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چکیده

حقـوق اقلیتهـای مذهبـی جـز الینفـک حقـوق بشـر تلقی میشـود و بـا توجه
بـه آسـیبپذیر بـودن حقـوق اقلیتهـای مذهبـی ،رعایـت حقـوق آنهـا بـرای
دولتهـا ناشـی از الزامـات داخلـی و بینالمللـی اسـت که امـروزه بسـیاری آنها را
بـا چالشهایـی رو بـه رو کرده اسـت .درواقع امـروزه ،این مبحث یکـی از مهمترین
موضوعـات حقـوق بشـری در عرصـه بینالملـل محسـوب میشـود کـه جمهـوری
اسلامی ایـران نیـز بـا آن به صـورت تنگاتنگـی در ارتباط اسـت .اگرچـه جمهوری
اسلامی ایـران از معـدود کشـورهایی اسـت کـه صراحتـ ًا موضـع خود را نسـبت به
حمایـت از اقلیتهـا اعلام کـرده اسـت و طبق قانون اساسـی نیـز باالتریـن جایگاه
 .1دکترای روابط بینالملل دانشگاه اصفهان monireakhavan@gmail.com

فصلناهم مطالعاتی صیانت از حقوق زانن

مدنـی -سیاسـی را بـرای افـراد در نظـر گرفتـه اسـت؛ امـا همـواره از سـوی برخی
کشـورها بـه نقـض حقـوق اقلیتهـا متهم میشـود کـه در این میـان تضییـع حقوق
بهاییـان سـاکن در ایـران همچنـان بـه صـورت مکـرر مطرح میشـود .ایـن پژوهش
در واقـع قصـد دارد بـا نگاهـی واقعبینانـه بـه واکاری حقـوق اقلیتهـا در حقـوق
بینالملـل ،اسلام و قوانیـن جمهـوری اسلامی ایران بپـردازد.
کلیدواژه

اقلیتهای مذهبی ،حقوق بینالملل ،اسالم ،قانون اساسی
مقدمه

امـروزه تقریبـ ًا هیـچ کشـوری در جهـان یافـت نمیگـردد کـه از نظـر نـژادی،
مذهبـی ،اعتقـادی و زبانی از جمعیتی یکدسـت برخوردار باشـد و وجود اقلیتهایی
بـا ویژگیهـای متفـاوت فرهنگـی ،مذهبی ،اعتقـادی و زبانـی یک واقعیـت غیرقابل
انـکار بـه شـمار میآیـد .ایـن اقلیتهـا کـه به علـل گوناگـون بـا اکثریـت جمعیت
کشـور متفـاوت میباشـند بـه علـت موقعیـت ضعیـف و غیـر حاکمی کـه در جامعه
دارنـد در معـرض تبعیـض قـرار دارنـد و بـه همیـن علـت همـواره خطـر بالقـوه
تعارضـات و درگیـری چنیـن جوامعـی را تهدیـد مینمایـد .حقوق اقلیتهـا امروزه
از جملـه چالـش برانگیزتریـن موضوعـات ،هـم در عرصـهی روابط بیـن دولتها و
هـم در زمینـهی روابـط بین دولتها با اقلیتهایشـان اسـت .سـازمانهای بینالمللی
متعددی نیز پیگیر و مسـئول موضوع هسـتند .این موضوع در کشـور ما که کشـوری
چنـد قومیتـی و در واقـع کشـور اقلیتهاسـت از اهمیـت مضاعفی برخوردار اسـت.
از یـک سـو حاکمیـت دغدغه برخـورد بـا اقلیتها خطـر مطالبات قومی ،دسیسـهها
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و سوءاسـتفاده بیگانـگان از ایـن وضعیتهـا و نگران آلت دسـت قـرار گرفتن برخی
افـراد شـهروند و تبعـه خـود اسـت و بیـش از هـر چیـزی به حفـظ تمامیـت ارضی
اسـتقالل و حاکمیـت کشـور میاندیشـد از سـوی دیگـر اقـوام و گروههـای موجود
در فضـای جدیـدی کـه ایجـاد شـده اسـت ،خواهـان حقـوق و آزادیهای بیشـتری
هسـتند و بـه دنبـال شناسـایی حقوق اساسـی خویش میباشـند .ضـرورت پرداختن
بـه ایـن بحـث از آنجاسـت که موضـوع حقـوق اقلیتها یکـی از مسئلهسـازترین و
در عیـن حـال پیچیدهتریـن موضوعـات در زمینـه حقـوق بشـر اسـت؛ بـه این علت
کـه دولتهـای حاکـم حاضـر بـه پذیرش حقـوق ویـژهای بـرای اقلیتها نیسـتند و
در برابـر ایـن امـر مقاومـت میکننـد؛ چـرا کـه گمـان میکنند ایـن امر وحـدت ملی
و تمامیـت ارضـی کشـور آنـان را تهدیـد مینمایـد .از همیـن رو پیشـرفت حقـوق
اقلیتهـا در نظـام بینالمللـی حقـوق بشـر بـه کنـدی و بـا ممانعـت و عـدم رغبـت
دولتهـا صـورت میپذیرد(.ذوالریاسـتین )6 :1390،بنابرایـن ایـن پژوهـش قصـد
دارد بـا رویکـرد توصیفـی تحلیلـی بـه بررسـی مسـئله حمایـت اقلیتهـا در حقوق
بینالملـل و جمهـوری اسلامی ایـران بپـردازد و بـه ایـن سـوال پاسـخ دهـد کـه
حمایـت از اقلیتهـا چـه جایگاهـی در نظـام جمهوری اسلامی ایـران دارد؟ که در
انتهـا ایـن فرضیـه بـه اثبـات میرسـد که بـا توجه بـه وضعیـت اقلیتهـای قومی و
مذهبـی در ایـران ،ایـن افـراد از باالترین جایـگاه حقوقـی برخوردارند.

49

فصلناهم مطالعاتی صیانت از حقوق زانن
مفهومشناسی اقلیت
الف) اصطالح اقلیت

اقليـت « »Minorityاز واژههـاي تعريـف نشـده ،مبهـم و بحثبرانگيـز در حقوق
بينالملـل اسـت .ابهامهـا و چالشهـاي زيـادي در ارائـه تعريـف از اقليـت وجـود
دارد .ايـن ابهـام بـه گونـهاي اسـت كـه بـه رغـم پيشـرفتهاي بينالمللـي در زمينه
حمايـت از اقليتهـا و برقـراري نظـام حقوقـي خـاص بـراي آنهـا ،هنـوز تعريـف
جامـع و مانعـي از كلمه اقليت كه در هر بسـتر علمي قابل اسـتناد باشـد ،ارائه نشـده
اسـت .اقليـت در لغـت بـه مفهـوم« :انـدك بـودن ،كـم بـودن ،قسـمت كمتـر ،مقابل
اكثريـت» آمده اسـت(.حبیبزاده ،هوشـیار)63 :1393 ،
ب) تعاریف اندیشمندان و نظریهپردازان

