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 چکيده
ها است؛ زیرا، حمایت از حقوق  ها، در تمامی جوامع، مورد عنایت حکومت امروزه، حقوق اقلّیّت

به خصوص، رعایت حقوق . ها و گروه اکثریّت است اشخاص متعلّق به اقلّیّت، اساساً، به نفع دولت

اطات و مبادالت فرهنگی و دینی، بین ی رعایت احترام متقابل و ارتب های دینی، که زمینه اقلّیّت

های دینی و حقوق آنها، یکی از مباحث مهمّی است که  بحث از اقلّیّت. دهد افراد ملّت را، افزایش می

اصل سیزدهم قانون )در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، به صراحت، مطرح شده است 

ایی ممتاز موجود در منطقه، سالیان متمادی ایران، با تمدّن غنی خود، و با موقعیّت جغرافی(. اساسی

ها و مذاهب گوناگون را، در خود، گرد آورده است؛ به خصوص، با توجّه به ابتنای  است که، قومیّت

های دینی، در کشور  ، اقلّیّت(اصل چهارم قانون اساسی)حکومت جمهوری اسالمی ایران، بر مذهب 

ی مورد نظر ما، در این جستار، بررسی نظام حقوقی  مسأله .باشند ای، برخوردار می ما، از جایگاه ویژه

رسد، که نظام  به نظر می. باشد تحلیلی، می -های دینی، با روش توصیفی ایران، در رابطه با اقلّیّت

های دینی را، به موازات اسناد  اسالمی جمهوری اسالمی ایران، حقوق فطری اقلّیّت -حقوقی

 ..قرار داده است المللی، مورد حمایت تقنینی بین
 

 حقّ تشکّل -احوال شخصیّه -آزادی مذهبی -اقلّیّت دینی: های کليدی واژه

 

 مقدمه

ها و اعتقادات گوناگون، در تمامی کشورهای دنیا، وجود دارند؛ به جرأت،  های قومی، زبانی، نژادی و دینی، با گرایش امروزه، اقلّیّت

از سوی دیگر، حمایت از . افت که، تمامی ملّیّت آن، از گرایش دینی واحدی، برخوردار باشندتوان ی توان گفت، امروزه، کشوری را، می می

. باشد ها، از منظر حقوق بشر، می ها و حکومت گذاری و ارتقاء جایگاه دولت ها، در قالب تقنین و اجرا، یکی از عوامل مهمّ ارزش حقوق اقلّیّت

های گوناگون، اقلّیّت دینی، به صراحت قوانین، تحت  کمیّت و قوانین، بر مذهب، از میان اقلّیّتدر جمهوری اسالمی ایران، به دلیل اتّکای حا

های دینی، در عین تمایل، به برخورداری از اصول و رفتار برابر با اکثریّت جامعه، برای حفظ و  اقلّیّت. های قانونگذار، قرار گرفته است حمایت

اعمّ –باشند، که خوشبختانه، در قوانین ایران  واهان انجام اقداماتی، تحت حمایت دولت اسالمی میاجرای خصایص و اعتقادات دینی خود، خ

وجود غیر مسلمانان ساکن در کشورهای اسالمی، پیامدهایی را، به دنبال . به این مهم، پرداخته شده است -از قانون اساسی و قوانین عادی

 .کند اردی از ابعاد مختلف آن، اشاره میدارد، که نگارنده، در این نوشتار، به ذکر مو
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های دینی در جمهوری  بررسی نظام حقوقی اقلّيّت

 اسالمی ایران
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 ضرورت بحث

سازد، که  های جهان می شد، خواه ناخواه، این مسأله را، مطرح می نهضت اسالمی، با ندای عمومی خود، که متوجّه تمام ملّت

از دیدگاه اسالم، به (. 06، ص8431حجّتی کرمانی، )چگونه، روابطش را، با فرقه های مذهبی ساکن در یک سرزمین اسالمی، برقرار سازد؟ 

های دینی، به عنوان شهروندانی، با حقوق  یکی از این اصول، احترام به حقوق اقلّیّت. توان، از اصول مسلّم اسالمی، عدول کرد هیچ وجه، نمی

ی مسلمین، باشند، ولی  معههای مذهبی، گو اینکه، دارای عقیده و آرمان و هدف متخالفی، با جا اقلّیّت(. 44، ص8411تسخیری، )کامل است 

