کاپی رائٹ معلومات

جملہ حقوق محفوظ۔ اس کتاب کا کوئی بھی حصّہ ،اس کتاب کے ناشر کی طرف سے لکھی ہوئی اجازت کے بغير ،سوائے اس
صورت کے جب کوئی تبصره نگار کسی تبصره ميں اسکا حوالہ دے رہا ہو ،اليکٹرونک يا ميکينکل طريقہ کار کو بروئے کار التے
ہوئے دوباره کسی بھی شکل ميں پيش نہيں کيا جاسکتا،
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تعارف
مذہبی توہين کو مجرمانہ قرار دينے والے قوانين بہت سے ملکوں ميں کئی دہائيوں سے کتابوں ميں موجود ہيں ،اور کچھ معامالت
ميں تو يہ صديوں سے موجود ہيں۔ حاليہ سالوں ميں انکی مؤثّريت اور انکی ضرورت کے بارے ميں ناقدين کے لگاتار سوال اٹھائے
ہيں ،ليکن رياستی ارباب اقتدرا کے ذريعہ انکی حمايت کی گئی ہے جو يہ دعوی کرتے ہيں کہ مختلف مذہبی گروپوں کے بيچ
سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لئے يہ قوانين ضروری ہيں۔ بين االقوامی سطح پر مذہبی توہين – يا "مذہب کو بدنام کرنے"
– کو روکنے کی کوششوں کے طور پر اقوام متّحده ميں بھی اسی دليل کا استعمال کيا گيا ہے۔ اس پروجيکٹ کے حامی اسے انسانی
حقوق کے بنيادی ڈھانچہ کی ايک توسيع قرار ديتے ہيں ،انکا کہنا ہے کہ توہين آميز اظہار بيان مبنی بر امتياز ہے اور اس سے ان
گروپوں کی مذہبی آزادی منفی طور پر متاثّر ہوتی ہے جنکے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہيں۔ تاہم مذہبی توہين کے قوانين کے
نفاذ پر ايک نظر ڈالنے سے ہی يہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان قوانين کی وجہ سے عام طور پر بنيادی انسانی حقوق کے تحفّظ کے بجائے
انکی خالف ورزی کو بﮍھاوا ملتا ہے۔
اس مطالعہ ميں الجيريا ،مصر ،يونان ،انڈونيشيا ،مليشيا ،پاکستان ،اور پولينڈ کے مذہبی توہين اور شتم سے متعلّق قانونوں کا جائزه ليا
گيا ہے اور بين االقوامی قوانين سے انکی مطابقت اور انسانی حقوق کے اوپر انکے اثرات کا تجزيہ کيا گيا ہے۔ يہ قانون ،جنکے
بنائے جانے کا مقصد مذہبی اداروں ،اصولوں ،شخصيتوں اور تصوّارت کو – يا دوسرے الفاظ ميں غير انسانی وجودوں اور نظريات
کو کسی بھی طرح کی توہين ،يا دل آزاری سے بچانا ہے ،اپنی تعريف سے ہی اظہار کی آزادی کے اوپر غير ضروری پابندياں عائد
کرديتے ہيں۔ مزيدبرآں ،مذہبی توہين سے متعلّق قوانين ميں استعمال ہونے والے الفاظ مبھم ہيں اور انکی تعريف بہت خراب ڈھنگ
سے کی گئی ہے ،جسکی وجہ سے انکی من مانہ توجيہ کی جاسکتی ہے يا انکا اطالق نہايت وسيع طور پر کيا جاسکتا ہے ،خاص
طور پر ايسے نظاموں کے اندر جہاں اس طرح کے غلط استعمال روکنے کے لئے اصالح اور توازن کا کوئی اندرونی طريقہ کار
موجود نہ ہو۔ ايسے ممالک جہاں کی جمھوريتيں کمزور ہيں ،جہاں جابرانہ نظام ہيں يا جہاں کی عديلہ سمجھوتہ کرنے والی ہيں
وہاں ان قانونوں کے خاص طور پر تباه کن اثرات مرتّب ہوئے ہيں۔
•
•
•
•

حکومتوں نے سياسی مخالفت ،حکومت کے ناقدين اور دوسرے مخالفين کو خاموش کرنے کے لئے ان قوانين کا ا ستعمال
کيا ہے۔
بعض افراد نے اپنے معمولی جھگﮍوں کو نپٹانے کے لئے اپنے ہی فرقہ کے دوسرے لوگوں کے خالف توہين مذہب کے
جھوٹے الزامات گھﮍے ہيں۔
مذبہی انتھاپسندوں نے مذہبی اقليتوں پر اپنے حملوں کو جائز ٹھہرانے کے لئے مذہبی توہين کے قوانين کا غلط استعمال
کيا ہے اور اس طرح عدم برداشت کا ايک ماحول پيدا کيا ايک ايسا ماحول جہاں بھيد بھاؤ اور اميتاز کو حکومت کے
طرف سے مؤثّر پر درگزر کرديا جاتا ہے۔
مذہبی اداروں نے اکثر ،حکومت کی سرکاری يا غير سرکاری منظوری سے ،ان مذہبی اقليتی فرقوں کے افراد کے خالف
مذہبی اصولوں کی حکومت کی منظور کی ہوئی ترجمانی نافذ کرنے کے لئے مذہبی توہين کا قانون استعمال کيا ہے،
جنکے بارے ميں انکا يہ خيال ہو کہ وه راستہ سے ہٹ گئے ہيں يا بدعتی ہوگئے ہيں۔

مذہبی توہين کے قوانين سے آزادئی اظہار پر حاالنکہ ہميشہ ہی قدغن لگتے ہيں ،يہ قدغن چاہے ان قوانين کے براه راست نفاذ سے
الگو ہوتے ہوں يا ان لوگوں کے ذريعہ خود-ساختہ پابندی نافذ کرلينے سے پيدا ہوتے ہوں جنکو ان قوانين سے خطره پيدا ہوتا ہے،
ليکن اس رپورٹ ميں بہت سے ايسے انسانی حقوق کی بھی پہچان کی گئی ہے جو اس طرح کے قوانين سے منفی طور پر متاثّر
ہوتے ہيں:
•
•

•
•

مذہبی توہين قانون کے اس طرح مخصوص معامالت ميں استعمال کرنے سے مذہب اور عقيده پر مبنی اميتازی سلوک کو
بﮍھاوا ملتا ہے ،کيونکہ ايسے معامالت ميں مذہبی اقليتوں اور بدعتی فرقوں کو غلط طريقہ سے نشانہ بنايا جاتا ہے۔
بہت سے معامالت ميں ،مبيّنہ توہين کرنے والوں کو مذہبی توہين کے جھوٹے يا بنا ثبوت الزامات کی بنياد پر ہی مان مانے
طريقوں سے گرفتار کيا گيا ہے ،اور غير منصفانہ مقدموں ،ڈھيلے ڈھالے قانونی پروسيجروں اور مذہبی توہين کے
الزامات کی بنياد پر مقدمہ سے پہلے يا انتظامی بنياد پر بہت لمبے وقت تک قيد ميں رکھنے کے واقعات عام ہيں اور اکثر
واقع ہوتے ہيں۔
مذہبی توہين کے ملزمين کو قيد کے دوران اذيتوں اور برے سلوک کو برداشت کرنا پﮍا ہے۔
مذہبی توہين کے ملزمين کو ،بشمول انکے جنکو ان الزامات سے بری بھی کرديا گيا تھا ،شخصی تحفّظ کے حقوق کی
خالف ورزيوں کا بھی سامنا کرنا پﮍا ،انکو مت کی دھمکياں دی گئيں ،بھيﮍ کے ذريعہ انکی پٹائی کی گئی ،اور غير
سرکاری کارکنوں کے ذريعہ انھيں دوسری طرح کے تش ّددوں کو بھی نشانہ بنايا گيا۔
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اس بات ميں کوئی دو رائے نہيں ہے کہ مذہب اور عقيدے کی بنياد پر بھيد بھاؤ يا اور امتياز کا سامنا کرنا بہت سے لوگوں کی ايک
بہت ہی جائز شکايت ہے اور اکثر معامالت ميں اسکی وجہ سے مذہب کی آزادی پر قيود عائد ہوتی ہيں۔ تاہم يہ نظريہ کہ کسی مذہب
يا مذہبی اصولوں کی توہين يا ان پر تنقيد سے اس مذہب کے ماننے والوں کے اپنے مذہب پر آزادانہ عمل کرنے کی صالحيت پر اثر
پﮍتا ہے ،انسانی حقوق کے مشھور ماہرين اور اور کارکنوں کے ذريعہ اس نظريہ کو ر ّد کيا گيا ہے۔ جنھوں نے اس بات پر زور ديا
ہے کہ اظہار کی آزادی ،مذہب کی آزادی اور سبھی دوسرے انسانی حقوق باہم ايک دوسرے پر منحصر ہيں اور ناقابل تقيسم ہيں۔
اظہار کی آزادی کو ايک "سنگ ميل حق" قرار ديا گيا ہے کيونکہ اسکے بغير باقی سارے حقوق خطرے ميں پﮍ جاتے ہيں۔ ايک
ماہر نے اس بات کی طرف اشاره کچھ اس طرح ديا ہے کہ" ،مذہب کی آزادی کا استعمال کرنے کے لئے بھی اظہار کی آزادی
1
ظروری ہے۔" ۔ اسکے عالوه اس دليل کے حق ميں بھی کوئی ثبوت موجود نہيں ہے کہ مذہب کی تذليل روکنے سے نسلی اور
مذہبی منافرت کو مؤثّر ڈھنگ سے روکا جاسکتا ہے۔ درحقيقت ،ايسا دکھائی ديتا ہے کہ مذہبی توہين کے قانون کے استعمال سے
فرقانہ ٹکراؤ رکنے کے بجائے انھيں ترغيب ملتی ہے اور يہ اور زياده شديد روپ اختيار کرتے ہيں۔

مذہبی توہين کے قانون :اندرونی خامياں اور خطرات
مذہبی توہين کے سبھی قوانين ميں کچھ ايسی داخلی خامياں ہوتی ہيں جو خاص طور پر انسانی حقوق کی خالف ورزی کی وجہ بنتی
ہيں۔ يہ قانون اس مسئلہ کو حل کرنے ميں ناگزير طور پر ناکام رہتے ہيں کہ مذہبی توہين واقعتا کيا ہے ،اور نتيجتا اس سے
پراسکيوٹروں ،ججوں اور دوسرے الزام لگانے والوں کے ہاتھوں ميں جو پہلے سے کسی نہ کسی سياسی يا ذاتی مفادات يا ترجيحات
سے متاثّر ہوسکتے ہيں ،بے انتھا اختيار آجاتے ہيں۔ اپنے ذريعہ تجويز کی گئی سزاؤں ميں بھی انکا اختالف قابل ذکر ہوتا ہے،
کيونکہ دوسرے جرائم کے برعکس ،مذہبی توہين کے شکار يا اس سے پيدا ہوا نقصان واضح اور سمجھ ميں آنے واال نہيں ہوتا،
مذہبی توہين قانون کے احاطہ ميں آنے والے اعمال کی ترجمانی کئی طرح سے کی جاسکتی ہے ،وه کسی انفرادی احساس کے
خالف نسبتا ہلکا جرم بھی ہو سکتے ہيں ،کسی پورے فرقے کے عقائد کے خالف توہين بھی ہوسکتے ہيں ،يا کسی مذہبی ديوتا پر
انتھائی شديد حملہ بھی ہوسکتے ہيں۔ ان کميوں کی وجہ سے مذہبی توہين کے قوانين کا استعمال اور انکا نفاذ ،چن کر ،من مانے
طريقے سے اور امتيازی سلوک کے ساتھ کيا جاتا ہے۔ اس سے ان ممالک کی موجوده صورتحال اور بھی زياده خطرناک ہوجاتی
ہے جہاں کے جمھوری ادراے کمزور ہيں اور اس سے ان جمھوريتوں کے انسانی حقوق کے ريکارڈ پر برا اثر پﮍتا ہے جہاں
جمھوريت بصورت ديگر اچّھی طرح سے کام کررہی ہے۔ تاہم مذہبی توہين کے قانون سے بعض مخصوص مذہبی ارباب اقتدار کو
حکومت کا اختيار حاصل ہوجاتا ہے اور وه اپنے انتھاپسندانہ نظريات کو مؤثّر ڈھنگ سے نافذ کرنے لگ جاتے ہيں ،چونکہ کسی
بھی مذہبی فرقہ کے اندر قدامت پرست اور کٹّر پنتھی عناصر عام طور پر سب سے زياده جلد ناراض ہوجاتے ہيں اور قدامت پرستی
کے علمبردار بننے کے لئے سب سے پہلے دعوے دار بن کرآتے ہيں۔
غلط استعمال روکنے کے لئے حفاظتی روک کی کمی
قريب قريب سبھی معامالت ميں ،مذہبی توہين کے قانون کی کوئي واضح اور ٹھيک تعريف نہيں دی گئی ہے ،جسکی وجہ سے انکو
توڑ مروڑنا اور من مانے طريقے سے انکو الگو کرنا بہت ہی آسان ہے۔ بين االقوامی سطح پر اس بارے ميں کوئی اتّفاق نہيں پايا
جاتا کہ کس طرح کے کاموں کو مذہبی توہين يا مذہب کی تذليل مانا جائے ،اور بلکہ قومی اور ملکی سطح پر بھی يہ اصطالحات
بالکل غير واضح ہيں۔ نتيجتا مذہبی توہين کے قانون کا دائره عام طور پر انتھائي وسيع اور مہنگا ہوجاتا ہے ،اور عمال کسی بھی
عمل پر مذہبی توہين کا الزام لگاکر اسکے خالف قانونی چاره جوئی کی جاسکتی ہے۔ بہت سے دوسرے معامالت ميں مذہبی توہين
کے قانون کے الفاظ کچھ اس طرح رکھے گئے ہيں کہ انکے ذريعہ مذہب يا مذہبی شخصيات کی "توہين" يا "برائی" کو مجرمانہ
عمل قرار ديا جائے۔ يہ انتھائی شخصی اصطالحات ہيں ،اور جو چيز ايک انسان کی لئے توہين ہوسکتی ہے ممکن ہے کہ دوسرا
شخص اسکا بالکل بھی برا نہ مانے۔ اپنی سب سے زياده مہربان شکل ميں بھی مذہبی توہين کے قانون کی وجہ سے ايسے واقعات
پيدا ہوئے "جنھيں معمولی واقعات" قرار ديا گيا ہے جيسا کہ يونان ميں ديکھا گيا ،جہاں انفرادی اشخاص نے دوسروں کے خالف
روزمرّه کی زندگی ميں کئے جانے والے تبصرے يا بيان کے اظہار کو ہی توہين آميز سمجھ ليا۔ اس طرح کے اکثر واقعات کو يونان
کی عدالتوں نے پہلی دفعہ ميں ہی برخاست کرديا ہے ،ليکن ناکام قانونی کاروائی کی دھمکی بھی خودساختہ-پابندی کی حوصلہ
افزائی کرسکتی ہے۔
اس سے بھی زياده تشويش کی بات وه واقعات ہيں جن ميں حکومت نے سياسی مخالفين کو خاموش کرنے کے لئے مذہبی توہين کے
قانون کا استعمال کيا ہے۔ مثال کے طور پر ،مصر ميں ،اس وقت مبيّنہ طور پر بہت سے بالگر تعذيری ضابطہ کی آرٹيکل (f)198
کے تحت مبّينہ مذہبی توہين کے لئے قيد ميں ہيں۔ انھوں نے حکومت کے اداروں اور شخصيات کے بارے ميں بھی تنقيد آميز باتيں
لکھيں اور ايسا مانا جاتا ہے کہ ان پر يہ الزامات سياسی مقاصد سے لگائے گئے ہيں۔ ان قانون کے غلط استعمال کی ايک اور
صورت ميں ،انفرادی اشخاص نے جائداد کے جھگﮍوں اور دوسری ذاتی دشمنيوں کے انتقام کے لئے بھی مذہبی توہين کی شکايات
درج کی ہيں۔ جبکہ کچھ دوسرے معامالت ميں ،جيسا کہ پاکستان ميں ديکھا گيا ہے ،اسالمی انتھاپسندوں نے مذہبی اقليتی گروپوں
کے افراد کو مذہبی طور پر دبانے کے لئے بھی اس طرح کے الزامات عائد کئے ہيں۔ کچھ ممالک کے قانون ميں حسبہ کا اسالمی
اصول شامل کيا گيا ہے ،جسکے تحت کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے خالف شکايت السکتا ہے اگر اسے لگتا ہے کہ اس
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نے اسالمی قانون )شريعت( کی خالف ورزی کی ہے۔ اس طرح کے واقعات کو روکنے يا انھيں محدود کرنے ميں حکومت کی
ناکامی سے آزادئ اظہار کے لئے شديد نتائج برآمد ہوئے ہيں۔
مذہبی توہين کے لئے دی جانے والی سزا سے بھی انسانی حقوق کے لئے انديشے پيدا ہوتے ہيں۔ يہ سزائيں الگ الگ حکومتوں کے
حساب سے مختلف ہيں۔ اور ان ميں جرمانے ،يا جرمانے اور ہلکی سزا دونوں ايک ساتھ ،يا قيد کی معلّق سزائيں شامل ہيں ،جيسا کہ
يونان ،پولينڈ اور اليجيريا ميں؛ يا پھر اور زياده لمبی سزائيں جن ميں پانچ سال تک کی قيد کی سزا ہوسکتی ہے جيسا کہ انڈونيشيا
ميں ،يا پھر انتھائی لبمی سزائيں جن ميں  20سال تک کی قيد کی سزا ہوسکتی ہے جيسے افغانستان ميں؛ جسمانی سزائيں جيسے
کوڑے مارنا ،سوڈان ميں ،اور اور يا پھر موت کی سزا تک ہوسکتی ہے ،جو سعودی عرب اور پاکستان جيسے ممالک ميں ممکن
ہے۔ يہاں يہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ مذہبی توہين جرائم کے اس بين االقوامی معيار کو پورا نہيں کرتی جس کے تحت موت
کی سزا کو قابل قبول مانا جاتا ہے۔
]پل باکس[ حاالنکہ بين االقوامی قانون ميں موت کی سزا پر پابندی نہيں لگائی گئی ہے ،ليکن اقوام متّحده نے اسکے استعمال پر کچھ
تحديدات عائد کی ہيں۔ شہری اور سياسی حقوق کے بين االقوامی عہد ) (ICCPRکی دفعہ  (2)6ميں کہا گيا ہے" :کہ ايسے ممالک
جہاں موت کی سزا کو ابھی تک ختم نہيں کيا گيا ہے ،موت کی سزا کو صرف سب سے شديد جرائم کے لئے ہی الگو کيا جاسکتا ہے
اور وه بھی اس قانون کے مطابق جو جرم کا ارتکاب کئے جاتے وقت الگو ہوتے تھے اور جو ان موجوده عہد ) (Covenantکے
خالف نہ ہوں اور نہ ہی نسل کشی کی روک تھام اور اسکے لئے سزا کے اوپر کئے گئے عہد (Convention on the
) Prevention and Punishment of Genocideکے خالف ہوں۔ يہ سزا اس وقت ہی عمل ميں الئی جاسکتی ہے جب ايک
بااختيار عدالت نے اسکے بارے ميں حتمی فيصلہ صادر کرديا ہو۔" اقوام متّحده کی انسانی حقوق کميٹی نے "سب سے شديد جرائم"
کی اکثر و پيشتر تعريف کی ہے اور اسکی تعريف کی رو سے يہ وه جرائم ہيں جنکی وجہ سے زندگی کا ضياع ہو۔ اس پينل کا
عمومی تبصره نمبر  6يہ بھی کہتا ہے کہ کميٹی کا يہ ماننا ہے کہ 'سب سے شديد جرائم' کے الفاظ کی تعريف بھی کچھ قيود کے
ساتھ کی جائے اس طرح کی جائے کہ اسکی وجہ سے موت کی سزا صرف ايک انتھائی استثنائی اقدام کے طور پر ہی دی جائے"۔
اقوام متّحده کی بہت سی دوسری رپورٹوں ميں "سب سے زياده شديد جرائم" سے سمجھ ميں آنے والی تحديدات کی وضاحت کی گئی
ہے۔ اقوام متّحده کی جنرل اسمبلی کے ساتھ ساتھ اکونومک اور سوشل کونسل نے ايسی حفاظتی روک استعمال کی ہيں جو موت کی
سزا کا سامنا کرنے والے لوگوں کے حقوق کے تحفّظ کی ضمانت ديتی ہيں۔ پيراگراف  1ميں اس ميں کہا گيا ہے کہ" "ايسے ممالک
جہاں موت کی سزا کو ابھی تک ختم نہيں کيا گيا ہے وہاں موت کی سزا صرف انتھائی شديد جرائم کے لئے ہی دی جاسکتی ہے ،يہ
بات سمجھ لی جانی چاہئے کہ انکا دائره ان جرائم سے آگے نہ بﮍھايا جو جان بوجھ کر کئے گئے ہوں اور جنکے مہلک يا دوسرے
خطرناک نتائج برآمد ہوسکتے ہوں۔"

ديکھيں اقوام متّحده کی انسانی حقوق کونسل کی رپورٹReport of the Special Rapporteur on Freedom of ،
Religion or Belief, Asma Jahangir: Addendum—Summary of Cases Transmitted to Governments
 and Replies (A/HRC/7/10/Add.1), February 28, 2008, paragraph 199,يہ رپورٹ حسب ذيل ويب سائٹ
پر دستياب ہے
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/7session/reports.htm; UN Human Rights
Committee, General Comment 6 (HRI/GEN/1/Rev.1), 1982, paragraph 7; Office of the UN High
Commissioner for Human Rights, “Safeguards Guaranteeing the Rights of Those Facing the
Death Penalty, Approved by Economic and Social Council Resolution 1984/50 of 25 May
1984,” http://www2.ohchr.org/english/law/protection.htm; UN Human Rights Council, Report of
the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Philip Alston
(A/HRC/4/20),
January
29,
2007,
paragraph
51,
available
at
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/4session/reports.htm.
جمھوری معياروں اور اداروں پر پر پﮍنے والے اثرات
اس رپورٹ ميں الگ الگ ممالک پر مطالعہ کے بعد تيار کی گئی رپورٹ سے يہ پتہ چلتا ہے کہ جمھوری ممالک کے اندر مذہبی
توہين کے قانون کے اثرات اور نيم جمھوری يا جابرانہ رياستوں ميں انکے اثر کے بيچ قابل ذکر امتياز موجود ہے۔ حاالنکہ سبھی
طرح کے سياسی سياق و سباق ميں ان قانون کی وجہ سے آزادئ اظہار پر پابندی عائد ہوتی ہے ،انسانی حقوق پر انکے اثرات ان
ممالک ميں بہت زياده وسيع اور شديد ہوتے ہيں جہاں عاملہ کے اوپر مناسب روک اور بندش نہيں ہے ،جہاں عدليہ کی آزادی پر
سوال اٹھتے ہيں ،جہاں حکومت کے ذريعہ بھيد بھاؤ کو نظر انداز کيا جاتا ہے يا اسکی حوصلہ افزائی کی جاتے ہے ،اور جہاں
مذہبی انتھاپسند بنا کسی روک ٹوک کے تش ّدد ميں شامل ہوتے ہيں۔ ايسی بہت سی رپورٹيں سامنے آئی ہيں جن ميں ان ممالک کے
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اندر مذہبی توہين کے جھوٹے اور بے بنياد الزامات کی بنياد پر غيرمنصفانہ مقدمے چالئے گئے ،بنا کسی قانونی جواز کے لمبے
وقت تک جيل ميں رکھا گيا اور اذيتيں تک دی گئيں۔ يہ بات اگرچہ صحيح ہے کہ ايسے سبھی ممالک اور معاشرے جہاں قانون کی
حکمرانی کمزور ہے ايسے ممالک ميں سبھی طرح کے استغاثہ فريقوں کو برے-برتاؤ اور ناانصافی کا نشانہ بنايا جاتا ہے ،ليکن
توہين مذہب کے معاملہ ميں اسحصال کے ايک اور درجہ کا اضافہ ہوجاتا ہے کيونکہ ان قانونوں کا استعمال انتھائی جانبدارانہ طريقہ
سے کيا جاتا ہے اور ان قانونوں کا نشانہ پہلے سے ہی محروم مذہبی اقليتيں ہوتی ہيں جنکے خالف بھيﮍ کے ت ّشدد کو ہوا دی جاتی
ہے۔ اسکے عالوه ،ايسا دکھائی ديتا ہے کہ کچھ ممالک ميں قانون کے نفاذ اور مقدمات کے فيصلہ کو نتائج کے بارے ميں رياستی
ارباب اقتدار کو اصل احکامات مذہبی انتھاپسندوں کی طرف سے حاصل ہوتے ہيں ،اور ايسا محسوس ہوتا ہے کہ ارباب اقتدار ان
گروپوں کی سرگرمی سے خوفزده ہوجاتے ہيں۔
مذہبی توہين کے معامالت جب مضبوط جمھويتوں کے قانونی نظام ميں رونما ہوتے ہيں ،تب بھی ان سے اس ملک کے اندر اور بين
االقوامی طور پر انسانی حقوق کے لئے خطره پيدا ہوجاتا ہے۔ مذہبی توہين سے متعلّق قوانين بہت سے ايسےملکوں کئی صديوں
سے کتابوں ميں موجود ہيں جہاں آزادانہ تقرير اور جمھوری نظريات زياده لمبے وقت تک بہت مضبوطی کے ساتھ برقرار رکھا گيا
ہے اور انکی حفاظت کی گئی ہے۔ کچھ ممالک ،جيسے ،جرمنی ،يونان ،اور پولينڈ ميں يہ قانون ابھی بھی استعمال ميں ہيں۔ جب کہ
کچھ دوسرے ممالک جيسے ،نيدرلينڈ وغيره ميں ان قوانين کے تحت کئی دہائيوں سے کوئی قانونی کاروائی نہيں کی گئی ہے۔
جوالئی  2009ميں آئرلينڈ نے مذہبی توہين پر ايک نيا قانون بنايا جو جنوری  2010سے عمل ميں آيا ،اس قانون سے آزادئ اظہار
کے بہت سے ماہرين اور انسانی حقوق کے گروپوں کو بے حد مايّوسی ہوئی۔ دنيا کی کچھ بہترين کارگردگي رکھنے والی
جمھوريتوں ميں اس قانون کی موجودگی نہ صرف دوسری جگہوں پر ان قانون کے غلط استعمال کو جائز بناديتی ہے بلکہ اس سے
مذہب کی تذليل کے خالف بين االقوامی سطح پر قانون بنائے جانے کی دليلوں کو بھی تقويت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ،آئرلينڈ کے
نئے مذہبی توہين کے قانون کی زبان کو پاکستان نے اپنی ان تجاويز ميں شامل کيا ہے جو اس نے توصيفی معياروں کو تفصيل سے
بيان کرنے کے لئے بنائی گئی وقتی کميٹی کے سامنے پيش کی تھيں )نيچے ديکھيں( جس ميں مذہب کی تذليل روکنے کے لئے ايک
ايسا طريقہ کار بنانے کے لئے کہا گيا تھا جو بين االقوامی طور پر سب پر الگو ہوتا ہو۔ يورپين يونين نے اقوام متّحده کے اندر مذہب
کی تذليل سے متعلّق کوششوں کی سختی سے مخالفت کی ہے ،اور جيسا کہ آزادئ اظہار کے ماہر ايگنس کيالمارڈ نے  2009ميں
دی گارجين کے لئے لکھے جانے والے ايک مخصوص صفحہ ميں يہ دليل دی تھی کہ " بين االقوامی سحط پر مذہب کی تذليل سے
لﮍنے ميں يورپين ممالک کی حکومتوں نے جس مضبوط اراده کا مظاہره کيا ہے ،ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ملک ميں
بھی اس طرح کے بہادرانہ مضبوط عزم کا مظاہره کيا جائے۔

امتياز

ماہرين کے مطابق انڈونيشيا ،پاکستان ،مليشيا اور بہت سے دوسرے ممالک کے مذہبی توہين سے متعلّق قوانين درحقيقت اقليتی مذہبی
گروپوں کے خالف قانونی بھيد بھاؤ کی ايک شکل ہے۔ اس سے متاثّره افراد ميں ايک طرف وه افراد نظر آتے ہيں جو حکومت کی
رضامندی سے پيش کئے جانے والے مذہبی اصولوں کے بارے ميں سوال اٹھاتے ہيں ،تو دوسری طرف راسخ اسالمی فرقے،
عيسائی اور دوسرے روايتی ديسی عقائد کے ماننے والے نظر آتے ہيں۔ اگر پاکستان کے اندر مذہبی توہين سے جﮍے استغاثہ کو
آبادی کے حساب سے تقسيم کيا جائے تو يہ باب کھل کر سامنے آجائگی کہ کن لوگوں کو اس قانون کا نشانہ خاص طور پر چن کر
بنايا جاتا ہے۔ عيسائی ،احمديہ ،اور ہندو اگرچہ اس ملک کی کل آبادی کا صرف  3فيصد حصّہ ہيں ،ليکن کچھ تخمينوں کے مطابق
پاکستان ميں پچھلی دو دہائيوں کے دوران توہين مذہب کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہيں ان ميں قريب آدھے استغاثہ فريق يہی لوگ
ہيں۔
يہ ديکھا گيا ہے کہ مذہبی توہين کے قانون کے نفاذ کے ساتھ جﮍے سرکاری اور غير سرکاری امتياز نے مذہبی رنگا رنگی کے
خالف عدم برداشت کی ايک عمومی فضا بنانے ميں مدد دی ہے۔ بہت سے سرکاری اور عدليہ سے جﮍے ارباب اقتدار کی طرف
سے پيش کئے گئے دعووں کے برعکس يہ قانون مذہبی ہم آہنگی کو تحفّظ دينے کے بجائے اسے نقصان پہنچاتے ہيں۔ اسی سال
ايک اخبار جکارتا پوسٹ ميں انڈونيشيا کے ماہر قانون ٹوڈنگ موليا لوبس کا ايک حوالہ ديا گيا تھا ،جس ميں انھوں نے کہا تھا کہ
"کہ ٹکراؤ اس وقت پيدا ہوتے ہيں جب کچھ ايسے گروپوں کی طرف سے کچلنے اور دبانے والی کاروائياں کی جاتی ہيں جو
سمجھتے ہيں کہ صرف سرکاری رضامندی والے مذاہب )يعنی اسالم ،عيسائيت ،پروٹيسٹينٹزم ،ہندوازم ،بدھزم ،اور کنفيوشنزم کی
معياری شکليں( ہی قانونی ہيں اور باقی سبھی دوسرے مذاہب کا خاتمہ کرديا جانا چاہئے۔ اس طرح کی کاروائياں ٹکراؤ کا ذريعہ
ہيں۔ پاکستانی ماہر اکبر ايس۔ احمد نے  2002ميں واشنگٹن پوسٹ ميں ايک کالم ميں اسی طرح کا اشاره ديا تھا کہ] ،پاکستان کے
اندر[ مذہبی توہين کے قانون کے استعمال سے عدم رواداری نے عدم رواداری کو بﮍھاوا ديا ہے۔"
جيسا کہ اوپر ذکر کيا گيا تھا ،مذہبی توہين کے قانون کا استعمال چوکس گروپوں نے بين مذہبی تش ّدد کے واقعات کی ترغيب دينے
اور انھيں جائز ٹھہرانے کے لئے کيا ہے۔ بہت سے ممالک سے فرقہ وارانہ ٹکراؤ کی خبريں بھی موصول ہوئی ہيں جو عام طور
پر مذہبی توہين کے الزامات کے نتيجہ ميں شروع ہوئے۔ مثال کے طور پر ،نائجيريا کے اندر تعذيری ضابطہ کے تحت مذہبی توہين
کے لئے قانونی چاره جوئی کا سرے سے کوئی وجود ہی نہيں ہے ليکن اسکے باوجود تش ّدد کے بے حساب ايسے واقعات رونما
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ہوئے ہيں جو مذہبی توہين کے بے بنياد الزامات کی وجہ سے شروع ہوئے۔ اسی طرح انڈونيشيا اور پاکستان ميں انتھاپسند مذہبی
گروپوں نے انصاف اپنے ہاتھوں ميں لينے کے لئے غصّائی بھيﮍ کو جمع کيا اور مذہبی توہين کرنے والے مجرموں اور انکے
خاندانوں کو دھمکياں ديں اور کچھ معامالت ميں ،انھوں نے انکے گھروں تک پر حملہ کرديا اور ان مفروضہ مجرموں کے خاندان
کے افراد تک کو بھی حملہ کا نشانہ بنايا۔ اس بات کے بھی ثبوت موجود ہيں کہ يہ مذہبی انتھاپسند اکثر يا تو پوليس کی چھپی ہوئی
ہوئی رضامندی سے کام کرتے ہيں يا پھر کچھ معامالت ميں انھيں پوليس کی مدد بھی ملتی ہے۔ اس طرح کے ٹھگی کرنے والے
گروپوں سے انکے کاموں کی جوابدہی طلب کرنے ميں رياستی ارباب اقتدار کی ناکامی نے انھيں اور زياده بہادر بناديا ہے جيسا کہ
انڈونيشيا ميں اسالمک ڈفينڈر فرنٹ ) (FPIکے معاملہ ميں ہوا تھا۔
بعض ممالک ميں مذہبی توہين کے قانون نہ صرف اپنے اطالق کے لحاظ سے بلکہ اپنے موضوع کے لحاظ سے بھی امتياز پر مبنی
ہيں ،ان ميں ايسی زبان استعمال کی گئی ہے جو کسی خاص مذہب يا عقيدے کو توہين سے تحفّظ فراہم کرتی ہے ،يا کسی مخصوص
فرقہ پر مؤثّر روک لگاتی ہے۔ جيسا کہ دانشور جيرون ٹيمپرمين نے  2008ميں نيدرلينڈ کوارٹرلی فار ہيومن رائٹس ميں لکھے اپنے
ايک مضمون ميں يہ دليل دی تھی کہ" ،مذہبی توہين/ہتک پر عائد قيود بنانے کا مقصد صرف کسی ايک مخصوص مذہب کو تحفّظ
فراہم کرنا ہوتا ہے – اور وه مذہب وه ہوتا ہے ،جسے رياست کی سرپرستی حاصل ہوتی ہے/يا يہ باقی دوسرے مذاہب پر غالب ہوتا
ہے – اسلئے يہ قيود عدم امتياز يا مساويات کے اصول کے برخالف ہيں"۔ يہی وجہ تھی کہ  2008ميں يونائٹيڈ کنگڈم نے اپنے مذہبی
توہين قانون کو جسکے تحت صرف چرچ آف انگلينڈ کو توہين سے تحفّظ حاصل تھا کالعدم قرار ديديا۔
نظام عقائد کی تعريف
مذہبی توہين کس طرح واقع ہوتی ہے يہ طے کرنے کے لئے ،رياستی ارباب اقتدار کو چاہئے کہ وه مذہب کے نظام عقائد کا کوئی
اصول طے کريں تاکہ مذہبی دل آزاری يا توہين کے کسی بھی مبّينہ عمل کی پرکھ ان اصولوں سے کی جاسکے۔ اس سے حکومت
کو يہ موقع مل جائگا کہ وه ملک يا پورے فرقہ پر بحيثيت مجموعی سرکاری يا غالب مذہب کی کسی خاص شکل کو الگو کرے۔ کچھ
ممالک ميں حکومتيں مذہبی توہين کے قانون کا استعمال مذہبی طرزعمل پر اپنا وسيع تر کنٹرول قائم کرنے کے لئے کرتی ہيں ،جب
کہ کچھ دوسرے ممالک ميں ،حکومت غالب يا ش ّدت پسند مذہبی ارباب اقتدار کا بہت زياده لحاظ کرتی ہے ،جو عدليہ کے نظام کو
اپنا اثر بﮍھانے اور اپنے اصولوں کو الگو کرنے کے لئے استعمال کرتے ہيں۔
مصر ،انڈونيشيا ،اور پاکستان ميں ايسی مثالوں کی بہتات ہے جہاں مذہبی توہين کے قانون کا استعمال ان مذہبی اقليتوں کو کچلنے
کے لئے کيا گيا ہے جنکے بارے ميں يہ سمجھا جاتا ہے کہ وه اسالم کے راستہ سے ہٹے ہوئے يا گمراه فرقے ہيں۔ بيکيٹ فنڈ برائے
مذہبی آزادی ميں يہ ذکر کيا گيا ہے کہ مذہبی توہين کے قانون کس طرح "حکومتوں کو مجبور کرتے ہيں کہ وه يہ طے کريں کہ
کونسے مذہبی نقطئہ نظر کا اظہار کيا جاسکتا ہے ،اور اس طرح حکومتوں کا کام صرف يہ ره جاتا ہے کہ وه مذاہب کی سچّائی کے
دعووں کے بارے ميں فيصلہ کريں" يہ طريقئہ کار اس وقت خاص طور پر اور زياده واضح ہوجاتا ہے جب احمديوں کی بات آتی
ہے ،يہ وه فرقہ ہے جو اپنے آپکو مسلمان مانتا ہے ليکن اسکا يہ عقيده نہيں ہے کہ پيغمبر مح ّمد آخری نبی ہيں۔ مسلم اکثريتی ممالک
کی اکثر حکومتيں احمديوں کے عقائد کو جائز نہيں مانتيں اور ان پر قابل ذکر قانونی پابندياں عائد کرتی ہيں۔
مذہبی توہين کے قانون کے ذريعہ مذہبی اصولوں کا نفاذ کبھی کبھی اپنے دائره سے آگے نکل کر ان لوگوں کو سزائيں دينے لگ
جاتا ہے جو غالب مذہب کے اندر رہتے ہوئے مناسب تقوی کا مظاہره کرنے ميں ناکام ہوجاتے ہيں۔ مثال کے طور پر ،ايسی رپورٹيں
بھی موصول ہوئی ہيں کہ رمضان کے مہينہ کے دوران روزوں کی خالف ورزی کرنے يا عربی کے عالوه دوسری زبان ميں نماز
پﮍھنے کے لئے سنّی مسلمانوں کو مذہبی توہين کے لئے گرفتار کيا گيا ہے۔ اسکے عالوه ،وه مسلمان جو اپنا مذہب تبديل کرکر
دوسرے مذاہب ميں شامل ہونا چاہتے ہيں انھيں قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پﮍتا ہے کيونکہ انھيں اپنے نئے مذہب کا فرد ماننے
کے بجائے مرتد خيال کيا جاتا ہے۔

بين االقوامی قانون اور آدادئی اظہار پر پابندياں
بين االقوامی قانون ميں توہين مذہب – جسکا مطلب ہوتا ہے ،مذہبی اصولوں ،شخصيتوں اور ديوتاؤں کے خالف نہايت سخت ،توہين
آميز اور نازيبا کلمات کا اظہار – اور اشتعال انگيزی – جسکا مطلب ہوتا ہے ايسا اظہار جسکے ذريعہ دشمنی کو کھلے عام بﮍھاوا
ديا جائے اور تش ّدد پر اکسايا جائے ،ان دونوں کے بيچ ايک اہم فرق ہے۔ ان دونوں ميں سے ،صرف مؤ ّخر ّ
الذکر ہی ان محدود
حاالت ميں صحيح بيٹھتا ہے جن ميں آزادئی اظہار پر پابندی کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔
شہری اور سياسی حقوق کے بين االقوامی عہد ) (ICCPRکے آرٹيکل  19کے مطابق ،رائے کی آزادی پر پابندی لگانے کی اجازت
کھبی بھی نہيں دی جاسکتی۔ تاہم ،آرٹيکل  (3) 19حکومت کو اظہار کی آزادی پر پابندی لگانے کی اجازت صرف اسی صورت ميں
ديتا ہے اگر قانون کے اندر اسکی گنجائش رکھی گئی ہے اور دوسروں کی ساکھ اور حقوق کی حفاظت کرنے يا پھر قوقی تحفّظ،
عوامی نظم ،يا عوامی صحت اور اخالقيات کے کے لئے ايسا کرنا ضروری ہو۔
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يہ نظريہ کہ بندش "ضروری" ہونی چاہئے بہت ہی اہم ہے ،کيونکہ اس سے يہ طے کرنے کے لئے ايک کم سے کم معيار طے
ہوجاتا ہے کہ کيا مناسب ہے ،کيا فائده مند ہے اور کيا معقول ہے۔ جيساکہ انسانی حقوق کی دانشور نازلہ غانيہ-ہرکوک نے آئی سی
سی پی آر کے آرٹيکل  19اور  20کے اوپر منعقد کی گئی اقوام متّحده کی کانفرنس ميں اکتوبر  2008کے دوران پيش کی گئی اپنی
پريزينٹيشن ميں اسکی طرف اشاره ديا تھا ،کہ "ضروری" ہونے کی شرط يہ بتاتی ہے کہ کوئي بھی پابندی اس قدر کے متناسب
ہونی چاہئے جسکو وه تحفّظ ديتا چاہتی ہے"۔ اقوام متّحده کی حقوق کميٹی نے عمومی تبصره نمبر  10ميں اس بات کی بھی تصديق
کی ہے کہ آرٹيکل  (3) 19کے تحت آزادئ اظہار پر جائز ٹھہرائی گئی پابندی سے خود اس حق کو خطرے ميں نہيں ڈاال جاسکتا۔"
 ICCPRکے آرٹيکل  (2) 20کے تحت – جس ميں کسی بھی ايسی قومی ،نسلی ،يا مذہبی منافرت کی حمايت پر پابندی لگائی گئی
ہے جوبھيد بھاؤ ،دشمنی يا تش ّدد پر ورغالنے کے مترادف ہو – پابندياں لگانے کے لئے کم سے کم حد بہت ہی کم واضح ہے۔ تاہم
آزادئ اظہار کے مشہور ماہرين کے بيچ اس بات پر اتّفاق ہے کہ پابندی کا پيمانہ ابھی بھی کافی اونچا ہے۔ وه آرٹيکل  20وضع کئے
جانے کے تاريخ سياق و سباق کو مثال کی حيثيت سے پيش کرتے ہيں يعنی جنگ عظيم دوم اور نازی حکومت کے حاليہ خوف اور
دہشت۔ غانيہ-ہرکوک نے يہ واضح کيا ہے کہ آرٹيکل  20کے پہلے حصّہ ميں "جنگ کے لئے پروپيگنڈه کرنے پر" پابندی ہے ،اس
سے اس نفرت کی سنجيدگی کا پتہ چلتا ہے جس کی طرف اس آرٹيکل ميں اشاره ہے۔
آزادئ اظہار کے بارے ميں اعلی سطح پر روئداد تيار کرنے کے لئے معمور اقوام متّحده کے خصوصی نمائنده فرينک ال رو ،نے
انسانی حقوق کونسل کے سامنے پيش کی جانے والی اپنی  2010کی ساالنہ رپورٹ ميں کچھ اصول مدوّن کئے ہيں تاکہ آزادئ
اظہار کو محدود کرنے سے متعلّق معامالت ميں حکومتوں کی رہنمائی ميں مدد مل سکے۔ دوسرے مشوروں کے عالوه ،انھوں نے
حکومتوں کو يہ مشوره ديا کہ وه اس بات کو يقينی بنائيں کی کسی بھی طرح کی قيود بہت واضح اور غير مبھم ہوں ،انسانی حقوق
کے قوانين سے مطابقت رکھتی ہوں ،اور انکا مسلسل جائزه ليا جاتا رہے تاکہ انکی افاديت کا پتہ چلتا رہے۔
تاہم ،مذہبی توہين کے قانون کے حاميوں کا کہنا ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لئے مذہب کے خالف جارحانہ
الفاظ کے اظہار پر پابندی ہونی چاہئے ،اور يہ کہ اس طرح کی پابنديياں خود  ICCPRکے آرٹيکل  (3)19اور  (2)20کے تحت بين
االقوامی لوزمات کے کے مطابق ہيں۔ مذکوره باال شہادت کے عالوه کہ مذہبی توہين کے قانون سے مذہبی تناؤ اور ٹکراؤ کو اور
ايندھنن ملتا ہے ،ماہرين نے اس کے جواب ميں يہ دليل بھی دی ہے کہ اظہار کے اوپر قابل قبول تحديدات ميں مذہبی نظام يا عقائد
کے نظام کا تنقيد سے تحفّظ شامل نہيں ہے۔ جيسا کہ مذہب اور عقيدے کی آزاد يا نسل پرستی کی معاصر شکلوں کے بارے ميں
اعلی سطح پر روئداد تيار کرنے کے لئے معمور اقوام متّحده کے خصوصی نمائنده نے  2006ميں انسانی حقوق کونسل کے سامنے
اپنی مشترکہ ساالنہ رپورٹ ميں اس طرف اشاره ديا تھا "آزادئ اظہار کے حق پر جائز طور پر پابندی لگائی جاسکتی ہے اگر اس
کی وجہ سے مذہب کی بنياد پر لوگوں کے حالف تش ّدد يا امتياز کی ترغيب دينے والے کاموں کو حمايت حاصل ہوتی ہے"۔ مذہب
کی توہين سے لوگوں کو تکليف پہنچ سکتی ہے اور انکے مذہبی احساسات کی دل آزاری ہوسکتی ہے ،ليکن اسکی وجہ سے الزمی
طور پر يا کم سے کم براه راست طور پر انکے کسی حق کی خالف ورزی نہيں ہوتی ،جس ميں مذہب کی آزادی کا انکا حق بھی
شامل ہے۔
حاالنکہ بعض موقعوں پر مذہبی توہين کے الفاظ کا اظہار قابل مذ ّمت اور جان بوجھ کر اشتعال پر مبنی ہوسکتا ہے ،ليکن انکے بيچ
يہ فرق کرنا ضروری ہيکہ کہ کيا يہ اسی طرح کے الفاظ کا اظہار ہيں جن پر بين االقوامی قانون کے تحت جائز طور پر پابندی
لگائی جاسکتی ہے۔ آزادئ اظہار ميں يہ حق بھی شامل ہے کہ الفاظ متنازعہ ،توہين آميز يا دل شکنی کرنے والے بھی ہوسکتے ہيں،
يہ حق اس وقت بھی برقرار رہيگا جب تقرير ميں ايسے نظريات يا عقائد کو نشانہ بنايا جائے جو کچھ لوگوں کے لئے بہت ہی زياده
مق ّدس ہوسکتے ہيں۔ يورپی عدالت برائے انسانی حقوق ) (ECHRنے  1976کے ہينڈی سائڈ بمقابلہ يونائٹيڈ کنگڈم کے معاملہ ميں
اسی اصول کی تصديق کی تھی ،اس معاملہ ميں عدالت نے يہ پايا تھا کہ الفاظ اور اظہار بے ضرر تھے ،چاہے اس سے کسی کی
دل شکنی ہوتی ہو ،کسی کو صدمہ پہنچتا ہو ،يا کسی کو پريشانی ہوتی ہو ،کيونکہ کثرتيت ،رواداری اور وسيع المشربی کے يہی
تقاضے ہيں جکنے بغير کسی بھی 'جمھوری معاشره' کا وجود ممکن نہيں ہے۔ آزادئ اظہار کے بارے ميں اعلی سطح پر روئداد تيار
کرنے کے لئے معمور سابق نمائنده ،ايمبيئی لگابو ،نے بھی انسانی حقوق کونسل کو پيش کی گئی اپنی  2008کی ساالنہ رپورٹ ميں
اس طرف اشاره ديا تھا کہ "نظريات کا مسلسل ٹکراؤ ،چاہے يہ کتنے ہی متنازعہ کيوں نہ ہوں ،متح ّرک جمھوری معاشروں کے لئے
ابتدائی پتھر ہے"
متنازعہ تقرير کو برقرار رکھنے کے اپنے فيصلہ کے باوجود ،انسانی حقوق کے ماہرين نے يہ کہہ کر  ECHRپر تنقيد کی ہے کہ
مذہبی توہين کے قانون کو دو ٹوک الفاظ ميں ر ّد کردينے ميں يہ ناکام رہی ہے۔ عدالت نے پايا کہ اسکے اپنے ججوں کے مقابلہ ميں
رياستی ارباب اقتدار يہ فيصلہ لينے کے لئے ايک بہتر پوزيشن ميں ہونگے کہ کيا کچھ خاص تحديدات انسانی حقوق کے يورپی
کنوينشن کے آرٹيکل  (2) 10کے ذريعہ طے کی گئی حدود کے اندر واقع ہوتی ہيں ،يہ وہی دفعات ہيں جو  ICCPRکے آرٹيکل )(2
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 19سے ملتی جلتی ہيں۔ غيرسرکاری تنظيم آرٹيکل  19کی ڈائريکٹر ،کيالمارڈ ،نے  Equal Voiceميں لکھے اپنے ايک مضمون
ميں يہ کہا تھا کہ اس دليل سے عدالتوں کے معياری حوصلہ پر سوال کھﮍا ہوتا ہے"۔

اقوام متّحده کے اندر "ترغيب" اور "مذہب کی تذليل"
اقوام متّحده کے اندر آرگنائزيشن آف اسالمک کانفرنس ) (IOCکی ممبر رياستيں ،اور کچھ افريقی گروپ –جس ميں مصر ،الجيريا،
اور پاکستان خاص ہيں – ايک تحريک چالرہے ہيں تاکہ مذہب کی تذليل پر پابندی کو انسانی حقوق کے بين االقوامی ڈھانچہ ميں
جگہ دی جاسکے۔ او آئی سی کی نمائندگی کرتے ہوئے ،پاکستان نے  1999ميں انسانی حقوق کميشن ميں اس مسئلہ پر پہلی قرارداد
پيش کی تھی۔  2009ميں انسانی حقوق کونسل کے سامنے يہ قرارداد دوباره پيش کی گئی اور اس بار اس ميں مذہب کی تذليل کو
بہب واضح طور پر  ICCPRکے آرٹيکل  (2) 20کے تحت رياستوں کی ذ ّمہ داری سے بہت واضح طور پر جوڑ ديا گيا ،جس کے
تحت ،رياستوں کی ذ ّمہ داری ہے کہ وه "نفرت کی ترغيب" کو قانونی طور پر روکيں۔ يہ قدم ترغيب کے اوپر پہلے سے موجود بين
االقوامی معياروں کو اور وسعت دينے کی ايک کوشش تھا۔  2009کی قرارداد ميں مذہب کی تذليل کا کم سے کم سات مرتبہ ذکر کيا
گيا تھا اور اسے مذہب منافرت کی ترغيب کی ايک شکل قرارديا گيا تھا:
اس پر زور ديا گيا کہ مذہب کی تذليل انسانی وقار پر ايک شديد حملہ ہے جس سے اس مذہب کے ماننے والوں کی
مذہب کی آزادی محدود ہوتی ہے اور اس سے مذہبی منافرت اور تش ّدد کی ترغيب پيدا ہوتی ہے۔۔۔
13۔ سبھی حکومتوں پر يہ زيور ديا جاتا ہے کہ وه اپنے اپنے قانونی اور آئينی نظاموں کے اندر رہتے ہوئے ،مذہب کی
تذليل سے پيدا ہونے والی نفرت ،امتياز ،دباؤ اور عمومی مذہبی منافرت سے مناسب تحفّظ فراہم کريں اور سبھی مذاہب
اور عقائد کی کے لئے احترام اور رواداری کو بﮍھانے کے لئے سبھی ممکن اقدامات کريں۔
مذہب کی توہين کو مذہبی منافرت کی ترغيب کی ايک شکل قراردينے کا يہ بيان آزادئ اظہار کے اوپر اکتوبر  2009کی قرارداد
) (12/16ميں استعمال کی گئی زبان سے اور بھی زياده تشويش کی وجہ بن جاتا ہے ،جسے مصر اور يونائٹيڈ اسٹيٹس نے ايک ساتھ
مل کر پيش کيا تھا۔ يہ دستاويز ،جس ميں مذہب کی تذليل کا کوئی ذکر نہيں کيا گيا ہے ،وسيع طور پر سراہی گئی ،کيونکہ اس ميں
آزادئ اظہار کو "جمھوريت کی الزمی بنيادوں ميں سے ايک" تسليم کيا گيا تھا اور حکومتوں سے يہ مانگ کی گئی تھی کہ وه اس
بنيادی حق کا احترام کريں اور اسے برقرار رکھيں۔ تاہم اس ميں حکومت کے فرائض کا کئی مرتبہ ذکر کيا گيا ہے ،جس ميں آرٹيکل
 20کے تحت کسی بھی طرح کی ايک ايسی مذہبی منافرت کی حمايت پر پابندی بھی شامل ہے جو بھيد بھاؤ کی ترغيب ،دشمنی يا
تش ّدد کے مترادف ہو۔" اسی طرح نسل پرستی کے خالف  2001کی عالمی کانفرنس کے بعد ہونے والی  2009کی ڈربن ريويو
کانفرنس کے نتيجہ ميں آنے والی اصل دستاويز ميں مذہب کی تذليل کا کوئی ذکر موجود نہيں ہے ،اور اس ميں اس تصوّر کو
ظاہری طور پر ترغيب سے نہيں جوڑا گيا ہے۔ تاہم اسکے پيراگراف  134ميں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے دفتر سے يہ
درحواست کی گئی ہے کہ وه ايسی عالقائی کانفرنسوں کا انعقاد کرے جسکا مقصد "تش ّدد کی ترغيب" کے مطلب اور اسکے دائره
کی وضاحت ہو۔ اس گنجائش سے يہ انديشے پيدا ہوگئے ہيں کہ ان کانفرنسوں سے مذہب کی تذليل اور ترغيب کے بيچ رابطہ اور
مضبوط ہوجائگا اور اس طرح مذہبی توہين سے متعلّق ديسی قانونوں کو ايک جواز مل جائگا ،اور مذہب کی تذليل پر بين االقوامی
سطح پر پابندی لگائے جانے کی آوازوں کو اور تقويت حاصل ہوگی۔
مذاہب کی تذليل پر اقوام متّحده نے ايک ساالنہ قراردار منظور کی يہ ان قراردادوں جيسی ہی ہے جنھيں انسانی حقوق کی کونسل نے
کے ذريعہ مستعار لی گئی ہيں۔ حاليہ سالوں کے دوران ان دونوں دستاويزوں کے حق ميں ان دونوں تنظيموں کے اندر حمايت اور
رائي شماری ميں لگاتار کمی آئی ہے ،اور پچھلے سال اس قرارداد کے لئے ڈالے گئے ووٹ اور اس سے غير حاضر رہنے والوں
کی تعداد اس قرارداد کی حمايت کرنے والے لوگوں سے کہيں زياده تھی۔ کچھ تجزيہ نگاروں کے مطابق اسکی حمايت ميں آنے
والی کمی کا تعلّق او آئی سے کے اس عزم سے ہے جس ميں اس نے عوامی طور پر اس عزم کا اظہار کيا ہے کہ وه ايک معاہده
کی شکل ميں يا اس معاہده کے ساتھ ايک اضافی پروٹوکول کی صورت ميں ايک ايسا قانون الئگی جو بين االقوامی طور پر سب کے
لئے الزمی ہوگا اور جس کے تحت مذہب کی توہين ممنوع ہوگی۔
اس قانون کے حمايتيوں کی توجّہ اقوام متّحده کی ايک مبھم تنظيم پر مرکوز ہے ،اس تنظيم کا نام معاصر معياروں کی وضاحت کے
لئے ايک ايڈ ہاک کميٹی ) (Ad Hoc Committee on the Elaboration of Complementary Standardsہے جو ڈربن
اعالنيہ اور پليٹفارم برائے ايکشن کی سفارشات کے نتيجہ ميں وجود ميں آئی تھی )نسل پرستی کے خالف  2001کی عالمی کانفرنس
کا حتمی دستاويز(۔  2002ميں ،اس ايڈ ہاک کميٹی کی تخليق کی تياريوں سے پہلے ،انسانی حقوق کميشن نے ايک قرارداد پاس کی
اور نسل پرستی ،نسلی امتياز ،غيرملکيوں سے نفرت اور اس سے جﮍی عرم رواداری اور اسکے سبھی پہلؤوں کے خالف بين
االقوامی قوانين اور وسائل کو مضبوط کرنے انکی تجديد کرتے رہنے کے لئے توصيفی بين االقوامی معيار قائم کرنے کے مقصد
سے ايک بين حکومتی ورکنگ گروپ قائم کرنے پر زور ديا گيا تھا۔ اس ورکنگ گروپ نے يہ معلوم کرنے کے لئے کہ کيا نسل
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پرستی کے خالف بين االقوامی قوانين ميں کسی طرح کے خال ہيں ،دو مطالعوں کو منظوری دی – ان ميں سے ايک مطالعہ نسلی
امتياز کے خاتمہ کے لئے بنائی گئی کميٹی ) (CERDکے ذريعہ کيا گيا ،يہ وه تنظيم ہے جو سبھی طرح کے نسلی امتياز کے خاتمہ
کے لئے ہوئے بين االقوامی عہد ) (ICERDکے نفاذ کے اور پر نظر رکھتی ہے ،جبکہ دوسرا مطالعہ انسانی حقوق کے ماہرين
کے ايک گروپ کے ذريعہ کيا گيا تھا۔ ان دونوں ہی مطالعوں ميں نسل پرستی کے خالف بين االقوامی قوانين ميں کسی طرح کے
خال نہيں پائے گئے ،حاالنکہ دونوں ہی مطالعوں ميں يہ ضرور کہا گيا کہ موجوده معاہدوں کو زياده بہتر طريقہ سے نافذ کرنے کی
ضرورت ہے ،ساتھ ہی تعليم نظام کو تقيويت دينے اور نظر رکھنے کے نظام ميں مزيد سدھار پيدا کرنے پر بھی زور ديا گيا۔ دريں
اثنا 2007 ،ميں ،انسانی حقوق کونسل نے اپنی قرارداد نمبر  3/103کے ذريعہ ايک ايڈ ہاک کميٹی قائم کی ،جس کو يہ اختيار ديا گيا
تھا کہ وه معاصر معياروں کی وضاحت کرے  ،يہ معيار چاہے کسی کنوينشن کی شکل ميں ہوں يا سبھی قسم کے نسلی امتياز کے
خاتمہ کے لئے بين االقوامی کنوينشن کے ساتھ ايک اور اضافی پروٹوکول کی صورت ميں ہوں ،تاکہ انکے ذريعہ سبھی طرح کے
خال کو پر کيا جاسکے اور ساتھ ہی ايسے نئے اصولی معيار بھی فراہم کئے جاسکيں جنکا مقصد نفرت کی ترغيب سميت سبھی
طرح کی معاصر نسل پرستی کا خاتمہ ہو۔
ايڈ ہاک کميٹی کی اکتوبر  2009کی ميٹنگ کے دوران ،او آئی سی کی طرف سے پاکستان نے ايک تجويز پيش کی ،جس کے ذريعہ
مذہب کی تذليل پر پابندی لگانے کے لئے  ICERDکے ساتھ ايک اور اختياری پروٹوکول کا اضافہ کرنے کی مانگ کی گئی تھی۔
افريقی گروپ کی طرف سے نائجيريا نے بھی اسی طرح کی تجويز پيش کی۔ پورپی يونين کے ممبر ممالک اور امريکہ ،کناڈا سميت
سبھی مسلّمہ جمھوريتوں نے اس کی مخالف کی اور يہ دليل دی کہ نسلی يا مذہبی منافرت کی ترغيب کے مسئلہ کو حل کرنے کے
لئے بين االقوامی قانون کافی ہے ،اسلئے تعليم اور رواداری کے فروغ سميت توجّہ ان موجوده بين االقوامی قانون کو بہتر طور پر
نافذ کرنے پر مرکوز ہونی چاہئے۔
نتيجہ
مذہبی توہين کے ديسی اور ملکی قانون کے نفاذ سے پيدا ہونے والے طرح طرح کے استحصاالت اور انکی ش ّدت سے بين االقوامی
سطح پر اسی طرح کے قانون کے امکانات کے بارے ميں شديد شبہات کو بﮍھاوا ملنا چاہئے۔ اس طرح کا قانون جہاں ايک طرف
اسی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے خالف ہوگا جسکو وه بظاہر تحفّظ دينا چاہتا ہے تو دوسری طرف ،اس سے خاميوں سے پر اس کے ہم
منصب ملکی اور ديسی قانونوں کو جائز ٹھہرائے جانے کا ايک جواز مل جائگا۔ اس سے بھی بدتر صورتحال يہ ہوگی کہ ،اس کی
وجہ سے انسانی حقوق کے بين االقوامی فريم ورک ميں ايک ايسا تصوّر داخل ہوجائگا جو انسانی حقوق کو الزمی طور پر اوپر
نيچے پلٹ کر رکھ ديگا ،جس سے مردوں اور عورتوں کی آزادی محدود ہوجائگی اور مذہبی قدامت پرستی اور اسکا لحاذ قانون کی
حکمرانی کی جگہ لے لينگے اور صرف اس بات کا خيال رکھا جائگا کہ کسی کے مذہبی جذبات شخصی طور پر مجروح تو نہيں
ہورہے ہيں۔ اس طرح کی اندرونی ٹکراؤ سے بين االقوامی سطح پر انسانی حقوق بحيثيت مجموعی مفلوج ہوکر ره جائنگے اور دينا
بھر ميں قانونی کاروائی کے شکار لوگوں کے لئے انصاف اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہيں ره جائگا۔
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http://www.article19.org/pdfs/publications/blasphemy-hate-speech-article.pdf.