 كاپوتورتـي دربـاره تعريـف اقليـت ذكـر شـده در ميثـاق بينالمللی حقـوق مدني
و سياسـي ،ميگويـد« :اقليـت» عبـارت اسـت از گروهـي كـه در حاكميـت شـركت
نداشـته و از نظـر تعـداد ،كمتـر از بقيه جمعيت كشـور باشـند و اعضـاي آن در عين
حالـي كـه تبعـه آن كشـور هسـتند ،ويژگيهـاي متفـاوت قومـي ،مذهبـي يـا زبانـي
بـا سـاير جمعيـت كشـور دارنـد و داراي نوعـي حس وحـدت منافع همبسـتگي در
جهـت حفـظ فرهنـگ ،آداب و رسـوم ،مذهـب يـا زبان خود هسـتند.
تعريـف دشـنه (حقوقـدان بینالمللـی) از اقليـت بديـن صـورت اسـت« :اقليت»
گروهـي از شـهروندان يك كشـور هسـتند كـه به لحاظ عـددي ،بخشـي از جمعيت
يـك كشـور را تشـكيل ميدهنـد و در حاكميـت كشـور شـركت ندارنـد و داراي
خصوصيـات قومـي ،مذهبـي يا زبانـي متفاوت از اكثريـت افراد جامعه بـوده و نوعي
همبسـتگي در آنهـا وجـود دارد كـه از راه اراده جمعـي بـراي بقـاء نشـأت ميگيرد
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و هـدف آنهـا دسـتيابي بـه مسـاوات و برابـري حقيقـي و حقوقـي با اكثريـت مردم
است.
لوئيـس ورثجامعهشـناس آمريكايـيمعتقد اسـت :هر گروهي كـه در جامعهاي
زندگـي ميكنـد و بـه خاطـر مشـخصات فيزيكـي و يـا فرهنگـي ويـژهاش مواجه با
رفتـاري نامتناسـب و متفـاوت با رفتار نسـبت به افـراد ديگر جامعه شـود و در نتيجه
خـود را موضـوع يـك تبعيـض جمعـي بدانـد ،اقليـت بـه حسـاب ميآيـد .از منظر
جامعهشناسـي «اقليـت» (اغلـب بـه عنـوان گروه زيردسـت مـد نظر اسـت) گروهي
اسـت كـه خصوصيـات قومي يا نـژادي مشـخصي دارد كـه آن را در موقعيت قدرت
محـدود و پايـگاه نامطلـوب قـرار ميدهـد؛ بـه گونهاي كـه اعضـاي آن از فرصتها
و پاداشهـاي محـدود رنـج ميبرند( .دشـتی ،باطنـی)181 :1389 ،
ج) ضرورت حمایت از اقلیتها

دور از واقعیـت نخواهـد بـود اگـر چنیـن نتیجـه گرفت کـه حمایت از اشـخاص
متعلـق بـه گروههـای اقلیـت اساسـ ًا بـه نفـع دولـت و گـروه اکثریـت میباشـد .بـه
عنـوان یـک قاعـدهی عـام میتـوان گفـت که ثبـات و امنیت کشـور با حفـظ حقوق
اقلیتهـا ،بهتـر تأمیـن میگـردد .اگـر دولـت بـه رعایـت حقـوق اقلیتهـا وفـادار
باشـد ،در عـوض میتوانـد امیـدوار باشـد کـه گروههـای اقلیـت نیز وفـاداری خود
را بـه دولـت نشـان دهنـد و تمامیـت ارضی کشـور حفـظ گردد .زیـرا ثبـات و رفاه
عمومـی کشـور به نفـع اقلیتهـا نیز خواهد بـود .همچنیـن رعایت حقـوق اقلیتها
علاوه بـر کارکـرد ابـزاری آن در دفـع تهدیـدات و مخاصمات ،فی نفسـه ارزشـمند
اسـت چـه آن کـه میـراث فرهنگی ،زبانـی و مذهبی نیـاکان ،نقش مهمی در سـاخت
بنیانهـای هویتـی نـوع بشـر دارد و طبیعت ًا هر انسـانی مایل اسـت کـه هویت خود را
حفـظ نمایـد .از سـوی دیگر پاسـداری از تنـوع فرهنگـی جامعه به برپایـی و ترویج
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نظامـی تکثرگـرا میانجامـد .نظامـی کـه در آن اعضـای گروههای مختلـف با رعایت
احتـرام متقابـل زندگـی میکننـد و ارتباطـات و مبـادالت فرهنگی ما بیـن گروههای
متعـدد جامعـه ،افزایـش مییابـد« .کمیتـهی حقـوق بشـر» در تفسـیر عـام «مـاده 27
میثـاق حقـوق مدنـی و سیاسـی» بـا اذعـان بـه ایـن حقیقـت میگویـد « :حمایـت
از ایـن حقـوق در راسـتای تأمیـن بقـا و تـداوم ترویـج هویـت فرهنگـی ،مذهبـی و
زبانـی اقلیتهـا صـورت میگیـرد .»...بنابرایـن نظـام حقـوق اقلیتهـا در پـی تأمین
دو هـدف اسـت کـه علیرغـم وجـود تفاوتهـای ظاهـری پیونـدی ناگسسـتنی بـا
یکدیگـر دارنـد .1 .اقدامی در جهت پیشـگیری از جنگ و درگیـری میان افراد متعلق
بـه گروههـای اقلیـت و اکثریـت سـاکنِ کشـورهای مختلـف در پرتو حفـظ تمامیت
ارضـی دولتهـا و در نتیجـه پاسـداری از صلـح و امنیـت بینالمللـی .2 .حفظ تنوع
قومـی ،فرهنگـی و زبانـی بـه عنوان پدیـدهای طبیعی و خـدادادی( .عزیـزی)1385 ،
جایگاه حمایت از حقوق اقلیتها
الف) حقوق اقليتها در حقوق بینالملل

