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چكیده
وجود اقلیت های قومی، زبانی، نژادی و دینی، با گرایش های مختلف ناشی از فرهنگ 
و تمدن متفاوت، موجبات تنوع فرهنگی و اجتماعی هر کشوری را فراهم می کند. اهمیت این 
امر در جهان کنونی که رقابت کش��ورها برای کس��ب جایگاه مطلوب در عرصه ی بین المللی و 
تحصیل درآمد مرتبط با صنعت جهان گردی بس��یار ش��دید گردیده، به شکل مضاعفی ظاهر 
می شود. یکی از شیوه های دست یابی به جایگاه فوق، رعایت حقوق اقلیت ها در تمام جنبه های 
زندگی و تصریح به آن حقوق در قانون اساس��ی به عنوان محکم ترین س��ند ملی و خاس��تگاه 
اراده ی ملت است. از سوی دیگر، هر کشوری به عنوان عضوي از جامعه ی بین الملل، مکلف به 
رعایت اصول و بایدهاي پذیرفته شده توسط جامعه ی بین الملل است. به عبارت دیگر، هرچند 
تدوین قانون اساس��ی، داخل در صالحیت انحصاری دولت و مردم آن کش��ور اس��ت، ولی این 
امر به معنای مبسوط الید بودن آنان در جعل هر گونه قاعده و قانونی نیست؛ زیرا مشروعیت 
بین الملل��ی دولت و قانون اساس��ی هر کش��ور، منوط به رعایت قواعد آم��ره و اصول پذیرفته 
ش��ده در حقوق بین الملل است. عرف بین المللی نیز که بخشی از حقوق بین الملل را تشکیل 
می دهد، تکالیف روش��نی را از این ِحیث متوجه دولت ها می نماید و عدم الحاق کش��ورها به 

معاهدات بین المللی، نمي تواند لزوم تبعیت از عرف را از دولت غیر عضو رفع کند.
مقاله ی حاضر در صدد بررسی حقوق اقلیت های ساکن در جمهوری اسالمی ایران از 

منظر قانون اساسی ایران، با نگرشی بر اسناد بین الملل است. 

واژگان کلیدی: قانون اساسی، حقوق بشر، اقلیت، اسناد بین المللی، شهروند

1. معاون مدیر کل پژوهش دیوان عدالت اداری

تعالی حقوق
سال چهارم/ شماره ها ی 13و14/ مهر، آبان، آذر و دی 1390
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1. تعریف اقلیت1
اقلیت در لغت به معنای »کم بودن«، »قسمت کم تر«  و در اصطالح، »گروهی 
از افراد یک کش��ور یا یک شهر می باشند که از لحاظ دین و مذهب یا نژاد، از اکثریت 
متمایز باش��ند« )معین، 1382، ج1: 236( در ادبی��ات حقوقی، اقلیت  به اجتماعی از 
ش��هروندان اطالق می ش��ود که به واسطه ی داش��تن ویژگی یا ویژگی های خاص،  از 
گروه اکثریت متمایز باش��د. مطابق تعریف دیگر، اقلیت اجتماعی از افراد اس��ت که از 
حیث فرهنگ، قومیت، زبان و یا مذهب، هویت متفاوتی را تشکیل دهند. معموالً گروه 
اقلیت، در مقایسه با موقعیت خود در کشور محل سکونت تعریف می شود، ولی ممکن 
اس��ت در یک منطقه ی بس��یار بزرگ مانند یک قاره و یا منطقه ای کوچک مانند یک 

استان نیز شناسایی شود.
در ایران، به پش��توانه ی همگونی نژادی، وجود اقلیت نژادی ایرانی تبار منتفی 
است، لیکن اقلیت های قومی، زبانی و دینی، با توجه به گسترش جغرافیایی، در نقاط 
مختلف ایران قابل شناس��ایی اس��ت. با ای��ن توصیف، اقلیت های س��اکن در ایران در 
رده های قومی، زبانی و دینی طبقه بندی می شوند که ذیال مورد بررسی قرار می گیرند.

1-1. اقلیت های زبانی2
بیش تری��ن تنوع اقلیتی ایران، ناظر به اقلیت های زبانی اس��ت. نظر به این که 
برابر اصل پانزدهم قانون اساس��ی، زبان و خط رس��می مردم ایران فارس��ی است، هر 
دسته ی بزرگ جمعیتی یا گروه بزرگی از شهروندان که به زبانی غیر از فارسی تکلم یا 
مکاتب��ه نماید، اقلیت زبانی تلقی می گردد. تعریف زبان و تمیز آن از لهجه های محلِی 
منشعب از فارس��ی ضروری است. تعریف زبان در حوزه ی علم زبان شناسی قرار دارد، 
اما می توان زبان را از لهجه های محلی تشخیص داد. در خصوص بافت جمعیتی ایران، 
برخی گویش های محلی نظیر لُری، گیلکی و بلوچی در مفهوم زبان شناسی زبان تلقی 
نمی ش��وند، بلکه لهجه ای از زبان رس��می و مرکزی هس��تند. بدین ترتیب گویندگان 
لهجه های فوق را نمی توان جزء اقلیت های زبانی قرار داد. س��اده ترین شیوه ی تفکیک 

1. La minorité.
2. Minorités linguistiques ou de langue.
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لهجه از زبان، بررس��ی ادبیات و دستور زبان اس��ت. لهجه های یاد شده فاقد ادبیات و 
دستور زبان می باشند. برای مثال شمارش اعداد در لهجه های فوق، جنبه ی استقاللی 
از زبان فارس��ی ندارد و منطبق بر ش��مارش فارسی هس��تند که ممکن است با تلفظ 

