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 خالصه 

میزان انطباق دو ماده الحاقی به کتاب پنجم قانون مجازات    ۱۹در تحلیل حقوقی پیش رو، سازمان آرتیکل  

  « اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی»های بازدارنده( در خصوص تعزیرات و مجازاتاسالمی )

 کند. بررسی میآزادی بیان و آزادی دین و عقیده  ناظر بر  المللیبین استانداردهایرا با 

 

مصرح در قانون اساسی«    های ایرانی، ادیان الهی، و مذاهب اسالمی دو »ماده مکرر« که »توهین به قومیت 

به قانون مجازات اسالمی افزوده شدند.    ۱۳۹۹کنند به همراه پنج تبصره جدید، در بهمن ماه  انگاری میرا جرم

 :شونداین اصالحات از لحاظ موضوعی به دو بخش تقسیم می

 

جامعه یا با  های سنگینی را برای هر کس که با نیت ایجاد »خشونت یا تنش« در  مکرر، مجازات  ۴۹۹ماده  

های  علم به این که رفتارش موجب »خشونت یا تنش« خواهد شد، به ادیان قانونی، مذاهب اسالمی و قومیت

 .گیرد ایرانی »توهین« کند، در نظر می

 

 های اعتقادی را که خارج از ادیان و مذاهب قانونیها و نظاممکرر در عمل پیروی از و تبلیغ آیین  ۵۰۰ماده  

می قرار  ایران  اساسی  قانون  در  را  مصرح  قانونی  ادیان  چارچوب  در  مخالف  عقاید  همچنین  و  گیرند 

  .کندانگاری میجرم

 

 .را منعکس و تحلیل کرده است  موادسه مشکل اساسی این   ۱۹سازمان آرتیکل 

 

رود را بر آزادی  یالملل فراتر مای که از حدود مجاز تحت حقوق بین های گستردهنخست، این مواد محدودیت

که از حمایت حقوق    -ها در راستای تالش برای حفاظت از ادیان و عقاید  کنند. این محدودیتبیان وضع می

مکرر در عمل بسیاری    ۴۹۹اند. ماده  در برابر انتقاد و توهین در نظر گرفته شده  – برند  الملل بهره نمیبین

 .کند انگاری میشوند، جرممللی محافظت میالاز اشکال بیان را که در چارچوب قوانین بین

  

های گسترده و مبهمی بر حق آزادی دین و عقیده وضع المللی، این مواد محدودیتدوم، و در نقض قوانین بین 

 .کنندمی

 

سوم، این مواد با اجماع جهانی رو به رشد در میان کشورها و نهادهای حقوق بشری سازمان ملل در تناقض 

ر مبنای این اجماع، ممنوعیت توهین به مذاهب و حمایت از ادیان و عقاید از اهانت و انتقاد نه  قرار دارند. ب

با ضمانت اقلیت تنها  بلکه غیرسازنده و مستعد سوءاستفاده علیه  بیان مغایرت دارد  و    های دینیهای آزادی 

  .است که چنین قوانینی اغلب مدعی حمایت از آنان هستند اتنیکی

 

باور دارد که مواد مذکور، تهدیدی جدی برای حقوق آزادی بیان و آزادی مذهب و عقیده   ۱۹کل سازمان آرتی

های هرچه بیشتری برای صداهای متفاوت و مخالف که از پیش نیز  شوند و محدودیتدر ایران محسوب می

مواد، افراد متعلق رود که این  آورند. همچنین انتظار میاند، به همراه می با محدودیت و سرکوب مواجه بوده

 مند حکومتی های گذشته با تبعیض و آزار و اذیت نظامدینی و مذهبی را، که طی دهه  های اتنیکی،به اقلیت 

و اعمال  ها در مقابل گفتار  ّدر عین حال از آن اند در خطر مضاعف سرکوب و تعقیب قرار دهندروبرو بوده

 د. نکنمحرک نفرت و تبعیض محافظت نمی
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مکرر را لغو    ۵۰۰مکرر و    ۴۹۹خواهد که بالفاصله مواد  گذاران ایران میاز قانون  ۱۹سازمان آرتیکل  

کرده و فورا نسبت به اصالح چارچوب قانونی موجود به منظور حصول اطمینان از تضمین كامل حقوق  

 ند. المللی، اقدام کنآزادی بیان، مذهب و عقیده، مطابق با قوانین و استانداردهای بین
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 مقدمه 

انگاری توهین به »ادیان الهی و مذاهب اسالمی  ، ایران دو ماده الحاقی را در راستای جرم۱۳۹۹در بهمن ماه  
های ایرانی« به قانون مجازات اسالمی افزود. این مواد الحاقی ابتدا در  مصرح در قانون اساسی« و »قومیت

به کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی )تعزیرات  از سوی مجلس و از طریق طرح »الحاق موادی    ۱۳۹۷سال  
قانونی و اقوام ایرانی« معرفی شده بود.  و مجازات های بازدارنده( در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب 

مجلس ارسال شد اما در آن زمان    عضو مجلس رسید و به رییس ۸۲به امضای  ۱۳۹۷دی    ۳طرح مذکور در 
 .گذاری را طی نکردمراحل قانون

 
، مواد مذکور  ۱۳۹۹بهمن  ۲، روند قانونی برای تصویب این طرح سرعت یافته و نهایتا، در ۱۳۹۹در سال  

، نهاد ناظر بر تطابق  از سوی شورای نگهبان  ۱۳۹۹بهمن    ۱۵توسط مجلس ایران تصویب شده و سپس در  
رسما توسط    ۱۳۹۹بهمن  ۳۰قوانین با قانون اساسی و شرع اسالم، تایید شد. مواد قانونی مصوب، در تاریخ 

در »روزنامه رسمی«، روزنامه    ۱۳۹۹اسفند    ۵رئیس جمهور وقت حسن روحانی امضا و متعاقبا در تاریخ 
 .روز بعد اجرایی شد  ۱۵د، منتشر و کنوابسته به قوه قضاییه که قوانین جدید را منتشر می

 
ها، سرآغاز  قوانین الحاقی را پیش از تصویب را نقد کرده و هشدار داده بود که تصویب آن  ۱۹سازمان آرتیکل

و منجر به زوال بیش از   1دوران جدیدی از حمالت به حقوق آزادی بیان، دین و عقیده در ایران خواهد بود
های گذشته نیز در معرض تبعیض و آزار  های اتنیکی و دینی که در دههیت پیش وضعیت افراد متعلق به اقل

 2خواهد شد. اند، مند قرار داشتهو اذیت و سرکوب نظام
 

به قانون مجازات اسالمی افزوده شدند    ۱۳۹۹که به همراه پنج تبصره جدید، در بهمن ماه  3دو »ماده مکرر« 
 شوند: میاز لحاظ موضوعی به دو بخش تقسیم 

 

 در تنش« یا »خشونت ایجاد نیت با که هرکس برای را سنگینی هایمجازات مکرر، ۴۹۹ ماده •

 و ایرانی هایقومیت» به شد، خواهد تنش« یا »خشونت موجب رفتارش که این به علم با یا جامعه

 گیرد.می نظر در کند، »توهین« اساسی قانون در مصرح «اسالمی مذاهب و الهی ادیان

 و ادیان از خارج که را اعتقادی هاینظام و هاآیین تبلیغ و از پیروی عمل در مکرر، ۵۰۰ ماده •

 چارچوب در مخالف عقاید همچنین و گیرندمی قرار ایران اساسی قانون در مصرح قانونی مذاهب

 کند.می انگاریجرم را قانونی ادیان

 

 قوانین در عقیده و دین آزادی و بیان آزادی حق بر موجود پیش از هایمحدودیت الحاقی، مواد این دوی هر

 اسالمی جمهوری اساسی قانون طبق کنند.می تشدید را اسالمی مجازات قانون و اساسی قانون ویژهبه ایران،

 دین و مسیحیت یهودیت، - دیگر دین سه تنها و است شده اعالم ایران رسمی دین عنوان به اسالم ایران،

 غیر اعتقادی و دینی جوامع اعضای محرومیت موجب عمل در امر این اند.شده شناخته سمیتر به - زرتشت

 .است شده کافی قانونی هایحمایت از اساسی قانون در مصرح

 

 حقوق یا اسالم مبانی به »مخل نظیر مبهمی و موسع بندهای اساس بر ایران اساسی قانون این، بر عالوه

 شامل اسالمی مجازات قانون همچنین کند.می اعمال بیان آزادی حق بر ناروا هاییمحدودیت 4بودن «عمومی

 ابراز عمل در و کندمی وضع بیان آزادی حق بر مشروعغیر هاییمحدودیت که است متعددی قانونی مواد

 ، 5«اسالم پیامبر به »توهین انگاریجرم به مربوط قوانین به توانمی مثال برای انگارد.می جرم را مخالفت

 )قابل  6نظام« مخالف هایسازمان و هاگروه نفع به یا ایران اسالمی جمهوری نظام علیه تبلیغی »فعالیت

 و/یا اسالمی، جمهوری بنیانگذار خمینی، امام به »توهین ، 7اسالم« مقدسات به ،»اهانت مرگ( با مجازات

 جمهور« رئیس و مجلس رئیس قضائیه، قوه رئیس جمله از دولتی مقامات به »توهین ، 8رهبری« معظم مقام
 اذهان تشویش قصد به اکاذیب »نشر ، 11اسالمی« حجاب رعایت »عدم ، 10حرام« عمل به علنی »تظاهر ،9
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 دستگیری از شماریبی موارد به منجر مشابه قوانین سایر و مقررات این کرد. اشاره 13»هجو« و 12عمومی«

   14اند.شده گذشته هایدهه طی شالق و زندان احکام صدور و افراد ضابطهبی هایبازداشت و

 حاکم المللیبین استانداردهای به استناد با را مذکور قوانین مفاد ۱۹ آرتیکل سازمان رو، پیش هایفصل در

 میزان و است مواد این تنم بر متمرکز گزارش این که این با کند.می بررسی بیشتر جزئیات با زمینه این در

 سازمان گذشته هایپژوهش دهد،می قرار سنجش مورد المللیبین استانداردهای و قوانین با را هاآن انطباق

 در عقیده و دین بیان، آزادی حقوق با رابطه در ویژهبه ایران، در بشر حقوق نقض موارد درباره ۱۹ آرتیکل

  است. بوده موثر تحلیل این ارایه



یحقوق بشر المللیین ب یو استانداردها قوانین   
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  بشری قالمللی حقوقوانین و استانداردهای بین

 المللیبین میثاق ۱۹ ماده و جهانی( )اعالمیه بشر حقوق جهانی اعالمیه ۱۹ ماده اساس بر بیان آزادی حق

 المللیبین میثاق شود.می محافظت و تضمین است، آن عضو کشورهای از ایران که 15سیاسی و مدنی حقوق

 برابری و ( ۱۸ ماده ) عقیده یا دین وجدان، اندیشه، آزادی حقوق از محافظت همچنین سیاسی و مدنی حقوق

 کند.می فراهم را (۲۷ و ۲۶ ،۲ مواد ) تبعیض منع و قانون مقابل در

 

 مطابق کند. عمل آن از منتج تعهدات به کامالً  که دارد وظیفه و است شده میثاق این مفاد اجرای به متعهد ایران

 منعقد دول سایر و ایران دولت بین اساسی قانون طبق بر که عهودی »مقررات ایران، مدنی قانون ۹ ماده

 تعهدات با را داخلی قوانین که کند وضع قواعدی است وظفم ایران ویژه، به است«. قانون حکم در باشد شده

 قدرت آن مفاد به و داده مطابقت سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق تحت جمله از بشری، حقوق المللیبین

  16بدهد. داخلی اجرایی

 

 بر تنها نه بیان آزادی حق سیاسی، و مدنی حقوق المللیبین میثاق ۱۹ ماده اساس بر که است تاکید به زمال

