قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بینالملل بشر با
نگاهی به آرای امام خمینی

(س)

قدرت اهلل نوروزی

چکیده :امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی براي همه دول تهاس ت .اهمي ت
این مسأله ت ا نجااس ت ه مش روويت و مقتولي ت دول ته ا بس ی ی ب ه ن وج ی
حمایت از این حقوق دارد .در این مقاله زمينهها و مواجع تعامل این دو جظ ا حق و ی
مورد بررسی مقایسهاي رار م یگي رد ت ا مش شو ود او  :نی ا واجين ای رار در
حمایت از حقوق بشر از اسیاجداردهاي بينالمللی برخوردار است .ثاجيا نیا ب ر اس ا
مقررات حقوق بينالملل بشر ،دولت ایرار به روایت منشور ب ينالملل ی حق وق بش ر
ملز میبا د؟ این تحقيق مششو می ند ،با وجود زمينهه اي مش یر

بس يار ،ب از

مواجع جدّي بين این دو جظا حقو ی وجود دارد .بن ابراین از نجا ا ه دول ت ای رار
بدور يد و رط ميثاقهاي بينالمللی حقوق بشر را پذیرفیه و به لحاظ ماده  9اجور
مدجی ملز به روایت نجها ده است ،بای د راه اري پي دا رد ت ا جق اط ا یرا ،
تقویت و جقاط اخیالف اهش یابد .جیياۀ این تحقيق جشار میدهد «مامع تش شيو
مص لحت جظ ا » ه ب راي ح ل م وردي برخ ی مس ائل ب ا ابیک ار و فرم ار م ور
 7611/77/71اما خمينی تأسيس و در بازج ري اجور اساس ی در س ا  7611وت
اجوجی یافت ،میتواجد به ونوار یك ساز و ار اجور اساس ی ،ب ا وملک ردي پوی ا و
جونوريهاي هناارساز ،تا حدود زیادي به حل این مسأله مك ند.
کلیدواژهها :حقوق بشر ،اجور اساسی جمهوري اسالمیایرار ،حق وق ب ين المل ل
بشر ،منشور بينالمللی حقوق بشر ،حقوق اسال

مقدمه
بر اسا

بردا ت جستیا جدید از حقوق بشر ،اجسارها از این جهت ه اجساجند داراي حقو ی هسیند،

جه از این جهت ه هروجدِ دولیی خاص میبا ند ( .)Brown 2oo7: 506-521ای ن بردا ت ،جای اه
 .7د یراي حقوق ومومی ،مدر

داجش اه

e-mail: gnoroozi@yahoo.com

این مقاله در تاریخ  7697/71/71دریافت و در تاریخ  7697/75/52مورد تأیيد رار گرفت.
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حقوق بشر را در سطح جهاجی ارتقا داده و نر را به ی ك مس أله اساس ی و ه دف مه ب راي هم ه
دولتها تتدیل رده است .براي تحقق این هدف ،جظ ِ حقو ی بينالمللی به ونوار یکی از تعهدات
اصلی دولتها در نمده است .این روجد ه از تصویب اوالميه جهاجی حقوق بش ر نا از و ت ا نور
ميثاقهاي زیادي را به همراه دا یه ،تواجسیه است دولتها را بر متن اي ی ك اجم ای ب ينالملل ی ب ه
ایااد ساز و ارهاي مناسب راهتري جماید .این هناار جه براي تحک ي حا مي ت دول ته ا بلک ه،
براي نیر درت حا ميت و جحوه رفیار حا مار با مرد  ،بر متن اي اص و اجس اجی و اخال ی ب ه
وجود نمده است (تامو ات )51 :7611در این ارتتاط باید گفت ،حقوق پذیرفیه ده از سوي هم ار،
پاسخ ضروري و طتيعی بر تهدیدهاي جوین وليه ارزشهاي وا ي اجس اجی اس ت .همچن ين اوالمي ۀ
و

جهاجی حقوق بشر وا نش حدا لی براي پو ش دادر به ارزشهاي اجس اجی و فرهن یِ مش یر
تهدیدهاي خاص جستت به رامت بشر است و فرض می ود ه این حقوق در سطح جهار اوم ا
می ود

2003:124-125

 ))Donnellyبا این وجود ،باز سؤا ت میعددي ابل طرح است .براي مثا نی ا

دولتهایی ه به این اسناد پيوسیهاجد به خ اطر سياس ته اي داخل ی ی ا وض عيت خ اص فرهن ی
م ی تواجن د در م واردي حق وق بش ر را جادی ده ب يرج د؟ نی ا در وض عيت ن وجی ه حق وق بش ر
جهت گيري خاصی را بر ن وج ی اجرا و اوما حا ميت ،تحميل رده است ،فرد اجساجی ،رباجی
سياست دولتها می ود؟ التیه بر اسا

اصو جظریه وا عگرایی پاسخ ای ن س ؤا ت مثت ت اس ت.

تاربۀ دورار جنگ سرد و رابطه دولتهاي بزرگ و يوههاي مورد اس یفاد نجه ا پ س از جن گ
سرد ثابت رد ه حقوق بشر در موارد میعددي دسیاویز سياسی دولتها رار میگيرد .ای ن مقال ه
درصدد پاسش ویی به همۀ این سؤا ت جيست ،بلکه میخواهد ،با جي ج اهی به این گوجه موارد به
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

بررسی وتاه اهداف و جقاط ا یرا

و اخیالف این دو جظا حقو ی پرداخیه ت ا زمين هه ا و مواج ع

جظا حقو ی ایرار در تعامل با حقوق بينالملل بشر مورد ارزیابی رار گيرد.

)1اهداف
)1-1حقوق بینالملل بشر
تل از سا  7991شورهاي اربی از حقوق بشر به ونوار ی ك حرب ۀ سياس ی ولي ه بل و

رق

اسیفاده می ردجد ولی بعد از پایار جنگ سرد این حقوق به طور جدي پا به ورصه حيات گذا ت
و شورها را جستت به معاهدات بينالمللی میعهد ساخت .با این توصيف سطح اویت ار رارداده اي
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دجد تا نجها را روایت نند .در ایناا بود ه بحث جهاجی در حقوق بشر جيز

مقاله

بينالمللی جيز ارتقا یافت و به اود نمره تتدیل د .بنابراین شورهایی ه هنوز به ای ن رارداده ا
مطرح د و در نار دولتها ،هروجدار و جهادهاي مدجی به ميدار نمدجد و در ماامع بينالمللی و
نواجسيورهاي مشیلف از جمله نواجسيور اهره در س ا  ،7991نواجس يور پک ن در س ا 7992
و ...حضور یافیند و مرا ز مطالعاتی میعددي در جقاط مشیلف از جمل ه اروپ ا و خاورمياج ه تش کيل
د تا جستت به حقوق بشر به ونوار یك مسألۀ هم اجی جظارت نند .با این وصف و در زماجی ه
گفیه ده« ،جهاجی در پدید االب

و جاري زماجۀ ماست» (Corquoddale and fairbrothe 1999: 735-

 )736باید گفت ،هدف حقوق بينالملل بشر ،ایااد رایط ز ب راي زج دگی اجیم اوی در س طح
جهاجی است تا اجسارها بیواجند بهدور از خشوجت با همدی ر زجدگی مسالمت نميز دا یه با ند .در
مقدمۀ اوالميه جيز نمده است « ...اساسا حقوق اجسار را باید با اجراي اجور حمایت رد ت ا بش ر ب ه
ونوار نخرین والج به يا بر ض د لل و فش ار مات ور ج ردد»...پ س اهیم ا ب ه اج راي اجور،
وسيله اي ز و ضروري براي جلوگيري از توسل به يا براي رفع لل

ناخیه

ده است ( ریفيار

 )1-2قانون اساسی جمهوری اسالمیایران
این اجور بر متناي اسال

ه هدف خود را ماجند سایر ادیار الهی ،اسیقرار جظا ود و رفع تتعيض

و لل جستت به همۀ بشریت اوال می ند ،میخواهد تضمين نند رفع هر گوجه اس یتداد فک ري،
اجیماوی و اجحصار ا یصادي با د و براسا

این جهتگيري مدوی است ه زمينۀ مشار ت مرد

را در تما مراحلِ تصمي گيري سياسی و سرجو تساز براي همه افراد اجیمای فراه می ند .اینه ا
از جمله اصولی است ه در هر دو جظا حقو ی به نجها ا اره ردهاجد ،اما در برخی از موارد با ه
مشیر

و در مواردي ه میفاوت میبا ند؛ زیرا از یك طرف در اجور اساسی باید والوه بر الیزا

زمامدارار به روایت اصل حا ميت اجور ،بر برتري حقوق بشر تکيه و تأ

يد گ ردد (ها می :7611

 )711و از طرف دی ر باید تمامی واجين ایرار با موازین اس ال منطت ق با د .م ا در اینا ا ص رفا ب ه
برخ ی از ا یرا ات و اخیالف ات واجين و جای اه نزاديه اي ف ردي و جمع ی و بعض ی از
تعارضهاي وينی میپردازی .

قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بينالملل بشر با نگاهی به آرای امام خمينی

.)161 :7611

( س)
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 )2اشتراكات
 )2-1اشتراك در منشأ
در حکومتها ي مذهتی اجوج ذار اصلی و وا عی خداوجد است و همۀ مرد وليفه دارجد از واجين
الهی اطاوت نند .در ننين جظا هایی ،اطاوت از واجين الهی و مقررات مذهتی ارزش بسيار با یی
محسوب می ود ،به طوري ه ارزشه اي دی ر از جمل ه نزادي ،و دالت و براب ري در ص ورتی
اویتار دارجد ه یا محدود به این واجين بوده یا از نر جشأت گرفیه با ند ( اتوزی ار  )51 :7611اص ل
دو اجور اساسی جلوه بارزي از این جوی تفکر است .در این اصل جمهوري اسالمیای رار ب ر پای ۀ
ایمار به خدا و اخیصاص حا ميت و اجوج ذاري به او اسیوار گشیه است .اصل پنااه و ش جيز با
تأ يد بر تعلق حا ميت مطلق به خدا بر این ایده اصرار ورزیده است و در اصل نهار براي اجراي
این وقيده مقرر ده است « :ليه واجين و مقررات مدجی ،جزایی ،مالی ،ا یصادي ،اداري ،فرهن ی،
جظامی ،سياسی و اير اینها باید بر اسا
اصو و واجين و مقررات دی ر حا

موازین اسالمیبا د .ای ن اص ل ب ر اط الق ی ا وم و هم ۀ
است »...با توجه به این اصو جتاید واجين ایرار با منشأ ومد

خود ه حقوق اسال است در تعارض با د .نجچه در ایناا باید رو ن ود اینک ه حق وق اس ال
متینی بر نهار منتع است .وقل ندمی در نار رنر ،سنت و اجم ای یک ی از ای ن من ابع نهارگاج ه
است ه بين حقوق بشر اربی و حقوق اسالمیمش یر

ب وده و ه ر دو ب ر نر تأ ي د دارج د .م ثال

روسو میگوید:
براي شف بهیرین واجين ه به درد ملل بشورد ،یك وقل ل ز اس ت
ه تما هوات اجساجی را بتيند ولی خود هيچ گاه حس جکند .با طتيعت هيچ
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

رابطهاي جدا یه با د ولی امال نر را بشناسد ،سعادت او مربوط به ما جتا د
و حاضر با د به سعادت ما مك

ند (.)Rousseau 1762 : 28

تلقی روسو از وقل به رنر و روایات اسالمیبسيار جزدی ك اس ت؛ زی را در رنر و روای ات
وقل را وسيلهاي داجسیهاجد تا از طریق نر اجسار بیواج د راه ص واب و جاص واب را از ه باز ناس د.
براي مثا در یاب اصول کافی از و اما با ر(ی) ننين نمده است:
لمّا خَلَقَ اللّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمّ قَالَ
وَ عِزّتِي وَ جَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبّ إِلَيّ مِنْكَ وَ لَا أَكْمَلْتُكَ إِلّاا فِاَمَ ْ
 . 7در این مقاله تنها به ا یرا

در منشأ و ا یرا

در برخی از متاجی ا اره میگردد.
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به جظر میرسد منظور از وقل همار وه تششيو و ادرا

مقاله

أُحِبّ أَمَا إِنّي إِيّاكَ آمُرُ وَ إِيّاكَ أَنْهَى وَ إِيّاكَ أُعَاقِبُ وَ إِيّااكَ أُثَِابُ ( لين ی

است ه اجسار را وادار می ند تا

به جيکى و صالح ومل ند و از ر و فساد خودداري جماید.
پس اگر وجدار و وقل ندمی با الها الهی میتواجد راه درست را از جادرست تششيو دهد ،به
خوبی می تواجد احکا

ری را بر اسا

معيارهاي منطقی و وقلی شف و ادرا

جماید .این گوج ه

امور ه بدیهی بودر نجها جاي هيچ ك و تردیدي با ی جمیگذارد ،هم ار حق وق طتيع ی اس ت
( اتوزیار  ،)51 :7611ه در ارب مورد تأ يد رار گرفیه است .به جظر می رسد نجچه روسو به ونوار
وقل ل بيار رده سی جز خداوجد جيست؛ زیرا «خداوجدِ ری اس ت ه حق وق و واجين را از
زبار پيامترار الهی براي اجسارها فرسیاده است» (حایی رماجی  )1 :7611بنابراین م یت وار گف ت جظ ر
حکما در مورد پيامتر اسال

ه او را به وقل ل تعتير ردهاجد با این او ده ل ی ه روس و بي ار

می ند ،سازگاري دارد .در این صورت است ه بای د گف ت وق ل از جای اه وی هاي برخ وردار
پندا یهاجد (داوید  )611 617 :7611اهميت این مسأله تا نجااست ه بين وقل و اجور مالزم ه ایا اد
رده است؛ یعنی «اگر وقل را از اجور جدا ني  ،دی ر اجور وج ود ج دارد» (د و ي و .)522 :7611
ای ن مس أله از نن ار پش یواجهاي برخ وردار اس ت ه ه ابز م دوی گردی ده« ،حقو داجار هم ی
میفقالقولند ه اجور هيچگاه جمیتواجد خ الف وق ل با د» (ه ابز )521 :7611بن ابراین ه ر دو جظ ا
ضمن تأ يد بر وقل نر را یکی از منابع مه خود تلقی ردهاجد.
 )2-2اشتراك در مبانی
 )2-2-1وحدت در نوع بشر:

این وحدت در هر دو جظا از متناي واحدي برخودار است؛ زی را در رنر نی ات میع ددي وج ود
دارد ه مامووۀ اجسارها را یکی میداجد (حارات76 :؛ جساء )7 :رفیار و گفیار پيشوایار دین اسال جيز
بر این بينش وقلی و منطقی صحه میگ ذارد .اوالمي ه ه ب ر متن اي ای ن دی دگاه ت دوین ده و
میگوید  ،همۀ بشر میعلق به یك خاجواده است و هم ی با ه در سود و زیار ریکند.

قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بينالملل بشر با نگاهی به آرای امام خمينی

است ،تا جایی ه نر را محور همه نيز و جار حقوق داجسیهاجد و حقوق را ت ل از ه ر ني ز وق ل

( س)
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)2-2-2كرامت ذاتی انسان

امروزه حقوق بشر بر متناي رامت اجساجی اسیوار است «بنابراین اجسارها به این دلي ل ص احب ح ق
می وجد ه داراي رامت ذاتی هسیند (Micharl and Parent 1992: 10) ».این جوی رامت یکی دی ر
از جقاط مشیر

دو جظا حقو ی است؛ زیرا از دید هر دو جظا این رام ت «در تم ا اجس اره ا ب ه

طور مساوي وجود دارد» (حکيمی )721 : 7611؛ مثال رنر اجس ار را ب ه ون وار موج ودي ارز مند و
گرامی ،با اراده و صاحب اخیيار داجسیه و بهیرین امکاجات را براي او تأمين رده و به خاطر احی را
به او به همۀ فر ی ار امر رده تا بر اجسار ساده نند( .مؤمنور71 :؛ اسراء )11 :ماد یك اوالمي ه جي ز
ه بر متناي خرد اجساجی تدوین ده ،اجعکاسی از این نیات است .اجور اساسی جي ز ماجن د م اده 7و
بند  5از ماده  59اوالميه  ،با توجه به رویکرد درور دینی خود ،از یك سو اجسار را داراي حرمت و
رامت و صاحب حق می ناسد و از سوي دی ر ،تع دادي از حق وق م دجی ،سياس ی ،ا یص ادي،
اجیماوی و فرهن ی را به طور خاص بر مرده و براي روای ت نر تض مينه اي ز را پ يشبين ی
رده است .این در حالی است ه حقوق بين الملل بشر رویکرد برور دینی را «یك توجيهی براي
حقهاي بشري میداجد» ( ،)Orenk 2002: 87یعنی اجسار را صاحب حق میداجد و ن ور ص احب ح ق
است ،او را داراي حرمت و رامت می ناسد .به تعتير دی ر رامت یك ارزش وا یی اس ت ه
به طور برابر به همۀ اجسارها تعلق دارد و زمۀ وجودي ماهيت اجسار است (خسروي  .)51 :7611با این
وجود باز بين این دو جظا از لحاظ منابع و متاجی اخیالفاتی وجود دارد ه به جوبۀ خ ود در تس اوي
حقوق و بهرهمندي از نر مؤثر است .در ایناا به برخی از این اخیالفات ا اره میگردد.

