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 1141-1165،صص1399(تابستان 10سوم،شماره دوم)پياپي  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 پي تحرکات خارجي و تبعات آن در دینيهایامنيتي شدن موضوع اقليت بررسي علل

 1یسالم ی محمدعل

 2انیهاد شگاه یپ دیدکتر حم

 3یخسرو یدکتر محمد عل 

 4ی رازیاهلل ابوالحسن ش بیدکتر حب 

 کیدهچ

هی  دینی در جمهور  استممی  حررکی  کوتورهی  ماصی ت    امنیای کردن اقلیتآفرین در راستای  از جمله عوامل نقش

هی  دینی به که از ابادا  پیر ز  انقمب استتممی  از اقلیتبیشتتند بوتتر  میمجیمع   مریفل بین المللی   عمدحیً حقوق

  نقش ک  نظیر  برا  حرکی  ثبی    شتده در قینون استیستیهی  دینی شتنیتاهاقلیتاند. بردار  کردها  بهرهعنوان حربه

به همین دلیل استت که بیایناین حمی  حم  تود را مطوو  نموده اند حی به بهینه دفی  از   اندانستجی  ملی   هویای داشتاه

به هر ر   هی را فراه  ستیزند.  زده   ستس  زمینه هی  امنیای شتدن این اقلیتهی  دینی  به  اگرائی آنهی دامنحقوق اقلیت

ادیین مصالفی استت که بی ه    ییل ی  پرم   ملت کوتور ایران  سترزمینی پهنی ر   ماوتکل از اقوا   نهادهی  مباه     

اند. این مجموعه به مثیبه ی  پیزل به درستتای کنیر یکدیار قرار گرفاه اند. اگر هر کدا  از قوطی   احد  را حوتتکیل داده

پیزل د. از جمله  شتتت ایجید تواهد  تلتل جبران نیپبیر    این پیزل جیبجتی  مفقود یی دمیر اتمل شتتتود  در کل آن مجموعه

د. به دالیل مبکور مطیرضتین جمهور  استممی اع  از نهی  دینی مستیریت  یهود   زرحوتت می بیشت ایران بزرگ  اقلیت

سیز  اپوزیسیون   کوورهی  بیاینه بی جوسیز  یی بی حوسل به مجیمع   مریفل بین المللی حقوق بور   بر موضو  امنیای

هتی  دینی انتد. هرمنتد کته بته همتت ناتیه همراهتینته اقلیتتدر کوتتتور حتیکیتد  رزیتدهدینی  هتی هتی  مصال،  بویهه اقلیتتاقلیتت

ستتیز  این نقوتته هی  بیایناین برا  امنیای  زاپه هش به دنبیل آگیه ستتیز  هماین  اند. این نیموفق بودههمواره  قینونی   

ش حیضتر از ر   کایبصینه ا    نظرا   بیشتد. در په ههی   ارائه راه کیر برا  حقویت همارایی هرمه بیوتار آنهی میاقلیت

 حوفیقی حی ل نکرده اندد ل مبکور  یح  نظران بهره بردار  شده   ییفاه هی نوین داد که علیرغ  حمشهی  بی شمیر  

 هی  دینی.اقلیت   حقوق کردندینی  امنیای اقلیت  مفاهیم:  
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 بیان مسئله مقدمه و 

  در حوزه یت هی  دینی  به اقلد ل ماصی ت    مجیمع بین المللی   حقوق بوتر   هی  اتیر  نایه ابزار    دههدر 

حر شتده استت. جوامع دینی   مبهبی به حنیس  برجساای مسیئل دینی   مبهبی در  آنهی پررنگ هقمهی  مورد ع

اند  همچون ابزار     مساطد منیزعه     رقیبت   در نایجه  به  ور  بیلقوهآنهی که ماضمن   موجد افاراق  اتام

در دستت بیایناین به منظور دستاییبی به مویمع   نیی  تویش  نظیر حضتطی،   اعمیل فوتیر به کوتورهی به بیز   

ستییستی جدید  در  ه  داشتاند نقوت ا   حمشتوند. در این راستای   در ستیلهی  اتیر  قدرحهی  فرامنوقهگرفاه می

هییی مستیریین  تهیونیستتب  برا     در این میین نقش مستیریت حبوتیر وبویهه ا انجلیستت منوقه حرستی  کنند

موفقیت این نقوته قیبل حیمل استت. در این ستیل هی  حضتور گستارده این جریین ستییستی در ایران   کوتورهی   

حقوق اقلیت هی  دینی  میلش هی  ماطدد  در  پیرامونی  افزایش قیبل حوجهی داشتتاه   موج  شتتده حی به نی 

ر ابط ایران بی مجیمع بین المللی بوجود آید.منینچه در موضتتو  امضتتی  برجی   شتتیهد حبیدل زندانیین ایرانی    

آمریکیئی بودی   یکی از این زندانیین فرد  به نی  ستطید عیبدینی ومستلمین مستیری شتده   عضتو یکی از فرقه  

ربط به اقلیت هی  دینی شتنیتاه شتده در قینون استیستی جمهمور  استممی ایرانب    بیهی  مستیریت حبوتیر  

 بود  که مورد حبیدل قرار گرفت.  

از  امنیای    هبه مستتت لت پدیده اقلیتت هی  دینی ماونای حبتدیل    مرایی    هیبدین حرحیت   پرستتتش از علتل  زمینته

گیرندگین    ره موضتوعی بوده که یهن حمتمی همواطریق حررکی  تیرجی   مجیمع بین المللی   حقوق بوتر   

هی  دینی   مبهبی در قینون اسیسی  نکاه حیئز اهمیت این که اقلیت  .هی را به تود موغول کرده است  عر هاین  

 جمهور  اسممی ایران دارا  جییایه بوده   حقوقی مارح  بر آن   برا  آنهی در نظر گرفاه شده است.  

حوان سترا  گرفت که از نظر ا الً کمار کوتور  را در عمتر حیضتر میایعین نمود  برا  حبیین اهمیت موضتو  بیید

دینی«      »اقلیت هی  عقیدحی بیشتد. مطنی  این ستصن آن استت که پدیدهد ر از گستستت دستت   بهدینی ی 

کمن بند  نوعی بی آن در ارحبیط هستتاند. در ی  حقستتی   کوتتورهی بهموضتتوعی عی    فراگیر استتت که کلیه

د  گر ه ا تلی حقستی  نمود: ال،ب کوتورهییی که دارا  موضتع حکومای   رستمی  حوان  کوتورهی  جهین را بهمی

   کند. بب کوتتورهییی که اناصیب ی  گزینه هستتاند   براستتی  آن اکثریت   اقلیت دینی موضتتوعیت پیدا می

مقوالحی مون میحرییلیس  حیریصی  ییت بههی  سیتاه   پرداتاه یهن بور تتت بی عننفع ایدئولوژ دینی تیص را به

هییی »اقلیت دینی« موضوعیت ندارد؛ مرا که جریین قدر  بی حوجه  کنند. از منظر منین ایدئولوژ  ... تت نفی می

گیرد.    حروال  سییسی تت اجامیعی قرار میطور کلی در حیشیهشود   دین بههی  دیار  حطری، میشیتصبه

 ب1380ر   پیک  توبب و 1383وافاصیر    

امنیای کردن پدیدهی  اجامیعی   ستو  استافیده از آنین در ی  حرکت حرکیبی   حستیب شتده  موضتو   حجربه ثینییً  

دهتد کته  حوستتتط بیاتیناتین مستتتاقمً   یتی بتی همراهی   همکتیر  مجتیمع بین المللی  این نکاته را حتبکر می
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آنجی که هر موضتتوعی می حواند به عنوان حربه ا  علیه  از دینی نیز از این قیعده مستتاثنی نیستتاند    هی اقلیت 

 .کوورهی  مصیل، مورد سو  اسافیده قرار گیرد

ز آنجی که رکن ا لی نظی  جمهور  اسممی ایران را دین   بی رهی  دینی حوکیل می دهد  حررکی  کوورهی   ا

بستییر حیئز اهمیت استت. در این میین  جییایهی استیستی   استاراحهی  داشتاه   ماصی ت  برا  حضتطی، این رکن 

هی  دینی استتت که بی حرری   حنهی گزینه ا  که می حواند نقش برجستتاه   درتور  ایفی نمیید  موضتتو  اقلیت 

در بته نستتتبتت حقوق اکثریتت مستتتلمتین  آنتین   حمتییتت هتی  یتیهر    حتیکیتد بر نتیدیتده گرفان حقوق اقلیتت هتی  

 زمینه برا  د ر   سییسی شدن   نهییایً امنیای شدن آنهی را فراه  می سیزد.    هور  اسممیجم

هر مند در راستای  بر  په هش حیضتر یطنی علل   زمینه هی  امنیای شتدن اقلیت هی  دینی در پی حررکی   

هی   مقیالحی که  کایب   ییفت شتد که مستاقیمیً به این مقوله پرداتاه بیشتد   لیکنآثیرتیرجی  مایستفینه کمار  

بستارهی  امنیای شتدن موضتوعی    پدیده هی را به بر  گباشتاه اند وهمچون کا  مربوط به نظریی  مکا   

امنیای کسنهتیکب  ...  قتیبتل حوجته بود کته از برتی از آن هتی در این په هش استتتافتیده گردیتد. در این میتین بته موارد  

 ییل اشیره کرد:  

عدالت   امنیت ملی  ب  1392ا تغر افاصیر  و  ب کایب امنیت در نظی  ستییستی استم 1386بهرا  اتوان کییمی و

ب  1392مرمد جهینی و    طراحی ی  میرموب حرلیلیاقلیت گرائی دینیب 1382ا تتغر افاصیر  ودر استتم    

مقیله بررستی  ب  1385علی عبداهلل تینی و     انمقیله حیثیر اقلیت گرائی مبهبی بر امنیت ملی جمهور  استممی ایر

 هیب امنیت جهینی؛ ر یکردهی   نظریه1380ال    لیال ولین  م   نقد نظریه امنیای سیتان  

بر استی  موتیهدا   نقش آشتکیر   پنهین د ل ماصی ت    مجیمع    اهدا    فرضتیه هی  په هشبه منظور حبیین  

هی  دینی مستیریت  یهود  افیده از اقلیت ست   ا  مریفل بین المللی   نهیدهی  به ا توم  حقوق بوتر   در ستو 

 زرحوتت در جمهور  استممی ایران در کمار مجمع علمی   دانوتایهی  ..  به بر  گباشتاه شتده استت  این در 

حیلیستت که موضتو  اقلیت هی  دینی به عنوان اهر  فوتیر علیه جمهور  استممی  همواره نقوه موتارک حمی  

کوتورهی  افراد شتنیتاه شتده ستییستی     مللی  دستاایههی  دیسلمیستی برتیقوطنیمه هی  نهیدهی  مصال، بین ال

 بوده است.  عمر نظی  بیش از مهل سیل  پیرلمین هی   پیرلمین حریساهی  مور    طی

په هش حیضتر به دنبیل این استت حی ضتمن پرداتان به موضتو  نقش کوتورهی  ماصی ت    مجیمع مبکور در 

اقلیتت هتی  دینی در جمهور  استتتممی ایران  اهمیتت نقش این اقلیاهتی در ثبتی     حم  برا  امنیای ستتتیز   

انستجی  ملی را که تم  منویی  د ل مبکور استت برجستاه   پرداتان به موضتوعی  اینچنینی را حبکر دهد.  

