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 اعالمیه حقوق بشر و حقوق اقلیتها

تمام کنواسیونهای بین المللی حق تعین سرنوشت اقلیتها را در یک کشور برسمیت شناخته و آن را احترام میگذارند. 

برای آنهاییکه با علم جامعه شناسی سرو کار دارند مهم است که بدانند اقلیت چیست و به کدام گروه از مردم اقلیت 

 ا تعریف آن ارائه شود. گفته میشود. برای شناخت گروههای اقلیت الزم است ت

گروهی که از :» ... در تعریفی که از طرف کمیسیون فرعی سازمان ملل در باره اقلیتها بیان شده آمده است که 

لحاظ کمیت کمتر از باقی جمعیت یک کشور در وضعیتی غیر حاکم هستند ، که اعضای آن ) اتباع دولت ( از 

گیهائی می باشند که با باقی جمعیت متفاوتند ، و خصوصاً و بصورت نقطه نظر قومی ، دینی یا زبانی دارای ویژ

 «.  مستمر دارای نوعی احساس همبستگی اند که با آن  از فرهنگ ، سنتها ، دین و زبانشان  پاسداری می کنند

 )دیباچه اعالمیه جهانی حقوق بشر(  

بین الملل و حقوق اقلیتها، اقلیت را نویسنده کتاب ارزشمند حقوق    Patrick Thornberryپاتریک ترنبری

داند که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد ،کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند، در عین حال گروهی می

اعضای آن تبعه آن کشور هستند و ویژگیهای متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای 

  .ستگی در جهت حفظ فرهنگ آداب و رسوم مذهب یا زبان خود هستندنوعی حس وحدت منافع و همب

های خاص خود بوده و اگر گروهی از نظر قومی، ملی،  در یک تعریف دیگر آمده است: اقلیت دارای ویژگی

 .شوند های حاکم متفاوت باشند،اقلیت نامیده می مذهبی و یا زبانی با گروه

 بین المللاصول و مبانی مسأله اقلیتها در حقوق  

اصول و مبانی مسأله اقلیتها در حقوق بین الملل شامل اصولی است که صریحا به مسائل اقلیت ها مربوط می شوند 

و از آنها حمایت ویژه ای به عمل می آورند. این اصول تأکید دارند که همه مردم، از جمله اعضای اقلیت های 

ر شهروندان جامعه دارند و باید بتوانند بدون تبعیض از این قومی و گروه های مذهبی، حقوق پایه یکسانی با دیگ

حقوق برخوردار شوند. برخی از حقوق فردی استاندارد، برای اقلیت های قومی و دینی اهمیتی ویژه دارند. از 

جمله این حقوق، اجتماع آزادانه، تشکل یافتن، آزادی مناسک دین و مذهبی، و آزادی بیان وسایر اصول مطرح در 

 .ازین مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر ومیثاق حقوق مدنی سیاسی می باشدمو

 4و  3ها نیامده است اما در جهت اجرای بند  هرچنددر منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر واژه اقلیت

مامی افراد منشور سازمان ملل متحد که رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای ت 66و  55ماده اول و مواد 

بدون تبعیض نسبت به نژاد ، جنس ، زبان یا دینی را اعالم نموده است. متون و اسنادی به تصویب رسیده است که 

 .به آنها اشاره میشود در ذیل مختصراً 
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مجمع عمومی سازمان ملل به برابری حقوق مردان و زنان و ملتها تصریح  8991دسامبر  81در مقدمه اعالمیه  

متن این اعالمیه برابری همه اعضای یک جامعه و عدم تبعیض میان آنها در مقابل قانون نیز تضمین  شده است. در

 گردیده است.

اعالمیه مذکور دولتها موظف اند تدابیر الزم را اتخاذ نمایند تا اشخاص متعلق به اقلیتها  4به موجب بند اول ماده 

ازین حقوق بشر و نیز همه آزادیهای اساسی را دارا باشند و در بتوانند تماماً و واقعاً کلیه مزایای مندرج در مو

خاتمه این ماده براین امر تأکید شده است که اجرای این حقوق و آزادیها باید بدون هیچ گونه تبعیض و در شرایطی 

 .کامالً مساوی نسبت به همه شهروندان واقلیتها انجام پذیرد

ی بین المللی که مفادشان حاوی حقوق اقلیتها باشد با یک عده از واژه در اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنواسیونها

 های حقوقی و سیاسی مزین شده اند که به تعریف نیاز دارند. 

