
 

  

  هاي تضمین حقوق بنیادین بشرکار و ساز
  حقوقی عمومی ایران در نظام

  2اکبر بشیري 1پریسا کاظمی،
  

  چکیده
 برگري بود تلن ،جمعی که در جنگ جهانی دوم رخ داد ها و کشتار دسته کشی نسل

براي حمایت از حقوق افراد در زمان صلح و  تري ساختار جهان تا راهبردهاي اساسی
شود. از زمان تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر، اصل مهم حمایت اندیشیده جنگ 

تصویب گوناگونی هاي  ها و کنوانسیون از جایگاه انسان و مقام بشر به وسیله اعالمیه
حاکمیتی براي احقاق  هاي سیستم ۀکنند مواضع تحدید حاوي قوانین وکه گاه شد 

حقوق بنیادین بشر در ایران در  و قواعد کارها و ساز. حقوق عامه افراد جامعه بود
در قانون اساسی کشور آمده است،  گوناگوند با قوانین و مواد نم نظام ساختاري غیر

جامعه و باورهاي زیرا  اما الزام به رعایت آن نیاز به تحلیل نظام دینی جامعه دارد
ایرانی در  گذار کارهاي دینی مستقل قانون و اعتقادي اسالم آن را قبول ندارد و با ساز

  .استشده این زمینه قدم برداشته 

 ،شکنجه ،تعیین سرنوشت ،حق آزادي، حقوق بشر، حقوق بنیادین: واژگان کلیدي
  .قضایی عادالنه رویه
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  مقدمه
 اغلبحقوق خصوصی اند.  تلقی شده هماز  ستقلبه طور معمول حقوق عمومی و خصوصی م

 که ، درحالیشود می ن اشخاص خصوصی اعمالشود که بر روابط افقی میا میانگاشته حقوقی  ينهاد
. �ن مختلف دولتی متمرکز استاا میان فعیحقوق عمومی بر روابط عمودي بین دولت و شهروندان 

میان ۀ توان رابط سو می : ازیکدشو می در دو معنا ظاهرمعمو�ً اصط�ح عمودي و افقی  به ۀاین حوز
انگاشت ان دو شخص خصوصی را افقی می ۀشخص خصوصی و نهاد عمومی را عمودي و رابط

نسخ و اص�ح رسمی ، حقوق بنیادین بر وضع تأثیرتوان  دیگر، می ازسوي). 572: 1397، پور حاجی(
نیافته را افقی  تغییر رسماً آن بر تفسیر و اجراي قواعد و مقررات تأثیرو  ،مقررات قانونی را عمودي

چنین است. یک نظام حقوقی  چهارچوبقی در حقوهاي  حقوق بنیادي مجموعه حفاظت«. ی کردقتل
. استاستوار ناپذیر  ا حقوق طبیعی تخطییبنیادي ، همان مجموعه حق ابتدایی ۀنظامی خود بر پای

مفهوم حقوق . تحت همان حوزه قضایی است هاي انسان ۀچنین حقوقی بدون م�حظه متعلق به هم
ضایی قهاي  وراي همه حوزهکه  هستند» نیاديب«بشر بیشتر به این دلیل که افراد داراي چنین حقوق 

و با مختلف هاي  حقوقی متفاوت به شیوه هاي در نظاماغلب ترویج شده است ولی ، قرار دارد
هایی  يحقوق و آزاد همه ،توان گفت حقوق بنیادین می در واقع. شود می عمالا هاي گوناگونیتأکید

 ؛ از جملهی حمایت شده استالملل بینبشر اد حقوق نا اسیقوانین اساسی ملی  سوياست که از 
آزادي ، آزادي دسترسی به اط�عات، مذهب يآزاد، آزادي عقیده، آزادي بیان، حقوقی چون مالکیت

  .نکن مسییتع يو آزاد آزادي شغلی، فرهنگی

  حقوق بشر. 1
 . مفهوم حقوق بشر1- 1

 حقوق بشر یاد عنوان بهز آن ا معاصر الملل بیناست که در حقوق هایی  بشر داراي حقوق و آزادي
 شود می حقوق بشر ریشه در فطرت انسانی داشته و از مصادیق حقوق طبیعی بشر محسوب. شود می

حقوق و «: شده است فیتعر گونه اینحقوق بشر ، آکسفورد یفرهنگ حقوقدر ). 33: 1384، ویژه(
  ).237: 2003، 1مارتین( »بشر از آن برخوردارند يابنا ۀکه همهایی  يآزاد

                                                      
1. Martine 
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ها به صورت برابر تعلق  نظر از نژاد، جنسیت، قومیت وغیره به تمامی انسان حقوق بشر صرف
شوند و  تمام افراد بشر آزاد زاده می«دارد:  گیرد. ماده نخست اع�میه حقوق بشر در این مورد بیان می می
تواند  هرکس می«دارد:  یهمین اع�میه ابراز م 2ماده ». برابرند هم با حقوق و کرامت و یتثحی نظراز 
و ، يگرید ۀدیعق هر ای یاسیس دهیعقن، ینژاد، رنگ، جنس، زبان، دنظر ویژه از  به يزیگونه تما چیه بی

هاي  ياز تمام حقوق و آزادگر، ید تیوضع هر ایثروت، و�دت ، یاجتماع ای ملی أمنش نیهمچن
، یاسیبر وضع س که مبتنی دیبه عمل آ یضیتبع چیه دیع�وه نبا مند شود. به بهره هیاع�م نای در دهش بیان
 نیسرزم ایکشور  نیخواه ا ؛باشد که شخص به آن تعلق دارد ینیسرزم ایکشور  یالملل بین ای ییقضا

  ».محدود شده باشد یآن به شکل تیحاکم اد، یخودمختار باش ریغ ای تیمومیمستقل، تحت ق
تنها که هر انسانی است  ه حقوقی انسانیتوان گفت مجموع می در تعریف حقوق بشرترتیب  بدین
تواند مانع  وغیره نمینژاد ، جنسیت، شود و مذهب مند می از این حقوق بهرهبودن  انسانبه دلیلِ 

حقوق انسانی تمامی از یا نژاد از قومیت  نظر صرفهر انسانی شود.  از این حقوقها  انسانمندي  بهره
سیاسی و قوانینی که هاي  نظام، س اعم از دیگر افرادک و هیچ استبرخوردار با عنوان حقوق بشر 

به عبارتی حقوق بشر  ؛دنحق سلب این مجموعه حقوق را از افراد ندار، ناقض حقوق موصوفه باشند
  ).33: 1394، و همکاران سرآمد( دارد می مصونوغیره سیاسی هاي  افراد را از افراد دیگر و نظام

  مصادیق حقوق بشر. 1- 2
و دو کنوانسیون حقوق مدنی و ) 1948( رحقوق بش یجهان هیاع�مویژه  به ق بشردر اسناد حقو

. است مشخص شده)، مصادیق حقوق بشر 1966( یو فرهنگ یاجتماع، يحقوق اقتصاد سیاسی و
و ترین  مصادیق حقوق بشر سه حق بنیاديمیان از ، ولی هستندگوناگون همگی بااهمیت مصادیق این 
 أکه منشحق سه . این کرامت و حق آزادي، حق حیات: که عبارتند ازاند  شدهحقوق شناخته ترین  مهم

  اند. جهانی حقوق بشر قرار گرفته اع�میه تأکیدمورد  ،شوند می دیگر حقوق بشري محسوب
پیش از بررسی معنا و مفهوم این سه حق، دربارۀ دیگر مصادیق حقوق بشري باید گفت در حالت کلی 

