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  1بررسي لزوم حمايت كيفري از افراد در برابرجرايم مبتني بر تبعيض
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 چكيده

ري اتبعيض مفهومي است در ارتباط نزديك با مفاهيمي نظير: برابري و عدالت واصل عدم تبعيض فارغ از هر امر ديگري به عنوان سنگ بناي برخورد

شود. اعمال تبعيض عليه افراد، در واقع ناديده گرفتن برابري انسانها ونقض كرامت ذاتي افراد بشر است كه از حقوق بشر وجهانشمولي آن محسوب مي 

انبار آن ، مي يآثارو نتايج زيانبار آن  مي تواند نظم عمومي وصلح و ثبات داخلي و حتي بين المللي را به مخاطره بيندازد. نقض تكليف اخالقي و آثار ز

ي جرم بوده و نياز به كيفر مرتكب را به دنبال داشته باشد. امروزه در همه اسناد حقوق بشري عالوه بر تاكيد كلي بر اصل منع تبعيض، تواند تشكيل دهنده 

داخلي  ندر مواردي بر لزوم حمايت كيفري از افراد در مقابل تبعيض اشاره شده است و اكثر كشورهايي كه به حقوق بشر احترام مي گذارند، در قواني

آن به بررسي منع  يخود ، تبعيض را منع و در مواردي، حمايتهاي كيفري را نيز مقرر نموده اند. در اين مقاله، با بررسي مباني منع تبعيض ومباني جرم انگار

نهاداتي ارايه مي يشو پ تبعيض  و حمايت كيفري از آن در اسناد بين المللي و قوانين داخلي برخي كشورها و وضعيت ايران از اين حيث پرداخته مي شود

 گردد.

 تبعيض ، برابري ، عدالت، حقوق بشر كلمات كليدي:
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 مفاهيم و مباني -فصل اول

 مفاهيم و تعاريف -بند اول

برابري و عدالت و در لغت به معني جزء جزء كردن، جدا كردن برخي را از  :تبعيض مفهومي است در ارتباط با مفاهيمي نظير

معادل انگليسي  8آمده است. ،برخي ديگر، برخي را قبول و برخي را رد كردن و همچنين بعضي را بر بعضي ديگر ترجيح دادن

ه يا گروه در جامعه كه در مقايس عمل رفتار با يك فرد»است كه در فرهنگ آكسفورد از آن به عنوان  Discriminationتبعيض 

ياد شده است كه البته معاني ديگري هم ذكر شده است كه عبارت است از توانائي قضاوت در  4«با ديگران كمتر منصفانه است

 مورد اعمال خوب و بد و توانائي تشخيص بين اشياء.

جامعه است بدين معني كه در جامعه افراد يا  آنچه در اين تحقيق مدنظر ما است همانا معني تبعيض در روابط انساني و در

روبرو  ،تهائي با رفتار نامناسبي كه كمتر منصفانه اسها ترجيح داده شوند و در مقابل افراد يا گروههايي بر ساير افراد يا گروهگروه

 بشوند.

بعيض وجود ارتباط با منع انواع تتبعيض در اسناد حقوق بشري مورد توجه بسيار قرار گرفته است و برخي اسناد خاص نيز در 

شود، بلكه تبعيض در ارتباط با عاملي كه تبعيض بر آن اساس منع مي ،ها تعريف دقيقي از خود تبعيض وجود ندارددارند كه در آن

ثناء، ستگونه تعريف كرد: هر نوع تمايز، اتوان بدينتعريف شده است از فصل مشترک تعاريف موجود در اين اسناد تبعيض را مي

محروميت، تحديد يا ترجيحي است كه بر منباي نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده سياسي يا هرگونه عقيده ديگر، مليت يا 

وضع اجتماعي اوليه، شرايط اقتصادي و يا تولد باشد و موضوع يا نتيجه آن از ميان بردن تساوي رفتار نسبت به افراد در برخورداري 

 5از حقوق آنان باشد.

توان و نبايد با برابرها تبعيض، رفتار نابرابر با برابرها بدون مبناي عيني و معقول است يعني اگر دليل معقول در دست نباشد، نمي

 كند و گاهي ممكن است اصل برابري الزم بداند كه برايلذا تبعيض در ارتباط با مفهوم برابري، معني پيدا مي 6رفتار نابرابر نمود.

 قي شوند. آميز تلتواند تبعيضبه اقدام مثبت متوسل شده و تدابير موقتي اتخاذ كرد كه به خودي خود مي نيل به برابري

 ها از حيث كرامت انساني با هم برابرند ورود و فرض بر اين است كه انسانايده برابري يكي از اصول بنيادين به شمار مي

ها در ر بشود و تفاوتهايي نظير رنگ و نژاد و قوميت و مذهب تاثيري بر برابري انسانبنابراين در شرايط برابر بايد با آنها رفتار براب

 كرامت ذاتي شان و برخورداري از حقوق ندارد.

اي اصلي و محوري در مفهوم عدالت است. نابرابري و تبعيض غيرموجه در تعارض با عدالت بوده و در ترديد برابري مؤلفهبي

ند كه هايي هستاي از حقوق انساني، حققوق بشري، امري غيراخالقي و غيرقابل توجيه است. دستهنتيجه در قلمرو هنجارهاي ح
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 كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان  وكنوانسيون منع تبعيض نژادي - 5

6. Magnus Strand, "The Formal Concept of Discrimination", Master Thesis, Faculty of Law, University of Lund, Spring 

2006, P.5.  
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عيين كننده حق تهايي هستند كه منعكسمند شوند و در واقع آن دسته از حقها بهرهصورت برابري از آنه همه شهروندان بايد ب

 مختار و بااراده هستند.سرنوشت و در نتيجه كرامت ذاتي انسان به عنوان موجودي خود

رابرها و رفتار رفتار برابر با ب»گيرد. فرمول سنتي عدالت كه همان رسد كه اصل منع تبعيض از اصل عدالت نشأت ميبه نظر مي

ي مالاز طرف ديگر بايد مالحظه كرد كه برابرها و نابرابرها در مفهوم اج 5است از ارسطو به يادگار مانده است.« هامتفاوت با متفاوت

 كنند و عدالت در جامعه برقرار شدني است.ها هستند كه در جامعه زندگي ميعدالت همان انسان

طلب بود و همه كس را داراي منزلت اخالقي واحد دانست.در اين ارتباط ديوان دادگستري براي عادل بودن بايد تساوي

ل مقررات متفاوت در وضعيتهاي مربوطه مشابه، يا اعمال اروپايي در راي خود اظهار داشته است كه،تبعيض تنهااز طريق اعما

توان نتيجه گرفت كه تبعيض در نهايت با توجه به مطالب مذكور مي 6مقررات واحد در وضعيتهاي متفاوت مي تواند بروز نمايد.

به برابري  ، عقيده و... كهعبارت است از هرگونه تمايز، محروميت، تحديد يا ترجيحي بر مبناي عواملي مثل نژاد، رنگ، جنس، زبان

كننده حق تعيين سرنوشت آنان به عنوان موجودي خودآيين و در نتيجه كرامت ذاتي افراد در برخورداري از حقوقي كه منعكس

 1آنان به عنوان انسان لطمه وارد نمايد. 

هرگونه تمايز، »نمايد: گونه تعريف مي، تبعيض را اين1111نوامبر  13مورخ  11نهايتاً كميته حقوق بشر در نظريه عمومي شماره 

استثناء، محدوديت يا رجحان مبتني بر معيارهاي خاص منع تبعيض كه منظور يا اثر آن نفي كردن يا صدمه رساندن به شناسايي، 

 «.هاي خاص متعلق به افراد خاص باشدتمتع يا اعمال حقوق و يا آزادي

بعيض، نابرابري افراد و گروهها ناشي از حكومت است، به نحوي كه تبعيض ممكن است سيستماتيك باشد، در اين نوع ت

ازات خاصي نمايد و يا امتيافراد و گروههايي را از برخورداري حقوق برابر با سايرين محروم يا استثنا مي ،حكومت با وضع قوانيني

ر مناصب خاصي را نداشته باشند يا نتوانند دشود. براي مثال ممكن است كه گروههايي حق احراز را براي گروهي از افراد قايل مي

 1 مشاغل خاصي مشغول به كار شوند.

ل منع نكردن ولي همچنان به دلي ،همچنين تبعيض ممكن است غير سيستماتيك باشد و از سوي حكومت و با وضع قانون نباشد

 تواند وجود داشته باشد :آن وجود داشته باشد كه در دو نوع مي

 1الف( تبعيض مستقيم

                                                           
 5 . Ibid 

 6 . Case C-279/93 Finanzampt Koln – Altstadt v Schumacker [1995] I-225 para 30. 

 1 . Helneman, Benjamin W., The politics of the powerless; a study of the campaign against racial discrimination, 

London: Published for the Institute of Race Relations by Oxford University Press, 1972,p.74. 

 1. Fredman, Sandra, Discrimination and human rights: the case of racism, Oxford: Oxford University Press. 2001,p.124.     

 1 . Magnus Strand, "The Formal Concept of Discrimination", Master Thesis, Faculty of Law, University of Lund, 

Spring 2006, P.33. 
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تبعيض مستقيم به اين معنا است كه فردي به علت دارا بودن يا نبودن برخي خصوصيات و به عبارت ديگر به دليل عواملي نظير 

 مورد رفتار  مساعدي قرار گيرد.كمتر جنس و نژاد و سن،

 13ب( تبعيض غيرمستقيم

، شود ولي بدون داليل موجهشامل همه مي اي است كه اگرچهگونهدهد كه ضوابط و شرايط بهاين نوع تبعيض زماني رخ مي

ر كنند در دارد كاركنان بايد شيفت شب هم كاشوند. به عنوان مثال ضوابط شركتي كه مقرر ميبيشتر متوجه يك گروه معين مي

 كند.كنند از اين نوع كار محروم ميعمل زناني را كه از كودكانشان مراقبت مي

 مباني نظري منع تبعيض -بند دوم

 ل: مکاتب غربياو 

 ليبراليسم -1

 قرارداد مداري كانتي و منع تبعيض -الف

دهد. كانت پايبندي او را به آزادي و كرامت انساني نشان مي ،كانت يكي از مهمترين فيلسوفان غربي است كه آثار اخالقي او 

ست بلكه لزوم دانلزوم احترام به كرامت انساني را بر مبناي فرامين الهي يا محصول منافع و اميال انساني و يا خواست حكومتها نمي

كه مورد  هاي بنيادين اخالقيكانت به آموزهكرد. براي نيل به اين هدف الزم بود اين امر را مبتني بر عقالنيت انساني توجيه مي

نظر از روابط اجتماعي و يا تمايالت نفساني يعني انسانهاي عاقل صرف 11پذيرش جمعي انسانهاي عاقل قرار بگيرد، توسل بجويد.

 ها پايبند باشند.به اين آموزه

خواند كه مي 12«امر مطلق»نهايي اخالق را  شود. او هنجاراخالق در نظريه كانتي با نفي هر آموزه غيرجهانشمول آغاز مي

دهد ، ولي كانت سه صورت از آن را به شكل سه فرمول ارايه مي18هنجاري يكتا است و وجود بيش از يكي از آن ممكن نيست

 كه عبارتند از:

ه ]رفتاري[ كنم كه ضابط اي عمل كنم كه نتوانم همچنين ارادههرگز نبايد به شيوه»صورت اول: فرمول خودآييني يا فرمول عام: 
 «.من بصورت قانون عام درآيد

چنان عمل كن كه انسان را، خواه شخص خودت و خواه ديگران، همواره »صورت دوم: فرمول احترام به كرامت اشخاص: 
 «.غايت بداني نه هرگز صرفاً وسيله

                                                           
 13 . Ibid, p.38. 

 .115، ص.1818. كانت ايمانوئل، سنجش خرد ناب، مير شمس الدين اديب سلطاني، انتشارات امير كبير، چاپ دوم، تهران  11

 12. Categorical imperative. 

 .214.ص ،1861 تهران اول، چاپ خوارزمي، انتشارات وند، فوالد اهلل عزت كانت، فلسفه اشتفان، كورنر – 18
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گذاري خود ما بايد با يك ملكوت نونهاي ناشي از قاهمه ضابطه»گذاري براي جامعه اخالقي: صورت سوم: فرمول قانون
 14«.امكاني غايات چنان هماهنگ باشند كه گويي ]آن ملكوت[ مُلك طبيعت است

 هايي را برگزينيم و بر طبق آنها عمل كنيم كهكند فقط رويهامر مطلق به عنوان هنجار نهايي عدم تناقض عملي ما را ملزم مي

هاي ديگر نيز تناقض تنها ذاتاًمتناقض نيستند،  بلكه با رويههايي نهقرار بگيرند. چنين رويه در عين حال بتوانند در مقام قوانين عيني

 15ندارند.

اي رويه دهيم. ضابطه فردي براينماييم و نتيجه را مورد مالحظه قرار ميهايي را در ارتباط با تبعيض مطرح ميحال چنين گزاره

 چنين است:گزيند كه فرد در ارتباط با تبعيض بر مي

 د:تركيب عطفي اين ضابطه فردي به اين صورت خواهد بو«. هنگامي كه اين كار نفعي در بر دارد، قائل به تبعيض خواهم شد»

آن  خواهم كه درمن قصد دارم قائل به تبعيض شوم هروقت كه اين كار نفعي برايم داشته باشد و در همان حال جهاني مي"

 "من قائل به تبعيض شود هرگاه اين كار نفعي براي او داشته باشد.هر كس ديگري نيز حتي نسبت به 

ينيم آيا كار ببنديم و ببه شود كه تناقض ذاتي در آن وجود ندارد. حال بايد دومين آزمون را ببا مالحظه اين تركيب معلوم مي

طور  همين د با يكديگر متناقض باشند وضابطه فوق با ساير ضوابط اخالقي در تناقض هست يا نه. چراكه قوانين جهان اخالق نباي

كنند، بايد سازگاري يا عدم هم در داخل زندگي اخالقي هركس و هم بين زندگيهاي همه كساني كه در آن جهان زندگي مي

 تناقض عملي وجود داشته باشد.

