ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ

ﺭﻭﻳﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺿﺪ ﺍﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻗﻮﻣﻲ ﻭ ﺩﻳﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﺎﺩﻩﻱ  :١ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺸﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻤﮕﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﻋﻘﻞ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﻴﻪﻱ ﺑﺮﺍﺩﺭﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺎﺩﻩﻱ  :٢ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰﻱ ،ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻧﮋﺍﺩ ،ﺭﻧﮓ ،ﺟﻨﺲ ،ﺯﺑﺎﻥ ،ﺩﻳﻦ ،ﻋﻘﻴﺪﻩﻱ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﻴﺪﻩﻱ ﺩﻳﮕﺮ ،ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺛﺮﻭﺕ ،ﻭﻻﺩﺕ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻫﻤﻪﻱ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﺫﻛﺮﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﻪ
ﻋﻼﻭﻩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺧﻮﺍﻩ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ،
ﺗﺤﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﺩﻩﻱ  :٣ﻫﺮ ﻓﺮﺩﻱ ﺣﻖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ،ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺎﺩﻩﻱ  :٤ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ
ﺑﺮﺩﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺖ .ﺑﺮﺩﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﻭﺳﺘﺪ ﺑﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎﺩﻩﻱ  :٥ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻳﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﺿﺪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﻣﺎﺩﻩﻱ  :٦ﻫﺮ ﻛﺲ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ .ﻣﺎﺩﻩﻱ  :٧ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ
ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ
ﺍﻋﻼﻣﻴﻪﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻭ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻫﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ
ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻗﺾ
ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ ،ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ

اکتبر ) ٢٠١٠مھر (١٣٨٩
شماره 545a

عکس روی جلدُ :کردھای ايرانی عکس ھايی از چھار زندانی را که در ارديبھشت  ١٣٨٩اعدام شدند در دست دارند .عکس ھا به ترتيب
از راست به چپ عبارتند از :فرھاد وکيلی ،شيرين علم ھولی ،مھدی اسالميان ) ٢عکس( ،شيرين علم ھولی و فرزاد کمانگر )در گوشه
چپ( .سه نفر از اين چھار نفر ُکرد بودند.
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پيش درآمد
حکومت ايران الحاق خود را به کنوانسيون بين المللی رفع تمام اشکال تبعيض نژادی ) (ICERDدر
سال  ،١٣٤٧مدت ھا پيش از انقالب اسالمی ،به تصويب مجلس قانون گذاری رساند .از آن پس ،دولت
ايران به طور منظم گزارش خود را به نھاد مستقلی که در اين کنوانسيون به منظور نظارت بر رعايت
آن به وسيله کشورھا پيش بينی شده ،يعنی کميته سازمان ملل برای رفع تمام اشکال تبعيض نژادی
) ،(CERDارائه کرده است .اين کميته در مرداد ماه  ١٣٨٩گزارش ھای ادواری ھجدھم و نوزدھم
جمھوری اسالمی ايران را مورد بررسی قرار داد .فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر
) (FIDHو سازمان ايرانی عضو آن ،يعنی جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ) (LDDHIبه قصد
ارائه اطالعات مستقل گزارش حاضر را در اختيار کميته قرار دادند .در پی بررسی گزارش ادواری
حکومت ايران ،کميته به منظور بھبود در اجرای کنوانسيون در ايران توصيه ھايی را خطاب به اين
حکومت به تصويب رسانيد )نگاه کنيد به پيوست(.
حکومت ايران به فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر اجازه ديدار از ايران را نمی دھد .جامعه
دفاع از حقوق بشر در ايران ) (LDDHIدر تبعيد فعاليت می کند و رژيم ايران دفتر عضو ديگر
فدراسيون ،يعنی کانون مدافعان حقوق بشر ) (DHRCرا در آذر ماه  ١٣٨٧تعطيل کرد .بنابراين ،اين
گزارش بر اسناد و مدارک استوار است و برای فدراسيون و سازمان ھای عضو آن انجام بررسی ھای
محلی به منظور تکميل اين پژوھش غيرممکن بوده است.
******
کميته سازمان ملل برای رفع تمام اشکال تبعيض نژادی ) (CERDدر مالحظات نھايی خود درباره
جمھوری اسالمی ايران در سال  ١٣٨٢توصيه ھايی را به اين حکومت به منظور رعايت در گزارش
ادواری بعدی ارائه کرد ،از اين قرار:
 برآوردی از ترکيب جمعيتی ارائه کند؛ بازنگری در تعريف تبعيض نژادی در قانون داخلی خود )يعنی اصل  ١٩قانون اساسی( بهمنظور سازگاری کامل آن با بند  ١از ماده  ١کنوانسيون را مد نظر قرار دھد؛
 در گزارش ادواری بعدی خود اطالعات بيشتری در باره اقدامات انجام شده به منظور ايجادامکان کافی برای اعضای اقليت ھا برای يادگيری زبان مادری خود و به کارگيری آن به عنوان
زبان آموزشی ارائه کند؛
 بر اساس ماده ) ٥د( کنوانسيون ،حق آزادی انديشه ،وجدان و دين را بدون ھرگونه تبعيضمبتنی بر نژاد ،رنگ ،منشأ ملی يا قومی تضمين کند؛
 به دانشجويان از گروه ھای اجتماعی متفاوت بدون الزام به ذکر مذھب اجازه ورود به دانشگاهبدھد؛
 در تھيه گزارش ادواری بعدی با سازمان ھای جامعه مدنی فعال در زمينه مبارزه با تبعيض١
نژادی مشورت کند.

CERD/C/63/CO/6, 10 December 2003
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با وجود اين ،گزارش ھای ادواری ھجدھم و نوزدھم جمھوری اسالمی ايران يا به اين موضوع ھا
نپرداخته اند يا سعی کرده اند واقعيت ھای آشکار را پرده پوشی کنند .فدراسيون بين المللی جامعه ھای
حقوق بشر ) (FIDHو جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ) (LDDHIاز فرصت رسيدگی به گزارش
ھای ادواری جمھوری اسالمی ايران در کميته سازمان ملل برای رفع تمام اشکال تبعيض نژادی استفاده
کردند تا به وضعيت وخامت بار تبعيض بر ضد اقليت ھای قومی و مذھبی جلب توجه کنند و نشان دھند
که جمھوری اسالمی ايران به ھيچ يک از توصيه ھای باال عمل نکرده است .اما در اين گزارش ما به
توصيه آخر نپرداخته ايم ،زيرا جمھوری اسالمی ايران نيز ادعا نکرده که با سازمان ھای مستقل جامعه
مدنی مشورت کرده است.
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مقدمه
برای درک کامل ريشه ھای تبعيض شديد برضد جوامع قومی و اقليت ھای دينی در ايران ،ارائه طرحی
از اصول کلی حکومت در جمھوری اسالمی ايران ضروری است.
جمھوری اسالمی ايران يک حکومت دينی کامل مبتنی بر اين نظريه است که قانون الھی تنھا مبنع
مشروعيت و اقتدار سياسی است .قانون الھی در اين معنا بسيار تنگ نظرانه مورد تفسير قرار می گيرد
روحانيون مکتب جعفری اثنی عشری ) ١٢امامی( شيعه را در
و تنھا باورھای فقھی گروه کوچکی از
ِ
٢
برمی گيرد که پيرو و پايبند نظريه واليت فقيه است.
اين نظريه که بنيانگذار جمھوری اسالمی آيت ﷲ خمينی تبيين کرده مدعی است که در دوره انتظار
برای ظھور امام دوازدھم شيعيان ،يک فقيه شيعه به عنوان نماينده دنيوی امام غايب دارای قدرت مطلق
و يگانه مفسر مجاز و مجری قانون الھی است که ولی فقيه ناميده می شود ٣.براين اساس ،او اختيار خود
را بر تمام ارکان مدنی و سياسی جامعه اعمال می کند .دولت نيز نھاد و ابزاری از اراده الھی است که
از طريق اليگارشی روحانيون اعمال می شود .بنابراين ،حقيقت الھی و اقتدار روحانيت برابر و يکسان
ھستند.
تمام اختيارات مقام رھبری که به مدتی نامحدود به وسيله مجمعی از روحانيون ـ مجلس خبرگان ـ
منصوب می شود ،در اصل  ١١٠قانون اساسی آمده است .مقام رھبری اختيار خود را بر قوه قضاييه،
ارتش ،نيروی انتظامی ،راديو و تلويزيون اعمال می کند .به عالوه ،او رئيس جمھور و مجلس را نيز
کنترل می کند ،يعنی تمام نھادھايی را که مردم انتخاب می کنند .بر پايه اصل  ٩١قانون اساسی ،شورای
نگھبان از قدرت لغو تمامی قوانين مصوب مجلس برخوردار است .شورای نگھبان دارای  ١٢عضو
است :شش عضو روحانی و فقيه و شش عضو حقوقدان .شش عضو روحانی از اختيار انحصاری
تشخيص سازگاری قوانين با شرع اسالم برخوردار ھستندّ .ک ِل شورای نگھبان سازگاری قوانين مجلس
٤
با قانون اساسی را مورد بررسی قرار می دھد.

 ٢حاکميت يک فقيه شيعه
٣ولی فقيه در حال حاضر آيت ﷲ خامنه ای است.
 ٤مقام رھبری شش عضو روحانی فقيه را منصوب می کند .شش عضو حقوقدان را مجلس از ميان کسانی انتخاب می کند که رئيس
قوه قضاييه ـ که خود منصوب مقام رھبری است ـ پيشنھاد کرده است.
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٥

تبعيض قانونی شده
قانون اساسی

بر اساس گزارش ھای ادواری جمھوری اسالمی به کميته رفع تمام اشکال تبعيض نژادی ،حکومت
ايران مدعی است که در ايران ھيچ تبعيضی وجود ندارد:

» ...برخورد تبعيض آميز ھيچ اثری بر قوانين ،مقررات يا سياستگزاری جاری در کشور
ندارد و کسی نمی تواند در جايی از قوانين )شامل قانون اساسی يا قوانين جمھوری اسالمی
ايران( نمونه ای از رفتار با گروه ھای مختلف مردم مبتنی بر تفاوت ھای نژادی ،قومی يا
٦
زبانی بيابد«.
اما ،اين اظھار واقعيت را بازتاب نمی دھد.
قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران اسالم و به طور مشخص مکتب جعفری اثنی عشری شيعه را به
عنوان دين رسمی کشور اعالم کرده است )اصل  .(١٢مسلمانان اھل سنت رسما از جايگاه باالتری از
ديگر اقليت ھای مذھبی برخوردار ھستند .اصل  ١٢برای »مذاھب ديگر اسالمی اعم از حنفی ،شافعی،
مالکی ،حنبلی و زيدی احترام کامل« قائل است .اين اصل سپس مقرر می دارد که پيروان اين مذاھب در
انجام مراسم مذھبی ،طبق فقه خودشان آزادند و فقه آنھا در ازدواج ،طالق ،ارث و وصيت و دعاوی
مربوط به آن در دادگاهھا رسميت دارد و در ھر منطقهای که پيروان ھر يک از اين مذاھب اکثريت
داشته باشند ،مقررات محلی در چارچوب قانون بر طبق آن مذھب خواھد بود.
برخالف تصور و تفسير رايج از اصل  ،١٢قانون اساسی تعدادی از مذاھب اصلی اسالمی ،به عنوان
٧
مثال مکاتب مھم شيعه مثل اسماعيليان و علوی ھا ،را حذف کرده است.

قانون اساسی مقرر می دارد که» :ايرانيان زرتشتی ،کليمی و مسيحی تنھا اقليت ھای دينی شناخته
میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينی بر
طبق آيين خود عمل میکنند« )اصل ] ٨.(١٣تاکيد از ماست[
بر اين اساس ،قانون اساسی تعدادی از مذاھب را به رسميت نمی شناسد ،مثل آيين بھايی و سلسله ھای
مختلف دراويش .بی دينان و ملحدان اصال حق وجود ندارند .خودداری عمدی از به رسميت شناختن

 ٥مدعی نيستيم که اين بخش فھرست کامل تمام قوانين تبعيض آميز يا حتا تمامی مفاد تبعيض آميز قوانين مورد اشاره را در بر می
گيرد.
 ٦گزارش ھای ادواری ھجدھم و نوزدھم جمھوری اسالمی ايران ،بند ٢
 ٧ترجمه انگليسی اصل  ١٢در وبگاه وزارت امور خارجه نام آن پنج مذھب اسالمی را حذف کرده و اين تصور اشتباه را به دست داده
است که تمام مذاھب اسالمی از رسميت برخوردارند
) .(http://www.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/en/Tourism/Constitution.htmlبرای ترجمه ديگری از اصل  ١٢نگاه کنيد به
) http://www.iranchamber.com/government/laws/constitution_ch01.phpتوجه :به تمام پيوندھای مذکور در اين گزارش
در تيرماه  ١٣٨٩مراجعه شده است(.
 ٨بعضی از مراجع دولتی ظاھرا اين اصل را دارای صراحت کافی نمی دانند و گرچه وجود اديان ديگر را می پذيرند ،سرسختانه بر
تبعيض جاری بر ضد پيروان آنھا پافشاری می کنند» :البته پيروان ھيچ يک از اديان ديگر در تبليغ دين خود آزاد نيستند «.به نقل از
پايگاه الکترونيکی رايزن بازرگانی سفارت جمھوری اسالمی ايران در کابل )(http://www.iranattache-afghan.ir/about-ir/#fgf
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ديگر دين ھا و باورھا در مغايرت آشکار با ماده  ١٨ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی است که
ايران عضو آن است و نيز با ماده  ١٨اعالميه جھانی حقوق بشر مغاير است.
بسياری از حقوقی که قانون اساسی ظاھرا برای شھروندان ايرانی به رسميت شناخته است به شدت با
استفاده از عبارت »با رعايت موازين اسالم« محدود و مقيد شده است ٩.اين موضوع را می توان به
عنوان مثال از جمله در اصل ھای  ٢٧ ،٢٦ ،٢٠ ،١٤ ،١٠ ،٤و  ٢٨مشاھده کرد .يکی از بدترين
موارد شايد اصل  ١٤باشد که به صراحت و با تاکيد حقوق انسانی کسانی را »که بر ضد اسالم و
جمھوری اسالمی ايران توطئه و اقدام« کنند مورد انکار قرار داده است.
کميته رفع تبعيض نژادی پيشتر ناسازگاری اصل  ١٩قانون اساسی را با کنوانسيون بين المللی الغای
تبعيض نژادی مورد توجه قرار داده است ١٠.اصل  ٢٠قانون اساسی در ظاھر برابری قانونی ھمگان
اعم از زن و مرد را تضمين می کند ،اما اين اصل نيز با افزايش عبارت »با رعايت موازين اسالم«
محدود شده است ١١.از سوی ديگر ،در عمل ،تبعيض بين روحانيون و غيرروحانيون از طريق ايجاد
نھادھايی ھمچون دادگاه ويژه روحانيت ،١٢غيرروحانيون را به شھروندان درجه دوم تنزل داده است.
ھمين محدوديت در اصل  ٢٦قانون اساسی در باره احزاب و گروه ھای سياسی به چشم می خورد .در
گزارش ھای ادواری ھجدھم و نوزدھم جمھوری اسالمی ايران اصل  ٢٦به عنوان مقرراتی پيشرفته
عرضه شده است ١٣،اما قابل توجه است که ھمين اصل مقرر می دارد» :احزاب ،جمعيتھا ،انجمنھای

سياسی و صنفی و انجمنھای اسالمی يا اقليت ھای دينی شناختهشده آزادند ،مشروط به اين که اصول
استقالل ،آزادی ،وحدت ملی ،موازين اسالمی و اساس جمھوری اسالمی را نقض نکنند«.بر اين اساس،
ھيچ جمعيت ديگری به جز پيروان اسالم يا يکی از سه دين به رسميت شناخته شده مجاز نيست.
کميته رفع تبعيض نژادی در سال  ٢٠٠٣چنين نوشت:

» ١٣ـ کميته در عين حال که توجه دارد که ،به اظھار کشور عضو ،تدريس زبان و
ادبيات اقليت ھا در مدارس مجاز است ،درخواست می کند که کشور عضو در گزارش
ادواری بعدی اطالعات بيشتری در باره اقداماتی ارائه کند که به اجرا گذاشته شده اند تا
اقليت ھا از امکان کافی برای يادگيری زبان مادری خود و به کارگيری آن به عنوان وسيله
١٤
تدريس برخوردار باشند«.
بايد توجه داشت که اصل  ١٥قانون اساسی به ترتيب زير در وبگاه وزارت خارجه جمھوری اسالمی
ايران آمده است:

»زبان و خط رسمی و مشترک مردم ايران فارسی است .اسناد و مکاتبات و متون رسمی
و کتب درسی بايد با اين زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان ھای محلی و قومی در

 ٩اين موضوع در باره بسياری از قوانين عادی نيز صحت دارد.
١٠
اصل » :١٩مردم ايران از ھر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اينھا سبب امتياز
نخواھد بود«.
١١
اصل  » :٢٠ھمه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از ھمه حقوق انسانی ،سياسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرھنگی با رعايت موازين اسالم برخوردارند«.
 ١٢اين دادگاه فرای قانون اساسی است
 ١٣گزارش ھای ادواری ھجدھم و نوزدھم جمھوری اسالمی ايران ،بندھای  ٩٢ ،٧٧ ،٦٦و ٩٣
 ١٤مالحظات پايانی ١٠ ،CERD/C/63/CO/6 ،دسامبر  ١٩) ٢٠٠٣آذر (١٣٨٢؛ تاکيدھا از ماست.
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مطبوعات و رسانهھای گروھی و تدريس ادبيات آنھا در مدارس ،در کنار زبان فارسی
آزاد است)١٥«.تاکيدھا از ماست(
تدريس ادبيات زبان ھای ديگر غير فارسی مجاز است و از
معنای مشخص اصل باال اين است که تنھا
ِ
آن زبان ھا می توان در رسانه ھا استفاده کرد .ھيچ بحثی در باره »امکان يادگيری زبان مادری خود و
به کارگيری آن به عنوان وسيله تدريس« وجود ندارد .قانون اساسی اجازه تدريس به زبان ھای
غيرفارسی را در مدارس نمی دھد .در عمل نيز ،استفاده از آن زبان ھا در رسانه ھا به سادگی مقدور
نيست.
به عنوان آخرين نکته که کم اھميت تر از بقيه نيست ،بايد توجه داشت که رھبر ،رئيس جمھوری ،و
رئيس قوه قضاييه ،بايد مسلمان شيعه باشند .قضات بايد مسلمان باشند ١٦.نمايندگان مجلس تنھا می توانند
مسلمان باشند؛ سه دين به رسميت شناخته شده دارای  ٥نماينده ھستند :يھوديان يک نماينده ،زرتشتيان
يک نماينده ،آسوری ھا و کلدانی ھا يک نماينده ،مسيحيان ارمنی از شمال يک نماينده و از جنوب نيز
يک نماينده .اعضای اين اقليت ھای رسمی نمی توانند به نمايندگی از ايرانيان ديگر انتخاب شوند.

قانون مدنی
ارث :مفاد قانون مدنی در باره ارث ،در صورتی که وراث مسلمان و غيرمسلمان از شخصی ارث
ببرند ،به نفع وراث مسلمان و به ضرر وراث غير مسلمان و تبعيض آميز است .بنا به ماده  ٨٨١قانون
مدنی ،يک غيرمسلمان نمی تواند از يک مسلمان ارث ببرد .به عالوه ،ھمان ماده مقرر می دارد که در
صورتی که يکی از وراث يک غيرمسلمان ،مسلمان باشد ،فرد مسلمان )صرفنظر از نسبت او با متوفی(
وارث تمامی ماترک به زيان وراث غيرمسلمان خواھد بود .در عمل ،اين قانون نه تنھا برضد اقليت
ھای مذھبی و تبعيض آميز است بلکه گرويدن به اسالم به خاطر منافع مادی را تشويق می کند.
ازدواج :بنا به ماده  ١٠٥٩قانون مدنی ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان مجاز نيست .اما مرد
مسلمان می تواند با زن غيرمسلمان ازدواج نمايد .اين تبعيض جنسيتی سلطه مرد را در روابط زوجين
توجيه می کند و از اين رو زن مسلمان نبايستی زير سلطه مرد غيرمسلمان باشد.

قانون مجازات اسالمی
بنا به ماده  ٦٣قانون مجازات اسالمی ،زناکاران به  ١٠٠ضربه شالق محکوم می شوند .اما در صورت
زنای مرد غير مسلمان با زن مسلمان ،مرد به قتل خواھد رسيد )ماده .(٨٢
به ھمين ترتيب ،در رابطه جنسی ميان ھم جنسان ،در صورتی که تفخيذ ]رابطه جنسی بدون دخول[ بين
فاعل غيرمسلمان و مفعول غيرمسلمان رخ دھد ،فاعل به قتل خواھد رسيد )ماده  ،(١٢١اما فاعل مسلمان
به خاطر ھمان "جرم" به شالق محکوم خواھد شد.

١٦

http://www.mfa.gov.ir/cms/cms/Tehran/en/Tourism/Constitution.html
اصل  ١٦٣قانون اساسی و قانون شرايط انتخاب قضات دادگستری

15

)نگاه کنيد به(http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=EF32C5EC-6BE5-4F51-B263-75DD656CD8B9 :
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تبعيض از نوع مشابه در مورد جرم قتل نيز اعمال می شود» .ھرگاه مسلمانی كشته شود قاتل قصاص
می شود) «...مادهی  .(٢٠٧اما ،مجازات مشابه در مورد غيرمسلمانان در صورتی اجرا می شود که
كافر ذمّی ١٧عمدا كافر ذمّی ديگر را بكشد قصاص می شود اگرچه
قاتل نيز غيرمسلمان باشد» :ھرگاه
ِ
١٨
پيرو دو دين مختلف باشند) «...مادهی .(٢١٠
تبعيض قانونی مذھبی برضد غيرمسلمانان فراتر از اينھاست .در تعريف ،ھر کس که غيرمسلمان يا پيرو
يکی از سه دين به رسميت شناخته شده در قانون اساسی نباشد مرتد است .قانون مطبوعات مقرر می
دارد» :ھر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسالم و مقدسات آن اھانت كند ،در صورتي كه به
ارتداد منجر شود حكم ارتداد در حق وي صادر و اجرا خواھد شد) «.ماده  .(٢٦قانون مجازات اسالمی
کنونی ارتداد و بدعت را که "جرم" ھايی مبتنی بر تبعيض مذھبی به شمار می روند ،تعريف نکرده يا
مقرراتی برای آنھا وضع نکرده است .اما آيت ﷲ خمينی در اين زمينه به صراحت اظھار نظر کرده
١٩
است» :از غير سه طايفه ]يھوديان ،مسيحيان و زرتشتيان[ ،چيزی قبول نمیشود مگر اسالم يا قتل«.
اصل  ١۶٧قانون اساسی به قضات اختيار داده که در صورت نبو ِد قوانين مربوطه ،حکم ھای خود را با
استناد به منابع معتبر اسالمی يا فتاوای معتبر صادر نمايند.
در فصل »اھانت به مقدسات مذھبی وسوءقصد به مقامات داخلی« قانون مجازات اسالمی ھركس به آيت
ﷲ خمينی  ...ومقام رھبری اھانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواھد شد )ماده .(۵١۴
در مقايسه ،مجازات اھانت به افراد  ٧۴ضربه شالق است )ماده .(۶٠٨

قانون گزينش
»بنا به اصل  ٢٨قانون اساسی ھر کس حق دارد شغلی را که بدان مايل است و مخالف
اسالم و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند .دولت موظف است با رعايت نياز
جامعه به مشاغل گوناگون ،برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوی را برای
٢٠
احراز مشاغل ايجاد نمايد«.
قانون گزينش معلمان مصوب سال  ١٣٧٤که در سال  ١٣٧٥به کارکنان تمام وزارتخانه ھا و سازمان
ھای دولتی ديگر تسری پيدا کرد شامل مفاد زير است که مشخصا برضد غيرمسلمانان ،مسلمانانی که به
واليت فقيه باور ندارند يا به آن پايبند نيستند ،مسلمانانی که به احکام عمل نمی کنند ،اشخاصی که در
نماز جمعه يا نماز جماعت شرکت نمی کنند ،و زنانی که چادر به سر نمی کنند تبعيض قائل می شود:
ماده  :٢بعضی از ضوابط عمومی گزينش اخالقی  ،اعتقادی و سياسی کارکنان مذکور به شرح زير
است:
١ـ اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكی از اديان رسمی مصرح در قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران
 ٢ـ التزام عملی به احكام اسالم

 ١٧آيت ﷲ خمينی در رساله مشھور خود تحريرالوسيله ،که اساس تمام قانون ھای مجازات را پس از انقالب  ١٣۵٧تشکيل داده است،
سه گروه را به اين عنوان مشخص می کند :پيروان مسيحيت ،دين يھودی و دين زرتشتی )تحرير الوسيله ،جلد چھارم ،متن دو زبانه ،ص ،٢۴٩ ،
نگاه کنيد به(http://www.melliblog.blogfa.com/post-301.aspx :
 ١٨ما با مجازات اعدام مخالف ھستيم ،به الغای آن باور داريم و در گزارش ھای خود در باره مجازات اعدام در ارديبھشت و اسفند
 ١٣٨٨از حکومت ايران خواھان الغای مجازات اعدام شده ايم .بنابراين ،در اين گزارش جنبه تبعيض آميز قانون مد نظر ماست.
 ١٩منبع پيشين
٢٠گزارش ھای ادواری ھجدھم و نوزدھم جمھوری اسالمی ايران ،بند ٨٢
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 ٣ـ اعتقاد و التزام به واليت فقيه ٢١،نظام جمھوری اسالمی و قانون اساسی
 ٤ـ اقليت ھای مذھبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعايت قوانين و مقررات
مربوطه تابع شرائط خاص خود ھستند اما در ھر حال نبايد متجاھر به نقض احكام اسالمی باشند.
 ٥ـ ايثارگران اولويت دارند و در موارد محدوديت ظرفيت ،اولويت ھای ديگری اعمال خواھد شد ،مانند
پيشينه فعاليت در نھادھای انقالب  ،شركت در نماز جمعه و جماعت  ،پوشش چادر برای زنان.
تبعيض مشروح در باال در فصل دوم آئين نامه مصوب سال  ١٣٧٧ھمان قانون با عنوان »ضوابط
عمومي و ضوابط انتخاب اصلح« تشديد شده است .ماده  ٣اين آئين نامه التزام عملی به احكام اسالم در
ماده  ٢قانون را چنين تعريف می کند (١ :عمل به واجبات از قبيل نماز  ،روزه و (٢ ...اجتناب از
محرمات )عدم ارتكاب معاصی كبيره(

مقررات آموزش و اشتغال
»نظر به اصول قانون اساسی ايران )اصل  (٣٠که دسترسی برابر به آموزش را براای ھمگان تضمين
کرده است ،تمامی تصميم ھای شورای عالی انقالب فرھنگی به عنوان باالترين مرجع تصميم گيری
٢٢
کشور در زمينه آموزش بر اصول برابری و عدالت استوار ھستند«.
آموزش :اطالعيه سازمان سنجش آموزش كشور ٢٣در باره شرايط و ضوابط شركت در آزمون
سراسری دانشگاھھا در سال  ،١٣٨٩شرايط عمومی را برای داوطلبان به شرح زير مقرر کرده است:

»الف( نداشتن عناد با نظام جمھوری اسالمی ايران؛
توضيح :مصاديق عناد شامل (١) :مبارزه مسلحانه با نظام جمھوری اسالمی ايران (٢) ،داشتن
وابستگی تشكيالتی به گروھكھای محارب (٣) ،پرداخت كمك مالی به گروھكھای محارب يا
ھواداری تشكيالتی نمودن از آن گروھكھا و يا داشتن عضويت در آنھا (۴) ،تبليغ ماترياليسم و
٢٤
اديان ساختگی) «.تاکيد از ماست(
از سوی ديگر ،رئيس دبيرخانه ھيئت مركزی گزينش دانشجو در تاريخ  ٢١خرداد  ١٣٨٩گفت:

»دانشجويان اديان ساختگی و اقليتھای غير رسمی كشور حق تحصيل در دانشگاهھا را ندارند
و اگر در دانشگاھی تحصيل میكنند بايد برای تأييد صالحيت به ھيئت مركزی گزينش دانشجو
٢٥
فرستاده شوند«.
اين مقررات با ادعای دولتمردان ايرانی در گزارش ھای ادواری ھجدھم و نوزدھم در باره دسترسی
ھمگان به گونه ای برابر به آموزش و آموزش مبتنی بر برابری و عدالت در تضاد آشکار است.
اشتغال :شرايط عمومی استخدام در وزارت آموزش و پرورش ٢٦که در فروردين  ١٣٨٩اعالم شد حتا
سختگيرانه تر از معيارھای قانون گزينش )ماده  ،٢بندھای  ٣ـ  (١است و داوطلبان را ملزم به:
 ٢١نگاه کنيد به پانوشت ھای  ٢و ٣
 ٢٢گزارش ھای ادواری ھجدھم و نوزدھم جمھوری اسالمی ايران ،بند  .١٣٠الزم به توجه است که برخالف ادعای گزارش ھای
ادواری ھجدھم و نوزدھم جمھوری اسالمی ايران ،شورای عالی اتقالب فرھنگی نھادی است فرای قانون اساسی که به سياستگزاری
ھای فرھنگی و دانشگاھی می پردازد و به مقام رھبری پاسخگو است.
 ٢٣سازمان سنجش آموزش كشور مسئول برگزاری آزمون ورودی دانشگاه ھاست.
24
http://www.noet.ir/noet/FullStory.aspx?gid=1&id=240
25
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8903210443
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»اعتقاد و التزام عملی به مبانی نظام جمھوری اسالمی ايران
اعتقاد و التزام عملی به اسالم و قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران و اصل مترقی واليت
مطلقه فقيه
٢٧
تدين به دين مبين اسالم يا يکی از اديان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی« )تاکيد از
ماست(.
می سازد.
مثالی ديگر :شرايط عمومی استخدام در بنياد مستضعفان ،يکی از بزرگترين موسسه ھای اقتصادی
متعلق به دولت و زير مديريتآن ٢٨داوطلبان را ملزم به »اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكی از اديان
رسمی مصرح در قانون اساسی« می سازد ٢٩.بنابراين تنھا می توان چنين نتيجه گيری کرد که پيروان
دين ھای ديگر ،بی دينان ،مسلمانان مخالف اصل واليت فقيه ٣٠يا حتا مسلمانانی که »التزام عملی به
مبانی نظام جمھوری اسالمی ايران« ندارند واجد شرايط استخدام در وزارت آموزش و پرورش يا ديگر
نھادھای دولتی نيستند.