صادیق حقوق بشري به د�یل متعدد از جمله ظهور مصادیق تازه، وجود ندارد. با امکان برشماري تمامی م
توجه به اینکه بحث مفصل و گسترده پیرامون مصادیق حقوق بشر مستقل از موضوع پژوهش حاضر است، 

  گیرند. ترین نوع حقوق بشري مورد بررسی قرار می عنوان اساسی مفهوم کرامت، آزادي و حق حیات به
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  ق کرامتح. 1- 2- 1
 یکرامت هم حق. انسان کرامت استبودن  یکی از د�یل محق .داشتن حق ست از حقِا کرامت عبارت

که دیگر مصادیق حقوق بشر است  انسانبودن  و هم یکی از د�یل محق رود به شمار میبراي انسان 
 ادعا هرکس«ت مدعی اس رونالد دورکینبر همین مبنا ). 250: 2014 1،مونتریا( دنشو می از آن ناشی

اما قدرتمند کرامت انسانی را  مبهم هرچند ۀکم اندیش باید دست گیرد می کند حقوق را جدي می
  ).227: 1382، بادرین( »بپذیرد

به حق  ها،است به موجب استثنا ممکن. استناپذیر  حق کرامت از جمله حقوق مطلق و خدشه
ولی حق  ؛شود مانند دفاع مشروعد ارخدشه و، شود می محسوباي  اساسی و پایه یحیات که حق

 انتقال و سلب و اسقاط و نقل قابل و کرامت از چنان حساسیتی برخوردار است که استثناناپذیر است
  .را نداردتعدي و تجاوز به آن  کس حق هیچنبوده و 
 ای یرانسانیغ، مجازات ظالمانه ای رفتار و کنجهشکردن  جهانی حقوق بشر با ممنوع اع�میه 5 ماده
  .کرده استتأکید کرامت انسانی  رب به طور مطلق ،آمیز اهانت

  2حق آزادي. 1- 2- 2

علت ، شود می ضمن آنکه خودش حق محسوباست؛ یعنی  آزادي همچون کرامت حقی موجد حق
کس و هیچ  از حق آزادي برخوردارند و هیچها  تمامی انسانهست. بشري نیز هاي  و مبناي دیگر حق

به آزادي اشاره کرده  1 جهانی حقوق بشر در ماده اع�میه. شودها  آزادي انسان تواند مانع نمی نهادي
شوند و داراي موهبت خرد و  می همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده«: است

  .»با یکدیگر با روحیه برادري رفتار کنند باید وجدان هستند و
و » اراده« يرونی صاحب انانس نکهیا؛ توار استاس یشناخت انسان یژگیویک بر  يداشتن آزاد

 که همان حق آزاديرا  روین نیق استفاده از اح طبیعتاً انانسرو  ؛ ازایناست »يریگ میقدرت تصم«
 در انآنکه انس آزادي منفی یعنی. منفی و مثبت: ودعمال شا به دو صورت تواند آزادي می. دارداست، 
انجام  بخواهد را هرچه بتواند یعنی آزادي مثبت، و نباشد گرانید بآسی و مزاحمت و فشار معرض
  ).213: 1384، موحد( اوردیوارد ن گرانیبه د یبیبه شرط آنکه فشار و مزاحمت و آس ؛دهد

                                                      
1. Monteiro 
2. Right to Libert 
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  حق حیات. 1- 2- 3
  مفهوم حق حیاتالف) 

ممکن است . خورد نمی حقوق بشري به چشمترین  یکی از اساسی عنوان بهتعریفی از حق حیات 
 ساده به نظرهرچند این تعریف  .مفهوم آن باشدبودن  حق حیات به دلیل روشن کردنِن تعریف
 يامر، اتیاز حق ح يبرخوردارسویی از . روست خاص خود روبههاي  يبا دشوارولی ، رسد می

حقوق  ءجز، یبه زندگدادن  و ادامهکردن  یکه حق زندگ بر همگان روشن استو بوده  یهیساده و بد
به  اتیحق ح ۀدر مورد حدود و گستر هاي فراوانی اخت�ف دیگر ازسوي ؛بشر است یو اساس هیاول

  ).57: 1397، فاطمی و همکاران سید قاري( خورد می چشم
و  ماندن است حق هر انسانی براي زنده ،شود می از حق حیات به ذهن متبادرآنچه ابتدا به ساکن 

از چنان جایگاه وا�یی برخوردار حیات حق . این حق نباید مورد تعرض و تجاوز دیگران قرار بگیرد
بر همین مبنا شرایطی که . وجود ندارد نیز اضطراري واحوال اوضاعاست که امکان تخطی از آن در 
  ).37: 2009 1،هریسشوند ( ق تفسیرمحدود و مضی، باید دنکن می محرومیت از حق حیات را توجیه

بر همین مبنا است.  مسلحانهۀ وضعیت مخاصمها،  افتادن جان انسان خطر بهیکی از مصادیق 
 ممنوعها  و توسل به زور در روابط میان کشور ها هستند ظف به حفظ جان و حیات انسانومها  دولت
ها  و دولت استشناخته شده  تیبه رسم ناشدنی قیتعل یحق عنوان به اتیقانون حق ح براساساست. 

آن را کنند، بلکه باید را محدود  اتیحق ح، آن انندم یلید� ای یمل تیحق ندارند به خاطر حفظ امن
تعهد منفی بر عدم : در قبال حمایت از حق حیات دو وظیفه بر عهده دارندها  دولت. تضمین کنند
  .تعهد مثبت براي حفاظت از حق حیات؛ سلب حیات

  منابع حق حیاتب) 

ت اشاره شده است. با هم در اسناد حقوق بشر و هم در اسناد حقوق بشردوستانه به حق حیا
پردازیم و تنها  توجه به موضوع تحقیق حاضر، ابتدا به بررسی حق حیات در کمسیون اروپایی می
کنیم.  اند، اکتفا می به بیان عناوین سایر اسناد و مقرراتی که حق حیات را مورد حمایت قرار داده

  اند، از جمله: المللی فراوانی به حق حیات اشاره کرده اسناد بین

                                                      
1. Harris 
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  1و سیاسیمیثاق حقوق مدنی  6ماده  ¢
  یی حقوق بشر و مردمانافریقامنشور  4 ماده ¢
  داند می حق حیات را از حقوق ذاتی انسانکه  اع�میه جهانی حقوق بشر 3 ماده ¢
  یی حقوق بشرامریکاکنوانسیون  4 ماده ¢
  کنوانسیون اروپایی 2 ماده ¢

شده در زمینه حق حیات است.  ترین اصول شناخته ترین و بنیادي کنوانسیون اروپایی یکی از مهم
ها در قبال حق حیات دو وظیفه با عنوان تعهد مثبت و منفی دارند. در این  طور که بیان شد، دولت همان

ها موظف به انجام هر دو وظیفه به منظور تضمین حق حیات هستند. تعهد مثبت ناظر بر  کنوانسیون، دولت
ها  بر جلوگیري از محرومیت فرد از حیات خویش است؛ بنابراین دولت حفظ حیات و تعهد منفی ناظر

کنندۀ حق  باید اقداماتی را براي تأمین حق حیات برگزینند؛ براي مثال اقداماتی در جهت رفع مسائل تهدید
طرف، مستقل  براي تضمین و تأمین حق حیات، داوري و قضاوت بی اند موظفها  حیات. همچنین دولت