هست يا نه،  ن اخالقي در تناقض، با ساير قواني«اي كه ذاتاً در تناقض نيستضابطه»كه بدانيم آيا  كانت معتقد است براي اين

كس الزامي دانسته شوند. بنا به استدالل كانت هر عامل اخالقي يا شخص، في حد ذاته بايد نظامي از غايات بنا كنيم كه براي همه

زش ي ارشناسيم افراد انسانند، بايد موجودات انساني را دارالزوماً غايت است و نه وسيله و ابزار، و چون تنها اشخاصي كه مي

چنان عمل كن  "شود شود كه برطبق آن از ما خواسته مياينجا در واقع دومين صورت امر مطلق مطرح مي 16اخالقي ذاتي بدانيم.

. در اين فرمول شخص  "وسيله كه انسان را خواه شخص خودت و خواه هر شخص ديگر، همواره غايت بداني، نه هرگز صرفاً

ه همه خواهد بپذيريم و اذعان كنيم كاز ما مي« فرمول احترام به كرامت اشخاص»او عمل كنيم.  غايتي است كه هرگز نبايد بر ضد

 11اند.«برترين شرط محدودكننده همه غايات ذهني»طور سلبي ه اشخاص ديگر ب

شته باشد، و در امن قصد دارم در رفتار با انساني قائل به تبعيض شوم هروقت كه اين كار نفعي برايم د»بنابراين اين ضابطه كه 

متناقض  اگرچه ذاتاً«. خواهم كه در آن هر كس ديگري نيز چنين كند هرگاه اين كار نفعي براي او داشته باشدهمان حال جهاني مي

اما با اصل غايت بودن انسان و احترام به كرامت اشخاص در تناقض است. زيرا اگر فردي به خاطر منافع خود بين انسانها  ،نيست

ائل بشود، منافع خود را كه ارزش نسبي دارد بر ارزش ذاتي اشخاص ترجيح داده و همچنين اشخاص را از نظر كرامت تبعيض ق
                                                           

 .623، ص1813اهلل فوالدوند، طرح نو، چاپ اول، ساليوان راجر، اخالق رد فلسفه كانت، عزت  -14

 .211كورنر اشتفان،پيشين، ص..  15

 .481، ص.1818. كانت ايمانوئل، نقد قوه حكم، عبد الكريم رشيديان، نشر ني، چاپ سوم، تهران  16

 .111. ساليوان راجر، پيشين، ص 11
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انساني يكسان ندانسته است و برخي از كرامت كمتر و برخي از كرامت بيشتري برخوردار خواهند بود. همچنين ترجيح دادن منافع 

ري از ديگران در راه رسيدن به منافع و اهداف خود است. لذا با توجه به نظر كانت كه خود بر كرامت ديگران در واقع استفاده ابزا

اي به عنوان شرط محدود كننده كليه غايات صرفاً داند و اين اصل بايد در هر ضابطهموجود متعقل را در نفس خويش غايت مي

 د.ار نمايد تا به تكليف اخالقي خود عمل كرده باشآميز رفتنسبي و دلخواه عمل كند فرد در رفتار با ديگران نبايد تبعيض

همچنين، هرگونه قانوني كه تبعيض را تجويز نمايد خالف اصل عام عدالت و لذا غير اخالقي و ممنوع خواهد بود. چراكه 

رين محدودتر سايمطابق نخواهد بود و آزادي عده اي را به نفع « كسبيشترين مقدار آزادي بيروني براي همه»اعمال تبعيض با اصل 

خواهد كرد و شناسايي مقام برابر براي اشخاص مقدور نخواهد بود و همچنين تجاوز به توانايي اشخاص براي تعيين سرنوشت 

 شودخويش محسوب مي

 11جان راولز -ب

اولز لت جان راي احياگر و مفسر جديدي از رويكرد قرارداد گرايانه كانت دانست. تئوري عداگونهتوان بهجان راولز را مي

د. زناي در زمينه عدالت توزيعي و عدالت اجتماعي است. عدالت اجتماعي جان راولز حول دو محور برابري و آزادي دور مينظريه

الک، روسو و كانت  پردازاني چون جانتئوري عدالت راولز به اعتراف خود او در ادامه همان سنت قرارداد اجتماعي نظريه

 كند.تري را مطرح ميايده قابل دفاع« وضعيت طبيعي»كه راولز به جاي  با اين تفاوت11است.

وضعيت مورد نظر راولز، وضعيتي فرضي است كه در آن افراد عاقل به صورت برابري در وراي پرده غفلت بر روي اصول 

لقات عرضي و منافع كنند. در واقع اشخاص عاقل فارغ از تعتوافق مي (Justice as Fairness)عدالت به معناي انصاف 

ت، بر اسشخصي خود به عنوان موجوداتي عاقل و آگاه به شرايط، امكانات و روابط انساني اصولي را كه زيربناي ساخت جامعه

در پاسخ به وضع طبيعي مطرح در تئوريهاي سنتي قرارداد اجتماعي ارائه  (Original Position)گزينند. وضعيت اصيل مي

 شده است.

ز همه اشخاصي كه داراي كمينه الزم از قواي اخالقي ضروري براي همكاري اجتماعي در سراسر عمر خود و از نظر راول

بر اساس نظريه راولز، جامعه دموكراتيك فاقد چنين 23آيند.مشاركت در جامعه برخوردارند، در مقام شهروندان برابر به حساب مي

 امالًتوانند اعضاي كميان شهروندان تمايز گذاشت. تمام كساني كه مي ارزشها و اهداف مشتركي است كه بتوان بر اساس آنها

توان گاه كه برداشت سياسي عمومي از عدالت مجاز بداند، ميشوند و فقط آنهمكاري كننده جامعه سياسي باشند، برابر شمرده مي

 21متفاوت با آنها برخورد كرد. گونهبه

                                                           
 11. John Rawls. 

 .112. سيد فاطمي، سيد محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي يونسكو، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص 11

 .41، ص1818ققنوس، تهران  . راولز جان، عدالت به مثابه انصاف، عرفان ثابتي، 23

 .41. همان، ص 21
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اري، كند كه عبارتند از: جامعه به عنوان نظام منصفانه همكه پنج ايده بنيادين اشاره ميجان راولز در تبيين تئوري عدالت خود ب

 ايده جامعه بسامان، ايده ساختار اساسي، ايده موقعيت اوليه و ايده شهروندان آزاد و برابر مشاركت كننده در همكاري.

كه اين توافق  براي اين 22كند.همكاري تعيين مي شرايط منصفانه همكاري اجتماعي را توافق ميان افراد مشاركت كننده در

معتبر باشد بايد تحت شرايط معيني حاصل شود و بويژه بايد اين شرايط، اشخاص آزاد و برابر را در شرايطي منصفانه قرار دهد و 

ها رفدر موقعيت اوليه ط اي از موقعيت نامنصفانه بهتري در مقايسه با ديگران  برخوردار شوند.همچنين،نبايد اجازه دهد كه عده

ها همچنين درباره نژاد، گروه قومي، هاي جامع خاص خود آگاه شوند. آنهاي اجتماعي يا آموزهكنند كه از موقعيتاجازه پيدا نمي

دانند و به عبارتي در پس حجاب جهل قرار دارند. اين جنسيت يا مواهب فطري گوناگون از قبيل قدرت يا هوش خود چيزي نمي

 نمايد.هاي ناشي از موقعيت را حذف ميمزيت فرض

توان گفت كه در جامعه بسامان مبتني بر اصول عدالت به مثابه انصاف، شهروندان در باالترين سطح و بنابر موارد ياد شده مي

د تبعيض بر اساس عواملي دائاً با رتنها ابتها برابرند. لذا اصوالً جامعه سياسي مبتني بر عدالت به مثابه انصاف نهترين جنبهاز نظر بنيادي

هاي اجتماعي و اقتصادي است كه بعداً ممكن است بروز گيرد، بلكه در صدد رفع نابرابريچون جنس و نژاد و قوميت شكل مي

ن آآميز كه آزاديهاي اساسي برابر و تساهل متقابل را تضمين نكند، هيچ راهي براي حضور نمايند. بديهي است كه برداشتي تبعيض

ميان شهروندان آزاد و برابر « جامعه همچون نظام منصفانه همكاري»به صورتي سازگار با ارزشهاي دموكراتيك مندرج در ايده 

وجود نخواهد داشت.بنابراين تبعيض بر اساس عواملي چون جنس و نژاد و قوميت و عقيده در برخورداري از آزاديها و حقوق 

 فدار ليبراليسم سياسي است، ندارد.جايگاهي در تئوري جان راولز كه طر

 مدارنظريات اخالقي نفع -ج

بودن عمل و يا قاعده را بر مبناي پيامدها گرا در حوزه هنجارهاي اخالقي هستند و اخالقيمدار از ديدگاههاي نتيجهنظريات نفع

كور بهترين اين است كه آيا عمل و يا قاعده مذكنند. بر اساس اين نظريات بايستگي عمل و يا قاعده مبتني بر و نتايج آن ارزيابي مي

 28نتيجه را بدنبال دارد يا نه؟

هاي روانشناختي و جرمي بنتام فيلسوف انگليسي از بنيانگذاران مكتب اصالت سودمندي است. فلسفه او بر پايه برخي از داده

به گفته  يابد، استوار است.رسندي از لذت تقرّر ميتأثيرات كيفي نفساني كه در عزم و اراده انسان ظهور و به بيزاري از رنج و خ

مدار، جان از ديگر فيلسوفان نفع 24ها مبتني است.ها و منفعتبنتام، منطق سودمندي در تمام عمليات بر محاسبه و مقايسه مشقت

م كه عميق را هرقدر ههيچ اعتقادي  به نظر وي،است، و« مطلق»استوارت ميل انگليسي است كه فلسفه تجربي او مخالف هرگونه 

 25توان از خطا منزه دانست.باشد، نمي

                                                           
.41. همان. ص 22

 .121مد قاري، حقوق بشر در جهان معاصر، كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي يونسكو، ص. سيد فاطمي، سيد مح 28

 .183، ص1815. اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، جلد اول، چاپ چهارم، زمستان  24

 .146-143، صص1845. ايكن هنري، عصر ايدئولوژي، ابوطالب صارمي، انتشارات اميركبير،  25
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مقصود نهايي فلسفه ميل همواره اخالقي است و عالقه آن معطوف است به تشكيل يك نظريه كلي درباره جهان طبيعت كه 

مال فقط فعت اعدر سلوک زندگي داراي بزرگترين سود باشد و اعمال را بايد از روي نتايجشان قضاوت كرد و به موجب اصل من

در صورتي صحيح هستند كه سعادت عموم را تأمين كنند، يا بزرگترين سعادت را براي بزرگترين جماعت فراهم نمايند. به نظر 

ست كه درستي پذيرد، قائل به اين اعتقاد ارا به عنوان مبنا و پايه اخالقيات مي« اصل بيشترين خوشبختي»يا « فايده»ميل ،آييني كه 

اسب با سير آنها در جهت ارتقاي خوشبختي و نادرستي اعمال متناسب با سير آنها در جهت بوجود آوردن خالف اعمال متن

 26خوشبختي است. مقصود از خوشبختي لذت و نبودن درد است و منظور از خالف خوشبختي درد و فقدان لذت است.

ها بهتر از منع تبعيض يض براي اكثريت جامعه عليه برخي اقليتبنابراين در ارتباط با امر تبعيض نيز اگر چنانكه نتايج اعمال تبع

جايگاهي  شود كه آنمدار مشخص ميتوان به تبعيض عليه آنها متوسل شد. همچنين از بررسي نظريات علماي نفعباشد، پس مي

رابري انسانها اي به بو اصوالً اشاره كه برابري انسانها در نظريات فيلسوفاني چون كانت و روالز دارد. در اينجا چنين جايگاهي ندارد

مداري، عدهد. لذا بر اساس نفكند ولي آن را توضيح نميو منع تبعيض نشده است و استوارت ميل اگرچه به اصل انصاف اشاره مي

يگناه در صورت بداري، شكنجه و قتل افراد تنها تبعيض عليه برخي افراد و گروهها مانعي نخواهد داشت بلكه حتي با توجيه بردهنه

 21توان كنار آمد.ضرورت مي

 ماركسيسم و منع تبعيض -2

توان محصول مشتركي از جدل هگل، ماديت و اصالت تجربه دانست. اما از نظر تاريخي، فلسفه ماركس و انگلس را مي

ماركس  21است.خصيصه ماركسيسم به عنوان يك عقيده انقالبي، گسست حاد و آشكار از تمام سنن اجتماعي فرهنگ غرب 

برخالف فالسفه ديگر، فقط به اصالح سنت قانع نبود و مقصد فلسفه خود را بر اساس عقايد جديد يا نقد نويني از عقل انتخاب 

ت، كرد كه هر تركيب فرهنگي يا سازشي ميان مسيحينكرده بود، بلكه درصد آفرينش نوع جدي از انسان بود. ماركس فكر مي

.به گفت مسأله فلسفي فهميدن جهان نيست، بلكه تغيير دادن آن استسياسي غيرممكن است. ماركس مي علم تحققي و آزادانديشي

. نيل به داران رهايي يافته باشدآرماني ماركس، جامعه بايد از مالكيت انحصاري وسايل توليد در دست سرمايه منظور نيل به جامعه

ست كه به ا« حكومت ديكتاتوري پرولتاريا»اول بعد از انقالب، برقراري  اين مقصود خود نيازمند تحوالت و مراحلي است.مرحله

كننده در شود. با تشكيل اين حكومت از تمام امكانات و نيروهاي سركوبكش تأسيس ميمنظور پيروزي طبقه كارگران زحمت

 21توان استفاده كرد.جهت فروپاشي قطعي اشرافيت مي

است كه در آن حزب حاكم به قدرت خود باقي است و مبارزه طبقاتي پايان يافته « دولت سوسياليست تمام مردم»مرحله بعد 

از  شود كه در اين مرحله دولتبرقرار مي« جامعه كمونيست»بيني كرده است سوم و نهايي كه ماركس آن را پيش است. در مرحله

سايل توليد و پايان هرگونه سلطه طبقاتي، جامعه با همبستگي، فراواني نعمت و سعادت قرين رود و به دليل اشتراكي شدن وبين مي

                                                           
 .51، ص1813جان، فلسفه سياسي استوارت ميل، خشايار ديهيمي، نشر طرح نو، تهران  . گري 26

