزديک با  >مانان بارعايت قوانين اسالمی اجراشودلمس

اظھارات نماينده کشورعربستان است که با عنوان چنين ايرادی ازعضويت دراعالميه جھانی حقوق 
  .بشردرسازمان ملل خودداری کرد

 ۴٢سال است  يعنی  ۴٢ اسالمیفاصله زمانی بين اعالميه جھانی حقوق بشرواعالميه جھانی حقوق بشر
سال بعدازصدوراعالميه جھانی حقوق بشر، کشورھای اسالمی متوجه شدند که اعالميه جھانی حقوق 

  !بشردرکشورھای اسالمی قابل اجرانيست

                                               
ايست که توسط اعالميه اسالماعالميه قاھره درباره حقوق بشر در يا  اسالمیاعالميه حقوق بشر يا  حقوق بشر اسالمیاعالميه  - ١

ای از نگاه اسالمی به در شھر قاھره تصويب شد. اين اعالميه، خالصه) ١٩٩٠اوت  ۵( ١٣۶٩مرداد  ١۴در  سازمان کنفرانس اسالمی
در سال  پس از جنگ جھانی دوم                      ً                                              کند. اين اعالميه معموال  به عنوان واکنش اسالمی به اعالميه جھانی حقوق بشرحقوق بشر فراھم می

 .شود، تلقی می١٩۴٨
و عربستان سعودی، بارھا اعالميه  (که امروز به دو بخش تقسيم شده)  ، سودان)ايرانجمھوری اسالمی (د کشورھای برجسته اسالمی مانن

 ١٩٨١دادند. در سال را به خاطر عدم در نظر گرفتن زمينه فرھنگی و دينی کشورھای غيرغربی مورد انتقاد قرار می جھانی حقوق بشر
 اين اعالميه يک برداشت سکوالر«نماينده ايران در سازمان ملل موضع کشورش را در مورد اعالميه جھانی حقوق بشر چنين بيان کرد: 

 ١٩٩٠در سال  » تواند توسط مسلمانان بدون تجاوز از قوانين اسالمی اجرا شود.است که نمی ،یمسيح-از فرھنگ يھودی گرايانهنسبی
 ک-ح .اعالميه اسالمی حقوق بشر را تصويب کردند س اسالمیاعضای سازمان کنفران
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  موقعيت كنوني جمهوري اسالمي 

ن آجمھوری اسالمی درعين اينکه پيشنھاد کننده اعالميه جھانی حقوق بشراسالمی وازاعضای اصلی 
نرا ھم امضا آاست عضويت اعالميه جھانی حقوق بشرسازمان ملل متحد راھم دارد وغالب پيوست ھای 

 لمللی. شرکت دردوعھدنامه بين ان چيز کم اھميتی نيستآ ثارآ. اين تعارض ازنظرحقوقی وکرده است
 راين بزرگترين نقطه ضعف د و ؛معارض يکديگر نه تنھا قابل دفاع نيست که حتما قابل استيضاح است

    .جامعه حقوقی حقوق بشراست

مادرتعارض اين دواعالميه جھانی < :محمد جواد الريجانی متوجه اين مشکل بزرگ بوده که گفته است
ن ھستيم وطبيعی آرده ايم ومتعھد به اجرای امضا ک را . ما اعالميه جھانی حقوق بشرحقوق بشرھستيم

  >.ن تعھد تالی وفاسد داردآ وخروج ازاست که يک تعھد بين المللی داريم 

اشاره به اظھارات الريجانی بااين مقصود است که جمھوری اسالمی وھمه کشورھای اسالمی که ھم 
ھستند دوسره  اسالمیراعالميه جھانی حقوق بشرراامضا کرده اند وھم عضو اعالميه جھانی حقوق بش
  -بارميکنند ونميتوانند درھردو اعالميه با وجود مراتب تضاد اجرائی متعھد باشند 

  هدف محدود اين تحرير
ومکمل رساله (اسالم  ه الزمن خود گرچآاعالميه مزبورنيست که  ھدف نخست اين تحريرمقايسه بين دو

 ولی کارمجزای ديگری است. پيگری اين تحرير در خواھد بود. ٢ انتشارات سنگر) از بشر حقوق و
   .ھندگی دردواعالميه مزبورميباشدپناتعارض  محدوده 

ن دررابطه اجرائی آ سير حقوقی دواعالميه متضاد درمجمع عمومی سازمان ملل وتاثير –ھدف دوم 
  .اعالمه جھانی حقوق بشر

  تعارض پناهندگي دردو اعالميه  –هدف اول 

يک تعارض  اسالمیتعارض امرپناھندگی دراعالميه جھانی حقوق بشر با اعالميه جھانی حقوق بشر 
   .فلسفی وريشه ای است نه اينکه فکرکنيم که محدود به امرپناھندگی است

