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Abstract 

The Islamic Countries’ Organization or its new title “Islamic Cooperation Organization” has the capacity and 

potential for coherence and partnership in international affairs and the newly emerging issues due to the 

principles and premises shared by the member countries in regard of Islam and the Quranic teachings and 

instructions; in line with this, there are enacted rules and regulations in supporting the Islamic citizenship 

rights in the hope of setting the grounds for growth and development and this issue has been even taken into 

account in the organization itself in such a way that it has led to the establishment of the Islamic Justice 

Court as the main pillar of the International Islamic Court between the member countries in Kuwait 

Conference. However, there are many barriers and problems, including Islamic creeds and religions’ 

differences, conflicting and challenging interests between the member countries, competitions and, 

subsequently, regional discrepancies and short-sightedness and biases and prejudices between the influential 

states and countries in this organization, that have barred the blossoming of the important and influential 

capacity of such an international court amongst the Islamic countries. 
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 پژوهشی مقاله

 

 اسالمی شهروندی حقوق از حمایت در اسالمی دادگستری یالمللبین دادگاه نقش
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 چکیده

 دین روی بر آن کشورهای مبنایی و یاصول اشتراک سبب به اسالمی همکاری سازمان آن، جدید عنوان یا اسالمی کشورهای سازمان

 راستا همین در که دارند را مبتالبه مسائل و یالمللبین امور در اشتراک و انسجام پتانسیل و ظرفیت قرانی، یهاهآموز و تعالیم و اسالم

 امر، نای حتی و کندمی ایجاد را شکوفایی و رشد یهاهزمین زیرا ،اندکرده بنا اسالمی شهروندی حقوق حمایت در را مقراراتی و قوانین

 اسالمی المللیبین دیوان رکن عنوان به اسالمی عدل دادگاه تأسیس به منجر که طوری به ،داشته قرار توجه مورد نیز سازمان خود در

 مذاهب و هافرقه در اختالف جمله از بسیاری مشکالت و موانع وجود، این با است. انجامیده کویت کنفرانس در عضو کشورهای بین

 بین هابغض و حب و هانظریتنگ و ایمنطقه اختالفات نتیجتاً و هارقابت عضو، کشورهای بین برانگیزچالش و متعارض منافع اسالمی،

ین کشورهای اسالمی، شکوفا ب در را المللیبین دادگاه چنین اثرگذار و مهم ظرفیت نتوانسته سازمان، این در نفوذذی کشورهای و دول

 سازد.

 اسالمی شروندی حقوق؛ اسالمی عدل دادگاه؛ اسالمی همکاری سازمانالملل؛ بین حقوق؛ اسالمی کشورهای کلیدی: واژگان
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 119علیرضا فرضی و همکاران/  حمایت حقوق شهروندی اسالمیالمللی دادگستری اسالمی در نقش دادگاه بین