.128كرسي حقوق بشر صلح و دموكراسي، ص . سيد فاطمي، سيد محمد قاري، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، 21

 .1163، ص1845. ايكن هنري، عصر ايدئولوژي، ابوطالب صارمي، انتشارات اميركبير،  21

 .1443، ص1814پاييز. هاشمي، سيد محمد، حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، نشر ميزان، چاپ اول، 12
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از هر كس به اندازه »اند، آزادانه در مورد آموزه آرماني هاي گذشته خالصي يافتهخواهد شد. وقتي كه همه از شر وابستگي

 گيرند.تصميم مي« اش به هر كس به اندازه نيازشتوانايي

حقوق و عدالت برقرار كرد. در يا عدالت و اخالق  ياتوان از ماركسيسم رابطه منطقي هنجاري بين حقوق و اخالق مياصوالً ن

نظير اعالميه جهاني  الملل حقوق بشرتوان گفت كه منع تبعيض يادشده در اسناد بينارتباط با منع تبعيض در مكتب ماركسيسم مي

ي و سياسي، اصوالً اعمال تبعيض بر مبناي عواملي چون نژاد، رنگ، مذهب و غيره را در المللي حقوق مدنحقوق بشر و ميثاق بين

ماركسيسم به نهاد حق نظر مثبتي  نمايد و اين در حالي است كه اصوالًبرخورداري از حقوق و آزاديهاي ذكرشده در سند منع مي

قه بعيض را در شديدترين نوع آن بر اساس دارايي يا طبقه، عليه طبتوان تآرماني بدون طبقه مي ندارد.بعالوه حداقل تا نيل به جامعه

 كار بست و اعمال تبعيض از اين نظر منعي نخواهد داشت.ه دار بسرمايه

ت از صحب« اش به هر كس به اندازه نيازشاز هركس به اندازه توانايي»همچنين در  جامعه آرماني بدون طبقه بر اساس آموزه 

 رفته است و تنها يك طبقه وجود ود ندارد و صحبت از تأمين نياز است و در اين مرحله كه طبقات از بينبرخورداري از حق وج

دارد، شايد بتوان گفت كه ديگر تبعيض بر اساس عواملي چون نژاد و رنگ و زبان در تأمين نياز، وجود نخواهد داشت اما اعمال 

غاير اي متوان عقيدهد بود. چراكه اصوالً آزادي عقيده وجود ندارد و نميتبعيض بر اساس عواملي چون عقيده همواره ممكن خواه

 با اصول ماركسيسم را اشاعه داد.

 اسالم و منع تبعيض –دوم 

الم و همچنين برابري را از ديدگاه اس و بردن به موضع اسالم در ارتباط با منع تبعيض بين انسانها، الزم است مفاهيم عدلبراي پي

 كنيم.ا به انسان  بررسي نگاه اسالم ر

و بر ساير موجودات  83نسان قائل به كرامت شده است و بني آدم را از ابتداي خلقت مورد تكريم قرار دادها  خداوند براي

لذا  81اش، به دليل برخورداري از روح خدايي، مسجود ماليك شده است..همچنين انسان عليرغم جسم خاكي. برتري داده است

دليل برخورداري از روح خداوندي مورد تكريم واقع شده است و اين كرامت ذاتي است كه انسانها همه از آن نوع انسان به 

اما اسالم عالوه بر كرامت ذاتي، كرامت اكتسابي نيز براي انسان قائل است به طوري كه اگرچه همگان داراي  .برخوردار هستند

كار انداختن استعدادهاي جميله خود مراتب كمال را طي نمايد و به مدارج ه ا باما انسان قادر است ب ،شئون و حيثيت برابر هستند

كنند. در اين كند و در نتيجه افراد نسبت به يكديگر برتري پيدا ميهاي متفاوتي ايجاد ميعالي برسد. لذا رفتار انساني منزلت

 فرمايد:خصوص خداوند مي

ها قرارتان داديم تا با يكديگر زندگي توأم با معرفت داشته ها و قبيلهو در شعبهاي مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم »

 82«.ترين شما نزد خداوند باتقواترين شماستباشيد. به يقين با كرامت

                                                           
 (.13/ . وَ لَقد كرّمنا بي آدم و حملناهُم في البّرِ و البحر و رزقناهم من الطّيبّات و فضّلناهُم علي كثيرٍ مِمَّن خلقنا تفضيالً )اسراء 83

(.81و  83وحي فقعو الَهُ ساجدينَ. فسجد المالئكهُ كلّهم اجمعين )حجر/ . فاذا سوّيتهُ و نفختُ فيهِ من ر 81

 .18. سوره حجرات، آيه  82
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توان گفت اگرچه نوع بشر داراي كرامت ذاتي است اما حفظ آن موكول به اعمال و رفتار انساني و نظر به موارد فوق مي

نمايد و حتي ممكن است كرامت ذاتي به كلي متزلزل شود. در ارتباط باشد كه كرامت را داراي درجاتي ميعقيده فرد ميازجمله 

و عدالت را ترازوي آفرينش  88با عدل نيز از ديدگاه اسالم، نظام هستي بر عدل و توازن مستقر است و خداوند قائم به عدل است

ها و محاسبات خود خواهد كه در سنجشو خداوند از انسان نيز مي 85چراكه آسمان و زمين بر عدل برپا است 84قرار داده است

 و البته تبعيض و نابرابري در تعارض با عدال مي باشند. 86خيانت نكنند.

ان اين اعمال و رفتارشتوان گفت كه بر اساس اسالم انسانها داراي كرامت ذاتي هستند اما بر اساس اعتقاد و مي بنابر اين،

از اين  رود وو از بين مي مي شود تواند رشد يابد يا برعكس در صورت فساد عقيده و اعمال نادرست، كرامت متزلزلكرامت مي

 و امثال آنها تفاوتي بين انسانها وجود ندارد و نظر انسانها با هم متفاوت هستند. اما از نظر ساير عوامل نظير نژاد و رنگ و زبان

در ارتباط با زنان نيز در مواردي تفاوتهايي با مردان در ارتباط با حقوق تكاليف اما توان از اين نظر تبعيضي بين آنها قائل شد.نمي

عوامل ديگري نيز در  81آنها وجود دارد و از جمله در حقوق و تكاليف زناشويي نظير اداره امور خانواده، مردان برتري دارند.

ا برده بوده، فقيه و غير فقيه بودن مسلمان و غيرمسلمان بودن وجود دارند كه در ارتباط با اين عوامل برابري به ارتباط با آزاد ي

رسميت شناخته نشده است و البته نظرات در اين ارتباط متفاوت است و امروزه در صحبت از رابطه بين اسالم و مسائلي چون حقوق 

 شود .هاي مختلفي از اسالم مطرح ميمعموالً قرائت ،تبشر كه منع تبعيض از اصول اساسي آن اس

ترين محصوالت، بلكه از اركان جهان مدرن است و امروزه نقض آن را مساوي با نقض عدالت و اخالق حقوق بشر از شاخص

نسانها فارغ از اجزء الينفك عقالنيت بشر امروز بدل شده است كه از اصول اساسي آن برابري  به دانند و بدين سان حقوق بشرمي

اين در حالي است كه احكام شرعي 81رنگ و نژاد و مذهب و مليت و عواملي از اين دست و منع تبعيض بر اساس عوامل فوق است.

 از ديدگاه اسالم سنتي در شش محور با اسناد حقوق بشر ناسازگار است كه عبارتند از:

 داري از حقوقنابرابري مسلمانان و غيرمسلمانان در برخور محور اول:

شوند. انسانهاي درجه يك مسلمانان فرقه ناجيه هستند، از ديدگاه احكام اسالم سنتي انسانها به سه يا چهار دسته تقسيم مي

انسانهاي درجه دو مسلمانان ساير مذاهب اسالمي هستند. اهل كتاب يعني مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان به شرطي كه شرايط ذمه 

 ؛سانهاشوند و ديگر اناند، انسان درجه سوم محسوب مينين غيرمسلماناني كه با دول اسالمي پيمان امضاء كردهرا بپذيرند و همچ

 شوند، انسان درجه چهار هستند.كافران حربي كه كليه غيرمسلمانان غيرذمي و غيرمعاهد را شامل مي،يعني 

 محور دوم: عدم تساوي حقوقي زنان و مردان

                                                           
 (.11. شهداهللُ انّه ال اله اال هو و المالئكه و اولوُ العلم قائماً بالقسط )آل عمران/ 88

 (.1. و السماء رفعها و وضع الميزان )الرحمن/ 84

 االرض )حديث نبوي(. قامتُ السمواتِ و . بالعدلِ 85

 (.1. اَن ال تطفوا في الميزان )الرحمن/ 86

 (.84( و همچنين الرجالُ قوّامون علي النساء بما... )نساء/221. و لهُنَّ مثلُ الذي علينهنَّ بالمعرفِ و الرجال عليهنَّ درجه )بقره/ 81

 13، ص1811اپ اول، تهران نقدي بر قرائت رسمي از دين، نشر طرح نو، چ . مجتهد شبستري، محمد، 81
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عيض حقوقي است. البته اين تفاوت در همه حقوق نيست و در بسياري از احكام حقوق تجاري يا جنسيت دومين منشاء تب

شود كه در موارد اندكي از اين اما در حقوق مدني و جزايي جنسيت موجب تفاوتهاي حقوقي مي ،عبادي زن و مرد مساويند

نگ، افيت از پرداخت جزيه، منع كشتن زنان حاضر در جتبعيضها به نفع زنان است، مثل نفقه، معافيت از حضور در ميدان جنگ، مع

اعدام نكردن زن مرتد.اما در موارد بسياري زنان در مقايسه با مردان از حقوق كمتري برخوردار هستند در ارتباط با مناصب، زنان 

ورت مرد بودن از پنج منصب مرجعيت تقليد، قضاوت، زمامداري سياسي يا امارت و واليت، امامت جمعه و جماعت )در ص

سن مسئوليت كيفري، قسامه، وجود دارد  ،43، ازدواج و طالق، ارث81مأمومين( محروم هستند.همچنين تفاوتهايي در ديه، شهادت

نمايد كه از ديدگاه اسالم سنت تبعيض جنسي تأمل در احكام مربوط به موارد فوق معلوم مي 41و مرد شرعاً رئيس خانواده است.

 زيادي پذيرفته شده است و زنان از حقوق كمتري به دليل جنسيت خود برخوردار هستند.در موارد نسبتاً 

 هاي آزادمحور سوم: عدم تساوي حقوقي بردگان و انسان

از منظر حقوقي مساوي نيستند و همچنين  ،توان گفت حتي همه مردان مسلمان هم مذهب نيزبا توجه به وضعيت بردگي مي

 .اين در واقع تفاوتي است كه بين انسان حرّ با برده و مملوک وجود دارد است زنان مسلمان هم مذهب.

 محور چهارم: عدم تساوي عوام با فقيهان در حوزه امور عمومي

اما در حوزه امور عمومي دو ديدگاه متفاوت در بين عالمان  ،مردان مسلمان مؤمن آزاد در حوزه خصوصي با يكديگر برابرند

اه براي فقيهان حق ويژه سياسي در شريعت قائل هستند اما ديدگاه دوم چنين حقي را براي فقيهان در دين وجود دارد. يك ديدگ

 اند. حقوق اساسي به رسميت نشناخته

اط باشد. و محور ششم در ارتبباشد و محور پنجم در ارتباط با نوع مجازاتها ميچهار محور فوق در ارتباط با امر تبعيض مي

در هر حال براي رفع مشكالت پيش رو، طرفداران هردو قرائت راه حلهايي ارائه مي دهند كه 42ارتداد است. آزادي عقيده و حكم 

در قرائت سنتي به اجتهاد در فروع اكتفا مي شود ولي از نظر روشنفكران ديني اين روش با بن بست مواجه شده است واز نظر آنان 

 از بنياد رفع نمود.بايد به هرمنوتيك توسل جست تا بتوان تعارض را 

 

 شناسي اجتماعي تبعيضآسيب -فصل دوم

 شناسي نظري تبعيضآسيب -بند اول

                                                           
 .212. بقره،  81

 .11. نساء،  43

 .84. نساء،  41

 ، مجله آفتاب.«حقوق بشر و روشنفكري ديني». كديور، محسن،  42
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جويي طبيعي انسانهاست يا به خاطر عاليق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادي، اجتماعي، سياسي جامعه يا برآيند معاشرت

هاي جامعه طبيعي، بنا بر مصلحت و اراده افراد مردم براي جبران كاستي 48نهند.و فرهنگي و حتي عقيدتي كه دارند، آن را بنا مي

 رد.آوشود و صلح و آرامش براي همه افراد به ارمغان ميريزي ميپذيرند كه به موجب آن جامعه مدني پيخويش قراردادي را مي

فراد ضمن مشاركت در اداره امور، در اي اشود و در چنين جامعهبه عقيده روسو در جامعه مدني عدالت جانشين غريزه مي

بنابراين الزم است كه جامعه همواره  44يك نظام منطقي اجتماعي از آزاديهاي متنوع فردي و اجتماعي برخوردار خواهند شد.

 باثبات و پايدار باقي بماند و اقداماتي كه جامعه را متزلزل و منجر به فروپاشي آن بشود، انجام نگيرد.

