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  حقوقدان -اميرفيض

اظھارنظرکرده که يک مسلمان نبايد  آمريکارياست جمھوری ی ھاکانديدا از ١ ،قای کارسون احدآاخيرا 
   .ناسازگاراست آمريکاکه دين اسالم با قانون اساسی  تبشود واضافه کرده اس آمريکارئيس جمھوری 

  .گفتگوئی خواھد داشتن آومطلب مھمتری درارتباط با  قای کارسونآتحريرحاضردراطراف اظھارنظر 

   .آمريکاقد است يکی ازنظرحقوق اسالمی وديگرازنظرحقوق موضوع مزبور ازدوجھت قابل ن

  ازنظرحقوق اسالمي 

   .. نه رئيس جمھورکه برپايه انتخابات استازنظرحقوق اسالمی يک مسلمان ميتواند حاکم کشورکفرباشد

 که البته اولين و ؛قانون مصداق دارد در کرده نه تکليفی که ن مقررآولی تکاليف او چنان است که قر
س پ تاريخ اسالمی نشان ميدھد که غالبا و ،کفاراست ن رئيس جمھور گرفتن جزيه ازآظيفه مھمترين و

   .ن کشورھا مستقرميشودآفتح کشورھای کفرحاکم اسالمی بر از

 نجا که اساسا حکومت دراسالم انتخابی نيست فرض وجود رئيس جمھور مسلمان درکشورھایآ از
که درکشورھای اسالمی بنام رئيس جمھوری  نچه ھمآ و ؛غيراسالمی وحتی اسالمی متصورنخواھد بود

 بنابراين بحث رئيس جمھوری مسلمان در ؛انتخابی ملحوظ وناظراست  عمل اسالمی تلقی نميشود
   .اسالمی بکلی مفروق عنه استغير کشورھای 

  ازنظرحقوق كشورهاي غيراسالمي

ئينی درصورت آن کشوراست مردم باھردين وآکه مطلب متوجه  آمريکادرکشورھای غيراسالمی ازجمله 
ت ن حقوق ھم کانديدای رياسآمند ھستند ويکی از ازحقوق سياسی بطورمساوی بھره آمريکاداشتن تابعيت 
ن آبه اعتباراعتقادات خودشان به  آمريکاونيز حقوق ديگری ھم ھست که مسلمانان  ،جمھوری است
ن منھيات آيدھند وبه وبرخی ھم ازمسلمانان به اعتقادادت دينی خودشان اھميت نم ؛نزديک نميشوند

   .نزديک ميشوند آمريکااسالمی در

                                               
    https://www.youtube.com/watch?v=sUJvUDdtp8wبه اين ويدئو نگاه کنيد.  - ١

زاده شده و  ١٩۵١مبر سپتا ١٨در  .Benjamin Solomon "Ben" Carson, Srر نيوسکارسون » بن«سلمان بنجامين 
الم کرد از حزب اع ٢٠١۵ماه مه  ۴نويسنده، سياستمدار، بازنشسته از بيمارستان جان ھاپکينز بخش جراحی اعصاب است. وی در 

  جمھوريخواه در انتخابات رياست جمھوری شرکت ميکند و از ناحيه ديترويت که محل زندگی اش است داوطلب شده است.
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گروه مزبور ازنظراعتقادات مذھبی واحوال شخصيه مسلمان شناخته ميشوند ولی مسلمان واقعی يعنی 
درحدی مباينت با اسالم دارد که مرتد ازاسالم شناخته  اننآ مومن به اسالم شناخته نميشوند وغالبا رفتار

   .ميشوند

سوگند ياد  آمريکاشدن است زيرا رئيس جمھور آمريکاديدای رياست جمھوری کان ،ن اعمالآ يکی از
مره ز ن باشد وچنين تعھدی يک مسلمان را درآ                 ِ رفتارکند وپاسدار   آمريکاميکند که برطبق قانون اساسی 

ميکند   آمريکاکانديد رياست جمھوری  را يک مسلمان خودبنابراين ازھمان لحظه ای که  .وردآکفاردرمي
   .سلمان شناخته نميشود که فرض ممنوعيت اسالمی متوجه اوباشدديگرم

رھاشدن ازقيودات اسالمی نيازبه اعالم وثبت رسمی ويا کسب موافقت حکومت ويا مراجع دينی ندارد 
   .اگرافشا شود با مجازات ارتداد روبروميگرددبلکه يک امردرونی است که 

رط سوگند به انجيل را برای رياست جمھوری ش آمريکايکی ازشخصيت ھای کانديدای رياست جمھوری 
   .ئی الزم دانسته استآمريکايک فردمسلمان 