 آزادی عقیده و مذهب اقلیتها

 واژه آزادی چیست؟ 

ق دیگران ها مادامی که عمل او به سلب حقو عبارتست از حق انتخاب نظری و عملی انسان در تمامی زمینه آزادی

 .و اخالل درنظم و اخالق عمومی منجر نشود

اخالقی و احکام  ، جهان هستی، منشهای ای از دیدگاههای نظری درباره انسان : نوعی عقیده و مجموعه مذهب یا دین

 عملی است که دیندار بر پایه آن با ایمان و عمل به تعالیمی که توسط پیامبر در اختیار آدمیان قرار داده است. به

باور پیروان یک دین و یا مذهب راهی که به سعادت ابدی میرساند. حاال در روشنی تعریف دین و مذهب میخواهیم 

 بدانیم که آزادی مذهب چیست.

، اظهار دین و بیان اعتقادات  است ، همچنین حق ایمان داشتن  حق انتخاب و تدین انسان به هر مذهبی  آزادی مذهب

، تبلیغ و ترویج تعالیم دینی در  ، دعوت ، تعلیم امور دینی به کودکان و متدینان ال مذهبیمناسک و اعم ، انجام دینی

، مادامی که  ، و نقد تعالیم دینی است اماکن دینی، ترک ایمان و خروج از دین ، ترک اعمال دینی  ، تأسیس جامعه

ق عمومی نباشد. آزادی مذهب های دیگران و اخالل در نظم و اخال حقوق و آزادی عمل دینی شخص باعث سلب

 .یابد که دین ومذهب فرد جرم محسوب نشده و منجر به سلب حقوق فردی و اجتماعی نگردد زمانی تحقق می

)بندهای 89،16، 81، 1مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر در ارتباط با آزادی عقیده و مذهب عبارتند از: مواد 

مدنی و  ( میثاق بین المللی حقوق 12و 89، 81، 8) بند  1حقوق بشر، ماده    ( اعالمیه جهانی1( ، ) بند 19و  3، 1

با عنایت به مفاد این مواد می توان استنباط نمود که اعضای گروههای اقلیت از یک سلسله حقوق مدنی و  . سیاسی

م مناسک دینی سیاسی که عبارتند از حق آزادی عقیده ، حق آزادی بیان ، حق آزدی مذهب ، حق آزادی درانجا

 .ومذهبی ،حق بهره مند بودن از شرایط عادالنه تبلیغ دینی نسبت به افراد گروه اقلیت مورد نظر بهره مند میباشند

واقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی حق اشتغال   مدنی و سیاسی همچنین طبق اصول اعالمیه و میثاق بین المللی حقوق

ه مند بودن از شرایط عادالنه انتصاب در پستهای سیاسی ، حق تعلیم در مشاغل اداری، حق انتخاب شغل ، حق بهر

  .و تربیه همگانی به طور کامل و بدون هیچ تبعیضی همانند سایر اعضای جامعه پیش بینی شده است

حق دارند ارتباطات آزادانه و مسالمت آمیز با سایر » اقلیتها اعالمیه فوق،   1ماده  5همچنین با توجه به بند 

ای گروه خود و با اشخاص متعلق به اقلیتهای دیگر و همچنین ارتباطاتی فراسوی مرزها با اتباع دولتهای اعض

دیگر که با آنان از لحاظ ریشه و نسب ملی و قومی با وابستگیهای دینی یا زبانی متصل هستند بدون هیچ تبعیضی ، 

 .برقرار ساخته و حفظ نماید

 بانيو زیني ، دملي یا قوميي اهقليتابه متعلق صشخاق ابه حقوط عالميه مربوا
 8991سامبر د 81رخ مو  44/835قطعنامه در مجمع عموميب مصو

ي اهـت ـقلیاه ـق بـمتعلاد رـفق اوـه حقـبط وـمدني مربو سیاسي ق لمللي حقوابینهده معا 14ه دماد مفام از لهاابا 

، وميـا قـي یـملي اهـت ـقلیاه ـق بـمتعلاد رـفق اقوحاز حمایت و یج وترکه ین ابا توجه به ، باني، دینی و زوميـق
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بر  تاکید با  ،میکند ت مساعد، میکنندندگي زآنها در  کشورهاییکهجتماعي و اي ـسیاست اـه ثبـاني بـبو زي ـیند