ر موارد اند كه در اكثشكل گرفته ،ها در طي روند طوالني تاريخيمع امروزي يا به عبارتي كشورها و ملتاز طرف ديگرجوا

اصوالً  دست باشد، نيستند واي كه متشكل از افراد يكو منطبق بر جامعه ست امرز و حدود آنها با توسل به زور ترسيم شده ،هم

راي ساليق و عاليق متفاوتي هستند و بر اساس اين عاليق ممكن است گروههايي در اي افراد با هم متفاوت بوده و دادر هر جامعه

داخل جامعه شكل بگيرد.در چنين حالتي براي بقاي جامعه نياز به يك حد اقل احساس همبستگي مي باشد. احساس همبستگي 

هاي و منافع اقتصادي مشترک يا نزديكي ، مذهب و نژاد يا عوامل ذهني مثل تاريختواند عيني باشد مثل عناصري نظير زبانمي

تواند پايه همبستگي و اتحاد باشد اما تعدد آنها در نقاط واحد يا فرهنگي باشد.هر يك از عناصر مذكور كه در داخل گروه مي

 گسيختگي ملي را به دنبال بياورد.تواند موجب بروز رقابت و برخورد متعصبانه شده و از هممجاور مي

كه معموالً توزيع جمعيت كشورها بر اساس عناصر قومي، نژادي، مذهبي و زباني، در اكثر مواقع به نحوي است  ينبا توجه به ا

گيرند، لذا ممكن است حقوق فردي و اجتماعي آنها محدود يا الشعاع اكثريت قرار ميكه اقوام و گروههاي به عنوان اقليت تحت

امي حقوق خود ها نتواند از تمها در برخورداري از حقوقشان صورت بگيرد و اقليتتمورد تعرض قرار بگيرد. اگر تبعيض عليه اقلي

و بويژه حقوق اجتماعي و فرهنگي خود برخوردار بشوند، در چنين حالتي دشمني و تنفر بين گروههاي اقليت و اكثريت شكل 

 ود.شر نهايت به فروپاشي جامعه منجر ميمتزلزل و د ،گيرد و انسجام اجتماعي كه الزمه پايداري يك جامعه و ملت استمي

سلطه قومي، زباني يا فرهنگي يا اقتصادي اكثريت موجب محروميت اقليت از حقوق خود و ايجاد نارضايتي در ميان آنها 

حصار . به انآميز بشودهاي قومي اقليت و همبستگي آنان و نهايتاً اقدامات خشونتتواند به تقويت هويتشود كه در مقابل ميمي

هاي ساز خصومتتوان از جمله ويژگيهاي سلطه قومي برشمرد كه خود زمينههاي رده باالي نظامي و سياسي را ميدرآمدن پست

اي تصور نمايد و راههاي قانوني و قومي است. اگر هر يك از گروههاي قومي، نژادي يا مذهبي خود را در وضعيت ناعادالنه

هاي باالي حكومتي و دسترسي به امكانات رفاهي، بهداشتي و ي از قدرت و اشغال ردهآميز براي كسب سهمسياسي مسالمت

ز آمي، گويش و آداب و رسوم و مناسك و ارزشها و نهادهاي فرهنگي موجود نباشد، درگيري خشونتاقتصادي و حفظ زبان

 45ناپذير خواهد بود.اجتناب

                                                           
.58، دانشگاه شهيد بهشتي، ص28-24، مجله تحقيقات حقوقي شماره «جامعه مدني و نظام سياسي». هاشمي، سيد محمد،  48

 .11و  16، 15، صص 1815تاريخ فلسفه، جلد ششم، از ولف تا كانت، ترجمه اسماعيل سعادت و منوچهر بزرگمهر، انتشارات سروش، . فردريك كاپلستون،  44

 45. Renee de Nevers, "Democratization and Ethnic Cinflicat", In Michael E. Brown (ed), Ethnic Conflict and 

International Security (U.S.A: Priceton University Press, 1993), P.62. 
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 گروههاي آسيب پذير در مقابل تبعيض -بند دوم

د و اصوالً آميز قرار گيرنرفتارهاي تبعيض ضمشخص شده است كه برخي از افراد و گروهها ممكن است بيشتر در معر امروزه

تبعيض عليه آنان در طول زمان موجب تضعيف آنان و محروميت آنان در برخورداري از حقوقشان شده است. لذا در جهت رفع 

يد كه از آن به عمل آهاي ويژه بهآنان به سطحي برابر با سايرين از آنان حمايتنابرابري و بهبود وضعيت آنان الزم است تا رسيدن 

هاي تباشند كه اعم است از اقليهاي اقليت ميامروزه زنان و گروه ،برند.افراد و گروههاي در معرض تبعيضتبعيض مثبت نام مي

گرايان نيز يت را به برخي از ديگر گروهها نظير همجنستعريف اقل ،قومي، نژادي، زباني و مذهبي. البته اكنون در برخي كشورها

 دهند.تسري مي

عيض ديدگي اصوالً به دنبال يك هدف يا قصد تحقيربار يا آميخته به تبشود از آنجا كه بزهديده ميزماني كه يك فرد اقليت بزه

 ته است و بويژه خانواده و بستگان او به منزلهديده به آن وابستر در ميان گروهي كه بزهاثر و پيامدهاي گسترده،پديده آمده،

رمهاي ديگر طور معمول با جها بهدهنده تفاوت ماهيت جرمهاي ارتكابي نسبت به اقليتديدگان نامستقيم دارد. اين موضوع نشانبزه

 باشد.توان آنها را جرمهاي عادي يا متعارف ناميد، ميكه مي

ن شود بلكه شامل كودكان، زنان، بيماران، ملعوليهاي قومي و نژادي ميتنها شامل اقليتنهپذير در مقوله فوق گروههاي آسيب

شود و هر كس كه از لحاظ ذهني، جسمي يا فيزيولوژيكي بيشتر در معرض آسيب است. تبعيض جنسي عبارت است از نيز مي

يعتر پردازد و به يك مفهوم وسبندي آنان مييشهبرخورد يا عملي كه بر اساس جنسيت افراد به تحقير، طرد، خوار شمردن و كل

ديدگي شناسانه بزههاي جرمبر پايه يافته 46پردازد.تبعيض جنسي گرايشي است كه براي تكريم يك جنس به تحقير جنس ديگر مي

رآزاري، به علت همس اي از جرمها نظير جرمهاي جنسي، خشونتهاي خانگي،اما در پاره ،طور كلي كمتر استه زنان از مردان ب

توان تبعيض در محل كار، پرداخت دستمزد  ديدگي زنان بيش از مردان است.به موارد فوق ميماهيت خاص اين جرمها بزه

نابرابروتبعيض در احراز مشاغل را نيز اضافه نمود.لذا الزم است جهت ارتقاي گروههاي ياد شده به سطحي برابر با سايرين)اكثريت 

 اشد.ب بت به عمل آورد كه حمايت ويژه كيفري از آنان در مقابل تبعيض و تنفر يكي از اين اقدامات ميو مردان(اقدامات مث

 در ايران ،شناسي عملي تبعيضآسيب  -بند سوم

مركزي، به  هايها با يكديگر و اقليتها با دولت ها ازجمله موضوعات منازعه برانگيزي است كه امروزه بين دولتحقوق اقليت

ستور كار است. اقوام و گروههاي موجود در فضاي جديدي كه ايجاد شده است، خواهان حقوق و آزاديهاي بيشتري شدت در د

ه است.الزمه المللي شداي بينباشند. در دو دهه اخير موضوع تبديل به پديدههستند و به دنبال شناسايي حقوق اساسي خويش مي

ل شود و به محض تزلزه اين وحدت ملي با اعمال قدرت و زور حاصل نميثبات و پايداري يك كشور وحدت ملي است كه البت

رود. الزمه وحدت ملي، انسجام اجتماعي و اعتماد پاشد و تا حد جنگ داخلي و تجزيه پيش ميدر قدرت اركان كشور از هم مي

 شود.ها، حاصل نميآميز عليه اقليتاست كه اين هر دو در محيط تبعيض

ني هاي گوناگون قومي، زباني و ديايران ازجمله كشورهايي است كه اكثريت جمعيت آن مسلمان هستند و در عين حال اقليت

كنند و از اين نظر كشور چند قومي و چند فرهنگي است. در تاريخ معاصر ما شاهد برخي بحرانهاي قومي در در آن زندگي مي

                                                           
 .1818. حقوق بشر در جهان امروز، مجموعه مقاالت نخستين كنگره بررسي مسائل حقوق بشر تهران،  46
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ا در قبل از انقالب اسالمي، قيام شيخ محمد خياباني، غائله شيخ خزعل، مسئله آذربايجان ايم كه ازجمله مهمترين آنهكشورمان بوده

ذربايجان، صحرا، آباشد. بعد از پيروزي انقالب اسالمي نيز درگيريهايي در كردستان، تركمن( و بحران كردستان مي25-1824)

 هده كرد. توان مشا يي از تبعيض به عنوان يكي از عوامل، ميبلوچستان و خوزستان رخ داد.در بررسي علل اين وقايع همواره رد پا

در حالي كه آذربايجان استاني بالقوه ثروتمند و غني و با منابع  "در بررسي علل ناآرامي هادر آذر بايجان چنين آمده است:

برابر  23 ن زمان بودجه تهرانارتباط با اين مسئله باشد كه در آتوانست بيطبيعي اقتصادي فراوان است. اين ركود و فقر نمي

شد كه چرا بايد مالياتهاي وصولي به سوم آذربايجان بود و اين سؤال مطرح ميآذربايجان بود. در حالي كه جمعيت تهران يك

 41"ها از حقوق خود محروم شوند؟و آذربايجاني شود تهران روانه

كردستان ايران سياست ستم مضاعف از طرف عمال حكومت در  "همچنين در بررسي علل نا آرامي ها در كردستان آمده است:

ي ترين حقوق ملي و انساني آنها زير پا گذاشته شد. هر نوع نشانرضاخان نسبت به كردها به شديدترين وجه اجرا گرديد و ابتدايي

يان در و پليس و نظامرضاشاه ممنوع اعالم گرديد. دست ژاندارم « متحدالشكل»از قوميت كرد زير قانون شوينيستي معروف به 

گروه صورت سازمان وحشت درآمده بود و كردها را گروهه تجاوز به جان و مال و ناموس مردم كامالً باز گذاشته شد. دادگستري ب

م ت به اقتصاد منطقه، مردلتوجهي دوكرد. رواج رشوه و فساد دستگاه اداري و بيهاي جنوب ايران ميروانه زندان يا تبعيدگاه

ن را دچار فقر و تنگدستي وحشتناكي كرده بود. از بهداشت و خدمات پزشكي در كردستان خبري نبود. به همين علت كردستا

و كچلي  زخم و سل و تراخمدرصد مرگ و مير در كردستان از ساير نقاط ايران بيشتر بود. بيماريهاي عفوني از قبيل جذام و سياه

ي ها و پاسگاههايك بيمارستان هم وجود نداشت ولي در مقابل تعداد پادگان همه جا شيوع داشت. در شهرهاي كردستان حتي

 41مستقر در كردستان بيش از ساير نقاط ايران بود.

 هاي قومي و زباني، نژادي و مذهبي قابل توجهيكه ايران كشوري است كه در آن اقليت نظر به موارد ياد شده، با توجه به اين

توان گفت ايران كشوري است چند فرهنگي و چند قومي و چند مذهبي، لذا الزم است كه از هرگونه كنند و اصوالً ميزندگي مي

ها از حقوقشان سازي جداً جلوگيري به عمل آمده و هرگونه تبعيض در برخورداري اقليتسياست مبتني بر تبعيض و تنفر و يكسان

باشد قوميت، نژاد، زبان و مذهب و عقيده در برخورداري از حقوق ميرفع گردد. الزمه اين امر منع قانوني هرگونه تبعيض بر اساس 

قوانين اجرايي  و نيامده اندكه البته تاكنون چنين اقدامي صورت نگرفته است و معدود اصول قانون اساسي در اين ارتباط به اجرا در

اسي و حذف يا اصالح قوانين مغاير نظير نشده اند. لذا الزم است با اجرايي كردن اصول قانون اسالزم در اين خصوص تصويب 

ماد و كاهش به ايجاد اعت ،قانون منع تبعيض و تنفر نژادي و مذهبي نظير  قانون گزينش ، با تصويب قوانين عادي در اين ارتباط

 باشد.سوءظن و انسجام ملي كمك كرد وگرنه تاريخ بيانگر عدم كارايي سركوب مي

 

 در برابر تبعيض و تنفر حمايت كيفري از افراد -فصل  سوم

                                                           
ي، علي، از زندان ا. همچنين نگاه كنيد به: مرادي مراغه268، ص1813ها، مؤسووسووه مطالعات ملي، چاپ اول . مقصووودي، مجتبي، تحوالت قومي در ايران علل و زمينه 41

 .824، ص1812رضاخان تا صدر فرقه دموكرات آذربايجان، نشر اوحدي، تهران، 

.213، ص1851. ژيان، عزيز، امپرياليسم و مسئله كرد، انتشارات پرهام، تهران  41
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 مباني جرم انگاري رفتارهاي تبعيض آميز و مبتني بر تنفر -بند اول

آميز يا هر عمل ديگري ابتدا الزم است تعريفي از جرم به عمل آورده و شاخصهايي انگاري رفتارهاي تبعيضمنظور جرمبه

يم در ارتباط با جرم بودن يا نبودن يك رفتار سخن بگويانگاري يك عمل در دست داشته باشيم و بر اساس آن شاخصها براي جرم

 كه ديدگاه مكاتب مختلف در اين ارتباط متفاوت است كه در ادامه به بررسي برخي از آنها مي پردازيم.

 مکتب عدالت مطلق -اول

قي انسان زندگي حقيعقايد اين مكتب مبتني بر اصول ثابت اخالقي است. انسان مكلف است از خير برين پيروي نمايد. غايت 

ابد.لذا  ياندازي و تعدي به ديگران خروج از عدالت است كه با اجراي كيفر دوباره استقرار ميعادالنه و خردمندانه است و دست

كند گذارد و در نتيجه نظم اخالقي جامعه را دچار آشفتگي و نابساماني ميبزهكار كسي است كه دستورهاي اخالقي را زير پا مي

با توجه به نظريات كانت، تبعيض رفتاري است كه مطابق با امر  41 راين تحميل رنج بر او براي اعاده نظم اخالقي الزم است.و بناب

شود و با توجه به آنچه كه در فصل مربوط به مباني نظري ذكر شد، مغاير با اصل اشد و نقض قوانين اخالق محسوب مي«مطلق نمي

تواند جرم محسوب شود و براي حفاظت از نظم اخالقي جامعه بايد بر اساس قانون منع و ا ميباشد و لذغايت بودن انسان مي

 درصورت نقض، با كيفر اعاده گردد.

