
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 یو تورک خبرلر  جانیآذربا]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٧ ید ٢١] ٢٠١٩ هیژانو ١١ ]تاریخ:[

 

 یمیقربان عظ – یمذهب یها تیو اقل رانیا یاسالم یجمهور نیدر قوان یتعارضات حقوق

  کیاز اتباع  یگروه  تیگونه است. اقل نیبد تیجامع اقل فی، تعر تیمختلف صورت گرفته از اقل فیرغم تعار یعل

تعداد کمترند و قدرت  ثیمردم متفاوت بوده و از ح ریاز سا یو مذهب ی، زبان ی و نژاد  یکشور که از لحاظ مل

شود  یم میدو قسم داراال اسالم و دار الکفر تقس بهجهان  ت،یاز اقل یاسالم فیحکومت را در دست ندارند. اما در تعر

  یدر آن جار  یماسال نیشود که قوان یاطالق م یحکومت اسالم طرهیتحت س یها نیسرزم یکه داراال اسالم به تمام

مسلمانان   ری. در هر صورت غستیمالک ن نیبودن مسلمانان در آن سرزم تیاقل ایو  تیاکثر فیتعر نیباشد. در ا یم

 (١) .خواهند بود یحکومت اسالم نیخواهند شد و تابع قوان محسوب تیاقل

 تیحقوق اقل یریباشد. الزم است به روند شکل گ یم یمذهب یها تیمقاله حاضر در مورد حقوق اقل نکهیتوجه به ا با

 .میندازیگذرا ب یها نگاه

بوده است.  ینید یها تیها مربوط به حقوق اقل تیاز اقل تیدر مورد حما ونیدر دوره رفرماس یحقوق ماتیتنظ نیاول

اتباع خود در   نید نییها شده بود. تا قبل از آن امپراطوران حق تع کیپرتستان ها از کاتول ییموجب جدا ونیرفرماس

  نیو همچن ١۵۵۵در سال  (Augsburg) صلح اگوسبورگ  ادحق در قرار د نیتابعه خود را داشتند. ا یها نیسرزم

بار حقوق   نیاول یالملل برا نیبه لحاظ حقوق ب یقرار گرفت. ول دییمورد تا زین ١۶۴۸در سال  ایدر قرارداد وستفال

واقع شده را در   دیمورد تاک  Osnabruckو اسنابرک Munster صلح مونستر  یها را که در قراردادها تیاقل

در   ١۵۵۵و در (Passau) در پاسائو ١۵۵٢قراردادها در   نی. در امینیب یم ١۶۴۸در سال   ایمعاهده صلح وستفال

ها در مورد   نیقرار گرفته بود. در واقع همه ا دییمورد تا ،ینید یها تیقلحقوق ا ینی اگوسبورگ با انعقاد معاهدات د

  تیحال، اعاده حقوق اقل ن یکرد. با ا دایادامه پ انسهروند تا انقالب فر نیها بود. ا کیحقوق پرتستان ها و کاتول تیرعا

  ی شاهزاده ها، آزاد ی ها ی اصل آزاد یبار بعد از انقالب فرانسه بود که به جا نیاول  یبرا یواقع یبه معنا یمل یها

 تیاز حقوق اقل تی. حمادیگرد یمحسوب م یو دموکراس یدولت دار یدر تئور یدی شهروندان نشست که اصول جد

. دیگرد میالملل تنظ نی در سطوح حقوق ب  یقرارداد یگسترش و با امضا  نیدر کنگره برل ١۸٧۸در سال   یبمذه یها

مالک  یها در ادارات و امورات دولت تیاقل یریو… در بکارگ یاسیس ،یمدن ،یمذهب یقرارداد تفاوت ها نیدر ا

مورد قبول واقع  یها در جامعه جهان لتدو ییشرط شناسا شیها پ تیحقوق اقل تیرعا بیترت نیگرفت. به ا یقرار نم

از   یاری(. البته در بسنیکنگره برل ۴٣شد. )ماده  لیالملل تبد نیدر حقوق ب  یبه قاعده ا ،ینید یها تیاقل نیشد. بنابرا