وسنت سوگند ه است ذکری ازکتاب مقدس ويا انجيل نشد آمريکاگرچه درمتن سوگند رياست جمھوری 
ن آمعھذا سوگند يک رئيس جمھوری مسلمان به انجيل سبب خروج  ،پای انجيل را پيش کشيده است

مسلمان بوده است وجود سابقا ن شخص که آمسلمان ازاسالم ميشود وديگرمانعی برای رياست جمھوری 
   .نخواھد داشت

  مشكل برزگ جاي ديگراست 

 او متوجه باورھا. نگرانی قای کارسون چنين پيشنھادی را مطرح کرده استآکامال قابل درک است که چرا 
 ديننطور که خود ايشان گفته است <آافکنانه اسالم با پيروان اديان ديگراست و  موزش ھای نقارآ و

   .>ناسازگاراست آمريکاساسی اسالم با قانون ا

قانون اساسی غالب کشورھای دمکرات جھان مخالف  ری مشکل دراين است که دين اسالم نه تنھا باآ
، شکارآواين مخالفت  دارد شکارآن ملل واعالميه جھانی حقوق بشرھم مخالفت است بلکه با منشورسازما

نھا با آجامعه جھانی را زيراين سوال سنگين قرارميدھد که چرابايد کشورھائی که قانون اساسی 
 و ن منشورآمنشورسازمان ملل مخالف است عضويت سازمان ملل را داشته باشند وازمزايايی حقوقی 

   .لمللی مستفيض گردندامکانات مالی بين ا

درست است که عھدنامه ھای بين المللی ازجمله منشورسازمان ملل متحد مافوق قوانين داخلی 
 ن مخالف منشورآولی درعمل خيلی تفاوت است بين کشورعضوسازمان که قانون اساسی  ،کشورھاست

 امکانات مالی ومورد اول تمام  در .ن مقيد به منشورسازمان استآبا کشوری که قانون اساسی  ،است
مقابل رعايت منشورسازمان بکارگرفته  رن کشوردرجھت مقاومت دآنظامی وسياسی وحتی فرھنگی 
  ؟يا درک اخالل اجرائی موارد فوق دشواراستآ. ميشود ودرمورد دوم برعکس

چه اشکالی دارد کشوری که مايل به عضويت سازمان ملل است درراستای قانون اساسی خود تصميم 
   ؟گيری کند
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قانون ه که گفت <ال کامال واقف بودالی دبيرکل سابق سازمان ملل به اھميت تعارض باغقای پطرس آ
  ؛ماموريت ھای صلح سازمان ملل نميدھد در را ن کشورآلمان اجازه شرکت سربازان آ اساسی کشور
موريت ھای لمان ھا بتوانند قانون اساسی کشورشان را طوری تغييردھند که بتوانند درماآاميدوارم که 

  .>صلح سازمان ملل شرکت کنند

اين سنت حقوقی سازمان ملل نشان ميدھد که نقش قانون اساسی کشورھا دراجرای تصميمات مجمع 
ن با موازين آکشوری که قانون اساسی  و ،ن بسيارمھم وتاثيرگذاراستآ عمومی سازمان ملل ومنشور

  .را نميتواند تحمل کند سازمان ملل سازگارنباشد اجرای مصوبات سازمان ملل منشور

ری وجمھ  ؛نھا کامال مغاير با منشورسازمان ملل استآئی که قانون اساسی کشورھا واضح و شکارآنمونه 
مواد  جنگ از منشورسازمان است بلکه بوی خون و با ن نه تنھا مغايرآاسالمی است که قانون اساسی 

   .ن برخاسته استآ

رمان نھائی آ. ھدف وبين جمھوری اسالمی با داعش نيست يک نگاه اجمالی نشان ميدھد که ھيچ تفاوتی
 ن دو درآفقط تفاوت  ؛نھا اسالمی ساختن ھمه کشورھا ومسلمان کردن ھمه انسان ھای کره زمين استآ

ينده داعش آدربه احتمال قوی اين است که جمھوری اسالمی عضو سازمان ملل است وداعش فعال نيست (
  )ھم عضو سازمان ملل خواھد شد

 وکشوری که بموجب قانون اساسی اش تکليف دارد که با قوه قھريه  ،يت استاين يک ننک بشر
اسالم رابه کشورھای ديگرصادرکند ودرراستای ھمين تکليف جھان را به کشورھای مسلمان  ،پاسداران

ن آعضوسازمانی باشد که منشور )قانون اساسی جمھوری اسالمی ١۵٢اصل ( تقسيم کرده است کافر و
  .رمان وھدف جمھوری اسالمی را محکوم ميکندآ و کامال قانون اساسی