 مکتب اصالت سودمندي -دوم

به دنبال  باشد،همانطور كه در فصل مربوط به مباني ذكر شد، طرفداران اين مكتب كه جرمي بنتام از مشهورترين آنها مي

تبعيض عليه اقليت متوسل  توان بهمي ،باشند و اصوالً چنانكه منافع اكثريت ايجاب نمايدمي« خوشبختي براي بيشترين افراد بيشترين»

 توان تبعيض را منع نموده و مجازاتي هم برايمي ،شدو از اين نظر منعي وجود ندارد. در عين حال چنانكه نفع اكثريت ايجاب نمايد

 آن تعيين نمود. مرتكب

 مکتب نئوكالسيک -سوم

بر پايه انديشه جديدي استوار نيست اما نمايندگان آن، گيزو، روسي، ارتوالن و سايرين با پيوند مواضع  ،نظام فكري اين مكتب

فلسفي مكاتب عدالت مطلق و اصالت سودمندي، تعبيري نو از حدود قوانين كيفري و تناسب آن با مقتضيات اجتماعي ارائه 

ر نمايد. از نظر طرفداران اين كتب همكتب هم به واقعيت محسوس و هم به واقعيت اخالقي طبيعت انسان توجه مياين  53.دهندمي

به شود.فعلي كه مخالف مفهوم حق و صواب است و براي حفظ يا رفاه جامعه دفع و سركوب آن الزم باشد، جرم محسوب مي

                                                           
 .865ص  آثار افالطون، جلد دوم، گرگياس، ترجمه محمد حسن لطفي و رضا كاوياني، . دوره 41

.11لي، محمدعلي، پيشين، ص .  اردبي 53
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است و  سبت به جامعه يا افراد را، تكليفي كه براي حفظ سياسي مفيدتواند نقض تكليف اخالقي نعبارتي قدرت اجتماعي فقط مي

 ايفاي آن تنها با ضمانت اجراي كيفري قابل تأمين است و نقض آن در پيشگاه عدالت انساني قابل رسيدگي است، بزه تلقي نمايد.

كليف اخالقي باشد. همانطور كه در با توجه به چهار معيار ارائه شده در اين تعريف اوالً جرم بايد دربردارنده نقض يك ت

هنجار نهايي »كه در تناقض با صورت دوم  مباني و مبحث مكتب عدالت مطلق نيز بحث شد، تبعيض بين انسانها با توجه به اين

 شود.باشد. لذا نقض تكليف اخالقي محسوب مييا امر مطلق كانت، كه همان احترام به كرامت اشخاص است، مي« اخالق

بزه نقض تكليف اخالقي نسبت به همنوعان است نه خداوند و خود فرد، تبعيض نيز رفتاري است  ،زاره دوم تعريفبر اساس گ

كه با  ينپذير است. با توجه به ادر ارتباط با ديگر همنوعان نه خداوند يا خود انسان. بر اساس گزاره سوم جرم تنها با اجبار اجتناب

ب از شوند. لذا اجتناافراد از برخورداري از حقوق خود محروم يا با محدوديت روبرو ميتوسل به تبعيض يك فرد يا گروهي از 

باشد تا حق به جاي خود برگردد. بر طبق گزاره چهارم ارزيابي ماهيت اخالقي يك عمل و آثار آن پذير ميآن تنها با اجبار امكان

د ارزيابي اني بحث شبدانست. نظر به موارد فوق و آنچه در بخش م پذير باشد تا بتوان آن عمل را جرمبر نظم اجتماعي بايد امكان

تجربي  باشد. عالوه بر اينكه شواهدپذير ميپذير است و ارزيابي آن بر نظم اجتماعي نيز امكانماهيت اخالقي عمل تبعيض امكان

ها موجب بروز گرفتن حقوق اقليت و تاريخي از تأثير سوء تبعيض بر نظم اجتماعي حكايت دارد به نحوي كه تبعيض و ناديده

شود. بلكه از نظر منطقي نيز تبعيض در تناقض با انسجام و پايداري المللي ميها در سطح داخلي و بينها و شورشها و جنگناآرامي

 از هم اي مستلزم وجود انسجام اجتماعي است و تبعيض با ايجاد تمايز، اين انسجام راباشد چراكه وجود هر جامعهجامعه مي

 گسلد.مي

ا جرم توان تبعيض رباشد و بر اين اساس ميلذا بر اساس اين تعريف از جرم، تبعيض دربردارنده تمامي اجزاي تعريف مي

 محسوب و براي آن مجازات در نظر گرفت.

 اسالم -چهارم
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 م شمرده و بر فعل آن كيفري مقرراز نظر اسالم، جرم، عبارت است از انجام دادن فعل يا گفتن قول كه قانون اسالم آن را حرا

همچنين آمده  51 داشته است يا ترک فعل يا قول كه قانون اسالم آن را واجب شمرده و بر آن ترک، كيفري مقرر داشته است.

 مخالفت با اوامر و نواهي كتاب و سنت و ارتكاب عملي كه به تباهي فرد يا جامعه بيانجامد و شارع به»است، جرم عبارت است از 

 52«.كيفر آن تصريح نموده باشد

دهد كه تبعيض بر مبناي عواملي نظير رنگ و نژاد و قوم و زبان در ارتباط با موضوع تبعيض، بررسي آيات و روايات نشان مي

د و طلبي افراو هرگونه امتياز موهومي زاييده برتري58منع شده است. از نظر اسالم همچنين همه افراد انساني داراي خلقت واحدند

كيفري ، ه شارعدهد كاينها بررسي آيات و روايات نشان نمي قبايل نسبت به يكديگر بوده و از نظر اسالم قابل قبول نيست. با همه

ه شمار ترين وظيفه حكومت بدنيوي براي امر تبعيض در نظر گرفته باشد. اما از آنجايي كه اصالح جامعه و دفع مفاسد اصلي

اي است كه آثار و نتايج آن، تجاوز و تعدي و تصرف حقوق ه تبعيض و نابرابري در جامعه، شجره خبيثهو از آنجايي ك 54رودمي

گيرد و تا حد فروپاشي رود كه دامن همه را ميتعدي از جمله بحرانهاي عميق اجتماعي به شمار مي و باشد و تجاوزديگران مي

 مي نيز ضروري به نظر مي رسد.رود، لذا جرم انگاري آن در جامعه اسالمي جامعه پيش

 جايگاه جرايم مبتني بر تبعيض و تنفر در تقسيم بندي جرايم -بند دوم

شويم كه نياز به تعيين مجازات براي مرتكب آن باشد، وارد حوزه حقوق كيفري اي يا جرمي روبرو ميوقتي با پديده مجرمانه

كان آن را مشخص نماييم. براي اين منظور و جهت سهولت كار شويم و الزم است جرم را تعريف و شرايط و اراختصاصي مي

بندي جرايم از نظر موضوعي تبعيض جرمي است كه عليه نمايند. در تقسيمبندي ميمعموالً جرايم را از جهات مختلف تقسيم

شند و كرامت بابرابر ميهمه داراي كرامت انساني مي توان گفت  چون جرم تبعيض  ارتباط باگيرد. دركرامت اشخاص صورت مي

وجه انسان به ما هو انسان از آنچنان ارزش و موقعيتي برخوردار است كه به هيچ ،يعني ؛انساني همان اصل غايت بودن انسان است

                                                           
 .44، ص 1814. شامبياتي، هوشنگ، حقوق كيفري اختصاصي، جلد اول، جرايم عليه اشخاص، انتشارات ويستار، چاپ دوم،  51

 .61، ص.1861. فيض، عليرضا، تطبيق و مقارنه در حق جزاي اسالم، انتشارات اميركبير،  52

 (.1من نفسِ واحدهِ... )نساء/. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم  58

.111-113، ص23. صحيفه نور، ج 54
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و رنگ  يعني اگر بپرسيم چرا انسانها فارغ از نژاد 55ها براي پاسداري از اين ارزش و موقعيت در كارند.نبايد وسيله قرار بگيرد و حق

و مليت و عقيده و ... با هم برابرند؟ پاسخ اين است كه چون هر انساني از آن جهت كه انسان است از ارزش غايي برخوردار است 

توان او را وسيله براي هدف ديگران قرار داد، اين همان اصل كرامت ذاتي انسان، يا اصل ممنوعيت ابزار قراردادن انسان و نمي

شود كه تبعيض رفتاري است كه درصدد برهم زدن اين برابري بر مبناي عواملي نظير نژاد، رنگ و عقيده و غيره است. لذا معلوم مي

 باشد و جرمي است عليه كرامت انساني.مي

اما اعمال تبعيض عليه افراد و گروهها آثار و نتايج ديگري نيز به همراه دارد كه ممكن است نهايتاً تهديدي عليه امنيت ملي و 

ها تها حضور داشته باشند كه اين اقليالمللي به حساب آيد و آن موقعي است كه در يك كشور اقليتي صلح و امنيت بينحت

هاي هاي مذهبي، نژادي، زباني، قومي يا ملي باشند و تبعيض عليه آنان در مقايسه با اكثريت افراد جامعه در برنامهممكن است اقليت

رود. زا در نقاط مختلف دنيا به شمار ميقتصادي اعمال بشود كه اين امر يكي از عوامل مهم بحرانسياسي، اجتماعي، فرهنگي و ا

ها در جامعه نهايتاً منجر به نارضايتي آنها و از بين رفتن انسجام اجتماعي و وحدت ملي در آن جامعه چراكه تبعيض عليه اقليت

 جي شود.هاي خارها و دخالتتواند منجر به شورششود و ميمي

تواند به خطر افتادن توان نتيجه گرفت كه تبعيض ابتدائاً جرمي است عليه كرامت انساني كه از نتايج بعدي آن ميدر نهايت مي

 المللي باشد.امنيت ملي و حتي صلح و امنيت بين

 

 منع تبعيض در اسناد بين المللي و تعهدات بين المللي ايران -فصل چهارم

 اسناد عام –بند اول 

ر طور كلي در ارتباط با حقوق بشه المللي، اسنادي هستند كه حق خاص يا گروه خاصي را مدنظر نداشته و باسناد عام بين

 :آور تقسيم كردآور و غيرالزامتوان از جهت ضمانت اجرايي به دو دسته الزامباشند كه خود اين اسناد را ميمي

                                                           
 .41، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص 14، بهار، تابستان 41الملل، مجله تحقيقات حقوقي، شماره . راسخ، محمد، تئوري حق و حقوق بشر بين 55
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 اسناد غير الزام آور -اول

  1491اعالميه جهاني حقوق بشر 

 56دولت از  41با رأي مثبت  A211به شماره  1141دسامبر  13اعالميه جهاني حقوق بشر از اسناد مجمع عمومي است كه در 

رأي ممتنع به تصويب رسيد. اعالميه جهاني حقوق بشر، اصل حقوق برابر و عدم  1دولت عضو سازمان ملل و بدون رأي منفي و با 

تواند بدون دارد: هركسي مياعالميه مقرر مي 2دهد.ماده كه در منشور به آن تصريح شده است را تأييد نموده و توسعه ميتبعيض 

گونه تمايز از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، هيچ

يچ عالوه هه مند شود، بحقوق و كليه آزاديهايي كه در اعالميه حاضر ذكر شده است، بهرهوالدت يا هر موقعيت ديگر از تمام 

به آن تعلق  المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخصتبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين

 اكميت آن به شكل محدودشده باشد.دارد، خواه اين كشور مستقل، تحت قيموميت يا خودمختار بوده يا ح

برابري همه  1و  6همچنين در مقدمه و ماده يك اعالميه به حيثيت و حقوق برابر همه افراد انساني اشاره شده است و در مواد 

رخوردار بدر مقابل قانون مورد تأييد قرار گرفته است و تأكيد شده است كه همه حق دارند بدون تبعيض و يكسان از حمايت قانون 

طور  هشوند و در مقابل هر تبعيضي كه ناقض اعالميه حقوق بشر باشد و عليه هر تحريكي كه براي چنين تبعيضي به عمل آيد ب

 مند شوند.مساوي از حمايت قانون بهره

د. عالوه بر وتوان نتيجه گرفت جهت حمايت قانون از فرد در مقابل تبعيض الزم است كه تبعيض قانوناً منع شاز اين مواد مي

به مساوات كامل افراد در مراجعه به دادگاه و تقديم دعوا تأكيد شده است و همچنين در ارتباط با امر  13موارد يادشده، در ماده 

اده نمايد. در مايجاد محدوديت بر اساس نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب را منع و بر برابري زن و مرد تأكيد مي 16ازدواج در ماده 

تبعيض در  ،در ارتباط با شرايط كار 28ز به تساوي شرايط در نيل به مشاغل عمومي كشور اشاره شده است. همچنين در ماده ني 21

مندي از آموزش بويژه آموزش نيز به تساوي كامل در بهره 26ماده  1پرداخت اجرت در مقابل كار يكسان منع شده است. در بند 

 نمايد.عالي اشاره مي

شود كه اصل عدم تبعيض در اعالميه به عنوان اصلي محوري در برخورداري از حقوق الذكر مشخص ميرد فوقاز تمامي موا

شود و الزم است افراد در مقابل تبعيض مورد حمايت قانون قرار بگيرند.بديهي است كه جمهوري اسالمي ايران به محسوب مي

آن را مدنظر داشته و در ارتقاي حقوق بشر بدون تبعيض از حيث  عنوان كشوري كه اعالميه را پذيرفته است، الزم است مفاد

 عواملي نظير نژاد، جنس، زبان يا مذهب و نظاير آن بكوشد.

ور آالزم به ذكر است كه اگرچه اعالميه جهاني حقوق بشر از اين نظر كه قطعنامه مجمع عمومي است يك سند غيرالزام

اين نظر كه مفاد اعالميه حقوق بشر در واقع تفسير و تعيين مصداق مواد حقوق  از ،شود ولي امروز برخي معتقدندمحسوب مي

باشد.جمع ديگري از حقوقدانان نيز معتقدند كه امروزه منشور شامل اعالميه نيز مي 56و  55بشري منشور است، بنابراين الزام مواد 
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االجرا فنظر از دخول يا عدم دخول آنها در قرارداد، الزماند كه صرالمللي به خود گرفتهحقوق مندرج در اعالميه جنبه عرف بين

 هستند.

 اسناد الزام آور -دوم

المللي اسنادي هستند كه دولتهاي طرف تعهد بر اساس متن سند ملزم به اجراي مفاد آن بوده آور بر اساس حقوق بيناسناد الزام

ر را به المللي آن كشوو عدم اجراي آنها ممكن است مسئوليت بيناي بايد پاسخگو باشند و در مقابل همديگر و نهاد ناظر معاهده

  56دنبال داشته باشد.

