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 دهيچك

ي در جامعه اس المي حقوق مشخصي هستند، اما مذهباگرچه اقليتي  ن عدهياند. ارباز حضور داشتهيران از ديان در ايحيمس

اي ش دهفي ان از حق وق تعريحيمس  يالمللنيبي هادر مجامع و سازمانگونه که مانبرايشان در نظر گرفته شده است؛ ه

د يس تنران آزاد ني ان در ايحيمس ، ازجملهمسلمانانغيرن است که يران اياي اسالمي از انتقادها به جمهوري کيد. نبرخوردار

پژوهش حاضر ب ا  .در تناقض استي علوو ي حکومت اسالمي ارهاين امر با معيا کهدرحالي ،شودمي عييو حقوق آنها تض

ان ب ا يحيدر قب ال مس ي اس المي کرد جمهورياست که رو سؤالن يپاسخ به اي در پ« يخي  تاري قيمطالعه تطب»رو  

ي ن جمه وريگ ر ق وانيو دي ق انون اساس از جمله دارد؟ شواهد مستند، ي همخوان حدچه تا  انمؤمنريامي ره حکومتيس

، يخ دمات اجتم اعمن دي از بهرهآنه ا مانن د ي ت و حق وق ش هرونديحيروان مسيگاه پيجا :ددهيران نشان مياي اسالم

در قب ال آنه ا ي اسالمي کرد جمهوريقرار گرفته و رونظر مدي اسيمشارکت سو امکان ان، يبي زادي، آو شهروندي آموزش

 است. يو منطبق با حکومت علوي اسالمي ارهاير معيدر مس

 ي، مس ح ان.مذهبي ها، اقل تياسالمي ، ج هوري، مقام معظم رهبرين ، امام خ يحكومت علو ها:واژهكليد
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 مقدمه

ي وتمتفهاي مهذهبي باورها ،خيه واره در طو  تار هاانسانار در تفكر و باورهاست.  و اختي آواد يانسانحقو  او ي كي

ن، يهك ديهروان  اگر پ ويژهبه ؛ان اقوام گوناگون منار شده است به اختال  مي ن تفاوت در مذهب، گاهياند. اداشته

ت حقهو  يهو رعاي مهذهبهاي اقل تگاه ي. جابوده استت به آنها متفاوت يند، نگاه اكثراودهت ب در اقلي ت او نظر ج ع

م اسهالم  تعهال ي كه مبتني بردر حكومت اسالماين جايگاه است.  ه پرحاشاو مسا ل ي كييه  ها ه آنها در حكومت

و در نظهام ي پس او انقالب اسهالم ويژهبه ،ن امري. اي استقابل الگوبردار هار حكومتيساي روشن و برا است، كامالً

 ن نظام قرار داشته است.يرهبران ا نظري حمي اسالمي ج هور

ان  ح مسه نهدوان ود كن انده واره كوش دهان پس او انقالب  در طو  سال يغربي هارسانه ويژهبه، يجامعه جهان

روي، بهدينشود. يم ايعو حقوقيان ض رندنداي گاهيجاي هستند، اسالمي در ج هوري مذهبهاي اقل تاو ي بخيكه 

شهود؟ يت ن هيهرعاي اسهالمي در ج ههور ،آنتبع بههان در اسالم و  ح ا حقو  مسيآ كه ديآيمبه ذهن  ؤا ن سيا

، اسهاسبراينكهرده اسهت؟ ي الگوبردار ام رمؤمناناو حكومت  حدچه تا ان  ح در مواجهه با مسي اسالمي ج هور

 ن است كه نيان دهد:يرو بر اش تالش متن پ

 ه است.شدان توجه  ح حقو  مسالف( در اسالم به 

 اند.دالنه برخوردار بودهآواد و او حقو  عا كامالً ام رمؤمنان و امبر ان در حكومت پ ح مسب( 

ي و حكههومتي اسهه ره س سههي در راسههتا كههامالًت،  ح روان مسهه ههدر قبهها  پي اسههالمي كههرد ج هههوريروج( 

 قرار داشته است. ام رمؤمنان

 قيتحقة نيشيپ

ها در اين حووه، يا باره صورت گرفته است. ع ده پژوهشتحق قات گوناگوني با رويكردهاي متفاوت در اين

ها در قانون اساسي ج هوري اناام شده و يا با تك ه بر وضع ت اقل ت 7در اسالم هااقل تجايگاه با نگاه به 

، رويكهرد كلهي ديگهر در 8ههاي مهذهبي در تهاريخ ايهرانسامان يافته است. ن ه  توجهه بهه اقل ت 4اسالمي

مي و چه در حقو  ه چه در حقو  اسال 2ها او نگاه حقوقيهاي موجود است. گاهي ن   مسلله اقل تنگاشته

ترين مقالهه در تقريباً كامل »5ها او ديدگاه امام عليحقو  اقل ت»ال لل ه مدنظر محققان بوده است. ب ن

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .48ه5 ، ص«در اسالم ينيهاي دت در حقو  اقل ير س» ،ينينورالد ن و حسي اماممح د  .7

 .314ه358، ص «ها در قانون اساسي ج هوري اسالمي ايراناقل ت»ي قاس ي، مح دعل .4

 .741-776 ص ،«ت و انقالب ميروط ينياي دهت اقل»، رنابر اهللروح .8

در  ههات حقهو  اقل»اخهوان،  ره همن؛ 434-715 ص ،«ت هاقل يشناسمفهوم» ،يباطن م و ابراه يدشت يتقي؛ مسل انان در جامعه اسالمر غ فيحقو  و وظا ،يعتياهلل شرروح .2

 .13-21ص  ،«ياسالم يو ج هور ال للن حقو  ب

 .37-5 ص ،«هات و حقو  اقل يامام عل» ،يونااند ع  يعباسعل .5
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رغم تتبع خوب و جامع ت ميالب ايهن مقالهه، رويكهرد كلهي تحق هق مهذكور، مقايسهه اين وم نه است. به

 ها در دوره حكومت علوي با ج هوري اسالمي ن ست.اقل ت

نگاشته شده است. كتاب مذكور بها  7هاي اسالمياهل كتاب در حكومتبا عنوان ي ن موضوع، كتابين در ا  چنه

 روي،بهدين، او ابتدا تاكنون نگاشته شده اسهت. ياسالمي هاخ حكومتيدر تاري مذهبهاي اقل تگاه ين جا  هد  تب

ن دو يهان ا هسهه ميكرد آن مقايست. اما رواي اسالمي و ج هور ياو آن مربوط به حكومت امام علي بخش كوتاه