در این په هش فرض بر این استت که ر یکرد تیرجی شتیمل حررکی  ستییستی   ستییستت هی  ابزار  د ل 

از جمله علل   زمینه هی  امنیای شتتدن یی امنیای کردن   هی   مجیمع بین المللی   حقوق بوتتر   گر هماصی تت 

 اقلیت هی  دینی مسیریت  یهود   زرحوت در جمهور  اسممی ایران می بیشند.
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 بدین شر  می بیشد:په هش   ابزارهی  حرلیلی    هی  ر     

ن اقلیاهی  دینی از منظر جیمطه شتنیستی ستییستی مبانی بر  حرلیلی برا  علل امنیای شتد -ال،ب ر   حو تیفی

 ؛حررکی  بیایناین   مجیمع   مریفل بین المللی

 ا  بی کیرشنیسین مرحبط بی حوزه اقلیاهی  دینی  بب ر   حرقیق ممیحبه

 شده؛ ابزار گردآ ر  اطمعی : میدانی  کایبصینه ا    ممیحبه بر اسی  شیتص هی  حطیین

 شناسی و مبانی نظریمفهوم

آیند که ضتتر رحیً حستتیستتیت یی بیر امنیای  شتتمیر میا  اجامیعی   فراگیر بهپدیده  دینیهی اقلیت : اقلیت دینی

طور  حوانند آثیر   یی پییمدهییی داشتتاه بیشتتند که بههی  اجامیعی دیار میندارند؛ اگرمه همچون ستتییر پدیده

گرایی دینی«  جود  موضتتو  امنیت عمومی   ملی مرحبط ستتیزد. در مقیبل »اقلیت را بهمستتاقی  یی غیر مستتاقی  آن

آن حسیسیت بیالیی  جود دارد. هی  سییسی نسبت به  نظی آید   لبا در کلیهشتمیر می  امنیای بهدارد که پدیده

 ب24: 1383وافاصیر    

طری، موصص   کیملی از آن  جود ندارد  امی  هی  دینی را بیید از جمله مفیهیمی ارزییبی کرد که اگرمه حاقلیت 

شتتتوند؛ همینند مفیهی  هی  اجرایی  قواعد   مقررا  نییر بر آن  جود داشتتتاه   اعمیل میتیطر ضتتتر ر به

هی« که بی حمی  ابهی  پیرامون آن از اقبیل عمومی در ستو    »ملت دیار  مون »حق حطیین سترنوشتت« برا  کلیه

 ب  122:  1380ر   پیک  ت. وتوبجیمطه جهینی برتوردار اس

امر  جتدیتد   امر ز  استتتت   از جنبت  دیار    منظرهتی  از یت   مبرت  حقوق اقلیتت :  ـهای دینیحقوق اقلـیت

  طوالنی دارد. در قر ن هفده    هجده   حوجه علمی   فمستتفه  احوان گفت حداقل در عیل  استتم  ریوتتهمی

حقوق آن بود که الباه بی طرز نار  انستین مدرن   به ا توم  ستوژ   مطوو  به انستین   برداشتای انازاعی از 

گفان از انستتین بمحطین  امر   زیرا در فلستتفه   علو  اجامیعی مدرن  ستتصن   توانی داشتتت کینای ه   -دکیرحی

مقبول   مفر ض بود. از این ر ستت که در استنید حقوق بوتر   شتهر ند وانقمب فرانستهب  از انستین  فیر  از  

هی جل   میز نظرهی را به حقوق    ضتتطیت اقلیت  آید. آنچه بیش از هرقی  گونیگون ا  ستتصن به میین میحطل

ا ل  نصستاین ستند حقوقی مربوط  جهینی  هی در  قو  د  جنگ جهینی بود. در د ران پ  از جنگ  ثیر آنأکرد  ح

از آن ه  استتنید گونیگونی در  کوتتی بود   بطدمربوط به منع   مجیزا  نستتل 1938هی  پیمین  به حقوق اقلیت 

هی  اقلیت   از نایه طرفداران حقوق گر ه  هی به امضتی رستیده استت. الباهمجیمع جهینی  برا  حفظ حقوق اقلیت 

هی   هی  تور  نارفاه استت. مقی مت د لت المللی هنوز پیوترفت مندانی برا  حفظ حقوق اقلیت در عر ته بین
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موتیلبتی   حنو  گر ه حنو   اقلیتت   آناین گر ههتی   راهبردهتی  مصال،  موتیلبتی هتی   بیتین  برا   تود     1هتی 

الملل   مینند آن المللی   فضتی  بینهی  بینهی   اکنشهی  آنگویی به تواستاههی در پیستخهی  د لت استاراحه 

 :Thornberry, 2001و  پییین« مبدل شتودهی« به »داستاینی بیاند »حقوق اقلیت ند که بیع  شتدههستااز عواملی  

 ب.73-45

هی   اقلیت مون  حوان از مبر  حقوق آنین در استتم  حفکی  نمود. هی در ایران را نمیبررستتی  ضتتطیت اقلیت 

اند  در این تمتوص قواعد   قوانین مصالفی  ضتع شتده در استم    ستیر  بزرگین دین مورد حوجه بوده دینی

شتد که بی گستار  استم  در  ضتع  استم   به عنوان نظیمی مبهبی   ارزشتی بی برتی از مباه  مواجه می استت.

وصب   ائمه حی مسیئل فقهی  اکر  یکنون   از مطیهدا  نب اقلیت قرار گرفاند. اسنید ماطدد  که از  در اسم  حی

مربوط به اهل یمه  جود دارد  حیکی از احارامی استت که در این دین آستمینی نستبت به ادیین دیار  جود دارد. 

  .ب528-529:  1378مرقق دامید  و

ان از  حو هی را میدر  ضتطیت فطلی ایران   بی حوجه به قینون استیستی کنونی کوتورمین سته مقوله مربوط به اقلیت 

ه  حمیز داد: اقلیت دینی وزردشتتای  یهود    مستتیریب  اقلیت مبهبی وحستتنن حنفی  میلکی  حنبلی   مبه  

هی یکر نوتده استت  امی در ا تول تی تی به آنهی اشتیره شتده  میننده ا تول  زید ب   اقلیت قومی وکه استیمی آن

 ب. 15  19

حوان گفت آشتکیرحرین  کیل حکومت استممی شتد  میاستممی بود   منجر به حوت   1357از آنجی که انقمب ستیل 

هی  دینی بود   از این ر   بیوتار از اقستی  دیار اقلیت در ایران  در قینون استیستی از  ی آن بی اقلیت آئیناتام  

 پردازی :هی  دینی میحرین نکی  مربوط به حقوق اقلیت به شر  مه  در ادامههی سصن به میین آمده است.  آن

هی از فرد بد ن حمییز تیص وحای زن   مرد  ستی در بصش اعظ  ا تول مربوط به حقوق افراد   آزاد قینون استی

امی     هی  دینی بوده استت مرمول آن همه ملت   از جمله اقلیت    گوید   بنیبراین  یی بی اعم  هر د ب ستصن می

زده  آمده استت که »مرد  ایران  شتود. در ا تل نو به  تراحت از این برابر  یید می 20   19ک  در ا تول    دستت 

از هر قو    قبیله که بیشتتند از حقوق مستتی   برتوردارند   رنگ  نهاد  زبین   مینند اینهی ستتب  اماییز نصواهد 

بود.«   در ا تتتل بیستتتا  پ  از حأکید حمییت یکستتتین قینون از »افراد ملت«  بی قید رعییت »موازین استتتم « 

  ستییستی  اقامتید   اجامیعی   فرهنای را برا  هماین به طور یکستین  برتوردار  یکستین از حقوق انستینی

 دارد.مقرر می

 
1. Expression 
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هی  دینی اتامتتیص ییفاه   در آن مقرر شتتده استتت که  ا تتل ستتیزده  قینون استتیستتی به بیین این حق اقلیت 

ال شتصمتیه  شتده«  بی رعییت »حد د قینونی در انجی  مراست  دینی تود آزادند   در احو هی  »دینی شتنیتاهاقلیت 

القیعده منظور از احوال شتصمتیه بیید همین    کنند.« در این ا تل علی  حطلیمی  دینی بر طبق آیین تود عمل می

شود. منظور از حطلیمی  دینی بیشد که در ا ل پیوین ود ازده ب آمده   شیمل ازد اج  طمق  ارث     یت می

ز تیص آن اقلیت بیشتد. همچنین در یکی از آرا   حد   ه  بیید حطیلی  دینی اقلیت مربوطه در مدار  یی مراک 

شتیطه در   به میده  احد  »اجیز  رعییت احوال شتصمتیه ایرانیین غیر 1363ر یه قضتییی دیوان عیلی کوتور در ستیل 

مریک « اشتیره شتده   در آن آمده که »جز در موارد  که مقررا  راجع به اناظیمی  عمومی بیشتد« بیید »قواعد    

 .ب541: 1378مرقق دامید  هی« رعییت شود ومه   مادا ل  در مبه  آنین در دادگیهعیدا  مسل

هی والباته بی قیود  که برا  همته هی   نهتیدهی  مصال، برا  پیوتتتبرد اهدا    آمیل دینی اقلیتت حوتتتکیتل انجمن

آزاد  حوتکیل احزاب   شتوت    در بیین شتهر ندان  جود داردب در قینون استیستی مقرر شتده استت. در ا تل بیستت 

هی  دینی نیز ستصن به میین آمده استت. این حقی استت  هی  اقلیت هی  استممی  از انجمنهی   انجمن  جمطیت 

هی هی  دینی در انجمنشود. همچنین در تموص عضویت اقلیت که از آن به آزاد  حوکل   حرزب نی  برده می

حوانند  هی  دینی میغیر از حوتکیل جمطیت   انجمن  اقلیت     ا تنی  نیز قینون استیستی منطی را ر ا نکرده استت.

هی  موجود نیز  ارد شتتده   به فطیلیت بسردازند والباه به این نکاه در مباکرا  مجل  بررستتی قینون  در حوتتکل

 .ب389 :1358ودبیرتین  مجل  بررسی نهییی قینون اسیسی     اسیسی حمری  شده استب

دارد   ا ل بیسا  که مید  ستو  که موتیرکت عیمه را مقرر می 8 تول مینند بند از ستو  دیار  بی حوجه به برتی ا

بیشتد   همین طور ا تل شتوت  قینون استیستی که ادار  کوتور را بی احکی به آرا  مرد  نییر بر برابر  آحید ملت می

همینند دیار  هی برا  اناصیب مقیمی    مست ولین کوتور  شتود که حق موتیرکت ستییستی اقلیت داند؛ ر شتن میمی

دارد: »...  مهیر  قینون استیستی مقرر میرستد که ا تل شتمتت آحید ملت استت. این موتیرکت زمینی به کمیل می

زرحوتایین   کلیمیین هر کدا  ی  نمیینده   مستیریین آشتور    کلدانی مجموعیً ی  نمیینده   مستیریین ارمنی  

 کنند.«جنوب   شمیل هر کدا  ی  نمیینده اناصیب می

دهند  ماوجه  هی  دینی در ایران کمار از ی  در تتد جمطیت کوتتور را حوتتکیل میحوجه شتتود که اقلیت   اگر

هیستت. این راه  یکی  شتوی  که نستبت نمییندگین آنهی بی حوجه به حرکی  جمطیای  مندبرابر میزان مانیست  آنمی

که در ا تتوم    شتتودهی  اقلیت مرستتوب میاز حرحیبی  حفظ حقوق   حضتتمین موتتیرکت ستتییستتی گر ه

 .ب95-96: 1381قیسمی   و  شودشده« توانده میهی  حضمین»کرسی

هتی منظور شتتتده  در ا تتتول نه   مهتیرده     هتی  اقلیتت هتییی کته بر فطتیلیتت هتی   مرتد دهاز حیت  مرتد دیتت 

اند: عد  حوط ه   اقدا  علیه استتم    جمهور  استتممی  تدشتته   شتتوتت  نکیحی آمده که به این شتتر بیستتت 
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 اردنکردن بر استاقمل ستییستی  فرهنای  اقامتید    نظیمی   حمیمیت ارضتی کوتور  رعییت ا تول استاقمل  

ومینند    ندهستا کلی  آزاد    حد  ملی  موازین استممی   استی  جمهور  استممی. بی اینکه برتی از این نکی 

امی در کل همین حد د  هستاند که    کوتورب؛تدشته  اردنکردن بر استاقمل ستییستی  فرهنای  اقامتید    نظیمی

هی  اقلیت در نظر هی را الزامی ستیتاه   میز  افز ن بر بقیه برا  گر هگبار بر هم  آحید ملت  رعییت آنقینون

 نارفاه است.