 مقدمه

 که دانست مفاهیمی زمره در را شهروندی مفهومتوان می

 همز تجدد و فرهنگ انسان اجتماعی درا برخاسته زندگی با

 استعداد به معطوف نگاه نحوه از شدت به و است آمیخته

 شرکت چگونگی و وی هایقابلیت و هاتوانایی و بالغ انسان

 و فردی حیات سرنوشت و وضعیت در او کردنسهیم و دادن

 است متأثر اجتماعی

 توجه مورد همواره شهروندی نظام یک در اساساً که آنچه

 دارای فرد یکسو، از نظام این در که است آن باشد،می تأکید و

 و هایتمسؤول و وظایف دارای وی دیگر یسو از و است حقوق

 ویژه رفتاری الگوهای از تبعیت مبنا، این بر باشد.می تکالیفی

 همه شهروندی نظام در تئوریک لحاظ به یابد.می ضرورت

 و شوندمی نگریسته یکسان و برابر حقوقی لحاظ به شهروندان

 قرار توجه مورد را نکته این همیشه باید حکومت کارگزاران

 به باشند. پاسخگو باید آنان توجه، عدم صورت در زیرا ،هندد

مت پاسخگو، ثمره حکو گرددمی تأکید که است علت همین

 ت.نظام شهروندی اس

 میان ارتباط به مشخصاً شهروندی، مفهوم دیگر، سوی از

 دارد. اشاره جامعه یک درون در افراد رابطه نیز و جامعه و فرد

 همه که دارد بنیادی ایده این در هریش شهروندی ایده واقع، در

 اجتماع به مربوط هایفعالیت و امور در فعاالنه طوره ب باید افراد

 مشورتی شورای زمینه، این در نمایند. مشارکت و دخالت خود

 1331 سال در «دموکراتیک شهروندی برای آموزش» پروژه

 تعریف تاریخی قرارداد یا پیمان یک عنوان به را شهروندی

 ییهاهپدید با و شده منعقد جامعه و فرد میان که است کرده

 مشارکت و سیاسی ساختار و فرد طارتبا و هماهنگی مانند

های فعالیت مشارکتی مدیریت و قانونی نهادهای در شهروندان

 د.باشعمومی مربوط می

 را هروندیش با مرتبط تعاریف ترینجامع از یکی ترنر

 و حقوق از ای مجموعه شهروندی» است: کرده مطرح چنین

 اقتصادی و اجتماعی منابع به فرد هر دستیابی که است وظایف

 منجر هویتی به شهروندی تاریخی، لحاظ از .«کندمی تعیین را

 حیطه یا عرصه در فرد موقعیت کنندهمشخص که شودمی

 ترینمهم از یکی نفسه فی شهروندی حقیقت در است. سیاسی

 اعطا حقوقی شخصی عنوان به د،فر به جامعه که است منابعی

 محور بر که است مدنی جامعه از بخشی هویت این و کندمی

 به آن کلی معنای در که گیردمی شکل هاارزش از ایمجموعه

 به دستیابی تعریف این مبنای بر شود.می تعبیر مدنی فضیلت

 شمار به شهروندی ناپذیرتفکیک ابعاد از یکی رفاه و منابع

 .(1) رودمی

 آغاز بتوان که موضوعه حقوق مجموعه مثابه به بشر حقوق

 از درستی تلقی زد گره بشر حقوق جهانی اعالمیه با را آن

 به را آن قدمت باید بلکه ،دهدمین دست به آن خاستگاه

 در ، بشر حقوق تدوین و پیدایش بدانیم. بشر حیات درازای

 موجب به و داشته انفعالی جنبه همیشه آن، غربی سیر

 و است آمده پدید استبدادی هاینظام علیه مردم هایحرکت

 که است جهانی جنگ دو وقایع از پس آن، مرحله آخرین در

 گردد.می مطرح بشر، حقوقمسأله  یالمللبین قلمرو در

 شده آن موجب بشر، حقوق یهاهاعالمی بودنانفعالی خصیصه

 نگرامعج معتدل، نظری با نتوانند آن کنندگانتدوین که است

 نتیجه در و کنند توجه او حقوق و انسان به یابحقیقت و

 و هاکاستی با موجود هایاعالمیه که است عامل همین

 بشر، حقوق تدوینکه این وجود با .باشندمی مواجه اشکاالتی

 و بشر حقوق احیای جهت در ارزشمند گامی غربی جوامع در

 حقوق و اسالمی تعالیم به نسبت اما شود،می محسوب انسانیت

 انسان، برای را ارزش بیشترین قبل، قرن چهارده که اسالم،

 است، بوده قائل برادری و برابری آزادی، انسانی، کرامت

 د.گردنمی محسوب چندانی پیشرفت

 نید» دارند، اجماع مسلمانان همه که گونهآن اسالم،

 و یفرد امر هر یبرا که است یمعن بدان ن،یا است. «جامع

 انسان دارد. وجود یانتظار نیچن ای و دارد یحکم یاعاجتم

 یاریبس از یاختهیآم بشر یزندگ و است یادهیچیپ موجود

 و احکام از انباشته ینید متون لیدل نیهم به است. زهایچ

 یدوست از قصاص، تا بخشش و عفو از است؛ متعدد یهاهیتوص

 از یحاک همه نیا اما ،هانیا ریغ و جنگ تا صلح از عدالت، تا

 احکام و میمفاه نیا نیب روابط از یاشبکه بلکه ست،ین تناقض

 آن تیکل در عتیشر احکام میتنظ موجب که است برقرار

 است، شده برجسته اریبس امروزه که مسائل نیا از یکی .است
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 اتیآ ،است باره نیا در اسالم دگاهید و صلح، و جنگ نسبت

 قرآن اتیآ از یاریسب نیهمچن .اندگفته سخن جنگ از یادیز

 ییگوضینق یآسمان کتاب است روشن دارند. صلح بر دیتأک هم

 هاآن همبسته میمفاه و اتیآ از نوع دو نیا الجرم و ندارد

 (.2) دارند گریکدی با یحیتوض قابل نسبت

 

 زمینه

 قاره چهار در عضو کشور 11 با یاسالم کنفرانس سازمان

 شمار به جهان یکنون یالمللبین یهاسازمان از یکی جهان

 قاره 4 در (OIC) یاسالم کنفرانس سازمان عضو 11 .رودیم

 و است ییاروپا یکشور که یآلبان جز به اند.پراکنده جهان

 نامیسور و آوردیم حساب به ییاروپا یکشور را خود که هیترک

 قاره از سازمان یاعضا گرید است، سازمان ییکایآمر عضو که

 میتقس ینوع اساس بر اعضا نیهمچن د.هستن قایآفر ای ایآس

 تعلق ییایآس و ییقایآفر عرب، گروه سه به ،یرسم یبند

 یشورا عضو عرب یکشورها ژهیو به و عرب گروه دارند.

 شمار به نسازما در قدرت یاصل کانون فارس، جیخل یهمکار

 اجالس نخستین زمان از اسالمی کنفرانس سازمان .ندیآمی

 در اجالس 12 تاکنون (مغربـ  باطر) 1313 سال در سران

 برگزار خارجه وزیران سطح در عادی اجالس 94 و سران سطح

 سران، اجالس و سال هر خارجه، وزیران اجالس است. کرده

 از باید کشور هر میزبانی شود.می برگزار بار، یک سال سه هر

 .گیرد قرار تأیید مورد رسمی اجالس سوی

 اجالس برگزاری تا که نیزما دوره یک برای میزبان کشور

 عهده بر را سازمان ریاست انجامید، خواهد طول به بعدی

 موجود موارد سران، و خارجه وزیران اجالس در داشت. خواهد

 اقتصادی، سیاسی، امور شامل که سازمان کار دستور در

 و گیردمی قرار بررسی مورد است، مالی و اداری فرهنگی،

 منتشر ییهانامهقطع طی هاآن درباره سازمان تصمیمات

 از بیش عادی، هایاجالس یهانامهقطع کل تعداد گردد.می

 وزیران یا سران اجالس پایان در همچنین .است مورد 122

 و اجالس در شدهطرح اصلی نکات بر مشتمل ایبیانیه خارجه،

 ترینعالی سران اجالس یابد.می انتشار تصمیمات خالصه

 وزیران اجالس اما، است زمانسا در گیریتصمیم مرجع

  .آیدمی شمار به گیریتصمیم عمده مرکز عمالً خارجه،

 

 سیاسی اختالفات و مخاصمات فصل و حل یهاروش

 یالمللبین

توان مین ،المللبین سطح در سیاسی اختالفات حل برای

 یهاروش از باید بلکه ،کرد استفاده حقوقی یهاروش از

 مطرح مختلفی یهاروش مینه،ز این در جست. سود سیاسی

 مساعی ،مذاکره یهاروش بهتوان می هاآن جمله از که است

  داشت. اشاره ،سازش و تحقیق گری،میانجی جمیله،

 مذاکرهـ 1

 گفتگوی اختالفات حل برای راه ترینآسان و ترینقدیمی

 تفاهم به رسیدن برای که است درگیر طرف دو بین مستقیم

 مزایای از شود.می برگزار طرفین بین فیاختال موضوع مورد در

 شرط و است مذاکرات در نرمش و بودنسری روش این

 البته، دارد بستگی طرفین خواست به نیز توافق به رسیدن

 به بسیاری حد تا بلکه ،نیست آمیزموفقیت همیشه مذاکره

 ترینرایج از مذاکره حقیقت، در دارد. بستگی طرفین نیت حسن

 است یالمللبین اختالفات آمیزمسالمت حل سیسیا یهاهشیو

 حل یهاروش دیگر به توسل مقدمه و گام نخستین و

 کشور، دو بین جنگ وقوع از پس حتی ،باشدمی آمیزمسالمت

 متحد، ملل منشور 99 ماده در دارد. زیادی اهمیت مذاکره

 آمیزمسالمت فصل و حل طریق اولین عنوان به مذاکره

 در مارل مارسل پرفسور .است شده ذکر یللالمبین اختالفات

مسأله  حل برای گومذاکره، گفت» :گویدیم «مذاکره» فیتعر

 پوشیچشم با توافق، طریق از اختالف طرفین بین فیهمتنازع

  .(9) «است اولیه ادعاهای از قسمتی از احتمالی

 ی(مرد )پای جمیله مساعیـ 2

 روش اختالف رفع برای مذاکره شکست صورت در

 فردی از اعم ثالثی قدرت آن اساس بر که دارد وجود پایمردی

 دو بین تفاهم زمینه نباشد، نفعذی اختالف در که جمعی یا

 طور به کوشدمی و نموده فراهم را اختالف حال در کشور

 ارائه مناقشه طرفین به را خود سازش هایپیشنهاد محرمانه

 باشد داشته کراتمذا در دخالتی مستقیماً آنکه بدون نماید،
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 خود اختالف نخواهند دولت دو رگاهه روش، این اساس بر .(4)