 ٢٦اين شرايط عمومی تمام داوطلبان استخدام در وزارت آموزش و پرورش از جمله معلمان را در بر می گيرد.
 http://www.khabaronline.ir/news-58506.aspxيا http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=95824
 ٢٨بنياد مستضعفان در قانون اساسی پيش بينی نشده و تنھا به مقام رھبری پاسخگوست و مستقل از دولت و مجلس عمل می کند.
کارشناسان مستقل بر اين باورند که از نگاه اقتصادی اين بنياد دولتی در درون دولت است.
29
http://foroshbiz.parsfa.com/post-53220.html
 ٣٠نگاه کنيد به پانوشت ھای  ٢و ٣
27
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جوامع قومی
جوامع قومی متعددی در ايران زندگی می کنند ،که بزرگترين آنھا فارس زبان ھا ھستند .پرجمعيت ترين
قوم ھای ديگر عبارتند از :ترک ھای آذری ،کردھا ،بلوچ ھا ،عرب ھا و ترکمن ھا.
جدول  ١در گزارش ھای ادواری ھجدھم و نوزدھم جمھوری اسالمی ايران محل سکونت جوامع قومی
مختلف را ذکر کرده است .بنا به اين جدول ،آذری ھا در استان ھای آذربايجان شرقی ،غربی ،اردبيل،
کردستان و زنجان سکونت دارند .کردھا در استان ھای کردستان ،آذربايجان غربی ،کرمانشاه ،ايالم و
خراسان شمالی اقامت دارند .ترکمن ھا در استان ھای گلستان و خراسان شمالی زندگی می کنند .بلوچ ھا
در بلوچستان ،عرب ھا در خوزستان و لرھا در پنج استان ساکن ھستند.
اما اين جدول عرب ھای ساکن استان ھای بوشھر و ھرمزگان را کامال از قلم انداخته است .دوم ،ھيچ
اشاره ای به کسانی که در ديگر بخش ھای کشور زندگی می کنند نشده است .برای مثال ،تعداد
پرشماری از آذری ھا در تمام شھرھای کشور ،به ويژه در تھران و ديگر مراکز استانی سکونت دارند،
يا بلوچ ھا در استان ھای خراسان و کرمان ،و کردھا در استان ھای تھران و ھمدان ساکن ھستند .سوم،
و مھمتر از ھمه در اينجا ،اين است که بر خالف توصيه کميته رفع تمام اشکال تبعيض نژادی در سال
 ٣١٢٠٠٣در ھيچ جای گزارش ھای ادواری جمھوری اسالمی ايران اطالعی در باره آمار جمعيت
جوامع قومی به چشم نمی خورد .در گزارش ھای ادواری ھجدھم و نوزدھم جمھوری اسالمی ايران
تاکيد شده است» :بايد توضيح داد که تمرکز قومی در استان ھای مذکور در باال به معنای عدم حضور
جوامع قومی ديگر يا فارس زبان ھا نيست« )بند  .(٨اين روش در ھماھنگی با سياست مستمر پنھان
کاری عمدی دولتمردان ايران و خودداری از ارائه جزئيات دقيق آمار جمعيت قوم ھاست ،گرچه اين
دولتمردان داده ھای مربوطه را در طی سرشماری ھای جمعيت گردآوری می کنند.

٣٢

آذری ھا

مشکل اصلی ترک ھای آذری ايران تبعيض فرھنگی است .بسياری از مردم بر اين باورند که زبان ھای
غير فارسی بايد در ايران ترويج شود و کسانی که به اين زبان ھا سخن می گويند بايد امکان آموزش به
زبان خودشان داشته باشند.
آذری ھا از بی احترامی به فرھنگ و زبانشان گاليه دارند .در ارديبھشت  ،١٣٨٥کاريکاتورھايی در
روزنامه ايران ،روزنامه دولت ،منتشر شد که در آنھا سوسک ھا به زبان ترکی آذری سخن می گفتند و
باعث اعتراض ھای زيادی در بسياری از شھرھای استان ھای شمال غربی و بخش ھايی از تھران شد.
ده ھا نفر از تظاھرکنندگان دستگير و بعضی از آنھا زخمی شدند .گويا چھار نفر نيز در نقده ،در استان
آذربايجان غربی ايران ،کشته شدند.
از آن پس ،فعاالن فرھنگی آذری ايران ھر ساله آنچه را »سالگشت کاريکاتورھا« ناميده می شود،
برگزار می کنند .حکومت نيز می کوشد از طريق بازداشت آنھا به مھارشان بپردازد؛ در ارديبھشت
 ٣١ ،١٣٨٩نفر از فعاالن دستگير شدند.
CERD/C/63/CO/6, 10 December 2003
 ٣٢اين واژه توصيفی کلی در باره مردمی است که تبارشان از استان ھای شمال غربی ايران ،از جمله آذربايجان شرقی ،آذربايجان
غربی ،اردبيل و زنجان و زبان مادری آنھا ترکی آذری است.
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ھر سال در شروع سال تحصيلی ،در روز اول مھر ،بسياری از دانش آموزان آذری در اعتراض به
محروميت از حقوق آموزش به ترکی آذری و جلب توجه به اين موضوع از حضور در مدارس سر باز
می زنند .حکومت نيز با دستگيری آنھا واکنش نشان می دھد .در سال  ،١٣٨۵دو نوجوان به نام ھای
محمد رضا عوضپور ١۴ ،ساله ،و برادر  ١۶ساله اش به نام مرتضی از جمله حداقل  ١۵نفری بودند
که در تبريز ،مرکز استان آذربايجان شرقی ،بازداشت شدند.
فعاالن فرھنگی آذری به خاطر عدم پخش کافی برنامه به زبان ترکی آذری از فرستنده ھای محلی راديو
و تلويزيون انتقاد کرده اند .در پاسخ به اين انتقادات ،مديرکل صدا و سيمای استان زنجان در فروردين
 ١٣٨٩گفت» :برای پخش اين برنامهھا ]برای کودکان ،نوجوانان و جوانان[ به زبان بومی مجوز قانونی

نداريم و بايد تھران مجوز پخش ترکی اين برنامهھا را دھد تا بتوانيم اين کار را انجام دھيم ...بخشنامه
٣٣
تھران است که نصف برنامهھا حتما بايد فارسی باشد«.

فعاالن فرھنگی آذری خاطرنشان کرده اند که حکومت با ممانعت کودکان از تماشای برنامه به زبان
مادری شان سياست جلوگيری از گسترش زبان ترکی آذری را به پيش می برد.
فعاالن فرھنگی آذری به خاطر نوشتن مطلب در باره روز زبان مادری يا بزرگداشت آن و خواست
آموزش به زبان مادری نيز با مشکل روبرو ھستند .در خرداد  ،١٣٨٩دادگاه تجديدنظر آذربايجان آقای
عليرضا فرشی و ھمسرش سيما ديدار را به خاطر شرکت در تظاھراتی در خرداد  ١٣٨٨در پارک ائل
گولی که در آن خواست آموزش به زبان ترکی يکی از شعارھا بود ،به شش ماه زندان محکوم کرد.
در تيرماه ھرسال ھزاران نفر از آذری ھای ايران به مناسبت سالگشت تولد بابک ،رھبر ايرانی ،که
 ١٢٠٠سال پيش ضد حاکمان مسلمان عرب قيام کرد ،در قلعه بابک در نزديکی کليبر در استان
آذربايجان شرقی گرد می آيند و معموال عده ای بازداشت می شوند .در ارديبھشت  ،١٣٨٩به گزارش
آذری ايران ،دادگاھی در کليبر آيت محمدی جعفری را به خاطر شرکت در مراسم قلعه بابک در
منابع ِ
سال  ١٣٨٣محاکمه و به  ٩١روز زندان محکوم کرد.
به اظھار ھمين منابع ،بعضی از نظاميان به خاطر شرکت در فعاليت ھا يا مراسم فرھنگی مربوط به
ترکی آذری در سال ھای اخير از نيروھای مسلح اخراج شده اند .فيروز يوسفی ،درجه دار ارتش ،گويا
به اتھام پان ترکيسم در اسفند  ١٣٨٨از ارتش اخراج و در خرداد  ١٣٨٩بازداشت شد.
بعضی از نشريه ھای ترکی آذری که در چند سال گذشته ممنوع شده اند از اين جمله اند :يارپاق،
ديلماج ،ندای آذربايجان ،وراوی ،شمس تبريز و ياشماق.
 سعيد متين پور ،روزنامه نگار و فعال فرھنگی اھل زنجان در سال  ١٣٨٦دستگير و در پشت
درھای بسته بدون حضور وکيل محاکمه شد .در خرداد  ،١٣٨٧او به خاطر »تبليغ عليه نظام
اسالمی« و »ارتباط با بيگانگان« به  ٨سال زندان محکوم شد و در حال حاضر حبس خود را
می گذراند .متين پور به خاطر نوشته ھايش در اعتراض به نقض حقوق بشر به دست حکومت
ايران و خواست رعايت حقوق سياسی ،فرھنگی و زبانی مردم آذری در ايران ،از جمله حق
آموزش و نشر به زبان ترکی آذری ،شناخته شده است.

http://balatarin.com/permlink/2010/4/22/2021286
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بلوچ ھا
بخش بزرگی از گرفتاری ھای بلوچ ھا در بخش مربوط به مسلمانان و روحانيون اھل سنت )نگاه کنيد
در صفحات بعد( مورد بحث قرار گرفته است .اما جنبه ھای ديگری نيز وجود دارد که خاص بلوچ ھا
به عنوان يک جامعه قومی است.
استان سيستان و بلوچستان ،محل اصلی سکونت بلوچ ھا ،کم توسعه يافته ترين منطقه کشور است .گمان
می رود که ميزان بيکاری در اين استان پنج برابر ميانگين کشور و درصد بيسوادی باالترين ميزان در
سطح کشور باشد .ميزان سرمايه گذاری در اين استان پايين ترين و تعداد اعدام ھا باالترين تعداد در چند
سال گذشته بوده است .نود درصد مردم از اقشار آسيب پذير اقتصادی ھستند و حداقل  ٤٥درصد زير
خط فقر زندگی می کنند .قاچاق و توزيع مواد مخدر بسيار گسترده است .به اعالم سازمان رفاه اجتماعی
اعتياد به مواد مخدر در اين استان باالترين ميزان در کشور و اين استان ناامن ترين استان کشور است.
آموزش در مدارس تنھا به زبان فارسی انجام می شود .فرستنده راديوی دولتی چند برنامه به زبان
بلوچی پخش می کند ،اما فرستنده تلويزيون محلی ھيچ برنامه ای به زبان بلوچی پخش نمی کند .نشريات
بلوچی به طور عمده از پاکستان وارد می شوند ،اما دسترسی به آنھا آسان نيست.
مقام ھای رسمی ،چه نظامی و چه غيرنظامی ،در استان ھايی که جوامع قومی سکونت دارند معموال از
ميان افراد غيربومی و شيعه مذھب منصوب می شوند و اين سياست با دقت ويژه ای در استان سيستان و
بلوچستان دنبال شده است .باالترين پُستی که بلوچ ھا ،به تعداد انگشتان يک دست ،به آن منصوب شده
اند فرماندار است .از زمان انقالب اسالمی تاکنون بلوچ ھا به وزارت ،استانداری يا سفارت منصوب
نشده اند .نيروھای مسلح نيز بلوچ ھا را حتا در درجه ھای پايين به کار نمی گيرند.
اين سياست با ترجيح دادن زابلی ھا که شيعه ھستند و در حدود  ٢٠درصد جمعيت استان را تشکيل می
دھند ،تشديد شده است .پس از کسب قدرت به دست رئيس جمھور احمدی نژاد در سال  ،١٣٨۴اين روال
تقويت شده است .انتصاب يک استاندار زابلی در سال  ١٣٨۴به نام آقای حبيب ﷲ دھمرده گويا به
تصفيه بلوچ ھا از اداره ھای محلی انجاميد.
گفته می شود حتا با دستکاری در روش گزينش برای مراکز تربيت معلم در سال  ،١٣٨۵بلوچ ھا تصفيه
شده و سھميه شھرھای بلوچی به زابلی ھا اختصاص يافته است.
عالوه بر اين ظاھرا يک سياست دولتی برای کوچ دادن غيربلوچ ھا به بلوچستان به قصد تعيير ترکيب
جمعيتی در منطقه در دست اجراست .منابع بلوچ می گويند صدھا ھزار نفر از استان ھای ديگر به
بلوچستان کوچ داده شده اند تا نسبت جمعيت قومی در استان تغيير يابد.
اخراج اجباری و مصادره زمين بخش ھای مکمل ھمين سياست است .برای مثال ،گفته می شود در
ارديبھشت  ١٣٨۴در مناطق روستايی ايرانشھر و در خرداد ھمان سال در شھر بندری چابھار عده ای
از مردم محلی از خانه ھايشان اخراج شده اند .خانه ھای آنھا تخريب شده و به منظور ساخت خانه
برای نيروھای امنيتی مصادره شده است .در مقابل ،به ساکنان اين خانه ھا مسکنی عرضه نشده است.
در پی ديدار از ايران در تير  ،١٣٨۴گزارشگر ويژه سازمان ملل برای مسکن مناسب به دولت ايران
توصيه کرد» ،توجه خود را بر استان ھايی که در گذشته در حاشيه قرار گرفته اند ،مثل ايالم ،خوزستان
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و سيستان و بلوچستان ،از طريق تخصيص بودجه به قصد تضمين حقوق بشر ،از جمله تامين خدمات
٣٤
شھری برای مردم و جوامع منطقه ،متمرکز کند«.
واکنش دولت به حمالت مسلحانه گروھی به نام جنبش مقاومت مردمی ايران )موسوم به جندﷲ( برای
غيرنظاميان بلوچ به شدت مرگبار بوده است .برای مثال ،پس از حادثه ای در تاسوکی در اسفند ١٣٨۴
که جندﷲ بيش از  ٢٠نفر از نظاميان ايران و مقام ھای ديگر را به گروگان گرفت و به قتل رساند ،بنا
به گزارش ھا ده ھا بلوچ ،اغلب پس از محاکمه ھای فوری ،در انظار عمومی به دار آويخته شدند .گمان
می رود که بسياری از آنھا در حمالت شرکت نداشتند ،اما با اعضای جندﷲ نسبت خانوادگی داشتند .در
اسفند  ،١٣٨۵آقای شھرياری نماينده زاھدان گفت که در استان سيستان و بلوچستان  ٧٠٠نفر محکوم به
مرگ وجود دارند که حکم اعدامشان به تاييد ديوانعالی کشور رسيده است.
 يعقوب مھرنھاد ،رئيس انجمن صدای عدالت جوانان ،يک سازمان غيردولتی ثبت شده ،به ھمراه
تعداد ديگری از اعضای انجمن در ارديبھشت  ١٣٨۶در زاھدان دستگير شد .او در عين حال
نماينده روزنامه مردمساالری در استان بود .وی بيش از يک سال در بازداشت ماند و در طی
اين مدت به اعدام محکوم و محکوميتش تاييد و سرانجام در تاريخ  ١٣مرداد  ١٣٨٧اعدام شد.
مھرنھاد متھم به ھمکاری با جندﷲ بود .او ھرگز دست به اسلحه نبرده بود و بنا به گزارش ھا
٣٥
در طی بازداشت اجازه دسترسی به وکيل نيافت.