 شد یی فرض کرد: مامتور حکومت استممی   کایب اهل میین رابوه نو  د  حوانیمشتیطه نیز   از منظر فقه ستییستی

 یمه شترایط حرقق به ملز  آنین   دارد  جود قرارداد یمه استممی حکومت    کایب اهل میین ا ل فرض بر استی 

 عد  مستلمینین  به آزاررستیندن از پرهیز  تل     امین بی منیفی رفایر از جزیه  پرهیز پرداتت  به حطهد جمله از

بر   اند.یاستمم مقررا  د لت    قوانین به پییبند    جدید مطبد احداث از توددار  استممی  به مررمی  حظیهر

 حیک  که شترایوی بی مویبق آنین عهد   شتوندیمحلقی  استممی حکومت  مطیهد کایب اهل نیز د   فرض استی 

در  حیک  اتاییرا    پییمبر ستنت    ستیره قراردادهی  به پییبند  لز   ا تل مبانی بر داند یم  تم  استممی جیمطه

 عقد مقو  شرط به ملز  قینون اسیسی در شدهشنیتاه هی یت اقل که آنجی از شود.یم منطقد اسممی حکومت  اداره

 استیستی قینون از این ر    کرد مرستوب یمه از زمره اهل را هیآن حوانینم نیستاند  جزیه پرداتت  یطنی یمه

 جیمطه حیک    دینی هی یت اقل استت. کرده مرستوب ایران استممی نظی  جمهور  مطیهد را دینی هی یت اقل

 مطیهده  این بر مبانی.  شتوندیم حلقی مطیهده به عنوان ایران استممی جمهور  استیستی قینون عهد استممی طرفین

 مقررا    قوانین به الازا  از حوانیم که حکیلیفی برتوردارند   حقوقاز  استممی حکومت  در دینی هی یت اقل

 استتممی  منکرا  به حظیهر ممنوعیت  مستتلمینین  امنیت  بی منیفی هی یت فطیلندادن  انجی  استتممی  حکومت 

 جمهور نظی    در دینی هی یت اقل حکیلی، ینحرمه  به عنوان هییت اقل شتتتطیئر حر یج   دین ممنوعیت حبلیغ

 بر مبانی شتتصمتتیه احوال   آزاد  دینی حطلیمی  آزاد  عبید   مراستت  انجی  کرد. آزاد  یید ایران استتممی

 استیستی قینون 13ا تل   در زرحوتای   کلیمی مستیری  پیر ان ادیین حقوق ینحرمه  نیز اقلیت  آن آئین  هیآموزه

 ب.28-27:  1395وکطبی  آید یم به شمیر

   یهه   به  کسنهیگ  مکا   اندیوتتمندان ستتو  از  که  استتت   ا نظریه   «کردنغیرامنیای    کردنامنیای»:  کردنامنیتی

 فرآیند  به استتت   ا اشتتیره    شتتده پرداز   امنیای  ر یکردهی   شتتنیتت     امنیای  مستتیئل حرلیل در   یور ا لی

ب. از ستو  دیار  ر یکرد  170: 1380و یور   .امنیای  موضتوعی مثیبه  به  موضتو   ی   به زدنبرمست    یی  شتنیستییی

شتود    ا  امنیای حبدیل میحوانستت حوضتی  دهد ماونه هر میز یی موضتو  به مست لهحوستیع   حطمیق امنیت  نمی

حوانستتت این فر تتت را در اتاییر  عیمل این حبدیل میستتتد در عمل نیز ر یکرد حوستتیع مفهومی امنیت  می
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که هر موضوعی را برمس  امنیای بزنند   از این ر   مدعی لز   اقدامی  فراقینونی   یی  سییسامداران قرار دهد 

 مند برا  حل آن شوند.غیر ر ال

  بیین  به.  شتوندمی امنیای  بلکه نیستاند   امنیای لز میً  مستیئل   که استت   اندیوتمندان ین این  ا تلی بنیبراین  مفر ض

 نظریی   میرموب در که  استتتت  زبین از پ   مفهومی بلکه  نیستتتت  زبین  بر  مقد   یی  عینی ا مقوله  امنیت  دیار 

انایرانه  شتنیستی ستیزهکردن  بر پیی  مطرفت کرد. بنیبراین  نظری  امنیای  حرلیل   درک  را آن حوانمی  شتنیتایزبین

کند.  یور در مقیل  موتهور  گرایینه به مفهو  امنیت را حفظ میشتکل گرفاه استت  در عین حیل که ر یکرد  اقع

  حروالحی که  کردن«  مطاقد استتتت: »مستتتیئل امنیای عبیرحند از رتدادهی کردن   غیرامنیایتود بی عنوان »امنیای

دهند   آن را از قیبلیت    ا  بنیید    ستریع مورد حهدید قرار میحیکمیت یی استاقمل کوتور یی د لت را به شتیوه

کنند   از این ر   نظ  ستتییستتی را نیز به حرلیل  حوانییی الز  برا  اداره   مدیریت مستتاقل تویش مرر   می

 ب. 175-176: 1380برند« و یور   می

  ر یکرد  که  حیل عین در  استتت   گرفاه  شتتکل  انایرانهستتیزه  شتتنیستتیمطرفت   پییه بر  کردن امنیای نظریه  بنیبراین 

  شکل    اقع   در   کندمی آغیز را  کردنامنیای  آنچه  میرموب  این  در. کندمی حفظ را  امنیت   مفهو  به  گرایینه اقع

  که   استتت  گر هی  یی  شتتصص حطری،  مقی   در  کننده امنیای  کنوتتار.  استتت   کنندهامنیای  کنوتتار  یی  عیمل  دهد می

  ستتتیتیستتتی    رهبران  گتبارنتد می  اجرا  بته  را  نقش  این  کته  بتیزیارانی.  دهتدمی  انجتی   را  امنیای  گفاتیر   کنش

 .هساند نفویی   هی گر ه     سییسی  هی گر ه  هی حکومت   هی سیالر دیوان

  به  را هیهزینه     منیبع بیالحرین  مستت له  این که  استتت  آن مطنی  به  امنیت   حوزه در  مستت له ی  قراردادن   اعم 

.  کرد  استافیده نیز  استاثنییی    غیرماطیر   هی راه از  آن  حل برا   حوانمی حیل عین در     دهدمی اتامتیص  تود

  مستیئل    کردنامنیای طریق از  زیرا  شتود می  حلقی  حل  راه ی   تود  کردنامنیای  هی ستیستا    نظریی   برتی در

  آمتدن  کتیر  ر    بتی  ا د ره  یت   در  حرکیته  مثتیل   برا .  کرد  بستتتیج  هتیآن  رفع     حتل  برا   را  کتیفی  منتیبع  حوانمی

 پیرلمین در را هیآن  نمییندگین حای     شتنیتت   رستمیت  به را  کرد قو     کرد  غیر امنیای را  کرد   مست له  ارد غین 

  بیر   کردهی برتی  که ستیل مند از پ  امی کرد   امنیای  ستییستت   جییازین را  شتنیستییی  ستییستت   اقع  در    پبیرفت 

 در  کرد   احزاب  نداد  اجیزه    پرداتت   کرد   مستت له  کردنبیزامنیای  به  آ ردند  ر    توتتن  هی کنش به دیار

 .کنند  شرکت   سییسی  امور

 یافته های پژوهش

 اقلیتهای دینی و مقوله امنیتی شدن

هی  ستییستی  تر  نظر از  هی  دینی  موضتو  مبامبه کلیه نظی امنیای   یی رفایرهی  ضتد امنیای اقلیت ارز  

شتین   هی  ستییستی   مداراگر  یی ستصاایر بودن نظی هی  ایدئولوژی  استت. گرمه حست  بیز یی بستاهحفی  
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مینند قومیت   پیرادای  امنیای حیک   بود ادیین  ستیبقه حیریصی  پیوند دین بی مستیئل دیار میهیت   مراوا  در ن

بر هر کوتتتور  کیفیتت   درجه این ارز  امنیای   رفایرهی  ضتتتد امنیای مافی   استتتت  امی نایهی به حجربه 

هی  مجر  قینون   جیمطه امنیای کوتورهی   هی  ستییستی  دستاایهکوتورهی  مصال، حیکی از آن استت که نظی 

در برتی مواقع  اند. مه به  تور  بیلقوه   مه بیلفطل از نظر د ر نداشتاههی  دینی را حررکی  ضتد امنیای اقلیت 

ا   شتتکنینهاقلیت دینی گرمه ییهراً اقدا  قینونبیشتتند  که دارا  تووط قرمز راهبرد  می در برتی کوتتورهی  

ایجتید  دهتد  امتی بتی فطتیلیتت دینی تود حتیثیرا  بلنتدمتد  امنیای در حوزه فرهنای  ستتتیتیستتتی   هویای  انجتی  نمی

 کند. می

مُراد از تووط قرمز راهبرد   تووطی استت که در عرض قینون قرار دارند. در احرید جمیهیر شتور   ستیبق    

شتد. فطیلیت  ا  موستو  به »ترابکیر  ایدئولوژی « بررستی میهی  دینی در دایرهاقمیر آن  مست له فطیلیت اقلیت 

د شتیهدان یهوه  فرقه بهیییت   حای مستیریت ارحدک     هی  مستیری غیر ارحدک  میننپیر ان یهودیت  فرقه

هی  دینی به عنوان ترابکیران ایدئولوژی  این  شتد. علت این حلقی از اقلیت مستلمینین ییل این دایره بررستی می

  مینند  جامیعی   حای گستتل اجامیعی داتلیهی حای اگر تم  قینون نبیشتتد  به شتتکی  ابود که فطیلیت آن

 شد. میهی مناهی  آن

هی  عمومی  جمهور  اسممی ایران بد ن حردید حفی   میهو    سیتایر  عظیمی بی شور   دارد. میزان آزاد 

  رعییت حقوق شتهر ند  به هی  ر  قیبل قیی  بی آن   یی هر حکومت ایدئولوژی  دیار  نیستت  امی این ه  

استم    مبه  شتیطه استت؛ همین طور که رهبر  پییه بر مبنی  دین هستت که جمهور  استممی  نظیمی هویت 

مطظ  انقمب استممی بیرهی بر اهمیت بستییر مه  ماغیر هویت در حدا   انقمب استممی   نیز بر اهمیت بستییر  

 اند.مه  جییایه ایدئولوژ  انقمب اسممی در ادامه حیی  این شجره طیبه حأکید داشاه

ن حنهی از منظر اعاقید  ناریستاه شتود. حای نایه غیراعاقید  به امنیت  در حرلیل این مست له نییز  نیستت که به آ

هویای   ایدئولوژی  آن استت. از آن گبشتاه     -ملّی در جمهور  استممی ایران ه  نوتینار اهمیت بُطد اعاقید 

  از  ایران  فیر  از نظی  جمهور  استممی  همواره شتیهد حدا     یکسیرمای هویای بوده استت که حفییت از آن

نظر حیریصی  حوجه  ستتیع به فطیلیت ادیین   فرق مصال، را نیگزیر ستتیتاه استتت. از زمین ستتییستتانیمه تواجه  

رانی   کوتتوردار  در ایران بوده  اند« منوق مصایر حک هجستتبیدالمل  حیکنون  منوق »دین   د لت به ه  نظی 

یت ه  گواه این حدا   حیریصی استت. این حدا   به  هییی مینند بیبیت   بهییاستت. نو   اکنش مرد  ایران به فرقه

جویی ایرانیین در برابر دین تی تی نیستت. به دیار بیین  ایرانیین هرگز مینند مردمین اکثر کوتورهی   مطنی ستایزه

 اند. سایز نبودهار پییی  یهود 
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منیای آشتکیر که ارحکیب به  شتدند که به جز بُطد ضتد اهی  دینی در  تورحی برا  ایرانیین حهدید حلقی میاقلیت 

توتتتونت بود  یی برا  اعاقیدا  جمطی دینی ایرانیین حهدید ایجید کنند   یی اینکه مصلّ هویت آنین بیشتتتند. در 

هتی   مورد اعاقتیدا  دینی جمطی  حغییر کیش   دین بتی حبلیغ آشتتتکتیر   پنهتین  حهتدیتد  جتد  بود. از میتین اقلیتت 

در میین اقلیت هی  دینی قینونی  حنهی شتتیته غیر قینونی مستتیریت  د بود.  دینی موجود در ایران این کنش مرد 

رهبر مطظ  انقمب استممی همیوته بر هر د   در این زمره قرر گرفاه اند.بی افزایش فطیلیت  حبوتیر وژر حستاینب  

  فرهنگ   بی  بییستای  فرمییند: »میجنبه استممی   ایرانی بودن حأکید دارند   در کنیر حأکید بر بُطد هویای استممی می

  برحر   استتتاطدادهی     نصباین  دیدار در  بیینی و کنی .«  فکر   بیندیوتتتی  بیید ایرانی  کنی   زندگی ایرانی  تودمین 

حر  از همین ر   حهدید  که از این نیحیه ماوجه حمیمیت هویای   اعاقید  ایران است  اسیسیب  3981/ 07/ 17علمی

   است.