الجيريا
تعارف
الجيريا کے آئين iميں اظہار رائے کی آزادی ،مذہب کی آزادی ،اور قانون کی نظر ميں برابری کی ضمانت تو دی
گئی ہے ،ليکن ان پر سخت قيود بھی عائد ہوتی ہيں۔ يہاں کے تعذيری ضابطہ اور دوسرے قوانين ميں ايسی قيود
شامل ہيں جنکے تحت فوج اور سرکاری افسران کی تنقيد يا انکی توہين کرنا ممنوع ہے ،خبروں کی نوعيت اور
خبروں کے طريقئہ کار کے بارے ميں ميڈيا پر بھی پابندياں ہيں۔ انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں پر حفاظتی-
معامالت اور  1990کی خانہ جنگی کے دوران غائب ہوجانے والے بہت سے لوگوں سے متعلّق انکے کاموں کی
وجہ سے انکے خالف قانونی کاروائياں کی گئيں ہيں۔ الجيريا کے تعذيری قانون کے تحت مذہب کے خالف کسی بھی
طرح کا توہين آميز بيان يا کسی دوسری شکل ميں مذہب کی توہين کرنا ايک جرم ہے ،اس ميں مسلمانوں کا مذہب
تبديل کرکر انھيں کسی دوسرے مذہب ميں داخل کرنے کی کوشش کرنا بھی شامل ہے۔
تعذيری ضابطہ کی دفعہ  144بس کے تحت اسالم يا پيغمبر مح ّمد کی توہين پر پابندی ہے اور مذہبی توہين کے زياده
تر معامالت اسی دفعہ کے تحت الئے جانے ہيں ،يہ معامالت عام طور پر ان مسلمانوں کے خالف الئے جاتے ہيں
جو اسالم پر عمل نہيں کرتے يا ان لوگوں کے خالف الئے جاتے ہيں جو حکومت کے ذريعہ دی گئی اسالمی تعبير
سے اتّفاق کرنے ميں ناکام رہتے ہيں۔ ميڈيا کو قابو ميں رکھنے واال 1990 ،کا معلوماتی ضابطہ ،دفعہ  26کے تحت
مذہبی توہين کو ممنوع قرار ديتا ہے ،جس کے تحت ايسی کسی بھی اشاعت کی ممانعت ہے جو "اسالمی اخالقيات،
قومی اقدار ،اور انسانی حقوق کے منافی ہوں" ،اسی ضابطہ کی دفعہ  77کے تحت اسالم اور دوسرے "آسمانی
مذاہب" جيسے عيسائيت اور يہوديت کی توہين کرنا ممنوع ہے۔ ii۔ ان سبھی اقدامات نے عيسائيوں ،مسلمانوں اور غير
مسلموں سبھی کی اپنے بنيادی انسانی حقوق سے يکساں طور پر محفوظ ہونے کی صالحيت کو محدود کرديا ہے۔
مذہبی لحاظ سے الجيريا کی آبادی بہت حد تک يکساں ہے ،جس ميں اس ملک کی  36ملين کی آبادی ميں سے 99
فيصد لوگ سنّی مسلمان ہيں۔ بقيہ آبادی ميں عيسائی اور يہودی آتے ہيں.iii۔ تاہم حاليہ برسوں ميں ملک کے اندر
انجيلی فرقہ کے عيسائيوں کی تعداد ميں مبيّنہ طور پر اضافہ ہوا ہے ivاور اسکے نتيجہ ميں عيسائيوں کے مذہبی
معامالت کی انجام دہی پر زياده سے زياده پابندياں عائد ہوئی ہيں ،يہ پابندياں خاص طور پر  2006کے آرڈينينس -06
 03کے وضع ہونے اور اسکو عمل ميں النے کے بعد ہوئی ہيں۔ اس آرڈينينس کے تحت غير مسلم مذہبی تنظيموں پر
بہت سے شرائط عائد ہوتی ہيں ،انکے لئے اپنی عبادت گاہوں کا اندراج کرانا الزمی ہے اور عبادات کو صرف
اندارج کی گئی جگہوں تک ہی محدود رکھنا ہے۔ اس قانون کے تحت دوسرے عقائد کے لوگوں کا مسلمانوں کے بيچ
اپنے مذہب کی تبليغ کرنا يا ايسا کوئی بھی مواد فراہم کرنا جسکا مقصد "مسلمانوں کے عقيدے کو متزلزل" کرنا ہو،
ايک جرم ہے۔

پس منظر
مذہبی آزادی کی موجوده صورتحال کی تياری ميں الجيريا کی تاريخ اور نيشنل لبريشن فرنٹ )ايف ايل اين( اور اسالم
پسندوں کے بيچ اقتدار کی ج ّدوجہد نے ايک بہت ہی اہم رول ادا کيا ہے۔  1962ميں فرانس سے آزادی حاصل کرنے
سے ٹھيک پہلے ،اور اسکے بعد کی دہائی ميں استعمال ہونے والی سياسی تقريروں اور بيانات ميں الجيريا کی قوم
پرستی کو مسلم پہچان سے جوڑا گيا vاور سياسی ميدان ميں اس سے اسالم کو ايک ديرپا اور اہم اثر حاصل ہوا۔
آزادی کی پہلی تين دہائيوں تک ،الجيريا کی حکومت بہت حد تک سکيولر رہی۔ آئين کی دفعہ  2ميں اسالم کو رياست
کا مذہب viبتايا گيا ہے اور دفعہ  171کے تحت اسالمی قوانين viiپر رائے دينے کے لئے ايک اعلی مذہبی کونسل قائم
کی گئی ہے ،ليکن ليکن  1960اور  1970کے دوران صدر ہوری بومدين viiiکی قيادت ميں حکومت کے اندر سکيولر
اثر کافی مضبوط تھا۔ حکمراں ايف ايل اين غالب سياسی پارٹی تھی اور کسی بھی طرح کی سياسی مخالفت آئينی
طور پر ممنوع تھی ،يہاں تک کہ  1989ميں سياسی اصالحات کی آواز ميں ہونے والے احتجاج اپنے عروج پر پہنچ
گئے .ix۔ جس کے بعد پابندی ہٹالی گئی اور بہت سی نئی سياسی پارٹيوں کی تشکيل ہوئی ،ان ميں اسالمک سالويشن
فرنٹ )ايف آئی ايس( بہت تيزی کے ساتھ سب سے مقبول ترين سياسی پارٹی بن کر ابھری۔  1990ميں ،ميونسپل اور

صوبائی انتخابات ميں ،ايف آئی ايس کو اکثريت سے سيٹيں حاصل ہوئيں ،اور  1992کے پارليمانی انتخابات ميں
اسکا جيتنا بالکل طے تھا جب فوج نے اقتدار پر قبضہ کرليا اور پارليمنٹ اور ساتھ ہی ايف آئی ايس کو بھی تحليل
کرديا گياx۔ ملک پر حکمرانی کرنے کے لئے فوجی کمانڈروں نے ايک اعلی رياستی کونسل قائم کی۔ اس اقدام سے
باغی اسالمی گروپوں اور حکومت کے بيچ ايک دہائی تک جاری رہنے والی خانہ جنگی کی شروعات ہوئی جس
سے آبادی کے اوپر ايک بہت بﮍے پيمانہ پر تباہی خيز اّثرات مرتّب ہوئےxi۔  1992اور  1999کے بيچ ،جو اس خانہ
جنگی کے سب سے بدترين سال تھے ،الجيريا پر دہشت گردانہ حملوں ،بمباريوں اور بالامتياز تش ّدد کی يلغار رہی۔
سرکاری اہلکاروں کا اندازه ہے کہ اس م ّدت کے دوران  150،000الجيريائی موت کا شکار ہوئے .xii۔
 1995ميں انتخابات منعقد ہوئے ،ليکن ايف آئي ايس کو اس ميں شرکت سے باہر رکھا گيا۔۔ ليامين زيرول ،جو 1994
ميں اعلی رياستی کونسل کے سربراه چنے گئے تھے ،صدارت کا عہده جيت گئے۔  1999ميں زيرول نے استعفی
ديديا اور ايک اور صدارتی انتخاب کا اعالن کرديا۔ دوسرے ا ّميدواروں کے اپنا نام واپس لے لينے کے بعد ،فوج کی
حمايت سے کھﮍے ہونے والے ا ّميدوار عبدالعزيز بوتفليقہ بال مقابلہ چن لئے گئے 2004 ،ميں انھوں نے صدارتی
م ّدت دوسری مرتبہ بھی جيت لی.xiii۔  2008ميں بوتفليقہ نے آئين سے صدارتی م ّدت کی پابندی ہٹانے کے لئے
پارليمنٹ پر کاميابی کے ساتھ دباؤ ڈاال اور اسکے بعد اپريل  2009ميں وه تيسری م ّدت کے لئے بھی صدر منتخب
کرلئے گئے۔
بوتفليقہ کے زيرصدارت الجيريا ميں دہشت گردانہ تش ّدد ميں کمی آئی ہے ،اور ملک کے زياده تر حصّوں ميں
حفاظتی صورتحال مستحکم رہی ہے ،اگرچہ وقتا فوقتا حملے ابھی بھی ہوتے رہتے ہيں۔ حاالنکہ حکومت نے ملک
پر دوباره اپنا کنٹرول حاصل کرليا ہے ،ليکن خانہ جنگی کے بعد کے حاالت کے نتيجہ ميں اسالمی رجحانات اور
عمومی مذہبی کٹّرپن ميں اضافہ ہوا ہے ،نتيجتا حاليہ برسوں کے دوران اسکی وجہ سے مذہبی اقليتوں اور اسالم پر
عمل نہ کرنے والے مسلمانوں کی پکﮍدھکﮍ کو حوصلہ مالxiv۔ بوتفليقہ سياسی اسباب کی وجہ سے اسالم پسندوں کو
بھﮍکانے اور انھيں بﮍھاوا دينے کے لئے بھی تنقيد کا نشانہ بنے ہيں۔ اس اہم طبقہ کو خوش کرنے اور اس سے
مصالحت کرنے کی انکی کوششيں  2006کے اس چارٹر ميں ديکھی جاسکتی ہيں جسکے ذريعہ انھوں نے خانہ
جنگی کے دوران تش ّدد کا ارتکاب کرنے والے بہت سے لوگوں کو معافی کی ضمانت دی ،اسکے عالوه انھوں نے
پچھلے پانچ سالوں کے دوران ايسے نئے قانون متارف کرائے جن ميں مذہبی اقلّيتوں کو نشانہ بنايا گيا ہے اور
تعذيری قانون کی دفعہ  144دوسری ترميم کے تحت حال ہی ميں اخالقی نگرانی ” “moral policingکو نافذ کيا.xv۔
يہ اقدامات الجيريائی معاشره کے مغربی اطوار استعمل کرنے کے عمل کو روکنے کا کام ديتے ہيں تو کچھ دوسرے
لوگوں کے خيال ميں يہ نوآبادياتی دور کے فوری بعد پيدا ہونے والے اس طرز عمل کو ظاہر کرتے ہيں جکسے
تحت ہر نئی چيز سے خود کو روک کر رکھا جاتا تھا xviاسالم پسندوں کو دی گئی سياسی مراعات اور سياست کے
اندر مذہب کے عمومی استحصال سے مذہب کی آزادی اور اظہار رائے کی آزآدی پر مجموعی طور پر منفی اثر
مرتّب ہوئے ہيں۔ حاالنکہ اس ملک کے اندر کی صورتحال اس سلسلہ ميں ان دوسرے ممالک کے مقابلہ کے کہيں کم
ش ّدت رکھتی ہے جہاں مذہبی توہين کے قانون عمل ميں ہيں ،ليکن اليجير کے اندر مذہبی جرائم کی وجہ سے قانونی
کاروائيوں ميں ہونے واال حاليہ اضافہ تشويش کی ايک وجہ ہے۔

مذہبی توہين کے قوانين
الجيريا کی مذہبی توہين اور مذہبی توہين سے متعلّق دوسری قيود بہت سے قوانين کے اندر پائی جاتی ہيں ،حاالنکہ
مذہبی توہين مانے جانے والے زياده پر معامالت ميں شکنجہ کسنے کے لئے تعذيری قانون کی دفعہ  144ترميم  2کا
سب سے زياده استعمال کيا جاتا ہے۔ اس کے تحت نبی يا الّللہ کے کسی بھی رسول کی توہين کرنے يا لکھ کر ،خاکہ
سازی کے ذريعہ ،کسی اعالنيہ يا کسی بھی دوسرے ذريعہ سے اسالمی عقائد اور تعليمات کو بدنام کرنے پر کم سے
کم پانچ سال قيد کی سزا اور  50،000سے  100،000دينار ) US$680سے  US$1,360تک( تک کا جرمانہ لگايا
جاسکتا ہے”xvii۔ اس قانون پر اکثر اس وجہ سے تنقيد ہوئی ہے کہ يہ واضح نہيں ہے جسکی وجہ سے پوليس اور
عدليہ کے افسران کو اپنی مرضی سے اس قانون کی تعبير کرنے کی چھوٹ ہے xviii۔

بين االقوای قوانين کے ساتھ عدم مطابقت
مذہبی توہين اور شتم سے متعلّق الجيريائی قوانين انسانی حقوق کے بين االقوامی معياروں سے مطابقت نہيں رکھتے۔
تعذيری قانون کی دفعہ  144ترميم  2اور معلوماتی ضابطہ کی دفعہ  26اور  77پوليس افسران اور ججوں کو يہ
اختيار ديتی ہيں کہ وه سماج کے اوپر اپنے خود کے مذہبی نقطہ نظر کو الگو کريں ،اور اسالمی طرز عمل کی کم

سے کم کسی ايک صورت کو قانون کی طاقت ديںxix۔ ايسے معامالت بھی ہوئے ہيں جن ميں حکومت کے ذريعہ
منظور شده عقائد کے نظام سے اتّفاق نہ کرنے پر مسلمانوں کو بھی گرفتار کيا گيا ہے ،مثال جيسے رمضان کے
مہينہ کے دوران روزے نہ رکھنا۔ اس طرح کے واقعات نسبتا کم ہی ہيں ليکن حاليہ برسوں ميں انکی تعداد ميں
اضافہ ہوا ہے ،اور انکا موجود رہنا مذہبی آزادی اور عدم امتياز کے لئے ايک اچّھی عالمت نہيں ہے۔
انسانی حقوق کے کئی اہم معاہدوں ميں الجيريا بھی ايک فريق ہے ،جن ميں شہری و سياسی حقوق کا بين االقوامی
عہد ) ،(ICCPRاذيّت کے خالف يو اين کنوينشن ،عورتوں کے خالف سبھی طرح کے امتياز کے خاتمہ کے لئے يو
اين کنيونشن ) ،(CEDAWنسلی امتياز کے خاتمہ کے لئے بين االقوامی عہد ) ،(ICERDاور بچّوں کے حقوق سے
متعلّق عہد ) xx (CRCشامل ہيں۔ اسکے عالوه ،الجيريا کے پاس اقوام متّحده کی انسانی حقوق کميٹی کی سيٹ بھی
ہے ،جسکے تحت سبھی ممبران کے لئے يہ الزمی ہے کہ وه انسانی حقوق کا تحفّظ کرنے اور انھيں برقرار رکھنے
کے لئے اپنے عہد کی پابندی کا وعده کريں۔ الجيريا کے مذہبی توہين اور شتم سے متعلّق قوانين سے جن حقوق کی
خالف ورزی ہوتی ہے ان ميں سے اکثر انسانی حقوق کے عالمی اعالنيہ اور خود الجيريائی آئين ميں بھی موجود
ہيں۔

انسانی حقوق سے استفاده پر انکا اثر
اظہار رائے کی آزادی
اگرچہ الجيريا کے مذہبی توہين قانون کے تحت الئے جانے والے سبھی معامالت رائے اور اظہار کی آزادی کی
خالف ورزی کی طرف لے جاتے ہيں ،ليکن ان حقوق کو سب سے زياده نقصان ان قوانين سے پہنچتا ہے جنکا نشانہ
اخباری ميڈيا پر ہوتا ہے۔ ہفت روزه پينوراما کے ڈائريکٹر کمال بوساد ،اور ہفت روزه السفير اور اسکے مذہبی ذيلی
شماره الّرسالہ کے ايڈيٹر برکين بودرباال کو تعذيری ضابطہ کی دفعہ  144ترميم  2کے تحت فروری  2006ميں
گرفتار کيا گيا تھا۔ ان دونوں جريدوں کے ذريعہ پيغمبر مح ّمد کے متنازعہ کارٹون کو شائع کرنے کے بعد وزارت
برائے کميونيکيشن نے انکے خالف شکايت درج کی تھیxxi۔ حکومت نے پينوراما اور السفير کو بند کرديا تھا,xxii
ليکن دونوں صحافيوں کو اگلے مہينہ ہی رہا کرديا گيا تھا,xxiii
يو۔ايس اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کے مطابق 2006 ،ميں متنازعہ کارٹون کی اشاعت کے بعد ميڈيا ميں بہت سے دوسرے
لوگوں کے عہدوں کو گھٹا ديا گيا تھا ،انکو دوسری ذمہ دارياں تفويض کی گئيں يا پھر انکو اسکی وجہ سے مالزمت
سے ہی نکال ديا گيا تھا۔ مثال ،کينال الجيريا ٹيليويزن کے جنرل مينيجر لطفی شريط کا عہده گھٹا ديا گيا تھا ،متعلّقہ
واقعہ کو بتانے والے ايک بيان گو ) (narratorکو اسکی مالزمت سے برطرف کرديا گيا ،اور ٹيليويزن چينل ثالثہ
کے ڈائريکٹر ہوری خطير کو بھی انکی مالزمت سے برطرف کرديا گيا تھا.xxiv۔
مذہب کی آزادی
مسلمانوں اور غير مسلموں دونوں کی مذہبی آزادی پر الجيريا کے مذہبی توہين قوانين کے يکساں طور پر منفی اثرات
مرتّب ہوئے ہيں۔ حاليہ برسوں کے دوران رمضان کے مہينہ ميں روزے نہ رکھنے کے لئے بہت سے لوگوں کو
گرفتار کيا گيا ،حاالنکہ روزه اسالمی قانون کے تحت ہی ايک فريضہ ہے ،جبکہ الجيريائی قانون کے تحت ظاہری
طور پر ايسا کرنا ضروری نہيں ہے۔  2008ميں ،بسکرا قصبہ ميں چھ لوگوں کو صرف اسی مفروضہ جرم کے لئے
گرفتار کيا گيا تھا۔ ستمبر  2008ميں تعذيری ضابطہ کی دفعہ  144ترميم  2کے تحت انھيں مجرم پايا گيا ،اور ان ميں
سے ہر ايک کو چار سال قيد اور  100،000دينار جرمانہ کی سزا دی گئی.xxv۔ انھوں نے اس فيصلہ کے خالف اپيل
کی ،اور اسی سال اکتوبر ميں ايک اعلی عدالت نے اس فيصلہ کو الٹ ديا اور سبھی چھ استغاثہ کو بری کرديا۔
يہ کيس بعض الجيريائی ارباب اقتدار کے ذريعہ دفعہ  144ترميم  2کی ايک خطرناک اور بھاری ترجمانی کے
رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔ جيسا کہ مشاہدين ميں سے ايک کا کہنا تھا ،کہ " اسالمی تعليمات کا مذاق اڑانے کے نام
پر ہی لوگوں کو جرم ميں ماخوذ کيا گيا ،جب کہ کوئی ايسی شہادت موجود نہيں تھی کہ انھوں نے مذاق اڑايا تھاxxvi۔
ايک الجيريائی ادراريہ نگار کی دليل تھی کہ "اس طرح کی مثال خطرناک ہے" اس سے دوسری خالف ورزيوں کے
دروازے کھلتے ہيں۔ اس بات کا تصوّر کيا جاسکتا ہے کہ کل کو کوئی جج جمعہ کی نماز کے دوران گليوں سے
گرفتار کئے گئے لوگوں کو صرف اسلئے جرم ميں ماخوذ قرار ديدے کہ نماز کے دوران وه مسجد ميں موجود نہيں

تھے"xxvii۔ حال کے ہی ايک دوسرے تازه ترين واقعہ ميں ،دو مسلمانوں ،ضميلہ صالحی اور انکے ايک بھائی کو
 2009ميں الجيرس ميں مذہبی توہين قانون کے تحت اور رمضان کے روزے کے دوران دن کے اوقات ميں کھانے
کے لئے گرفتار کيا گيا تھا۔ ان دونوں کو ہی چند دنوں کے اندر رہا کرديا گيا ،اور انکے خالف لگے الزامات ہٹالئے
گئے تھے ،نيچے اسے مزيد تفصيل سے بتايا گيا ہے۔
بھيد بھاؤ سے آزادی
الجيريا کے مذہبی توہين اور شتم سے متعلّق قوانين اپنے مشموالت اور اپنے اثرات دونوں کے لحاذ سے امتياز پر
مبنی ہيں۔ مثال کے طور پر ،دفعہ  144ترميم  2ميں صرف اسالمی مذہبی شخصيات کو ہی توہين سے تحفّظ فراہم کيا
گيا ہے۔ اس طرح کے تحفّظات دوسرے مذاہب کو فراہم نہيں کئے گئے ہيں۔ اس قانون کا استعمال عام طور پر عقائد
کی مخالفت اور مسلمانوں کے درميان اسالم پر عمل نہ کئے جانے کی صورت ميں کيا جاتا ہے ،ليکن اسکا استعمال
عيسائيوں کے خالف بھی کيا گيا ہے۔ الجيريا کے عيسائی سماجی سطح پر اميتاز کا شکار ہوتے ہيں ،اور  2003ميں
مذہب يا عقيدے کی آزادای کے حق کے بارے ميں اقوام متّحده کی ايک خصوصی رپورٹ ميں يہ کہا کہا گيا تھا کہ،
"يہ سوچ ايک عام رجحان ہے کہ سبھی الجيريائی مسلمان ہيں اور سبھی عيسائی غيرملکی ہيں جو الجيريا ميں ره
رہے ہيں۔"xxviii۔  2006ميں بنايا گيا قانون جسکے تحت غير مسلموں کی عبادت کو ضابطہ ميں اليا گيا ہے،
آرڈينينس نمبر  03-06اور اسکے بعد  2008سے اسکے نافذ ہونے کے بعد سے مذہبی تقسيم اور ش ّدت اختيار کرگئی
ہے۔
الجيريا کے اندر قانونی کاروائيوں کا سب سے زياده سامنا کرنے والے عيسائی راشد صغير پر دفعہ  144ترميم 2
اور  2006کے آرڈينينس xxixکے تحت تين مرتبہ مذہبی جرائم کے الزامات عائد کئے گئے اور ان پر مقدمہ چاليا گيا۔
آرڈينينس  03-06کے تحت دوسرے عيسائيوں کو بھی اسی طرح نشانہ بنايا گيا ہے۔
بنا قانونی جواز گرفتاری اور قيد سے آزادی
حاالنکہ بنا قانونی جواز گرفتاری اور قيد ميں رکھے جانے کی آئين نے ممانعت کی ہے  ،ليکن ملزموں کو غير
قانونی م ّدت تک قيد ميں رکھے جانے کی اکثر رپورٹيں سامنے آتی ہيں xxxiجن ميں سے کچھ معامالت مذہبی توہين
کے بھی ہوتے ہيں۔
xxx

رمضان کے روزوں کی خالف ورزی کرنے کے جرم ميں ضميلہ صالحی اور انکے بھائی کو  2009ميں گرفتار
کئے جانے کے بعد مختصر م ّدت کے لئے الحرّاش جيل ميں قيد رکھا گيا تھاxxxii۔ سادے کپﮍوں ميں ملبوس پوليس
والے جب انکی طرف بﮍھے اور انھيں گرفتار کيا اس وقت وه مبيّنہ طور پر اپنی ذاتی کار ميں تھےxxxiii۔ انکے
والدين نے الجيريا کی ايک معتبر غير سرکاری تنظيم ) (NGOالجيرين ليگ فار د ڈيفينس آف ہيومن رائٹس
) (LADDHسے رابطہ کيا ،ليکن اس سے پہلے کہ کسی طرح کی قانونی درخواست دائر کی جاتی ان دونوں کو
غير متوقّع طور پر رہا کرديا گيا۔ بظاہر يہ کيس ہٹاليا گيا اور ايک اعلی افسر کے احکامات پر پوليس فائلوں سے
اسکو فورا ہی حذف کرديا گياxxxiv۔ حاالنکہ دونوں ہی قيديوں کو باضابطہ گرفتار کيا گيا تھا اور جيل بھيجے جانے
سے پہلے ان پر الزامات عائد کئے گئے تھے ،رہائی کے لئے انھيں کسی بھی طرح کی ضابطہ کی کاروائی سے
نہيں گزرنا پﮍاxxxv۔
ايک دوسرے معاملہ ميں ستمبر  2008ميں رمضان کے دوران سگريٹ نوشی کرنے پر ملزمين ٹی مصطفی ،ايم
فريد ،ٹی حسين اور ايس سعيد کو گرفتار کيا گيا اور ان پر مقدمہ چاليا گيا۔ دفعہ  144ترميم  2کے تحت انھيں مجرم
پايا گيا اور انھيں تين سال قيد اور  100،000دينار جرمانہ کی سزا ہوئيxxxvi۔ نومبر  2008ميں ايک اپيل عدالت نے
اس فيصلہ کو پلٹ ديا ،عدالت نے سعيد کو رہا کرديا اور اور باقی تينوں کی سزا کو گھٹا کر  2ماه يا انکے ذريعہ
جيل ميں پوری کی گئی م ّدت تک محدود کرديا xxxviiکيونکہ اپنے مقدمہ کی کاروائی کے دوران ان لوگوں کو الحراش
جيل ميں  60دنوں تک قيد ميں رکھا گيا تھاxxxviii۔ انھيں جس جرم کے لئے گرفتار کيا گيا اور قيد ميں رکھا گيا تھا وه
بنا دليل کوئي جائز جرم نہيں تھا ،اور بنا جواز قيد ميں رکھنے کی ممانعت کی ممکنہ خالف ورزی کی طرف اشاره
ديتا ہے۔ مجرموں کی نمائندگی کرنے والے ايک وکيل نے سوال اٹھايا تھا کہ "ايک سگريٹ پينے سے اسالم کی
اہميت کيسے کم ہوسکتی ہے"xxxix۔ ايک دوسرے مشاہد نے اس کيس کو موجوده دور کا جادوئی شکار قرار دياxl۔

مناسب طريقئہ کار  Due Processکا حق
الجيريا کے مذہبی توہين اور شتم قانون کے تحت الئے گئے معامالت ميں کچھ ايسی مثاليں بھی سامنے آئی ہيں جن
ميں منصفانہ مقدمہ اور مناسب قانونی طريقئہ کار کے حقوق کی خالف ورزياں ظاہر ہوئی ہيں۔ ملزموں کو مبيّنہ
طور پر بنا کسی شہادت کے فوری مقدمات چال کر مجرم ثابت کرديا گيا اور انھيں صرف اپيل کرنے پر رہا کيا گيا۔
xli
مثال کے طور پر ،رمضان کے دوران تاش کھيلنے اور کھانے کے لئے گرفتار کئے گئے  6افراد کے کيس ميں
اپيل سننے والے جج نے يہ دليل دی کہ انھيں ابتداء ميں ہی مجرم ثابت کردئے جانے سے مذہب يا عقيدے کی آئينی
ضمانت کی خالف ورزی ہوئی ہے ،xliiاور پريس ميں اس مقدمہ کو "جلدبازی ميں کيا گيا اور اجتماعی" قرارديا گيا
ايک ايسا مقدمہ جس ميں سرے سے کسی طرح کا کوئی ثبوت ہی نہيں تھا۔xliii۔ انسانی حقوق کے ايک ماہر کا کہنا
تھا کہ "]مقدمہ کے بعد[ دس دنوں سے بھی کم کے اندر ،اتنی جلدی اپيل کی تاريخ طے کردينے کا فيصلہ يہ ظاہر
کرتا ہے ،کہ عدالت نے اپنی غلطی تسليم کرلی ہےxliv۔
مناسب قانونی طريقہ کار کی خالف ورزی ضميلہ صالحی اور انکے بھائی کے معاملہ ميں بھی ديکھی گئی تھی،
جنھيں انکی گرفتاری کے بعد مبيّنہ طور پر پوليس کے ذريعہ خوف زده کيا گيا تھا اور ڈرايا دھمکايا گيا تھا.xlv۔ ميڈيا
سے بات کرتے ہوئے ،صالحی نے بتايا" ،انھوں نے ميرے بھائی سے بہت ہی ڈرانے اور دھمکانے والے انداز ميں
پوچھا کہ اس نے روزه کيوں نہيں رکھا"xlvi۔ پوچھ تاچھ کے دوران ،صالحہ نے عربی ميں لکھے ايک بيان پر
دستخط بھی کئے ،جبکہ وه عربی زبان پﮍھنا نہيں جانتی ہيں ،جس ميں لکھا ہوا تھا کہ انھوں نے دن کی روشنی ميں
ايک عوامی چوراہے پر خوردونوشت کا استعمال کيا ،جبکہ حقيقتا وه اپنی ذاتی کار کے اندر تھيںxlvii۔
مذہبی توہين اور دوسرے مذہبی الزامات کے لئے غائبانہ مقدمات ) (trials in absentiaکے استعمال سے منصفانہ
مقدمہ کے حق کی خالف ورزی کو بھی بﮍھاوا مل سکتا ہے ،خاص طور پر وه حق جو  ICCPRکی دفعہ (d) 14.3
کے تحت ہے۔ الجيريائی قانون کے تحت استغاثہ کو غائبانہ مقدمات کے فيصلوں کے بارے ميں اطّال دی جاسکتی ہے
اور اگر  10دنوں کے اندر اندر اس فيصلہ کو چيلنج نہ کيا جائے يا اسکی "مخالفت" نہ کی جائے تو يہ فيصلہ حتمی
ہوجاتا ہےxlviii۔ اقوام متّحده کی انسانی حقوق کی کميٹی نے يہ واضح کرديا ہے کہ بين االقوامی قانون کے تحت
غائبانہ مقدمات چالنے کی اجازت ہے ليکن ايسا صرف استثنائی صورتوں ميں ہی کيا جانا چاہئے اسے روايت نہ بنايا
جائے ،اور يہ مقدمات صرف مخصوص شرائط کے تحت ہی چالئے جائينگے .xlixمثال جيسے عدالت کو چاہئے کہ
وه مقدمہ کی تاريخ اور جگہ کے بارے ميں استغاثہ کو اطّالع دينے کے لئے معقول کوشش کرے اور اس ميں
شريک ہونے کی اس سے درخواست کرے.l۔
راشد صغير ،يوسف الرّحمن ،اور حامد رمضانی پر تعذيری ضابطہ کی دفعہ  ،144ترميم  2کے تحت جنوری 2008
ميں غائبانہ مقدمہ چاليا گيا تھا اور انھيں تين سال قيد اور  50،000دينار کا جرمانہ کيا گيا تھا .li۔ ان پر ايک عيسائی
نومسلم خمومہ لعيد کے ذريعہ اسالم اور پيغمبر مح ّمد کی توہين کرنے کا الزام لگايا گيا تھا ،يہ نو مسلم ان سے مبيّنہ
طور پر اسلئے خلش رکھتا تھا کيونکہ انھوں نے ش ّدت پسند اسالمی گروپوں سے تعلّق رکھنے کی وجہ سے اس سے
بات چيت ختم کردی تھیlii۔ استغاثہ کے فريقوں نے  10روز کے اندر اندر اس فيصلہ کو چيلنج کيا ،اور اکتوبر
 2008ميں اس کيس کی پھر سے سنوائی ہوئی اور سبھی تينوں افراد کو بری کرديا گيا.liii۔ صغير کے مطابق ،دونوں
ہی مقدمات ميں انھيں يا استغاثہ کے دوسرے فريقوں ميں سے کسی کو بھی عدالت کی طرف سے کبھی کوئی سمن
موصول نہيں ہوئے اور نہ ہی انھيں اس بات کا کوئی علم تھا کہ انکے خالف کوئی عدالتی کاروائي ہوئی ہے جب
تک کہ انھيں عدالتی فيصلہ کے بارے ميں مطّلع نہ کرديا گيا۔
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معامالت ميں استغاثہ کو بنا کسی جواز کے گرفتاری اور غير منصفانہ مقدمات کا بھی سامنا کرنا پﮍا۔ تاہم ،ان قانونوں
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دونوں کے لئے مذہب يا عقيدے کی آزادی کی خالف ورزی ہے۔ تاہم الجيريا ميں ابھی بھی ان دوسرے ممالک کے
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عيسائيوں اور ان مسلمانوں کو قانونی طور پر خوفزده کرنے کے معاملہ ميں حاليہ اضافہ ،جنھيں نيک نہيں سمجھا
جاتا ،ايک تشويشناک رجحان ہے جسکا مقصد مسلمانوں کے بيچ عقائد کے اختالف کو خاموش کرنا اور عيسائيوں
اور غير مسلموں کو ڈرانا دھمکانا اور انھيں خوفزده کرنا ہے۔
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ﻣﺼﺮ
ﺗﻌﺎرف
ﻣﺼﺮ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﭘﻨﮯ ﺷﮩﺮﻳﻮں ﮐﯽ ﺗﻘﺮﻳﺮ ،اﻇﮩﺎر راﺋﮯ اور ﻧﻈﺮﻳہ ﮐﯽ ازادﯼ ﭘﺮ ﻏﻴﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺳﺨﺖ اور ﮐﭽﻠﻨﮯ
واﻟﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﻳﺎں ﻋﺎﺋﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اﻳﮏ ﻟﻤﺒﮯ ﻋﺮﺻہ ﺳﮯ ﺗﻨﻘﻴﺪ ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ رﮨﯽ ﮨﮯ۔ ﺑﺎوﺟﻮد اﺳﮑﮯ ﮐہ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﺁﺋﻴﻦ
ﻣﻴﮟ ﺗﻘﻴﺮﻳﺮ ﮐﯽ ﺁزادﯼ ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﺗﻌﺬﻳﺮﯼ ﺿﺎﺑﻄہ ) (EPCﮐﯽ رو ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﻣﺬﮨﺒﯽ
ﺗﻮﮨﻴﻦ ﻳﺎ ﺷﺘﻢ ﮐﺎ ارﺗﮑﺎب ﮐﺮﻧﺎ ،ﺻﺪر ﮐﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﺮﻧﺎ ،اﻳﺴﯽ ﺧﺒﺮﻳﮟ ،اﻋﺪادوﺷﻤﺎر ﻳﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻬﻴﻼﻧﺎ ﺟﺲ ﺳﮯ دوﺳﺮے
ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﻴﮟ ﻣﺼﺮ ﮐﯽ ﺳﺎﮐﻪ ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﮩﻨﭻ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور ﻳﺎ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﯽ ﺗﻨﻘﻴﺪ ﮐﺮﻧﺎ ،ﻣﺠﺮﻣﺎﻧہ ﻋﻤﻞ ﮐﮯ داﺋﺮﮦ ﻣﻴﮟ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﺳﯽ
ﻃﺮح۔ ﺻﺤﺎﻓﻴﻮں اور ﻧﺎﺷﺮﻳﻦ ﮐﮯ ﮐﺎم ﭘﺮ ﺑﻬﯽ ﺳﺨﺖ ﻃﺮح ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﻳﺎں ﻋﺎﺋﺪ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ اﻧﺪر اﻳﺴﮯ ﺑﮩﺖ
ﺳﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﺁزادئ اﻇﮩﺎر ﭘﺮ ﻗﻴﻮد ﻟﮕﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،ﻟﻴﮑﻦ اس ﺑﺎب ﻣﻴﮟ ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ
ﺑﺎت ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮕﯽ ﻳﺎ ﭘﻬﺮ ان ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﺎت ﮐﯽ ﺟﺎﺋﮕﯽ ﺟﻦ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ اﻓﺮاد ﭘﺮ ﺑﺸﻤﻮل ارﺗﺪاد ،ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺟﺮاﺋﻢ ﮐﺎ اﻟﺰام
ﻟﮕﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺼﺮ ﮐﺎ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن  EPCﮐﮯ ﺁرﭨﻴﮑﻞ  (f)98ﻣﻴﮟ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ،ﺟﺒﮑہ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ اﻳﺴﮯ دوﺳﺮے ﺁرﭨﻴﮑﻞ ﺑﻬﯽ ﻣﻮﺟﻮد
ﮨﻴﮟ ﺟﻮ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻠﻮں ﮐﻮ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧہ ﻗﺮار دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ اس ﺳﮯ ﺑﻬﯽ زﻳﺎدﮦ ﻓﮑﺮﻣﻨﺪﯼ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻋﺪﻟﻴہ ﮐﮯ ﻧﻈﺎم
ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﺣﺴﺒہ ﮐﺎ اس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﮨﮯ ،ﺣﺴﺒہ اﻳﮏ اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻮل ﮨﮯ ﺟﺴﮑﮯ ﺗﺤﺖ اﻳﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن دوﺳﺮے
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﺎرواﺋﻲ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اﮔﺮ اﺳﮯ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اس ﺷﺨﺺ ﻧﮯ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺧﻼف ورزﯼ ﮐﯽ ﮨﮯ۔ اس
ﻃﺮح ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﯽ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻨﻴﺎد ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﮐﮯ ﻓﻴﺼﻠﻮں ﺳﮯ اﻳﺴﯽ ﻧﻈﻴﺮﻳﮟ
ﻗﺎﺋﻢ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻴﮟ ﺟﮑﻨﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺣﺴﺒہ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠﮯ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﻣﻴﮟ داﺋﺮ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔

ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ
 1922ﻣﻴﮟ ﻣﺼﺮ ﮐﯽ ﺁزادﯼ ﺳﮯ ﻟﻴﮑﺮ ﺷﮩﻨﺸﺎﮨﻴﺖ ﮐﺎ ﺧﺎﺗﻤہ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ  1952ﮐﯽ ﻓﻮﺟﯽ ﺑﻐﺎوت ﺗﮏ ،ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﭘﺎرﭨﻴﻮں ﮐﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮨﻮﺋﯽ ،ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻬﯽ ﮨﮯ ،ﺟﻮ  1921ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﻗﻴﺎم ﮐﮯ وﻗﺖ ﺳﮯ ﮨﯽ ﻣﺼﺮ
ﮐﯽ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﻴﮟ ﺗﻨﺎؤ ﮐﺎ اﻳﮏ ﺑﮩﺖ ﺑﮍا ذرﻳﻌہ رﮨﯽ ﮨﮯ۔ ﻟﻴﻔﭩﻴﻨﻴﻨﭧ ﮐﺮﻧﻞ ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨّﺎﺻﺮ ﻧﮯ  1952ﻣﻴﮟ اﭘﻨﯽ ﻗﻴﺎدت ﻣﻴﮟ
ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﻓﻮﺟﯽ ﺑﻐﺎوت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ  1970ﻣﻴﮟ اﭘﻨﯽ ﻣﻮت ﺗﮏ اس ﻣﻠﮏ ﭘﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﯽ۔  1954ﻣﻴﮟ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﮐﮯ
اﻳﮏ ﻓﺮد ﻧﮯ اﻧﮑﺎ ﻗﺘﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﺟﺴﮑﮯ ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻮں ﻧﮯ ﭘﻮرے ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ اس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﯽ ﭘﮑﮍدهﮑﮍ ﺷﺮوع ﮐﺮادﯼ
اور اﺳﮑﮯ ﮨﺰاروں ﻣﻤﺒﺮوں ﮐﻮ ﺟﻴﻠﻮں ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ،اﺳﮑﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﮯ ﮨﯽ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﻧﺎم ﻧﮩﺎد اﻧﺘﮩﺎﭘﺴﻨﺪوں ﮐﮯ ﺧﻼف ﻇﻠﻢ
ﮐﯽ اﻳﮏ ﻟﻤﺒﯽ ﻣﮩﻢ ﮐﯽ ﺷﺮوﻋﺎت ﮨﻮﺋﯽ1۔
ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﻣﻮﺟﻮدﮦ ﺳﺮﺑﺮاﮦ رﻳﺎﺳﺖ ،ﺻﺪر ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرﮎ اﺳﻼم ﭘﺴﻨﺪوں ﮐﮯ ذرﻳﻌہ  1981ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﭘﻴﺶ رو اﻧﻮر اﻟﺴّﺎدات
ﮐﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺳﮯ ﮨﯽ اﻗﺘﺪار ﻣﻴﮟ ﮨﻴﮟ۔  1990ﻣﻴﮟ اور  2000ﮐﯽ ﺷﺮوﻋﺎت ﻣﻴﮟ اﺳﻼم ﭘﺴﻨﺪوں ﮐﮯ ﺣﻤﻠﮯ اﮐﺜﺮو ﭘﻴﺸﺘﺮ
ﮨﻮﻧﮯ ﻟﮕﮯ ،اور اﺳﮑﮯ ﺟﻮاب ﻣﻴﮟ اﺳﻼم ﭘﺴﻨﺪوں ﮐﮯ ﺧﻼف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺑﮍے ﭘﻴﻤﺎﻧہ ﭘﺮ اﻳﮏ ﺑﺎر ﭘﻬﺮ ﺳﮯ ﺳﺨﺖ ﭘﮑﮍ
دهﮑﮍ ﺷﺮوع ﮨﻮﺋﯽ۔ ﮨﺰاروں ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻮاز ﮐﮯ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮﮐﺮ ﻗﻴﺪ ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ،اور ﻣﻠﮏ ﮐﯽ ﻏﻴﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻳﺎ ﻓﻮﺟﯽ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﮐﺎ ﺧﻮب ﮐﻬﻞ ﮐﺮ ﻏﻠﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ2۔ ﺁج – ﺟﻨﮕﺠﻮ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت دﻳﮕﺮ – دوﻧﻮں ﻃﺮح ﮐﮯ اﺳﻼم
ﭘﺴﻨﺪوں ﮐﻮ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺟﺎرﮨﺎ ﮨﮯ اور ﻣﺼﺮﯼ اﻓﺴﺮان ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺁزاداﻧہ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﭘﺮ ﮐﮍﯼ ﻧﻈﺮ رﮐﻪ
رﮨﮯ ﮨﻴﮟ اور اﺳﮯ ﺧﺘﻢ ﮐﺮرﮨﮯ ﮨﻴﮟ۔  1960ﻣﻴﮟ اﺳﻼم ﭘﺴﻨﺪوں ﮐﻮ ﺟﺲ ﻣﺨﺼﻮص اﻣﺘﻴﺎز ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا ﺗﻬﺎ وﮦ ﺁج ﮐﮯ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺼﺮ ﻣﻴﮟ ﮐﭽﻪ ﺣﺪ ﺗﮏ اﺑﻬﯽ ﺑﻬﯽ ﺟﺎرﯼ ﮨﮯ۔ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ،ﮨﻴﻮﻣﻦ راﺋﭩﺲ واچ ﮐﯽ رﭘﻮرٹ ﻣﻴﮟ ﻳہ ﮐﮩﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ
ﮐہ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم ﭘﺴﻨﺪوں ﮐﻮ زﻳﺎدﮦ ﻣﺪّت ﺗﮏ ﭘﮑﮍ ﮐﺮ ﻗﻴﺪ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﺘﯽ ﮨﮯ اور اﻧﮑﮯ ﺧﻼف زﻳﺎدﮦ ﺳﺨﺖ ﺳﺰاؤں ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﺮﺗﯽ ﮨﮯ 3۔
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اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﭘﺮ  1954ﺳﮯ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻋﺎﺋﺪ ﮨﮯ اور اﺳﮑﮯ ﻟﻴﮉروں ﮐﻮ وﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ رﮨﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺗﺎﮨﻢ ﻏﻴﺮ
ﺳﺮﮐﺎرﯼ ﻃﻮر ﭘﺮ اس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﻮ ﺑﺤﻴﺜﻴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ  1970ﺳﮯ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻴﺎ ﺟﺎرﮨﺎ ﮨﮯ4۔  2005ﮐﮯ ﭘﺎرﻟﻴﻤﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻴﮟ
اﻧﻬﻴﮟ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺋﯽ اور  444ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻧﻬﻴﮟ  88ﺳﻴﭩﻴﮟ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﻬﻴﮟ ﺟﺲ ﺳﮯ وﮦ ﺣﮑﻤﺮاں ﻧﻴﺸﻨﻞ
ڈﻳﻤﻮﮐﺮﻳﭩﮏ ﭘﺎرﭨﯽ 5ﮐﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﻣﻴﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺑﮍا ﺑﻼﮎ ﺑﻦ ﮐﺮ اﺑﻬﺮﯼ6۔ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﮐﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ اﻣّﻴﺪواروں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ
ﻣﮩﻢ ﻣﻴﮟ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺎ ﻧﻌﺮﮦ "اﺳﻼم ﮨﯽ ﺣﻞ ﮨﮯ" اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻴﺎ ،اور ﻳہ واﺿﺢ ﮐﺮدﻳﺎ ﮐہ اﻧﮑﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺲ ﺳﮯ ﮨﮯ7۔
ﮐﭽﻪ ﻟﻮﮔﻮں ﻧﮯ اس وﺟہ ﺳﮯ ﻳﮩﺎں ﺗﮏ ﮐﮩہ دﻳﺎ ﮐہ ﻣﺼﺮ ﮐﺎ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻨﻈﺮﻧﺎﻣہ اﻧﺪروﻧﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﮨﮯ۔ ﺗﺒﺼﺮﮦ ﻧﮕﺎروں
ﻧﮯ اﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﮐﮯ ﺣﻖ ﻣﻴﮟ ﺑﮍهﺘﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﻮ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرﮎ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﺳﺒﻬﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﺰب اﺧﺘﻼف
ﺗﺤﺮﻳﮑﻮں ﮐﻮ ﮐﭽﻞ دﻳﻨﮯ ﺳﮯ ﻣﻨﺴﻮب ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ،ﮐﻴﻮﻧﮑہ اس ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺧﻼ ﭘﻴﺪا ﮨﻮا ﺟﺴﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ ادارے ﭘﻮرا ﮐﺮرﮨﮯ
ﮨﻴﮟ:
ﻣﺼﺮﯼ ﺣﮑﻤﺮان ﻃﺒﻘہ ﺟﻴﺴﮯ ﺟﻴﺴﮯ اﻗﺘﺪار ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻀﺒﻮط ﮐﺮﺗﺎ ﺟﺎرﮨﺎ ﮨﮯ ،وﻳﺴﮯ وﻳﺴﮯ ﻳہ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻳﮏ ﻧﻴﺎ ﻣﻘﺎم اور ﻧﺌﮯ ﺳﺎﻣﻌﻴﻦ ﺑﻬﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﺟﺎرﮨﺎ ﮨﮯ ﺟﮩﺎں وﮦ اﭘﻨﮯ ﺧﻮد ﮐﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ اﻳﺠﻨﮉا ﮐﻮ
ﺑﮍهﺎوا دے ﺳﮑﻴﮟ۔ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﮐﯽ ﺑﺎت ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﻋﻮام ﮐﻮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﮕہ دﻳﻨﮯ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﮐﺮ ﻣﺼﺮﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻋﻮاﻣﯽ داﺋﺮﮦ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﮯ اﻧﺪر اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮں ﮐﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﻮ اور زﻳﺎدﮦ ﺗﻘﻮﻳﺖ دے رﮨﯽ ﮨﮯ ،اور اﺳﮑﮯ ﻧﺘﻴﺠہ
ﻣﻴﮟ ﻳہ اﭘﻨﮯ ﮐﻨﭩﺮول ﮐﺎ اﻳﮏ ﺑﮍا ﺣﺼّہ اﻧﮑﮯ ﺣﻮاﻟﮯ ﮐﺮرﮨﯽ ﮨﮯ8۔
ﮐﭽﻪ ﺗﺠﺰﻳہ ﻧﮕﺎروں ﻧﮯ ﻳہ ﻧﻮٹ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮ دﻳﮑﻬﺘﮯ وﻗﺖ ﻋﺪﻟﻴہ اور ﻋﺎﻣﻠہ ﮐﮯ ﺑﻴﭻ
اﻳﮏ دﮐﻬﺎﺋﯽ دﻳﻨﮯ واﻻ ﺗﻨﺎؤ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ9۔ اس ﻃﺮح ﮐﮯ ﻗﺮﻳﺐ ﻗﺮﻳﺐ ﮨﺮ اﻳﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﻴﮟ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﻧﮯ ﻗﺮﺁن اور ﺷﺮﻳﻌﺖ
)اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن( ﮐﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ ﻗﺪاﻣﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻃﺮﻳﻘہ اﭘﻨﺎﻳﺎ۔ اس ﻃﺮح ﮐﮯ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﻮ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ
ﻣﺒﺎرﮎ ﮐﯽ دﻟﭽﺴﭙﯽ ﺑﮩﺖ ﮐﻢ دﮐﻬﺎﺋﯽ دﻳﺘﯽ ﮨﮯ ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ ﻣﺬﮨﺒﯽ اداروں ﮐﻮ اﻳﺴﺎ ﮐﺮﺗﮯ رﮨﻨﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﺑﻬﯽ دﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ،
ﺟﻴﺴﺎ ﮐہ اﻻزهﺮ ﻳﻮﻧﻮرﺳﭩﯽ ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ اﺣﺘﺴﺎﺑﯽ ﮐﺮدار ) (censorship roleﺳﮯ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟﺴﮑﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻧﻴﭽﮯ
ذﮐﺮ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﺎﮨﺮﻳﻦ ﻧﮯ اس ﻃﺮف ﺑﻬﯽ ﺗﻮﺟّہ دﻻﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﭘﭽﻬﻠﯽ دو دﮨﺎﺋﻴﻮں ﻣﻴﮟ ﺣﺴﺒہ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎ اﻳﮏ
ﺗﺎﻧﻨﺎ ﺑﻨﺪه ﮔﻴﺎ اور ﻳہ اس ﺑﺎت ﮐﺎ اﺷﺎرﮦ ﮨﮯ ﮐہ ﮐﺲ ﻃﺮح ﻋﺪﻟﻴہ اور ﺳﻤﺎج دوﻧﻮں ﮐﮯ اوﭘﺮ ﻗﺪاﻣﺖ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﺬﮨﺒﯽ اداروں ﮐﺎ اﺛﺮ
ﺑﮍهﺘﺎ ﭼﻼ ﺟﺎرﮨﺎ ﮨﮯ10۔
اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐہ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻦ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن اور اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﭘﺮ اﻧﮑﮯ اﺛﺮات ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﻴﺎ ﺟﺎﺋﮯ ﻳہ ﺟﺎن ﻟﻴﻨﺎ ﺑﮩﺖ
ﮨﯽ ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﺁﺋﻴﻦ ﻣﻴﮟ اﻳﺴﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ دوﺳﺮﯼ ﺁزادﻳﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوﮦ ﻣﺬﮨﺐ اور
اﻇﮩﺎر ﮐﯽ ﺁزادﯼ ﮐﮯ ﻣﺴﺌﻠہ ﺳﮯ ﻧﭙﭩﺎ ﺟﺎﺋﮯ۔ ﺁرﭨﻴﮑﻞ " 46ﻋﻘﻴﺪے ﮐﯽ ﺁزادﯼ اور ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﻴﮟ ﻻﻧﮯ ﮐﯽ ﺁزادﯼ"
ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ دﻳﺘﺎ ﮨﮯ"۔ ﺁرﭨﻴﮑﻞ  47ﻣﻴﮟ ﻧﻈﺮﻳہ ﮐﯽ ﺁزادﯼ ﮐﻮ ﺗﺤﻔّﻆ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ،اور اﺳﯽ ﻃﺮح ﺁرﭨﻴﮑﻞ  48ﻣﻴﮟ ﭘﺮﻳﺲ،
ﭘﺮﻧﭩﻨﮓ ،اﺷﺎﻋﺖ اور ﻋﻮاﻣﯽ ﻣﻴﮉﻳﺎ ﮐﻮ ﺁزادﯼ دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ،اس ﺁرﭨﻴﮑﻞ ﻣﻴﮟ اﺧﺒﺎرات ﭘﺮ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﻳﺎ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻃﺮﻳﻘﻮں
ﺳﮯ اﻧﮑﻮ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﻄّﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮨﮯ"11۔ اﺳﮑﮯ ﻋﻼوﮦ ﺁرﭨﻴﮑﻞ  40ﻣﻴﮟ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ اﻣﺘﻴﺎز
ﺳﮯ ﺁزادﯼ ﮐﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ دﯼ ﮨﮯ ،ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﮩﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ :ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮟ ﺳﺒﻬﯽ ﺷﮩﺮﯼ ﺑﺮاﺑﺮ ﮨﻴﮟ۔ اور اﭘﻨﯽ ﺟﻨﺲ ،ﻧﺴﻞ،
زﺑﺎن ،ﻣﺬﮨﺐ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪے ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺑﻨﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﻴﺪ ﺑﻬﺎؤ ﮐﮯ اﻧﮑﻮ ﻣﺴﺎوﯼ ﻋﻮاﻣﯽ ﺣﻘﻮق اور ذﻣّہ دارﻳﺎں ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻴﮟ۔"12
ﺗﺎﮨﻢ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﯽ ﻳہ ﺳﺒﻬﯽ دﻓﻌﺎت دﻓﻌہ  2ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻣﻼ ﮐﺮ ﭘﮍهﯽ ﺟﺎﺋﻨﮕﯽ ،ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﮐﮩﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ "رﻳﺎﺳﺖ ﮐﺎ ﻣﺬﮨﺐ اﺳﻼم
ﮨﮯ"۔۔۔۔۔اور ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎزﯼ ﮐﺎ اﺻﻞ ذرﻳﻌہ اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻮل ﻗﻮاﻧﻴﻦ )ﺷﺮﻳﻌﺖ( ﮨﻴﮟ۔"13۔ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﺮ اﺗﻨﺎ زﻳﺎدﮦ زور دﻳﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﻣﺼﺮ
ﮐﮯ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ،اور اﺳﮑﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻋﺪم روادارﯼ ﮐﺎ ﻣﺎﺣﻮل ﺑﻬﯽ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﻴﺴﺎ ﮐہ
اﻳﮏ ﺗﺒﺼﺮﮦ ﻧﮕﺎر ﮐﺎ ﮐﮩﻨﺎ ﮨﮯ ،ﺁرﭨﻴﮑﻞ  2ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺳﻤﺎج ﮐﮯ اﻧﺪر ﻃﺎﻗﺖ ﮐﮯ رﺷﺘہ ﮐﻮ ﺑﻨﺎﻧﮯ اور اﺳﮯ ﺑﺮﻗﺮار رﮐﻬﻨﮯ
ﻣﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ اﮨﻢ ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻴﺎں ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ ،ﮐﻴﻮﻧﮑہ اﺳﮑﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮوں ﺳﮯ ﺗﻌﻠّﻖ رﮐﻬﻨﮯ واﻟﮯ
ﮔﺮوﭘﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺴﺎوﻳﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ۔"14۔ ﻣﺰﻳﺪﺑﺮﺁں ،وﮦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﻮ اﭘﻨﺎ ﻣﺬﮨﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮﮐﺮ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے
ﻣﺬﮨﺐ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﻳﺎ ﺟﻮ اﺳﻼم ﭘﺮ ﺳﻮال ﮐﻬﮍے ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،اﻳﺴﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﭘﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ﮨﮯ اور اﻧﻬﻴﮟ ﺑﻬﻴﺪ ﺑﻬﺎؤ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐﮯ ﮐﺮدار ﮐﻮ ﺳﺮﮐﺎرﯼ روپ دﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﮨﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﺗﻮﮨﻴﻦ اور ﺷﺘﻢ ﮐﮯ ﺳﺒﻬﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ
اﻧﺴﺎن ﭘﺮ ﻣﺮﺗﺪ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﺎ اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻳﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ – اور ﺑﻌﺾ اوﻗﺎت اﺳﮑﺎ ﺟﺮم ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﮐﺮ اﺳﮯ ﻣﺠﺮم ﻗﺮار دﻳﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ –
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ﺟﺲ ﮐﮯ ﻧﺘﻴﺠہ ﻣﻴﮟ ﻣﺰﻳﺪ اﻣﺘﻴﺎز اور ﺑﻬﻴﺪﺑﻬﺎؤ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺷﺮﻋﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ارﺗﺪاد ﮐﮯ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺗﮯ
ﮨﻴﮟ اور اﺳﮑﯽ وﺟہ ﺳﮯ وراﺛﺖ ،ﺷﺎدﯼ ،اور ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮨﻮﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ،اور ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻴﮟ اﺳﮑﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺟﺒﺮﯼ
ﻃﻮر ﭘﺮ ﻃﻼق ﺑﻬﯽ ﮐﺮادﯼ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ اس ﻣﺴﺌﻠہ ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ رﺳﻤﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮩﻴﮟ ﮨﮯ ﻟﻴﮑﻦ اﺳﮑﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ارﺗﺪاد
ﮐﮯ ﺳﻮال ﭘﺮ ﻣﺼﺮﯼ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﻧﮯ ﻧﺌﮯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺻﻮل وﺿﻊ ﮐﺌﮯ ﮨﻴﮟ15۔
ﻣﺼﺮ ﮐﮯ اﻧﺪر ﻧﻈﺮﻳہ اور اﻇﮩﺎر ﮐﯽ ﺁزادﯼ ﭘﺮ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﻮ ﻣﺼﺮ ﮐﺎ اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن اور ﻣﺸﮑﻞ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮦ ﺑﻨﺎدﻳﺘﺎ
ﮨﮯ ،ﻳہ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﮐﺎرﯼ اﻓﺴﺮان ﮐﻮ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔  1958ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﺒﺮ  162ﭘﮩﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒہ  1967ﻣﻴﮟ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻴﮟ ﻻﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور 1981ﺳﮯ ﻳہ اب ﺗﮏ ﺑﻨﺎ ﮐﺴﯽ رﮐﺎوٹ ﮐﮯ ﻻﮔﻮ ﮨﮯ16۔ اس ﻣﻴﮟ ﺗﺎزﮦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ  2010ﻣﻴﮟ
ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ اور ﮐﭽﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت ﮐﺎ اس ﻣﻴﮟ اﺿﺎﻓہ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ،ﻣﺜﻼ ﺟﻴﺴﮯ ﺳﻴﻨﺴﺮﺷﭗ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮ ﺧﺘﻢ ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ۔ ﻟﻴﮑﻦ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﮯ ﮔﺮوﭘﻮں اور ﻳﻮﻧﺎﺋﭩﻴﮉ اﺳﭩﻴﭩﺲ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں ﻧﮯ اس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﺮ ﮐﮍﯼ ﺗﻨﻘﻴﺪ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ17۔
اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻴﮟ اور دوﺳﺮﯼ ﭼﻴﺰوں ﮐﮯ ﻋﻼوﮦ ﻳہ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ رﮐﻬﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﮐہ وزﻳﺮ داﺧﻠہ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ
ﺷﺨﺺ ﺑﻨﺎ ﮐﺴﯽ اﻟﺰام ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣہ ﮐﮯ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮﮐﺮ  45دﻧﻮں ﺗﮏ ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﺎ ﺟﺴﮑﺘﺎ ﮨﮯ ،اور  45دﻧﻮں ﮐﯽ اس ﻣﺪّت
ﮐﯽ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴّﻨہ ﻣﺪّت ﺗﮏ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﻳﺎ ﺷﺘﻢ ﮐﮯ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ
اﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺪ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔ اﺳﮑﮯ ﻋﻼوﮦ ﻳہ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮩﺮﻳﻮں ﭘﺮ ﻓﻮﺟﯽ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﻳﺎ ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ
ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﻘﺪﻣہ ﭼﻼﻧﮯ ﮐﯽ ﺑﻬﯽ اﺟﺎزت دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﮑﺴﮯ ﺧﻼف ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ اﭘﻴﻞ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺣﻖ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ۔ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ
اور ﺷﺘﻢ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻧﻔﺎذ ﺳﮯ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﯽ ﺧﻼف ورزﻳﺎں اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اور زﻳﺎدﮦ
ﺷﺪﻳﺪ روپ اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺮﻟﻴﺘﯽ ﮨﻴﮟ۔

ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﻣﺼﺮ ﮐﺎ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن EPC ،ﮐﮯ ﺁرﭨﻴﮑﻞ  (f) 98ﺗﺤﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﻳﺎ اﺳﮑﻮ
ﺑﺮا ﮐﮩﻨﮯ ﮐﻮ ،ﻗﻮﻣﯽ اﺗّﺤﺎد اور ﺳﻤﺎﺟﯽ ﮨﻢ ﺁﮨﻨﮕﯽ ﮐﻮ ﺑﮕﺎڑﻧﮯ ﮐﻮ ﻳﺎ اﺷﺘﻌﺎل اﻧﮕﻴﺰﯼ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ۔۔۔۔اﻧﺘﻬﺎ
ﭘﺴﻨﺪاﻧہ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﮐﯽ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﺎ اﻧﻬﻴﮟ ﺑﮍهﺎوا دﻳﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻮ اﻳﮏ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧہ ﻋﻤﻞ ﻗﺮار دﻳﺘﺎ ﮨﮯ"18۔
 EPCﮐﯽ دوﺳﺮﯼ دﻓﻌﺎت ﻣﻴﮟ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرﺗﻮں ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ،ﺁرﭨﻴﮑﻞ  160ﮐﮯ
ﺗﺤﺖ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻋﻤﺎرﺗﻮں ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ،ﻋﻼﻣﺎت ،ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻮں ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻮں ﮐﻮ ﺑﺮﺑﺎد ﮐﺮﻧﮯ ،ﺗﻮڑ ﭘﻬﻮڑ ﮐﺮﻧﮯ
اﻧﮑﯽ ﺑﮯ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﺮﻧﮯ ﻳﺎ ﻣﺬﮨﺒﯽ رﺳﻮﻣﺎت ﻣﻴﮟ ﺧﻠﻞ ڈاﻟﻨﮯ ﭘﺮ ﺳﺰا ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ19۔ ﺁرﭨﻴﮑﻞ  161ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﮦ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺬﮨﺐ )ﺟﻴﺴﮯ اﺳﻼم ،ﻳﮩﻮدﻳﺖ اور ﻋﻴﺴﺎﺋﻴﺖ وﻏﻴﺮﮦ( ﮐﮯ ﺧﻼف ﺟﺎن ﺑﻮﺟﻪ ﮐﺮ ﺗﻮڑ
ﻣﺮوڑ ﮐﺮ ﭘﻴﺶ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻣﻮاد ﮐﯽ اﺷﺎﻋﺖ اور ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺑﻴﭻ اﺳﮯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮨﮯ ،اﺳﯽ ﺁرﭨﻴﮑﻞ ﮐﮯ
ﺗﺤﺖ ،ﻋﻮام ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﻣﺬﮨﺒﯽ رﺳﻮﻣﺎت ﮐﺎ ﻣﺬاق اڑاﻧﺎ ﻳﺎ ان ﭘﺮ ﮨﻨﺴﻨﺎ ﺑﻬﯽ اﻳﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮم ﮨﮯ20۔ ﺁرﭨﻴﮑﻞ  176ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻟﻮﮔﻮں
ﮐﻮ ورﻏﻼﻧﮯ ﻳﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻓﺮﻗہ ﮐﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﺮﻧﮯ ﻳﺎ اﺳﮑﮯ ﺧﻼف ﻧﻔﺮت ﭘﻬﻴﻼﻧﮯ ﭘﺮ ﺳﺰا ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﮨﮯ .21اور ﺁرﭨﻴﮑﻞ
 178ﮐﮯ ﺗﺤﺖ "ﻋﻮاﻣﯽ اﺧﻼﻗﻴﺎت" ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ دﺳﺘﺎوﻳﺰ ﮐﻮ اﭘﻨﮯ ﭘﺎس رﮐﻬﻨﮯ ،اﺳﮯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﻳﺎ
اﺳﮯ ﺗﻴﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دو ﺳﺎل ﺗﮏ ﻗﻴﺪ ﮐﯽ ﺳﺰا رﮐﻬﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ،ﺣﺎﻻﻧﮑہ "ﻋﻮاﻣﯽ اﺧﻼﻗﻴﺎت" ﮐﯽ اﺻﻄﻼح ﮐﯽ واﺿﺢ
ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ22۔

ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ اور ﺷﺘﻢ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻧﺴﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﮯ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﻣﻌﻴﺎروں ﺳﮯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ۔
ﺁزادﺋﯽ اﻇﮩﺎر اور ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﺁزادﯼ ﭘﺮ ان ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﮯ ﺷﺪﻳﺪ اور ﺑﻼ ﺟﻮاز ﺗﺤﺪﻳﺪات ﻋﺎﺋﺪ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ اور دوﺳﺮے اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎدﮦ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ اﻧﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﺛﺮات ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،ﺟﻴﺴﺎ ﮐہ ﻧﻴﭽﮯ ﺑﻴﺎن ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﮯ ﮐﺌﯽ اﮨﻢ ﻣﻌﺎﮨﺪوں ﻣﻴﮟ ﻣﺼﺮ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻬﯽ اﻳﮏ ﻓﺮﻳﻖ ﮨﮯ ،ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﺷﮩﺮﯼ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﺎ ﺑﻴﻦ
اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﻋﮩﺪ ) ،(ICCPRﻣﻌﺎﺷﯽ ،ﺳﻤﺎﺟﯽ اور ﺛﻘﺎﻓﺘﯽ ﺣﻘﻮق ﭘﺮ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﻋﮩﺪ ) ،(ICESCRﺳﺒﻬﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ ﻧﺴﻠﯽ اﻣﺘﻴﺎز
ﮐﮯ ﺧﺎﺗﻤہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﻋﮩﺪ ) (ICERDاور ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﮯ ﺧﻼف ﺳﺒﻬﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ اﻣﺘﻴﺎز ﮐﮯ ﺧﺎﺗﻤہ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ
ﮐﻨﻴﻮﻧﺸﻦ ) (CEDAWﺷﺎﻣﻞ ﮨﻴﮟ۔ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﮯ ﺁرﭨﻴﮑﻞ  151ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﺳﺒﻬﯽ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﻣﻌﺎﮨﺪوں ﮐﻮ اﭘﻨﯽ ﺗﮑﻤﻴﻞ ،ﻣﻨﻈﻮرﯼ،
اور ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﮦ ﻃﺮﻳﻘہ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﭘﻨﯽ اﺷﺎﻋﺖ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺎذ ﮐﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﺎﻗﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮨﻮﮔﯽ23۔ ﻣﺰﻳﺪ ﺑﺮﺁں ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ
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ﺗﻮﮨﻴﻦ اور ﺷﺘﻢ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺟﻦ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﺣﻘﻮق ﮐﯽ ﺧﻼف ورزﯼ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ ان ﺳﺒﻬﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮ واﺿﺢ
ﻃﻮر ﭘﺮ ﺧﻮد ﺁﺋﻴﻦ ﻣﻴﮟ ﺗﺤﻔّﻆ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ اور وﮦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﮯ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ اﻋﻼﻧﻴہ ﻣﻴﮟ درج ﮨﻴﮟ۔ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ اس ﻣﻠﮏ ﮐﮯ ﻓﺮاﺋﺾ ﺳﮯ ان ﻗﺎﻧﻮﻧﻮں ﮐﺎ ﺳﻄﺤﻮں ﭘﺮ ﭨﮑﺮاؤ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ان ﮐﺎ ﻧﻔﺎذ اور اﻧﻬﻴﮟ ﻧﻔﻮذ
ﻣﻴﮟ ﻻﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﻮﻧﮯ واﻻ ﻃﺮﻳﻘہ ﮐﺎر ﺑﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻴﮟ۔

ﻏﻠﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎل روﮐﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ روﮎ ﮐﯽ ﮐﻤﯽ
ﺁزادئ اﻇﮩﺎر ﺟﻴﺴﮯ ﺑﻨﻴﺎدﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮ ﻣﺤﺪود ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﻼوﮦ ،ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ اور ﺷﺘﻢ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻴﮟ اﻳﺴﯽ اﻧﺪروﻧﯽ
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ روﮎ ﮐﯽ ﺑﻬﯽ ﮐﻤﯽ ﮨﮯ ﺟﺲ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ اﻧﮑﮯ ﻏﻠﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻮ روﮐﺎ ﺟﺎﺳﮑﮯ ﺟﺴﮑﮯ ﻧﺘﻴﺠہ ﻣﻴﮟ ان ﺣﻘﻮق ﭘﺮ ﻣﺰﻳﺪ
ﺗﺤﺪﻳﺪات ﻋﺎﺋﺪ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ اﻧﮑﻮ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻣﺒﻬﻢ اﻧﺪاز ﻣﻴﮟ ﻟﮑﻬﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ اور اﮨﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ
ﺻﺎف ﻃﻮر ﭘﺮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ اﻳﮏ اور ﺗﺼﺒﺮﮦ ﻧﮕﺎر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن اﭘﻨﯽ ﻧﻮﻋﻴﺖ ﮐﮯ اﻋﺘﺎﺑﺮ ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﺗﺮ
"ردّﻋﻤﻞ ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ" ﮨﻴﮟ ﻳﻌﻨﯽ ﮐﻮﺋﯽ ﺑﻬﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺴﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﺳﮯ ﻧﭙﭩﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ وﺟﻮد ﻣﻴﮟ ﺁﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺎزﯼ ﮐﺎ ﻳہ ﻃﺮﻳﻘہ ﮐﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻨﺎدﻳﺘﺎ ﮨﮯ اور اﺳﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﮟ اﺳﮯ اور زﻳﺎدﮦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻴﮟ
ﻳہ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﮩﺖ زﻳﺎدﮦ ﻣﺒﻬﻢ ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ24۔