ُکردھا
ُکردھا نيز ھم به خاطر سنی بودن از تبعيض در عذاب ھستند و ھم به خاطر ُکرد بودن .رنج و عذاب
ُکردھا پس از انقالب  ١٣٥٧کمتر نشده است ،بلکه آنھا در طول مبارزه به خاطر حقوقشان با سرکوب
شديد سياسی و تلفات فراوان روبرو بوده اند.
ُکردھا از حقوق سياسی ،اقتصادی و فرھنگی ،شامل حق استفاده از زبان خود برای آموزش ،پيش و پس
از انقالب  ١٣٥٧محروم شده اند .پس از  ،١٣٥٧حق آزادی مذھبشان نيز نقض شده است )نگاه کنيد به
»مسلمانان اھل سنت« در صفحات بعد(.
مناطق کردنشين به شدت فقير و از سرمايه گذاری دولت کم بھره ھستند .دکتر بايزيد مردوخی ،از
کارشناسان ارشد پيشين سازمان برنامه و بودجه ،می گويد در مقايسه با شاخص فقر در سطح کشور به
ميزان  ١٨درصد ،اين شاخص در کردستان  ٣١/٧درصد است و درصد بيکاری به ويژه در ميان دانش
آموختگان دانشگاه ھا رو به رشد است.
محروميت از حق يادگيری و به کارگيری زبان مادری در مناطق ُکردنشين نيز برقرار است .نمايندگان
ُکرد مجلس ،پيش از سال  ،١٣٨٤موافقت رئيس جمھور وقت خاتمی را برای تدريس زبان و ادبيات
کردی در دانشگاه کردستان کسب کردند .اما با پايان دوره مجلس و قدرت يابی رئيس جمھور احمدی
نژاد در سال  ،١٣٨٤اين موضوع کنار گذاشته شد.

E/CN.4/2006/41Add.2, 21 March 2006, Summary
 ٣٥برای اطالع از موارد ديگر آزار و اذيت و اعدام بلوچ ھا ،نگاه کنيد به »اذيت و آزار روحانيون اھل سنت« در بخش »مسلمانان
اھل سنت« صفحات بعد.
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قانون گزينش به طور مستمر برای محروميت از استخدام به ويژه در بخش دولتی ،ازجمله وزارت
آموزش و پرورش به عنوان آموزگار ،به کار گرفته می شود؛ از آنجا که بسياری از ُکردھا به اصل
واليت فقيه »اعتقاد و التزام عملی« ندارند ،نامزدی آنھا برای نمايندگی مجلس پذيرفته نمی شود.

گزارشگر ويژه سازمان ملل برای مسکن مناسب »شاھد وضعيت سکونتی بد و نامناسبی بود که می
تواند ناشی از بی توجھی زياد به نيازھای مسکن اقليت ھای قومی باشد «،و به اين نتيجه رسيد که

»شرايط زندگی در خوزستان و کرمانشاه در محله ھای فقير که بيشتر ساکنان آنھا ُکردھا ،عرب ھا و
دروايش مسلمان ھستند بسيار نارضايتبخش است «.به گزارش او:

»گواھی ھا در باره وضعيت مسکن در استان ايالم ،با جمعيت بزرگی از ُکردھا] ،در مقايسه با عرب
ھا[ به ھمان بدی بود و نشان می داد که بازسازی پس از جنگ در اين منطقه به حد نامتناسبی ُکند و
٣٦
ناکافی بوده است«.
٣٧

نشريه ھای ُکردی که در چند سال اخير ممنوع شده اند

 پروانه دوھفته نامه روژھه ھالت که به ُکردی و فارسی منتشر می شد ،پس از انتشار چھار
شماره در دی  ١٣٨٧لغو شد.
 پروانه دوھفته نامه ھوار که به ُکردی و فارسی منتشر می شد ،پس از انتشار چھار شماره در
اسفند  ١٣٨٧لغو شد.
 ديگر نشريه ھای توقيف شده از اين جمله اند :کرفتو ،پيام مردم ،ئاشتی ،پيام کردستان ،راسان و
آسو.
٣٨

روزنامه نگاران و فعاالن ُکرد تحت آزار و تعقيب

 عدنان حسن پور ،روزنامه نگار و فعال فرھنگی ُکرد ،در بھمن ماه  ١٣٨٥بازداشت شد .دوست
و پسرخاله ی او عبدالواحد )ھيوا( بوتيمار ،که فعال محيط زيست است ،در دی ماه ١٣٨٥
دستگير شد .ھردو آنھا در خرداد  ١٣٨٦پس از گذراندن چندين ماه در بازداشت انفرادی ،به
اتھام محاربه محکوم به اعدام شدند .اين احکام بعدا به ترتيب به  ١٥سال و  ٨سال زندان کاھش
٣٩
يافت.
 محمد صديق کبودوند ،مدير مسئول ھفته نامه توقيف شده پيام مردم کردستان و رئيس سازمان
حقوق بشر کردستان ،در تير  ١٣٨٦دستگير شد و پنج ماه در سلول انفرادی به سر برد .در
خرداد  ١٣٨٧به  ١١سال زندان محکوم شد و حکم او در مھر ماه تاييد شد .پيشتر در مرداد
 ،١٣٨٤او به اتھام »انتشار مسايل قبيله ای و مقاالت تحريک آميز« به  ١٨ماه زندان و پنج
سال محروميت از کار روزنامه نگاری محکوم شده بود .ھفته نامه دو زبانه ُکردی و فارسی
پيام مردم کردستان در خرداد  ١٣٨٣پس از  ١٣شماره به خاطر »انتشار افکار جدايی طلبانه و
گزارش ھای کذب« توقيف شده بود .کبودوند در حال حاضر محکوميت  ١١ساله زندان خود را
می گذراند و بيمار است.
به بخش »عرب ھا« نيز نگاه کنيد ;E/CN.4/2006/41Add.2, 21 March 2006, Summary
 ٣٧اين فھرست شامل ھمه موارد نيست
 ٣٨اين فھرست شامل ھمه موارد نيست
 ٣٩نگاه کنيد به گزارش ساالنه برنامه نظارت برای حمايت از مدافعان حقوق بشر ،برنامه مشترک فدراسيون بين المللی جامعه ھای
حقوق بشر و سازمان جھانی مبارزه با شکنجه ،سال  ،٢٠٠٧فصل مربوط به ايران
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 فرزاد کمانگر ،آموزگار و فعال فرھنگی ُکرد ،در مرداد  ١٣٨٥دستگير شد ،به مدت دو سال
تحت شکنجه قرار گرفت و در اسفند  ١٣٨٦به اعدام محکوم شد .او در ارديبھشت  ١٣٨٩به
ھمراه چھار زندانی سياسی ديگر ،که سه نفرشان ُکرد بودند ،اعدام شد.
 حداقل  ٢٠زندانی سياسی ُکرد در حال حاضر محکوم به اعدام ھستند.

عرب ھا
عرب ھای ايرانی در خوزستان در مقايسه با ديکر جوامع قومی با مشکالت متفاوتی روبرو ھستند.
در حدود  ٢٦فروردين  ،١٣٨٤نامه ای جنجال برانگيز با تاريخ سال  ١٣٧٨منسوب به آقای محمد علی
ابطحی ،مشاور رئيس جمھور وقت خاتمی ،در اھواز پخش شد .آقای ابطحی اصالت نامه را تکذيب
کرد .در اين نامه سياست ھايی برای کوچ دادن عرب ھا به نقاط ديگر ايران ،انتقال غيرعرب ھا به
خوزستان و تغيير نام ھای عربی مکان ھای مختلف مطرح شده بود .نيروی انتظامی و نيروھای امنيتی
به سوی عرب ھايی که به تظاھرات مسالمت آميز در اھواز دست زدند ،آتش گشودند .در پی آن،
اعتراض ھا به بسياری از شھرھای ديگر در استان گسترش پيدا کرد و بنا به گزارش ھا استفاده شديد
حکومت از زور و سرکوب به مرگ ده ھا نفر و از جمله حداقل دو کودک انجاميد؛ صدھا نفر زخمی و
صدھا نفر از جمله زنان و کودکان دستگير شدند.
به باور فعاالن عرب ايرانی ،صرفنظر از اصالت نامه ،آن سياست ھا که ھدفشان تغيير ترکيب جمعيتی
بود ،به تدريج به اجرا گذاشته شده است .آنھا می گويند در طی سال ھای  ١٣٨٥ـ  ١٣٧٥صدھا ھزار
نفر غيرعرب به اھواز کوچ داده شده اند .اين سياست ھمراه با مصادره زمين ھا و بيرون راندن مردم
عرب زبان و نيز انکار حقوق فرھنگی عرب ھا پيش می رود.
جاسم شديدزاده التميمی ،نماينده پيشين اھواز در مجلس )١٣٨٣ـ  (١٣٧٩و رھبر حزب وفاق اسالمی،
چند روز پس از شروع اعتراض ھا در فروردين  ،١٣٨٤در نامه ای به خاتمی رئيس جمھور وقت به
عملکرد تبعيض آميز مذکور در باال را مطرح کرد .خالصه نکات او به شرح زير است:
-

بيش از  ١٥ھزار نفر به علت عدم پاكسازی زمينھای آنھا از مين و استقرار نيروھای نظامی
در زمينھای آنھا  ،در مشھد سكونت دارند.

-

آوارگان ديگری در شھرھای ديگر به مدت بيش از  ٢٠سال پس از پايان جنگ زندگی غريبانه
ای را میگذرانند.

-

زمين ھای مردم را به »ثمن بخس« خريداری و بعضا ً بدون پرداخت وجه از آنھا می گيرند
برای مثال :بيش از  ١٢٠ھزار ھكتار برای طرح توسعه نيشكر  ،بيش از  ٤٧ھزار ھكتار
طرح كشاورزی ايثارگران در منطقه »جفير« ،بيش از  ٢٥ھزار ھكتار تحت عنوان شيالت،
بيش از  ٦ھزار ھكتار طرح اسكان اھالی متدين شمال و شمال شرقی استان خوزستان در نوار
مرزی شمال شھرستان ،طرح اسكان بيش از  ٥٠ھزار نفر در شھرك »شيرين شھر« توسعه
نيشکر؛

-

تخريب مجتمع مسكوني سپيدار اھواز و آواره ساختن بيش از  ٤ھزار نفر؛
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-

-

تبعيض ضد عرب ھا از طريق مخالفت با صدور پروانه برای حزب وفاق اسالمی؛ مخالفت با
صدور پروانه انتشار برای روزنامه عربی؛ مخالفت با صدور مجوز برای تاسيس سازمان
غيردولتی؛
آمار زندانيان عرب در خوزستان بيشترين رقم را به خود اختصاص داده است.

٤٠

صالحيت آقای شديدزاده برای شرکت در انتخابات در سال  ١٣٨٣رد شد و او را بازداشت و پس از آن
بدون اتھام آزاد کردند .حزب وفاق اسالمی به نمايندگی از عرب ھا به فعاليت ھای قانونی مسالمت آميز
می پرداخت و در انتخابات شورای شھر اھواز در سال  ١٣٨٢فھرست نامزدھای آن که ھمگی عرب
بودند به استثنای يک نفر به پيروزی رسيد .با وجود اين ،حکومت اين حزب را در آبان ١٣٨٥
غيرقانونی اعالم کرد.
گزارشگر ويژه سازمان ملل برای مسکن مناسب که در تير  ١٣٨٤از ايران ديدار کرد ،اين مالحظات
را تاييد و نکات خود را به آنھا افزود:

»گزارشگر ويژه سازمان ملل برای مسکن مناسب شاھد وضعيت سکونتی بد و نامناسبی
بود که می تواند ناشی از بی توجھی زياد به نيازھای مسکن اقليت ھای قومی باشد .اين
جوامع گويا از توزيع نامتعادل منابع توسعه از سوی حکومت در تھران رنج می برند.
»شرايط زندگی در خوزستان و کرمانشاه در محله ھای فقير که بيشتر ساکنان آنھا کردھا،
عرب ھا و دروايش مسلمان ھستند بسيار نارضايتبخش است .به ويژه شراط بسيار بدی در
نقاطی مثل قلعه چنان و آخر آسفالت در اھواز مشاھده شد که در بعضی موارد از خدمات
اساسی کامال بی بھره بودند و اين وضع بر وضعيت سالمتی مردم تاثير منفی می گذاشت
و به مشکالت شديد امنيتی می افزود .بيشتر محله ھای فقير آسفالت نشده اند ،فاضالب
روباز در بعضی نقاط مشاھده شد و زباله حمل نشده خيابان ھا را پر کرده و راه را بر
عبور و مرور و دسترسی در شرايط اضطراری از بيرون بسته بود.
»در عين حال اطالعاتی دريافت شد حاکی از اين که جابجايی ھای ناشی از طرح ھای
توسعه و مصادره زمين به ميزان نامتناسبی بر جوامع اقليت تاثير گذاشته است.
»در خوزستان ،گزارشگر ويژه از زمين ھايی بازديد کرد که عرب ھای ايرانی کشت
کرده بودند ولی دولت آنھا را به قيمت ھای بسيار کمی برای استفاده در طرح ھای توسعه
٤١
و واحدھای کشاورزی در اختيار گرفته است«.
درصد بيکاری در ميان عرب ھا بسيار باالتر از ميانگين ملی است .در خوزستان کمبود آب ،برق و
امکانات بھداشتی برقرار است .با وجود کمبود آب در اين استان ،گزارش ھايی در باره انتقال آب از
رود کارون در خوزستان به اصفھان ،يزد و رفسنجان در استان ھای ديگر منتشر شده است.
پس از اعتراض ھای سال  ،١٣٨٤ھر سال گزارش ھايی در باره تعداد زياد اعدام عرب ھا وجود داشته
است.

http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news/more/820/
E/CN.4/2006/41Add.2, 21 March 2006, Summary
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اقليت ھای دينی
اکثريت غالب يعنی در حدود  ٩٠ـ  ٨٠درصد مردم در ايران ،از بدو تولد شيعه ھستند .گويا  ٩ـ ٧
درصد )بنا به بعضی برآوردھا بيشتر( ھمچون اکثريت مسلمانان جھان سنی ھستند .باقی مردم رسما از
پيروان اديان مختلف مسيحی ،يھودی و زرتشتی به شمار می روند .اما گمان می رود پيروان آئين
غيررسمی بھايی بزرگترين اقليت مذھبی باشند ٤٢.پس از انقالب  ،١٣٥٧حتا يک وزير ،معاون وزير،
غير شيعه وجود نداشته است.
استاندار ،سفير يا فرمانده باالرتبه ارتش و نيروی انتظامی ِ

بھائيان
دولتمردان جمھوری اسالمی آئين بھايی را در مقايسه با اديان "الھی"" ،ساختگی" و بدترين نوع بدعت
گزاری می دانند .اين آئين در قرن نوزدھم در ايران به وجود آمد و بنيانگذار آن خود را فرستاده خدا
ناميد .اسالم اديان يھودی و مسيحيت را به عنوان اديان الھی پيش از خود به رسميت می شناسد ،اما
مسلمانان بر اين باورند که حضرت محمد آخرين پيامبر خدا و اسالم آخرين دين الھی است .اديان ديگر،
مثل آئين بھايی ،دين ھای ساختگی و بنابراين از مقوله ارتداد به شمار می روند .بھائيان مرتد حساب می
شوند و ھمواره به جاسوسی برای اسرائيل متھم می گردند ،گويا به اين دليل که مدفن بنيانگذار اين آئين
و مرکز آن در اسرائيل قرار دارد .در نامه ای به وزير اطالعات در اواخر سال  ،١٣٨٧دادستان کل
وقت آيت ﷲ دری نجف آبادی خاطرنشان کرد که مرکز جھانی بھائی در اسرائيل قرار دارد و تاکيد
نمود:

»تشکيالت مزبور ]بھائيان[ دارای پيوندھای ديرينه و مستحكمی با رژيم صھيونستی است
و در ايران نيز به جمع آوری اطالعات و فعاليتھای نفوذی و تخريب پايگاھھای اعتقادی
٤٣
مردم مبادرت می نمايند«.
بھائيان که تعدادشان گويا به حدود  ٣٠٠٠٠٠نفر بالغ می شود ،پس از انقالب اسالمی سال  ١٣٥٧به
شدت مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند .بنا به برآورد مرکز جھانی بھائی ،از سال  ١٣٥٧تاکنون بيش
از  ٢٠٠بھائی اعدام يا به روش ھای ديگر کشته شده اند.
گرچه موج قتل و اعدام آنھا از اوايل دھه  ١٣٧٠کاھش پيدا کرده ،فشار بر جامعه بھائی از زمان
رياست جمھوری احمدی نژاد در سال  ١٣٨٤افزايش يافته است.
مشکالت پيشاروی بھائيان را می توان حداقل در پنج دسته عنوان کرد:
 ١ـ آزار مستقيم سياسی .اعضای جامعه بھائی منظما دستگير می شوند و مدت ھای طوالنی در
بازداشت به سر می برند يا به زندان محکوم می گردند.
ارائه جزئيات اين آزار و اذيت فراتر از چارچوب اين گزارش است ،اما چند مثال در باره سال جاری
عرضه می کنيم :از ابتدای سال  ٤٤٢٠١٠تاکنون ،عده زيادی از بھائيان به زندان محکوم شده اند ،به
٤٢

بايد توجه داشت که بنا بر راھنمای جھانی اقليتھا و مردمان بومی ،سنیھا  ،%١٠يھوديان  ٢۵٠٠٠) %٠/٠۴نفر( ،مسيحيان – ٢۵٠٠٠٠
 ٢٠٠٠٠٠نفر ،زرتشتيان  ١٠٠٠٠) %٠/٠٢نفر( و بھائيان  ٣٠٠٠٠٠) %٠/۵نفر( جمعيت ايران را تشکيل میدھند )نگاه کنيد به:
 .(http://www.minorityrights.org/5092/iran/iran-overview.htmlمنابع ديگر تعداد زرتشتيان را تا بيش از  ٣٠٠٠٠نفر ،يھوديان را
بيش از  ٣٠٠٠٠نفر و سنیھا را  %٩گزارش کردهاند )گزارش کشوری :ايران ،مه  ٢٠٠٨ـ کتابخانهی کنگره(.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711271271
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عنوان مثال دو نفر در ھمدان ھر يک به يک سال؛ پنج نفر در مشھد ھر يک به پنج سال و چھار نفر ھر
يک به دو سال؛ يک نفر در سمنان به سه سال؛ يک نفر در ساری به يک سال و يک نفر به شش ماه؛
يک نفر در بناب به يک سال .ده ھا نفر نيز در تھران ،شيراز ،يزد ،ساری ،سمنان و جاھای ديگر
بازداشت شده اند.
ھفت بھايی که مسئول ھماھنگی امور جامعه بھايی بودند در اسفند  ١٣٨۶و ارديبھشت  ١٣٨٧دستگير
شده و از آن پس در بازداشت به سر برده اند .محاکمه آنھا در چند جلسه برگزار شده که آخرين بار آن
در خرداد  ١٣٨٩بود ،اما ھنوز روشن نيست که آنھا به جز اتھام تکراری جاسوسی و اتھام ھای مبھم
»تبليغ عليه نظام اسالمی« و »افساد فی االرض« با چه اتھام مشخصی روبرو ھستند .در اواخر تير
 ،١٣٨٩پس از صدور حکم  ٢٠سال زندان برای ھر يک از آنھا ،ھمگی را بالفاصله به زندان
دورافتاده رجايی شھر در خارج از شھر کرج اعزام کردند .احکام آنھا در ماه شھريور  ١٣٨٩در
دادگاه تجديد نظر به  ١٠سال کاھش يافت.
حداقل  ١۴٠بھايی در اعتراض ھای پس از انتخابات  ١٣٨٨دستگير شده اند که گويا  ۴٠نفر آنھا در
ھنگام نگارش اين گزارش در تيرماه  ١٣٨٩ھنوز در بازداشت ھستند.
 ٢ـ تخريب گورستان ھا و اموال .گورستان ھای بھاييان در شھرھای مختلف منظم مورد حمله و به
طور کامل يا بخشی به وسيله بولدوزر مورد تخريب قرار می گيرد ،به عنوان مثال در مشھد )خرداد
 ،(١٣٨٩دماوند در غرب تھران )فروردين  ،(١٣٨٩آبادان و خرمشھر در جنوب ايران )آذر ،(١٣٨٨
ويالشھر و نجف آباد در مرکز ايران )شھريور  ،(١٣٨٨قائم شھر در شمال ايران برای چھارمين بار
)دی  ،(١٣٨٧اصفھان )شھريور  .(١٣٨٧مراجع دولتی معموال از صدور اجازه دفن بھاييان متوفی سر
باز می زنند.
خانه ھا و اموال بھاييان نيز از حمله در امان نمانده است .گزارش ھای مکرری در باره حمله به اموال
بھاييان وجود دارد که آخرين آنھا تخريب  ۵٠خانه آنھا در دھکده ای در نزديکی ساری ،در استان
شمالی مازندران در خرداد  ١٣٨٩است .جامعه بھايی ھمچنين خبر از چندين مورد مصادره زمين و
اموال بھاييان داده است.
 ٣ـ محروميت از آموزش .دانشجويان بھايی منظما از امکان ورود به دانشگاه محروم شده اند .اين
دانشجويان سال ھا به خاطر شرط اعالم تدين به اسالم يا يکی از سه دين رسمی در فرم ھای درخواست،
از آموزش عالی محروم بودند .اين شرط در سال  ١٣٨٣برداشته شد ،٤٥اما دانشجويان بھايی که در
آزمون ورودی دانشگاه ھا پذيرفته شدند موفق به ثبت نام نشدند ،زيرا در کارنامه قبولی دربرابر مذھب
آنھا اسالم ذکر شده بود .آنھا اعتراض کردند و در پی آن از ثبت نام محروم شدند .از حدود  ١٨٠بھايی
که در سال  ١٣٨۵در آزمون ورودی قبول شدند ،بيشتر آنھا پس از اين که حکومت از باور مذھبی شان
اطالع پيدا کرد اخراج شدند؛ زيرا بھاييان وجدانا حاضر به پنھان کردن مذھبشان نيستند .در سال
 ،١٣٨۶حداقل  ١٣٠نفر اخراج شدند .در سال تحصيلی جاری ،آنھا با محدوديتی روبرو ھستند که
دبيرخانه ھيئت مركزی گزينش دانشجو اعالم کرده است )نگاه کنيد به »مقررات آموزش و اشتغال«
درصفحات پيش(.
دانش آموزان بھايی و والدين آنھا ھم از سوی مديران مدارس ابتدايی و باالتر مورد اھانت و آزار و
فشار قرار می گيرند.
 ١١ ٤٤دی ١٣٨٨
 ٤٥دانشگاه ھای سراسری اين شرط را کنار گذاشتند ،اما اين شرط ھنوز در دانشگاه شبه خصوصی آزاد اسالمی برقرار است.
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 ۴ـ محروميت از استخدام و کسب .مشکلی از نوع مشابه در زمينه استخدام در نھادھای دولتی وجود
دارد که قانونا از استخدام بھاييان سر باز می زنند .حکومت در عين حال از صدور پروانه کسب برای
پيروان اين آئين خودداری می کند يا با خودداری از تمديد پروانه ھای موجود در زمان انقضا آنھا را
فسخ می کند ،مگر اين که بھاييان از باور به آئين شان برگردند.
 ۵ـ محروميت از حقوق اجتماعی .بھاييان زير پوشش تامين اجتماعی و بازنشستگی قرار ندارند .آنھا
حق ارث بردن ندارند و در صورتی که کسی به آنھا صدمه جسمانی بزند يا آنھا را به قتل برساند ،از
دريافت ديه محروم ھستند .عقد ازدواج يا طالق در صورتی که طبق آئين بھايی انجام شود ،به رسميت
شناخته نمی شود و آنھا نمی توانند در دفاتر رسمی ازدواج و طالق را به ثبت برسانند ،زيرا در اين
دفاتر زوج ھا بايد مذھبشان را برای درج در سند ازدواج يا طالق اعالم کنند .اين کار برای بھاييان
مقدور نيست ،چون طبق قانون اساسی ،ايرانيان تنھا می توانند مسلمان يا پيرو يکی از سه دين رسمی
باشند.

مسيحيان
به طور کلی ،دو دسته از مسيحيان در ايران زندگی می کنند ،که آنھا را می توان به عنوان مسيحيان
مسيحيان دارای منشأ قومی در ايران شامل ارمنیھا،
»قومی« و »غير قومی« دسته بندی کرد.
ِ
آسوریھا و کلدانيان ھستند .آنھا اغلب پيروان کليسای ارتدکس به شمار میروند ،گرچه عدهای از آنھا
کاتوليک ھستند .مسيحيان غيرقومی غالبا پيروان کليساھای پروتستان و انجيلی به شمار میروند و
بسياری از آنان از اسالم به مسيحيت گرويدهاند.
شناسايی مسيحيت به عنوان يکی از سه دين رسمی در قانون اساسی تنھا برای مسيحيان »قومی« يک
حاشيه ايمنی ايجاد کرده است .مسيحيان »غيرقومی« با فشار زيادی روبرو بودهاند ،زيرا برخالف
مسيحيان دارای منشا »قومی« ،آنھا به فعاليتھای تبليغی پرداختهاند.
مسلمانان پيشين که از اسالم به مسيحيت گرويده اند معموال به خاطر باورھايشان تحت آزار و تعقيب و
پيگرد قضايی قرار می گيرند .بنا به باورھای اسالمی ،حضرت محمد آخرين پيامبر الھی و اسالم آخرين
دين روی زمين است .گرويدن از اسالم به اديان ديگر ممنوع و ارتداد محسوب می شود .حتا اگر
شخصی پيش از گرويدن به اسالم مسلمان نبوده و تصميم به خروج از اسالم و بازگشت به دين پيشين يا
دين ديگری بگيرد ،مرتد محسوب می شود.
کشيش ھا و مبلغان انجيلی به خاطر تبليغ و کوشش به مسيحی کردن مسلمانان مورد آزار قرار می
گيرند.
در زير نمونه ھايی از مسيحيانی که در سال ھای اخير
شود:

٤٦

مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند ارائه می

 قربان ُدردی تورانی ،کشيش گروه کليسای خانگی ،در آبان  ١٣٨٤در بيرون خانه اش در شھر
گنبد در شمال با گلوی بريده به قتل رسيد.
 ٤٦موارد متعدد ديگری از اين دست پيش از دوره مذکور رخ داده است )نگاه کنيد به
(http://www.jesusmygod4.blogspot.com/
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 محمد جابری و محمد علی جابرزاده ،از گروه کليسای خانگی ،در ارديبھشت  ١٣٨٦به قتل
٤٧
رسيدند.
 عباس اميری در سال  ١٣٨٧به دست نيروھای امنيتی در اصفھان به قتل رسيد .ھمسر او نيز
٤٨
گويا در اثر »جراحت در زير شکنجه« در گذشت.
به جز اين موارد قتل غيرقانونی ،مسيحيان نوکيش مرتبا بازداشت می شوند و زمان طوالنی در
بازداشت می مانند .آنھا گاھی به ارتداد متھم می شوند ،اما در سال ھای اخير ،اکثر آنھا پس از مدتی
بازداشت آزاد شده يا به زندان محکوم شده اند .ھر سال حمله ھای مکرری به مراسم کريسمس در
شھرھای مختلف از جمله رشت ،کرج و تھران انجام می شود.
اخيرا ،عده ای از پيروان کليسای پنتی کاستی در خرداد  ١٣٨٩در تھران و رشت دستگير شدند .از
جمله اين عده ،کشيش بھروز صادق خانجانی است که در شيراز دستگير شد .يکی ديگر از کشيشان
کليسا ،به نام يوسف ندرخانی ،از مھر  ١٣٨٨در رشت به علت اعتراض به اجبار دانش آموزان مسيحی
در خواندن قران در بازداشت به سر می برد .يک کشيش کليسای خانگی ،به نام بھنام ايرانی ،که در
فروردين  ١٣٨٩در کرج بازداشت شد ،در اواسط خرداد با وثيقه آزاد شد .ھر سه کشيش نامبرده در
سال ھای پيش نيز بازداشت شده بودند .وکيل آنھا می گويد اتھام اصلی آنھا ارتداد است ،اما به »اقدام
عليه امنيت«» ،توھين به مقدسات اسالم« و »تبليغ عليه نظام« نيز متھم شده اند .او ھمچنين می گويد
که تعداد مسيحيان نوکيش که به ارتداد متھم می شوند رو به افزايش است و او وکالت  ١٠تن از آنھا را
٤٩
به عھده دارد.
ويلسن عيسوی ،کشيش کليسای پنتی کاستی آسوری کرمانشاه ،در بھمن  ١٣٨٨دستگير و در اسفند با
وثيقه آزاد شد .حکومت پيش از آن کليسای او را مھر و موم کرده و او را از بازگشت به کرمانشاه يا
بازگشايی کليسا منع کرده بود .سال گذشته ،دو مرکز ديگر کليسای پنتی کاستی آسوری در منطقه
شھرآرای تھران و در شھر اروميه در شمال غرب ايران بسته شدند.
کتاب ھای مربوط به مسيحيت با شمارگان محدود منتشر می شوند و در شھرستان ھا يافت نمی شوند.
مسيحيان برای دريافت کتاب ھای مذھبی شان بايد به تھران سفر کنند.
در خرداد  ،١٣٨٩وبگاه گرداب ،متعلق به سپاه پاسداران انقالب اسالمی گزارش کرد که صدھا جلد
کتب انجيل و تورات »تحريف شده« ھنگام ورود به کشور در يکی از مناطق مرزی کشف و سوزانده
شده است.