اند، از این رو، در حقیقت، به  ی متّحده، و زندگی مشترکی را، در قلمرو حکومت مسلمین، پذیرفته از آنجا که، مسئولیّت تشکیل جامعه

بر خالف در جمهوری اسالمی ایران، (.811، ص8431عمید زنجانی، )اند  ی بزرگ، درآمده ی متّحده صورت گروه و عضوی، از این جامعه

به همین دلیل، کیش اسالم، دین رسمی کشور، و مذهب جعفری . کشورهای مبتنی بر نظام الئیک، حقوق موضوعه، مبتنی بر اسالم است

؛ امّا، این امر، به معنای نفی و عدم احترام به عقاید دیگر نیست، و آزادی (قانون اساسی 82اصل )اثنی عشری، مذهب رسمی آنان است 

های  اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، که اختصاص، به تشریح پایه 0در بند . نین ایران، نادیده گرفته نشده استدینی، در قوا

از نظر منطق . اند نظام جمهوری اسالمی ایران دارد، انسان، دارای کرامت و ارزش واال، شناخته شده، و او را، موجودی آزاد و مسئول، دانسته

ی شمول بند  ها، اعمّ از مسلمان و غیر مسلمان، در حوزه شود، که تمام انسان انسان، مطلق است، و این عدم تقیید، باعث میی  حقوقی، واژه

های عمیق  خصوص، در انقالب اسالمی، که دارای ریشه بر این اساس، اهمّیّت این بحث، به(. 80، ص8414بندرچی، )یاد شده، قرار بگیرند 

در این مقال،تا حدّ مجال، . گردد ها را، به رسمیّت شناخته است، آشکار می ، و حقوق فطری انسان(26، ص8413گلستانی، )دینی است 

 .نگارنده، به تبیین یکسری از حقوق شناخته شده، برای این قشر از شهروندان ایرانی، پرداخته است

 

 

 تعریف اقلّيّت -بخش اوّل

ترین اصل، در  ، به دست دهد، در اصل سیزدهم، که مهم از اصطالح اقلّیّت در قانون اساسی کشورمان، بدون اینکه، تعریفی،

های دینی، شناخته می شوند، که در حدود قانون، در  ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلّیّت: دارد ها است، بیان می شناساسیی اقلّیّت

 . کنند دینی، بر طبق آئین خود، عمل می انجام مراسم دینی خود، آزادند، و در احوال شخصیّه و تعلیمات

قومی، مذهبی، زبانی و )گیرد، و همیشه، با پسوندی  گاه، به تنهایی، مورد استفاده، قرار نمی ای است که، تقریباً، هیچ اقلّیّت، واژه

، 8410معین، )باشد  ت کمتر، میدر مفهوم لغوی، این واژه، به معنای کم بودن و قسم(. 11، ص8414فر،  پروین و سپهری)، همراه است ...(

های سیاسی، اعتقادی، اقتصادی، مالی و اجتماعی، که از حیث عددی، به نسبت سایر افراد  اقلّیّت، مفهومی است، شامل گروه(. 816، ص8ج

کنند، امّا به علّت  ندگی میرود که، در یک جامعه، ز هایی، به کار می ی گروه این اصطالح، در مورد همه. گیرد ی اخصّ، قرار می ملّت، در طبقه

در واقع، گروهی از (. 28، ص8416ساداتی، )شوند  وابستگی قومی، دنی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه، متمایز می

مذهبی یا زبانی دهند، و دارای خصوصیّات قومی،  شهروندان یک کشور هستند، که به لحاظ عددی، بخش کمتر یک جمعیّت را، تشکیل می

؛ بنابراین، (810، ص8410و مهرپور،  10و82، صص8411ترنبری، )متفاوت از اکثریّت افراد جامعه بوده، و در حاکمیّت کشور، شرکت ندارند 

افراد های نژادی، زبانی و مذهبی  معیار کمّی، معیار عدم حاکمیّت، و ویژگی: توان یافت سه معیار، در تمایز اقلّیّت، از اکثریّت، می

با توجّه به (. 11، ص8414فهیمی، )در اسالم، مالک تشخیص اقلّیّت، از اکثریّت، ایمان و کفر، بیان شده است (. 01، ص8411میرمحمّدی، )