 یبزرگ و امپراطور یدولت ها نیآورده شده بود.)معاهده ب یحقوق مسلمانان هم مواد تیمعاهدات در باب رعا

 .(١۸۸١سال  یعثمان

و  نیمع نیاستفاده نشده بود بلکه از واژه د ت”یمذکور از واژه “اقل یحقوق یقراردادها یبه ذکر است که در تمام الزم

از طرف   ونانی یخیتار ریدر اعاده جزا ت”یبار، با واژه “اقل ن یاول یشد. برا یاستفاده م یمشخص نید نیمنسوب ای

ذارشده به  واگ یها نیحقوق مسلمانان در سرزم تیکه از لزوم رعا میشو یروبرو م ١٩١۴بزرگ در سال  یقدرت ها

 (٢) .خواسته شده بود کیپلماتید یامیدر پ ونان،ی

 زیشرق را ن یایغرب همراه با گسترش ارتباطات، دن یایدر دن یو حقوق یفلسف ،یتحوالت صورت گرفته علم موج

و رفت و آمد  یعثمان  یو رفت و آمد بازرگانان به غرب و امپراطور انینگذاشت. اعزام دانشجو بینص یب ریاز تاث
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 نهیآمد، زم یمتنوع به حساب م یو فرهنگ  یاسیس امرکز تبادل آر  نیها به باکو که در زمان خود مهمتر یجانیآذربا

صورت با انقالب مشروطه و   نیفراهم نمود. بد رانیرا در ا یخواه یو دموکراس ی طلب یبرابر یها شهیورود اند

و  دیشاه محدود گرد اراتیاخت  ١٢۸۶و متمم آن در سال   یشمس یهجر ١٢۸۵مشروطه در سال   یقانون اساس بیتصو

  یخود را در خطر م یک یدئولوژیو ا یکه اقتدار نهاد عهیش یبر قرار شد. اما علما یحدود امردم ت تیاصل حاکم

  یعشر یاثن عهیکشور را ش یمشروطه، مذهب رسم یمتمم قانون اساس ١با اعمال فشار به مجلس، در ماده  دند،ید

اصل مخالف   نیهم با ا زیتبر انجمن یاسالم باشد و با اعضا  یخالف مبان دینبا نیکردند که قوان دیاعالم نمودند و تاک

 (٣) .ملحد” خواندند انیباببودند آنها را ”

بر اصول   یمبتن نیبر قوان یگذار ریدر تاث ینید ونیروحان ی، دوباره نقش منف١٩٧٩در سال  یوقوع انقالب اسالم با

 نیمنبع قوان رانیا یاسالم یجمهور ی در اصل دوم قانون اساس کهی. بطورمیرا شاهد هست یو حقوق بشر کیدموکرات

  نیامام ا بتیداند که در زمان غ  یم یمستمر امام عصر را ضرور یاصل رهبر نیاعالم نمودند، که ا یرا وح

اصل به حقوق انسان   نی. در ارندیگ  یم میباشد که بر اساس کتاب و سنت تصم یبر عهده فقها م یو رهبر تی مسئول

مر بر  مست یرا هم رهبر تیمسئول ن یدارد که ا دیدر برابر خدا تاک تیتوام با مسئول یشود بلکه بر آزاد یاشاره نم

  یاست و منبعث از آزاد یاراده مل یحکومت تجل یدر نظام شهروند کهیکند. در صورت یمشخص م اداساس اجته

 (۴) .باشد یشهروندان م

 ،یحقوق ضاتیتعارضات و تبع عهیمنبعث از فقه ش یمجازات اسالم نیو قوان یدر اصول متعدد قانون اساس همچنانکه

 .میرا شاهد هست یو مذهب ینید  یتهایبه اقل یو اجتماع یاسیس

  ریاالبد غ ی اصل ال نیاست و ا یعشر یاثن یاسالم و مذهب جعفر رانیا یرسم نی»د  یهم قانون اساس ١٢اصل  در

 »…باشد یاحترام کامل م یدارا یدیو ز یحنبل ،یمالک  ،یشافع ،یاعم از حنف یاسالم  گریاست و مذاهب د رییقابل تغ