 یعقیده یا اطالعات گونه هر با رابطه در بلکه شود،می تلقی صحیح چهآن یا مفید عموما هایایده و اطالعات

 اساس بر که متحد لمل سازمان ایمعاهده )نهاد ملل سازمان بشر حقوق کمیته 17گردد.می اعمال انتقال، قابل

 تاکید خاص طور به است( میثاق این مفاد اجرای بر نظارت مسئول سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق

 غیره« و هنری آثار تبلیغات، و تجاری بیان با رابطه در اطالعات و »اخبار میثاق، ۱۹ ماده که است کرده

 عالوه . گردد« محدود هنری یا فرهنگی سیاسی، بیان ابزار به »نباید حق این بنابراین و شودمی شامل نیز را

 صرف کند.می پیدا تسری نیز دهندهتکان حتی یا غیرصحیح، برانگیز،بحث مطالب به بیان آزادی حق این، بر

 از افراد جلوگیری کنندهتوجیه تواندنمی گردد، تصور نادرست یا و نشود واقع پسند مورد اییعقیده که این

 باشد. آن بیان

 

 

  های مجاز بر حق آزادی بیانمحدودیت

وضع شده بر    هایشود، اما محدودیتالملل امری مطلق محسوب نمیاگرچه حق آزادی بیان طبق حقوق بین

شده و مشخص مجاز است. بر اساس کمیته حقوق بشر  دقت تعریفآن، تنها در موارد نادر و تحت شرایط به

ای برخوردار است و اعمال هرگونه  العادهسازمان ملل متحد، حق آزادی بیان در هر جامعه از اهمیت فوق

هرگونه محدودیت   18دقیق سنجیده شود.  محدودیت بر استفاده از این حق باید از طریق یک آزمون توجیهی

 اعمال شده باید استثنایی و منطبق با یک »آزمون سه بخشی« باشد؛ یعنی باید: 

 کافی وضوح و دقت با باید مربوطه مقررات که معناست بدان این .باشد شده تجویز قانون توسط •

 هایمحدودیت اعمال نتیجه، در کنند. تنظیم آن اساس بر را خود رفتار باشند قادر افراد تا شوند وضع

 .شودمی تلقی غیرقانونی بیان آزادی حق بر گسترده حد از بیش یا ناواضح مبهم،

 مدنی حقوق المللیبین میثاق )ب( و الف() ۱۹ ماده ۳ بند اساس بر که قانونی هدفی باید هامحدودیت •

 عمومی، نظم ملی، امنیت از محافظت یا دیگران، نیکنامی یا حقوق به احترام عنوان تحت سیاسی، و

 اعمال اجازه میثاق این که است اهمیت شایان کند. دنبال را است شده ذکر اخالق یا عمومی، بهداشت

 ها،ارزش به احترام از اطمینان حصول منظور به بیان آزادی حق از استفاده بر محدودیت گونه هیچ

 .دهدنمی را تمسخر یا توهین ربراب در هاأن از محافظت یا و ادیان، یا عقاید

 گذر موفقیت با تناسب« »آزمون از و باشد ضروری مشروع هدفی تامین جهت در باید هامحدودیت •

 وجود هاآن به اجتماعی شدید نیاز نوعی که دارند ضرورت گاه آن تنها مذکور هایمحدودیت کند.
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 که منافعی و بیان میان نزدیک و قیممست ارتباطی باید هامحدودیت این به توسل برای باشد. داشته

 محدودیت که کندمی اقتضا همچنین تناسب اصل شود. داده نشان گیرد قرار محافظت مورد باید

 محافظتی، عملکرد به دستیابی منظور به و نبوده گسترده حد از بیش بیان، آزادی بر شده اعمال

 محافظتی نتیجه به دستیابی برای شده مالاع محدودیت که شود داده نشان باید همچنین باشد. متناسب

 محدود یجهنت همان به یابیدست به قادر که ییابزارها یرسا از بیش و است فرد به منحصر و خاص

 .کندینم مداخله افراد حقوق در هستند،

 هرگونه یدبا هادولت که کندیم یحتصر یاسی،س و یمدن حقوق المللیینب یثاقم ۲ بند ۲۰ ماده ین،ا بر افزون

 خصومت یض،تبع محرک که یمذهب یا ینژاد ی،مل تنفر از یبترغ نوع »هر ینهمچن و جنگ« یبرا یغ»تبل

 هستند، یانب اشکال ینا ساختن عممنو به موظف قانون طبق هادولت اگرچه سازند. ممنوع را باشد« خشونت یا

 یدبا خود هایتمحدود ینا یان،ب یدآزا بر گسترده هاییتمحدود اعمال از یریجلوگ از یناناطم حصول یبرا

 سلسله از پس و کارشناسان توسط که – رباط اقدام برنامه المللی،ینب سطح در باشند. مشخص یمرزها یدارا

 -یدرس یبتصو به گرفت، صورت ملل سازمان بشر حقوق یعال یساریایکم دفتر توسط که ییهامشاوره

 یاسیس و یمدن حقوق المللیینب یثاقم ۲۰ ماده ۲ بند طبق که یامور با رابطه در را هاییییراهنما

    19کند.می همفرا گردندیم محسوب کنندهیکتحر

 

 

 و عقیده  های مشروع بر حق آزادی دینمحدودیت

المللی، اعمال هرگونه محدودیت بر حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و یا اختیار  قوانین و استانداردهای بین

ها  کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل بر بدون قید و شرط بودن این آزادیو تغییر دین و عقیده را ممنوع می

 20تایید کرده است. 

 

  -هایی  مورد اعمال محدودیت  -در برخی شرایط کامال مشخص  صرفا    -ابراز دین و عقیده اما ممکن است  

المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار  میثاق بین  ۱۹ماده    ۳های مجاز در بند  مشابه )اما نه یکسان( با محدودیت

های دینی یا  هایی را بر آزادی بیانالمللی حقوق مدنی و سیاسی، محدودیتمیثاق بین  ۱۸ماده    ۳گیرد. بند  

بینی ها توسط قانون پیش داند. اعمال محدودیت تنها در صورتی مجاز است که این محدودیتمجاز میعقیدتی 

شده و برای محافظت از امنیت، نظم، سالمت یا اخالق عمومی، یا حقوق اساسی و آزادی دیگران الزم باشند.  

ی از اجبار به اختیار  است، »آزادی سرپیچ  كه توسط كمیته حقوق بشر به تفصیل روشن شده  ۱۸طبق ماده  

باید    ۱۸ماده    ۳عالوه، کمیته حقوق بشر تاکید کرده است که بند  تواند محدود شود. بهیک دین یا عقیده« نمی 

میثاق  در  شده  تصریح  دالیل  از  خارج  دالیلی  به  محدودیت  هرگونه  اعمال  شود.  تفسیر  مضیق  شکلی  به 

غیرمجاز است. هرگونه محدودیتی باید مستقیما مرتبط و  المللی حقوق مدنی و سیاسی )مانند امنیت ملی(  بین

برای اهداف یا به  تر از همه، اعمال محدودیتمتناسب با نیازی باشد که در راستای آن اعمال شده است. مهم

 21آمیز ممنوع است. های تبعیض شیوه 

 

ات دینی، عمل به اصول  حق آزادی دین و عقیده شامل حق ابراز دین و عقیده به صورت عبادت، رعایت الزام

  – چه به نحو فردی یا جمعی، و چه به صورت عمومی و علنی و یا در فضای خصوصی    -دین و تعلیم  

عالوه، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرده است که حق آزادی دین و عقیده همچنین شامل  شود. بهمی

خود اظهار   ۲۲کمیته در تفسیر عمومی شماره    های تبلیغی است. اینآزادی آموزش و انتشار مطالب و فعالیت

های مذهبی کند: »آموزش و عمل به دین یا عقیده شامل اعمالی است که برای انجام امور اساسی گروهمی

]از جمله[ آزادی برای تاسیس مدارس دینی و آزادی تهیه و پخش متون یا نشریات   …شوند،کلیدی محسوب می

 22.مذهبی«
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گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی دین و عقیده تاکید کرده است که اصطالحات »دین« و »اعتقاد«  

های حقوق بشری محدود به پیروان ادیان و مذاهب و  باید به شکلی گسترده و گوناگون تفسیر شوند و حمایت 

شود. محتوای یک دین یا اعتقاد عقاید سنتی با خصائص نهادگونه یا دارای شریعت به سبک ادیان سنتی نمی

المللی، »آزادی از اجبار به داشتن یا پذیرفتن  بر اساس قوانین بین 23را باید خود پیروان آن دین تعریف کنند.

ها همچنین باید »تدابیر الزم را به  دولت 24گونه محدودیت قرار داد. توان مورد هیچیک دین یا عقیده« را نمی

های هویت برای بیان ویژگی  های اقلیت ب برای توانمند ساختن افراد متعلق به گروه منظور ایجاد شرایط مطلو

  25خویش و توسعه فرهنگ، زبان، دین، آداب و رسوم خود« اتخاذ کنند.
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 اهانت به ادیان 

و در برخی   -المللی حقوق مدنی و سیاسی )و همچنین سایر معاهدات حقوق بشری( از حقوق افراد میثاق بین 

ها، ادیان،  های انتزاعی، مانند ارزشکند، نه از حقوق موجودیتمحافظت می -ها و افراد ، حقوق گروهموارد

این میثاق تنها در صورتی اعمال محدودیت در استفاده از حق آزادی    ۱۹ماده    ۳ها یا نمادها. بند  عقاید، ایده

دیگران، برای حفاظت از امنیت ملی یا    دارد که این امر »برای احترام به حقوق و نیکنامیبیان را روا می

ها، عقاید یا  نظم عمومی، یا از سالمت یا اخالق عمومی« ضروری باشد، امری که شامل حمایت از ارزش

 .شودادیان به عنوان یک هدف مشروع نمی

 

« را به رسمیت نشناخته است و همچنین از منع هاافزون بر این، کمیته حقوق بشر مفهوم حفاظت از »ارزش

کند.  »توهین به ادیان« به عنوان دلیل قانونی کافی برای اعمال محدودیت بر استفاده از آزادی بیان حمایت نمی

 دارد: المللی حقوق مدنی و سیاسی، کمیته حقوق بشر اظهار میمربوط به میثاق بین  ۳۴در تفسیر عمومی شماره  

 

 با کفرگویی، به مربوط قوانین جمله از اعتقادی، هاینظام دیگر یا ادیان به احترام عدم ممنوعیت •

 ۲ بند در شده بینیپیش خاص شرایط در مگر نیست، سازگار سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق

   26.میثاق ۲۰ ماده

 

 نهادهای سایر گیریموضع هم و روندمی شماربه بشر حقوق کمیته پیشین رویه کنندهمنعکس هم بندها ینا

  27.کندمی تقویت را سازمان این بشر حقوق شورای ویژه به ملل، سازمان بشری حقوق

 

 المللیبین قوانین با عقاید و ادیان نمادها، از حفاظت ناسازگاری به نیز بشری حقوق المللیبین نهادهای سایر

 نژادپرستی، عقیده، و دین آزادی بیان، و عقیده آزادی مورد در ملل سازمان ویژه گزارشگران اند.کرده اشاره

 را کفرگویی و/یا دین« به »توهین منع قوانین بارها مربوطه، هاینارواداری و ستیزیبیگانه نژادی، تبعیض

 قرار اتکا مورد مخالفین و مذهبی هایاقلیت اذیت و آزار منظور به قوانین این که چرا اند؛کرده محکوم

 :مثال طور به گیرند.می

 

 ویژه )گزارشگر عقیده و بیان آزادی حق از حمایت و ارتقاء مورد در ملل سازمان ویژه گزارشگر •

 در افراد از محافظت منظور »به بیان آزادی حق هایمحدودیت كه است داشته اظهار بیان( آزادی