  ).15: 1391ه باشند و با ناقضان حق حیات برخورد مؤثري نشان دهند (مهربان، و مؤثر داشت
  :دارد می کنوانسیون اروپایی در مقام تضمین حق حیات مقرر 2 ماده
عمد از حق به د یس نباک چیه؛ ردیت قرار گید توسط قانون مورد حمایافراد باتمامی ات یحق ح«
  :ات محروم شود به استثنايیح

  ؛کند این مجازات را طبق قانون تجویز می، دادگاهی که به دنبال ارتکاب جنایت افراد اجراي حکم. 1

                                                      
توان  . این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردي را نمی ) حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است1. 1

) در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز 2خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد؛ 
ا�جرا در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و  ق قانون �زمترین جنایات طب نیست مگر در مورد مهم

جمعی (ژنوساید) منافات داشته باشد. اجراي این مجازات جایز  ها دربارۀ جلوگیري و مجازات جرم کشتار دسته کنوانسیون
دهندۀ جرم کشتار  ات تشکیل) در مواقعی که سلب حی3؛  نیست مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح

دارد که  هاي طرف این میثاق را مجاز نمی یک از مقررات این ماده، دولت جمعی باشد چنین معهود است که هیچ دسته
جمعی  هایی که به موجب مقررات کنوانسیون جلوگیري و مجازات جرم کشتار دسته یک از الزام وجه از هیچ هیچ به

) هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت درخواست عفو یا تخفیف مجازات 4اف ورزند؛ (ژنوساید) تقبل شده است، انحر
) حکم اعدام در مورد 5نماید. عفو عمومی یا عفو فردي یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود؛ 

یک از مقررات  ) هیچ6؛  اجرا نیست شود و در مورد زنان باردار قابل جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی
 .  استناد نیست هاي طرف این میثاق قابل این ماده براي تأخیر یا منع الغاي مجازات اعدام از سوي دولت
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محرومیت  .رسند نظر می ناپذیر به ضروري و اجتنابکام�ً ه یقهر ه استفاده از قوهک يموارد. 2
  :شود ن ماده محسوب نمییناقض مفاد ادر شرایط زیر،  حیات افراد

  ی؛رقانونیخشونت غ در هنگام دفاع اشخاص در مقابل. 1
  ؛در موارد اقدام به بازداشت قانونی افراد یا جلوگیري از فرار شخصی که با قرار قانونی زندانی شده است. 2
  .»ها انیا طغیها  نشاندن شورش در انجام اقدامات قانونی به منظور فرو. 3

  حقوق بشرهاي  ویژگی. 1- 3
شود، ولی  لفی به دایرۀ مصادیق حقوق بشر افزوده میطور که بیان شد، در گذر زمان به د�یل مخت همان

ها که سبب تضمین  هاي ثابت است. این ویژگی سري ویژگی همۀ مصادیق حقوق بشر از ابتدا داراي یک
  .شمولی جهان، و ناپذیري م، تقسیناپذیري ک، برابري، تفکیناپذیري شود عبارتند از: سلب حقوق افراد می

  ناپذیري سلب. 1- 3- 1

 حقوق بشري اشاره شده است که ناپذیري ی سلبژگیبه و حقوق بشر یجهان هیاع�م ۀمدر مقد
عدالت و صلح ، اساس آزاديها  انانس یو کرامت ذات تیثیرا در کنار حناپذیر  سان و انتقالکیحقوق 
  ).24: 1394، سرآمد( کرده است یمعرفی جهان

ارند و علت برخورداري از این حقوق نیز ها از بدو تولد تا هنگام مرگ از حقوق بشر برخورد انسان
  ناشدنی است. دهد حقوق بشري از انسان سلب شان است که این امر نشان می بودن تنها به خاطر انسان

  برابري. 1- 3- 2

 برابر و انکسیبه صورت بشر حقوق  از رافراد بش یتمامبرابري حقوق بشري بدین معنی است که 
 برابري ۀشیاند« وجود ندارد.ها  ر به آنحقوق بش صیتخصها از نظر  انسان انیم يزبرخوردارند و تمای
 از برخاستهبودن  حق صاحبِ اگر. شدند شناخته حق صاحبها  انسان که شدمطرح  يآنگاه به طور جد

 هاي اخت�ف و درنگ و ق ی مانندکیزیهاي ف ياوست، پس نابرابر تانسانی ملزوم و �زم و انسان ذات
مؤثر افتد.  يو انیتواند در حقوق انس نمی رهغی و آداب و ننو س یزندگ طمحی و بانز و بر نژاد مبتنی

افراد و لزوم  نبودنِ سانکی رشیسان خلق شده باشند؛ مسئله پذکی و برابر افراد همۀ که تسین نایمسئله 
 ت،اس عتیهایی که کار طب است که افراد از جهت تفاوت نیهاست. مسئله ا نبودن سانکی نیاحترام به ا

خود هاي  تلقی و ها برداشت حاصل که ها تفاوتبه دلیل این و  رندیقرار نگ ضیتبع و رتحقی معرض در
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  ).210: 1384(موحد، » شوند هاست، کمترین آسیب را متحمل می آن
 رتمام افراد بش: «کند می جهانی حقوق بشر به این ویژگی حقوق بشر اشاره اع�میه نخست ماده
هرگونه تبعیض  دوم با رد ماده. »دو کرامت و حقوق با هم برابرن تیثحی نظر از و وندش می زاده آزاد

 تواند می هرکس««: کند آن تأکید میبرابري ، بر در برخورداري از حقوق بشرها  و تمایز میان انسان
و ، گرید ۀدیهر عق ای یاسیس دهیعق، نید، زبان، جنس، رنگ، نژادنظر از  ویژه به يزیگونه تما چیه بی

هاي  ياز تمام حقوق و آزاد، گرید تیهر وضع ایو�دت ، ثروت، یاجتماع ای یملمنشأ  نیهمچن
  .»مند شود بهره هیاع�م نای در دهش بیان
ها  در برخی جوامع تبعیض میان انسانها، هنوز  برابري انسان ری بالملل بیناسناد  تأکید رغم به

بیان  صراحت بهحقوق بشر  که اع�میه حالی درره. وغیقومی ، از جمله تبعیض جنسیتی؛ وجود دارد
  .حقوق برابر دارندوغیره، قومیت ، از جنسیت نظر ها صرف انسانۀ کرده است هم

  1ناپذیري کتفکی. 1- 3- 3

 يگرید تیهرکدام به وجود و رعا تیوجود و رعاهستند و مصادیق حقوق بشري به هم پیوسته 
 تمامرو  ؛ ازاینتحقق نیست قابل کامل و يگریبدون د رحقوق بش قیاز مصاد یک هیچ. است تهوابس
  شود. تیرعایشان برا بایدحقوق  نایتمامی  و برخوردارند حقوق یناز ا همزمانها  سانان

  2ناپذیري متقسی. 1- 3- 4

را ها  انانس انیمبندي  قابلیت تقسیم، حقوق نیاست که ا نیحقوق بشر ا ناپذیري میمنظور از تقس
 نیا يمبنا ،ها انانس ۀهم برابرِ انیِاصل کرامت انس. کرد متقسیها  آن را میان انسانتوان  نمی ندارد و

ها  انسان ۀهم يدر همه جا و برا زیکرامت ن، ستین ریپذ میتقس انسانی کرامتازآنجاکه است.  یژگیو
  .است کسانیو ناپذیر  میتقس

