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Abstract 

The formation of citizenship rights is one of the most important concepts in the 

Islamic system. One of the texts that has carefully addressed this issue is Nahj 

al-Balaghah. Communities, transparency, as well as in the discussion of the 

economic rights of fiduciary duty in the treasury, the fight against greed, the 

creation of welfare, employment and poverty alleviation, as well as civil 

liberties in the constitution and legal system of the Islamic Republic of Iran The 

Islamic Republic, using the concepts of political and civil law of Naj al-Balagheh, 

these concepts have been considered in the legal and political texts of the 

Islamic Republic and in the discourse of political Islam. It is from Nahj al-

Balaghah    
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 بازخواني حقوق شهروندی در نظام حقوقي جمهوری اسالمي

 1بنی صفارسمانه 

  2  احسان رازانی

 3ابوالقاسم پیاده کوهسار

 چکیده  

  جاری  قوانین  در  شهروندی  حقوق  به  نسبت   ،)ع(امام علی  نظریه  براساس  در این مقاله به دنبال این هستیم تا 

  بر   سیاسی  نظامی  اسالمی  جمهوری  که  می گیرد  صورت  روی  آن  از  بررسی این.  شود  نظر  اسالمی  جمهوری 

  انقالب و این  کند،می    معرفی  اسالمی  انقالب  آرمانهای  تجلی  را  خود  و  است   اسالمی  انقالب  گفتمان  اساس

  قانون :  اساسی   قانون   مقدمه)می باشد.  عترت  و  کتاب   یعنی  اسالمی  آموزه های  از  مستخرج  نظامی  دنبال  به

  اساس   بر  ایران  ی  جامعه  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  فرهنگی،  نهادهای  مبین  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی

  حکومت  شیوه»  قسمت  در.  باشد  می  اسالمی  امت   قلبی  خواست   انعکاس  که  است   اسالمی  ضوابط  و  اصول

  از   دسته  آن  بکارگیری  از  اساسی  قانون  مطابق   گرچه  ؛ (میگوید  سخن  اسالمی  بینی  جهان  از  نیز  «اسالم  در

:  اساسی  قانون  دوم  اصل)کند  می  استقبال  نیست؛  الهی  های  آموزه  با  تخالف  و  تضاد  در  که  بشری  تجارب

  در   می توان  را  آن  نظایر  که(  آنها  پیشبرد  در  تالش  و  بشری  پیشرفته ی  تجارب   و  فنون  و  علوم  از  استفاده

 .  کرد  مشاهده غربی مدرن دولتهای ساختار یا و دموکراتیک روش های و جمهوریت  اصل
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  و   قرابات   شاااهرت یاا  یاا قادرت  یاا  ثروت از  افراد  برخورداری  میزان  پاایاه بر  اجتمااعی  روابط کاه  ای  جاامعاه در

  دسترسی   مندند  بیشتری بهره ظاهری  اعتبار و نفوذ  از  که  آنان  گیرد می شکل  دست  این از  موهومی  امتیازات

  با  نشااینان  کاخ به نگاه مسااالو ن گردد؛  می باز ای  ویژه  حساااب  آنان  برای و  دارند  مقامات به تری  راحت 

  و  حقوق بردن  بین از برای  سااز  عامل زمینه مالثرترین  نابرابری  این  اسات؛ متفاوت  نشاینان  کوخ به  نگاهشاان

  بر   اختناق نام به دری و  شاااود می    ریزی جا پی همین در ظلم پایه و  اسااااس. بود  خواهد  مردم  آزادیهای

  از  که باشاند  هوش به  باید خویش  کار اول گام در  کارگزاران حکومتی. گردد می  گشاوده  مردم  اکثریت  روی

اااا که از    الساالم در نه  البالغه، تسااوی و نوع برخورد با مردمحضارت علی علیه.  نگردند آلوده  زاویه این

؛ حضرت آمده است  53و  46و   27و  26های کنند که در نامهآنها می باشدااا را سفارش میحقوق سیاسی  

 ساالم و  اشااره  نگاه، چشام، گردش در  برابری  پذیری،رویی، انعطافگشااده  فروتنی،  کارگزاراندر دساتور به 

 .کردندمی توصیهرا  مردم به  نسبت 

  عطوفت با مردم با  که  می خواسااتند آنها از و کردندمی   توصاایه داری مردم به را  امام خمینی)ره( مساالولین

  هاى  فرق از یکى»  :فرمودند اساالم صادر امراى و  رؤساا  سالو   از هایی  نمونه ارائه با  ایشاان  .کنند  برخورد

 شاخ   بین.  اسات  محبت   جّو  جّو،  اساالم  حکومت  در که  اسات  این  حکومتها،  ساایر  با  اساالم  حکومت  بین

 المالمنین امیر اول شخ  المالمنین امیر خالفت  زمان در و بود  اول شخ  که  خدا رسول مثل  مملکت   اول

  طور  این. نبود  دنیا به  مربوط اسااساى  فرق  شادندمى  حسااب ادنى  مردم نظر  حسا   به که  فردى ادنى با  بود

 در. بکند  ریاسات   حکومتها  ساایر مثل  اسات   امت  رئیس و  شاده واقع رأس در که  حا  خدا رساول  که نبود

 آمدمى که  خارج از کسااى،  بود؛  مسااجد  توى  هم  اتباعشااان و اصااحابشااان نشااسااتند؛مى  آمدندمى  مسااجد

  یکى  که  نبود طور این  نشاساتن در هساتید  پیغمبر کدامتان پرسایدمى.  اسات  پیغمبر  آنها از  کدام  دانسات نمى

.  بود طور همین هم امیر  حضاارت! بکنند نظامى سااالم و  بایسااتند مقابلش بقى ما  و  بنشاایند تخت  با ى در

 مردم  با  -داشاتند  هم مهم  خیلى  لشاکر امراى  -لشاکر امراى  که نبود طور  این بود، طور  این  وضاع اساالم صادر

  بین . کردندمى زندگى محبت  و  رفاقت  و دوسااتى  محیط یک در آنها.  بود محبت   جّو بگیرند؛  فاصااله دیگر

  مقابل   که وقتى  و. کردندمى رفتار  رحمت   با...   رفیق و  دوساات  هم با همه یعنى بودند؛  «رُحَماء»  خودشااان

داء»  آنجا شاادند،مى  واقع کفار   که   وقتى  مسااجد  توى که  امیرى حضاارت همین که، آدمى همین. بودند «اشااا

  که   رعیتى  آن مزرعه آن توى  بود رفته  وقتى کردندمى صاحبت   و نشاساتندمى  هم  پهلوى  ساایرین  با  آمدمى

[  حضارت. ] ندارم  باشاد شاما   یق که  چیزى:  گفت   دارى  غذا:  فرمود حضارت.  داشات  غذایى  یک بود آنجا

  بساااطى  منزلش امیر حضاارت کردمى  خیال و بود؛  کرده ساارخ پیه  با را کدو آورد؛ را پیه.  بیاور چیه :  گفت 

  غذاى   همچه  یک  هم  عمرش تمام  در شاااید  امیر حضاارت که صااورتى در!  اساات  کم این حا   و هساات 

 هم  با. همه  رئیس هم این و  مزرعه،  رعیت   آن: نشااسااتند  هم  با  بیا؛!  بود نخورده -شاااید -شاااید دلچساابى

  و  شاسات   شان با را  دساتهایش  کردمى  عبور داشات   که آبى  آن ل   حضارت، پاشاد  هم بعد. خوردند و نشاساتند

 (233 ،7ج ،امام خمینی) .«کرد شکر  و خورد را آبش مشتش  با
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 خواندند  حکومتی را  اساالمی  حکومت   ،طاغوت  حکومتهاى و  اساالمى  حکومت  های تفاوت  تشاری   با امام

 بروند،  وزیرش نخسات  پیش  که  وقتى اساالمى  حکومت  در»  :ندارند  وحشاتی و هساتند  او  دوسات  مردم که

  رفتار   جورى  مملکت  مردم با  طاغوتى  حکومتهاى در  ...نیسات [  وحشاتى]  ابداً هیچ بروند، هم رئیساش پیش

  اسات؛   پاسابان  او.  باشاد  رفاقت  باید  که  صاورتى  در...  داردمى  برشاان  وحشات  که کردند  رفتار و  اسات   شاده

  باشااد؛  نباید الفاظش.  اساات  مردم رفاه  براى انتظامى،  قشاارهاى همه. بکند مردم این از  پاساادارى باید یعنى

  که  را اشاخاصاى باید نظامى  قشارهاى بله،. کند  تهیه را  مردم  رفاه  که اسات   این براى  نظام.  باشاد باید واقعش

  رفتار   رفاقت  و دوساتى  به  باهاشاان را  مردم  و عادى  اشاخا  اما  کنند؛ رفتار شادت  با آنها با  کنندمى  تعدى

.  کنند  رفتار باید شااادت  با  مردم، همه  با آنها[  یعنى]   اساااالمى غیر  حکومتهاى  عکسا بر  درسااات  اما.  کنند

  ماممون  کاه نکردناد  رفتاار طور آن مردم  باا  اینهاا  اینکاه  براى  چاه   براى. آنهاا دل در  کنناد  رعا    ایجااد  خواهنادمى

!  کنند  حفظ را  خودشاان  مردم، ترسااندنا این  با خواهندمى مردم، از نباشاند مممون  وقتى مردم؛ ساوى از  باشاند

 همه مردم رود،مى مردم بین در  وقتى این هساتند؛  او  دوسات   مردم  که  حکومتى  یا...  نظامى، یک خالف به

 )صاحیفه .«مردم از  ندارد ترساى  دیگر این.  بوساندمى را صاورتش  بوساند،مى را دساتش و  گیرندمى را دورش

 (234 ،7ج امام،

  وقتى   باید باشاد؛ دوساتى باید باشاد؛ تفاهم باید»  :دانساتند  خطا از  جلوگیری راه  بهترین را  قانون از ترس امام

 منزل  به  آنجا، در دارد کار.  رودمى  خودش منزل به دارد که  باشاد این  مثل کالنترى، در  آیدمى  کساى  یک که

 آدمى هر!  بترساد  خودش از  باید  کساى هر اساالم در. بترساد  کس هیچ از  اینکه بدون مممون؛ رود،مى  خودش

  خطاکار  خودش اگر  اما.  نه  نکرد،  اگر  دارد؛ جزا  کرد  خطا خودش اگر  که  معنا این  به  معنا   چه  به خودش،  از

  از  بترساد، نباید  پاسابان از بترساد، نباید ارتش از  -که کنممى عرض  -بترساد؛  نباید  ژاندارمرى از دیگر  نباشاد،

  آنها  اینکه  براى. بترسااد نباید  هیچ  جمهور رئیس از بترسااد، نباید  وزیر نخساات  از  بترسااد، نباید  شااهربانى

  وقتى .  کنم خطا من  بادام که بترسااد باید  خودش از.  بکنند  آزار نباید  که اساات  این  وضااع. کنندنمى آزارش

 هر  حا  تا باشاد،  جور این  شاماها وضاع  باشاد؛  جور این باید ما  وضاع. دهدمى جزا را  او قانون  کرد، خطا

  خاداى   یاا  اسااات،  آرامتر  دلتاان  کنیاد  رفتاار  مردم  باا  محبات   باا  آیاا  کاه  ببینیاد  کنیاد  تجرباه.  اسااات   بوده  جورى