 EPCﮐﮯ ﺁرﭨﻴﮑﻞ  (f) 98ﻣﻴﮟ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ ﮔﺌﯽ وﺳﻴﻊ اور ﻏﻴﺮ واﺿﺢ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻧﮯ اس دﻓﻌہ ﮐﻮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻳﺎ ذاﺗﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﻳﮏ ﻓﺎﺋﺪﮦ ﻣﻨﺪ ذرﻳﻌہ ﺑﻨﺎ دﻳﺎ ﮨﮯ ،ﺟﺴﮑﮯ ذرﻳﻌہ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﻧﺎﻗﺪﻳﻦ ﮐﻮ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﺎ دﻓﺎع
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ اور ﺣﺰب اﺧﺘﻼف ﮐﯽ ﭘﺎرﭨﻴﻮں ﮐﻮ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اور ﮨﻢ ﺟﻨﺲ ﭘﺮﺳﺘﻮں ﺟﻴﺴﮯ ﮐﻤﺰور ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻦ
ﺳﮑﻨﮯ واﻟﮯ ﮔﺮوﭘﻮں ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ،ﻣﺌﯽ  2001ﻣﻴﮟ ﮔﻴﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ اﻳﮏ ﻣﻘﺒﻮل ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﺋﭧ
ﮐﻠﺐ ﭘﺮ ﭼﻬﺎﭘہ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﺒﻴّﻨہ ﻃﻮر ﭘﺮ  50ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﮨﻢ ﺟﻨﺲ ﭘﺮﺳﺘﻮں ﮐﻮ ﮔﺮﻓﺘﺎ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ ان ﺳﺒﻬﯽ ﻟﻮﮔﻮں ﭘﺮ "ﻋﺎدﺗﺎ ﺗﻌﻴﺶ
ﭘﺮﺳﺘﯽ" ﮐﺎ اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور اس ﻓﺮﻗہ ﮐﮯ  2ﻣﻔﺮوﺿہ ﻟﻴﮉروں ﺷﺮﻳﻒ ﻓﺮﺣﺖ اور ﻣﺤﻤﻮد ڈوﮐﻼ ﭘﺮ ﺁرﭨﻴﮑﻞ  (f) 98ﮐﮯ
ﺗﺤﺖ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﺎ اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻳﺎ ﺗﻬﺎ۔ اﻧﮑﻮ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻣﺠﺮم ﭘﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ اور اﻧﻬﻴﮟ ﺑﺎﻟّﺘﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﻧﭻ اور ﺗﻴﻦ ﺳﺎل ﮐﯽ ﺳﺰا دﯼ ﮔﺌﯽ25۔

اﻳﮏ اور دوﺳﺮے ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﮐﻴﻨﻴﮉﻳﺎﺋﯽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﮉل اﻳﺴﭧ ﮐﺮﺳﭽﻦ اﻳﺴﻮ ﺳﯽ اﻳﺸﻦ ) (MECAﮐﮯ دو اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﮐﻨﻮں – ﻋﺎدل ﻓﻮزﯼ ﻓﻠﺘﺎس اور ﭘﻴﭩﺮ ﻋﺰّات ﮐﻮ اﮔﺴﺖ  2007ﻣﻴﮟ "اﻳﮏ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ" ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺷﺒہ ﭘﺮ
ﺻﺮف اس ﻟﺌﮯ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮﻟﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ اﻧﻬﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﮐﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ ﮐﻮﭘﭩﮏ ﻋﻴﺴﺎﺋﻴﻮں ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ﮐﺎ دﻓﺎع ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ26۔ اﭘﻨﯽ
ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ روز ﭘﮩﻠﮯ ان دوﻧﻮں اﻓﺮاد ﻧﮯ اﻳﮏ ﮐﻮﭘﭩﮏ ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﮔﻬﺮواﻟﻮں ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﯽ ﺗﻬﯽ ﺟﺴﮯ
ﻣﺒﻴّﻨہ ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘﻮﻟﻴﺲ واﻟﻮں ﻧﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻬﺎ27۔  MECAﻧﮯ ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ﻧﻮﻣﺴﻠﻢ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮨﻴﮕﺎزﯼ ﮐﮯ ﻣﺘﻨﺎزﻋہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﯽ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮐﺎ ﮐﺎم ﺑﻬﯽ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور  2000ﻣﻴﮟ ﮐﺎﺷﻴﺶ ﮐﮯ اﻳﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮔﺎؤں ﻣﻴﮟ  21ﮐﺎﭘﭩﻴﻮں ﮐﮯ ﻗﺘﻞ ﮐﮯ ﻋﻮض ﻣﻌﺎوﺿہ ﻃﻠﺐ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﺎل ﮨﯽ ﻣﻴﮟ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﻣﻘﺪﻣہ ﺑﻬﯽ ﭼﻼﻳﺎ ﺗﻬﺎ۔  MECAﮐﮯ اﻳﮏ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮦ ﻧﮯ اس ﺧﻴﺎل ﮐﺎ اﻇﮩﺎر ﮐﻴﺎ ﮐہ
ﻓﻠﺘﺎس اور ﻋﺰّات ﮐﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﺧﻮﻓﺰدﮦ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﮨﯽ اﻳﮏ ﺷﮑﻞ ﮨﮯ اور اﺳﮑﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﺤﻴﺜﻴﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ ﭘﻮرﯼ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺮ ﮨﮯ28۔  2007ﻣﻴﮟ ان دوﻧﻮں اﻓﺮاد ﮐﻮ ﺑﺎﻵﺧﺮ رﮨﺎ ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ اور اﻧﮑﮯ ﺧﻼف ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ
رﺳﻤﯽ اﻟﺰاﻣﺎت ﺁﮔﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﮍهﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ ،ﻟﻴﮑﻦ ﻳہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ واﺿﺢ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ اور ﺷﺘﻢ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠّﻖ
ﻗﺎﻧﻮن اور اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮐﺮدﮦ اﺧﺘﻴﺎرات اﻳﮏ ﺳﺎﺗﻪ ﻣﻞ ﮐﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ﮐﻮ ﺻﻠﺐ
ﮐﺮﻧﮯ اور ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺮاد اور ﮔﺮوﭘﻮں ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ29۔
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ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ اور ﺷﺘﻢ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﻮ اﺳﻼم ﮐﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮ روﮐﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻬﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔
اﺳﻼم ﭘﺮ ﺳﻮال اﭨﻬﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻧﺘﻴﺠہ ﻣﻴﮟ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﺎ ﻣﻘﺪﻣہ ﭼﻼﻳﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ اور اﺳﮑﮯ ﻧﺘﻴﺠہ ﻣﻴﮟ ارﺗﺪاد ﮐﺎ اﻟﺰام ﻋﺎﺋﺪ
ﮨﻮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ ﻳﺎ ارﺗﺪاد ﮐﮯ ﺟﺮم ﻣﻴﮟ ﻣﺎﺧﻮذ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺟﻴﻴﺴﺎ ﮐہ ﺑﻴﮑﭧ ﻓﻨﮉ ﺑﺮاﺋﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺁزادﯼ ﻣﻴﮟ ﻳہ دﻟﻴﻞ دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ،
ﺗﻌﺬﻳﺮﯼ ﺿﺎﺑﻄہ ﮐﮯ ﺁرﭨﻴﮑﻞ  176 ،161 ،160 ،(f) 98اور  178ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﮕﺎﺗﺎر اﻳﺴﮯ اﻓﺮاد ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺟﻮ
ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﺮاﻣﻦ ﺑﺤﺜﻮں ﻣﻴﮟ ﺣﺼّہ ﻟﻴﺘﮯ ﮨﻴﮟ"30۔

ﺣﺴﺒہ ﮐﺎ ﻏﻠﻂ ا ﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﺼﺮ ﮐﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺎﻟﻴہ ﮐﮯ  1966ﮐﮯ اﻳﮏ ﻓﻴﺼﻠہ ﻣﻴﮟ ﮐﻮرٹ ﺁف ﮐﻴﺴﻴﺸﻦ ﻧﮯ ﻳہ واﺿﺢ ﮐﺮدﻳﺎ ﮐہ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐﮯ اﻧﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﻈﺎم ﮐﯽ ﺑﻨﻴﺎد ﮐﻮ دهﻴﺎن ﻣﻴﮟ رﮐﻬﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﺮﻳﻘہ ﮐﺎر ﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻴﮟ ﺣﺴﺒہ ﮐﯽ اﺟﺎزت دﯼ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ.31۔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﻈﻴﺮﻳﮟ ﺣﺴﺒہ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ داﺋﺮ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﮯ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻣﻴﮟ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﮐﻮ ﻳہ اﺧﺘﻴﺎر دﻳﺘﯽ ﮨﻴﮟ ﮐہ وﮦ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن
ﮐﮯ ﺗﺤﺖ اﻓﺮاد ﮐﻮ ﻣﺠﺮم ﻗﺮار دﻳﮟ اور اﻧﮑﻮ ﻣﺮﺗﺪ ﺳﻤﺠﻬﻴﮟ۔ اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻮل ﻓﻘہ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ،ﺣﺴﺒہ ﮐﺎ اﺻﻮل اﻳﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻮ
اﺳﮑﯽ اﺟﺎزت دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﮯ ﺧﻼف ﻣﻘﺪﻣہ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮے اﮔﺮ اﺳﮯ ﻟﮕﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﺘﻐﺎﺛہ ﮐﺎ ﻃﺮﻳﻘہ ﮐﺎر
اﺳﻼم ﮐﮯ ﺑﻨﻴﺎدﯼ اﺻﻮﻟﻮں ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﮯ32۔ ﺗﺎﮨﻢ ﻳہ ﺗﺼﻮّر ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻏﻴﺮ واﺿﺢ ﮨﮯ اور اﺳﮑﮯ ﺣﺴﺎب ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻋﻤﻞ
ﮐﻮ اﺳﻼم ﮐﮯ ﺧﻼف اﻳﮏ ﺟﺮم ﻣﺎن ﮐﺮ اس ﭘﺮ ﻣﻘﺪﻣہ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ  PENﻓﺎؤﻧﮉﻳﺸﻦ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ذاﺗﯽ
اﺳﺒﺎب ﻳﺎ ﺑﻠﻴﮏ ﻣﻴﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﮏ ﺳﮯ اس ﻣﻴﮑﺎﻧﺰم ﮐﺎ ﻣﺒﻴّﻨہ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻏﻠﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔33۔

 1980اور  1990ﮐﮯ دوران ﻣﺼﺮ ﮐﮯ درﺟﻨﻮں ﻣﺎﮨﺮﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اور ﻣﻔﮑّﺮوں ﭘﺮ ﺣﺴﺒہ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرواﺋﻴﺎں ﮐﯽ ﮔﺌﻴﮟ۔
ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﻣﺸﮩﻮر ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻗﺎﮨﺮﮦ ﻳﻮﻧﻮرﺳﭩﯽ ﻣﻴﮟ ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن اور اﺳﻼﻣﻴﺎت ﮐﮯ ﭘﺮوﻓﻴﺴﺮ ﻧﺼﺮ اﺑﻮ زﻳﺪ ﮐﺎ ﮨﮯ ،ﺟﻨﻬﻴﮟ
 1995ﻣﻴﮟ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور ان ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﮐﭽﻪ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻣﻴﮟ اﺳﻼم ﮐﮯ ﺧﻼف ﺗﻮﮨﻴﻦ ﺁﻣﻴﺰ
اﻟﻔﺎظ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻳﺎ ﺗﻬﺎ۔ اﻧﮑﺎ ﮐﮩﻨﺎ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ﻳہ ﻣﺎﻧﺘﮯ ﮨﻴﮟ ﮐہ اﻧﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ اﻧﮑﮯ اور اﻳﮏ دوﺳﺮے
ﭘﺮوﻓﻴﺴﺮ ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﮐﺎ ﻧﺘﻴﺠہ ﺗﻬﯽ اور اس ﻣﻴﮟ ذاﺗﯽ ﻋﻨﺎد ﮐﺎ ﭘﮩﻠﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﺎ" 34۔ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ذراﺋﻊ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ،
ﻋﺮﺑﯽ زﺑﺎن ﮐﮯ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﭘﺮوﻓﻴﺴﺮ اور ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺴﺒﻮر ﺷﺎﮨﻴﻦ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﺑﻮ زﻳﺪ ﮐﺎ اﻳﮏ ﮐﺎﻓﯽ ﻟﻤﺒﺎ اور ﻣﺴﻠﺴﻞ
ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻨﺎزﻋہ ﺗﻬﺎ35۔ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﻣﺸﺎﮨﺪ ﮐﺎ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐﮩﻨﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﻧﮑﮯ ﮐﻴﺲ ﻣﻴﮟ ﺳﻮاﺋﮯ ذاﺗﯽ ﺣﺴﺎب ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اور
ﮐﻮﺋﯽ دوﺳﺮا ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻮرا ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮا36۔ اﺑﻮ زﻳﺪ ﮐﻮ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﺎ ﻣﺠﺮم ﭘﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ اور ﮐﻮرٹ ﺁف ﮐﻴﺴﻴﺸﻦ ﻧﮯ ﻳہ ﻓﻴﺼﻠہ دﻳﺎ ﮐہ
ﮐﺴﯽ دﺳﺘﺎوﻳﺰﯼ ﺛﺒﻮت ﻳﺎ ﺟﺎن ﺑﻮﺟﻪ ﮐﺮ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ اﻳﺴﮯ ﮐﺴﯽ اﻗﺪام ﮐﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﮐﮯ ﺑﺎوﺟﻮد ﺟﺲ ﺳﮯ اردﺗﺪاد ﮐﺎ
اﻋﻼن ﮨﻮﺗﺎ ﮨﻮ ،اﻧﮑﯽ ﻟﮑﻬﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﺧﻮد ارﺗﺪاد ﮐﺎ ﺛﺒﻮت ﮨﻴﮟ37۔ ﭼﻮﻧﮑہ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮦ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﮐﮯ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ،اﻳﮏ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻮرت ﮐﻴﺴﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮد ﺳﮯ ﺷﺎدﯼ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ،اﺑﻮزﻳﺪ ﮐﻮ ﻣﻠﮏ ﭼﻬﻮڑ ﮐﺮ ﻧﻴﺪرﻟﻴﻨﮉ ﺑﻬﺎﮔﻨﺎ ﭘﮍا ﮐہ
اﻧﻬﻴﮟ زﺑﺮدﺳﺘﯽ اﻧﮑﯽ ﺑﻴﻮﯼ ﺳﮯ ﻃﻼق دﻻﮐﺮ ﻋﻼﺣﺪﮦ ﻧہ ﮐﺮوادﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ38۔

ﻣﺼﺮ ﮐﮯ وﮐﻼء ،داﻧﺸﻮروں اور ﻣﻴﮉﻳﺎ ﮐﮯ ﮐﭽﻪ ﺣﺼّہ ﻧﮯ داﻧﺸﻮروں اور ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ رﮐﻬﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﮯ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﮐﺎرواﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﺴﺒہ ﮐﮯ ﺑﮯ اﻧﺘﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﮯ ﺧﻼف اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﭨﻬﺎﺋﮯ ،اور  1996ﻣﻴﮟ اس ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻮ ﻣﺤﺪود
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺼﺮ ﮐﯽ ﭘﺎرﻟﻴﻤﻴﻨﭧ ﻧﮯ دو ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎس ﮐﺌﮯ۔ ﭘﮩﻠﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺣﺴﺒہ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻴﮟ اس وﻗﺖ
ﺗﮏ ﻧﮩﻴﮟ ﻟﮯ ﺟﺎﻳﺎ ﺟﺎﺋﮕﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ ﭘﺮازﮐﻴﻮﭨﺮ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮟ ﭘﮩﻠﮯ ﻳہ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﺣﺴﺒہ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﻟﮯ ﺟﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧہ ﮨﻮ۔ دوﺳﺮے ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ،ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﻨﻨﺪﮦ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻳہ ﻻزﻣﯽ ﮨﻮﮔﺎ ﮐہ اس ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﻴﮟ اﺳﮑﯽ ﺑﻬﯽ "ذاﺗﯽ
دﻟﭽﺴﭙﯽ" ﮨﻮ۔ ﺗﺎﮨﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ان ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ روﮐﻮں ﮐﻮ ﮨﻤﻴﺸہ ﻻﮔﻮ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ۔ ﻋﺮﺑﮏ ﻧﻴﭩﻮرﮎ ﻓﺎر ﮨﻴﻮﻣﻦ راﺋﭩﺲ
اﻧﻔﺎرﻣﻴﺸﻦ ) (ANHRIﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﻧﮯ ﺣﺴﺒہ ﮐﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮ ﺳﻨﻮاﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻨﻈﻮرﯼ دﯼ ﺑﺎوﺟﻮد
اس ﮐﮯ ﮐہ ﭘﺮازﮐﻴﻮﭨﺮوں ﻧﮯ اﺳﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻬﺎن ﺑﻴﻦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ39۔
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ﻣﺼﺮ ﻣﻴﮟ ﻧﺴﺎﺋﻴﺖ ﮐﯽ ﻋﻠﻤﺒﺮدار اور ﻣﺼﻨّﻔہ ﻧﻮﻳﻞ اﻟﺴﺎدوﯼ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﻴﮟ  2001ﻣﻴﮟ ﻳہ ﺑﺎت ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ دﻳﮑﻬﯽ ﮔﺌﯽ
ﺗﻬﯽ۔ ﺟﻨﻬﻴﮟ ﺣﺞ ﮐﯽ اﺻﻞ اور ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐﮯ وراﺛﺖ ﮐﮯ اﺻﻮﻟﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﺒﺼﺮﮦ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ ،ﺟﺴﮑﮯ ﺗﺤﺖ ﻣﺮدوں ﮐﻮ
ﻋﻮرﺗﻮں ﮐﺎ دوﮔﻨﺎ ﺣﺼّہ دﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ،اﺳﻼم ﮐﮯ ﺧﻼف ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﺎ اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ40۔ ﻗﺎﮨﺮﮦ ﮐﮯ اﻳﮏ وﮐﻴﻞ ﻧﺒﻴﻞ
اﻟﻮﺣﺶ ﻧﮯ ﺳﺎدوﯼ ﮐﮯ ﺧﻼف ﺣﺴﺒہ ﮐﯽ ﺷﮑﺎﻳﺖ درج ﮐﯽ ،ﻟﻴﮑﻦ اس ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ ﭘﺮازﮐﻴﻮﭨﺮ ﺟﻨﺮل ﮐﮯ دﻓﺘﺮ ﻣﻴﮟ ﭘﻴﺶ ﮐﺮﻧﮯ
ﮐﮯ ﺑﺠﺎﺋﮯ وﮦ ﺳﻴﺪهﮯ دﻳﻮاﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﭘﮩﻨﭽﮯ41۔ ﻳہ اﻣّﻴﺪ ﮐﯽ ﺟﺎرﮨﯽ ﺗﻬﯽ ﮐہ ﺳﺎدوﯼ ﮐﮯ ﺧﻼف اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻮ
ﭘﮩﻠﯽ ﮨﯽ ﺳﻨﻮاﺋﯽ ﻣﻴﮟ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﺮدﻳﺎ ﺟﺎﺋﮕﺎ ،ﻟﻴﮑﻦ اﻧﻬﻴﮟ ﭘﻬﺮ ﺳﮯ دوﺑﺎرﮦ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻴﮟ ﺁﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﮩﺎ ﮔﻴﺎ اور وﺣّﺎش ﮐﻮ ﻳہ
ﻣﻮﻗﻊ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ وﮦ اﭘﻨﯽ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﮐﯽ ﺳﻨﻮاﺋﯽ ﮐﺮواﺳﮑﻴﮟ42۔ ﮐﺌﯽ ﮨﻔﺘﻮں ﺑﻌﺪ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮯ ﻣﺒﻴّﻨہ ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘﺮازﮐﻴﻮﭨﺮ ﺟﻨﺮل ﮐﯽ
ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﭘﺮ ان اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﻮ ﺧﺎرج ﮐﺮدﻳﺎ43۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﭘﺮازﮐﻴﻮﺷﻦ ﻧﮯ اس ﮐﻴﺲ ﮐﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﺁﮔﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺑﮍهﺎﻳﺎ ﻟﻴﮑﻦ ﻳہ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐہ
اس ﮐﻴﺲ ﮐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﻃﺮﻳﻘہ ﮐﺎر ﮐﯽ ﺧﻼف ورزﯼ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻓﻮرا ﮨﯽ ﺧﺎرج ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ،ﻳہ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﯽ
ﮨﮯ ﮐہ ﺣﺴﺒہ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺁزادئ اﻇﮩﺎر اور ﻧﻈﺮﻳہ ﭘﺮ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﮐﻴﺎ ﺟﺎرﮨﺎ ﮨﮯ۔

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺳﮯ اﺳﺘﻔﺎدﮦ ﭘﺮ ان ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﺎ اﺛﺮ
اﻇﮩﺎر ﮐﯽ ﺁزادﯼ
ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ اور ﺷﺘﻢ ﭘﺮ ﻣﺼﺮ ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اﻇﮩﺎر ﮐﯽ ﺁزادﯼ ﭘﺮ ﺷﺪﻳﺪ اور ﻧﺎﺟﺎﺋﺰ ﭘﺎﺑﻨﺪﻳﺎں ﻋﺎﺋﺪ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﻳہ
ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻠﮏ ﻣﻴﮟ اﺷﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﭼﻬﺎن ﺑﻴﻦ ﮐﺮﻧﮯ واﻟﮯ اﻳﮏ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻣﻴﮑﻴﻨﺰم ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﻻﮔﻮ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ.44۔ اﻳﺴﮯ ﺑﮩﺖ
ﺳﮯ ادارے ﮨﻴﮟ ﺟﻨﮑﺎ ﮐﺎم اﺷﺎﻋﺖ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ ﻣﻮاد ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﻴﻨﺎ ﮨﮯ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﮐﭽﻪ ﻋﺎﻣﻠہ ﮐﮯ ﺳﻄﺢ
ﮐﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﺗﺎﮨﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺳﺒﻬﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻣﻮاد ﮐﯽ ﭼﻬﺎن ﭘﻬﭩﮏ اﻻزهﺮ ﻳﻮﻧﻮرﺳﭩﯽ ﮐﯽ اﻳﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻮﻧﺴﻞ
ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ،ﻳہ ﻣﻠﮏ ﮐﯽ ﺳﺐ ﺳﮯ ﭘﺮاﻧﯽ ﻳﻮﻧﻮرﺳﭩﯽ ﮨﮯ اور ﺳﻨّﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﺎ اﻳﮏ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﺑﺎاﺧﺘﻴﺎر ادارﮦ ﮨﮯ
ﺟﻮ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐﯽ اﭘﻨﯽ ﻗﺪﻳﻢ اور رواﻳﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎﻧﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔  1985ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﺒﺮ  102ﻧﮯ اﻻزهﺮ ﻳﻮﻧﻮرﺳﭩﯽ
ﮐﻮ ﻳہ اﺧﺘﻴﺎر دﻳﺎ ﮐہ وﮦ ﻣﻠﮏ ﮐﮯ ﻗﺮﺁن اور ﺣﺪﻳﺚ )ﻧﺒﯽ ﮐﯽ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت( ﮐﯽ اﺷﺎﻋﺖ ﮐﻮ ﺿﺎﺑﻄہ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻻﺋﮯ۔ ﺗﺠﺰﻳہ ﻧﮕﺎروں
ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ" ،اس ﮐﮯ اﺧﺘﻴﺎر دهﻴﺮے دهﻴﺮے ﺑﮍهﻨﮯ ﻟﮕﺎ اور ﺁج ﻳہ ادارﮦ ﻧہ ﺻﺮف ان ﮐﺘﺎﺑﻮں ﭘﺮ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ
ﮨﮯ ﺟﻨﮑﺎ ﺗﻌﻠّﻖ ﺑﺮاﮦ راﺳﺖ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻗﺮﺁن اور ﺣﺪﻳﺚ ﺳﮯ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ،ﺑﻠﮑہ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ اﻳﺴﯽ دوﺳﺮﯼ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﭘﺮ ﺑﻬﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻟﮕﺎﻧﮯ
ﻣﻴﮟ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ ﺟﻨﮑﺎ ﺗﻌﻠّﻖ ﻣﺬﮨﺐ ﺳﮯ اﺗّﻔﺎﻗﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ"45۔  1994ﻣﻴﮟ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮯ ﻳہ واﺿﺢ ﮐﺮدﻳﺎ ﮐہ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻴﮟ اﻻزهﺮ ﮨﯽ وﮦ ﻣﺠﺎز ادارﮦ ﮨﻮﮔﺎ ﺟﺲ ﺳﮯ وزارت ﺛﻘﺎﻓﺖ رﺟﻮع ﮐﺮﻳﮕﯽ ،اور ﻳہ ﮐہ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﺤﺚ
ﮐﺮﻧﮯ واﻟﯽ ﻓﻠﻤﻮں ،ﮐﺘﺎﺑﻮں اور ﭨﻴﭙﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻻﺋﺴﻴﻨﺲ اﺳﯽ ادارے ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﺟﺎرﯼ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﺋﻨﮕﮯ۔"46۔ ﻣﺼﺮ ﻣﻴﮟ
ﻣﻤﻨﻮﻋہ ﻗﺮار دﯼ ﮔﺌﯽ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﯽ ﻓﮩﺮﺳﺖ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻃﻮﻳﻞ ﮨﮯ اور اس ﻣﻴﮟ روزاﻧہ ﻧﺌﮯ ﻧﺌﮯ ﭨﺎﺋﭩﻠﻮں ﮐﺎ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﺿﺎﻓہ ﮨﻮرﮨﺎ
ﮨﮯ۔

اﻳﺴﮯ ﺑﮯ ﺷﻤﺎر واﻗﻌﺎت ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﺐ ﻣﺬﮨﺒﯽ اﺳﺒﺎب ﮐﯽ ﺑﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﻴﮕﺰﻳﻨﻮں اور اﺧﺒﺎرات ﭘﺮ ﺳﻴﻨﺴﺮﺷﭗ ﻟﮕﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔
 2006ﻣﻴﮟ ﻳﻮرپ ﮐﮯ اﮨﻢ اﺧﺒﺎرات ﻟﯽ ﻓﻴﮕﺎرو اور ﻓﺮﻳﻨﮑﻔﺮﭨﺮ اﻳﻠﺠﻴﻤﻴﻦ زﻳﭩﻮﻧﮏ ﮐﮯ اﻳﮉﻳﺸﻨﻮں ﭘﺮ ﺻﺮف اﺳﻠﺌﮯ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻋﺎﺋﺪ
ﮐﺮدﯼ ﮔﺌﯽ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ان ﻣﻴﮟ اﻳﺴﮯ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺗﻬﮯ ﺟﻮ "اﺳﻼم ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﺁﻣﻴﺰ" ﻟﮕﺘﮯ ﺗﻬﮯ47۔ ﻣﺼﺮ ﮐﯽ ﻣﻴﮕﺰﻳﻦ
ﻋﺒﺎدﮦ ﮐﺎ ﭘﺒﻠﻴﺸﻨﮓ ﻻﺋﺴﻴﻨﺲ  2009ﻣﻴﮟ اﻳﮏ اﻳﺴﯽ ﻧﻈﻢ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺟﻮ  2007ﻣﻴﮟ ﺷﺎﺋﻊ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ اور
ﺟﺴﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﺁﻣﻴﺰ ﺧﻴﺎل ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔  48ﺣﺎﻻﻧﮑہ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﮟ اﭘﻴﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ اس ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﻮ ﺑﺪل دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔

]ﭘﻞ ﺑﺎﮐﺲ[ اس وﻗﺖ ﭼﻞ رﮨﮯ اﻳﮏ ﺗﺎزﮦ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﻴﮟ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ اﻳﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺼﻨّﻒ ﻳﻮﺳﻒ زﻳﺪان ﭘﺮ اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب ﻋﺰازﻳﻞ
ﻣﻴﮟ ﻋﻴﺴﺎﺋﻴﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﺎ اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﮐﺎﭘﭩﮏ ﮔﺮوﭘﻮں اﻧﮯ  EPCﮐﯽ دﻓﻌہ  (f) 98ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﺎﻳﺖ درج
ﮐﯽ اور ﻳہ دﻟﻴﻞ دﯼ ﮐہ اس ﮐﺘﺎب ﻣﻴﮟ ﻋﻴﺴﺎﺋﻴﺖ اور اس ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﮐﭽﻪ اﮨﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﮐﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ،ﭘﺮاﺳﮑﻴﻮﭨﺮ
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ﺟﻨﺮل ﮐﺎ دﻓﺘﺮ اس ﻗﺖ اس دﻋﻮﯼ ﮐﯽ ﭼﻬﺎن ﺑﻴﻦ ﮐﺮرﮨﺎ ﮨﮯ49۔ ﻳہ ﮐﻴﺲ ﺁﮔﮯ ﮐﺲ ﻃﺮح ﺑﮍهﺘﺎ ﮨﮯ ،اﺳﮑﯽ ﺑﮩﺖ اﮨﻤﻴﺖ ﮨﻮﮔﯽ،
ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﻳہ ﭘﮩﻼ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮨﮯ ﺟﮩﺎں ﻋﻴﺴﺎﺋﻴﺖ ﮐﮯ دﻓﺎع ﻣﻴﮟ ﺁرﭨﻴﮑﻞ  (f) 98ﮐﺎ ا ﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮯ اﺳﻼم ﺳﮯ
ﻣﺘﻌﻠّﻖ اﺷﺎﻋﺘﻮں ﮐﯽ ﭼﻬﺎن ﺑﻴﻦ ﮐﺎ ﮐﺎم اﮔﺮﭼہ اﻻزهﺮ ﻳﻮﻧﻮرﺳﭩﯽ ﮐﻮ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ،ﮐﺎﭘﭩﮏ ﺁرﺗﻬﻮڈوﮐﺲ ﭼﺮچ ﻏﻴﺮ ﺳﺮﮐﺎرﯼ
ﻃﻮر ﭘﺮ ﻳﮩﯽ ﮐﺎم ﻋﺴﻴﺎﺋﻴﺖ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﮐﺘﺎﺑﻮں ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﻴﮟ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﭼﺮچ ﻧﮯ اﮔﺮﭼہ ﻋﺰازﻳﻞ ﮐﯽ ﭼﻬﺎن ﺑﻴﻦ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ
ﺗﻬﯽ ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﻳہ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻧہ ﮨﻮﮐﺮ اﻳﮏ ﻣﻘﺒﻮل ادﺑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﺎ50۔

ﮐﺘﺎﺑﻮں اور ﻣﺠﻠّﻮں ﮐﮯ ﻋﻼوﮦ اﻧﭩﺮﻧﻴﭧ ﮐﮯ اوﭘﺮ ﺑﻬﯽ اﻇﮩﺎر ﺑﻴﺎن ﭘﺮ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ اور ﺷﺘﻢ ﮐﮯ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﮐﺎ ﻏﻠﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔ اﻻزهﺮ ﮐﯽ ﻗﻴﺎدت ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺳﺨﺖ ﺗﻨﻘﻴﺪﯼ ﺑﺎﺗﻴﮟ ﻟﮑﻬﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻼﮔﺮ ﮐﺮﻳﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﮐﻮ
 2006ﻣﻴﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ اور  2007ﻣﻴﮟ اﻧﻬﻴﮟ ﭼﺎر ﺳﺎل ﻗﻴﺪ ﮐﯽ ﺳﺰا دﯼ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ۔ ﺑﻼﺟﻮاز ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠّﻖ
اﻗﻮام ﻣﺘّﺤﺪﮦ ﮐﮯ ورﮐﻨﮓ ﮔﺮوپ ﻧﮯ ﻳہ ﭘﺎﻳﺎ ﮐہ اﻧﮑﮯ ﺧﻼف ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﮐﻴﺲ ﺳﮯ  ICCPRﮐﯽ دﻓﻌہ  19اور اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق
ﮐﮯ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﻋﻼﻧﻴہ ﮐﮯ ﺗﺤﺖ اﻇﮩﺎر ﮐﯽ ﺁزادﯼ ﮐﮯ اﻧﮑﮯ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﺣﻖ ﮐﯽ ﺧﻼف ورزﯼ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ۔ ورﮐﻨﮓ ﮔﺮوپ ﻧﮯ ﻳہ
ﻧﺘﻴﺠہ ﻧﮑﺎﻻ ﮐہ "ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﺑﺮاﺋﯽ ﺳﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭻ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ اور اﻧﮑﮯ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺠﺮوح ﮨﻮﺳﮑﺘﮯ ﮨﻴﮟ ،ﻟﻴﮑﻦ
اﺳﮑﮯ ﻧﺘﻴﺠہ ﻣﻴﮟ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﺁزادﯼ ﮐﮯ اﻧﮑﮯ ﺣﻘﻮق ﮐﯽ ﺑﺮاﮦ راﺳﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﺧﻼف ورزﯼ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﯽ۔ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن
اﻳﺴﮯ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻳﺎ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﭘﺮ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺘﺎ ﺟﻮ ﺁﺑﺎدﯼ ﮐﯽ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮐﺮدﮦ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻋﻘﺎﺋﺪ
ﺳﮯ اﻟﮓ ﮨﻮں۔51۔

ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﺁزادﯼ
ﺁرﭨﻴﮑﻞ  (f) 98اس ﻟﺤﺎذ ﺳﮯ اﻣﺘﻴﺎز ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﮨﮯ ﮐہ اس ﻣﻴﮟ ﺻﺮف ﺗﻴﻦ "ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺬاﮨﺐ" ﻳﻌﻨﯽ اﺳﻼم ،ﻳﮩﻮدﻳﺖ ،اور
ﻋﻴﺴﺎﺋﻴﺖ ﮐﮯ ﺧﻼف ﮨﯽ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﻮ ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔ ﻏﻴﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﮦ ﻣﺬﮨﺒﯽ اﻗﻠﻴﺘﯽ ﮔﺮوپ ﺟﻴﺴﮯ ﺑﮩﺎﺋﻲ اور
اﺣﻤﺪﻳہ ﺟﻮ اﺳﻼم ﮐﮯ ﮨﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﻓﺮﻗہ ﮨﻴﮟ ،اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮐﻮﺋﯽ ﺗﺤﻔّﻆ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ اور اس ﻗﺎﻧﻮن ﺳﮯ ﻏﻴﺮ
52
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺘﺎﺛّﺮ ﮨﻮﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔

ﻋﻴﺴﺎﺋﻴﻮں اور ﻳﮩﻮدﻳﻮں ﮐﮯ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﮩﺎﺋﯽ ﻣﺬﮨﺐ اور اﺣﻤﺪﯼ اﭘﻨﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺁزاد ﻧﮩﻴﮟ
ﮨﻴﮟ۔ درﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﺑﮩﺎﺋﯽ ﻣﺬﮨﺐ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﺧﻴﺎل ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔  1969ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﺒﺮ  263ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻳہ ﻣﺬﮨﺐ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧہ ﮨﮯ ،اس ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺑﮩﺎﺋﻴﻮں ﮐﮯ اداروں اور اﻧﮑﯽ ﻓﺮﻗہ واراﻧہ ﺳﺮﮔﺮﻣﻴﻮں ﭘﺮ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻋﺎﺋﺪ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ اور ﺑﮩﺎﺋﯽ
ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺳﮯ ﻣﺤﺮوم ﮨﻴﮟ.53۔ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﮯ ﻳہ دﻟﻴﻞ دﯼ ﮨﮯ ﮐہ 'ﻋﻮاﻣﯽ ﻧﻈﻢ' ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮار رﮐﻬﻨﮯ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ ﻳہ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺘﻴﺎر ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ .54اور ﻣﺼﺮ ﮐﯽ اﻋﻠﯽ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻤﻴﺖ ﺳﺒﻬﯽ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﻧﮯ اس ﻣﻮﻗﻒ ﮐﯽ
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﯽ ﮨﮯ.55۔ ﺑﮩﺎﺋﻴﻮں ﮐﯽ ﻗﻮﻣﯽ روﺣﺎﻧﯽ اﺳﻤﺒﻠﯽ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﻣﺼﺮ ﮐﮯ اﻧﺪر ﺑﮩﺎﺋﯽ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯ ﭘﻴﺮوﮐﺎروں ﮐﻮ
ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ ،ﻗﻴﺪ اور ﺟﻴﻞ ﻣﻴﮟ ڈال دﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ واﻗﻌﺎت ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﺳﺐ ﺳﮯ ﺗﺎزﮦ ﺗﺮﻳﻦ واﻗﻌہ
 2001ﮐﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﺑﮩﺎﺋﻴﻮں ﮐﯽ ﻟﮕﺎﺗﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ۔ اﻧﮑﮯ ﮔﻬﺮوں ﮐﯽ وﻗﺘﺎ ﻓﻮﻗﺘﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﻟﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ
اور ﺑﮩﺎﺋﯽ ﻣﻮاد ﮐﻮ ﺿﺒﻂ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺿﺎﺋﻊ ﮐﺮدﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ56۔

ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ اﻳﺴﮯ دوﺳﺮے ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﻬﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرواﺋﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ
ﺟﻦ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻳہ ﺧﻴﺎل ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ وﮦ ﺳﻨّﯽ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﮦ ﺷﮑﻞ ﺳﮯ ﻣﻨﺤﺮف ﮨﻮﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ،
ﺟﻴﺴﺎ ﮐہ ﻋﺒﺪل ﺳﺒﻮر اﻟﮑﺎﺷﻒ اور ﻣﺤﻤّﺪ رﺿﻮان ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﻴﮟ ﮨﻮا ﺗﻬﺎ۔ اﻟﮑﺎﺷﻒ اﻳﮏ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮﻗہ ﮐﮯ ﻟﻴﮉر ﺗﻬﮯ اور
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اﻧﻬﻮں ﻧﮯ ﺧﺪا ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻨﮯ ﮐﺎ دﻋﻮﯼ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ؛ رﺿﻮان اﻧﮑﮯ ﭘﻴﺮوﮐﺎروں ﻣﻴﮟ ﺳﮯ اﻳﮏ ﺗﻬﺎ۔ اﻧﻬﻴﮟ  2006ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﻋﻮاﻣﯽ
ﭼﻮراﮨﮯ ﭘﺮ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺑﻴﭻ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﮐﺮﻧﮯ اور ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﺳﮯ دن ﻣﻴﮟ ﭘﺎﻧﭻ وﻗﺖ ﮐﯽ ﻧﻤﺎز روﮐﻨﮯ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﮓ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ
ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ57۔ ﮐﺎﺷﻒ ﮐﻮ ﻣﺒﻴّﻨہ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺧﺪا ﮐﻮ دﻳﮑﻬﻨﮯ ﮐﺎ دﻋﻮﯼ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ
 11ﺳﺎل ﺟﻴﻞ ﮐﯽ ﺳﺰا دﯼ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﺮ اور رﺿﻮان ﮐﻮ دوزخ اور ﺟﻨّﺖ ﮐﮯ وﺟﻮد ﮐﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ  3ﺳﺎل ﮐﯽ ﺳﺰا
ﮨﻮﺋﯽ؛ ان دوﻧﻮں ﭘﺮ ﺁرﭨﻴﮑﻞ  (f)98ﮐﮯ ﺗﺤﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﺎﺋﺪ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ۔ اﻳﮏ اﭘﻴﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮯ ﺑﻌﺪ ﻣﻴﮟ ﮐﺎﺷﻒ ﮐﯽ ﺳﺰا
ﮐﻮ ﮔﻬﭩﺎ ﮐﺮ ﭼﻪ ﺳﺎل ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻬﺎ ﻟﻴﮑﻦ رﺿﻮان ﮐﯽ ﺳﺰا ﮐﯽ ﻣﺪّت ﮐﻮ ﺑﺮﻗﺮار رﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎ۔58۔

ﺣﺴﺒہ ﮐﮯ ﻣﺼﺮﯼ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮨﺐ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﺪے ﮐﯽ ﺁزادﯼ ﭘﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻋﺎﺋﺪ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻃﺮح ﮐﮯ
ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﮐﮯ اﺧﺘﻼف ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻳﺎ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺳﺮﮐﺎرﯼ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﺳﮯ اﻧﺤﺮاف ﮐﮯ ﺧﻼف اس ﭘﺮوﺳﻴﺠﺮ
ﮐﻮ ﻏﻠﻂ ﻃﻮر ﭘﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﺁزادﯼ اور اﻇﮩﺎر ﮐﯽ ﺁزادﯼ ﮐﮯ اﺻﻮل دوﻧﻮں ﮨﯽ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﺮ
ﻧﻈﺮﻳﺎت ﮐﮯ اﺧﺘﻼف ﮐﯽ ﮔﻨﺠﺎﺋﺶ ﭘﻴﺪا ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،اور ﻧﺼﺮ اﺑﻮ زﻳﺪ اور دوﺳﺮے ﻣﺼﺮﯼ ﻣﺼﻨّﻔﻮں و ﻣﺎﮨﺮﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﮐﻮ ﺟﺲ
ﺧﻮف اور ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﮨﺸﺖ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا ﮨﮯ اس ﺳﮯ ﻳہ ﻇﺎﮨﺮ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ اﻧﺪروﻧﯽ ﺣﺎﻻت ﮐﺲ ﺣﺪ ﺗﮏ ان
اﺻﻮﻟﻮں ﺳﮯ ﭨﮑﺮاﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔

ﺑﻬﻴﺪ ﺑﻬﺎؤ اور اﻣﺘﻴﺎز ﺳﮯ ﺁزادﯼ
ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن اور ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻃﺮﻳﻘﺌہ ﮐﺎر ﻧﮯ ،اﭘﻨﺎ ﻣﺬﮨﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺣﻖ ﮐﻮ ﻣﻨﻔﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺘﺎﺛّﺮ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ،
ﺟﺒﮑہ ﻳہ ﺣﻖ ﺟﻤﻠہ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺁزادﯼ ﮐﺎ اﻳﮏ ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﺟﺰء ﮨﮯ59۔ ﻳہ ﭘﺎﺑﻨﺪﻳﺎں ﺑﻬﯽ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺑﻬﻴﺪ ﺑﻬﺎؤ ﮐﮯ ﻣﺘﺮادف ﮨﻴﮟ ،ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﮐﺲ
ﻃﺮح ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﻳﺎں اور ﻗﻴﻮد ﻏﻴﺮ-ﻣﺴﻠﻤﻮں ﭘﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﻴﮟ۔ ﻗﺎﮨﺮﮦ ﮐﯽ اﻳﮏ اﮨﻢ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻓﻴﺼﻠہ ﻣﻴﮟ اس ﺑﺎت
ﮐﯽ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ ﮐہ ارﺗﺪاد اﺳﻼم ﮐﮯ ﺑﻨﻴﺎدﯼ اﺻﻮﻟﻮں ﮐﯽ ﺧﻼف ورزﯼ ﮨﮯ ،اﺳﻠﺌﮯ اﺳﻼم ﺳﮯ ﺗﺒﺪﻳﻠﺊ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﺮﮐﮯ
ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﻣﺬﮨﺐ ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻧﮩﻴﮟ دﯼ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ60۔ اس ﻓﻴﺼﻠہ ﻣﻴﮟ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐﮩﺎ ﮔﻴﺎ ﮐہ اﭘﻨﮯ ﻣﺬﮨﺐ ﭘﺮ ﻋﻤﻞ
ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﺁزادﯼ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪات ﺑﻬﯽ ﻋﺎﺋﺪ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ ،ﺟﻴﺴﮯ ﻋﻮاﻣﯽ ﻧﻈﻢ ﮐﯽ ﺑﺮﻗﺮارﯼ ،ﻋﻮاﻣﯽ اﺧﻼﻗﻴﺎت ،اور اﺳﻼم ﮐﮯ
ﺑﻨﻴﺎدﯼ اﺻﻮﻟﻮں اور دﻓﻌﺎت ﮐﺎ اﺗّﺒﺎع61۔ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﮯ ﺁﮔﮯ اﺳﮑﯽ ﻣﺰﻳﺪ وﺿﺎﺣﺖ ﻣﻴﮟ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﮐﮩﺎ ﮐہ" ،ﻋﻮاﻣﯽ ﻧﻈﻢ" ﺳﮯ اﺳﻼم
ﮐﺎ ﺳﺮﮐﺎرﯼ ﻣﺬﮨﺐ ،اور ﻣﺼﺮ ﮐﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﺁﺑﺎدﯼ ﮐﯽ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮاد ﮨﮯ ،اور ﻣﺼﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﺧﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮨﯽ
ﮨﮯ62۔ درﻳﮟ اﺛﻨﺎء ،وﮦ ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ﺟﻮ اﭘﻨﺎ ﻣﺬﮨﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮﮐﺮ اﺳﻼم ﻣﻴﮟ داﺧﻞ ﮨﻮﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ اﻧﻬﻴﮟ اﻳﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح
ﮐﮯ ﭼﻴﻠﻴﻨﺠﻴﺲ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍﺗﺎ63۔

ﺣﺎﻟﻴہ ﺑﺮﺳﻮں ﻣﻴﮟ اﻳﺴﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ واﻗﻌﺎت ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ اﻳﺴﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﮐﮯ ﺧﻼف ﺑﻬﻴﺪ ﺑﻬﺎؤ ﮐﺎ ﻣﻈﺎﮨﺮﮦ
ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁﻳﺎ ﺟﻮ اﭘﻨﮯ ﺁﭘﮑﻮ ﮐﺴﯽ دوﺳﺮے ﻣﺬﮨﺐ ﺳﮯ ﺟﻮڑ ﮐﺮ اﭘﻨﯽ ﭘﮩﭽﺎن ﺑﻨﺎﻧﺎ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﺗﻬﮯ۔  2005ﻣﻴﮟ ،اﭘﻨﺎ ﻣﺬﮨﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮﮐﺮ
ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ﺑﻨﮯ ﺑﮩﺎؤاﻟﻌﻘّﺎد ﮐﻮ "ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﺮﻧﮯ" ﮐﮯ ﺷﺒہ ﭘﺮ اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮﮐﺮ ﻗﻴﺪ ﮐﺮدﻳﺎ
ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ64۔  2007ﻣﻴﮟ ﺑﺎﻵﺧﺮ رﮨﺎ ﮐﺮدﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﻧﻬﻴﮟ  2ﺳﺎل ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ ﻋﺮﺻہ ﺗﮏ ﺑﻨﺎ ﮐﺴﯽ اﻟﺰام اور ﻣﻘﺪﻣہ ﮐﮯ
ﺟﻴﻞ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔  .652007ﻣﻴﮟ ﮨﯽ اﻳﮏ دوﺳﺮے ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﻴﮟ ،اﭘﻨﺎ ﻣﺬﮨﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮﮐﺮ ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ﺑﻨﮯ ﻣﺤﻤّﺪ ﮨﻴﮕﺎزﯼ ﻧﮯ
ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ اﻳﮏ درﺧﻮاﺳﺖ دﯼ ﮐہ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﺟﺎرﯼ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﭘﮩﭽﺎن ﮐﺎرڈ ﻣﻴﮟ اﻧﻬﻴﮟ اﻧﮑﺎ ﻣﺬﮨﺐ اﺳﻼم
ﺳﮯ ﻋﻴﺴﺎﺋﻴﺖ ﻣﻴﮟ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ اﺟﺎزت دﯼ ﺟﺎﺋﮯ۔ وﮦ ﻣﺒﻴّﻨہ ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘﮩﻠﮯ ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ﺗﻬﮯ ﺟﻨﻬﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﯽ ﺗﺒﺪﻳﻠﺊ ﻣﺬﮨﺐ
ﮐﯽ ﺳﺮﮐﺎرﯼ ﻣﻨﻈﻮرﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ66۔ اﭘﺮﻳﻞ  2010ﻣﻴﮟ اﻧﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺘﻮں ﮐﻮ ر ّد ﮐﺮدﺋﮯ
ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻴﮟ درﺧﻮاﺳﺖ دﻳﻨﮯ اور ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﮐﮯ ذرﻳﻌہ اﻟﺘﻮا ﻣﻴﮟ رﮐﻬﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ )اس ﻣﺪّت
ﮐﮯ دوران اﻧﻬﻴﮟ ﻣﻮت ﮐﯽ دهﻤﮑﻴﺎں ﺑﻬﯽ ﻣﻠﺘﯽ رﮨﻴﮟ اور اﭘﻨﺎ ﻣﺬﮨﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮدﻳﻨﮯ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﺑﻬﻴﺪ ﺑﻬﺎؤ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﺑﻬﯽ ﮐﺮﻧﺎ

9

EGYPT

A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT

ﭘﮍا( ﮨﻴﮕﺎزﯼ ﮐﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﻮ اﻳﮏ ﺑﺎر ﭘﻬﺮ ﺳﮯ اس وﻗﺖ ﺗﮏ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻟﺘﻮا ﻣﻴﮟ ڈال دﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺟﺐ ﺗﮏ ﮐہ ﺁﺋﻴﻦ ﮐﯽ دﻓﻌہ 47
ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠّﻖ اﻳﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﮐﺎ ﻓﻴﺼﻠہ ﺁﺋﻴﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﮯ ﻧﮩﻴﮟ ﺁﺟﺎﺗﺎ ،ﺟﺲ ﻣﻴﮟ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ ﺁزادﯼ ﻓﺮاﮨﻢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ67۔

۔ﺑﻨﺎا ﺟﻮاز ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ اور ﻗﻴﺪ ﺳﮯ ﺁزادﯼ
ﺑﻨﺎﺟﻮاز ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ اور ﻗﻴﺪ ﮐﮯ ﻣﺴﺌﻠہ ﮐﻮ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن اور ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﻮ روﮐﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯽ
ﮔﺌﯽ اﺳﮑﯽ زﺑﺎن ﻧﮯ اور ﺑﻬﯽ زﻳﺎدﮦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮦ ﺑﻨﺎدﻳﺎ ﮨﮯ۔  2006ﻣﻴﮟ اس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻴﮟ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ اور ﺑﻨﺎ ﮐﺴﯽ اﻟﺰام ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣہ
ﮐﮯ ﻗﻴﺪ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﺪّت ﮐﻮ ﻣﺤﺪود ﮐﺮﮐﺮ ﭼﻪ ﻣﺎﮦ ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ68۔ ﺗﺎﮨﻢ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﻏﻴﺮﺳﺮﮐﺎرﯼ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮں ) (NGOsﮐﺎ
ﮐﮩﻨﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻳہ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﺻﺮف اﺻﻮﻟﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﮨﮯ ،ﮐﻴﻮﻧﮑہ ﻋﻤﻠﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ،ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﻨﺎ ﮐﺴﯽ اﻟﺰام اور ﻣﻘﺪﻣہ ﮐﮯ
ﺳﺎﻟﻮں ﺗﮏ اور ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻴﮟ ﺗﻮ دﮨﺎﺋﻴﻮں ﺳﮯ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻗﻴﺪ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﺎ ﺟﺎرﮨﺎ ﮨﮯ۔ ﻳﻮ۔اﻳﺲ ڈﻳﭙﺎرﭨﻤﻴﻨﭧ ﺁف اﺳﭩﻴﭧ ﻧﮯ
"اﻳﻤﺠﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮨﺰاروں اﻓﺮاد ﮐﯽ ﺑﮍے ﭘﻴﻤﺎﻧہ ﭘﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ" ﮐﻮ ﻧﭧ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ69۔ ﻣﺼﺮ ﮐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎ ﮐﮩﻨﺎ ﮨﮯ
ﮐہ اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮﻧﮯ اور ﻗﻴﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اﺧﺘﻴﺎرات ﭘﺮ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ،ﺟﺲ ﺳﮯ
اﻧﮑﮯ ﻏﻠﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻮ روﮐﻨﮯ ﻣﻴﮟ ﻣﺪد ﻣﻠﺘﯽ ﮨﮯ۔ ﺗﺎﮨﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ،اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺪ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ رﮨﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺣﮑﺎﻣﺎت ﮐﻮ ﺧﺎرج ﮐﺮدﻳﺘﯽ ﮨﮯ اور وزارت داﺧﻠہ ﮐﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ اﭘﻨﮯ اﺧﺘﻴﺎر ﺳﮯ
ﻗﻴﺪ ﮐﯽ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﮨﮯ70۔

ﮐﺎﭘﭩﮏ ﻋﻴﺴﺎﺋﯽ ﻓﺮﻗہ ﺳﮯ ﺗﻌﻠّﻖ رﮐﻬﻨﮯ واﻟﮯ ﺑﻼﮔﺮ ﮨﺎﻧﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﮐﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻳہ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ
ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ اور ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻮ اﻳﮏ ﺳﺎﺗﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ اﻧﮩﻴﮟ ﮐﺲ ﻃﺮح ﻏﻠﻂ ﻃﻮر ﭘﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﺑﻼگ ﭘﺮ ﻣﺒﻴّﻨہ ﻃﻮر ﭘﺮ اﻳﮏ ﻟﻨﮏ ﭘﻮﺳﭧ ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﺟﺲ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ اﻳﺴﯽ ﮐﺘﺎب ﮐﻮ ﮐﻮر دﮐﻬﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ
ﺗﻬﺎ ﺟﺴﮑﻮ اﺳﻼم ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﺁﻣﻴﺰ ﺧﻴﺎل ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ71۔ اﮐﺘﻮﺑﺮ  2008ﮐﻮ اﻧﻬﻴﮟ اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ اور ﺗﺐ ﺳﮯ وﮦ ﺑﺮج اﻟﻌﺮب ﺟﻴﻞ ﻣﻴﮟ ﻗﻴﺪ ﮨﻴﮟ۔72۔ ﻧﻈﻴﺮ ﮐﮯ  ANHRIوﮐﻴﻞ ﻧﮯ ﻧﻈﻴﺮ ﮐﯽ رﮨﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﮯ
ﭘﺎﻧﭻ ﻣﺮﺗﺒہ اﺣﮑﺎﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺌﮯ ،ﻟﻴﮑﻦ ﺟﻮﻻﺋﯽ  2010ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ اﻧﻬﻴﮟ رﮨﺎ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ۔73۔ ﺗﺎﮨﻢ ﺟﺐ ﺑﻬﯽ اﻧﮑﯽ رﮨﺎﺋﯽ ﮐﮯ
ﻟﺌﮯ اﺣﮑﺎﻣﺎت ﺟﺎرﯼ ﮨﻮﺋﮯ ﺳﮑﻴﻮرﭨﯽ ﻓﻮرﺳﻴﺰ ﻧﮯ ان اﺣﮑﺎﻣﺎت ﮐﮯ ﺧﻼف اﭘﻴﻞ ﮐﯽ اور وزارت داﺧﻠہ ﺳﮯ اﻧﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ
ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻧﺌﮯ اﺣﮑﺎﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻟﺌﮯ۔ اﻳﮏ  NGOﮐﯽ ﻃﺮف ﺳﮯ ﻳہ رﭘﻮرٹ ﻣﻮﺻﻮل ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ ﮐہ ،اﭘﻨﯽ رﮨﺎﺋﯽ ﮐﮯ ﺗﺎزﮦ
ﺗﺮﻳﻦ اﺣﮑﺎﻣﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﮐﻮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺪّت ﮐﮯ ﻟﺌﮯ اﻳﮏ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﺳﭩﻴﺸﻦ ﻟﮯ ﺟﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ اور ﮐﭽﻪ دﻳﺮ ﺑﻌﺪ
ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ ﮐﮯ ﻧﺌﮯ اﺣﮑﺎﻣﺎت ﮐﮯ ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﮟ ﺑﺮج اﻟﻌﺮب ﺟﻴﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ74۔

ﻳہ ﺑﺎب ﺑﻬﯽ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ ﮨﮯ ﮐہ ،ﻧﻈﻴﺮ ﮐﮯ اوﭘﺮ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﻳﺎ اﺳﻼم ﮐﯽ اﮨﺎﻧﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اﻟﺰاﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻧﮩﻴﮟ
ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ،ﺑﻠﮑہ اﻧﻬﻴﮟ ﺻﺮف اﻳﺴﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮨﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ75۔ ﻣﺼﺮﯼ ﺣﮑّﺎم ﮐﺎ دﻋﻮﯼ ﮨﮯ
ﮐہ اﻧﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ اﻳﮏ اﺣﺘﻴﺎﻃﯽ ﻗﺪم ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﮐﻴﻮﻧﮑہ اﻧﮑﮯ ﺑﻼگ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ ﻗﻴﻨہ ﮐﮯ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻮں ﻣﻴﮟ
ﺷﺪﻳﺪ اﺣﺘﺠﺎج ﮨﮯ اور اس ﺳﮯ اﻧﮑﯽ ﺟﺎن ﮐﻮ ﺧﻄﺮﮦ ﮨﮯ76۔

ﺟﻴﺴﺎ ﮐہ اوﭘﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﮨﻮا ،ﺑﻼﮔﺮ ﮐﺮﻳﻢ اﻣﻴﺮ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﻴﮟ دﻓﺎع ﭘﺮ "اﺳﻼم ﮐﮯ ﺧﻼف ﻧﻔﺮت ﮐﯽ ﺗﺮﻏﻴﺐ دﻳﻨﮯ"" ،ﻣﺬﮨﺐ ﮐﯽ
ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﺮﻧﮯ" ،اﻻزهﺮ ﻳﻮﻧﻮرﺳﭩﯽ اور اﺳﮑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻮﻧﺴﻞ ﮐﯽ ﺗﻨﻘﻴﺪ ﮐﺮﻧﮯ ،ﻳہ وﮦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮨﮯ ﺟﺴﮑﯽ ذﻣّہ دارﯼ ﻳہ
ﻳﻘﻴﻨﯽ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ اﻧﺪر ﮨﻮﻧﮯ واﻟﯽ ﺳﺒﻬﯽ اﺷﺎﻋﺘﻴﮟ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﮐﮯ اﺻﻮﻟﻮں ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮨﻴﮟ ،اور "ﺻﺪر ﮐﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ
ﮐﺮﻧﮯ" ﮐﮯ اﻟﺰاﻣﺎت ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ ﺗﻬﮯ77۔  2009ﻣﻴﮟ ،ﺑﻼﺟﻮاز ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ ﭘﺮ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ اﻗﻮام ﻣﺘّﺤﺪﮦ ﮐﮯ اﻳﮏ ورﮐﻨﮓ

10

EGYPT

A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT

ﮔﺮوپ ﻧﮯ ﭘﺎﻳﺎ ﮐہ اﻧﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ ﺳﮯ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﮯ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ اﻋﻼﻧﻴہ )ﺁرﭨﻴﮑﻞ  9اور 78(10اور ) ICCPRﺁرﭨﻴﮑﻞ
 10اور  (14دوﻧﻮں ﻣﻴﮟ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﻴﺪ اور ﻣﻘﺪﻣہ ﭼﻼﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﻠّﻖ دﻓﻌﺎت ﮐﯽ ﺧﻼف وررزﯼ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ79۔

اور زﻳﺎدﮦ ﺣﺎل ﮨﯽ ﻣﻴﮟ 15 ،ﻣﺎرچ 2010 ،ﮐﻮ اﺣﻤﺪﻳہ ﻣﺬﮨﺐ ﮐﮯ ﭘﺎﻧﭻ ﭘﻴﺮوﮐﺎروں ﮐﻮ اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺎ ﮐﺴﯽ
اﻟﺰام ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣہ ﮐﮯ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ  80ﺳﮯ زﻳﺎدﮦ روز ﺗﮏ ﻣﺒﻴّﻨہ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺻﺮف اﺳﻠﺌﮯ ﻗﻴﺪ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ "ﮐہ اﻧﮑﺎ
ﺗﻌﻠّﻖ اﺣﻤﺪﯼ ﻓﺮﻗہ ﺳﮯ ﺗﻬﺎ"۔ ﺷﺤﺼﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﯽ ﻣﺼﺮﯼ ﮐﻮﺷﺶ ) (EIPRﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﺑﺎﻵﺧﺮ ان ﭘﺮ  EPCﮐﮯ ﺁرﭨﻴﮑﻞ (f) 98
ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﻣﺬﮨﺐ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﺎ اﻟﺰام ﻋﺎﺋﺪ ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ"80۔  31ﻣﺌﯽ ﮐﻮ اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ اﻧﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ ﮐﮯ
اﺣﮑﺎﻣﺎت ﮐﯽ ﻣﺪّت ﭘﻮرﯼ ﮨﻮﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ،اﻧﻬﻴﮟ ﻣﺰﻳﺪ ﭼﺎر روز ﺗﮏ ،رﻳﺎﺳﺘﯽ ﺳﮑﻴﻮرﭨﯽ ﭘﺮاﺳﮑﻴﻮﭨﺮ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﺟﺎرﯼ ﮐﺌﮯ
ﮔﺌﮯ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ ،ﻗﻴﺪ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﺎ ﮔﻴﺎ۔  4ﺟﻮن ﮐﻮ اﻳﮏ ﻓﻮرﯼ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﮯ ﻓﻴﺼﻠہ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺗﻴﻦ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ رﮨﺎ ﮐﺮدﻳﺎ
ﮔﻴﺎ ،اور  8ﺟﻮن ﮐﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﭽﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﭼﻪ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ رﻳﺎﺳﺘﯽ ﺳﮑﻴﻮرﭨﯽ ﭘﺮاﺳﮑﻴﻮﭨﺮ ﮐﮯ ﺣﮑﻢ ﭘﺮ رﮨﺎ ﮐﺮدﻳﺎ ﮔﻴﺎ ،اور ﻳہ
اﻳﮏ "اﻧﺘﻬﺎﺋﯽ ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ ﻗﺪم" ﺗﻬﺎ۔

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ
ﮨﺎﻧﯽ ﻧﻈﻴﺮ اور ﮐﺮﻳﻢ اﻣﻴﺮ ﮐﮯ ان ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮں ﺳﮯ ﻳہ ﺑﻬﯽ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁﻳﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻗﻴﺪ ﻣﻴﮟ رﮨﺘﮯ ﮨﻮﺋﮯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻﻼح
ﻣﺸﻮرﮦ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ اﻧﮑﮯ ﺣﻘﻮق ﮐﯽ ﺑﻬﯽ ﺧﻼف ورزﯼ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ81۔ ان دوﻧﻮں اﻓﺮاد ﮐﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻤﺎﺋﻨﺪﮔﯽ
 ANHRIﮐﮯ وﮐﻼء ﮐﺮرﮨﮯ ﺗﻬﮯ اور ان دوﻧﻮں ﮐﮯ اﭨﺎرﻧﻴﻮں ﮐﻮ ﺟﻴﻞ 82ﻣﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﻣﺆﮐّﻠﻮں ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺣﻖ
ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ دوﻧﻮں ﮨﯽ وﮐﻴﻠﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﮯ ﻣﺆﮐّﻠﻮں ﺳﮯ ﺟﻴﻞ ﻣﻴﮟ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﺒﻠﮏ ﭘﺮاﺳﮑﻴﻮﭨﺮ اور
ﻗﻴﺪﻳﻮں ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﮯ دﻓﺘﺮ ) (Detainee Affairs Officeﺳﮯ ﭘﺮﻣﭧ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺌﮯ ﺗﻬﮯ ،ﻟﻴﮑﻦ ﺟﻴﻞ ﺣﮑّﺎم ﻧﮯ 2009
ﻣﻴﮟ اﻧﻬﻴﮟ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ ﺗﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒہ ﺟﻴﻞ ﻣﻴﮟ داﺧﻠہ دﻳﻨﮯ ﺳﮯ اﻧﮑﺎر ﮐﺮدﻳﺎ ﺗﻬﺎ.83۔ ان اﻧﮑﺎروں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﮐﻮﺋﯽ وﺟﻮﮨﺎت ﻧﮩﻴﮟ
ﺑﺘﺎﺋﯽ ﮔﺌﻴﮟ۔  ANHRIﻧﮯ ﭘﺮاﺳﮑﻴﻮﭨﺮ ﺁﻓﺲ ﮐﻮ اﻳﮏ رﺳﻤﯽ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﭘﻴﺶ ﮐﯽ ،ﻟﻴﮑﻦ ان ﮐﯽ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻣﻘﺼﺪ ﺳﮯ
ﺑﻈﺎﮨﺮ ﮐﻮﻏﯽ ﮐﺎرواﺋﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ84۔