 ابربر در اعتقادی هاینظام از محافظت »برای نه و اندشده طراحی شان«حقوق مستقیم نقض برابر

  28.داخل« یا خارج از شده[ ]مطرح انتقادات

 نژادپرستی، مدرن انواع نیز و عقیده و دین آزادی با رابطه در ملل سازمان ویژه گزارشگران •

 در دین آزادی »حق که اندکرده تاکید مربوطه هایرواداری عدم و ستیزی بیگانه نژادی، تبعیض

 خودی به نه اما کند،می محافظت مربوطه جوامع جمعی حقوق از حدودی تا و فرد از اول درجه

 کرده تاکید اخیرا مذهب آزادی مورد در ملل سازمان ویژه گزارشگر  29.عقاید« و ادیان از خود

 رتمسخ یا انتقاد از مصون یعقیده یا دین یک داشتن حق شامل عقیده یا دین آزادی »حق که است

  30شود.نمی

 

اقدام رباط   بین  ۲۰۱۲برنامه  تعهدات حقوق بشری  رباط(، که در مورد ماهیت  در    هاالمللی دولت)برنامه 

همچنین  31زمینه منع حمایت از نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض، خصومت یا خشونت است،

دهد که چنین قوانینی با تعهدات شود. برنامه رباط نشان می»تاثیر منفی قوانین ضد کفرگویی« را متذکر می

کند که قوانین مربوط به توهین یها توصیه مالمللی حقوق بشری کشورها ناسازگارند و همچنین به دولتبین
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مندی از آزادی دین و عقیده و نیز بر آوری بر بهرهبه ادیان را لغو کنند، زیرا چنین قوانینی »تاثیر خفقان

  32.امکان گفتگوی سالم و بحث سازنده در مورد دین دارند«

 

منطقه بشری  حق  اسناد حقوق  از  استفاده  بر  محدودیت  اعمال  گونه  هیچ  نیز  منظور  ای  به  را  بیان  آزادی 

شایان اهمیت است که امروزه جنبشی نوظهور با تمرکز بر لغو   33دارند. جلوگیری از انتقاد از ادیان روا نمی

ها در کشورهای ها، دادگاهافزون بر این 34قوانین مرتبط با کفرگویی و منع توهین به ادیان در جریان است.

امر که آزادی انتقاد از ادیان دیگر، به عنوان شکلی از بیان مذهبی،  متعددی تصمیماتی به منظور تایید این  

  35اند.شود، اتخاذ کردهتوسط اصل آزادی دین و عقیده محافظت می

 

و بر اساس   ۱۹«، که توسط سازمان آرتیکل ۲۰۰۹، »اصول کمدن در زمینه آزادی بیان و برابری همچنین

المللی در مورد آزادی  رتبه سازمان ملل و کارشناسان بینتوسط گروهی از مقامات عالی  گرفتهمباحث شکل

  ها نباید انتقادات معطوف به یا بحثکند که »دولتبیان و برابری تهیه شده است، این اصل را برجسته می

کنند، مگر این که چنین  ها، یا ادیان یا نهادهای مذهبی را ممنوع  های خاص، عقاید یا ایدئولوژی درباره ایده

 36.اظهاراتی محرک تبعیض، خصومت یا خشونت باشند«

 

 

 ورزی و توهین مذهبی تمایز میان ترغیب به نفرت

احترامی به یک دین  بی خود اظهار داشته است که قوانینی که  ۳۴شماره  عمومی   کمیته حقوق بشر در تفسیر

های مذهبی و ، توهینادیاناز جمله قوانین درباره کفرگویی، اهانت به    -  کننداعتقادی را ممنوع مینظام  یا  

 المللی حقوق بشری سازگاری ندارند؛ مگر این که: با قوانین بین -جرایم دینی 

 

 تبعیض، خصومت یا خشونت باشند؛  عمالراستی دربردارنده منع تحریک به ابه •

 جمله از سیاسی و مدنی حقوق المللیبین ثاقمی مقررات سایر و ۱۹ ماده ۳ بند استانداردهای از  •

  37کنند. پیروی تبعیض، عدم بر ناظر مقررات

 

دشواری قابل شناسایی باشد یا به  ورزی ممکن است گاهی بهمرزهای میان توهین مذهبی و تحریک به نفرت

ماده    ۲سازد که مفهوم »تحریک« طبق بند  با این حال، برنامه رباط روشن می 38راحتی »تار و مبهم« شود. 

المللی حقوق مدنی و سیاسی به طور خاص هدف خاص سخنران )سخن در اینجا دربردارنده میثاق بین  ۲۰

تبعیض  اقدامات  به  بیان است( برای ترغیب  یا یا خشونت  تمام اشکال  به دلیل دین  افرادی را که  آمیز علیه 

الوقوع بودن آن را در هر  اند، و همچنین احتمال به وقوع پیوستن آسیب و قریبقایدشان هدف قرار گرفتهع

گیرد. بنابراین احساسات شخصی افرادی که از بیان رنجیده یا مورد توهین واقع موقعیت خاص در نظر می

این جهت است شده به  این مسئله  با عناصر اصلی عمل تحریک نیست.  اینجا بر    اند مرتبط  که تمرکز در 

جلوگیری از اقدامات مضر خاصی است که ممکن است توسط گفتار تحریک شود و همچنین بر مقصر بودن  

و به ویژه توانایی او در تاثیرگذاری    -گیری این نتایج. بنابراین، هدف و موقعیت سخنران  سخنران در شکل

 .دارد بیشترین اهمیت را -بر مخاطبان برای اخذ اقدامات مضر 

 

المللی حقوق مدنی و سیاسی،  میثاق بین   ۲۰ماده    ۲کند که طبق بند  عالوه بر این، برنامه رباط تصریح می 

های دولتی باید متناسب با این گونه اشکال تحریک و تشویق باشد. این یعنی اقدامات محدودکننده آزادی واکنش

کنند  هایی که اعمال محدودیت نمیو در ابتدا از روشعنوان آخرین چاره در نظر گرفته شوند  باید به  فقط  بیان

المللی حقوق مدنی و سیاسی، کشورها را ملزم به ممنوع  میثاق بین  ۲۰ماده    ۲استفاده شود. از آنجا که بند  
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ای از مقررات، از جمله قوانین مدنی، اداری ها باید مجموعهکند، دولتانگاری آن میکردن تحریک و نه جرم

های کیفری باید تنها به شدیدترین اشکال  رات را برای پاسخگویی به آن اعمال کنند. اعمال مجازاتو سایر مقر 

هایی »باید به عنوان آخرین راه چاره که تنها در شرایط کامالً  تحریک محدود شوند. این یعنی چنین مجازات

یعنی آن گاه که هیچ روش دیگری برای تضمین حمایت کافی حقوق   راستای منافع قابل توجیه،  فردی در 

خارج    تنبیهیای از اقدامات غیر عالوه بر این، الزم است که مجموعه 39شود، اعمال شوند«.عمومی یافت نمی

تواند در مقابله آور میویژه که ابزارهای کمتر محدودیتقوانین کیفری مورد توجه قرار گیرد، به  از چارچوب

 .با تبعیض و عدم رواداری، کارآمدتر باشد

 

ای از اقدامات سیاسی ایجابی را  شورای حقوق بشر سازمان ملل، مجموعه  ۱۶/۱۸نامه  برنامه رباط و قطع

توصیف کرده است که کشورها باید به منظور ایجاد فضایی که در آن حقوق آزادی بیان و آزادی دین و عقیده 

های آموزشی و  گیرانه، نظیر فعالیتیابد، اجرا کنند. این مجموعه اقدامات شامل اقدامات پیش فرصت رشد می

دهد که حقوق  نیز اقدامات واكنشی از قبیل موضع گرفتن علنی علیه حوادث ناروادارانه است. این نشان می

بین تلقی میبشر  قبال حقوق بشر  بالقوه در  کند. ماهیت استثنایی المللی عدم رواداری مذهبی را یک خطر 

به این معنا نیست که کشورها مکلف به واکنش در برابر وقوع حوادث   های مجاز بر حق آزادی بیانمحدودیت

ی برنامه رباط این است که بهترین و مؤثرترین روش جلوگیری از  مایهرواداری مذهبی نیستند. بلکه جانعدم

 .به این گونه اقدامات، نه سانسور، بلکه گفتگوی آزادانه است خشونت و تبعیض، تحریک

 

بینبنابراین، بر اسا بیان، حتی دیدگاهس استانداردهای  ناظر بر آزادی  افراطی در زمینه مسائل  المللی  های 

هایی که پیشتر شرح داده  ها بر اساس شاخصمذهبی نیز مستحق محافظت هستند مگر این که محدود کردن آن

لیه برای محافظت  مثابه روش اوشد الزم باشد. »حصول اطمینان و محافظت از گفتگوی علنی و عمومی باید به

های بنیادین و غیرقابل انکار، از جمله اصل آزادی بیان و دین، و در عین حال برای محافظت از  از ارزش

جامعه و افراد در برابر تبعیض در نظر گرفته شود. تنها انتشار یا اظهار آن دسته از عقایدی جایز نیست که  

ورزی ا که چنین اشکال بیانی موجب برانگیختن نفرتاساسا با یک رژیم دموکراتیک ناسازگاری دارند، چر 

  40«.شوندمیاالصول ممنوع است، که علی

 

 

 و تحلیل اصالحات الحاقی  تجزیه

 مکرر ۴۹۹شرح ماده 
 

 علم با یا جامعه در خشونت« و »تفرقه ایجاد نیت با که کس هر که کندمی اظهار ، 41مکرر ۴۹۹ ماده طبق

 هایقومیت و اسالمی مذاهب قانونی، ادیان به شد، خواهد خشونت« و »تفرقه موجب رفتارش که این به

 منجر صورت در شده درنظرگرفته هایمجازات شد. خواهد سنگین هایمجازات متحمل ،کند «»اهانت ایرانی

 چهچنان است. نقد جریمه و/یا سال پنج تا دو از حبس حکم تفرقه«، یا »خشونت به قانونیغیر رفتار شدن

 دو تا ماه شش از حبس به است ممکن هامجازات این نشود، «تفرقه و »خشونت به منجر ارتکابی توهین«»

 کنار ماده این دمفا از شوند،می حدی هایمجازات مشمول که رفتارهایی شوند. تبدیل نقدی جریمه و/یا سال

 .اندشده گذاشته

 

 باال )به بیان آزادی حق هایمحدودیت به مربوط گانهسه آزمون چارچوب در مکرر ۴۹۹ ماده مفاد بررسی

 .ندارد مطابقت مذکور آزمون الزامات با ماده این که دهدمی نشان ۱۹آرتیکل سازمان توسط کنید( رجوع
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 تطابق با اصل قانونی بودن 
 

 کلیه که کندمی ایجاب بودن قانونی اصل است. مغایر بودن قانونی اصل با مکرر ۴۹۹ ماده که این نخست

 که سازندمی قادر را افراد و برخوردارند دقت و شفافیت از که کنند پیروی مشخصی استانداردهای از قوانین

 تفسیر قابلیت كه نامشخص كاربرد منهدا با مبهم قوانین کنند. بینیپیش قانون اساس بر را خود رفتار عواقب

 برای نامشروع هاییمحدودیت رو، همین از و سازندنمی برآورده را استاندارد این دارند، موسع دح از بیش

 .شوندمی محسوب بیان آزادی اصل

 

 دامنه بسط برای مقامات به گسترده اختیاراتی رو این از و کندمی استفاده پرابهام زبانی از مکرر ۴۹۹ ماده

ً  »اهانت« از منظور که نیست روشن نمونه، برای بخشد.می دانندمی صالح که رفتاری هر به آن  چیست؟ دقیقا

 هاپرسش این پاسخ است؟ شده »تفرقه« ایجاد یا »توهین« مرتکب فرد یک عملی چه دقیقا انجام صورت در

 افراد که هستند مبهم قدری به اتاصطالح این کند.می فراهم را دیگر متعدد هایپرسش طرح زمینه خود