 ارا ه داده است. بارهي در ايناطالعات مختصرو  حكومت نبوده

در  ت ح فهراو و فهرود مسه» ؛ اوج لهه:نگاشته شهده اسهتي قات متعدد ران، تحقيان در ا ح گاه مسيدرباره جا

ران پهس او انقهالب و يهت در ا ح مس گاهيجاي قات بررس ن تحقيكرد ايرو ،ه هنيبا ا .4«رانياي هانگرش حكومت

در قبها  ي اسهالمي كرد ج هورين درباره رويبنابرا نبوده است. ام رمؤمنانبا حكومت ي اسهيو مقاي ق تيب ميالعه

وجوي جسهتاو آن ميالعهه و ي ر  ان الگهوگ هو م ام رمؤمنهانسه ع لكرد آن با حكومت يان و مقا ح گاه مسيجا

 است.ي الوم يتر ب

ان در  ح خچهه حضهور مسهيتاري اه بر منابع كتابخانه با تك« يخيتاري ه ق ميالعه تيب»رو با روش  شنوشتار پ

ران يهاي ن پهس او انقهالب اسهالميهن ديهروان ا ت پ ن وضع است. ه چنرا بررسي كرده ران قبل و بعد او اسالم يا

او ي ر  ان الگهوگ هو م ام رمؤمنهانت با دوران حكومي ق صورت تيبه گاه آنان بيجاتا و تالش شده گرديده ن   تب

 ن شود.  تبي حكومت علو

 «تياقل»ف يتعر

ن يهاي ارهها ن مع ه اومنهد تب شهود نمي نكه كدام بخش او جامعه را شامليت و ايت و اكثر جامعه به اقلبندي دسته

د يهش او آن با . اما پهدارد يف خاصي، تعريات حقوق امرووه در ادب «ت اقل»ة است. واه آنشناسي و مفهومبندي دسته

 د. ات روو سنا با ادبرا ن واهه يگاه ايپس جاسف كرد و يتعر ي آن رابا توجه به منابع اسالم

در جوامع بيري ارا ه شهده اسهت. « اقل ت»هاي متعددي او ال لل، تعريفدر نگاه علم حقو  و جامعه ب ن

 براي ن ونه:
يت افراد جامعه هستند. آنها نوعي حس همبست ي دارندد کده بخشي از جامعه با مذهب يا زبان متفاوت از اکثر

گيرد و هدف آنها دستيابي به مساوات و برابري حقيقي و حقوقي بدا اکثريدت از اراده جمعي براي بقا نشئت مي

 3باشد.مردم مي

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 ي.اسالم يهااهل كتاب در حكومت ،يحسن يدعل س .7

 .84ه5، ص «هاي ايرانفراو و فرود مس ح ت در نگرش حكومت»فر و مح د دشتي، حس ن ام ني .4

 .74ها، ص ال لل و حقو  اقل تپاتريك ترنبري، حقو  ب ن .8
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كهه كنهد ياشاره مه ،مسلّم دانستهي را در جوامع امر هااقل ت دربارهض  تبعي، اع ا  ف به صورت ض نين تعريا

 كند.مي به حقو  خود تالشي ض و دسترس حل تبعي برابخش او جامعه 

در جههان ارا هه  «اقل هت»او ي قه ف دقيهح متخصصان علم حقو ، هنوو تعريها، به تصرن تالشيرغم ه ه ابه

ده جهب شهگوناگون جههان مودر مناطق را  واههاين او ي رواقع جانبه و غكيمتفاوت، ي رها ن امر تفسينيده است. ا

 7شود.يف خاص ت ام م ن طيبه ضرر ا ،در ع لاست كه 

( 8( مهذهب؛ 4( ك  هت؛ 7بنهدي كهرد: ها و عناصهر طبقهها را براساس برخي مؤلفهتوان اقل ته ه، مياينبا

گونهه تعريهف كهرد: را در جامعهه اين« ههااقل ت»تهوان روي، ميبهدين 4( س است و مانند آن.5( وبان؛ 2جغراف ا؛ 

وهي او مردم جامعه كه او نظر تعداد ج ع ت يا وبان يا مذهب و يا وابستگي مل ت و قوم ت با اكثريت جامعهه گر»

 «تفاوت دارند.

 در اسالم هااقليتگاه يجا

(. 78ها نه د خداونهد متعها ، تقواسهت )حاهرات: براساس آيهات قهرآن كهريم، مهالك اروشه ندي انسهان

گذاري ن اي امروو، مانند ثروت، مقام و جايگاه اجت اعي در اين اروشاساس، مع ارهاي مادي رايج در دبراين

 نقيي ندارد.

كننده اصو  كلي رفتار و ش وه تعامهل مسهل انان تب  ن ب تو اهل طوركلي قرآن كريم و س ره پ امبربه

 2(؛75شهوري:  ؛21)يهونس: « عهدالت»(؛ 13)اسهراء: « كرامت انسان»اصولي مانند:  8با پ روان ديگر اديان است؛

؛ 62ع ران: ؛ آ 478)بقره: « آم  صلح و ه  يستي مسال ت»(؛ 8ه4؛ اعلي: 18؛ انب اء: 53)طه: « هدايت و ارشاد»

 «ها در آفهرينشبرابهري انسهان»(؛ 2؛ توبه: 45؛ رعد: 41؛ بقره: 7)ما ده: « پايبندي به عهد و پ  ان» 5(؛26عنكبوت: 

 6(.78)حارات: 

ن گيهته  ه فه هر مسهل ان در جامعهه اسهالم تب ه ه مسل انان ميخص شده و وظي رااسالم بي احكام ع وم

آنها در نظهر گرفتهه شهده ي   برا ني مسل ان هستند، احكام خاصغ ر ياو جامعه اسالمي نكه بخيياست. با توجه به ا

كهه مربهوط بهه ي اتم: احكهام و دسهتور رو هسهتهبا دو دسته مسها ل و احكهام روبهي در منابع اسالم رو،اوايناست. 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .26-28ال لل، ص ب ن ها در حقو مح درضا عظ  ي، اقل ت .7

 .61-23 ه ان، ص .4

 .در قرآن هات ، حقو  اقلگفتارشيدرو؛ اح د انياد گريد روان با پ و تعامل ا  ه اطهار ي، بررسف اضي مح دانورر.ك:  .8

 .58البالغه، نامه ر. ك: نهج .2

 .771، ص 4ر.ك: مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج  .5

 .58ه البالغه،  نامر.ك: نهج .6
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ش خهود  كههمقبها  ك مسهل ان در يهكهه  گونهمسل انان است. ه انغ ركه مربوط به ي مسل انان است و احكام

