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 چکیده
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 خاص کلمه، مصداق اقلیت قومی دانست.
 حقوق المللنیب نظام ایران، اسالمی جمهوري ایرانی، اقوام قومی، اقلیت :يدیکل يهاواژه
 .هاتیاقل

وَ ِمن ءَاَیاِتِه خَلقُ الّسماواتِ واألَرضِ وَ اختِالفُ «
 ».أَلسِنَتِکُم َو َألوانِکُم إنَّ فِی ذاِلکَ لَأَیاتٍ لِلَعالِِمینَ

 سوره مبارکه روم 22آیه  
 . مقدمه1

لف نژادي، [قومی] و زبانی تشکیل ي مختهاگروهجهان کنونی مکانی است که از 
وجود ندارد  افتهیناتوسعهو  افتهیتوسعهشده است و از این نظر تفاوتی بین کشورهاي 

)Rashidvash, 2013: 216 .(تنوع قومی واقعیتی نسبتاً فراگیر و جهانی است و  امروزه
اقوام سهم بسزایی در صلح و منازعه داخلی و خارجی کشورها دارند(یوسفی و 

). بر اساس مطالعات انجام شده، در سرتاسر گیتی، تنها 126: 1388اصغرپور ماسوله، 
بیست کشور وجود دارند که از جمعیت متجانس قومی برخوردار هستند و مابقی 

، 1. یکی از کشورهاي چندقومیتیانددادهکشورها، چندین گروه قومی را در خود جاي 
 ).Akbari and Zolfeghari, Winter 2009, 45کشور جمهوري اسالمی ایران است (

وجود اقوام گوناگون باعث ایجاد نقش و نگاري دلنشین از ایران داراي چهار فصل 
تعبیر کشور چهار فصل از لحاظ فرهنگی نیز نموده است.  ستهیشاطبیعی شده که آن را 

د که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متح تنوع قومی و به تبع آن تنوع فرهنگی
ي نمونه و اچهره، کندیمیاد  3از آن به عنوان میراث مشترك بشریت 2(یونسکو)

تمدن، یعنی ایــران، به جهانیان عرضه  گهوارهدر  زیآممسالمتدرخشان از همزیستی 
جغرافیایی ایران، موزاییک قومی -سیاسی تیموقع. «4داشته است؛ وحدت در عین کثرت

اه و موقعیت در طول تاریخ، فراز و فرودهاي تمدنی ي را پدید آورده و این جایگاژهیو
فراوانی را رقم زده است. در دنیاي امروز که پارادایمِ اخالقیِ حاکم، پذیرش تکثرها و 

ي قومی، نباید دیگر هاتیهواست، شناسایی و پذیرش  هاارزش تینسبو  هاتفاوت
قومی خود، نسبت  شتنیخوضمن آگاهی از  توانندیم. شهروندان باشدي بغرنج امسئله

: دیباچه). شناختی که با از 1393(جهانبخش، » به اقوام دیگر شناخت الزم را کسب کنند
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موجبات افزایش روحیه مدارا و تساهل  تواندیمي نادرست، هايداورشیپمیان برداشتن 
 فرهنگی را فراهم آورد.

 ثغورحدودویکی از معضالت معرفتی در سپهر سیاسی ایران، روشن نبودن 
ي برخی مفاهیم مشابه ریکارگبهکه منجر به  هاستدهیپدمفهومی برخی اصطالحات و 

گردیده که عموماً برآیند غلبه  هاآندر معنایی مترادف، بدون توجه به ساحت پیدایش 
بارز این ادعا، اطالق  نمونه کلی جامعه است. فضاي ژورنالیستی و عوامانه بر جوِّ

قومی به اقوام ایران در فضاي ژورنالیستی و محافل قومی است؛ عنوان اقلیت  گاهبهگاه
امري که بررسی صحت علمی آن در جامعه، بر دوش علم حقوق است؛ حقوق، علم 
نظم است و نظام حقوقی انتظام بخش جامعه و براي ایجاد نظم عملی در موضوعی، 

مل آگاهانه نیازمند الجرم باید به دنبال نظم فکري در آن مقوله نیز بود؛ چرا که هر ع
ي عالمانه است. بررسی حقوقی وجود یا عدم اقلیت قومی در کشور ایران، در اشهیاند

 المللنیبي از آن یعنی نظام اژهیو شعبهبه طور عام و در  المللنیبچارچوب حقوق 
، نظام حمایت از حقوق گمانیب. ردیگیمبه طور خاص، جاي  هاتیاقلحمایت از 

ي مکمل آن ااندازهی حقوق بشر قرار دارد و تا المللنیبچارچوب سامانه در  هاتیاقل
، باید آن را از هاتیاقلي متفاوت و متمایز نظام حقوق هایژگیواست؛ ولی به خاطر 

 5يریپذبیآس صهیخصنگاهی متمایز نسبت به نظام عام حقوق بشر نگریست. 
، براي حفظ کرامت هاگروهه این موجب گردیده است که افراد متعلق ب تیاقلي هاگروه

ي صورت گرفته از بشر در حقوق هاتیحما، افزون بر 6انسانی و نیل به برابري ماهوي
و حقوق خاص خود نیز باشند. در این راستا  هاتیحما مستحقعام، نیازمند و  المللنیب

پیوند  هاتیاقلبه مانند پلی، نظام عام حقوق بشر را با نظام حقوق  7اصل منع تبعیض
 .دهدیم

به مقتضاي گونه پژوهش و با کاربست روش  تا نوشتار حاضر بر آن است
تحلیلی، از خالل تعریف اصطالحات اقلیت، گروه قومی و اقلیت قومی و -توصیفی

ي حقوقی براي شناسایی یک گروه قومی به عنوان اقلیت قومی در حقوق هاسنجهتبیین 
قومی در  تیاقلبه واکاوي وجود یا عدم  ر ایران،و نیز بیان ساختار قومی د المللنیب

پیش از آغاز بپردازد.  هاتیاقلحمایت از حقوق  المللنیبج.ا. ایران بر اساس نظام 
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و به  ي قومی در ایرانگذاراستیسبحث، شایان یادکرد است که این نوشتار به مقوله 
عدم امکان حقوقی  و تنها امکان یا پردازدینم در کشور 8دیگر سخن، مدیریت قومی

کند و مسائل سیاسی این می ي قومی ایران را بررسیهاگروهاطالق اقلیت قومی به 
 نماید.یمحوزه را به اصحاب سیاست و کارشناسان فن واگذار 

 
 الملل. چیستی اقلیت قومی از منظر حقوق بین2

ی براي درك مفهوم و معناي این اصطالح، نخست باید دید معنا و مفهوم حقوق
ي یک گروه قومی کدامند و در پایان بررسی نمود که هایژگیواقلیت چیست، سپس 

کدام گروه قومی مستحقِ تعبیِر اقلیت و شایسته اطالق عنوان اقلیتِ قومی است. به این 
ی را تعریف نماییم. از قوممنظور، در ابتدا نیازمند آنیم که دو اصطالح اقلیت و گروه 

ي بندجمعي همت این مقال واقع شده و در نهایت با وجههاین رو در ذیل، این کار 
 .گرددیمبحث، تعریفی از اقلیت قومی ارائه 

 
 9. معانی لغوي و اصطالحی اقلیت1.2

ها دارد، در هر زبانی ریشه در معانی لغوي آن هاواژهاز آنجا که مفاهیم اصطالحی 
لیت، معنا یا معانی لغوي آن مقتضی است پیش از بیان و تحلیل مفهوم اصطالحی واژه اق

 ترکمکم بودن، قسمت یا بخش «اقلیت در فرهنگ معین به  واژهمورد اشاره واقع شود. 
و یا گروهی از افراد کشور یا شهري که دین یا نژادشان با اکثریت مردم آنجا فرق 

، معنی شده است. فرهنگ لغت عمید نیز در معناي این واژه آورده است: »داشته باشد
. (اسم) جمعیت یا گروهی که داراي نژاد، مذهب یا آداب و رسوم 2. کم بودن. 1«

فرهنگ معاصر انگلیسی ». به عموم مردم تعدادشان کم باشد و نسبتخاصی باشند 
. گروه 1«دو معناي اصلی ارائه نموده است:  "minority" واژهنیز از براي  10النگ من

. گروهی از مردم 2؛ و اندگرفتهقرار  ترزرگبکوچکی از مردم یا اشیاء که درون گروهی 
 اندازچشماز ». با نژاد، مذهب و... متفاوت نسبت به اکثریت مردم آن کشور

ي هاواژه، باید گفت که اقلیت از هاتیاقلی حقوق المللنیبی نظام شناساصطالح
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 ,Simon, 2000: 4) ،(Hidayat and Zubairبوده ( المللنیبدر حقوق  زیبرانگبحث

وجود ندارد که مورد توافق تمامی  يآورالزامو  تعریف واحد آندر مورد ) و 53 :2013
)، UN, 2010: 2) ،(Yusuf, 2007: 3(باشد یالمللنیاندیشمندان و نهادهاي ب

)Petricusic, 2005: 3) ،(Khan and Rahman, 2012: 6 این در حالی است که در .(
حقوق مدنی و سیاسی، اعالمیه حقوق اشخاص  لالملنیباسناد مختلفی همچون میثاق 

ي قومی یا ملی، مذهبی و زبانی ملل متحد و ... بدون تعریف اقلیت، هاتیاقلمتعلق به 
 المللنیباشاره شده است. در نظام حقوق  هاگروهبه حقوق اشخاص متعلق به این 

ارائه  ممکن است برخی مفاهیم حقوقی تعریف واضح و روشنی نداشته باشند یا از
که آن  دهدیمچنین تعریفی خودداري شده باشد. این وضعیت بیشتر در مواردي رخ 

نسبت به آن  هادولتي برخوردار بوده و در رویکرد اژهیوي هاتیحساسمفهوم از 
). اقلیت از این دست 53-54: 1385تفاوت و اختالف نظر وجود داشته باشد. (عزیزي، 