توجـه بـه حقـوق اقليتهـا از دو جهـت مـورد عنايـت واقـع شـده و در اسـناد
بينالمللـي مختلـف بـه آن پرداختـه شـده اسـت :يكـي از جهـت رعايـت حقـوق
انسـاني آنـان و عـدم تبعيـض در برخـورداري از حقـوق و آزاديهـاي اساسـي و
ديگـري حـق داشـتن و حفـظ هويـت ملـي ،قومـي ،زبانـي و مذهبي خود ،بسـياري
از اسـناد بينالمللـي و نهادهـاي بينالمللـي كـه دولـت ايـران هـم به برخـي از آنها
ملحـق شـده ،ايـن مهـم را بـه عهـده دارنـد( .مهرپـور )1389 ،در ميـان اسـناد مهـم
بينالمللـي بـراي اوليـن بـار در معاهـدات صلح وسـتفالي در سـال  1648طبقهبنديي
از اقليتهـا در چارچـوب مذهـب صـورت گرفـت .ايـن معاهـدات بـه مسـيحيان
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سـاكن پرنـس نشـينهايي كـه فرقهشـان مطابق با كليسـاي رسـمي نبود ،حـق انجام
مناسـك مذهبـي را در ملاء عـام در سـاعات مشـخصي از روز اعطـا ميكـرد .ايـن
اقليتهـا ،طبـق معاهـده ،حـق داشـتند به طـور خصوصي هـر زمان كه ميخواسـتند
مناسـك مذهبـي خـاص خودشـان را اجـرا كننـد .بديـن ترتيـب ،معاهـدات صلـح
وسـتفالي مقرراتـي در خصـوص حمايـت از اقليتهاي مذهبي و تأميـن آزادي انجام
عبـادات آنهـا تدويـن كردنـد .در اين زمـان در ممالك اسلامي ،اقليتهـاي مذهبي
بـا توجـه بـه مقـررات فقـه اسلامي از اسـتقالل كامـل در حـوزه احـوال شـخصيه
برخـوردار بودنـد و غيرمسـلمانان ميتوانسـتند در امـوري همچـون ازدواج ،طلاق،
ارث ،وصيـت و غيـره تابـع مقـررات مذهبـي خـود باشـند .حتـي رعايـت برخـي
مقـررات كيفـري اسلامي از جملـه ممنوعيـت شـرب خمـر ،در مورد غيرمسـلمانان
الزامـي نبـود .همچنيـن ،معاهـده برليـن در سـال  1878وضعيـت حقوقـي ويـژهاي
بـه برخـي گروههـاي مذهبـي اعطـا كـرد كـه بعدهـا در چارچـوب جامعـه ملـل به
عنـوان الگويـي بـراي نظـام حقوقـي اقليتهـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفت(.شـریفی
طرازکوهـی ،قـره باغـی)35 :1389 ،
قبـل از تشـكيل سـازمان ملـل متحد و در زمـان جامعه ملل ،پـس از جنگ جهاني
اول يـك نظـام بينالمللـي حمايـت از اقليتهـا بوجود آمـده بود .بديـن صورت كه
در معاهداتـي كـه بيـن دولتهـا بسـته ميشـد مقـرر ميگرديـد ،دولتهايـي كـه در
آنهـا اقليتهايـي وجـود دارند ،نسـبت به آنهـا تبعيـض روا ندارند و حق اسـتفاده
از زبـان و مذهـب خـود را بـه آنهـا بدهنـد .جامعـه ملـل بـه عنـوان ضامـن اجراي
ايـن تعهـدات محسـوب ميشـد و يـك كميته سـه نفـره از سـوي جامعه ملـل براي
بررسـي ادعاهـاي مربـوط به نقض حقوق اقليتها تشـكيل شـده بود .پـس از جنگ
جهانـي دوم و تشـكيل سـازمان ملـل ،اسـناد مختلـف بـه نحـو عـام و يا بـه صورت
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خـاص مسـئله رعايـت حقـوق اقليتهـا را مورد توجـه قـرار دادند .در منشـور ملل
متحـد و اعالميـه جهانـي حقـوق بشـر ،نامـي از اقليـت برده نشـده ،ولي بر تسـاوي
همـه افراد بشـري و برخـورداري آنان از حقـوق و آزاديهاي اساسـي بدون تبعيض
از حيـث نـژاد ،جنـس ،زبـان يـا مذهـب تصريح شـده اسـت(.مقدمه و مـواد 13.55
و  76منشـور ملـل متحـد و مـاده  2اعالميـه جهانـي حقوق بشـر) همين عنـوان عام
و كلـي در ميثـاق بينالمللـي حقـوق مدنـي و سياسـي و ميثـاق بينالمللـي حقـوق
اقتصـادي ،اجتماعـي و فرهنگـي مصـوب سـال  1966مجمـع عمومـي سـازمان ملل
متحـد آمـده اسـت(.ماده  2هـر دو ميثـاق) در هميـن راسـتا ،بـه كنوانسـيون حقـوق
كـودك نيـز ميتـوان اشـاره كـرد كـه در آن هـم به رفـع تبعيـض از هر حيث اشـاره
شـده اسـت (ماده  )2برخي از اسـناد بينالمللي نيز بطور مشـخص و ويژه به حقوق
اقليتهـا اختصـاص دارد كـه از آن جمله ميتوان اسـناد زير را برشـمرد :كنوانسـيون
محـو هـر گونه تبعيض نـژادي مصوب سـال  1965مجمـع عمومي ،كنوانسـيون منع
و مجـازات ژنوسـايد ( ،)1948كنوانسـيون ضـد تبعيض در تعليم و تربيت (يونسـكو
 ،)1960مقاولهنامـه شـماره  111در مـورد تبعيـض در اسـتخدام و اشـتغال (مصـوب
سـازمان بينالمللـي كار  ،)1958اعالميـه محـو هـر نـوع نابردبـاري و تبعيـض بـر
اسـاس مذهـب (مصـوب سـال  1981مجمـع عمومـي) و اعالميـه مربوط بـه حقوق
افـراد متعلـق بـه اقليتهـاي ملـي ،نـژادي ،مذهبـي و زبانـي مصـوب سـال 1992
مجمـع عمومـي .ميثـاق بينالمللـي حقـوق مدني و سياسـي علاوه بر مقـررات كلي
مربـوط بـه رعايـت حقوق همـه افراد بـدون تبعيـض از لحاظ نـژاد ،زبـان و مذهب
و مخصوصـ ًا مـواد  26.25.24.19.18در مـاده  27مشـخص ًا از اقليتهـاي نـژادي،
مذهبـي ،و زبانـي نـام برده و حق برخـورداري آنان را از فرهنـگ و دين خاص خود
بـه رسـميت شـناخته اسـت .بحثهـا و مناقشـاتي هم كه در مـورد تعريـف اقليت و
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صـدق عنـوان اقليـت بـر گروههایـي از افـراد وجـود دارد ،عمدت ًا ناظر به همين شـق
دوم يعنـي شـناختن حفـظ هويـت خـاص آنهاسـت و گرنـه از لحاظ عـدم تبعيض
و برخـورداري از حقـوق و آزاديهـاي اساسـي از لحاظ اسـناد بينالمللي نسـبت به
همـه افـراد بحثـي وجود ندارد .بـراي نمونه ،نقـل دو ماده  26و  27ميثـاق بينالمللي
حقـوق مدنـي و سياسـي كـه اولي ناظـر به حكـم كلي رفـع تبعيض و دومـي وجهه
ديگـر حقـوق اقليتهـا را بيـان مينمايـد ،خالـي از فايده نيسـت.
مـاده « :26كليـه اشـخاص در مقابـل قانـون متسـاوي هسـتند و بـدون هيچگونـه
تبعيـض ،اسـتحقاق حمايت بالسـويه قانون بايـد هرگونه تبعيض را منـع و براي كليه
اشـخاص حمايـت موثـر و متسـاوي عليـه هر نـوع تبعيـض خصوص ًا از حيـث نژاد،
زبـان ،مذهـب ،عقايـد سياسـي و عقايـد ديگـر ،اصـل و منشـاء اصلـي يـا اجتماعي،
مكنـت ،نسـبت يـا هـر وضعيت ديگـر تضميـن نمايد».
مـاده « :27در كشـورهايي كـه اقليتهـاي نـژادي ،مذهبي يـا زبان ،وجـود دارند،
اشـخاص متعلـق بـه اقليتهـاي مزبـور را نميتـوان از ايـن حـق محـروم نمـود كه
مجتمعـ ًا بـا سـاير افراد گـروه خاص خودشـان از فرهنـگ خاص خود متمتع شـوند
و بـه ديـن خـود متديـن بـوده و بـر طبـق آن عمـل كننـد ،يـا بـه زبـان خـود تكلـم
نماينـد ».اعالميـه مربـوط بـه حقـوق افراد وابسـته بـه اقليتهـا مصوب سـال 1992
مجمـع عمومـي سـازمان ملـل بـه نحـو مشـخصتر و روشـنتري توجـه بـه حفـظ
هويـت اقليتهـا را مشـروح ًا بيـان كـرده كـه البتـه هنـوز در سـطح اعالميه اسـت و
عنـوان معاهـده بـه خود نگرفته اسـت .مـاده  1اين اعالميـه ميگويـد« :دولتها بايد
از موجوديـت و هويـت اقليتهـاي ملـي ،نـژادي ،فرهنگي ،مذهبـي و زباني واقع در
قلمـرو خـود حمايـت نمـوده و شـرايط و وضعيـت مربوط بـه ارتقاء و رشـد هويت
آنهـا را تشـويق نماينـد »...همچنیـن يـك نهـاد خـاص حقوق بشـري در سـازمان
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ملـل نيـز بـه نـام كميسـيون فرعـي جلوگيـري از تبعيـض و حمايـت از اقليتهـا و
عـدم اعمـال تبعيض و حمايت از اقليتها از سـال  1947تأسـيس شـد و با تشـكيل
اجلاس سـاالنه در ژنـو و داشـتن برخـي گروههـاي كاري در زمينـه حمايـت از
اقليتهـا تلاش ميكنـد( .مهرپـور)1389 ،

