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5  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران* 
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  چكيده
يي فرهنگي و گرا داران ديدگاه نسبي برانگيز در زمينه حقوق بشر بحث ميان طرف ل چالشيكي از مسائ

مناطق جهان، ظهور و ترين  تنشرپيكي از  عنوان بهي حقوق بشر است كه در منطقه خاورميانه شمول جهان
ي الملل بينشده توسط جامعه  ارايهيان معتقدند حقوق بشر گرا شمول جهانسو  از يك .بروز بيشتري يافته است

اعالميه جهاني حقوق بشر،  عدولي از آن قابل قبول نيست و گونه هيچعام است كه  بنيادين واي  به اندازه
اين   يان برگرا نسبيت ،از سوي ديگر كنند و مي ارهاي حقوق بشر را تعيينالمللي، معي عرف بين وها  عهدنامه

 حقوق بشر آن كشور را تعيينهاي  ملت است كه چارچوب سنتي هرهاي  فرهنگ ديني وهاي  باورند كه آموزه
نفع  به شدن كفه ترازوتر  نامشروع خاورميانه باعث سنگين اقتدارگرا وهاي  اين ميان وجود حكومت در. كند مي

 يي وگرا ها بر تعارض ميان نسبي بررسي تاثير اين حكومت و پيش رو سعي در نقد مقاله .گروه دوم شده است
  . جهان شمولي حقوق بشر در منطقه خاورميانه دارد

  حكومت ،خاورميانه ، يي فرهنگيگرا نسبي ،ييگرا شمول جهان ،حقوق بشر: واژگان كليدي
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 مقدمه

ها از  از زماني كه انسان. سير تكاملي در تاريخ برخوردار بوده است از انديشه حمايت از حقوق بشر
 مذهبي رنج تعصبات كور ها و فروش انسان و خريد و داري بردهعدالتي، تبعيضات نژادي،  بي ظلم و

 توان مين ايستادگي در اين مسير را مبارزه و ،بنابراين. اين انديشه نيز وجود داشته است ،اند برده مي
در تكوين آن نقش بسزايي ها  فرهنگ ها و بلكه تمام تمدن ،به قوم يا فرهنگي خاص نمود محدود
انديشمندان به لزوم حرمت  طول تاريخ پيامبران الهي، فالسفه، خردمندان و همچنين در. اند داشته

وزه خاطر داشت آنچه امر با اين وجود بايد به ،اند پاسداري از آن تاكيد فراوان داشته اين حقوق و
است كه  هايي مصونيت وها  مجموعه آزادي ،شود مي حقوق بشر با گستره جهاني شناخته عنوان به

ي الملل بينقراردادهاي  وها  نامه خونين جهاني در اعالميه جهاني حقوق بشر، پيمانهاي  پس از جنگ
نقض جامعه غيرقابل و  متبلور شده و مبين تفاهم مشترك اكثر ملل جهان در زمينه حقوق بنيادين

  .كند مي برخورد پيدا ها دولتمحكمي به نام حاكميت  گرچه اين حقوق دراجرا با سد. بشري است
هاي  از سوي قدرتها  اساسي انسانهاي  آزاديو  تضييع حقوقو  در روند نقض حقوق بشر

ين تر حتي بديهي نحوي كه به ،كشورهاي جهان قرار داردو  حاكم، منطقه خاورميانه در راس مناطق
 با. شود نمي رعايتها  اين كشور در برخي از... و  اصول حقوق بشر مانند حق حيات، آزادي عقيده

مسئول  عنوان بهحاكميت  ،اين منطقه دارند درها   دولت كهاي  توجه به استقالل و حاكميت مطلقه
و ها   دولت از اين منظر حاكميت. شود مي بار حقوق بشر در اين منطقه شناخته اصلي كارنامه تاسف

 يي فرهنگيگرا در تقابل نسبي توان مينمايد كه اين را  مي ي از حقوق بشر، ناسازگارالملل بينحمايت 
ابزاري سياسي در اختيار  عنوان بهيي گرا درحقيقت، نسبي. شمولي حقوق بشر مشاهده نمود جهانو 

به توجيه عملكرد ... مي وهاي فرهنگي، مذهبي، قو گيرد تا با استفاده از تفاوت مي حاكمان قرار
با درنظر . حاكميت خويش را استحكام بخشندو  موقعيتو  ضدحقوق بشري خويش بپردازند

گرفتن اين مطالب، پرسش كليدي اين نوشتار آن است كه چه عاملي سبب رابطه متعارض ميان 
ن گذاردن اين نوشتار سعي در به آزمو شمولي حقوق بشر در خاورميانه است؟ جهانو  ييگرا نسبي

همچنين نقض روزافزون حقوق بشر در منطقه و  اين فرضيه دارد كه عامل اصلي در تعارض يادشده
با و  تحليليـ  اين مقاله به روش توصيفي. خودكامه است و اقتدارگراهاي  خاورميانه، وجود حكومت
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   .ه استاينترنتي به بررسي اين موضوع پرداختهاي  سايتو  اي استفاده از منابع كتابخانه

  مفهوم حقوق بشر. يك
پذيرفته شده جهاني، هاي  است كه از طريق ارزش هايي آزاديو  حقوقحقوق بشر، مجموع 

 كنند باشند مي آن زندگي كه دراي  يك حق در جامعه عنوان بهبايد قادر به ادعاي آن ها  تمام انسان
است كه فارغ از نژاد، مذهب،  بديهي ،گيرد مي چون اين حقوق به صرف انسان بودن به آنها تعلقو 

نيز فارغ از سطح استحقاق آنها و  مذهبيو  شرايط گوناگون اجتماعي، سياسيجنسيت، زبان يا 
هر فرد با و  با يكديگرها  در روابط انسانها  آزاديو  اين حقوق (Shestack, 1989: 74) .باشد

اسي را به شهروندان خود مديون اسهاي  اين مبنا حكومت، حقوق و آزادي بر. يابد مي حكومت معنا
  . ساير قوانين، تصويب و مورد حمايت قرار دهدو  است و بايد آنها را در قانون اساسي

  يي فرهنگيگرا نسبي. دو
 يي فرهنگيگرا نظريه نسبي .1ـ  2

را به ها  تمامي انسان توان مين اين فرض استوار است كه يي حقوق بشر برگرا مبناي فكري نسبي
است زيرا حقوق عبارت است از قاعده رفتار اجتماعي  ؛وم يكساني از حقوق بشر سوق دادپذيرش مفه

هست حقوق هم هست؛ از اي  جا جامعه سو هر عبارت ديگر از يك به. كه مولود جوامع بشري است
و  ها، باورها، عادات ويژگياي  بلكه هر جامعه ،هاي جوامع مختلف يكسان نيستند سوي ديگر ارزش

هاي خود را بر ملت ديگر  ارزشو  بنابراين هيچ ملتي حق ندارد ايدئولوژي. خود را دارد هاي ارزش
. تنظيم گردداي  هاي هر جامعه ارزشو  ها، واقعيات حقوق بشر نيز بايد براساس ويژگي .تحميل كند

  . د وجود داشته باشدتوان مين نيز شمول جهانحقوق  ،وجود ندارد شمول جهانكه فرهنگ طور  همان
دوستان و فعاالن حقوق بشر در راستاي تعميم حقوق  با وجود تالش بسياري از انسانبه اعتقاد ايشان 

ي شمول جهانرغم داعيه اين اعالميه مبني بر  و بهها  مندرج در اعالميه جهاني حقوق بشر به تمامي انسان
هاي  مختلف، نه حامل ارزشهاي  قواعد آن، اصول مندرج در اعالميه مزبور به دليل عدم توجه به فرهنگ

  )793: 1386 غائبي،(.د از چنين ويژگي برخوردار باشدتوان مي نهو  مشترك تمامي جوامع بشري است
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  :زير استهاي  فرض نسبيت فرهنگي مبتني بر پيش
  است؛ متنوعهاي  جهان معاصر متشكل از فرهنگ ـ
  خاص خود را دارد؛هاي  نرمو  هر فرهنگي هنجارها ـ
  آنها از حقانيت و مشروعيت يكساني برخوردار هستند؛هاي  و نرمها  فرهنگتمام اين  ـ
  است كه خود محصول يك فرهنگ خاص است؛ هايي از نرماي  حقوق بشر نيز مجموعه ـ
حقانيت يكساني برخوردار هستند، و  حاصل از آنها از اعتبارهاي  نرمو  ها از آنجايي كه فرهنگ ـ

 ترجيحو  بنابراين برتريو  هاي ارزشي بوده اير دستگاههمسنگ سو  حقوق بشر نيز همسان
  )154: 1382 سيدفاطمي،(. يك از آنها ندارد هنجاري بر هيچ

  ييگرا نسبيهاي  ويژگي. 2ـ  2
ها  همه فرهنگو  جهان وجود دارد شماري در بي گونيگوناو  يان معتقدند تكثر، تنوعگرا نسبي