شود  ی اسالمی، که از احترام و حقوق تحت حمایت قانون، برخوردارند، اقلّیّت دینی، گفته می تعاریف مذکور، به اهل کتاب ساکن در جامعه

 (.26شریعتی، ص)

 ها شناسایی حقوق اقلّيّت -بخش دوم

امّا، باید . باشند ، دارای منزلت و حقوق و تکالیف برابر و بدون تبعیض، می"اصوالً"قانون اساسی، همه افراد ملّت،  26بر طبق اصل 

اصّ قومی، زبانی یا مذهبی متمایز از اکثریّت توجّه داشت، که تقریباً، در قلمرو تمامی کشورها، یک یا چند گروه اقلّیّت مشخّص، با هویّت خ

سو، و ضرورت احترام  آمیز آنها، با اکثریّت جامعه، از یک شود که، برقراری حقوق انسانی، برای آنها، و ایجاد روابط مسالمت جامعه، یافت می

هاشمی و رضاییان، )ا آن، سر و کار دارد ی اسالمی، ب ی سنگینی است، که جامعه متقابل به هویّت هر گروه، از سوی دیگر، همچون وزنه

؛ چرا که، ایمان، در هر شکل آن، در جامعه، نشان از برخورداری، از مزایای شهروندی بیشتر است، نَه از برخورداری از حقوق (0، ص8410

حقوق و مزایایی خاص  -که انساننداز این جهت  -مندی از حقوق عام های دینی، عالوه بر بهره اقلّیّت(. 841، ص8412جاوید، )انسانی بیشتر 

شود، بلکه، اعطای این حقوق، به  ها، امتیاز، محسوب نمی البتّه، اعطای حقوق اختصاصی، برای اقلّیّت(. 202، ص8418ابراهیمیان، )نیز دارند 

ات کامل، در حقوق اساسی و زیرا، تا وقتی که، بین افراد جامعه، مساو. آنها، به منظور حفظ هویّت، و ایجاد قسط و عدل اسالمی، است
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، 8411موسوی بجنوردی و سلیمانیان، )فطری، برقرار نشود، محال است که، در آن جامعه، عدالت اجتماعی، برادری و آزادی، محقّق شود 

 (.13ص

 

 

 های دینی با مسلمانان ی اقلّيّت برابری دیه( الف
قانون مجازات اسالمی، در خصوص  211تبصره به ماده  ، الیحه الحاق یک0/86/8412مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه 

ی مسلمانان  ی مجمع، با تأیید نظر مجلس شورای اسالمی، رأی، به برابری دیه های مذهبی را، بررسی کرد، که در این جلسه میزان دیه اقلّیّت

 .داین تبصره، با استناد به نظر رهبر معظّم انقالب، مطرح و تصویب ش. و غیرمسلمانان داد

 حقّ حضور در مجلس شورای اسالمی( ب

این . های دینی، در ایران، دارند، حق حضور، در مجلس شورای اسالمی، به عنوان نماینده است ترین حقوقی که، اقلّیّت یکی از مهم

ماینده، مسیحیان مطابق این اصل، زرتشتیان و کلیمیان، هر کدام، یک ن. قانون اساسی، به رسمیّت، شناخته شده است 03حق، در اصل 

آشوری و کلدانی، مجموعاً، یک نماینده، و مسیحیان ارمنی شمال و جنوب نیز، هر کدام، یک نماینده، در مجلس شورای اسالمی، خواهند 

 اعالمیّه جهانی حقوق بشر 28ماده  8بر اساس بند . المللی هم، به رسمیّت، شناخته شده است حقّ مشارکت سیاسی، در اسناد بین. داشت

ی عمومی کشور خود، خواه،  هر کس، حق دارد، در اداره: دارد میالدی مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، بیان می 8131دسامبر  86مصوّب 

اعالمیّه حقوق اشخاصِ متعلّق به  2ماده  2در بند . ی نمایندگانی که، آزادانه، انتخاب شوند، مشارکت کند طور مستقیم، و خواه، به واسطه به

ای مؤثّر، در زندگی فرهنگی، دینی،  ها، حق دارند، به گونه اشخاصِ متعلّق به اقلّیّت: های ملّی یا قومی، دینی و زبانی، بیان شده است تاقلّیّ

