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چکیده
امروزه حق تعیین سرنوشت ملتها بهمنزلۀ یک قاعدۀ آمرۀ بیینالمللیی و بیه تعبییر تعهید
عامالشمول شناسایی شده است که کشورها نسبت به این تعهید در قبیال جامعیۀ بیینالمللیی
متعهد و مسئولاند .این حق تمام جنبهها سیاسی اقتصاد اجتماعی فرهنگی و  ...را شامل
میشود و دارا دو بعد داخلی و خارجی است .در بعد داخلی عالوه بر عمیوم شیهروندا ،حیق
مزبور اقلیتها موجود در داخل مرزها کشور را نیز حمایت میکند و شامل میشود .مطابق
حقوق استناد اقلیتها به حق تعیین سرنوشت به معنا جداییطلبی و استقالل نیسیت بلکیه
استفاده از این حق درخصوص اقلیتهیا بیه معنیا رفی تبعیی ،مشیارکت سیاسیی در امیور
حکومت و تضمین حقوق آ،هاست که قیانو ،اساسیی جمهیور اسیالمی اییرا ،تحیت تییریر
دستورات اسالمی و قرآ ،کریم فراتر از حدود که حقوق بینالملل برا اقلییتهیا در زمینیۀ
حق مشارکت سیاسی مشخص کرده است امتیازاتی را در جهت مشارکت اقلیتها در زمینهها
مختلف حکومتی و امور جار ادارۀ کشور پیشبینی کرده است .از جملۀ این حقوق میتوا ،بیه
حق انتخاب نامزد موردنظر در تمام انتخابیات اشیاره کیرد ضیمن اینکیه حیق تعییین نماینیدۀ
اختصاصی اقلیتها در مجلس شورا اسالمی حق تشیکیل حیزب و آزاد در مراسیم دینیی و
مذهبی و  ...را نیز باید به این فهرست افزود.
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حق تعیین سرنوشت از بنیاد ترین اصول حقوق بینالملل شناخته شده است .این حیق حقیی
بشر است که همۀ اعضا یک ملت از آ ،برخوردارند.
در بیا ،اهمیت این حق برخی بر این نظرند «تعیین سرنوشت حقی است بنیادین که بدو،
آ ،سایر حقوق نمیتوانند به طور کامل محقق شوند .تعیین سرنوشت فقط ییک اصیل نیسیت
بلکه مهمترین حق در میا ،حقوق بشر است و پییششیرطی اسیت بیرا اعمیال همیۀ حقیوق
آزاد ها فرد (.)Leo, 1985; Brownlin, 1998: 599
به حق مزبیور پیس از تیدوین میثیاقین توجیه شید و در بحبوحیۀ نهضیت اسیتعمارزداییی
کشورها فقیر که از سو کشورها پیشرفته تحت سلطۀ اسیتعمارگیرا ،قیرار گرفتیه بودنید
نضج و نمو یافت و جرقۀ تفکر حق تعیین سرنوشت بهمنظیور آزاد کشیورهیا تحیت سیلطه
ایجاد شد.
این حق با گذشت زما ،مفهوم گسیتردهتیر یافیت و حیق انتخیاب حکومیت و مشیارکت
سیاسی افراد جامعه در عرصۀ حکومت را نیز شامل شد .همچنین در بازتاب اندیشهها جدیید
و دموکراسی ملتها با تمد ،مشترک حق تشکیل دولتهیا مسیتقل را دارنید مضیاف بیر
اینکه حکومت صرفاً یک قرارداد اجتماعی است که حاکما ،براسیاس آ ،در میدتی محیدود بیر
مردم حکومت میکنند.
در این میا ،میتوا ،گفت که با توجه به پراکندگی قومیتها دینی و نژاد در میرزهیا
سیاسی کشورها مختلف تقریباً تمامی کشورها دارا اقلیتها دینی قومی و نژاد انید کیه
به سبب دراقلیتبود ،این گروه عمدتاً در معرض دستانداز حکومیت کیه نماینیدۀ اکثرییت
مردم به شمار میروند قرار دارند .به مسئلۀ استناد به حق تعیین سرنوشت ایین قومییتهیا در
اسناد بینالمللی و حقوق بشر از دیرباز توجه شده است که ضمن پیذیرش محیدودیتهیایی
بهمنظور حمایت و تثبیت حقوق آ،ها برآمده است .قانو ،اساسی جمهور اسیالمی اییرا ،نییز
که منبعث از شریعت اسالمی و مبانی توحید است نظر به تیکیدات این دین مبین به مسیئلۀ
رعایت حقوق همگا ،اعم از عرب و عجم مسلما ،و غیرمسلما ،به حقیوق همیۀ آحیاد جامعیه
امعا،نظر داشته است تا آنجا که حضرت امیر علیهالسالم در فرما ،خود به مالیکاشیتر بعید از
سفارش به برخورد با مالطفت عطوفت و رأفت بیا عمیوم میردم افیراد جامعیه را بیه دو دسیته
برمیشمرند که یا برادر دینی مسلمانا ،هستند یا شبیه آنا ،در خلقت و آفرینش .قانو ،اساسی
نیز مستنبط از این مباد متعالی در فصل حقوق ملت به حقوق اقلیتها اهتمام تیامی داشیته
است.
در سطور پیشرو پیس از بررسیی مفهیوم حیق تعییین سرنوشیت و پیشیینۀ آ ،در حقیوق
بینالملل به نسبتسنجی حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیتها در حقیوق اساسیی جمهیور
اسالمی ایرا ،پرداخته خواهد شد.

بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیتها667 ...

مفهوم حق تعیین سرنوشت
در توضیح مفهوم حق تعیین سرنوشت آنچه در قطعنامۀ  1514مصوب دسیامبر  1960مجمی
عمومی سازما ،ملل آمده است عبارت است از« :همۀ ملیتهیا آزادانیه وضی سیاسیی خیود را
تعیین میکنند» .این عبارت تقریباً بدو ،کم و کاست در سیایر اسیناد کیه بیه توضییح حیق
تعیین سرنوشت پرداختهاند نیز تکرار شده است .آنچه از این عبارت فهمیده میشود تعیین نوع
رژیم سیاسی حیاکم در قلمیرو داخلیی ییک کشیور از سیو میردم همیا ،کشیور اسیت .ایین
خودمختار و تعیین سرنوشت یک ملت را نمیتوا ،به انتخاب نوع و شیوۀ حکمرانیی سیاسیی
محدود دانست .رسید ،کامل و همهجانبۀ یک ملت به حق تعیین سرنوشت برا خیود شیامل
ابعاد اقتصاد اجتماعی و فرهنگی است ( .)Cassese, 1996: 55مفهوم حق تعیین سرنوشیت
مردم بر این فرض استوار است که مردم خودشا ،از دارندگا ،حقوق اعطاشده به خود هسیتند
(.)Archibugi, 2003: 489
اصل حق تعیین سرنوشت دارا دو جنبۀ درونی و بیرونی است که بالطب حقیوق ناشیی از
این حق نیز در دو بعد داخلی و خارجی مطرح میشود .جنبۀ بیرونی این حق شامل حق مردم
در تعیین وضعیت بینالمللی خود و جنبۀ درونی شامل حق میردم در انتخابیات حفی حقیوق
اقلیتها حق تعیین سرنوشت اقتصاد حق ملیکرد ،و  ...اسیت (امیید  .):227 :1385بیه
عبارت دیگر جنبۀ داخلی حق تعیین سرنوشت به اعمال این حق در چیارچوب حفی تمامییت
ارضی کشور مربوط میشود به این معنا که در درجۀ اول تمام مردم ساکن در یک کشیور حیق
دارند نظام سیاسی خود را آزادانه انتخاب کنند و در حکومت مشارکت داشته باشند و در درجیۀ
دوم اقلیتها ساکن در کشور نیز میتوانند آزادانه هویت خیود را ابیراز و از آ ،صییانت کننید
(عزیز .)12 :1387
جنبییۀ خییارجی اییین حییق عبییارت اسییت از :اعمییال حییق تعیییین سرنوشییت خییارجی
درخصوص مستعمرات و مردم آ ،همچنین اعمال حق تعییین سرنوشیت خیارجی درخصیوص
سرزمینها اشغالی ( .)Crawford, 1978: 95جنبۀ خیارجی حیق تعییین سرنوشیت بیه حیق
تشکیل کشور مستقل مربوط میشود و طبق آنچه بیا ،شد به نظر میرسد که تنها سیرزمین
یا گروهها خاصی از مردم میتوانند از این حق برخوردار شوند که قابل تفکییک بیه دو حیوزۀ
استعمار و غیراستعمار است (هما .)،در مجموع میتوا ،چنین بیا ،کیرد کیه حیق تعییین
سرنوشت بهمنزلۀ یک حق کلی نه یک حق محدودشده برا موقعییت مسیتعمراتی ارائیه شیده
است لذا این حق مختص به حق تعیین سرنوشت ملل تحت سلطۀ استعمار نیست ( Bayefsky,
.)2001:1
در میثاقین نیز حق تعیین سرنوشت به ملتها و مجموعۀ مردم نسبت داده شده است نیه
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به آحاد جامعۀ بشر که بر این اساس باید برا هر مجموعۀ واحد انسانی که تحت عنوا ،ملت
شناخته شدهاند حق مزبور را قائل شد تا بتوانند نظام سیاسی حاکم بر خیود را انتخیاب کننید.
استنباط برخی صاحبنظرا ،از مادۀ یک میثاقین نیز همین بوده است که حق تعیین سرنوشت
مفهومی وسی تر از مفهوم سادۀ آزاد از سلطۀ استعمار و تسلط خارجی اسیت .لیذا ایین حیق
عبارت است از حق فرد شرکت در ادارۀ امور عمومی کشور که بیه نحیو روشینی در میادۀ 21
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر آمده است (.)Cassesse, 1996: 305
نتیجه اینکه حق تعیین سرنوشت در درجۀ اول به مردما ،سرزمینها اشیغالشیده تعلیق
دارد تا از آ ،برا رهایی از استعمار خود بهره ببرند اما نمیتوا ،این حق را بیه همیین سیطح
محدود کرد بلکه همۀ مردما ،در تمام کشورها مستقل سیاسی نیز خواهند توانسیت از ایین
حق بهرهمند شوند تا سرنوشت اقتصیاد اجتمیاعی و فرهنگیی خیود را خودشیا ،رقیم بزننید
(سیفی .)258 :1373