زم ال بخشيان به عنو، بانيو زیني ، دملي یا قوميي هاقلیتاه ـق بـمتعلاد رـفق اوـحقاوم دـق مـتحقو یج ورـت ینکها

و ستي دوبه تقویت ن، حكومت قانور ـي بـك مبتنـتیارآمودچوبي راـچو در ي ـلکر وـه طـه بـعه جامعـتوساز 

بطه در راد ـملل متحن مازسا اینکهنظر گرفتن در با ، خواهد کردت مساعد کشورهان و مادبین مر       ري مکاه

ه ـب، دهـشم اـنجاد ـملل متحم نظادر  کنونتاکه ماتي اقدابا توجه به دارد، فا یاي انقشي مهم بر ها قلیتاز ابا حمایت 

ایي دهـنهاو ا هـت ـقلیاز ات ـایحمو یض ـتبعي از گیرـي پیشـفرع کمیسیون، آبشرق حقو کمیسیونسیله و هـژه بـیو

و یج ومینه تردر زبشر ق حقوبه ط لمللي مربوابین د سنااسایر و بشر ق لمللي حقوابین ات دهـمعاوي از رـه پیـب که

به ط عالمیه مربواین ا ،باني تشكیل شدهو زیني ، دملي یا قومي ياهـت ـقلیاه ـق بـمتعلاد رـفق احقواز حمایت 

 :میکندم عالرا اباني و زیني ، دملي یا قوميي اهقلیتامتعلق به اد فرق احقو

 ماده اول

د وـخي اهمینزسردر ها قلیت اباني و زیني ، دهنگیفر، یت ملي یا قوميهوو یت دموجواز باید  کشور ما -8

 نند. آیت تشویق هوین ي اتقااي اربررا یط ارـشد اـیجو ات ـحمای

 . کنندتصویب  هافدهین انیل به اي یگر بردبیر اتدو نین مناسب اا باید قورهکشو -1

  ماده دوم 

و نه زاداآ، علنير به طوو ن نهادر ند دارباني  حق و زیني ، دملي یا قوميي هاقلیت امتعلق به اد فرا -8

د را ن خوـی، دوندـشردار وـبرخو بهره مند د خوص خا نگهفر، از تبعیضاز شكل  رهخله یا امدون بد

 . سخن بگویندد خوص خان بازبه ، و کنندعمل ن به آم و عالا

 دي وقتصا، اجتماعي، ایني، دهنگیندگي فردر زتي موثر رند به صودارحق ها قلیتامتعلق به اد فرا  -1

 . کنند کترعموميمشا

ن به آ کهیي اهقلیتابه ط مربوي اي هتصمیم گیردر تي موثر رد به صوندارحق  اهقلیت امتعلق به اد فرا -3

در نباشد ر گازنین ملي ناساابا قو کهاي به شیوه ، کنندندگي مي ن زآدر  کهاي ه ـ ه منطقـا بـند یدارتعلق 

 .  کنند کترـشاي ه ـمنطق، دـجا مناسب باش رو، هسطح ملي 

 .  کنندحفظ و هند دتشكیل د را خوص خاي اهنجمناند دارحق  اهقلیتامتعلق به اد فرا -4

متعلق به اد فرابا د و ه خووگري عضااتبعیضي با سایر یچ ون هند بددارحق ا هقلیتامتعلق به اد فرا -5

با  که ارهکشورسایر ان ندوبا شهرو  کنندحفظ ار و مسالمت آمیز برقرو  زادآي اسهـاـیگر تمي داههوگر

 . کنندار برقرزي مرا فر ياس هـاـد تمـنداراني ـبزیني یا ، دملي یا قوميي اهپیوندن آنا

 ماده سوم

به ، شدهم عالاعالمیه حاضر در ا کهجمله حقوقي د را، از خوق ند حقونامي توا هقلیتامتعلق به اد فرا -8

 کنند. ل عمااتبعیضي هیچ ون بدد، ه خووگري عضاابا سایر ع جتمادر ا همچنینادي و نفررت اصو

شخص متعلق  هیچبه یاني نباید ز هیچعالمیه حاضر در اشده م عالق احقول عمام ایا عدل عماانتیجه در  -1