ها، و به تبع آن، حفظ و  با در نظر گرفتن تمامی این موارد، اهمّیّت مشارکت سیاسی اقلّیّت. اجتماعی، اقتصادی و عمومی، مشارکت کنند

 .ی زندگی سیاسی  و اجتماعی آنان، محرز استبقا

 آموزش و تکلّم به زبان قومی( ج

قانون اساسی کشورمان، نظر به اینکه، زبان و خطّ رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی، اِعالم شده است، اسناد  81بر طبق اصل 

های دیگر، نیست، زیرا به  انع از آزادی آموزش و تدریس زباناین امر، م. و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی، باید، به زبان فارسی، باشد

های گروهی، و تدریس ادبیّات آنها، در کنار زبان فارسی،  های قومی و محلّی، در مطبوعات و رسانه موجب بند اخیر اصل فوق، استفاده از زبان

 8100دسامبر  80مللی حقوق مدنی و سیاسی مصوّب ال میثاق بین 21ماده (. 18، ص 8414فر،  پروین و سپهری)در مدارس، آزاد است 

توان،  کنند، نمی زندگی می... های مذهبی و  در کشورهایی که، اقلّیّت: دارد میالدی مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، در این زمینه، اظهار می

 .دیا به زبان خود، تکلّم نماین{ توانند آنها می}... آنها را، از این حق، محروم نمود که 

 حقّ تشکّل( د
های دینیف نیز وجود  این حقّ برای اقلّیّت. ها و احزاب است امروزه، یکی از حقوق سیاسی، مشارکت در حکومت، در قالب انجمن

های دینی  های اسالمی یا اقلّیّت های سیاسی و صنفی و انجمن ها، انجمن احزاب، جمعیّت: قانون اساسی ایران، آمده است 20در اصل . دارد

. ناخته شده، آزادند، مشروط به اینکه، اصول استقالل، ازادی، وحدت ملّی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را، نقض نکنندش

 .توان، از شرکت در آنها، منع کرد، یا به شرکت در یکی از آنها، مجبور ساخت کس را، نمی هیچ

المللی،  ، همانند موازین بین(سیاسی، اجتماعی، صنفی و مذهبی)ع این اصل، با اِعالم آزادی تشکّل، به صورت گسترده و متنوّ

در اجرای این اصل اساسی، . ی ظریفی، در هم آمیخته است های گروهی غیر قابل سلب ملّت، و مصالح کلّی نظام را، به شیوه حقوق و آزادی

های  و آئین نامه 1/0/8406های دینی، مصوّب  های اسالمی و اقلّیّت نفی و انجمنهای سیاسی و ص ها، انجمن قانون فعّالیّت احزاب، جمعیّت

های دینی، به رسمیّت،  های اقلّیّت ، تشکیل انجمن8406قانون فعّالیّت احزاب مصوّب  3در ماده . اجرایی آن، مقرّراتی، بیان کرده است

های اقلّیّت دینی، که  اساسی، تشکیالتی است، مرکّب از اعضای داوطلب قانون 84های دینی، موضوع اصل  انجمن اقلّیّت: شناخته شده است

 .ی آن اقلّیّت، می باشد هدف آن، حلّ مشکالت، و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهیِ ویژه

کنند، و هویّت  می های دینی، در سراسر کشور، وجود دارند و فعّالیّت های متعدّدی، از اقلّیّت ها و جمعیّت اکنون، انجمن هم

های دینی شناخته شده، در  با توجّه به حقّ قانونی گفته شده، اقلّیّت(. 11، ص8411مهرپور، )کنند  مذهبی خود را، حفظ می-فرهنگی

یّت داده توانند، با مراجعه به وزارت کشور، تقاضای صدور پروانه کنند تا طبق ضوابط و تشریفات مقرّر، به گروه آنان، رسم صورت تمایل، می

های سیاسی و صنفی و  ها ئو انجمن نامه اجرایی قانون فعّلیّت احزاب، جمعیّت آیین 41چنینف طبق ماده  هم(. 811، ص8412هاشمی، )شود 

قانون اساسی، باید، همگی، از اعضای یک  84های دینی موضوع اصل  های دینی، متقاضیان تشکیل انجمن اقلّیّت های اسالمی و اقلّیّت انجمن