فاقد اراده وبنده خدا شناخته ميشود واين  درفلسفه اسالمی بشر
نی خالف برداشت متفکران غربی برداشت فلسفی ودي

مستند  .زاد ومستقل ميدانندآغيراسالمی است که انسان را 
ودر  ،ل عمران استآسوره  ۶۴يه آفلسفه اسالمی دراين مورد 

ی ورده اعتبارآنجه خدا آ رازنھايت فلسفه اسالمی به قانونی غي
ن جمله است آ واز دن نميدانآخودرا ملزم به رعايت ود نميدھ

  .جھانی حقوق بشراعالميه 
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درباورمسلمانان نيست براحتی ميتوان تفاوت بين دواعالميه   آن بارعايت اصل باال که ترديدی دراصالت
  .مزبوررا مالحظه کرد

   مقايسه دوماده مربوط به پناهجوييان دردواعالميه مذكور

مد آ ه رفت وزادانآاعالميه جھانی حقوق بشرناظراست که ھرشخصی حق دارد درداخل کشور  ١٣ماده 
 خود جمله کشور از رای را درھرکشوری برگزيند ونيزھرشخصی حق دارد ھرکشور خود اقامتگاه و، کند
  ترک کند ويابه کشورخود بازگردد. را

يک حق کلی برای بشرقائل شده که درھرکشوری که  بشرچنانکه مالحظه داريد  اعالميه جھانی حقوق 
 ھمان اعالميه  به افراد بشرحق داده شده که دربرابرشکنجه وتعقيب و ١۴وماده  زندگی کند ،ميخواھد

 اين ترتيب موضوع پناھندگی مطرح و ،پناھگاھی جستجو کند ودرکشورھای ديگرپناه بگيرند که به زارآ
   .مده استآ در ھائی مالک عمل  وساليان متمادی ھم به اجرا با وضع ميثاق

  چه ميگويد  اسالمیجھانی حقوق بشر  اکنون به بينيم که اعالميه

 را کشور حق انتقال وانتخاب مکان برای اقامت درداخل ويا خارج از شريعت ھرانسانی برطبق ١٢ماده 
درصورت تحت ظلم قرارگرفتن ميتواندبه کشورديگری پناھنده شود وبرکشورپناه دھنده واجب  و دارد

طر خااست که با او مدارا کند تااين که پناھگاھی برايش مھيا بشود بااين شرط که عمل پناھنده شده به 
   .ارتکاب جرم طبق نظرشرع نباشد

اعالميه جھانی حقوق  ١٣با ماده  اسالمیراعالميه جھانی حقوق بش ١٢درظاھرتفاوت چندانی بين ماده 
زادانه آبکل حرکت  ،شرع   ِ نظر   و ،شريعت    ِشرط  نيست وھردو اصل پناھندگی را پذيرفته اند ولی ورود  بشر

  .ترک کشورويا استفاده ازپناھندگی را غيرممکن ميسازد

   :چرايش رابه اختصارمالحظه فرمائيد

   اسالمی وقبول تابعيت کشورھای کفررابه مسلمانان نميدھدشريعت اسالم اجازه ترک اقامت دائم کشور 

اعالميه جھانی حقوق بشربه انسان ھا داده شده دراعالميه جھانی حقوق  ١٣ماده  زادی که درآبنابراين 
   .بشراسالمی ازمسلمانان سلب شده است

 زار ازآ وتعقيب واعالميه جھانی حقوق بشربه افراد بشرحق داده شده که درمقابل شکنجه  ١۴درماده 
وچنانکه درباال عرض شد اعالميه جھانی حقوق بشرھم حق مزبوررابرای  حق پناھندگی استفاده کند

اينکه فشار وتھديد وتعقيب ويا شکنجه بعلت  آنو کوچولو!مسلمانان قائل شده است مشروط بريک شرط 
   .ارتکاب جرم طبق موازين اسالمی نباشد

حق مخالفت با حکومت اسالمی را ازمسلمانان سلب ميکند  ،نظر نميايدکه چندان ب !ھمين شرط کوچولو
يه معروف اطيعوهللا واطيعوالرسول واوالمر منکم  مسلمانان حق مخالفت با حکومت اسالمی را آ وبنا بر

حقوق ، (ندارند  نتيجه اينکه اگرفشاروتھديد وتعقيب وشکنجه ناشی ازمخالفت با حکومت اسالمی باشد
  .)وق بشرحق بی  ،بشر
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  اجتهاد درمقابل نص ممنوع