موانع پیشرفت حمایت از اقلیتها در حقوق بینالملل
 .1نخسـتین مانـع بـرای گسـترش حقـوق اقلیتهـا ،بویـژه اقلیتهـای مذهبـی،
حـق “حاکمیـت دولـت هـا” اسـت .دولتهـا همـواره از دخالـت دیگـران دربـاره
اقلیتهـای موجـود در قلمـرو خـود نگراننـد و روی خـوش نشـان نمیدهنـد و این
گونـه مداخلات را از مصادیـق مداخلـه در امـور داخلـی خـود میداننـد.
 .2هـر جامعـه ملـی ،نظـام حقوقـی و اجتماعی خاص خـود را دارد .ایـن نظام بر
اسـاس تعلقـات تاریخـی ،فرهنگـی و مذهبی خـاص همان جامعه شـکل گرفته و در
چارچـوب قوانیـن داخلـی خـود ادامه حیـات میدهند .از ایـن رو مقاومـت در برابر
ظهـور و بـروز فرهنگهـای بیگانـه ،طبیعی بـه نظر میرسـد.چنانچه آداب و سـنتی
برخلاف نظـم حقوقـی یـا عمومـی و اخالق حاکـم بر جامعه بشـمار آیـد ،در جای
خـود میتوانـد محدودیتـی بر سـر راه رژیـم حمایـت از حقوق اقلیتها باشـد.
 .3از مشـکالت اساسـی دیگـر عـدم اراده تعریفـی صحیـح از مفاهیمـی چـون
مذهـب ،فرقـه ،دیـن ،فرهنـگ و مـواردی از این سـبک اسـت .شـاید ارائـه تعاریفی
دقیـق از ایـن مـوارد به تکامـل حقـوق اقلیتهای مذهبـی در سـطح بینالملل کمک
کند .
 .4تشدید و تهییج فرقهگرایی و ایجاد فرقههای نوظهور در مناطق حساس مانند
خاورمیانه و افریقا از جانب کشورهای غربی از عوامل جدی عدم تمایل دولتها برای
قائل شدن حقوق بیشتر برای اقلیتها است .این کشورها ابتدا به ایجاد فرقهها و یا

56

لمل جم
حقوق اقلیتاه رد حقوق نیبا ل و هوری اسالمی اریان

تهییج فرقهگرایی در این کشورها اقدام مینمایند و در گام بعد با مطرح کردن مبحث
حقوق اقلیتها که بر اساس مرور مختصری که انجام دادیم ،وضعیت آنها در کشور
خود آنها معلوم نیست ،قصد مخدوش کردن و ایجاد ناامنی و چند دستگی در این
کشورها را دارند(.میرمحمدی)63 :1385 ،
ب) حقوق اقلیتها (اهل ذ ّمه) در اسالم

اهـل كتابـي كـه در قلمرو اسلام زندگـي كننـد و مطابق قـرارداد «ذ ّمـه» از حكومت

اسلامي تبعيـت نماينـد« ،اهـل ذ ّمـه» يـا «اق ّليتهـاي دينـي» ناميـده ميشـوند« .اهل

كتـاب» گروههايـي هسـتند كـه از آيينهـاي «يهـود»« ،مسـيحيت» و «مجوسـيت»
پيـروي ميكننـد .از ديـدگاه اسلام ،تنهـا اهل كتـاب اهليّت انعقـاد قـرارداد «ذ ّمه» را
دارنـد .ايـن امتيـاز بـه دليـل احترام خاصي اسـت كه اسلام بـر پيامبران بـزرگ الهي

قايـل اسـت و بـه پيـروان آنـان بـه ديـده احتـرام مينگـرد .بنابرايـن ،اهـل كتابي كه
خواهـان اقامـت در قلمـرو اسلام باشـند ،ميتوانند بـا اسـتفاده از قـرارداد «ذ ّمه» ،از
مزاياي حقوقي و آزاديهاي شايسـته مقام انسـاني بهرهمند شـوند .از لحاظ شـرعي،

اصطلاح «ذ ّمـه» حاكـي از وضعـي اسـت كه تحصيـل آن بـراي ذ ّمي حـق و تكليف

ايجـاد میكنـد و بـه موجـب آن ،اهـل ذ ّمه در قبـال تعهداتـي از حمايت همـه جانبه
دولـت اسلامي برخـوردار ميشـوند؛ يعنـي در عمـل ،آنهـا تابـع شـريعت خـاص

خـود هسـتند و بـه معنـاي واقعـي ،مـورد حمايـت دولـت اسلامي هسـتند .در هـر
حـال ،اسلام ،خواهان ايجـاد محيط امن و همزيسـتي مسـالمتآميز بيـن اق ّليتهاي
دينـي گوناگـون در قلمرو حكومت اسلامي اسـت كـه از طريق انعقاد قـرارداد «ذ ّمه»

بيـن آنـان و حكومـت اسلامي حاصـل ميشـود .درواقـع ،به سـبب قـرارداد «ذ ّمه»،

اق ّليتهـاي دينـي از حقـوق و امتيازاتـي برخـوردار ميشـوند .ايـن امـر مسـئوليت
سـنگيني اسـت كـه دولـت اسلامي به عهـده ميگيـرد .مـادام كه آنـان بر پيمانشـان
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وفـادار بماننـد ،مـورد حمايـت اسلامند .کـه در ذيـل ،به آنها اشـاره ميشـود:
 .1مصونيـت همـه جانبـه :تعهـد مبنـي بـر تأميـن مصونيت همـه جانبـه ،به دو
صـورت در پيمانهـاي «ذ ّمـه» قيـد ميشـود :يكـي خـودداري مسـلمانان از هرگونه

تجـاوز بـه جـان ،مـال و نامـوس متحـدان ذ ّمـي و ديگـري حمايـت و تأميـن جاني،
مالـي و عرضـي ذ ّميـان و دفـاع از آنهـا در برابـر تجـاوز بيگانگان.

