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Abstract: 
Representation is a fundamental right that represents the right to 

sovereignty and is regarded as an indispensable phenomenon from people so 
that all parts of the population including minority and majority can choose 
representatives to determine their own interests. Ensuring the fundamental 
rights of minorities requires recognition of their effective representation in a 
genuine and effective representation system. A desirable representation 
system must actually be able to reflect the political will of the minority along 
with the majority of the people; otherwise, the right to sovereignty of the 
people in determining their own destiny lacks an effective guarantee. One of 
the characteristics of a right-based and democratic state in the modern state 
has been the issue of the rights of minorities and securing and ensuring their 
rights in various fields in a maximum level which would only be achieved 
through the recognition of the right of representation for minorities. Despite 
the importance of this fundamental right, international instruments have paid 
attention to it in a highly restricted way that the democratic concept of 
representation is not defined and prescribed decisively in the most 
significant international instruments including 1966 Covenants. In the 
Islamic Republic of Iran, minorities are considered citizens of the Islamic 
society, which assigns them the same political status as of the majority of the 
society and therefore, similar to other citizens, the right to represent of 
minorities –which is based on right to self-determination and right to 
equality- has been emphasized and guaranteed in Principle 64 of the 
Constitution. The Islamic Republic of Iran's Constitution's approach toward 
minorities, with the belief in common human value and dignity and inviting 
convergence of followers of different religions around the commonalities, 
has provided a logical and reasonable model for coexistence and interaction 
between the minority and the majority. 
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 المللی و حقوق اساسی جمهوری اسالمی اریانسناد بیناه رد احق نمایندگی اقلیت 
 1داود محبی

 2آبادینجفاعظم طالب

 چکیده
ای گر حق حاکمیت است و به عنوان پدیدهنمایندگی حقی است بنیادین که تجلی
 -و اکثریت اقلیت -شود تا همه اقشار مردمغیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته می

سی افع خویش، نمایندگانی را انتخاب کنند. تضمین حقوق اسابتوانند برای تعیین من
ها، مستلزم به رسمیت شناختن حق نمایندگی مؤثر ایشان در یک نظام نمایندگی اقلیت

ی هواقعی وکارآمد است. یک نظام نمایندگی مطلوب باید عماًل قادر به انعکاس اراد
 ورت، حق حاکمیت مردم درسیاسی اقلیت در کنار اکثریت مردم باشد و در غیراین ص

-های دولت حقتعیین سرنوشت خویش فاقد ضمانت اجرای مؤثر است. از شاخصه

ها و به نوعی تأمین و تضمین ساالر در دولت مدرن، مسأله حقوق اقلیتبنیاد و مردم
های گوناگون بوده است که این مهم، تنها از طریق ها در عرصهحداکثری حقوق آن

رغم اهمیت این حق ها حاصل خواهد شد. علیگی برای اقلیتشناسایی حق نمایند
 اند. به طوری کهالمللی به طرز بسیار محدودی به آن توجه نمودهبنیادین، اسناد بی

(، با 1966المللی از جمله میثاقین )ترین اسناد بینمفهوم دموکراسی نمایندگی در مهم
ها، ی اسالمی ایران، اقلیتقاطعیت تعریف و تجویز نشده است. در نظام جمهور

روند که این مسأله جایگاه سیاسی یکسانی با ی اسالمی به شمار میشهروند جامعه
که مبتنی -ها دهد و لذا حق نمایندگی برای اقلیتها اختصاص میاکثریت جامعه به آن

هروندان، در اصل شهمچون سایر  -باشدبر حق تعیین سرنوشت و حق برابری می
 ( مورد تأکید و تضمین قرار گرفته است. رویکرد قانون اساسی جمهوریق. ا.  64)

عوت ها، با اعتقاد به اشتراک در ارزش و کرامت انسانی و نیز داسالمی ایران به اقلیت
به همگرایی پیروان ادیان مختلف حول مشترکات، الگویی منطقی و معقول را برای 

 .ه داده استو اکثریت ارائ همزیستی و تعامل میان اقلیت
 

 .المللی، حقوق اساسی ایراناقلیت، نمایندگی، انتخابات،  اسناد بینواژگان کلیدی: 
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 مقدمهمقدمه

المللی و یکی ها از مسائل و موضوعات اساسی جامعه بینها و حقوق مرتبط به آناقلیت

 های منحصررغم ویژگیها علیهای مهم در گفتمان عدالت حقوقی است. اقلیتاز دغدغه

به فردی که دارند )زبانی، دینی، نژادی و...( جزئی از ملت یک جامعه سیاسی به شمار 

روند که عالوه بر دارا بودن حقوق ویژه خود، باید از سایر حقوق بنیادین نیز برخوردار می

ها، بستگی به رعایت و تضمین این حقوق باشند. چه اینکه میزان دموکراتیک بودن دولت

تواند ترین حقوق بنیادین، حق نمایندگی )حق انتخاب شدن( است که میمدارد. یکی از مه

ها به بر سرنوشت خویش باشد. اقلیت -اقلیت و اکثریت -ساز حاکمیت مؤثر مردمزمینه

عنوان اعضای یک جامعه سیاسی، باید بتوانند همانند سایرین )اکثریت( از مشارکت فعال 

. تضمین این حق بنیادین، در یک جامعه، در تعیین سرنوشت خویش برخوردار باشند

مستلزم وجود مبانی و اصول و ساختارهای دموکراتیک است. دموکراسی بر رعایت 

ها و گیریها در عرصه تصمیمکورکورانه اراده اکثریت بدون توجه به حق مشارکت اقلیت

کنار های سیاسی و... مبتنی نیست. در یک جامعه دموکراتیک، دولت باید در فعالیت

نیز تشکیل گردد. این رضایت  تحصیل رضایت اکثریت جامعه، بر مبنای رضایت اقلیت

گردد. حق مبنای مشروعیت یک دولت است که جز از طریق نظام نمایندگی میسر نمی

ها که خود مبتنی بر  حقوق بنیادینی چون حق بر تعیین سرنوشت و حق نمایندگی اقلیت

ها گیریمومی و سیاسی مؤثر ایشان در عرصه تصمیمبرابری است، از طریق مشارکت ع

آید. چه اینکه مشارکت سیاسی فعال و مؤثر، زمینه برخورداری هرچه بیشتر از فراهم می

آورد. بنابراین در این راستا و به لحاظ اهمیت ها را نیز به وجود میسایر حقوق و آزادی

لیلی به بررسی این حق که به نوعی تح-بنیادین حق نمایندگی، با استفاده از روش توصیفی

ها و پایه و اساس بهره مندی آنان ازسایر بارزترین نمود مشارکت عمومی و سیاسی اقلیت

اصلی هستیم که آیا حق نمایندگی پردازیم و به دنبال پاسخ به این پرسشحقوق است، می
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 وق اساسی جمهوری المللی و نظام حقها به عنوان یک حق بنیادین در نظام حقوق بیناقلیت

اسالمی ایران به رسمیت شناخته شده است؟ در رابطه با پیشینه ی تحقیق شایان ذکر است 

که در مورد حقوق اقلیتها در نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق اساسی ایران مقاالت 

چندی نگارش شده است. از جمله می توان به این موارد اشاره نمود: حقوق بین الملل و 

اقلیتها، با تکیه بر اقلیت های مسلمان، نوشته ی سید مصطفی میرمحمدی؛ حقوق حقوق 

اقلیتها در قانون اساسی، نوشته خیراهلل پروین و سیما سپهری فر؛ تبعیض مثبت در اسالم و 

حقوق اقلیتهای دینی در حکومت اسالمی، نوشته ی محمد جواد جاوید و... اما نگارندگان 

به حق انتخاب شدن یا حق نمایندگی اقلیتها در اسناد بین المللی در این مقاله بطور مشخص 

 و حقوق اساسی ایران پرداخته اند.

ای هرچند نمایندگی، هم از طریق نهادهای رسمی )مجلس( و هم از طریق نهاده

 حقوقی مستقر -ها، احزاب و ...( حایز اهمیت است و بر قدرت سیاسیغیررسمی )انجمن

 ندگی حاصل ازما منظور از نمایندگی در پژوهش حاضر، نمایباشد، اتأثیرگذار می

 باشد.انتخابات می

 

 مفاهیم .1

 مفهوم اقلیت .1-1

گروهی از افراد »و در اصطالح؛« ترقسمت کم»، «کم بودن»اقلیت در لغت؛ به معنای 

باشد که از لحاظ دین، مذهب یا نژاد از اکثریت متمایز باشند. یک کشور یا یک شهر می

الملل های بحث برانگیز در حقوق بین( در واقع مفهوم اقلیت از واژه180: 1386ین، )مع

ها و برقراری نظام حقوقی المللی در حمایت از اقلیتهای بیناست که به رغم پیشرفت

آوری وجود ندارد که مورد توافق تمام اندیشمندان ها هنوز تعریف واحد و الزامخاص آن

( زیرا تاکنون وفاق عام بر سر 225: 1396باشد. )فضائلی و کرمی، المللی و نهادهای بین

( 61: 1374هایی که باید در این فرضیه گنجانده شود، حاصل نشده است. )ذوالعین، گروه
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 1المللی حقوق مدنی و سیاسیاین در حالی است که در اسناد مختلفی همچون میثاق بین ،

، منشور 2ومی یا ملی، مذهبی و زبانی ملل متحدهای قاعالمیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت

، 4های ملی، کنوانسیون چارچوب حمایت از اقلیت3های محلی یا اقلیتاروپایی زبان

و ... بدون تعریف اقلیت، به طور  5های بنیادینکنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی

 ها پرداخته شده است.خاص به حقوق اقلیت

توان گفت ای که از مفهوم اقلیت به عمل آمده، میش پراکندهدر بین تعاریف کم و بی

ترین ها، معروفتعریف فرانسیسکو کاپوتورتی، مخبر اسبق سازمان ملل در امور اقلیت

اقلیت گروهی است که از لحاظ عددی و در مقایسه با » تعریف ارائه شده از اقلیت است:

ها در جامعه پایین و میزان نفوذ آندهد کل جمعیت یک جامعه، رقم نازلی را تشکیل می

اند که با بقیه های زبانی، مذهبی و قومیاست، اعضای آن دارای یک دسته از ویژگی

جمعیت تفاوت دارند. همچنین برای حفظ فرهنگ، سنن، مذهب و زبانشان حس همبستگی 

ی مبنایی از (  ملهم از این تعریف که به منزله تعریفCapotorti, 1985: 385بسیاری دارند. )

توان تعریف ذیل را از مفهوم اقلیت در نظام سوی علمای حقوق پذیرفته شده است، می

تر شود که جمعیتی کماقلیت به گروهی از افراد گفته می» الملل کنونی ارائه داد:حقوق بین