 امر این بلکه خیر. یا شوندمی جرمی مرتکب مقررات این طبق آیا که کنند حاصل اطمینان پیش از توانندنمی

 شد. خواهد مشخص واقعه وقوع از پس و قضایی، و انتظامی مقامات شخصی ارزیابی اساس بر فقط

 

 ناقص عمیقا مقررات از اییمجموعه به »توهین« تعریف در اییکنندهنگران شکل به ماده ۱ شماره تبصره

 در و دهندنمی ارائه »توهین« از تعریفی گونههیچ خود قوانین این دهد.می ارجاع اسالمی مجازات قانون در

 مثال برای :کنندمی وضع بیان آزادی قح بر غیرقانونی هایمحدودیت المللیبین استانداردهای و قوانین نقض

 امام به »توهین اسالم«، مقدسات به »توهین موسع و مبهم شکلی به که ۶۰۹ و ۶۰۸ ،۵۱۴ ،۵۱۳ مواد

 مقامات به توهین و رکیک« الفاظ استعمال طریق از افراد به »توهین اسالمی«، جمهوری رهبر و خمینی

 . دهندمی قرار انگاریجرم مورد را وزرا و قضاییه قوه رییس جمهور، رییس جمله از کشور

 

 به منجر قضایی، حتی یا انتظامی مقامات به اختیاراتی چنین واگذاری كه است معتقد ۱۹ آرتیکل سازمان

 از مندیبهره امکان و بیان آزادی بر سترگی تاثیر امر این شد. خواهد ضابطهبی و خودسرانه احکام صدور

 داشت. خواهد ایران در مردم برای ضابطهبی فتارر و هراس از عاری زندگی یک

 

 

 هدف مشترک 
 

 برابر در محافظت از عقاید و مذاهب، ادیان، المللی،بین قوانین اساس بر شد، اشاره پیشتر که گونه همان

 هادولت سیاسی، و مدنی حقوق المللیبین میثاق از ۱۹ ماده ۳ بند طبق نیستند. مندبهره توهین و کالمی حمالت

 برابر در اعتقادی هاینظام و ادیان حفظ قصد به بیان آزادی حق بر محدودیت اعمال به مجاز قانونی لحاظ از

 عقیده یا دین یک پیروان از محافظت هدف با توانندنمی همچنین هادولت نیستند. افترا و توهین بحث، انتقاد،

 قوانین طبق مکرر ۴۹۹ ماده نحو، بدین دهند. گسترش را بیان آزادی هایدیتمحدو افترا، و توهین برابر در

 .گرددمی محسوب غیرقانونی بشری حقوق المللیبین

 

 تنها کنندمی ممنوع را اعتقادی نظام یا دین یک به احترامیبی که قوانینی ،۳۴ شماره عمومی تفسیر اساس بر

 خشونت یا خصومت تبعیض، به تحریک از حقیقتا که دارند سازگاری بیان آزادی استانداردهای با صورتی در

 میثاق مقررات سایر و ۱۹ ماده ۳ بند استانداردهای با تطابق در باید همچنین هاممنوعیت این کنند. ممانعت

  42باشند. تبعیض عدم با مرتبط مقررات جمله از سیاسی، و مدنی حقوق المللیبین
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 به ایاشاره هیچ بیان آزادی بر ممنوعیت اعمال در اما کند،می اشاره »خشونت« به مکرر ۴۹۹ ماده هرچند

 را گرفته قرار هدف گروه یک علیه آمیزیتبعیض نفرت یا خشونت خصومت، تبعیض، به تحریک و ترغیب

 مورد بیان مخاطبان که کندنمی بیان همچنین ماده این است. المللیبین قوانین با تضاد در امر ینا .ندارد

 استانداردهای شوند. تحریک گرفته قرار هدف گروه علیه زاآسیب اعمال ارتکاب به نسبت باید ممنوعیت

 به نفرت از داریطرف است الزم ممنوعیت، اعمال یافتن ضرورت برای که است آن از حاکی المللیبین

 خصومت الوقوع،قریب خشونت جمله از ممنوعه، نتایج حصول از باالیی احتمال که برسد شدت از ایآستانه

 .باشد برداشته در تبعیض، یا

 

 دادن قرار هدف برای را مقامات قدرت مکرر، ۴۹۹ ماده اینکه از را خود نگرانی ۱۹ آرتیکل سازمان

 که اشبندیعبارت رغمعلی مکرر ۴۹۹ ماده ،این بر افزون کند.می ازابر دهدمی افزایش مخالف نظرات

 گونههیچ درواقع باشد، اتنیکی و مذهبی هایاقلیت به متعلق افراد برای محافظتی نقشی مدعی است ممکن

 هابازنمایی همچنین و بشر حقوق نقض موارد و مندنظام تبعیض معرض در که هااقلیت این برای محافظتی

 نهادها دیگر و حکومتی نهادهای سوی از حتی مواقع برخی در تحقیرآمیز، و ایکلیشه هایصویرسازیت و

 فضای مذکور یماده آن، جای به کند.نمی عرضه هستند، غیرحکومتی عوامل همچنین و عمومی عرصه در

 این که دارد یاربس احتمال واقع در کرد. خواهد تنگ پیش از بیش را کشور در بیان آزادی محدود پیش از

 علنی اعتراض برای جمله از خود بشر حقوق از که شود استفاده اتنیکی هایگروه به متعلق افراد علیه ماده

 کنند.می استفاده شانفرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق طورهمین و شانسیاسی و مدنی حقوق نقض درباره

 

 

 

 تطابق با اصل ضرورت و تناسب 
 

 دارند، قرار تناسب و ضرورت اصل با مغایرت در مکرر ۴۹۹ ماده توسط شده مطرح هایممنوعیت نهایتا،

 . ندارند تناسب ادعایشان مورد مزایای با و کنندمی محدود گسترده صورتی به را بیان آزادی زیرا

 

 اقلیت بمذاه و ادیان به معتقدان حقوق نقض موجب هاممنوعیت این که کندمی تأکید مجددا ۱۹آرتیکل سازمان

 قانونی پیگرد از هراس ایجاد به منجر است ممکن که چرا شوند؛می ناباورخدا/دین و غیرمؤمن افراد نیز و

 شانبرگزیده اختیار به یعقیده از متفاوت ایعقیده یا دین پذیرش به را گروهی یا شخص عمل در و/یا شوند،

 عقیده و دین وجدان، فکر، آزادی حقوق تضمین به طمربو تعهدات با هاممنوعیت این نتیجه، در کنند. وادار

 .دارد مغایرت

 

 جرم گیرندمی قرار بیان آزادی حق از مشروع استفاده ذیل كه را اموری تنها نه مکرر ۴۹۹ ماده عالوه،به

 ۲ از حبس از عبارتند هامجازات این سازد:می روروبه نیز سختی هایمجازات با را هاآن بلكه كند،می تلقی

 مشدده عوامل دربردارنده ارتکابی »توهین« چهچنان لایر، میلیون ۱۸۰ تا ۸۰ از نقدی جریمه و/یا سال ۵ تا

 تا ۵ حبس به و یابند شدت درجه یک است ممکن هامجازات این باشد، مکرر ۴۹۹ ماده تبصره در مذکور

 .شوند تبدیل لایر میلیون ۳۸۰ تا ۱۸۰ نقدی جریمه یا و سال ۱۰

 

 مجازات اعمال اند،گفته بشری حقوق المللیبین نهادهای که همانگونه که سازدمی خاطرنشان ۱۹ آرتیکل سازمان

 و استثنایی« »شرایط در تنها عمومی منافع مسائل درباره بحث یا سیاسی گفتار به مربوط جرائم برای زندان

 به تحریک یا زا«نفرت »سخنان مورد در مثال اند،دیده آسیب جدی طور به اساسی حقوق سایر که که زمانی

 یا تعلیقی حبس هایمجازات مورد در همچنین اصل این 43است. سازگار بیان آزادی استانداردهای با خشونت

  44.شودمی اعمال نیز مشروط
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 صورت یافتهسازمان هایگروه توسط »اهانت« كه مواردی در شدهتعیین هایمجازات بررسی مورد ماده

 های»گروه یا یافته«سازمان »جرائم از حقوقی تعریف هیچ که حالی در بخشد؛می شدت را باشد، گرفته

 ایگسترده اختیارات مقامات قانونی، دقیق تعریف فقدان علت به ندارد. وجود ایران قانون در یافته«سازمان

 طور به بلكه كنند، حكومم بیان آزادی حق از مشروع استفاده جرم به را افراد تنها نه تا داشت خواهند

 مقامات به طرح این توسط که اختیاراتی دهند. افزایش را افراد علیه شدهبینیپیش هایمجازات خودسرانه

 این شود. تشکل و تجمع آزادی بر حق علیه حمالت تشدید به منجر است ممکن همچنین شود،می اعطا قضایی

 مجرمانه های»گروه عنوان به است ممکن قانونی و یزآممسالمت هایگروه و تجمعات که است جهت آن از

 احتماالً  دولت کارمندان برای ترسنگین هایمجازات گرفتن نظر در این، بر عالوه شوند. شناخته یافته«سازمان

 .کندمی خودسانسوری سطح افزایش به ناچار را گروه این

 

ً  مذکور طرح كه است نگران همچنین ۱۹ آرتیکل سازمان  انگاریجرم بیان که انتشار هایشیوه تمامی تقریبا

 هایسخنرانی شامل هاشیوه این کند.می محسوب جرم مشدده عوامل از را شود،می اظهار هاآن طریق از شده

 هایسال طی است. ماعیاجت هایشبکه در جمله از اینترنت، در انتشار و سنتی هایرسانه در انتشار عمومی،

 موارد به منجر اند،شده تلقی آمیز«»توهین مقامات توسط که اجتماعی هایشبکه در مطالبی انتشار اخیر،

 استانداردهای و قوانین با آشکار تناقض در ) اعدام مجازات صدور موارد برخی در و - دستگیری متعدد

  45.است شده (المللیبین

 

 از آنالین بیان بر بیشتر هایمحدودیت اعمال هدف با حکومت فزاینده هایتالش به توجه با هانگرانی این

 بررسی، تحت و موجود قوانین سایر همچنین و تلگرام،  و 46توییتر مانند هاییشبکه کردن فیلتر طریق از جمله

 دهیسامان طرح و  48شخصی، هایداده از حفاظت و صیانت الیحه 47ای،رایانه جرایم قانون مانند

 طرح و هاداده از صیانت )الیحه قانونی هایطرح و قوانین این یابند.می شدت اجتماعی هایرسانپیام

 خصوصی حریم برای جدی تهدیدهای است( بررسی دست در همچنان 49اجتماعی هایرسانپیام دهیسامان

 هایمحدودیت از که آورندمی فراهم را یکاربران شناسایی برای مناسبی زمینه و گردند،می محسوب آنالین

 با ای،رایانه جرایم قانون ۱۰ ماده کنند.نمی پیروی کشور در بیان آزادی بر شده اعمال غیرمشروع

 مقامات دسترسی مانع که نحویبه هاداده کدگذاری و/یا عبور، رمز تعویض ها،داده سازی»مخفی انگاریجرم

 کند.می انگاریجرم نیز را رمزگذاری عمال شود«، ارتباطی یهاسیستم و رایانه ها،داده به

 

 

 ر تحریک بهای اقلیت در برا محافظت ادعایی از گروه

 هاهگرو و افراد از محافظت برای تالش ادعای صراحتا اسالمی مجازات قانون به الحاقی اصالحات که هرچند

 ادیان» به »توهین« از ناشی اجتماعی خطرات به مذکور طرح یاشاره اما ،کندنمی زانفرت بیانات مقابل در

 سخنان کردن محدود که کند ایجاد را تصور این است ممکن مکرر، ۴۹۹ ماده بندیاصطالح و ،«هاقومیت و

