آزادی ﻣﺬﻫﺐ در ﻗﺎﻧﻮن
در ﻣﺎده  ۱۹اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺸﺮ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﯿﺎن دارد و ﺣﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
از داﺷﺘﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﯿﻢ و اﺿﻄﺮاﺑ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و اﻓﺎر و در اﺧﺬ و اﻧﺘﺸﺎر آن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻤﻦ و
ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮزی آزاد ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾ از آزادی ﻫﺎ ﮐﻪ از ﻧﻮع آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺷﻤﺮده ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻣﺮوزی آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﻔﺮ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن در ﺟﻤﯿﻊ
ﺷﺌﻮن ﺣﯿﺎﺗ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ و ﺳﺪی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮوی و ﺟﻮﻻن و ﭘﺮورش ﻫﯿﭻ ﯾ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی او
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪس ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﺋ ﮐﻪ در ﺑﺸﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺷﺪﯾﺪا ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آزادی اﺳﺖ ﺗﻔﺮ و ﻋﻘﯿﺪه
ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺘ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺮورش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﺗﻔﺮ اﺳﺖ و ﻗﻬﺮا ﭼﻮن اﯾﻦ ﭘﺮورش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﻪ آزادی ﯾﻌﻨ ﻧﺒﻮدن ﺳﺪ و ﻣﺎﻧﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻔﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آزادی در ﺗﻔﺮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آزادی ﻣﺬﻫﺐ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ‐۱اﺻﻞ دوازدﻫﻢ :دﯾﻦ رﺳﻤ اﯾﺮان اﺳﻼم و ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻌﻔﺮی اﺛﻨ ﻋﺸﺮی اﺳﺖ و اﯾﻦ دﯾﻦ اﻟ اﻻﺑﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ و
ﻣﺬاﻫﺐ دﯾﺮ اﺳﻼﻣ اﻋﻢ از ﺣﻨﻔ ،ﺷﺎﻓﻌ ،ﻣﺎﻟ و ﺣﻨﺒﻠ دارای اﺣﺘﺮام ﮐﺎﻣﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻣﺬاﻫﺐ در اﻧﺠﺎم
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒ ﻃﺒﻖ ﻓﻘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن آزادﻧﺪ و در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨ و اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ »ازدواج ،ﻃﻼق ،ارث و وﺻﯿﺖ« و
دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در دادﮔﺎه ﻫﺎ رﺳﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﻫﺮ ﯾ از اﯾﻦ ادﯾﺎن ﻣﺬاﻫﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠ در ﺣﺪود و اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﭘﯿﺮوان ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺬاﻫﺐ.
 ‐۲اﺻﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :اﯾﺮاﻧﯿﺎن زرﺗﺸﺘ ،ﮐﻠﯿﻤ و ﻣﺴﯿﺤ ﺗﻨﻬﺎ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﻗﺎﻧﻮن در اﻧﺠﺎم
ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨ ﺧﻮد آزادﻧﺪ و در اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﺋﯿﻦ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
 ‐۳اﺻﻞ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﺑﺤﻢ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻻﯾﻨﻬﺎ ﮐﻢ اﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﺎﺗﻠﻮﮐﻢ ﻓ اﻟﺪﯾﻦ و ﻟﻢ ﯾﺨﺮﺟﻮﮐﻢ ﻣﻦ دﯾﺎرﮐﻢ ان ﺗﺒﺮوﻫﻢ و
ﺗﻘﺴﻄﻮا اﻟﯿﻬﻢ ان اﻟﻪ ﯾﺤﺐ اﻟﻤﻘﺴﻄﯿﻦ« دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان وﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ
اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﻗﺴﻂ و ﻋﺪل اﺳﻼﻣ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧ آﻧﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺻﻞ در ﺣﻖ ﮐﺴﺎﻧ اﻋﺘﺒﺎر دارد ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻧﻨﻨﺪ.
 -۴اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم :ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﯾ را ﻧﻤ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﻋﻘﯿﺪه ای ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﻣﺆاﺧﺬه
ﻗﺮار داد.