از بقیه مردم کشور داشته و در حاکمیت حضوری مؤثر ندارند. اعضای این گروه از 

متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی برخوردارند و برای حفظ آن خصایص، های ویژگی

های اقلیت برحسب سکونت، مجتمع یا پراکنده، تعبه یا احساس همبستگی دارند. گروه

های مندرج در نظام حقوق بیگانه بودن و تقدم و تأخر سکونتشان در کشور، از حمایت

توان گفت اصطالح از طرف دیگر می (136: 1394)عزیزی، « شوندها برخوردار میاقلیت

هایی که رود؛ بلکه به گروهاقلیت تنها و لزوماً برای گروهی با جمعیت اقل به کار نمی

                                 
1 . International Covenant on Civil and Political Rights. 
2 . Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities. 
3 . European Charter for Reginal or Minority Languages. 
4 . Frame Work Convention for the Protection of National Minorities. 
5 . European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. 
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 گیرد. دارای جمعیت کثیر و لیکن در شرایط نامساعدی هستند، نیز مورد استفاده قرار می

(Kempin Reuter, 2008- 2009: 202) 

 مفهوم نمایندگی .2-1

خودآیینی و خودحاکمیتی در هر جامعه مستلزم وجود ساختارهای تضمین اصل 

حقوقی مناسب است. کارآمدی و یا نقص عملکرد قوا، ارتباط مستقیمی با  -سیاسی

: 1395حقوقی و اصول بنیادین یک نظام سیاسی دارد. )دبیرنیا)الف(،  -ساختارهای سیاسی

جتماع بر مبنای و ساختارهای ( تضمین حقوق اساسی مستلزم توافق گسترده اعضاء ا122

تواند اصول و قدرت سیاسی است و در این میان قانون اساسی تنها به عنوان یک ابزار می

مشترکات مبتنی بر توافق اجتماعی را منعکس نماید. قانون اساسی دموکراتیک لزوماً به 

اساسی شود؛ از یک سو ممکن است قانون معنای استقرار یک نظام دموکراتیک تلقی نمی

در یک فرآیند دموکراتیک تأسیس شده باشد اما نظام سیاسی فاقد ساختارهای سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی الزم جهت استقرار دموکراسی باشد. از سوی دیگر 

تواند نظام سیاسی ها میهایی برخوردار است که فقدان هر یک از آندموکراسی از ویژگی

( از یک سو تشکیل 123: 1395یک تبدیل کند. )دبیرنیا)الف(، را به یک نظام غیردموکرات

های سیاسی متمایز هایی است که آن را از سایر نظامنظام دموکراتیک مستلزم وجود ویژگی

، «مسئولیت و پاسخگویی»، «برابری»، «رقابت»، «مشارکت»، »حاکمیت قانون»نماید؛ می

های سیاسی، مدنی، تأمین حقوق و آزادی» ،«تأمین نیازها،مطالبات و انتظارات شهروندان»

 Magen,. And« )اداره نظام با توافق عمومی»و « اجتماعی و اقتصادی همه شهروندان

Morlino, 2009: 7 از سوی دیگر، نظام دموکراتیک در عصر حاضر لزوماً در چهارچوب )

دگی اعمال شود یک نظام نمایندگی قابل استقرار است؛ دموکراسی باید از طریق نظام نماین

شود تا همه اقشار ای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته و حق حاکمیت به عنوان پدیده

 :Hobson. 2008مردم برای تعیین منافع مشترک خویش نمایندگانی را انتخاب کنند. )

( نمایندگی، قدرتی مشروع است که منحصرًا و تماماً از فرآیند یک نظام 454 -453

( باور رایج در 156: 1386دهد. )الگلین، شود و به حیات خود ادامه میولید مینمایندگی ت

مورد مشروعیت این است که دولت باید بر مبنای رضایت تمامی فرمانبران اعم از اقلیت و 
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 ( .اکثریت تشکیل و استمرار یابدNasstorm. 2007: 626 بنابراین ضرورت دارد عنصر )

مایندگی باز تولید شود و ساختارها به نحوی طراحی گردد مشروعیت دائماً در یک نظام ن

های مختلف حیات نظام سیاسی تأمین نمایند. حقیقت این تا رضایت مردم را در فرآیند

دهند و به را تشکیل می« ملت»است اشخاص در سرزمین خود، یک مردم سیاسی به نام 

( پذیرش مفهوم Levy, 2009: 210گیرد. )دنبال آن مبانی هر حکومتی از ملت، نشأت می

مجموعه نظام »و « ملت به عنوان اصیل»نمایندگی به این معناست که تفکیک دقیقی میان 

صورت پذیرفته است. بدیهی است حاکمیت مردم از « حقوقی به عنوان نماینده -سیاسی

شود. با تفکیک ناشی می  -اعم از اقلیت و اکثریت –یک اراده سیاسی متحد به نام ملت 

زبور نظام نمایندگی باید عمالً قادر به انعکاس اراده سیاسی  همه اقشار مردم باشد و م

( 120: 1395تواند در هیچ مرحله به اتکای خویش رفتار کند. )دبیرنیا)ب(، حکومت نمی

اقلیت و  -برهمین اساس حاکمیت واقعی مردم زمانی محقق خواهد شد که هر فرد

قدرت سیاسی تلقی شود و آن را بدین منظور به کار گیرد  به عنوان بخشی از منبع -اکثریت

تا نظارت نمایند که حکومت مطابق اصل حاکمیت قانون، چه میزان آزادی و برابری را به 

طور واقعی تضمین کرده است. در این دموکراسی، ملت به طور مؤثر بر کیفیت تأثیر قوانین 

 ,Morlinoکند. )نتخابی نظارت میدر جامعه و میزان مسئولیت و پاسخگوئی مقامات ا

( بدیهی است یک جامعه با ثبات قادر است تا عالوه بر نهادهای 2007:2

رسمی)نمایندگان(، از طریق نهادهای غیر رسمی) اجتماعات مدنی و سیاسی مثل احزاب، 

ها و ...(  به صورت قدرتمند و خودمختار، زمینه یک بازبینی انتقادی را بر ها، تشکلانجمن

رفتار نمایندگان سیاسی فراهم نماید. این اقدام به تحقق تعهدات و پاسخگویی نمایندگان 

( O’ Flynn, 2006: 149- 150در مقابل کثرت و تنوع افکار عمومی منجر خواهد شد. )

«  حاکمیت مؤثر و مستمر»بنابراین تضمین حقوق بنیادین مردم مستلزم ساختارهایی است که 

حقق نماید. نظام نمایندگی باید در مفهوم واقعی و عملی قادر به همه اقشار مردم را م

صورت حق  باشد و در غیراین  -اقلیت و اکثریت –انعکاس اراده سیاسی همه اقشار مردم 

(  با توجه 127: 1395تعیین سرنوشت مردم فاقد ضمانت اجرای مؤثر است. )دبیرنیا )الف(، 

ها، تنها به بررسی حق نمایندگی قوق متعلق به اقلیتبه این مهم ، در این پژوهش  از میان ح
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  حق انتخاب شدن( که بارزترین نمود مشارکت سیاسی و از جمله مهمترین حقوق سیاسی(

 شود.اقلیت ها است پرداخته می

 

 المللیها در اسناد بینمنابع نمایندگی اقلیت .2

اعالمیه »پردازد،ها مییتنحصراً به حقوق اقلترین سندی که مالملل کاملدر حقوق بین

ه در مجمع است ک« 1992 -های ملی یا قومی، دینی و زبانیحقوق اشخاص متعلق به اقلیت

ایت از ر حمبعمومی ملل متحد به اتفاق آراء به تصویب رسیده است. این اعالمیه عالوه 

کلف م وها و تأکید بر برابری و عدم تبعیض میان اعضای جامعه موجودیت و هویت اقلیت

ر قی که دها، حنمودن دولت به اتخاذ تدابیری در این رابطه، جهت تضمین نمایندگی اقلیت

در  ها، به طور قطعی واین اعالمیه اعمال شده است، حق سهیم بودن اقلیت 2ماده  3بند 

شود کنند مربوط میهایی است که به آنان یا به مناطقی که در آن زندگی میگیریتصمیم

ه هدف ای مطرح گردد، باید محقق شود؛ کر در سطح ملی، چه در سطح منطقهو چه این ام

ای یا ملی است. حق نوین ها در سطح منطقهاز این ماده تحکیم حس همبستگی اقلیت

 بلی است،قها اعطا شده است و به نوعی دنباله حق دیگری که توسط این اعالمیه به اقلیت

ه (. به کمک این ماد2ماده  4باشد )بند میهای خاص خود حق تشکیل و اداره انجمن

هایی خاص به جهت نمایندگی تشکیل دهند که این توانند سازمانهای اقلیتی میگروه

ه ها به عنوان یک گرواقدام، گاهی حائز اهمیت در جهت شناسایی شخصیت حقوقی آن

 1992بق اعالمیه ها بر طها عمدتاً پیرامون اجرای حقوق آنخواهد بود. فعالیت این انجمن

ها در زندگی ها و فراهم ساختن شرکت مستقیم آنخواهد بود؛ یعنی حفظ حقوق اقلیت

-455: 1374باشد. )ذوالعین، هایی است که به آنان مربوط میگیریجامعه و در تصمیم

454) 

ها که در ها طی گردهمایی کارشناسان اقلیتعالوه بر اعالمیه مذکور، مسأله اقلیت

در ژنو تشکیل شد، مورد بحث و  1991کنوانسیون امنیت و همکاری اروپا در  چهارچوب

بررسی قرار گرفت. در قسمت چهارم گزارش مزبور به حق نمایندگی اشاره شده است. در 

کننده که های قانون اساسی کشورهای شرکترغم تنوع نظامعلی»خوانیم:این قسمت می
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 ها به نتایج مطلوبی که صبغه دموکراتیک آنکرد، اقتباس یک رویه واحد را مشکل می

 دارند، رسیدند. این نتایج عبارتنداز:

 گیری و مشورتیی تصمیمها در نهادهاندگان اقلیتحضور نمای -

 لیت هایجاد نهادهای انتخاباتی و مجامع خاص برای رتق و فتق امور مربوط به اقا -

که  جاد خودمختاری سرزمینیخودمختار و محلی و همچنین ای ایجاد مراکز اداری -

 ایورهگذاری، مشورتی و اجرایی است در قالب انتخابات آزاد و دشامل نهادهای قانون

و  مکان خودگردانی شخصی و یا اداری در جاهایی که خودمختاری سرزمینی الزما -

 (120: 1380امیدی، «)مقدر نیست.