 )3اختالفات
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

بررسی همۀ اخیالفات ،در این مقاله امکاجپذیر جيست .بنابراین در ایناا تنها به اخیالف در برخ ی از
متاجی ا یفا میگردد.
 )3-1اختالف در مبانی
 )3-1-1اختالف درانطباق قوانین

حکومت ایرار حکومیی مذهتی است ه بر پایۀ اویقاد به خداي یکی ا و ب ر اس ا
بنياج ذاري ده است و اجطتاق واجين نر با موازین اسالمییك ال زا

م ذهب اس ال

اجوجی ب ه حس اب م ینی د
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گردیده است ،ننين الزامی وجود جدارد.

مقاله

( ریفيار  )115 :7611در صورتی ه براي مق ررات ب ينالملل ی ه ب ر متن اي حق وق طتيع ی اس یوار

 )3-1-2اختالف در مشروعیت قوانین

بر اسا

اسناد بينالمللی ،حقوق طتيعی ،ییغير و اير ابل اجیقا و اير ابل تازیه است و مش مو

مرور زمار جمیگ ردد و وام ۀ م رد از نر برخ وردار ب وده و فق ط روای ت حق وق دی رار نر را
محدود می ند .برخالف حقوق اسال

ه مشروويت خود را از وحی الهی دریافت می ند ،حقوق

بينالملل بشر تحت تأثير مکاتب طتيعی ،وقلی و پوزییيویس و براس ا

من افع مش یر

و میقاب ل،

مشروويیش را بر متناي اراد جمایندگار شورهاي وضو مام ع وم ومیس ازمار مل ل میح د رار
میدهد ( ریفيار  )161 :7611با این وجود براي در

بيشیرِ جقاط ا یرا

و اخیالف و اهداف نجها،

باید با جای اه برخی از مؤلفههاي حقوق بشر در این دو جظا حقو ی ن نایی بيشیري پيدا ني .

در ایناا براي بررسی این موضوی جاگزیری بحث را به ارزیابی جای اه بعضی از نزاديهاي سياسی
و مدجی محدود ني و با ا اره به برخی از واجين میفاوت به تازیه و تحليل این دو جظ ا حق و ی
در تعامل با یکدی ر بپردازی  ،تا مششو ود ،با روجد پيچيده و پ ر یاب جه اجی در ن وج ه
حقوق بشر تواجسیه در حيات جمعی بينالمللی ،اجسارها را در ا صی جق اط و ال  ،تح ت ت أثير رار
داده و به ه جزدیك ند.
 )4-1آزادیهای مدنی و سیاسی
اجور اساسی در اصو میعدد جای اه وی هاي براي حق وق م دجی ،سياس ی ،ا یص ادي ،اجیم اوی و
فرهن ی ائل ده و در اصل جه  ،نزادي را یکی از محورهاي اصلی و اير ابل سلب جظا سياس ی
شور رار داده است (ها می  )16 :7611اما خمينی جيز نزادي را بيش از ه ر ني زي ،حق ی اولي ه و
فطري میداجد .او میگوید این حکومتها و صاحتار درت جيسیند ه به مرد نزادي میدهند ی ا
نر را جادیده می گيرجد ،بلکه نفریدگار اجسار او را نزاد نفریده و اخیي ار و نزادي را در جه اد او ب ه
ودیعه گذا یه است .پس نزادي حقی خدادادي است ه حکومتها و صاحتار درت مولف ب ه

( س)

روایت و پاسداري از نر هسیند (اما خمينی  7612ج  )111-111 :6اسید

ایشار در مورد حق فط ري

قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بينالملل بشر با نگاهی به آرای امام خمينی

)4جایگاه آزادیهای عمومی
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و طتيعی بودر نزادي براي جوی بشر جو صریح اسال یعنی ی اب و س نت اس ت؛ زی را ب ر اس ا
(ی)

رنر اجسار «اِمّا ا را و اِمّا فورا» است و طتق فرمایش اما ول ی

بای د « تک ور اي ر

و د

جعلك اهلل حرا» با د (جهج التالاه جامه  .)62در این راسیا اما خمينی نزادي را جعل خداوجد م یداج د
ه تکوینی است و ریشه در جه اد و ذات اجس ار دارد و ماجن د س ایر احک ا فط ري از تم ا احک ا
بدیهيه ،بدیهیتر است (اما خمينی  )717 :7617با این وج ود بای د گف ت نزادي ب ه ون وار ی ك ح ق
طتيعی و فطري از حقوق مسل بشر بوده و اير ابل سلب اس ت .ول یرا ای ن تأ ي دات در ه يچ
ااي اجور اساسی واژ حقوق بشر به ار جرفیه است؛ ولی در بعضی از اصو به برخی از حق وق
و نزاديهاي اساسی ا اره رده و درت حا

و دول ت را مول ف جم وده اس ت ت ا ص رفنظر از

تعلقات ج ادي ،ومی ،زباجی ،مذهتی و جنسيیی به این حقوق احیرا ب ذارجد .هر نن د ای ن حق وق
در اجور اساسی ایرار تحت ونوار «حقوق ملت» بيار ده است ،ولی در وا ع هم ار حق وق بش ر
است ه امروزه در جهار دامنه گسیردهاي پيدا رده است .به تعتير دی ر اجور اساس ی در اص و
مشیلف ماجند اصل  79و  51وبن د  6و  9اص ل س و ب ه حق وق و نزاديه اي م دجی و سياس ی ب ه
صورت لی ا اره جموده ،ولی ن وج ی بهرهمندي از برخی از نجها را به وضع اجور من وط رده
است .در ایناا براي ن نایی بهیر ،این حقوق را در دو دس یه فک ري و گروه ی م ورد ا اره رار
میدهي .
 )4-1-1آزادی در حوزۀ فکر و اندیشه

نزادي وقيده ،مذهب ،بيار و مطتووات از جمله نزادي در فکر و اجدیشه یا نزاديهاي فکري است
ه در ایناا به نزادي وقيده و بيار ا اره می ود.
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

)4-1-2آزادی عقیده و بیان

فکر و اجدیشه یکی از اوصاف بسيار برجسیه بشري است ه «با فعل و اجفعا دائ در اجدرور اجسار،
به وي حيات معنوي میبششد و او را از دی ر جنتندگار میمایز میسازد» (ها می  )657 :7611بر این
اسا

در اسال اجسار موجودي نزاد و صاحب اخیيار است ،یعنی جمیتوار او را در پذیرش وقيده

و مذهب ماتور ساخت .رنر در تأیيد این مطلب گفیه است « ،ار دین به اجتار جيست ،راه راست
از گمراهی ن کار است» (بقره )521 :این مردمند ه نزاداجه راه خود را اجیشاب می نند .اما خمينی
جيز در این باره معیقد است« :در جمهوري اسالمی ،هر فردي از حق نزادي وقيده و بيار برخ وردار
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(اما خمين ی  7612ج  )769 :2طتق جظر ایشار صرف الهار وقيده مضر جيست .اما اگر الهار وقيده مضر

مقاله

خواهد بود ،ولکن هيچ فرد و یا گروه وابسیه به درتهاي خارجی را ،اج از خياج ت جم یده ي »
به حا ملت با د باید ج لوگيري ود ،ولی اگر این الهار وقيده ضرر جدا یه با د و فق ط اله ار
وقيده با د ماجعی جدارد (اما خمينی  7612ج  .)251 :2بنابراین به جظر میرسد ایشار نزادي وقيده را به
طور مطلق میپذیرجد .از این بحث جیياه میگيری

ه باید فکر ،اجدیشه ،دین و مذهب نزاد با د تا

اجسارها بیواجند در رایط مساوي به نر مذهب یا تفکري ه بهطور جظري و وملی برت ري خ ود را
جستت به سایرین جشار میدهد ،دسیرسی پيدا نند؛ زیرا اسال  ،ه نزادي وقي ده و بي ار را ب راي
تمامی اجسارها به ارمغار نورده است و ه  ،از تحميل وقيده به دی رار مماجع ت رده اس ت .ام ا
اسیثنای ی ه بر این اصل وارد گردیده و سایر مکاتب جيز نر را تو دارجد این است ه هيچ س
جمی تواجد این حق را وسيله توهين و افیرا به وقاید دی رار یا مقدسات نجها رار دهد .با این وص ف
نزادي وقيده و بيار ،حدا ل از لحاظ جظري ،مورد اتف اق هم ه ادی ار و مکات ب حق و ی و واجين
اساسی بيشیر شورهاست؛ ولی نجچه می تواجد به ونوار جقطۀ اخ یالف برخ ی از نج ار تلق ی ود،
مذهب نزاد گذا یه است ،ولی در ماده  71اوالميه والوه بر تأ ي د ب ر ای ن نزادي ص ریحا بح ث
تغيير مذهب را اوال

