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 چکیده
 تعهید   تعبییر   بیه  و یالمللی بیین  ۀآمر ۀقاعد یک منزلۀبه هاملت سرنوشت تعیین حق مروزها

 یالمللی بیین  ۀجامعی  قبیال  در تعهید   این به نسبت هاکشور که است شده اییشناس الشمولعام
 شامل را...  و فرهنگی اجتماعی  اقتصاد   سیاسی  ها جنبه تمام حق این. اندمسئول و تعهدم
 حیق  شیهروندا،   عمیوم  بر عالوه داخلی بعد در .است خارجی و داخلی بعد دو دارا  و شودمی

 مطابق. شودمی شامل و کندمی حمایت نیز را کشور ها مرز داخل در موجود ها اقلیت مزبور 
 بلکیه  نیسیت   استقالل و طلبیجدایی معنا  به سرنوشت  تعیین حق به هااقلیت استناد حقوق
 امیور  در سیاسیی  مشیارکت  تبعیی،   رفی   معنیا   بیه  هیا اقلیت رخصوصد حق این از استفاده
 تحیت تییریر   اییرا،   اسیالمی  جمهیور   ساسیی ا قیانو،  که هاستآ، حقوق تضمین و حکومت
 ۀزمینی  در هیا اقلییت  برا  المللبین حقوق که حدود  از فراتر کریم  قرآ، و اسالمی دستورات

 ها زمینه در هااقلیت مشارکت جهت در را امتیازاتی است کرده مشخص سیاسی مشارکت حق
 بیه  توا،می حقوق این ۀجمل از. است دهکر بینیپیش کشور ۀادار جار  امور و حکومتی مختلف
 ۀنماینید  تعییین  حیق  اینکیه  ضیمن  د کیر  اشیاره  انتخابیات  تمام در موردنظر نامزد انتخاب حق

 و دینیی  مراسیم  در آزاد  و حیزب  تشیکیل  حق اسالمی  شورا  مجلس در هااقلیت اختصاصی
 .افزود فهرست این به باید نیز را...  و مذهبی
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 .سیاسی مشارکت
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 یحقی   حیق  این. است شده شناخته المللبین حقوق اصول ترینبنیاد  از سرنوشت تعیین حق
 .برخوردارند آ، از ملت یک اعضا  همۀ که است بشر 
 بدو، که بنیادین است حقی رنوشت س تعیین» بر این نظرند برخی حق این اهمیت بیا، در
 نیسیت   اصیل  ییک  فقط سرنوشت تعیین. شوند محقق کامل طور به توانندنمی حقوق سایر آ، 
 حقیوق ۀ همی  اعمیال  بیرا   اسیت  شیرطی پییش  و است بشر حقوق میا، در حق ترینمهم بلکه
 (. ;Brownlin, 1998: 599 Leo, 1985) فرد  ها آزاد 

 زداییی اسیتعمار  نهضیت  ۀبحبوحی  در و شید  توجیه  میثیاقین  تیدوین  از پیس  مزبیور  حقبه 
 بودنید  گرفتیه  قیرار  گیرا، اسیتعمار  ۀسلط تحت پیشرفته  کشورها  از سو  که فقیر ها کشور
 سیلطه  تحیت  هیا  کشیور  آزاد  منظیور به سرنوشت تعیین حق تفکر ۀجرق و یافت نمو و نضج
 .شد ایجاد
 مشیارکت  و حکومیت  انتخیاب  حیق  و ر  یافیت تی گسیترده  مفهوم زما، گذشت با حق این
 جدیید  ها اندیشه بازتاب در همچنین . شد شامل نیز را حکومت ۀعرص در جامعه افراد سیاسی

 بیر  مضیاف   دارنید  را مسیتقل  هیا  دولت تشکیل حق مشترک  تمد، با ها ملت دموکراسی  و
 بیر  دودمحی  میدتی  در آ، براسیاس  حاکما، که است اجتماعی قرارداد یک صرفاً حکومت اینکه
 .کنندمی حکومت مردم
 هیا  میرز  در نژاد  و دینی ها قومیت پراکندگی به توجه با که گفت توا،می ،ایم این در
 کیه  نید انژاد  و قومی دینی  ها اقلیت دارا  هاکشور تمامی تقریباً مختلف  ها کشور سیاسی

 اکثرییت  ۀنماینید  کیه   حکومیت  انداز دست معرض در عمدتاً گروه  این بود،اقلیتدر سبب به
 در هیا قومییت  ایین  سرنوشت تعیین حق به استناد ۀمسئلبه . قرار دارند روند به شمار می مردم
 هیایی  محیدودیت  پیذیرش  ضمن که است شده توجه دیرباز از بشر  حقوق و یالمللبین اسناد
 نییز  اییرا،  اسیالمی  جمهور  اساسی قانو،. است برآمده هاآ، حقوق تثبیت و حمایت منظوربه
 ۀمسیئل  به مبین دین این کیداتیت به نظر است  توحید  مبانی و اسالمی شریعت از منبعث که

 جامعیه  آحیاد  ۀهمی  حقیوق  به غیرمسلما، و مسلما، عجم  و عرب از اعم همگا، حقوق رعایت
 از بعید  اشیتر مالیک  به خود فرما، در السالمعلیه امیر حضرت که آنجا تا است  داشته نظرامعا،

 دسیته  دو بیه  را جامعیه  افیراد  میردم   عمیوم  بیا  رأفت و عطوفت  مالطفت با برخورد به سفارش
 اساسی قانو،. آفرینش و خلقت در آنا، شبیه یا هستند مسلمانا، دینی برادر یا که شمرندبرمی
 داشیته  تیامی  اهتمام هااقلیت حقوق به ملت  حقوق فصل در متعالی مباد  این از مستنبط نیز
 . است
 حقیوق  در آ،ۀ پیشیین  و سرنوشیت  تعییین  حیق  مفهیوم  بررسیی  از پیس  روپیش سطور رد
 جمهیور   اساسیی  حقیوق  در هااقلیت حقوق و سرنوشت تعیین حق سنجینسبت به  المللبین

 .شد خواهد پرداخته ایرا، اسالمی
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 سرنوشت تعیین حق مفهوم
 مجمی   1960 دسیامبر  بمصو 1514 ۀقطعنام در آنچه سرنوشت  تعیین حق مفهوم توضیح در

 را خیود  سیاسیی  وضی   آزادانیه  هیا ملیت  ۀهم» است از: عبارت  است آمده ملل سازما، عمومی
 حیق  توضییح  بیه  کیه  اسیناد   سیایر  در کاست و کم بدو، تقریباً عبارت این. «کنندمی تعیین
 نوع ینتعی شود می فهمیده عبارت این از آنچه. است شده تکرار نیز اندپرداخته سرنوشت تعیین
 ایین . اسیت  کشیور  همیا،  میردم از سیو    کشیور  ییک  داخلیی  قلمیرو  در حیاکم  سیاسی رژیم
 سیاسیی  حکمرانیی  ۀشیو و نوع انتخاب به توا،نمی را ملت یک سرنوشت تعیین و مختار خود

 شیامل  خیود   برا  سرنوشت تعیین حق به ملت یک ۀجانبهمه و کامل رسید،. دانست محدود
 سرنوشیت  تعیین حق مفهوم(. Cassese, 1996: 55است ) فرهنگی و یاجتماع اقتصاد   ابعاد 
 هسیتند  خود به اعطاشده حقوق دارندگا، از خودشا، مردم که است استوار فرض این بر مردم 

(Archibugi, 2003: 489 .) 
 از ناشیی  حقیوق  بالطب  که است بیرونی و درونی ۀجنب دو دارا  سرنوشت تعیین حق اصل

 مردم حق شامل حق  این بیرونی ۀجنب. شودمی مطرح خارجی و داخلی بعد دو در نیز حق این
 حقیوق  حفی   انتخابیات   در میردم  حق شامل درونی ۀجنب و خود یالمللبین وضعیت تعیین در

 بیه :(. 227: 1385 امیید   )اسیت  ...  و کرد،ملی حق اقتصاد   سرنوشت تعیین حق ها اقلیت
 تمامییت  حفی   چیارچوب  در حق این اعمال به سرنوشت تعیین حق داخلی ۀجنب دیگر  عبارت
 حیق  کشیور  یک در ساکن مردم تمام اول ۀدرج در که معنا این به شود می مربوط کشور ارضی
 ۀدرجی  در و باشند داشته مشارکت حکومت در و نندک انتخاب آزادانه را خود سیاسی نظام دارند
 ننید ک صییانت  آ، از و ابیراز  را خیود  هویت آزادانه توانندمی نیز کشور در ساکن ها اقلیت دوم
 (.12: 1387 عزیز  )

 خییارجی سرنوشییت تعیییین حییق اعمییال :از سییتا عبییارت حییق اییین خییارجی ۀجنبیی
 خصیوص در خیارجی  سرنوشیت  تعییین  حق اعمال همچنین  آ، مردم و مستعمرات خصوصدر

 حیق  بیه  سرنوشیت  تعییین  حیق  خیارجی  ۀجنب(. Crawford, 1978: 95) اشغالی ها سرزمین
 سیرزمین   تنها که رسدمی نظر به شد  بیا، آنچه طبق و شودمی مربوط مستقل کشور تشکیل

 ۀحیوز  دو بیه  تفکییک  قابل که شوند برخوردار حق این از توانندمی مردم از خاصی ها گروه یا
 تعییین  حیق  کیه  کیرد  بیا، چنین توا،می مجموع در (.هما،) است غیراستعمار  و استعمار 
 شیده  ارائیه  مسیتعمراتی  موقعییت  برا  محدودشده حق یک نه کلی حق یک نزلۀمبه سرنوشت
 ,Bayefsky) نیست استعمار ۀسلط تحت ملل سرنوشت تعیین حق به مختص حق این لذا است 

2001:1). 
 نیه  است شده داده نسبت مردم ۀمجموع و هاملت به سرنوشت  تعیین حق نیز  میثاقین در
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 ملت عنوا، تحت که انسانی واحد ۀمجموع هر برا  باید اساس ینا بر که بشر   ۀجامع آحاد به
. کننید  انتخیاب  را خیود  بر حاکم سیاسی نظام بتوانند تا شد قائل را مزبور حق اند شده اختهنش