  3شمولی جهان. 1- 3- 5

 در سراسر دنیا تعلقها  انسانۀ حقوق بشر به همحقوق بشر این است که  شمولی جهانمنظور از 
نظام  ای فرهنگ، یاخ�ق يارهایمع، کردهاعمل در رکه حقوق بشنای از مستقلها  انانس«. گیرد می

                                                      
1. Inseparability 
2. Indivisibility 
3. Universality 
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  ).2014 1،نیکل( »حقوق برخوردارند نای ازیا خیر،  باشد داشته وجود شان ورکش یحقوق

  در ایرانحقوق بنیادین بشر . 2
اع�میه جهانی حقوق  ،شوند، در سازمان ملل متحد ور جهانی بنیادي تلقی میبرخی حقوقی که به ط

المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی  میثاق بین ایالمللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل،  بشر، میثاق بین
  شود. پرداخته می حق. در ادامه به شرح و توضیح این اند و فرهنگی سازمان ملل گنجانده شده

  در حقوق ایرانت حق تعیین سرنوشت ضمان. 2- 1
اهمیت این . حق مردم براي تعیین سرنوشت خودشان است، موازین حقوق بشرترین  یکی از اساسی

 گونه هماناصل حق تعیین سرنوشت  شود. دانسته می که پایه و اساس حقوق بشريآنجاست تا  قح
 آسانی بهتوان  نمی. ز بوده استمبهم و نامشخص نی، برانگیز چالش، که ارزشی مهم و بنیادي دارد

افزون بر  .ر از ابهام استتعریفی از حق تعیین سرنوشت ارائه داد و تعیین قلمرو شمول این حق نیز پ
کارگیري آن  بهچگونگی  ،موضوعی که در مورد اصل حق تعیین سرنوشت اهمیتی اساسی دارد، این
بسیار زیادي هاي  یین سرنوشت پیچیدگیاعمال اصل حق تع ،با توجه به مواردي که بیان شد. است

اصل حق  شدنِ شناخته یتبه رسممتحد و  سالی که از پیدایش منشور مللده بیش از در . داشته است
شمول آن توسعه  قلمرو، شدهمفهوم دچار تحو�تی این  ،گذرد می تعیین سرنوشت در این منشور

  .)277: 1397 ،هاشمیان( اي پدیدار شده است زهي تاها برداشتآن نیز کارگیري  به ۀشیو ۀیافته و دربار
داند که متعلق به گروهی از مردم است که  الملل، حق تعین سرنوشت را حقی می فرهنگ روابط بین

خواهند در آن زندگی  دانند و کام�ً حق دارند سرزمینی را که می ها می خود را جدا و متمایز از ملت
براي خود تعیین کنند. حق تعیین سرنوشت حقی  ،داشته باشندخواهند  کنند و نوع حکومتی را که می

سرزمین به موجب آن سرنوشت و شئونات سیاسی و حقوقی آن سرزمین را تعیین  یک است که مردم
  ).60: 1395می، یري �لباک( شوند يیا بخشی از دولت دیگر ي تأسیس کنندکنند تا دولت جدید می

 ق بشري پایه و اساس سایر حقوق بشري را تشکیلیک ح عنوان بهاصل حق تعیین سرنوشت 
 جنس و مذهب، نژاد، از قومیت نظر صرفاجتماعی هاي  دهد که به موجب آن همه افراد و گروه می
اقتصادي و فرهنگی در دست ، اجتماعی، مختلف سیاسیهاي  توانند امور خویش را در زمینه می

                                                      
1. Nickel 
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اد ملت از آن برخوردارند و شاید به همین تک افر این حق یک حق بشري فردي است که تک. گیرند
بنیادین هاي  در کنار ضرورت رعایت و احترام به حقوق و آزادي ،علت است که در منشور ملل متحد

و  الملل بیناز اصول مبنایی حقوق حق تعیین سرنوشت اصل . است از این اصل نام برده شده، فردي
از موارد نقض  نخست،توان در وهله  می ا رعایت آنکه برود  به شمار میحقوق بشري  ۀاز قواعد آمر

کاست و در ، هاست قض حقوق اقلیتنکی از مصادیق مهم آن جلوگیري از حقوق بشري که ی
در تعیین نظام سیاسی و مشارکت منظم در امور ها  مراحل بعدي با اعطاي حق آزادي عمل به ملت

  .را فراهم کردها  آن رضایت خاطر، سیاسی و مدنی خویش
اساسی تمامی هاي  کند که حقوق و آزادي می تنها زمانی تحقق پیدا اصل حق تعیین سرنوشت

که اي  شده هاي اقلیتی سرکوب گروه. شده باشد تأمینساکن در آن هاي  اقلیت ویژه بهافراد جامعه 
و آمیز  خشونتهاي  به راه شان رفته دست حقوق از ۀتوانند براي اعاد میاست، شده  شان تقض حقوق
این در حالی است که با رعایت اصل حق تعیین سرنوشت از سوي . متوسل شوند دموکراتیک غیر

هاي  نهضت هاي هطلبی یا مبارز تجزیه، خودمختاريمانند محملی براي طرح مسائلی ها،  دولت
  ).142: 1393 ،پور آرش( بخش ملی به وجود نخواهد آمد آزادي

در  این حق چیست؟براي تحقق  سازوکار نظام حقوقی ایرانشود که  مطرح می پرسشاین حال 
  قانون اساسی اشاره کرد.صل ششم او  59ل وتوان به اص این زمینه می

 ياتکا  امور کشور باید به  ایران  اس�می  در جمهوري«در اصل ششم قانون اساسی آمده است: 
 ، اس�می  شوراي  مجلس  جمهور، نمایندگان رئیس  : انتخاب انتخابات  ود از راهش اداره  عمومی يآرا

  معین  قانون  دیگر این  در اصول  که  در مواردي  پرسی همه  ، یا از راهها انند اینمشوراها و   ياعضا
 راامور کشور به اتکاي آراي عمومی  ۀادار قانون اساسیتوان گفت  میصل ااین به  هبا توج .»شود یم

تعیین ه بمردم با انتخاب متولیان و مسئو�ن کشور  است.رده کقلمداد  ترین حقوق ملت جزء بنیادي
ِحق  یینتع تضمینِ را از مصادیقاصل این توان  بنابراین میپردازند؛  یمحق سرنوشت خویش 

عمومی از طریق  ياتکاي آراامور کشور به  ۀکه ادارآنجا از نگاشت.اسرنوشت در حقوق ایران 
حق سرنوشت در نظام  تعیین دیگر مصادیقاز نیز انتخابات برگزاري  ،شود انتخابات محقق می

امور کشور را بر عهده  ۀاداربا شرکت در انتخابات و انتخاب کسانی که مردم ست. احقوقی عمومی 
 ۀگیري کسانی که در ادار کشور و تصمیم ۀاداریوۀ شکه  کنند چرا می، سرنوشت خویش را تعیین دارند
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جمهوري، مجلس شوراي  در ایران رئیس .داشتثیر خواهد أها ت بر سرنوشت آن ،نقش دارندن آ
و  ،اس�می، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اس�می شهر و روستا با انتخاب مستقیم مردم

  شوند. عیین میتها بر اساس انتخابات غیرمستقیم  استان و عالی استانشوراهاي بخش، شهرستان، 
اساسی و مهم اقتصادي،  هاي بر اتخاذ تصمیمقانون اساسی نیز  59اصل ، بر اصل ششمع�وه 

 تعیین حقِ مصادیقی از تضمینِکه تأکید دارد پرسی  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از مجراي همه
  آیند. ه شمار میبسرنوشت 