واحدي بنيادين  عنوان بهشوند؛ همچنين آنان جامعه را  مي لحاظ اخالقي مساوي يا معتبر شناخته به
بنابراين حقوق جمعي بر حقوق  .دهند مي لويت قرارودر ا ،در مقابل فرد كه عضوي از آن جامعه است

هاي جامعه  ارزشو  حق انتخاب وي هميشه با منافع جمعي، مصالحو  آزادي فردو  فردي مقدم
اين است كه تكاليف فرد در برابر جامعه  ،شود مي قدمه گرفتهكه از اين ماي  نتيجه. گردد مي محدود

  . ناپذير متصور نيست براي فرد حق مسلم و جداييو  لويت داشتهوهميشه نسبت به حقوق وي ا
يان گرا نسبي .برابر دموكراسي است يان، حاكم محوري درگرا بارز نسبيهاي  يكي ديگر از ويژگي

هاي  نمونه آشكار آن نظام. ري خود تاكيد بسيار دارندحاكميت و حق خودمختا خاورميانه بر
باشد و بر پايه بينش  مي قومو  سياسي كشورهاي حوزه خليج فارس است كه مبتني بر فاميل

د تهديدي بر توان مي گستري وگسترش ليبراليسم هاي سياسي، دموكراسي حاكم بر اين نوع نظام
 همين دليل آنها وضعيت موجود را ترجيح به .نوادگي آنها در كشورشان باشدموقعيت ممتاز خا

. آنان ترجيح دارد براي ـ حتي در مقابل يك پادشاهي مشروطهـ  يك پادشاهي مطلقو  دهند مي
كنند و از آن براي  مي ارچوب درستي نظام سياسي خود به بحث اسالم اشارهاين شيوخ در چ

كند كه مطرح  مي اسي حكايت از آنهاي اس حال آنكه واقعيت .برند مي مشروعيت قدرت خود بهره
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الشعاع قرار دادن  منظور تحت مي با قواعد حقوق بشر، بيشتر بهكردن بحث تعارض شريعت اسال
اين  بر. برخي از حكام خاورميانه استاي  قبيلهو  هاي مقامي و موقعيتي حاكميت قومي تعارض

شمولي  د جهانانه از فرايناساس طبيعي است كه نگراني بيشتر حاكمان سياسي كشورهاي خاورمي
نه از در و  خيزد ستي اساس و بنياد اين مباحث برميگسترش دموكراسي، نه از نادر حقوق بشر و

بلكه اين نگراني  ،هاي فرهنگي اين منطقه يا ارزشو  معرض آسيب قرار گرفتن شريعت اسالمي
 گي سياسي آنها پاياننسبت به آگاهي از فرايند گسترش دموكراسي به اين خاطر است كه به زند

كند فرايند گسترش دموكراسي، شامل  مي طور كه ساموئل هانتينگتون اشاره ؛ زيرا همانبخشد مي
توسعه و  وسيله ابزارهاي قانوني هسه مرحله پايان حكومت اقتدارگرا، ايجاد حكومت دموكراتيك ب

  )28ـ  1382:30 ذاكريان،( .فرهنگ مورد نياز در حفظ تغييرات سياسي استو  نهادها

  يي فرهنگيگرا شناسي نسبي گونه .3ـ  2
اي، فرهنگي،  هاي منطقه يي در حقوق بشر ممكن است ناشي از تفاوتگرا اعتقاد به نسبي

به چهار گروه  توان مي يي را از اين منظرگرا نسبي ،بنابراين. يا حتي سياسي باشدو  مذهبي، فلسفي
 يي بر اساس ميزان شدتگرا نسبي ،از سوي ديگر .سياسي تقسيم كردو  اي، مذهبي، فلسفي منطقه

برخي  بندي در اين دو نوع تقسيم .شود مي منعطف تقسيمو  يي راديكالگرا ضعف آن به نسبيو 
صورت  هم بهو  صورت منعطف هم بهاي  يي منطقهگرا مثال نسبي عنوان بهپوشاني دارند؛  موارد هم

يي مذهبي راديكال كه در خاورميانه، ميان گرا سبينگارنده در اين بخش به ن. راديكال وجود دارد
  . پردازد مي حاكمان پيروان بيشتري دارد،و  انديشمندان علما،

  راطييي مذهبي افگرا نظريه نسبي. 4ـ  2
مبدا حقوق خداوند و  يي مذهبي راديكال بر اين نكته تاكيد دارد كه تنها منشاگرا نظريه نسبي

چرا كه عقل بشر داراي آن  ؛تدوين كردها  ا با قرارداد ميان انسانصرف توان مين حقوق بشر را. است
ميزان از رشد نيست كه بتواند در اين موضوع حجت قرار گيرد؛ بناي عقال در مسائل مربوط به 

حقوق بشر كه از جمله  مبانيو  خصوص تعيين منابع، اما درد منشا اثر باشدتوان مي احكام اعتقادي
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شمولي حقوق بشر  معتقد به جهانبسياري از انديشمندان ديني . قاصر است ،بيني است موارد جهان
  .استتر  در پرتو دين هستند كه در اين ميان نقش متفكران مسلمان پررنگ

  ديدگاه انديشمندان مسلمان .5ـ  2
ي ديني شمول جهانگيرند قائل به  مي بسياري از انديشمندان مسلمان كه در گروه راديكال قرار

تر،  مباني حقوق بشر جهاني، معتقدند حقوق بشر اسالمي بسيار غنيو  من انتقاد بر اصولضو  بوده
 ،اگرچه اين ديدگاه خالي از اشكال نيست. از اعالميه جهاني حقوق بشر استتر  و كاملتر  گسترده

  .شود مي خاورميانه بدان پرداختهو  دليل اهميت آن در جهان اسالم اما به

  مه جعفريديدگاه عال. 1ـ  5ـ 2
داند كه منادي نخستين  مي اساس حقوق جهاني بشر را از اسالمو  مرحوم عالمه جعفري، مبنا

از نظر ايشان اگر ما منابع حقوق جهاني بشر را به يك اقليم . است )ع(آن دين حضرت ابراهيم
محدوديت فرهنگي آن اقليم از تعميم آن حقوق به همه جوامع بشر روي زمين  ،منحصر كنيم

تكاليف بشري دين فطري حضرت و  درصورتي كه اگر منبع اصلي حقوق ،وگيري خواهد كردجل
 ،دانند مي قرار داده شود كه همه اديان آسماني روي زمين خود را وابسته به آن... ابراهيم خليل ا

ه البت. به مرحله عمل درآوردو  اثبات كرد توان مي بهترو  حقوق بشر را بيشترو  جهاني بودن تكاليف
و  مسلمانان، مسيحيان ويژه بهاين مسئله بسيار مهم است كه هريك از ارباب اديان ابراهيمي 

اين اختالف . كننده اصلي دين حضرت ابراهيم استعا خواهند كرد كه دين آنان بازگويهوديان اد
گانه براي كشف  عميق در كتب سهو  دار تكاپوي مخلصانه در تحقيق دامنهو  نظر با كوشش

زيستي  احكام تا آن درجه پيش خواهد رفت كه موجب يك همو  عقايدترين  عقالنيو  رينت فطري
  )175: 1370 جعفري تبريزي،( .حقوق جهاني هماهنگ كننده شودو  در قلمروي تكاليف

تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر از ديدگاه با عنوان  مرحوم محمدتقي جعفري در كتاب خود
 توان مي كنند كه آيا مي بيانو  وجدان دارندو  نيز در مورد آزادي عقيدهغرب بحث مفصلي و  اسالم

كه  چنان ؟اش بيهوده يا مضر بودن خود انديشه باشد حكم به آزادي انديشه درحدي داد كه نتيجه
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احساسات را كنار و  عواطفو  بشر موقعي كه انديشيدهاند  يعني گفتهاند  بعضي از متفكرنماها ابراز كرده
دفاع كرد كه اي  از آزادي انديشه توان مي گرفتار نكبت و اضطرابات گوناگون شده است؟ آيا ،گذاشته

گري قرار دهد؟ آيا منطقي است كه من در  اخاللو  اصول معرفت و علم را مورد ترديدترين  ثابت
كنم؟ انديشيدن چندان خود را آزاد تلقي كنم كه به انديشه يا به آزادي انديشه ديگران صدمه وارد 

ست از آن فعاليت مثبت ذهني كه ا انديشه مفيد است و انديشه مفيد عبارت ،آنچه كه بايد انجام داد
تنظيم و  كشفو  آزاد است كه به تحققاي  سازد و انديشه مي متفكر را به كشف واقعيات نائل

مون هويت كه پيراهايي   ابعاد طبيعي انسان مربوط شود و همچنين انديشهو  موضوعات عالم طبيعت
  )419: 1370 جعفري تبريزي،( .گيرد مي هاي او صورت شايستگيو ها  دار و بايستگي انسان معني

 ديدگاه سيد قطب .2ـ  5ـ 2

گفت همه  توان مي نحوي كه ، بهيكي از مباحث عمده انديشه سيدقطب، عدالت اجتماعي است 
كساني چون سيدقطب حايز  عدالت اجتماعي از آنجا براي. وي معطوف به همين اصل است يآرا

