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 سخن آغاز

 به منجر انساني مدت طوالني فعاليتهاي و تالشها سايه در بشري جوامع توسعه و رشد 

 گسترش. شودمي ياد شهري جامعه عنوان به آن از كه است شده انساني كانونهاي برپايي

 بررسي لزوم شهرنشينان، و شهر متقابل تأثيرات افزايش و واكنشها و رويدادها پيچيدگي شهرها،

 ها،انگيزه و هاآموزه رفتارها، از بسياري كه آنجا از. سازدمي روشن را حوزه اين در كنكاش و

 گستره اين به توجه است، شهري خواستگاه از برخواسته سياسي و اجتماعي حركتهاي و موقعيتها

 .است انكارناپذير و ضروري امري آن شاخصهاي و اجتماعي

 فصل اول

 :مقدمه-1

 به ايران اسالمي ريجمهو مقدس درنظام كه است اموري مهمترين از شهروندي حقوق از صيانت

 41الي...،21، 22، 11،15 واصول 14و8،7،3 بندهاي 3اصل در امر واين شده الزم توجه آن

 .ميباشد منعكس اساسي قانون 47،44و

 جلسات مصوبات جمله از اسالمي شوراي مجلس و فرهنگي انقالب عالي شوراي متعدد مصوبات 

 همين گوياي نيز عمومي فرهنگ شوراي 427 مصوبه و فرهنگي انقالب عالي شوراي 581 و 544

 وقت وزير به 21/1/87 مورخ141413شماره ابالغيه طي جمهوري محترم رياست. است امر

 صيانت ستاد آن متعاقب كه گردد دنبال جدي بطور شهروندي حقوق موضوع كه دادند كشوردستور

 . گرفت كشورشكل وزارت در عمومي امنيت حريم از وحمايت شهروندي حقوق از

 حقوق به نسبت وآگاهي ارتقاءشناخت.شهروندي حقوق از صيانت فرهنگي عمدتا ماهيت بدليل است بديهي

 عامل خود كه باشند كساني بايد قانون مجريان ولذا ، است كار اساس و پايه ومردم دولت متقابل وتكاليف

 شهروندان كرامت و حقوق از حراست و حفظ ينبنابرا. باشند آنها واقعي خادم مردم به خدمتگزاران بعنوان  و بوده قانون

 دقيق اجراي و كامل حد در جامعه آحاد كرامت و احترام. است تابعه ودستگاههاي حكومت اصلي وظايف از

 گيرد قرار الزم توجه مورد بايد ميباشدكه ومهمي اساسي اصول از قانوني ظرفيتهاي

 ، اجتماعي پديده يک بعنوان تلفرعايت  حريم حقوق مردم در عرصه هاي مخ "حاضر عصر در

 در مختلف هاي انگيزه و ساليق با عموما   شهروندان.شود مي محسوب زندگي ضروريات از يكي
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  افراد بين حقوقي روابط وجود مستلزم اجتماعي زندگي ، رو اين از. پردازند مي فعاليت به جامعه

 در بديهي است. آيد درقانوني   ايه قاعده و نظم تحت كه بايد باشد مي جامعه مختلف وگروههاي

 و هرج ايجاد سبب و شده حاكم تزوير ، اجحاف ، زور ، جامعه در ضوابط و نظم وجود عدم صورت

 و تعيين بادر سده هاي اخير  عمومي نهادهاي و ،دولتها فلذا.شـد خواهـد نابساماني و مرج

 گرفته پيش در روابط اين تنظيم جهت در را خاصي سياست ، مربوطه مقررات و قواعـد تدويـن

 .اند

 نيازمنديها و ارتباطات تنوع و افزايش بدليل جامعه به مربوط مسائل امروزه ، ديگر سوي از

 جديدي و مستقل مسائل شده عث با گستردگي و روابط نوع 2است يافته فراواني توســعه

 در بحث تريناصلي 2باشد داشته وظهور بروز در جامعه كيفري و مدني هاي مسئوليت همچون

 قانون. است جاري و عمل مورد مقررات و قوانين با شهروندان آشنايي شهري، حقوق حيطه

 و شده تبيين آن در دولت يک حقوق اساسي اصول كه قانوني منبع مهمترين بعنوان اساسي

 كلي قواعد متضمن نمايد،مي بيان را...  و عمومي هايقدرت و مختلف قواي بين روابط و تشكيالت

 .است شهروندي حقوق از پيگيرانه و حمايتي هايجنبه خصوص در

  شهروندي حقوق تعريف

 موجب به كه است هاييقابليت و هاتوانايي اختيارات، آن و است حق جمع لغوي نظر از حقوق

 و قواعد اصول، اصطالح، در و است شده لحاظ انسانها براي قراردادي و عرف شرع، قانون،

 را فرمانبران و فرمانروايان روابط و خصوصي حقوق در هم با را انسانها وابطر كه است مقرراتي

 اعتبار به افراد كه است حقوقي مجموعه درواقع كند.مي تنظيم اساسي و عمومي حقوق در

 به مربوط امتيازات مجموعه بر است عام اطالقي نيز و شوندمي دارا خود شهروندي موقعيت

 اين دارنده كند.مي حكومت جامعه در آنان موقعيت بر كه عديقوا مجموعه نيز و شهروندان

 از فراتر شود،مي اطالق كنند،مي زندگي جامعه در كه افرادي تکتک به شهروند، يعني حقوق

 افراد، براي متمايز هاييموقعيت مراتب، سلسله به اعتناي بدون تابعيت، عنوان تحت مفهومي

 در و خاص شوندگان حكومت و خاص حاكماني شدن، شناخته رسميت به براي شرايطي وجود

 و مشاركت اخالق يک وجود و شهروندان و جامعه دولت، بين چندسويه ايرابطه بر مبتني مقابل

 لحاظ با كشور يک شهروندان به كه امتيازاتي و حقوق مجموعه ديگر عبارتي به فعاالنه. موقعيتي
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 و فردي شخصيت رشد زمينه سازيفراهم براي تبعيض، منع و انساني كرامت اصل دو كردن

  دارد. نام شهروندي حقوق گيرد،مي تعلق كشور هر حقوقي نظام در شهروندان اجتماعي

 

مقررات آن  شهروند به كسي اطالق مي شود كه تحت الحمايه حكومتي باشد و قوانين و

ازات و امتي حكومت را به رسميت بشناسد و جزو جامعه اي محسوب گردد كه دولت تمام

آن جامعه به  حقوق آن جامعه را به تمام معني قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشي از

  :.غربي دانست cityzen حساب آيد. واژه شهروند راميتوان معادل واژه

 

 حق شدن، استخدام حق اساسي، حقوق :مانند است حقوقي مجموعه «شهروندي حقوق»

 واقع مصدق و داوري حق رسمي، مراجع در دادن يگواه حق شدن، انتخاب و كردن انتخاب

  .است سياسي حقوق از مذكور واژه بنابراين شدن؛

 و مدني حقوق شامل كه است وسيعي نسبتا  مفهوم يک «شهروندي حقوق» ه تعريف  بنابراين

 اصوال  . باشدمي (نيستند سياسي صبغه داراي كه اموري و فردي اجتماعي و اقتصادي سياسي،

 كندمي حكومت جامعه در اشخاص روابط بر كه قواعدي مجموعه توانمي را «شهروندي حقوق»

  .نمود تعريف

 تعريف درلذا. است ابدي و ازلي و تخلف قابل غير ناشدني، سلب و بوده انسان فطري حقوق به ناظر شهروندي حقوق

 :فترگ توان  مدنظر پارامترهاي ذيل را مي شهروندي حقوق

 .است آن از برخورداري مستحق ديگري قبال در تكليف داشتن با ردف كه است چيزي -ا

 .است آن مستحق قانون از مصونيت خاطر به شخص -2

 .دارد اجتماعي زندگي در انسان كه است امتيازي -3

 1 ص ،1332 جعفري،. )حقوقي رابطه ايجاد هدف با است قدرتي -4

ق شهروندي ارائه داد گرچه واضح دريک عبارت كلي ميتوان چنين تعريفي را براي ماهيت حقو

 :مبرهن است كه اين تعريف جامع وكامل نيست و
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شهروندي موقعيتي است اجتماعي و انساني كه افراد جامعه بابرخورداري ازحقوق وپذيرش  ))

تكاليف درقبال حكومت انتظارات متقابلي راازدولت براي احقاق حقوق خود بويژه دربعد خدمات 

 (( دارند

 

 :از است عبارت شهروندي قوقح هاي ويژگي

 و باشد كه كجا هر در انساني هر و است بشري خانواده عضو هر مسلم حق زيرا است؛ جهاني -1

 .است آن مستحق دين، يا جنس زبان، نژاد، هر از

 .ناميد بشر را فرد توان نمي آن بدون چراكه نيست؛ انفكاک قابل بشر از و است انتقال قابل غير -2

 .نيست رپذي تقسيم -3

 .هستند هم مكمل و متمم و يكديگر ملزوم و الزم آن عناصر -4

 .كند نمي اعطا را حقوق اين بشري مقام هيچ و است الهي اي هديه -5

 هيچ به و شود نمي تعبير بشر شخصيتي صفات به آن از و است انسان فطري و ذاتي حقوق -4

 (215 ص ،1381 نصر،. )نيست وابسته قراردادي

 

 :حقوق شهروندياهداف 

 شهري محيط ايجاد طريق از شهري مديران و شهروندان سعادت تأمين كالن، هدف: كالن هدف

 . باشدمي الهي قوانين اساس بر برپاشده يكپارچه و هدفمند برخوردار، مناسب،

 

 : اهداف

 شهروندان توانائيهاي گسترش و بسط. 1

 اجتماعي تعلق حس تقويت. 2
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 شهري مديريت نظام به اعتماد حس تقويت. 3

 امكانات و فرصتها از برخورداري در عدالت ايجاد. 4

 شهروندان امور سازي يكپارچه و ساماندهي. 5

 شهروندي با مرتبط شاخصهاي سنجش و شناسايي. 4

 شهروندي مثبت شاخصهاي ارتقاي و بهبود. 7

 شهروندان سازنده و مثبت مهارتهاي و نگرشها دانشها، تعميم و توسعه. 8

 مديران و شهروندان بين تكاليف ، حقوق نظام استقرار طريق از شهروندي ساختار تقويت .1

 شهري

 شهر امور بهبود در شهروندان اثرگذاري ميزان افزايش و جويي مشاركت. 12

 فردگرايي مقابل در جمعي نيازهاي به احترام و جمعي زندگي بينش تقويت. 11

 حاكميت تثبيت منظور به اجتماعي هدفمند تعامالت بسترسازي. 12

 

  اجراء ترتيب به شهروندي تكاليف و حقوق به دستيابي مراحل

 ويژه هايگروه و جنس سن، اساس بر شهروندان بندي رده. 1

 و اجتماعي نيازهاي روحي، نيازهاي جسمي، نيازهاي) معيار با گروه هر نيازهاي بندي رده. 2

 (الهي نيازهاي

 مطلوب وضعيت ترسيم و موجود وضعيت سنجش و تعيين. 3

 بلندمدت مدت، ميان مدت، كوتاه اهداف تعيين. 4

 اجرايي سياستهاي و راهكارها استخراج. 5

 آنها اجراي پيگيري و وظايف تقسيم و آموزش. 4
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  موردنياز متناسب محتواهاي و ابزارها توليد. 7

 

 مدنظر اصول و محورها. 

 شهروندي فعاليت يها هسته عنوان به هامحله تقويت بر تأكيد. 1

 شهروندان بين فرصتها و خدمات عادالنه توزيع بر تأكيد. 2

  امكانات از حداكثر برداريبهره جهت ريزي برنامه و شناسايي بر تأكيد. 3

 شهري امور در مشاركت براي شهروندان افزايي توان بر تأكيد. 4

 حق صاحبان و نعمت ولي عنوان به شهروندان به نگاه بر تأكيد. 5

 توأمان وظايف و حقوق بر تأكيد. 4

 فرصتها به تهديدها تبديل منظور به تحوالت و رويدادها مستمر و روز به شناسايي بر تأكيد. 7

 شهري مدير و شهروند حيطه دو در هابينش و رفتارها كردن نهادينه ضرورت بر تأكيد. 8

 كار راه مؤثرترين عنوان هب شهري مديران و شهروندان ميان اعتمادسازي ضرورت بر تأكيد. 1

  تعامل

 شاخصها

 علوم در شاخصها اين است آماري جامعه يک وضعيت سنجش ابزار مهمترين مالكها يا شاخصها

 اجتماعي و انساني علوم حوزه در حاليكه در هستند كمي شاخصهاي تنها فيزيک و رياضي زيستي،

 پارامترهاي سنجش براي صيفيتو شاخصهاي عنوان به شاخصها از ديگري نوع تعريف نيازمند

 استخراج. گيرد قرار پيمايش و سنجش تحقيق، مورد شهروندي مبحث در كه باشيممي غيرعددي

 كردن عنوان لذا است، شهروندان سطوح همه در نيازسنجي و ميداني تحقيق نيازمند شاخصها

 شده ارائه نمونه انعنو به شاخصها اين از برخي تنها. باشدنمي مقدور نوشته دراين آنها تمامي

 :است

  كمي شاخصهاي .
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 ....( و عمراني ورزشي، رفاهي،) شهري خدمات توزيع ـ 

 هوا آلودگي و صوتي آلودگي ـ 

 ترافيک سرعت متوسط ـ 

 شهري خدمات مراكز از شهروندان داوطلبانه مندي بهره ميزان ـ 

  شهري مديران از شكايات ميزان ـ 

 ويژه اجتماعي قعيتهايمو در شهروندان حضور ميزان ـ 

 تصادفات از ناشي مير و مرگ ميزان ـ 

 جمعيت پيري و ولد و زاد نرخ ـ 

  توصيفي شاخصهاي

 شهري امور نمتوليا به عمومي اعتماد ميزان ـ 

 خود حقوق به شهروندان آشنايي ميزان ـ 

 شهروندان سوي از شهري قوانين رعايت ميزان ـ 

 خود محله و شهر به شهروندان تعلق احساس ميزان ـ 

 فرهنگ اصالح از دفاع و مخرب فرهنگهاي به نسبت شهروندان جامعه حساسيت ميزان ـ 

 شهري خدمات عرصه در هدفمند مشاركت و تعامل ميزان ـ 

 انديشه توليد عرصه در اجتماعي فرهيختگان حضور ميزان ـ 

 گروهها و صنوف توسط گروه بر جمع سود ترجيح و گرايي جمع ميزان ـ 

 

 مطلوب شهروند ويژگيهاي1

 دانش حيطه در. 1/13
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 ملي و محلي سطح در حكومت ساختار از آگاهي ـ 

 سياسي هايگروه و احزاب هايديدگاه از آگاهي ـ 

 مدني و اجتماعي قوانين و مقررات از آگاهي ـ 

 جامعه رويدادهاي و حوادث از آگاهي ـ 

 اطالعات كسب چگونگي از آگاهي ـ 

 جامعه و خود انائيهايتو از آگاهي ـ 

 جامعه و خود نيازهاي از آگاهي ـ 

 خود به نسبت خود تكاليف از آگاهي ـ 

 خدا به نسبت خود تكاليف از آگاهي ـ 

 مردم به نسبت خود تكاليف از آگاهي ـ 

 محيط به نسبت خود تكاليف از آگاهي ـ 

  

 نگرش حيطه در. 2/13

 آنها به احترام و هاسليقه تنوع پذيرش ـ 

 درست اعمال انجام به تمايل ـ 

 يادگيري به تمايل ـ 

 ديگران حقوق رعايت به تمايل ـ 

 مردم نفع به امور انجام به تمايل ـ 

 ديگران با همكاري به تمايل ـ 

 اجتماعي و فردي توانائيهاي افزايش به تمايل ـ 
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 جامعه و خود پيشرفت به تمايل ـ 

 ديگران و خود هرفا و آسايش به نسبت نگراني و تمايل ـ 

 تحمل و بردباري روحيه داشتن ـ 

 قدرشناسي روحيه داشتن ـ 

 شهروندي مختلف هايعرصه در حضور به تمايل ـ 

 جامعه فرداي به نسبت اميدوار و روشن افق داشتن ـ 

 استنباط و تحليل هايعرصه در گرايي عقل به تمايل ـ 

  تندانس نمونه جامعه يک مستحق را خود شهري جامعه ـ 

 

 مهارت حيطه در. 3/13

 همدردي ، نظر تبادل تفاهم، نظير مؤثر ارتباط هايمهارت داشتن ـ 

 ديگران با مشاركت مهارت داشتن ـ 

 مسئله حل مهارت داشتن ـ 

 نيازها تعيين توانايي. 1 

 مسئله تشخيص. 2 

 مسئله توصيف. 3 

 حل راه يافتن. 4 

 نديگرا به اتكا بدون و مستقل عمل مهارت ـ 

 پذيري مسؤليت مهارت ـ 

 قانون به عملي التزام مهارت ـ 
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 ديگران و خود حقوق از دفاع مهارت ـ 

 گيري تصميم مهارت ـ 

 اجتماعي هايچالش و هاموقعيت به نسبت واكنش مهارت ـ 

 شده كسب دانش بردن كار به مهارت ـ 

 هافرصت از گيري بهره مهارت ـ 

 كارگروهي مهارت ـ 

 (جامعه خانه، خود،) زمان هم نقشهاي يايفا مهارت ـ 

 شهروندي حقوق تعريف :2

 درچارچوب كه است هاييقابليت و هاتوانايي اختيارات، وآن است حق جمع لغوي نظر از حقوق

 است شده تنظيم روابط بين انسانها با يكديگر وانسانها با دولت وضع  براي  و عرف شرع، قانون،

 تأسيسي جعل خواه شود؛مي مقدس شارع مجعوالت همه شامل كه است عامي عنوان حق گاهي 

 حقوق گفت توانمي بنابراين. ثبوت و تحقق از است عبارت اطالق اين به حق. امضايي يا باشد

 محقق. )است شده وضع اجتماعي و فردي امور تمشيت براي كه است شريعت دستورات اسالمي

 (47 ص ،1374 داماد،

 . دارد وجود مملوک و مالک بين خاصي نحوبه كه است الكيتم نوعي حق فقه، اصطالح در

 كه است قدرتي معنا دو هر در و آن با مترادف گاه و گيردمي قرار ملک مقابل در حق واژه گاهي

 بحرالعلوم، آل. )است ملكيت مرتبه ترينپايين اين و شده جعل خودش غير به نسبت انسان براي

 ( 14 ص ،1ج ، هـ1423

 در كشور هر حقوق كه شخص به متعلق است نفعي و امتياز موضوعه حقوق اصطالح در حق اما

 تجاوز از ديگران منع حق موضوع در تصرف توان او به و كندمي حمايت آن از عدالت اجراي مقام

 «حقوق» برابر در رود؛مي كار به شخصي يا فردي معناي به معمول طور به «حق» واژه. هددمي را

 ( 372 و 372ص ،1377 كاتوزيان،. )است حكاما معناي به كه
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 را آن يا انجام را عملي بتواند تا شناخته رسميت به فرد براي قانون كه است اختياري حق بنابراين

 .تصرف حق مالكيت، حق: شودمي گفته كه چنان نمايد؛ ترک

 (2ص ،2ج ،1342 امامي،. )دارد سابقه اسالمي حقوق در معنا اين در حق واژه كاربرد

 را حقوق قواعد و برشمرده هامصلحت ترين مهم را جامعه در نظم حفظ دانان حقوق از بعضي:

 در نظم و صلح استقرار آن هدف و شده تضمين دولت صالح قواي طرف از كه دانندمي مقرراتي

 .است اجتماع

 باشندديم دارا خود شهروندي موقعيت اعتبار به افراد كه حقوقي مجموعه درواقعحقوق شهروندي 

  تعريف  بنابراين.ميشود گفته كندمي حكومت جامعه در آنان موقعيت بر كه قواعدي مجموعه نيز و

 و اقتصادي سياسي، و مدني حقوق شامل كه است وسيعي نسبتا  مفهوم يک «شهروندي حقوق»

 تكاليف و وحقوق شهري، وموسسات ودولت  مردم روابط چگونگي كه. باشدمي فردي و اجتماعي

 اساسي قانون درچارچوب  اساسي حقوق از منشعب كه مينمايد راتنظيم يكديگر برابر در آنان

 است جامعه كالن بخش در هاانسان و افراد حقوق حفظ و رعايت وبمنظور است كشور

 رسميت به را آن مقررات و قوانين و بوده حكومت الحمايه تحت كه شود مي اطالق كسي به شهروند ديگر طرف از

 و باشد داشته قبول معني تمام به را جامعه آن حقوق و امتيازات تمام دولت كه گردد محسوب اي جامعه جزو و اسدبشن

  آن غربي cityzen واژه معادل راميتوان شهروند واژه. آيد حساب به جامعه آن از بخشي دولت واقع در

 و حقوق از برخورداريافراد جامعه با كه انساني و اجتماعي است موقعيتي شهروندي:  دانست

قبال حكومت انتظارات متقابلي را از دولت براي احقاق حقوق خود بويژه در بعد  در تكاليف پذيرش

 خدمات دارند

 ميباشدبديهي  زندگي مراحل همهبراي  سعادت تأمين شهروندي نظام برپايي از غائي هدف لذا

 حق مثال. هستند رقراردادي وعرفيديگ  بعضي و بوده ذاتي و فطري حقوقاين  از تعدادي كه است

 اما نيست و نبوده امروز و ديروز به منحصر و  بوده انسان هميشه همراه كه هستند ازجمله حقوقي  آزادي و حيات

 قراردادي امور ازجمله.... و تربيت و تعليم حق و تجارت حقوق يا كارفرما و كارگر حقوق مانند مواردي

ذكر اين نكته حائز اهميت اما مييابد؛ تغيير روز ت ئا اقتضا به بنا يزمان دوره هر در هستندكه وعرفي

 بايد و شد ئل قا آنان هيچ كدام از بين فرقي توان نمي حقوق واجراي رعايت لحاظ ازاست كه 

 اندشده خودناگزير تحول سير در بشري جوامع. شود شمرده محترم  يكسان بطور حقوق تمامي

 تالش خود اقتضاء به ايجامعه هر و پذيرفته شهروندي حق مطالبات كف عنوان به را حقوق حداقل
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 مثال بعنوان. برسانند مطلوب نقطه به كيفي و كمي گسترش با و بيشتر هرچه را مطالب اين تا كند

 را الزم فضاي حقوق، اعطاي با كه دانندمي ارزشمند را «شهروندي» دليل بدين اروپائي هايليبرال

 شكل در نيز اساسي وجه در و كنند دنبال را خود منافع دخالت، هرگونه از ارغف تا دهدمي فرد به

 . باشند حضورداشته حكومتي نهادهاي به دادن

 شهروندي رفتارهاي-3

 

 : ندشاميبنوع سهبر سازمان در شهروندي رفتارهاي-الف

 : سازماني اطاعت .1

 ساختار در و شناسايي مطلوبيتشان و ضرورت كه است رفتارهايي كننده توصيف واژه اين 

 نظير رفتارهايي سازماني اطاعت شاخصهاي. اندشده پذيرفته مقررات و نظم از معقولي

 به توجه با مسئوليتها دادن انجام و كامل طور به وظايف انجام سازماني، قوانين به احترام

 .است سازماني منابع

 : سازماني وفاداري. 2

 متفاوت سازماني بخشهاي و واحدها و افراد ساير خود، هب وفاداري از سازمان به وفاداري اين 

 .است سازمان از دفاع و حمايت و سازماني منافع راه در كاركنان فداكاري ميزان كننده بيان و است

 : سازماني مشاركت. 3

 در حضور به توانمي جمله آن از كه يابدمي ظهور سازمان اداره در بودن درگير با واژه اين 

 .كرد اشاره سازمان، جاري مسائل به آگاهي و ديگران با خود عقايد گذاشتن اشتراک به جلسات،

 كه دارد قرار حقوقي تأثير تحت مستقيما  رفتارها اين شهروندي، رفتار از بندي دسته اين انجام با

 عدالت شامل سازماني شهروندي حقوق چارچوب اين در. شودمي داده فرد به سازمان طرف از

 بينندمي كاركنان كه وقتي اساس اين بر. است كاركنان شكايات به رسيدگي و ارزيابي مي،استخدا

 نوع از) شهروندي رفتار خود، از زياد بسيار احتمال به هستند سازماني شهروندي حقوق داراي كه

 دربرگيرنده كه - سازمان اجتماعي حقوق تاثير يعني ديگرحقوقي بعد در. دهندمي نشان( اطاعت

 رفتار بر - است اجتماعي موقعيتهاي و مزايا و حقوق افزايش نظير كاركنان با منصفانه فتارهاير
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 سازماني اجتماعي حقوق داراي كه بينندمي وقتي كاركنان. است صورت همين به قضيه نيز كاركنان

 و دهندمي بروز خود از( وفاداري نوع از) شهروندي رفتار و بود خواهند وفادار سازمان به هستند

 به و شودمي گذاشته احترام سازمان در آنها سياسي حقوق به بينندمي كاركنان كه وقتي سرانجام

 رفتار هم باز شود،مي داده سازمان گذاري سياست هايحوزه در گيري تصميم و مشاركت حق آنها

 .دهندمي نشان خود از( مشاركت نوع از) شهروندي

 شهروندي رفتار ابعاد-ب

 : باشند مي اينگونه شهروندي رفتار بعد پنج براينبنا

  شناسي وظيفه. 1

 دوستي نوع. 2

 شهروندي فضيلت. 3

 جوانمردي. 4

 تكريم و احترام. 5

 را خاصي رفتارهاي سازمان اعضاي آن ودر گيردبرمي در را مختلفي هاينمونه شناسي وظيفه بعد

 . است كار آن انجام براي نياز دمور ايوظيفه سطح حداقل فراتراز كه دهند مي انجام

 حالت در حتي و شرايط بدترين در هستند مترقي شهروندي رفتار داراي كه افرادي همچنين

 .آنهاست باالي شناسي وظيفه دهنده نشان اين كه دهند،مي ادامه كار به هم ناتواني و بيماري