سیر شکلگیری حق تعیین سرنوشت
با وجود چهار قر ،رویۀ عملیی درخصیوص اصیل تعییین سرنوشیت بایید گفیت کیه ایین اییده
بههیچوجه ایدۀ جدید محسوب نمیشود .درواق تاریخ اصل تعیین سرنوشت مردم بهگونیها
که به ایجاد دولت-ملت منجر شود بیه صیلح وسیتفالی در  1648بیاز مییگیردد .بیا ایین حیال
درخصوص مبدأ و منشی آ ،اتفاقنظر وجود ندارد (اخوا،خرازیا.)3 :1386 ،
دو واقعۀ تاریخی بستر ظهور اصل حق تعیین سرنوشیت را فیراهم کیرد؛ یکیی قییام میردم
امریکا در سال  1776و دیگر انقالب کبیر فرانسه در  1789که هر دو واقعه زمینهساز ایجیاد
اصل ملیتها در قر ،هجدهم بود .طبق این اصل مرزها کشور باید منطبق با ملت باشند .این
نظریه بستر مناسب برا وحدت ایتالیا در سیال  1870اسیتقالل کشیورهیا یونیا ،در سیال
 1830بلژیک در سال  1839و  ...را فراهم آورد (.)B.Simma, 1994: 43-63
بعد از جنگ جهانی دوم رسمیترین متنی که این اصل را در خود گنجانده بند  2از میادۀ
 1منشور ملل متحد است که اصل مزبور را از اهداف سازما ،ملل متحد تلقیی کیرده اسیت و از
آ ،چنین تعبیر میکند« :توسعۀ روابط دوستانه میا ،ملل بر مبنیا احتیرام بیه اصیل تسیاو
حقوق مردم و حق ایشا ،در تعیین سرنوشتشا( »... ،کلییار .)173 :1368
بند  2مادۀ  1منشیور از توسیعۀ روابیط ملیتهیا براسیاس تسیاو حقیوق و حیق تعییین
سرنوشت مردم بهمنزلۀ یکی از اهداف منشور ملیل متحید ییاد مییکنید .میادۀ  5منشیور نییز
مجدداً به همین مطلب بهمنزلۀ تعهد الزامآور بیرا کشیورها تصیریح کیرده اسیت .میادۀ 56
نیز درخصوص تعهد اعضا به اقدامات مشترک و مستقل برا نییل بیه اهیداف منیدر در میادۀ
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 55اسییت کییه از جمل یۀ آ،هییا میییتییوا ،بییه احتییرام بییه اصییل حییق تعیییین سرنوشییت اشییاره
کرد.
به این موضوع در قطعنامهها متعدد سازما ،ملل تیکید شده است از جمله مجم عمومی
سازما ،ملل متحد در سال  1970اعالمیۀ حقوق بینالملل دربیارۀ روابیط دوسیتانه و همکیار
میا ،دول را تصویب کرد کیه مفیاد آ ،دولیتهیا را از هرگونیه اقیدام قهیرآمییز علییه میردم
مستعمرات و مردم سرزمینها غیرخودمختار در جهت اعمال حق تعیین سرنوشتشا ،ممنیوع
کرد (والدرو.)153 :1383 ،
اعالمیۀ جهانی حقوقبشر بهمنزلۀ اصلیترین سند جهانی به صورت مستقیم ذکر از حیق
تعیین سرنوشت به میا ،نیاورده است اما مادۀ  21اعالمیه به مسئلۀ حق بر مشیارکت سیاسیی
در امر حکومت اشاره دارد.
همچنین اعالمیۀ جهانی حقوق بشر در بند  1و  3مادۀ  11ضمن ذکیر حیق ایفیا نقیش
و مشییارکت در امییر کشییوردار و حکومییت از طریییق انتخییابکییرد ،و انتخییابشیید ،تصییریح
میکند که اراده و خواست مردم مبنا و اسیاس صیالحیت حکومیت اسیت کیه البتیه ایین اراده
از طریییق انتخابییات حقیقییی و دورها و در فراینیید رأ گیییر آزادانییه اظهییار خواهیید شیید
(قار سیدفاطمی .)131 :1382
در اسناد حقوق بشر اولیین بیار در بنید  1میادۀ  1هیر دو میثیاق جهیانی یعنیی میثیاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصیاد اجتمیاعی و فرهنگیی از
حق تعیین سرنوشت یاد کردهاند.
بند  1مادۀ  1میثاقین چنین مقرر میدارد که «همۀ ملتهیا دارا حیق تعییین سرنوشیت
هستند که به موجب آ ،میتواننید آزادانیه وضیعیت سیاسیی خیود را تعییین کننید و توسیعۀ
اقتصاد اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تیمین نمایند».
آنچه مسلم است این است که اصل تعیین سرنوشت مردم در دورۀ بعد از جنگ جهانی دوم
عمدتاً درخصوص استعمارزدایی تکامل یافیت و عمیدۀ قطعنامیههیا و اسیناد مربیوط نییز دارا
مضامین ضداستعمار اند به طور که به نظر مییرسید منظیور اصیلی از طیرح اصیل تعییین
سرنوشت مردم در این اسناد مقابله با اعمال سلطۀ قدرتها خارجی بیر ملیتهیا بیوده اسیت
(.)Van Der Vyver, 2000: 11-13
بییا وجییود اییین همییا،طییور کییه پیییشتییر ذکییر شیید اصییل تعیییین سرنوشییت در مسیییر
ضداستعمار تکامل یافتیه اسیت امیا اصیلی عیام اسیت کیه شیامل همیۀ ملیتهیا از جملیه
ملییتهییا دارا حاکمیییت مسییتقل نیییز میییشییود .از جملییه کسییانی کییه از چنییین نگرشییی
حمایت کردهاند آرچاگا قاضی و رئیس سیابق دییوا ،بیینالمللیی دادگسیتر اسیت .بیه نظیر
و اصل تعییین سرنوشیت ملیتهیا اصیلی عیام اسیت و همیۀ ملیتهیا را دربیر مییگییرد و

 670فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،47شمارۀ  ،3پاییز 1396

میتواند بهمنزلۀ معیار سنجش مشروعیت دولتها حیاکم بیر کشیورهیا عمیل کنید (سییفی
.)258 :1373