 سرنوشت تعیین حق که است بوده همین نیز میثاقین یک ۀماد از نظرا،صاحب برخی استنباط
 حیق  ایین  لیذا . اسیت  خارجی تسلط و استعمار ۀسلط از  آزاد ۀساد مفهوم از تروسی  مفهومی
 21 ۀمیاد  در روشینی  نحیو  بیه  که کشور عمومی امور ۀادار در شرکت فرد  حق از ستا عبارت
 .(Cassesse, 1996: 305) است آمده بشر حقوق جهانی ۀاعالمی

 تعلیق  شیده اشیغال  ها سرزمین مردما، به اول ۀدرج در سرنوشت تعیین حق اینکه نتیجه
 سیطح  همیین  بیه  را حق این توا،نمی اما ببرند  بهره خود استعمار از رهایی برا  آ، از تا دارد

 ایین  از توانسیت  خواهند نیز سیاسی مستقل ها کشور تمام در مردما، ۀهم بلکه د کر محدود
 بزننید  رقیم  خودشیا،  را خیود  فرهنگیی  و اجتمیاعی  اقتصیاد    سرنوشت تا ندشو مندبهره حق
 . (258: 1373 سیفی )

 

 سرنوشت تعیین حق گیریشکل سیر
 اییده  ایین  کیه  گفیت  بایید  سرنوشیت  تعییین  اصیل  درخصیوص  عملیی  ۀروی قر، چهار وجود با
ا  گونیه به مردم سرنوشت تعیین اصل تاریخ درواق . شودنمی محسوب جدید  ۀاید وجههیچبه
 حیال  ایین  بیا . ددگیر میی  بیاز  1648 در وسیتفالی  صیلح  بیه  شود منجر ملت-دولت ایجاد به که
 (.3 :1386 خرازیا، اخوا،) ندارد وجود نظراتفاق آ، یمنش و أمبد خصوصدر

 میردم  قییام  یکیی  ؛کیرد  فیراهم  را سرنوشیت  تعیین حق اصل ظهور بستر تاریخی  ۀواقع دو
 ایجیاد  ساززمینه واقعه  دو هر که 1789 در فرانسه کبیر انقالب دیگر  و 1776 سال در مریکاا

 این .دنباش ملت با منطبق باید کشور ها مرز اصل این طبق. بود هجدهم قر، در اهملیت اصل
 سیال  در یونیا،  هیا  کشیور  اسیتقالل   1870 سیال  در ایتالیا وحدت برا  مناسب بستر نظریه
 (.B.Simma, 1994: 43-63) آورد فراهم را...  و 1839 سال در بلژیک  1830
 ۀمیاد  از 2 بند گنجانده  خود در را اصل این که متنی ترینرسمی دوم  جهانی جنگ از بعد

 از و اسیت  دهکیر  تلقیی  متحد ملل سازما، اهداف از را مزبور اصل که است متحد ملل منشور 1
 تسیاو   اصیل  بیه  احتیرام  مبنیا   بر ملل میا، دوستانه روابط ۀتوسع»: کندمی تعبیر چنین آ،

 (.173 :1368 یار کلی) ...« سرنوشتشا، تعیین در ایشا، حق و مردم حقوق
 تعییین  حیق  و حقیوق  تسیاو   براسیاس  هیا ملیت  روابیط  ۀتوسیع  از منشیور   1 ۀماد 2 بند
 نییز  منشیور  5 ۀمیاد . کنید میی  ییاد  متحید  ملیل  منشور اهداف از یکی منزلۀبه مردم  سرنوشت
 56 ۀمیاد . کیرده اسیت   تصیریح  کشیورها  بیرا   آورالزام تعهد  منزلۀبه مطلب همینبه  مجدداً
 ۀمیاد  در منیدر   اهیداف  بیه  نییل  برا  مستقل و مشترک اقدامات به اعضا تعهد صوصدرخ نیز
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 اشییاره سرنوشییت تعیییین حییق اصییل بییه احتییرامبییه  تییوا،مییی هییاآ، ۀجملیی از کییهاسییت  55
 کرد.

 عمومی مجم  جمله از است هشد تیکید ملل سازما، متعدد ها قطعنامه در موضوع اینبه 
 همکیار   و دوسیتانه  روابیط  ۀدربیار  المللبین حقوق ۀمیاعال 1970 سال در متحد ملل سازما،
 میردم  علییه  آمییز قهیر  اقیدام  هرگونیه  از را هیا دولیت  آ،  مفیاد  کیه  کرد  تصویب را دول میا،

 ممنیوع  سرنوشتشا، تعیین حق اعمال جهت در مختارخودغیر ها سرزمین مردم و مستعمرات
 (.153: 1383 والدرو، )کرد 
 حیق  از ذکر  مستقیم صورت به  یجهان سند تریناصلیمنزلۀ به شربحقوق جهانیۀ عالمیا
 سیاسیی  مشیارکت  بر حقۀ لئمس به اعالمیه 21 ۀماد اما است  نیاورده میا، به سرنوشت تعیین
 .دارد اشاره حکومت امر در

 نقیش  ایفیا   حیق  ذکیر  ضمن 11 ۀماد 3 و 1 بند در بشر حقوق جهانی ۀاعالمی  همچنین
 تصییریح شیید، انتخییاب و کییرد،انتخییاب طریییق از حکومییت و دار شییورک امییر در مشییارکت و
 اراده ایین  البتیه  کیه  اسیت  حکومیت  صیالحیت  اسیاس  و مبنا مردم خواست و اراده که کندمی
 شیید خواهیید اظهییار آزادانییه گیییر رأ  فراینیید در و ا دوره و حقیقییی انتخابییات طریییق از
 (.131: 1382 سیدفاطمی  قار )

 میثیاق  یعنیی  جهیانی  میثیاق  دو هیر  1 ۀمیاد  1 بنید  در بیار  اولیین   بشر حقوق اسناد در
 از فرهنگیی  و اجتمیاعی  اقتصیاد    حقوق یالمللبین میثاق و سیاسی و مدنی حقوق یالمللبین
 .اندکرده یاد سرنوشت تعیین حق

 سرنوشیت  تعییین  حیق  را اد هیا ملتۀ هم» که داردمی مقرر چنین میثاقین 1 ۀماد 1 بند
ۀ توسیع  و کننید  تعییین  را خیود  سیاسیی  وضیعیت  آزادانیه  تواننید می آ، موجب هب که هستند

 .«نمایند تیمین آزادانه را خود فرهنگی و اجتماعی اقتصاد  
 دوم جهانی جنگ از بعد ۀدور در مردم سرنوشت تعیین اصل که است این است مسلم آنچه
 دارا  نییز  مربیوط  اسیناد  و هیا قطعنامیه  ۀعمید  و یافیت  تکامل زداییاستعمار خصوصدر عمدتاً

 تعییین  اصیل  طیرح  از اصیلی  منظیور  رسید میی  نظر به که طور  به ند ااستعمار ضد مضامین
 اسیت  بیوده  هیا ملیت  بیر  خارجی ها قدرت ۀسلط اعمال با مقابله اسناد این در مردم سرنوشت

(Van Der Vyver, 2000: 11-13.) 
 مسیییر در سرنوشییت یییینتع اصییل شیید  ذکییر تییرپیییش کییه طییورهمییا، اییین  وجییود بییا

 جملیه  از هیا  ملیت  ۀهمی  شیامل  کیه  اسیت  عیام  اصیلی  امیا  اسیت   یافتیه  تکامل ضداستعمار 
 نگرشییی چنییین از کییه کسییانی جملییه از. دشییومییی نیییز مسییتقل حاکمیییت دارا  هییا ملییت
 نظیر  بیه . اسیت  دادگسیتر   یالمللی بیین  دییوا،  سیابق  رئیس و قاضی آرچاگا اند دهکر حمایت
 و گییرد میی  دربیر  را هیا ملیت  ۀهمی  و اسیت  عیام  اصیلی  هیا  ملیت  نوشیت سر تعییین  اصل و  
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 سییفی  ) نید ک عمیل  هیا کشیور  بیر  حیاکم  ها دولت مشروعیت سنجش معیار منزلۀبه تواندمی
1373 :258.) 
 

 المللبین حقوق در سرنوشت تعیین حق جایگاه
 از یکیی  منزلیۀ بیه  مییالد    60 و 50 ها دهه استعمارزدایی روند از پس سرنوشت  تعیین حق
 حق این  1996 سال در بشر حقوق میثاقین تصویب از پس. شد پذیرفته المللبین حقوق اصول
 حیق  این اینکه ۀدربار این  وجود با درآمد  یالمللبین قواعد از یکی منزلۀبه عام و رسمی طور به
 سیال  در اینکه تا داشت وجود نظراختالف گیرد می قرار المللبین حقوق قواعد از یککدام وجز

 حیق  اصل ها آ، تفسیر و موجود یالمللبین اسناد به توجه با المللبین حقوق کمیسیو، 1996
 :Antonio Cassese, 1996) برشیمرد  الملیل بیین  حقوق ۀآمر قواعد جمله از را سرنوشت تعیین

37-50.) 