است واين دوماده درحقيقت  ٢۵و ٢۴درپايان اعالميه جھانی حقوق بشراسالمی دوماده پياده شده که مواد 
   .ممنوع ساختن اجتھاد واظھارنظر ويا تفسيربند ھای حقوق بشراسالمی است

مطابقت با احکام شريعت اسالمی زادی ھای مذکوردراين سند مشروط به آميگويد <کليه حقوق و ٢۴ماده 
   .>است

<مرجعيت اسالمی تنھا مرجع تفسيريا توضيح  :خرين ماده اعالميه مزبوراست ميگويدآکه  ٢۵ماده 
  ھرماده ای ازاعالميه مزبوراست>

تنھا برعھده متوليان اسالم ودرکشورھای تشيع مراجع تقليد  اسالمیاعالميه جھانی حقوق بشريعنی تفسير
وکميسيون ھای حقوق بشری سازمان   نھا نسبت داده شده استآتشخيص احکام شريعت به است که قدرت 

  .ملل صالحيت اظھارنظرنسبت به روند حقوق بشردرکشورھای اسالمی را ندارند

  اثراين تعارض 

اعالميه جھانی حقوق بشربا اعالميه جھانی حقوق  ١۴و ١٣پيش پا افتاده ترين اثرتعارض بين مواد 
اين است که کشورھای اسالمی نميتوانند به اعتباراسالم وھمين اعالميه جھانی حقوق  اسالمیبشر
   .ازکشورھای اسالمی راه پناھندگی را برگزيده اند بعنوان پناھنده قبول کنند مسلمانانی که اسالمیبشر

ه بکه کرده اند قبول پناھندگی پناھجويان شانه انسانی خالی ميکنند  بار زير کشورھای اسالمی از اگر
 قاعتبارمالحظات مذھبی وقبول اعالميه جھانی حقو؛ صالح اقتصادی وفرھنگی نيستماقتضای 

  .انجام اين تکليف انسانی ساقط ميسازد از را نھاآخودشان عامل موثری است که    ِ بشر  

   اسالميجنگ وپناهندگي دراعالميه جهاني حقوق بشر

 در. بخش عظيمی ازفاجعه رقت بارپناھندگان ناشی ازجنگ درکشوراسالمی سوريه وعراق بوده وھست
خطاب به اروپائيان) شما (« :گفت ،وپرارجی گفتبرنامه سی ان ان يکی ازپناھجويان حرف خيلی ساده 

  ».ه کشورشما پناھنده نشويمبه داخل کشورما نياوريد تا ماھم ب جنگ را

اين يک منطق اخالقی وھمچنين وجود رابطه علت ومعلول بين جنگ وپناھندگی است ولی حقوق اسالمی 
م کوتاه اسالم اجازه وحق نميدھد پذيرا نيست ودرکال نراآ اسالمی ن اعالميه جھانی حقوق بشرآومنتبع 

ای ھ رارکنند ويا مصيبتـــــاع بگذارند ويا ازجنگ فــرا درمقابل کفاربی دف خود به مسلمانان که کشور
   .تش کشيده ميشدآدرسنت  محمد حتی خانه ھای مخالفين جنگ به   .تحمل نکنند نراآ

 سالمیانميتوانند برطبق اعالميه جھانی حقوق بشربنابراين پناھجويان سوری وعراقی که مسلمان باشند 
    .پناھنده محسوب شوند

 ميتوانند از ،وارگان سوری وعراقی مسلمان، به اعتباراسالم واعالميه جھانی حقوق بشراسالم  نهآ لذا،
رحل اقامت درکشورھای خارجی کفربھره مند شوند ونه براساس فشارھا وتعقيب ھا ومجازات دولت ھای 
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کنند  را ترک نان در کشورھايشان ونه ميتوانند بعلت جنگ بيگانه با کشورشان، کشورآبه حقوق متجاوز 
  .ورندآوبه کشورھای کفرپناه 

کشورھای عربی ثروتمند خليج فارس ازجمله عربستان سعودی ازپيشگامان تھيه وامضای اعالميه جھانی 
اسالم واعالميه مزبوربسياربھانه موجھی  ؛ن اعالميه عمل کندآاست نميتواند خالف  اسالمیحقوق بشر

نسبت به اعالميه  نقدرآن کشورھا به زيريک تعھد اخالقی ونه اسالمی قرارگيرند عربستان آاست که 
ان نرا امضا کرده اند عربستآجھانی حقوق بشرحساسيت داشت که عليرغم اينکه بيشترکشورھای اسالمی 

نرا امضا نکرد. اين چنين کشوری اکنون نميتواند آمردان زادی زنان وآ ن با حقوق وآبمناسبت مخالفت 
  .اعمالی که متوازن با ھمان اعالميه جھانی حقوق بشراست را  تائيد کند