المللی  میثاق بین 22المللی، نیز به رسمیّت شناخته شده است؛ ماده  الزم به ذکر است که، این حق، در اسناد بین. اقلّیّت شناخته شده باشند
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هر کس، حقّ : میالدی مجمع عمومی سازمان ملل متّحد، در این زمینه، اظهار می دارد 8100دسامبر  80حقوق مدنی و سیاسی مصوّب 

 .و الحاق به آن، برای حمایت از منافع خود( اتّحادیّه صنفی)انه، با دیگران، دارد، از جمله حقّ تشکیل سندیکا اجتماع آزاد

 استقالل در احوال شخصيّه( ه
ی حقوق و  ، به مندجات دینی آنان، مربوط می شود، و در زمره(ازدواج، طالق، ارث و وصیّت)های دینی  ی اقلّیّت احوال شخصیّه

برعکس، رعایت . ی اجتماعی، در پی ندارد گونه، مفسده ی اسالمی، اصوالً، هیچ رعایت این امور شخصی، توسّط جامعه. فردی استهای  آزادی

نکردن این قواعد، به ویژه که، پیروان ادیان، به آن، انس گرفته، و جزء معتقداتشان است، سبب تشنّج اجتماعی و سلب آرامش خاطر آنان 

 (.321، ص8416شریفیان، )شود  می

شود؛ زیرا، اقرار مطابق مذهبشان،  های دینی، مطابق مذهب خودشان، عمل می ی اقلّیّت از نظر اسالم نیز، به احوال شخصیّه

طبق اصل سیزدهم قانون اساسی، (. 218، ص8418ابراهیمیان، )ی انجام دادن آن، مطابق دینشان است  مستلزم صحّت این امور، و اجازه

سه دین رسمی، در خصوص احوال شخصیّه، یعنی ازدواج، طالق، ارث و وصیّت، مقرّرات مربوط به مذهب خودشان، عمل  ی پیروان درباره

های ایران، مطرح باشد، قاضی دادگاه، طبق قواعد مسلّم مذهبی آن، موضوع را، فیصله  ای، در دادگاه حتّی، اگر، دعوا و مسأله. شود می

که مفاد آن، در رأی وحدت رویه   -8482واحده قانون رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه مصوّب سال عالوه بر این اصل، ماده . دهد می

مجمع تشخیص  8412هیأت عمئومی دیوان عالی کشور، مورد حکم، قرار گرفته، و در مصوّبه سوم تیر  81/1/8402مورّخ  41شماره 

مطروحه راجع به احوال شخصیّه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و ی .قانون رسیدگی به دعاو"مصلحت نظام نیز، با عنوان 

 .نیز، به این منظور است -، دوباره تصویب شده"مسیحی

 آزادی انجام مراسم مذهبی( و
ء امیال ، جز...همانگونه که میل به غذا، آب، علم و . دار، در وجود انسان است میل به آزادی، یقیناً، یکی از امیال فطری و ریشه

آید؛ در حقیقت، هر نیاز و میلی، در  ها، به شمار می به همین دلیل، آزادی، یکی از حقوق فطری انسان. آیند دار انسان، به حساب می ریشه

 (.1، ص8412نیکزاد، )انسان، موجد حقّی، برای انسان است 

ی  عبادت اهل کتاب، برگرفته از عقیده. رای آنان استهای دینی، آزادی انجام مراسم و مناسک مذهبی، ب اثر فوری شناسایی اقلّیّت

ها، حقّ  ی آزادی در اجرای عبادت الزمه(. 231، ص8418ابراهیمیان، )توحیدی آنان است، و از این نظر، با مسلمانان، مشترک هستند 

ی آورند؛ زیرا، اذن در اجرای مراسم دینی، اذن م جا های خود را، در معابدشان، به داشتن معبد است؛ زیرا، پیروان ادیان الهی، معموالً، عبادت

مگر اینکه، به همراه برخی اَعمال عبادی آنان، مراسمی باشد، که اجرای علنی آن، در (. 216همان، ص)در تأسیس لوازم آن، نیز است 

گونه  صورت، اجرای این ؛ در این(813، ص8412هاشمی، )ی مسلمانان، حرام، و در جمهوری اسالمی، خالف قانون، محسوب شود  جامعه

