ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
درآﻣﺪ» :آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی« و ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﻠﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ در اﯾﺮان و ﻧﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻞ درﺑﺎرهی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان و ﻣﯿﺜﺎق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ در اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ٦۹رﻫﺒﺮ اﯾﺮان ،آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﻣﺼﻮﺑﻪای از ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻄﻮط
ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻈﺎم ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راه ﺗﺮﻗﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮥ آﻧﺎن ﻣﺴﺪود ﺷﻮد «.اﯾﻦ روﻧﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ اداﻣﻪ دارد و ﻣﺜﺎلﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﺑﺴﯿﺎری ﺣﺎ ﮐﯽ
از ﺗﻼﺷﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﺮان از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺎزهی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺪور ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺟﻮاز ﮐﺎر
ﻼ ﺣﻖ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ در
ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﯾﺎ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اداﻣﻪی ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜ ً
روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ را از آﻧﺎن ﺳﻠﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻨﺎف ،ﻫﺮ ﻣﻐﺎزهدار ﺻﺎﺣﺐ

ﺟﻮاز ﮐﺴﺐ ﺣﻖ دارد ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده روز ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺒﻨﺪد .اﻣﺎ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﯽداﻧﺪ .و ﺑﻪ اﺗﻬﺎم »اﺟﺮای ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪی ﻣﻨﺎﺳﮏ ﻣﺬﻫﺒﯽ« ،ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را ﭘﻠﻤﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻮرای ادارهﮐﻨﻨﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ،در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اراﺋﻪ
داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﺪهای ﻣﻐﺎزهدار ﺑﻬﺎﺋﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪی اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ آﻣﺎدهاﻧﺪ ﺗﺎ

ﻣﻐﺎزهی ﺧﻮد را ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ و ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﯾﺎ در روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮد ﻣﻐﺎزه را
ﺑﺎز ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﮑﻨﻨﺪ»،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ« ادارهی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی آﻧﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ

ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪای ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح ﮐﻪ » .....اﻋﻼم ﻣﯽدارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری و ﺻﻨﻔﯽ
ﻣﻐﺎزهام ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﻠﻤﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ

ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻧﻈﺎم و اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻢ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم را ﻓﻘﻂ در اﯾﺎم رﺳﻤﯽ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻢ…«.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻪ و

از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در اﯾﺮان ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ .در اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻻﻫﯿﺠﯽ ،ﺣﻘﻮقدادن و از ﻣﺆﺳﺴﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ دﻓﺎع از آزادی
و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و رﺋﯿﺲ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان
ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ.
_________________
درآﻣﺪ ـ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻧﯽ دوﮔﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،در ﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۶ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﻤﻪای از ﺳﺘﻢ ﻫﺎ و »ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی وارده ﺑﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﺮان« و از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺮاج ﻫﺰاران ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی

دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﻤﻪدوﻟﺘﯽ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای اﺧﺮاج ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻬﺎﺋﯽ و
ﻣﺼﺎدرهی اﻣﻮال ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و اﺧﺮاج داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﯿﺮی و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن و  ...ﺑﻪ رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺮاﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮان« ﯾﺎدآور ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان وﻋﺪه ﻫﺎی او

ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ »ﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم« را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
اﻗﻠﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان« ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ اﯾﻦ ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﺮان ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﯾﯽ را از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان در ﻣﻘﺎم »رﯾﺎﺳﺖ
ﻗﻮهی ﻣﺠﺮﯾﻪ« )اﺻﻞ  ۶۰و  ۱۱۳ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ( ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ـ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﻘﻮﻗﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ »ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ﯾﮏ دوﻟﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ« .اﯾﻦ ﺣﻘﻮق در ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۶ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ رﺳﯿﺪه و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۱۷۰دوﻟﺖ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق دوﻟﺖ
اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق در ﺳﺎل  ،۱۳۵۴در اﺟﺮای اﺻﻞ  ۲۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ

رﺳﯿﺪ .در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻢ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﺮﺳﻨﺪ
)اﺻﻞ  .(۷۷ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده  ۹ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان »ﻣﻘﺮرات ﻋﻬﻮدی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ
اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ دول ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ«.
در ﻣﺎده  ۲ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ »ﻣﺘﻌﻬﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
در اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق را درﺑﺎرهی ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﻘﯿﻢ در ﻗﻠﻤﺮو و ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎ ﮐﻤﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰی از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﮋاد ،رﻧﮓ،
ﺟﻨﺲ ،زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻘﯿﺪه ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪهی دﯾﮕﺮ ،اﺻﻞ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺛﺮوت ،ﻧﺴﺐ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ

وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ« .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﻠﺰم اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺣﻘﻮق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق« اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦرو »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ،ﻣﺮﮐﺐ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق اﺳﺖ،
ﺑﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد و در ﺻﺪر آن ﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در

زﻣﯿﻨﻪی ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ.

ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ وﯾﻦ درﺑﺎرهی ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
) ،(۱۹۶۹ﺗﻔﻮق ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
اﯾﺮان  ۴۰ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ وﯾﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری را ﮐﺎﻓﯽ داﻧﺴﺘﻪ

و آﻧﺮا در »ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن« و ﻻزم اﻻﺟﺮاء داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻣﻼ ک و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭼﻪ در ﻗﻮهی ﻣﺠﺮﯾﻪ و ﭼﻪ در ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ،ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ و ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻓﺎرغ از ﺟﻨﺲ ،ﻣﺬﻫﺐ ،زﺑﺎن ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ـ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻬﻮری وﻟﯽ در ﺣﻮزهی
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ» ،ﭘﺲ از ﻣﻘﺎم رﻫﺒﺮی ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻣﺠﺮﯾﻪ را ﺟﺰ در اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤ ًﺎ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد«.

دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻫﺮم ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺟﺮاﯾﯽ در اﺻﻞ  ۱۱۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺰو اﺧﺘﯿﺎرات رﻫﺒﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه ،وﻟﯽ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻧﺠﺎم »وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ و رﻫﺒﺮ و

ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ« )اﺻﻞ .(۱۲۲

از اﯾﻦرو ورای ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ »ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺮای« آن ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی زﯾﺮ را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
 .1ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﺻﻞ  ۱۴ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ »دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ آﻧﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ« .آﯾﺎ آزادی و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ،آزادی وﺟﺪان و اﻋﺘﻘﺎد ،ﺣﻖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺣﻖ ﮐﺎر ،ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺨﺸﯽ از »ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
 .2ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ  ۲۲ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ »ﺣﯿﺜﯿﺖ ،ﺟﺎن ،ﻣﺎل ،ﺣﻘﻮق ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻐﻞ اﺷﺨﺎص از ﺗﻌﺮض ﻣﺼﻮن
اﺳﺖ« .اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﭼﺮا درﺑﺎرهی ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد؟
 .3ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﺻﻞ  ۳۰ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ »دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش راﯾﮕﺎن را ﺑﺮای
ﻫﻤﻪی ﻣﻠﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ را ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ« .آﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺟﺰو »ﻣﻠﺖ« اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدآوری ﺗﻔﻀﯿﻠﯽ ﺳﺘﻢ ﻫﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﭙﺮدازم وﻟﯽ ﭼﻮن در ﻧﺎﻣﻪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ »ﻣﻈﺎﻟﻢ ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی« اﺷﺎرت
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﻢ.
اﻣﺎ در ﻧﺎﻣﻪی ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﻧﯽ دوﮔﺎل از اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی« ﯾﺎد ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ـ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺒﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
در ﻣﺎده  ۷اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دادﮔﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺼﻮب  ،۱۹۹۸آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺮ ﺿﺪ
ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﯾﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﮑﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ دادﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎ ،ﺗﺬﮐﺎرﻫﺎ و زﻧﻬﺎرﻫﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﯾﺎ ﻧﻪ؟
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