حقوق اقلیتهای قومی  -مذهبی در اسناد بینالمللی حقوقبشر
ملیحه نیکروش رستمی
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چکیده

اعالمیههـا و اسـناد بینالمللـی حقوقبشـر همـواره بـر ضـرورت حقوق یکسـان افراد
تأکیـد داشـتهاند و اصـل برابری منـدرج در اعالمیه جهانی حقوقبشـر ،گواهـی بر اهمیت
رفـع تبعیـض از جامعه انسـانی وتأکید بر این موضوع اسـت که اقلیتهـای قومی ،مذهبی
و زبانـی بایـد باتوجـه بـه اصولی نظیـر عـزت ،آزادی ،برابـری و حق مشـارکت در تعیین
سرنوشـت ،بـه حقوق انسـانی خود دسـت یابند و هرگونه تبعیض نسـبت بـه آنها مردود
اسـت .مجموعـه اسـناد حقوقبشـری بعد از جنگ جهانـی دوم به موضـوع اقلیتها توجه
داشـته و تمـام حقوق شـهروندان عـادی را بـرای اقلیتها نیز مشـروع میدانند.
باتوجـه بـه اهمیـت حقـوق اقلیتهـا در نظامهـای سیاسـی چندفرهنگـی ،ایـن مقاله
درپی پاسـخ به این سـؤال اسـت که اقلیتهای قومی و مذهبی براسـاس اسـناد بینالمللی
حقوقبشـر دارای چـه حقوقـی هسـتند؟ در پژوهش حاضـر ،نگارنده با اسـتفاده از روش
توصیفـی و اسـتناد بـه اسـناد حقوقبشـری ،بیان مـیدارد کـه اقلیتهای قومـی و مذهبی،
بـا دارا بـودن حقـوق چندوجهـی ،میتواننـد موجودیـت ،هویـت ،ارتبـاط ،مشـارکت،
 .1دانشآموخته کارشناسیارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندرانmalihenikravesh@ymail.com .
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فرهنـگ و ارزشهـای خـود را حفـظ کننـد و دولتهـا حق تعرض بـه آنهـا را ندارند و
همانگونـه کـه اصـل مشـارکت سیاسـی ،اقتصـادی و فرهنگی بـرای همگان مـورد تأکید
اسـت ،اقلیتهـا نیـز میتواننـد در عرصههـای مختلـف اجتماع بـه کنشگـری بپردازند و
حـق تعییـن سرنوشـت بـه آنها اجـازه فعالیت سیاسـی و حتی تأسـیس حـزب و انجمن
را هـم میدهد.
کلیدواژههـا :اقلیتهـای قومـی ،حقوقبشـر ،تبعیـض ،اقلیتهـای مذهبـی ،مشـارکت
سیاسـی ،آزادی عقیـده ،برابری بـا اکثریت.
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امـروزه کمتـر کشـوری یافـت میشـود کـه دارای گروههـای اقلیـت نباشـد .در اغلب
کشـورهای کنونـی ،گروههای اقلیتـی وجود دارند که ویژگیهـا و خصایص قومی ،مذهبی
یـا زبانـی ،آنهـا را از دیگر بخشهای جمعیتـی متمایز میسازد(.سـلیمی و همـکار)204 :1397،

حقوق اقلیتها همواره از موضوعهای مهم جامعه بینالملل و دغدغهای مهم در گفتمان
عدالت حقوقی بوده و فراز و فرودهای تاریخ حاکی است که حمایت از اقلیتها برای تأمین
ثبات ،صلح و امنیت بینالمللی امری ضروری است و اعمال تبعیض نسبت به افراد این
گروهها ،همواره ثبات داخلی و صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی را با خطرات جدی و
جبرانناپذیری روبهرو ساخته است(.فضائلی و کرمی)126 :1395،

بهعنـوان یـک قاعـده عـام میتـوان گفـت کـه ثبـات و امنیت کشـور با حفـظ حقوق
اقلیتهـا بهتـر تأمیـن میشـود .اگـر دولت ،حقـوق اقلیتهـا را رعایـت کند ،امید اسـت
کـه گـروه اقلیـت نیز وفـاداری خـود را به دولت نشـان دهـد و در نتیجـه ،تمامیت ارضی
کشـور حفـظشـود؛ زیـرا ثبـات و رفـاه عمومی کشـور به نفـع اقلیتهـا نیـز خواهدبود.
(ابراهیمیان)244 :1391،

در حقـوق بینالملـل کنونـی ،حمایـت از اقلیتهـا ذیـل نظـام بـزرگ حمایـت از
حقوقبشـر قـرار میگیـرد .در ایـن رابطـه ،مـاده نخسـت کنوانسـیون چارچـوب حمایت
از اقلیتهـای ملـی شـورای اروپـا بـه صراحت به ایـن واقعیت اذعـان دارد کـه« :حمایت
از اقلیتهـای ملـی و حقـوق و آزادیهـای اشـخاص متعلـق بـه ایـن اقلیتهـا ،بخـش
جداییناپذیـر حمایـت بینالمللـی از حقوقبشـر اسـت و بـر ایـن اسـاس ،در چارچـوب
همکاریهـای بینالمللـی قـرار

میگیرد(».فضائلـی و کرمـی)15 :1396،

تغییـرات عمـدهای کـه پـس از جنـگ جهانـی اول و دوم در مـرز برخی کشـورها رخ
داد ،باعـث اختلاط نـژادی ،مذهبـی و قومـی ملتها شـد و موضـوع اقلیتهـا و رعایت
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حقـوق آنهـا را بیـش از بیـش آشـکار سـاخت و بر این اسـاس ،نظـام بینالملـل حمایت
از اقلیتهـا بهوجـود آمـد .بدیـن صـورت کـه در معاهـدات میـان دولتهـا ،مقـرر شـد
دولتهایـی کـه دارای گروههـای اقلیتـی هسـتند ،نسـبت بـه آنهـا تبعیـض روا ندارند و
حـق اسـتفاده از زبـان و مذهـب را به آنـان بدهند.
بعـد از جنـگ جهانی دوم و تشـکیل سـازمان مللمتحد ،بـا اینکه در اسـناد بینالمللی
حقوقبشـر بـه صراحـت و بهطور خاص ،سـندی بـه اقلیتهـا اختصاص داده نشـد ،ولی
بـا درج اصـل عـدم تبعیـض در منشـور مللمتحـد ،اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر و دیگـر
اسـناد حقوقبشـری ،در واقـع اقلیتهـای قومـی ،نـژادی ،دینـی و زبانـی تحـت حمایت
حقـوق بینالملـل قـرار گرفتنـد و امروزه کمتر کشـوری یافت میشـود که آشـکارا حقوق
اقلیتهـا را نادیـده بگیـرد یـا منکـر آن شـود .بـه هرحـال ،در حقـوق بینالملـل باوجـود
حمایـت عـام اسـناد حقوقبشـری از اقلیتها ،تنها سـند بینالمللـی حمایتکننـده از آنان
بهطـور خـاص« ،اعالمیه حقـوق افراد متعلـق به اقلیتهای ملـی ،قومی ،مذهبـی و زبانی»
اسـت کـه طبق مـاده اول ایـن اعالمیه ،کشـورها از وجود هویـت ملی یا قومـی ،فرهنگی،
مذهبـی و زبانـی اقلیتهـا در سـرزمین خـود حمایـت کـرده و ایجـاد شـرایط خـاص را
بهمنظـور اعتلای این هویت ،تسـهیل میکنند(».منصـوری)1392،

بنابرایـن ،مسـئله قومیـت و مذهب بهعنـوان دغدغه حقوقبشـری حائز اهمیت اسـت
و از آنجـا کـه اقلیتهـای قومـی و مذهبـی در اسـناد بینالمللـی حقوقبشـر مـورد تأکید
قـرار گرفتهانـد ،در ایـن نوشـتار تلاش میشـود این سـؤال مورد بررسـی قرار گیـرد که:
«اقلیتهای قومی و مذهبی در اسـناد بینالمللی حقوقبشـر ،از چـه حقوقی برخوردارند؟»
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 .1اقلیت
بینالملـل امر جدیـدی هسـتند (�United Na
دو مفه�وم «اقلی�ت» و «اکثری�ت» در حق�وق 

 )tions,2012: 2کـه توافـق مشـترکی بـرای تعریف آن در اسـناد بینالمللی وجود نـدارد و این
کلمـه در جوامـع مختلف،بـه صورتهـای گوناگون تفسـیر

میشـود)Petricusic,2005(.

فرانسیسـکو کاپوتورتـی در ایـن باره میگویـد« :اقلیت گروهی اسـت که در حاکمیت
شـرکت نداشـته و از نظـر تعـداد نیـز کمتـر از بقیـه اسـت و اعضـای آن در حالیکه تبعه
آن کشـور هسـتند ،با سـایر جمعیت کشـور ،ویژگیهای متفـاوت قومی ،مذهبـی یا زبانی
دارنـد و در راسـتای حفـظ فرهنـگ و آداب و رسـوم یـا زبـان خـود ،دارای نوعـی حـس
وحـدت منافع و همبسـتگی هستند(».سـیفالدینی)1 :1393،

 اقلیتهـا دارای مشـخصه و ویژگیهـای قومـی ،ملی ،مذهبی یا زبانی خاصی هسـتند
ت اسـت .در حقیقـت بـرای اینکـه جمعیتـی
کـه بـا گروههـای داخـل حاکمیـت متفـاو 
بهعنـوان یـک اقلیت شـناخته شـود ،بایـد دارای این مشـخصهها باشـد:
الـف) از لحـاظ تعـداد کم باشـند .اقلیتهـا قاعدت ًا باید از لحاظ تعداد ،از سـایر اقشـار
جمعیـت که حکومت را در دسـت دارند ،کمتر باشـند.
ب) حاکمیـت را در دسـت نداشـته باشـند .گـروه اقلیـت ،گروهـی اسـت کـه قدرت
حکومـت را در دسـت نـدارد .گروهی کـه از لحاظ تعـداد ،کمتر از گروههای دیگر اسـت
و حاکمیـت را در دسـت دارد ،طبعـ ًا مصـداق اقلیتـی کـه بایـد مـورد حمایت قـرار گیرد،
نخواهـد بود.
ج) تفـاوت نـژادی ،ملـی ،فرهنگـی ،زبانـی یا تفـاوت مذهبی داشـته باشـند .اقلیتها
گروههایـی هسـتند کـه از لحـاظ نـژادی ،زبانی یـا مذهبی بـا دیگران تفـاوت دارنـد .البته
اقلیتهـا اتبـاع یـک کشـور محسـوب میشـوند کـه از لحـاظ نـژاد ،زبـان یـا مذهـب بـا
دیگـران تفـاوت دارند(.زارعـی و همـکاران)51 :1392،
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 .1-1اقلیت مذهبی
از لحاظ تاریخی ،اقلیتهای مذهبی عامل اصلی نهادینه شدن چارچوب بینالمللی
ت از آنان جلوگیری
حقوق اقلیتها بودند که مدتهاست از حمای 

میشود)Ghanea,2012: 57(.

اقلیـت مذهبـی« ،گروهـی از افـراد هسـتند کـه با جمعیتـی کمتـر از بقیه مردم کشـور
یـا ایالتـی از آن کشـور ،دارای مذهـب و اعتقاداتـی متفـاوت با سـایر اعضـای جامعه بوده
و بـرای حفـظ آن خصایـص و ویژگیها ،احسـاس همبسـتگی دارنـد؛ امـا در عرصههای
مختلـف ،بهویـژه در اداره جامعـه ،بهطـور مؤثـر و بـا فرصـت یکسـان هماننـد اکثریـت،
مشـارکت و حاکمیت ندارنـد( .فضائلـی و همـکاران)120 ،1396،

در واقـع اقلیتهـای مذهبـی ،گروههایـی هسـتند کـه مذهـب آنهـا بهعنـوان مذهب
رسـمی کشـور شـناخته نشـده یا اکثریت مردم بـه آن نپیوسـتهاند .بهصـورت منطقی ،یک
اقلیـت مذهبـی بـدون وجـود افـرادی که بـه شـعایر مذهبی خود عمـل کننـد ،موجودیت
نخواهـد داشـت(.زمانی )159 :1384،قوانیـن بینالمللـی بهتریـن ضامـن رفتـار بـا اقلیتهـای
مذهبـی اسـت تـا نیازهـای گوناگون همـه اقلیتهای دینـی تأمیـن شـود)Gilbert,1997: 97(.

 .2-1اقلیت قومی یا نژادی
اقلیـت بـه معنـای «گروهی از یک جامعه سیاسـی یا دولت  -کشـور اسـت که معموالً
از نظـر تعـداد ،از سـایر اعضـای جامعـه کمتـر بـوده و بـه سـبب عواملـی چـون قومیت،
مذهـب ،زبـان ،فرهنـگ و ، ...دارای هویتـی متمایـز از سـایر اعضـای جامعه هسـتند .این
افـراد در عرصههـای مختلـف بهویـژه اداره جامعـه ،بهطـور مؤثـر و بـا فرصـت یکسـان
مشـارکت و حاکمیـت ندارنـد و ممکن اسـت مـورد تبعیض ،تحقیر و سـتم قـرار گیرند».
گـروه قومی نیز یک جمعیت انسـانی مشـخص با پیشـینه اجدادی مشـترک ،خاطرات
و عناصـر فرهنگـی مشـترک ،پیونـد بـا یـک سـرزمین تاریخی یا وطـن و میزانـی از حس
منافـع و مسـئولیت اسـت .الجـرم ،اقلیت قومی ،یک جمعیت انسـانی متعلق بـه یک گروه
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قومـی در یـک دولـت  -کشـور اسـت کـه معمـوالً از نظر تعـداد ،کمتـر از سـایر اعضای
جامعه هسـتند و به سـبب دارا بودن شـاخصهای قومیتی ،هویتی متمایز از سـایر اعضای
جامعـه دارنـد و در عرصههـای مختلـف بهویـژه اداره جامعـه ،بهطـور مؤثـر و بـا فرصت
یکسان ،مشـارکت و حاکمیت ندارند(.دشـتی)149 :1390،

تفـاوت میـان اقلیتهای قومی و نژادی روشـن نیسـت و پیچیدگیهای بسـیاری دارد.
برخـی تلاش کردهانـد بیـن ایـن دو مفهوم ،بر مبنـای محدود کـردن اقلیتهای نـژادی به
تجمـع افـراد با ویژگیهای جسـمی کـه از راه ژنتیک منتقل میشـود ،تفاوت قائل شـوند.
در حالیکـه اقلیتهـای قومـی ،معـرف ویژگیهـای نژادی اسـت کـه با پیوندهـای قومی،
زبانـی ،فرهنگی و مذهبی مرتبط و مشـخص شـدهاند(.آلبوغبیش)23 :1386،