متفاوت بیان شوند. 
ب��ا توجه به نکت��ه ی فوق الذکر مهم ترین اقلیت های زبانی ایران به ش��رح زیر 

دسته بندی می شوند:

الف( اقلیت زبانی ترکِی آذری 
به دلیل قدمت تاریخی و گستردگی فرهنگ و تمدن آذربایجانی، تعریف اقلیت 
زبانی ترکی آذری در ای��ران محدودیت جغرافیایی خاصی ندارد. به بیان دیگر، اقلیت 
فوق منحصرا محدود به قلمرو جغرافیایی اس��تان های آذری زبان، ش��امل استان های 
آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل نبوده، بلکه شامل تمام گروه های 
جمعیتی اس��ت که صرف نظر از اصالت خود، در هر اس��تان دیگری ساکن هستند. بر 
این اساس، در برخی دیگر از مناطق ایران، وجود اقلیت زبانی ترکی آذری به سهولت 
احراز می شود. از جمله ی این مناطق می توان به برخی از شهرهای استان های خراسان 
شمالی، فارس، گلس��تان، قزوین و همدان اشاره نمود که جمعیت قابل مالحظه ای از 
آن ها به زبان ترکی آذری صحبت می کنند. با این توصیف،  اقلیت زبانی ترکِی آذری، 
بزرگ ترین اقلیت زبانی ایران تلقی می ش��ود و جمعیت های متعلق به آن، سهم مهمی 
را در مش��ارکت سیاس��ی و اقتصادی کش��ور ایفا می کنند. با این که زبان ترکی آذری 
به مرور زمان دچار تحول و تغییر ش��ده و به دنبال رس��میت یافتن زبان فارس��ی، به 
لهجه های مختلف تقس��یم گردیده، ولی همه ی ش��اخه های آن در ردیف اقلیت زبانی 
ترکی آذری قرار می گیرند؛ زیرا س��اختار زبان نزد همه ی آن ها یکس��ان اس��ت. اعالم 
رس��میت زبان فارسی به دوران س��لطنت پهلوی بر می گردد، ولی رواج و احترام زبان 
فارس��ی، از مدت های خیلی دور نزد مردم آذربایج��ان نفوذ کرده، به طوری که اغلب 
شعرای معروف آذربایجان، مانند خاقانی و نظامی گنجوی، دیوان شعر خود را به زبان 
فارس��ی س��روده اند تا از مقبولیت بیش تری برخوردار باش��د؛ زیرا در فرض نگارش به 
زبان محلی، شناساندن آن ها به جامعه ی فارسی زبان، مستلزم ترجمه بوده که معموالً 
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شعر و فصاحت شاعر را به نحو مطلوب به خواننده انتقال نمی دهد. 
  

ب( اقلیت زبانِی ُکردی
تاریخ و تمدن مردم کردس��تان به دوران نس��بتا دور مربوط می ش��ود. قلمرو 
جغرافیایی زباِن کردی در ایران به طور عمده به اس��تان های کردس��تان، کرمانش��اه 
و بخش��ی از آذربایجان غربی محدود می ش��ود. با وجود ای��ن، به رغم وجود لهجه های 
مختلف��ی از گوی��ش کردی، در حدی ک��ه برخی از آن ها برای گ��روه دیگر قابل فهم 
نیس��ت، همگی آنان در گ��روه اقلیت زبانی کردی طبقه بندی می ش��وند. اطالق لفظ 
»زبان« به گویش کردی، محل اختالف بوده اس��ت؛ زیرا گویش فوق شاخه ی نزدیکی 
از زبان فارسی است. این نگرش به دنبال اعالم رسمیت زبان کردی، برای اولین بار در 
قانون اساس��ی کشور عراق و اعطای هویت مستقل زبانی به آن، کمرنگ شده و بدین 
ترتیب می توان گویش کردی را با تفس��یر موسع زبان شناسی »زبان« نامید. این زبان 
متاثر از ساختار زبان فارسی بوده و دارای دامنه ی بسیار وسیعی از لغات فارسی است، 

به طوری که فهم آن برای یک فارسی زبان بسیار ساده می نماید. 

ج( اقلیت زبانی عربی
این گویش در برخی از مناطق و ش��هرهای مرزی اس��تان خوزستان مشاهده 
می ش��ود و به نظر می رس��د که متاثر از همسایگی با کش��ور های عربی باشد. با وجود 
ای��ن، جمعی��ت ایرانی تباِر عربی زبان نیز در ردیف اقلیت ه��ای زبانی قرار می گیرد. با 
توجه به ش��یوه ی نگارش اصل ش��انزدهم قانون اساس��ی، که آموزش زبان عربی را در 
دوران تحصیالت راهنمایی و متوس��طه الزامی نموده، و با توجه به این که زبان فوق به 
پشتوانه ی ادبیات دینی و نگارش عربی کتاب آسمانی، از نوعی تقدس برخوردار است، 
بررسی میزان رعایت حقوق اقلیت های زبانی ساکن در ایران، در خصوص متکلمان به 

زبان عربی موضوعیت چندانی نخواهد داشت. 

د( دیگر اقلیت های زبانی مانند ارامنه، مسیحیان و یهودیان 
در ترکی��ب جمعیت��ی ایران، گروه های نس��بتاً بزرگی از ارامنه، مس��یحیان و 
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یهودیان در شهرهایی مهمی مانند تهران، تبریز، اصفهان، ارومیه و یزد جای گرفته اند. 
ای��ن گروه ها را عالوه ب��ر دس��ته بندی در اقلیت های دینی، در اقلیت ه��ای زبانی نیز 
می ت��وان قرار داد. به عبارت دیگر، افراد متعلق ب��ه گروه های جمعیتی فوق، عالوه بر 
ح��ِق برخورداری از چتر حمایتی اقلیت های دینی، از حقوق مربوط به آزادی زبان نیز 
منتفع هس��تند. با وجود این، مقایسه ی جمعیت زبانی آنان با جمعیت متعلق به دیگر 

اقلیت ها، اختالف فاحشی را نشان می دهد. 

