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 سخن اول 
 

از اسناد مهم ای مجموعه ،»آراشما« سوم و آخرشماره در پیش
ه ها و مسالالمللی درباره اقلیتهای بینبشری و میثاقحقوق

د، شود. در کنار این اسناتبعیض و نیز نژادپرستی منتشر می
 اینهایی درباره زبان مادری نیز گنجانده شده است. نوشته
یز و نآموزشی بخشی از منابع یک برنامه درسی شماره پیش

ها در ایران با تمرکز بر ه اقلیتموزشی درباره مسالآکارگاه 
مساله آذربایجان خواهد بود. 
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 زبان مادری و حقوق بشر زبان مادری

 ١توو اسکاتناب کانگاس
 ه.سترجمه  
 

 حقوق بشر زبانی چیست؟
در یک دولت متمدن ، ضرورتی برای بحث در مورد حق و حفظ 
و توسعه زبان مادری وجود ندارد. حق زبانی بعنوان حق بنیادی 
حقوق انسانی ،کامال یک امر بدیهی بنظر میرسد. رعایت و 
احترام گذاشتن به حقوق بشر زبانی ، بمعنی این است که در 

ادری خود سطح فردی ، همه مردم بتوانند خود با زبان م
مشخص و متمایز سازند و این بیان هویت خود از طریق زبان 

                                                
١ .Tove Skutnabb-Kangas حوزه های دوزبانی ، آموزش اقلیت ، آموزش زنان  در

و قدرت ، هویت قومی ، آمیختن اقلیت با جامعه ، نژاد پرستی و امپریالیسم 
 ٢٠مقاله علمی و متجاوز از  ٣٠٠فرهنگی و حقوق بشر زبانی محقق بوده و بیش 

 .جلد کتاب تالیف دارد
 :این مقاله از منبع زیر ترجمه شده است

TESOL Quarterly, Vol. 28, No. 3, Special-Topic Issue: K-12. (Autumn, 
1994), pp. 625-628. 
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مادری خود مورد پذیرش و احترام قرارگیرد ، و اینکه زبان 
مادری آنان ، زبان اقلیت یا اکثریت در کشور بشمار میرود ، 
تفاوتی در این زمینه نباید داشته باشد. احترام گذاشتن به 

ک فرد بتواند به زبان چنین حقی ، متضمن این است که ی
مادری خود سخن گفته و بنویسد ، از جمله اینکه بتواند 
آموزش پایه ای خود را بواسطه زبان مادری خود طی کرده و 
بسیاری از اسناد رسمی کشوری را نیز به زبان مادری خود مورد 
استفاده قرار دهد. این امر همچنین بمعنی این است که یک 

کی از زبان های رسمی کشور مورد فرد حق داشته باشد ، ی
سکونت خود را فراگیرد. در آنصورت کامال طبیعی است  که 
معلمین دوزبانه باشند.محدودیت گذاشتن براین حقوق را باید 

 .نقض بنیادی  حقوق بشر زبانی تلقی کرد
مراعات حقوق بشر زبانی در سطح جمعی ، بمعنی حق 

وت بودن از موجودیت گروه های اقلیت ( یعنی حق متفا
دیگران) و حق بهره مندی و رشد زبان مادری آنان است. 
مفهوم آن این است که گروه های اقلیت باید  بتوانند مدارس  
و مؤسسات آموزشی و تربیتی خود  را تاسیس کرده و بر دوره 
تدریس  زبان مادری خود کنترل داشته باشند. این امر  

ین گروه ها در همچنین بمعنی تضمین نمایندگی سیاسی ا
سطح سیاسی دولت و  دستکم تفویض حق خود مدیرتی در 
امور داخلی به این گروه ها در حوزه های فرهنگ ، آموزش ، 
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مذهب ، گردش اطالعات ، امور اجتماعی و امکانات مالی از 
طریق مالیات و یا کمک های مالی برای بر آورده کردن این 

 .هدف ها  می باشد
 

 آموزشحقوق بشر زبانی و 
یکی از اصول پایه ای حقوق بشر مربوط به اقلیت ها ، حق 
دستیابی به سطوح باالئی از دوزبانی و یا چند زبانی در آموزش 

و یا باید باشد. دو زبانه بودن در غالب موارد ،  –خود  است 
یک پیش شرط الزم برای استفاده از حقوق بنیادی انسانی برای 

هر کودکی حق دارد که با زبان  اقلیت ها بشمار می رود. زیرا
مادری خود با یک فرد بزرگسال سخن بگوید و مستلزم آن 
وجود معلمین دو یا چند زبانه است. باین ترتیب ، معلمین 
می توانند الگو ها و سرمشق های خوبی برای کودکان بوده و 
آنها را در آموزش به زبان خود و نیزمقایسه در آگاهی بر چند 

 .رد حمایت و یاری قرار دهندزبانی بودن مو
به تجربه دیده شده است که چنین در خواستی  ، از طرف 
معلمین گروه اکثریت که غالبا خود دوزبانه نیستند ، بسیار 
تهدید کننده تلقی شده است. البته همه معلمین گروه های 
اقلیت نیز بنوبه خود معلمینی چند زبانه  در سطح باالئی 

 آشنائی با دو یا چند زبان در سطوحی باالنیستند.لیکن  مساله 
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، برای صالحیت معلمین اکثریت زبانی اهمیت اندکی 
دارد.مثال در رابطه با تلفظ کلمات ، کودکان ، فرصت های 
فراوانی برای شنیدن و خواندن تلفظ اکثریت زبانی در خارج از 
کالس های درس خود دارند ، ولی کودکان اقلیت های زبانی 

ای مشابهی بر خوردار نیستند. ازاینرو ، برای یک از فرصت ه
معلم اقلیت زبانی ، آشنائی با سطوح باالئی از زبان اکثریت ، 

 .حائز اهمیت است
اگر بنا باشد که سیستم آموزشی به اصول حقوق بشر زبانی 
احترام بگذارد ، باحتمال زیاد باید چند زبانگی درسطوحی  باال 

ت زبانی و هم  در موردمعلمین ، هم در مورد معلمین اکثری
اقلیت زبانی بمورد اجراء گذاشته شود. لیکن در حال حاضر، 
کارکرد سیستم آموزشی  اکثریت و اقلیت در غالب کشور های 
اروپائی و کشور های های اروپائی شده ( از جمله در آمریکا ) 
از پیشبرداین اصول آموزشی سالم چند زبانگی دور است. بلکه 

آموزشی مشارکت فعالی در ارتکاب نسل کشی  خود سیستم
در این زمینه مراجعه کنید به تعریف  ) زبانی ایفاء میکند

 ١٩٧٩در  Capotori سازمان ملل در باره نسل کشی زبانی که
حتی در مورد خوداکثریت زبانی، سیاست  .(بعمل آورده است

های آموزشی مانع از دستیابی به سطوح باالئی از چند زبانگی 
شود. سیاست های آموزشی محدود نگر ، از تنوع زبانی که می

 .برای آینده سیاره ما ضروری است ، حمایتی نمی کند
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 حقوق بشر زبانی در عمل :  اصول کلی

من این اصول کلی را بر پایه تجربیات وسیع مثبتی که بدست 
آورده ایم ( یعنی سطوح باالئی از دو یا چند زبانگی ، فرصت 

دسترسی به موفقیت در مدرسه ، و رفتار های مثبت عادالنه در 
ما بین فرهنگ ها) عنوان می کنم. این اصول کلی در هشت 

 .پیشنهاد فرمول بندی شده اند
وسیله آموزشی اصلی ، دستکم در هشت سال اول باید به  -۱

زبانی باشد که احتمال کمی وجود دارد که به سطح آموزش 
اکثریت کودکان ، این چبزی زبان عالی منتهی شود. در مورد 

مادری آنان نیست.باین ترتیب اکثریت کودکان می توانند از 
 .طریق زبان اقلیتی خود آموزش ببینند

کودکان باید در ابتدا با کودکانی که با همان زبان سخن می  -۲
گویند ، گروه بندی شوند. گروه بندی های مختلط در ابتدا امر 

  طلب -از نظر دروس  شناختمثبتی بشمار نمی رود و 
)cognitive demanding ( غیر الزم وغیر واجد تاثیر  و ارتباط

 .متقابل است
همه کودکان و نه فقط کودکان اقلیت باید دوزبانه در  -۳

 .سطحی باال باشند
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همه کودکان باید دربرابر زبان آموزشی و موقعیت خود برای  -۴
اره بارت های زیبا در بزبان مادری فرصت برابری داشته باشند.ع

اهمیت زبان مادری هر فردی وارزش رابطه مابین فرهنگ ها 
، دردی را دوا نخواهد کرد مگر اینکه با تغییراتی در نحوه 

 .سازماندهی مدارس همراه گردد
 .همه معلمین باید دو یا چند زبانه باشند -۵
زبان های خارجی باید از طریق زبان مادری کودکان و یا  -۶

ط معلمینی باید آموزش داده شود که با زبان مادری توس
 .کودکان آشنائی دارند

 ١٢تا ١همه کودکان باید زبان اول و دوم خود را از مدارج  -۷
بصورت اجباری یاد بگیرند ، بشیوه ای که این زبان ها برای 
کودکان آنگونه که مینماید باشند ، یعنی زبان مادری ،زبان 

 .دوم ، وزبان خارجی
هردوی این زبان ها باید بعنوان وسیله آموزشی  ، در   -۸

مرحله معینی از آموزش کودکان بکارگرفته شوند، لیکن بنظر 
می آید که پیشرفت در این زمینه برای کودکان اقلیت و 
ااکثریت زبانی متفاوت باشد.برای کودکان اکثریت زبانی ، زبان 

ره ای از مادری بعنوان یک وسیله آموزشی ،  دستکم در پا
طلب  ودارای تاثیر و ارتباط متقابل عمل میکند -دروس شناخت

و شاید مرحله مقدم تر از آن باید  ١٢-٨. حداقل در بین مدارج 
چنین کارکردی داشته باشد.  کودکان اکثریت زبانی را می توان 
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با استفاده از زبان دوم ، و بخشا و یا تماما در دروسی کمتر 
ه خود زبان آموزش داد. حداقل طلب و معطوف ب–شناخت 

میتوان چنین روشی را بکاربرد.  برای  ١٢-٨دربین مدارج 
کودکان اقلیت زبانی ، زبان مادری در ابتدا باید  بعنوان وسیله 
آموزشی  در تمام موضوعات مورد استفاده قرار گیرد. حد اقل 

باید بر اساس زبان اول باشد ، ولی  ١٢پاره ای دروس تا مدارج 
دروس ممکن است تغییر پیداکنند. شیوه زیر بنظر می آید  این

 :که بخوبی عمل کند
(الف) حرکت از شناخته ها به ناشناخته( ب)حرکت از تدریس 
خود زبان به تدریس بواسطه آن زبان(ج)حرکت از تدریس از 

طلب و معطوف به -طریق زبان دوم در دروس کمتر شناخت
طلب و نیازمند –شناخت خود زبان  ، به تدریس در دروسی که 

 .تاثیر و ارتباط متقابل است
آموزشی که از این اصول پیروی نکرده باشد ، به حقوق بشر 
زبانی نیز احترامی نمی گذارد.  بسیاری ازمعلمین خیلی نیکدل 
و نازنین بطور روزمره در نسل کشی زبانی که جریان دارد 

هش مشارکت می کنند و جهان زبانی وتنوع فرهنگی را کا
میدهند بی آنکه از آن آگاه بوده و یا خواسته باشند چنین کاری 
را انجام دهند.بهتر است که آنان لحظه ای درنگ کرده و از خود 

 بپرسند چرا وچگونه من در چنین نسل کشی شرکت دارم؟
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 ١بر یک مقاله ایمقدمه
 رضا براهنی

 
  

[...] 
نگارش مقاله درباره دوره خاصی از خفقان در کشور، از  -۲
ای، عزم ورود به عرصه چ مرحلهیدگاه من ، که هرگز، و در هید

ست که وقتی یام و ندارم، به معنای آن ناسی را نداشتهیس
دم از آن چشم بپوشم. برعکس یخفقان را در دوره بعدی د

                                                
را که درباره اقدامات  ۱۳۵۸سال های خود در رضا براهنی ترجمه یکی از مقاله. ١ 

دوباره منتشر  سایت اینترنتی عصرنور د  ۱۳۸۲در شهریور سال  ساواک نوشته بود،
که رضا براهنی بر مقاله  بودای طوالنی اهمیت این ترجمه به دلیل مقدمه اما. کرد

و در آن به نقش و اهمیت زبان مادری در آینده دموکراتیک  هپیشین خود نوشت
کرده بود. او  اشاراتی از یک سو و نیز  ضرورت مخالفت با اعدام،جامعه ایران 

کند که اهمیتی تاریخی دارد. در اینجا بخشی از مقدمه براهنی که خاطراتی نقل می
 شود. این دو مساله را طرح کرده است، نقل می

http://asre-nou.net/1382/shahrivar/10/m-barahani.html
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ژه در سه یدوران خفقان جمهوری اسالمی، بو معتقدم که
شمسی و سالی که در  ۶۷شمسی، سال  ۶۱و  ۶۰مقطع، سال 

 دا کردهیره ای شروع شد و تا به امروز ادامه پیآن قتلهای زنج
ره تر و بدتر بوده است. اما یم پهلوی تیاست، از هر دوران رژ 

دانم. دو ین خفقان را هم ناشی از آن خفقان قبلی میمن ا
ال و هوسهای نامشروع خاندان یچه امیت را باز یپهلوی مشروط

ران یرفارس ایخود کردند. آنها بر سر زبانها و فرهنگهای غ
دند. شاه سابق همه فرصتهای کثرت فرهنگی را با کشتار یکوب

ن یل، مهاباد و شهرهای کردستان از بیز، زنجان، اردبیدر تبر 
 عنی باسوادیران، یبرد، و در واقع اصل اساسی دموکراسی در ا

ه ل بیت به زبان مادری را، تبدیم و تربیشدن در عصر تعل
ران کرد. یک سوم مردم ایعنی زبان یری زبان فارسی، یادگی
ش از ین است که پیت، و غرضم ایم و تربیم عصر تعلیگویم

شدند: دربار و یت روی هم رفته دو گروه باسواد میمشروط
عنی کشوری یوزه خاص خود. ت در حیان دربار، و روحانیاطراف

م ید در عصر ورود تعلیکه با ذات کثرت فرهنگی و زبانی خود با
ادر عنی رابطه میکرد، یه بر زبانهای مادری مید تکیت جدیو ترب

ن زبان نگه یو بچه را بر روی زبان در راستای عواطف ذاتی ا
عنی زبان به یداشت، توسط عصر دو پهلوی از ذات خود، یم

شد، جدا شد، و یای که به زن و مادر مربوط مدهیعنوان پد
بان ل زیعنی تحمیل پدرساالرانه مرکز، یل شد به تحمیتبد
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ی بر عنیران، یق حکومت پهلوی بر سراسر نقاط ایفارسی از طر 
الت از یجه: جدا شدن زبان تحصیران، و نتیدو سوم مردم ا

ت مردم، و جدا شدن تفکر روشنفکری از مردم. به یزبان اکثر 
یعنی او در زبان مادرینکه سواد روشنفکر فارسی بود، یل ایدل

 ر از فارسی بود. یسواد بود، و زبان مادری زبانی غیاش ب
ت فارس با فارس، فارسی حرف یدر حالی که برعکس روحان

ت کرد یکرد، روحانیت ترک با ترک، ترکی صحبت میزد، روحانیم
ترکمن، ت ترکمن با یکرد، روحانیبا کرد، کردی صحبت م

ت عرب با عرب، عربی و الی آخر. قطع رابطه یترکمنی، روحان
است زبانی و یروشنفکر با مردم خود آن روشنفکر در ذات س

ق یطر  کردند که کشور ازیسم بود. فکر میفرهنگی مبتنی بر راس
ی ماند، در حالیران پابرجا میت زبان فارسی بر سراسر ایحاکم

ور در داشتن روشنفکران کشسواد نگه یسم پهلوی، با بیکه راس
 تیرفارسی زبان، دست روحانیشان در حوزه های غیزبان مادر 

نه یک سو؛ و کیگذاشت از ین حوزه ها به کلی باز میرا در ا
و  گر؛یی دیرفارس، و فارس از سوین مردمان غیکرد بیجاد میا

ان روشنفکران فارس و فارسی زده یبی را در مینژادپرستی غر 
ا ستی آن ر یم و عقب مانده و فاشینمونه بدخکرد که یجاد میا

د، که مدام یتوان دینی و اصحاب او میدر امثال دکتر جالل مت
ت سرچشمه گرفته از عقب ماندگی دو پهلوی را، یپرچم رسم
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حتی پس از سقوط مفتضحانه هر دو، در مجالت عقب مانده 
ارند، و دیستی افراشته نگه میونهای راسیز یستی و تلویراس

ضا عنی محمدر یپرسد که چرا دو پهلوی، ینان نمیکسی از اهرگز 
اد نگرفتند و یدانند، و چرا یزی از زبان مادری خود نمیو رضا چ

ری زبان مادری مهم بود و زبانهای یادگیا یرند، و آیگیاد نمیچرا 
ی؟ در سیا انگلید فرانسه، یری فرض کنیادگیا یخود کشور و 

داشت. رابطه روشنفکر را از  ن روابط، عدم رابطه قراریذات ا
ر ت، نه تنها به ضریم و تربیدن، و آن هم در عصر تعلیمردم بر 

مردم تمام شد، بل که به ضرر خود پهلوی ها هم تمام شد، 
ه ده با مردم رابطیق زبانهای بر یت، از طر ینکه روحانیل ایبه دل

 ل در زبان به قلدرییبرقرار کرد، و روشنفکران به علت تحص
ن یافته، مردم مناطق خود را روشن نکردند، و به همیت یرسم

ل گرچه همه روشنفکران اعم از فارس و ترک و کرد و عرب یدل
رابطه  ی کهیتا آنهایو بلوچ و ترکمن مخالف سلطنت بودند، نها

ت ت، هم سلطنیعنی روحانیسواد جامعه داشتند، یبا بخش ب
د، دنده بویز برای سقوط آن زحمت کشیرا، که روشنفکران ن

ساقط کردند و هم اجازه ندادند روشنفکران در اداره جامعه 
مچه روشنفکرانی را که یسهمی داشته باشند، و حتی آن ن

ن یان او را، در اولیعنی بازرگان و اطرافیخودشان قبول داشتند، 
ا کشف حجاب ین است؟ آیفرصت تار و مار کردند. و سئوال ا

و انتخاب کردن برای ا دادن حق انتخاب شدن یتر بود، آمهم
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 ت به زبان مادری، ویم و تربیس و تعلیا تدر یزنها مهمتر بود، 
ا یت زن را از همان ابتدا برافراشته نگه داشتن؟ آیثیپرچم ح

د، و فقط به زور از سر او حجاب یشد زبان مادر را بر یم
شد و ید خود او به زبان مادری باسواد میا نبایبرداشت؟ و آ

گر را هم از سر و روی یحجاب و دهها حجاب دخود، نه تنها آن 
ری یادگیا یا در سی سال بعدتر، آیداشت؟ و یخود و جامعه برم

ا حق رای دادن و انتخاب کردن و یزبان مادری مهم تر بود 
ها نکه آن زنیقت ایشی؟ و حقیانتخاب شدن به دو مجلس فرما

ی زدند که یکه انتخاب شدند چه گلی بر سر مادرها و دخترها
ی شی پهلویکودکان دو سوم آنها قرار بود باز هم به زبان فرما

ه گانه شدن به عاطفیدا کنند، و مدام در حال بیالت پیها، تحص
 گانگی نسبت به زن ویم از خودبیزبان مادری، فقط ستون عظ

ل ذات کاری که یت به دلیمادر را بلندتر نگاه دارند؟ روحان
ه جیردم انجام داد، در نتش را به زبان خود آن میکرد، کارهایم

کر شه دار شدن تفیشه ر یشه به ر یدرست در زمانی که پهلوی ت
ق یجاد تفکر مدرن از طر یجاد فاصله ایزد و با ایران میدر ا

ن یکرد و بیق به محال میل به زبان مادری را تعلیتحص
ان آنها برخاسته بود و یروشنفکر و مردمی که روشنفکر از م

خواند رابطه را ینوشت و میگفت و میمز را به فارسی یهمه چ
ت یروحان -د یگویدند او چه میفهمیچرا که مردم نم -کرد یقطع م
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خود را در راس امور قرار داد، هم از شر سلطنت خالص شد، 
ی سم و عقب ماندگیل راسیر روشنفکر ؛ و کشور به دلیهم از خ

 ت از مادر ویدگی دو سوم جمعیل بر یسلطنت پهلوی، و به دل
بی شد که نمونه اش را در یزبان مادری، غرق در قهقرای غر 

دا کرد. تنها سلطنت یتوان پیچ کشوری نمیعصر حاضر در ه
ت روی سلطنت یپهلوی نبود که روشنفکرکشی کرد، روحان

ن یژه که همید کرد. بویپهلوی را از نظر روشنفکرکشی سف
ان یشه و بین که در انقالب آزادی اندیروشنفکرها، به تصور ا

ن انقالب، یش از انقالب و در حیات خود را پیخواهد آمد، منو
ار یز بود که در اختیبروز داده بودند، و پرونده های ساواک ن

 تینکه دری به تخته خورد، روحانیو به محض ا -ساواما بود 
ر و ببند شروع شد. و هنوز هم یافتاد به جان روشنفکران، و بگ

ق لومپن های او، در یل از طر ادامه دارد. در دوران پهلوی او
ق لومپن های او، در جمهوری یدوران پهلوی دوم از طر 

ق لومپن های اسالمی. و هر سه دمار از روزگار یاسالمی، از طر 
د با یدانست که بایروشنفکر عصر درآوردند، روشنفکری که م

ود د با زبان خیدانست که با مردم بایرد، و نمیمردم تماس بگ
رد. و رضا پهلوی، سر چشمه را از همان یآن مردم تماس بگ

اول با رسمی شناختن زبان فارسی به عنوان زبان همه مردمان 
ت ین روحانین کور کردن، در واقع زمیران، کور کرده بود، و با ایا

نکه پس از گذشت یرا برای شخم و تخم آماده کرده بود، تا ا
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تا مشروعه را به جای مشروطه به کرسی یهفتاد سال نها
د صالح ینشاندند. و در خارج از کشور هم دعواست، و بنگر 

اول  سندینوین دعواکنندگان را که وقتی قانون اساسی میتر 
د همه نیگویند زبان رسمی کشور فارسی است، و بعد میگویم

ن را به نام تجدد یران با هم مساوی هستند، و ایاقوام ا
ه را به ن نوشتیفهمند که اگر ایسانند، و نمینویسند و مینویم
ب زبانشناختی و قوم شناختی یک خارجی نشان بدهند و ترکی

ا ند ما بیران را هم در برابر او بگذارند، و بگویسازمان ملل از ا
ا ته ر یران مدرنیم در ایخواهین اساسی میا قوانین قانون و یا

ش کوچک، هر شاگرد متوسطه یرایک ویم، با یرواج ده
را کشد، چین اساسی مین قوانیای حتی خط بطالن بر یکانادا

لب فهمد که اغیی از دموکراسی برده باشد آنا میکه آدمی که بو
 ن روشنفکران ما فقطین اساسی نوشته شده توسط همیقوان
ب، و نگارش قانون یخواهند، وگرنه درک ترکیران را میه ایتجز 

ود د خیار ساده ای است. فقط بایب، امر بسین ترکیا یاساس
ی یرای گیایسم آر ینیسم و شوویتعصب، از فاشت یرا از سبع

 ی منحطییرضا و محمدرضا پهلوی، و افالس و اندراس قوم گرا
خواهد، یگر به صورت دارالعجزه میکه کشور را برای اقوام د

ق دقت در یشود جز از طر یزی حاصل نمین چیی داد. و چنیرها
خی یتار  -ی یایک حوزه جغرافیساختار قومی مردمانی که در 
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گر ید برده و غالم قوم دیک قوم نباین که یکنند، و ایدگی مزن
ه ران، کیته به ایه مدرنیله اولیمحسوب شود. پس از ورود وس

 چکسید، هیت جدیم و تربید و تعلیعبارت بود از مدرسه جد
بان ن شعارها که زیشعورتر یر بار بید ز یاز باشعورهای کشور نبا

سه چهارم مردم رفتند، چرا که یرسمی کشور فارسی است م
که نیل ایل به مشامشان نخورد، به دلیران هرگز بوی تحصیا

ا از ت بودن ر ید رعیت بخواهد قیل به زبان ارباب، اگر رعیتحص
 ن نظریخورد. و هم از ایتی نمیچ رعیسر خود وابکند به درد ه

وق شان را بر سر حقیت از کسانی که زندگانیثیاست که اعاده ح
ران گذاشتند، برای هر کسی که در جهت یده ایتهای ستمدیمل