 مذاکرات یا و نمایند فصل و حل سیاسی مذاکرات طریق از را

 سازمان یک یا ثالث دولت نشوند، منجر مطلوب نتیجه به

 که یالمللبین دارصالحیت مقامات سایر یا و یالمللبین

 را الزم اقدامات ندتوانمی ستند،نی نفعذی اختالف در مستقیماً

 ثالثی دولت دوستانه تالش ،جمیله مساعی» .آورند عمل به

 توافق و تفاهم برای را ایزمینه هم تا کوشدمی که است

 فراهم مذاکرات سرگیری از درباره اختالف حال در کشورهای

 طرفین به را خود پیشنهادهای علنی، اقدامات با هم و آورد

 .(9)« ندبقبوال مناقشه

 گریمیانجیـ 3

 حتی را آن از سوابقی و دارد طوالنی ایسابقه گریمیانجی

 در یافت.توان می هند و باستان چین قدیم، یونان جوامع در

 کندمی کوشش میانجی شخص یا دولت ،گریمیانجی روش

 آن در مستقیماً خود و دهد پیشنهاد را مذاکره مورد موضوعات

 تسلیم به را نفعذی کشورهای کندیم سعی و نمایدمی شرکت

 کندمی کوشش سوم طرف گریمیانجی در کند. وادار سازش و

 و کرده نزدیک هم به را طرف دو موضع مذاکرات در شرکت با

 ارئه ،است الطرفینمرضی و طرف دو نظریات با منطبق حلیراه

 باشد داشته میانجی نقش دتوانمی شخصی است بدیهی دهد.

 چنین یافتن معموالً باشد. اختالف طرف دو هر ماداعت مورد که

 موارد اغلب در .(1) نیست آسانی کار دولتی، یا فرد

 تشریفات از و آیدمی عمل به هادولت طرف از گریمیانجی

 استفاده نظامی منازعات به دادنپایان برای غالباً گریمیانجی

 .(1) شودمی

 را کشوری یعنی ،است داوطلبانه اقدامی اوالً میانجیگری

 فعال اقدامی ثانیاً؛ کرد گریمیانجی قبول به ملزمتوان مین

 و دارد اختالفات رفع در فعالی مشارکت میانجی است.

؛ دهدمی ارائه اختالفات فصل و حل برای را الزم پیشنهادات

 بلکه گیرد،نمی صورت هادولت توسط لزوماً میانجیگری ثالثاً

 ی(المللبین هایسازمان و )افرادل الملبین حقوق تابعین سایر

 توافق با گریمیانجی رابعاً؛ باشند میانجی دتوانمی نیز

 اختالف طرفین و گیردمی صورت اختالف طرف کشورهای

 اینامهموافقت آنکه مگر نیستند، شیوه این به رجوع به مکلف

  .(1) دکن الزامی را میانجیگری به رجوع که باشد هاآن بین

 تحقیقـ 4

 چگونگی که است عقیده این بر یالمللبین روش این

 تا دارد مقدماتی هایبررسی به احتیاج باشد، هرچه مذاکره

 به توجه بدون و گردد حل قضیه و معلوم اختالفات یهاهریش

 راهی آن حل برای مذاکرات درتوان مین اختالف یهاهزمین

 .(8) بود خواهد سودمند مذاکرات تحقیق گیریشکل و یافت

 انمأمور از مرکب کمیسیونی به اختالفات ارجاع تحقیق روش

 وقایع و امور ماهیت تعیین آن یتمأمور تنها که است تحقیق

 اختالف طرفین یتمسؤول خصوص در ندارند اجازه و است

 و عینی طور به گزارش وقتیمعموالً  زیرا کنند، نظر اظهار

 خود خودی به طرف هر یتمسؤول ،باشد شده تهیه صحیح

 گزارش آن از دارند حق نفعذی کشورهای تنها و است نمایان

 یا و کنند فصل و حل خود بین را اختالف کرده، گیرینتیجه

 ارجاع داوری به حل راه یافتن منظور به را تحقیقات نتیجه

 .(3) کنند

 ()آشتی سازشـ 5

 در جدید نسبتاً یهاروش از یکی سازش تاریخی، لحاظ از

 شمار به یالمللبین اختالفات سیاسی لفص و حل زمینه

 میثاق یا و الهه 1321 کنوانسیون حتی که ایگونه به آید،می

 و حل فرایند ش،ساز» .اندنکرده اشاره آن به نیز ملل جامعه

 از که ثالث طرف توسط یالمللبین اختالف آمیزمسالمت فصل

 ویژه کمیسیون یک یا و یدائم کمیسیون یک به ارجاع طریق

 روشن آن وظیفه و شده تعیین طرفین توافق با که ازشس

 گزارش صدور و طرفبی و عینی طور به واقعیات ساختن

 (.12) «باشدمی فصل و حل برای ملموس پیشنهاد یک حاوی

 ازمعموالً  که گیردمی صورت هاییکمیسیون طریق از سازش

 و شوندمی تشکیل طرفین اعتماد مورد شخص پنج یا سه

 طرفین توافق با هانکمیسیو گونهاین در ثالث صشخ تعیین

 کمیسیون .است طرفین اعتماد مورد اشخاص یا و اختالف

 فقط اختالفات فصل و حل برای بررسی، از پس آشتی

 کند. صادر قضایی حکم دتوانمین ودهد می ارائه پیشنهادهایی

 هادولت و ندارد الزامی جنبه آشتی کمیسیون تصمیمات قبول
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 اصل به توجه با و قضایی رسیدگی و داوری با یسهمقا در

 بیشتری عمل آزادی زیرا ،دهندمی ترجیح را آشتی حاکمیت،

  .دارد وجود سازش کمیسیون برای

 اختالف حل برای مختلفی مسیرهای وها هشیو بنابراین

 انتخابکه چه راهی و مسیری این دارد وجود کشورها بین

 نیز و کشورها پیرامونی و داخلی شرایط به بستگی، شود

 سازمان سازمان دارد. بستگی چالش و بحث مورد موضوعات

 این از اسالمییکی یالمللبین دادگاه و اسالمی همکاری

 مسیرهاست. و هامحمل

 