. منشورسازمان ملل ھم مقيد است که کشورھائی که ن کشوراستآسند حقوقی يک کشور قانون اساسی 
اين صراحت چرا  بابشود  آمريکان کشورھا تسليم دولت آعضويت سازمان را دارند بايد اسناد درخواست 

ن کشوربررسی نگرديده تا آاسالمی رعايت نشده وسند ھويتی وچطور اين اصل مھم درمورد جمھوری 
    :ميگويد١١٠ماده   ٢. احراز شود که صالحيت عضويت درسازمان را ندارد

ی  ضتسليم ميشود ودولت نامبرده مراتب عضويت کشورمتقا آمريکااسناد عضويت کشورھا به دولت < 
   .>تقاضی اعالم مينمايدعضويت رابه دبيرکل سازمان ملل متحد واعضای سازمان وکشورم

عبارت مراتب عضويت ھمان رسيدگی حقوقی به موضع کشورمتقاضی است واال لزومی به ارسال اسناد 
  ؟پست چی بوده است آمريکانبود مگردولت  آمريکاعضويت به دولت 

ی امضا کننده به منشورمقررداشته <اين منشوربرطبق قوانين اساسی ھريک ازدولتھا ١١٠ھمان ماده 
  .>صويب خواھد رسيدت

                                               
تا  دور درمسير مبارزه نوشته ھايی روانه شد تا مبارزان ايرانی را زير چتر اعتراض به سازمان ملل قرار دھد یدر سالھا - ٢

 امريت سازمان ملل خارج گردانند. اين درخواست کنند چون قانون اساسی رژيم اسالمی در قالب منشور سازمان ملل نيست از عضو
از ھر تحريمی که تنھا مردم را ھدف ميگيرد موثر تر به تنھايی ميتوانست وميتواند جمھوری اسالمی را ساقط و بی اعتبار کند. که 

  ک-بود. حخواھد 
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لق برتصويب منشوربرطبق قانون اساسی جمھوری اسالمی ويا ھريک ازکشورھای                   َ ماھيت اين ماده متع  
مخالف با منشورسازمان است عضو است  واين بدان معناست که قانون اساسی جمھوری اسالمی که 

   .به منشورسازمان ملل جامه عضويت وصالحيت بپوشاند نميتواند

 در تنفر با خشم و آمريکاقای جان جی حيلی رئيس اجرائی عفو بين المللی آ ١٩٩٢ه سال درنھم ژانوي
کشوری نظيرايران با اينھمه سابقه نقض حقوق وراست آشرم < :اجالس عمومی عفو بين المللی گفت

  .>بشرعضو کميسيون حقوق بشرسازمان ملل باشد

 ه وسرافرازانه قائمه حقوقی خودناروشن وقاطعوراست که کشوری که صريح وآشرم  ری حتما بيشترآ
که ضديت عيانی با اعالميه جھانی حقوق  (قصاص واعدام) قانون اساسی وقانون اسالم بر را

. عضويت سازمان ملل است که سبب بشرومنشورسازمان ملل دارد عضويت سازمان ملل را داراباشد
داده است  ميشود ايران ناقض اعالميه جھانی حقوق بشرکه درقانون اساسی اش اعالن جنگ به دنيا 

جمھوری اسالمی متخاصم با . عضويت سازمان ملل است که عضويت کميسيون حقوق بشررا پيداکند
  .سازمان ملل درکنارسايرکشورھای ھمراه با منشورسازمان قرارداده است منشور

درست نيست که ازيکسو قوام صلح وامنيت جھان وبرابری کشورھا برپايه منشورسازمان ملل قائم شود 
 و را بنام کشورھای کفران باشند که صريحا کشورھای جھان سوئی کشورھائی عضو ھمان سازم از و

  .)قانون اساسی جمھوری اسالمی١۵٢اصل ( دررديف نابودی ميشناسنددشمن 

توسعه روابط دوستانه درميان ملل که براحترام واصل < :يا ماده اول منشورسازمان ملل که ميگويدآ
ن آ.> را ميتوان ازکشوری چون جمھوری اسالمی خواست که قانون اساسی تساوی حقوق ملت ھا ......