رده است .به جظر میرسد منظور از تغيير م ذهب در ای ن م اده ،هم ار تغيي ر

دین است ه با تو این جظر ،باید گفت درحقوق اسال پذیرش این جظر با نالش بزرگ ی مواج ه
ده است؛ زیرا نیات و روایاتی وجود دارد ه پذیرش این مسأله را ب ا تأم ل مواج ه م ی ن د .در
رنر و فقه اسالمی اگر سی پس از یك دور مسلماجی ،از روي ومد ونگاهی ،الهار ند ه از
دین اسال برگشیه افر است و ننين افري به ونوار مرتد ناخیه م ی ود .تقریت ا هم ۀ فقه ا و
داجشمندار اسالمی يعه و خصوصا سنی ،مرتد را مسیوجب ماازات ی ل م یداجن د .ام ا برخ ی از
صاحب جظرار و فقيهار يعه از جمله نیت اهلل منیظري جظري دی ر دارجد ،ایشار معیق د اس ت «ه ر
اجساجی حق دارد وقيده خود را -صحيح یا الط -بيار ند ،ولی حق جدارد ضمن بيار اجدیش ۀ خ ود
به اجدیشۀ دی رار و مقدسات نجار توهين جمای د ی ا م ورد تحری ف و افی را رار ده د .ام ا ص رف
بازگشت یا تغيير دین و اجدیشه ،اگر از روي وناد با حق ،مسیلز ون اوین جزای ی و يف ري جتا د،
خود مسیقال جمیتواجد ماازات يفري دجيوي در پی دا یه با د .بنابراین مارد اجدیشه و اویقاد ،ی ا

( س)

تغيير نر یا ابراز نر یا اطالی از اجدیشه و تفکري دی ر ،ح ق ه ر اجس اجی اس ت و ب ه ه يچ ی ك از

قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بينالملل بشر با نگاهی به آرای امام خمينی

تغيير دین و الهار نر است .ماده  71ميثاق م دجی سياس ی ه ر س را در دا ین فک ر ،وج دار و
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وناوین يفري جظير :ارتداد ،افساد ،توهين ،افیرا و ماجند نر مربوط جيست (منیظ ري  .)25 :7616و الوه
بر نر برخی از فقها در مورد ارتداد معیقدجد مطالعه نیات مرتتط ب ا ای ن موض وی در رنر ،جش ار
جمی دهد ه بیوار دليل محک و طعی براي فیوا یا حک به یل مرتد پيدا رد ،این در حالی است
ه بازگشت از دین اسال از درجۀ اهميت با یی برخوردار است (ا روي  )111 :7611و رنر جي ز در
موارد میعددي به و احت و ز یی نر ا اره رده و مرتکب نر را ب ه دیدترین يفره ا هش دار
داده است ،اما رنر در هيچ اا از يفري مششو در این دجيا جا جترده است .اجور اساس ی ه
منطتق با موازین اسالمی است براي تعقل و تفکر اجسار به ونوار یك حق اساسی احیرا ائل ده
است و براي تضمين این حق گفیه؛ تفیيش وقاید ممنوی است و هيچ س را جمیت وار ب ه ص رف
دا ین وقيده ،مورد تعرض و مؤاخذه رار داد .نجچه ابل ایراد است اینکه این اصل صرفا به دا ین
وقيده ا اره رده است جه ابراز و بيار نر ،به همين دليل تفیيش وقيده را ممنوی اوال

رده اس ت.

از جظر این اجور اگر ابراز هر جوی وقيده اي نزاد بود دی ر جيازي ب ه تفی يش نر وج ود جدا ت ت ا
اجوج ذار به منع نر ا اره ند .پس این اجور نزادي مذهتی و سياسی را پذیرفیه و تعرض به نر یا
ایااد محدودیت براي صاحب نر را ممنوی اوال

رده است .اما نزادي بيار وقيده در ای ن اجور

به طور فاف پذیرفیه جشده است.
 )4-2آزادی در حوزۀ رفتارهای گروهی و اجتماعی
اسال به ونوار یك دین اجیماوی ،هدف از بعثت اجتيا را هدایت جامعه اجساجی براي بر راري س ط
و ودالت بيار رده اس ت (حدی د )52 :اجور اساس ی ب راي رس يدر م رد ب ه ای ن ه دف ،راهه اي
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

مشار ت جویی نجها را پيشبينی رده است .اما طتق همين اجور ن وج ی اج راي برخ ی از ای ن
راهها و حقوق لی ماجند نزادي احزاب و اجامنها ،اجیماوات ،راهپيماییها ،جشریات و مطتووات
جيازمند اخذ ما وز از مراجع ی خ اص ی ا تص ویب اجور اس ت .ای ن در ح الی اس ت ه منش ور
بينالمللی حقوق بشر از جمله ماده 5اوالميه جهاجی حقوق بشر و بند 1ماده  56نر و ماده  55ميث اق
حقوق مدجی و سياسی و همچنين مقررات مرب وط ب ه س ازمار ب ينالملل ی ار و نواجس يوره اي
منطقهاي حقوق بشر ،نزاديهاي گروهی را از جمله حقوق و نزاديهاي ماهويِ تض مين ده ب ه
حساب نوردهاجد و دولتها مولفند ا دامات ز را براي تحقق نر اجاا دهند .اما از جحو وض ع
اجور در ایرار میتوار جیياه گرفت ه به رهمن دي از برخ ی از حق و ی ه ب ه زیت ایی در اجور
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موارد با مشکل مواجه می ود یا تحقق برخی از حقوق جيازمند تصویب واجينی اس ت ه ممک ن

مقاله

اساسی نمده ،مو و به اخذ ماوز از مراجعی در و ماریه ده ه معمو تحصيل نر در برخی
است به دليل مغایرت با ری و اجور اساسی جیواجد مراحل جهایی خ ود را ط ی ن د .از جمل ه ای ن
واجين می توار به اجور منع کناه ،اجور جرای سياسی و طرح الحاق دولت ایرار ب ه نواجس يور
منع کناه و منع هر گوجه تتعيض وليه زجار ا اره رد ه پ س از تص ویب در مال س وراي
ج هتار نر را رد رد.

 )5تحوالت حقوق بین الملل بشر در ایرران پر

از اسرتقرار نظرام جمهروری

اسالمی
رژی

اهنشاهی ایرار در سا  7621بر اثر اجقالب مرد به جمهوري اسالمی تغيير یافت .این تغيي ر

رژی تحو تی را در ایرار به همراه دا ت ه در ارتتاط ب ا رارداده اي ب ينالملل ی ح دا ل از دو
منظر ابل بحث است.
برخی معیقدجد ،پس از و وی اجقالب ،حکومت جدید ای رار م یتواجس یه ب ه اس یناد تغيي ر بني ادین
اوضای و احوا اوال جماید ه ،تصویب ميثاقهاي ب ينالملل ی حق وق بش ري توس ط مال س ب ه
مه و اساسی مندرج در اصل  5میم اجور اساس ی مش روطيت ،متن ی ب ر اینک ه لي ه مق ررات و
مصوبات مالس باید بر اسا

موازین اسالمیبا د ،تااوز جموده و به این اسیناد ،تقاض اي خ روج

از راردادهاي مذ ور را مطرح یا جستت به مواردي از نر حق رط ائل ود؛ زیرا از جظ ر حق وق
بينالملل ،تغيير بنيادین اوضای و احوالی ه در هن ا اجعقاد رارداد وجود دا یه م یتواج د دليل ی
اسیثنایی براي خاتمه یا اوراض از معاهدات بينالملل ی با د .دولی ی ه داراي ای ن رایط با د
میتواجد اسناد بينالمللی پذیرفیه ده را ضرري اير ابل پيشبينی به حساب نورده و به اس یناد نر،
این راردادها را فسخ جماید .اما دولت ایرار از سا  7621تا نور «در وم ل ه يچ ا دا رس میدر
زمينه تعليق یا اوال يد و رط یا خ روج جس تت ب ه تعه دات م ذ ور اوم ا جک رده اس ت .بلک ه
بروکس در سا  7617جشسیين گزارش دورهاي خود را به ميیه حقوق بشر در مورد حسن اجراي
ميثاق مدجی سياسی تقدی جموده است( ».مهرپور  )27 :7611و با این ا دا وملی ميث اقه ا را ب ا هم ار

( س)

1. rebus sic stantibus

قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بينالملل بشر با نگاهی به آرای امام خمينی

1ر)5تغییر حکومت از نظر حقوق بینالملل
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رایط پذیرفیه است .همچنين «اصل دوا