 7د.يورات اسالم ع ل ن ادستبه د ي  با مسل ان نغ ردارد، درباره ي فيوظا

اصهيالح فقهه،  در فقه اسالم، احكام خاصي درباره قل رو سروم ن اسالمي ب ان شده است. اين قل هرو در

يها « دارالحهرب»شود. در مقابل، سهروم ن غ راسهالمي نام ده مي« سروم ن اسالمي»يا ه ان « داراالسالم»

ه چن ن براساس منابع اسالمي و فقهي او غ رمسل انان ساكن در سهروم ن اسهالمي بها  4نام دارد.« دارالكفر»

شهوند، غ رمسهل اناني ه آنهان محسهوب مهيياد شده است. اهل ذمه كه مس ح ان در ومهر« اهل ذمه»عنوان 

كننهد و در نت اهه، عضهوي او هستند كه با پذيرش قوان ن اجت اعي اسالم، در قل رو كيور اسالم ونهدگي مي

 آيند.ش ار ميجامعه اسالمي به

امهر ، بهه ههر ي  در وبان عربه است. ن 2امان، پناه، حرمت و حق 8 ان، قرارداد، عهد، پاي به معن ،در لغت« ذمه»

ي ونهدگي كهه در جامعهه اسهالمي مسهل انانغ ربه  رو،ايناوند. يگويم« مذمة»د، كنااد يشده كه تعهد و ال ام اع  تض

 5شود.يگفته م« هاهل ذم»كنند يات پرداخت م ا ماليه يج ، كرده

مها  و جهان د و آينش ار ميي بهاو جامعه اسالمي مسل انان عضوغ رن دسته او ين قرارداد دوطرفه، ايا براساس

ادامهه دارد كهه اههل ي ت تا ومان ن وضعيد. اوشيمانند مسل ان با آنها رفتار م نظرن يو او ا استو ناموسيان در امان 

 6د.ونشيبند باشند. اما در صورت تخلف، مااوات ميذمه به تعهدات خود پا

ي، پهس او حادثهه در سها  دههم هاهر گ ري نظام اسالمي، پ امبر اكهرمبراي ن ونه، پس او شكل

مباهله، با مس ح ان ناران معاهده امضا كردند و آنها متعهد به پرداخت ج يهه در قبها  ونهدگي در قل هرو 

 1اسالم شدند.

مسهل ان هسهتند. غ ره هه افهراد ي ه بهه صهورت كله هي در جامعه اسالم« يت مذهب اقل»ن منظور او يبنابرا

د و ههر دسهته احكهام ونشهميم  تقس «ر اهل كتاب غ»و  «هل كتابا»، به دو دسته يمسل انان در احكام اسالمغ ر

   هنهان و نيديكفار، به «بر اهل كتا غ»و مراد او ي   ان ابراهيروان اد پ «اهل كتاب»خاص خود را دارند. منظور او 

 ضاله هستند.ي هاا فرقهي ير اله ان غيروان اد پ
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .28-23اهلل شريعتي، حقو  و وظايف غ رمسل انان در جامعه اسالمي، ص روح .7

 .775، ص 2؛ مح دبن حسن طوسي، تهذيب االحكام، ج 73، ص 5مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج  .4

 .733، ص 72، ج اللغة؛ مح دبن اح د اوهري، تهذيب 773، ص 7، ج جمهرة اللغةدريد، . مح دبن حسن ابن8

 .66، ص 6؛ فخرالدين طريحي، ما ع البحرين، ج 447، ص 74منظور، لسان العرب، ج مح دبن مكرم ابن .2

 .713، ص 3بن اح د فراه دي، كتاب الع ن، ج البحرين؛ خل لر.ك: فخرالدين طريحي، ما ع .5

 .775ص ، 2؛ مح دبن حسن طوسي، تهذيب االحكام، ج 73، ص 5مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج  .6

 .38-34، ص 4يعقوب، يعقوبي، تاريخ ال عقوبي، ج اح دبن ابي .1
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 ش از اسالميران پيت در ايحيخ حضور مسيتار

 براسهاس 7ن( متولهد شهد. )فلسي ت لحم ، در منيقه بي، پادشاه اشكانفرهاد پناممقارن سلينت  يس حضرت ع

حضهرت  ،ت لحهم در ب يس هنگام والدت حضرت عي رانين ماوس ا ابار روحان ن ( اول77ه4/7ي:)مت ل نقل انا

ان  هرانيااين آشنايي بنابر 4ش باوگيتند.ين خو ا به سرومييكش هدا افتند و پس او پيرا  يس و حضرت ع ميمر

در شههر  يس ن حضرت عيااو حواري ن حضور برخ گردد. ه چنيباومي الد ل قرن او  ميت به اوا ح ن مسي با آ

 8ران گ ارش شده است.يماكو و ش ا  ا

ن و يالنههرن م در به445در سها   و ان آغاو شهد دوره سلينت اشكان ران دريت در ا ح ج مسيدر هر صورت ترو

فعها  داشهتند  يان حضور ح   مس ان ن در عصر ساسان 2وجود داشت.ي ست حووه اسقف ران، بالن بر بيگر ايد ينواح

و  شهدندت يهآوار و اذي پادشهاهان ساسهاني هرچند در دوران برخه 5گاه خود را حفظ كنند.يت و جايو توانستند موجود

 6دند.گردين خود ي ا مابور به ارتداد او آيعام قتلي حت

 رانياي اسالمي در جمهور انيحيمس

ف يهتعري فيحقهو  و وظهاهستند، ن مرو و بوم يدر اي رانيشهروندان ااو ج له ان كه  ح مسي براي اسالمي ج هور

 ت دارد: ران رس يت در ا ح ن مسيران، دياي اسالمي ج هوري قانون اساس براساس. ه استكرد
شوند که در حددود قدانون در انجدام مراسدم ناخته ميشي دينهاي اقليتتنها ي و مسيحي ايرانيان زرتشتي، کليم

 7.کنندين خود عم  مييبر طبق آي خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني دين

 د شده است: ن تأك نچنياي ن در قانون اساس ه چن
لَدمْ يُخْرِجُدوکُمْ مِدنْ دِيدارِکُمْ أَنْ تَبَدرْوهُمْ وَ  الدديينِ وَي اليَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يُقاتِلُوکُمْ فِ»ة به حکم آيه شريف

اخدا شما را از نيکدآ کدردن و رعايدت عددالت نسدبت بده  (8 )ممتحنه « تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبْ الْمُقْسِطينَ

خداوندد  چراکدهکندد؛ آنهدآ نمد ،کسانآ که در راه دين با شما پيکار نکردند و از خانه و ديارتان بيدرون نراندندد

مسدلمان بدا غيرايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد ي اسالمي ش ان را دوست دارد.[ دولت جمهوريپعدالت