 نیاتی است. من در ایدارد حیران گام برمیآزادی و برابری در ا
اد دکتر محمد مصدق درک متوسع ید ندارم که اگر زنده یترد

داشت، و در همان زمان که نفت را ملی یتری از دموکراسی م
عنی موضوع یکرد، مسئله اصلی قانون اساسی، یاعالم م

کرد، و از روح گسترده و یا میز احیتی را نیالتی و والیشوراهای ا
ه شه وری که بید جعفر پیعنی سیگر یاد دیده آن زنده یبالد

کرده،  حین در باکوی باقراوف تنش را تشر یی قوام و استاللهیح
گرفت، و دموکراسی یدر جذام خانه باکو دفنش کردند الهام م

داد، یران شکل میا تهاییچند سری را براساس کثرت اقوام و مل
ا یم، هرگز، فاتحه حکومتش را پنج یگویهرگز، به صراحت م

ت روزولت و یان و کرمیدیشش هزار لومپن برادران رش
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نستند توایتلری نمیسم هیافته در ناز یسرلشگر زاهدی پرورش 
ران یبخوانند. وقتی کسانی که در چارچوب کشوری مثل ا

ن یتوجه کنند که اه ین قضید به ایخواهند بایدموکراسی م
ا برای کشوری یخواهند، و ین کشور میدموکراسی را برای ا

ت و زبان و یک ملیکدست ساخته از یکسان و یخواهند یم
 ران کشورییم که ایشه. و اگر قبول داشته باشیفرهنگ و ر 

ته فیتی و چند فرهنگی، آنگاه کسانی که شیاست چند مل
ا د. چرا که اگر تنهتوانند با هم کار کننیدموکراسی هستند م

شه وری به یرود، پیقاضی محمد باالی دار م ۴۵بمانند در سال 
 د،یآیرود و پناه دهنده اش دشمن جانش از آب درمید میتبع

شود. و بدتر یکی هم، مصدق به آن حال و روز دچار میو آن 
ک نفر یاز آن حال و روز مردمی است که در آن شبانه روز 

ضا پهلوی، به ملتی در سکوت نگه دست نشانده به نام محمدر 
داشته شده، و در زندان نشسته، الف عظمت خود را بزند تا 

زر"ی یعی در دادگاه اسالمی، ژنرال "هایمسار ربینکه به قول تیا
ز ین رون بکند، ویران بیرد و از اید و گوشش را مثل سگ بگیایب

ر خارجه سئوال یدر همان دادگاه وقتی که از خلعتبری وز 
گرفت؟ بشنوند: "محرمانه یا تماس میکنند چه کسی با سیم

ن لحظه نداند در کجا زندگی یک نفر حتی تا آخر یعنی یاست." 
اش رد، و هنوز هم گمان کند که همهیمیکرده، دارد در کجا م
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بازی بوده. و به راستی که چه کسانی بر کودکی من، جوانی 
کرده اند! انسالگی من و بر دربدری امروز من حکومت یمن، م
خواهد دو مشتش را بلند کند و بزند توی مخش تا یآدم م

ن یرون بپرد تا دست کم این بارقه نور از کاسه چشمش بیآخر 
 .م را در کوری مطلق نظاره کندیکی عظیتار 

 
دوارم خواننده یشود و امیش از متن مین مقدمه دارد بیا -۳

اول  د متن درخور مقدمه نبود. اما: در همان روزهایینگو
ران گیمی و ناجی و خسروداد و دیری و رحیانقالب وقتی که نص

ا زدی ر یکردند، از دوست روزنامه نگاری که دکتر یرا محاکمه م
ای داشت خواهش کردم از او بخواهد شناخت و با او مراودهیم

ز آنکه ش ایری مصاحبه ای بکنم. ولی پیمسار نصیکه من با ت
کار گذشته بود. دو روز  به من رخصت مصاحبه دهند، کار از

هار د که چیگویو میدارم کردند که بلند شو، رادیبعد از خواب ب
مسارهای شاه را اعدام کرده اند. در آن روز مخالفان ینفر از ت

ان جماعتی که در دانشگاه جمع یزاده، در مونی قطبیز یتلو
ها گشتند که درباره اعدامیشده بودند، دنبال اشخاصی م

د بود. کسی از یت جدیهای حاکمن اعدامیلصحبت کنند. او
پشت پرده خبر نداشت. من آن روز از بلندگوی مخالفان قطب

ها مخالفم، ن اعدامیت گفتم که من با ایزاده خطاب به جمع
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ا ا موافقت بیو به طور کلی با اعدام مخالفم. مسئله مخالفت 
 خود آن اشخاص نبود. مسئله اصلی اعدام بود. اگر در آن زمان

ل مخالفم. چهار یل مخالف بودم حاال به هزار دلیبه چند دل
ه قطب زاده، نوشتم: یروز بعد در مقاله ای در اطالعات، عل

د!" من برای ین خفه کنیران سانسور را در جنیون ای"انقالب
از  کیید یکنم نه برای مرگ آنها. شایحقوق انسانها مبارزه م

خصا ز شیخود من ن ری بود، که بهین آدمها نصیزتر ینفرت انگ
خواستم. شاه مرا به اعدام یظلم کرده بود. ولی اعدامش را نم

ا راهها ر یمحکوم کرده بود. پشت سر من انواع مختلف بد و ب
خواستم، اما اعدامش را یهم گفته بود. ولی من سقوط او را م

ازده سالگی شاهد اعدام کسانی شده یخواستم. گرچه در ینم
ن دوره یآنها را صادر کرده بود، و در ابودم که شاه حکم اعدام 

ته شدند گذاشید کشته میز نامم در فهرست کسانی که باین
 ولی -ست باشد ید اسمم توی همان لیهنوز هم با -شده بود 

 د کشته شود. علییاعالم کرده ام که اگر کسی مرا کشت نبا
ا دارم ن جمله ر یدوارم عیام -طالب به پسرانش گفته بود یبن اب

ک ضربت زده، اگر مردم شما یقاتل من بر سر من  -سم ینویم
کنم که اوال زندگی و ید. من اعالم میک ضربت بزنیهم بر او 

 ا کسی حق ندارد قاتل مرایمرگ من ربطی به پسرانم ندارد. ثان
ک ضربت، خواه با هزار ضربت. من اعدامهای یبکشد، خواه با 
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کنم. ولی یوم مدوران شاه و اعدامهای جمهوری اسالمی را محک
فه من روشن کردن مسئله یست. وظیجواب اعدام، اعدام ن

مرگ و مسئله آزادی، و مسئله مبارزه برای آزادی است. من 
ستم. دوستان مرا کشته اند: یجاده صاف کن مرگ و قتل ن

نده، همه با من دوست یی، مختاری و پویرعالینی، میغفار حس
مختاری معصوم  ن دوست من بود.یکتر یبودند. مختاری نزد

ن و یق تر یکی از دقین فرد جمع مشورتی بود. و یتر 
خواهم قاتالن او هم کشته شوند. ین آنان. من نمیارتر یهوش

م. قتل را با مرگ قتل پاسخ یدهیما قتل را با قتل جواب نم
طی یده شرایت است. قاتل آفر یم. کشتن قاتل هم جناییگویم

ر کردم، اگیدا نمیواد پم. من اگر سیااست که ما به وجود آورده
شدم، من اگر یده نمیبه طرف شعر و هنر و مسئله آزادی کش

شناختم، من اگر شعر یزنها و مردها و بچه های جهان را نم
 خواندم، منین را نمین و گرترود استایحافظ و مولوی و هولدرل

قتل  طیشدم. شراید قاتل میکردم، شایاگر عشق را تجربه نم
ط قتل را برای قاتلهای احتمالی ید شرایبان رفته. یدر من از ب

م. من از الجوردی نفرت داشتم، ولی با قتل او ین ببر یاز ب
از و رازهای یمخالف بودم. به من گفته اند روزگار دوزخی آقای ا

شتر، یلی قتل دارند. درست است. از من بین من خیسرزم
وسکی آدم کشته اند. البته در آثارشان. قتل یر و داستایشکسپ

م، چه بسا یاگر جامه هنر بپوشد تا ما حضور مرگ را حس کن
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، مید مرگ را در هنر شاهد شویه صفای باطن شود. تهدیکه ما
نه  م ویر یفتد، ولی نه بمیلرزه بر انداممان به صورت هنری ب

ت ید شود، بخشی از فردیم، بل که مرگ عام در ما تفر یبکش
م و فقط هنر ماندگار است و یم که رفتنی هستیما شود، بدان

. هر مینه زندگی کنیم با کیهنر مبارزه با مرگ است. حق ندار 
رصت ن فرصت تنها فیعنی ایکند، یک بار زندگی میکسی فقط 

ستم، شاعرم که از عارف هزار برابر باالتر یاست. من عارف ن
زانی داشته. ادای ه اش را ارین هدیاست. جهان بر من بزرگ تر 

د. یسم: کسی را نکشینوین صورت است که مین من به اید
ند، همه گاهی یگویراه میشوند. همه بد و بیهمه عصبانی م

ب ین زندگی است، و زندگی عجینند. ایبیره و تلخ میجهان را ت
ورزند. ولی ما حق گرفتن ینه میدندانگرد است. همه گاهی ک

 ست.یست. گذشت هم نین ن عرفانیجان کسی را ندارم. و ا
چکس مستوجب ینوعی درک معنای زندگی و مرگ است. ه

ست، حتی قاتل. من با هزار زحمت به خود قبوالنده یمرگ ن
عنی تب کرده ام از دست کسانی که ید قتل بکنم، یام که نبا

عمری به من ظلم کرده اند، و حقم را از دستم درآورده اند، و 
مردمی که من به آنها تعلق دارم ا از دولت سر یدور و بر دن

ش عالم را کرده اند و منتش را بر من و امثال من گذاشته یع
ت کردن آنها را ندارم. جوان، جاهل یدانم که قدرت تربیاند. م
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و اشتباهکار هستند، و جوانان جاهل و اشتباهکار حتی 
شورانند. ولی من یه من میران خرفت شده را علیتعدادی از پ
برم. به طور یخواهم. از جهل آنها هم لذتی نمینم مرگ آنها را

سنده موجودات بی دفاعی هستند. ولی به رغم یکلی شاعر و نو
و ول -قت یزی که به ذهنشان به عنوان حقید از آن چینها بایا

ردن ن نوع دفاع کیکند، دفاع کنند. ایراه باز م -قتی موقتی یحق
نده سیکار شاعر و نودانم، اما یسنده میرا در ذات کار شاعر و نو

ا عدم دفاع یدانم که بگذارم دفاع یده تر از آن میچیرا پ
ا در رمان ظاهر شوند و مانع استقالل اثر یما در شعر یمستق

ل امور را به چارچوب مقاله ین قبیل این دلیشوند. به هم
 .آورمیم

ن مقدمه طوالنی هستند، یی که موضوع متن ایدرباره آدمها
ف ا مخالیتوانم گفت که من شخصا موافق ین نمیحرفی جز ا

نها یستم. من مخالف قتل آنها هستم. ایاسی نیآنها از نظر س
ران ین شاه ایبه دستور شاه کشته شده اند. معتقدم آخر 

است و وابسته بود. یترسو، نادان، خودخواه و جاه طلب، بی س
د که بدجوری یآین برمیز علم چنیو از پاکشی های افتخار آم

ر یست اگر از او آن تصویاشی بود. پس بر من حرجی نیعر یدرگ
رد بیده ام. اگر شاه زنده بود و بو مین من را کشیرازهای سرزم

ن صراحت یاشی های او را به ایکه علم قرار است قصه ع
کشت. و علم یگران میش از جزنی و دیسد، حتما او را پیبنو
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از  شیزی که بید کرده. اما چیروی قوادهای شهرنو را سف
گر به شاه لطمه زده تزلزل درونی و نادانی اوست. یخصلت د
ن پنجاه نفر را که اسنادشان موضوع مقاله ید شاه ایفرض کن
ن حال سقوط هم یکشت. و در عین هستند، نمیشیمن در ن

 -ن قتلها هم نقش داشته است یگرچه در سقوطش ا -کرد یم
ک کرد. بی شیو در همان سال هم که سقوط کرد، سقوط م

نی یتوسط خم ۶۷ا در سال یو  ۶۱و  ۶۰آن پنجاه نفر در سال 
شدند و به جمع یران خارج میا از ایشدند، و یکشته م

 وستند. منیپیرانی در خارج از کشور میون هزار سر ایسیاپوز 
زنده بود و با  ۶۰تا  ۵۷کنم اگر جزنی در فاصله یگمان نم

ته شد. البیخ عوض میکرد، تار ینی همکاری میون خمیسیاپوز 
من نه به فرض اعتقاد دارم، و نه به فرض محال، و از نظر 

خی هم قاعدتا اعتقاد ندارم که مرده ها را در مرحله بعدی یتار 
د. ولی شاه یش آیبی پیز عجیم تا چیخ دخالت دهیتار 
توانست بدون کشتن گروه جزنی همان باشد که بود. و باز یم

لی برای یچ دلیانی هکرد. جز تزلزل درونی و نادیهم سقوط م
ون نی طبق قانیت هللا خمیکی مثل آینم. یبین کشتار نمیا

کشت، به یمی را هم میکشت، و تعداد عظیاسالم آدمها را م
نکه طبق آن قانون هر کسی در عصر چهارده قرن پس یل ایدل

رشرعی واجب یک کار غیاز صدور آن احکام حتما در عمرش 
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گناهکارند، فقط هنوز  شود. پس همهیالقتل کننده مرتکب م
فتاده اند. ولی معلوم یر نین ارتکاب جرم گیهمه شان در ح

ست شاه به چه مناسبت حکم اعدام اشخاص را صادر ین
ن یکشت آن تزلزل موقتا از بیکرد. انگار وقتی که آدمی را میم
خواست ثابت کند که شخصا شاه است. در یرفت. شاه میم

ودتا کنند، شاه چنان ه مصدق کیخواهند علیی که میروزها
شود اعتقاد راسخ دارد که شخصا یمتزلزل است که معلوم م

ن وضع را دارد. کافی است یز همیش از انقالب نیست. پیشاه ن
ز شخصا شاه ین دوره نیزر را بخواند. در ایآدم خاطرات ژنرال ها

ا آورد بکشد تا شخصیر نمیست. افسوس که چند نفر را گین
خواست یاست که شاه چون نمشاه شود. همسرش گفته 

تر به شین حرف بیران را ترک کرده است. ایمردم کشته شوند ا
ه شد، و بعد کیرفت کشته میشوخی شباهت دارد. شاه اگر نم

 شد سلطنتیگر نمیرفت، چون عادت داشت سلطنت کند و د
ماری اش قوت گرفت و مرد. ولی شاه مسئول یکند فورا ب

ر کار آمد. شاه از دولتی که حکومتی است که بعد از او بر س
ده ک پناه سایکا، حتی یعنی آمر یانتظار دوستی از آن داشت، 

رد. غدر زمانه مرگش یرفت بمیض بود و میشاه مر  -د یهم ند
 .را شتاب داد

شاه در سراسر حکومتش به ندرت آخوند کشت (پدر هادی 
غفاری جزو استثناهاست) اما همه کسانی که کشت روی هم 
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ل یلن دیآمدند. گفته اند که شاه به ایحساب م روشنفکر به
د مذهبی بودن یروحانی ها را نکشت که قلبا مذهبی بود. شا

ت هللا یل آین دلیهم بخشی از وجود او بود. ولی شاه به ا
ستم یت و سیستم فکری روحانین سینی را نکشت که بیخم

ودند ستم پدرساالر بید. هر دو سیدیفکری سلطنت تشابهاتی م
ء بودن زن، یمی ملت، و هر دو معتقد به شیدو مدعی قو هر 

ا یک آشپز خوب هم به دنیشعور بودن زن. (زنها حتی یو حتی ب
انا فاالچی) هر دو یل نداده اند." از مصاحبه شاه با اور یتحو

ا بی واسطه با خدا رابطه دارند. یمعتقد بودند که با واسطه 
چ یاست، شاه هار دشوار یل ارتباطات بسین قبیثابت کردن ا

 ی را که درینی آن حرفهاید نکرد. اگر خمیروشنفکری را تبع
ت. رفید نمیزد، به تبعیخرداد زد، در دوران رضاشاه م ۱۵ان یجر 

ک یی د کرد. ولینی را نکشت، تبعیشد. محمدرضا، خمیکشته م
ست و هشت مرداد شروع شده یاشتباه بزرگ هم کرد که از ب

آخر سلطنتش . شاه روشنفکران را بود و آمده بود تا روزهای 
د آنها را کشت. و اشتباه یسرکوب کرد و هر جا که دستش رس

نی برنگردد و او را همانطور یخواست خمیبزرگی کرد. شاه اگر م
رونش یرند و از مملکت بیگید کرده بود که گوشش را میکه تهد

نی، یب خمیت تنها رقید به تقویرون نکند، بایران بیکنند، از ایم
ت د به سلطنین کار بایپرداخت. برای ایعنی روشنفکران، می
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م، ینکه با سلطنت صوری موافق باشیکرد. نه ایصوری اکتفا م
خی قرار دهد و یتواند خود را در آن لحظه تار یاما هر کس م

خواستم سلطنت خود را حفظ یبپرسد اگر من شاه بودم و م
ه کردم؟ شاه همیا کل سلطنت را حفظ کنم چه میکنم و 

ل ین دلیصفوف روشنفکری را با شکست مواجه کرد، و به هم
 ده شدند، که شاهیکی کشیروشنفکران جوان به سوی کار چر 

ا در زندانها کشت، و بعد با یابانها و یا در خیتعدادی از آنها را 
ز، با سانسور و ارعاب و یجاد حزب رستاخیبستن مجالت، با ا

سرکوب روشنفکران د، روشنفکران را سرکوب کرد. و یتهد
منظری زشت در سراسر جهان از شاه ساخت، و کار شاه را 

ت یک واقعین یس برود ساخت. اینی به پار یش از آنکه خمیپ
نی بر موجی که روشنفکران در جهت احراز یاست. خم

دموکراسی در کشور به وجود آورده بود، سوار شد، و همه مردم 
ند و نه از عامی و عادی را که حرف شنوی از او داشت

ک جا جمع کرد و قدرت را به دست گرفت و یروشنفکران، به 
 نیت سپرد. ولی به رغم ایاری تمام آن را به روحانیبا هوش

ه اشتباه شاه ینی هم به سوی اشتباهی شبیاری خمیهوش
رفت. او کار ناتمام شاه را در سرکوب روشنفکران جدی گرفت 

نکه یرد، اما غافل از اکسره کیکار را  ۶۷و به زعم خود در سال 
گر در آغاز دهه یروشنفکران ققنوس وار از درون خاکستر بار د

 ت، با نگارش متنیهفتاد سر بر کردند و با اعتراض به روحان
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دن به تفکر فردی و جمعی ید کانون، راه رسیو منشور جد ۱۳۴
ل ش پای روشنفکران جوانتر، بیو مبارزه با سانسور را نه تنها پ

ه از نی گذاشتند کیجوانانی از طرفداران سابق خم ش پاییکه پ
انحصارطلبی، خودکامگی و ثروت اندوزی، و فقدان درک 

ت، به تنگ آمده ید توسط روحانیت انسان در عصر جدیماه
فته تجربه روشنگری و روشنفکری بودند. و چون یبودند، و ش

مان خود را به هاله مذهبی از دست داده یا مردم ایران، یدر ا
گر در ینی دیا روحانی ای با هاله مقدس از نوع خمیدند، و بو
نی جز کشش به سوی عمل یان نبود، روشنفکران دیم

شه در دستور کار روشنفکران بود، یروشنفکری، از نوعی که هم
 .ن راه ادامه داردیش نداشتند. همیگری در پیراه حل د

سه  ش از دویز درست وضع شاه را پیای نهللا خامنهتیاکنون آ
سال قبل از انقالب دارد. عده ای روزنامه نگار با سر نترس در 
زندان هستند. عده ای روزنامه نگار با سر نترس در خارج از 

ان یزندان هستند. اذهان عمومی مردم و اذهان عمومی جهان
ران هستند. همانطور که شاه یت روحانی در ایمخالف حاکم

ان دارد هم سلطنت کرد که با کشتن امثال جزنی امکیگمان م
خی را حفظ کند، و یک نهاد تار یخود و هم سلطنت به عنوان 

داد شانس یکشت و آزادی میچرا که اگر نم -کرد یاشتباه م
کی یای هم با هللا خامنهتیآ –شتری برای ماندن داشت یب
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ن تصور که اگر او برود اسالم هم یو با ا -شمردن خود با اسالم 
ا زندانی کرده و ینگاران مهم کشور را  همه روزنامه -رفته است 

ا دور از دسترسی به روزنامه ها نگاه داشته است. در واقع ی
هللا خامنه ای کشور را به خاطر خود و تصور خود از: اسالم تیآ

ت یک راه در برابر روحانیل اعالم کرده است. اکنون فقط یتعط
و ری ازحکومت، یوجود دارد، اجتناب از آدمکشی، کناره گ

شه یسپردن حکومت به دست کسانی که به دموکراسی و اند
قا یمران عیرالمله بودن کشور و اعتالی اعتبار جهانی مردم ایکث

دل بسته اند و به خاطر آن تا پای جان مبارزه کرده اند و مبارزه 
ن نباشد، سرنوشت محمدرضا شاه، همان یهم خواهند کرد. ا

کشتار بدهند و  ت خواهد بود، خواه حکمیسرنوشت روحان
ته ران را بافیمی از قالی ایخواه حکم کشتار ندهند. کسی که ن

، ر و زود داردیمه اول خواهد بافت. دین نیگر را عیمه دیباشد، ن
 .سوخت و سوز ندارد

ک مجله یش در یست و سه سال پیاگر من مقاله ای را که ب
 آورم برای عبرتیکنم و مین جا ترجمه میخارجی نوشته ام در ا

ی که یران است، هم آنهایپاره ای از دست اندرکاران مسئله ا
ک یران. یی که در خارج از ایران هستند، و هم آنهایداخل ا

گر اشتهای یش از هر زمان دیران بیز روشن است. مردم ایچ
ن اشتها را با خوردن مجدد آن یاند، و ادا کردهیدموکراسی پ

زی که آن را قبال از هضم رابع گذرانده اند ارضاء نخواهند یچ



یرضا براهن || مقاله کیبر  یامقدمه  

 
٣٣ 

 

خواهند، تازگی یاند، تازگی مکرد. مردم از کهنگی خسته شده
اری، و کار جمعی آن را یه بردباری، هوشیدموکراسی، و در سا

 .به دست خواهند آورد
 ۲۰۰۳اوت  ۲۴تورنتو 
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 نگاهی به مقوله 
 نژادپرستی در ایران معاصر

 ١یوسف عزیزی بنی طرف 
 

 تعریف نژاد و نژاد پرستی
(با کسر ” عرق“و در عربی  Race در انگلیسی” نژاد“معادل واژه 

آمده ” اصل“حرف عین) است. در لغتنامه دهخدا به معنای 
است و معنای دیگری برای آن نوشته نشده. در لغتنامه عربی 

را در برابر این ” پیکر“و ” ریشه“و ” اصل“هم تعریف ” المنجد“
کلمه قرار داده است. در دیکشنری آکسفورد که معتبرترین 
فرهنگ واژگان انگلیسی است تعریف مدرن تری از نژاد ارایه 

 :داده

                                                
طرف در اتاق پالتاک یبن یزیعز  وسفیسخنرانی  پیاده شدهمتن  خوانید،. آنچه می١ 
نژاد و «نام آن برنامه ایراد شد.  ٢٠١١نوامبر ١٣یکشنبه روز است که ” آذرتاک“

 بود.  »نژادپرستی در ایران معاصر
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Each of the major divisions of humankind, having 
distinct physical characteristics 

هریک از بخش های عمده نوع بشر که دارای ویژگی “ترجمه: 
این معنا با تعریفی که به روش ”. های متمایز فیزیکی هستند

از نژاد شده مطابقت دارد. در این روش افراد را از ” فنوتیپ“
افه و اندام، رنگ پوست و مو و اندازه جمجمه یخت و قینظر ر 

ی یوهبندی هاكنند و از درون آن، گر یم یبررس… سر و 
اه پوست، زرد پوست و سرخ پوست ید پوست، سیهمچون سف

معروف ” ژنو تیپ“د. در روش دوم که به روش یآ ید میپد
است، گروه های دارای ژن های مشترک، همنژاد به حساب 
می آیند. برخی این روش را دقیق ترین روش به شمار می 

مفهوم را  آورند، اما می گویند اختالط بین اقوام و ملل، این
تضعیف کرده است. ضمنا آخرین تحقیقات علمی نیز برتری 

 .گروه خاصی را ثابت نکرده است
ن روش، یاست. در ا” یزبانشناخت یشه هایر “روش سوم 

واحد هستند همنژاد فرض  یشه زبانیر  یكه دارا ییگروهها
 یگردند مانند اشتقاقی زبان ها، ترکیبی زبان ها، التصاق یم