شورها ه بر اسا

نر تغيير حکومت ،جقشی در تغيي ر

شور جدارد»(ضيایی بي دلی  )519 :7611به ایرار ننين اجازهاي را جمیداده است تا راردادهاي دولت
سابق را لغو ند؛ زیرا حقوق و تعهدات دولته ا در اث ر و وض در حکوم ت تغيي ر جم ییاب د.
همچنين دولت ایرار جمیتواجسیه به اسیناد این اود ومومی حقوق بينالملل ،ه دولته ا را نزاد
گذا یه تا خود درباره ن وج ی اجراي تعهدات بينالمللی تصمي ب يرجد دست به تفسير معاهدات
زده و به گوجهاي نر را از اویتار سا ط جماید .بلکه به اسیناد اصل وفاي به وهد ه مورد تأ يد رنر
ه رار گرفیه است ،ملز بوده با اجیشاب راهکار اجرایی ،براي رسيدر ب ه جیيا ۀ معاه دات ت الش
ند.
 )5-2آثار عملی تغییر نظام سیاسی ایران به جمهوری اسالمی
برخی معیقدجد حا ميت دولت اسالمی مطلق بوده و تنها به اجور و تعهدات اسالمی مقي د اس ت و
جمیتواجد در برابر دولتهاي دی ر و مقررات بينالمللی تابع و جفوذپذیر با د؛ یعنی دولت اسالمی
جمی تواجد در ارتتاط با مسائل داخلی و روابط بينالمللی ،خود را به اسناد بينالملل ی ی ا دول ته اي
دی ر مقيد یا محدود جماید (وميد زجااجی  )519 :7615اینها به نی اتی از رنر از جمل ه «ل ن یَاعَ ل اهللُ
لِلکافِرین وَلی المُؤمِنين سَتيال» (جس اء )717 :ا اره می نند .بر اسا
نر اسینتاط ده یا بر اسا

این نیه ه « اوده جفی س تيل» از

«اصل ود مداخله» ه داراي هم ار مفه و اس ت ،اج ازه داده جش ده

است ،تا بي اج ار بر مسلماجار جفوذ دا یه با ند .حیی گفیهاجد این نیه منع جفوذ بي اج ار را در همه
زمينهها و به طور ابدي و هميش ی بيار رده است .بنابراین هر جوی جقشی ه ممکن است فار در
زجدگی مؤ منين به صورت تسلط و حکومت دا یه با ند یا هر راردادي ه این حق را ب راي نجه ا
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

ائل ود ممنوی اوال گردیده است (وميد زجااجی  .)517: 7615التیه دولت ایرار ج ه تنه ا رارداده اي
بين المللی را تسلط بي اج ار بر مسلماجار جداجسیه بلکه از سا  7617با روی ه ومل ی خ ود ،تعه دات
این منشور را تأیيد رده اس ت و ت ا زم اجی ه مط ابق ض وابط مرب وط ب ه خ روج از رارداده اي
بينالمللی از نر خارج جشود ملز به روایت مف اد نجه ا م یبا د (رض واجی )71: 7615ب ر ای ن اس ا
تمامیتعهدات نواجسيورها ي مورد تصویب دولت تلی به دولت جدید منیقل ده اس ت ه در
زیر به مه ترین نجها ا اره می ود.
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مقاله

 )6موارد التزام بینالمللی دولت ایران در حمایت از حقوق بشر
و با وضع واجين ز نر را مورد حمایت را دهد .اما در هيچ یك از ای ن اص و واژهه ایی ماجن د
حقوق بينالملل و اسناد بينالمللی حقوق بشري دیده جمی ود .این در ح الی اس ت ه در واجين
اساسی بسياري از شورها ،جای اه حقوق بينالملل در جظا داخلی یا رابطه این دو حقوق با ه ب ه
کلی مورد ا اره رار گرفیه

است )1996:7

 (Vereshchetinبررسی اجور اساسی جش ار م یده د ه

«این اجور میضمن هيچ مقررهاي صریح در این باره جتوده ،حیی اصطالح حق وق ب ينالمل ل جي ز در
نر به ار جرفیه است( ».الترزي ور ی  )51 :7619با این حا در برخی از اصو ماجند اصو  11و  11به
تعهدات و موافقتجامههاي بينالمللی و مسائل خارج از مرزهاي ایرار و مرد دی ر شورها ا اره
ده است .همچنين اصل  77ای ن اجور متنی بر اجدیشه فقهی ،ایده حکوم ت جه اجی و ام ت واح د
بشري را مطرح رده است ه التیه با اصو حقوق بينالملل سازگاري جدارد .این ای ده ه ،هم ۀ
فاوتُدُورِ» (اجتي ا )95 :میبا د ه در اصل  77اجور اساسی میالی گردیده است «در صورتی ه نی ه
ریفه مورد اسیناد این اصل ،در وا ع جالر به وحدت ج وی اجس اجی و ج ه مس لماجار اس ت» (طتاطت ایی

« )711-711 :7616این دیدگاه در تما

ر زمين از مرحل ه جظری ه ب ه م ا مطل وب تا اوز جک رده

است» (ضيایی بي دلی  )26 :7611و طرح نن ين ای دهه اي اجقالب ی را بای د ب ه ون وار ی ك وا عي ت و
«ضرورت گذرا» توصيف رد( .خليليار  )777 :7611با این وصف «درست است ه اجور اساس ی در
مقدمۀ خود بر تشکيل امت واحد جهاجی تأ يد جموده ولی در ومل از این ایده فاصله گرفیه اس ت.
مثال ناسایی مرزهاي جغرافيایی ،ممنوی سازي هر گوجه تغيير در خطوط مرزي و تأ ي د ب ر حف
تماميت ارضی موضوی اصل  6بند  ،77و اصو  9و  11و  711اجور اساسی و پيوسین به معاه دات
بينالمللی ،وضویت در سازمارهاي بينالمللی و توسل به سازو ارهاي ب ينالملل ی موج ود جه ت
حل مسالمتنميز اخیالفات ب ينالملل ی موض وی اص و  11و 752و  769اجور اساس ی ب ه ون وار
الزامات زجدگی در دجياي نوجی مورد توجه جدي این اجور اساسی

رار گرفیه است (الترزي ور ی

 )52 :7619از طرف دی ر دولت ایرار ادوا دارد ه خود را به هناارهاي بينالمللی میعهد میداج د،
بنابراین «هر دولیی ه خود را به هناارهاي بينالمللی میعهد میبيند ،باید در هر زمار و مک اجی ب ه

( س)

حقوق اساسی بشر احیرا ب ذارد» ( ربار جيا  .)611 :7611در ایناا ب راي تتي ين ای ن مس أله ه دول ت

قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بينالملل بشر با نگاهی به آرای امام خمينی

مسلماجار به ونوار امت واحد لمداد دهاجد ،به اسیناد نیه «إرَّ هِذِه اُمَّیُکُ امَّا ً واحِ دَة وَ أج ا رَبُّکُ
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ایرار باید خود را ومال به هناارهاي بينالمللی میعهد بداجد ،به مه ت رین د یل ی ه ای ن ال زا را
ایااد می ند ،ا اره می ود.
 )6-1التزام به منشور ملل متحد
منشور ملل میحد در مقدمه خود و بند  6ماده  7و بن د ب م اده  76و بن د
بندهاي 7و 5ماده  15و ماده  11و بند

م اده  22و م اده  21و

ماده  11به تفصيل حق وق بش ر را م ورد تأ ي د رار داده

است و در ماده  716به سلسه مراتب اهميت موازین حقو ی بينالمللی ا اره جموده و در رتته بن دي
واجين ،مقررات حقوق بين الملل را بر حقوق داخلی ترتب بششيده اس ت و ت ا نور تواجس یه جی ایج
بسيار مهمی براي ترویج حقوق بشر به همراه دا یه با د .این منش ور «ب ه ون وار اساس نامه س ازمار
ملل ،پيماجی نند جاجته است و تعهدات الزا نوري را از لحاظ حقوق ب ينالمل ل ب ر اوض اي خ ود
تحميل می ند» (ن ایی  )79 :7611دولت ایرار در تير ماه سا  7651این منشور را امضا و در هریور
ماه همار سا به تصویب مالس وراي ملی رساجده است (مهرپور  )11 :7611پس بر اسا

م اده 21

منشور و تعهد مندرج در ماده  716ه در مقا تعارض بين این منشور و سایر مقررات ب ينالملل ی،
منشور را مقد میداجد و همچنين با اویقاد به برتري حقوق بينالملل ،باید گفت دولت ایرار اجوج ا
مولف است بر اسا

تعهدات بينالمللی مورد پ ذی رش ،جس تت ب ه رف ع اخ یالف واجين خ ود ب ا

مقررات بينالمللی و ارتقاي سطح این واجين جهت روایت بيشیر حقوق بشر تالش ند.
 )6-2التزام به اعالمیه جهانی حقوق بشر
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

این اوالميه پس از مدتی بحث و بررسی در ميسيور حقوق بشر جهایی ا در ده دس امتر  7911از
سوي مامع ومومی سازمار ملل در حالی تصویب د ه ش شور نفریقاي جن وبی ،وربس یار
سعودي ،وروي سابق ،یوگسالوي ،بالرو