اسناد بینالمللی حقوقبشر و حقوق اقلیتها

از جملـه مهمتریـن اسـناد بینالمللی حقوقبشـر و حقـوق اقلیتها ،منشـور مللمتحد
( )1945اسـت کـه شـالوده نظـام حمایـت از اقلیتها را بـر «عدم تبعیض» بنا نهاده اسـت.
بـا وجـود ایـن ،بهنظـر برخـی ،عـدم تصریـح حقـوق اقلیتهـا در منشـور ،تـا انـدازهای
حمایـت از اقلیتهـا را تضعیـف کرده و مانع رفع نیازهای اساسـی آنان و حفظ منافعشـان
از طریـق قاعده «عدم تبعیض» شـده اسـت(.میرمحمدی)1385،

بـا تأسـیس سـازمان مللمتحـد ،منشـور مللمتحـد تنهـا دو مـاده را به بحـث اقلیتها
ی هسـتند .بند  3ماده  1و  55منشـور ،بـه این موضوع
اختصـاص داد کـه هـر دو بسـیار کل 
اشـاره دارد کـه باتوجـه بـه ابهـام و کلیگویـی بنـد  3مـاده  ،1مفـاد آن در بنـد  1مـاده 2
اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر  1948تکـرار شدهاسـت(.خلفرضایی و همـکاران)672 :1396 ،

اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر  1948در مـاده اول خـود ،سـه اصـل آزادی ،برابـری و
بـرادری (صفایـی )4 :1370،را مطـرح کـرده ،امـا وجـود اصـل برابـری و عدم تبعیـض در این
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اعالمیـه را نمیتـوان نشـانه بـذل توجه کافی بـه حقوق اقلیتهـا دانسـت(.میرمحمدی)1385،

عمـوم متخصصـان از کنوانسـیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشـی (ژنوسـید)
در سـال  1948بهعنـوان اولیـن کنوانسـیون الـزامآور در رابطـه بـا حقـوق اقلیتهـا نـام
بردهانـد .کمیتـه حقوقبشـر نیـز ممنوعیـت ارتـکاب ژنوسـید در حقـوق بینالملـل را از
جملـه اقداماتـی میدانـد کـه در راسـتای حمایـت از اقلیتهـا تدویـن شدهاسـت .طبـق
مـاده دوم ایـن کنوانسـیون ،ژنوسـید بـه اعمالی گفته میشـود که بـا قصد نابـودی تمام یا
بخشـی از یـک گـروه ملـی ،قومی ،نـژادی یا مذهبـی انجـام شـود(.عزیزی)132:1386،

همچنیـن ،تصویـب کنوانسـیون منـع و مجـازات جنایـت ژنوسـید ( ،)1948از حـق
موجودیـت اقلیتهـا ،حمایـت کیفـری میکند(.لسـانی )157 :1382،کنوانسـیون بینالمللـی
حـذف کلیـه اشـکال تبعیـض نـژادی ( )1965نیز تالشـی بـرای محکوم سـاختن تبعیض
نـژادی بـا هـدف در پیـش گرفتـن تدابیـر ملـی در راسـتای پیشـرفت گروههای نـژادی و
ق مدنـی -سیاسـی ( )1966نیـز در مـاده  26مقـرر
قومـی اسـت .میثـاق بینالمللـی حقـو 
مـیدارد« :کلیـه اشـخاص در مقابـل قانـون مسـاوی هسـتند و بـدون هیچگونـه تبعیـض،
اسـتحقاق حمایـت بالسـویه را دارنـد .قانـون بایـد هرگونـه تبعیـض را منـع و بـرای کلیه
اشـخاص ،حمایـت مؤثـر و مسـاوی را علیـه هـر نـوع تبعیـض بهخصـوص از نظـر نژاد،
زبـان ،مذهـب ،عقایـد سیاسـی و عقاید دیگـر ،اصل و منشـاء اصلی یا اجتماعـی ،مکنت،
نسـبت یا هـر وضعیـت دیگـر تضمیـن کند(».میرمحمـدی)1385،

اعالمیـه حقـوق اشـخاص متعلق بـه اقلیتهای ملـی ،قومی ،دینـی یا زبانـی (،)1992
مهمتریـن گام در شناسـایی حقـوق اقلیتهـا و حـق هویـت آنان اسـت و به توسـعه نظام
حمایـت از اقلیتهـا میپردازد(.میرمحمـدی)1385،

اعالمیـه رفـع تمامـی اشـکال نابردبـاری و تبعیـض مبتنیبر مذهـب و عقیـده ()1981
نیـز آزادی انجـام مناسـک مذهبـی و عـدم تبعیـض برپایه مذهب یـا عقیده را مـورد تأکید
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قـرار میدهـد .بنـد  1مـاده اول اعالمیـه ،حـق آزادی انتخـاب دیـن و عقیـده و همچنیـن
ابـراز علنـی یـا خصوصـی مناسـک را اعلام داشـته و بنـد  2همین مـاده ،اعمال فشـار بر
ایـن آزادی را منـع میکنـد .بنـد سـوم مـاده فـوق نیز اعمـال محدودیـت در ابـراز دین یا
عقیـده را صرفـ ًا برای حمایت از نظم ،امنیت و بهداشـت عمومـی و حقوق بنیادی و آزادی
دیگـران و فقـط در چارچوب قانـون ممکـن میداند(.شمسـی)155:1390،

کنوانسـیون حقـوق کـودک ( )1989نیز در مـاده  30خود به کـودکان اقلیتهاى قومى
و مذهبـى توجـه کـرده و اعلام مـیدارد کـه چنیـن اشـخاصى باید حـق برخـوردارى از
فرهنـگ ،تعالیـم و اعمـال مذهبى و زبان خـود را داشـته باشـند(.پورقهرمانی)1383،

حقوق اقلیتهای قومی  -مذهبی
 .1حقوق مشترک

 .1-1حق موجودیت (منع ژنوسید)
تأمین حق موجودیت در رأس حقوق اقلیتها قرار دارد .حوادث وحشتناک سالهای
 ،1939 -45یعنی کشتار عام یهودیان در آلمان و اولویت حفظ حیات انسانها باعث شد
که این حق مورد توجه قرار گرفته و کنوانسیون ممنوعیت نسلکشی به امضا برسد و از این
رهگذر ،تضمینی برای حفظ موجودیت جمعی و فیزیکی اقلیتها بهدست آید .بیتردید
حق حیات ،حقی اساسی است که حقوق متعدد دیگری نیز از آن ناشی میشود و در واقع
یکی از اساسیترین مصادیق حقوقبشر است ،زیرا سایر حقوق به وجود انسان بستگی دارد.
کنوانسـیون منع و مجازات جنایت ژنوسـید مصوب  9دسـامبر  1948که یک روز قبل
از تصویـب اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر در مجمع عمومی سـازمان مللمتحـد به تصویب
رسـید ،خـود گـواه ایـن مطلـب اسـت کـه علـت اصلـی تصویـب و نیـز کارکـرد اولیـه
کنوانسـیون مزبـور ،حمایـت از حق موجودیـت گروههای اقلیـت اسـت(.حجتی)29:1391،
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همچنیـن ،مـاده یک قطعنامـه  47/135مجمع عمومی در  18دسـامبر ،1992خاطرنشـان
میسـازد کـه دولتهـا متعهـد بـه حمایـت از موجودیـت و هویـت اقلیتهـای داخـل
سرزمینشـان و اتخاذ قوانین و اقدامات مناسـب برای نیل به این هدف هستند(.زمانی)161:1384،

 .2-1حق حفظ هویت
اساسـیترین حـق اقلیتهـا را بایـد در شناسـایی «حـق هویـت» آنـان دانسـت .از این
رو اعالمیـه  9مـادهای  18دسـامبر 1992مجمـع عمومـی ،حمایت از موجودیـت و هویت
اقلیتهـا را از وظایـف دولتها دانسـته اسـت .بند اول مـاده  1این اعالمیه مقـرر میدارد:
«دولتهـا بایـد از موجودیـت و هویت اقلیتهای ملـی ،نژادی ،فرهنگـی ،مذهبی و زبانی
واقـع در قلمـرو خـود حمایت کرده و شـرایط و وضعیـت مربوط به ارتقاء و رشـد هویت
آنها را تشـویق کنند(».علیمردانـی)12:1385،

بدیهـی اسـت در سـایه حمایـت از موجودیـت و هویـت اقلیت اسـت کـه اعضای آن
میتواننـد از امکانـات الزم بـرای رشـد و ارتقاء خود و سـازگاری با جامعـه درحال تحول
برخوردار

باشـند(.زارعی و همکاران)56:1392،

سـه حـق مندرج در مـاده  27میثاق حقوق مدنی ـ سیاسـی نیز که در بند نخسـت ماده
 2منعکـس شـده ،عبـارت اسـت از اینکه« :اشـخاص متعلق بـه اقلیتهای نـژادی ،قومی
و دینـی حـق دارنـد بهطـور خصوصـی یا عمومـی ،آزادانـه و بـدون مداخله یـا اعمال هر
نـوع تبعیـض ،از فرهنـگ خاص خـود بهرهمند باشـند ،به دین خـود معترف بـوده و بدان
عمـل و از زبـان خاص خود اسـتفاده کنند».
اعالميـه كنفرانـس جهانـي حقوقبشـر ضمن تأكيد بـر حقوق ياد شـده بـراي اقليتها،
در قسـمت  10بنـد پ مقـرر مـيدارد« :افـراد متعلق به اقليتها حـق دارند بهطـور آزادانه و
بدون دخالت يا هرگونه تبعيض ،از فرهنگ خود برخوردار شـوند و شـعایر مذهبي خویش
را انجـام دهنـد و در منـزل و محافل عمومي به زبـان خود تكلم كنند(».آلبوغبیـش)84:1386،
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 .3-1حق مصونیت از تبعیض و برابری با اکثریت
حق برابری با بقیه افراد کشور ،ابتداییترین حق اقلیتها است .باتوجه به اینکه اقلیتها
نیز همانند تمام افراد ،تابعیت کشور خود را دارند و هموطن آنان محسوب میشوند؛ لذا
داشتن چنین حقی در حالیکه سالیان سال از آنان سلب شده بود ،برای آنها بدیهی بهنظر
میرسد .باوجود اینکه چنین حقی در میثاق جامعه ملل به تنهایی برای اقلیتهای مذهبی در
نظر گرفته شده بود ،اما منشور مللمتحد در بند  3ماده یک و بند (ج) ماده  ،55این حقوق را
برای تمام اقلیتهای نژادی ،زبانی و مذهبی نیز معتبر میشناسد(.لسانی)136:1382،

مطابـق بنـد  3مـاده یـک و بنـد (ج) مـاده  ،55کلیـه دولتهـای عضـو سـازمان ملـل،
متعهـد بـه «رعایـت حقوقبشـر و آزادیهـای اساسـی برای همـه ،بدون تبعیـض از حیث
نـژاد ،جنـس ،زبـان یـا دین» خواهنـد بود .بر ایـن اسـاس ،اقلیتهای موجود در سـرزمین
دولتهـای عضـو ،در پرتـو اصـل عـدم تبعیـض و برابـری افـراد بشـر با یکدیگـر ،تحت
حمایـت حقوق بینالملـل قـرار دارند(.میرمحمـدی)1385،

بنـد  9اصـل سـوم ،حاکـی از «رفـع تبعیضـات نـاروا و ایجـاد امکانـات عادالنـه برای
همـه ،در تمـام زمینههـای مادی و معنوی» اسـت .اولین نشـانههای محکومیـت تبعیض از
دیـدگاه اعالمیـه جهانی حقوقبشـر ،در صـدر اعالمیه و در مـاده  1آن بیان شـده که اعالم
مـیدارد« :تمـام افـراد بشـر آزاد به دنیا میآینـد و از لحاظ حیثیت و حقوق بـا هم برابرند».
همچنیـن طبـق بنـد یـک مـاده  2اعالمیه جهانـی حقوقبشـر« :هرکس میتوانـد بدون
هیچگونـه تمایـز بهخصـوص از حیـث نـژاد ،رنـگ ،جنـس ،زبـان و ، ...از تمـام حقوق و
آزادیهایـی کـه در اعالمیـه حاضـر ذکـر شـده ،بهرهمنـد شـود ».بند 2ایـن ماده نیـز مقرر
مـیدارد« :هیـچ تبعیضـی به عمل نخواهـد آمد که مبتنیبر وضـع سیاسـی ،اداری ،قضایی یا
بینالمللی کشـور یا سـرزمینی باشـد که شـخص بدان تعلق دارد ،خواه این کشـور مسـتقل،
تحـت قیمومیـت یـا غیـر خودمختار بـوده یا اینکـه حاکمیتش به شـکل محدود باشـد».
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ایـن مطلـب مهـم ،یعنـی مصونیـت از هرگونه تبعیـض ،مبنـای بینالمللـی دیگری نیز
دارد؛ زیـرا باتوجـه بـه شـیوه نـگارش مـاده  14کنوانسـیون اروپایـی حقوقبشـر ،اعمـال
تبعیـض تحـت هـر عنوانـی ممنـوع تلقـی شـده اسـت .در ایـن مـاده آمـده« :انتفـاع از
حقـوق و آزادیهـای مقـرر در معاهـده جـاری ،بایـد بـدون هیچگونـه تبعیـض از حیـث
جنسـیت ،نـژاد ،رنگ ،زبـان ،مذهب ،بینش سیاسـی یا هرگونـه عقیده دیگـر ،اصالت ملی
یـا اجتماعـی ،تعلـق بـه گـروه اقلیـت ،اقبال ،تولـد یـا هرگونـه موقعیت دیگـری تضمین
شـود(».آریامنش)91،90،89:1390،

در مقدمـه اعالمیـه حقوق اشـخاص متعلـق به اقلیتهای ملـی ،قومی ،دینی یـا زبانی،
بـر «احتـرام بـه حقوقبشـر و آزادیهای اساسـی بـرای همه بـدون تبعیض براسـاس نژاد،
جنـس ،زبـان یـا مذهـب و برابـری حقـوق مـردان و زنـان و ملتهـا ،اعـم از بـزرگ و
کوچـک» تأکیـد مجدد شـده و براسـاس بنـد اول مـاده  4ایـن اعالمیه« ،دولتهـا موظفند
اقدامـات الزم را در راسـتای تأمیـن کامـل و مؤثر تمامی حقوقبشـر و آزادیهای اساسـی
اشـخاص متعلـق بـه اقلیتهـا ،بدون تبعیـض و در شـرایط کام ً
ال مسـاوی در برابـر قانون
اتخاذ