2-1. اقلیت های دینی1
طب��ق تصریح اصل س��یزدهم قانون اساس��ی، اقلیت های دینی ایران ش��امل 
زرتش��تی ها، کلیمی ها و مسیحیان می شود. مفهوم خالف این اصل، اِلزاماً نفی هرگونه 
اقلیت دینی دیگر در ایران نیس��ت؛ زیرا نّص فوق، نه به معنای بدون مانع بودن نقض 
حق��وق اقلیت های دین��ی دیگر، بلکه به معنای عدم شناس��ایی آن ها به عنوان اقلیت 
رس��می دینی اس��ت. این نگرش را با تفسیر موس��ع می توان در مورد حقوق معلوالن 
نیز به عنوان نوعی اقلیت تعمیم داد. به عبارت دیگر، س��ه گروه اقلیت دینی زرتشتی، 
کلیمی و مس��یحی به طور رسمی مورد شناسایی واقع شده اند و حقوق مدنی و دینی 
آن ها محترم تلقی ش��ده اس��ت. در خصوص اقلیت های دین��ی دیگر، باید به عمومات 
قانون اساسی، حقوق بین الملل و اصول شناخته شده در اسناد و معاهدات بین المللی 
رج��وع نمود. در عم��ل نیز، به جز فرقه ی بهاییت، پیروان ادی��ان و فرقه های دینی و 
اعتقادی دیگر س��اکن در ایران، به پش��توانه ی ایرانی بودن خود، از حقوق مس��اوی با 
دیگر اتباع ایرانی برخوردارند.2 این مطلب را می توان از مفهوم واژه ی »و مانند این ها« 
مندرج در اصل نوزدهم قانون اساس��ی برداش��ت نمود. افزون ب��ر آن، به موجب اصل 
چهاردهم قانون اساس��ی، دولت جمهوری اس��المی و مردم مسلمان ایران، موظف به 

اِعمال رفتار عادالنه و اخالق حسنه با غیر مسلمانان شده اند.   

1. Minorités religieuses.
2. نباید مردم س��االری دینی و آزادی دین را با دموکراس��ی غربی مساوی دانس��ت؛ زیرا مردم ساالری دینی بر این 
اصل اس��توار است که انسان موجودی مختار است که درباره ی هدایت خویش مسؤول است و با رضایت خود دین 

را می پذیرد. برای اطالع بیشتر بنگرید به: رهبر، 1387، ش 10: 98.
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3-1.  اقلیت های قومی1
اشاره گردید که کشور ایران به پشتوانه ی داشتن نژاد واحد آریایی، فاقد اقلیت 
نژادی است، بنابر این، واژه های »قوم و قبیله« که در اصل نوزدهم قانون اساسی وارد 
شده، ناظر بر اقلیت های قومی بوده و متضمن اقلیت نژادی نیست. تفکیک قوم از نژاد، 
از مباحث علوم اجتماعی  اس��ت، ولی منظور قانون گذار، اقلیت های ناش��ی از انشعاب 
قبیله ای اس��ت. به بیان دیگر، همه ی اتباع ایرانی، از نژاد واحد سرچش��مه گرفته اند. 
مهم ترین اقلیت های قومی ایران ش��امل تُرک، ُکرد، لُر، بختیاری، گیلک، تات، تالشی 
و بلوچ هس��تند. تصریح اقلیت های قومی ترک و کرد، منافاتی با تلقی آن ها به عنوان 
اقلیت های زبانی ندارد. به عبارت دیگر، دو جمعیت بزرگ فوق، از ِحیث زبان و قومیِت 

مستقل، به عنوان اقلیت تلقی می شوند.  

2. حقوق اجتماعی اقلیت ها   
محکم تری��ن مبنای قانونی رعایت حقوق همه جانبه، به ویژه حقوق اجتماعی 
و مدنی اقلیت ها، اصل نوزدهم قانون اساس��ی2 اس��ت. این اصل حاوي اصول مهمي از 
حقوق بش��ر مي باشد که در اسناد بین المللي، از جمله »منشور سازمان ملل متحد«،3 
»میث��اق بین المل��ل حقوق مدن��ی و سیاس��ی«،4 »اعالمیه ی جهاني حقوق بش��ر«،5 
»کنوانس��یون اروپایی حقوق بشر«6 و »اعالمیه ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های 
ملی یا قومی، دینی و زبانی«7 و نیز در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای پیشرفته، 
به عنوان محور حقوق دیگر شناخته شده اند.8 برای مثال، اصل اول قانون اساسی سال 

1. Minorités ethniques.
2. »مردم ایران از هر قوم و قبیله که باش��ند، از حقوق مس��اوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها س��بب 

امتیاز نخواهد بود«.
3. Chartre de l'Organisation des Nations Unies.
4. Pacte international relatif aux droits civiques et politiques de l'homme.
5. Déclaration universelle des droits de l'homme.
6. Convention européenne des droits de l'Homme.
7. Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou 
ethniques, religieuses et linguistiques de l'Organisation des Nations Unies.

