
 
  

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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٨٩بهمن  ١١]تاریخ:[ 

 

 های دینی در ایران/ بهنام دارایی زاده اجتماعی اقلیت -جایگاه حقوقی

سند تاسیس نظام(  ساالر است. هم قانون اساسی جمهوری اسالمی )به مثابه رژیم سیاسی ایران، رژیمی تئوکرات و دین

رسمی مسئولین کشور در طول بیش از سه دهه زمامداری، گویای چنین  و هم مواضع و عملکرد رسمی و غیر

ساالری دینی«، »اسالم  نهایت از تعابیری به مانند »مردم های رانده شده از حاکمیت نیز دروضعیتی است. رفرمیست

ای به  های پیش چگونه مفهوم پیچیده و پردامنهست که در سالگویند )خاطرمان هرحمانی« و یا نظایر آن سخن می

 .النبی« فروکاسته شد(ی مدنی« از سوی محمد خاتمی به مفهوم دینی »جامعهمانند »جامعه

ی باورهایی به مانند ایمان به خدای یکتا، اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی، نظام سیاسی کنونی را بر پایه

و … معرفی کرده است. برابر با اصل چهارم همین قانون، تمامی قوانین و مقررات کشور)حتی  معاد، امامت، وحی

ی اصول و قواعد اسالمی وضع شوند. در اصل دوازدهم به صراحت،  باید بر پایهضوابط مالی، اداری و نظامی( می

 .می تعیین شده استاما  ١۲ی تغییر« اسالم و شیعه االبد و غیر قابل دین و مذهب رسمی کشور »الی 

ی روحانیت و … که اتفاقاً بخش قابل  ها و مراکز پرقدرتی به مانند رهبری، شورای نگهبان، دادگاه ویژهنهاد

های خاص مذهبی شکل ها یا آموزهی تئوریای از قدرت سیاسی حاکم را نیز در اختیار دارند، صرفاً بر پایهمالحظه

های خاص مذهبی  ی عمومی کشور صرف مراکز، تبلیغات و ارگاناز بودجه اند. از سویی دیگر، بخش مهمیگرفته

ها و مالحظات صرف مذهبی ی معیارهای مالی دولت، به طور مشخص بر پایهها و کمکگیری سوبسیدشود. سمتمی

گیری ای در شکلندهکنآموزشی و … که نقش تعیینهایی به مانند رادیو و تلویزیون، نظامهای کالن نهادمشیاست. خط

 .های دینی حاکمیت استافکار عمومی مردم دارند آشکارا در خدمت تقویت بنیان

رقیب( در باش با تفکر و بینشهایی دگرهای مذهبی« )به عنوان گروهبینی است که »اقلیت با چنین وصفی، قابل پیش

ست که در چهارچوب حاکمیت دینی کنونی، حقوق  توانند برخوردار باشند. واقعیت این ااین میان از چه جایگاهی می

دینی ایران )به مانند های ای از اقلیتشود. بخش عمدهطور مستمر و سیستماتیک نقض میهای مذهبی« به »اقلیت

های هایی که از تبعیضآیند؛ اقلیتزبانی نیز به حساب می -های قومیی اقلیت ها( همزمان در زمرهها و یا بلوچترکمن

 .کشنداجتماعی حاکمیت نیز رنج می -کار و مضاعف اقتصادیآش

آیند. ی کشور به شمار میهای شناخته شدهقانون اساسی، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان تنها اقلیت ١٣برابر اصل  

از   طور عینیهزارنفر( به ٣۰۰دهند )بالغ بر مسلمان جامعه را شکل میترین اقلیت غیر بهاییان ایران که بزرگ 

ها و استانداردهای جهانی معرفی شده است محرومند. ای که به موجب نرمهای دینی شناخته شدهتمامی حقوق و آزادی

ها، حقوق مذهبی خود را ندارند، بلکه در بسیاری از زمینهی مراسم بهاییان، نه فقط حق برگزاری آزادانه 

 .شودشان نیز به طور گسترده و مداوم نقض میشهروندی

رو است.  قانون استخدام کشوری با مانع جدی روبه  ١۴ی های دولتی ایران به استناد مادهستخدام بهائیان در اداره ا

دولتی نظیر کانون وکالی دادگستری نیز نیستند. تا  ها و مراکز به ظاهر غیر بهاییان حتی قادر به عضویت در نهاد