  آزادي در حقوق ایرانحق . 2- 2
این حق  قرار دارد.حقوق بشر  شدۀ شناخته یتبه رسمحقوق  ۀبیان در زیرمجموع حق آزادي

تنگاتنگی با سایر موازین حقوق بشر از جمله حق آزادي عقیده، مذهب، فکر و وجدان  ارتباط
موجب باشد و یا اینکه عقیده و مذهب آزادانۀ تواند ابزاري براي اظهار  دارد. حق آزادي بیان می

  .شوددیگران حقوق به تجاوز 
از اي  جلوه ۀکنند منعکسنحوي  بهچهارم  و اصل بیست ،در قانون اساسی جمهوري اس�می ایران

آزادند مگر آنکه نشریات و مطبوعات در بیان مطالب «ست اصل آمده ااین در . حق آزادي بیان است
 ۀشیو در .»کند می تفصیل آن را قانون معین ا حقوق عمومی باشد.یبه مبانی اس�م  مخل
ی متفاوت است و الملل بینسیاق اصل حاضر با سیاق مواد اسناد  ،حق آزادي بیان شناختنِ رسمیت به

مبانی ( شمرده شده است عمال محدودیت بر حق آزادي بیان در این اصل برا برايودي که یدر ق
 .داردی وجود الملل بینعمال محدودیت در عرصه هاي ا هایی با م�ك تفاوت ،)اس�م و حقوق عمومی

مقرراتی تدوین  ،همچنین در قوانین عادي داخلی نیز در راستاي اعمال محدودیت بر حق آزادي بیان
دارد:  می در بیان 500در ماده  1375نمونه قانون مجازات اس�می مصوب خرداد اند. براي  شده
م به هر نحو هاي مخالف نظا ها و سازمان به نفع گروه یاکس علیه نظام جمهوري اس�می ایران  هر«

فعالیت تبلیغی  ،مادهاین در  .»به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد ،کند فعالیت تبلیغی
هایی است که مخل نظم عمومی و  اعم از فعالیتظاهراً و است منع شده اي  گسترده به طورعلیه نظام 

  ).187: 1381 ،راسخ( دنشو می تلقی مخالف با امنیت ملی
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  قضایی عادالنه در حقوق ایرانحق رویه . 2- 3
 به منظوراز اصول و قواعدي است که اي  مجموعه ۀبردارندبرخورداري از دادرسی منصفانه در حق

در اسناد  ها این تضمین. استشده  یبین پیش شان ن در رسیدگی به دعويیرعایت حقوق طرف
ق مربوط به حقوق مدنی و میثا)، 8- 11 مواد( چون اع�میه جهانی حقوق بشر ی حقوق بشرالملل بین

 8مواد ( حقوق بشر ییامریکاکنوانسیون )، 6ماده ( کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)، 14ماده ( سیاسی
  ).255: 1383 ،یاوري( دنشو می عاد�نه شناختههاي  از دادرسیهایی  نمونه ،)9 و

در یک  ید بتوانندهمانی وجود دارد و این متهمان حقوقی دارند که باتماي  در هر جامعهشک  بی
 برخ�فد تا در مقابل ادعایی که ندادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم از آن برخوردار باش

از منافع تر  مهم مراتب به این مسئله .دناز خود دفاع کن ،مطرح شده است شان هیعل، فرض برائت
و به این  شود حقوق متهمانگرفتن  دهیکه دفاع از منافع جامعه نباید منجر به ناد طوري جامعه است به

، شود که ع�وه بر رعایت حقوق جامعه تنظیماي  سبب مقررات آیین دادرسی کیفري باید به گونه
حق داشتن  از جمله حقوق متهم در دادرسی منصفانه. گناهی خود یاري کند بی گناه را نیز در اثبات بی
امکان انتخاب وکیل ، دادرسیبودن  ینعل، سن اجراي قوانیننظارت دیوان عالی کشور بر ح، لیوک

، بعضی از احکام بودنِ نظر تجدید ، قابلِمنصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی هیئت شرکت، تسخیري
  ).245: 1383 ،محموديمانند آن است (ممنوعیت دو بار مجازات به دلیل یک عمل و ، تفهیم اتهام

در طول تاریخ . عه انسانی در مقابل قدرت استدادرسی منصفانه در واقع تضمینی براي افراد جام
که مرگ را شده رفتار  با متهم اي وم به گونهکو گاه با محاند  هم بسان مجرم برخورد کردهتگاه با م

هاي  به حقوق و آزاديها  آن جلوگیري از خودسري برخی نهادها و تجاوزبراي . ترجیح داده است
هاي  اصول و آیین اختصاصی و اداري باید با رعایتهاي  رسیدگی در دادگاه، فردي و اجتماعی مردم

محدودیت و مانعی  هرگونهاین مراجع بدون  هاي همچنین آرا و تصمیم .دادرسی منصفانه انجام شود
برخورداري همگان از . تجدیدنظرخواهی باشد قابل ص�ح و از هر جهت باید در محاکم قضایی ذي
حق دارد در یک ، هر فردي که حقوقش پایمال شده است یک رسیدگی منصفانه به این معناست که
هر فردي هم که در معرض اتهام قرار دارد باید  دیگر . ازسويدادگاه صالح درخواست احقاق حق کند

  ).265: 1383 ،یاوري( خود دفاع کند طرف و مستقل از بی بتواند در یک دادگاه
راوانی که دارد و هر فردي باید از این حق حق برخورداري از محاکمه عاد�نه با توجه به اهمیت ف
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هاي جهانی مربوط به حقوق مدنی  هاي حقوق بشر و کنوانسیون د، در طیف وسیعی از اع�میهوشمند  هبهر
اع�میه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان  10و سیاسی به آن اشاره شده است. براي مثال ماده 

مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاه  هرکس با«اع�م کرده است:  1948ملل، مصوب سال 
او یا هر  هاي حقوق و الزام ۀطرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی دربار مستقل و بی

اع�میه اس�می حقوق  19، اتخاذ تصمیم کند. همچنین بند (ب) ماده متوجه او کرده باشنداتهام جزایی که 
 بردن به دادگاه مراجعه و پناه«هجري قمري بیان کرده است:  1411ه قاهره مصوب بشر، معروف به بیانی

است  گناه یبهم تهمان ماده گفته شده است م »ه«حقی است که براي همه تضمین شده است و نیز در بند 
 .ها براي دفاع از او فراهم باشد، ثابت شود تضمین ۀاي که هم عاد�نه ۀتا محکومیتش از راه محاکم

همه در مقابل «تأکید کرده است:  14در ماده  1999براین، میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب  �وهع
 یدارد به دادخواهی او منصفانه و علنی در دادگاه ها و محاکم دادگستري برابر هستند. هرکس حق دادگاه

ا یجزایی او  حقانیت اتهامات ۀطرف طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه دربار صالح، مستقل و بی
  ).65: 1383 (محمودي، کند گیري امور مدنی تصمیم هاي محقوق و الزا ۀاخت�فات دربار

  حق دسترسی به وکیل. 2- 4
 لیخود وک يدعوا حق دارند برا نیها طرف در همه دادگاه«ایران  یقانون اساس 35اصل  براساس
فراهم  لیوک نییها امکانات تع آن يبرا دیبا ،نداشته باشند لیانتخاب وک ییو اگر توانا نندکانتخاب 

 خودهمراه  لینفر وک کیتواند  یمتهم م« :استآمده  يفریک یدادرس نییقانون آ 128 ۀدر ماد» ودش
 يکه برارا  یمطالب ،قاتیتحق ۀپس از خاتم ،قیمتهم بدون مداخله در امر تحق لیداشته باشد. وک

