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  المللي معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مجلة حقوقي، نشرية مركز امور حقوقي بين
    47 ـ 62، صص 1386، هفتمشمارة سي و 

  
  

  از ديدگاه اسالم المللي حقوق بشر اسناد بين
    

   محمد بروين: نويسنده
  موسوي... دكتر سيد فضل ا: مترجم

  
  
  

  چكيده
المللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار  كه در اسناد بينرا اين مقاله سه موضوع اصلي

 از ازدواج، هاي مذكور عبارتند موضوع. دهد نقد و بررسي قرار مي و آنها را از ديدگاه اسالم مورد  استداده
: المللي است تكيه من محدود به دو سند بين. شدبا يژگيهاي آنها مي و وها شناسي مجازات اعدام، واژه

 اين نهايتاً.  اجتماعي و سياسي، حقوق اقتصادي در خصوص1966 اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين
كنند  از اين اسناد حقوق بشر حمايت ميكلي طور بهكند كه مسلمانان   تأكيد ميگيري و مقاله چنين نتيجه

به هر . كنندب تلقي مي يك نقطه شروع خوب براي بحث و گفتگو بين فرهنگها و مذاهعنوان به و آنها را
 يك برهه  زيرا آنها در،شوندالمللي تلقي نمي خالص و ناب بينطور به مسلمين معتقدند كه اين اسناد حال

بردند تنظيم و نوشته شده  ماري به سر مياي از جمعيت جهان تحت نظام استع زماني كه اكثريت گسترده
المللي و   توسط گروهي از متخصصان بين، مجددي به بررسي و ارزيابيمفاهيم مزبوراست و بنابراين 

 نياز دارد تا اين ،عهده دارندفرهنگها و مكاتب سياسي مهم را برمتفكريني كه نمايندگي كليه مذاهب، 
 .المللي مورد احترام تمامي مردم در هر جايي كه هستند قرار گيردمعاهدات بين

 

  
                                                           

. مشخصات مأخذ مقاله به شرح ذيل است:  
Mohamad Berween, "International Bills of Human Rights: An Islamic Critique", the International 

Journal of Human Rights, Vol. 7, No. 4, winter 2003, pp. 129-142. 

. المللي  از دانشگاه بينA&Mتگزاس . 
. دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران. 
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  مقدمه
 راهي  در هر كجا و هر،كمك به هر انسانياسالم حامي هر تالشي منصفانه و منطقي در 

  . آزادي و احترام زندگي كنند،باشد تا آنان بتوانند با كرامت را كه انتخاب كرده است، مي
. المللي مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند اي از معاهدات بين  مسلمانان به اكثريت گسترده

المللي حقوق بشري شامل  دات بينكنم كه اين معاه  مطرح مي من هم اين بحث رابه هر حال
اي كه  هاي عمده تحفظ. مدارانه است   قوممفاهيم متعددي است كه مبتني بر تفاسير مضيق و

  در خصوص1966 هاي حقوق بشر و ميثاقين اط با اين اسناد دارند در اعالميهمسلمانان در ارتب
توان در سه موضوع زير  ياين تحفظها را م. شوند يافت مي اجتماعي و سياسي ،حقوق اقتصادي

  . و مفاهيم و ويژگيهاي آنهاها شناسي واژهازدواج، مجازات اعدام و : خالصه نمود
  

   موضوع ازدواج
 دسامبر 10 مجمع عمومي سازمان ملل در وسيله به اعالميه جهاني حقوق بشر كه 16ماده 

  :دارد  پذيرفته شده اين چنين بيان مي1948
 ملي و مذهبي ،گونه محدوديت نژادي اند بدون هيچ قانوني رسيده و مرداني كه به سن زنان« 

 گونه هيچهر زن و مرد رشيدي حق دارند بدون . حق ازدواج و تشكيل خانواده را دارند
 در -1. محدوديتي از حيث نژاد، مليت يا مذهب با همديگر ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند

  زن و شوهر در كليه امور مرتبط به ازدواج دارايتمامي مدت زناشويي و هنگام انحالل آن،
 خانواده -3.  ازدواج بايد با رضايت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود-2. باشند حقوق مساوي مي

  .»باشد ست و مستحق حمايت جامعه و دولت ميركن طبيعي و اساسي اجتماعي ا
  

 اول اين براي مثال بند.  دارندهاي عمده باط با الفاظ اين ماده برخي تحفظمسلمانان در ارت
 »سن رشد« مفهوم )الف( :ز و يا حداقل محدوديت فرهنگي استانگي ماده شامل دو معيار بحث

  . در ارتباط با ازدواج»حقوق مساوي« مفهوم )ب( براي ازدواج؛
  

  سن رشد
اين شرط براي حق . است» سن رشد« اين ماده مفهوم موجب بهاولين معيار براي ازدواج 

واج كه توسط ماده مذكور مشخص شده بدين معني است كه طرفهاي ازدواج به سن رشد ازد
ين جا اين سؤالها در ا. خصوص ازدواج ابراز دارند  درشان رارسيده باشند و رضايت كامل و آزاد

 سال؟ يا چيز 16 سال؟ يا 18 سال است؟ يا 21 چه سالي است آيا »سن رشد«: گردد مطرح مي
ص تصميم بگيرد؟ آيا ملل مختلف ي اين حق را دارد كه در اين خصو چه كسديگري است؟
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توانند معيارهاي گوناگوني داشته باشند؟ آيا چنين معياري تنها در مورد ازدواج مصداق دارد يا  مي
ي در گيرد؟ و اگر چنانچه چنين معيار بر مي ي نظير مجازات و كار را درساير موضوعهاي اجتماع
 از تصويب امريكارود چرا برخي از كشورها نظير اياالت متحده  كار مي هكليه موارد اجتماعي ب

ورزند؟ براي مثال،  ع مينظر امتنا  در مخالفت با سن موردبشر المللي بينبرخي از معاهدات حقوق 
 ،حقوق اقتصاديخصوص   در1966 سالها بود كه از تصويب ميثاقين امريكااياالت متحده 

 از اين 6 ماده )5(يكي از داليل عمده آن اين بود كه بند . ورزيد ياجتماعي و سياسي امتناع م
 سال 18دارد كه مجازات اعدام در خصوص كساني كه كمتر از   مقرر ميالمللي ن بيآموزه بشر
 اين امريكاحتي هنگامي كه اياالت متحده . شود  اعمال نمي،شوند ايتي را مرتكب ميدارند و جن