اسالم خود  فرض، براساس اين پيش. جامع وكامل است اهميت است كه نزد آنان دين اسالم، ديني
سيد . اجتماعي انسان نظر داشته استو  ديني عادالنه است كه به همه جوانب زندگي فردي

عدالت هاي  به پايهسيره خلفا و  احاديث نبويو  درخصوص عدالت اجتماعي با استناد به آيات قرآن
 ؛جانبه وجدان آزادي همه. يك: كند مي آن را بر سه دسته تقسيمو  پردازد مي اجتماعي در اسالم

  .تكامل همكاري اجتماعي .سه ؛مساوات كامل انسانيت .دو
هدف ايدئولوژي اسالم، ايجاد امكان براي . سيدقطب معتقد بود كه تمدن اسالم بايد دوباره احياء شود

و  فرداي نوع بشرو  اسالم براي امروز. باشد مي كه درخور تمام ابناء بشر است احتراميو  تحفظ شراف
زندگي جاهلي كه در و  از جاهليت است تااي  برنامهو  شرف راستين آن داراي هدفو  بازيابي ارزش

 . نجات يابد ،حيواني نگاه داشتهو  انسان را در مرحله پستيو  شود مي جوامع غيراسالمي ديده

شود  مي حامي نظري بنيادگرايي اسالمي در قرن بيستم شناختهترين  مهم عنوان بهسيدقطب اغلب  
 اين وضعيت براي سيدقطب تا آنجا امتداد. مذهب برقرار كرده استو  كه ارتباطي قوي ميان سياست

  )361- 396: 1390عليخاني، . (شناسند مي يابد كه برخي وي را رهبر معنوي جنبش افراطي القاعده مي
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  جوادي آملي... ا ديدگاه آيت. 3ـ  5ـ 2

د كه اسالم همواره براي همه دار مي اعالم فلسفه حقوق بشرجوادي آملي در كتاب ... ا آيت
امروز وظيفه ما اين است كه در مسيري حركت كنيم تا سرانجام و  اعضاي خانواده جهاني پيام دارد

  .بتوانيم احكام اسالمي را در همه جهان جاري سازيم
د توان مي اين منبع هنگاميو  ايشان همچنين معتقدند تدوين حقوق بشر به منبع مشترك نياز دارد 

اختالفشان در آداب و رسوم، نژاد نظر از  صرفد كه نزد همه مردم جهان، زيربناي تنظيم حقوق بشر گرد
اين اصول  ،اين صورت اگر مباني حقوقي را از منابع خاص استنباط نماييم غير در ،پذيرفته شده باشد... و

تنها پاسخگوي نيازهاي و  نيازهاي همه بشر نيستندو ها  كننده آرمان راستي تضمين و مواد حقوقي به
  )90ـ91: 1389 جوادي آملي،.(قاد دارندكه بدان منابع مخصوص اعتاند  همان گروهي

  حقوق بشر شمولي جهان  .سه
  شمولي حقوق بشر نظريه اصالت جهان. 1ـ3

اين فرض است كه همه افراد خانواده بشري به صرف  شمولي حقوق بشر، مبتني بر نظريه جهان
جهاني برخوردار بوده كه فارغ از نژاد، رنگ، جنس، و  ناپذير سان، انتقالانسان بودن از حقوقي يك

ي الملل بيناز ماهيتي ت، فطري انسان اسو  لحاظ اينكه اين حقوق، ذاتي به. است... مذهب و
از اين جهت حقوق بشر، حقوقي است  .خاص نيستاي  متعلق به فرهنگ يا جامعهو  برخوردار بوده

نامه حقوق  دو پيمانو  آنها معتقدند اعالميه .گيرد مي ها، تعلق رغ از تفاوتفاها  كه به همه انسان
موازين حقوق بشر و  فرهنگي، متضمن اصولو  حقوق اقتصادي، اجتماعيو  سياسيو  مدني
و  تصويب اين اسناد، مساعي بسياري براي جهاني شدنو  از هنگام تدوينو  شمول است جهان

و  1998در بازنگري و  1993در اعالميه وين ها  اين كوشش رعايت آن صورت گرفته كه تضمين
و  ها تا حدودي در تعهدات، كنوانسيونو  گيرد مي صالح صورت مراجع ذيسوي  تفاسيري كه از

  .اي، قابل مشاهده است هاي منطقه حمايت
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  شمولي حقوق بشر جهانهاي  ويژگي .2ـ3
پارچه، مستقل،  سان، يكمي، شخصي، يكحقوق بشر جهاني، سرشت داي از صفات بارز

 .االجرا بودن آن است الزمتر  از همه مهمو  مرتبطو  ناپذير، غيرقابل انتقال، متقابال وابسته جدايي
)(Baehr, 1999: 9-10 عبارت بهتر حقوق بشر از هنگام تولد تا پايان زندگي همراه انسان است به 

و  اقتصادي طقه، موقعيت سياسي،لحاظ نژاد، جنس، طبقه، گروه، كشور، من هيچ تفاوتي بهو 
  . وجود ندارد... اجتماعي و

  شمولي حقوق بشر شناسي جهان گونه .3ـ3
مختلف هاي  ورزند، طيف مي شمولي حقوق بشر اصرار فكري كه بر جهانهاي  يشگرا ميان در

  :شناسايي كرد توان مي فكري را
يك ارزش جهاني پذيرفته  عنوان بهباور آنها حقوق بشر  به :يان دوفاكتوگرا شمول جهان .1ـ3ـ3

اگرچه سرقت از . همانند سرقت از بانك كه از منظر جهاني يك عمل نادرست است ،شده است
سان هرچند  به همان. نه اينكه سرقت خوب است تقصير متوجه سارقان است، دهد مي بانك رخ

   .تنها ناقضين خطاكار هستند ،دهد مي نقض حقوق بشر در دنيا رخ
اين باورند كه حقوق بشر يك دارايي طبيعي  آنها بر :گرا يان واقعگرا شمول انجه .2ـ3ـ3

 يك واقعيت عنوان بهولو اينكه شماري از مردم آن را ، ندرا دار طبيعتا آنها  همه انسان. جهاني است
 را مسطح شماري از مردم هنوز آن ،رغم گرد بودن زمين درست مشابه اين است كه به. ذيرندپ نمي
  .آنها جاهل هستند و نيازمند آموزش براي درك حقيقت. ننددا مي

 يك حقيقت مطرح عنوان بههاي حقوق بشر  هرچند ارزش :يان دوژورگرا شمول جهان. 3ـ3ـ3
از ها  باور آنان ارزش به. بايستي مورد پذيرش جهاني قرار بگيرند اند، شند و مورد پذيرش جهاني نبودهبا نمي

آنها بر اين باورند كه  ،با اين وجود. ز زماني به زمان ديگر متفاوت هستندفرهنگي به فرهنگ ديگر و ا
بايد همه تالش  ،عبارتي به. را بپذيريم ما بايد آنو  يا برتر استتر  هاي مهمي وجود دارد كه درست ارزش

  )71: 1390 ذاكريان،( .كار گيريم هاي برتر به خود را براي فراگير ساختن ارزش



 1395ماره اول، بهار وسوم، ش، سال بيستفصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

11
4

يان معتقدند امضاءكنندگان اوليه اعالميه جهاني گرا اثبات :1يان اثباتيگرا شمول جهان .4ـ3ـ3
كه همگي بدون حتي يك راي اند  مختلف جهان بودههاي  فرهنگو  حقوق بشر، نمايندگاني از مناطق

و  اسناد حقوق بشري را امضاءو  اكثريت قريب به اتفاق كشورها اعالميه. اند آن صحه گذاشته منفي بر
به لحاظ و  عادي بسياري از كشورها منعكس شدهو  مفاد اين اسناد در قانون اساسي. اند مودهتصويب ن

. اقبال كشورهاستو  دهنده توجه فطري بودن آن، مورد پذيرش عموم مردم قرار گرفته كه نشانو  ذاتي
  .ي استساير اسناد حقوق بشرو  ها نامه در واقع حقوق بشر، همان اعالميه جهاني حقوق بشر، پيمان

هاي فكري دوره رنسانس در غرب با تحول  جدال :2گرا يان طبيعي يا انسانگرا شمول جهان .5ـ3ـ3 
هاي معنوي  مادي بشر در مقابل ارزشهاي  با نگرش جديد به انسان جنبه. در شناخت انسان همراه بود

و  قط در خدمت رفاهسوي قوانيني سوق داد كه ف انديشمندان جهان غرب را بهو  در اولويت قرار گرفت
مبناي فكري تدوين بسياري از  ،اين نهضت كه به جنبش اومانيستي شناخته شد. لذت مادي بشر باشد
تنها  نه. شود نمي در نگاه اومانيستي به خالق انسان و مبدا جهان هستي توجهي .قوانين بشري گرديد

» اي رسيدن به كمال شايسته انسانياستعداد او بر«انسان و » به سوي خدا رفتنو  از خدا بودن«ويژگي 
. شود مي سكوالر هويت واقعي انسان ناديده گرفتهو  اومانيستيهاي  آموزه بلكه با تكيه بر ،جايگاهي ندارد

