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چکیده
حقوق اقلیتها یکی از جلوههای بارز حقوق بشر بوده که هموواره موورد توجوه م وا هوای ملوی و
بینالمللی قرار داشته است .حمایت از حقوق اقلیتها هو بوه صوورت تقیییوی و در قالوا اسویاد
حقوقی و ه غیرتقیییی صورت میگیرد .مقایسۀ تطبیقی مفاد اعالمیۀ حقوق اقلیتهوا () 1996
و میشور حقوق شهرومدی (1991ش) بهعیوان اسیاد حقوقی غیرالزا آور میتوامد دورممای حقووق
اقلیتها را در دو م ا حقوقی ترسی کید .این مقایسه مشان میدهد که میشور عمدتاً بوا تدودیق
مفاد اعالمیه ،بهویژه اصول عد تبعوی ،،مشوارکت و تیوور فرهی وی ،در راسوتای اسوتامداردهای
بینالمللی میدرج در اعالمیه تدوین شده است .البته میشور در موواردی همووون عود شیاسوایی
برخی تعهدات ایجابی برای دولت در حمایت از بقای اقلیتها و عد شیاسایی ممیوعیت و مجازات
برای فعاالن حقوق اقلیتها یک گا از اعالمیه عقا است؛ هرچید در مواردی میوز ملوش شیاسوایی
ممیوعیت مفرتپراکیی از اعالمیه پیشی گرفته است .میزان امطباق قابش توجه مفاد میشور با مفواد
اعالمیه مشان میدهد میشور بهطور ضمیی از اعالمیه متأثر بوده است.

واژگان کلیدی
اعالمیۀ حقوق اقلیتها ،حقوق اقلیتها ،میشور حقوق شهرومدی.
* مویسیدۀ مسئول ،فکس،061 -96961126:

Email: Salimi@azaruniv.edu
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مقدمه
امروزه کمتر کشوری را میتوان یافت که در آن اقلیت وجود مداشته باشد و کش اتبار آن یکدسوت
باشید .اغلا کشورها شامش گروههای اقلیتی هستید که ویژگیهوا و خدوای قوومی ،موذهبی یوا
زبامی ،آنها را از دی ر بخشهای جمعیتوی متموایز مویسوازد ) (Alam, 2015, p.376بوه عبوارت
دی ر ،بیشتر جوامع امسامی بهگومهای از تیور اقلیتی برخوردارمد 1و ازآمجا که حمایوت از اقلیوتهوا
یک حق بشری بوده و از مؤلفههای «حکمرامی مطلوب» ( )Good Governanceاسوت )کمیسویون
حقوق بشر اسالمی ایران ،1996 ،ص ، (62حقوق اقلیتها بدون هیچگومه شک و تردیدی پذیرفته
شده است ) .(Papoutsi, 2014, p.342بر ایون اسوای یکوی از موضووعاتی کوه هموواره در حقووق
بینالملش و حقوق ملی مورد توجه و تأکید قرار داشته ،مسئلۀ حقوق اقلیتها است.
در گسترۀ حقوق بینالملش ،حقوق اقلیتها از زمان حقووق طبیعوی هموواره موورد حمایوت
بوده ،6اما به عیوان یک مقولۀ جداگامه برای اولین بوار در دوران جامعوۀ ملوش موورد توجوه قورار
گرفته ) (Pentassuglia, 2002, p.26و در پی آن در دوران سازمان ملش متحد بوهویوژه از سوال
 1961بهتدریج گا های ملبتی در این زمییه برداشته شوده اسوت ) .(OHCHR, 2010, p.1در
این راستا میلاق حقوق مدمی و سیاسی در مادۀ  961روشنترین قاعده در زمییۀ حقوق اقلیتها
را مطرح ساخت .اما اولین سید حقوقی بینالمللی که امحداراً به حقوق اقلیوتهوا مربوو شوود
«اعالمیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی ،مذهبی ،مژادی و قومی» (از این به بعد ،اعالمیه)
بوده که در  11دسوامبر  1996طوی قطعیاموۀ شومارۀ  61/191مجموع عموومی بوه اتفواق آرا
به تدویا رسیده است .6این اعالمیه اگرچه یک سید غیرالزا آور بود ،ولی توأثیر آن در پیشوبرد
گفتمان جدید حقوق اقلیتها قابش توجه است .این اعالمیه حتی در فه و برداشوت از مقوررات
 .1تیها  9درصد از کشورهای دمیا دارای جمعیتی یکدست هستید .در بقیه کشورها بر اسای تفاوتهای مژادی،
زبامی ،فرهی ی و مذهبی ،ترکیا اکلریت و اقلیت وجود دارد.
See: Abdulrahim P. Vijapur, International Protection of Minority Right, International Studie, vol. 4, 2006,
p.367.

 .6اما باید خاطرمشان کرد که تالشهای گروههای اقلیت غیرغالا در جوامع برای حفاظت از تفاوتهای فرهی ی،
مذهبی و مژادیشان از قرنهای هجده و موزده و ه زمان با تشکیش ملتدولتها آغاز شد .شیاسایی و تحت
حمایت قرار دادن حقوق اقلیتها در حوزۀ حقوق بینالملش از زمان جامعۀ ملش و با تدویا چیدین معاهده در
زمییۀ اقلیتها شکش گرفت.
 .9در کشورهایی که اقلیتهای مژادی ،مذهبی یا زبامی وجود دارمد ،اشخاص متعلق به اقلیتهای یادشده را
ممیتوان از این حق محرو کر د که مجتمعاً با سایر افراد گروه خاص خودشان از فرهیگ خاص خود بهرهمید
شومد و به دین خود متدین بوده ،بر طبق آن عمش کیید یا به زبان خود تکل ممایید.
4. Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities, available at: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx.
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مادۀ  61میلاق در زمییۀ حقوق اقلیوتهوا موؤثر اسوت ) . (Jabareen, 2012, P.135جوای زییی
عبارتپردازی میفی میدرج در مادۀ  61میلاق« :حقوق اقلیتها مبایستی مورد امکار واقع شوود»
با عبارتپردازی قویتری در مادۀ  6اعالمیه با عیوان «اقلیوتهوا حوق دارمود» حواکی از تحوول
ملبت در درک حقوق اقلیتها است ) .(Kovačević, 2011, p.5این اعالمیۀ  9مادهای مه ترین
و تیها سید ماظر بر حقوق اقلیتهاست که استامداردهای رفتاری برای دولتها فوراه سواخته و
رهیمودهای قابش توجهی در خدوص ارتقای جای اه اقلیتها در صحیۀ بوینالمللوی ارائوه کورده
است ) .(Pentassuglia, 2002, p.34اعالمیوۀ یادشوده حقووق مقورر بورای اشوخاص متعلوق بوه
اقلیتها را مشخ میسازد ،مسئولیت و تکالیفی را که دولتها به می ور حمایت و تورویج ایون
حقوق دارمد تبیین میکید و حقوق اقلیتها را با اسیاد حقوقی بینالمللی دی ر پیومد موی دهود
).(Wheatley, 2005, p.11-12

قامون اساسی هر کشور به عیوان میلاق ملی ،بیام ر آرمان هوا و ارزش هوای یوک ملوت اسوت
(م هری ،1990،ص .)191در چارچوب م ا حقوقی ایران ،این قامون مه ترین سیدی است که
در خدوص اقلیتها ،بهویژه اقلیتهای مذهبی ،مکات قابش توجهی دارد .اموا تکاموشیافتوهتورین
سیدی که در راستای شیاسایی اقلیتها و تددیق حقووق آنهوا گوا برداشوته ،میشوور حقووق
شهرومدی (از این به بعد ،میشور) است که در آذر  1991از طرف رئیس جمهور رومموایی شود.1
مبیای قامومی ارائۀ این میشور از سوی رئیسجمهوور ،مسوئولیت ایشوان در اجورا و پاسوداری از
قامون اساسی بر طبق اصول  119و  161است ،چون حقوق شهرومدان جزء حقوق بییادین ملت
است )رستمی ،1996 ،ص .(166این میشور به عیوان یک سید غیرالوزا آور بوا هودف اسوتیفا و
ارتقای حقوق شهرومدی و به می ور تدوین «برمامه و خط مشی دولت» ،موضور اصش  196قامون
اساسی و در راستای اجرای «حقوق ملت» میدرج در فدش  9قامون اساسی مطورح شوده اسوت.
سید یادشده با اییکه امحداراً ماظر بر حقوق اقلیتها میست و یوک سوید عوا در زمییوۀ حقووق
شهرومدی است ،ولی مکات مطلوبی در زمییۀ پیشبرد حمایت از حقوق اقلیتها دارد.
جای اه حقوقی میشور در م ا حقوقی کشور چیدان روشن میست و دیودگاه هوای متفواوتی
مسبت به اعتبار حقوقی آن وجود دارد .در یک برداشت ،بهم ر میرسد میشور حقوق شوهرومدی
شبیه بخشیامه است که رئیس جمهور در راستای اصش  196قامون اساسوی و بوه می وور اجورای
اصول  161و  119اقدا به تهیه و امتشار آن مموده است .از این زاویه مویتووان ایون میشوور را
دستور اجرایی یا دستورالعمش رئیس جمهور به ارکان قوۀ مجریه بر اجرای حقوق شهرومدی کوه
پیش تر در سایر قوامین و مقررات بیان شده است تلقی مموود .از ایون رو ،میشوور بورای مهادهوا و
 .1این میشور دارای یک مقدمه ،بیست و یک فدش و صد و بیست ماده بههمراه بید مسوتقلی بوا عیووان «سوازوکار
اجرا و م ارت بر حسن اجرای حقوق شهرومدی» است.
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ادارات قوۀ مجریه الزامی به شمار می آید ،ولی در الزا سایر قوا باید تردید داشت .اما در برداشتی
دی ر میشور حقوق شهرومدی در حال حاضر فاقد هرگومه ضمامت اجرا است و برای برخوورداری
از قدرت الزا آور حقوقی و ضمامت اجرا بایستی یا در هیئت وزیران به تدویا برسد تا تبدیش بوه
آیین مامۀ دولتی شود یا اییکه در قالا الیحه تقدی مجلس گردد تا پس از طوی مراحوش قوامومی
به قامون تبدیش شود .درمجمور به م ر میرسد میشور به دلیوش مشوخ مبوودن جای واه آن در
سلسله مراتا حقوقی ،اکیون از ضمامت اجرای قامومی برخوردار میست و صرفاً بوه دمبوال تبیوین
چش امداز و تعیین خط مشی کلی امور است .لذا این سید فعوالً بوه عیووان حقووق مور قلموداد
میشود که میتوامد در آییده تبدیش به حقوق موضوعه شود.
با توجه به اییکه از یک سو ،میشور حقوق شهرومدی حاوی مکات مترقیامهای در زمییه هوای
مختلف شهرومدی بوده و از سوی دی ر ،کشوورمان دارای اقلیوتهوای متفواوتی اسوت ،بررسوی
جای اه اقلیتها در میشوور حقووق شوهرومدی در پرتوو مقایسوۀ تطبیقوی آن بوا اسوتامداردهای
بینالمللی ،میتوامد راه پیشِ روی حقوق اقلیتها را در م وا حقووقی ایوران تبیوین کیود .اموا
پرسش اساسی در این باره این است که آیا مفواد میشوور حقووق شوهرومدی در زمییوۀ حقووق
اقلیتها متأثر از اعالمیۀ حقوق اقلیتها و در راسوتای اسوتامداردهای بوینالمللوی اسوتت توأثیر
اسیاد بینالمللی در توسعۀ حمایت از حقوق اقلیتها اساساً بست ی به جای اه حقوق بوینالملوش
در م ا حقوق داخلی آن کشور دارد .میشور بیابه تدریح ضمیمۀ آن ،از برخی اسیاد بینالمللی
حقوق بشری ازجمله کیوامسیون افراد دارای معلولیت،1کیوامسیون حقوق کودک 6و کیوامسویون
مبارزه با فساد 9تأثیر پذیرفته است .برای پاسخگویی بوه پرسوش مطورحشوده ،مفواد میشوور بوا
اعالمیه به لحاظ حق های اقلیتها و تعهدات دولتها به صورت متیاظر موورد بررسوی تطبیقوی
قرار میگیرد تا میزان قرابت و افتراق مفاد میشور با استامدارهای بینالمللی احراز شود .مفروض
است که میشور در زمییۀ حقوق اقلیتها بهطور غیرمستقی از مفاد اعالمیه متأثر بووده اسوت و
با وجود برخی تفاوتها ،در چارچوب اصول مختلف ،هموون میع تبعی ،،مشارکت و ...ه راستا
با استامداردهای بین المللی است .در این مجال در راستای پاسخ به پرسش مطرحشوده و اثبوات
فرضیۀ پیشگفته ،مخست ،اقلیت و گسترۀ آن تعریف میشود؛ سپس حقوق متعلق به اقلیوتهوا
مطرح میگردد؛ پس از آن ،تعهدات ماظر بر دولتها بررسی مویشوود و در پایوان متیجوهگیوری
خواهی داشت.