. رد نسبت به حق اعدام مجرمين نوجوان حق شرط قايل شد تصويب ك1992سند را درسال 
  1. شرط مطروحه را ابراز داشته است،اياالت متحده تنها كشوري است كه نسبت به اين حق

 اعالميه 16 كه در ماده »سن رشد«همچنين ممكن است كسي چنين بيان دارد كه مفهوم 
چنين مطلبي . ي فرهنگي استها تحقوق بشر آمده است منوط به تفاسير و همچنين محدودي

 و نبايد بر ساير سنن،  است نوشته شده،جهاني نيستند) طبعاً(اساس ارزشها و سنن مسيحيت كه بر
تواند از يك فرهنگ در  راين اين يك واژه نسبي است كه ميبناب. مذاهب و فرهنگها تحميل گردد

.  متفاوت باشد،د ديگري استمقايسه با فرهنگ ديگر كه مبتني بر عوامل و اوضاع و احوال متعد
  خوداساسي ملي   مجبور شد از طريق اصالح قانون1971 در سال امريكابراي مثال اياالت متحده 

  . سال تقليل دهد18 سال به 21شود از  ر مي متذك16 كه در ماده طور آن، كه سن رشد را
  

  حقوق مساوي
 ازدواج در خصوص» مساويحقوق« اعالميه 16 ماده موجب بهاولين معيار براي ازدواج 

  :  اين معياربرطبق. است
 16 فرض نمايد كه ماده گونه اين شخصي ممكن است :موارد ممنوعه در ازدواج

 مجاز ، برادر و خواهر و غيره بيان كند كه ازدواج بين پدر و دختر، مادر و پسرگونه اينخواهد  نمي
كه  ماده وجود ندارد كه بيانگر اين باشد لفظي و محتوايي در اين  هيچ نشانةبه هر حالاما . است

كنند كه اين  طرفداران چنين سندي استدالل مي. ايجاد چنين واحدي ناخوشايند و مذموم است
تواند چنين قصدي داشته باشد كه ازدواجهايي را در محدوده موارد ممنوعه مجاز  ماده نمي
 منظور طرفداران اين ماده از موارد ت؛ در اين مورد سؤالهايي مطرح اس]به هر حال اما [  . بشمارد

                                                           
  :قابل دسترسي در سايت .1

 www.deathpenaltyinfo.org    
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توان موارد ممنوعه را تعيين كرد؟ چه اي استوار است؟ چگونه ميممنوعه چيست؟ و بر چه پايه
توان استثناء كرد و بر چه  ند اعمال شود؟ و كدام مذهب را ميتوا رزشي مينظام يا نظامهاي ا

اين موارد . شود  اين ماده پاسخ داده نمي آن توسطمبنايي؟ تمام اين سؤالها و بسياري ديگر نظير
 اين موارد ازدواج را ممنوع براي مثال اسالم بسياري از. در معرض تفاسير زيادي قرار دارند

  :فرمايد ريم مين كقرآ. نددا مي
) در زمان جاهليت(يش از اين بعد از نزول اين حكم زن پدر را نبايد به نكاح درآورد مگر آنكه پ«

ازدواج با . زيرا اين كاري زشت، قبيح و مبغوض خداوند است. دا از آن درگذشتايد كه خ كرده
 ،، مادران و خواهران رضاعي، مادر زن، دختر خواهر، دختر برادرعمه، خاله ،مادر، دختر، خواهر

 ممنوع ، با زن مباشرت كرده باشيدكه صورتي دراند  نانتان كه در دامن شما تربيت شدهدختران ز
. و در صورت عدم مباشرت و طالق اشكالي وجود ندارد كه با دخترش ازدواج كنيدو حرام است 

جمع . برشما ممنوع  و حرام است) نه زن پسر خوانده شما(همچنين ازدواج با زن فرزندان صلبي 
نيز ممنوع و حرام است مگر آنچه پيش از نزول   همسرعنوان به) در يك زمان(بين دو خواهر 

 زيرا خداوند در حق بندگانش بخشنده ،ايد كه خداوند از آن درگذشتاين حكم انجام داده
نيز بر شما حرام است مگر آن زنان كه ) شوهر دار(نكاح زن محصنه . و مهربان است) آمرزنده(

بر شماست كه پيرو كتاب خداوند . ايددر جنگهاي با كفار به حكم خداوند متصرف و مالك شده
و هر زني غير از موارد ذكر شده ) شد ازدواج نكنيد ا آنها به حرمت يادبا زناني كه ازدواج ب(باشيد 

پس چنانچه از . حالل است كه با مال خود از طريق ازدواج و نه از راه زنا با وي همسر گرديد
باكي بر شما نيست كه بعد . مند شويد مهر معين را كه مزد آنان است به آنان بپردازيدآنان بهره

  2.»البته خداوند به حقايق امور آگاه است. به چيزي با هم تراضي كنيداز تعيين مهر هم 
  

توانند استدالل  آيا مسلمانان نمي،اساس اين ممنوعيتها كه اسالم تعيين كرده استبر
 طور نيست باشد؟ و اگر اين المللي بين ونمايند كه تمام اين موارد ممنوعه در ازدواج بايد جهاني 

 ماده ) 1( بند برطبق ندارند كه به آنچه اعتقاد دارند عمل كنند؟ البته چرا مسلمانان چنين حقي
دارد كه حق ازدواج  روشني بيان مي اين بند به. دارند اعالميه جهاني حقوق بشر چنين حقي ن16

هر زن و مرد « :دارد  چنين بيان ميبند مذكور. اعمال شودبايد بدون هيچ محدوديت مذهبي 
يل خانواده را، بدون هيچ محدوديتي از لحاظ نژادي، مليتي و مذهبي رشيدي حق ازدواج و تشك

  .»دارد
  

                                                           
  .24 تا 22قرآن كريم، سوره نساء، آيات  .2
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تواند ممكن باشد؟ يك شخص ممكن است استدالل نمايد كه  چگونه اين مطلب مي
در هر ) يا مذاهب(اساس و ريشه كليه ممنوعيتها در خصوص ازدواج عمدتاً مبتني بر يك مذهب 