حقوق طبيعي « عنوان بهالبته هستند كساني كه به مبدا خلقت انسان توجه دارند و منشا حقوق بشر را 
  . ن حال به محوريت انسان معتقدنددانند و درعي مي »ناشي از اراده الهي

شمولي  شود و از نظر جهان مي حقوق طبيعي انسان شناخته عنوان بهدر اين ديدگاه حقوق بشر 
كه اي  منطقهو  نژاد، رنگ، مذهب ،همه افراد انساني از هر جنس .يك: متضمن دو نتيجه است

دليل اينكه شامل  مول است بهباشند از اين حقوق برخوردارند؛ به عبارت ديگر اين حقوق جهان ش
همگاني و  خاطر قابليت اعمال آن در سراسر جهان، فراگير حقوق بشر به .دو ؛شود مي همه بشريت

بندي و  قيد بي و معناي آزادي مطلق انسان محوري در ديدگاه اومانيستي به با اين حال انسان. است
ديگران بايد حدودي براي آزادي  منظور رعايت حال صرفا بهو  بلكه از روي ضرورت ،بشر نيست

به عبارت . محدود به عدم زيان به ديگران گرددو  منوط يكسيك از افراد قائل شد و آزادي هر هر
                                                         
1 Positivist universalists 
2 Humanist universalists 
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به آزادي » اصل ضرر«آزادي تنها عامل محدودكننده  سكوالر،و  در نگرش اومانيستي ،ديگر
  )789ـ  790: 1386غائبي، ( .است  ديگران
و  در مكتب الهي نيز حقوق بشر در زمره حقوق طبيعي :1ان الهييگرا شمول جهان .6ـ3ـ 3

اما با اين تفاوت كه خدا محوري انسان مركز  ،شمول است فطري بشر بوده و در سرشت خود جهان
 شود و ناگزير مي حقوق بشر در چارچوب اراده و فرمان الهي ديده. دهد مي اصلي بحث را تشكيل

در اين راستا در انديشه اسالمي نيز حقوق بشر، . نظر كند يثيات صرفد از تمام اعتبارات و حتوان مين
پس بايد در راستاي خواست  .هدف آفرينش استو  موهبتي الهي و به مقتضاي حكمت الهي

منطبق با اراده تشريعي خداي متعال  نخستمتناسب با هدف خلقت باشد؛ يعني و  خداي متعال
از حقوق فردي تر  يا حقوق جمعي و عمومي كه مهم هللا قمانند حتر  با حقوق بنيادي دوم، ؛باشد

 از اين رو بر اساس انديشه اسالمي، حقوق بشر. است مانند حق جامعه تعارض نداشته باشد
 هاي عموم مردم بر تقدم مصلحتو  د مغاير با شريعت اسالمي باشد و براساس نظام احسنتوان مين

ض با حقوق جامعه مانند تربيت ديني و حاكميت د در تعارتوان مين منافع افراد، حقوق بشر
  .هاي آزادي در نگرش اسالمي بيشتر است همين جهت، دايره محدوديت بهو  خداپرستي باشد

  خاورميانهو  حقوق بشر  .چهار
 جايگاه آنو  خاورميانه؛ اهميت .1ـ  4

منظور  به 1902ن در سال بار توسط درياساالر آمريكايي، آلفرد ماها اصطالح خاورميانه اولين
پذيرفته شده در و  اساس تعريف عرفي اما امروزه بر ،كار رفت تشريح منطقه اطراف خليج فارس به

از . شود مي و كشورهاي غير عرب است كه شامل اعضاي اتحاديه عرباي  ي، منطقهالملل بينمجامع 
اي  منطقه. گيرد مي خليج فارس را دربرو  ياي مديترانهميان درهاي  لحاظ جغرافيايي نيز سرزمين

 سخن... هاي عربي، فارسي، تركي، كردي، عبري و مذهبي زياد كه مردم آن به زبانو  با تنوع قومي
اين منطقه دو چهره متناقض . پيرو ساير اديان هستند %5و  ساكنان آن مسلمان %95. گويند مي
شود  ارايه ميجهاني هاي  توسعه سازمانهاي  نيز گزارش شناسان و تصويري كه توسط شرق :دارد

                                                         
1 Divinism universalists 
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  :خورد مي چشم مسائل زير به كه در آن
  كامه؛هاي خود وجود حكومت ـ  
    سوادي؛ بي باال بودن نرخ ـ  
  تبعيض جنسيتي؛ ـ  
  رشد فزاينده جمعيت؛ ـ  
  خشونت؛ ـ  
  ....كارآمد نبودن نهادهاي مدني و ـ  

  :است داراي اهميت، به داليل زيراي  ن، خاورمينه منطقهاما بر اساس باور ساكنان آ
  اديان ابراهيمي؛و  سرزمين وحي الهي ـ  
  اهميت استراتژيك؛و  موقعيت جغرافيايي ـ  
  جايگاه واال در تمدن بشري؛ ـ  
  وجود منابع كاني و زيرزميني فراوان؛ ـ  
  )8: 1387 اد،بهزاديان نژ... (پايداري در برابر استعمار وو  ايستادگي ـ  

و  هم پيوند داده لحاظ جغرافيايي، سه قاره آفريقا، اروپا و آسيا را به همچنين خاورميانه به
به بيان . خود جذب كرده است به... بازرگان، انديشمند، زائر و عنوان بهوار، خارجيان زيادي را  مغناطيس

ستدي بوده و  مركز دادو  چهارراه ،افزون بر آنكه اين منطقه خاستگاه سه دين بزرگ جهان است ،ديگر
بهبود زياد به ديگر و  پس از اصالحو  مختلف را كسب كردههاي  كاالهاي سرزمينو  كه دانش، معرفت

و  گاز دنياو  منابع نفت% 70از منظري ديگر، خاورميانه با دارا بودن بيش از . نقاط جهان انتقال داده است
فعال شدن و  كنون تا 1908نرژي مورد نياز جهان از سال تامين بخش زيادي از او  استمرار توليد

از و  سو بازار مناسب مصرف كاالهاي توليدي كشورهاي پيشرفته نهادهاي مستقلي چون اپك، از يك
ترين  حال بحراني و درعينترين  ، به جذاباسراييل رژيم اشغالگرتشكيل و  مهاجرت يهوديان ،سوي ديگر

در آن ها  ويرانيترين  كه در قرن بيستم بيشترين تعداد جنگ وگسترده نچنا ،منطقه جهان تبديل گرديد
روست كه بخش عظيمي از درآمدهاي ملي كشورهاي منطقه، صرف خريد  از اينو  وقوع پيوست هب

  )8ـ9: 1387، نژاد بهزاديان(. ضروري شده استرگاه غيو  افزارهاي پيشرفته جنگ
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  تجلي حقوق بشر در خاورميانه .2ـ  4
 ظهور اديان بزرگ آسماني در اين منطقه .1ـ  2ـ4

 در اين منطقه كه كرامت انسانيـ  اسالمو  يهوديت، مسيحيتـ  ظهور سه دين بزرگ آسماني 
. جايگاهي درخور از لحاظ مذهبي به اين منطقه داده است ،حقوق بشر در آنها ملحوظ شده استو 

در كنار برخي از باورهاي اقتدارگرايانه  سودمند ديني در حوزه حقوق بشرو  خوبهاي  اما سرمايه
حمايت از حقوق و  هايي است كه رعايت همراه تاريخ استبدادزده منطقه، تعارض آميخته با خرافه به

كه  اي گونه به ،سازد مي تسهيالتي مواجهو ها  اجرا در اين منطقه با چالشو  بشر را در حوزه نظر
فلسفي، موجب توجه به و  بنيادهاي نظريو  لحاظ تاريخي چه ظهور اين اديان در اين منطقه، بهاگر

اما اين توجه هرگز در فرايند انتقال از  ،افراد گرديدو ها  جوامع، گروههاي  مباني حقوق بشر و آزادي
هاي سياسي اين منطقه نهادينه نگرديد و  عمل، از سوي حاكمان نظامو  حوزه نظر به مرحله اجرا

  )139ـ 140: 1390ذاكريان، . (وجود نيامد هيباني از حقوق بشر بسازوكارهاي موثري براي پشت

  ي حقوق بشري الملل بينهاي  كنوانسيونو  ها نامه شركت در پيمان .2ـ2ـ4 
مصاديق حقوق و  ايجاد اصول، مفاهيمو  نظري تولدو  مبناي تئوريك ،طور كه گفته شد همان

بلكه  ،آنها بومي نبوده اما تحول در ،ي استبوم ـ بر اثر ظهور اديان بزرگـ  بشري در خاورميانه
 60اكنون پس از گذشت بيش از  كه هماي  گونه به. تحت تاثير شديد فضاي جهاني قرار داشته است

رسد هنجارهاي حقوق بشري اعالميه تاثير  مي نظر به ،سال از تصويب اعالميه جهاني حقوق بشر
اند  ي اثر گذاشتهالملل بينموازين و  ها نامه از پيماندر حال حاضر بر بسياري و  اند خود را نشان داده