کنند(».میرمحمـدی)1385،

در مـاده  27میثـاق حقوق مدنی -سیاسـی نیز ضمن اشـاره صریح بـه واژه اقلیت ،آمده
اسـت« :در کشـورهایی که اقلیتهـای نژادی ،زبانـی و مذهبی وجود دارند ،اشـخاصی که
متعلـق بـه این اقلیتها هسـتند ،نباید حقوقشـان در برابر سـایر افراد جامعه انکار شـود».
در مـاده  4کنوانسـیون اروپایـی حمایـت از اقلیتهـای ملـی( )1995نیز ذکر شـده که
ایـن افـراد حـق دارنـد در برابـر قانون بـا بقیـه برابر باشـند و قانون بـه نحو برابـر از آنها
حمایـت کنـد .ضمـن اینکـه ایـن برابـری بایـد در کلیـه زمینههـای سیاسـی ،اجتماعـی،
اقتصـادی و فرهنگـی موجـود باشـد .عالوهبـر آن ،مـاده  3کنفرانـس جهانـی «مبـارزه بـا
نژادپرسـتی ،تبعیـض نـژادی ،بیگانـه سـتیزی و اعمال ناشایسـته» نیز دولتهـا را به اعمال
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تدابیـر مناسـب بـرای دسترسـی همگانی بـه امکانـات پزشـکی ،تحصیالت و رسـانههای
گروهـی تشـویق میکند .این کنوانسـیون در مـاده  15از دولتها میخواهـد تضمین کنند
کـه تمامـی افـراد بتواننـد در کلیـه جوانـب اجتماعی بـه حقوقبشـر و آزادیهای اساسـی
براسـاس اصل تسـاوی ،عـدم تبعیض و مشـارکت کامـل ،دسـت یابند(.لسـانی)137:1382،

بنـد  1مـاده  2میثـاق حقـوق مدنـی -سیاسـی نیـز دولتهـای عضـو میثـاق را متعهد
کـرده کـه حقـوق منـدرج در میثـاق را در حـق تمـام افراد سـاکن در کشـور خـود ،بدون
هیچگونـه تبعیـض از حیـث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبـان ،مذهب ،عقیده سیاسـی ،اصالت ملی
یـا اجتماعـی ،بخـت و اقبـال ،تابعیت یـا هرگونه موقعیت دیگری ،به رسـمیت شـناخته و
برای تضمیـن آنها تلاش

کنند(.آریامنـش)84:1390،

مقدمـه اعالمیـه جهانی حقوقبشـر هم به کرامت انسـانی و حقوق متسـاوی برای کلیه
آحـاد بشـر بهعنوان پایههـای اساسـی آزادی ،عدالت و صلـح در جهان اشـاره دارد(.نادرپور

«دولتهـای عضـو ،روحیـه

و مقصـودی )128 :1392،مـاده  6ایـن کنوانسـیون اشـاره مـیدارد:
تسـاهل و گفتوگـوی بیـن فرهنگـی را تشـویق و اقدامـات کارآمـدی را بهمنظـور ارتقاء
احتـرام دوسـویه و تفاهـم و همـکاری میان تمامی اشـخاصی که در سـرزمین آنان زندگی
میکننـد ،بـدون توجـه بـه هویـت قومـی ،فرهنگـی ،زبانـی یـا مذهبی آنـان و بهویـژه در
عرصههـای آمـوزش ،فرهنـگ و رسـانه ،اتخاذ میکننـد .دولتهای عضو متعهد میشـوند
کـه بهمنظـور حمایـت از اشـخاصی کـه ممکـن اسـت در نتیجـه هویـت قومـی ،زبانی یا
مذهبـی خـود ،در معـرض تهدیـد یا اعمـال تبعیضآمیـز ،خصمانه و خشـن قـرار گیرند،
اقدامـات مقتضی را اتخـاذ کنند(».فضائلی و همـکاران)134:1396،

 .4-1حق مدارا و تحمل
دولتهـا اگـر بـا اقلیتهـا مـدارا کننـد ،هرگـز حقـوق آنهـا نادیـده گرفتـه نخواهـد
شـد .مـدارا سـنگ بنـای حمایـت از ویژگیهـای شـخصیتی و حمایـت از حقوقبشـر
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اسـت و بـدون آن ،حقوقبشـر و قواعـد بینالمللـی ،کلماتی بیش نیسـتند .تحمـل و مدارا
پیششـرطی اسـت کـه جامعه جهانی برای رسـیدن به صلـح بینالمللی ،عدالـت اجتماعی
و روابـط دوسـتانه افـراد و ملل ،بـدان نیازمنـد است(.لسـانی)141،140:1382،

مـاده  20میثـاق حقـوق مدنـی و سیاسـی ،دولتهـای عضـو را موظف میدانـد که از
انتشـار عقایـد افراطـی و تحریکآمیـز در جامعه جلوگیری کننـد .این ماده اظهـار میدارد:
«هرگونـه ترغیـب بـه تنفـر ملـی یـا مذهبـی کـه باعـث تحریـک تبعیـض یـا دشـمنی و
خشـونت شـود؛ بـه موجـب قانون ممنـوع اسـت ».کمیته حقوقبشـر معتقد اسـت که این
مـاده ،تضمیـن مؤثـری بـرای حفظ حقـوق اقلیتهای مذهبی اسـت که در مـواد  18و 27
میثـاق درج شـده و دولتهـا را ملـزم میدانـد تا درخصـوص حقوق اقلیتهـای مذهبی،
اطالعاتـی را به کمیته ارائـه

دهند(.حجتـی)40:1391،

 .5-1حق برقراری ارتباط با سایر اقلیتها
حـق اقلیتهـا اسـت کـه بتوانند بهراحتـی و بـدون گذرانـدن مراحل مربوط بـه ورود
و خـروج از کشـور ،باهـم در ارتبـاط بـوده و بهعنـوان مثال در مراسـم یکدیگر مشـارکت
داشـته باشـند .ایـن حـق در مـاده  32کنوانسـیون  ،1989در مـورد حقوق مربوط بـه افراد
متعلـق بـه گروههای بومـی و قبیلهای بـرای اولین بار مورد شناسـایی قرار گرفـت .در این
مـاده آمـده کـه دولتهـا مکلفند امکانـات الزم را فراهـم آورنـد و ارتباط بیـن اقلیتهای
فراسـوی مرزهـا را امکانپذیـر کننـد تا آنهـا بتواننـد در زمینههـای اقتصـادی ،اجتماعی،
فرهنگـی و زیسـتمحیطی بـا یکدیگـر همـکاری داشـته باشـند .در مـاده  17کنوانسـیون
اروپایـی حمایـت از اقلیتهـای ملـی نیـز آمده اسـت کـه« :دولتهـا نباید اقلیتهـا را از
داشـتن ارتبـاط با سـایر افـرادی که در آن سـوی مرزها زندگـی میکنند و با ایـن اقلیتها
مشـترکات قومی ،نـژادی ،مذهبـی و ...دارند ،محـروم کنند(».لسـانی)139،138:1382،

مطابـق بنـد پنـج مـاده  2اعالمیـه حقوق اشـخاص متعلـق بـه اقلیتهای ملـی ،قومی،
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دینـی یـا زبانـی« ،اشـخاص متعلق به اقلیتهـا بدون هیچ تبعیضـی حق دارند بهطـور آزاد
و مسـالمتآمیز ،بـا سـایر اعضـای گـروه خود و بـا دیگر اشـخاص متعلق بـه اقلیتها در
خـارج از مرزهـا و بـا اتبـاع دیگـر کشـورها که با آنـان ارتباط ملـی ،قومی ،دینی یـا زبانی
دارنـد ،ارتباط برقرار کننـد و آن را حفـظ نمایند(».میرمحمدی)1385،

 .6-1حق تعیین سرنوشت
تعییـن سرنوشـت ،حقی اسـت بنیادیـن که بدون آن ،سـایر حقـوق نمیتواننـد بهطور
کامـل محقـق شـوند .تعییـن سرنوشـت مهمتریـن حـق حقوقبشـر و پیششـرطی بـرای
اعمـال همـه حقـوق و آزادیهای فردی اسـت(.خلف رضایـی و همـکاران)666:1396،
مـاده  1منشـور مللمتحـد در بنـد دوم اشـاره میکند که« :توسـعه روابط دوسـتانه میان
ملـل ،بـر مبنـای احتـرام به اصل تسـاوی حقـوق و حق تعیین سرنوشـت خلقهـا و انجام
سـایر اقدامـات مقتضی بـرای تحکیم صلح جهانی اسـت».
در سـال  1966نیـز دربـاره اشـتراک میثـاق حقـوق مدنـی و سیاسـی و میثـاق حقـوق
اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی ذکر شـد کـه« :همه خلقها حـق تعیین سرنوشـت دارند
و بـه موجـب ایـن حق میتواننـد آزادانـه موقعیت سیاسـی خـود را تعیین کننـد و آزادانه
بـه توسـعه اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگی خـود بپردازند».
تردیـدی نیسـت کـه میـان نهاد حمایـت از اقلیتهـا و اصـل تعیین سرنوشـت ارتباط
وجـود دارد ،زیـرا هـر دو نهـاد ،هدفی واحد و مشـابه دارند .کمیته حقوقبشـر در تفسـیر
عـام شـماره  12خـود در مـورد اهمیـت متـن تعییـن سرنوشـت اشـعار میدارد کـه« :حق
تعییـن سرنوشـت دارای اهمیت خاصی اسـت ،زیـرا تضمین و رعایت مؤثـر حقوق فردی
بشـر و ترویـج و تقویـت آن به تحقق حق تعیین سرنوشـت بسـتگی دارد و به همین دلیل
بهعنوان یکـی از حقـوق موضوعـه در مـاده  1میثاقین و
اسـت کـه دولتهـا ایـن حـق را 
قبـل از تمـام دیگـر حقـوق درج کردهاند».
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حق تعیین سرنوشت در دو حیطه قابل طرح است:
الـف) حـق تعییـن سرنوشـت خارجی کـه اقلیتهـا را بهعنوان یـک واحـد بینالملل
مجـزا و مسـتقل مطـرح میکند.
ب) حق تعیین سرنوشت داخلی که اقلیتها را بهعنوان یک واحد سیاسی یا فرهنگی
با هویت خاص خود در چارچوب کشور محل اقامتشان مطرح مینماید .این رویکرد ،حق
تعیین سرنوشت در وقایع سیاسی جامعه را بررسی میکند که اهم آنها عبارتند از« :انتخابات
پارلمانی ،انتخابات ریاستجمهوری ،شوراهای محلی و سایر شوراهای تصمیمگیری».
نگاهی به اسـناد بینالملل که به حق تعیین سرنوشـت اشـاره داشـتهاند ،نشـان میدهد
کـه در آن اسـناد ،دولتهـا برایـن نکتـه اصـرار داشـتهاند کـه حـق تعیین سرنوشـت نباید
بـه مفهـوم تجزیهطلبـی و تشـکیل کشـور مسـتقل بـرای گروههـای اقلیت تلقی شـود .در
ایـن ارتبـاط ،بند  6قطعنامههـای شـماره  1514و  2625مجمع عمومی سـازمان مللمتحد
بیـان مـیدارد« :هیچیـک از بندهـای فـوق ،مشـوق تجزیـه یـا خدشـهدار کـردن جزئی یا
کلـی تمامیت ارضی و اسـتقالل سیاسـی دول حاکم و مسـتقل کـه نمایندگی کل خلقهای
متعلـق بـه سـرزمین خـود را بـدون تمایـز از حیـث نـژاد ،عقیـده و رنگ پوسـت برعهده
دارنـد ،نخواهـد شـد و چنیـن داللتی نیـز ندارد(».حجتـی )35،34:1391،در قسـمت زیـر به دو
نمونـه اساسـی حق تعیین سرنوشـت اشـاره میشـود:
الف) حق مشارکت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
شرکت در انتخابات و رأی دادن بهمنظور تعیین سرنوشت سیاسی ،امری مهم است و
نمونه بارز آزادی شهروندان برای استفاده از حق فردی و سیاسی آنها محسوب میشود.
بنابراین ،مشارکت مؤثر اقلیتها در تصمیماتی که بر زندگی آنها تأثیر دارد ،برای تحقق
حقوقشان ،اساسی است و کشورها باید بهطور قطعی ،اقلیتها را در طراحی و اجرای قوانین
و سیاستهایی که بر جوامع آنها مؤثر است ،مشارکت دهند(.سلیمی و همکار)211:1397،
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در بنـد (ج) ماده  55منشـور سـازمان مللمتحد آمده اسـت که« :احتـرام جهانی و مؤثر
بـه حقوقبشـر و آزادیهـای اساسـی بـرای همـه و بـدون تبعیـض از حیث نـژاد ،جنس،
زبـان و مذهـب الزم اسـت ».و در مـاده  2اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر نیز گفته شـده که:
«هرکـس میتوانـد بـدون هیچگونـه تمایز بهخصـوص از حیث نـژاد ،رنگ ،جنـس ،زبان،
مذهـب و ملیـت ،...از تمـام حقـوق و کلیـه آزادیهایـی کـه در اعالمیه حاضر ذکر شـده،
بهرهمند شـود».
در مـاده  27میثـاق حقـوق مدنـی -سیاسـی نیـز ضمن اشـاره صریـح بـه واژه اقلیت،
آمـده« :در کشـورهایی کـه اقلیتهـای نـژادی ،زبانـی و مذهبـی وجـود دارند ،اشـخاصی
کـه متعلـق بـه ایـن اقلیتها هسـتند ،نبایـد حقوقشـان در برابر سـایر افـراد جامعـه انکار
شود(».لسـانی)1382،

شـرکت اقلیتهـا در مسـائل مهـم ،در بنـد  3مـاده  21اعالمیـه جهانی حقوقبشـر نیز
بدیـن شـرح مـورد تصریح قرار گرفته که« :اسـاس و منشـاء قـدرت حکومـت ،اراده مردم
اسـت .ایـن اراده بایـد بهوسـیله انتخاباتـی ابـراز شـود کـه از روی صداقـت و بهصـورت
ادواری انجـام میشـود .انتخابـات بایـد عمومـی و بـا رعایـت مسـاوات باشـد و بـا رأی
مخفـی یـا شـیوهای نظیـر آن انجام شـود تـا آزادی رأی را تأمیـن کند».
طبـق بنـد  5ماده  4اعالمیه حقـوق اقلیتها ،دولتهای عضو موظف شـدهاند ترتیباتی
اتخـاذ کننـد تـا اقلیتهـای سـاکن در قلمرو خـاک آنها ،امکان مشـارکت در پیشـرفت و
توسـعه اقتصادی کشور را داشته باشـند(.آریامنش)87:1390،

مطابـق بنـد  3مـاده  2اعالمیه حقوق اشـخاص متعلـق به اقلیتهای ملـی ،قومی ،دینی
یـا زبانـی نیـز «اقلیتهـا در سـطح ملـی یا مناطقـی کـه در آن زندگـی میکننـد ،میتوانند
بـه طـور مؤثـر در تصمیمگیریهـا مشـارکت کننـد ،بـه شـرط آنکه بـا قانونگـذاری ملی
همخوان