  شاا .  اسات   آرام دلتان  کنید، رفتار  دوساتى  با مردم با  اگر. آوردمى ناراحتى  شادت با شادت   با  نخواساته

  با خره   -کردى  اذیت  را  کساى یک  که  اسات   ناراحت   وجدانتان  نه  خوابید؛مى  گیریدمى  آرام منزل، رویدمى

  این  خوف نه و  کردى خالف یک  کردى، او به ظلم[  که]   ناراحت   وجدان  نه  -شااودمى  ناراحت   آدم وجدان

  خودتاان   از  را  مردم  کنیاد،  رفتاار  محبات   باه  مردم  باا  وقتى.  بکنناد  تالفى  -مثلًاا  -وقتى  یاک  مباادا  کاه  داریاد  را

  شا .  هسات   راحت   خودش وجدان، این  باشاد؛ همه خدمتگزار دولت   باشایم،  همه  خدمتگزار[  باید]   ما  بدانید

.  اسات  مردم  به خدمت   هم خدمتش.  خدمتش سار رودمى  فردا  هم بعد خوابد،مى  راحت  منزلش  رودمى  هم

  کس  هر که  ساابق ادارات  مثل نه.  مردم  خدمت  براى مردم؛  کارگشاایى  براى اداره،  برود افتدمى  راه که اول از
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! بیندازند دام به را مردم چطور  بکشاند نقشاه که رفتندمى -شادندمى پا  صاب   که را  بسایارى  -شادمى پا  صاب 

 (236 ،همان) !«درآورند  ایشان از چطور

  یک   اساالم  حکومت  وضاع» :کردند توصایف  چنین را اساالمى  آل ایده  حکومت  اساالمی  جمهوری  بنیانگذار

  براى   جمهورش  رئیس  اسات،  مردم  رفاه  براى  نظامش  اسات، مردم  رفاه براى  اشاداره.  اسات   وضاعى همچو 

  ما   اگر. محبت   محیط یک محبت؛  محیط محیط، و  اسات، مردم  رفاه براى  وزیرش نخسات   اسات، مردم  رفاه

 در  بوده، آن بر اسااالم  بناى که معنایى آن به  اساات،  بوده که  معنایى  آن به  را  اسااالم  اینکه به  بشااویم  موفق

. ندارد  بکند  تعدى  مردم به اینکه به احتیاج دیگر.  شهربانى  هم شود،مى  راحت   نظام  هم بکنیم، متحقق خارج

  همچو یک  که  امیدوارم من  و. برادر و  دوسات  هم با  و  رفیق  همه  و  دوسات  همه.  ارتش هم ژاندارمرى،  هم

 .(238 همان،)«باشد  واقعیت  نباشد، آرزو فقط بکند؛ پیدا تحقق  حکومتى همچو  یک  و بیاید پیش  چیزى

 

 :  سیاسی  آزادیا 

 در  سیاسی  های آزادی.  است   سیاسی   هایآزادی  به  مربوط  مدرن  دولت   در  شهروندی  حقوق  از  مهمی  بخش

 مشخ   را  آن  ثغور  و  حدود  عادی،  قوانین  و  کشورها  اساسی  قوانین  و  است   یافته  متنوعی  اشکال  امروز  جهان

 . کندمی فراهم حکومت  آزاد فرآیندهای در را مردم فعا نه مشارکت  امکان حقوق این. است  نموده

»قانون اشاره دارد  وضع  با  حتی  مشروع  هایآزادی  سل    به عدم  9قانون اساسی در اصل     جمهوری   در: 

  آنها   حفظ  و  ناپذیرندتفکیک  یکدیگر  از  کشور  ارضی  تمامیت   و  وحدت  و  استقالل  و  آزادی  ایران  اسالمی

  استقالل   به  آزادی  از  استفاده  نام  به  ندارد  حق  مقامی  یا  گروه  یا  فرد  هیچ.  است   ملت   آحاد  و  دولت   وظیفه

  حق   مقامی  هیچ  و  کند  وارد  ایخدشه  کمترین  ایران  ارضی  تمامیت   و  نظامی  اقتصادی،  فرهنگی،  سیاسی،

 مقررات،   و   قوانین  وضع  با   چند هر  را،  مشروع  هایآزادی  کشور  ارضی   تمامیت   و  استقالل  حفظ  نام  به  ندارد

دارد:   13و    12ماده    .«کند  سل   می  اعالم  اساسی  قانون  اصل  این  به  ارجاع  با   منشور حقوق شهروندی 

ها توان از این آزادیشهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمیهای فردی و عمومی  آزادی »

هر د.«؛ »گیرها تنها به قدر ضرورت و به موج  قانون، صورت میمحروم کرد. محدود کردن این آزادی

شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار 

های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان هیچ مقامی نباید به نام تممین امنیت، حقوق و آزادیباشد.  

ویژه تعرض به حریم را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تممین امنیت عمومی به

 ت.« خصوصی مردم ممنوع اس

: 8و    7؛ و بند  «انحصارطلبی  و  خودکامگی  و  تبداداس  هرگونه  محو »  :6بند  قانون اساسی    3در اصل    همچنین

  جهت  امکانات  همه  کاربردن  به  در  دولت   اهتمام  و  «قانون  حدود  در  اجتماعی  و  سیاسی  هایآزادی   تممین»

 یادآور شده است.  «خویش فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، سرنوشت  تعیین در مردم عامه  مشارکت »
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می خمینی)ره(  امام  رابطه  همین  همفرماید:  در  اصل  و  عقاید  ه»ریشه  ارزش  -آن  با  و  مهمترین  ترین که 

آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید اصل توحید است... این اصل به ما می  -اعتقادات ماست  

و بنابراین هیچ انسانی   خدا باشد  ر اینکه اطاعت او اطاعت تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند، مگ

های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر  هم حق ندارد انسان

آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملّتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون  را می

ها و امیال  بنا به در  و شناخت خود که بسیار ناق  است و یا بنا به خواسته  وضع کند، رفتار و روابط او را 

 (.378: 5ج،همانخود تنظیم نماید«)

 

 :و اجتماعات آزادی احزاب سیاسیا 

  امروزه   و انجمنها  احزاب  آزادی.  گروهی  بعد  در   زمانی  و   یابد  می  ظهور   و   بروز  فردی  بُعد  در   گاهی  آزادی

 آن  از  حق   این .  است   پذیرفته شده   مردمی  حکومتهای  در   مردم  اجتماعی  و   سیاسی   حقوق  از  یکی   عنوان  به

  بهتر  بسا چه  یافته  سازمان  تشکل طریق یک از  دولت، استیالی و قدرت برابر در مردم که  شود می  ناشی جا

  چه   دولت   با   رویارویی   در  و  اند  ضعیف  تنهایی  افراد به .  نمایند  تحمیل   دولتها  به   را  خود   های  خواسته   بتوانند،

   .باشند بازنده بسا

  اجتماعی   مقاصد  و  اهداف  مسیر  در  آنها  تحکیم  و   تمیید  و  اجتماعات  برخی  ریزی   پایه  در  باید  را  اسالم  اساساً 

 دینی   محافل  و  مجالس  در  شرکت   ح ،  عظیم  اجتماع  جمعه،  سیاسی  عبادی  نماز.  دانست   پیشگام  سیاسی  و

  بهره  آنها،   از   عبادی،  های   جنبه  بر   عالوه  و   است   داشته   وجود   اسالمی  جامعه  در  آغاز  از  که   مذهبی  هیمتهای   و

  اجتماعات   آزادی  شناختن  رسمیت   به  بر  دلیل  بهترین  است،  شده  فراوان  نیز،   سیاسی  و  اجتماعی  برداریهای

 .است  اسالمی نظام در

قانون اساسی    26  اسالمی در اصل   هایانجمن  و  صنفی  و  سیاسی  هایانجمن  و  ها جمعیت   و  احزاب  آزادی

  های اقلیت   یا  اسالمی  هایانجمن  و  صنفی  و  سیاسی  هایانجمن  ها،جمعیت   احزاب،»به این شکل آمده است:  

  اساس   و  اسالمی  موازین  ملی،  وحدت  آزادی،  استقالل،  اصول  کهاین  به  مشروط  آزادند،  شده  شناخته  دینی

  از  یکی در شرکت به  یا  کرد  منع هاآن در شرکت   از تواننمی را کس  هیچ.  نکنند نقض را اسالمی  جمهوری 

شهروندان از : »در منشور حقوق شهروندی  حق تشکل، تجمع و راهپیماییاز   43ماده    ساخت.«  مجبور  هاآن 

انجمنحق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت  های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و ها، 

ها منع  توان از شرکت در آنکس را نمینهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچهای مردمصنفی و سازمان

ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موج  سل  یا محدودیت  کرد یا به شرکت در یکی از آن

 (.7:1395شهرندی،  حقوق منشور) د.«شهروندی یا موج  تبعیض ناروا شو  حقوق

  حمل   بدون  ها،پیماییراه  و  اجتماعات  تشکیل: »27  اصل  ها درراهپیمایی  و  اجتماعات  تشکیل  همچنین آزادی

بیان  از منشور حقوق شهروندی    46  مادهو    .«است   آزاد  نباشد  اسالم  مبانی  به   مخل  که   آن  شرط  به  سالح،
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ها و  راهپیماییحق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و  »  دارد:می

 د.«مسلول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شون  هایطرفی دستگاهها اقدام کنند و از بیشرکت در آن

 (. 4همان، )

ا   بندىگروه  آزادى  اصل (  ره )خمینی  امام  نظر  از   رسمیت  قانون  چارچوب  در  احزاب  و  اجتماعی   سیاسی 

 به  توانندمی  نزنند،  دست   جاسوسی  یا  و   توطله  قبیل   از  اقداماتی  به  احزاب  و  هاگروه  کهزمانی  تا  و  داشته

  جمهورى   نظام  چارچوب  در  که  کردندمی  تمکید  همواره  ایشان  رواین  از.  بپردازند اجتماعی  و سیاسی  فعالیت 

  چیزى   هر با  یا ما با مخالفت  که آزادند احزاب» .کنند اظهارنظر آزادانه توانندمی احزاب تمامی ایران اسالمی

 امام   دیدگاه   تبیین   از   مجموع  در(.  482:  5ج  ،امام خمینی)«نباشد  کشور  به  مضر  اقداماتشان  کهمادامی  بکنند،

  شود:می برداشت   اساسی نکته سه  ها،تشکل و احزاب ىدرباره

  اساسی   اهداف  از  اجتماعی،  سیاسی  هاىصحنه  در  مشارکت   و  اجتماعات  کلتش  آزادى  امام،  نظر  از(  الف

  .است  انقالب

  لذا.  است   داده  احزاب  و  هاگروه  به  را  اجتماعی  ا   سیاسی  فعالیت   آزادى  اسالمی،  جمهورى  امام،  نظر  از  (ب

 . باشد  بخشآزادى  معنا  تمام  به  انقالب  که  شده   موج    احزاب  و  هاگروه  به  امور   در  مشارکت  و  فعالیت   اجازه

  و  براندازى  هاىطرح   و  توطله  به   اقدام  سیاسی،  هاىتشکل  و  هاگروه  و  احزاب  برخی  آزادى  اصلی  مانع  (ج

  داده  فعالیت  اجازه هاگروه و احزاب به باید که معتقدند( ره)امام. است  مردم مصال  برخالف اقداماتی انجام