 ذاكريان،(. كه طبعا منطقه خاورميانه نيز تحت تاثير شديد آن بوده است و از آن اثر پذيرفته است
ذيل مورد در كه اند  پيوستهها  كنوانسيون وها  نامه اين كشورها به بسياري از پيمان )43: 1390

 :گيرد مي بررسي قرار

دستاورد در زمينه حقوق بشر است كه ترين  اين اعالميه، عالي :الميه جهاني حقوق بشراع ـ 
به تصويب مجمع عمومي سازمان  1948پس از خاطرات تلخ دو جنگ جهاني در دهم دسامبر 

هاي سياسي خاورميانه كه در آن زمان عضو سازمان ملل متحد  از ميان نظام. ملل متحد رسيد



 1395ماره اول، بهار وسوم، ش، سال بيستفصلنامه مطالعات خاورميانه

 

 

11
8

  .سعودي به داليل مذهبي به اعالميه راي ممتنع دادبودند، تنها عربستان 
اين  :فرهنگيو  مدني و اقتصادي، اجتماعيو  ي حقوق سياسيالملل بينهاي  نامه پيمان ـ 
سازي كليات اعالميه جهاني حقوق بشر، در شانزدهم دسامبر  روشنو  منظور توضيح بهها  نامه پيمان
خاورميانه كشورهاي ايران، مصر، عراق، الجزاير، از منطقه . به تصويب مجمع عمومي رسيد 1966

كشورهاي كويت، لبنان، و  اند تصويب كرده اسراييلرژيم صهيونيستي و  اردن، مراكش، تونس،
امارات متحده، . را امضا كرده است تركيه نيز تنها آنو  ليبي، سوريه و يمن به آن ملحق شده

  .اند آن نپيوستهكنون به  بحرين تاو  عربستان سعودي، قطر، عمان
قدرت  1969اين كنوانسيون درژانويه  :نوع تبعيض نژادي ي محو هرالملل بينكنوانسيون  ـ 

را  آن و رژيم اشغالگر اسراييل تونس، كشورهاي ايران، مصر، الجزاير، عراق، مراكش. اجرايي يافت
سعودي، سوريه،  و كشورهاي بحرين، اردن، كويت، لبنان، ليبي، قطر، عربستاناند  تصويب نموده

  .را امضا نموده است تركيه آنو  اند يمن به آن ملحق شدهو  امارات متحده عربي
اين كنوانسيون كه در سپتامبر  :ي محو هرنوع تبعيض نسبت به زنانالملل بينكنوانسيون  ـ 

رهايي آنان از و  ي در دفاع از حقوق زنانالملل بينقدرت اجرايي يافت، فراگيرترين سند  1981
رغم الحاق  بهو  با وجود الزام سازمان ملل در پذيرش كنوانسيون از سوي كشورها. هاست نابرابري

و  اند نامه، برخي از كشورهاي خاورميانه تاكنون به آن ملحق نشده بسياري از كشورها به اين مقاوله
و رژيام  تونس ،اردن، عربستان سعوديكشورهاي مصر، . اند حتي الحاق مشروط را نيز نپذيرفته

و  را تصويب و كشورهاي الجزاير، عراق، كويت، لبنان، ليبي، مراكش، تركيه آن اشغالگر اسراييل
امارات و  ، بحرين، عمان، قطر، سوريهولي چند كشور ديگر از جمله .اند يمن به آن ملحق شده

  .اند كنون به اين كنوانسيون نپيوسته متحده عربي تا
اين  :كنندهرتحقيو  انساني ررفتار يا مجازات خشن، غيو  كنوانسيون ضد شكنجهـ  

 تركيه آنو  ، مراكش، تونس، الجزاير، اردناسراييل. قدرت اجرايي يافت 1987كنوانسيون در ژوئن 
يمن به و  كشورهاي بحرين، مصر، كويت، لبنان، ليبي، قطر، عربستان سعوديو  اند را تصويب كرده
  .اند كنون به آن نپيوسته ن تاعماو  ايران، امارات متحده عربي، سوريه. اند آن ملحق شده

اين كنوانسيون كه در دفاع از حقوق كودكان در سپتامبر سال  :كنوانسيون حقوق كودكـ  
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ايران، مصر، الجزاير، اردن، مراكش، . ماده است 54قدرت اجرايي يافت، داراي يك مقدمه و 1990
امارات متحده، عربستان و  را تصويب كرده ، كويت، لبنان، سوريه، قطر و يمن آناسراييلتونس، 

 .اند سعودي، عراق، عمان، بحرين و ليبي به آن ملحق گشته

اين  :اعضاي خانواده ايشانو  ي حمايت از حقوق همه كارگران مهاجرالملل بينكنوانسيون  ـ 
انگيزه براي حمايت از و  راهنما عنوان بهحقوقي است كه و  كنوانسيون شامل يك سلسله موازين اخالقي

را تصويب كرده،  مراكش آن. به تصويب رسيد 1990مهاجران توسط مجمع عمومي در دسامبر  حقوق
  .اند را امضا نموده است؛ ساير كشورها به آن نپيوسته تركيه آنو  مصر به آن ملحق شده

بنابراين در منطقه خاورميانه، تركيه با پيوستن به ده كنوانسيون، بيشترين و عمان با پيوستن به 
تمايل تركيه در . اند حقوق بشري داشتههاي  كنوانسيون كنوانسيون، كمترين مشاركت را در تنها يك

ادعاي اروپاييان در نقض حقوق بشر از سوي اين كشور از عواملي است كه و  پيوستن به اتحاديه اروپا
ه نگراني در حالي كه عمان در راستاي فرضي. كند مي ترغيبها  تركيه را در پيوستن به اين كنوانسيون

فراواني درصد مشاركت كشورهاي . ديدگي حاكميت سياسي، كمترين مشاركت را دارد از آسيب
دهد كه تمامي اين كشورها به كنوانسيون حقوق  مي نشانها  خاورميانه در پيوستن به كنوانسيون

كه  يدر حال. اند ي محو هرنوع تبعيض نژادي پيوستهالملل بيندرصد به كنوانسيون  74/94كودك و 
و  ي حقوق مدنيالملل بيننامه  در دومين پروتكل اختياري الحاقي به پيمان ـصفر ـ مترين مشاركتك

سپس پروتكل اختياري كنوانسيون و  باشد مي ـ  كه ناظر به الغاي مجازات اعدام استسياسي ـ 
ـ  ش مذهبنقها  اين داده. درصد قرار دارد 3/5نوع تبعيض نسبت به زنان با  ي محو هرالملل بين

 تعلل كشورهاي خاورميانه در استقبال از حقوق بشرو  حاكميت سياسي در تاملو ـ   قرائتي از مذهب
  )94: 1390 ذاكريان،(. كند مي تعهد نسبت به موازين جهاني حقوق بشر را تاييدو 

  نامه عربي حقوق بشر و اعالميه حقوق بشر اسالمي قاهره پيمان. 4.ـ2ـ3
يك از آنها، از سازوكارهاي اجرايي  اي دو سند حقوق بشري است كه هيچمنطقه خاورميانه دار
و  ؛تدوين شد 1994نامه عربي حقوق بشر كه در سپتامبر  پيمان ،نخست :موثر برخوردار نيستند

توسط وزراي امورخارجه اين كشورها در  1990دوم اعالميه حقوق بشر اسالمي قاهره كه در اوت 
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در حقيقت اين اعالميه، پاسخي ابتدايي به اعالميه  .تصويب رسيدسازمان كنفرانس اسالميبه 
 .باشد مي ي مسلمانها دولتجهاني حقوق بشر توسط 

  سياسي خاورميانههاي  نظام .3ـ4
ميان كشورهاي اين  در. شود مي دموكراتيك تقسيمو  دموكراتيكغيرخاورميانه به  سياسيهاي  رژيم

  .ابتدايي هستندو  يل اشاره كرد كه داراي دموكراسي نسبيبه تركيه و اسراي توان مي منطقه تنها

  غيردموكراتيكهاي  نظام .1ـ3ـ4
بندي متفاوتي از  تاون دوحه، تقسيم مهران كامروا، استاد علوم سياسي دانشگاه جورج

 ؛فراگير. ب ؛ي انحصاريها دولت. الفدهد كه شامل  ارايه ميهاي غيردموكراتيك خاورميانه  حكومت
  .باشد مي اهيپادش. جو 

  ي انحصاريها دولت .الف
 ها دولتاين . اند مستبدي هستند كه بر اساس زور بنا شدههاي  ي انحصاري، ديكتاتوريها دولت

چه آنان كه مستقيما به نظاميان و  شان وابسته هستند امنيتيهاي  چه آنان كه به سرويس
در  هاي سياسي، ردم از فعاليتترسانيدن مو  سياسي كردن جامعه از طريق زور   ردر غي ،اند متكي

غيرمجاز هاي  فقط مخالفان را، بلكه ديگر شيوه ها، نه اين ديكتاتوري. اند ها موفق عمل كرده طي سال
از اين طريق به بقاي خود و  كنند مي وسيله بازيگران اجتماعي را نيز سركوب هبيان عقايد سياسي ب