تواند به دور از مذهب باشد؟ آيا محدوديتهاي  صي ميبنابراين چگونه شخ. باشد مياي  جامعه
اين ( اين ماده معتبر تلقي شود موجب بهتواند  شود مي  يك مذهب توصيف ميوسيله بهخاصي كه 

  شوند مردود باشند؟  مذاهب ديگر توصيف ميوسيله بهو آنهايي كه ) گونه كه اكنون هست
سي حق دارد كه اين  چه كن است اين سؤال را مطرح نمايد كهيك شخص ممك

ين امر به  آيا ا؟»بدون هرگونه محدوديت«نيم بگوييم توا ها را وضع نمايد؟ چرا ما نميتمحدودي
اند؟ كنندگان سند اعالميه جهاني حقوق بشر اعتقادي به مذهب نداشته اين علت نيست كه تنظيم

مجبوريم كه از آنان د كه چنين كنند؟ و آيا همه ما دهيا اينكه مذاهبشان به آنان آموزش مي
  پيروي كنيم؟

 ماده )1(د  ممكن است چنين استدالل نمايد كه آيا بن شخصي:تعارض با حقوق مذهبي
هر زن و مرد رشيدي حق ازدواج و تشكيل خانواده را بدون «: گويد  اعالميه مذكور كه مي16

  :دارد بيان مي آن در تعارض نيست كه 18 با ماده» هيچ محدوديت نژادي مليتي و مذهبي دارد
 اين حق متضمن آزادي مند شود؛ از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهرههركس حق دارد كه  «

باشد و نيز شامل تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهارعقيده و ايمان مي
 يا مجتمعاً ز اين حقوق منفرداًتواند ا  مي هركس.تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است

  ؟» عمومي برخوردار باشدطور بهطور خصوصي يا  به
  

 مذهب خود موجب به 18 ماده براساساگر وضعيت چنين است كه هركس حق دارد كه 
ازدواج نمايند؟ چگونه يك شخص  مذهب خويش موجب بهعمل نمايد پس چرا مسلمانان نبايد 

  واج به آن عمل كند؟ ازددر خصوص  مجاز نيستكه  درحاليار داردتواند مذهب خود را اظه مي
عقيده و مذهب خود را در زمينه تعليمات و اجراي مراسم ديني ابراز «اگر شخصي حق دارد كه 

  :دارد  اعالميه بيان مي21ماده  )3( ديگر عمل نمايند؟ بند اي گونه بهچرا مسلمانان بايد »  اردد
 انتخاباتي برگزار گردد هوسيل بهاين اراده بايد .  اراده مردم است،اساس و منشأ قدرت حكومت«

انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات .  ادواري صورت پذيردطور به و صداقتكه از روي 
  .»اي نظير آن انجام گيرد كه آزادي رأي را تأمين كندباشد و با رأي مخفي يا طريقه

  

                                                           
 .      كـه  دارد   بيـان مـي    18گونه محدوديت مذهبي انجام شود ولي در ماده           گويد ازدواج بايد بدون هيچ       مي 16در واقع در ماده  

  )مترجم.(رد طبق مذهب خود عمل كندآزادي مذهب وجود دارد و هركس حق دا
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نظير (در يك كشور اكثريت مردم )  اجماعوسيله بهيا ( دمكراتيك صورت بهافتد اگر چه اتفاقي مي
تصميم بگيرند كه مقررات مذهبي خود را در خصوص ازدواج اعمال نمايند؟ ) يك كشور اسالمي

  گويد؟آيا اين دقيقا چيزي نيست كه اين ماده مي آيا آنان مجاز نيستند؟
شد؟ و معني تساوي چيست؟  چرا ازدواج بايد مبتني بر تساوي با:معني و مفهوم تساوي

يا (تواند يكي   داشته باشد؟ آن ميي مختلفا مردممعاني مختلفي را در رابطه بتواند  تساوي مي
  .تساوي حقوقي، تساوي در نتيجه و تساوي در فرصت: معاني زير را داشته باشد) تمام

  
  درصورتي است كه يك حكومت رفتار يكساني را با افراد داشته باشد خواه ،تساوي حقوقي 
 اي ديگر؛ گونه  دوستانه يا بهصورت به

  
  بردارنده اين مطلب است كه يك طلبانه در  نظريه دمكراتيك مساواتبراساس ،تساوي در نتيجه

 در ميان همه شهروندان مورد  را نظام سياسي تنها در آن حدي مشروعيت دارد كه آن تساوي
ريف  هر نظام سياسي تععنوان به دمكراسي را ، اين نظريه3.حمايت قرار داده و ارتقاء بخشد

بردارنده مشكل جدي عريف دراين ت. گري را تحقق بخشد تساوينمايد كه حداكثر اهداف مي
كنيم؟  ارزيابي ميرا آنگيري در اين مورد است كه منظور ما از تساوي چيست و چگونه  تصميم

نظريه مزبور . يي آنكند تا شكل اجرا ه حكومت براي مردم دارد تأكيد مياين نظريه بر نتايجي ك
 اين نظريه معتقد است 4.دهدها را به تمركز بر نتيجه و بازده تغيير جهت مي  واقع تمركز بر دادهدر

اين مطلب . مندي از تساوي مزدها و امتيازات است  غايت بهرهسوي بهي سياسي ابزاري كه تساو
  .اساس نتيجه  مورد ارزيابي قرار گيردعني است كه مساوات بايد بربدين م

. شوند ؟ شكاكين در اين خصوص متقاعد نميي از تساوي مفيد خواهد بودآيا چنين مفهوم
كنند كه هزينه برقراري مساوات براي يك هدف اساسي مركزي هدفي باال و  آنان استدالل مي

هايي ضا منجر به تقانهايتاًكردن تساوي   اين شكاكين معتقدند دنبال5.دور از دسترس است
 »حق رسيدن به آن« نيست بلكه براي »كردن خوشبختي لحق دنبا«شود كه آن تنها براي  مي

  است؛
  ،هاي نظام سياسي  هاي داده نظريه دمكراتيك سنتي، بر ويژگيموجب بهتساوي در فرصت

اين بدين معناست كه تمام مردم . كند  بر راهي كه حاكم است تمركز ميو بنابراين كندتأكيد مي
                                                           