زیرا، در برخی از . باشد،چرا که فطری و طبیعی بودن یک حق، منافاتی، با پذیرش حد و مرز و قید و شرط، برای آن، ندارد مراسم، ممنوع می

ست، جز اینکه، حد و ای نی در نتیجه، قهراً، چاره. کند شرایط، یک حقّ فطری، با حقّ فطری دیگر، و یا حقوق فطری دیگران، تزاحم، پیدا می

 (.1، ص8412نیکزاد، )مرزی، برای آن حقّ فطری، منظور شود 

های زنان  منشور حقوق و مسئولیّت 1بند . قانون اساسی کشورمان، به آزادی انجام مراسم مذهبی، تصریح شده است 82در اصل 

نامه اجرایی  آئین 834همچنین، ماده . تأکید کرده استهای دینی،  در نظام جمهوری اسالمی ایران، بر آزادی مراسم دینی زنان اقلّیّت

نامه، درج، و به منظور  ، هنگام پذیرش زندانی، دین رسمی او، در برگه پرسش8416ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوّب  سازمان زندان

رهنگ و ارشاد اسالمی، از طریق مسئولین تقویت و تحکیم مبانی دینی زندانیان و اجرای آداب و مراسم دینی آنان، با جلب کمک وزارت ف

اعالمیّه جهانی حقوق بشر، در این زمینه، بیان  81ماده . گردد زندان، وسیله و تسهیالت الزم، جهت انجام فرائض دینی آنها، فراهم می

مذهب یا باور، و نیز ازادی اظهار این حق، شامل آزادی تغییر . مند گردد هر کس، حق دارد، از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، بهره: دارد می

الزم به . گردد ها، چه به تنهایی و چه به صورت جمعی، نیز می مذهب یا باور، به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و به جای آوردن آئین

المی ایران، کاربردی ذکر است که، به جز حقّ مربوط به آزادی تغییر مذهب، که به دلیل مغایرت با شرع مقدّس اسالم، در جمهوری اس

به این ترتیب، در حکومت جمهوری اسالمی ایران، آزادی مراسم . اعالمیّه مزبور، در کشور ما، کاربرد دارد 81های ماده  ی قسمت ندارد، بقیّه

 .طور مساوی، برای همه افراد ملّت، برقرار و تضمین گردیده است و شعائر دینی و امنیّت معابد و اماکن مقدّسه، به

 تيجهن
های متفاوتی، دامنگیر بشر  بندی ها، فاصله افکنده، و از این رهگذر، گروه ها و اختالف عقاید، در میان انسان اگرچه، تفاوت بینش

ه، البتّ. های انسانی، ندارند ای جز رسمیّت دادن و حمایت، از این گروه ها، به دالیل گوناگون، چاره ها و حکومت گشته، امّا، در مقام عمل، دولت

های دینی،  هایی، مغایر با موازین و اصول اسالمی، در مورد اقلّیّت هر چند، ممکن است، در مقام عمل، در ادواری از تاریخ، شاهد اجحاف

انی، با های دینی، در حقوق انس جمله، اقلّّّیّت ها، مِن ی انسان آید، آن است که، کلّیّه باشیم، امّا، آنچه، از اصول مسلّم اسالمی، به دست می
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های دینی، برقرار نموده است، که تنها، از این  قانونگذار ایران، با الهام از مبانی تفکّر اسالمی، حقوق خاصّی را، برای اقلّیّت. یکدیگر، برابرند

م مراسم مذهبی، آزادی انجا. الملل، متفاوت است شناسد، با نظام بین های دینی موجود در جامعه را، به رسمیّت نمی جهت که، همه اقلّیّت

، از جمله امتیازاتی است که، این مقاله، با توجّه به مستندات قانونی، ...ها، آموزش و تکلّم، به زبان قومی و  ها و انجمن حقّ برقراری تشکّل

 .های دینی، به اثبات رسانده است برای اقلّیّت

 سپاسگزاری
اند، کمال تشکّر و قدردانی را به  نحوی اثرگذار بوده ی این همایش، بهدانم از زحمات تمام عزیزانی که در برگزار بر خود الزم می

 ی الطاف الهی، بر موفّقیّت ایشان، افزوده گردد عمل بیاورم؛ امید است که در سایه
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