 .2آزادي مذهبي :اسالم اعتراف به اديان آسماني و پيامبران برگزيده الهي و احترام

به شريعت آنان را جزو اصول عقايد خود به شمار آورده و در آيات متعدد قرآني به
آن سفارش كرده است.
 .3استقالل قضايي :اسالم مطابق قرارداد ذ ّمه ،حق ترافع قضايي را براي احقاق

حق اق ّليتهاي ديني به رسميت شناخته است .آنان در موارد ذيل ميتوانند از اين حق

استفاده كنند :ذ ّمي مدّ عي ،و مسلمان مدّ عا عليه باشند يا بالعكس .اگر دو طرف دعوا

هر دو اهل كتاب باشند ،ميتوانند به مراجع قضايي اسالم مراجعه كنند.

 .4حق آزادي مسكن :اق ّليتهاي ديني پس از انعقاد قرارداد ذ ّمه ،آزادند در هر

نقطه از سرزمين اقامت دايم يا موقّت اختيار كنند .البته بجز مناطق ممنوعه؛ از قبيل:
سرزمين حجاز و مساجد مسلمانان كه در كتابهاي فقهي احكام آنها بيان شده است.
 .5آزادي فعاليتهـاي اقتصـادي و روابط بازرگاني :نظام كلي اقتصاد اسلامي
بـر اسـاس اصـل «احتـرام بـه مالكيـت فـردي» اسـتوار شـده و انـواع فعاليتهـاي
اقتصـادي و روابـط بازرگانـي بـر ايـن مبنا تنظيـم گرديدهاند .اسلام بر اسـاس اصل

مزبـور ،بـر مالكيـت اق ّليتهـاي دينـي احترام قائل اسـت.

 .6جواز ازدواج مسلمانان با اق ّليتهاي ديني :از امتيازاتي كه اسالم براي اهل

كتاب قائل است ،جواز ازدواج با آنان به صورت دايم يا موقّت است(.سلیمی:1384 ،
)40-38
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حقوق اقلیتها در جمهوری اسالمی ایران
الف) اقلیتهای مذهبی در ایران

گروههـای اقلیـت دینی در ایران به سـه دسـته کلی تقسـیم میشـوند کـه عبارتند
از :مسـیحی ،زرتشتی ،یهودی.

 .1مسیحیان
دیـن مسـیحیت در اواخـر قـرن ششـم و در نواحی مختلـف چون اصفهـان ،یزد،
تهران ،شـیراز و مشـهد رواج یافت .دو سـوم مسـیحیان ایران نژاد ارمنی و یک سـوم
دیگر کالنی و آشـوری هسـتند.
• آشوریان
براسـاس شـواهد موجـود آشـوریها قرنهـا در ایـران سـکونت داشـتهاند.
آشـوریها از بـدو پیدایـش مسـیحیت بدیـن آیین گرویدهاند .آشـوریها نیـز همانند
ارامنـه فـرق مختلفی دارند که عبارتند از :کلیسـای شـرق آشـوری ،کاتولیک ،انجیلی
و جماعـت خـدا .طلـوع انقالب اسلامی ایران برای آشـوریها نوید تازهای داشـت.
آنـان ماننـد سـایر گروههـای مذهبـی رسـمی از آزادی اسـتفاده کردنـد و مذهـب و
سـنن قومـی خـود را حفـظ نمودنـد و در میان افراد جامعه گسـترش دادنـد .تدریس
زبـان آشـوری در مـدارس اختصاصـی آشـوریان مانعـی ندارنـد .برپایـی مراسـم و
آیینهـای دینـی و مذهبی از مفاخر جامعهی آشـوری اسـت .آشـوریان دارای بیش از
 90کلیسـای تاریخی از نخسـتین سـالهای پذیرش مسـیحیت هسـتند .آنچه بیش از
همـه بـرای آشـوریان مایـهی مباهات اسـت ،این اسـت که بـا وجود جمعیـت اندک
کـه شـاید بـه جمعیـت یک شـهر هـم نمیرسـد در مجلس شـورای اسلامی دارای
نماینده هسـتند.
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• ارمنیان
ارامنـهی ایـران از اقوامـی هسـتند که بنابر روایـات مکتوب تاریخـی ،پیش از قرن
سـوم میالدی در ایران سـابقهي سـکونت داشـتهاند و از سـوی دیگر پیوند ارامنه به
عنوان سـاکنان سـرزمین ارمنسـتان با ایرانیان به گذشـتههای باسـتانی باز میگردد .با
آغـاز حکومـت اشـکانیان ارتباط سیاسـی و اجتماعی بیـن ایرانیان و ارامنه مسـتحکم
شـد .بـا آغاز حکومـت صفویان و با فرمان شـاه عبـاس ،ارامنه به شـهرهای اصفهان،
رشـت ،قزوین و شـیراز برده و اسـکان داده شـدند .بهطور کلی فعالیتهای سیاسـی
و اجتماعـی ارامنـه در ایـران بـه سـه دورهی زمانـی تقسـیم میشـود؛ دورهی اول:
فعالیتهـای سیاسـی ـ اجتماعـی ارامنـه کـه بـه زمـان شـاه عبـاس بـاز میگـردد.
دورهی دوم :از زمـان مشـروطه و تدویـن قانـون اساسـی که طبق آن بـه اقلیتها حق
شـهروندی داده شـد .دورهی سـوم :دورهی فعالیتهای سیاسـی اجتماعی ارامنه پس
از انقلاب اسلامی ایـران اسـت .تصمیمگیـری در جامعـهی ارامنهی ایـران دربارهی
مسـائل مختلـف بـر عهـدهی شـورای خلیفهگـری اسـت کـه بـهعنـوان عالیتریـن
مرجـع رسـیدگی بـه امـور مذهبی ،وظیفـهی نظـارت بر امـور فرهنگـی ،اجتماعی و
سیاسـی را بـر عهـده دارد .ارامنـه هماننـد دیگـر اقلیتهـای مطرح در قانون اساسـی
از آزادی کاملـی بـر انجـام امـور دینـی برخوردارند .شـمار زیاد کلیسـاها ،مدارس و
مراکـز فرهنگـی بـر ایـن امـر داللت دارد .هـم اکنون پنـج فرقـهی از ارامنـه در ایران
بـه سـر میبرنـد که عبارتنـد از :ارامنـهي کاتولیـک ،گریگـوری ،ارتدکس ،شـنبهدار،
کرهلیت ،پروتسـتان.