 مفاهیم است.
، براي تعریف هاتیاقلل و در نظام معاهدات مرتبط با حقوق مل جامعهدر نظام 

در  12ی دادگستريالمللنیباستفاده شده است. دیوان دائمی  11»جوامع«اقلیت از مفهوم 
بلغاري در -بررسی یکی از قضایا و در پاسخ به پرسش کمیسیون مختلط یونانی

ي اقلیت مصداق هاوهگر، از این مفهوم تعریفی ارائه داده که »جامعه«خصوص مفهوم 
 31). دیوان در رأي مشورتی خود در 72: 1385(عزیزي،  دهندیمحقیقی آن را تشکیل 

، در پاسخ به پرسش کمیسیون مختلط، تعریف زیر را از مفهوم جامعه 1930ي هیژوئ
 :دهدیمارائه 

و داراي نژاد،  کنندیمگروهی از اشخاص که در کشور یا سرزمینی خاص زندگی «
هویت مشترك نژادي، مذهبی  واسطهخود هستند و به  خاصي هاسنتزبان و  مذهب،

و آیین خود را حفظ  هاسنتو زبانی و سنتی با همدیگر احساس همبستگی دارند و 
و در  دهندیمي خویش آموزش هاسنتو فرزندانشان را بر اساس فرهنگ و  ندینمایم

Bulgarian Communities -recoThe G( »زندیخیماین راستا به یاري همدیگر بر 

Case: para. 21(. 
شده و از  ادآورتعریف باال را ی» مدارس اقلیت در آلبانی« هیقضدیوان دائمی در 
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دیوان کامالً تثبیت گردیده است. یادآور  هیروکه این تعریف در  رسدیمبه نظر  رواین 
تبدیل شده و  هاتیاقل حقوق حوزهکه این تعریف به تعریفی پایه و بنیادین در  گرددیم

ي بعد و توسط گزارشگران ملل متحد پیشنهاد شده هاسالدیگر تعاریفی که در 
تعریفی که از اقلیت در  نیتررشیپذ مورد). 73: 1385(عزیزي، اندبودهاز آن  گرفتهالهام

 ژهیو، گزارشگر 13دکترین حقوقی ارائه شده است، تعریف فراچسکو کاپوتورتی
. وي در گزارش خود با عنوان است هاتیاقلع تبعیض و حمایت از کمیسیون فرعی من

 1979که در سال  14ي قومی، مذهبی و زبانیهاتیاقلحقوق اشخاص متعلق به  مطالعه
 :کندیممیالدي ارائه داد، اقلیت را چنین تعریف 

 رحاکمیغگروهی که از لحاظ عددي کمتر از مابقی جمعیت کشور و در موقعیت «
ي قومی، مذهبی یا هایژگیوداراي  -با داشتن تابعیت آن دولت–ي آن بوده و اعضا

به طور ضمنی، نسبت به حفظ و  هرچندو  ندجمعیت هست هیبقزبانِی متفاوت از 
 »دهندیم، مذهب و زبان خویش، احساس همبستگی نشان هاسنتحراست از فرهنگ، 

)Capotorti, 1979: 96.( 
عریف دیوان دائمی سرچشمه گرفته است؛ گفت تعریف کاپوتورتی از ت توانیم

که با وجود  شودیمچرا که در هر دو تعریف، اقلیت به گروهی ساکن در کشور گفته 
ي متفاوت با دیگران هایژگیوبرخورداري از تابعیت مشترك با دیگر افراد آن کشور، 

ي ویژه) و ذهنی (احساس هاسنتدارند که از عناصر عینی (زبان، نژاد، مذهب و 
. با وجود این، این اندشدههمبستگی براي حفظ و حراست از آن صفات)، تشکیل 
) در تعریف دیوان عبارت 1تعاریف در سه نکته با هم اختالف دارند و از هم متفاوتند: 

) در تعریف 2که در تعریف کاپوتورتی آمده است وجود ندارد؛  15»موقعیت غیرحاکم«
گروه «آن ت ولی در تعریف کاپوتورتی به جاي اشاره شده اس» گروه نژادي«دیوان به 

آورده شده و  17»از لحاظ عددي«) در تعریف کاپوتورتی معیار 3؛ و 16آمده است» قومی
: 1385(عزیزي،  این در حالی است که تعریف دیوان دائمی چنین قیدي را دارا نیست.

78.( 
و ایرادات  هایتکاسسرانجام، یکی از نویسندگان و حقوقدانان ایرانی، با توجه به 

که به باور ایشان ریشه در عدم اشاره به  وارد بر تعاریفی که از مفهوم اقلیت ارائه شده
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در برخورداري از  هاآني اقلیت و در نتیجه عدم یکسانی هاگروهتفاوت و تنوع 
را  هاتیاقلکه تمام انواع  جانبههمهدارد، کوشیده تعریفی  المللنیبي حقوق هاتیحما
در روزگار کنونی، تعریف به  رسدیمگیرد از این مفهوم ارائه دهد که به نظر در بر

 :دینمایمنسبت کاملی باشد. وي در کتاب خویش اقلیت را چنین تعریف 
ي مردم کشور یا هیبقاز  ترکمکه جمعیتی  شودیماقلیت به گروهی از افراد گفته «

دارند. اعضاي این گروه از اَیالتی از کشور داشته و در حاکمیت حضوري مؤثر ن
ي متفاوت قومی، مذهبی، یا زبانی برخوردارند و براي حفظ آن خصایص، هایژگیو

ي اقلیت بر حسب سکونت مجتمع یا پراکنده، تبعه یا هاگروهاحساس همبستگی دارند. 
ي مندرج در نظام حقوق هاتیحمابیگانه بودن و تقدم و تأخر سکونتشان در کشور، از 

 ).134: 1385عزیزي، ».(شوندیمبرخوردار  ،هاتیاقل
تخصیصی مورد نظر  اضافهدر این مقاله نیز هرگاه اقلیت به طور عام و بدون 

 .شودیمباشد، این تعریف لحاظ 
 
 المللنیبدر حقوق  18. تعریف گروه قومی2.2

که اصطالحات به  بر خالف مفاهیمی چون ملت و ناسیونالیسم 20و قومیت 19قوم 
ی هستند، در کنار واژگانی مانند قبیله، طایفه، گروه، تیره و نژاد، کاربردي نسبت نوین

 لغتنامه). 43 :1385(گودرزي، اندداشتهي انسانی هاگروهبلندمدت و دیرینه در اطالق به 
تعریف نموده و فرهنگ » گروه مردان و زنان و به ویژه گروه مردان«دهخدا قوم را 

ه کنندفیتوص 21. صفت قومیداندیم» دم از زن و مردگروه مر«فارسی معین هم آن را 
ي داراي حس همبستگی و پیوستگی و منافع مشترك هستند؛ ااندازهگروهی است که تا 

هرچند ممکن است آگاهی نسبت به برخی از این موارد، نهفته و چنان حسی ناخودآگاه 
یا بخشی  هاانسانز ي اامجموعه). در واقع، گروه قومی تنها 44: 1385(گودرزي،  باشد

ي تجربیات واسطهیی است که به هاانساني از امجموعهاز یک جمعیت نیست، بلکه 
دادگاه  ).44: 1385(گودرزي، انددهیرسمشترك(تاریخی) به نوعی اتحاد و همبستگی 

، اشتراك اعضاي گروه قومی را به طور کلی در زبان یا 22ی براي روانداالمللنیبکیفري 
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 :کندیمگروه قومی را چنین تعریف  23سوهیآکا هیقضه و در فرهنگ دانست
که اعضاي آن داراي  شودیمیک گروه قومی در کل به عنوان گروهی تعریف «

Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4 ,( »زبان یا فرهنگی مشترك هستند

Judgment September 2, 1998: para. 513.( 
، دیوان در این قضیه در مقام بیان مفهوم اقلیت شودیم مالحظهبه طوري که 

(زبان یا فرهنگ) بسنده نموده و اشتراك البدلیعلقومی، به ذکر دو معیار عینی به نحو 
اعضاي گروه را در یکی از دو عنصر زبان یا فرهنگ به منظور صدق عنوان گروه قومی 

 ماشهییکا هیقضهوم که در اما در تعریفی دیگر از این مف؛ بر آن گروه کافی دانسته است
ارائه گردیده، دادگاه، ضمن تکرار عناصر تعریف یاد شده در قضیه پیشین  24و روزیندانا

قبلی به  هیقضدو تفاوت را ملحوظ داشته است: نخست آنکه در این قضیه بر خالف 
، به کار رفته »فرهنگ«و » زبان«بین واژگان » و« اضافهحرف » یا« اضافهجاي حرف 

که تنها به ذکر معیار عینی  سوهیآکا هیقضدر این قضیه بر خالف  نکهیادوم  ؛ واست
). در این قضیه 75: 1385(عزیزي،  بسنده شده بود، معیار ذهنی نیز لحاظ گردیده است

 عبارت زیر به تعریف گروه قومی افزوده شده که حاوي عنصر ذهنی است:
ي) از اظهارشیخوست (گروه قومی گروهی است که خود را به آن سان که ه«

یا گروهی است که از سوي دیگران (شناسایی از سوي دیگران)  ندیبیمدیگران متمایز 
 .Prosecutor v( »شودیماز جمله مرتکبان جرم، به عنوان گروهی متفاوت شناخته 

Clement Kayishema and Obed Ruzindana, Case No. ICTR-95-1-Ac (1 
June 2001): para. 98(. 