  .نزنند دست  مردم به مضر هاىفعالیت  انجام و  توطله به کهاین  به مشروط شود،

 سط   افزایش  نظیر  سیاسی  هاىفعالیت   برخی  درخصو (  ره )خمینی  امام   دیدگاه  که  داشت   توجه  باید

  احزاب  که  اىکارویژه  از  بسیارى  با  ایشان  که  دهدمی  نشان  غیره  و  عمومی  آگاهی  افزایش  سیاسی،  مشارکت 

  نسبت  حال  عین  در  ولی  است   داشته  هاآن  به  نسبت   مثبتی   نظر  و  بوده   موافق  کامالً  هستند  آن  دارعهده  سیاسی

  بر   نفوذ  اعمال  خا ،  قشر  و  طبقه  نمایندگی  قدرت،  کس    براى   مبارزه  مانند  ا   هایی فعالیت   برخی   به

 .اندنداشته مساعدى نظر دهند،می انجام  احزاب که  ا  حزبی  منافع راستاى در هاگیرىتصمیم 

 

 رأى:   حقا 

 ،باشدمی  مرتبط  کامالً  سرنوشت   تعیین  حق  با  و  شودمی  محسوب  شهروندان  سیاسی  حقوق  مهم  حق رأی جزء

 تعیین  حق  کنند.  تعیین  را  خود  سیاسی  سرنوشت   باید  خودشان  چون  دارند  رأى  حق  شهروندان  که  معنا  این  به

 کنند   تعیین  را  خودشان  سرنوشت   بتوانند  افراد  کهآن  براى  لذا.  گیردمی  قرار  اراده  تحمیل  در مقابل  سرنوشت 

  ملتمان   به  تحمیلی  یک  که  نداریم  را  آن  بناى  »ما.  باشد  داشته  وجود  هاحکومت  سوى  از  اىاراده  تحمیل  نباید

  هرطورى  ما  هستیم. ملت   ملت   آزادى  تابع   ما.  بکنیم  دیکتاتورى  که   است   نداده  اجازه  ما   به  اسالم  و  ،بکنیم

  8ج  همان،)«است   ملت   رأى  میزان»  مشهور  جمله(.  34:  11ج  همان)»کنیممی  تبعیت   هاآن   از  هم   ما  داد،  رأى

 دارد   دوست  خود  که  گونهآن   را  مردم  نظر  نباید  دولت   حتی  و  است   موضوع  این  گویاى  خوبیبه    (173:  
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  در   لذا.  کندمی  محسوب  نیز  هاآن   تکلیف  را  آن   بلکه  داندمی  افراد  حق  تنها  نه  را   دادنرأى  امام.  کند  تفسیر

  شرکت  وظیفه  و   تکلیف  از  است   آمده  انتخابات   در  شرکت   از  سخن  کجا  هر  عمدتاً(  ره)خمینی   امام  بیانات

.  است  انتخابات  آزادى  بحث  امام،  نظر  از   مهم  بسیار   اصول  از   یکی.  است   شده  گفته  سخن   نیز  انتخابات   در

  اعتماد   سل    دربردارد  که اىنتیجه  تنها  برگزارگردد،  فرمایشی  صورت  به  انتخابات  اگر  که  دارندمی  بیان  ایشان

 . گرددمی ایجاد جوامع نخبگان قشر در اعتمادىبی حالت   و است  حکومت  به نسبت  مردم

  به   که  است   جمهوری  یک  خواهیم،  می  ما  که   اسالمی  فرمود: »دولت   سخنانش  از  دیگر  بخشی  در  له  معظم

  است  اسالم  قانون  همان  اساسی  قانون.  شود  می  اجرا  او  در  هم  اسالم  احکام  و(  تشکیل )  درست  ملّت   آرای

  البته   .(431-432      ،5  ج  امام،  صحیفه:    .)ر«است   حقیقی  دموکراسی  و   ها  آزادی  مسب   اسالم  قانون  و

(  ع )امیر  حضرت  قضیّۀ  همان  اسالمی،  حکومت   در  دموکراسی   نمونه  .ندارد  روشنی   مفهوم  دموکراسی،  واژه

  با   که  هنگامی   است،  بوده  مصر  تا  حجاز  از  پهناور  سرزمین  حاکم  و   اهلل  رسول  خلیفه  که  این  عین  است: در

  عنوان   به   او  از  خواست   قاضی  که  همین.  روند  می  دادگاه  به  و  کند،  می  اختالف  چیزی  مورد  در  یهودی  یک

    )همان،  .بگذاری  احترام  مساوی  طور  به  باید!  خیر:  فرمود  آورد،  عمل  به  خاصی   احترام  مسلمین،  خلیفه

275-274. ) 

 اسالمی   جمهوری  در: »نیز بیان شده است   قانون اساسی  6  مردم در اصل  عمومی  آرای  به  کشور  امور  اتکا

 نمایندگان   جمهور،  رئیس  انتخاب :  انتخابات  راه   از   شود،  اداره  عمومی  آراء  اتکاء  به  باید  کشور   امور   ایران

  دیگر   اصول  در  که   مواردی  در  پرسیهمه  راه  از  یا  ها،این  نظایر  و  شوراها  اعضای  اسالمی،  شورای   مجلس

شهروندان   حق مشارکت در تعیین سرنوشت از    منشور حقوق شهروندی  15ماده  و    .«گرددمی  معین  قانون   این

« گوید:  اجتماعی و  می  اقتصادی،  تعیین سرنوشت سیاسی،  در  از حق مشارکت  برابر  به شکل  شهروندان 

اعمال   منصفانهپرسی یا انتخابات آزاد و  توانند این حق را از طریق همهفرهنگی خویش برخوردارند و می

 د.«کنن

 

  د:انتقا و اعتراض حقا 

  که   است   قدتمع  و  داندمی  انسان  و  جامعه  رشد  موج    و   سازنده  امرى  الهی،  اىهدیه  را  انتقاد(  ره)خمینی  امام

  شرعی  حدود و  اخالق  موازین  رعایت   با  و  نباشد  جویی انتقام  و  توطله  قصد به  اگر   اعتراضی   و انتقاد  هرگونه

 اصالح  براى   را  انتقاد (  ره)خمینی  امام.  است   جایز  مسلمین،  امور  زمامدار  ولو   هرکسی،  از  باشد  گرفته  صورت

  یک   یا   کنند؛ خفیف را  کسی  یک  نخواهند  که  اى اندازه  به   است،  آزاد  انتقادات»  :معتقدند  و   دانندمی   زم  امور

 همان،)«است    زم  امور  اصالح  براى  ساختن،  براى  انتقاد  کنند،  خارج  صحنه  از  و  کنند  خفیف  را  گروهی

 سوال،   و انتقاد مقابل در باید او  و بگیرد  صورت نیز اسالمی جامعه زمامدار از باید حتی  انتقاد»(. 429: 21ج

  و   داشت  نگه را انصاف و  حق جان   انتقادها  در باید اما  . (409: 5ج همان،)«باشد  داشته اىکنندهقانع  جواب
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 تضعیف   مخالفیم،  اسالمی  جمهورى  تضعیف  با  ما  نکنید،  توطله  بکنید،  انتقاد».  دانست   جدا  توطله  از  باید  را  آن

 (. 463: 17ج ،همان)«اسالم تضعیف یعنی اسالمی،  جمهورى

شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد : »28منشور حقوق شهروندی ماده  

برخوردارند. دولت موظف به تروی  و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، عملکرد حکومت و نهادهای عمومی  

 ت.« تحمل و مداراس

 

 ا شفافیت: 

کاری مسایل  السالم جهت دوری از استبداد و پنهان همانطور که در فصل گذشته اشاره شده؛ امیرالمالمنین علیه

ی  کردند تا با ادلهش می های مختلف در صدد روشنگری و شفافیت برآمدند و تالاز مردم، بارها با خطابه

روشن شدن ماجرای صفین   58در نه  البالغه نامه  ؛ نمونه ای از آن  روشن مردم را قانع و سپس همراه سازند

 پردازند. بر ضرورت شفافیت میکه   50و ویژه در نامه 

  لَکُم  اانَّ  وَ اَ » :پرداختند مسلو ن شفافیت   موضوع درباره نه  البالغه 50 نامه از یفرازآیت اهلل خامنه ای به 

(  السالمعلیه)  علی  حضرت  نامه  از  فراز  این  شرح  در  ایشان.«  حَرب  فی  االّا  سارّاً  دُونَکُم  اَحتَجابَنَّ  لَا  اَن  عاندای

  کالم در ،«شفّاف شفّاف، آقا» که است  زبانها سر حا  که  شفّافیّتی این است؛ مهمّی بسیار ینکته این: »گفتند

  به  بدهند  نسبت   را  است   اسالمی  یجامعه  در  که  خوبی  چیز  هر  اندهکرد  عادت  هابعضی.  است   امیرالمالمنین

 میگوید  مردم،   به  اهتمام   مردم،  آراء  مردم،  به  توجّه!  هابعضی  فکریکوته  از  میکند  تعجّ    انسان  واقعاً.  هاغربی

 و  امیرالمالمنین  کلمات  وقتی  نمیکنید،  اسالمی   منابع  به  مراجعه  وقتی...  ؛« را  اینها  گرفتیم  یاد  هاغربی  از  ما»

  شنوید می  ها،بعضی  میگویند.  بگیرید  یاد  باید   هاغربی  از  بله،  خ    نیستید،  بلد  نمیخوانید،  را  اسالم  مکرّم  رسول

 بر شما حقّ میگوید داده؛ یاد امیرالمالمنین را شفّافیّت  نخیر،  ؛«دادند  یاد ما به آنها  هم را شفّافیّت  این بله،» که

  از  را  حرفی  هیچ  ندارم،  پنهان  شما  از  را  رازی  هیچ[  که   است   این]   -دارید من  پیش  شما  که  حقّی  یعنی-  من

  را   حرفها  نمیشود  اینجا  هستیم،  طرف  دشمن  با  که  مسائلی  و  جنگ  مسائل  و  جنگ  در  مگر  نکنم،  پنهان  شما

 از  اعمّ  حرب،-  حرب  مسائل  این  در  بله.  شنودمی   هم  دشمن  شنفتی،  شما  گفتیم،  که  وقتی  را  حرف  چون  زد؛

  گوناگونی   مسائل  در  نظامی،  مسائل   در  امنیّتی،   مسائل   در  -است   اینها   مانند  و  نظامی  اصطالحبه  حرب  همین

  امّا  نیست، شفّافیّت  جای نیست، افشاگری جای اینجا بله داریم، دشمن با ی مقابله دشمن، با داریم جنگ که

  انقالب  رهبر.  (97/ 7/ 23«)درس خارج فقه،  سارّاً  دُونَکُم  اَحتَجابَنَّ  لَا  اَن  مردم،  عمومیا  مسائل  در  اینها،  غیر  در

 باید   ،است  دشمن  با  مقابله  که  اموری  و  امنیتی  نظامی،  موارد  در  جز  مسلو ن:  که  کردند  تمکید   نکته  این  بر

 .نکنند پنهان مردم از را رازی هیچ و باشند شفاف

  موظفند  ملت   همه .  است   مهم  مسلله   ایناین موضوع در کالم امام خمینی)ره( نیز به روشنی بیان شده است: »...