جایگاه حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل
حق تعیین سرنوشت پس از روند استعمارزدایی دههها  50و  60مییالد بیهمنزلیۀ یکیی از
اصول حقوق بینالملل پذیرفته شد .پس از تصویب میثاقین حقوق بشر در سال  1996این حق
به طور رسمی و عام بهمنزلۀ یکی از قواعد بینالمللی درآمد با وجود این دربارۀ اینکه این حیق
جزو کدامیک از قواعد حقوق بینالملل قرار میگیرد اختالفنظر وجود داشت تا اینکه در سیال
 1996کمیسیو ،حقوق بینالملل با توجه به اسناد بینالمللی موجود و تفسیر آ،ها اصل حیق
تعیین سرنوشت را از جمله قواعد آمرۀ حقوق بیینالملیل برشیمرد ( Antonio Cassese, 1996:
.)37-50
با توجه به اهمیتیافتن موضوع حق تعیین سرنوشت و ورود شورا امنیت به این موضیوع
اصل مزبور به مسئلها تبدیل شده است که نق ،آ ،میتواند علیه صلح و امنییت بیینالمللیی
تهدید محسوب شود که بهتب آ ،شورا امنیت دربارۀ موضوع تصمیمگییر کنید .مؤیید ایین
مهم قطعنامۀ شورا امنیت در جریا« ،بحرا ،کوزوو» است (.)s/res/119, 199
دیوا ،بینالمللی دادگستر در رویهها اخیر خود عالوه بر آمرهبود ،حق تعیین سرنوشت
به عامالشمولبود )Erga Omens( ،آ ،بهمنزلۀ تعهد بینالمللیی بیرا کلییۀ کشیورهیا تیکیید
میکند .برا مثال دیوا ،بینالمللی دادگستر در قضایا «تیمور شرقی» نظیر مییدهید کیه
رعایت اصل احترام به حق تعیین سرنوشت یک حق عامالشمول است و در هما ،قضیه تیکیید
میکند که حق مردم در تعیین سرنوشت خود یکی از اصول ضرور و اساسی حقوق بینالملیل
معاصر است (.)Ric, 2002: 145
اینگونه تعهدات و اصول که در قبال کل جامعۀ بینالمللی به شیمار مییآینید اساسیاً نفی
حقوقی همۀ دولتها در رعایت آ ،تعهدات اسیت لیذا طبیق چنیین تفسییر تقریبیاً فراگییر
دولتها مجاز خواهند بود در قبال نق ،تعهدات در مقابل کل جامعۀ بینالمللیی بیه مسیئولیت
دولت خاطی استناد جویند (پروین و قفور بلند  .)52 :1391دکترین غالب بر این باور است
که قواعد آمره و تعهدات عامالشمول (ارگاامنس) دو رو یک سکهاند؛ بیدینمعنیا کیه تعهیدات
ارگاامنس رو بیرونی قواعد آمره و درخصوص اجرا قواعدآمرهاند .پیداست که منظور دییوا،
قواعد آمره است هرچند از آ،ها بهصراحت یاد نکرده است (.)Frowein, A, 1984: 328
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نسبت حقوق اقلیتها و حق تعیین سرنوشت
به طور کلی در زما ،تعریف حق تعیین سرنوشت حداقل به پنج گروه توجیه مییشیود؛ میردم
مستعمرات مردم سرزمینها تحت سلطۀ خارجی گروهها ملی اصلی بیرا داشیتن دولیت
خودشا ،با کنترل مؤرر سرزمین خودشا ،در چارچوب دولت ملی اقلیتها و میردم بیه مفهیوم
شهروندا .،البته موارد چهارم و پنجم براساس تفسیر مدر ،از حق تعییین سرنوشیت در حیطیۀ
این اصل تفسیر شدهاند (اخوا،خرازیا.)131 :1386 ،
بنابراین یکی از متعلقات حق تعیین سرنوشت اقلیتها هستند .البته حق تعیین سرنوشت
راج به اقلیتها به معنا مصطلح آ ،که پیشتر تعریف شد نیست بلکه به جهت آشینایی بیه
این موضوع الزم است در باد امر اقلیتها و نسبت آ ،با حق تعیین سرنوشت در نظام حقوق
بینالملل تعریف شود.

 .1تعریف اقلیت
تاکنو ،تعریف واحد از مفهوم اقلیت ارائه نشده است اما مخبر اسیبق سیازما ،ملیل در امیور
اقلیتها اقلیت را اینگونه تعریف میکند:
اقلیت گروهی است که از لحاظ عدد و در مقایسه با کل جمعیت یک جامعه رقم نیازلی را
تشکیل میدهید و مییزا ،نفیوذ آ،هیا در جامعیه پیایین اسیت اعضیا آ ،دارا ییک دسیته
ویژگیها زبانی مذهبی و قومیاند که با بقیۀ جمعیت تفیاوت دارنید .همچنیین بیرا حفی
فرهنگ سنن مذهب و زبانشا ،حس همبستگی بسیار دارند (.)Capotorti, 1985: 385
اصطالح اقلیت که غالباً از نظر حقوقی با ویژگیها زبانی قیومی دینیی و میذهبی همیراه
است دربرگیرندۀ آ ،دسته از گروهها انسانی است که در شیرایطی حاشییها و در میوقعیتی
ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی سیاسی اقتصاد و فرهنگی به سر میبرند
(ژرژ  .)5 :1374به عبارت دیگر اقلیت به قسمتی از افراد یک جامعه اطالق میشود کیه دیین
زبا ،نوع زندگی و فرهنگ آنا ،با افراد دیگر جامعه همسا ،نیست .تعداد افیراد اقلییت در ییک
جامعه ممکن است در مقایسه با اکثریت قابیل ذکیر نباشید (شیوتاژ  .)211 :1386در تعریفیی
دیگر آمده است« :اقلیت گروهی از شهروندا ،کشور هستند که به لحاظ عیدد بخیش کمتیر
جمعیت را تشکیل میدهند و در حاکمیت کشیور شیرکت ندارنید و دارا خصوصییات قیومی
مذهبی یا زبانی متفاوت از اکثریت افراد جامعه بوده و نوعی حیس همبسیتگی در آ،هیا وجیود
دارد که از ارادۀ جمعی برا بقا نشئت میگیرد و هدف آ،هیا دسیتیابی بیه مسیاوات و برابیر
حقیقی و حقوقی با اکثریت مردم میباشد» (ترنبر  12 :1379 :و  .)56درواق باید تعریف اول
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را که تعریف فرانسیسکو کاپوتورتی 1گزارشگر اسبق کمیسییو ،فرعیی جلیوگیر از تبعیی ،و
حمایت از اقلیتها سازما ،ملل متحد است معروفترین تعریف ارائهشیده از اقلییت دانسیت و
ملهم از همین تعریف که بهمنزلۀ تعریفی مبنایی از سو علما حقوق پذیرفتیه شیده اسیت
میتوا ،تعریف ذیل را از مفهوم اقلیت در نظام حقوق بینالملل کنونی ارائه داد:
«اقلیت به گروهی از افراد گفته میشود که جمعیتی کمتر از بقیۀ مردم کشور ییا اییالتی از
کشور داشته و در حاکمیت حضور مؤرر ندارند .اعضا این گروه از ویژگیها متفاوت قومی
مذهبی یا زبانی برخوردارند و برا حف آ ،خصایص احسیاس همبسیتگی دارنید .گیروههیا
اقلیت بر حسب سکونت مجتم یا پراکندۀ تبعه تبعه یا بیگانهبود ،و تقدم و تییخر سکونتشیا،
در کشور از حمایتها مندر در نظام حقوق اقلیتها برخوردار مییشیوند» (عزییز :1394
.)136