گفت که اعضاي یک گروه قومی هم خود،  توانیما توجه به تعریف یادشده ب
و هم دیگران آنان را به عنوان یک  نندیبیمگروه قومی خویش را از دیگران متمایز 

 .کنندیمگروه قومی متمایز از خود نگاه 
ي قوم ریگشکلگفتنی است، نویسندگان علوم اجتماعی نیز شش ویژگی را براي 

ي مشتركِ نیاکانی، تاریخ مشترك، اسطورهنام جمعی، «که عبارتند از:  ندابرشمرده
 ,1998Smith :( ».فرهنگ مشترك، وابستگی به سرزمین خاص و احساس همبستگی

هر دو معیار ذهنی(احساس  ستیبایمپیداست براي تشکیل یک قوم،  کهچنان). 49
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یخ و فرهنگ مشترك و مشترك نیاکانی، تار اسطورههمبستگی) و عینی(نام جمعی، 
وابستگی به سرزمین خاص...) محقق گردد. از این رو، با توجه به تعاریف دادگاه در دو 

 برشمردهیی که در علوم اجتماعی براي یک قوم هایژگیوو نیز  گفتهشیپي هیقض
 :میکنیمتعریف  نینچنیا، در این نوشتار گروه قومی را اندشده

خود را با تجارب مشترك نیاکانی، تاریخی، گروهی اجتماعی که اعضاي آن «
. عضویت در این گروه در پیوند با میراث فرهنگی، ندینمایمفرهنگی و ملی، تعریف 

ي نمادین هانظامنیا، تاریخ، آداب و رسوم، سرزمین و زبان مشترك بوده و داراي 
ي این . اعضااستمشترکی چون اساطیر، مناسک، طرز لباس پوشیدن و ظاهر فیزیکی... 

و خصایص خویش با هم احساس همبستگی  هایژگیوبراي حفظ و حراست از  گروه
 ».نندیبیمدارند و دیگران نیز آنان را متفاوت از خویش 

حال که به تعاریفی نسبی از اقلیت و گروه قومی دست یافتیم، به این امر خواهیم 
و در  دهدیم پرداخت که کدام گروه قومی، تشکیل یک گروه قومی در اقلیت را

. در این راستا، بند بعدي به تعریف گرددیمي آن مستحق عنوان اقلیت قومی جهینت
 .ابدییماختصاص  المللنیبحقوق  اندازچشماقلیت قومی از 

 
 الملل. تعریف اقلیت قومی از منظر حقوق بین3.2

نی اقلیتی با ، یعهاتیاقلقومی یکی از انواع  تیاقلکه از عنوان پیداست،  گونههمان
. در اسناد استدارا بودن خصایص قومی متفاوت نسبت به گروه قومی در اکثریت 

توصیفی همچون قومی،  -ي تخصیصیهااضافهمجرد اقلیت همراه با  واژهی، المللنیب
؛ علت این امر نیز آن است که اختالف هویتی و وجه تمایز رودیممذهبی و ... به کار 

میثاق  27 مادهدر  کهچنانروشن گردد.  جامعهوه اکثریت اصلی گروه اقلیت از گر
از سه گروه اقلیت قومی، مذهبی و زبانی نام برده  25ی حقوق مدنی و سیاسیالمللنیب

 26ي ملی یا قومی، مذهبی و زبانیهاتیاقلشده و در اعالمیه حقوق اشخاص متعلق به 
نیز به این دسته  27یمیالدي، اقلیت مل 1992مصوب مجمع عمومی ملل متحد در سال 

افزوده گردیده است. در این پژوهش، با پیروي آگاهانه از تعریف منتخب از اقلیت و 
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 :میدهیمي قومی، تعریف زیر را براي اقلیت قومی پیشنهاد هاگروهي خاص هایژگیو
مردم کشور  هیبقاز  کمترکه جمعیتی  شودیماقلیت قومی به گروهی از افراد گفته «

ز کشور داشته و در حاکمیت حضوري کارآمد ندارند. اعضاي این گروه اقلیتی یا ایالتی ا
ي متفاوت قومی همچون زبان مادري، فرهنگ، تاریخ، هایژگیودر مقایسه با اکثریت، از 

آداب و رسوم، اساطیر، نیا و طرز لباس پوشیدن، سبک زندگی، سرزمین آباء و اجدادي 
آگاهانه براي حفظ و حراست از این خصایص و میراث فرهنگی مشترك برخوردارند و 

ي متمایز هایژگیوبا یکدیگر احساس همبستگی دارند و از نظر سایرین نیز به لحاظ 
 ».شوندیمخود متفاوت دیده 

شناسایی یک گروه به عنوان  این است که دینمایمي که بیان آن ضروري انکته
اقلیت، با این عنوان طبق حقوق تعیین گروه  الزمهاقلیت قومی از سوي دولت میزبان 

نیست. به سخن دیگر، وجود اقلیت قومی در یک کشور بر اساس معیارهاي  المللنیب
ي هاگروهي میزبان هادولت، به تصمیم هاتیاقلی حقوق المللنیبدر نظام  شدهشناخته

خود در خصوص  23 شمارهحقوق بشر در تفسیر عام  تهیکم اقلیت بستگی ندارد.
 :دینمایممیثاق بر این مهم تأکید  27 مادهدر  هاتیلاقحقوق 
ي عضو به تصمیم آن دولت هادولتوجود اقلیت قومی، مذهبی یا زبانی در «

تأکید از نگارندگان است) »(بستگی ندارد، بلکه مستلزم وجود معیاري عینی است
)General Comment No. 23, 1994, Para. 4.( 

در یک کشور تابع تصمیم دولت آن کشور مبنی  وجود یا عدم وجود اقلیت قومی
ي مورد نظر نیست، بلکه قضاوت در هاتیاقلبر شناسایی یا عدم شناسایی موجودیت 

 هاتیاقلی حقوق المللنیبدر نظام  شدهشناختهاین زمینه با معیارهاي عینی و ذهنی 
عدم وجود  . از این رو استنتاج و اثبات فرضیه این پژوهش مبنی برردیپذیمصورت 

به انجام رسیده  هاتیاقلی حقوق المللنیبي نظام هاسنجهاقلیت قومی در ایران نیز با 
است و نه صرفاً با استناد و استدالل به قوانین و موازین نظام حقوقی جمهوري اسالمی 
ایران. در بخش بعدي، بر آنیم تا با بررسی شماي کلیِ ساختار قومی در کشور ج.ا. 

 المللنیباوي آن در پرتو آنچه در خصوص اقلیت قومی از منظر حقوق ایران و واک
 توانیمي قومی ایران را هاگروهمعاصر آمد، این نکته را مورد کنکاش قرار دهیم که آیا 
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 اقلیت قومی نامید یا خیر.
 

هاي قومی در اقلیت«یا » اقوام ایرانی«قومیت در جمهوري اسالمی ایران:  -3
 ؟»ایران

ي مختلف بوده است و همزیستی هازبانطول تاریخ کشوري با اقوام و  ایران در
ی از خواهاستقاللیا  ي دیرینه دارد. کشور ایران از راه تجزیهانهیشیپاقوام ایرانی با هم 

یا  خواهانهاستقاللکشوري به وجود نیامده و دولت ملی در ایران نیز برآیند منازعات 
در آسمان ). 81: 1387بوده است(نوربخش،ي قومی نهاکشمکشضداستعماري و 
ي گوناگون زیر چتر بلند هاعادتو  هانییآاقوام،  زیانگدل کماننیرنگسرنوشت ایران، 

و با شکوه ملت، تاریخی مشترك را رقم زده که آینده کشور نیز منوط به پاسداري از 
جمهوري  با وجود اینکه ).2: 1388است(صالحی امیري،  کماننیرنگتابندگی این 

مرکبی است  کلاسالمی ایران در کلیت، اجتماعی ملی است، در عین حال این اجتماع، 
. این طیف خوردیمکه درون آن خیل عظیمی از تنوع، تکثر و چندگانگی به چشم 

وسیع دربرگیرنده مجموعه عناصري است که ترکیب قومی، نژادي، فرهنگی، زبانی، 
). شاید نباشد کشور دیگري 40: 1392(جهانی،  دهندیمدینی و مذهبی کشور را شکل 

، اقوام، ملل و هانیسرزم، با انبوهی از هزارسالهسهچون ایران که طی یک دوران 
، اندافتهکه برخی از صفحه روزگار ناپدید و بعض دگر دگرگونی ژرف یها تمدن

موج  ی ایران وکیتیژئوپل). موقعیت 6: 1376داشته باشد (اسالمی ندوشن،  سروکار
و ادیان گوناگون در سه هزار سال اخیر به این دیار،  هازبانمهاجرت مهاجرینی با 

موجب سکونت سه خانواده بزرگ زبانی آریایی، سامی(عربی، عبري و آشوري) و 
ي، مسیحیت، گر یزرتشتي مختلفی همچون هانیدآلتاییک (ترکی و مغولی) و -اورال

ایران از  ).Akbari and Zolfeghari, ibid., 46یهودیت و اسالم در کشور شده است (
ي زیست هاوهیشو  هافرهنگي کهن، کشوري بوده است با ملتی متشکل از هازمان

ي هانام). در 17: 1388صالحی امیري، (ي مختلفهازبانمتنوع و ادیان، مذاهب و 
، حفظ شده اندکردهیمجغرافیایی ایران، نام قبایل و اقوامی که در این یا آن زمان زندگی 
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نیز، با توجه به تعریفی که ضمن  اکنونهم). 166: 1980و به ما رسیده است(ساوینا، 
ایران سرزمینی متشکل از «درباره گروه قومی ارائه گردید، باید گفت  گفتهشیپمطالب 
 هابلوچ، هاعرب، هاترکمن، کردها، لرها، هايآذر، اقشار و اقوام مختلف نظیر هافرهنگ

ي کشور به هااستان. واقعیت غیرقابل تردید این است که نزدیک به نیمی از است و ...
ي قید ریکارگبه)؛ 480-536: 1383حاجیانی، »(صورت مستقیم داراي تنوع قومی هستند

