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انگیزتـرین  سـنت ایـران گذشـته اسـت کـه غـم       تا کنون اتفاقـات و حـوادث نـاگوار بـسیاري بـر اهـل       87از ابتداي سال    
 اخبـار و   جهانیـان پـاره شـدن صـدها جلـد قـرآن مجیـد در زیـر آوار بـود کـه            ي علوم دینی زابـل و پـاره       آن تخریب مدرسه  

  .چشم دیدندبه لف، هاي مربوطه را در سایتها و وبالگهاي مختعکس
تـوان بـه مـوارد زیـر      تحمیـل شـده اسـت مـی    سـنت ایـران   در ایـن مـدت بـر اهـل       ، کـه  دیگر وقایع و حوادث ناگوار    از  

  : اشاره کرد
  حــوادث ریــژاو و دســتگیري ماموســتا حــسین     -1

اهللا و ماموســـتا  دســـتگیري ماموســـتا ســـیف-2 دارابـــی
 تعطیلـی نمـاز جمعـه حومــه    -3 جـوانرود   حـسینی حـسین 
ــو ــر    -4انرود ج ــوي خی ــردن مول ــدانی ک ــت و زن  بازداش

 -6 دســتگیري و حــبس مولــوي احمــد نــاروئی -5شــاهی
ــتگیري  ــدان   11دسـ ــل و زاهـ ــان زابـ ــن از جوانـ  -7 تـ

ــی  ــتا گنج ــتگیري ماموس ــه  -8 دس ــردن جمع ــل ک  تعطی
 تعطیــل کــردن جمعــه اهــل ســنت -9 اهــل ســنت کــرج

ــل -10 ســاوه ــا اه ــورد ب ــنت زنجــان  برخ ــراج -11س  اخ
ــد تــن از  ــرآن  چن ــه مکتــب ق ــسته ب ــدان دولــت واب کارمن

ــالگ-12 ــویس اهــل  اعــدام وب ــدانســنتن  -13  در زاه
 -14ســنت مـسدود نمــودن دههــا ســایت و وبــالگ اهــل 

ــی در بــه زیــر ســلطه        ــصوبه شــوراي عــالی فرهنگ م
 فــشار -15ســنت  هــاي علـوم دینــی اهـل  درآوردن حـوزه 

ــل  ــه اه ــنت در اب ــارك   س ــاه مب ــتم م ــروع و خ ــالم ش ع
ــضان ــابق( رم ــشور  مط ــمی ک ــالم رس ــشار -16 ) اع  انت

 -14سـنت  مجدد کتابهاي پـر از تـوهین و ناسـزا بـه اهـل      
سـنت  ي وقیحانه تعـدادي از علمـاي شـیعه بـه اهـل            حمله

ــیلم آن   ــومی ف ــان و پخــش عم ــان آن ــی در ( و بزرگ گوش
  ...در سطح جامعه و) همراه

  
واننـدگان گرامـی را بـه اصـولی از قـانون      تـک ایـن وقـایع و تحلیـل آنهـا توجـه خ           بهتر دیدیم که به جاي بررسی تـک       

انـد و یـا اینکـه بـه صـورت نـاقص       یـا بـه کلّـی تعطیـل شـده         ایران در رابطه با حقوق ملـت کـه           اساسی جمهوري اسالمی  
  :نمائیمگردند جلب آمیز اجرا میو تبعیض

  
  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

  

 جمهـوري اسـالمی نظـامی اسـت بـر      –اصـل دوم  
ــه ا ــهپای ــان ب ــسان و -6 ...:یم  کرامــت و ارزش واالي ان

ــا مــسئولیت او در برابــر خــدا کــه از راه  ... .:آزادي تــوام ب
گـري  کـشی و سـلطه  نفی هرگونـه سـتمگري و سـتم     ) ج

ــذیري، قــسط و عــدل و اســتقالل سیاســی و  و ســلطه پ
اقتــصادي و اجتمــاعی و فرهنگــی و همبــستگی ملــی را 

  .کندتأمین می
ــوم ــور-اصــل س ــت جمه ــران  دول ــالمی ای ي اس

مؤظــف اســت بــراي نیــل بــه اهــداف مــذکور در اصــل  
ــه ــه     دوم، هم ــر ب ــور زی ــراي ام ــود را ب ــات خ ي امکان

   ایجــاد محــیط مــساعد بــراي رشــد فــضایل-1: کــاربرد

ي اخالقی بـر اسـاس ایمـان و تقـوي و مبـارزه بـا کلیـه            
ــاهی  ــساد و تبـ ــاهر فـ ــطح  -2 .مظـ ــردن سـ ــاال بـ     بـ

ي هـا بـا اسـتفاده     ینـه ي زم هاي عمـومی در همـه     آگاهی
هــاي گروهــی و وســایل صــحیح از مطبوعــات و رســانه

ــر ــار در    -4.. .دیگ ــع و ابتک ــی و تتب ــت روح بررس  تقوی
هــاي علمــی، فنــی، فرهنگــی و اســالمی از تمــام زمینــه
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ــان   ــشویق محقق ــق و ت ــز تحقی ــیس مراک ــق تأس .. .طری
 محـــــو هرگونـــــه اســـــتبداد و خودکـــــامگی و -6

