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 چکيده
حقوق سیاسی اقلیت ها همواره یکی از امور چالش برانگیز در میان ملل مختلف بوده است، اقلیت 

ها که همواره درموقعیت غیر حاکم قرارداشته اند، خواهان مشارک سیاسی و حقوق برابر بوده اند. 

ه رسمیت شناخته شدند،که شامل واقلیت ها در حقوق اساسی ایران به تبعیت ازتعالیم اسالمی ب

اسالم که دینی جهان شمول و فراگیر  .پیروان آیین های زرتشت، یهودیت و مسیحیت می شوند

اقلیت ها را مورد تکریم و عنایت قرارداده است.. در « اهل کتاب »است، در قرآن کریم با عنوان

امنیت اقلیت ها موظف  حقوق اساسی ایران دولت به دفاع از حقوق سیاسی، اجتماعی، دینی و

گردید. در حقوق اساسی ایران، اقلیت ها از حقوق سیاسی، شهروندی برخوردار و دارای حق رای، 

حق اشتغال و حق داشتن نماینده مستقل در مجلس اند. آنان در چارچوب قوانین در انجام مراسم 

وردارند . اما از آنجاکه دینی وتشکیل انجمن ها آزاد و از حقوق و آزادی های سیاسی قانونی، برخ

آنان تحت حکومت اسالمی و قوانین و مقررات موضوعه هستند، به جهت انحراف در کتب آنان و 

نسخ آیین و شریعت گذشته توسط اسالم و دعوت الهی به ایمان و تسلیم در برابر رسالت آخرین 

ین شان مواجه اند و از پیامبر)ص( به عنوان دین حق، اقلیت ها با محدودیت در تبلیغ و ترویج آی

طرفی در حقوق اساسی نظام، ازآنجاکه تصدی مناصب حکومتی جزء حقوق اشخاص به شمار نمی 

رود، لذا مناصب حکومتی را حق حکومت دانسته و برای اقلیت ها در تصدی مناصب حکومتی 

 محدودیت هایی وجود داردکه این محدودیت ها بیانگر جامعیت نگرش دین اسالم در اثبات

 حقانیت و جهان شمولی و جاودانگی خود می باشد

 قانون اساسی، حقوق سیاسی، اهل کتاب، اقلیت ها :يديکل واژگان
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  1 اصغر زاهدي تير
 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور،عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان 1
 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای
 اصغر زاهدي تير

zahedi.tir@gmail.com 

 

 ایران اساسی حقوق در ها اقليت سياسی حقوق
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 مقدمه

جوامع بشری متشکل از افراد و گروههایی می باشند که در یک جامعه زندگی می کنند و با ویژگی های متفاوت همچون        

رفتار، از یکدیگر متمایز می گردند. اقلیت ها در مقابل اکثریت ، از حیث سیاسی، فرهنگی و اقتصادی،  زبان ، مذهب ، رنگ ، قومیت و نوع

است. چالش بر انگیز جوامع بین المللی بوده  مسائل های اقلیت در یک جامعه سیاسی، همواره یکی از وجود گروه جایگاه پایین دستی دارند.

از طرفی خواهان حقوق سیاسی و مشارکت برابر و از طرفی تمایل به حفظ احواالت  رار دارنددر موقعیت غیر حاکم قمعموال ها قلیتا

 شخصیه مانند مذهب ، زبان و فرهنگ و... خود را دارند. 

اسالم در نظام حقوقی اسالم، اقلیت ها به عنوان یک حقیقت و واقعیت اجتماعی مورد پذیرش و توجه قرار گرفته اند.       

هیچ حکومتی در دنیا مانند حکومت اسالمی به نظر می رسد مذهبی را مورد عنایت قرار داده و برای آنان احترام قایل است. های اقلّیت

 .باشدها نمیو حقوق اقلّیت ضامن آزادی

اقلیت های به دنبال پاسخ به این سوال، که جایگاه و حقوق سیاسی  ،اساسیحقوق با بهره گیری از منابع محور این نوشتار        

در نظام سیاسی اقلیت های دینی استخراج حقوق خاص پیروان  درصدد می باشد و  دینی در نظام سیاسی جمهوری اسالمی ایران کدامند؟

پیروی  «مجوسیت» ،« مسیحیت»، «یهود»گروه هایی هستند که از آیین های ی دینی، مراد از اقلیت ها  است.خاصه قانون اساسی  ایران

 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند. ودرمی کنند 
  

 ((Minority اقليت تعریف -1

های زیادی از سوی  تالش ، اماوجود نداردوحدت نظر باشد صاحب نظران  اتفاقکه مورد تعریفی  ،«اقلیت »مورد  در       

 به لغت در» اقلیت» .حاصل نگردیده است چندانی ولی موفقیت ،صورت گرفته استدر این زمینه  اجتماعی وسیاسینهادهای دانشمندان و 

 اکثریت متمایز از نژاد، یا مذهب و دین لحاظ از که شهر یک یا کشور یک افراد گروهی از اصطالح، به در و » تر بودن وسهم کم کم»معنای، 

  1ند گفته می شود.باش

مذهبی همراه است در برگیرنده آن دسته از گروه  که غالباً با ویژگی هایی چون زبانی ، قومی ، دینی و« اقلیت »اصطالح        

های انسانی است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

تماعی، در مقابل اکثریت ، از حیث شاید بتوان گفت اقلیت ها بیشتر با این صفت شناخته می شوند که در میان طبقات اج  2به سر می برند.

سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی منزلت و جایگاه فرودستی دارند و دست یابی آنان به پاره ای از مناصب و منزلت ها در یک جامعه خاص امکان 

ع گسترده ای همراه پذیر نیست و یا این که بسیار مشکل خواهد بود. به عبارتی مشارکت در ساز و کار حکومتی با محدودیت ها و موان

 3است.

عبارت است از: گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد، کمتر از بقیه  «اقلیت  »همچنین گفته شده است:        

های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند، ویژگی

  4دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند.

 : کرد تقسیم زیر مختلف گروه های به می توان بسته به نوع نگرش به مسائل آنها را  ها اقلیتبا توجه به تعاریف ارائه شده       

 . فرهنگ خاص خود را داردزبان و که الف( اقلیت قومی: یک گروه انسانی است 

 .ب( اقلیت نژادی:یک گروه انسانی است که با نژادو یا نسب متفاوتی باگروه اکثریت جامعه متمایز می باشد

 .ج( اقلیت مذهبی : گروه انسانی است که از نظر آداب واعمال وعقاید مذهبی با گروه اکثریت جامعه متمایز می باشد

 

 هاي دینیاقليت -2
برای تبیین موضوع الزم است منظور از . از آنجا که محور بحث و بررسی موضوع به اقلیت های مذهبی و دینی بر می گردد       

 دین و اقلیت دینی روشن گردد. سپس به بررسی جایگاه وحقوق اساسی آن ها بپردازیم.
 

 تعریف دین1-2

واصطالح به الفاظ متعدد و معانی واحد آمده است. ازجمله گفته  با وجود داشتن وحدت معنا به طور عام درلغت «دین»       

و در اصطالح، مجموعه  6.آیدشود میمعنای جزا، عادت، طاعت، قهر و غلبه و هر چه که با آن قرب به خداوند حاصل میدین در لغت به 5اند:
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مبران نازل کرده و اطاعت از این دستورها را بر همگان احکام و دستورهایی است که خداوند برای رستگاری جامعه بشری بر رسوالن و پیا

را مجموعة عقاید موروث مقبول دربارة روابط انسان با  «دین »همچنین دهخدا  7الزم دانسته و برای آن پاداش اخروی منظور داشته است.

اقرار به زبان و عمل به ارکان و اعتقاد به پاداش و  در تعریفی دیگر، دین 8.داندمبدأ وجود و التزام بر سلوک و رفتار بر مقتضای آن عقاید می

 9است.آمده کیفر در جهان 

 

 تعریف اقليت دینی -2-2
گروه انسانی است که از نظر آداب ، «اقلیت های دینی » با توجه به پیش گفته درتقسیم اقلیت ها، می توانیم بگوییم:       

چنین تعریف را این« های دینیاقلیت »توان با الهام از مفهوم دین، می. و یا ز می باشدواعمال وعقاید مذهبی با گروه اکثریت جامعه متمای

 10مندند.بهرهمساوی کرد: اهل کتاب ساکن در جامعه اسالمی که از احترام، امتیازات و حقوقی 

« اهل ذمّه»اسالمی تبعیت نمایند، از حکومت « ذمّه»اهل کتابی که در قلمرو اسالم زندگی کنند و مطابق قرارداد و نیز گفته اند: 

پیروی می  «مجوسیت» ،« مسیحیت»، «یهود»گروه هایی هستند که از آیین های « اهل کتاب»نامیده می شوند. « اقلّیت های دینی»یا 

 ت.که در سوره های متعدد قرآن بدان اشاره شده است. و به عنوان یک اصل در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اس 11کنند

 

 جایگاه اقليت ها در اندیشه اسالمی-3
 چنان معرفی می کند. الهی مظهر رحمت عام و جهان شمولرا  پیامبر می داند و رحمت برای همه عالمیان خود را  اسالم،        

ای پیامبر جز آن که رحمتی برای عالمیان باشی ما تو را (  107انبیاء، ) «وَمَا أَرْسَلْنَاک إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ  »  فرمایدکه قرآن کریم می

 .نفرستادیم

رعایت  بهنسبت کشاند تا چه رسد نها، آنها را به خروج از مسیر عدالت دارد که دشمنیرآن کریم، مسلمانان را برحذر میق       

الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ ال یا أَیُّهَا  »می فرماید:قرآن  ،کنندهایی که در پناه جامعه اسالمی زندگی می اقلیت حقوق

ایدار و ای مؤمنان برای خدا پ (.8 ،مائده .) «بِیرٌ بِما تَعْمَلُونَیَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أاَلَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَ

دشمنی با گروهی باعث نشود که به عدالت رفتار نکنید، عدالت پیشه سازید چرا که به تقوای  استور بمانید و به حق و عدل گواهی دهید

 و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. تر استالهی نزدیک

و به رسمیت شناختن دین آنان به این معنا  رام قایل است.های مذهبی را مورد عنایت قرار داده و برای آنان احتاسالم اقلّیت      

و  13که دراصل 12است که آنها می توانند با داشتن چنین عقیده ای در کشور اسالمی زندگی کنند و از حقوق یک شهروند برخوردار باشند.