 و حقوقی کمیسیون گزارش باشد. شده استفاده جدید مواد معرفی برای توجیهی عنوان به است ممکن زانفرت

 است شده اظهار گزارش این در است. عاهاییدا چنین از حاکی نیز طرح اولیه نویسپیش مورد در ضاییق

  50مذهبی« و قومی تنفر نژادی، تبعیض با »مبارزه عنوان با طرحی و طرح این بین همپوشانی دلیل به که

 از ایمکاتبه به پاسخ در و ۲۰۲۱ سال ژانویه در ایران مقامات همچنین اند.شده تلفیق طرح دو این نهایتا

 بودند، گرویده مسیحیت به که فردی ۲۴ پرونده درباره ملل سازمان ویژه گزارشگران از تعدادی سوی

 مورد طرح پاسخ، این در ساختند. مطرح مذکور طرح «محافظتی» نقش با رابطه در تریصریح ادعاهای
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 کشور در را عقیده و مذهب آزادی حق از افظتمح که گرفت قرار ارجاع مورد قانونی سندی عنوانبه گفتگو

  51.کندمی تقویت

 

 از حمایت برای قدمی هیچ مکرر ۴۹۹ ماده کند.می انکار را ادعاهایی چنین قویا ۱۹ آرتیکل سازمان

 با مقابله برای یا و هستند، روبرو بشر حقوق نقض و مندنظام تبعیض با که مذهبی، و اتنیکی هایگروه

 عمومی عرصه در گاه و شودمی انجام دولتی نهادهای دست به گاه )که هاآن از ایکلیشه و آمیزتوهین تصاویر

 و مدنی حقوق المللیبین میثاق ۲۰ ماده ۲ بند از نه ماده ینا است. داشتهنبر غیردولتی( عوامل دست به و

 بیان آزادی برای مجاز رراتمق از بلکه سازد،می منعكس را آن اصلی عناصر نه و كندمی پیروی سیاسی

 رود:می فراتر آن مفاد در

 

تبعیض  • نفرت  به  توهین   ۴۹۹ماده    آمیز:ترغیب  احتماال  بیان  هرگونه  جرممکرر  را  انگاری  آمیز 

آمیز کرده باشد.  بدون این که الزم باشد بیان مورد نظر به راستی تحریک به نفرت تبعیض   کندمی

آمیز را علیه گروه ای از بیان است که علنا تالش دارد نفرت تبعیض تحریک به نفرت متضمن نحوه

ف  هدف قرار گرفته تشویق کند. بنابراین تمرکز اصولی باید به جای تاثیر احساسی بیان بر گروه هد

 زا، بر وضعیت احساسی مخاطبان آن بیان در ارتباط با گروه هدف مذکور باشد. گفتار نفرت

مکرر، بدون نام   ۴۹۹  ماده  های تحت حمایت تعریف شده باشد:واسطه ویژگی گروه مورد هدف به •

گروه از  آنبردن  ممنوعه  بیان  که  قرار میهایی  هدف  را  ویژگیها  یا  این    هایدهد  تحت حمایت 

»قومیت گروه و  »ادیان«  به  صرفا  انتزاعیها،  اشکال  در  کلیه  ها«  درج  عدم  دارد.  اشاره  شان 

 -المللی حقوق بشری  خصوصیات تحت حمایت ذیل مقررات مربوط به عدم تبعیض در قوانین بین 

پناهندگی، ع یا وضعیت  قاید نظیر نژاد، زبان، جنسیت، هویت جنسیتی، گرایش جنسی، مهاجرت 

یا سایر عقاید و داشتن معلولیت   هایی با ایی است که در ایران افراد و گروهزمینهدر پیش  -سیاسی 

آی و مهاجران و پناهندگان از افغانستان، طی  کیوتیبیجیهای تحت حمایت، از جمله جامعه ال ویژگی

حقیقت، مقامات ایران خود همواره اند. در  پراکنانه بودهمند هدف بیان نفرتهای گذشته به نحو نظام دهه 

ال پراکنانه و خشونتدر صف مقدم نشر گفتار نفرت داشتهکیوتیبیجیانگیز علیه جامعه  اند.  آی قرار 

های تحت کنترل یا حمایت حکومتی اغلب افراد متعلق  ها و مطالب رسمی منتشر شده توسط رسانهبیانیه

صفت« و »بیمار« وصف کرده و نفرت  ق«، »فاسد«، »حیواناخالآی را »بیکیوتیبیجیبه جامعه ال

 52کنند.می و خشونت علیه این جامعه را ترویج و توجیه

 

 بلکه کند،می مطرح انتزاعی مفاهیمی قالب در صرفا را قومیت« و »دین تنها نه مذکور الیحه این، بر افزون

 قانون ۱۳ ماده طبق سازد.می محدود کشور، سیاسا قانون در مصرح ادیان به صرفا با را ادیان دامنه عمد به

 بسیاری پیروان امر این هستند شده شناخته مذهبی هایاقلیت تنها مسیحی و یهودی ،زرتشتی »ایرانیان اساسی،

 .است ساخته محروم الزم قانونی هایحمایت از را دیگر عقاید و مذاهب ادیان، از

 

 مداوم و گسترده تبعیض وجود به توجه با قانون، در شده شناخته رسمیتبه ادیان به گذارانقانون صریح اشاره

 ناخداباوران و دراویش مندائیان، یارسان، بهائیان، نظیر اعتقادی و مذهبی اقلیت هایگروه به متعلق افراد علیه

 هاییگروه علیه پراکنیرتنف سیاست فعاالنه ایران مقامات واقع، در گیرد.می خود به نیز تهدیدآمیزتری شکل

 هایرسانه و دولتی مقامات توسط مندنظام نحو به بهائیان اند.گرفته پیش در را دراویش و یارسان بهائیان، مانند

 »منحرف« و فاسد« اخالقی لحاظ »از مانند«، »فرقه انگیز«،فتنه ای»فرقه عنوان به حکومت نزدیک

 اند.گشته متهم غرب دهیسازمان تحت اسالمی جمهوری علیه زیپرداتوطئه و »جاسوسی« به و شده توصیف
53 
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برخی از این اصطالحات بنیادین در اصول کمدن مورد   تحریک به خشونت، خصومت یا تبعیض: •

زا علیه  مکرر تحریک مخاطب بیان به ارتکاب اعمال آسیب   ۴۹۹ماده   54اند.تشریح قرار گرفته

المللی داند. حال آن که طبق استانداردهای بین گروه هدف را برای ممنوع کردن آن ضروری نمی 

ای از شدت دست  برای ضرورت یافتن ممنوعیت یک بیان، الزم است که حمایت از نفرت به آستانه

الوقوع، خصومت یا تبعیض ای ممنوعه، یعنی خشونت قریبجر به نتیجهیابد که به احتمال بسیار من

 شود. 

 

بخشی است که در زیر  تعیین این که آیا آستانه شدت تامین شده است، ملزوم استفاده از آزمون شش

 آورده شده: 

آمیز به تبعیض پراکنی ای به تحریک به نفرتمکرر نه تنها اشاره  ۴۹۹ماده  )عنصر روانی( قصد: •

ایی در رابطه با عنصر روانی الزم  کند، بلکه فاقد هرگونه مقررهعنوان شرط ممنوع کردن بیان نمی

هایی که برای  داشتن افراد از حیث کیفری است. با توجه به ماهیت جدی مجازاتبرای مسئول نگاه 

الزم است وجود نیت    ی بیان در این طرح در نظر گرفته شده، استفاده از حقی اساسی یعنی آزاد

به نفرت   نتیجه تحریک آسیب  -مشخص تحریک  بنابراین    -هایی مشخص  و در  شود.  نشان داده 

آمیز، یا قصد هدف قرار دادن گروه خاصی  ضرورت دارد قصد فرد برای تحریک به نفرت تبعیض

که عمل او  ها )برای مثال دین و نژاد( و نیز آگاهی از این  آنهای تحت حمایت  بر اساس ویژگی

 ای ممنوعه )خشونت، خصومت یا تبعیض( در پی خواهد داشت، به شهود برسد. احتماال نتیجه

 

دارد که باید   انگاری اشکال بیان وجودای باال برای ممنوع کردن و جرمکند که آستانهبرنامه رباط تصریح می

 کند:می  برای تعیین این آستانه پیشنهادبر اساس قوانین دقیق و محدود مشخص شود. این برنامه شش معیار را  
55 

 

ویژه هرگونه سابقه و به  -بر اساس این معیار وجود تعارض و نزاع در جامعه    زمینه بیان،پیش •

ای در  و همچنین وضعیت قانونی، سیاسی و رسانه -شده علیه گروه هدف خشونت یا تبعیض نهادین

 شود؛ نظر گرفته می

 یت، اقتدار و اعتبار و یا میزان تاثیرگذاری او بر مخاطبان؛ به ویژه موقع هویت گوینده، •

)چنان چه در باال   قصد تبلیغ به نفرت که به آستانه تحریک به خشونت، خصومت یا تبعیض •

 توضیح داده شد(؛ 

شامل آنچه به بیان درآمده، شکل و لحن بیان، و نیز فهم مخاطب از آن، به    محتوا یا شکل بیان، •

 ویژه در مواردی که تحریک غیرمستقیم باشد؛ 

 از جمله میزان عمومی بودن و دامنه بیان موردنظر؛ و ابعاد بیان،  •

 .الوقوع بودن تحریک به خشونت، خصومت یا تبعیضاحتمال و قریب •

 

 که آنجایی از را انگاریجرم سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق ۲۰ دهما ۲ بند که است اهمیت شایان

 شدت آستانه و خشونت به تحریک که مواردی در حال، این با کند.نمی الزامی شودمی محسوب شدید عقوبتی

 .ندباش توجیه قابل است ممکن متناسب کیفری هایمجازات باشد، شده اثبات باال در شده داده شرح قسمتی شش

 

 را بیان آزادی حق که مکرر ۴۹۹ ماده جای به که خواهدمی ایران حکومت مقامات از ۱۹آرتیکل سازمان

 از وسیعی یگستره از حفاظت آن هدف که کنند تصویب قوانینی کند،می محدود المللیبین قوانین با مغایر

 برابر در سیاسی و مدنی حقوق المللیبین میثاق ۲۶ و (۱)۲ ماده تحت شده شناخته رسمیتبه هایویژگی

 باشد. تبعیض یا خشونت نفرت، به تشویق
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 مکرر  ۵۰۰تحلیل ماده 

 هایشیوه از استفاده و آن مانند یا جمعیت گروه، فرقه، قالب در کس »هر که داردمی اظهار 56مکرر ۵۰۰ ماده

 مشمول وی رفتار چنانچه گردد، زیر اقدامات مرتکب مجازی یا واقعی فضای در روانی القائات و ذهن کنترل

 جهدر اجتماعی حقوق از محرومیت و مجازات دو این از یکی یا پنج درجه نقدی جزای و حبس به نباشد، حد

 انحرافی تبلیغی یا و آموزشی فعالیت »هرگونه شامل 57جمله از ممنوعه رفتارهای این گردد.« می محکوم پنج

 و دینی های حوزه در کذب و واهی ادعاهای طرح مانند طرقی از اسالم مقدس شرع به مخل یا و مغایر

 .شوندمی السالم(« )علیهم اطهار ائمه ای پیامبران با ارتباط یا و امامت یا نبوت الوهیت، ادعای قبیل از مذهبی

 

 و خودسرانه نقض از شدیدتری و بیشتر صور وقوع به منجر مفاد این دارد باور ۱۹ آرتیکل سازمان

 تربیتی هایفعالیت شد، اشاره پیشتر چه چنان شد. خواهد قانون واسطهبه عقیده و دین آزادی حق غیرقانونی

 یا بودن جعلی تعیین )که مذهبی واقع« »خالف ادعاهای طرح نظیر - یمذهب بیان اشکال سایر و تبلیغی یا

