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 چکيده

اساس ، اصل حق تعیین سرنوشت است که برالملل معاصریکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین

اقتصادی و  های مختلف سیاسی،خویش را در زمینهتوانند امور می هاآن همة افراد و دولت

این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله اجتماعی اداره و راهبری کنند. امروزه، دامنه مفهومی

تر شده و استحکام بیشتری یافته و تخطی و تجاوز از غنی دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگر

دو بعد داخلی و خارجی است.  یاین حق دارا. کندیها را مطرح مالمللی دولتآن مسئولیت بین

کشور را  یموجود در داخل مرزها یاقلیتها ،حق مزبور ن،وه بر عموم شهرونداالدر بعد داخلی ع

به معنا  ،شود. مطابق حقوق استناد اقلیتها به حق تعیین سرنوشتکند و شامل مینیز حمایت می

، ضتبعی عرف یخصوص اقلیتها به معنا از این حق درنیست بلکه استفاده  اللطلبی و استق جدایی

می الاس یاساسی جمهور نهاست که قانونمشارکت سیاسی در امور حکومت و تضمین حقوق آ

ها اقلیت یالملل براکریم فراتر از حدود که حقوق بین نمی و قرآالیر دستورات اسأثتحت ت نایرا

حق مشارکت سیاسی مشخص کرده است امتیازاتی را در جهت مشارکت اقلیتها در  هدر زمین

  .است کرده پیش بینی کشور رهادا یمختلف حکومتی و امور جار ایهزمینه

مشارکت  -قانون اساسی -ه آمرهقاعد -هااقلیت -حق تعیین سرنوشت :يديکل واژگان
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 3 ي ریاضیمهد،  2 علی پورجواهري ،  1 محمد هاشمی

 کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک 1
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج -واحد یاسوج استادیار گروه فقه و حقوق 2
 کارشناس ارشد حقوق خصوص دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی 3

 
 نام نویسنده مسئول:

 محمد هاشمی

قانون نسبت حق تعيين سرنوشت و حقوق اقليت ها در 

 ایران اساسی جمهوري اسالمی
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 مقدمه
المللی به آن اشاره الملل معاصر است که در بسیاری از اسناد بینبسیار مهم در حقوق بینحق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات 

باشد. به برانگیز، مبهم و نامشخص میازین حقوق بشری است، همچنان چالشترین موشده است. این حق با وجود اینکه یکی از اساسی

تدریج با درج این حق در اسناد شد و دارای مفهومی سیاسی بود، اما بهبوط میها صرفاً به موارد استعماری مرلحاظ تاریخی، این حق تا مدت

عنوان یک اصل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفت. در عین حال، اجرای این حق همچنان با موانع و  ای، بهالمللی و منطقهبین

تر از همه طلبی و مهملی کشورها و ممنوعیت تجزیههایی همانند حفظ تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخمحدودیت

ای در قلمرو شمولی آن، تحوالت عمدهالمللی مواجه است. از سوی دیگر، توجه روزافزون به حقوق بشر و جهانحفظ صلح و امنیت بین

 ا گردیده است. همفهوم و اجرای این حق به وجود آورده که در نتیجه، این امر موجب تقابل حقوق بشر و حاکمیت دولت

توانند به طور سایر حقوق نمی نآ نتعیین سرنوشت حقی است بنیادین که بدوکه  اهمیت این حق برخی بر این نظرند ندر بیا

اعمال  یحقوق بشر است و پیش شرطی است برا نکامل محقق شوند. تعیین سرنوشت فقط یک اصل نیست بلکه مهمترین حق در میا

 1فردی.های آزادی و وقی حقهمه

 ،دینی یاقلیتها یتقریباً تمامی کشورها دارا ،مختلف یسیاسی کشورها یارزهدر م یدینی و نژاد یهابا توجه به پراکندگی قومیت

 ،روندمردم به شمار می اکثرییت هدکه نماین یحکومت یاندازدستاین گروه عمدتاً در معرض  ن،بود اقلیت ه به سبب دراند کیقومی و نژاد

کیدات این دین مبین به أمی و مبانی توحید است نظر به تالز که منبعث از شریعت اسنی نرامی ایالاس یاساسی جمهور نقرار دارند. قانو

 این نوشتاردر . نظر داشته استن امعا هجامع اده آحبه حقوق هم ،نو غیرمسلما نمسلما ،اعم از عرب و عجم نرعایت حقوق همگا هئلمس

می الاس یورها در حقوق اساسی جمهسنجی حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت به نسبت ،پس از بررسی مفهیوم حق تعیین سرنوشت

 .پرداخته خواهد شد نایرا

 

 مفهوم حق تعيين سرنوشت -1
نظر از اجتماعی صرفای هافراد و گروه یهمهگیرد و براساس آن، ی حقوق بشری افراد قرار میحق بر تعیین سرنوشت در زمره