 ايجاد قبيل از ودبخشيس و مفيد رفتارهاي به دوستي نوع يعني شهروندي رفتار بعد دومين

 غيرمستقيم يا و مستقيم شكل به خواه كه دارد اشاره همكاران ميان دلسوزي و همدلي صميميت،

 رفتار نظران   صاحب از برخي البته. كندمي كمک هستند كاري مشكالت داراي كه كاركناني به

 از و دهندمي قرار طبقه يک در را شناسي وظيفه و دوستي نوع ابعاد پودساكف، مانند شهروندي

 .برند مي نام "كمكي رفتارهاي" عنوان به آنها

 فعاليتهاي در حضور قبيل از رفتارهايي شامل دارد، نام مدني فضيلت كه شهروندي رفتار سوم بعد

 ارائه تغييرات و توسعه از نباشد،حمايت الزم حضور اين كه زماني هم آن اضافي، و برنامه فوق
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 اهميت و عمومي اطالعات وافزايش مجالت كتاب، مطالعه به تمايل و سازمان مديران توسط شده

 گراهام اساس براين.شودمي ديگران، آگاهي براي سازمان در اطالعيه و پوستر نصب به دادن

 بايد بلكه باشد آگاه سازمان روز مباحث از بايد تنها نه خوب سازماني شهروند يک كه است معتقد

 . باشد داشته فعاالنه مشاركت نيز آنها حل در و دكن نظر اظهار آنها درباره

 موقعيتهاي برابر در شكيبايي به كه است شهروندي رفتار بُعد چهارمين پذيري تحمل يا جوانمردي

 .كندمي اشاره مندي،گاليه و نارضايتي اعتراض، بدون مساعد، و مطلوب

 افراد رفتار نحوه كننده بيان بعد اين. است تكريم و احترام سازمان شهروندي رفتار بعد آخرين و

 با تكريم و احترام با سازمان در كه افرادي. است سازمان مخاطبان و سرپرستان همكاران، با

 . هستند مترقي شهروندي رفتار داراي كنندمي رفتار ديگران

 فكر ما كه افرادي مثال  نكنند، پيدا ظهور همزمان است ممكن شهروندي رفتار بعد پنج هر البته

 يا و نباشند فداكار و دوست نوع هميشه است ممكن هستند شناسي وظيفه بعد داراي كنيممي

 دادن قرار فشار تحت براي تاكتيكي شناسي وظيفه و دوستي مانندنوع ابعاد، اين از برخي اينكه

 ريگيتصميم روند بر اعمال اين انجام با تا كنند مي سعي كاركنان يعني.  باشد سازمان مديران

 سازمان كاركنان حالت اين در. گذارند تاثير ، آنها به پاداش اعطاي يا و ارتقا براي سازمان مديران

 .شوندمي تبديل سازمان براي "خوب پيشه هنر" به بودن "خوب سرباز"از

  شهروندي رفتار تشويق سياستهاي-ج

 تشويق و ترغيب به نياز ،زندمي سر افراد از كه ديگري رفتار هر مانند شهروندي، رفتار تقويت

. است سازماني اقدامات و سياستها باشد تأثيرگذار زمينه اين در تواندمي كه مواردي از يكي. دارد

 رفتارهاي شدن شكوفاتر جهت در مناسب، راهبردهاي و سياستها وضع با بايد سازماني مديران

 كه برد نام را اقدامات اين از ردمو چند توانمي راستا همين در. كنند تالش سازمان در شهروندي

 .اند مناسب شهروندي رفتار ترغيب و ارتقا براي

 واستخدام گزينش. /ج1

 شان¬شخصي زندگي حوزه در را خوبي شهروندي عالئم كه افرادي معتقدند محققان از برخي

 ساسا اين بر. باشند خوبي سازماني شهروندان تا دارند تمايل ميزان همان به دهندمي بروز
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 رفتار با افرادي كه كنند طراحي طوري را خود نيروي استخدام و جذب فرايندهاي بايد سازمانها

 . شوند سازمان جذب مترقي شهروندي

 خوب شهروندان شناسايي براي است ممكن كه كاركنان گزينش و انتخاب ابزارهاي ميان از

 بايد هامصاحبه انجام در. هستند زارهااب بقيه از بهتر هامصاحبه گيرند، قرار استفاده مورد سازماني

 بروز براي كه كاركناني انتخاب احتمال تا كرد تأكيد گروهي و همكارانه رفتارهاي روي بر بيشتر

 .شود بيشتر مستعدترند، شهروندي رفتار

 كه باشند داشته توجه مهم نكته اين به بايد سازمانها افراد، استخدام و گزينش فرايندهاي در البته

 كه ويژگيهايي اساس اين بر. شوند شغل سنتي عملكردهاي جايگزين نبايد شهروندي ارهايرفت

 ناديده بودن، خوب شهروند يک خاطر به نبايد است الزم شغل يک انجام براي سنتي طور به

 . شود گرفته

 توسعه و آموزش /ج.2 

 رفتارهاي با افرادي و خوب شهروندان شناسايي به قادر تنهايي به است ممكن سازمانها از برخي

 آنها اما. كنند استخدام و جذب را افراد اين نياز، مورد مقدار به نتوانند و نباشند بالقوه شهروندي

 شهروندي رفتارهاي ايجاد به سازمان، فعلي كاركنان براي آموزشي طرحهاي اجراي با توانندمي

 .بپردازند سازنده و مفيد

 البته. شودمي كاركنان ميان در فردي بين كمكهاي تسهيل بموج آموزشي هايبرنامه از استفاده

 استفاده نيز شغلي چرخش و مياني آموزش هايبرنامه از توانمي كاركنان، مهارتهاي توسعه براي

 .كرد

 ايجاد با مستقيما  كه است توسعه هايبرنامه آموزشي، هايبرنامه اجراي روشهاي از ديگر يكي

 پايه بر سرپرستان آموزش كه دهدمي نشان هابررسي و مطالعات. اردد ارتباط شهروندي رفتار

 ديگر عبارت به. است مرتبط زيردستان ميان در شهروندي رفتار افزايش با سازماني عدالت اصول

 ساير به باشند،نسبت كرده طي را عدالت آموزشي هايدوره سرپرستانشان كه كاركناني

 . دهندمي نشان خود از شهروندي هايبروزرفتار به تمايل كاركنان،بيشتر

 خدمات جبران و عملكرد ارزيابي /ج.3
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 زيادي حد تا كاركنان به پاداش ارائه براي منطقي و منظم هاييسيستم ايجاد با توانندمي سازمانها

 در افراد كه است مطلب اين دهنده نشان گذشته تحقيقات. كنند تسهيل را شهروندي رفتار ايجاد

 به توجه خاطر همين به. كنندمي مشاركت بيشتر دارد وجود پاداش دريافت احتمال هك كارهايي

 بسيار خوب شهروندان دهي شكل در سازمان توسط اقتضايي و مؤثر پاداش هايسيستم

 ساالنه پاداشهاي شهروندي، رفتار تشويق براي سازمانها اكثر اساس اين بر. بود خواهد تأثيرگذار

 كه افرادي نه باشند داشته تمايل فرانقش، رفتارهاي انجام به حدي تا كه دهندمي كاركناني به را

 .هستند فردي مثبت ويژگيهاي داراي فقط

 به سازمان طرف از پاداش ارائه امروزه شهروندي، رفتار مباحث در موضوع اين اهميت باوجود

 و داشته كاهش ايالقوهب طور به هستند شهروندي رفتارهاي انجام درگير مستقيما  كه كاركناني

 را امر اين دليل محققان از برخي. است رسمي وظايف و كارها طرف به پاداشها بيشتر گيريجهت

 گرفتن براي كاركنان، توسط فرانقش رفتارهاي انجام به حد از بيش توجه كه كنندمي بيان اينگونه

 به سازمان كاركنان و ودشمي سازماني رسمي وظايف انجام از كوتاهي و غفلت موجب پاداش،

 از هدف كه حالي در پردازند؛مي خود نقش از فراتر كارهايي به خود به مربوط وظايف انجام جاي

 .است سازماني رسمي وظايف كنار در همكارانه رفتارهاي ترويج شهروندي، رفتار تشويق

 گيريجهت بايد شهروندي رفتار ترغيب و تشويق براي كه بدانند بايد سازمانها صورت هر در

 اين با آنها زيرا فردي، سطح نه دهند قرار سازماني و گروهي سطح در را خود پاداش هايسيستم

 گردد،برمي سازمان كل به آن منافع كه گروهي كارهاي براي كه دهندمي نشان كاركنان به كار

 .دهندمي نيز پاداش آن به و قائلند بسياري ارزش

 غيررسمي هايسيستم. /ج4

 است، مؤثر شهروندي رفتار تقويت جهت در كه سازمان رسمي عملكردهاي و اقدامات بر عالوه

 بيشتر تقويت و توسعه به آنها ايجاد با توانندمي سازمانها كه دارند وجود نيز رسمي غير فرايندهاي

 .بپردازند شهروندي رفتار

 تأثير غالبا   گروهي نجارهايه و اجتماعي فشارهاي كه معتقدند اجتماعي روانشناسان از برخي

 توسعه علت همين به. گذارندمي سازمانها در فردي رفتار بر رسمي هايرويه به نسبت بيشتري

 رفتار تقويت براي محوري و اساسي ركن يک مشاركتي، فرهنگ مانند غيررسمي هايمكانيسم

 . است كار محيط در شهروندي
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 صورت پذيري جامعه فرايند طريق از مشاركتي گفرهن ترويج و ظهور كه نماند ناگفته البته

 سازمان اعضاي ساير نظر از كه را مواردي سازمان تازه اعضاي آن طي كه فرآيندي گيرد،مي

. كنندمي   طي خصوص دراين را الزم آموزشي هايدوره و گيرندمي ياد است قبول مورد و پسنديده

 باشد مؤثر  تواندمي نيز شهروندي رفتار تقويت براي سازمان در پذيريجامعه امر به توجه پس

 شهروندي منشورحقوق

 شود حفظ خدا برابر اودر مسدوليت با توام وآزادي انسان واالي وارزش كرامت-1

 سالم محيط فساد مظاهر كليه با ومبارزه وتقوا ايمان براساس اخالقي فضايل رشد براي-2

 شود فراهم ومساعد

 در تحصيالت باشدوهمچنين رايگان سطوح تمام در همه براي دنيب وتربيت وپرورش آموزش-3

 گردد تسهيل عالي آموزش سطوح

 شود تامين قانون وچارچوب حدود در اجتماعي -سياسي آزاديهاي-4

 داشته مشاركت خويش وفرهنگي اجتماعي-اقتصادي– سياسي سرنوشت تعيين در مردم عامه-5

 باشند

 ايجادگردد ومعنوي مادي هاي زمينه تمام در همه براي النهعاد وامكانات رفع ناروا تبعيضات-4

– مسكن هاي زمينه در آن  جاي وبه شده برداشته ازميان ومحروميت فقر نوع هر هاي زمينه-7

 آيد بعمل الزم اقدامات نسبي ورفاه  بيمه وبرقراري بهداشت– سالم تغذيه-اشتغال

 وبرقراري  مردم عموم براي الزم اييقض امنيت تامين جمله از جانبه وهمه اساسي حقوق-8

 جامعه آحاد براي وعدالت مساوات

 فرهنگي– سياسي استقالل به آزادي استفاده بنام ندارد حق منصبي وصاحب گروه ويا فرد هيچ-1

 اختالل. نمايد راوارد اي  خدشه كمترين ملي وحاكميت ارضي وتماميت نظامي– اقتصادي–

 باشند پاسخگو قانون ربراب در بايد عمومي نظم كنندگان

 آزاديهاي كشور ارضي وتماميت استقالل حفظ نام به ندارد حق منصبي صاحب ويا مقام هيچ-12

 نمايد سلب ومقررات قوانين وضع با چند هر را مشروع
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  آن ازقداست وپاسداري خانواده تشكيل كردن آسان به مربوط ريزي وبرنامه ومقررات قوانين-11

 شود استوار اسالمي اخالق و حقوق پايه بر خانوادگي طورواب وتهيه بيني پيش

 شخصيه احوال زمينه در واقدام ديني مراسم آزاد انجام ازجمله  ديني اقليتهاي حقوق حفظ– 12

 دادگاهها در آنها دعاوي به واحترام  حفظ وهمچنين خود آيين طبق ديني وتعليمات

 

 وزبان ونژاد ورنگ بوده برخوردار قانون برابر رد مساوي حقوق از وقبيله قوم هر از ايران مردم-13

 با وفرهنگي اجتماعي-اقتصادي-سياسي-انساني حقوق همه واز نبوده امتياز مسبب اينها ومانند

 برخوردارند اسالمي موازين رعايت

 كه مواردي در مگر است مصون ازتعرض اشخاص وشغل مسكن-حقوق-مال-جان-حيثيت-14

 تجويزميكند قانون

 تعرض مورد اي عقيده داشتن صرف به نميتوان را كس وهيچ است ممنوع عقايد تفتيش-15

 قرارداد ومواخذه

 عمومي وتشويش ملي كيان و اسالمي درمباني مخل كه مطالبي بيان در ومطبوعات نشريات-14

  آزادند نباشد

 كه اين بر مشروط ديني واقليتهاي وصنفي وسياسي اسالمي هاي انجمن-جمعيتها -احزاب-17

 ارزشهاي به احترام حفظ با را آزادي– استقالل واصول داده قرار پذرش مورد را  اساسي قانون

 چارچوب ودر داده انجام آزادانه را خود صنفي فعاليتهاي ميتوانند نكند نقض ملي وامنيت اسالمي

 نمايند گيري عضو قانون

 از تجاوز وعدم وزمج اخذ شرط وبه سالح حمل بدون پيمائيها وراه اجتماعات تشكيل-18

 است آزاد اسالمي ارزشهاي

 ومصالح اسالمي شعائر حفظ چارچوب در دارد تمايل بدان كه را شغلي دارد حق هركس-11

  برگزيند ديگران حقوق به تعرض وعدم عمومي
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 پيشينه -4

 ايران در شهروندي حقوق تاريخ الف:

 به كه كوروش، سوى از شده صادر منشور. اند دانسته جهان در شهروندى حقوق گذار پايه را باستان ايران

 داده قرار تأكيد مورد را شهروندى و بشر حقوق اوليه مبادى و مبانى از بسيارى گرديده، معروف بشر حقوق منشور

 نسل منع كار، مناسب شرايط و كارگران حقوق رعايت ، گرفتن اسارت به و دارى برده منع مثل فرمانهايي.است

 اما. است مشاهده قابل جمشيد تخت از آمده دست به اسناد در... و قانون برابر در افراد تساوى ،(بلبا به حمله در)كشى

 بر حاكم پادشاهى و شاهنشاهى نظام. كرد پيدا شهروندى حقوق براى جايى توان نمى چندان ايران معاصر تاريخ در

 نقض همين به توجه نيز ايران اسالمى نقالبا اهداف از يكى. است نداشته مردم حقوق و آرا به توجهى چندان ايران

 حقوق هاى ريشه توان نمى چندان نيز فارسى ادبيات در. است بوده شاهنشاهي منحط نظام توسط ايران در مردم حقوق

 چندانى اجراهاى ضمانت چون و. يافت "... يكديگرند اعضاى آدم بنى" نظير نامدون و پراكنده ادبياتى در جز را انسان

 حقوق به مربوط اسناد مشهورترين از يكى. است مانده باقي حكمت و اخالقى اندرزهاى صورت به است، نداشته

 به آن در كه است شده اعالم اميركبير توسط و شاه ناصرالدين زمان در كه است فرمانى معاصر، دوران در شهروندى

 :است ذيل بشرح سند ناي متن.است شده تأكيد آنها نمايندگان و حاكمان توسط مردم حقوق رعايت

 خدا بندگان مكرر واليات، حكام افتاد، همايونى سمع مقرون كه شكاياتى قرار از وقت اين در

 پنهان اموالشان كه جايى ابراز محض خواه و شوند مى متهم كه تقصيرى اقرار جهت به راخواه

 اقدس رأى فخال و شرع احكام و مروت منافى حركتى چنين. ند ا گذارده مى شكنجه به بوده

 آن از پس. نگذارند شكنجه به را متهمان وجه هيچ به كه فرماييم مى قدغن لهذا. است شهريارى

 عرفى و شرعى سزاى همان گرفتار تقصيرشان اندازه به گرديد، محقق و ثابت متهمين تقصير كه

 كه اشندب مراقب و نرسانند آسيب شكنجه به را كسى وجه هيچ به مزبور واليات حكام. گردند مى

 لمقرر ا حسب بايد مي. شد خواهد سياست و مؤاخذه مورد گردد عملى چنين مرتكب احدى اگر

 لثانى ا     ربيع شهر 25. ) ننمايند شمول قضا حكم مدلول از تجاوز و تخلف داشته معمول

41"(1244  

 از را حكام و هشد دانسته ممنوع متهمان عليه ديگري رذيالنه اقدام هرگونه و شكنجه فرمان، اين در

 كه چرا. نماندند پايدار چندان اجرا مسير در آن امثال و قانون اين اما .است داشته حذر بر رعايا حقوق به تعدى

 خاندان حكومت هاى سال در قوانين اين رعايت عدم. يافتند مى برترى قواعد و ضوابط بر روابط و ها وابستگى معموالً

 و مخوف هاى گاه شكنجه وجود. گرفت قرار انكار مورد و نفى مردم حقوق شئون امتم در و يافت بسط ايران در پهلوى

 انقالب از پيش مبارزان خاطرات. است دوران اين در شهروندى حقوق نقض مصاديق بارزترين از دادگر بى هاى دادگاه
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 سياسي حقوقي، ادبيات در شهروندي حقوق و شهروندي فرهنگ شهروند، جمله از هاييمقوله هرچند مدعاست اين گواه

 پيروزى با. هستند شدهشناخته كامال مفهومي نظر از ولي آيندمي شمار به جديد هاييواژه ايران شناسيجامعه و

 روند و عادالنه هاى دادگاه تشكيل شكنجه، منع شرع، قوانين اجراى بر تأكيد اسالمى، انقالب

 بوده ايران در جزايى و قضايى نهادهاى سيستأ و اصالح در اوليه اقدامات از ها دادرسى منصفانه

 در امام ايماده هشت فرمان در حتي و عادي قوانين ساير و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در كه  .است

 براي «شهروندي حقوق» واژه و اصطالح .است شده تصريح معنا اين  عمومي حقوق و مردم حقوق 09سال

 در قضاييهقوه وقت رئيس بخشنامه صدور با ايران در سالميا انقالب پيروزي از پسبار اولين

 مقدمه در .شد ايران حقوقي نظام وارد شهروندان حقوق رعايت مورد در 1383سال فروردين 22

 :شد اشاره شهروندي حقوق به اينگونه كشور اطالعاتي و انتظامي قضايي، مراجع به خطاب بندي،14 بخشنامه اين

 حقوق و مشروع هايآزادي به احترام و انساني واالي ارزش و كرامت حفظ كه آنجا از»

 مسئوالن عادالنه و صحيح اقدامات گرو در اسالمي هايارزش و اصول رعايت و شهروندي

 و بازجويان و ضابطين شريف، قضات كليه توجه باشد،مي كشور اطالعاتي و انتظامي قضايي،

 [بخشنامه ذيل بند14 منظور] ذيل نكات به را ركشو سراسر هايبازداشتگاه و هازندان ناظران

 «.نمايدمي جلب

 در بخشنامه ديگر مهم امتياز .است قضايي بعد در شهروندان حقوق از برخي رعايت به ناظر مذكور بخشنامه مفاد

 شده تأكيد حكم صدور تا تعقيب از قضايي مختلف هايمرحله در شهروندان حقوق جزئيات رعايت به كه است اين

 و وكيل از استفاده فرصت ضرورت، بدون اضافي هايبازداشت يا خشونت هرگونه اعمال ستا

 و اتهام مظان در اشخاص مورد در اسالمي موازين و اخالق رعايت متهمان، براي كارشناس

 نظير افراد ايذاي از اجتناب دستگيرشدگان، خانواده گرفتن قرار جريان در جرائم، مرتكبان

 از منع بازجويي، و دستگيري جريان در آنان به استخفاف و تحقير اعضا، ساير و چشم بستن

 به ارتباطي كه اشيايي و مدارک و اسناد به نسبت تعرض عدم نامعلوم، اماكن به متهمان بردن

 هايعكس و هانوشته و هانامهمضمون افشاي ممنوعيت ندارد، تعلق متهم به يا نداشته جرم

 از احتراز اقرار، اخذ منظور به متهم شكنجه هرگونه از پرهيز و گيخانواد هايفيلم و فاميلي

 و دخل از اجتناب و افراد گذشته گناهان از سؤال و خانوادگي و شخصي اسرار در كنجكاوي

 كه بود بخشنامه اين از پس .برد نام را «متهمان توفيقي و ضبطي اشياي و اموال در ناروا تصرف

 احترام» قانون عنوان به عينا را مذكور بخشنامه ،15/1/1383تاريخ در اسالمي، شوراي مجلس

  .كرد تصويب «شهروندي حقوق حفظ و مشروع هايآزادي به
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 قانون اسالمي اقالب پيروزي از ايرانپس در شهروندي حقوق به مربوط قانون نخستين بنابراين

 اهميت به توجه با .دادقرار حمايت مورد را شهروندي حقوق قضايي، گستره در صرفا كه بود مذكور

 يعني نزديكي فاصله با قانونگذار بود، شهروندي حقوق از بخشي به مربوط مستقيما كه مواردي به نسبت قانون، اين

 درباره مقرراتي وضع به اقدام شهروندي، حقوق حفظ و مشروع هايآزادي به احترام قانون تصويب از پس ماه5

 .كرد ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم هبرنام قانون تصويب با شهروندي حقوق

 عالوه شهروندي حقوق شمول دامنه كه بود اين توسعه چهارم برنامه قانون در اهميت حائز نكته

 و يافت تعميم نيز اقتصادي و فرهنگي سياسي، اجتماعي، هايگستره ساير به قضايي گستره بر

 .گرفت قرار توجه و حمايت مورد

 استقرار انساني، حقوق ارتقاي منظور به است كرده موظف را دولت ، 199ماده در توسعه چهارم برنامه قانون

 نسلي تربيت و جامعه در اجتماعي و فردي امنيت احساس و تعالي و رشد هايزمينه

 روحيه اب انضباط، با كاري، وجدان از برخوردار رضايتمند، مؤمن، ايثارگر، پذير،فعال،مسئوليت

 به مفتخر و ايران شكوفايي و اسالمي نظام و انقالب به متعهد اجتماعي، سازگاري و تعاون

 مراجع تصويب به و تنظيم ذيل محورهاي بر مشتمل را «شهروندي حقوق منشور» بودن، ايراني

 :رساند ربطذي

 هرونديش آيين و قانون به احترام و نظم فرهنگ رشد و مداري قانون عمومي پرورش (الف

 كردن انتخاب و شدنانتخاب حق در آزادي تعيين و مردم آراي از صيانت و آزادي تأمين (ب

 و هافعاليت امنيت تضمين و حمايت و قانون فرايندهاي سمت به اجتماعي و سياسي هايفعاليت هدايت (ج

 قانوني اجتماعات

  زنان و كودكان حقوق از صيانت ينهزم در اجتماعي هايتشكل رشد براي الزم امنيت و آزادي تأمين (د

 ملي فرهنگ در مختلف اقوام و اجتماعي هايگروه به نسبت آميزاحترام و آفرينيوحدت مفاهيم ترويج (هـ

 افراد خصوصي حريم از صيانت و حفظ (و

  جامعه و مردم در اجتماعي امنيت احساس ارتقاي (ز
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 قانون 122ماده موجب به را دولت اينكه از قانونگذار اصلي و اساسي منظور رسدمي نظر به

 كرده آن ذيل محورهاي بر تاكيد با شهروندي حقوق منشور تهيه به موظف توسعه چهارم برنامه

 مربوط قوانين تصويب براي ايمقدمه و شهروندي فرهنگ كردننهادينه و توسعه ايجاد، است،

 .است شهروندي حقوق به

 اروپا در شهروندي حقوق تاريخ-ب

  كالسيک دوره -/ب1

 به باستان، حقوق. است نبوده جامع و مدون مكتوب، صورت به ميالدي، هجدهم قرن تا شهروندي و بشر حقوق اصول

 رم و يونان در. است يونان سرزمين مردمان حقوق پرداز نظريه و بنيانگذار ارسطو رو همين از. است بوده فلسفي شدت

 كه اند بوده سرزمين آن آزاد افراد شهروندان. است گرفته مي قرار بردگان و بيگانگان مقابل در شهروندان باستان،

 . اند بوده برخوردار كامل ازحقوق

 در اسارت طبيعي نتيجه را آن و كند مي اشاره رفتارها و اعمال طبيعي نتيجه و طبيعت به داري برده توجيه براي ارسطو

 والدين از نيز بردگي رسد، مي وارث به نسب واسطه به توصي بدون ارث كه همانگونه گويد مي وي. گويد مي جنگ

 و كيفر تناسب است، شده مي اجرا ارسطو افكار از يونان بر حاكم انديشه در كه ديگري امر. يافت خواهد انتقال فرزند به

 . دانستند مي طبيعت از ملهم نيز را "متقارن كيفر" آنها. است مجازات

 شدت به آنها افكار. بود بيگانه قانون برابر در آزادي مفهوم با( آتنيها بگوئيم است بهتر يا) يونانيها افكار ديگر سوي از اما

 . نداشت معنايي آن در برابري و بود طبقاتي و زده اشرافي

  وسطي قرون: ب/2

 نگيزاسيونا هاي دادگاه. داد رخ ها حقكشي بدترين فئودالها، و ظالم حكام با مسيحي روحانيون همراهي دوران، اين در