که  ی در ایرانقوم نیبي هامهاجرتبه این خاطر است که به علت » به صورت مستقیم«
 توانینماهل و مداراي قومی در کشور، امروزه تس هیروحي دیگر است بر انشانهخود 
به یک  مختصمنحصر و  االطالقیعلي کشور را به طور کامل و هااستانیک از هیچ

گروه قومی دانست. نظام فرهنگی و ساختار اجتماعی کشور، در عین وحدت و یگانگی 
نسته است و برخورداري از پیوند ارگانیکی در قالب یک اجتماع فراگیر و پایدار توا

با پویایی و بالندگی استمرار  هاسدهتکثر و تنوع درونی خود را حفظ نموده و در طول 
 سوکاز ی ي قومی کرد، بلوچ، ترکمن، تالشی، آذري، لر، عرب، لکهاگروهیابد. حضور 

 از سوي دیگر هایصابئ، کلیمیان، هایارمنو باورمندان به دیگر ادیان همچون زرتشتیان، 
ا ایل و قبیله کوچک و بزرگ از قبیل بختیاري، شاهسون، قشقایی، و نیز صده

بویراحمد، باصر و غیر آنکه همه زیر چتر عظیم فرهنگ و هویت ملی ایرانی همزیستی 
اجتماع ملی سرزمین ایران  گونهکثرتدارند، مؤید وحدت  انهیجومسالمت

 ).16-17: 1388است(صالحی امیري، 
 28جمعیتی در ایران، باید به سراغ مرکز آمار ایران براي آگاهی از آمارهاي رسمی

در کشور، هیچ نشانی از قومیت  گرفتهصورتي هايسرشماررفت. با نگاهی به آخرین 
به  29.خوردینمبه عنوان سنجه و مبنایی براي شناسایی و تفکیک اتباع ایران به چشم 

قومی مختلف ي هاگروهدیگر سخن، هیچ آماري در خصوص شمار اشخاص متعلق به 
در ایران وجود ندارد. نبود آماري در خصوص جمعیت ایران بر مبناي تعلق به گروه 

از دو دیدگاه متفاوت مورد بررسی قرار داد. از یک منظر،  توانیمقومی خاص را 
این امر را سیاسی تلقی کرد و آن را مذموم دانست؛ یعنی چنین استدالل نمود  توانیم

ي قومی کشور بوده است که هاگروهن آمار واقعی جمعیت که به منظور روشن نشد
است. دیدگاه دیگري که  کردهدستگاه حاکمیتی ایران تاکنون از چنین عملی خودداري 
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اتخاذ نمود این است که  توانیمدرباره رویه جمهوري اسالمی ایران در این خصوص 
گروه قومی خاص در  امتیاز یا محرومیت نبودن تعلق به هیمابه علت مبنا و سنجه و 

ي قومی هاگروهساختار حکومتی جمهوري اسالمی ایران است که آمار رسمی جمعیت 
که براي نمونه رنگ پوست  گونههمان، نظرایران تهیه نشده و در دسترس نیست. از این 

یا موي سر افراد هیچ نقشی در احراز صالحیت آنان براي تصدي مناصب حکومتی 
و لنفسه سبب هیچ امتیاز یا محرومیتی  نفسهیفي قومی ایران نیز هاگروهندارد، تعلق به 
 .رندیگیمي دیگري است که مبناي انتخاب یا رد قرار هامالكنیست و بلکه 
و تحلیلی انداز چشمي سیاسی دو دیدگاه فوق، آنچه از هانهیزمشیپفارغ از 

ن که نظام این است که به سبب آ استحقوقی براي نوشته حاضر حائز اهمیت 
حکومتی جمهوري اسالمی ایران بر اساس قومیت و ایدئولوژي قومی خاصی شکل 

ي از نظام حقوقی اگوشهنگرفته است و به دلیل عدم شناسایی سنجه قومیت در هیچ 
چنین گفت که تعلق به یک گروه قومی یا عدم تعلق به گروه قومی  توانیمکشور، 

بعاتی را براي اتباع ایران به همراه ندارد و از این دیگر، از نظر حقوقی هیچ امتیاز یا ت
رو، عدم توجه و اهتمام و اعتنا به آمار جمعیتی اقوام ایرانی داراي توجیهی عقالنی و 

ي قومیت در نهیگزبه عدم قید  توانیمحقوقی است. در اثبات این ادعا ازجمله 
یکی از نمودهاي  توانیم ي شناسایی افراد در ایران استناد کرد؛ این روش راهابرگه

همیشگی رویکرد فراقومی در جامعه ایران در گذر صد سال گذشته به شمار آورد 
). این در حالی است که در نظام حکومتی کشور و سیستم 107: 1393، زادهرحمان(

و بر همین اساس  اندگرفتهحقوقی آن، دین اسالم و مذهب تشیع دوازده امامی مبنا قرار 
ي مذهبی در ایران سخن گفت و از هاتیاقلي دینی و هاتیاقلاز  توانیماست که 

ي اقلیت دینی و مذهبی در ایران موضوعیت و بلکه هاگروههمین روست که حمایت از 
 30.ابدییمضرورت 

 
 ؟»اقوام ایـرانی«یا » ي قومی در ایـرانهاتیاقل. «1.3

ت قومی آمد، مشاهده شد، در در تعاریفی که از اقلیت و اقلی ترشیپگونه که همان
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کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت  ژهیوتعریفی که فرانچسکو کاپوتورتی، گزارشگر 
ي کلی براي اطالق سنجهي سازمان ملل متحد، از اقلیت ارائه نموده، دو هاتیاقلاز 

آن گروه  ترکمعددي یا شمار  سنجه. 1عنوان اقلیت به یک گروه قومی ضروري است؛ 
موقعیت غیرحاکم و عدم  سنجه. 2به یک گروهِ داراي جمعیت اکثریت؛ و نسبت 

مشارکت در حاکمیت به علت ویژگی خاص آن گروه که به واسطه آن ویژگی است که 
ي تخصیصی مختص به اضافهمستحق دارا بودن عنوان اقلیت با  تواندیمگروه مربوطه 

 :Papoutsi, 2014یم موجود است(ي مستقارابطهآن، باشد. میان وجود اقلیت و اکثریت 

براي شناخت و تشخیص وجود یا عدم اقلیت در یک کشور، ضرورتاً باید  ).306
و مشخصاتی وارون(عکس) آنچه در خصوص اقلیت در باال  هاسنجهاکثریتی با داشتن 

آمد موجود باشد؛ یعنی باید یک گروه خاص، اکثریت یک جامعه را تشکیل دهد و به 
آن گروه است، حاکمیت را در دست داشته  مختصربوط به خود که خصایص م واسطه

، به علت عدم دارا بودن خصایص گروه اکثریت، در موقعیتی هاگروهباشد و دیگر 
فرودست قرار گیرند. به دیگر سخن، براي نمونه به علت نفوذ و سلطه یک ایدئولوژي 

زیردست قرار گرفته و  در موقعیتی هاتیقومقومی خاص در نهادهاي حاکمیتی، دیگر 
که موقعیت غیرحاکم و فرودست  گرددیمدر سپهر قدرت مشارکت داده نشوند. تأکید 

رو  نیاي با تحت ستم بودن آن گروه ندارد و از امالزمهبودن یک گروه اقلیت، هیچ 
 نباید این دو مفهوم را با هم خلط کرد.

 المللنیبموازین نظام  اندازمچشبا توجه به آنچه گفته شد، به باور نگارندگان، از 
، براي اثبات وجود اقلیت قومی در کشور جمهوري اسالمی ایران، احراز هاتیاقلحقوق 

و توأماً ضروري است و فقدان هر یک از  زمانهمشرایط خاص مورد نظر به صورت 
 . این شرایط عبارتند از؛کندیم، فرض وجود اقلیت قومی در کشور را نفی هاآن

ه قومی خاص در کشور با دارا بودن تاریخ، نیا، اساطیر، آداب و یک گرو .1
، فرهنگ، سرزمین و عناصر دیگر مشترك و متفاوت از هاآرمانرسوم، 

ي قومی دیگر آن کشور وجود داشته باشد و اکثریت هاگروهو  هاتیجمع
 جمعیت آن را تشکیل دهد؛

از دیگر این گروه داراي جمعیت اکثریت و داراي خصایص متفاوت   .2
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ي قومی هایژگیوبه علت و با ابتناي بر دارا بودن  ي قومی کشور،هاگروه
خویش، حاکمیت و قدرت را در آن کشور در دست داشته باشد؛ به دیگر 
سخن، ایدئولوژي قومی گروه اکثریت بر تمامی زوایاي حاکمیت سلطه و نفوذ 

براي اطالق  پیدا کرده باشد. لزوم وجود یک گروه قومی در اکثریت حاکم
به طور عام و  هاتیاقلکه  گرددیماقلیت به گروه قومی دیگر از اینجا اثبات 

ي از حمایت نظام مندبهره ستهیشاي قومی به طور خاص به این علت هاتیاقل
براي  شدهشناختههستند و از حقوق گوناگون  هاتیاقلحقوق  المللنیب

در برابر فرهنگ و  هاآنمیت ي اقلیت برخوردارند که فرهنگ یا قوهاگروه
ي ریپذبیآسقومیت اکثریت در معرض خطر قرار دارد؛ به عبارت دیگر، این 

ي قومی در مقابل فرهنگ و قومیت غالب است که هاتیاقلي قومی هاصهیخص
حمایت از  المللنیب، آن گروه ذیل چتر حمایتی نظام المللنیباز منظر حقوق 

فته پیداست که اگر یک گروه قومیِ در اکثریت و و ناگ ردیگیمقرار  هاتیاقل
در نتیجه یک فرهنگ قومی مسلط وجود نداشته باشد، دیگر لزومی بر 