هـــاي سیاســـی و   تـــأمین آزادي -7 .انحـــصارطلبی
ي مـردم   مـشارکت عامـه  -8اجتمـاعی در حـدود قـانون    

ــاعی و    ــصادي، اجتم ــی، اقت ــت سیاس ــین سرنوش در تعی
ــویش   ــی خ ــاد   -9فرهنگ ــاروا و ایج ــضات ن ــع تبعی  رف

ــه    ــام زمین ــه، در تم ــراي هم ــه ب ــات عادالن ــاي امکان ه
ــوي ــادي و معن ــه -14.. .م ــه جانب ــوق هم ــأمین حق ي  ت

ــ   ــاد امنی ــرد و ایج ــراد از زن و م ــه  اف ــضائی عادالن ت ق
  .براي همه و تساوي عموم در برابر قانون

در جمهـــوري اســالمی ایـــران   -اصــل هــشتم  
ــر      ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــر، ام ــه خی ــوت ب دع

ي مــردم اي اســت همگــانی و متقابــل بــر عهــدهوظیفـه 
ــه مــردم و مــردم  نــسبت بــه یکــدیگر، دولــت نــسبت  ب

  ...نسبت به دولت
ــم ــوري اســالمی ا-اصــل نه ــران آزادي  در جمه ی

ــشور از   و اســـتقالل و وحـــدت و تمامیـــت ارضـــی کـ
یکدیگر تفکیک ناپذیرنـد و حفـظ آنهـا وظیفـه دولـت و               

هـیچ فـرد یـا گـروه یـا مقـامی حــق       . آحـاد ملـت اسـت   
نـدارد بـه اســم اسـتفاده از آزادي بــه اسـتقالل سیاســی،     

و تمامیــت ارضــی ایــران فرهنگــی، اقتــصادي و نظــامی 
هـیچ مقـامی حـق نـدارد      اي وارد کنـد و      کمترین خدشـه  

ــشور،       ــی ک ــت ارض ــتقالل و تمامی ــظ اس ــام حف ــه ن ب
ــر آزادي ــشروع را، ه ــاي م ــوانین و   ه ــا وضــع ق ــد ب چن

  .مقررات سلب کند
مـذاهب دیگـر اسـالمی اعـم از         .. .-اصل دوازدهـم  

حنفــی، شــافعی، مــالکی، حنبلــی و زیــدي داراي احتــرام 
ــی  ــل م ــام    کام ــذاهب در انج ــن م ــروان ای ــند و پی باش
ی، طبـق فقـه خودشـان آزادنـد و در تعلـیم        مراسم مـذهب  

ازدواج، طــالق، (شخــصیه  و تربیــت دینــی و احــوال  
ــه آن در دادگــاه ) ارث و وصــیت ــوط ب ــا و دعــاوي مرب ه

اي کـه پیـروان هـر یـک         رسمیت دارند و در هـر منطقـه       
از ایـن مـذاهب اکثریــت داشـته باشــند، مقـررات محلــی     

د در حدود اختیارات شـوراها بـر طبـق آن مـذهب خواهـ              
  .بود با حفظ حقوق سایر مذاهب

ــانزدهم ــی و .. .-اصــل پ اســتفاده از زبانهــاي محل
هــاي گروهــی و تــدریس قــومی در مطبوعــات و رســانه

ــی آزاد     ــان فارس ــار زب ــدارس، در کن ــا در م ــات آنه ادبی
  .است

 مــردم ایــران از هـر قــوم و قبیلــه  -اصـل نــوزدهم 
که باشـند از حقـوق مـساوي برخوردارنـد و رنـگ، نـژاد،             

  .ن و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بودزبا
ي افــراد ملــت اعــم از زن و  همــه–اصــل بیــستم 

ي مرد یکـسان در حمایـت قـانون قـرار دارنـد و از همـه              
ــی بــا       ــصادي و فرهنگ ــسانی، سیاســی، اقت ــوق ان حق

  .رعایت موازین اسالم برخوردارند
ــست و دوم  ــل بی ــوق،   -اص ــان، حق ــت، ج  حیثی

  ...مصون استمسکن و شغل اشخاص از تعرض 
ــست و ســوم  ــوع  -اصــل بی ــد ممن ــیش عقای  تفت

ــیچ ــت و ه ــیاس ــس را نم ــتن  ک ــه صــرف داش ــوان ب ت
  .اي مورد تعرض و مواخذه قرار دادعقیده

ــشریات و مطبوعــات -اصــل بیــست و چهــارم  ن
ــانی    ــه مب ــد مگــر آنکــه مخــلِّ ب ــب آزادن ــان مطال در بی

  ...اسالم یا حقوق عمومی باشد
هـا،  نرسـاندن نامـه   بازرسـی و    -اصل بیـست و پـنجم     