 . ميكردند لگدمال را انساني كرامت غيرانساني، هاي حقكشي انواع و شكنجه اتهامي، قضائي نظام و

 تفسير به تمسک با توانست نمي كسي و بود شده فراموش او بيگناهي نيز و انساني كرامت اصل قضايي، نظام اين در

 . كند اثبات گناه از را خود تبري مجرمانه، اعمال از مضيق

 به و شد مي ديده وفور به انگيزاسيون اتهامي قضايي نظام در ترذيلي هاي شكنجه و انساني غير مجازاتهاي همچنين

 . بود شده تلقي معمول امر يک عنوان

  رنسانس دوره: /ب3
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 رعايت عدم. كرد جستجو وسطي قرون از پس اروپا تحوالت در بايد را شهروندي حقوق مفهوم تحول در عطف نقطه

 اعالميه. بيافتند آن اعالم و نگارش فكر به     اروپائيان تا شد باعث ، دوران آن در انساني اوليه اصول و بشر حقوق

 .است گرفته قرار توجه موضوع اين آن در كه است اسنادي اولين از 1830 سال در فرانسه "شهروندي و بشر حقوق"

 با دوره اين در. كردند وضع ها سرزمين آن شهروندان حقوق حفظ براي را قوانيني نيز ديگر كشورهاي آن از پس

 حقوق تدوين زمينه بودند، متناسب حقوقي خواهان كه جامعه متوسط طبقات حدود گسترش و جوامع در تغييرات

 سرعت را تدوين روند اين آمريكا استقالل نيز و شدن صنعتي فرانسه، انقالب. شد فراهم جامعه اكثريت منافع متضمن

 . است دوره اين آثار از تولد، بدو از انسانها همه آزادي و انسان ذاتي حقوق پذيرش. داد بسط نيز ديگر جوامع هب و بخشيد

 نيز و خاص گروههاي و اقليتها از حمايت با دوره، اين. است بشر حقوق شدن جهاني روند حمايتها، اين دوم نسل

 درباره المللي بين اسناد برخي تدوين به كم كم و شد شروع بشر حقوق ناقض كشورهاي در كاپيتوالسيوني حمايتهاي

 جامعيت بر تاكيد حمايتها اين سوم نسل در اما. انجاميد ملي و ديني هاي اقليت برخي و( كارگران همچون) اقشار برخي

 ملل و دش  امضا معاهداتي و اسناد ها، اعالميه  آن  در كه است شهروندي و بشر حقوق از حمايت در المللي بين اسناد

 . كردند  تصويب را آن دول و

 به مربوط كه نخست ديدگاه: دارد وجود شهروندي و بشر حقوق مفاهيم درباره اساسي ديدگاه سه كلي طور به

 الگوي منظر، اين از. شود غالب كشورها كل بر كشور يک عمومي نگاه كه است نظر اين بر است، منسوب هانتينگتون

 . گردد حاكم كشورها همه بر بايد بشر حقوق آمريكايي

 از توان نمي و است جهانشمول شهروندي حقوق  اصول كه اند عقيده اين بر آنها. دارند ها مدرنيست را ديگر ديدگاه

 اي منطقه مسائل بر تاكيد با پستمدرنها نيز ديدگاه اين مقابل در. گفت سخن جامعه يا كشور يک به مربوط بشر حقوق

 .پيچند مي خود خاص نسخه اي وهرجامعه هركس براي تماع،اج هر فرهنگي ويژگيهاي و

 

 

  شهروندى حقوق مبانى-5

 

  غرب در شهروندي حقوق مباني: الف

 آزادي فلسفي مفهوم منظر، اين از. است شده تعريف ليبراليسم مكتب اساس بر غرب، در اساسي و مشروع هايآزادي

 دوران اختناقاز ناشي فشارهاي دوران گذراندن از پس اروپائيان مبنا، اين بر. شودمي توجيه اراده حاكميت اصل با
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 هاحكومت گزند از كه نهادند را حقوقي بنيان طبيعي، حقوق بر تأكيد با ظالم، هايحكومت و فاسد كليساهاي حاكميت

 رغمعلي اما. شوندمي متمتع حقوق اين از دارند، كه فضائلي و هالياقت اساس بر هاانسان اساس اين بر. بماند امان در

 ضمانت داراي و اجرا قابل طريق اين از و شوندمي تعريف قانون در حقوق اين سلب، غيرقابل و طبيعي مبناي اين

 . بود خواهند

 توافق به نياز حكومت تشكيل مبنا، اين در. است قرارداد وجود فرض دارد، وجود حقوق يدرباره كه ديگري ديدگاه

 دولت اختيار حدود. ندهد رخ واقع عالم در و شود تصور فرضپيش صورت به قرارداد اين اگرچه دارد؛ جامعه بالغ اعضاي

 ايجاد نيز مطلق حكومت توانندنمي ندارند، مطلق حقوق مردم كه رو آن از. شودمي تنظيم توافق اين اساس بر مردم و

 ضمن. دهدمي دست از را خود مشروعيت كند، نقص را مردم حقوق و كند تخطي توافق اين از دولتي اگر بنابراين. كند

 تحقق هادولت پذيرش با بشر به حقوق مربوط اسناد آن، مطابق كه. دارد وجود  المللبين حقوق در انديشه اين اينكه

 هاى آزادى. است منتفي انديشه اين در هادولت ياراده و ملي حقوق فراي حقوق آور ميشودوجودالزام و كرده پيدا

 اصل با آزادى فلسفى مفهوم منظر، اين از. است شده تعريف ليبراليسم مكتب اساس بر غرب، در اساسى و مشروع

 فاسد كليساهاى حاكميت از ناشى فشارهاى دوران گذراندن از پس اروپاييان مبنا، اين بر. شود مى توجيه اراده حاكميت

 اين بر. بمانند امان در ها حكومت گزند از كه نانهادندب را حقوقى بنيان طبيعى، حقوق بر تأكيد با ظالم، هاى حكومت و

 و طبيعى مبناى اين رغم به اما. شوند مى متمتع حقوق اين از دارند، كه فضايلى و ها لياقت اساس بر ها انسان اساس

 اهديدگ.بود خواهند ضمانت داراى و اجرا قابل طريق اين از و شوند مى تعريف قانون در حقوق اين سلب، غيرقابل

 بالغ اعضاى توافق به نياز حكومت تشكيل مبنا، اين در. است قرارداد وجود فرض دارد، وجود حقوق درباره كه ديگرى

 بر مردم و دولت اختيار حدود. ندهد رخ واقع عالم در و شود تصور فرض پيش صورت به قرارداد اين اگرچه دارد؛ جامعه

كند  ايجاد نيز مطلق حكومت توانند نمى ندارند، مطلق حقوق دممر كه رو آن از. شود مى تنظيم توافق اين اساس

 اعالميه. دهد مى دست از را خود مشروعيت كند، نقض را مردم حقوق و نموده تخطى توافق اين از دولتى اگر بنابراين

 رنق تحوالت در ايبرجسته جايگاه كه فرانسه كشور م 1801 اساسي قانون و م 1830 سال شهروندي و بشر حقوق

 به «پادشاه» از گيري تصميم قدرت انتقال و ملي حاكميت ريزي پي در اند،داده اختصاص خود به هيجدهم

 نگاه پرتو در حقيقت در آورند مي حساب به شهروندي حقوق شدن مطرح روند در را ومهمي عطف نقطه «شهروندان»

 اجتماعي حقوق از وظايف و تعهدات كنار در و دهكر پيدا ارتقاء «شهروندي» مقام به «رعايا» حاكميت، مفهوم به جديد

 جامعه» عبور در انكاري غيرقابل نقش ميالدي هيجدهم قرن رو اين از. شدند مندبهره حمايت قابل

 از. آوردمي بيرون سر «فرانسه سوم جمهوري» آن درون از كه كندمي ايفا «قانونگرا جامعه» به «اقتدارگرا

 اعضاي. پذيرفت را بشر حقوق اعالميه م 1043 دسامبر 19 تاريخ در متحد ملل انسازم عمومي مجمع ديگر، سوي

 را بنيادين هايآزادي و بشر حقوق از حفاظت كنوانسيون 1152 نوامبر چهارم اروپا، شوراي

 علم قد عمومي قواي برابر در شهروندان مطالبات عنوان به هم «عمومي آزادي» مفهوم رفته رفته .كردند تصويب

 از. شدند زاده تريفرعي و كوچكتر عناصر «آزادي» مفهوم دل از. آميخت هم در «بشري حقوق» مجموعه با و هكرد
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 آزادي خود گرچه. باشدمي...  و آموزش آزادي ديني، آزادي تجمعات، آزادي مطبوعات، آزادي سياسي، آزادي آنها جمله

 را خود جاي  بتدريج اروپا در «ي شهروند حقوق» ليكن كرد، تجربه را مختلفي اندازهاي دست تاريخي مقاطع اين در

 عنوان به را «شهروندي( »چپ جناح) اروپائي متفكران م 1039 دهه اواخر از. . گرديد حقوقي ادبيات وارد و كرده پيدا

 درمورد ماركسيستي و چپ تفكرات پيروان كلي نگرش گذشته در كه حالي در. پذيرفتند راديكال بالقوه ايده يک

 خود از بخشي بلكه داريسرمايه هايعدالتيبي براي حل راه نه را شهروندي هاآن. بود همراه ظن باسوء «شهروندي»

. است شده آغشته داريسرمايه منطق يک به «شهروندي حقوق» آنها نظر در واقع در. آورندمي حساب به مشكل

 باعث داد، نسبت اقتصاد به را هاعدالتيبي همه تواننمي ، ناهمگون جوامع در كه مطلب اين فهم و كمونيزم باشكست

 كنند نظر تجديد «شهروندي حقوق» آن تبع به و «شهروندي» مفهوم انكار در هاسوسياليست از بسياري تا شد

 گيردمي قرار( Political science) سياسي علوم يمجموعه زير آمريكايي و اروپايي كشورهاي در شهروندي حقوق

 به رو اين از و گيردمي بر د را آن متفاوت ابعاد و است اموركشور ياداره در شهروندان مشاركت حقوق به ظرنا بيشتر و

 . شودمي نزديک( اخص معناي به) عمومي حقوق و سياسي حقوق

 كه دارند مشابهت چندان مفهوم دو اين البته و كندنمي جدا چندان بشر حقوق از را شهروندي حقوق معاني اين اما

 :كرد ذكر توانمي را محور چند دو، اين تفكيک براي. كندمي مشكل را تمايز شان،اشتراكات

 از وندجهان عنوان به انساني يجامعه در عضويتش با كه است موجودي بشر، حقوق يدارنده: آن يدارنده يا گيرنده. 1 

 . است( شد ذكر كه تعريفي هب) شهروند شهروندي، حقوق يدارنده كه حالي در بود؛ خواهد منتفع آن

 . دهدمي فرمان و توصيه و دهدمي قرار خود مخاطب را انساني اجتماع و نهاد انسان، هر بشر، حقوق: آن مخاطب. 2

 . كندمي خطاب كشور-دولت يک يمحدوده در را خاصي افراد با اجتماع شهروندي، حقوق كه حالي در

 حقوق اما. انداساسي هايابهام داراي و كلي رو اين از و هستند بعدالطبيعه ما عموماً بشر حقوق مفاهيم: آن موضوع. 3

 ايجاد حقوقي مباني همان اساس بر و نيستند ابهام داراي اندمواجه اجرا و مردم با مستقيماً كه رو آن از شهروندي،

 . شوندمي

 :اند نموده بندي دسته كلي اصل سه در را بشر حقوق اعالميه و مواد و اصول نظران صاحب از بعضي

 .انديشه و بيان عقيده، فكر، آزادي ـ

 .تكاليف و حقوق در ها انسان همه مساودت ـ

 .اجتماعي زندگي ساختن در ها انسان همه مشاركت ـ

  اسالم در شهروندي حقوق مباني: ب
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. است شده هبرشمرد تكاليفي و حقوق اسالمي جامعه از عنصري عنوان به شهروند براي اسالم مبين دين در

 مجموعه كه اجتماعي قوانين و الهي قوانين فطري، قوانين بر مستقر است مفهومي شهروندي

 قوانين گاه و «قانون» شده نوشته صورت به گاه قوانين اين. دهدمي سامان را شهروندي و شهري روابط

 به متعلق است نفعي و امتياز موضوعه حقوق اصطالح در حق اما. باشندمي «عرف» اكثريت وثوق مورد نشده نوشته

 منع حق موضوع در تصرف توان او به و كندمي حمايت آن از عدالت اجراي مقام در كشور هر حقوق كه شخص

 كه «حقوق» برابر در رود؛مي كار به شخصي يا فردي معناي به معمول طور به «حق» واژه. هددمي را تجاوز از ديگران

 ( 382 و 389ص ،1388 ،كاتوزيان. )است احكام معناي به

 را آن يا انجام را عملي بتواند تا شناخته رسميت به فرد براي قانون كه است اختياري حق بنابراين

 .تصرف حق مالكيت، حق: شودمي گفته كه چنان نمايد؛ ترک

 (2ص ،2ج ،1342 امامي،. )دارد سابقه اسالمي حقوق در معنا اين در حق واژه كاربرد

 :است موضوع سه اين از يكي باشد، گرفته قرار توجه مورد حقوقي مكتب كدام كه آن براساس حقوقي قواعد هدف

 از كه دانندمي مقرراتي را حقوق قواعد و برشمرده هامصلحت ترين مهم را جامعه در نظم حفظ دانان حقوق از بعضي ـ1

 .تاس اجتماع در نظم و صلح استقرار آن هدف و شده تضمين دولت صالح قواي طرف

 عدالت تأمين را حقوق هدف هستند، قائل حكومت اراده از برتر و ذهني مبناي حقوق براي كه مكاتب برخي پيروان ـ2

 .است دانشمندان نظريات و افكار حقوق، منبع ترين مهم آنها نظر به. دانندمي

 كاتوزيان،. )هاست لتم فرهنگ و تمدن پيشرفت حقوق هدف است، عادت و عرف حقوق، اصلي منبع كه نظراتي در ـ3

 ( 410ـ418 ص ،1305

 

 در انسان مسئوليت پذيرش. است خاص بينيجهان و شناسانهانسان هايانديشه ،اسالم در حقوق مبناي. 

 فقه، اصطالح دراما . است مؤثر بسيار انسان حقوق حدود تعيين در عبوديت يرابطه و خداوند برابر

 . دارد وجود مملوک و مالک ينب خاصي نحوبه كه است مالكيت نوعي حق

 به نسبت انسان براي كه است قدرتي معنا دو هر در و آن با مترادف گاه و گيردمي قرار ملک مقابل در حق واژه گاهي

 (14 ص ،1ج ، هـ1493 بحرالعلوم، آل. )است ملكيت مرتبه ترينپايين اين و شده جعل خودش غير

. كرد تصويب شامل و برابر حقوق همگان براي تواننمي و نيست ساده ندانچ هاانسان مشترک قدر اثبات ازطرف ديگر

 در خاص معناي در فطرت. دارد هاانسان مشترک قدر بيان در را كاملي يمعنا ،اسالم در فطرت مفهوم
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 در طرتف. دهدمي روح به را اصالت انسان، براي روحاني و طبيعي بعد دو پذيرش با اسالم. گيردمي قرار طبيعت برابر

 . است شده ومتعاليارزشمند الهي روحي شدن دميده از كهدارد انسان ملكوتي و مجرد روح از حاكي معنا، اين

 جامع و دهدمي سوق حقيقت و كمال سمت به را آنها كه هاستانسان ميان در همگاني و يكسان حقيقتي فطرت

 اين بر. است فطري گرايشات و تادراكا داراي انسان فطرت، ينظريه براساس. است انساني حقيقت

 براي كه دارد ايعمده هايويژگي فطرت. كرد تصور خالي ظروفي صرفا  را هاانسان تواننمي اساس

 : رساندمي مطلوب به را ما شهروندي و بشر حقوق اثبات

 . هستند برخوردار آن از دولت، و دين از فارغ افراد، يهمه يعني .است همگاني: يكم

 وجودش اثبات براي رو اين از. برخوردارند آن از تولد بدو از هاانسان يهمه و. است اكتسابي غير و تيموهب: دوم

 . نيست خاصي مقدمات و شرايط احراز به نيازي

 طلب تكوين و تشريع هماهنگي كه چرا. است همگاني جوييكمال وخواهي  تعالي آزادي، حقسوم :داراي 

 ميسر امر اين و يابند دست است، تعالي و كمال همان كه جهان خلقت از مطلوب غايت به بتوانند هاانسان كه كندمي

 . كمال سوي به حركت و راه انتخاب در هاانسان آزادي و اختيار با جز شودنمي

 تكوين در عناصر اين سهم البته. طبيعت يا است فطرت يا اسالم در حقوق منشاء شد، گفته آنچه به توجه با

 را انسان كه هموست و است باالتر ارزش داراي فطرت ها،ريشه اين ميان تعارض در و نيست اندازه يک به بشر حقوق

 سياسي و اجتماعي روابط حفظ و زمين، در انسان حيات تداوم براي. شودمي رهنمون كمال يعني اشغايي هدف به

 كه گردد مي جهنمي به تبديل زندگي همديگر حقوق رعايت بدون. است ضروري آن رعايت و حقوق شناخت انسانها،

 به اسالم ديدگاه از شهروند محوري حقوق از اي مجموعه. سوزد مي هايش شعله الي البه در بشريت

 :از است عبارت مختصر صورت

 :حيات حق( 1

 انسان حيات به حقوق، تمام چون باشد، مي حيات حق است اهميت حائز و مطرح اسالم در كه شهروندي حقوق اولين

 است ارزشمند و محترم آنچنان انسان. ندارد آن به تعدي و تعرض حق كسي و محترم انسان جان. دارد علقت

 .است دانسته انسان بخاطر را هستي وجود فلسفه كه

 20/بقره سوره .«جَم يعَا  األَرض  ف ي ما لَكُمْ خَلَقَ  هُوَالذي»

 ...«.آفريده شما براي ار زمين روي هاي پديده و موجودات همه كه است كسي آن خدا»
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 مگر ؛نيست جايز او از حيات حق سلب و اوست، حقوق ترين مسلم از حيات حق كرامت، با مخلوق اين

 حق سلب. گردد صادر حكم عدالت اساس بر كه اي محكمه در هم آن بدهد تشخيص اسالم قانون كه مواردي در

 مرگ انساني جامعه در شخصي مرگ يعني. است يتبشر تمام قتل همانند( فساد قصاص،) جرم بدون فرد يک حيات

 .است جامعه به بخشيدن حيات و كردن زنده همانند فردي حيات و است؛ همه

 أَحْيا فَكأَنَما أَحْياها مَنْ وَ جَم يعَا  الناسَ قَتَلَ فَكَأَنَما األَرْض ف ي فَسَادَا  أَوْ نَفْس ب غَير  نَفْسَا  قَتَلَ مَنْ»

 .32/مائده سوره. «جَم يعَا  الناس

 بكشد، زمين در فسادي كيفر يا قتل، و قصاص به جز را كسي كس، هر كه نموديم مقرر اسرائيل فرزندان بر رو اين از»

 زندگي را مردم همه كه است چنان بدارد، زنده را كسي كس، هر و باشد، كشته را مردم ي همه گويي كه است چنان

 .«باشد داده

 حقوق مجموع كه. است استوار اساسي اصل پنج بر شريعت مقاصد ،اصولي علماي ديدگاه از 

 ناديده و. است گانه پنج موارد حفظ راستاي در بشر، حقوق اعالميه از صادره بشر حقوق و شهروندي

 :از عبارتند آنها و است حقوق اين از يكي به تعدي حقوق، نقض و انساني حقوق گرفتن

 دين حفظ( 1

 جان حفظ( 2

 عقل حفظ( 3

 مال حفظ(4

 وشرافت حرمت حفظ(5،

 

  

 

 : عقيده آزادي( 2

 در عقيده. است عقيده آزادي گيرد،موضوع قرار توجه مورد بيشتر كه اسالمي نظام در شهروندان حقوق از يكي شايد

 هعقيد پذيرش در اكراهي اسالم نظر واز. داد قرار اذيت و آزار مورد نبايد عقيده جرم به را كسي و است آزاد اسالم
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 و فكر هر و طبيعي امري دعوت و فراخوان اصوالً نيست، اسالم پذيرش به اجبار معني به اسالم سوي به دعوت نيست،

 .باشد مي دارا را حقي چنين انديشه

 فرد متوجه تهديدي هم پذيرش عدم و نيست پذيرش در اكراهي  هيچ كه آيد برمي اسالمي دعوت روش بيان از و

 .باشد نمي شونده دعوت

 .122/نحل «احسن هي بالتي جادلهم و الحسنة والموعظة بالحكمة ربِّکَ  سبيل الي ادع»

 شيوه به ايشان با و فراخوان، پروردگارت راه به زيبا و نيكو اندرزهاي و بجا و استوار سخنان با را مردمان( پيغمبر اي)»

 ...«.كن گفتگو بهتر و نيكوتر چه هر

 .است اسالم در آزادي بيانگر پذيرش عدم و پذيرش و انتخاب. نيست اجباري و هاكرا دين پذيرش و دين، كار در چون

 .250/بقره «الغي من الرشد تبين قد الدين في اكراه ال»

 .«است شده آشكار روشني به بيراهه از راه كه چرا نيست، روا اكراه دين كار در»

 :بيان آزادي( 3

 خلقت با همزمان انسان خالق. است قائل اي ويژه حق بيان؛ و نديشها ابراز براي اسالمي نظام بيان، آزادي مورد در

* القرآن علم* الرحمن. »است «بيان»  هم آن و ببريد نام را انسان خلقت از بعد توجه مورد نعمتهاي از يكي انسان

 .«البيان علمه* اإلنسان خلق

 .«تآموخ بيان او به* آفريد را انسان داد، ياد را قرآن مهربان، خداوند»

 خداوند بلكه نيست؛ نمايشي و صوري موضوعي بيان موضوع ميباشد.دارد دل در آنچه  ابراز براي گفتن سخن بيان،

 گيرد بهره جامعه و خودش نفع به آنها از صحيح، مسير در و اعال حد در تا بخشيده انسان به را وجودي نعمتهاي تمام

 انديشه شنيدن و است، گذاشته آزاد را انديشه بيان. است مفيد نانسا براي باشد، قرآن سايه در اگر انديشه و بيان

 آزاد گفتگو فضاي اسالمي نظام در چون. است كرده مختار را انسان و گذاشته آزاد هم را صحيح انتخاب و ديگران

 مورد ار ديگران عقيده و ديگران،انديشه مرز و حدود و باشد «حسنه موعظه و حكمت» اساس بر كه شرطي به اما است؛

 .است نموده معلوم و مشخص را وگو گفت و بيان آزادي محدوده قرآن صريح نص. نگيرد قرار تعدي و تجاوز

 أولوا هم اولئک و اهلل هداهم الذين اولئک احسنه، فيتبعون القول يستمعون الذين عباد، فبشر»

 .13/زمر سوره .«األلباب
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 مي پيروي آنها زيباترين و نيكوترين از و دهند، مي فرا گوش نسخنا همه به كه كساني آن گانم، بند به بده مژده»

 .«خردمندند واقعاً ايشان و است بخشيده شان هدايت خدا كه كسانيند آنان. كنند

 :خورد مي چشم به اساسي نكته چند آيه اين در ▪

 تاريگف و سخن هرگونه مراد «قول» كلمه آيه در چون خدا، بندگان تمام براي بيان آزادي (-الف

 .است

 به هم و كند، مي نظر اظهار هم مسلمان فرد نيست، طرفه يک انديشه و بيان آزادي و گفتار( -ب

  گزيد برمي را احسن قول سپس كند مي مطالعه را ديگران آثار و دهد؛ مي گوش ديگران نظر

 ديگران قول و انديشه و نظرات و آراء براي كه هستند كساني فرزانه، و يافته هدايت عباد( -ج

 انديشه و بيان آزادي نهايت اين. بپذيرد را آن خويش، قول بر او نظر و قول برتري صورت در و. دهند مي فرا گوش

 .نمايند رعايت را ديگران حدود و حقوق اينكه شرط به شود مي شامل را انسانها تمام و است، اسالم در

 

 

  كرامت اصل-4

 است انساني كرامت اثبات الهي، اديان مشترک محور وحياني هايآموزه ترينمهم از يكي

 انسان فرزندان به ما ؛ آدم بني كرمنا لقد": فرمايد مي خداوند كه آنجا است محترم بسيار انسانها حقوق كريم قرآن در

 ( .0) "بخشيديم كرامت

   دميبر بكار او براي را كرامت ولفظ داده قرار احترام مورد شريفه آيه اين رادر انسان خداوند

 را انسان امر، اين كه چرا ؛ است انسانى كرامت اثبات الهى، اديان مشترک محور وحيانى هاى آموزه ترين مهم از يكى

 وستم ظلم يوغ از بشر رهانيدن اولياءالهي و انبيا همه آرمان. دارد مى باز ديگران حقوق به تعدى و گناهان ارتكاب از

 خود وجود در كه كسى دست از آمده نيز اسالمى روايات در.است بوده تاريخ طول در وظالم جور وحكام  طواغيت

 كرامت احساس خود وجود در كه كسى كه است شده گفته ديگر جاى در يا. نيستيد مصون كند، نمى كرامت احساس

 تا كه است خاصى بينى جهان و شناسانه انسان هاى انديشه اسالم، در حقوق مبناى. آاليد نمى گناه به را آن كند، مى

 ميسور حكم اجراى و شناخت نه و شود مى معلوم اجتهاد حدود و شده شناخته احكام فلسفه نه نشود، توجه آنها به

 . است مؤثر بسيار انسان حقوق حدود تعيين در عبوديت رابطه و خداوند برابر در انسان مسووليت پذيرش. شد خواهد
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 شده تصريح قرآن در و باشد، مي مطرح او براي آسمان و زمين اتموجود سروري كه است انسان تنها ديني تعليمات در

 اللهي خليفة مقام و فرشتگان سجده حتي و تعظيم و تكريم شايسته او و شده دميده او در خدا روح كه

 .  است گرفته قرار

 :  است آمده كريم قرآن در چنين هم

 بر و داديم روزي پاک چيزهاي از و نموديم مسلط خشكي و دريا بر را آنان و بخشيديم كرامت را آدم فرزندان ما همانا"

 ( 1) ". داديم برتريشان خويش مخلوقات از بسياري

 : فرمايد مي نيز و

 ( 2( )الخالقين احسن اهلل فتبارک)... 