)1. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2008
)2. Convention on the Rights of the Child (1989
)3. United Nations Convention against Corruption (UNCAC
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تعریف و گسترۀ اقلیتها
اقلیت ( )Minorityدر حقووق تعریوف واضوح و روشویی مودارد ،بوهطووری کوه حتوی در اسویاد
بینالمللی تعریف جامع و مامعی از آن ارائه مشده است ) .(Petričušić, 2005, p.3در م ا حقوق
بین الملش ممکن است برخی مفاهی حقوقی تعریف واضح و روشیی مداشته باشید ،این وضوعیت
اغلا در مواردی رخ میمماید که آن مفهو از حساسیتهای خاصی برخوردار بوده ،در رویکورد
دولتها مسبت به آن تفاوت م ر وجوود داشوته باشود (عزیوزی ،1996 ،ص .)29دیووان دائموی
دادگستری بینالمللی در م ریۀ مشورتی خود در  91جووالی  ،1990در تبیوین مفهوو اقلیوت
مقرر ممود که اقلیتها در یک کشور یا مکان بخدوصی زمدگی مویکییود ،دارای موژاد ،موذها،
زبان و سین خودشان هستید ،به واسطۀ مژاد ،مذها ،زبان و سوین بوا یکودی ر متحود هسوتید،
می خواهید سین خود را حفظ ممایید ،طبق روش خودشان به عبادت بپردازمد و فرزمدامشان را با
توجه به سین و اعتقادات خودشان پرورش دهید .1برابر تعریف کمیسیون حقووق بشور سوازمان
ملش متحد میز اقلیت عبارت است از گروهی از شهرومدان یک دولت که به لحواظ کمّوی از بقیوۀ
جمعیت یک کشور کمتر بوده ،در وضعیتی غیرحواک بوهسور مویبرمود ،دارای خدوای قوومی
مذهبی یا زبامی متفاوتی با اکلریت بوده ،مسبت به ه حس همبست ی دارمد؛ بهطوری کوه ارادۀ
آنها بر بقایشان قرار گرفته و هدف آنها کسا برابری واقعی و قامومی با اکلریت اسوت )زموامی،
 ،1916ص.(119
در اعالمیه بارها از واژۀ اقلیت استفاده شده است ،بدون اییکه تعریوف مشخدوی از آن ارائوه
شود .استفاده از واژۀ اقلیت در این اعالمیه صرفاً بهمی ور پوشش دادن آن گروههایی اسوت کوه
میازمید حمایت خاص هستید .اما در میشور مه تیها هیچ گومه تعریفی از واژه اقلیت مشوده ،بلکوه
به پیروی از قامون اساسی ،واژۀ اقلیت حتی مورد استفاده و تدریح قورار م رفتوه اسوت .توضویح
اییکه در قامون اساسی ایران بهصراحت از واژۀ شهرومدی استفاده مشده و حتی در قوامین عوادی
میز تا دهههای اخیر مورد توجه قامونگذار مبوده (رستمی ،1996 ،ص (166و این درحالی است
که صرف تعریف و تبیین مفهو اقلیت در اسیاد باالدستی یکی از راههای شیاسایی اقلیتهوا در
جامعه و ایجاد بسترهای الز برای حمایت از حقوق آنها است.
اگرچه ویژگیهای متمایزکییدۀ اقلیتها از گروهی به گروهی دی ر متفاوت است (UNHCR,
) ،2011, P.3اما مه ترین ویژگی مشترک گروههای اقلیتی این است که افراد در تعلق خود بوه
این گروهها آزادامه عمش ممیکیید و با چیوین ویژگویهوایی متولود مویشوومد .بور ایون اسوای،
گروههای دی ری م یر گروههای سیاسی اقلیت شمرده ممیشومد ،چون امسان از ابتودا بوا تعلوق
1. PCIJ doc. Greco-Bulgarian Communities, Advisory Opinion, 1930 PCIJ. available at:
http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1930.07.31_greco-bulgarian.htm
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خاطر سیاسی بهدمیا ممیآید ) . (White, 2011, p.21-22بااینحال ،حمایت از حقوق اقلیتها به
لحاظ تاریخی بیشتر در خدوص اقلیتهای مذهبی مطورح بووده اسوت )پوروین و سوپهریفور،
 ،1916ص (11؛ هرچید در مقایسه با سایر اقلیتها ،اقلیت مذهبی از ثبوات کمتوری برخووردار
میباشد )زمامی ،1916 ،ص.(126
در بید  1مادۀ  6و بید  1مادۀ  6اعالمیه از اقلیتهای ملی ،قومی ،دییی یا زبوامی موا بورده
شده و این چهار عیوان برای پوشش دادن همۀ مدوادیق اقلیوتهوا کوافی قلموداد شوده اسوت
) .(Thornberry , 2012, p.3بهم ر میرسد قرابتی بین این مدادیق و مدادیق میدرج در موادۀ
 61میلاق مدمی و سیاسی وجود دارد ،چراکه مقررات مادۀ  61میوز روی معیوار موژاد ،موذها و
زبان بهعیوان مه ترین معیارهای اقلیت تأکید دارد ) .(Kugelmann, 2007, p.246البته بهطوور
قطع اقلیتهای مژادی متفاوت با اقلیت های قومی یوا ملوی هسوتید .در میشوور بوا وجوود عود
تدریح و تعریف واژۀ اقلیت ،پیشرفت قابش مالح های در شیاسایی اقلیتها وجود دارد و بهطوور
ضمیی مدادیق اقلیتهای موجود در گسترۀ جغرافیای کشور در قالا قوومی ،موذهبی و زبوامی
آورده شده است .این درحالی است که در قامون اساسوی بوه دلیوش اتکوای حاکمیوت بور مؤلفوۀ
مذها ،صرفاً اقلیت دییی مورد شیاسوایی قورار گرفتوه و بوهصوراحت اصوول  62 ،19 ،16و 26
قامون اساسی ،م ا حقوقی مشخدی برای آن اقلیت بهرسمیت شیاخته است و سوایر اقلیوتهوا
به طور کلی مشمول اصش 60قامون اساسی 1بوده و مامید سایر مردمان به شمار آمدهامود .یکوی از
مکات قابش توجه در میشور این است که به جای اقلیت دییی ،صرفاً اقلیوت موذهبی آورده شوده
است .شاید مخست چیین به ذهن برسد که پیروان سایر ادیان ،اقلیت شمرده ممیشومد و صورفاً
اقلیتهای مذهبی بهرسمیت شیاخته میشومد .اما با توجه به اییکه مفاد میشور باید میطبوق بوا
اصول قامون اساسی تفسیر شود ،بهم ر میرسد مذها دایرۀ وسیعی داشته ،شوامش اقلیوتهوای
دییی میز میشود .برابر اصش  19قامون اساسی ،پیروان ادیان زرتشتی ،کلیموی و مسویحی ،تیهوا
اقلیت های دییی و بر اسای اصش  16پیروان مذاها حیفی ،شوافعی ،موالکی ،حیبلوی و زیودی،
تیها اقلیتهای مذهبی قلمداد میشومد .ادیان دی ر ملش بودایی و مذاها دی ر ملش بهایی جوزء
اقلیتهای دییی و مذهبی به رسمیت شیاخته شده در م ا حقوقی ایران مبوده ،از حمایوتهوای
مقرر در قامون اساسی برای اقلیت های مذهبی برخوردار ممی شومد .البتوه در اسویاد بوین المللوی
تعریف خاصی از اقلیت مذهبی ارائه مشده است و بهم ر میرسد دامیوۀ اقلیوتهوای موذهبی در
حقوق بینالملش فراتر از م ا حقوقی ایران بوده و اقلیتهای مذهبی بهرسومیت شویاختهمشوده
در ایران ،در پرتو حمایت اسیاد بوینالمللوی قورار دارمود .ایون بوه آن معیوی اسوت کوه اگرچوه
 .1بهموجا این اصش ،همۀ افراد ملت ،اع از زن و مرد ،یکسان در حمایت قامون قرار دارمد و از همۀ حقوق امسامی،
سیاسی ،اقتدادی ،اجتماعی و فرهی ی با رعایت موازین اسالمی برخوردارمد.
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اقلیتهای مذهبی ه در اعالمیه و ه در میشور بهرسومیت شویاخته شودهامود ،ولوی حودود و
دامیه آن در هر دو سید متفاوت است.
درمجمور بهم ر می رسد میشور هموون اعالمیه ،تعریفی از اقلیوت ارائوه مکورده و حتوی از
تدریح واژۀ اقلیت خودداری مموده است .اما در تعیین مدادیق اقلیتها ،بهطور کلی اقلیتهوای
مذهبی ،قومی و زبامی را هرچید به صورت پراکیده ،بوهرسومیت شویاخته اسوت؛ البتوه در ایون
خدوص میز برخالف اعالمیه ،اقلیت ملی را شیاسایی مکرده است.

حقوق متعلق به اقلیتها
ازآمجایی که اقلیتها در وضعیت آسیاپوذیری در مقایسوه بوا سوایر گوروههوای جامعوه یعیوی
جمعیت اکلریت قرار دارمد ،هدف حقوق اقلیتها حمایت از اعضای گوروههوای اقلیوت در قبوال
تبعی ،،پی رد ،امحا و خشومت به صرف تعلق آنها به گروههای خاص است .ارتقوا و حمایوت از
حقوق اقلیتها میازمید توجه خاص به مسائلی از قبیش شیاسایی موجودیت اقلیوتهوا ،کوشوش
برای تضمین حقوق آنها در راستای عد تبعوی ،و برابوری ،ارتقوای چیودفرهی ی و تحدویش
بین ِفرهی ی به صوورت ملوی و محلوی ،ارتقوای مشوارکت آنهوا در تموامی جیبوههوای حیوات
اجتماعی ،و میز ازبین بردن مارساییهای شاخ های اجتمواعی از قبیوش اسوتخدا  ،بهداشوت و
مسکن ،بهبود وضعیت زمان و کودکان متعلق به اقلیوتهوا اسوت ) . (OHCHR, 2010, p.1لوذا
حقوق اقلیتها به عیوان بخشی از حقوق بشر بوده ،باید از سوی قوامین ملی و بینالمللوی موورد
مالح ه و تضمین واقع شود) .(ECMI, 2013, p.2در اییجا برخی از حقوق بییادین متعلوق بوه
اقلیتها در چارچوب اعالمیه و میشور بررسی تطبیقی خواهید شد.