ستیزانه حقستی  کرد. اقدامی   حوان به د  بصش آشتکیر   جرییناگر بصواهی  تم ته کنی   رفایر ضتد امنیای را می

ستیزانه ییهر  شتوند. اقدامی  جریینآشتکیر ضتد امنیای  اقدامیحی هستاند که قینونیً اقدامی  مجرمینه مرستوب می

ستیز اقدامی  مجرمینه  حوانند زمینهند   در حقیقت میشتکنینه ندارند  امی دارا  حبطی  بلندمد  امنیای هستاقینون

 پبیر  سییسی   فرهنای بیشند.  در سو  بیال  هویای  همبساای اجامیعی   جیمطه

هی  تیرجی استت.  به این موارد بیید ی  ماغیر دیار را ه  اضتیفه کرد   آن ه  ارحبیط میین اقلیت دینی بی د لت 

هی  دینی فیقد ارحبیط موتتصص بی د لای تیرجی هستتاند. برا  مثیل  اقلیت هند  در کوتتورهی   برتی اقلیت 

 تتهیونیستتای قرار دارند   دارا   هند ستتاین    رژی   مصال، یی اقلیت یهود  به شتتد  مورد حمییت د لت 

هی هستاند  امی ماقیبمً برتی از ادیین فیقد  ییفاه اقامتید   ستییستی  اطمعیحی   .. بی آنارحبیطی  موتصص   ستیزمین

یی    ب پیر ان حضر  یریی علیه السم وکیش هساند. مثمً پیر ان دیینت  یب ین یی مندائیین حیمی ستیستامیحی  ه 

هییی که مدعی حمییت  منین ارحبیطی هستاند؛ مون د لت حیمی موتصمتی ندارند. الباه د لت ایزدیین عراق فیقد  

از حقوق بوتر هستاند  ستطی دارند حمییت از هر اقلیت دینی را پیوته تود ستیزند   از این مست له به عنوان مزیت  

ن استت حهدید هی  دینی ممکاقلیت  هر مندکنند.    عیمل برندستیز  برا  ستییستت تیرجی تود استافیده می

ستتیز رفایرهی  ضتتد امنیای بیشتتند  امی بطضتتیً برا  کوتتورهی دربردارنده امنیای به همراه داشتتاه بیشتتند   زمینه

هی  مراملی ماونه  هی  ستتییستتی  اقامتتید   حبلیغیحی  فرهنای   ... هستتاند. اینکه از منین فر تتت فر تتت 

جستتان   ه  پیرادای   بود اعاقیداحش  ه  زمینه بهرهحوان استتافیده کرد ه  به نو  اقلیت دینی   مراوا  در نمی

 رانی آن کوور مربوط است.  امنیای   حک 

 هی  مبکور بر شیکله انسجی    همبساای اجامیعی   ملی در ایران؛: حأثیر امنیای شدن اقلیت   دبصش 

از نظر ا   یکی از عنی تتر عمده   .شتتنیتای استتت بستتاای اجامیعی« از نایه د رکی  دارا  میهیت  جیمطه»ه 

یکدیار استت. یطنی به    بستاای اجامیعی  عمل   ر ابط ماقیبل اعضتی  گر ه بیحوتکیل دهنده یکسیرمای   ه 

دهتد   رفاته رفاته هرمته افراد  گرایی فرهنای رخ میموازا  حکتیمتل جتیمطته درجهتت حمتییز اجامتیعی  فراینتد کثر 
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ییبد.  شوند  دامنه فرهنگ موارکوین کیهش میبه افکیرشین برتوردار می  از آزاد  عمل بیوار  برا  شکل دادن

شتود   بی گستار  حقستی  حدریج پییه ا تلی به ه  پیوستاای اجامیعی میکند  حقستی  کیر بهد رکی  استادالل می

حواند طه میشوند. ا  مطاقد بود که در فرایند حقسی  کیر است که جیمکیر مرد  بیش از پیش به یکدیار  ابساه می

 زیرا انستجی   ثبی  دارد.ا  بهنجیر   طبیطی استت   پیوستاه   نهییایً به آرامش   حطیدل دستت ییبد. منین جیمطه

 ب1398وتوشریل   

هر ملت انستجی    پیوستاای وهمدلی        مطنو  حوان گفت که یکی از دالیل بزرگ پیوترفت مید می همواره

گویند.د رکی   بستاای« میدهنده کل نظی  ی  جیمطه را »ه جزا  حوتکیلزبینیب آن استت   همیهنای میین اه 

ر د  ضر ر   حر میا  برشبیهت کیمل یی حفی   مولق اساوار نیست   هر مه حمدن پیشمدعی بود  هی  جیمطه

   ب1383وبویریه    .شودبساای کیرکرد  زییدحر میایجید ه 

  آنچه از نظر حوور اقیبل اعضتی  گر ه بی یکدیار استت بستاای عمل میکی از عنی تر عمده حوتکیل دهنده ه 

حوان فهمید  نصستت این استت که جیمطه بوتر  ازی  نو  ستیده به ستو  فردگرایی  حصمتص   نو   حیریخ می

دیار اینکه در حوضی  منیسبی  فرد   جیمطه  جیمطه بر فرد حقد    بساای واندامیب در حرکت است.تی ی از ه 

میزان حقستی  کیر    بستاای مدعی بود که قوانین جیمطه را بیید شتنیتت   قوانین نیز حیبعبرا  شتنیتت ه  دارد. ا 

  ب1383وجمویدیهی      گساره  جدان جمطی است.

 شکال همبستگی در ایراناَ

قومی   بستتاای در ایران از انقمب موتتر طه آغیز شتتد   پیش از آن ا تتل برحنو   بر  دربیره مفهو  جدید ه 

بستتتاای   هویتت ملی  یکی از  ا    زبتینی بود. نف  عتد  اعانتی  د لتت قتیجتیر بته مستتت لته ه فرهنای  قبیلته

هی  میهیت ستنای آن د لت استت. جنبش موتر طه   د لت برتیساه از آن  بی طر  مس له حرقی   پیورفت  نوتینه

عنوان سته مست له استیستی  قه دربیر  بهاجامیعی  اندیوته قدر  مرکز    حمرکز ستییستی    نیز حمدید قدر  مول

 ب1382وبویریه   .بساای ملی هموار کردمور طیت  راه را برا  طر  مس له ه 

بستاای ملی بی ایدئولوژ  مدرنیست  گره تورد. در پر ژه مدرنیست   ستنت   مبه     در د ران پهلو  مست له ه 

یست  بی حوتویق ستکوالریست   نیستیونیلیست    تنطای  شتدند. پر ژه مدرن عنوان اغییر حب هی  قومی   ستنای بهگر ه

هی   ا  از جیمطه سنای  از جمله گر ههی  عمدهسیز  بصشکردن   حمرکز سییسی در د لت ملی  موج  بیاینه

بی یهور ایدئولوژ  مدرنیست  پهلو     شتد. هی  قومی   شت ون اجامیعیمبهبی  ا تنی  ترده بورژ از   اقلیت 

ستیز  مدرنیستای هی  یکستینبستاای ملی   حکوین هویت یاینه مور  شتد. امی شتیوهه ه برا  نصستاین بیر مست ل

انجیمید   حنوعی   ستیز  عنی تر مهمی از جیمطه ستییستی ایران میدر شترایط ا ایل قرن بیستا   به نفی   بیاینه

هی   موانطی  یت کرد. به همین دلیل بود که مدرنیستت  مولقه د لت پهلو  بی مرد دجیمطه ستتنای را حصری  می

تیستت   در برابر ستیتایر مدرن   ضتطی، د لت  مواجه شتد که از ستیتایر ستنای   نیر مند جیمطه ایران برمی

 ب1382وبویریه   گرفت.پهلو  قرارمی
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بساای حویبهی   فرهنای حوفیق آمیز ا  مینند ایران  حوسل به سییست ه در شرایط فطلی   در حیل حغییر جیمطه

بساای  بساای به شیوه کیرکرد  انداموار   مدنی اندیوید. از طر  دیار ه  حنهی بیید به پیوتبرد ه نصواهد بود 

بساای ملی   اجامیعی در  هی  ارحبیطی   کممی اساوار است. از این ر  الزمه پیدایش ه ارحبیطی بر پییه کوش

  مستامر استت   این نو  افکیر عمومی ه  جیمطه می  پیدایش   استاقرار افکیر عمومی اندیوتیده شتده  جی افایده  

بساای کیرکرد    انداموار به  کند. حفظ   گسار  حنوعی  فکر  الزمه ه بساای قوا  پیدا میحنهی در پرحو ه 

  .آیدشمیر می

به هر ر   کوتور ایران  سترزمینی پهنی ر   ماوتکل از اقوا   نهادهی  مباه    ادیین مصالفی استت که بی ه     

  پرم   ملت  احد  را حوتتکیل داده اند. این مجموعه به مثیبه ی  پیزل عمل کرده   به درستتای کنیر  ییل ی

یکدیار قرار گرفاه اند. اگر هر کدا  از قوطی  این پیزل جیبجی  مفقود یی دمیر اتمل شتتتود  به همین اندازه در 

هی   یزل ایران بزرگ ماوتتکل از اقلیت ایجید تواهد کرد.پکل آن مجموعه حیثیر گباشتتاه   تلل جبران نیپبیر 

هتی  مهتیر گتینته متبهبی اهتل ستتتنتت    قومی حرک  لر  بلوچ  آیر   کرد  حرکمن  عرب  گیلت    ...    نیز اقلیتت 

هی نیز تود اجزا  کومکار   هی  دینی مسیریت  یهود   زرحوت می بیشد. هر کدا  از این اقلیت همچنین اقلیت 

 در ن تود دارا می بیشند.

دلیل  جود مطیرضتتین قیبل حوجه علیه جمهور  استتممی اع  از اپوزیستتیون   کوتتورهی  بیاینه  هر گونه   به 

هی  دینی در کوتور  حامی حمییت  هی  مبکور  بویهه اقلیت ایجید نی امنی   بهار گفاه شتود امنیای ستیز  اقلیت 

احستی  حبطی    استافیده    عمل کند.  بیر    جرقه ا  به انبیربه مثیبه  حواند هی  دیاران را به دنبیل داشتاه   می

حواند پیورانی برا   ر د آنهی به دایره امنیای شدن   بر ز ابزار  این یرفیت را دارد که ستل  انسجی  از آنین می

هی  دینی این یرفیت را دارد که شتیکله انستجی   حرکی  رادیکیلی بیشتد. پ  بدیهی استت که امنیای شتدن اقلیت 

 را دمیر تدشه نمیید.عی   ملی اجامی

     حقوق بوتر   حطری، منوقه ا  حوزه  یهه  ارنورمرمد  مطاقد استت نو  اناصیب گزارشت  در همین رابوه

اتاییرا  این عوامل حکییت از جهت گیر  تیص این مجیمع دارد. نو  شتکل بند  اعضتی  جلستی  مربوط به  

قیبل مویهده برا  هر ی  از اعضی  طراحی سواال    بررسی   پیایر  گزارشی  حقوق بور   حطری،  ییفه

  حم  برا  مرکو  کردن جمهور  استممی در جلستی  مربوط به این مجیمع   در نهییت گزارشتی  غیر  اقع  

هی نوتین از فضتی  امنیای حیک  بر این مجیمع دارد. هر ستیله گزارشتی  کلیستی  در هی  اقلیت   مرمتول حم 

ی رغ  لو،   حوجه  یهه   جمهور  استتممی به ر ابط تود بی  احیکین   قیبل حیمل  رنج   یی شتتورا  پییی عل

 ب1399ونورمرمد    ...U.P.Rاست. ه  منین قوطنیمه هی  ماطدد 

هی  دینی بر انستتجی    شتتیکله اجامیعی بیید ایهیر داشتتت که بطضتتی از افراد  در مورد حیثیر امنیای شتتدن اقلیت 