3. Ryan J. Barilleaux, American Government: Principle, Process, Politics (New Jersey: Prentice-Hall, 

1996), p.54 . 
4. Marian Irish, James W.Prothro and Richardson, The Politics of American Democracy (New Jersey: 
Prentice- Hall, 1977), P.37. 
5.  Barilleaux (note 3), p, 55. 
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ك مذهب ـي ويت درثير جنس يا عضشان تحت تأزندگي فرصتهاي يكسان دارند و سرنوشت در
خصوص   اوليـن كـار ايـن خواهـد بود كه در،ن باشدـت چنيـر وضعيـاگ .يا گروه قومي نيست

 را كدام هيچكنيم؟ يا اينكه  داميك را اعمال ميازدواج با كدام نظريه تساوي موافق هستيم و ك
 اينكه رقيب جاي به كه طرفهاي ازدواج نبايد اعمال كنيم؟ برخي از جوامع و مذاهب معتقدند

يكديگر باشند مكمل يكديگرند و بنابراين مفهوم مساوات دراينجا موضوعيت ندارد و نبايد هرگز 
  .آن را در اين مورد اعمال كرد

  
ال در اين مورد سؤ. وع انحالل آن استآخرين نكته در خصوص تساوي در ازدواج، موض

توانند مورد رفتار منصفانه قرار گيرند؟ و اگر فرزنداني  زن مي چگونه هم شوهر و هم ست كهاين ا
تمامي اين موضوعات مبتني بر   نگهداري و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟مسئلهداشته باشند 

ر  ممكن است اين بحث را مطرح كند كه اين بسيايشخص. انصاف و عدالت هستند تا تساوي
به . مادر و پدر تساوي را مورد لحاظ قرار دهيم متعارض مشكل خواهد بود كه بين ادعاهاي

مادران و «: دارد  بيان مي آن25 ماده )2( كه در بند راستي اين سند خودش اعتراف دارد هنگامي
كودكان چه بر اثر ازدواج و چه . مند شوند اي بهره اقبت ويژهكودكان حق دارند كه از كمك و مر

. » كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوندبدون ازدواج بدنيا آمده باشند، حق دارند
دارد داراي   كه ماده بيان ميگونه  آن و مردانچرا در اينجا هيچ تساوي وجود ندارد؟ اگر زنان

رند؟ چرا ماده تنها بيان حقوق مساوي هستند چرا براي مثال مردان حقوق برابر براي حمايت ندا
 مراقبت ويژه هستند؟ چرا مردان مشمول اين مراقبت دارد مادران و كودكان مستحق كمك و مي

  نيستند؟
  

  موضوع مجازات اعدام
 موجب به 6. ابزار مشترك و معمول مجازات در طول تاريخ بوده است»اعدام«مجازات 

 مجازات اعدام به خصوص در رات وضع شدهاولين مقر «مطالب مركز اطالعات مجازات اعدام، 
ابل يعني حمورابي بازگشت پيدا  در مجموعه قوانين پادشاه بقرن هيجده قبل از ميالد مسيح

همچنين مجازات اعدام بخشي از . رد جرم مختلف تدوين ك25كند كه مجازات اعدام را براي  مي
 »مجموعه قوانين دِراكُنيين آتِن« پيش از ميالد، چهارده در قرن »تيتمجموعه قوانين هي«

زات اعدام را تنها مجازات براي تمامي جرائم مقرر كرده بود، ، كه مجا قبل از ميالدهفدهدر قرن 
                                                           

6. Ibid, p.99 . 
. Hittite Code. 

 . Draconian Code of Athens. 
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  7.»دادگانه را تشكيل مي ز ميالد قانون رومي الواح دوازدهو در قرن پنجم پيش ا
 اخيراً مخالفان مجازات اعدام موفق به متوقف كردن آن در بسياري از كشورها به هر حال

جمله در رهنمودي كه براي  ازالمللي بين و همچنين موفق به ارتقاء اين ممنوعيت در صحنه
  .اند  شده،است» جوامع متمدن«

 حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص المللي بين  ميثاق6 ماده )2(براي مثال بند 
  :دارد ي بيان م، به تصويب رسيده است1976 مارس 23حقوق مدني و سياسي كه در 

رد ر حكم اعدام جايز نيست مگر در مودر كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده است صدو«
ررات اين  نبايد با مقهم آناالجرا در زمان ارتكاب جنايت كه  مهمترين جرائم طبق قانون الزم

. منافات داشته باشد) ژنوسيد(كشي  به جلوگيري و مجازات جرم نسل ميثاق و كنوانسيون راجع
  .» از دادگاه صالح حكم قطعي صادرهموجب بهاجراي اين مجازات جايز نيست مگر 

  
شود مورد  به مهمترين آنها در زير اشاره ميهاي متعددي كه  مجازات اعدام غالباً در زمينه
  .چالش و مخالفت قرار گرفته است

 ؛كند  مي مجازات اعدام رفتار بدي را القاءـ2؛ شود مجازات اعدام مانع انجام جرم نمي ـ1
 مجازات ـ 5؛ معمول استدام مجازاتي خشن و غير مجازات اعـ4؛  مجازات اعدام هزينه داردـ3

  .گناه وجود دارد  در اين مجازات خطر اعدام شخص بيـ 6؛ شود  تساوي اعمال نميطور بهاعدام 
  

 بررسي مجازات اعدام

كنند كه هنوز ثابت نشده  ازات اعدام به اين نكته اشاره مي مخالفان مج:عامل بازدارندگي
  كساني كه مخالف مجازات اعدام« .دشو ب جلوگيري از جرم ميين مجازات سباست كه انجام ا

ه را در يك  معتقدند كه آن هيچ ارزش بازدارندگي نداشته بلكه آن يك عمل وحشيانهستند
اين مطلب ثابت «نمايد كه  چنين استدالل مي كِلي زيگلِر اين8.»دهد جامعه متمدن تشكيل مي

ي را كه براي آن ايجاد گرديده تا اثر بازدارندگي داشته  اثر قوگونه آن شده است كه مجازات اعدام
  9.»باشد، ندارد

آيد؟  راي يك جرم خشونت بار به حساب ميثر بؤبنابراين آيا مجازات اعدام يك بازدارنده م
                                                           

 : قابل دسترسي در سايت .7  
 www.deathpenaltyinfo.org 
8. Barbara A. Bardes, Mark C .Shelly and Steffen W. Schmith, American Government and politics 