 .1حق برخورداری اقلیتها از فرهنگ خود و اِعمال آن
زبان ،مذها ،شیوۀ زمدگی و م رش یک گروه اجتماعی مسبت به جهان پیرامون خود از عیاصور
فرهی ی تلقی میشود و بدون وجود ایون مؤلفوههوا ممویتووان حیوات معیووی بورای آن گوروه
اجتماعی متدور شد (عزیزی ،1996 ،ص .)610یکی از اهوداف اصولی حقووق اقلیوتهوا حفوظ
هویت قومی ،فرهی ی و زبامی بهعیوان یک پدیودۀ طبیعوی و خودادادی اسوت )اخووان،1991 ،
ص .(16در این راستا مبیای اساسی حمایت از اقلیتها ،اصش خود هویتسازی است .برابور ایون
اصش ،فرد میتوامد امتخاب کید که بهعیوان اقلیت هویت داشته باشد یا مه .هیچ قوامون و مرجوع
رسمی یا شخ خدوصی ممیتوامد به شخدی ب وید که او جزء اقلیت است یا مه .بیابراین ،اگر
شخدی خودش را واجد هویت اقلیت مدامد ،هیچ مهادی ممیتوامد ایون هویوت را بوه او تحمیوش
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کید .آنها ح ق دارمد یا خودشان را متعلق به یک گروه خاص اقلیتی بدامید یا از چیین امتخوابی
خودداری ممایید .1تیها زمامی کسی اقلیت شمرده میشود که چیین امتخابی را خوودش آزاداموه
امجا داده باشد ) ،(UNHCR, 2001, p.7اما اگر شخدی تعلق خود را به گوروه اقلیتوی خاصوی
ابراز ممود ،باید به این حق احترا گذاشته شود.
در بید  1مادۀ  6اعالمیه ،حق اقلیتها بر بهورهمیودی از فرهیوگ ،موذها و زبوان خوود در
محیطهای خدوصی و عمومی و در بید  1مادۀ  9آن ،اعمال حقوق این دسته از افراد به صورت
فردی یا جمعی به رسمیت شیاخته شده است .تدریح اعالمیوه بور محویط خدوصوی و عموومی
مؤید این برداشت است که مباید هیچگومه محدودیت مکامی برای برخورداری اقلیتها از فرهیگ
خود و اعمال آن وجود داشته باشد .همویین ،یکی از ویژگیهای متمایزکییدۀ اعالمیوه از سوایر
اسیاد بین المللی ،درج صریح حقوق جمعی و فردی اقلیتها است .درعین حوال کوه بسویاری از
حقوق میدرج در اعالمیه فردی هستید ،حقوق برجستهای ملش حق برخورداری و توسعۀ هویت
اقلیتی بهعیوان حقوق جمعی بوهرسومیت شویاخته شوده اسوت) .(Jabareen, 2012, P.135در
پاسخ به این پرسش اساسی که آیا بایستی به حقوق فردی افراد متعلق به اقلیتها اولویوت داده
شود یا به حقوق جمعی آن ها ،بیشتر حقوق دامان مدرن با این ادعا که حقووق بشور بوه صوورت
ذاتی متعلق به افراد امسامی است ،بر فردی بودن حقوق اقلیتها تأکیود دارمود (ECMI , 2013,
)p.1؛ هرچید برخی حقوق م یر حق زبامی ماهیت جمعی دارد و بیش از یک حق فوردی جلووه
میکید ) .(Thornberry, 2012, p 5مفاد موارد یادشده تا حد زیادی از مادۀ  61میلاق مودمی و
سیاسی اقتبای شده است .فحوای فردگرایامۀ مادۀ  61شاید توجیهی برای قوادر سواختن رکون
م ارتی میلاق یعیی کمیتۀ حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات اشخاص متعلق به اقلیتها بوه
صورت فردی و مه جمعی باشد ).(Macklem, 2008, p. 535
در میشور میز یکی از سرفدشها به حق دسترسی و مشارکت فرهی ی اختدواص داده شوده
است .مشارکت در حیات فرهی ی و حق برخورداری همۀ شهرومدان ایرامی از آثار و فواید توسعۀ
فرهی ی (مادۀ  ،)91حق شهرومدان در امتخاب مور پوشوش خوود متیاسوا بوا عورف و فرهیوگ
اجتماعی خویش (مادۀ  ،)106برپایی آیین های دییی و قوومی و آداب و رسوو فرهی وی (موادۀ
 )99از جلوههای بارز حق برخورداری و اعمال فرهیگ برای اقلیتها است .با وجود این ،بوهم ور
میرسد در میشور ،حق اقلیتها بر فرهیگ خود با وجود عد تدریح بر فردی یا جمعوی بوودن،
بهطور ضمیی در هر دو بُعد به رسمیت شویاخته شوده اسوت؛ چراکوه ضومن شیاسوایی جای واه
تکتک افراد جامعوه در بقوای هویوت خوود ،در موادۀ  66یکوی از کاموالهوای مشوارکت موؤثر
 .1بیابه م ر یومسکو در دمیای کیومی بیش از  9000گروه مژادی یا قبیلهای وجود دارد که مسوبت بوه هویوت خوود
آگاهی دارمد.
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شهرومدان در سیاستگذاریها ،تدمی گیریها و اجرای قامون را در قالا اتحادیهها ،امجمنها و
م ا های صیفی دامسته و آن را از الزامات حیات فرهی ی خود و همراهوی بوا دی ور شوهرومدان
قلمداد کرده است (مادۀ  .)99بهم ر میرسد مفاد میشور ،هموون اعالمیه ،حاوی شیاسایی حق
برخورداری از تیور فرهی ی و اعمال آن در محیطهای خدوصی و عمومی و به صورت فوردی و
جمعی است .هرچید به جای تدریح به ب رخورداری از حق تیور فرهی وی ،از حوق مشوارکت در
حیات فرهی ی استفاده کرده و به جای تدریح بور فوردی یوا جمعوی بوودن و یوا اعموال آن در
محیطهای اختداصی یا عمومی صرفاً به بیان مدادیقی پرداخته کوه عموالً دارای ویژگویهوای
یادشده است.

