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 هرج ومرج حقوقي درمورد
 حقوق اقليت هاي ديني

  حقوقدان -اميرفيض

  [[اين يک بحث حقوقی است نه تاييد رژيم اسالمی]] 

 مرجی ناظر ھرج و به عضويت شورای شھرستان يزد ،قای سپنتا نيکنامآانتخاب  اخيرا بمناسبت رد
با عھدنامه ھای بين  ھمه مھمتر از نگھبان جمھوری اسالمی وقانون اساسی وتصميمات شورای  بر

   .ن مورد نظر اين تحرير استآمده که نقد آازسوی جھوری اسالمی بوجود  هشد المللی امضا

  اجمال قضيه 

سال عضوشورای شھريزد  ۴بمدت  قای نيکنام  که پيرو دين زرتشت است و؛ آاجمال قضيه اينکه
ھفتم عضو  رای به عنوان نفر ٢١،٧٠٠انتخابات  ارديبھشت سال جاری با  ددا دربوده امسال که مج

 نفرعضو دارد) انتخاب شده است  بعلت زرتشتی بودن و ١١(شوای شھريزد  يزد شورای شھر
 عضويت در قای نيکنام ازآ ؛قای يزدیآ رقبای او بواسطه نظرشورای نگھيان و اعتراض يکی از

   .شورای شھر يزد محروم ميشود

    "دی دررابطه با تصميم مزبور گفته استقای يزآ

را ن ھيچکس نميتواند اين قانو و، ، قطعی وغيرقابل برگشت است، شرعیاين يک تصميم قانونی
او اضافه کرده است که تالش برای برگرداندن اين رای  مقابله با اصل نظام جمھوری است  ،برگرداند

قای يزدی که نظرش مورد تائيد جنتی ھم ھست اين آاستدالل  .ن خواھد ايستادآنظام قطعا درمقابل  و
اين خالف  ن مسلمان ھستند حق تصميم گيری ندارد وآنيکنام که برای ملتی که اکثريت  یقاآاست که 
   .شرع است

  هرج ومرج دراجراي قوانين اقليت ها 

 نخستين ھرج ومرجی که درقوانين جمھوری اسالمی نسبت به حقوق اقليت ھای دينی منظور است 
قانون مجازات عمومی درمورد حقوق اقليت ھای دينی با حقوق اسالمی  بين قانون اساسی وتعارض 
   .است

  نخست قانون اساسي جمهوري اسالمي 

 تشکيل انجمن و ،ی مراسم مذھبیزادآحقوقی ازقبيل   ١٣قانون اساسی جمھوری اسالمی درماده 
برای  ده درمجلس اسالمی نی واحوال شخصيه  وباالخره داشتن نماي، اجرای مقررات مذھبجمعيت

   .پيروان اديان زرتشتی ومسيحی وکليمی قائل شده است

 ھمه اين حقوق برای اقليت ھای مذھبی بعلت عدم رعايت ووجود قرارداد ذمه با اقليت ھای مذھبی نا
شروط  وان مذاھب بشرط وزادی ھای مذھبی را برای پيرآ اسالم حقوق و .وارد وخالف اسالم است
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عقد ذمه برای حاکم اسالمی نظرداده که  < ده جواھرالکالم محقق اسالمی قرارداد ذمی تعيين کر
  .>الزامی است

مھوری اسالمی با پيروان اديان ومذاھب قرارداد ذمه ندارد بنابراين حقوقی که برای اقليت ج 
اسالمی نميتوانسته ونميتواند که با  البته جمھوری .ھای مذھبی قائل شده خالف اسالم است
است که  زيرا چنين امری خالف کنوانسيون ھائی ؛اقليت ھای مذھبی قرارداد ذمی منعقد کند

   .جمھوری اسالمی امضا کرده است

نيکنام با موازين  قایآه به مخالفت انتخاب يزدی بجای اينک قايان جنتی وآبنابراين شورای نگھبان ويا 
 جمھوری اسالمی که اين مخالفت در سیت به مخالفت اسالم با قانون اساخوبس بدھد شرعی نظر

   .صالحيت اوست رسيدگی واقدام نمايد

حقوق مدرن يا   .قوق اسالمی قائل به تعريف حقوق مدرن ازاقليت ھای مذھبی نيستح 
اقليت دينی گروھی ھستند که ازسايرمردم ازنظرعقايد وباورھای دينی : موضوعه ميگويد

   .وتند وقدرت حکومت راھم دردست ندارندمتفا

  :ولی حقوق اسالمی تعريف باال را قبول ندارد وميگويد

 داراالسالم به تمامی سرزمين و ؛ن به دوقسمت داراالسالم ودارالکفر تقسيم ميشودآجھان ومردم «
ن جاری باشد  دراين تعريف آمردمانی گفته ميشود که تحت سيطره اسالم بوده وقوانين اسالمی در

 اقليتغيرمسلمانان ، ن سرزمين مالک نيست و درھرصورتآاکثريت ويا اقليت بودن مسلمانان در
    .محسوب خواھند شد وتابع قوانين حکومت اسالمی خواھند بود