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﺮﻳﻘﺌہ ﮐﺎر ﮐﺎ ﺣﻖ
ﺟﻴﺴﺎ ﮐہ اوﭘﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﮨﻮا ،ﻣﺼﺮ ﮐﮯ اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﮯ ﻣﺸﺘﺒہ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﮐﻮ
ﻓﻮﺟﯽ ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﻣﻴﮟ ﺑﻬﻴﺠﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ85۔ اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮ اﻳﺴﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺪاﻟﺘﻴﮟ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﺑﻬﯽ اﺧﺘﻴﺎر
دﻳﺘﺎ ﮨﮯ ﺟﻨﮑﮯ ﻓﻴﺼﻠﻮں ﮐﮯ ﺧﻼف اﭘﻴﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﮔﺎ ،ﺟﻮ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧہ ﻣﻘﺪﻣہ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻃﺮﻳﻘﺌہ ﮐﺎر اور ﻋﺪﻟﻴہ ﮐﯽ ﺁزادﯼ ﮐﮯ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﻣﻌﻴﺎرات ﮐﻮ ﭘﻮرا ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﺗﮯ 86اﻳﮏ اور ﺗﺒﺼﺮﮦ ﻧﮕﺎر ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ،
"وﻗﺖ ﮔﺰرﻧﮯ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺳﺎﺗﻪ ،ﻳہ واﺿﺢ ﮨﻮﮔﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻓﻮﺟﯽ ]ﻣﺨﺼﻮ ﻋﺪاﻟﺘﻴﮟ[ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ادارے ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻴﮟ ﮐﻴﻮﻧﮑہ وﮦ ﻋﺎﻣﻠہ
ﮐﮯ داﺋﺮﮦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﮟ ﺁﺗﮯ ﮨﻴﮟ۔ اﻳﺴﺎ دﮐﻬﺎﺋﯽ دﻳﺘﺎ ﮨہ ﮐﻮﺋﻲ ﺑﻬﯽ اﻳﺴﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﮩﺎں ﻋﺪﻟﻴہ ﮐﯽ ﺁزادﯼ اﻳﮏ ﻣﺬاق ﮨﮯ – اﻳﮏ اﻳﺴﺎ
اﺻﻮل ﺟﻮ ﺻﺮف ﮐﺎﻏﺬوں ﻣﻴﮟ ﮨﮯ – اﻳﺴﮯ ﻧﻈﺎﻣﻮں ﻣﻴﮟ اﻳﺴﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻴﮑﻴﻨﺰم ﻣﻮﺟﻮد ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺗﺎ ﺟﺴﮑﮯ ذرﻳﻌہ ﺳﮯ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺣﻘﻮق ﮐﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻴﺎ ﺟﺎﺳﮑﮯ87۔

اﺳﮑﮯ ﻋﻼوﮦ ،ﻗﻴﺪﻳﻮں ﮐﻮ رﮨﺎ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺟﺎرﯼ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﮐﮯ ﻓﻴﺼﻠﻮں ﮐﮯ ﺧﻼف اﭘﻴﻞ ﮐﺮﻧﮯ اور
اﭘﻨﮯ ﮨﯽ اﺧﺘﻴﺎر ﺳﮯ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ ﮐﮯ ﻧﺌﮯ اﺣﮑﺎﻣﺎت ﺟﺎرﯼ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ وزارت داﺧﻠہ ﮐﺎ ﻃﺮﻳﻘﺌہ ﮐﺎر ﻋﺪﻟﻴہ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ
ﮐﮯ ﻣﻮﺟﻮدﮦ ﻧﻈﺎم ﮐﯽ اﮨﻤﻴﺖ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮨﯽ ﺷﺒﻬﺎت ﮐﻬﮍے ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ88۔ ﺟﻴﺴﺎ ﮐہ ﮨﻴﻮﻣﻦ راﺋﭩﺲ واچ ﮐﮯ اﻳﮏ اﻓﺴﺮ ﻧﮯ ﮐﺎ
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ﮐﮩﻨﺎ ﺗﻬﺎ ،ﻋﺪاﻟﺘﻮں ﮐﮯ ﻓﻴﺼﻠﻮں ﮐﺎ ﺳﮑﻴﻮرﭨﯽ اﻓﺴﺮان ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ر ّد ﮐﺮدﻳﺎﺟﺎﻧﺎ ﻳﺎ اﻧﻬﻴﮟ اﻳﮏ ﻃﺮف ڈال دﻳﻨﺎ ﻳہ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﮐہ وﮦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ داﺋﺮﮦ ﺳﮯ ﺑﺎﮨﺮ ﮐﺎم ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ اور درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳہ وﮨﯽ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺟﻮ وﮦ ﭼﺎﮨﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔"89۔

ﺣﺴﺒہ ﮐﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮﻳﻘﺌہ ﮐﺎر ) (Due processاور ﻣﻨﺼﻔﺎﻧہ ﻣﻘﺪﻣہ ﮐﮯ ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮﺗﺎ ﮨﮯ
ﺟﻦ ﭘﺮ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﻳﺎ ﺷﺘﻢ ﮐﺎ اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﻣﺼﻨّﻔﻮں اور ﮐﺎرﮐﻨﻮں ﮐﮯ ﺧﻼف ﺣﺴﺒہ ﮐﮯ ﺳﻴﮑﮍوں ﻣﻌﺎﻣﻼت درج ﮐﺌﮯ
ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ ،اور اﺳﮑﮯ ﻟﺌﮯ اﮐﺜﺮ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﻳﺎ ارﺗﺪاد ﮐﻮ ﺑﮩﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ 90اور ﺣﮑّﺎم ﺟﻬﻮﭨﯽ اور
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮں ﮐﻮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﮏ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ روﮐﻨﮯ ﻳﺎ ان ﭘﺮ روﮎ ﻟﮕﺎﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﻧﺎﮐﺎم رﮨﮯ ﮨﻴﮟ ،ﺟﻴﺴﺎ ﮐہ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ
ﺿﺮورﯼ ﮨﮯ۔  ANHRIﮐﺎ ﮐﮩﻨﺎ ﻳہ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺼﻨّﻔﻮں اور رﭘﻮرﭨﺮوں ﮐﮯ ﺧﻼف ﺣﺴﺒہ ﮐﮯ ﺑﮯ ﺷﻤﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﮯ ﺑﺎرے
ﻣﻴﮟ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ﮐﻤﺰور ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺴﺒہ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻼت اور زﻳﺎدﮦ ﻣﻀﺒﻮط ﮨﻮﺋﮯ ﮨﻴﮟ اور اﻧﮑﯽ ﭘﮩﻨﭻ اب اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﮯ
ﮐﺎرﮐﻨﻮں اور ﺷﮩﺮﯼ ﺳﻤﺎج ﮐﮯ ﺣﺎﻣﻴﻮں ﺗﮏ ﮨﻮﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔"91۔

اذﻳﺖ ،ﻇﺎﻟﻤﺎﻧہ ،ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﺁﻣﻴﺰ ﺳﻠﻮﮎ ﺳﮯ ﺁزادﯼ اور زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﻔّﻆ ﮐﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻖ
اذﻳﺖ ،اور دوﺳﺮے ﻇﺎﻟﻤﺎﻧہ ،ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻳﺎ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﺁﻣﻴﺰ ﺳﻠﻮﮎ ﻳﺎ ﺳﺰاؤں ﮐﮯ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﺧﺮاب رﻳﮑﺎرڈ ﮐﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﮐﮍﯼ ﺟﺎﻧﭻ
ﭘﮍﺗﺎل ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ اور ﺑﮯ ﺷﻤﺎر رﭘﻮرﭨﻮں ﻣﻴﮟ اﻧﻬﻴﮟ دﺳﺘﺎوﻳﺰﯼ ﺷﮑﻞ دﯼ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﻣﺠﺮﻣﻮں ﮐﻮ ﻣﺴﻠﺴﻞ
اﻳﺬا دﻳﻨﮯ اور ﺑﺮا ﺳﻠﻮﮎ ﮐﺮﻧﮯ ﭘﺮ،ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻴﺪ اور ﺟﻴﻠﻮں ﻣﻴﮟ رﮐﻬﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ دوران ،ﺗﺸﻮﻳﺶ ﮐﺎ اﻇﮩﺎر
ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ ،ﻳہ ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺑﮩﺖ ﺳﯽ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮں ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﻇﺎﮨﺮ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ ﺟﻦ ﻣﻴﮟ ﺣﺲ ذﻳﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻴﮟ ،اﻗﻮام ﻣﺘّﺤﺪﮦ ﮐﮯ ﺑﮩﺖ
ﺳﮯ ﻣﺎﮨﺮﻳﻦ اور ﻣﻌﺎﮨﺪاﺗﯽ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﮟ ،دﮨﺸﺖ ﮔﺮدﯼ ﺳﮯ ﻣﻘﺎﺑﻠہ ﮐﮯ دوران اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق اور ﺑﻨﻴﺎدﯼ ﺁزﺁدﻳﻮں ﮐﮯ ﺗﺤﻔّﻆ اور
اﻧﮑﮯ ﻓﺮوغ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﻌﻤﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﺎﺋﻨﺪے ،اور اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻤﻴﭩﯽ92۔

ﮨﻴﻮﻣﻦ راﺋﭩﺲ واچ ﮐﺎ ﮐﮩﻨﺎ ﮨﮯ ﮐہ ﻣﺼﺮ ﻣﻴﮟ اذﻳﺖ ﮨﺮ ﻃﺮف اﻳﮏ وﺑﺎ ﮐﯽ ﻃﺮح ﭘﻬﻴﻠﯽ ﮨﻮﺋﯽ ﮨﮯ اور اﺳﮑﺎ اﻟﺰام ﮨﮯ ﮐہ اذﻳﺖ
ﮐﮯ ﺧﻼف ﮐﯽ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﺷﮑﺎﻳﺘﻮں ﮐﯽ ﭼﻬﺎن ﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻮ ﮐﯽ ﮨﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﺟﺎﺗﯽ ﻳﺎ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮﻳﻘہ ﺳﮯ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ،
ﺟﺐ ﮐہ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﻴﮟ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرواﺋﯽ ﺗﻮ ﺷﺎﻳﺪ ﮨﯽ ﮐﺒﻬﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ.93۔ اﮔﺮ اذﻳﺖ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ واﻗﻊ ﮨﻮﺑﻬﯽ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ﺗﻮ
اںﻴﺖ اور ﺑﺮے ﺳﻠﻮﮎ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ دﯼ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﺳﺰاﺋﻴﮟ ﺑﮩﺖ ﮨﯽ ﮨﻠﮑﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﻴﮟ ،ﺟﺲ ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ اذﻳﺖ دﻳﻨﮯ واﻟﻮں ﮐﻮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺰا ﺳﮯ ﻣﺤﻔﻮظ رﮨﻨﮯ ﮐﺎ ﻣﺎﺣﻮل ﻓﺮوغ ﭘﺎﺗﺎ ﮨﮯ94۔ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ اور ﺷﺘﻢ ﮐﮯ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﻴﺎد ﭘﺮ ﭘﮑﮍے ﮔﺌﮯ ﺑﮩﺖ
ﺳﮯ اﻓﺮاد ﮐﻮ اﮨﺎﻧﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺳﻠﻮﮎ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﮨﮯ۔

ﺑﻨﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻮاز ﮐﮯ ﮔﺮﻓﺘﺎرﯼ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﭘﺮ اﻗﻮام ﻣﺘّﺤﺪﮦ ﮐﮯ اﻳﮏ ورﮐﻨﮓ ﮔﺮوپ اور  ANHRIﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﺑﺮج اﻟﻌﺮب
ﺟﻴﻞ ﻣﻴﮟ اﭘﻨﯽ ﻗﻴﺪ ﮐﮯ دوران اﻣﻴﺮ ﮐﻮ ﻟﮕﺎﺗﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﺎ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﻳﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ95۔ اس ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﻴﮟ اﻳﮏ ﻣﺮﺗﺒہ اﻣﻴﺮ ﮐﮯ وﮐﻴﻞ
ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﺷﮑﺎﻳﺖ درج ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﯽ ﮐﻢ ﺳﮯ ﮐﻢ  11دن ﺗﮏ ﻣﺘﻌﻠّﻘہ واﻗﻌہ ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﮐﻮﺋﯽ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﺷﺮوع
ﻧﮩﻴﮟ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﯽ۔96۔ ﮨﻴﻮﻣﻦ راﺋﭩﺲ اﺳﭩﮉﻳﺰ ﮐﮯ ﻗﺎﮨﺮﮦ اﻧﺴﭩﯽ ﭨﻴﻮٹ ﻧﮯ ﺑﻬﯽ اﭘﻨﯽ رﭘﻮرٹ ﻣﻴﮟ اس ﺑﺎت ﮐﺎ ذﮐﺮ ﮐﻴﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﭘﻨﯽ
ﻗﻴﺪ ﮐﮯ دوران اﻣﻴﺮ ﮐﻮ ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﮯ "ﻗﻴﺪ ﮐﮯ ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﺣﻮل" ﻣﻴﮟ رﮐﻬﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮔﺮوپ ﻧﮯ ﻳہ ﺑﻬﯽ
ﮐﮩﺎ ﮐہ  2007ﻣﻴﮟ دو ﻣﺎﮦ ﺗﮏ اﻧﻬﻴﮟ ﻗﻴﺪ ﺗﻨﮩﺎﺋﯽ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ اور اﻧﻬﻴﮟ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻬﺎﻧﺎ ﺑﻬﯽ ﻧﮩﻴﮟ دﻳﺎ ﮔﻴﺎ97۔
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ﺑﺮج اﻟﻌﺮب ﺟﻴﻞ ﻣﻴﮟ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﮯ ﻣﺤﺎﻓﻈﻮں ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﭘﭩﺎﺋﯽ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ رﭘﻮرٹ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ98۔  ANHRIﮐﺎ ﮐﮩﻨﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ اﭘﻨﯽ
ﻗﻴﺪ ﮐﮯ دوران ﺟﻴﻞ ﮐﮯ اﻓﺴﺮان ﻧﮯ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮ اﭘﻨﺎ ﻣﺬﮨﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺑﻬﯽ دﺑﺎؤ ڈاﻻ ﺗﻬﺎ ،ﺟﺴﮯ ﺧﻮد اﻳﮏ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧہ،
ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اور ﺗﻮﮨﻴﻦ ﺁﻣﻴﺰ ﺳﻠﻮﮎ ﻗﺮارد دﻳﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ99۔ اس ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ان ﺧﻼف ورزﻳﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ
ﺷﮑﺎﻳﺖ درج ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﺗﻬﻴﮟ ﻟﻴﮑﻦ ان ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﮐﺎرواﺋﯽ ﻧﮩﻴﮟ ﮨﻮﺋﯽ۔100۔

اذﻳﺖ ﭘﮩﻨﭽﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ اﻟﺰاﻣﺎت اﺣﻤﺪﯼ ﻓﺮﻗہ ﺳﮯ ﺗﻌﻠّﻖ رﮐﻬﻨﮯ واﻟﮯ ان ﻧﻮ اﻓﺮاد ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺳﺎﻣﻨﮯ ﺁﺋﻴﮟ ﺗﻬﻴﮟ
ﺟﻨﻬﻴﮟ "اﺳﻼم ﮐﮯ ﺳﺎﺗﻪ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﺎ ﻣﻈﺎﮨﺮﮦ ﮐﺮﻧﮯ" ﭘﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻴﺎ ﮔﻴﺎ ﺗﻬﺎ۔ اﺳﭩﻴﭧ ﺳﮑﻴﻮرﭨﯽ ﭘﺮازﮐﻴﻮﭨﺮ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ان ﻧﻮ ﻗﻴﺪﻳﻮں
ﺳﮯ ﭘﻮﭼﻪ ﮔﺠﻪ ﮐﮯ دوران  EIPRﮐﮯ وﮐﻼء وﮨﺎں ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻬﮯ ﺟﺐ ان ﻣﻴﮟ ﺳﮯ ﺑﮩﺖ ﺳﮯ ﻗﻴﺪﻳﻮں ﻧﮯ ﻳہ اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻳﺎ ﮐہ
ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻧﮯ اﻧﻬﻴﮟ اذﻳﺖ دﯼ ﺗﻬﯽ اور اﻧﻬﻴﮟ ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻴﺎ ﺗﻬﺎ ﮐہ وﮦ "اﭘﻨﮯ ﺧﻼف ﻟﮕﺎﺋﮯ ﮔﺌﮯ اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﺎ اﻗﺮار ﮐﺮﻳﮟ"۔101۔ EIPR
ﻧﮯ ﻣﺒّﻴﻨہ ﻃﻮر ﭘﺮ ان اﻟﺰاﻣﺎت ﮐﯽ ﭼﻬﺎن ﺑﻴﻦ ﮐﺮاﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﻣﺎﻧﮓ ﮐﯽ ﺗﻬﯽ۔102۔

ارﺗﺪاد اور ﺗﻮﮨﻴﻦ ﻣﺬﮨﺐ ﻣﺼﺮﯼ ﻣﻌﺎﺷﺮﮦ ﻣﻴﮟ ﺁج ﺑﻬﯽ اﻳﮏ ﮐﻠﻨﮏ ﮐﯽ ﻃﺮح ﮨﻴﮟ ،اور ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮯ ذرﻳﻌہ اﻧﻬﻴﮟ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧہ ﻗﺮار
دﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺑﻨﻴﺎد ﭘﺮﺳﺘﻮں ﮐﮯ ذرﻳﻌہ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﮯ اﻟﮓ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﭘﮩﻨﭽﺎﻧﮯ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠہ اﻓﺰاﺋﯽ ﮨﻮﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﺑﻨﻴﺎد ﭘﺮﺳﺖ
اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺮوپ اﺳﻼم ﮐﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻣﻔﺮوﺿہ ﻏﻴﺮ رواﻳﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ ﮐﮯ ﺧﻼف اﺣﺘﺠﺎج ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻟﻮﮔﻮں ﮐﯽ ﻏﺼّﺎﺋﯽ ﺑﻬﻴﮍ
ﮐﮯ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﮨﻮﺟﺎﺗﮯ ﮨﻴﮟ ،اور ان ﻣﮩﻤﻮں ﮐﮯ ذرﻳﻌہ اﻳﺴﮯ اﻓﺮاد ﮐﻮ ﻧﺸﺎﻧہ ﺑﻨﺎﺋﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﺎ ﺧﻄﺮﮦ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﺟﺎﺗﺎ
ﮨﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺧﻼف ورزﯼ ﮐﺮﻧﮯ ﻳﺎ اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻮﻟﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﻣﺤﺾ ﺳﻮال ﮐﻬﮍے ﮐﺮﻧﮯ ﮐﺎ اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ
ﮨﮯ۔ ﮐﭽﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮں ﻣﻴﮟ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﻣﺬﮨﺐ اور ارﺗﺪاد ﮐﮯ ﻣﻠﺰﻣﻴﻦ ﭘﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺣﻤﻠﮯ ﺑﻬﯽ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮨﻴﮟ۔ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ ﻃﻮر ﭘﺮ،
ﻣﺼﺮﯼ ﻧﺎوﻟﺴﭧ اور ﻧﻮﺑﻞ اﻧﻌﺎم ﻳﺎﻓﺘہ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﯽ اﺳﻼم ﭘﺮﺳﺘﻮں ﻧﮯ ﺧﻮب ﻣﺬﻣّﺖ ﮐﯽ اور اﭘﻨﯽ ﮐﺘﺎب Children of
 Gaballawiﻣﻴﮟ ان ﭘﺮ ﺳﮑﻴﻮﻟﺮزم ﮐﻮ ﺑﮍهﺎوا دﻳﻨﮯ ﮐﺎ اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻳﺎ۔ ﺣﺎﻻﻧﮑہ اﻧﻬﻴﮟ ﮐﺴﯽ ﻃﺮح ﮐﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرواﺋﯽ ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ
ﻧﮩﻴﮟ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍا ،ﻟﻴﮑﻦ اﺳﻼم ﭘﺴﻨﺪوں ﻧﮯ اﻧﮑﮯ ﺧﻼف اﻳﮏ ﻣﮩﻢ ﭼﻬﻴﮍ دﯼ ،اور ﺑﺎﻵﺧﺮ ﻣﺼﺮ ﮐﮯ اﻧﺪر اﻧﮑﯽ ﮐﺘﺎب ﭘﺮ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ
ﻟﮕﻮاﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﮐﺎﻣﻴﺎب ﮨﻮﮔﺌﮯ ،اس ﺳﮯ اﻧﮑﮯ ﺗﺤﻔّﻆ اور ﺳﮑﻴﻮرﭨﯽ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻄﺮﮦ ﭘﻴﺪا ﮨﻮﮔﻴﺎ۔ اﮐﺘﻮﺑﺮ  1994ﻣﻴﮟ ،ﮔﻠﯽ
ﻣﻴﮟ ﭼﮩﻞ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﺮﺗﮯ وﻗﺖ ،اﻳﮏ اﺳﻼم ﭘﺴﻨﺪ ﻧﮯ ﻣﺤﻔﻮظ ﮐﯽ ﮔﺮدن ﻣﻴﮟ ﭼﻬﺮﯼ ﻣﺎردﯼ ﺗﻬﯽ۔ اس ﺣﻤﻠہ ﻣﻴﮟ ﺣﺎﻻﻧﮑہ وﮦ ﺑﭻ
ﮔﺌﮯ ،ﻟﻴﮑﻦ اس ﺳﮯ ﻳہ ﭘﺘہ ﭼﻠﺘﺎ ﮨﮯ ﮐہ اﺳﻼم ﮐﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﮯ ﻣﻠﺰﻣﻮں ﮐﻮ ﮐﺲ ﻃﺮح ﮐﮯ ﺧﻄﺮات ﮐﺎ ﺳﺎﻣﻨﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﮯ۔

ﮨﺎﻧﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﮐﮯ ﻣﻌﺎﻣﻠہ ﻣﻴﮟ ،اﻧﻔﻮرﺳﻤﻴﻨﭧ اﻓﺴﺮان اﺳﻼم ﮐﯽ ﻣﺒﻴّﻨہ ﺗﻮﮨﻴﻦ ﮐﮯ ﺳﻠﺴﻠہ ﻣﻴﮟ ﺟﺐ اﻧﻬﻴﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﻣﻴﮟ ﻧﺎﮐﺎم
رﮨﮯ ﺗﺐ اﻧﻬﻮں ﻧﮯ اﻧﮑﮯ ﺗﻴﻦ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮں ﮐﻮ ﺗﻴﻦ دن ﺗﮏ ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﻴﮟ رﮐﻬﺎ اور اﻧﮑﯽ ﺑﮩﻨﻮں ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ دهﻤﮑﯽ
دﯼ۔ ﺗﺐ ﻧﺪﻳﻢ ﻧﮯ ﺧﻮد ﮐﻮ ﺣﺎﻇﺮ ﮐﻴﺎ اور اﭘﻨﮯ ﺑﻬﺎﺋﻴﻮں ﮐﯽ رﮨﺎﺋﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ103۔ اس ﻃﺮح ﺳﮯ ﺣﻮﻓﺰدﮦ و ﮨﺮاﺳﺎں ﮐﺌﮯ
ﺟﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﯽ ﻓﺮد ﮐﮯ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺤﻔّﻆ ﮐﮯ ﺣﻘﻮق ﮐﯽ ﺧﻼف ورزﯼ ﮐﯽ ﮨﮯ۔

ﺑﮩﺖ ﺳﮯ اﻓﺮاد ﺟﻦ ﭘﺮ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ اور ﺷﺘﻢ ﻳﺎ دوﺳﺮﯼ ﻃﺮح ﮐﯽ ﻣﺬﮨﺒﯽ اﮨﺎﻧﺘﻮں ﮐﺎ اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ اﻧﻬﻴﮟ ﺑﻬﯽ اس ﻃﺮح
ﮐﯽ ﻣﻮت ﮐﯽ دهﻤﮑﻴﺎں ﻣﻠﯽ ﮨﻴﮟ۔ ﻳہ ﺑﺎت ان ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ﺑﺎرے ﻣﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﺻﺤﻴﺢ ﮨﮯ ﺟﻦ ﭘﺮ ارﺗﺪاد ﮐﺎ اﻟﺰام ﻟﮕﺎﻳﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮨﻴﮕﺎزﯼ ﻧﮯ ﺟﺐ اﭘﻨﺎ ﻣﺬﮨﺐ اﺳﻼم ﺳﮯ ﺑﺪل ﮐﺮ ﻋﻴﺴﺎﺋﻴﺖ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺳﺮﮐﺎرﯼ رﺿﺎﻣﻨﺪﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﯽ
ﮐﻮﺷﺶ ﮐﯽ ﺗﻮ اﻧﻬﻴﮟ ﺑﻬﯽ ﻣﻮت ﮐﯽ دهﻤﮑﻴﺎں ﻣﻠﻴﮟ ﺟﺲ ﺳﮯ اﻧﻬﻴﮟ اﭘﻨﮯ ﺁﭘﮑﻮ ﻣﺨﻔﯽ رﮐﻬﻨﺎ ﭘﮍا104۔ اﻻزهﺮ ﻳﻮﻧﻮرﺳﭩﯽ ﮐﮯ دو
ﻣﺬﮨﺒﯽ ﻋﺎﻟﻤﻮں ﻧﮯ ﻋﻮام ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻨﮯ اﻳﮏ ﺑﻴﺎن ﺟﺎرﯼ ﮐﻴﺎ اور اس ﻣﻴﮟ اﻧﻬﻮں ﻧﮯ اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ،ﮨﻴﮕﺎزﯼ ﮐﮯ
ﻗﺘﻞ ﮐﻮ ﺻﺮف اﺳﻠﺌﮯ ﺟﺎﺋﺰ ﻗﺮار دﻳﺎ ﮐہ اﻧﻬﻮں ﻧﮯ اﭘﻨﺎ ﻣﺬﮨﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮﻟﻴﺎ ﺗﻬﺎ105۔
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ﻧﺘﻴﺠہ
 ﺧﺎص ﻃﻮر ﭘﺮ ﺟﺐ اﻧﮑﮯ ﺳﺎﺗﻪ اﻳﻤﺮﺟﻴﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﮯ ﺗﺤﺖ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ،ﻣﺼﺮ ﮐﮯ ﻣﺬﮨﺒﯽ ﺗﻮﮨﻴﻦ اور ﺷﺘﻢ ﮐﮯ ﻗﺎﻧﻮن
 اﻳﺴﮯ ﻣﻠﺰﻣﻮں ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﺣﮑّﺎم اور،وﺳﻴﻊ ﺗﺮ اﺧﺘﻴﺎرات اور ﺣﺴﺒہ ﮐﯽ ﺷﮑﺎﻳﺎت ﮐﮯ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺘﻮّن ﻧﻈﺎم ﮐﻮ ﺑﻬﯽ ﺟﻮڑ دﻳﺎ ﺟﺎﺋﮯ
ﻟﻮﮔﻮں ﮐﮯ ذرﻳﻌہ اﻧﮑﮯ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﯽ ﺣﻼف ورزﯼ ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ اور اﻧﮑﺎ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﺌﮯ ﺟﺎﻧﮯ ﮐﮯ ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻄﺮات ﭘﻴﺪا
 اور، ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ، ﻣﺬﮨﺒﯽ اﻗﻠﻴﺘﻴﮟ، ﺑﻼﮔﺮس، ﻣﺎﮨﺮﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ،ﮐﺮدﻳﺘﮯ ﮨﻴﮟ۔ ان ﻗﺎﻧﻮﻧﻮں ﮐﺎ ﺷﮑﺎر ﺑﻨﻨﮯ واﻟﻮں ﻣﻴﮟ ﺻﺤﺎﻓﯽ
ذاﺗﯽ ﺟﻬﮕﮍوں ﻣﻴﮟ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺳﺒﻬﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮨﻴﮟ۔ ﺟﻴﺴﺎ ﮐہ اس ﺑﺎب ﻣﻴﮟ ﻣﺜﺎل ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﭘﻴﺶ ﮐﺌﮯ ﮔﺌﮯ ﮐﻴﺴﻮں ﺳﮯ واﺿﺢ
 ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻬﻢ اﻟﻔﺎظ ﻣﻴﮟ ﺑﻴﺎن ﮐﯽ ﮔﺌﯽ اور ﻣﻦ ﻣﺎﻧﮯ ﻃﺮﻳﻘہ ﺳﮯ ﻧﺎﻓﺬ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﮯ واﻟﯽ ﻗﻴﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯽ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ اور،ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ
ﺷﮩﺮﯼ ﺁزادﯼ ﮐﮯ ان ﺣﻘﻮق ﺳﮯ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﮩﻴﮟ رﮐﻬﺘﻴﮟ ﺟﻨﻬﻴﮟ ﺑﺮﻗﺮار رﮐﻬﻨﮯ اور ﺟﻨﮑﺎ ﺗﺤﻔّﻆ ﮐﺮﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺌﮯ ﻣﺼﺮ ﮐﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮﯼ ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘﺎﺑﻨﺪﯼ ﻋﮩﺪ ﮨﮯ۔
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يونان
تعارف
يونان جو ايک تسليم شده جمھوريت ہے اور طويل-م ّدت سے يورپی يونين ) 1 (EUکا ممبر ہے ،اپنے آئين کی دفعہ 14
کے تحت آزادئ اظہار کی ضمانت ديتا ہے2۔ ليکن يہ دفعہ اس حق کے اوپر کچھ تحديدات بھی عائد کرتی ہے۔ مثال کے
طور پر ،اخبارات اور پرنٹ ميڈيا کے اوپر اگر يونان کے صدر کی توہين کرنے ،عيسائيت يا کسی دوسرے "مشہور
مذہب" کے جذبات مجروح کرنے ،يا "عوامی اخالقيات سے تجاوز کرنے" کا الزام لگايا جاتا ہے تو انھيں قبضہ ميں ليا
جسکتا ہے"۔ يونان کے تعذيری ضابطہ ميں آرٹيکل  198اور  199کی دفعہ  7کے ساتھ مذہبی توہين اور شتم کے لئے
بھی بيان شامل کيا گيا ہے۔ ان قوانين کے نفاذ کے نتيجہ ميں آزادئ اظہار پر پابندی عائد ہوئی ہے جو بين االقوامی اور
عالقائي معاہدوں ميں دی گئی اجازت سے آگے جاتے ہيں جن معاہدوں کا يونان بھی ايک فريق ہے ،ان قيود کی وجہ سے
فنکاروں اور دوسرے لوگوں کو اپنے آپ پر خود ہی پابندی لگانی پﮍی ہے تاکہ وه قانونی کاروائی سے بچ سکيں۔
جہاں تک مذہب کا تعلّق ہے ،ملک کی آبادی نسبتا يکساں ہے ،اس ميں يونان کے آرتھوڈوکس عيسائی کل آبادی کا 98
فيصد حصّہ تشکيل ديتے ہيں3۔ يو۔ايس اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کے مطابق ،مسلم کل آبادی کا  1.3فی صد ہيں ،اور باقی بچی
آبادی ميں بہت حد تک ،يہودی ،رومن کيتھولک ،اور دوسرے عيسائي فرقے شامل ہيں .4

پس منظر
عثمانی سلطنت سے نو سالوں تک جنگ لﮍنے کے بعد  1830ميں يونان کو آزادی حاصل ہوئی۔ اس ملک کی جديد تاريخ
ميں خانہ جنگی اور سياسی بدامنی کے واقعات بھی دکھائي ديتے ہيں ،اس ميں جنگ عظيم دوم کے بعد پيدا ہونے والی
خانہ جنگی بھی شامل ہے۔ تاہم  1974سے ہی يونان ايک عوامی جمھوريہ ہے اور  1981ميں اس نے يورپين يونين ميں
شموليت اختيار کرلی۔ حاليہ دہائيوں کے دوران اس ملک کا سياسی منظرنامہ نسبتا مستحکم رہا ہے اور يہ ملک يورپين
يونين کی ممبرشپ کی شرائط کو لگاتار پورا کرتا چال آرہا ہے .5
عثمانی اقتدار کے دوران ،آرتھوڈوکس چرچ نے يونانی زبان اور ثقافتی پہچان کے تحفّظ کے لئے کام کيا ،اور آزادی کی
ج ّدوجہد ميں ايک اہم قوّت اور مرکز کی خدمات انجام ديں 6۔ اس ملک کی سياسی ،ثقافتی اور سماجی تاريخ ميں چرچ کے
غالب کردار کی وجہ سے يونان کے قانونی نظام ميں مذہبی عفيدت کی ايک بہت اعلی سطح پائی جاتی ہے 7۔ آئين کی
دفعہ  3ميں يہ اعالن کيا گيا ہے کہ آرتھوڈوکس چرچ يونان کا "غالب" مذہب رہيگا۔
اپنے اس سرکاری مرتبہ کی وجہ سے ،آرتھوڈوکس چرچ کو بہت سی حکومتی مراعات حاصل ہيں جس ميں مالی مدد
بھی شامل ہے ،جو بقيہ دوسرے مذاہب کو حاصل نہيں ہيں 8۔ مثال کے طور پر ،آرتھوڈوکس پادريوں کو حکومت کے
ذريعہ تنخواه دی جاتی ہے ،سبھی پبلک اسکولوں ميں آرتھوڈوکس کرسچينٹی ميں تعليم دينا الزمی ہے ،وه طلبہ اس سے
مستثنی ہيں جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہيں۔ آرتھوڈوکس چرچ ان ايڈمنسٹريٹو رکاوٹوں سے بھی آزاد ہے جنکا
سامنا دوسرے مذاہب کو کرنا پﮍتا ہے ،مثال جيسے مذہبی مقامات کی تعمير يا انکی مر ّمت کرنے کے لئے پرمٹ يا
منظوری حاصل کرنا 9۔ چرچ کو حاصل يہ مخصوص رتبہ سياست ،قانون اور سماج کے اندر اسے حاصل ظاہری برتری
سے بھی دکھائی ديتا ہے۔ کونسل برائے يورپ کے وينس کميشن کے ذريعہ کئے گئے ايک سروے کے مطابق ،سبھی
مختلف سطحوں پر ،رياستی معامالت ميں چرچ کی اس بے انتھا مداخلت کو جائز ٹھہرانے کے لئے مشرقی آرتھوڈوکس
عيسائيت اور يونانی قوميت کے عروج کے بيچ مظبوط تاريخی رشتوں کو ايک جواز کے طور پر استعمال کيا جاتا ہے10۔
درحقيقت ،دانشوروں کا يہاں تک کہنا ہے کہ حاليہ سالوں ميں تعذيری ضابطہ کی دفعہ  198اور  199کے تحت مذہبی
توہين کے لئے کی جانے والی مسلسل قانونی کاروائيوں کو آرتھوڈوکس چرچ کے اثر و نفوذ سے منسوب کيا جاسکتا ہے۔
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مذہبی توہين کے قانون
مذہبی توہين سے متعلّق يونان کے اصل قوانين تعذيری ضابطہ کی دفعہ  7کے تحت پائے جاتے ہيں ،جنکا عنوان ہے
"مذہبی امن کے خالف جرائم"11۔ اس حصّہ ميں چار التزامات رکھے گئے ہيں ،جس ميں سے دو – آرٹيکل  198اور 199
– خاص طور پر مذہبی توہين اور شتم سے متعلّق ہيں۔ دفعہ  198کے تحت خدا کے خالف کسی بھی طرح کی توہين جو
لوگوں کے بيچ ميں کی گئی ہو اور جسکا مقصد بغض پر مبنی ہو ،کے لئے زياده سے زياده دو سال تک کی جيل ہوگی،
اور عوام کے بيچ خدا کی شان ميں کسی بھی طرح کی بے حرمتی کے لئے  3ماه تک کی قيد کی سزا دی جاسکتی ہے12۔
آرٹيکل  199خدا يا "خدا کی شان" کے برخالف تسليم شده مذاہب پر مرتکز ہے اور اسکے تحت ايسے کسی بھی شخص
کے لئے جو آرتھوڈوکس چرج يا يونان کے اندر قابل برداشت کسی بھی مذہب کی عوام کے بيچ توہين کرتا ہے اور جسکا
مقصد بغض پر مبنی ہے ،دو سال تک کی سزا تجويز کی جاسکتی ہے13۔ ايک دانشور کے مطابق ،يونانی قانونيات کے
اندر "لوگوں" کے بيچ کہی گئ بات" کی ترجمانی ان الفاظ ميں کی گئی ہے" ،کوئی بھی ايسا اظہار جسکا ادراک لوگوں
کی ايک متعينہ تعداد کے ذريعہ کيا جاسکتا ہے ،قطع نظر اس سے کہ يہ کسی عوامی جگہ پر واقع ہوئی يا کسی نے
واقعتا اسکا ادراک کيا تھا"14۔
توہين مذہب کے معامالت فوجداری اور ديوانی دونوں طرح کی عدالتوں ميں پيش کئے جاسکتے ہيں ،اور کچھ معامالت
ميں ديوانی عدالتوں نے عوام کے سامنے ايسے کاموں کو آنے سے روکنے کے لئے پہلے سے ہی ممانعت کا طريقہ کار
استعمال کيا ہے جسکے بارے ميں يہ خيال ہوتا ہو کہ اس سے مذہب کی توہين ہوتی ہے۔ اس طرح کے عبوری اقدامات کا
استعمال کسی فن پارے کو نمائش ميں لگانے يا کسی فلم کو لوگوں کو دکھائے جانے سے روکنے کے لئے بھی کيا گيا
ہے ،جيسا کہ نيچے تفصيل سے بيان کيا گيا ہے۔ دفعہ  198اور  199کچھ حد تک اس لحاذ سے ايک دوسرے سے
الذکر کے لئے شکايت کننده کا ہونا الزمی ہے ،جبکہ اوّل ّ
مختلف ہيں کہ مؤ ّخر ّ
الذکر ميں حکومت عوامی مفاد کی بنياد پر
بھی قانونی کاروائی شروع کرسکتی ہے ،اور يہ قانونی کاروائی خالف ورز کرنے والے کی غير موجودگی ميں بھی
شروع کی جاسکتی ہے۔ اس طريقئہ کار کو اس نظريہ کے تحت جائز ٹھہرايا گيا ہے کہ مذہب يونان کی "رياست کی
بنياد" ہے اور اسلئے سماج کی فالح اور بھالئی کے لئے مذہبی احساسات کا تحفّظ الزمی ہے۔ مقدمہ چالنے والے کو کلّی
اختيارات حاصل ہوتے ہيں کہ وه شان خداوندی کے خالف مبيّنہ توہين کے کسی بھی الزام کی تحقيقات کرے ،اور مقدمہ
چالنے والے کے فيصلہ کے خالف اپيل کرنے يا اسکو آگے بﮍھنے سے روکنے کے لئے مبينہ طور پر نہ تو کوئی
ميکينزم موجود ہے اور نہ ہی اسکے اوپر کوئی نظر رکھنے واال ہے15۔ دفعہ  198کے تحت رياست کے ذريعہ شروع
کئے گئے اکثر معامالت يونان کے آرتھوڈوکس گروپوں کی طرف سے پﮍنے والے دباؤ کے بعد ہی شروع کئے گئے
ہيں۔ ايک مشاہد کے مطابق ،يہ تعلّق چرچ اور عدليہ کے بيچ 'فطری' اتّحاد کے "ماحول" سے پيدا ہوا ہے"16۔
ان دفعات کی قانونی شرح کے مطابق ،کسی بھی اظہار يا بيان کو "بغض پر مبنی" مانا جائگا اگر اسکے اندر سبّ و شتم
کا کوئی بھی ايسا عمل شامل ہو جسکے ذريعہ کسی مذہب کے جذبات مجروح ہوتے ہوں اور جذبات مجروح کرنے والے
کو اس سے کوئی تسکين حاصل ہوتی ہے17۔ بغض پر مبنی نيت ) (malicious intentکو قانونی طور پر ثابت کرنا
مشکل ہے ،ليکن اسکے باوجود ايسے معاملوں ميں بھی عدالت کی طرف سے تنبيہی احکامات جاری کئے گئے ہيں جہاں
بغض پر مبنی نيت موجود ہی نہيں تھی مثال جيسے کہ ايک امريکی فلم دی السٹ ٹيمپٹيشن آف کرائسٹ The last
 Temptation ofchristکے معاملہ ميں  1988کے ايک مقدمہ ميں ہوا تھا18۔
يونان کی عدليہ نے اس کيس کے قانون کے بارے ميں يہ دليل دی تھی کہ دفعہ  198اور  199کسی مذہب يا مذہبی فلسفہ
کا تحفّظ کرنے لئے نہيں بلکہ سماجی و مذہبی ہم آہنگی اور امن قائم کرنے کے مقصد سے وضع کی گئی ہيں۔ 19تاہم ،يہ
توجيہی بيان "عملی طور پر قانون کے نفاذ سے باہم متصادم ہوتا ہے ،کيونکہ اس قانون کو عمل ميں التے وقت ،اس
مسئلہ کے اظہار يا اسکے بيان کو ثابت کرنے کے لئے کسی ايسے فريق کا ہونا ضروری نہيں ہے جسکے مذہبی جذبات
مجروح ہوئے ہوں۔ جيسا کہ دانشوروں نے اس طرف اشاره ديا ہے،کہ "ايسا دکھائی ديتا ہے کہ اپنی موجوده شکل ميں
آرٹيکل  198کی قانوی دلچسپی شہری حقوق کی حيثيت سے الوہی تق ّدس کے تحفّظ کو قانونی شکل دينا ہے ،قطع نظر اس
سے کہ کوئی بھی ايسا شخص يا فريق بيچ ميں موجود ہے يا نہيں جس کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہيں"20۔
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بين االقوای قوانين کے ساتھ عدم مطابقت
گريس کے مذہبی توہين اور شتم سے متعلّق قوانين رائے اور اظہار کی آزادی کے بين االقوامی معياروں کے کے
برخالف ہيں۔ گريس کی حکومت انسانی حقوق کے بہت سے عالقائی اور بين االقوامی معاہدوں ميں ايک فريق ہے جن
ميں شہری و سياسی حقوق کا بين االقوامی عہد ) ،(ICCPRعورتوں کے خالف سبھی طرح کے امتياز کے خاتمہ کے لئے يو اين
کنيونشن ) ،(CEDAWسبھی طرح کے نسلی امتياز کے خاتمہ کے لئے بين االقوامی عہد ) ،(ICERDاور انسانی حقوق اور بنيادی
آزادی کے تحفّظ سے متعلّق يورپين کنوينشن ) (ECHRشامل ہيں مؤ ّخر ّ
الذکر قانون کونسل آف يورپ کا ہی ايک وسيلہ ہے جو
آرٹيکل  10کے تحت اظہار کی آزادی ديتا ہے۔ مزيد برآں ،يورپی يونين ميں اپنی ممبرشپ کے لئے يونان کے لئے يہ الزمی ہے کہ
وه قانون کی حکمرانی ،انسانی حقوق ،اور اقليتوں کے احترام اور تحفّظ کو برقرار رکھے۔  2008ميں کئے گئے ايک مطالعہ ميں
وينس کميشن نے يہ سفارش کی تھی کہ مذہبی توہين کے جرم کو قانون سے حذف کرديا جائے )جيسا کہ يورپين يونين کی اکثر
حکومتوں نے کيا ہے( اور اسے پھر سے متعارف نہ کرايا جائے21۔

انسانی حقوق سے استفاده پر انکا اثر
امتيازی سلوک سے آزادی

يونان کے مذہبی توہين سے متعلّق فانون کسی مخصوص مذہب تک محدود نہيں ہيں اور رسمی طور پر يہ آرتھوڈوکس
چرچ اور کسی بھی دوسرے "قابل برداشت" مذہب کو دل آزاری سے تحفّظ فراہم کرتے ہيں۔ تاہم ،عمال ان قوانين کا
استعمال ايسے معامالت ميں قانوی کاروائی کے لئے کيا جاتا ہے جنکے بارے ميں يہ محسوس کيا جاتا ہو کہ ان سے
آرتھوڈوکس چرچ کی مذہبی توہين ہوئی ہے۔ يہ عملی امتيازی سلوک ظاہر کرتا ہے کہ حکومتی ڈھانچہ کے اندر چرچ کو
کتنا خاص رتبہ حاصل ہے22۔
 2008ميں وينش کميشن سروے کے جواب ميں ،يونانی معامالت کے ايک ماہر کا کہنا تھا کہ "يونان کے تعذيری قانون
کے باب  7کی انتھائی موجودگی کو ہی تعذيری مشينری کے اندر آرتھوڈوکس مذہب کو شامل کئے جانے کی ايک ٹھوس
بنياد مانا جاسکتا ہے"۔ انھوں نے مزيد يہ بھی کہا" ،کہ اسلئے اسے محض ايک اتّفاق نہيں سمجھا جانا چاہئے کہ اس
ضابطہ کے باب  7ميں موجود جرائم سے متعلّق يونانی کيس ال کا وجود ہی اس وقت بے معنی ہوکر ره جاتا ہے جب
سوال کسی ايسے دوسرے مذہب کے خالف کئے گئے توہين آميز عمل کی مذ ّمت کرنے کا ہو جو' ،يونان کے اندر قابل

قبول ہو۔"23۔

اظہار کی آزادی

يونان کے اندر توہين مذہب سے متعلّق معامالت مبيّنہ طور پر عام ہيں ،اور ان ميں سے زياده تر معامالت ايسے ہوتے
ہيں جہاں "شان باری تعالی" يا متعلّقہ مذہبی شخصيات کے خالف روز مرّه بولے جانے والے ہتک آميز الفاظ استعمال
کئے جاتے ہيں24۔ اس طرح کے معامالت کو "انتھائی معمولی نوعيت کے معامالت" قرار ديا گيا ہے ،کيونکہ اس طرح
کے معامالت ميں ايسے حسّاس افراد شامل ہوتے ہيں جو مبّينہ طور کسی اظہار يا بات کو مذہب کے خالف توہين سمجھ
ليتے ہيں اور اس پر ناراض ہوجاتے ہيں ،اس طرح کے معامالت ميں چونکہ کسی طرح کی بغض پر مبنی نيت نہيں پائی
جاتی اسلئے انکو عدالتوں کے ذريعہ پہلی ہی مرتبہ ميں برخاست کرديا جاتا ہے۔ تاہم يونان کے مذہبی توہين اور شتم سے
متعلّق قوانين کو فنکاروں کے خالف بہت سے عوامی طور پر مشھور معامالت ميں بھی استعمال کيا گيا ہے اور اسکے
لئے ميڈيا کا بھی سہارا ليا گيا۔ "اس طرح کے اہانت آميز" کاموں کے لئے استغاثہ فريقوں کو مجرم ثابت کرکر انھيں
سزائيں دی گئيں يا ديوانی عدالتوں کے ذريعہ سماجی اور مذہبی سکون کو بچائے رکھنے کا جواز ديکر ان کاموں پر
عبوری پابندياں بھی عائد کردی گئيں25۔ جبرا قانونی نفاذ کی ان دونوں ہی شکلوں سے اس ملک ميں اظہار کی آزادی پر
منفی اثرات مرتّب ہوئے اور بعض معامالت ميں قانونی جھگﮍوں سے بچنے کے لئے لوگوں نے خود ساختہ-پابندياں
عائد کرليں۔

يونانی قانون کی تاريخ ميں اور زياده مشہور کيسوں ميں سے ايک کيس امريکی ڈائريکٹر مارٹن اسکارسيس کی فلم دی
السٹ ٹيمشٹيشن آف کرائسٹ ) (The Last Temptation of Christکو  1988ميں عوام کے سامنے دکھائے جانے پر
پابندی لگانے کی کامياب کوشش ہے۔ حاالنکہ حکومت کے سينسرشپ بورڈ نے اس فلم کو تقسيم کئے جانے کی منظوری
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ديدی تھی ،ليکن آرتھوڈوکس عيسائيوں نے اس فلم کے جاری ہونے کے بعد کے دنوں اور ہفتوں ميں ايتھينس کے اندر
مظاہرے اور احتجاج کرنا شروع کردئے ،کچھ جگہوں پر انکے ذريعہ کئے گئے مظاہرے دنگوں ميں تبديل ہوگئے اور
انھيں منتشر کرنے کے لئے پوليس کو آنسو گيس کا استعمال کرنا پﮍا.26۔ خبروں کے مطابق ،ان مظاہروں کی قيادت
عيسائی پادری کررہے تھے جنھوں نے ايمان پسندوں سے سينما ہالوں کے باہر جمع ہوکر احتجاج کرنے کے لئے کہا
تھا27۔ سينسرشپ بورڈ کی منظوری کے باوجود ،آرتھوڈوکس گروپوں نے باآلخر اس فلم پر پابندی لگانے کے لئے قانونی
کاروائی شروع کرنے پر حکومت کو مجبور کرديا۔28۔ اس معاملہ ميں ايتھنس کی عدالت برائے فرسٹ انسٹينس کا فيصلہ
بھی کافی اہم تھا ،کيونکہ اس ميں کہا گيا تھا کہ مذہبی احساسات کا تحفّظ کرنا الزمی ہے ،يہ ايسی اخالقی سماجی قدريں
ہيں۔۔۔۔جنکا تحفّظ کرنا ضروری ہے۔۔۔۔۔مذہب خالصتا ايک نجی معاملہ نہيں ہے۔۔۔۔۔بلکہ يہ ريا ست کی بنياد ہے ،اور
روحانی تہذيب و تم ّدن کا ايک سمتيہ بھی ہے29۔
فروری  2000ميں ،تھيسالونيکی صوبہ کے اندر ايک مصنّف مميمس آندروالکس اور انکے پبليشر ،تھاناسس کستانی
اوسس پر انکے ايک ناول ايم ٹو دی پاور آف اين کی وجہ سے مذہبی توہين کا الزام عائد کيا گيا ،جس ميں انھوں نے
يسوع مسيح کی جنسی خواہشات کا ذکر کيا تھا۔ ان دونوں افراد کے خالف يہ شکايت ايک بنياد پرست تاريخ داں ،ماريوس
پايالواکس کے ذريعہ دی گئی تھی جس نے مبيّنہ طور پر اس کتاب کو جالنے کا بھی کام انجام ديا.30۔ مارچ ميں ،ان
دونوں افراد کا جرم رسمی طور پر ثابت کرديا گيا اور تھيسالونيکی کی عدالت برائے فرسٹ انسٹينس نے اس ناول کے
تقسيم کئے جانے پر عبوری پابندی عائد کردی جو يونان کے شمالی صوبوں ميں الگو ہوئی اور اس پابندی کو يہ کہہ کر
جائز ٹھہرايا گيا کہ اسکا مقصد "تش ّدد کو پھيلنے سے روکنا ہے"۔31۔ مارچ ميں ہونے والی اس سنوائی کے دوران عيسائی
بنياد پرستوں کے ذريعہ ان دونوں استغاثہ فريقوں کو ڈرايا دھمکايا اور خوفزده کيا جاتا رہا۔ ايک غير سرکاری تنظيم
) (NGOکے مطابق" ،عيسائی مذہبی جنونی اور کالے کپﮍے ہوئے مونک 'شاتم' اور "مسيح مخالف" کے نعرے لگاتے
ہوئے عدالت کے اندر گھس آئے32۔
اّپريل ميں ہوئی ايک اور سنوائی ميں بھی کتاب پر لگی اس عارضی پابندی کو برقرار رکھا گيا ،ليکن بآلخر ستمبر 2000
ميں اسے اٹھاليا گيا۔ اس کتاب پر مستقل طور پر پابندی لگائے جانے کی درخواست ر ّد کردی گئی اور مصنّف و پبليشر
کے خالف لگائے گئے الزامات ختم کردئے گئے33۔ بنياد پرست گريک آرتھوڈوکس سالويشن فرنٹ کی ايماء پر ايتھنس
کی دوسری عدالتوں ميں بھی اس کتاب پر پابندی لگائے جانے کے لئے درخواستيں دائر کی گئی تھيں۔ ,34ليکن ايتھنس
کی عدالت برائے فرسٹ انسٹينس نے ايسا کرنے سے انکار کرديا۔ عدالت نے پايا کہ اس ناول سے کسی طرح کی بغض
پر مبنی توہين پيدا نہيں ہوتی کيونکہ اس ناول کا مقصد عيسائيت کی جذبات مجروح کرنے کے بجائے زن بيزاری
)عورتوں سے بے رغبتی( کی مذ ّمت کرنا تھا ،اور اس طرح اس سے کسی مذہب پر براه راست حملہ نہيں ہوتا 35۔ ايک
اور تبصره نگار کے مطابق ،يونان ميں مشرقی آرتھوڈوکس چرچ کی مجلس منتظمہ نے سرکاری طور پر يونان کی
حکومت سے آندروالکس کی کتاب اور  1988کے کيس ميں اسکورسيس کی فلم دونوں پر ہی پابندی لگانے کے لئے کہا
تھا۔36۔
ايک دوسرے معاملہ ميں يونانی مجسّمہ ساز کرسٹوز لوکيميڈيس نے ايک نمائش کی جسکا عنوان انھوں نے  2003کا
منظرنامہ ) (Outlook in 2003رکھا تھا۔ اس شو ميں رکھی گئی تصويروں ميں سے بيلجيئم کے آرٹسٹ تھيری ڈی
کورڈئر کے ڈريعہ بنائی گئی ايک تصوير ميں صليبی نشان کو مردانہ عضوء تناسل 37کے برابر دکھايا گيا تھا۔
آرتھوڈوکس چرچ اور اسکے کچھ ماننے والوں نے اس فن پاره کے خالف عوام کے بيچ جاکر شور شرابہ کرنا شروع
کرديا ،اور نتيجتا اس تصوير کو اس نمائش سے ہٹاليا گيا .38دائيں بازو کے سياست داں جيورجيوس کاراٹزفيرس نے عدليہ
کو مبيّنہ طور پر ايک رسمی شکايت پيش کی اور يہ الزام لگايا کہ يہ فن پاره مذہب کی توہين کرنے واال ہے اور تعذيری
ضابطہ کے خالف ہے.39۔ پراسکيوٹر کے ذريعہ اس شکايت کی تحقيقات کی شروعات ہوئی جس سے يونان کے آرٹسٹ
اور دوسرے لوگ حيرت زده ره گئے اور انھوں نے يہ دليل دی کہ اس طرح کی کسی بھی ممکنہ مجرمانہ خالف ورزی
کے بارے ميں تحقيق سے بھی "فنکارانہ آزآدئ اظہار کے لئے خطره پيدا ہوتا ہے۔40۔  2005ميں-17 ،ماه تک چلی
تحقيقات کے بعد ،ايک جج نے يہ نتيجہ نکاال کہ درحقيقت آرٹيکل  198کے تحت قانون کی خالف ورزی کرنے کے لئے
قانونی کاروائی کی بنياديں موجود ہيں41۔ پراسکيوٹر نے يہ دعوی کيا کہ ايک عوامی نمائش کے اندر اس طرح کے
گھناؤنے مشموالت والے قابل نفريں کام کو نمائش ميں رکھنے سے ہی مشرقی آرتھوڈوکس چرچ کا مذاق اڑانے اور اسے
برا کہنے کی مجسّمہ ساز کی بغض پر مبنی خواہش ظاہر ہوجاتی ہے42۔ مئی  2006ميں ،ايتھينس کی مجسٹريٹ عدالت
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نے لوکيميڈس کو سبھی الزامات سے بری کرديا اور عدالت نے يہ پايا کہ يہاں کسی طرح کا بغض موجود نہيں تھا اور
مجسّمہ ساز کا مقصد آرتھوڈوکس کرسچين مذہب کی برائی کرنا يا عوامی طور پر بداخالقی پھيالنا نہيں تھا.43۔
ايک اور حاليہ معاملہ ميں ،آسٹريائی کارٹونسٹ گرہارڈ ہيڈيرر پر انکی مزاحيہ کتاب دی الئف آف جيسس کے لئے
آرٹيکل  198کے تحت توہين مذہب کا الزام لگايا گيا ،اس کتاب ميں يسوع مسيح کو ايک انتھائی-شرابی ،ميريجوانا پينے
والے ہپّی کے روپ ميں پيش کيا گيا تھا.44۔ يہ کتاب اصال آسٹريا ميں شائع کی گئی تھی اور ہيڈيرير يونان ميں اسکی
اشاعت سے مبيّنہ طور پر اس وقت تک العلم تھے جب تک انھيں عدالت کی طرف سے سمنس موصل نہ ہوگئے ،ليکن
 2005ميں ان پر انکی غير موجودگی ميں ايتھنس کی مجسٹريٹ عدالت کے ذريعہ مقدمہ چاليا گيا۔ انھيں بغض پر مبنی
مذہبی توہين کا مجرم پايا گيا اور انھيں چھ ماه کی معلّق سزا دی گئی ،ساتھ ہی عدالت نے کتاب کی تقسيم پر ممانعتی
پابندی بھی عائد کردی 45۔ چونکہ وه آسٹريا ميں رہتے تھے ،اسلئے ہيڈيرير يورپين گرفتاری وارنسٹ سسٹم کے قانونی
دائره ميں آتے تھے ،جسکے تحت يورپين يونين کی سبھی ممبر حکومتوں کے لئے يہ الزمی ہے کہ وه انکی گرفتاری
کے لئے جاری کئے گئے يونانی عدالت کے وارنٹ کا احترام کريں۔ .46مارچ  2005ميں ،ہيڈيرير خود کو جرم ميں ماخوذ
کئے جانے کے خالف اپيل کرنے کے لئے يونان پہنچے ،اور اپريل  2006ميں ايتھنس کی اپيل عدالت نے انھيں اس بنياد
پر سبھی الزامات سے بری کرديا کہ اس کتاب کی کوالٹی اسے بغض پر مبنی ہونے کے امکان سے خارج کرتی ہے 47۔
ہيڈيرير کے خالف اس کيس کی يونان کے آرٹسٹوں ،مصنّفوں ،يورپين غير سرکاری تنظيموں اور يہان تک کہ
آرگنائزيشن فار سکيورٹی اينڈ کوآپريشن ان يورپ ) (OSCEتک نے بہت بھاری تنقيد کی۔ ابتدائی عدالتی فيصلہ کے بعد
ہی  OSCEنے يونان کی حکومت کو ايک خط بھيجا اور يہ دليل دی کہ اس طرح کے اظہار بيان کو مجرمانہ قرار دينا
جس طرح کا اظہار بيان دی الئف آف جيسس ميں استعمال کيا گيا ہے ،پريس کی آزادی کے بين االقوامی معياروں کے
48
خالف ہے۔

نتيجہ
يونان ميں ظاہری شکل يہ ہے کہ افراد کے ذريعہ بغض پر مبنی مذہبی توہين کی "معمولی" شکايتوں کو ابتدائی سنوائی
کی عدالتوں کے ذريعہ ہی خارج کرديا جاتا ہے ،جبکہ ذياده مشھور معاملوں ميں جنکا تعلّق آرٹ کے کاموں سے ہوتا
ہے ،عدالت کی طرف سے ممانعت جاری کی جاتی ہے يا جرم تسليم کرليا جاتا ہے ،ليکن ان فيصلوں کو بھی بعد ميں بدل
ديا جاتا ہے۔ اس طرح کے سبھی مشھور معامالت زياده تر آرتھوڈوکس چرچ اور متعلّقہ بنياد پرست گروپوں ،کے ذريعہ
شروع کئے جاتے ہيں ،يا انھيں لوگوں کے دباؤ ميں آکر حکومت اس طرح کے معامالت کی شروعات کرتی ہے جس
سے چرچ کا سياسی اثر اور اسکا مخصوص مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ مذہبی توہين کے ان قوانين سے سماج کے کچھ
مخصوص عناصر کو يہ موقع ملتا ہے کہ وه رياستی سرپرستی کے ساتھ ان لوگوں کو قانونی طور پر ڈرائيں دھمکائيں
اور خوفزده کريں جن سے انکی کسی طرح کوئی ناراضگی ہو۔ اس طرح کے معامالت ميں جو لوگ بری ہوجاتے ہيں،
اسکے باوجود بھی مذہبی توہين کے لئے ہونے والی قانونی کاروائيوں سے استغاثہ کے اوپر مالی بوجھ اور دوسرے
بوجھ آپﮍتے ہيں ،وسيع تر فنکار طبقہ اور ميڈيا سے اس پر سرد مہر اثرات مرتّب ہوتے ہيں اور معلومات اور مختلف
طرح کے نقطئہ نظر تک رسائی حاصل کرنے کے عام آدمی کے بنيادی حق پر پابندی عائد ہوتی ہے۔
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3انڈونيشيا
تعارف
ايک سکيولر رياست ہونے کے ساتھ ساتھ انڈونيشيا نے کثرتيت ) (pluralismاور اعتدال پسند اسالم کے لئے اپنی ساکھ
بنائی ہے اور ساتھ ہی اظہار رائے کے تحفّظ کے لئے اپنے پﮍوسيوں کے مقابلہ کہيں زياده کام کيا ہے۔ اپنی مخصوص
سياسی تاريخ اور رياستی فلسفہ فکر کی وجہ سے يہ ملک جمھويت اور اسالم کے امتزاج کا ايک کامياب نمونہ بن گيا
ہے۔ تاہم يہ انديشے بھی موجود ہيں کہ انڈونيشيا کی اس کثرتيت ميں کمی آرہی ہے۔ ماضی کی دہائی ميں مذہبی اقليتوں پر
پرتش ّدد حملوں ميں اضافہ ديکھا گيا ساتھ ہی حکومت اور عدليہ کی سطح پر ايسے اقدامات بھی ہوئے جن کے ذريعہ ان
گروپوں کی مذہبی آزادی اور اظہار رائے پر پابندی بھی لگائي گئی ہے۔ ايسا دکھائی ديتا ہے کہ يہ تبديلی ايک بﮍی حد
تک انڈونيشا کے تعذيری قانون ) (Penal Codکے آرٹيکل ) 156 (Aکی مجرمانہ مذہبی توہين (criminal blasphemy
) provisionکی دفعات کی وجہ سے ہے۔جسکے ساتھ وه قانون بھی جﮍ گيا جس ميں حکومت کے ذريعہ تسليم شده
مذاہب محدود ہوگئے۔
ليکن اظہار رائے کی آزادی کی حالت ميں انڈونيشيا کے اندر کچھ مثبت تبديلياں بھی آئی ہيں ،اس ميں آئنی عدالت کا
دسمبر  2007کا فيصلہ سب سے اہم ہے جس ميں يہ کہا گيا کہ تعذيری قانون کے آرٹيکل  154اور آرٹيکل  ،155جس
ميں حکومت کے خالف توہين اور اسی طرح کے دوسرے جرائم کو مجرمانہ قراد ديا گيا تھا ،اظہار آزادی کی آئنی
ضمانت کی خالف ورزی ہيں1۔ تاہم اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ناکامياں بھی ہوئی ہيں ،جن ميں سے ايک  2008ميں پاس
کيا گيا ايک انتھائی وسيع تعريف رکھنے واال عريانيت مخالف ) (anti-pornographyقانون اور اپريل  2010ميں آئنی
عدالت کے ذريعہ کی گئی وه نظرثانی ہے جس ميں تعذيری قانون کی دفعہ ) 156 (Aميں دی گئی بليشفيمی پابنديوں کو
برقرار رکھا گيا ہے۔ ان اقدامات سے مذہبی آزادی ميں بيجا مداخلت کے حاليہ رجحانات ميں اور ش ّدت آئی اور سماجی
طور پر بھيد بھاؤ اور مذہبی تفريقات کو گہرا کرنے ميں مدد ملی۔
انڈونيشيا کی  240ملين کی آبادی ميں  86فی صد لوگ مسلمان ہيں ،جو اس ملک کو دنيا کی سب سے زياده مسلم آبادی
واال ملک بناتے ہيں2۔ آبادی کا دوسرا سب سے بﮍا مذہبی گروپ پروٹيسٹينٹ عيسائی ہيں جو کل آبادی کا  6فی صد ہيں۔
رومن کيتھولکوں کا تناسب  3فی صد ہے اور ہندوؤں کا  2فی صد3۔ انڈونيشيا کے مسلمانوں کی اکثريت سنّی اسالم پر
عمل کرتی ہے جسے يہاں کی حکومت اسالم کی اصل شکل کے طور پر تسليم کرتی ہے4۔ يو ايس اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کے
مطابق ،اس ملک ميں قريب تين ملين شيعہ مسلمان ہيں اور  400،000لوگ آزاد خيال احمدی فرقہ کے ماننے والے ہيں۔
دوسری مذہبی اقليتوں ميں عيسائيوں کے فرقے ،بودھ ،روايتی ديسی مذاہب کے ماننے والے اور يہودی شامل ہيں5۔