 منشور سازمان ملل متحد  -1

در پايان كنفرانس سانفرانسيسكو به امضاء رسيد و برمبناي آن سازمان ملل متحد تأسيس  1145ژوئن  26منشور ملل متحد در 

االجرا بوده و مقرراتي در ارتباط با حقوق بشر و منع تبعيض در آن وجود الزم گرديد. منشور سازمان ملل براي كشورهاي عضو

لي قرار گرفتند و الملاما مبناي قانوني و فكري توسعه بعدي حقوق بشر بين ،طور مختصر به آنها اشاره شده استدارند كه اگرچه به

 مؤثري در ارتباط با حقوق بشر ايجاد نمايد.هاي نسبتاً سازمان ملل بعداً بر همان اساس توانست به تدريج سيستم

اراي المللي كه دالمللي در حل مسايل بيندارد: ... براي نيل به همكاري بيناز فصل يك منشور مقرر مي 1در اين ارتباط ماده

هاي اساسي براي يهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا بشردوستانه است و در پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادجنبه

 همگان بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب...

بنابراين پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان و فارغ از تبعيض يكي از اهداف سازمان ملل و 

د. سازمان ملل احترام جهاني و مؤثر حقوق دارمقرر مي 55رود.عالوه بر آن منشور در بند ج از ماده شمار ميكشورهاي عضو به

 بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس و زبان يا مذهب را تشويق نمايد.

هاي عضو سازمان ملل متعهد هستند حقوق بشر و آزاديهاي  توان نتيجه گرفت كه دولتمي 55و بند ج ماده  56با رجوع به مواد 

منشور، مجمع  18ماده  1زبان يا مذهب ارتقا بدهند.همچنين بر اساس فراز ب از بند  بعيض از حيث نژاد، جنس،اساسي را بدون ت

الملل در كمك به تحقق حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تبعيض عمومي الزم است نسبت به ترويج همكاريهاي بين

 16هايي صادر نمايد.عالوه بر موارد يادشده بند ج ماده  ت را فراهم و توصيهزبان يا مذهب، موجبات مطالعا از حيث نژاد، جنس،

                                                           
 .432، ص1811دانش، چاپ سيزدهم، تهران، الملل عمومي، انتشارات گنج . ضيائي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بين56
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تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همه بدون تمايز »از فصل دوازدهم منشور نيز يكي از اهداف نظام قيموميت را 

 برشمرده است.« جنس، زبان يا مذهب... نژاد، از حيث

 لي حقوق مدني و سياسي ميثاق بين المل  -2

با توديع  سي و پنجمين سند تصويب  1116به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده و در سال  1166اين ميثاق در سال 

ميثاق ابتدا در مقدمه خود بر حقوق يكسان كليه افراد بشر صحه آن، به اجرا درآمد كه براي كشورهاي عضو الزام آور مي باشد. 

ميثاق هرگونه تمايز در برخورداري از حقوق شناخته شده در ميثاق بر مبناي  2به اهميت اصل عدم تبعيض، در ماده  گذارد و نظرمي

عواملي از قبيل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا عقيده ديگر، اصل و منشأ اصلي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا ساير 

 ها الزم است آن را تأمين نمايند. ص به برابري مردان و زنان دارد كه دولتنيز اختصا 8وضعيتها منع شده است.ماده 

خود در پرداختن به  4اصل عدم تبعيض در برخورداري از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي چنان حياتي است كه ميثاق در ماده 

ري از برخي حقوق به حالت تعليق العاده كه ممكن است موجوديت ملت را تهديد نمايد و لذا ممكن است برخورداوضعيت فوق

نبايد  ،شوندالعاده اتخاذ ميتدابيري كه براي مقابله با وضعيت فوق ؛دارددرآيد، دوبار امر عدم تبعيض را مدنظر داشته و مقرر مي

به برابري  14بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشاء مذهبي يا اجتماعي بشود. همچنين در ماده  منجر به تبعيضي منحصراً

همين ماده متهمين بايد با تساوي كامل از حق  8همه در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري تصريح شده است و بنا بر بند 

 تضمينات مربوط به داشت وكيل و مترجم و وقت الزم براي دفاع برخوردار باشند.

انديشه، مذهب، وجدان و عقيده، بطور ضمني تبعيض برمبناي  نيز در بيان حق بر آزادي 11و  11عالوه بر موارد يادشده مواد 

ميثاق است كه بر اساس بند دوم آن  23نمايند. از مواد مهم ديگر ميثاق در ارتباط با عدم تبعيض ماده مذهب و عقيده را منع مي

ت. لذا به موجب قانون ممنوع اس هرگونه ترغيب به تنفر ملي يا نژادي يا مذهبي كه محرک تبعيض يا مخاصمه يا اعمال زور باشد

بر اساس اين ماده كشورهاي طرف متعهد بايد تحرک به تنفر نژادي و ملي و مذهبي را قانوناً با ضمانت اجراي الزم و كافي منع 

ي مميثاق تبعيض در برخورداري از حقوق سياسي و مشاركت در اداره امور عمومي بر مبناي تما 25بنمايند.همچنين بر اساس ماده 

، منع شده است و هركس بايد با حق تساوي طبق شرايط كلي بتواند به مشاغل عمومي كشور خود نايل 2عوامل يادشده در ماده 

 بشود.

نيز مقرر داشته است:  26وزن اصل عدم تبعيض در ميثاق حقوق مدني و سياسي قابل توجه و ملموس است به نحوي كه در ماده 

حاظ قانون قانون را دارند. از اين ل گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويهساوي هستند و بدون هيچكليه اشخاص در مقابل قانون م»

اد، رنگ، جنس، از حيث نژ بايد هرگونه تبعيضي را منع و براي كليه اشخاص حمايت مؤثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض مخصوصاً
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همچنين 51.«ي يا اجتماعي، مكنت، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين كندزبان، مذهب، عقيده سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشاء مل

طور جمعي از ه ها حق دارند بگونه اقليتدارد كه اينميثاق مقرر مي 21هاي نژادي، مذهبي و زباني، ماده در حمايت از اقليت

 فرهنگ خاص خود برخوردار بوده و به دين خود متدين و زبان خود را استعمال نمايند.

باشد، كشورهاي طرف تعهد از جمله جمهوري اسالمي ايران كه عضو ميثاق مي؛توان نتيجه گرفت كهالذكر ميموارد فوق از

الزم است اوالً خود اقدام به اعمال تبعيض ننمايند و در ثاني جهت رفع تبعيض در برخورداري از حقوق اقدامات الزم را به عمل 

آميز بوده و از طرف ديگر وضع تواند لغو قوانين تبعيضگذاري از يك طرف مين و قانونبياورند. اقدامات الزم در حوزه قانو

و  23باط با مواد تواند در ارتقوانيني باشد كه تبعيض را منع و افراد را در مقابل تبعيض قانوناً حمايت نمايد كه حمايت كيفري مي

ب يبه تصو 1154ش.( توسط نماينده دولت ايران امضاء و در سال هو. 1841) 1161ميثاق مدنظر باشد. اين ميثاق در آوريل  26

 قانون مدني از جهت حقوقي داخلي جنبه قانوني يافته است. 1و بر اساس ماده  51مجلس شوراي ملي و سناي وقت رسيد

 ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  -3

و دولت ايران اين ميثاق را بدون قيد و شرط و م االجرا گرديدالز 1116ژانويه  8تصويب و در  1166اين ميثاق نيز در سال  

قانون مدني جنبه قانوني  1كه بر اساس ماده  51به تصويب مجلسين شوراي ملي و سناي وقت رسيد 1854اعالميه پذيرفته و در سال 

ر شده در ميثاق پرداخته و مقرر دارد.اين ميثاق در بند دو ماده دو از بخش دوم به اصل عدم تبعيض در برخورداري از حقوق ذك

شوند كه اعمال حقوق مذكور در اين ميثاق را بدون هيچ نوع تبعيض از حيث نژاد، كشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي»دارد: مي

رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هرگونه عقيده ديگر، اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا هر وضعيت ديگر 

 به تساوي حقوق زنان و مردان در استفاده از حقوق مقرر در ميثاق پرداخته است. نيز اختصاصاً 8ماده «.ضمين نمايندت

كه ميثاق در اين ارتباط تبعيض را در ارتباط با برخي ،يكي از حقوق ماهوي مهم ذكر شده در ميثاق حق بر كاركردن است 

(. و 1اوي براي كار با ارزش مساوي بدون هيچ نوع تمايز بايد پرداخت شود)مادهموارد منع كرده است ومزد منصفانه و اجرت مس

تر از شرايط مورد استفاده مردان نباشد و براي كار مساوي مزد مساوي با زنان بايد تضمين داشته باشند كه شرايط كار آنان پايين

 2ماده  2زش مي باشد.همچنين ساير حقوقي كه طبق بند مردان دريافت دارند. از ساير حوزه ها ، ممنوعيت در برخورداري از آمو

اين ميثاق بايد بدون هرگونه تبعيضي هر كس از آن برخوردار باشد عبارتند از برخورداري از ايمني و بهداشت كار، حق بر پيشبرد 

افي و فارغ طح زندگي كو حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي، تشكيل سنديكا و اتحاديه، برخورداري از تأمين اجتماعي، داشتن س

مندي از بودن از گرسنگي، برخورداري از بهترين حال سالمت جسمي و روحي قابل حصول، شركت در زندگي فرهنگي و بهره

                                                           
ت المللي حقوق بشر، جلد اول، قسمت اول،انتشارا. ميثاق بين المللي حقوق مدني و سوياسوي،  كرسوي حقوق بشور، صولح و دموكراسوي يونسوكو، مجموعه اسوناد بين         51

 .134دانشگاه شهيد بهشتي، ص

 .14الي  16چاپ روزنامه رسمي، صفحات  1854. مجموعه قوانين سال  51

.456الي  446، چاپ روزنامه رسمي كشور ، صفحات 1854. مجموعه قوانين سال  51
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ه در ارتباط آميزي را كپيشرفتهاي علمي و مالكيت معنوي.جمهوري اسالمي ايران كه عضو ميثاق است، الزم است قوانين تبعيض

ي افراد را در مقابل تبعيض در برخوردار ،ال و آموزش بر مبناي عقيده وجود دارند را لغو و با وضع قوانين الزمبا بويژه امور اشتغ

 از حقوق مقرر در ميثاق حمايت نمايد.

 اسناد الزام آوراسناد خاص  -بند دوم

 كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان  -اول

مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب  113/84 طي قطعنامه 1111دسامبر  11كنوانسيون رفع هرنوع تبعيض عليه زنان در 

وانسيون، بر اساس اين كناالجرا شد.با گذشتن سي روز از توديع بيستمين سند الحاق يا تصويب الزم 1111رسيد و در سوم سپتامبر 

ليه زنان كليه ابزارهاي مناسب دنبال نموده و تبعيض عهاي عضو بالدرنگ بايد سياست محو تبعيض عليه زنان را با استفاده از  دولت

طور كلي كنوانسيون تبعيض عليه زنان ه (. ب2را قانونا منع و در صورت لزوم براي مرتكبين ، مجازات پيش بيني نمايند  )بند ب ماده

هاي مثبت جهت ارتقاي مها را به برداشتن قد را در تمامي حوزه هاي زندگي نظير اشتغال و آموزش منع مي نمايد و دولت

 برخورداري زنان از حقوق برابر با مردان ، ملزم مي نمايد . جمهوري اسالمي ايران هنوز عضو اين كنوانسيون نمي باشد.

 1414كنوانسيون حقوق كودک -دوم

رسيد و در اي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل طي قطعنامه 1111نويس كنوانسيون حقوق كودک در بيستم نوامبر پيش

به كنوانسيون  1812االجرا گرديد و جمهوري اسالمي ايران نيز اول اسفند بعد از تصويب بيست كشور مفاد آن الزم 1113سپتامبر  2

 .صورت مشروط تصويب نموده كنوانسيون حقوق كودک را ب،ملحق شد و مجلس شوراي اسالمي

فرصتهاي برابر براي كودكان و رفع كليه اشكال تبعيض در مورد ها موظف به فراهم نمودن  در خصوص عدم تبعيض، دولت

باشند. همچنين كنوانسيون در برخورداري از فرصتهاي برابر براي كودكان معلول و كودكاني كه در شرايط خاص بسر آنان مي

ان و انتخاب مذهب نيز برخورداري كودک از آزادي بي63دهد.برند حق دسترسي به بهداشت و آموزش را مورد توجه قرار ميمي

كنوانسيون حقوق كودک بدان پرداخته است كه اين حق شامل آزادي تحصيل، كسب، ارائه اطالعات  18 ادهموردي است كه م

                                                           
 .2، ماده 1111. كنوانسيون حقوق كودک  63
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 دهاطور شفاهي كتبي يا چاپ شده در شكل آثار هنري يا از طريق رسانه منتخب كودک است. مو عقايد بدون توجه به مرزها به

 61 اشد.ب بند به اين حقوق و آزادي افكار پرداخته است كه به نوعي متضمن منع تبعيض بر اساس عقيده مي 8 كنوانسيون نيز در 14

 كنوانسيون رفع كليه اشکال تبعيض نژادي -سوم

به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و از سال  1165دسامبر  21ماده در  25اين كنوانسيون مشتمل بر يك مقدمه و 

هو.ش. اين كنوانسيون را امضاء  1845برابر با  1161حله اجرا درآمد. نماينده دايمي ايران در سازمان ملل در مارس سال به مر 1161

 قانون مدني در حكم قانون است. 1و براساس ماده  62به تصويب مجلسين شوراي ملي و سناي وقت رسيد 1841و در سال 

نژادي را محكوم و در جهت رفع تبعيض نژادي تدابير الزم را بالدرنگ اتخاذ ها بايد تبعيض  دولت ،بنابر مواد كنوانسيون

نمايند و در اين راستا خود اقدام به اعمال تبعيض ننموده و ترتيبي فراهم نمايند تا كليه مقامات و مؤسسات دولتي اين تعهد را رعايت 

ممكن است اتخاذ شوند، مورد تشويق و حمايت يا تأييد قرار آميز را كه از سوي افراد و سازمانها نمايند. همچنين روشهاي تبعيض

آميز را ابطال و اصالح و تبعيض نژادي را قانوناً منع نمايند.كنوانسيون بويژه در ماده سه خود آپارتايد و نداده و قوانين تبعيض

 د و همچنين در ماده چهار دولتشمارهاي عضو بر مي كني آن را از تعهدات دولتتفكيك نژادي را محكوم و ممنوعيت و ريشه

گونه  كن كردن ايننمايد تا تبليغات مبتني بر برتري نژادي و تحريك تنفر عليه نژادها را تقبيح و به منظور ريشهها را موظف مي

 شوند كه:تحريكات تدابير الزم را سريعاً اتخاذ نمايند و از جمله دول عاقد بويژه متعهد مي

ني بر برتري يا نفرت نژادي و تحريك به تبعيض نژادي و همچنين اعمال زور يا تحريك به زور عليه نشر هر نوع افكار مبت -

هر نژاد و يا هر گروه كه از حيث رنگ و قوميت متفاوت باشند و نيز بذل هر نوع مساعدت منجمله كمك مالي به فعاليتهاي تبعيض 

 از جرايم قابل مجازات اعالم نمايند. نژادي را قانوناً

هاي تبليغاتي متشكل و هر قسم فعاليت تبليغاتي ديگر را كه محرک تبليغات نژادي بوده و يا آن را تشويق سازمانها و فعاليت -

 نمايد و عضويت در اين چنين سازمانها را قانوناً از جرايم قابل مجازات اعالم نمايند.