 سناح" عنوان به خود از خداوند آن، در روح شدن دميده و جنين رشد و تكون مراحل به اشاره از پس شريفه آيه اين در

 احسن" صفت است بديهي.  است گفته تبريک خود به را انسان نام به موجودي چنين خلق و برده نام "الخالقين

 كرامت با جز خداوند تبريک نيز و بود، خواهد انسان براي "المخلوقين احسن" صفت با متناسب خداوند براي "الخالقين

 . بود نخواهد سازگار انسان ذاتي

  

 فانهم... ": اند فرموده آنان با برخورد و مردم حقوق مورد در اشتر مالک به خود معروف نامه در( ع)امير حضرت و

 يا: باشند مي صنف دو مردم همانا" ;(5) "... الخلق في لک نظير او الدين في لک اخ اما:  صنفان

  ".باشند مي تو همنوعان يا و ديني برادران

 هيچ و دانسته بودن همنوع و انسانيت با مساوي و ضعر در را عقيده يعني دين در اخوت حضرت آن

  .اند نشده قائل عقيده صرف براي حقوق نظر از ترجيحي

 از دسته چند به او فكر و عقيده مالحظه بدون انسان ذاتي كرامت و حرمت اثبات براي توان مي شد ذكر آنچه بر عالوه

 : نمود تمسک روايات

 مردم تمام با خلق حسن و برخورد  حسن به توصيه بر دكن مي داللت مطلق طور به كه رواياتي (０

 (. غيرمسلمان و مسلمان از اعم دنيا،

 اولي طريق به ميباشدد، مقدس  شارع مطلوب مردم تمام با رفتاري وخوش برخورد حسن كه هنگامي است بديهي

  كرد خواهد داللت انسانيت هتج از انساني هر ذاتي كرامت بر قهرا و است، ومردود مذموم مطلقا نيز آنان حرمت هتک
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 و مسلمان بين تفاوت بر داللتي اينكه بدون كند مي مردم با مداراكردن بر داللت كه رواياتي( 2

:  آمده آنها از بعضي در و ، شده شمرده ايمان نصف مردم با مدارا روايات اين از بعضي در دنباش داشته غيرمسلمان

 با حتي ظاهر در و نما مخفي دل در را خود سر:  گفت و كرد خطاب( ع) موسي حضرت به خداوند"

  ". ... كن مدارا خودت دشمن و من دشمن

 هر ذاتي كرامت قهرا و كند، مي حق دشمنان حتي و مردم حرمت هتک قبح بر داللت اولي طريق به نيز روايات اين

 . آيد مي دست به آنها از انساني

 از هم روايات گونه اين.  ميكند مردم با دوستي و ورزي محبت بر داللت مطلق طور به كه رواياتي( 3

 انسانيت جهت از مردم ذاتي كرامت بر روايات گونه اين داللت.  است شده نقل( ع) معصومين ائمه از هم و( ص)پيامبر

 .  است واضح آنان

 از ;ستا ممدوح و مطلوب آنان به دعا و نصارا و يهود بر كردن سالم كند مي داللت كه رواياتي( 4

 ؟ كنيم دعا نصراني و يهودي به چگونه شد سؤال( ع) صادق امام از كه است شده نقل( ع)رضا امام از روايتي در:  جمله

  ".را دنيا نمايد مبارک تو براي خدا بگوييد": فرمودند

 انسانها همه كرامت و حرمت و غيرمسلمانان حرمت هتک نهي شديد خوبي به نيز روايات اين از

 . شود مي فهميده

 ذاتي كرامت داراي رفتار، و اعمال و اعتقادات و مذهب و دين از نظر صرف انسانها همه بنابراين

 حقيقت در و.  است بيشتر كرامتي و فضيلت داراي خداوند نزد در باتقوا انسان هرچند ; هستند

 دست به اكتساب با كه ارزشي كرامت داراي ذاتي كرامت بر عالوه باتقوا انسان اما ; است ذاتي كرامت داراي هرانساني

 :  باشد مي نيز آيد مي

 ( 11) (اتقيكم عنداهلل اكرمكم ان)

  ".هستند شما باتقواترين خداوند نزد شما باارزشترين "

 انسانها همه ، اجتماعي حقوق در و ، ندارد اجتماعي حقوق در تأثيري هيچ ارزشي كرامت اين ولي

 انساني كرامت حق.  هستند مند بهره حقوق گونه اين از آنها تقواي و ايمان درجه از نظر صرف

 است بشري موضوعه حقوق ديگر براي زيربنايي و اساسي حقوق از يكي

 بدون انسان حقيقت براي ذاتي حقوق بدون تواند نمي شود، مي استفاده روايات و قرآن از كه انسان ذاتي كرامت

 مستلزم معنا اين و است انسانيت جهت از انسان ترجيح و دادن ارزش عينو كرامت زيرا ; شود تصور او عقيده مالحظه
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 آن نظاير و بيان و انديشه آزادي حق حيات، حق:  قبيل از اجتماعي و طبيعي ، فطري حقوق داراي انسان كه است آن

 . باشد

 و اجتماعي حقوق اياعط در امتيازدهي بر دليل باشد حق گرچه را خاص عقيده داشتن صرف توان نمي اساس همين بر

 متعال خداي به حضرت آن كه خوانيم مي( ع) ابراهيم حضرت زبان از كريم قرآن در همچنين.  دانست شهروندي

 : كرد عرض

  الثمرات من اهله ارزق و آمنا بلدا هذا اجعل رب)

 و ده، قرار امني سرزمين را( مكه) سرزمين اين!  من پروردگار"( 12( )االخر اليوم و باهلل منهم آمن من

 خداي اما ".فرما مند بهره آن ثمرات از اند آورده ايمان قيامت روز و خدا به كه آنان را آن مردم

 و النار عذاب الي اضطره ثم قليال فامتعه كفر من و): فرمود( ع) ابراهيم تقاضاي به درپاسخ متعال

 در( خود هاي نعمت از رزودگذ و فاني دنياي اين در) شود كافر كه را كس هرآن"13)المصير بئس

 سرانجامي بد چه و ، كشانم مي آتش عذاب به( جزا روز در) سپس و سازم مند بهره كوتاهي زمان

 به يا و آخرت، برابر در دنيا يعني است كوتاه زمان معناي به يا شريفه آيه در( قليال) قيد ". است

 دو هر در و ; اخروي هاي متنع برابر در دنيوي هاي نعمت يعني باشد مي كم هاي نعمت معناي

 مؤمنان فقط كه بود خواسته متعال خداي از( ع) ابراهيم حقيقت در.  است زودگذر و فاني دنياي به اشاره حالت

 از نظر صرف انسانها همه بر را دنيا اين در طبيعي مواهب از مندي بهره خداوند اما سازد، مند بهره طبيعي حقوق از را

 مي مردود را جهان اين در طبيعي حقوق از گيري بهره در مؤمنان برتري انديشه و فرمايد مي قررم آنان اعتقاد و ايمان

 هرگز كه است( معلولي و علي) موجود نظام عادت خالف و العاده خارق كاري كرامت، گفتيم، آنچه به باتوجه(. شمارد

 مانع يا كند نابود را كرامت اثر تواند نمي يكس. دهند انجام را آن توانند نمي جهان هاي نابغه و ها مرتاض از احدي

 . است خداوند بيكران قدرت به متصل كرامت چون شود، آن تحقق

  شهروندي حقوق موضوع انسان؛

 تا كوشد مي مبدأ اين به علم با وي. كلي مركز هم و دارد كلي مبدأ هم كه كند مي زندگي جهتي در اهلل خليفه انسانِ

 بعدي هاي دوره در كلي مبدأ پژواک و محيط بر هستي كلي مركز. دهد انتقال و كند احراز را اش اوليه تماميت و كمال

 حقوق و است ناپايدار طبيعت از وي آگاهي تداوم به مشروط انسان زميني حاكميت قلمرو معنوي، ديدگاه از. است زماني

 سنت مطابق باشد، هم «انسان اصالت» مبناي بر اگر بشر حقوق تدوين انگيزه. نيست او از انفكاک قابل بشر فطري

 كه قانوني البته - قانون يا شرع حكم به كه اين مگر هستند؛ برخوردار حقوق اين از بشري جامعه آحاد و است الهي

 شده منع حقوق اين از بخشي از شهروندان، ديگر حقوق حفظ درجهت و -است شهروندي حقوق هاي آموزه با مطابق

 .باشند
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 بشر فطري حقوق( ع) اطهار ائمه و( ص) پيامبر سنت در و است خداوند تشريعي اراده قوانين، اعتبار طمنا حال، هر به

 ظُل مُوا ب أنَّهُم يُقَتَلونَ ل لَّذينَ  أُذ نَ : »است آمده كريم قرآن در نمونه براي است؛ بوده واقع اسالم عنايت و تأكيد مورد

 (31 /حج)«لَقَديرٌ نَصر ه م عَلَي اهللَ  إنَّ  وَ

 .است دانسته جهاد اذن علت را «مظلوميت» خداوند آيه، اين در

 يَظل مُونَ  الَّذ ينَ  عَلَي السَّبيلُ  إنَّمَا. سَب يل مِّن عَلَيه م مَا فَأولَئ کَ  ظُلم ه   بَعدَ  انتَصَرَ وَلَمَن  : »آيه اين در و

 را ستمكاران مجازات( 42 و 41/ شوري) «أل يمٌ ابٌعَذ لَهُم أولَئ کَ  الحَقِّ ب غَير  األرض  ف ي يَبغُونَ  و النَّاسَ 

 .داند مي روا

 افراد به را كمال و توسعه رشد، فرصت بايد اجتماع محيط و اوست رشد هايزمينه ايجاد شهروندي هر حق نخستين

 لَقَد»: است شهروند هر حق و حاكم هر وظيفه جامعه در قسط اقامه و عدالت برقراري بنابراين. بدهد

 (25/ حديد) «ب الق سط النّاسُ ل يَقُومَ الميزانَ  وَ  الك تابَ  مَعَهُم أنزَلنَا وَ ب البَيِّنات رُسُلَنا ناأرسَل

 بر چون ،ندارد مكاني يا زماني محدوديت كه است مخلوق به خالق از  لطيف عنايت نوعي كرامت

 كريم خاص كه است الهي اي عطيه و دشو جاري تواند مي زمان هر در قدرت اين و است متكي خداوند نامحدود قدرت

  سازمان در شهروندي رفتار انواع .ميباشد بندگانش سوي به

 (. (ع)علي حضرت ديدگاه از شهروندي حقوق

 

 حق ترين بزرگ را رهبر بر مردم حق و مردم بر رهبر حق شيعيان، حضزت امير المومنين علي)ع( امام اولين

 اند؛دانسته دو هر اصالح به وابسته را جامعه اصالح و( 210 خ ،1383 دشتي،) فرموده ذكر الهي حقوق ميان در

 جامعه آن در حق دارند، پاس را مقابل طرف حقوق و نمايند عمل خويش وظايف به دو هر مردم، و رهبر اگر كه چنان

 صورت، اين در. گرددمي پايدار( ص) پيامبر سنت و برقرار عدالت هاينشانه و شده پديدار دين هايراه و يابدمي عزت

 . گرددمي مأيوس آرزويش از دشمن و شوندمي اميدوار حكومت تداوم بر مردم

 رود،مي بين از كلمه وحدت ندارند، پاس را يكديگر حقوق حكومت و مردم اگر ديگر، سوي از

 .. گرددمي فراوان دين در بازينيرنگ شود،مي آشكار ستم هاينشانه

 بر لطف و دوستي و مهرباني از را خود قلب ":فرمايند مي  مالک به خودشان  نامه در (ع) علي امام

 را خوردنشان كه باشي كننده آزار درنده جانور چون آنان به نسبت مبادا و ساز لبريز مردمان

 تو با آفرينش در ديگر گروهي و تواند ديني برادر اي دسته اند، دودسته مردم زيرا شماري، غنيمت
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 تو با يا مردم كه كرد استخراج( ع) علي امام جمله اين از را شهروند حقوق تمام توان مي دقت ((باهمانند

  را بشر حقوق عين پذيرفت بايد و يكسانند تو با آفرينش در يا هستند ديني برادر

 واقعي حقوق از البالغه نهج در": نويسد مي باره اين در شهيدمطهري استاد. است نموده آن حضرت ترسيم

 امانت حكمران، واقعي مقام كه اين و حكمران برابر در آنها ممتاز و شايسته موقع و مردم توده

 اين منطق در. است شده توجه بدان سخت بلكه ؛ نشده غفلت است مردم حقوق نگهباني و داري

رعيت  واژه. آنهاست برابر در مسؤول و(( مردم حقوق پاسبان و امين))  حكمران و امام شريف، كتاب

 اولين مردم توده درمورد را رعيت كلمه و حكمران مورد در را راعي كلمه استعمال. است داشته انساني و زيبا ممفهو

 «رعي» مادهاز لغت اين. بينيم مي( ع) علي امام كلمات در وفور به سپس و( ص) اكرم رسول حضرت كلمات در مرتبه

 حكمران كه است شده اطالق«  رعيت»  مهكل جهت آن از مردم به است، نگهباني و حفظ معني به كه است

 امير و( ص) اكرم پيامبر زندگي سراسر "آنهاست هاي آزادي و حقوق و مال و جان نگهباني و حفظ دار عهده

 حقوق از حمايت و شهروندي حقوق حفظ بر آشكار و روشن گواه( ع) ابيطالب ابن علي المؤمنين

 ، ضعفا از بزرگوار دو آن پشتيباني از بسيار داليل و.  است بشر حقوق بر نظارت و شهروندي

 نيست، انكار قابل كه است دست در بعثت از بعد خواه بعثت از قبل خواه زنان و كودكان بردگان،

 از حمايت علي زندگي سراسر مگر و آشفت عرب بر دختران كردن گور به زنده از كه نبود او مگر

 حضور  بارها ، است آن گواه نيز( ع) اطهار مهائ و   سنت. است نبوده ستمديدگان و مستضعفان

 را يهودي ادعاي قبول و دادگاه در زره مالكيت بر يهودي دعوي در  دادگاه در (ع) علي اميرالمؤمنين

 از شهروندي حقوق اهميت بر آشكار اشترگواه مالک به حضرت نامه. ايم خوانده قاضي محضر در

 اكرم نبي طرف از" المرحمة يوم "بعنوان روز آن ماعال و مكه فتح مجراي. است اسالم ديدگاه

 اسيران ساختن آزاد ماجراي نيز و نمودن اعالم تعرض هرگونه از مصون را  ابوسفيان وخانه( ص)

 شهروندي حقوق رعايت وروشن بارز بسيار مصاديق از حربي كفار با برخورد در سوادآموزي ازاء به

 گرديد عرضه بشريت به اسالم توسط قبل سال 1422 در كه است

 . 

  گرديده نقل.داد نشان شخصي سليقه اعمال از جلوگيري براي خوبي شاهد توان مي( ع) علي امام از نحوه حكمراني از

 از بيشتر ضربه 3 ناراحتي سبب به قنبر كند، جاري حد مردي بر دادند دستور قنبر به امام: است كه

 ساختند جاري حد از تعدي خاطر به قنبر بر ضربه 3 امام. كرد وارد مجرم بر معينه مجازات

 . است مجرمان و شهروندان با برخورد در سليقه اعمال از جلوگيري بيانگر دقيقا امام عمل و سخن
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 درخصوص اسالم، و قرآن مفسر واالترين و بهترين و ايشان جانشين و پيامبر صالح خلف عنوان به( ع) علي حضرت

 مي كه دارند البالغه نهج در گهرباري سخنان ها انسان نياز مورد معنوي و مادي زندگي گوناگون ابعاد و الهيات دين،

 .باشد راه ترين روشن و بهترين شناخت درجهت ما راهنماي تواند

  

  

 

 (ع)علي حضرت ديدگاه ازشهروندي  حقوق هايويژگي

 بسيار البالغهنهج در كه است مسائلي زا تجاوز، و ستمگري و ظلم با مبارزه و مساوات عدالت، اجتماعي، حقوق موضوع

 بشري جامعه در حقوق انواع درخصوص بسياري هايبحث( ع) علي حضرت فرامين در. است گرفته قرار توجه مورد

 .است شده مطرح

 مردم و رهبري متقابل حقوق بيان به خطبه اين در حضرت آن. است اجتماعي حقوق درباره البالغهنهج 210 خطبه

 امركم، بواليه حقا   عليكم لي سبحانه اهلل جعل فقد»: است آمده خطبه اين بخش نخستين در. پردازندمي

 قرار حقي حكومت و سرپرستي جهت به شما بر من براي سبحان خداوند ؛«الحق من عليّ  ولكم

 . است فرموده تعيين حقي من، حق همانند شما براي و داده

 .است پروردگار بجان از حقوق تعيين ايشان نظر از بنابراين

 عمل هنگام در اما باشد؛ وصف قابل كه است آن از ترگسترده حق: »افزايندمي سپس( ع)اميرالمؤمنين

 .«است مانندبي تنگنايي

 ناگزير شود، اجرا كسي سود به اگر حق»: فرمايندمي اشاره تكليف و حق ميان ارتباط به سپس حضرت آن

 .«است طرفه يک سبحان خداوند حق اتنه و رودمي كار به نيز او زيان به

 .باشند تعهدي دار عهده خود كه اين بدون باشند؛ داشته حقوقي ديگران عهده بر تنها بعضي كه نيست چنين بنابراين

 

  شهروندان سياسي حقوق
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 ضروري ،كند اجرا را آن بر حاكم قوانين بتواند كه قدرتي ايجاد شود، تشكيل افراد از اجتماعي هرگاه كه است بديهي

 اين درباره بنابراين. ندارد را خارجي روابط بر تأثير توان -است خاص تفكري كتبي يا لفظي وجود كه- قانون زيرا است؛

 نيز( ع)متقيان موالي. نيست بحثي است، الزم اجتماعي امور به بخشيدن نظام براي حكومت يک وجود كه موضوع

 با بودند مدعي آغاز در كه خوارج تفكر با وفرموده تصريح مقتدر حكومت يک وجود ضرورت به

 . كردند مبارزه هستيم، نيازبي حكومت از قرآن وجود

 حضرت .باشندمي حكومت اصلي صاحبان آنان و است مردم آن از حاكميت حضرت، آن ديدگاه در اما

 .اند كرده قبول را حكومت مردم، بيعت واسطه به كه فرمايندمي( ع)علي

 وَ  ل لّه أريدكم إنّي. واحدا  أمركم و أمري ليس و فلته ، إيّاي بيعتكم تكن لَم»: فرمايندمي هبار اين در ايشان

. نبود ناگهاني و مطالعهبي من با مردم شما بيعت ؛«أنفسكم عَلي أعينوني ألنفسكم، تُريدونني أنتم

 اي. خواهيديم خود براي مرا شما و خواهممي خدا براي را شما من. نيست يكسان شما و من كار

 (130 خطبه) .«كنيد ياري مرا خود، اصالح براي مردم،

. است الهي هدف هم و انگيزه هم كه است اين شود،مي روشن( ع) علي حضرت فرمايش از كه مبنايي و اساسي نكته

 آنها به نااليق فرماندار انتخاب دليل به را مردم انگيزغم سرنوشت مسئوليت خود، سخنان از ديگري بخش در حضرت

 (153 خطبه. )فرمايندمي گوشزد

 برخوردار مساوي حقوق از همه كه طوري به است؛ قانون مقابل در برابري شهروندان، سياسي حقوق ديگر از

 دست به بسيار موارد در( ع) علي حضرت بيانات فحواي از مطلب اين. نمايدمي حمايت يكسان همه از قانون و هستند

 يضع العدل»: كه است ايشان هايفرمايش جمله از. فرمودندمي تبعيض عدم و عدالت هب امر ايشان كه آيدمي

 العدل و ، خاصّ عارض الجود وَ  عامّ سائ س العدل و جهتها، من يخرجها الجود و مواضعها، األمور

 جاي از را آن بخشش كه حالي در نهد،مي خود جاي در را چيزي هر عدالت ؛«أفضلهما و أشرفهما

 شامل را خاصي گروه بخشش كه حالي در است، مردم عمومي تدبير عدالت. سازدمي رجخا خود

 (437 خطبه. )است برتر و ترشريف عدالت پس. شودمي

 الحيف، و العسف احذر و العدل استعمل»: است فرموده فارس، فرمانـدار ،"ابيه بن زياد" به خطاب حضرت آن

 كن پرهيز ستمكاري از و بگستران را عدالت ؛«السيف الي عوايد الحيف و ب الجَالء يَعودُ  العسف فانّ

 ،خطبه1378 دشتي،.« )انجامد شمشير و مبارزه به بيدادگري و كشاند آوارگي به را رعيت ستم، كه

474) 
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 هستي، مساوي مردم با كه آنچه در هرگز مبادا: »نويسندمي اشتر مالک به خود نامه در( ع)اميرالمؤمنين

 .«ايينم طلب امتيازي

 چنين كه كس هر. بود آنها تقواي و تخصص تعهد، حكومتي، مختلف هايپست در افراد انتخاب براي ايشان مالک

 به اينامه در حضرت كه چنان نبود؛ ضوابط جانشين روابط هرگز و شدمي گزينش حضرت آن طرف از داشت، شرايطي

 صغيرا   شيئا  المسلمين فَيء من خُنت أنّک بلغني لئن صادقا  أقسم إنّي»: نويسندمي خود فرمانداران از يكي

 من به اگر كننم مي ياد سوگند خدا به راستي به ؛«الوفر قليل تدعک شده عليک شُدَّنَّ  أل كبيرا ، أو

 بهره كم كه گيرم سخت تو بر چنان زياد، يا كم كردي، خيانت عمومي اموال در كه كنند گزارش

  .«شوي

 متصديان از بازخواست و امور اراده بر نظارت و خود سرنوشت تعيين در حق صاحب سالميا مدني جامعه در شهروندان

 بر را او خداوند كه مردمي برابر در بايد حال همه در و است مردم خدمتگزار جامعه اين در حكومت و هستند امر

 .باشد پاسخگو كرده، حاكم آنان سرنوشت

 هم خاطر به تنها و سياسي مصلحت به بنا اكنون كه نيست سخني نآ ضوابط و حدود رعايت و بشر حقوق به احترام

 پاسخگو. است ما مذهبي هاي فرمان و ديني تعاليم طبيعي نتيجه امر اين بلكه آوريم؛ زبان به ديگران با سخني

 قرار( ع) اميرمؤمنان تأكيد مورد بارها مردم و بزرگ خداوند مقابل در فرمانداران و مسئوالن بودن

 در جمله از اند؛فرموده سفارش عمومي مصالح حفظ جهت در و تقوا روي از عمل به را مسئوالن ايشان. ستا گرفته

 و رَّبک أسخطت فقد فعلته كنت إن امر عنک بلغني فقد: »اندنوشته خود فرمانداران از يكي به اي نامه

 تحت ما اكلت و دميکق تحت ما فَأخذت األرض جرَّدت أنّک بلغني. أمانتک أَخزيت وَ إمامک عصيت

 اگر كه است رسيده خبري تو از ؛«الناس ح ساب  من أعظم اهلل أنّ اعلم و حسابک إليّ  فارفَع يَدَيک

 خيانت امانت در و نافرماني را خود امام و ايآورده خشم به را پروردگارت باشي، كرده چنان

 آنچه گرفته، توانستيمي كه را آنچه و ايبرداشته را ها زمين كشت كه رسيده خبر من به. ايكرده

 بدان و بفرست من براي را اموال حساب زودتر چه هر پس. ايخورده خيانت به داشتي اختيار در را

  (42 ن ،1378 دشتي،. )است ترسخت مردم حسابرسي از خداوند حسابرسي كه

( ع) علي ؤمنانم امير ديدگاه در. است ايشان با انساني و درست رفتار ،شهروندان حقوق از يكي

 وظيفه به رسانند، انجام به را مردم امور درستي به چنانچه هستند؛ مردم خادمان حاكمان، و فرمانروايان

 با كرده، مدارا شهروندان با دارند وظيفه حاكمان عالوه، به. ندارند شهروندان بر منتي گونه هيچ و اندنموده عمل خويش

 .بكوشند آنها حوايج رفع در پيوسته و باشند خونرم ايشان
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 تأكيد شهروندان قبال در رهبران انساني و درست رفتار چگونگي بر خود هايفرموده جاي جاي در( ع)متقيان موالي

 . است حاكمان به حضرت آن هاي فرمان از نبوي، سيره از پيروي و زيستيساده مردم، با مدارا آن، بر افزون. دارند

 در حضرت آن. پرسيدند را علت و ديده را ايشان كردن مدارا( ع)علي حضرت اراني از بعضي صفين، جنگ آستانه در

 آنها از ايعده دارم آرزو كه است آن براي اندازم،مي تأخير به را جنگ كه روزي هر»: فرمودند پاسخ

 (55 خ ،1378 دشتي،.« )گردند هدايت و شوند ملحق ما به

 آن نامه از بخشي در. است واليان به( ع)علي حضرت اكيد هايسفارش از خطاها از گذشت و گيريآسان كردن، مدارا

 نيم و نگاه در. باش خندان و روگشاده مهربان، خو، نرم. باش فروتن مردم با: »است آمده بكر ابي بن محمد به حضرت

 مأيوس تو عدالت از ناتوانان و نكنند طمع تو ستمكاري در بزرگان تا كن رفتار تساوي به مردم به شدن خيره و نگاه