در  لی. اظهارات وککند یماع�م  یبه قاض ،�زم بداند نیقوان ياجرا ایو دفاع از متهم  قتیکشف حق
متهم به ریا حضور غی ،محرمانه دارد ۀکه موضوع جنب يموارد در .شود یجلسه منعکس م صورت
 لیحضور وک، کشور تیامن هیعل میدر خصوص جرا نیو همچنود شموجب فساد  یقاض صیتشخ

محرز است  ،ها نامه سازمان زندان نییآ 176طبق ماده  .»دادگاه خواهد بود ۀبا اجاز قیتحق ۀدر مرحل
  در بازداشت موقت وجود دارد. لیم با وکم�قات مته کردن که امکان ممنوع
  :توان گفت میشده  بیانمواد قانونی با توجه به 

  ؛از متهم است ییبازجو ۀناظر به مرحلنها تداشتن وکیل  ¢
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  ؛است مواجه هایی یتمحدود با و ستیمطلق ن زیکه آن ناست شده  ینیب شیپ لیتنها امکان داشتن وک ¢
  ؛نشده استمطرح  يریتسخ لیداشتن وک ¢
 .به متهم مقرر نکرده است لیاع�م حق داشتن وک يبرا یفیتکل چیقانون ه ¢

  بودن رسیدگی علنی. 2- 5
 یعنی حتیشود؛  یمبه صورت علنی برگزار ها  محاکمه اصو�ً ،انون اساسیق 165با توجه به اصل 

جریان  ۀحق شرکت در جلسه دادگاه و مشاهد ،مورد رسیدگی ندارند ۀافرادي هم که سمتی در پروند
رسیدگی در دادگاه داشته و شامل  هاي هبودن اختصاص به جلس . علنیخواهند داشت دادرسی را

 .تحقیقات مقدماتی غیرعلنی است ۀبه عبارتی جلس ؛شود تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی ۀجلس
ها  ر از افرادي مانند متهم، شاکی، وک�ي آنبودن تحقیقات مقدماتی این است که غی علنی منظور از غیر
از سوي مرجع تحقیق براي  و استها �زم دانسته شده  ع که حضور آن، شاهد و مطلّانیا کارشناس

 تحقیقات مقدماتی را ندارند هاي هدیگران حق حضور در جلس ،شوند ارائه توضیحات احضار می
تحقیق را از فشار افکار بودن این مرحله آن است که مرجع  علنی علت غیر .)41: 1394(خالقی، 

متهم را از  یزنو  أمین کندتعمومی و هیجان ناشی از ارتکاب جرم در جامعه رهانیده و استق�ل او را 
 مصون دارداست، مورد بازرسی کامل قرار نگرفته انگ شهرت به اتهامی که هنوز د�یل توجه آن 

مرحله مقدماتی تحقیقات در بودن در نظام دادرسی تفتیشی حاکم بر  علنی غیر .)40: 1394(خالقی، 
 .شود یمبودن تحقیقات مقدماتی تکمیل  با محرمانه ،دادسرا

 هاي نوجوانان و اطفال خاص رسیدگی هاي تضمین. 2- 6

براي حفظ شخصیت کودك و جلوگیري از هاي اطفال  دادرسیدر  ،با توجه به وضعیت خاص کودك
قانون آیین دادرسی در . گیردنظر قرار مدمواردي اید بد آسیب به روح و روان و جسم طفل ورو

 بینی پیشدادرسی اطفال  ۀدر حوز دادرسی عاد�نه مواردي به منظور تضمینِ 1392کیفري مصوب 
  :عبارت است از که استده ش

هاي اطفال و نوجوانان به طور  پروندهاطفال و نوجوانان و رسیدگی به  ۀایجاد پلیس ویژ ¢
  دادرسی نشوند.  ۀتا اطفال درگیر فرایند رسمی و پیچیدها  مستقیم در دادگاه

گذار تحقیقات مقدماتی در جرایم اطفال و نوجوانان را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس،  قانون ¢
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 ۀانق�ب با عنوان دادسراي ویژ اي از دادسراي عمومی و دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبهنار کدر 
  شود. نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می

 1392مصوب آیین دادرسی کیفري  ست که درامواردي از دیگر شخصیت  ۀتشکیل پروند ¢
شخصیت براي اطفال و نوجوانان  ۀ. تشکیل پروندبینی شده است پیشطفل  ۀدادرسی عاد�نراي ب
ل و نوجوانان آگاهی داشته باشند و بر اندرکاران از وضعیت اطفا شود تا قاضی و دست میبب س

  اساس وضعیت وي اقدام به صدور حکم کنند. 
 298گذار در ماده  یم اطفال و نوجوانان. قانونبودن حضور مشاور براي رسیدگی به جرا الزامی ¢
هایی که داراي دادگاه اطفال و نوجوان  در شهرستانبینی کرده است  پیشآیین دادرسی کیفري قانون 

شود. نظر مشاور مشورتی است  یک مشاور تشکیل می است، این دادگاه با حضور یک قاضی و
هاي شهرستان مرکز استان،  یس کل دادگاهدگستري یا رئ، رئیس داقانون 408همچنین بر اساس ماده 

هاي اطفال و نوجوانان را نیز بر عهده دارد.  در هر استان و هر حوزه حسب مورد، ریاست دادگاه
حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفري، براي رسیدگی به جرایم اطفال 

رسیدگی به جرایم آنان الزامی است. مشاوران دادگاه اطفال و  ۀویژ ،و نوجوانان در دادگاه کیفري یک
شناسی، مددکاران اجتماعی،  شناسی، جرم متخصصان علوم تربیتی، روانیان منوجوانان نیز از 

شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از افراد شاغل  ل روانفرهنگیان آشنا به مسائدانشگاهیان و 
  وند. ش و بازنشسته انتخاب می

هاي کیفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار  محکومیت 1392 مصوبآیین دادرسی کیفري  مطابق ¢
تواند با توجه به  بینی کرده است که دادگاه می پیش قانوناین  گذار در موادي از کیفري است. قانون

ي خود أبار در رهاي رسیده از وضع طفل یا نوجوان و رفتار وي در کانون اص�ح و تربیت، یک  گزارش
به تسلیم طفل یا نوجوان به ولی  سوم تقلیل دهد یا نگهداري را تجدیدنظر کند و مدت نگهداري را تا یک

شود که آن طفل یا  بر تجدیدنظر در صورتی انجام می یا سرپرست قانونی او تبدیل کند. تصمیم دادگاه مبنی
و تربیت را سپري کرده باشد؛ در این  پنجم از مدت نگهداري در کانون اص�ح یککم  ستدنوجوان 
فرد مجرم از شرایط آزادي مشروط و سایر  ۀي دادگاه قطعی است و این امر مانع استفادأصورت، ر
 ؛قانونی مانند تعلیق صدور حکم، تعلیق اجراي مجازات و آزادي مشروط نخواهد بود هاي تخفیف

رغم  هبتوان گفت  در نتیجه می ؛فري استهاي کیفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار کی همچنین محکومیت
قانون  و 1392مصوب ، قانون آیین دادرسی کیفري هایی که هنوز وجود دارد و مرتفع نشده است کاستی
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براي را شرایط وشیده است کهاي ویژه و تخفیفی  مجازات، با نگاهی اص�حی و مجازات آن
  فراهم کند.پذیر  اطفال، کودکان و نوجوانان آسیب قشر ازشدن این  بازاجتماعی