 .2نسبت حق تعیین سرنوشت و اقلیتها در حقوق بینالملل
با تیسیس سازما ،ملل متحد منشور ملل متحد تنها دو ماده را به بحث اقلیتها اختصیاص داد
که هر دو بسیار کلیاند :بند  3مادۀ  1و  55منشور به این موضوع اشاره دارد کیه بیا توجیه بیه
ابهام و کلیگویی بند  3مادۀ  1منشور مفاد آ ،در بند  1مادۀ  2اعالمییۀ جهیانی حقیوق بشیر
 1948تکرار شد .میثاق حقوق مدنی و سیاسی  1996نیز در مادۀ  27از اقلییتهیا میذهبی
نژاد و زبانی حمایت کرد (لسانی .)133 :1382
درخصوص نسبتسنجی بین حقوق اقلیتها و حق تعیین سرنوشت باید گفت اصیوالً حیق
تعیین سرنوشت از آ ،تمام مردما ،یک سرزمین است و گروهها مذهبی قومی ملی و سیایر
اقلیتها یک سرزمین نمیتوانند به این حق از منظر اقلیتی خیود اسیتناد کننید .گیروههیا
اقلیتی در کنار سایر افراد یک ملت خواهند توانست از این حق بهرهمند شود .بر این اساس یک
گروه اقلیت نمیتواند حق تعیین سرنوشت را در چارچوب یک کشور مستمسک قیرار دهید و از
آ ،برا استقالل یا تعیین نظام سیاسی اقتصاد و اجتماعی مستقل برا خود بهره ببیرد .بیه
این تفسیر و برداشت در رویۀ حقوق بینالملیل نییز تیکیید شیده اسیت (Cassese 1996: 112-
.)115
بیاعتبار جداییخواهی با استناد به حق تعیین سرنوشت در رویۀ جهانی نیز تثبیت شیده
است .برا نمونه وضعیت منطقۀ «کبک» در کانادا و «چچن» در روسیه مؤید استنادنکرد ،بیه
حق تعیین سرنوشت برا جداییخواهی است .در قضیۀ کبک دیوا،عالی کانیادا بیا اسیتفاده از
نظریات مشورتی علما برجستۀ حقوق بینالملل از جمله قضات دیوا ،بینالمللی دادگستر و
1. Francesco Capotorti.
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کمیسیو ،حقوق بینالملل اعالم کرد که خلق کبک در نظام کنونی حقوق بینالملیل از جنبیۀ
خارجی حق تعیین سرنوشت محروم است زیرا حق تعیین سرنوشیت در چیارچوب احتیرام بیه
تمامیت ارضی دولتها موجود تکامل یافته است و در کلیۀ اسناد بینالمللی که از حق تعیین
سرنوشت نام برده شده به ممنوعیت خدشهدارکرد ،تمامیت ارضی دولتها اشیاره شیده اسیت
(عزیز .)379-374 :1394
درواق به بهرهمند گروهها اقلیت از حق تعیین سرنوشت تنها در چارچوب حقوق بشیر
و بهویژه مواد  25و  27میثاق بینالمللی حقیوق میدنی و سیاسیی توجیه شیده اسیت .در ایین
خصوص نیز بر ممنوعبود ،جداییخواهی تیکید و حقوق اقلیتها تنها از دیدگاه پیشبرد احترام
به حقوق بشر پذیرفته شده است (بهمنیقاجار .)80 :1388
این موضوع نکتۀ مهمی است و درواق برخاسته از این است که اصل نبود تبعی ،در حقوق
بشر بهمنزلۀ اصلی اساسی حکمفرماست .همچنین در کنار اصل نبود تبعی ،و اصل حق تعیین
سرنوشت میبایست به اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها نیز امعا،نظر داشت.
کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال  1993در وین با صدور اعالمیها ممنوعیت هرگونیه
جداییخواهی را با استفاده از حق تعیین سرنوشت بهصراحت اعیالم کیرد .در قسیمت دوم ایین
اعالمیه پاراگراف اول مکرر تصریح میکند:
«حق تعیین سرنوشت نبایستی بهعنوا ،مجوز یا مشوقی برا هر عملی که منجر به تجزییه
یا تهدید کل یا جزئی از تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی کشورها دارا حاکمییت و مسیتقل
که طبق اصل حقوق مساو و حق تعیین سرنوشیت ملیتهیا امیور خیود را در دسیت دارنید و
بدینترتیب دارا دولتی هستند که نمایندۀ کل مردم متعلق به آ ،سرزمین و بدو ،تبعیی ،از
هر نوع باشد تلقی گردد» (.)Vienna Declaration and Programme of Action, 1993
دیییدگاه حقییوق بییینالملییل در قبییال حییق تعیییین سرنوشییت اقلیییتهییا بسیییار محتاطانییه
محافظهکارانه و براساس واقعیات موجود از جمله دولت و محور بود ،نظام بیینالملیل شیکل
گرفته است .در رویکرد جامعۀ بینالملل مرزها دولتها تثبیتشده یک واقعیت انکارناپیذیر
و تغییرناپذیرند و حق تعیین سرنوشت تنها با احترام تمامیت ارضی برا تعیین حاکمیا ،ییک
کشور مصداق دارد .در همین خصوص هرچه مفهوم حق تعیین سرنوشت از اسیتقاللخیواهی و
جداییطلبی فاصله بگیرد شکاف بین حق قانونی و واقعیت سیاسیی نظیام بیینالملیل کیاهش
مییابد .لذا از جمله راهکارها تحقق حق تعیین سرنوشت گروهها و اقلیتهیا قیومی عبیارت
است از تقویت اعمال مثبت حقوق مشارکتی و اعطا مییزا ،قابیل تیوجهی خودمختیار بیه
آ،ها .از جملۀ این حقوق میتوا ،به حقوقی اشاره کرد که به اقلیتها امکا ،و تضمین مشارکت
در فرایند تصمیمگیر سیاسی میدهد (امید .)15 :1387
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جمیز کرافورد 1از حقوقدانا ،صاحبنظر و مطیرح بیینالمللیی تیکیید دارد کیه در حقیوق
بینالملل هیچ نوع شناسایی برا جداییطلبی صورت نگرفته است گروهها قومی و اقلیتهیا
نمیتوانند با استناد به حقوق بینالملل به طور یکجانبه خواستار جیدایی شیوند .حیق تعییین
سرنوشت در داخل یک دولت به معنی مشارکت گروهها و مردم در نظام سیاسی بیا احتیرام بیه
تمامیت ارضی آ ،معنی میدهد .حتی اگر درخواست مستمر و قو برا استقالل باشید تنهیا
دولت مرکز است که تصمیم میگیرد چگونه به این درخواست پاسخ دهد .به نظر کرافورد در
جامعۀ بینالمللی از  1945سابقه ندارد که پارها از سرزمین یک دولت مستقر و حیاکم قصید
جدایی داشته و سازما ،ملل بر آ ،صحه گذاشته باشد (.)Crawford, 1997: 97
براساس گفتما ،مشارکت شرکت شهروندا ،در انتخابات موجب میشود که آ،ها از تعیین
سیاست عمومی کشور منتف شوند .از سو دیگر موظفانید از حقیوق عمیومی کشیور تبعییت
کنند .همچنین با ارائۀ خدمات عمومی و خصوصی به شهروندا ،از سو دولت پایبنید آ،هیا
به حاکمیت خواسته میشود (ضیایی .)241 :1390
بنا بر آنچه بیا ،شد دولتها موظفاند حقوق اقلیتها را تیمین و به طور متقابل اقلییتهیا
نیز میبایست با مشارکت سیاسی و مدنی در امور پایبند و وفادار خود را به حکومت اربات
کنند.
بعد از شناخت مفهوم حق تعیین سرنوشت و بهخصوص بررسی این حق راج به اقلیتهیا
در ادامه به بررسی مصداقی این حق راج به اقلیتها در نظام حقوقی جمهور اسیالمی اییرا،
پرداخته میشود.