شوند که در   یشناخته م ینید یها تیتنها اقل یحیو مس  یمیکل ،یزرتشت انیرانی»ا  یقانون اساس زدهمیاصل س در

 »…خود آزاد هستند ین یحدود قانون در انجام مراسم د

مورد   یا دهیتوان به صرف داشتن عق یکس را نم چیممنوع است و ه دهیعق شی» تفت ی قانون اساس ٢٣اصل  در

 ».تعارض و معاخذه کرد

  ،یاسیس ،یادار ،یفرهنگ  ،ی اقتصاد ،یمال ،یمدن ،ییجزا نیمقررات و قوان هی: » کل یچهارم قانون اساس اصل

 .باشد یاسالم نیو … بر اساس مواز ینظام

  یرسم ریاز نظر حکومت غ نیاسم برده نشده است. بنابرا ینیو د عهیش یمذهب یتهایاقل  ریاصول از سا نیتوجه به ا با

و انتشار کتب   ینییآ تیو مذاهب عمال امکان فعال انیاد  نیبودن ا یبر رسم یقانون اساس دیشوند و تاک یمحسوب م

را جهت  یراه قانون یو در قانون مجازات اسالم یبعد  صولدر ا  را یممکن ساخته است. ز ریمذاهب را غ ریسا ینییآ

  قاتییو تض ضاتی که با انواع تبع شیاهل حق ، دراو ینییآ یتهایمثال اقل یباز گذاشته است. برا یبرخورد قهر

 یحت کهیبطور رند؟یگ یم یجا نیقوان نیا یو… از طرف حکومت مواجه هستند در کجا یاسیس ،یحقوق

اهل تسنن در قانون   ییرغم شناسا یعل یشوند. حت  یواقع م بیوم قرار داده و تخرآنها را مورد هج یعبادتگاهها

و  اتیهم که اظهر من الشمس است که حق ح هاییبها  تییادامه دارد. وضع زیآنها ن هیبر عل ضاتیعمال تبع یاساس

 !.اورند یبه عمل م یریاز دفن اموات انها هم جلوگ  یحت رایرا ندارند و اخ یاسالم یممات در جمهور

بر اساس باور   رانیا یاسینظام س تیکه کل ییآمده است که » از آنجا نیچن یقانون مجازات اسالم ۵٠٠ماده  در

  تیفعال نیاست. بنابرا عیمذهب تش یو مذاهب به منزله نف انیاد ریسا یغی تبل تیباشد، هر نوع فعال یم عهیش یمذهب

 ان،یمانند اهل حق، بهائ یدتیعق نیاکثر محکوم  ماده نیبر ا هیشود.« با تک  ینظام و جرم محسوب م هیعل یغیتبل

 .شوند یم یاهل تسنن و … محکوم و زندان ،یحیمس

 یبرخوردارند…« همانطور یکه باشند از حقوق مساو له یاز هر قوم و قب رانیکه در اصل نوزدهم »مردم ا همچنان

که خود  دیآ ینم انیبم یو مذهب سخن نیاز د یشود، ول  یاصل فقط از قوم و نژاد بحث م  نیشود در ا یکه مشاهده م

 .است یاس یو س یحقوق ضینشان از تبع
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 لیتشک  یاسالم نیطبق مواز  دیاست که با یدادگستر یدادگاه ها لهیبه وس هی: “اعمال قوه قضائ کمیشصت و  اصل

بپردازد.” با توجه  یعدالت و اقامه حدود اله  یو گسترش و اجرا یو حفظ حقوق عموم یشود و به حل و فصل دعاو

بر  ییاعمال قضا یتمام رایممکن است. ز ریغ ها تیهمه اقل  ی برا ییمشاغل قضا یتمام یدر قانون اساس یمنع حقوق

 .ردیگ یاساس صورت م نیبر هم زینتخاب قضات نا نیبنا شده است. بنابرا ی اساس اصول و مقررات اسالم

  یانتخاب گردد… معتقد به مبان طیواجد شرا یاسیو س یاز رجال مذهب دیجمهور با سی : »رئ ی قانون اساس ١١۵  اصل

  یتیریو مد یاسیمناصب س یبه تمام یاصل دسترس نی کشور باشد.« طبق ا یو مذهب رسم رانیا یاسالم یجمهور