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .732، ص 4رب ع بديعي، جغراف اي مفصل ايران، ج  .7

4. Encyclopedia of iranica, "Chiristianity", v. 5, p. 527. 

 .78-77. ل نا ملك  ان، كل ساي ارامنه ايران، ص 8

 ه ان. .2

 .853؛ رومن گ رش ن، ايران او آغاو تا اسالم، ص 433در ومان ساسان ان، ص آرتور كريست ن سن، ايران  .5

 .413-461؛ ويل ام مك الوي م لر، تاريخ كل ساي قديم در امپراطوري روم و ايران، ص 437-433آرتور كريست ن سن، ايران در ومان ساسان ان، ص  .6
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ي آنان را رعايت کنند. ايدن اصد  در حدق کسداني عم  نمايند و حقوق انساني عدل اسالم اخالق حسنه و قسط و

 1ايران توطئه و اقدام نکنند.ي اسالمي اعتبار دارد که بر ضد اسالم و جمهور

هاي مذهبي، او ج له پ روان آي ن مس ح ت جالهب گذشته او اين، نگاه رهبران ج هوري اسالمي به اقل ت

ها در نظام ج هوري اسالمي ماننهد سهاير افهراد، او حقهو  برابهر و اقل ت توجه است. در اندييه امام خ  ني

 مندند:احترام كامل بهره
آنهدا در ي شود و در حکومدت اسدالممي ن دادهيز مشترپ و حقوقشان به حسب قوانيراد در همه چر افيآنها با سا

 2ش هستند.يرفاه و آسا

 آوادي و اجت هاعي ، مهذهبيض عبهاديفهرا ت امدر اناام ي نيدي ه اس را در نظام سي مذهبهاي اقل ت امام خ  ني

 داند و معتقد است:مي

 خدود را موظدفي خود آزادند و حکومت اسدالمي و اجتماعي نيآدا  دي اجراي راران بيدر اي مذهبهاي اقليتتمام 

 3و محترم هستند.ي رانيران، اير مردم مسلمان ايت آنان دفاع کند و آنان هم مث  سايداند تا از حقوق و امنمي

 داند:يم   آواد ده آنها را ن ، اظهارنظر و ابراو عقهاي اقل ترش آوادين ض ن پذ ه چن امام خ  ني

ي معتقدد بده آزادي، مدذهبهداي اقليتهمه ي است و براي د واقعي به معناد  کيک دولت دموکراتي يدولت اسالم

د را بده عهدده دارد و يدده خودش را بکند و اسالم جوا  همه عقايتواند اظهار عقي ميکام  هست و هرکس طوربه

 4را با منطق جوا  خواهد داد. هامنطقي تمام يدولت اسالم

 د:يگويم گونهاينت در اسالم  ح گاه مسيدرباره جاي مقام معظم رهبر

 كَلِمَةةٍ تَعدالَوْا إِلدآ»گويد  للعالمين است. اسالم به مسيحيت مآ رحمة ،اسالم دين رأفت است، دين رحمت است

مشدترکات را بدا آنهدا  ت.اسد بياييد به سوى سخنآ که ميان ما و شما يکسان ؛(44 ان عمرآل) سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَکُمْ

 .هاى دي ر نيست، عليه اديان دي ر نيستدهد. اسالم عليه ملتمورد مالحظه قرار مآ

بدا نظدام  اى که او را امر بده مخالفدت و معارضدهاسالمآ داشت، اما عقيدهغير اسالمآ عقيده اگر کسآ در جامعه

اسالمآ يهوديان، مسيحيان، زردشدتيان، صدابئيان  در جامعهلذا  .کند، دارا بود آن عقيده اشکالآ ندارداسالمآ نمي

کنند و طبق اص  بيست و سدوم کنند، از حقوق خودشان استفاده ميو دي ر مذاهب که مسلمان نيستند، زندگآ مي

 5.و عقيده در جامعه اسالمآ و بنا بر اسالم ممنوع نيست ،اينها آزاد در عقيده خودشان هستند ،قانون اساسآ

 كند:يل م تحل گونهاينت  ح ن اسالم و مسيدي درباره ه راه يانيا

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 اصل چهاردهم. ،ياسالم يج هور يانون اساس. ق3

 .433، ص 77اهلل موسوي خ  ني، صح فه امام، ج . س دروح7

 .227، ص 2ه ان، ج  .8

 .273ه ان، ص  .2

 .71/7/7836ج ع كارگ اران نظام، ب انات رهبر معظم انقالب در  .5



117      ، 1755پاييز و زمستان ، 01پياپي دوم، ، شماره هجدهمسال 

مجهز به معجزه و دعوت الهآ براى نجات بشر از ظلمات شرپ و کفر و جه  و ظلم و رسدانيدن  عيسآ مسيح

ي الحظده هاانسانمدت اقامت خود در ميان  وى به نور معرفت و عدل و عبوديت پروردگار مبعو  گشت و در همه

ه با بدى و دعوت به نيکآ درنگ نفرمود. و اين درسآ است که مسديحيان و مسدلمانان کده معتقددان بده در مبارز

ين يدنبوت آن بزرگوارند بايد فراگيرند. امروز بشر بيش از هميشه نيازمند آن تعداليم اسدت و اسدالم کده مکمد  آ

 1است.خود قرار داده  برنامه دعوت به خير و صال  و کمال را سرلوحه ،مسيح است

 ان در اسالميحياكرام و احترام به مس

(، اكرام و احترام به اعضاي 13)ر. ك: اسراء: « كرامت انساني»يكي او وظايف حكومت اسالمي براساس اصل 

جامعه است. اين نگاه به افراد جامعه اسالمي، كلي است و بدون در نظر گرفتن هرگونه تفاوتي م ان آنهاسهت. 