  قانون اساسی به آن اشاره شده است. 19
 

 اقليت هاي مذهبی( در قرآن (اهل کتاب  1-3
اصطالح اهل کتاب گویا نخستین بار در قرآن آمده و این گزینش بدین جهت است که وجود کتابهای آسمانی وجه مشترک        

سوره قرآن و بیش از همه  9آیه از  31بار در  31بندد. اصطالح اهل کتاب، همه ادیان الهی است و راه را برای مدعیان ادیان خود ساخته، می

که در نظام اجتماعی و سیاسی جمهوری اسالمی ایران از آن به  اقلیت های مذهبی تعبیر می شود،  13ار رفته است.کدر سوره آل عمران به

 نمونه هایی از آیات وقرائن عبارتند از:

وَلَا نُشْرِک بِهِ شَیئًا وَلَا یتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ قُلْ یا أَهْلَ الْکتَابِ تَعَالَوْا إِلَی کلِمَةٍ سَوَاءٍ بَینَنَا وَبَینَکمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ » الف( 

  (  64ن، آل عمرا «)اللَّهِ 

بگو: ای اهل کتاب، بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما یکسان است بایستیم که: جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او 

 جای خدا به خدایی نگیرد.. بهنگردانیم، و بعضی از ما بعضی دیگر را 

صِلُ بَینَهُمْ یوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَی کلِّ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّابِئِینَ وَالنَّصَارَی وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أَشْرَکوا إِنَّ اللَّهَ یفْ» ب( 

 (17حج، )«.   شَی شَهِیدٌ

کسانی که شرک ورزیدند، البته خدا روز  ن آوردند و کسانی که یهودی شدند و صابئی ها و مسیحیان و زرتشتیان وکسانی که ایما

 .هر چیزی گواه است قیامت میانشان داوری خواهد کرد، زیرا خدا بر

لَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِْندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالنَّصَارَی وَالصَّابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِال »ج( 

 (62بقره، «.) عَلَیهِمْ وَلَا هُمْ یحْزَنُون
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صابئان، هر کس به خدا و روز بازپسین  [ ایمان آورده، و کسانی که یهودی شده اند، و ترسایان ودر حقیقت، کسانی که ]به اسالم

 .پروردگارشان خواهند داشت، و نه بیمی بر آنان است، و نه اندوهناک خواهند شد یمان داشت و کار شایسته کرد، پس اجرشان را پیشا

معتقد به کتاب آسمانی و  ،مجوسیان . در این آیات از اهل کتاب به  یهود ، نصاری ، مجوس و صابئین اشاره شده است       

که  14ند.مدعی اند که کتابی آسمانی دارند و معتقد به خدا، مالئکه، بهشت، جهنم و برخی از انبیا هست ،ن یبئو صا  .پیامبری زرتشت هستند

 جزو مذاهب رسمی به حساب نیامده است."صابئین"در قانون اساسی جمهوری اسالمی 

 فرماید: می رفتار با اقلیت ها و مصونیت و امنیت آنان در میان مسلمانانچگونگی  قرآن کریم درباره

ی أُنْزِلَ إِلَینَا وَأُنْزِلَ إِلَیکمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُکمْ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْکتَابِ إِلَّا بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِ » الف( 

 (46،  عنکبوت) «.وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

و بگویید: به آنچه به سوی ما  که ستم کرده اند که بهتر است، مجادله مکنید مگر کسانی از آنانشیوه ای و با اهل کتاب، جز به

 .گردیده، ایمان آوردیم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما تسلیم اوییم آنچه به سوی شما نازلنازل شده و 

یحِبُّ ینَ لَمْ یقَاتِلُوکْم فِی الدِّینِ وَلَمْ یخْرِجُوکمْ مِنْ دِیارِکْم أَْن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا ینْهَاکمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِ» ب( 

 (8،  ممتحنة «.) الْمُقْسِطِینَ

انه و دیارتان بیرون نراندند خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خ 

 .پیشگان را دوست داردکند؛ چرا که خداوند عدالتنهی نمی

أُوْلَئِک مْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ یتَوَلَّهُمْ فَإِنَّمَا ینْهَاکْم اللَّهُ عَنْ الَّذِینَ قَاتَُلوکمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکمْ مِنْ دِیارِکمْ وَظَاهَرُوا عَلَی إِخْرَاجِک»  ج( 

 ( 9،  ممتحنة) «. هُمْ الظَّالِمُونَ

هایتان بیرون راندند یا به کند که در امر دین با شما پیکار کردند و شما را از خانهتنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی می

 .راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و ستمگر استبیرون
 

 حقوق اقليت ها در فقه و سنت   2-3
به ویژه در مدینه و با تشکیل حکومت نشان دهنده آن است که حتی در صورت غلبه بر دشمن و پیروی  (ص)سیره پیامبر        

 قوق اقلیترعایت ح ،اکثریت جامعه از ایشان، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت

 15.کردندرا توصیه می ها

را دارند. این امتیاز به دلیل احترام خاصی است « ذمّه»اهلیّت انعقاد قرارداد  ،، تنها اهل کتابو فقه اسالمی  ازدیدگاه اسالم       

کتابی که خواهان اقامت در قلمرو  .بنابراین، اهل16.و به پیروان آنان به دیده احترام می نگرد که اسالم بر پیامبران بزرگ الهی قایل است

« ذمّه»از مزایای حقوقی و آزادی های شایسته بهره مند شوند. از لحاظ شرعی، اصطالح « ذمّه»اسالم باشند، می توانند با استفاده از قرارداد 

از حمایت همه  ،تعهداتیحاکی از وضعی است که تحصیل آن برای ذمّی حق و تکلیف ایجاد می کند و به موجب آن، اهل ذمّه در قبال 

یعنی در عمل، آن ها تابع شریعت خاص خود هستند و به معنای واقعی، مورد حمایت دولت  .جانبه دولت اسالمی برخوردار می شوند

 17اسالمی هستند.