 د . شووارد قلیت ابه یك 

 ماده جهارم

ق وـحقم نند تماابتو اهلیت قامتعلق به ص شخاا کهین اتضمین اي باید بر، باشدزم ال کهجا  هر، کشورها -8

و مل کار به طون، مقابل قانودر مل کاي برابرو تبعیض هیچ ون بدد را خودي اـبنیي ازادي هـآو ر ـبش

  ند.ورتي به عمل آاتمهید، کنندل عمااموثر 

از رـباه ـب اهقلیت امتعلق به ص شخاانمند ساختن اتور یط مناسب به منظواشرد یجااي اباید بر اهکشور -1

بر وط مشر، هندم دنجااتي اتمهیدن آنام سوو ر اهسنت ، ینن، دبا، زهنگعه فرـتوسد و وـخي اهـي ـیژگو

 لمللي نباشد .ابیني ارها معیاـبد اـمتضو ملي ن یژه مغایر قانول وعماو ا هاروش  کهین ا
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ت مكاناانند ابتو اهقلیت اه متعلق بص شخا، اكن باشدجا مم رهتا  ندم دهنجازم االات باید تمهید ارهکشو -3

  شته باشند .د داخودري مان بازبه  ایهلعملراستودشتن اي دایا برد خودري مان اـبي زگیرداـیاي في برکا

ن با، زاهسنت، یخرتا شناسایي تا هندم دنجازش امینه آمودر زتي اتمهید، جا مناسب باشد ر، هباید ارهکشو -4

 .  کنندتشویق د را مین خوزسرد در موجو ياهـت ـقلیانگ هفرو

در ل ـمکار وـه طـد بـنناا بتوهـت ـقلیا متعلق بهص شخااتا  هندم دنجاامناسب ات باید تمهید کشورها -5

 .  کنندت آشر نشارکشوردي اـقتصاعه ـتوسو رفت ـپیش

 ماده پنجم 

برنامه  اهقلیتامتعلق به ص شخاوع اافع مشرمناي برزم ملي باید با توجه الي اهبرنامه و ا هسیاست -8

 د .شوا جري و ایزر

ا هقلیتامتعلق به ص شخاوع افع مشرمنااي برزم باید با توجه ال ارهکشوبین ري یاري و همکاي اهبرنامه -1

 د . شوا جري و ایزربرنامه 

 ماده ششم

ر به منظو، اهتجربهت و طالعااله دمبا، جملهاز ، اهقلیتامتعلق به ص شخاابه ط مربو مسائلدر باید ا رهکشوآ

 همکاریکنند.متقابل د اـعتمو ا مهاـیش تفافزا

 ماده هفتم

 .  مکاری کنندهعالمیه حاضر باید در ا شدهم عالق ابه حقوام حتراز احمایت ر به منظو ارهکشو

 ماده هشتم

ا ـبط اـتبدر ار ارهکشوي ـلمللاین ـ بات دـتعهاي رـجاز اعالمیه حاضر نباید مانع ردي در امویچ ه -8

ات و دهمعاس ساابرکه را ماتي الزات و اباید تعهد، یژهوبه ، ارهکشود. وـا شهـتـقلیاه ـق بـتعلم صخاـشا

 . هندم دنجاابا حسن نیت ، ندابرعهده گرفته  هستند عضو آنها که لمللي ابین قنامه های فاتو

ر ـبشق وـقحص را از خاـشاهمه رداري وـعالمیه حاضر نباید برخدر اشده م عالق احقواي جرل و ا عماا -1

 .دار دهتحت تاثیر قر، ندا سمیت شناخته شدهرسطح جهاني به در که دي اـبنیي ازادي هـآو 

 اهلت دوسیله ویه حاضر به عالمدر اشده م عالق احقواز موثر رداري تضمین برخواي بر کهتي اتمهید -3

 باشد . د بشر متضاق عالمیه جهاني حقودر اتصریح شده ي برال برـصاا ـد بـنباید، وـمي شم نجاا

ن مازسال صوف و ادهفعالیتي مغایر با  کهد تعبیر شوو تفسیر ن نباید چنا عالمیه حاضرردي در امو هیچ -4

 ند.ابدز مجارا  ارهکشوسیاسي ل ستقالا ، وضيارتمامیت ، کمیتحاي رـباه برـجمل، از لل متحدم