ک یدن( تنها در تخاب شها )حق انهمانطور که مالحظه گردید حق نمایندگی اقلیت

ته سیون منطقه ای مورد توجه قرار گرفو یک کنوان  -ر غیر مستقیمآن هم به طو -اعالمیه 

ثاقین المللی مهم از جمله میاست. بنابراین مفهوم دموکراسی نمایندگی در متون بین

ن ی بیالمللی همگترین اسناد بین(، با قاطعیت تعریف و تجویز نشده؛ به طوریکه مهم1966)

ائل ها از سوی دیگر، تفاوت آشکاری قحق تعیین سرنوشت از یک سو و حمایت ازاقلیت

اند. ها از تدوین اسنادی که بین این دو پیوند قائل باشد، دوری گزیدهاند. لذا، دولتشده

(Cassese,1995: 346-348این در حالی ) ها، است که تقویت حقوق مشارکتی اقلیت

های با اعمال تبعیض مثبت و اعطای میزانی از گیریدر فرآیند تصمیمها جبران نابرابری

ن حق آها و به تبع خودمختاری به آنها، موجب تضمین و تحقق حق تعیین سرنوشت اقلیت

شود. )اخوان، گردد و بدین ترتیب ثبات و امنیت کشورها بهتر تأمین میها مینمایندگی آن

1395 :51). 

 

 هایتاقل یندگیحق نما مبانی .3

و  یخود مبتن،  هاستیتاقلسیاسی متعلق به حقوق  ینتراز مهمکه  یندگینما حق

 ) یرحق براب،  (مشارکت عامه)سرنوشت  یینحق تع یادینی چونبن وقحق از برگرفته

 :پردازیمیم هابه شرح آن یرکه در ز یض( و تبعیض مثبت می باشدتبععدم
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 1-3. سرنوشت و مشارکت عامه یینتع حق 

چندان از معنا و  «یخود خواستگ»حق یاسرنوشت  کنندگییینانسان بر تع قح

هر  رسدیاست که به نظر م یزلبر یتو اکثر یتشهروندان اعم از اقل« حق مشارکت»مفهوم

 یچنانچه معنا روینکرد. از ا یلبتوان تحل یرمشارکت را از آن مس یرامونپ یپرسش

خواست  یدنشهروندان و به حداکثر رسان عفرا از حد حفاظت از منا یحکومت دموکراس

آنگاه  یم،مرتبط بدان هاگیرییمسرنوشت افراد در تصم یینو به حق تع یمآنان فراتر ببر

 هایگیرییمکه بتوانند فعاالنه در تصم کنندیبرخود حکومت م یگفت مردم زمان توانیم

 یا،ن.)قربانستا یخداداد ییتوانا ینمنشأ ا .مؤثر بر سرنوشت خود مشارکت کنند

است تا در  یتو اقل یتاکثر -متعلق به همه مردم جامه یادین،حق بن ینا ین( بنابرا127:1392

حق  یزو ن یردمورد استفاده قرار گ المللیینب یطشرا یینبه استقالل و تع یدنرس یراستا

شکل  یینتع یدولت است تا برا یکدر درون  -اقلیت و اکثریت -مستقر یتمتعلق به جمع

 ,Smith, R.K.M.)یردحکومت و مشارکت مردم در اداره امور کشور مورد استفاده قرار گ

انسان است و  یخودمختار یژگیاز و یفرد ناش گیرییمسو حق خود تصم یک( از 2010

خود  یدر امور زندگ گیرییمالزم در تصم ییفرد آزاد است که از توانا اساسینبر هم

 این (mclean,2010:214). برخوردار باشد یشنظر خومورد یهابراساس ارزش

حفظ و استمرار شأن  یگرد یسو . ازانسان دارد  یدر شأن و کرامت ذات یشهر ی،مختارخود

. فرد است یتیانسان و اصل خود حاکم یآزاد ییانسان مستلزم شناسا یو کرامت ذات

(Griffin , 2008:153) ارتباط با حق  طور آشکار ازبه یکدموکرات یتمشروع یبترت بدین

 یکدر مورد  یکدموکرات گیرییمتصم یکهبه نحو شودیم یناش یفرد یخودمختار

 ,Altmansاست.) یفرد یحق خودمختار ییآن منوط به شناسا یتو مشروع ینموضوع مع

&welman, 2009:16) نامحدود  یاست که اوالً انسان از آزاد ینقابل توجه ا نکته

به  یآزاد یش،مردم به سرنوشت خو یتحاکم یینتع یستادر را یاًثان و یستبرخوردار ن

اساس،  یناستثناست. برا یکتنها  یتو محدود شودیاصل در نظر گرفته م یکعنوان 

انسان در  شناسییتو مسئول یخودمختار یار،عمل، اخت یآزاد یسرنوشت به معنا یینتعحق

 یعی وطب جمله حقوقاز   این حق،است.  یشسرنوشت خو یفکوکم یینتع
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 بدون  کهاست  یحقوق بشر یرسایفاست که به نوعی می توان گفت سنگ بنای االستواجب

از محتوا  یو خال معنایها، بحق یرانسان، سخن گفتن از سا یشناختن آن برا یتبه رسم

سرنوشت و  ییناز جمله تع -یکه حقوق اساس یطیشرا ( در46 :1391ی،)هکشودیم

 یانو دغدغه موردتوجه قرار نگرفته باشد و در روابط م حق یکبه عنوان  -مشارکت عامه

حقوق  ینقادر به تضم یتنها نظام حقوقنشده باشد، نه یلفرهنگ تبد یکمردم و دولت به 

از موانع مهم در مقابل  یکیبه  ابرخوردار است ت یتظرف یننخواهد بود بلکه از ا یادینبن

سرنوشت و مشارکت  یینحق تع -اصل نیا ین،شود. بنابرا یلمردم تبد یهایحقوق و آزاد

: 1373 یفی،.)سیدحاکم بر کشورها عمل نما یسنجش دولتها یاربه عنوان مع تواندیم -عامه

بر  -یتو اقل کثریتا -مردم یواقع یتاستقرار حاکم یبرا یا،پو یندگی( نظام نما258

را  شیمردم بر سرنوشت خو یتدارد که حاکم یدگاهید یرشبه پذ یازن یشسرنوشت خو

 یین، حق تع1970دهه  از (1395:127)الف(، یرنیاکند)دب یتلق یموضوع فراحقوق یک

داشته  یریگجهت هایتحقوق اقل ینو تضم یدموکراس یتسرنوشت به مفهوم حاکم

ها، اصل دولت یتچون حق حاکم یضمن محترم دانستن اصول الملل،ینداشت. حقوق ب

کشورها را  یارض یتتمام وس یککه از  یحلو اصل عدم مداخله، راه یارض یتتمام

را مدنظر قرار دهد، در وهله  هایتاقل یهامنافع و خواست یگرد ینگه دارد و از سو یرعم

 هایتبه اقل یخودمختار یو در مرحله دوم اعطا یکدموکرات یهانظام یاول برقرار

 یردو مفهوم ز ها،یتاقل یسرنوشت برا یینتع حق (220: 1385 یدی،داده است.)ام یصتشخ

مشارکت مؤثر  -2 (ی)بعد خارجی و فرهنگ ینیسرزم یخودمختار -1: کندیرا متبادر م

 دیدگاه (147: 1393یشی،و قر ی(.)اسالمی)بعد داخل جامعه هایگیرییمدر تصم هایتاقل

محتاطانه و  یار( بسی)در بعد خارج سرنوشت یینالملل در قبال حق تعینحقوق ب

شکل  المللییننظام ب یمحورموجود از جمله دولت یاتراساس واقعکارانه و بمحافظه

ها در حفظ به منفعت دولت باتوجه (674: 1396 یگران،و د ییگرفته است)خلف رضا

 طلبیییوجود حق جدا المللیینها و اسناد بدولت یهخود، رو یمل یتو امن یارض یتتمام
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 جامعه  زیرا 1کرده است. یشدت نف( را به یسرنوشت در بعد خارج ییر)حق تغهایتاقل

در بروز  المللییننظم ب یختنباعث برهم ر یی،حق جدا ییآن دارد که شناسا یمب المللیینب

 المللیندر حقوق ب هایتاقل یگفت اگرچه اصواًل برا یدبا اما مرج گردد.وآشوب و هرج

ها در آن یعنوو م یماد یاتنشده است اما اگر ح بینییشاز دولت متبوعشان پ ییجدا

کشور منع شوند و  یو عموم یاسیکشور متبوعشان انکار گردد و از مشارکت در امور س

 یتاقل یحق جدا شدن برا گاهنمشارکت باشد، آ یستمو س یندگیحکومت فاقد نظام نما

سرنوشت  یینحق تع یاما جنبه داخل و (147: 1393 یشی،و قر یخواهد شد.)اسالم یدارپد

 -معناست که اوالً تمام مردم کشور ینبد -کید مقاله حاضر بر آن استکه تا -هایتاقل

 یندگینما یستمبر س یمبتن یکحکومت دموکرات یکاز حق داشتن  -یتو اقل یتاکثر

و  یحکومت هایگیرییمبر اظهارنظر، دخالت مردم در تصم یبرخوردارند که متک

به اشاره شده باشد و چه به آن  نیچه در قوان است؛و...  یاسیمشارکت مؤثر مردم در امور س

 یاً (، ثانیشسرنوشت خو یینمردم در تع یتبودن حق مالک یاشاره نشده باشد.)اصل فراحقوق

کنند؛ همراه  یانتخود را ابراز و از آن ص یتساکن در کشور بتوانند آزادانه هو هاییتاقل

از جمله  ینرابناب (12: 1387 یزی،)عزیاز خودمختار یبا درنظر گرفتن درجات مختلف

 یشاعمال مثبت، افزا یتاز تقو  عبارت هایتسرنوشت اقل یینتحقق حق تع یکارهاراه

 ینهاست. از جمله ابه آن یخودمختار یقابل توجه یزانم یو اعطا یحقوق مشارکت

 یندو مشارکت در فرآ ینامکان تضم هایتاشاره کرد که به اقل یبه حقوق توانیحقوق، م

طور و به مشارکت (Cassese, 1995: 352-355.)دهدیرا م یاسیس یهاگیرییمتصم

برخوردار است.  یاریبس یتاز اهم هایتاز اقل یتدر بحث حما یاسیخاص مشارکت س

ها از آن یتمنجر به محروم گیریها،یمدر تصم هایتاقل یاسیمشارکت سعدم یکهطوربه

منتفع شدن  بنابراین .شودیم شانیو اجتماع یحقوق و منافع مربوط به حوزه اقتصاد یتمام

                                 
 ,League of National o.j/Special Supplement 1/at5 (1920).ک.:. در قضیه جزایر آالند. ر1

V.P.Nanda/Supra Note. P 2. 
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 گیریهاست  یمفعال آنها در عرصه تصم یاسیاز حقوقشان مستلزم مشارکت س هایتمؤثر اقل. 