 .«نگردند

 .شودمي ديده فرمانروايان به حضرت آن ديگر هاينامه در مضامين همين به نزديک

 مورد اين در ايشان. است واليان به( ع)متقيان موالي دستورهاي جمله از شهروندان حق به نيازهاي برآوردن

 بزرگ خود تا آن شمردن كوچک: چيز سه به مگر نيست؛ پايدار مردم نيازهاي برآوردن: »فرمايندمي

 .«باشد گوارا تا آن برآوردن در شتاب و شود آشكار خود تا آن داشتن پنهان نمايد،

 شده تأكيد هم فرمانروايان خودخواهي و تكبر عدم بر آنها، حاجات برآوردن و مردم امور انجام بر بسيار سفارش وجود با

 . است

 گاهي: »فرمايندمي مورد اين در ايشان. گردد خودخواهي سبب نبايد نيز النمسئو برابر در مردم رفتار ديگر، طرف از

 تا نستاييد خود زيباي سخنان با مرا كه خواهممي شما از من اما دانند؛مي روا تالش و كار براي را افرادي ستودن مردم

 .«برآيم دارم، شما و خدا برابر در كه وظايفي عهده از

 تأكيد فرمانروايان مورد در ويژه به ايشان. شودمي ديده تقوا به سفارش( ع) يعل حضرت بيانات جاي جاي در

 . اندفرموده بيشتري

 خود كه كسي: »خوانيممي ايشان هايفرمايش از يكي در. نيكوست رفتار و سازيخود حضرت آن هاي سفارش ديگر از

 تربيت گفتار به كه آن از پيش و نمايد توجه خود به زد،بپردا ديگران تعليم به كه آن از پيش بايد داد، قرار مردم رهبر را

 دهد تعليم را ديگري كه است كسي از سزاوارتر كند، ادب و دهد تعليم را خود كه كس آن زيرا دهد؛ تعليم كردار با كند،

 .«آموزد ادب و
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 كنم؛نمي وادار طاعتي هيچ به را شما من خدا به سوگند مردم، اي: »فرمايندمي خود مورد در مؤمنان امير

 خود كه آن جز ندارم؛ باز را شما معصيتي از و باشم، كرده عمل بدان خود آن، از پيش كه آن مگر

 (157 خ ،1378 دشتي،.« )باشم گفته ترک را آن

 .اندداده قرار خود دستورهاي شمار در را مردم با صداقت ايشان

 شهروندان امنيت حق

 هايزمينه از اجتماعي امنيت. است خويش شهروندان براي امنيت آوردن همفرا دولتي هر مهم كاركردهاي از يكي

 شهروندان، حقوق ترين مهم از. است جامعه در تعادل آمدن پديد بستر ترينمناسب و عدالت اجراي اصلي

 امور به تواننمي امنيت بدون زيرا است؛ خارجي دشمنان حمله و داخلي اشرار مقابل در امنيت داشتن

 استوار و مقتدر فردي فرماندهي تحت كه است الزم متعهد و متخصص كارآزموده، سپاهي وجود رو اين از. يدرس ديگر

 .باشد داشته قرار

 تشكيل به البالغهنهج هايحكمت و هانامه ها،خطبه ضمن متعددي هايفرمايش در( ع) اميرمؤمنان متقيان، موالي

 . گردد فراهم كشوري برون و درون امنيت تا فرمايندمي فارشس نظامي هاي تخصص داراي و قوي منسجم، سپاهي

 به ايشان نامه جمله از. فرمودندمي ابالغ سپاهيان و لشكر اميران به جنگ از قبل را نظامي هايتاكتيک شخصاً ايشان

 بر را خويش لشكرگاه رسيد، شما به او يا رسيديد دشمن به هرگاه»: رفتمي شام به كه است لشكري

 باشد دشمن هجوم مانع و شما پناهگاه تا دهيد قرار هارودخانه بين يا هاكوه دامنه يا هابلندي فراز

 بياييد فرود هم با ،آييدمي فرود جا هر. بپرهيزيد پراكندگي از...  بگماريد بانديده هاتپه فراز بر و... 

 ( 11 ن ،1378 دشتي،.« )كنيد كوچ هم با همه كنيد،مي كوچ گاه هر و

 اشخاص سزاوارترين حضرت آن نظر از دليل همين به. اندفرموده معرفي زمين در خدا پاسبان را اسالمي حاكم ايشان

 . باشد داناتر خدا فرمان از پيروي در و كوشيده نيرومندتر حكومت تحقق در كه است كسي خالفت براي

 أعالم و الفتن أنصاب تكونوا الفَ : »است ايشان تأكيد مورد امور ديگر از ملت آحاد همبستگي و وحدت

 كه كنيد سعي ؛(151 خ همو،) «الطاعه أركان عليه بنيت و الجماعه حَبل عليه عُقد ما ألزموا و البدع،

 هايپايه و استوار بدان اسالمي امت پيوند كه را آنچه و نباشيد، بدعت هاينشانه و هافتنه پرچم

 . دشماري الزم خود بر است، پايدار آن بر طاعت

 .انددانسته ملي همبستگي عدم را داخلي امنيت رفتن بين از و جامعه سقوط علت( ع) اميرمؤمنان
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 إن و نحّب الذي فذاک الطاعه ظلَّ  إلي عادوا فإن»: نويسندمي خود فرمانروايان از يكي به اينامه در ايشان

 اسالم دشمنان اگر ؛«عَصاک نمَ إلي أطاعک بمن فانهد العصيان و الشّقاق إلي بالقَوم االمور توافت

 كشيد، نافرماني و جدايي به كارشان اگر. داريم دوست كه است همان بازگردند، اطاعت سايه به

 .كن نبرد مخالفان با فرمانبرداران كمک با

  جنگ در شهروندان حقوق

 البالء علي اصبروا و ضاالر ألزموا»: فرمودند سربازان به خطاب كوفه شهر در خود سخنراني در( ع)متقيان موالي

 سربازان ؛«لكم اهلل يُعجّله لم بما تستعجلوا ال وَ ألسنتكم هَوي في سيوفكم و بأيديكم تحرّكوا ال و

 ها دست و هاشمشير اما نماييد؛ استقامت مشكالت و هابال برابر در و بايستيد محكم خود جاي بر

 شتاب ندانسته، الزم را آن در شتاب داوندخ آنچه در و مگيريد كار به خويش هاي زبان هواي در را

 (112 خ همو،. )مكنيد

 شده معين حقوق از تجاوز عدم به را خويش لشكريان و گرفتندمي نظر در را مقابل سپاه حقوق ستيز، و جنگ در ايشان

 كنارمان بر تجاوز از ساختي، پيروز دشمن بر را ما اگر خدايا،»: فرمودندمي خود دعاي در و دادندمي فرمان

 (171 خ ،1378 دشتي،.« )فرما استوارمان حق راه بر و دار

: فرمايدمي و داردمي پاس زباني آزار حد در حتي آمده، او جنگ به و كشيده شمشير او بر كه را كسي حقوق حضرت

 آنها و ما خون خدايا" گفتيدمي دشنام، جاي به بود خوب. باشيد دهندهدشنام شما كه ندارم خوش»

 كه آنان تا "كن هدايت راست راه به گمراهي از را آنان و فرما اصالح آنان و ما بين. كن حفظ را

 همو،.« )بازگردند حق سوي به و شده پشيمان ستيزندمي حق با كه آنان و بشناسند را حق جاهلند

 (224 خ

 پدري همچون و ندارد مردم حق احقاق جز هدفي صلح و جنگ از كه شنيد توانمي كسي از تنها را سخنان اين

 . است مردم دلسوز و خيرخواه مهربان،

  سپاهيان حقوق

 مورد مقتضي موارد در تشويق. است ايشان حقوق از سپاهيان مايحتاج تأمين و زندگي امور به رسيدگي

 هب كه آنچه مبادا»: فرمايندمي خود فرمانرواي به خطاب مورد اين در حضرت آن. است بوده متقيان موالي توجه

 هر -آنان به تو نيكوكاري. كند جلوه بزرگ نظرت در سازي،مي توان پر و نيرومند را سپاه آن وسيله

 به را گمانشان و خواند تو خيرخواهي به را آنان نيكي، زيرا نيايد؛ ناچيز نظرت در -باشد اندک چند
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 رها آنها براي رگبز كارهاي به رسيدگي خاطر به را آنان كوچک امور به رسيدگي. گرداند نيكو تو

 ترينبرگزيده. نيستند نيازبي تو بزرگ هاينيكي از و برندمي سود تو اندک نيكي از زيرا مكن؛

 خود مالي امكانات از و رساند كمک سربازان به بيشتر همه از كه است كسي تو سپاه فرمانده

 آسايش در آنها خود و جبهه پشت در آنان هايخانواده كه اياندازه به گذارد؛ اختيارشان در بيشتر

 ( 14 ن ،1378 دشتي،.« )باشند كامل

 شهروندان حقوق از دفاع راستاي در سپاهيان عملكرد بر نظارت

 مورد در ويژه به امر اين. است ضروري و الزم امور از دارند، برعهده مسئوليتي كه افرادي همه عملكرد بر نظارت

. اندداشتهمي مبذول اي ويژه توجه موضوع اين به( ع) علي متقيان واليم. است برخوردار بيشتري اهميت از سپاهيان

 خواست به كه فرستادم سپاهياني من»: فرمايندمي خود واليان از يكي به اينامه در ايشان نمونه، عنوان به

 آزار بر و امكرده سفارش ايشان به كرده، واجب آنان بر خدا آنچه و گذشت خواهند شما بر خدا

 (42ن همو،. )امكرده تأكيد شرارت هرگونه از پرهيز و ديگران به دننرسان

 خود مغز سبک افراد. كنيد كيفر زند، ستمكاري به دست كه را كسي: »فرمايندمي سپس( ع)علي حضرت

. حركتم در سپاه سر پشت من. داريد باز آنها دادن زحمت و لشكريان به رساندن زيان از را

 را آن دفع قدرت و اندشده چيره شما بر لشكريان كه اموري در. رسانيد من به را خود هايشكايت

.« كرد خواهم برطرف را آن خداوند كمک با كه كنيد مراجعه من به نداريد، من و خدا كمک با جز

 (14 ن همو،)

 قرار زخواستبا مورد را آنان شان، حضرت آنانگاريسهل موارد در و داشتند نظر زير را نظامي فرماندهان عملكرد 

 مقابله ترک در را او و نوشتند نخعي زياد بن كميل به اينامه جمله، از. بودند امام نزديكان و ياران از اگر حتي دادند؛مي

 (01 ن همو،. )دادند قرار نكوهش مورد شام مهاجم لشكريان با

 

 

 اسناد باال دستي حقوق شهروندي در جمهوري اسالمي ايران-4

 

 شهروندي حقوق درباره( عليه اهلل رحمت) خمينى امام حضرت هاى الف :ديدگاه
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 قضاييه قوه به اى ماده هشت پيام

 امام ي مادها هشت فرمان اسالمي، انقالب از پس شهروندي و بشر حقوق پيام نخستين كه گفت توان مي جرأت با

 و قضاييه قوه به خطاب پيش سال 24 كه فرمان اين. شد صادر 1301 آذرماه چهارم و بيست در كه بود( ره) خميني

. است شهروندي حقوقورعايت  حفظ و اساسي قانون اصول بر قاطع تأكيدي است، شده صادر اجرايي هاي ارگان همه

 فرمان" به كه فرماني طي رسيد، ايشان به موضوع اين در كه هايي گزارش به واكنش در( عليه اهلل رحمت) خميني امام

( عليه اهلل رحمت) خميني امام. شدند متذكر اجرايي هاي ارگان همه و قضاييه قوه به را كاتين شد، مشهور " ي مادها 3

 هاي دستگاه ويژه به دولتي هاي ارگان تمام نمودن اسالمي لزوم به تذكر تعقيب در ": اند فرموده فرمان اين ابتداي در

 تذكراتي سابق، جبار رژيم طاغوتي احكام جاي به اسالمي جمهوري نظام در اهلل احكام نمودن جانشين لزوم و قضايي

. دهند قرار توجه مورد را تذكرات اين عمل، در تسريع با تعالي انشاءاهلل است اميد. شود مي داده امور متصديان جميع به

 به خالصه طور به توان مي ند دادها قرار توجه مورد فرمان اين در امام حضرت كه را اموري "

  :كرد تقسيم زير موارد

 

 قوانين  دادن قرار اولويت در و الزم سرعت و دقت با آنها ابالغ و تصويب و شرعي قوانين تهيه - 1

 است؛ عموم ابتالى مورد كه قضايي مسايل به مربوط

 ؛ ساير مراجع قضاييو اه دادگاه  ن دادستا و قضات صالحيت به رسيدگي - 2 

 از مالحظه بدون و قدرت و استقالل با مياسال شرايط واجد قضات توسط اسالمي احكام صدور- 3

 :مقامي هيچ

 ؛اسالمي قضات احكام از قضا امر  طانضاب ديگر و اجرا و ابالغ مأموران تبعيت-4

 قواي آن، متعلقات و دولت مجلس، از اسالمي جمهوري نظام هاي ارگان ساير در اسالمي عدل به عمل-5

 رفتار در حكومتي هاي ارگان ممنوعيت و امور متصديان ديگر و يجبس ها، كميته پاسداران، سپاه انتظامي، نظامي،

 مردم؛ با غيراسالمي

 شرعي تعزير موجب و جرم عملي چنين كوتاه؛ مدت به هرچند قاضي حكم بدون احضار و توقيف ممنوعيت-0

 .بود خواهد

 شرع حاكم حكم بدون افراد غيرمنقول و منقول اموال مصادره و توقيف و تصرف و دخل ممنوعيت- 8

 .شرعي نظر از حكم ثبوت و دقيق بررسي از پس هم آن
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 :بود خواهد شرعي تعزير مستحق و بوده جرم كه ذيل افعال ممنوعيت- 3

 ؛آنها صاحب اذن بدون اشخاص كار محل يا مغازه يا خانه به شدن وارد--

 جرم كشف امن به ديگري به نسبت اسالمي -غيرانساني اعمال و اهانت مراقبت، تعقيب، جلب،--

 ؛گناه ارتكاب يا

 گناه مركز كشف يا جرم كشف نام به ديگري صوت ضبط نوار يا تلفن به كردن گوش-

 هرچند جرم، و گناه كشف براي بودن ديگران اسرار دنبال و گناهان از تجسس و گذاشتن شنود--

 ؛باشد بزرگ گناه

 گناه و جرم موارد اين تمام كه شده اشاره بند اين ذيل در) ؛نفر يک براي حتي ديگران اسرار كردن فاش--

 و مجرم فوق امور از هريک مرتكبان و است بزرگ بسيار كباير از گناهان، و فحشا اشاعه چون آنها از بعضي و بوده

 ؛(ميباشد شرعي حد موجب آنها از بعضي و هستند شرعي تعزير مستحق

 جمهوري نظام و اسالم مخالف هاي گروهک هطئتو با رابطه در كه است مواردي غير در فوق هاي ممنوعيت- 0

  است اسالمي

 

 بود خواهد شرعي تعزير مستحق و بوده جرم كه ذيل افعال ممنوعيت-19

 آنها؛ صاحب اذن بدون اشخاص كار محل يا مغازه يا خانه به شدن وارد-11

 حسب آنان سركوبي محدوده به است منحصر هم آن كه مأموريت حدود از خارج نبايد مأموران

 دهند؛ انجام عملي شرعيه جهات و مقرره ضوابط

 كه مواردي در ديگران نزد موادمخدر مثل انحرافي جهات ساير و قمار و لهو آالت افشاي ممنوعيت--12

 و ضرب يا بازداشت يا جلب ممنوعيت و شوند كشف كسي كار محل يا منزل در اشتباه و خطا ورود روي از وسايل اين

 آن؛ ساكنان و خانه صاحبان شتم

 منازل به باشند داشته حق اجرا مأموران آن واسطه به كه قضات توسط حكم صدور ممنوعيت--13

 نظام عليه ديگر هاي توطيه محل نه و تيمي و امن خانه نه كه شوند وارد افراد كار هاي محل يا

 است؛ عيشر و قانوني تعقيب مورد حكمي چنين اجراكننده و كننده صادر. است اسالمي جمهوري
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 نظام از ملت ظير بين پشتيباني به ديگر بار خود پيام درانتهاي( عليه اهلل رحمت) خميني امام فوق موارد برشمردن از دبع

 و شود ظلم كسي به بودن انقالبي و انقالب اسم به كه نيست قبول قابل" كه كنند مي اشاره حكومت و

 و ". شود صادر معنويات به متوجه اشخاص زا اسالمي كريمه اخالق و الهي مقررات خالف كارهاي

 حدود و عدل اجراي و ها دادخواهي در را قضاييه قوه بايد ملت كه شوند مي يادآور نهايت در

 موجب را ها كميته و پاسداران سپاه و انتظامي و نظامي قواي و ببينند خود خدمت در اسالمي

 .است همگان عهده بر امور اين و بدانند خود وكشور خود امنيت و آرامش

 گزينشي هاي هيئت انحالل

 فعاليت از گزارشي به رسيدگي از پس ايشان. نشد ختم ي مادها هشت فرمان به( عليه اهلل رحمت)خميني امام دستورات

 هشت فرمان اجرايي ستاد به خطاب ها گزينش اين نحوه مورد در حكومتي مؤسسات و نهادها در گزينش هاي هيئت

 اين جاي به تا دادند دستور و نمودند صادر را ها هيئت اين انحالل فرمان 1341 اهم دي از ،ي مادها

 روز مسايل به متوجه و فاضل و كريمه اخالق صاحب و عاقل و متعهد و صالح افراد از ها هيئت

 در ايشان. نمايند اقدام روابط مالحظه بدون صالح، افراد گزينش در تا شود تشكيل هايي هيئت

 و ها گروهک مورد در مگر است افراد فعلي حال گزينش، در ميزان كه شدند تذكرم فرمان اين

 .گران اخالل و مفسدان

 خدشه مورد آن سواالت كه) هايي گزينش چنين با كساني اگر كه كردند تأكيد ايشان فرمان اين ادامه در همچنين

 ادارات از( ندارد عيبي و اشكال كسي براي آنها ندانستن و باشد افراد گزينش معيار تواند نمي وجه هيچ به و است جدي

 براي خود محل به تا شوند شناسايي ند نشدها استخدام آن بواسطه يا ند شدها اخراج مراكز ديگر يا ها وزارتخانه يا

 .شوند برگردانده خدمت

 جايز وجه هيچ به افراد خصوصي حيطه به شدن وارد بودند كرده اشاره ايشان ي مادها هشت فرمان در كه همانطور. 

 در) اشخاص احوال از تجسس امام حضرت نيز فرمان ودراين شود الهي حدود و تعزيري مجازات موجب بسا چه و نبوده

 معصيت چند كه اين به افراد از سوال كه كردند تأكيد و نمودند اعالم ممنوع مطلقاً  را( خرابكار هاي گروه و مفسدان غير

 كننده تجسس و بوده اسالم مخالف( كرد مي تأييد را گزينش و سوال نحوه اين تگزارشا از بعضي چنانچه)نمودي

 . شود حفظ بايد افراد آبروي افراد گزينش در كه نمودند بيان صراحتاً  و است معصيتكار

 هشت فرمان پيگيري مركزي ستاد اعضاي حضور با ي ا درجلسه 1341 دي 18 تاريخ در امام حضرت همچنين

 حقوق حفظ بر تأكيد ضمن و دادند قرار توجه مورد را گزينش هاي هسته انحالل علت رديگ بار ي مادها

 افراد، گزينش قصد به حتي را، خصوصي و شخصي حيطه به دولتي هاي دستگاه ورود شهروندان

 دو در كه طور همان بنابراين. نمودند عنوان آور خجالت مكتب، نام به را خطيري امر چنين و ممنوع
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 و آنان حقوق و شهروندان جايگاه اهميت ،شود مي ديده ند شدها صادر 01 سال در دو هر كه رمذكو فرمان

 به اگر.. است گرفته قرار توجه مورد دقت و درستي به افراد شخصي و خصوصي حريم حفظ ضرورت

 و اسالم هانهب به توان نمي كه كنند مي اشاره صراحت به ايشان. كنيم دقت( ره)خميني امام حضرت فرمان دو ماهيت

 با غيرانساني رفتار با و نموده بازداشت و توقيف جلب، بهانه، هر به يا و قرارداد عقايد تفتيش مورد را افراد بودن، انقالبي

 هم آن است ايديولوژيک آشكار تضاد داراي قبل رژيم با كه انقالب يک راه ابتداي در حركتي چنين. نمود برخورد آنها

 .است تحسين شايسته و مهم بسيار اهميت داراي اسالمى البانق فقيد رهبر سوي از

 اسالمى انقالب فقيد رهبر بيانات ساير به نگاهي

( ره) خمينى امام سخنان و ها ديدگاه از بخشى. شوند نمي ختم فرمان دو اين به تنها ايران در شهروندي حقوق موضوع

 در اند يكسان قانون برابر در مهه. گيرد مي ارقر اشاره مورد اختصار به شهروندان حقوق حفظ لزوم باب در

. هستند برابر قانون برابر در همه و نيست ها گروه بين فرقى مجرمين مجازات براى اسالم

 ( 253 ص ؛4 ج نور؛ صحيفه)

 گناه مجرمين از اغماض كه اندازه همان به نيز و بوده مساوى اسالمى قضاوت پيشگاه در همه

 ص - 22 ج - نور صحيفه. )است نابخشودنى گناهان از بيگناهان به نسبت تعرض است، بزرگى

44 ) 

 باشد چه مثال   باشد، مخالف آدم يا خودش هم آدم اين ولو آدمى، يک به كردن اهانت ممنوع اهانت

 ؟بكنند او به اهانت چرا ديگر بدهند، او به را جزايش كه است حق اين. نيست اهانت حق باز

 (  287 ص - 1 ج - نور صحيفه)

 مستحق كه كس آن حتى( : عليه اهلل رحمت)خمينى امام مجرمين با برخورد در حتى اسالم رأفت

 برخوردار مجازات محل و دار پاى تا مأموران عطوفت از بايد جزاها، ديگر و قتل از است الهى حدود

 ( 237 ص - 18 ج - نور صحيفه. )باشد

 حتى است، بيگناه كه كسى كه باشد طور اين بايد": دندفرمو( ره)خمينى امام مجازات و جرم بودن قانوني

 آنها با كه اين به نيست حق گناهكارند، كه هم آنها. بزنند او به تند حرف يک كه اين از بشود مانع

 بكنند كارهايى بخواهند آن بر زايد اما. بكنند بايد اعدام اعدامند، مستحق. بشود انسانى غير معامله

  ( 253 ص ؛ 14 ج نور؛ صحيفه. )دهستن مسوول كه بدانند
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 يک به بشر، يک به نيست راضى كه شارعى آن است بشر حقوق حفظ اسالم، در مجازات مبناى

 را حد اين است، كرده را جرم اين بايد كند مى امر بشود، ظلم حيوان يک به هيچ كه بشر

. است بشر حقوق ظحف براى كند، مى مالحظه دارد را بشر مصلحت كه است اين براى اين.بخورد

 آن و را جانى آدم آن نكشند اگر. دارند حيات حق هم بشر. است بشر حقوق حفظ براى الهى حدود

 صحيفه. )كند مى رعايت دارد اسالم را بشر حق....شود مى زياد كشى آدم است، كشته آدم كه آدمى

 ( 188 و 180 ص ؛0 ج نور؛

 ؛7 ج نور؛ صحيفه. )بشود جدا جامعه اين از سرطانى هاى غده بايد جامعه يک حقوق حفظ براى 

 ( 221 ص

 امام واقليتها

 در انديشه امام ها اقليت با نوع برخورد---الف

 در ايشان. است انصاف و عدالت قانون طبق بر ، ديني سياسي نظام در كتاب اهل ويژه به و ها اقليت با رفتار اساساً

 :گويند مي ديني حكومت عصر و ايران دهآين در مذهبي هاي اقليت به راجع پرسشي به پاسخ

 انصاف كمال با ما و كرد خواهند زندگي رفاه در ايران در و هستند آزاد آينده در مذهبي هاي اقليت »

 دسته و دار و شاه از هم آنان ، هستند ما ايراني برادران آنان.  كرد خواهيم عمل قانون با مطابق و

 (421 ص ،5 ج امام، صحيفه).« اند آمده تنگ به اش

 را خودمان پيوستگي و برادريم آنان با ما كه :دندار مي اظهار ايشان نيز سني مسلمان هاي اقليت باب در

 تفرقه نبايد سني و شيعه بين ، نيست تفرقه ابدا  سني و شيعه بين اسالم در: كنيم مي اعالم آنان با

 ، مذهبي هاي اقليت مال...هست، ما همه مال مملكت اين... كنيد حفظ را كلمه وحدت بايد. باشد

 (83-84 صص ،4 ج امام، صحيفه) .«ما سنت اهل برادران مال ما، مذهبيون مال

 درجايي ديگز ميفرمايند:

 و هستند ما برادران همه ها اين ، دارند مختلف هاي زبان و هستتند كه دستجاتي ساير و كردها» :  

 صحيفه) .«هستيم مذهب يک اهل و ملت يک اهل مهه و هستند ما با ها آن و هستيم ها آن با ما

 (242 ص ،4 ج امام،

 :دنگوي مي زردشتيان نمايندگان به خطاب در(ره) خميني امام
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 رفتار عدالت طور به انساني، طور به هميشه ها اقليت با اسالم كه باشند مطمئن ها اقليت همه »

 آن و ما و هستند ما ملت از جزيي ها ليتاق ساير مثل هم ها اين و هستند رفاه در همه و است كرده

 اين رمز و شد خواهد حاصل همه رفاه و.  اهلل شاء ان.  كنيم مي زندگي مملكت اين در هم با ها

 (112 ص ،4 ج امام، صحيفه).« شود حفظ بايد است كلمه وحدت كه پيروزي

 ب:اقليتها و حقوق اجتماعي

 :گويند ميقليتها چنين در رابطه با حقوق اجتماعي ا( ره) خميني امام

 ديگر و كند دفاع آنان حقوق از است موظف اسالمي دولت بلكه ، آزادند تنها نه مذهبي هاي اقليت

 يا... و مسلمان. باشد برخوردار اجتماعي حقوق از افراد همه مانند كه دارد حق ايراني هر كه اين

 حقوق برابري بر جا اين در( ره) خميني امام(528 ص ،4ج امام، صحيفه.« )ندارد فرقي ديگر مذهب

  البته. كند مي اشاره ديني حكومت در ها اقليت ساير و مسلمانان اجتماعي

 كه معنا اين به ؟ است اسالمي درصد صد شما نظر مورد جديد دولت آيا:  كه پرسش اين به پاسخ در( ره) خميني امام

 :گويند مي نه؟ يا بود خواهد يمذهب هاي اقليت ساير و مسيحيان براي محلي ، آينده حكومت

 وكيل هم االن ها آن دارد جود و مذهبي هاي اقليت براي محلي ، اسالمي حكومت در كه البته »

 امام، صحيفه) .«ليمي قا را حق اين ها آن براي هم اسالمي حكومت در ما واردند، مجلس در و دارند

 (141 ص ،5 ج

 اي پاره از اسالمي حكومت در ها اقليت است معتقد( ره) خميني امام كه شود مي استنباط مفهوم اين فوق فقره از

 اسالمي جمهوري اساسي قانون در مسئله اين.  اسالمي شوراي مجلس نمايندگي مانند ، برخوردارند سياسي حقوق

 و نماينده يک كدام هر كليميان و زردشتيان: » است آمده چهارم و شصت اصل در.  است يافته انعكاس هم ايران

 مي انتخاب نماينده يک كدام هر شمال و جنوب ارمني مسيحيان و نماينده يک مجموعا كلداني و آشوري مسيحيان

 .«كنند

 كامل احترام و برابر حقوق از افراد ساير همانند اسالمي جمهوري نظام در ها اقليت( ره) خميني امام انديشه در.