وجود  هاتیاقلاز حقوق خاص  کمتري گروه قومی داراي جمعیت مندبهره
 نخواهد داشت؛

شرط ضروري دیگر این است که در مقابل گروه قومیِ در اکثریت، گروه یا  .3
ي از کمترمی دیگر در کشور وجود داشته باشند که جمعیت ي قوهاگروه

 اکثریت مفروض را تشکیل دهند؛
ي قومی با شمار کمتر نسبت به جمعیت هاگروهآن گروه یا  نکهیاو باألخره  .4

اکثریت، به علت دارا نبودن خصایص عینی و ذهنی قومی قوم کثیرالجمعیت، 
ده و به تعبیر دیگر در ه کشور محروم گردیاداراز مشارکت در حاکمیت و 

ي ریپذبیآسموقعیت غیرحاکم قرار گرفته باشند. توضیح آنکه خصیصه 
ها، براي گردیده است که افراد متعلق به این گروه موجب هاي اقلیتگروه

هاي صورت ، افزون بر حمایت31ماهوي حفظ کرامت انسانی و نیل به برابري
هاي ویژه و حقوق خاص الملل، نیازمند حمایتگرفته از بشر در حقوق بین

خود نیز باشند. در این راستا، اصل منع تبعیض به مانند پلی، نظام عام حقوق 
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 دهد.ها، پیوند میبشر را با نظام خاص حقوق اقلیت
در اولین  32ي ملل متحدهاکمیسیون فرعی پیشگیري از تبعیض و حمایت از اقلیت

 کند:میالدي، این دو را چنین از هم متمایز می 1947نشست خود در سال 
 را 33پیشگیري از تبعیض، عبارت از پیشگیري از هر عملی است که رفتار برابر .1

 کند.که افراد یا گروهی از افراد خواستار آنند، انکار می
در  کههاي غیرحاکمی است عبارت از حمایت از گروه هاحمایت از اقلیت .2

هستند،  ي از] رفتار برابر با اکثریتمندبهرهعین حال که به طور کل خواستار [
باشند تا خصایص بنیادینی را که دارا خواهان اقدامات رفتاري متفاوت نیز می

نماید، حفظ نمایند زبان] متمایز میو آنان را از اکثریت جمعیت [جامعه می بوده
)UNSCPDPM, commission, -Section V (Sub 4/52UN Doc. E/CN. 

)1947session  st1. 
که  سازدیماین امر مهم را آشکار  هاتیاقلتعریف کمیسیون فرعی از حمایت از 

ي غیرحاکم است و براي هاگروه، حمایت از هاتیاقلعلت وجودي نظام حمایت از 
ي نسبت به قومی در کمترنه اگر گروهی قومی حتی از لحاظ جمعیت، شمار نمو

اکثریت دارا بوده ولی در موقعیت غیرحاکم نباشد، از لحاظ حقوقی و حتی 
عنوان اقلیت و اقلیت قومی را به آن اطالق نمود. به وارون  توانینمی نیز شناختجامعه

عددي اکثریت جمعیت یک کشور )، گاهی اوقات باید گروهی که از لحاظ بالعکسآن(
 ریپذبیآسرا اقلیت به شمار آورد، چرا که در موقعیتی غیرحاکم و  دهندیمرا شکل 

افریقاي جنوبی در دوران آپارتاید [و  پوستاهیساکثریت  توانیمقرار دارد. براي نمونه 
به  ).Hidayat and Zubair, ibid.2013 : 54(نیز شیعیان در بحرین کنونی] را نام برد 

، رودینمبیان رساتر، اصطالح اقلیت تنها و لزوماً براي گروهی با جمعیت اقل به کار 
نیز مورد  هستند 34یی که داراي جمعیت کثیر لکن در شرایطی نامساعدهاگروهبلکه به 

 ).Kempin Reuter, 2008-2009:202( ردیگیماستفاده قرار 
که آیا ما در ایران اقلیت قومی  بنابر آنچه گفته شد، براي پاسخ به این پرسش

داریم یا خیر، نخست باید به این پرسش پاسخ گفت که آیا اصوالً در ایران یک گروه 
ي منحصر به فرد قومی خویش حاکمیت را نیز هایژگیو واسطهقومی در اکثریت که به 
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در دست داشته باشد و به بیان دیگر نظام سیاسی کشور بر مبناي تغلّب ایدئولوژي 
ومی آن گروه شکل گرفته باشد وجود دارد یا خیر؟ با نگاهی به تاریخ و جغرافیاي ق

در صد  کمدست کهایران در طول تاریخ پر فراز و نشیب این مرزوبوم، ناگفته پیداست 
ایدئولوژي قومی گروهی خاص اداره نشده  غلبهکشور بر اساس  گاهچیهسال اخیر، 

اال که براي امکان اطالق اقلیت قومی به اقوام ب چهارگانهاست. با عنایت به شرایط 
اجتماعی ایران، متناظر با -ایرانی حیاتی و ضروري هستند و با توجه به تاریخ سیاسی

از  گونهنیاالزم براي اثبات وجود اقلیت قومی در ایران، دالیل زیر در نفی وجود  ادله
 ؛گرددیمارائه  هاتیاقل

قومی که حائز اکثریت  ي اسالمی ایران،که در کشور جمهور رسدیمبه نظر  .1
ي قومی در اقلیت قرار داشته هاگروهجمعیت باشد و در مقابل آن تمامی دیگر 

قرار داد،  مدنظري قومی کشور هایبررسي که در انکته 35.باشند، وجود ندارد
ضرورت تفکیک میان گویشوران بالقوه یک زبان قومی با اشخاص متعلق به 

و  هافارسی اجتماعی، براي نمونه لزوماً میان شناسزبان ظرنآن قوم است. از 
یگانگی موجود نیست. توضیح آنکه شمار چشمگیري از افراد و  هازبانفارس

از لحاظ ریشه  ندیگویمبه ویژه کودکانی که در ایران به زبان فارسی سخن 
تشره قومی غیرفارس هستند. به باور نگارندگان، از همین روست که در آمار من

در خصوص جمعیت اقوام به غلط و بدون در نظر گرفتن نکته یاد شده و 
زده دیگر نکات، جمعیت قوم فارس بسیار بیشتر از سایر اقوام کشور تخمین

 ندیگویمیی که فارسی سخن هاآنشده است. در حالی که با ایجاد تمایز میان 
جمعیت  که گرددیمبا کسانی که متعلق به قوم فارس هستند، مشخص 

اقوامی همچون  شماریباکثریت جامعه دانست و جمعیت  توانینمرا  هافارس
 اندازچشماز  توانیم آنچهرا از نظر دور داشت.  هابلوچ، کردها، لرها و هاترك

در این موضوع خاص عنوان داشت این  هاتیاقلحمایت از  المللنیبنظام 
اساسی ج.ا.ایران، البته با است که به علت رسمیت زبان فارسی در قانون 

در  هازبانفارسو نیز شمار بیشتر  ي قومی و محلیهازبانرعایت احترام دیگر 
ي دیگر اقوام را در موقعیتی فرودست و اشخاص متعلق به هازبانکشور، باید 
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ي زبانی ایران به شمار آورد. ممکن است در هاتیاقلي زبانی را هاگروهاین 
ت گفته شود که کافی است شمار جمعیت یک توصیف شرط کمیت جمعی

گروه قومی بیش از جمعیت هر یک از سایر اقوام به تنهایی باشد ولو افزون از 
ایران  هافارسو شمار جمعیت  ي دیگر نباشدهاگروهمجموع جمعیت همه 

بیش از جمعیت هر یک از اقوام دیگر ایرانی است، اگرچه از مجموع جمعیت 
کشور بیشتر نباشد. ولی به باور نگارندگان، مبناي این ي قومی هاگروهسایر 

ي منطقی و عقالنی است؛ چرا که اگر در هر کشوري به اپشتوانهگفته فاقد 
یک گروه قومی، مذهبی ... نسبت به گروهی دیگر،  ترافزونصرف جمعیت 

اطالق نمود، آن کشور در آن واحد  ترتیجمعکمعنوان اقلیت را به گروه 
ي قومی موجود خواهد هاگروهیی برابر با شمار هاتیاکثرو  هاتیاقلداراي 

بود و براي نمونه قوم(الف) که در برابر قوم(ب) در اقلیت است، در قبال 
در نتیجه ما  .ردیگیمنسبت به خود، در اکثریت قرار  ترقوم(ج) با جمعیت کم

. ترتیاکثرا در ی ترتیاقلي قومی در هاگروهي نو روبرو خواهیم شد، ادهیپدبا 
در جهان حقوق، صدور هیچ حکمی بدون پشتوانه منطقی و عینی، ممکن 

حتی اگر قوم فارس اکثریت جمعیت کشور را تشکیل دهد،  حالنیست. به هر 
شرط حاکم بودن این قوم و غیرحاکم بودن دیگر اقوام محقق نیست. به باور 

ی فارسی در ایران یاد برخی دانشوران از آن به عنوان غلبه فرهنگ آنچهما، 
، ناشی از تسلط زبان فارسی است و نه قوم فارس. هرچند اکثریت کنندیم

جمعیتی بودن یک گروه قومی شرط الزم براي تحقق عنوان اقلیت قومی به 
 شرط کافی نیست؛ گمانیباقوام دیگر است، ولی 

قالب با نگاهی گذرا به تاریخ حقوق ایران و قوانین اساسی پیش و پس از ان .2
ایدئولوژي قومی(و نه مذهبی)  گاهچیهکه  گرددیمشکوهمند اسالمی، روشن 
تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت اتباع  سنجهیک قوم خاص، به عنوان 

ایرانی براي مشارکت در امور سیاسی و حاکمیتی کشور مطرح نبوده و همواره 
و » مردم ایران«، »امت اسالم«، »ملت ایران«از تعابیر متعالی و فراگیري همچون 