 (224: 1395 ی،هانیو ج ی)اسالم

 یضمنع تبع برابری و .2-3

سه  یان. از مدهدیم یلدارد و شالوده آن را تشک یبا دموکراس یقیرابطه عم برابری،

 تریکنزد یدموکراس یاز همه، به جوهر نظر ی، برابریو برادری رابرب ی،آرمان آزاد

دردناک  یآزاد یتر از نفکم یدتر آشکار و شاتر محسوس، کمکم ی،برابر یاست. اگر نف

باور  توانیاست که م یتنها با برابر ید. پس شادارد ترییقعم یانز یدموکراس یباشد برا

 توانیرا از دو منظر م برابری (398: 1373ن، است.)کوه یافتهتحقق  یداشت دموکراس

 یض،و اصل عدم تبع یبا استفاده از اصول عام حقوق بشر ینکهاول ا؛ موردتوجه قرار داد

اشاره شده است،  یداخل ینکه در قوان یرا از تمام حقوق انسان هایتافراد متعلق به اقل

متوجه  یتو اقل یتاکثر یهاز گروهافراد جامعه اعم ا یمعنا که برابر ینبد یم،مند سازبهره

و تالش بر  شودیداده م یتاهم «یشکل یبرابر»قرائت به مفهوم یناست. در ا یکردرو ینا

بر  .افزونگردد یترعا -اقلیتو یتاکثر -شهروندان کشور یقانون یاست تا برابر ینا

طور خاص و موضوعه، به ینقوان یزو ن یاز اصول قانون اساس یاپاره ،گفته شده  یکردرو

 یانم یضو منع تبع یاصل برابر،  یکردرو یندارند. در ا یدتأک هایتبر حقوق اقل یژهو

افراد در  یتقرار دارد و حفظ هو یتدر درجه اول اهم «یماهو یبرابر»شهروندان، به مفهوم

جامعه  یتاکثر یهاحق دارند که متفاوت از گروه هایتنگاه، اقل یناست. در ا وجهمرکز ت

حفظ  دهد،یم یلها را تشکگروه ینا یتهو یقتخود را که در حق یژهو یصو خصاباشند

در استفاده از  -یتو اکثر یتاقل -که شهروندان یستن یتنها کاف یکرد،رو یندر ا .کنند

درباره آنان اعمال نشود، بلکه اگر دولت به حفظ  یضباشند و تبع ورداربرخ یاز برابر یامزا

از جمله مذهب و فرهنگ خاص آنان توجه  هایتاقل یژهو یصبه توسعه خصا یحت یاو 

 هایتاز اقل یتنظام حما روینا از شهروندان نقض شده است. یو واقع یماهو ینکند، برابر

 یاستدر برابر س یتاقل یهااز گروه -یشکل برابری -یضتبع یتعالوه بر ممنوع

منع  بنابراین (Tennent, 1950: 174.)کندیم یتحما  -یماهو برابری -یسازهمسان

 برابری -هایتازاقل یتحما یبرا یژهاقدامات و یو اجرا سویکاز  -یشکل برابری -یضتبع
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 یبرابر ینواحد هستند که همان تأم یصرفاً دو جنبه از موضوع یگرد یاز سو -یماهو 

 (62: 1394 یزی،همگان است.)عز

 1مثبت تبعیض .3-3

و  یناز مردم در برابر قوان یکسان یتجهان، حما یدر اکثر کشورها یکل قاعده

بنا به  یحقوق یهااز نظام یاریوجود در بس یناست. با ا یفاز حقوق و تکال یبرخوردار

را  یتاقل یهاو گروه آیدیدر جامعه به وجود م هایییضو... تبع یقوم ینی،د ی،نژاد یلدال

 یهااز خواسته یض،بعمنع ت اصل (338: 1390 یگران،و د گرجی.)دهدیقرار م یرتحت تأث

 یحقوق یدگاهد 1990نظام حقوق بشر است که تا دهه  هاییانبوده و از بن هایتاقل یاصل

 توانستیبود که م یسلب یدگاهیعمدتاً د ها،یتنسبت به اقل یضجهان به منع تبع یاسیس

رفت شیکند. با شتاب گرفتن پ ینتأم یشانداشتن کشورهانگه یکپارچهها را در منافع دولت

 یجهان هاییدگاهو د یامنطقه یهابر فرهنگ یادیز یرکه تأث 90در دهه  یعلم و فناور

و... افراد  یاماهواره یهاشبکه ینترنت،چون ا یدیجد یهاآمدن رسانه یدپد یزگذاشت و ن

و ارتباط با  یگرانخود به د یتاعالم موجود یبرا یبونیتوانستند تر هایتمتعلق به اقل

شگرف در علم حقوق،  ییراتتغ ینود در سراسر جهان به دست آوردند. اگروهان خهم

اواخر  در (33-34: 1389ی، باغقره ی و)طراز کوه.را به وجود آورد یدیجد هاییدگاهد

به عنوان قاعده  یطیخارج شد و در شرا یاز حالت سلب یتا حد یض، منع تبع1990دهه 

و  دانستیم هایتاقل یبرا یازیرا، امت یضکه منع تبع یاشد. قاعده یستهنگر یجابیا

به علت  یدگاه،د ینقابل تصور نبود. مطابق ا ین،از ا یشکه پ دادیرا به آنها م یازاتیامت

متزلزل و نامستقر آنان، تعهد دولت به  یتو وضع هایتاقل پذیرییبو آس یژهو یتوضع

 یتحما یبرا ییبه تنها (یشکل یو برابر یضهمگان در برابر قانون)منع تبع یبرابر یترعا

آنها،  یزخاص و متما هاییژگیو یلبه دل یماهو یبه برابر یلون یستن یکاف هایتاز اقل

 یو فرهنگ یاقتصاد یاسی،س ی،اجتماع هاییرفع کاست ایو مثبت بر یژهمستلزم اقدامات و

حصول  یکه برا یشکل یضتبع منع (153: 1394 یزی،)عز.دولت است یاز سو هایتاقل

                                 
1 . Positive Discrimination 
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 دارد، در نظام حقوق  یمناسب یو کارآمد نمایدیم یدر نظام عام حقوق بشر کاف یبربرا

افراد متعلق  یژهو هاییو توانمند هایازمندین ییو شکوفا یسازبرطرف ییتوانا هایتاقل

. اگر در باشدینم ااست، دار یافراد با افراد عاد ینا یهارا که برخاسته از تفاوت هایتاقل

زبان،  یت،نژاد، جنس ی،خواستگاه قوم یبر مبنا یو برتر یزر هرگونه تمانظام حقوق بش

افراد متعلق  هاییژگیبه حساب آمده و ممنوع است، عدم لحاظ و یضآن تبع یرمذهب و غ

گاه از آن با عنوان  که یرمستقیمغ یضبه تبع یزن هایتهمچون اقل پذیریبآس یهابه گروه

( به همان اندازه که CESCR, 2.2009.Para.9.)گرددیختم م شودیم یاد یماهو یضتبع

است و عادالنه، رفتار برابر با افراد، در  یبرابر ستودن هاییترفتار برابر با افراد در موقع

با افراد در  یدسخن با یگراست و به دور از عدالت، به د یدهنابرابر نکوه هاییتموقع

 هایتبا افراد متعلق به اقل یدراستا با یندر هم .متفاوت داشت یرفتار فاوتمت هاییتموقع

با افراد  یجامعه قرار دارند، رفتار متفاوت یتنسبت به اکثر پذیرتریبآس یتیکه در موقع

است که اقدام  یهیمثبت به نفع آنان اتخاذ کرد. بد یداشت و اقدامات یتمتعلق به اکثر

 ینا ینکهنمود چه ا یتلق یتکثرا یهعل یضتبع یدرا نبا هااقلیتمثبت( به نفع  یضمثبت)تبع

و  ی( است.)فضائلی)ماهویرمستقیمغ یضو منع تبع یماهو یبه برابر یلن یاقدام در راستا

 ییهاو دستورالعمل هایاستبه آن دسته از س»مثبت یضتبع بنابراین (121: 1395 ی،کرم

، خاص یاو مخصوص به دوره یگذار به شکل موقتکه از طرف قانون گرددیاطالق م

 یخاص گروه یطاز شرا یناش یحقوق یتا توسط آنها تفاوتها گیرد،یمورد استفاده قرار م

و... را با هدف رفع  یقوم یا ین، اصالت ملیزبان، د یت،رنگ، نژاد، جنس یلدر اجتماع از قب

امر باعث خواهد  ینا یجتاً. نتیدزمان حال جبران نما یاشده در گذشته و  یجادا یهاینابرابر

از  یگرد ییهان گروهیااجتماع و به ز یکخاص از افراد در  ییهابه نفع گروه یمنافعشد تا 

شده به  یجادا هایینابرابر انجامعه هستند( با هدف جبر یتاشخاص)که معموالً اکثر

در اصالح  تواندیمثبت م یضتبع سیاست (338: 1390 یگران،و د یگرج«).یدوجود آ

جبران  اصل»یادعا بر مبنا ینا یل. دلیدبه حساب آ یورضر یامر ی،اجتماع هایعدالتییب

را مستلزم اصالح و جبران  یستناشا ی هایاستقرار است که نابرابر« خسارت

جبران  یدهستند و با یستذاتاً ناشا ی هاآنجا که نابرابر از (Sihera, 2002:88.)داندیم
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 یقیحق یهافراهم آوردن فرصت ها وانسان یتمام یانبه منظور رفتار برابر م ینشوند، بنابرا 

داشته  یشترینامطلوب هستند، توجه ب یاجتماع یطکه در شرا یبه افراد یدبرابر، جامعه با

 یازاتبا استفاده از امت تواندیمثبت م یضتبع یاستس روینا از (Rawls,2005:100). باشد

است که  یعیطباز دست رفته آنها را بازگرداند.  هاییتخاص، موقع یهاگروه یخاص برا

 یسطوح همبستگ یدر ارتقا یرومندمثبت و ن یاپشتوانه یاستی،س ینحاصل از چن یترضا

 یانتعادل م یجادک است و کمک به ایدموکرات یادر جامعه یتو اکثر هایتاقل یانم

 یضدانست تبع باید (296-297: پیشین ی،.)محمودباشدیجامعه م یتدر برابر اکثر هایتاقل

 یتموقع یض،تبع ینندارد. اعمال ا یاساس ینمندرج در قوان یبا اصل برابر ضیمثبت تعار

سوق برابری  یو آنها را به سو یدهدجامعه ارتقا م یترا در قبال اکثر هایتفرو دست اقل

مورد  بلکه یستموم نذم یننو یتنها در حقوق عمومنه یضنوع تبع ینمنظر ا یناز ا یدهد.م

 (251: 1381.)سونلسو و رنجبر، گیردیمقرار  یزار نذگ ونقان یتحما

 

 حق نمایندگی اقلیتها در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران . 4

زیربنای فکری نظام جمهوری اسالمی ایران بر ضوابط حقوق اسالمی مبتنی است. در 

این راستا، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تبلور عملی تمامی مبانی نظری و اعتقادی 