 (۵) .»باشد یممکن م ریها غ تیاقل ریدر سطوح باال سا

حقوق  ،یاسالم یگذاران جمهور انیبنا به بن رانیا یاسالم یجمهور یتوجه به اصول مورد اشاره در قانون اساس با

رو قانون اعتبار خود را از   نیاست. از ا یو همگام با انسان محور یانسان یساخته و پرداخته خواسته ها یبشرغرب

افراد   ینفسان الیها ام یریگ میمربوطه محور تمام تصم  یها ثاقی حقوق بشر و م یجهان هیو در اعالم ردیگ یمردم م

 دهیاز طرف خدا بدست ما رس یوح قیاست که از طر حیمعتبر و صح یاسالم قانون دگاهیاز د کهیاست. در صورت

 .(۶) بنده خداوند است عایو تشر  نایجهت بشر تکو نیاست. از ا

بخصوص در قانون مشروطه و بعد از آن در   یخیدر حوادث تار عهیفقه ش قیاز طر  ونیروحان یگذار ریتوجه تاث با

از حقوق و قانون که در آن   یمذهب دگاهیو د یو ذهن یفکر نهیشیپ نیبا چن رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

که در   یو مذهب ینید یها تیاقل یو حت داشته، تیارجح یو مذهب ینید یها تیاقل ریبر سا شهیهم عهیمسلمانان ش

گونه  چیانقالب مشروطه بدون ه یروزیها و… بعد از پ یها،ازل یداشتند، مانند باب یانقالب مشروطه نقش محور

بعمل آوردند. به   یریجلوگ زیبنفع آنها ن یحق قانون نیکمتر  بیاز تصو  یآنها را از صحنه حذف و حت یتمام یاغماض

با رنگ  یالملل نیب اتیرا بنا به مقتض یضدبشر نی، همان قوان١٣۵٧ یبود که بعد از انقالب اسالم یرتفک  نیتبع چن

و   یالملل نیب یها ثاقیم تیطرف متعهد به رعا کیرساندند. همچنان که امروزه از    بیبه تصو یو لعاب دموکراس

که   ی. در صورتندیگو  یسخن م یالمو از حقوق بشر اس یاسالم نیهم از قوان گرید ییشوند و از سو یم یحقوق

باشد.   یو الزم االجرا م میمذهب قابل تعم ایو  ن یآن د روان یپ یبوده و برا ریناپذ رییتغ یمنبعث از وح یاسالم نیقوان

  یجهان شمول بوده و همه انسان ها یالملل نیب یها ونی ها و کنوانس ثاقیمندرج در م یحقوق بشر نیقوان کهیدر حال

ها از   ثاقیم نیبه ا زین رانیا یاسالم یشود. جمهور یتوجه نژاد، مذهب، جنس و … را شامل م نبدو یکره خاک

  ،یحقوق حقوق اقتصاد یالملل نیب  ثاقیو م یاسیو س یحقوق مدن یالملل نیب  ثاقیحقوق بشر، م یجمله منشور جهان

  نیدر ا تیبا عضو نی. بنابر اشدبا یمفاد مندرج در آنها م تیو… عضو بوده و متعهد به رعا یو فرهنگ  یاجتماع

بر حقوق بشر  هی هم با نقض مفاد آنها با تک  گرید  یداده و از سو یژست دموکراس یالملل نیها در مجامع ب  ثاقیم

 .گذارد یم  شیرفتار دوگانه خود را با حقوق بشر به نما ،یاسالم

طرف   یآمده، دولت ها یو فرهنگ  ی اجتماع ،یحقوق اقتصاد یالملل نیب ثاقیم ٢از ماده  ٢که بموجب بند  همچنان«

نژاد، رنگ، جنس، زبان،  ثیاز ح ضیگونه تبع  چیرا بدون ه ثاقی متعهد شده اند که اعمال حقوق مذکور در م  ثاقیم

  نیبا ا یبه منشور کنفرانس اسالم رانی. دولت اندیانم نیو … تضم گرید دهیهر گونه عق ایو  یاسیس دهیمذهب ، عق