   )٢٣٧فقه اسالمی  روزنامه اعتماد شماره  –مسعود طاھری (                                            

تمام پيروان اديان غيراسالم درھرکجای جھان که باشند اقليت محسوب طبق حقوق اسالمی بنا براين 
  .دھند بووتابع قوانين حکومت اسالمی خوا

تمام مردم جھان تابع قوانين اسالمی باشند ولی بادقت درقانون  بايد حرف بزرگ وسنيگنی است که
فراھم ساختن ش  را مکلف به اساسی جمھوری اسالمی متوجه ميشويم که جمھوری اسالمی خود

برتمامی نجاست که جمھوری اسالمی تسلط آمقصود  .فوق قرارداه است زمينه ھای اجرائی خواست 
صادرکردن انقالب .قرارداه استوارتش وسپاه  وظيفه خودکشورھای کفررا درقانون اساسی کشورش 

   .ندارد را کفر اجرای قوانين اسالمی درکشورھای ز ج به کشورھای ديگر معنائی

  ادعاي جمهوري اسالمي

مراجع  درباب حقوق اقليت ھا شامل اقليت ھای مذھبی از بين المللی عھدنامه وکنوانسيون ١٣تاکنون 
رعايت برابری  با نھا به دامنه وسيع وبدون محدويت وآشده است که درتمامی  حقوق بين الملل صادر

را امضا کرده است  نھاآنکه آ ولی جمھوری  اسالمی باصادرشده است   حقوق اقليت واکثريت با افراد
ن عھد نامه ھا با شريعت اسالمی ھمخوانی آنجا که تصميم آ از و مقيد نميداند را نھا خودآبرعايت 
امضا کرده است يعنی  ن عھدنامه را بشرطآجمھوری اسالمی متعذراست که حکومت اسالمی  ؛ندارد

ھا خالف اسالم نباشد ومدعی است که چون خالف اسالم است لذا تعھد رعايت  هبه شرط اينکه عھدنام
     .ی اسالمی نيستن عھدنامه ھا متوجه جمھورآ
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 ولی اکنون موردی در ،وردآبسياردشواراست که صحت وسقم ادعای جمھوری اسالمی را بدست 
   .را پاسخگو باشد مسير تحقيق خود نماست که ميتواند مشکل مزبور

  جمهوري اسالمي ومنشور سازمان ملل 

ی اين تحرير ممکن گرچه رسيدگی به ادعای بشرط امضا کردن کنوانسيون ھای بين المللی الاقل برا
کشورھای عضو  ؟!ولی عضويت جمھوری اسالمی درسازمان ملل که ديگر بشرط نبوده است ؛نيست

   .اعالميه ھای سازمان ملل تبعيت کنند از تاملزم ھستند و سازمان ملل متعھد 

مچنين ماده دوم اعالميه ھ منشور ملل و ٣١ و ۶٧ ،۵۵رمقدمه ومواد د  :وضيح اينکهت 
 حقوق متساوی برخوردارند و از ھمه افراد بشربروشنی مصرح است که  شرجھانی حقوق ب
، زادی ھای اساسی بدون تبعيض ازحيث  نژادآ حقوق و بودن ھمه انسانھا از ھمچنين به دارا

  .اشاره قاطع شده است مذھب ، و، جنسيتزبان
 ن ومجمع عمومی سازمان ملل به برابری حقوق مردا ١٩٩٢دسامبر ١٨رابتدای اعالميه د  

متن اين اعالميه برابری ھمه اعضای يک جامعه وعدم  . درزنان وملتھا تصريح شده است
   .نھا درمقابل قانون نيز تضمين شده استآتبعيض ميان 

عضو سازمان ملل متعھد ھستند تا اشخاص متعلق  یولت ھادموجب ماده اول اعالميه مزبورب  
زاديھای آموازين حقوق بشر وھمه  ی مندرچ درواقعا کليه مزايا به اقليتھا بتوانند تماما و

زاديھا بايد آ اين ماده  تاکيد شده است که اجرای اين حقوق و خرآ در .اساسی را دارا باشند
اقليتھا  انجام  ندان وطی کامال مساوی نسبت به ھمه شھروشرائ در بدون ھيچ گونه تبعيضی و

   .شود

  ورد اين تحقيق Ĥدست

  :ادعای اينکه ،ن سازمانآ ملل وعضويت جمھوری اسالمی در با توجه به صراحت منشور سازمان

  .ھا تصميم بگيردنآگرجائی اکثريت قريب به اتفاقشان مسلمان باشد غيرمسلمان نميتواند برای ا 
  )يزدی عضو شورای نگھيان(

 متکی به فقه اسالمی است ولی عضويت ومزبور درست است که اظھار ؛محکوم به بطالن است
   .زمان ملل متحد مافوق قوانين داخلی کشورھاست تاچه رسد به فقهتصميمات سا

  همو ادعا كرده است 

) قانون اساسی جمھوری اسالمیينکه  اقليت ھای مذھبی ميتوانند درمجلس نماينده داشته باشند (ا
يزدی گفته است   ،قای نيکنام زرتشتی سلب شدهآ اين حق از باشند و ولی نميتوانند درشورای شھر