و نکسلوا ی به نر رأي ممینع دادج د .ب ا ای ن ح ا

خاج النور روزولت ،به ونوار یکی از معمارار اصلی اوالميه ،در خصوص ماهيت نر ننين گفی ه:
«این اوالميه جه یك معاهده و جه یك موافقینامه بينالمللی است و هيچ تعهد حقو ی و اجوجی جدارد،
این فقط اوال اصو اساسی حقوق بشر و نزاديهاست ه ب ا رأي مام ع وم ومی س ازمار مل ل
تصویب د» ) .)Bahalla 1991: 23پس این سند به خودي خود الزا نور جيست ،اما از نجاا ه متن اي
اسناد بعدي از جمله ميثا ين رار گرفیه و از طرف دی ر ا نور مفاد نر به ورف بينالملل ی تت دیل
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مقاله

ده است جتاید نر را جداي از اسناد بينالمللی ز ا جرا به حساب نورد .به هر حا دولت ایرار

 )6-3التزام به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
مقدمه این ميثاق با مقدمه ميثاق حقوق ا یصادي ،اجیماوی و فرهن ی مشابه است و س ایر مف اد نر
ه در  26ماده تنظي

ده  ،فهرسیی از حقوق را بيار رده است ه تال در اوالميه نمده بود ،ول ی

در این ميثاق ه تعداد حقوق افزایش یافیه و ه

فافتر بيار ده است .دولت ایرار بدور ي د و

رط در تاریخ  7611/7/72این ميثاق را امضا رده و در اردیتهشت س ا  7621نر را از تص ویب
مالس ملی و سنا گذراجده است.
)6-4التزام به میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
این ميثاق ه جستت به اوالميه تعداد بيشیري از حقوق ا یصادي ،اجیماوی و فرهن ی را در بر دارد،
میخواست اوالميه را تکميل و تقویت ند ( )Robertson 2006:116این اوالميه داراي  67ماده و یك
رسيده است .به مرور دولتهاي زیادي این ميثاق را پذیرفیند ،به طوري ه ت ا س ا  5111ح دود
 721دولت نر را از تصویب گذراجدهاجد .این روجد هنوز جيز ادامه دارد .التیه ا ثر دولتها بدور يد
و رط نر را پذیرفیهاجد ،ایرار از جمله شورهایی بود ه در سا  7621ب دور ي د و رط ای ن
ميثاق را پذیرفیه و به تصویب مالس ملی و سنا رساجده است .ولی تعداد مح دودي از ش ورها از
جمله الازایر ،هند ،ژاپن ،روماجی و اج لسیار با بيشیرین رط نر را پذیرفیهاجد .بل یك جيز شوري
بود ه این ميثاق را طی یك اوالميه تفسيري به طور مش روط پ ذیرفت .نمریک ا ای ن ميث اق را در
تاریخ  2ا یتر  7911امضا رده ولی هنوز نر را تصویب جکرده است.
والوه بر موارد فوق بر اسا

اسناد حقوق بشري ه از سوي مر ز حق وق بش ر س ازمار مل ل

منیشر ده است ،بيش از  52نواجسيور حقوق بشري وجود دارد ه  71نواجسيور نر به امض اي
دولت و تصویب مالس ایرار رس يده اس ت .از ای ن تع داد  1نواجس يور در رژی س ابق امض ا و
تصویب ده و  1نواجسيور دی ر در جمهوري اسالمیبه امضاي دولت و تصویب مالس رس يده
است .نند نواجسيور ه در جریار رسيدگی است ه از اینها میتوار به نواجسيور رف ع تتع يض
وليه زجار و نواجسيور ضد کناه و دی ر رفیاره ا و ما ازاته اي ب یرحماج ه ،اي ر اجس اجی و

قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بينالملل بشر با نگاهی به آرای امام خمينی

مقدمه است ه در سا  7911همزمار با ميثاق حق وق م دجی و سياس ی ب ه تص ویب س ازمار مل ل

( س)

111
پژوهشنامة متين

تحقير ننده ا اره رد ( ریفيار  )616 611 :7611از ده نواجسيور مذ ور تنها دو نواجسيور ب ا ح ق
تحفّ پذیرفیه ده ه یکی نواجسيور مربوط به وضع پناهندگار ،مصوب س ا  7622و دی ري
نواجسيور حقوق ود

است ،ه بر اسا

اصل  11در سا  7615ب ه تص ویب مال س رس يده

است .به جز دو نواجسيور مذ ور ه با حق رط پذیرفیه ده ،دی ر نواجس يوره ا ب دور ي د و
رط مورد پذیرش دولت ایرار رار گرفیه است .همه این نواجسيورها ،منشور و ميثا ين بر اس ا
ماده  9اجور مدجی دولت ایرار را در مقابل تعهدات بينالمللی مسئو

ناخیه است ،این ماده مق رر

میدارد « :مقررات وهودي ه بر طتق اجور اساسی بين دولت ایرار و سایر دو منعق د ده با د
در حک اجور است ».مفهو این ماده این است ه مقررات منشور بينالمللی در حک اجور وادي
و در نار سایر واجين ،جزیی از جظا حقو ی ایرار است ( اتوزیار و همکارار  )719 :7615التیه «امروزه
در اثر گسیرش لمرو ومل سازمار ملل ،لمرو اخیصاصی ش ورها ی ا حا مي ت نجه ا ب ه ت دریج
اهش پيدا رده است» ( اسسه  )611 :7611تا امکار حمایت از حقوق بشر بيشیر ف راه

ود؛ زی را

امروزه احیرا به حقوق بشر و روایت نر به یکی از مسائل اساسی جهاجی تتدیل ده و هنک ين از
نر تحت ونوار مفهومی جهاجی و ر یهاي از حقوق بينالملل جا برده است .از این رو در وملک رد
سازمار ملل نرخش بسيار مهمی ایااد ده است ،به طوري ه امروزه این سازمار به خ ود اج ازه
میدهد تا جه براي صلح ه هدف تأسيس سازمار ملل بود ،بلکه براي روایت حقوق بش ر در ام ور
شورهاي میشلف ،بدور توجه به اینکه تشلفات مه و سن ين نجها تهدیدي براي ص لح ی ا ب راي
روابط مودتنميز بين شورها به حساب نید ،دخالت

جماید(Nevill 1994

) بنابراین در جهار نوجی

دی ر اصل ود مداخله تعدیل گردیده و در وملکرد سازمار ملل به جفع حقوق بش ر و در راس یاي
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

محدودیت صالحيت دولتها تفسير ده است .خاویر پرز د وئيار در این زمينه نن ين م یگوی د:
«اصل ود مداخله در امور داخلی دولتها جمی تواجد به ونوار ماجعی با د ه در پشت نر دولتها
متادرت به جقض گس یرده و سيس یماتيك حق وق بش ر جماین د» ) .(Kelly and David 1993: 308ب ا ای ن
وصف ،دولت ایرار ملز به روایت این اسناد بوده و جمیتواجد با وضع مقررات جدید نجها را جقض
ند .ممکن است این راه ار براي حل تعارضات واجين داخلی اربرد دا یه با د ولی «در حقوق
بينالملل ،تصویب مقررات مغایر با وهدجام هه اي ب ينالملل ی پذیرفی ه جت وده و میض من مس ئوليت
بينالمللی دولت است» (مقیدر .)61 :7615
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 )7نگرشی بر مواردی از تعارض بین دو نظام حقوقی
اجور ار لاهرا در ایرار ودالت جن سيیی روایت ده و بين زر و مرد هيچ وجه تفاوتی به نش
جمیخورد .اما سئوالی ه در ایناا مطرح است اینکه؛ با وجود این واجين ،نیا در این دو جظ ا ب ين
اجسارها تفاوتی وجود دارد؟ براي پاسخ مثتت به این سئوا ب ه جموج هه ایی از واجين میف اوت ه
امروزه به ونوار ماجع حقوق بشر تلقی میگردد ،ا اره می ود.
)7-1تفاوت در احراز مناصب و مشاغل دولتی
طتق اجور اساسی ه بر تساوي حقوق همه افراد تأ يد دارد ،زجار جمیتواجند ب ه ون وار اجدی داي
ریاست جمهوري اجیشاب وجد .در رابطه با اسیشدا ضات جيز اصل  716گفیه ،ص فات و رایط
اضی طتق موازین فقهی به وسيله اجور معين می ود .در همين راسیا اجورِ رایط اجیشاب ض ات
دادگسیري سا 7617مقرر جموده است « :ضات از ميار مردار واجد رایط اجیشاب می وجد ».التیه
از تيل مشاور دادگاهها ،مشاور اضی تحقيق و مسئوليت اداره سرپرس یی ص غار و مسیش اري اداره
حقو ی را دارا با ند ولی غل ضاوت به معناي خاص براي نجها تا نور مااز جشده اس ت» .7ای ن
مسأله به غل ضاوت محدود جمیگردد ،بلکه طتق ماده  65اجور ارتش سا  ،7611ا یغا زجار با
محدودیتهایی مواجه ده است ،به طوري ه ارتش فقط میتواجد زجار را براي مشاال درماجی و
بهدا یی اسیشدا جماید .این موارد تتعيضنميز در صورتی است ه « اجور اساسی والوه ب ر الی زا
زمامدارار بر روایت اصل حا ميت اجور ،بر برتري حقوق بشر تکيه و تأ