ها، در فقه اسالمی به هیچ وجه به منزله هاست. موضوع اقلیتر خصوص اقلیتاسالم د

بیگانه یا اقلیتی که در مقابل اراده و مصالح اکثریت، اختیار در تعیین حقوق و سرنوشت 

به صورت یک مسأله « برابری عمومی»خویش ندارد، مطرح نیست. در اندیشه اسالم 

تا « برابری حقوقی»نسان ها را از درجه سیاسی و اجتماعی مطرح است و برابری ا

ها در جامعه اسالمی ایران همچون اکثریت، برد. بنابراین اقلیتباال می« برابری حقیقی»درجه

دولت در جامعه اسالمی باید، در کنار تحصیل رضایت .گردندشایسته عنوان شهروند می

د. چه اینکه تنها در این اکثریت جامعه، برمبنای رضای اقلیت تشکیل گردد و استمرار یاب

توان گفت دولت از مشروعیت برخوردار است. قدرمتیقن اینکه دولت صورت است که می

حاکم در جامعه اسالمی، باید نماینده همه مردم آن، بدون در نظر گرفتن تفاوت عقیده، 

و ها مبتنی بر عدالت دین، مذهب و ... باشد. روح کلی قانون اساسی در برخورد با اقلیت
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 ها را در سطح انصاف است. این عدالت و انصاف، زمینه مشارکت عمومی و سیاسی اقلیت

شمارد. در حقیقت منتفع شدن سازد و چنین مشارکتی را حق شهروندان میجامعه فراهم می

ها در عرصه ها از حقوقشان، مستلزم مشارکت سیاسی فعال آنمؤثر اقلیت

 هاست.گیریتصمیم

 ها در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانجایگاه اقلیت .1-4

به  ارد،در جمهوری اسالمی ایران بر خالف کشورهای دیگر که انواع اقلیت وجود د

ر گرفته توان گفت تنها اقلیت دینی مورد شناسایی قرادلیل اتکای حاکمیت بر مذهب، می

لف، اقلیت ها و حتی مذاهب مختها، فرهنگها، زبانهای دیگر با قومیتاست و گروه

: 1393فر، روند. )پروین و سپهریمحسوب نشده، بلکه جزء اکثریت مردمان به شمار می

74) 

ق.ا.( ، سه گروه اقلیت دینی زرتشتی، کلیمی، مسیحی به طور  13طبق تصریح اصل )

اند و حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و فرهنگی آنان محترم رسمی مورد شناسایی واقع شده

شناسد و های اعتقادی را قانون اساسی به عنوان دین نمی. سایر گرایششمرده شده است

ها باید طبق بینی نشده است و در خصوص آنها پیشترتیبی هم برای حفظ هویت آن

الملل و سایر اصول و قواعد شناخته شده در اسناد و عمومات قانون اساسی و حقوق بین

( جمهوری اسالمی ایران با پیروان 81: 1390 المللی رفتار نمود. )آریامنش،معاهدات بین

ای )بهائیان و ...( مثل شهروندان و اتباع ایرانی دیگر های اعتقادی و فرقهاین نوع گرایش

تمام   کند و تا زمانی که به قوانین جمهوری اسالمی ایران احترام بگذارند ازرفتار می

ن دیدکلی و غالب قانون اساسی ( بنابرای66: 1395حقوق شهروندی برخوردارند )اخوان، 

های اساسی انسانی برخوردار باشند و در اجرا و اعمال این است که باید از حقوق و آزادی

« هاو مانند این»ی توان از مفهوم واژهحق، مورد تبعیض واقع نگردند. این مطلب را می

ق.ا.(، دولت  14ق.ا.( برداشت نمود. افزون بر آن، به موجب اصل ) 19مندرج در اصل )

جمهوری اسالمی ایران و مردم مسلمان ایران موظف به اعمال رفتار عادالنه و اخالق حسنه 

( البته باید به این مطلب توجه داشت 8: 1396اند. )جامعی و حسینی، با غیر مسلمانان شده

قانون اساسی به معنای تساوی همه ی افراد در برخورداری از حقوق و آزادی  19که اصل 
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 که و قبیله از هر قوم ایران مردم» قانون اساسی ایران اشعار می دارد:  19نیست. اصل  ها 

امتیاز نخواهد  و مانند اینها سبب ، نژاد، زبانبرخوردارند و رنگ مساوی باشند از حقوق

 20قانون اساسی دید و تحلیل نمود. بر اساس اصل  20این اصل را باید در کنار اصل « .بود

و د قرار دارن قانون در حمایت و مرد یکسان از زن اعم افراد ملت مهه» ون اساسی ایران: قان

 موازین با رعایت و فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی، سیاسیانسانی حقوق از همه

درصدد نفی امتیازات قومی و قبیله ای است. همچنین  19در واقع اصل « .برخوردارند اسالم

هری و جبری مانند رنگ ، زبان ، نژاد و ... را سبب امتیاز نمی داند. اما دین و عوامل ق

مذهب که یک مسئله ی اختیاری است در تعیین حقوق افراد موثّر است.بنابراین در اصل 

 برخورداری از حقوق مختلف به رعایت موازین اسالمی منوط دانسته شده است. 20

ه در جمهوری اسالمی ایران، اطالق قومیت یا گروه در رابطه با قومیت باید بیان کرد ک

ها هایی که براساس زبان یا مذهب تمایزاتی دارند، درست نیست و این گروهقومی به گروه

اند که از های یک گروه قومی هستند. این ها ملیت های مشخصی نبودهفاقد همه ویژگی

های جداناپذیر ها بخشمناطق دیگر جهان به ایران مهاجرت کرده باشند. برعکس آن

زبانی بسیاری طی صدها سال کنار  -های مذهبیاند که در آن گروهجامعه ایران بوده

کردند و در طول چنین مدت مدیدی تجربیات تاریخی و میراث یکدیگر زندگی می

های قومی مستقل اند به همین خاطر اقلیت یا گروهفرهنگی واحدی به دست آورده

( نکته مهم در شناخت و تحلیل قانون اساسی به 246: 1382حق پناه، شوند. )محسوب نمی

گذار قانون گیری و تنظیم سیاست قومی در ایران، این است که قانونعنوان مبنای شکل

اساسی را کمابیش بر مبنای اصل شهروندی تنظیم کرده و مبنای تدوین سیاست قومی در 

ق.ا.( یکی از  19و  20اصل باشد. )اصول کشورمان نیز علی القاعده باید بر طبق همین 

ترین نکات مورد تأکید امام خمینی )ره( نیز، لزوم حفظ وحدت همه مردم ایران اعم از مهم

شیعه و سنی و کرد و بلوچ و ترک و سایر اقوام ایرانی و پرهیز از تفرقه و طرح مسائل 

قومیت و ... های واگرایانه با پوشش مذهب، اختالف برانگیز در لوای خواسته

کردها و سایر » فرمایند:( همچنین در این رابطه می290: 11باشد.)صحیفه امام، جلد می

ها همه برادران ما هستند و همه اهل یک های مختلف دارند، ایندستجاتی که هستند و زبان



هش ه ژپو
نام

فصل
  

الم
س ق ا

حقو تطبیقی 
غ و   

ب
ر

– 
پ    سال

نجم   – 
شماره

     
رم    

چها
–  

مست ز
ن          

ا
139

7
 

 

 

176 

 و  ( بنابراین تمام اقوام ایرانی دارای تبار262: 11)صحیفه امام، جلد «. ملت و مذهب هستیم

 ها برابرند.روند و با آنباشند و جزء اکثریت مردم جامعه به شمار مینژاد مشترک می

ان مذاهب ق.ا( پیرو 12در رابطه با اقلیت های مذهبی نیز باید گفت که طبق اصل )

شوند. ه میاسالمی عبارتند از حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و زیدی که اهل سنت نامید

ز ن شیعه امندی از حقوق ویژه خود مانند سایر مسلماناه بر بهرهپیروان این مذاهب عالو

 یت(، لذا اقل19-41تمامی حقوق شهروندی به طور برابر و مساوی برخوردارند؛ )اصول 

ن ای» دارند:اب مسلمانان سنی اظهار میمینی )ره( در بخها اعتباری است. امام خواندن آن

« اهل سنت مهای مذهبی، مال مذهبیون ما، مال برادران امملکت مال همه است... مال اقلیت

 (83-84: 6)صحیفه امام، جلد

بنابراین در چهارچوب قانون اساسی کشور، همه افراد جامعه دارای حقوق و موقعیتهای 

در قبال یکدیگر و نظام سیاسی دارند. هیچ فردی در عادالنه هستند و حق و تکلیفی یکسان 

های شود و تبعیض ناروایی میان اعضای گروهجامعه، شهروند درجه دو و سه محسوب نمی

خورد.پر واضح است رفتار سیاسی و قوانین و مقررات قومی و پیروان مذاهب به چشم نمی

های اکثریت جامعه وضع شده از سوی حاکمیت منتخب شهروندان براساس عرف و باور

است و این قاعده عقالنی و منطقی به شرط رعایت حقوق اقلیت مورد پذیرش همگان 

است. در جمهوری اسالمی ایران که حکومت دینی بر پایه اعتقادات اکثریت شیعه کشور 

شکل گرفته است ، علی رغم اختصاص برخی از مناصب سیاسی و قضایی به معتقدان به 

تواند های دینی و مذهبی میاستراتژی نظام در خصوص اقلیت» مذهب اکثریت جامعه،

مبتنی بر اصل شهروندی باشد. جمهوریت نظام ناظر بر همین وجه است و منافاتی با 

( البته جمهوریت و دموکراسی بر رعایت 257 -258: 1382حق پناه، «)اسالمیت نظام ندارد. 