   .ن برای دولت ايجاد تکليف کرده استآکامال خالف 

  غفلت وبيحالي سازمان ملل 

بزرگ اين است که منشورسازمان ملل به لزوم ھماھنگی قانون اساسی کشورھای متقاضی  يک  تاسف 
صريح وشرط دارد ولی درعمل اين توجه مھم وبجا رعايت عضويت سازمان ملل با منشورسازمان ملل ت

ن صريحا خالف منشورسازمان ملل متحد است آنميشود چنانکه کشورجمھوری اسالمی که قانون اساسی 
   ٣. درجايگاه عضويت سازمان قرارگرفته است

نه فقط يک متن قانونی است بلکه سند  منشور< :گفت ١٩۵٢مشاورسازمان ملل متحددرسال  قای فلرآ
. منشوردستوری است که برای يک دولت امضا کرده اند نراآسياسی است که نمايندگان کثيری ازکشورھا 

نوشته نشده بلکه نطفه يک جامعه جھانی را ايجاد کرده است و منشوربصورت يک عھد نامه بين جھانی 
  >.ميباشند نآالمللی است که کشورھا ملزم به رعايت 

يا کشوری چون جمھوری اسالمی که عمال به پشتوانه قانون اساسی اش ناقض عھدنامه بين المللی آ
ولی درھرج ! قانونا خير ؟عضويت سازمان ملل است ميتواند کماکان عضويت سازمان را داشته باشد

    .ومرج فعلی البته

                                               
 ک-در برگ پيشين نگاه کنيد. ح ٢ يرنويسزبه  - ٣
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ترفکرکنند وتصورنکنند که تنھا پاک زاد مردان جھان بايد کلی آ قای کارسون وھمه متفکرين وآ
عفونی  ھمانطورکه يک زخم بد .رايش صلح جھانی خواھد شدآ رامش وآنگاھداشتن کشورخودشان سبب 

زادی اديان، زخمی آدشمن بشريت ومخالف با يک کشور لوده ميسازد آومردم را تمام بدن را ناکار ومسری
ويروس داعش  . ھمين بال وه استکه ساخت ،لوده خواھد ساختآاست که خواه ناخواه جامعه جھانی را 

ن آقراسالم و توصيه  ن با زور وجبرکه کامال حکم وآحقوق اسالمی وتحقق سنگر چيست جزقرارگرفتن در
   .است

ن کشورعضوجامعه ای باشد که براساس حق حاکميت آ چرابايد کشوری که مردمش حق حاکميت ندارند
جھان رابرمبنای دين به دشمنی ودوستی  ی که کشورھایرچرا بايد کشو ؟محترم بناشده است زاد وآ

 ؟ اين خلل بزرگ عينی است وعضو سازمانی باشد که قائل برابری وبرداری ملتھاست تقسيم کرده است
   .تمام کشورھا کم وبيش قابل مالحظه وگسترش است ن درآشوم  ثارآ

الم تروريستی اس نشان ميدھد که کشته شدگان ناشی از حمالت آمريکاگزارش مرکز مطالعات تروريستی 
ازسال قبل بيشتربوده است وھمان گزارش اضافه ن ت ۵،١٠٠بوده که ن ت ٢۴،۴٩٠گرايان درسال گذشته 

  . کودک بوده است ١،١٠٠کرده است که دربين کشته شدگان 

دمکشی را مالحظه ميکنيد اين جنايات برای پول وعشق نيست درراه اعتقاد به حقانيت آ گسترش جنايت و
  ٤. کام اسالم است که مسلمانان معتقد با ترک ھمه عالئق خود به داعش ميپيوندندواجرای اح

ن شروع شد که جمھوری اسالمی به مسلمانان جھان آ داعش وحرکت ھای اسالم گرايانه افراطی بعد از
نشان داد که ازطريق تبعيت ازفلسفه اسالمی  ميتوان به قدرت وثروت وحکومت رسيد وھيچ مانعی ھم 

. خوب چرا مسلمانان افراطی ازالگوی جمھوری اسالمی تبعيت نکنند وچرا داعش نيست نآمقابل  در
  نشوند؟

فتاوی که اين سالھا ازسوی تکفيری ھا عليه مردم سوريه وعراق صادر واجراميشود وننگ بشريت است 
ن سازما عضو اززمانی شروع شد که جامعه جھانی نسبت به فتوای قتل سلمان رشدی ازجانب يک کشور

جمھوری اسالمی راکه  ،درحاليکه ميتوانست طبق ماده ششم منشور .لل بی اعتنائی نشان دادم
   .اصراردراجرای فتوای مزبور راداشت براحتی ازسازمان ملل اخراج کند

**  

> به ھی برای تامين امنيت جھانیرا< :رساله ای تحت عنوان  ١٣٨٢درسال  ،راستای اين تحرير در
   .ازمقوله اين تحريرميباشد ،مستند که مفصلی سی وفارسی ازسوی سنگرمنتشرشده انگلي

                                               
ميليون از جمعيت جھان  ٨بيش از يک  ٢٠٢٠درجريان است تا سال  ١٩٨٠درگزارشی آمده بود طرحی بصورت توطئه از سال  - ٤

 ک-کشته و کم شود. ح