بایستی دین ی آن، داوطلبین کنکور میای وجود داشت که بر پایهگزینه ها،دانشگاهشرکت در آزموندر فرم   ١٣٨٣سال 

کردند. به این وصف، بهاییانی که مایل نبودند هویت دینی خود را پنهان کنند و یا  و مذهب اعتقادی خود را اعالم می
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و یا مراکز آموزش هاگاهشدند در دانشی »اسالم« را به عنوان باور دینی خود معرفی کنند، قادر نمیبه دروغ گزینه

عمومی  های ملی کشور و یا مالیاتی آن از محل درآمدهایی که برابر قانون، هزینهعالی کشور حضور یابند. دانشگاه

 .شودشهروندان تامین می

های های بیمه از پرداخت هزینهی مسلمانان با غیر مسلمان در ایران برابر نبوده است و شرکتدیه  ١٣٨۲تا سال 

ی مردی که به اصطالح هزار درهم و دیه ی مرد مسلمان دهکردند )طبق ضوابط فقهی، دیهدرمانی مساوی امتناع می

ی به موجب مصوبه ١٣٨۲ماه درهم تعیین شده است. این رقم در نهایت در دی ٨۰۰آید اهل کتاب به حساب می

ها مسلمان نه تنها در دعاوی مابین مسلمان اینک »شهادت« غیر »مجمع تشخیص مصلحت نظام« برابر اعالم شد(. هم 

مسلمانان نیز  آیین دادرسی کیفری( بلکه در دعاوی میان غیر  ١۵۵ی ها مسموع و پذیرفتنی نیست )مادهمسلمانو غیر 

 .هیچ وجاهتی ندارد

مکرر قانون مدنی(. مسلمان به  ٨٨١ی ن جمهوری اسالمی، غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی برد )مادهمطابق قوانی

ی جنسی مرد غیر مسلمان با  قانون مجازات اسالمی(. رابطه  ۲۰۷ی شود )مادهمسلمان قصاص نمیی قتل غیر واسطه

 المی(. ازدواج زنان مسلمان با غیر قانون مجازات اس  ٨۲ی زن مسلمان در هر صورت موجب قتل مرد است )ماده

 ی مذهب خود را ندارند. غیر قانون مدنی(. غیر مسلمانان حق تبلیغ و اشاعه   ١۰۵٩ی مسلمانان باطل است ) ماده

ای برای خود بسازند. برای نمونه در سراسر پایتخت چندمیلیونی تهران، های تازهمسلمانان مجاز نیستند که عبادتگاه

 .وچک و دورافتاده نیز به اهل تسنن ایران اختصاص نیافته استحتی یک مسجد ک

های آشکار حقوقی است. آپارتایدی رسمی و قانونی که چندین سال است  مواردی که گفته شده، همه از جنس تبعیض

 به ی روشنفکری ایران هم )به مثاشود و متاسفانه جامعههای غیر مسلمان ایران اعمال می طور مستمر بر اقلیتبه

 .ای پیشرو و منتقد( در برابر آن سکوت کرده است و واکنش خاصی نداشته استجامعه

های دولت مرکزی در قبال مناطق اجتماعی که ناشی از سیاست -های اقتصادیواقعیت تلخ دیگر این است که تبعیض

نمونه، در بلوچستان ایران که مطابق تمامی تر است. برای تر و ناعادالنهشرمانهتر، بینشین است، بسی فراگیراقلیت

کنند( به ها زیر خط فقر زندگی میدرصد بلوچ ۷۴ترین استان کشور است )افتادهترین و عقبنیافتهآمار رسمی، توسعه

 .ریزی شده استیافته و برنامهواقع شرایط شبیه به یک آپارتاید سازمان

های ایران  ی بلوچ در دانشگار، کمتر از دوهزار دانشجو ی کشوهزار دانشجو ۲۰۰از میان سه میلیون و 

اند. تا جایی که دار سنی بلوچ نیز نداشته سال اخیر، مردم بلوچستان حتا یک استان ٣۲کنند. در تمامی این میتحصیل

حضور هاهای پیشین، یک وزیر و یا حتی یک معاون وزیر بلوچ نیز در کابینهدر خاطرم هست، در هیچ یک از دولت

ی این  نداشته است. در سراسر دستگاه وزارت خارجه ایران، حتی یک کارمند بلوچ نیز مشغول به کار نیست. در همه