 در و شود مي داده قوانين حسب به حقوقشان و ترکمش چيز همه در افراد ساير با آنها:»برخوردارند

 :(212 ص  ،11ج امام، صحيفه) .«هستند آسايش و رفاه در ها آن اسالمي حكومت
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 ديكتاتوري سرنگوني از پس.  هستيم قائل را احترام بيشترين ديگران عقايد به نسبت مطمئنا ما »

 خوب بسيار مذهبي هاي اقليت و نانمسلما اكثريت براي حيات شرايط ، آزاد رژيم يک استقرار و

 (3 ص ،4 ج امام، صحيفه) .«شد خواهد

 نيز آنان است، داده آزادي مذهب هاي اقليت به مسلكي هر از بيش و ديني هر از بيش اسالم ».

 ما. شوند مند بهره است، داده قرار ها انسان  همه براي خداوند كه خودشان طبيعي حقوق از بايد

 عقايد بيان در نيز ها كمونيست اسالمي جمهوري در.  كنيم مي نگهداري آنها از وجه بهترين به

 (337 و 334 ص ،4 ج امام، صحيفه) .«آزادند خود

 شعائر و مراسم انجام آزادي:  جمله از مختلفي هاي عرصه ،( ره) خميني امام سياسي نظريه در

 حق و دادن راي حق) سياسي آزادي ، نظر اظهار حق و بيان آزادي ، انديشه و عقيده آزادي ، عبادي

  ...و وخصوصي شخصي هاي آزادي( سياسي و عمومي مقامات به شدن انتخاب

 ديده شده وصراحت دارد

 ها اقليت مصونيت. ج

 در ها اقليت اگر. حقوق ساير براي است اي پايه زيرا ؛ هاست اقليت درباره حقوق ترين بديهي جمله از امنيت مساله

 ميسر نيز ها آن حقوق ساير از گفتن سخن نباشند، امنيت و مصونيت داراي....  و ،آبرو مال جان،

 غير اموال و آبرو جان، ، شخصيت به تجاوز و تعدي ، است آمده ديني متون در چه آن به توجه با رو اين از. نيست

 مسئله اين به دخو سخنان ضمن در( ره) خميني امام( 124 ص ،4 ج ق،1494 صدوق، شيخ. )نيست جايز مسلمانان

 :گويد مي باره اين در جمله از.  است پرداخته

 پناه در ها اين ، بكند تعرض ندارد حق كسي هستند ايران در كه] اي ديني هاي اقليت[ اين به»

 صحيفه.« )بكنند تعرضي ندارند حق دارند، رسمي مذهب كه هايي اين...  هستند مسلمين و اسالم

 (251 ص ،5 ج امام،

 كه كند مي اشاره موارد اي پاره به شمرد برمي را ذمه اهل شرايط كه جا آن ، خود فقهي مباحث در( ره) يخمين امام

 را آنان به تعرض حق نيز شخصي هيچ و برند مي سر به كامل امنيت در ، قيدها آن به ها اقليت پايبندي صورت در

 با جنگ به تصميم مانند ، دارد تمنافا امنيت با كه كاري: از عبارتند شرايط اين از برخي. ندارد

 مانند ، است زشت و منكر مسلمانان نزد چه آن به. ندهند انجام مشركان به كمک يا و مسلمانان

 احكام. ننمايند ازدواج خود محارم با. نكنند تظاهر خوک گوشت خوردن و زنا ، خواري شراب
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 به دادن پناه و سرقت با. بپذيرند را الهي حدود اجراي ونيز حرام ترک و حق اداي مانند مسلمانان

[ 3] .نكنند فراهم را مسلمانان اذيت و آزار اسباب ، خودشان توسط جاسوسي و مشركان جاسوس

 450-458 صص ،2 ج ق،1427 خميني، امام)

  عقيده آزادي. د

 مي محق را آنان ها اقليت براي آزادي پذيرش ضمن( ره) خميني امام نيز ها اقليت نظر اظهار و عقيده آزادي باره در

 :بپردازند خود عقيده و نظر اظهار به كه داند

 مذهبي هاي اقليت همه براي و است واقعي معناي به دموكراتيک دولت يک ، اسالمي دولت »

 همه جواب اسالم و بكند را خودش عقيده اظهار تواند مي كسي هر و هست كامل طور به آزادي

 صحيفه.« )داد خواهد جواب منطق با را ها منطق تمامي ، مياسال دولت و دارد عهده به را عقايد

 (412 ص ،4 ج امام،

 :كه دارند مي بيان را اعتقاد اين ، ها اقليت مشروع حقوق بر گذاشتن صحه با ديگر موردي در

 اسالمي جمهوري در آنان ، هست و بوده مذهبي هاي اقليت مشروع حقوق حافظ هميشه اسالم »

 اظهار در افراد بقيه چون اسالمي حكومت پناه در و پردازند مي خود مسايل به آزادانه  و آزاداند

 (188 ص ،5ج امام، صحيفه) .« آزادند عقيده

 بحث در اما نمايد مي تاكيد ها اقليت توسط  عقيده آزادي بر صراحت به شده نقل جمالت در( ره) خميني امام چه گر

: گويد مي خير يا باشند ذمه اهل خواه كفار، شرايط بيان در ايشان. ارندد اشاره آن شرعي ـ عقلي حدود بر خويش فقهي

 نشر و فاسدشان مذاهب تبليغ به ندارند حق ، اسالمي كشور و جامعه در ذمي غير يا ذمي خواه ،( مسلمانان غير)  كفار

 انجام صورت در. راخوانندف خود باطل مذاهب به را مسلمانان فرزندان و مسلمانان يا و بپردازند خود ضاله هاي كتاب

 كار اين از ممكن وسيله هر به كه است اسالمي هاي دولت گزاران كار بر و شوند تعزير است واجب ، كاري چنين

 به و كنند اجتناب ها آن مجالس و ها كتاب از كه است واجب نيز مسلمانان بر ها اين بر عالوه.  آورند عمل به ممانعت

 ضاله مكتوبات ساير و ها كتاب از كه صورتي در. نمايند آمد و رفت مجالسي چنين به كه ندنده اجازه نيز خود فرزندان

 (401-402 صص ،2 ج ق،1498 خميني، امام. )ببرند بين از را آن است واجب برسد مسلمانان دست به چيزي ها آن

 سوي از اما. است شده نيفراوا هاي توصيه ، خاص اي عقيده تحميل عدم و عقيده آزادي بر البته ديني نصوص در

 . است فراخوانده توحيد چون مشتركي مسايل سر بر مسلمانان با همبستگي به را كتاب اهل ديگر
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 را خداوند جز كه بايستيم است يكسان شما  و ما بين كه سخني سر بر بياييد كتاب اهل اي بگو »

 به ، خداوند جاي به را ي ديگر ما از  كس هيچ و نياوريم شريكي گونه هيچ او براي و نپرستيم

 آيه عمران، آل.« )فرمانبرداريم ما كه باشيد شاهد بگوييد شدند، رويگردان اگر و نگيرد بر خدايي

44) 

  مذهبي آزادي. ج

 سياسي نظام در را مذهبي هاي اقليت( ره) خميني امام ، باره اين در مصونيت و اجتماعي و ديني شعائر اجراي باره در

 در مذهبي هاي اقليت تمام:»  است معتقد و داند مي آزاد اجتماعي، و مذهبي ، عبادي فرايض كليه انجام در ديني

 تا داند مي موظف را خود اسالمي حكومت و آزادند خود اجتماعي و ديني آداب اجراي براي ايران

 محترم و ايراني ، ايران مسلمان مردم ساير مثل هم آنان و كند دفاع آنان امنيت و ازحقوق

 (441 ص ،4 ج امام، صحيفه) .«هستند

 هاي اقليت تمام»: يدفرما مي ، ها اقليت براي اجتماعي و ديني آداب و شعائر آزادي فقره در( ره) خميني امام

 حكومت و نمايند  عمل آزادانه خود مذهب فرايض كليه به توانند مي اسالمي حكومت در مذهبي

 (75 ص ،3 ج نور، صحيفه) .«كند حفاظت وجه بهترين به آنان حقوق از است موظف اسالمي

 بر اجبار و اكراه با كه ديني اساسا. نيست پذيرفتني كس هيچ سوي از اسالم دين پذيرش براي تحميلي گونه هيچ. 

 قرار مذمت مورد را هايي شيوه چنين كريم قرآن در خداوند ، اين بر عالوه داشت؟ خواهد سودي شودچه تحميل آدميان

 :  خوانيم مي صريحا قرآن در زيرا ؛ است داده

 (254 آيه بقره،) .«است شده آشكار روشني به بيراهه از راه كه چرا ، نيست روا اكراه دين كار در»

 :فرمايد مي ديگر اي آيه در كه چنان

 تو آيا آوردند،پس مي ايمان زمين اهل تمامي خواست، مي] حتمي اراده به[ پروردگارت اگر و»

 ( 11 آيه يونس،) «شوند؟ مومن كه اين تا ميداري وا اهاكر به را مردم

 

 عمومي حوزه در فقهي بحثي ذمه، اهل. ص

 اصطالح در ذمه اهل. است پرداخته ذمه اهل درباره بحث به خالصه طور به خود فقهي مباحث در( ره) خميني امام

 تشريع از اصلي مقصود. كنند مي ستزي اسالمي حكومت و اسالم پناه در شودكه مي اطالق مسلماناني غير به فقهي
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 و ديني مختلف هاي اقليت ميان آميز مسالمت زيستي هم و جمعي زندگي در مفاهمه و امن محيط ايجاد ذمه، پيمان

 در كه را قشرهايي همه كه است ملي پيماني مثابه به ذمه، قرارداد واقع رد است اسالمي حكومت قلمرو در مذهبي

 مي تبيين نيز را يكديگر با ها آن رابطه نوع سويي از و دهد مي پيوند يكديگر به كنند مي زندگي ديني حكومت گستره

 .بپردازند همديگر با تعامل به قانون اين اساس بر شوند مي موظف همه و كند

 كه مذاهبي و فرق اديان، ساير و شود مي ها زردشتي و ها مسيحي ها، يهودي يعني كتاب اهل شامل تنها ذمه اهل

 حربي كفار نظير مذاهب و ها آيين ديگر اما  شوند مي شمرده كتاب اهل نيز دهند قرار سه اين از يكي شمار در را خود

 كساني يا باشند، كتاب صاحب پيروان به منتسب خواه و عجم يا عرب خواه....  و پرستان ستاره پرستان، بت مشركان، و

 آيند در مذهب سه اين از يكي به ها آن هاي كتاب نسخ و اسالم از بعد و نبوده دين سه اين از يكي داراي اصل در كه

 چهار مذاهب كه داشت توجه بايد( 453 ص ،2 ج ق،1498 خميني، امام. )اند حربي هاي گروه شمار در و نيست پذيرفته

 از متفاوت بسيار آنان وضعيت كه است طبيعي و روند نمي شمار به ذمه اهل شمار در ، سنت اهل يعني اسالمي، گانه

 حقوق داراي اسالمي جمهوري در سنيان و شيعيان است معتقد( ره) خميني امام زمينه همين در. است ها اقليت ساير

 :هستند مساوي

 و هستند مساوي حقوق، در و برادرند هم با و هم كنار در سني و شيعه اسالمي، جمهوري در »

 تبليغات اين بايد سنت اهل برادران و است اسالم و ايران دشمن كند تبليغ را آن خالف هركس

 .«كنند خفه نطفه در را اسالمي ضد

 مالياتي عوض در و شوند مي شناخته رسميت به گردند، متعهد و ملتزم ذمه شرايط به گانه سه اديان پيروان چه چنان

 از. كنند مي ندگيز سالمت و امن در ذمه، شرايط به بندي پاي شرط به اسالمي حكومت در شود مي اخذ آنان از كه

 چه آن همچنين. نورزند مبادرت دارد، ارتباط اسالمي جامعه امنيت با كه كاري انجام به كه است اين ذمه شرايط جمله

 احداث. دهند انجام نبايد محارم با ازدواج و خوک گوشت خوردن زنا، ، شرابخواري مانند است ناپسند مسلمانان نزد در

 واقع در و ممنوع شرايط از يک هر ارتكاب با صورت هر در....  و. است ممنوع ناقوس نواختن و كنيسه

 ق،1427 خميني، امام) .گرداند باز وطنشان به را آنان تواند مي اسالمي حاكم پيمان، گسستن

 (454-458 صص

 از كه ذمي اقليت هر كه است اين دارد دنبال به را سختي مجازات كه ذمه ديگر شرايط جمله از

. نيست پذيرفته آيد در شناسند نمي رسميت به را آن سابق دين اهل كه ديگري دين به خود دين

 .شود نمي پذيرفته ها آن از اعدام يا اسالم جز شوند مي بهايي كه هايي يهودي مثال عنوان به

 (441 ص ق،1427 خميني، امام)
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 اقليت گرديد، نقل( ره) خميني امام اهيشف سخنان از كه مباحثي به توجه با است گفتني فوق مطالب تحليل و تبيين در

 آنان با كه پيماني به توجه با و برخوردارند شهروندي حقوق از اسالمي سياسي نظام در ذمه اهل عبارتي به و ديني هاي

 گويد مي ايشان كه است راستا همين در. نيست روا آنان حقوق تضييع و پردازند مي حكومت با تعامل به شود مي بسته

 كشور به كه كنيم مي دعوت نيز اند كرده ترک را ايران كه هايي يهودي از ايران، در عادلي حكومت تاسيس صورت در

 ص ،4 ج امام، صحيفه. )نمايد عمل رفتاري خوش كمال در آنان با است موظف اسالمي دولت و بازگردند خود موطن و

( ره) خميني امام توجه مورد اسالمي حكومت با ذمه اهل پيمان تحت چه آن كه داشت توجه بايد ها اين بر عالوه( 419

 جمهوري نظام كه معنا اين به. است نيافته تحقق عملي طور به اسالمي جمهوري نظام در است، فقهي مباحث در

 قانوني حقوق از شهروندان ديگر كنار در آنان رو اين از.  است نورزيده مبادرت كتب اهل با قرارداد عقد به اسالمي

 .رندبرخوردا

 انجام در اسالمي سياسي نظام در ديني هاي اقليت شودكه مي روشن گفته پيش بندهاي از حال هر به

 شود مي قائل آنان براي فقهي مباحث در( ره) خميني امام كه محدوديتي.  آزادند خود عبادي اعمال

 اين تر لكام و بهتر معناي البته. است اسالمي كشورهاي در كتاب نشر عدم و دين تبليغ عدم

 معناي به دموكراتيک دولت يک اسالمي دولت كه اين بر مبني ايشان از ديگري قول نقل با مطلب

 اسالم و دارد وجود كامل طور به ها اقليت همه براي كامل طور به عقيده آزادي و است كلمه واقعي

 امام كه جا آن از. است فهم قابل( 241 ص ،5ج امام، صحيفه) آيد، مي بر آنان به گويي پاسخ از

 سخنان تبيين و تفسير رو اين از است، آورده زبان بر خود فقهي هاي بحث از پس ها سال را اخير مطلب( ره)خميني

 اهل براي اسالمي جمهوري در كتاب اهل سوي از كتاب نشر محدوديت براين بنا. گردد مي محسوب هم ايشان پيشين

 اند نموده اشاره آن از پيش( ره) امام كه است اي كلي ضوابط همان تابع كتاب

 نظام در ها آن غير يا كتاب اهل از اعم مسلمانان غير كه اين بر مبني( ره) خميني امام بيشتر اكيدت

 از كه استفتائاتي از اي پاره در است محترم جانشان و مال و برخوردارند شهروندي حقوق از اسالمي

 كه استفتاء يک در. انديشند مي چگونه باره اين در ايشان كه هدد مي نشان و است شده تبيين خوبي به شده ايشان

 و هستند اسالم پناه در مزبور كفار: » گويند مي شده، ايشان از مسلمانان غير مورد در اسالم احكام اجراي درباره

 ريختن از و)  الدم محقون و است جاري ها آن درباره ديگر هاي مسلمان مانند اسالم احكام

 كه را رقيب فرضيه سويي از و كند مي اثبات را ها .«است محترم مالشان و بوده(  شده گيريجلو خونشان

 .گذارد مي ناكام هاست، اقليت حقوق با ديني ساالري مردم ناسازگاري به معتقد

 قوانين چارچوب در جامعه در اجتماعي و فردي هاي آزادي حفظ بر همواره(  س) خميني امام        

 قانوني غير با پيامي در شاه، سوي از رستاخيز حزب تاسيس اعالم از پس ، 1353 سال اسفند 21 در ،داشت تاكيد

 :شد آور ياد و كرد تاكيد مردم حقوق حفظ ضرورت بر حزب، اين كردن اعالم
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 از يک هيچ در و است المللى بين موازين و اساسى قانون مخالف -تحميلى شكل اين با -عمل اين

 و كرده تاسيس «ملوكانه» امر به حزبى كه است كشورى تنها ايران. ندارد رنظي عالم كشورهاى

 و شكنجه و حبس يا او سرنوشت كند، تخلف امر اين از هركس و شود، آن وارد است مجبور ملت

 را خود موافقت مجبورند كشور اين محروم مردم. است شدن محروم اجتماعى حقوق از يا و تبعيد

 كنند؛ اعالم شاهنشاهى نظام با

 

 

"  

 پايكوبى و موافقت در تظاهر به مردم اجبار است؛ اساسى قانون نقض حزب در ورود به ملت اجبار

 و مطبوعات آزادى سلب است؛ اساسى قانون نقض آنهاست خواسته مخالف كه امرى در جنجال و

 تجاوز ت؛اس اساسى قانون نقض كشور مصالح برخالف تبليغ به آنها اجبار و تبليغاتى هاى دستگاه

 و قالبى انتخابات است؛ اساسى قانون نقض اجتماعى و فردى هاى آزادي سلب و مردم حقوق به

 و نظامى هاى پايگاه ايجاد است؛ اساسى قانون نقض مشروطيت محو فرمايشى مجلس تشكيل

 كثيف عمال و اجانب نمودن مسلط است؛ مشروطيت با مخالفت اجانب براى جاسوسى و مخابراتى

 قانون نقض آن از را ملت دست كردن كوتاه و مملكت اراضى بهترين بر اسراييل قبيل زا ها آن

 شئون تمام بر آنها كردن مسلط و اجانب به گذارى سرمايه اجازه است؛ كشور به خيانت و اساسى

 هاى فعاليت از ملت دست كردن كوتاه و «ملى حاكميت» اسم به نفتى ذخاير غارت و مملكت

 ها آن عمال و اجانب به دادن مصونيت است؛ اساسى قانون نقض و ملت هب خيانت اقتصادى

 اساسى قانون نص حسب به كه) شاه دخالت اصوال و است؛ اساسى قانون و مشروطه با مخالفت

 نقض و استبداد سياه دوران به بازگشت مملكت قواى و كشور امور در( است مسوولى غير مقام

  ".است اساسى قانون

 داد مي رنج را ايشان آنچه و بود ملت حقوق و مردم حريم حفظ ،(س) خميني امام هاي دغدغه زا يكي همواره

 . بود آشكار و مسلم حقوق اين به تجاوز

 :داشت اظهار بود، داده ايران مردم به خطاب 1354 تير 29 در كه پيامي از بخشي در ايشان
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 است تأثر و تأسف كمال موجب آنكه با جديد، بازى( 1) حزب در شاه مفتضحانه شكست دنبال ايران، از واصله اخبار"

 استعمار يوغ زير از ديگرى از پس يكى ها ملت كه عصرى در آنكه از تأسف. است آزادى درخشان طليعه و اميد مايه

 مرتجع از يكى شدن گماشته با ايران مُسْلِم بزرگ ملت آورند،مى دست به را خود آزادى و استقالل و شوندمى خارج

 از ،كشور سرتاسر بر وحشيانه استبداد وحشتناكترين افكندن سايه و استعمار چراى و چونبى عمال از يكى و افراد ترين

 امنيت سازمان. هستند گريبان به دست ارتجاع و استبداد مظاهر جميع با و محروم آزادى شئون تمام

 كه شاه، تحميلى حزب مخالفان با و رآمدهد وسطايى قرون عقايد تفتيش اداره صورت به شاه دستور به ايران

 رفتار وحشيانه هاىشكنجه و ها ضرب و ها اهانت و تهديدها انواع با است، متدين ملت قاطع اكثريت

 به معتقد بايد جزء، كارمند و ادارى تا كارگر از و زارع تا بازارى از و دانشگاهى تا دين علماى از ايران، ملت. كنندمى

! دهد برباد را همه آزادى و ملت استقالل چه گر باشد، ملت و مسلمين مصالح و اسالم برخالف چه گر ؛باشند شاه عقيده

 متخلفين و است انسانى حقوق از ها محروميت و هاشكنجه و ها حبس و ها ضرب آنها سرنوشت تخلف، صورت در و

 دانشگاه به هجوم و مظلوم، ملت دنكر سركوب از تأسف. شوند سركوب بايد و اند «سرخ وطن بى» و «سياه مرتجع»

 خرداد 15 عام قتل واقعه كه - دارالشفاء و فيضيه مدرسه( 54) خرداد هفده جانسوز واقعه از تأسف. كشور سراسر هاى

 از دفاع و اسالم فقه و علم با جز كه دينى مدارس بر استعمار عمال مسلحانه و رحمانهبى يورش و - كرد زنده را 42

 سرحد تا كوبيدن و هاپنجره و در و ها دست و سر شكستن و ندارند، كارى و سر اسالم سازنده احكام و كريم قرآن

  ها بام پشت از را پناهبى جوانان كردن پرتاب و مرگ

 حقوق شهروندي ب:مستندات قانوني

 اعياجتم حقوق و سياسي حقوق مدني، حقوق گونه؛ سه شامل شهروندي حقوق كلي، بنديتقسيم يک براساس

 .است

 حفظ به مربوط حقوق شود،مي شناخته نيز شخصيت به راجع حقوق عنوان با ايران حقوق در كه ،مدني حقوق (الف

 اين اعمال چيز هر از پيش زيرا گويند،مي هم عمومي حقوق آن به ديگر اصطالح يک در.است انساني عرض و ذات

 .اديع افراد تا است دولت نمايندگان و دولت طرفيت به حقوق

 .                                                        شودمي افراد مصونيت به مربوط حقوق و مساوات به مربوط حقوق آزادي، به مربوط حقوق شامل خود مدني حقوق

 : است موارد اين شامل آزادي به مربوط حقوق

 .آمد و رفت آزادي و مكاتبات آزادي ،سكونت محل و مسكن انتخاب آزادي مانند فردي عملكرد آزادي -1

 پرورش و آموزش آزادي مطبوعات، آزادي بيان، آزادي مذهب، آزادي عقيده، آزادي مانند انديشه آزادي -2

  پيوندي سازمان آزادي و موقتي تجمعات آزادي مانند گردهمايي آزادي -3
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 .سنديكايي آزادي و كار صنعتي،آزادي و زرگانيبا آزادي مالكيت، آزادي مانند اجتماعي و اقتصادي هايآزادي -4

 ماليات، پرداخت در مساوات ها،دادگاه مقابل در مساوات قانون، مقابل در مساوات شامل مساوات به مربوط حقوق

 .است وظيفهنظام خدمت در مساوات و دولتي مشاغل به اشتغال لحاظ از مساوات

 دارنده شخص آن، موجب به كه است حقوقي سياسي حقوق.است شهروندي حقوق دوم گونه سياسي حقوق (ب

 حق انتخابات، در شركت حق: از عبارتند سياسي حقوق ترينمهم. كند شركت خود ملي حاكميت در تواندمي حق

 .تابعيت بودن دارا حق سياسي، مشاغل در شدن انتخاب

 يک از شدن مندبهره براي فرد هر عيطبي حق به حقوق اين. است شهروندي حقوق نوع سومين اجتماعي حقوق (ج