مثل خانواده زبان … زبانها و  یزبانها و هجائ یلیزبانها، تحل
های سامی که اشتقاقی است، نظیر عربی، عبری و آرامی. 
خانواده زبان های آلتای که التصاقی است همچون زبان های 
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اروپایی  –ترکی، ترکمنی و مغولی. و خانواده زبان های هند 
 ..که ترکیبی است، نظیر فارسی، ارمنی، سانسکریت و

این تقسیم بندی خانواده های زبانی را مبنای تعریف  عده ای
اروپایی یا به قولی –نژاد قرار داده اند. و خانواده زبان های هند

اند. من در واقع تعریف اول آریایی را یک نژاد قلمداد کرده
را بیشتر قبول دارم که بر اساس آن ” فنوتیپ“یعنی روش 

بر  خانواده زبانی بلکهنه بر مبنای به اصطالح ژنتیک یا ” نژاد“
شناسی و وضع ظاهری انسانیا ریخت  Morphology اساس

ها، عمدتا در ها و فارسها، عربهاست. در این حالت، ترک
بندی نژادی گیرند و این روش طبقهمقوله نژاد سفید جای می

ها، ها و بلوچکند. البته در میان عرببر مبنای زبان را رد می
ها هم شماری ها و ترکفارس و در میانپوست شماری سیاه

زردپوست وجود دارند. اما در واقع چیزی به نام نژاد آریایی یا 
نژاد سامی یا نژاد ترک وجود ندارد و اینها ساخته و پرداخته 

 .ذهن نژادگرایان است
 

 تئودور هرتسل و میرزاآقاخان کرمانی
ه عربی، ببه ” العنصریه”به انگلیسی، و Racism نژادپرستی یا

شود که از شان و اعتبار اشخاصی اعمال و اعتقاداتی اطالق می
کاهد که به نژاد یا دین یا ملیت دیگری وابسته اند. نیز این می

اصطالح در توصیف کسانی به کار می رود که معتقدند، تعامل 
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با سایر انسان ها باید بر اساس نژاد افراد باشد و رفتار و تعامل 
به گروه خاصی باشد والغیر. برده داری و  خوب باید محدود

برخورد سفیدپوستان نسبت به سیاه پوستان نخستین نمونه 
 .گسترده این امر است

نژادپرستی همان تبعیض نژادی است که علیه گروهی از 
انسان ها و براساس ویژگی هایی صورت می گیرد که به حق 

 ندان بهیا ناحق به این انسان ها نسبت داده می شود. باورم
نژادپرستی معموال افرادی هستند که معتقدند بر گروه یا گروه 

 هستند.” برتر“هایی که نسبت به آنها دیدگاه نژادی دارند 
نژادپرستی می تواند بر بسیاری از تفاوت های ادعایی همچون 
رنگ پوست، ملیت، زبان، اعتقادات، فرهنگ ها و آداب و 

 .رسوم متکی باشد
 

 ی در ایران معاصرپیدایش نژادپرست
درواقع اگر بخواهیم درباره روند تاریخی نژادپرستی نسبت به 
ملیت های غیرفارس در ایران صحبت کنیم یکی از عمده ترین 
نمودهای این پدیده، همانا راسیسم ضد عربی و ضد ترکی 
است که ریشه هایش به نهضت شعوبیه می رسد و ابوالقاسم 

د. شاهنامه که مجموعه ای فردوسی یکی از سردمداران آن بو
از اساطیر بیش نیست یکی از منابع عمده تغذیه نژادپرستی 
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علیه عرب ها و ترک ها در ایران معاصر است. من در اینجا با 
توجه به مطالعاتم در زمینه عرب ستیزی عمدتا در این حوزه 

 .سخن خواهم گفت
ت در اوایل قرن پنجم هجری (یازدهم میالدی) جریانی در ادبیا

فارسی به وجود آمد که از نهضت ضد عربی شعوبیه فراتر رفت 
و حتا نزد برخی، شکل عرب دوستی به خود گرفت. ما این را 
در اشعار ناصر خسرو بلخی به خوبی می بینیم. او یک دیوان 

 :شعر به عربی دارد که در دست نیست. به این شعر توجه کنید
 بخوان هر دو دیوان من تا ببینی

 با عنصری بُحتری را یکی گشته
 این فخر بس مرا که با هر دو زبان

 حکمت همی مرتب و دیوان کنم
ناصر خسرو حتا در برخی از شعرهایش آرزو می کرده که 
ایکاش عرب بوده است. در قرون بعدی ما به تدریج شاهد 
ادبیاتی عرفانی و انسانی هستیم. دیوان های شعر سعدی و 

ادبی را نشان می دهد. این  مولوی و حافظ، اوج این گرایش
امر تا نیمه اول قرن نوزدهم میالدی (سیزدهم هجری) ادامه 

 .داشت
این را بگویم که نخستین گرایش های ملی گرایانه در میان 
روشنفکران ایرانی با عرب ستیزی همراه بوده است. البته 
بعدها یعنی در دوره پهلوی، ترک ستیزی هم بخشی از این 
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ه باور من علت تاخیر اینان در شمشیرکشی گرایش ها شد. ب
علیه ترک ها در ایران تا زمان به قدرت رسیدن رضا خان، 
چیرگی خاندان قاجار بر حاکمیت ایران بود که به هر حال ترک 
بودند و سازمان نظامی شان به زبان ترکی بود و حتا در دربار 

 .به ترکی سخن می گفتند
دن ایرانی فارس محور با دینسل نخست پایه گزار ناسیونالیسم 

تمدن غرب از عقب ماندگی خود شرمسار گردید و مفتون این 
تمدن شد و دشمن موهومی به نام عرب را مانع پیشرفت و 
ترقی ایران قلمداد کرد. این در حالی بود که در همان هنگام 
کشورهای عربی مستعمره عثمانی بودند و مملکت عربستان 

هی از مردم عرب، بخشی از امپراتوری (خوزستان کنونی) با انبو
قاجار یا ممالک محروسه ایران بود. دو عامل اصلی این اندیشه 
ناسیونالیستی که از همان آغاز آغشته به میکرب عرب ستیزی 
و نژادپرستی بود، یکی مستشرقین (شرق شناسان) و دیگری 
پارسیان هند یا زردشتیان هند بودند. نقش اینان که پس از 

ی امپراتوری ساسانی به هند کوچیدند مکمل نقش فروپاش
خاورشناسان است که سر نیزه خشم خود را در درجه اول به 

 .سوی عرب ها در ایران نشانه رفتند
باستانگرایی یکی از ابعاد این تفکر است. باستانگرایان در واقع 
گذشته گرایانی هستند که ایران قبل از اسالم را اتوپیای خود 
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آورند. باستانگرایان در گرایش های رمانتیک خود به شمار می 
با سلفی های اسالمی تفاوت چندانی ندارند، چون سلفی ها 
نیز روزگار خلفای راشدین را اتوپیای خود به شمار می آورند و 
برای تحقق آن می جنگند. از این رو هردو گروه باستانگرایان 

دیس می ایرانی و سلفی های اسالمی، گذشته های دور را تق
کنند و از ایدئولوژی های رادیکال و حذفی در برابر تنوع دینی، 
سیاسی و قومی جوامع شان استفاده می کنند. گرچه دوران 
ما دوران دموکراسی و پلورالیسم است اما این دو گروه در برابر 

 .این پدیده مقاومت می کنند
اندیشه های ناسیونالیسم افراطی فارس محور نخستین بار 

ط محصالن و ماموران سیاسی که در نیمه اول قرن توس
نوزدهم به اروپا رفتند به ایران آورده شد. یکی از اینان شخصی 
به نام حسینقلی یا حسینعلی آقاست. این را کنت دوگوبینو 
می گوید که سفیر فرانسه در ایران عهد فتحعلی شاه، شرق 

ح اصطال شناس و نظریه پرداز نابرابری های نژادی و برتری به
ادیان و فلسفه های آسیای “نژاد آریایی بود. وی در کتاب 

 .یاد می کند” آزاداندیش“از حسینقلی با عنوان ” مرکزی
م یکی از شاگردان ایرانی به نا“دوگوبینو در این باره می نویسد: 

حسینقلی یا حسینعلی آقا در پاریس درس خوانده و حتی در 
و از تاریخ انقالب بزرگ  م فرانسه شرکتی داشته١٨٤٨انقالب 

فرانسه و تحوالت سیاسی و اجتماعی آن بهره گرفته بود. او 
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تازیان را دشمن ایرانیان و ایران می دانست و ستایشگر آیین 
زرتشت بود. وی اعتقاد داشت که برای احیای زبان ملی باید 
همه لغت های عربی را از زبان فارسی بیرون ریخت. وی 

ورد پسند همفکرانش بود، به عالوه اشعاری می سرود که م
ترقی وطن و سعادت هموطنانش را در این می دید که به 
مذهب و عادات و رسوم و فلسفه بسیار قدیمی و اجدادی 

 .”برگردند
 ”اندیشه های آقاخان کرمانی“این را فریدون آدمیت در کتاب 

ایی باستانگر “به قول رضا بیگدلو مولف کتاب  .نقل کرده است
میرزا آقاخان کرمانی از نمایندگان افراطی و دو “، ”ایراندر 

آتشه ناسیونالیسم شوونیستی و باستانگرایی محسوب می 
هرگاه ]آقاخان کرمانی[ درباره اعراب ” بیگدلو می افزاید:”. شود

بحث می کند چنان احساس خشم و نفرت بر وی غالب می 
لل حوادث شود که دید علمی تاریخی خود را درباره مسائل و ع

به کنار گذاشته و با خشم و نفرتی بیش از آخوندزاده بر آنان 
تاخته و ایرانیان را به دوری و کنار گذاشتن آداب و رسوم و 

 ."آیین آنها دعوت می کند
به این سخنان راسیستی میرزا آقاخان کرمانی توجه کنید:" 
حیف از تو و افسوس بر تو ]ای ایران[ چه شد آن قدرت آسمانی 

کجا رفت آن آیین و خوی بزرگواری؟ یک مشت تازی لخت و و
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برهنه، وحشی وگرسنه، دزد و الغر میان، موشخواران بی 
خانمان، شدید و بی ادب و خونخوار مثل حیوان بل پست تر، 
بر آن کاروان هستی تو تاختند". این را با واسطه از کتاب شارح 

 .افکار آقاخان یعنی فریدون آدمیت آورده ام
ته آخوندزاده دوست و همروزگار آقاخان کرمانی نیز با وی الب

در این زمینه هم عقیده بود. به نظر آخوندزاده، "نژاد" عامل 
پیوند دهنده ناسیونالیسم است و پیوسته بر این نکته تاکید 
می ورزید که ایرانی ها فرزندان پارسیان هستند و"بر ما تعصب 

بات کمال الدوله" از پارسیان فرض است". وی در کتاب "مکتو
عرب ها با اوصاف "تازیان سباع خصلت و وحشی طبیعت" نام 
می برد. آخوند زاده در بسیاری از جاها به دین یهود هم می 

 .تازد
 

 آقاخان کرمانی، هرتسل ایران
تئودور هرتسل از بنیادگزاران اندیشه صهیونیستی به شمار می 

در کنگره سازمان جهانی صهیونیسم در  ١٨٩٧رود. وی در سال 
شهر "بازل" سوئیس از "سرزمین بدون ملت برای ملتی بدون 
سرزمین" سخن گفت. وی در واقع طراح کوچاندن یهودیان از 

ه ما از کشورهای زادگاهشان به سرزمین فلسطین بود. هم
پیامدهای اشغال فلسطین و آواره کردن بومیان عرب این 
سرزمین آگاهیم. این تراژدی خونین با گذشت شش دهه از 
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تاسیس دولت اسرائیل همچنان ادامه دارد. اما پیش از تئودور 
هرتسل، این میرزا آقاخان کرمانی بود که چنین خوابی را برای 

د به نام "رساله خرید مردم عرب در ایران دید. او کتابی دار 
عربستان" که از عهد پهلوی به بعد مورخان ایرانی نام این 
کتاب را به "رساله خرید خوزستان" تغییر دادند. اینان که 
حساسیت خاصی نسبت به واژه عربستان دارند، در واقع 
خیانت در امانت کردند، زیرا در عهد میرزا آقاخان کرمانی نام 

 .ری از خوزستان نبودعربستان رایج بود و ذک
یحیی دولت آبادی در کتاب "حیات یحیی" که خاطرات اوست 
درباره رساله خرید عربستان" آقاخان کرمانی چنین می گوید:" 
آقاخان در این کتاب پیشنهاد می کند که پارسیان هند ]یعنی 
زردشتیان هند[ قسمتی از زمین های ثروت خیز خوزستان را از 

به ایران بازگردند و سد اهواز را بسته و در دولت ایران بخرند و 
کنار شط کارون، شهری همانند کراچی و بمبئی دارای ثروت و 
سرشار از روح ایرانیت بنا سازند. این رساله به هندوستان رفته 
و مورد قبول پارسیان نیز قرار گرفت و در تعقیب این هدف، 

اه الدین ش پارسیان وارد مذاکره با دربار ایران شدند که ناصر
 .”زیر بار این معامله نرفت و نتیجه الزم از این کار گرفته نشد

در واقع سه عامل باعث شد تا اهل سیاست و اندیشه در تهران 
از دوره ناصر الدین شاه به بعد برنامه های متعددی را برای 
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محو وجود مردم عرب در عربستان ایران تدارک ببینند که در 
ن حاکمیت ملی عرب ها بر سرزمین آباء با برانداخت ١٩٢٥سال 

و اجدادیشان به اوج خود رسید. یکم، نفت و ثروت های 
طبیعی، دوم نژادگرایی و سوم حاکمیت کامال خود مختار عرب 

 .ها بر اقلیم شان
کسانی که با تاریخ صهیونیسم آشنایی دارند می دانند که یکی 

عرب های از شیوه های هرتسل و همفکرانش برای آواره کردن 
فلسطین و جایگزین کردن آنان با مهاجران یهودی از اروپا، 
پیشنهاد خرید فلسطین از سلطان عبدالحمید سلطان آن 
هنگام عثمانی بود. و البته سلطان عبدالحمید زیر بار طرح 
صهیونیست ها نرفت. در اینجا می بینیم که آقاخان کرمانی 

تان رید عربسبیست سی سال قبل از تئودور هرتسل مساله خ
یا خوزستان را مطرح کرده بود و با توجه به این که کرمانی در 
استانبول می زیست بعید نیست که هرتسل طرح خود را برای 

 .تاسیس اسراییل از آقاخان کرمانی گرفته باشد
می دانیم که فریدون آدمیت لیبرال ناسیونالیست و باقر 

قاخان مومنی مارکسیست، شارحان اصلی اندیشه های آ
کرمانی و فتحعلی آخوندزاده هستند که با ستایش فوق العاده 
از اینان، خواسته یا ناخواسته به سود توتالیتاریسم قومی قلم 
زده اند. این دو بدون انتقاد از جنبه های فاشیستی اندیشه 
های آقاخان کرمانی، فتحعلی آخوندزاده و جالل الدین میرزا، 
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های عرب ستیز و نژادگرایانه نقش بارزی در ترویج اندیشه 
 .این را به خاطر دارد –دست کم  –آنان داشته اند. نسل من 

انی آقاخان کرم” خرید عربستان“طرح فاشیستی و ضد انسانی 
که هموطنان عربمان را هدف قرار داده بود گرچه ظاهرا در 
دوره ناصرالدین شاه اجرا نشد اما با گسترش افکار تند 

محور در ایران به تدریج زمینه های الزم  ناسیونالیستی فارس
را پیدا کرد و بخشی از آن در اوایل دوره رضا شاه پهلوی به اجرا 

 .درآمد
شمسی و دقیقا پس از سرنگونی شیخ خزعل،  ١٣٠٤در سال 

آخرین فرمانروای عرب اقلیم عربستان (خوزستان کنونی)، 
یزد و  شماری از سرمایه داران و زمین خواران زردشتی از شهر

از پارسیان هند، طرح میرزا آقاخان کرمانی را به رضا شاه یادآور 
عامل درجه اول انگلیس در ایران آن ” اردشیر جی“شدند. 

زمان، واسطه این کار بود. وی از پارسیان هند و معرف رضا 
خان به سفارت انگلیس در تهران برای انجام کودتا علیه 

شاه سلطنت خودرا مدیون  خاندان قاجار بود. از این رو، رضا
اردشیر جی می دانست. ضمنا اردشیر جی پدر شاپور جی عامل 

است. این سرمایه داران و زمین  ٣٢مرداد  ٢٨اصلی کودتای 
خواران زردشتی غیر بومی پس از توافق با رضا شاه، زمین های 
مرغوب زراعی کشاورزان عرب در کرانه باختری رود کارون در 
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سید “من بخس خریدند. این منطقه که شهر اهواز را به ث
” کیان پارس“نام داشت در روزگار محمد رضا پهلوی ” عباس

نام گرفت که هم اکنون از گران ترین و شیک ترین محله های 
شهر اهواز به شمار می رود. تا سه چهار سال پیش، هنوز 
میان شهرداری اهواز و شرکت های زردشتی مالک این زمین 

اختالف وجود  –مستغالت بدل شده اند  که اغلب به -ها 
داشت و البته در مورد توسعه بلوار ساحلی شط کارون یا 

 .مسایلی از این دست
اگر به مطبوعات زمان رضا شاه رجوع کنید می بینید که گرایش 
های نژادی و آریا پرستی نه تنها نزد این شاه بیسواد خودکامه 

نظیر تقی ارانی و طرفدارانش، بلکه در میان مخالفان وی 
ناسیونالیست (بعدها مارکسیست)، صادق هدایت 
ناسیونالیست و بزرگ علوی مارکسیست هم دیده می شد. من 
عکس هایی از آن دوره دیده ام که سایه بان های مغازه های 
تهران را منقش به صلیب شکسته هیتلری نشان می دهد. در 

س زبان، واقع جز مردمان غیرفارس و اقلیتی از جامعه فار 
دیگران با این افکار فاشیستی همراهی و همدلی نشان می 
دادند. در دوره آزادی احزاب هم شاهد رشد احزاب نژادگرایی 

و نظایر آن ” ملت ایران“و ” پان ایرانیست“، ”سومکا“مثل 
بودیم. برخی از این ها مثل حزب پان ایرانیست از دوران شاه 

وی و جمهوری اسالمی، تاکنون با پشتیبانی هر دو رژیم پهل
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پاسدار نظام آپارتاید اند و برای رویارویی و مبارزه با مردم عرب 
در شهرهای عمده اقلیم عربستان ایران فعال اند. اینان را در 
آب نمک خوابانده اند تا در روز مبادا به جان مردم عرب 
بیاندازند؛ درست شبیه همان کاری که در دهه پنجاه میالدی 

 .در ایران کردند با احزاب چپ
ساختن شهرک های یزد نو و اصفهان نو در منطقه حویزه در 
دوره محمدرضا پهلوی وکوچاندن یزدی ها و اصفهانی ها، ادامه 

آقاخان کرمانی است. البته این ” خرید عربستان“همان طرح 
توسط بومیان عرب دوباره  ٥٧دو شهرک پس از انقالب بهمن 

 .نده شدندبه صاحبان اصلی شان بازگردا
اما جمهوری اسالمی دست رضا شاه و محمد رضا شاه را در 

این رژیم .اجرای این گونه ایده های ضد عربی از پشت بست
پانصد هزار متر از زمین های کشاورزی دو سوی رودخانه کارون 

را با زور از دست صاحبان  –از شوشتر تا محمره (خرمشهر)  –
است. این طرح  اصلی اش یعنی روستاییان عرب گرفته

نام دارد که در دوران شاه طراحی شده ” توسعه نیشکر کارون“
و در دوران جمهوری اسالمی توسط هاشمی رفسنجانی احیا 
شد و به رغم زیان دهی اقتصادی اش، با اصرار ایشان در دوره 
ریاست جمهوری اش به عنوان یک طرح سیاسی اجرا شد که 

انجامید. به اینها اضافه  به خانه خرابی هزاران روستایی عرب
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کنید غصب هزاران هکتار از زمین های روستاییان عرب در 
توسط  –میان حویزه و محمره (خرمشهر)  –دشت جفیر 

شرکت رزمندگان وابسته به سپاه و بسیج و نیز زمین های 
روستاییان عرب در شمال شهر شوش و اعطای آن به افراد غیر 

 .بومی
ه گذشته ساکن حلبی آبادهای همین روستاییان طی دو ده

اطراف شهرهای اهواز، عبادان و معشور (ماهشهر) شده اند. 
ش یرف”،”لشكرآباد”نیفقیر و عرب نش یمحله ها

 ،”هیزو“، ”رآبادیحص”،” كوت عبدهللا”،”ش آبادیگاوم”،”آباد
 و”لنگ آبادیش”،”هیمالش“، ”د خلفیس“، ”دغاغله“، ”زرگان“

 ن كالن شهریششم یعنیگر در شهر اهواز ین فقرآباد دیچند
 یو توسعه فرهنگ یاقتصاد یاست هایكشور، نشانگر س

مبتنی بر تبعیض نژادی رژیم های پهلوی و جمهوری اسالمی 
است. اکثریت تنگدست عرب مانند حلقه ای، مرکز ثروتمند 
غیر بومی شهرها را محاصره کرده اند. این کمربند فقر عربی 

دهای سیاه پوستان در شهرهای بزرگ رودزیا یاد آور حلبی آبا
(زیمبابوی فعلی) و آفریقای جنوبی در دوران حاکمیت رژیم 
های آپارتاید در آن کشورهاست. بی خود نیست که عکاس 
خبرگزاری مهر سال گذشته، گزارش تصویری خود را این گونه 

 .”اینجا آفریقا نیست، اهواز است“نام نهاده است 
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شتار حدود هزار نفر از مردم عرب طی سی حال اگر اعدام وک
و سه سال پس از انقالب و تبعیض های زبانی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی را بر این سیاهه بیافزاییم ابعاد این آپارتاید 

 .دو چندان می شود
در واقع اندیشه ورزان و سیاستگزاران جمهوری اسالمی ایران 

ان کرمانی، فتحعلی نیز میراث دار اندیشه های ضد عربی آقاخ
آخوند زاده، محمود افشار، صادق هدایت، عبدالحسین زرین 
کوب، مهدی اخوان ثالث و دیگر عرب ستیزان و نژاد پرستان 
اند. به نظر من هر نویسنده یا شاعری حتا اگر یک واژه علیه 
عرب ها مطلب نوشته باشد، گلوله ای را به قلب هموطن عرب 

وعی شریک جرم جنایت هایی خود شلیک کرده است و به ن
است که دو رژیم پهلوی و جمهوری اسالمی طی این هشتاد و 
شش سال علیه مردم عرب روا داشته اند. بی گمان آقاخان 
کرمانی را می توان پدر عرب ستیزان و فاشیست های فارس 
محور تلقی کرد. اختالف سردمداران جمهوری اسالمی ایران با 

سیونالیست افراطی به سبب اندیشه اینان و نیز با احزاب نا
های ضد اسالمی شان است وگرنه مخالفتی با اندیشه های 
ضد عربی شان ندارند، زیرا جمهوری اسالمی همان ایده ها را 

 .طابق النعل علیه مورد مردم عرب در ایران اجرا می کند
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فراموش نکنیم که بانیان مجله های کاوه و ایرانشهر در آلمان 
و سی میالدی نقش مهمی در ترویج اندیشه  در دهه بیست

های فاشیستی و طرح ایران تک زبان تک ملیتی بازی کردند. 
کمک های حزب نازی آلمان به اینان که زیر پوشش میهن 
پرستی و تجدد خواهی فعالیت می کردند بر هیچ کس پوشیده 
نیست. از دیدگاه سردمداران این دو نشریه، گویی تجدد و 

اید به قیمت نادیده گرفتن و حذف زبان و میهن پرستی ب
فرهنگ و تاریخ نیمی از مردم ایران تحقق یابد. آن چه اکنون 

 .درو می کنیم پیامد آن افراطی گری هاست
همان گونه که می بینید اندیشه ورزی راسیستی نسل اول و 
دوم اهل فکر و قلم باعث گردید تا اغلب روشنفکران فارس 

ندیشه ها قرار گیرند. طبق گفته تحت تاثیر این گونه ا
پژوهشگرانی چون رضا بیگدلو و ماشاء هللا آجودانی، از میان 
اهل قلم ایرانی، صادق هدایت بیشترین تاثیر را از اندیشه 
های فاشیستی و ضد عربی میرزا آقا خان کرمانی داشته است. 
این همان نویسنده ای است که پیشگام مدرنیسم ادبی در 

می شود و بسیاری از نویسندگان زیر تاثیر اندیشه  ایران قلمداد
و سبک ادبی وی قرار گرفته اند. شارحان افکار ایشان هم جز 
ستایش اندیشه هایش کمترین اشاره ای به اندیشه های 
راسیستی و ضد عربی اش نمی کنند، بلکه گاهی با این افکار 

 ردهمراهی نشان می دهند. البته در چند سال اخیر یکی دو مو
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استثنایی پیدا شد که به نقد آثار نژادپرستانه اش پرداخته اند 
و ما این را به فال نیک می گیریم، اما هنوز با آن چه که باید 
انجام گیرد فرسنگ ها فاصله داریم. واقعیت این است که با 
این میراث سنگین نژادپرستی، ترک ستیزی و عرب ستیزی نمی 

ران امیداور بود. اگر این میراث توان به آینده دموکراسی در ای
سیاه نقد نشود و ریشه های راسیسم در این مملکت ریشه 

 .کن نشود، آینده سیاهی در انتظار خواهد بود
 

 روانشناسی اجتماعی پدیده نژادپرستی
نژادپرستی در ایران به دو شکل آشکار و پنهان نمود می یابد. 