 .2حق مشارکت اقلیتها
حق مشارکت در تدمیماتی که بر زمدگی شخ مؤثر اسوت ،یکوی از مفواهی اساسوی حقووق
بینالملش بشر است .1همواره یکی از دالیش عمدۀ بروز بحرانهای اجتمواعی در سرتاسور جهوان
این واقعیت بوده است که اقلیتها از حق مشارکت در م ا سیاسی و فراییدهای تدومی گیوری
کشور کیار گذاشته شدهامد ) .(Vijapur, 2006, p.368این درحالی است که شرکت در امتخابات
و رأی دادن در جهت تعیین سرموشت سیاسوی مقوش بسویار مهموی دارد (عباسوی و جعفوری،
 ،1990ص )161و ممومۀ بارز آزادی شهرومدان برای استفاده از حق فردی و سیاسی آنها است
(م هری ،1990،ص .(162بیابراین ،مشارکت مؤثر اقلیتها در تدمیماتی که بور زمودگی آ ن هوا
تأثیر دارد ،برای تحقق همه حقوقشان اساسی است .کشورها باید به طور واقعوی اقلیوتهوا را در
طراحی و اجرای قوامین و سیاستهوایی کوه بور جواموع آنهوا موؤثر اسوت ،مشوارکت دهیود
) .(Wheatley, 2005, p.154بیابراین ،بهرهمیدی از این حق باید در سطوح محلوی ،میطقوهای و
ملی مد م ر دولتهای حاک قرار گیرد). (O'Connell, 2006, p.2
اعالمیه در همین راستا ،حق مشارکت اشخاص متعلق بوه اقلیوتهوا را بوهگوموهای موؤثر در
حیات فرهی ی ،دییی ،اجتماعی ،اقتدادی و عمومی بهرسمیت شیاخته است (موادۀ  ،6بیود .)6
 .1مادۀ  61اعالمیۀ جهامی حقوق بشر  1961برای مخستین بار با اشاره به حق مشارکت اشعار داشت:
• هر کس حق دارد که در ادارۀ امور عمومی کشور خود ،خواه مستقیماً و خواه با وساطت مماییدگامی که
آزادامه امتخاب شده باشد ،شرکت جوید.
• هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغش عمومی کشور خود مایش آید.
• اسای و میشأ قدرت حکومت ،ارادۀ مرد است .این اراده باید بهوسیلۀ امتخاباتی ابراز گردد که از روی
صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد .امتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا
روشهایی م یر آن امجا گیرد که آزادی رأی را تأمین مماید.
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اعالمیه همویین ،حق «مشارکت مؤثر» اقلیتها در تدمیمات مربو به آنها یا میطقوۀ محوش
زمدگی آنها را در سطح ملی و «بسته به تیاسا» در سطح میطقهای تدریح کرده اسوت (موادۀ
 ،6بید  .)9اقلیتها میتوامید میافع و ارزشهای خود را از طریق مشارکت در تدومی گیوری در
کلیۀ ابعاد «حیات عمومی» خود توسعه دهید .مشارکت در حیات عمومی در این ماده بر حیوات
سیاسی مرجح دامسته شد ،چون جامعتر است .حیات عمومی شامش تأسیس شورکت ،مشوارکت
در امتخابات ،داشتن مسئولیتهای قضایی و مشارکت آزادامه در امور اجتمواعی ملوش خیریوههوا
است .البته این مشارکت بایسوتی «موؤثر» باشود .زموامی مشوارکت مویتوامود موؤثر باشود کوه
مماییدگان اقلیتها بهدرستی جوامع خود را مماییدگی کیید؛ چراکه در دموکراسی غیرمسوتقی
مماییدگی و مشارکت سیاسی از طریق امتخاب مماییدگان صورت میگیرد .این موور دموکراسوی
در بیشتر کشورهای جهامی حواک اسوت (صوالحی و جهرموی ،1991 ،ص .)16دولوتهوا بایود
سیست هایشان را برای تضمین مشوارکت موؤثر و واقعوی توسوعه دهیود .ایونهوا شوامش ایجواد
هیئتهای مشاورتی و مهادهای تدمی گیری میشود .1همویوین اقلیوتهوا بایود بورای امکوان
مشارکت مؤثر به اطالعات الز دسترسی داشته باشید ) .(UNHCR,2011, P.5در خدوص واژۀ
«تیاسا» و اییکه چه چیزی متیاسا است ،از طریق مشاورۀ واقعی با گروههوای اقلیتویِ متوأثر
حاصش میشود .الز است برای پاسخ به میازها و مسائش خاص گروههای مختلوف سیاسوتهوای
متفاوتی اتخاذ شود.
میشور بارها به حق مشارکت اشاره کرده اسوت .در موادۀ  11حوق مشوارکت شوهرومدان در
تعیین سرموشت سیاسی ،اقتدادی ،اجتماعی و فرهی ی ،و در مادۀ  91حق مشارکت در حیوات
فرهی ی بهرسمیت شیاخته شده است .به گمان میشور ،مشارکت اقلیتها در دو سوطح ممکون
است رخ دهد؛ مشارکت در سطح ملی و در مسائش کالن کشور ملش توسعۀ اقتدادی و مشارکت
در تعیین سرموشت سیاسی کشور (مووارد میودرج در موواد  11توا  ،)11و مشوارکت در سوطح
اقلیتها و در امور مربو به فرهیگ خود (موارد میدرج در مواد  91توا  .)109ایون برداشوت از
مشارکت مطابق با برداشت اعالمیه است و تفاوت چیدامی در رویکرد کلوی آنهوا وجوود مودارد،
چون مشارکت در سطح ملی و در سطح اقلیتی همان مفهو مشارکت در حیوات عموومی را بوه
ذهن متبادر می کید .اگرچه میشور در مقایسه با اعالمیه ،مدادیق زیادی از مشارکت اقلیتها را
مطرح کرده ،اما به معیارهای مشارکت مؤثر و مشارکت متیاسا اشاره مداشته است.6
 .1برای ملال در کوزوو شورای مشورتی برای جوامع واقع در دفتر رئیسجمهور کوزوو ،راهی برای مماییدگان
اقلیتها برای بیان دیدگاههای خود در خدوص قوامین و برمامههایی که بر آنها مؤثر است ،فراه میسازد.
 .6در این خدوص قضیۀ آقای سپیتا میکیا عضو میتخا چهارمین دورۀ شورای اسالمی شهر یزد قابش تأمش است.
ایشان در امتخابات 1992ش بهعیوان مفر هفت به عضویت شورا در آمد ،ولی در پی رأی شعبۀ  69دیوان
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 .3حق اقلیتها بر تشکیل انجمن
تشکیش گروه ،سازمان و امجمن با هدف خاصی که دغدغه و م رامی عموومی باشود ،حوق بشوری
است .آزادی اجتماعات ازجمله آزادیهایی است که جزء طبیعیترین حقهوای بشوری بووده ،از
دیرباز افراد برای مطالبۀ خواستههای خود و با گردهمایی و تجمع به بازگو کردن مطالبات خوود
یا بخشی از افراد جامعه پرداختهامد (اسالمی و کمالومد ،1999 ،ص .)111با بررسی اسیاد حقوق
بشری ،تعریفی از آزادی اجتماعات مشاهده ممیشود ،بلکه این اسیاد تیها به شیاسایی این حوق
پرداختهامد و با سیری در تفسیرهای عمومی کمیتۀ حقوق بشر و سازمان ملش متحد ه معلوو
میشود که تفسیر عمومی مسوتقلی در موورد موادۀ  61میلواق حقووق اقتدوادی ،اجتمواعی و
فرهی ی و تعریف آزادی اجتماعات وجود مدارد ،بلکه فقط در برخی از تفاسویر عموومی بوهطوور
پراکیده به آزادی اجتماعات اشاره شده است .بیابراین ،با توجه به رویۀ م ا بوینالملوش حقووق
بشر ،این موضور به ذهن متبادر میشود که شاید تعریف این آزادی و قامونگذاری آن به حقوق
داخلی واگذار شده باشد .با توجه به اطالق مادۀ  61میلواق و طبیعوی بوودن آزادی اجتماعوات،
تمامی افراد ،فارغ از هرگومه تعلقی میتوامید از آزادی اجتماعات بهرهمید شومد .لذا اقلیتها میوز
می توامید مامید هر فرد دی ری در سرزمین تحت قلمرو یک کشور عضو برای دستیابی به اهداف
خود از حقهای عمومی مامید تشکیش اجتماعات و امجمنها بهرهمید شومد .آنها مویتوامیود بوا
استیاد به مادۀ  61میلاق و با بهرهمیدی از آزادی اجتماعات مسالمتآمیزی که به دور از ایجواد
تیش و تیفر باشد ،حقوق خود را مطالبه کرده ،از فرهیگ خاص خود در درون جامعوۀ اکلریوت،
پیروی ممایید (اسالمی و کمالومد ،1999 ،ص .)190دولت موظف است به امجمنهوای فعوال در
زمییۀ حفظ و گسترش فرهیگ اقلیت کمک کید و امکامات و بودجههای الز را بورای حفاظوت
از آثار تاریخی قو اقلیت اختداص دهد (عزیزی ،1996 ،ص.)966
بید  6مادۀ  6اعالمیه در یک عبارتپردازی کلی و مختدر اشعار میدارد که افراد متعلق بوه
عدالت اداری عضویت او به دلیش مسلمان مبودن معلق شد .مفاد این رأی درمهایت از سوی شورای م هبان میز
تأیید گردید .این درحالی است که برابر اصش  19قامون اساسی ،مهتیها اقلیت دییی زرتشتی بهرسمیت شیاخته
شده است ،بلکه بر اسای اصش  26قامون اساسی ،حق مشارکت سیاسی در قالا داشتن یک مماییده در
مجلس شورای اسالمی را میز دارمد .بر طبق تبدرۀ  1مادۀ  ، 62قامون امتخاب شوراها میز اقلیتهای دییی
شیاختهشده در قامون اساسی بهجای اسال باید به اصول دین خود اعتقاد و التزا عملی داشته باشید .لذا در
ایران مماییدگان اقلیتهای دییی مدرح در قامون اساسی از التزا عملی به اسال مستلیا بوده ،ولی باید در
دین خود ثابتعقیده باشید (عباسی و جعفری ،1990 ،ص .)161بهعالوه در مادۀ  11میشور حقوق شهرومدی
میز حق مشارکت سیاسی ،اقتدادی و اجتماعی کلیۀ شهرومدان بهرسمیت شیاخته شده است .با این اوصاف،
بهم ر میرسد رویکرد مهادهای یادشده در قضیۀ مطروحه در خدوص حق مشارکت اجتماعی اقلیتهای دییی
و اصش عد تبعی ،چالشبرام یز و قابش تأمش است.
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اقلیتها حق ایجاد و ادارۀ امجمنهای خویش را دارمد ،بیابراین ،بهموجا اعالمیه ،اقلیتها بورای
حفظ و بهرهمیدی از هویت فرهی ی خود می توامید مؤسسوات ،امجمونهوا و مراکوز فرهی وی را
ایجاد کیید .میشور میز در مواد  66 ،69و  ،91حق داشتن امجمنهوا را بورای هموه شوهرومدان
به رسمیت شیاخته است .بهموجا مادۀ  ،69شهرومدان از حوق تشوکیش ،عضوویت و فعالیوت در
احزاب ،جمعیت ها ،امجمنها و سازمانهای مرد مهاد با رعایت قامون برخوردارمد .میشور در مادۀ
 66یکی از کامالهای مشارکت مؤثر شهرومدان در سیاستگذاریها را ،تدمی گیریها و اجورای
قامون در قالا اتحادیهها و امجمنها میدامد .بر اسای مادۀ  99میشور میز شهرومدان حق دارمود
از امکامات الز برای مشارکت در حیات فرهی ی خود و همراهی با دی ر شوهرومدان ازجملوه در
تأسیس تشکشها و امجمنها برخوردار باشید .لذا میشور ضمن تأیید و تدودیق مکورر محتووای
اعالمیه مبیی بر حق تشکیش امجمنها برای اقلیتها ،آن را به طور مستقی ابزاری بورای تحقوق
حق مشارکت اقلیتها و حفظ هویت فرهی ی آنها مویدامود .بوه دلیوش ایون تأکیود و تدوریح،
شیاسایی این حق و تأثیر آن در مشارکت سیاسی اقلیتهوا در میشوور فراتور از اعالمیوه اسوت.
درمهایت در این ماده میز مامید موارد پیشین از عیوان شهرومدان بهطور مطلوق اسوتفاده شوده و
میحدراً و مؤکداً چیین حقی برای اقلیتها درم ر گرفته مشده است.

 .4حق ارتباطات فرهنگی و بینِفرهنگی
حقوق فرهی ی یکی از موضوعات مبه و در حال توسعه است که تعریوف دقیقوی از آن وجوود
مدارد .این درحالی است که بسیاری از مدادیق حقوق بشر حتی اگر بهطوور مسوتقی در دسوتۀ
حقوق فرهی ی جای م یرمد ،به آن وابستهامد (کمیسویون حقووق بشور اسوالمی ایوران،1991 ،
ص .)2این حقوق متعلق به تک تک افراد جامعه است ،اما زمامی تحقق مییابد که جیبۀ جمعوی
به خود ب یرد .در اسیاد بینالمللی تدریح شده است که افراد عضو اقلیتها حق بهورهمیودی از
حقوق فرهی ی را به صورت فردی یا جمعی و همراه با سوایر اعضوای گوروه دارمود (بیوگزاده و
مجدزاده ،1991 ،ص 616و  .)696فرهیگهای اقلیتها تیها میتوامد از طریق حفظ ارتبوا بوا
گروههای دی ر شکوفا شده ،توسعه یابد .همویین تشویق به گفتمان بینِفرهی ی میان اقلیتهوا
میتوامد تیشها را پاک کرده ،فه مشترک میان گروه های مختلف را ارتقا دهد .بوا تشوویق بوه
احترا و تفاه متقابش ،گروههای مختلف یک جامعه میتوامید در عین حفوظ هویوت خودشوان
قادر به همکاری با یکدی ر باشید .لذا حمایت از حقوق اقلیتهوا موهتیهوا بورای ارتقوای وحودت
اجتماعی در جوامع کلرتگرا ضروری است ،بلکه برای دستیابی به جامعۀ دموکراتیک و توسوعۀ
پایدار و صلح میز مفید است ( .(ECMI, 2013, p.4اجرای گفتمان بینِفرهی ی و تسواهش میوان
فرهیگها در راستای هدف حمایت از حقوق اقلیتها است.
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بید  1مادۀ  6اعالمیه مقرر میدارد« :افراد متعلق به اقلیتها حق دارمد بدون هیچ تبعیضی،
با سایر اعضای گروه خود و با کسامی از دی ر اقلیتها ،رابطۀ آزاد و صولحآمیوز ب یرمود و حفوظ
کیید و میز در فراسوی مرزها با شهرومدان کشورهای دی ری که از طریق میشأ ملی یا قومی یوا
تعلق مذهبی یا زبامی پیومد دارمد رابطه برقرار کیید» .برابر ایون مواده ،ارتباطوات بوینِفرهی وی
میتوامد به لحاظ مور اقلیت ه درونگروهی و ه بورونگروهوی باشود و همویوین بوه لحواظ
گسترۀ جغرافیایی میتوامد ملی یا بینالمللی باشد .اگرچه ظاهراً حقوق فرهی ی به تکتک افراد
وابسته به اقلیتها تعلق دارد ،ولی جلوۀ واقعی تحقق آن ،زمامی است که با سایر اعضای گوروه و
با کسامی از دی ر اقلیتها پیومد یابد .این ماده حوق برقوراری ارتبوا آزاد بوین اقلیوتهوایی بوا
ماهیت واحد و مشترک موجود در قلمرو سرزمییی چیدین کشوور را تدوریح کورده اسوت .ایون
همکاری میان گروههای اقلیتی میتوامد حمایت از آنها را در سطح بینالمللی میز تقویت مماید.
اما مادۀ  91میشور به صورت کلی عیووان مویدارد« :شوهرومدان فوارغ از تفواوتهوای قوومی و
مذهبی از حق ارتباطات بینِفرهی وی برخوردارمود» .در میشوور بورخالف اعالمیوه ،صورفاً و بوه
اختدار حق برقراری ارتباطات بینِفرهی ی بهرسمیت شیاخته شده است ،بدون اییکوه امووار آن
به لحاظ درونگروهی و برونگروهی و ملی یا بینالمللی مطرح باشد .مفاد این ماده بهطور کلوی
در راستای مفاد اعالمیه است ،ولی جزئیات و گسترۀ مربو به این رابطوه را بوه امودازۀ اعالمیوه
تبیین مکرده است.