 همگی - پیامبران با ارتباط ادعای نیز و نبوت، یا الوهیت ادعای هاست(،دولت نه و افراد عهده به هاآن نبودن

 .اندشده تضمین عقیده و دین آزادی و بیان آزادی حقوق تحت

 

 یا اسالم با رفتاری چنین تداخل یا تناقض صرف سیاسی، و مدنی حقوق المللیبین میثاق ۱۸ ماده ۳ بند طبق

 تصریح بشر حقوق کمیته شود. تلقی آن بیان بر محدودیت اعمال برای مجاز دلیل تواندنمی دولت، رسمی دین

 کشور یک مردم اکثریت که واقعیت این یا رسمی، مذهب عنوان به دین یک شناختن رسمیت به که است کرده

 سایر پیروان علیه تبعیض اعمال یا دیگران، حقوق نقض به منجر نباید کنند،می پیروی مشخص دین یک از

 تناقض در المللیبین بشری حقوق قوانین با مکرر، ۵۰۰ ماده مفاد بنابراین، 58شود. ناباورانخدا/دین یا ادیان

 . دارد قرار

 

 اعتقادی و دینی اقلیت هایگروه حقوق دیگر، هایروهگ از بیش الحاقات، این که دارد تأکید ۱۹ آرتیکل سازمان

 تبعیض با عمل در چه و قانونی لحاظ به چه كه ناباوران،خدا/دین و اسالم در مخالف عقاید صاحبان نیز و

 کامل طور به ایران اساسی قانون شد، داده توضیح پیشتر چه چنان دهد. قرار نقض مورد را هستند، روبرو

 در است، شده اعالم کشور رسمی مذهب شیعی اسالم ایران، در کند.نمی تضمین را یدهعق و دین آزادی حق

 مقامات به امر این .اندشده شناخته رسمیت به 59زرتشت دین و مسیحیت یهودیت، - دیگر دین سه تنها که حالی

 دهند. قرار قانونی پیگرد تحت عقیده، و دین آزادی حق از شاناستفاده صرف به را افراد تا است داده اجازه

 است. گرفته صورت ملی امنیت از محافظت عنوان تحت افراد این قضایی تعقیب موارد بیشترین تاکنون،

 دین آزادی حق از استفاده دلیل به اشخاص دادن قرار یبتعق تحت برای بیشتری امکان مقامات به الحاقی مواد

 .بخشدمی عقیده و

 

 در بهاییان گذشته، دهه چندین طی است. انگیزهراس یبهائ دین پیروان برای ویژه به مکرر ۵۰۰ ماده متن

 ،خودسرانه هایاعدام قهری، هایناپدیدسازی و کیفری تعقیب جمله از سرکوب و خشونت اشکال هدف ایران

 مقامات مکرر امتناع دلیل به حمالت این 60.اندگرفته قرار شانمذهبی اماکن تخریب نیز و فراقانونی و شتابزده

 »جناح یک عنوان تحت آن بندیطبقه با همچنین و دین یک عنوان به بهائی آیین شناختن رسمیت به از کشور

 تحت خود مذهبی اعتقادات اساس بر که یبهائیان از بسیاری 61.است شده تسهیل مضر »فرقه« و سیاسی«

 گروه یک در »عضویت و نظام« علیه »تبلیغ قبیل از اتهاماتی با و بهائی دین تبلیغ به گیرند،می قرار تعقیب

 را  بهائی دین چگونه ایران مقامات دهد می نشان که ای،سابقه چنین به توجه با 62.شوندمی متهم غیرقانونی«
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 در که تبلیغاتی های»فعالیت انگاریجرم رودمی انتظار کنند،می قلمداد ملی امنیت و اسالم برای تهدیدی

 برای افزونی قانونی ابزارهای مکرر، ۵۰۰ ماده توسط گیرد« قرار اسالم مقدس شرع با تداخل یا تناقض

  63 کند. اعطا ایران حکومت به بهائیان بشر حقوق نفی

 

 خارج با ماده این موضوع هایگروه »ارتباط وجود صورت در كه مکرر، ۵۰۰ ماده تبصره این، بر عالوه

 احتماالً  دهد،می افزایش درجه یک را مجازات تشکیالتی«، هایهدایت یا حمایت دریافت برای كشور از

 محمدسیدعلی آرامگاه وجود دلیل به که روست آن از مسئله این بخشد.می شدت را بهائیان برای موجود خطرات

 .شوندمی متهم اسرائیل« با ارتباط و »همکاری به اغلب بهائیان حیفا، در باب

 

 نتیجه در رودمی آن بیم که هستند آزار و تعقیب تحت هایگروه دیگر از مسیحیت به دهندگانکیش تغییر

 قانون طبق ارتداد که حالی در د.شون مواجه سرکوب از شدیدتری مراتب با مجازات قانون به جدید الحاقات

 قانونی اصل با تناقض در اساسی قانون ۱۶۷ ماده است، نشده شناخته کیفری جرم عنوانبه اسالمی مجازات

 به است، مبهم یا ساکت ایمسأله در قانون که مواقعی در تا دهدمی اجازه قضات به هامجازات و جرایم بودن

 هایپرونده در که کندمی اظهار مشخصا اسالمی مجازات قانون  ۲۲۰ دهما کنند. رجوع شرعی غیررسمی منابع

 کنند. عمل اساسی قانون ۱۶۷ ماده طبق باید قضات ،اندنشده تصریح قانون این طبق که حدود جرائم به مربوط

 مسأله این هرچند کنند، صادر اعدام حکم ارتداد، »جرم« برای تا دهدمی اجازه قضایی مقامات به عمال امر این

 علیه »تبلیغ نظیر ملی امنیت با مرتبط مواد از اییفزاینده نحو به مقامات عمل، در است. نشده تصریح قانون در

 مسیحیت به گروندگان دادن قرار تعقیب تحت منظوربه غیرقانونی« و دشمن هایگروه در »عضویت و نظام«

   64اند.کرده استفاده عقیده و بیان آزادی حق از استفاده خاطربه

 

 مندینظام نحو به شانفرهنگی و اجتماعی اقتصادی، همچنین و سیاسی و مدنی حقوق که گنابادی، دراویش

 قانون به الحاقات 65اند.بوده مواجه ملی امنیت اتهامات این با مشابهی نحو به است،گرفته ارقر نقض مورد

 حقوق از استفاده خاطربه صرفا تعقیب و آزار خطر معرض در پیش از بیش را دراویش اسالمی مجازات

 نیز مذهبی و دینی هایاقلیت سایر و منداییان ،یارسان اقلیت مورد در نگرانی این .داد خواهد قرار بشرشان

 است. صادق

 

 عمل و پیروی بهانه به افراد بیشتر هرچه قانونی پیگرد منظور به مکرر ۵۰۰ ماده که رودمی انتظار همچنین

 معنوی/عرفانی هایگروه قبیل این پیروان گیرد. قرار استفاده مورد حلقه عرفان پیروان نظیر متفاوت، عقاید به

 نظیر اتهاماتی با معموالً  شوند،می توصیف ضاله« های»فرقه عنوان تحت ایران حکومت وسطت عموما که

 اصطالحاتی چنین از استفاده 66شوند.می روروبه جامعه افساد قصد به »القائات« و روانی« سلطه »اعمال

 .کندمی تسهیل پیش از بیش را آزار و تبعیض اشکال قبیل این عمل در قانون متن در

 

 هایتالش مکرر ۴۹۹ ماده همانند نیز مکرر ۵۰۰ماده اینکه از را خود عمیق نگرانی ۱۹ آرتیکل سازمان

 ابراز بخشید خواهد شدت را آنالین بیان آزادی مورد در بیشتر هرچه محدودیت اعمال برای ایران حکومت

 کند.می

 

 

 ها وصیهت

 :که خواهدمی ایران مقامات از  ۱۹ آرتیکل سازمان شده، ارائه حقوقی تحلیل به توجه با
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 ؛کنندمکرر قانون مجازات اسالمی را لغو  ۵۰۰مکرر و   ۴۹۹مواد فورا  •

حقوق بشری کشور مورد بازبینی و  المللیتمامی قوانین داخلی را در راستای انطباق با تعهدات بین •

بیش از حد گسترده قانون مجازات  با تعاریف  مواد مبهم و  اصالح اساسی قرار دهند . این شامل  

،  ۵۱۴،  ۵۱۳، ۵۰۰، ۲۶۲کنند ، از جمله مواد جهت محدود میاسالمی که حقوق آزادی بیان را بی

باید  ۷۰۰و    ۶۹۸،  ۶۳۸،  ۶۱۰،  ۶۰۹ ان  است که  یا در جهت  بین لغو و  با قوانین  به طباق  المللی 

 ؛ شوندنحوی اساسی اصالح  

، دین و  اندیشهآن را، در جهت تضمین حقوق آزادی بیان،    ۲۴و    ۱۳قانون اساسی، از جمله مواد   •

 اصالح کنند؛ یالمللی حقوق بشر عقیده مطابق با قوانین و استانداردهای بین

انگاری  و جرمرا ممنوع    و همچنین ارتداد  کلیه مقررات قانونی که توهین به ادیان و/یا کفرگویی  •

 کند ملغی سازند؛ می

آمیز که محرک خصومت،  های تبعیض پراکنیاطمینان حاصل کنند که تنها حمایت از آن دسته نفرت •

المللی حقوق از میثاق بین  ۲۰ماده    ۲و بند    ۱۹ماده    ۳شوند، مطابق با بند  تبعیض یا خشونت می 

باالیی )چنان  مدنی و سیاسی مورد ممنوعیت این واسطه آستانه  به  چه در برنامه  قرار بگیرند، و 

  رباط تعیین شده است( برای اعمال محدودیت بر حق آزادی بیان وضع نمایند؛ و

برای آموزش مقامات    هاییای جامع در رابطه با عملی کردن برنامه اجرایی رباط شامل برنامهبرنامه •

اندرکاران در اجرای عدالت در مورد ممنوعیت اعمال محرک نفرت  انتظامی، قضایی و سایر دست

 زا« در پیش گیرند. و »گفتار نفرت
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 .توهین به ادیان، مذاهب و اقوام« را فورا از دستور کار خارج کنندگذاران طرح »قانون  ، ایران:۱۹آرتیکلنگاه کنید به:  1
جمهوری اسالمی ایران امکان دریافت کارت ملی را از اقلیت های مذهبی غیر رسمی سلب به عنوان مثال نگاه کنید به گزارش کمپین حقوق بشر ایران، » 2

 ،  ۱۳۹۸بهمن  ۷«،  کرده است

 .۱۳۹۸آبان  ۱۶«، خواهر زهرا محمدی: اتهامات بی اساس است؛ خواهرم مدرس زبان کردی است»

 .۱۳۹۷مرداد   ۲۷«، سابقه استمحکومیت جمعی معترضان صوفی در تاریخ قضایی ایران بی»

 ، دینی و مذهبی ایرانهای اتنیکیبان حقوق بشر به طور مداوم تبعیض و آزار و اذیت علیه اقلیت الملل و دیدههای ساالنه سازمان عفو بینعالوه، گزارش به 

الملل، حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا: مروری بر سال عفو بین توانید مراجعه کنید به: »اند. به عنوان مثال میهای گذشته را مستند کردهدر دهه

 ،  ۲۰۲۰فوریه  ۱۸«، ۲۰۱۹

 «.۲۰۱۹، رویدادهای سال ۲۰۲۰گزارش جهانی بان حقوق بشر، »و همچنین: دیده
 .شوند بدون آن که ماده جدید جای ماده قانونی دیگری را بگیرددر نظام حقوقی ایران، مواد مکرر موادی هستند که به قانونی تصویب شده اضافه می 3
 .۲۴قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اصل  4
 .۲۶۲قانون مجازات اسالمی، ماده   5
 .۵۰۰قانون مجازات اسالمی، ماده   6
 .۵۱۳قانون مجازات اسالمی، ماده   7
 .۵۱۴قانون مجازات اسالمی، ماده   8
 ۶۰۹قانون مجازات اسالمی، ماده .  9