ق در این ح .ت گیرندنگی و... در دسهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فر هرا در زمینه دتوانند امور خوقومیت، نژاد، دین و... می

کلی، نه یک گی، به عنوان یک حق نهادی، اجتماعی و فر المللی حقوق اقتصالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینمیثاق بین 2ماده 

اده مشترک میثاق حقوق مدنی و سیاسی و م 2.تشده اسدانسته  االجراالزم زنی تده و برای موقعیت مستعمراو محدود، معین ش زئیحق ج

ق، این ح ببه موج .داز حق تعیین سرنوشت برخوردارن مه ملته»کند: بیان می 1611 وّبنگی مصهمیثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فر 

 «.گیرندنگی خود را پی میهاعی و فر اقتصادی، اجتمعه ه توسکنند و آزادانآزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین میآنها 

تاکنون تعریف دقیق و روشنی از حق تعیین سرنوشت ارائه نشده است و برای رسیدن به درکی روشن از مفهوم حق تعیین 

. پروفسور مایکل آکهرست در کتاب کلیات حقوق بین الملل نوین، حق تعیین گرددهای این حق اشاره میسرنوشت، بیشتر به ویژگی

حقی است که مردم یک سرزمین به موجب آن سرنوشت و شئونات سیاسی و حقوقی آن سرزمین را »کند: سرنوشت را اینگونه تعریف می

 3«کنند تا از طریق تأسیس دولت جدید یا اینکه بخشی از یک دولت دیگر شوند.تعیین می

به  5(1611) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 4(1611)میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  1ماده 

.تمامی ملتها دارای حق تعیین سرنوشت 1» :1نمایند: ماده نحو کامالً یکسان با عبارات زیر از حقی به نام حق تعیین سرنوشت حمایت می

موجب حق مزبور، ملل وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین باشند. به خود می

توانند برای دستیابی به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخالل به الزامات ناشی از همکاری . همه ملتها مِی2کنند. می

توان ملتی را از وسایل گونه تصرفی نمایند، در هیچ مورد نمیترک و حقوق بین الملل آزادانه هری بر منافع مشاقتصادی بین المللی مبتن

. کشورهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسؤول اداره سرزمینهای غیرخود مختار و تحت قیمومت، مکلفند 3معاش خود محروم کرد. 

 «. رام این حق را مطابق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنندتحقق حق خود مختاری ملتها را تسهیل واحت

                                                           
1 . Brownlie, Ian (1998). Principle of Public International Law, 5th Edition, Clarendon Press, Oxford, p. 599. 
2. Bayefsky, Anne F (2000), Self-Determination in international Law, Kluwer Law International, p. 2. 
3. Akehurst, Michael, Modern Introduction to International Law, Oxford University Press, Sixth Edition, 1997, p. 290. 
4. International Covenant on civil and political Rights (iccpr) Art.1. 
5. International covenant on Economic,social and cultural Rights (ICESCR) , Art.1. 
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ن سرنوشت سخن بطور مفصل درباره حمایت از حق تعیی 1منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها 21و  22ای نیز ماده در سطح منطقه

حق تعیین سرنوشت را مورد حمایت  2منشور سازمان ملل متحد، 31و  33، 55و مواد  1ماده  2در بند  ،تر از این اسناداند. اما پیشرانده

حق تعیین سرنوشت گر . های مجمع عمومی سازمان ملل متحد گنجانده شداند و پس از آن نیز این حق در بسیاری از قطعنامهقرار گرفته

حقوق بین الملل و حقوق بشر است؛ اما ذاتاً مبهم است. درباره جایگاه دقیق حق تعیین چه به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شده، در 

ولی به هر حال تصریح به آن در میثاق مدنی و  ؛سرنوشت و به خصوص این که آیا این حق، حقی است یا خیر مباحث متفاوتی وجود دارد

نین در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از حقوق برابر گوید و همچسیاسی که از حقوق ناشی از کرامت ذاتی انسان سخن می

راند حاکی از آن است که چنین حقی در عرصه مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان سخن میو سلب ناشدنی همة اعضای بشری به عنوان 

 .بین المللی به رسمیت شناخته شده است

یک اجتماع، به آنها   3مردم )ملتها( است که برای خودمختاری جماعت یا گروه،این فرض، حق تعیین سرنوشت، حقی متعلق به  با

تواند امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آنگونه که مستقل از مداخله شده است. بر مبنای چنین حقی هر اجتماعی میاعطاء

دو میثاق تعیین نشده  به وسیله گروههای ذیحق در هر 4جرای خودگرانیبیند اداره نماید. با این حال مسأله چگونگی اخارجی و مناسب می

اساس قیودی که در سایر موارد بیان شده و بیشتر مرسوم است تنظیم زندگی عمومی غالباً به شیوه دمکراتیک مدنظر است. است ولی بر