Today: The Essentials (New York:Wadsworth/ Thomson Learning (2000-2001 edition), p. 134. 
9. Kelly zeigler, “The Death Penalty Is No Solution”, Daily Utah Chronicle, 2 March. 1999, University 

of Utah. 
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 ، بحثيگونه هيچبدون «: دارد  اظهار ميگونه اين زمينه مهم، حداقل در يك ،لي آقاي روبرت دبليو
شود، براي  كه اعدام مي د كه يك قاتل هنگاميند مورد اعتراض قرار گيرتوا مسئله نمياين 

 اثر بازدارندگي و حال هر بهاما . شود  بازداشته مي]شخصي ديگر[هميشه از كشتن دوباره 
 مجازات ترسيدن براي ديگران به مقدار زياد بستگي به اين دارد كه با چه سرعت و اطميناني

 10».گردد اعمال مي
 معنا و عنوان يك بلوف است، ، اگر چنانچه احساس گردد بهزاتي از جمله اعدامهرگونه مجا

 يك ببركاغذي تلقي      عنوان بهدهد و بنابراين در نظر مجرمين   دست مياثر بازدارندگي خود را از
 ،دادرسي و اطالة پايان بي هايخواهيفرجام راستاي در ،امريكابراي مثال در اياالت متحده . گرددمي

جهت اينكه اثر   به، شده و توسط همان گروهي كه خواستار لغو آن هستندمعنا  بيمجازات اعدام
هرگونه گونه استدالل نمايد كه  كسي ممكن است اين. شود ثر تلقي ميا  بي،بازدارندگي ندارد

 رطو بهكه  صورتي يا اعدام، در)يمهجر(مجازاتي خواه حبس و زنداني شدن باشد خواه مجازات مالي 
  :براي مثال. ثر خواهد داشتؤ اثر بازدارندگي م،مؤثر و جدي اعمال گردد

 با )Michael Fay(يي به نام مايكل في امريكا يك جوان 1994در بهار سال 
. او به آسيب رساندن و خرابكاري به خودروها متهم گرديد. كرد اش در سنگاپور زندگي مي خانواده
 به هر حالاما .  را مجبور نمود كه به خرابكاري اقرار نمايدكه پليس سنگاپور او كرد دعا ميوي ا

 »راتان« ضربه شالق با تركه شش ماه زندان و چهار قانون و عرف سنگاپور او به موجب به
شخص  دهد و سبب درد شديد در سرعت پوست را خراش مي ن نوع شالق بهاي. محكوم گرديد

ها، با ارزش نهادن به نظم عمومي در سنگاپوري. برد را به حالت شوك ميشالق خورده شده و او 
دم را از ارتكاب به جرائم راستاي حمايت از آزاديهاي مدني، معتقدند كه طبيعت سخت مجازات مر

در نهايت . افتدرساني در سنگاپور خيلي كم اتفاق مي در نتيجه، خرابكاري و آسيب. دارد مي باز
رئيس جمهور بيل كلينتون از مقامات سنگاپور درخواست نمود تا شدت مجازات را كاهش دهند و 

 پس از تحمل مجازات به »مايكل في«. شش شالق را به چهار كاهش دادندآنها مجازات 
  11.كشورش بازگشت

حاميان . ي است بازدارندگ، اذعان ندارد كه هدف عمده مجازات اعدامكس هيچ اينكه نهايتاً
كشند مستحق مردن  گناه را مي ان معتقدند كساني كه قربانيان بيمجازات اعدام از جمله مسلمان

                                                           
10. Robert W.Lee, “Deserving to Die”, The New American, 1990, reprinted in George Mckenna and 

Stanley Feingold (eds.), Taking Sides: Clashing Views on Controversial Political Isses (New York: 

McGraw Hall/ Dushkin, 2001), PP. 136-44. 
11. Christine Barbour and Gerald C .Wright, Keeping the Republic: Power and Citizenship in 

American Politics (New York: Houghton Mifflin, 2001), P.179.  
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  :دارد  اين چنين بيان مي»ربرت دبليو، لي«.  اين مجازات درست و عادالنه است.هستند
 مسئله اين .  دليل اوليه براي اجراي مجازات اعدام تلقي گرددعنوان بهبازدارندگي هرگز نبايد «

 اينكه عبرتي براي عنوان بهعادالنه است كه يك شخص صرفاً هم غيراخالقي و هم غير
 آيا مجرم مستحق چنين حظه اساسي و عمده بايد چنين باشد كهمال. ديگران باشد مجازات شود

 داشته است ممكن مجازاتي است؟ اگر نيست، نبايد اجرا گردد، فارغ از اينكه چه اثر بازدارندگي

 مبناي عنوان به »عدالت «جاي به» بازدارندگي«موضوع  جايگزيني صورت در مضافاً اينكه .اشدب
بازدارندگي . ربطي است  بيمسئله كلي بهگناهي متهم   تقصير يا بيمسئلهمجازات كيفري، 

اگر اجراي .  يك شخص مقصر مؤثر واقع گرددعنوان بهگناه  خص بيتواند با اعدام يك ش مي
به يك شخص كه جرم را انجام داده است و باعث بازدارندگي و ترس شخص مجازات نسبت 

 امتيازي عنوان به] بازدارندگي[اي بايد معتقد بود كه  با چنين نتيجه.  خوب است،گري گردددي
اشد مالحظه قطعي بايد چنين ب.  دليلي براي مجازاتعنوان بهاست كه عدالت اعمال گردد، نه 

  12رسيده است؟] اي ايستهش[ آيا متهم به مجازات كه
  

 مثال و عنوان بهگويند كه اگر حكومت  مخالفان مجازات اعدام مي:اِعمال رفتار بد
تواند جامعه  سادگي مي كردن به كه زندانياي است، هنگامي اي است كه بيانگر رفتار شايسته نمونه

  .را حفظ نمايد، آيا دليلي براي اعمال مجازات اعدام وجود دارد
  : نويسد زيگلر مي
در [حكومت . تواند با خشونت بيشتر جبران گردد ين نياز دارد كه ببيند خشونت نميجامعه به ا«

توجيه نيست مگر  قابلقبول و  آموزد كه كشتن قابل  به شهروندانِ خود مي]واقع با كشتن مجرم
چه من اساس آنعمل كن بر«روش عملكرد اجتماعي . اينكه توسط حكومت انجام پذيرد