نسبببت حببق تعیببین سرنوشببت و حقببوق اقلیببتهببا در حقببوق اساسببی
جمهوری اسالمی ایران
هما،طور که در مقدمۀ قانو ،اساسی ذکر شده است نهیال انقیالب اسیالمی پیس از مبیارزات
مستمر در  21و  22بهمن  1357با درهم شکستن بنیاد شاهنشاهی به رمیر نشسیت و مطیابق
اصل اول قانو ،اساسی ملت ایرا ،براساس اعتقاد دیرینۀ خود به حکومت حق و عدل قرآ ،در
پی انقالب اسالمی پیروزمند خود به رهبر امام خمینیی (ره) در همیهپرسیی دهیم فیروردین
 1358هجر شمسی با اکثریت  98/2درصد از کلیۀ کسانی که حق رأ داشیتند بیه آ ،رأ
مثبت دادند.
قانو ،اساسی جمهور اسالمی ایرا ،بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی اجتماعی فرهنگی و
1. James Crawford.
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اقتصاد جامعه است و میبایست راهگشا تحکیم پایههیا حکومیت اسیالمی و ارائیهدهنیدۀ
طرح نوین نظام حکومتی باشد.
به جهت شناخت حقوق اساسی کشورها محققا ،حقوق اساسیی منیابعی را بیرا آشینایی
حقوق اساسی کشورها تعیین میکنند .بعضی از این مناب جنبیۀ عیام دارنید بیدینمعنیی کیه
حقوق اساسی غالب کشورها متکی به آ ،است و از آ ،الهام میگیرد و بعضی جنبۀ خاص دارد.
حقوق اساسی جمهور اسالمی ایرا ،در پارها از این مناب مشترک است .در عین حال بعضی
مناب بسیار معتبر و مقتدر برا قانو ،اساسی به صورت اختصاصی وجود دارند (میدنی :1362
.)113
زیربنا فکر و عقیدتی نظام حقوقی جمهور اسالمی ایرا ،بر ضیوابط و مقیررات حقیوق
اسالم است .درواق مناب فقهی مبنا تدوین اکثر مناب حقوق اساسی ایرا ،به شمار میآیند و
غالب مناب دیگر براساس این منب تنظیم یا تطبیق میشوند .این مفهوم بیهصیراحت در اصیل
چهارم قانو ،اساسی جمهور اسالمی ایرا ،ذکر شده است (نجفیاسفاد .)16 :1386
موضوع اقلیتها در فقه اسالمی نیز بههیچوجه بهمنزلۀ بیگانه یا اقلیتی که در مقابل اراده و
مصالح اکثریت اختیار در تعیین حقوق و سرنوشت خود ندارد مطرح نیست همچنین هیچگونه
زمینها برا مشکل اختالفنژاد و اقلیت از نظر نژاد و زبا ،یا عناصر دیگر کیه بیا اکثرییت
اختالف داشته باشد وجود نیدارد (عمییدزنجانی  .)23 :1362براسیاس اندیشیۀ اسیالمی افیراد
انسانی از هر قوم و قبیلها که باشند بهمنزلۀ بنیآدم دارا تبار مشترکاند .اصیل همزیسیتی
مسالمتآمیز نیز از ویژگیها جامعۀ اسالمی است (هاشمی .)108 :1391

 .1تفسیر حقوق بینالملل و قانون اساسی از تأثیر اقلیتها در سرنوشت خود
قانو ،اساسی جمهور اسالمی ایرا ،تبلور مبانی اصیل اسالمی است لذا با وجود ذکر اسیالم و
مذهب جعفر ارنیعشر بهمنزلۀ دین رسیمی در اصیل دوازدهیم قیانو ،اساسیی بیه حقیوق
اقلیتها نیز توجه تام و وافر داشته است.
با توجه به تعریف ارائهشده از اقلیتها قومی مذهبی و زبانی بدیهی اسیت کیه خصیصیۀ
ممتازکنندۀ گروهها اقلیت از جمعیت اکثریت جامعه در تمام کشورها یکسا ،نیست .بیه ایین
معنا که در برخی کشورها گروهها اقلیتی وجود دارند که زبا ،استفادهشیدۀ آ،هیا متفیاوت از
جامعۀ اصلی است و در کشورها دیگر ممکن است مذهب عامل تمایز گروه اقلییت از جامعیۀ
اکثریت باشد یا در موارد قومیت وجه تمایز اقلیت با جامعۀ اصیلی اسیت .ازایینرو در اسیناد
بینالمللی عموماً به جا استفاده از واژۀ مفرد اقلیت از ترکیب اضافی اقلیتها قومی مذهبی
و زبانی استفاده میشود برا مثال در مادۀ  27میثاق حقوق مدنی و سیاسی از سه نوع گیروه
اقلیت قومی مذهبی و زبانی نام برده شده است (عزیز  .)70 :1394قانو ،اساسیی جمهیور
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اسالمی ایرا ،نیز تمام حقوقی را که تحت عنوا ،حقوق ملیت بیرا آحیاد جامعیه بیه رسیمیت
شناخته شامل همۀ اقلیتها دانسته و مضاف بر آ ،به حقوقی مختص به اقلیتها از جمله حق
بر مشارکت و داشتن نماینده تصریح کرده است .با شناخت و مقایسیۀ مجمیوع ایین حقیوق بیه
نسبت تعریف عرف حقوق بینالملل از تیریر اقلیتها در تعیین سرنوشت خود که عبارت اسیت
از مشارکت در امور سیاسی و رف تبعی ،و  ...میتوا ،به متعالیبود ،قانو ،اساسیی در مقابیل
به عرف حقوق بینالملل در مواجهه با حقوق اقلیتها پیبرد.

 .2برخببورداری اقلیببتهببا از حقببوق ملببت ،مورداشبباره در سوببل سببوم قببانون
اساسی
مجموع اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانو ،اساسیی را کیه نیاظر بیر حقیوق شیهروند اتبیاع و
ساکنا ،ایرا ،است را میتوا ،تحت عنیوا ،حقیوق ملیت نیام بیرد .بنیابراین بیا تصیریح اصیل
چهاردهم قانو ،اساسی مبنی بر تکلیف دولت جمهور اسالمی و مسلمانا ،بیه رعاییت حقیوق
انسانی غیرمسلمانا( ،حتی غیر اهل کتاب) میتوا ،آنا ،را در ردیف همۀ افراد ملت برخیوردار
از حقوق مذکور در قانو ،اساسی دانست (هاشمی  .)182 :1392شایا ،یادآور است که قانو،
اساسی بههیچوجه در مقام احصا جمی حقوق ملت نیست بلکه تنهیا بیه مصیادیق مهیم آ،
اشاره کرده است و ذکرنکرد ،سایر حقوق بهمنزلیۀ نپیذیرفتن آ،هیا نیسیت (شیعبانی :1373
.)103
مناب عام حقوق بشر با پیشبینی اصل نبود تبعی ،به صورت عیام دربرگیرنیدۀ اسیاس و
پایها برا حمایت از حقوق اقلیتها به شمار میروند .اصل نبود تبعیی ،پییشبینییشیده در
اسناد عمومی حقوق بشر با تیکید بر من تبعی ،بر مبنا ویژگیهایی همچیو ،نیژاد رنیگ
زبا ،و مذهب ضرورت برخوردار برابر همۀ افراد از حقوق بنیادین بشر درواق پایها عمیومی
برا حمایت از اقلیتها پیشبینیی کیرده اسیت (قیار سییدفاطمی  .)408 :1389در قیانو،
اساسی جمهور اسالمی ایرا ،نیز به صورت عام به برابر اعضا جامعه سوا از رنگ دیین و
آیین توجه شده است .مطابق قانو ،اساسی یکی از سیاستها اساسی دولت «رفی تبعیضیات
ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برا همه در تمام زمینهها ماد و معنو » اسیت (بنید  9اصیل
 .)3در زمینۀ برابر اقوام و مذاهب ایرا ،نیز به منزلت برابیر همیۀ اقیوام و قبائیل و احتیرام بیه
هویت اقلیتها توجه شده است« :مردم ایرا ،از هر قوم و قبیلیه کیه باشیند از حقیوق مسیاو
برخوردارند و رنگ نژاد زبا ،و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» (اصل  )19و «همیۀ افیراد
ملت  ...یکسیا ،در حماییت قیانو ،قیرار دارنید و از همیۀ حقیوق انسیانی سیاسیی اقتصیاد
اجتمیاعی و فرهنگییی بیا رعایییت میوازین اسییالمی برخوردارنید» (اصییل ( )20هاشییمی :1391
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 .)223-220اصل بیسیتم بیه حماییت یکسیا ،قیانو ،بسینده نکیرده و در تکمییل پییام بیه
مفاهیم جدید همچو ،حقوق شیهروند و آزاد هیا عمیومی اشیاره شیده اسیت (غمیامی
.)349 :1390
سایر حقوق برشمردهشده در فصل سوم قانو ،اساسیی همچیو ،آزاد شیغل (اصیل )28
برخوردار از تیمین اجتماعی (اصل  )29حق مسکن (اصل  )31و  ...را باید بهمنزلۀ ییک حیق
مسلم شامل آحاد ملت ایرا ،دانست که اقلیتها را نیز شامل شده و دولت موظف اسیت طبیق
قوانین از محل درآمدها عمومی و درآمدها حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتها
مالی مذکور را برا همۀ افراد کشور تیمین کند (مهرپور .)73 :1387
بنابراین حقوق مصرح در قانو ،اساسی ذیل فصل حقوق ملت عمومیت دارد و مخیتص بیه
قشر خاصی از ملت نیست لذا اطالق و عموم این حقوق شامل تمام اقلیتها نیز میشود؛ نتیجه
اینکه سایر حقوق همچو ،دادخواهی (اصل سی و چهارم) حیق انتخیاب وکییل (اصیل سیی و
پنجم) و نظایر آ ،همگانی است و طبعاً اقلیتها را نیز شامل میشود .بیر ایین اسیاس بیه ذکیر
موارد یادشده بهمنزلۀ نمونه بسنده و حقیوق مخیتص اقلییتهیا کیه در جهیت تیریرگیذار در
سرنوشت خویشتن و مشارکتداد ،آ،ها در امور جار کشور پیشبینی شده است مورد مداقه
قرار میگیرد.