  اعزام نمايندگان حقوق بشربه كشورهاي اسالمي 

 هحق دارند نمايند اسالمیاين است که کشورھای  اسالمیيکی ديگرازتبعات اعالميه جھانی حقوق بشر
ردکنند کاری که ايران رابرای بازرسی امرحقوق بشردرکشورخودشان  قوق بشرسازمان ملل شورای ح

   .پاکستان با احمد شھيد نماينده ويژه شورای حقوق بشرسازمان ملل کردند و

مقامات جمھوری اسالمی اعالم کردند <سياست ايران پذيرش گزارش گروه ويژه شورای حقوق 
 میاسالحقوقی اين استدالل برميگردد به ھمان اعالميه جھانی حقوق بشربشرسازمان ملل نيست> مبنای 

   .که حق نظارت وبازرسی را ازشورای حقوق بشرسازمان ملل متحد ساقط ميسازد

  

   تعارض حقوقي درسطح حقوق بين الملل

  .تحريرحاضر ممکن است با بحث زيرازجامعيت نسبی برخوردارگردد

   .مده استآ(ماده سی ام)  بشر خرين ماده اعالميه جھانی حقوقآ در
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ھيچيک ازمقررات اعالميه حاضرنبايد طوری تفسيرشود که متضمن حقی برای دولتی يا جمعيتی يا فردی 
ن راه آزاديھای مندرج دراين اعالميه راازبين ببردويادر آ ن بتواند ھريک ازحقوق وآباشد که بموجب 

    .فعاليت بکنند

دردفترثبت سازمان ملل  اسالمیاعالميه جھانی حقوق بشر وصدور ثبتفھوم اجرائی ماده مزبور مانع م
 متضمن حق خاصی برای کشورھای اسالمی است اسالمی. زيرا اعالميه جھانی حقوق بشرمتحد است

   .واين عمل با تحديد اختيارات کشورھای عضو اعالميه جھانی حقوق بشرتعارض دارد

ين ا نھا حاکم وناظرباشد چراآ اگراين حق برای پيروان اسالم قائم به وجود باشد که حقوق بشرخاصی بر
نی اعالميه جھا ن ديگر ازقبيل بودائيان وزرتشتيان ويھوديان وغيره نبايد درکنارحق برای پيروان اديا

  .درصحنه بين المللی خود نما گردد اسالمیحقوق بشر

شفتگی ناشی ازاين امتيازدينی ومذھبی را درک نکند وفاتحه اعالميه جھانی حقوق آچه کسی است که 
   .بشر را نخواند

 نابسامانی حضوردو اعالميه جھانی حقوق بشر که ھردوھم ثبت درسازمان ملل متحد تکليف دارد به 
سازمان ملل شده است خاتمه دھد وجلوی اين خودسری ھای اسالمی که نوعی زورگوئی به  دفتر

  .سد کند  حقوق بشرنميتواند با دوقانون حافظ حقوق بشرباشد را کشورھای جھان است

  موقعيت پناهجويان درحقوق بين الملل 

ولی ت مريکاسآ يعنی جنگ کشور نھا يکسان آنکه علت پناھجوئی آبنظرميرسد که موقعيت پناھجويان با 
   .نھا درحقوق بين الملل وکشورھای عضوسازمان ملل يکسان نيستآموقعيت حقوقی 

 نھاآرا تائيد نکرده اند لذا مسئوليت  اسالمینجا که کشورھای اروپائی اعالميه جھانی حقوق بشرآ از
ن ميباشد يعنی ملزم به رعايت آدرحول وحوش ھمان اعالميه جھانی حقوق بشرومصوبات مربوطه به 

   .احواالت پناھنگان وترتيباتی که کنوانسيون ھای مربوطه مقررکرده است خواھند بود

نجا که کشورھای اسالمی ازجمله سوريه وعراق اعالميه جھانی حقوق بشراسالمی را امضا آ ولی از
وطبق  نگرفته اند ودرواقع يک عھدنامه بين المللی است که مورد اعتراض سازمان ملل ھم قرار کرده
ن اعالميه حقوق آ سان نيست که ازآنکشورھا آثبت رسيده  لذا برای ه دردفترسازمان ھم ب ١٠٢ماده 
 زا شرعدول کرده ومناسبات پناھندگان کشورخودشان را منطبق با اعالميه جھانی حقوق ب اسالمیبشر

ن کشورھا بصورت ھمگانی وبا حالتی بغايت ننگ آالجرم مردم بی پناه  ؛کشورھای اروپائی خواستارشوند
ص وبازبدون اينکه ن ميروندنکه بدانند به کجا وبا چه سرنوشتی آبدون ميگريزند بشريت ازمرزکشورھا 

  .ان تعيين تکليف کرده باشدروشنی برای ان
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