8. بنگرید به: کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، 1386، ج 1.
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1958 کش��ور فرانس��ه اعالم می دارد: »فرانسه یک کشور جمهوری غیر قابل تفکیک، 
تابع الئیس��یته )بی دینی(، مردم ساالر و اجتماعی است که مساوات همه ی شهروندان 
را در مقابل قانون، بدون تمایز از ِحیث اصالت، نژاد و یا مذهب به رسمیت می شناسد 
و تمام اعتقادات را محترم می داند. اداره ی کشور تابع نظام تفکیک قوا خواهد بود.« 

به نظر مي رسد فلسفه ی درج اصل نوزدهم قانون اساسی ایران، عالوه بر الهام 
گرفتن از اسناد معتبر حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای مهم، ریشه در نّص آیات 
قرآن��ی دارد ک��ه هیچ گونه اولویت و برتري را بر مبن��اي رنگ، و نژاد، جنس و غیر آن 
قائل نش��ده و مالک برتري را شایس��تگی معنوی و به بیان قرآن، تقوا دانس��ته است.1 
اصل فوق، عالوه بر تضمین تساوی حقوق افراد جامعه، در مفهوم ُمسَتِتر خود، حقوق 
اقلیت هاي دیگر، شامل اقلیت های زبانی و دینی را نیز به رسمیت شناخته است؛ زیرا 
موضوعی��ت تبعیض، در فرض وج��ود اقلیت های قومی، ن��ژادی، زبانی و دینی تحقق 
می یابد. به عبارت دیگر، عدم تصریح اقلیت های دینی و زبانی، به قرینه ی معنوی بوده 
اس��ت و قانون گذار مصادیق اقلیت ها را نه به طور حص��ری، بلکه به طور تمثیلی ذکر 

کرده است. 
ب��ه موج��ب ماده ی 27 میث��اق حقوق مدنی و سیاس��ی، در کش��ورهایی که 
اقلیت ه��ای قومی، نژادی، زبانی ی��ا دینی وجود دارند، افراِد متعل��ق به آن ها نباید از 
حِق زندگی اجتماعی با هم نوعان خود، حق بر اجرای مراس��م مذهبی خاص و حِق بر 
اس��تفاده از زبان محلی خود محروم شوند. در منشور ملل متحد نیز، از جمله وظایفي 
که به موجب بند 3 ماده ی یک، به اعضای س��ازمان موکول ش��ده، پیش��برد و تشویق 
احترام به حقوق بش��ر و آزادي هاي اساس��ي براي همگان، ب��دون تمایز از حیث  نژاد، 
جنس، زبان، مذهب یا غیر آن اس��ت. در بُعد وس��یع تر نیز، در راستاي احترام به اصل 
تساوي مردم، بند یک ماده ی 2 منشور اعالم نموده که سازمان ملل متحد در تعقیب 
اهداف مندرج در ماده ی یک، بر مبناي »اصل تس��اوي حاکمیت«2 کلیه ی اعضاي آن 

قرار دارد.

1. آیه ی 13 س��وره ی حجرات: ای مردم! ما ش��ما را از جنس مرد و زن آفریدیم تا یکدیگر را بشناس��ید. بدانید که 
عزیزترین شما نزد پروردگار، با تقواترین شماست.

2. Principe de l'égalité souveraine.
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بن��د 1 م��اده ی 2 میثاق، دولت ه��ای عضو میثاق را متعهد ک��رده که حقوق 
مندرج در میثاق را در حِق تمام افراد س��اکن در کش��ور خود، بدون هیچ گونه تبعیض 
از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده ی سیاس��ی، اصالت ملی یا اجتماعی، 
بخت و اقبال، تابعیت و یا هرگونه موقعیت دیگر، به رس��میت شناخته و برای تضمین 

آن ها تالش کنند.
از منظر دیگر، مقدمه ی قانون اساس��ي ایران، انعکاس اراده ی مردمي و تبلور 
خواس��ته ی اکثریت مردم را مبناي مشروعیت نظام دانسته و حکومت را، نه برخاسته 
از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي یا گروهي، بلکه تبلور آرمان سیاسي ملت قلمداد 
نموده که موظف اس��ت زمینه ی بروز و ش��کوفایي اس��تعدادهاي انس��اني را در قالب 
مش��ارکت سیاس��ي و همگانی مردم ظاه��ر کند. این محتوا از م��اده ی 21 اعالمیه ی 
جهانی حقوق بش��ر هم  اس��تنباط مي شود. در مقدمه ی اعالمیه ی حقوق اقلیت ها نیز 
به رعایت حقوق فوق تاکید ش��ده اس��ت: »مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اذعان 
به این که به موجب منش��ور ملل متحد، ارتقاء و تش��ویق همه جانبه ی رعایت حقوق 
بشر و آزادی های اساسی برای همه، بدون هرگونه تبعیض از ِحیث نژاد، جنس، زبان و 
دین، یکی از اهداف مهم سازمان ملل متحد را تشکیل می دهد و با مالحظه ی این که 

سازمان ملل متحد نقش مهمی را در حمایت از حقوق اقلیت ها ایفا می کند ... ؛
 اعالمی��ه ی جاری مربوط به حقوق اقلیت های ملی، قومی، دینی و زبانی را به 