يد جموده است» (ها می

.)711 : 7611

این واجين با ماده  1و بند  5ماده  57اوالمي ه و م اده  51ميث اق م دجی و سياس ی ه ه ر گوج ه
تتعيض را رد می ند سازگاري جدارد .در اسناد مشیلف بينالمللی موضوی تساوي حقوق م ردار و
زجار مورد توجه رار گرفیه است ،ولی از نجاا ه تتعيض وليه زجار به طور گسیرده وجود دا یه و
این اسناد جیواجسیه به طور ایسیه براسا

اصل برابري و احیرا به رامت اجساجی ماجع تتعيض ولي ه

 . 7ماده واحده ،اجور اصالح تتصره  2اجور الحاق پنج تتصره به رایط اجیش اب ض ات مص وب  7611/7/59مال س،

( س)

روزجامه رسمی مور 7611/5/51

قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بينالملل بشر با نگاهی به آرای امام خمينی

در سا  7611اجور به طور نشم ير اصالح و مقرر گردید« :زجار میتواجند با رتته ضایی مشاالی
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زجار ود ،مامع ومومیسازمار ملل میحد در  71دسامتر  7919طی طعنام ه  ،61/711نواجس يور
رفع هر جوی تتعيض وليه زجار را تصویب جمود .التیه با اینکه تعداد زیادي از شورها وضو س ازمار
نفراجس اسالمیاین نواجسيور را تصویب ردهاجد؛ ولی دولت ایرار ب ه دلي ل تع ارض برخ ی از
مفاد این نواجسيور با موازین اسالمیو اجور اساسی هنوز به نر ملحق جشده است.
)7-2تفاوت در امور حقوقی مسلمانان با یکدیگر
 )7-2-1مسئولیت كیفری

طتق اجور ماازات اسالمی سن پسر و دخیر براي روی مسئوليت يفري یکسار جيست .بر اسا
تتصره  7ماده  19این اجور طفل یعنی « سی ه به حد بل و

روی جرس يده با د» ،از مس ئوليت

يفري مترّاست .اجور مدجی در تتصره یك ماده  7571خود سن بلو را در پسر ،پاجزده س ا تم ا
مري و در دخیر ،جه سا تما مري اوال

رده است .بن ابراین پس ر از اجزده س ال ی مس ئوليت

يفري دا یه در حالی ه دخیر از ده سال ی مسئوليت يف ري دارد .در ص ورتی ه طت ق بن د 2
ماده  1ميثاق مدجی سياسی ا شاص میر از  71سا مسئوليت يفري جدارجد.
 )7-2-2تفاوت در مجازاتها

طتق ماده  519اجور ماازات اسالمیهر گاه مرد مسلماجی ومدا زر مسلماجی را بکشد باید صاص
ود اما باید ولّی زر تل از صاص اتل جصف دیه مرد را به او بپردازد .در صورتی ه اگ ر زج ی
ومدا مردي را بکشد ،بدور پرداخت دیه از طرف مرد ،شیه می ود .در هم ين رابط ه م اده 611
همين اجور مقرر میدارد « :دیه یل زر مسلمار خ واه وم دي و خ واه ايروم دي جص ف دی ه م رد
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

مسلمار است ».با وجود این ماده ،در سا 7611بر اسا

تالش زجار در زمينه حق وق بش ر ،اجوجی

تصویب د ه دیه مرد و زر را تا حدودي یکسار رد .امّا این اجور جیواجست در همه موارد ای ن
ماازات را یکسار ند ،بلکه این تساوي تنها امل نسيبهاي جا ی از تصادفات د.
 )7-3تفاوت در امور حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان
 )7-3-1احراز برخی از مناصب و مشاغل

در جامعه اسالمی اداره امور جامعه اجحصارا در اخیيار مسلمين است و اير مسلماجار را جستت به نر
حقی جيست (ها می  )777 :7611این مسأله از واجين ایرار جي ز اس ینتاط م ی ود؛ زی را رط اح راز
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برخی از مناصب و مشاال ماجند رهتري ،ریاست جمهوري ،ضاوت و جمایندگی مالس به اسیثناي

 )7-3-2تفاوت در ارث مسلمانان با غیر مسلمانان

اير مسلمار از مسلمار ارث جمی برد و اگر اير مسلماجی فوت ند و در بين ورثه ه مسلمار و ه
اير مسلمار با د ،اير مسلمار ارث جمیبرد.
)7-3-3تفاوت در مجازات مسلمانان با غیر مسلمانان

طتق بند ج ماده  15اجور ماازات اسالمی« ،اگر اير مسلماجی ب ا زر مس لماجی زج ا ن د ما ازاتش
اودا است ولو اینکه زجاي وادي بوده و محصنه یا به ونف جتا د» ولی بر وکس اگر مرد مسلمار با
زر اير مسلمار زجا ند طتق ماده  11همار اجور ماازاتش یکصد ضربه الق است .این تفاوتها
از جظر اسال در مورد یل مسلمار به دست اير مسلمار و بر وکس ه وج ود دارد .التی ه در س ا
 7615مامع تششيو مصلحت جظا مصوبهاي را گذراجد .این مصوبه تحت ونوار تتصره الحا ی به
حکومیی ولی امر ،و مصوبه مامع ،دیه ا ليتهاي دینی ناخیه ده در اجور اساسی به اجدازه دی ه
مسلمار تعيين گردیده است .ورود مامع به این مسأله از ای ن رار ب ود ه ،مال س ش ط رح
یکسار سازي دیه ا ليتها ي دینی را تصویب جمود ،اما وراي ج هتار اجراي نر را منوط ب ه جظ ر
ولی فقيه جمود .پس از بازگشت نر ب ه مال س ،ما ددا جماین دگار ب ر جظ ر خ ود اص رار جمودج د.
بنابراین طرح مالس براي الهار جظر به مامع رفت و پس از بررسیهاي ز به تصویب رسيد .امّا
از این مصوبه اسینتاط می ود ه باید مازاد بر جصف دیه ا ليتها از طرف حکومت پرداخت ود
جه مسلماجی ه محکو به پرداخت دیه ده است .براین اسا

به جظر میرسد این مصوبه بر خالف

ودالت طتيعی ،به تتعيض رسميت بششيده است؛ زیرا ومل حکومت برخالف یکی از اصو ثاب ت
اجساجی یعنی ودالت است (ای ازي  .)11 :7611به تعتير دی ر از اموالی ه میعلق به همۀ ایراجي ار اس ت،
وجهی به جاي مسلمار پرداخیه می ود ،ه به طور طتيعی بای د مس لمار از دارای ی شص ی خ ود
بپردازد .این مصوبه براي اولين بار راه را براي دادگاه يفري اسیار تهرار باز جمود تا بیواجد رأیی به
جفع یکی از ا ليتهاي دینی ه تابعيت دولت هند را دا ت ،صادر ند.

قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بينالملل بشر با نگاهی به آرای امام خمينی

ماده  591اجور ماازات اسالمیاضافه ده و مسأله دیه ا ليتها را حل رده است .بر اس ا

جظ ر

( س)
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 )8مجمع تشخیص مصلحت نظام راهکار حل اختالف
مفهو مصلحت در ارب و در بين اهل سنت از سابقۀ طو جی برخوردار است ،امّ ا ای ن مفه و در
فرهنگ يعی پدید جدیدي به حساب مینید .ه ر نن د پيش وایار دی ن از ای ن مفه و در زمين ۀ
مسائل سياسی ،اجیماوی ،ا یصادي و جظامیاسیفاده می ردجد ،امّا پس از نجها اما خمينی ب ود ه
به طور مششو نر را مورد تأ يد رار داد و با در جظر گرفین دو ونصر زم ار و مک ار تواجس ت ب ا
تأ يد بر مصلحت والوه بر ارنمد جمودر فقه ،برخی از نالشهاي موجود را ح ل ن د .در اینا ا
رار جيست سير کلگيري مامع و حک تشکيل نر (اما خمينی  7612ج )111 :51و ن وج ی ورود
این جهاد به جظا حقو ی شور و اجور اساسی و جقدهایی ه بر نر وارد اس ت م ورد بررس ی رار
گيرد ،ولی نجچه باید بدار تصریح ود اینکه ایااد نن ين جه ادي جیيا ۀ وقالجي ت ح ا