باشـد(».میرمحمدی)1385،
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در بنـد 3مـاده  33کنوانسـیون  1989نیـز آمده اسـت« :بومیـان بایـد در قانونگذاری و
انتخابات مقامات محلی خود مشـارکت داشـته باشـند ».در بند  1ماده  6همین کنوانسـیون
نیـز آمـده کـه یکـی از وظایـف دولتهـا ،مشـاوره بـا بومیـان بهخصـوص از طریـق
نمایندگانشـان در هـر مـوردی اسـت که قانونگـذاری یا انجـام امر اداری خـاص ،آنها را
تحـت تأثیـر قـرار میدهـد .در بنـد  1مـاده  7نیز آمده اسـت« :بومیـان برای مشـارکت در
تصمیمگیریهایـی کـه بهنحـوی زندگـی ،عقیـده ،سـنتها ،سـرزمین تحـت حاکمیت یا
توسـعه اقتصـادی ،اجتماعـی و ...آنـان را تحـت تأثیـر قرار میدهـد ،اولویـت دارند».
در ماده  20پیشنویس کنوانسیون بینالمللی برای حمایت از گروهها و اقلیتهای نژادی
و ملی( )1988نیز آمده که« :اگر درصد خاصی از سکنه یک حوزه قضایی یا اداری ،متعلق به
یک گروه ملی یا نژادی خاص باشد ،این درصد طبق توافقات دولت با نمایندگان اقلیتها،
تعیین خواهد شد .مقامات دولتی باید معیارهای نژادی را در واگذاری پستهای دولتی
مدنظر قرار دهند و از افراد اقلیت برای اداره منطقه استفاده کنند(».لسانی)140:1382،

در واقع ،رعایت حقوق اقلیتها از حیث حق بر مشارکت سیاسی ،ایجاب میکند
که مدیران ارشد استانهایی که دارای اقلیت قومی یا زبانی هستند از جمله استانداران و
فرمانداران ،ترجیح ًا و در صورت امکان ،از بین خود آنان انتخاب شوند(.آریامنش)88:1390،

اقلیتهـا بایـد امـکان مشـارکت در امور فرهنگی را نیز داشـته باشـند .مـاده  15میثاق
بینالمللـی حقـوق اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی صراحـت دارد که همه حـق دارند در
«حیات فرهنگی» مشـارکت داشـته باشـند(.نادرپور و مقصودی)129:92،
ب) حق داشتن احزاب و انجمنها
مـاده  20اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر ،مـاده  22میثـاق مدنـی -سیاسـی و بنـد  4ماده
 2اعالمیـه حقـوق اشـخاص متعلـق بـه اقلیتهـای ملـی ،قومـی ،دینـی و زبانـی ،حق بر
تجمـع و تشـکل را بـرای تمـام افـراد و بـدون هیـچ تبعیضـی به رسـمیت شـناختهاند .در
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ایـن رابطـه ،در مـاده  20اعالمیـه جهانی آمده اسـت« :هرکس حـق آزادی تجمـع و ایجاد
تشـکل مسـالمتآمیز را دارد ».مـاده 22میثـاق مدنی -سیاسـی نیز با تغییری جزئی نسـبت
بـه اعالمیـه ،اظهار مـیدارد« :هرکس حـق اجتماع آزادانـه با دیگران از جمله حق تشـکیل
سـندیکا و الحـاق به آن بـرای حمایت از منافع خـود را دارد(».بهشـتیزاده و همـکاران)10:1397،

براسـاس بنـد چهارم ماده  2اعالمیه حقوق اشـخاص متعلق به اقلیتهـای ملی ،قومی،
دینـی و زبانـی« ،گروههـای اقلیـت حـق دارنـد انجمنهای خاص خـود را تشـکیل داده و
آن را حفـظ کنند(».میرمحمـدی )1385،فعالیـت ایـن انجمنها طبق اعالمیـه  1992خواهد بود،
یعنـی حفـظ حقـوقاقلیتها از طریق فراهم سـاختن شـرکت مسـتقیم آنهـا در جامعه و
تصمیمگیریهایـی اسـت که بـه آنان مربوط اسـت(.محبی و طالـب نجفآبـادی)135:1397،

 .7-1حق تشکیل سندیکا
آزادی تشکیل سندیکا بهعنوان حقی جهانی ،ازجمله موارد حقوقبشر است که بهطور
جهانی مورد شناسایی قرار گرفته است .در ماده  23اعالمیه جهانی حقوقبشر آمده« :به حق
آزادی شغل و دریافت مزد یکسان در مقابل کار مساوی برای همه و حق تشکیل اتحادیه و
سندیکا برای دفاع از منافع خود تأکید میشود(».زمانی و آزاددوین)15:1396،

دیباچه اساسنامه بینالمللی کار بهعنوان اولین سند جهانی که آزادی سندیکایی را
شناسایی میکند ،این آزادی را اصل اساسی و شرط هرگونه ارتقاء اجتماعی دانسته است.
اصل مزبور ایجاب میکند که سازمانهای کارگری و کارفرمایی بهدور از هرگونه نفوذ و
تسلط حق داشته باشند به فعالیتهای قانونی خود بپردازند .به عبارتی دیگر ،آزادی تشکیل
سندیکا یعنی اینکه افراد اجازه داشته باشند آزادانه سندیکایی را به انتخاب خود تشکیل
دهند .بدین معنا که افراد شاغل در یک حرفه ،بدون دخالت و محدودیتهای وارده از
ق بينالمللي
سوی دولت ،بتوانند با اراده خود سندیکا تشکیل دهند .در این رابطه ،ماده  8ميثا 
ي سازما ن مللمتحد مقرر میدارد:
ي مجم ع عموم 
ي و سياس 
ق مدن 
حقو 
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ل سـنديكا
ق تشـكي 
ق اجتمـا ع آزادانـ ه بـا ديگـرا ن در قالـب حـ 
س حـ 
الـف) هركـ 
ت از منافـ ع خـود را دارد.
ي حمايـ 
ق بـ ه آ ن بـرا 
ي صنفـي) و الحـا 
(اتحاديههـا 
ي نيسـت ،مگـر آنچ ه ك ه بـ ه موجب
چگونـ ه محدوديتـ 
ن حـق ،تابـ ع هي 
ب) اعمـا ل ايـ 
ي عمومي یا
ت ملـي ،ايمن 
ت امني 
قانـو ن مقـرر شـده یا در يـك جامع ه دمكراتيك بـ ه مصلح 
ق و آزاديهاي
ي يا حقـو 
ق عموم 
ت از سلامت ،اخلا 
ي حماي 
نظـ م عمومي نباشـ د يا بـرا 
حو
ي مسـل 
ي نيروها 
ن مـاده مان ع نخواهد شـد ك ه اعضا 
ت داشـت ه باشـد .اي 
ديگـرا ن ضرور 
ي شـوند.
ي قانون 
ن حق ،تابـ ع محدوديتها 
س در اعمـا ل اي 
پليـ 
ف كنوانسـيو ن  1948سـازمان
ي طـر 
ن مـاده ،دولتهـا 
ت ايـ 
ج) هيچيـك از مقـررا 
ق متشـكل
ي (ح 
ق سـنديكاي 
ت از ح 
ي و حمايـ 
ي سـنديكاي 
ط بـ ه آزاد 
ي كار مربـو 
بينالمللـ 
ي قوانين ،به
ي يا با نحـوه اجـرا 
شـدن) را مجـاز نميدانـد كـ ه بـا اتخاذ تدابيـر قانونگـذار 
ي مقـرر در آ ن كنوانسـيو ن لطمـ ه وارد آورنـد .البته میثاق در این ماده ،اسـمی از
تضمينهـا 
اقلیتهـا نبـرده ،امـا بهطـور ضمنـی میتـوان خاطر نشـان کـرد که در صـدر مـاده ،با ذکر
عبـارت «هرکـس» ،این حق شـامل اقلیتهـا نیـز میشـود(.دانای طـوس)114،98:1390،

 .8-1حق اشتغال
حـق کار و اشـتغال از ضروریـات زندگـی هر فرد انسـانی اسـت و هر انسـانی فارغ از
نـوع رنـگ ،جنـس ،نـژاد یـا منشـاء اجتماعـی و ملی بایـد از آن برخـوردار باشـد .ماده 6
میثـاق بینالمللـی حقـوق اقتصـادی و اجتماعـی در رابطه بـا حق کار مقـرر میدارد:
الـف) دولتهـای طـرف ایـن میثـاق ،حـق بـر کار کـه شـامل حـق هرفرد نسـبت به
فرصـت کسـب معاش از طریق کاری اسـت کـه آزادانه انتخـاب میکند یا میپذیـرد را به
رسـمیت میشناسـند و اقدامـات مقتضی بـرای حفاظت از ایـن حق را انجـام خواهند داد.
ب) اقداماتـی کـه دولتهـای طـرف میثاق حاضر بهمنظـور نیل به تحقـق کامل این حق
انجـام میدهند ،شـامل برنامههـای راهنمایی و تربیـت فنی و حرفهای خطمشـیها و فنونی
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بـرای دسـتیابی به توسـعه مداوم اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگی و اشـتغال کامـل و مولد،
تحـت شـرایطی خواهد بود کـه آزادیهای بنیادی ،سیاسـی و اقتصادی فـرد را حفظ کند.
از ماده  6این میثاق ،مفادی برای حق بر کار استنباط میشود که شامل موارد زیر هستند:
 .1دسترسـی بـه اشـتغال :کمیتـه از دولتهای عضـو انتظار دارد سیاسـتی را دنبال کنند
کـه هـدف آن تضمیـن کار بـرای افراد اعـم از زنان یـا گروههای قومی و بهطـور کلی همه
کسـانی باشـد که آماده کار یا در جسـتجوی کار هسـتند .در این راسـتا ،کمیته از دولتها
میخواهـد اطالعاتـی در زمینه سـطح بیکاری دسـتههای مختلف کارگران ارائـه کنند .این
موضـوع بـه تعهد شناسـایی افـراد ،گروههـا و مناطق بـا گروههای آسـیبپذیر یـا محروم
از نظر شـغلی مربوط میشـود.
 .2فرصـت کسـب معـاش :فرصـت کسـب معـاش از طریـق کار در مـاده  6بـا حـق
برخـورداری از شـرایط مناسـب کار و بهویـژه با حـق بهرهمندی از دسـتمزد عادالنه که در
بنـد الـف مـاده  7آمده ،بیشـترین ارتبـاط را دارد.
 .3دسترسـی برابـر بـه اشـتغال :از رهنمودهـای کمیتـه برمیآیـد کـه بایسـتی برابـری
فرصتهـا و رفتـار بـرای همـه افـراد و گروههـای اقلیتـی اعـم از زبانی ،مذهبـی و قومی
در جامعـه فراهـم شـود .کام ً
ال واضح اسـت کـه هرگونه محدودیتـی که اثـر آن لطمه زدن
نامعقـول بـه فرصتهای اشـتغال اعضـای یک گـروه خاص در جامعه باشـد ،بـا مقررات
میثـاق مغایر اسـت.
 .4آموزش فنی و حرفهای :ماده  6مقرر میدارد اقداماتی که برای نیل به تحقق کامل
حق کار اتخاذ میشود ،باید شامل برنامههای راهنمایی و آموزش فنی و حرفهای باشد .به
عبارتی ،هدف نهایی این است که هر فردی فرصت داشته باشد تا از راهنمایی و آموزش
های موردنظر در اشتغال بهرهمند شود.
مناسب برای افزایش ظرفیت فردی خود و فرصت 
چنین خدمتی باید رایگان بوده یا در موارد مقتضی از کمک مالی برخوردار باشد.
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 .5انتخـاب آزاد شـغل :مـاده  6در ایـن زمینـه مقـرر مـیدارد کـه حـق بـر کار شـامل
فرصـت کسـب معـاش از طریـق کاری اسـت کـه آزادانـه انتخـاب یـا پذیرفتـه میشـود.
اعضـای کمیتـه بـر لـزوم انتخـاب آزاد اشـتغال تأکیـد کردهاند(.دانـای طـوس)95،94:1390،

 .9-1حق برخورداری از تأمین اجتماعی
سازمان بینالمللی کار در سال  ،1952تأمین اجتماعی را در مقاولهنامه شماره  102چنین
تعریف کردهاست« :تأمین اجتماعی به منزله حمایتی است که جامعه در قبال آسیبهای
اجتماعی و اقتصادی پدید آمده بهواسطه قطع یا کاهش شدید درآمد افراد به علت بیماری،
بارداری ،حوادث و بیماریهای ناشی از کار ،بیکاری ،ازکارافتادگی ،سالمندی ،فوت و نیز
افزایش هزینههای درمان و نگهداری ،به اعضای خود ارائه میکند(».دانای طوس)106:1390،

اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر در مـواد  23، 22و  25بـه تأمیـن اجتماعـی در مفهـوم
حقوقـی آن شـاره کـرده و آن را بهعنـوان یـک «حـق بشـری جهانشـمول» بـه رسـمیت
شـناخته اسـت .در مـاده  22ایـن اعالمیـه آمده اسـت« :هرکس بهعنـوان عضـو اجتماع ،از
حـق تأمیـن اجتماعـی برخـوردار بـوده و مجاز اسـت بهوسـیله مسـاعی ملـی و همکاری
بینالمللـی ،باتوجـه بـه سـازمان و امکانـات هـر کشـور ،حقـوق اقتصـادی ،اجتماعـی و
فرهنگـی خـود را کـه الزمـه حیثیـت و تکامـل آزاد شـخصیت اوسـت ،تحقق بخشـد».
مـاده  25اعالمیـه نیـز حداقـل اسـتانداردهای حـق برخـورداری از تأمیـن اجتماعی را
مشـخص کـرده و مقـرر مـیدارد« :هرکس حق دارد سلامتی و رفاه خود و خانـوادهاش را
از حیـث خـوراک ،مسـکن و مراقبتهـای پزشـکی و خدمـات الزم اجتماعـی تأمین کند.
همچنیـن حـق دارد در مواقـع بیـکاری ،بیمـاری ،نقـص اعضا ،بیوهگـی ،پیری یـا در تمام
مـوارد دیگـری کـه به عللی خارج از اراده انسـان ،وسـایل امـرار معاش از بین رفته باشـد،
از شـرایط آبرومندانـه زندگی برخوردار شـود».
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میثـاق بینالمللـی حقوق اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز در مـاده  9و بند  1ماده11
میثـاق بـه صراحـت به حـق برخـورداری از تأمین اجتماعی اشـاره کـرده اسـت .در ماده9
ایـن میثـاق آمـده اسـت« :کشـورهای متعهـد به میثـاق ،حقوق هـر شـخص در خصوص
تأمیـن اجتماعـی را بـه رسـمیت میشناسـند ».در بنـد  1مـاده  11نیـز آمـده« :کشـورهای
متعهـد حـق هـر فردی درخصوص داشـتن سـطح زندگی کافی بـرای خـود و خانوادهاش
شـامل خوراک ،پوشـاک و مسـکن کافی و نیز بهبود مداوم شـرایط زندگی را به رسـمیت
میشناسـند و بهمنظـور تحقـق ایـن حـق ،تدابیـر مقتضی را اتخـاذ خواهند کـرد و اهمیت
اساسـی همـکاری بینالمللی براسـاس رضایـت آنها را قبـول دارند».
کنوانسـیون رفـع کلیه اشـکال تبعیض نژادی نیز حـق تأمین اجتماعی «بـدون تبعیض»
را به رسـمیت شـناخته و اعلام میدارد« :دولتهـای عضو باید تبعیض نـژادی را در همه
اشـکال آن ممنـوع کننـد و حق هرکس به برابری در پیشـگاه قانون بهویـژه در برخورداری
از حـق بهداشت(سلامت عمومـی) ،مراقبت درمانی ،تأمین اجتماعـی و خدمات اجتماعی
را بـدون تفـاوت از حیـث نـژاد ،رنـگ یا ریشـه ملـی و قومی تضمیـن کنند ».کنوانسـیون
حقـوق کـودک نیز بـا تأکید بر حـق تأمین اجتماعـی کودکان ،مقـرر مـیدارد« :دولتهای
عضـو بایـد حـق هر کـودک بـه بهرهمنـدی از تأمیـن اجتماعی شـامل بیمههـای اجتماعی
را بـه رسـمیت شـناخته و اقدامـات ضـروری بـرای دسـتیابی بـه تحقـق کامـل این حق
براسـاس حقـوق ملی آنهـا را اتخاذ کنند(».زمانـی و آزاددویـن22 :1396،و)10