هاي مذهبي براساس قرارداد ذمه، تحت حكومهت اسهالمي جهاي گرفتنهد، وقتي اقل ت بنا بر قواعد فقه اسالم

رو، ه چهون افهراد ديگهر، حهق احتهرام و اينشوند. اومانند ديگر مسل انان، عضوي او اين جامعه محسوب مي

ر و ن   ج ههوري اسهالمي مهدنظ اكرام در جامعه اسالمي دارند. اين امري است كه در حكومت ام رمؤمنان

 شود.قرار گرفته و بدان ع ل مي

 انيحيو اكرام مسي حكومت علو

بها  ،«تايپومبهد»س دانيهگاه  ، ر هماراسهحق، ندگذشهتي)االنبهار( مه« رووشابور ف»او شهر  ي ام رمؤمنانوقتالف( 

را  ماراسهحقو  نهديان آنها را اكهرام كرديبه استقبا  حضرت رفتند. اي عرض دوستي برا تنه ار  نودي قريب ت ج ع

 4.نديان مقرر فرموديان او آن برخوردار بود، برا ح كه ب رگ مسي را حقوق د و ت امن ودندر منصبش ابقا 

مسهل ان را ي غ ربها فهرد ي ام رمؤمنهانرفتهارك وجود دارد كه ن يجالب توجه و ميهور ، گ ارشبارهدر اين

 :شدموجب مسل ان شدن او ت، يدر نها ين رفتار اسالميدهد. امي نيان

 ،آن حضدرت گفدت  اى بندده خدداه مسلمان[ همراه شد. آن مرد  مآ بغير مآ اي با فرد ميرالمممنينا [ياروز

اپس سر دو راهآ رسيدند و مدرد  مدآ بده جداى دي درى  .کوفه بروم خواهم بهخواهآ کجا بروى؟ فرمود  ميمي

ر داد. مدرد  مدآ گفدت  م در ير مسدييتغو شد نيز با او همراه  ر کرد، اميرالمممنينيي[ چون راه  مآ تغ.رفتمي

دانم. گفدت  پدس چدرا بدا خواستآ به کوفه بروى؟ فرمود  چرا.  مآ گفت  راه کوفه را رها کردى. فرمود  مدينمي

رفداقتآ اسدت کده فرمود  اين از بده پايدان رسداندن خدوش ؟ اميرالمممنينيدانآ، با من همراه شداينکه مي

مدا دسدتور داده اسدت. ه ما بد پيغمبر گونهاينآ چند گامآ بدرقه کند. يدارفيق راهش را در هن ام ج ˚شخص

خداطر همدين هش کدرده بداماً هر کده پيدرويگونه دستور داده؟ فرمود  آرى.  مآ گفت  پس مسل اين   مآ گفت

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 . ،78/73/7814يس حضرت ع الد مپ ام رهبر معظم انقالب به مناسبت  .7

 .64هاي اسالمي، ص ؛ س دعلي حسني، اهل كتاب در حكومت22اوي السقا، نقد التورات، ص اح د حا .4
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بدا  گيرم که پيرو دين تدو و بدر کديش شدمايم و مدرد  مدآکردارهاى بزرگوارانه او بوده است. من تو را گواه مي

 1حضرت را شناخت مسلمان شد. برگشت و همين که آن أميرالمممنين

امها ناشهناس مسهافرت  بهود،فه مسل انان  كه خليدرحال ين سفر، امام علين است كه در اينكته جالب توجه ا

ق يدقهان ي، خهود را تها آخهربودآنااكه م كن ييان تان ا . ه چنبودني غات خبر د و او ه راهان گسترده و تبلركيم

رد، سهخن خهود را بها  هر مقام حضرت قهرار گ نكه تحت تأثيمسل ان بتواند بدون اغ رند تا ردكين ي ، معرفوگوگفت

 ان بگذارد. يان در ميا

و  اسهتماننهد مسهل انان محتهرم  يان در نگاه امهام عله ح مس او ج له، يمذهبهاي ي اقل تما  و آبروب( 

بهه ونهان  معاويههان يداسهتان معهرو  تعهرض ليهكر بارهدر ايند. كنظت فاحدارد او آنان مفه  وظي حكومت اسالم

 يان قابل توجه است:يو موضع ا ام رمؤمنانمسل ان در دوره حكومت غ رمسل ان و 

مسلمان که در پناه حکومت اسالم بدوده غيربه من خبر رسيده که مردى از لشکر شام به خانه زنآ مسلمان و زنآ 

اى بدراى هديچ وسديله کدهدرحالآ اند،هاى آنها را به غارت بردهستبند و گردنبند و گوشوارهوارد شده و خلخال و د

آندان  تدنحتآ يک  اينکهبدون  ،اند. لشکريان شام با غنيمت فراوان رفتنددفاع، جز گريه و التماس کردن نداشته

لمانآ از روى تأسدف بميدرد، مالمدت اگر براى اين حادثه تلخ، مس .زخمآ بردارد و يا قطره خونآ از او ريخته شود

 2.نخواهد شد و از نظر من سزاوار است

ن يهاو ا ،مسل ان را در كنهار ههم ذكهر كهردهغ رتعرض به ون مسل ان و  ن است كه امامآان  ن بينكته مهم در ا

ههاي قل تااو ي بخيه مثابههبهان  ح ، مسهيل اسهالم ن در نگهاه حهاكم اصهيند. بنابرانكيد ميواقعه ابراو تأسف شد

 ، ه انند مسل انان حق اكرام و احترام دارند.يدر جامعه اسالمي مذهب

 انيحيو اكرام مسي اسالمي جمهور

، ي ام رمؤمنهانره حكومت به احكام اسالم و سي   با تأس ني اسالمي ، نظام ج هوريانقالب اسالمي روو پس او پ

گهر يران ماننهد ديهان در ا ح گاه ارامنهه و مسهيها، جاسبتو مناي ان اكرام و احترام ن ود. در مسا ل ع وم ح به مس

 سهخنن يهكننهد. شهواهد ايان رفتار م رانيران با آنان مثل ه ه اياي اسالمي و مسلوالن نظام ج هور استان  رانيا

 است: ي ذيلهان ونه

وويهر آمهووش و  سروده؛ باوديد 8ديدار اعضاي شوراي شهر تهران و ه راهان اييان او خانواده يك شه د ارمني

آمهووش و  ديدار خل فه ارامنه تهران بها مهديران؛ 2م4373به مناسبت آغاو سا   «گوهر»پرورش او مدرسه ارامنه 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .613، ص 4مح دبن يعقوب كل ني، الكافي، ج  .7

 .46البالغه، خيبه نهج .4

 .7831 ماهيد 76 ران،يارامنه ا يگرفه خل يوراش .8

 .7836ماه دي 74. ه ان، 2
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 ؛4اديهك نرس سه ان؛ ديدار مدير كل امور ايثارگران شهرداري تهران او خانواده شه د ارمنهي 7تهران 6پرورش منيقه 

 و... .

ت عهدالت در يهبه شهروندان و رعاي رسانخصوص افراد جامعه، خدمت در يف حكومت اسالميگر وظايد اوج له

 است. وم نهن يا

 انيحيبه مس ياجتماع و خدماتي حكومت علو

او ، اهل ذمهه، وم نهن يحضرت در ا بودند. آني ش و راحتي  در گيا ان ن ح ، مسيدر دوران حكومت امام علالف( 

ان اههل  هبود كه ماي به گونهاست حضرت  . سندخود قرار دادي و حكومتي دولتي ايان را مي و  عيا ح مس ج له

رفتهار يي كهو با اهل ذمه بهه ن نده ن ود يان به كارگ اران خود توصي. اندكرديبه عدالت رفتار م يذمه و اعراب و موال

خهود را بها ي كياوروهاي ن تا اهل ذمه ومكنند ااد ياداد نهري  او گارگ اران حضرت دستوري كي ،ن ونهبراي كنند. 