ترین ها از جمله مهمقوق اقلیتکورکورانه خواست و اراده اکثریت مبتنی نیست و ح

هایی است که بر اراده اکثریت وجود دارد. به همین علت حقوق بنیادین محدودیت

شود تا اکثریت به آن آسیب نرساند و نظارت اساسی، ها در قانون اساسی بیان میاقلیت

موقعیت »( در رابطه با معیار troper, 2003: 115تضمین کننده این حقوق باشد. )

که در مباحث قبلی در تعریف اقلیت بیان شد، باید گفت در ایران این معیار در « رحاکمغی
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 های ادیان آسمانی به طور کامل مصداق ندارد. زیرا مورد مسلمانان اهل سنت و حتی اقلیت

ها را در سطوح مختلف حاکمیت تأمین کرده است. قانون اساسی، سهم مشارکت این گروه

آید که حقوق و سیاری از اصول قانون اساسی، این دیدکلی به دست میبنابراین با مالحظه ب

برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر   -از جمله حق نمایندگی -های اساسی آزادی

بدون توجه به وابستگی   -حقوق ملت -گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق 

در بسیاری از اصول قانون اساسی عناوین  اند.قومی، نژادی زبانی و مذهبی، مساوی

، 6، 3و نظایر آن مؤید این مطلب است. )اصول « مردم« »هر ایرانی»، «هر فرد»، «هرکس»

 ق.ا.( 41-19، 56

ست وجه در مقام احصای جمیع حقوق ملت نیالزم به ذکر است قانون اساسی به هیچ

تن نپذیرف نزلهمدن سایر حقوق به بلکه تنها به مصادیق مهم آن اشاره کرده است و ذکر نکر

صل ( بنابراین حقوق مصرح در قانون اساسی ذیل ف103: 1373ها نیست. )شعبانی، آن

سی ن اساعمومیت دارد و مختص به قشر خاصی از ملت نیست. تأکیدات قانو« حقوق ملت»

ت و لسأله عداخود نشان دهنده وسعت دید شریعت اسالم به م« انسان»و « جامعه ایران»بر 

 و انصاف ها نیز مبتنی بر عدالتانصاف است. روح کلی قانون اساسی در برخورد با اقلیت

معه ها را در سطح جااست. این عدالت و انصاف زمینه مشارکت عمومی و سیاسی اقلیت

کند و چنین مشارکتی را حق شهروندان سازد و به آن تأکید و توصیه میفراهم می

ز سایر داری هر چه بهتر و بیشتر ایاسی مؤثر، زمینه برخورشمارد. چراکه مشارکت سمی

 (63-64: 1392کند. )زارعی و دیگران، ها را فراهم میحقوق و آزادی

ها در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و بررسی شمول قاعده نفیی حق نمایندگی اقلیت .2-4

 سبیل

ن یا محدود بودن انتخابات قانون اساسی کشور ما اگرچه صریحاً متعرّض همگانی بود

نشده اما تلویحا در اصول متعدد خود با ذکر این نکته که مجلس شورای اسالمی از 

انتخاب « مردم»ق.ا( و یا اعضای شوراها را  64گردد. )اصل تشکیل می« ملت»نمایندگان 

( ق.ا 114شود )اصل انتخاب می« رأی مردم»ق.ا( و یا رئیس جمهور با  100کنند )اصل می

( به منظور ارتقاء حقوق 247: 1380بر عمومی بودن آن صحه گذارده است. )هریسی نژاد، 
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 ها در های مختلف اجتماعی و سیاسی و نیز مشارکت فعال آنها در عرصهو حضور اقلیت

ها، اقداماتی در سطوح محلی و ملی در قالب قانون اساسی به انجام گیریعرصه تصمیم

خصوص گفته شده که از لحاظ  یندر ا یکل طور( به153: 1392رسیده است. )جاوید، 

 یراز ینندبرگز یعموم یرا به پست و مقام یرمسلمانغ یک ی توانندمسلمانان نم یشرع

مسأله  ین. البته ا)قاعده نفی سبیل(کرده است یرا برمسلمانان نف یرمسلمانانسلطه غ یعت،شر

 یفراوان رکزتأمل و تم یز نظر عدالت جاا یزو ن یکنون یایدن یاتو مقتض یطباتوجه به شرا

حضور  یاسالم یدر مجلس شورا یاساسقانون یحباتوجه به تصر ینکهم ا یرارا دارد، ز

 یاساس یدر اداره کشور نقش یرگذاریتأث ینها اثر گذارند و او طرح یحدارند و در لوا

بیل اجماال باید در رابطه با مفهوم قاعده نفی س (546 :1381 یعتی،.)شرگذاردیم یبرجا

 یلدل ینترمهم،  (141نساء/ -یالسب المؤمنینیعل یناهلل للکافر یجعل)و لن  گفت که آیه

وجود ندارد.  ینظران، اختالفصاحب یانقاعده م ینا یتبوده که در حج سبیلیقاعده نف

باعث  یاکه سبب ذلت مسلمانان و اقتدار کفار بر آنان گشته و  یقاعده حکم ینمطابق ا

 دلیلی (478:تایب ی،زنجان یدنشده است.)عم یعشود از جانب شارع تشر یرمسلمانانغ طرهیس

: اجماع، عقل، یلب به مناسبت حکم بر موضوع است)ادله شود،یقاعده آورده م ینکه بر ا

 یرواناسالم اقتضا دارد احکام آن تابع ذلت پمعنا که شرافت و عزت ینو...( به ا یرهس

 سبیلیادله اثبات قاعده نف ینترمطمئن -یلب یلدل -را یلدل ینا یردنگردد. مرحوم بجنو

است که  یتنها امور گردد،یواقع م سبیلیمناط نف یل،دل ینبه واسطه ا چهآن دانسته است.

که  یثاست و از آن ح یو خوار مالک ذلت ینا ینموجب ذلت مسلمانان شود، بنابرا

کتفا کرد و اصل را بر اباحه و جواز در موارد آن ا یقنبه قدر مت یداست با یلب یل،دل

برای درک بهتر این قاعده به بررسی  ( 38: 1396یگران،و د یمشکوک قرار داد.)شکار

 شمول آن در ذیل موارد زیر می پردازیم:

 ها در مجلس شورای اسالمینمایندگی اقلیت. 1-2-4

تکثر قومی، فرهنگی،  گذار، باید مجموعه تمام نمایی ازمجلس به عنوان قوه قانون

های برابر را برای همه مردم دینی، مذهبی و زبانی در کشور باشد و دسترسی به فرصت

فراهم آورد. در ایران به علت برخورداری از تنوع قومی، دینی، مذهبی و زبانی ، یکی از 
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 ت ها برای اعتمادسازی بیشتر بین اقوام و افکار مختلف و جذب و هدایترین ظرفیتمناسب

ها به سوی یک آرمان و اندیشه سیاسی مشترک و حفظ تمامیت کشور، وجود نهاد آن

گذاری در کشور است. تجمع نمایندگان ملت از سراسر کشور به صورت برابر، بدون قانون

توجه به قومیت، دین، زبان و مذهب، یک الگوی متناسب از مشارکت سیاسی تمام ملت را 

در بلندمدت وحدت ، وفاق و وفاداری ملی و یکپارچگی گذارد. این امر به نمایش می

آورد. در هر انتخابات باید برابری و عدم تبعیض در اولویت فضایی را به همراه می -سیاسی

قرار گیرد و عرصه بازی برای نامزدها و رأی دهندگان مساوی باشد. )پیشگاهی فرد و 

در فرمان مشروطیت و چه در ( در انتخابات مجلس شورای ملی چه 2-4: 1394دیگران، 

های دینی طبقاتی نهاده شده بود، برای اقلیت -نظام نامه انتخاباتی، با آنکه بر نظام صنفی

 (85: 1379ای در نظر گرفته شد. )الهیجی، فارغ از پایگاه طبقاتی آنان وضعیت ویژه

های دینی در ایران، حق حضور در مجلس ترین حقوق سیاسی اقلیتیکی از مهم

را در حوزه « های دینیاقلیت»گذار انتخابات ورای اسالمی به عنوان نماینده است. قانونش

پذیر دانسته مشروط بر اینکه در دین خود ثابت قدم باشند. ها، انتخابانتخابیه مخصوص آن

های دینی های مذهبی جامعه ایرانی، محروم شدن اقلیتبا توجه به فرهنگ عامه و ویژگی

پذیر بود. ها توسط مردم امکانمجلس شورای اسالمی در اثر عدم انتخاب آناز نمایندگی 

های دینی بتوانند ای را فراهم کرده تا در نظام اسالمی، اقلیتگذار اساسی زمینهاما قانون

گذاری و نظارت بر دولت ارائه نمایند و این امکان را یکی نظرات خود را در فرآیند قانون

( این حق در 63: 1385زاده، ها به حساب آورد. )تقیاسی اقلیتاز مهم ترین حقوق اس

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام »ق.ا.( به رسمیت شناخته شده است. مطابق این حق، 64اصل )

نماینده و مسیحیان ارمنی شمالی و جنوب  1را نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً 

 64نظر به اینکه به موجب اصل « اسالمی دارند.نیز هر کدام را نماینده در مجلس شورای 

سال، با در نظر گرفتن عوامل  10هـ. ش پس از هر  1368پرسی سال از تاریخ همه» ق.ا.

، « تواند اضافه شود.تونماینده می 20ها حداکثر انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن

گیری افزایش یابد، افزایش چشمها به نحو چنانچه به احتمال ضعیف تعداد هر یک از اقلیت

( البته در 178: 1392ها دور از ذهن نخواهد بود. )هاشمی )الف(، تعداد نمایندگان آن
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 های دینی ها، بهتر بود امکان اضافه شدن نمایندگان اقلیتراستای حمایت از حقوق اقلیت

ساسی در صورت تشخیص مجلس و البته تعیین سقف تعداد این نمایندگان در قانون ا

های دینی در مجلس، حتی نماینده مربوط به اقلیت 5شد. نکته قابل توجه اینکه تصریح می

های مجلس حاضر هم شود، بازهم در تمام دوره %3تر از های دینی کماگر جمعیت اقلیت

های دینی که با توجه به اهمیت آن در قانون حضور دارند و این حقی است برای اقلیت

های دینی ( اگر توجه شود که اقلیت79فر، پیشین: ست. )پروین و سپهریاساسی ذکر شده ا

شویم که نسبت دهند متوجه میدرصد جمعیت کشور را تشکیل می 1تر از در ایران کم

راه، یکی هاست. اینها با توجه به ترکیب جمعیتی، چند برابر میزان تناسب آننمایندگان آن

شود که های اقلیت محسوب میرکت سیاسی گروهاز ترتیبات حفظ حقوق و تضمین مشا

( این نکته نیز 95: 1381شود.  )قاسمی، خوانده می« شدههای تضمینکرسی»در اصطالح 

های دینی در مجلس، از همان حقوق و شایان ذکر است که نمایندگان منتخب اقلیت

بندی مایندگی و پایاختیارات نمایندگان دیگر برخوردارند؛ به این معنا که عام بودن اصل ن

ق.ا(  67ها )اصل به دفاع از قانون اساسی، استقالل کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آن

باشد. ها نیز صادق میق.ا( در مورد آن 84و اظهارنظر در همه امور داخلی و خارجی )اصل 

ند و این کنسوگند یاد می« با ذکر کتاب آسمانی خود»های دینی همچنین نمایندگان اقلیت

ون اساسی راجع به پیروان مذاهب شود. قانحرمتی است که به کتاب دینی آنان نهاده می

های مذهبی( اهل سنت، در مورد نمایندگان مجلسی شورای اسالمی، ظاهراً اسالمی )اقلیت

 1تمایزی بین مسلمانان شیعه و سنی در این خصوص قائل نشده است. مضاف بر اینکه، بند 

)بدون عنوان « اعتقاد و التزام عملی به اسالم»ون انتخابات مجلس شورای اسالمی قان 30ماده 