تعهدات دولتها
اصوالً تعهدات دولتها در زمییۀ حقوق بشر به دو دسوته تقسوی مویشوومد :تعهودات سولبی و
تعهدات ایجابی .تعهدات سلبی مبتیی بر این برداشت است که دولت مباید در برخورداری افوراد
از حقوق آنها مامعی ایجاد کید ،ولی تعهدات ایجابی مبتیی بر این ایده است که موهتیهوا دولوت
مبایستی مامعی بر سر راه تحقق حقوق افراد جامعوه ایجواد کیود ،بلکوه فراتور از آن مویبایسوت
زمییههای تحقق هرچه بیشتر حقوق افراد را میز فراه سوازد .ازآمجوایی کوه حقووق اقلیوتهوا
جهامی و جداییماپذیر از مجموعه حقووق بشور اسوت ) ،(ECMI, 2013, p.4تعهودات دولوت در
زمییۀ حمایت از اقلیتها میز به دو طریق میباشد :تعهد سلبی ،عد تبعوی ،در برخوورداری از
حقوق اجتماعی و شهرومدی؛ و تعهد ایجابی ،کمک به حفظ هویت اقلیتها.

 .1تعهدات سلبی دولتها در قبال اقلیتها
همانطوری که بیان شد ،برای حمایت از اقلیتها باید امجوا برخوی اقودامات و رفتارهوای خواص

091

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،0بهار و تابستان 0991

علیه آنها ممیور گردد .متعهد این تعهد در درجۀ اول دولت اسوت .شیاسوایی چیوین تعهودی در
رویۀ قضایی بیسابقه میست .دیوان دائمی دادگستری بینالمللی در م ور مشوورتی خوود در سوال
 1991مقرر ممود که دولت آلبامی حقوق اتبار یومامی تبارش را به دلیوش میحوش کوردن موداری
خدوصی یومامی مق ،مموده است ،و اظهار داشت که اگر گروه اقلیوت از داشوتن مؤسسوات خوود
محرو گردد ،بین اقلیت و اکلریت هیچ تساوی حقیقی وجود مخواهود داشوت Macklem, 2008,
))p.538؛ بیابراین ،عمدۀ تعهدات سلبی در زمییۀ حمایت از حقوق اقلیتها برعهدۀ دولتها است.

 .1 .1تعهد به عدم اِعمال تبعیض علیه اقلیتها
م ا حقوق اقلیتها از یک سو در چارچوب م ا عا حقوق بشر قرار میگیرد و در این سیست
قابش مطالعه و بررسی است ،اما از سوی دی ر وجوه تفواوت و تموایز میوان م وا حقووق بشور و
حقوق اقلیتها وجود دارد ،به محوی که میبایست م ا اخیور را دارای مواهیتی مجوزا و خواص
دامست .اصش عد تبعی ،بهملابۀ پلی است که دو م ا پیشگفته را به ه متدش میکیود؛ بوه
این معیا که تحقق مفاد این اصش جزء مطالبات اولیۀ گروههای اقلیت بوده و از سویی رعایت آن
از مقومات بییانهای م ا حقوق بشر است ،لیکن حقوق اقلیوتهوا تیهوا بوا رعایوت اصوش میوع
تبعی ،تأمین ممیگردد و الز است که اقلیتها از حقوق و مزایایی خاص میز بهرهمیود شوومد.
الز به توضیح است که استفادۀ اقلیتها از مزایای خاص به معیای بهورهمیودی آموان از حقووق
بیشتر و ترجیح آمان بر دی ران میست ،بلکه اینگوموه مزایوا در راسوتای حفوظ برابوری مواهوی
اقلیتها توجیه میشود (عزیزی ،1996 ،ص.)199
حقوق اقلیتها خودش فی مفسه هدف میست ،بلکه ابزاری بورای رسویدن بوه هودف عودالت
است ( .)Kovačević,2011, p.11یکی از مفاهی مرتبط با عودالت مفهوو برابوری اسوت .اصوش
برابری در مقابش قامون یکی از اصول مه حقوقی بهویژه در دفار از حقوق اقلیتها در کوش دمیوا
شمرده میشود (احمودی طباطبوائی ،1911 ،ص .)11برابوری در مقطوۀ مقابوش تبعوی ،اسوت.
تبعی ،عبارت است از هرگومه تمایز ،استلیا و محدودیت در مقابش قامون که مبتیی بور موذها،
زبان ،مژاد یا قومیت باشد .در خدوص مادۀ  61میلاق بینالمللی حقوق مدمی و سیاسوی ،دولوت
فرامسه اعالمیه ای صادر کرد و مدعی شد که شیاسایی گروه خاصی با عیوان اقلیت ،خود مدداق
بارز تبعی ،بوده ،برخالف اصش عد تبعی ،است .از این رو به دلیش مخالفوت بوا موادۀ  6قوامون
اساسی جمهوری فرامسه ،برای آن کشور قابش اجرا میست .1اما این ایده در راستای رومد حمایتی
حقوق بشر میست که به موجا آن گروه های خاصی که در راستای تحقق حقووق بشور خوود بوا
_no=IV-

Available in: https://treaties.un.org/PAGES/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg
4&chapter=4&clang=_en#21
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ممیوعیت و محدودیت مواجه هستید ،باید مورد حمایت قرار گیرمد .شیاسوایی گوروه معلوولین،
پیاهیدگان ،زمان و ...هم ی در راستای تأیید این ایده است که رویکورد دولوت فرامسوه بوه تبوع
مسائش سیاسی ماشی از حضور اقلیت های متفاوت بوده است و برابر دامستن همۀ اعضای جامعوه
در یک جامعه با شرایط مابرابر با آرمانهای حقوق بشر سازگار میست.
جلوگیری از تبعی ،درواقع جلوگیری از هرگوموه اقودامی اسوت کوه برابوری رفتواری بوین
امسانها را ازبین میبرد .در راستای رعایت اصش عد تبعی ،کافی است دولت اقلیوتهوا را بوه
صرف داشتن ویژگی های خاص اقلیتی از برخورداری از حقوقی که دی ران دارمد محرو مسوازد.
اصش عد تبعوی ،سوه جودایی ماپوذیر در پیشوبرد م وا حقووقی حمایوت از اقلیوتهوا دارد
( .)Thornberry, 2012, p.5شیاسایی افراد در مقابش قامون ،برابری در مقابش دادگواه ،برابوری در
مقابش قامون و تضمین تحقق آزادیهای مه مذهبی و آزادی تشکیش اجتماعات و آزادی بیان از
ممومههای عد تبعی ،است ( .(OHCHR, 1998, p.2اصش عد تبعی ،باید جزء اصول راهیموا
در طراحی قوامین و سیاستها برای تضمین حقوق برابر میان اقلیتها و دی وران قلموداد شوود.
رعایت این اصش دولتها را ملز میدارد تا اقدامات و موازین خاصی برای اقلیتها از می ر تأثیر
تبعی ،و موامع خاصی که اقلیتها در میش به این حقوق با آن ها مواجه هستید ،درم ر ب یرمود.1
تدویا قوامین محدودکییده که موجد تبعی ،به ضرر اقلیتها باشد ،مغوایر بوا تعهود دولوتهوا
است و باید بازم ری و اصالح شود.
بید یک مادۀ  6اعالمیه مقرر میدارد« :کشورها باید هرجا الز بود برای حدول اطمییوان از
این امر که اشخاص متعلق به اقلیتها بتوامید هموۀ حقووق بشور و آزادیهوای بییوادی خوود را
به گومهای کامش و مؤثر ،بدون هیچ تبعی ،و با برابری کامش در برابر قامون اعمال کیید تودابیری
به عمش آورمد» .میشور مفهو عد تبعی ،را در مقابش اصش برابری در مقابش قامون آورده است؛
به این معیی که اقلیتها مبایستی به صرف تعلق به گروههای اقلیتی در وضعیتی تبعی،آمیوز و
مابرابر با بقیۀ اعضای جامعه قرار گرفته ،در برخورداری از حقوق بییوادین خوود بوا موامع مواجوه
شومد .به موجا این ماده در راستای تحقق کامش و مؤثر همۀ حقوق بشور و آزادیهوای اساسوی
اقلیتها ،دولت باید اقدامات و تدابیر مبتیی بر اصول عد تبعی ،و برابری را اتخاذ کید.
در میشور میز بارها اصش برابری همۀ شهرومدان در مقابش قامون و اصش عد تبعی ،در بوین
شهرومدان تدریح شده است .ممیوعیت اعمال تبعی ،ماروا به ویژه در دسترسوی شوهرومدان بوه
خدمات عمومی م یر فرصتهای شغلی و آموزشوی (موادۀ )1؛ حوق شوهرومدان در دسترسوی و
برقراری ارتبا و کسا اطالعات و دامش بدون تبعی ،در زمییۀ تیور فرهی ی ،زبامی ،سیتهوا
 .1برای ملال در برزیش ،دولت سه خاصی از ورودیهای دامش اه را به گروههای اقلیتی بسته به میزان جمعیت
آنها اختداص داده است.
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و باورهای مذهبی در فضای مجازی (مادۀ )99؛ حق شهرومدان در دسترسی بودون تبعوی ،بوه
فرصتهای آموزشی (مادۀ )96؛ حق شهرومدان در امتخاب شغش بدون تبعی ،ازجمله به دالیوش
قومی و مذهبی (مادۀ  ،)11هم ی بازگویی اصش عد تبعی ،هستید که گا هایی بورای تحقوق
حقوق شهرومدی اقلیتها محسوب میشومد .بهم ر میرسد تفواوت معیواداری میوان اعالمیوه و
میشور در شیاسایی اصش برابری و عد تبعی ،وجود مدارد و مواد مطرحشده حاکی از این است
که دولت به رعایت عد تبعی ،در قبال کش شهرومدان متعهود بووده ،هموۀ آنهوا را در مقابوش
قامون برابر میدامد؛ لذا تعهد سلبی دولتی با محوریت عد تبعوی ،در میشوور و اعالمیوه موورد
تأیید و تددیق است .البته با این تفاوت که اوالً میشور به مسبت اعالمیه بیشتر به بیان مدادیق
متداول تبعی ،پرداخته و ثامیاً تبعی ،اقتدادی و آموزشی را بیشتر لحاظ کرده است.