  است  موظف  ملت   گذاشتم،  ک   گذاشتم،  کنار  را  پایم  یک  من  اگر  کنند  نظارت.  امور  این  بر  کنند  نظارت  که

  کلمه   یک  وقت   یک  من  نبادا  که  باشند  داشته  توجه…کن  حفظ  را  خودت  گذاشتی،  ک   را  پایت   بگویند  که
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 که   وقتی  عمر  که  هست   اسالم  صدر  در  …بگویند  بنویسند،  کنند،  اعتراض.  بگویم  اسالم  مقررات  برخالف

  ما  گفت  کشید را شمشیرش  عربی یک. بکنید چه  شماها کردم  کاری  یک من  اگر  که  – بود منبر در – گفت 

 خواهدمی  که  هر  –  اگر  که  باشد  اینطور  مسلمان  باید.  باشد  اینطور  باید.  کنیممی  راستش  شمشیر  این  با  این،  با

  را   شمشیرش  گذاشت،  کنار   را  پایش  دید  اگر  –  باشد  خواهدمی  که  هر  بکنم  عرض  و   مسلمین  خلیفه  باشد،

  به   نسبت   توانندنمی  اسالمی  جامعه  در  مردم(؛ »5  و  6، 8،جامام خمینی«)بگذار  راست   را  پایت   که  بکشد

 بر  اندموظف  مردم.  باشند  تفاوتبی  خود  زمامداران  اجتماعی  هایگیریجهت   و  سیاسی  رفتار

 و   مشورتی  نظریات  اظهار   با   و   نموده  نظارت   اسالمی  نظام  کارگزاران  و  دولت   اَعمال  و  هاگذاریسیاست 

. سازند  فراهم  را  خویش  زمامداران  اصالح  و  اسالمی  دولت  بهبودی  و  استحکام  موجبات  خود،  خیرخواهانه

 نصیحت   و  استشاره  معروف،  به  امر  چون  مشخصی  هایروش  طریق  از  اسالمی،  دولت   بر  مردم  نظارت  عنصر

 این   بر  کنند  نظارت  که  اندموظف  ملت   همه   و  همه  و  کنند  توجه  آقایان  و....«. »شودمی  انجام  حسبه  و  حاکم

امام  )«است   اسالم  به  مربوط  اآلن  که  کارهایی  همه  در  باشند  داشته  نظارت  اینکه  به  اندموظف  ملت   همه...  امور

 (. 34  :7ج ،خمینی

شهروندان از حق اداره شایسته امور  : »حق اداره شایسته و حسن تدبیراز    19منشور حقوق شهروندی، ماده  

برخوردارند. رعایت این حق  عدالت و انصاف    مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت،ی قانونکشور بر پایه

  حق اقتصاد شفاف و رقابتی از    71و    70و   69مواد  همچنین و    .« توسط همه مسلولین و کارکنان الزامی است 

« دارد:  اشاره  این مطل   اجرای سیاست به  تغییر و  فرایند وضع،  از  که  قوانین و حق شهروندان است  ها، 

کننده برسانند و با فاصله  را به اطالع مرجع تصوی  مقررات اقتصادی اطالع داشته باشند و نظرات خود  

های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای ها و رویهزمانی مناس  از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست 

با  دارند  برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق  اتخاذ تصمیم و  از  کنند و پس  آماده  تغییرات  وقوع 

صورت برابر و با شفافیت کامل  حق شهروندان است که بهد.«؛ »تصمیمات آگاهی یابن  انی عمومی ازرساطالع

به برگزاری مزایده اقتصادی و ازجمله اطالعات مربوط  » ها مطلع شونو مناقصهها  از اطالعات  دولت د.«؛ 

فعالیت  انواع  انجام  برای  را  منصفانه  رقابتی  و  شفاف  قانونمند،  و  فضای  شهروندان  اقتصادی    امنیتهای 

 (.3:1395شهرندی، حقوق منشور) د.«کن ها تضمین میگذاری آنسرمایه

توان در چارچوب دولت مدرن سخن به میان آورد بدون آنکه به قوه تقنینی اشاره نکرد. در واقع قوه  نمی

ی حقوق یا تکالیف گذاری مبادرت کند تا مردم در جریان آنچه به مثابهمقننه باید به صورتی شفاف به قانون

مایندگان یا فراکسیونی طرفدار یا اجتماعی در حال تدوین است مطلع باشند و بدانند که چه نماینده یا ن

 اسالمی را می توان در موارد ذیل یافت:   شورای مجلس شفافیت  محورهای ترینمهممخالف امری است. 

  و  سفرها افشای/ نمایندگی مزایای و حقوق افشای (:شاخ  11) نمایندگان شفافیت  هایشاخ  •

  افشای /دریافتی  هدایای  افشای/ نمایندگی   شاخ   هایفعالیت   و   هاهزینه  افشای/ مسافرتی  مزایای

  ها، سخنرانی  ها،گیریجهت   ها، صحبت   مواضع،  عمومی  اعالم  و  ثبت / منافع   تعارضات  و  منافع 
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  غیر   و  کمیسیون  به)  مهمانان/( شفاهی  عموما)  هاپیگیری/ (مکتوب  عموما)  هانامهتوصیه/ …

 طرح از حمایت / مجلس به طرح پیشنهاد/ (آن

 

 از  پیش)  جلسه  دستور  اعالم:  )شاخ   9)  مجلس  هایکمیسیون  شفافیت   هایشاخ  ▪

  در   مهمان  حضور/ جلسه   مهمانان  مشخصات  و   فهرست /اعضاء(  تمخیر  و )  غیاب  و  حضور/ ( جلسه

  آراء  مشروح/ ویدئوها آرشیو  و( اینترنتی و تلویزیونی) زنده پخش/ هانطق مشروح/کمیسیون جلسه

  جلسات   به  مربوط  اطالعات  کلیه /کمیسیونی  جلسات  تحو ت  و  مصوبات  مشروح/ نمایندگان

 استماع 

 

  از   پیش)  جلسه  دستور  اعالم(:شاخ   9)  مجلس  عمومی  صحن  شفافیت   هایشاخ  ▪

 زنده   پخش/ هانطق  مشروح/ نمایندگان  نشستن  محل/ نمایندگان(  تمخیر  و)  غیاب  و  حضور/ ( جلسه

  متن / تذکرات  مشخصات  و  متن/ صحن  تحو ت  و   مصوبات   مشروح/ آراء   مشروح/ ویدئوها  آرشیو  و

 سالا ت  مشخصات و

 

  عمومی   اعالم/مجلس  مالی  مسائل  عمومی  اعالم(: شاخ   8)  مجلس  اداری  شفافیت   هایشاخ  ▪

  کارکنان   به  دسترسی  مشخ   مسیرهای  عمومی  اعالم/ آنها  مزایای  و  حقوق  و  کارکنان  اسامی

  رفتاری   اصول/ نمایندگان  کلیه  تماس  لیست   و  مسیر/ مجلس  شفافیت   صفحه/مجلس  در  شاخ 

 مجلس آموزشی  هایبرنامه/ مجلس ایتوسعه هایبرنامه و اهداف/ مجلس نمایندگان

 

  سامانه / آمار  صفحه  ارائه(:شاخ   10)  مجلس  کتابخانه/    ها پژوهش  مرکز  شفافیت   صحفه ▪

 تعداد/ ایهزینه  و  بودجه  هایگزارش/علمی  هایپروژه  کلیه  ارائه / چالش  سامانه/سازیتصمیم 

  +   قانون  سیر  بندیزمان  و  وضعیت / قوانین   ملی  سامانه/ آنها  مزایای  و  حقوق  محققان،  کارکنان،

  نسخه   افزارهاینرم/ مجلس  باز  داده  پورتال/ ...(کمیسیون،  در  طرح  کمیسیون،  به  ارائه)  هاتاریخ

 اطالعات  این دریافت  موبایل

 

  ناظر   هایسازمان  از  حاکمیت  و  مجلس  حمایت   (:شاخ   3)  مجلس  بر  ناظر  مردمی   هایسازمان ▪

  فناورانه   و  قانونی  فرایندی،  بسترهای/مجلس  در  مشارکت   و  بر  نظارت  تروی   و  آموزش/ مجلس  بر

 مجلس  بر نظارت برای  زم
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گویند؛ رأی سایر نمایندگان به  موافقانی که در پشت تریبون مجلس سخن می  با این همه، غیر از مخالفان و

شود در حالی که  گری درون مجلس مطلع نمیهمچنین، جامعه به هیچ روی از  بیصورت مخفی است.  

  اند.برخی کشورها این قانون شفافیت را برای جامعه محفوظ داشته

 

 

 گفتار دوم : حقوق مدنی  

  که   جهت   این  از  تنها  را  اشخا   روابط  و  است   آمده  بوجود  جامعه  در  که  است   حقی  نخستین  مدنی  حقوق

  ها زمینه  تمام  در  شهروندان  آزادی  و   عدالت  فردی، امنیت   به مدنی  حقوق.  کندمی  تنظیم  هستند،  جامعه  عضو 

  موارد   به  توانمی  جمله  از  که  شده  نهادینه  آن   از   متعددی  موارد  ایران  اسالمی  جمهوری  در.  شودمی  مربوط

                         : کرد  اشاره ذیل

 :مدنی آزادی ا 

 مالک  به   امیرالمالمنین  53  نامه   در  کاری،  بر   مردم  اجبار  عدم  بر   موضع   چند  در  البالغه،  نه   در  مدنی  آزادی

  به  گاه  هیچ دینی اقلیتهای یا و الحادی افکار عقیده؛ و بیان آزادی مورد در  همچنین و شود می مشاهده اشتر

  حقوق   از  دفاع( ع )علی. نگرفتند قرار  بازخواست  مورد  یا و نشدند محروم  حقی از  خود عقیده داشتن  خاطر

 گردید  تلقی  فاجعه(  ع)علی  نظر  در  انبار  شهر  حادثه.  دانست   می   زم  خود  بر  مسلمانان  دیگر  همانند   را  آنان

:    .ر.)گرفت   سراغ   توان  می  کمتر  را  آن  تعابیر  نظیر  که  فرمود  سخنانی  کافر   زنی  حقوق  از  دفاع  برای  و

 بیان در بودند خطرنا   و فاسد ای عقیده دارای و متحجر نظر، کوته خشن، مردمی که را خوارج(  27خطبه

 به  مروری.  پرداخت   روشنگری  و  تبیین  به  خود  راستین  عقیده  تحمیل  جای  به  و  گذاشت   آزاد  خود  عقیده

  شهید   باره   این  در .  گذارد  نمی   باقی  زمینه  این  در  تردیدی  جای  122  و  121  ، 177  ،127  ، 125  های  خطبه

 نکرد  زندانشان...    کرد  رفتار  دمکراسی  و   آزادی  درجه  منتهی  در  خوارج  با  امیرالمالمنین: »نویسد  می  مطهری

 و  بودند  آزاد  عقیده  اظهار  در  جا  همه  آنها...  نکرد  قطع  المال  بیت   از  را  آنان  سهمیه   حتی  و  نزد  شالقشان   و

  سابقه   بی  دنیا  در  آزادی  مقدار   این  شاید.  شدند  می   رو  روبه  آنان  با  آزاد  عقیده  با  اصحابش  و  خود  حضرت

 .(143:1377 مطهری،«)باشد کرده رفتار دمکراسی با درجه این تا خود  مخالفین با حکومتی که باشد

 آزادى   اسالم،  بنیادهاى   از  یکی: »دهدمی  تشکیل  را  اسالم  بنیادهاى   از  یکی  ،(ره )خمینی  امام  نگاه   از  آزادى

