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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[

 

 ١٩آرتیکل ]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩٩آذر  ٢٠]  ٢٠٢٠دسامبر  ١٠]تاریخ:[ 

 

 گذاران طرح »توهین به ادیان، مذاهب و اقوام« را فورا از دستور کار خارج کنند قانون ایران: 

ایی نسبت به طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسالمی در خصوص »اهانت به امروز در بیانه ١٩سازمان آرتیکل

که در صورت تصویب در شکل کنونی آن، حقوق آزادی بیان، دین و عقیده    ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی«

گذاران ایران باید بالفاصله این  د. قانون در ایران را با موج شدیدتری از حمالت مواجه خواهد کرد، ابراز نگرانی کر

طرح را به طور کامل از دستور کار خود خارج و از هرگونه تالش برای تصویب مقررات مشابه در آینده خودداری  

 . کنند

دهد که طرح پیشنهادی مذکور حقوق آزادی بیان، دین و عقیده را مورد تهدید نشان می   ١٩بررسی سازمان آرتیکل

های گذشته با از آزار و  های دینی و عقیدتی، از جمله بهاییان را که طی دهه دهد و افراد متعلق به اقلیت جدی قرار می

 . دهدر می اند، در خطر افزایش نقض حقوقشان قرامند مواجه بودهاذیت و سرکوب نظام

گذاران ایران به جای  اظهار داشت: »قانون ١٩سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل

المللی، دست به  منظور تطبیق قانون مجازات اسالمی با قوانین و استانداردهای حقوق بشری بیناصالح قانون به 

های دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی بیان در  ر تبعیض علیه اقلیتاقداماتی در جهت تشدید و تقویت هرچه بیشت

 «.اندچارچوب قوانین کشور زده

او افزود: »طرح مذکور در عمل چراغ سبزی است به مقامات قضایی، دادستانی و انتظامی تا سرکوب افراد و  

 «.ها از حقوق بشرشان تشدید بخشندده آن اند را صرفا به دلیل استفاتر هم مورد آزار و اذیت بودههایی که از پیشگروه

های بازدارنده( در خصوص اهانت به طرح »الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات

در مجلس تصویب و سپس برای بررسی به شورای   ١٣٩٩ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی« ابتدا در اردیبهشت 

برای تضمین تطبیق قوانین با قانون اساسی و موازین شرعی، ارسال شد. این شورا در   ی مسئولنگهبان، نهاد نظارت

اطالع یافته که در آبان   ١٩اردیبهشت ماه طرح را با شماری ایرادات به مجلس بازپس فرستاد. سازمان آرتیکل

است.  ر این طرح اعمال کرده گویی به ایرادات شورای نگهبان دمنظور پاسخای اصالحات را به ، مجلس پاره١٣٩٩

این سازمان هنوز موفق به دسترسی به این نسخه نشده است چرا که متن کامل طرح اصالح شده در پایگاه مرکز  

رسد که اصالحات اعمال شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  های مجلس موجود نیست. اما به نظر میپژوهش

را برطرف   ١٩های مطرح شده توسط سازمان آرتیکلد. این اصالحات نگرانیانمورد تایید در صحن علنی قرار گرفته

 .کنندنمی

اعتنایی مطلق مقامات ایران را نسبت به تعهدات حقوق  طبق اظهارات خانم غزوانی، »طرح پیشنهادی بار دیگر بی

ین به ادیان، مذاهب  تر طرح پیشنهادی در خصوص توهکشد. مقامات ایران باید هرچه سریعبشری خود به تصویر می

کلی از دستور کار خود خارج کنند و اقداماتی فوری در جهت اصالح چارچوب قانونی موجود به و اقوام ایرانی را به 

المللی  منظور حصول اطمینان از تضمین حقوق آزادی بیان، مذهب و عقیده در تطابق با قوانین و استانداردهای بین 

 « .انجام دهند

 های غیرقانونی و غیرموجه بر حق آزادی بیان محدودیت
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های سنگینی بر  مکرر به قانون مجازات ایران را دارد، مجازات ۴٩٩طرح، که قصد افزودن ماده  ١بر اساس ماده 

  هاي ایراني توهین نماید و»هر کس با قصد ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت

یا با همان قصد یا علم، به ادیان الهي مصرح در قانون اساسي دشنام صریح دهد« اعمال خواهد شد. بر اساس این  

تواند حبس بین دو تا  انگاری چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به تفرقه یا خشونت یا تنش شده باشد، میماده عمل جرم 

هایی ها« به شکل کلی و بدون مشخص کردن گروهان« و »قومیتپنج سال را به دنبال داشته باشد. این طرح به »ادی

که ممکن است مورد هدف تحریک و ترغیب به خشونت و تبعیض قرار گیرند و یا ایجاد الزام به ترغیب و تحریک به  