 .2 .1تعهد بر عدم توهین ،تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به اقلیتها
حق بر آزادی بیان یکی از آزادیهای بییادین افراد است ،ولی این حق مطلق میسوت و مشومول
یک سری محدودیتها میشود و بایستی تعادلی میان حوق بور آزادی بیوان و اصوش ممیوعیوت
آسیا ب ه دی ران وجود داشته باشد .حق بر آزادی بیان شامش حق برداشتن عقاید و جسوتجوی
آن ،دریافت و ارائۀ اطالعات است ( .)Mcgonagle, 2008, P.305حقوق بوینالملوش موهتیهوا بوه
دولتها اجازه میدهد ،بلکه آنها را ملز میدارد تا اظهارات و بیاموات خاصوی را ممیوور اعوال
دارد؛ به ا ین دلیش که آن اظهارات حق دی ران بر برابوری و عود تبعوی ،را ازبوین مویبرمود و
عمومی الز است (.)Mendel,2010, P.1
درمهایت این امر برای حمایت از م
در ادبیات حقوقی ،توهین ،تحقیر یا ایجاد تیفر و خشومت بوا عیووان مفورتپراکیوی بررسوی
میشود .تعریف مشخ و کاملی از مفرتپراکیی ( )Hate speechوجود مدارد .این واژه در هویچ
سید حقوقی بینالمللی الزا آور قید مشده و صرفاً دیوان اروپایی حقوق بشر بیشتر در رویۀ خوود
با این مفهو سروکار داشته است ) .(Mcgonagle, 2003, p.303مفورتپراکیوی بوا آزادی بیوان،
حقوق اقلیتها و همویین مفاهی کرامت ،آزادی و برابری ارتبوا پیویوده ای دارد .در قووامین
ملی و بینالمللی اصطالح مفرتپراکیی به اظهاراتی اشاره دارد که بهمی وور تحریوک بورای وارد
ساختن آسیا و صدمه در راستای تبعی ،،خدومت و دشمیی مبتیی بر اهداف مشخ علیوه
گروههای اجتماعی خاص است .این اصطالح اظهاراتی مامید طرفداری خاص ،تهدید یا تشوویق
به ارتکاب رفتارهای خشومتآمیز را شامش میشود (.)Gagliardone And Others, ,2015, P.10
البته برای ایجاد تیفر باید میان اظهارات مربوطه و خطر و آسیا به دی ران ارتبوا مسوتقیمی
وجود داشته باشد .به هر صورت ،اقدامات غیرقامومی خاص ملش تهدید و خشومت ،تیها آسیاهوا
و لطماتِ به رسمیت شیاخته شده میستید .برای تحقق مفرت پراکیی کافی است اظهارات ،دی ران
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را تحریک کید ،حتی اگر آنها درمهایت چیین اعمالی را امجا مدهید .بههرحوال ،اظهواراتی کوه
بدون قدد تحریک دی ران و ایجاد تیفر در دی ران باشد ،مبایود مفورتپراکیوی محسووب شوده،
ممیور شود (.)Mendel, ,2010, P.1
1
مادۀ  6کیوامسیون بینالمللی رفع هر مور تبعی ،مژادی  ،دولتهای عضو را متعهود ممووده
است از ایجاد و تشویق و کمک به افزایش تبعی ،،تیفر و تحریک و تحقیر مسبت بوه اقلیوتهوا
جلوگیری بهعمش آورده ،با مرتکبان چیین رفتارهایی برخورد کیفری ممایید .چیوین تعهودی در
اعالمیۀ پیشبییی مشده است .شاید دلیش این امر این باشد که ممیوعیت مفرتپراکیی ،خوود در
اصشِ میع تبعی ،مهفته است .ولی بهم ر میرسد این تعهد فراتر از صورف عود تبعوی ،بووده،
آثاری به مراتا شدیدتر بر حیات اقلیتها و م عمومی جامعه داشته باشود؛ چراکوه محوریوت
بحث مفرتپراکیی ،اصش برابوری میسوت ،بلکوه تویش اسوت و آن را از طریوق تفکیوک «موا» و
«دی ران» احیا یا تقویت میکید ( .)Gagliardone And Others, ,2015, P.10بیابراین ،الز بود
در اعالمیه تدریح شود .اما میشور در مواد  10و  110خود در خدوص چیین تعهدی صوراحت
دارد .بهموجا مادۀ « :10توهین ،تحقیر یا ایجاد تیفر مسوبت بوه قومیوتهوا و پیوروان ادیوان و
مذاها و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی ممیور است» .همویوین بوهموجوا موادۀ :110
«هیوکس حق مدارد موجا شکشگیری تیفرهای قومی ،موذهبی و سیاسوی در ذهون کودکوان
شود یا خشومت مسبت به یک مژاد یا مذها خاص را از طریق آموزش یا تربیوت یوا رسوامههوای
جمعی در ذهن کودکان ایجاد کید» .هرچید مخست بهم ر میرسود تعهود دولوت در ایون بواره
تدریح مشده است ،اما بایستی توجه داشت بخش عمدۀ م ا آموزشی و تربیتی یوا رسوامههوای
جمعی در جهان به ویژه در ایران در اختیار دولت است .به تدریح میشور ،ذیمفعوان ایون تعهود
صرفاً اقلیتها میستید ،بلکه فراتر از گروههای قومی ،مژادی ،دییی و موذهبی ،شوامش گوروههوای
مختلف اجتماعی و سیاسی میز میشود که اقلیت به معیوای اخو شومرده ممویشوومد .دامیوۀ
مفرتپراکیی در میشور ،گسترده بوده ،شامش ممیوعیت توهین ،تحقیور ،خشوومت و ایجواد تیفور
میشود .شیاسایی این ممیوعیت و آن ه به صورت موسع در میشور ،تکامشیافتهتورین ویژگوی
آن در مقایسه با اعالمیه است.

 .3 .1تعهد بر عدم اِعمال مجازات و محدودیت
دولتها مبایستی اشخاصی را که در زمییۀ دفار از حقوق اقلیتهوا و توسوعۀ آن فعوال هسوتید،
تیبیه و مجازات کیید .آن ها باید قادر باشید تا آزادامه امتخاب ممایید که آیا قدد تحقوق حقووق
1. The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD),
(1969) Art. 4.
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خود را دارمد یا مه .این آزادی و اختیار مباید هیچگومه پیامد حقوقی و جزایی برای آنها بههمراه
داشته باشد (بیگزاده و مجدزاده ،1991 ،ص .)696این فعالیت میتوامد ه به صورت فوردی و
جمعی و ه در قالا امجمنها و مؤسسات ملش سازمانهوای مورد مهواد باشود .بیود  6موادۀ 9
اعالمیه مقرر می دارد« :در متیجۀ اعمال یا عد اعمال حقوق تعیینشده در اعالمیۀ حاضر مبایود
هیچ گرفتاری یا وضعیت مامطلوبی به هیچ شخ متعلق به هیچ اقلیتی تحمیش شوود» .اعموال
شدن یا مشدن حقوق تعیینشده میتوامد شامش اعمال حق افراد متعلق به اقلیتهوا بورای ابوراز
هویت فرهی ی خود ،مشارکت در جامعه ،تشکیش امجمنها و مؤسسوات و یوا عود اعموال ایون
حقوقِ بهرسمیت شیاختهشده باشد .می ور از گرفتاری یا وضعیت مامطلوب میز میتوامود موسوع
باشد؛ به طوری که شامش بازداشت ،تبعید ،جریمۀ مقدی ،محرومیوت از حقووق اجتمواعی و ...بوا
ابعاد کیفری یا غیرکیفری باشد .بااین همه ،این محودودیت و ممیوعیوت در میشوور بوه صوورت
جزئی شیاسایی شده است .بهموجا مادۀ  69میشور ،عضویت یوا عود عضوویت شوهرومدان در
امجمنها مباید موجا سلا یا محدودیت حقوق شهرومدی شود .لذا صرف تشوکیش امجمونهوا و
فعالیت اقلیتها در این امجمنها به می ور بقای هویت فرهی وی خوود مبایسوتی مووجبی بورای
اعمال محدودیت و مجازات برای افراد متعلق به اقلیتها شود .البته در این ماده صرفاً عضویت و
فعالیت در مهادها و امجمنها بهعیوان مدداق ابراز هویوت جمعوی مطورح شوده و اعوال و ابوراز
فردی هویت فرهی ی خارج از شمول مادۀ  69قرار گرفته است؛ چراکه تشکیش امجمونهوا تیهوا
بخشی از حقوقی است که اقلیتها میتوامید داشته باشید .البتوه شوایان ذکور اسوت کوه موه در
اعالمیه و مه در میشور ،متولی و متعهد این تعهد سلبی ،دولت معرفی مشده است ،اموا ازآمجوایی
که عمدۀ مجازات و محدودیت در قبال فعالیتهای گروههای اقلیت از سووی دولوت و مهادهوای
دولتی صورت میگیرد ،متعهد تعهد سلبی در ابتدا دولت به ذهن میرسد.

 .2تعهدات ایجابی دولتها
تعهد ایجابی دولت در حمایت از حقوق اقلیتها اشاره به تعهدات ملبوت و فعوشهوایی دارد کوه
باید دولت به صورت ایجابی اتخاذ مماید .در حقوق بشور فلسوفۀ حمایوت از گوروههوای خواص،
حمایت حداکلری از این گروههاست .گروههای خاص م یر کودکان ،زمان ،معلووالن ،پیاهیودگان
ازآمجایی که در راستای تحقق حقوق مخت خود با محدودیتهوایی مواجوه هسوتید ،میواز بوه
حمایت بیشتری از سوی دولت دارمد .اقلیتهوا میوز گوروههوای خاصوی هسوتید کوه عوالوه بور
برخورداری از حقوق عا م یر دی ران ،از حقوق خاصی که مستلز لحواظ ویژگویهوای خواص
آنهاست میز برخوردار میشومد .حقووق اقلیوت هوا در گوا اول بوه معیوی تحقوق حقووق برابور
آنهاست و مه ایجاد اولویت گروهی بر گروه دی ر ،و دولتها در قبال همۀ افوراد امسوامی متعهود
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هستید ،اما ازآمجایی که اقلیتها در مقایسه با اکلریت اغلوا آسویاپوذیرتر هسوتید ،دولوتهوا
میبایست توجه ویژهای به آنهوا داشوته باشوید ( .)Macklem, 2008, p.533البتوه اییکوه چوه
اقداماتی را دولتهای عضو باید در مورد اقلیتها امجا دهید ،به ویژگیهای خاص هور اقلیوت و
مطالبات آنها بست ی دارد (زمامی ،1916 ،ص ،)111اما این امور موامع از آن مخواهود شود کوه
اقلیتها ملش سایر اعضای جامعه از حقوق شهرومدی به معیای عا برخوردار باشید.