 .2زرتشتیان
امـروزه جامعـهی زرتشـتیان ایـران در یـزد ،کرمـان ،شـیراز ،تهـران و تعـداد
کمـی نیـز در اهـواز و اصفهـان فعالیتهـای مذهبـی و فرهنگـی دارنـد .در ایـران
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حـدود شـصت هـزار نفـر زرتشـتی بـه سـر میبرنـد .زرتشـتیان ایـران ماننـد برخی
دیگـر از گروههـای اقلیـت مذهبـی در مجلـس شـورای اسلامی نماینـده دارنـد .در
ایـران مـدارس و نشـریاتی ،ویـژهی زرتشـتیان وجـود دارد و تحصیلات آنهـا در
برخـی دبیرسـتانها ماننـد مـارکار تهـران پـارس انجـام میشـود .نشـریهای نیـز بـه
نـام امـرداد متعلـق بـه سـازمانهای زرتشـتی در ایـران بـه صـورت هفتگـی چـاپ
میشـود .زرتشـتیان کـه بنـا بـر معتقـدات مذهبـی بـه آبادانـی و سـازندگی اهمیـت
بسـیار میدهنـد در کارهـای خیـر که منافع آن بر عموم مردم برسـد همیشـه پیشـگام
بودهانـد .مدرسـهها ،بیمارسـتانها و گردشگاههـای بسـیار بـه وسـیلهی نیکـوکاران
زرتشـتی سـاخته شـده است.

 .3یهودیان
اکنـون جمعیـت آنهـا بـه کمتـر از  25000نفـر رسـیده اسـت .بیـش از نصفی از
یهودیـان باقیمانـده در تهـران سـاکناند و اکثرا ً بـه مشـاغل آزاد روی میآوردند ،البته
از نظـر قانـون منعـی بـرای اسـتخدام آنها در اکثر مشـاغل وجـود ندارد ،با تشـکیل
مجلـس شـورای اسلامی ،اقلیت دینـی یهـود از کرسـی نمایندگی برخوردار شـدند
و تـا امـروز هـم در تمامـی دورههـا دارای نماینـده بودهانـد .کلیمیـان طبـق قانـون
اساسـی دارای یـک نماینـده در مجلـس هسـتند .جنبشهـای سیاسـی ،اجتماعـی و
شـرعی جامعـهی کلیمـی در سـه چرخـهی مرجع دینـی کلیمـان ،نماینـدهی کلیمیان
در مجلـس شـورای اسلامی و هیئـت مدیرهی انجمـن کلیمیان تهران متمرکز اسـت.
هماکنـون ایـن جامعـه دارای مجتمعهـای فرهنگـی ،سـازمانهای جوانان ،فروشـگاه
و کتابخانههـای خـاص خـود میباشـند .کلیمیـان تهـران مـدارس متعـددی احـداث
و بهرهبـرداری کردنـد کـه بـا مدیریـت و قوانیـن آمـوزش و پـرورش کشـور اداره
میشـود( .مهرابـی رزوه)1393 ،
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در ایـران ،بـه پشـتوانهی همگونی نـژادی ،وجود اقلیـت نژادی ایرانـی تبار منتفی
اسـت ،لیکـن اقلیتهـای قومـی ،زبانـی و دینـی ،بـا توجه بـه گسـترش جغرافیایی،
در نقـاط مختلـف ایـران قابـل شناسـایی اسـت .مهمتریـن اقلیتهای قومـی -زبانی
ایـران شـامل تُـرکُ ،کـرد ،عـرب ،لُـر ،بختیـاری ،گیلـک ،تـات ،تالشـی ،بلـوچ و...

میشـود کـه در ایـن میـان اقلیـت قومـی  -زبانـی ترکـی ،بزرگتریـن اقلیـت زبانی
ایـران تلقـی میشـود و جمعیتهـای متعلـق بـه آن ،سـهم مهمـی را در مشـارکت
سیاسـی و اقتصـادی کشـور ایفـا میکنند(.آریامنـش )81- 80 :1390 ،الزم بـه ذکـر
اسـت در ایـران برخلاف کشـورهای دیگـر کـه انـواع اقلیـت وجـود دارد ،بـه دلیل
اتـکای حاکمیـت بـر مذهـب ،فقـط اقلیت دینـی مورد شناسـایی قـرار گرفته اسـت
و قومیتهـای مختلـف بـا فرهنگهـا ،نژادهـا و زبانهـای مختلف اقلیت محسـوب
نشـده ،بلکـه هماننـد سـایر مردمـان بـه شـمار آمدهاند(.پرویـن ،سـپهریفر:1393 ،
)74
ج) حقوق مدنی اقليتها در ايران