 المللی اسالمیبین دادگاه و اسالمی همکاری سازمان

 که ستمیب قرن دوم مهین در 12 دههی دادهایرو و تحوالت

 سازمان شیدایپ بر د،یگرد جهان مسلمانان و هاکشور ریگدامن

 عبارتند اختصار به دادهایرو نیا گذاشت. اثری اسالم کنفرانس

  :از

 1311یل در ماه ژوئن اسرائ و اعراب روزه ششی ریدرگـ 

 ارتفاعات مصر، از نایسی صحرا شدنشکست اعراب و جدا و

 از المقدستیبی شرق بخش وی عرب کرانه ه،یسور از جوالن

 .لیاسرائ توسطی نواح نیا اشغال و اردن

 18 خیتار در (ی)مسجداالقص المقدستیب دری سوزآتشـ 

 .1313 اوت

 جبهه لیتشک و مسلمانان احساسات دارشدنحهیجرـ 

 .عربی دفاعی شورا عنوان با لیاسرائ مقابل در مشترکی دفاع

 کشوری سو ازی اسالمی هادولتی بستگهم شهیاند طرحـ 

 .1948 سال در رانیا

 و مراکش و عربستان ران،یا مانند کشورها ازی برخ تالشـ 

 (.11) یاسالمی کشورها سران کنفرانس نیاول لیتشک

 شد گذاشتهی اسالم کنفرانس سازمان هیپا ،بیترت نیا به

 خیتار در که خارجه امور رانیوز سوم اجالس در آن منشور و

 لیتشک نعربستا جده شهر در 1312مارس  4یه تا فور 23

 درآمد. اجرا مرحله به خیتار همان از و دیرس بیتصو به د،یگرد

ی همکار وی اسالمی کشورهای همبستگ منشور، نیا در

 مورد و...ی علم ،یفرهنگ ،یاقتصادی هانهیزم در مشترک

 کنفرانس سازمان منشور در است. گرفته قرار فراوان دیتأک

 را هاآن هک است شدهی نیبشیپی اصول و اهداف ،یاسالم

  :برشمرد نیچنتوان می

 .عضوی کشورها انیمی اسالمی همبستگ شیافزا ـ

ی هانهیزم در عضوی کشورهای همکار از تیحماـ 

ی اتیحی هانهیزم گرید وی علم ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد

 .المللیی بینهاسازمان عضوی کشورها با مشاوره و

 با استعمار وی نژاد ضیتبع بردننیب ازی برا تالشـ 

 .گوناگون اشکال

 آرامش و صلح از تیحمای برا الزم اقدامات اتخاذـ 

 .است استوار عدل اساس بر کهالمللی بین

 آرامش حفظ جهت خودی هاتیفعال دری هماهنگ جادیاـ 

 مبارزه از تیحما و هاآن آزادساختن و مقدسه اماکن در صلح و

 گرفتنپسبازی برا نیفلسط ملت به کمک و نیفلسط ملت

 .یاسالمی هانیسرزم یآزاد و حقوق

 حفظ خاطر به ،یاسالم ملل هیکل مبارزه از تیحماـ 

 .(12) «شیخوی مل حقوق و استقالل و تیثیح

 دولتی هاتمسؤولی و فیوظا همان اصول و اهداف نیا

 در بخشیآزادی هاجنبش و هاملت ها،دولت برابر دری اسالم

 .استالمللی ی بینهاسازمان ای مسلمان جامعه کی

 

 اسالمی عدل یالمللبین دادگاه

 و حادات پایه بر اسالمی یالمللبین جامعه سازماندهی پدیده

 هایآرمان از یکی صورت به امروزه اسالمی، همگرایی

 وراناندیشه هتوج مورد دیگری زمان هر از بیش مصلحانه،

 نوعی وحدت به اعتقاد با اسالم، است. گرفته قرار مسلمان

 الهی ادیان تمام بلکه مسلمانان، انسانی، کرامت پایه برها انسان

 و شرک نفی و توحید به مشترک اعتقاد محور بر حادات به را

 همگون، اعتقادهای وجود اساس بر «واحده امت» تشکیل

 کرده دعوت مشابه، هایفرهنگ و عالیق مشترک، هایارزش

 نظارت تحت اسالمی، دگستریدا یالمللبین دیوان ایجاد است.

 فصل و حل برای مطمئن مرجعی دتوانمی نیز سازمان آن

 پیامبر سنت و کتاب پایه بر اسالمی کشورهای یهااختالف

 هاآن مصالح و مسلمانان عزت احیای و اتحاد جهت در و )ص(

 از بسیاری همجواری به توجه با دیگر، سوی از و باشد



 111/ علیرضا فرضی و همکاران حمایت حقوق شهروندی اسالمیالمللی دادگستری اسالمی در نقش دادگاه بین

 عنایت با و و... مشابه مصرف هایالگو وجود اسالمی، کشورهای

 این مناسب هایتصمیم و اسالمی کنفرانس سازمان وجود به

 کشورهای ارزی هایپرداخت از بسیاری دتوانمی سازمان

 ی،المللبین محاکم درها اختالف فصل و حل برای را اسالمی

 دهد. کاهش مناسب حد در

 22 الی 13 تاریخ از که اسالمی سران کنفرانس سومین در

 1913 بهمن 8 تا 1 با برابر قمری 1421 سال االولربیع

 کویت دولت شد، تشکیل )طائف( مکرمه مکه در شمسی

 در اسالمی عدل یالمللبین دادگاه تشکیل بر مبنی پیشنهادی

 عادالنه فصل و حل و داوری برای اسالمی مرجعی جایگاه

 در پیشنهاد ینا داد. ارائه اسالمی یهادولت میانها اختالف

 هنامقطع نهایت، در و گرفت قرار بحث مورد سوم کنفرانس

 سوی از دادگاه، اینتأسیس  خصوص در پ، 3/13 شماره

 چهارم رکن صورت به اسالمی عدل دیوان و صادر کنفرانس

 کنفرانس سران پنجم اجالس شد. شناخته رسمیت به سازمان

 طی 1318 سال در گردید تشکیل کویت در که اسالمی

 عنوان به را «اسالمی عدل یالمللبین دیوان» ایجاد ایهنامقطع

 .(1) کرد تصویب اسالمی کنفرانس سازمان چهارم رکن

امضا  را دیواننامه اساس اسالمی، کشور هفت فقط تاکنون

توان می را کشورها پذیرش عدم در اساسی مشکل اند.کرده

 از کشورها ناطمینا عدم و داوری حوزه در سیاست دخالت

 دادگستری یالمللبین دیوان دانست. دیوان در هاآن منافع حفظ

 و رشد دیگر، اندیشه هر مانند به که است نو تفکری اسالمی،

 خواهد متوقف آن به تحلیلی و نقادانه نگرش بر آن، شکوفایی

 روشن کامل طور به زمینه، این در اجمالی بررسی با بود.

 بسیار ماهوی و شکلی لحاظ از پیشیننامه اساس که شودمی

 )دیوان دادگستری یالمللبین دیواننامه تأثیر اساس تحت

 با موارد بعضی در پیروی این است. گرفته قرار الهه(

 بعضی در و سازگاری اسالمی کشورهای و اسالم یهاویژگی

 نشده استفاده و... الهه دیوان تجربه از باید، که چنان نیز موارد

 نظر از را دیوان صالحیت محدوده است بایستهکه این است.