 ترینمهم(.  242:1387  ،4ج  خمینی،   امام) «است   شده   آزاد  انسان  یک  فطرتاً مسلمان،  ملت   واقعی  انسان.  است 

 تکیه   را   کامل   انسان  هاىویژگی  از   یکی  امام  حضرت.  است   اندیشه  و  فکر  آزادى  خمینی   امام  دیدگاه   از  آزادى

 غیرممکن  امرى  عقائد  تحمیل  که  معتقدند   اصو ً  و  دانندمی  عقائد  تحمیل  از  اجتناب  و  استد ل  و  برهان  بر
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 طرح   از  و   هراسدنمی  قلم  و   بیان  آزادى  از  و  است؛  منطق  به  متکی  و  برهان  به  مستند  دین  اسالم»  و   است 

 خودشان   دانشمندان  پیش  در  و  ثابت   هامکت    آن  خود  محیط  در  هاآن   انحراف  که  دیگر  هاىمکت  

 (.10:81ج ،همان)«ندارد  باکی هستند، خوردهشکست 

  نیست  هدف  خود  خودى  به  و  کندمی  پیدا  معنا  اسالم  پناه  در  آزادى  ،(ره)خمینی  امام  اندیشه  در  حال  عین  در

 امام،  دیدگاه  از(.  91  :10ج  ،همان)  گرددمی   تعیین  جامعه  مصال   و  اسالم  توسط  نیز  آن  هاىچارچوب  و

 قصد   که آن  مگر  شود  تممین  باید  نیز  اسالمی  حکومت   مخالف  افراد  و  هاگروه براى  حتی  بیان  و  عقیده  آزادى

  هرگونه   در  آزادى  داراى  افراد  همه  اسالمی  حکومت   در. »باشد  کار  در  آنها  سوى  از  کارىخراب  و  توطله

 (. 435ا  :436 ،4ج ،همان) «ندارند را کارىخراب آزادى ولکن هستند اىعقیده

 و   فردی  هایآزادی: »دارد  می  بیان  12  ماده  «شهروندی  امنیت   و  آزادی  حق »  در  شهروندی  حقوق  منشور

 محدود .  کرد  محروم  هاآزادی  این  از  تواننمی  را  شهروندی  هیچ.  است   تعرض  از  مصون  شهروندان  عمومی

  حقوق   منشور.«)گیردمی  صورت  قانون،  موج    به  و  ضرورت  قدر  به  تنها  هاآزادی  این  کردن

  ممنوع   عقاید  تفتیش: »گویدمی  23  اصل  در  نیز  اساسی  قانون  و  25  ماده  این،   بر  افزون(.  2:1395شهرندی،

  قانون .«)دارد  قرار  مواخذه   و  تعرض  مورد   ای عقیده  داشتن  صرف  به  تواننمی  را   کسهیچ  و  است 

 (. 41:1387اساسی،

 شهروندی هر: »دارد می اعالم را شهروندی  امنیت  و  آزادی حق  ،14 و 13  ماده در شهروندی حقوق  منشور

  هیچ.  باشد   برخوردار  آن  نظایر  و  اجتماعی  شغلی،  قضایی،  حقوقی،  حیثیتی،  مالی،  جانی،  امنیت   از   دارد  حق

 مورد  را  آنان  کرامت   و  حیثیت   و  شهروندان  مشروع  هایآزادی  و  حقوق  امنیت،  تممین   نام  به  نباید  مقامی

 خصوصی  حریم به تعرض ویژهبه عمومی امنیت  تممین نام به غیرقانونی اقدامات. دهد قرار تهدید و تعرض

 حداقل در خود، امنیت  و آزادی به غیرقانونی تعرض صورت در دارند حق شهروندان» ؛.«است  ممنوع مردم

  مراجع .  باشند  داشته  دسترسی  عمومی،  امنیت   کنندهتممین  ممموران  و  مراجع  به  سهولت   نهایت   با  و  ممکن  زمان

  است شده  شهروندان متوجه که تهدیدی یا تعرض با متناس   و تبعیض و  وقفه بدون باید مذکور ممموران و

 (.2:1395شهرندی،  حقوق منشور.« )دهند ارائه را  خود  خدمات قوانین رعایت  با و

  بیان   در   مطبوعات  و  نشریات: »است   آمده  شکل  این  به  اساسی  قانون  24  اصل  در  مطال    بیان  در  آزادی

  قانون .«) کندمی  معین  قانون  را  آن  تفصیل.  باشد  عمومی  حقوق  یا  اسالم  مبانی  به  مخل  کهآن   مگر  آزادند  مطال  

 برخوردار  بیان آزادی  حق  از  شهروندی  هر: »شهروندی حقوق منشور  26  ماده   همچنین  و (  41:1387اساسی،

 اطالعات  و  نظرات  دارند  حق  شهروندان. شود  اعمال  قانون  در  مقرر  حدود چارچوب  در  باید  حق  این.  است 

 دولت .  کنند  منتشر   و  دریافت  جستجو،  آزادانه   ارتباطی،  وسایل   از   استفاده  با   را   مختلف  موضوعات  به   راجع
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 روزنامه،  ازجمله  مجازی  فضای  و   اجتماعی  و  گروهی  ارتباطات  هایعرصه  در  خا   طوربه  را  بیان  آزادی  باید

 (.42،همان«)کند  تضمین  قوانین  طبق  هااین  مانند  و  اجتماعی  هایشبکه  و  تلویزیون  رادیو،  سینما،  کتاب،  مجله،

  بر   عالوه  هاآن.  دارند  جامعه  در  مهمی  نقش  گروهی  هاىرسانه  و  مطبوعات  ،(ره)خمینی  امام  دیدگاه  از

 هاىآرمان  کردنمنعکس  کشورها  در  مطبوعات  نقش»  ایشان  بیان  به.  دارند  عهده  نیز  تربیتی  نقش  رسانی،اطالع

 را   ملت   آرمان  و  کنندمی  تربیت   را  جوانان  و  را  مملکت   که  باشند  معلمینی  مثل  باید  مطبوعات  است،  ملت 

. شوند  آنها  فعالیت   مانع  مسیر  این  در  نباید  نیز  هادولت   و(  323:  1387  ،7ج  خمینی،  امام)«کنندمی  منعکس

  نظر  از(.  266  :4ج  همان)«آزادند  واقعیات  و  حقایق  همه  نشر  در»  آنها  و  است    زم  مطبوعات  آزادى  حفظ

  منتشر   مطلبی   و  نموده  فعالیت   ملت   مصال   و  اسالم  مخالف  نباید  هاآن   و  دارد  حدودى  مطبوعات  آزادى  امام،

  رعایت  لذا.  کنند  فعالیت   مردم  به  خدمت   راستاى  در  باید  گروهی  هاىرسانه  و   مطبوعات  امام  نظر  از.  نمایند

 .است  ضرورى مطبوعات  سوى از اخالقی اصول و جامعه  مصال  قانونی، و اسالمی موازین

  سیما   و  صدا  ایشان.  است   بوده  امام  توجه  مورد  همواره  تمثیرگذار  بسیار  رسانه  یک  عنوان  به  نیز  سیما  و  صدا

 این . »کندمی  ایفا  بسزایی  نقش   زندگی  صحی    روش  و  راه  آموزش  در  که  دانندمی  تربیتی  دستگاه  و  مرکز  را

: بشوند  تربیت   ها دستگاه  این  با   ملت  اقشار  تمام  باید  است؛  تربیتی  هاىدستگاه[  تلویزیون  رادیو،]   ها دستگاه

  دستگاه،   این  باید.  است   گسترده  کشور  سط   تمام  در  که  است   دانشگاهی  یعنی ...  است   عمومی  دانشگاه  یک

 متفکر  را،  تمام  بیاورد،  بار   مبارز  را،  تمام  کند،  روشن  را   ملت   قشر  تمام  سال  چند  از  بعد  که  باشد  دستگاهی

 مردم  به  استقالل  کند؛  بیرون  زدگیغرب  از  بیاورد،  بار  آزادمنش  بیاورد،  بار  مستقل  را  هااین  تمام  بیاورد،  بار

 در   باید  بلکه   بوده   خاصی  گروه   یا   دسته  خدمت   در  نباید  رسانه   این   امام  منظر   از(.  400:    6ج  همان،)«بدهد

 بودن   طرفبی  و  مستقل  صورت  در  و  است   طرفیبی   استقالل،   زمه.  نماید  عمل  مستقل  و  باشد  مردم  خدمت 

  سیما  و  صدا براى( ره )خمینی امام که اصلی ویژگی. کرد بیان و داد پوشش را انتقادها همه توانمی که است 

 « انتقاد  گونه   همه»  بیان  است،  شاه   زمان  تلویزیون  و  رادیو   با  آن  ىمشخصه  وجه   واقع   در  و   کنندمی  مطرح

 .است  طرفانهبی

  بوده  نیز( ره)خمینی امام تمکید و توجه مورد که است  شهروندى مهم حقوق از یکی شغل انتخاب در آزادى

(  3:100ج   همان )«است   محفوظ  قانونی  ضوابط  برحس   فردى   هر   براى  شغل  انتخاب  آزادى  اسالم  در. »است 

  درباره   ادارى  و  قضایی  تخلفات  پیگیرى  ستاد  به  61  سال  در(  ره)خمینی  امام  نامه.  شود  محدود  دلیلبی  نباید  و

 ایشان  که   است   موضوع  این  گویاى  خوبی   به  نهادها  و  هاوزارتخانه  در  گزینش  هاىهیمت   انحالل 

  از .  تابیدبرنمی  عنوان  هیچ  به  هاآن   استخدام  و  افراد  شغل  مورد  در  را  دلیلبی  و  غیرقانونی  هاىمحدودیت 

  اشاره   با (  ره)خمینی  امام.  است   افراد  فعلی  حال  گزینش،  در  میزان:  که  دهندمی  دستور   زمان   همان  در  روهمین

 واسطه  به  چه   افرادى،  اگر»  که  کنندمی  تمکید   افراد   گزینش  در  شده  مطرح  سالا ت  و   اسالمی  معیارهاى  به
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 ارتباط   اسالم  به  که  ناروایی  هاىسالال  چه  و  ندارد  لزوم  اشخا   این  براى  هاآن  دانستن  که  شرعی  هاىسالال

 تشخی   اند،نشده  استخدام  آن  واسطه  به  یا  و  اندشده  اخراج  مراکز  دیگر  یا  ها خانهوزارت  یا  و  ادارات  از  ندارد،

 خدمت  براى خود محل به را آنان است، بوده آن اشتباه امور این صرف به پذیرش عدم یا اخراج اگر تا داده

  مفید  اشخا   از  کشور  نمودنمحروم  و  است   فاحش  ظلم  است   شده  هاآن  با  که  عمل  نحوه  این  که  برگردانند

 تبعیض  ممنوعیت   به  توانمی  مورد  این  در(.  3:221،جهمان)  «شود  جلوگیرى   باید  ها این  همه  از  که   باشدمی

 همه،   برای   عاد نه  امکانات  ایجاد  و  ناروا  تبعیضات  رفع: »داشت   اشاره  اساسی  قانون  3  اصل  9  بند  در  ناروا

 (. 34:1387اساسی، قانون«)معنوی و مادی هایزمینه تمام در

 

 

 و اجتماعی اقتصادی حقوقوم :سگفتار 

اعالمیه های  اسناد و  عنوان جز  ینفک  به  با حقوق مدنی و سیاسی  اجتماعی همگام  ا  اقتصادی  حقوق 