شده اما جای تأمل و بحث در آن وجود دارد. مشخص  5 «تمامی ملتها»هویت صاحبان حق تعیین سرنوشت در مواد مربوطه با عبارت 

مادامی که توجه را به کشورهای موجود محدود ساخته باشیم، حق مزبور به تعهد دولتها برای احترام به حاکمیت یکدیگر و اجتناب از 

تبدیل به خودگران برخوردارند اند که از حق شود؛ اما هنگامی که اجتماعات غیر خودمختار اعالم نمودهمداخله در امور یکدیگر تفسیر می

 1.نمایدکفایت نمی« دولت موجود»در مواد مذکور با « مردم»بدین ترتیب مساوی انگاشتن 

حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است. در جنبه داخلی حقی است که تمامی ملتها حق دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و 

باشد. امور عمومی و در تمامی سطوح را دارا می این ارتباط هر شهروندی حق مشارکت در . درفرهنگی شان را بدون مداخله خارجی دارند

اساس رنگ، نژاد، اصل و طبقه اجتماعی و...نمایندگی نماید. از جنبه خارجی )بیرونی( اید تمامی مردم را بدون تبعیض بردر نتیجه دولت ب

 حق تعیین سرنوشت حقی است که به موجب آن تمامی ملتها حق دارند بطور آزادانه سرنوشت سیاسی و جایگاه خود در جامعه 

 3.ار و سلطه خارجی تعیین نمایندمبنای اصل حقوق برابر و احترام به آزادی ملتها از استعم بین المللی را بر

 

 8هامفهوم اقليت -2
های زیادی در ارائه تعریف از اقلیت وجود دارد. ها و چالشبرانگیز در حقوق است. ابهامهای تعریف نشده، مبهم و بحثاز واژه اقلیت

ها و برقراری نظام حقوقی خاص برای آنها، هنوز المللی در زمینه حمایت از اقلیتهای بینای است که به رغم پیشرفتاین ابهام به گونه

اندک بودن، کم »تعریف جامع و مانعی از کلمه اقلیت که در هر بستر علمی قابل استناد باشد، ارائه نشده است. اقلیت در لغت به مفهوم: 

 6.«آمده است» بودن، قسمت کمتر، مقابل اکثریت

عبارت است از گروهی که « اقلیت»گوید: المللی حقوق مدنی و سیاسی، میبین کاپوتورتی درباره تعریف اقلیت ذکر شده در میثاق

در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد، کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند، 

نوعی حس وحدت منافع همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای ویژگی

 .آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند

گروهی از شهروندان یک کشور هستند که به لحاظ «اقلیت»از اقلیت بدین صورت است:  (المللیحقوقدان بین) «دشنه»تعریف 

ندارند و دارای خصوصیات قومی، مذهبی یا زبانی  دهند و در حاکمیت کشور شرکتعددی، بخشی از جمعیت یک کشور را تشکیل می

و هدف آنها  گیردمتفاوت از اکثریت افراد جامعه بوده و نوعی همبستگی در آنها وجود دارد که از راه اراده جمعی برای بقاء نشأت می

                                                           
1 . African charter on Human and peoples Rights (Afchpr) 
2. Teh charter of teh united nations,Art. 1 (2),55.73, 76. 
3. AUTONOMY. 
4. Self-Governance. 
5. All peoples. 
6. kodojoe w. pfuatey, the principal of self Determination in international law,newyork, nellek.1977,pp156-159. 
7. committee on the Elimination of Racial Discriminatioan,General Recommendation xxI (1996) 
8. Minority. 

موقعیت اقلیتهای دینی در حقوق کیفری ایران در پرتو اصل برابری در مقابل قانون، پژوهشنامه حقوق  (1363)حمدجعفر، هوشیار، مهدی حبیب زاده، م. 6

 .13، ص کیفری، سال پنجم، شماره دوم
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هر گروهی که در »ی معتقد است: شناس آمریکایلوئیس ورث جامعه .دستیابی به مساوات و برابری حقیقی و حقوقی با اکثریت مردم است

اش مواجه با رفتاری نامتناسب و متفاوت با رفتار نسبت به افراد کند و به خاطر مشخصات فیزیکی و یا فرهنگی ویژهای زندگی میجامعه

گروهی است  «قلیتا»شناسی آید. از منظر جامعهدیگر جامعه شود و در نتیجه خود را موضوع یک تبعیض جمعی بداند، اقلیت به حساب می

ای که اعضای آن از دهد؛ به گونهکه خصوصیات قومی یا نژادی مشخصی دارد که آن را در موقعیت قدرت محدود و پایگاه نامطلوب قرار می

 1.«برندهای محدود رنج میها و پاداشفرصت

کرد که بر طبق آن، اقلیت عبارت است از گروهی توان به تعریفی که یکی از نویسندگان حقوقی ارائه داده توجه در تعریف اقلیت می

لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را  از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی یا مذهبی از دیگر گروههای مردم متفاوت بوده، از

و  (کمیت). عنصر عینی به دو مقوله عدد در مفهوم حقوقی باید دو دسته عناصر عینی و ذهنی را مورد توجه قرار داد 2.نیز در دست ندارند

با در نظر  3.باشدهای اختصاصی آنها میگردد و عنصر ذهنی مربوط به مسئله اراده مشترک گروه بر حفظ ویژگیبرمی (حاکمیت)استیال 

 هیچگاه به است که تقریباًاقلیت واژهای  .ها را از پناهندگان و بیگانگان ساکن یک کشور بازشناختتوان اقلیتگرفتن این دو عنصر، می

کدام از انواع اقلیتها تعریف و ر قومی، مذهبی، زبانی و .... که ه گیرد و همیشه پسوندی همراه آن است؛ مانندتنهایی مورد استفاده قرار نمی

 .تابعان خاص خود را دارند

حقوق داخلی، تنها با در نظر گرفتن ضمانت  الملل هم مانندها و رعایت حقوق آنان در حقوق بیناصل منع تبعیض نسبت به اقلیت

ها و برابری آنان این امر به اجرایی برای تخلفات متعاهدان و تفسیر نکات مبهم امکانپذیر است. قبل از جنگ جهانی اول، حمایت از اقلیت

گرفت. مذهبی یا قومی صورت می دوجانبه در واکنش به تعارضات الًصورت موردی و خاص مطرح بود و معمو دنبال معاهدات با اکثریت به

شد. در موارد معدودی نیز در این معاهدات آزادی انجام مناسک مذهبی و در برخی موارد خاص و نادر، آزادی بیان به رسمیت شناخته می

و اسناد مختلفی در  در این راستا قوانین. دادند در زندگی خصوصی خود، بدون محدودیت زبان خویش را استفاده کنندها اجازه میبه اقلیت

شوند. اما از ها را شامل میها وضع شدند که این اسناد در اغلب موارد تمام اقلیتالمللی در جهت حمایت از انواع مختلف اقلیتی بینعرصه

 4.های مذهبی مطرح شدالمللی ابتدا در مورد اقلیتی بینها در عرصهلحاظ تاریخی حمایت از اقلیت

 

 سرنوشت و حقوق اقليت ها در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نسبت حق تعيينـ 3
بایست جامعه است و می یاقتصاد فرهنگی و ،اجتماعی ،بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی نمی ایراالاس یاساسی جمهور نقانو

 نشناخت حقوق اساسی کشورها محققابه جهت  .طرح نوین نظام حکومتی باشد همی و ارائه دهندالحکومت اس یهاتحکیم پایه یراهگشا

حقوق  هک یمعن دینب .ددارن امع یهجنب عکنند. بعضی از این منابنایی حقوق اساسی کشورها تعیین میآش یراحقوق اساسی منابعی را ب

از  یادر پاره نایرامی الاس یحقوق اساسی جمهور .دارد خاص جنبهگیرد و بعضی الهام می ناست و از آ ناساسی غالب کشورها متکی به آ

 5.اساسی به صورت اختصاصی وجود دارند نقانو یبسیار معتبر و مقتدر برا عمشترک است. در عین حال بعضی مناب عاین مناب

 یفقهی مبنا عمناب ع،واق م است. درالوق اسبر ضوابط و مقررات حق نمی ایراالاس یو عقیدتی نظام حقوقی جمهور یفکر یزیربنا

شوند. این مفهوم به تنظیم یا تطبیق می عدیگر براساس این منب عآیند و غالب مناببه شمار می نحقوق اساسی ایرا عتدوین اکثر مناب

 1.ذکر شده است نمی ایراالاس یاساسی جمهور نل چهارم قانوصراحت در اص

در تعیین  یمصالح اکثریت اختیار و اراده مقابل در که اقلیتی یا بیگانه لهمنز وجه به هیچ می نیز بهالموضوع اقلیتها در فقه اس

 ییا عناصر دیگر ننژاد و اقلیت از نظر نژاد و زباالف مشکل اخت یبرا یاهمچنین هیچگونه زمینه .حقوق و سرنوشت خود ندارد مطرح نیست

 یدارا آدمبنی لهمنز که باشند به یاقوم و قبیله انسانی از هر راداف ،میاسال هبراساس اندیش .داردف داشته باشد وجود نالت اختکه با اکثری

 3.است میالاس عهجام یآمیز نیز از ویژگیهامسالمت تیهمزیس لاص. اندمشترک تبار

                                                           
، 25، سال هفتم، شماره حقوق اسالمی، (ارائه الگویی روشمند برای تعریف و تشخیص اقلیت) مفهوم شناسی اقلیت (1386) ، ابراهیم باطنیدشتی، تقی. 1