بدون استثناء  كه عمدتا عربي هستند خاورميانهي انحصاري در ها دولتدر مجموع، . دهند مي ادامه
دقيق رژيم تكيه و  بنياد هوشيار عنوان بهطور گسترده بر نظاميان  آنها به. باشند مياز نوع جمهوري 

ـ  اجتماعيو  كه در نهادهاي گوناگون حكومتيدهند  مي شان اجازه امنيتيهاي  به سرويسو  دارند
و  طور غيرآشكار خشونت بهو  سركوب. نفوذ كنند ـ  ...و  نهادهاي خدمات مدني، مدارس، مساجد

 لفافه ظاهري دموكراتيك انجام همگي اينها درو  پنهان در برخورد دولت با جامعه وجود دارد
 اقتصادي مواجهو  هاي سياسي نبحراي انحصاري با ها دولتنتيجه هنگامي كه در. شود مي
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 براي بقاء، سركوب را افزايش راهبرديك  عنوان بهسازي سياسي  جاي پذيرش آزاد به ،شوند مي
  .اند سوريه، الجزاير و مصر زمان مبارك از اين دسته. دهند مي

  ي فراگيرها دولت .ب
ها  د كردن تودهيي هستند كه به اشكال گوناگون سعي در وارها دولت و عمدتا عربي ي فراگير،ها دولت

هاي جوانان،  ه  محلي، گروهاي  تظاهرات خياباني، تشكيل كميتهو  ها در فرايند سياسي از طريق نمايش
مشابه دارند تا به تعداد زيادتري از مردم، حس مشاركت در فرايندهاي سياسي را الغا هاي  ارگانو  شوراها
انقالبي حضور دارند؛ بايد به رهبر عشق هاي  اننيز دوشادوش سازمـ  مخابراتـ  امنيتيهاي  سرويس. كنند

 تشد بهبا هركس كه اخالص كافي از خود نشان ندهد و  دستوراتش دقيقا اجرا شودو  ورزيده شود
طور  نمايند تا به مي هاي كشورشان را به عرصه سياسي تبديل ، خيابانها دولتاين . شود مي برخورد
 ،كند مي شان را تقويترژيمهاي  كه عمال پايه هايي رف طرحآميزي انرژي سياسي مردم را به ط موفقيت

هاي  شهروندان در مقياس وسيع كه اغلب در طرحاي  احاطه تودهو  از طريق سركوبو  هدايت كنند
شوند فشارهاي  مي وارد ـ...ها، بسيج ملي، كيش شخصيت رهبر و جنگـ  انگيزشي دولت تشد به

ايجاد يك اسطوره در و  اي تودههاي  از طريق شيوهها  اين نظامهمه . كنند مي آزادسازي سياسي را دفع
اما پوپوليسم يا  ،شوند به بقاي خود ادامه دهند مي سپس تكيه بر آن موفقو  مورد مشاركت عمومي

در عالم واقع ممكن است بيشتر در و  درجه با هم متفاوت استو  شدت از نظر محتوا يي آنها بهگرا توده
  .اند ليبي زمان قذافي از اين دستهو  عراق زمان صدام حسين. شمار آيند صاري بهي انحها دولتزمره 

   پادشاهيي ها دولت .ج
هاي  اول، پادشاهي :شوند مي ي پادشاهي خاورميانه به دو گروه تقسيمها دولتاز ديدگاه كامروا، 

گارد ـ  هادهاي ادارينو  براي حفظ قدرت بر تركيبي از زورو  نفتي كه بدون استثناء اقتدارگرا هستند
مشروعيت  :، عبارتند ازها دولتعنصر كليدي در فرمول سياسي اين . اند متكي ـ...ملي، بروكراسي و

سنتي خاندان حاكم كه اين مشروعيت عميقا در تاريخ، ميراث فرهنگي و آگاهي تاريخي كشور ريشه 
بلكه در  ،كند مي فراگير متمايزو  ريي انحصاها دولتي پادشاهي را از ها دولتتنها  اين عامل، نه. دارد
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 را نيز از گروه ديگر جداها  قوت اين مشروعيت، يك گروه از پادشاهيو  خاورميانه ميزان انعكاس
جزيره عربستان يك منبع  شبه از جمله پادشاهي نفتي نظام سنت تاريخي براي و ظاهرا .سازد مي

با توجه به  نفتي خاورميانههاي  همچنين پادشاهي. آيد مي حساب مهم مشروعيت بهو  محسوس
در اند  در رابطه با جامعه، بهتر قادر بوده» طبيعي بودنشان«تر  احساس قويو  شان ذخاير عظيم نفتي

كشورهاي بحرين، كويت، . سازي سياسي، مقاوت كنند برابر الزامات اقتصادي حركت به سوي آزاد
هاي  گروه دوم، پادشاهي. امارات متحده عربي در اين گروه جاي دارندو  عمان، قطر، عربستان سعودي

ي ها دولتدر مقايسه با بقيه و  مراكش مثال بارز آن هستندو  مبتني بر اسطوره مدني، كه اردن
هاي تاريخ سياسي كه دولت را محصول  نه از مزيتو  منطقه نه از ثروت عظيم اقتصادي برخوردارند

تاريخي ـ  سياسيو  طوره مدنيدر مقابل، آنها بيشتر بر يك اس .طبيعي نيروهاي اجتماعي جلوه دهد
  )160 :1378 كامروا،( .بر آنها تبليغ شده استاي  طور ماهرانه كه بهاند  متكي

  دموكراتيكهاي  نظام .2ـ3ـ4
از دموكراسي نسبي  گر رژيم اشغالو در ميان اين كشورها  در خاورميانه تعدادي از كشورها

با مشكالت اساسي در زمينه حقوق بشر مواجه  آنها نيزاين در حالي است كه  .برخوردارند
در توجيه  سعي دارد خود را در داخل كشورهاي دموكراتيك معرفي كند و  اسراييل. هستند
اشغالي، بر اساس تفكر سنتي معتقد است حقوق بشر، هاي  حقوق بشر در سرزمين دايمي نقض

قواعد و  جمعيت داخلي ايجاد شدهو  در چارچوب روابط عادي ميان حكومت، دولت، شهروندان
اما حقوق بشردوستانه كه  ،اتباع خود قابل اجراستو  دولتآن انحصارا در زمان صلح بين يك 
براي  يختصاصطور ا بهمالحظات انساني است او  هاي نظامي هدف آن ايجاد تعادل بين ضرورت

اشغالي نيز تنها مقررات هاي  بنابراين در سرزمين .هاي درگيري مسلحانه ايجاد شده است وضعيت
وجود  هاشغالي بهاي  براي وضعيت سرزميناختصاصي طور  بهبشردوستانه كه  الملل بينحقوق 

به امري  گر اشغال اين رژيم سركوب در چارچوب كه و با همين منطق است .آمده، حاكم است
در مقابل مخالفان استدالل رژيم اشغالگر قدس، با استناد به تفكر جديد و  .دايمي بدل شده است
ها  مكانو ها  شمولي حقوق بشر، از لزوم رعايت حقوق بشر در همه زمان تاكيد بر اصل جهان
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مان اشغال نيز از اين قاعده كلي مستثني زو  اشغاليهاي  در نتيجه سرزمين. كنند مي حمايت
  )268: 1387 رستمي، سياه( .نيست

و  همچنين به برخي ديگر از معيارهاو  اساسيهاي  آزادي و  تركيه كنوانسيون اروپايي حقوق بشر
اما با اين همه اين كشور نيز با استانداردهاي عالي  ،استانداردهاي حقوق بشري ملحق شده است

اقتصادي، هاي  تركيه كشوري است كه نظام سياسي آن بر اساس انگيزه. زيادي داردحقوق بشر فاصله 
اما از آنجا كه . است ـ  اتحاديه اروپا ويژه بهـ  سياسي، خواهان پيوستن به اردوگاه غربو  بازرگاني

خوي رفتاري اين سرزمين طي تاريخ تاثير و  خلقو  ساختار فرهنگي تركيه به شدت از پيشينه
 واسطه كنترل نظاميان هحمايت از قانون اساسي اين كشور نيز بو  ساختار سياسيو  است پذيرفته
آزادي، و  حقوق بشر، دموكراسيهاي  گرايي فرهنگي آن با اتحاديه اروپا در زمينه شود، هم مي مديريت

اقتدارگرايي حزبي . يافتني نيست زودي دست طلبد و دموكراسي سياسي آن به مي زمان زيادي را
نهادينه شدن و  كماليسم، مانع بسترسازي دموكراسيهاي  بتني بر كنترل نظاميان بر اساس آموزهم

  )94: 1390 ذاكريان،(. شود مي اجتماعيو  حقوق بشر در اين كشور در عرصه روابط سياسي

  حقوق بشرو  حاكميت .4ـ4
كشي،  مانند نسلجز موارد بسيار معدود  ي در زمينه حقوق بشر بهالملل بيناجراي هنجارهاي 