مانند آن یاد شده است؛ حال آنکه در کشوري همچون ترکیه، به طور رسمی و 
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سیاسی آن دیار -مبانی ایدئولوژیکی رندهیدربرگکه  در قانون اساسی آن کشور
یی است به مثابه زدارتركیغکمالیزم که مبتنی بر ترکیزاسیون و  شهیاند، است

ي اصلی جمهوري هاهیپای شده و جزء بنیان نظام سیاسی این کشور شناسای
)، (کرمی، 236-245: 1393ترکیه به شمار آمده است.(عبداللهی و عبداللهی، 

به راستی در کجاي قوانین موضوعه ایران و در کدام  ؛ اما)156-135: 1393
ي قومی مبناي برتري قومی بر اقوام دیگر قرار اصهیخصتصمیم حکومتی، 

یی قومی، صرفاً به علت دارا هاگروهتعلق به گروه یا گرفته و در مقابل افراد م
نبودن خصایص قومی مختص قوم مفروض حاکم، از مشارکت در حاکمیت 

ي موردي را باید از هاينظرکوتهی و قگیبدسل؟ ناگفته پیداست که اندشدهمنع 
ي غیرمنطقی و بدون پشتوانه هامیتعمحساب کلیت نظام جدا نمود و در دام 

ي هازباني استانی به هاشبکه، افزون بر وجود اکنونهم؛ فتادیننی علمی و عی
محلی اقوام استان مربوطه که قدرت ابراز و اظهار هویت فرهنگی اعضاي آن 

ی آذري المللنیب شبکهی کردي سحر، المللنیب شبکه، دهدیمقوم را به ایشان 
حال فعالیت ساعته در  24ی عربی الکوثر، به صورت المللنیب شبکهسحر و 

فرهنگی سه قوم -هستند که نقش بسیار مهمی در ارضاي نیازهاي هویتی
که از قضا از اهداف اصلی دشمنان  و اعراب هايآذربزرگ ایران یعنی کُردها، 

ی بودن المللنیب. ندینمایموحدت و یکپارچگی کشورمان نیز هستند، ایفا 
نماینده و نمایانگر  هانآي هابرنامهي یاد شده به این معناست که هاشبکه

گفت که  توانیمهویت ایرانی اقوام ساکن در کشور است. افزون بر این، 
تمامی اقوام ایران در حاکمیت نقشی مؤثر داشته و اشخاصی از اکثر اقوام 

اصلی و مدیریت درجه  هسته، اعراب، کردها و... در هايآذرایرانی از جمله 
ي از اقوام مختلف در نهادهاي استهیشااد یک کشور حضور دارند و اگر هم افر

صرفاً به علت تعلق به گروه قومی خاصی  گمانیبحاکمیتی جایگاهی ندارند، 
نیست و سبب این اتفاق را باید در دیگر دالیل و علل جستجو نمود و نباید 

 ي قومی خاص نسبت داد؛هاگروهآن را به تفوق سیاسی گروه یا 
آمد، در ایران قوم داراي اکثریت جمعیتی وجود گونه که در بند نخست همان .3
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ندارد که در مقابل آن قائل به وجود یک یا چند گروه قومی در اقلیت باشیم؛ 
وجود یک اقلیت، بدون فرض وجود یک اکثریت، مصداق قضیه سالبه به 

یک از اقوام ایرانی را مصداق هیچ توانینمانتفاي موضوع است؛ بنابراین 
 هاتیاقلی حمایت از المللنیبیت قومی دانست و ذیل نظام مفهوم حقوقی اقل

 هرچنددانست؛  مندبهره هاتیاقلبراي  شدهشناختهقرار داد و آنان را از حقوق 
ي بشري منحصر به هاحقي از انواع مندبهرهبیان شد،  ترشیپگونه که همان
رف انسان نیست و هر انسانی به ص هاگروهو اشخاص متعلق به این  هاتیاقل

است، لکن تعلق اشخاصی به یک گروه اقلیت از  مندبهرهبودن از این حقوق 
ي اژهیوي هاتیحمانظر حقوقی و در راستاي نیل به برابري ماهوي آنان را از 

 نبودند؛ مندبهره هاآنکه بدون تعلق به آن گروه از  سازدیمبرخوردار 
یه ایدئولوژي قومی پاان بر مبنا و با عنایت به بند دوم، از آنجایی که کشور ایر .4

و تنها تخصیصی که در نظام حکومتی ایران وارد شده  شودینمخاصی اداره 
یک از قوانین مجلس بودن آن است و در هیچ» شیعی«و » اسالمی«ویژگی 

مقررات دولتی تعلق به  ریو سا هانامهبیتصو، هانامهنیآئشوراي اسالمی و 
و عدم تعلق به آن گروه و تعلق به دیگر  یک گروه قومی خاص امتیاز

ي قومی کشور از موجبات محرومیت محسوب نشده، موقعیت هاگروه
ي قومی غیرفارس آن هم صرفاً به علت خصایص قومی هاگروهغیرحاکم 

مربوطه منتفی است. معیار عدم مشارکت در حاکمیت و موقعیت غیرحاکم در 
یت مربوطه و وجه ممیزه اصلی گروه تعریف اقلیت، پیوندي مستقیم با نوع اقل

اکثریت از اقلیت دارد؛ به دیگر سخن، عدم مشارکت در حاکمیت باید مبتنی 
بر ویژگی مورد نظر براي اطالق اقلیت با اضافه موصوفی مربوطه باشد تا 
بتوان آن را یکی از معیارهاي تعریف و تشخیص اقلیت تلقی نمود. براي 

مذهبی سنی  تیاقلسالمی ایران سخن از نمونه، اگر در نظام جمهوري ا
از  ترکم، به این خاطر است که هم شمار پیروان مذهب تسنن بسیار رودیم

به علت رسمیت  کمترپیروان مذهب تشیع است و هم اینکه این جمعیت 
مذهب جعفري دوازده امامی در کشور، در چارچوب قوانین موجود و در 
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از جمله رهبري و ریاست عمل امکان تصدي مناصب عالی حکومتی 
جمهوري را دارا نیستند. به باور نگارندگان، نکته بسیار مهم در تعریف اقلیت 

، علت در موقعیت غیرحاکم بودن »در موقعیت غیرحاکم بودن«و به ویژه معیار 
 مذهبیسن. ممکن است از عدم مشارکت اشخاص متعلق به برخی اقوام است

شود که این اشخاص از  گرفتهن نتیجه ایران در مناصب عالی حکومتی چنی
لحاظ قومیت نیز در اقلیت قرار دارند. این در حالی است که موقعیت 
غیرحاکم موجود نه به خاطر تعلق به قومیتی خاص بلکه به علت و دلیل 
مذهب ایشان بوده و به همین دلیل است که بخش شیعه مذهب اقوامی چون 

 مذهبانیسنند. هرچند در عمل موقعیت کُردها در موقعیت غیرحاکم قرار ندار
ها به قومیت متفاوت، هویت قومی مستقل ایران ممکن است، به سبب تعلق آن

. به قرار دهدي ریپذبیآسرا نیز در معرض  هاگروهاشخاص متعلق به این 
همین خاطر است که حمایت از پیروان اهل تسنن به مثابه اقلیتی مذهبی در 

از قومیت و مظاهر قومی اکثریت این اشخاص نیز بوده ایران، به نوعی حمایت 
 نکهیا. ضمن دهدیمي تحمیلی را به صورت بالقوه کاهش هایکاستو 
هاي محدود پیرو سایر ادیان توان مسلمانان اهل سنت و حتی اقلیتنمی

در موقعیت غیرحاکم دانست، زیرا قانون اساسی  کامالًآسمانی را در ایران، 
ها را در سطوح مختلف یران سهم مشارکت این گروهجمهوري اسالمی ا

 نموده است. نیتأمحاکمیت 
براي اطالق عنوان اقلیت قومی  گفتهشیپبه استناد شرایط الزم  نکهیاو کوته سخن 

ی، ژورنالیستی، رعلمیغکه باید از فضاي  المللنیببه یک گروه قومی از منظر حقوق 
در  گفتهشیپو با التفات به مطالب  دور باشد ، سطحی و عوامانه بهزدهاستیسهیجانی، 

گفت که بر اساس  توانیمخصوص شماي قومیتی در کشور جمهوري اسالمی ایران، 
، کشور ایران فاقد اقلیت قومی بوده و هاتیاقلحمایت از حقوق  المللنیبموازین نظام 

که بر اساس ي دینی، مذهبی و زبانی هستند هاتیاقلي موجود در آن، هاتیاقلتنها 
، هانامهبیتصوقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و دیگر قوانین عادي مربوط، 

به نحو  هاتیاقلمربوط به این نوع از  شدهشناختهو سایر مقررات، از حقوق  هانامهنیآئ
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در امور  جمهورسیرئ. از این رو، عنوان دستیار ویژه ندهست مندبهرهبه نسبت مطلوبی 
ي دینی و مذهبی در دولت یازدهم، از نظر حقوقی صحیح و منطقی به هاتیلاقاقوام و 

. اقوام ایرانی داراي ریشه نژادي مشترك هستند و تنها از نظر زبان و دین و رسدیمنظر 
و به همین خاطر است که با ابتناي بر این دو وجه  اندشدهمذهب از یکدیگر متمایز 

زبان فارسی و دین اسالم و مذهب شیعه در  اشتراك و تمایز و با توجه به رسمیت
ژورنالیستی، -قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، از دیدگاهی حقوقی و نه سیاسی

 ي قومی غیرحاکم.هاتیاقلي زبانی، دینی و مذهبی سخن راند و نه هاتیاقلباید از 
یا در دن تواندیمایران ذاتاً یک کشور فرهنگی است و تنها با فرهنگ است که 

). تنوع 123: 1376شاخصیتی مخصوص و مختص به خود داشته باشد(اسالمی ندوشن، 
به عنوان یک امتیاز در جهت تقویت فرهنگ ملی  تواندیمفرهنگی ایران  پهنهقومی 