 .181ص 
 .131، ص عاتالنشر اط ،حقوق بشر و راهکارهای آن، تهران (1331)مهرپور، حسین . 2
ها و حقوق سیاسی، مطالعات حقوق بشر اسالمی، با تأکید بر اماکن، دارایی ها در قانون اساسی،حقوق اقلیت (1363)فر، سیما ، سپهریاهلل، خیرپروین. 3

 .35، ص سال سوم، شماره ششم
 .31. همان، ص 4
 .113ن، ص می ایراالاس یجمهور ی: انتشارات صدا و سیمانتهرا ن،می ایراالاس یحقوق اساسی در جمهور (1312) لدینالل اسیدج ،مدنی. 5
 .11المللی هدی، ص ، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، تهران، انتشارات بین 1381. نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید )1
 .128( حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران، میزان، ص 1361. هاشمی، سید محمد )3
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 تفسير قانون اساسی از تأثير اقليت ها در سرنوشت خودـ 1ـ3

 لهمنز به یعشر نیثا یم و مذهب جعفراللذا با وجود ذکر اس ؛می استالتبلور مبانی اصیل اس نمی ایراالاس یاساسی جمهور نقانو

 یهاشده از اقلیت با توجه به تعریف ارائه .ها نیز توجه تام و وافر داشته استاقلیت وقحق هب یاساس نانوق مدوازده لاص در میرس دین

ه ب. نیست نیکسا کشورها تمام در جامعه اکثریت جمعیت از اقلیت یهاگروهده ممتازکنن هت که خصیصیقومی مذهبی و زبانی بدیهی اس

 دیگر یکشورها در و است اصلی عهجام از اوتمتف انهآ یدهش استفاده نها اقلیتی وجود دارند که زبان معنا که در برخی کشورها گروهای

 رو نای از. تاس لیی اصعهوجه تمایز اقلیت با جام ،اکثریت باشد یا در موارد قومیتی هجامع از یتاقل گروه تمایز عامل مذهب است ممکن

 یبرا .شودو زبانی استفاده می مذهبی ،قومی یهااقلیت اضافی ترکیب از اقلیت مفرد یواژهاستفاده از  یالمللی عموماً به جاناد بیناس در

 1.مذهبی و زبانی نام برده شده است ،اقلیت قومی روهگ نوع سه از سیاسی و مدنی حقوق میثاق 23ده مثال در ما

میت شناخته شامل آحاد جامعه به رس یراحقوق ملت ب ننیز تمام حقوقی را که تحت عنوای اسالمی ایران وراساسی جمه نقانو

بر مشارکت و داشتن نماینده تصریح کرده است. با شناخت  حق جمله از هااقلیت به مختص حقوقی به نآ بر مضاف و دانسته هااقلیت یهمه

ت از مشارکت در تعیین سرنوشت خود که عبارت اسها اقلیت رأثیالملل از تنسبت تعریف عرف حقوق بین هب وقحق نای وعمجم یمقایسهو 

 الملل در مواجهه با حقوق حقوق بینل به عرف اساسی در مقاب نقانو نبود به متعالی نتوامی ...و ضتبعی عدر امور سیاسی و رف

 .برد ها پیاقلیت

 

 حقوق مصرحه اقليت ها در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانـ 2ـ3
 یهااشخاص متعلق به اقلیت وقی حقهمیالن در اعهمچنی ،ها در میثاق حقوق مدنی و سیاسیاقلیتتصریح شده حقوق اجتماعی 

 .استنیز مورد توجه قرار گرفته  نمی ایراالاس یجمهورگذار اساسی نقانو یاز سو ،ملی و دینی

 آزادي تعليمات دینیـ 1ـ2ـ3
 .حقوقی را قائل شده است یو زید حنبلی مالکی، شافعی، حنفی، مذاهب برای ی جعفریعهغیرشی ناساسی بین تمام مسلمانا نقانو

 ی. مطابق این اندیشه برا«باشنداحترام کامل می یمی داراالمذاهب دیگر اس» :هاساسی مقرر داشته است ک ناز جمله اصل دوازدهم قانو

ت متناسب مقرر شود. مجازا نآ یراد و بمی باید قانوناً ممنوع باشالاحترامی نسبت به دیگر مذاهب اسه هرگونه لعن یا بیاحتراز تفرق

آزادند که در جامعه نیز  نمذهبی طبق فقه خودشان مذاهب در انجام مراسم ای نروایپ ن،لمانامین حقوق مذهبی دیگر مساهمچنین برا ت

ت دینی امکانات تعلیم و تربیی از مالذاهب اسدیگر م نکند که پیروامذهبی اقتضا می یمورد احترام است. همچنین آزاد ین آزادای الًعم

-دولت ایجاد تکلیف می یساسی براا نمی مقرر در اصل دوازدهم قانوالذاهب اسرسمیت تعلیم و تربیت دیگر م. خاص خود برخوردار باشند