 .10-1حق برخورداری از تحصیالت براساس ویژگیهای اقلیتی
اولیـن سـند بینالمللـی کـه حـق برخـورداری از تحصیلات را در حقوقبشـر ذکـر
کـرد ،اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر بـود .در واقع ،تحصیـل حق تمامـی مردم و همـه اتباع
یـک کشـور اسـت ،بـا این تفاوت کـه تحصیل در مـورد اقلیتهـا بایـد دارای ویژگیهای
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خـاص خـود ازجملـه اسـتفاده از زبـان اقلیتهـا ،آمـوزش تاریـخ و فرهنـگ اقلیتهـا،
آمـوزش مذهبـی آنـان و غیره باشـد .در بند  1مـاده  27کنوانسـیون  1989مربـوط به افراد
متعلـق بـه گروههـای بومـی و قبیلـهای آمـده اسـت کـه« :برنامههـای تحصیلی ایـن افراد
بایـد توسـعه یابـد و منطبـق بـا نیازهای خـاص و تاریـخ آنان و بـا هدف باال بردن سـطح
دانـش ،تکنولـوژی و جنبههـای اقتصـادی ،اجتماعی و فرهنگی باشـد».
در بنـد 3همیـن مـاده نیـز آمـده کـه« :دولتهـا موظفنـد حقـوق اقلیتهـا را در ایجاد
مـدارس و آموزشـگاهها شناسـایی کـرده و زمینـه همـکاری ایـن اقلیتهـا را در توسـعه
کشـور فراهـم آورنـد ».در کنوانسـیون مبارزه با تبعیض در تحصیالت که توسـط یونسـکو
بـه تصویـب رسـیده نیـز آمـده اسـت کـه« :ایـن حـق بـرای اقلیتها شـناخته شـده که به
مدارسـی برونـد که مخصـوص زبـان خودشـان است(».لسـانی137 :1382،و)138

سند بینالملی دیگری نیز که هرچند مختص حمایت از اقلیتها نیست ،لیکن در حوزه
آموزش ،از اقلیتها حمایت بیشتری کرده ،کنوانسیون منع تبعیض در آموزش یونسکو است
که در ماده  5اشعار میدارد« :به رسمیت شناختن حق اعضای اقلیتهای ملی مبنیبر انجام
فعالیتهای آموزشی از جمله ایجاد مدارس و بنا بر سیاست آموزشی هر کشور عضو،
بهکارگیری یا آموزش زبان خویش(در آن مدارس) ،ضروری است(».فضائلی و کرمی)16:1396،

طبق ماده  13میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،کشورهای عضو
باید «حق تحصیل» را به رسمیت شناخته و آن را به سمت تکامل شخصیت بشری و احساس
کرامت سوق داده و حقوقبشر و آزادیهای اساسی را محترم شمارند(.نادرپور و مقصودی)129:1392،

در مـاده  123کنوانسـیون دوربـان( )2001نیز آمـده که« :دولتها بایـد هرگونه تبعیض
براسـاس نـژاد ،رنـگ و ملیـت را در تمـام سـطوح تحصیلـی اعـم از تحصیلات رسـمی
و غیررسـمی ممنـوع و تضمیـن کننـد کـه تمـام کـودکان بـه تحصیلات با کیفیـت عالی
دسترسـی داشـته باشند».
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موضـوع تحصیـل اقلیتهـا از اهمیـت باالیـی برخوردار اسـت ،بهگونهای که سـازمان
امنیت و همکاری اروپا در جوالی سـال  ،1992کمیسـیونی برای بررسی مسائل اقلیتهای
ملـی تشـکیل داد و اولیـن موضـوع مورد بحـث آن نیز تحصیـل اقلیتهای ملی بـود .این
کمیسـیون پیشـنهادنامه  21مـادهای تنظیـم کـرد کـه در مـاده  19آن آمـده اسـت« :مقامات
آموزشـی دولتهـا مکلفنـد برنامههـای آموزشـی اقلیتهـا را بهگونـهای برنامهریزی کنند
کـه آمـوزش تاریـخ ،فرهنـگ و سـنتهای اقلیتهای ملـی را دربر داشـته باشـد ».در ماده
تها بایـد زمینه همکاری نماینـدگان گروههـای اقلیتهای ملی
 5نیـز ذکر شـده کـه« :دول 
را در زمینـه برنامههـای تحصیلی اقلیتهـا فراهم کنند(».لسـانی)137:1382،

کمیته حقوقبشـر در تفسـیر عام شـماره  ،22به بند  4ماده  18میثاق اسـتناد میکند که
براسـاس آن ،والدیـن و مسـئوالن قانونی اطفال حق دارند کودکانشـان تحـت آموزشهای
مذهبـی و اخالقـی موردنظـر آنان قرار گیرند .براسـاس ماده  14کنوانسـیون حقوق کودک،
همـه کـودکان از آزادی مذهـب و عقیـده برخوردارنـد .در بنـد  2مـاده  5اعالمیـه 1981
نیـز بیـان شـده کـه والدیـن حق دارنـد مطمن شـوند که آمـوزش اطفـال آنـان در مدارس
براسـاس احتـرام بـه عقایـد مذهبـی یا فلسـفی آنهـا انجـام میشـود .در مـاده  2پروتکل
اول کنوانسـیون اروپایـی حقوقبشـر نیـز آمـده اسـت« :هیچکـس نباید از حـق آموزش و
پـرورش محـروم شـود .دولتهـا باید در اعمـال وظایفی کـه در زمینه آمـوزش و پرورش
و تعلیـم برعهـده دارنـد ،بـه حـق والدیـن در تضمیـن آموزش و پـرورش و تعلیـم مزبور
طبـق عقاید مذهبی و فلسـفی احتـرام بگذارند(».حجتـی)39:1391،
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 .2حقوق اقلیتهای قومی

 .1-2حق حفظ فرهنگ
آنچـه کـه یـک گـروه اقلیـت را از گروههـای دیگـر وبهویـژه اکثریت جامعـه متمایز
میکنـد و به آن جایگاه و هویتی مسـتقل میبخشـد ،عناصـر و مؤلفههای فرهنگی مختص
اوسـت .حقـوق فرهنگـی ،حقهایـی بشـری هسـتند که هـدف آنهـا تضمیـن بهرهمندی
صاحبـان آن حقـوق از فرهنـگ و مؤلفههـای آن در شـرایط برابـر با حفظ کرامت بشـری
و عـدم تبعیـض اسـت .هویـت فرهنگـی هـر گروهـی متشـکل از عناصر تشـکیل دهنده
فرهنـگ آن گـروه چـون زبـان مادری ،گذشـته تاریخی ،حماسـه آبـا و اجدادی ،سـرزمین
نیاکانـی ،باورهـا ،سـنتها و پوشـشهای محلـی و قومـی ،سـبک زندگـی ،هنـر و ادبیات
موروثـی ،میـراث فرهنگی و  ...اسـت(.فضائلی و کرمـی15 :1396،و)14

اقلیتهـا در اسـتفاده از ایـن حـق میتواننـد لباسهـای مشـخص خویـش را بـر تـن
کـرده و بـه آداب و رسـوم خـاص فرهنـگ خود در مراسـم و مهمانیها عمـل و از ادبیات
و هنر خـاص خود اسـتفاده

کنند(.میرمحمـدی)1385،

بنـد  1مـاده  2میثـاق اقتصادی ،اجتماعـی و فرهنگی ،به حق مشـارکت افراد در زندگی
فرهنگـی اشـاره کـرده ،اما تعهـدات دولتهـا در این زمینه ضـروری نیسـت و آنها صرف ًا
ملـز م هسـتند اقداماتـی را در راسـتای بهرهمنـدی تدریجـی افـراد از حقوق منـدرج اتخاذ
کننـد .ضمـن اینکـه وجـود انجمنهـا و سـازمانهای حافـظ فرهنـگ اقلیتهـا و کمک
دولـت بـه ایـن نهادها و نیـز ایجاد حـوزه ،مؤسسـات و کتابخانههای مربـوط به فرهنگ
گروههـای اقلیـت ،از مصادیـق انجام وظایف و تعهـدات دولتها در حمایت و پاسـداری
از فرهنـگ اقلیتها اسـت .تعهد مذکور بـه صراحت در ماده  12منشـور اروپایی زبانهای
محلـی و اقلیـت نیـز گنجانـده شـده اسـت .در همین ارتبـاط ،بنـد  4مـاده  4بیانیه حقوق
اقلیتهـای مللمتحـد  1992نیـز مقـرر مـیدارد« :دولتهـا تـا آنجـا کـه مناسـب باشـد،
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بایـد آموزشهایـی را بهمنظـور تشـویق آگاهی از تاریخ ،سـنن ،زبـان و فرهنگ اقلیتهای
سـاکن در سرزمینشـان در اختیار همـگان قرار دهند(».حجتـی32 :1391،و)33

کمیتـه حقـوق اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی در تفسـیر عـام شـماره  21خـود ،بـا
قاطعیـت از «حـق اقلیتهـا و اشـخاص متعلـق بـه اقلیتهـا بـر مشـارکت در زندگـی
فرهنگـی جامعـه و نیـز حراسـت ،ارتقاء و توسـعه فرهنـگ خویش» دفاع میکنـد و اظهار
مـیدارد« :اقلیتهـا دارای حـق بـر تنـوع فرهنگی ،سـنتها ،عرفهـا ،مذهب ،شـیوههای
آمـوزش ،زبـان ،رسـانههای ارتباطـی و دیگـر مظاهر هویـت و عضویـت فرهنگی خویش
هسـتند(».فضائلی و کرمی)22:1396،

مـاده  5کنوانسـیون چارچـوب حمایـت از اقلیتهـا نیـز مقـرر مـیدارد« :دولتهـای
عضـو متعهـد میشـوند کـه شـرایط ضـروری بـرای اشـخاص متعلق بـه اقلیتهـای ملی
را بهمنظـور حفـظ و گسـترش فرهنـگ آنـان فراهـم آورنـد و از عناصـر حیاتـی هویـت
آنهـا یعنـی مذهـب ،زبـان ،سـنن و میـراث فرهنگـی حراسـت کننـد .دولتهـای عضو،
بـدون خدشـه بـه اقدامـات اتخـاذ شـده و پیـرو سیاسـت همگرایی کلـی خـود ،از اعمال
سیاسـتها و اعمالـی که هدف از آن همانندسـازی و ادغام اشـخاص متعلـق به اقلیتهای
ملـی برخلاف میل آنان اسـت ،خودداری کرده و از این اشـخاص در مقابـل هر عملی که
ی باشـد ،حمایـت میکنند(».فضائلـی و همـکاران)133:1396،
هدف چنین همانندسـاز 

در مـاده  31کنوانسـیون مربـوط بـه افراد متعلق بـه گروههای بومی و قبیلـهای ()1989
نیـز آمـده اسـت کـه کتـب تاریـخ اقلیتها بایـد براسـاس واقعیـات تاریخـی ،اجتماعی و
فرهنگـی آنهـا باشـد .در مـاده  15کنوانسـیون  2001دوربـان هـم ذکر شـده کـه دولتها
بایـد اقلیتهـای بومـی را تحریک کنند که نسـبت به تاریـخ و فرهنگ خـود دانش بهتری
داشته

باشند(.لسـانی)146:1382،

39

بش
ژپوهشانهم حقوق ری

 .2-2حق استفاده از زبان مادری یا محلی
بحـث مربـوط به حقـوق زبانـی و بهرهمنـدی اقلیتهای قومـی از زبان خـود ،معموالً
هنگامـی مطـرح میشـود کـه در جامعـهای دو یا چنـد زبان رایج اسـت و یکـی از زبانها
بهعنـوان زبـان رسـمی پذیرفتـه شـده و دولـت بـا حمایـت از زبـان رسـمی کشـور ،فضا
را بـرای حضـور زبانهـای دیگـر در عرصههـای مختلـف فرهنگـی و اسـتفاده از آنهـا
تنـگ میکنـد .در ایـن شـرایط ،برخـی زبانهـا در طـول زمـان اسـتحاله شـده یـا بهکلـی
نابـود میشـوند .امـروزه در اثـر اجـرای سیاسـتهای نژادپرسـتانه فرهنگی توسـط برخی
دولتهـا ،بسـیاری از زبانهـا و گویشهـا در اقصـی نقـاط جهـان از بیـن رفته اسـت ،در
حالیکـه در میثـاق بینالمللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی یکـی از مـوارد مـورد حمایـت،
حقـوق زبانـی اقلیتهاسـت کـه با نگارش سـلبی ،در آن قید شـده که دولتهـا نباید مانع
اسـتفاده گـروه اقلیـت از زبان خودشـان شـوند(.فتاحی)67:1376،

در پرتـو ایـن حـق ،اقلیتهـا میتواننـد از زبان مخصوص خـود در زندگـی اجتماعی
اعـم از روابـط خصوصـی ،تجـاری و مراسـم دینـی بهره ببرنـد و امـکان اسـتفاده از زبان
خـود در رسـانهها ،انتشـارات و آمـوزش بـرای آنان وجـود دارد(.میرمحمـدی)1385،

بنـد  1مـاده  2اعالمیـه حقـوق اقلیتها نیـز اعالم مـیدارد« :افراد متعلق بـه اقلیتهای
ملـی ،قومـی ،دینـی و زبانـی حـق دارنـد از فرهنـگ ،مذهـب و زبـان خاص خـود بهطور
خصوصـی یـا علنـی ،آزادانـه و بـدون واسـطه یـا تبعیـض اسـتفاده کـرده و آنهـا را بـه
معـرض اجـرا بگذارنـد ».همچنیـن به موجب مـاده  27میثـاق حقوق مدنی و سیاسـی ،در
کشـورهایی کـه اقلیتهـای قومی ،نـژادی ،زبانی یا دینـی وجود دارد ،افـراد متعلق به آنها
نبایـد از حـق زندگـی اجتماعـی بـا همنوعان خـود ،حق اجرای مراسـم مذهبـی خاص و
حـق اسـتفاده از زبان محلـی خود محروم شـوند.
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براسـاس مفـاد بنـد 3مـاده  4حقـوق اقلیتهـا ،دولتهـای عضـو موظـف شـدهاند تا
حـد ممکـن ترتیباتـی اتخـاذ کننـد تـا اقلیتهـای زبانـی ،امـکان آمـوزش زبان مـادری یا
بهرهمنـدی از آمـوزش بـه زبـان مـادری را داشـته باشـند(.آریامنش)85 - 83 :1390،