مسلمانان اھل سنت
تعداد مسلمانان اھل سنت در حدود  %١٠کل جمعيت برآورد می شود .در واقع ،اکثر ُکردھا ،بلوچ ھا و
تبعيض مضاعف می سازد .اھل سنت در  ١٦استان از ٣٠
ترکمن ھا سنی ھستند که آنھا را قربانی
ِ
استان ايران زندگی می کنند .سياست رسمی جمھوری اسالمی ايران بر تبعيض ضد اھل سنت بنا نشده
٤٧بنا به گزارش ھای ديگر ،ھر دو در ارديبھشت  ١٣٨۶در زندان اوين تھران اعدام شدند :محمد جابری به خاطر گرويدن به مسيحيت
و محمد علی جعفرزاده به خاطر ادعای پيامبری.
 ٤٨روشن نيست که ھمسر او نيز مسيحی بوده يا خير.
49
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است و قانون اساسی مقرر کرده که آنھا آزادانه به رسوم اجتماعی و مقررات مذھبی شان عمل کنند
)اصل  .(١٢اما اين سياست رسمی از واقعيت بسيار به دور است.
در سال ھای اخير ،فشار بر مسلمانان اھل سنت در سراسر ايران افزايش يافته است .برای مثال،
حکومت ضميمه ويژه اھل سنت در کتاب ھای درسی را در منطقه ترکمن صحرا حذف کرده است .در
ھمان منطقه ،روحانيون اھل سنت که پيشتر دروس دينی را تدريس میکردند موظف شده اند که به
عنوان دبير ورزش قراردادشان را منعقد کنند .به عالوه ،دانشگاه الھيات پيشتر امتحانی را برای
روحانيان اھل سنت برگزار میکرد و به آنھا مدرک میداد و آنھا میتوانستند با اين مدرک ادامهی
تحصيل دھند و استخدام شوند .اما اين امتحان حذف شده و روحانيان اھل سنت ديگر نمی توانند در شغل
ھای دولتی وارد شوند .منابع سنی می گويند به آنھا اجازه داده نمی شود کتاب ھای مذھبی شان را به
چاپ برسانند.
در سال  ،١٣٨٧شورای عالی انقالب فرھنگی اساسنامه ای را برای »شورای دولتی برنامه ريزی
مدارس علوم دينی اھل سنت« به تصويب رسانيد .اين کار باعث اعتراض ھای شديدی از سوی رھبران
٥٠
اھل سنت شد که در نامه ای به رئيس جمھور خواستار لغو آن شدند.
ھمان طور که پيشتر مالحظه شد ،از  ١٣٥٧تاکنون حتا يک وزير ،معاون وزير يا حتا استاندار از ميان
اھل سنت انتخاب نشده است .مسلمانان اھل سنت اجازه ندارند در شھرھای بزرگ مثل تھران ،مشھد و
اصفھان مسجد بسازند .در شھرھای ديگر که مساجد اھل سنت وجود دارد ،آنھا در صورت نياز به
تعميرات با مشکالت بزرگی روبرو ھستند و مجاز به ساختن مساجد جديد نيز نيستند .تنھا مسجد اھل
سنت در مشھد ،به نام مسجد فيض ،در سال  ١٣٧٢تخريب و باعث اعتراض شديد شھروندان اھل سنت
شد.
اذيت و آزار روحانيان اھل سنت
در اينجا فھرستی ناکامل از بازداشت ،زندان و اعدام رھبران اھل سنت در سال ھای اخير ارائه می
شود:
 ٢٤ ارديبھشت  :١٣٨٥مولوی عبدالرحمن رجبی ،موذن سنی بلوچ در يکی از مساجد زاھدان،
به ضرب گلوله اعضای نيروی شبه نظامی بسيج کشته شد.
 پس از تخريب شبانه مسجد و حوزه علميه اھل سنت به نام امام ابو حنيفه در عظيم آبا ِد زابل،
در استان سيستان و بلوچستان در جنوب شرقی ايران ،در اواسط مرداد  ،١٣٨٧ده ھا مسلمان
اھل سنت و تعداد زيادی از روحانيان آنھا )که در بلوچستان به عنوان مولوی ناميده می شوند(
به مدت ھای طوالنی بازداشت و برخی از آنان به زندان محکوم شدند .در مرداد و شھريور
 ،١٣٨٧مولوی احمد نارويی )امام جمعه موقت زاھدان و رئيس سنی آنالين( ،مولوی حافظ
محمد علی ،رئيس حوزه علميه امام ابو حنيفه ،مولوی يوسف اسماعيل زھی ،مولوی عبدالمجيد
صالح زھی ،مولوی عبدﷲ براھويی ،دکتر نورمحمد شه بخش و برادرش عبدالرحمان شه
بخش ،محمد عمر بلوچ ،عبدالقادر نارويی و مولوی علی نارويی از جمله بازداشت شدگان
بودند.

 ٥٠نگاه کنيد به پانوشت ٢٢
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 مولوی عبدالعلی خيرشاھی ،امام جمعه بلوچ اھل سنت در مشھد ،دو سال در بازداشت به سر
برد و سپس به  ٩سال زندان و تبعيد محکوم شد.
 رھبران اھل سنت ُکرد ،که به عنوان ماموستا يا مال ناميده می شوند ،در استان ھای غربی
کرمانشاه ،کردستان و بخش ھايی از آذربايجان غربی قربانی سرکوب بوده اند .در سال ،١٣٨٧
دادگاه ويژه روحانيت ٥١در کرمانشاه ماموستا سيف ﷲ حسينی را به  ٢٨ماه زندان و در پی آن
تبعيد در استان اصفھان محکوم کرد .ماموستا حسين حسينی به  ١٠ماه زندان و سپس تبعيد به
استان زنجان محکوم شد .ھر دو اين روحانيان در جوانرود به امامت جماعت اشتغال داشتند و
از اعضای مکتب قران در کردستان بودند .ماموستا ايوب گنجی ،امام جماعتی در سنندج،
مرکز استان کردستان ،به  ١٠سال زندان محکوم شده است .ده تن از اعضای مکتب قران در
بوکان ھر يک به  ٩١روز زندان محکوم شده اند.
 در  ٢١فروردين  ،١٣٨٧دو روحانی بلوچ اھل سنت ،مولوی عبدالقدوس مالزھی و مولوی
محمد يوسف سھرابی ،در زاھدان به دار آويخته شدند .آنھا در پی حمله نيروھای امنيتی به
حوزه علميه اھل سنت اين شھر در آذر  ١٣٨۶دستگير شده بودند .اطالعيه دادگستری استان که
از طريق خبرگزاری نيمه رسمی ايسنا منتشر شد ،از آنھا به عنوان »مخالن امنيت اجتماعی
که قصد ايجاد تفرقه بين شيعه و سنی را داشتند« ياد کرد.
 در بھمن ماه  ،١٣٨٧دو روحانی بلوچ اھل سنت به نام ھای مولوی عبدالمحيد صالح زھی و
مولوی عابد گھرامزھی و تعداد ديگری از اعضای قوم بلوچ ھر يک به  ٢٢سال زندان و چند
تن ديگر به اعدام محکوم شدند .اتھام اين عده وابستگی به جندﷲ بود ،گروھی که در بلوچستان
عليه دولت به مبارزه مسلحانه می پردازد.
 در تاريخ  ١٣اسفند  ،١٣٨٧دو روحانی بلوچ اھل سنت ،مولوی خليلﷲ زارعی و مولوی حافظ
صالحالدين سيدی ،در زندان زاھدان به دار آويخته شدند .دادگستری زاھدان اتھام آنھا را
»محاربه« و »افساد فیاالرض« از طريق عضويت در گروه ھای تروريستی اعالم کرد
)روزنامهی جمھوری اسالمی ١۴ ،اسفند .(١٣٨٧
 در آبان  ،١٣٨٨مولوی عبدالغنی شه بخش ،امام جمعه موقت زاھدان و يکی از مدرسان فقه
اھل سنت بلوچ ،و تعدادی از مديران حوزه ھای علميه اھل سنت ،به خاطر پذيرش طالب افغان
و تاجيک در حوزه ھا و مقاومت در برابر برنامه ريزی دولتی برای حوزه ھای علميه اھل
سنت دستگير شدند.
 گزارش ھايی در دی  ١٣٨٨نشان می داد که  ١٩روحانی اھل سنت به خاطر تبليغ آموزه ھای
اھل سنت در کردستان ،کرمانشاه ،بلوچستان ،آذربايجان غربی ،اھواز )خوزستان( ،طوالش
)استان گيالن( و استان خراسان دستگير شده اند .پنج نفر از آنھا روحانيان بلوچ بودند که در
پاکستان تحصيل کرده بودند و پس از بازگشت به ايران بازداشت شدند :مولوی حبيب حکيم زاده
در تايباد ،مولوی صديق رشيدی و مولوی عبدالستار حيدری در تربت جام ،مولوی نور احمد
لقايی و مولوی عبدالکريم گل در خواف.

 ٥١نگاه کنيد به پانوشت ١٢
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دراويش
سلسله ھای مختلف دراويش ،شامل نعمت اللھی ،نقشبندی ،قادری ،يزيدی و ديگران به ويژه در سال
ھای اخير قربانی سرکوب بوده اند .سلسله نعمت اللھی گنابادی در دوران اخير بيش از ھمه مورد اذيت
و آزار قرار گرفته است.
اعضای اين سلسله خود را مسلمان شيعه می دانند .مراکز نيايش آنھا به نشانه نام امام حسين ،امام سوم
شيعيان ،حسينيه ناميده می شود .قطب آنھا دکتر نورعلی تابنده در مناسبت ھای مھم مذھبی ،به ويژه در
تاسوعا و عاشورا که روز شھادت امام حسين است ،مراسم برگزار می کند .باور آنھا بر اين که ھر
ت شيعه
کسی و از ھر دينی می تواند به خداوند راه پيدا کند ،متضمن نفی سلسله مراتب و عقايد روحاني ِ
است درست در نقطه مقابل مقامات جمھوری اسالمی قرار می گيرد .سلسله نعمت اللھی گنابادی در پی
رياست جمھوری آقای احمدی نژاد در سال  ،١٣٨٤و به ويژه در يکی دو سال اخير ،با فشار شديدتری
روبرو بوده است .حمايت دکتر نورعلی تابنده رھبر اين سلسله از مھدی کروبی ،يکی از نامزدھای
اصالح طلب در انتخابات رياست جمھوری منجر به سرکوب بيشتر اين سلسله شده است.
حسينيه ھای سلسله نعمت اللھی گنابادی در شھر قم )در بھمن  ،(١٣٨٤در شھر بروجرد )در آبان
 (١٣٨٦و در تخت فوالد اصفھان در بھمن  ١٣٨٧تخريب شدند .در حمله به حسينيه در تخت فوالد،
مقبره درويش ناصر علی ،که از بناھای ميراث فرھنگی بود ،تخريب شد .عبادتگاه اين دراويش در دھی
در نزديکی اصفھان که خانه ای شخصی بود ،در تير  ١٣٨٧تخريب شد .در خرداد و مھر ١٣٨٧
حسينيه اين دراويش در اھواز و اميديه ،در استان خوزستان ،با کوکتل مولوتف مورد حمله قرار گرفت.
ماموران وزارت در خرداد  ١٣٨٩به حسينيه اين سلسله در کرج حمله کردند.
در سال ھای اخير صدھا درويش اين سلسله در مناسبت ھای مختلف بازداشت و دستگير شده يا مورد
اذيت و آزار قرار گرفته اند .عده ای ديگر به جريمه يا زندان محکوم شده اند ،برای مثال محمد اسماعيل
صالحی در شھريور  ١٣٨٧در ميبد )يزد( به يک سال زندان محکوم شد؛ جمشيد لک در دی  ١٣٨٧در
درود )لرستان( به  ٧٤ضربه شالق محکوم شد؛ و امين دالوند در مھر  ١٣٨٨در قم به يک سال زندان
محکوم شد.
در ارديبھشت  ٢٤ ،١٣٨٩تن از دراويش سلسله نعمت اللھی گنابادی به خاطر تظاھراتی در تير ١٣٨٨
در برابر فرمانداری گناباد در شرق ايران ،به حکم ھای زندان از  ٩١روز تا پنج ماه زندان ،شالق ،و
تبعيد در داخل ايران محکوم شدند .اين تظاھرات در اعتراض به بازداشت غالم عباس زارع حقيقی،
سرپرست گورستان دراويش به نام مزار سلطانی در بيدخت ،به راه افتاده بود؛ جرم او اين بود که با
وجود دستور دولت در منع دفن مردگان در گورستان ،اجازه دفن داده بود .زارع حقيقی نيز به چھار ماه
زندان محکوم شد .در ضمن او از پيش به اتھام مشابھی ھفت ماه محکوميت زندان داشت.
اشخاص مختلفی نيز به خاطر عضويت در سلسله نعمت اللھی گنابادی از کار اخراج شده يا پروانه کسب
شان را از دست داده اند .برای مثال ،سه آموزگار زن در کرج و ھشتگرد به نام ھای ليدا تابان ،ويدا
تابان و فائزه واحدی پس از ھفت سال تدريس در تير  ١٣٨٧از کار اخراج شدند .سه استاد دانشگاه به
نام ھای دکتر نصير احمدی ،عماد مردانی و دکتر بيژن بيدآبادی نيز در تير  ١٣٨٧اخراج شدند .دو
وکيل به نام ھای مصطفی دانشجو و اميد بھروزی نيز به ھمين دليل در تير  ١٣٨٧پروانه وکالت شان را
از دست دادند .پروانه وکيل ديگری به نام فرشيد يداللھی نيز لغو شد .ھر سه آنھا در موارد مختلف
وکالت دراويش را به عھده داشته اند.
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موارد ديگر
گروه ھای مذھبی ديگری نيز قربانی اقدامات سرکوبگرانه بوده اند.
 اھل حق :يک آئين علوی با چندين شاخه است که در مناطق غربی ايران در استان ھای
کردستان و آذربايجان پيروانی دارد .پيروان اھل حق خود را شاخه ای از اسالم شيعه می دانند.
عشق عميق آنھا به امام اول شيعيان علی ،باعث شده که به ايشان لقب علی اللھی ،يعنی کسانی
که علی را خدا می پندارند ،داده شود.
در گذشته بعضی از پيروان اھل حق به اعدام محکوم شده اند .سھند علی محمدی ،بخشعلی
محمدی ،عبادﷲ قاسم زاده ،يونس آقايان و مھدی قاسم زاده ،در سال  ١٣٨٣پس از درگيری با
نيروھای انتظامی در مياندوآب ،شھری در آذربايجان غربی در غرب ايران ،دستگير و به
مرگ محکوم شدند .حکم سه نفر اول به  ١٣سال زندان کاھش يافت و حکم اعدام دو نفر ديگر
تاييد شد .مھدی قاسم زاده در بھمن  ١٣٨٧اعدام شد.
 آل ياسين :بنا به اظھار اعضايش ،اين يک انجمن فرھنگی است که تقريبا در  ١٣٧٦ـ ١٣٧٥
شروع به فعاليت کرد .رھبر آن ،پيمان فتاحی است و پيروانش او را استاد ايليا م می خوانند.
ھدف اعالم شده اين گروه »باال بردن آگاھی عمومی و توسعه فرھنگ تفکر« است .حکومت
نشريات اين گروه را تعطيل و اعضايش را بازداشت کرده است .آقای فتاحی در ارديبھشت
 ١٣٨۶بازداشت شد ،در دی  ١٣٨۶آزاد و در دی  ١٣٨٧دوباره دستگير شد .گويا او به بدعت
گذاری ،تبليغ مسيحيت و بی خدايی ،و اقدام عليه امنيت ملی متھم شده و در بند  ٢٠٩وزارت
اوين تھران بازداشت بود .يکی از برادران او به نام رامين فتاحی  ۴۵روز
اطالعات در زندان
ِ
در بازداشت به سر برد و چند روز پس از آزادی در دی  ١٣٨۶درگذشت.
 آيت ﷲ سيد حسين کاظمينی بروجردی ،يک روحانی شيعه ،که به جدايی دين از سياست باور
دارد و يکی از منتقدان نظريه واليت فقيه است ،دارای حسينيه ای بود که در مھر  ١٣٨٥مورد
حمله قرار گرفت .او و تعداد زيادی از پيروانش دستگير و بعضی از آنھا به زندان ھای
طوالنی مدت محکوم شدند .شخص آيت ﷲ ،پس از گزارش ھای اوليه در باره محکوميت به
اعدام ،به  ١١سال زندان محکوم شد و در حال حاضر محکوميت خود را می گذراند.
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نتيجه گيری و توصيه ھا
نتيجه گيری
جمھوری اسالمی ايران بر پايه نظريه دين ساالری با تفسيری تنگ نظرانه به نفع گروه کوچکی از
مسلمانان شيعه و به ويژه گروھی از روحانيان شيعه بنا شده است .اين نظريه برای تبعيض ضد ديگر
مسلمانان شيعه و اھل سنت و پيروان اديان ديگر و نيز بی دينان به کار گرفته می شود .نظام جمھوری
اسالمی ايران و ساختار حکومتی آن به شدت تبعيض گرانه است و نه تنھا مسلمانان غيرشيعه و پيروان
مردمان از منشا قومی را به دليل تبارشان طرد می کند .به
ديگر اديان را بر اساس داليل مذھبی بلکه
ِ
عالوه ،جمھوری اسالمی ايران ھمگان را از حق اعتقاد به يک دين و عمل به آن يا باور به آئينی
انتخابی و مردمان جوامع قومی را از حق آموزش ،نوشتن و انتشار آزادانه مطالب به زبان مادری و
برگزاری مراسم فرھنگی خود محروم می سازد.
تبعيض بر اساس قوم و دين ،در قانون و عمل ،در زمينه ھای سياسی ،اجتماعی ،فرھنگی و اقتصادی
در سطح بسيار گسترده ای در ايران برقرار است .اين تبعيض ھمه جانبه در تمام زمينه ھا به صراحت
تمامی عھدنامه ھای بين المللی حقوق بشر را که ايران عضو آنھاست نقض می نمايد .منع تبعيض اصل
جامعی است که به کليه حقوق بشر مربوط می گردد .رژيم ايران خواست مسالمت آميز احترام به حقوق
اقليت ھا و رفع تبعيض را با سرکوب و ايجاد وحشت بيشتر ،خشونت ،دستگيری ھای خودسرانه،
شکنجه ،محاکمه ھای فوری و اعدام پاسخ می دھد.