این  در ماجرایی قضایی،همراه شخصی یهودی نزد شریح حاضر شدند، حضرت فرمودند: آمده است: (ععلی )درسیره حضرت        

نه آن را فروخته ام و نه به کسی بخشیده ام، اما یهودی ادعای مالکیت می کند. شریح از حضرت بینه خواست حضرت  ،زره مال من است

قبول نیست. هر چند حضرت جواب شریح را دادند، اما  قنبر و حسین هر دو شهادت می دهند. شریح گفت : شهادت بنده و فرزند فرمودند:

دولت اسالمی، حاکم اسالمی را محکوم کرد و مالکیت یهودی را نسبت به زره به رسمیت شناخت و چون یهودی این در نهایت قاضی 

وضعیت را مشاهده کرد،مسلمان شد و لب به اقرار گشود و گفت : این زره شماست،در جنگ صفین، از شتر خاکستری شما افتاد و من آن را 

 18 م.برداشت

در سرزمین های اسالمی و در میان اقلیت ها لب ارزشمندی از امام علی )ع( در باره امنیت و مصونیت در نهج البالغه مطا       

مذمت مسلمانان به خاطر عدم  ،، در این باره به مسلمانان توصیه ها و تاکیدات صریحی دارد. در یک مورد)ع(مسلمانان آمده است و امام 

به خدا سوگند که این گزارش چنان تلخ و  »ن معاویه در شهر اماره عراق بود که فرمودند : و شبیخون سربازاتامین امنیت اقلیت های دینی 

نیز تجاوز به  51در نامه و 19«.قابل مذمت نیست تحمل ناپذیر است که اگر مسلمانی از پی شنیدن این فاجعه از شدت اندوه جان بسپارد،

و هرگز مباد که به مال و خواسته احدی از مردم :»  و می فرماید نا بر آن می افزایداموال مسلمانان و اقلیت ها را نکوهش کرده اما یک استث

دست بیازید، مگر اسب و جنگ افزاری بیابید که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده  ،از مسلمانان نمازگزار تا اقلیت های در گرو پیمان

  20«است.
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ت امیر)ع( به طور ویژه می بینیم به وضوح یک نوع آزادی دینی برای صاحبان آنچه از روش حکومت پیامبر)ص( و حضر       

ادیان مختلف و یک نوع حمایت ویژه از کسانی است که به اصطالح اقلیت دینی به شمار می روند. در روایات بسیار فراوانی برخورد عادالنه 

تحت عنوان نظام جزیه و نظام ذمه فتوا  اساس قرآن بر شیعه وسنی فقها ی  ه می کنیم.شاهدم اهل کتابع( را با علی)پیامبر)ص( و حضرت 

که اهل کتاب و غیرمسلمانان شامل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان با پرداخت جزیه تحت حمایت دولت اسالمی قرار می گیرند و  .دادند

انون اساسی جمهوری اسالمی ایران، ایرانیان به همین منظور، اصل سیزدهم ق .دنمی شو ی حکومت اسالمی برخوردارانواع حمایت ها از

داند که در حدود قانون در اجرای مراسم دینی خود آزادند و در احوال شده میهای دینی شناختهزرتشتی، کلیمی و مسیحی را تنها اقلیت

 21کنند.شخصی و تعلیمات دینی، بر طبق آیین خود عمل می

عملکرد پنج ساله دوران حکومت حضرت  پیامبر اکرم )ص( وائمه معصومین)ع(، خاصهسنت وسیره  نگاهی به احکام الهی و        

اگر چه تنها به در این جا امیر)ع( بیانگر آن است که اقلیت ها در پرتو احکام نورانی دینی، زندگی مسالمت آمیز و همزیستی سالمی داشتند. 

در مقایسه با شرایط می باشد، مقدار که ناظر به قریب چهارده قرن پیش  شد، اما همین اسالم اشارهحقوق اقلیت ها دررعایت از کلیاتی 

را پس ازگذشت سالیانی دراز  اسالمیحکومت اسالم و می تواند چهره واقعی  ،حقوق اقلیت هاو وجود سازمان های بین المللی مدافع کنونی 

   .بهتر نمایان سازد

 

 اي مذهبیدیدگاه امام خمينی )ره( درباره حقوق اقليت ه-3-3

 طبیعی وحقوق اولیه انسانیدر اندیشه امام خمینی )ره( اقلیت ها در نظام جمهوری اسالمی همانند سایر افراد از حقوق        

بر جنبة این است که، در مشروعیت بخشیدن و مشارکت سیاسی اقلیت ها  (رهامام خمینى). سبک و سیره برابر و احترام کامل برخوردارند

  : می فرمایدند و در انسجام و همبستگى اجتماعى نقش اصلى را به شریعت مى دهد.ک مىدیانت تأکید 

های مذهبی از رسد. این اقلّیتکند یک حقوقی دارد. اسالم به آن حقوق میهر کس که در مملکت اسالمی زندگی می»       

ها هم خواهد که اینها را هم اسالم برایشان احترام قایل است، میقبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در ایران... هستند، این

های مذهبی، که در پناه حکومت اسالمی از نظر اسالم، حتی ناموس اقلّیت »و در جایی دیگر می فرماید:  22.«دبه حقوق خودشان برسن