 المللي منع و مجازات آپارتايدكنوانسيون بين -چهارم

به تصويب رسيد، مشتمل بر يك مقدمه و نوزده ماده است  1118نوامبر  83المللي منع و مجازات آپارتايد در ن بينكنوانسيو

شوند كشورهاي طرف تعهد كنوانسيون متعهد مي 68به تصويب مجلس رسيد. 1868و در سال  شد كه دولت ايران نيز به آن ملحق

ين جنايت آپارتايد را محاكمه و مجازات نمايند و جرايم مندرج در كنوانسيون را كه با تصويب قوانين و اتخاذ تدابير الزم مرتكب

                                                           
براي كودكان ن ا. سوخنراني آقاي برتيل ليندبالد، مشواور عالي حمايت از كودكان، دفتر نيويورک يوينسف، تحت عنوان كنوانسيون حقوق كودک، نظام اخالقي جه   61

(.1816آبانماه  21و  21)تهران « سمينار حقوق كودک»

 .241-222، چاپ روزنامه رسمي كشور، ص 1841. مجموعه قوانين سال  62

.211-212چاپ روزنامه رسمي كشور، صص 1868. مجموعه قوانين سال  68
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به اين كنوانسيون ملحق شده است اما در سطح داخلي قوانيني كه آپارتايد را  1868جرم سياسي تلقي ننمايند. اگرچه ايران در سال 

 منع و براي مرتكب مجازات مقرر بنمايد، هنوز به تصويب نرسيده است.

 

 مطالعه تطبيقي -فصل پنجم

اكثر كشورهاي جهان در قوانين اساسي خود تبعيض را منع كرده اند و در برخي كشورها در قوانين عادي نيز تبعيض منع وبراي 

 كه به بررسي قوانين كشورهاي فرانسه و انگلستان در اين زمينه مي پردازيم. ،مرتكبين مجازات معين شده است

 فرانسه -بند اول

ها عليه اشخاص در مبحث مجازات فرانسه در عنوان دوم، فصل پنجم از كتاب دوم خود تحت عنوان جنايات و جنحه قانون

بنا به انگاري اين مقوله بسيار مهم پرداخته است.( به جرم225-4( الي )225-1نخست از تبعيض سخن به ميان آورده و از مواد)

مايز بين اشخاص حقيقي بر اساس عواملي نظير جنس ، نژاد، قو ميت ، مذهب، سن، تعريف  اين قانون  تبعيض عبارت از برقراري ت

تبعيض بر اساس  64... و برقراري تمايز بين اشخاص حقوقي براساس تعلق اعضاي اين اشخاص به هريك از عوامل فوق ، ميباشد.

 حوزه عمده منع شده است كه اين حوزه ها عبارتند از: 5عوامل ياد شده در 

 مين مايحتاج به يك كاال يا خدمت.در تأ -1

 ايجاد مانع در تصدي عادي يك فعاليت اقتصادي معمول.-

 رداستخدام به منظور مجازات كردن يا اخراج كردن يك شخص. -2

 نهاده شده باشد. 225-1منوط كردن تأمين مايحتاج يا خدمات به شرايطي كه بر مبناي عناصر ذكر شده در ماده  -8

( به گذراندن يك دوره كارآموزي يا آموزش، به شرطي كه بر اساس 2331نوامبر  16)قانوان منوط كردن اعطاي كار  -4

 بنا شده باشد. 225-1عناصر ذكرشده در ماده 

 از قانون تأمين اجتماعي. L.412-1ردپذيرش يك شخص در يكي از مراحل آموزشي ذكر شده در بند   -5

                                                           
توسوعه ي قضوايي قوه ي قضوائيه مركز مطالعات توسوعه ي قضايي، نشر سلسبيل، چاپ     . قانون مجازات فرانسوه، محمد رضوا گودرزي و ليال مقدادي، معاونت حقوقي    64

 .161. ص  16اول، بهار 
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يورو جزاي 45333سال حبس و  8يش بيني شده است كه عبارت از براي مرتكبين به تبعيض نيز مجازاتهاي قابل توجهي پ

بيني شده در بند نخست در يك مكان پذيراي عموم يا با اهداف ممنوع ساختن آميز پيشنقدي مي باشد. هنگامي كه ردتبعيض

  يابد.يورو جزاي نقدي افزايش مي 15333سال حبس ساده و به تا  5دسترسي ارتكاب يابد، كيفرها به تا 

 65 (.225-4، انحالل موقت در نظر گرفته شده است )ماده يبراي اشخاص حقوقي نيز كيفر هايي نظير جزاي نقد

 

 انگليس -بند دوم

گيرند دهند كه از منابع مختلف سرچشمه ميدر انگليس دامنه وسيعي از قوانين امر منع تبعيض را تحت پوشش خود قرار مي

 ي.قوانين داخلي و قوانين ناشي از اتحاديه اروپا و ساير كنوانسيونهاي اروپاي :شوند و عبارتند ازمي طور عمده به دو دسته تقسيمكه به

 منع تبعيض ناشي از نظامهاي حقوقي  اروپا -اول

 معاهدات اتحاديه اروپا -1

ا قبول دول عضو باتحاديه اروپا بر اساس پيمانهاي مختلفي مانند معاهدات رُم، ماستريخت و آمستردام تشكيل شده است و 

 اند. درشرايط آن عالماً و عامداً حاكميت خود را محدود ساخته و حداقل در مواردي اختيارات ملي را به اتحاديه تفويض كرده

همين راستا نظرات و آراء ديوان دادگستري اروپايي بايد توسط دادگاههاي ملي به اجرا درآيد و در صورت تعارض با نظرات و 

 66ات اين ديوان حاكم خواهد بود.آراي ملي، نظر

ازجمله اصول كلي حقوقي كه معموالً در آراي ديوان دادگستري اروپا لحاظ گرديده است، حقوق بشر و اصل مساوات 

ان هاي متعددي ديوباشند. حقوق بشر و مقررات كلي آن در سالهاي اخير مورد توجه اتحاديه قرار گرفته است و در پروندهمي

يكي ديگر از اصول كلي حقوقي 61اديه دول عضو را به لحاظ عدم رعايت مقررات حقوق بشر محكوم نموده است. دادگستري اتح

اتحاديه اروپا، اصل مساوات و برابري يا همان اصل عدم تبعيض است. يعني نهادهاي اتحاديه بايد سعي نمايند تا در روند اتخاذ 

                                                           
بيل، چاپ سلس . قانون مجازات فرانسوه، محمد رضوا گودرزي و ليال مقدادي، معاونت حقوقي توسوعه ي قضوايي قوه ي قضائيه مركز مطالعات توسعه ي قضايي، نشر    .  65

 .58و  25ص . ص 16اول، بهار 

 .11، ص1813. كدخدايي، عباس، ساختار و حقوق اتحاديه اروپايي، نشر ميزان، چاپ اول،  66

 . نگاه كنيد به: 61

Case 5/88[1989] ECR 2609- Paragraph 19  

Case ETR.C- 260/89 [1991] ECR-I-2925 paragraph 42 

Case V-159/90 [1991] ECR-I-4685 paragraph 31 
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ان اروپايي بوجود نيايد و اين  اصل در موارد متعددي از سوي ديوان اتحاديه تصميم و اقدامات قانوني خود، تبعيض بين شهروند

 66مورد استناد قرار گرفته است.

 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي  -2

باشد. ماده مي 66به امضاء رسيد كه مشتمل بر يك مقدمه و  1153كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سال 

به مرحله اجرا درآمد.در ارتباط با منع تبعيض  1158پس از توديع بيستمين سند تصويب نزد دبير كل شوراي اروپا در سوم سپتامبر 

بدون  ،دارد كه برخورداري از حقوق اعالم شده در كنوانسيون بايدمقرر مي 14در بخش حقوق ماهوي، كنوانسيون در ماده 

ر جنس، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقايد سياسي يا ساير عقايد، ريشه ملي يا اجتماعي، تعلق هيچگونه تبعيض از حيث عواملي نظي

 14توانند با استناد به ماده اشخاص حقيقي و حقوقي مي61ها، تضمين شود.به يك اقليت ملي، دارايي، تولد يا ساير وضعيت

ات وارده اروپايي حقوق بشر شكايت و خواستار جبران خسارهاي عضو در كميسيون كنوانسيون در ارتباط با منع تبعيض عليه دولت

 61بشوند و اتباع انگليس نيز از اين قاعده مستثني نيستند.

 حقوق داخلي انگليس -دوم

 1441قانون حقوق بشر  -1

ها نظير مينهزاين قانون در واقع ترجمان كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به قوانين داخلي است و منع تبعيض را بر اساس تمامي 

جنس، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا ساير عقايد، ريشه ملي يا اجتماعي، تعلق به يك گروه اقليت، دارايي، تولد يا 

رفته انگاري صورت نگدهد. بر اساس اين قانون بيشتر جبران خسارات مدنظر است و جرمها، تحت پوشش قرار ميساير وضعيت

 است.

 941491برابر قانون پرداخت  -2

 1113مي  21اين قانون جهت منع تبعيض در حوزه شرايط و وضعيت اشتغال بين مردان و زنان، وضع شده است و مصوب 

ماده است. بر اساس اين قانون بايد با مردان و زنان در شرايط مساوي، رفتار مساوي بشود و شرايط و وضعيت  11باشد و داراي مي

                                                           
 كنيد به:. نگاه  66

Case 8/75[1958] ECR 242 at p 256-7  

Case 11/74 [1974] ECR 877 

Case 75-117/82 [1984] ECR 1509 

 61. convention fore the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 4 Nov 1950. Roma  

 61. Connlly Micheal, Discrimination in Law, Cavindish Publishing Limited, 2th ed, 2004, p.107 

 61. Equal pay ACT 1970. UK 
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و جنس مرد و زن يكسان باشد و براي كار يكسان دستمزد برابر براي آنان پرداخت شود. در اين قانون بايد براي د ،در كار يكسان

 باشد.انگاري به عمل نيامده و بيشتر جبران و ترميم و اصالح قراردادهاي كار مدنظر مينيز جرم

 911491قانون منع تبعيض جنسي  -3

باشد كه بر اساس آن تبعيض بين مردان و زنان بر مبناي ون مفصلي ميماده تنظيم شده است و قان 11بخش و  1اين قانون در 

اي، برخورداري از هاي حرفههاي تجاري، عضويت در انجمنهاي اشتغال، داشتن سهام، عضويت در اتحاديهجنس آنان در حوزه

و امور مذهبي  س يا به عنوان افسران زنداناي و كاريابي منع شده است. البته استثنائاتي در ارتباط با اشتغال در پليآموزشهاي حرفه

 انگاري.و كارگران معدن وجود دارد. در اين قانون نيز بيشتر سازش و جبران خسارت فرد قرباني تبعيض مدنظر بوده است تا جرم

 91 1419قانون نظم عمومي  -9

ب باشد. تنفر نژادي عملي محسونژادي ميماده تنظيم شده است كه بخش سوم آن مربوط به تنفر  48اين قانون در پنج بخش و 

اده نمايد يا آميز استفآميز از خود نشان داده يا كلمات تهديدآميز يا توهينشود كه طي آن شخصي رفتار تهديدآميز يا توهينمي

د در مكان توانشخص مرتكب جرم شده است كه اين جرم مي ،آميز نشان بدهد كه در چنين حالتياي تهديدآميز يا توهيننوشته

اين قانون، هيچ رسيدگي در ارتباط با اين  21باشد.بر اساس ماده عمومي يا خصوصي اتفاق بيفتد ، البته منزل شخصي فرد استثنا مي

بخش از قانون بدون رضايت دادستان كل نبايد شروع بشود. هر كس مرتكب يكي از جرايم مذكور در اين بخش شود به حبس 

شود. و اگر محاكمه اختصاري باشد به حبس تا بود، يا به جزاي نقدي يا به هر دو مجازات محكوم مي سال نخواهد 2كه بيش از 

 شود.شش ماه يا به جزاي نقدي يا به هر دو مجازات محكوم مي

 92 1441قانون منع تبعيض عليه معلولين  -1

ن بريتانيا رسيده است. ممنوعيت تبعيض عليه به تصويب پارلما 1115اين قانون در هشت بخش و هفتاد ماده تدوين و در نوامبر 

معلولين، شامل تنظيم شرايط ارائه كار، در يا پذيرش تقاضاي كار، شرايط كار، همچنين در ترفيع، انتقال، آموزش و ساير پاداش و 

عيض عليه ها كه تبشود.از ساير حوزه باشد و نبايد هيچگونه تبعيضي عليه شخص معلول در ارتباط با موارد فوق اعمالمزايا مي

باشد كه عالوه بر منع تبعيض بايد اقدامات مثبت در راستاي تهيه وسايل و امكانات معلولين منع شده است، حوزه آموزش مي

 آموزش معلولين فراهم شود.