درمجموع ،حقوق زبانی اقلیتهای قومی را میتوان در موارد زیر احصا کرد:
 .1-2-2حق صحبت کردن به زبان مادری در روابط خصوصی بین اعضای گروه
حـق صحبـت بـه زبـان مـادری در روابـط خصوصـی بیـن اعضـای گروههـای اقلیت
قومـی بـه صراحـت در مـاده  27میثـاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسـی پیشبینی شـده
اسـت .از طـرف دیگـر ،نادیـده گرفتـن و تخلـف از ایـن حق میتوانـد تخلف آشـکار از
قیـود و شـرایط مـاده  26میثاق بهعنـوان تبعیض بر مبنای زبـان تلقی شـود(.فتاحی)68 :1386،

در مقدمـه منشـور اروپایـی زبانهـای محلی یا اقلیت ،بـه حفـظ ارزش چندزبانه بودن
دول عضو تأکید شـده اسـت .در ماده  7منشـور اروپایی نیز دول عضو متعهد شـدهاند که
اسـتفاده از زبانهـای محلـی و اقلیت در زمینـه محاوره و مکاتبه را فراهـم کرده و حتی آن
را تشـویق کننـد .در مـاده  13منشـور اروپایـی زبانهـای محلی یـا اقلیت ،تعهـد دولتها
بـه حـذف هر نـوع ممنوعیت یـا محدودیـت قانونگـذاری در اسـتفاده از زبانهای محلی
در زندگـی عمومـی و اسـناد مربوط بـه حیات اقتصادی و اجتماعی یادآوری شـده اسـت.
(حجتی)31:1391،

 .2-2-2حق آموزش به زبان مادری
آمـوزش و یادگیـری زبـان مـادری از جملـه حقـوق و مطالبـات مهمـی اسـت کـه
گروههـای اقلیـت خواهـان بهرهمنـدی از آن هسـتند و بدون تأمیـن آموزش ،امـکان بقای
زبـان مـادری در درازمـدت وجـود نـدارد .در واقـع ،در راسـتای حفـظ و توسـعه فرهنگ
اقلیتهـا ،الزم اسـت کـه امکانات آموزشـی بـرای تدریس زبـان آنها ایجاد شـود .از ماده
 27میثـاق بینالمللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی نیـز هرچنـد بهصـورت مسـتقیم تنها حق
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صحبـت کـردن و اسـتفاده از زبان مادری اسـتنباط میشـود ،اما میتوان به داللـت التزامی،
حـق آمـوزش زبـان را از مفـاد این مـاده اسـتخراج کرد.
متأسـفانه کمیتـه حقوقبشـر تاکنون موضـوع الزام دولت بـه برپایی نهادهای آموزشـی
بـه زبـان اقلیـت را در شـکایات قربانیـان نقـض حقوقبشـر مـورد بحث قـرار نـداده ،اما
از تفسـیر عـام شـماره  23کمیتـه ،میتـوان چنیـن تعهـدی را بـرای دولتهـا شناسـایی
کـرد .کمیتـه حقوقبشـر در تفسـیر عـام مـاده  27میثـاق ،دول عضـو را ملـزم بـه اتخـاذ
اقدامـات ایجابـی بـرای حفـظ فرهنـگ گروههای اقلیـت میداند و بـر این واقعیـت تأکید
دارد کـه باوجـود نـگارش سـلبی ایـن مـاده ،نمیتوان دولـت را متعهـد به انجـام اقدامات
مثبـت ندانسـت .همـگان میپذیرند کـه آموزش زبـان مادری ،نقشـی انکارناپذیـر در حفظ
هویـت اقلیتهـا دارد و حفـظ هویـت اقلیتهـا بهعنوان یک قاعده آمره اعالم شـده اسـت.
تردیـدی نیسـت کـه جایگاه واالی قواعد آمـره در نظام قواعد حقـوق بینالمللی ،نهتنها دول
عضـو میثـاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسـی ،بلکه تمـام دول عضو جامعـه بینالمللی را
ملـزم میسـازد کـه امکانات و نهادهـای الزم برای آمـوزش به زبان مادری بـه کودکان عضو
گروههای اقلیت را فراهم سـازند .در تقویت این اسـتدالل میتوان به تفسـیر عام شـماره 23
کمیتـه حقوقبشـر اشـاره کرد .در این تفسـیر ،کمیتـه حق منـدرج در ماده  27برای اسـتفاده
از زبـان را از حـق آزادی بیـان متفـاوت دانسـته و از آن بهعنـوان حقـی مجزا نام برده اسـت.
«حـق افـراد متعلـق به گـروه اقلیـت زبانی که در مجامـع خصوصی یا عمومـی خود از
زبـان مـادری اسـتفاده کننـد» ،از دیگر حقـوق مربوط به اسـتفاده از زبان کـه در میثاق ذکر
شـده ،متفـاوت اسـت .بهویـژه اینکـه ،این حق را میبایسـت از حـق کلـی آزادی بیان که
در مـاده 19آمـده ،مجـزا دانسـت .این حـق صرفنظر از آنکـه به گروه اقلیت تعلق داشـته
باشـد یـا خیـر ،متعلق بـه همه افراد اسـت .از تفـاوت ذکر شـده میتوان نتیجـه گرفت که
دولتهـا نمیتواننـد در حـوزه آزادی بیـان دخالـت کننـد و در حقیقـت تعهـد دولـت در
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ایـن حـوزه ،منـع مداخله اسـت .براین اسـاس ،تردیدی نیسـت کـه اقلیتها حق تأسـیس
نهادهـای خصوصـی آموزشـی را دارنـد و ایـن امـر در قلمرو کلـی آزادی بیـان میگنجد.
گروههـای اقلیت
حـال اگـر تعهـد دولـت در ارتبـاط بـا مـاده  27را سـلبی بدانیم و بـرای 
در الـزام دولـت به تأسـیس نهادهای آموزشـی بـه زبان مـادری حقی قائل نشـویم ،در این
صـورت تفاوتـی میـان مـاده  19و مـاده  27باقـی نخواهد ماند و مـاده  27چیـزی فراتر از
مفـاد مـاده  19نخواهـد داشـت .بدیهی اسـت چنین تفسـیری از مـاده  27مغایـر اصل آثار
مفیـد در تفسـیر معاهـدات بینالمللـی اسـت .از ایـن رو میبایسـت دولـت را موظـف به
حمایـت از انجمنهـای فعـال در حوزه آمـوزش زبان مـادری دانسـت(.فتاحی)75-74 :1386،

در کنوانسـیون چارچـوب حمایـت از اقلیتهـای ملـی و منشـور اروپایـی زبانهـای
محلـی یـا اقلیـت نیز بر وجـود این حق تأکید شدهاسـت .با وجود این ،در کنوانسـیونهای
منطقـهای حقوقبشـر بهدلیـل فقدان مادهای خـاص در مورد حقوق اقلیتهـا ،حق آموزش
به زبان مادری شناسـایی نشـده اسـت(.حجتی)32:1391،

 .3-2-2حق استفاده از زبان مادری در عرصههای عمومی و نهادهای اداری
حـق صحبـت کـردن به زبان مادری در نهادهای اداری ،حقی اسـت کـه برای اقلیتها
در نظـر گرفتـه شـده اسـت .در اسـناد بینالملـل ،موضـوع اسـتفاده از زبـان مـادری در
نهادهای اداری به دو حوزه اسـتفاده در دادگاه و اسـتفاده در مراجع اداری تقسـیم میشـود.
الـف) اسـتفاده از زبـان مـادری در محاکـم قضایـی :در مـاده  14میثاق حقـوق مدنی و
سیاسـی در مـورد آن دسـته از افـراد کـه نمیتواننـد زبان رسـمی دادگاه را بفهمنـد یا با آن
صحبـت کنند؛ حق اسـتفاده از مترجم داده شـده اسـت(.حجتی)32:1392،

در توصیهنامـه اسـلو ،حـق گروههـای اقلیت بـه اسـتفاده از زبان خـود در دادگاه ،حتی
در صـورت تسـلط بـه زبـان رسـمی ،مورد شناسـایی قـرار گرفته اسـت .این حق توسـط
طرفـداران حمایـت از حقوق اقلیتها نیز شناسـایی شـده اسـت(.دانای طـوس)63-62 :1390،
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ب) اسـتفاده از زبان مادری در مراجع اداری :کنوانسـیون چارچوب حمایت از اقلیتهای
ملـی در بنـد  2مـاده  ،10از دول عضـو میخواهـد تـا آنجا کـه ممکن اسـت در مناطقی که
محـل تمرکز و سـکونتاقلیتهاسـت و در صورت تمایـل آنها ،در روابط میان اشـخاص
و مقامات اداری ،از زبان گروه اقلیت اسـتفاده شـود .در زمینه اسـتفاده از زبان در عرصههای
عمومـی ،دولتهـای عضـو منشـور اروپایـی ملـزم شـدهاند در مؤسسـات اجتماعـی مانند
بیمارسـتانها ،مراکـز سـالمندان و هتلهـا که در مناطق محل سـکونت اقلیتها قـرار دارند،
از زبان محلی اسـتفاده شـود تا اشـخاص مراجعه کننده با مشـکل مواجه نشـوند.
حق گروههای اقلیت در نامگذاری انجمنهای فرهنگی و مؤسسات تجاری به زبان
مادری ،از دیگر آثار حق استفاده از زبان مادری در عرصه عمومی است(.حجتی)32:1392،

در توصیهنامههای اسـلو نیز گفته شـده اسـت در مناطقی که تعداد زیادی از اشـخاص
متعلـق بـه گروههـای اقلیـت سـکونت دارنـد و در صورت تمایـل آنها ،مقامـات عمومی
میبایسـت بـرای نامگـذاری اماکـن ،خیابانهـا و نشـانهگذاریها در نقشـهها از واژگان و
اسـامی منـدرج در زبان اقلیت اسـتفاده کنند.
 .4-2-2حق داشتن رسان ه به زبان مادری
حـق داشـتن رسـانه اعـم از رادیـو ،تلویزیـون و مطبوعـات به زبـان مـادری ،یکی از
مهمتریـن حقـوق زبانـی بـرای اقلیتهای قومی اسـت .بدین معنـا که آنها حـق دارند در
رسـانههای محلـی خـود ،از زبـان مـادری که بـا آن تکلم میکنند ،اسـتفاده کننـد .این حق
در هیچیـک از اسـناد بهجـز مـاده  9کنوانسـیون چارچـوب حمایـت از اقلیتهـای ملـی،
مـورد توجـه قرار نگرفته اسـت.
براسـاس ایـن مـاده ،گروههـای اقلیـت در چارچـوب نظـام ملـی ،حـق اسـتفاده از
رسـانههای عمومـی بـه زبـان خـود را دارنـد .ایـن حقهـا شـامل برخـورداری از رادیو و
تلویزیـون و داشـتن رسـانه بـه زبـان مـادری نیـز میشـود(.دانای طـوس)63-62 :1390،
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 .3-2حق استفاده از نامهای مناسب کودکان براساس فرهنگ
اقلیتهـای قومـی حـق دارنـد در راسـتای حفـظ فرهنـگ و شـیوه زندگـی خـود ،از
سـنت و زبـان خویـش در نامگـذاری فرزندانشـان اسـتفاده کننـد .اصـوالً نامهـای مـورد
اسـتفاده در هـر جامعهای ،نشـانگر ارزشها و نمادهای آن جامعه اسـت و بـا مرور نامهای
مورداسـتفاده بـرای کـودکان در هـر جامعه ،میتـوان تا حـدودی با تاریخ ،شـخصیتها و
افسـانههای آن جامعه آشـنا شـد(.فتاحی)60:1386،

جنبههایـی از ایـن حـق ،مربـوط به حقـوق زبانی اقلیتها اسـت .دولتها میبایسـت
حـق گروههـای اقلیـت در اسـتفاده از زبـان مـادری را در نامگـذاری کـودکان بپذیرنـد.
نامگذاری کودکان میبایسـت از سـوی مقامات عمومی شناسـایی و از آن در اسـناد رسمی
اسـتفاده شـود .کمیته حقوقبشـر بـا ارائه تفسـیری اقلیتگرایانـه از مـاده  17میثاق حقوق
مدنـی و سیاسـی ،برایـن اعتقـاد اسـت که نام کوچـک و حتـی نامخانوادگی افـراد ،جزئی
از هویـت آنان اسـت و انسـانها برای حفـظ هویت فرهنگـی مجازند نـام و نامخانوادگی
خـود را براسـاس سـنتهای قومـی ،مذهبـی و فرهنگـی تعییـن کننـد و در صورتیکه نام
کنونـی آنهـا منطبق با این سـنتها نباشـد ،آن را تغییـر دهند(.حجتـی)33:1391،

مـاده  17میثـاق نیـز مقرر مـیدارد« :زندگـی خصوصـی ،خانوادگی ،خانه یـا مکاتبات
هیچکـس نبایـد مورد دخالت خودسـرانه یـا خالف قانون قـرار گیرد .همچنین شـرافت و
حیثیـت او نبایـد مـورد تعـرض غیرقانونی قرار بگیـرد ».در ماده  11کنوانسـیون چارچوب
حمایـت از اقلیتهـای ملـی نیـز مقرر شـده کـه« :دول عضو متعهد میشـوند کـه حق هر
شـخص متعلـق بـه اقلیتهـای ملـی بـرای اسـتفاده از نـام و نامخانوادگی ،براسـاس زبان
مـادری آنهـا و باتوجه به شـیوههای مقـرر در نظام حقوقیشـان پذیرفته شـود ».همچنین
در مـاده 11ایـن کنوانسـیون به حـق اقلیتهـا در نامگذاری اماکـن تاریخـی ،جغرافیایی و
خیابانهـا براسـاس فرهنگ و زبان اقلیتها اشـاره شـده اسـت(.دانای طـوس)69:1390،
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 .4-2حق زندگی به شیوه خاص در محل سکونت و زادگاه خود
شـیوه زندگـی انسـانها و بسـیاری از آداب و رسـوم آنهـا متأثـر از طبیعـت منطقهای
اسـت کـه در آن زندگـی میکننـد .بنابرایـن هر قومیتی بسـته به محیطی کـه در آن زندگی
میکننـد ،آداب ،رسـوم و سـنتهای خاصـی دارند و از شـیوه زندگی مخصـوص به خود
برخوردارنـد .در ایـن رابطـه ،جابهجایی و انتقال قهری جمعیت ،سـبب از بین رفتن شـیوه
خـاص زندگـی اقلیتهـای قومـی و مانـع بهرهمنـدی از فرهنگ خـاص آنان میشـود که
حقـوق بینالملـل ایـن عمـل را از مصادیـق جنایت علیه بشـریت تلقـی کـرده و نهادها و
اسـناد حقوقبشـر نیـز دولتهـا را از دخالـت در تغییـر بافـت محل سـکونت و معیشـت
گروههـای اقلیـت بـر حـذر داشـتهاند .اگـر دخالـت دولـت در شـیوه زندگـی گروههـای
اقلیـت بـه نحـوی باشـد که مانـع بهرهمندی آنهـا از فرهنگ خود شـود؛ آن اقـدام ،ناقض
مـاده  27میثـاق بینالمللـی حقوق مدنی و سیاسـی خواهـد بود(.فتاحـی)62:1386،

