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حقوق بشر ، نقض فاحش  والگ ممنوعیت دین اسالم ردان   
 

 

 

 یاد درین نوشته ازنقض یکی ا زمهمترین عرصه حقوق بشری یعنی ازادی عقیده ومذهب درکشوری

فروپاشی قاره افریقا موقعیت داشته وچند دهه قبل ازردد،که درمرکزی ترین بخش جنبوبی گدهانی می

واهانه وال است که تاریخ چندان درخشا نی درمبارزه ا زادیخگ. این کشورانا ل زاده شد گاستعما رپرت

 که دولت علیه استعمار را درکا رنامه اش ندارد ودرست زما نی به استقالل سیا سی دست یا فت

ونیها ی گرگون شده ودگسرن( میالدی ۱۹۷۴یک کودتای مسلحانه درسال ) ا ل درنتیجهگاستعماری پرت

ری ااستعم ازین قیام مسلحانه موجبا ت تضعیف حا کمیت ان کشوررا بمثا به یک قدرتپدید امده نا شی 

عرا فراهم نمود وچنان فضای سیاسی مساعد بوجود امد که روند جنبش ها ومبارزات ازادی خواهی مست

تسریع وال را احتواء میکرد ،گت افریقا ئی انکشور که بخشهای وسیع جنوب قاره افریقا منجمله ان

شا ت سترده اختالفات ومناقگووالنیزدرمیان موج عظیم گ. لذا درهمین مقطع تاریخی بود که انرددگ

وی مقاومت ضداستعماری درکشورهای پیرامون ،بسوی رهای ا زسلطه گداخلی ، باپیروی ازال

 ال ازاد وبحیث کشورمستقلگ( میالدی ازاشغا ل پرت۱۹۷۵برداشته ودریازدهم نومبرسال ) قدماراستعم

                                                                                                      م موجودیت نمود.اعال

ل دولت جدید که ظاهراء به اساس اتحا د ملی بعدازیک دوره طوالنی منا زعات داخلی درین کشورشک

امین دموکراتیک ، ت قانون اساسی جدیدرا تدوین وتصویب نموده که ایجا د نظام گ، بالدرنرفت گ

ی عقیده وبیان به ازادی های فردی منجمله ازاد اجتماعی ، احترام،توسعه وانکشاف  عدالت

ربه سمت نجانیده شده ودربرابردولت جدید که بیشتگدران وسایرارزشهای مندرج دراعالمیه حقوق بشر

ی هجده وال داراگرفت. جمهوری انگترین مسوولیت تاریخی وملی قرارگرچپ متمایل بود.بمثابه بز

ر ازجمله گن دیررا ادیا گفیصد دی ( ۵) مسیحیان و  را  درصدا نها  (۹۵میلیون جمعیت بوده که )

ت ــــاقلی ردد ، بعنوان اقلیت دینی تشکیل میدهند .گمسلما نان که تعداد ایشان به نودهزار تخمین می



ذرزمان ازکشورهای اسالمی همسایه گثان مهاجرانی خوانده می شوند که دروال وارگمسلما ن دران

ی منا زعات داخلردیده وکسانی هستند که درتمام مراحل دشوارگوبخصوص لبنان وارد این کشور

وبحران  اهی بعنوان بخش ازمشکالتگوهیچرف داشت طونبردهای خونین میان اقوام ، پیوسته نقش بی

                                                                                         ردیده است.گدران کشورمتبارزن

ی ازنشریه زاری اسپوتنیک وبتاسگزارشات خبری برخی رسانه های بین المللی ازجمله خبرگبربنیاد

اسالم  ،دین ام غیرمنتظره ووقیحانه باصدورفرمانیوال دریک اقدگ))کانسرواتیف پست (( دولت ان

ان  گاعالم نموده وهکذاء وزارت فرهن دینی اقلیت مسلمان ان کشوررا ممنوعوانجام منا سک 

                               اه های مسلمانان را تخریب نماید.گردیده است که مساجد وعبادتگکشورتوظیف 

که  سفاهت ابرازداشته است والدرپیوند باین موضوع باگروزه ادواردودوش سانتوس ریس جمهوران

 ، دلیل والگان گردیده است وهکذاء وزیر فرهنگسترش ونفوذ اسالم را سد گانها با این اقدامات ، جلو 

لمان مبنی برغیر قانونی ساختن دین اسالم دران کشوررا ، تالشهای خطرناک نامید که ازاقلیت مس

                    وال متصوراست.گافراطیت درانرائی وگرائی وتوسل به بنیادگدرزمینه راه اندازی فرقه 

قوق لمللی خویش مبنی بررعایت حوالازمسوولیتهای بین اگمن به این با ورهستم که سردمداران ان