طور كامل به  به ،اعدام خودسرانهو  شايد شكنجهو  جنايات عليه بشريت، برخي جنايات جنگي
ي الملل بينو  ديگر حاميان مليو  غيردولتيهاي  سازمان. واگذار شده است ها دولتقلمروي اقتدار 

عمل حقوق بشري و  هپردازند كه هدف از آن تغيير روي مي اقناعيهاي  حقوق بشر، بيشتر به فعاليت
 الملل بينند به طرح نقض حقوق بشر در عرصه توان مي خارجي نيز تنهاي ها دولتو  هاست دولت

 برخوردار ها دولتاقتداري براي اجرا يا تنفيذ آن در درون قلمروي حاكميتي  گونه هيچاز و  بپردازند
تابع اين موضوع و  سبي استاجرا، كامال نو  در عمل شمول جهاندر نتيجه حقوق بشر . باشند نمي

 (Donnelly, 2007, 283) .كند مي كه كسي اين بخت خوب يا بد را داشته باشد كه كجا زندگي
ترين مانع  گفت بزرگ توان ميدر منطقه خاورميانه ها  اقتدار حكومتو  بنابراين با توجه به استقالل

سو موازين  چراكه از يك ؛ي اين منطقه استها دولتهاي حقوق بشري، حاكميت  براي فعاليت
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و  با گسترش ،از سوي ديگرو دهند  مي قوميت قرارو  ها، فرهنگ حقوق بشر جهاني را در برابر سنت
  :شوند مي اين منطقه دامن زدن به مسائل ذيل، باعث نقض حقوق بشر در

  نزاع محوري .يك
هاي  در منطقه خاورميانه موجب ادامه حيات حكومتها  كشمكشو ها  تداوم فرآيند درگيري

االشعاع مقاومت در برابر رژيم اسراييل قرار  معيارهاي حقوق بشري تحتو  شده استاقتدارگرا 
هاي اقتدارگراي منطقه،  حكومت ،درگيري وجود داردو  طبعا تا زماني كه كشمكش. گرفته است

هاي سياسي خاورميانه كه از  البته ساختار اقتدارگرايانه نظام. كنند مي مشروعيت خود را حفظ
معموال با  ،شود مي ناشي... روا تحت عنوان خليفه، سلطان، پادشاه و قداست تاريخي شخص فرمان

 وضعيتي راها،  ه در كنار اين آموزو  شوند مي فلسفيو  تئوريكهاي  ي تبديل به آموزهالله توجيه ظل
گيري در  اصلي تصميمهاي  پايهو  هاي محكم روا تبديل به ستون آفرينند كه در آن اراده فرمان مي
هاي مشروطه در  شود حكومت مي همين امر موجبو  گردد مي ورميانههاي سياسي خا نظام

آنكه قادر و  داند مي خير رعيت را راعيو  آن است كه صالح زيرا اصل بر ؛دار نباشند خاورميانه ريشه
فروتر از تدبير سلطان قرار اي  بنابراين خرد بشري در مرتبهتعال، قداستش را تضمين كرده است، م

هاي  به همين دليل، حكومت. كند مي درستي تصميم، همان است كه سلطان تجويزو  اصلو  دارد
هاي سياسي  بسياري از نظامو  شوند مي دار نظام سياسي خاورميانه ريشهو  پادشاهي در تاريخ

نهادهاي مدني مانند احزاب،  نه از سوي ـ  شوند مي اجرايي كنترلهاي  خاورميانه تنها از سوي مقام
قواي ديگر نيز تحت تمركز و  ـ ...حكومتي، انتخابات ادواري و غيرهاي  گروهي، سازمانهاي  رسانه

  )48: 1390 ذاكريان،(. گيرد مي قوه مجريه قرار

  آموزش افرادو  عدم آگهي .دو
سطوح  هاي اختصاصي حقوق بشر را در درس توان مي در بسياري از كشورهاي اين منطقه

مباني حقوق بشر، بايد و  اما آموزش اصول ،حقوق مشاهده نمودهاي  دانشگاه خصوص در هدانشگاهي ب
و  دهند مي سوادان كه اكثر قشر قرباني نقض حقوق بشر را تشكيل بي ويژه بهبراي تمام اقشار جامعه 
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بنابراين . صورت گيرد... وپناه مانند زنان، كارگران، كودكان، آوارگان  بي و محرومهاي  طور گروه همين
چراكه  ؛دولتي صورت پذيردو  از طريق رسمي نبايد تنها اساسي،هاي  آزاديو  آموزش حقوق بشر

رسمي از طريق لذا آموزش غير. متون آموزشي در اختيار حكومت استو  ها دانشگاهو  اكثر مدارس
 حاميان حقوق بشرو  فعاالن تحت نظر... سراها و ها، فرهنگ دولتي مانند آموزشگاهغير هاي ارگان
از سوي ديگر، آموزش از طريق رسمي نيز بايد . هاي هدف داشته باشد د كمك شاياني به گروهتوان مي

پايه اين اصل  برو  راهنمايي كاهش يابدو  حتي به دوره دبستانتر  به سطوح پايينها  از سطح دانشگاه
 :Caney, 2001)».خواهي با خودت رفتار شود مي با ديگران چنان رفتار كن كه« مسلم قرار گيرد كه

ند توان مي آيندههاي  آموزش ديده در نسلو  گفت شهروندان آگاه توان مي با رعايت اين مسائل،  (55
  . احقاق حقوق خود را از حكومت خواسته و از موضع انفعال خارج شوند

  كاريزما محوريو  ييگرا نخبه .سه
اقتصادي و  اليتيزم مستبد فكري، سياسي، اجرايي. شدت رواج دارد به يي در خاورميانهگرا نخبه

را سلب اي  اقتصاد آزاد از شهروندان خاورميانهو  توان تفكر فعال، سياست پويا، اجراي دموكراتيك
اجتماعي رسوخ كرده، پيوندهاي فاميلي، و  يي مستبد، حتما به عمق روابط فرديگرا نخبه. كرده است

مديريتي برتري و  فكري، اجراييهاي  هاي سياسي خاورميانه بر شايستگي مقامي را در نظامو  صنفي
و  كند كه دين اسالم بر محور تقوا مي تحقيقي، حكايت از آنو  علميهاي  اگرچه يافته. داده است

ش يي مستبد و ديكتاتورمنگرا اما فرايند مسلط نخبه ،توجه داشته استها  ترين شايستگي شايسته
از آنجا كه بيشتر حاكمان سياسي منطقه . محوري در اين منطقه شده است موجب تضعيف شايسته

و  هاي مردمي بنابراين حركتاند  نيز تحت تاثير چنين فرايندي، قدرت سياسي را به دست آورده
  )50: 1390 ذاكريان،(. گمارند مي كار در مقام چاكران به رابرخي و  كشند مي چالش محور را به آزادي

  نهادينه شدن فرهنگ استبداد .چهار
تاريخ معاصر خاورميانه، در كنار مداخالت بيگانگان استعداد اين منطقه را براي آزادي، 

نهادينه شدن . جامعه مدني با انسداد مواجه ساخته استو  ييگرا دموكراسي، حقوق بشر، قانون
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هاي  مكتبو  يي ديكتاتورمابانه، خودمحوري، ركود مدارس علميگرا استبداد به همراه نخبه فرهنگ
تا در كنار اند  به دست هم داده در اين منطقه دست....  آور بيگانگان و زيانهاي  فكري، مداخله

 سنت درو  از فرهنگ، باوراي  يك دايره ،هاي سياسي اين منطقه سياسي حاكمان نظامهاي  انگيزه
و  فهم اصول حقوق بشري را دشوار سازددر اين منطقه ترسيم شود كه  برابر اصول نوين حقوق بشر

آثار  .وجود آيد هاجرايي جدي در موضوع حقوق بشر بو  در نتيجه در اين منطقه، موانع نظري
قي در سطح باو  بنابراين تحوالت تنها در شكل. گذرا بوده استو  تحوالت در اين منطقه بسيار تند

هاي مشروطه  كنيم كه حتي حكومت مي مشاهدههمين علت  به. گاه به عمق نرسيدند هيچو  ماندند
نظام سياسي خاورميانه و  هاي پادشاهي در تاريخ درحالي كه حكومت. دار نيستند خاورميانه ريشه

جريه قواي ديگر تحت حاكميت قوه مو  شوند مي شديدا كنترلها  هاي اجرايي اين نظام سوي مقاماز
مقننه و  هاي سياسي خاورميانه فرايند اجرايي يك از نظام البته گفتني است كه هر. گيرند مي قرار

. اند ولي يك شماي كلي بيانگر آن است كه بيشتر آنها از هم تفكيك نشده ،خاص خودش را دارد
شت سر كاربردي موجود، مويد اين نكته است كه كشورهاي اين منطقه براي پو  هاي نظري تعارض

اصول و  نيازمند گذشت يك زمان منطقي براي نهادينه شدن هنجارهاها  گذاشتن اين تعارض
  )23: 1390 ذاكريان،(. حقوق بشر و دموكراسي هستند

  خاص از دينهاي  برداشت .پنج
اين منطقه  به چالش نسبت به آن درضدحقوق بشري و  هاي خاص با ترويج قرائتها  حكومت
حاكمان صيانت از قدرت و موقعيت و  البته چنين مواردي بيشتر در راستاي حفظ. ندا دامن زده