 23«.محترم است هستند، مانند ناموس مسلمانان

در حکومت مورد نظر ایشان ، مى  آنان و چگونگى رابطهدر باره حقوق اقلیت ها ه پرسشى، در پاسخ ب امام خمینی)ره(        

 فرمایند: 

اسالمى بودن، بیش از ایرانى بودن بین افراد ملت ایران روابط مستحکم برقرار کرده است. اقلیتهاى مذهبى نه تنها آزادند، بلکه  »

دیگر اینکه هر ایرانى حق دارد که مانند همة افراد از حقوق اجتماعى برخوردار باشد. دولت اسالمى موظف است از حقوق آنان دفاع کند. و 

  24«مسلمان یا مسیحى و یا یهودى و یا مذهب دیگر فرقى ندارد.

  ودند:فرمدر پاسخ به پرسشی دیگر درباره حقوق اقلیت ها «  هر»امام خمینی 

مند شوند. ما به بهترین هاقرارداده است، بهرههمه انسانبرای ان، که خداوندمذهبی... نیز باید ازحقوق طبیعی خودشهایاقلّیت »

حکومت اسالمی  آنها با سایر افراد در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده می شود و در» 25.«کنیمداری میوجه ازآنان نگه

  26.«آن ها در رفاه و آسایش هستند.

که رژیم  پرسش که آیا در جمهوری اسالمی اقلیت های مذهبی جایگاهی دارند یا خیر، ضمن بیان اینایشان در پاسخ این         

ما مطمئنا نسبت به عقاید دیگران بیشترین احترام را قائل  » :شاه با اقلیت ها رفتاری بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است می گوید

ک رژیم آزاد ، شرایط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیت های مذهبی بسیار خوب هستیم . پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار ی

 27.«خواهد شد.

مبنای نگرش امام خمینی)ره( مبتنی بر اسالم و فقه اسالمی می باشد. ومشروعیت بخشی  به فعالیت و ایفای حقوق اقلیت ها را 

 بر این اساس بنا نهاده است. 

( در پاسخ به این پرسش که: آیا دولت جدید مورد نظر شما صد درصد اسالمى است؟ به این معنا رههمچنین امام خمینى)       

 که حکومت آینده، محلى براى یهودیان، مسیحیان و سایر اقلیتهاى مذهبى خواهد بود یا نه؟ مى فرمایند:

هم وکیل دارند و در مجلس واردند. ما در محلى براى اقلیتهاى مذهبى وجود دارد. و آنها اآلن  ،لبته که در حکومت اسالمىا » 

  28«.حکومت اسالمى هم براى آنها این حق را قائلیم

مام خمینی )ره( در مباحث فقهی خود ، آن جا که شرایط اهل ذمه را برمی شمرد به پاره ای موارد اشاره می کند که در ا       

می برند و هیچ شخصی نیز حق تعرض به آنان را ندارد. برخی از این شرایط  صورت پایبندی اقلیت ها به آن قیدها ، در امنیت کامل به سر
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ان عبارتند از: کاری که با امنیت منافات دارد ، مانند تصمیم به جنگ با مسلمانان و یا کمک به مشرکان انجام ندهند. به آن چه نزد مسلمان

هر نکنند. با محارم خود ازدواج ننمایند. احکام مسلمانان مانند ادای منکر و زشت است ، مانند شراب خواری ، زنا و خوردن گوشت خوک تظا

حق و ترک حرام ونیز اجرای حدود الهی را بپذیرند. با سرقت و پناه دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی توسط خودشان ، اسباب آزار و 

  29اذیت مسلمانان را فراهم نکنند.

کفار مزبور در پناه  »فرمودند:  ،در یک استفتاء که دربارة اجراى احکام اسالم در مورد غیر مسلمانان از ایشان شده است       

  30«.بوده و مالشان محترم است 1اسالم هستند و احکام اسالم مانند مسلمانهاى دیگر دربارة آنها جارى است و محقون الدّم

  :در این باره می گوید امام خمینی )ره( در ضمن سخنان خود

که در ایران هستند کسی حق ندارد تعرض بکند، این ها در پناه اسالم و مسلمین هستند ... این هایی که  -اقلیت های دینی ای -به این  »

 31«.مذهب رسمی دارند، حق ندارند تعرضی بکنند. 

 و زردشت می شود. یت،مسیحکلیمیشامل سه مذهب  مراد از مذهب رسمی مذهبی است که در اسالم به رسمیت شناخته شده است و

 وروشن است که با توجه به مطالب پیش گفته، سخنان امام خمینی )ره( در واقع برداشتی از آیات مذکور در سوره ممتحنه       

اهل ذمه به مثابه دشمنی پیامبر اکرم )ص( ، و امام علی )ع( است . طبق احادیثی که از حضرت رسول )ص( رسیده است ، آزار  روش سیره و

هر کس  »و نیز32.«که فردی از ذمیان را بیازارد از من نیست  مسلمانی» با ایشان فرض شده است . از جمله از ایشان نقل شده است که : 

 33.«ذمی را آزار دهد، مرا آزار داده است.