مذهب( را مقرر داشته است. بدین ترتیب کلیه داوطلبان اهل تسنن به هر تعداد در هر 

کجای ایران که باشند، در صورت انتخاب، قادر به احراز منصب نمایندگی ملت خواهند 

تخدامی و تصدی بسیاری از مناصب دولتی و اداری و سایر بود. بنابراین حقوق اداری و اس

حقوقی که قانون اساسی برای افراد مقرر داشته است، مجموعاً همه ایرانیان غیرشیعه را 

 (599: 1391شود. )هاشمی، شامل می
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 ز باید ی نیدر رابطه با شمول قاعده نفی سبیل نسبت به نمایندگی مجلس شورای اسالم

کرده  یات( ق.ا به آن اشار171اصل)،  یاسالم یمجلس شورا یاراتتمورد اخ گفت که در

 ید شورادون وجواست که مجلس ب ینبه آن اشاره کرد ا یدبا جایناست. اما آنچه که در ا

که  شودیث منگهبان باع یوجود شورا اوالً، ق.ا( 93ندارد.)اصل  ینگهبان اعتبار قانون

شدت  به آنان یبرا یتردد که وجود امر والگ یدمق یمجلس به حد یندگاننما یاراتاخت

دارد  یخوانان همآن با خود یندگاننما یداز آنجا که غالباً عقا یاً. ثانیردقرار گ یدمحل ترد

در  یتیو وجود اقل باشندیم نمانااز مسل یاسالمآنان در جامعه یتطور متعارف اکثربه

که از  سبیلینف ار قاعده. ثالثاً اعتبدشوبر مسلمانان  یالباعث سلطه و است تواندیمجلس نم

 یدردتورت جهت در ص ینبه است، به هماشمبوده فاقد عموم و اطالق در موارد  یادله لب

 مواجه یدر مجلس با محذور یرمسلمانغ یندگانمطابق اصل اباحه، انتخاب نما

 (43: 1396شکاری و دیگران، .)یستن

 می محلینمایندگی اقلیت ها در شوراهای اسال. 2-2-4

بر خالف مجلس شورای اسالمی، تمایز بین مسلمانان و غیرمسلمانان در ترکیب 

گذار عادی شرط دینی را با شوراهای اسالمی محلی مورد توجه قرار نگرفته است. اما قانون

گذاری، برای عضویت در شوراهای همان کیفیت مذکور در انتخابات مجلس قانون

از شرایط « قاد و التزام عملی به اسالم و والیت مطلقه فقیهاعت»داند.اسالمی نیز شرط می

های دینی شناخته شده در قانون پذیری در شوراهای اسالمی محلی است و اقلیتانتخاب

ها ،  اقلیت 1اساسی به جای اسالم باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. 

های انتخابیه توانند در تمام حوزهه باشند، میمشروط بر اینکه در دین خود ثابت عقید

گونه محدودیتی را جهت گذار هیچشوراهای اسالمی شهر یا روستا داوطلب شوند و قانون

ها تعریف نکرده است. پیش از انقالب، عضویت در شوراهای اسالمی محلی برای آن

بینی نکرده یشهای محلی پگونه شرط دینی را جهت عضویت در انجمنگذار هیچقانون

شمرد و بیان ها را در ابتدای دوره مأموریتشان الزم میبود اما ادای سوگند توسط آن

                                 
 1375قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران  26ماده  1. تبصره 1
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 در قوانین فعلی نیز وضعیت ادای  1کرد که باید به کتاب آسمانی خود سوگند یاد کنند.می

سوگند اعضای شوراهای محلی نیز به همین صورت است و لذا سوگند به کتاب مقدس 

های دینی رسمی در صورت انتخاب به عضویت شوراهای اسالمی شهر یا لیتخود برای اق

های مذهبی( اصل در رابطه با پیروان مذاهب اسالمی )اقلیت 2بینی شده است.روستا پیش

ای دارای ها به رسمیت شناخته که هر کدام در هر منطقهق.ا. این حق را برای آن12

ارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود؛ اکثریت باشد، مقررات محلی در حدود اختی

البته با رعایت حقوق پیروان سایر مذاهب. این اصل مشارکت سیاسی را که الزمه مردم 

دهد. بنابراین با فرض رعایت شرط های مذهبی افزایش میساالری است در بین اقلیت

یک .  هیچسکونت، امکان نمایندگی و انتخاب شدن برایشان به لحاظ حقوقی وجود دارد

از قوانین انتخاباتی ایران محدودیتی را برای اهل سنت در کنار سایر شهروندان از نظر حق 

انتخاب کردن و حق انتخاب شدن اعمال نکرده است. تنها محدودیت قانونی برای اهل 

 (866: 1382سنت، معرفی کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری است. )قاسمی، 

 نفی سبیل در رابطه با شوراهای محلی باید گفت که وظایفدر خصوص شمول قاعده 

است و  یرسیاسی( ق.ا مقرر شده است که از سنخ غ100شوراها در اصل) ینا یاراتو اخت

نهاد  یستأس یل. دلنمایدیم یمنتف یمنتخب را به کل یاعضا یبرا یتلذا اعتقاد به وجود وال

ی و محل یامور نظارت یبرخ یذاراست و تنها در جهت واگ یمذکور، عدم تمرکز ادار

بودن  ینهاد نظارت ینا گییژو ینتر. مهمباشدیمنطقه م یا بخشبه منتخبان همان  اجرایی

 وظایف است. یگراز طرف د یماتنبودن تصم یاسیطرف و س یکاعضا از  یفهوظ

مربوط است و مربوط به  بخشآن  ییو البته اجرا یمحل ی،به مسائل جزئ یندگاننما

 .باشدینم یو اساس یعاد ینالشمول مستقل از قوانعام یماتو تصم یکل هاییاستس

                                 
های کشور کمیسیون 26/3/1335شهرستان و استان مصوب های قانون اصالح تشکیل انجمن 28ماده  1. تبصره 1

 مجلسین

نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شورهای اسالمی روستا و نحوه انتخاب آیین 2ماده  1. تبصره 2
مالی نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات داخلی و امور آیین 2ماده  1هیأت وزیران و تبصره  11/1/78دهیار مصوب 

 .هیأت وزیران 11/1/78شورهای اسالمی شهرها مصوب 
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 و لذا شمول قاعده شودی( شامل موارد مشکوک نمی)لبسبیلینف قاعده یلدل همچنین 

. یستهمراه ن یموجه یلشهر و روستا با دل یمنتخب شوراها ینسبت به اعضا سبیلینف

شهر و روستا وجود  یشوراها یبدر ترک ینید هاییتبه حضور اقل یمنع ینبنابرا

 (45: 1396شکاری و دیگران، ندارد.)

اقلیت  - "نامسپنتا نیک"در رابطه با عضویت  23/1/1396با این وجود شورای نگهبان در 

ل اند. دلیسالمی شهر یزد مخالفت می نماید و آن را غیر شرعی می ددر شورای ا  -زرتشتی

به  ایتبا عن "ین عضو زرتشتی بدین شرح می باشد:شورای نگهبان نسبت به ممنوعیت ا

ب مذه اطالعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن ها مسلمان و پیرو

ر درسمی کشور هستن و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت 

صوص خدر  شوراهای اسالمی شهر و روستا نمودند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها

اده م 1صره د تبمسلمانان بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان الزم االتباع  خواهد بو

ان هردار( قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب ش26)

ران می اینسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیان گذار جمهوری اسال 1375مصوب 

( 31ص1371چاپ6مذکور در صحیفه نور) جلد  12/7/1358در تاریخ حضرت امام خمینی

قبلی  صوبهنمایندگان مجلس نیز بر م "مغایر است و لذا خالف موازین شرع شناخته شد.

اصرار  وستاخود بر  مبنی حضور اقلیت های دینی در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و ر

ون قان نظام ارجاع شد.در مجمع کردند. بر همین اساس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت

ر مبنی ب مورد اشاره قرار گرفت و لذا سرانجام با تصویب اکثریت اعضا 1375شوراهای

ر شورای شهر د "سپنتا نیکنام"آن نسبت به اقلیت ها، عضویت  1شمول این قانون و تبصره 

 شناختن سمیتیزد ابقا شد. این موضوع نشان دهنده اهمیت حق نمایندگی اقلیت ها و به ر

 آن در عرصه های مهم تصمیم گیری در نظام جمهوری اسالمی است.
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 3-2-4. ها در ریاست جمهورینمایندگی اقلیت 

ایمان و اعتقاد به مبنای جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور از شرایط 

ن باشد. موافقاامامی می 12جمهور لزوماً باید از شیعیان لذا رئیس 1ریاست جمهوری است.

لزوم شیعه بودن رئیس جمهور در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر ترکیب جمعیتی 

« های دینی و مذهبیاقلیت»کردند و معتقد بودند که ایران توسط اکثریت شیعه استناد می

در یک جامعه با اکثریت شیعه باید بپذیرند که رئیس جمهور از شیعیان باشد؛ اما مخالفان 

ن شرط را سبب محرومیت جمع کثیری از شهروندان ایرانی خصوصًا لزوم شیعه بودن ای

کردند که رئیس جمهور، دانستند. مخالفان براین امر تأکید میشهروندان اهل سنت می

رئیس کشور نیست و فقط مجری قانون مصوب مجلس و نظارت شده توسط شورای 

جه داشت که بیان ( باید تو1766-1772: 1364نگهبان است. )صورت مشروح مذاکرات، 

رسمیت اسالم و شیعه جعفری اثنی عشری در اصل اول متمم قانون اساسی مشروطیت و 

اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ، تأسیس جدیدی نیست بلکه به منزله 

یک واقعیت اعتقادی و اجتماعی در قوانین مذکور منعکس شده است. حفظ این میراث 

ت ملت ایران است. به همین جهت است که رئیس جمهور که طبعاً خواست اکثری

نمایندگی قاطبه ملت را برعهده دارد اواًل باید مؤمن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد و 

کند که پاسدار مذهب رسمی کشور باشد. )هاشمی )ب( ثانیاً در آغاز کار سوگند یاد می

مشارکت عامه در نعیین سرنوشت  ( با وجود این موضوع، با توجه به ذکر159: 1392،

سیاسی، اقتصادی و ... که شامل عموم مردم ایران است در زمینه حق انتخاب کردن، 

 ها نیز تمام حقوق مصرح در قانون اساسی را دارند.اقلیت

در رابطه با شمول قاعده نفی سبیل در خصوص ریاست جمهوری نیز باید گفت که 

 یو...ق.ا( دارا 128، 125، 60گسترده)اصل یاراتتو اخ یفباتوجه به وظا جمهوررئیس

فقها  یفباتوجه به تعر یتوال مناط .گرددیشامل آن م سبیلیاست وقاعده نف یتشأن وال

از فقها از  ی. جمعباشدیم یس جمهوررئ یمصرح قانون یاراتباتوجه به اخت یزو ن یتاز وال

