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ﻫﺮج وﻣﺮج ﺣﻘﻮﻗﻲ درﻣﻮرد
ﺣﻘﻮق اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎي دﻳﻨﻲ
اميرفيض -حقوقدان
]]اين يک بحث حقوقی است نه تاييد رژيم اسالمی[[
اخيرا بمناسبت رد انتخاب آقای سپنتا نيکنام ،به عضويت شورای شھرستان يزد ھرج و مرجی ناظر
بر تصميمات شورای نگھبان جمھوری اسالمی وقانون اساسی و از ھمه مھمتر با عھدنامه ھای بين
المللی امضا شده ازسوی جھوری اسالمی بوجود آمده که نقد آن مورد نظر اين تحرير است.
اﺟﻤﺎل ﻗﻀﻴﻪ
اجمال قضيه اينکه؛ آقای نيکنام که پيرو دين زرتشت است و بمدت  ۴سال عضوشورای شھريزد
بوده امسال که مجددا در انتخابات ارديبھشت سال جاری با  ٢١،٧٠٠رای به عنوان نفر ھفتم عضو
شورای شھر يزد )شوای شھريزد  ١١نفرعضو دارد( انتخاب شده است بعلت زرتشتی بودن و
اعتراض يکی از رقبای او بواسطه نظرشورای نگھيان و آقای يزدی؛ آقای نيکنام از عضويت در
شورای شھر يزد محروم ميشود.
آقای يزدی دررابطه با تصميم مزبور گفته است"
اين يک تصميم قانونی ،شرعی ،قطعی وغيرقابل برگشت است ،و ھيچکس نميتواند اين قانون را
برگرداند ،او اضافه کرده است که تالش برای برگرداندن اين رای مقابله با اصل نظام جمھوری است
و نظام قطعا درمقابل آن خواھد ايستاد .استدالل آقای يزدی که نظرش مورد تائيد جنتی ھم ھست اين
است که آقای نيکنام که برای ملتی که اکثريت آن مسلمان ھستند حق تصميم گيری ندارد و اين خالف
شرع است.
ﻫﺮج وﻣﺮج دراﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻗﻠﻴﺖ ﻫﺎ
نخستين ھرج ومرجی که درقوانين جمھوری اسالمی نسبت به حقوق اقليت ھای دينی منظور است
تعارض بين قانون اساسی و قانون مجازات عمومی درمورد حقوق اقليت ھای دينی با حقوق اسالمی
است.
ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
قانون اساسی جمھوری اسالمی درماده  ١٣حقوقی ازقبيل آزادی مراسم مذھبی ،تشکيل انجمن و
جمعيت ،اجرای مقررات مذھبی واحوال شخصيه وباالخره داشتن نماينده درمجلس اسالمی برای
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
وارد وخالف اسالم است .اسالم حقوق و آزادی ھای مذھبی را برای پيروان مذاھب بشرط و شروط
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قرارداد ذمی تعيين کرده جواھرالکالم محقق اسالمی نظرداده که >عقد ذمه برای حاکم اسالمی
الزامی است<.
جمھوری اسالمی با پيروان اديان ومذاھب قرارداد ذمه ندارد بنابراين حقوقی که برای اقليت
ھای مذھبی قائل شده خالف اسالم است .البته جمھوری اسالمی نميتوانسته ونميتواند که با
اقليت ھای مذھبی قرارداد ذمی منعقد کند؛ زيرا چنين امری خالف کنوانسيون ھائی است که
جمھوری اسالمی امضا کرده است.
بنابراين شورای نگھبان ويا آقايان جنتی و يزدی بجای اينکه به مخالفت انتخاب آقای نيکنام با موازين
شرعی نظر بدھد خوبست به مخالفت اسالم با قانون اساسی جمھوری اسالمی که اين مخالفت در
صالحيت اوست رسيدگی واقدام نمايد.
حقوق اسالمی قائل به تعريف حقوق مدرن ازاقليت ھای مذھبی نيست .حقوق مدرن يا
موضوعه ميگويد :اقليت دينی گروھی ھستند که ازسايرمردم ازنظرعقايد وباورھای دينی
متفاوتند وقدرت حکومت راھم دردست ندارند.
ولی حقوق اسالمی تعريف باال را قبول ندارد وميگويد:
»جھان ومردم آن به دوقسمت داراالسالم ودارالکفر تقسيم ميشود؛ داراالسالم به تمامی سرزمين و
مردمانی گفته ميشود که تحت سيطره اسالم بوده وقوانين اسالمی درآن جاری باشد دراين تعريف
اکثريت ويا اقليت بودن مسلمانان درآن سرزمين مالک نيست و درھرصورت ،غيرمسلمانان اقليت
محسوب خواھند شد وتابع قوانين حکومت اسالمی خواھند بود.