برخوردارند، نیز از پاره اى حقوق سیاسى  عی، عالوه بر حقوق اجتماها در حکومت اسالمى امام خمینى)س( معتقد است، اقلیت

  2در قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران هم انعکاس یافته است. که و... نمایندگى مجلس شوراى اسالمى: داشتن انجمن ها، مانند

 

 جمهوري اسالمی ایراناقليت ها در سياسی حقوق  -4

 

 معناي حقوق اساسی و سياسی -1-4
نیز خوانده می شود، کلیه قواعدی است که وضع وشکل حکومت یک ملت را معین  «حقوق سیاسی  »که  «حقوق اساسی »       

نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می دهد. و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به 

ی یکی از شاخه های مهم حقوق است که اختصاصا به روابط سیاسی بین فرمانروایان افراد ملت معلوم می کند،و در تعریفی دیگر حقوق اساس

 34و فرمانداران می پردازد.

 را این گونه تعریف کرده اند: «حقوق سیاسی »حقوق دانان       

مشاغل حقوقی که به موجب آن ها شخص دارنده حقوق می تواند در حاکمیت ملی خود ) مانند انتخابات،تصدی شغل قضا،و 

 35رسمی دیگر یا عضویت هیآت منصفه ویا دارا شدن امتیاز روزنامه و ... ( شرکت کند.

پس به حقوقی که از مشارکت افراد و حکومت و تدبیر امور کشور است حقوق سیاسی گفته می شود و این حقوق برای یکایک 

 افراد به رسمیت شناخته می شود.

به اعتقاد نیز قانون اساسی ایران از دموکراتیک ترین نظام های سیاسی دینی است.  نظام جمهوری اسالمی ایران یکی        

از جمله رعایت  ،اندیشه های مترقی اسالمکه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، یکی از مترقی ترین قوانین اساسی فعلی دنیا می باشد. 

ی باید دو نکته مورد توجه قرار بگیرد. اول شناسایی موجودیت و هویت در مورد اقلیت های دین در آن لحاظ شده است.حقوق اقلیت ها 

و عدم تبعیض که به شرح این دو مورد خواهیم  ، اجتماعیسیسیااقلیت های دینی و دوم تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادی های 

 پرداخت

 

 در قانون اساسی شناسایی موجودیت و هویت اقليت هاي دینی -2-4

                                                           
است که غیر  آن که قتل او جایز نیست و قاتل از جمله اشخاصی ،اصطالح فقهدر  و رهانیده شده از قتلدر لغت، به معنای ؛ محقون الدم  - 1

 (.لغت نامه دهخدا.) محقون الدم است

و  نماینده   در اصل شصت و چهارم آمده است: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک  - 2

 .یک نماینده انتخاب مى کنندمسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام 
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دارد که دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری اثناعشری اصل دوازده قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اعالم می       

برای به طور ویژه تمهیداتی را عالوه برخورداری اقلیت ها از عدالت اجتماعی وحقوق برابر شهروندی، اصل تغییرناپذیر است، اما ن است و ای

 های دینی توجه شده است.در قوانین عادی نیز به حقوق ویژه اقلیتودر نظر گرفته است؛  ی دینیاقلیت هاپیرو ایرانیان 

های ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلّیت »آمده است :  اصل سیزدهمدر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در       

و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل  3ینی خود آزادند و در احوال شخصیهشوند که در حدود قانون، در انجام مراسم ددینی شناخته می

  36. « .کنندمی

در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود و شده اند.  تنها، اقلیت های مذهبی به رسمیت شناختهبیان می دارد که  این اصل 

در حق عمده برای اقلیت های دینی  در قانون اساسی چهار ی کنند.ه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میآزادند و در احوال شخص

 که عبارتند از: 37.در نظر گرفته شده استجمهوری اسالمی ایران 

 

 آزادي انجام مراسم دینی: –1-2-4

لیساها و قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عمالً نیز پیروان این سه دین با داشتن ک 13در اصل        

ه ها و آتشکده ها، مراسم و آیین مذهبی خود را به پا می دارند. وجود کلیساهای مختلف در اقصا نقاط کشور بدون این که کسی نیسک

 .ارزانی داشته اندایرانی خود  اقلیت قانون اساسی و مردم ما به برادراناسالم و متعرض آنان شود موهبتی است که 

 

  :تشکيل انجمن2-4 -2

 4قانون اساسی اقلیت های دینی می توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. همچنین در ماده  26طبق اصل        

قانون اساسی، تشکیالتی است مرکب  سیزدهمآمده است که انجمن اقلیت های دینی موضوع اصل  1360قانون فعالیت احزاب مصوب سال 

می هدف آن حل مشکالت و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت  از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که

  باشد.

 

 اجراي مقررات مذهبی خویش در احوال شخصيه: 2-4 -3

مقررات مربوط به مذاهب  بر اساس  احوال شخصیه یعنی ازدواج، طالق، ارث و وصیت که در این موارد، اقلیت های دینی       

دادگاه های ایران مطرح باشد قاضی دادگاه طبق قواعد مذهبی آنها، موضوع را  ای در می کنند و حتی اگر دعوا و مسأله خودشان عمل

 فیصله می دهد.

 

 داشتن نماینده مجلس:2-4 -4

ک زرتشتیان و کلیمیان هر کدام ی قانون اساسی، 64طبق اصل  عالوه بر حقوق اجتماعی، اقلیت ها در حکومت اسالمی       

 نماینده و مسیحیان و آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده را انتخاب می کنند.