پس منظر
ڈچ ايسٹ انڈيا کمپنی نے 17ويں صدی ميں آج انڈونيشيا کے نام سے جانے والے ملک کو اپنی نوآبادی بنانا شروع کيا،
اور دھيرے دھيرے اس وقت کی بہت سی موجوده سلطنتوں اور دوسرے خطّوں کو متّحد کرکے انھيں ڈچ حکمرانی کے
تحت لے الکر ايک کرديا۔ انڈونيشيا نے  1945ميں اپنی آزادی کا اعالن کيا اور اپنا پہال آئين اختيار کيا ،حاالنکہ اس ملک
کو ڈچ لوگوں سے رسما اپنی آزادی حاصل کرنے ميں قريب  4سالوں تک مزيد لﮍائی لﮍنی پﮍی اور  1949ميں جاکر
ايسا کيا جاسکا۔ اسکے بعد آئين پر پھر سے نظرثانی کی گئی اور نظرثانی کے بعد آئين کو پھر سے اختيار کيا گيا ،اور
اس طرح ملک ميں پارليمانی نظام حکومت قائم ہوا6۔ تاہم ملک کے اندر بھانت بھانت کی سياسی پارٹيوں کی وجہ سے
حکومت کرنے کے لئے مضبوط اتّحادوں کا قيام اور انھيں برقرار رکھنا بہت ہی مشکل تھا۔
اس عدم اتّفاق کی ايک بﮍی وجہ انڈونيشيا کے اندر اسالم کے کردار پر چلنے والی بحث تھی۔ ملک کی آزادی کے رہنما
اور پہلے صدر ،سکارنو نے پنکاشال نام سے ايک قومی نظام فکر پيش کيا جو پانچ بنيادی اصولوں پر مشتمل تھا :خدا پر
يقين )وحدانيت( ،انسانيت ،قومی اتّحاد ،اتّفاق رائے سے نمائنده جمھوريہ ،اور سماجی انصاف7۔ قدامت پرست اسالمی
گروپوں کا دعوی تھا کہ پنکاشال کا تصوّر مسلمانوں کی ذ ّمہ داريوں کی وضاحت کرنے ميں ناکام رہا تھا اور  1965ميں
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سوکارنو کے زيرحکمرانی اختيار کئے گئے مذہبی توہين کے قوانين کا مقصد پنکاشال کے مذہبی پہلو کے نفاذ ميں مدد
دينے کے لئے اسے ايک آلہ کار کے طور پر استعمال کرنا تھا۔
 1957ميں سوکارنو نے آمرانہ اختيارات حاصل کرلئے اور حکمرانی کا ايک نيا نظام نافذ کيا جسے انھوں نے سوچی
سمجھی جمھوريت ) (guided democracyکا نام ديا تھا ،جس نے پارليمانی جمھوريت کو ختم کرکر رکھ ديا اور اس کی
جگہ ايک ايسا نظام وجود ميں آگيا جس ميں صدر کے عاملہ اختيارات پر کسی طرح کی کوئی بندش نہيں تھی "9۔ 1965
ميں انڈونيشيائی فوج کے کچھ طاقتور دھﮍوں نے ،انڈونيشيا کی کميونسٹ پارٹی ) (PKIکے بﮍھتے ہوئے اثر سے
فکرمند ہوکر ،جس سے سکارنو کی قربت کافی بﮍھ گئی تھی ،ايک ناکام فوجی بغاوت ميں انکی حکومت کا تختہ پلٹنے
کی کوشش کی10۔  1966ميں ،اپنی حمايت اور اختيار ميں کمی آجانے کے بعد ،سوکارنو نے اقتدار جنرل سوہارتو کو
سونپ ديا ،جو بغاوت کی اس کوشش ميں شامل نہيں تھے۔ سوہارتو اسکے بعد تين دہائيوں سے زياده انڈونيشيا کے صدر
رہے۔ انھوں نے افسرشاہی اور فوج کے مفادات پر مبنی حکومت کے حمايت کرنے والی ايک پارٹی 11،گولکار قائم کی
اور ايک ايسا حکمراں طبقہ وجود ميں الئے جو نئے نظام کے نام سے جانا جاتا تھا ،جس کا مقصد انڈونيشيا کی گرتی
ہوئی معيشت کو سدھارنا ،سياسی نظام کو پھر سے قائم کرنا اور ترقّی کو بﮍھاوا دينا تھا۔ ان ميں سے زياده تر پاليسيوں کا
نفاذ فوج کے ذريعہ کيا گيا جسے سياسی ميدان ميں ايک اہم کردار سونپا گيا تھا12۔
پنکاشال کا نظريہ اگرچہ سوکارنو کے ذہن کی پيداوار تھا ليکن يہ نظام فکر سوہارتو کے دور اقتدار ميں انڈونيشيا کی
سياست ميں پوری طرح سے رچ بس گيا۔ قومی اتّحاد کی بحث سوہارتو کے نظام حکومت کا ايک اہم عنصر تھا اور
انڈونيشيا جيسے ايک انتھائی متنوّع اور مختلف سماج کے اوپر کنٹرول قائم کرنے اورا سے برقرار رکھنے کے لئے
اسے ايک اہم ذريعہ قرار ديا گيا ہے 13۔ سوہارتو نے کچھ مخصوص طرز کے مذہبی اظہار اور بيانوں کو دبايا بلکہ
انھوں نے کسی بھی مذہبی رنگ والی سياست کو کچال ،بلکہ درحقيقت انھوں نے ايسی کسی بھی عوامی سياست کو کچل
ڈاال جسکا انتظام ارباب اقتدار کے ہاتھوں ميں نہيں تھا14۔ کچھ ماہرين کے مطابق ،قومی اتّحاد پر انکے اتنے زياده زور
دينے سے انڈونيشيا کے اندر ايک "مصنوعی اتّفاق" اور اور "زبردستی کی کثرتيت" نافذ ہوگئی تھی جس نے اب ٹوٹ
کر بکھرنا شروع کرديا ہے15۔ جب بعض دوسرے لوگوں کا يہ کہنا ہے کہ ايک حقيقی معنوں ميں اجتماعی اور پر امن
انڈونيشيا کی تعمير ميں پنکاشال نے قابل ذکر تعاون ديا ہے۔  1998ميں پيدا ہوئے معاشی بحران اور سماجی بے چينی کے
درميان سوہارتوں نے صدارت سے استعفی ديديا ليکن سياسی پارٹيوں کے بيچ اس بات پر اتّفاق بنا رہا کہ مذہبی اور نسلی
اعتبار سے اس متنوّع ملک کے اندر رواداری اور دوسروں کو قبول کرنے کا يہ سلسلہ جاری رکھنے اور اس پر مزيد
زور دينے کے لئے حکومت کے پرانے نظام فکر )پنکاشال( کو برقرار رکھا جائے16۔
 1999ميں انڈونيشيا ميں پہلے آزادانہ انتخابات ہوئے اور انڈونيشين ڈيموکريٹک پارٹی-اسٹرگل ) (PDI-Pکے پارليمينٹ
ميں سب سے زياده سيٹيں حاصل ہوئيں۔ اگلے دس سالوں کے دوران يہ ملک انتھائی ڈرامائی انداز ميں جمھوری عمل
سے گزرتا رہا ،اور پچھلے نظاہم حکومت کے دوران جس مذہبی فکر کی حوصلہ شکنی کی گئی تھی ،اس نے کئی
دہائيوں کے بعد اپنا سر اٹھايا۔ اسالمی احياء کی نشانياں زياده سے زياده ہر طرف دکھائی دينے لگ گئيں ،عورتوں کی
ايک بﮍی تعداد حجاب يا مسلمانوں کا سر ڈھکنے کا دوپٹّہ استعمال کرنے لگ گئيں ،زياده سے زياده اسالمی بينکوں کا
قيام وجود ميں آنے لگ اور اسالمی سوچ و فکر پر مبنی آرٹ اور افسانہ ميں لوگوں کی مقبوليت بﮍھنے لگی17۔ تاہم يہ
رجحان سياسی ميدان کی طرف زياده نہيں بﮍھا ،جہاں کٹّر پسند اسالمی سياسی پارٹيوں کی مقبوليت ميں مبيّنہ طور پر
کمی آرہی ہے۔ جکارتہ کی ايک آزاد اور خود مختار رائے شماری کرانے والی ايجينسی کے ذريعہ  2005ميں کرائے
گئے رائے دہندگان کی رائے شماری ميں يا ثابت ہوا تھا کہ انڈونيشيا کی سب سے بﮍی اسالمی پارٹی ،پروسپيرس جسٹس
پارٹی ) (PKSکی مقبوليت ميں "بہت ہی واضح اور لگاتار کمی" واقع ہوئی ہے18۔  2009ميں سکيولر ڈيموکريٹک
پارٹی کو پاليمينٹ کے ايوان زيريں ميں سب سے زياده سيٹوں پر فتح حاصل ہوئی ،اس نے  148سيٹيں حاصل کی تھيں
جو اس سے پچھلے انتخابات ميں اسکو حاصل ہونے والی  55سيٹوں کی تين گنا تھيں۔ گولکار اور  PDI-Pجو دوسرے
اور تيسرے مقام پر تھيں انھيں بھی چاروں اسالمی پارٹيوں کے مقابلہ ميں زياده سيٹيں حاصل ہوئی تھيں19۔ ان نتائج
سے يہ واضح ہوگيا تھا کہ ان تينوں سياسی پارٹيوں کی حمايت ميں بہت زياده کمی واقع ہوئی تھی ،جبکہ  PKSمحض
اپنی جگہ ہی بچا پائی تھی20۔  PKSکی مقبوليت ميں کمی آنے کی ايک مبيّنہ وجہ  2008ميں ميں وضع کئے گئے
پورنوگرافک مخالف قانون کو اسکے ذريعہ دی جانے والی حمايت ہے21۔
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انتخابات ميں کچھ حد تک حاشيہ پر پہنچائے جانے کے باوجود بھی ،کٹّر پنتھی اسالمی پارٹيوں اور گروپوں کو قابل ذکر
اثر اور اختيار حاصل ہے اور وه ذاتی مالقاتوں ،مظاہروں ،دھمکيوں اور بھيﮍ کی کاروائيوں کے ذريعہ سرکاری
افسران ،ججوں اور سياست دانوں پر دباؤ بناتے ہيں22۔ تقوی اور پرہيزگاری ميں اضافہ اور مذہبی اداروں کے طاقتور
ہونے کے نتيجہ ميں ،پورنوگرافی مخالف قانون کو اختيار کرنے کی کوششوں ميں مدد ملی اور  2008ميں ايک مشترکہ
وزارتی فيصلہ جاری کيا گيا جس نے احمديوں کی عبادت کی آزادی کو محدود کرديا۔ کچھ تبصره نگاروں کا يہ بھی کہنا
ہے کہ انڈونيشا کے مذہبی توہين قانون کو برقرار رکھنے کے لئے  2010ميں ديا گيا آئينی عدالت کا فيصلہ بھی اسالم
پسندوں کے اثر و نفوذ کی ايک اور عالمت ہے23۔
يہاں يہ توجّہ دال بھی بہت اہم ہے کہ  1998ميں سوہارتو کی حکومت کے خاتمہ اور مقامی خودمختاری پروگرام
) (decentralization programکے نفاذ کے بعد ،جسکا مقصد مقامی حکومتوں کو زياده سے زياده اختيارات منتقل
کرنا تھا ،انڈونيشيا کے کچھ حصّوں نے ايسے فيصلہ صادر کئے جن سے شريعت )اسالمی قانون( کے مختلف پہلؤوں کا
نفاذ ہوتا تھا۔ کم سے کم  50مقامی حکومتوں نے شريعت کے عناصر کو قانون کی شکل دی ہے ،جنکا تعلّق خاص طور
پر لباس اور ذاتی طرز عمل سے ہے۔ آچے کی صوبائی حکومت اس معاملہ ميں اور آگے بﮍھ گئی اور اس نے ايک
مجرمانہ قانون بنايا جس کے تحت زنا کرنے والوں کو سنگ سار کيا جاسکتا ہے24۔
تاہم ،قومی سطح پر ،انڈونيشيا کا آئين بنيادی آزاديوں کی ضمانت ديتا ہے۔ اگرچہ آرٹيکل  29ميں يہ بہت واضح طور پر
کہا گيا ہے کہ "کہ حکومت ايک اور واحد خدا ميں يقين کے عقيدے پر قائم ہوگی" ،ليکن اس ميں يہ بھی کہا گيا ہے کہ
انڈونيشيا کے اندر ہر ايک شخص اپنے مذہب کا انتخاب کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے آزاد ہوگا ،اور آرٹيکل 28
کے تحت اور اظہار کی آزادی کی ضمانت حاصل ہوگی۔ آرٹيکل  27ميں انڈونيشيا کے سبھی باشندوں کو مساوات اور
بھيد بھاؤ سے بچاؤ کا حق ديا گيا ہے25۔

مذہبی توہين کے قانون
انڈونيشيا کے مذہبی توہين کی مجرمانہ دفعہ تعذيری ضابطہ کا آرٹيکل  (A) 156قانون نمبر  1/PNPS/1965مبنی ہے
جسے  1965ميں ايک صدارتی فيصلہ کے ذريعہ اختيار کيا گيا تھا۔ آرٹيکل  (A) 156کے تحت ايسی کسی بھی شخص
کو پانچ سال تک کی قيد کی سزا دی جاسکتی ہے جو" ،عوام کے بيچ جان بوجھ کر اس طرح کا جذبات کا اظہار کرتا ہے
يا کوئی ايسی حرکت سر انجام ديتا ہے :ا( جو اپنی نوعيت کے لحاذ سے بنيادی طور پر انڈونيشيا ميں مانے جانے والے
کسی بھی مذہب کے ساتھ کسی بھی طرح کی عداوت کا اظہار کرتا ہو ،اسکی برائی کرتا ہو يا اس پر کوئی الزام لگاتا
ہے؛ يا ب( اسکا مقصد کسی فرد کو ايسے مذہب پر عمل کرنے سے روکنا ہو جو اللّلہ سبحانہ و تعالی کے يقين پرمبنی
ہو26۔  1965کے صدارتی فيصلہ کے آرٹيکل  1ميں" ،کسی بھی فرد کو عوام کے بيچ جان بوجھ کر کسی ايسے مذہب
کی ترجمانی کرنے کے لئے ،جسے انڈونيشيا کے عوام مانتے اور اس پر عمل کرتے ہيں ،لوگوں کی حمايت حاصل
کرنے کے مقصد سے اسکی تبليغ ،اسکی حمايت کرنے سے روکا گيا ہے ،يا ايسی کسی بھی طرح کی مذہب پر مبنی
سرگرميوں کی انجام دہی سے روکا گيا ہے جو متعلّقہ مذہب کی مذہبی سرگرميوں کے مماثل ہوں ،اور جہاں اس طرح کی
ترجمانی اور سرگرمياں اس مذہب کی اصل بنيادی تعليمات سے منحرف ہوں"27۔ اس ميں يہ بھی واضح کيا گيا ہے کہ
انڈونيشيا کے  6تسليم شده مذاہب اسالم ،بودھ دھرم ،پروٹيسٹينزم ،کيتھوليسزم ،ہندو دھرم اور کنفيوشنزم ہيں28۔
انڈونيشيا کے بعض لوگوں کا يہ ماننا ہے کہ مذہبی توہين کے قانون ،اس دور کے حساب سے مناسب تھے جب انھيں
اختيار کيا گيا تھا ،ليکن آج کے دور ميں انکی مزيد ضرورت نہيں ہے29۔ ايک تبصره نگار نے جيسا کہ واضح کيا ،کہ
ان قوانين کو اس وقت منظوری دی گئی تھی جب بہت سے متنازعہ بدعتی فرقے ابھر رہے تھے30۔
اکتوبر  2009ميں غير سرکاری تنظيموں ) (NGOsاور کارکنوں کے ايک اتّحاد ايڈووکيسی ايالئنس فار فريڈم آف ريليجن
31نے رسما يہ درخواست دی کہ آئينی عدالت قانون نمبر  1/PNPS/1965اور تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل  (A) 156پر
نظرثانی کرے۔ ايالئنس نے يہ دليل دی کہ ان قوانين کو منسوخ کيا جائے کيونکہ يہ قوانين امتياز پر مبنی ہيں ،استحصالی
ہيں اور مذہب کی آزادی اور اظہار کی آزادی 32کے آئينی حق کی خالف ورزی ہيں32۔ کٹّر پنتھی اسالمی تنظيموں
جيسے اسالمی ڈيفينڈرس فرنٹ ) (FPIنے ،جو تش ّدد کے بے شمار واقعات ميں ملوّث رہی ہے ،33سنوائی کے دوران
عدالت کے باہر ذبردست مظاہرے کئے اور نظرثانی کی درخواست دينے والوں اور اسکے حمايتيوں 34کو مبيّنہ طور پر
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دھمکياں ديں۔ عدالت کے اندر ،انتھاپسندوں نے ان قوانين پر بحث کرنے والوں اور بولنے والوں کو مبيّنہ طور پر
دھمکياں ديں اور انکے بولنے کے دوران شور برپا کيا اور "کافر ،کافر"" ،معافی مانگو" ّ
چالتے رہے اور دوسرے
مذہبی نعرے لگائے35۔ اسکے عالوه انڈونيشيا کی دو سب سے بﮍی مسلم تنظيموں مح ّمديہ اور نزلتہ العلماء ،جنھيں
اعتدال پسند مانا جاتا ہے ،نے بھی عدالتی نظرثانی کے خالف اپنی مخالفت کا سرکاری طور پر اظہار کيا36۔
مختلف نقطئہ نظر کی ترجمانی کرنے والے  49ماہرين کی گواہی سننے کے بعد ،37عدالت نے اپريل  2010ميں مذہبی
توہين کے قانون کو برقرار رکھا۔ جج ماريا فريدا اندراتی نے اس سے اختالف کيا ،اور کہا کہ ،يہ قانون ماضی کی
پيداوار ہے ،اور يہ کہ اس قانون کے نام پر اقليتی گروپوں کے خالف ناجائز اور غلط کاروائياں کی جارہی ہيں38۔
حاالنکہ ججوں کی اکثريت کی يہ دليل تھی کہ مذہبی گروپوں کے بيچ عوامی نظم کو برقرار رکھنے کے لئے يہ قانون
ابھی بھی ضروری ہے۔ ان قوانين کی ترجمانی کے سلسلہ ميں ججوں نے کچھ وضاحتيں بھی کيں ،انھوں نے يہ واضح
کيا کہ ،اگرچہ قانون نمبر  1/PNPS/1965کے آرٹيکل  1ميں حکومت کے ذريعہ چھ مذاہب کو تسليم شده مذاہب مانا گيا
ہے ،ليکن اس ميں حکومت کو يہ ہدايت دی گئی کہ وه دوسرے مذہبی گروپوں کے ممبران کو نہ چھيﮍے ،جسکا مطلب
تھا کہ حکومت انھيں بنا کسی مداخلت کے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دے39۔
دنيا بھر ميں انسانی حقوق اور آزادئ ظہار کی حمايت کرنے گروپوں نے اس فيصلہ پر افسوس کا اظہار کيا ،40اور بہت
مہاہدين کا يہ بھی کہنا تھا کہ يہ فيصلہ سياست سے متائثّر ہے اور اسالم پسندوں سے ٹکراؤ کے خوف سے ليا گيا ہے41۔
انسانی حقوق کے قومی کميشن کے چئرمين )کومناس ہام( نے اس عدالتی فيصلہ کی مذ ّمت کی اور عدالت پر يہ الزام
لگايا کہ آئينی تحفّظات کو برقرار رکھنے کی اپی ذ ّمہ داری کو پورا کرنے ميں عدالت ناکام رہی تھی42۔
انڈونيشيا کے مذہبی توہين قانون کے عمل درآمد پر بہت سی سرکاری اور نيم سرکاری تنظيميں نظر رکھتی ہيں ،جس ميں
وزارت برائے مذہبی امور ،انڈونيشيا کی علماء کونسل ) ،(MUIکوآرڈينيٹنگ بورڈ فار مونيٹرنگ مسٹيکل بليفس ان
سوسائٹی )بوکار  (PAKEMشامل ہيں جو اٹارنی جنرل کے دفتر کے ماتحت ہے43۔ احمديوں کے ساتھ حکومت کی
رضامندی سے ہونے والے امتياز اور بھيد بھاؤ کے فروغ ميں ايم يو آئی نے ايک اہم کردار ادا کيا ہے۔  2005ميں
کونسل نے ايک فتوی )مذہبی رائے( جاری کيا جس ميں تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل  (A) 165حوالہ ديتے ہوئے
احمديوں کو ايک بھٹکا ہوا فرقہ قرار ديا گيا تھا44۔ انتھاپسند اسالمی گروپوں نے احمديوں کے بارے ميں  2008کا
مشترکہ وزارتی فيصلہ جاری کرانے کے مقصد سے حکومت پر دباؤ بنانے کے لئے مبيّنہ طور پر اسی فتوی کا استعمال
کيا 45اور  MUIکے مقامی ليڈروں نے اس فرقہ پر پابندی لگانے کے لئے مقامی حکومت کو قائل کرنے کے لئے بھی
اس فتوی کا استعمال کيا ہے اور اسکا حوالہ ديا ہے46۔ ايم يو آئی کے مقامی يونٹ مذہبی توہين کے خالف دائر کئے گئے
انفرادی معاملوں ميں بھی شامل رہے ہيں۔ جنوری  2006ميں ايسے ہی ايک معاملہ ميں ،سالواسی جزيرے کے مقامی
ہائی اسکول کے ايک ٹيچر سمردی تاپايا کو نماز کے دوران سيٹی بجانے کی وجہ سے گرفتار کرکر جيل بھيج ديا گيا
تھا47۔ ايم يو آئی کی مقامی اکائی نے يہ اعالن کيا کہ سيٹی بجانا ايک بدعت ہے اور اسلئے يہ مذہب کے خالف توہين
ہے۔ سمردی کو چھ ماه قيد کی سزا دی گئی48۔

بين االقوامی قانون کے ساتھ عدم مطابقت
تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل  (A) 165اور  1965کا وه صدارتی فيصلہ جس کے ذريعہ اسکا قيام ہوا ،دونوں ہی اظہار
کی آزادی اور مذہب کی آزادی کے بين االقوامی انسانی حقوق کے معياروں سے متضاد ہيں۔ اس قانون کے نفاذ سے
انسانی حقوق کے استحصال کے ڈھير سارے بہت سے دوسرے واقعات پيدا ہوئے ہيں ،جس ميں مناسب قانونی طريقئہ
کار کا حق ،بنا کسی قانونی جواز کے گرفتاری سے آزادی کا حق ،تحفّظ و رازداری کا حق اور بھيد بھاؤ سے آزادی کا
حق شامل ہيں۔ ان اقدامات ميں يہ بھی واضح نہيں کيا گيا ہے کس چيز کو مذہبی توہين يا "مذہب کی تذليل" مانا جائگا جس
سے اسکے مزيد استحصال اور غلط استعمال کے راستے کھلتے ہيں49۔ عمال ان قوانين کا استعمال مذہبی اقليتوں کو
نشانہ بنانے کے لئے کيا جاتا ہے ،اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو اسالم کی قدامت پرستی سے ہٹی ہوئی شکلوں کو
مانتے ہيں يا اسالم کی اس ترجمانی پر عمل کرتے ہيں ،جسکو حکومت کی منظوری حاصل نہيں ہے50۔
مزيدبرآں مذہبی توہين کے قانونوں سے عدم رواداری کی فضاء بنانے ميں مدد ملتی ہے اور انھيں مذہبی اقليتوں کے
خالف بھيد بھاؤ کو جائز ٹھہرانے کے لئے استعمال کيا جاتا ہے۔ ايک اسالمی اسکالر کے مطابق ،يہ قوانين پريشانی پيدا
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کرنے والے اسلئے ہيں کيونکہ ،بنياد پرست اور لفظی ذہنيت رکھنے والے مسلمان معامالت کو اپنے خود کے ہاتھوں ميں
لينے کے لئے جواز کے طور پر ان قوانين کا استعمال کرتے ہيں"51۔ اسالمی انتہاپسند گروپوں نے چرچوں پر ،احمديوں
کی مساجد پر ،اور شراب بيچنے والے کاروباری اداروں پر اس دعوے کے ساتھ درجنوں پرتش ّدد حملے کئے ہيں کہ وه
توہين سے اسالم کا تحفّظ کررہے ہيں52۔ بعض معامالت ميں تو پوليس تک نے يا تو ان حملوں ميں مبيّنہ طور پر مدد کی
ہے يا پھر بنا کوئی مداخلت کئے خاموش تماشائی بن کر کھﮍی ہوگئی ہے53۔ بنياد پرست انتھاپسند گروپوں ميں ايف پی
آئی ،حذب التّحرير ،اسالمک علماء فورم ،اسالم ٹروپ کمانڈ اور ارتداد مخالف تحريک اتّحاد شامل ہيں۔ اس کے عالوه
احمديوں کے بارے ميں  2008ميں جاری کئے گئے مشترکہ وزارتی فيصلہ کو جائز قرار دينے کے لئے بھی ان قوانين
کا استعمال کيا گيا تھا جس کے تحت اپنے مذہب پر عمل کرنے کے سلسلہ ميں احمديوں پر شديد تحديدات عائد کردی گئی
تھيں اور انکے لئے اپنے مذہب کی تبليغ پر پابندی لگادی گئی تھی۔ يہ فيصلہ احمديوں کے اوپر مک ّمل طور پر پابندی
عائد کردينے سے بس تھوڑا پہلے ہی رک گيا تھا۔
 2006ميں انڈونيشيا نے شہری اور سياسی حقوق کے بين االقوامی عہد ) (ICCPRکو تسليم کرليا۔ اس ملک کی حکومت
نے ايک فريق کی حيثيت سے انسانی حقوق کے بہت سے دوسرے معاہدوں پر بھی دستخط کئے ہيں جس ميں سبھی طرح
کے نسلی امتياز کے خاتمہ کے لئے بين االقوامی عہد ) ،(ICERDعورتوں کے خالف سبھی طرح کے امتياز کے خاتمہ
کے لئے بين االقوامی عہد ) ،(CEDAWاور اذيت اور تکليف کے خالف کنوينشن ) (CATشامل ہيں۔  2006ميں اقوام
متّحده کی انسانی حقوق کونسل کے لئے انڈونيشا کو ايک سال کی م ّدت کے لئے منتخب کيا گيا ،اور  2007ميں اسے تين
سال کی م ّدت کے لئے دوباره چن ليا گيا۔ اس کونسل کے ممبر کی حيثيت سے انڈونيشيا سے يہ اميد کی جاتی تھی کہ وه
انسانی حقوق کے عالمی اعالنيہ ميں درج انسانی حقوق کے اصولوں کا تحفّظ کريگا اور انھيں مضبوطی سے برقرار
رکھيگا ،54ليکن انڈونيشيا کے مذہبی توہين کے قانون کے نفاذ سے يہ حقوق خطره ميں پﮍ گئے ہيں۔

انسانی حقوق سے استفاده پر ان قوانين کا اثر
بھيد بھاؤ سے آزادی
مذہبی توہين کے قوانين ميں حاالنکہ کسی خاص مذہب کی تخصيص نہيں کی گئی ہے ،ليکن عمال انکا استعمال زياده تر
اسالم کے خالف کی گئی مذہبی توہين کو نشانہ بنانے کے لئے کيا جاتا ہے۔ مذہبی توہين کے معامالت ميں کبھی کبھی
ملزمين اور دفاع کرنے والے عيسائی يا دوسرے ديسی مذاہب کے پيروکار بھی ہوتے ہيں 55اور ان قوانين کی وجہ سے
پيدا ہونے والے عدم رواداری کے ماحول کی وجہ سے عيسائيوں کے گرجاگھروں پر غيرقانونی حملوں کو حوصلہ مال
ہے ،ليکن اکثر مرتبہ مذہبی توہين کے مبيّنہ ملزمين ايسے اقليتی اسالمی فرقوں کے افراد بھی ہوتے ہيں جنھيں حکومت
نے تسليم نہيں کيا ہے اور اس وجہ سے انھيں اصل راستہ سے بھٹکا ہوا خيال کيا جاتا ہے۔ درحقيقت ،مذہبی توہين کے
قانون پر آئينی عدالت کے ذريعہ نظرثانی کئے جانے کی درخواست ان غير سرکاری تنظيموں اور کثرتيت کے حاميوں
کی طرف سے کی گئی تھی جنھيں يہ لگا تھا کہ "ان قوانين کا استعمال صرف مخصوص مذہبی گروپوں کے خالف امتياز
برطے جانے کے لئے ہی کيا جارہا ہے" خاص طور پر وه اقليتی گروپ جنھيں انکے مذہب پر عمل کرنے کا انکا حق
دينے سے منع کرديا گيا ہے56۔ جيسا کہ اوپر ذکر کيا گيا تھا 2005 ،ميں ايم يو آئی نے ايک فتوی جاری کرکر احمديوں
کو ايک منحرف فرقہ قرار ديا اور حکومت سے اس گروپ پر پابندی لگانے کی مانگ کی ،اسکے لئے انھوں نے مذہبی
توہين کے قانونوں کا حوالہ ديا تھا57۔  2007ميں جاری کئے گئے اسی طرح کے ايک دوسرے فتوی ميں دوسرے
اسالمی فرقوں کو نشانہ بنايا گيا تھا جس ميں سے ايک القيادت االسالميہ تھا ،جسکے بانی اور سربراه ،احمد مش ّدق کو
اسی اکتوبر ميں توہين مذہب کے الزامات کے تحت گرفتار کرکر جيل بھيج ديا گيا تھا58۔ تاہم سب سے زياده شديد اور
مستقل بھيد بھاؤ کا سامنا آج بھی احمديوں کو کرنا پﮍرہا ہے59۔
احمديوں کو بنيادی طور پر منحرف اس لئے مانا جاتا ہے کيونکہ وه يہ عقيده رکھتے ہيں کہ پيغمبر مح ّمد اسالم کے
آخری رسول نہيں ہيں60۔ ايم يو آئی کے فتوے اور احمديوں پر پابندی لگانے کی انکی مانگ کے عالوه ،حکومت کی
متعيّن کرده باکور  PAKEMنے اپريل  2008ميں حکومت پر اس بات کے لئے زور ديا کہ وه  1965کے مذہبی توہين
قانون کی بنياد پر اس گروپ کو منتشر کردے61۔ اسکے عالوه انتھاپسندوں نے بھی احمديوں کے خالف پرتش ّدد مہموں
ميں اضافہ کيا۔ اسکے بعد اسی سال جون ميں مشترکہ وزارتی فيصلہ آيا جس ميں احمديوں کو عوامی جگہوں پر عبادت
کرنے اور اپنے مذہب کی تبليغ کرنے منع کرديا گيا تھا اور خالف ورزی کرنے والوں کے لئے پانچ سال قيد کی سزا
تجويز کی گئی تھی63۔
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انڈونيشيا کے مقامی خودمختاری پروگرام کے تحت بااختيار بنائے جانے پر بہت ساری مقامی حکومتوں نے احمديوں اور
دوسرے فرقوں پر مطلق پابندياں عائد کيں۔ مثال کے طور پر ،اکتوبر  2005ميں ،مغربی نوسا ّ
تينگارا کی مذہبی امور کی
صوبائی حکومت نے مبيّنہ طور پر احمديوں سميت  13منحرف فرقوں پر پابندی عائد کی ،جوالئی اور ستمبر  2005ميں،
مغبربی جاوا صوبہ کے بوگور ،کوننگان اور سيانجور کی مقامی ريجينسی انتظاميہ نے احمديوں پر پابندی عائد کی،54
اور ستمبر  2008ميں ،جنوبی سماترا کی صوبائی حکومت نے ايم يو آئی کی مقامی اکائی کے کہنے پر پابندی عائد
کی65۔ مرکزی حکومت جسکے پاس مذہبی معامالت ميں مک ّمل اختيار ہے ،ان پابنديوں کو پلٹنے يا انھيں چيلينج کرنے
کے لئے کوئی کوشش نہ کرنے کے لئے اس پر اکثر تنقيد کی گئی ہے66۔ حاالنکہ يہ پابندياں ہميشہ ہی عمال نافد نہيں کی
جاتی ہيں ليکن پھر بھی انکی موجودگی سے انڈونيشيا ميں احمدی لوگوں کے ذريعہ جھيلے جارہے امتياز اور بھيد بھاؤ
کو اور مدد حاصل ہوتی ہے۔
 2005ميں ايم يو آئی کی طرف سے انے والے فتوی کے بعد سے احمديوں کے خالف ہونے والے حملوں ميں مبيّنہ طور
پر قابل ذکر اضافہ ہوا ہے اور حملہ کرنے والوں کے خالف پوليس کی طرف سے کوئی مضبوط کاروائی نہ ہونے کی
وجہ سے حملوں کو انجام دينے والے بنا خوف ان حملوں کو انجام ديتے ہيں67۔ مثال کے طور پر ،ايشين ليگل ريسورس
سينٹر کے مطابق ،جون  2007ميں ،مغربی جاوا کے تاسکماليہ ميں احمديوں کی ايک مسجد اور اس بہت سے متّبعين پر
ايک بھيﮍ نے حملہ کرديا جس ميں زياده تر لوگ ايف پی آئی اور  GERAKکے تھے جو ايک کميونسٹ مخالف تحريک
ہے68۔ پوليس نے مزيد حملے روکنے کے لئے مداخلت کی ليکن حملہ کرنے والوں ميں سے کسی کو بھی گرفتار نہيں
کيا گيا69۔  2008ميں آنے والے وزارتی فيصلہ کے ساتھ تش ّدد کی ايک نئی لہر کا پھر سے آغاز ہوا۔ بين االقوامی مذہبی
آزادی کے يو ايس کميشن نے اپنی ايک رپورٹ ميں ذکر کيا ہے کہ  2008سے احمديوں کی  35مساجد کو لوٹا گيا ہے
اور انھيں روندا گيا ہے اور  21مسجدوں يا مالقاتوں کی جگہوں کو زبردستی بند کرديا گيا ہے70۔  2009ميں ہوئے ايک
حاليہ واقعہ ميں ،ايک گھر سے نکلنے والے احمديوں کے ايک گروپ پر بھيﮍ نے اس وقت حملہ کرديا جب وه وہاں سے
عبادت کرکر نکل رہے تھے۔ حاالت خراب ہونے پر پوليس وہاں پہنچی ،ليکن اس وقت تک بہت سے احمدی فرار ہوچے
تھے ،ان ميں سے چھ کو مقامی پوليس تھانہ لے جايا گيا  ،ليکن حملہ کرنے والوں ميں سے کسی کو بھی گرفتار نہيں کيا
گيا71۔ بہت سے احمديوں کو اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنے اور خانگی طور پر در بدر ہوئے لوگوں کے لئے بنائے گئے
کيمپوں ميں انھيں پناه لينی پﮍی۔ لومبوک ميں  2005ميں ہوئے ايسے ہی ايک حملہ ميں بھی احمديوں کو يہی کرنا پﮍا
تھا ،اور اپريل  2009ميں ،مقامی حکومت نے مبيّنہ طور پر کيمپ کے باشندوں سے يہ کہا تھا کہ وه اپنے گھروں کو
واپس نہ لوٹيں کيونکہ ايسا کرنا انکے لئے خطرناک ہوگا72۔
اظہار کی آزادی
انڈونيشيا کے مذہبی توہين کے قانون سے بہت سی سحطوں پر اظہار کی آزادی کی خالف ورزی ہوتی ہے۔ ان سے اقليتی
گروپوں کے مذہبی اظہار ميں رخنہ پيدا ہوتا ہے ،خاص طور پر وه مسلم فرقے جنھيں منحرف مانا جاتا ہے ،ان سے ميڈيا
کے اوپر پابندياں عائد ہوتی ہيں اور يہ لوگوں کو مجبور کرتے ہيں کہ وه غير قانونی دباؤ اور قانونی چاره جوئی سے
بچنے کے لئے اپنے آپ خود ساختہ پابندياں الگو کريں۔
اکتوبر  1990ميں دی مانيٹر اخبار کے ايڈيٹر ،آرسوينڈو آتموويلوٹو کو تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل  (A)156کے تحت
گرفتار کرليا گيا۔ انھوں نے مبيّنہ طور پر انڈونيشيا ميں قارئين پر کرائے گئے ايک سروے کے نتائج اپنے اخبار ميں سائع
کئے تھے ،اس سروے ميں انڈونيشيا کے سب سے مقبول اور پسنديده شخصيت کے بارے ميں معلوم کيا گيا تھا ،اس
سروے ميں يہ دکھايا گيا تھا کہ پيغمبر مح ّمد  11ويں مقام پر تھے۔ مسلم تنظيموں نے اس خاکہ پر زبردست غصّہ کا
اظہار کيا ،اور مظاہرين نے اخبار کے دفتر ميں زبردستی داخل ہوکر کھﮍکياں توڑديں اور آالت کو تباه کرديا73۔ اسکے
بعد اسی مہينہ ميں اس اخبار کو بند کراديا گيا اور حکومت نے مبّينہ طور پر انتہاپسند گروپوں کی طرف سے بﮍھتے
ہوئے دباؤ ميں آکر اسکا الئسينس منسوخ کرديا74۔ اپريل  1991ميں آرسيونڈو کو پانچ سال قيد کی سزا سنائی گئی جو
آرٹيکل  (A)156کے تحت دی جانے والی زياده سے زياده سزا ہے ،اور انھيں چھ ماه چھوڑ کر اپنی پوری سزا کی م ّدت
کاٹنی پﮍی 75۔ بعد ميں انھوں نے مذہبی توہين کے قانون پر آئينی عدالت کے ذريعہ نظرثانی کے حاليہ واقعہ ميں انھوں
نے درخواست دہندگان کی طرف سے اپنا بيان درج کرايا تھا76۔
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امريکہ کی پلے بوائے ميگزين نے اپريل  2006ميں انڈونيشيا کے اندر اپنا پہال ايڈيشن جاری کيا ،اس ايڈيشن ميں برہنہ
عورتوں کو تصاوير نہيں تھيں77۔ ليکن مذہبی ليڈروں اور انتھاپسند گروپوں نے پھر بھی اسکی اشاعت کی مذ ّمت کی اور
يہ ميگزين جيسے ہی نيوز اسٹينڈ ميں پہنچی ،سفيد کپﮍوں ميں ملبوس غضّائی بھيﮍ )سفيد رنگ کو اسالم ميں پاکی کی
عالمت مانا جاتا ہے( اس ميگزين کے دفتر کے باہر جمع ہوگئی اور عمارت کے اوپر پتّھر پھينکنے شروع کردئے۔
پوليس وہاں موجود تھی ليکن وه مبيّنہ طور پر بنا کسی کاروائی کے وہاں کھﮍے يہ سب ديکھتے رہے۔ اس وقت ايک
پوليس کمانڈر نے پلے بوائے سے اپنی اشاعت روک دينے کے لئے کہا ،جبکہ دوسرے نے انھيں جکارتہ سے باہر کسی
دوسری جگہ منتقل ہونے کا مشوره ديا78۔ ميگزين کی ناشر ارون ايرناڈا پر نامناسب مواد شائع کرنے کا مقدمہ چاليا گيا
ليکن پھر بعد ميں انھيں بری کرديا گيا79۔ يہ مذہبی توہين کا کوئی عمومی واقعہ نہيں ہے ليکن اس سے اظہار کی آزادی
کے بارے ميں حکومت کے طريقہ اور سوچ کا پتہ چلتا ہے خاص طور پر اس وقت جب اسے مذہبی انتھاپسندوں کے
ذريعہ چيلينج کيا جاتا ہے يا جب امتناعی قوانين سے اسے خطره پيدا ہوتا ہے۔ پلے بوائے کا تنازعہ اکتوبر  2008ميں
اختيار کئے جانے والے پورنوگرافک مخالف بل پر چل رہی گفت و شنيد کے دوران واقع ہوا80۔
اپريل  2007ميں مذہبی اظہار کی آزادی کو اس وقت خاص طور پر نشانہ بنايا گيا جب پروٹيسنٹوں کی ايک ملی جلی
تنظيم ،انڈونيشين اسٹوڈينٹس سروس ايجينسی کے  41ممبران کو تعذير ضابطہ کے آرٹيکل  (A)156کے تحت مذہبی
توہين کے الزام ميں گرفتار کرکر قيد کيا گيا81۔ ان پر يہ الزام  10منٹ کے ايک ويڈيو ٹيپ کی وجہ سے لگائے گئے
تھے جس ميں تش ّدد سے دہشت گردی تک انڈونيشيا کے اندر ہر طرح کی برائی کا ذريعہ قرآن کو دکھايا گيا تھا82۔ اسی
سال سمتبر ميں ،ان سبھی  41مبمبران کا جرم ثابت کرديا گيا اور انھيں پانچ سال قيد کی سزا سنادی گئی83۔ يو ايس
اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کے مطابق ،اگست  2008ميں انھيں يوم انڈونيشيا کے جشن کے دن راحت دی گئی84۔
مذہبی توہين کے قانون کا استعمال افراد کی تقرير پر پابندی لگانے کے لئے بھی کيا جاتا ہے۔ اکتوبر  2009ميں ايک
حاليہ واقعہ ميں ،مشرقی لومبوک ميں -70سالہ بکری عبداللّلہ کو مذہبی توہين کے الزام کے تحت گرفتار کرليا گيا تھا۔
انھوں نے مبيّنہ طور پر اپنے نبی ہونے کا دعوی کرکر تعذير ضابطہ کے آرٹيکل  (A)156کی خالف ورزی کی تھی اور
انکے اس دعوی سے انکے گاؤں کے بعض لوگ ناراض ہوگئے تھے۔ انھوں نے دو مرتبہ جنّت کے سفر کا دعوی کيا
تھا۔ انکی گرفتاری اس وقت ہوئی تھی جب گاؤں والوں نے ان پر حملہ کيا اور سکيورٹی گارڈوں نے مداخلت کے بعد
انھيں پوليس کے حوالہ کرديا۔ مئی  2010ميں انھيں اسالم کے خالف توہين کے لئے ايک سال قيد کی سزا دی گئی ،جبکہ
انکے معاملہ ميں عدالت نے انکی عمر کی وجہ سے کافی نرمی دکھائی تھی85۔

مذہب ہی آزادی
 1965کے مذہبی توہين کے قانون ميں چھ مذاہب کو تسليم شده مذاہب کے طور پر بيان کيا گيا ہے جس سے مذہبی آزادی
اور بين االقوامی اصولوں کی خالف ورزی ہوتی ہے۔ انڈونيشا کے شہريوں کے لئے يہ الزمی ہے کہ وه ان چھ مذاہب
ميں سے کسی ايک ککے ساتھ اپنی پہچان کو ظاہر کريں ،انھيں يہ اجازت نہيں ہے کہ وه متبادل کے طور پر دہريت کا
اقرار کريں86۔ خدا پر يقين نہ رکھنے والوں اور مذہبی اقليتوں کے حقوق نتيجتا محدود ہوگئے ہيں اور يہاں تک کہ جھ
تسليم شده مذاہب کے ماننے والوں پر بھی مجرمانہ جرمانے اور سزائيں الگو ہوتی ہيں اگر انکے عقائد يا مذہبی امور
انکے مذہب کے سرکاری طور پر منظور شده طريقہ سے ذرا بھی مختلف ہوں۔
سنّی مسلمانوں کے لئے يہ الزمی ہے کہ وه سختی کے ساتھ اس دائره کے اندر رہتے ہوئے اسالم پر عمل کريں جنھيں
مختلف سرکاری مذہبی اداروں نے طے کيا ہے اور جسے کريمنل جسٹس سسٹم کے ذريعہ نفاذ ميں اليا جاتا ہے۔ مثال کے
طور پر 2005 ،ميں مشرقی جاوا ميں مالنگ کے ايک اسالمک بورڈنگ اسکول کے ڈائريکٹر مح ّمد عثمان کو آرٹيکل
 (A)156کی خالف ورزی کرنے کے شبہ ميں صرف اسلئے گرفتار کرليا گيا کيونکہ انھوں نے انڈونيشيا کی زبان بھاشا
کے اندر خود بھی اسالمی عبادات انجام ديں اور اپنے طلبا سے بھی انھيں پﮍھوايا۔ اس سے پہلے اسی مہينہ ايم يو آئی کی
مالنگ اکائی نے ايک فتوی جاری کيا تھا اور عبادت ميں غير عربی زبان کے استعمال پر پابندی عائد کردی تھی۔ رائے
کو مذہبی توہين کا مجرم نہيں پايا گيا ليکن نفترت پھيالنے کے لئے پمفليٹ تقسيم کرکر اسالم کو لوٹنے کا ملزم پايا گيا87
اور تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل  157کے تحت انکا جرم ثابت کيا گيا۔ انھيں دو سال قيد کی سزا دی گئی اور انکا بورڈنگ
اسکول بند کرديا گيا88۔ انڈونيشيا کی دو سب سے بﮍی مسلم تنظيموں مح ّمديہ اور نزلت العماء نے يہ کہتے ہوئے انکی
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گرفتاری اور انھيں مجرم ثابت کئے جانے کی مذ ّمت کی کہ پوليس "بہت زياده آگے" نکل گئی تھی اور يہ کہ رائے نے
شايد ايک غلطح کی تھی ليکن انھوں نے کوئی جرم نہيں کيا تھا89۔
جيسا کہ اوپر ذکر کيا گيا تھا ،اکتوبر  2007ميں ايم يو آئی کے ايک فتوی ميں القيادت االسالميہ کو منحرف قرارد ديا گيا
تھا۔ اسکے صرف چند ہی روز بعد اس گروپ کے ليڈر احمد مص ّدق کے مغربی سماترا ميں واقع گھر پر پوليس نے چھاپہ
مارا ،جو مبيّنہ طور پر ايم يو آئی کے احکامات پر عمل کررہی تھی۔ مص ّدق نے  2000ميں يہ گروپ قائم کيا تھا اور ايم
يو آئی کی تو ّجہ ان پر اس وقت گئی جب انھوں نے اپنے نبی ہونے کا دعوی کيا۔ چھاپہ کے وقت وه گھر پر موجود نہيں
تھے اور اپنی گرفتاری سے بچنے کے لئے وه اسکے بعد فرار ہوگئے90۔ اسی ماه کے اختتام پر ،انڈونيشيائی پوليس کے
سربراه ،جنرل سوتانتو نے سبھی صوبائی پوليس سربراہوں کو القيادت االسالميہ کے سبھی ليڈروں کو پکﮍنے ،ان سے
پوچھ گچھ کرنے اور انھيں قيد کرنے کے احکامات دئے91۔ جکارتہ پوسٹ کے مطابق سوتانتو کا يہ کہنا تھا کہ يہ
احکامات ضروری تھے تاکہ اس فرقہ کو جھوٹی تعليمات پھيالنے سے روکا جاسکے اور مسلم گروپوں کی طرف سے
ہونے والے ممکنہ حملوں نے اس فرقہ کو تحفّظ ديا جاسکے 92۔ يہ حکم جاری ہونے کے اسی دن مص ّدق اور انکے چھ
متّبعين نے اپنے آپکو جکارتہ پوليس کے سامنے حاضر کرديا93۔ اگلے کچھ ہفتوں کے دوران القيادت االسالميہ پر بﮍنے
پيمانے پر چھاپے مارے گئے اور انھيں پکﮍا گيا ،جس ميں انکے متّبعين کے گھروں پر پوليس کے چھاپہ اور ايف پی
آئی جيسے گروپوں کے ذريعہ خوف زده کيا جانا اور ڈرايا دھمکايا جانا بھی شامل تھا94۔ مص ّدق نے اپنی گمراه تعليمات
کے لئے انڈونيشيا کے عوام سے معافی مانگی اور اصل اسالم کی طرف پلٹنے کا ععہد کيا95۔ تاہم ان پر آرٹيکل
 (A)156کے تحت مذہبی توہين کا الزام عائد کيا گيا اور اپريل  2008ميں انھيں چار سال قيد کی سزا دی گئی96۔
کنگڈم آف ايڈن يا سالم اللّلہ کے نام سے جانے جانے والے ايک اور فرقہ کو بھی قانونی پريشانيوں کا سامنا کرنا پﮍا ہے۔
اس گروپ کی بانی اور سربراه ليا امين ال ّدين تھيں جو ليا ايڈن کے نام سے بھی جانی جاتی ہيں ،انھوں نے يہ دعوی کيا
کہ وه يسوع کی ماں مريم کا اوتار ہيں اور فرشتہ جبريل کی پيغامبر ہيں – يہ دونوں ہی اسالم کی اہم ہستياں ہيں97۔ دسمبر
 2005ميں انھيں توہين مذہب کے الزامات کے تحت گرفتار کيا گيا اور جون  2006ميں انھيں دو سال قيد کی سزا دی
گئی98۔ دسمبر  2008ميں ليا کو اپنی ايک ساتھی اور پيروکار واہيو اننديتو کے ساتھ مذہبی توہين کے الزام کے تحت پھر
سے دوباره گرفتار کيا گيا تھا99۔ انکا مبيّنہ جرم يہ تھا کہ وه سرکاری دفتروں سميت سبھی جگہوں پر پمفليٹ تقسيم
کررہی تھيں جن ميں حکومت سے سبھی مذاہب کو ختم کردينے اور لوگوں سے سالم اللّلہ ميں شامل ہونے کے لئے کہا
گيا تھا۔ جون  2009ميں ليا کو ڈھائی سال قيد کی سزا دی گئی اور واہيو کو دو سال قيد کی۔ ليا کو لمبی سزا کی وضاحت
کرتے وقت جج نے يہ حوالہ ديا کہ ليا نے کسی طرح کے افسوس کا اظہار نہيں کيا تھا100۔ ليا کے نائب عبد الّرحمان
نے  2007ميں پيغمبر مح ّمد کا اوتار ہونے کا دعوی کيا اور اسے توہين مذہب کے الزام کے تحت گرفتار کرليا گيا۔ شروع
ميں اسکا جرم ثابت کرديا گيا تھا ،ليکن بعد ميں مرکزی جکارتہ کی ضلع عدالت نے اپيل کرنے پر اسکے حق ميں فيصلہ
ديا اور اسے سبھی الزامات سے بری کرديا101۔ جکارتہ کے پراسکيوٹر دفتر نے اس فيصلہ کو چيلينج کيا اور نومبر
 2007ميں سپريم کورٹ نے عبدل الرّحمان کو مذہبی توہين کا مجرم پاتے ہوئے اسے تين سال قيد کی سزا دی102۔
]پل باکس[ مئی  2009ميں سيون سٹی آف اللّلہ کے عيسائی فرقہ کے ليڈر نمروٹ السان کو انکے چھ پيروکاروں کے
ساتھ آرٹيکل  (A)156کے تحت توہين مذہب کے الزامات پر گرفتار کرليا گيا103۔ سيون سٹی آف ّ
ﷲ فرقہ کو ،جو مبيّنہ
طور پر کتاب ارميہ پر مبنی ہے ،صحيح عيسائی تعليمات جيسے اتوار کے روز گرجا ميں عبادت ميں شرکت کرنا اور يا
عشائے ربّانی لينے کی تعليمات سے منحرف پايا گيا۔ اصل پروٹيسٹينٹ گروم ،تيمور ايوينجيليکل چرچ ) (GMITکے
ليڈروں نے ان گرفتاريوں پر يہ کہتے ہوئے اعتراض کيا کہ اس بارے ميں ان سے بھی مشوره کيا جانا چاہئے تھا اور وه
نہيں سمجھتے کہ يہ فرقہ انکے عقيده کی کسی بھی طرح سے دل آزاری کرتا ہے104۔
 2009ميں ايک دوسرے معاملہ ميں ،ساتريا پيننگت ويٹينگ بووونو فرقہ کے بانی ،آگس امام سوليچين کو"اپنے مسلم
پيروکاروں کے بيچ بدعتی تعليمات پھيالنے" کی وجہ سے مذہبی توہين کے قانون کے تحت گرفتار کرليا گيا105۔ آگس
نے اپنے فرقہ کے ممبران کو مبيّنہ طور پر يہ مشوره ديا تھا کہ وه روايتی اسالمی طريقے چھوڑ ديں اور جنسی
سرگرمی ميں اجتماعی حصّہ ليں106۔ جوالئی  2009ميں ،انھيں ڈھائی سال قيد کی سزا دی گئی107۔
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مناسب قانونی طريقئہ کار کا حق
انڈونيشيا کے مذہبی توہين کے قانون کے نفاذ سے مذہبی توہين کے مبيــّنہ ملزمين کے منصفانہ مقدمہ کے حقوق کے
بارے ميں بہت سے خدشات پيدا ہوئے ہيں خاص طور پر اس بات کو دھيان ميں رکھتے ہوئے کہ انڈونيشيا کے کريمنل
جسٹس سسٹم ميں ايم يو آئی کو بے انتھا اثر و نفوذ حاصل ہے۔ مثال کے طور پر ،مئی  2005ميں ،ايم يو آئی کی مقامی
اکائی نے پروبولنگو کے ايک اسالمی طريقئہ عالج سے متبادل طريقہ عالج فراہم کرنے والے کلينک ،کہايا االم کينسر
اينڈ ڈرگ ايڈکشن ہيلنگ فاؤنڈيشن کے خالف ايک فتوی جاری کيا۔ ايم يو آئی نے فاؤنڈيشن کے ڈائريکٹر آردھی حسين
اور انکے بہت سے دوسرے ساتھيوں پر اپنی ايک کتاب ميں اسالم کے بارے ميں بدعتی تعليمات پھيالنے کا الزام لگايا
جس ميں انھوں نے مبيّنہ طور پر اس بات کا انکار کيا تھا کہ پيغمرب مح ّمد آخری نبی تھے108۔ اس فتوی کے نتيجہ ميں
پوليس نے تحقيقات شروع کيں اور بھيﮍ نے اس کلينک پر حملہ کرکر اسکے اندر توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی اور عالج
کے انتظار ميں وہاں موجود مريضوں کو باہر نکال ديا109۔
حسين اور انکے سبھی ساتھيوں کو گرفتار کرليا گيا اور ان پر توہين مذہب کا الزام عائد کيا گيا۔ سمتبر  2005ميں حسين
کو پانچ سال قيد کی سزا سنائی گئی ،پانچ دوسرے لوگوں کو جنھوں نے اس کتاب کی تدوين ميں مدد کی تھی چار سال قيد
کی سزا سنائی گئی ،اور ايک مالزم کو جس نے ايک پﮍوسی کو يہ کتاب بيچی تھی ،تين سال قيود کی سزا دی گئی۔ ان
کے وکيل نے ان سزاؤں کو زيادتی قرار ديا اور کہا کہ يہ سزائيں ايم يو آئی کے دباؤ کے نتيجہ ميں دی گئی تھيں۔ مقدمہ
کے دوران ،کسی بھی گواه نے يہ شہادت نہيں دی کہ اس نے دفاعی فريقوں کو اپنی تعليمات پر عمل کرتے ہوئے ديکھا
تھا ،اور جج نے بنا کسی وضاحت کے انکی طرف سے ماہرين کی شہادت سننے سے انکار کرديا110۔
بناکسی قانونی جواز کے گرفتاری اور قيد ميں رکھے جانے سے آزادی کے ،مذہبی توہين کے ملزمين کے حقوق کی بھی
خالف ورزياں ہوتی ہيں اور انکا استحصال کيا جاتا ہے ،کيونکہ قانون ميں استعمال کی گئی زبان اپنے نفاذ کے لحاذ سے
بہت ہی مخصوص ہے اور ملزمين کو اکثر مقدمہ سے پہلے اور مقدمہ کے دوران پوری م ّدت جيل ميں ہی رکھا جاتا
ہے111۔
انڈونيشيائی حکومت کے افسران اور آئينی عدالت نے مذہبی توہين کے قانون کا يہ کہتے ہوئے دفاع کيا ہے کہ يہ بين
مذاہب تش ّدد کو روکنے کا ايک ذريعہ ہيں ،جنکے بارے ميں انکا کہنا يہ کہ اس طرح کے تش ّدد منحرف طريقئہ کاروں
اور دآلزاری پيدا کرنے والے تبصروں سے پيدا ہوتے ہيں112۔ تاہم عمال مذہبی توہين کے جتنے بھی الزامات عائد کئے
جاتے ہيں ان سبھی کے ساتھ بھيﮍ کے ذريعہ کيا جانے واال تش ّدد بھی شامل ہوتا ہے ،جبکہ صرف چھ مذاہب کو ی
سرکاری طور پر تسليم کئے جانے کے نتيجہ ميں دوسرے مذہبی گروپوں سے تعلّق رکھنے والے لوگوں کو قانون اور
سماج دونوں کی طرف سے بدعتی يا منحرف قرار ديديا جاتا ہے113۔ درحقيقت ،توہين مذہب کے قانون پر آئينی عدالت
کے ذريعہ نظرثانی کئے جانے کی درخواست دينے والوں کی نمائندگی کرنے والے ،چوئرل انم ،نے اس بات پر بہت
زور ديا تھا کہ ،فرقہ وارانہ تناؤ اور مذہبی جھگﮍوں کو روکنے کے بجائے انھوں نے انھيں اور بﮍھاوا دينے ميں ايک
آلئہ کا کام کيا ہے114۔ اسی طرح ايک دوسرے ناقد نے ابھی حال ہی ميں يہ دليل دی تھی کہ مذہبی توہين کے قانون نے
"امن اور ہم آہنگی بنائے رکھنے کے بجائے ،ايک چھتری کا کام کيا ہے جسکے نيچے مختلف جنگجو گروپ جمع ہوکر
دوسروں پر حملہ کرتے ہيں ،انھيں جالتے ہيں ،اور برباد کرتے ہيں115۔
اسالمی انتھاپسند گروپ احمديوں کے مقامات ،چرچوں ،شيعاؤں کی مسجدوں ،ہندو مندروں ،باروں اور نائٹ کلبوں پر بنا
کسی قانونی ڈر کے حملہ کرنے کے لئے بالکل آزاد ہيں جسکی وجہ يہ ہے کہ انکی ان حرکتوں کو مذہبی توہين کے
قانون اور ايم يو آئی جيسے ادارے کچھ حد تک جائز ٹھہراتے ہيں116۔ يہ سب جانتے ہيں کہ اس طرح کے حملوں ميں
پوليس والے يا تو تماشائی بن کر کھﮍے ديکھتے ہيں يا کبھی ان حملوں ميں خود بھی شريک ہوجاتے ہيں جيسا کہ سيٹارا
انسٹی ٹيوٹ فار ڈيموکريسی اينڈ پيس کے ذريعہ انڈونيشيا کے  12صوبوں ميں مذہب کی آزادی پر کی گئی ايک جامع
اسٹڈي ميں پايا گيا تھا117۔ حاالنکہ بعض معاملوں ميں حکومت نے اس طرح کے مسلکی اور فرقہ وارانہ تس ّدد پر سخت
رخ اختيار کيا ہے ،ليکن اسکے مجموعی ر ّدعمل کو کمزور اور غير مستحکم کہہ کر اس پر تنقيد کی جاسکتی ہے118۔
جون  2010ميں ،قانون سازوں کے ايک گروپ نے صدر سوسيب بومبانک يودھويونو سے مالقات کی اور ايف پی آئی
اور دوسرے کٹّر پنتھی اسالمی گروپوں پر لگام لگانے کی درخواست کی119۔
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مذہبی اقليتوں پر پرتش ّدد حملوں اور حکومت کی طرف سے کسی طرح کی قانونی کاروائی نہ کئے جانی کی وجہ سے
اس طرح کے حملوں کے خوف اور خطروں سے فرد کے ذاتی تحفّظ اور رازداری کے حقوق کی خالف ورزی ہوتی
ہے ،اور بعض معامالت ميں تو يہ اذيت رسانی ،يا ظالمانہ ،غير انسانی اور تذليل آميز سلوک کے مترادف ہوتا ہے۔
ويلہيلمينا ہول کا معاملہ يہ واضح کرتا ہے کہ مذہبی توہين کے مجرموں کو کن خطرات کا سامنا کرنا پﮍتا ہے۔ دسمبر
 2008ميں ،يہ افواه پھيالئی گئی کہ مرکزی مالوکو صوبہ )اس صوبہ ميں مذہبی ٹکراؤ کی تاريخ بہت پرانی ہے(کے
ماسوہی ميں ايک اسکول ٹيچر ہوولی نے اپنی ذاتی کالس ميں ايک طالب علم کو پﮍھاتے وقت اسالم کی توہين کی
تھی120۔ اس مسلم طالب علم نے اپنے والدين سے اسکی شکايت کی ،جنھون نے اسکی اطّالع ايم يو آئی کی مقامی اکائی
کو دی ،جس نے اسکے بعد پوليس کو شکايت سونپی121۔ يہ الزام سامنے آنے کے قريب پانچ روز بعد 500 ،مظاہرين کا
ايک گروپ مقامی ايجوکيشن ايجينسی کے دفتر کے باہر جمع ہوا اور ہوولی کی برخاستگی کی مانگ کی۔ اس کے بعد
ايک چھوٹا سا جھگﮍا شروع ہوا اور ايک گھنٹہ کے اندر اندر بﮍے پيمانہ پر دنگا شروع ہوگيا۔ درجنوں گھروں اور
چرچوں کو جال ڈاال گيا اور کم سے کم چھ لوگوں کو شديد چوٹيں آئيں 122۔ اس تش ّدد پر قابو پانے ميں مقامی پوليس کی
مدد کے لئے دنگا پوليس کو بھی لگانا پﮍا123۔ ماسوہی پوليس کو اس وجہ سے شديد تنقيد کا سامنا کرنا پﮍا کہ اس نے
بے چينی بﮍھنے والے دنوں ميں کوئی امتناعی کاروائی نہيں کی124۔

نتيجہ
انڈونيشيا کے مذہبی توہين کے قانون سے انسانی حقوق کی بہت سے خالف ورزيوں ميں اضافہ ہوا ہے جن ميں سب سے
زياده قابل ذکر اظہا کی آزادی ،مذہب کی آزادی اور بھيد بھاؤ سے آزادی شامل ہيں۔ يہ خالف ورزياں نہ صرف انفرادی
طور پر لوگوں کے خالف ان قانون کو الگو کرنے سے پيدا ہوتی ہيں بلکہ يہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہيں کيونکہ مذہبی
اقليتوں کے خالف سرکاری بھيد بھاؤ کو جائز ٹھہرانے کے لئے انکا استعمال کيا جاتا ہے جسکی وجہ سے سماج کے
اندر مذہبی تناؤ اور منافرت ميں ش ّدت آئی ہے۔  2010ميں آئينی عدالت کے ذريعہ نظرثانی کے وقت ان قوانين کو منسوخ
کرنے يا ان ميں ترميم کرنے کا ايک موقع حاصل ہوا تھا ليکن يہ الميہ ہے کہ انھيں قانونوں کو سماج کے اندر مذہبی
ٹکراؤ روکنے کی ضرورت کی بنياد بتاکر برقرار رکھا گيا۔ انڈونيشيا حاالنکہ ايک مضبوط جمھوريت ہے اور يہاں کا
شہری سماج بہت مضبوط ہے ليکن ساتھ ہی يہ بھی دکھائی ديتا ہے کہ انڈونيشيا کے مذہبی ارباب اور کٹّر پنتھی کارکنوں
کو حکومت اور قانونی نظام کے اوپر اپنی قوّت سے زياده اختيار حاصل ہے جس کی وجہ سے وه ملک کو مزيد عدم
رواداری اور عدم استحکام کی طرف ڈھکيل رہے ہيں۔
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مليشيا
تعارف
آبادی کے لحاذ سے ميليشيا کی رنگارنگی اور تنوّع کے باوجود ،يہاں کی مذہبی آزادی اور اظہار کی آزادی ايسے قانون
کی وجہ سے خطره ميں رہتی ہيں جو مذہبی توہين و شتم اور مذہب کی برائی کی کسی بھی دوسری شکل پر پابندی عائد
کرتے ہيں۔ جہاں تک آبادی کا مذہبی وابستگی کا تعلّق ہے3 ،۔ 28ملين کی کل ملکی آبادی ميں  60فی صد لوگ مسلمان
ہيں 19 ،فی صد بودھ ہيں 9 ،فی صد عيسائی اور  6فی صد ہندو ہيں1۔ يہاں کے اصل نسلی گروپ ہيں مالئے ) 53فی
صد( ،چائنيس ) 26فی صد( ،ديسی لوگ ) 12فی صد( اور ہندوستنانی ) 8فی صد(2۔  1970سے يونائٹيڈ مالئے نيشنل
آرگنازيشن )يو ايم اين او( کی قيادت ميں اتّحادی حکومت نے دھيرے دھيرے ليکن بہت يقينی انداز سے مذہبی معامالت
ميں حکومت کی زياده سے زياده مداخلت کی پاليسی پر عمل کيا ہے۔
اپنے مالئے رائے دہندگان کے بيچ ،جن کی اکثريت سنّی مسلمانوں کی ہے ،اپنی حمايت ميں اضافہ کے مقصد سے يو ايم
اين او نے مليشيا کے قانون ،سياست اور سماج کے اندر شريعت )اسالمی قانون( کے کردار اور اثر و نفوذ کو بﮍھايا ہے۔
حاالنکہ اسالمی اور سکيولر دونوں طرح کے قانونی نظاموں ميں مذہبی توہين کے قانون پہلے سے ہی موجود ہيں ليکن
سرکاری سطح پر شرعی قانون بنائے جانے اور شرعی عدالتوں کے قيام کی وجہ سے اظہار کی آزادی اور مذہب کی
آزادی پر شديد پابندياں عائد ہوگئی ہيں3۔ مليشيائي سماج کو اسالمی رنگ ميں نگنے کی کوششوں ميں ڈيپارٹمينٹ آف
اسالمک ڈولپمينٹ ) (JAKIMکا قيام بھی شامل ہے ،يہ اداره ايسے سبھی مذہبی فرقوں کی ايک فہرست اپنے پاس رکھتا
ہے جنکے بارے ميں مانا جاتا ہے کہ وه بدعتی يا منحرف فرقے ہيں ،مثال جيسے شيعہ اسالم ،احمديہ ،اور بہائی مذہب4۔
انحراف کے الزامات حاالنکہ مذہبی توہين يا شتم کے روايتی دائرے ميں نہيں آتے ليکن ان سے يہ ضرور ہوتا ہے کہ
مليشيا کی حکومت عام طور پر مذہبی و دينی نظريات کے اختالفات کو پسند نہيں کرتی اور انسانی حقوق پر اس
ناپسنديدگی کيا منفی اثرات مرتّب ہوتے ہيں۔