های اهی نداشته ویا اینکه به هنجارگمذهبی وسایر معیارهای الزامی حقوق بین المللی یا ا وازادیهای

ی حقوق وازادیهای مدنموضوع تخطی هااز جهانشمول ا عتنای ندارند، که اینک به تبیین همه جانبه

جهانشمول  والدرچهارچوب معیارهای گدران اقلیت مذهبی وسیاسی، وازادیهای اعتقادی ومذهبی

                                                                                                              اخته میشود.دپر

)) کلیه دولتهای ( منشورملل متحد چنین حاکیست: ۵۵راف سوم ماده اول وبند)ج( ماده )گپرا

ژاد، ،بدون تبعیض ازحیث نای اساسی برای همه عضوسازمان ملل متحد برعایت حقوق بشروازادیه

 بدین اساس اقلیتهای مذهبی درقلمرودولتهای عضوملل متحد جنس ، زبان ومذهب مکلف است .((

یپ ردیده واین پرنسگدرپرتواصل عدم تبعیض وبرابری ازحمایت حقوق بین المللی برخوردار

درنظام بین  بی بوضوح بربنیاد عدم تبعیضرانست که شالوده نظام حمایت ازاقلیتهای نژادی ومذهگنمان

                                                                                            .ردیده استگذاری گالمللی پای

( میالدی داشتن اعتقاد، ایمان ، پیروی ۱۹۴۸جهانی حقوق بشرمصوب دهم دسامبرسال ) اعالمیه

 ازمذهب ویاعدم انرا ازمعیارهای فوق العاده ارزشمندی تعریف مینماید که بطورمشخص درچهارچوب

، این حقوق مجموع ازنورمها ومعیارهای را حاوی است که بدون تردید رددگحقوق انسانی مطرح می

یوری ، حقوق محصول حقوق طبیعی پنداشته وبشریت ازبدوخلقت انرا کسب مینمایند. لذاء برپایه این ت

انرا به  ذارویا دولتهاگبشرمنجمله ازادی عقیده وباورها دستاورد حقوق موضوعه یامدون نبوده که قانون

ذاری گذاشته باشد ، بلکه برعکس دولت چون اعمال کننده قدرت ونهادهای قانونگش به هبه همنوعان

ارزشهای زبمثابه ابزاربرای ایجاد بسترهای حقوقی تعمیل قدرت حاکم ، ملزم برعایت بدون چون وچرا 

                                                                                                          .حقوق بشری است

ادی ای مذهبی واعتق( میثاق حقوق بشربیشترحاوی احکامی است که حقوق وازادیه۲۱( الی )۱۸مواد )

 )) هرکس حق داردازازادی اندیشه ، وجدانراتضمین مینماید ، چنانچه درماده هجدهم چنین میخوانیم 

ات ، ردد.این حق مستلزم ازادی اعتقاد بدین ویا عدم ان درقالب اموزشهای دینی ، عبادگودین بهرهمند



ل احکام ذیم میثاق مذکور حاوی وهکذاء ماده دو  اجرای ائین دینی بصورت فردی وجمعی میباشد.((

عیت ونه تمایزمخصوصاء ازدید نژاد ، مذهب ،زبان ، اعتقاد سیاسی ، وضگ)) هرفرد بدون هیچ:است 

              .((رددگاجتماعی ،ثروت وغیره ازتمامی حقوق ، ازادیها وامتیازات این میثاق برخوردار می

    

ع بشری ترین دستاورد جامگرقابل ذکرمیدانم که وجایت وتکالیف ناشی ازاعالمیه حقوق بشرکه بز

رو بود که خوانده میشود متاسفانه بیشترینه واجد کرکتر توصیوی وفاقد نورمهای الزامی است وازین

 ( الی دهه شصت دولتها ونیز افراد درنقض نورمهای حقوق بشری دست۱۹۴۸)درفاصله میان سالهای 

مینات ایجاد تضبمنظور ده بود ، فلهذاءازتخطی هارا فرهم نمو ستردهگبازداشته که این خود زمینه های 

انوانسیون موثرحقوقی والزامات ضروری مبنی بررعایت وتطبیق بالانحراف مفاد منشورحقوق بشر،ک

( درژینوبه ۱۹۶۶( دسامبر)۱۶در)حقوق ومدنی وسیاسی وکانوانسیون حقوق اقتصادی واجتماعی 

بشر  ارزشهای مندرج دراعالمیه حقوقتصویب رسید که برمبنای اصول مشمول این دومیثاق جهانی ، 