  13.»روش مؤثري نيست» كنم ويم نه آنچه من عمل ميگ مي
  

 چه كسي حق دارد مجرمين را در يك جامعه به مجازات برساند؟ آيا  اين است كهمسئله
دارد كه مداخله نمايد و از طرف شخص ) قدرت(دولت يا هر شخص زميني ديگر حق يا اختيار 

اجعي ترين مرمسئول)  مسيحيتمذهب اسالم و(قرباني اعمال بخشش كند؟ در اعتقادات مذهبي 
ست و ديگري شخصي كه قرباني توانند رحمت و  بخشش را اعمال نمايند يكي خداوند ا كه مي
شود،  كه به اين زندگي دنيايي مربوط ميدر خصوص قتل، تا جايي . عدالتي شده است آن بي

 و كلي طور به آيا پس اين حق جامعه. مقتول ديگر وجود ندارد كه اين بخشش را اعمال نمايد
                                                           

12. Lee (note10), P.137. 
13. Zeigler (note 9), P.1. 
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گناه تصميم بگيرد؟ و اگر اكثريت افراد يك جامعه  دولت نيست كه از طرف قرباني بي ويژه به
  ـنفس در برابر نفس ـ احساس نمايند كه مجازاتي بايسته و قوي براي جناياتي فجيع يعني

ت زندان براي رسد كه تنها مجازا نظر مي بهاست، بنابراين آيا مجازات اعدام بايستي اعمال گردد؟ 
شخصي كه افراد زيادي را به قتل رسانده يا مرتكب تجاوز به عنف شده و سپس آنها را به قتل 

براي مثال . ناعادالنه باشد، رسانده در مقايسه با خساراتي كه به جامعه و قربانيان وارد شده است
: نويسد ي اين چنين مامريكااياالت متحده  بسياري از موارد در خصوص در »توماس دي«
هاي مشروط  و آزادي) هابخشودگي(هاي آزادي زودرس مجازات حبس ابد تحت جريان سياست«

قاتلين محكوميت يافته آزاد . معني حبس كمتر از ده سال است  در واقع به،در بسياري از ايالتها
  14.»انداند و بعضاً مجدداً مرتكب قتل شده شده

 استحقاقي است كه در عبارت كتاب مقدس مجازات اعدام يك بيان مناسبي از مجازات
 اشخاصي كه مرتكب بنابراين 15. تحت عنوان چشم در برابر چشم انعكاس يافته است) مسيحيان(

اند   آزاري كه آنان به ديگران رساندهشوند، استحقاق اين را دارند كه در برابر جنايات شنيع مي
پذيرند كه حق بنيادين اخالقي و كثراً ميا) مجازات اعدام(مخالفان . جان خود را از دست بدهند

ورزند كه يك سياست حقوقي جامعه اين است كه انسانها اعدام شوند اما معتقدند و اصرار مي
آلهاي دهد و آن بسيار مطابق با ايده تري از تمدن را ارائه مي و عشق يك بيان عاليرحمت

زات  يك مجاعنوان بهمجازات مرگ را اكثر مردم در بسياري از جوامع،  16.مذهبي و اخالقي است
» استحقاق«اهداف اجتماعي مجازات اعدام كه مبتني بر . كنند كيفري مناسب و ضروري تلقي مي

 مجازات آخرين بيان و اظهار اين. كند  اعمال مجازات مرگ را توجيه مي، است»بازدارندگي«و 
  .ة خاص استداري از خشونت اخالقي يك جامعه در برابر رفتار مجرمان معني

  
  نظر مخالفان كه مجازات اعدام هزينه داردموجب بهاين،  بر  عالوه :اعدام هزينه دارد

 دقيقاً به اين علت است كه حكومت بايد هر تالشي را اعمال كند تا ـ تر از حبس ابد حتي گرانـ 
د كه قدندر هر صورت موافقان مجازات اعدام معت. گناه اعدام نشود شخصي بيمطمئن شود كه 

ترساند و اينكه جامعه نبايد با نگهداري از مجرمان شرور در زندان  مجازات مرگ مجرمان را مي
  17.براي ابد يا مدت طوالني از لحاظ مالي متحمل هزينه گردد

                                                           
14. Thomas R. Dye, Politics in American (New Jersey: Prentice-Hall, 1999), P.540. 
15. Benjamin Ginsberg, Theidire J. Lowi and Margaret, We the People: An Introduction to American 

Politics, (New York: W.W. Nortton, 2001), P.179. 
16. John H .Ferguson and Dean, E Mc Henry, “The American System of Government” , (New York: 

McGraw-Hill, 1977), P. 566. 
17. Ibid.,PP.565-6. 
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مخالفانِ مجازات اعدام معتقدند كه : بار بودن مجازات اعدام  خشونتمعمول وغير
كنند   موافقانِ مجازات مرگ استدالل مي.ميز استآ نفسه غيرمعمول و خشونت ت مرگ فيمجازا

به مجازاتهايي اشاره داشته است كه »  بودنبار خشونتغيرمعمول بودن و «ول تاريخ كه در ط
تر  عبارت مذكور به شكنجه و اعدامهايي كه درد مرگ را طوالني ـاندتر از آن جرائم بودهسخت

نويسد كه  ميامريكاضي دادگاه اياالت متحده  قا»پوتر استوارت «18.اند اشاره داشت كرده مي
 وسيله بهگشته و اينكه به آن شكلي كه كشته شدن ندرت اعمال مي مجازات اعدام به«

 19.»بار است ازات اعدام نيز غيرمعمول و خشونتبار است مج گرفتگي غيرمعمول و خشونت برق
حبس ابدي . اعدام استمن همچنين معتقدم كه حبس ابد يك جايگزين مناسب براي مجازات 

در اين صورت . ت مرگ بدتر باشدكه مشروط به آزادي نباشد ممكن است براي مجرمان از مجازا
  .بار توصيف گردد معمول و خشونت يك مجازات غيرعنوان بهممكن است هم  آن
  

 طور بهمخالفان مجازات مرگ معتقدند كه آن در بسياري از كشورها  :عدم تساوي
درصد زيادي از آناني كه اعدام ، امريكابراي مثال در اياالت متحده . گردد ميغيربرابر اعمال 

 با اين عدم تساوي در 20.پوست هستندسفيدكرده و غير تحصيلقرا، و قشر غيرشوند از ف مي
جانشان ارزان است، اعدام گناه و آناني كه مجازات اعدام، هميشه اين خطر وجود دارد كه افراد بي