ی فارسی زبان شکل آشکارش را در آثار مکتوب و در رسانه ها
می خوانیم و می شنویم. نمود آن را هم اکنون در اغلب کتاب 
ها، تلویزیون ها، روزنامه ها، سایت ها و سایر رسانه های 
گروهی در داخل و خارج می بینیم. نژادپرستی پنهان، به 
آنگونه تفکر یا رفتار نژادپرستانه می گوییم که شخص بدون 

کنش نژادپرستانه می شود و اینکه خود بداند مرتکب فکر یا 
این ناشی از رسوبات ذهنی است که گاه در ناخودآگاه شخص 
جای می گیرند. علی رغم اینکه حتا این شخص ممکن است 
ظاهرا مخالف نژادپرستی باشد. من در تجربه شخصی ام جنبه 

ه هم ب –عرب ستیزی و ترک ستیزی این رفتار راسیستی را 
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ان نزد بسیاری از روشنفکر  -نش شکل آشکار و هم به شکل پنها
ملیت غالب دیده ام. اینان فکر می کنند وقتی در سخنی یا 
مقاله ای به عرب ها دشنام می دهند یا تحقیرشان می کنند 
یا علیه ترک ها جوک می گویند، یک کار عادی انجام می دهند. 
البته شماری از آنان بر اثر سخنان یا آثار ضد نژادگرایی، دچار 

می شوند یا در واقع تلنگری به آنان زده ” آشنا زدایی“نوعی 
می شود. مساله به این محدود نمی شود و گفتمان فاشیستی 
عرب ستیز، ترک ستیز و دگرستیز که توسط آقاخان کرمانی ها، 
آخوندزاده ها، رضاخان ها، محمود افشارها، هدایت ها، پور 

ریزی شد داوودها، زرین کوب ها و دیگر همفکرانشان پایه 
طی صد و پنجاه سال گذشته در میان نویسندگان و شاعران و 
سیاستمداران نسل های بعد جذب شد و به تدریج شکل توده 
ای به خود گرفت. ما این را به ویژه در میان الیه های طبقه 
متوسط جامعه فارس زبان برجسته تر می بینیم. و این سخن 

 یان روشنفکراندرستی است که می گویند عرب ستیزی در م
ایرانی یا ناشی از اسالم ستیزی روشنفکران سکوالر یا برخاسته 
از سنی ستیزی روشنفکران مذهبی است. عرب ستیزی در 
برخی از شهرها و میان برخی از الیه های اجتماعی شدیدتر 
است. اصوال این پدیده نژادپرستانه در استان ها و شهرهای 

ر اندک است اما من این پدیده غیر فارس یا وجود ندارد یا بسیا
را در شهر تهران و همدان شدیدتر یافتم. پس از آن شهرهای 
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اصفهان و کرمان قرار می گیرند. اما همه اینها در یک سو و 
عرب ستیزی در میان الیه هایی از اقلیت غیر عرب مقیم 
شهرهای اهواز و عبادان و معشور (ماهشهر) و دیگر شهرهای 

ر است. راسیسم در این جا شکلی ملموس استان در سوی دیگ
و رو در رو دارد. یعنی بومیان عرب در اتوبوس و مدرسه و اداره 
و تاکسی و هتل و بیمارستان و در شرکت نفت و دادگاه و زندان 
و در هرجای دیگری که با غیر عرب ها تماس دارند معموال با 

جویانه  یآنان اصطکاک پیدا می کنند. و این ناشی از رفتار برتر
و تحقیرآمیز اقلیت غیر عرب با عرب های بومی است که به 
هر حال حافظه تاریخی شان هنوز حاکمیت مستقل برخی از 
حاکمان آل مشعشع و شیخ سلمان کعبی و حاکمیت کامال 

 .خود مختار شیخ خزعل را فراموش نکرده است
حاکمان ایران با تدریس و ترویج زبان و ادبیات و تاریخ ملت 

الب، خلق عرب را از زبان و فرهنگ اش محروم کرده اند و غ
این خلق را از گذشته و از تاریخ ادبیاتش قطع کرده اند. چیزی 
که این تراژدی را غیرقابل تحمل تر می سازد غارت ثروت نفتی 
و غیر نفتی اقلیم عربستان و تحمیل ادبیاتی سرشار از خود 

وران شاه برای عرب برتربینی و نفرت از قوم عرب است. در د
زدایی از این اقلیم اساسا عرب نشین، شهرک های فارس 
نشین چون یزد نو و اصفهان نو را می ساختند و اکنون 
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اسالمگرایان آریایی پرست شهرک های شیرین شهر و رامین 
شهر را می سازند تا هر چه بیشتر بافت جمعیت را به زیان 

 .مردم عرب تغییر دهند
استان و شهرها و اغلب روستاها از عربی به  پس از تغییر نام

فارسی، اکنون در نامگذاری از نام هایی استفاده می کنند که 
مردم عرب نسبت به آنها حساسیت خاصی دارند مثل خیابان 
پورداوود (شخصیت ضد عرب دوره رضا شاه) در کوی انقالب و 

 .شهرک زردشت در شمال غرب شهر اهواز
بی توجهی نسبت به توفان های شن  حاکمیت تهران اکنون با

مستمر در اهواز و شهرهای تابعه و با استفاده از ابزارهایی 
چون ساختن سدهای فراوان بر روی شط کارون و خشکاندن 
آن و نیز سد سازی بیش از اندازه بر روی شط کرخه برای 
خشکاندن باتالق هور العظیم، نوعی از گفتمان راسیستی را در 

 .ت به اجرا در می آوردعرصه محیط زیس
مردم عرب حس می کنند که طی هشتاد سال گذشته از اوج 
عزت به حضیض ذلت افتاده اند و به غریبه هایی در وطن و 
در سرزمین آباء و اجدادی شان بدل شده اند. این احساس که 
با ترس از حاکمیت بی رحم دارای کینه های نژادی همراه است 

ر راه خروجی مناسبی برای این به کینه ای بدل شده که اگ
احساسات پیدا نشود می تواند پیامدهای ویرانگری داشته 

 .باشد
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 نتیجه گیری

در پایان پیشنهاداتی را مطرح می کنم. شماری از هموطنان 
عرب شما، نهادی به نام کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب 
 ستیزی تشکیل داده اند که هدفش از نامش پیداست. از دیگر
خلق های ایران، به ویژه هموطنان ترک آزربایجانی که بیش از 
دیگران این پدیده شوم رنج می برند می خواهم که دست باال 
بزنند و به این عرصه بپیوندند. نهاد خاص خود را تشکیل دهند 
و حتا می توان نوعی نهادهای هماهنگ تشکیل داد. در 

 ”ژادپرستی دوربانکنگره جهانی مبارزه با ن“حقیقت جای ما در 
سپتامبر  ٢٢خالی است که قرار است دهمین سالگردش در 

امسال در نیویورک برگزار شود. نیز می دانیم در اغلب 
قوانین  –به ویژه در آلمان و انگلستان  –کشورهای غربی 

خاصی علیه نژادپرستی وجود دارد. بسیاری از رسانه های 
نیز کتاب های حاوی فارسی اعم از تلویزیون ها و سایت ها و 

غ مبل –از نوعی که ذکرش رفت  –اندیشه های نژادپرستانه 
برتری جویی آریایی و عرب ستیزی و ترک ستیزی هستند که با 
استناد به قوانین این کشورها اعمال مجرمانه و نژادپرستانه به 
شمار می روند و قابل تعقیب اند. باید آستین باال بزنیم و با 

 .به مبارزه با این گفتمان فاشیستی برخیزیم کمک یکدیگر عمال
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با توجه به گسترش احساسات ناسیونالیستی و نژادگرایانه در 
میان افراد جامعه فارس زبان، و با توجه به واکنش ملیت های 
تحت ستم، آینده ایران، چندان روشن نیست. به گمان من 
بدون حل مساله عرب ستیزی در جامعه ایران نمی توان به 

قراری دموکراسی واقعی در ایران امیدوار بود. در واقع حل بر 
این معضل، مقدمه و کلید واژه حل مقوله های ترک ستیزی 
و دیگرستیزی در ایران است. اما حل این مساله بیش از هر 

 چیز نیاز به پذیرش وجود چنین مشکلی دارد.
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 ی حقوق افراد متعلق به اعالميه
 های ملی يا قومی، مذهبی و زبانیاقليت

 ٤٧/ ١٣٥ یقطعنامه 
 ١٩٩٢دسامبر ١٨، مورخ یمصوّب مجمع عموم

 
 
 

 : یمجمع عموم
ملل متحد، طبق  یاز اهداف اصل یبا تاييد مجدد اين که يک

 یهایمنشور آن، اعتال و حمايت از رعايت حقوق بشر و آزاد
همگان ، بدون تمايز نژاد، جنس، زبان يا مذهب  یبرا یاساس
 است،
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 بشر، به منزلت و یبا تاييد مجدد اعتقاد خود به حقوق اساس
حقوق مردان و زنان و ملت یارزش شخصيت انسان، به برابر

 ها، بزرگ و کوچک،
احترام به اصول مندرج در منشور ، اعالميه  یاست اعتالبا خو
 و مبارزه با جنايت یحقوق بشر، کنوانسيون پيشگير یجهان

 یلغو تمام یدر باره یالملل، کنوانسيون بينیکشتار جمع
 یحقوق مدن یدر باره یالملل، پيمان بينیاشکال تبعيض نژاد

، یحقوق اقتصاد یدر باره  یالملل، پيمان بينیو سياس
اشکال  یحذف تمام ی، اعالميه در بارهیو فرهنگ یاجتماع
بر مذهب يا اعتقاد و  یو تبعيض مبتن یناروادار

مربوط به حقوق کودک، و نيز در ساير معاهدات کنوانسيون 
 تصويب یايا منطقه یکه در سطح جهان یالمللمناسب بين

وناگون عضو گ یهاکه ميان دولت یهايشده و در قرارنامه
 سازمان ملل متحد منعقد گشته است،

مربوط به حقوق  یالمللپيمان بين ٢٧با الهام از مفاد ماده 
 یهاحقوق افراد متعلق به اقليت یدر باره یو سياس یمدن
 ،یيا زبان ی، مذهبیقوم

با توجه به اين که اعتال و حمايت از حقوق افراد متعلق به 
در خدمت ثبات  یو زبان ی، مذهبیيا قوم یمل یهااقليت
ها در آن است که اين اقليت یکشورهاي یو اجتماع یسياس

 کنند،یم یزندگ
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مستمر و تحقق حقوق افراد متعلق  یبا تاُکيد بر اين که اعتال
، ضمن آن که یو زبان ی، مذهبیيا قوم یمل یبه اقليت ها
ناپذير تحول جامعه در تماميت آن بوده و در  یبخش جداي

ه تواند بیبر قانونيت است و م یچهارچوِب دموکراتيِک مبتن
 رساند، یميان مردمان و دولتها يار یو همکار یتحکيم دوست

نظر به اهميت نقش سازمان ملل متحد در حمايت از اقليت
 ها،

وسط ژه تکه قبالْ در نظام ملل متحد، به وي یبا توجه به کارهاي
 یکميسيون مبارزه با معيارهاکميسيون حقوق بشر، سو

 یهايها انجام شده و سازمانآميز، و حمايت از اقليتتبعيض
ر و مربوط به حقوق بش یالمللبين یکه با استفاده از پيمانها

مناسِب مربوط به حقوق بشر به  یالمللبين یهاديگر قرارنامه
 یلم یهافراد متعلق به اقليتمنظور اعتال و حمايت از حقوق ا

 اند،، ايجاد شدهیو زبان ی، مذهبیيا قوم
( اينتر  یحکومت-ميان یهابا قيد اهميت اقدامات سازمان

و  ها و پيشبردحمايت از اقليت یبرا یدولتگاورنمنتال ) و غير
، یيا قوم یمل یهاحمايت از حقوق افراد متعلق به اقليت

 ،یو زبان یمذهب
 یهاحقوق افراد متعلق به اقليت یحاضر در باره یاعالميه

 :يابدیانتشار م یو زبان ی، مذهبیيا قوم یمل
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 ۱ماده 

يا  یخويش از موجوديت و هويت مل یدولت ها در قلمرو   -۱
 کنند و یها حمايت ماقليت یيا زبان ی، مذهبی، فرهنگیقوم

 .نمايند یاين هويت کمک م یشرايط تعال یبه برقرار
 رسيدن به اين یيا غير آن که برا یقانون یدولتها تدابير  -۲

 .کنند یست، اتخاذ م یها ضرورهدف 
 

 ٢ماده 
 یو زبان ی، مذهبیيا قوم یمل یها افراد متعلق به اقليت  -۱

حق  شوند)ی( که از اين پس افراد متعلق به اقليت ها ناميده م
عمل دارند از فرهنگ خود بهره مند شوند، به مذهب خويش 

کنند و از زبان خود در خلوت و در اجتماع آزادانه و بدون 
 .گونه مداخله و تبعيض استفاده کنندهيچ 

، یها حق دارند در حيات فرهنگافراد متعلق به اقليت  -۲
مشارکت کامل داشته  یو دولت ی، اقتصادی، اجتماعیمذهب
 .باشند

ه ، بست و یها حق دارند در سطح ملافراد متعلق به اقليت  -۳
که مغاير با قوانين  ی، طبق روال یابه مورد، در سطح منطقه 

ها يا که مربوط به اقليت آن  ینباشد، در تصميمات یمل
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ه داشت یکنند، سهم مؤثر یم یست که در آن زندگ یامنطقه 
 .باشند

خويش را  یها ها حق دارند انجمنافراد متعلق به اقليت  -۴
 .ايجاد و اداره کنند

، با یها حق دارند بدون هيچ تبعيضافراد متعلق به اقليت  -۵
 یها، رابطه از ديگر اقليت یگروه خود و با کسان یساير اعضا
ا با مرزه یآميز بگيرند و حفظ کنند و نيز در فراسوآزاد و صلح

 یيا قوم یکه از طريق منشاء مل یديگر یشهروندان کشورها
 .پيوند دارند رابطه برقرار کنند یيا زبان یيا تعلق مذهب

 
 ٣ماده 

توانند حقوق خود، به ويژه یها مافراد متعلق به اقليت  -۱
 یحاضر آمده است، به صورت فرد یرا که در اعالميه  یحقوق

، بدون یگروه خود به صورت جمع یو نيز با ديگر اعضا
 .گونه تبعيض، اعمال کنندهيچ 

خاطر اِعمال يا عدم اِعمال  ها بهافراد متعلق به اقليت  -۲
حاضر نبايد به هيچ شکل متحمل  یحقوق مذکور در اعالميه 

 .شوند یآسيب
 

 ٤ماده 
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کنند که افراد یاتخاذ م یدولتها، در صورت لزوم، تدابير -۱
شر حقوق ب یها بتوانند به طور کامل و واقعمتعلق به اقليت 

را، بدون هيچ گونه تبعيض و در  یاساس یها یآزاد یو تمام
 .کامل در مقابل قانون، اعمال کنند یشرايط برابر

کنند به منظور ايجاد شرايط یاتخاذ م یها تدابيردولت  -۲
 یها امکان دهد تا ويژگکه به افراد متعلق به اقليت یمناسب

خود را عنوان کنند و فرهنگ، زبان، سنت ها و نيز آداب  یها
خاص که ناقض قوانين  ی، جز در مورد اعمالشان را و رسوم 

 .است، گسترش دهند یجهان یو در تضاد با هنجارها یمل
اتخاذ  یاند در حد امکانات، تدابير خاصها موظفدولت  -۳

يا  یزبان مادر یها امکان يادگيرکنند تا افراد متعلق به اقليت
 .خود را داشته باشند یکسب آموزش به زبان مادر

 یدر زمينه یاند، در صورت لزوم، تدابيرا موظفهدولت  -۴
ها، زبان و فرهنگ از تاريخ، سنت یآموزش اتخاذ کنند تا آگاه

برند، تشويق شود. یآن ها به سر م یکه در قلمرو یهاياقليت
ه و شناخت جامع یها بايد امکان يادگيرافراد متعلق به اقليت

 .در تماميت آن را داشته باشند
اتحاذ کنند تا افراد متعلق  یاند تدابير خاصموظفها دولت  -۵

کشور  یاقتصاد یها بتوانند در پيشرفت و توسعهبه اقليت
 .همهجانبه مشارکت کنند یخود به نحو
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 ٥ماده 
با در نظر گرفتن کامل منافع  یمل یهاها و برنامهسياست  -۱

ها تنظيم و به اجرا گذاشته مشروع افراد متعلق به اقليت
 .ندشویم
ها با در نظر و مشارکت ميان دولت  یهمکار یهابرنامه  -۲

گرفتن کامل منافع مشروع افراد متعلق به اقليت ها تنظيم و 
 .شوندیبه اجرا گذاشته م

 
 ٦ماده 
اند در مسائل مربوط به افراد متعلق به ها موظفدولت
باال  یبرا یتجرب یهاها، به ويژه با تبادل اطالعات و دادهاقليت

 .کنند یبردن اعتماد و تفاهم متقابل همکار
 

 ٧ماده 
رعايت حقوق مذکور در  یاعتال یاند براها موظفدولت

 .کنند یحاضر همکار یاعالميه 
 

 ٨ماده 
تواند مانع انجام  یحاضر نم یهيچ يک از مواد اعالميه  -۱

ها ها در قبال افراد متعلق به اقليتدولت یالمللوظايف بين
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اند با حسن نيت به وظايف و ها موظفبه ويژه، دولت شود.
ه عهده ب یالمللبين یهاکه به عنوان قرارداد يا توافق  یتعهدات
 .اند، عمل کنندگرفته

به  یاحاضر خدشه یاعمال حقوق مذکور در اعالميه  -۲
ه شناخت یاساس یهایاز حقوق بشر و آزاد یهيچ کس یبرخوردار

 .آوردیوارد نم یجهان یشده
 یتضمين برخوردار یها براکه از جانب دولت یتدابير -۳

حاضر اتخاذ شده اند،  یاز حقوق مذکور در اعالميه  یواقع
 یموجود در اعالميه  یاصل برابر یاساساً نبايد به عنوان ناف

 .شوند یحقوق بشر تلق یجهان
توان چنان تفسير یحاضر را نم یيک از مواد اعالميه هيچ  -۴

را عليه اهداف و اصول ملل متحد،  یگونه اقدامهيچ  کرد که
 یو استقالل سياس یکامل، تماميت ارض یاز جمله عليه برابر

 .ها مجاز شمارددولت
 

 ٩ماده 
ملل متحد در  یهاو ديگر سازمان یتخصص ینهادها
 یهاست، به عملکه در صالحيت هر يک از آن  یهايحوزه 

حاضر کمک  یشدن کامل حقوق و اصول مذکور در اعالميه 
کنند.یم



٦٥ 
 

 
 

  المللیبین كنوانسیون
 ١نژادی تبعیض هر نوع رفع

  میالدی ١٩٦٥دسامبر  ٢١ مصوب 
 )شمسی ٣٠/٨/١٣٤٤با (مطابق

 متحدملل سازمان عمومی مجمع 
 ۲۹/۸/۱۹۶۸ :رانیالحاق ا خیتار 

 
 :قرارداد عاقد این دول 

و  یذات تیثیح بر اصول یمتحد مبتن منشور ملل نكهیا نظر به
متحد متعهد  عضو ملل دول هیو كل یافراد انسان هیكل یتساو
ً با همكار اند كهشده ً و مشتركا  به لین یبرا سازمان یمنفردا

 احترام قیو تشو توسعه یعنیمتحد  ملل یاز هدفها یكی
 همگان یبرا یاساس یهایبشر و آزاد حقوق به یو واقع یجهان
 .ندینما اقدام ا مذهبیو  ا زبانی ا جنسیز نژاد یتما بدون

                                                
، »المللی حقوق بشرای از مهمترین اسناد بینگزیده«از کتاب  ونیاین كنوانس.   ١

شکده دانکه با همکاری تهیه و تنظیم مرکز مطالعات حقوق بشر سازمان ملل متحد 
 منتشر شد، نقل گردید. ١٣٨١ در سال حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
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 هیكل دارد كهیم بشر اعالم حقوق یجهان هیاعالم نكهیا نظر به
 و حقوق تیثیح از لحاظ كسانیطور آزاد و  به یافراد انسان

 مندرج یهایو آزاد حقوق هید بتوانند از كلیشوند و بایمتولد م
و  نژاد و رنگ تیثیاز ح خصوص ز بهیتما بدون هیاعالم در آن

 .برخوردار شوند تیا ملی
 حقو  برابر بوده قانون شگاهیافراد بشر در پ هیكل نكهیا نظر به

از  ضیتبع به كیتحر  و هر نوع ضیتبع هر نوع هیدارند عل
 .برخوردار شوند قانون كسانی تیحما

و  كیتفك یهاروش هیمتحد استعمار و كل ملل نكهیا نظر به
 كه یو در هر محل هر شكل دارد به همراه به را كه یضیتبع

دسامبر  چهاردهم رخمو هیو اعالم نموده موجود باشد محكوم
 مستعمره كشورها و ملل به استقالل یاعطا به راجع ١٩٦٠

 عیسر  ختم ) لزومیعموم مجمع پانزدهم دوره ١٥١٤ (قطعنامه
 .نموده د و رسماً اعالمییاستعمار را تأ د و شرطیقیو ب

متحد  ملل ١٩٦٣نوامبر  ستمیب مورخ هیاعالم نكهیا نظر به
 رفع به ) راجعیعموم مجمع جدهمیه ـ دوره ١٩٠٤ طعنامه(ق

ً لزوم ینژاد ضیتبع هر نوع و  اشكال هیكل عیسر  رفع رسما
 نیو همچن یتیرا در سراسر گ ینژاد ضاتیمظاهر تبع همه
را مورد  یانسان شخص تیثیح به و احترام تفاهم نیتأم لزوم

 .د قرار دادهییتأ
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 بر اختالف یمبتن و تفوق ادتیس هیفرض نكهیا به نانیاطمبا 
ً محكوم نیب ً مردود و اخالقا  یو از نظر اجتماع نژادها عمال
 ینظر از لحاظ نه ینژاد ضیو تبع بوده و خطرناك رعادالنهیغ

 نكهید مجدد اییباشد با تأینم هیتوج قابل یعمل از لحاظ و نه
 شهیا ر یو  بر نژاد و رنگ یمبتن جهات افراد بشر به نیب ضیتبع
ز در یآمو مسالمت دوستانه در برابر وجود روابط یسد یقوم

 نیو همچن ملل نیب تیو امن دارد صلح و امكان بوده ملل انیم
 مختل دولت كی را در داخل اشخاص آهنگ هم یستیهمز 
 .سازد

 جامعه یهابا آرمان ینژاد وجود موانع نكهیا به نانیبا اطم
 .ستین جمع قابل یبشر

 
از  یهنوز در برخ كه ینژاد ضیخطر از مظاهر تبع با احساس

 یحكومت یهااستیز از سیو ن مشهود است جهان ینواح
 یوجدان كید ـ وتفكیآپارتا لیاز قب یا تنفرنژادی یبر برتر یمبتن

 اشكال هیكل عیامحاء سر  یبرا ر الزمیتداب هیاتخاذ كل به مصمم
 و مبارزه یریگشیپ به و مصمم ینژاد ضیمظاهر تبع یو تمام
 تفاهم حسن لیمنظور تسه ـ به ینژاد یهاهیها و روهیبا فرض

 هید كلیاز ق كه یالمللنیب جامعه كی ینژادها بر مبنا نیب
 .آزاد باشد ینژاد كیو تفك ضیتبع اشكال
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و  در مورد شغل ضیتبع رفع به با تذكر مفاد قرارداد مربوط
 و با توجه ١٩٥٨ كار در سال یالمللنیب سازمان مصوب حرفه