 .3حقوق مورحۀ اقلیتها در قانون اساسی
به حقوق اجتماعی اقلیتها در میثیاق حقیوق میدنی و سیاسیی همچنیین در اعالمییۀ حقیوق
اشخاص متعلق به اقلیتها ملی و دینی تصریح و از سو قانو،گذار اساسی جمهور اسالمی
ایرا ،به آ ،اهتمام شده است.

 .1 .3آزادی تعلیمات مذهبی
اجرا مراسم انتشار افکار و اندیشهها دینی بیه صیورت فیرد و جمعیی بیرا همگیا ،کیه
اقلیتها را نیز شامل میشود در مواد  18و  19اعالمیۀ جهانی حقوقبشر و در مادۀ  18میثیاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توجه شده است .در حقوق داخلی قانو ،اساسی برا اقلییت
مذهبی و دینی حقوقی را برا انجام مراسم دینی و مذهبی و استقالل در احوال شخصیه قائیل
شده است (ب) هاشمی .)385 :1392
ارر فور شناسایی قانونی اقلیتها دینی و مذهبی در نظام حقوقی اسالم آزاد مراسم و
مناسک مذهبی برا آنا ،است .قانو،گذار اساسی انجام مراسیم دینیی اقلییتهیا را در حیدود
قوانین اسالمی حاکم بر جامعه آزاد میداند (الف) هاشمی .)175 :1392
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در اصل سیزدهم قانو ،اساسی ذکر شده است که ایرانیا ،زرتشتی کلیمی و مسیحی تنهیا
اقلیتها دینی شناخته میشوند که در حدود قانو ،اساسی در انجام مراسم دینی خود آزادند.
مطابق با صورت مشروح مذاکرات مجلس خبرگا ،قانو ،اساسی عالوه بر آزاد مراسمات دینی
و تعلیمات دینی تاب احکام دینی خودشا ،این حق را نیز دارند که به طور رسمی معبد داشته
باشند (مشروح مذاکرات .)473 :1364

 .2 .3استقالل در احوال شخویه
مطابق اصل سیزدهم قانو ،اساسی اقلیتها در احوال شخصیه مثل طالق ازدوا وصییت ارث
و  ...طبق دین خود عمل میکنند .ادارات مربوطه و دادگاهها نیز در قضاوت و اجرائیات شیئو،
دینی آنا ،را رعایت میکنند (یزد .)208 :1368
احوال شخصیه و تعلیمات دینی اقلیتها در زمرۀ حقوق و آزاد ها فرد به شمار میآید
و رعایتنکرد ،این قواعد که پیروا ،ادیا ،بدا ،انس گرفتهاند موجب تشنج اجتماعی و سیلب
آرامشخاطر آنا ،میشود .قانو ،رعایت احوال شخصیۀ ایرانییا ،غیرشییعه در محیاکم مصیوب
 1312/4/31همچنین قانو ،اساسی استقالل در احوال شخصیه و تعلیمات دینی را در حیدود
قانو ،مقرر داشتهاند .بنابراین چنانچه رابت شود که اعمال مربوط بیه احیوال شخصییه خیالف
مقررات قانونی و نظم عمومی است نمیتوا ،آ ،را مجاز دانست (وکیل و عسکر .)75 :1383

 .3 .3حق استفاده از زبانهای محلی و قومی
با توجه به اسناد بینالمللی حقوقبشر اقلیتها از کلیۀ حقوق انسیانی برخوردارنید .مسیتند بیه
اصل پانزدهم قانو ،اساسی هریک از اقوام در کنار زبا ،رسمی کشور حیق اسیتفاده از زبیا ،و
خط خویش را در مطبوعات و رسانهها گروهی مختص به خود دارند و میتوانند ادبیات خیود
را در مدارسشا ،تدریس کنند (هما .)79 :،قانو ،اساسی با درنظرگرفتن واقعییتهیا قیومی
نژاد و مذهبی امتیازاتی را برا اقلیتها پیشبینی کرده است.
هماکنو ،نشریاتی با زبا،هیا کیرد ترکیی عربیی و ارمنیی از وزارت فرهنیگ و ارشیاد
اسالمی مجوز گرفتهاند و منتشر میشوند (مهرپور  .)65 :1387در حیال حاضیر  48نشیریه در
کردستا ،به دو زبا ،فارسی و کرد مجوز فعالیت گرفته و برا انتشیار بییش از  180عنیوا،
کتاب کرد نیز در دو سال اخیر مجوز صادر شده است .همچنیین مییتیوا ،بیه ایجیاد رشیتۀ
ادبیات و زبا ،کرد در دانشگاه کردستا ،بیهمنزلیۀ دانشیگاه دولتیی و میادر و تیدوین کتیاب
آموزش زبا ،کرد بهمنزلۀ سرفصل ادبیات بومی درس ادبیات پایههیا هفیتم هشیتم و نهیم
مناطق کردنشین اشاره کرد (روزنامۀ ایرا ،مورخۀ .)1394/5/18
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 .4 .3حقوق مسلمانان غیرشیعۀ جعفری
قانو ،اساسی بین تمام مسلمانا ،غیرشیعۀ جعفر برا مذاهب حنفی شافعی مالکی حنبلیی
و زید حقوقی را قائل شده است از جمله اصل دوازدهم قانو ،اساسی مقیرر داشیته اسیت کیه
«مذاهب دیگر اسالمی  ...دارا احترام کامل میباشند» .مطابق این اندیشه برا احتراز تفرقیه
هرگونه لعن یا بیاحترامی نسبت به دیگر مذاهب اسالمی باید قانونیاً ممنیوع باشید و بیرا آ،
مجازات متناسب مقرر شود .همچنین برا تیمین حقوق مذهبی دیگر مسیلمانا ،پییروا ،ایین
مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشا ،آزادند که در جامعیه نییز عمیالً ایین آزاد
مورد احترام است .همچنین آزاد مذهبی اقتضا میکند که پیروا ،دیگیر میذاهب اسیالمی از
امکانات تعلیم و تربییت دینیی خیاص خیود برخیوردار باشیند .در قسیمتی از میادۀ  13میثیاق
بینالمللی حقوق اقتصاد و فرهنگی  1966آمده است کیه دولیتهیا طیرف میثیاق متعهید
میشوند آموزش دینی و اخالق فرزندا ،را تیمین کنند .رسمیت تعلیم و تربییت دیگیر میذاهب
اسالمی مقرر در اصل دوازدهم قانو ،اساسی برا دولت ایجاد تکلیف میکند که امکانات الزم
را در این خصوص فراهم کند .نسبت به احوال شخصیه نیز هنگام بروز مسائل خانوادگی و طرح
دعاو مربوط در دستگاهها قضایی دادگاهها مکلفاند بیه جیا قیوانین و مقیررات عمیومی
محاکم احکام فقهی مذهب موردنظر را مستند حکم قرار دهند .ذیل اصل دوازدهیم نییز مقیرر
میدارد« :در هر منطقها که پیروا ،هرییک از ایین میذاهب اکثرییت داشیته باشیند مقیررات
محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آ ،مذاهب خواهد بود با حف حقیوق پییروا ،سیایر
مذاهب» .با فرض اینکه ممکن است در برخی مناطق کشور پیروا ،یکی از مذاهب اربعۀ تسینن
اکثریت ساکنا ،را تشکیل دهند حکم قانو،گیذار اساسیی مبنیی بیر رسیمیت آ ،میذاهب در
منطقۀ مربوطه است اما این مقررات در حیدود اختییارات شوراهاسیت (الیف) هاشیمی :1392
.)164