مربوط در  یزم را در این خصوص فراهم کند. نسبت به احوال شخصیه نیز هنگام بروز مسائل خانوادگی و طرح دعاوالکند که امکانات 

قرار دهند.  د حکمنظر را مستن احکام فقهی مذهب مورد ،ی محاکمانین و مقررات عموموق یااند به جها مکلفدادگاه ،قضایی یدستگاهها

ررات محلی در حدود اهب اکثریت داشته باشند مقذیک از این م هر نکه پیروا یادر هر منطقه»دارد: رر میذیل اصل دوازدهم نیز مق

. با فرض اینکه ممکن است در برخی مناطق کشور «یر مذاهبسا نرواحقوق پی ظمذاهب خواهد بود با حف ناختیارات شوراها بر طبق آ

 یقهذاهب در منطمن یت آبر رسمی مبنی گذار اساسنرا تشکیل دهند حکم قانو ناکثریت ساکنا ننتس یعهاز مذاهب اربیکی ن پیروا

 2.تات شوراهاساریاخت دودح در مقررات این اما است مربوطه

و  18شود در مواد میها را نیز شامل که اقلیت نهمگا یو جمعی برا یدینی به صورت فرد یهامراسم انتشار افکار و اندیشه یاجرا

اساسی برا  نقانو ،المللی حقوق مدنی و سیاسی توجه شده است. در حقوق داخلیبین اقمیث 18 دهبشر و در ما وقحق جهانی یهمالاع 16

 3.ل شده استدر احوال شخصیه قائ اللانجام مراسم دینی و مذهبی و استق یت مذهبی و دینی حقوقی را برااقلی

است.  نآنا یمراسم و مناسک مذهبی برا یآزاد ،مسالدینی و مذهبی در نظام حقوقی ا یهانونی اقلیتشناسایی قا یفور رثا

 4.داندمی حاکم بر جامعه آزاد میالدود قوانین اسها را در حتگذار اساسی انجام مراسم دینی اقلینقانو

 

 

                                                           
 .32تهران، شهر دانش، ص ها در حقوق بین الملل، ( حقوق اقلیت1364. عزیزی، ستّار )1
 .114(، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، تهران، میزان، ص 1362. هاشمی، سید محمد )2
 .385(، حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی، تهران، میزان، ص 1362اشمی، سید محمد ). ه3
 .135. همان، ص 4
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 سياسی وقحقـ 2ـ2ـ3

توانند در مجلس شورای اسالمی نماینده اقلیتهای دینی شناخته شده میها در ایران در قانون اساسی پیش بینی شده که اقلیت 

قانون اساسی، زرتشتیان و کلیمیان هر  14ای انتخاب کنند و به مجلس بفرستند. طبق اصل کیشان خود نمایندهداشته باشند و از بین هم

-ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می یک نماینده و مسیحیان دانی مجموعاًلکدام یک نماینده و مسیحیان، آشوری و ک

آنان در کشور است؛ زیرا با در نظر گرفتن نسبت جمعیت کشور  کنند. محدودیت تعداد نمایندگان اقلیتهای دینی متناسب با تعداد جمعیت

 1.نه نماینده دارندالبه مجموع نمایندگان، آنان نسبت جمعیت محدود خود به طور عاد

قانون  4توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. همچنین در ماده های دینی میقانون اساسی اقلیت 21طبق اصل 

تی است مرکب از اعضای داوطلب همان القانون اساسی، تشکی 13آمده که انجمن اقلیتهای دینی موضوع اصل  1312فعالیت احزاب، مصوب 

های ها و سازمانمسایل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد. به تشکلت و بررسی الاقلیت دینی که هدف آن حل مشک

شود. همچنین تعامالت و ارتباطات مسئولین عالی رتبه احزاب وزارت کشور مجوز داده می 12اقلیتهای دینی توسط کمیسیون ماده 

ها برخوردار است که این موضوع تری نسبت به دیگر جوامع و قومیتالب اسالمی از حجم باالها پس از پیروزی انقاقلیت جمهوری اسالمی با

باشد. نمونه شاخص آن حضور ریاست جمهور وقت های دینی در جمهوری اسالمی میی مسئولین نظام به اقلیتنیز خود نشانگر توجه ویژه

تهران بود که در تاریخ زندگی یهودیان در ایران ی یوسف آباد یهودیان در کنیسه( درختان جشن)در مراسم جشن ایالنوت  1383در سال 

 2سال سابقه نداشته است. 2322

 

 ها در ایران حقوق مدنی اقليتـ 3ـ2ـ3
های کلی در خصوص مبارزه علیه تبعیض براساس دین و عقیده این چنین است که طبق قانون های حقوقی و سیاستضمانت

، پیروی از قوانین مذهب و احوال شخصیه خویش توانند آزادانه به انجام مراسم مذهبیهای دینی میاساسی جمهوری اسالمی ایران اقلیت