 .1 .2تعهد دولت به حمایت از بقای اقلیتها
حمایت از وجود اقلیتها شامش حمایت از آن ها در قبال خشومت گسترده ،ژموساید ،تیفر ،امحا و
سایر تهدیدات است .بیشتر اسیاد بینالمللی مربو به حمایت از حقوق اقلیتها به حفظ تیوور
فرهی ی اقلیتها ارتبا دارد ( )Kugelmann, 2007, p.262که این حمایت چیان گسترده است
که شامش حمایت از اماکن و بیاهای تاریخی و مذهبی که جزء میراث فرهی ی و موذهبی اسوت
ه میشود .کمیتۀ حقوق بشر در تفسویر عوا شومارۀ  ،61حمایوت از حقووق اقلیوتهوا را در
راستای تأمین بقا و تداو ترویج هویت فرهی ی ،زبامی و مذهبی اقلیتهوا دامسوته اسوت .البتوه
جامعۀ ملی میز در حمایت از اقلیتها ذی مفع اسوت و ثبوات و امییوت کشوور بوا حفوظ حقووق
اقلیتها بهتر تأمین می شود .حمایت از اقلیتها میتوامد برای ثبات سیاسوی و اجتمواعی مفیود
باشد (کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران ،1996،ص ،)62لذا حمایت از حقوق اقلیتها بهترین
و بیشترین مفع را برای دولتها در ترویج صلح و ارتقای درک متقابش در سطح ملی دارد.
مادۀ  1اعالمیه مقرر میدارد دولتها باید از بقا و هویت ملوی یوا قوومی ،فرهی وی ،دییوی و
زبامی اقلیتها در سرزمین های مربوطه خود حمایت کرده ،ایجاد شرایط برای ترویج این هویوت
را تشویق ممایید .در این راستا دولتها باید قوامین میاسا تدویا مموده ،تدابیر دی ور را بورای
دستیابی به این هدفها اتخاذ کیید .اقلیتها حق دارمود صدایشوان از سووی دولوت در گسوترۀ
سیاستهای ملی از توسعۀ اقتدادی تا برمامههوای آمووزش ،بهداشوت ،مسوکن و ...شوییده و در
برمامهریزی و اجرای این برمامهها گیجامده شود و درواقوع اقودامات ویوژهای بایسوتی بوهمی وور
تضمین این امدراج صورت گیرد .عبارت «تودابیر دی ور» مویتوامود شوامش ایجواد هیئوتهوا یوا
کمیتههای متشکش از مماییدگامی از جوامع اقلیت باشود کوه در بسویاری از قلمروهوای زمودگی
عمومی شامش سیست های قضایی اداری و آموزشی مورد مشورت قرار گیرمد .1برابر مفاد مادۀ 1

 .1برای ملال ،در فیلیپین یک کمیسیون ملی در خدوص مسلمامان فیلیپییی متشکش از جوامع مسلمامان اقلیت
ایجاد شد که در خدوص اعمال سیاست از موضوعات فرهی ی گرفته تا حش و فدش تعارض راهیماییهایی
ارائه میکیید.
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اعالمیه میز دولتها بایستی در زمییۀ حمایت از اقلیتها و تورویج حقووق آن هوا بوه روشهوای
مختلف ازجمله مبادلۀ اطالعات و تجارب همکاری کیید.
در چارچوب میشور ،تعهد ایجابی دولت به حمایت از بقای اقلیتها تدریح مشده است .البته
در طرح پیشمویس میشور 1در مادۀ  112-9این تعهد ایجابی دولت بوه صوراحت آموده کوه در
مسخۀ مهایی حذف شده است .در میشور صرفاً وجود تیور و تفاوتهای فرهی ی بهعیوان بخشی
از میراث فرهی ی شیاسایی شده (مادۀ  )92و در این راستا دولت خود را بوه حراسوت از میوراث
تمدمی و فرهی ی و حفظ آثار و بیاهای یادبود تاریخی متعلق به گروههای اقلیتی متعهد دامسوته
است (مادۀ )91؛ لذا دولت خود را به حراست از میراث فرهی ی متعهد میدامد که شوامش تیوور
فرهی ی میز میشود .به عبارت دی ر ،میشور هموون اعالمیه بهطور ضمیی دولت را به حمایوت
از بقا و هویت اقلیتها و ترویج آنها متعهد میدامد .در میشور ،حفوظ آثوار فرهی وی اقلیوتهوا
بخشی از تدابیری است که دولت بایستی برای رسیدن به هدف حمایوت از بقوای هویوتهوا در
اعالمیه اتخاذ کید .یکی از مکات دی ری که در میشوور مغفوول ماموده ،امکوان تبوادل تجوارب و
اطالعات با سایر دولتها در زمییۀ توسعۀ حقوق اقلیتها است کوه مویتوامود مسویر حمایوت از
حقوق اقلیتها را در سطوح ملی و بینالمللی هموار سازد.

 .2 .2تعهد دولتها به اتخاذ اقدامات مثبت برای شکوفایی فرهنگ اقلیتها
ازآمجایی که اصش میع تبعی ،به تیهایی ممیتوامد از اقلیتها حمایت موؤثر بوه عموش آورد ،بایود
تبعی ،ملبت به مفع گروههای اقلیت وجود داشته باشد ( .)Petrièu, 2007, p.7کشورها بایستی
اقدامات حمایتی را متعهد شومد و شرایطی را ایجاد کیید کوه بوه اقلیوتهوا اجوازۀ بهورهمیودی
حداکلری از سایر حقوق خود را مهتیها از طریق عد تبعی ،،بلکه از طریق تبعوی ،ملبوت بوه
مفع آنها بدهد .تبعی ،ملبت به مفع اقلیتها مزیت محسوب ممیشود ،بلکه حفظ بهورهمیودی
واقعی آنها را در جامعۀ مابرابر ممکن میسازد .اختالف در محوۀ رفتار با چیین گروهها یوا افوراد
متعلق به آن ها درصورتی که برای ترویج برابری مؤثر و واقعی اجرا شود ،قابش توجیوه اسوت .در
حقوق از واژۀ مابرابری جبرانساز برای توجیه این مور تبعی ،استفاده میشود .البته ایون شوکش
از اقدا ملبت برای دورۀ بسیار طوالمی بایستی اجرا شود تا اقلیتها را به بهورهمیودی از حقووق
اجتماعی بر مبیای همپایی با گروههای اکلریوت قوادر سوازد ( .(OHCHR, 1998, p.3بیوابراین،
اعطای حقوق خاص بهعیوان تبعی ،ملبت در دستیابی به برابوریِ رفتواری مهو اسوت .وجوود
این گومه تبعی ،برای تقویت گروههای آسیاپذیر و افزایش توان آنهوا بورای میوش بوه حوداقش
 9-112 .1طرح پیشمویس میشور :احترا به تیور فرهی ی ،مذهبی ،زبان و قومی شهرومدان تکلیف دولت است.
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سطح از برابری در زمییۀ حقوق بشوری الز اسوت ( .(ECMI , 2013, p.3آموادهسوازی چیوین
بسترهایی در درجۀ اول برعهدۀ دولت است.
برابر بید 6مادۀ  6اعالمیه ،دولتها باید برای ایجاد شرایط مساعد به می ور تواممید سواختن
اشخاص متعلق به اقلیتها برای بروز ویژگیهای خود و توسعۀ فرهیگ ،زبان ،دیون ،سویت هوا و
رسو خویش اقدامات الز را امجا دهید .بیابراین ،دولتها مهتیهوا مبایسوتی موامعی بور سور راه
تحقق حقوق فرهی ی اقلیتها ایجاد کیید ،بلکه فراتور از آن بایسوتی زمییوههوایی را میوز بورای
تواممید سازی هرچه بهتر اقلیتها در راه توسعه در سایر ابعاد میز فراه سوازمد .اعوتالی هویوت
اقلیتها متضمن اقدامات خاصی در راستای تسهیش حفاظت و گسترش و توسعۀ بیشتر فرهیگ
آن ها است .باید به اقلیتها فرصت داده شود تا جای اه خود را در این فرایید توسعه دهیود ،ایون
فرایید مستلز حمایت از هویت فرهی ی اقلیتها است .لذا صرف تساهش دولت در قبال اقلیتها
کافی میست ،بلکه بایستی دولت فعاالمه از اقلیتها حمایت کید .این امور هو مسوتلز حمایوت
اقتدادی و سازمامی و ه شامش تجویز اظهار هویت و ترویج فرهیگ آنها است .همویین برابور
بید  1مادۀ  6اعالمیه ،دولتها باید تدابیر میاسا اتخاذ کیید تا اشوخاص متعلوق بوه اقلیوتهوا
بتوامید به گومه ای کامش در پیشرفت اقتدادی و توسعۀ کشور خود مشارکت داشوته باشوید .ایون
ماده خارج سازی اقلیتها از توسعه و عد تخدی میابع متعلق به آنها را ممیور کورده اسوت.
اقلیتها بایستی در عین حمایت از هویت خود ،قادر به بهرهمیودی از توسوعۀ اقتدوادی باشوید.
این امر مستلز این است که دولت با ایجاد زمییههای الز و با لحاظ کمبودهای اقلیتها ،افوراد
متعلق به آن ها را در شرایطی برابر با سایر اعضای جامعه قرار دهد تا آنها بتوامید به سه خوود
از توسعۀ اقتدادی جامعه بهرهمید شوومد .همویوین دولوتهوا بایود مسوئلۀ وجوود تبعوی ،در
استخدا به ضرر اقلیتها در مؤسسات عمومی و خدوصی را رفوع کییود ،بوه طووری کوه آن هوا
بتوامید از توسعۀ اقتدادی میتفع شومد1؛ لذا آموزش در سایر زبوان هوای ملوی بایود در راسوتای
دسترسی به شرایط استخدا و خدمات در جامعه گستردهتر ارائه شود.
در میشور از واژۀ تبعی ،ماروا در مواد  1و  69استفاده شده است .این امور مشوان مویدهود
تبعی ،روا یا ملبت میز به موجا قامون میتوامد در مقابش تبعی ،ماروا یا میفی مطورح باشود و
آن زمامی است که گروهی خاص در تحقق حقوق مخت ِ خود با مشوکش مواجوه باشوید و الز
شود فرصت برداشتن این موامع بوه آن هوا داده شوود توا موابرابری ذاتوی موجوود بوین برخوی از
شهرومدان با دی ران برداشته شود؛ برای ملال در موادۀ  96تبعوی ،ملبوت بوه مفوع ایلوارگران
 .1کمیتۀ حقوق بشر در قضیۀ » »Ivan Kitok v. Swedenمقرر داشت هی امی که فعالیت اقتدادی بخش ضروری
فرهیگ جامعۀ اقلیت باشد ،این موضور تحت حمایت میلاق خواهد بود.

U.N. Hum. Rts. C’tee, Kitok v. Sweden, U.N. Doc. CCPR/C/33/D/197/1985 (Aug. 10, 1988).
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صورت گرفته است .این رویکرد حمایتی در میشور اساساً به رسمیت شیاخته شده ،ولوی دربوارۀ
اقلیتها تدریح مشده است .لذا در خدوص این تعهد ایجابی و رعایوت تبعوی ،ملبوت بوه مفوع
اقلیتها ،میشور با استامداردهای اعالمیه فاصله دارد.