 .کندتبعیض، خصومت یا خشونت اشاره می

بر حق آزادی بیان باید استثنایی و منطبق با  المللی هرگونه محدودیت اعمال شدهبر اساس قوانین و استانداردهای بین

بینی شده باشد، هدفی مشروع را دنبال کند و الزم و متناسب  یک »آزمون سه بخشی« باشد؛ یعنی باید در قانون پیش

 .کند باشد. طرح پیشنهادی هیچکدام از این شرایط را رعایت نمی

هاست که بر اساس آن مقررات باید با دقت و وضوح کافی  این طرح در تناقض با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

شوند واسطه این طرح اعمال می هایی که بهتنظیم کنند. محدودیت وضع شوند تا افراد قادر باشند رفتار خود را طبق آن 

  ٬توهین٬مثال اند. برای شدت موسع و تعریف نشده تنظیم شدهاما با زبانی مبهم و با استفاده از اصطالحات و مفاهیم به

دقیقا به چه معناست؟ در صورت انجام دقیقا چه عملی یک فرد مرتکب »توهین« یا ایجاد »تفرقه« و »تنش« شده  

بخشند، و ایی به مقامات قضایی و دادستانی میاند اختیارات تفسیری گستردهاست؟ این قبیل مفاد به نحو مبهم درج شده

 .آورندهای خودسرانه فراهم میشتها و بازدازمینه مناسبی برای دستگیری

ایی از مقررات عمیقا ناقص در قانون مجازات  ایی در تعریف »توهین« به مجموعهکنندهتبصره ماده به شکل نگران

دهند و در نقض قوانین و گونه تعریفی از »توهین« ارائه نمیدهد. این قوانین خود هیچ اسالمی ارجاع می

،  ۵١۴، ۵١٣کنند، برای مثال مواد های غیرقانونی بر حق آزادی بیان وضع میدودیتالمللی محاستانداردهای بین

که به شکلی مبهم و موسع »توهین به مقدسات اسالم«، »توهین به امام خمینی و رهبر جمهوری  ۶٠٩و   ۶٠۸

جمهور، رییس   اسالمی«، »توهین به افراد از طریق استعمال الفاظ رکیک« و توهین به مقامات کشور از جمله رییس

 .دهندانگاری قرار می قوه قضاییه و وزرا را مورد جرم

المللی از  کنند. قوانین حقوق بشری بینهای وضع شده توسط این طرح هدف مشروعی را دنبال نمیبه عالوه محدودیت

ل هرگونه محدودیت بر  های عقیدتی. اعماکنند و نه از مفاهیم انتزاعی از قبیل ادیان و مذاهب یا نظامافراد حمایت می

شود، تنها در شرایط استثنایی  حق آزادی بیان که شامل تمام اشکال بیان از جمله گفتاری، نوشتاری و بیان هنری می

کنند، با اصول و  مجاز است. قوانینی که نشان دادن عدم احترام به یک مذهب یا نظام عقیدتی را ممنوع می

راستی شامل تحریک به گیرند، مگر این که اظهارات مورد بحث بهار می استانداردهای آزادی بیان در تناقض قر

بینی شده  تبعیض، خصومت یا خشونت باشند. به عالوه هرگونه اعمال محدودیت بر حق آزادی بیان باید در قانون پیش

کند، در اعمال  میباشد، هدفی مشروع را دنبال کند و الزم و متناسب باشد. اگرچه ماده پیشنهادی به »خشونت« اشاره 

به تبعیض، خصومت یا خشونت علیه یک گروه هدف  ای به ترغیب و تحریکممنوعیت بر آزادی بیان هیچ اشاره

المللی و تعهدات حقوق بشری ایران  قرار گرفته را ندارد. این امر در مغایرت آشکار با قوانین و استانداردهای بین

 . قرار دارد

کند و از این رو اصل »تناسب« را نیز مورد نقض وسیع و غیرمتناسب را اعمال میهایی این طرح همچنین محدودیت

 .دهدقرار می 

 ها بر حقوق آزادی دین و عقیدهمحدودیت

های غیرقانونی بسیار در صورت تصویب این طرح در شکل کنونی آن، حق آزادی دین و عقیده نیز مورد محدودیت

مکرر به قانون مجازات اسالمی را   ۵٠٠طرح مذکور، که قصد افزودن یک ماده  ٢جدی قرار خواهد گرفت. ماده  

جمعیت« و یا مانند آن و از طریق »های سنگینی برای هر کس که در قالب »فرقه«، »گروه«،دارد، مجازات 

مرتکب اعمالی چون »فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا  های کنترل ذهن و القائات روانی«، »شیوه

های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت«  مخل به شرع مقدس اسالم« و یا »طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه

 .گیردشود در نظر می
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نظیر طرح ادعاهای »خالف واقع«   –های تربیتی یا تبلیغی و سایر اشکال بیان مذهبی المللی، فعالیتقوانین بینطبق 

هاست(، ادعای الوهیت یا نبوت، و نیز  ها به عهده افراد و نه دولتمذهبی )که تعیین خالف واقع بودن یا نبودن آن 

اند. اعمال محدودیت برای ان و آزادی دین و عقیده تضمین شدههمگی تحت حقوق آزادی بی –ادعای ارتباط با پیامبران 

المللی ممکن هایی تنها تحت شرایط استثنایی مجاز و مشخصا تعریف شده در قوانین و استانداردهای بینچنین فعالیت

ای اعمال  تواند دلیل مجاز براست. بنابراین صرف تناقض یا تداخل چنین رفتاری با اسالم یا دین رسمی دولت، نمی

 محدودیت بر آن تلقی شود.

ها همچنین باید »تدابیر الزم را به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای توانمند المللی، دولتبر اساس استانداردهای بین 

های هویت خویش و توسعه فرهنگ، زبان، دین، آداب و  برای بیان ویژگی های اقلیتساختن افراد متعلق به گروه

ذ کنند. در نتیجه، قوانینی که منجر به ایجاد هراس از پیگرد قانونی باشد، و/یا در عمل شخص یا  رسوم خود« اتخا

شان وادار کند، با تعهدات مربوط به تضمین ی به اختیار برگزیدهای متفاوت از عقیدهگروهی را به پذیرش دین یا عقیده

 .حقوق آزادی فکر، وجدان، دین و عقیده مغایرت دارد

 های اقلیتطر سرکوب برای گروهافزایش خ

زنند مورد تهدید  های مورد قبول حکومت سرباز میاگرچه این طرح کلیه افرادی که از پیروی از عقاید و ایدئولوژی

های اتنیکی، دینی و عقیدتی به شکل عمیقا نگران است که اشخاص متعلق به اقلیت ١٩دهد، سازمان آرتیکلقرار می 

 .ایی در خطر آزار و اذیت و سرکوب قرار خواهند گرفتویژه

های اقلیت دینی و عقیدتی تحت آزار و اذیت  رود که گروهدر صورت تصویب این طرح در شکل فعلی، بیم آن می 

ای از سرکوب و  یافتهناخداباوران نیز با مراتب شدت دراویش، نوکیشان مسیحی و نظیر بهائیان، یارسان، مندائیان، 

مکرر پیشنهادی، به طور خاص برای پیروان آیین بهایی که بر  ۵٠٠بندی ماده آزار و اذیت مواجه شوند. عبارت

اماتی از قبیل »تبلیغ علیه  اساس عقاید مذهبی خود تحت آزار، تعقیب و سرکوب قرار دارند و به تبلیغ دین بهائی و اته

 . کندشوند، ایجاد نگرانی مینظام« و »عضویت در یک گروه غیرقانونی« متهم می

مکرر به منظور پیگرد قانونی هرچه بیشتر   ۵٠٠استفاده از ماده   همچنین از این احتمال باالی ١٩سازمان آرتیکل 

های کند. پیروان چنین گروهعرفان حلقه ابراز نگرانی می  افراد به بهانه پیروی و عمل به عقاید متفاوت، نظیر پیروان

شوند، معموالً با اتهاماتی های ضاله« توصیف می عرفانی که عموما توسط حکومت ایران تحت عنوان »فرقه -معنوی 

 .شوندرو مینظیر »اعمال سلطه روانی« و »القائات« به قصد افساد جامعه روبه

 زمینه طرح پیش

های بازدارنده( در خصوص اهانت به به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات و مجازات طرح الحاق موادی»

  ٣٠پیشنهاد شده و سپس در  ١٣٩۷ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی« برای نخستین بار در دی ماه سال 

  ٢۶گهبان ارسال شد. در به تصویب مجلس رسیده است. این طرح متعاقبا برای تایید به شورای ن ١٣٩٩اردیبهشت 

، شورای نگهبان این طرح را با ذکر ایراداتی که در درجه اول مربوط به ابهامات در اصطالحات و  ١٣٩٩خرداد  

گویی به منظور پاسخای اصالحات را به ، مجلس پاره١٣٩٩آبان   ١١تعاریف بود، به مجلس بازگرداند. در تاریخ  

ل کرده و بار دیگر طرح را برای تایید به شورای نگهبان فرستاد. این شورا  ایرادات شورای نگهبان در این طرح اعما

 .طرح را با تعدادی ایرادات به مجلس بازگردانده و در حال حاضر طرح مذکور نزد مجلس است

 

 

 

 

 

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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