 .3حقوق اقلیتهای مذهبی

اقلیتهـای مذهبـی از قدیمیتریـن انـواع اقلیتهـای شـناخته شـده و مـورد حمایت
توسـط دولتهـا هسـتند .جنگهـای صلیبـی بهعنـوان یکـی از عوامـل مهـم در برخـورد
ادیـان ،سـبب سـکونت اقلیـت مسـلمان در کشـورهای مسـیحی و اقلیـت مسـیحی در
کشـورهای مسـلمان شـد .تعییـن خطـوط مـرزی درپـی جنگهـای طوالنـی نیـز حداقل
در اروپـا ،دورافتـادن پیـروان مذاهـب از یکدیگـر و سـکونت کاتولیکهـا در کشـورهای
پروتسـتان و پروتسـتانها در کشـورهای کاتولیـک را بـه همـراه داشـت .تحوالتـی شـبیه
همین مسـئله در کشـورهای اسلامی نیز سـبب در اقلیت قرار گرفتن شـیعه در کشورهای
سـنی مذهـب ماننـد پاکسـتان و اهلسـنت در کشـورهای شـیعه مذهـب مانند ایران شـد.
حـق حیـات ،حـق اشـتغال و حـق سـکونت از ابتداییتریـن حقـوق درنظـر گرفته شـده
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بـرای اقلیتهـای مذهبـی طبـق معاهـدات چنـد قـرن پیـش اسـت ،اما انـدک انـدک و با
گذشـت زمـان ،حق انجام مراسـم مذهبـی و حق اسـتخدام عمومی پیـروان مذاهب اقلیت
نیـز شناسـایی شـد .بعـد از قتلعامهای مذهبـی و نـژادی در دوران جنگ جهانـی دوم در
سـال  ،1948در اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر ،آزادی تفکـر ،عقیـده و مذهب بهطـور دقیق
مـورد حمایـت قرار گرفت .کنوانسـیون اروپایی حمایـت از اقلیتهای ملی نیـز در ماده 8
خـود ایـن حـق را بـرای اقلیتهـای ملی مـورد تأکید قـرار میدهد که حق داشـته باشـند
عقیده و مذهب خود را آشـکار و در این راسـتا ،مؤسسـات و سـازمانهایی احداث کنند.
(لسانی)142:1382،

 .1-3حق آزادی عقیده و مذهب
میثـاق حقـوق مدنـی و سیاسـی در مـاده  ،18حـق آزادی فکـر ،وجـدان و مذهـب را
موردتوجـه قـرار داده و آنرا شـامل آزادی بـرای داشـتن یـا قبول یک مذهـب یا معتقدات
بـه انتخـاب خـود ،آزادی ابـراز مذهـب یـا اعتقـادات بهصـورت فـردی یا جمعـی ،علنی
یـا در خفـا ،در عبـادت و اجـرای آداب و اعمـال و تعلیمـات مذهبی دانسـته اسـت .طبع ًا
ایـن آزادی ایجـاب میکنـد هیچکـس مـورد اکـراه واقع نشـود که بـه آزادی او در داشـتن
یـا قبـول یـک مذهـب یـا معتقـدات وی لطمـه وارد سـازد .اسـناد مـورد بحـث ،عبارات
مذهـب و عقیـده را بهصـورت تـوأم یـا به جای هـم مورد اسـتفاده قـرار دادهانـد .این امر
بدیـن خاطـر اسـت کـه مبادا عـدم اسـتفاده از واژه «عقیده» ،مفـری برای دولتها باشـد تا
بـا عـدم تلقـی یـک طرز فکـر بهعنـوان مذهـب ،از زیر تعهـدات خود شـانه خالـی کنند.
(زمانی 60 :1384،و)161

همچنیـن ،مـاده  9کنوانسـیون اروپایی حقوقبشـر مقرر مـیدارد« :هرکس حـق آزادی
اندیشـه ،وجـدان و مذهـب را دارد .ایـن حـق شـامل آزادی افـراد بـرای تغییـر مذهـب و
اعتقاد نیـز

میشـود(».حجتی)35:1391،
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میثـاق بینالمللـی حقوق مدنی و سیاسـی نیـز آزادی مذهب را در ماده  18به رسـمیت
شـناخته و آن را در زمـره تعهداتـی قـرار داده که «انحراف از آن تحت هیچ شـرایطی مجاز
نیسـت(».بند  2ماده  4میثاق)

از منظر حقوق بینالملل ،ماده  19اعالمیه حقوقبشر نیز اشعار میدارد« :هرکس حق
آزادی عقیده و بیان را دارد و حق مزبور آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی
نداشته باشد و در کسب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و
بدون مالحظات مرزی آزاد باشد(».آریامنش )89 :1390،در این رابطه ،تدوینکنندگان اعالمیه 25
نوامبر  1981مجمع عمومی راجع به محو همه اشکال نابردباری و تبعیض براساس مذهب
یا عقیده در بیان آزادی مذهب و عقیده (و نه مفهوم مذهب و عقیده) ،دقت بیشتری داشتهاند
و در ماده  1مقرر کردهاند که ...« :این حق ،آزادی داشتن یک مذهب یا هرگونه عقیدهای را
به اختیار خویش شامل میشود(».حجتی)30:1391،

 .2-3حق اجرای آداب و مناسک مذهبی
طبـق مـاده  18اعالمیـه جهانـی حقوقبشـر« ،هرکس حـق دارد از آزادی فکـر ،وجدان
ومذهـب بهرهمنـد شـود .ایـن حق متضمـن تغییر مذهـب یا عقیـده و نیز متضمـن آزادی
اظهـار عقیـده و ایمـان و شـامل تعلیمـات مذهبـی و اجرای مراسـم دینی اسـت و هرکس
میتوانـد از ایـن حقـوق بهصـورت فـردی یـا جمعـی ،خصوصـی یـا عمومی برخـوردار
باشـد ».شـرکت آزادانـه اعضـای اقلیت در مراسـم و آداب دینـی خود ،عدم اجبـار آنان به
شـرکت در مراسـم دینـی دیگـر ،عـدم اجبار به دیـدن آموزش دیـن دیگر و حق تأسـیس
نهادهـای مذهبـی را میتـوان از مصادیـق این حـق به شـمار آورد(.میرمحمـدی)1385،

در واقـع ،مـاده  18میثـاق حقوق مدنی و سیاسـی ،اشـکال ابراز دین را شـامل عبادت،
اجـرای آداب ،اعمـال و تعلیمات مذهبی دانسـته اسـت .این ویژگیها حاکی اسـت که هر
نـوع عمـل و رفتـاری میتوانـد در قالـب ابـراز دین قـرار گیـرد .همچنین ،طبق ایـن ماده،
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ابـراز دیـن میتوانـد به شـکل مخفی یـا علنی باشـد .این ویژگـی از دو نظـر حائز اهمیت
اسـت .اول اینکـه برخـی اعمـال مذهبـی ذاتـ ًا علنـی هسـتند و قید فـوق ،انجـام آنها را
تضمین کرده اسـت(.مانند شـیوههای پوشـش)
اهمیـت دیگـر ویژگـی فـوق نیز در این اسـت که حـق آزادی دین را منحصـر به انجام
اعمـال دینـی نمیدانـد ،بلکـه بـه دینـداران حـق میدهد بنـا به مصالحـی چـون تبلیغات
دینـی ،اعمـال دینـی خـود را بهصـورت علنـی برگزار کننـد؛ هرچنـد آن اعمال ذاتـ ًا علنی
نباشند(.سـودمندی و همـکار)88 -87 :1391،

اسـناد بینالمللـی و منطقـهای حقوقبشـری نیـز بـه آزادی ابـراز دیـن یـا عقیـده در
عبـادت ،انجـام و آمـوزش مناسـک دینـی اشـاره دارنـد .کنوانسـیون اروپایـی حقوقبشـر
چهـار نـوع مشـخص از ابراز دیـن یا عقیده را «پرسـتش ،تعلیم ،انجام مناسـک و مراعات»
میداند(.شمسـی)163:1390،

 .3-3حق انتخاب رهبر دینی
آزادی در انتخـاب و تربیـت روحانیـون و رهبـران دینـی و مشـارکت آنـان در حیـات
اجتماعـی دینـی معتقـدان بهعنوان یـک حق نهادینـه و جمعی بـرای دینوران ،جلـوهای از
حقـوق اقلیتهـای دینـی اسـت .بنـد (ز) ماده  6اعالمیـه  1981بیـان میدارد کـه ...« :حق
آزادی فکـر و وجـدان ،مذهـب یـا عقیده ،شـامل حق  ...تربیـت ،انتخاب و تعییـن رهبران
شایسـته ،مطابـق بـا مقتضیـات و قواعـد و مذهـب یـا عقیـده میشـود ».گرچـه ایـن حق
مـورد شناسـایی اسـناد و نهادهـای حقوقبشـری قرار گرفتـه ،اما در عمل توسـط دولتها
همـواره با تضییقاتـی روبهرو بـوده اسـت(.حجتی)37-36 :1391،

 .4-3حق بهرهمندی از پوشش مذهبی و حجاب
کمیتـه حقوقبشـر در بنـد  4تفسـیر عام شـماره  ،22حـق رعایت و اجـرای مذهب را
شـامل اسـتفاده از پوشـشهای خـاص دانسـته اسـت .اعالمیـه  1981در مورد اسـتفاده از
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پوشـش مذهبـی سـخن صریحی نـدارد ،اما میتوان بنـد (ج) ماده  6اعالمیه فوق را شـامل
ایـن حق دانسـت .بند (ج) اعالم میدارد« :سـاختن ،اکتسـاب و اسـتفاده به میـزان کافی از
مـواد و مطالـب الزم برای انجام مراسـم یا تشـریفات دین یـا عقیده(».حجتـی)40-39 :1391،

هرچند پوشـش موی سـر زنان ،سـابقه تاریخی داشـته و مربوط به اقوام و کشـورهای
مختلـف اسـت ،امـا پوشـش زنـان مسـلمان چنـد دهـهای اسـت کـه یکبـاره در کانـون
توجهـات قـرار گرفتـه اسـت .گرچـه نمادهـای مذهبـی زیـادی چـون عمامـه سـیکها،
عرقچیـن یهودیـان و صلیـب مسـیحیان توجهـات را به خود جلـب میکند ،امـا بیتردید
روسـری زنـان مسـلمان (حجـاب) ،مهمترین سـمبل مذهبی اسـت که بحثهـای فراوانی
را در جهـان غـرب برانگیختـه اسـت .نکتـه قابل توجه این اسـت کـه از  16مـورد پرونده
مطـرح در دیـوان اروپایی حقوقبشـر در زمینه اسـتفاده از نمادهای دینی (تا سـال ،)2009
 13مـورد آن مربـوط بـه روسـری زنـان مسـلمان بـوده و تنهـا سـه پرونـده دیگـر ،عمامه
مردان سـیک را بررسـی کـرده است(.شمسـی)162:1390،

 .5-3حق اعیاد و تعطیالت مذهبی
از دیگـر جلوههـای حـق آزادی مذهب ،برخـورداری از حق اسـتراحت و مرخصی در
ایـام تعطیلات اسـت .حـق اعیـاد ،اوقـات و تعطیالت و مراسـم ویـژه مذهبی ،نـه بهطور
مطلـق ،بلکـه باتوجه بـه امکان اجرای بـدون تبعیض آن در شـرایط کشـورهای مربوط ،از
حقـوق مذهبی پذیرفته شـده اسـت .بنـد (ح) مـاده  6اعالمیه  1981مجمـع عمومی راجع
بـه محـو همـه اشـکال نابردبـاری و تبعیـض دینـی ،مقـرر میسـازد کـه« :حـق بـر آزادی
فکـر ،وجـدان ،مذهـب یـا عقیده ،شـامل حق بر رعایـت روزهـای اسـتراحت و برگزاری
تعطیلات و اعیاد (مراسـم) طبق دسـتورهای دینـی و عقیدتی فرد میشـود».
کمیته حقوقبشر در بند 4تفسیر عام شماره  22بر این حق تأکید کرده که« :مفهوم آزادی
عبادت شامل روزهای تعطیل و استراحت میشود ».حق آزادي دینی شامل حق رعایت
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روزهاي استراحت ،برگزاري تعطیالت و اعیاد ،طبق دستورهاي دینی است که به معتقدان
اجازه میدهد آداب و جشنهاي مذهبی که برای آنها داراي مفاهیم روحانی ویژهاي است
را برگزار کنند و اهل ادیان مختلف به این طریق به شناسایی بهتر یکدیگر و آداب و رسوم
هم بپردازند و فرصتی نیز براي گفتوگوهاي دینی باشد(.حجتی)38:1391،

 .6-3حق داشتن عبادتگاه و اماکن دینی
فـارغ از مـاده  22میثاق حقوق مدنی و سیاسـی درخصوص تشـکیل مجامع و نهادهای
جمعـی و نیـز حـق ابراز جمعـی دین ،بنـد الـف و ب ،در اعالمیه 25نوامبـر  1981مجمع
عمومـی نیـز براین حق تأکید شـده اسـت .همچنیـن بنـد  4قطعنامه  2005/40کمیسـیون
حقوقبشـر بـر ایـن نکتـه تأکیـد کـرده کـه دولتهـا تـوان خویـش را براسـاس قوانیـن
داخلـی و براسـاس حقوقبشـر بینالملـل بـه کارگیرنـد تـا احترام ایـن اماکـن را تضمین
کننـد .حقوقبشـر بینالملل حـق بر تأسـیس عبادتگاهها ،معابـد ،مراکز دینـی و بهرهگیری
از آنهـا را بهطـور گسـتردهتری مـورد حمایـت قـرار میدهـد و عالوهبـر اینکـه آنرا
بخشـی جداییناپذیـر از حقوق مربـوط و متعلق به اقلیتهای دینـی میداند ،بخش مهمی
از فرهنگ انسـانی نیز محسـوب میکند و برای حمایت و پاسـداری از این حق ،تعهداتی
را به کشـورها تحمیـل میکند(.حجتـی)37:1382 ،