  .>مجلس ميتوانند اقليت ھا نماينده داشته باشد ولی درشورای شھر نميتوانندری درآ<

ضور کمرنگی پيدا ح ،نه مبنای فقھی دارد ونه ميتواند ازباب قياس ين بخش ازادعای يزدی ا  
    .شکارا خالف موازين منشورسازمان ملل متحد استآ وکند 

براينکه منطيق با تصريحات منشور سازمان ملل شرکت زرتشتيان درمجلس اسالمی عالوه  نجا کهآ از
بنابراين ھمان موقعيت  ،ن تاکيد داردآ قانون اساسی جمھوری اسالمی ھم بر ،واعالميه حقوق بشراست



  حقوقدان -اميرفيض – ھرج ومرج حقوقی در مورد اقليت ھای دينی                     4 از 4 برگ ٢٠١٧/١٠/٢٧، شنبهآدينه شيد= ناھيد 

جمھوری اسالمی درعضويت سازمان ملل وتبعيت الزامی ازتصميما ت مجمع عمومی حکم ابطال 
مجمع عمومی سازمان ملل برقوانين داخلی  تصميمات یِ برتر وقای يزدی را محمول است  آی دعاا

  .قای نيکنام را ارايه ميدھدآت انتخاب يحکم تثب ،واظھارنظرشخصيت ھای دولتی ويا مذھبی

  يك نمونه ازهرج ومرجع درقوانين جمهوري اسالمي 

اعالميه  نکه قانون اساسی جمھوری اسالمی اصل برابری حقوق اقليت ھا را پذيرفته وتبعيت ازآ با
 ولی درعمل در ؛حقوق بشر واعالميه ھای سازمان ملل ومنشور سازمان را اعالم کرده است جھانی

  :ازباب نمونه ؛باب حقوق اقليت ھا نسخه ديگری را اجرا ميکند

 خدمت در ن وارد ساخته اندآقانون اساسی جمھوری اسالمی وتفسيری که بر ۶١براساس  اصل 
   .وع استمشاغل قضائی برای تمامی  اقليت ھای دينی ممن

قانون اساسی که درباب انتخاب رئيس جمھور قائل به شرط مسلمان بودن شده است   ١١۵طبق اصل 
   .ال برسنداقليت ھا دينی ومذھبی نميتوانند به مقامات سطح با تفسيری که ازماده مزبورشدهبا 

  دستاورد حقوقي

جھانی حقوق بشر وعضويت ن سازمان  ونيز اعالميه آشمول منشور سازمان ملل واعالميه ھای 
ورد حقوقی است که به آ، واجد اين دستکشورھای اسالمی ازجمله جمھوری اسالمی درسازمان ملل

پيروان ھمه اديان  ،مدهآ بصورت رسمی در ن ھمگانی وآکه تائيد برابری حقوق انسانھا قائمه  اعتبار
ی رياست جمھوری وقضاوت ميتوانند به مقامات دولتی حتخود  مذاھب بشرط داشتن تابعيت کشور و

  ١  .برسند

ث ونظر حقوقی است ونميتواند درجھت تائيد حيات سياسی جمھوری تحرير حاضر يک بح -توضيح 
    اسالمی تلقی گردد

  

  

                                                            
  با اکثريت مسلمان نماينده ھا و رھبران مسيحی بر سرکار آمده اند: کشور ھشتناظرھستيم که در  - ١
  .مسلمان است يک مسيحی ميباشدآن  ٩٩٫٨فبرونيه آکيول معاون شھردار شھر ماردين در ترکيه که  -١
  درصد آن مسلمان است ميباشد. ٨٧٫٢باسوکی تجآھايا پورناما فرماندار شھر جاکارتا در اندونزی که  -٢
بحرين  ٧٠٫٣) ٢٠٠۵رفته (آلی توماس سامان نخستين مسيحی زن است که در بحرين به پارلمان و شورای آن  -٣

  .مسلمان است
  درصد آن مسلمان است. ٩۶٫۴کامران مايکل وزير بنادر و ترابری پاکستان است که  -۴
  درصد کشور مسلمان است. ٩٠مصر بوده است که  وزير خارجهسال  ١۴برای بوتروس بوتروس غالی  -۵
  .جانت مايکل  شھردار شھر رام هللا فلطين بوده است -۶
  درصد آن مسلمان است بود. ٩۵٫۴ستگال که جمھوری  رييسسال  ٢٠برای ئوپولد سدار سنقور ل -٧
  درصد لبنان مسلمان است  ۵۴رييس جمھور لبنان بود درحاليکه  ليمانميشل س -٨
  شھردار حاضر لندن يک مسلمان پاکستانی تبار است -٩

نتوانستم در قوانين کشورھای ديگر پيدا کنم که ماده ای برای انتخاب نماينده از سوی اقليت مذھبی به مجلس يا 
   ک-حشھرداری يا بخش ھای ديگر داشته باشند اين ماده تنھا در قانون اساسی جمھوری اسالمی خودنمايی ميکند. 