پس منظر
 1957اور  1963کے درميان مملکت برطانيہ سے آزادی حاصل کرنے واال موجوده مليشيا  13رياستوں کا ايک وفاق ہے
)اس کے  3ساتھ وفاقی خطّہ بھی جﮍے ہيں( ان ميں سے  9رياستوں ميں آج بھی سلطانوں کی عالمتی حکمرانی ہے جو
انھيں وراثت ميں منتقل ہوتی چلی آرہی ہے۔ نوآبادی بننے سے پہلے ،يہ سلطان آزاد مسلم رياستوں کے مذہبی و سياسی
قائد ہوا کرتے تھے5۔ 14ويں صدی کے آغاز 6ميں مالئے سلطنت ميں شريعت پر عمل کيا جاتا تھا ،ليکن برطانوی اقتدار
کی ماتحتی ميں کامن ال ،يکساں قانون کی شروعات ہوئی ،اور شريعت کا دائره صرف مسلمانوں کے خاندانی اور آپسی
معامالت تک محدود ہوگيا7۔ وفاقی مليشيا ميں سياسی سطح پر اس موضوع پر اکثر گرما گرم بحثيں ہوتی ہيں کہ ايک
ايسے مليشيا کے اندر شريعت کا کيا کردار ہونا چاہئے جہاں غير مسلم اقليتوں کی ايک بہت ہی بﮍی تعداد رہتی ہے ،يہ
بحثيں اکثر ان سياستدانوں کے ذريعہ کی جاتی ہيں جو الگ الگ مخصوص نسلی مذہبی رائے دہندگان کی نمائندگی کرتے
ہيں۔

مذہب اور رياست
مليشيا کی سياست ميں يوں تو قريب قريب سبھی نسلی گروپوں کی نمائندگی ہے ليکن آزادی کے بعد سے ہی غالب سياسی
پارٹی يو ايم اين او ہی ہے ،جس نے اتّحادی حکومتوں کے ذريعہ اقتدار اپنے ہاتھوں ميں برقرار رکھا ہے8۔ آئين کی
تياری اور آرٹيکل  3کی آئين ميں شموليت ميں اس کا بہت بﮍا ہاتھ رہا ہے ،آرٹيکل  3اسالم کو رياست کا مذہب قراد ديتا
ہے ليکن مليشيا کے اسالمی رياست ہونے کا اعالن نہيں کرتا۔ اسی سياسی پارٹی نے آئين کے اندر آرٹيکل  160بھی
شامل کرايا۔ اس آرٹيکل ميں جزو طور پر مالئے اس باشنده کو کہا گيا ہے جو مذہب اسالم کا ماننے واال ہے9۔ آئين نے
آرٹيکل  11ميں دوسرے بہت سے بنيادی حقوق کی ضمانتوں کے عالوه مذہب کی آزادی کی بھی ضمانت دی ہے10۔
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ماہرين کا کہنا ہے کہ 1980 ،کی شروعات ميں مليشيا کے اندر اسالمی احياء کی مانگ بﮍھنے لگی جبکہ دوسری طرف
اپوزيشن اسالمک پارٹی آف مليشيا )پی اے ايس( سے بﮍھتا ہوا سياسی خطره پيدا ہونے لگا ،جس سے نپٹنے کے لئے يو
يم اين او نے زياده سے زياده اسالمی روپ اختيار کرنا شروع کرديا 11۔ ايک اور دانشور نے اسکی وضاحت کرتے
ہوئے کہا کہ ،يو ايم اين او بھی کسی دوسری سياسی پارٹی کی ہی طرح ہے جسکا مقصد اقتدار حاصل کرنا اور اسے
اپنے پاس برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اسالمائيزيشن ايک بہت ہی مناسب آلئہ کار ہے12۔
 1981سے  2003تک ملک کی قيادت کرنے والے صدر ماثر مح ّمد کے دور ميں حکومت نے بہت سے پروگرام شروع
کئے اور ايسے بہت سے قانون بنائے جنھوں نے مليشيا کے اداروں کے اسالمائيزيشن ميں ايک بہت ہی مؤثّر کردار ادا
کيا۔ اس عمل کے نتيجہ ميں حکومت اور قانونی نظام کے اندر جاکم اور شريعت کے اثر و نفوذ ميں اضافہ ہوا13۔ دری
ّ
تيرنگانو
اثنا 1999 ،کے وفاقی و صوبائی انتخابات ميں پی اے ايس کو زبردست کاميابياں حاصل ہوئيں اور کيلنتان اور
کی حکومت اسکے ہاتھوں ميں آئی ،جہاں اس نے حدود قانون کو قانونی نظام ميں الئے جانے کے لئے کام کيا ،اس قانون
کے تحت کچھ مخصوص جرائم کے ارتکاب پر شرعی سزاؤں کا نفاذ ہوگا14۔
ماثر کے دور حکومت ميں کی گئی کوششوں کے نتيجہ ميں مذہبی علماء بھی حکومت ميں شريک ہوئے ،اسالمی بينکنگ
اور بيمہ سسٹم کا تعارف ہوا ،اور شرعی عدالتوں کے قيام کے لئے قانون بناکر رياستی سطح پر شريعت کو قانونی حيثيت
دی گئی15۔  1997ميں قائم کی جانے والی جاکم کی ذمہّ داری ميليشيا کے اندر اسالم کی ترجمانی اور اسکا نفاذ کرنا ہے
اور ايک معتبر اتھارٹی کی حيثيت سے اسے وسيع پيمانہ پر تسليم بھی کرليا گيا ہے16۔ اسکی ويب سائٹ کے مطابق،
اسالمی معامالت کے فروغ کے لئے پاليسياں تشکيل دينا ،قوانين اور ضابطوں کو صحيح کرنا اور اسالمی معامالت سے
متعلّق انتظامی طريقئہ کار اور قانون کے ميکانزم کو الگو کرنا اسکی ذ ّمہ داريوں ميں سے ہے17۔ اس تنظيم کا کام يہ
بھی ہے کہ يہ انحراف کا پتہ لگانے کے لئے رہنما خطوط تيار کرے ،18مذہبی گروپوں پر نظر رکھے ،اور ممنوعہ
فرقوں کی ايک فہرست تيار کرے۔
يو ايم اين او کی اسالمائيزيش کی کوششوں کے نتيجہ ميں فرقہ وارانہ تناؤ ميں ش ّدت آئی ہے اور اکثر تش ّدد کے واقعات
بھی رونما ہوئے ہيں19۔  2008کے انتخابات کے بعد سے ،جس ميں حکمراں اتّحاد کو اپوزيشن کے ہاتھوں قابل ذکر
شکست کا سامنا کرنا پﮍا تھا ،يو ايم اين او نے بانٹنے والی سياست پر روک لگانے کی کوششيں شروع کردی ہيں ،ان ميں
سب سے زياده قابل ذکر ايک مليشيا کے تص ّور کا اختيار کيا جانا ہے۔۔۔جس ميں سبھی نسلوں کو جگہ دئے جانے پر زور
ديا گيا ہے تاکہ وه سب ايک ملک کی قوم کی حيثيت سے ايک ساتھ ره سکيں20۔ ليکن طويل م ّدت سے چلے آنے والے
فرقہ وارانہ اختالفات اتنی آسانی اور جلدی دور نہيں ہوتے ،جيسا کہ  2010ميں ديکھا گيا تھا جب عدالت کے ايک فيصلہ
کے بعد تش ّدد پھوٹ پﮍا تھا ،عدالت نے اپنے اس فيصلہ ميں ايک رومن کيتھولک مجلّہ کو خدا کا حوالہ دينے کے لئے
لفظ ّ
ﷲ کے استعمال کی اجازت دی تھی۔ اسکے عالوه مذہبی توہين اور انحراف کے لئے سزا تجويز کرنے والے قانون
بھی عمال الکو رہتے ہيں ،اور نسلی و مذہبی امن و سکون کے خالف کام کرتے ہيں۔

دہرا قانونی نظام
مليشيا کے اندر دوہرا قانونی نظام ہے جو شہری يا سکيولر عدالتوں ،اور شريعت پر مشتمل ہے ،شہری يا سکيولر عدالتيں
انگلش کامن ال پر مبنی ہيں۔ شريعت کا قانونی نظام حاالنکہ اس سے پہلے کچھ حد تک غير رسمی تھا اور شہری قانونی
نظام کے ماتحت ہوا کرتا تھا ،ليکن آج کے دور ميں دونوں نظام ايک دورسرے کے ساتھ ساتھ کام کرتے ہيں ،کيونکہ
حکومت نے رياستی سطح کی شرعی عدالتوں کے نظام کو مسلسل اپگريڈ کيا ہے۔ شرعی عدالتوں کی قانونی حدود ميں
صرف مسلمان اور انکے خاندانی ،آپسی اور مذہبی مسائل ہی آتے ہيں۔ جبکہ شہری قانون مسلمانوں اور غير مسلموں
دونوں پر الگو ہوتا ہے۔ جيسا کہ اوپر ذکر کيا گيا ،دونوں ہی نظام مذہبی توہين کو ايک مجرمانہ عمل قرار ديتے ہيں۔
شرعی نظام خاص طور پر رياستی سطح پر الگو ہے؛ مليشيا کی سبھی  13رياستوں اور وفاقی خطّوں نے اپنے خود کے
شرعی مجرمانہ قوانين بناکر انھيں الگو کيا ہے اور انکے نفاذ کے لئے عدالتيں قائم کی ہيں21۔ يہ قانون رياستوں کے
ّ
تيرنگانو ميں ،جہاں پی اے ايس اقتدار ميں ہے،
حساب سے مختلف ہيں۔ کچھ رياستوں ميں جيسے ،کيلنٹان ،پرلس اور
شرعی قانون کی خالف ورزی کے لئے دی جانے والی سزائيں خاص طور پر بہت سخت ہوتی ہيں اور ان ميں چھﮍی
مارنا يا سنگساری بھی شامل ہے22۔ سبھی رياستوں ميں مذہبی امور کے نفاذ کے لئے سرکاری افسران مقرّر ہيں جنکی
تعداد پرلس ميں  5ہے تو سيلنگور ميں  122ہے ،اور جو شريعت کی خالف ورزی روکنے کو يقينی بنانے کے لئے
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رياست کی پوليس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہيں23۔ اسکے عالوه سبھی رياستوں ميں اسالمی مذہبی کونسلوں کی يہ ذ ّمہ
داری ہے کہ وه شريعت کے نفاذ پر نظر رکھيں۔

ارتداد
مليشيا ميں ارتداد صرف رياستی سطح پر شرعی لحاذ سے ايک جرم ہے۔ جن لوگوں پر ارتداد کا الزام لگايا جاتا ہے اور
انکا جرم ثابت ہوجاتا ہے انکے لئے الزمی ہے کہ وه اس سے توبہ کريں ،ليکن ايسا کرنے کے باوجود بھی انھيں پانچ
سالوں تک کی سزا دی جاسکتی ہے ،جسکا انحصار ہر رياست کے اپنے مخصوص قانون پر ہے24۔ ارتداد کے لئے
معافی مانگنے سے انکار کرنے والوں کو موت کی سزا بھی دی جاسکتی ہے25۔

ايمرجينسی قانون
ايمرجينسی قانون نافذ کرنے کے اختيارات جنکے ساتھ بائيں بازو کے باغيوں کے خالف نوآبادياتی دور کی لﮍائی بھی
شامل تھی دونوں کو  1960ميں داخلی تحفّظ قانون )ائی ايس اے( کے ذريعہ مستقل بناديا گيا۔ آئی اين اے ميں يہ گنجائش
رکھی گئي ہے کہ کسی بھی شخص کو بنا کسی وارنٹ يا مقدمہ کے  60روز تک قيد ميں رکھا جاسکتا ہے ،ليکن وزير
داخلہ کو قيد کی م ّدت کو دو سال کی غير متعيّنہ م ّدت تک بﮍھانے کا اختيار ہے۔ )وزير داخلہ کو ايمرجينسی آرڈينينس
کے تحت بھی اسی طرح کے اختيارات حاصل ہيں ،يہ آرڈينينس  1969کے دنگوں کے جواب ميں جاری کيا گيا تھا(۔ قيد
ميں رکھنے کے ان انتھائی سخت قانون کی وجہ سے مليشيا کے اندر مذہبی توہين و شتم کے دوسرے قانون کے غلط
استعمال کی حالت انتھائی خراب ہے۔ جيسا کہ آگے مزيد بيان کيا گيا ہے ،مذہبی توہين کے ملزمين ،اور خاص طور پر
حکومت کے اہلکاروں اور پاليسيوں پر تنقيد کے ملزمين کو آئی ايس اے کے تحت گرفتار کرکر قيد ميں ڈاال گيا ہے26۔

مذہبی توہين کے قانون
رياستی سطح کے شرعی قوانين اور وفاقی قانون دونوں کی رو سے مذہبی توہين اور شتم کی ممانعت ہے۔ وفاقی سطح
پر ،مليشيا کے تعذيری ضابطہ کے سيکشن ) XVآرٹيکل  (A298 – 295ميں مذہبی جرائم کا ذکر کيا گيا ،مثال جيسے
کسی عبادت گاه کی بے حرمتی کرنا ،کسی مذہبی اجتماع ميں خلل ڈالنا ،اور قبرستانوں پر قبضہ کرنا27۔ آرٹيکل 298
اور  A298کے تحت ايسے الفاظ کے بولنے پر ممانعت ہے جنکا مقصد جان بوجھ کر کسی شخص کے مذہبی جذبات کو
چوٹ پہنچانا ،اور عدم رواداری ،عدم اتّحاد ،يا دشمنی کے احساسات ،نفرت پيدا کرنا ،غلط اراده کرنا ،يا تعصّب پيدا کرنا
وغيره ،يا مذہب کی بنياد پر اتّحاد اور رواداری کی برقراری کو متعصّب کرنا ہو28۔ يہ بات قابل ذکر ہے کہ سيکشن XV
ميں کسی خاص مذہب کی تخصيص نہيں کی گئی ہے ،جسکا مطلب يہ ہے کہ قانونی طور پر سبھی مذاہب کو مليشيا کے
اندر مذہبی توہين يا شتم سے تحفّظ حاصل ہے )اس ميں وه مذاہب شامل نہيں ہيں جن پر جاکم نے پابندی عائد کی ہوئی
ہے(۔
رياستی سطح پر مذہبی توہين اور اسالم کی برائی کرنا خاص طور پر ممنوع ہے۔ مثال کے طور پر ،وفاقی خطّوں کے
شرعی مجرمانہ قانون ايکٹ ) 1997نمبر  (559کے سيکشن  IIIکے مطابق:
7۔ کوئی بھی شخص جو لکھ کر ،زبانی ،کسی يا بصری وسيلہ کے ذريعہ يا کسی بھی دوسرے طريقہ سے –
)أ( مذہب اسالم کی توہين کرتا ہے يا اسکی توہين کی وجہ بنتا ہے
)ب( مذہب اسالم سے تعلّق رکھنے والی سرگرميوں يا تقاريب پر ہنستا ہے انکی نقل اتارتا ہے يا انکا مذاق اڑاتا
ہے؛ يا
)ت( مذہب اسالم سے متعلّق کسی بھی ايسے قانون کی توہين کرتا ہے يا اسکی ہتک کرتا ہے ،جو اس وقت
وفاقی خطّوں ميں الگو ہے ،ايسا شخص جرم کا مرتکب پايا جائگا اور جرم ثابت ہوجانے پر اسے جرمانہ
دينا ہوگا جو تين ہزار رنگٹ سے تجاوز نہ ہوگا يا اسے قيد ميں ڈاال جائگا جس کی م ّدت دو سال سے تجاوز
نہ کريگی يا اس پر دونوں ہی چيزيں الگو ہونگی۔
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 .8۔کوئی بھی ايسا شخص جو جو اپنے الفاظ يا اپنے کسی عمل سے قرآن يا حديثکا مذاق اڑاتا ہے ،انکی توہين
کرتا ہے ،ان پر ہنستا ہے يا انکی ہتک کا موجب بنتا ہے ،جرم کا مرتکب مانا جائگا اور جرم ثابت ہوجانے پر
اسے جرمانہ دينا ہوگا جو پانچ ہزار رنگٹ سے تجاوز نہ ہوگا يا اسے قيد ميں ڈاال جائگا جس کی م ّدت تين سال
سے تجاوز نہ کريگی يا اس پر دونوں ہی چيزيں الگو ہونگی29۔
دوسری رياستوں کے شرعی مجرمانہ قانونوں ميں بھی اسی طرح کی دفعات شامل ہيں ،اگرچہ ان ميں سے ہر ايک کی
سزا اور اسکے نفاذ کا درجہ ايک دوسرے سے مختلف ہے۔ ان قوانين کا دائره بہت ہی وسيع ہے اور اس ميں بہت سی
دوسری شرعی خالف ورزيوں کا بھی دھيان رکھا گيا ہے اور انکا احاطہ کيا گيا ہے ،جو اکثر معامالت ميں" ،اسالم کی
توہين" کے زمره ميں آتی ہيں۔

بين االقوامی قانون سے عدم مطابقت
وفاقی اور رياستی دونوں سطح کے قانون انسانی حقوق کے ضابطوں کی خالف ورزی کرتے ہيں اور رائے ،اظہار،
مذہب اور عقيدے کی آزادی پر غير مناسب تحديدات عائد کرتے ہيں۔ شرعی قانون خاص طور پر تقرير اور طرزعمل پر
سخت ضوابط الگو کرتے ہيں اور انکی خالف ورزی کرنے پر سخت سزائيں دی جاسکتی ہيں۔ مزيد برآں ،وفاقی اور
رياستی قانون يہ واضح نہيں کرتے کہ کس طرح کی تقرير قانون کی خالف ورزي کے دائره ميں آئگی اور نہ ہی يہ
قانون ايسی حفاظتی روک فراہم کرتے ہيں جن سے انکا چننده اور غلط استعمال روکا جاسکے ،نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ ان
قانونوں کی آڑ ميں چند مخصوص مذہبی گروپوں کے خالف امتياز برتا جاتا ہے۔
انسانی حقوق کے بہت سے اصل اور اہم معاہدوں پر مليشيا نے نہ تو دستخط کئے ہيں اور نہ ہی انھيں تسليم کيا ہے ،جس
ميں شہری اور سياسی حقوق کا بين االقوامی عہد ) (ICCPRاور ايذارسانی کے خالف يو اين کنوينشن شامل ہيں30۔ تاہم
مئی  2010ميں اقوام متّحده کی انسانی حقوق کونسل کے لئے مليشيا کا انتخاب کيا گيا۔ اس انتخابی کاروائی اور اسکی مہم
کے ايک حصّہ کے طور پر ،حکومت نے يہ عہد کيا کہ وه انسانی حقوق کے کنوينشن کے نفاذ اور انھيں الگو کرنے کے
لئے وسائل کو مضبوط کريگی جن ميں وه خود بھی بحيثيت ايک فريق شامل ہے اور ساتھ ہی ان معاہدوں پر بھی پھر سے
غور کريگی جنھيں اسے ابھی بھی منظوری دينی ہے31۔ انسانی حقوق کونسل کے ممبر کی حيثيت سے مليشيا پر يہ ذ ّمہ
داری عائد ہوتی ہے کہ وه انسانی حقوق کے عالمی اعالنيہ ميں درج انسانی حقوق کے عالمی ضابطوں 32کا تحفّظ کرے
اور انھيں پوری قوّت سے برقرار رکھے،مذہبی توہين اور شتم کے قوانين کی وجہ سے اسکی سرحدوں کے اندر ان ميں
سے اکثر قانونوں کی عمال خالف ورزی کی جاتی ہے۔

غلط استعمال روکنے کے لئے حفاظتی روک کی کمی
مليشيا کے مذہبی توہين کے قانون ميں استعمال کئے گئے الفاظ نہايت ہی مبھم ہيں اور ان ميں توہين مذہب کی کوئی
واضح تعريف نہيں کی گئی ہے ،جسکی وجہ سے انکا غلط استعمال بہت ہی آسان ہے۔ ان قوانيں کا استعمال حکومت پر
تنقيد کرنے والوں کو ڈرانے ،دھمکانے اور خاموش کرنے کے لئے کيا گيا ہے يا ان لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور
خاموش کرنے کے لئے بھی کيا گيا ہے جو سنّی اسالم کی حکومت کے ذريعہ جاری اور منظور شده شکل کو نہيں مانتے
ہيں يا اس سے انحراف کرتے ہيں۔ اس کی ايک مثال حکومت کے خالف کھل کر بولنے والے اور اسکی کﮍی تنقيد کرنے
والے بالگر راجا پيٹرا قمر ال ّديد کا معاملہ ہے۔ وه ايک آن الئن اخبار مليشيا ٹوڈے کے بانی اور مدير ہيں ،جنھوں نے
 2001ميں اپوزيشن ليڈر انور ابراہيم کی حمايت ميں ايک مھم بھی شروع کی تھی ،جنھيں بدعنوانی اور سوڈومی کے
سياسی مقاصد سے لگائے گئے الزامات کی بنياد پر جيل ميں ڈال ديا گيا تھا33۔  2007ميں اسالم کی توہين کے معاملہ
ميں راجا پيٹرا کے خالف تحقيقات شروع کی گئيں؛ اپنی گرفتاری کے وقت ،ان پر بغاوت انگيز تقرير اور مجرمانہ توہين
کا الزام بھی لگايا گيا۔ ہيومن رائٹس واچ کے مطابق ،يہ سبھی الزامات سياسی مقاصد کی وجہ سے لگائے تھے34۔ ستمبر
 2008ميں انھيں اسالم کی توہين کرنے اور قومی تحفّظ کے لئے خطره پيدا کرنے کے الزام پر آئی ايس اے کے تحت
گرفتار کرليا گيا۔ اس فيصلہ کے خالف انھوں نے اپيل کی اور نومبر  2008ميں انھيں رہا کرديا گيا کيونکہ ہائی کورٹ
کے جج نے يہ پايا تھا کہ انھيں غير آئينی طور پر ،بنا کسی روک ٹوک اور قانونی جواز کے گرفتار کيا گيا تھا35۔
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انور سادات کو سوڈومی اور بد عنوانی کے الزامات کے تحت گرفتار کرنے اور انھيں اس کا مرتکب قراد دئے جانے کے
خالف احتجاج ميں شامل  9دوسرے لوگوں کے ساتھ  2001ميں بھی راجا پيٹرا کو اسی طرح کے الزامات لگا کر ائي
ايس اے کے تحت گرفتار کيا گيا تھا36۔ جيسا کہ  2008ميں ہوا تھا ،رہا کئے جانے سے پہلے انھيں قريب ايک ماه تک
جيل ميں رکھا گيا تھا37۔
يہ واقعات يہ ثابت کرتے ہيں کہ سياسی مقاصد سے کی جانے والی گرفتاريوں کو جائز ٹھہرانے اور اپنے سب سے
سخت ناقدين کو ڈرانے دھمکانے اور انھيں خوفزده کرنے کے لئے حکومت مذہبی توہين کے قانون کے غلط استعمال کے
لئے بھی راضي ہے۔ يہ بات لکھے جانے تک راجا پيٹرا بغاوت قانون سے بچنے کے لئے مليشيا سے بھاگ چکے تھے
اور لندن ميں ره رہے تھے38۔

انسانی حقوق سے استفاده پر اثر
اظہار کی آزادی
مذہبی توہين اور شتم کے دوسرے قانون کے تحت کی جانے والی قانونی کاروائيوں نے ايک ايسا ماحول پيدا کرديا ہے
جسکے اندر کسی بھی انسان کو اظہار کی آزادی کے اپنے حق کو استعمال کرنے کی بہت بھاری قيمت چکانی پﮍسکتی
ہے۔ حکومت نے کئی تقريری جرائم کے لئے بالگس اور آن الئن اخباروں کے خالف بے شمار تحقيقاتيں شروع کی ہيں،
ان ميں عوامی خدمتگاروں کی توہين اور مذہبی توہين بھی شامل ہيں39۔ جيسا کہ راجا پيٹرا کے معاملہ ميں ديکھا گيا تھا،
حکومت کے ناقدين اور دينی اختالفات کو خاموش کرنے کے لئے اس طرح کے قانونوں کا استعمال کيا جاتا ہے۔
 2004ميں مليشيا بار ايسوسی ايشن کے ماہانہ نيوز ليٹر انفوالئن ميں شائع ايک مضمون کی وجہ سے ،مذہب کی توہين
کرنے واال اور اسالم کی برائی کرنے واال پايا گيا تھا ،مليشيا بار ايسوسی ايشن کے خالف پوليس ميں رپورٹ درج کی
گئی تھی۔ اس مضمون ميں اس امکان پر بحث کی گئی تھی کہ اذان کی آواز غير مسلموں کے لئے صوتی آلودگی کا
ذريعہ ہوسکتی ہے40۔ اسکے عالوه حکومت کتابوں پر پابندياں لگانے ميں بھی حصّہ ليتی ہے 2009 ،ميں مذہبی
معامالت پر بحث کرنے والی قريب  57کتابوں پر پابندی عائد کی گئی تھی جن ميں ايک غير سرکاری تنظيم ،اخوات
االسال کی معاون بانی ،نورانی عثمان کی لکھی ايک اہم کتاب مسلم خواتين اور اسالمی انتھاپسندی کا چيلينج بھی شامل
تھی41۔ اس تنظيم نے اس فيصلہ کے خالف اپيل کی اور جنوری  2010ميں ايک جج نے اس پابندی کو ختم کرديا42۔
 2010کی شروعات نے بھی پوليس سے ايک بيان کے سلسلہ ميں اخوات السالم کے خالف تحقيقات شروع کی تھيں،
اپنے اس بيان ميں اس اين جی او نے "ناجائز جنسی عمل" کے لئے تين عورتوں کو چھﮍياں مارے جانے کی اجازت
دينے کے مليشيائی حکومت کے فيصلہ پر تنقيد کی تھی43۔ يہ تحقيقات سيالنگور اسالمک کونسل کی طرف سے درج
شکايت کے بعد کی گئيں تھيں ،اس شکايت ميں اين جی او کے ذريعہ انسانی حقوق کی خالف ورزی ،عورتوں کے ساتھ
بھيد بھاؤ کئے جانے ،اور انکے خالف ظالمانہ ،غير انسانی اور اہانت آميز سلوک اپنائے جانے کے الزامات لگانے پر
اعتراض کيا گيا تھا44۔ يہ معاملہ مليشيا کے تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل  A298کے تحت درج کيا گيا تھا45۔ يہاں يہ
بات قابل ذکر ہے کہ صحيح تنقيد کرنے پر شہری سماج کو خوفزه کرنے کے لئے اس طرح کی کوششيں ہمشيہ سرکاری
افسران کی ہی طرف سے ہيں کی جاتی ہيں۔ مارچ  2010کو مليشيا کی ايک تنظيم برائے نوجوانان مسجد نے اپنے نام
ميں "اسالم" کا لفظ استعمال کرنے پر اخوات المسلمين کے خالف ايک مقدمہ دائر کيا۔ م ّدعی انے اپنے مقدمہ ميں مبيّنہ
طور پر يہ دليل دی کہ ،ناموں ميں اسالم کے استعمال پر پابندی ہونی چاہئے اور اسکا استعمال محدود طور پر کيا جانا
چاہئے۔ نام نہاد اخوات المسلمين اس نام کا استعمال لوگوں کی طرف اپنی توجّہ مبذول کرانے کے لئے کرتی ہے ،ليکن وه
ايسے بيانات جاری کرتی ہے جو دوسرے مسلمانوں کے عقيدے سے ٹکراتے ہيں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے بيچ
غلط فہمی پيدا ہوتی ہے جو اس گروپ کو مسلمانوں کی نمائنده سمجھ سکتے ہيں46۔
 2010کی شروعات ميں ہی ہونے والے ايک دوسرے متعلّقہ واقعہ ميں ،ايک آن الئن روزنامہ اسٹار کے مينيجنگ ايڈيٹر
پی۔گناسيگرام کے خالف انکے ايک مضمون کی وجہ سے پوليس ميں رپورٹ درج کرائی گئی تھی ،اپنے مضمون ميں
انھوں نے تين عورتوں کو چھﮍياں لگائے جانے کی مذ ّمت کی تھی47۔ ايک نيوز رپورٹ کے مطابق ،پوليس نے اپنی
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تحقيقاتی رپورٹ ميں لکھا تھا" :اس مضمون ميں واضح اور صاف طور پر مسلمانوں کو چيلينج کرنے ،انکو غصّہ دالنے
اور انکے تذليل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مصنف کو اسالمی اصول قانون پر تبصره کرنے کا کوئی حق نہيں ہے
کيونکہ وه خود ايک مسلمان نہيں ہے"48۔ مليشيائي حکومت کی طرف سے اسٹار کو ايک "وجہ بتاؤ" نوٹس جاری کيا گيا
اور اسے آرٹيکل کی وضاحت کرنے اور يہ جواز دينے کے لئے کہ اسکا الئسينس کيوں ر ّد نہ کرديا جائے 14 ،دنوں کی
م ّدت دی گئی49۔
مليشيا کی دس رياستوں نے غير مسلموں کے ذريعہ اسالم سے متعلّق بعض الفاظ کی ادائگی پر بھی پابندی عائد کی ہوئی
ہے مثال جيسےّ ،
ﷲ ،علماء ،اور حديث50۔ دسمبر  2008ميں ايک رومن کيتھولک اخبار دی ہيرالڈ پر اپنے مالئے زبان
ّ
کی اشاعت ميں عيسائيوں کے خدا کی جگہ لفظ ﷲ کے استعمال پر پابندی لگادی گئی51۔ اخبار نے اس فيصلہ کے خالف
اپيل کی اور دسمبر  2009ميں ايک عدالت نے اس فيصلہ کو منسوخ کرديا۔ بعد ميں حکومت نے عدالت کے اس فيصلہ
کو چيلينج کيا اور جنوری  2010ميں عدالت نے حتمی اسٹے جاری کرديا52۔ جيسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے ،باوجود اس کے
کہ عيسائی لوگ خدا کے لئے عربی لفظ ّ
ﷲ کا استعمال ساری مسلم دنيا ميں کرتے ہيں ،اس پابندی کو منسوخ کرنے کے
عدالت کے فيصلہ کے خالف مليشيائي مسلمانوں نے غضبناک احتجاجی مظاہرے کئے تھے53۔ يہ احتجاج بعد ميں
عيسائی گرجوں پر پرتش ّدد حملوں ميں تبديل ہوگئے ،جن کی مذ ّمت وزير اعظم نجيب تون ر ّزاق کی طرف سے کی گئی
تھی54۔ يہ تنازعہ مبيّنہ طور پر کچھ مسلمانوں کے اس ڈر کی وجہ سے پيدا ہوا تھا کہ دوسرے مذاہب کے ذريعہ اس لفظ
کے استعمال سے مسلمانوں کو مغالطہ پيدا ہوسکتا ہے اور اسالم سے دوسرے مذاہب ميں جانے کی انکو ترغيب مل
سکتی ہے55۔

مذہب کی آزادی
مليشيا کے مذہبی توہين اور شتم سے متعلق قانون کے نفاذ سے سبھی باشندوں کی مذہبی آزادی پر مؤثّر طريقہ سے روک
لگتی ہے۔ غير سنّی مسلمانوں کو انکے انحرافی عقائد کی وجہ سے ايذارسانی کا نشانہ بنايا جاتا ہے اور جاکم اور رياستی
سطح کی اسالمی مذہبی کونسلوں کے ذريعہ انکی نگرانی کی جاتی ہے اور انکو نشانہ بنايا جاتا ہے۔ دريں اثنا سنّی
مسلمانوں کے لئے بھی حکومت کے ذريعہ طے کرده حدود کے اندر رہتے ہوئے اور اسی کے ذريعہ پيش کی گئی اسالم
کی ترجمانی پر ہی عمل کرنا الزمی ہے۔ ان ضابطوں کی خالف ورزی کرنے والے افراد کو گرفتار کرکر انکے خالف
قانونی کاروائياں کی جاتی ہيں ،اور مذہبی نفاذ کے افسران اور رياستی و فاقی پوليس خالف ورزی کرنے والے مشتبہ
مقامات ،جيسے بار اور نائٹ کلبوں پر چھاپہ مارياں کرتے ہيں56۔
اسالم سے انحراف کی صورت کا ايک دوسرا معاملہ عبدل قہار احمد کا معاملہ ہے جس نے اسالم کا پيغمبر ہونے کا
دعوی کيا تھا ،شريعت قانون کے تحت ايسا کوئی بھی دعوی توہين مذہب کے مترادف ہے57۔ ستمبر  2009ميں اسے
گرفتار کرليا گيا اور اس پر مذہبی توہين اور جھوٹے عقائد پھيالنے کے ساتھ ستھ "انحرافی تعليمات" کے پانچ الزامات
عائد کئے گئے 58۔ اکتوبر ميں سيالنگور کی شرعی عدالت نے اسے مجرم قرار ديا۔ قومی خبر رساں ايجينسی برناما کے
مطابق ،جج نے کہا ،کہ ملزم ايک پيدائشی مسلمان ہے ،اور بجائے اس کے کہ وه اپنے خاندان کو اسالم پر عمل کرانے
کی اپنی ذ ّمہ داری کو پورا کرتا ،اسالم کی تعليمات کا مذاق اڑانے اور خود کو ايک مالئے بنی کہنے پر جج نے اس کی
سرزنش کی"59۔ سزا کے طور پر اس ّ 16،500
رنگٹ ) ($5،000کا جرمانہ کيا گيا ،دس سال قيد اور چھ چھﮍياں لگائے
جانے کی سزا دی گئی60۔
انحرافی عقائد يا طرز عمل کا تعيّن کرنے کے لئے رياستی مذہبی ح ّکام عموما وفاقی رہنما خطوط پر عمل درآمد کرتے
ہيں ،منحرف فرقوں کی جاکم کی فہرست ميں  56مختلف گروپ شامل ہيں61۔ مثال کے طور پر مارشل آرٹ کی تنظيم
نصرالحق  1977ميں تشکيل دی گئی تھی ،اور  1978تک اس کی ممبرشپ  300،000افراد تک پہنچ گئی۔ يو ايم اين او
اس گروپ کو پی اے ايس کا ايک ممکنہ مقابل مانتا تھا ،جسے اس وقت مالئے مسلمانوں کے بيچ بہت تيزی سے مقبوليت
حاصل ہورہی تھی62۔ ليکن جب اس مقصد کے حصول کے لئے يو ايم اين او کی کوشش ناکام ہوگئی تو حکومت نے
ر ّدعمل کے طور پر اس گروپ پر يہ کہتے ہوئے پابندی عائد کردی کہ يہ گروپ غير مناسب طريقہ سے ّ
ﷲ اور اسالم
کا نام ليتا ہے ،اپنا دفاع کرنے کے لئے دئے جانے والے تربيتی اجتماع ميں صوفی انداز کے نعروں کا استعمال کرتا ہے،
اور اپنے کچھ اجالس اس نے مساجد ميں منعقد کئے تھے63۔ ايک دوسرے گروپ کا قيام  1968ميں اشعری مح ّمد کے
ذريعہ کيا گيا تھا۔ يہ گروپ اسالمی انداز کے طرز زندگی کو فروغ دينے کے لئے وقف تھا اور  1994تک اس کے پاس
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بہت سے پيروکار اور جائداد جمع ہوچکی تھی64۔ حکومت نے  1994ميں اس خوف سے اس گروپ پر پابندی عائد
کردی کہ اس کے ارادے کہيں سياسی نہ ہوں اور اسالم کی تعليمات سے انحراف کرنے کے لئے اشعری کو آئی ايے ايس
کے تحت گرفتار کرليا گيا۔ انھوں نے عوام کے سامنے معافی مانگی اور انھيں  10سال جيل کی سزا دی گئی65۔

بھيد بھاؤ اور امتياز سے آزادی
آئين کے آرٹيکل  11ميں مذہب کی آزادی کی ضمانت ہے ،جس ميں اپنا مذہب تبديل کرنے کی آزادی بھی شامل ہے ،اور
آرٹيکل  8اور  12ميں سبھی مالئے باشندوں کے مساويات کو يقينی بنايا گيا ہے اور مذہب يا عقيدے کی بنياد پر بھيد بھاؤ
کو ممنوع قرار ديا گيا ہے66۔ تاہم عملی ميدان ميں ديوانی قانونی نظام کا طريقئہ کار اور اسالم سے متعلّق کسی بھی
مسئلہ پر شرعی عدالت کا قانونی دائره اختيار دونوں کا مطلب ہے کہ مسلمانوں اور غير مسلموں دونوں کے ساتھ ايک
دوسرے سے بالکل مختلف سلوک کيا جاتا ہے۔ جب تبديلئی مذہب کی بات آتی ہے تب ايسا دکھائی ديتا ہے کہ مليشيا کے
اندر مذہب کی آزادی صرف غير مسلموں کے لئے ہی ہے۔ ديوانی عدالتوں نے تبديلئی مذہب کے معاملوں کو شرعی
عدالتوں کے پاس بھيج دينے کی نظيريں قائم کردی ہيں ،اور حکومت کا کہنا ہے کہ شرعی عدالت سے اجازت لئے بغير
اسالم کو ترک کرنے کی اجازت نہيں دی جاسکتی ،67جبکہ حقيقت يہ ہے کہ تبدلئی مذہب کو تسليم کرنے کے لئے ان
شرعی عدالتوں کے پاس کوئی ميکانزم موجود ہی نہيں ہے۔ درحقيقت ،شرعی عدالتوں کی نظر ميں جان بھوجھ کر مذہب
اسالم چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختيار کرنا ارتداد ہے ،جو ايک سنگين اور قابل سزا جرم ہے68۔
مليشيا کے تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل  298اور  A 298ميں اگرچہ سبھی تسليم شده مذاہب کو مذہبی توہين و شتم سے
تحفّظ فراہم کيا گيا ہے ،ليکن عملی طور پر غير مسلم مذاہب کو اس درجہ کا تحفّظ حاصل نہيں ہوتا جو تحفّظ سنّی اسالم
کو حاصل ہوتا ہے۔ يہ فرق ايک حاليہ واقعہ سے اور بھی زياده روشنی ميں آيا تھا جب دو مسلم صحافيوں نے ايک کہانی
کے لئے ريسرچ کے دوران اپنے آپ کو رومن کيتھولک بنا کر پيش کيا تھا۔ يہ دونوں لوگ چرچ کی خدمت ميں بھی
شريک ہوئے اور انھوں نے مق ّدس عشائے ربّانی ميں بھی شرکت کی تھی69۔ جب يہ بات روشنی ميں آئي کہ يہ دونوں
افراد مسلمان ہيں  ،تو عيسائی فرقہ نے اس پر اپنے شديد غصّہ کا اظہار کيا۔ آرک بشپ مرفی پاکيام نے حکومت پر تنقيد
کی کہ اس نے ان دونوں لوگوں کے خالف کيتھولک مذہب کی توہين کا الزام کيوں عائد نہيں کيا۔ مليشيا کے اٹارنی جنرل
نے اس کے جواب ميں يہ کہا کہ ان دونوں افراد کے خالف قانونی کاروائی صرف اس وجہ سے نہيں کی گئی کيونکہ
انھوں نے محض "العلمی کی وجہ سے" ايسا کيا تھا اور انکی نيت برائی پر مبنی نہيں تھی۔ ليکن بری نيت پر مبنی
ارادے کی کمی کو دوسرے معامالت ميں قانونی کاروائی کے خالف دفاع کے طور پر تسليم نہيں کيا گيا ہے۔
کچھ رياستوں ميں مذہبی توہين سے متعلّق شرعی قوانين کے نفاذ کے نتيجہ ميں عورتوں کے خالف بھيد بھاؤ کے واقعات
رونما ہوئے ہيں۔  2000ميں ہوئے ايک واقعہ ميں سيالنگور کی اسالمی مذہبی کونسل نے  15عورتوں سميت  25لوگوں
کو صرف اس لئے حراست ميں ليا تھا کيونکہ وه ايک ايسی عمارت ميں تھے جہاں شراب استعمال کرائی جارہی تھی71۔
عورتوں پر اسالم کی توہين کرنے کا الزام لگايا گيا ،جبکہ باقی  10مردوں پر ايسا کوئی الزام نہيں لگايا گيا تھا72۔ نائب
ّ
عبدﷲ احمد بداوی نے يہ کہتے ہوئے ان گرفتاريوں پر تنقيد کی تھی کہ "صرف اس وجہ سے مسلمانوں کو
وزير اعظم
گرفتار کرنا کہ وه ايک ايسے ريسٹورينٹ ميں تھے جہاں غير حالل کھانے اور مشروبات استعمال کی جاتی ہيں ،بالکل
بھی صحيح نہيں ہے"73۔ يہ سبھی الزامات باآلخر ہٹالئے گئے اور ان لوگوں کے خالف کسی طرح کی قانونی کاروائی
کا آغاز نہيں کيا گيا74۔ ليکن عورتوں کو دی جانے والی زياده سخت سزاؤں کی وجہ سے مذہبی ح ّکام پر جنسی تعصّب
کے الزامات عائد کئے گئے تھے75۔

مناسب قانونی طريقئہ کار کا حق
اوپر مذکور راجا پيٹرا کے واقعہ سے يہ ثابت ہوتا ہے کہ ائی ايس اے جيسے قوانين کے تحت لوگوں کو مذہبی توہين اور
شتم کے الزامات کی بنياد پر کس طرح بنا کسی قانونی جواز ،بنا کسی الزام يا مقدمہ کے قيد ميں رکھا جاتا ہے۔ رياستی
سطح کے مذہبی قانون نفاذ کے افسران اور اسالمی مذہبی کونسل کی نگرانی ميں باروں اور ريسٹورانوں پر مارے جانے
والے چھاپوں کے نتيجہ ميں لوگوں کو بنا کسی قانونی جواز کے گرفتار کرنے کے بعد قيد ميں رکھا گيا ہے۔ کس طرح
کی کاروائياں منحرف مسلم فرقوں کے خالف بھی کی گئی ہيں۔  2006ميں سيلونگور کی اسالمی مذہبی کونسل نے بچّوں
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سميت  107لوگوں کو مبيّنہ طور پر ممنوعہ مذہبی گروپ االرقم سے تعلّق رکھنے کے شبہ ميں گرفتار کيا تھا ،بعد ميں
انکے چار ليڈروں کو چھوڑ کر باقی سبھی لوگوں کو رہا کرديا گيا76۔
مليشيا ميں مذہبی توہين اور شتم کے قانونوں کی وجہ سے منصفانہ مقدمہ اور مناسب قانونی طريقئہ کار کو سب سے
زياده خطره تبديلئ مذہب کے معامالت ميں اور ان معامالت ميں ہوتا ہے جہاں لوگوں پر "انحراف" کا الزام لگا کر قانونی
کاروائی کی جاتی ہے۔ جيسا کہ اوپر مذکور ہوا تھا ،اپنے تبديلئی مذاہب کو قانونی طور پر تسليم کرانے والے سابق
مسلمانوں کو شرعی عدالتوں کے پاس بھيج ديا جاتا ہے جہاں سے انھيں کسی طرح کی کوئی قانونی مدد حاصل نہيں
ہوتی۔ اس کے عالوه ،ممنوعہ فرقوں کو اپنے مقدمہ کی پيروی کے لئے وکيل حاصل کرنے ميں قابل ذکر رکاوٹوں کا
سامنا بھی کرنا پﮍسکتا ہے۔
اگست  2005ميں آسمانی مملکت نام کے ايک مذہبی گروپ کے  45افراد کو پچھلے ماه انکے کمپاؤنڈ پر ہوئے پرتش ّدد
ّ
يرينگانہ مجرمانہ شرعی جرائم قانون  2001کے تحت ان پر "اسالمی اصولوں کی
حملہ کی پاداش ميں گرفتار کيا گيا۔ ت
خالف ورزی" کرنے کا الزام لگايا گيا77۔ ہيومن رائٹس واچ اور مليشين بار ايسوسی ايشن کے مطابق ،اپنے مقدمہ کی
شروعات سے پہلے اپنے لئے قانونی طور پر نمائندگی حاصل کرنے ميں انھيں شديد مشکالت کا سامنا کرنا پﮍا؛ مقدمہ
والے روز اس گروپ کی طرف سے بولنے کے لئے مليشيا بار ايسو سی ايشن نے دوسری رياست سے ايک وکيل حاصل
کيا ،ليکن بعد ميں اسی بار کونسل نے جج کے سامنے يہ کہہ ديا کہ ملزمين نے قانونی نمائندگی حاصل ہی نہيں کی تھی۔
تيرنگاّنو کے شرعی طور پر تسليم شده وکالء اس معاملہ کی نمائندگی کرنے کے لئے تيار نہيں تھے ،کيونکہ انھيں
انتھاپسندوں کی طرف سے حملوں کا خوف تھا78۔ ان ملزموں کی طرف سے کوئی قانونی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ
ّ
عبيدﷲ عزيد اينڈ کمپنی فرم کے وکيل وان ہيدی وان جوسوح ان سبھی
سے انکی سنوائی تين مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد،
ملزمين کی نمائندگی کرنے کے لئے انکے وکيل صفائی کی حيثيت سے آگے آئے۔ انھوں نے جج سے يہ درخواست کی
کہ وه اس معاملہ کی رپورٹنگ کرنے والے اخبارات کو انکا اور انکی کمپنی کا نام دينے سے منع کريں تاکہ انکی کمپنی
کو بليک لسٹ نہ کرديا جائے ،ليکن انکی اس درخواست کو ماننے سے منع کرديا گيا79۔
تيرينگاّنو کے وکيلوں کو حملہ کا ڈر بال وجہ ہی نہيں تھا۔ اس طرح کے کالئنٹس کا دفاع کرنے کی پاداش ميں وکالء کو
اس سے پہلے خوفزده کيا گيا ہے اور انھيں ڈرايا دھمکايا گيا ہے۔ مثال کے طور پر ،مذہبی توہين اور دوسرے مذہبی
جرائم کے ملزمين افراد کی ديوانی عدالتوں ميں نمائندگی کرنے والے وکيل ملک امتياز سرور کو ان کيسوں ميں حصّہ
لينے کی وجہ سے موت کی دھمکياں موصول ہوئيں۔ انسانی حقوق کی بين االقوامی فيڈريشن کے مطابق ،ملک کو ايک
دھمکی ای ميل کے ذريعہ موصول ہوئی جس ميں انکا فوٹو بھی تھا جس پر يہ سرخی لگائی گئ تھی "يہ آدمی مرده
چاہئے"۔ يہ دھمکی دوسرے ای ميل ايڈرسوں اور موبائل فون پر متنی پيغامات کے ذريعہ بھی بھيجی گئی تھی80۔

نتيجہ
مليشيا کے مذہبی توہين اور شتم کے قانون کے نفاذ کے نتيجہ ميں انسانی حقوق کی بے شمار خالف ورزياں واقع ہوئی
ہيں۔ جن افراد پر اس طرح کے الزامات عائد کئے گئے ہيں انھيں ديوانی اور شرعی دونوں طرح کی عدالتوں ميں مذہب
کی آزادی اور اظہار کی آزادی کے اپنے حق سے محروم کردئے جانے کا سامنا کرنا پﮍا ہے ،ساتھ ہی بھيد بھاؤ اور بنا
قانونی جواز گرفتاری سے تحفّظ کاے انکے حق کی بھی خالف ورزياں کی گئيں ہيں۔ اسکے عالوه ان قوانين کا نفاذ
نہايت سختی کے ساتھ کيا جاتا ہے جسکی وجہ سے انکے ساتھ مذہب اور جنس کی بنياد پر مزيد امتياز کيا جاتا ہے۔
اسکے عالوه مذہبی اصولوں کی نہايت تنگ تعريف کو لوگوں پر تھونپنے کے لئے مذہبی توہين کے قانون کے استعمال
سے انسانی حقوق کی تنظيموں کے کام ميں رکاوٹ پيدا ہوتی ہے ،سياسی ميدان ميں نئے مقابل لوگوں کو بااختيار بننے
ميں رکاوٹ پيدا ہوتی ہے اور بحيثيت مجموعی مليشيا کے جمھوری اور سماجی ارتقاء اور ترقّی ميں رخنہ اندازی پيدا
ہوتی ہے۔
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پاکستان

تعارف
پاکستان ميں مذہبی توہين کے قانون کا مسئلہ اور اظہار کی آزادی پر عائد پابندياں لگاتار سرخيوں ميں آتے رہتے ہيں،
جس ميں بہت سے متنازعہ فيصلے بھی شامل ہوتے ہيں چاہے وه مئی  2010ميں سوشل نيٹورکنگ کی ويب سائٹ فيس
بک اور ويڈيو اپلوڈ کرکر دکھانے والی ويب سائٹ يو-ٹيوب پر پابندی کا معاملہ ہو يا پھر مذہبی توہين کا جرم ثابت
ہوجانے والوں کے لئے موت کی سزا نافذ کرنے کا معاملہ ہو1۔ اقليتی فرقوں کے ليڈران اور انسانی حقوق کے گروپ
بہت لمبے عرصہ سے ملک کے مذہبی توہين کے قانون پر يہ کہتے تنقيد کرتے آئے ہيں کہ يہ قانون غير مناسب حد تک
سخت اور ظالمانہ ہيں ،انکی يہ بھی دليل ہے اقليتی گروپوں کو نشانہ بنانے اور انکے خالف اميتاز برتنے کے لئے
انتھاپسند ان قانونوں کا استحصال کرتے ہيں ،يا پھر دوسرے لوگ اپنے معمولی جھگﮍے برابر کرنے يا زاتی بدلہ کے
لئے ان قانونوں کا غلط استعمال کرتے ہيں۔
مذہبی توہين کے قانون پاکستان کے تعذيری ضابطہ ) (PPCکے سيکشن  ،XVدفعہ  298-295ميں پائے جاتے ہيں۔ ان
ميں بہت سارے جرائم کے کا ذکر کيا گيا ہے ،جس ميں کسی عبادت کو بے حرمتی کرنا ،قرآن کريم کو نقصان پہنچانا،
اور دہريت کے مترادف کوئی بھی عمل شامل ہے۔ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو مکمنہ طور پر جرمانوں ،تھوڑی
م ّدت کے لئے يا زندگی بھر کے لئے جيل ،يہاں تک کہ موت کی سزا کا بھی سامنا کرنا پﮍسکتا ہے؛ حاالنکہ مذہبی توہين
کے لئے بہت سے افراد کو موت کی سزا سنائی گئی ہے ليکن اس جرم کے لئے ابھی تک کسی کو بھی پھانسی نہيں دی
گئی ہے2۔ پاکستان ميں مذہبی توہين کے لئے دائر کئے جانے والے زياده تر معامالت پی پی سی کے آرٹکيل  295يا 298
کے تحت ہی آتے ہيں۔ سيکشن  XVکے يہ سب سے زياده سخت قانون ہيں اور بين االقوامی قانونی معياروں سے يہ سب
سے کم مطابقت رکھتے ہيں۔
غيرسرکاری تنظيموں )اين جی اوس( کے ذريعہ تيار کئے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق ،جسکا حوالہ يو ايس
ڈيپارٹمينٹ نے بھی ديا ہے 1986 ،اور اپريل  2006کے بيچ پاکستان ميں کل مال کر  695لوگوں پر مذہبی توہين کے
الزامات عائد کئے گئے تھے۔ ان ميں سے  362مسلمان تھے 239 ،احمدی تھے 86 ،عيسائی تھے ،اور  10ہندو تھے3۔
پاکستانی روزنامہ ڈان نے اپنی ايک رپورٹ ميں کہا ہے کہ پاکستان ميں  1984سے  2004کے دوران قريب 5000
معاملے درج کئے گئے تھے اور  964لوگوں پر مذہبی توہين کے الزامات لگائے گئے تھے۔ م ّدعا عليہ کی مذہبی تقسيم
قريب وہی ہے جسکا حوالہ اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ نے ديا تھا4۔ پاکستان کی آبادی قريب  173ملين افراد پر مشتمل ہے 5اور
 1998کی مردم شماری کے مطابق 97 ،فی صد آبادی مسلمان ہے ،جس ميں زياده تر سنّی مسلمان ہيں ،جبکہ شيعہ
مسلمانوں کی تعداد قريب  20فی صد ہے۔ باقی بچی آبادی ميں ہندو ،عيسائی ،احمدی ،پارسی اور بہائی شامل ہيں6۔
ان اعداد و شمار سے يہ واضح ہوجاتا ہے کہ پاکستان کے مذہبی توہين قانون کا استعمال خوب کيا جاتا ہے اور اسے غير
متناسب طور پر غير مسلموں کے خالف استعمال کيا جاتا ہے۔ حاالنکہ مذہبی توہين کے خالف دنيا کے دوسرے ممالک
ميں بھی قانون موجود ہيں ليکن ،اپنی ش ّدت اور مذہبی اقليتوں پر اسکے مخصوص اثرات کی وجہ سے پاکستان کا معاملہ
باقی ملکوں سے بالکل جدا ہے۔

پس منظر
پچھلی کئی دہائيوں سے پاکستان قانونی اور سماجی لحاذ سے اسالمائيزيشن کے دور سے گزرا ہے ،پاکستانی سماج کے
اندر کثريت کے نظريات ميں کمی آئی ہے۔ ہندوستانی ب ّر صغير ميں برطانوی نوآبادياتی حکومت کے خاتمہ کے بعد
 1947ميں ايک مسلم ملک کی حيثيت سے پاکستان کی تشکيل ہوئی تھی۔ آزادی کے بعد سے ہی ،پاکستان نے سياسی لحاذ
سے بہت زياده سياسی استحکام ديکھا ہے ،جہاں جمھوری انتخابات اور فوجی بغاوتوں کے ذريعہ بار بار حکومت بدلتی
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رہی۔ پاکستان کی تشکيل حاالنکہ مسلمانوں کے لئے ايک ملک کی حيثيت سے کی گئی تھی ،ليکن ابتدا ميں پاکستان اصل
معنوں ميں ايک اسالمی ملک نہيں تھا۔ تاہم يہاں کے سياسی منظرنامہ پر علماء يا دوسرے معنوں ميں مسلمانوں کے اعلی
مذہبی طبقہ ،کا کافی غلبہ رہا ہے ،جنھوں نے ہميشہ يہ چاہا کہ پاکستان کے قانون شريعت )اسالمی قانون( کی انکی
ترجمانی کے مطابق بنائے جائيں7۔
آئين کے مسوده کی تياری کے عمل ميں رہنمائی کے مقصد سے نوآزاد پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ذريعہ 1949
ميں منظور کئے گئے مقاصد کی قرارداد ميں سرکاری طور پر يہ اعالن کيا گيا ہے کہ "جمھويت ،مساوات ،رواداری
اور سماجی انصاف کے اسالمی نظريات پر عمل کيا جائگا۔"۔ اس دستاويز ميں کثرتيت ،اقليتوں کے حقوق ،اور اظہار و
عقيدے کی آزادی پر بھی زور ديا گيا ہے اور اسکا دفاع کيا گيا ہے8۔
 1965ميں پاکستان کا پہال آئين اختيار کيا گيا ،حاالنکہ اس ميں يہ اعالن ضرور کيا گيا تھا کہ پاکستان "سماجی انصاف
کے اسالمی اصولوں پر مبنی" ملک ہوگا "،ليکن اس ميں ظاہری طور پر ايسا کوئی ذکر نہيں کيا گيا تھا کہ پاکستانی
قانون کا اصل ماخد شريعت ہوگی۔ آئين ميں ايک "متضاد  "repugnancyشق شامل ہے ،جس ميں يہ کہا گيا ہے کہ "ايسا
کوئی بھی قانون وضع نہيں کيا جائگا جو قرآن اور سنّت کے طے کرده احکامات کے خالف ہو "،ليکن اسے نافذ کرنے
کے لئے کسی سرکاری ادارے يا شعبہ کا قيام نہيں کيا گيا تھا8۔  1956کا آئين دو سال بعد فوج کے اقتدار سنبھالنے کے
بعد تحليل کرديا گيا تھا۔  1962ميں اپنائے گئے نئے آئين ميں متضاد شق شامل نہيں تھی اور اسالمی رياست کی حيثيت
سے پاکستان کا ذکر چند ہی جگہوں پر کيا گيا تھا۔
پاکستان کے قانون کو اسالمی رنگ دينے کے حق ميں علماء اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بﮍھتے ہوئے دباؤ کے
نتيجہ ميں  1964ميں آئين کے اندر تبديلياں کی گئيں ،اور اس ميں ايک نئ اور پہلے زياده سخت متضاد شق کا اضافہ کيا
گيا جس کے مطابق :قرآن کريم اور سنّت کے ذريعہ طے کرده اسالمی تعليمات اور تقاضوں کے خالف کوئی قانون نہيں
بنايا جائگا ،اور سبھی موجوده قوانين کو انکے مطابق بنايا جائگا۔"10۔ اس شق کے نفاذ کے لئے اسالمی نقطئہ نظر کی
ايک ايڈوائزری کونسل قائم کی گئی تھی11۔
 1973کی جنگ کے بعد ،جس ميں مشرقی پاکستان الگ ہوکر موجوده بنگلہ ديش بنا تھا ،پاکستان ميں اقتدار ايک نئی
شہری حکومت کے ہاتھوں ميں آگيا اور ايک نئے آئين کا مسوده تيار کيا گيا۔ اس نئے چارٹر ميں اسالمی نقطئہ نظر کی
ايڈوائزری کا نام بدل کر کونسل آف اسالمک آئڈيولوجی رکھا گيا ،اور اسکی ذ ّمہ داريوں ميں مزيد توسيع کرتے ہوئے
اسے پارليمنٹ اور صوبائی حکومتوں کو يہ مشوره دينے کا کام سونپا گيا کہ "کيا کوئی مخصوص قانون ،اسالم ،يعنی
قرآن اور سنّت کے برخالف تو نہيں ہے"۔  1974ميں اس آئين ميں ترميم ہوئی اور "مسلمان" لفظ کی تعريف کے لئے اس
ميں ايک اور دفعہ شامل کی گئی جس کے مطابق ايسے تمام گروپ جنھيں منحرف فرقہ مانا جاتا تھا اور جو اپنے بدعتی
نظريات کے باوجود اپنے آپکو مسلمان کہتے تھے ،وه از خود ہی لفظ مسلمان کی تعريف سے باہر ہوگئے تھے14۔
جنرل ضياء الح ّ
ق جنھوں نے  1977سے  1988تک پاکستان پر حکمرانی کی تھی ،انھوں نے درميانی طبقہ 15اور مذہبی
ش ّدت پسندوں کے بيچ حمايت کرنے کے مقصد سے اسالمائيزيشن کے عمل کو جاری رکھا بلکہ انھوں نے اسے اور تيز
بھی کيا15۔ اس م ّدت کے دوران پی پی سی اور کوڈ آف کريمنل پروسيجر ميں بہت ساری تبديلياں کی گئيں ،اور حدود
قانون کو الگو کيا گيا ،اس قانون کے تحت ناجائز جنسی تعلّقات ،چوری اور شراب کی ممانعت کی خالف ورزی کرنے پر
شريعت کی سخت سزائيں دی جانے کی اجازت دی گئ۔ پی پی سی ميں پانچ آرڈينينس کا اضافہ کيا گيا تھا جن ميں مذہبی
اقليتوں کو صاف طور پر نشانہ بنايا گيا تھا اور توہين مذہب کو ايک جرم قرار ديا گيا تھا۔ اسکے عالوه آئين ميں ترميم
کے ذريعہ اعلی عدالتوں ميں شريعت بنچ کو متعارف کرايا گيا۔ ان بينچوں کی جگہ جلد ہی وفاقی شرعی عدالت نے لے
لی جسکے فرائض ميں آئين کو چھوڑ کر پاکستان کے باقی سبھی قوانين پر نظرثانی کرنا اور يہ ديکھنا تھا کہ يہ قانون
شريعت کے مطابق ہيں16۔
پی پی سی ميں حاالنکہ ہميشہ ايسی دفعات شامل رہی ہيں جن ميں مذہب کے خالف کئے جانے والے جرائم پر بحث کی
گئی ہے ليکن اسالم سے متعلّق مخصوص دفعات صرف  1982ميں ہی اختيار کی گئی تھيں۔ اس کے بعد ،مذہبی توہين
اور مذہب کے خالف جرائم کے لئے دی جانے والی سزاؤں ميں ضياء الح ّ
ق کے دور اقتدار ميں ترميم کی گئی اور
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زندگی بھر قيد يا موت کی سزا کے امکان کو اس ميں شامل کيا گيا۔ ان ميں سے زياده تر تبديلياں ايک صدارتی فيصلہ
کے ذريعہ کی گئيں۔
کثرتيت کے تصوّر سے پاکستان کے ہٹنے کے نتيجہ ميں اقليتوں اور مذہبی آزادی پر اسکے عموما بہت زياده شديد اثرات
مرتّب ہوئے۔ اسکی وجہ سے ايک ايسا ماحول پيدا ہوا جس ميں عدم رواداری اور تش ّدد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے ،اور
سياسی نظام کے اندر انتھاپسندوں کے بہت زياده بﮍھے ہوئے اثر اور غلبہ کی وجہ سے کثرتيت کی قدروں کا تحفّظ
کرنے اور انھيں برقرار رکھنے کی نچلی عدالت ،پوليس اور سرکاری افسران کی صالحيت پر اثر پﮍا۔ جيسا کہ ايک
تبصره نگار نے اس طرف اشاره ان الفاظوں ميں کيا" ،منتخب نمائندوں کی يہ ذ ّمہ داری ہے کہ وه قانون اور نظم فراہم
کريں جسکے بغير کوئی بھی عدليہ اپنا کام نہيں کرسکتی۔ آج ضلع عدالتوں کا کوئی بھی جج مذہبی توہين کے شکار
شخص کو صرف اس خوف کی وجہ سے رہا نہيں کرسکتا کہ کہ پرتش ّدد ّ
مال اسے نقصان پہنچاسکتے ہيں"17۔ مذہبی
انتھاپسندوں کا اثر اتنا زياده ہے کہ انھوں نے منتخب نمائندوں اور غير منتخب حکومتوں دونوں کو ہی نقصان ده قانونوں
کو منسوخ کرنے يا انميں کسی طرح کی ٹھوس ترميم کرنے کی کوشش سے انھيں روک رکھا ہے۔ سابق وزير اعظم بے
نظير بھٹّو اور سابق فوجی حکمراں پرويز مشرّف دونوں نے ہی مذہبی قانونوں ميں ترميم کے کئے اپنے عہد کا اظہار
کيا ،ليکن مسلم مذہبی ليڈروں کی طرف سے پﮍنے والے دباؤ اور انتھاپسندوں کے مظاہروں کے بعد وه دونوں بھی
پيچھے ہٹ گئے18۔  1999سے  2008تک حمکرانی کرنے والے مشرّ ف کے دور ميں ايک نئی ترميم کی گئی جس کے
تحت پوليس کے لئے يہ الزمی ہوگيا کہ کسی بھی طرح کی گرفتاری کرنے سے پہلے وه مذہبی توہين کے الزامات کی
تحقيقات کرے ،ليکن عملی ميدان ميں اس اصول پر شاذ و نادر ہی عمل کيا جاتا ہے۔
فروری  2010ميں اقليتی امور کے وزير شہباز بھٹّی نے ميڈيا کو بتايا کہ انھيں اس سال کے اختتام تک مذہبی توہين کے
قانون ميں تبديلی کی اميّد ہے19۔ ان مجوّزه ترميمات کے تحت مذہبی توہين کا کوئی بھی معاملہ درج کئے جانے سے
پہلے ايک جج اسکی تحقيقات کريگا اور الزام جھوٹا ہونے پر ان لوگوں کو بھی اسی سزا کا سامنا کرنا ہوگا جس کا سامنا
مذہبی توہين کے مجرم کو کرنا پﮍتا ہے20۔  2010ميں بھٹّی نے يورپين کانفرنس ميں اپنے اس اعتماد کی توثيق کی کہ
 2010کے اختتام سے پہلے پہلے ان قوانين ميں ترميم کی جائگی ،انھوں مزيد يہ بھی کہا کہ پاکستانی ارباب اقتدار نے
"اس قوانين ميں ترميم کرنے کا عہد کيا ہے"21۔
اسی کے ساتھ ساتھ" ،مذہب کی تذليل" پر پاکستانی حکومت نے اقوام متّحده کی انسانی حقوق کونسل کی قرادادوں کی
لگاتار حمايت کی ہے ،جنکا مقصد کسی بھی مذہب کو توہين يا دآلزاری سے تحفّظ فراہم کرنا ہے۔ انسانی حقوق کے
گروپوں نے اس کوشش کی يہ کہتے ہوئے مذ ّمت کی ہے کہ يہ اظہار کی آزادی اور بنيادی حقوق کے لئے ايک خطره
ہے22۔  1999ميں پہلی قرارداد متعارف کرانے کے بعد سے ہی ،پاکستان اقوام متّحده کے دوسرے فورموں ميں بھی
"مذہب کی تذليل" کے تص ّور کی سرگرم حمايت کی ہے اور ڈربن ريويو کانفرنس ،ايڈ ہاک کميٹی آن کمپليمينٹری
اسٹينڈرڈس ،اور شہری و سياسی حقوق کے بين االقوامی عہد ) (ICCPRکے آرٹيکل  19اور  20پر ہونے والی کانفرنس
اور انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کے  2008کے دفتر ميں بھی اس کی حمايت کی ہے۔