خالءهای اعالمیه و اسناد بینالمللی در برابر حقوق بینالملل اسالمی

باتوجـه بـه مـواردی کـه ذکر شـد ،عواملی سـبب عـدم ضمانـت اجـرای اعالمیهها و
اسـناد بینالمللی شـده اسـت .دو ضعـف درخصوص توجه عملی نسـبت بـه اقلیتها در
حقـوق بینالملل وجـود دارد کـه عبارتند از:
 .1نقص منشور در سطح سازمانملل.
 .2محدودیت دولتها.
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جامعـه ملـل و سـازمانملل متحد در منشـور خود ،بهطـور صریح و آشـکار ،اصولی را
بـه حقـوق اقلیتهـا اختصـاص نداده اسـت .موانـع گوناگونی بـرای حمایـت از اقلیتها
در سـطح جهانـی وجـود دارد ،مانند« :نبـودن تعریفی منجز که شـامل همه انـواع اقلیتها
شـود؛ دیگـر آن که تصور میشـود تدوین یک نظـام ویژه حقوقی گروهی بـرای اقلیتها،
محدودیتهایـی بـرای جنبـه عـام و فراگیـر اعالمیـه حقوق بشـر ایجـاد میکند یـا اینکه
ایجـاد نظامـی ویـژه اقلیتهـا ،اصـول دمکراتیک را بـه خطر میانـدازد و سـرانجام اینکه
تدویـن حقـوق اقلیتهـا بهعلـت چندگونگـی واقعیتهای زندگـی و خواسـتهای آنان،
غیرممکـن اسـت ».دولتهـا با اسـتفاده از سـه اصـل حاکمیـت ،یکپارچگی سـرزمینی و
اسـتقالل و همچنیـن مـاده  2منشـور سـازمانملل متحـد (دربـاره عـدم مداخلـه در امـور
مربـوط بـه صالحیـت ملی دولتهـا) ،ابـزاری را بهکار میگیرنـد تا حمایـت بینالمللی از
اقلیتهـا ،محدود شـود( .زارعـی ،زینیوند ،محمـدی)57:1392،

هـر جامعـه ملـی ،نظـام حقوقـی و اجتماعی خـاص خـود را دارد .این نظام ،براسـاس
تعلقـات تاریخـی ،فرهنگـی و مذهبـی خـاص همان جامعه شـکل گرفتـه و در چارچوب
ت میدهـد .از ایـن رو مقاومـت در برابر ظهـور و بروز
قوانیـن داخلـی خـود ،ادامـه حیـا 
فرهنگهـای بیگانـه ،طبیعی بهنظر میرسـد .چنانچه آداب و سـنتی برخلاف نظم حقوقی
یـا عمومـی و اخلاق حاکـم بـر جامعه بهشـمار آیـد ،در جای خـود میتوانـد محدودیتی
بـر سـر راه رژیـم حمایـت از حقوق اقلیتها باشـد.
همچنیـن تشـدید و تهییـج فرقهگرایـی و ایجـاد فرقههـای نوظهور در مناطق حسـاس
ماننـد خاورمیانـه و آفریقـا از جانـب کشـورهای غربـی نیـز از عوامـل جدی عـدم تمایل
دولتهـا در راسـتای قائـل شـدن حقـوق بیشـتر بـرای اقلیتها اسـت .این کشـورها ابتدا
بـه ایجـاد فرقههـا یـا تهییـج فرقهگرایـی در ایـن کشـورها اقـدام میکننـد و در گام بعد با
طـرح مبحـث حقـوق اقلیتهـا که براسـاس مـرور مختصـری که انجـام دادیـم ،وضعیت
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آنهـا در کشـور خـود آن هـا هـم معلوم نیسـت ،قصـد مخدوش کـردن و ایجـاد ناامنی و
چنددسـتگی در این کشـورها را دارند(.اخـوان)56-57 :1395،

در برابر نقصهای جامعه ملل و سازمانملل متحد و همچنین قوانین دولتهای غربی در
توجه عملی به حقوق اقلیتها ،اسالم و فقهای اسالمی از بعد نظری ،جایگاه قابلتوجهی برای
حقوق اقلیتها اعم از قومی ،زبانی و دینی قائلند .از نظر فقهای اسالمی ،اقلیتهای دینی هیچ
محدودیتی در انجام شعایر دینی ،حقوق و آزادیهای خود ندارند .امام خمینی (ره) و بعضی
فقهای متأخر اسالمی در متون و منابع دینی خود تالش کردهاند این موضوع را به مردم بنمایانند
که اقلیتها در یک جامعه اسالمی ،مانند مسلمانان از نظر حقوقی و سیاسی باتوجه به وزن
اجتماعی خود میتوانند از حقوق و آزادی و جایگاه سیاسی الزم برخوردار شوند .همانگونه
که این موضوع در قانون اساسی کشورمان نیز گنجانده شده است(.زارعی ،زینیوند ،محمدی)67:1392،

در ذیل ،باتوجه به فرآیند تبعیضآمیز غیرقابل پذیرش درخصوص حقوق اقلیتها در
اسناد بینالمللی و قوانین خاص دولتها ،پیشنهاداتی باتوجه به قوانین اسالمی ارائه میشود:
 .1هماننـد تبعیـض نـژادی و جنسـیتی ،تبعیض مذهبـی نیز در هر کشـوری غیرقانونی
قلمداد شـود.
 .2پلیـس و دادگاههـا باید نسـبت به جرایمی که بـه انگیزههای مذهبی انجام میشـود،
پاسـخگو بوده و تحقیق کنند.
 .3در بیشـتر دانشـگاههای اتحادیه اروپا ،حوزههای دینی و مسـیحی تأسـیس شـدهاند
تـا از طریق کشیشـان و روحانیون از کمک های مالی،آموزشـی و دولتـی برخوردار گردند،
امـا مسـلمانان از این توجـه بیبهرهاند.
یهـای الزم بـه مـدارس در راسـتای تأمیـن نیازهـای فرهنگـی و مذهبـی
 .4راهنمای 
دانشآمـوزان مسـلمان بیشـتر شـود .در آموزشهـای مربـوط بـه سـطح عالی دانشـگاهی
نیـز الزم اسـت تا مبادلـه برنامه با کشـورهای اسلامی انجـام گیرد(.سـرمدی)334-333 :1394،
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موضـوع اقلیتهـا و حقـوق مربـوط به آنهـا در اسـناد بینالمللـی ماننـد اعالمیه رفع
تمامـی اشـکال نابردبـاری و تبعیـض مبتنیبر مذهب و عقیده ،کنوانسـیون حقـوق کودک،
منشـور مللمتحـد ،اعالمیه جهانی حقوقبشـر ،کنوانسـیون پیشگیری و مجـازات جنایت
نسلکشـی ،کنوانسـیون بینالمللـی حـذف کلیه اشـکال تبعیض نـژادی ،میثـاق بینالمللی
ق مدنـی -سیاسـی ،اعالمیـه حقـوق اشـخاص متعلـق بـه اقلیتهـای ملـی ،قومـی،
حقـو 
دینـی یـا زبانـی و ،...موردتوجـه قـرار گرفتـ ه و باتوجه به مبانـی و اصول منـدرج در این
اسـناد حقوقـی ،همـه افـراد بشـر فـارغ از توجـه بـه جنسـیت ،مذهـب ،قومیـت ،اقلیت،
فرهنـگ ،عقیـده یـا اندیشـه ،دارای اصالت ،ارزش و شـرافت هسـتند و دولتهـا متعهدند
بـه حقـوق تمامـی ایـن اقشـار توجه کنند و نسـبت بـه هیـچ اقلیتـی تبعیـض روا ندارند.
در اسـناد حقوقبشـر ،اقلیتهـای قومـی و مذهبـی ،دارای حقوقـی برابـر بـا سـایر افـراد
هسـتند و اصـل آزادی در دکتریـن حقوقبشـر بـه آنهـا اجـازه فعالیـت در حوزههـای
مختلـف سیاسـی ،فرهنگی ،اجتماعـی و اقتصـادی را میدهد .برخی حقوق مشـترک میان
اقلیتهـای قومـی و مذهبی در اسـناد بینالمللی حقوقبشـر عبارتند از« :حـق موجودیت،
حـق حفـظ هویـت ،حـق مصونیـت از تبعیـض ،برابری بـا اکثریت ،حـق مـدارا و تحمل،
حـق برقـراری ارتبـاط با سـایر اقلیتها ،حق تعیین سرنوشـت و حق مشـارکت سیاسـی،
اقتصـادی و فرهنگـی ،داشـتن احـزاب و انجمنها ،تشـکیل سـندیکا ،حق اشـتغال و حق
برخـورداری از تأمیـن اجتماعی».
درخصـوص حقـوق اقلیتهـای قومـی نیـز باید اشـاره کـرد که اسـناد حقوقبشـر به
آنهـا اجـازه حـق برخـورداری از تحصیلات براسـاس ویژگیهـای اقلیتـی ،حـق حفـظ
فرهنـگ ،حـق اسـتفاده از زبـان مادری یا محلـی ،حق اسـتفاده از نامهای مناسـب کودکان
براسـاس فرهنـگ و زندگی به شـیوه خـاص در محل سـکونت و زادگاه خـود را میدهد.
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در خصـوص حقـوق خـاص اقلیتهای مذهبی ،اعالمیه و اسـناد بینالمللی حقوقبشـر از
سـال  1945تاکنـون ،حقهایـی نظیـر آزادی عقیـده و مذهب ،حق اجرای آداب و مناسـک
مذهبـی ،حـق انتخـاب رهبر دینی ،حق بهرهمندی از پوشـش مذهبی و حجـاب ،حق اعیاد
و تعطیلات مذهبـی و حـق داشـتن عبادتگاه و اماکـن دینی را بـه آنها میدهد.
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 .1ابراهیمیان ،حجتاهلل (« ،)1391حقوق خاص اقلیتهای دینی در نظام سیاسی ایران با
تأکید بر قانون اساسی» ،فصلنامه مطالعات انقالب اسالمی ،سال نهم ،شماره  ،29تابستان.
 .2اخـوان ،بهـار(« ،)1395حقـوق اقلیتهـا در حقـوق بینالملـل و جمهـوری اسلامی
ایـران» ،پژوهشنامـه حقوقبشـری ،شـماره .4
 .3آریامنـش ،بشـیر (« ،)1390حقـوق اقلیتها از منظر قانوناساسـی و موازین بینالمللی»،
تعالی حقوق ،مهر ،شـماره 13و .14
 .4آلبوغبیـش ،حبیـب (« ،)1386حقـوق بازتاب دهنـده هویت اقلیتهای قومی در اسـناد
بینالمللـی حقوقبشـر» ،پایاننامه کارشناسـی ارشـد ،دانشـگاه پیام نـور تهران.
 .5بهشـتیزاد ،یاسـر (« ،)1397حمایـت متقابـل دولتهـا و سـازمانهای بینالمللـی از
اقلیتهـای قومـی» ،فصلنامـه مطالعـات علـوم اجتماعـی ،دوره  ،4شـماره ،1بهـار.
ی گلتپه ،بابک (« ،)1383نگاهی به کنوانسـیون حقوق کودک» ،رواق اندیشـه،
 .6پورقهرمان 
شماره .28
 .7حجتـی ،مریـم (« ،)1391مبانـی حقوقـی و حمایـت بینالمللی از اقلیتهـای مذهبی»،
پایاننامـه کارشناسیارشـد ،دانشـگاه شـیراز واحـد بینالملل.
 .8خلفرضایـی ،حسـین و همـکاران (« ،)1396بررسـی تطبیقـی نسـبت حـق تعییـن
سرنوشـت و حقـوق اقلیتهـا در حقـوق بینالملـل و نظـام جمهـوری اسلامی ایـران»،
مطالعـات حقـوق عمومـی ،دوره  ،47شـماره  ،3پاییـز.
 .9دانـای طـوس ،عـذرا (« ،)1390بررسـی حقـوق اقلیتهـای قومـی در نظـام بینالمللی
حقوقبشـر و چگونگـی اعمـال آن در قوانین موضوعه ایـران» ،پایاننامه کارشناسیارشـد،
دانشـگاه عالمه طباطبایی.
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 .10دشـتی ،تقـی (« ،)1390مفهومشناسـی قومیـت و اقلیـت قومـی بهعنـوان عنصـری از
جامعـه سیاسـی» ،فصلنامـه تحقیقات سیاسـی و بینالمللی ،دانشـگاه آزاد اسلامی ،واحد
شـهرضا ،شـماره نهم ،زمستان.
 .11زارعـی ،بهـادر و همـکاران (« ،)1392حقـوق اقلیتهـا از منظـر اسـناد بینالمللـی،
اسلام و قانوناساسـی جمهـوری اسلامی ایـران» ،فصلنامـه پژوهشهای سیاسـی جهان
اسلام ،سـال سـوم ،شـماره اول ،بهار.
 .12زارعـی ،بهـادر؛ زینیونـد ،علـی؛ محمـدی ،کیمیـا (« ،)1392حقوق اقلیتهـا از منظر
اسـناد بینالمللی ،اسلام و قانـون اساسـی ج.ا.ایران».
 .13زمانی ،سیدقاسـم (« ،)1384حمایت از اقلیتها در اسـناد جهانی حقوقبشـر» ،حقوق
و سیاست ،شماره .15
. 14سـرمدی ،حمیـد (« ،)1394بررسـی حقـوق اقلیتهـای مذهبـی در حقـوق بینالملل
اسلامی و جایـگاه آن در کشـور ایران بـا رویکرد گفتمـان عدالت» ،همایـش ملی گفتمان
اعتدال ،دانشـگاه ایالم.
 .15سـلیمی ترکمانـی ،حجـت؛ جلیلـی حاضـر وظیفـهقرهبـاغ (« ،)1397مطالعـه تطبیقی
جایـگاه حقـوق اقلیتهـا در منشـور شـهروندی ایـران و اعالمیـه حقـوق اقلیتهـای
سـازمانمللمتحـد» ،حقـوق تطبیقـی ،تابسـتان ،شـماره .1
 .16سودمندی ،عبدالمجید؛ شریفی طرازکوهی ،حسین (« ،)1391گستره حق آزادی دین و
عقیده در اسناد بینالمللی حقوقبشر» ،پژوهشهای حقوق تطبیقی ،دوره  ،16شماره  ،4زمستان.
 .17سیفالدینی ،ساالر (« ،)1393دستیاری ویژه اقوام ایرانی و اقلیتهای دینی؛ چالشها و
فرصتها» ،شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی ،شماره  20 ،4400025شهریور.
 .18شمسـی ،احمدرضـا (« ،)1390تعهـدات حقوقـی بینالمللی اروپا درخصـوص آزادی
حجـاب» ،فصلنامـه سیاسـت خارجی ،سـال بیسـت و پنجم ،شـماره  ،1بهار.
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 .25لسـانی ،حسـامالدین (« ،)1382جایـگاه اقلیتهـا در حقـوق بینالمللـی بشـر»،
اندیشـههای حقوقـی ،سـال اول ،شـماره.3
 .26محبـی ،داود؛ طالـب نجفآبـادی ،اعظـم (« ،)1397حـق نمایندگی اقلیتها در اسـناد
بینالمللـی و حقـوق اساسـی جمهوری اسلامی ایـران» ،پژوهش تطبیقی اسلام و غرب،
سـال پنجم ،شـماره چهارم ،زمسـتان.
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