توصيه ھا
فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران به تاکيد از جمھوری
اسالمی ايران می خواھند:
 مفاد قانون اساسی ،قانون مجازات اسالمی ،قانون مدنی و کليه قوانينی را که مسلمانان غيرشيعه
و غيرمسلمانان را مورد تبعيض قرار می دھند اصالح کند و آنھا را با مفاد کنوانسيون بين
المللی رفع تمام اشکال تبعيض نژادی و نيز ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق بين
المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی سازگار سازد؛
 به طور مشخص در آن اصالحيه ھا حق ھمه مردم به آزادی انديشه ،وجدان و دين را ،که شامل
آزادی پذيرش يا تغيير دين يا باور ،عمل آزادانه و بدون محدوديت به دين يا باور خود ،و حق
شکاکيت يا ناباوری به خدا را بگنجاند؛
 در عمل به تبعيض و آزار و اذيت غيرمسلمانان و مسلمانان اھل سنت ،اقليت ھای قومی و آزار
منظم اقليت بھايی در ھمه زمينه ھا پايان دھد؛
 اقدام ھای مشخصی را برای تضمين حق تمام شھروندان به آموزش ،اشتغال ،خدمات عمومی و
مسکن ،صرفنظر از نژاد ،رنگَ ،ن َسب ،تبار ملی يا قومی ،زبان ،دين يا باور ،به عمل آورد؛
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 به اخراج و جابجايی اعضای اقليت ھای قومی و اقدام ھای مربوط به تغيير ترکيب جمعيت در
مناطق محل سکونت قوم ھا پايان دھد؛
 حق اقليت ھای قومی در بھره گيری از فرھنگ خود ،آموزش به زبان مادری و داشتن نشريات
و رسانه ھای خود در سازگاری با کنوانسيون بين المللی رفع تمام اشکال تبعيض نژادی و
کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی ،که ايران در آنھا عضو است ،به رسميت بشناسد و
به اجرا بگذارد؛
 به عنوان پيش نياز اجرای سياست ھای اختياری با ھدف تضمين برابری در حقوق اقتصادی و
اجتماعی در تمام استان ھا ،از جمله استان ھای محل سکونت اقليت ھا ،آمار رسمی از ترکيب
جمعيت ارائه نمايد؛
 مالحظات پايانی کنوانسيون بين المللی رفع تمام اشکال تبعيض نژادی در آگوست ٢٠١٠
)شھريور  (١٣٨٩و توصيه ھای مربوط به بررسی ادواری عمومی شورای حقوق بشر در سال
 ٢٠١٠را به طور کامل به اجرا بگذارد.
فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از جامعه بين المللی
به تاکيد می خواھند:
 موضوع تبعيض ضد اقليت ھا را در چارچوب روابط و گفتگوھای دوجانبه و چندجانبه مطرح
نمايند؛
 مسايل مطرح شده در اين گزارش را در قطعنامه مربوط به وضعيت حقوق بشر در جمھوری
اسالمی ايران که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نصويب خواھد رسيد مطرح کنند؛
 اطمينان حاصل کنند که سازمان بين المللی کار در چارچوب کنوانسيون  ١١١سازمان بين
المللی کار در باره تبعيض ]استخدام و اشتغال[ که ايران تصويب کرده به موضوع تبعيض
سيستماتيک در زمينه اشتغال توجه نشان دھد.
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پيوست:
مالحظات پايانی کميته رفع تبعيض نژادی سازمان ملل متحد
) ،(CERDآگوست )٢٠١٠شھريور (١٣٨٩

CERD/C/IRN/CO/18-19
نسخه ويرايش نشده پيشرفته

پخش :عمومی
 ٥شھريور ١٣٨٩
اصل :انگليسی

کميته رفع تبعيض نژادی
اجالس ھفتاد و ھفتم
 ١١مرداد ـ  ۵شھريور ١٣٨٩

مالحظات در باره گزارش ھای تقديمی کشورھای عضو بر پايه ماده  ٩کنوانسيون
مالحظات پايانی کميته رفع تبعيض نژادی
جمھوری اسالمی ايران
 ١ـ کميته گزارش ھای ادواری ھجدھم و نوزدھم جمھوری اسالمی ايران را
که موعد ارائه شان سال  ٢٠٠٦بود و ھر دو در قالب يک سند
) (CERD/C/IRN/18-19ارائه گرديد ،در نشست ھای  ٢٠١٤و ٢٠١٥
) (CERD/C/SR.2014 and 2015در روزھای  ١٣و  ١٤مرداد ١٣٨٩
مورد بررسی قرار داد .اين کميته در نشست  ٢٠٤٢خود
) (CERD/C/SR.2042به تاريخ  ١شھريور  ١٣٨٩مالحظات پايانی زير را
به تصويب رسانيد.
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الف( مقدمه
 ٢ـ اين کميته از گزارش مشروح کشور عضو با وجود تاخير استقبال می
نمايد .شرکت ھيأت باالرتبه با ترکيب متنوع به نمايندگی از چندين نھا ِد
کشور عضو باعث دلگرمی کميته شد و کميته از فراھم شدن فرصت ادامه
گفتگو با کشور عضو سپاسگزار است.
 ٣ـ کميته خشنود است که گزارش کشور عضو به طور کلی با خطوط
راھنمای گزارش دھی اين کميته سازگار است ،اما در عين حال اظھار تأسف
می کند که اين گزارش حاوی اطالعات کافی در باره اجرای عملی
کنوانسيون ،به ويژه در باره شاخص ھای اقتصادی و اجتماعی جمعيت
کشور عضو به تفکيک قوم ھا نيست.

ب ( جنبه ھای مثبت
 ٤ـ کميته از تحوالت مختلف در کشور عضو استقبال می نمايد ،از جمله از:
الف( قانون حقوق شھروندی که در سال  ١٣٨٤به تصويب رسيد؛
ب( اصالحيه ماده  ٨کنوانسيون در باره تامين بودجه کميته به تصويب
نشست چھاردھم کشورھای عضو کنوانسيون و تأييد اجالس عمومی در
قطعنامه  ٢٥ ٤٧/١١١آذر  ،١٣٧١که به تاريخ  ١٦آبان  ١٣٨٤در کشور
عضو به تصويب رسيد؛
ج( اطالعات به روز شده در باره پيشرفت کشور عضو در زمينه تأسيس
نھاد ملی حقوق بشر مطابق با اصول پاريس؛
د( اصالحيه برنامه چھارم توسعه که امکان تخصيص بودجه و درصدی از
درآمدھای نفت و گاز را به توسعه استان ھای کم توسعه يافته و به ويژه
استان ھای محل زندگی گروه ھای قومی محروم فراھم می سازد؛
ه( مشارکت ايران با جامعه بين المللی در باره مسايل حقوق بشر ،مثل ابتکار
ترويج گفتگوی ميان تمدن ھا.
 ٥ـ کميته کشور عضو را به خاطر ادامه ميزبانی گروه ھای بزرگی از
آوارگان کشورھای ھمسايه مثل افغانستان و عراق را قابل تحسين می داند.

ج( نگرانی ھا و توصيه ھا
 ٦ـ کميته نظر کشور عضو در باره مشکالت مربوط به تعيين ترکيب قومی
جمعيت فراتر از اعالم تمرکز گروه ھای قومی در استان ھای مختلف ايران
را مورد توجه قرار داد ،اما بر اين نظر است که مشکالت ايران منحصر به
فرد نيست .با توجه به سرشماری اخير در سال  ،١٣٨٦کميته اظھار تأسف
می کند که از اين فرصت ظاھرا برای گردآوری اطالعات مشروح در باره
ترکيب قومی جمعيت از طريق پرسشی با ھدف تعيين ھويت قومی بھره
برداری نشد.
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کميته توصيه می کند که کشور عضو کوشش ھای تازه ای را برای به روز
کردن ترکيب قومی جمعيت با تکيه بر اصل تعيين ھويت افراد به وسيله خود
آنھا انجام دھد .کميته توصيه می کند که سوال مربوط به تعيين ھويت به
وسيله خود افراد در سرشماری بعدی کشور عضو گنجانده شود و
درخواست می نمايد که نتايج سرشماری منتشر و اين اطالعات در گزارش
بعدی کشور عضو ارائه شود.
 ٧ـ با توجه به توضيح کشور عضو در باره گنجاندن کنوانسيون در قوانين
داخلی ،کميته تکرار می کند که جايگاه کنوانسيون در کنار برخی مفاد مغاير
با آن در قانون اساسی و قوانين داخلی ناروشن است .به عالوه کميته مالحظه
می کند که دادگاه ھای داخلی ھرگز به کنوانسيون استناد نکرده اند.
کميته توصيه می کند که کشور عضو اقدام ھای الزم را برای ايجاد
سازگاری بين قوانين داخلی و کنوانسيون انجام دھد .به عالوه کميته توصيه
می کند که کشور عضو گام ھای بيشتری برای انتشار عمومی مفاد
کنوانسيون ،از جمله به زبان ھای اقليت ھا ،و فراھم کردن امکان استناد به
آن برای مبارزه با تبعيض نژادی بردارد و در اين زمينه مسئوالن دولتی را
تحت آموزش و کارآموزی قرار دھد.
 ٨ـ با توجه به اطالعات ارائه شده به وسيله کشور عضو در باره تعريف
تبعيض نژادی در اصل  ١٩قانون اساسی ايران ،کميته نگرانی خود را
تکرار می کند که اين تعريف شکل ھای تبعيض نژادی و قومی را که در
کنوانسيون منع شده ،به صراحت در بر نمی گيرد) .ماده (١
کميته باز از کشور عضو به تاکيد می خواھد بازنگری در تعريف تبعيض
نژآدی مذکور در قانون اساسی و قوانين داخلی را مد نظر قرار دھد تا آن را
کامال با ماده ) ١بند  (١کنوانسيون منطبق سازد.
 ٩ـ کميته در عين حال که از کوشش ھای کشور عضو برای توانمند ساختن
زنان تجليل می کند ،از اين نگران است که زنان دارای منشأ قومی در خطر
تبعيض دوگانه باشند.
کميته توجه کشور عضو را به توصيه عمومی شماره  (٢٠٠٠) ٢٥خود در
باره ابعاد تبعيض نژادی مربوط به جنسيت جلب و توصيه می کند که کشور
عضو به کوشش ھای خود برای توانمند سازی زنان و ترويج حقوق آنان با
توجه ويژه به زنان دارای منشأ قومی ادامه دھد.
 ١٠ـ کميته اطالعاتی را که کشور عضو در باره قانون مطبوعات سال
 ١٣٦٤ارائه کرده مورد توجه قرار داد .کميته تالش ھای کشور عضو را
برای مبارزه با گفتمان نژادپرستانه در رسانه ھا از طريق مجازات روزنامه
ھايی که در مطالبشان گفتمان نژآدپرستانه به کار برده اند نيز مورد توجه
قرار داد .اما کميته از گزارش ھای مداوم رسانه ھا در باره تبعيض نژادی ،از
جمله عليه جوامع آذری ،شامل تصويرسازی کليشه ای و تحقير آميز از اين
قوم ھا و جوامع ،ابراز نگرانی می نمايد .کميته ھمچنين از گزارش ھای
مربوط به تبعيض نژادی در زندگی روزمره و اظھارات مسئوالن دولتی در
باره تبعيض نژادی و تحريک به خصومت ابراز نگرانی می کند) .ماده .(٤
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کميته توصيه می کند که کشور عضو برای مبارزه با نشانه ھای تعصب
نژادی در رسانه ھا و نيز در زندگی روزمره که می تواند به تبعيض نژادی
منجر شود ،اقدامات الزم را به عمل آورد .کميته در عين حال توصيه می کند
که کشور عضو ،در زمينه اطالع رسانی ،تفاھم ،تحمل و دوستی ميان گروه
ھای نژادی و قومی مختلف در کشور عضو به ويژه از سوی مسئوالن دولتی
را ترويج کند؛ از جمله قانونی برای رفتار رسانه ھا به تصويب برساند که
آنھا را ،با توجه به ھمراه شدن احتمالی تبعيض نژادی و مذھبی ،ملزم به
احترام به ھويت و فرھنگ تمام قوم ھا در کشور عضو کند .کميته درخواست
قبلی خود را تکرار می کند که کشور عضو در گزارش بعدی خود در باره
اجرای اين قانون برای مبارزه با تبعيض نژادی اطالعاتی ارائه کند.
١١ـ کميته اطالعات مربوط به شورای عالی حقوق بشر و فعاليت ھای آن را
مورد توجه قرار داد .اما کميته ابراز نگرانی می کند که ترکيب اين شورا می
تواند بر استقالل آن تأثير بگذارد .کميته به عالوه اطالعات مربوط به فعاليت
شورای عالی حقوق بشر برای تاسيس يک نھاد ملی حقوق بشر را مورد توجه
قرار داد) .ماده .(٦
کميته از کشور عضو به تاکيد می خواھد که فرايند تأسيس نھاد ملی حقوق
بشر را طبق اصول پاريس )قطعنامه  ٤٨/١٣٤مجمع عمومی( سرعت
ببخشد .کميته در ضمن از کشور عضو به تاکيد می خواھد که با تامين منابع
کافی مالی و انسانی کارکرد مستقل اين نھاد را تضمين نمايد.
 ١٢ـ کميته توجه دارد که ،به اظھار کشور عضو ،اقداماتی برای ترويج زبان
ھای اقليت در دست انجام و تدريس زبان ھا و ادبيات اقليت ھا در مدارس
مجاز است .اما کميته از کمبود اقدامات کافی که به اعضای اقليت ھا امکان
يادگيری زبان مادری و به کارگيری آن به عنوان وسيله آموزش بدھد ابراز
نگرانی می کند .در صورتی که اطالعات بيشتری در باره سطح سواد اقليت
ھای قومی ارائه شده بود ،کميته می توانست سپاسگزار باشد) .ماده .(٥
کميته توصيه می کند که کشور عضو به تالش ھای خود برای انجام اقداماتی
ادامه دھد که به اعضای اقليت ھا امکان يادگيری زبان مادری و به کارگيری
آن به عنوان وسيله آموزش بدھند .کميته از کشور عضو درخواست می
نمايد که اطالعات بيشتری در باره سطح سواد اقليت ھای قومی ارائه کند.
 ١٣ـ کميته ھمچنان از اين نگران است که سدھای زبانی در کشور عضو
مانعی بر سرراه اقليت ھای قومی برای دسترسی به عدالت ايجاد کنند .کميته
باز ھم از گزارش ھای مربوط به رفتار تبعيض آميز نظام قضايی ايران با
شھروندان خارجی ابراز نگرانی می کند) .ماده (٦ ،٥
کميته توصيه می کند که کشور عضو برای تضمين دسترسی به عدالت از
طريق تأمين مترجم و ترجمه شفاھی ،بسته به نياز ،به اين زبان ھا به تالش
ھايش ادامه دھد .کميته توجه کشور عضو را به توصيه عمومی شماره ٣١
) (٢٠٠٥در باره جلوگيری از تبعيض نژادی در مديريت و کارکرد نظام
عدالت جزايی جلب می کند .کميته توصيه می کند که کشور عضو تالش ھای
خود را برای تضمين حق دادرسی و شفافيت برای ھمگان از جمله
شھروندان خارجی در نظام قضايی تشديد کند.
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 ١٤ـ کميته نبو ِد اطالعات کافی در باره اجرای ماده  ٦کنوانسيون را مورد
توجه قرار داد.
کميته نظر خود را تکرار می کند که نبو ِد شکايت گواه اثبات نبو ِد تبعيض
نژادی نيست و ممکن است نتيجه عدم آگاھی قربانيان از حقوق خود ،نبو ِد
اعتماد افراد به مسئوالن نيروی انتظامی و قضايی يا عدم توجه يا حساسيت
مقامات به موارد تبعيض نژادی باشد .کميته توصيه می کند که کشور عضو
کارزار موثر اطالع رسانی عمومی را برای افزايش آگاھی از دسترسی به
اين مسير برای دريافت شکايت ھای مربوط به تبعيض نژادی و تامين جبران
راه اندازی کند .کميته درخواست قبلی خود را تکرار می کند که کشور عضو
در گزارش ادواری بعدی خود اطالعات آماری در باره شکايت ھای مطرح
شده ،پيگردھای انجام شده و مجازات ھای اجرا شده در زمينه جرايم مربوط
به تبعيض نژادی يا قومی ،و نيز مثال ھايی از موارد نشانگر اين اطالعات
آماری را بگنجاند.
 ١۵ـ کميته نسبت به برخورداری محدود جوامع عرب ،آذری ،بلوچ ،کرد و
ديگران و نيز بعضی از گروه ھای غيرشھروند ،به ويژه در زمينه مسکن،
آموزش ،آزادی بيان و مذھب ،بھداشت و اشتغال ،با وجود رشد اقتصادی در
کشور عضو ابراز نگرانی می نمايد .کميته به اين مساله توجه دارد که استان
ھای محل سکونت بسياری از اين جوامع فقيرترين استان ھای کشور ھستند.
)ماده .(٥
کميته توصيه می کند که کشور عضو با توجه به توصيه عمومی شماره ٣٠
) (٢٠٠٤در زمينه ھای مختلف به ويژه اشتغال ،مسکن ،بھداشت ،آموزش
و آزادی بيان و مذھب ،اقدامات الزم را برای حمايت موثر از جوامع عرب،
آذری ،بلوچُ ،کرد و ديگران و نيز بعضی از گروه ھای غيرشھروند در مقابل
تبعيض به عمل آورد .کميته ھمچنين از کشور عضو درخواست می کند در
گزارش بعدی خود اطالعاتی در باره تاثير برنامه ھای مربوط به متحقق
کرد ِن حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرھنگی مردم و نيز اطالعات آماری در
باره پيشرفت در اين زمينه بگنجاند.
 ١٦ـ کميته از گزارش ھايی حاکی از اين که اجرای معيار »گزينش« ـ يعنی
رويه گزينشی که مسئوالن و کارمندان دولتی را ملزم می کند التزام خود به
جمھوری اسالمی ايران و دين رسمی را نشان دھند ـ می تواند باعث محدود
کردن فرصت ھای شغلی و مشارکت سياسی برای اعضای جوامع عرب،
بلوچ ،يھودی ،ارمنی و ُکرد و ديگران شود ،ابراز نگرانی می کند) .ماده .(٥
دريافت اطالعات بيشتر در گزارش بعدی در باره به کارگيری اين معيارھا به
منظور درک بھتر و امکان موثرتر ارائه راھنمايی به کشور عضو باعث
امتنان کميته خواھد بود.
 ١٧ـ کميته از سطح پايين مشارکت اعضای جوامع عرب ،آذری ،بلوچُ ،کرد،
بھايی و بعضی جوامع ديگر در عرصه عمومی ابراز نگرانی می نمايد .برای
مثال ،اطالعات ناچيز در باره آنھا در گزارش ملی ،در سرشماری ملی و در
سياست ھای کشور بازتاب اين وضعيت است) .ماده .(٥
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کميته از کشور عضو به تاکيد می خواھد که تحقيقی در باره اعضای تمامی
اين گونه جوامع انجام دھد تا نيازھای ويژه آنھا را شناسايی کند و برنامه
ھای موثر اجرايی ،سياست ھا و برنامه ھای ملی برای مبارزه با تبعيض
نژادی و نابرابری مربوط به تمام زمينه ھای زندگی عمومی اين جوامع
تدوين نمايد.
 ١٨ـ با در نظر گرفتن تفکيک ناپذيری ھمه حقوق بشر ،کميته کشور عضو
را ترغيب می نمايد که تصويب آن عده از عھدنامه ھای حقوق بشر بين المللی
را که ھنوز به تصويب نرسانيده مد نظر قرار دھد ،به ويژه عھدنامه ھايی را
که مفاد آنھا تاثير مستقيمی بر موضوع تبعيض نژادی دارند ،ھمچون
کنوانسيون رفع تبعيض ضد زنان ٥٢،و کنوانسيون بين المللی حمايت از حقوق
٥٣
تمام کارگران مھاجر و اعضای خانواده ھای آنان ).(١٩٩٠
 ١٩ـ کميته با استناد به توصيه عمومی شماره  (٢٠٠٩) ٣٣خود در باره
پيگيری کنفرانس بازنگری دوربان ٥٤توصيه می نمايد که کشور عضو در
ھنگام به کارگيری کنوانسيون در نظام قضايی داخلی خود ،با در نظر گرفتن
سند نھايی کنفرانس بازنگری دوربان که در آپريل  ٢٠٠٩در ژنو برگزار شد،
اعالميه و برنامه عمل دوربان ٥٥را ،که در سپتامبر  ٢٠٠١در کنفرانس
جھانی ضد نژادپرستی ،تبعيض نژادی ،خارجی ستيزی و تحمل ناپذيری
مرتبط با آن ٥٦به تصويب رسيد ،به مرحله اجرادرآورد .کميته درخواست می
نمايد که کشور عضو اطالعات مشخصی در باره برنامه ھای اجرايی و
اقدامات انجام شده ديگر برای به اجرا گذاشتن اعالميه و برنامه عمل دوربان
در سطح کشور را در گزارش بعدی خود بگنجاند.
 ٢٠ـ کميته توصيه می نمايد که کشور عضو در ارتباط با تھيه گزارش
ادواری بعدی به مشاوره و گسترش گفتگو با سازمان ھای جامعه مدنی که در
زمينه حمايت از حقوق بشر و به ويژه مبارزه با تبعيض نژادی فعال ھستند،
ادامه دھد.
 ٢١ـ کميته کشور عضو را ترغيب می نمايد که تصويب اعالميه اختياری
مذکور در ماده  ١٤کنوانسيون را که صالحيت کميته برای دريافت و رسيدگی
به شکايت ھای فردی را به رسميت می شناسد ،مد نظر قرار دھد.
 ٢٢ـ کميته توصيه می نمايد که گزارش ھای کشور عضو در زمان ارائه آنھا
بالفاصله در اختيار عموم قرار گيرد و مالحظات کميته نيز به ھمين ترتيب به
ب مورد ،منتشر شود.
زبان رسمی و ديگر زبان ھای رايج ،حس ِ
 ٢٣ـ با توجه به اين که کشور عضو سند اساسی خود را در ژوئيه ١٩٩٩
)تير  (١٣٧٨ارائه کرده است ،کميته کشور عضو را ترغيب می نمايد که
نسخه به روز شده آن را در ھماھنگی با رھنمودھای گزارش دھی در عھدنامه
ھای بين المللی حقوق بشر ،به ويژه رھنمودھای مربوط به سند اساسی
52