ضمانتهـاي حقوقـي و سياسـتهاي كلـي در خصـوص مبارزه عليـه تبعيض بر
اسـاس ديـن و عقيـده ايـن چنين اسـت كـه طبق قانـون اساسـي جمهوري اسلامي
ايـران اقليتهـاي دينـي ميتواننـد آزادانه بـه انجام مراسـم مذهبي ،پيـروي از قوانين
مذهـب و احـوال شـخصيه خویـش بپردازنـد .اصل دوازدهـم قانون اساسـي تصريح
ميكنـد« :دیـن رسـمی ایـران ،اسلام و مذهب جعفري اثنيعشـري اسـت و مذاهب
ديگـر اسلامي؛ اعـم از حنفي ،شـافعي ،مالكي ،حنبلـي و زيـدي ،داراي احترام كامل
ميباشـند و پيـروان ايـن مذاهـب در انجام مراسـم مذهبي ،طبق فقه خودشـان آزادند
و در تعليـم و تربيـت دينـي و احـوال شـخصيه (ازدواج ،طلاق ،ارث و وصيـت) و
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دعـاوي مربـوط بـه آن در دادگاههـا رسـميت دارنـد و در هـر منطقـهاي كـه پيـروان
هريـك از ايـن مذاهـب ،اكثريت داشـته باشـند ،مقـررات محلي در حـدود اختيارات
شـوراها بـر طبـق آن مذهـب خواهـد بـود ،با حفظ حقـوق پيـروا ن سـاير مذاهب».
همچنيـن اصـل سـيزدهم قانـون اساسـي بيـان ميكنـد« :ايرانيـان زرتشـتي ،كليمي و
مسـيحي ،تنهـا اقليتهـاي دينـي شـناخته ميشـوند كـه در حـدود قانـون در انجـام
مراسـم دينـي خـود آزادنـد و در احـوال شـخصيه و تعليمـات دينـي بـر طبـق آئيـن
خـود عمـل ميكننـد» .همچنیـن اصـل نوزدهـم تصریـح مـیدارد« :مـردم ايـران از
هـر قـوم و قبيلـه كـه باشـند از حقـوق مسـاوي برخوردارنـد و رنـگ ،نـژاد ،زبان و
ماننـد اينهـا سـبب امتيـاز نخواهد بـود ».در اصل بیسـتم قانون اساسـی آمده اسـت:
« همـه افـراد ملـت؛ اعـم از زن و مـرد ،يكسـان در حمايـت قانـون قـرار دارنـد و از
همـه حقـوق انسـاني ،سياسـي ،اقتصـادي ،اجتماعـي و فرهنگي با رعايـت و موازين
اسلام برخوردارنـد» .علاوه بـر قوانيـن اساسـي در قوانيـن عـادي نيـز امـور فوق،
مـورد تأكيـد قـرار گرفته اسـت ،از جملـه در مـاده واحدهاي بـه نام « قانـون رعايت
احـوال شـخصيه ايرانيـان غيـر شـيعه ،مصـوب  »1312نسـبت بـه احـوال شـخصيه،
حقـوق ارثيـه و وصيت ايرانيان غير شـیعه كه مذهب آنان به رسـميت شـناخته شـده
آمـده اسـت:محاكـم بايـد قواعـد و عـادات مسـلمه متداولـه در مذهب آنـان را جز
در مـواردي كـه مقـررات قانـون راجع بـه انتظامـات عمومي باشـد ،رعايـت نمايند.
همچنيـن طبـق مـاده  143آئيننامـه اجرايـي سـازمان زندانهـا و اقدامـات تأمينـي و
تربيتـي ،مصـوب  ،1380هنـگام پذيرش زنداني ،دين رسـمي او در برگه پرسشـنامه،
درج و بـه منظـور تقويـت و تحكيـم مباني دينـي زندانيـان و اجراي آداب و مراسـم
دينـي آنـان بـا جلـب كمـك وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامي از طريـق مسـؤولين
زنـدان ،وسـيله و تسـهيالت الزم جهـت انجـام فرايض دينـي آنها فراهـم ميگردد.
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مـاده  144و  145هميـن آئيننامـه ،اشـعار مـيدارد« :هـر زندانـي كـه داراي يكـي از
اديـان رسـمي كشـور باشـد ميتوانـد در آسايشـگاه عمومـي يـا انفـرادي خـود يك
جلـد كتـاب آسـماني ،كتـاب دعـا و سـجاده نماز جهـت انجـام فرايض دينـي خود
نگـه دارد .هـر زندانـي كه داراي يكي از اديان رسـمي كشـور باشـد در صورت لزوم
ميتوانـد تقاضـا نمايـد تا پـس از موافقت رئيس زنـدان ،نماينده مذهبـي او در زندان
حضـور يافتـه ،در اجـراي آداب و مسـائل مذهبـي او را هدايـت و ارشـاد نمايـد».
(جاوید)153 :1392 ،
نکتـه جالـب توجـه در مـورد اقلیتهـای دینـی در ایـران آنسـت کـه بـا وجـود
تصویـب قانـون مجازات اسلامی در کشـور ،آنهـا در مقابل برخـی از مجازاتها از
مصونیـت برخوردارنـد .حتـی بـه دلیل احترام گذاشـتن به اصـول برابـری ،برخی از
احـکام اسلامی بـا فتـوای مقـام معظم رهبـری تغییر کرده اسـت .بـه عنـوان مثال بر
اسـاس نظـر حکومتـی ولـی امـر ،دیـه (خونبهـا) اقلیتهای دینی شـناخته شـده در
قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران بـه اندازه دیـه مسـلمانان تعیین شـد(.خانه
تقریب)1394 ،
از دیگـر حقـوق اقلیتهـا بایـد بـه انتخـاب مديـران اقليـت بـراي مـدارس و
اسـتخدام آنهـا بـه عنـوان معلـم ،ايجـاد تسـهيالت جهت صـدور گذرنامـه و اجازه
خـروج از كشـور ،حـق انجـام فعاليتهـاي فرهنگـي ،هنـري ،ورزشـي و تفريحـي،
امـكان ادامـه تحصيـل در مقاطـع مختلـف دانشـگاهي ،مجوز چـاپ كتـاب و امكان
فـروش در مغازههـا ،امـكان اشـتغال در پسـتهاي دولتـي و دانشـگاهي ،دريافـت
مجوزهـاي فرهنگـي ،هنـري وتفريحـي ،مرمت و بازسـازي اماكن مربـوط ،دارا بودن
مـدارس خـاص اقليتهـا ،داشـتن قبرسـتانهاي اختصاصـي( .همـان)84 :1393 ،
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د) حق سیاسی اقلیتها در ایران

در قانـون اساسـی پیـش بینی شـده کـه اقلیتهـای دینی شـناخته شـده میتوانند
در مجلـس شـورای اسلامی نماینـده داشـته باشـند و از بیـن همکیشـان خـود
نماینـدهای انتخـاب کننـد و بـه مجلـس بفرسـتند .طبـق اصـل  64قانـون اساسـی،
زرتشـتیان و کلیمیـان هـر کدام یک نماینده و مسـیحیان ،آشـوری و کدانـی مجموع ًا
یـک نماینـده و مسـیحیان ارمنـی جنـوب و شـمال هـر کـدام یـک نماینـده انتخاب
میکننـد .محدودیـت تعـداد نماینـدگان اقلیتهـای دینی متناسـب با تعـداد جمعیت
آنـان در کشـور اسـت؛ زیـرا بـا در نظـر گرفتـن نسـبت جمعیت کشـور بـه مجموع
نماینـدگان ،آنـان نسـبت جمعیـت محـدود خـود بـه طـور عادالنـه نماینـده دارنـد.
(ابراهیمیـان )254 :1391،طبـق اصـل  26قانـون اساسـی اقلیتهـای دینـی میتوانند
مطابـق ضوابـط دارای انجمـن و جمعیـت باشـند .همچنیـن در ماده  4قانـون فعالیت
احـزاب ،مصـوب  1360آمـده کـه انجمـن اقلیتهای دینـی موضوع اصـل  13قانون
اساسـی ،تشـکیالتی اسـت مرکـب از اعضـای داوطلب همـان اقلیت دینـی که هدف
آن حـل مشـکالت و بررسـی مسـایل دینـی ،فرهنگـی ،اجتماعـی و رفاهـی ویـژه
آن اقلیـت باشـد .بـه تشـكلها و سـازمانهاي اقليتهـاي دينـي توسـط كميسـيون
مـاده  10احـزاب وزارت كشـور مجـوز داده میشـود( .اغلـب انجمنهـا ،سـازمانها
و گروههـاي اجتماعـي  -فرهنگـي اقليتهـا بـه طـور رسـمي در ايـران فعاليـت
دارنـد)همچنیـن تعاملات و ارتباطـات مسـئولين عالـي رتبـه جمهوری اسلامی با
اقليتهـا پـس از پيـروزي انقالب اسلامي از حجم باالتري نسـبت بـه ديگر جوامع
و قوميتهـا برخـوردار اسـت كـه ایـن موضـوع نیـز خـود نشـانگر توجـه ویـژهی
مسـئولين نظـام بـه اقليتهـاي ديني در جمهوري اسلامي ميباشـد .نمونه شـاخص
آن حضور رياسـت جمهور وقت در سـال  1383در مراسـم جشـن ايالنوت (جشـن
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درختـان) يهوديان در كنيسـهي يوسـف آباد تهـران بود كه در تاريـخ زندگي يهوديان
در ايران  2700سـال سـابقه نداشـته اسـت( .پرویـن ،سـپهری)80 :1393 ،
و) وضعیت بهاییان در ایران