منجر به ارزان كردن جان «نويسند كه عمل كشتن  مي21»مك هنري« و »فرگسون«. گردند
 همچنين مجازات مزبور. نمايندشود كه مجازات را اجرا ميانسانها و تضعيف روحيه كساني مي

شخص [ضروري و غالباً سبب مريضي دوستان و خويشاوندان آبرويي غيرسبب غم و غصه و بي
  22.»گردد مي]معدوم

از اين جهت كه آنان . كنند حمايت مي قان مجازات اعدام از آن انتقاد،از سوي ديگر مواف
اي اجرا   بود اگر چنانچه بدون هيچ مالحظهتر خواهد كنند كه مجازات اعدام بسيار موجه فكر مي

 مساوي براي تمام آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، طور به مجازاتگردد، بدين معني كه 
  .اعمال گرددجنس، طبقه يا موقعيت 

  
 كه در هر انساني روح الهي دميده معتقدندمخالفان مجازات اعدام : )روح الهي(بارقه الهي 
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موافقان مجازات اعدام بحث . ، حتي جامعه حق ندارد آن را از بين ببردكس هيچشده است كه 
 كه افراد گذرانند بدين ترتيب كه فرض را بر اين مي،كنندخود را با مفهومي از عدالت شروع مي

. عامالن و كارگزاران مختاري هستند كه بايد شخصاً مسئول انتخابهاي درست يا غلط خود باشند
اگر قضيه اين چنين باشد، افراد بايد آماده باشند تا هنگامي كه رفتارشان تهديدي جدي براي 

  .جامعه يا اعضاي آن است جان خود را از دست بدهند
 

  توجيه است؟چه مواقعي مجازات اعدام قابل 
  :از ديدگاه اسالم، مجازات اعدام با توجه به شرايط زير، قابل توجيه است

 مساوي اعمال طور بهآميز انجام پذيرد، بدين معني كه نسبت به همه  تبعيضبه شكلي غير. 1
  ؛...)الي وبدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، تمكن م( شود

و مجازات كيفري فراهم كرده ا براي اتهامات كشورها، روند دادرسي صالح و مجزايي ر. 2
  باشند؛

  بازانه درخواست و انجام شود؛ هوسمجازات اعدام نبايد به شكلي دلخواهانه و . 3
هاي اعدام منصفانه و  اجراي مجازات اعدام نبايد باعث كاهش و از بين رفتن آثار مجازات. 4

ما بايد مطمئن شويم .  است، گردداعتمادي كه توسط قانون الزم شمرده شده سازگار و قابل
بدين معني كه اعمال آن نبايد اصل . كند اي را طي مي  يك روند منصفانهمجازاتكه 

  كند؛ اشيم كه روند الزم را طي ميمساوات را نقض نمايد و مطمئن ب
 قرباني اجازه  مجازات اعدام حقوق قرباني يا قربانيان را ملحوظ دارد و به اعضاي خانواده. 5
   به امتيازات بيشتري نايل گردند؛د كهده
  از تناسب آن با سختي جرم نباشد؛مجازات اعدام خيلي زياد خارج . 6
خودي براي هر شخصي كه محكوم به اعدام شده، اعمال   خودبهطور بهمجازات اعدام . 7

  . كار گيرد اي را براي كم كردن مجازات به نهنشود؛ قاضي بايد هرگونه عوامل منصفا
  
  شناسيهاي واژه ع ويژگيموضو

 ويژگي مسئلهالمللي حقوق بشر وجود دارد،  موضوع ديگري كه در ارتباط با اسناد بين
بدين معني كه بسياري از مفاهيم در اين اسناد فاقد تعاريف دقيقي . مفاهيم و واژگان آنهاست

ازه دهيد  اج براي روشن شدن موضوع،. است كه در خصوص آنها توافق جهاني حاصل شده باشد
  . ها از اعالميه جهاني حقوق بشر اشاره نماييم كه به برخي مثال

  :دارد  بيان ميگونه اين اعالميه جهاني حقوق بشر 1ماده 
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همه داراي . آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي«
  ». برادري رفتار كنندباشند و بايد نسبت به يكديگر با روح عقل و وجدان مي

منشأ اين آزادي :  موارد زير است هايي كه بايد در ارتباط با اين ماده پاسخ داده شوند، سؤال
 اين  و برابري چيست؟ آيا خداوند است، طبيعت است يا چيز ديگر؟ آيا ما حق نداريم كه درباره

  فرض عمده بحث كنيم؟ 
مده و اصلي در اين سند را نشان مثال ديگري كه فقدان كيفيت برخي از مفاهيم ع

هر شخصي حق حيات، آزادي و  «دارد كه اين ماده بيان مي. شود ي يافت م3دهد در ماده  مي
  بهولي . اصوالً هر شخص عاقلي به اين موضوع معتقد است و اذعان دارد. »امنيت شخصي دارد

؟ آيا بدين معني دهد  آزادي چيست و چه چيزي آن را تشكيل مي سؤال اين است كهحال هر
هاي خاصي وجود   محدوديتاينكه مايل است انجام دهد يا هرچه حق دارد هركس است كه

اند؟ و بر چه مبنايي استوار  ها كدام هاست، اين محدوديت دارد؟ و اگر داراي برخي از محدوديت
  هستند؟

توان   مي،دهد مثال ديگري كه فقدان كيفيت برخي از اين مفاهيم را در اين سند نشان مي
  : دارد  يافت كه بيان مي18در ماده 

 اين حق، متضمن آزادي مند شود؛  فكر، وجدان و مذهب بهرهكس حق دارد كه از آزادي هر«
 و نيز شامل باشد رعقيده و ايمان ميتغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظها

اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً تواند از  كس ميهر. ذهبي و اجراي مراسم ديني استتعليمات م
  .» عمومي برخوردار باشدطور به خصوصي يا طور به
  
  :توان مطرح نمود هاي زير را مي در اينجا سؤال

عقيده و ايمان و نيز شامل رمتضمن آزادي اظها«منظور از مذهب چيست؟ اين آزادي 
د دارد، پس چرا يعني چه؟ اگر چنين آزادي وجو» تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است

عمل «گويد، ابراز دارند؟ و باالخره مفهوم   آنچه اسالم ميبرطبقمسلمانان نبايد مذهب خود را 
  چيست؟» كردن به مذهب