 موضیوع   این به امنیت شورا  ورود و سرنوشت تعیین حق موضوع یافتناهمیت به توجه با
 یالمللی بیین  امنییت  و صلح علیه تواندمی آ، نق، که است شده تبدیل ا مسئله به مزبور اصل
 ایین  مؤیید . دکنی  گییر  تصمیم موضوع ۀدربار امنیت شورا  آ، تب به که شود محسوب تهدید
 .(s/res/119, 199) است «کوزوو بحرا،» جریا، در امنیت شورا  ۀقطعنام مهم 

 سرنوشت تعیین حق بود،آمره بر عالوه خود اخیر ها رویه در گستر داد یللالمبین دیوا،
 تیکیید  هیا کشیور  ۀکلیی  بیرا   یالمللی بین تعهد منزلۀبه آ،( Erga Omensبود، )الشمولعام به
 کیه  دهید میی  نظیر  «شرقی تیمور» قضایا  در دادگستر  یالمللبین دیوا،  مثالبرا  . کندمی

 تیکیید  قضیه هما، در و است الشمولعام حق یک سرنوشت  تعیین حق به احترام اصل رعایت
 الملیل بین حقوق اساسی و ضرور  اصول از یکی خود سرنوشت تعیین در مردم حق که کندمی

 (.Ric, 2002: 145است ) معاصر

 نفی   اساسیاً  آینید  میی  شیمار  به یالمللۀ بینجامع کل قبال در که اصول و تعهدات گونهاین
 فراگییر    تقریبیاً  تفسییر  چنیین  طبیق  لیذا   اسیت  تعهدات آ، رعایت در هادولتۀ مه حقوقی
 مسیئولیت  بیه  یالمللی ۀ بینجامع کل مقابل در تعهدات نق، قبال در بود خواهند مجاز هادولت
 است باور این بر غالب دکترین. (52: 1391 بلند  قفور  و پروین) جویند استناد خاطی دولت
 تعهیدات  کیه  معنیا بیدین  اند؛سکه یک رو  دو( ارگاامنس) الشمولعام عهداتت و آمره قواعد که

 دییوا،   منظور که پیداست. نداقواعدآمره اجرا خصوص در و آمره قواعد بیرونی رو  ارگاامنس
 (.Frowein, A, 1984: 328) است نکرده یاد صراحتبه هاآ، از هرچند  است آمره قواعد
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 سرنوشت تعیین حق و هااقلیت حقوق نسبت
 میردم  ؛شیود میی  توجیه  گروه پنجبه  حداقل سرنوشت  تعیین حق تعریف زما، در کلی طور به

 دولیت  داشیتن  بیرا   اصلی  ملی ها گروه خارجی  ۀسلط تحت ها سرزمین مردم مستعمرات 
 مفهیوم  بیه  میردم  و هااقلیت ملی  دولت چارچوب در خودشا، سرزمین مؤرر کنترل با خودشا،
 ۀحیطی  در سرنوشیت  تعییین  حق از مدر، تفسیر براساس پنجم و چهارم موارد البته. ،شهروندا

 (.131: 1386 خرازیا، اخوا،) اندشده تفسیر اصل این
 سرنوشت تعیین حق البته. هستند هااقلیت سرنوشت  تعیین حق متعلقات از یکی  بنابراین

 بیه  آشینایی  جهت به کهبل یست ن شد تعریف ترپیش که آ، مصطلح معنا  به هااقلیت به راج 
 حقوق نظام در سرنوشت تعیین حق با آ، نسبت و هااقلیت امر  باد  در است الزم موضوع  این
 .شود تعریف المللبین

 

 اقلیت تعریف. 1
 امیور  در ملیل  سیازما،  اسیبق  مخبر اما  است نشده ارائه اقلیت مفهوم از واحد  تعریف تاکنو،
 :کندمی تعریف گونهاین را اقلیت هااقلیت
 را نیازلی  رقم جامعه یک جمعیت کل با مقایسه در و عدد  لحاظ از که است گروهی قلیتا

 دسیته  ییک  دارا  آ، اعضیا   اسیت   پیایین  جامعیه  در هیا آ، نفیوذ  مییزا،  و دهید می تشکیل
 حفی   بیرا   . همچنیین  دنی دار تفیاوت  جمعیت ۀبقی با که اندقومی و مذهبی زبانی  ها ویژگی
 (.Capotorti, 1985: 385بسیار  دارند ) همبستگی حس زبانشا، و مذهب سنن  گ فرهن

 همیراه  میذهبی  و دینیی  قیومی   زبانی   هاویژگی با حقوقی نظر از غالباً که اقلیت اصطالح
 میوقعیتی  در و ا حاشییه  شیرایطی  در که است انسانی ها گروه از دسته آ، ۀدربرگیرند است 
 برندمی سر به فرهنگی و اقتصاد  سیاسی  اجتماعی  حال عین در و کمیتی فرودستی از ناشی
 دیین   کیه  شودمی اطالق جامعه یک افراد از قسمتی به اقلیت  دیگر عبارت به(. 5: 1374 ژرژ )

 ییک  در اقلییت  افیراد  تعداد. نیست همسا، جامعه دیگر افراد با آنا، فرهنگ و زندگی نوع زبا، 
 تعریفیی  در. (211: 1386 شیوتاژ  ) نباشید  ذکیر  قابیل  اکثریت اب مقایسه در است ممکن جامعه
 کمتیر  بخیش  عیدد   لحاظ به که هستند کشور شهروندا، از گروهی اقلیت »: است آمده دیگر

 قیومی   خصوصییات  دارا  و ندارنید  شیرکت  کشیور  حاکمیت در و دهندمی تشکیل را جمعیت
 وجیود  هیا آ، در همبسیتگی  حیس  نوعی و ودهب جامعه افراد اکثریت از متفاوت زبانی یا مذهبی
 برابیر   و مسیاوات  بیه  دسیتیابی  هیا آ، هدف و گیردمی نشئت بقا برا  جمعی ۀاراد از که دارد

 اول تعریف باید درواق  .(56و  12 :1379 :ترنبر ) «باشدمی مردم اکثریت با حقوقی و حقیقی
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 و تبعیی،  از جلیوگیر   فرعیی  یو،کمیسی  اسبق گزارشگر  1کاپوتورتی فرانسیسکو تعریف که را
 و دانسیت  اقلییت  از شیده ارائه تعریف ترینمعروف است متحد ملل سازما، ها اقلیت از حمایت
 اسیت   شیده  پذیرفتیه  حقوق علما  سو  از مبنایی تعریفیمنزلۀ به که تعریف  همین از ملهم
 :داد ارائه یکنونالملل بین حقوق نظام در اقلیت مفهوم از را ذیل تعریف توا،می

 از اییالتی  ییا  کشور مردم ۀبقی از کمتر جمعیتی که شودمی گفته افراد از گروهی به اقلیت»
 قومی  متفاوت ها ویژگی از گروه این  اعضا. ندارند مؤرر حضور  حاکمیت در و داشته کشور
 هیا  گیروه . دارنید  همبسیتگی  احسیاس  خصایص  آ، حف  برا  و برخوردارند زبانی یا مذهبی
 سکونتشیا،  تییخر  و تقدم و بود،بیگانه یا تبعه تبعه  ۀپراکند یا مجتم  سکونت حسب بر اقلیت
: 1394 عزییز   ) «شیوند میی  برخوردار هااقلیت حقوق نظام در مندر  ها حمایت از کشور  در

136.) 
 

 المللبین حقوق در هااقلیت و سرنوشت تعیین حق نسبت. 2
 داد اختصیاص  هااقلیت بحث به را ماده دو تنها متحد ملل ورمنش متحد  ملل سازما، تیسیس با
 بیه  توجیه  بیا  کیه  دارد اشاره موضوع این به منشور 55 و 1 ۀماد 3 بند: ندایکل بسیار دو هر که
 بشیر  حقیوق  جهیانی  ۀاعالمیی  2 ۀماد 1 بند در آ، مفاد منشور  1 ۀماد 3 بند گوییکلی و ابهام
 میذهبی   هیا  اقلییت  از  27 ۀماد در نیز 1996 سیاسی و مدنی حقوق میثاق. دش تکرار 1948
 .(133: 1382 لسانی ) دحمایت کر زبانی و نژاد 
 حیق  اصیوالً  گفت باید سرنوشت  تعیین حق و هااقلیت حقوق بین سنجینسبت خصوصدر
 سیایر  و ملی قومی  مذهبی  ها گروه و است سرزمین یک مردما، تمام آ، از سرنوشت  تعیین
 هیا  گیروه  .کننید  اسیتناد  خیود  اقلیتی منظر از حق این به توانندنمی سرزمین یک ها اقلیت
 یک اساس  این بر. دشو مندبهره حق این از توانست خواهند ملت یک افراد سایر کنار در اقلیتی
 از و هید د قیرار  مستمسک کشور یک چارچوب در را سرنوشت تعیین حق تواندنمی اقلیت گروه
بیه  . ببیرد  بهره خود برا  مستقل اجتماعی و اقتصاد  سیاسی  نظام تعیین ای استقالل برا  آ،
-Cassese 1996: 112) اسیت  هشید  تیکیید  نییز  الملیل بین حقوق ۀروی در برداشت و تفسیر این

115 .) 
 شیده  تثبیت نیز جهانی ۀروی در سرنوشت تعیین حق به استناد با خواهیجدایی اعتبار بی
 بیه  نکرد،استناد مؤید روسیه  در «چچن» و کانادا در «کبک» ۀنطقم وضعیت نمونه برا . است
 از اسیتفاده  بیا  کانیادا  عالیدیوا، کبک  ۀقضی در. است خواهیجدایی برا  سرنوشت تعیین حق

 و دادگستر  یالمللبین دیوا، قضات جمله از المللبین حقوق ۀبرجست علما  مشورتی نظریات

                                                           
1. Francesco Capotorti. 
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 ۀجنبی  از الملیل بین حقوق کنونی نظام در کبک  خلق که ردک اعالم المللبین حقوق کمیسیو،
 بیه  احتیرام  چیارچوب  در سرنوشیت  تعیین حق است  زیرا محروم سرنوشت تعیین حق خارجی
 تعیین حق از که یالمللبین اسناد ۀکلی در و است یافته تکامل موجود ها دولت ارضی تمامیت
 اسیت  شیده  اشیاره  هادولت ارضی تمامیت د،کردارخدشه ممنوعیت به شده برده نام سرنوشت

 (.379-374: 1394 عزیز  )
 بشیر  حقوق چارچوب در تنها سرنوشت  تعیین حق از اقلیت ها گروه مند بهرهبه  درواق 

 ایین  در. اسیت  هشید  توجیه  سیاسیی  و میدنی  حقیوق  یالمللبین میثاق 27 و 25 مواد ویژهبه و
 احترام پیشبرد دیدگاه از تنها هااقلیت حقوق و دتیکی خواهیجدایی بود،ممنوع بر نیزخصوص 

 .(80: 1388 قاجار بهمنی) است شده پذیرفته بشر حقوق به
 حقوق در تبعی، نبود اصل که است این از ستهابرخ درواق  و است مهمی ۀنکت موضوع این
 ینتعی حق اصل و تبعی، نبود اصل کنار در  ننیهمچ. فرماستمحک اساسی اصلیمنزلۀ به بشر

 .داشت نظرامعا، نیز کشورها ارضی تمامیت به احترام اصل به بایستمی سرنوشت
 هرگونیه  ممنوعیت ا  اعالمیه صدور با وین در 1993 سال در بشر حقوق جهانی کنفرانس 
 ایین  دوم قسیمت  در. کیرد  اعیالم  صراحتبه سرنوشت تعیین حق از استفاده با را خواهیجدایی
 :کندمی تصریح مکرر اول پاراگراف اعالمیه 
 تجزییه  به منجر که عملی هر برا  مشوقی یا مجوز عنوا،به نبایستی سرنوشت تعیین حق»
 مسیتقل  و حاکمییت  دارا  کشورها  سیاسی وحدت یا ارضی تمامیت از جزئی یا کل تهدید یا
 و دارنید  دسیت  در را خیود  امیور  هیا ملیت  سرنوشیت  تعیین حق و مساو  حقوق اصل طبق که