 .۶۳۸قانون مجازات اسالمی، ماده   10
 .۶۳۸قانون مجازات اسالمی، تبصره ماده   11
 .۶۹۸قانون مجازات اسالمی، ماده   12
 .۷۰۰قانون مجازات اسالمی، ماده   13
 .۲۰۱۹آوریل  ۴، و اکسس ناو به بررسی ادواری جهانی جمهوری اسالمی ایران ۱۹گزارش ارسالی مشترک سازمان آرتیکل  14ای
 ۲۳، الزم االجرا از ۱۹۶۶دسامبر  ۱۶جمع عمومی سازمان ملل در م 2200A (XXI)المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب قطعنامه شماره میثاق بین  15

 .۱۹۷۶مارس 
 .۱۹۶۰کنوانسیون وین در خصوص قانون معاهدات،  ۱۵ب( و ( )۱) ۲المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ مواد میثاق بین ۲ماده  ۲بند  16
اردیبهشت  ۱۵، ۳۸۵/۱۹۸۹پرونده شماره  لنتایر علیه کانادا، و مک  ۳۵۹/۱۹۸۹پرونده شماره  کمیته حقوق بشر، باالنتین و دیویدسن علیه کانادا،  17

 Rev/1989/385 1) و CCPR/C/47/D/1989/359 سند شماره) ۱۱.۳پاراگراف ، پیوست، ۱۳۷۲
اکتبر   ۲۰، ۶۲۸/۱۹۹۵مکاتبه شماره  و پارک علیه جمهوری کره،  ۱۹۹۸نوامبر  ۳، ۵۷۴/۱۹۹۴نگاه کنید به کیم علیه جمهوری کره، مکاتبه شماره  18

۱۹۹۸. 
 / HRC /  4.Aاز نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض، خصومت یا خشونت باشد، ضمیمه اجرایی رباط در رابطه با منع حمایت برنامه  19

22/17 / Add   نحو ایجابی مورد اشاره قرار گرفته  های مکرر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بهنامهاین برنامه در قطع . ۲۰۱۲اکتبر  ۵، مصوبه
انگاری و تبعیض، تحریک به خشونت و خشونت علیه اشخاص  های منفی و انگمه مبارزه با نارواداری، کلیشهنااست. به عنوان مثال مراجعه کنید به قطع

ای این برنامه همچنین توسط طیف گسترده. ۴بند  ۲۰۱۳آوریل  A / HRC / RES / 22/31،۱۵ بر اساس دین یا عقیده؛ در سند سازمان ملل متحد به شماره
، ۲۰۱۲سپتامبر  ۷تأیید شده است، به عنوان مثال گزارش گزارشگر ویژه در مورد حمایت و ارتقاء حق آزادی عقیده و بیان  های ویژه سازمان مللاز رویه 

A  / 67/357 ،۲۰۱۳دسامبر  ۲۶؛ گزارش گزارشگر ویژه در امر آزادی عقیده و مذهب ،A / HRC / 25/58  ؛ گزارش گزارشگر ویژه در مورد انواع
؛ و ارائه مشاور  A / HRC / 26/49، ۲۰۱۴مه  ۶ستیزی و عدم تحمل )گزارشگر ویژه در امر نژادپرستی(، ض نژادی، بیگانه معاصر نژادپرستی، تبعی

های قومی، مذهبی  های جلوگیری از تحریک به خشونت در زمینه کشی در سمینار تخصصی با موضوع شیوهویژه سازمان ملل در زمینه پیشگیری از نسل
 ۲۰۱۳فوریه  ۲۲الوقوع جنایات وحشیانه، ژنو، خطر قریب یا نژادی در مواقع 

   CPR/C/21/Rev.1/Add4.C ، ۱۹۹۳ژوئیه  ۳۰آزادی اندیشه، مذهب و عقیده(، ) ۱۸، ماده ۲۲کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر عمومی شماره  20
 .۳اراگراف پ

 .۸، پاراگراف ۲۲تفسیر عمومی شماره  21
 .همان 22
 .۳، پاراگراف ۲۰۰۹، ژوئیه A/HRC/64/159حقوق بشر، گزارش گزارشگر ویژه در مورد ارتقاء و حمایت از حق آزادی بیان و عقیده،  شورای 23
 .۸، پاراگراف ۱۸، ماده ۲۲تفسیر عمومی شماره  24
مجمع  ۴۷/۱۳۵نامه شماره زبانی، مصوب قطعاعالمیه سازمان ملل اعالمیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی یا اتنیکی، دینی و  25

 .۴.۲، پاراگراف ۱۹۹۲دسامبر  ۱۸عمومی، 
پاراگراف    ، ۲۰۱۱ژوئیه    ۱۹تا    ۱۱م در ژنو،  ۱۰۲آزادی عقیده و بیان، مصوبه جلسه  :  ۱۹، ماده  ۳۴کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر عمومی شماره   26

 .۱۹و  ۴۸
سازی منفی و  در مورد »مبارزه با عدم رواداری، کلیشه  ۲۰۱۱مارس    ۲۴در    ۱۶/۱۸نامه  ملل متحد از زمان تصویب قطع  شورای حقوق بشر سازمان 27

ها را به مبارزه  آمیز که دولت های بسیار مناقشه نامهگذاری و تبعیض، تحریک به و اعمال خشونت علیه اشخاص بر اساس دین یا عقیده« از تصویب قطع انگ
گذاری سازی منفی و انگدر مورد »مبارزه با عدم رواداری، کلیشه  ۱۶/۱۸نامه  کند خودداری کرده است. مراجعه کنید به قطعن مذاهب ترغیب میبا بدنام کرد

  با حذف عمدی هرگونه اشاره به »یدنام کردن مذاهب«..  ۲۰۱۱آوریل    ۱۲و تبعیض، تحریک به و اعمال خشونت علیه اشخاص بر اساس دین یا عقیده«  
در واقع و به نحو بالفعل این اصطالح را رد هرگونه مشروعیت آن در سیستم حقوق بشری سازمان ملل متحد نفی کرده است. از آن زمان  1۱۶/۱۸نامه قطع

مصوب   ۱۹/۲۵ر  های شورای حقوق بشنامههای مشابه مصوب شورای حقوق بشر و مجمع عمومی تلفیق شده است. مراجعه کنید به قطعنامهاین رویه با قطع
های مجمع  نامهو همچنین قطع   ۲۰۱۵مارس    ۲۷مصوب    ۲۸/۲۹و    ۲۰۱۴مارس    ۲۸مصوب    ۲۵/۳۴،  ۲۰۱۳مارس    ۲۲مصوب    ۲۲/۳۱،  ۲۰۱۲مارس    ۲۳

دسامبر   ۱۸مصوب  ۶۹/۱۷۴و  ۲۰۱۳دسامبر  ۱۸مصوب  ۶۸/۱۶۹، ۲۰۱۲دسامبر  ۲۰مصوب  ۶۷/۱۷۸، ۲۰۱۱دسامبر  ۱۹مصوب  ۶۶/۱۶۷عمومی 
۲۰۱۴. 

 .۸۵، پاراگراف ۲۰۰۸، فوریه /7/14A/HRCحقوق بشر، گزارش گزارشگر ویژه در مورد ارتقاء و حمایت از حق آزادی بیان و عقیده، شورای  28
 .A/HRC/2/3، پاراگراف ۲۰۰۶سپتامبر  ۲۰گزارش به دومین جلسه کمیته حقوق بشر،  29
  ، سند شماره ۲۰۰۶سپتامبر    ۲۰های مربوطه،  ستیزی و ناروادارینژادی، بیگانهگزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با نژادپرستی، تبعیض   30

A/HRC/2/3. 

https://www.article19.org/resources/iran-lawmakers-must-urgently-drop-the-bill-that-criminalises-fundamental-rights-and-freedoms/
https://persian.iranhumanrights.org/1398/11/national-id-card-discrimination/
https://persian.iranhumanrights.org/1398/11/national-id-card-discrimination/
https://persian.iranhumanrights.org/1398/08/zahra-mohammadis-sister-the-charges-are-unfounded/
https://iranhumanrights.org/2018/08/conviction-of-16-sufi-protesters-unprecedented-in-irans-judicial-history/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde01/1357/2020/fa/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde01/1357/2020/fa/
https://www.hrw.org/fa/world-report/2020/country-chapters/336715
https://www.article19.org/fa/resources/ایرانبررسی-دوره%E2%80%8Cای-همگانی-پیش-رو-ب/
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یا خشونت باشد،   31 تبعیض، خصومت  یا مذهبی که محرک  به نفرت ملی، نژادی  با منع ترغیب  پیوست  ۲۰۱۲اکتبر    ۵برنامه اجرایی رباط در رابطه   ،

 A/HRC/22/17/Add.4، سند شماره ۲۰۱۳ژانویه  ۱۱ملل،  گزارش ساالنه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان
 . ۲۵همان، پاراگراف  32
کنوانسیون آمریکایی حقوق  ۱۳ماده  ۵اعالمیه عربی حقوق بشر، بند  ۳۲ماده  ۲کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بند  ۱۰ماده  ۲همچنین نگاه کنید به بند  33

پراکنانه علیه افراد ( شورای اروپا، کفرگویی، توهین مذهبی و کالم نفرت ۲۰۰۷) ۱۸۰۵نامه شماره توصیه بشر. برای یک نگاه تطبیقی همچنین نگاه کنید به: 
، کمیسیون اروپایی برای دموکراسی از طریق قانون )کمیسیون ونیز(، گزارش در مورد ارتباط بین آزادی بیان و آزادی  ۲۰۰۷ژوئن    ۲۹به علت دینشان،  
، دادگاه اروپایی حقوق بشر، کلین علیه اسلواکیا،  ۲۰۰۸اکتبر    ۲۳قیب کیفری کفرگویی، توهین دینی و تحریک به نفرت دینی،  گذاری و تعدین: مسئله قانون 

 .EHRR 737 1، ۲۴، سری شماره ۱۹۷۶دسامبر  ۷ساید علیه بریتانیا، هندی  ،App. No .72208/01، ۲۰۰۶اکتبر  ۳۱
اتحادیه اروپا  از جمله دانمارک ، انگلستان ، ایسلند ، نروژ و مالت ، همگی ممنوعیت کیفری کفر]گویی[ را لغو به عنوان مثال، چندین کشور عضو   34

 اند.کرده
، و یا دادگاه عالی بمبئی، ر.و باسین علیه ایالت ماهاراشتا و و اداره پلیس مارین 97da19755،  ۱۹۹۷اوت    ۲۹نگاه کنید به دیوان عالی کره، حکم مورخ   35

 CR P C Sections 95 and 92 Criminal Application No 1421 of 2007، ۲۰۱۰ژانویه  ۶یو، درا
 .۱۲.۳پاراگراف  ، ۲۰۰۹، »اصول کمدن در زمینه آزادی بیان و برابری«، آوریل ۱۹سازمان آرتیکل  36
 .۴۹و  ۴۸همان، پاراگراف  37
 .  ۸۹و  ۶۸، ۶۴، پاراگراف ۲۰۰۸ن ونیز، اکتبر یسیوکم 38
 همان.  39
 ۶۴، پاراگراف ۲۰۰۸کمیسیون ونیز، اکتبر  40
عضویت یابد به سه ماه  ( ۴۹۸ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده )ها یا جمعیتقانون مجازات اسالمی »هر کس در یکی از دسته  ۴۹۹بر اساس ماده  41