 .5 .3حق بر ایجاد تشکل و مشارکت سیاسی و حضور در انتخابات
حق مشارکت سیاسی شهروندا ،در اسناد بینالمللی توجه شده است .بر این اساس بند  1میادۀ
 21اعالمیۀ جهانی حقوقبشر بیا ،میدارد« :هرکس حق دارد در ادارۀ عمومی کشور خود خواه
به طور مستقیم و خواه بهواسطۀ نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند مشارکت کند» .همچنین
در بند  2مادۀ  2اعالمیۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیتها ملی یا قومی دینی و زبیانی بییا،
شده است« :اشخاص متعلق به اقلیتها حق دارند بهگونها میؤرر در زنیدگی فرهنگیی دینیی
اجتماعی اقتصاد و عمومی مشارکت کنند».
یکی از حقوقی که اسالم برا همگا ،قائل است حق حاکمیت بر سرنوشت خویشتن اسیت
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که این حق را از جانب خداوند تعالی میداند و براساس آ ،هیچکس مجاز نیست این حیق را از
انسا،ها به هر دلیلی سلب کند که اصل  56بدا ،اشاره دارد .از مهمترین موارد اسیتفاده از ایین
حق دخالت افراد در ادارۀ امور کشور خودشا ،و تعیین زمامدارا ،و هیئت حاکمه است که باید
بر رعایت حق مزبور انجام شود .به همین دلیل اصل  6قانو ،اساسی آورده است« :در جمهیور
اسالمی ایرا ،امور کشیور بایید بیه اتکیا آرا عمیومی اداره شیود از راه انتخابیات انتخابیات
رئیسجمهور نمایندگا ،مجلیس شیورا اسیالمی اعضیا شیوراها و نظیایر ایینهیا ییا از راه
همهپرسی .»...
مطابق بند  8اصل سوم قانو ،اساسی مشارکت عامیۀ میردم در تعییین سرنوشیت سیاسیی
اقتصاد اجتماعی و فرهنگی خویش از حقوق مسلم ملت ایرا ،است که با توجیه بیه عمیوم و
اطالقات آ ،شامل تمام افراد ملت ایرا ،شده و اکثریت مسلمانا ،شییعه را میدنظر قیرار نیداده
است.
براساس اصل ششم قانو ،اساسی« :در جمهور اسالمی ایرا ،امور کشیور بایید بیه اتکیا
آرا عمومی اداره شود از راه انتخاب رئیسجمهور نمایندگا ،مجلس شورا اسالمی اعضیا
شوراها و نظایر اینها یا از راه همهپرسی در موارد که در اصول دیگر این قانو ،معین میگردد
که نشا ،میدهد عموم مردم در امور مختلف نقش بسیار تعیینکنندها بر عهده دارند» .نظیام
جمهور اسالمی ایرا ،و قانو ،اساسی آ ،با رأ مردم ایجاد شده است و در عین حال انتخاب
رهبر به صورت غیرمستقیم و انتخاب مسیتقیم رئییسجمهیور نماینیدگا ،مجلیس شیورا
اسالمی و شرکت در همهپرسیها تجلی حضور و مشارکت سیاسی عموم میردم از جملیه همیۀ
قومیتها و اقلیتها در امر ادارۀ حکومت و مشارکت در پیشبرد امور کشور است.
از مصادیق حق انتخاب راج به مجلس نمایندگا ،و به تعبیر قوۀ مقننه است .قوۀ مقننه
نهاد است که ریشه در آرا عمومی دارد و طبق ضوابط اساسی مدو ،سهم قابیل تیوجهی از
حاکمیت در نظام سیاسی کشور را اعمال میکند .قوۀ مقننه حق خداداد مردم و مظهیر ارادۀ
عام ملت است (هاشمی .)87 :1392

 .1 .5 .3حق اقلیتهای دینی در داشتن نماینده در مجلس شورای اسالمی
قانو ،اساسی عالوه بر توجه به حقوق اقلیت ها مذهبی راج بیه اقلییتهیا دینیی در اصیل
شصت و چهارم قانو ،اساسی حق انتخاب و اعزام نماینده به مجلیس شیورا اسیالمی را قائیل
شده است بدینترتیب که« :زرتشتیا ،و کلیمیا ،هر کدام یک نماینده و مسییحیا ،آشیور و
کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیا ،ارمنی جنوب و شمال هر کدام ییک نماینیده انتخیاب
میکنند» .ضمن اینکه مطابق میادۀ  28قیانو ،انتخابیات مجلیس شیورا اسیالمی داوطلبیا،
نمایندگی اقلیتها دینی از شرط اعتقاد به اسالم مستثنی بودند و بایید در دیین خیود رابیت
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عقیده باشند .مطابق اصل شصت و هفتم قانو ،اساسی مراسم تحلیف نماینیدگیا ،اقلییتهیا
دینی با ذکر سوگند به کتاب آسمانی خود آ،ها صورت میگیرد.
نظر به اینکه به موجب اصل شصت و چهارم «از تاریخ همهپرسی سال یک هزار و سیصید و
شصت و هشت هجر شمسی پس از هر ده سیال بیا درنظرگیرفتن عوامیل انسیانی سیاسیی
جغرافیایی و نظایر آ،ها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود» چنانچیه بیه احتمیال
ضعیف تعداد هریک از اقلیتها به نحو چشمگیر افزایش یابد اضیافهشید ،تعیداد نماینیدگا،
آ،ها دور از ذهن نخواهد بود (الف) هاشمی . )178 :1392
اگر توجه شود که اقلیتها دینی در ایرا ،کمتر از یک درصد جمعییت کشیور را تشیکیل
میدهند مبرهن است که نسبت نمایندگا ،آ،ها با توجه به ترکیب جمعیتی چند برابر مییزا،
تناسب آ،هاست .این راه یکی از ترتیبات حف حقوق و تضمین مشیارکت سیاسیی گیروههیا
اقلی یت محسییوب م ییشییود کییه در اصییطالح کرس ییهییا تضییمینشییده خوانییده م ییشییود
(حسینیبهشتی .)279 :1380

 .2 .5 .3محدودیتنداشتن اقلیتهای مذهبی در نمایندگی مجلس
راج به اقلیتها مذهبی مورد تییید که اهل سنتاند حق دیگر کیه قیانو ،اساسیی بیرا
آنا ،عالوه بر آزاد احزاب پیشبینی کرده این است که راج به نماینیدگی مجلیس شیورا
اسالمی ظاهراً تمایز بین مسلمانا ،شیعه و سنی در این خصوص قائل نشده است .مضیاف بیر
اینکه بند یک مادۀ  30قانو ،انتخابات مجلس شورا اسالمی «اعتقاد و التزام عملی به اسالم»
(بدو ،عنوا ،مذهب) را مقرر داشته است .بدینترتیب کلیۀ داوطلبا ،اهل تسنن به هیر تعیداد
در هر کجا ایرا ،که باشند در صورت انتخاب قادر به احراز منصب نماینیدگی ملیت خواهنید
بود .بنابراین حقوق ادار و استخدامی و تصید بسییار از مناصیب ادار و دولتیی و سیایر
حقوقی که قانو ،اساسی برا افراد مقرر داشته است مجموعاً همۀ ایرانیا ،غیرشییعه را شیامل
میشود (هاشمی .)599 :1391
نکتۀ درخور بررسی موضوع لزوم شیعهبود ،رئیسجمهور در قانو ،اساسی است که ممکین
است شبهۀ تبعی ،نسبت به اقلیتها را به اذها ،متبادر کند .مطابق اصل  115قیانو ،اساسیی
که به شرایط و صالحیتها رئیسجمهور بهمنزلۀ باالترین مقام اجرایی بعید از رهبیر اشیاره
دارد از جملۀ شرایط را معتقد و مؤمنبود ،به مبانی جمهور اسالمی اییرا ،و میذهب رسیمی
کشور برمیشمرد که مطابق آ ،رئیسجمهور باید از نظر مذهبی پیرو مذهب شیعۀ ارنیعشر
که مذهب رسمی کشور است -باشد.باید توجه داشت که بیا ،رسمیت اسالم و شیعۀ جعفر ارنییعشیر در اصیل اول میتمم
قانو ،اساسی مشروطیت و اصل دوازدهم قانو ،اساسی جمهور اسالمی ایرا ،تیسیس جدید
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نیست بلکه بهمنزلۀ یک واقعیت اعتقاد و اجتماعی در قیوانین میذکور مینعکس شیده اسیت.
حف این میراث طبعاً خواست اکثریت ملت ایرا ،است .به همین جهت است که رئیسجمهیور
که نمایندگی قاطبۀ ملت را بر عهده دارد اوالً باید مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد
و رانیاً در آغاز کار سوگند یاد میکند که پاسدار میذهب رسیمی کشیور باشید (الیف) هاشیمی
.)159 :1392
با وجود این موضوع با توجه به ذکر مشارکت عامه در تعیین سرنوشت سیاسیی اقتصیاد
اجتماعی و فرهنگی در قیانو ،اساسیی کیه شیامل عمیوم میردم اییرا ،اسیت در زمینیۀ حیق
انتخابکرد ،اقلیتها نیز تمام حقوق مصرح در قانو ،اساسی را دارند.