فته رمنع تبعيض عليه معلولين در حمل و نقل عمومي نيز از جمله مواردي است كه در بخش پنجم قانون مورد توجه قرار گ

آهن و نظاير آن به ها، وسايط نقليه عمومي مثل راهاست و نبايد هيچگونه تبعيضي عليه معلولين در دسترسي و استفاده از تاكسي

                                                           
 13. Sex Discrimination ACT 1975. UK 

 11. Public Order Act 1986 . UK 

 12. Disability Discrimination Act 1995. UK 
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قت وسايط نقليه بايد از حيث مطاب .از جمله مواردي است كه براي متخلفان مجازات در نظر گرفته شده است عمل آيد و اين حوزه

 شود.صورت راننده با محاكمه اختصاري به جزاي نقدي تا سطح چهار محكوم مي ودر غيراين ييديه باشندبا مقررات، داراي تأ

 932119قانون منع تنفر نژادي و مذهبي  -9

 1116است كه تحريك تنفر مذهبي را كه در قانون نظم عمومي  1116اي بر قانون نظم عمومي اين قانون در واقع اصالحيه

شخاص از نمايد كه شامل تنفر عليه اتنفر مذهبي را تعريف مي ،نمايد و با اضافه كردن مواديه بود،  منع ميمورد اشاره قرار نگرفت

 نندك شود. بر اساس اين قانون اشخاصي كه از كلمات تهديدآميز استفادهگروههاي خاص مذهبي و اشخاص بدون مذهب نيز مي

ه تهديدكننده به نمايش بگذارند، كه اين كلمات و رفتار و نوشتجات عليه گرويا رفتار تهديدآميز از خود نشان بدهند يا نوشتجات 

از  شوند.مرتكبين هر يكمذهبي خاص يا افراد بدون مذهب باشد، مرتكب جرم تحريك تنفر مذهبي شده و مجرم محسوب مي

نقدي يا هر دو مجازات محكوم سال يا جزاي  1جرايم ذكر شده در اين قانون، در صورت محكوميت با كيفرخواست، به حبس تا 

 شوند.شوند و با محاكمه اختصاري به حبس تا شش ماه يا به جزاي نقدي يا به هر دو مجازات محكوم ميمي

 

 جايگاه جرايم مبتني بر تبعيض و تنفر در قوانين داخلي ايران -فصل ششم

وانين چرا كه قانون اساسي در واقع منبعي براي ساير ق؛در برسي قوانين ايران ابتدا به منع تبعيض در قانون اساسي مي پردازيم 

 ن باشند . سپس به قوانين عادي و در انتها به نواقص و خالء هاي قانوني مي پردازيمآرود و قوانين عادي نبايد مغاير با  بشمار مي

 قوانين اساسي  -بند اول

 قانون اساسي مشروطه  -اول

اري  امر مهم منع تبعيض را مد نظر قرار داده و در متمم قانون اساسي مشروطيت براي ار ايران از همان بدو قانون گذذگقانون

يني )اصل هشتم(.اين اصل به عنوان سابقه تقن« الحقوق خواهند بوداهالي مملكت ايران در مقابل قانون متساوي»اولين بار آمده است: 

 ار ايران بدان است.ذگنوندهنده اهميت مسأله تبعيض و توجه قاعدم تبعيض در ايران نشان

                                                           
 18. Racial and Religious Hatred Act 2006. UK 



31 
 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -دوم

در قانون اساسي جمهوري اسالمي در اصول سوم )بند نهم، سوم، چهاردهم(، دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، 

يضات ناروا و ايجاد رفع تبعسوم بند نهم از اصل بيستم، بيست و يكم، يكصد و يكم به منع تبعيض پرداخته شده است. ازجمله در

مردم  11.همچنين بر اساس اصل  .هاي مادي و معنوي را از وظايف دولت دانسته استامكانات عادالنه براي همه در تمام زمينه

انون گذار ه قنگ و مانند اينها موجب امتياز نخواهد بود. البترايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند با هم برابرند و نژاد و زبان  و 

 از ذكر مذهب طفره رفته است. 11در اصل  "ومانند اينها "ت تبعيض را منع نكرده و باذكر عبارت حاساسي با صرا

 قوانين خاص -بند دوم

 قانون مجازات اسالمي  -1

جود ندارد. و مجازات تعيين نموده باشد، ،و براي مرتكب كرده باشد در قانون مجازات اسالمي ماده يا موادي كه تبعيض را منع

اين امر نشان دهنده آن است كه اصوال تبعيض در نظام حقوقي جمهوري اسالمي ايران به عنوان جرم شناخته نشده است ،اگرچه 

 در برخي از ساير قوانين جرم انگاريهايي صورت گرفته است كه در ادامه به آنها مي پردازيم.

 نژاديقانون منع و مجازات تبليغ تبعيض  -2

ماده مي باشد كه بر اساس آن نشر هر نوع  2به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است كه شامل  1856در سال  اين قانون 

افكار مبتني بر تبعيض بر اساس نژاد، يا جنس و نفرت نژادي و تحريك به تبعيض بر اساس نژاد يا جنس از طريق يكي از وسايل 

ه كمك مالي ب:جملهاز  ،رنگ و قوميت متفاوت باشند و هرنوع مساعدت جنس، تبليغ عمومي عليه هر گروه كه از حيث نژاد،

ماه يا به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار تا پنجاه هزار ريال  6اي تا هاي تبعيض نژادي ممنوع است و مرتكب به حبس جنحهفعاليت

فاق بر منظور ايجاد نفرت يا دشمني و ايجاد نمحكوم خواهد شد. هر كس به منظور تبليغ تبعيض بر اساس نژاد يا قوم يا جنس يا به 

اي از سه ماه تا يكسال يا به پرداخت جزاي نقدي از اساس نژاد و قوم يا جنس جمعيتي تشكيل دهد و اداره نمايد به حبس جنحه

ين قانون شود مجازات قبول عضويت در جمعيت فوق حداقل مجازات مذكور خواهد بود. اهزار ريال محكوم مي 133هزار تا  13

  باشد كه تنها تبليغ تبعيض را ممنوع مي نمايد نه اعمال تبعيض را. در واقع مهمترين قانون از اين حيث در ايران مي

 قانون تجارت  -8
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مطالبه "آمده است: 24/12/1841تجارت مصوب  88قانون تجارت نيز تبعيض را منع كرده است به نحوي كه در تبصره ماده 

نمي رسد  . البته در اين ماده به نظر"عمل آيديا هر مقدار از آن بايد از كليه صاحبان سهام بدون تبعيض به مبلغ پرداخت نشده سهام

 كه قانون گذار در مقام منع تبعيض بر اساس عواملي نظير رنگ ، نژاد ، قوميت و مذهب و امثال آن باشد.

 قانون كار -4

ه نحوي كه براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه به مسأله تبعيض پرداخته ، ب 81و  6قانون كاردر مواد 

ادات نژاد، قوميت و اعتقگيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود و تبعيض در تعيين مزد بر اساس سن، جنس،انجام مي

 سياسي و مذهبي ممنوع است و براي مرتكبين تبعيض، جراي نقدي در نظر گرفته شده است.

 نقايص و خالءهاي قانوني  -سوم بند

در قانون اساسي تبعيض صراحتاً منع نشده است و تنها در بند نهم اصل سوم قانون اساسي به رفع تبعيضات ناروا اشاره شده 

.همچنين بررسي قوانين خاص در مقايسه با مطالعه تطبيقي . باشاست كه مفهوم مخالف آن حاكي از استمرار تبعيضات روا مي

حمايت كيفري  انگاري يا به عبارتيشده وبررسي اسناد بين المللي نشان داد كه باتوجه به تعهدات بين المللي ايران،اصوالً جرم انجام

متناسب از منع تبعيض به عمل نيامده و تبعيض بر مبناي عواملي نظير نژاد، قوميت، زبان، مذهب و امثال آنها كه در اعالميه حقوق 

 اند. در برخورداري از حقوق، جرم محسوب نشده است.وق بشري قيد شدهبشر و ساير اسناد حق

كه تبعيض در برخورداري از همه انواع حقوق ممكن است از سوي دولت، اشخاص حقيقي و حقوقي، عليه افراد و  نظر به اين

زم هاي طرف تعهد الالمللي دولتبينعمل آيد و موجبات نقض حقوق آنان را فراهم نمايد. لذا بر اساس برخي از اسناد گروهها به

هاي مهمي در ارتباط با برخورداري از حقوقي حمايت كيفري به عمل بياورند. حوزه،تبعيض در موارد مهمافراد در مقابل است از

رايه ا هاي اقتصادي و، حضور در اماكن عمومي، اقدام به فعاليتانجمنهانظير حق بر كار، آموزش، مسكن، عضويت در سازمانها و 

 ها نياز به حمايت كيفري داردهايي هستند كه منع تبعيض در اين حوزهكاالها و خدمات از سوي عوامل دولتي و خصوصي حوزه

 كه هيچكدام از موارد يادشده در قوانين ايران از حمايت كيفري برخوردار نيستند.

 گيري و پيشنهادات:نتيجه

س، مذهب، اي از عوامل نظير نژاد، جنآميز با انسانها بر مبناي هريك يا مجموعهيضچنانكه در بخشي مباني مطرح شد، رفتار تبع

ر نمايد. امروزه اگدار ميعقيده سياسي و نظاير آنها در برخورداري از حقوق، امري غير اخالقي است كه كرامت انساني را خدشه

ثر غالب يا حداقل مطرح در جهان غرب بدانيم، از منظر اكليبراليسم را چه از نظر فلسفي، سياسي و اقتصادي به عنوان يك مكتب 

مداران و كمونيسم، هاي اين مكتب، تبعيض امري غيراخالقي و محكوم به بطالن است. اگرچه از ديدگاه برخي مكاتب نظير نفعنحله

 ،يرفته استدن به تبعيض پذاعمال تبعيض درصورت لزوم منعي نخواهد داشت. همچنين در اسالم نيز اگرچه در قرائت سنتي قائل ش
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يض را در ارتباط با توان تبعولي روشنفكران ديني كه طرفدار قرائتي هرمنوتيك از متون ديني هستند، بر اين اعتقاد هستند كه مي

 تمامي عوامل ازجمله جنسيت و عقيده به كناري نهاد.

بعيض اصل عدم ت لي مورد توجه قرار گرفته است. اوالًالمللي و داخنظر به موارد يادشده امر تبعيض از دو جنبه در حوزه بين

 شود و در ثاني قائل شدن بهفارغ از هر امري ديگر به عنوان سنگ بناي برخورداري از حقوق بشر و جهانشمولي آن محسوب مي

 دهد.المللي و داخلي را در معرض تهديد قرار ميتبعيض عليه انسانها صلح و امنيت بين

اند. تبعيض المللي به تصويب رسيدهلمللي زيادي از خاتمه جنگ جهاني دوم به اين طرف از سوي سازمانهاي بينالذا اسناد بين

رگونه تبعيض المللي رفع هالمللي حقوق بشر، كنوانسيونهاي خاص نظير كنوانسيون بيناز جمله در منشور سازمان ملل، ميثاق بين

نامه و كليه اشكال تبعيض عليه زنان، كنوانسيون منع تبعيض در آموزش، مقاولهنژادي، كنوانسيون حقوق كودک، كنوانسيون مح

ايد منع شده المللي منع و مجازات جنايت آپارتالمللي كار مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال و كنوانسيون بينسازمان بين

كنوانسيون  ليه زنان، كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض نژادي واست. در برخي از اين اسناد نظير كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض ع

ا موظف ه المللي منع و مجازات جنايت آپارتايد، قائل شدن به تبعيض به عنوان جرم محسوب و بنا بر اسناد يادشده دولتبين

 اند افراد را در مقابل تبعيض حمايت كيفري بنمايند.شده

المللي حقوق بشر و بسياري ديگر از اسناد يادشده است، الزم ه عضو ميثاق بينجمهوري اسالمي ايران به عنوان كشوري ك

است هم در جهت اجراي تعهدات خود در ارتباط با اسناد طرف تعهدو همچنين پيشبرد برخورداري مردم از حقوق مقرر شده در 

را  ثاني با تصويب قوانين الزم در برخي موارد تبعيضآميز را لغو يا اصالح نمايد و در هاي تبعيضقانون اساسي، اوالً قوانين و رويه

 به عنوان جرم شناسايي و مجازات براي آن مقرر نمايد تا بدين وسيله افراد را در مقابل تبعيض حمايت نمايد.

اني بكشوري است كه داراي تنوع فرهنگي، مذهبي، نژادي، قومي و ز ،كه ايران عالوه بر امر برخورداري از حقوق، نظر به اين

باشد و اين عوامل همگي مبنايي براي اعمال تبعيض هستند، لذا الزم است تدابيري اتخاذ شود تا از دامن زندن به تنفر قومي و مي

اني تواند تدابير سركوبگرانه باشد چراكه تجربيات جهنژادي و زباني و مذهبي جلوگيري شود.بديهي است كه اين تدابير نمي

كنند بلكه الزم است با شناسايي اين تنوع و احترام به آن و فراهم نمودن زمينه برخوداري آنان از حقوق موفقيت آن را اثبات نمي

شان، بدبيني آنان را به حكومت مندي از فرهنگ و استعمال و آموزش زبان و انجام اعمال عبادي و مذهبيشان از قبيل بهرهجمعي

نان در مقابل تبعيض در اموري نظير اشتغال، آموزش، مسكن، مشاركت در مركزي كاهش داد.يكي از لوازم اين امر حمايت آ

باشد كه در موارد حساس و حياتي الزم است اين حمايت، طور كلي در برخورداري از تمامي حقوقشان ميه و ب زندگي عمومي،

 حمايت كيفري باشد.
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جه به ي جمهوري اسالمي ايران و مطالعات تطبيقي و با توالمللنظر به موارد يادشده با توجه به مباني منع تبعيض، تعهدات بين

نقايص و خالءهاي قانوني در اين ارتباط الزم است قانوني جهت منع تبعيض در حوزه هاي ياد شده و بر اساس عواملي كه ذكر 

 شد تصويب و عند الزوم مجازاتهايي نيز به عنوان ضمانت اجراي كيفري پيش بيني شود.
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