 كه میتعل نهیدر زم ینژاد ضیبا تبع مبارزه به قرارداد مربوط به
ونسكو) یمتحد ( ملل یتیو ترب یو علم یفرهنگ سازمان از طرف
 .دهیرس بیتصو به ١٩٦٠ در سال

 به متحد راجع ملل هیمقرر در اعالم اصول یاجرا به لیبا تما 
از اتخاذ  نانیاطم و حصول ینژاد ضاتیتبع انواع هیكل رفع
 .نمودند ر موافقتیز  شرح به راه نیدر ا یر عملیتداب عیسر 

❊❊❊ 

 ١ بخش
 ١ ماده

شود یم " اطالقینژاد ضی"تبع در قرارداد حاضر اصطالح  -۱
 كه یا رجحانیو  تیا محدودی تیز و ممنوعیتما هر نوع به

 یمبتن یا قومیو  یا منشأ ملیو  ا نسبی نژاد و رنگ براساس
د و یتهد ا در معرضیو  بردن نیاز ب ا اثر آنی و هدف بوده

 طیفاء در شرایا استیو  ا تمتعی ییشناسا قراردادن مخاطره
 یاسیس نهیدر زم یاساس یهایبشر و آزاد از حقوق یمتساو

 یعموم اتیاز ح یگرید نهیا در هر زمیو  یو فرهنگ یو اجتماع
 .باشد
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ها و تیو ممنوع زاتیتما قرارداد حاضر ناظر به  -۲
 نیعاقد قرارداد ب دول از كیهر  كه یا رجحاناتیها و تیمحدود

 .شوند نخواهد بودیم قائل ر دولیسا خود و اتباع اتباع
در  ر نمود كهیتفس ید طوریقرارداد حاضر را نبا مقررات -۳

 و قبول تیو مل تیتابع به عاقد راجع دول یقانون مقررات
 نكهیبر ا شود. مشروط از انحاء مؤثر واقع ینحو به تیتابع

 .نباشد ضیتبع به قائل یخاص تیمل هیمزبور عل مقررات
 یبرخ ستهیشا یترق نیمنظور تأم صرفاً به كه یر خاصیتداب -۴

فاء یو است تمتع یبرا كه یا افرادی یا قومی ینژاد یاز گروهها
 محتاج یمتساو طیدر شرا یاساس یهایبشر و آزاد از حقوق

ـ به اتخاذ شدهاند تیحما  ضیتبع جنبه كه یریتداب منزله باشد 
 اقدامات نیا نكهیبر ا د مشروطینخواهد گرد یدارند تلق ینژاد

 مختلف ینژاد یگروهها یز برایمتما حقوق یبرقرار منجر به
ر یاتخاذ تداب موجب كه یهائهدف از حصول نشود و پس

 .ابدین بود ادامه دهیمذكور گرد
 
 ٢ ماده 
ند و متعهد ینمایم را محكوم ینژاد ضیعاقد تبع دول  -۱
 درنگ و بدون یمقتض وسائل هیكل به با توسل شوند كهیم
 هر نوع بردن نیاز ب آن هدف كنند كه را دنبال یاستیس
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نژادها  هیكل نیدر ب و تفاهم توافق لیو تسه ینژاد ضیتبع
 :مقصود نیا به لین یبرا باشد و

 نوع چیه به شود كهیعاقد متعهد م از دول كیهر ـ  الف 
افراد  یهاو گروه اشخاص هیعل ینژاد ضیا رفتار تبعیو  اقدام

 هیكل آورد كه فراهم یبینورزد و ترت مبادرت ا مؤسساتیو 
تعهد  نیا یا محلی یاز مملكت اعم یدولت و مؤسسات مقامات

 .ندینما تیرا رعا
 ضیتبع روش چیه شود كهیعاقد متعهد م از دول كیهر ـ  ب 

 قیمورد تشو دهیاتخاذ گرد یا سازمانیفرد  از طرف را كه ینژاد
 .د قرار ندهدییا تأیو  و دفاع

د یاتخاذ نما یر مؤثریتداب است عاقد موظف از دول كیهر ـ  ج 
 را كه یدنظر و مقرراتیتجد یو محل یمملكت یهااستیس كه

گردد در هر  ینژاد ضاتیو استمرار تبع تیا تثبیجاد و یا موجب
 .كند ا فسخیو  ا ابطالی باشد اصالح كجا كه

 یمقتض وسائل هیكل به است عاقد مكلف از دول كیهر د ـ  
هر  اعمال هینیر تقنیتداب قیاقتضاء از طر  در صورت و منجمله

ها ا سازمانیها ا دستهیافراد  هیرا از ناح ینژاد ضیتبع نوع
 .دهد انیپا سازد و بدان ممنوع

و  التیتشك شود عنداللزومیعاقد متعهد م از دول كیهر  ـ ه 
 بردن انیاز م لیر وساینژادها و سا یگانگیطرفدار  یهانهضت
 عدم قرار دهد و موجبات قیادها را مورد تشونژ  نیب موانع
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شود یم ینژاد تفرقه تیتقو باعث را كه یهر عمل بیترغ
 .آورد فراهم

 
و  یاجتماع یهانهیاقتضاء در زم عاقد در صورت دول  -۲

 نیتأم یبرا ینیو مع ر خاصیتداب رهیو غ یو فرهنگ یاقتصاد
 ا افراد وابستهی ینژاد یهاگروه یبرخ مطلوب رشد و توسعه

 نیند. اینمایها و افراد اتخاذ مگروه نیاز ا تیآنها و حما به
 حقوق كامل یفایاست گردد كهیمنظور اتخاذ م نیر بدیتداب
 شانیا یبرا یمتساو طیدر شرا یاساس یهایو آزاد یبشر
و منشأ  موجب هدف به لیاز ن د پسینبا یشود ول نیتضم
 .گردد ینژاد یهاگروه یز برایو متما یرمتساویغ حقوق حفظ

 
 ٣ ماده 
 یهاروش و اعمال ینژاد كیتفك خصوص عاقد به دول 

در  شوند كهیكنند و متعهد میم و محكوم حید را تقبیآپارتا
 نیا انجام آنهاست یقضائ تیدر قلمرو صالح كه یاراض هیكل
را  و آن ساخته و ممنوع ها را قدغنو روش اعمال لیقب
 .سازند كنشهیر 
 
 ٤ ماده 
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از افكار و  را كه یالتیو تشك غاتیتبل عاقد هر نوع دول 
 كه یاز اشخاص یا گروهینژاد و  كی بر تفوق یمبتن یهاهینظر 
تنفر  ر نوعا هیرد و یبگ دارند الهام نیمع یا منشأ قومیو  رنگ

د و ینمایم حیكند ـ تقب قیا تشوی هیرا توص ینژاد ضیو تبع
 نیچن نیا ساختن كنشهیمنظور ر  به شوند كهیمتعهد م

 محو هر قسم یبرا یطور كل و به ضاتیا تبعی كاتیتحر 
 راه نیند ـ و در ایرا اتخاذ نما ر الزمیعاً تدابیسر  ینژاد ضیتبع

 در مادة را كه یز حقوقیبشر و ن حقوق یجهان هیاعالم اصول
 .قرار دهند مورد توجه است دهیگرد حیقرارداد تصر  نیا پنجم

 :شوند كهعاقد مخصوصاً متعهد می دول 
و  ینژاد ا نفرتی بر تفوق یافكار مبتن ـ نشر هر نوع الف 

 به كیا تحر یزور  اعمال نیو همچن ینژاد ضیتبع به كیتحر 
 تیو قوم رنگ ثیاز ح كه ا هر گروهیهر نژاد و  هیزور عل

 یمال كمك منجمله مساعدت هر نوع ز بذلیباشند و ن متفاوت
 مجازات قابل را قانوناً از جرائم ینژاد یضیتبع یهاتیفعال به

 .دینما اعالم
 و هر قسم متشكل یغاتیتبل یهاتیها و فعالـ سازمان ب 

ا یو  بوده ینژاد غاتیتبل محرك گر را كهید یغاتیتبل تیفعال
ها را قانوناً سازمان نیچن نیدر ا تید و عضوینما قیرا تشو آن

 .دینما اعالم مجازات قابل از جرائم
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ا یو  یاز مملكت یعموم ا مؤسساتی مسئول مقامات ـ به ج 
 .ندینما قیا تشوی بیرا ترغ ینژاد ضاتیندهند تبع اجازه یمحل

 
 ٥ ماده 
متعهد  ٢ در مادة مندرج یاساس تعهدات عضو طبق دول 
باشد  كهیو صورت هر شكل را به ینژاد ضاتیتبع شوند كهیم

در برابر  مساوات هر فرد را به سازند و حق كن شهیو ر  ممنوع
نژاد  ز از لحاظیتما ر بدونیز  از حقوق در تمتع ژهیو و به قانون

 .ندینما نیتضم تیا قومی تیا ملی ا رنگی
 
ر یو سا در برابر محاكم یاز رفتار مساو یبرخوردار حقـ  الف 

 .دارند عهده را به عدالت یاجرا كه یمراجع
 
در برابر  دولت تیو حما یشخص تیاز امن یبرخوردار حقـ  ب 

ا یا هر فرد یو  دولت نیمأمور  هیاز ناح یجسم تجاوز و صدمه
 .التیا تشكی دسته

 
و  در انتخابات شركت حق خصوص و به یاسیس حقوقـ  ج 
و  یهمگان یاخذ رأ ستمیس براساس و نامزد شدن دادن یرأ
 و حق یومامور عم و ادارة در حكومت مشاركت و حق كسانی
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 طیدر شرا و مقام هر رتبه به یدولت یعموم مشاغل به لین
 .یمساو

 
ً  یمدن ر حقوقیساد ـ    :ـ خصوصا
 كشور كی در داخل اقامتگاه و آمد و انتخاب رفت حق  -۱
 به خود و بازگشت هنیم ترك هر كشور و منجمله ترك حق -۲

 آن
 تیتابع كی داشتن حق -۳
 همسر خود و انتخاب ازدواج حق -۴
 مشاركت شكل به و چه یفرد صورت به چه تملك حق -۵
 توارث حق -۶
 و مذهب فكر و وجدان یآزاد حق  -۷
 انیو ب دهیعق یآزاد -۸
 زیآممسالمت یهاتیجمع لیو تشك اجتماع یآزاد حق -۹
 
ً  یفرهنگو  یو اجتماع یاقتصاد حقوقـ  ه  :خصوصا
 طیاز شرا و استفاده آزاد شغل و انتخاب كار كردن حق -۱

در برابر  تیاز حما یكار و برخوردار تبخشیو رضا عادالنه
 افتیو در  یكار مساو یبرا یدستمزد مساو افتیو در  یكاریب

 بخشتیو رضا منصفانه پاداش
 در آنها تیعضوو  یصنف یهاهیاتحاد لیتشك حق -۲
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 مسكن حق  -۳
و  یپزشك یهاو مراقبت یعموم از بهداشت استفاده حق  -۴
 یاجتماع و خدمات یاجتماع یهامهیب

 یاحرفه یو كارآموز لیتحص حق  -۵
 كسانی طیبا شرا یفرهنگ یهاتیدر فعال مشاركت حق -۶
 
 عرضه عموم به كه یخدمات امكانات هیكل به یدسترس حقو ـ  
ها ها و كافهها و رستورانو هتل هینقل طیوسا لیشود از قبیم

 .هاها و پاركو تماشاخانه
 

 ٦ ماده
خود در  ییقضا تیصالح افراد مشمول هیكل یعاقد برا دول 

 یاساس یهایبشر و آزاد حقوق كه ینژاد ضیتبع برابر هر نوع
قرارداد مورد تجاوز قرار دهد  نیا مقررات خالفافراد را بر 

 تیصالحیذ مؤثر در برابر محاكم یدادرس قهیطر  كیو  تیحما
خواهند كرد و  نیتأم یدار مملكتتیصالح ر مراجعیو سا یمل

و  عادالنه و جبران غرامت افراد را در مطالبة حق نیهمچن
وارد  ینژاد ضاتیتبع بر اثر اعمال كه یخسارت متناسب

 .خواهند نمود نیگردد تضمیم
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 ٧ ماده
 كه یبا تعصبات منظور مبارزه شوند بهیعاقد متعهد م دول 

 و بسط میتعم یز برایشود و نیم ینژاد ضاتیتبع منجر به
ها و گروه ملل انیدر م و مودت و سازش گذشت و روح تفاهم

 منشور ملل و اصول اتین جیو ترو تلفمخ و نژادها و اقوام
متحد  ملل ةیبشر و اعالم حقوق یجهان ةیمتحد و مفاد اعالم

مؤثر  قرارداد اقدامات نیو مفاد ا ینژاد ضاتیتبع رفع دربارة
و نشر اخبار  فرهنگ تیو ترب میتعل نةیدر زم الخصوصیعل

 .دارند معمول
 

❊❊❊ 

 ٢ بخش 
 ٨ ماده 
 پس نیاز ا (كه ینژاد ضاتیتبع منظور رفع به یاتهیكم -۱
واجد  نفر كارشناس جدهیاز ه شود) مركبیم دهینام» تهیكم«

 و مقام تیاهل باب من كه یطرفیو ب یاخالق یعال صفات
 عاقد با توجه دول خواهند نمود و از طرف فهیوظ انجام یشخص

 مختلفه اشكال و در برگرفتن عادالنه ییایجغراف عیتوز  لزوم به
 لیشوند تشكیم انتخاب یقضائ عمده یهاستمیو س تمدن

 .خواهد شد
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 یعاقد برا دول كهیكسان نیاز ب یمخف یبا رأ تهیكم یاعضا  -۲
عضو  شوند. هر دولتیم اند انتخابنامزد كرده تهیكم تیعضو

 .خود نامزد كند اتباع انیرا از منفر  كیتواند یم
قرارداد  نیا یاجرا خیاز تار  پس ماه شش انتخابات نینخست -۳

 یانتخابات هر دوره خیاز تار  قبل ماه سه رد. حداقلیگیم انجام
ً از دول ملل ركلیدب خواهد كرد تا  عضو دعوت متحد كتبا

 .ندینما یمعرف ماهدو  خود را ظرف یانتخابات ینامزدها
 نیبد را كه یكسان هیكل یاسام متحد فهرستملل ركلیدب 

 دول الفباء و با ذكر نام حروف بیترت اند بهنامزد شده بیترت
قرارداد  نیعاقد ا دول و به هیاند تهآنها را نامزد كرده كه یعضو
 .كندیم میتسل

 دول هیاز كل متشكل یاجلسهدر  تهیكم یاعضا انتخاب -۴
متحد ملل متحد در مقر سازمانملل ركلیدب از طرف عضو كه

 .خواهد گرفت شوند انجامیم دعوت
 تیعضو حائز اكثر  دول با حضور دو سوم كه جلسه نیدر ا 
تعداد  شوند كهیم انتخاب تهیكم تیعضو به یشود كسانیم
 دول دهنده یحاضر و رأ ندگانیآراء نما مطلق تیشتر و اكثر یب

 .آورند دست عضو را به
۵-  
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شوند. یم انتخاب چهار سال مدت یبرا تهیكم یاعضا ـ الف 
 نیدر نخست كه ینفر از كسان نه تیعضو دوره معذلك

 یمنقض از دو سال شوند پسیم دهیبرگز  تیعضو به انتخابات
 نینخست از انجام پس بالفاصله تهیكم سیگردد و رئیم

 .دینمایم نییتع قرعه حكم عضو را به نه نیا یاسام انتخابات
 از ادامه رمنتظرهیغ علل به كه یكارشناس ینیجانش یبرا ـ ب 

او  متبوع ، دولتدهیكش دست تهیخود در كم فیو وظا
 بیتصو به خود مشروط اتباع انیرا از م یگرید كارشناس

 .كندیم منصوب تهیكم
 تهیدر كم كه یمادام تهیكم یاعضا و مخارج نهیهز  پرداخت  -۶

 .عضو خواهد بود دول عهدة كنند بهیم فهیوظ انجام
 

 ٩ ماده
و  یقانون اقدامات دربارة یشوند گزارشیعاقد متعهد م دول -۱

 نیو مفاد ا مقررات یمنظور اجرا به كه رهیغو  یو ادار یقضائ
ند ینما میتسل ركلیدب ر بهیاند در مواعد ز داشته قرارداد معمول

 .ردیقرار گ تهیكم یو بررس مورد مطالعه كه
قرارداد در مورد  االجراء شدنالزم خیاز تار  سال كی ظرفـ  الف 

 از دول كیهر 
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 تهیكم كه هر وقت بار و بعالوه كی سال متعاقباً هر دوـ  ب 
 یعاقد تقاضا تواند از دولیم تهید. كمیبنما ییتقاضا نیچن

 .دیبنما یلیتكم اطالعات
خود را  یهاتیو فعال اقدامات گزارش هر سال تهیكم  -۲

تواند یدارد و میم میتسل یعموم مجمع به ركلیدب توسط
 از دول واصله ها و اطالعاتگزارش یو بررس مطالعه براساس

 است یعموم جنبة یدارا كه ییهاهیشنهادها و توصیعضو پ
 لزوم در صورت یعموم یهاهیشنهادها و توصیپ نید. ایبنما

خواهد  گزارش یعموم مجمع عضو به دول با مالحظات همراه
 .شد

 
 ١٠ ماده

 بیو تصو نییخود را تع یداخل مقرراتو  نامه نیآئ تهیكم -۱
 .خواهد كرد

 انتخاب دو سال مدت یخود را برا سهیرئ ئتیه تهیكم -۲
 .خواهد نمود

 .متحد خواهد بود ملل ركلیدب عهده به تهیكم رخانهیدب -۳
ً در مقر سازمان تهیكم جلسات  -۴ متحد منعقد  ملل عادتا

 .دیخواهد گرد
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 ١١ ماده
از  یكی دهد كه صیتشخ نیعضو، چن از دول یكی هر گاه -۱

دارد، ینم یو مجر یقرارداد حاضر را مرع عضو مقررات دول
را  مراتب تهیكند كم جلب موضوع را به تهیكم تواند توجهیم

 ماه سه ظرف مربوطه رساند. دولتیم مربوطه دولت اطالع به
 یاقدامات و عنداللزوم هیقض شدن روشن یراب یكتب حاتیتوض

 .كندیم تهیكم مید تسلیآ عمل بود به ممكن كه
 افتیدر  دولت به هیاول از اطالع پس ماه شش ظرف هر گاه -۲

 قیا از هر طر ی دو جانبه مذاكرات قیاز طر  موضوع كننده
 نیالطرفیمرض صورت مقدور باشد به دو دولت یبرا كه یگرید

 خواهد داشت مزبور حق از دو دولت كینشود هر  و فصل حل
دارد  مرجوع تةیكم به یادداشتی لةیوس را مجدداً به موضوع كه

 .دهد ز اطالعیگر نید دولت را به و مراتب
 طبق اختالف كیتواند در مورد یم یدر صورت فقط تهیكم -۳

 كرده حاصل نانیقبالً اطم د كهینما یدگیرس ماده نیا ٢بند 
 براساس كه یداخل در حقوق یدادخواه طرق هیكل باشد كه

استوار باشد، مورد  یالمللنیب حقوق مورد قبول یكل اصول
 كه یدر موارد قاعده نیا است قرار گرفته و توسل استفاده

باشد  یرمعقولیغ یطوالن مواعد متضمن یدادخواه نیآئ
 .گرددینم اعمال
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 ارجاع آن به كه یتواند در مورد هر موضوعیم تهیكم -۴
 مربوطه بداند از دول الزم كه یگرید یلیتكم شود اطالعاتیم

 .بخواهد
 یبررس حاضر مشغول ماده موجب به تهیكم كهیدر مواقع -۵

 یاندهیتوانند نمایم نفعیذ دولاز  كیباشد هر یم یموضوع
در  یدگیرس مدت در تمام یرأ حق داشتن بدون كند كه نییتع

 .دینما شركت تهیكم جلسات
 
 ١٢ ماده 
۱-  
 صیتشخ الزم را كه یاطالعات هیكل تهیكم از آنكه پس ـ الف 
 سیقرارداد، رئ و مداقه ینمود و مورد بررس لیدهد تحصیم

» ونیسیكم«منبعد  (كه یاژهیو سازش ونیسیكم تهیكم
 تهیعضو كم است ممكن كه تن از پنج شود) مركبیم دهینام

با  ونیسیكم یخواهد كرد، اعضا نییا نباشند تعیباشد و 
 ونیسیشوند و كمیم انتخاب اختالف نیطرف كامل تیرضا

 دوستانه حل راه افتنیمنظور  خود را به لهیجم یمساع
مفاد قرارداد حاضر  و مراعات بر احترام یمبتن ، كهموضوع

 .كار خواهد برد به نفعیذ دول یباشد، برا
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 بیترك در خصوص ماه سه ظرف اختالف نیطرف هر گاهـ  ب
ً  ونیسیكم ً بهیجزئا از اعضاء  عده نرسند آن توافق ا كال
 یاند با رأقرار نگرفته اختالف نیطرف ورد توافقم كه ونیسیكم

 یاعضا نیاز ب تهیكم یآراء اعضا دو سوم تیاكثر  و به یمخف
 .خواهند شد انتخاب تهیخود كم

 
خود  یشخص و مقام تیاهل باب من ونیسیكم یاعضا  -۲

 اتباعا از یو  اختالف طرف دول د از اتباعیكنند و نبایم خدمت
 .ر عضو قرارداد حاضر باشندیغ دول

 نامه نیكار و آئ و روش خود را انتخاب سیرئ ونیسیكم  -۳
 .خواهد نمود بیو تصو نییخود را تع یداخل

 ا محلیمتحد  ملل عادتاً در مقر سازمان ونیسیكم جلسات -۴
 .دیكند منعقد خواهد گرد نییتع ونیسیكم كه یگرید مناسب

 یقرارداد حاضر در صورت ١٠ مادة ٣مذكور در بند  رخانهیدب  -۵
 شود خدمات ونیسیكم لیتشك موجب دول نیب اختالف كه

 .گذاردیم ونیسیار كمیخود را در اخت
 را بر اساس ونیسیكم یاعضا نهیهز  اختالف طرف دول  -۶

 هیشود بالسویم میتسل ركلیدب لةیوس به كه یبرآورد صورت
 .خواهند نمود پرداخت
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 طرف دول از آنكه شیپ لزوم ار دارد در صورتیاخت ركلیدب  -۷
ند ینما هیتأد ماده نیا ٦بند  را طبق متعلقه یهانهیهز  اختالف

 .دینما را پرداخت ونیسیكم یاعضا نهیـ هز 
ار یدر اخت است نموده یو بررس لیتحص تهیكم كه یاطالعات  -۸

 تواند از دولیم ونیسیو كم قرار خواهد گرفت ونیسیكم
 .دیرا بنما یگرید مربوطه اطالعات ارسال یتقاضا ربطیذ
 
 ١٣ ماده 
 هیته یگزارش موضوع جوانب همه یاز بررس پس ونیسیكم -۱

بر  مشتمل گزارش نیكند ایم میتسل تهیكم سیرئ و به
 نیب اختالف به مربوطه اتیدر مورد واقع ونیسیكم استنتاجات

 دوستانه حل یبرا كه ییهاهیتوص و متضمن بوده نیطرف
 .شود خواهد بودیم صیتشخ مناسب اختالف

 طرف از دول كیهر  را به ونیسیكم گزارش تهیكم سیرئ -۲
 ماه سه مذكور ظرف . دولخواهد داشت ارسال اختالف

 در گزارش مندرج یهاهیخود را با توص ا مخالفتی موافقت
 .خواهند داد اطالع تهیكم سیرئ به ونیسیكم
 تهیكم سیرئ ماده نیا ٢مقرر در بند  مهلت یاز انقضا پس -۳

 یبرا نفعیذ دول یهاهیاظهار  انضمام را به ونیسیكم گزارش
 .خواهد داشت عاقد قرارداد ارسال ر دولیسا
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 ١٤ ماده

 اعالم توانند در هر موقعیعاقد قرارداد م از دول كیهر  -۱
 اتیشكا به یدگیو رس افتیدر  یرا برا تهیكم تیصالح د كهینما

 دولت آن تابع كه یاز اشخاص یهائافراد با دسته ضیو عرا
در  مصرحه از حقوق یكی با نقض باشند كه یو مدع بوده

اند قرار گرفته یتعد در معرض دولت آن قرارداد حاضر از طرف
 به راجع تیا شكای ضهیعر  چیه تهیشناسد. كمیم تیرسم به

باشد،  ننموده یاهیاعالم نیچن اعالم به مبادرت را كه یدولت
 .نخواهد داشت افتیدر 
 تیصالح ییشناسا قرارداد كه نیعاقد ا از دول كیهر  -۲

 نظام تواند در داخلیدارد م اعالم ماده نیا ١بند  را طبق تهیكم
افراد  اتیشكا به یدگیو رس افتیدر  یخود، برا یمملكت یقضائ