 

همانطور که مالحظه می شود درحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران، اقلیت ها عالوه بر برخورداری از مصونیت جان ومال 

 عدالت اجتماعی، از حقوق سیاسی برابر و مشارکت وتدبیر درامور نظام برخوردارند. ،آزادی مذهبی ،آزادی عقیده، 
 

  تساوي افراد در برخورداري از حقوق و آزادي هاي اساسی و عدم تبعيض -3-4
 هر. را به رسمیت نمی شناسددیگر گرایش های دینی و اعتقادی  ، غیر از اقلیت مذکور در اصل سیزدهم،قانون اساسی        

با اقلیت های دینی قائل نشده  نژادی، قومی و زبانیاز جهت  چند که قانون اساسی کشور ما تمایز آشکاری را بین اقلیت های غیر دینی

 38تأکید دارد.نیز  20و 19بر عدم تبعیض بر اساس نژاد، زبان و قومیت در دو اصلاما  ،است

بیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند مردم ایران از هر قوم و ق »در اصل نوزدهم  آمده است: 

 39.«ها سبب امتیاز نخواهد بوداین

                                                           
 وصیت ارث، حجر، والیت، قیمومیت، رشد، اهلیت، خواندگی، فرزند نسب، ابوت، مهر، جهیزیه، افتراق، طالق، :مانند اوصافی را ه شخصی احوال مصادق - 3

 م(1879ترمینولوژی حقوق ،  لنگرودی جعفرجعفری محمد) .دهد می تشکیل ترکه تصفیه و
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های های اسالمی یا اقلّیتهای سیاسی و صنفی و انجمنها، انجمناحزاب، جمعیت»در اصل بیست وششم نیز آمده است:        

استقالل، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض  دینی و شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول

     40.« ت.ها مجبور ساخها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنتوان از شرکت در آننکنند. هیچ کس را نمی

افراد ملت صرف نظر از هر گونه  برتساوی عمومو اصول اولیه قانون اساسی نیز که بر مبنای تعالیم دینی تقنین شده اند.        

بر مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت  اصل سوم 8تعلق به اقوام و نژادها و زبانها و عدم تبعیض بر اساس این معیارها تأکید دارند. بند 

ه در تمام زمینه های مادی و همان اصل بر رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکان عادالنه برای هم 9یا بند اجتماعی و فرهنگی، سیاسی، اقتصادی،

همان اصل بر تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید  14معنوی و یا بند 

 41دارند.

ت و رسانه های گروهی و استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعا» تأکید دارد که 15قانون اساسی همچنین در اصل        

روح کلی قانون اساسی بر این نکته داللت دارد که حقوق و آزادی های  «تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.

بی در اساسی برای کلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذه

و نظایر آن بر این « هر ایرانی»، « هر کس»، « همه»برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی با هم مساوی اند. وجود کلمات کلی نظیر 

یک سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان  14،  23،  33،  32،  41 34، ، 29،  23اصول  .نکته تأکید دارد

و شغل و مسکن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، مشارکت در اداره کشور و امثال اینها را برای  و مال

صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی و مذهبی به رسمیت می شناسد و همگی بدون  ،همه افراد در اتباع کشور و شهروندان ایرانی

 42ردند.گق می توانند بهره مند تبعیض از این حقو
 

 دسترسی به مناصب سياسی -5

حقوق سیاسی که برای افراد درنظر گرفته شده دو گونه است: یکی صرف داشتن حقوق سیاسی که برای همه شهروندان        

سیاسی این است که نوع  مقرر شده است. دیگری قابلیت عهده دار شدن سمت ومنصبی در امور حکومت.  تفاوت عمده این دو نوع حقوق

 اول، حق فرد بر دولت است که دولت باید به او اعطا کند. اما از حقوق فرد بردولت این نیست که وی را به مناصب دولتی منصوب کند. 

د در صدر اسالم نیز افرادی از پیامبر)ص( ویا جانشیانان وی درخواست سپردن امارت به آنان را می کردند، وچه بسا مور       

همانطور که ذکر شد تصدی مناصب حکومتی از حقوق افراد به  43قبول واقع نمی شد؛ در حالی که اگر حق فرد بود باید پذیرفته می شد.

شمار نمی رود بلکه حق حکومت است، چون صالح و فساد حکومت با حاکم است و او وظیفه دارد که افراد شایسته را به مناصب کلیدی 

 مناصب مهم، شرط مسلمان بودن در صدر شرایط قرار می گیرد و در فقه اسالمی بر آن تاکید شده است.بگمارد. برای احراز 

 .«وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا  »در قرآن نیز آیه ای مشهور به آیه نفی سبیل بر این امر داللت دارد، می فرماید: 

 .قرار نداده است تسلّطیهرگز برمؤمنان، برای کافران راه  و خداوند (141)نساء،

عالمه طباطبایی و رشید رضا، کلمه سبیل را،  نکره در سیاق نفی گرفتند که افاده عموم می کند یعنی  همفسرین از جمل

به عنوان کفار  «ین کفروا من اهل الکتاب یا ایها الذ»با توجه به خطاب قرار دادن اهل کتاب به 44هیچگونه سبیل وسلطه ای نباید ایجاد شود.

 اهل کتاب و از طرفی نداشتن شرط مسلمان بودن،  لذا عدم تصدی مناصب مهم و کلیدی را می توان از آن نتیجه گرفت.

در واقع اقلیت ها را در راهیابی به مجلس شورای اسالمی محدود قانون اساسی  64که اصل  معتقدندبرخی دیگر  از سویی       

 کرده است . زیرا نامزدهای مذکور نمی توانند خارج از چارچوب تعیین شده به مجلس شورای اسالمی راه پیدا کنند. افراد مذکور نمی توانند

 نامزد عموم ) اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان( شوند و بنابراین تنها محدود به انتخاب از سوی اقلیت ها هستند.