 از تبعیی،  بدو، و سرزمین آ، به متعلق مردم کل ۀنمایند که هستند دولتی دارا  تیبتربدین
 (.Vienna Declaration and Programme of Action, 1993) «گردد تلقی باشد نوع هر

 محتاطانییه  بسیییار هییااقلیییت سرنوشییت تعیییین حییق قبییال درالملییل بییین حقییوق دیییدگاه
 شیکل الملیل  بیین  نظام بود،محور  و دولت جمله از ود موج واقعیات براساس و کارانهمحافظه
ناپیذیر  انکار واقعیت یک شدهتثبیت ها دولت مرزها   المللۀ بینجامع رویکرد در. است گرفته

 ییک  حاکمیا،  تعیین برا  ارضی  تمامیت احترام با تنها سرنوشت تعیین حق وناپذیرند تغییر و
 و خیواهی اسیتقالل  از سرنوشت تعیین حق وممفه هرچهخصوص  همین در. دارد مصداق کشور
 کیاهش الملیل  بیین  نظیام  سیاسیی  واقعیت و قانونی حق بین شکاف بگیرد  فاصله طلبیجدایی
 عبیارت  قیومی  هیا  اقلیت و هاگروه سرنوشت تعیین حق تحقق راهکارها  جمله از لذا. یابدمی
 بیه  خودمختیار   تیوجهی  قابیل  مییزا،  اعطا  و مشارکتی حقوق مثبت  اعمال تقویت از ستا
 مشارکت تضمین و امکا، هااقلیت به کهاشاره کرد  حقوقی به توا،می حقوق اینۀ جمل از. هاآ،
 .(15: 1387 امید  ) دهدمی سیاسی گیر تصمیم فرایند در
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 حقیوق  در کیه  دارد تیکیید  یالمللی بیین  مطیرح  و نظرصاحب دانا،حقوق از 1کرافورد جمیز
 هیا اقلیت و قومی ها گروه است  نگرفته صورت طلبیجدایی برا  اساییشن نوع هیچ المللبین
 تعییین  حیق . شیوند  جیدایی  خواستار جانبهیک طور به المللبین حقوق به استناد با توانندنمی

 بیه  احتیرام  بیا  سیاسی نظام در مردم و هاگروه مشارکت معنی به دولت یک داخل در سرنوشت
 تنهیا  باشید   استقالل برا  قو  و مستمر درخواست اگر حتی. دهدمی معنی آ، ارضی تمامیت
 در کرافورد  نظر به. دهد پاسخ درخواست این به چگونه گیردمی تصمیم که است مرکز  دولت
 قصید  حیاکم   و مستقر دولت یک سرزمین از ا پاره که ندارد سابقه 1945 از یالمللبین ۀجامع
 .(Crawford, 1997: 97) باشد شتهگذا صحه آ، بر ملل سازما، و داشته جدایی

 تعیین از هاآ، که شودمی موجب انتخابات در شهروندا، شرکت مشارکت  گفتما، براساس
 تبعییت  کشیور  عمیومی  حقیوق  از نید اموظف دیگر سو  از. شوند منتف  کشور عمومی سیاست
 هیا آ، د پایبنی  دولت  سو  از شهروندا، به خصوصی و عمومی خدماتۀ ارائ با همچنین. کنند
 (.241: 1390 ی یضیا) شودمی خواسته حاکمیت به

 هیا اقلییت  متقابل طوره ب و را تیمین هااقلیت حقوق اندموظف هادولت شد  بیا، آنچه بر بنا
 اربات حکومت به را خود فادار و و پایبند  امور  در مدنی و سیاسی مشارکت با بایستمی نیز
 .کنند

 هیا  اقلیت به راج  حق این بررسی خصوصبه و سرنوشت عیینت حق مفهوم شناخت از بعد
 اییرا،  اسیالمی  جمهور  حقوقی نظام در هااقلیت به راج  حق این مصداقی بررسی به ادامه در

 .شودمی پرداخته
 

 اساسببی حقببوق در هببااقلیببت حقببوق و سرنوشببت تعیببین حببق نسبببت
 ایران اسالمی جمهوری

 مبیارزات  از پیس  اسیالمی  انقیالب  نهیال  است  شده ذکر سیاسا قانو، ۀمقدم در که طورهما،
 مطیابق  و نشسیت  رمیر  به شاهنشاهی بنیاد شکستن همدر با 1357 بهمن 22 و 21 در مستمر
 در قرآ،  عدل و حق حکومت به خود ۀدیرین اعتقاد براساس ایرا، ملت اساسی  قانو، اول اصل
 فیروردین  دهیم  پرسیی همیه  در( ره) ینیی خم امام رهبر  به خود پیروزمند اسالمی انقالب پی

 رأ  آ، بیه  داشیتند   رأ  حق که کسانی ۀکلیدرصد از  2/98 اکثریت با شمسی هجر  1358
 .ندداد مثبت

 و فرهنگی  اجتماعی سیاسی  مناسبات و نهادها بیانگر ایرا، اسالمی جمهور  اساسی قانو،

                                                           
1. James Crawford. 
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 ۀدهنید ارائیه  و اسیالمی  حکومیت  هیا  پایه تحکیم راهگشا  بایستمی و است جامعه اقتصاد 
 .باشد حکومتی نظام نوین طرح
 آشینایی  بیرا   را منیابعی  اساسیی  حقوق ،امحقق کشورها  اساسی حقوق شناخت جهت به
 کیه  معنیی بیدین رنید   دا عیام  ۀجنبی  مناب  این از بعضی. کنندمی تعیین کشورها اساسی حقوق
. دارد خاص ۀجنب بعضی و گیردمی اماله آ، از و است آ، به متکی هاکشور غالب اساسی حقوق
 بعضی حال عین در .است مشترک مناب  این از ا پاره در ایرا، اسالمی جمهور  اساسی حقوق
 :1362 میدنی  ) دندار وجود اختصاصی صورته ب اساسی قانو، برا  مقتدر و معتبر بسیار مناب 
113.) 

 حقیوق  مقیررات  و ضیوابط  بر ایرا، اسالمی جمهور  حقوقی نظام عقیدتی و فکر  زیربنا 
 و دنآیمی شمار به ایرا، اساسی حقوق مناب  اکثر تدوین مبنا  فقهی مناب  درواق . است اسالم
 اصیل  در صیراحت بیه  مفهوم این. دشونمی تطبیق یا تنظیم منب  این براساس دیگر مناب  غالب
 (.16 :1386 اسفاد نجفی) است شده ذکر ایرا، اسالمی جمهور  اساسی قانو، چهارم

 و اراده مقابل در که اقلیتی یا بیگانهمنزلۀ به وجههیچبه نیز اسالمی فقه در هااقلیت موضوع
 گونههیچ همچنین  نیست مطرح ندارد  خود سرنوشت و حقوق تعیین در اختیار اکثریت مصالح
 اکثرییت  بیا کیه   دیگر  عناصر یا زبا، و نژاد نظر از اقلیت و نژاد اختالف مشکل برا  ا زمینه
 افیراد  اسیالمی ۀ اندیشی  براسیاس (. 23: 1362 عمییدزنجانی  ) نیدارد  وجود باشد داشته اختالف
 همزیسیتی  اصیل . ندامشترک تبار دارا  آدم بنیمنزلۀ هب باشند  که ا قبیله و قوم هر از انسانی
 (. 108: 1391 هاشمی ) است اسالمیۀ جامع ها ویژگی از نیز آمیزمسالمت
 

 خود سرنوشت در هااقلیت تأثیر از اساسی قانون و المللبین فسیر حقوقت. 1
 و اسیالم  ذکر وجود با لذا است  اسالمی اصیل مبانی تبلور ایرا، اسالمی جمهور  اساسی قانو،
 حقیوق  بیه  اساسیی  قیانو،  دوازدهیم  اصیل  در رسیمی  دین منزلۀبه شر عارنی جعفر  مذهب
 . است شتهدا وافر و تام توجه نیز هااقلیت
 ۀخصیصی  کیه  اسیت  بدیهی زبانی  و مذهبی قومی  ها اقلیت از شدهارائه تعریف به توجه با

 ایین  بیه . نیست یکسا، کشورها تمام در جامعه اکثریت جمعیت از اقلیت ها گروه ۀممتازکنند
 زا متفیاوت  هیا آ، شیدۀ هاستفاد زبا، که دارند وجود اقلیتی ها گروه هارکشو برخی در که معنا
 ۀجامعی  از اقلییت  گروه تمایز عامل مذهب  است ممکن دیگر کشورها  در و است اصلی ۀجامع

 اسیناد  در  روایین از. اسیت  اصیلی  ۀجامع با اقلیت تمایز وجه قومیت موارد  در یا باشد اکثریت
 یمذهب قومی  ها اقلیت اضافی ترکیب از اقلیت  مفرد ۀواژ از استفاده جا  به عموماً یالمللبین
 گیروه  نوع سه از سیاسی و مدنی حقوق میثاق 27 ۀماد در برا  مثال   شودمی استفاده زبانی و

 جمهیور   اساسیی  قانو، (.70: 1394 عزیز  ) است شده برده نام زبانی و مذهبی قومی  اقلیت
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 رسیمیت  بیه  جامعیه  آحیاد  بیرا   ملیت  حقوق عنوا، تحت کهرا  حقوقی تمام نیز ایرا، اسالمی
 حق جمله  از هااقلیت به مختص حقوقی به آ،  بر مضاف و دانسته هااقلیت ۀهم لشام شناخته

 بیه  حقیوق  ایین  مجمیوع  ۀمقایسی  و شناخت با. است دهکر تصریح نماینده داشتن و مشارکت بر
 سیت ا عبارت که خود  سرنوشت تعیین در هااقلیت ریریت از المللبین حقوق عرف تعریف نسبت

 مقابیل  در اساسیی  قانو، بود،متعالی به توا،می...  و تبعی، رف  و یسیاس امور در مشارکت از
 .بردپی هااقلیت حقوق با مواجهه در المللبین حقوق عرف به

 

 ملببت، مورداشبباره در سوببل سببوم قببانون هببا از حقببوق برخببورداری اقلیببت. 2
 اساسی
 و اتبیاع  روند شیه  حقیوق  بیر  نیاظر  کیه  را اساسیی  قانو، دوم و چهل تا نوزدهم اصول مجموع
 اصیل  تصیریح  بیا  بنیابراین  . بیرد  نیام  ملیت  حقیوق  عنیوا،  تحت توا،می را است ایرا، ساکنا،
 حقیوق  رعاییت  بیه  مسلمانا، و اسالمی جمهور  دولت تکلیف بر مبنی اساسی قانو، چهاردهم
 برخیوردار  ملت  افرادۀ هم ردیف در را آنا، توا،می  (کتاب اهل غیر حتی) مسلمانا،غیر انسانی

 قانو، که استشایا، یادآور  (. 182 :1392 هاشمی ) دانست اساسی قانو، در مذکور حقوق از
 آ، مهیم  مصیادیق  بیه  تنهیا  بلکه  یستن ملت حقوق جمی   احصا مقام در وجههیچبه اساسی
: 1373 شیعبانی  ) نیسیت  هیا آ،فتن پیذیر ۀ نمنزلی به حقوق سایرنکرد، ذکر و است کرده اشاره
103.) 