شتتود  فکر می کنند که بر  هویت ملی ی  هویت  ملی   یی کمً ملیت می  قای  تتربت از هویت   انستتجی 

تودِ هویت ملی برآمده   ماوتکل از   در حیلی کهمستاقل استت   این ترده هویت هی در حطیرض بی آن هستاند. 
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همه این ترده هویت هی   طبقی  اجامیعی است   مجموعه ا  از این ترده هویت هی   نهییایً به ی  اشاراکی   

 قای که  تربت از  انستجی    افاد.رستد   آنجی دیار امنیت ملی  ه  به حبع آن احفیق مینهیئی ییل منیفع ملی می

این حمرکز     شود یطنی حمرکز بر موارکی  طبقی  مصال، جیمطه   ترده هویاهی  همبساای اجامیعی   ملی می

نتد کته آن ننهتییاتیً فرآینتد  را رق  زشتتتود کته اتامفتی    حنتیزعتی    حطتیرضتتتی  ک  رنتگ شتتتونتد   موجت  می

امی اگر تم  این شتد   این ترده هویت هی در مقیبل هویت جمطی   ملی قرار   هی  جیمطه برطر  شتود.گستل

هتی    گرفتت  یطنی این کته هویتت هتی  ترد حمرکز کردنتد بر افاراقتی   بته همتین انتدازه کته طبقتی  اجامتیعی   گر ه

شتود   این  ه عبیرحی آن تم هی  حمرکز کنند  به همین اندازه گستل هی حرری  میترده هویت هی بر افاراقی    ب

ا  نیستتت  بنیبراین  قای که حبطی  اجامیعی   ترده هویت هی در انوا  اشتتکیل   ماطدد  حمی  امر تیلی پیچیده

  امی فیق می افاد. حم  تود را بر پیستتداشتتت منیفع ملی   امنیت ملی به عمل آ رند  نایجایً انستتجی  ملی ه  اح

هی  دینی مبکور  یطنی اینکه گستل هی  جیمطه در حیل حرری  شتدن استت   آنجیستت که اقلیت  مطنیتم  این 

هی   ستییر حنو  هی  قومی   مبهبی رق  برمست  امنیای می تورند   به دنبیل آن اتامفی  بین حیکمیت   آن

ا از دستت می دهد   حبدیل به ی  جیمطه   امنیای  شتود   جیمطه انستجی  تود رمی تورد  گستل هی حرری  می

 شود.شود   نهییایً فضی  امنیای مساولی   فراگیر میمی

گیری  که حیکمیت در کنیر اکثریت جیمطه   جیمطه اقلیت دینی بیید بر موتارکی   حیکید کرده  بنیبراین نایجه می 

این موضتو  رق  تورد انستجی  اجامیعی   ملی    کمار مطوو  به حطیرضتی   اتامفی    افاراقی  شتوند. اگر 

 ب1400وداداشی آیر  .هی  دینی منافی   از این فضی به مراح  د ر تواهد شدشدن اقلیت  امنیایگرفاهشکل

یاـست ابیاری دول متماـ م» و د مت  ر    2علل و مـصادی  امنیتی ـشدن اقلیتهای مککور ددر پی تحریکات و ـس

 از مداخله مجامع و محافل بین المللی»

 الف( علل و مصادی  امنیتی شدن اقلیتهای مککور در پی تحریکات و سیاست ابیاری دول متما م

د اقلیاهی  دینی را به ستمت اهدا  مورد  آنچه مستل  استت دستت هی  پیدا   پنهینی  جود دارند که می کوشتن

نظر تود ستتوق دهند. در ی  نایه آشتتکیر این دستتت هی بی حمستت  به مستتیئل انررافی  مدعی نق  حقوق  

هی  دینی قلمداد    آن هی فرقه هی  انررافی نیز در عداد اقلیت  شتوند.هی  دینی در جمهور  استممی میاقلیت 

همچون عنی تر فرقه ضتیله بهیئیت  افراد  ابستستاه به جریین ستییستی  احکیئی  بی حمست  بدان هی   بهینه هی  قیبل  

درادامه به برتی   .دهندرا برا  اثبی  فرضیه هی  تود ارائه میحبوتیر وشتیته هی  ماطدد عمدحیً پر حستاینب   ...  

ر ستییت اینارنای  د ایهیرا  جهت دار که از ستو  افراد  نهید هی   مجیمع بین المللی  تیدر شتده اشتیره می گردد.

هی  دینی   قومی طی مهیر دهه حکومت جمهور  استتتممی در ایران بی  »اقلیت   تتتدا  آمریکی آمده استتتت:

مرد دیت  حبطی  سترکوب   برتوردهی  امنیای   قضتیئی ر بر  بوده اند. .....قینون استیستی جمهور  استممی 

 
2  causes & cases 
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امی موارد موتصمتی از نق  حقوق پیر ان این ادیین در ایران حنهی برتی ادیین ابراهیمی را به رستمیت شتنیتاه   

 شود«.این مهیر دهه دیده می

هی آ رده    هی  دینی  بهیئیت را در زمره این اقلیت این ستییت ستس  برا  نمونه موتصص از نق  حقوق اقلیت 

 می گوید:

  هی  حکومت ایران که از  هی  دینی   مبهبی استت. مقی»...  ضتطیت جیمطه بهیئی در ایران بدحر از حمی  اقلیت 

بهیئیین به عنوان پیر ان فرقه ضتتیله یید می کنند  از ستتیل هی  ا ل انقلمب برتورد بی بهیئیین را آغیز کردند. ....  

فوتیرهی  بر جیمطه بهیئی در ستیل هی  اتیر افزایش ییفاه به طور  که اناقید دیده بین حقوق بوتر را در پی داشتاه  

 است.«

 زار  تیرجه اییال  مارده می نویستتد: »فوتتیر جمهور    2018مه به نقل از گزار  ستتیل این ستتییت در ادا

استممی بر بهیئیین ادامه دارد. پیر ان آئین بهیئی قربینی حبطی   زندان   بیزداشتت هستاند.... مست والن ایرانی از  

داشت هی بین میه مه حی ا    هزار مسیری   نوکیش را بیزداشت کرده اند. هوایدمورد از بیز 6بیش از  2000سیل 

 ب  1397بوده است.«و دا  آمریکی  2016

هی  دینی  فرقه  همین گونه که موتیهده شتد  از دید  زار  تیرجه آمریکی  کیخ ستفید   طرفداران حقوق اقلیت 

هیئی همچون بهیئیت   مستیریت  تهیونیستای که اعمیل آنهی حای بیع  ایجید مرد دیاوتین در آمریکی نیز شتده  

مطرفی می نمییند. که این رفایر همه نیی  بوتر د ستاینه    د  در زمره ی  دین یی به قول تودشتین دین جدیاستت 

آنهی را زیر ستوال می برد. این در حیلی استت که پ  از یهور فرقه ستییناولوژیستت هی در پیری    قینون ضتد 

توتتن فرقه مورمون هی که ییل  به حمتتوی  رستتید   یی در آمریکی بی برتوردهی   در فرانستته  2001فرقه ستتیل  

شتود را بی شتد  سترکوب کردند   یی در زمین رییستت جمهور  بیل کلیناون  بی  مستیریت پر حستاین حطری، می

 طییفه کور  دیویدیین در حازا   حویینه حرین برتوردهی را به عمل آ رده   همه را ی  جی سوزاندند.

کمیستیون اییال  مارده در امور آزاد  دینی بین المللی آمده استت: »جمهور  استممی   1399در گزار  ستیل  

ایران بیش از پیش پیر ان ادیین   مباه  دیار از جمله بهیئیین   مستیریین را هد  قرار داده استت. ایران طبق  

 شود.«  قلمداد می  قوانین بین المللی آزاد  دینی   به عنوان کوور مورد نارانی  یهه

این کمیستیون در ادامه به د لت آمریکی پیوتنهید کرده استت مقیمی    ستیزمین هی  د لای ایران را که مست ول  

نق  جد  آزاد  مباه  هستاند را شتنیسیئی  کرده   طبق قینون پیسصاوئی حقوق بور    دارائی هی  آنین را 

  وکمیستتیون اییال  مارده در امور آزاد  دینی بین المللی  .دمستتد د    ر د آن هی را به اییال  مارده ممنو  کن

 ب 1399

شتتتییین یکر استتتت این کمیستتتیون ییهرا ی  کمیستتتیون غیر د لای مستتتاقل   مورد حمییت هر د حزب در 

آگوستت   11در گزار    آمریکیستت که بر حق هماین برا  داشتان دین   عقیده در تیرج از کوتور نظیر  دارد.
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ستتیازمین ملل«  که پیش از نوتتستتت میه ژ ئن کمیاه حقوق بوتتر ستتیزمین ملل   18ین میده  میمد  »ستتیزم 2020

مستاقر در ژنوتویب به این کمیاه   بی همکیر  ستیزمین هی  بین المللی »درهی  بیز« »ا  ئی ستی« »احرید جهینی  

می در قبیل  انجیلی«   »همبستاای جهینی مستیری« حهیه شتده  ضتمن این که تواستایر پیستصاوئی جمهور  استم

 هی  دینی شده اند  آمده است:حطهدا  بین المللی در مورد اقلیت 

ارائه تدمی    نوتریی  به   -1»جمهور  استممی از پنج  ر    حق آزاد  دینی مستیریین را ستل  می کند.  

مورد پیایر     بی اسانید به مند میده از قینون مجیزا  اسممی   مسیریین را  –  2 .زبین فیرسی در کلیسیهی  ایرانی

ممتیدره یی    – 4 .دانندشتوند را مرحد میآن دستاه از کستینی که از دین استم  تیرج می  – 3. قضتیئی قرار می دهد

حطویل اجبیر  اممک کلیستی   حبطی  علیه غیر مستلمینین در قوانین ازد اج    راثت   دستارستی به اشتاغیل    

ب  payameirani.com  2020وحرمتیم  از دیار مرد دیت هی  اعمیل شتده علیه مستیریین در ایران استت «.  

ل   مه بطد از انقمب به دلیل عملکرد ستتیتایر  هی  گیه در ایران مه قبایز   پر حستتایننکاه حیئز اهمیت این که 

 شکنینه تود رسمیت نداشاه است.  

رهبران   نمییندگین   اکنش در مواجهه بی حررکی  بیایناین در به ا تتتوم  حمییت از اقلیاهی  دینی در ایران   

هی  بین المللی را   این اقلیاهی را به دنبیل داشتتاه استتت . آنین بی درایت تود این گونه اعمیل   حمییت ستتیزمین

 تم  ر یه عیسی مسی  علیه السم  عنوان داشاه   بیرهی آن را مرکو  کرده اند.