Convention on Elimination of Discrimination Against Women
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their
)Families (1990
54
Durban Review Conference
55
Durban Declaration and Programme of Action
56
World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance
53
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عمومی ،مصوب نشست بين کميته ای ارگان ھای عھدنامه ھای حقوق بشر در
ژوئن  (HRI/MC/2006/3) ٢٠٠٦ارائه نمايد.
 ٢٤ـ طبق ماده  ،٢٤بند  ،١کنوانسيون و بند  ٦٥آئين نامه اصالح شده آن،
کميته از کشور عضو درخواست می کند ظرف يک سال از تصويب نتيجه
گيری ھای حاضر ،اطالعاتی در باره پيگيری توصيه مذکور در بندھای ،٩
 ١٠و  ١١باال ارائه نمايد.
 ٢٥ـ کميته مايل است توجه کشور عضو را به اھميت ويژه توصيه ھای ،٦
 ١٥ ،١٣و  ١٧جلب نمايد و از کشور عضو درخواست می نمايد که اطالعات
مشروحی در باره اقدامات مشخص انجام شده برای اجرای اين توصيه ھا در
گزارش ادواری بعدی خود بگنجاند.
 ٢٦ـ کميته توصيه می نمايد که کشور عضو با در نظر گرفتن رھنمودھای
سند مشخص کميته رفع تبعيض نژادی که در نشست ھفتاد و يکم کميته به
تصويب رسيد ) ،(CERD/C/2007/1گزارش ھای ادواری بيستم ،بيست و يکم
و بيست و دوم خود را در قالب يک سند در  ٤ژانويه  ١٤) ٢٠١٣دی (١٣٩١
ارائه نمايد و تمامی نکات مطرح شده در اين مالحظات پايانی را مورد توجه
قرار دھد .کميته ھمچنين به تاکيد از کشور عضو می خواھد که محدوديت ٤٠
صفحه برای گزارش ھای مربوط به عھدنامه و  ٨٠ـ ٦٠صفحه را برای سند
اساسی عمومی رعايت نمايد )نگاه کنيد به رھنمودھای ھماھنگ شده برای
گزارش دھی در سند  ،HRI/GEN.2/Rev.6بند .(١٩
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اين نشريه با حمايت مالی اتحاديه اروپا منتشر شده است .مسئوليت محتوای آن تنھا به عھده
فدراسيون بين المللی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران است و به ھيچ وجه نمیتواند
بازتاب موضع اتحاديه اروپا محسوب شود.

بررسی وقايع  -ھيئتھای تحقيق و نظارت قضايی

ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻳﻢ

از اعزام يک ناظر قضايی به جلسه محاکمه تا سازماندھی يک ھيأت تحقيق بين المللی ،فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر مدت ۵٠
سال است که به شکلی قاطع و بی طرف به بررسی وقايع و تعيين مسؤوليت ھيأت ھا پرداخته است .کارشناسان به صورت داوطلب اعزام می-
شوند.
فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر طی  ٢۵سال گذشته حدود  ١۵٠٠ھيأت به  ١٠٠کشور اعزام داشته و اين اقدامات ،کارزارھا و
دادخواھی ھای فدراسيون را تقويت می کند.

حمايت از جامعهی مدنی -برنامه ھای کارآموزی و تبادل اطالعات
فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر در راستای ھمکاری با سازمان ھای عضو ،سمينارھا و کنفرانس ھايی را در کشورھای آنھا
برگذار می کند .ھدف از اين برنامه ھا ،تقويت کارآيی مدافعان حقوق بشر و نفوذ و اعتبار آنان نزد مقامات محلی است.

بسيج جامعهی بينالمللی -تماس مداوم با مراجع دولتی بين المللی
فدراسيون بين المللی حقوق بشر از اقدامات جامعه ھای عضو و وابسته اش نزد مراجع دولتی بين المللی حمايت می کند ،درباره وضعيت حقوق
بشر و موارد نقض آنھا ھشدار می دھد و در تدوين موازين حقوقی بين المللی مشارکت می نمايد.

آگاھانيدن و گزارشدھی -بسيج افکار عمومی
فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر به آگاه سازی و بسيج افکار عمومی می پردازد و با برگذاری کنفرانس ھای مطبوعاتی ،صدور
اطالعيه ،نامه ھای سرگشاده خطاب به دولتمردان ،گزارش ھيأت ھای تحقيق ،درخواست ھای فوری ،شکوائيه ھا ،فراخوان ھا و  ...افکار
عمومی را در جريان موارد نقض حقوق بشر قرار می دھد.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در فروردين  ،١٣۶٢پس از بسته شدن جامعه ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر )تاسيس  (١٣۵۶در
سال  ١٣۶٠و تبعيد رھبران آن به خارج ،در پاريس تاسيس شد .اھداف اين جامعه عبارت ھستند از:
 افشای نقض حقوق بشر در ايران و مبارزه با آن ترويج فرھنگ حقوق بشر در ميان ايرانيان از طريق نشر کتاب ھا ،نشريات و مقاالت به فارسی و زبان ھای ديگر برای ايرانيانساکن خارج از کشور و مصاحبه با رسانه ھای بين المللی
 برگزاری کنفرانس و سخنرانی در کشورھای مختلف ،به ويژه در باره الغای مجازات اعدام در ايران ،حقوق زنان ،زندانيان سياسی وعقيدتی و اقليت ھای قومی و دينی
 برگزاری کنفرانس با سازمان ھای غيردولتی بين المللی و موسسه ھای سازمان مللجامعه دفاع از حقوق بشر در ايران در سال  ١٩٨۶به عضويت فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر در آمد.
پست الکترونيکیlddhi@wanadoo.fr :

نشانی فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر:
17, Passage de la Main d’Or, 75011 Paris, France
CCP Paris : 76 76 Z

مدير نشريه :سوھير بالحسن
ويراستار :آنتوان برنار
نويسنده :بيژن بھاران
طرح :بالرو ـ تتو سلين

چاپخانه فدراسيون بين المللی جامعه ھای حقوق بشر  -تنظيم فايل کامپيوتری مطابق با قانون  ۶ژانويه ) ١٩٧٨اعالميه شماره (٣٣٠۶٧۵

ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ )(FIDH
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩﻱ  ١۶۴ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ
ﺩﺭ  ۵ﻗﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ

ﻣﺎﺩﻩﻱ  :١ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺸﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻤﮕﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﻋﻘﻞ ﻭ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﻴﻪﻱ ﺑﺮﺍﺩﺭﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺎﺩﻩﻱ  :٢ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰﻱ ،ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻧﮋﺍﺩ ،ﺭﻧﮓ ،ﺟﻨﺲ ،ﺯﺑﺎﻥ ،ﺩﻳﻦ ،ﻋﻘﻴﺪﻩﻱ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﻘﻴﺪﻩﻱ ﺩﻳﮕﺮ ،ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺛﺮﻭﺕ ،ﻭﻻﺩﺕ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻫﻤﻪﻱ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﺫﻛﺮﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﮔﺮﺩﺩ .ﺑﻪ
ﻋﻼﻭﻩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺧﻮﺍﻩ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ،
ﺗﺤﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺧﻮﺩﻣﺨﺘﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﺎ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﺩﻩﻱ  :٣ﻫﺮ ﻓﺮﺩﻱ ﺣﻖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ،ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺎﺩﻩﻱ  :٤ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ
ﺑﺮﺩﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﻨﺪﮔﻲ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺖ .ﺑﺮﺩﮔﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﻭﺳﺘﺪ ﺑﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎﺩﻩﻱ  :٥ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻳﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ،ﺿﺪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﻣﺎﺩﻩﻱ  :٦ﻫﺮ ﻛﺲ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ .ﻣﺎﺩﻩﻱ  :٧ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺎﻭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ
ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ
ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ
ﺍﻋﻼﻣﻴﻪﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻭ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻫﺮ ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ
ﺗﺒﻌﻴﻀﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻗﺾ
ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ ،ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ

•

ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩﻱ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﻱ
ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ:

•

•

•

ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎﻥ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ.
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ:
ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮐﻠﻴﻪﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻲﮐﻨﺪ :ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺪﻧﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻳﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ:
ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ١٩٢٢ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ  ١۶۴ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ١٠٠
ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ .ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﺪﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ.
ﻳﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ:
ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺣﺰﺏ ﻳﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ
ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ  ١۶۴ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ) (FIDHﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪwww.fidh.org :