 صالحیت و داد گسترش دعاوی، موضوع و دعوا اصحاب

نامه اساس در دیوان، برای داخلی محاکم درباره نیز را تکمیلی

 به که شده تعریف منصب 12 ،دادگاه برای کرد. بینیپیش آن

 عضو دول پیشنهاد به و خارجه امور وزرای کنفرانس وسیله

 :از عبارتند ،دادگاه شده اعالم وظایف شوند.می انتخاب

 ا.اعض بین آمدهپیش اختالف حلـ 

 .سازمان منشور تفسیر یا اجرا از ناشی اختالفات حلـ 

 به بنا قضایی مسائل تمام درباره مشورتی نظریات ارائهـ 

 تابعه واحدهای یا خارجه وزرای و سران کنفرانس تقاضای

 .(19) سازمان

 به «اسالمی عدل یالمللبین دیوان» ایجاد هنامقطع چهگر

 اما شد، تصویب اسالمی کنفرانس سازمان چهارم رکن عنوان

 وجود، این با .نگرفت خود به عملی شکل گاههیچ مصوبه این

 سازمان عضو یکشورها خارجه یوزرا کنفرانس نینوزدهم در

 ایکشورهـ  مصر کشور پایتختـ  قاهره در و 1332 سال در

 عنوان به اسالمی بشر حقوق اعالمیه تدوین به دست ،مسلمان

 عضو کشورهای بین قضایی و حقوقی اقدامات ترینمهم از یکی

 عدم سبب که فاکتورهایی و عوامل ترینمهم از برخی زدند.

 و واگرایی نوعی و شده کشورها بین مبانی و اهداف اشتراک

 معرفی ادامه در اجمال طوره ب کرده، ایجاد هاآن بین را افتراق

 اند:شده

 .تیعضو اریمع در (ابهام) شفافیت عدمـ 

 تصمیمات اجرای به الزام معد ویی اجرا ضمانت نبودـ 

 .سازمان

 .سازمان رخانهیدب حقوقی و ساختاری مشکالت ـ

 .سازمان یهایریگیرأ در بهاماتاـ 

 .سازمان بودنیدولتـ 

 .سازمان کار دستوری موضوع میقستـ 

 این عمالً دادگاهی، چنین قانونی و رسمی ایجاد وجود با

 منازعات و اختالفات در نتوانسته و نیافته تحقق صورت دادگاه

 نقش نیستند، کم سف،أت با و اتفاقاً که اسالمی کشورهای بین

 کشورهای بین بسیاری اختالفات و منازعات اصوالً کند. آفرینی

 که است آمده وجود به لیفرام و یالمللبین امور در اسالمی

 یالمللبین دیوان و اسالمی عدل دادگاه کانال از ندتوانمی

 طرح و بررسی مورد کیفری هم و حقوقی منظر از هم اسالمی،

  گیرند. قرار
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 دادگاه که ییهاپرونده از مصداقی عنوان به نمونه برای

 دتوانمی اسالمی یالمللبین دیوان عنوان به اسالمی عدل

 بحران» دهد، قرار خود کیفری و حقوقی یهافعالیت سرلوحه

 و تقابل که است ییکشورها جمله از هیسور است. «سوریه

 یریگشکل موجب است،یس و قدرت ا،یجغراف عامل سه کنش

 حوادث تیریمد و یگذاری تأثیربرا یالمللبین رقابت ینوع

 بزرگ نیسرزم از یقسمت هیسور است. شده کشور نیا یداخل

 ،یاشغال نیفلسط قبرس، لبنان،ی کشورها با که تاس شام

 دولت با هاسال کشور نیا است. مرزهم هیکتر و عراق اردن،

 بوده منطقه در یاسیس و کیدئولوژیا رقابتی دار عراق بعث

 عوامل نیهمچن و کردها موضوع سر بر هیترک با است؛

 در رانیا یاسالمی جمهور از و است داشته مناقشه ییایجغراف

 نیترمهم است. نموده تیحما عراق هیعل سالههشت گجن

ی مرزها جوار در که است نیا زین کشور نیا کیتیژئوپل عارضه

 چند معادالت کانون و انهیخاورم قلب یعنی ،یاشغال نیفلسط

  .(14) است شده واقع منطقه نیا یمجهول

 با رویایی در و مخالفان کنار در قطر سوریه، بحران طی

 از بیشتر که ییهاگزارش است. گرفته قرار سدا بشار دولت

 مالی کمک از حاکی شود؛می تقویت عربی منابع برخی سوی

 از مرکب سوریه در نظامی مقاومت گرفتنشکل به قطر

 آن مشترک مرزهای در نیرو این تجهیز و سنی جنگجویان

 از نقل به آمریکا سواء رادیو است. ادلب( )شهر ترکیه با کشور

 که داشته تأکید سوریه، مخالف ملی شورای عضو ،ادلبی عمر

 عربی نیروهای ارسال پیشنهاد خلیفه، بن حمد شیخ قطر، امیر

 از جلوگیری او که را آنچه سبب به سوریه، خاک به غربی و

 از قطر سریع حمایت است. داده، خواندمی سوریه در خونریزی

 نکته این گویای خود سوریه، ملی شورای و سوریه آزاد ارتش

 عنوان به را ایمنطقه مستقیم مداخله سیاست قطر که است

 با قطر (.11) است کرده گذاریپایه منطقه در جدید الگویی

 و دیپلماتیک ای،رسانه مالی، امکانات تمامی از گیریبهره

 بشار رژیم سرنگونی برای غرب و آمریکا با همگام تسلیحاتی،

 وزیر نخست جاسم، بن حمد است. کرده تالش سوریه در اسد

 شورای و عرب اتحادیه تحوالت وها اقدام تمام در کشور آن

 است. بوده پیشگام سوریه ضد بر متحد ملل سازمان امنیت

 عرب اتحادیه عضو کشورهای باها قطری گسترده یهارایزنی

 پرونده طرح و سوریه علیه اقتصادی یهاتحریم اعمال برای

 با همراه کشور آن یپافشار و امنیت شورای در سوریه

 کامالً اسد بشار مخالفان ساختنمسلح برای سعودی عربستان

 پرداخت برای خود آمادگی همچنین قطر باشد.می مشهود

 است کرده اعالم را اسد بشار رژیم سرنگونی یهاهزینه تمام

 استیس وـ  الجزیرهـ  خودی ارسانه استیس با قطر (.11)