 .3 .2تعهد بر یاددهی و آموزش زبان مادری
در دمیای امروزی زبان یکی از ممودهای تیور فرهی ی شمرده میشود و هر زبوان مویعکسکییودۀ
یک م اه جهامی و فرهیگ بیهمتاست .1در چارچوب اقدامات ایجابی دولتها و در راستای حفظ و
توسعۀ فرهیگ اقلیتها الز است که امکامات آموزشی برای تدریس زبان اقلیتهوا ایجواد شوود .از
تفسیر عا مادۀ  61کمیتۀ حقوق بشر میتوان چیین تعهودی را بورای دولوتهوا اسوتخراج مموود
(عزیزی ،1996 ،ص .)961حق بر تحدیش به زبان مادری یوا زبوان بوومی از سووی چیودین سوید
بینالمللی 6شیاسایی شده است .در زمییۀ تحدیش به زبان مادری برابور توصویۀ یومسوکو در موورد
وضعیت معلمان ( ،9) 1922بر برماموه ریوزی تحدویلی در سویین پوایین و آمووزش تعوداد مکفوی
معلمان مجرب و شایسته در کشور ذیربط که با زمدگی مردمان خود آشیا و قادر بوه آمووزش بوه
زبان مادری هستید ،تأکید زیادی شده است .کمیتۀ حقوق اقتدادی ،اجتماعی و فرهی ی سوازمان
ملش متحد میز بر لزو تحدیش دوزبامه و چیدفرهی ی تدریح کرده است.
برابر بید  9مادۀ  6اعالمیه ،کشورها میبایست «در حد امکان» تدابیر میاسبی درم ر ب یرمد
تا اشخاص متعلق به اقلیتها فرصت کافی برای یادگیری زبان مادری خود و یوا آمووزش بوه آن
زبان را دارا شومد .بیابراین ،آموزش زبان مادری برای کودکان اقلیتها در مداری ابتودایی یکوی
از راههای توسوعۀ دسترسوی بوه آمووزش و افوزایش حضوور اقلیوتهوا در موداری راهیموایی و
دبیرستان است .البته این حق به کلمۀ «هر زمان امکان داشت» محودود مویشوود .ایون بوه آن
معیی است که ممکن است دولتها برخی مواقع اجرای این تعهد را غیرممکن بدامید ،بهویژه در
مواقعی که تعداد اقلیتها در کشور بسیار محدود بوده یا در سراسر کشور پراکیده امد و یا میوابع
1. UNESCO's work on endangered languages, available at: http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=29863&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

برابر آمار یومسکو ،در حال حاضر  2000زبان زمده وجود دارد که بسیاری از آنها دارای گویشهای متعددی
هستید .یک سو از این زبانها در میطقۀ اطراف اقیاموی آرا تکل میشومد که متشکش از حدود  1600زبان
گروه استرامزی و  100زبان پاپوایی است.
 .6مقررات مرتبط با تحدیش به زبان مادری در چیدین کیوامسیون بینالمللی لحاظ شده است که از جملۀ آنها
میتوان به کیوامسیون مردمان قبیلهای و بومی ( ،) 1919کیوامسیون حقوق کودک ( ) 1919و کیوامسیون
بینالمللی در مورد حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خاموادۀ آنها ( ) 1990اشاره کرد.
at:

available

(1966),

Teachers

of

UNESCO’s Recommendation on the Status
www.unesco.org/education/pdf/TEACHE_E.PDF
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مالی و امسامی کافی در این خدوص وجود مدارد .1برابر بید  6موادۀ  6اعالمیوه« :کشوورها بایود
هرجا میاسا بود ،در زمییه آموزش تدابیری به عمش آورمد تا آگاهی از تاریخ ،سویتهوا ،زبوان و
فرهیگ اقلیتهای موجود در داخش سرزمین خود را تشویق کیید .اشخاص متعلق به اقلیوت هوا
باید فرصتهای کافی برای شیاخت و کسا آگاهی از جامعه بوه صوورت یوک مجموعوه داشوته
باشید» .این بید مه است به این دلیش که تاریخ و فرهیگ اقلیتها اغلا مورد غفلت یا کتموان
قرار میگیرد .این کتمان میتوامد به تبعوی ،و برخوی مواقوع بی اموههراسوی ،مفورتپراکیوی و
خشومت میجر شود .لذا فرهیگ و تاریخ اقلیتها باید در میابع درسی مداری موورد توجوه قورار
گیرد و برمامۀ درسی مرتبط با اقلیتها با مشورتِ اقلیتها توسوعه یابود .6بوهموجوا ایون بیود،
میتوان از روش های آموزشی غیررسمی میز برای آشیاسازی اقلیوتهوا و سوایرین از فرهیوگ و
تاریخ اقلیتها استفاده کرد .ترویج خودآگاهی اقلیتها و تشویق به یادگیری آن یک مکتوۀ مهو
فلسفی است ) ،(Kovačević, 2011, p.5زیرا تازمامی که اقلیتها از فرهیگ و هویت خود اطالر
مداشته باشید ،سایر حقوق خود را میز مخواهید شیاخت.
مادۀ  101میشور در یک عبارتپردازی مختدر بیوان مویدارد شوهرومدان از حوق یوادگیری و
استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارمد .تفاوت مه رویکرد اعالمیوه و میشوور در
این است که مخست ،اعالمیه بر متعهد بودن دولت در آموزش زبان مادری تأکید دارد ،درحالی کوه
میشور صرفاً آن را حق شهرومد دامسته است و بر تعهد دولت در ایون زمییوه تأکیودی مودارد .دو
اییکه اعالمیه م اهی فراتر از صرف آموزش زبان مادری به اقلیتها را مد م ور دارد ،بوهطووری کوه
شامش آشیایی با تاریخ ،فرهیگ و سیت اقلیتها میز میشود و این درحالی است که میشور چیوین
رویکردی مدارد .سو  ،مهتیها دولت بایستی زمییۀ خودآگاهی اقلیتهوا از تواریخ و فرهیوگ و زبوان
خودشان را فراه سازد ،بلکه باید در سوطح عموو جامعوه ،آشویایی هم وان بوا فرهیوگ و زبوان
اقلیتهای موجود در جامعه را تشویق مماید .بیابراین ،بوهم ور مویرسود ،میشوور حواوی حمایوت
کمتری از اقلیتها به مسبت اعالمیه در زمییۀ آموزش زبان و فرهیگ اقلیتها است.

 .1در طول دو دهۀ گذشته اتیوپی سیاست آموزش خود را تغییر داده و در مداری ابتدایی با وجود میابع مسبت ًا
محدود اجازۀ استفاده از زبان مادری را داده است .دامش آموزان ابتدای ی اکیون آموزش را ه به زبان مادری و
ه به زبان ام لیسی بسته به میطقۀ سکومت دریافت میکیید.
 .6اتحادیۀ اروپا و میز شورای اروپا مسائش مربو به حقوق زبامی را در درجۀ اول به خود کشورهای عضو محول
ممودهامد ،ولی بااینحال ،دو سید مه در اروپا میعقد شده است که عبارتامد از کیوامسیون چارچوب حمایت
از اقلیتهای ملی ( ) 1991و میشور اروپایی زبانهای میطقهای یا اقلیت (.) 1996
See: Stella Burch Elias, Regional Minorities, Immigrants, and Migrants: The Reframing of Minority
Language Rights in Europe, Berkeley Journal of International Law, vol. 28, no. 1, 2010, p.262, 270271.
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نتیجه
اقلیتها بهواسطۀ ویژگیهای خاص خود از اکلریت جامعه متمایز بووده و ایون حوس در وجوود
آن ها شکش گرفته است که به صورت پایدار ویژگیهای هویتی خود را به صورت جمعوی حفوظ
مموده ،ابراز ممایید .دولتها با درک چیین وضعیتی بایستی با استفاده از ظرفیتهوای اقلیوتهوا
در راستای توسعۀ میافع ملی ،هویت آنها را بهرسمیت شویاخته ،حقووق متیاسوا بوا وضوعیت
آنها را تأمین و تضمین کیید .ازاینرو در م ا های حقوقی ملی و بوینالمللوی گوا هوایی بورای
شیاسایی و تضمین حقوق اقلیتها برداشته میشود .در م ا حقوقی ملی اصوالً قامون اساسی و
در م ا حقوقی بینالمللی معاهدات الزا آور بینالمللی بایستی حاوی مقررات حمایت از حقووق
اقلیتها باشید .اما به دلیش بحثهای حاکمیت ملی ،موامع و چالشهوای اساسوی در حمایوت از
حقوووق اقلیووتهووا در قالووا اسوویاد الووزا آور وجووود دارد و بووه ایوون دلیووش ،اسوویاد غیوورالووزا آور
تکامشیافته ترین اسیاد در حمایت از حقوق اقلیتها میتوامد باشد .این اسیاد با وجود توصویهای
بودن ،برمامۀ راه و اصول راهیمای حقوق اقلیتها را در هر دو م ا حقوقی ترسی میکیید.
دو سووید مه و اعالمیووۀ حقوووق اقلیووتهووا ( ) 1996و میشووور حقوووق شووهرومدی () 1991
تکامشیافتهترین اسیاد بینالمللی و ملی در حمایت از حقوق اقلیتها شمرده میشومد .ایون اسویاد
حاوی حقوقی برای اقلیتها هستید که در م ا حقوقی متیاظر خود بیسابقه یا ک سابقه بودهامود.
مقایسۀ تطبیقی این اسیاد مشان میدهد که با وجود تعریف مشدن مفهو اقلیوت در هور دو سوید،
به لحاظ شیاسایی مدادیق اقلیتها در قالا گروههای قومی ،مذهبی و زبامی ،قرابت بسویاری بوین
هر دو وجود دارد .همویین علیرغ برخی تفواوتهوای امودک میوان دو سوید ،هو پوشوامی قابوش
توجهی در شیاسایی حقوق متعلق به اقلیتها ملش حق مشارکت ،حوق تشوکیش امجمونهوا ،حوق
برخورداری از تیور فرهی ی در هر دو موجود است .اما در زمییۀ تعهودات دولوتهوا در حمایوت از
حقوق اقلیتها تفاوت میان دو سید قابش توجه بهم ر میرسود .بوا وجوود شیاسوایی صوریح اصوش
ممیوعیت تبعی ،در هر دو سید ،میشور در تحمیش تعهدات ایجابی برای دولتها بهویژه در زمییۀ
حمایت از بقای اقلیتها ،ترویج و تشویق فرهیگ و سین اقلیتها ،تبعی ،ملبت به مفع اقلیتهوا و
در زمییۀ تعهد سلبی عد ایجاد محدودیت یا ممیوعیت برای افراد متعلق به گروههای اقلیت فراتور
از میشور است .البته در میشور میز ممیوعیت مفرتپراکیی در جامعوه علیوه گوروههوای اجتمواعی
ازجمله اقلیتها برجستهترین مکتۀ آن در مقایسه با اعالمیه است.
با توجه به موارد یادشده ،در مجمور رویکرد کلی میشور به حقووق اقلیوتهوا ملبوت بووده،
ه راستا با معیارهای بینالمللی است .مفاد میشور اگرچه عمدتاً بازگویی و تأکید دوباره بر مفواد
فدش  9قامون اساسی با عیوان «حقوق ملوت» اسوت ،ولوی مکوات ملبوت و مطلووبی در زمییوۀ
حمایت از اقلیتها دارد .ازاین رو ،مفس تهیۀ میشور میتوامد به آشیایی هرچه بیشتر شوهرومدان
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ازجمله اقلیتها به حقوق خود بییجامد ،و در قالا اصش خودهویوتسوازی ،آگواهی بیشوتری از
حقوق خود و تعهدات دولت در زمییۀ حمایت از حقوق اقلیتها برای آنها بههمراه داشته باشد.
البته مبود مکامیز ضمامت اجرای قوی چالش اساسی برای تحقق آرمانهای حقووق شوهرومدی
اقلیتها است و ایجاد یک جامعۀ مودمی قووی در سوطح ملوی و در سوطح اقلیوتهوا مویتوامود
زمییهساز تحقق هرچه بیشتر حقوق شهرومدی آنها باشد.
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