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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 آسو  ]برگرفته از سایت:[

 1395مهر  12 ]تاریخ:[

 

 جمهوری اسالمی ایران حقوق شهروندی در 

 عبدالکریم الهیجی

عالی انقالب فرهنگی را تأیید کرد که    ای از شورایای، مصوبه هللا خامنهرهبر ایران، آیت 13۶9در بهمن سال 

خطوط کلی سیاست جمهوری اسالمی در برخورد با بهائیان مشخص شده و از جمله آمده است که »برخورد نظام با 

ها و اسناد که راه ترقی و توسعۀ آنان مسدود شود.« این روند سالهاست ادامه دارد و مثالآنان باید طوری باشد 

  .ی بهائی ایران از فعالیت اقتصادی استبسیاری حاکی از تالشی مستمر جهت بازداشتن جامعه

تمدید جواز کار ی مسئولین برای جلوگیری از امرار معاش بهائیان این است که از صدور یا های تازهیکی از شیوه

کنند. مثالً حق بستن محل کسب در ی کار آنها خودداری می نیاز برای ادامهبهائیان یا از تحویل کاالهای مورد  

دار صاحب  اساس قانون اصناف، هر مغازهاند، با وجود آنکه برروزهای تعطیلی مذهبی بهائی را از آنان سلب کرده 

کسب خود را به هر دلیلی ببندد. اما وزارت اطالعات بهائیان را مشمول این   جواز کسب حق دارد تا پانزده روز محل

 .کندی مناسک مذهبی«، محل کسب و کار بهائیان را پلمب میداند. و به اتهام »اجرای خودسرانه قانون نمی

را برای این مشکل ارائه  هایی حلای به یکی از بهائیان ایران راه ی جهانی بهائی، در نامهی جامعهکنندهشورای اداره 

اند تا اند که بگویند آمادهی این نامه به مسئولین مراجعه کردهدار بهائی وقتی به توصیهای مغازهداده است. اما عده 

ی خود را یک روز قبل و یک روز بعد از تعطیالت بهائی هم ببندند یا در روز تعطیلی مذهبی خود مغازه را مغازه

اند و از آنها ی اطالعات پیشنهادهای آنان را نپذیرفتهعالیت اقتصادی نکنند،»مسئولین« اداره باز نگه دارند اما ف

دارم که به علت تخلف از مقررات و قوانین کشوری و صنفی اند به این شرح که »..... اعالم می ای خواسته نامهتعهد

های  هیچ عنوان تبلیغ بهائیت که تبلیغ به نفع گروه شوم که بهام توسط مراجع قانونی پلمب گردیده است. متعهد میمغازه

 .«…معاند نظام و اقدام علیه امنیت ملی است انجام ندهم و محل کارم را فقط در ایام رسمی مملکتی تعطیل نمایم

 ای خطاب به رئیس جمهور ایران نوشته و ازی جهانی بهائی در سازمان ملل نیز نامهی ارشد جامعهچندی پیش نماینده

هایی که بر های اقتصادی علیه بهائیان در ایران پایان دهد. در اشاره به این نامه و تبعیضعدالتی او خواسته است به بی 

دادن و از مؤسسین جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق  بهائیان ایران وارد می شود، دکتر عبدالکریم الهیجی، حقوق

نهادهای حقوق بشر، با استناد به منابع حقوق شهروندی در ایران چند پرسش  المللی بشر و رئیس کنونی فدراسیون بین

 .کنددر رابطه با بهائیان ایران طرح می

شهریور   1۶ای که در تاریخ ی جهانی بهائی در سازمان ملل، در نامه ی ارشد جامعه درآمد ـ خانم بانی دوگال نماینده

ی  ها و »مظالم شدید اقتصادی وارده بر جامعهای از ستم ا بیان شمهخطاب به ریاست جمهوری اسالمی ایران نگاشته، ب

های دولتی و ها و شرکتبهائی ایران« و از جمله اخراج هزاران کارمند و کارگر بهائی از نهادهای دولتی و کارخانه

ی اموال مصادره  های خصوصی برای اخراج کارمندان بهائی ودولتی و تحت فشار قرار دادن مؤسسات و شرکتنیمه

ها و دستگیری و زندانی کردن بهائیان و ... به رئیس جمهور ایران به  بهائیان و اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاه

های او مبنی بر »برابری عنوان »مقام مسئول حراست حقوق کلیه شهروندان ایران« یادآور شده که مردم ایران وعده
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اند و بهائیان به عنوان »بزرگترین اقلیت مذهبی  همه مردم« را از یاد نبرده ها برایحقوق شهروندی و فرصت

 .ها هستندعدالتیغیرمسلمان ایران« خواستار رفع این تضییقات و بی

هایی را از رئیس جمهور ایران در مقام »ریاست در این نوشته با ذکر اجمالی منابع حقوق شهروندی در ایران پرسش

 .قانون اساسی جمهوری اسالمی( مطرح خواهم کرد 113و  ۶۰ل ی مجریه« )اصقوه

حقوق شهروندی ـ در فرهنگ حقوقی ـ سیاسی، شهروند »کسی است که در قلمرو یک دولت از حقوق مدنی و سیاسی  

به تصویب مجمع عمومی  19۶۶المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در سال مند باشد«. این حقوق در میثاق بینبهره

است. قانون الحاق دولت ایران به   اند، به تفصیل آمدهدولت به آن پیوسته 1۷۰ملل رسیده و تا کنون بیش از سازمان 