                                 
 5/4/1364قانون انتخابات ریاست جمهور ی مصوب  35ماده  6ق.ا. و بند  115. اصل 1
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 یهر دو یامال  یانسبت به جان  یربر غ یشخص یطبه تسل یتجمله مرحوم بحرالعلوم از وال 

 یتشامل تمام اقسام وال سبیلیاز قاعده نف یقنمتقدر رسدیم نظربه .یکندم یرآن تعب

جمهور با قول به وجود  یسرئ یبرا یاساسمذکور در قانون یاراتاخت ینچن. همباشدیم

 1396ن،شکاری و دیگرادارد.) یخوانهم یفجمهور هرچند به نحو ضع یسرئ یبرا یتوال

:43) 

 یدر مجلس خبرگان رهبر هایتاقل یندگینما .4-2-4

 یطنشده است. اما باتوجه به شرا بینییشپ یخبرگان رهبر یمذهب برا یا یند شرط

آن، « ب»و «الف»یخصوصاً بندها ی،خبرگان رهبر نامهیینانتخابات و آ 3مذکور در ماه 

 توانیو اجتهاد، م یاخالق یستگیشا و وثوق و یانتمشهوران به د یبرا یریانحصارپذ یعنی

. ظاهراً قانونگذار بنا را به رسدیبه نظر م یدبع یرمسلمانغ گانگرفت که انتخاب خبر یجهنت

به  یااشاره یچه یلدل ین( تمام مجتهدان گذاشته است و به همیسن -یعهمسلمان بودن)ش

هم تنها سوگند به  دگانیننما ینا یفمسلمان بودن داوطلبان نکرده است. در متن تحل لزوم

 امر ینبر ا یزتاکنون ن یانتخابات تجربه 1ذکر شده است. یدمتعال در برابر قرآن مج یخدا

 توانیم ینا باوجود ( هستند.یسن -یعهآن همواره مسلمانان)ش یگذاشته که اعضا صحه

 یریپذانتخاب یدبا یری،پذانتخاب یطدر شرا ینیعدم ذکر شرط د یلگفت به دل

و  یرفتدر مجلس خبرگان را پذ یط،شرا یراز سا یدر صورت برخوردار مانانیرمسلغ

. هرنوع کردیآن را صراحتا ذکر م یدبا دانستیم یگذار اگر شرط اسالم را ضرورقانون

انتخابات و  یو روشن استخراج شود تا آزاد یحمتن صر یکاز  یدبا یریپذشرط انتخاب

 یروانشد پ یانهمانطور که ب (66: 1385زاده،ی)تق دار نشود.شهروندان خدشه یحقوق یتامن

 یوجود ندارد. حت یشاندر انتخاب شدن برا ی( منعیمذهب هاییت)اقلیاسالممذاهب

اعمال نکرده است. الزم  نشینیعهشدن در مناطق ش یداکاند یآنها برا یبرا یگذار منعقانون

از طرف هرکدام از  مذهبی(، عالوه بر وجود نمایندگان اهل سنت)اقلیت های به ذکر است

                                 
 10/7/59قانون انتخابات و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری مصوب 16. ماده  1
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 دوینت یینها یدر مجلس بررس یرسم یندهنما 1 یحی،و مس یمیکل ی،زرتشت یاناد 

 .حضور داشتند یز( ن1364)یاساسقانون

 

 گیرینتیجه
ترین حقوق اساسی است که در صورت اجرای درست و واقعی حق نمایندگی از مهم

ترین حق وشت خویش باشد. این حق، مهمساز حاکمیت مؤثر مردم برسرنتواند زمینهآن می
ها در یک جامعه سیاسی، بخشی از آحاد ملت آن رود. اقلیتسیاسی یک ملت به شمار می

های شوند که باید همچون سایرین )اکثریت( از تمامی حقوق و آزادیجامعه محسوب می
امعه، مستلزم ها در جبنیادین متعلق به ملت برخوردار باشند. تضمین حق نمایندگی اقلیت

وجود مبانی و ساختارهای دموکراتیک است. پذیرش آرای اقلیت به عنوان بخشی از یک 
ها تواند از حق تعیین سرنوشت آنهای متعدد، از حقوق بنیادینی است که میملت در حوزه

محافظت کند و نظام نمایندگی را به یک سیستم واقعی و کارآمد تبدیل کند. برهمین 
شود که همچون اکثریت به عنوان بخشی از ندگی اقلیت ها زمانی محقق میاساس حق نمای

های مؤثر برسرنوشت خود گیریمنبع قدرت سیاسی تلقی شوند و بتوانند فعاالنه در تصمیم
ها منجر به محرومیت گیریها در عرصه تصمیممشارکت کنند. عدم مشارکت سیاسی اقلیت

گردد. بنابراین نظام نمایندگی در مفهوم عی و ... میها از سایر حقوق اقتصادی و اجتماآن
 -واقعی و عملی باید قادر به انعکاس اراده سیاسی همه اقتشار و اعم از اقلیت و اکثریت

باشد و در غیر این صورت حق تعیین سرنوشت ایشان فاقد ضمانت اجرای مؤثر است. نظام 
برسرنوشت  -اقلیت و اکثریت -نمایندگی پویا برای استقرار حاکمیت همه اقشار مردم

خویش، نیاز به پذیرش دیدگاهی دارد که این حق را به عنوان یک موضوع فراحقوقی 
المللی در رابطه با حق رغم اهمیت این حق بنیادین، با بررسی اسناد بینتلقی کند. علی
دم حق تعیین سرنوشت و حق برابری و ع -ها و سایر حقوق مرتبط با آن نمایندگی اقلیت

ها به طرز بسیار محدودی این برآیند حاصل شد اوال که حق نمایندگی اقلیت  -تبعیض
المللی مورد توجه قرار گرفته است ؛ بطوریکه مفهوم دموکراسی نمایندگی در متون بین

م( با قاطعیت تعریف و تجویز نگردیده است. ثانیا وظیفه دقیق  1966مهم از جمله میثاقین )
این حقوق مشخص نیست و تدابیر مؤثری به منظور حمایت و نظارت بر  ها در اعمالدولت

بینی نشده است .ثالثا اجرای این حقوق تا حد زیادی بسته به اجرای صحیح این حقوق پیش
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های مقیم در آن هاست که این مسئله به روابط موجود میان آن دولت و اقلیتاراده دولت

شود خأل مهمی در رابطه حق ه مشاهده میکشور بستگی دارد. بنابراین همانطور ک
المللی وجود دارد.  این در حالی است که تقویت حقوق ها در اسناد بیننمایندگی اقلیت

مشارکتی اقلیت ها، جبران نابرابری ها در فرایند تصمیم گیری های سیاسی با اعمال تبعیض 
ن سرنوشت و به تبع مثبت و اعطای میزانی خودمختاری به آن ها موجب تضمین حق تعیی
ها در نظام جمهوری آن  تحقق حق نمایندگی آن ها می گردد. حق نمایندگی اقلیت

همانند سایر افراد جامعه  آمیز به عنوان شهروند ایرانیاسالمی ایران برپایه همزیستی مسالمت
ق.ا(؛ که این امر منجر به حضور فعال و گسترده  64مورد توجه قرار گرفته است )اصل 

های سیاسی و اجتماعی در ها در فعالیتها در جامعه شده است. مشارکت فعال اقلیتنآ
ها به داری را شامل گردد که این فعالیتهای مختلف و دامنهتواند فعالیتمقام عمل می

های تحقق حق باشد. یکی از راهتناسب شرایط زمانی و مقتضیات عصر قابل گسترش می
ق.ا( به منظور تأمین  64باشد که اصل )اعمال تبعیض مثبت می ها،حاکمیت سرنوشت اقلیت

حق بر مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت با در نظر گرفتن نوعی تبعیض مثبت ضمانت 
بینی کرده است. در این اصل هدف از تخصیص های دینی پیشاجرای محکمی برای اقلیت

های مربوط به اقلیت در روهها، تضمین حق حضور اعضای گها به اقلیتتعدادی از کرسی
مجالس مزبور است. این امر استثنایی برمفهوم جدید نمایندگی است که مطابق آن، افراد 

ها هستند اما هدف از به کارگیری چنین ها یا اقلیتمنتخب نماینده ملت و نه نماینده بخش
به ای جذب جوامع مشخصی است که ممکن است در غیراین صورت از نظر سیاسی شیوه

حاشیه رانده شوند.لذا در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،باالترین استانداردهای 
تضمین حقوق بشری برای هم وطنان اقلیت وجود دارد و این امر برگرفته از تعالیم انسان 
دوستانه اسالم است که از همان ابتدای تشکیل حکومت از حقوق یکسانی برخوردار هستند 

تبعیض بر طبق رعایت دقیق موازین حقوق بشری مورد احترام و فارغ از هرگونه 
باشند.اسالم نه تنها در مقام تئوری بلکه در مقام عمل نیز احترام به حقوق دیگران را می

های زیادی را در داخل خود حفظ ها، اقلیتسرمشق قرار داده و لذا است که در طول قرن
ها را نداده است. بنابراین ایران در مقایسه آن کرده و به هیچ مسلمانی اجازه تجاوز به حقوق

با برخی از کشورهای غربی دارای اقلیت، حداقل اختالف و تضاد و بیشترین انسجام و 
ها داراست. پر بیراه نیست که چنین بیان نمود مواردی چون وحدت ملی را با اقلیت
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حضور نمایندگان ها و یا ها با وجود جمعیت کم آناختصاص حق نمایندگی به اقلیت

تر از اسناد های دینی در مجلس تدوین قانون اساسی، نظام جمهوری اسالمی را مترقیاقلیت
المللی حقوق بشری کرده است. هرچند عالوه بر راهکار تمهید شده در قانون اساسی بین

های مثبت دیگری نیز برای ممانعت از فرودست قرار توان گامجمهوری اسالمی ایران، می
ها در برخی مناصب ها برداشت. ابزارهایی نظیر سهیم کردن اقلیتفتن همیشگی اقلیتگر

ها در مورد قوانینی که ها، قایل شدن حق و تو برای آندولتی براساس نسبت جمعیت آن
ها برای حل کند و یا اعطای خودمختاری واقعی به آنشان را تهدید میمصالح حیاتی

ها در امور مربوط به تواند سهم تأثیرگذاری اقلیت. که میمسائل مربوط به خودشان و ..
 خودشان بیش از پیش افزایش دهد.
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 ،«یرانا یاسالم یو جمهور المللیندر حقوق ب یتهاحقوق اقل»،ش 1395یره،اخوان، من (1
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