 و تونس النهضه حزب بهی لما میمستق کمک همچون ،یاعمال

 به ،یبیل دری بشر حقوق مداخله در ناتو ائتالف در مشارکت

 استیس دریی گراعمل ویی گرایاخوان بیترک ،یعمل طور

 مفهوم از کهی زمان گذاشت. شینما به را خودی خارج

 استیس شیگرا واقع، در د،یآمی انیم به سخنیی گرایاخوان

 عرب جهان در نیالمسلم واناخی اسیس اسالم به قطری خارج

 رهبر فقدان در که باورند نیا بر قطر رهبران کند.ی میتداع را

 از تیحما و رهیالجز همچونی ارسانه با عرب، بالمنازع

 جهانی اسیسی رهبر ندتوانی میاخوانی علما و پژوهشگران

 نیهمچن کشور این (.11) کنند خود آن از را انهیخارم و عرب

 تعلیق پیشنهاد 2211 سال در عرب هاتحادی نشست در

 با امر نیا که نمود مطرح را عرب اتحادیه از سوریه عضویت

 طرف از .آمد حاصل کشور 22 مجموع از کشور 18 موافق یرأ

 مکه، در یاسالم یهایهمکار سازمان اجالس در دیگر

 رغمیعل که نمود مطرح را هیسور تیعضو قیتعل شنهادیپ

 .(18) دیرس بیتصو به رانیا مخالفت

 کشورهای بین یالمللبین اختالفات یهاپرونده دیگر از

 دو کرد. اشاره عربستان و یمن منازعه بهتوان می اسالمی

 استراتژیک، و سیاسی مختلف دالیل به یمن و عربستان کشور

 برقرار گذشته دهه سه طی ملیأت قابل و پیچیده روابط

 دولت و انعربست در سعودی خاندان حاکمیت .اندکرده

 حاکمیت، حفظ برای هاآن تالش نیز و یمن در حاکم ایقبیله

 از .است داده قرار یکدیگر کنار در را هاآن موارد، از بسیاری در

 ناکام پی در هاسعودی یمن، تحوالت گیریشکل ابتدای همان

 مقاومت و تحوالت گسترش با و بودند انقالبیون گذاشتن

 طوالنی و حاکم رژیم از حمایت با سعودی هایمقام انقالبیون،

 انقالبیون ناامیدکردن و خسته در سعی انقالب، فرآیند کردن



 113/ علیرضا فرضی و همکاران حمایت حقوق شهروندی اسالمیالمللی دادگستری اسالمی در نقش دادگاه بین

 و داشته یمن در گرایانهمداخله نقشی همواره عربستان داشتند.

 که طوری به است، کرده تلقی خود خلوت حیاط را کشور این

 طبقه یا سیاسی گیریجهت مذهب، از گذشته یمن مردم اکثر

 ثباتیبی در مهمی نقش عربستان که باورند این بر اجتماعی

  (.13) کندمی ایفا کشور این

 بین اختالف موارد از دیگری نمونه به اشاره برای

 یالمللبین دادگاه در بررسی ظرفیت که اسالمی کشورهای

 درگذشت و منا فاجعه بهتوان می باشد،می دارا را اسالمی عدل

 اشاره (م. 2211 )سپتامبر 1934 همهرما در گزارحج زائر صدها

 دو بین حقوقی مشهود اختالف فاجعه، این از پس داشت.

 و فاجعه این مسببین تعیین برای عربستان و ایران کشور

 و مالی یهاخسارت میزان در اختالف نیز، و هاآن مجازات

 با غائله طرفین و شد ایجاد حادثه، قربانیان خانواده به غرامت

 رد مقابل طرف واکنش و برداشت نوع و ارهارفت از یک هیچ

 بنیادین تعارض و مشکل امر، این اند.نبوده موافق ارتباط، این

 پیش از بیش را عربستان و ایران بین پیشین و بنیادین منافع

 ورترشعله را کشور دو ایمنطقه اختالفات و ساخته آشکار

 ایهسته با تا دارد تالش حتی ایران عربستان، نگاه از نمود.

 و دهد افزایش منطقه بر را خود قیمومیت و استیال شدن،

 دشمنان سوی از ایران، یهابلندپروازی این که است معتقد

 و مثال برای که طوریه ب نشده، گرفته جدی چندان ایران،

 ایران ایهسته اتتأسیس اسراییل، ظاهری ادعاهای برخالف

 قرار هدف مورد غربی هایدولت و اسرائیل سوی از هرگز

 اختیار در را قابلیت این ایهسته توانایی این و گرفت نخواهد

 برتری در حمایتی، چتر یک ایجاد ضمن تادهد می قرار ایران

 کمک فارس خلیج در خود ایمنطقه رقبای سایر بر ایران

 تهدیدی عنوان به را ایران اتمی برنامه عربستان لذا، کندمی

 کندمی تلقی خود ایمنطقه پیمانانهم سایر و خود برای بالقوه

 در ایگسترده توانایی ایران عربستان، نگاه از همچنین (.22)

 فارس خلیج حوزه کشورهای سایر و عربستان شیعیان بسیج

  (.21) دارد خود حکام علیه

 در جدیدی پرونده عنوانه بتوان می که دیگری موضوع

 داشت، اشاره نبدا عربستان، و ایران بین اختالفات حوزه

 امر این که است عربستان در باقرالنمر نمر شیخ اعدام ماجرای

 و شده روه ب رو ایران در شدیدی یهامخالفت و اعتراض با

 به آسیب و تهران در عربستان سفارت تسخیر به منجر

 شدید واکنش با امر، این شد. مشهد در کشور این کنسولگری

 کشور دو دیپلماتیک ابطرو قطع به و شده روه ب رو عربستان

 مصداق نیز، عربستان و قطر بین تنش همچنین انجامید.

 بخشی باشد.می دادگاه این به ارجاع قابل یهاهپروند از دیگری

 بیانگر و داشته ایدئولوژیک جنبه کشور، دو بین یهاتنش از

 و دینی موضوعات زمینه در کشور دو متفاوت یهادیدگاه نوع

 امر این است. آن بیهاو و اخوانی شکل دو در شریعت مظاهر

 و نقش و المسلمین اخوان با قطر حسنه روابط به توجه با

 تعارض مقابل در دارد، قطر در گروه این که امکاناتی و جایگاه

 روشنی به دارد، وجود عربستان و گروه این بین که خصومتی و

 و تلقی نوعتوان می راحتی به و باشدمی رصد و مشاهده قابل

 و ارکان از را جنبش این برابر در کشور دو این دیدگاه

 وجود به تنش این در کشور دو بین اختالف مهم یهالفهؤم

  برشمرد. آمده

 ضد بر ائتالف از قطر خروج و یمن درها تنشهمچنین 

 و قطر کشور دو بین روابط تیرگی و شکنندگی نیز، یمن

 میان، این رد است. کرده نمایان پیش از بیش را عربستان

 به یا و منطقه در ایران یهاسیاست از بخشی از قطر حمایت

 از ایپاره در ایران سیاست با نسبی همسویی دیگر، عبارت

 نیروی از حمایت خصوصاً و ایمنطقه یهالفهؤم وها دائمپارا

 مشهودتأثیر  کشور، دو بین شکاف افزایش بر حماس، و مقاوت

ه بتوان می را فوق موارد تمام مجموعه است. داشته بارزی و

 اسالمی کشورهای بین منازعات و اختالفات از مصادیقی عنوان

 مبنایی اشتراکات سبب به اسالمی عدل دادگاه که برشمرد

 بین واحد و مشترک اعتقاد وجود و مسلمان کشورهای بین

 هاآن حل برای مطلوبی یالمللبین پتانسیل و ظرفیت از ها،آن

 این از استفاده و گیریبهره در سفانهأمت اما ،است برخوردار

 اختالفات اسالمی، کشورهای انسجام عدم سبب به پتانسیل،

 طلبیمنفعت اسالمی، کشورهای بین چندجانبه یا دو

 محروم ها،نظریتنگ برخی و مسلمان ایمنطقه یهاقدرت

  است. بوده

 