ي هافرهنگ دارواممحسوب گردد؛ زیرا در نهایت فرهنگ ملی، رشد و غناي خود را 
 هافرهنگي بین وگوگفت). 58، 1390ان: ي خویش است(عراقیه و دیگردهندهلیتشک

ي مناسب براي ایجاد (و تحکیم) انسجام ملی و سازوکار تواندیمو اقوام مختلف ایران 
). تاریخ، جغرافیا، سنن و فرهنگ 75: 1381ي آحاد جامعه باشد(حاجیانی، همهپیوند 

(مهري و  هاستقوممیان این  نیآفروحدتمشترك اقوام ایرانی، از جمله محورهاي 
 ).90: 1393دیگران، 

 . نتیجه4
، هاتیاقلی حمایت از حقوق المللنیببر اساس موازین نظام  نکهیافرجام سخن  

ي قومی هاتیاقلي قومی در تعریف اقلیت جاي گرفته و در شمار هاگروهبراي آن که 
طور  به هاتیاقلحقوق  المللنیبه آن زیر چتر حمایتی نظام جینتبه حساب آیند و در 

ي قومی به طور خاص قرار داشته باشند و از قِبل آن، هاتیاقلعام و مشمول حقوق 
تضمین  هاتیاقل گونهنیافرهنگی براي -اجتماعی-اقتصادي-سیاسی-حقوق مدنی

. وجود 1که عبارتند از:  الزم و ضروري است زمانهمگردد، اجتماع شرایطی به طور 
ي جمعیت کشور که این شرط هیبقنسبت به  ترکمي قومی با جمعیت هاگروهگروه یا 

. موقعیت 2خود مستلزم وجود یک گروه قومیِ داراي اکثریت جمعیتی در کشور است؛ 
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و این مستلزم آن است که گروه تر کمي قومیِ با جمعیت هاگروهغیرحاکمِ گروه یا 
ا در قومیِ اکثریتی در کشور باشد که با ابتناي بر خصایص قومی خویش، حاکمیت ر

 دست داشته باشد.
نظر به تعریف اقلیت در مفهوم عام کلمه و به طور خاص عناصر سازنده اقلیت  

و با توجه به معیارهاي الزم براي اطالق اقلیت قومی به یک  المللنیبقومی در حقوق 
گروه قومی، با امعان نظر در شماي کلی ترکیب قومی در ایران، با التفات به ساختار 

آن و با عنایت » شیعی بودنِ«و » اسالمی بودن«و حکومتی ایران و ویژگی  نظام سیاسی
ي قومی ایران را، در هاگروهیک از به نظام حقوقی جمهوري اسالمی ایران، هیچ

توان اقلیتی قومی به شمار ، نمیهاتیاقلی حمایت از حقوق المللنیبچارچوب نظام 
یا » اقوام ایرانی«یران، باید از عنوان ي قومی اهاگروهآورد. از این روي، در خصوص 

ي قومی در ایران. هرچند موقعیت هاتیاقلسخن راند و نه » ي قومی ایرانهاگروه«
ها به قومیت متفاوت، هویت ایران ممکن است در عمل، به سبب تعلق آن مذهبانیسن

 وانتینمي را ریپذبیآس، ولی علت قرار دهدي ریپذبیآسها را در معرض قومی آن
توان مسلمانان اهل سنت و حتی نمی نکهیاناشی از ویژگی قومی ایشان دانست. ضمن 

در موقعیت غیرحاکم  کامالًهاي محدود پیرو سایر ادیان آسمانی را در ایران، اقلیت
ها را در دانست، زیرا قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران سهم مشارکت این گروه

 ه است.نمود نیتأمسطوح مختلف حاکمیت 
ي قومی، به هاتیاقلي زمرهاقوام ایرانی در  قرار نگرفتنکرد که  دیتأکالبته باید 

ي این اقوام از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مندبهرهي نافیِ لزوم تضمین روچیه
براي بشر نیست، لیکن این تضمن را باید در چارچوب نظام عام حمایت از  شدهشناخته

ي اقوام همه. هاتیاقلقرار داد و نه نظام خاصِ حمایت از حقوق حقوق بشر مطمح نظر 
ي بشري را بدون هاحقي از تمامی مندبهرهایران به یک اندازه و بدون تبعیض، حق 

توجه به قومیت خویش دارند و بر این اساس، اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوري 
ي مردم همه، بر برابري »لتحقوق م«اسالمی ایران، در فصل سوم این قانون با عنوان 

تمایز به سبب تعلق به گروه قومی خاص،  گونهچیهي از حقوق، بدون مندبهرهایران در 
به عنوان یک امتیاز در جهت  تواندیمي فرهنگی ایران پهنهتصریح دارد. تنوع قومیِ 
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 رداوامتقویت فرهنگ ملی محسوب گردد؛ زیرا فرهنگ ملی ایران، رشد و غناي خود را 
ي خویش است. جمهوري اسالمی ایران که در دهندهلیتشکي اقوام مختلف هافرهنگ

 هاتمدني میان وگوگفت، افتخار ارائه پیشنهاد هاتمدنی جنگ رانسانیغمواجهه با نظریه 
ي گوناگون را در سطح جهان داشته که با استقبال سازمان ملل متحد، به هافرهنگو 

شده است، به طریق اولی، این شایستگی را  روروبهه جهانی، مثابه نماینده و نماد جامع
فَبَشِّر عِبادِي الَّذیَِن یَستَمِعُونَ القَولَ فَیَتَّبِعُوَن «منطق عقالنی اسالم،  برهیتکدارد که با 

و اقوام  هافرهنگي میان وگوگفت) و از طریق 18و  17(قرآن کریم، زمر: » اَحسَنَهُ
سازگاري مناسب را براي تقویت و تحکیم انسجام ملی و پیوند مختلفِ ایران، بتواند 

تا براي تخاصم؛  ترندآمادهمیان آحاد جامعه به کار گیرد. اقوام ایرانی براي تفاهم بسی 
و اعماق تاریخی، فرهنگی و ارزشی  هاشهیرمشروط بر آنکه از ظواهر درگذشته و به 

ه پرتالطم از تاریخ، ایــران بیش از نظر افکنده شود. سخن پایانی آنکه: در این بره
با تمرکز بر گفتمان وحدت در عین کثرت، بستر مشارکت  کههمیشه نیازمند آن است 

عملی هرچه بیشتر و فراگیرتر اقوام ایرانی را در امور عمومی جامعه فراهم ساخته و 
هوري رسد اصول و موازین حقوقی جمزمینه واگرایی قومی را از بین ببرد. به نظر می

 یابی به چنین مقصودي را داراست.اسالمی ایران، به ویژه قانون اساسی، ظرفیت دست
 

 هانوشتیپ
1 multi ethnic 
2 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) 
3 Common heritage of mankind 

اصالت وجود و تشکیک در  تریاساسي بنیادین حضرت صدرالمتألهین است که در پرتو اصل هینظربیر، این تع«4 
 .14: 1388نقل شده در: صالحی امیري، ». وجود، به حل بسیاري از مسائل فلسفی نائل آمد

5 vulnerability 
6 substantive equality 
7 non-discrimination principle 
8 ethnic management 
9 minority 
10 Longman Dictionary of Contemporary English 
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11 Communities 
12 Permanent Court of International Justice (PCIJ) 
13 Francesco Capotorti 
14 Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic 
Minorities 
15 non-dominant position 

و  شدیمبه جاي اقلیت قومی استفاده  اقلیت نژادي میالدي، از اصطالح 1950شایان یادکرد است که تا پیش از 16 
(معیار)  سنجه توانستینمعلتی که موجب جایگزینی قومیت به جاي نژاد گردید این بود که نژاد از لحاظ علمی 

ی شناختستیزي صرفاً فیزیکی و هایژگیوت قومی از از هم باشد. افزون بر آن، صف هاگروهمناسبی براي تمایز 
ي فرهنگی و تاریخی را نیز در بر هایژگیوي از خصایص از جمله ترعیوس گسترهو  رودیم(بیولوژیکی) فراتر 

 .ردیگیم
Rehman, Javid (2004); Weakness in the International Protection of Minority 
Rights: The Hague: Kluwer Law International: 14. 

ها و... ها، بلوچها، آذريافزاییم که نژاد اعمّ از قومیت است؛ چنانکه براي نمونه کُردها، فارساین نکته را نیز می
 دهند.ها گروه قومی خاصی را تشکیل میاند لکن هر یک از آنهمگی از نژاد ایرانی

17 numerically 
18 Ethnic Group 
19 ethnos 

 یونانی است.این واژه 
20 ethnicity 
21 ethnic 
22 International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) 
23 Akayesu 
24 Kayishema and Ruzindana 
25 International Covenant on Civil and Political Rights (16 December, 1966); 

ی و پنجمین سیعنی سه ماه پس از تودیع  1976مارس  23میالدي منعقد و در  1966دسامبر  16این میثاق در 
کشور این میثاق را تصویب نموده یا بدان  168شمار  2016ژانویه  25گردید. تا تاریخ  االجراالزمسند تصویب، 

 . براي اطالعات بیشتر در خصوص این سند بنگرید:اندوستهیپ
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=Treaty&mtdsg_no=IV-
4&chapter=4&lang=en 
26 Declaration on the Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities 
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روند عبارتند از به کار می هاي اقلیتي و ایجاد تمایز بین انواع گروهگذارتفاوتبیشترین اصطالحاتی که براي 27 

، مذهبی یا زبانی (در سطح ملل متحد). مباحثات هاي قومیاروپا) و اقلیت هاي ملی (بیشتر در منطقهاقلیت
توان در گرفته است. در یک نگاه کلی می و اقلیت قومی ملی خصوص رابطه میان مفاهیم اقلیتاي در گسترده