)مسعود طاھری – فقه اسالمی روزنامه اعتماد شماره (٢٣٧
بنا براين طبق حقوق اسالمی تمام پيروان اديان غيراسالم درھرکجای جھان که باشند اقليت محسوب
وتابع قوانين حکومت اسالمی خواھند بود.
حرف بزرگ وسنيگنی است که بايد تمام مردم جھان تابع قوانين اسالمی باشند ولی بادقت درقانون
اساسی جمھوری اسالمی متوجه ميشويم که جمھوری اسالمی خودش را مکلف به فراھم ساختن
زمينه ھای اجرائی خواست فوق قرارداه است .مقصود آنجاست که جمھوری اسالمی تسلط برتمامی
کشورھای کفررا درقانون اساسی کشورش وظيفه خود وارتش وسپاه قرارداه است.صادرکردن انقالب
به کشورھای ديگر معنائی جز اجرای قوانين اسالمی درکشورھای کفر را ندارد.
ادﻋﺎي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
تاکنون  ١٣عھدنامه وکنوانسيون بين المللی درباب حقوق اقليت ھا شامل اقليت ھای مذھبی از مراجع
حقوق بين الملل صادر شده است که درتمامی آنھا به دامنه وسيع وبدون محدويت و با رعايت برابری
حقوق اقليت واکثريت با افراد صادرشده است ولی جمھوری اسالمی با آنکه آنھا را امضا کرده است
برعايت آنھا خود را مقيد نميداند و از آنجا که تصميم آن عھد نامه ھا با شريعت اسالمی ھمخوانی
ندارد؛ جمھوری اسالمی متعذراست که حکومت اسالمی آن عھدنامه را بشرط امضا کرده است يعنی
به شرط اينکه عھدنامه ھا خالف اسالم نباشد ومدعی است که چون خالف اسالم است لذا تعھد رعايت
آن عھدنامه ھا متوجه جمھوری اسالمی نيست.
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بسياردشواراست که صحت وسقم ادعای جمھوری اسالمی را بدست آورد ،ولی اکنون موردی در
مسير تحقيق خود نماست که ميتواند مشکل مزبور را پاسخگو باشد.
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ وﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
گرچه رسيدگی به ادعای بشرط امضا کردن کنوانسيون ھای بين المللی الاقل برای اين تحرير ممکن
نيست؛ ولی عضويت جمھوری اسالمی درسازمان ملل که ديگر بشرط نبوده است!؟ کشورھای عضو
سازمان ملل متعھد و ملزم ھستند تا از اعالميه ھای سازمان ملل تبعيت کنند.
توضيح اينکه :درمقدمه ومواد  ٧۶ ،۵۵و  ١٣منشور ملل و ھمچنين ماده دوم اعالميه
جھانی حقوق بشر بروشنی مصرح است که ھمه افراد بشر از حقوق متساوی برخوردارند و
ھمچنين به دارا بودن ھمه انسانھا از حقوق و آزادی ھای اساسی بدون تبعيض ازحيث نژاد،
زبان ،جنسيت ،و مذھب اشاره قاطع شده است.
درابتدای اعالميه  ١٨دسامبر ١٩٩٢مجمع عمومی سازمان ملل به برابری حقوق مردان و
زنان وملتھا تصريح شده است .در متن اين اعالميه برابری ھمه اعضای يک جامعه وعدم
تبعيض ميان آنھا درمقابل قانون نيز تضمين شده است.
بموجب ماده اول اعالميه مزبوردولت ھای عضو سازمان ملل متعھد ھستند تا اشخاص متعلق
به اقليتھا بتوانند تماما و واقعا کليه مزايای مندرچ در موازين حقوق بشر وھمه آزاديھای
اساسی را دارا باشند .در آخر اين ماده تاکيد شده است که اجرای اين حقوق و آزاديھا بايد
بدون ھيچ گونه تبعيضی و در شرائطی کامال مساوی نسبت به ھمه شھروندان و اقليتھا انجام
شود.
دﺳﺘĤورد اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
با توجه به صراحت منشور سازمان ملل وعضويت جمھوری اسالمی در آن سازمان ،ادعای اينکه:
اگرجائی اکثريت قريب به اتفاقشان مسلمان باشد غيرمسلمان نميتواند برای آنھا تصميم بگيرد.
)يزدی عضو شورای نگھيان(
محکوم به بطالن است؛ درست است که اظھار مزبورمتکی به فقه اسالمی است ولی عضويت و
تصميمات سازمان ملل متحد مافوق قوانين داخلی کشورھاست تاچه رسد به فقه.