هی  دینی در مجل  شتتورا  استتممیوآقییین یونیحن بت کلیی  نمییندگین  قت اقلیت  1398در بیینیه یک  د  میه 

ان   شمیل  ژرژی  آبرامیین نمیینده ارامنه  نمیینده آشوریین کیحولی    کیرن تین لر  نمیینده اارامنه ارحدک  حهر

ارحدک  ا تتفهین   جنوب  استتفندییر اتاییر  نمیینده زرحوتتایین   ستتییم  مره  تتدق نمیینده کلیمیینب   در 

مرکومیت قوع نیمه حقوق بوتر  علیه ایران آمده استت:  »در نوتستت هفاید   مهیرمین مجمع عمومی ستیزمین  

ستاور کیر قرار گرفت    یکی از آن هی قوع نیمه حقوق بوتر  علیه ایران بود که  ملل مارد   قوع نیمه هییی در د

  30عضتتو ستتیزمین ملل موافق بودند  در حیلی که   81از ستتو  کینیدا پیوتتنهید شتتد. در را  گیر  به عمل آمده  

ر  عضتتو نیز در را  گیر  شتترکت نکردند. این قوع نیمه اگر مه در ییه 12عضتتو ممانع    70عضتتو مصیل،   

مراوا  حقوق بوتر  دارد  لی میهیایً بیینیه ا  ستییستی استت که کیممً به  تور  ابزار فوتیر بی اهدا  راهبرد   

هی  دینی مجل  شتورا  استممی قوطنیمه  شتود. می نمییندگین اقلیت موتصص علیه کوتورمین مور    اعمیل می

کو  کرده   آن را ر یکرد  یکجینبه    مبکور را به مثیبه استتافیده ابزار  از مفیهی  حقوق بوتتر به شتتد  مر

مغرضتتینه می دانی  که بیر دیار بی بکیر گیر  استتاینداردهی  مند گینه ستتطی در انز ا  بین المللی کوتتورمین  

 ب1398  بت کلیی و دارد.... «

نمییندگین   1399اردیبهوتت میه   29مرکز په هش هی  مجل  شتورا  استممی نیز بیینیه مه    موتارک مورته  

ر تویب به رهبر مطظ  انقمب را که در آن به نکی  مهمی اشیره شده  درج نموده است. در این بیینیه پ  مبکو 

 از حطیرفی  مطمول به حمشهی  د ره مهیر سیله اتیر نمییندگی تود بر اسی  بندهی  ییل اشیره داشاه اند:
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یران در حیوه قینون استتیستتی نظی  حم  در راه دفی  از منیفع ملی   حطمیق  حد    انستتجی  ملی موحدان ا

 مقد  جمهور  اسممی  حرت رهبر  تردمندانه مقی  مطظ  رهبر ؛

المللی در کوتورهی  گونیگون جهین نظیر ستوئی   ر ستیه  احریش  استارالیی  بلهی   ایایلیی   حضتور در مریفل بین

افوتتیگر  حوط ه هی  رستتینه ههی   آلمین  فرانستته  ستتیحل عیج  کنیی   احیکین  ستتوریه   عراق   لبنین بی هد  

 اساکبیر     هیونیسای علیه ملت شری، ایران   نظی  مقد  جمهور  اسممی؛

دفی  از حقوق کیمل شتتهر ند  پیر ان ادیین حوحید  اع  از مستتلمین  مستتیری  یهود   زرحوتتای   فطیلیت  

 ینون اسیسی کوور؛مسامر در راسای  مسی ا  حقوقی موحدان ایرانی بر اسی  مفیهی  زیربنیئی ق

حم  برا  دفی  از ارز  هی  حیریصی جوامع اقلیاهی  دینی   مستتیئلی از قبیل شتتنیستتیئی   مرکومیت نستتل  

میمد  حوستط حکومت عثمینی  نستل کوتی یهودیین در تمل جنگ   1915کوتی ارمنیین   آشتوریین در ستیل 

میینمیر  دفی  از حق موجودیت علویین    جهینی د   حوستط رژی  نیز   نستل کوتی مستلمینین مظلو  فلستوین   

 مسیریین   ایزدیین عراق  سوریه؛

مرکومیت شتدید   اعاراض به حرکی    رفاایرهی  غیر انستینی ارحش اشتغیلار  تهیونیستای علیه ملت مظلو  

فلستتتوین  ارحش  یرانار   کودک کش ستتتطود  علیه ملت یمن   بررین   ماردان راهبرد  استتترائیل علیه  

 ی دفی  عراق   سوریه؛کردهی  ب

قدردانی همه جینبه از اقدامی  ستسیه قد    شتهید سردار سلیمینی در دفی  از مسیریین   ایزدیین عراق   سوریه  

 در برابر افراطی گر    حر ریس  برتیساه  از آن؛

مرکومیتت ستتتیتیستتتت هتی  جنتگ افر زانته کوتتتورهتی  مرحجع در جهتت حتیمین منتیفع راهبرد  آمریکتی  رژی  

 ب 1399په هش هی  مجل    مرکزو ونیسای در منوقه؛ هی

مصیلفت آشکیر     ربطد از شتییطی  یکی از شبکه هی  میهواره ا  حبلیغ مسیریت به نی  »مربت نیوز« که عم ه ب

حوهین به عقتیید مستتتلمتینین به حبلیغ   جبب مستتتلمتینین نیز می پردازد  آقی  بت کلیتی نمتیینده  قت آشتتتوریین  

کیحولی  در مجل  شتورا  استممی طی بیینیه ا  به پیستصاوئی به ایهیرا  نی تواب این شتبکه پرداتت. در 

 گردیده منین آمده است:  گوشه هیئی از این بیینیه که در سییت تبر  شفقنی مناور  

ایران عزیز می در جهین پرآشتوب امر ز  یکی از مهره هی  درتوتین  تل    امنیت جهینی   یکی از حیمیین  » 

ستیل در ایران زندگی می کنند بنی به اعاقید می   3000حقوق بوتر به شتمیر می آید. آشتوریین که بی قدمای بیش از 

مستیریت به مغولستاین  حرکمنستاین  مین   جزایر اقیینو  کبیر    آشتوریین در مد  کمی اجدادمین جهت حر یج

نفوی کرده   در قل  آستیی   تغیر کلیستی  شترق آشتور  را حیستی  کردند که کوشتش آنین امر ز مورد حطج  

حیریخ دانین مبهبی است. کوور ایران همواره گهواره زبین   مبه    کلیسی  می بوده است. کلیسی  می در ایران  

ظمت پیدا کرده   به نی  کلیستی  پیرستی توانده شتد   به اعمحرین درجی  ارحقی  پیدا کرد  بی جرا   رشتد   ع
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مدل زندگی می مستیریین در کوتور بیستاینی ایران    .حوان  باوی  بیز ه  حوستطه   ازدیید   عظمت تواهی  ییفت می

 در هی  ی  از کوورهی  جهین دیده نوده است.

ستیل پیش بی نمترانیین وآشتوریینب   1400  حضتر  مرمدوصب   حضتر  علی و ب در این امر پیر  عهدنیمه هی 

منطقد شتده   در آن عهدنیمه بر مستلمینین حکلی، شتده که مستیریین را از هر گزند  ممتون بدارند. در این حیل  

اشتکیل  هی  ستییستی مصیل، د لت ایران اقدامیحی انجی  داده اند که ا تول همزیستای حیریصی می را دمیر  گر ه

 «هی در ایران هساند.هی به دنبیل برران اقلیت کرده است. برتی نظرا  حکییت از این دارد که این گر ه

بی حوجه به حم  هی  مستیریت  تهیونیز  برا  بر ه  زدن آرامش کوتور   ایجید اتام  بین اکثریت  اقلیت   

هییی که  گر هوتیر    در ادامه  آ رده استت: »دینی در ایران   بی نایه افوتیگرانه علیه مستیریت پر حستاین   حب

مستیریت  تهیونیست  را حبلیغ می کنند همواره در حم    کوشتش هستاند حی مهره ا  غیر  اقطی از ایران عزیز  

ارائه کنند   علیرغ  اینکه آموزه مستیریت استاوار بر راستااویی استت اینین جز در   میز  برا  اناوتیر ندارند.  

نمی   تهیونیستای هجمه ا  علیه نظی  را در دستاور کیر دارند    قفی  این مبوترین مستیریهمینوور که همه  ا

حم  می کنند حمم  اناقید  علیه نصباین   ر حینیون مستیری ستیکن کوتور ایران داشتاه بیشتند   به هر نرو  

  ممکن حمویر  نیدرست را بزرگ نمییی کرده   مناور کنند.

ر  تیص در حیل رشتتد   فطیلیت هستتاند مورد قبول هی  ی  از مستتیریین  هی  حبوتتیر  ا  که بی حفکگر ه

در پی نفیق   حفرقه افکنی نمی بیشتد بلکه آموزه هی  عیستی مستی  بر  راستاین راستاین نیستت  مرا که مستیریت  

پییه عوتتق   مربت بوده   در هی  جی  کایب مقد  د ر یی   نفیق جی  ندارد. این مستتیری نمیهی جییی در 

ندارند   فقط تواستایر تودنمییی هستاند که  تد الباه کیر به جییی نصواهند برد.می مستیریین ایرانی بی    مستیریت 

افاصیر به ایرانی بودن بی ی  احرید   همبستاای  اعامید   آرامش مثیل زدنی در کنیر ستییر هموطنین تود زندگی 

  شتتید  هی   در حرقی   پیوتترفت ایران  دارد که آشتتور  هی در غ  هیمی کنی . جیمطه آشتتور  ایران اعم  می

همیوته ستهی    شتری  بوده   ستیزمین هی  مصال، آشتور  بی  جود کمی جمطیت از ی  قدر  قیبل حوجه  

 ملی   بین المللی برتوردار است   منیفع تود را در ایران به  ور  جد  دنبیل می کند.

  کلیمی   زرحوتای زندگی می کنند. این سته اقلیت  در ایران به غیر از مستلمینین سته اقلیت مبهبی یطنی مستیری 

مبهبی بی ه  در زمین هی  فرهنای    رزشتتی همکیر  نزدی  دارند. برگزار  جوتتنواره هی   رزشتتی جی   

هی ر به ر  استت   ستیلی  احرید   جی  د ستای که از استاقبیل بی نظیر زن   مرد  پیر   جوان   کودک این اقلیت 

شتود. آشوریین قرن هی  مامید  در ار میه زندگی کرده   در حیل حیضر بیش برگزار مید  بیر این جوتنواره هی 

کلیستی در ر ستایهی  این شتهر داشتاه که به انجی  فرائ  مبهبی تود می پردازند. قدیمی حرین کلیستی    90از 

«  ده شتده استت.جهین به نی  کلیستی  ننه مری  نیز در این شتهر استت کلیستییی که در قرن ا ل مستیریت بنی نهی

 ب  1398حیر  30وسییت تبر  شفقنی  
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هی   ستیزمین هی  د لت هی   مجیمع بین المللی  شتود این که افراد  گر هآنچه از مجموعه مبیح  فوق آشتکیر می

مصال، حرت فوتیر برتی د لت هی  به گونه ا  می کوشتند بی  مغلوه   برجستاه کردن موضتو  فرقه هی  ضتد  

هی  شنیتاه شده را نیز به سمت حردید سوق داده   زمینه  در این مقیل نمی گنجد  اقلیت بور  که مطرفی آن هی 

امنیای شدن آن هی را فراه  سیزند. در این میین منین که گبشت نقش رهبران   نمییندگین آگیه آن هی   مس والن  

 ت.ی  ربط د لای بسییر حطیین کننده بوده   حی  کنون از این مه  جلوگیر  نموده اس

بدیهی استتت که حررکی  افراطیون طر  داتلی   نیز مررکین تیرجی  به زندگی مستتیلمت آمیز مستتلمینین    

 جود تواهد  رستمی هی  دینی  بین مستلمینین   اقلیت هی  دینی آستی  زده   همواره این بدبینی  پیر ان اقلیت 

هی  دینی  ستییر اقلیت نیز     یریشتیته هی  ماطدد مست   نصباین جیمطهدر  تورحی که اکثر مرد     لبا داشتت.  

هی  دینی    ستییر اقلیت   ون  حای افراطی  قینونی را نوتنیستند    اهدا   جریینی  موتکوکی همچون پر حستاینیز 

شتود حی هماین را بی ی  موت  دیده   این میلش جد  همیوته پی  اهدا  مصرب آنهی را نوتنیستند  موج  می

 برجی بمیند. 