مذہبی توہين کے قانون
پی پی سی کے سيکشن  XVميں مذکور مذہبی توہين کے قانون بہت ہی سخت ہيں۔ ان قانونوں ميں نہ صرف ايسے کسی
بھی طرح کے اظہار کی ممانعت ہے جس کا مقصد "مذہبی احساسات" کو مجروح کرنا ہو ،يا کسی دوسرے مذہب اور
مذہبی عقائد کی توہين کرکر کسی مخصوص مذہبی طبقہ کے مذہبی احساسات کو پامال کرنا ہو ،بلکہ مذہبی توہين کے
قانون ميں قرآن کی بے حرمتی اور پيغقبر مح ّمد ،يا انکی کسی بيوی ،خاندان يا صحابہ کی بے حرمتی کرنا بھی منع ہے۔
مق ّدس شخصيتوں يا مقامات کے لئے مخصوص ،خطابوں ،بيانوں يا القاب کا غلط استعمال بھی ممنوع ہے۔ پی پی سے ميں
ان قوانين کا اضافہ  1980اور  1986کے بيچ کيا گيا تھا جبکہ سب سے زياده سخت ترميم  1986ميں ڈالی گئی تھی۔
آرٹيکل (C)295کے تحت پيغمبر مح ّمد کے متعلّق کسی بھی طرح کی خالف شان زبان کا استعمال ايک جرم قرار ديا گيا
جسکے قيد يا موت کی سزآ دی جاسکتی ہے۔  1991ميں وفاقی شرعی عدالت نے يہ فيصلہ ديا کہ اس جرم کے لئے سزا
کو مزيد سخت بنايا جائے ،اس کے بعد آرٹيکل  (C) 295ميں ترميم کی گئی اور نبی کے خالف اہانت آميز تبصره کرنے
کے مجرم قرار دئے جانے والے لوگوں کے لئے موت کی سزا کو الزمی کرديا گيا23۔
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بين االقوامی قانون کے ساتھ عدم مطابقت
مذہبی توہين کے پاکستانی قانون انسانی حقوق کے بين االقوامی معياروں سے نہ صرف اسلئے مطابقت نہيں رکھتے
کيونکہ وه اظہار کی آزادی ،مذہب کی آزادی اور دوسرے انسانی حقوق پر غير مناسب پابندياں عائد کرتے ہيں بلکہ اس
وجہ سے بھی مطابقت نہيں رکھتے کيونکہ اپنے اثر کے لحاذ سے وه امتياز پر مبنی ہيں۔ اسکے عالوه ان قانونوں ميں
انکا غلط استعمال روکنے کے لئے کسی طرح کی بندشيں بھی نہيں ہيں ،مذہبی توہين کی کوئی واضح تعريف نہيں دی
گئی ہے ،نچلی عدالتوں ميں جرم ثابت کرنے کے لئے گواه اور ثبوت کا نظام بے حد کمزور ہے ،اور جرم ثابت کرنے
کے لئے کسی طرح کے مجرمانہ ارادے کا ہونا بھی ضروری نہيں ہے24۔ اس کی وجہ سے اقليتوں کو دبانے يا ذاتی
جھگﮍوں ميں بدلہ لينے کے مقصد سے ان قانونوں کا غلط استعمال ممکن ہوجاتا ہے۔ فرقہ وارانہ يا مسلکی جھگﮍوں کو
ہوا دينے يا انھيں جائز ٹھہرانے کے لئے بھی مذہبی توہين کے قانون کو جواز کے طور پر استعمال کيا گيا ہے ،اس طرح
کے معامالت ميں مذہبی توہين کے محض زبانی الزام سے ہی بھيﮍ کے ذريعہ تش ّدد شروع ہوجاتا ہے اور اس طرح کے
اگر سارے نہيں تو اکثر واقعات ميں پوليس اور سرکاری افسران اس طرح کے تشدد کو منظوری ديتے ہيں۔
جون  2010ميں پاکستان نے آئی سی سی پی آر کو منظوری دی اور اس معاہده ميں دئے گئے تحفّظات کو يقينی بنانے
کے لئے اپنے عزم کا اظہار کيا۔ پاکستان کے مذہبی توہين قانونوں سے جن حقوق کی خالف ورزی ہوتی ہے ان ميں سے
اکثر انسانی حقوق کے عالمی اعالنيہ ميں شامل ہيں اور پاکستان کے آئين اور دوسرے داخلی قانونوں ميں انکو عام طور
پر تحفّظ ديا گيا ہے۔
شفافيت کی کمی
اپنی سخت ترين سزاؤں کے باوجود ،مذہبی توہين کے قانونوں ميں اس سلسلہ ميں کوئی واضح رہنمائی دی گئی ہے کہ
اس قانون کی خالف ورزی کس چيز سے واقع ہوگی۔ يہ فيصلہ کرنے اختيار پوليس اور عدليہ کے افسران پر چھوڑ ديا
گيا ہے ،جو اس سلسلہ ميں اکثر اپنے ذاتی نظريات اور اسالم کی اپنی خود کی ہی ترجمانی پر بھروسہ کرتے ہيں۔ ايک
تبصره نگار نے اس بارے ميں بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ ،پاکستان کے توہين مذہب مخالف قانون ميں کيا آتا ہے اور
کيا نہيں آتا يہ طے کرنا الزمی طور پر ايک دينی سوال ہے ،اور چونکہ قرآن يا دوسرے ماخذ ميں اس جرم کی کوئی
واضح لکھی ہوئی تعريف موجود نہيں ہے ،لھاذا اس سوال کا کوئی حل ہی نہيں ہے25۔ اس قانون کے مبھم ہونے کا يہ
فائده ہے کہ اپنے ذاتی جھگﮍوں کو حل کرنے اور جب جی چاہے مذہبی اقليتوں کو نشانہ بنانے کے لئے ان قوانين کا
استعمال کيا جاتا ہے۔
اس کے عالوه پاکستان کے مذہبی توہين کے قانون يہ فرق کرنے ميں بھی ناکام ہيں کہ مذہبی توہين کے عناد پر مبنی اور
جان بوجھ کر کئے جانے والے کام کونسے ہيں اور غير ارادة کئے جانے والے کام کونسے ہيں – يہ ايک ايسا ضروری
فرق ہے جسکی گنجائش سبھی طرح کريمنل قانون ميں رکھی جاتی ہے۔ آرٹيکل  295اور  (A) 295ميں حاالنکہ يہ
واضح کيا گيا ہے کہ "جان بوجھ کر اور عناد پر مبنی کام" اور ايسے کام جنکا مقصد کسی بھی طبقہ کے مذہب کی توہين
کرنا ہو ،مجرمانہ عمل مانے جائنگے ،ليکن پی پی سی کے سيکشن  XVکے دوسرے آرٹيکلوں ميں اس طرح کی کوئی
زبان استعمال نہيں کی گئی ہے۔
قانون کے اندر اس خامی کے اثرات انور کينيتھ کے کيس ميں واضح تھے ،يہ ايک پاکستانی عيسائی تھا جسے 2001
ميں عيسائی پمفليٹ تقيسم کرنے اور يہ دعوی کرنے کے لئے کہ پيغمبر مح ّمد جھوٹے نبی تھے ،گرفتار کيا تھا اور مذہبی
توہين کا الزام لگايا گيا تھا ،مذکوره جرم پاکستان ميں مذہبی توہين کی سب سے زياده سنگين شکل ہے26۔ کينيتھ نے يہ
بھی دعوی کيا کہ وه عسی مسيح کا اوتار ہے اور اس پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی تھی27۔ اس کيس سے قريبی
طور پر وابستہ بہت سے ذرائع کے مطابق ،وه شديد نفسياتی مسائل سے دوچاره تھا28۔ اسکی وکيل ساديہ خالد نے مبيّنہ
طور پر اسکی جانچ کرائے جانے کی بھی درخواست کی تھی تاکہ يہ طے کيا جاسکے کہ آيا وه مقدمہ کا سامنا کرنے
کے لئے ذہنی طور پر تيار ہے يا نہيں ،ليکن انکی يہ درخواست ر ّد کردی گئی تھی۔ جج نے يہ دليل دی کہ کينيتھ نے
چونکہ پہلے ہی يہ اقرار کرليا ہے کہ اس نے پيغمبر مح ّمد کے جھوٹا ہونے کا اعالن کيا تھا ،اسلئے اسکی دماغی حالت
کوئی اہميت نہيں رکھتی29۔ خالد نے مبيّنہ طور پر اس بات پر زور ديا تھا کہ مذہبی توہين کے اسکے بيانات "کسی کافر
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کے ذريعہ کی جانے والی نفرت انگيز بے حرمتی" نہيں تھی بلکہ يہ "ايک بيمار انسان کی خبطی بکواس تھی30۔ ليکن
پھر بھی  2002ميں کينيتھ کو موت کی سزا سنادی گئی31۔  1999سے بين االقوامی قانون کی مستند و معتبر ترجمانی
ميں يہ واضح کرديا گيا ہے کہ دماغی کمی ،دماغی خلل يا محدود دماغی صالحيت رکھنے والے لوگوں پر موت کی سزا
کا انطباق نہيں ہونا چاہئے32۔
غلط استعمال روکنے کے لئے حفاظتی بندشوں کی کمی

پاکستان کے مذہبی قانونوں کا استعمال کثرت سے بدلے لينے ،کاروبار اور تجارت ميں دوسرے فريق پر دباؤ بنانے يا
زمينی تنازعوں اور بہت سے ايسے دوسرے معاملوں ميں کيا جاتا ہے جنکا مذہبی توہين سے بالکل بھی کوئی تعلّق نہيں
ہوتا۔ علمی ماہرين ،شہری سوسائٹی کے کارکنوں اور صحافيوں سميت بہت سے ناقدين کا يہ کہنا ہے کہ ،زياده تر
معاملوں ميں مذہبی توہين کے الزامات کا استعمال درپرده مقاصد کے لئے کيا جاتا ہے33۔
 2006ميں پوليس نے شاہد مسيح اور مح ّمد غفّار کے ذريعہ چوری کے ايک مبيّنہ معاملہ کو درج کرنے سے صرف
اسلئے منع کرديا کيونکہ شکايت کننده ارشد خان نے اس سلسلہ ميں ناکافی شواہد فراہم کئے تھے34۔ انسانی حقوق کے
ايشين کميشن کے مطابق ،پوليس نے خان کو يہ مشوره ديا کہ وه چوری کے بجائے ان دونون کے خالف مذہبی توہين کی
شکايت درج کرادے35۔ اس کے بعد ارشد خان نے پوليس ميں مبيّنہ طور پر ايک شکايت درج کی اور اس ميں يہ الزام
لگايا کہ ان دونوں افراد نے ايک اسالمی مذہبی مواد چوری کرنے کے بعد سے جالديا۔ يہ جانتے ہوئے کہ يہ الزامات
جھوٹے اور گھﮍے ہوئے ہيں ،پوليس نے مسيح اور غفّار کو پی پی سی کی دفعہ  XVکے تحت مذہبی توہين کے الزام پر
گرفتار کرليا36۔ بعد ميں ان دونوں افراد کو ان الزامات سے بری کرديا گيا اور رہا کرديا گيا37۔ ايک دوسرے معاملہ ميں
سيالکوٹ کے ايک عيسائی ہائی اسکول کے ہيڈ ماسٹر پرويز مسيح کو آرٹيکل  (C) 295کے تحت مذہب کی مبيّنہ توہين
کے لئے  2001ميں گرفتار کيا گيا تھا38۔ مختلف رپورٹوں کے مطابق ،مسيح کے اسکول کی وجہ سے پيدا ہونے والے
مقابلہ سے ناخوش ہوکر اسی عالقہ کے ايک دوسرے اسکول کے مالک مح ّمد ابراہيم نے مسيح کے خالف يہ جھوٹا الزام
گھﮍا تھا39۔
مذہبی توہين کے معامالت درج کرنے کے لئے ضروری شواہد کی کم سے کم حد ،اور ساتھ ہی اس جرم کی سنگين
نوعيت دونوں مل کر اس قانون کے غلط استعمال کے امکان کو اور بھی خطرناک بناديتے ہيں۔  2004تک ،جب قانونی
ترميم کے ذريعہ يہ الزمی کرديا گيا تھا کہ مذہبی توہين کے الزامات پر کسی بھی فرد کو گرفتار کرنے سے پہلے ايک
سينئير پوليس آفيسر اسکی تحقيقات کرے ،کسی بھی شخص کو کسی بھی معتبر انسان کے ذريعہ محض الزام لگائے
جانے پر گرفتار کيا جاسکتا تھا اور اس پر مذہبی توہين کا الزام لگايا جاسکتا تھا40۔ 2007ميں ايک مثتب فيصلہ ميں،
پنجاب ہائی کورٹ نے ايک م ّدعا عليہ کے خالف لگائے گئے مذہبی توہين کے معاملہ کو عدالت کے سامنے پيش کئے
جانے کے لئے نااہل قرار ديديا ،عدالت نے اسکی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ پوليس اس الزام کی تحقيقات کرنے اور اسکے
لئے ٹھوس ثبوت النے ميں ناکام رہی تھی41۔ تاہم يہ ايک استثنائی معاملہ ہی تھا دستور اسکے برعکس ہی ہے۔ بعض
معامالت ميں پوليس افسران کے پاس مؤثّر تحقيقات کرنے کے لئے مناسب وسائل درکار نہيں ہوتے ہيں۔ پوليس افسران
کو اسالمی بنياد پرستوں کے ذريعہ ڈرايا دھمکايا اور خوفزده بھی کيا جاتا ہے جو مذہبی توہين کے مبيّنہ ملزموں کی
گرفتاری کی مانگ کرتے ہيں قطع نظر اس سے کہ انکے خالف کوئی ٹھوس ثبوت موجود بھی ہے يا نہيں۔
اس طرح کے دباؤ کی رپورٹيں روبن سردار کے معاملہ ميں بھی موصول ہوئی تھيں جنھيں  2008ميں مذہبی توہين کے
الزام پر گرفتار کيا گيا تھا۔ سردار پر الزام لگانے والے شخص نے سردار کے ميڈيکل کلينک کے باہر اپنا جوتوں کا
اسٹال لگانے کی کوشش کی تھی ،ليکن اس سے اسے ہٹالينے کے لئے کہا گيا تھا۔ اس کے بعد اس نے ڈاکٹر کے خالف
شکايت درج کی اور يہ دعوی کيا کہ ڈاکٹر نے پيغمبر مح ّمد کی شان ميں گستاخی کی تھی اور يہ دھمکی دی کہ اگر
پوليس نے اسے گرفتار نہيں کيا تو وه سردار کے گھر کو آگ لگاديگا اور اسکے گھر والوں کا قتل کرديگا۔ اسکے بعد
سردار کو گرفتار کرليا گيا اور بنا کسی ابتدائی تحقيقات کے ان پر مذہبی توہين کا الزام عائد کرديا گيا42۔
جنوری  2009ميں ايک دوسرے واقعہ ميں ،احمديہ فرقہ کے پانچ لوگوں کو مبيّنہ طور پر ايک مسجد کے غسلخانہ کی
ديوار پر پيغمبر مح ّمد کا نام لکھنے کے جرم ميں گرفتار کرليا گيا43۔ اس واقعہ کے بارے ميں بہت سی رپورٹوں ميں يہ
کہا گيا ہے کہ ان افراد کو اس جرم ميں ماخوذ کرنے کے لئے کافی شواہد موجود نہيں تھے اور انھيں گرفتار کرنے سے
پہلے پوليس نے کسی طرح کی تحقيقات انجام نہيں ديں۔ ايشين ہيومن رائٹس کميشن ) (AHRCکے مطابق ،جنگجو اسالم

6

PAKISTAN

A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT

پسندوں نے پانچوں احمديوں کو قيد کرنے کے لئے پوليس پر دباؤ ڈاال اور اور پورے شہر کو بند کرانے اور احمدی فرقہ
کے افراد کے گھروں کو جالڈالنے کی دھمکی دی44۔
اسالمی انتہاپسندوں کی طرف سے مقدمہ کے دوران بھی دھمکياں دی جاتی ہيں اور خوفزده کيا جاتا ہے۔ ايسے وکيل
جنھوں نے مذہبی توہين کے مبيّنہ معاملوں ميں مقدمہ لﮍنے سے منع کيا ہے انھيں ڈرايا دھمکايا گيا ہے ،بلکہ انھيں تش ّدد
تک کا نشانہ بنايا گيا ہے۔ اس کا نتيجہ يہ ہے کہ جيوڈيشيل افسران ،ح ّکام سے مذہبی توہين کی شکايتوں کی اچھّی طرح
چھان بين کرنے کی مانگ کرنے اور حقائق کا تنقيدی جائزه لينے کے لئے کہے بغير مذہبی توہين کی شکايتوں کو پہلی
ہی نظر ميں قبول کرليتے ہيں ،اور اس طرح منصفانہ مقدمہ اور مناسب قانونی طريقئہ کار کے حق کی خالف ورزی
کرتے ہيں۔ اس طرح کے معاملوں چونکہ سزائيں بہت سنگين ہوتی ہيں ،اس لئے ان پروسيجرل خاميوں کی وجہ سے اور
بھی زياده مسئلہ پيدا ہوجاتا ہے۔

غير متناسب سزائيں
پاکستان کے مذہبی توہين قانون کی خالف ورزی کے لئے دی جانے والی سزائيں اور جرمانے انتھائی سخت ہيں جس
سے انسانی حقوق کی بہت سے ممکنہ خالف ورزياں ہوتی ہيں۔ جيسا کہ اوپر ذکر کيا گيا تھا 1919 ،ميں پاکستان کی
وفاقی شرعی عدالت نے يہ فيصلہ ديا تھا کہ پيغمبر مح ّمد کی شان ميں گستاخی کی سزا صرف اور صرف موت ہے اور
کچھ بھی نہيں45۔ مذہبی توہين کے الزامات کی وجہ سے بہت سے م ّدعا عليہ کو موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ حاالنکہ
اس جرم کے لئے ابھی تک کسی کو پھانسی نہيں دی گئی ہے ليکن بہت سے لوگ موت کی چوکھٹ پر ہيں۔۔
بين االقوامی قانون ميں موت کی سزا پر پابندی عائد نہيں کی گئی ہے ليکن اقوام متّحده نے اس پر عمل درآمد پر کچھ
الزمی تحديدات عائد کی ہيں اور اسے صرف "انتھائی شديد جرائم" کے لئے ہی مخصوص کيا ہے46۔ اقوام متّحده کی
انسانی حقوق کونسل نے "انتھائی شديد جرائم" کی اکثر و پيشتر تعريف کی ہے اور يہ واضح کيا ہے کہ اس کا مطلب وه
جرائم ہيں جنکی وجہ سے زندگی کو نقصان پہنچتا ہے47۔ اقوام متّحده کی انسانی حقوق کميٹی کے عمومی تبصره نمبر 6
ميں بھی اسی طرح کا ذکر ہے کہ "کميٹی کا يہ ماننا ہے کہ لفظ "انتھائی شديد جرائم" کو محدود انداز ميں پﮍھا جائے اور
اسکا مطلب يہ ہونا چاہئے کہ موت کی سزا صرف ايک انتھائی استثنائی قدم کے طور پر ہی دی جائے48۔ غيرقانونی
طريقہ سے فوری يا من مانے طريقہ سے موت کی سزا کے بارے ميں اقوام متّحده کے اسپيشل نمائنده نے اپنی رپورٹ
ميں يہ پايا تھا کہ کسی بھی صورت ميں اور کسی بھی جرم کے لئے موت کی الزمی سزا انسانی حقوق کے بين االقوامی
قانون سے کبھی بھی مطابقت نہيں رکھتی49۔ اسی مطالعہ ميں اس نمائنده نے بہت سی ايسی مثاليں بھی پيش کی ہيں جن
ميں انسانی حقوق کونسل نے اپنی تشويشات پيش کی ہيں کہ موت کی سزا پانے والے جرائم انتھائی مبھم ہيں ،انکی
تعريف بہت ڈھيلے ڈھالے انداز ميں کی گئی ہے اور وه ايسی وسيع اصطالحات سے گھری ہوئی ہيں کہ موت کی سزا کا
نفاذ الزمی طور پر موت کی سزا دينے والے کے شخصی اور ذاتی پيمانوں کے ماتحت ہوکر ره جاتا ہے50۔ پی پی سی
کے آرٹيکل  (C)295ميں يہ سبھی خامياں موجود ہيں۔ اور جيسا کہ مذہب يا عقيدے کی آزادی کے بارے ميں اپنی رائے
پيش کرنے والے ايک سابق نمائنده کا کہنا ہے" ،مذہبی توہين کے لئے موت کی سزا کا نفاذ غير متناسب ہے بلکہ ناقابل
قبول ہے51۔
جيسا کہ اوپر ذکر کيا گيا ہے ،مذہبی توہين کے معاملوں ميں مناسب قانونی طريقئہ کار اور منصفانہ مقدمہ کے اصولوں
پر عمل نہيں کيا جاتا ،جبکہ اقوام متّحده کے ممبر ممالک نے يہ واضح کرديا ہے کہ موت کی سزا سے نپٹتے وقت اس
طرح کی ضمانتوں کا لحاذ رکھنا بہت ضروری ہے :موت کی سزا صرف اس وقت ہی دی جائے جب ايک بااختيار عدالت
نے منصفانہ مقدمہ کے سبھی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اور قانونی طريقئہ کار کو پوری ايمانداری سے بروئے کار
التے ہوئے اپنے حتمی فيصلہ ميں موت کی سزا دينے کا فيصلہ کيا ہو ،اور شہری و سياسی حقوق کے بين االقوامی عہد
کے آرٹيکل  14ميں دئے ہوئے اصولوں کے کا کم سے يا اس کے مساوی دھيان رکھا گيا ہو"52

انسانی حقوق سے استفاده پر اثر
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بھيد بھاؤ سے آزادی

پاکستان کے مذہبی توہين قانون سے انسانی حقوق کی سب سے زياده خالف ورزی مذہب يا عقيدے پر مبنی بھيد بھاؤ کی
وجہ سے ہوتی ہے۔ اس قانون کی وجہ سے بھيد بھاؤ کے طريقوں کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کی جاتی ہے ،اور
انتھاپسندو اور موقع پرستوں کو حکومت کی طاقت کو اقليتی مذاہب کے ماننے والوں کے خالف استعمال کرنے کا موقع
مل جاتا ہے۔ جيسا کہ انسٹی ٹيوٹ برائے مذہبی و عوامی پاليسی نے استدالل کيا ہے" ،وه عدم رواداری کے جذبہ کو ايک
مقصد پورا کرنے کا ذريعہ ديتے ہيں" 53۔ مزيد برآں يہ بھيد بھاؤ کئی سطحوں پر کيا جاتا ہے۔ يہ قانون جس طرح سے
لکھے گئے ہيں وه خود امتياز پر مبنی ہے )خاص طور پر احمديوں کے خالف( ،مذہبی اقليتی گروپوں کو انکے عقائد کی
وجہ سے نشانہ بنانے کے لئے انکا غلط استعمال کيا جاتا ہے ،ور وه لوگ جن پر مذہبی توہين کا الزام لگايا جاتا ہے انھيں
اس الزام کی وجہ سے لگنے والے کلنک کی وجہ سے سماج کی مزيد نفرت اور غصّہ کا سامنا کرنا پﮍتا ہے۔
جيسا کہ اوپر ذکر کيا گيا ،مذہبی توہين کے الزامات کا دفاع کرنے والوں ميں مسلمانوں اور غير مسلموں کا تناسب يہ
واضح کرتا ہے کہ مذہبی اقليتوں کو قانونی طور پر کچلنے کے لئے ان قانونوں کا کس حد تک استعمال کيا جاتا ہے۔
پاکستان کے وزير برائے اقليتی امور ،شہباز بھٹّی نے عوام کے بيچ يہ استدالل کيا تھا کہ "پاکستان ميں مذہبی توہين کے
قانون کا استعمال اقليتوں کو خوفزده کرنے کے لئے کيا جاتا ہے54۔ اس سے سب سے زياده احمدی متائثّر ہوتے ہيں اور
انکے بعد عيسائی۔
تاہم مسلمان بھی اس سے مستثنی نہيں ہيں۔ پچھلی دو دہائيوں کے دوران درج کئے گئے مذہبی توہين کے معامالت ميں
سے قريب آدھے معامالت مسلمانوں کے خالف درج کئے گئے تھے ،جن ميں شعيہ اور سنّی دونوں مسلمان شامل ہيں۔
پاکستان کے ہيومن رائٹس کميشن )ايچ آر سی پی( نے  2006ميں اپنی ايک رپورٹ ميں کہا تھا کہ ،مذہبی توہين کے
جھوٹے الزامات کا شکار حاالنکہ زياده تر اقليتی گروپ ہوتے ہيں ليکن پچھلے کچھ سالوں ميں ايسے واقعات کی مثاليں
بھی کافی زياده بﮍھی ہيں جہاں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ معمولی جھگﮍوں ميں حساب برابر کرنے کے لئے مذہبی
توہين کے قانون کا غلط استعمال کيا گيا ہے55۔ شيعہ مسلمان اپنے آپ ميں خود ايک مذہبی اقليت ہيں اور سنّی انتھاپسندوں
کی طرف سے انھيں وقتا فوقتا حملوں کا سامنا کرنا پﮍا ہے 56۔ تاہم سنّی اور شعيہ مسلمانوں کے خالف مذہبی توہين کے
قانون کا استعمال مسلکی اور فرقہ وارانہ اختالفات کی وجہ سے اتنا زياده نہيں ہوتا جتنا کہ آپسی جھگﮍوں کی وجہ سے
ہوتا ہے۔
قطع نظر اس سے کہ ان الزامات کے پيچھے کونسے مقاصد کارفرما ہوتے ہيں يا ان قانونی کيسوں کے کيا نتائج برآمد
ہوتے ہيں ،جن لوگوں پر مذہبی توہين کا الزام عائد کيا جاتا ہے انھيں مالزمتوں ميں امتياز کا سامنا کرنا پﮍتا ہے ،انھيں
انکے پﮍوس اور کميونٹی ميں انکو الگ تھلگ کرديا جاتا ہے اور يہاں تک کہ انکو جسمانی تش ّدد تک کا نشانہ بنايا جاتا
ہے يا ناراض بھيﮍ کے ذريعہ انھيں قتل کرديا جاتا ہے ،جسکی وجہ سے ايسے بہت سے لوگ اپنی زندگی خوف ميں
جينے پر مجبور ہوتے ہيں57۔ الہور کے ايک عيسائی انور مسيح کا معاملہ ،جس پر  2003ميں مذہبی توہين کا الزام لگايا
گيا تھا ،اس کی ايک بہت ہی واضح مثال پيش کرتا ہے کہ ايسے لوگوں کو کس طرح داغ اور کلنک کے ساتھ جينا پﮍتا
ہے۔  2004ميں ،اپنے مقدمہ کی تمام کاروائيوں کے بعد ،مسيح کو سبھی الزامات سے بری کرديا گيا اور اسے جيل سے
رہا کرديا گيا ،ليکن اسے ملنے والی موت کی دھمکيوں کی وجہ سے وه چھپ چھپ کر جينے پر مجبور ہوگيا58۔ 2007
ميں اسکو ايک فيکٹری ميں اسکی مالزمت سے صرف اسلئے برطرف کرديا گيا کيونکہ اسکے آجر کو مبيّنہ طور پر
ايک مذہبی توہين کے مجرم کو مالزمت دينے کی وجہ سے مسلم انتھاپسندوں کی طرف سے دھمکياں مل رہی تھيں59۔
اين جی او انٹرنيشنل کرسچين کنسرن کے مطابق ،اپنی حفاظت کے ڈر کی وجہ سے مسيح ايک گاؤں سے دوسرے گاؤں
منتقل ہونے پر مجبور ہوگيا ،اور روزگار حاصل کرنے ميں اسے شديد مشکالت کا سامنا کرنا پﮍا60۔ ايک الگ واقعہ
ميں دو اور عيسائيوں کو بھی ،جن پر  1999ميں مذہبی توہين کا الزام لگايا گيا تھا اور جنھيں باآلخر  2006ميں بری
کرديا گيا تھا ،اپنی اس آزمائش کی وجہ سے بے روزگاری اور غربت کا سامنا کرنا پﮍا تھا61۔
اس طرح کے بھيد بھاؤ کا سامنا نہ صرف ان لوگوں کو کرنا پﮍتا ہے جن پر مذہبی توہين کا الزام عائد کيا جاتا ہے بلکہ
انکے خاندان والوں کو بھی اس کا سامنا کرنا پﮍتا ہے ،ان ميں سے کچھ کو تو بعض معامالت ميں اپنے گھروں سے
بھاگ کر اپنے آپکو کہيں چھپانا پﮍا۔ فزيالوجی کے پروفيسر يونس شيخ کا معاملہ ،جسے آگے باکس ميں تفصيل سے بيان
کيا گيا ہے ،ايسا ہی ايک معاملہ ہے۔ مذہبی توہين کے الزامات سے بری کردئے جانے اور جيل سے رہائی حاصل ہونے
کے بعد ،شيخ کو ان مذہبی ليڈروں کی طرف سے موت کی بہت سی دھمکياں ملنی شروع ہوگئيں جو انکے خالف مذہبی
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توہين کے الزامات لگانے ميں شريک تھے۔ اپنی حفاظت کے خوف سے ،وه بھاگ کر يورپ جانے پر مجبور ہوئے اور
باآلخر انھوں نے سوئٹزرلينڈ ميں سياسی پناه حاصل کی۔ عيسائی ہيڈماسٹر پرويز مسيح کو بھی مذہبی توہين کے الزامات
سے اپنے آپکو بری کردئے جانے کے بعد چھپنے پر مجبور ہونا پﮍا تھا۔ يو ايس اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کے مطابق ،مسيح نے
ايسسٹ نيوز سروس کو بتايا تھا" ،ميں چھپ کر جينے پر مجبور ہوں۔ ميں کسی بھی عوامی جگہ پر چل پھر نہيں سکتا۔
بنياد پرست مسلمانوں کے حملوں کے ڈر کی وجہ سے ميرے رشتہ داروں تک نے مجھے چھوڑ ديا ہے ،اور وه اب
مجھے سے مزيد ميل جول نہيں رکھتے62۔ ايک دوسرے کيس ميں ،شاہد مسيح کو ،جسے مح ّمد غفّار کے ساتھ مذہبی
مواد کی بے حرمتی کے ايک جھوٹے معاملہ کا الزام لگايا گيا تھا ،اپنی گرفتاری کے چار ماه بعد جيل سے رہا کرديا
گيا ،جبکہ اس کا مقدمہ ابھی بھی چل رہا تھا۔ وه اپنے مقدمہ کے دوران اپنے گھر والوں کے ساتھ مبيّنہ طور پر صرف
اس خوف کی وجہ سے نہيں ره سکا کہ مسلم انتھاپسند انکے گھروں پر حملہ کردينگے63۔ ايے ايچ آر سی انے اپنی
رپورٹ ميں لکھا ہے کہ مسيح اور اسکے ساتھی م ّدعا عليہ کے خالف لگے الزامات کے بعد ،ناراض بھيﮍ نے انکے
گھروں کو سب طرف سے گھير ليا اور انکے خاندان والوں کو دھمکياں ديں64۔ يو ايس کميشن برائے بين االقوامی مذہبی
آزادی کے مطابق ،قريب قريب سبھی معاملوں ميں ،بری ہوجانے والے سبھی لوگوں کو ياتو چھپنے پر مجبور ہونا پﮍا
ہے يا مذہبی طور پر جذباتی انتھاپسندوں کے حملوں کے خوف کی وجہ سے انھيں ملک سے باہر پناه لينی پﮍی ہے65۔
]پاب آؤٹ باکس[ يونس شيخ کا کيس
يونس شيخ کے معاملہ نے دنيا بھر کی توجّہ حاصل کی تھی اور يہ واقعہ پاکستان کے مذہبی توہين قانون کی وجہ سے
ہونے والی انسانی حقوق کی وسيع تر خالف ورزوں کی ايک بہت ہی شاندار مثال پيش کرتا ہے۔ شيخ جو اسالمآباد کے
ايک ميڈيکل کالج ميں پروفيسر تھے ،اکتوبر  2008ميں مذہبی توہين کے الزام ميں گرفتار ہوکر قيد ميں ڈالے گئے تھے۔
ان پر انکے ہی ايک طالب علم نے يہ الزام عائد کيا تھا کہ انھوں نے پيغمبر مح ّمد کی شان ميں اہانت آميز تبصره کيا تھا
اور پاکستان کے تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل  (C) 295کی خالف ورزی کی تھی۔ شيخ نے قريب تين سال قيد ميں گزارے
اس دوران ان کے کيس کی اصليت کھلتی چلی گئی ،ان تين ميں سے ڈھائی سال انھوں نے قيد تنہائی ميں گزارے تھے66۔
اپنے کيس کے دوران شيخ نے اپنے اس نظريہ پر زور ديا کہ يہ معاملہ مذہبی توہين کا نہيں تھا بلکہ کشمير کے بارے
ميں انکے سياسی نظريات سے متعلّق ہے ،کشمير ايک متنازعہ خطّہ ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے بيچ بٹا ہوا ہے67۔
بين االقوامی انسانی اور اخالقی يونين اور جيل سے خود شيخ کے ذريعہ لکھے گئے ايک خط کے مطابق ،مذہبی توہين
کے الزامات کے تحت اپنی گرفتاری سے ٹھيک چند روز پہلے ہی انھوں نے جنوب ايشيائی يونين کی ايک ميٹنگ ميں
شرکت کی تھی۔ اس ميٹنگ ميں ،جس سے پاکستان کی ملٹری انٹيلی جينس سروس کے ايک افسر نے بھی خطاب کيا تھا،
شيخ نے اپنے اس نظريہ کا اظہار کيا تھا کہ کشمير کے اندر ہندوستان اور پاکستان کے بيچ الئن آف کنٹرول کو ايک
مستقل بين االقوامی سرحد تسليم کرليا جائے68۔ اس کے دو روز بعد ہی ،شيخ کے ايک طالب علم نے ،جو اس ميٹنگ ميں
وزارت خارجہ کا ايک مالزم بھی تھا ،انکے خالف مذہبی توہين کا ايک کيس تيار کيا اور اسے ايک مذہبی عالم کے پاس
لے گيا ،جس نے اس ميں مزيد تفصيالت کا اضافہ کيا اور پوليس کے پاس کيس درج کراديا۔
اس معاملہ کی پہلے سنوائی کرنے والی نچلی عدالت نے پايا کہ مذہبی عالم کی شہادت کانوں سنی ہے اور بے ربط ہے،
عدالت نے يہ بھی پايا کہ شکايت کرنے واال طالب علم  2اکتوبر کو کالس سے غائب تھا ،يعنی وه دن جب شيخ نے مذہبی
توہين کرنے والے تبصرے کئے تھے۔ تاہم بعد ميں دو اور طلبا سامنے آئے اور انھوں نے يہ دعوی کيا کہ انھوں نے يہ
تبصرے سنے تھے۔ شيخ نے اپنی شہادت تيار کی اور يہ دکھايا کہ  2اکتوبر کے مخصوص وقت ميں انھوں نے کوئی
ليکچر ديا ہی نہيں تھا ،انھوں نے يہ دليل دی کہ اس طرح کا واقعہ نہ صرف يہ کہ سرے سے واقع ہی نہيں ہوا تھا ،بلکہ
يہ ثابت کرنے کے لئے بھی کوئی شہادت سرے سے موجود ہی نہيں ہے کہ انکا کوئي بھی تبصره کسی بھی وقت مذہبی
توہين پر مبنی رہا ہے۔
دريں اثنا ،شيخ کو آرٹيکل  (C) 295کی خالف ورزی کا مجرم پايا گيا اور انھيں موت کی سزا سنائی گئی۔ اس مقدمہ کے
دوران انھيں اور دوسرے لوگوں کو مذہبی انتہا پسندوں کے ذريعہ کس طرح سے ڈرايا دھمکايا اور خوفزده کيا گيا اسے
انھوں نے بہت ہی تفصيل سے بتايا ہے۔ انکے وکيلوں کو اتنی دھمکياں دی گئيں کہ باآلخر اس مقدمہ کی کاروائی کو
راولپنڈی جيل ميں منتقل کيا جانا پﮍا۔ شيخ نے اس فيصلہ کے خالف اپيل کی اور مقدمہ پھر سے شروع کيئے جانے کے
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احکامات دئے گئے۔  2003ميں ،انکے دوباره مقدمہ کی دو سنوائيوں کے بعد ،انھيں سبھی الزامات سے بری کرديا گيا
اور جيل سے رہا کرديا گيا۔ انکی حفاظت کے ڈر سے ،جج نے يہ حکم ديا کہ انھيں کسی خفيہ مقام پر رہا کيا جائے،
اسکے عالوه انھيں پوليس کا ايک محافظ بھی فراہم کرايا گيا۔ سوئٹزرلينڈ ميں پناه حاصل کرنے سے پہلے شيخ کئی
مہينوں تک پاکستان ميں چھپ چھپ کر زندگی جيتے رہے۔
اس کيس کے بارے ميں مزيد معلومات حاصل کرنے کے لئے نيچے دئے ہوئے لنک پر جائيں:
انٹرنيشنل ہيومينسٹ اينڈ ايتھيکل يونين" ،يونس شيخ آزاد ،نيوز ريليز ،جنوری 2004 ،2003۔
http://www.iheu.org/node/271.
M. Younus Shaikh, “Blasphemy—My Journey through Hell,” Mukto-Mona, no date, http://www.muktomona.com/Articles/Younus_Sheikh/blasphemy.htm.

اظہار کی آزادی
پی پی سی کے سيکشن  XVميں پائے جانے والے مذہبی توہين کے قانون حاالنکہ پاکستان کے قانونی نظام کی ايسی
واحد دفعات نہيں ہيں جو اظہار کی آزادی پر تحديدات عائد کرتی ہيں ،ليکن يہ آئی سی سی پی آر کے آرٹيکل  19اور 20
اور انسانی حقوق کے عالمی اعالنيہ کے آرٹيکل  19ميں فراہم کی گئی آزادانہ اظہار کی ضمانت کی کھلی خالف ورزی
کرتی ہيں69۔ ان قوانين کا ظاہری مقصد کچھ مخصوص قسم کے بيانوں اور اظہار پر پابندی لگانا ہے ،ليکن انکا استعمال
کتابوں ،فلموں اور دوسرے وسائل پر پابندی لگانے کے لئے کيا جاتا ہے ،جس سے ايک ايسا ماحول پيدا ہوتا ہے جو عدم
رواداری اور فرقہ وارانہ و مسلکی تش ّدد کے لئے زياده سازگار ہوتا ہے70۔

مصنّف يونس شيخ نے شيطانی ّ
مال  Satanic Clericکے عنوان سے ايک کتاب لکھی جس ميں انھوں نے يہ دليل دی
تھی کہ زنا کے لئے سنگساری کی سزا کا قرآن ميں کہيں ذکر نہيں کيا گيا ہے اور انھوں نے کچھ تاريخی اماموں کو
يہودی بتاکر انکی بے ع ّزتی کی۔ انھيں اگست  2005ميں گرفتار کرنے کے بعد مذہبی توہين کا الزام عائد کيا گيا اور
باآلخر انکا جرم ثابت کرنے کے بعد انھيں زندگی بھر قيد کی سزا دی گئی۔ انھوں نے اس فيصلہ کے خالف اپيل کی ليکن
 2010ميں انکا معاملہ ابھی بھی التوا ميں پﮍا ہوا تھا71۔
صحافيوں کی زبان بند کرنے کے لئے بھی مذہبی توہين کے قانون کا استعمال کيا گيا ہے72۔ پاکستانی روزنامہ دی فرنٹير
پوسٹ کے سب ايڈيٹر منوّر محسن پر اپنے اخبار کے ادارتی صفحہ پر مذہبی توہين پر مبنی خط شائع کرنے پر 2001
ميں مذہبی توہين کا الزام لگايا گيا اور انھيں جيل بھيج ديا گيا۔ ان خط کا عنوان تھا "مسلمان يہوديوں سے نفرت کيوں
کرتے ہيں" اور اس ميں مبيّنہ طور پر پيغمبر مح ّمد کے بارے ميں اہانت آميز تبصرے کئے گئے تھے۔ پوليس نے فرنٹير
پوسٹ کے عملہ کے چھ دوسرے افراد کو بھی گرفتار کيا تھا ،ليکن عدالتی تحقيقات ميں اس خط کی اشاعت کے لئے
محسن کو ہی ذ ّمہ دار مانا گيا73۔ يہاں يہ بات نوٹ کئے جانے کے الئق ہے کہ سات لوگوں کی گرفتاری کے بعد ہی
تحقيقات شروع کی گئی تھی۔ اس کيس کی پوری توجّہ کا اصل مرکز محسن بن گيا باوجود اس کے کہ ڈاکٹروں يہ پايا تھا
کہ وه اپنی دماغی حالت کی وجہ سے اس مقدمہ کا سامنا کرنے کی حالت ميں نہيں ہے۔ اس واقعہ سے کچھ ہی روز پہلے
اسے پيشاور کے دماغی اسپتال سے چھٹّی دی گئی تھی74۔ اور يہ پہال موقع تھا جب ادارتی صفحہ پر خطوط اور
مضامين کی اشاعت کے لئے انھيں خطوط اور مضامين منتخب کرنے کا کام سونپا گيا تھا75۔ اس کيس کے باقی چھ م ّدعا
عليھم کو بری کرديا گيا تھا76۔
مئی  2010ميں پاکستان کی ايک عدالت نے انٹرنيٹ پر شائع کئے جانے والے مواد پر بھی مذہبی توہين کا قانون الگو
کرديا اور مقبول ترين ويب سائٹوں فيس بک اور يو-ٹيوب پر پابندی لگائے جانے کا فيصلہ دے ديا77۔ فيس بک پر پابندی
لگانے کی وجہ خاکہ سازی کا ايک مقابلہ تھا جس ميں پيمغبر مح ّمد کا خاکہ بنانے کے لئے کہا گيا تھا ،جسے اکثر
مسلمان ان کی شان ميں گستاخی مانتے ہيں78۔
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مذہب کی آزادی
پاکستان کی تشکيل اگرچہ ايک مسلم ملک کے طور پر ہوئی تھی ليکن  1947ميں اپنی آزادی کے وقت يہ الزمی طور پر
ايک اسالمی ملک نہيں تھا۔ اس ملک کے بانی مح ّمد علی جنّاح نے پاکستان کی آئين ساز اسمبلی کے افتتاحی اجالس سے
خطاب کرتے ہوئے اپنی تقرير ميں مذہب کی آزادی کی اہميت پر زور ديا تھا۔ "آپ آزاد ہيں ،آپ آزاد ہيں اپنے مندروں
ميں جانے کے لئے ،آپ آزاد ہيں اپنی مسجدوں ميں جانے کے لئے يا عبادت کی کسی بھی دوسری جگہ پر جانے کے
لئے اس ملک پاکستان ميں۔ آپکا تعلّق کسی بھی ،عقيدے ،نسل يا ذات سے ہوسکتا ہے ليکن حکومت کو اس سے کوئی
فرق نہيں پﮍتا۔ ہم ايسے دنوں کا آغاز کر رہے ہيں جب کسی طرح کا کوئی امتياز نہيں ہوگا ،کسی ايک يا دوسرے فرقہ
کے بيچ کسی طرح کا کوئی امتياز نہيں ہوگا ،کسی ذات يا عقيدے کے بيچ کوئی امتياز نہيں ہوگا۔ ہم اس کا آغاز اس
بنيادی اصول کے ساتھ کررہے ہيں کہ ہم سبھی شہری ہيں اور ہم سب ايک ہی ملک کے برابر کے باشندے ہيں79۔ آج
کے پاکستان ميں ايسے سخت قانون بنادئے گئے ہيں جو عدم رواداری اور اقليتوں کے خالف بھيد بھاؤ کو نہ صرف
منظوری ديتے ہيں بلکہ انکی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہيں ،بلکہ وه اس حد تک سخت ہيں کہ انکے مطابق احمديوں کے
لئے اپنے مذہبی امور کی انجام دہی بھی ايک جرم بن گئی ہے۔
مذہبی توہين کے قانون کا غلط استعمال چونکہ بہت ہی آسان ہے اور مذہبی اقليتوں کو نشانہ بنانے کے لئے انکا غير
متناسب استعمال کيا جاتا ہے ،اقليتی مذاہب کے ماننے والے اس وجہ سے بنا کسی قانونی کاروائی کے خوف کے آزادی
کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل نہيں کرسکتے۔ ويسے تو شيعہ بھی ايک اقليت ہيں ،ليکن عيسائيوں ،ہندؤوں ،احمديوں اور
دوسرے گروپوں کے مقابلہ ميں انکی تعداد کہيں زياده ہے ،کسی وجہ سے جب مذہبی توہين کے قانون کا سوال آتا ہے تو
انھيں اس درجہ کے بھيد بھاؤ کا سامنا نہيں کرنا پﮍتا جسکا سامنا باقی اقليتوں کو کرنا پﮍتا ہے۔ سنّی انتھاپسندوں کی شہہ
پر کئے جانے والے بعض معاملوں ميں شيعاؤوں کو بھی نشانہ بنايا جاتا ہے ،ليکن انکے خالف زياده تر معامالت انکے
اپنے ہی فرقہ کے لوگوں کے ذريعہ درج کئے جاتے ہيں جنکی وجہ زياده تر آپسی جھگﮍے ہوتے ہيں۔
مذہبی توہين کے کچھ ايسے مشہور واقعات بھی ہوئے ہيں جن ميں م ّدعا عليہ غير سنّی مسلمان تھے۔  1998ميں ايک
شعيہ غالم اکبر کو مذہبی توہين کے الزام پر گرفتار کئے جانے کے بعد صرف اس لئے سزا دی گئی کيونکہ اس نے
 1995ميں ايک سنّی مسلمان کے ريسٹورينٹ ميں ہوئے جھگﮍے کے دوران بنا ضرورت پيمغبر مح ّمد کے نام کا
استعمال کيا تھا80۔ اس جرم کے لئے اسے موت کی الزمی سزا سنائی گئی اور مذہبی توہين کے لئے موت کی سزا پانے
واال وه پہال مسلمان بن گيا81۔ اس نے اس فيصلہ کے خالف اپيل کی ليکن وه ابھی بھی جيل ہی ميں ہے جبکہ اسکا کيس
ايک عدالت سے دوسری عدالت کے بيچ ہی گھوم رہا ہے82۔ ايک دوسرے واقعہ ميں ،ايک مسلمان صوفی روحانی ليڈر
مح ّمد يوسف علی کو  2000ميں مذہبی توہين کا مجرم پايا گيا کيونکہ انھوں نے يہ دعوی کيا تھا کہ وه پيغمبر مح ّمد سے
مماثلت رکھتے ہيں۔ اسالمی گروپ کی نظر ميں انکی مذہبی تعليمات "اسالم کے خالف سازش" تھيں۔ علی کو الہور کی
کوٹ لکھپت جيل ميں قتل کرديا گيا جہاں وه اپنی موت کی سزا کا انتظار کررہے تھے۔ انکا قاتل ممنوعہ سنّی جنگجو
تنظيم سپاه صحابہ کا ايک ممبر نکال ،يہ تنظيم غير سنّی مسلمانوں پر بہت سے حملوں کے لئے ذ ّمہ دار ہے84۔
پاکستان کے مذہبی توہين کے قانون يوں تو سبھی اقليتی گروپوں کی مذہبی آزادی کو متائثّر کرتے ہيں ،ليکن آرٹيکل 298
) (Aسے  (C) 298کے ذريعہ احمديوں کو خاص طور پر نشانہ بنايا گيا ہے ،ان آرٹيکل ميں احمديوں کے عقائد اور
اعمال کو اسالم کے خالف مذہبی توہين کے برابر قرار ديا گيا ہے۔ ان دفعات کو اکثر و پيشتر احمديہ مخالف قانون کہا
جاتا ہے۔ احمديہ حاالنکہ خود کو مسلمان مانتے ہيں اور اسی کے مطابق عبادت کرتے ہيں ،ليکن انھيں اپنی عبادت گاہوں
کو مسجد کہنے يا کسی غير احمديہ مسجد ميں عبادت کرنے يا عبادت کی عوامی جگہوں پر عبادت کرنے سے واضح
اور صاف طور پر باز رکھا گيا ہے۔ اسی طرح انکے لئے مسلمانوں کی طرح اذان دينا ،قرآن کا حوالہ دينا ،حج کے
مقصد سے م ّکہ کے سفر ميں شرکت کرنا يا رمضان مبارک کی سرگرميوں ميں حصّہ لينا ،اپنے مذہب کی تبليغ کرنا،
اجتماعات کرنا ،يا احمديوں سے متعلّق کسی بھی طرح کے مواد کی تقسيم کرنا منع ہے۔ اسکے عالوه کسی بھی فرد کے
لئے يہ ضروری ہے کہ وه سبھی طرح کے سرکاری فارموں ،جيسے پاسپورٹ درخواست فارم اور ووٹر رجسٹريشن
فارم پر اپنی مذہبی پہچان کو ظاہر کرے ،ليکن احمديوں کے لئے ان فارموں ميں کوئی جگہ نہيں ہے۔ کوئی بھی شخص
جو اپنا اندراج ايک مسلمان کے طور پر کرانا چاہتا ہو اسکے لئے يہ ضروری ہے کہ وه ايک اعالنيہ پر دستخط کرنے
جس ميں احمديوں کے بانی کو برا کہا گيا ہے85۔
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ہيومن رائٹس واچ نے اپی رپورٹ ميں يہ نتيجہ پيش کيا ہے کہ پاکستان کے اندر احمديہ فرقہ کی ايذارسانی کو پاکستان
کی حکومت نے نہ صرف قانونی مانا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائي بھی کی ہے86۔  1993ميں ايسے ہی ايک معنی
خيز معاملہ ميں ،پاکستان کی عدالت عظمی نے احمديوں کے خالف بنائے گئے قانون کو برقرار رکھا اور اسکے لئے يہ
دليل دی کہ اگر احمديوں کو عوام کے بيچ مسلمانوں کی ہی طرح عبادت کرنے کی اجازت ديدی گئی تو ،وه انتھاپسندانہ
تش ّدد کا نشانہ بن سکتے ہيں۔ عدالت نے مزيد معلوم کيا" ،کيا ايسی کسی صورتحال ميں اتظاميہ انکی زندگی ،آزادی ،اور
امالک کی ضمانت دے سکتی ہے ،اگر ہاں ،تو کس قيمت پر87؟ احمديہ مخالف قانون کے تحت بہت سے لوگوں کو
گرفتار کيا گيا ہے ،اور انکے خالف لگائے الزامات اگر ہٹالئے جاتے ہيں اور انھيں ضمانت پر رہا کرديا جاتا ہے ،تب
بھی انھيں غير قانونی طريقہ سے ايذا پہنچائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ،يو ايس اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کے مطابق ،جنوری
 2008ميں پنجاب کے اندر ايک احمدی شخص کو احمديوں سے متعلّق مواد تقسيم کرنے کے الزام پر گرفتار کيا گيا۔ تين
ماه بعد اسے ضمات ديدی گئی ،ليکن اسے موت کی بے شمار دھمکياں موصول ہوئيں يہانتک کہ وه شخص وه عالقہ
چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوگيا88۔

بنا کسی قانونی جواز کے گرفتاری اور قيد ميں رکھے جانے سے آزادی
پاکستان کے مذہبی توہين کے قانون اور انکے نفاذ کی وجہ سے آئی سی سی پی آر اور انسانی حقوق کے عالمی اعالنيہ
کے آرٹيکل  9ميں دئے گئے اس حق کی اکثر و پيشتر خالف ورزی ہوتی ہے جس کے تحت کسی بھی شخص کو بنا
کسی قانونی جواز کے لمبی م ّدت تک قيد ميں نہيں رکھا جاسکتا۔  2004ميں کی گئی ترميمات کے باوجود ،جنکے تحت
گرفتاری سے پہلے پوليس تحقيقات الزمی ہے ،مذہبی توہين کے ملزموں کو بنا کسی ابتدائی تحقيقات کے گرفتار کرنے
کے بعد قيد ميں رکھنا معمول کی بات ہے۔ اسکے عالوه ،نچلی عدالتيں انتھائی ناکافی ثبوت کے باوجود بھی ملزموں کو
صرف اسلئے مجرم مان ليتی ہيں کہ انھيں مذہبی انتھاپسندوں کی طرف سے ڈرايا دھمکايا جاتا ہے اور مسلسل خوفزده
کيا جاتا ہے۔ نتيجہ يہ ہے مذہبی توہين کے ان مبيّنہ ملزموں کو اعلی عدالتوں کے ذريعہ خود کو بری کئے جانے اور
انکی سزاؤں کو ختم کرنے سے پہلے کئی کئی سال جيلوں ميں گزارنے پﮍتے ہيں89۔ ايک تبصره نگار کے مطابق،
مجرم ثابت ہوجانے والے کسی بھی م ّدعا عليہ کو سپريم کورٹ کے ذريعہ بری کئے جانے ميں آٹھ سال لگ جاتے
ہيں90۔
ايک دوسرے معاملہ ميں مبيّنہ شاتم ايوّب مسيح کو رہائی دئے جانے سے پہلے چھ سال تک قيد ميں رکھا گيا تھا۔ اکتوبر
 1996ميں اسے اس کے ايک پﮍوسی کی شکايت پر گرفتار کيا گيا تھا ،جسکے ساتھ اسکا کوئی جھگﮍا چل رہا تھا اور
اس نے مسيح کے خالف يہ الزام لگايا تھا کہ اس نے مسيح کو مصنّف سلمان رشدی کی کتاب شيطاتی آيات کی تعريف
کرتے ہوئے سنا تھا ،اس کتاب کو بہت سے مسلمان اسالم کے خالف توہين آميز مانتے ہيں۔ پوليس کو اس معاملہ کی
رپورٹ دی گئی ،جس نے مسيح کو گرفتار کرنے کے بعد قيد ميں ڈال ديا91۔ اپريل  1998ميں اسے پيغمبر مح ّمد کی
توہين کرنے کے لئے موت کی سزا دی گئی۔  2001ميں بنا قانونی جواز کے گرفتاری پر تحقيقات کرنے والے اقوام
متّحده کے ايک ورکنگ گروپ نے مسيح کے کيس کے بارے ميں اپنی رائے ظاہر کی اوريہ الزام لگايا کہ بناکسی قانونی
جواز کے گرفتار نہ کئے جانے اور منصفانہ مقدمہ چالئے جانے کے مسيح کے حق کی خالف ورزی کی گئی تھی 92۔
 2002ميں اسے باآلخر اس وقت بری کرنے کے بعد رہا کرديا گيا جب اسکے وکيل نے عدالت کے سامنے يہ ثابت کيا
کہ اس معاملہ کے واحد شکايت کننده ،مسيح کے پﮍوسی نے مسيح کے گھروالوں کو زبردستی اسکی زمين سے بے دخل
کرديا تھا اور اسے اپنی زمين بتا کر اس پر قبضہ کرليا تھا93۔ اسی طرح کا معاملہ فزيالوجی کے پروفيسر يونس شيخ
کے ساتھ بھی ہوا تھا جنھيں توہين مذہب کے الزامات سے بری کئے جانے اور رہائی حاصل ہونے سے پہلے تين سال
تک قيد ميں رکھا گيا تھا ،اور انھيں باآلخر سوئٹزرلينڈ ميں پناه حاصل کرنی پﮍی تھی۔ ان تين سالوں ميں سے ڈھائی سال
انھيں قيد تنھائی ميں محض اس لئے گزارنے پﮍے تھے کيونکہ اس جيل کے مذہبی انتھاپسند قيديوں کی طرف سے انکی
زندگی کو خطره الحق تھا۔
توہين مذہب کے معامالت ميں حاالنکہ ضمانت دی جاسکتی ہے ليکن عام طور پر جج ملزم کی حفاظت کے ڈر کی وجہ
سے يا خود اپنی حفاظت کے ڈر کی وجہ سے ضمانت دينے سے انکار کرديتے ہيں94۔ يو۔ايس۔ اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کے
مطابق ،نچلی عدالتيں اکثر ضمانت دينے کے فيصلوں ميں وقت لگاتی ہيں ،انھيں خوف اور دہشت کا سامنا رہتا ہے ،اور
اکثر انتھاپسن عناصر کے جوابی حملہ کے ڈر کی وجہ سے ہی وه ضمانتيں دينے سے انکار کرديتی ہيں95۔ جنوری
 2009ميں عيسائيوں کی انسانی حقوق کی تنظيم پيس ورلڈوائڈ کے پاکستانی ڈائريکٹر ہيکٹر عليم کو ان الزامات پر گرفتار
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کيا گيا کہ انھوں نے ايک مسلم مذہبی عالم کو موبائل فون کے ذريعہ توہين مذہبی پر مبنی ايک پيغام بھيجا تھا۔ سينٹر فار
ليگل ايڈ ،ايسسٹينس اينڈ سيٹلمينٹ ) (CLAASکی طرف سے عليم کے وکيلوں نے يہ ثابت کيا کہ يہ پيغامات انکے فون
سے نہيں بھيجے گئے تھے ،اسکے بعد انکے خالف مذہبی توہين کے الزامات ہٹالئے گئے۔ تاہم ،اسکے بجائے ان پر
مذہبی توہين ميں مدد دينے کا الزام لگايا گيا اور انکی ضمانت کی درخواست ر ّد کردی گئی96۔ انکے وکيل نے ان پر
لگے الزامات گھٹائے جانے کے بعد پھر سے ضمانت کی درخواست دی ،ليکن عليم کو "انکے اپنے تحفّظ کی خاطر" پھر
سے دوباره پوليس کسٹڈی ميں بھيج ديا گيا کيونکہ عدالت کے اندر ہی ايک انتھاپسند وکيل نے ان کے معاملہ کی سنوائی
کے دوران ہی انکو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی"97۔ اس رپورٹ کے لکھے جانے تک عليم جيل ميں ہی تھا،
اور اسکا خاندان اس معاملہ پر بين االقوامی برادری کی توجّہ حاصل کرنے کے لئے مسلسل کوششوں ميں لگا ہوا
ہے98۔

مناسب قانونی طريقئہ کار کا حق
مذہبی توہين کے قريب قريب سبھی معاملوں ميں ايسی حفاظتی بندشوں کی کمی ہوتی ہے جو اس بات کو يقينی بناسکيں
کہ مجرم مناسب قانونی طريقئہ کار سے استفاده کرسکے اور اسکے معاملہ کی منصفانہ سنوائی ہوسکے۔ مسلم انتھاپسند
اس طرح کے کيسوں کی سنوائی ميں جوق در جوق شامل ہوتے ہيں اور م ّدعا عليہ و ججوں دونوں کو ڈراتے دھمکاتے
اور خوفزده کرتے ہيں99۔ ايک غير سرکاری تنظيم کرسچن سوليجيرٹی ورلڈوائڈ  Christian Solidarity Worldwideکے
مطابق ،دفاعی وکيلوں کو بھی موت کی دھمکيوں کا سامنا کرنا پﮍتا ہے اور ان پر جسمانی حملے بھی کئے جاتے ہيں100۔
فزيالوجی پروفيسر يونس شيخ کے معاملہ ميں دفاعی وکيلوں کو اتنی زياده دھمکياں موصول ہوئيں کہ خود انکے اپنے تحفّظ کی
خاطر اس مقدمہ کو راولپنڈی سينٹرل جيل منتقل کيا جانا پﮍا101۔ جنوری  2006ميں مذہبی انتھاپسندوں نے انسانی حقوق کے وکيل
پرويز اسلم چودھری کو مبيّنہ طور پر اسلئے پيٹا کہ انھوں نے اپنے کام کے ذريعہ مذہبی توہين کے ملزموں کا دفاع کيا تھا102۔
چودھری بہت سی دھمکی بھری فون کالس موصول ہونے کے بارے ميں بھی رپورٹ دی ہے ،ان ميں سے اکثر فون کالوں ميں
انھيں موت کی دھمکياں دی جاتی تھيں103۔ کچھ معاملوں ميں اس طرح کی بدترين دھمکيوں پر عمل درآمد کيا گيا ہے۔  1996ميں
الہور ہائی کورٹ کے ايک جج عارف حسين بھٹّی کو مبيّنہ طور پر مسلم انتھاپسندوں نے اس لئے قتل کرديا کيونکہ وه مذہبی توہين
کے ايک فريق کو بری کردينے کے انکے فيصلہ سے ناراض تھے104۔