 و اسیاس  ۀدربرگیرنید  عیام   صورت به تبعی، نبود اصل بینیپیش با بشر  حقوق عام مناب 
 در شیده بینیی پییش  تبعیی،  نبود اصل. روندبه شمار می هااقلیت حقوق از حمایت برا  ا پایه
 رنیگ   نیژاد   همچیو،  هاییویژگی مبنا  بر تبعی، من  بر تیکید با بشر  حقوق عمومی اسناد
 عمیومی  ا پایه درواق  بشر  بنیادین حقوق از افراد ۀهم برابر برخوردار  رورتض مذهب و زبا،
 قیانو،  در(. 408: 1389 سییدفاطمی   قیار  ) اسیت  دهکیر  بینیی پیش هااقلیت از حمایت برا 

 و دیین   رنگ از سوا  جامعه اعضا  برابر  به عام صورت به نیز ایرا، اسالمی جمهور  اساسی
 تبعیضیات  رفی  » دولت اساسی ها سیاست از یکی اساسی قانو، بقمطا. است شده توجه آیین
 اصیل  9 بنید ) اسیت  «معنو  و ماد  ها زمینه تمام در همه برا  عادالنه امکانات ایجاد و ناروا
 بیه  احتیرام  و قبائیل  و اقیوام  ۀهمی  برابیر  منزلتبه  نیز ایرا، مذاهب و اقوام برابر  ۀزمین در(. 3

 مسیاو   حقیوق  از باشیند   کیه  قبیلیه  و قوم هر از ایرا، مردم»: تاس هشد توجه هااقلیت هویت
 افیراد  ۀهمی » و( 19 اصل) «بود نخواهد امتیاز سبب هااین مانند و زبا، نژاد  رنگ  و دارندبرخور
 اقتصیاد    سیاسیی   انسیانی   حقیوق  ۀهمی  از و دارنید  قیرار  قیانو،  حماییت  در یکسیا، ...  ملت

 :1391 هاشییمی ( )20 اصییل« )دارنید ربرخو اسییالمی نمیوازی  رعایییت بیا  فرهنگییی و اجتمیاعی 
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 بیه  پییام   تکمییل  در و نکیرده  بسینده  قیانو،   یکسیا،  حماییت  بیه  بیسیتم  اصل (.220-223 
 غمیامی  ) اسیت  شیده  اشیاره  عمیومی  هیا  آزاد  و شیهروند   حقوق همچو، جدید  مفاهیم
1390 :349.) 
  (28 اصیل ) شیغل  زاد آ همچیو،  اساسیی   قانو، سوم فصل در شدهبرشمرده حقوق سایر

 حیق  ییک منزلۀ به باید را...  و( 31 اصل) مسکن حق  (29 اصل) اجتماعی تیمین از برخوردار 
 طبیق  اسیت  موظف دولت  و شده شامل نیز را هااقلیت که دانست ایرا، ملت آحاد شامل مسلم
 ها ایتحم و خدمات مردم  مشارکت از حاصل ها درآمد و عمومی ها درآمد محل از قوانین 
 (.73: 1387 مهرپور ) کند تیمین کشور افرادهمۀ  برا  را مذکور مالی

بیه   مخیتص  و رددا تیعموم ملت حقوق فصل لیذ یاساس قانو، در مصرححقوق   نیبنابرا
 جهینت؛ دشویم زین هاتیحقوق شامل تمام اقل نی  لذا اطالق و عموم انیستاز ملت  یقشر خاص

 و یسی )اصیل   لیی وک انتخیاب  حیق (  چهارم و یس)اصل  یخواهداد همچو، حقوق ریسا نکهیا
 ذکیر  بیه  اسیاس  نیی ا بیر  .شودیشامل م زیرا ن هاتیاقلطبعاً و است  یآ، همگان ری( و نظاپنجم
 رد  رگیذار یتیر جهیت  در کیه  هیا تیی اقل مخیتص  حقیوق  و بسنده هنمون منزلۀبه ادشدهی موارد

 همورد مداق است  شده ینیبشیپ کشور  ارج امور در هاآ، داد،مشارکت و شتنیخو سرنوشت
 .ردیگیم قرار
 

 یاساس قانون در هاتیاقل ۀمورح حقوق. 3
 حقیوق  ۀیی اعالم در نیهمچنی   یاسی یس و یمیدن  حقیوق  ثیاق یم در هاتیاقل یاجتماع حقوقبه 

 یاسالم  جمهور یاساس گذارقانو،از سو   و حیتصر ینید و یمل  هاتیاقل به متعلق اشخاص
 .است شده اهتمامه آ، ب را،یا
 

 یمذهب ماتیتعل یآزاد. 1. 3
 کیه  همگیا،   بیرا  یو جمعی   بیه صیورت فیرد    ینید  هاشهیاند و افکار انتشار مراسم   اجرا
 ثیاق یم 18 ۀماد در و بشرحقوق یجهانۀ یاعالم 19 و 18 مواد در شود یم شامل زین را هاتیاقل
 تیی اقل  برا یاساس قانو،  یداخل حقوق در. است هشد توجه یاسیس و یمدن حقوق یالمللبین
 قائیل  هیشخص احوال در استقالل و یمذهب و ینید مراسم انجام  برا را یحقوق ینید و یمذهب
 (.385: 1392  یهاشم ()ب است شده
 و مراسم  آزاد  اسالم یحقوق نظام در یبمذه و ینید  هاتیاقل یقانون ییشناسا  فور ارر
 حیدود  در را هیا تیی اقل ینی ید مراسیم  انجام یاساس گذارقانو،. ستا آنا،  برا یمذهب مناسک
 (. 175 :1392  یهاشم ()الف داندیم آزاد جامعه بر حاکم یاسالم نیقوان
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تنهیا   یحیو مس یمیکل  یزرتشت ا،یرانیکه ااست ذکر شده   یقانو، اساس زدهمیدر اصل س
 .آزادند خود ینید مراسم انجام در یاساس قانو، حدود در که شوندیم شناخته ینید  هاتیاقل

 ینیمراسمات د  عالوه بر آزاد یمجلس خبرگا، قانو، اساس مذاکرات مشروح صورت با مطابق
 داشته معبد یرسم طور به کهدارند  زیحق را ن نیخودشا،  ا ینیتاب  احکام د ینید ماتیو تعل
 (.473: 1364 مذاکرات )مشروح  باشند
 

 هیخوش احوال در استقالل. 2. 3
 ارث ت یوصی  ازدوا   طالق  مثل هیشخص احوال در هاتیاقل یاساس قانو، زدهمیس اصل مطابق

 شیئو،  ات یاجرائ و قضاوت در زین هادادگاه و مربوطه ادارات. کنندیم عمل خود نید طبق...  و
 (.208: 1368   زدی) کنندیم تیرعا را آنا، ینید

 دیآیم شمار به  فرد  ها آزاد و حقوقۀ زمر رد هاتیاقل ینید ماتیتعل و هیشخص احوال
 سیلب  و یاجتماع تشنج موجب اند گرفته انس بدا، ا،یاد روا،یپ که قواعد  نیانکرد، تیرعا و

 مصیوب  محیاکم   در عهیرشی یغ ا،یی رانیاۀ یشخص احوال تیرعا قانو،. شودیم آنا، خاطرآرامش
 حیدود  در را ینید ماتیتعل و هیشخص احوال در استقالل  یاساس قانو، نیهمچن  31/4/1312
 خیالف  ه یشخصی  احیوال  بیه  مربوط اعمال که شود رابت چنانچه  نیبنابرا. اندداشته مقرر قانو،
 (.75 :1383   رکعس و لی)وک دانست مجاز را آ، توا،ینم  است یعموم نظم و یقانون مقررات
 

 یقوم و یمحل یهازبان از استفاده حق. 3. 3
 بیه  مسیتند . برخوردارنید  یانسیان  حقوق ۀیکل از هاتیاقل بشر حقوق یالمللبین اداسن به توجه با

 و زبیا،  از اسیتفاده  حیق  کشور  یرسم زبا، کنار در اقوام  از کیهر یاساس قانو، پانزدهم اصل
خیود   اتیادب توانندیم و دارند خود به مختص یگروه  هارسانه و مطبوعات در را شیخو خط

  یقیوم   هیا تیی واقع درنظرگرفتن با یاساسقانو،  (.79هما،: ) کنند سیرتدرا در مدارسشا، 
 .است دهکر ینیبشیپ هاتیاقل  برا را یازاتیامت  یمذهب و  نژاد

 ارشیاد  و فرهنیگ  وزارت از یارمنی  و یعربی   یترکی    کیرد   هیا زبا، با یاتینشر اکنو،هم
در  هینشیر  48(. در حیال حاضیر   65 :1387 )مهرپور  شوندیم منتشر واند گرفته مجوز یاسالم

عنیوا،    180از  شیانتشیار بی    گرفته و برا تیمجوز فعال  و کرد یکردستا، به دو زبا، فارس
 ۀرشیت  جیاد یبیه ا  تیوا، یمی   نیمجوز صادر شده است. همچنی  ریدر دو سال اخ زین  کتاب کرد