  ماتیبا منشور، تصم یکنفرانس اسالم ماتیمنشور تصم نیشرط ملحق شده است که اگر در صورت تعارض ب

در صورت متهم به نقض حقوق بشر   رانیا لیدل نیخواهد بود. به ا یسازمان ملل و مقررات آن سازمان مقدم و مجر

 ( ٧) ».بوده است یحقوق بشر اسالم هیتابع اصول اعالم کهتواند ادعا کند  ینم

حقوق بشر  ژهیافخم در اعتراض به گزارش گزارشگر و ه یمرض رانیوزارت خارجه ا یسخنگو هیرو نیخالف ا بر

به ملت بزرگ  نیانتصاب گزارشگر حقوق بشر را توه رانیا یاسالم یگفته» جمهور رانیسازمان ملل در امور ا

طلب که دست شان به خون مردم   نتو خشو یستیترور یشناسد و… گروه ها ینم تیدانسته و آن را به رسم رانیا

 ( ۸) «…گزارش بوده و نیا هیآلوده است عموما منبع ته  گناهیب

عنوان که با فرهنگ و  ن یرا به ا یالمللن یکشور، اصول ب ن یا یالملل نیرغم تعهدات ب یعل هیقوه قضائ سیرئ نیهمچن

افراد شکنجه شده در   هیستاد حقوق بشر قوه قضائ ریدب یجانیو جواد الر کندیندارند رد م ییخوانا انیرانیمذهب ا

کننده  هیکرده که ته  دیها کرده و تاک ستیاز ترور ی طرفدار بهرا به متهم  دیو احمد شه نامدی م ستیرا ترور رانیا

 .بر خوردارند یآورد چونکه آنها از حقوق شهروند یم  تیاز بهائ  یسخن دیگزارش نبا

https://iranbahaipersecution.bic.org/
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 یاسیو س یدتیعق انیزندان تی محکوم نی… وهمچن یاجتماع  ،یاسیس یهایاز نا برابر یاریبس شهیر نکهیتوجه به ا با

 نیبنابرا. ردیگ ینشات م رانیا یاسالم یجمهور کیدموکرات ریغ یاز تعارضات و تناقضات حقوق ران، یدر ا

  یحقوق بشر نیبرخورد دوگانه با مواز ر را د یاسالم ی و تفکرات رهبران جمهور تی مذکور، ذهن یها یریموضعگ

 .گذارد یم شیدر داخل و خارج از کشور را به نما

 :منابع

 ١٣٩٠آبان  ٩،  ٢٣٧از منظر فقه، روزنامه اعتماد، شماره  ینید یها تیحقوق اقل – یمسعود طارم ١٫

٢٫ Ayşe Fusun Arsava, Azınlık Kavramı ve Azınlın Haklarının Uluslararası Belgeler 

ve Özellikle Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 27. Maddesi ışığında 

İncelenmesi 1993 

 ١٢٣تهران،ص  ١٣۸۵، ییرضا رضا  ران،ترجمهی، انقالب مشروطه ا یژانت آفار  .٣

 مسلمان ریغ انیرانیا یبر وضع حقوق یمرور ،یجیاله میعبدالکر

http://www.iranrights.org/fa/library/document/277/legal-status-of-non-muslims-in-iran 

 ران یا  یدر قانون اساس یو مذهب یقوم یتهایاقل  هیناروا عل ضاتیتبع ،یسییر نیحس .۴

۵٫ http://www.ihrr.org/ihrr_article/violence-fa_discrimination-against-religious-and-

ethnic-minorities-in-the-islamic-republic-constitution/ 

 http://vista.ir/article/258810حقوق بشر،  یجهان هیحقوق بشر در اسالم با اعالم یتفاوت ها یبررس .۶

 یالملل نیو تعهدات ب رانیحقوق بشر، ا  ،یعباد نیریش .٧

http://www.iranrights.org/fa/library/document/257/human-rights-and-irans-

commitment 

 باشد رانیحقوق بشر در ا تیمغرضانه مالک قضاوت وضع یهاگزارش میدهی: اجازه نمافخم

۸٫ http://www.isna.ir/fa/news/9208020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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