حقوقی و قوانین اساسی کشورها مورد شناسایی واقع شده است. حقوق اقتصادی عبارت از حقوقی است  

وندان فراهم می که امکانات رفاهی حمایتی از فرد و خانواده ها را به منظور ایجاد تعادل در زندگی شهر 

آورد. حقوق اجتماعی نیز شامل فراهم آوردن شرایط مساوی بهره مندی از امکانات، مسکن و سالمتی برای  

همه اعضای جامعه می باشد. بر این اساس این امید خواهد بود که همگان از حداقل امنیت و امکان برابری  

 ( 58 :1383فردی، در روند رشد اقتصادی، بهره مند شوند)عاملی، 

 

 المال بیت  در داریا امانت 

 هستند،   حکومت  متکفل  که  کسانی»:  دادند  می  توجه  المال  بیت  حفظ  به  را  نظام  کارگزاران  همواره  راحل  امام

امام )«بدهیم  حساب  باید  دارد؛  حساب  طرف  آن  در  درهمش  یک.  نکنند  تصرف  المال  بیت   در   ممکن  هانداز  تا

 . (374  ،19ج ،خمینی

. شد  اصالح  1370  سال  در  که  بود  1361  سال  محاسبات  دیوان  تمسیس  اسالمی،  جمهوری  برکات  از  یکی

 تحت   را  کشور  مالی  امور  ممکن،  ابزار  از  هاستفاد  با  تا  است   شده  داده  محاسبات  دیوان  به  وسیعی  اختیارات

 قانون،   این  از  مطلوب  هاستفاد  امکان  که  است   شده  وضع   شکلی   به   محاسبات  دیوان  قانونا.  دهد  قرار  کنترل

 متمسفانه   اما  باشد،  می  متعدد  کنونی  عصر  در  المال  بیت  مصادیق.  باشد  می فراهم  المال  بیت از  حفاظت   برای

 .دارد و داشته همراه به را منفی پیامدهای و آثار مختلف سطوح در افراد سوی از امانت  اصل رعایت  عدم

  آن   مسلول  شد  دار  عهده  انسان  که  را  کاری  هر»:  باشد  امین  باید  کاری  هر  در  کس  هر  راحل،  امام  دیدگاه  از

  فعالیت  و  جدّیت  با   که   این   در  است  مسلول  و  کند  عمل   امانت  و  راستی   به  که   این  در  است   مسلول.  است   کار

 کند،  می  خدمت   جا  هر  و  هست   جا  هر  در   کس  هر  و ...  تعالی  و  تبار    خدای  برای  خلو   با  و  کند  عمل

 البته  (. 238  ا   237   :17ج  همان،)«.باشد  باید  امین  است،  امانت   است،   زم  او  برای  بسیار  که  اموری  از  یکی
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  ولی   باشد،  امین  فردی  اگر  زیرا  است؛  ارزشمند  هم  کنار  در  بودن  امین  و  داشتن  قدرت  داشت،  توجه  باید

 را  المال  بیت   نباشد،  امین  و  باشد  داشته  قدرت  اگر.  ندارد  را  کاری   هیچ  انجام  قدرت  باشد،  نداشته  امکانات

 . کند می میل و حیف

 را  خودش  شعار  باید  فرمودند: »دولت   دولت   هیمت  اعضای  و  جمهوری  رئیس  دیدار  در  آیت اهلل خامنه ای

  شما  از قبل که کسانی چه  شما، چه - وزرا از بارها من. درستکارید شما البته. دهد قرار درستکاری و امانت 

 وزرای شودنمی با خره. است این ما عقیده چون ام؛کرده تجلیل و تمجید صفت، و عنوان همین با - بودند

 این  ؛« بطعمۀ  لک  لیس  عملک  انّ: »فرمود  که  است   معروف  امیرالمالمنین  جمله  این.  نباشند  امین  و  درستکار  ما

 ؛«امانه  عنقک  فی  ولکنّه»  بزنی؛  چربی  یلقمه   آن،   از  بخواهی  و  باشی  آورده  دست   به  تو   که  نیست   ایطعمه 

 ریخت   نباید.  شود  شخصی  یاستفاده  نباید  شغلی  فرصتهای  از  .شماست   دوش  بر  مسالولیت   و  امانت   یک  این

  ما .  است   جدّی  ام،نوشته  قوه  سه  رؤسای  آقایان  به  من  که  ایمادّه  هشت   نامه  این.  گیرد  صورت  پاش  و

  اینها  هم  بعد  کنم؛می  اقدام  و  شوممی  میدان  وارد  خودم  بنده  نکنند،  اقدام  اگر  اما  کنند؛  اقدام  آقایان  ایمگذاشته

  زحمت  همه  این  شما.  بشود  کار  باید  با خره  چون  رسید؛  نخواهد  جایی  به  شانگله  اما  کنند،می  گله  آیندمی

  کار   دیگران  و  جمهور   رئیس  خود   شود؛می  خورده   جوش  و   غصّه  همه  این  که   بینممی  واقعاً   من   کشید؛می

  و   بدنام  را  همه  و  بزند  جی    به  پولی  و  کند  استفاده  احوال  و  اوضاع  این  از  بیاید  آدم  نفر  یک  بعد  کنند؛می

  غالباً   شود،می  گزارش  من  به  که  است  تخلّفاتی  اغماض  قابل  این  مگر.  کند  ناامید  را  مردم  و   خراب  را  دولت 

  به   دادند،  ایشان  به  شرکتها  به  راجع  گزارشی خاتمی،  آقای  جمهوریا  ریاست   اوایل.  است   وابسته  شرکتهای  از

 این  از  بعضی  در.  شود  گیریتصمیم   مسائل  این  به  نسبت   که  هست   و  بوده  این  من  انتظار  البته.  دادند  هم  من

 همراه   حتّی  ساختمان،  احداث  اقتصادی؛  توجیه  بدون  کالن،  خریدهای  مثل  گیرد؛می  صورت  کارهایی  شرکتها

 بدون  و  واقعی  توجیه  بدون  خارج،  ممموریتهای  و  سفرها  اقتصادی؛  توجیه  بدون  گذاری،سرمایه  تخلّف؛  با

 غیرعاد نه  امکانات،  توزیع  -  فرستندمی  خارج   به  را  هیمتی  اهمیت،کم  و  بیخود  کارا  یک  برای  -   زم  تخصّ  

 پول  بار  یک   دهند؛می  آنها  به  دولتی  خودروی  بار  یک  فروشند،می  آنها  به  را   خودرو  بار  یک  توجیه؛  بدون  و

 و   کالن  پرداختهای  دارند؛  خانه  که  حالی  در  دهند،می  آنها  به  سازمانی  خانه  یا  کنند،  رهن  خانه  که  دهندمی

 خوشبختانه   و  شود  رای   خواست می  که  بدی  بسیار  کارهای  از  یکی.  شودمی  دیده  هم  موردبی  جوایزا  و  هدایا

 داده او به  فراوانی هدایای برود، مسالولیتی از خواهدمی کسی. بود هدایا مسمله شد، گرفته آن جلوا نحوی به

 این !  مناس    چه   به.  المالبیت   از  نه،  خودش   جی    از  دهد می  کجا  از  دهد،می  هدیه  که  کسی!  شودمی

 دفتر.  اندکرده  گزارش  ما  به  هم  را   صوری  اسناد   تنظیم  و  وابستگان   ضابطهبی  استخدامهای  !چیست   هدیه

. فرستادند  من   برای  هم  را  اطالعات  وزارت  جوابیه  فرستاد؛  اطّالعات  وزارت  به  را  اسناد  این   ما  مردمی  ارتباط

  اینها  نگذارید شود؛ برخورد باید. است  طورهمین درست  گفتند و کردند تصدیق را اسناد موارد همه در آنها

  شرکت،   این  به  مربوط  دستگاه  آن.  کنید  برخورد  دولت   داخل  در   اینها  با   خودتان  برسد؛  قضایّیه   قّوه  به

  یک  فروشد،می  بار  یک  است،  شرکت   این  به  متعلّق  که  را  جنسی  آیدمی  آقا.  کند  برخورد  اینها  با  مالحظهبی
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. هستند  خویشاوندانش  از  نفر  چند  وابسته،  شرکت   فالن  در  چون!  چرا   ندارد؛  معنا   کار  این!  دهدمی  اجاره  بار

  ، بیانات 1380/ 06/ 05).دارد منافات بسیار درستکاری، و امانت  با اینها نیست؛ قبول قابل اصالً کارها  طوراین

 ( دولت  هیمت اعضای و جمهوری رئیس دیدار در

 از  عمومی  ثروتهای  و  انفالاز قانون اساسی می توان اشاره کرد: »  45در خصو  حفظ بیت المال به اصل  

 ها، دره  کوهها،  ،عمومی  آبهای  سایر  و  هارودخانه  ها،دریاچه  دریاها،  ،معادن  ،یارهاشده  موات  زمینهای  قبیل

 و  المالکمجهول   اموال  و  وارث  بدون  ارث  ،نیست   حریم  کهمراتعی   ،طبیعی  هایبیشه  نیزارها،  جنگلها،

  به  نسبت  عامه مصال  برطبق  تا  است اسالمی حکومت اختیار  در شود،می مسترد  غاصبین از  که عمومی اموال

 «.کندمی معین قانون را یک هر از استفاده وترتی   تفصیل نماید، عمل آنها

 « در منشور حقوق شهروندی نیز به این موضوع توجه کرده است:  حق اداره شایسته و حسن تدبیر»

گویی،  اخالق حسنه، راست برخوردار باشند که متعهد به رعایت    حق شهروندان است که ازدولتی:  24  ماده

الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال المال، رعایت حقداری، مشورت، حفظ بیت درستکاری، امانت 

و    کاری در اطالعاتکاری و دست زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی شتاب  و تدبیر و پرهیز از تندروی،

از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین   پذیرفتن مسلولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی

 .و منتقدین و نص  و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد

 

 خواری ویژها مبارزه با 

 ای  نامه در جمهور رییس دست  به هم آن آمد؛ وجود به  92 سال در که بود  کلماتی  جمله  از «خواری ویژه»

 اینکه  با   البته.  شود  برخورد  «خواران  ویژه»   با  تا  بود  شده  گفته  آن  در  که  ای  نامه .  بود  نوشته  اولش  معاون  به  که

  اما   نداشت   وجود  تعریفی  عمال  سیاسی  حتی  و   اجتماعی  فرهنگی،  اقتصادی،  حقوقی،  لحاظ  از  کلمه  این  برای

   .گرفت  قرار  رشوه خواری، رانت  یعنی  خود معنی هم های کلمه کنار در

  و   کند  مى  رشد  خوارى  رانت   و   جویى  رانت   تدری   به   نشود  گرفته ارتشاء و  رشاااء  شااوم  پدیده  اگرجلوى

  درصددند   نفوذ  صاح    گروهاای  یا  شااخ   آن  در  که  پرسااود  و  زحمت   کم  است   فعالیتی  جویی  رانت 

  شاادن   تمام  بهای  به  یابی   دساات   این  اگرچه   یابند،  دساات   ای   ویژه  منافع  به   رشااوه  به   توساال   راه  از

 عرصه   از  خارج  است   درآمدی  به  دستیابی  رانت،  که  روساات   این  از  شااود،  جامعه  حساب  به  آن  هزینه

  رشوه   .)ر. : تمثیراست  جامعه امکانات و ها فرصت  از سوءاستفاده نوعی رانت  اقتصادی، مولد های فعالیت 

