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  اع�ميه جھانی حقوق بشر 18ماده 
و ايمان می باشد و نيز   اين حق متضمن آزادی تغيير مذھب يا عقيده.ھر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذھب بھره مند شود 

  . شامل تعليمات مذھبی و اجرای مراسم دينی است 
  .عمومی بر خوردار باشد ھرکس می تواند از اين حقوق يا مجتمعاً به طور خصوصی يا به طور

 

  حقوق اوليه انسان استآزادی انديشه، وجدان و  مذھب از 

اصل دوازدھم  به دليلمذھب  و آزادی انديشه، وجدانھيچگاه  در ايران
  .ه و نداردوجود نداشتيران ا یاس+م یجمھور یقانون اساس

  

   ـ قانون اساسی جمھوری اس+می ايران اصل دوازدھم
اDبد غيرقابل تغييراست و مذاھب   است و اين اصل الی عشری ، اس?م و مذھب جعفری اثنی رسمی ايران  دين

باشند و پيروان اين مذاھب در  می ، حنبلی و زيدی دارای احترام کامل ، مالکی ، شافعی اعم از حنفی  ديگر اس?می
، ط?ق، ارث  ازدواج(احوال شخصيه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينی و   ، طبق فقه انجام مراسم مذھبی

ای که پيروان ھر يک از اين مذاھب  دارند ودر ھر منطقه  و دعاوی مربوط به آن در دادگاھھا رسميت)  و وصيت
مذھب خواھد بود، با حفظ حقوق  طبق آن داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختيارات شوراھا بر اکثريت

  . پيروان ساير مذاھب
  

 یاس?م یحکومت جمھور یبرخوردھا و فشارھا ازسو يدترينھمواره با شد يرانو مذاھب در ا ياناد يرسا يروپشھر وندان 
   . کرده اند یروبرو بوده و در ترس و خوف زندگ

بخش تفکيک ناپذير سياست جمھوری اس?می ايران بوده و در پيرو ساير اديان  شھروندان برمستمر و برنامه ريزی شده فشار 
  .ساليان اخير به موازات سرکوب و اختناق به اجرا در آمده است

دين بھايی  ...امامی، مسيحيان، يھوديان، زرتشتيان، بھائييان و حتی دراويش و  12اديان اس?می غير شيعه  پيروان متاسفانه
  . ری حقوق شھروندی نميتوانند استفاده نمايندھيچگاه در امنيت نبوده و از بسيا

وزارت، رياست جمھوری، رياست (عدم امکان رسيدن به مقام ھای و مسئوليت ھای درجه اول کشور .  1
 ...)مجلس و 

  عدم امکان دستيابی به مقام قضاوت .  2
  عدم امکان دستيابی به مقام ھای نظامی.  3
  خودشان عدم امکان تبليغ برای انديشه دينی.  4
  کشوری 3و حتی  2عدم امکان دستيابی به مشاغل دولتی درجه .  5
  .در م+ عام نميباشددر بعضی از پيروان اديان چون بھائی، دراويش امکان برگزار ی مراسم .  6
  .جلوگيری از تحصيل، کار و حرفه آزاد.  7
  ... و .  8

پيرو ساير شھروندان مستمر و برنامه ريزی شده و آزار و اذيت  بازداشت سرکوب، کميته دفاع از حقوق پيروان اديان، ادامه
ده و .نمواز سوی مقامات جمھوری اس?می ايران را شديدا محکوم  را...، دراويش، مسيحيان و به ويژه بھايياناديان و مذاھب 

  .خواھان برقراری عدالت و برابری تمامی پيروان اديان می باشيم 
335  

  

  شر در ايرانکانون دفاع از حقوق ب
 کميته دفاع از حقوق پيروان اديان