ﻫﻤﻮ ادﻋﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ
اينکه اقليت ھای مذھبی ميتوانند درمجلس نماينده داشته باشند )قانون اساسی جمھوری اسالمی(
ولی نميتوانند درشورای شھر باشند و اين حق از آقای نيکنام زرتشتی سلب شده ،يزدی گفته است
>آری درمجلس ميتوانند اقليت ھا نماينده داشته باشد ولی درشورای شھر نميتوانند<.
اين بخش ازادعای يزدی نه مبنای فقھی دارد ونه ميتواند ازباب قياس ،حضور کمرنگی پيدا
کند و آشکارا خالف موازين منشورسازمان ملل متحد است.
از آنجا که شرکت زرتشتيان درمجلس اسالمی عالوه براينکه منطيق با تصريحات منشور سازمان ملل
واعالميه حقوق بشراست ،قانون اساسی جمھوری اسالمی ھم بر آن تاکيد دارد ،بنابراين ھمان موقعيت
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جمھوری اسالمی درعضويت سازمان ملل وتبعيت الزامی ازتصميما ت مجمع عمومی حکم ابطال
ی تصميمات مجمع عمومی سازمان ملل برقوانين داخلی
ادعای آقای يزدی را محمول است و برتر ِ
واظھارنظرشخصيت ھای دولتی ويا مذھبی ،حکم تثبيت انتخاب آقای نيکنام را ارايه ميدھد.
ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ازﻫﺮج وﻣﺮﺟﻊ درﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
با آنکه قانون اساسی جمھوری اسالمی اصل برابری حقوق اقليت ھا را پذيرفته وتبعيت از اعالميه
جھانی حقوق بشر واعالميه ھای سازمان ملل ومنشور سازمان را اعالم کرده است؛ ولی درعمل در
باب حقوق اقليت ھا نسخه ديگری را اجرا ميکند؛ ازباب نمونه:
براساس اصل  ۶١قانون اساسی جمھوری اسالمی وتفسيری که برآن وارد ساخته اند خدمت در
مشاغل قضائی برای تمامی اقليت ھای دينی ممنوع است.
طبق اصل  ١١۵قانون اساسی که درباب انتخاب رئيس جمھور قائل به شرط مسلمان بودن شده است
با تفسيری که ازماده مزبورشده اقليت ھا دينی ومذھبی نميتوانند به مقامات سطح باال برسند.
دﺳﺘﺎورد ﺣﻘﻮﻗﻲ
شمول منشور سازمان ملل واعالميه ھای آن سازمان ونيز اعالميه جھانی حقوق بشر وعضويت
کشورھای اسالمی ازجمله جمھوری اسالمی درسازمان ملل ،واجد اين دستآورد حقوقی است که به
اعتبار قائمه برابری حقوق انسانھا که تائيد آن ھمگانی و بصورت رسمی در آمده ،پيروان ھمه اديان
و مذاھب بشرط داشتن تابعيت کشور خود ميتوانند به مقامات دولتی حتی رياست جمھوری وقضاوت
١
برسند.
توضيح  -تحرير حاضر يک بحث ونظر حقوقی است ونميتواند درجھت تائيد حيات سياسی جمھوری
اسالمی تلقی گردد

 - ١ناظرھستيم که در ھشت کشور با اکثريت مسلمان نماينده ھا و رھبران مسيحی بر سرکار آمده اند:
 -١فبرونيه آکيول معاون شھردار شھر ماردين در ترکيه که  ٩٩٫٨آن مسلمان است يک مسيحی ميباشد.
 -٢باسوکی تجآھايا پورناما فرماندار شھر جاکارتا در اندونزی که  ٨٧٫٢درصد آن مسلمان است ميباشد.
 -٣آلی توماس سامان نخستين مسيحی زن است که در بحرين به پارلمان و شورای آن رفته ) ٧٠٫٣ (٢٠٠۵بحرين
مسلمان است.
 -۴کامران مايکل وزير بنادر و ترابری پاکستان است که  ٩۶٫۴درصد آن مسلمان است.
 -۵بوتروس بوتروس غالی برای  ١۴سال وزير خارجه مصر بوده است که  ٩٠درصد کشور مسلمان است.
 -۶جانت مايکل شھردار شھر رام ﷲ فلطين بوده است.
 -٧لئوپولد سدار سنقور برای  ٢٠سال رييس جمھوری ستگال که  ٩۵٫۴درصد آن مسلمان است بود.
 -٨ميشل سليمان رييس جمھور لبنان بود درحاليکه  ۵۴درصد لبنان مسلمان است
 -٩شھردار حاضر لندن يک مسلمان پاکستانی تبار است
نتوانستم در قوانين کشورھای ديگر پيدا کنم که ماده ای برای انتخاب نماينده از سوی اقليت مذھبی به مجلس يا
شھرداری يا بخش ھای ديگر داشته باشند اين ماده تنھا در قانون اساسی جمھوری اسالمی خودنمايی ميکند .ح-ک