 یباشند و مدعیم دولت آن تابع كه از اشخاص ییهاا دستهی
در قرارداد حاضر از  مصرحه از حقوق یكی با نقض هستند كه

 ر طرقیاند و ساقرار گرفته یتعد مذكور در معرض دولت طرف
 یاند، مرجعنموده مراجعه بوده در دسترسشان كه یدادخواه

 .دینما نییا تعیجاد یرا ا
رد و یگیم صورت ماده نیا ١ بند طبق كه ییشناسا اعالم -۳

 نییا تعیجاد و یا ماده نیا ٢بند  موجب به كه یمرجع نام
متحد ملل سازمان ركلیدب به مربوط دولت شود توسطیم



ینژاد ضیتبع هر نوع رفع یالمللنیب ونیكنوانس  

 
٨٥ 

 

عاقد  ر دولیسا یآنرا برا رونوشت هیشود و مشارالیم میتسل
از  موقعهر  توانیرا م ییشناسا فرستد. اعالمیقرارداد م

متحد مسترد  ملل سازمان ركلیدب به ادداشتی ارسال قیطر 
 تا آن تهیكم كه یضیاسترداد در مورد عرا نیا كنیل داشت

 .مؤثر نخواهد بود داشته افتیدر  خیتار 
شود یم نییا تعیجاد و یا ماده نیا ٢بند  طبق كه یمرجع  -۴

 ضیدفتر عرا نام به یدر دفتررا  واصله اتیشكا است موظف
 دفتر همه نیا و متحدالشكل مصدق یهاكند و نسخه ثبت
 اتیقرار دهد محتو ركلیار دبیدر اخت مناسب قیاز طر  ساله

 .دفتر مزبور افشاء نخواهد شد
 نییا تعیجاد و یا ماده نیا ٢بند  طبق كه یمرجع هرگاه  -۵
سازد  را فراهم یا شاكی عارض تیرضا شود نتواند موجباتیم

 تهیاستحضار كم را به مراتب ماه شش دارد ظرف حق عارض
 .برساند

۶-  
 به گردد محرمانه ارجاع آن به را كه یاضهیهر عر  تهیكمـ  الف

قرارداد  نیا مقررات است یمدع یشاك كه یعاقد نظر دولت
 ا گروهیو  شخص تیهو كنیرساند لیم است كرده را نقض

مذكور  ا گروهیو  شخص حیصر  تیرضا را بدون یافراد شاك
 .ساخت فاش توانینم
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رفتیباشد نخواهد پذ حیفاقد امضاء صر  را كه یاتیشكا تهیكم 
. 
 تیاز مفاد شكا از اطالع پس ماه سه ظرف مربوطه دولتـ  ب 

و  موضوع شدن روشن یبرا را كه الزم و اظهارات حاتیتوض
 اطالع د كتباً بهیآ عمل بود به ممكن كه یاقدامات عنداللزوم

 .رساندیم تهیكم
۷-  
 و شخص مربوطه دولت كه یاطالعات به با توجه تهیكمـ  الف 

 یرا مورد بررس اتیو شكا ضیاند عراار گذاردهیدر اخت یشاك
قرار  یرا مورد بررس یتیشكا یدر صورت تهیدهد كمیقرار م

ً اطم خواهد داد كه  شخص باشد كه كرده حاصل نانیقبال
و  را مورد استفاده ممكن داخل یدادخواه طرق هیكل یشاك

 یدادخواه نیآئ كه یدر موارد قاعده نیا است قرارداده توسل
 .گرددینم باشد، اعمال رمعقولیغ یمواعد طوالن متضمن

 اطالع خود را به یاحتمال یهاهیشنهادها و توصیپ تهیكم ـ ب 
 .دیخواهد رسان عارض و شخص مربوطه دولت

 اقتضاء خالصه و در صورت واصله ضیعرا خالصه تهیكم -۸
شنهادها و یز پیو ن مربوطه دول و اظهارات حاتیتوض
 .منتشر خواهد كرد ساالنه را در گزارش خود یهاهیتوص

 فیوظا خواهد داشت تیصالح یدر صورت فقط تهیكم -۹
 نیعاقد ا دولت ده حداقل دهد كه را انجام ماده نیدر ا مقرره
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 تیرسم به ماده نیا ١مفاد بند  را طبق آن تیقرارداد صالح
 .باشند شناخته

 
 ١٥ ماده

كشورها و  به استقالل یاعطا هیاعالم یهاهدف به لیتا ن -۱
 ) مجمع١٥ (دوره ١٥١٤ در قطعنامه استعمار مندرج تحت ملل

 چیه قرارداد حاضر به مقررات ١٩٦٠دسامبر  ١٤ مورخ یعموم
 كه تیو شكا یدادخواه مذكور از حق ملل یدر برخوردار وجه

متحد  ملل سازمان ا از طرفی یللالمنیر اسناد بیسا موجب به
 یتیمحدود است دهیاعطاء گرد آنان به یتخصص یو سازمانها

 .جاد نخواهد كردیا
۲-  

 قرارداد حاضر رونوشت ٨ مادة ١بند  طبق متشكل تهیكمـ  الف
 مشغول متحد را كه ملل سازمان یهااز ارگان واصل اتیشكا

 قرارداد ارتباط یو هدفها با اصول كهباشد یم یمسائل به
 دهیرس اتیشكا و دربارة خواهد داشت افتیدارد در  میمستق

طور  ا بهیر خودمختار و یا غیو  مومتیق تحت یاراض از سكنه
 (دورة ١٥١٤ شمارة قطعنامه مشمول یهانیر سرزمیاز سا یكل

ظور در قرارداد حاضر من با مسائل كه یعموم ) مجمعپانزدهم
 یدگیو رس اقدام آن به مذكور راجع یهادارد و ارگان ارتباط
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 اتیشكا آن موضوع به و راجع كرده دهیند اظهار عقینمایم
 .خواهد آورد عمل به ییهاهیتوص

 سازمان صالحه یهاارگان یهاگزارش رونوشت تهیكمـ  ب 
 یو ادار یو قضائ یگذارقانون اقدامات نهیمتحد را در زم ملل

ً بهیمستق كه یگرید ا هر اقدامی  نیا یهاو هدف اصول ما
 یهانیسرزم یاجرائ یقوا شود و توسطیم قرارداد مربوط

 افتیدر  است دهیگرد بند معمول نی) ادر جزء (الف مذكوره
 اطالع بهخود را  یشنهادهاید و پیو عقا خواهد داشت

 .دیمزبور خواهد رسان یهاارگان
و  ضیعرا خالصه یحاو یعموم مجمع به تهیكم گزارش -۳

 نیو همچن متحد بوده ملل یهااز ارگان دهیرس یهاگزارش
 یهاو گزارش ضیعرا در خصوص تهیكم یهاهید و توصیعقا

 .مذكور خواهد بود
 هیكل كند كهیتقاضا م ملل سازمان ركلیاز دب تهیكم -۴

 هر گونه نیقرارداد و همچن نیا یهاهدف به مربوطه اطالعات
 نی) ا(الف ٢در بند  مذكوره یهانیسرزم به راجع كه یاطالعات

 .دارد ارسال تهیكم ار دارد بهیدر اخت ماده
 
 ١٦ ماده 
 حل یبرا یستیبا كه یریقرارداد حاضر در مورد تداب مقررات 

ر یسا به خلل اتخاذ شود بدون اتیشكا به یدگیو رس اختالفات
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 موضوع به راجع اتیشكا به یدگیو رس اختالف حل طرق
 ا ا سناد مربوطیو  ملل سازمان یدر اسناد اساس كه ضاتیتبع
 مصوبه یا در قراردادهایو  آن یتخصص مؤسسات سیتأس به
 شود و مقرراتیشد، اجرا م متحد در نظر گرفته ملل زمانسا

 حل ر طرقیسا عاقد به دول نخواهد بود كه از آن مذكور مانع
ا یو  یعموم یالمللنیب یهانامهموافقت طبق اختالف
  .ندیجو توسل است یمنعقد و مجر آنان نیب كه یخصوص

❊❊❊ 
 

 ٣ بخش 
 
 ١٧ ماده 
 ملل عضو سازمان كه یهر دولت یامضا یقرارداد حاضر برا  -۱

 كه یا هر دولتی بوده آن یتخصص از مؤسسات یكیا یمتحد 
باشد و  را امضاء كرده یدادگستر یالمللنیب دادگاه اساسنامه

 ملل سازمان یعموم مجمع از طرف كه یهر دولت نیهمچن
 شود. مفتوح ارداد حاضر دعوتدر قر  تیعضو یمتحد برا

 .خواهد بود
 آن بید و اسناد تصویخواهد رس بیتصو قرارداد حاضر به  -۲
 .خواهد شد میمتحد تسل ملل سازمان ركلیدب به
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 ١٨ ماده 
 ١مذكور در بند  از دول كیهر  الحاق یقرارداد حاضر برا  -۱

 .خواهد بود مفتوح ١٧ مادة
 متحد انجام ملل ركلیدب به سند الحاق میتسلبا  الحاق -۲
 .ردیگیم
 
 ١٩ ماده 
سند  نیو هفتم ستیب خیاز تار  روز پس یقرارداد حاضر س -۱

االجراء متحد الزم ملل سازمان ركلیدب به ا الحاقیو  بیتصو
 .خواهد شد

از  ا پسیكنند و  بیرا تصو آن كه یدول یقرارداد حاضر برا -۲
 ملحق بدان ا الحاقی بیسند تصو نیو هفتم ستیب میتسل

 ا سند الحاقی بیسند تصو كه یخیاز تار  روز پس یشوند س
االجرا خواهد ند الزمینما میمتحد تسل ملل ركلیدب خود را به

 .بود
 
 ٢٠ ماده 
احتماالً  را كه یود و شروطیق متحد متن ملل سازمان ركلیدب -۱

شوند  قائل آن به ا الحاقیقرارداد  نیا بیتصو در موقع دول
 به است ممكن كه یا دولیعاقد  دول هیكل و به داشته افتیدر 
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 به كه یخواهد داد. هر دولت شوند كتباً اطالع قرارداد ملحق
 هیاطالع خیاز تار  نود روز پس باشد ظرف مذكور معترض طیشرا

را  مورد بحث خواهد داد شرط اطالع ركلیدب مذكور به
 .ردیپذینم
قرارداد حاضر  و هدف با موضوع كه ید و شروطیق به -۲
 ساختن فلج اثر آن كه یشروط نیو همچن است جمع رقابلیغ

قرارداد حاضر باشد مجاز  مخلوق یهااز ارگان یكی تیفعال
مورد  گردد كهیم یتلق فوق وصف یدارا ینخواهد بود و شروط

 .شود عاقد قرارداد واقع دول دو سوم حداقل اعتراض
 به یكتب اطالع به هر موقع توانیرا م قائله ود و شروطیق -۳
نافذ و  وصول خیمذكور از تار  هیاطالع مسترد داشت ركلیدب

  .معتبر خواهد بود
 
 ٢١ ماده 
 به یكتب قرارداد را با اطالع نیتواند ایعاقد م دول از كیهر  

 .كند متحد فسخ ملل ركلیدب
 مذكور به هیاعالم وصول خیاز تار  پس سال كیقرارداد  فسخ 

 .نافذ خواهد بود ركلیدب
 
 ٢٢ ماده 
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 یا اجرایر و یتفس به عاقد راجع ا چند دولتیدو  نیب اختالفات 
در  گر مصرحید قیا از طر ی مذاكره قیاز طر  ضر كهقرارداد حا

از  كیهر  درخواست نشود بنا به و فصل قرارداد حل نیا
خواهد  ارجاع یدادگستر یالمللنیب دادگاه به اختالف نیطرف

در  اختالف نیطرف نكهیبر ا دهد مشروط یرأ آن به شد تا راجع
 .باشند نكرده توافق یگرید حل مورد راه

 
 ٢٣ ماده 
 ملل ركلیكتباً از دب تواند هر موقعیعاقد م از دول كیهر  -۱

 .دیدنظر در قرارداد حاضر را بنمایتجد یمتحد تقاضا
د یبا كه یاقدامات متحد دربارة ملل سازمان یعموم مجمع  -۲

خواهد  میاتخاذ گردد، تصم یتقاضائ نیدر مورد چن عنداللزوم
 .گرفت

 
 ٢٤ ماده 
 دول هیكل اطالع را به لیذ اتیمتحد جزئ ملل سازمان ركلیدب 

 :دیقرارداد حاضر خواهد رسان ١٧ مادة ١در بند  مذكوره
و  ١٧مواد  قرارداد طبق به ا الحاقیو  بیـ امضاء و تصو الف 

١٨. 
 .١٩ مادة قرارداد حاضر طبق یاجرا خیـ تار  ب 
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و  ١٤مواد  طبق واصله ها و مكاتباتهیها و اعالمهیـ اطالع ج 
 .٢٣و  ٢٠

 .٢١ مادة طبق د ـ موارد فسخ 
 

 ٢٥ ماده
و  ییایو اسپان ینیو چ یسیانگل متون قرارداد حاضر كه -۱

 یگانیباشد در بایم كسانیاعتبار  یدارا آن یو روس فرانسه
 .خواهد شد ضبطمتحد  ملل سازمان

 یقرارداد را برا نیا مصدق یهامتحد نسخه ملل ركلیدب -۲
 تعلق ١٧ مادة ١در بند  مذكوره از طبقات یكی به كه یدول هیكل

 .خواهد داشت باشد ارسال داشته
 
 منضم ماده و پنج و بیست مقدمه بر یك مشتمل قرارداد فوق 

 تبعیض هر نوع رفع المللیقرارداد بین به مربوط قانون به
 .است نژادی



٩٤ 
 

 
 
 
 

 و سیاسی مدنی حقوق المللیبین میثاق
  )شمسی ٢٥/٩/١٣٤٥ با (مطابق میالدی ١٩٦٦دسامبر  ١٦ مصوب 

 ٥متحدملل سازمان عمومی مجمع
 ۲۳/۳/۱۹۷۶ :رانیالحاق ا خیتار 

 
 مقدمه 
 یاصول بر طبق نكهیا به با توجه ثاقیم نیا طرف یكشورها 

 تیثیح ییشناسا است دهیگرد متحد اعالمدر منشور ملل كه
 اعضاء خانواده هیكل انتقال رقابلیو غ كسانی و حقوق یذات

 .است در جهان و صلح ـ عدالت یآزاد یبشر مبنا
 شخص یذات تیثیاز ح یمذكور ناش حقوق كه نیا به با اذعان 

 .است انسان

                                                
 نقل شده است. در ایرانوبسایت سازمان ملل متحد این سند از . ٥ 

 

https://iran.un.org/fa/106018-mythaq-bynalmlly-hqwq-mdny-w-syasy
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 بشر كمال حقوق یجهان هیاعالم بر طبق كه نیا به با اذعان 
 یدر صورت و فقر فقط از ترس افتهی یائآزاد ره انسان مطلوب
و  یمدن از حقوق هر كس تمتع طیشرا شود كهیم حاصل

و  یـ اجتماع یاقتصاد از حقوق نیخود و همچن یاسیس
 جاد شود.یاو ا یفرهنگ

 جیترو متحد به منشور ملل دولتها بر طبق كه نیا به با توجه 
 بشر ملزم یهایو آزاد حقوق تیو رعاو مؤثر  یجهان احترام

 هستند.
گر یافراد د به هر فرد نسبت كه قتیحق نیا با در نظر گرفتن 

 یفیدار وظادارد عهده تعلق بدان كه یاجتماع به ز نسبتیو ن
 حقوق تیو رعا جیدر ترو كه نیا به است و مكلف است

 د.ینما اهتمام اقثیم نیا موجب به شده شناخته
 دارند: ر موافقتیبا مواد ز  
  

❊❊❊ 

 یک بخش 
 ١ ماده 
 حق موجب هستند. به یخودمختار حق یدارا ملل هی. كل١ 

 و توسعه نییتع خود را آزادانه یاسیس وضع مزبور ملل
 كنند.یم نیتأم خود را آزادانه یو فرهنگ یـ اجتماع یاقتصاد
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و  خود در منابع یهدفها به لین یتوانند برایم ملل هی. كل٢ 
 یاز همكار یناش با الزامات اخالل خود بدون یعیطب یثروتها

 و حقوق مشترك بر منافع یمبتن یالمللنیب یاقتصاد
مورد  چیند ـ در هیبنما یتصرف هر گونه آزادانه المللنیب

 كرد. خود محروم معاش لیرا از وسا یملت توانینم
 اداره مسئول یدولتها از جمله ثاقیم نیا طرف ی. دولتها٣ 

 حق مكلفند تحقق مومتیق رخودمختار و تحتیغ ینهایسرزم
 مقررات را طبق حق نیا و احترام لیرا تسه ملل یخودمختار

 كنند. تیمتحد رعا منشور ملل
❊❊❊ 

 دوم بخش 
 ٢ ماده 
 شناخته حقوق شوند كهیمتعهد م ثاقیم نیا طرف ی. دولتها١ 

 در قلمرو تابع میافراد مق هیكل را درباره ثاقیم نیدر ا شده
ـ  ـ جنس نژادـ رنگ لیاز قب یزیتما چگونهیه بدون تشانیحاكم
و منشأ  گر ـ اصلید دهیا عقی یاسیس دهیـ عق ـ مذهب زبان

 شمرده تها محترمیر وضعیا سای ـ نسب ـ ثروت یجتماعا ای یمل
 بكنند. نیو تضم

 اصول بر طبق شود كهیمتعهد م ثاقیم نیا طرف . هر دولت٢ 
 نهیدر زم یاقدامات ثاقیم نیا خود و مقررات یاساس قانون
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 ذ حقوقیمنظور تنف به رآنیو غ یر قانونگذاریاتخاذ تداب
ا یموجود  نیقوان موجب قبالً به كه ثاقیم نیدر ا شده شناخته

       آورد. بعمل است االجراء نشدهالزم  گریر دیتداب
 :شود كهیمتعهد م ثاقیم نیا طرف . هر دولت٣
 یهایو آزاد حقوق كه یهر شخص یبرا كند كه نیـ تضم الف 

 لهیباشد وس شده و نقضا درباره ثاقیم نیدر ا شده شناخته
 به حقوق نقض بشود هر چند كه فراهم حق احقاق مطمئن

 یرسم مشاغل یدر اجرا باشد كه شده ارتكاب یاشخاص لهیوس
 باشند. كرده خود عمل

ا ی ا مقننهی یـ ادار یقضائ صالح مقامات كند كه نی. تضمب 
كشور  آن یقانون مقررات موجب به كه یگرید هر مقام

 حق احقاق دهنده دادخواست شخص دارد درباره تیصالح
 را توسعه یقضائ مقامات به تظلم امكانات نیبكنند و همچن

 بدهند.
 كه یتظلمات به نسبت« صالح مقامات كند كه نی.تضمج 

 )٤»(بدهند. حیاثر صح بیمحرز بشود ترت آن تیحقان
 ٣ دهما 
 حقوق یتساو شوند كهیمتعهد م ثاقیم نیا طرف یدولتها 

 ینیبشیپ یاسیو س یمدن از حقوق را در استفاده و مردان زنان
 كنند. نیتأم ثاقیم نیدر ا شده
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 ٤ ماده 
 تی) موجودالعاده(فوق ییاستثنا یخطر عموم كی هر گاه 

 طرف یبشود كشورها رسماً اعالمخطر  نید كند و ایرا تهد ملت
 نیمقرر در ا از الزامات خارج یریتوانند تدابیم ثاقیم نیا

ند ید اتخاذ نماینمایم جابیحتماً ا تیوضع كه یزانیم به ثاقیم
 بر طبق كه یر الزاماتیر مزبور با سایتداب كه نیبر ا مشروط

 باشد و منجر به نداشته رتیدارند مغا بعهده المللنیب حقوق
ً براساس یضیتبع و  ـ اصل ـ زبان ـ جنس نژاد ـ رنگ منحصرا

 نشود. یا اجتماعی یمنشأ مذهب
 ٧ـ  ٦از مواد  انحراف گونهچیه مذكور در بند فوق . حكم٢ 

 كند.یز نمیرا تجو ١٨ـ  ١٦ـ  ١٥ـ  ١١ـ  ٨ ) مادهو دوم اول ی(بندها
كنند  استفاده انحراف از حق كه ثاقیم نیا طرف ی. دولتها٣ 

 ركلیدب را توسط ثاقیم طرف یر دولتهایسا مكلفند بالفاصله
 كه یو جهات دهیورز  انحراف از آن كه یمتحد از مقررات ملل

 نیا به كه یخیند و در تار ینما مطلع است شده انحراف موجب
از  یدیجد هیاعالم لهیوس را به دهند مراتبیم انحرافها خاتمه

 دهند. اطالع یمجر همان
 ٥ ماده 
ر شود یتفس ینحو د بهینبا ثاقیم نیا از مقررات كی چی. ه١ 

 گردد كه یا فردی یا گروهی یدولت یبرا یجاد حقیا متضمن كه
 یهایآزادو  از حقوق كیهر  عییمنظور تض به استناد آن به
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 از آنچه شیب آن ا محدود نمودنیو  ثاقیم نیدر ا شده شناخته
بكند و  یتیفعال به مبادرت است شده ینیبشیپ ثاقیم نیدر ا

 آورد. بعملیا اقدامی
 یاساس از حقوق كیاز هر  ا انحرافی تیمحدود گونه چی. ه٢ 

ا یها نامهنیا آئی )٥ونها(یـ كنوانس نیقوان موجب به بشر كه
 تیرسم به ثاقیم نیا طرف نزد هر دولت و عادات عرف

 ثاقیم نیا كه نیعذر ا به است ینافذ و جار شده شناخته
 یكمتر زانیم به كه نیا ای نشناخته تیرسم را به یحقوق نیچن
 نخواهد بود. قبول قابل است شناخته تیرسم به

❊❊❊ 

 سوم بخش 
 ٦ ماده 
 .است انسان شخص یذات از حقوق یزندگ . حق١ 
را  یفرد چیبشود. ه تیحما قانون موجب د بهیبا حق نیا 

 كرد. محروم یمجوز) از زندگ (بدون خودسرانه توانینم
 صدور حكم لغو نشده اعدام مجازات كه یی. در كشورها٢ 

 قانون طبق اتیجنا نیمگر در مورد مهمتر  ستیجائز ن اعدام
 نیا د با مقرراتینبا آنهم كه تیجنا ارتكاب االجرا در زمانالزم

 جرم و مجازات یریجلوگ به راجع )٦( ونهایو كنوانس ثاقیم
 نیا یباشد. اجرا داشته د) منافاتی(ژنوس یجمع كشتار دسته
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 صادر از دادگاه یقطع حكم موجب همگر ب ستیز نیجا مجازات
 .صالح

كشتار  جرم دهنده لیتشك اتیح سلب كه ی. در مواقع٣ 
 از مقررات كی چیه كه معهود است نیباشد چن یجمع دسته

 چیه به دارد كهیرا مجاز نم ثاقیم نیا طرف یدولتها ماده نیا
 ونیكنوانس مقررات موجب به كه یاز الزامات كی چینحو از ه

 د) تقبلی(ژنوس یجمع كشتار دسته جرم و مجازات یریجلوگ
 ورزند. انحراف شده

 در خواست كه خواهد داشت حق یاعدام به . هر محكوم٤ 
ا ی یا عفو فردی ید عفو عمومیبنما مجازات فیا تخفیعفو 
 اعطا شود. است مكنموارد م در تمام اعدام مجازات فیتخف

 جدهیكمتر از ه اشخاص یارتكاب در مورد جرائم اعدام . حكم٥ 
 .ستیاجرا ن باردار قابل شود و در مورد زنانیصادر نم سال

الغاء  ا منعیر یتأخ یبرا ماده نیا از مقررات كی چی. ه٦ 
استناد  قابل ثاقیم نیا طرف یدولتها از طرف اعدام مجازات

  .ستین
 ٧ ماده 
ا یا مجازاتها ی مورد آزار و شكنجه توانیرا نم كس چیه 

قرار داد.  یلیا ترذی یانسان ا خالفی ظالمانه یهایرفتار 
ً قرار دادن ا ی یپزشك یشهایآزما تحت شخص كی مخصوصا

 .است او ممنوع آزادانه تیرضا بدون یعلم
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 ٨ ماده 
و  یگ. بردهداشت نگاه یگدر برده توانیرا نم كس چی. ه١ 

 .است از انحاء ممنوع یبهر نحو برده د و فروشیخر 
 .داشت ) نگاهی(غالم یدر بندگ توانیرا نم كس چی. ه٢ 
وادار  یا كار اجباری شاقه اعمال انجام به كس چیـ ه . الف٣ 

 نخواهد شد.
در  ر كرد كهیتفس نیچن توانیرا نم ٣ بند الف ـ شق ب 

 شاقه با اعمال مجازات قابل اتیاز جنا یبعض كه ییكشورها
 صالح از دادگاه صادره مورد حكم شاقه اعمال یاجرا مانع است