ب ر ج وی

رفیار ،ردار ،ج رش و وملکرد اما خمينی بوده است.
با این وصف باید گفت از لحاظ سياسی ،اجیم اوی و فرهن ی ممک ن اس ت دول ت ای رار در
مواردي جیواجد برخی از مفاد اسناد حقوق بشري را روایت جماید ،ولی به د یلی ه در ای ن مقال ه
نمده ،ایرار از لحاظ حقو ی مولف است براي اجراي اس ناد حق وق بش ري ه ب ه نجه ا پيوس یه،
مدبراجه واجين خود را اصالح جموده و سطح نجها را ارتقا دهد .براي حل برخی از این مسائل ،اصل
 775اجور اساسی ساز و اري به جا مامع تششيو مصلحت را پيشبينی رده است ه میتواجد
با مکاجيس هاي خاص خود این مغایرتها را تا حدودي پش ت س ر گ ذارد .طت ق بن د  1اص ل 771
اجور اساسی جيز این مامع میتواجد در این خصوص جقشنفرینی ند .ت ا نور م وارد میع ددي از
جمله اجور ار ایرار ،برابري دیه مرد و زر در تصادفات و اجور برابري دیه مسلمار با اير مسلمار
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

ه از جظر وراي ج هتار با ری اجطتاق جدا یه در این مامع به سراجاا رسيده است .از نجا ا ه
معیقدی پویایی جظا حقو ی ضرورتی اجکارجاپذیر است و باید واجين موج ود ب ا تح و ت جامع ه
پيش برود ،باید به دجتا راه اري با ي

ه بیواجد این هدف را تأمين ند؛ زیرا با برخی از واجين

جمیتوار در مقطع نوجی جيازهاي بشر را تأمين جمود .براي همين است ه گفیه ده« :نور حقوق
جمیتواجد از وا عيات جامعه دور بماجد ،واود مهاور باید براي س ازش ب ا جيازه اي جدی د منس و
ده یا اصالح گردد» (  .)Rozakis 1996: 67بنابراین س از و ار مام ع و الوه ب ر اربردي ه در
حمایت از حقوق بشر دارد ،می تواجد از مداخله سازمار ملل میحد در امور داخلی ش ور و ادو اي
تشلفات سن ين وليه ایرار در زمينه حقوق بشر جلوگيري جماید .التیه این راه ار مصلحتمداراجه و

111
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به خودي خود فایدهگرایاجه است و فایدهگرایی در اصل ،متن اي حق وق بش ر جه ار مو را ه
يوه نیر جشود ،مم کن است وليه اجور اساسی و ثتات نر به ار رود ،ول ی ب ا ناخیی ه از
واجين ایرار وجود دارد ،ایمار داری

ه این طریق اگر در مسير صحيح رار گي رد ،م یتواج د ب ه

اصالح واجين و توسعه نر براي حمایت از هناارهاي بنيادین مك ند.

نتیجهگیری
 .7ضمن تأ يد بر جقاط ا یرا

دو جظا  ،باید گفت نجچ ه موج ب افی راق بعض ی از م وارد ده،

واجينی است ه وموما نهر روی دا یه و از لحاظ ماهوي با برخی از مفاهي رای ج حق وق بش ر
سازگاري جدارد .در برخی از این موارد ،اسناد بينالمللی با متاجی حق وق اس المی اخ یالف اساس ی
دارد .ولی در بعضی از موارد امکار اجطتاق نجها وجود دارد و ای رار م یتواج د ب ا ب ازبينی واجين و
اصالح برخی از نجها با حقوق بين الملل بشر تعامل بيشیري دا یه با د و این وج ه اس ت ه دول ت
 .5مامع یک ی از س از و اره ایی اس ت ه م یتواج د ب ا ج ونوريه اي خ ود ب ه جف ع م رد
تصمي گيري ند .اجور ار ،اجور جحوه مطالتات باجكها ،اخذ بهره و خسارت تأخير تأدیه ،اجور
روابط مالك و مسیأجر ،برابري دیه زر و مرد مسلمار در تصادفات و براب ري دی ه اي ر مس لمار ب ا
مسلمار در یل از این موارد است.
 .6دولت ایرار سا هاست بدور حق تحف به تعدادي از نواجسيورها ،از جمله منشور ،اوالميه
و ميثا ين پيوسیه است و طتق اصل  11و ماده  9اجور مدجی ،ملز به روایت مفاد نجه ا ده اس ت.
ولی جظا حقو ی ایرار متینی بر موازین اس المی اس ت و جم یتواج د از برخ ی اص و خ ود دس ت
بردارد ،پس در این موارد ،جاگزیر باید هر دو جظا حق و ی ب ا در

وا عي ات و رایط ط رفين از

تفاسير مضيّق اصو خود دست بردا یه و با اجعطاف پذیري بيشیر به سوي اهش اخیالف ات گ ا
بردارجد.

قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بينالملل بشر با نگاهی به آرای امام خمينی

میتواجد به یکی از اخصههاي رژی دمکراتيك جزدیكتر ود.

( س)
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ـ

خسروي ،حسن )7611( .حقوق اساسی ،اجیشارات داجش اه پيا جور ،نا دو .

ـ

خليليار ،سيد خليل )7611( .حقوق بین الملل اسالمی،اجیشارات دفیر جشر فرهنگ اسالمی.

ـ

داوید ،رجه )7611( .نظامهای بزرگ حقوقی معاصر ،ترجمه سيّد حسين صفایی ،محمّد ن وري و وزت اهلل
ورا ی ،تهرار :اجیشارات مر ز جشر داجش اهی.

ـ

د و يو ،ژرژ )7611( .تاریخ فلسفه حقوق ،ترجمه جواد واحدي ،تهرار :اجیشارات ميزار.

ـ

رضواجی ،سيدحسين )7615( .دیدگاه کمیسیون حقوق بشر در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی در جمهوری

اسالمیایران ،رساله تحقيقی براي وزارت امور خارجه.
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ـ

ریفيار ،جمشيد )7611( .راهبرد جمهوری اسالمیایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد ،تهرار:
اجیشارات وزارت امور خارجه.

ـ
ـ
ـ

ضيایی بي دلی ،محمد رضا )7611( .اسالم و حقوق بین الملل ،تهرار :اجیشارات گنج داجش ،نا هفی .
 )7611( .حقوق بینالملل عمومی ،تهرار :اجیشارات ر دیه.
طتاطتایی ،سيد محمدحسين )7616( .المیزان فی تفسیر القرآن ،ترجمه سيّد محمّد با ر موسوي همداجی،
اجور اجیشارات محمّدي.

ـ

وميد زجااجی ،وتاسعلی )7615( .حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد ذمه(بررسی گوشههایی از مفاهیم

حقوق بینالملل از نظر فقه اسالمی) ،تهرار :اجیشارات دفیر جشر فرهنگ اسالمی.
ـ

اروي ،سيد محمد جواد موسوي )7611( .فقه استداللی در مسائل خالفی ،تهرار :اجیشارات ا تا .

ـ

مجموعه مقاالت دومین همایش بینالمللی حقوق بشر دانشگاه مفید قم ،اجیشارات داجش اه مفيد.
ـ
ـ

قانون اساسی آلمان
قانون اساسی آمریکا

ـ
ـ
ـ
ـ

قانون اساسی جهوری اسالمیایران
قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری
قانون کار جمهوری اسالمیایران
قانون مجازات اسالمیایران

ـ

قانون مدنی ایران

ـ

ربارجيا ،جاصر )7611( .حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ،تهرار :سازمار اجیشارات پ وهش اه فرهنگ و
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اجدیشه اسالمی.
ـ

اتوزیار ،جاصر و همکارار )7615( .آزادی اندیشه و بیان ،تهرار :داجش اه تهرار :اجیشارات داجشکده
حقوق و ولو سياسی.

ـ
ـ

 )7611( .فلسفة حقوق ،تهرار :ر ت سهامی اجیشار ،نا دو .
اسسه ،نجیوجيو )7611( .حقوق بینالملل در جهانی نامتحد ،ترجمه مرتضی الجیریار ،تهرار :دفی

ر

خدمات حقو ی بينالمللی جمهوري اسالمی ایرار.
مطالعات و تحقيقات فرهن ی.
ـ

مقیدر ،هو نگ)7615( .حقوق بینالملل عمومی ،تهرار :اجیشارات وزارت امور خارجه ،نا او .

ـ

منیظري ،حسينعلی )7616( .رساله حقوق ،تهرار :اجیشارات سرایی.

ـ

منشور ملل متحد

ـ

مهرپور ،حسين )7611( .نظام بین المللی حقوق بشر ،تهرار :اجیشارات اطالوات.

ـ

 )7611( .حقوق بشر در اسناد بینالمللی و موضع جمهوری اسالمی ایران ،تهرار :اجیشارات
اطالوات.

ـ
ـ

میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
میثاق بینالمللی حقوق مدنی وسیاسی

ـ

هابز ،توما  )7611( .لویاتان ،ترجمه حسين بشيریه ،تهرار :اجیشارات جشر جی.

ـ

ها می ،سيد محمد )7611( .حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،تهرار :اجیشارات ميزار.
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قلمرو انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بينالملل بشر با نگاهی به آرای امام خمينی

ـ

لينی ،محمد بن یعقوب )7611( .اصول کافی ،تهرار :اجیشارات وزارت فرهنگ و نموزش والی ،مؤسسه
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