 مربوط رفاهي خدمات به اجتماعي حقوق ديگر، عبارت به. شودمي مربوط امنيت و اقتصادي رفاه استاندارد حداقل

 .شودمي

 :شامل حقوق اين 

 از برخورداري كافي، مزاياي و حقوق پرداخت شغل، تامين مسكن، تامين مانند درآمدي و مادي هايحمايت -1* 

 .(سوانح و حوادث سرپرستي،بي پيري، افتادگي، كار از بيماري، بيكاري، صورت در) اجتماعي تامين دستمزد، حداقل

 رايگان پرورش و آموزش از برخورداري -2* 

 و پزشكي هايمراقبت و درماني و بهداشتي خدمات از برخورداري مانند درمان، و بهداشت از برخورداري -3* 

 همگاني درماني هايهبيم از برخورداري

 .دادگاه به مراجعه و دادخواهي حق و وكيل از برخورداري حق مانند قضايي، هايحمايت -4*

 

                               اساسي قانون در شهروندي حقوقب : -1

 (:سياسي حقوق) مدني حقوق درحوزهالف :

 قانوني ازحمايت برخورداري در: 29 اصل

  مساوي حقوق از ريدربرخوردا: 10 اصل

 سياسي هاي آزادي و زبان مكالمات، مطبوعات، عقيده هاي درموردآزادي: 3 اصل 8 بند، 15 ، 25 ، 24 ، 23 اصول 

 .اجتماعي
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 مردم عامه مشاركت و ها راهپيمايي ، اجتماعات تشكيل احزاب فعاليت آزادي درمورد: 3 اصل 3 بند و 28 و 20 اصول 

 خود سرنوشت تعيين در

  تابعيت درحق:  41 و 33 اصول 

 : اقتصادي و اجتماعي حقوق حوزه در

 3 بند و 48 ، 40 ، 31، 39 ، 20 ، 23 اصول از است عبارت پرداخته حقوق اين به اساسي قانون در كه اصولي مهمترين

 . 3 اصل

                         شهروندي حقوق درباره اساسي قانون اصول مجموعب:

 .عالي آموزش ، تعميم و تسهيل و سطوح تمام در همه براي رايگان بدني تربيت و پرورش و آموزش:  3 اصل 3 بند

 .قانون حدود در اجتماعي و سياسي هاي آزادي تامين:  3 اصل 8 بند 

 .خويش فرهنگي و اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي سرنوشت تعيين در مردم عامه مشاركت:  3 اصل 3 بند 

 عمومي تساوي  همه براي عادالنه قضايي امنيت ايجاد و مرد و زن از افراد جانبه همه حقوق امينت:  3 اصل 14 بند 

 .  قانون برابر در

 به بايد رسمي كتب و رسمي متون و مكاتبات و اسناد ، است فارسي ايران مردم مشترک و رسمي خط و زبان:  15 اصل

 آنها ادبيات تدريس و جمعي هاي رسانه در و مطبوعات قومي و محلي هاي زبان از استفاده ولي باشد خط و زبان اين

 . است آزاد فارسي زبان كنار در ، مدارس در

 امتياز اينها مانند و زبان، نژاد، رنگ و برخوردارند مساوي حقوق از باشند كه قبيله و قوم هر از ايران مردم: 10 اصل

 .  بود نخواهند

 سياسي انساني، حقوق همه از و دارند قرار قانون حمايت در يكسان مرد و زن از اعم ملت افراد همه:  29 اصل

 . برخوردارند اسالم موازين رعايت با فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي،

 قانون كه مواردي در مگر است مصون تعرض از اشخاص شغل و مسكن ، حقوق ، مال,  جان، حيثيت:  22 اصل 

 .كند تجويز

 داد قرار مؤاخذه و تعرض مورد اي عقيده داشتن صرف به توان نمي را كس هيچ و است ممنوع عقايد تفتيش:  23 اصل

. 
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 آن تفصيل باشند عمومي حقوق يا اسالم مباني به مخل آنكه مگر آزادند مطالب بيان در مطبوعات و نشريات:  24 اصل

 . كند مي مشخص قانون را

 سانسور، تلكس و تلگرافي مخابره افشاي، تلفني مكالمات كردن شفا و ضبط ، ها نامه نرساندن و بازرسي:  25 اصل 

 .  قانون حكم به مگر است ممنوع تجسس گونه هر و سمع استراق ، آنها نرساندن و مخابره عدم

 شده شناخته ديني هاي اقليت يا اسالمي هاي انجمن و صنفي و سياسي هاي انجمن ، ها جمعيت ، احزاب:  20 اصل

 نقض را اسالمي جمهوري اساس و اسالمي موازين ، ملي وحدت ، آزادي، استقالل اصول كه اين به طمشرو.  آزادند

 . كرد مجبور آنها از يكي در شركت به يا كرد منع آنها در شركت از توان نمي را كس هيچ.  نكنند

 آزاد نباشد اسالمي انيمب به مخل آنكه شرط به ، سالح حمل بدون ، ها راهپيمايي و اجتماعات تشكيل:  28 اصل 

 .است

 نيست ديگران حقوق و عمومي مصالح و اسالم مخالفت كه ، است مايل بدان كه را شغلي دارد حق كس هر:  23 اصل

 شرايط و كار به اشتغال امكان افراد همه براي گوناگون مشاغل به جامعه نياز رعايت با است موظف دولت.  برگزيند

 .نمايد ايجاد مشاغل احراز براي را مساوي

  ، افتادگي كار ،از پيري، بيكاري، بازنشستگي ازنظر، اجتماعي تامين از برخورداري:   20  اصل

 صورت به پزشكي هاي مراقبت و درماني و بهداشتي خدمات به نياز و سوانح و حوادث ، ماندگي راه در ، سرپرستي بي

 . است همگاني حقي غيره و بيمه

 سازد فراهم متوسط دوره پايان تا ملت همه براي را رايگان پرورش و آموزش وسايل است موظف دولت: 39 اصل

 . دهد گسترش رايگان طور به كشور كفايي خود تاسرحد را عالي تحصيالت ووسايل

 براي اولويت رعايت با است موظف دولت، است ايراني خانواده و فرد هر حق ، نياز با متناسب مسكن داشتن:  31 اصل

 . كند فراهم را اصل اين اجراي زمينه كارگران و روستائيان خصوص به نيازمندترند كه هاآن

 ، بازداشت صورت در.  كند مي معين قانون كه وترتيبي حكم به مگر كرد دستگير توان نمي را كس هيچ:  32 اصل

 پرونده ساعت چهار و بيست مدت رفظ حداكثر و شود تفهيم و ابالغ متهم به كتباً  بالفاصله داليل ذكر با اتهام موضوع

 طبق اصول اين از متخلف.  گردد فراهم وقت اسرع در محاكمه مقدمات و ارسال قضايي صالحه مراجع به مقدماتي

 . شود مي مجازات قانون

 اقامت به يا ممنوع اي عالقه مورد محل در اقامت از يا كرد تبعيد خود اقامت محل از توان نمي را كس هيچ:  33 اصل

 . دارد مي مقرر قانون كه مواردي در مگر ، ساخت مجبور محلي در



62 

 

 رجوع صالح هاي دادگاه به خواهي داد منظور به تواند مي كسي هر و است فرد هر مسلم حق دادخواهي:  34 اصل

 كه دادگاهي از توان نمي را كس هيچ و باشند داشته دسترس در را ها دادگاه گونه اين دارند حق ملت افراد همه.  نمايد

 .كرد منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب به

  توانايي اگر و كنند انتخاب وكيل خود براي دارند حق دعوي طرفين ها دادگاه همه در:  35 اصل

 .گردد فراهم وكيل تعيين امكانات آنها براي بايد باشند نداشته را وكيل انتخاب

 . باشد قانون موجب به و صالح دادگاه طريق از تنها دباي آن اجراي و مجازات به حكم:  30 اصل

 ثابت صالح دادگاه در او جرم اينكه مگر ، شود نمي شناخته مجرم قانون نظر از كس هيچ و است برائت اصل:  38 اصل

 . گردد

 سوگند يا اقرارشهادت، به شخص اجبار ، است ممنوع اطالع كسب يا و اقرار گرفتن براي شكنجه هرگونه:  33 اصل

 مي مجازات قانون طبق اصل اين از متخلف  است اعتبار و ارزش فاقد سوگندي و اقرار و شهادت چنين و نيست مجاز

 .شود

 كه صورت هر به شده تبعيد يا زنداني ، بازداشت، دستگير قانون حكم به كه كسي حيثيت و حرمت هتک:  30 اصل

 . است مجازات موجب و ممنوع باشد

 . دهد قرار عمومي منافع به تجاوز يا غير به اضرار وسيله را خويش حق اعمال تواند نمي كس هيچ:  49 اصل

 مگر ، كند تابعيت سلب ايراني هيچ از تواند نمي دولت و است ايراني فرد هر مسلم حق ايران كشور تابعيت:  41 اصل

 . درآيد ديگري كشور تابعيت به كه صورتي در يا خود درخواست به

 به نسبت مالكيت عنوان به تواند نمي كس هيچ و است خويش مشروع كار و كسب حاصل مالک كس هر : 40 اصل

 . كند سلب ديگري از را كار و كسب امكان ، خود كار و كسب

 . كند مي معين قانون را آن ضوابط ، است محترم باشد مشروع راه از كه شخصي مالكيت:  48 اصل

 (          شهروندي حقوق)اساسي انونق اجراي در جمهور رئيس ج:مسئوليت

 رييس اساسي، قانون 113 اصل اجراي در و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون از پاسداري منظور به - 13 ماده

 .باشدمي اساسي قانون اجراي مسئول الزم اقدامات و بررسي پيگيري، بازرسي، اطالع،كسب نظارت، طريق از جمهور

 براي خويش وظايف اجراي در جمهور رييس اساسي قانون اصول از اصلي اجراي عدم يا توقف صورت در - 14 ماده

 مسئول مقام باالترين اطالع به را مراتب تواندمي منظور اين براي و نمايدمي اقدام مقتضينحو به اساسي قانون اجراي
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 دليل ذكر با و مشروحاً  را خود پاسخ است ظفمو مسئول مقام.گردد خواستار را اجرا عدم يا توقف علت و برساند مربوطه

 گردد، ثابت اجراء عدم يا توقفجمهور رييس تشخيص به بررسي از پس كه صورتي در. برساند جمهور رييس اطالع به

 به مربوط تخلف كه صورتي در و اقدام تخلف از ناشي عوارض رفع و مربوطه اصول يا اصل اجراي به نسبت

 ارسال صالح مرجع به امر پرونده صورت اين غير در و دهدمي ارجاع اسالمي شوراي مجلس به باشد وزراء و وزيرنخست

 .شد خواهد

 را كشور گانهسه قواي به تذكر و اخطار حق جمهور رييس اساسي، قانون دقيق و صحيح اجراي منظور به - 15 ماده

 .دارد

 با را اساسي قانون از تخلف و نقض و اجرا عدم توقف، موارد آمار بار يک سالي تواندمي جمهوري رييس - 10 ماده

 .برساند اسالمي شوراي مجلس اطالع بهو كند تنظيم متخذه تصميمات

. 

  ها اقليت مسأله و اساسي قانون. ح

 امام سياسي نظريه در ها اقليت حقوق و ديني ساالري مردم بحث بيشتر ايضاح براي پيشين، مطلب به توجه با

 جهاتي از توجه اين. گيرد قرار توجه مورد نيز ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون مباحث است بمناس( ره)خميني

 آنان اكتريت كه ايراني شهروندان غالب و( ره) خميني امام تاييد مورد اساسي قانون سويي از: است اهميت داراي

 انسجام و هبستگي منشور و ملي ميثاق و عمل مبناي اساسي قانون ، ديگر سويي از و گرفته؛ قرار هستند، مسلمان

 مي كاويده اساسي قانون در ها اقليت حقوق ادامه در. دانند مي آن طبق بر عمل به موظف را خود همه و است اجتماعي

 اصل اين و است عشري اثني جعفري مذهب و اسالم ايران، رسمي دين»  كه اين به توجه با صورت هر در زيرا شود؛

 نظام در كه ديگر، اديان و مذاهب براي تمهيداتي اساسي قانون در اما( 12اصل)«است تغيير لقاب غير االبد الي

. دارد همخواني و همگامي نيز ديني ساالري مردم با اتفاقا كه است شده انديشيده كنند، مي زندگي اسالمي جمهوري

 :خوانيم مي ديگر مذاهب درباره مثال براي

 اين پيروان و باشند مي كامل احترام داراي زيدي و حنبلي مالكي، شافعي، في،حن از اعم اسالمي، ديگر مذاهب »

 طالق، ازدواج،) شخصيه احوال و ديني تربيت و تعليم در و آزادند خودشان فقه طبق مذهبي، مراسم انجام در مذاهب

 .«دارند رسميت ها دادگاه در آن به مربوط دعاوي و( وصيت و ارث

 اكثريت مذاهب اين از يک هر پيروان كه اي منطقه هر در»  كه است شده بيني پيش لاص همين در اين بر عالوه

 ساير پيروان حقوق حفظ با بود خواهد مذهب آن طبق بر شوراها اختيارات حدود در محلي مقررات باشند، داشته

 منطقه در كدام هر كه شناخته رسميت به مذهبي هاي اقليت براي را حق اين دوازدهم اصل از بخش اين.« مذاهب
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 همچنين اصل اين. بود خواهد آنان مذهب طبق بر شوراها اختيارات حدود در محلي مقررات است، اكثريت داراي خود

 .    دهد مي افزايش ها اقليت بين در است ساالري مردم الزمه كه را سياسي مشاركت

 اقليت تنها مسيحي و زردشتي،كليمي ايرانيان» :گويد مي كنند مي زندگي ايران در كه الهي اديان ساير پيروان درباره

 ديني تعليمات و شخصيه احوال در و آزادند خود ديني مراسم انجام در قانون حدود در كه شوند مي شناخته ديني هاي

 (13 اصل.«)كنند مي عمل خود آيين طبق بر

 همزيستي انساني، رفتار به و داده قرار هتوج مورد عام طور به را مسلمانان غير ، خداوند آيات تصريح به چهاردهم، اصل

 :كند مي سفارش و توصيه مسلمان غير هاي اقليت با سلوک حسن رعايت و آميز مسالمت

 تقسطوا و تبروهم أن دياركم من يخرجوكم لم و الدين في يقاتلوكم لم الذين عن اهلل الينهاكم:  شريفه آيه حكم به »

 افراد به نسبت اند  موظف مسلمانان و ايران اسالمي جمهوري دولت( 3 آيه ،ممتحنه. )المقسطين يحب اهلل ان اليهم

 حق در اصل اين. كنند رعايت را آنان انساني حقوق و نمايند عمل اسالمي عدل و قسط و حسنه اخالق با مسلمان غير

 .«نكنند اقدام و توطئه ايران اسالمي جمهوري و اسالم ضد بر كه دارد اعتبار كساني

 اين. است مسلمانان و ايران اسالمي جمهوري دولت جانب از ها اقليت انساني حقوق رعايت بر فوق اصل مدهع تاكيد

 و تاكيدات اين. است آميخته هم در اصل اين در عدل و قسط و حسنه اخالق به تصريح با همچنين انساني حقوق

 برقراري براي نيز الهي انبياي و است گستري عدالت و عدالت ديانت، و دين گوهر واقع در كه است رو آن از تصريحات

 :اند كرده تالش عدالت تحقق و

 با همراه را پيامبرانمان كه راستي به بالقسط؛ الناس ليقوم الميزان و الكتاب معهم انزلنا و بالبينات رسلنا ارسلنا لقد »

.« برخيزند دادگري به مردم تا مفرستادي فرو سنجه و آسماني كتاب آنان همراه و فروفرستاديم روشنگر هاي پديده

 (25 آيه حديد،)

. نمود حكم مسلمان غير و مسلمان ميان تبعيض به توان نمي اسالمي انديشه و ديني حكومت پرتو در كه است بديهي

 و نابرابري كه نيست ديني حكومت مدعيان زيبنده و گيرد انجام بايست مي يكسان به همه براي عدالت تحقق بنابراين

 در ، شهروندان كليه درباره انصاف رعايت البته. باشد داشته وجود مسلمان غير و مسلمان شهروندان ميان لتيعدا بي

 دهنده نشان خود «انسان» و «ايران جامعه»  بر اساسي قانون تاكيدات واقع در. است شده پذيرفته نيز اساسي قانون

 به بيستم اصل زمينه همين در. است انصاف و عدالت مسأله به مسلمان انديشمندان نيز و اسالم شريعت ديد وسعت

 :كند مي حكم فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، انساني، حقوق همه در مسلمانان با مسلمانان غير برابري

 اقتصادي، سياسي، انساني، حقوق همه از و دارند قرار قانون حمايت در يكسان مرد و زن از اعم ملت افراد همه»

 .«برخوردارند اسالم موازين رعايت با رهنگيف و اجتماعي
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 حقوق از باشند كه وقبيله قوم هر از ايران مردم:» كند مي تاكيد اي قبيله و قومي تعصب گونه هر نفي بر نوزدهم اصل

 .«بود نخواهد امتياز سبب ها اين مانند و زبان نژاد، رنگ، و برخوردارند مساوي

 «خويش فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، سرنوشت تعيين در مردم عامه مشاركت: »  بر سوم اصل از هشتم بند

 مذكور ابعاد در خويش سرنوشت تعيين در توانند مي مردم عامه مصداق عنوان به ها اقليت رو اين از. دارد تاكيد

 رو اين از. شود مهيا مزبور امور در آن گذاري تاثير زمينه كه شد خواهد عملي هنگامي مشاركت اين. نمايند مشاركت

 يک هركدام كليميان و زردشتيان:» گويد مي و دارد اشعار گذاري قانون امر در گذاري تاثير اين به چهارم و شصت اصل

 نماينده يک كدام هر شمال و جنوب ارمني مسيحيان و نماينده يک مجموعا كلداني و آشوري مسيحيان و نماينده

 كه اين ضمن است شده فراهم گذاري قانون امر در ديني هاي اقليت رگذاريتاثي زمينه بنابراين.« كنند مي انتخاب

 بر و شوند اسالمي شوراي مجلس نمايندگي نامزد بخواهند كه كجا هر در توانند مي شيعيان همانند مذهبي هاي اقليت

 .بگذارند تاثير گذاري قانون روند

 هر: »شوند مي شمرده مسئول ملت تمامي برابر در ننمايندگا اين چهارم، و هشتاد اصل طبق بر ديگر سوي از اما

 .«نمايد نظر اظهار كشور خارجي و داخلي مسائل همه در دارد حق و است مسئول ملت تمام برابر در نماينده

 ديني هاي اقليت با برخورد در اساسي قانون كلي روح صورت هر در اما. افزود فوق مطالب به توان مي نيز ديگري موارد

 عمومي مشاركت هاي زمينه البته انصاف، و عدالت اين. است انصاف و عدالت بر مبتني مذهبي، هاي قليتا حتي و

 مي شهروندان حق را مشاركتي چنين و كند مي توصيه و تاكيد آن بر حتي سازدو مي فراهم جامعه سطح در را ها اقليت

 نصيب را داري معنا نتايج نيز ديني ساالري ردمم و( ره) خميني امام انديشه با مقايسه در فوق هاي نمونه. شمارد

 .شد اشاره بحث ضمن در ها آن از اي پاره به كه سازد مي پژوهشگر

            انداز چشم سند در شهروندي حقوقب :-2

 مقتضيات اب متناسب يافته توسعه اي جامعه سوي به بايد ساله بيست افق در انداز،جامعه چشم سند مطابق

 :بر وباتاكيد وانقالبي اسالمي،ملي هاي وارزش اخالقي اصول بر اتكا كندو حركت وتاريخي فرهنگي،جغرافيايي

 ديني ساالري مردم -

 اجتماعي عدالت -

 مشروع آزاديهاي -

 ها انسان وحقوق كرامت حفظ -

 وقضايي اجتماعي امنيت از مندي بهره -
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 :باشد زير ازامكانات وبرخوردار پذير،ايثارگر،مؤمن،رضايتمند فعال،مسئوليت فردي بايد 1494 سال در ايراني فرد

 مناسب برابر،توزيع وفرصتهاي اجتماعي قضايي،تآمين سالمت،رفاه،امنيت:از عبارتند آن مصاديق كه)ملي رفاه(الف

 (مطلوب زيست محيط منداز وبهره ازفقر،تبعيض دور به خانواده مستحكم درآمد،نهاد

 (وحكومت مردم وپيوستگي جانبه همه بازدارندگي بر مبتني دفاعي باسازمان ومقتدر مستقل امن،)ملي امنيت(ب

 اجتماعي وسرمايه انساني منابع برتر سهم بر ومتكي وفناوري علم توليد در پيشرفته،توانا دانش از برخوردار)ملي توليد(ج

 (ملي توليد در

 حقوق شهروندي در قوانين توسعه پنج گانه-ب3

 توسعه اول برنامه قانون الف:

 .است شده اشاره شهروندان مشاركت به ضمني صورت به بند يک در تنها توسعه اول برنامه قانون در

 خدماتي و جمعيتي مراكز نوسازي يا بازسازي بر توسعه اول برنامه قانون هاي مشي خط از 2 -2 بند در

 سياست چهارچوب در بانكي سيستم از استفاده و مردمي وسيع هاي مشاركت جلب ضمن ديده آسيب

 تاكيد كشور دفاعي استراتژي و ديده آسيب مناطق اقتصادي واحدهاي بازسازي برنامه، با هماهنگ پولي هاي

 كمک نوع از بيشتر مشاركت نوع رسد مي نظر به و هستند شهروندان اول، مرحله در آن هدف گروه. دارد

 .است اجرايي سطح در و مالي هاي

 توسعه دوم نامهبر قانون-ب

 نظارت براي الزم تدابير اتخاذ و مردم عامه مشاركت تقويت بر دوم توسعه قانون كالن اهداف هشت بند

 برنامه قانون كيفي كالن اهداف مورد شانزده از يكي كه بند اين در. دارد تاكيد برنامه اجراي بر پيوسته و شايسته

 صورت به شهروندان مشاركت، هدف گروه و دولتي هاي هبرنام بر نظارت مشاركت، زمينه است، توسعه دوم

 .است عام

 به ورزشي هنري، فرهنگي، اجرايي، هاي فعاليت واگذاري بر دوم اساسي هاي مشي خط از نه بند

 .دارد تاكيد دولت نظارت و گيري تصميم و گذاري سياست به توجه با عمومي مشاركت تقويت و مردم
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 است نظارت و گيري تصميم مشاركت، سطح و است ورزشي و فرهنگي هاي زمينه در مشاركت، بند اين در

 .دهند مي تشكيل شهروندان را مشاركت هدف گروه و

 شده تاكيد اجتماعي درامور بانوان و زنان بيشتر مشاركت بر دوم اساسي هاي مشي خط از سيزده بند در

 مشخص) زنان( مشاركت هدف روهگ هم و) اجتماعي( مشاركت زمينه هم خاص طور به بند اين در. است

 .است شده

 جوانان فعال مشاركت جهت الزم هاي زمينه ايجاد بر سوم اساسي هاي مشي خط از پانزده بند

 در. دارد داللت پذيري مسئوليت و تعاون روحيه تقويت و اقتصادي و اجتماعي سياسي، امور در

 مشخص) جوانان( مشاركت هدف هگرو و) اقتصادي و سياسي اجتماعي،( مشاركت زمينه بند، اين

 پذيري مسئوليت و تعاون روحيه تقويت جهت در مشاركت كه است آن توجه قابل نكته. است شده

 .است گرفته قرار استفاده مورد بيشتري نظر دقت با مشاركت مفهوم كه دهد مي نشان اين و است جوانان

 :دارد تأكيد زير نكات بر هشتم اساسي هاي مشي خط از سه و دو يک، بندهاي

  مختلف؛ هاي زمينه در تخصصي هاي تشكل ايجاد از وحمايت تشويق -1

 از اعتباري و مالي هاي حمايت و ها روش و مقررات و قوانين اصالح طريق از فرهنگي امور در مردم نقش توسعه -2

 فرهنگي؛ هاي فعاليت

 مشخص هدف گروه و ينهزم روشني به اول بند در. منكر از نهي و معروف به امر فرهنگ گسترش-3

 .است شده

 چه هر مشاركت جهت تسهيالت ايجاد و قانوني هاي حمايت افزايش مبيَن پانزدهم اساسي هاي مشي خط از يک بند

 تعاوني و خصوصي بخش گذاري سرمايه جذب بر تأكيد و فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هاي فعاليت در مردم بيشتر

 .است

 توسعه سوم برنامه قانون-ج

 و دولت نظارت و حاكميت اعمال تقويت و ها تصدي كاهش منظور به كه: اول فصل دو ادهم

 تبيين امور، اداره در تعاوني بخش و خصوصي بخش مردم، مؤثر مشاركت توسعه زمينه نمودن فراهم
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 مطلوب تحقق زمينه نمودن فراهم و اجرا و ريزي برنامه در استاني و ملي واحدهاي وظايف دقيق

 در را الزم ساختاري اصالحات برنامه، اول سال طول در است موظف دولت سوم، نامهبر اهداف

 .آورد عمل به دولت تشكيالت

 فرهنگي هاي مجتمع و سينماها ساخت و بازسازي بر يكم و بيست فصل 101 ماده از الف بند در

 .است شده تاكيد نددار جمعيت نفر)  15999(  هزار پانزده از بيش كه شهرهايي در نمايش تاالرهاي و

 بازسازي و ساخت براي حقوقي و حقيقي اشخاص مشاركت با يا رأساً  توانند مي كشور هاي شهرداري

 به امور واگذاري ماده، اين در مشاركت رسد مي نظر به. كنند استفاده بانكي تسهيالت از موجود سينماهاي