قانون اساسی مشروطیت، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در   2۴، در اجرای اصل 135۴این میثاق در سال 

به  (. ۷۷تصویب قوه قانونگذاری برسند )اصل المللی بایستی به های بینقانون اساسی جمهوری اسالمی هم عهدنامه

قانون مدنی ایران »مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول   9عالوه به صراحت ماده 

 « .منعقد شده باشد، در حکم قانون است

های عضو »متعهدند که حقوق شناخته شده در  المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده که دولتمیثاق بین 2در ماده 

گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، ها بدون هیچ ی کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت آناین میثاق را درباره

ها  شاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتی دیگر، اصل منی سیاسی یا عقیدهجنس، زبان، مذهب، عقیده

های عضو ملزم اند که به »تدابیر قانونگذاری به منظور تنفیذ حقوق محترم شمرده و تضمین کنند«. همچنین دولت

 .شناخته شده در این میثاق« اقدام کنند

اجرای چگونگی اجرای این میثاق است، المللی، که ناظر بر رو »کمیته حقوق بشر«، مرکب از کارشناسان بیناز این 

ها قانون اساسی به ویژه در  ها به جمهوری اسالمی ایران، یادآور شده است که مفاد قوانین خود و در صدر آن بار

 .های اساسی مردم را با مقررات میثاق منطبق و سازگار کندی حقوق و آزادیزمینه

ها ی حقوق ناشی از عهدنامه المللی وین دربارهی بینتند بر عهدنامهالملل عمومی مسگذشته از اینکه در حقوق بین

المللی بر قوانین داخلی پذیرفته شده است، دیدیم که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران  های بین، تفوق عهدنامه(19۶9)

ا کافی دانسته و آنرا در  المللی توسط مجلس قانونگذاری رسال پیش از تصویب عهدنامه وین، تصویب عهدنامه بین ۴۰

 .اند»حکم قانون« و الزم االجراء دانسته

المللی حقوق مدنی و سیاسی است و مسئوالن سان مالک و مستند حقوق شهروندی مردم ایران، میثاق بینبدین

ق ی قضائیه، مکلف به رعایت و تأمین و تضمین این حقوی مجریه و چه در قوهجمهوری اسالمی ایران چه در قوه

 .های آنان هستندبرای تمامی مردم ایران فارغ از جنس، مذهب، زبان، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی

ی ماند تا جمهوری ولی در حوزه مسئولیت اجرایی ـ هرچند ساختار جمهوری اسالمی ایران به الیگارشی می

م رسمی کشور است و مسئولیت  ترین مقاهای حقوقی ـ سیاسی، »پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالیمسئولیت

 .شود، بر عهده دارد«اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می

قانون اساسی جزو اختیارات رهبر قلمداد شده، ولی رئیس  11۰های اساسی اجرایی در اصل دیگر اینکه هرچند اهرم

ه موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس جمهور در انجام »وظایفی که ب

 .(122شورای اسالمی مسئول است« )اصل  

المللی حقوق مدنی و سیاسی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسالمی که »مسئولیت  رو ورای میثاق بیناز این 

 :کنیما طرح میهای زیر راجرای« آن با رئیس جمهور است، پرسش

قانون اساسی »دولت جمهوری اسالمی ایران   1۴ان هستند و به حکم اصل ایر غیرمسلمان اقلیت بزرگترین بهائیان -1

و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان 

شخصی، آزادی وجدان و اعتقاد، حق مالکیت، حق کار، حق تحصیل و آموزش و را رعایت کنند«. آیا آزادی و امنیت 

 آیند یا نه؟پرورش بخشی از »حقوق انسانی« غیرمسلمانان ایران به شمار می
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قانون اساسی »حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است«.   22به موجب اصل   -2

 شود؟ی بهائیان رعایت نمییرمسلمانان است چرا دربارهاین اصل که ناظر بر مسلمانان و غ

ی  قانون اساسی »دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه  3۰همچنین به صراحت اصل  -3

ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان 

 آیند یا نه؟فرزندان و جوانان بهائی جزو »ملت« ایران به شمار می گسترش دهد«. آیا

هایی که طی سالیان گذشته بر بهائیان ایران رفته است ها و تبعیضدر این نوشته بنا ندارم که به یادآوری تفضیلی ستم

شدید اقتصادی« اشارت   ی ارشد جامعه بهائی به رئیس جمهور بیشتر به »مظالمی نمایندهبپردازم ولی چون در نامه 

 .کنمها بسنده میرفته بود، به همین پرسش

ی خانم بانی دوگال از این سیاست ظالمانه مبتنی بر تبعیض مذهبی به عنوان »آپارتاید اقتصادی« یاد شده  اما در نامه

 .ی استالمللکه متضمن آثار و نتایج حقوقی ـ قضایی برای مسئوالن جمهوری اسالمی در قبال جامعه بین

، آپارتاید به عنوان یکی از مصادیق جنایات بر ضد بشریت  199۸المللی جزایی مصوب اساسنامه دادگاه بین ۷در ماده 

 .قلمداد شده است

دهند یا ها، تذکارها و زنهارها گوش فرا میآینده نشان خواهد داد که آیا حکام جمهوری اسالمی ایران به این دادخواهی 

 نه؟

 یجیعبدالکریم اله

 1395 شهریور 2۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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