؛ عشری است و مذاهب دیگر اسالمیدین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری اثنی»کند: بپردازند. اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح می

، طبق فقه خودشان باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبیرای احترام کامل می، حنبلی و زیدی، دا، مالکی، شافعیاعم از حنفی

ها رسمیت دارند و در هر دعاوی مربوط به آن در دادگاه و (ازدواج، طالق، ارث و وصیت)آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه 

شته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با یک از این مذاهب، اکثریت دا ای که پیروان هرمنطقه

 .حفظ حقوق پیروا ن سایر مذاهب

شوند که های دینی شناخته می، تنها اقلیت، کلیمی و مسیحیایرانیان زرتشتی»کند: همچنین اصل سیزدهم قانون اساسی بیان می 

. همچنین اصل «کننددر حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می

ها سبب امتیاز این مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند»دارد: نوزدهم تصریح می

همه افراد ملت؛ اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق : »در اصل بیستم قانون اساسی آمده است «.نخواهد بود

عادی نیز امور فوق،  عالوه بر قوانین اساسی در قوانین «.اسالم برخوردارند ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازی، سیاسیانسانی

نسبت به « 1312قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، مصوب »مورد تأکید قرار گرفته است، از جمله در ماده واحدهای به نام 

ات محاکم باید قواعد و عاد»احوال شخصیه، حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده آمده است: 

 143همچنین طبق ماده  .«مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد، رعایت نمایند

هنگام پذیرش زندانی، دین رسمی او در برگه پرسشنامه، درج و  ،1382ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مصوب نامه اجرایی سازمان زندانآئین

منظور تقویت و تحکیم مبانی دینی زندانیان و اجرای آداب و مراسم دینی آنان با جلب کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از طریق به 

  .گرددزم جهت انجام فرایض دینی آنها فراهم میالت المسؤولین زندان، وسیله و تسهی

تواند در آسایشگاه ارای یکی از ادیان رسمی کشور باشد میهر زندانی که د»دارد: نامه، اشعار میهمین آئین 145و  144ماده 

عمومی یا انفرادی خود یک جلد کتاب آسمانی، کتاب دعا و سجاده نماز جهت انجام فرایض دینی خود نگه دارد. هر زندانی که دارای یکی از 

                                                           
می، سال نهم، شماره الب اسالهای دینی در نظام سیاسی ایران با تاکید بر قانون اساسی، مطالعات انقحقوق خاص اقلیت (1361) اهللابراهیمیان، حجت. 1

 .254، ص 26
 .82ص  ، پیشین،فر، سیما، سپهریاهلل، خیرپروین. 2
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دان، نماینده مذهبی او در زندان حضور یافته، در تواند تقاضا نماید تا پس از موافقت رئیس زنادیان رسمی کشور باشد در صورت لزوم می

 1«.اجرای آداب و مسائل مذهبی او را هدایت و ارشاد نماید

های دینی در ایران آنست که با وجود تصویب قانون مجازات اسالمی در کشور، آنها در مقابل برخی نکته جالب توجه در مورد اقلیت

ها از مصونیت برخوردارند. حتی به دلیل احترام گذاشتن به اصول برابری، برخی از احکام اسالمی با فتوای مقام معظم رهبری از مجازات

اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به  دیهولی امر، تغییر کرده است. به عنوان مثال براساس نظر حکومتی 

 ن تعیین شد.اندازه دیه مسلمانا

ت جهت صدور الها باید به انتخاب مدیران اقلیت برای مدارس و استخدام آنها به عنوان معلم، ایجاد تسهیاز دیگر حقوق اقلیت

های فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی، امکان ادامه تحصیل در مقاطع مختلف دانشگاهی، گذرنامه و اجازه خروج از کشور، حق انجام فعالیت

تفریحی،  های دولتی و دانشگاهی، دریافت مجوزهای فرهنگی، هنری وها، امکان اشتغال در پستپ کتاب و امکان فروش در مغازهمجوز چا

 2های اختصاصی.ها، داشتن قبرستانمرمت و بازسازی اماکن مربوط، دارا بودن مدارس خاص اقلیت

 

 يهصدر احوال شخ اللاستقـ 4ـ2ـ3

کنند. ارث و ... طبق دین خود عمل می ،یتوص ج،ازدوا الق،ها در احوال شخصیه مثل طاساسی اقلیت نمطابق اصل سیزدهم قانو

 3.کنندمیرا رعایت ن دینی آنا نئوش ،گاهها نیز در قضاوت و اجرائیاتادارات مربوطه و داد

 نادیا ناین قواعد که پیروا ننکرد و رعایت آیدمی شمار به فرد یهایآزاد و حقوق رهها در زماحوال شخصیه و تعلیمات دینی اقلیت

 اکممح در یعهغیرش ناایرانییه رعایت احوال شخص نشود. قانومین خاطر آنا لب آرامشاند موجب تشنج اجتماعی و سانس گرفته نبدا