 8 .ي ن ايندار آن آب

 او مهردم كهه نهددديرا يي نا ناب  رمرد او كار افتادهيان پيا كههنگامي ، يعل ام رمؤمنان در رووگار خالفتب( 

ي و و وضهع حها  بهي دگ خود را مأمور رس ان او اطرافي كي. ندا شديجو وا او حا  درنگيكرد، بيم ك كي تقاضا

او  امهام .ديهن ايم ك هك درخواست و او مردم استي نصراني ند ويگويم»داد:  گ ارش ق او تحق او پس. ندن ود

د و او يد كهار كيه بهود او را بهه : او تا جهواننداد برآورديد و فريآشكار گرد انشدر چهره آثار خيم سخن نيا دن شن

 شيخهو و ك هك و او احسهان خود رهها ن هوده حا  را بهي و ،گيته نر و ناتوا پ كه د و اكنون گرفت او بهرهي رو ن

 ال ها ت او بي وي بهرا ؛2«ال ها ت من ب ه انفقوا عل: »ندماندگار را صادر ن ود فرمان نيا ! سپسد؟ نكيم محرومش

 د. قرار دهي مست ر

او ي برخهي فتهوا :دنويسهيت ميهروان  ، براساس ه يت دولت در اقتصاد اسالم در بحث مسلول شه د صدر ج(

، تنهها بهه يت اقتصاديو ح اي ض انت اجت اعجهت در ي فه دولت اسالم ن است كه وظيا ش خ حرعامليفقها مانند 

در ي اند، سهه بوده و اوكارافتاده شهدهي ت حكومت اسالميكه تحت ح اهايي اقل تمسل انان اختصاص ندارد، بلكه 

 طبهق اسهت مكلهفي اسهالم دولهت رند كه گيقرار مي كسان در ومرهي نيدهاي اقل ت روي،نيبد 5ال ا  دارند.ت ب

و  خهدمات را تحهت و محهروم افراد درمانده ،مردم او مياركت حاصلي و درآمدهاي ع ومي درآمدها او محل نوقان

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .7836ماه دي 73ه ان،  .7

 ه ان. .4

 .438، ص 4يعقوب يعقوبي، تاريخ ال عقوبي، ج اح دبن ابي .8

 .66، ص 75؛ مح دبن حسن حرعاملي، وسا ل الي عه، ج 438، ص 6مح دبن حسن طوسي، تهذيب االحكام، ج  .2

 .663. س دمح دباقر صدر، اقتصادنا، ص 5
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د و او يهن ا مع يهت را تهأم نرا  يونهدگ حهداقلسهيح افراد كيور  كتكي تبرا و دهخود قرار دي مالي هاتيح ا

 7كند. ن آنها را تض  ندهيآي وندگ و آبرومندانه مناسبي هاوه و ش  ه ب قيطر

 انيحيمس به يو خدمات اجتماعي اسالمي جمهور

در وم نه دريافت خدمات اجت اعي ه اننهد ع هوم جامعهه  در ج هوري اسالمي ن   با پ روان حضرت ع سي

 شود:رفتار مي

طوركلي ت ام نهادهاي مخصوص ارامنه وير نظهر ف( امور مذهبي، اجت اعي، فرهنگي، وروشي و بهال

هاي ايهران او جانهب دولهت، مرجعهي گريشهود. خل فههاداره مي« گري ارامنههخل فهه»نهادي بهه نهام 

اين شهورا كند. او ج له وظايف شده هستند كه امور جامعه ارامنه را طبق اساسنامه خود اداره ميشناخته

و ن   رس دگي به امور مربوط به احوا  شخصي و امور « ما ع ن ايندگان جامعه ارامنه»اجراي مصوبات 

ها و رسه دگي بهه ونهدگي خانوادگي و ارث ه ارامنه هر حووه و اداره امهور كل سهاها، مهدارس، گورسهتان

 4فرهنگي و اجت اعي آنهاست.

ر شراييي ه راه با صهلح و آرامهش در ايهران ونهدگي ب( مس ح ان آشوري و كلداني پس او انقالب د

اند. اين شرايط به قدري براي آنها ميلوب بوده كه مقر مرك ي اتحاديهه آشهوريان جههان در مهرمهاه كرده

اين امر نيانه مه ي بر وجهود شهرايط مسهاعد ونهدگي  8او شهر ش كاگو آمريكا به ايران منتقل شد. 7831

 مس ح ان در ايران است.

 يو حكومت ياسيان در امور سيحيت مسمشارك

ف شده است. بها توجهه يتعري م اسالم تعال براساس ي ام رمؤمنانره حكومت در سو نقش مردم در حكومت اسالم 

م  مسهتقي اسه ، ميهاركت سام رمؤمنانران با حكومت ياي اسالمي ج هوري ها در ساختار حكومتتفاوتي به برخ

در دوران صهدر  ،ن ونههي مياهده كرد. براي اسالمي توان فقط در ج هوريرا م ن امريان در ا ح و نقش مسي مردم

او توجهه بهه نقهش ي ن حها  شهواهد مه هيهوجود نداشهت. بها ا« ياسالمي مالس شورا»با عنوان ي اسالم، نهاد

 مردم در حكومت صدر اسالم وجود دارد.ي اس و سي اجت اع

ن كيهور يهاو اي ان عضو رانيت را ه انند ه ه ا ح روان مس پ ي، اوج لهمذهبهاي ي ن   اقل تاسالمي ج هور

ورتيهت ان و »، ياصل شصت و چهارم قهانون اساسه براساسا را در ع ل ثابت كرده است. ادعن يدانسته و اي اسالم

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .37-5 ص ،«هات حقو  اقل و يامام عل»عباسعلي ع  دونااني،  .7

 .55-26 ، ص7 ش ،«رانيارامنه ا ت او وضع يگ ارش» ،درينا ن افي .4

 انتقا  مقر آشوريان او ش كاگو به تهران.»ه ايران، بخش س اسي، گ يده اخبار، روونام .8
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جنهوب و ي و مسه ح ان ارمنه ،يهك ن اينهده ما وعهاًي و كلداني و مس ح ان آشور ،كل   ان هر كدام يك ن اينده

در  يران اسهالميهتهوان ثابهت كهرد كهه اين ميدارند. بنابراي اسالمي در مالس شورا 7«م يك ن ايندهش ا  هركدا

 ور اسالم ع ل كرده است.دست بهان يگر اديروان د خصوص پ

هاي مذهبي موجب شده است مس ح ان در حفظ ت ام ت آم   دولت اسالمي ايران با اقل تع لكرد عدالت

مي دفاع كنند و با شركت در دفاع مقدس، شهدايي را به انقالب اسهالمي ايهران ارضي، او مروهاي ايران اسال

 تقديم كنند.