 .3 .5 .3حق تشکیل احزاب و آزادی اجتماعات
حق بر داشتن تشکل و احزاب سیاسی از دیگر ابعاد مشارکت سیاسی است کیه البتیه در قیانو،
اساسی برا همۀ مردم به رسمیت شناخته شده است و مختص به اقلیتها نیست اما در قانو،
اساسی به حق اقلیتها در این مورد نیز تصریح شده است.
احزاب در جها ،امروز بهمنزلۀ یکی از پایههیا جامعیۀ میدنی بیا کلییۀ وجیوه سیاسیت و
بهخصوص انتخابات ارتباط تنگاتنگی دارند .احیزاب سیاسیی بیا سیازما،داد ،بیه اندیشیههیا و
گرایشها سیاسی موجود در جامعه در عین حال که عامل تقسیم و متشکلکیرد ،میردم بیه
شاخهها و بخشها گوناگو،انید عامیل نزدییک و تلفییقکیرد ،خیردهگیرایشهیا فیرد و
اجتماعی در قالب دکترینها ایدئولوژ ها یا نظامها اندیشها کم و بیش منسجماند (قاضیی
.)324 :1393
الزمۀ حکومت مردمی گردهمایی افراد در محل معینی برا تبادلنظر در مسائل سیاسیی و
اجتماعی است که در بند  1مادۀ  20اعالمیۀ جهانی حقوقبشر آمده است« :هیرکس حیق دارد
آزادانه مجام و جمعیت مسالمتآمیز تشکیل دهد» .قیانو ،اساسیی در اصیول  26و  27خیود
تشکیل احزاب و جمعیتها و انجمنها سیاسی و صنفی و انجمنها اسالمی ییا اقلییتهیا
دینی شناختهشده را یا تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را با چند شرط آزاد اعالم کرده اسیت.
قانو ،اساسی شرط تشکیل اجتماعات مستمر و پایدار را که به صورت دائمی تشکیل مییشیوند
نق،نکرد ،آزاد استقالل وحدت ملی موازین اسالمی و اساس جمهور اسیالمی مییدانید.
اعالمیۀ جهانی حقوقبشر در بنید  1میادۀ  20بیه منی اجبیار شیرکت در اجتمیاع اشیاره دارد
چنا،که ذیل اصل  26قانو ،اساسی نیز تصریح میدارد« :هیچکیس را نمییتیوا ،از شیرکت در
آ،ها من کرد یا به شرکت در یکی از آ،ها مجبور ساخت» .نمونها از اجتماعات دائم میتوا،
به احزاب جمعیتها و انجمنها اشاره کرد اما دستۀ دیگر اجتماعاتی است که موقتیانید مثیل
راهپیماییها گردهمایی و  ...که قانو ،اساسی جمهور اسالمی ایرا ،در اصل  27شیرط آ ،را
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دو چیز دانسته است؛ یکی اینکه اسلحه حمل نکنند و دوم اینکه مخل به مبنا اسیالم نباشیند
(صفار .)166 :1372

نتیجهگیری
مطابق اصل حق تعیین سرنوشت مردم ملتها میبایست بتوانند آزادانه سرنوشت سیاسی خود
را تعیین کنند ضمن اینکه این مهم امروزه منحصر به صرف سرنوشیت سیاسیی نیسیت بلکیه
مشارکت در عرصهها اجتماعی اقتصاد فرهنگی و  ...را نیز شامل میشود .در عرصۀ حقیوق
بینالملل حق مزبور بهمنزلۀ یک قاعیدۀ آمیره و تعهید عیامالشیمول شناسیایی شیده اسیت
بدینمعنا که از اصول بنیادین حقوق بینالملل کنونی است که همۀ دولتها در قبال رعایت آ،
تعهد دارند .حق تعیین سرنوشت ملتها سابقاً بیه کشیورهیا تحیت سیلطۀ اسیتعمار خیارجی
انصراف داشته است اما حق شهروندا ،جامعه در تعیین سرنوشت خیود و حقیوق اقلییتهیا در
زمینۀ مشارکت سیاسی را نیز شامل میشود.
اقلیتها که رقم نازلی از جمعیت کشورها را تشکیل میدهند نیز از حیق تعییین سرنوشیت
برخوردارند اما این حق به معنا اعطا استقالل همهجانبه و شناسیایی بیهمنزلیۀ ییک واحید
سیاسی مجزا و عضو جدید جامعۀ بینالمللی نخواهد بود زیرا در این صورت بیا اصیل تثبییت و
تمامیت ارضی دولتها در حقوق بینالملل تعارض خواهد یافت لیذا حیق تعییین سرنوشیت بیا
مفهوم جداییطلبی و استقالل فاصله میگیرد.
نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیتها در حقوق بینالملل به تضمین حقوق آ،هیا از
سو حاکمیت رف تبعی ،و مشارکتداد ،آنا ،در نظام سیاسی شناخته شیده اسیت کیه در
مقابل آ ،نیز اقلیتها میبایست وفادار خود را به نظام حاکم همواره حف کنند و به تمامیت
ارضی کشور احترام گذارند .لذا باید گفت که گروهها اقلیت از حق جداییطلبی ییکجانبیه و
استقالل برخوردار نیستند و حف تمامیت ارضی کشور از اولویت برخوردار اسیت .بنیابراین الزم
است برا جم رعایت حق تعیین سرنوشت اقلیتها و حف تمامیت ارضی دولت گیروههیا
اقلیت از دیگر راهها و شیوهها اعمال این حق استفاده کنند.
قانو ،اساسی جمهور اسالمی ایرا ،که از منطق مترقی اسالم و منیاب آ ،اصیطیاد شیده
حق مذکور و ایجاد زمینۀ مشارکت را پیشبینی کرده است به صورتی که حقوق عامیۀ ملیت را
که در فصل سوم آ ،قانو ،برشمرده برا اقلیتها نیز مفروض دانسته و در عین حال امتییازات
ممتاز را برا آ،ها در زمینۀ مشارکت سیاسی و دخالت در امور جار ادارۀ کشور پیشبینیی
کرده است .حق شرکت در تمامی انتخابات و حق انتخاب نمایندۀ خاص از اقلیتها برا حضور
در مجلس شورا اسالمی در کنار آزاد در مراسمات دینی احوال شخصیه و حق بیر تشیکیل
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حزب و اجتماعات پارها از حقوقی است که قیانو،گیذار اساسیی جمهیور اسیالمی اییرا ،در
جهت مشارکت اقلیتها اعطا کرده است .نتیجه اینکه اقلیتها نیز بهمنزلۀ جزئی از ملیت محیق
به تعیین سرنوشتاند و نه آزادانه .حقوق اقلیتها تضمینی برا حف حق اقلیتها در مشارکت
هرچه بیشتر در تعیین سرنوشیت ملیی اسیت کیه نبایید بیرا جیداییطلبیی و جسیتجوکرد،
سرنوشتی جدا از ملت مستمسکی قرار داده شود.
دولت جمهور اسالمی ایرا ،نسبت به اقلیتها قسط و عدل اسالمی را سرلوحۀ امور قیرار
داده است و خود را موظف به رعایت حقوق انسانی آنا ،میداند .رعایت شی ،و منزلت اقلیتهیا
و دخالتدادنشا ،در امور کشور سبب میشود که بتوا ،تا حدود زیاد امیدوار بود که آنا ،نییز
متقابالً قواعد اجتماعی و قوانین کشور را محترم میشمارند و نسیبت بیه ادارۀ کشیور احسیاس
تیریر و تعلق میکنند.
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