 -۵اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ :اﺣﺰاب ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳ و ﺻﻨﻔ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﯾﺎ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه آزادﻧﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﺻﻮل و اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی ،وﺣﺪت ﻣﻠ ،ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣ و اﺳﺎس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ را ﻧﻘﺾ ﻧﻨﻨﺪ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﻧﻤ ﺗﻮان از ﺷﺮﮐﺖ در آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﯾ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻫﻨ و ﻣﻮازﯾﻦ اﺳﻼﻣ آزادی ﻋﻘﯿﺪه ﻫﻨﺎﻣ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻔﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻋﻘﯿﺪه
ای ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎﯾﺶ ﻓﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼﻣ ﭼﻨﯿﻦ آزادی ﻋﻘﯿﺪه ای ،آزادی
اﺳﺎرت و در ﺑﻨﺪ و زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻮدن اﺳﺖ ،و اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻤ ﺑﻪ ﺑﺪاﻋﺖ آن ﭘ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در اﺻﻮل  ۱۲و  ۱۳ﻣﺬاﻫﺐ و ادﯾﺎﻧ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻔﺮ ﺻﺤﯿﺢ و ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻨ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز و ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻋﻼن آزادی ﻃﺒﯿﻌ ﻋﻘﯿﺪه ،ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧ را از زاوﯾﻪ ﻋﻘﯿﺪه و اﯾﻤﺎن
ارزﯾﺎﺑ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﯾﻦ رو اﺣﺘﺮام و ارزش اﻧﺴﺎﻧ و ﺣﻘﻮﻗ در ﻣﻮرد ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ارزش ﻣﺒﺎﻧ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮔﺮدد و در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺻﻮری و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻇﺎﻫﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺧﻮن ،رﻧ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﮋادی و اﺻﺎﻟﺖ و
ﺷﺮف ﺗﯿﺮه ای ﺗﻮﺟﻬ ﻣﺒﺬول ﻧﻤ ﺷﻮد.

در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎﺗ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و اﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۵دﺳﺎﻣﺒﺮ ۱۷۹۱
ﻣﯿﻼدی دارای ﻗﺪرت اﺟﺮاﺋ ﮔﺮدﯾﺪه ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﮐﻨﺮه ﻫﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧ وﺿﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﻣﺬﻫﺒ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮔﺮدد ﯾﺎ
از آزادی ﻣﺬﻫﺒ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﻗﺎﻧﻮﻧ ﮐﻪ آزادی ﻧﻄﻖ و ﺑﯿﺎن و آزادی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت را ﻣﺤﺪود ﺳﺎزد ،ﯾﺎ ﺣﻖ ﻣﻠﺖ را از ﺣﯿﺚ
ﺗﺸﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت آرام ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺣﻖ ﮐﺴ را از ﺣﯿﺚ ﻧﻈﻢ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﺴﺎرات ﺧﻮد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻗﺒﻞ از
اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒ در ﺧﺼﻮص آزادی ﻣﺬﻫﺐ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .وﻟ ﭘﺲ از
ﻣﺪﺗ ﺑﻪ ﺿﺮورت ذﮐﺮ آن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﭘ ﺑﺮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺎده واﺻﻞ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪ .آزادی ﻣﺬﻫﺐ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﺴﯿﺘ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آزادی در اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺋﺾ ﻣﺬﻫﺒ ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت
دوﻟﺘ اﺗﺨﺎذ ﻣ ﮔﺮدد.
اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺎرج از ﺻﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد  ۷۰و  ۱۹۰و  ۱۹۱ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰای ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال روﺳﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮاد اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻘﺎﯾﺪی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳ و اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی ﻟﻄﻤﻪ زﻧﻨﺪ ﻣﺤﻮم ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳ اﺟﻤﺎﻟ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﺎﺳ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزادی ﻣﺬﻫﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺮرات را داﺷﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آزادی را ﺑﺮای
ﻣﺬاﻫﺐ و ﮔﺮوه ﻫﺎﺋ ﮐﻪ دارای ﻋﻘﺎﯾﺪی ﻏﯿﺮ از اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺼﻮرﺗ ﮐﻪ ﻋﻠ رﻏﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻠﺖ
اﯾﺮان و اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی از ﻣﺮدم را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﺑﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ داﺷﺘﻪ و ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و ﻧﻈﺎﻣ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ.