  ي حق آزادي اندیشهاجرا ضمانت. 2- 7
اع�میه  ۀدر مقدم .به دیگران  ابزاري است براي رساندن اندیشه و عقیده آزادي اندیشه و عقیده

، آزاد و از ترس فارغ باشند، بیان عقیده«در آن افراد بشر در  جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که
صدایی  چند ۀنوع جامعهر آزادي بیان معیاري اساسی براي . شده استمعرفی با�ترین آرمان بشري 
پذیرش مفهوم  انجامد. میبه نابودي سایر موازین حقوق بشر  ،قف این آزاديوت. و دموکراتیک است

اساسی هاي  حقوق بشر و قانونهاي  وزي گسترده است و در اع�میهآزادي بیان در جوامع امر
توافقی عمومی نیز وجود دارد که باید ، در کنار پذیرش عمومی مفهوم آزادي بیان. گنجانده شده است

سخنانی که به منافع  ها عبارتند از: . برخی از این محدودیتبراي آزادي بیان حد و مرز مشخص کرد
مانند ( زنند می سخنانی که به جامعه به صورت کلی صدمه ،)افتراو  نند تهمتما( اشخاص ضرر بزند

ایجاد وحشت  سببسخنانی که مانند ( سخنانی که مخل نظم عمومی باشند)، آمیز وقاحتسخنان 
  .سخنانی که امنیت ملی را مورد تهدید مستقیم قرار دهند یا)، عمومی شود

هرچند  .یافته توجه دارند سازمان ادیانِکردن  که به ساکتدارند برخی کشورها قوانینی 
تحلیل و بررسی قابل قوانین خاص  چهارچوبهاي قانونی ایران در مورد آزادي اندیشه در کار و ساز
خطوط قرمز حق آزادي اندیشه در ایران از ان الحادي و توهین و مخالفت با اس�م یاما اد ،است
مگر آنکه مخل  ؛مطبوعات در بیان مطالب آزادند به موجب قانون اساسی ایران نشریات و .است

» شود می در دادگاه انجام منصفه مطبوعاتی با حضور هیئت جرایممبانی اس�م باشند و رسیدگی به 
کنترل توهین به به منظور ربط  هاي ذي سازمانویژه در  ). در ایران بهقانون اساسی 168و  24اصول (

هاي محتوایی خاصی براي تولید کتب و محتواي  ارچوبچه، مقدسات و توهین به نظام اس�می
  .فرماست کشورهاي جهان حکماغلب این مسئله در  که داردوجود  ها هشرین

  حق آزادي اجتماع. 2- 8
 وشدن  حقی فردي براي جمع، رود می گروه به کار یاآزادي اجتماع که گاهی به جاي آزادي جمع 

از  آزادي اجتماع یکی .است جمعی دستهاز ع�یق مشترك به طور کردن  فاعترویج و تعقیب و د، ابراز
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آزادي ). 42: 1394 ،وند کمال«( شود می مدنی شمردههاي  حقوق سیاسی و آزادي، حقوق بشراجزاي 
پیوستن به  عمومی و آزاديِهاي  تجمع در مکان آزاديِ میانبراي تمایز ها  اجتماعات و آزادي انجمن

. رود به کار میحق اعتراض  ۀآزادي اجتماعات اغلب در زمین. گیرد مید استفاده قرار مور ،یک انجمن
فردي است نه جمعی و  یحق ؛ بنابراینو مشارکت استشدن  ملحق ،پیوستن شاملِآزادي اجتماع 

و کنند  مشارکتهم توانند با  می افراد متعددي، آزادي اجتماع عمال و اجراي حقدر اهرچند  .گروهی
 قرارتأثیر آن افراد از این حق را تحت مندي  چنین امري بهرهحال  بااین ،را تشکیل دهند گروهی
حق آزادي اجتماع ، مراد از آزادي اجتماعگفت توان  می در کل). 397: 1380 ،شریفیان( دهد نمی

  .شود نمی آمیز مسالمت و غیرآمیز  است و شامل اجتماعاتی با اهداف خشونتآمیز  مسالمت
آزادي . ناشدنی و در ارتباط با یکدیگرند تفکیک ،ناپذیر جدایی ،حقوقی جهانی، رحقوق بش

. عدي دیگر طریقیت داردعد موضوعیت و از باست که از یک بهایی  اجتماعات نیز از جمله آزادي
ها  تحقق سایر حقوق و آزادي برايابزاري ، است که خود حقی مستقلاین بر ع�وهآزادي اجتماعات 

 دارد می اذعان 25کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی ماده . تفکر است و اندیشه ،زادي بیانآمانند :
هاي  از بسیاري از آزاديمندي  ناي بهرهبم، آزادي اجتماعات در کنار آزادي بیان و آزادي تشکی�ت«

ی ی حقوق مدنالملل بینمیثاق  21ح در ماده آزادي اجتماعات که یک حق بشري مصرّ. سیاسی است
  ».با بسیاري از مواد میثاق در ارتباط مستقیم است، و سیاسی است

 عامدانه و، آگاهانه ندآزادي اجتماعات عبارت از این است که افراد آزاد، در قانون اساسی ایران
 دولت براي بیان مطالب در ۀبه طور موقت و بدون هراس از مداخلهم در کنار آمیز  مسالمت
از وصف آگاهانه و . بپردازند شانهای آیند و از این طریق به بیان خواستهگرد هم ، مختلفهاي  زمینه

، خاص داشتن و هدفبودن  و از موقت ،اجتماعاتبودن  یافته سازمان ۀمؤلف، اجتماعاتبودن  عامدانه
  ).436: 1386 ،مهرپور( شود میبرداشت اجتماعات بودن  و هدفمندبودن  غیردائمی

) بودن و هدفمندبودن  یافته سازمان، بودن موقت( ادي اجتماعاتاصلی آزهاي  ع�وه بر مؤلفه
است  کننده دیگري نیز براي آزادي اجتماعات وجود دارد که بخشی محدودهاي  مؤلفه

دولت در این  ۀهایی که مانع مداخلکار و سازایجاد (حمایتی دارد  ۀنببخشی ج، )بودن آمیز مسالمت(
  ).مجوزدریافت و دادن  اط�ع(د نبخشی به اجتماعات دار ظامو بخشی دیگر جنبه انت )شود می آزادي

 هرگونهفارغ از  تمامی افراد، آزادي اجتماعاتبودن  میثاق و طبیعی 21با توجه به اط�ق ماده 
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ها  اقلیت .امر است بیانگر همینمیثاق نیز  2ماده  .شوندمند  توانند از آزادي اجتماعات بهره می تعلقی
شان  براي نیل به اهداف، هر فرد دیگري در سرزمین تحت قلمرو یک کشور عضو توانند مانند میهم 

توانند با استناد  ها می . آنشوندمند  اجتماعات و تشکی�ت بهره، عمومی مانند آزادي بیانهاي  از حق
آمیزي که به دور از ایجاد تنش و تنفر  از آزادي اجتماعات مسالمتمندي  میثاق و با بهره 21به ماده 
اتباع . دننپیروي ک تیاکثر ۀحقوق خود را مطالبه کرده و از فرهنگ خاص خود در درون جامع، باشد

در جهت حفظ منافع خود از آزادي اجتماعات ، توانند در قلمرو هر کشور عضو میثاق می بیگانه نیز
  .کننداین آزادي استفاده هاي  شده و از ظرفیتمند  بهره