نانچه اند. بنابراین چمقرر داشته ندود قانوال شخصیه و تعلیمات دینی را در حدر احو اللاستق ،اساسین همچنین قانو 31/24/1312 وبمص

 4.را مجاز دانست نآ نتواف مقررات قانونی و نظم عمومی است نمییه خالابت شود که اعمال مربوط به احوال شخصث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
های دینی در حکومت اسالمی، حکومت اسالمی، سال هجدهم، شمارة اول، پیاپی تبعیض مثبت در اسالم و حقوق اقلیت (1362)جواد  جاوید، محمد. 1

 .153، ص 13
 .84پیشین، ص  ،حبیب زاده، محمدجعفر، هوشیار، مهدی. 2
 .228ایران، ص  مهسایت روزنا پیام ن،تهرا ،اساسی نر قانوشرح و تفسی( 1318)محمد  ی،یزد. 3
 .35، تهران، مجد، ص اساسی در نظم حقوقی کنونی نقانو( 1383) پویا ی،امیرساعد و عسکر ،وکیل. 4
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 نتيجه گيري
های ی افراد و گروهالملل است که براساس آن همهی حقوق بینشدهحق تعیین سرنوشت، یکی از اصول پایه و اساسیِ شناخته

های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... در توانند امور خویش را در زمینهنظر از قومیت، نژاد، دین و... میاجتماعی صرف

را ایفا کرده است. این اصل در  دست گیرند. اصل اخیر، از جمله اصولی است که سازمان ملل متحد نیز در روند تشکیل آن نقش مهمی

سرنوشت خود را  قبول واقع شده است؛ البته با عنایت به این تفاوت دیدگاه که انسان در دیدگاه اسالمی اصالتاً حق حاکمیت براسالم مورد 

موجودات  ندارد، بلکه این حق از جانب خداوند به او اعطا شده است. از دیدگاه اسالم، انسان دارای کرامت و حیثیت ذاتی است و بر دیگر

اعالمیه جهانی حقوق بشر  یک ماده قدرت تشخیص و گزینش است. این نگاه با  موجودی است که دارای فکر و اندیشه وبرتری دارد؛ زیرا 

« باشندوجدان می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل وبشر آزاد به دنیا می تمام افراد»دارد که مقرر می

است که گذشت زمان، بر دامنه قلمرو آن افزوده، و به موازات ل معاصر، اصل حق تعیین سرنوشت مفهومی الملسازگاری دارد. در حقوق بین

ای گیرد و با نگاه ویژهها را در برمیی ملتگیرد. اصل حق تعیین سرنوشت اصلی عام وکلی است و همهدموکراسی و حقوق بشر قرار می

-حمایت و سرنوشت تعیین حق اصل  ر دنیای معاصر ایجاد راهکارهایی عملی برای تحقق اینرسد دمورد تأکید قرار گرفته است. به نظر می

 المللی از آن بیش از هر چیز دیگری ضرورت دارد.ای بیشترِ بینه

 یعامه حقوق که صورتی به .است کرده بینی پیش را مشارکت یزمینهحق مذکور و ایجاد  ،نمی ایراالاس یاساسی جمهور نقانو

ی نهها در زمینآ یازات ممتاز را برامفروض دانسته و در عین حال امتیها نیز اقلیت یبرشمرده برا نقانو نکه در فصل سوم آ را تمل

 خاصی دهکرده است. حق شرکت در تمامی انتخابات و حق انتخاب نماین بینیپیش کشوری رهادا یجار امور در دخالت و سیاسی مشارکت

-حزب و اجتماعات پاره یلر تشکاحوال شخصیه و حق ب ،در مراسمات دینی یمی در کنار آزادالاس یدر مجلس شورا حضور یبرا هااقلیت از

 ها اعطا کرده است. در جهت مشارکت اقلیت نمی ایراالاس یگذار اساسی جمهورناز حقوقی است که قانو یا

 ییجدا یرادر تعیین سرنوشیت ملی است که نباید بهرچه بیشتر ها در مشارکت حق اقلیت ظحف یها تضمینی براقوق اقلیتح

ها قسط و عدل نسبت به اقلیت نمی ایراالاس یدولت جمهور .سرنوشتی جدا از ملت مستمسکی قرار داده شود نکرد تجوی و جسطلب

 ا و دخالتهمنزلت اقلیتو  أنداند. رعایت شمی نداده است و خود را موظف به رعایت حقوق انسانی آنا رارق امور یحهمی را سرلوالاس

 قواعد اجتماعی و قوانین کشور را محترم  بالًز متقانی نامیدوار بود که آنا یتا حدود زیاد نشود که بتوامیدر امور کشور سبب  نشادادن

 .کنندر و تعلق میأثیت اساحس ورکش یادارهه شمارند و نسبت بمی
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