 انيحيمسيني در احقاق حق و انجام مناسك دي آزاد

 خهود نهدارد شهناخته و سرنوشت حقو  ن  در تعي ار اخت كهي ت و اقل گانه ب يامام عل دگاهيمتعهد در دمس ح ان 

ه منهافع  هكهه عل ر آنهان، مهادام مسل انان، اعم او اهل كتاب و غغ ر كه د در نظر گرفتي  با ا نن نكته ريشوند. اين 

آواد ي كردند، در جامعهه عصهر علهوين ي ه كاري ت ع وم ه امن ه مانند اقدام علي مسل انان و جامعه اسالمي ع وم

و ي رفتنيپهذيهي، و عقالي انسهاني ارها مع سبراسا   و امرووه ن ،رواج داشت اكرم امبر او دوران پ ويهن ريبودند. ا

 رقابل خدشه است. غ

توانسهتند بهه دادگهاه مهي كهايگونه، بهبرخوردار بودندي به صورتي مساوي او حقو  شهروندي حت ،مسل انانغ ر

صهورت احقها  حهق  بهاره آنهان، در صورت اثبات دور ماندن او حق خهود، دريد و پس او بررسننت كيشكاي اسالم

 :دادي رو ين امر در عهد خالفت امام عليگواه ا .فتگرمي

زره امدام  نصدرانيدا کدرد. يدحضرت اخدتالف پ ن بر سر زره آنانافه مسلميو خل اميرمممنانبا  2ينصراني فرد

 آني اسدي داه سيبددون توجده بده جاي ت کدرد. قاضديشکاي پنداشت و به دادگاه اسالميرا مال خود م يعل

امدا  ؛حضرت اسدت آنشان شاهد خواست تا ثابت شود زره متعلق به يادگاه فراخواند و از اشان را به ديحضرت، ا

سدت، حکدم بده نفدع يرفته ني، شهادت غالم پذيبود و از نظر فقهيشان، قنبر غالم ا يچون تنها شاهد امام عل

 3مسلمان صادر شد.نصراني غير

ن آوادي برخوردار بودند كه نصراني آوادانه گونه كه پ داست، در عصر حكومت علوي اهل كتاب او چناه ان

كرد و دادگاه براساس شهواهد موجهود بهه شد و در برابر قاضي او خود دفاع ميدر دادگاه اسالمي حاضر مي

 داد.نفع وي حكم مي

ان يهگهر اديروان د هرا در خصهوص پي نهياناام مناسهك دي آواد ياو امام علي ر با الگوگي اسالمي ج هور

 است:ت كرده يرعا
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 م.اصل شصت و چهار ،ياسالم يج هور يقانون اساس .7

 .237، ص 8، الكامل في التاريخ، ج اث رالكرم ابنبن ابي؛ علي742، ص 7ثقفي كوفي، الغارات، ج  بن مح دابراه م .4

 ه ان. .8
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 6 كل سا و در تهران 53 آشور تنها در شهر اروم ه بهتر، شر  عبارت يا به الف( تعداد كل ساي آشوريان

 كل سها او 6تعهداد  دارند و او ايهن كل سا در ايران 65 ه ار نفري آشوريانسي روي جامعهكل سا است. بدين

 7ساساني است. دوران

 ت هبا ج ع كه است رانيا ان ارمن جامعه به سا متعلق كل 433ان،  ارمن يرانيا يسا كل 453 بيقر او ما وعب( 

 4سا دارند. كل 53شهر  نيدر تهران، آنها تنها در اي ه ار نفر 743

 يان در حكومت علويحيمس يتوجه به آموزش و مراكز آموزش

بهه  معصهوم ماماناو ن    امبر اكرم پ يهااست. سفارششده ار توجه  بسي آمووعلم و علمبه قرآن و سنت در 

وه  در شهي بهوده، ف حكومهت اسهالميتوجه به دانش او وظها رو،اوايناست. ميلب ن يبر اي كسب دانش گواه روشن

 شود:مياهده ميبه وضوح  يامام علي اس سي و رهبري تيريمد

ر اهل كتاب چنهان فهراهم  غي حتان و  ح مس اوج لهمسل انان، غ راظهارنظر ي براي ط جامعه اسالميشراالف( 

لسهوفان و پ شهكان  او ساحران، في با برخي، فه و رهبر جامعه اسالم ، خلام رمؤمنانمنابع متقدم،  براساسبود كه 

 8ند.ردكمي مباحثهي وناني

 2.مناظره مي كردند ام رمؤمنانقان كه باور به خدا نداشتند، آوادانه با ياو وندي ن برخ ه چنب( 

ه مسهل ان و رابهنيدر ا نهد وكردياسهتقبا  مي منيقههاي حكومت خود، او بحث اندر دور يامام عل نيبنابرا

د و وشد طهر  مقابهل اقنهاع شهيم موجبيان ياي وا و مقام معنو نداشت. منيق ش ييان تفاوتياي مسل ان براغ ر

 دا كند. ش پيبه اسالم گراي حت

با غ رمسهل انان بهه  راودات و ديدارهاي ام رمؤمناناما م كن است اين سؤا  به ذهن برسد كه آيا م

هاي آنان است؟ مسل اً پاسخ منفي است؛ ويرا اين روش برخهورد منيقهي معناي تأي د مذهب يا ه ه نظريه

 وَ»فرمايهد: مي به صهراحت گ رد كهمي او دستور قرآني رييه االديانوگوي ب نهاي ديني و گفتبا اقل ت

، ن كهوتر اسهت طريقهي كهه ديگهر بهه اديان و پ روان (؛ با مخالفان745)نحل: « تي هِي أَحْسَنُجادِلْهُمْ بِالَّ

 وگو كن د.گفت

 )عنكبهوت:« أَحْسَهنُي هِهي وَ التُاادِلُوا أَهْلَ الْكِتهابِ إاِلَّ بِهالَّت»كند: يم ه توصي نيدهاي اقل ت   در خصوص ن

 د.ي نن ا ماادله كوتر است ن كهي او راه ج ي آس اني هاكتاب روان (؛ با پ26

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .37-5 ص ،«هات حقو  اقل و يامام عل»عباسعلي ع  دونااني،  .7