مثال ديگري كه فقدان كيفيت و چگونگي برخي از مفاهيم اصلي در اين سند را نشان 
س حق دارد آزادانه در زندگي كهر«: دارد  ديد كه بيان مي27اده  م)1(توان در بند   مي،دهد مي

از فنون و هنر متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوايد آن سهيم . فرهنگي اجتماع شركت كند
» منظور از زندگي فرهنگي اجتماع«در اينجا يك شخص ممكن است سؤال نمايد كه . »باشد

  كند؟ و بر چه مبنايي است؟ چيست؟ چه كسي اين زندگي فرهنگي را تعيين مي
رانجام آخرين مثالي كه فقدان كيفيت و چگونگي برخي از مفاهيم عمده در اين سند و س
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  : دارد باشد كه بيان مي  مي29 ماده )2(دهد، بند  را نشان مي
هايي است كه  هاي خود، تنها تابع محدوديت كس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهر«
هاي ديگران و  يي و مراعات حقوق و آزاديمنظور تأمين شناسا  قانون كه منحصراً بهوسيله به

عة براي مقتضيات صحيح و عادالنه اخالقي و نظم عمومي و رفاه همگاني، در شرايط يك جام
  ». وضع گرديده است،دموكراتيك است

  
 بر چه »نظم عمومي«چيست؟ » دالنه اخالقيمقتضيات صحيح و عا«راستي، معني 

 را به آن معتقد هرچه»  دموكراتيكدر يك جامعة«د توانن ستوار است و آيا مردم ميمبنايي ا
  هستند، به آن عمل كنند؟ 

  
  يريگ نتيجه

ز متن اعالميه جهاني حقوق بشر در خاتمه اين مقاله اجازه دهيد كه تكرار كنم كه ا
اند كه براي آنان   معتقد بودهكنندگان آن به سكوالريسم ن و تنظيمآيد كه نويسندگا ميوضوح بر به
هنگ از سوي هاي ارزشي و فر سو و مذهب، نظام جدايي كامل بين حقوق انسان از يكمعني  به

 در خصوص اخالق ،كنندگان و نويسندگان اين سند دركشان از اين جدايي تنظيم. ديگر بوده است
چنين استداللي .  مسيحي مبتني بوده است ـهاي يهودي سنتبر و مذهب خودشان كه همانا 

اما از ديدگاه اسالمي مشكالت . قبول باشد اسالمي ديگر قابلامع غيروممكن است در غرب يا ج
  :ترين آنها به شرح زير است متعددي را به همراه دارد كه مهم

كند تا فرهنگ و مذهب غربي را بر   اين است كه تالش ميتفسيري چنين  مشكل عمده
  :براي مثال. فرهنگ و مذاهب بقيه جهان برتري بخشد

تواند توسط مسلمانان پذيرفته شود و موافق با نظام  انگارانه از حقوق بشر نمي اين تفسير ساده«
  .»ارزشي مورد تأييد شريعت اسالمي نيست

  
 تنها ابزار شناخته شده عنوان بهسو بر مشاركت و دموكراسي  نويسندگان اين سند از يك

ه اين اصل مهم را  هستند ككنند، اما از سوي ديگر آنان اولين كساني گيري تأكيد مي تصميم
  :دارد  بيان مي21 ماده )3(براي مثال بند . كنند نقض مي

 انتخاباتي برگزار گردد وسيله بهاين اراده بايد . اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است«
انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات .  ادواري صورت پذيردطور بهكه از روي صداقت و 

  .»يرد كه آزادي رأي را تأمين نمايداي نظير آن انجام گ ي يا طريقهباشد و با رأي مخف
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كند  اگر اين چنين باشد و اگر اين يك سندي است كه از جانب تمام مردم دنيا صحبت مي
 هنگام نگارش اعالميه يد اين است كهبنابراين سؤاالتي كه يك شخص ممكن است مطرح نما

غربي بودند؟ چه كساني هاي غير نگه مذاهب و فرهجهاني حقوق بشر چه كسي يا كساني نمايند
ها بودند؟ و سرانجام چه كسي يا كساني  بودند؟ چه كساني نماينده آسياييها افريقائينمايندگان 

براي . كس هيچ روشن است كه پاسخ سؤاالت مذكوروضوح   منافع مسلمانان بودند؟ به ايندهنم
اعالميه جهاني حقوق بشر موافقان اين سند توجيه اين عيب و نارسايي از سوي نويسندگان 

 را  سندنويس آن اي كه پيش غربي در كميتهكنندگان غير نند كه برخي از شركتك استدالل مي
 براي توجيه اين نكته خاص 23»آن اليزابت ماير«براي مثال خانم .  حضور داشتند كرد، تهيه مي
 1948يس اعالميه جهاني حقوق بشر نو دارد كه كشورهاي اسالمي نيز در تدوين پيش بيان مي

 ملل متحد شد، در  فريدون هويدا نويسنده ايراني كه بعداً سفير ايران در سازمان. همكاري داشتند
اما خانم . كرد  همكاري مي،نوشتند نويس اعالميه جهاني حقوق بشر را مي اي كه پيش كميته

فريدون هويدا . دانسته است شايد او نميگويد كه فريدون هويدا كه بوده،  پروفسور ماير به ما نمي
كه او نماينده  چرا ،عالوه بر آن، او تعيين گرديد. هاي آن نبود كسي بود كه نگران اسالم و ارزش

 در زماني كه مردم 1952در سال . مذهبي و ديكتاتوري ايران در آن زمان بودرژيم سكوالر و غير
يع گرفت و تعيين گرديد تا نماينده و سفير ايران ايران موفق به سرنگوني رژيم شاه شدند، او ترف

   24.در سازمان ملل باشد
آنان . كنند  از اعالميه حقوق بشر حمايت ميكلي طور بهدر پايان بايد بگويم كه مسلمانان 

ها تلقي   بين تمام مذاهب و فرهنگ يك نقطه شروع عالي براي گفتگوعنوان بهاين سند را 
 زيرا آن يك سند جهاني خالص و ناب نيست؛ان معتقد هستند كه  مسلمانبه هر حال. كنند مي

 در يك فضايي نوشته شده كه اكثريت زيادي از جمعيت جهان تحت نظام استعمار سند مزبور
  . هاست اين سند تنها بيانگر فرهنگ و ديدگاه غربي. بودند
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