ضـــبط و فـــاش کـــردن مکالمـــات تلفنـــی، افـــشاي  
مخــابرات تلگرافــی و تلکــس، سانــسور، عــدم مخــابره و 
ــمع و هرگونــه تجــسس       ــاندن آنهــا، اســتراق س نرس

  .ممنوع است مگر به حکم قانون
- احــزاب، جمعیتهــا، انجمــن-اصــل بیــست و شــشم

هــاي سیاســی و صــنفی و انجمنهــاي اســالمی یــا      
ناخته شـده آزادنـد، مـشروط بـه اینکـه           اقلیتهاي دینی ش  

ــوازین     ــی، مـ ــدت ملـ ــتقالل، آزادي، وحـ ــول اسـ اصـ
. اســالمی و اســاس جمهــوري اســالمی را نقــض نکننــد

تـوان از شـرکت در آنهـا منـع کـرد یـا              کس را نمـی   هیچ
  .به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت

ــتم  ــست و هف ــل بی ــات و  -اص ــشکیل اجتماع  ت
شـرط آنکـه مخـل بـه       هـا، بـدون سـالح، بـه         راهپیمایی

  .مبانی اسالمی نباشد آزاد است
دولـت مؤظـف اسـت بـا        .. .-اصل بیست و هـشتم    

ي رعایت نیاز جامعـه بـه مـشاغل گونـاگون بـراي همـه             
افراد امکان اشـتغال بـه کـار و شـرایط مـساوي را بـراي             

  .احراز مشاغل ایجاد نماید
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ــی و دوم  ــل س ــی  -اص ــس را نم ــیچ ک ــوان  ه ت
 ترتیبـی کـه قـانون معـین         دستگیر کرد مگر بـه حکـم و       

در صــورت بازداشــت، موضـوع اتهــام بایــد بــا  . کنــدمـی 
ذکــر دالیــل بالفاصــله کتبــاً بــه مــتهم ابــالغ و تفهــیم  
ــاعت    ــار س ــست و چه ــدت بی ــداکثر ظــرف م شــود و ح

ي قــضائی ي مقــدماتی بــه مراجــع صــالحه   پرونــده
ــراهم     ــت ف ــرع وق ــه، در اس ــدمات محاکم ــال و مق ارس

ــردد ــل  . گ ــن اص ــف از ای ــازات  متخل ــانون مج ــق ق طب
  .شودمی

تــوان از کــس را نمــی هــیچ-اصــل ســی و ســوم
ــا از اقامــت در محــل   محــل اقامــت خــود تبعیــد کــرد ی

اش ممنـوع یـا بـه اقامـت در محلـی مجبـور            مورد عالقه 
  .داردساخت مگر در مواردي که قانون مقرر می

 دادخـواهی حـق مـسلم هـر         -اصل سی و چهـارم    
نظـور دادخـواهی بـه    توانـد بـه م    فرد است و هرکس مـی     

  ...هاي صالح رجوع نمایددادگاه
ــنجم   ــی و پ ــل س ــه-اص ــاه در هم ــا، ي دادگ ه

طــرفین دعــوي حــق دارنــد بــراي خــود وکیــل انتخــاب 
نماینــد و اگــر توانــائی انتخــاب وکیــل را نداشــته باشــند 

  .باید براي آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد
ــشم   ــی و ش ــل س ــازات و   -اص ــه مج ــم ب  حک

ــراي آن ــه    اج ــالح و ب ــاه ص ــق دادگ ــا از طری ــد تنه  بای
  .موجب قانون باشد

 اصـل، برائـت اسـت و هـیچ          -اصل سی و هفـتم    
ــانون مجــرم شــناخته نمــی  شــود؛ مگــر کــس از نظــر ق

  .اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد
ــشتم  ــکنجه-اصــل ســی و ه ــه ش ــراي  هرگون  ب

اجبـار شــخص  . اقـرار و یـا کـسب اطـالع ممنـوع اسـت      
ــه شــهادت، ا ــین  ب ــست و چن ــا ســوگند مجــاز نی ــرار ی ق

شـــهادت و اقـــرار و ســـوگندي فاقـــد ارزش و اعتبـــار 
-متخلف از این اصـل طبـق قـانون مجـازات مـی            . است
  .شود

ــم  ــی و نه ــل س ــت  -اص ــت و حیثی ــک حرم  هت
کسی کـه بـه حکـم قـانون دسـتگیر، بازداشـت، زنـدانی            

ــوع و     ــد ممن ــه باش ــر صــورت ک ــه ه ــد شــده ب ــا تبعی ی
  .موجب مجازات است

 احکــام  -یکــصد و شــصت و شــشم  اصــل 
ــاه ــانون و   دادگ ــواد ق ــه م ــستند ب ــستدل و م ــد م ــا بای ه

  .اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است
ــنجم    ــاد و پ ــصد و هفت ــل یک ــدا و -اص  در ص

ســیماي جمهــوري اســالمی، آزادي بیــان و نــشر افکــار  
با رعایت موازین اسـالمی و مـصالح کـشور بایـد تـأمین              

 ...گردد
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