امـا در مـورد فرقـهي بهائيـت از آنجـا كـه بهائیـت جـزء ادیـان الهی نیسـت  -بر
خلاف ادعـاي بهائيهـا کـه معتقدند بهاءاهلل شـارع دین تـازهای اسـت  -و به عنوان
یـک حـزب سياسـي و اپوزيسـيون مخالـف نظـام اسلامي كـه در حـال حاضـر نيز
مقـر آنهـا در اسـرائیل اسـت بـه فعاليـت سياسـي عليـه جمهـوري اسلامي ايـران
ّ

و بـر ضـد اسلام و شـيعه مشـغول هسـتند؛ لـذا نظـام جمهوری اسلامی ایـران به
خاطـر ایـن عوامـل و عوامل دیگـر ،آنها را بـه رسـمیت نمیشناسـد(.مهرابی رزوه،
 )1393درواقـع بهائیـت ،براسـاس قانـون اساسـی خـود جـزء اقلیتهـای مذهبـی
ماننـد کلیمی ،مسـیحی ،آشـوری ،زرتشـتی و ...محسـوب نمیشـود .با ایـن همه این
کشـورها مرتبـ ًا از ایـن فرقـه بـه عنـوان اقلیـت مذهبـی یـاد میکننـد و سـعی دارند
القـاء کننـد کـه آنهـا در شـرایط سـختی بـه سـر میبرنـد ،حـال آنکـه جمهـوری
اسلامی ایـران بـا بهائیـان مثـل شـهروندان دیگـر رفتـار میکنـد و آنـان از حقـوق
شـهروندی برخوردارنـد .آنهـا افـراد متمکن و ذینفوذی هسـتند و هـم در مدارس
و هـم در دانشـگاههای کشـور تحصیـل میکننـد و البتـه اگـر جرمی مرتکب شـوند،
بـدون آنکـه ربطـی بـه بهایی بودن آنها داشـته باشـد ،تحـت پیگرد قـرار میگیرند.
(باشـگاه خبرنگاران جـوان)1393 ،
حمایت اسـتکبار جهانی به ویژه آمریکا در پوشـش دفاع از حقوق بشـر و آزادی
بیـان و عقیـده کـه همـواره بـه حمایت رسـمی از تشـکیالت بهائیـت ایـران پرداخته
اسـت .در فاصلـه سـالهای  1361تـا  1373یعنـی در طـول دوازده سـال نماینـدگان
آمریـکا شـش قطعنامـه به تصویب رسـاندند که در آنهـا به جانبـداری و حمایت از
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بهائیـت پرداختـه و بنـا بـه اعتراف بیـل کلینتون رئیـس جمهور وقت آمریـکا ،ایاالت
متحـده میکوشـد یـک همـکاری بینالمللـی بـرای زیـر فشـار قـرار دادن حکومـت
اسلامی ایـران بـه منظـور رعایت حقـوق اقلیتهای مذهبی بـه وجـود آورد .آمریکا
در حقیقـت تلاش میکنـد در راسـتای فشـارهای سیاسـی و نظامی خویـش همپای
شـرایطی چـون صلـح خاورمیانـه ،پرونـده هسـتهای ایـران و آزادی بهائیـت را بـه
عنـوان یـک اقلیـت دینـی مطـرح سـازد .جالـب ایـن اسـت که برخـی روشـنفکران
داخلـی هـم بـه بهانه دفـاع از حقـوق بشـر ،از جامعهی بهائـی و گروههـای انحرافی
ضالـه حمایـت میکننـد .شـبکههای خبـری وابسـته بـه صهیونیسـم و رسـانههای
گروهـی آمریـکا نیـز بـه حمایتهـای گسـترده تبلیغـی بـرای بهائیـت میپردازند تا
در کنـار اقدامـات دولـت و مجلـس نماینـدگان آمریـکا زمینههـا و بسـترهای الزم را
بـرای تحقـق اهـداف سـلطهجویانه خـود توسـط بهائیـان فراهـم آورند .تشـکیالت
بهائیـت در ایـران نیـز از ایـن فرصـت جهـت پیشـبرد اهـداف خویش بهـره میبرد.
نفـوذ تشـکیالت بهائیـت در سـازمان ملل به عنوان عضو رسـمی سـازمان غیر دولتی
ملـل متّحـد و ارتبـاط بـا اپوزیسـیون خارج از کشـور کـه از این طریق جهـت اعمال
اهـداف خـود در کشـورها بهره میبـرد( .محمـدی)33 :1388 ،
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نتیجهگیری

از دوران باسـتان تاکنـون ایـران مهـد صلـح و همزیسـتی مسـالمتآمیز انـواع
فرهنگهـا ،مذاهـب و قومیتهـا بـوده اسـت و اقلیتهـای مختلـف ایـن سـرزمین
فـارغ از هرگونـه تبعیضـی ،بـر طبـق رعایـت دقیـق موازیـن حقـوق بشـری مـورد
احتـرام هسـتند کـه ایـن امر به نـگاه فرهنگی مـردم ایران بـه اقلیتها ناشـی از عمق
تاریخـی و فرهنـگ اسلامی ایـران برمیگـردد .امـروزه در جمهـوری اسلامی ایران
باالتریـن اسـتانداردهای تضمیـن حقوق بشـری بـرای هموطنـان اقلیت وجـود دارد
کـه در کمتـر کشـوری دیـده میشـود که ایـن امـر برگرفتـه از تعالیم انساندوسـتانه
اسلام اسـت کـه از همـان ابتـدای تشـکیل حکومـت اسلامی از حقـوق یکسـان
شـهروندی برخوردارنـد و در انجـام فرائـض دینـی و احـوال شـخصیه از آزادی و
اختیـار قانونـی برخـوردار بودهانـد .هرچنـد وضعیـت اقلیتها در کشـورهای مدعی
اسـفناک توصیـف میشـود(.در ایـن خصـوص میتـوان به نقـض حقوق مسـلمانان
بـر پایـه نژادپرسـتی و اسالمهراسـی در کشـورهای غربـی اشـاره کـرد) امـا آنهـا
بـرای اسـتفاده ابـزاری از مسـئله حقـوق بشـر و ایجـاد فشـار بـر دولـت ایـران ایـن
ادعاهـا را بیـان میکننـد .در حالـی کـه خود تعهـد در احترام به آزادی و حقوق بشـر
گروههـای اقلیـت بـر مبنـای نـژاد ،مذهب و قومیـت را نادیـده گرفتهاند .بـا توجه به
تأکیـد محافـل غربـی بـر حقـوق بهائیـان ،در ارتبـاط بـا بهائیـان در ایـران باید گفت
علیرغـم اینکـه بهائیـان دارای جمعیـت اندکـی هسـتند ،امـا فعالیتهـای گسـترده
اقتصـادی در ایـران دارنـد و تـا زمانی کـه به قوانین جمهوری اسلامی ایـران احترام
بگذارنـد ،از تمـام حقـوق شـهروندی برخوردارند.
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