 1931، حقوق شهروندیحقوق بشر و نامه ویژه/ فصلنامه حقوق پزشکی، 111

 همکاری سازمان در یالمللبین دادگاه تشکیل یهاضرورت

 اسالمی

 بین آفرینتنش و زابحران عوامل مجموعه دلیل به اساساً

 داشتن و یکسو از اسالمی همکاری سازمان عضو کشورهای

 در که عضو کشورهای بین مشترک باورهای و اعتقادی مبانی

 تبلور و بازتاب کشورها، این مادر و اساسی مقررات و قوانین

 کشورهای بین یللالمبین دیوانی و دادگاه وجود است، یافته

 و داده سامان را هاآن بین کیفری و حقوقی مشکالت که عضو

 کافی الزام و ضرورت از نماید، فصل و حل را اختالفات

 را اسالمی عدل دادگاه نیز، باور و دیدگاه همین است. برخوردار

 بین یهاواگرایی اما کرد، گذاریپایه اسمی و کاغذی صورت به

 عمالً را ضروری و مفیدتأسیس  این هنتوانست عضو، کشورهای

 بهره آن یهاظرفیت از بتواند سازمان و بخشد تحقق صورت

  گیرد.

 یهادیوانتأسیس  یهازمینه و رویکردها به توجه با

 به داده فیصله منظور به یالمللبین یهادادگاه و یالمللبین

 وجود متعددی، و گوناگون عوامل و دالیل به بنا مخاصمات،

 دارد ضرورت عضو، کشورهای بین و سازمان این در دادگاه این

 ترینعمده اساس، این بر است. نیافته تحقق تاکنون سفانهأمت که

 وجودی فلسفه و زمینه دتوانمی که ییهابحران وها چالش

 در نماید، ایجاد اسالمی کشورهای بین در را دادگاهی چنین

  :است گرفته قرار بررسی و اشاره مورد ادامه

 .آفرینبحران و زاتنش ایمنطقه در استقرارـ 

 .اسالمی همکاری سازمان فراروی یامنطقههای چالشـ 

 ضو.ع یکشورها در یاسیسی ثباتیبـ 

 .سازمان اعضای بین یمرز وی ارض اختالفاتـ 

 عضو کشورهای در یمذهب وی الهیقب ،یقومهای اختالفـ 

 .سازمان

 یاسالم بشر حقوقی سازشمولجهان مکانا

 به توجه ،یاسالم بشر حقوق یسازیجهان فهیوظ انجام در

 یعلم اقناع و مباحثه گفتگو، راه یعنی یریپذجهان حیصح راه

، است فراوان تیاهم حائز ،یقراردادتوافق  و مصالحه راه نه و

 نه و است «منفعت» سر بر نجایا در اختالف و بحث کهچرا

 باتوان می منفعت سرِ بر اختالف در است یهیبد .«قتیحق

 آن به و دیسر منافع از یمشترک حد به مصالحه، و ینینشعقب

 و اجماع توافق، قت،یحق سرِ بر اختالف در اما ،کرد قناعت

 اثبات و قتیحق از کاشف دتوانمین خود،ی خود به مصالحه

 باشد. آن هکنند

 اختالفات نوع از هاهدگاید اختالف که آنگاه است روشن

 حد به حداقل، بر توافق با توانمی باشد،ی حداکثر و یحداقل

 هاهدگاید اختالف که آنگاه اما ،نمود اجماع حقوق از یمشترک

 راه طقف و است بسته اجماع و مصالحه راه است، نیتبا نوع از

 وحدت و اقناع ای آن هجینت در که است باز مباحثه و گوگفت

 و یباق شیخو نظر بر رفط هر آنکه ای و شودیم حاصل نظر

 گاه گفتگوها، نیا .دیآ دیپد اقناع نیا که یزمان تا است ایپا

 گاه و است بشر حقوق دیتحد و ریتفس ف،یتعر ن،ییتع درباره

 دیبا بارهنیا در ها.آن یمبان و نییتب و وقحق آن اتاثب هدربار

 وقحق در تالفاخ هب لزوماً ،یمبان در اختالف که داشت توجه

ی مبنا و نگرش نوع دتوانمی موارد شتریب رد هرچند شود،ینم

 ای و حق کی رشیپذ دمع ای رشیپذ اصل در یشناختانسان

ی امبن بر هم مثالی برا باشد. داشتهتأثیر  آن دیتحد و ریتفس

ی دارا انسان سکوالر، وی ماد نگرش هم و ینید و یاله رشنگ

 هایخوراک یدنیآشام و هاانواع از استفاده حق و اتیح حق

 دتش هب رشنگ دو نیا حق، نیا دیتحد و ریتفس در اما ،ستا

 ات،یح سکوالر، نگرشی مبنا بر مثال، عنوان به .گذارندتأثیر

 نظر صرف آن از دتوانمی جه،ینت در هک است انسان حق صرفاً

 ستین حق کی صرفاً ات،یح ،ینید نگرشی مبنا بر اما کند،

 که هست زین فیتکل کی بلکه بگذرد، آن از بتواند انسان که

 سکوالر، بشر حقوق در آنکه، گرید مثالد. کن حفظ را آن دیبا

 ش،یخو سالمت حفظ حداکثر و گرانید حقوق حفظ با انسان

 در اما ،کند استفاده هایدنیآشام و هایخوراک همه از دارد حق

 زین یگرید یهاتیمحدود با آن، بر عالوه ،یاسالم بشر حقوق

 نه و گرانید حقوق حفظ به هن که شود مواجه است ممکن

 آن از اطاعت لزوم و یاله امر به بلکه ش،یخو سالمت حفظ

ی برا حداقل ،یالکل مشروبات دنینوش حق عدم .گرددیبازم

 از ،یسالمتی برا ضرر جادیا بدون و خلوت در یحت مسلمانان،

  (.21) است نوع نیا

 