ايوّب مسيح کا کہنا تھا کہ اسکے مقدمہ کے دوران ،اسالمی انتھاپسند عدالت کے کمرے ميں بھرجاتے اور ميرے خالف،
ميرے وکيل اور جج کے خالف زور زور سے نعرے لگاتے105۔ بناقانونی جواز کے گرفتاريوں پر کام کرنے والے
اقوام متّحده کے ورکنگ گروپ نے اس مقدمہ کے منصفانہ ہونے کے بارے ميں شديد سواالت اٹھائے تھے ،اپنی چھان
بين ميں اس نے يہ بھی پايا تھا کہ اسکے خالف لگائے گئے الزامات اور بعد ميں ديا جانے واال فيصلہ ايک اکيلے
متعصّب گواه کی شہادت پر مبنی تھا 106اور مقدمہ کے دوران انتھاپسندوں نے مسيح اور اسکے وکيلوں کو دھمکياں دی
تھيں اور ايک انتھائی جارحانہ ماحول پيدا کرديا تھا۔ اس کے عالوه ،ورکنگ گروپ نے يہ بھی دليل دی کہ مسيح کو
اسکے خالف کسی طرح کی دستاويز يا اور دوسری طرح کی شہادت بھی فراہم نہيں کرائی گئی جس کی وجہ سے وه
اپنے دفاع کی مناسب تياری بھی نہيں کرسکا107۔ ورکنگ گروپ نے آخر ميں يہ نتيجہ پيش کيا تھا کہ ،ايک ايسی عدالتی
کاروائي ميں اس طرح کی شديد خامياں ،جہاں مجرم کا جرم ثابت ہوجانے پر موت کی سزا متبادل سزا نہ ہوکر ايک
الزمی سزا کے طور پر دی جاتی ہو ،اس پورے طريقئہ کار کو اسکے انصاف پسند کردار سے ہی محروم کرديتا
ہے"108۔
يونس شيخ نے تفصيل سے يہ بھی ذکر کيا ہے کہ مقدمہ کی م ّدت کے دوران کس طرح بد نظمی پيدا کرنے کی کوشش
کی جاتی تھی ،اور دينی مدرسوں سے تعلّق رکھنے والے مذہبی علماء کے مذہبی طلباء انکے خالف مظاہرے کيا کرتے
تھے109۔ شيخ کی رہائی کے لئے زبردست کوشش کرنے والی انٹرنيشنل ہيومينسٹ اينڈ ايتھيکل يونين کا کہنا تھا کہ شيخ
کا مقدمہ ايک ايسی عدالت ميں چال جہاں کا ماحول انتھائی جارحانہ تھا اور عدالت اسالمی بنياد پرستوں سے کھچاکھچ
بھری ہوتی تھی جو دفاعی وکيلوں کو يہ دھمکياں ديتے تھے" ،اپنے خاندان اور بچّوں کے بارے ميں سوچ لو110۔ شاہد
مسيح کے معاملہ ميں ،جسے نچلی عدالت نے غير متوقّع طور پر بری کرديا تھا ،اس مقدمہ ميں شريک ہونے والے
مذہبی انتھاپسند اس فيصلہ سے بے انتھا ناراض تھے۔ کمپاس نيوز ڈائريکٹ نے مسيح کے وکيل خليل طاہر کے اس قول
کا حوالہ ديا ہے کہ ،عدالت کے اندر  100کے قريب مذہبی جنونی موجود تھے جو اس وقت دنگ ره گئے تھے جب
انکے اپنے گواه نے ہی يہ دعوی کيا کہ ملزم بے گناه ہے۔ وه بے انتھا غصّہ ميں تھے111۔ اس طرح کے حاالت مذہبی
توہين کے مجرم کے لئے منصفانہ مقدمہ سے استفاده کو بالکل ناممکن بنا ديتے ہيں۔
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اذيت ،ظالمانہ ،غير انسانی يا توہين آميز سلوک سے آزادی اور زندگی و تحفّظ کا شخصی حق
پاکستان کا انسانی حقوق کا ريکارڈ انتھائی خراب ہے ،اس ميں استحصال کے ايسے بے شمار ايسے واقعات ہيں جو اذيت
رسانی ،اور دوسرے ظالمانہ ،غيرانسانی يا توہين آميز سلوک کی ممانعت کی خالف ورزيوں کے مترادف ہيں۔ ہيومن
رائٹس واچ کے مطابق ،پاکستانی پوليس اور ملٹری انٹيلی جينس سروس کے ذريعہ ايذارسانی معمول کی بات ہے112۔
مذہبی توہين کے ملزم بھی اس طريقئہ کار سے مستثنی نہيں ہيں اور ان ميں سے اکثر نے ايسے الزامات عائد کئے ہيں کہ
انکی قيد کے دوران جيل ميں يا تو انکے ساتھی قيديوں نے يا پھر پوليس اور جيل کے محافظوں نے انکو ايذا پہنچائی يا
انکے ساتھ غلط برتاؤ کيا۔ اسکے عالوه انتھاپسندوں نے جب کبھی بھی مذہبی توہين کے الزامات کے معاملوں کو اپنے
ہاتھوں ميں ليا ہے تو سکيورٹی فورسيز نے بھی ايک طرف کھﮍے ہوکر تماشا ديکھا ہے۔ روزنامہ ڈان کی ايک رپورٹ
کے مطابق 1984 ،اور  2004کے بيچ مذہبی توہين کے مجرم ٹھہرائے گئے قريب  32لوگوں کو غير قانونی طريقوں
سے مار ڈاال گيا تھا113۔۔
]پل باکس[ مذہبی توہين پر نظر رکھنے والوں کئے ذريعہ کئے جانے والے تش ّدد کے نتيجہ ميں اگست  2009ميں پنجاب
کے گورجا قصبہ ميں  50سے زياده مکانات برباد ہوگئے۔ حملوں ميں قريب سات عيسائيوں کو زنده جال ڈاال گيا ،جبکہ
 18دوسرے زخمی ہوگئے114۔ يہ حملے اس وقت شروع ہوئے جب کچھ لوگوں نے يہ ا لزام لگايا کہ بعض عيسائيوں
نے قرآن کريم کی بے حرمتی کی تھی۔ تاہم ،اس واقعہ کی تفتيش کرنے والی ايچ آر سی پی کے مطابق ،اس تش ّدد کی
منصوبہ بندی پہلے سے ہی تيار کرلی گئی اور پوليس کو اسکی خبر بھی ،اور مذہبی توہين کے الزام اسکے لئے محض
ايک بہانہ تھا115۔ حملہ سے کچھ روز پہلے ہی عالقہ کی مسجدوں سے اعالن کئے گئے تھے جن ميں مسلمانوں سے
عيسائيوں کا قيمہ بنا دينے کے لئے کہا گيا تھا116۔ ايچ آر سی پی نے اپنی تحقيقات ميں يہ بھی پايا کہ يہ تش ّدد بہت ہی
منظّم تھا اور ايک خاص طريقہ سے انجام ديا گيا تھا ،حملہ کرنے والے پيٹرول اور دوسرے آتشيں کيميکلوں سے ليس
تھے ،جبکہ عالقہ کے اندر پہلے سے موجود پوليس کی ايک نفری نے حملہ روکنے کی کوئی کوشش نہيں کی117۔ اسی
طرح حکومت کے ذريعہ کی گئی تحقيقات ميں بھی يہی بات سامنے آئی کہ پوليس اور مقامی افسران نے تش ّدد شروع
ہونے پر نہ تو کسی طرح کی مداخلت کی اور نہ ہی حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش کی118۔
جوالئی  2009ميں فيصل آباد کے ايک دکاندار عمران مسيح )اس کا واقعہ عمران جون کے نام سے بھی مذکور ہوا ہے(
پر اسکے ہی ايک پﮍوسی دکاندار نے قران کے صفحہ جالنے اور قرآن کی بے حرمتی کرنے کا الزام لگايا119۔ الزام
لگانے والے آس پاس کے دکانداروں اور ريﮍھی والوں کو اس کی اطّالع دی جس کے بعد وه مسيح کو پيٹنے اور اسے
اذيت دينے کے لئے چل پﮍے۔ اس کے بعد پوليس منظرعام پر پہنچی اور مسيح کو مذہبی توہين کے الزام کے تحت
گرفتار کرليا۔ اس کے حملہ آوروں ميں سے کسی کو بھی گرفتار نہيں کيا گيا۔ مسيح کو مجرم پايا گيا اور  2010ميں سے
زندگی بھر قيد کی سزا دی گئی1۔ ايک دوسرے حادثہ ميں ايک فيکٹری ميں کام کرنے والے ہندو مزدور جگديش کمار کو
اسکے ساتھی مزدوروں نے اپريل  2008ميں يہ الزام لگاتے ہوئے پيٹ پيٹ کر مار ڈاال کہ اس سے پيغمبر مح ّمد کے
خالف توہين آميز تبصرے کئے تھے120۔ پوليس کو اس واقعہ ميں باليا گيا تھا ليکن کمار کو تحفّظ دينے کے لئے انھوں
نے کوئی مداخلت نہيں کی۔ حملہ کے تين ليڈروں کو گرفتا کری ليا گيا – ليکن اس لئے نہيں کہ انھون نے قتل کيا تھا –
بلکہ اس لئے کہ مذہبی توہين کے اس واقعہ کی اطّالع دينے ميں وه ناکام رہے تھے121۔ اس حادثہ ميں کاروائي نہ کرنے
کے لئے باآلخر کچھ پوليس والوں کو معطّل کيا گيا تھا122۔
جوالئی  2010ميں دو عيسائ بھائيوں کو ،جن پر مذہبی توہين کا الزام لگايا گيا تھا ،فيصل آباد کی ايک عدالت سے
سنوائی کے بعد نکلتے وقت گولی مار کر قتل کرديا گيا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انھوں نے پيمغبر مح ّمد کی شان ميں
گستاخی آميز پمفليٹ شائع کئے تھے ،ليکن چرچ کے حاميوں ،سرکاری افسران ،اور پاکستانی اقليتی جمھوری فاؤنڈيشن
کا کہنا تھا کہ ان دونوں بھائيوں کو پھنسايا گيا تھا123۔ انکی موت سے مسلمانوں اور عيسائی فرقوں کے بيچ پرتش ّدد
جھگﮍے شروع ہوگئے تھے124۔
مذہبی توہين کے ايک اور ملزم ،روبرٹ فينش )اسکا نام روبرٹ دانش اور فينش مسيح کے نام سے بھی آيا ہے( کی موت
پوليس کی حراست کے دوران ہوئی تھی۔ فينش جو ايک پاکستانی عيسائی تھا ،اگست  2009کو مذہبی توہين کے الزام کے
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تحت گرفتار کيا گيا تھا۔  15ستمبر کو  22سالہ فينش سيالکوٹ سينٹرل جيل ميں اپنی کوٹھری ميں مرده پايا گيا تھا125۔
اس کی موت کے بارے ميں شروع ميں يہ کہا گيا کہ اس نے لٹک کر خودکشی کی ہے ،ليکن بہت سے لوگوں نے يہ
ماننے سے انکار کيا اور اس پر سوال اٹھائے ،126بعد ميں گواہوں نے بتايا کہ فينش کے جسم پر اذيت کے نشان
تھے127۔ شاہد مسيح اور مح ّمد غفّار )يہ دونوں وہی لوگ ہيں جنھيں ان پر چوری کا الزام لگانے والے کی شکايت
جھوٹی پانے کے بعد پوليس نے مذہبی توہين کے تحت معاملہ درج کرانے کے لئے کہا تھا( کو بھی پوليس حراست کے
دوران مبيّنہ طور پر زدوکوب کيا گيا تھا اور اذيت پہنچائی گئی تھی128۔
جوالئی  2010ميں دو عيسائ بھائيوں کو ،جن پر مذہبی توہين کا الزام لگايا گيا تھا ،فيصل آباد کی ايک عدالت سے
سنوائی کے بعد نکلتے وقت گولی مار کر قتل کرديا گيا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انھوں نے پيمغبر مح ّمد کی شان ميں
گستاخی آميز پمفليٹ شائع کئے تھے ،ليکن چرچ کے حاميوں اور پاکستانی اقليتی جمھوری فاؤنڈيشن کا کہنا تھا کہ ان
دونوں بھائيوں کو پھنسايا گيا تھا اور انھيں جھوٹے اور گھﮍے ہوئی الزامات کی بنياد پر گرفتار کيا گيا تھا۔
مذہبی توہين کے لئے گرفتار کئے گئے ملزمين کو بھی دوسری طرح کے ظالمانہ ،غير انسانی اور اہانت آميز سلوک کا
سامنا کرنا پﮍتا ہے۔ ان ميں سے اکثر نے يہ الزام لگايا ہے کہ انھيں انکے اپنے تحفّظ کے نام پر قيد تنھائی ميں ڈال ديا
جاتا ہے۔ توہين مذہب کا مجرم ثابت کئے جانے کے بعد موت کی سزا کا انتظار کرتے ہوئے اپنے تجربات کے بارے ميں
يونس شيخ نے لکھا ہے :سينٹرل جيل راولپنڈی ميں مجھے ايک بہت ہی چھوٹی کال کوٹھری ميں قيد تنھائی ميں رکھا گيا
تھا يہ ايک انتھائی تاريک اور گندی کال کوٹھری تھی۔۔۔۔مجھے جيل کے اندر قتل اور اجتماعی زنا کے کے جرم ميں بند
اسالم پسندوں اور کچھ مذہبی سوچ رکھنے والے جيل وراڈنوں کی طرف سے لگاتار موت کا خطره رہتا تھا129۔ پرويز
مسيح کا کہنا تھا کہ انھيں  6بائی  4فٹ کی ايک کوٹھری ميں رکھا گيا تھا جسکا درجہ حرارت  120ڈگری فاہرين ہائٹ
تک پہنچ جاتا تھا130۔
مذہبی توہين کے ملزمين کو لمبے وقت تک جيل ميں رکھنا ،اسکے ساتھ موت کی سزا ملنے کا خطره يا موت کی سزا کا
مل جانا بھی ظالمانہ ،غير انسانی اور اہانت آميز سلوک کے مترادف ہے۔ سويرنگ بمقابلہ يو کے کے ايک معاملہ ميں
انسانی حقوق کی يورپی عدالت نے يہ فيصلہ ديا تھا کہ کسی فرد کو يونائيڈ اسٹيٹ کے حوالہ کرنا ،جہاں اسے الزمی
طور پر موت کی سزا دے دی جائگی ،بھی انسانی حقوق کے يورپين کنويشن کے آرٹيکل  3کی خالف ورزی ہوگی
کيونکہ وہاں سزا کے بعد کے پروسيجر نہايت لمبے اور پيچيده ہيں۔ عدالت نے مزيد کہا ،بد نصيب قيدی کو موت کی سزا
کے تحت لمبے وقت تک مشکل حاالت کو برداشت کرنا پﮍتا ہے يا اسے ہر وقت سر پر منڈالتے موت کے سائے کے
تحت تناؤ بھری زندگی جينی پﮍتی ہے131۔ جيسا کہ اس سے پہلے اوپر مذکور ہوا ہے ،پيغمبر مح ّمد کی شان ميں
گستاخی کے لئے موت کی سزا پانے والے افراد کو مقدمہ کے دوران اور اپيل کے عمل کے دوران کئی سالوں تک قيد
ميں رکھا گيا ہے۔
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پاکستان کے مذہبی توہين کے قانون عدم رواداری اور قانون سے بے خوفی کا ايک ماحول پيدا کرتے ہيں ،جس کی وجہ
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لوٹ مار کو جائز ٹھہرانے کے لئے کيا جاتا ہے۔ اس صورتحال کا مجموعی اثر يہ ہے کہ اس کی وجہ سے خود قانون
کی حکمرانی ميں شديد کمی آئي ہے ،اور پوليس و عدالتيں بظاہر اسالمی انتھاپسندوں يا دوسری غير قانونی قوّتوں کے
رحم و کرم پر ہيں۔ بنيادی ناانصافياں نہ صرف مذہبی اقليتوں اور ان مسلمانوں کے ساتھ کی جاتی ہيں جو اسالم کے بارے
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A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT
1

PAKISTAN

15

YouTube and Facebook were blocked for about two weeks in May 2010 due to allegedly
blasphemous content directed at the prophet Muhammad. See “Pakistan Blocks YouTube over
‘Blasphemous’ Material,” Dawn, May 20, 2010, http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawncontent-library/dawn/news/pakistan/03-pakistan-blocks-youtube-over-blasphemous-material-ss01.
2
Steve Czajkowski, “Pakistan to Revise Blasphemy Laws: Report,” Jurist (University of
Pittsburgh School of Law), February 7, 2010,
http://jurist.law.pitt.edu/paperchase/2010/02/pakistan-to-revise-blasphemy-laws.php.
3
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Pakistan,” in International Religious
Freedom Report 2006 (Washington, DC: U.S. Department of State, September 2006),
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2006/71443.htm.
4
Mansoor Raza, “The Unholy War,” Dawn, January 19, 2010,
http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/02-theunholy-law-02.
5
U.S. Department of State, “Background Note: Pakistan,” June 9, 2010,
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3453.htm.
6
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Pakistan,” in International Religious
Freedom Report 2009 (Washington, DC: U.S. Department of State, October 2009),
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/127370.htm.
7
David F. Forte, “Apostasy and Blasphemy in Pakistan,” Connecticut Journal of International
Law 10 (Fall 1994): 31–32.
8
Pakistan Constitution, ANNEX, Article 2(A): The Objectives Resolution, available at
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/annex_objres.html. It should be noted that at the
time of its adoption in 1949, the resolution stated that “adequate provision shall be made for the
minorities to freely profess and practice their religions and develop their cultures.” When the
resolution was made a substantive part of the Pakistani constitution by Presidential Order No. 14
of 1985, the word “freely” was dropped.
9
Forte, “Apostasy and Blasphemy in Pakistan.”
10
First Amend., Act I of 1964 (amending Pak. Const. of 1962), cited in Forte, “Apostasy and
Blasphemy in Pakistan.”
11
Pakistan Constitution of 1962, Part X, Chapter 1, Article 204, available at
http://www.cii.gov.pk/docs/con1962.pdf.
12
Website of the Council of Islamic Ideology, available at http://www.cii.gov.pk/. See also
Pakistan Constitution of 1973, Articles 227–230, available at
http://www.cii.gov.pk/docs/constitution.pdf.
13
Pakistan Constitution of 1973, Part XII, Miscellaneous, Chapter 5: Interpretation, Article
260(3): “In the Constitution and all enactments and other legal instruments, unless there is
anything repugnant in the subject or context: (a) ‘Muslim’ means a person who believes in the
unity and oneness of Almighty Allah, in the absolute and unqualified finality of the Prophethood
of Muhammad (peace be upon him), the last of the prophets, and does not believe in, or
recognize as a prophet or religious reformer, any person who claimed or claims to be a prophet,
in any sense of the word or of any description whatsoever, after Muhammad (peace be upon
him); and
(b) ‘non-Muslim’ means a person who is not a Muslim and includes a person belonging to the
Christian, Hindu, Sikh, Buddhist or Parsi community, a person of the Quadiani Group or the

A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT

PAKISTAN

16

Lahori Group who call themselves ‘Ahmadis’ or by any other name or a Bahai, and a person
belonging to any of the Scheduled Castes.”
14
The Ahmadiyya community is a religious group with about 600,000 adherents in Pakistan.
They consider themselves Muslims and worship as Muslims, but are seen as apostates by many
Sunni Muslims because of their belief that Mirza Ghulam Ahmed, who founded the sect in the
19th century, was the Mahdi, the prophesized redeemer of Islam. As a result, they suffer severe
discrimination and persecution in Pakistan. For more information on Ahmadiyya, see the official
website at http://www.alislam.org/.
15
Forte, “Apostasy and Blasphemy in Pakistan.”
16
Pakistan Constitution of 1973, Article 203D.
17
“State of the Judiciary,” Daily Times (Pakistan), July 7, 2009,
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2009\07\07\story_7-7-2009_pg3_1.
18
“Religious Intolerance in Pakistan,” Pakistan Newswires, December 11, 2002; “Pakistan’s
Blasphemy Law U-Turn,” British Broadcasting Corporation (BBC), May 17, 2000,
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/751803.stm.
19
“Pakistan Minister Sees Blasphemy Law Revision This Year,” Agence France-Presse,
February 7, 2010.
20
“Pakistan: Pak Blasphemy Laws Used to Justify ‘Murder,’” Rights Vision News, May 22,
2010.
21
Ibid.
22
Becket Fund for Religious Liberty, “Defamation of Religions,” Issues Brief (condensed
version), June 2008, http://www.becketfund.org/files/87155.pdf.
23
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Pakistan,” in 1994 Country Reports on
Human Rights Practices (Washington, DC: U.S. Department of State, February 1995), available
at http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/democracy/1994_hrp_report/94hrp_report_sasia/Pakistan.html.
24
U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), “Pakistan,” in 2009 Annual
Report (Washington, DC: USCIRF, May 2009),
http://www.uscirf.gov/images/AR2009/pakistan.pdf.
25
Nina Shea, “Testimony of Nina Shea, Director of Hudson Institute’s Center for Religious
Freedom, before the Tom Lantos Human Rights Commission of the Committee on Foreign
Affairs of the US House of Representatives: Pakistan’s Anti-Blasphemy Laws,” Hudson
Institute, October 8, 2009, http://www.hudson.org/files/documents/SheaPakistan108.pdf.
26
Asian Human Rights Commission, “Pakistan: Another Person Sentenced to Death under
Blasphemy Law,” news release, August 1, 2002,
http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2002/286/.
27
Paul Watson, “A Deadly Place for Blasphemy,” Los Angeles Times, August 5, 2002,
http://articles.latimes.com/2002/aug/05/world/fg-blasphemy5/4.
28
This has been reported by the police, Kenneth’s lawyer, and a Christian human rights worker
who was involved in his case. See ibid.; “Pakistani Christian Sentenced to Death,” BBC, July 18,
2002, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/2136291.stm; “Pakistani Court Condemns
Catholic to Death for Blasphemy,” Agence France-Presse, July 18, 2002.
29
Watson, “A Deadly Place for Blasphemy.”
30
Ibid.
31
“Pakistani Christian Sentenced to Death,” BBC.
32
See UN Economic and Social Council Resolution 1989/64, “Implementation of the Safeguards
Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty” (ESC/RES/1989/64),

A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT

PAKISTAN

17

May 1989 [This resolution recommended “eliminating the death penalty for persons suffering
from mental retardation or extremely limited mental competence”]; UN Commission on Human
Rights Resolution, “Question of the Death Penalty,” (E/CN.4/RES/1999/61), April 28, 1999, and
UN Commission on Human Rights Resolution, “The Question of the Death Penalty,”
(E/CN.4/RES/2000/65), April 27, 2000 [These resolutions urge states to refrain from imposing
the death penalty “on a person suffering from any form of mental disorder,” a term that includes
both the mentally ill and the mentally retarded]. See also Human Rights Watch, Beyond Reason:
The Death Penalty and Offenders with Mental Retardation (New York: Human Rights Watch,
2001), 18, http://www.hrw.org/en/reports/2001/03/05/beyond-reason.
33
Raza, “The Unholy War”; Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Pakistan,” in
International Religious Freedom Report 2009; “Pakistani Christian Sentenced to Death,” BBC;
“‘Blasphemy Laws’ Used to Jail Elderly Christian in Pakistan,” Compass Direct News, June 29,
2010, http://www.compassdirect.org/english/country/pakistan/22092/.
34
Masih is a common Pakistani Christian surname. Bureau of Democracy, Human Rights, and
Labor, “Pakistan,” in 2007 Country Reports on Human Rights Practices (Washington, DC: U.S.
Department of State, March 2008), http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100619.htm.
35
Asian Human Rights Commission, “Pakistan: Torture of Two Men After Being Falsely
Charged under Blasphemy Law,” news release, October 10, 2006,
http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2006/2021/.
36
Ibid.
37
“Christian Unexpectedly Acquitted of Blasphemy,” Compass Direct News, September 18,
2007, http://wwrn.org/articles/26288/.
38
Ibid.; “Pakistani Group Demands Repeal of Blasphemy Laws,” Agence France-Presse, June
15, 2001.
39
Asian Human Rights Commission, “Pakistan: Death Threats to Minorities by the
Fundamentalists,” news release, April 27, 2001,
http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2001/95/; Shea, “Testimony of Nina Shea.”
40
International Crisis Group, The State of Sectarianism in Pakistan (Brussels: International
Crisis Group, April 2005), http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/asia/southasia/pakistan/095_the_state_of_sectarianism_in_ pakistan.ashx.
41
“Pakistan Authorities Held Up for False Blasphemy Case,” Press Trust of India, December 13,
2007.
42
Centre for Legal Aid, Assistance, and Settlement, “A 55 Year Old Pakistani Christian Doctor
Jailed on Blasphemy Charges,” May 9, 2008,
http://www.claas.org.uk/bcase_detail.aspx?ID=162; “Is There an End?” Dawn, August 6, 2009,
http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/
pakistan/provinces/18-is-there-an-end-am-01.
43
The five suspects included four teenagers, reportedly ranging in age from 14 to 16. See
Satinder Bains and Maqbool Ahmad, “Ahmadi Children Arrested on False Charges in Pakistan,
Alleges Indian Ahmadiyya Community,” Punjab Newsline, February 10, 2009,
http://www.punjabnewsline.com/content/view/15239/38/; Bureau of Democracy, Human Rights,
and Labor, “Pakistan,” in 2009 Country Reports on Human Rights Practices (Washington, DC:
U.S. Department of State, March 2010),
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/sca/136092.htm.
44
Bains and Ahmad, “Ahmadi Children Arrested on False Charges in Pakistan.” For another,
more recent case, see “‘Blasphemy Laws’ Used to Jail Elderly Christian in Pakistan,” Compass

A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT

PAKISTAN

18

Direct News, June 29, 2010, http://www.compassdirect.org/english/ country/pakistan/22092/;
“73 Years Old Pakistani Christian Arrested under Blasphemy after Dialogue on Religion,”
Pakistan Christian Post, June 25, 2010,
http://www.pakistanchristianpost.com/headlinenewsd.php?hnewsid=2076; Aftab Alexander
Mughal, “Christian and Shia Men Facing Blasphemy Charges in Pakistan,” FaithFreedom.org,
June 26, 2010, http://www.faithfreedom.org/features/news/christian-and-shia-men-facingblasphemy-charges-in-pakistan/.
45
Amnesty International, Pakistan: The Death Penalty (London: Amnesty International,
September 1996),
http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ENGASA330101996?open&of=ENG-333.
46
Article 6(2), ICCPR: “In countries which have not abolished the death penalty, sentence of
death may be imposed only for the most serious crimes in accordance with the law in force at the
time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant
and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty
can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court.”
47
UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on Freedom of Religion or
Belief, Asma Jahangir: Addendum—Summary of Cases Transmitted to Governments and Replies
(A/HRC/7/10/Add.1), February 28, 2008, paragraph 199, available at
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/7session/reports.htm.
48
UN Human Rights Committee, General Comment 6 (HRI/GEN/1/Rev.1), 1982, paragraph 7.
49
The report states: “Making the death penalty mandatory for certain crimes, in such a way that a
judge is prohibited from taking the circumstances of an individual accused person into account in
sentencing, is illegal under international human rights law. This is not to say that countries which
retain the death penalty are unable to apply that penalty in the majority of cases involving a most
serious crime, but they are obligated to at least provide for the possibility that a judge might find
a death sentence impermissible in a particular individual’s case because of extenuating
circumstances of one kind or another.” UN Human Rights Council, Report of the Special
Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Philip Alston (A/HRC/4/20),
January 29, 2007, paragraph 66, available at
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/4session/reports.htm.
50
Ibid., paragraph 51.
51
UN Commission on Human Rights, Report Submitted by Mr. Abdelfattah Amor, Special
Rapporteur, in Accordance with Commission on Human Rights Resolution 1995/23:
Addendum—Visit by the Special Rapporteur to Pakistan (E/CN.4/1996/95/Add.1), January 2,
1996, paragraph 82, available at http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=780.
52
Office of the UN High Commissioner for Human Rights, “Safeguards Guaranteeing the Rights
of Those Facing the Death Penalty, Approved by Economic and Social Council Resolution
1984/50 of 25 May 1984,” http://www2.ohchr.org/english/law/protection.htm.
53
Institute on Religion and Public Policy, Religious Freedom in Pakistan (Washington, DC:
Institute on Religion and Public Policy, September 2008), available at
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRPKStakeholdersInfoS2.aspx.
54
“Hate Engulfs Christians in Pakistan,” New York Times, August 2, 2009,
http://www.nytimes.com/2009/08/03/world/asia/03pstan.html.
55
Human Rights Commission of Pakistan, State of Human Rights in 2006 (Lahore: Human
Rights Commission of Pakistan, January 2006), 141, http://www.hrcpweb.org/pdf/Archives%20Reports/AR2006.pdf.

A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT
56

PAKISTAN

19

Declan Walsh, “Pakistan Blames Islamists Linked to Al-Qaida for Attack on Christians,”
Guardian, August 3, 2009, http://www.guardian.co.uk/world/2009/aug/03/pakistan-christianattack-islamists-blamed;
“Bomb Attack on Shia March in Pakistani City of Karachi,” BBC, December 28, 2009,
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/8432409.stm.
57
Benedict Rogers and Joseph Laconte, “Blasphemy in Pakistan: The Law That Breeds Terror,”
Daily Standard (Weekly), April 2, 2008,
http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/015/016osxyq. asp?page=2
58
Asif Shahzad, “Militants Threaten Christian Man in Pakistan After His Acquittal in
Blasphemy Case,” Associated Press, January 27, 2005.
59
“Is There an End?” Dawn.
60
International Christian Concern, “Christian Cleared of Blasphemy Charges Fired from Job,
Facing Death Threats,” news release, February 22, 2008,
http://www.persecution.org/suffering/ICCnews/newsdetail.php?newscode=7202&title=christiancleared-of-blasphemy-charges-fired-from-job-facing-death-threats.
61
Massoud Ansari and Michael Hirst, “Pakistan’s Blasphemy Laws Used to Persecute NonMuslims,” Sunday Telegraph (London), June 25, 2006.
62
Christian Solidarity Worldwide, Briefing—Pakistan: A Submission to the United Nations
Human Rights Council Universal Periodic Review (Surrey, UK: Christian Solidarity Worldwide,
January 2008), available at
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRPKStakeholdersInfoS2.aspx.
63
“Christian Unexpectedly Acquitted of Blasphemy,” Compass Direct News.
64
Asian Human Rights Commission, “Pakistan: Torture of Two Men After Being Falsely
Charged under Blasphemy Law.”
65
USCIRF, “Pakistan,” in 2009 Annual Report.
66
International Humanist and Ethical Union, “Pakistani Blasphemy Law,” news release, May 4,
2005, http://www.iheu.org/node/1304.
67
“Pakistan Doctor on Trial for Blasphemy,” BBC, May 19, 2001,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/1339792.stm.
68
International Humanist and Ethical Union, “Dr. Younus Shaikh Free!” news release, January
23, 2004, http://www.iheu.org/node/85.
69
The Universal Declaration of Human Rights is available at
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml. The ICCPR is available at
http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm.
70
Karin Karlekar and others, eds., “Pakistan,” in Freedom of the Press 2010 (New York:
Freedom House; Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2010),
http://freedomhouse.org/template.cfm?page=16.
71
Amnesty International, “Pakistan: Fear for Safety/Prisoner of Conscience (POC), Mohammed
Younus Shaikh,” news release, August 19, 2005,
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA33/023/2005/en/dc8bb567-d4b7-11dd-8a23d58a49c0d652/asa330232005en.html; Human Rights Commission of Pakistan, State of Human
Rights in 2007 (Lahore: Human Rights Commission of Pakistan, March 2008), 82,
http://www.hrcp-web.org/pdf/Archives%20Reports/AR2007.pdf.
72
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Pakistan,” in 2004 Country Reports on
Human Rights Practices (Washington, DC: U.S. Department of State, February 2005),
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41743.htm.

A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT
73

PAKISTAN

20

Committee to Protect Journalists, “Journalist Sentenced to Life in Prison for Blasphemy,”
news release/letter to Pakistani prime minister, July 10, 2003, http://cpj.org/2003/07/journalistsentenced-to-life-in-prison-for-blasphe.php.
74
“Blasphemy Conviction: Journalist Assured of Legal Assistance,” Daily Times (Pakistan), July
11, 2003, http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=story_11-7-2003_pg7_32; Amnesty
International, “Pakistan: Further Information on Fear for safety,” news release, July 15, 2003,
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA33/007/2003/en/26af5df9-d6b3-11dd-ab95a13b602c0642/asa330072003en.html.
75
Pakistani Press Foundation, “Four Journalists Held Responsible for Publication of
Blasphemous Letter,” International Freedom of Expression eXchange (IFEX), March 9, 2001,
http://www.ifex.org/pakistan/2001/03/12/four_journalists_held_responsible/.
76
Amnesty International expressed serious concerns about the fairness of Mohsin’s trial. The
High Court and the District Court Bar Associations reportedly passed resolutions stating that
their members would not defend any of the accused individuals, and Mohsin had to be
represented by a junior attorney. See Amnesty International, “Pakistan: Further Information on
Fear for Safety.”
77
“Pakistan Blocks YouTube Over ‘Blasphemous’ Material,” Dawn, May 20, 2010,
http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/03-pakistanblocks-youtube-over-blasphemous-material-ss-01.
78
Ibid.; “Pakistani Court Orders Facebook Blocked in Prophet Row,” BBC, May 19, 2010,
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/8691406.stm.
79
Mohammed Ali Jinnah, “Mr. Jinnah’s Presidential Address to the Constituent Assembly of
Pakistan, August 11, 1947,” Pakistani.org,
http://www.pakistani.org/pakistan/legislation/constituent_address_11aug1947.html.
80
“Pakistani Court Sentences First Muslim to Death for Blasphemy,” Associated Press,
September 10, 1998.
81
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Pakistan,” in 1999 Country Reports on
Human Rights Practices (Washington, DC: U.S. Department of State, February 2000),
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/1999/441.htm.
82
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Pakistan,” in International Religious
Freedom Report 2004, (Washington, DC: U.S. Department of State, 2004),
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2004/35519.htm.
83
Zaffar Abbas, “Pakistani ‘Prophet’ Sentenced to Death,” BBC, August 5, 2000,
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/867449.stm.
84
“Is There an End?” Dawn.
85
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Pakistan,” in 2009 Country Reports on
Human Rights Practices.
86
Human Rights Watch, “Pakistan: Pandering to Extremists Fuels Persecution of Ahmadis,”
news release, May 6, 2007, http://www.hrw.org/en/news/2007/05/05/pakistan-panderingextremists-fuels-persecution-ahmadis.
87
Dard v. Pakistan, No. 149/89, (Sup. Ct. of Pak., July 3, 1993), as cited in Forte, “Apostasy and
Blasphemy in Pakistan.”
88
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Pakistan,” in International Religious
Freedom Report 2009.
89
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Pakistan,” in 2009 Country Reports on
Human Rights Practices.

A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT
90

PAKISTAN

21

“State of the Judiciary,” Daily Times.
“Is There an End?” Dawn.
92
UN Working Group on Arbitrary Detention, “Opinion No. 25/2001 (Pakistan),” in Opinions
Adopted by the Working Group on Arbitrary Detention (E/CN.4/2003/8/Add.1), 22, available at
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=117.
93
Shea, “Testimony of Nina Shea.”
94
Akbar S. Ahmed, “Pakistan’s Blasphemy Law: Words Fail Me,” Washington Post, May 19,
2002, http://www.washingtonpost.com/ac2/wpdyn?pagename=article&node=&contentId=A36108-2002May17&notFound=true.
95
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Pakistan,” in 2009 Country Reports on
Human Rights Practices.
96
“Bail Denied to Christian Activist for His Own Safety, Judge Also Under Fire,” Compass
News Direct, May 6, 2009, available at http://www.religionnewsblog.com/23451/muslimlawyer-threatens-christian.
97
This case is also an example of harassment and intimidation by religious extremists.
According to one report, the prosecuting lawyer stated, “If the judge does not punish Aleem
according to the law, then [we] will kill him ourselves.” The judge’s decision was reportedly
heavily influenced by these threats. See “Bail Denied to Christian Activist for His Own Safety,
Judge Also Under Fire,” Compass News Direct; Bureau of Democracy, Human Rights, and
Labor, “Pakistan,” in 2009 Country Reports on Human Rights Practices.
98
See Hector Aleem’s blog, maintained by his daughter Mehwish Aleem, at
http://hectoraleem.blogspot.com.
99
USCIRF, “Pakistan,” in 2008 Annual Report (Washington, DC: USCIRF, May 2008),
http://www.uscirf.gov/images/AR2008/pakistan.pdf.
100
Christian Solidarity Worldwide, Briefing—Pakistan.
101
M. Younas Shaikh, “Living Among the Believers,” International Humanist and Ethical
Union, November 28, 2001, http://www.iheu.org/node/1166.
102
Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, “Pakistan,” in 2007 Country Reports on
Human Rights Practices.
103
“Is There an End?” Dawn; Christian Solidarity Worldwide, Briefing—Pakistan.
104
“Is There an End?” Dawn; Franciscans International, “Blasphemy Laws Claim More Victims
in Pakistan,” news release, no date, http://www.franciscansinternational.org/node/3006.
105
Ayub Masih, “Death Sentence: Ayub Masih,” Jubilee Campaign, no date,
http://www.jubileecampaign.co.uk/features/just-right/155-death-sentence-ayub-masih.
106
UN Working Group on Arbitrary Detention, “Opinion No. 25/2001 (Pakistan).”
107
Ibid.
108
Ibid.
109
M. Younas Shaikh, “Living Among the Believers.”
110
International Humanist and Ethical Union, “Younus Shaikh Free!” news release, January 23,
2004, http://www.iheu.org/node/271.
111
“Christians Unexpectedly Acquitted of Blasphemy,” Compass News Direct.
112
Human Rights Watch, “Pakistan,” in 2009 World Report (New York: Human Rights Watch,
January 2010), http://www.hrw.org/en/node/87399.
113
Raza, “The Unholy War.”
91

A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT

PAKISTAN

22

114

Tariq Saeed, “Seven Burnt Alive in Gojra Violence,” Dawn, August 2, 2009,
http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/06-sixchristians-die-in-riots-with-muslims-rs-05.
115
Asma Jahangir, “Gojra Admin Knew About Pre-Planned Attacks,” Human Rights
Commission of Pakistan, August 4, 2009, http://www.hrcp-web.org/showprel.asp?id=83;
Nirupama Subramanian, “Communal Clashes: Focus on Blasphemy Laws in Pakistan,” The
Hindu, August 6, 2009.
116
Jahangir, “Gojra Admin Knew About Pre-Planned Attacks.”
117
Ibid.
118
“Gojra Report Proposes Amending Blasphemy Laws,” Daily Times (Pakistan), December 7,
2009, http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2009\12\07\story_7-12-2009_pg7_3.
119
Shea, “Testimony of Nina Shea.”
120
Fareed Khan, “Faisalabad, Young Christian Sentenced to Life Imprisonment for Blasphemy,”
AsiaNews.it, January 18, 2010, http://www.asianews.it/news-en/Faisalabad,-young-Christiansentenced-to-life-imprisonment-for-blasphemy-17374.html#.
121
Imran Ayub, “Factory Worker Lynched for ‘Blasphemy,’” Dawn, April 9, 2008,
http://www.dawn.com/2008/04/09/top8.htm.
122
Qaiser Felix, “Killed for ‘Blasphemy,’ Now His Family Is at Risk,” AsiaNews.it, April 28,
2008, http://www.asianews.it/index.php?l=en&art=12121&geo=2&size=A.
123
Shea, “Testimony of Nina Shea.”
124

Ghulam Mohiuddin, “Clashes in Faisalabad as ‘Blasphemers’ Shot Dead,” Express Tribune, July 20,
2010, http://tribune.com.pk/story/29024/clashes-in-faisalabad-as%E2%80%98blasphemers%E2%80%99-shot-dead/; “Two Christians Killed Outside Court Over
‘Blasphemy,’” Daily Times, July 20, 2010,
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2010\07\20\story_20-7-2010_pg1_4.
125

Muhammad Saleem, “Blasphemy Accused Killed on Court Premises,” Dawn, July 20, 2010,
http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/twobrothers-killed-for-alleged-blasphemy-jd-01.
126
“Pakistan: Alleged Suicide of Christian Boy Condemned,” Daily Pak Banker, published in
Hindustan Times, August 17, 2009.
127
Waqar Gillani and Sabrina Tavernise, “Pakistan Rights Group Seeks Answers on Christian’s
Death,” New York Times, September 16, 2009,
http://www.nytimes.com/2009/09/17/world/asia/17pstan.html.
128
Ibid.; “Christian Held for Blasphemy Dies in Pakistan Custody: Officials,” Agence FrancePresse, September 15, 2009.
129
Asian Human Rights Commission, “Pakistan: Torture of Two Men After Being Falsely
Charged under Blasphemy Law,”
130
M. Younus Shaikh, “Blasphemy—My Journey through Hell,” Mukto-Mona, no date,
http://www.mukto-mona.com/Articles/Younus_Sheikh/blasphemy.htm.
131
Shea, “Testimony of Nina Shea.”
132
European Court of Human Rights, Soering v. UK, App No. 14038/88, July 7, 1989,
http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc/.

پولينڈ
تعارف
پولينڈ کا آئين حاالنکہ آزادئ اظہار کی ضمانت ديتا ہے اور حکومت نے زياده تر اس حق کو برقرار رکھا ہے ،ليکن اس
بنيادی حق پر کچھ قانونی پابندياں بھی ہيں۔ ان قوانين کے عالوه ،جو سرکاری شخصيات کو بدنام کرنے اور انکی
تحريری ہتک ع ّزت کو ممنوع قرار ديتے ہيں ،تعذيری ضابطہ کی دفعہ  196کے تحت بھی کچھ تحديدات عائد ہوتی ہيں
جنکے تحت مذہبی جذبات اور احساسات کو مجروح کرنے والی حرکات پر پابندی ہے۔ حاليہ برسوں مں آرٹيکل  196کے
تحت بہت سے الزامات لگائے گئے اور کئی تحقيقات ہوئيں۔ حاالنکہ اس طرح کے واقعات بہت ہی شاذ و نادر رہے ہيں،
ليکن ان ميں سے زياده تر کی شروعات قدامت پر ،کيتھولک نظريات رکھنے والی سياسی پارٹيوں يا گروپوں کے ممبران
کے ذريعہ کی گئی اور انکا نشانہ مصنّفين ،موسيقار اور دوسرے فنکار رہے ہيں۔۔
جہاں تک مذہب کا تعلّق ہے ،پولينڈ کی آبادی قريب قريب ايک جيسی ہی ہے ،کيونکہ ملک کی  38ملين کی آبادی ميں
رومن کيتھولکوں کا حصّہ  94فی صد ہے۔ باقی بچے  6فيصد حصّہ ميں دوسرے چھوٹے عيسائی گروپ شامل ہيں جن
ميں آرتھوڈوکس عيسائی ،يونانی کيتھولکس ،مختلف پروٹيسٹينٹ فرقے ،جی اوواس وٹنيسيس ،اور مارياوائٹس
 Marivavitesشامل ہيں۔ يہودی تنظيموں کا اندازه ہے کہ يہوديوں کی تعداد  30،000سے  40،000کے بيچ ہے اور
مسلم تنظيموں کا اندازه ہے کہ مسلمانوں کی تعداد قريب  25،000ہے1۔

پس منظر
موجوده دور ميں پولينڈ کے اندر آزادئ اظہار اور کيتھولک چرچ کے مقام پر پولينڈ کی 20ويں صدی کی تاريخ نے بہت
گہرا اثر ڈاال ہے اس ميں دوسری چنگ عظيم کے بعد کميونسٹوں کی چار دہائی کی حکمرانی بھی شامل ہے۔ 18ويں
صدی کے اختتام پر ،آس پاس کی بادشاہتوں سے الگ کردئے جانے کے بعد ،پولينڈ پہلی جنگی عظيم کے بعد ايک آزاد
رياست کی حيثيت سے بحال کرديا گيا تھا.2۔ تاہم  1939ميں ملک کو اس وقت پھر سے تقسيم کا سامنا کرنا پﮍا ،جب نازی
جرمنی اور سويٹ يونين نے بالتّرتيت مغربی اور مشرقی يورپ پر قبصہ کرليا۔ جنگ عظيم دوم کے دوران ،نازی افواج
,3کے ذريعہ ہزاروں پولش يہوديوں کا منظّم قتل کيا گيا اور جرمنوں و سويٹوں دونوں نے ملک کی نمائندگی کرنے والے
سياسی ،فوجی ،مذہبی ،اور دانشور اعلی طبقہ کے ہزاروں پولش باشندوں کا صفايا کرديا۔ الکھوں دوسرے لوگوں کو
انکی جگہوں سے بے دخل کرديا گيا اور اور انھيں مزدور کيمپوں ميں بھيج ديا گيا يا پھر جنگ اور قبضوں کے دوران
انکو مار ڈاال گيا1۔ جنگ کے خاتمہ ہونے تک پولينڈ کی سرحديں اور آبادی بالکل تبديل ہوچکی تھی اور اس ميں اسکی
سابقہ نسلی اور مذہبی رنگارنگی يا تو ختم ہوچکی تھی يا بہت تھوڑی ہی باقی بچی تھی۔
 1945ميں ،سويٹ يونين کی ماتحتی ميں ،پولينڈ کی سمی آزادی بحال کردی گئی اور  1947ميں سويٹ يونين کے کرائے
ہوئے انتخابات ميں کميونسٹ گروہوں نے اقتدار پر قبضہ کرليا5۔ اگلی چار دہائيوں تک ،ملک پر پولش يوانئٹيڈ ورکرس
پارٹی کی حکمرانی رہی ،جس نے اظہار کی آزادی اور دوسرے بنيادی حقوق پر کﮍی پابندی عائد کی۔  1989ميں
کميونسٹ حکمرانی کا خاتمہ جس جمھوری تحريک نے کيا اسکی قيادت سوليڈيرٹی ليبر آرگنائزيشن کررہی تھی ،ليکن
کيتھولک چرچ نے اس ميں ايک بہت ہی اہم کردار ادا کيا تھا۔
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کيتھوليسزم اگرچہ پولينڈ کا سرکاری مذہب نہيں ہے ،ليکن ملک کی تاريخ ميں مختلف موقعوں پر اسے وہی مقام حاصل
رہا ہے ،اور غير ملکی غلبوں کے دوران ،اس نے پولينڈ کی قومی پہچان کے ايک اہم حصّہ کی نمائندگی کی ہے6۔ آج
چرچ کے ساتھ حکومت کے تعلّقات ويٹيکان کے ساتھ ہوئے ايک معاہده کی بنياد پر طے کئے جاتے ہيں ،اس معاہده کی
گنجائش آئين کی دفعہ  25کے تحت رکھی گئی ہے۔7۔ آرٹيکل  25ميں يہ بھی ضمانت دی گئی ہے کہ دوسرے مذہبی
گروپوں کو بھی يکساں حقوق حاصل ہونگے۔ اس ميں يہ بھی کہا گيا ہے کہ اس طرح کے گروہوں اور حکومت کے
بيچ تعلّقات کا تعيّن الگ الگ قانونوں کے مطابق طے کيا جائگا8۔ اس وقت ايسے قريب  15مذہبی گروپ ہيں جنکے مقام
کی قانون کے اندر وضاحت کی گئی ہے اور اسے بيان کيا گيا ہے ،ليکن دوسرے درجنوں گروپوں کے حقوق کو بھی
برقرار رکھا گيا ہے۔9۔ يو ايس اسٹيٹ ڈيپارٹمينٹ کی رپورٹ ميں کہا گيا ہے کہ اپنے لوگوں کا انتخاب کرنے يا انھيں
مختلف فرائض کی انجام دہی کے لئے رکھنے کے لئے ،اپنی عبادت گاہوں کے رکھ رکھاؤ کے لئے ،يا عبادی کرنے کی
اپنی استطاعت کے معاملہ ميں حکومت کی طرف سے مذہبی گروپوں پر نہ تو کسی طرح کی پابندی عائد کی جاتی ہے
اور نہ ہی ان ميں کوئی مداخلت کی جاتی ہے10۔ آرٹيکل  25خاص طور پر پولش ح ّکام کے لئے يہ الزمی قرار ديتا ہے
کہ وه ذاتی عقيده کے معاملہ ميں ،وه چاہے مذہبی ہو يا سياسی ،يا زندگی کے بارے ميں لوگوں کے شخصی نقطہ نظر
کے بارے ميں ،غير جانبدار رہينگے11۔
ان سبھی قانونی گنجائشوں کے باوجود بھی ،کيتھولک پادريوں اور کارکنوں کو پولينڈ کے اندر قابل ذکر سماجی اور
سياسی طاقت اور اختيار حاصل ہے ،اور پولينڈ کے تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل  196کے تحت الئے گئے مذہبی توہين
کے معامالت انھيں عوامی دائره کے اندر اپنے اقتدار کو اور مضبوط کرنے کا ايک اہم ذريعہ فراہم کرتے ہيں۔

مذہبی توہين کا قانون
پولينڈ کا مذہبی توہين قانون تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل  196کے تحت آتا ہے ،اور اس ميں کہا گيا ہے کہ "کوئی بھی
ايسا شخص جسے عوام کے بيچ کسی بھی مذہبی مقام يا مذہبی شئی کی بہتان طرازی کے ذريعہ مذہبی جذبات کو مجروح
کرنے کا مجرم پايا گيا ،ايسے شخص پر جرمانہ عائد کيا جائگا ،اسکی آزادی پر پابندی عائد کی جائگی ،يا اسے زياده
سے زياده دو سال قيد کی سزا ہوسکتی ہے۔"12۔ اس دفعہ ميں اصل توجّہ چونکہ مذہبی نظريات ،شخصيات يا ذات باری
تعالی کے مقابلہ ميں مذہبی مقام يا مذہبی شئی پر مرکوز کی گئی ہے اسی وجہ سے آرٹيکل  196کے تحت درج کئے
گئے زياده تر معامالت کا تعلّق آرٹ کی مختلف شکلوں ميں استعمال کی گئی مذہبی عالمتوں کے استعمال سے ہے۔ تاہم
اس قانون کا اثر بھی بالکل ويسا ہی ہے جيسا کہ مذہبی توہين کے باقی دوسرے قوانين سے ہوتا ہے ،يعنی اس کی وجہ
سے آزادئ اظہار پر غير مناسب تحديدات عائد ہوتی ہيں اور اسکی وجہ سے خودساختہ-پابندی کی حوصلہ افزائی ہوتی
ہے۔
دی ليگ آف پولش فيمليس ) (LPRجو دائيں-بازو کی ايک چھوٹی اور کيتھولک سوج رکھنے والی سياسی پارٹی ہے اور
جو  2007کے پچھلے انتخابات ميں پارليمانی نمائندگی سے محروم ہوگئی تھی ،اس پارٹی نے آرٹيکل  196کے تحت بہت
سارے مشھور ترين معاملوں اور تحقيقاتوں کی شروعات کی تھی۔ مثال کے طور پر  2004،ميں LPR ،نے نارويجين
آرٹسٹ بوری پر يہ الزام لگايا کہ انھوں نے زاشيٹرا گيلری ميں نمائش کے لئے رکھے گئے اپنے ايک فن پاره کے ذريعہ
مذہبی توہين کی ہے اور مذہبی جذبات کو مجروح کيا ہے13۔ اس مجسّمہ ميں مبيّنہ طور پر يسوع کی دو چھوٹی چھوٹی
مورتياں تھيں ،ان ميں سے ايک اپنے ہاتھ سے نامردی کی طرف اشاره کررہی تھی ،جو کنواری مريم کے ٹوٹے ہوئے
بت کے برابر ميں رکھی ہوئی تھی۔  LPRکے اس وقت کے نائب صدر سلويسٹر کرشز کا يہ کہتے ہوئے حوالہ ديا گيا تھا
کہ "يہ ناقابل قبول ہے کہ ہمارے يقين کے کسی جزء کا ،جو ہماری روايت کا ايک حصّہ ہے ،مذاق اڑايا جائے۔ انھوں
نے مبيّنہ طور پر يہ دھمکی بھی دی کہ اکر يہ مورتياں نمائش ميں سے نہ ہٹائی گئيں تو وه اس گيلری کے ڈائريکٹروں
کے خالف دفعہ  196کے تحت مقدمہ قائم کرينگے14۔
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بين االقوامی قانون سے عدم مطابقت
پولينڈ کے مذہبی توہين کے قانون کا ايک بہت بﮍا ح ّ
صہ صرف اس وجہ سے آزادئ اظہار کے بين االقوامی معياروں
سے متصادم ہے کيونکہ اس ميں استعمال کئے گئے الفاظ مبھم ہيں اور اس ميں "مذہبی جذبات کو مجروح کرنے" کی کم
سے کم قانونی حد کی وضاحت نہيں کی گئی ہے۔ جيسا کہ کونسل اور يورپس وينس کميشن کے ايک ممبر کا تبصره تھا
کہ" ،کسی مخصوص چرچ يا عقيدے کے مختلف افراد کے مذہبی احساسات ايک دوسرے سے بہت مختلف ہوتے ہيں"۔
سوال يہ ہے کہ :کس کے مذہبی احساسات کی سطح کو ہم ايک اوسط سطح مان کر چليں – بنياد پرستوں کے کسی گروپ
کے احساسات کو معياری مانيں يا پر برداشت کرنے والے گروپوں کے احساسات کو؟"۔ تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل 196
کے تحت کسی بھی مبيّنہ جرم کی تحقيقات کرنے کا فيصلہ پراسکيوٹر کی صوابديد پر منحصر ہوتا ہے۔ حاالنکہ قانون
کے تحت اس کے لئے کم سم کم دو متائثّرين کا ہونا ضروری ہے ليکن اسکے لئے يہ ضروری نہيں ہے کہ کوئي افراد
اس کی شکايت درج کريں15۔ عمال ايسا دکھائی ديتا ہے کہ يہ قانون ذياده تر قدامت پرست کيتھولکوں کے کہنے پر
استعمال ميں اليا جاتا ہے۔ کل مال کر ايسے واقعات بہت تھوڑے ہيں ،اور ايسے معامالت ميں زياده تر لوگوں کو قانونی
لﮍائی کے مزيد آگے جانے پر بری کرديا گيا ہے۔ ليکن پھر بھی ايسے معامالت ميں کی جانے والی قانونی چاره جوئی
ايک ہ ّمت شکن روک کا کام ديتی ہے اور اس سے لوگوں خاص طور پر فنکاروں کو اپنے اوپر خود سے الگو کی ہوئی
پابندياں عائد کرلينے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
انسانی حقوق کے بہت سے عالقائی اور بين االقوامی معاہدوں ميں پولينڈ بھی ايک فريق ہے ،جس ميں شہری اور سياسی
حقوق کا بين االقوامی عہد ) ،(ICCPRيورپين کنوينشن آن ہيومن رائٹس ،سبھی طرح کے نسلی امتياز کے خاتمہ کے
لئے بين االقوامی عہد ) ،(ICERDاور عورتوں کے خالف سبھی طرح کے امتياز کے خاتمہ کے لئے بين االقوامی عہد
) (CEDAWشامل ہيں۔ پولينڈ کے اپنے خود کے آئين کے عالوه ،يہ سبھی قوانين پولينڈ کے لئے يہ الزمی قرار ديتے
ہيں کہ وه نظريہ اور رائے کی آزادی کا تحفّظ کرے اور اسے برقرار رکھے۔

انسانی حقوق سے استفاده پر ان قوانين کا اثر
پولينڈ کے مذہبی توہين کے قانون کا نفاذ اور فوجداری تحقيقات سے پيدا ہونے والی تہديدات کا خطره ،آزادئ اظہار سے
استفاده کرنے کی فرد کی صالحيت کو متائثّر کرتے دکھائی ديتے ہيں۔ اسکے عالوه ،اس قانون ميں تحفّظ دينے کے لئے
کسی مخصوص مذہب کا انتخاب نہيں کيا گيا ہے ،ليکن عمال اسکا استعمال صرف انھی معامالت کی تحقيقات کرنے يا
مقدمہ چالنے کے لئے کيا جاتا ہے جنکے بارے ميں يہ خيال کيا جاتا ہے کہ ان سے عيسائيوں کی مذہبی عالمات کی
توہين ہوئی ہے۔ تاہم ايسا نہيں دکھائی ديتا ہے کہ آرٹيکل  196کسی اور شکل ميں انسانی حقوق سے استفاده کو متائثّر
کرتا ہے۔

اظہار کی آزادی
پچھلی دہائی کے دوران پولينڈ ميں مبيّنہ طور پر مذہبی توہين کے بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے ہيں۔ حاالنکہ ان ميں
سے سبھی تحقيقاتوں کے نتيجہ ميں آرٹيکل  196کے تحت قانونی کاروائی نہيں کی گئی ،ليکن ان کی وجہ سے اظہار کی
آزادی پر منفی اثرات مرتّب ہوئے ،کيونکہ انکی وجہ سے لوگوں – خاص طور پر فنکاروں ،مصنّفوں ،مجسّمہ سازوں،
ناشروں اور تخليقی ميدانوں ميں کام کرنے والے دوسرے لوگ قانونی جھگﮍوں سے بچنے کے لئے اپنے کام پر
خودساختہ پابندياں عائد کرنے کے لئے مجبور ہوجاتے ہيں۔
اس سلسلہ کا ايک شروعاتی معاملہ کميونسٹوں کے اقتدار کے خاتمہ کے چند سال بعد ہی رونما ہوا تھا جس ميں پولينڈ
کے ہفتہ وار  Wprostکے کور پر ايک تصوير چھپی ہوئي تھی جس ميں کنواری مريم اور يسوع مسيح کو گيس ماسک
پہنے ہوئے دکھايا گيا تھا16۔ پراسکيوٹروں نے اگست  1994ميں اس سلسلہ ميں چھان بين کی شروعات کی اور انھوں
نے مبيّنہ طور پر ماہرين سے بھی مشوره کيا تھا تاکہ يہ پتہ کيا جاسکے کہ کيا وه تصوير احساسات کو واقعی مجروح
کرنے والی تھی۔17۔ يہ چھان بين اسی سال اکتوبر ميں ختم کردی گئی18۔
آرٹيکل  196کے تحت قانونی کاروائی کا ايک اور اہم معاملہ  2002ميں پولش آرٹسٹ ڈوروٹا نزنالسکا کا ہے۔ ان پر
گڈانس کی ايک گيلری ميں نمائش کے لئے رکھے گئے ايک فن پاره کے ذريعہ ،جسکا عنوان تھا  ،passionمذہب کی

4

POLAND

A FREEDOM HOUSE SPECIAL REPORT

توہين کا الزام لگايا گيا تھا۔  LPRکے ليڈر روبرٹ اسٹراک اور ايک قانون ساز گرٹروڈا زومسکا نے اس فن پاره کو
ديکھنے کے بعد شکايت درج کی تھی ،اس فنکاره ميں ايک فوٹوگراف بھی شامل تھا جس ميں مردانہ عضوء تناسل کو
صليب سے جوڑ کر دکھايا گيا تھا19۔ گڈانس کے جج ٹومسز زيلنسکی نے نزنالنسکا کو مذہبی احساسات کو مجروح
کرنے کا خطاکار پايا اور انھيں چھ ماه تک لوگوں کے بيچ جاکر عوامی خدمت کرنے کی سزا دی ،اور انکی آزادی کو
محدود کرديا۔20۔ اس کيس کے پراسکيوٹر نے عدالت سے صرف جرمانہ عائد کرنے کے لئے کہا تھا ليکن زيلنسکی نے
زياده سخت سزا کا انتخاب کيا21۔ اس فيصلہ پر اپنی ناراضگی اور حيرت کا اظہار نزنالسکا نے يہ کہتے ہوئے کيا ،يہ
ميرے لئے ايک صرمہ ہے ،اتنی بﮍی سزا۔۔۔۔۔۔ ايک فنکار کے کام کے بارے ميں يہ عدالت بالکل ہی غير معروضی
ہے"22۔ کچھ پولش باشندے ،جن ميں زياده تر آرٹسٹ تھے اور ان ميں پارليمنٹ کے ايک ممبر بھی تھے ،ان شکايتوں،
قانونی کاروائيوں اور فيصلہ سے انتھائی فکرمند تھے۔ بہت سے فنکاروں نے  LPRپر يہ الزام عائد کيا کہ وه مذہبی
رياست کی ايک نظرياتی شکل کو لوگوں پر اوپر سے تھوپنا چاہتی ہے23۔ پولينڈ کی پارليمنٹ کے ايوان زيريں ،سيجم
) (Sejmکے اس وقت کے اسپيکر ماريک بوروسکی نے مبيّنہ طور پر نزنالسکا سے کہا تھا کہ وه اگرچہ انکے نظريات
سے اتّفاق نہيں کرتے ليکن وه پھر بھی وه اس بات کو يقينی بنانے کی کوشش کرينگے کہ وه انکا اظہار آزادی سے
کرسکيں24۔ اپنے آپکو مجرم قرار دئے جانے کے خالف نزنالسکا نے اپيل کی اور جزوی طور پر انھوں نے يہ دليل بھی
دی کہ اپنے اس فنکاره کے ذريعہ انکا اراده کسی کو تکليف پہنچانے کا نہيں تھا بلکہ انکا مقصد مردوں ميں ورزش اور
جسم بنانے کے معاملہ ميں زيادتی پر تنقيد کرنا تھا۔ جون  2009ميں انھيں باآلخر بری کرديا گيا25۔
 2004ميں ،ناروے کے ايک بھاری دھاتوں سے موسيقی پيدا کرنے والے بينڈ گورگوتھ کے ذريعہ آرٹيکل  196کی
ممکنہ خالف ورزی کے سلسلہ ميں ايک چھان بين شروع کی گئی۔ اس تفتيش کی توجّہ کراکو ميں ہونے والے ايک
پروگرام کے دوران اسٹيج پر کی گئی سجاوٹ پر تھی ،جس ميں ايک برہنہ عورت کو خون سے ڈھکا ہوا اور صليب سے
بندھا ہوا دکھا گيا تھا26۔ پراسکيوٹر کے دفتر نے باآلخر  2006ميں يہ چھان بين بند کردی اور اس بينڈ کے ممبران کے
خالف کسی طرح کے الزامات عائد نہيں کئے گئے۔ تاہم پولينڈ کے اندر اس بينڈ کے ايجينٹ اور منتظم ٹومسز زيوبنسکی
پر اس واقعہ ميں شريک ہونے کے لئے اور اس بنياد پر  10،000زلوٹی )يو ايس  ($3000کا جرمانہ لگايا گيا کہ وه
پولينڈ کے قوانين کو جانتے تھے اور انھيں اس پروگرام کو آگے بﮍھنے سے روکنا چاہئے تھا27۔ اسکے عالوه،
تفتيشکاروں نے مبيّنہ طور پر کراکو کے اندر کيتھولک مذہبی ماہرين سے بھی مشوره کيا ،جنکا ماننا تھا کہ اسٹيج پر کی
گئی سجاوٹ سے عيسائيوں کے مذہبی احساسات مجروح ہوئے تھے۔
 2008ميں اسی طرح کا ايک اور واقعہ آدم ڈارسکی کا ہے ،جو بھاری دھاتوں سے موسيقی پيدا کرنے والے بينڈ
 Behemothکے نماياں گلوکار تھے ،انکا مبيّنہ جرم يہ تھا کہ انھوں نے ستمبر  2007ميں گڈنيا ميں ہونے والے ايک
اسٹيج پروگرام کے دوران بائبل کو جاليا تھا اور اسے پھاڑ کر پھينک ديا تھا اور کيتھولک مذہب کو "اس سيّارے کا سب
سے بﮍا قاتل فرقہ" قرار ديا تھا28۔ پولش کميٹی فار دی ڈيفينس آف پولش کميٹی کے چئرمين رسزارڈ نوواک کے ذريعہ
مبيّنہ طور پر پراسکيوٹر کے دفتر ميں ايک شکايت درج کی گئی ،اس تنظيم نے عيسائی قدروں کے دفاع اور انھيں
برقرار رکھنے کے لئے خود کو وقف کيا ہوا ہے29۔ فروری  2008ميں شروع کی گئی ايک تحقيقات کے دوران،
پراسکيوٹروں نے جيجی ايلونين يونورسٹی کے ماہرين سے مشوره کيا جنکی دليل تھی کہ "بائبل کا ہر نسخہ مذہبی عبادت
کا مستحق ہے" ،اور اس وجہ سے آرٹيکل  196کی خالف ورزی واقع ہوئی تھی30۔ پولش قانون کے تحت چونکہ کسی
بھی طرح کی قانونی کاروائی کو آگے بﮍھانے کے لئے کم سے کم دو شکايت کنندوں يا متائثّرين کا ہونا ضروری ہے،
جبکہ اس معاملہ ميں شکايت کے لئے سامنے آنے واال واحد شکايت کننده يا متائثّره فرد نوواک ہی تھے ،اس چھان بين کو
بند کرديا گيا۔ جنوری  2010ميں يہ کيس اس وقت دوباره پھر سے شروع کيا گيا جب ايک اہم قدامت پرست پارٹی قانون
اور انصاف ) (PiSکے چار ممبران نے  2007کے اس واقعہ کے لئے ڈارسکی کے خالف ايک شکايت درج کی31۔ مئی
 2010ميں پراسکيوٹر کے دفتر نے مبيّنہ طور پر انھيں ماخوذ کئے جانے کی درخواست دی ،ليکن بينڈ کے مطابق ،گڈنيا
کی ايک عدالت نے  28جون کو اس کيس کو برخاست کرديا اور يہ نتيجہ نکاال کہ ڈارسکی کے کاموں سے آرٹيکل 196
کے تحت کسی طرح کا کوئی جرم سرزد نہيں ہوا32۔
ايک دوسرے معاملہ ميں جو ابھی بھی چل رہا ہے ،ڈوڈا کے نام سے جانی جانے والی پولش پاپ اسٹار ڈوروٹا
ريبزيوسکا پر اپريل  2010ميں آرٹيکل  196کی خالف ورزی کا الزام عائد کيا گيا کيونکہ انھوں نے  2009ميں دئے
اپنے ايک انٹرويو ميں کہا تھا کہ وه بائبل کے مقابلہ ڈائناسور ميں اس لئے زياده يقين رکھتی ہيں کيونکہ انکے مطابق
"کسی ايسی چيز ميں يقين کرنا بہت ہی مشکل ہے جسے لکھنے والے لوگ خوب شراب نوشی کيا کرتے تھے اور جﮍی
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بوٹيوں سے بنے سگريٹ پيا کرتے تھے"33۔ اس معاملہ ميں بھی شکايتيں مبيّنہ طور پر کيتھولک گروپوں کے ذريعہ
درج کرائی گئی تھيں۔ اخبارات ميں نوويک کا يہ حوالہ چھپا تھا کہ "ميرا ماننا ہے کہ انھوں نے ايک جرم کا ارتکاب کيا
ہے اور يہوديوں و عيسائيوں دونوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کيا ہے۔"34۔ اگست  2009ميں پراسکيوٹر کے وارسا
کے دفتر نے اس دليل کے ساتھ تحقيقات شروع کرنے سے منع کرديا کہ گلوکار کے بيان سے مذہبی احساسات کے خالف
کسی طرح کا جرم نہيں بنتا۔ تاہم قدامت پرست گروپوں کی طرف سے پﮍنے والے دباؤ کی وجہ سے  2010ميں ماخوذ
کئے جانے کے لئے اپنی رپورٹ داخل کرنے سے پہلے پراسکيوٹروں نے سکيولر اور مذہبی ماہرين لسانيات سے بات
چيت کی تھی۔35۔

نتيجہ
تعذيری ضابطہ کے آرٹيکل  196کے تحت مذہبی توہين کے لئے کی جانے والی قانونی کاروائياں اگرچہ بہت ہی شاذ و
نادر ہيں اور ان ميں عام طور پر براءت ثابت ہوجاتی ہے ،ليکن اسکے باوجود اظہار کی آزادی پر اس سے غير مناسب
تحديدات عائد ہوتی ہيں۔ لمبی م ّدت تک چلنے والے قانونی کيسوں اور ممکنہ طور پر مجرمانہ سزا کے خطره کی وجہ
سے فنکاروں ،مصنّفوں ،ناشروں اور دوسرے لوگوں کو يہ حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ وه اپنے آپ پر خودساختہ پابندياں
عائد کريں۔ اسکے عالوه ،شکايت درج کرنے کا نظام اور مبھم الفاظ ميں بيان کئے گئے قوانين کی حديں طے کرنے کے
لئے مذہبی ماہرين اور دوسرے ماہرين کے ساتھ صالح و مشوره کرنے کے پراسکيوٹر کے طريقئہ کار سے پورے
معاشره پر چند لوگوں کے ذاتی نظريات مؤثّر طور پر الگو ہوتے ہيں۔ درين اثنا ،ايسا نہيں لگتا ہے کہ آرٹيکل  196کے
استعمال سے انسانی حقوق کی کوئی بہت زياده خالف ورزياں واقع ہوئی ہيں ،جسکا مطلب صاف طور پر يہ نکلتا ہے کہ
پولينڈ کے مذہبی توہين کے قانون اس مطالعہ ميں جائزه لئے جانے والے دوسرے ممالک کے مقابلہ ميں بہت ہی محدود
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