 بشود.
امور  بند شامل نی" مذكور در ایا كار اجباری شاقه ـ "اعمال ج 
 :ستیر نیز 
متعارفاً  " كه"ب در شق ذكر نشده ا خدماتیكار  ر گونهـ ه اول 

 است یزندان یقانون ییقضا میتصم كی موجب به كه یكس به
 یآزاد و در حال بوده یمیتصم نیچن موضوع كه یكس ا بهی

 گردد.یم فیباشد تكل مشروط
از  امتناع كه ییو در كشورها ینظام خدمت ـ هر گونه دوم 

 شناخته تیرسم به یوجدان محظورات سبب به فهیوظ خدمت
 بامتناع قانون موجب به كه یمل خدمت هر گونه است شده

 شود.یم فیتكل یوجدان كنندگان
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ماژور)  (فرس هیقهر  در موارد قوه كه یخدمت ـ هر گونه سوم 
 بشود. فیكند تكلید میرا تهد عهجام ا رفاهی اتیح كه یاتیا بلی
) ی(اجتماع یمدن از الزامات یجزئ كه یا خدمتیـ هر كار  چهارم 

 باشد. متعارف
 ٩ ماده 
را  كس چیدارد. ه یشخص تیو امن یآزاد حق . هر كس١ 

) ی(زندان ا بازداشتیر یمجوز) دستگ (بدون خودسرانه توانینم
و  جهات كرد مگر به یآزاد سلب توانینم كس چیكرد. از ه

 .قانون حكم مقرر به یدادرس نیآئ طبق
از  ر شدنیدستگ د در موقعیشود بایر میدستگ . هر كس٢ 

دائر  یاهیاخطار  وقت شود و در اسرع مطلع ) آن(علل جهات
 دارد. افتیشود در یم داده او نسبت به كهیاتهام بهر گونه

) ی(زندان ا بازداشتیر یدستگ یجرم اتهام به . هر كس٣ 
 ا هر مقامی در محضر دادرس وقت د او را در اسرعیشود بایم
 ییقضا اراتیاخت اعمال مجاز به قانون موجب به كه یگرید

ا آزاد شود. ی یدادرس یمعقول د در مدتیباشد حاضر نمود و با
 یدر انتظار دادرس كه ی) اشخاصنمودن ی(زندان بازداشت

 است ممكن موقت یآزاد كنیباشد ل یكل ید قانونیهستند نبا
 را در جلسه حضور متهم بشود كه یینهایباخذ تضم موكول
 یمورد برا و حسب ییقضا یدگیرس ر مراحلیو سا یدادرس

 د.ینما نیتأم حكم یاجرا
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از  ) شدنی(زندان ا بازداشتیر یدستگبر اثر  كه . هر كس٤ 
 د بهینما تظلم دادگاه به دارد كه شود حقیم محروم یآزاد

 بودن یقانون به ر راجعیتأخ بدون دادگاه منظور كه نیا
 بازداشت بودن یرقانونیغ بكند و در صورت یاظهار رأ بازداشت

 او را صادر كند. یآزاد حكم
) ی(زندان ا بازداشتیر یدستگ یرقانونیبطور غ كه كس. هر ٥ 

 .خواهد داشت خسارت جبران باشد حق
 ١٠ ماده 
د با یاند باشده خود محروم یاز آزاد افراد كه هیكل درباره 

 رفتار كرد. انسان شخص یذات تیثیح به و احترام تیانسان
جدا  نیاز محكوم ییاستثناجز در موارد  نیـ متهم . الف٢ 

 با وضع متناسب یاجداگانه نظام خواهند شد و تابع ینگاهدار
 خواهند بود. رمحكومیغ اشخاص

 د در اسرعیو با جدا بوده د از بزرگساالنیبا ـ صغار متهم ب 
 بشود. میاتخاذ تصم در مورد آنان ممكن اوقات

 خواهد بود كه نیبا محكوم یرفتار زندانها متضمن . نظام٣ 
 انیزندان یاجتماع تیثیح و اعاده اصالح آن یاساس هدف
 باشد.

 ینظام و تابع جدا بوده د از بزرگساالنیصغار بزهكار با 
 باشند. شانیقانون و وضع با سن متناسب
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 ١١ ماده 
 كی یرااج قادر به كه علت نیا تنها به توانیرا نم كس چیه 

 كرد. یزندان ستیخود ن یتعهد قرارداد
 ١٢ ماده 
عبور و  باشد حق میمق یدولت نیقانوناً در سرزم . هر كس١ 

خود را در آنجا  مسكن آزادانه و انتخاب مرور آزادانه
 .خواهدداشت

 كشور خود را ترك و از جمله یهر كشور آزاد است . هر كس٢ 
 كند.

نخواهد بود  یتیمحدود گونه چیه تابع مذكور فوق . حقوق٣ 
 یو برا دهیمقرر گرد قانون موجب به كه ییتهایمگر محدود

ا ی یعموم ا اخالقی ـ سالمت یعموم ـ نظم یمل تیامن حفظ
 شناخته ر حقوقیو با سا بوده الزم گرانید یهایو آزاد حقوق

 باشد. سازگار ثاقیم نیدر ا شده
ورود  مجوز) از حق (بدون خودسرانه توانیرا نم كس چی. ه٤ 

 كرد. كشور خود محروم به
 ١٣ ماده 
باشد  ثاقیم نیا طرف دولت كیقانوناً در قلمرو  كه یاگانهیب 

باشد اتخاذ شده قانون مطابق كه یمیتصم یدر اجرا فقط
 جهات كه یبشود و جز در موارد كشور اخراج از آن است ممكن

 داشته د امكانید بایگر اقتضا نمایطور د یمل تیامن یحتم
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او در  كند و اعتراض خود موجهاً اعتراض اخراج هیعل باشد كه
از  بخصوص منصوب ا اشخاصی ا نزد شخصی صالح مقام
 نییتع منظور نیا به كه یاندهیبا حضور نما صالح مقام طرف

 شود. یدگیكند رسیم
 ١٤ ماده 
 یمتساو یدادگستر یوانهایدادگاهها و د در مقابل . همه١ 

 او منصفانه یدادخواه به كه نیا دارد به حق هستند. هر كس
 شده لیتشك طرفیو ب مستقل صالح دادگاه كیدر  یو علن
 اتهامات تیحقان درباره دادگاه بشود و آن یدگیرس قانون طبق
او در مورد  و الزمات حقوق به راجع ا اختالفاتیاو  هیعل یجزائ
 د.یبنما میاتخاذ تصم یمدن

 یاز دادرس یا قسمتی در تمام جلسات بودن یسر به میتصم 
در  یمل تیا امنی یعموم ا نظمی حسنه اخالق جهات به خواه

 یزندگ مصلحت كه یدر صورت و خواه كیاتدموكر  جامعه كی
از  كه یدر موارد اقتضاء كند و خواه یدعو اصحاب یخصوص

 مصالح مضر به جلسات بودن یعلن خاص اتیفیك لحاظ
دارد،  بداند امكان الزم دادگاه كه یباشد تا حد یدادگستر

خواهد بود مگر  یعلن یا مدنی یفریصادر در امور ك حكم كنیل
 یا دادرسید یاقتضاء نما یگریصغار طور د مصلحت آنكه

 باشد. اطفال تیا والی یزناشوئ اختالفات به مربوط
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 گناهیدارد ب باشد حق شده متهم یجرم ارتكاب به . هر كس٢ 
 محرز بشود. قانون او بر طبق مقصر بودن كه نیشود تا ا فرض

 الاقل كامل یبشود با تساو یجرم ارتكاب به متهم . هر كس٣ 
 :را خواهد داشت لیذ ینهایتضم حق

 او بفهمد از نوع كه یزبان به لیتفص و به وقت ـ در اسرع الف 
 شود. شود مطلعیم داده او نسبت به كه یاتهام و علل

با  خود و ارتباط دفاع هیته یبرا یكاف التیو تسه ـ وقت ب 
 باشد. خود داشته منتخب لیوك

 بشود. او قضاوت درباره رموجهیر غیتأخ ـ بدون ج 
 منتخب لیوك لهیوس ا بهیحاضر بشود و شخصاً  دـ در محاكمه 

 باشد حق نداشته لیوك كه یكند و در صورت خود از خود دفاع
 مصالح كه یو در مواردشود  داده او اطالع به لیوك داشتن

ً برا دادگاه د از طرفیاقتضاء نما یدادگستر  یلیاو وك یرأسا
 الوكالهحق عجز او از پرداخت در صورت بشود كه نییتع
 .نخواهد داشت یانهیهز 

ا یبكند  دهند سئواالتیم او شهادت هیعل كه یـ از شهوده 
 او شهادت له كه ید و شهودبشو یاز آنها سئواالت بخواهد كه

او احضار و از آنها  هیشهود عل طیشرا دهند با همانیم
 بشود. سئواالت

ا یفهمد و یشود نمیم تكلم در دادگاه را كه یوـ اگر زبان 
 كند. او كمك مجاناً به مترجم كیكند  تكلم آن تواند بهینم
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 بودن مجرم ا بهیدهد و  خود شهادت هیعل ـز مجبور نشود كه 
 د.ینما اعتراف

 جزا هنوز بالغ قانون از لحاظ كه یجوانان یدادرس نی. آئ٤ 
 اعاده و مصلحت سن تیرعا باشد كه ینحو د بهیستند باین

 د.یرا بنما آنان تیثیح
 اعالم دارد كه بشود حق اعالم یجرم مرتكب . هركس٥ 

 طبق یتریعال دادگاه كی لهیوس او به تیو محكوم تیممجر 
 بشود. واقع یدگیمورد رس قانون

ً فسخ یكس یجزائ تیمحكوم یقطع حكم . هرگاه٦   بعدا
بر  دال شده داً كشفیجد كه یا امری امر حادث كیا یبشود 
رد یقرار گمورد عفو  جهیباشد و بالنت ییقضا اشتباه كی وقوع

 شده مجازات متحمل تیمحكوم نیا جهیدر نت كه یشخص
بشود  جبران قانون او طبق خسارت كه خواهد داشت استحقاق

 مكتوم قتیحق موقع افشاء به عدم شود كه ثابت كه نیمگر ا
 .است خود او بوده به ا جزاً منتسبیكال 

 به آن اتهام علت به كه یجرم یبرا توانیرا نم كس چی. ه٧ 
هر  یفریك یدادرس نیآئ قانون صادر طبق یقطع حكم موجب
ً مورد تعق است شده ا تبرئهی محكوم یكشور و  بیمجددا

 قرار داد. مجازات
 ١٥ ماده 
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 ارتكاب در موقع كه یفعل ا تركی فعل علت به كس چی. ه١ 
شود ینم محكوم نبوده جرم یالمللنیا بی یمل نیقوان بر طبق
 جرم ارتكاب در زمان دتر از آنچهیشد یمجازات چیه نیو همچن

 جرم از ارتكاب پس نخواهد شد هرگاه نییتع بوده اعمال قابل
 از آن مقرر دارد مرتكب آن یبرا یترفیخف مجازات قانون

 خواهد نمود. استفاده
 كردن و محكوم یبا دادرس ماده نیا از مقررات كی چیه. ٢ 

 ارتكاب در زمان كه یفعل ا تركی فعل علت به كه یهر شخص
 ملتها مجرم در جامعه شده شناخته حقوق یكل اصول بر طبق

 .نخواهد داشت منافات بوده
 ١٦ ماده 
جا  او همه یوقحق تیشخص كه نیا دارد به حق هر كس 

 شود. شناخته
 ١٧ ماده 
ا ی و اقامتگاه و خانواده یخصوص ید در زندگینبا كس چی. ه١ 

 ا خالفیمجوز)  (بدون خودسرانه مورد مداخالت مكاتبات
د مورد یاو نبا تیثیو ح شرافت نیرد و همچنیقرار گ قانون

 شود. واقع یرقانونیغ تعرض
ها ا تعرضی مداخالت گونه نیا دارد در مقابل حق . هر كس٢ 

 برخوردار گردد. قانون تیاز حما
 ١٨ ماده 
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 حق نیدارد. ا و مذهب فكر و وجدان یآزاد حق . هر كس١ 
 به ا معتقداتی مذهب كی ا قبولی ـ داشتن یآزاد شامل

خود،  ا معتقداتی ابراز مذهب یآزاد نیخود، همچن انتخاب
ا در خفا در ی یبطور علن خواه ا جماعتی یبطور فرد خواه

 باشد.یم یمذهب ماتیو تعل و اعمال آداب یو اجرا عبادات
او در  یآزاد به شود كه واقع ید مورد اكراهینبا كس چی. ه٢ 

 خودش انتخاب به ا معتقداتی مذهب كی ا قبولی داشتن
 واردآورد. لطمه

 تابع توانیرا نم ا معتقداتی ابراز مذهب ی. آزاد٣ 
ً به نمود مگر آنچه ییتهایمحدود  قانون موجب منحصرا

ا ی ، سالمت، نظمتیاز امن تیحما یو برا شده ینیبشیپ
 ضرورت گرانید یاساس یهایو آزاد ا حقوقی یعموم اخالق
 باشد. داشته

 نیوالد یآزاد شوند كهیمتعهد م ثاقیم نیا طرف ی. دولتها٤ 
 آموزش نیرا در تأم كودكان یقانون مورد سرپرستان و برحسب

 محترم خودشان معتقدات مطابق كودكان یو اخالق یمذهب
 بشمارند.

 ١٩ ماده 
 مورد مزاحمت دشیعقا مناسبت به توانیرا نم كس چی. ه١ 

 قرار داد. و اخافه



 ۱۳۹۹ بهمن||  ومس شمارهشیپ| | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

١١٠ 
 

 تفحص یآزاد شامل حق نیدارد. ا انیب یآزاد حق . هر كس٢ 
 به توجه بدون لیو افكار از هر قب اطالعات و اشاعه لیو تحص

 صورت ا بهی ا چاپی نوشته صورت ا بهیشفاهاً  خواه سر حدات
 باشد.یخود م گر بانتخابید لهیا بهر وسی یهنر

و  حقوق مستلزم ماده نیا ٢در بند مذكور  حقوق . اعمال٣ 
 تابع است و لذا ممكن است خاص یها تیمسئول
 یو برا شده حیتصر  در قانون بشود كه ینیمع یتهایمحدود
 باشد: داشته ضرورت لیامور ذ

 .گرانید تیثیبا ح حقوق ـ احترام الف 
 ا اخالقی متا سالی یعموم ا نظمی یمل تیامن ـ حفظ ب 

 .یعموم
 ٢٠ ماده 
 .است ممنوع قانون موجب به جنگ یبرا غیتبل . هر گونه١ 
ا ی یا نژادی ی(تنفر) مل نهیك ) بهبی(ترغ دعوت . هر گونه٢ 

 زور باشد به ا اعمالی ا مخاصمهی ضیتبع محرك كه یمذهب
 .است ممنوع قانون موجب

 ٢١ ماده 
شود یم شناخته تیرسم ز بهیآممسالمت مجامع لیتشك حق 

تواند باشد جز ینم یتیمحدود گونه چیه تابع حق نیا اعمال
 به كیدمكرات جامعه كیو در  مقرر شده قانون بر طبق آنچه

 یا برای یعموم ا نظمی یعموم یمنیا ای یمل تیامن مصلحت
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 گرانید یهایو آزاد ا حقوقی یعموم اخالقا ی از سالمت تیحما
 باشد. داشته ضرورت

 ٢٢ ماده 
 حق را دارد از جمله گرانیبا د آزادانه اجتماع حق . هر كس١ 

 یبرا آن به ) و الحاقیصنف یهاهیكا (اتحادیسند لیتشك
 خود. از منافع تیحما

تواند باشد ینم یتیدودمح گونه چیه تابع حق نیا . اعمال٢ 
 جامعه كیو در  دهیمقرر گرد قانون موجب به كه مگر آنچه

 ـ نظم یعموم یمنیا ای یمل یتیامن مصلحت به كیدموكرات
و  ا حقوقی یعموم ا اخالقی از سالمت تیحما یا برای یعموم

 از آن مانع ماده نیباشد. ا داشته ضرورت گرانید یهایآزاد
 نیا در اعمال سیو پل مسلح یروهاین یاعضا نخواهد شد كه

 بشوند. یقانون یتهایمحدود تابع حق
 ونیكنوانس طرف یدولتها ماده نیا از مقررات كی چی. ه٣ 

 ییكایسند یآزاد به كار مربوط یالمللنیب سازمان ١٩٤٨ مورخ
) را مجاز شدن متشكل (حق ییكایسند از حق تیو حما

 نیقوان یاجرا ا با نحوهی یر قانونگذاریبا اتخاذ تداب دارد كهینم
 وارد آورند. لطمه ونیكنوانس مقرر در آن ینهایتضم به
 ٢٣ ماده 



 ۱۳۹۹ بهمن||  ومس شمارهشیپ| | گاهنامه اقلیت و حاشیه 

١١٢ 
 

و  است جامعه یو اساس یعیطب  )٧عنصر( . خانواده١ 
 را دارد. و حكومت جامعه تیحما استحقاق

 كه یاز زمان و مردان زنان یبرا خانواده لیو تشك نكاح . حق٢ 
 شود.یم شناخته تیرسم رسند بهیم ازدواج سن به
منعقد  آن نیطرف و كامل آزادانه تیرضا بدون ینكاح چی. ه٣ 

 شود.ینم
 یمنظور تساو به یر مقتضیتداب ثاقیم نیا طرف ی. دولتها٤ 

 تیزوج در مدت در مورد ازدواج نیزوج یتهایمسئول و حقوق
 انحالل اتخاذ خواهند كرد. در صورت  آن انحالل و هنگام

 به از اطفال الزم تیحما نیتأم یبرا ییهاینیبشیپ ازدواج
 خواهند آورد. عمل

 ٢٤ ماده 
ـ  نژاد ـ رنگ ثیاز ح ضیتبع گونه چیه بدون ی. هر كودك١ 

 ـ مكنت یا اجتماعی یو منشأ مل ـ اصل ـ مذهب ـ زبان جنس
ر یصغ وضع یاقتضا به كه یتیر حمایـ دارد از تداب ا نسبی

 د بهیكشور او با و حكومت او و جامعه خانوادة از طرف بودنش
 د برخوردار گردد.یآ عمل

برسد و  ثبت به از والدت پس د بالفاصلهیبا ی. هر كودك٢ 
 بشود. ینام یدارا

 را دارد. یتیتابع لیتحص حق ی. هر كودك٣ 
 ٢٥ ماده 
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 بدون خواهد داشت و امكان حق )٨( عضو اجتماع هر انسان 
 و بدون ٢ مذكور در ماده ضاتیاز تبع كی چی) ه(در نظر گرفتن

 :رمعقولیغ تیمحدود
 یندگانینما ا بواسطهی لمباشرهبا یامور عموم ـ در اداره الف 

 د.ینما شوند شركت آزاد انتخاب كه
 یآراء عموم به صحت یاز رو كه یادوار ـ در انتخابات ب 

 اراده آزادانه انیب كننده نیشود و تضم انجام یو مخف یمساو
 بشود. بدهد و انتخاب یباشد رأ كنندگان انتخاب

 یعموم مشاغل بتواند به یكل طیشرا طبق یتساو ـ با حق ج 
 شود. كشور خود نائل

 ٢٦ ماده 
 هستند و بدون یمتساو قانون در مقابل اشخاص هی. كل١ 

 را دارند. قانون هیبالسو تیحما استحقاق ضیتبع گونهچیه
 هیكل یو برا را منع یضیتبع د هر گونهیبا قانون لحاظ نیاز ا 

 ضیتبع هر نوع هیعل یمؤثر و متساو تیحما اشخاص
ً از ح د یعقا ـ مذهب ـ زبان ـ جنس نژاد ـ رنگ ثیخصوصا

ـ  ـ مكنت یا اجتماعی یو منشأ مل گر ـ اصلید دیو عقا یاسیس
  بكند. نیگر تضمید تیا هر وضعیـ  نسب

 ٢٧ ماده 
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وجود  یا زبانی ی، مذهبینژاد یت هایكه اقل ییدر كشورها 
ل ید از حق تشكیت ها را نباین اقلیدارند، افراد متعلق به ا

از فرهنگ و ابراز  یگروه خود، بهره مند یر اعضایاجتماع با سا
 و كاربرد زبان خودشان محروم نمود. ینیض دیو انجام فرا

❊❊❊ 

 چهارم بخش 
 
 ٢٨ ماده 
 تهیكم ثاقیم نیدر ا پس نیاز ا بشر (كه حقوق تهیكم كی. ١ 

از  مركب تهیكم نیشود. ایم سیخواهد شد) تأس دهینام
 باشد:یم لیذ بشرح خدمات یو متصد عضو است جدهیه
 نیا طرف یكشورها خواهد بود از اتباع مركب تهیـ كم الف 
 بوده یاخالق یعال مكارم یدارا یهاتید از شخصیبا كه ثاقیم

) باشد. شده بشر محرز (شناخته حقوق نهیدر زم تشانیو صالح
 یدر امور قضائ واجد تجربه اشخاص یبعض شركت د بودنیمف

 خواهد شد. واقع مورد توجه تهیكم نیا یدر كارها
 تیصالح هستند و برحسب یانتخاب تهیكم یـ اعضا ب 

 خواهند نمود. خدمت )٩(خودشان یشخص
 ٢٩ ماده 
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 طیواجد شرا اشخاص از فهرست یمخف یبا رأ تهیكم یاعضا. ١ 
 طرف یكشورها لهیوس منظور به نیا به كه ٢٨ مذكور در ماده

 شوند.یم اند انتخابنامزد شده ثاقیم نیا
از دو نفر نامزد  شیتواند بینم ثاقیم نیا . هر كشور طرف٢ 

 كند.
 .مجاز است شخص كی ید نامزدی. تجد٣ 
 ٣٠ ماده 
 االجرا شدناز الزم پس ماه رتر از ششید انتخابات نی. اول١ 
 نخواهد شد. انجام ثاقیم نیا
 خیاز تار  شیپ چهار ماه هر بار حداقل تهیكم انتخابات ی. برا٢ 

 یخال محل اشغال یبرا كه یانتخابات یاستثنا ـ به آن انجام
متحد از  ملل سازمان ركلید ـ دبیآیم بعمل ٣٤  ماده طبق

ً دعوت ثاقیم نیا طرف یكشورها  خواهد نمود كه كتبا
 یمعرف ماه سه ظرف تهیكم تیعضو یخود را برا ینامزدها

 كنند.
الفباء  حروف بیترت به یمتحد فهرستملل سازمان ركلی. دب٣ 

 شوند با ذكر نامینامزد م بیترت نیا به كه یاشخاص هیاز كل
 كیو آنرا حداكثر  هیاند تهكرده یرا معرف آنان كه ییكشورها

 ارسال ثاقیم نیا طرف یكشورها به انتخابات خیاز تار  قبل ماه
 .خواهد داشت
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 ركلیدب دعوت به كه یادر جلسه تهیكم یاعضا . انتخاب٤ 
در مركز  ثاقیم نیا طرف یكشورها متحد از ملل سازمان
 شود. نصابیم خواهد شد انجام لیمتحد تشكملل سازمان

و  است ثاقیم نیا طرف یكشورها دو سوم جلسه نیا
 را به یتعداد رأ نیشتر یب خواهند بود كه ینامزدهائ نیمنتخب
حاضر  یكشورها ندگانیآراء نما تام تیو حائز اكثر  آورده دست

 باشند. دهنده یو رأ
 ٣١ ماده 
 عضو داشته یاز هر كشور تبعه كیاز  شیتواند بینم تهی. كم١ 

 باشد.
 عادالنة ماتیتقس تیرعا تهیكم یاعضا . در انتخاب٢ 

تمدنها و  مختلف اشكال ندگانینما و شركت ییایجغراف
 هد شد.خوا یحقوق عمده ی)ها(نظام ستمیس
 ٣٢ ماده 
شوند و در یم انتخاب سال ٤ مدت یبرا تهیكم ی. اعضا١ 

مجاز خواهد  آنان د انتخابیمجدداً نامزد شوند تجد كه یصورت
 نیدر اول از اعضاء منتخب تن ٩ تیعضو مدت كنیبود ل

 تن ٩ نیا شود نامیم یمقتض دو سال انیدر پا انتخابات
 سیرئ توسط قرعه لهیوس به انتخابات نیاز اول پس بالفاصله

 شود.یم نیمع ٣٠ ماده ٤مذكور در بند  جلسه
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 بخش نیا یمواد قبل طبق انتخابات یتصد دوره ی. در انقضا٢ 
  خواهد آمد. بعمل ثاقیم
 ٣٣ ماده 
اعضاء ر یآراء سا نظر مورد اتفاق ، بهتهیعضو كم كی . هرگاه١ 

 قطع موقت بتیجز غ یهر علت خود را به خدمات انجام تهیكم
 متحد را مطلعملل سازمان ركلی، دبتهیكم سیباشد رئ نموده