شرح زیر اعالم می دارد.« 

1-2. حقوق مدنی 
بررس��ی رعایت حقوق مدنی اقلیت ها در قانون اساس��ی ای��ران علی االصول 
محدود به اقلیت های دینی است؛ زیرا اقلیت های زبانی و قومی ایران، به دلیل اشتراک 
در دین واحد، از قواعد و اصول یکس��انی تبعیت می کنند. با توجه به ش��یوه ی نگارش 
اصل سیزدهم و بند اخیر اصل دوازدهم قانون اساسی، می توان گفت قانون گذار ایران، 
گام مضاعفی را در جهت رعایت حقوق مدنی اقلیت ها برداش��ته اس��ت؛ زیرا عالوه بر 
اصل نوزدهم که متضمن حقوق همه جانبه ی اقلیت ها است، به موجب اصل دوازدهم، 
آزادی انجام مراسم دینی، تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و دعاوی مدنی آنان، 
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در حدود اختیارات ش��وراها و مطابق مذهب خودشان به رسمیت شناخته شده است. 
مدلول اصل س��یزدهم نیز، هرچند که ناظر به اقلیت های دینی رس��می کشور است، 
متضمن همان حقوق ُمس��تتر در اصل دوازدهم می باش��د. به استناد این اصل، کلیه ی 
وقایع مدنی اقلیت ها، از جمله ازدواج، طالق و ارث، که مهم ترین وقایع شخصیه تلقی 
می شوند،  تابع اصول و قوانین فقهی دین آن ها است. قانون اساسی ایران از این حیث 
انعطاف بیش��تری را در رعایت حقوق اقلیت ها نشان داده است؛ به طوری که دامنه ی 
این انعطاف به اتباع خارجی ساکن در ایران نیز سرایت نموده و مطابق ماده ی 7 قانون 
مدنی، »اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مس��ائل مربوط به احوال شخصیه 
و اهلی��ت خود، و هم چنین از حیث حقوق ارثی��ه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و 

مقررات دولت متبوع خود خواهند بود«.1
به  رغم نگرش قانون گذار ایرانی، مطابق قوانین اساس��ی بیشتر کشورهای دنیا، 
ثبت وقایع ش��خصیه ی ش��هروندان، صرف نظر از تعلق آنان ب��ه اقلیت های دینی یا به 
تابعی��ت خارجی، تابع قانون ملی و یکنواخت مرکزی اس��ت. محتوای اصل س��یزدهم 
قانون اساسی، قابل تطبیق با بند 1 ماده ی 2 اعالمیه ی حقوق اقلیت ها است که اعالم 
م��ی دارد: »افراِد متعلق به اقلیت های ملی، قومی، دینی و زبانی حق دارند از فرهنگ، 
مذهب و زبان خاص خود به طور خصوصی یا علنی، آزادانه و بدون واسطه یا تبعیض 

استفاده نموده و آن ها را به معرض اجرا بگذارند«.  
منش��ا اصل س��یزدهم قانون اساس��ی را تا حدودی می توان در مبانی فقهی و 
قرآنی جس��ت وجو نمود؛ زیرا به موجب آیه ی 256 س��وره ی بقره برای غیر مس��لمان 
پذیرش دین اس��الم اجباری نیست و بر این اس��اس، اهل کتاب ساکن در کشورهای 

اسالمی، مجاز به حفظ دین خود تحت حمایت دولت اسالمی هستند.2

1. به دنبال شکایت احدی از شهروندان و به موجب رأی وحدت رویه ی شماره ی 335 مورخ 1381/9/17 )موضوع 
پرونده ی ش��ماره ی 166/80(، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برخی از مواد آیین نامه ی »تعیین تکلیف ازدواج 
زن��ان ایرانی با اتباع خارجی س��اکن در ایران« مصوبه هیأت وزیران، که متضم��ن محدودیت هایی در ازدواج زنان 
ایرانی با اتباع خارجه بود و به دلیل خروج از حدود اختیارات قوه ی مجریه، به اس��تناد اصل 173 قانون اساس��ی و 
ماده ی 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده اس��ت. بنگرید به: اداره ی تحقیق و بررسی دیوان عدالت اداری، 

.1381
2. بنگرید به: بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه، 1385: 447.
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2-2. حق استفاده از زبان مادری یا محلی 
با توجه به ش��یوه ی نگارش اصل پانزدهم قانون اساسی، نظر به این که زبان و 
خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی اعالم شده است؛ اسناد و مکاتبات و متون 
رس��می و کتب درسی باید به فارسی باش��د. این امر مانع از آزادی آموزش و تدریس 
زبان های دیگر نیست؛ زیرا به موجب بند اخیر اصل فوق، استفاده از زبان های محلی و 
قومی در مطبوعات و رس��انه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در کنار زبان فارسی، 
در مدارس آزاد ش��ناخته شده اس��ت. اصل فوق به لحاظ شکلی با مفاد بند 3 ماده ی 
4 حق��وق اقلیت ها مطابقت دارد. به موجب بند فوق، دولت های عضو موظف ش��ده اند 
تا حد ممکن ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا اقلیت های زبانی، امکان آموزش زبان مادری 
یا بهره مندی از آموزش به زبان مادری را داش��ته باش��ند. این تطابق شکلی، از قیاس 
بند فوق با قس��مت اخیر اصل پانزدهم حاصل می ش��ود که ناظر به بهره مندی از زبان 
مادری برای آموزش است؛ زیرا بند فوق دولت را مکلف نموده امکاناتی را فراهم سازد 
تا اقلیت های زبانی ساکن در قلمرو خود، کتب درسی یا آموزش درسی را تا حد ممکن 
به زبان مادری و محلی دریافت کنند؛ و برابر اصل 15 قانون اساس��ی، تدریس ادبیات 

زبان های محلی و قومی در مدارس پیش بینی شده است. 