کتیاب   نیتیدو  و رمیاد  و یدولتی  دانشیگاه  منزلیۀ بیه  کردستا، دانشگاه  در  و زبا، کرد اتیادب
هفیتم  هشیتم و نهیم      هیا هیپا اتیدرس ادب یبوم اتیسرفصل ادب منزلۀبه  آموزش زبا، کرد
 (.18/5/1394 ۀمورخ را، یا ۀ)روزنام کرد اشاره نیمناطق کردنش
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 یجعفر ۀعیرشیغ مسلمانان حقوق. 4. 3
 یحنبلی   یالکم  یشافع  یحنف مذاهب  برا  جعفرۀ عیرشیغ مسلمانا، تمام نیب یاساس قانو،
 کیه  اسیت  داشیته  مقیرر  یاساس قانو، همددواز اصل جمله از است شده قائل را یحقوق  دیز و
 تفرقیه   احتراز  برا شهیاند نیامطابق . «باشندیم کامل احترام  دارا...  یاسالم گرید مذاهب»

آ،   و بیرا قانونیاً ممنیوع باشید     دیبا یاسالم مذاهب گرید به نسبت یاحترامیب ای لعن هرگونه
 نیی ا روا،یی مسیلمانا، پ  گرید یحقوق مذهب نیتیم  برا  نید. همچنشومجازات متناسب مقرر 

  آزاد نیی عمیالً ا  ز یی طبق فقه خودشا، آزادند که در جامعیه ن  یمذاهب در انجام مراسم مذهب
 از یاسیالم  میذاهب  گیر ید روا،یپ که کندیم اقتضا یمذهب  آزاد ن یهمچن. استمورد احترام 

 ثیاق یم 13 ۀمیاد  از یقسیمت  در. باشیند  برخیوردار  خیود  خیاص  ینی ید تیی ترب و میتعل ناتامکا
 متعهید  ثیاق یم طیرف   هیا دولیت  کیه  است آمده 1966 یفرهنگ و  اقتصاد حقوق یالمللبین
 میذاهب  گیر ید تیی ترب و میتعل تیرسم. نندک نیتیم را فرزندا، اخالق و ینید آموزش شوندیم

که امکانات الزم  ندکیم فیتکل جادیا دولت  برا  یاساس قانو، دوازدهم اصل در مقرر  یاسالم
 طرح و یخانوادگ مسائل بروز هنگام زین هیشخص احوال به نسبت. کندخصوص فراهم  نیرا در ا
 یعمیوم  مقیررات  و نیقیوان   جیا  بیه  ند الفکم هادادگاه  ییقضا  هادستگاه در مربوط  دعاو

 مقیرر  زیی ن دوازدهیم  اصل لیذ. دهند قرار حکم مستند را موردنظر مذهب یفقه احکام محاکم 
 مقیررات  باشیند   داشیته  تیی اکثر میذاهب  نیی ا از کیی هر روا،یپ که  امنطقه هر در»: داردیم

 ریسیا  روا،یی پ حقیوق  حف  با بود  خواهد مذاهب آ، طبق بر شوراها اراتیاخت حدود در یمحل
تسینن   ۀاربع مذاهب از یکی روا،یپ کشور مناطق یبرخ در است ممکن نکهیا فرض با .«مذاهب
آ، میذاهب در   تیبیر رسیم   یمبنی  یگیذار اساسی  د  حکم قانو،نده لیساکنا، را تشک تیاکثر
: 1392  یهاشیم  ()الیف  شوراهاسیت  اراتیی مقررات در حیدود اخت  نیاما ا  مربوطه است ۀمنطق
164 .) 
 

 انتخابات در حضور و یاسیس مشارکت و تشکل جادیا بر حق. 5. 3
 ۀمیاد  1 بند اساس نیا بر. است هشد توجه یالمللبین اسناد در شهروندا، یاسیس رکتمشا حق
 خواه خود  کشور یعموم ۀادار در دارد حق هرکس» :داردیم ا،یب بشرحقوق یجهان ۀیاعالم 21
  نیهمچن .«کند مشارکت شوند انتخاب آزادانه که یندگانینما ۀواسطبه خواه و میمستق طور به
 ا،یی ب یزبیان  و ینید  یقوم ای یمل  هاتیاقل به متعلق اشخاص حقوق ۀیاعالم 2 ۀدما 2 بند در
  ینی ید  یفرهنگی  یمیؤرر در زنیدگ    اگونهبه دارند حق هاتیاقل به متعلق اشخاص»: است شده

  .«مشارکت کنند یو عموم  اقتصاد  یاجتماع
 اسیت  شتنیخو تسرنوش بر تیحاکم حق است قائل همگا،  برا اسالم که یحقوق از یکی
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 از را حیق  نیا ستین مجاز کسچیه آ، براساس و داندیم یتعال خداوند جانب از را حق نیا که
 نیی موارد اسیتفاده از ا  نیترمهم از. دارد اشاره بدا، 56 اصل که کند سلب یلیدل هر به هاانسا،

 دیبا که است کمهحا تئیهدارا، و زمام نییامور کشور خودشا، و تع ۀحق  دخالت افراد در ادار
  جمهیور  در»: است آورده یاساس قانو، 6 اصل لیدل نیهم به. دشو انجام مزبور حق تیرعا بر

 انتخابیات  انتخابیات   راه از شیود   اداره یعمیوم   آرا  اتکیا  بیه  دیی با کشیور  امور را،یا یاسالم
 راه زا ایی  هیا نیی ا رینظیا  و شیوراها   اعضیا   یاسیالم   شیورا  مجلیس  ندگا،ینما جمهور سیئر

 ....« یپرسهمه
  یاسی یس سرنوشیت  نییی تع در میردم  ۀعامی  مشارکت یاساس قانو، سوم اصل 8 بند مطابق
است که با توجیه بیه عمیوم و     را،یاز حقوق مسلم ملت ا شیخو یو فرهنگ یاجتماع   اقتصاد

را میدنظر قیرار نیداده     عهیشی  ا،مسلمان تیشده و اکثر را،یملت ا افراد تماماطالقات آ، شامل 
 است.

  اتکیا  بیه  دیی با کشیور  امور را،یا یاسالم  جمهوردر » :یاساس قانو، ششم اصل براساس
  اعضیا   یاسالم  شورا مجلس ندگا،ینما جمهور سیرئ انتخاب راه از شود  اداره یعموم  آرا

 گرددیم نیمع قانو، نیا گرید اصول در که  موارد در یپرسهمه راه از ای هانیا رینظا و شوراها
 نظیام . «دارند عهده بر  اکنندهنییتع اریبس نقش مختلف امور در مردم عموم دهدیم نشا، که

 انتخاب حال نیع در و است شده جادیا مردم  رأ با آ، یاساس قانو، و را،یا یاسالم  جمهور
  شیورا  مجلیس  نیدگا، ینما جمهیور  سیرئی  میمسیتق  انتخاب و میرمستقیغ صورته ب   رهبر
 ۀهمی  جملیه  از میردم  عموم یاسیس مشارکت و حضور یتجل ها یپرسهمه در شرکت و یاسالم
 .است کشور امور شبردیپ در مشارکت و حکومت ۀادار امر در هاتیاقل و هاتیقوم

 مقننه ۀقو. استمقننه  ۀقو  ریو به تعب ندگا،یراج  به مجلس نما انتخاب  حق قیمصاد از
 از یتیوجه  قابیل  سهم مدو،  یاساس ضوابط قطب و دارد یعموم  آرا در شهیر که است  نهاد
 ۀاراد مظهیر  و مردم  خداداد حق مقننه  ۀقو. دکنیم اعمال را کشور یاسیس نظام در تیحاکم
 (.87: 1392  ی)هاشم است ملت عام

 
 یاسالم یشورادر مجلس  ندهینما داشتن در ینید یهاتیاقل حق. 1. 5. 3

 اصیل  در ینی ید  هیا تیی اقل بیه  راج  یمذهب  هاتیاقل حقوق به توجه بر عالوه یاساس قانو،
 قائیل  را یاسیالم   شیورا  مجلیس  به ندهینما اعزام و انتخاب حق یاساس قانو، چهارم و شصت
 و  آشیور  ا،یحیمسی  و ندهینما کی کدام هر ا،یمیکل و ا،یزرتشت»: که بیترتنیبد است  شده
 انتخیاب  نیده ینما کیی  کدام هر الشم و جنوب یارمن ا،یحیمس و ندهینما کی مجموعاً یکلدان
 داوطلبیا،   یاسیالم   شیورا  مجلیس  انتخابیات  قیانو،  28 ۀمیاد  مطابق نکهیا ضمن. «کنندیم
 رابیت  خیود  نیی د در دیی با و ندبود یمستثن اسالم به اعتقاد شرط از ینید  هاتیاقل یندگینما
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  هیا تیی اقل گیا، دنی ینما فیتحل مراسم یاساس قانو، هفتم و شصت اصل مطابق. باشند دهیعق
 .دگیریم صورت هاآ، خود یآسمان کتاب به سوگند ذکر با ینید

 و صید یس و هزار کی سال یپرسهمه خیتار از» چهارم و شصت اصل موجب به نکهیا به نظر
  یاسی یس  یانسیان  عوامیل  نظرگیرفتن در بیا  سیال   ده هر از پس یشمس  هجر هشت و شصت
 احتمیال  بیه  چنانچیه   «شود اضافه تواندیم ندهینما نفر ستیب حداکثر هاآ، رینظا و ییایجغراف
 نیدگا، ینما تعیداد  شید، اضیافه  ابد ی شیافزا  ریچشمگ نحو به هاتیاقل از کیهر تعداد فیضع
 ( .178: 1392  یهاشم( )الف بود نخواهد ذهن از دور هاآ،

 لیتشیک  را کشیور  تیی جمع درصد کی از کمتر را،یا در ینید  هاتیاقل که شود توجه اگر
 زا،یی م برابر چند  یتیجمع بیترک به توجه با هاآ، ندگا،ینما نسبت که است مبرهن دهند یم

  هیا گیروه  یاسی یس مشیارکت  نیتضم و حقوق حف  باتیترت از یکی راه نیا. هاستآ، تناسب
 شییودیمیی خوانییده شییدهنیتضییم  هییایکرسیی اصییطالح  در کییه شییودیمیی محسییوب تیییاقل

 (.279 :1380  یبهشتینی)حس
 

 مجلس یندگینما در یمذهب یهاتیاقل نداشتنتیمحدود. 2. 5. 3
  بیرا  یکیه قیانو، اساسی     گریند  حق داکه اهل سنت د یییمورد ت یمذهب  هاتیاقل به راج 