 «.تاطالع بوده اسمگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بیگردد تا پنج سال حبس محکوم می 
 .۴۹و  ۴۸های ، پاراگراف۳۴تفسیر عمومی شماره  42
  . ۵۹پاراگراف  ، ۲۰۱۱مارس  ۱۵، ۰۷/ ۲۰۳۴۷نگاه کنید به دادگاه اروپایی حقوق بشر، اوتگی موندراگون علیه اسپانیا، شماره  43
 .۳۵، پاراگراف ۲۰۱۹ژانویه  ۱۵، ۷۱۶۸۵/۱۶و   ۶۹۷۱۴/۱۶شماره  دادگاه اروپایی حقوق بشر، ماتاسارو علیه جمهوری مالدووا، پرونده 44
 . ۱۳۹۶فروردین  ۹، کند«زات کشور را نقض می »ایران: حکم اعدام علیه سینا دهقان حتی قانون مجا، ۱۹نگاه کنید به سازمان آرتیکل  45
 .   ۱۳۹۷اسفند   ۱۵، »ایران: افول وضعیت آزادی بیان نیازمند حمایت کشورها از بررسی موشکافانه توسط سازمان ملل است«، ۱۹سازمان آرتیکل  46
 . ۲۰۱۲«، ای»ایران: قانون جرایم رایانه ، ۱۹سازمان آرتیکل  47
 .۱۳۹۸تیر  ۶ های شخصی«، »ایران: الیحه صیانت و حفاظت از داده، ۱۹سازمان آرتیکل  48
 .۱۳۹۷آبان   ۲۸، های اجتماعیرسانمتن طرح ساماندهی پیام ایسنا،  49
نویس باقی مانده است. تهیه شده و کماکان به صورت پیش  ۹۷۱۳آذر نماینده مجلس در  ۵۲توسط  طرح مبارزه با تبعیض نژادی، تنفر قومی و مذهبی 50

نند تواکه می استتجزیه و تحلیل این طرح خارج از محدوده متن حاضر است. با این حال الزم به ذکر است که هرچند این طرح شامل شماری از مفاد  
آن عمال رفتار    ۲است، زیرا ماده بسیار ناکارآمد   سته شوند، اما همچنانهای تحت حمایت به کار بهای دارای ویژگیبرای محافظت بهتر از افراد و گروه 

 ۱۹سازمان آرتیکلدارد. آمیز بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، قومیت، مذهب و ملیت را در صورت مجاز بودن طبق قانون یا اصول اسالمی روا میتبعیض 
منجر  طرحی اند که چنین مجلس با ابراز تردید نسبت به تصویب این قانون اظهار داشته طرح همچنان مسکوت مانده و برخی نمایندگان  اطالع دارد که این

 .شودمی «تشدید تفرقه»به 
.  ها و حقوق مدنی برخوردارندهای مذهبی طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از کلیه آزادیکنند »اقلیتدر پاسخ خود اظهار می مقامات ایرانی 51

کند در حالی که  ، احترام به حقوق اتنیکی و مذهبی و گرایشات سیاسی و اجتماعی را فراهم می۱۱۰و  ۹۷، ۷۷، ۳۳، ۱۰منشور حقوق مدنی در مواد 
ماعی را در  های سیاسی و اجتهای اتنیکی و همچنین گروهها، گروه ویژه علیه کودکان، تبعیض در استخدام، تبعیض در حق اقلیتپراکنی بههرگونه نفرت 

کند. افزون بر این، اعضای فرهنگی تاکید میسازد و همچنین بر برخوردای از حق روابط میانرابطه با دسترسی به اطالعات و دستیابی به دانش ممنوع می 
ته شده در قانون اساسی، های اتنیکی به رسمیت شناخانگاری توهین به مذاهب و گروه قانونی را به منظور جرم  ۲۰۲۰مه  ۱۹مجلس ایران در تاریخ 

 تصویب کردند.« 
های جنسی در ایران،  پراکنی دولتی علیه اقلیتنفرت گرایان افتخار ماست«»نقض حقوق همجنس(، جندرهای ایرانیها و ترنس رنگ )شبکه لزبین شش 52

 .۱۳۹۶آذر 
پراکنانه علیه بهاییان بود مستند و تحلیل کرد.  های را که حاوی محتوای نفرت مقاله و برنامه در رسانه  ۴۰۰از  جامعه جهانی بهایی بیش ۲۰۱۱در سال  53

رسمی چگونه به  های رسمی یا نیمهدهد که رسانههای ایران برای پلید جلوه دادن بهائیان« نشان میگزارش منتشره با نام »برانگیختن نفرت کمپین رسانه 
جامعه جهانی بهایی،  »کند. مراجعه کنید به کشد و اتهامات واهی متوجه این جامعه میتصویری اهریمنی و پلید از بهاییان به تصویر می مند شکل نظام

 ۱۳۹۰، مهر های ایران برای پلید جلوه دادن بهائیان«ختن نفرت کمپین رسانه برانگی
 . ۱۲اصول کمدن، اصل  54
 .۲۰۱۵ پراکنانه«»بیان نفرت ، ۱۹برنامه اقدام رباط. همچنین مراجعه کنید به سازمان آرتیکل  55
انگاری قانون مجازات اسالمی»هر نحو فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام« را جرم ۵۰۰ماده  56
 کند.می
ماده همچنین »هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی   ینا 57

واد  لی، مواقع شود و یا در اثر آسیب رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفّت، مصرف مشروبات الک
نظیر  -سازد. این اصالحیه شامل اعمال و رفتارهای مخدر و یا مواد روان گردان، خودآزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد« را ممنوع می

ر در نقض اصل  المللی هستند. با این حال، ماده مذکوشده بینشناختهرسمیت شود که همسان جرائم بهمی-بهره کشی و سوء استفاده جنسی و جسمی 
طور مثال، این ماده هیچ توضیحی مشروعیت، قادر نیست تعریف دقیقی از اصطالحات خود ارائه دهد و عناصر جرم را به نحو متناسب تثبیت نماید. به 

ائه چنین تعاریفی باز  های کنترل ذهن« یا »تسلط روانی« است، و در نتیجه دست مقامات را برای ارمعنای »شیوهدرباره این که چه امری دقیقا به 
 گذارد. می
 . ۹، پاراگراف ۲۲کمیته حقوق بشر سازمان ملل، تفسیر عمومی شماره  58
های اقلیت شناسد، افراد متعلق به این گروههای مذهبی به رسمیت می عنوان اقلیتهرچند قانون اساسی ایران، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به  59

توانند برخی مناصب دولتی و سیاسی نظیر ریاست  رو هستند. طبق قوانین ایران، افراد غیرمسلمان نمیا تبعیض روبه همچنان در قانون و در عمل ب
های اقلیت مذهبی تنها تعداد محدودی از  شود و گروه جمهوری و قضاوت را اتخاذ کنند. صالحیت عضویت در مجلس نیز شامل »باور به اسالم« می

تری را برای غیرمسلمانان های سنگینیار دارند. عالوه بر این، قانون مجازات اسالمی در زمینه برخی جرائم خاص، مجازاتهای مجلس را در اختجایگاه
 . در نظر گرفته است و قانون مدنی کشور نیز اعضای مسلمان خانواده را در زمینه قوانین مربوط به ارث به اعضای غیرمسلمان برتری داده است

https://www.article19.org/resources/iran-death-sentence-imposed-sina-dehghan-affront-irans-criminal-code
https://www.article19.org/resources/iran-decline-for-free-expression-requires-increased-support-for-un-scrutiny
https://bit.ly/1RecP6R
https://bit.ly/3l32xak
https://bit.ly/2SU8qe3
https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1088840
https://6rang.org/wp-content/uploads/2017/12/Official-Hate-Speech-against-LGBT-People-in-Iran-FA.pdf
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/brangykhtn-nfrt-kmpyn-rsanh-ay-ayran-bray-plyd-jlwh-dadn-bhayyan
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa/archive/brangykhtn-nfrt-kmpyn-rsanh-ay-ayran-bray-plyd-jlwh-dadn-bhayyan
https://bit.ly/2Jd0RNY
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بازید مساله  »، همچنین، جامعه جهانی بهایی ( بخش اول، ۲۰۱۹سال سرکوب: تاریخ  بهائیان ایران )نشر وانورلد،  ۱۷۵به فریدون وهمن،  نگاه کنید 60

  ۱۳۹۱اسفند ،  ۲۰«، ناقضان حقوق بهاییان چهره جنایت:، همچنین، عدالت برای ایران، » ۲۰۱۶، اکتبر ر ایران«بهاییان در ایران: سرکوب و مقاومت د
 .  ۱۳۹۳خرداد  ۱۳«، زندان، سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان در ایران خفقان، اخراج، الملل، »همچنین، عفو بین

های سیاسی و مذهبی بهائیان  از روح هللا خمینی، رهبر سابق جمهوری اسالمی، سؤال شد که آیا جمهوری اسالمی آزادی ۱۹۷۹ای در سال در مصاحبه 61
مشابهی توسط دادستان هستند و پذیرفته نخواهند شد. جمالت  مضرها بهائیان یک جناح سیاسی و  آنکه  شناسد؟ وی در پاسخ اظهار داشترا به رسمیت می 

پرستان بایست  بت  و های دیگر کافر هستندگروه ،شناسدگوید: قرآن تنها اهل کتاب را به عنوان جوامع مذهبی بازمیکل جمهوری اسالمی بیان شده که می
 .۱۰۲و  ۱۰۱( صفحات ۲۰۰۲، )نشر مارتینوس نایف حقوق بشر، سازمان ملل و بهاییان ایران : نازیال قانعی، نابود گردند. هر دو به نقل از

 ،۱۳۹۷مرداد  ۴«، محکومیت ذبیح هللا رئوفی شهروند بهایی ساکن سنندج به یک سال زندان و تبعیدنگاه کنید به کمپین حقوق بشر ایران، » 62
 همان.  63
تن از گرویدگان به مسیحیت اظهار   ۲۴های با پرونده به گزارشگران ویژه سازمان ملل در ارتباط  ۱۳۹۹مقامات ایران در پاسخ مربوط به دی ماه  64

در حال ارتباط گرفتن با صهیونیسم اوانجلیک و با هدف اند »افراد مورد ارجاع در گزارش گزارشگران ویژه، در واقع تحت پوشش تبلیغ مسیحیت کرده
منظور  های پنهانی و غیرقانونی به ای سازماندهی شده و برقراری مالقات همعاندت و مقابله با نهاد اسالمی و نیز اعمال براندازنده علیه آن از طریق فرقه 

برای اطالعات بیشتر درباره نقض حقوق بشر علیه اقلیت مسیحی در   اند.« نگاه کنید بهویژه کودکان، بودهشدگان، بهفریفتن شهروندان و سواستفاده از گمراه
 .۱۴۰۰، سرکوب: وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران« »زندگی در زیر سایهایران نگاه کنید به: مرکز حقوق بشر در ایران، 

 .۱۳۹۹اسفند  ۱۷، »زندگی تحت سرکوب: وضعیت دراویش گنابادی در ایران«نگاه کنید به مرکز اسناد حقوق بشر ایران،  65
»اقدام فوری: الملل، عرفان حلقه، به اتهام »افساد فی االرض« به اعدام محکوم شد. نگاه کنید به عفو بین گذار علی طاهری، بنیانبه عنوان مثال محمد 66

 .۱۳۹۶تیر  ۱۴، محمد علی طاهری، بار دیگر در خطر حکم اعدام«

https://www.bic.org/news/new-report-examines-relentless-persecution-iranian-bahais
https://www.bic.org/news/new-report-examines-relentless-persecution-iranian-bahais
https://justice4iran.org/persian/research-reports/bahai-report
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/015/2014/en/
https://persian.iranhumanrights.org/1397/05/zabihollah-raoofi-a-bahaei-citizen-imprisonment
https://iranhrdc.org/fa/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a8-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d9%88%da%a9%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%85/
https://iranhrdc.org/fa/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%a8-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b4-%da%af%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af/
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1370242017PERSIAN.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1370242017PERSIAN.PDF
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