  منع شکنجه. 2- 9
نظام گیري  که با شکلالملل است  بینشده در جامعه  قواعد پذیرفتهترین  مهممنع شکنجه یکی از 

حمایت از افراد در مقابل این اقدام ضد  برايهایی کار و سازشده است و  تأکیدحقوق بشري بدان 
  .تدارك دیده شده است بشري

 برايهایی  ه و تضمیندر قوانین جمهوري اس�می ایران نیز ممنوعیت شکنجه تصریح شد
شکنجه  هرگونه ده است کهقانون اساسی آم 38در اصل  .ی شده استبین پیشجلوگیري از آن 

سوگند مجاز نیست  اقرار یا، اجبار شخص به شهادت. کسب اط�ع ممنوع است یااقرار گرفتن  براي
طبق قانون  ،اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، و چنین شهادت

مقررات زیر در قوانین  ،در جهت احترام به این اصل و تضمین اجراي آن. همچنین شود می مجازات
  :استشده  عادي مقرر

 ن وابسته به نهادها وامأموراز مقامات و هریک  قانون مجازات اس�می 570ماده  براساس. 1
 آنان را از یدبا ،دنا سلب کنآزادي شخصی افراد ملت ر، قانون برخ�فحکومتی که هاي  دستگاه

 ع�وه بر انفصال از خدمت وکرد و  حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوري اس�می ایران محروم
  ؛د شدنبه حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواه ،محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی

ی و تأمینو اقدامات ها  انقانونی و مقررات اجرایی سازمان زند نامه آیین 176ماده  براساس. 2
زندانی و اعمال  بدنیتنبیه  یااداي الفاظ رکیک ، دشنام، ییخو تند«: 7/1/1372 مصوبتربیتی کشور 

  ؛»...کلی ممنوع است هبها  بار و موهن در زندان هات خشن و مشقتیتنب
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ا ین قضایی ان و مأموراهریک از مستخدمقانون مجازات اس�می، اگر  58. براساس ماده 3
ع�وه بر  ،یدنما بدنیاو را اذیت و آزار  ،قضایی دولتی براي آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند غیر

کسی  چنانچهشود و  حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می ،قصاص با پرداخت دیه
ر متهم دهنده به مجازات حبس محکوم خواهد شد و اگ دستور در این خصوص دستور داده باشد، فقط

 ...».مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهند داشت ،کند فوتبه واسطه اذیت و آزار 

و آزارهاي روحی و شده است تنها به آزارهاي بانی اشاره  انون مجازات اس�میق 578در ماده  .4
صی در مقررات اختصا ضرورترسد  با توجه به مقررات موجود به نظر میبیان نشده است. روانی 

صیانت از افراد در برابر شکنجه و براي و راهکارهاي مناسب ها  تضمین دادنِ با قرارزمینه این 
 براي جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیزشود.  ان دولتی وضعمأمور ۀاقدامات خودسران

است که در آن تصریح شده کرد استناد  2/7/1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  1توان به ماده  می
 ،حیثیت ،آزادي ،مال ،س�متی ،به جان ،احتیاطی بی ۀیا در نتیج بدون مجوز قانونی عمداً هرکس

 وارداي  لطمهاست، شده  به هر حق دیگري که به موجب قانون براي افراد ایجاد یاشهرت تجارتی 
  .است ول جبران خسارات ناشی از عمل خودئمس ،که موجب ضرر مادي یا معنوي دیگري شودکند 

  حقوق بشر در ایران بنیادینهاي کارگیري سازوکار بهو  گرایی نسبیت. 3
 و درهاي حقوقی مختلف  قواعد حقوق بشر در نظام ۀهمکارگیري  به ،به لحاظ نظري و عملی

کنونی  هايهنجار، دانان هاي سیاسی برخی کشورها مقدور نیست. به باور بسیاري از حقوق سیستم
قواعد حقوق بشر  متمدن نیست و ملل جهان اعم از متمدن و غیر یتمامحقوق بشر دستاوردهاي 

برخی کشورها به خاطر تفکرات خاص  فرهنگی و دینی تدوین شده است و در هايبراساس تمایز
هاي حقوق بشري  پایه ها اگرچه بیشتر ملت .و تفسیر نیست کارگیري به مذهبی و مکتبی قابل ،فرهنگی

جمله  ایران از ،قبول است ها قابل ملت ۀشکنجه را قبول دارند و نزد هم دوري از و از جمله آزادي بیان
به تفسیر  ،کشورهایی است که با توجه به اصول اخ�قی حاکم در جامعه و به منظور حمایت از اخ�ق

  کند. قالب متعادل اس�می ترویج می برحسبو مرزبانی حقوق بنیادین بشر برخاسته و آن را 
ي متفاوتی از حقوق بشر در نظام حقوقی ها برداشتتوان  می ،قانون اساسی اندان حقوقبه باور 

معیار درستی و  از حقوق بشر تفاسیر نادرستی دارند زیرها  بیشتر غربیها  آن به نظر .داشت ایران
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 ،اندان حقوقبنا به اعتقاد بسیاري از  که حالی در ؛دهند می نادرستی حقوق بشر را تنها با رفتار نشان
ایران از جمله کشورهایی . ویل استأتفسیر و ت قابل فرهنگ هر کشور براساسبنیادین بشر  حقوق

  ).112: 1389 ،ذاکریان» (پذیرد می است که حقوق بشر را در راستاي تعالی بشري و کرامت بشر
زاویۀ در دو  .اندیشی در حقوق بشر است خوبی براي هم یمپاراداحقوق بشر  بنیادین قواعد
حقوق بشر  بنیادینقواعد  بودنِ فرهنگی میان، فرهنگی گرایی نسبی حقوق بشر و شمولی نجهامتفاوت 

 محسوباي  از قواعد پایه ،سخت حقوق بشر ۀهست یا بنیادینقواعد  .میان این دو جهتاست پلی 
و به عبارت دیگر بوده نقض  قابل غیر و تر برجسته، شوند که در برابر دیگر قواعد حقوق بشر می

  .دبردار نیستن انحراف

  گیري نتیجه
 شمولی جهانفراگیري و ، دهد گسترش می حقوق بشري در دو دهه اخیر نشان هاي نگاهی به جریان

حقوق بشري سازمان ملل متحد براي منافع فردي و هاي  نامه اع�میه جهانی حقوق بشر و پیمان
شدید  تأکیدبر برخی قواعد ی الملل بینجامعه . اجتماعی تمامی جوامع انسانی �زم و ضروري است

آزادي بیان و مانند این موارد که قواعد بنیادین حقوق ، حق حیات، ردگیب ،دارد که ممنوعیت شکنجه
 فراینددر برابر گرفتن  قرار ،در ایران نیز مانند جوامع دیگر. نقض هستند قابل غیر ،شوند می بشر نامیده

 . یکی ازر امري �زم و ضروري استحقوق بشر براي امنیت و پیشرفت کشو شمولی جهان
قواعد بودن  فرهنگی در میان صتحقیق و تفح ،بشر در ایران بنیادیندر زمینه حقوق مهم هاي کار و ساز

در  حقوق بشري و مواضع ایرانهاي  نامه پیمانگیري  بنیادین حقوق بشر و بررسی چگونگی شکل
ها را با تکیه بر اصل  رد زیادي از این حقوقایران موا .است بشر بنیادینحقوق با ا موافق یمقابل 

  شمارد. می را امري ملزمها  آن است و معتقداصلی حقوق بشر هاي  به پایه هرچند ؛کند می اس�م رد
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