هاي خشن، نسبت دادن برخي قوانين به  كارگيري برخي مجازات به ،مثال عنوان به ؛گيرد مي صورت
  .غيره اساس جنسيت، مذهب و دين اسالم بدون توجيه عقالني، تبعيض بر

  قانون .شش
در بسياري از كشورهاي  ينبنابرا. در اجراي قانون، حفظ نظام بر همه چيز مقدم استاغلب 

وسيله آنها معامالت،  هسري ترتيبات حكومتي نيست كه ب از يكقانون چيزي بيش  خاورميانه عربي
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از فالسفه، اي  اينكه پاره. گردند مي هاي ناشايست رفتاري منع شكلو  شوند مي كنترلو  تنظيم
 غلب در برابر حقوق فطري آدميان قرارااز اين بابت است كه دولت  ،اند دانسته مي دولت را شر مطلق

  )245: 1383 فاضل ميبدي،( .گيرد مي

  يي فرهنگيگرا نسبي .هفت
شود اين است كه اين  مي يي فرهنگي استنباطگرا هاي طرح شده در زمينه نسبي آنچه از ديدگاه

كه  رحاليموقعيت حاكمان در اختيار آنان قرار گرفته، دو  ابزاري براي حفظ جايگاه عنوان بهنظريه، 
آگاهي، اين و  البته در اثر آموزش و هستندرا خواهان ها  آزاديو  مردم رعايت حداقلي از حقوق

هاي  كنوانسيونو  ها نامه كه بسياري از اين كشورها به پيمان حالي در. يابد مي خواست افزايش
احترام به كرامت انساني فارغ از نژاد، جنسيت، زبان و  ي حقوق بشرشمول جهاناصل  ي كه برالملل بين

هاي  نرمو  شكاف واضحي ميان اين استانداردهاو  ان گسستهمچن .اند يا مذهب تاكيد دارند، پيوسته
چه آن  (Zachenter, 1997, 320).دارد هنجارهاي كشورهاي خاورميانه وجودو  قوانينو  يالملل بين

 ي را به اطالع مردمالملل بينها، بسياري از اسناد  اين است كه حكومت ،سازد مي شرايط را بدتر
 قوانين اتوپياييو  ها اين رويه از اسناد حقوق بشري آرمان .از آن ندارنداكثريت، اطالعي و  رسانند نمي
هاي اين اسناد بسيار به زندگي مردم نزديك بوده وكامال قابليت  ارزشو  كه اصول در حالي ،سازد مي

هاي  ارزشو  براي سلب مسئوليت از خود به فرهنگها  حكومت ،از سوي ديگر .سازي را دارد پياده
در خاورميانه شاهد آن هستيم گفت آنچه  توان مين اين در حالي است كه .كنند مي اشارهجامعه خود 

  . بخشي از فرهنگ اين كشورهاست... مانند كشتار، شكنجه، تبعيض، عدم آزادي بيان و

  تروريسم .هشت
پس از  ويژه بهدر جهان امروز،  الملل بينو  مهم در حوزه امنيت مليهاي  تروريسم يكي از مقوله

است كه تحت لواي يك اي  يافته سازمانو  معناي خشونت كور در واقع بهو  سپتامبر است 11حادثه 
منطقه  كه اين اعمال وحشيانه، هرساله جان بسياري را در در حالي. گيرد دئولوژي صورت مياي

. تروريستي هستندهاي  حامي گروهكو  هاي اين منطقه مروج برخي حكومت ،گيرد مي خاورميانه
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مسلمانان در غرب و  خشن جلوه دادن چهره اسالمو  هراسي خشونت زياد باعث اسالمو  تروريسم
ها  د تا حدي توسط حكومتتوان مي... مذهبي، سياسي، جنسيتي وهاي  اين نابردباري. شده است
 كه ادعاي رعايت حقوق بشر را دارند در عمل بر ضد آن رفتار ييها دولتاما متاسفانه  ،كنترل شود

  . زنند مي حتي در مواردي بدان دامنو  كنند مي

  گيري نتيجه
حمايت حقوق بشر در آن و  ي به ميزان رعايتاز منظر حقوق بشر، مشروعيت هر دولت بستگ

 اساسي برخوردارهاي  آزاديو  همه افراد خانواده بشري به صرف انسان بودن بايد از حقوق. كشور دارد
هاي  ست كه بايد بدون درنظر گرفتن تفاوتها دولتتكاليف  تقويت اين حقوق، ازو  حمايت. ندباش

هاي  اما متاسفانه حكومت ،ايت آن اهتمام ورزندرعو  سياسي، به تضمينو  فرهنگي، اقتصادي
دستاويزي در برابر  عنوان بهيي فرهنگي گرا نظريه نسبي ويژه بهو ها  از اين تفاوت عربي خاورميانه

و  كنند تا اقتدار مي بحق شهروندان خود استفادههاي  خواسته و سركوب شمول جهانحقوق بشر 
فحشا، و  كشتارهاي جمعي، تروريسم، فقر، تبعيض، گسترش فساد. حاكميت خود را تحكيم بخشند

با ها  حكومت. اين منطقه استر حاكي از نقض اساسي حقوق بشر د... مواد مخدر، قاچاق انسان و
ند مردم را توان مي غيره و ها، نهادهاي آموزشي، مذهبي مانند رسانه ،سازوكارهايي كه در اختيار دارند

  . زنند مي اما خود به تشديد اين مسائل دامن ،به بردباري سياسي، مذهبي، جنسيتي فراخوانند
سياسي، هاي  شرط پيشو  ها پشتيباني از نظام حقوق بشر بايد زمينهو  براي رفع اين مانع

اين . گسترش دادو  ردن كشورهاي اين منطقه را رشداجتماعي دموكراتيزه كو  فرهنگي، اقتصادي
آشنا كردن آنان و  ها شرط آموزش افراد در زمينه ارتقاء اين پيشو  كار ممكن نيست مگر با آگاهي

ايجاد و  ها، برابري ، انواع آزادييكرامت انسانو  مانند احترام به حيثيت اصول حقوق بشرو  با مفاهيم
 .يي مذهبيگرا افراطو  مبارزه با تروريسمو  اپوزيسيونهاي  گروه و فرهنگ پذيرش نظريات مخالف

سطوح  در هاي اختصاصي درس در بسياري از كشورهاي اين منطقه آموزش حقوق بشر منظور به
مباني حقوق و  اما آموزش اصول ،شود مي حقوق مشاهدههاي  دانشگاه خصوص در هب ،دانشگاهي

قشر قرباني نقض حقوق بشر را  يتسوادان كه اكثر بي ويژه بهبشر، بايد براي تمام اقشار جامعه 
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... پناه مانند زنان، كارگران، كودكان، آوارگان و بي و محرومهاي  طور گروه همينو  دهند مي تشكيل
دولتي و  اساسي، تنها نبايد از طريق رسميهاي  آزاديو  بنابراين آموزش حقوق بشر. صورت گيرد
متون و  ها دانشگاه، مدارساكثر  حوزه فرهنگ، تسلط حكومت بردليل  بهچراكه  ؛انجام گيرد

ها،  هاي غيردولتي مانند آموزشگاهنهادلذا آموزش غيررسمي از طريق  .است آنان آموزشي دراختيار
اي  منطقهو  غيردولتي مليهاي  طور تاسيس سازمان همينو  ... و آزادهاي  ، رسانهسراها فرهنگ

در . هاي هدف داشته باشد د كمك شاياني به گروهتوان مي وق بشرحاميان حقو  تحت نظر فعاالن
تثبيت و  ي را در ترويجالملل بينهاي  سازمانو  ها، فعاالن حقوق بشر اين ميان نبايد نقش رسانه

از سوي . خصوص زنان، از ياد برد بهمفاهيم مشترك بشري نزد شهروندان خاورميانه و  ها ارزش
و  حتي به دوره دبستانتر  به سطوح پايينها  نيز بايد از سطح دانشگاهديگر، آموزش از طريق رسمي 

ند در اين توان مي ،در اين صورت فرزندان كه شهروندان آينده جامعه هستند .راهنمايي كاهش يابد
و  گفت شهروندان آگاه توان مي با رعايت اين مسائل،. زمينه با والدين خود همفكري داشته باشند

ند احقاق حقوق خود را از حكومت خواسته و از موضع توان مي آيندههاي  سلآموزش ديده در ن
و  مدن نخبگان شايستهآ اين روند منجر به روي كارهمچنين استمرار و  انفعال خارج شوند

اجراي و  جايي منظم حكومت، وضع هجابو  تغييردانش حكومت، و  داراي صالحيتو  مستبدغير
ساس جنسيت، عقيده، مذهب، ، محو كليه اشكال تبعيض برارشد عقالنيتقوانين دموكراتيك، 

پارچگي، مشروعيت،  يكهاي  حل بحرانو  نيمي از پيكره جامعه عنوان بهسازي زنان توانمند
  .خواهد شد... مشاركت و
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