( این ۲۷) ردید ، که درمادهگب الزامی برای دولتها مبدل وتحت الشعاع حقوق بین المللی عرفی به وجای

ق بهره )) درکشورهای که اقلیت های مذهبی ، نژادی وزبانی زیست دارند ، ازحمیثاق چنین میخوانیم : 

انها را  ربوده ودولت متبوع نمیتواند تحت هیچ شرایطی، ادای فرایض دینی برخوردا گمندی ازفرهن

                                                                                              .((ازین حقوق محروم سازند

ده است وال اتفاق افتیگبنابران بتاسی ازمفاد وهدایات اسنادبااعتبارجهانشمول فوق ، انچکه دران

 که مسوولیت دولت ورهبران سیاسی انرنقض فاحش وانکارناپذیرحقوق بشری است گبیان

ه تحقیق ه ازمفاد میثاق حقوق مدنی وسیاسی وپروتوکول الحاقی ان نیازی بستردگشوردرتخطی های ک

باهات کشور با موال خود به حرمان ازحقوق مذهبی اقلیت مسلمان دران گوادله اثباتی نداشته ودولت ان

                                                                                                           .اذعان داشته است

ق قوالزم به یاددهانی است که میثاق حقوق مدنی وسیاسی درجنب احکام الزامی مبنی بررعایت ح

 وبربناد اصل تثناء( بوده که بمثابه یک اس۱۸مذهبی اقلیتهای دینی ، حاوی احکامی درفقره سوم ماده )

اصی رفته است ودولتها حق می یابد تا درموارد خگذاری بحق حاکمیت دول دراختیاردولتها قرارگارج

 ازان درمحدودیت مذهبی استفاده نمایند واین موارد استثنائی عبارتند از:

منع ومحدودیت مذهبی بعلت صیانت وپاسداری ازمنافع ومصالح عمومی . – الف  

ران .گمحدودیت بمظورحفظ اخالق عامه وحقوق وازادیهای دی –ب   

( کمیته حقوق بشر ملل ۲۲شماره ) استثنائی دربند هشتم نظریه تفسیریاین موضوع چون یک قاعده 

،تهدید حق  نین اقدامات بدون تساهل ، تبعیضرفته است مشروط براینکه چگمتحد نیزمورد تاکید قرار

( تبلیغ ۲۰چون منافع ومصالح عامه باشد وهکذاء ماده )ران درقانون تجلی یافته ودرخدمت اهدافی گدی

وده رائی( ممنوع نمگودفاع ازنفرت مذهبی که سراغاز خصومت وخشونت است )تفرقه  گبرای جن

دوده ای به غیرقانوونی بودن یک دین معیین درمحوبدولت بحیث مدافع منافع عمومی صالحیت میدهد 

 جغرافیائی خود عمل نماید.



قض لذا زیاد محتمل به نظرمیرسد که سردمداران لوندا به اتکا وبا سواستفاده از صراحتهای فوق ن

اد باید داشت درکشورشان توجیه حقوقی نماید ، اما بیحقوق بشری یعنی غیرقانونی ساختن دین اسالم را

لمان را ازیک مس گونه مدارک حقوقی مبنی برخشنونت دینی ویا تبلیغ برای جنگال هیچوگکه ان

 دراختیارنداشته که سالها ی دربرابریک اکثریت مذهبی نودوپنج درصدی مسیحیان صدهزاری

ال علیه وگیریهای داخلی دران کشور بدون شرکت مسلمانان موید این ادعاست.بنابران انچکه درانگدر

وق بشری رفته ویا درحال انجام است ، نقض وتضییع ظالمانه حقگاقلیت مسلمان صورت حقوق حقه ای 

است .  رفتهگتضعییع حقوقی انسانی قرار و مذهبی تبعیض هل ،مظلومانی است که درمعرض تسا

دراسیون بنابران درین وضعیت خاص نقض حقوق بشری ، برشورا یاکمیته حقوق بشر ملل متحد ، ف

وال را مورد گموارد اشکارنقض حقوق بشری دران ر است تا وکمیساری عالی دفاع ازحقوق بش

روندان ان کشوررا که درمعرض وال شهگی قرارداده ودراقا مه دعوی قضائی علیه دولت انگرسید

ه نها دهای انگیاری خواهندرسانید ودرغیراینصورت موقف دو رفته اندگنقض فاحش حقوق انسانی قرار

سانی عدم مدافع حقوق بشر وبخصوص کمیته حقوق بشرملل متحد درقبال بررسی تخطی های حقوق ان

 ستقلانهای مگبماثبه ار انها اعتبارازکارائی این نهادهای جهانی را درافکارعامه بین المللی تداعی و

.                                                                                                               خواهند کاست  
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