3-2. حق بر مشارکت سیاسی و اقتصادی
هر ش��هروند به موجب حقوقی که به واس��طه ی تابعیت خود دارا ش��ده، حق 
مش��ارکت در امور سیاس��ی کش��ور را دارد. اِعمال این حق به ُطرق مختلفی صورت 
می گیرد که مهم ترین آن ها حِق ش��رکت در انتخاب��ات و حِق انتصاب به موقعیت ها و 
مناصب دولتی )تصدی پست های مدیریتی( است. ضمانت اجرای تخلف از این حق از 

سوی دولت، ممکن است در قالب نافرمانی مدنی شهروندان ظاهر گردد. 
بند 8 اصل س��وم قانون اساس��ی در باب »مش��ارکت عامه ی مردم در تعیین 
سرنوش��ت سیاس��ي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود« جعل ش��ده اس��ت. منشاء 
وج��ودي این حق، اصل کلي حِق تعیین سرنوش��ت اس��ت که از اص��ول کلي و عرفی 
حقوق بین الملل مي باش��د و از مدلول بس��یاری از آیات قرآن نیز قابل استنباط است. 
این مطلب در بند 3 ماده ی 21 اعالمیه ی جهانی حقوق بش��ر مورد تصریح واقع شده 
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اس��ت: »اساس و منش��ا قدرت حکومت، اراده ی مردم است. این اراده باید به وسیله ی 
انتخابات��ي ابراز گردد ک��ه از روي صداقت و به طور اِدواري صورت می پذیرد. انتخابات 
باید عمومي و با رعایت مساوات باشد و با راي مخفي یا شیوه اي نظیر آن انجام گیرد 

که آزادي راي را تامین کند«.
با تنقیح مناط از مفهوم اصل نوزدهم قانون اساس��ی، لفظ مردم ش��امل تمام 
اقلیت های مورد بحث می شود. با این توصیف، حق مشارکت همگانی اقلیت های ساکن 
در ایران و ضرورت توزیع عادالنه ی قدرت بین تمام ش��هروندان ایرانی، بدون توجه به 
تعلق آنان به اقلیت خاص، به رس��میت شناخته شده است. اصل 64 قانون اساسی، به 
منظور تامین حق بر مشارکت سیاسی، ضمانت اجرای محکمی برای اقلیت های دینی 
پیش بینی کرده اس��ت. مطابق این اصل، زرتش��تیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، 
مسیحیان آش��وری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال 

نیز هر کدام یک نماینده در مجلس شورای اسالمی خواهند داشت. 
اصل فوق تا حدودی قابل تطبیق با بند 5 ماده ی 4 اعالمیه ی حقوق اقلیت ها 
اس��ت. به موجب این بند، دولت های عضو موظف ش��ده  اند ترتیبات��ی اتخاذ نمایند تا 
اقلیت های س��اکن در قلمرو خاک آن ها، امکان مش��ارکت در پیش��رفت و توس��عه ی 

اقتصادی کشور را داشته باشند. 
حق بر مش��ارکت سیاسی، گفتمانی را تشکیل می دهد که در تمام کشورهای 
دنیا، دامنه ی بحث بس��یار گسترده ای داش��ته و محل اختالف و انتقاد است.1 انتصاب 
اف��راد به مناصب مهم دولتی و اداری، معم��والً با مالحظات خاصی صورت می گیرد و 
نظم کنونی حاکم بر فضای مدیریتی نیز آن را تا حدودی که با اصول بنیادین شایسته 
ساالری منافات نداشته باشد، پذیرفته است. بیش ترین انتقاد در این خصوص، متوجه 
نقض اصل شایس��ته س��االری و اِعمال تبعیض در انتصاب افراد به مناصب مهم است. 
رعایت این دو مهم، مستقیماً عدالت را تضمین می کند که در سوگندنامه ی نمایندگان 
مجلس و رئیس جمهور نیز به آن تاکید ش��ده اس��ت. عدالت، هدف مقدسی است که 
از طریق رعایت نظم امور حاصل می ش��ود. در نظام جمهوری اسالمی ایران نیز وجود 
برخی محدودیت ها برای اِعمال حق بر مشارکت سیاسی انکارناپذیر است. بیش تر این 

1. بنگرید به: آریامنش، 1389، ش 80.



14
1و

ی 3
ها

ره 
شما

ق/ 
قو

 ح
لي

عا
ت

حقوق اقلیت ها از منظر قانون اساسی و ...
88

محدودیت ها ناش��ی از تعلق به دین، جن��س و در برخی موارد، تعلق به قومیت خاص 
می باشد. برای مثال هیچ زن ایرانی یا هیچ اقلیت دینی، امکان انتخاب شدن به عنوان 

رئیس جمهور یا رهبر را ندارد.     
ابعاد دیگر مشارکت سیاسی، از قبیل حق برپایی انجمن ها یا تشکیل تظاهرات 
و راه پیمایی بدون حمل سالح، در اصول مختلف قانون اساسی وارد شده است. نظر به 
این که مخاطِب بهره مندی از حقوق قانونی فوق لفظ »مردم«  می باش��د، لذا ضرورتی 
برای بررس��ی حقوق اقلیت ها از این حیث احس��اس نمی ش��ود؛ زیرا به اس��تناد اصل 
نوزدهم قانون اساسی، لفظ »مردم« شامل تمام اقلیت ها نیز می گردد. با این توصیف، 
رعایت حقوق اقلیت ها از حیث حق بر مشارکت سیاسی، ایجاب می نماید مدیران ارشد 
اس��تان هایی که دارای اقلیت قومی یا زبانی هس��تند، از جمله اس��تاندار و فرمانداران، 
ترجیحاً و در صورت امکان، از بین خود آنان انتخاب ش��وند. بررسی تحقق این امر در 
استان های آذری زبان، به دلیل مشارکت فعال سیاسی شخصیت های متعلق به آن ها، 
چندان موضوعیتی ندارد، ولی به نظر می رسد رعایت آن در برخی از استان های دیگر، 
تا حدی محل بحث باش��د. مالحظات سیاس��ی و امنیتی، بیش ترین موانع اجرای این 
ح��ق را، نه تنها در ای��ران، بلکه در تمام ممالکی ک��ه دارای اقلیت های قومی و زبانی 
هس��تند، تش��کیل می دهد. این مالحظات، از نگرانی دولت مرکزی نسبت به احتمال 
نافرمانی، مدیریت خودس��رانه یا تبانی مدیران بومی با گروه های جدایی طلب ناش��ی 

می شود.  