 ماده نهم

ده ـشم الـعل اوـصق و اوـل حقـمکاق ـه تحقـد بـملل متحد بایم نظاي ان همازسایر ساو تخصصي ي ااري هگزکار

 .کنندت مساعدد، به خوط صالحیت مربو ياههزحو، در رـه حاضـعالمیدر ا

بعداز مرور مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر و کنواسیونهای بین المللی در مورد اقلیتها این پرسش بمیان می آید که  

  به دالیل زبانی، نژادی یا قومی متمایز هستند حق جدا شدن از آن کشور را دارند؟ آیا بخشی از مردم یک کشور که

اعالمیه های جهانی بر جدایی اقلیتها از کشور مادر )کشوریکه اقلیتها در آن بسر میبرند( اذعان نکرده است، ولی 

قبول کرده اند که از همه  بصورت ضمنی آن را حق اقلیتها میداند. برای جدایی اقلیتها از کشورمادر شرایط را

 مهمتر تبعیض ) انواع آن( و ظلم متداوم میباشند. 

این  در زمان فروپاشی شوروی ما شاهد جدایی چندین قوم بر اساس ضوابط مختلف از یک دولت مادر میباشیم.

وپاشید، جدایی بدون همه پرسی و بدون خواهش اهالی از کشور مادر بود. کشور مادر روی برخی از ملحوظات فر



 

شغنان سیمایاداره نشرات   

جمهوریهای شوروی هم ناگزیر سرنوشت خود را در دست گرفتند. هرچند مردمان این کشورها آمادگی برای 

 جدایی را نداشتند، ولی آن را پذیرفتند، چون انتخاب دیگری نداشتند. 

یز چنانچه در باال ندرین اواخر در فرهنگ حقوق سیاسی یک اصطالح رایج شده است بنام "جدایی جبرانی" . 

بوضوح دیده  کشور مادر علیه یک قوممتذکر شدیم که در اثر ظلم، تعدی، اختناق و تخطی آشکار حقوق بشر در 

از کشور مادر صربستان جدا  "کوزاوا"میالدی بر همین مبنا بود که  8921. در سال ، سرانجام آن جدایی استشود

 شد. 

ه دموکراسی را برای نوع در کشورهای کفراموش نباید کرد که حقوق اقلیتها جزء حقوق بشر محسوب میشود. 

یی از کشور د پذیرفته اند احساسات جدایی طلبی نیز بسیار زیاد محسوس نیست و شهروندان میل جداحکومت خو

؛ و بی عدالتی اجتماعی بسر میبرند رهای غیر دموکراتیک که شهروندان آن در تبعیض ووشکمادر را ندارند. در 

انواع ظلم را تا حد سرکوب و نابودی تدریجی احساس میکنند.  بیشتر مایل اند تا سرنوشت خود را بدست خود تعین 

 کنند. 

باید نهایت احتیاط  را بخرج داد تا حق تعین سرنوشت را از جدایی تفکیک نمود. این دو اصطالح در وهله ی  

 م به نظر میرسند ولی در اصل دو تعریف کامال متفوت و جدا از هم میباشند. نخست خیلی شبیه ه

دموکراسی  حق تعین سرنوشت به هیچ وجه به معنای جدایی نیست. حق تعین سرنوشت وسیله است برای رسیدن به

و برخورداری از حقوق مساوی با سایر شهروندان در یک کشور واحد. اینکه یک قوم در داخل یک کشور 

نوشت خود در دست گیرد شرایط دموکراتیزه کردن جامعه نیز بیشتر مهیا میگردد. تعین سرنوشت در سر

 چهارچوب دموکراسی بهتر است از جدایی طلبی. 

جدایی طلبی از اسمش پیداست که عبارت از جدایی یک قوم از کشور مادر است، و داشتن استقالل سیاسی باز هم 

 ین المللی. در چارچوب موازین و میثاقهای ب

با درنرداشت مفاد موازین بین المللی اقوام پامیری ساکن افغانستان حق دارند سرنوشت خود در داخل کشور مادر ) 

افغانستان( بدست بگیرند. باید از کلیه حق و امتیازاتی که برای سایر اقوام مطابق به قانون اساسی تعین شده است 

 ـــــــــــلم ماست. استفاده نمایند. حق تعین سرنوشت حق مس
 