 .است هنري - گيفرهن اماكن ساخت يا بازسازي آن، هاي زمينه و است خصوصي بخش

 اقدامات سوم برنامه اول سال پايان تا است شده موظف دولت يكم و بيست فصل 102 ماده از ب بند در

 اعم فرهنگي امور متولي اجرايي هاي دستگاه فرهنگي هاي فعاليت انجام نحوه خصوص در را الزم قانوني

 قبال در دولت هاي مسئوليت سازي شفاف هدف با را غيردولتي عمومي هاي سازمان و نهادها دولتي، از

 روش به بخشيدن تنوع مالي، انضباط برقراري موازي، هاي فعاليت حذف كارايي، افزايش فرهنگي، تحوالت

 ساماندهي امور طرح قالب در را فرهنگي امور در مردم مشاركت بيشتر هاي زمينه آوردن فراهم منابع، تأمين هاي

 .آرود عمل به فرهنگي

 امور ساماندهي به مكلف را دولت و تاكيددارد فرهنگي امور در مردم مشاركت موانع كاهش و هموارسازي بر ماده اين 

 اين موضوع تواند مي دارد توجه نيز فرهنگي امور به كه دولتي غير عمومي نهاد جايگاه در شهرداري. نمايد مي فرهنگي

  .گيرد قرار ماده

                            سعهتو چهارم برنامه درقانون شهروندي حقوق-د

 و فردي امنيت احساس و تعالي و رشد هايزمينه استقرار انساني، حقوق ارتقاي منظور به است موظف دولت:199 ماده

 با انضباط كاري، وجدان از برخوردار مند،رضايت مؤمن، ايثارگر، پذير،مسئوليت فعال، نسلي تربيت و جامعه در اجتماعي

 منشور" بودن، ايراني به مفتخر و ايران شكوفايي و اسالمي نظام و انقالب به متعهد اجتماعي، سازگاري و تعاون روحيه

 :برساند ربطذي مراجع تصويب به و تنظيم ذيل محورهاي بر مشتمل را "شهروندي حقوق

 .شهروندي آيين و قانون به احترام و نظم فرهنگ رشد و مداري قانون عمومي پرورش: الف
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 .كردن انتخاب و شدن انتخاب حق در آزادي، تضمين و مردم آراي از صيانت و آزادي مينتأ: ب

 اجتماعات و فعاليتها امنيت تضمين و حمايت و قانوني فرايندهاي سمت به اجتماعي سياسي، فعاليتهاي هدايت: ج

 .قانوني

 .زنان و كودكان حقوق از صيانت زمينه در اجتماعي تشكلهاي رشد براي الزم امنيت و آزادي تأمين: د

 .ملّي فرهنگ در مختلف اقوام و اجتماعي گروههاي به نسبت آميز احترام و آفرين وحدت مفاهيم ترويج: هـ

 .افراد خصوصي حريم از صيانت و حفظ: و

 .جامعه و مردم در اجتماعي امنيت احساس ارتقاي: ز

 :110 ماده

 به ذيل موارد تحقق براي را الزم اقدامهاي, اجتماعي ضباطان و عمومي امنيت ارتقاي منظور به است، موظف دولت

 :آورد عمل

 .سالم زيست و مدارا, نظم, مداريقانون فرهنگ ترويج و عمومي آموزش: الف

 به همسايگان و منطقه كشورهاي با اطالعات تبادل و مراودات ارتقاي و مرزي راههاي مواصالتي، خطوط توسعه: ب

 و جانبه چند و جانبه دو هايتوافقنامه قالب در خرابكاري، و مجاز غير تردد, مخدر مواد و كاال قاچاق, جرائم مهار منظور

 .جمعي امنيت ترتيبات

 و گيريتصميم سازي،تصميم نظام در شهروندي، برابر حق اساس بر ايرانيان، همه جانبه همه مشاركت توسعه: ج*

 .كشور اجرايي مديريت

 .گريسلطه و ظلم با مخالفت و ملّي منافع از دفاع روحيه ترويج و ملّي رتقد هايمؤلفه شناخت تعميق: د

 منظور به امنيتي مالحظات و هامؤلفه پرتو در ،(كشور مرزهاي در ويژه به) جمعيت پراكندگي و ساختار سازيايمن: هـ

 .جمعيت تعادل عدم از پرهيز

 و ارزشها جايگزيني و همگاني مشاركت محوري،امعهج رويكرد با كشور امنيت و نظم توسعه راهبردي طرح تهيه: و

 .جامعه در امنيت احساس ارتقاي و امنيتي رويكرد جاي به دروني كنترلهاي

 .شهري خشونت و سياسي خشونت, اجتماعي ناسازگاري, هنجاريبي بروز هايزمينه با مبارزه: ز

 .منزلتي بحرانهاي از پيشگيري و مردم مختلف گروههاي اجتماعي منزلت ارتقاي و حفظ: ح*
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 .عمومي امنيت و نظم تأمين براي مردمي، مشاركت توسعه جهت الزم كارهاي و ساز تهيه: ط

 .كشور در احزاب و مدني نهادهاي تقويت جهت الزم سازوكارهاي تهيه: ي

 :  برساند صالح ذي مراجع تصويب به و تهيه را ذيل لوايح است موظف قضائيه قوه: 139 ماده

 كم تخلفات مورد در انگاري جرم از ناشي سوء آثار از جلوگيري منظور به «كيفري قوانين از زدايي جرم» حهالي( الف

 و حقوق تضييع و جزا حقوق قلمرو رويه بي گسترش از جلوگيري و كيفري عدالت نظام هاي هزينه كاهش اهميت،

 . عمومي آزاديهاي

 و جامعه در مجرمان تربيت و اصالح نوين روشهاي از گيري بهره منظور به «حبس مجازات جايگزينهاي» اليحه( ب

  مجرم شخصيت و مجازات و جرم ميان بيشتر تناسب ايجاد همچنين

 . «متهمان و شهود حقوق از حمايت»  اليحه( ج

 . «اجتماعي ديدگان بزه از حمايت»  اليحه( د

( 29) بيستم اصل اجراي راستاي در راد،اف خصوصي حريم از حمايت و شهروندي حقوق ارتقاء و حفظ»  اليحه( هـ

 . «ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون

 . «جرائم ساير از آن تفكيک و سياسي جرم تعريف»  اليحه( و

 . قاطع و منصفانه قانوني، بيني پيش قابل ارزان، دسترس، در بالسويه دقيق، سريع، قضائي نظام استقرار -1

 . قضائي قلمرو در معنوي، و خصوصي مالكيت قوقح بنيادهاي تضمين و گذاري پايه -2

 . قضائي و حقوقي قلمرو در گروهي، و قومي تبعيض هرگونه رفع -3

 اساسي قانون( 150) ششم و پنجاه و يكصد اصل براساس جرم، وقوع از پيشگيري براي الزم كارهاي و ساز تمهيد -4

 . ايران اسالمي جمهوري

 و عمليات به بخشيدن سرعت منظور به قضائي مديريت و عمليات( M.I.S) عاتاطال جامع نظام استقرار و طراحي-5

 . چهارم برنامه پايان تا قضائي، امور انجام روشهاي بهبود و فرآيندها اصالح كارآمد، مديريت

 . غيردولتي داوري نهادهاي تشكيل زمينه نمودن فراهم -0

 حقوق حفظ و تأمين منظور به نيز و ايران اسالمي مهوريج اساسي قانون( 35) پنجم و سي اصل اجراي منظور به-8

 مراحل تمامي در وكيل، حضور و معرفي انتخاب، حق دعوي، اصحاب از هريک حقوقي خدمات گسترش و عامه
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 يا و دارد محرمانه جنبه موضوع كه مواردي استثناي به را قضائي احكام اجراي و رسيدگي تحقيقات، از اعم دادرسي

 دارند شود، مي فساد موجب قاضي تشخيص به غيرمتهم حضور

 :34 ماده 

 غذا امنيت: جمله از قلمرو اين هماهنگي و ارزشيابي سياستگذاري، مديريت، كردن نهادينه منظور به است، موظف دولت

 در همگاني سالمت گسترش و تغذيه سوء از ناشي هايبيماري كاهش و غذايي مطلوب سبد تأمين كشور، در تغذيه و

 :آورد عمل به را ذيل اقدامهاي ر،كشو

 از پس "سالمت عالي شوراي" و "تغذيه و غذا شوراي" ادغام با “غذايي امنيت و سالمت عالي شوراي” تشكيل: الف

 .قانوني مراحل طي

 .جامعه ايتغذيه سواد و فرهنگ ارتقاي منظور به الزم آموزشي هايبرنامه اجراي و تهيه: ب

 شده ياد جامع برنامه اجراي و تدوين در اندمكلف اجرايي هايدستگاه و ايران اسالمي وريجمه سيماي و صدا سازمان

 .نمايند خودداري سالمتي به مضر كاالهاي تبليغ از و همكاري پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت با

 جهت در غذايي، مواد مصرف و توزيع تأمين، توليد، براي الزم اييارانه و بانكي تسهيالت اعتباري، منابع تخصيص: ج

 وعدةميان قالب در سالم غذاي ترويج براي تدارک و شروع براي الزم منابع اختصاص و غذايي مطلوب سبد به دستيابي

 .نيازمند اقشار براي غذايي كمک همچنين و آموزاندانش غذايي

 :هايبرنامه اجراي و تهيه: د

 .غذا ايمني -1

 .مصرف به توليد زا غذايي مواد ضايعات كاهش -2

 چهارم برنامه اول سال پايان تا اند،مكلف ربطذي هايدستگاه و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت30 ماده

 و فردي زيانهاي و خطرات كاهش جهت را الزم اقدامات ايران، اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه

 .دارد معمول رواني هايبيماري بار كاهش نيز و ايدز يبيمار درمان و پيشگيري اعتياد، اجتماعي

 :09 ماده

 سهم كاهش جهت در و درماني و بهداشتي خدمات به مردم عادالنه دسترسي در توزيعي عدالت ارتقاي منظور به

 به بايد رمانيد و بهداشتي امكانات و منابع توزيع, آنها درماني و بهداشتي هايهزينه از پذيرآسيب و درآمدكم خانوارهاي

 از مردم سهم و يابد ارتقا( %09) درصد نود به «مردم مالي عادالنه مشاركت شاخص» كه گيرد صورت نحوي

 غيرقابل هايهزينه از پذيرآسيب خانوارهاي ميزان و نيابد افزايش( %39) درصد سي از حداكثر سالمت هايهزينه
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 مشاركت با است، مكلف پزشكي آموزش و درمان اشت،بهد وزارت. يابد كاهش( %1) درصد يک به سالمت تحمل

 درمان و بهداشت منابع تأمين در مردم سهم نمودن متعادل چگونگي نامهآيين كشور، ريزيبرنامه و مديريت سازمان

 ارائه وزيران هيئت به تصويب براي و تهيه قانون اين تصويب از پس ماه شش مدت ظرف را، مذكور اهداف تحقق براي

 .نمايد

 :03 ماده

 مدني، نهادهاي گسترش و عمومي رضايتمندي ارتقاي اجتماعي، سرمايه ارتقاي و حفظ منظور به است، مكلف دولت

 :دهد انجام را ذيل اقدامهاي چهارم، برنامه اول سال طي

 .كشور اجتماعي سرمايه ارزيابي و سنجش كارهاي و ساز تهيه: الف

 .آن بر تأثيرگذار عوامل و علل احصاي و كشور اجتماعي سرمايه ساالنه گزارش ارائه: ب

 اجتماعي، وفاق عمومي، اعتماد از اعم اجتماعي سرمايه افزايش جهت الزم اجرايي كارهاي و ساز تصويب: ج

 .اجتماعي و فردي وجدان و گراييقانون

 .حاكميت عمومي عملكرد اثر در آن تغييرات انتشار و ساالنه صورت به عمومي منديرضايت ارزيابي: د

 آن اجراي و اقتصادي اجتماعي، حقوقي، ابعاد در زنان، حقوق از حمايت و توانمندسازي جامع طرح تصويب و تدوين: هـ

 .ربطذي مراجع در

 كشور پايدار توسعه در اسالمي، شوراهاي و دولتي غير نهادهاي سازمانها، مردم، نظارت و مشاركت جامع طرح تدوين: و

 .تشويقي سياستهاي اعمال با مدني، نهادهاي كيفي و كمي سترشگ امكان كردن فراهم و

                            توسعه چهارم برنامه درقانون شهروندي حقوق-

 و فردي امنيت احساس و تعالي و رشد هايزمينه استقرار انساني، حقوق ارتقاي منظور به است موظف دولت:199 ماده

 با انضباط كاري، وجدان از برخوردار مند،رضايت مؤمن، ايثارگر، پذير،مسئوليت فعال، نسلي تربيت و جامعه در اجتماعي

 منشور" بودن، ايراني به مفتخر و ايران شكوفايي و اسالمي نظام و انقالب به متعهد اجتماعي، سازگاري و تعاون روحيه

 :برساند ربطذي مراجع تصويب به و تنظيم ذيل محورهاي بر مشتمل را "شهروندي حقوق

 .شهروندي آيين و قانون به احترام و نظم فرهنگ رشد و مداري قانون عمومي پرورش: الف

 .كردن انتخاب و شدن انتخاب حق در آزادي، تضمين و مردم آراي از صيانت و آزادي تأمين: ب
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 اجتماعات و تهافعالي امنيت تضمين و حمايت و قانوني فرايندهاي سمت به اجتماعي سياسي، فعاليتهاي هدايت: ج

 .قانوني

 .زنان و كودكان حقوق از صيانت زمينه در اجتماعي تشكلهاي رشد براي الزم امنيت و آزادي تأمين: د

 .ملّي فرهنگ در مختلف اقوام و اجتماعي گروههاي به نسبت آميز احترام و آفرين وحدت مفاهيم ترويج: هـ

 .افراد خصوصي حريم از صيانت و حفظ: و

 .جامعه و مردم در اجتماعي امنيت حساسا ارتقاي: ز

 :110 ماده

 به ذيل موارد تحقق براي را الزم اقدامهاي, اجتماعي انضباط و عمومي امنيت ارتقاي منظور به است، موظف دولت

 :آورد عمل

 .سالم زيست و مدارا, نظم, مداريقانون فرهنگ ترويج و عمومي آموزش: الف

 به همسايگان و منطقه كشورهاي با اطالعات تبادل و مراودات ارتقاي و مرزي راههاي مواصالتي، خطوط توسعه: ب

 و جانبه چند و جانبه دو هايتوافقنامه قالب در خرابكاري، و مجاز غير تردد, مخدر مواد و كاال قاچاق, جرائم مهار منظور

 .جمعي امنيت ترتيبات

 و گيريتصميم سازي،تصميم نظام در شهروندي، ابربر حق اساس بر ايرانيان، همه جانبه همه مشاركت توسعه: ج*

 .كشور اجرايي مديريت

 .گريسلطه و ظلم با مخالفت و ملّي منافع از دفاع روحيه ترويج و ملّي قدرت هايمؤلفه شناخت تعميق: د

 منظور به يتيامن مالحظات و هامؤلفه پرتو در ،(كشور مرزهاي در ويژه به) جمعيت پراكندگي و ساختار سازيايمن: هـ

 .جمعيت تعادل عدم از پرهيز

 و ارزشها جايگزيني و همگاني مشاركت محوري،جامعه رويكرد با كشور امنيت و نظم توسعه راهبردي طرح تهيه: و

 .جامعه در امنيت احساس ارتقاي و امنيتي رويكرد جاي به دروني كنترلهاي

 .شهري خشونت و سياسي خشونت, جتماعيا ناسازگاري, هنجاريبي بروز هايزمينه با مبارزه: ز

 .منزلتي بحرانهاي از پيشگيري و مردم مختلف گروههاي اجتماعي منزلت ارتقاي و حفظ: ح*

 .عمومي امنيت و نظم تأمين براي مردمي، مشاركت توسعه جهت الزم كارهاي و ساز تهيه: ط
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 .كشور در احزاب و مدني نهادهاي تقويت جهت الزم سازوكارهاي تهيه: ي

 :  برساند صالح ذي مراجع تصويب به و تهيه را ذيل لوايح است موظف قضائيه قوه: 139 ماده

 كم تخلفات مورد در انگاري جرم از ناشي سوء آثار از جلوگيري منظور به «كيفري قوانين از زدايي جرم» اليحه( الف

 و حقوق تضييع و جزا حقوق قلمرو رويه بي گسترش از جلوگيري و كيفري عدالت نظام هاي هزينه كاهش اهميت،

 . عمومي آزاديهاي

 و جامعه در مجرمان تربيت و اصالح نوين روشهاي از گيري بهره منظور به «حبس مجازات جايگزينهاي» اليحه( ب

  مجرم شخصيت و مجازات و جرم ميان بيشتر تناسب ايجاد همچنين

 . «متهمان و شهود حقوق از حمايت»  اليحه( ج

 . «اجتماعي ديدگان بزه از حمايت»  اليحه( د

( 29) بيستم اصل اجراي راستاي در افراد، خصوصي حريم از حمايت و شهروندي حقوق ارتقاء و حفظ»  اليحه( هـ

 . «ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون

 . «جرائم ساير از آن تفكيک و سياسي جرم تعريف»  اليحه( و

 . قاطع و منصفانه قانوني، بيني پيش قابل ارزان، دسترس، در سويهبال دقيق، سريع، قضائي نظام استقرار -1

 . قضائي قلمرو در معنوي، و خصوصي مالكيت حقوق بنيادهاي تضمين و گذاري پايه -2

 . قضائي و حقوقي قلمرو در گروهي، و قومي تبعيض هرگونه رفع -3

 اساسي قانون( 150) ششم و پنجاه و يكصد صلا براساس جرم، وقوع از پيشگيري براي الزم كارهاي و ساز تمهيد -4

 . ايران اسالمي جمهوري

 و عمليات به بخشيدن سرعت منظور به قضائي مديريت و عمليات( M.I.S) اطالعات جامع نظام استقرار و طراحي-5

 . چهارم برنامه پايان تا قضائي، امور انجام روشهاي بهبود و فرآيندها اصالح كارآمد، مديريت

 . غيردولتي داوري نهادهاي تشكيل زمينه نمودن فراهم -0

 حقوق حفظ و تأمين منظور به نيز و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون( 35) پنجم و سي اصل اجراي منظور به-8

 مراحل تمامي در وكيل، حضور و معرفي انتخاب، حق دعوي، اصحاب از هريک حقوقي خدمات گسترش و عامه

 يا و دارد محرمانه جنبه موضوع كه مواردي استثناي به را قضائي احكام اجراي و رسيدگي تحقيقات، از اعم دادرسي

 دارند شود، مي فساد موجب قاضي تشخيص به غيرمتهم حضور
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 :34 ماده 

 غذا امنيت: جمله از قلمرو اين هماهنگي و ارزشيابي سياستگذاري، مديريت، كردن نهادينه منظور به است، موظف دولت

 در همگاني سالمت گسترش و تغذيه سوء از ناشي هايبيماري كاهش و غذايي مطلوب سبد تأمين كشور، رد تغذيه و

 :آورد عمل به را ذيل اقدامهاي كشور،

 از پس "سالمت عالي شوراي" و "تغذيه و غذا شوراي" ادغام با “غذايي امنيت و سالمت عالي شوراي” تشكيل: الف

 .قانوني مراحل طي

 .جامعه ايتغذيه سواد و فرهنگ ارتقاي منظور به الزم آموزشي هايبرنامه ياجرا و تهيه: ب

 شده ياد جامع برنامه اجراي و تدوين در اندمكلف اجرايي هايدستگاه و ايران اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان

 .نمايند داريخود سالمتي به مضر كاالهاي تبليغ از و همكاري پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت با

 جهت در غذايي، مواد مصرف و توزيع تأمين، توليد، براي الزم اييارانه و بانكي تسهيالت اعتباري، منابع تخصيص: ج

 وعدةميان قالب در سالم غذاي ترويج براي تدارک و شروع براي الزم منابع اختصاص و غذايي مطلوب سبد به دستيابي

 .نيازمند اقشار براي اييغذ كمک همچنين و آموزاندانش غذايي

 :هايبرنامه اجراي و تهيه: د

 .غذا ايمني -1

 .مصرف به توليد از غذايي مواد ضايعات كاهش -2

 چهارم برنامه اول سال پايان تا اند،مكلف ربطذي هايدستگاه و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت30 ماده

 و فردي زيانهاي و خطرات كاهش جهت را الزم اقدامات ايران، اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه

 .دارد معمول رواني هايبيماري بار كاهش نيز و ايدز بيماري درمان و پيشگيري اعتياد، اجتماعي

 :09 ماده

 سهم كاهش جهت در و درماني و بهداشتي خدمات به مردم عادالنه دسترسي در توزيعي عدالت ارتقاي منظور به

 به بايد درماني و بهداشتي امكانات و منابع توزيع, آنها درماني و بهداشتي هايهزينه از پذيرآسيب و درآمدكم ايخانواره

 از مردم سهم و يابد ارتقا( %09) درصد نود به «مردم مالي عادالنه مشاركت شاخص» كه گيرد صورت نحوي

 غيرقابل هايهزينه از پذيرآسيب خانوارهاي يزانم و نيابد افزايش( %39) درصد سي از حداكثر سالمت هايهزينه

 مشاركت با است، مكلف پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت. يابد كاهش( %1) درصد يک به سالمت تحمل

 درمان و بهداشت منابع تأمين در مردم سهم نمودن متعادل چگونگي نامهآيين كشور، ريزيبرنامه و مديريت سازمان
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 ارائه وزيران هيئت به تصويب براي و تهيه قانون اين تصويب از پس ماه شش مدت ظرف را، مذكور اهداف تحقق براي

 .نمايد

 :03 ماده

 مدني، نهادهاي گسترش و عمومي رضايتمندي ارتقاي اجتماعي، سرمايه ارتقاي و حفظ منظور به است، مكلف دولت

 :دهد انجام را ذيل اقدامهاي چهارم، برنامه اول سال طي

 .كشور اجتماعي سرمايه ارزيابي و سنجش كارهاي و ساز تهيه: الف

 .آن بر تأثيرگذار عوامل و علل احصاي و كشور اجتماعي سرمايه ساالنه گزارش ارائه: ب

 اجتماعي، وفاق عمومي، اعتماد از اعم اجتماعي سرمايه افزايش جهت الزم اجرايي كارهاي و ساز تصويب: ج

 .اجتماعي و فردي وجدان و گراييقانون

 .حاكميت عمومي عملكرد اثر در آن تغييرات انتشار و ساالنه صورت به عمومي منديرضايت ارزيابي: د

 آن اجراي و اقتصادي اجتماعي، حقوقي، ابعاد در زنان، حقوق از حمايت و توانمندسازي جامع طرح تصويب و تدوين: هـ

 .ربطذي مراجع در

 كشور پايدار توسعه در اسالمي، شوراهاي و دولتي غير نهادهاي سازمانها، مردم، نظارت و مشاركت جامع طرح تدوين: و

 .تشويقي سياستهاي اعمال با مدني، نهادهاي كيفي و كمي گسترش امكان كردن فراهم و

 

                    پنجم برنامه كلي هاي درسياست شهروندي حقوق-ر

 :به توجه با انبهج همه سالمت و سالم انسان رويكرد بر تأكيد ـ10

 .عمومى منابع تخصيص و نظارت ارزشيابى، ريزى، برنامه سياستگذارى، در يكپارچگى ـ10 ـ1

 .روحى و جسمى بهداشت و محيط غذا، امنيت هوا، سالمت شاخصهاى ارتقاء ـ10 ـ2

 .سالمت كننده تهديد هاىآلودگى و مخاطرات كاهش ـ10 ـ3

 .غذايى مواد سالمت و تركيب هبودب با جامعه تغذيه الگوى اصالح ـ10 ـ4

 .پنجم برنامه پايان تا %39 به سالمت هاىهزينه از مردم سهم كاهش و سالمت هاىبيمه كيفى و كمى توسعه ـ10 ـ5
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 :اجتماعى امنيت ارتقاء ـ29

 .خدرم مواد با مبارزه كلى سياستهاى اجراى به اهتمام و روانگردان و مخدر مواد با جانبه همه مبارزه ـ29 ـ1

 .آن از ناشى عمومى هاىناهنجارى پيشگيرىوكنترل و نشينحاشيه مناطق بخشى سامان ـ29 ـ2

 .اجتماعى و فرهنگى هاىناهنجارى با مقابله و پيشگيرى براى هارسانه و آموزشى فرهنگى، ابزارهاى از استفاده ـ29 ـ3

 .فرهنگى و صادىاقت اجتماعى، سياسى، هاىعرصه در مردم مشاركت و حضور تقويت ـ30

 ملت اساسى حقوق از صيانت و مشروع هاىآزادى از حمايت ـ33
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آزادي انتخاب مسكن و محل سكونت، آزادي مكاتبات، آزادي رفت   :آزادي عملكرد فردي

 و آمد 

آزادي عقيده، آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي آموزش و  آزادي انديشه:

 پرورش

ازادي مالكيت، ازادي بازرگاني و صنعتي، آزادي كار و  آزاديهاي اقتصادي و اجتماعي:

 ازادي سنديكايي

مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاهها، مساوات  حقوق مربوط به مساوات:

 در پرداخت ماليات،  مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و مساوات در خدمت نظام وظيفه
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 حق شركت در انتخابات. 1

 . حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي2

 . حق دارا بودن تابعيت 3
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تأمين مسكن، تأمين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي  :هاي مادي و درآمديحمايت. 1

ماعي )در صورت بيماري، از كارافتادگي، پيري، كافي، برخورداري از حداقل دستمزد، تأمين اجت
 بي سرپرستي، حوادث و سوانح(

  برخورداري از آموزش و پرورش رايگان. 2

برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و : . برخورداري از بهداشت و درمان3

 هاي درماني همگانيهاي پزشكي و برخورداري از بيمهمراقبت

 ورداري از وكيل، حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه برخ :هاي قضاييحمايت. 3

 

 