4-2. حق بر مصونیت از تعرض و تبعیض
بررس��ی حق بر مصونیت اقلیت ها در قالب بررس��ی عمومی حق فوق صورت 
می گیرد؛ زیرا در جعل آن دس��ته از اصول قانون اساسی که ناظر بر حق فوق هستند، 
از الفاظ عمومی مانند »هر کس« و »اش��خاص«  اس��تفاده ش��ده است که شمول عام 
دارند و تمام مردم را در بر می گیرند. اصل 22 قانون اساسی، در مقام دفاع از حیثیت 
انس��ان و مصونیت وي از تعرض وارد شده است. این اصل ُملهم از مقدمه ی اعالمیه ی 
جهاني حقوق بش��ر است که ش��ناخت حیثیت ذاتي انسان و احترام به تساوي حقوق 
افراد بش��ر را زیر بناي آزادي و اساس عدالت دانسته و قانون را به عنوان ابزار حمایت 
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از این حقوق معرفي نموده است. متن مقدمه ی فوق در قالب مواد 1 و 2 اعالمیه مورد 
تاکید مجدد قرار گرفته و بر ضرورت احترام به حیثیت بش��ر و تس��اوي حقوق تأکید 

کرده است. 
طبق اصل 22 قانون اساس��ی »حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص 
از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجویز کند«. ضمانت اجرای تخلف از 
مفاد اصل 22 قانون اساس��ی و به عبارتی تمام اصول قانون اساس��ی را باید در حقوق 
کیفری جس��ت وجو کرد؛ زیرا حقوق دانان رابطه ی مس��تقیمی بی��ن حقوق کیفری و 
رشته های مختلف حقوق شناخته و به ویژه حقوق کیفری را ضامن اجرای آزادی های 
ف��ردی و اجتماع��ی می دانند. برای مثال قانون اساس��ی انجام هرگونه ش��کنجه برای 
گرفت��ن اقرار از متهم را ممن��وع نموده و مرتکب آن را مس��تحق مجازات می داند. از 
س��وی دیگر، دارا بودن ضمانت اجرایی، از صفات بارز هر قاعده ی حقوقی است و نظر 
به این که قانون اساس��ی پس از طی تش��ریفات تصویب، امضا و انتشار، شکل قاعده ی 
حقوقی به خود می گیرد، از این رو اجرای آن بر همگان و به ویژه دولت، امری واجب 

و اجتناب ناپذیر تلقی می گردد.1
اصل چهاردهم قانون اساس��ی، دولت و مس��لمانان را موظف نموده نسبت به 
افراد غیر مس��لمان با اخالق حسنه و عدل اس��المي رفتار نموده و حقوق انساني آنان 
را رعایت نمایند. اجراي این اصل در مورد کس��اني صدق مي کند که بر ضد اس��الم و 
نظام جمهوري اس��المي ایران توطئه و اقدام ننمایند؛ ولي ضامن حقوق و آزادي هاي 
فردي و جمعي اقلیت هاي دیني محس��وب مي ش��ود. شرط فوق از بدیهیات مسلم هر 
نظام حقوقي است که اعطاي حقوق فوق را مشروط به احترام به نظم عمومي و قانون 
ملي مي نماید. این امر در ماده ی س��یزدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاس��ی 

نیز بیان گردیده است.
از آزادي فک��ر2 که موض��وع ماده ی 19 اعالمیه را تش��کیل مي دهد، در اصل 
بیس��ت و س��وم قانون اساس��ي تحت عنوان ممنوعیت تفتیش عقاید، یاد شده است. 
طبق اصل فوق »تفتیش عقاید ممنوع اس��ت و هیچ کس را نمي توان به ِصرف داشتن 

1. بنگرید به: شعبانی، 1373،:34-35.
2. Liberté d’opinion et d’expression.
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عقیده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد«.1
از منظر حق��وق بین الملل نیز، ماده ی 19 اعالمیه اش��عار می دارد: »هر کس 
ح��ق آزادي عقی��ده و بیان دارد و حق مزبور آن اس��ت که از داش��تن عقاید خود بیم 
و اضطرابي نداش��ته باش��د و در کس��ب اطالعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام 
وس��ایل ممکن و بدون مالحظات مرزي آزاد باش��د«. باالخره بند 9 اصل سوم، حاکي 
از »رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه براي همه، در تمام زمینه هاي مادي و 
معنوي« است. واژه ی تبعیض،2 گفتماني مشتمل بر عناصر زیاد و فرعي بوده و ممکن 
اس��ت در تمام زمینه ها و شاخه هاي حقوق بشر مصداق پیدا کند؛ اما آن چه مورد نظر 
قانون گذار بوده، اِعمال قانون به طور یکسان نسبت به افراد بشر، صرف نظر از تمایزات 
ظاهری است و در این فرض، قانون مبتنی بر داده های ذهنی و اخالقی جامعه خواهد 
بود؛ زیرا با وجود تبعیض در شمول قانون نسبت به همه افراد، شیرازه ی جامعه3 از هم 
مي پاش��د و احترام قانون فداي تبعیضات ناروا مي ش��ود. بیش ترین موارد نقض حقوق 
بش��ر، به ویژه در کشورهاي توسعه نیافته ی جهان س��وم و آفریقا، در نتیجه ی  اعمال 
تبعیض های ناروا صورت گرفته که آثار زیان باری مثل درگیری های مس��لحانه، کشتار 