ها و یا  تردید ترکمناند که بورس تحصیلی خارج از کشور بگیرند. بیاخیر، تنها سه بلوچ، موفق شدهی  سه دهه 

 .دارندهای خوزستان نیز وضعیتی خیلی بهتر از این نعرب

توان این چنین  های آذربایجان، میهای خوزستان، با ترکصحرا و عربی شرایط مردم بلوچستان، ترکمنبا مقایسه

مذهب ایران، نه  های شیعهزبانی. آذری  -مذهبی دارد تا قومیای ، غالباً ریشه یافتهگیری کرد که این ستم سازماننتیجه

ی زیادی در  اکز مهم اقتصادی کشور حضوری چشمگیر دارند، بلکه تا اندازهتنها به طور سنتی در بازار و سایر مر

 .اندقدرت سیاسی حاکم نیز نقش و کارکرد داشته 

طور مستقیم به ماهیت نظری و یا مبانی اعتقادی نظام  های مذهبی بهطور که اشاره کردم، خاستگاه تبعیضهمان

تواند موضعی یکسان در برابر عموم  بنیاد که از اساس نمی دین گردد. ساختاری ایدئولوژیک وجمهوری اسالمی برمی

شهروندان داشته باشد. تا چند سال پس از تثبیت قدرت در نظام جمهوری اسالمی و تصویب قانون اساسی آن، هنوز  

شورای عالی   ١٣۶۲های دینی« در میان مسئولین حکومتی بحث بوده است. در سال  بر سر حقوق ابتدایی »اقلیت

کند. پاسخ کوتاه آقای خمینی این است: »بسمه های دینی سئوال می هللا خمینی در مورد مجازات اقلیت ایی از آیتقض

ی آنها جاری است و  های دیگر دربارهتعالی، کفار مزبور در پناه اسالم هستند و احکام اسالم مانند سایر مسلمان

چنینی در مقام رهبر سیاسی  موضعگیری این( ۵۰٣، ص ۲ج الدم بوده و مالشان محترم است.« )صحیفه نور، محقوق

 .معنا استیک کشور به واقع بی
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های دینی، بازداشت،  ی فعالیتها نفر تنها به واسطه یابی نظام اسالمی تا به امروز، صد های ابتدایی قدرت از سال 

ای از قربانیان کشتار تابستان سال  حظهاند. جمع قابل مالای از موارد به جرم »ارتداد« اعدام شده محاکمه و در پاره

ی رویگردانی از اسالم کشته  که دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده بودند، صرفاً با دستاویز و بهانه ۶۷

با استناد به برخی از فتواهای مذهبی   ١٣۷۰ی اند. فعاالن سیاسی، نویسندگان و روشنفکران سرشناسی در دهه شده

ها و اهل حق و … همگی در ها و نوربخشیهای مختلف تصوف از گنابادییدند. پیروان سلسله ربوده و به قتل رس

اند. خانقاها و مراکز مذهبی دراویش بسته شده است و حتی در برخی  های اخیر تحت فشار و سرکوب مداوم بودهسال

صفهان( بسیاری از دراویش و اهل  های آنها کرده است )در بروجرد، قم و ا از موارد حکومت اقدام به تخریب حسینه

اند و یا منزل و محل کارشان مورد تفتیش قرار گرفته تصوف در ایران پس از شناسایی از محل کار خود اخراج شده 

 .است

آمیز با ی سه دهه حاکمیت مذهبی در ایران و رفتارهای تبعیضمذهب« رکن اساسی نظام سیاسی فعلی است. تجربه «

ی سیاست )چه در مقام پوزیسیون و چه در مقام  تواند در عرصه ن داده است که توسل به مذهب میهای دینی، نشااقلیت

ی دینی و های اقلیتناپذیر باشد. موضعگیری صریح در برابر مسئله آمیز و توجیهاپوزیسیون( خطرآفرین، تبعیض

دهی ساختار  نبال »جامعه النبی« و سامانباورانی نیست که هنوز به دی دینهای ناگزیر عقیدتی، تنها وظیفهتبعیض

های ها و نیروهای الئیک جامعه نیز باید به روشنی در برابر تبعیض«اند، سکوالری »اسالم رحمانیسیاسی بر پایه

 .های دینی در ایران اعالم موضع داشته باشندمذهبی موجود و لزوم رعایت آزادی 

 بهنام دارایی زاده 

 رادیو زمانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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