  شیورا  مجلیس  ینیدگ ینما به راج  که است نیا ده کر ینیبشیپ احزاب   آزادآنا، عالوه بر 
 بیر  مضیاف . است نشده قائل خصوص نیا در یسن و عهیش انا،مسلم نیب  زیتما ظاهراً یاسالم

 «اسالم به یعمل التزام و اعتقاد» یاسالم  شورا مجلس انتخابات قانو، 30 ۀماد کی بند نکه یا
 تعیداد  هیر  به تسنن اهل داوطلبا،ۀ یکل ب یترتنیبد. است داشته مقرر را( مذهب عنوا،)بدو، 

 خواهنید  ملیت  ینیدگ ینما منصب احراز به قادر انتخاب صورت در باشند  که را،یا  کجا هر در
 ریسیا  و یدولتی  و  ادار مناصیب  از  اریبسی   تصید  و یاستخدام و  ادار حقوق ن یبنابرا. بود
 شیامل  را عهیرشی یغ ا،یرانیاۀ هم مجموعاً است  داشته مقرر افراد  برا یاساس قانو، که یحقوق
 (.599 :1391  ی)هاشم شودیم

 ممکین  که است یاساس قانو، در جمهورسیئر بود،عهیش لزوم موضوع یبررس درخور ۀنکت
 یاساسی  قیانو،  115. مطابق اصل دنکرا به اذها، متبادر  هاتیاقل به نسبت ،یتبع ۀشبه است
اشیاره    بعید از رهبیر   ییمقام اجرا نیباالتر منزلۀبه جمهورسیئر  هاتیصالح و طیشرا به که

 یرسیم  میذهب  و را،یی ا یاسالم  جمهور یبود، به مبانمؤمن را معتقد و طیشرا ۀدارد از جمل
  عشریارنۀ عیش مذهب رویپ  یمذهب نظر از دیبا جمهورسیئر آ، مطابق که شمردیبرم کشور
 .باشد -است کشور یرسم مذهب که-

 میتمم  اول اصیل  در  عشیر یارنی   جعفر ۀعیش و اسالم تیرسم ا،یب که داشت توجه دیبا
  دیجد سیتیس را،یا یاسالم  جمهور یاساس قانو، دوازدهم اصل و تیطمشرو یاساس قانو،
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. اسیت  دهشی  مینعکس  میذکور  نیقیوان  در یاجتماع و  اعتقاد تیواقع کی منزلۀبه بلکه  ستین
 جمهیور  سیرئ که است جهت نیهم به. است را،یا ملت تیاکثر خواست طبعاً راثیم نیا حف 
 باشد کشور یرسم مذهب به معتقد و مؤمن دیبا اوالً  د دار عهده بر را ملت ۀقاطب یندگینما که
  یهاشیم  ()الیف  باشید  کشیور  یرسیم  میذهب  پاسدار که کندیم ادی سوگند کار آغاز در اًیران و

1392 :159.) 
   اقتصیاد   یاسی یس سرنوشت نییتع در عامه مشارکت ذکر به توجه با موضوع نیا با وجود

 حیق  ۀنی یزم در اسیت   را،یی ا میردم  عمیوم  شیامل  کیه  یاساسی  قیانو،  در یفرهنگ و یاجتماع
 .دارند را یاساس قانو، در مصرح حقوق تمام زین هاتیاقل کرد، انتخاب
 

 اجتماعات یآزاد و احزاب لیتشک حق. 3. 5. 3
 قیانو،  در البتیه  کیه  است یاسیس مشارکت ابعاد گرید از یاسیس احزاب و تشکل داشتن بر حق
 قانو، در اما  ستین هاتیاقل به مختص واست  شده شناخته تیرسم به مردم ۀهم  برا یاساس
 .تسا شده حیتصر زین مورد نیا در هاتیاقل حق به یاساس

 و اسیت یس وجیوه  ۀیی کل بیا   یمیدن  ۀجامعی   هیا هیپا از یکی منزلۀبه امروز جها، در احزاب
 و هیا شیه یاند بیه  داد،سیازما،  بیا  یاسی یس احیزاب . دارند یتنگاتنگ ارتباط انتخابات خصوصبه
 بیه  میردم  ،کیرد متشکل و میتقس عامل که حال نیع در جامعه  در موجود یاسیس  هاشیگرا

 و  فیرد   هیا شیگیرا خیرده  د،کیر قیی تلف و کیی نزد عامیل  انید  گوناگو،  هابخش و هاشاخه
  ی)قاضی  اندمنسجم شیب و کم  اشهیاند  هانظام ای ها دئولوژیا ها نیدکتر قالب در یاجتماع
1393 :324.) 
 و یاسی یس مسائل در نظرتبادل  برا ینیمع محل در افراد ییاگردهم یمردم حکومت ۀالزم
 دارد حیق  هیرکس » :است آمده بشرحقوق یجهانۀ یاعالم 20 ۀماد 1 بند در که است یاجتماع
 خیود  27 و 26 اصیول  در یاساسی  قیانو،  .«دهد لیتشک زیآممسالمت تیجمع و مجام  آزادانه
  هیا تیی اقل ایی  یاسالم  هاانجمن و یصنف و یاسیس  هاانجمن و هاتیجمع و احزاب لیتشک
. اسیت  دهکر اعالم آزاد شرط چند با را هاییمایراهپ و اجتماعات لیتشک ای را شدهشناخته ینید

 شیوند یمی  لیتشک یدائم صورته ب که را داریپا و مستمر اجتماعات لیتشک شرط یاساس قانو،
. دانید یمی  یاسیالم   جمهور اساس و یاسالم نیمواز  یمل وحدت الل استق   آزاد نکرد،نق،
  بیه منی  اجبیار شیرکت در اجتمیاع اشیاره دارد       20 ۀمیاد  1در بنید   بشرحقوق یجهانۀ یاعالم
 در شیرکت  از تیوا، ینمی  را کیس چیه»: داردیم حیتصر زین یقانو، اساس 26اصل  لیذ کهچنا،
توا، می دائم اجتماعات ا  ازهنمون .«ساخت وربمج ها،آ از یکی در شرکت به ای کرد من  هاآ،
 مثیل  انید یموقت که است یاجتماعات گرید ۀاما دست اشاره کرد  هاانجمن و هاتیجمع  احزاب به
 را آ، شیرط  27 اصل در را،یا یاسالم  جمهور یاساس قانو، که...  و ییاگردهم ها ییمایراهپ
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 نباشیند  اسیالم   مبنا به مخل نکهیا دوم و نکنند حمل اسلحه نکهیا یکی ؛است دانسته زیچ دو
 (.166: 1372 )صفار 
 

 یریگجهینت
 خود یاسیس سرنوشت آزادانه بتوانند ستیبایم هاملت مردم  سرنوشت نییتع حق اصل مطابق

 بلکیه   سیت ین یاسی یس سرنوشیت  صرف به منحصر امروزه مهم  نیا نکهیا ضمن نندک نییتع را
 حقیوق  ۀعرص در. دشویمشامل  زیو ... را ن یفرهنگ   اقتصاد  یاجتماع  هاعرصه در مشارکت

 اسیت   شیده  ییشناسیا  الشیمول عیام   تعهید  و آمیره ۀ قاعید  کی منزلۀبه مزبور حق  المللبین
 آ، تیرعا قبال در هادولت ۀهم که است یکنون المللبین حقوق نیادیبن اصول از که معنانیبد

 یخیارج  اسیتعمار  ۀسیلط  تحیت   هیا کشیور  بیه  سابقاً هاملت تسرنوش نییتع حق. دارند تعهد
 در هیا تیی اقل حقیوق  و خیود  سرنوشت نییتع در جامعه شهروندا، حق اما  است داشته انصراف

 .شودیم شامل زین را یاسیس مشارکت ۀنیزم
 سرنوشیت  نییی تع حیق  از زین دهندیم لیتشک را هاکشور تیجمع از ینازل رقم که هاتیقلا

 واحید  کیی  منزلیۀ بیه  ییشناسیا  و جانبههمه استقالل  اعطا  معنا به حق نیا اما  رندبرخوردا
 و تیی تثب اصیل  بیا  صورت نیا در زیرا بود  نخواهد یالمللبین ۀجامع دیجد عضو و مجزا یاسیس

 بیا  سرنوشیت  نییی تع حیق  لیذا   یافت خواهد تعارض المللبین حقوق در هادولت یارض تیتمام
 .ردیگیم فاصله استقالل و یطلبییجدا مفهوم

از  هیا آ، حقوق نیتضم به المللبین حقوق در هاتیاقل حقوق و سرنوشت نییتع حق نسبت
 در کیه  اسیت  شیده  شناخته یاسیس نظام در آنا، داد،مشارکت و ،یتبع رف  ت یحاکم سو 
 تیه تمامو ب نندخود را به نظام حاکم همواره حف  ک  وفادار ستیبایم هاتیاقل زین آ، مقابل
 و جانبیه کیی  یطلبییجدا حق از ت یاقل  هاگروه که گفت دیبا لذا. گذارندکشور احترام  یارض

الزم  نیبرخوردار اسیت. بنیابرا   تیکشور از اولو یارض تیو حف  تمام ستندین برخوردار استقالل
  هیا گیروه  دولت  یارض تیتمام حف  و هاتیسرنوشت اقل نییحق تع تیجم  رعا  است  برا

 حق استفاده کنند. نیا اعمال  هاوهیها و شراه گریاز د تیاقل

شیده    ادیاسالم و منیاب  آ، اصیط   یکه از منطق مترق را،یا یاسالم  جمهور یاساس قانو،
 را ملیت  ۀعامی  حقوق که یصورت هاست  ب دهکر ینیبشیپ را مشارکت ۀنیزم جادیحق مذکور و ا

 ازاتیی امت حال نیع در و دانسته مفروض زین هاتیاقل  برا برشمرده قانو، آ، سوم فصل در که
 ینی یبشیپ کشور ۀادار  جار امور در دخالت و یاسیس مشارکت ۀنیزم در هاآ،  برا را  ممتاز
 حضور برا  ها تیاقل از خاص ۀندینما انتخاب حق و انتخابات یتمام در شرکت حق. است دهکر
 لیتشیک  بیر  حق و هیشخص احوال  ینید اسماتمر در  آزاد کنار در یاسالم  شورا مجلس در



 1396پاییز ، 3، شمارۀ 47فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    684