 111/ علیرضا فرضی و همکاران حمایت حقوق شهروندی اسالمیالمللی دادگستری اسالمی در نقش دادگاه بین

 گیرینتیجه

 باورهای و دین بعد در قوی مشترک زمینه به توجه با

 پرداختنی برای اسالمی هایهمکار سازمان مشترک، معنوی

ی برا زین و هستند مواجه هاآن با مسلمانان کهی مسائل به

 جامعه با خود ارتباطات در کارامدتر و دیجدی امرحله شروع

 این بین مشترک شریعت .داردی ادیزهای تیظرف ،المللیبین

 توسعه و صلح ،یبردبار تدال،اع ،عدالت منبع دتوانمی کشورها

 رفع و صلح برقراری و عدل و داد برپایی یهازمینه و باشد

 و مخاصمه رفع شود. سبب را عضو کشورهای بین مخاصمه

 مشترک محورهای از یکی دتوانمی کشورها، بین اختالف حل

 کارکرد با ایفرامنطقه یهاسازمان عضو کشورهای بین در

 همکاری سازمان با رابطه در امر این که باشد مشترک محوری

 است. صادق نیز اسالمی

 شناخته یجهان گستره با بشر حقوق عنوان به امروزه آنچه

 یجهان هیاعالم» در عمدتاً که است ییهایآزاد و حقوق شود،یم

 ثاقیم» و «یاسیس و یمدن حقوق ثاقیم» و «بشر حقوق

 از است. شده ادی هاازآن «یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد حقوق

 منشور نوانع به امروزه شده،ادی ثاقیم دو و هیاعالم مجموعه

 یدئولوژیا. (1981وانفر،ی)ک شودیم ادی بشر حقوق یالمللبین

 تمام در دیبا یمل و یالمللبین ابعاد در بشر حقوق دیجد

 نیا با منطبق ریغ استیس هر .ابدی راه یانسان یهاتیفعال

 بشر، مدارکرامت یزندگ تیفیک کنندهتأمین دتوانمین اصول،

 را او نیادیبن حقوق و گردد یالمللبین و یاجتماع آرامش

 صورت در که میرسیم جهینت نیا به لذا ،(11) کند تیرعا

 حفظ با مأتو عادالنه یدادرس کی شاهد باال، اصول تیرعا

 یشهرمند حقوق متضمن که انصاف و یانسان امتکر و حرمت

در خصوص  بود. میخواه ینظام یهادگاهدا و دادسرا در ،باشد

اجالس پنجم سران  ،یاسالم یالمللنیب وانیدادگاه و د

 یط د،یگرد لیم.( تشک 1318) تیکه در کو یکنفرانس اسالم

را به عنوان  «یعدل اسالم یالمللنیب وانید» جادیا یانامهقطع

 ز،یکرد و ن بیتصو یرکن چهارم سازمان کنفرانس اسالم

نامه قطع حه،در دو یس سران کنفرانس اسالماجال نینهم

 یاسالم یدادگستر یالمللنیب وانیرا در مورد د 13/3Pشماره 

 ز،یو ن یدادگاه نیچن لیدر تشک ریحال، تأخ نی. با ارفتیپذ

ارتباط، فقدان اراده  نیتاکنون در ا شدهبیتصو کم اسناد تعداد

دادگاه  سیروند تأس لیعضو را در جهت تکم یکشورها یواقع

 نیحل و فصل اختالف ب یبرا یبه عنوان مرجع یعدل اسالم

. نقطه ضعف سازمان دهدیم عضو سازمان را نشان یکشورها

و  یاقتصاد ،یفرهنگ قیاختالفات عم یاسالم یهایهمکار

تنها  دیآن است و شا عضو یکشورها انیم یاسیتجارب س

 هلیمشترک را بتوان به عنوان تنها وس نیو د عتیشر

نمود. به عالوه و  یمعرف گریکدیها به آن وندیو پ یهمبستگ

 یاعضا ادیبا توجه به تعداد ز یسیتأس دگاهیتر از همه، از دمهم

ها که آن یکیاستراتژ تیو موقع یاسالم یهایسازمان همکار

سازمان از  نیدارند ا ییهوا یرهایو مس یالمللنیب یاهایدر در

 آن ستهیگونه که شاآن یالمللنیدر امور ب «یقدرت کاف»

 . باشدیاست، برخوردار نم

 یاوجود تمام مشکالت و موانع در خالل عمر چند دهه با

 یامروزه تفکر اتحاد و همبستگ ،یاسالم یهایسازمان همکار

در  یاسالم یمسلمان و عضو سازمان همکار یکشورها نیب

است، ائل شده ن شرفتیاز پ ییبه درجه باال هانهیاز زم یاریبس

و  یهمبستگداشتن  یعضو برا یکشورها یوجود، مساع نیبا ا

مشترک همانند  ینهادها ییو بر پا لیکه به تشک یانسجام

فاصله  ت،یو موجود قتیبا حق نجامد،یب یدادگاه عدل اسالم

 دارد. یمعنادار

عضو در  یبه اراده کشورها یمتک یدادگاه اسالم جادیا اساساً

 آن خواهد بود یسازمان و چارچوب داخل ییآکار شیجهت افزا

کشورهاست که  نیا نیو اتحاد ب ییافزاو تنها با خواست و هم

اتحاد باعث رشد  نیا رایخواهد بود، ز ریپذتحقق آن امکان

باعث رشد  یرهاشده و ارتباط کشو یاسالم یحقوق شهروند

جهت  یرهبران ممالک اسالم رایحقوق خواهد شد، ز نیدر ا

 شدنعیاز ضا یریدر کشورشان و جهت جلوگ نیقوان یاجرا

 کهنیخواهند نمود، ضمن ا یشیاندحقوق شهروندانشان، هم

مورد  ییاستقالل کامل نظام قضا نهیزم دیبا یندیفرآ نیچن

نقش  تاًیا سازد و نهایرا مه یاسالم یهاینظر سازمان همکار

  .دهد شیافزا یالمللنیسازمان را در جامعه ب

 یبرقرار است. انسان، بر اساس مبان یواقع وندیپ ینوعاو به 

 است،یس نیتوأمان است. ا فیحق و تکل یدارا ،یعدالت و آزاد
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بوده که عمل به آن، موجب  یو اخالق اله نیقوان هیبر پا

اسالم، به  نیو آخرت است. بنابرا ایانسان در دن یسعادتمند

 یند مدنمان ،یمیو حقوق شهروندان در چارچوب مفاه استیس

و... نگاه  یقانونمند ار،یاخت ،یخردورز ،یندگیبودن، پوبالطبع

انسان را، به نحو  یعیو طب یو هر دو بعد ملکوت کندیم

در همه ابعاد،  شیازهایدر نظر دارد تا حقوق و ن ینیاألمرنیب

 شود. نیتأم
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