 كند.یم اعالم یعضو مزبور را بالمتصد یو او كرس
 تهیكم سی، رئتهیعضو كم كی یا استعفای فوت . در صورت٢ 

ً دب را از  یكرس و او آن متحد را مطلع ملل سازمان ركلیفورا
شود یم اثر داده بیاستعفاء ترت به كه یخیا تار ی فوت خیتار 

 كند.یم اعالم یبالمتصد
 ٣٤ ماده 
 اعالم ٣٣ ماده بر طبق یكرس كی بودن یبالمتصد . هر گاه١ 

گردد  د انتخابیبا نشیجانش كه یعضو یتصد شود و دوره
نشود،  یمنقض بودن یبالمتصد اعالم خیاز تار  ششماه ظرف

 نیا طرف یاز كشورها كیهر  متحد بهملل سازمان ركلیدب
 دو ماه مدت توانند ظرفیم خواهند نمود كه اعالم ثاقیم

 یبالمتصد یكرس اشغال ٢٩ مادة خود را بر طبق ینامزدها
 كنند. یمعرف
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الفباء  حروف بیترت به یمتحد فهرستملل سازمان ركلی. دب٢ 
 شوند با ذكر نامینامزد م بیترت نیا به كه یاشخاص هیاز كل

 كیو آنرا حداكثر  هیاند تهكرده یرا معرف آنان كه یكشورهائ
 ارسال ثاقیم نیا طرف یكشورها به انتخابات خیاز تار  قبل ماه

 .خواهد داشت
 ركلیدب دعوت به كه یادر جلسه تهیكم یاعضا . انتخاب٤ 

در مركز  ثاقیم نیا طرف یمتحد از كشورهاملل سازمان
 شود. نصابیم خواهد شد انجام لیمتحد تشكملل سازمان

و  است ثاقیم نیا طرف یكشورها دو سوم جلسه نیا
 را به یتعداد رأ نیشتر یب خواهند بود كه یینامزدها نیمنتخب
حاضر  یكشورها ندگانیآراء نما تام تیو حائز اكثر  آورده دست

 باشند. دهنده یو رأ
 ٣٥ ماده 
متحد ملل سازمان یعموم مجمع بیبا تصو تهیكم یاعضا 

 خدمات تیاهم به با توجه یعموم مجمع كه یطیشرا طبق
 افتیدر  یمتحد مقرر ملل سازمان منابعد از ینما نییتع تهیكم

 .خواهند داشت
 ٣٦ ماده 
مورد  یماد و وسائل متحد كارمندانملل سازمان ركلیدب 

 ثاقیم نیا موجب به تهیكم كه یفیمؤثر وظا یاجرا یبرا اجیاحت
 .خواهد گذاشت تهیار كمیدارد در اخت عهده به
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 ٣٧ ماده 
 لیتشك یرا برا تهیكم یمتحد اعضا ملل سازمان ركلی. دب١ 

 كند.یم متحد دعوت ملل در مركز سازمان جلسه نینخست
 نامة نیدر آئ كه یدر اوقات تهیكم جلسه نیاز نخست . پس٢ 

 خواهد داد. جلسه لیشود تشكیم ینیبشیپ آن یداخل
ً در مركز سازمان تهی. كم٣  ا در دفتر یتحد مملل معموال

 خواهد داد. جلسه لیمتحد در ژنو تشك ملل سازمان
 ٣٨ ماده 
 خود در جلسه فیوظا یاز تصد شید پیبا تهیهر عضو كم 

 خود را با كمال فیوظا تعهد كند كه یرسم فاتیتشر  یط یعلن
 فاء خواهد كرد.یا وجدان كمال یو از رو یطرفیب
 ٣٩ ماده 
 انتخاب دو سال مدت یخود را برا سهیرئ أتیه تهی. كم١ 

 مجدد هستند. انتخاب قابل سهیرئ أتیه یخواهد كرد. اعضا
 نامه نیكند. آئیم میرا خود تنظ شیداخل نامه نیآئ تهی. كم٢ 

 خواهد بود: لیذ بر مقررات مشتمل مزبور از جمله
 .عضو است ر دوازدهحضو جلسات تیرسم ـ حد نصاب الف 
حاضر اتخاذ   آراء اعضاء تیبا اكثر  تهیكم ماتیـ تصم ب 
 گردد.یم
 ٤٠ ماده 
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 یریتداب شوند دربارهیمتعهد م ثاقیم نیا طرف ی. كشورها١ 
 نیدر ا شده شناخته حقوق ر بهیتداب اند و آناتخاذ كرده كه
 در تمتع حاصل یشرفتهایپ دهد و دربارةیاثر م بیترت ثاقیم

 بدارند. میتقد ییگزارشها حقوق نیاز ا
 یبرا ثاقیم نیا االجراء شدنالزم خیاز تار  كسالی ـ ظرف الف 

 كشور. آن به در امور مربوط ثاقیم هر كشور طرف
 د.یبنما یدرخواست نیچن تهیكم كه هر موقع از آن ـ پس ب 
متحد  ملل سازمان ركلیدب به د خطابیگزارشها با هی. كل٢ 

خواهد كرد.  ارجاع تهیكم به یدگیرس یباشد و او آنها را برا
 باشد كه یو مشكالت از عوامل یالمورد حاكد حسبیگزارشها با

 ر دارند.یتأث ثاقیم نیا مقررات یدر اجرا
با  از مشورت تواند پسیمتحد م ملل سازمان ركلی. دب٣ 

 است ممكن از گزارشها را كه ییقسمتها ، رونوشتتهیكم
باشد  یتخصص مؤسسات تیصالح امور مشمول به مربوط

 دارد. ارسال مؤسسات آن یبرا
را  ثاقیم نیا طرف یاز كشورها واصل یگزارشها تهی. كم٤ 

 مالحظات هرگونه نیخود و همچن یكند و گزارشهایم یبررس
 ارسال ثاقیم نیا طرف یكشورها بداند به یمقتض كه یكل

 مةیرا بضم مالحظات نیتواند ایز مین تهی. كمخواهد داشت
 یشورا به ثاقیم نیا طرف یاز كشورها واصل یگزارشها
 بدارد. میتقد یو اجتماع یاقتصاد
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هر  درباره یاتینظر  توانندیم ثاقیم نیا طرف ی. كشورها٥ 
 باشد به اظهار شده ماده نیا ٤بند  بر طبق كه یمالحظات گونه

 دارند. ارسال تهیكم
 ٤١ ماده 
هر  ماده نیا موجب تواند بهیم ثاقیم نیا . هر كشور طرف١ 

 یدگیو رس افتیدر  یرا برا تهیكم تیصالح بدارد كه اعالم موقع
كشور  كه ثاقیم هر كشور طرف یدائر بر ادعا یهاهیاطالع به
 انجام ثاقیم نیا خود را طبق تعهدات ثاقیم گر طرفید

 فقط ماده نیا موجب شناسد. بهیم تیدهد برسمینم
 توسط خواهد بود كه یدگیو رس افتیدر  قابل ییهاهیاطالع

 را نسبت تهیكم تیصالح ییشناسا كه ثاقیم كشور طرف كی
 به مربوط هیاطالع چیبشود. ه میباشد تقد كرده خود اعالم به
 باشد قابل نكرده یاعالم نیچن كه ثاقیم نیا كشور طرف كی

 نیا موجب به كه ییهاهیاطالع به نخواهد بود. نسبت رشیپذ
 شد: خواهد اقدام لیذ بیترت شود بهیم افتیدر  ماده

گر یكشور د دهد كه صیتشخ ثاقیم كشور طرف كیـ اگر  الف 
تواند یدهد میاثر نم بیترت ثاقیم نیا مقررات به ثاقیم طرف
 موضوع را به ثاقیم كشور طرف آن توجه یكتب هیاطالع لهیبوس

كشور  هیاطالع از وصول پس ماه سه مدت كند. در ظرف جلب
 گر دائر بهید یاظهار كتب ا هر گونهی حیتوض آن كنندة افتیدر 
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خواهد  هیاطالع ار كشور فرستندةیدر اخت موضوع كردن روشن
 كهیو تا جائ االمكانیمزبور حت و اظهارات حاتیگذارد. توض

 خواهد بود در خصوص یاطالعات یحاو باشد از جمله یمقتض
 یبرا كه كشور و آنچه آن یداخل نیقوان طبق یقواعد دادرس

 نیدر ا ا آنچهی است یدگیرس انیا در جر ی آمده بعمل آن عالج
 .است یبعد استفاده مورد قابل

كشور  به هیاطالع نیاول از وصول پس ششماه ـ اگر در ظرف ب 
 صلهیف مربوط هر دو طرف تیبا رضا موضوع كننده افتیدر 

 یاهیاخطار  با ارسال خواهد داشت حق نیاز طرف كیابد هر ین
 د.ینما ارجاع تهیكم را به موضوع مقابل طرف و به تهیكم به
بنابر  نكهیاز احراز ا پس فقط مرجوعه موضوع به تهیـ كم ج 

 طبق تیشكا طرق ةیكل المللنیب حقوق هیعل متفق اصول
 است شده یو ط مورد استناد واقع در موضوع یداخل نیقوان

 كه یدر موارد قاعده نیكند. ایم یدگیرس مرجوعه موضوع به
 یباشد مجر یطوالن رمعقولینحو غ به تیشكا طرق یط

 نخواهد بود.
 نیا موجب به واصل یهاهیباطالع یدگیرس در موقع تهید ـ كم 

 خواهد داد. لیتشك یسر جلسات ماده
 دوستانه منظور حل به تهی" كم"ج شق مقررات تیـ با رعا ه 

 یهایبشر و آزاد حقوق به احترام براساس مورد اختالف موضوع
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خود را در  لهیجم یمساع ثاقیم نیدر ا شده شناخته یاساس
 خواهد گذارد. ثاقیم طرف نفعیذ یار كشورهایاخت

 یتواند از كشورهایبخود م امور مرجوعه هیدر كل تهیكمو ـ  
 اطالعات " هر گونه"ب شق موضوع اختالف ) طرفنفعی(ذ

 را بخواهد. هیقض به مربوط
خواهند  " حق"ب شق موضوع ثاقیم طرف نفعیذ یز ـ كشورها 

 داشته ندهینما تهیدر كم هیقض به یدگیرس هنگام داشت
 از دو شق كیا بهر یا كتباً یخود را شفاهاً  باشند و مالحظات

 اظهار بدارند.
 هیاخطار  افتیدر  خیاز تار  پس ماه ١٢ د در مدتیبا تهیـ كم ح 

 بدهد: " گزارش"ب شق موضوع
 تهیباشد كم شده " حاصل"ه شق مقررات طبق یحل ) اگر راه١( 

حصر  حاصله حل ا و راهیمختصر قضا شرح خود را به گزارش
 خواهد كرد.

باشد  نشده " حاصل"ه شق مقررات طبق یحل ) اگر راه٢( 
ا اكتفا خواهد كرد. یمختصر قضا شرح خود به در گزارش تهیكم

 كه یشفاه مالحظات مجلس و صورت یكتب مالحظات متن
 گزارش مهیاند ضمكردهاظهار  ثاقیم طرف نفعیذ یكشورها

 نفعیذ یكشورها به یگزارش یهر موضوع یخواهد بود. برا
 خواهد شد. ابالغ ثاقیم طرف
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 ده االجراء خواهد شد كهالزم یموقع ماده نیا . مقررات٢ 
 در بند اول شده ینیب شیپ یهاهیاعالم ثاقیم نیا كشور طرف

 كشور طرف مذكور توسط یهاهی. اعالمباشند را داده ماده نیا
شود و او یم عیمتحد تود ملل سازمان ركلینزد دب ثاقیم

خواهد  ارسال ثاقیم طرف یر كشورهایسا یرا برا آن رونوشت
 ةیاخطار  لهیوس به هر موقع است ممكن هی. اعالمداشت
هر  یدگیرس استرداد به نیمسترد گردد. ا ركلیدب به خطاب
 ارسال ماده نیا موجب قبال به هیاطالع كی موضوع مسئله

 كند.یوارد نم یباشد خلل شده
 هیاسترداد اعالم هیاخطار  او وصول پس یگرید ةیاطالع چیه 

 طرف نفعیكشور ذ نكهیشود مگر اینم رفتهیپذ ركلیدب به
 باشد. داده یدیجد هیاعالم ثاقیم
 ٤٢ ادهم 
 تیبا رضا ٤١ ماده طبق تهیكم به مرجوعه ـ اگر مسئله . الف١ 

تواند با یم تهینشود كم حل ثاقیم طرف نفعیذ یكشورها
 ونیسیكم كی ثاقیم طرف نفعیذ یكشورها یقبل موافقت

 دهینام ونیسیكم پس نیاز ا بدهد (كه لیتشك سازش خاص
 دوستانه حل راه كی به لیمنظور ن به ونیسیشود). كمیم

خود را در  لهیجم یمساع ثاقیم نیا احترام براساس مسئله
 گذارد.یم ثاقیم طرف نفعیذ یار كشورهایاخت



یاسیو س یمدن حقوق یالمللنیب ثاقیم  

 
١٢٥ 

 

 یكشورها با توافق كه عضو است از پنج مركب ونیسیـ كم ب 
 طرف نفعیذ یشوند. اگر كشورهایم نییتع ثاقیم طرف نفعیذ
 در مدت ونیسیاز اعضاء كم یا بعضی تمام بیترك درباره ثاقیم

 درباره كه ونیسیاز اعضاء كم عده نرسند آن توافق به ماه سه
 به یمخف یبا رأ تهیاعضاء كم نیاز ب است نشده آنها توافق

 شوند.یم انتخاب تهیاعضاء كم دو ثلث تیاكثر 
 یشخص تیصالح برحسب ونیسیضاء كم. اع٢ 

 د از اتباعیكنند. آنها نبایم فهیوظ انجام  )١٠(خودشان
 طرف كه یكشور ا از اتباعی بوده ثاقیم طرف نفعیذ یكشورها

 هیاعالم كه ثاقیم نیا كشور طرف ا از اتباعی ستین ثاقیم نیا
 باشد.را نداده ٤١ مذكور در ماده

خود را  یداخل نامه نیو آئ خود را انتخاب سیرئ ونیسیكم .٣ 
 كند.یم بیتصو

ا یمتحد  ملل معموالً در مركز سازمان ونیسیكم . جلسات٤ 
خواهد شد معهذا  لیمتحد در ژنو تشكملل در دفتر سازمان

 ملل سازمان ركلیدب با مشورت است مزبور ممكن جلسات
 یگرید مناسب در محل ثاقیم طرف نفعیذ یمتحد و كشورها

 شود. لیتشك
 یدفتر خدمات ٣٦ در ماده شده ینیبشیپ رخانهی. دب٥ 

 دهد.یم را انجام ماده نیا موجب به متشكل یونهایسیكم
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ار یكند در اختیم یدگیو رس افتیدر  تهیكم كه ی. اطالعات٦ 
 یتواند از كشورهایم ونیسیشود و كمیم گذارده ونیسیكم
 یگرید مربوط یلیتكم اطالع هر گونه هیته ثاقیم طرف نفعیذ

 را بخواهد.
در  یول جهات عیاز جم مسئله از مطالعه پس ونیسی. كم٧ 

 آن امر به از ارجاع پس ماه دوازده حداكثر در مدت هر صورت
 یكشورها دارد و او آنرا بهیم میتقد تهیكم سیرئ به یگزارش

 د:ینمایم ابالغ ثاقیم طرف نفعیذ
 را به یدگیرس ماه دوازده نتواند در مدت ونیسیـ اگر كم الف 

 نكته نیمختصر ا انیب خود اكتفا به برساند در گزارش اتمام
 .است دهیكجا رس به مسئله یدگیرس كند كهیم
بشر  حقوق احترام براساس دوستانه حل هرا كی ـ هرگاه ب 

 ونیسیباشد كم شده حاصل ثاقیم نیدر ا شده بنحو شناخته
 آن به كه یحل ا و راهیذكر مختصر قضا خود به در گزارش

 كند.یاند اكتفا مدهیرس
باشد  نشده " حاصل"ب شق مفهوم به حل راه كی ـ هر گاه ج 

 یتیماه نكات هیكل خود را در خصوص یستنباط هاا ونیسیكم
 ثاقیم طرف نفعیذ یكشورها نیب مورد بحث مسئله به مربوط

 دوستانه حل امكانات خود را در خصوص اتینظر  نیو همچن
 كند.یم خود درج در گزارش هیقض
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 مجلس و صورت یكتب مالحظات یمحتو نیهمچن گزارش نیا 
 خواهد بود. ثاقیم طرف نفعیذ یكشورها یشفاه مالحظات

بشود  می" تقد"ج شق طبق ونیسیكم گزارش د ـ هر گاه 
 از وصول پس ماه سه در مدت ثاقیم طرف نفعیذ یكشورها
 گزارش مندرجات دارند كهیم اعالم تهیكم سیرئ به گزارش

 .ا نهیرند یپذیرا م ونیسیكم
 یخلل ٤١ ماده بر طبق تهیكم اراتیاخت به ماده نیا . مقررات٨ 

 كند.یوارد نم
 نیب یبطور تساو ونیسیكم یاعضا یهانهیهز  هی. كل٩ 

 ركلیدب كه یبرآورد براساس ثاقیم طرف نفعیذ یكشورها
 شود.یم میكند تقسیم هیمتحد ته ملل سازمان

 لزوم ار دارد در صورتیمتحد اخت ملل سازمان ركلی. دب١٠ 
 ثاقیم طرف نفعیذ یكشورها از آنكه اعضاء را قبل یهانهیهز 

 دارد. یكنند كارساز پرداخت ماده نیا ٩بند  طبق
 ٤٣ ماده 
 طبق كه سازش خاص یونهایسیكم یو ا عضا تهیكم یاعضا 

و  التیدارند از تسه حقشوند  نییتع است ممكن ٤٢ ماده
 مأمور سازمان كارشناسان مقرر درباره یهاتیو مصون ازاتیامت

و  ازاتیامت نامه مقاوله مربوط یمتحد مذكور در قسمتها ملل
 ند.ینما متحد استفاده ملل یتهایمصون
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 ٤٤ ماده 
 یهانامه نیآئ به نكهیا بدون ثاقیم نیا یاجرائ مقررات 

 دهنده لیاسناد تشك بشر طبق حقوق نهیمقرر در زم یدادرس
متحد و  ملل سازمان یهانامه و مقاوله آن موجب ا بهی

از  شود و مانعیم وارد سازد اعمال یخلل یتخصص مؤسسات
 طبق اختالف كی حل یبرا ثاقیم طرف یكشورها كه ستین آن

 آن به ملزم كه یا اختصاصی یعموم یالمللنیب یموافقتها
 بشوند. یگرید یدادرس یهانامه نیآئ به هستند متوسل

 ٤٥ ماده 
 یاقتصاد یشورا خود را توسط یكارها گزارش هر سال تهیكم 

 میمتحد تقد ملل سازمان یعموم مجمع به یو اجتماع
 دارد.یم

❊❊❊ 

 پنجم بخش 
 ٤٦ ماده 
 ر بشود كهیتفس ید بنحوینبا ثاقیم نیا از مقررات كیچیه 

 مؤسسات یهامتحد اساسنامه منشور ملل مقررات به
از  كیهر  به مربوط یتهایمسئول فیتعر  دائر به یتخصص

 به نسبت یتخصص متحد و مؤسسات ملل سازمان اركان
 .وارد آورد یالطمه ثاقیم نیا موضوع مسائل
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 ٤٧ ماده 
 ر بشود كهیتفس ید بنحوینبا ثاقیم نیا از مقررات كیچیه 

از  آنان و آزادانة كامل و استفادة تمتع به ملل هیكل یذات بحق
 وارد آورد. یالطمه خود شان یعیطب یو ثروتها منابع

❊❊❊ 

 ششم بخش 
 ٤٨ ماده 
متحد ملل هر كشور عضو سازمان یامضا یبرا ثاقیم نی. ا١ 
 ا هر كشور طرفی آن یتخصص از مؤسسات كیا عضو هر ی

هر  نیهمچن یدادگستر یالمللنیب وانید متعاهد اساسنامة
 كند كه متحد دعوت ملل سازمان یعموم مجمع كه یكشور
 .است بشود مفتوح ثاقیم نیا طرف

د نزد یبا بی. اسناد تصواست بیتصو به موكول ثاقیم نی. ا٢ 
 شود. عیمتحد تود ملل سازمان ركلیدب
مذكور در بند  یاز كشورها كیهر  الحاق یبرا ثاقیم نی. ا٣ 

 خواهد بود. مفتوح ماده نیا اول
 ملل سازمان ركلینزد دب سند الحاق عیتود لهیبوس . الحاق٤ 

 د.یآیم متحد بعمل
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 ثاقیم نیا را كه یكشورهائ هیمتحد كل ملل سازمان ركلیدب. ٥ 
هر سند  عیاند از تودشده ملحق آن ا بهیاند را امضاء كرده

 خواهد كرد. مطلع ا الحاقی بیتصو
 ٤٩ ماده 
سند  نیو پنجم یس عیتود خیاز تار  پس ماه سه ثاقیم نی. ا١ 

االجراء متحد الزم ملل سازمان ركلینزد دب ا الحاقی بیتصو
 شود.یم
و  یس عیاز تود را پس ثاقیم نیا كه یهر كشور . درباره٢ 

 ملحق آن ا بهیكند  بیتصو ا الحاقی بیسند تصو نیپنجم
ا ی بیسند تصو عیتود خیاز تار  پس ماه سه ثاقیم نیبشود ا
 ود.شیاالجراء مكشور الزم آن الحاق

 ٥٠ ماده 
 ا استثناء دربارةی تیمحدود گونهچیه بدون ثاقیم نیا مقرات 

) (فدرال متحده یكشورها دهندة لیتشك یواحدها ةیكل
 .خواهد داشت شمول

 ٥١ ماده 
شنهاد یرا پ ثاقیم نیا تواند اصالحیم ثاقیم . هر كشور طرف١ 

كند. در  عیمتحد تود ملل سازمان ركلیرا نزد دب آن كند و متن
 اصالح متحد هر طرح ملل سازمان ر كلیدب صورت نیا
دارد و از یم ارسال ثاقیم نیا طرف یكشورها را به یشنهادیپ

لند یا مایآ دارند كه او اعالم د بهینمایم آنها درخواست
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 یو اخذ رأ یمنظور بررس به ثاقیم طرف یاز كشورها یكنفرانس
 حداقل كهیگردد. در صورت لیتشك یشنهادیپ یطرحها درباره

 نیچن لیتشك موافق ثاقیم طرف یكشورها ثلث كی
 ملل سازمان یر لوایرا در ز  كنفرانس ركلیباشند دب یكنفرانس

 تیاكثر  مورد قبول كه یخواهد كرد. هر اصالح متحد دعوت
 یبشود برا واقع در كنفرانس دهندهیرأحاضر و  یكشورها

خواهد  میمتحد تقد ملل سازمان یعموم مجمع به بیتصو
 شد.

 مجمع بیتصو به شود كهیاالجرا مالزم یموقع . اصالحات٢ 
 یكشورها دو ثلث تیمتحد برسد و اكثر ملل سازمان یعموم
آنرا  خودشان یساسا قواعد قانون بر طبق ثاقیم نیا طرف
 باشند. كرده قبول

از  دسته آن یشود برایاالجراءمالزم اصالحات كه ی. موقع٣ 
آور خواهد اند الزامكرده را قبول آن كه ثاقیم طرف یكشورها
 ثاقیم نیا مقررات به كماكان ثاقیم طرف یر كشورهایبود سا

 خواهند بود. اند ملزمكرده قبولقبالً  كه آن اصالح و هر گونه
 ٥٢ ماده 
 ركلیدب ٤٨ ماده ٥مقرر در بند  یهاهینظر از اطالع قطع 

مذكور در  یكشورها هیكل ر را بهیز  متحد مراتبملل سازمان
 خواهد داد. اطالع ماده آن بند اول
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 عیتود و الحاق بیو اسناد تصو ثاقیم نیا یـ امضاها الف 
 ٤٨ ماده طبق شده

 خیو تار  ٤٩ ماده طبق ثاقیم نیا االجر اء شدنالزم خیـ تار  ب 
 .٥١ مادة طبق اصالحات االجراء شدنالزم

 ٥٣ ماده 
و  یـ روس ـ فرانسه یسیـ انگل ینیچ یمتنها كه ثاقیم نی. ا١ 

 سازمان یگانیدر با است یاعتبار مساو یدارا آن ییایاسپان
 خواهد شد. عیمتحد تودملل

را  ثاقیم نیا مصدق متحد رونوشتملل سازمان ركلی. دب٢ 
 .خواهد داشت ارسال ٤٥ مذكور در ماده یكشورها هیكل یبرا

 
 
 