از لحاظ شرعی مسلمانان نمی توانند یک غیر مسلمان را به پست و مقامی عمومی  ،گفته شدور که همان طدر این خصوص        

 برگزینند، زیرا شریعت، سلطه غیر مسلمانان را بر مسلمانان نفی کرده است. هم اینک با توجه به این که پنج نفر از اقلیت ها با توجه به

به هر حال در پاره ای از لوایح و طرح  شبهه ای به آن وارد کردند که: اقلیت ها دارند،تصریح قانون اساسی در مجلس شورای اسالمی حضور 

آیا چنین وضعیتی منجر به  و این سوال مطرح است که ها تاثیر گذارند و این تاثیرگذاری در اداره کشور نقش اساسی بر جای می گذارد.

 یا خیر؟ سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان می شود

این است که چون تعداد آنان  ،ره ای از صاحب نظران بر این باورند که دلیل محدودیت نمایندگان اقلیت ها در پنج نفرالبته پا 

از این رو یک  45اندک بوده است قانون گذار نخواسته است اقلیت ها در اکثریت حل شوند و از حق انتخاب نماینده مستقل محروم شوند.

 46دیت.محدو نه و شود می هشمرد امتیاز نسبت به اقلیت ها 
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همان طور که ذکر شد مناصب کلیدی حق حاکمیت است ، نه حقوق سیاسی مردم و اقلیت ها ، لذا با توجه به محدودیت در       

اعطا مناصب حکومتی به اقلیت ها،  از ناحیه شریعت مقدس اسالم وحقوق اساسی ایران، به جهت حفظ اسرار و امنیت کشور اسالمی، این 

مر منافاتی با برخورداری اقلیت ها از حقوق سیاسی قانونی و مناصب جزیی به تشخیص حاکمیت ندارد ولذا حاکمیت خود را موظف دانسته ا

 است زمینه مشارکت سیاسی و برخورداری از حقوق قانونی آنها را فراهم آورد.

 

 سخن پایانی)نتيجه گيري(
که اتباع آن همه دارای  یک مذهب یا یک زبان ویا یک قوم و نژاد باشند. لذا رعایت امروز کمتر کشوری در دنیا وجود دارد        

اما مشارکت حقوق اقلیت ها یکی از مسائلی است که مورد توجه ادیان وجوامع جهانی و بین المللی ونظام های سیاسی قرار گرفته است .

ت . بسیاری از حکومت ها از سوی جوامع جهانی و سازمان های حقوق اقلیت ها در نظام های سیاسی، معموال با محدودیت هایی همراه اس

د بشر تحت فشار قرار می گیرند تا با اقلیت های موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشتر رفتار کنند. اما اسالم بیش از هزار و چهارص

 با شرایط قبول ذمه فراهم نموده است سال پیش، زمینه مشارکت و برخورداری از حقوق اجتماعی و سیاسی اهل کتاب را

شیوه برخورد قرآن با اهل کتاب همراه با وفق و مدارا است وبا شیوه برخورد باکفار ومشرکین بسیار متفاوت است.         

ی کند. ولی (قرآن اهل کتاب را مجبور به ترک عقیده نکرد ونمی کند و با دریافت جزیه، همزیستی مسالمت آمیز را توصیه م 46،عنکبوت)

،  همه را به «مصلوب شدن مسیح » و « فرزند خواندگی خدا» و « تثلیث» در عین حال با درهم کوبیدن اعتقادات شرک آلود و باطل 

 تسلیم در برابر دین حق وتوحید کلمه درقول وعمل و نفی ربوبیت غیرخدا فرا خوانده است. 

مینی )ره(، نظام استبدادی شاهنشاهی سرنگون و نظام جمهوری اسالمی به برکت اسالم و رهبری سیاسی حضرت امام خ        

ایران بر اساس نظریه انتصاب ولی فقیه واخذ بیعت با برگزاری رفراندوم درعصر غیبت تاسیس و برقرار گردید. درحقوق اساسی نظام 

وائمه معصومین)ع( به رسمیت شناخته شده اند. و جمهوری اسالمی ایران، اقلیت ها بر اساس دیدگاه اسالم وسنت وسیره پیامبر اکرم )ص(

در قانون اساسی از آزادی بیان وعقیده،  انتشارات مطبوعات ، تشکیل احزاب وانجمن ها، تا زمانی که منافی احکام اسالم و حقوق عمومی 

آنان  بیش از حد معمول، بطور نباشد برخوردارند وحق داشتن نماینده در مجلس قانونگذاری شورای اسالمی با توجه به نسبت جمعیت 

 خاص مورد توجه قرار گرفته اند.

امام خمینی )ره( ، حکومت اسالمی را موظف به دفاع از حقوق و امنیت اقلیت های مذهبی برای اجرای آداب دینی و        

حث فقهی خود، اقلیت ها را از تبلیغ و اجتماعی خودشان می داند. واز آزادی عقیده وبیان اقلیت ها ی دینی دفاع می کند . اما ایشان درب

نشر وترویج کتب شان درسرزمین تحت حکومت اسالمی به جهت تحریف ونفوذ فساد در آنها  باز می دارد ومصداق گمراهی وضاللت می 

 داند.. 

 

 منابع و مراجع
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