نشریه  واپسگرایی  در باقی،   آبان  و  مهر  ، 58  و  57  شماره  ششم  سال  فرهنگی،  مهندسی  جامعه، عبدالرضا 

1390) 

  جویی  رانت  و  اساات   خدمت   یا  محصول  واقعی  ارزش  از  بیشااتر  که  اساات   ای  بادآورده  های  ثروت  رانت 

 ضعف قانونی،  خألهای   اینکه  حال است؛  مازاد   درآمد  این به  یافتن   دساات   برای  جستجو: از  اساات  عبارت

 مفسدان  با  قضایی  و  نظارتی  های  دستگاه  جدی  برخورد  عدم  و  قوانین  برخی  نشدن  اجرا  قوانین،  در  ابهام  یا
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 و  تممل  به  نیاز  که  اساات   مالثر  پدیده  این  ظهور  در  دیگری  عوامل  یا  است،  شده  رانت   پیدایش  به  منجر...  و

 مفیااد  کار  انجام  بدون  که  هسااتند  حقوقی  یا  حقیقی  افراد  خواران  رانت   که  نیست   شااکی  اما  دارد؛  بررساای

  به   دستیابی  به  قادر  بازی  پارتی  با  یا  رشااوه  پرداخت   ازای  در  کشااور،  اقتصاد  برای  مضر  گاهی  حتی  و

  صاادور   وارداتاای،  های  سهمیه  برای  موردی  مجوز  دریافت   مانند  امتیازاتی  باشند،  می  انحصاری  ای  امتیازنامه

  صنایع  و منابع  سازی   اختصاصی   تجاری،  صنعتی  واحدهای  اصولی موافقت   فااروش  و خرید  توزیااع،   کا ،

 به  دستیابی  کا ،  قاچاق  زمین،  و  بانکی  اعتبااارات  قیمت   ارزان  تخصی   مالاای،  اطالعات  فروش  دولتی،

 زودرس   صرفا  بلکه  و  مزایده  آگاهی  رشااوه،  و  تبانی  راه  از  شاادن  مند  بهره  برگزاری  از  خارج  دولتی  امتیازات

 عمرانی،  زمینه  در   خصو   به  گذاری  ساارمایه   مقررات  و  قوانین  تغییرات  زمینه  در  اقتصادی  اطالعات  از

: 1388اسااحاقی،)  سااهام  قیمت   وکاهش  افزایش  از  یابی  اطالع  کم،  بهره  با  بلندمدت  و  کالن  های  وام  اخذ

4-2 .) 

 از  بیشتر  امتیازاتی  از  کسی که  گفت:  و  کرد  توجیه  عرفی  لحاظ  از  با این توصیف، میتوان ویژه خواری را

 . است  خوار  ویژه شود، برخوردار غیرمتعارف و غیراخالقی  وسایل و طرق از اما دیگران

و   برگرفته  خالق  از  چشاام  چون  سو   یک  از  خوار  رشوه  انسااانامام خمینی )ره( در این باره می فرمایند: »

  به   که  است   گذاشااته  نمایش  به  لطف خدا  و  رحمت   از  را  خود  یاس  اساات،  دوخته  خلق  بدست   چشاام

از  کافر  جز  قرآن  تصری   از  .است   کافر  خوار  رشااوه  رو  این  از.  شااود  نمی  ممیوس  خدا  رحمت   کسی 

 خفی  شاار   وادی  به  انگارد،   می  کنار خدا  در  رزقی   منبااع   مثابه   به  نیز،  را   مخلااوق  چون  دیگر  سااوی

 روایات استفاده   مجموعه  از  صورت  هر  به.  هساات   نیز  مشاار    خوار  رو رشااوه  این  از.  اساات   غلطیده  فرو

 منزله   به  اخروی  عقاب  و   حرمت   بر  قضاوت عااالوه  در  ولی  است،  حرام  کارها  تمام  در  رشوه  که  شود  می

 حرام   نیز رشوه  اسالمی  فقهای  نظر  از  که  است   اساس  همین  بر.  شااود  می  نیز تلقی  خدا  به  شاار    و  کفر

 (.406:  2ج  تحریرالوسیله خمینی، امام)«است 

 انگاری   جرم  قابل  که   کرد  پیدا  ای  ماده  قانون،  در  آمده  میدان  به  تازه  اصطالح  این   برای  بتوان  نهایت  در  اگر

 این. کرد اشاره کالهبرداری و اختالس ارتشاء، مرتکبین مجازات تشدید  قانون 2 ماده به توان می تنها باشد،

  قانونی   مشروعیت   فاقد  آن  تسهیل  طریق  که   کند تسهیل  وجهی یا  مالی  کلی طور  به...  هرکس: »گوید  می  ماده

  نقدی  جریمه  یا  و  حبس  دوسال  تا  ماه  سه   مجازات  به  مال  اصل  رد  بر  عالوه  و  محسوب  مجرم  است،  بوده

 .«شد خواهد محکوم آمده بدست  مال برابر دو معادل

  ، اختالس  ،، رشوهغص   ربا، از ناشی  ثروتهای  است  موظف دولت »  قانون اساسی نیز بیان می دارد: 49 اصل

  فروش   ،دولتی  معاامالت  و کااریهاامقااطعاه  از  ، ساااوءاساااتفاادهموقوفاات  از  ساااوءاساااتفااده قماار،  ،سااارقات 

  حق   صااح   به و  گرفته را  مواردغیرمشاروع  ساایر  و فسااد  اماکن  دایرکردن ،اصالی  مباحات و  مواتزمینهای

  شارعی   ثبوت وتحقیق و  رسایدگی با  باید حکم این  بدهد  المالبیت  به او نبودنمعلوم  صاورت در و کند رد

 «.شود اجرا  دولت   وسیله به
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است.    اجتماعی نابرابرى هرگونه با مقابله معناى به جامعه یک در برابر امکانات و ها فرصت  از برخوردارى

 از   هانابرابری    کنی  ریشه  بر همواره  ایشان  که  دهد  می  نشان(  ره)خمینی  امام  عملی  و  نظرى  ى  سیره  بررسی

  این   از.  کردند  می  تمکید  دیگر   طرف  از  زندگی   امکانات  و  ها  فرصت  از  مردم  برابر  برخوردارى  و   طرف  یک

 نیمی  ایشان.  کردند  می  تمکید  آن  رفتن  بین  از بر  و  پذیرفتند  نمی  را  جامعه  در  طبقاتی  شدید  شکاف  ایشان  رو

 کنند   می  تمکید  هستند  مکنتی  یک  داراى  که  هایی  آن  به  و  دانسته  مردم  خود  دست   در  را  مسمله  این  حل  راه  از

 اندوزى  ثروت  شیوه  به  داشتن  توجه  امام،(.  471:  8ج  ،امام خمینی)کنند  رسیدگی  مستمندان،  وضعیت   به  که

 منظور   به   افراد  اقتصادى  هاى  فعالیت   بر  نظارت  در  دولت   و  مشروع  حاکم  دخالت   و  جامعه  در  آن  مقدار  و

 در  آن دوباره  توزیع و ثروتمندان درآمد  از( غیره و  مصادره حتی یا و مالیات عنوان تحت )  زم سهم  گرفتن

 (.427: 17ج همان،)دهند می پیشنهاد زمینه این در راهکارهایی عنوان به را محرومان بین

نیست.    مطرح...  و  ترکمن  و  لر  و  بلوچ  و   فارس  و  کرد  و  تر    اسالم   »در  کنند:  می  تمکید  همچنین(  ره)امام

 کرد.«  خواهد ادا اسالمی عدالت  با  را ها گروه همه حق اسالمی جمهورى   و است  همه براى اسالم

 را شغلی  دارد حق کس آمده است: »هرقانون اساسی   28حق اشتغال و برابری در فرصتهای شغلی در اصل 

  اصل   2و نیز بند  «.برگزیند  نیست  دیگران  حقوق  و  عمومی  مصال   و  اسالم  مخالف  و   است  مایل  بدان  که

، که شرایط و امکانات با وام های بدون بهره در دست افراد خا  قرار نگیرد و  قانون اساسی  سوم  و  چهل

 قراردادن  و  کامل  اشتغال  به   رسیدن  منظور  به  همه  برای  کار  امکانات  و  شرایط  : »تممینهمگان استفاده کنند

 بدون  وام  راه  از  ،تعاونی  شکل  در  ندارند،  کار وسایل  ولی  کارند به  قادر  که کسانی  همه  اختیار  در  کار  وسایل 

  و  شود  منتهی  خا   های  گروه  و   افراد  دست  در   ثروت  تداول  و تمرکز  به نه  که دیگر  مشروع   راه  هر   یا  بهره

 بر  حاکم  های  ضرورت  رعایت   با  باید  اقدام   این.  درآورد  مطلق  بزرگ  کارفرمای  یک  صورت  به  را  دولت   نه

 « .گیرد صورت رشد مراحل از یک هر در  کشور  اقتصاد عمومی ریزیبرنامه

نیز به فرصت ها و    « و »اشتغال و کار شایسته«اقتصاد شفاف و رقابتیمنشور حقوق شهروندی در حقوق »

 امکانات برابر برای شهروندان اشاره دارد: 

های اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. شهروندان در حق دستیابی به فرصت :  68  ماده

پیمان قراردادها و  نوع مجوز در حوزه  انعقاد  اعطای هر  با بخش خصوصیو  دولتی  و  های بخش عمومی 

ها و  ان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصت اقتصادی به شهروند

 .امکانات انجام شود

شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق    : 78  ماده

و آبرومندانه باشند، برخوردارند.    صورت منصفانهای که قادر به تممین معاش خود بهگونهموازین قانونی به

  .نمایددولت شرایط مناس  را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می

 

 ا ایجاد رفاه، اشتغال و فقرزدایی 
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از اصل    4و    2و    1تممین نیازهای اساسی و تممین شرایط و امکانات کار و رعایت آزادی مشاغل در بندهای  

  فقر   کردن  کنریشه   و  جامعه  اقتصادی  استقالل  تممین  اعالم گردیده است: »برای  قانون اساسی  چهل و سوم

 ایران  اسالمی  جمهوری  اقتصاد  او،  آزادگی  با حفظ  رشد،  جریان  در  انسان  نیازهای  برآوردن  و  محرومیت   و

 شود:می استوار زیر ضوابط  براساس

  برای    زم  امکانات  و  پرورش  و  آموزش  ،ان،درمبهداشت   ،پوشا    ، خورا    ،مسکن:  اساسی  نیازهای  . تممین1

 .همه برای خانواده تشکیل

  اختیار  در کار  وسایل قراردادن و کامل اشتغال به  رسیدن منظور به همه برای کار امکانات و شرایط تممین. 2

  مشروع   راه  هر  یا  بهره  بدون  وام  راه  از  ،تعاونی  شکل  در  ندارند،  کار  وسایل  ولی  کارند  به  قادر  که  کسانی  همه

  صورت   به  را   دولت   نه  و   شود  منتهی   خا   های  گروه   و   افراد  دست   در  ثروت  تداول  و  تمرکز   به   نه  که   دیگر

  عمومی   ریزیبرنامه  بر  حاکم  های  ضرورت  رعایت   با  باید  اقدام  این.  درآورد  مطلق  بزرگ  کارفرمای  یک

 . گیرد صورت رشد مراحل از یک هر در کشور اقتصاد

 «.دیگری کار  از کشیبهره از جلوگیری  و معین کاری  به افراد اجبار عدم  و شغل  انتخاب آزادی رعایت . 4