که به خاطر قرار گرفتن در کشوري به جز موطن اصلی  اندیقومهاي اي از اقلیتهاي ملی شاخهگفت که اقلیت
ملی، اقلیتی قومی نیز است ولی هر  توان گفت که هر اقلیتشوند؛ از این رو میخویش به این نام شناخته می

توان اقلیتی ملی به حساب آورد. علت کاربرد بیشتر اقلیت ملی در سطح اروپا با توجه به اقلیت قومی را نمی
ي تجزیه و در نتیجه کشور جدید 12مالحظات تاریخی و سیاسی است. گفتنی است پس از جنگ جهانی اول 

هاي اقلیتی در کشورهاي نوپدید د. در بسیاري از موارد، گروهفروپاشی کشورهاي پیشین به وجود آمدن
(جدیدالتأسیس) پدیدار شدند که با کشورهاي همسایه خویشاوندي قومی داشتند. براي نمونه در کشور لهستان 
اقلیتی آلمانی سکونت و در کشور آلبانی اقلیتی یونانی تبار حضور داشتند. به دیگر سخن، اقلیت ملی به گروهی 

ي آنان در کشور همسایه صاحب دولت و کشور بودند. دلیل حمایت از این هایقومهمشد که لیت گفته میاق
المللی، دولتی وجود داشت که از منافع آنان حمایت جامعه ملل نیز آن بود که در عرصه بینها در نظام اقلیت
ها در آن دوران، عمومًا مربوط به اقلیت هايالمللی دادگستري و در پروندهکرد. مثالً در دیوان دائمی بینمی

ي یونان در پرونده مدارس اقلیت در آلبانی به کردند؛ همچون مداخلهها مداخله میکشورهاي خویشاوند با اقلیت
ساکن در لهستان. امروزه در  تباریآلمانو یا مداخله آلمان در چندین پرونده مربوط به اقلیت  تباریوناننفع اقلیت ی
معنا پیدا کرده است و  ترعیوس، این واژه به صورتی ي ملی شوراي اروپاهاکنوانسیون حمایت از اقلیت چارچوب

 اروپا هستند، با عنوان اقلیت ملی در قومهمنیز هر چند فاقد دولت  هاکاتاالنو  هاباسکیی همچون هاتیاقل
دلیل تاریخی و سیاسی، و نه لزوماً حقوقی، دارد. به نقل » اقلیت ملی«شوند. به هر حال، استفاده از عنوان نامیده می

 از:
: با تأکید بر المللنیبي قومی در حقوق هاتیاقلحمایت از حقوق فرهنگی )؛ 1393کرمی، موسی(تابستان 

(استاد راهنما: دکتر مصطفی فضائلی)، دانشگاه قم،  المللنیبکارشناسی ارشد حقوق  نامهانیپا، کُردها در ترکیه
54-53. 

 است. www.amar.org.irنشانی الکترونیکی این مرکز  28 
گزیده نتایج )؛ 1391ي و نظارت راهبردي مرکز آمار ایران (زیربرنامهبنگرید: ریاست جمهوري، معاونت 29 

 يهايهمکار و عمومی روابط ریاست، دفتر ایران، آمار مرکز :: تهران1390عمومی نفوس و مسکن سرشماري 
 .المللنیب
مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، «...قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  12مطابق اصل 30 

جام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان و پیروان این مذاهب در ان باشندیمحنبلی و زیدي داراي احترام کامل 
آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طالق، ارث و وصیت) و دعاوي مربوط به آن در 

داشته باشند، مقررات محلی در  تیاکثري که پیروان هر یک از این مذاهب امنطقهدادگاه رسمیت دارند و در هر 
همچنین بر اساس  ».ن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهبحدود اختیارات شوراها بر طبق آ
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دینی خود آزادند و در  ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی ..... در حدود قانون در انجام مراسم«این قانون  13اصل 

ن اساسی قانو 64گفتنی است بر طبق اصل .» کنندیماحوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل 
ي دینی شناخته شده در این قانون به طور ویژه از حق انتخاب نمایندگان خاص هاتیاقل جمهوري اسالمی ایران،

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام، یک نماینده و «خویش در مجلس شوراي اسالمی برخوردارند به این نحو که 
انتخاب  ی جنوب و شمال هر کدام یک نمایندهمسیحیان ارمن مسیحیان آشوري و کلدانی مجموعًا یک نماینده و

ي هاحوزهاز مناطق شهري و  کیچیهاین در حالی است که جمعیت پیروان ادیان یاد شده در ....». کنندیم
امکان انتخاب نماینده خاص خود را  توانستندینمانتخاباتی کشور از اکثریت برخوردار نیستند و در شرایط عادي 

) به سود Positive Discriminationرو، این رویکرد ق.ا. را باید تبعیضی مثبت ( داشته باشند. از این
) در کشور را در این زمینه Substantive Equalityي دینی در ایران دانست که نیل به برابري ماهوي (هاتیاقل

 Indirect( یرمستقیم) تبعیض غتزیآنت( برابر نهاد توانیمکه تبعیض مثبت را  گرددیم. یادآور سازدیممیسر 

Discrimination آن برابري شکلی ( زیآودست) کهFormal Equality است، به شمار آورد. براي آگاهی (
 بنگرید: المللنیببیشتر از وجوه تمایز این اصطالحات و انواع تبعیض در حقوق 

The International Centre for the Protection of Human Rights (INTERIGHTS, ibid.: 
17-18. 
31 substantive equality 
32 The United Nations Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and the 
Protection of Minorities (UNSCPDPM) (1947) 
33 equality in treatment 
34 disadvantaged position 

درصد  73درصد تا بیش از  45اکثریت هستند که از  طبق برخی آمار غیررسمی جمعیت فارس زبانان البته 34
جمعیت کل ایران نقل شده است؛ براي نمونه بر اساس آمار آژانس مرکزي اطالعات (سیا) اَیاالت متحد امریکا 

 ؛دهندیمجمعیت کشور را تشکیل  %65و طبق سایت کتابخانه کنگره آن کشور  %61 هافارس
 .110: 1393زاده هروي، نقل شده در: رحمان

 
 منابع

 الف. فارسی
 قرآن کریم

 : تهران: یزدان.ایران را از یاد نبریم)، 1379اسالمی ندوشن، محمدعلی(
 : تهران: شرکت سهامی انتشار.ایران و تنهائیش)، 1376(_______________

 : تهران: نشر ساکو.فرهنگ اقوام ایــرانی)، 1393ی(جهانبخش، محمدعل
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یی مذهبی بر امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران(با گراتیاقلتأثیر «)،1392جهانی، محمد(
 .5-43، سال ششم، شماره بیستم: فصلنامه آفاق امنیت، »تأکید بر نقش سلفیت)

ا تأکید بر نظریه ی و انسجام ملی بفرهنگنیبي وگوگفت«)، 1381حاجیانی، ابراهیم(
 .75-89: 12، فصلنامه مطالعات ملی، »هابرماس

، مسائل اجتماعی ایــران، در »ي اجتماعی ایرانهابیآس«)، 1383(__________
 ی ایران(گردآورنده)، تهران: نشر آگهشناسجامعهانجمن 

 ، تهران: دانشگاه تهران.لغتنامه دهخدا)، 1377دهخدا، علی اکبر(
، تهران: انتشارات کتاب نژاد، قوم و ملت در ایران)؛ 1393محمد( هروي، زادهرحمان

 آمه.
)، 1391ي و نظارت راهبردي مرکز آمار ایران (زیربرنامهریاست جمهوري، معاونت 

 ایران، آمار مرکز: ، تهران1390گزیده نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 

 .المللنیب يهايهمکار و عمومی روابط ریاست، دفتر
، مترجم: حسین مصطفوي گرو، »نام اقوام در جغرافیاي ایران«)، 1980وینا، و. ایی.(سا

 .165-182: 5، 2 نامه فرهنگستان،
، تهران: مجمع مدیریت منازعات قومی در ایــران)، 1388صالحی امیري، سیدرضا(

 تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
 تهران: مجد. یی فرهنگی،زدانسل)، 1393عبداللهی، جوانمیر، عبداللهی، معاذ(

 ، همدان: نور علم.المللنیبدر حقوق  هاتیاقلحمایت از )، 1385عزیزي، ستار(
ي آکسیمورون در برنامه درسی صریح ادهیپدقومیت، «)، 1390عراقیه، علیرضا و دیگران(

-85: 40، سال دهم، ي آموزشیهاينوآورفصلنامه ، »مدارس متوسطه ایـــران
57. 

 ؛ تهران: امیر کبیر.فرهنگ فارسی)، 1381عمید، حسن(
ي قومی در حقوق هاتیاقلحمایت از حقوق فرهنگی )، 1393کرمی، موسی(

کارشناسی ارشد حقوق  نامهانیپا، : با تأکید بر کُردها در ترکیهالمللنیب
 (استاد راهنما: دکتر مصطفی فضائلی)، دانشگاه قم. المللنیب
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 ایرانی. ، تهران: تمدنقومی مطالعات در بنیادین مفاهیم ؛)1385گودرزي، حسین (
 ؛ تهران: امیرکبیر.فرهنگ فارسی)؛ 1371معین، محمد (

ي قومی گذاراستیس«)؛ 1393مهري، کریم، یزدخواستی، بهجت، پناهی، محمدحسین(
مطالعات  دو فصلنامه، »مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبري: تحلیل تماتیک

 .75-97ارم، شماره دهم: ، سال چهقدرت نرم
، »فرهنگ و قومیت، مدلی براي ارتباطات فرهنگی در ایران«)، 1387نوربخش، یونس(

 .67-90: 4، سال اول، شماره فصلنامه تحقیقات فرهنگی
ي و اثر آن بر روابط مدارقوم«)؛ 1388یوسفی، علی؛ اصغرپور ماسوله، احمدرضا(

 .125-144: 1، شماره 1، دوره عیدانشنامه علوم اجتما، »ی در ایرانقومنیب
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