شهروندان، اقدامات تخریبی و تروریستی را به دنبال داشته است. 
اولین نش��انه هاي محکومیت تبعیض از دیدگاه اعالمیه ی جهاني حقوق بشر، 
در ص��در اعالمیه و در ماده ی 1 آن بیان ش��ده اس��ت: »تمام افراد بش��ر آزاد به دنیا 
مي آین��د و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند«. طبق بند یک ماده ی 2 اعالمیه ی 
جهانی حقوق بش��ر »هر کس مي تواند ب��دون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، 
رنگ، جنس، زبان، ... از تمام حقوق و آزادي هایي که در اعالمیه حاضر ذکر شده است، 
بهره من��د گردد«.  بند2 ماده ی فوق نیز مقرر مي دارد: »هیچ تبعیضي به عمل نخواهد 
آمد که مبتني بر وضع سیاس��ي، اداري، قضایي یا بین المللي کشور یا سرزمیني باشد 
که شخص بدان تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیمومت یا غیر خود مختار 

1. احترام به باورهای دینی غیرمس��لمانان در اس��الم، ریشه در رفتار پیامبر صلی اهلل علیه و آله دارد. برای مثال، از 
شروط مهم قرارداد ذمه ای که بین پیامبر و کشیش بزرگ ایلیا بسته شده بود، عدم آزار و اذیت مسیحیان به خاطر 

اعتقادات مذهبی خودشان بود. بنگرید به: خدوری، 1335: 319 ؛ محقق داماد، 1378، ش1.
2. Discrimination.
3. Communauté.
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بوده و یا حاکمیت اش به شکل محدود باشد.«
ای��ن مطلب مهم، یعنی مصونیت از هرگونه تبعیض، مبنای بین المللی دیگری 
نیز دارد؛ زیرا با توجه به ش��یوه ی نگارش ماده ی 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،1 
اعمال تبعیض تحت هر عنوانی ممنوع تلقی شده است: »انتفاع از حقوق و آزادی های 
مقرر در معاهده ی جاری باید بدون هیچ گونه تبعیض از حیث جنس��یت، نژاد، رنگ، 
زبان، مذهب، بینش سیاس��ی یا هرگونه عقیده ی دیگر، اصالت ملی یا اجتماعی، تعلق 

به گروه اقلیت، اقبال، تولد یا هرگونه موقعیت دیگر تضمین گردد«. 
 افزون بر مراتب فوق، به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف 
گردی��ده برای نیل به اه��داف مذکور در اصل دوم، تبعیض های ن��اروا را رفع نموده و 

امکانات عادالنه را در تمام زمینه های مادی و معنوی، برای همه ایجاد کند.

5-2. حقوق دیگر
بررس��ی رعایت سایر حقوق اقلیت ها، از قبیل حق بر اشتغال، حق بر مالکیت، 
حق دادخواهی و غیره، صرفاً در پرتو بررسی کلی وضعیت حقوق بشر در ایران صورت 
می گیرد؛ زیرا طبق قانون، حقوق فوق عمومی تلقی ش��ده و قانون اساس��ی کشورمان 
نی��ز رعایت آن ه��ا را در قالب اصول کل��ی ناظر بر حقوق بش��ر و آزادی های بنیادین 
شهروندان پیش بینی نموده است. برای مثال اصل سی و چهارم قانون اساسی، ناظر بر 
حق دادخواهی است. با توجه به شیوه ی نگارش اصل فوق و استفاده از لفظ هر کس، 
حق��وق اقلیت ه��ا نیز از ِحیث حق دادخواهی، در پرتو اصل فوق قابل بررس��ی خواهد 
بود. اصول دیگر قانون اساس��ی نیز که متضمن حقوق قانونی هستند، به همین شیوه 

نگارش یافته اند.  

1. Convention européenne des droits de l'Homme.
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یافته های پژوهش
در تنظیم قانون اساس��ي جمهوري اس��المي ایران، توجه کافی جهت انطباق 
ش��کلی با مفاد معاهدات و اس��ناد الزام آور بین المللی ناظر به حقوق بشر و آزادي هاي 
فردي و جمعِي شناخته شده در آن ها، به ویژه با مفاد اعالمیه حقوق اقلیت ها، معطوف 
گردیده است. هرچند بانیان قانون اساسی کشورمان تالش خود را در تطبیق شکلي و 
ماهوی آن با اس��ناد بین المللی، از حیث رعایت حقوق اقلیت ها، متمرکز کرده اند، ولی 
ب��ه دلیل عدم پیش بینی ضمانت اجرای محکم ب��رای نقض حقوق فوق، وجود اندکی 
تع��ارض با نظام بین المللي حقوق بش��ر، انکار ناپذیر اس��ت. برخ��ی از این تعارض ها، 
ب��ه لحاظ بافت سیاس��ی و اجتماعی ای��ران و حاکمیت فرهنگ اس��المی، تا حدودی 
اجتناب ناپذیر بوده و از منظر بین المللی نیز قابل اِغماض است. مباحث و نارسایی های 
قابل طرح در حوزه ی حقوق اقلیت ها، ناش��ی از اجرای نادرس��ت قانون اساسی است. 
چنان چ��ه رعایت حقوق اقلیت ها، مطابق قانون اساس��ی ص��ورت گیرد، بحث از نقض 
حق��وق اقلیت ها منتفی اس��ت، بلکه انعطاف مضاعف قانون گ��ذار ایرانی از این حیث، 
در مقایس��ه با اس��ناد الزم االتباع بین الملل��ی و مفاد معاهدات ناظر ب��ر آن ها و عرف 

بین المللی، نمایان خواهد شد.  
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