 ه ان. .4

 .485، ص 7اح دبن علي طبرسي، االحتااج، ج  .8

 .427ه ان، ص  .2
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 انيرا ياسالمي ان در جمهوريحيمس يتوجه به آموزش و مراكز آموزش

در  ،كهه ذكهر شهد گونههت اسهت. ه ان توجه به آمووش و ترب هاانسانت ينش و هدا سيح ب يارتقا سبابا اوج له

   مدنظر بود. آنها ني ت عل يت و هدا م و ترب علان، توجه به ت ح مسي آمووشي در كنار آواد ام رمؤمنانحكومت 

اين رويكرد به تبع ت او حكومت علوي، مدنظر ج هوري اسالمي ن ه  بهوده اسهت. يكهي او حقهوقي كهه 

ج هوري اسالمي براساس اصل چهاردهم قانون اساسي، براي مس ح ان قايل است توجه به مسها ل عل هي و 

 هاي ذيل است:مي ايران در اين وم نه ن ونهآمووشي است. او ج له اقدامات دولت اسال

ههر شههروند ايرانهي  مسهلم حق ملي كه او مدارس بر استفاده مس حي كلداني و آشوري عالوه . جامعه7

و  «مهريم حضهرت» و پسهرانه دخترانه آنها دو مدرسه ترينمهم ن   هستند كه مخصوص ، داراي مدارساست

 7است. «بهنام»

در آنها را ندارند، ولي  شركت حق و مسل انان است ارامنه در اخت ار جامعه خاص مدرسه 53عداد . ت4

 داراي تعدادي خانه ارامنه دارند. جامعه مسل انان فروندانيان را در مدارس نامثبت ، آنان امكانبه عكس

ي و ملي است؛ ه چن ن كل ساهاي تاريخي آثار فرهنگ و چندين هاي خاص، چاپخانهسال ندان، قبرستان

داراي مع هاري  شهده تأسه س 7636 در سا  كه «وانك». كل ساي و چند مووه« وانك»و « كل ساقره»

خهود  به وقفه او ديگري و بدون ارمني يكي پس خل فه 84 تاكنون تأس س سنتي ايراني است و او ومان

 4است. ديده

 ياسالمي ان در جمهوريحيبه مسي خدمات فرهنگ

ي ه مركه  فرهنگه 43ه، ينيهر 41 :او تعبهارت اسهران يهان ا ح مسي ، فرهنگيحي، تفريآمووش امكاناتبرخي او 

 جامعهه نيها ن را به تا دو ماه كي فرقه نياي رهبر جهان سالهه ه و مانند آن كه ونان، مهندسان ته ك  74، ياجت اع

 8برد.يسر مبه  رانيدر ا

انهد، در كيور بوده و فصلنامه هفتگي، رووانه، ماهانه داراي ماله، روونامه، نيريه االياماو قديم ايران ارامنه

دارد.  خواننهده كيور جههان 23در  بلكه تنها در ايران،نه رسد ومي سا  61 به آليك ماله قدمت كهايگونهبه

 2شهود.ارمني منتيهر مي ماامع توسط كه رس ده ثبت در كيور به جامعه ناي توسط نيريه 734تعداد  تاكنون

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .37-5 ص ،«هات حقو  اقلو  يامام عل»عباسعلي ع  دونااني،  .7

 ه ان. .4

 ه ان. .8

 ه ان. .2
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 «آرارات» باشهگاه دارنهد. بهراي مثها ، يههفرهنگي، وروشهي، خ ر انا ن 53ه چن ن ارامنه ايران در ما وع 

و  كيهور اسهت ارامنهه در اخت هار انحصهاري جامعهه كهه مراك  وروشي كيور است ترينب رگ او ج له تهران

 شود.ارامنه در آن برگ ار مي جامعه مسابقات

 يريگجهينت

 گونه نت اه گرفت:اينتوان يم ،بر آنچه گذشت بنا

 امبر اكهرم هره پ م و سهيخود آوادند. طبهق قهرآن كهري د و باورهايدر عقا هاانسانم اسالم،  تعال . براساس7

تواننهد در يم ،نكننهد، محتهرم بهوده ياقهدام يل انان و جامعه اسهالمه منافع مس كه علي تا هنگام يان الهيروان اد پ

، يدر جامعهه اسهالمي ان الهيروان اد پي كنند. حقو  شهروندي وندگي ك شهروند ع وميگاه يدر جاي جامعه اسالم

 ف شده است.ي، در فقه اسالم تعر«ذمه»قانون و قرارداد  براساس

 اننهد هبا آنهها  عليكردند. رفتار حكومت حضرت يمي وادانه وندگان آيروان اد پ ام رمؤمناندر حكومت . 4

 براسهاسبا آنهها عادالنهه و ي ، رفتار حاك ان اسالم ي و مانند آن، قضايع وم مسل انان، عادالنه بود. در امور آمووش

 گرفت.يم اسالم صورت م تعال

ان رفتهار  ح ، بها مسهام رمؤمنهانو  رامب هره پ او سي ر ه بر قرآن و الگوگ با تكي اسالمي نظام ج هور. 8

ي   رهبهران ج ههور هد كرده اسهت. ن ران تأكيت در ا ح ت مس كيور بر رس ي قانون اساس ،ن نگاهيكرده است. با ا

محهور و عهدالتي كهردي، روي ام رمؤمنهانره حكهومت ، با توجه به سهيو مقام معظم رهبر امام خ  ني ،ياسالم

 اند.ها داشتهبا آني با رأفت اسالمه راه 

پهس او آنهان انهد. ران ساكن بودهيرباو در ايان او د ان و كلدانيارامنه، آشور ، اعم اوان ح مختلف مسي هاگونه. 2

 كنند.ي ميدر كيور وندگي رانيك شهروند اي  ه چون  ني انقالب اسالم

 برخوردارند.نند آن به خوبي ماو ي حي، تفري، بهداشتي، اقتصادي، فرهنگياو امكانات آمووش . مس ح ان كيور5

اي ع لي شده كه آنهها خهود را ج  هي او كيهور . آوادي فعال ت مس ح ان در ج هوري اسالمي به گونه6

اند؛ مانند دوران دفاع مقدس كه در اين راه تعدادي شهه د دانسته و در حوادث گوناگون، او كيور ح ايت كرده

 به كيور تقديم كردند.

ر اسهالم  در مسه كامالًت  ح روان مس در قبا  پ ران و رهبران آنياي اسالمي نظام ج هورع لكرد . بنابراين 1

 بوده است. ام رمؤمنانو  امبر پي و حكومتي اس ره و ع لكرد س بق سايمو 
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