 در را،یی ا یاسیالم   جمهیور  یاساسی  گیذار قیانو،  که است یحقوق از  اپاره اجتماعات و حزب
 محیق  ملیت  از یجزئ منزلۀبه زیها نتیاقل نکهیا جهینت. است هکرد اعطا هاتیاقل مشارکت جهت
ها در مشارکت تیاقل حق حف   برا ینیها تضمتیاقل حقوق. آزادانه نه و نداسرنوشت نییتع به

و جسیتجوکرد،   یطلبی ییجیدا   بیرا  دیی نبا کیه اسیت   یسرنوشیت ملی   نییدر تع شتریهرچه ب
 .شود داده قرار یمستمسک  جدا از ملت یسرنوشت
 قیرار  امور ۀسرلوح را یاسالم عدل و قسط هاتیاقل به نسبت را، یا یاسالم  جمهور دولت

 هیا تیاقل منزلت و شی، تیرعا. داندیم آنا، یانسان حقوق تیرعا به موظف را خود و است داده
 زیی ن آنا، که بود دواریام  ادیز حدود تا بتوا، که شودیم سبب کشور امور در دادنشا،دخالت و

 احسیاس  کشیور ۀ ادار بیه  نسیبت  و دنراشممی محترم را کشور نیقوان و یاجتماع قواعد متقابالً
 .نندکمی تعلق و ریتیر

 

 منابع
 سارسی( لفا
 ۀمجلی   «متحد ملل چارچوب در سرنوشت تعیین حق تحول» .(1386) مهناز خرازیا، اخوا،. 1

 .36 ۀشمار  المللیبین حقوقی
 سیلطه  تحت ملل استقالل از سرنوشت تعیین حق مفهومی گسترش» .(1387) علی امید  . 2

 سیاسیی  ومعلی  و حقیوق  ۀدانشیکد  ۀمجلی  حقیوق  نامیۀ فصل  «همه برا  دموکراسی حق تا
 .2 شمارۀ  تهرا، دانشگاه

 مجیازنبود، -سرنوشیت  تعییین  حیق  اعمیال  چگیونگی »(. 1388) علیی محمید  قاجار بهمنی. 3
 .261 شمارۀ اقتصاد   سیاسی اطالعات ۀمجل  «خواهیجدایی

 توسیط  سرنوشیت  تعییین  حق اجرا » .(1391) محمدصادق بلند  قفور  و اهللخیر پروین . 4
 .2 ۀشمار اول  سال  اسالمی بشرحقوق مطالعات نامۀفصل  «سوریه رد مو ۀمطالع ؛هاملت

 و شمشیاد   آزیتیا  ۀترجمی   هیا اقلییت  حقیوق  و الملیل بین حقوق .(1379) پاتریک ترنبر  . 5
 .اول چاپ غیرانتفاعی  راهبرد  مطالعات ۀپژوهشکد آقیایی  اکبرعلی

 :تهیرا،   فرهنگی چند جوام  در سیاست نظر  بنیاد .(1380) رضاعلیسید بهشتی حسینی. 6
 .بقعه نشر

 .واقفی نشر سهامی :تهرا، سهامی  سیروسترجمۀ   هااقلیت ژئوپلیتیک .(1374) یرپی ژرژ . 7
 تعییین  اصیل  پرتیو  در هیا دولت حاکمیت مفهوم تحوالت. »(1384) الدینجمالسید سیفی . 8

 .15 ۀشمار  حقوقی تحقیقات ۀمجل  «سرنوشت
: تهیرا،  رضیی  سیدحامد  سیاسی جغرافیا  مفاهیم درک و شناخت .(1386) سوفی  شوتاژ. 9



 685   ...هااقلیت حقوق و سرنوشت تعیین حق بتنس تطبیقی بررسی

 .سمت
 چیاپ   اییرا،  اسیالمی  جمهیور   حکومت ساختار و اساسی حقوق .(1373) قاسم شعبانی . 10

 .اطالعات ۀسسؤم :تهرا، دوم 
 هیارم  چ چاپ  ایرا، اسالمی جمهور  اساسی قانو، به آشنایی .(1372) جوادمحمد صفار . 11

 .دولتی مدیریت آموزش مرکز :تهرا،
. (1364) اییرا،  اسیالمی  جمهیور   اساسیی  قیانو،  نهایی بررسی مجلس مذاکرات مشروح .12

 مجلیس  عمیومی  روابط و فرهنگی امور کل ۀادار :تهرا، اول  چاپ یکم  و سی تا اول ۀجلس
 .اسالمی شورا 

 سرنوشیت  تعییین  حق تقابل المللبین حقوق در طلبیجدایی» .(1390) سیدیاسر ضیایی . 13
 ۀشیمار   سیاسیت  و حقیوق  پیژوهش  ۀمجل  «کشورها اراضی تمامیت به احترام اصل و مردم
32. 
 فرهنیگ  نشیر  دفتیر  :تهیرا،  سیوم   چیاپ   هااقلیت حقوق .(1362) عباسعلی عمیدزنجانی . 14

 .اسالمی
 شیهر : تهیرا،  دوم  چیاپ   لیل المبیین  حقیوق  در هااقلیت از حمایت .(1394) ستار عزیز  . 15

 .دانش
 در جانبیه ییک  جیدایی  مشیروعیت  بررسی: کوزوو استقالل» .(1387) یییییییییییییییییییی. 16

 .38 ۀشمار  المللبین حقوقی ۀمجل  «المللبین حقوق
 :تهرا، اول  چاپ  ایرا، اسالمی جمهور  اساسی حقوق. (1390) سیدمحمدمهد  غمامی . 17

 .اسالمی انقالب اداسن مرکز انتشارات
 :تهیرا،  پنجیاه   چیاپ   اساسیی  حقیوق  ها بایسته .(1393) ابوالفضل پناهی شریعت قاضی. 18

 .میزا،
-انتخابات بر نظارتۀ لئمس و سرنوشت تعیین حق» .(1382) محمدسید فاطمی سید قار . 19

 .31 ۀشمار  انسانی علوم مدرس  «تحدید  نظارت مقابل در تضمینی نظارت
 شیهر  :تهرا، دوم  چاپ  2لد ج  معاصر جها، در بشر حقوق .(1389) یییییییییییییییییییی. 20

 .دانش
 نشیر : تهرا، فلسفی  اهللهدایت ۀترجم  المللبین روابط نهادها  .(1368) آلبر کلود کلییار . 21

 .نو
 هیا  شیه اندی  «بشیر  المللیی بیین  حقیوق  در هااقلیت جایگاه» .(1382) الدینحسام لسانی . 22

 .3 ۀشمار  حقوقی
 چیاپ   1لید  ج  اییرا،  اسالمی جمهور  در اساسی حقوق .(1362) الدینسیدجالل مدنی . 23

 .ایرا، اسالمی جمهور  سیما  و صدا انتشارات :تهرا، دوم 



 1396پاییز ، 3، شمارۀ 47فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ    686

: هیرا،   ت1چیاپ    اییرا،  اسالمی جمهور  اساسی حقوق مختصر .(1387) حسین مهرپور . 24
 .دادگستر نشر

 چاپ  ایرا، اسالمی جمهور  اساسی حقوق .(1386) فرید محسنی  و مرتضی سفاد انجفی. 25
 .هد  المللیبین انتشارات :تهرا، چهارم 

 .مگز نور  79 سال  راسخ ۀترجم اول  سال حقوق  و فقه ۀمجل .(1383) جرمی والدرو، . 26
 اول  چیاپ   کنونی حقوقی نظم در اساسی قانو، .(1383) پویا عسکر   و ساعدامیر وکیل . 27

 .مجد :تهرا،
 .میزا، :تهرا، دوم  چاپ  سیاسی ها آزاد  و بشر حقوق .(1391) سیدمحمد هاشمی . 28
 چاپ  2 و 1لد ج  ایرا، اسالمی جمهور  اساسی حقوق .(الف1392) یییییییییییییییییییی. 29

 .میزا، :تهرا، دوازدهم 
 :تهیرا،  دوم  چیاپ   سیاسیی  ساختارها  و یاساس حقوق .(ب1392) یییییییییییییییییییی. 30

 .میزا،
 .پیام :تهرا، اول  چاپ  1لد ج  اساسی قانو، تفسیر و شرح .(1368) محمد یزد  . 31

 .ایرا، ۀروزنام سایت
http://iran-newspaper.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=76431 

 

 انگلیسی( ب
32. Antonio, Cassese )1996(. "Self – determinatinon of peoples, a legal 

Reappraisal", Cambridge university. 

33. Archibugi, Daniele )2003(. "A critical analysis of the self-determination of 

peoples: Acosmopolitan Perpective", Constellations. Black well publishing Ltd. 
Vo1.10, Number 4. 

34. Bayefsky, Anne F )2000(. "Self–Determination in International Law", Kluwer 

Law International. 

35. B.Simma )1994(. The Charter of the United Nation: a Commentary, Oxford 

Univesity Press. 
36. Brownlie, Ian (1998). Principle of Public International Law, 5th Edition, 

Clarendon Press, Oxford. 

37. Crawford, James )1997(. "State Practice and Intenational Law in Relation ti 

Unilateeral Secssion", from: http: //www.tamilnation.org/ selfdetermination 
/97crawford.htm. 

38. Crawford, James (1978). The Certain of Stayes in International Law, Oxford. 
39. Capotori, Francesco (1985). "Minorities", in Rudolf Bemhardt; ed., 

Encyclopedia of Public Internayional Law, vol.8. 
40. Frowein, Jochen A (1984). "Jus Cogens", in R. Bernhardt (ed.), Encyclopedia of 

Public International Law, Vol. 7.  



 687   ...هااقلیت حقوق و سرنوشت تعیین حق بتنس تطبیقی بررسی

41. Leo Kuper (1985). "the Right to Self- Determination: Issuse Raised", Cited on: 
www. 

42. Tamilnation.org. 
43. Van Der Vyver, Johan D. (2000). "Self-Determination of the peoples ofQuebec 

under International Law", Jeneral of International Law and policy, Vol. 10. 
44. Vienna Declaration and Programme of Action Adopted by the World 

Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993./ United Nation 
A/CONF. 157/23 (12 July 1993). 

45. Raic, David )2002(. "statehood and the law of self-determation", Developments 

in international law, Kluwer Law International .Vo1. 43. 

46. S/RES/, 23 Sep. )1998(. S/Res/1160, 31 Mar. 1998; R/Res/1239, 14 May 1999; 

S/Res 1244, 10 June 1999. 