دارد: قبل از پیر ز  انقمب بیایناین در امنیای شتتتدن اقلیاهی  دینی ایهیر مینورمرمد  در تمتتتوص نقش  

استممی   ستیتت انوا  کلیستیهی   ابستاه به د لت هی  بیاینه  حیستی  موستستی  گونیگون  تهیونیستای   عمدحی  

حمییت  هی  زرحوتایین بی  گیر  انجمن  آمریکی   حای د لت هی  ار پیئی  شتکلستای ابستاه به رژی   تهیونی

مستاقی  د لت هییی از جمله انالی   حر یج بیستاین گرائی بی گره زدن به زرحوتت به منظور استم  زدائی که از  

ستیله   2500ا ج این حهیج  جوتن هی  فرهگ   هنر       کهزمین قیجیر شتر     در رژی  پهلو  به ا ج رستید

بود  تینه هی  د لت هی  مبکور قیبل حوجه  ی  دینی را امنیای کرد   نقش ستفیر هبود  فضتی  حیک  بر اقلیت 

هی نیز از ایهیر آن ابیئی نداشتاند  به تمتوص مستیعدحی که به آنهی در مهیجر  هی می شتد.  این اقلیت حی جییی که  

یهودیین منوتی  قدر  تود را استرائیل دانستاه   از ستفر به این سترزمین اشتغیلی حای حی ستیل هی بطد از انقمب 

افاصیر یید کرده   به همین جهت به مر  پیر ز  انقمب  کینه فر  تورده در جیمطه استممی   استممی ایران بی 

  "قینون آزاد  اقامید    دینی"تود را نوین داد.کوورهی  ماصی    به تموص آمریکی بی طراحی قوانین نظیر 

ون بین المللی آزاد  کمیستتی"یی    "دفار دموکراستتی  حقوق بوتتر  اشتتاغیل  کیر"  ستتیتایرهییی در د لت مینند 

در دفار فطیلین حقوق بوتر   دموکراستی   "دفار بین المللی آزاد  ادیین" ابستاه به کیخ ستفید   حیستی    "ادیین

هی را برا  امنیای شتتدن    هی را منافی   بهره بردار  از اقلیت  ...  هر گونه شتتیئبه عید  دیدن  ضتتطیت اقلیت 

 ب 1399  مد   ممیحبه ونورمرد.یمصیلفت بی نظی  حیک  قو  بصو

  هی  دینی حرریکی  تیرجی   ممتیدیق امنیای شتدن اقلیت   در این تمتوص بیین می دارد  بر  نیز آیر داداشتی

حواند موج  امینای شتدن  هی  دینی که میمه  استت  مرا که عمده مستیئل مه  در حوزه اقلیت   ستییر  بدر پی آن

ژیکی استتت   نه حوزه هی  حقنین   مقررا   بلکه همین   تترفیً نه حوزه هی  حطیرضتتی  ایدئولو   آن هی شتتود

هی همیوتته به عنوان ابزار  در اتاییر قدر  هی  ستتلوه برا   اقلیت   .دتیلت هی  تیرجی بستتییر حیثیرگبارند

در الباه   عمدحیً مامرکز بر حقوق بوتر استت.  هر مند این موضتو . انددر دستت عوامل تیرجی بوده  اعمیل فوتیر



 

1159 

ت
قلی
ع ا
ضو
مو
ن 
شد
ی 
نیت
 ام
لل
 ع
سی
رر
ب

ای
ه

نی
دی

آن
ت 
بعا
و ت
ی 
رج
خا
ت 
کا
حر
ی ت
ر پ
د

 

 
اماداد یطنی  به نی  اماداد فرهنای که عمدحیً در ستو  دنیی مست له ستیز هستاند.   جود داردی  موضتوعی  این میین  

ی  اقلیت دینی   یی قومی به کوتتور همستتییه برستتد مثم اماداد فرهنای ارامنه داتل به ارمنستتاین   یی اماداد 

  همچنین عرب هی   غیره. لبا اماداد فرهنای    یکردهی به اکراد دیار کوتورهفرهنای حرکمن هی به حرکمنستاین   

  بطضتیً بیع  دتیلت کوتورهی در این حوزه  به بهینه دفی  از ه  حبیر    بودهمطموالً در همه کوتورهی مست له ستیز  

   هی  قومی یی دینی تواهد شتد. امی آن مه که حی کنون از طر  تیرجی هی علیه جمهور  استممی   در ستیبقه

دینی همواره مور  بوده عمدحیً بی مروریت  هی   اقلیت از پیر ز  انقمب استتممی در حوزه  بطد مهل ستتیله

  استیستی جمهور     حقوق بوتر ایران جز  آن مهیر پر ندهحقوق بوتر بوده استت. بطضتی هی مطاقدند پر نده

ه   استیستی ه  ا    بر  موشتکی  ی  پر ندهی  هستاه ا   حمییت از حر ریست   منوقهاستممی یطنی پر نده

هی     نایه غربی هی   قدر  هی  ستتلوه به بر  اقلیت من مطاقد  که عمدهلبا    حقوق بوتتر استتت.  پر نده

حواند از حی  دیار  از این هی بهره ببرد. پستندیده  دینی در ایران از جن  حقوق بوتر می بیشتد. مون  اقطیً نمی

هی  مثم جیستوستی   اطمعیحی ی  این هی از منظر استافیده  پبیرفانی نیستت   نمونه ا  ه   جود ندارد که باوی

حوانتد مورد  هتی بهره می برنتد . بلکته حنهتی مورد  کته می  موارد  از این دستتتت   یتی حهتیج  فرهنای از اقلیتت 

هی  دینی در ایران بیشتد  گنجیندن آن هی در موضتوعی  مربوط به حقوق بوتر استت.    بیایناین از اقلیت استافیده

مه در حوزه   یونستتکو  ستتیزمین بین المللی کیر  شتتورا  حقوق بوتتر ستتیزمین ملل   دیار حوزه هی   حیال 

 .حقوق بور   که حی االن این فویرهی  جود داشاه است 

دینی را مور  می کردند  زمینی حای بر  حبطی  مثبت این هی را مور  می  هی زمینی بر  استتاصدا  اقلیت  

هی    اقلیت هی  دینی مور  شتتد   در برتی مواقع ه  موضتتو  دیهی  اقلیت کردند  زمینی بر  موتتیغل اعضتت 

هی   حواند از اقلیت مور  کردند. امی در مجمو  مطاقد  که مه  حرین   شتیتص حرین بهره ا  که نظی  ستلوه می

   تیدره  دینی در ایران ببرد  کمیکین حوزه حقوق بوتر استت . هرمند که حی االن بصش قیبل حوجهی از بیینیه هی

هی مثل آرا  کوتتیوتتیین    هی  دینی داتل ایران مواجه شتتد   رهبران این اقلیت علیه ایران  بی بیینیه هی  اقلیت 

میردان تی  بیینیه هییی در دفی  از جمهور  استتممی ایران  تتیدر کردند   لبا بیایناین ناوانستتاند آن طور که  

 .تواساند از این حربه بهره بردار  کیمل نمییندمی

پر نده   حوان به بر  یم  هی  دینیحوانند بر  بستییر مهمی بیشتد   از علل امنیای شتدن اقلیت  لی در مجمو  می

حی االن ه  مندین نوبت این احفیق رق  تورده   قوع  حقوق اقلیاهی  دینی اشتیره کردکهحقوق بوتر به بهینه نق 

 ب 1400آیر  وداداشی  نیمه هیئی  یدر شده است.

در د رانی که برتورد قینونی  حجربه نایرنده که مد  هی بی مجیمع حقوق بوتتر  ارحبیط داشتتاه نوتتین می دهد  

ماونع فرهنای   اناظیمی بی کلیستیهی  تینای   مر جین ارحداد از استم   شتد  بیوتار  گرفت   افراد موثر    

را ان نیز در این رابوه شتتکل گرفت. به طور  که  المللی   حبلیغی  فدتیل مرکو  شتتدند  موج فوتتیرهی  بین

در ستو  تیرجی حبلیغی  بستییر  به راه   برتی  ابستااین جریینی  ستییستی داتل ه  به حمییت از آن پرداتاند.

   قتت    تتیرجته   زیر  کلیناون   هیمر   از  ا نتیمته  نوشتتتان  بتی  کناره  نمتیینتده  39  افاتید. در یت  مورد در آمریکتی
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  الملل بین  ستو   افراد ماه   در آزاد  برا  دارد  اتاییر در  که  اتاییراحی    امکینی  حمی  از  دهاستافی بی  که  تواستاند

  را   «دین  اناصیب    آزاد »  ایران ستفیر  به تویب  ا نیمه  در آلمین مستیری دمکرا   حزب  کل کند. دبیر حم 

شتهر ند        ستییستی  حقوق حفظ در  المللیبین مطیهدا   نق   به ماه  را ایران    تواند  بوتر حقوق از  بصوتی

نوبتل کته بته تتیطر همکتیر  بتی     تتتل   جتییزه برنتده     جنوبی  آفریقتی  اعظ  استتتق، حوحو  دزمونتد  این افراد کرد.

کند. حر  جونز    آزاد ماهمین را که  تواستتت  ایران جمهور  استتممی از نلستتون میندال برا  تود اعابیر  دارد 

استممی آمریکی  در اعاراض  اقدا  به آحش زدن قرآن مجید   ستوزاندن حمثیل  حندر    ضتدهی   یکی از کوتیش

نبی مکر  استتم  وصب نمود. به طور کلی  نایهی به شتتمی  کلی حروال  مزبور در مهیر دهه پ  از پیر ز   

  عواملی همچون  دهد که جریین مبلغ مسیریت  شر   به حبلیغ در میین مسلمینین کردهانقمب اسممی نوین می

هی  تیرجی وبه تمتتتوص اییال  مارتده آمریکتی   بریاینییب  حمییت نهیدهی  حقوق بوتتتر     حمتییت د لت 

 سیزمین ملل مارد  آنین را به فطیلیت تویش امید ار کرده است.

 المللیبینهای یاد شده متا ر از مداخله مجامع و محافل ب( علل و مصادی  امنیتی شدن اقلیت    

حوان ایعین داشتتت که  ر د مجیمع   مریفل بین  هرمند آنچه گبشتتت مایثر از حررکی  د لت هی بود    لی می

هی  ماصی ت  بوده   هستت. در بستییر  از مواقع این  ر د  المللی نیز همواره مایثر از ستفیر    فوتیرههی د لت 

غیر منوقی   اطمعیحی که در اتاییر این مریفل قرار دارد  قیبل حوجیه نبوده   اگر ناوئی  نقش پنهین ستتر ی   

موثرین د لای به شتکل غیر مستاقی  از طریق هدایت عنی تر اقلیای   فوتیر به  نقش  هی  جیستوستی   لی حداقل  

 برا  مرکومیت جمهور  اسممی قیبل مویهده می بیشد. این مجیمع  

هی به هی  دینی در ایران  این شبهه را برا  گسیل این اقلیت  تد ر ماطدد قوع نیمه هی برا  دفی  از حقوق اقلیت 

    ب1399ونورمرمد     سیزد.به یهن مابیدر میسمت امنیای شدن 

نقش آنهتی در زمینته امنیای شتتتدن    ق بوتتتر   هتی  مجتیمع بین المللی   حقو انتداز در تمتتتوص دستتتت 

دینی   به نظر بنده موجودیت مستاقلی ندارد.اگر موضتو  کنوانستیون هی  ماطدد   مجیمع حقوق بوتر   هی اقلیت 

هی ه  گران  یهه را در نظر بایری  مطاقد  موجودیت اینهی نیز موجودیت مستتاقلی نیستتت مون که آن  گزار 

هی  ستلوه بی اعمیل فوتیر بر ر   این مجیمع   ستیزمین هی   بیشتند  قدر   ستلوه میهیابزار  در اتاییر قدر 

هتییی مبنی بر  نتیمته هتی  دینی در ایران  ر ده کرده   قوعآنهتی را  ادار می کننتد حتی در موضتتتو  اقلیتت  بین المللی 

  .هی  دینی  یدر نمییندنق  حقوق اقلیت 

شتتده بود که مور  کرده   ایعین داشتتااند آنینی که حغییر دین دادند آترین برثوتتین  بر  مستتلمینین مستتیری  

 لی در کل بی ر دار  که این مجیمع از   هی می بیشتد.حرت آزار   اییت هستاند . الباه این قضتیه نییر بر پر حستاین

وتیر نظی  د  یی سته منظر  ر د می کنند  ا ل به پوتاوانه د لت هی   قدر  هی  نظی  ستلوه  یطنی همین اعمیل ف

هی   جریینی  اپوزیستیون در پر نده ستلوه برا  مرکومیت نظی  جمهور  استممی ایران. د   نفوی    ر د گر ه

هی  حقوق بوتر  در مجیمع مربوطه علیه جمهور  استممی ایران   ستو  ه  تودِ این مجیمع مستاقمً به این  
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بنی به حطری، را موارد  از نق  حقوق بوتتر   رستتند . به هر حیل اگر بر ر   هر کوتتور  حمرکز کنندنقوه می

ا  از مجیمع بین المللی  که نوتین می داد عده مناوتر شتددر فضتی  مجیز     کیریکیحوراتیراً  تود پیدا می کنند. 

  کوتتورهی  بیاینه یره بینی رار بر ر   ایران مامرکز کرده   دنبیل مبیح  هستتاه  موشتتکی  حقوق بوتتر     

امثیله  نموده بودند  در حیلی که زرادتینه هستاه ا  استرائیل که پوتت سترشتین بود را   هی  دینی  حقوق اقلیت 

حوانند  لبا  قای که آنهی را  ادار می ستیزند به حمرکز بر ر   هر کوتور   به قوطیت می گوی  که می  نمی دیدند.