  در   ملت   اقشار   »همه.  دانستند  می  مردم  همه  حق  را  رفاه   با  همراه  خوب   زندگی  یک  خمینی)ره( داشتن  امام

  به  مستمندان  شد؛  خواهد  رفاه  فکر  فقرا  براى  اسالمی  جمهورى  در.  باشند  رفاه  در  باید  اسالمی  جمهورى

  ملت،  تمام  بر   الهی  عدالت   کند،  می  پیدا  جریان  اسالمی  عدل  اسالمی  جمهورى  در.  رسند  می   خودشان  حقوق

 مشکالت  لحاظ  به  کشور  که   شرایطی  در   و  جنگ   زمان   در  حتی(.  525:    6ج  ،امام خمینی)»افکند  می  سایه

  مردم  زندگی  شرایط  بهبود  بر  تالش  بر  همچنان  امام  داشت   قرار  اقتصادى  بد   شرایط  در  المللی  بین  و  داخلی

 (. 228: 14ج  همان،)کرد می تمکید آنها رفاه و

 بلکه  آزادند،  تنها  نه  مذهبی  هاى  اقلیت »  شود؛   می  ایرانیان  همه  شامل  اجتماعی  حقوق(  ره)خمینی  امام  نظر  از

 از  افراد  همه  مانند  که  دارد  حق  ایرانی  هر  اینکه  دیگر  و  کند  دفاع  آنان  حقوق  از  است   موظف  اسالمی  دولت 

 4  ج  همان،)«ندارد  فرقی  دیگر  مذه    یا  و  یهودى  یا  و  مسیحی  یا  مسلمان.  باشد  برخوردار  اجتماعی  حقوق

  : کنند   می  تمکید  و   دانند  می  اسالمی   جمهورى  نظام  براى  خطرى  را  طبقاتی  شکاف  و  فقر  مسمله  امام(.   508:

 مردم  زندگی مرتبه  اول که  را، اقتصادى مسائل  این کند  جبران نتواند اسالمی جمهورى  نخواسته خداى اگر»

  در  بتواند  آنها  براى  هم  اسالم  اینکه  از  بشوند  ممیوس  و  اسالمی  جمهورى  از  بشوند  ممیوس  مردم  و  است،

  نه   کس،  هیچ  نه  و  شما  نه  و  من  نه  دیگر  بشود،   حاصل  انفجار  یک  محیط  این  در  اگر  بدهد،  انجام  کارى  اینجا

 (.335: 10همان،ج)«بگیرد را جلویش تواند نمی اسالم، نه و  روحانیت 

  اجتماعی  تممین  از  »برخورداری  بیان شده است:  29برخورداری از تممین اجتماعی و خدمات درمانی در اصل  

  به   نیاز  و  سوان   و  حوادث  ماندگی،  راه  در   سرپرستی،  بی  کارافتادگی،  از  پیری،  بیکاری،  بازنشستگی،  نظر  از

 مکلّف   دولت .  همگانی  است   حقی  غیره   و   بیمه  صورت  به  پزشکی  های  مراقبت   و  درمانی  و  بهداشتی   خدمات
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 های  حمایت  و  خدمات  مردم،  مشارکت   از  حاصل   درآمدهای  و  عمومی  درآمدهای  محل  از  قوانین  طبق  است 

 « .کند تممین کشور افراد یک یک برای را فوق مالی

به رفع نیاز محرومان    1362اسفند    16اسالمی در تاریخ    انقالب  مسکن  بنیاد  مسلو ن  جمع  امام خمینی)ره( در

  که  ما  مستضعف  و  محروم  مردم  بنیاد،  این  افراد  تمامی  و  شما  کوشش  با  امیدوارمو تهیه مسکن تمکید دارند: » 

  کمکهای  هم  اسالمی دولت   است    زم.  شوند   مسکن  دارای  بودند،  دارها  سرمایه  و خانها  اسیر  تاریخ  طول در

 دارای  کوشش  و  تالش  با  بودند،  شده  کشیده استضعاف   به  همیشه  که  ما  مردم  شاءاهلل  ان.  بنماید  شما  به  را    زم

 می   استفاده  هم  آینده  نسلهای  شما  خدمات  از  بلکه  نیست،  نسل یک  به  تنها  شما  خدمت .  گردند  چیز  همه

 « .بگیرید نظر در را خدا کنید، می که هرکاری  و باشید داشته درنظر همیشه را محرومین کنید سعی. کنند

  و   فرد  هر  حق  نیاز،  با  متناس    مسکن  ، حق دارابودن مسکن متناس  را روشن می کند: »داشتن 31اصل  

  روستانشینان   خصو    به  نیازمندترند  که  آنها  برای   اولویت   رعایت   با   است  موظف   دولت.  است   ایرانی  خانواده 

 «.کند فراهم را  اصل این اجرای زمینه کارگران و

  است خویش  مشروع کار  و کس   حاصل مالک کس از حق مالکیت می گوید: »هر 47و  46 اصلهمچنین 

  سل   دیگری  از  را  کار  و  کس    امکان  خود  کار  و  کس    به  نسبت   مالکیت   عنوان  به  تواندنمی  کسهیچ  و

 «.کندمی معین قانون را آن ضوابط .  است  محترم باشد مشروع  راه از که شخصی «؛ »مالکیت .کند

»حق مسکن«، »حق مالکیت« و »حق اشتغال و کار شایسته« در منشور حقوق شهروندی به ایجاد رفاه، اشتغال 

 و فقرزدایی پرداخته است: 

مند شوند. دولت شان بهرهحق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناس  با نیاز خود و خانواده :73 ماده

 .نمایدمی حق را فراهم این استیفای بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه

متناس     دولت :  74  ماده مسکن  وضعیت  بهبود  و  تممین  زمینه  مقررات  زم،  وضع  و  تدابیر  اتخاذ  با  با 

سازی مصرف انرژی های بهینههای فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرحهای بومی و ارزشویژگی

 .نمایدرا فراهم می

تواند مالکیت دیگری را حق مالکیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخ  یا مقامی نمی  :75  ماده

ه حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت  سل ، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت ب

 .موج  قانون یا محدودیت ایجاد کند، مگر به

حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند    :77  ماده

هیچ باشند.  داشته  اشتغال  آن  به  و  نمایند  نمیانتخاب  مذکس  قومیتی،  د یل  به  یا  تواند  و  جنسیتی  هبی، 

 .این حق را از شهروندان سل  کند  اجتماعی های سیاسی و یانظر در گرایشاختالف

 .مند شوندهای  زم درباره مشاغل بهرهحق شهروندان است که از آموزش: 79ماده 

حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری  :80  ماده

 .مند باشندهای کار بهرههای جسمی و روحی در محیطاز آسی  
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 .شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند: 81ماده 

های شغلی مناس  وحقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، حق زنان است که از فرصت :  83ماده  

 .برخوردار شوند

افزایی اجتماعی، برخورداری از ای بهتر، خودسازی معنوی و توانآرامش، شادابی و امید به آینده:  85ماده  

زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفری ، ورزش وگردشگری حق  

 .هر شهروند است 

 .مند شوداجتماعی و خدمات امدادی بهره عمومی و تممینهر شهروند است که از رفاه  حق :86ماده 

حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار :  87ماده 

 .شوند

حق شهروندانا روستانشین و عشایراست که حس  مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و   : 88 ماده

 .مند شوندسازی محیط زندگی بهرهیمنتممین اجتماعی و ا

حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی    : 89  ماده

 .های ورزشی ملی و جهانی حضور یابنددر عرصه ایرانی ا  داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسالمی

های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر  ط زندگی عاری از آسی  حق شهروندان است که از محی  :91  ماده

روان گروهو  باشند.  برخوردار  آسی  گردان  درزمینه های  دولت  مالثر  اقدامات  از  مددجویان  و  پذیر 

 .شوندهای تممینی برخوردار میتوانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست 

حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر   کند و اینیشدگان حمایت مدولت از حقوق بیمه  :93  ماده

نهادهای بیمه گران و  بیمهبیمه  فعالیت  تنظیم روابط  بیمهای،  بهبود سازوکارهایگر و  به    گزار و  رسیدگی 

 .باشدنفعان می شدگان و سایر ذیدادخواهی بیمه

ای که بهداشت یا سالمت گونهد به شهروندان حق دسترسی به کا ها و خدمات استاندارد را دارن:  94ماده  

 .ها را با مخاطره مواجه نکندآن 

7) 

 نتیجه گیری 

البالغه، به موضوع حقوق شهروندی در فصل پنجم تالش شد تا بر اساس حقوق شهروندی موجود در نه 

توان اظهار داشت که قوانین با دستی و گفتمان رهبران در جمهوری اسالمی نگریسته شود. به طور کلی می

البالغه وق شهروندی نه ای منطبق بر حقاهلل خامنهجمهوری اسالمی نظیر امام خمینی، شهید مطهری و آیت 

توان تضادها و حتی رویکرد معکوسی را نسبت به حقوق  ترسیم و روزآمدسازی شده است. اما در عمل می

تحقق آن را مشاهده کرد. همچنان که اظهار شد؛ در موضوع حقوق مدنی، چالش شهروندی و یا ناکامی در  

اعی است. از آنجا که مدر  تحصیلی نقش بزرگی عدالتی و نابرابری اجتم اصلی جمهوری اسالمی ناظر بر بی
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زنی، مانع بزرگی بر سر راه شایستگی و تحقق عدالت است.  در موفقیت افراد دارد، وجود کنکور و فن تست 

حقوق   در  است.  شده  گسترده  طبقاتی  و  اجتماعی  شکاف  سب   قدرت  کانون  با  افراد  نزدیکی  همچنین 

طابق با آمار جمهوری اسالمی نتوانسته امنیت اقتصادی پدید آورد اقتصادی و اجتماعی، نشان داده شد که م

گرایی مسلولین و از میان رفتن آرامش و منابع اقتصادی را عاد نه توزیع کند و همین امر مصادف با تجمل

اجتماعی شده که جزئی از حقوق مدنی است. افزون بر این، جمهوری اسالمی در کاهش شاخ  فالکت  

نسبت به میانگین جهانی رشد داشته    %300های اخیر، شاخ  فالکت در ایران  ده و در سالعمالً ناکام بو 

الیالغه ندارد؛ است. در نهایت باید اظهار داشت که جمهوری اسالمی از منظر نظری چندان تضادی با نه 

ه رهبر انقالب نیز شاید به همین دلیل است ک  توان این عدم تضاد را مورد تمیید قرار داد.اما در واقعیت نمی

دارد که جمهوری اسالمی هنوز وارد »دولت اسالمی« و »جامعه اسالمی« نشده است و مسیر طو نی  اظهار می

 برای دستیابی به »تمدن نوین اسالمی« دارد.

  

 

 

 منابع و ماخذ : 

 

نشر آثار  جلدی(، ناشر: مالسسه تنظیم و  22صحیفه امام )مجموعه (، 1378)  امام خمینی،روح اهلل -

 . امام خمینی)س(

:  تهران(. دوم جلد( )س) خمینی امام تحریرالوسیله ترجمه( 1368)..................................... -

 ( س)خمینی امام آثار نشر و تنظیم مالسسه

 . 45 شماره اندیشه، رواق فصلنامه« 1388) سیدحسین اسحاقی،  -

 

 

 

 

 

 

 