کیر   ه گی  یی سته راهپ  این ست   ا  از نق  حقوق بوتر را بر استی  استاینداردهی  تودشتین پیدا کنند.مجموعه

دینی در هی شتود به مجیمع   ستیزمین هی  بین المللی   حقوق بوتر  در حوزه حقوق اقلیت که مطموال مناج می

    ب1400وداداشی آیر    شود.ایران که  غیلبی ه  به مرکومیت ایران تا  می

دینی در جمهور  استممی هی اقلیت هی  دتیل در امنیای شتدن  تین  رستا  آبید  در رابوه بی برتی علل  زمینه

 ایران به موارد ییل اشیره   ایهیر می دارند:

از جمله فیکاورهی  مه   حطلق تیطر پیر ان ادیین به سرزمین مقد  تود  که در  اقع نوی  گرفاه از   •

حوان به یهودیینوستترزمین هی  اشتتغیلی فلستتوینب  ارامنه  زمینه حیریصی   الهییحی آنین استتت. در این راستتای می

اشیره داشت. نبیید فرامو  کرد که  مسیریوبه ارمنساینب   آشوریین مسیریوبه سرزمین آشور   کلده در عراقب  

 می بیشند.     ارامنه مساقردر ایران همیوه دارا  د  گبرنیمه ایرانی   ارمنساینی  

مرزهی  جمهور     موضتو  دیار حضتور رهبران   مراجع دینی مستیریین ارمنی   آشتور  در آن ستو  •

شتود. شتییین یکر استت  به آن کوتور می به حبع حطلق تیطر پیر ان ادیین در ایران مطوو که    استممی ایران استت 

رهبر ارامنه  ابستتتاه به حوزه آنولیی   مستتتاقر در لبنین  رهبر ارامنه  ابستتتاه به حوزه اممییدزین مستتتاقر در 

ارمنستاین  رهبر آشتوریین   کلیستی  شترق آشتور در عراق    رهبر کلیستی  ارامنه کیحولی    آشتوریین کلدان  

 یشند.  کیحولی  در  احیکین مساقر می ب

ا  برا  پیستتتخ مثبت پیر ان ادیین به حرریکی   از جمله مورد دیار موتتتکم  اقامتتتید  که زمینه •

تیرجی استت. در این رابوه هر مند مصاص ایران نیستت   مستیریین ارمنستاین را نیز درگیر کرده استت   ستیل  

 ب1399  آبید  د. ورسا مهیجر  ارامنه به کوورهی  ار پیئی  برا  ییفان زندگی بی رفیه بیوار می بیش

 بحث و نتیجه گیری 

بود از نظی  مستیئل امنیای سته اقلیت دینی قینونی در جمهور  استممی در آنچه گبشتت کوشتیدی  به فهمی در ن

مفر ض په هش این بود که حررکی  د ل ماصی      ایران یطنی سه دین یهود   مسیری   زرحوای دست ییبی .

مجیمع بین المللی   حقوق بوتر  در زمینه امنیای کردن فضتی  اقلیت هی  دینی فطیلند که این موضتو  بی حوجه  

به ممتیدیق یکر شتده کیمم مورد حیئید استت.  لی آیی اقلیت هی  دینی مبکور به این مست له رغبای نوتین داده اند 

 که موضو  کیمم برعک  می بیشد.  بیید ایعین کرد
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  اجیزه تیرجی    کنندهامنیای  گرانکنش  به  حواندمی  که   یهه  شترایط  آن ایران  استممی  جمهور  درحوضتی  این که  

  هی  شتنیسته که دهند حوتصیص  گرانکنش این هیآن  ستب    به که  استت   شترایوی کنند   امنیای را  موضتوعی  دهد

  المللی  بین  حمتویر    ستییستی انستجی   ارضتی   حمیمیت   ستییستی  رژی  از اندعبیر  که  استممی  جمهور   ملی  امنیت 

 تمتتوص  این  در.  کرد رفع را حهدیدهی این حواننمی مندر ال    عید  طرق از    اندگرفاه قرار  حهدید مطرض در

  این     استتتت  فرهنای -عقیدحی ایران  استتتممی  جمهور  در  امنیت  مفهو   ثقل مرکز  که کرد  تیطرنوتتتین بیید

 استممی   جمهور  در د لت  ایده حهدید دیار  بیین  به. هستاند  آن  فیقد  منوقه  کوتورهی  دیار  که  استت   ا  یهگی

  جمهور   از   یهگی  این اگر  مراکه  ر د؛می شتتتمتیربه   آن   جود  حهتدید منزله  به  مکات    مثتیبه  به استتتم  یطنی

  استممی   جمهور   که  استت  دلیل همین به.  داشتت  نصواهد  ستییستی  هی نظی  دیار  بی حفی حی  شتود   گرفاه استممی

در مرد ده    ابطید  هی ومثبت یی منفیبارز  همه  بی دینی راگرائی  بییستتت دین  حغییر دین   اقلیت  قیعدحی می

ه  . بویهه در جیئی که د ل ماصی تت  مار تتد فر تتت بهر ببیند  امنیای ا مقولههویت ملی   انستتجی  اجامیعی   

در نهییت  بیید گفت در جمهور   بردار  از این پدیده بوده   از هر راهی برا  رستتتیدن به آن حم  می کنند. 

  از  استممی  جمهور   دشتمنین  ییفاهحوستطه فه   غیرامنیای  ییهر به امور  شتدنامنیای دلیل حریناستممی ایران  مه 

  جیمطه  زندگی ستتب  حغییر برا  حم  طریق از  که استتت   میهیت  این حغییر  برا  مضتتیع،  حم      آن  میهیت 

آغیز   حی حغییر بی رهی  دینی   مقیبل ه    غربی -ایرانی زندگی  ستب  به  استممی  -ایرانی  زندگی  ستب  از ایرانی

 قرار دادن ادیین ادامه می ییبد.

 

 کارهای پیشنهادیراه

استتممی بیید ر یکرد پیوتتایرانه را اناصیب نمیید. نایجه این که در برابر اقدامی  پیش گفاه بیایناین  جمهور   

  کردن امنیای  شتیوه این  امی نوتود  بیلفطل  رفاه   بین از  نوفه  در حهدید شتودمی  موج   گیرانهپیش  ر یکرد اناصیب

  ستییستی   نظی  د    ر یکرد در. دارد بیالیی هزینه     ر ستت ر به  بستییر   هی دشتوار  بی  مصیط    ستیز اقنی   برا 

  امنیای   شتکستت     گیر غیفل   ضتطیت  در   بیشتد شتده  دیر که  بر د  حهدید  بی مقیبله  سترا  به زمینی  استت  ممکن

   ضتطیت  تمتوص  در    «ملی  امنیت  ماغیر  مهره»  کایب در  میندل  رابر  را   ضتطیت  این  بیرز مثیل.  بایرد قرار

  اجامیعی     هنر  فرهنای  فطیالن    گرانکنش که  جییی  استت  آ رده بیستا  قرن  پییینی  دهه در شترقی  ار پی 

  حداکثر   یی  ترفیً     غیرستییستی را  تود  ییفاهستیزمین  هی کمسین که کردند  موفق حم  این ممتر   را  تود  ه 

 رهبران  به  فطیالن همین  نهییت  در که  کنند پنهین را آن امنیای     سییسی  هی سویه   دهند  جلوه  فرهنای   هنر 

 . کردند  گیرغیفل را هیآن   شدند حبدیل شرقی  ار پی  در  کمونیسای هی رژی   سرناونی   حغییر

  میرموب  در عمدحیً  حی کنون استممی   جمهور   مدیران  امنیای  مدیریت   ستب  حجربیی     ممحظی  این  پییه بر

      فر پیشتی ستو   در نظی  امنیای  شتکستت     گیر غیفل  مینع ممکن حد حی  کرده  حم      بوده نصستت  ر یکرد

  حو تتیه   این حوانمی  ر یکردهی این از فراحر حیل   عین در.  شتتود که الباه حی کنون موفق نیز بوده استتت  برانداز 

  کننده امنیای  گرانکنش درک   گرمه  که  داشتت  ایران استممی  جمهور  در  حهدید  مدیریت   شتیوه  برا  را راهبرد 

  زیید   حد حی  کنندمی  ر د  آن  به  نظی  دشتتمنین   یهه به  که  امنیای مقوال     موضتتوعی  از استتممی  جمهور 
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 در     استت   نوفه  در  که زمینی   یهه به  امنیای  حهدید  هر  که  داشتت   حوجه نیز نکاه این به بیید  امی  استت   درستت 

  احفتیقتیً     پرداتتت   آن  حتل بته  غیرامنیای طرق از حوانمی     بتییستتتت می    نتدارد  امنیای  حتلراه   لز متیً زایش   مرحلته

  شتیوه  این  استت   امنیای  مستیئل  مدیریت  ر یکرد حرینهزینهک      حرینمنیست    که گیرانهپیش ر یکرد احصیی  برا 

 .است  حرتوانه 
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 منابع و مآخک 

 ومدیله الطیلیبحضر  آیت اهلل الطظمی تیمنه ا  •

 قینون اسیسی جمهور  اسممی ایران •

   حهران: کینون اندیوه جوانامنیت در نظام سیاسی اسالمب  1386اتوان کییمی  بهرا  و •

   حهران: په هوکده مویلطی  راهبرد عدالت و امنیت ملی در اسالمب  1392افاصیر   ا غر و •

  حهران  اناویرا  حمدن  اقلیت گرائی دینی؛ طراحی یک چارچوب تحلیلیب  1383افاصیر   ا غر  و •

 ایرانی

 ب  حسنی   تبرگزار 1398بت کلیی  یونیحن  و •

 ب  شفقنی  سییت 1398بت کلیی  یونیحن  و •

   حیسیسی  حهران  نور نایه مطی ر  مبانی علم سیاست، نظریب  1382بویریه  حسین  و •

  حهران:  ـت  یر اقلـیت گرائی ـمکهبی بر امنـیت ملی جمهوری اســالمی ایرانب   1392جهتینی  مرمتد و •

 امنیت   نوریه آفیق

 ب  بی جی  بی نی1383جمویدیهی  و •

   حهران  اناویرا  شیرازههااقلیتب   1380توبر   پیک  مرمدرضی  و •

 ب  مجله رشد 1398توشریل  امیر  و •

رو ب  1358استیستی و  قینون  نهییی بررستی مجل   دبیرتین  • ورت مـش ی مجلس  مکاکرات  ـ   بررـس

 حهران   ایران اسالمی جمهوری  اساسی قانون  نهایی

  Payameirani.comب  سییت  2020سیزمین ملل مارد  پیی  ایران  و •

 ب  سییت اینارنای1397 دا  آمریکی  و •

ـ :  هب مقتیلت 1385علی و  یتین عبتداله • حهران  فمتتتلنتیمه موتیلطی    ؛ســاختن  یتیامن  هیـ و نـقد نظر یبررسـ

 1385  ترداد راهبرد  

های قومی و افیایش مـشارکت نهادین ـسیاـسی گروهکارهای بررـسی راه ب 1381و  قیستمی  مرمدعلی •

   حهران  بی نیاقلیت

 قینون اسیسی جمهور  اسممی ایران •

ی،ب   1395کطبی  عبی  و • اـس ییدهم قانون اـس ل ـس په هوتکده شتورا  ناهبین  دفار   تحلبل مبانی اـ 

 سیز  اسممیمویلطی  نظی 

 ب1399کمیسیون اییلت مارده در امور آزاد  دینی بین المللی  و •

ستصن   شتهیب    :  به کوشتش: علی دهبیشتی  حهراندین، فلـسفه و قانون ب 1378و  مرقق دامید  ممتوفی •

 ثیق  
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  حرجمته ا تتتغر ـهاامنـیت جـهانی؛ رویکردـها و نظرـیهب   1380د    لیاتل  ریچتیردوال   رابر کینمت  •

 افاصیر   حهران: په هوکده مویلطی  راهبرد 

 مصاحبه ها:

 ب1399وممیحبه حوسط مرمد علی سممی  از خ.رسا  آبید    •

  ب1400وممیحبه حوسط مرمد علی سممی  از داداشی آیر  رسول   •

 ب1399وممیحبه حوسط مرمد علی سممی  از نورمرمد   سید احمد   •


