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چکیده
در دنیایی که تفکر لیبرالدموکراسی ،به عنوان یکی از گفتمانهای مطرح در جهان ،متفکران غربیی را واداشیته کیه
آن را تنها راه صحیح اداره ملت ها بدانند و دین را کامالً از صحنه سیاست کنار بزنند و این بیاور را ایجیاد کننید کیه
دین ،توانایی اداره جوامع بشری را ندارد ،در ایران اسالمی ،حکومتی دینی بر پاییه والییت فقییه ،بیه رهبیری فقییه
فرزانه حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت؛ بهگونهای که جهانیان با مشاهده ایین حکومیت ،پییبردنید کیه دیین،
حرفی برای گفتن دارد و می تواند با شناخت نیازهای روحی و روانی ،جوامع بشری را به سوی سعادت رهنمون سازد.
در اندیشه حضرت امام خمینی (ره) بارزترین مصادیق حقوق شهروندی عبارت است از حق آزادی ،حق امنیت ،حیق
برخورداری از عدالت اجتماعی و دیگر حقوق نیز به این سه عنصر اصلی باز می گردد .خاستگاه بنیادین این حقوق از
منظر جهان بینی اسالمی و در اندیشه حضرت امام خمینی (ره)  ،حقوق فطری است که از جعل و اعتبار الهی نشأت
می گیرد .در حقیقت ،حقوق شهروندی عطیه ای الهی است که خداوند به انسان اجتماعی ،بخشییده اسیت و کسیی
حق محروم کردن او را از این موهبت ندارد.
کلیدواژگان :امام خمینی (ره) ،حقوق ،حقوق شهروندی ،کرامت انسانی.
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مقدمه
اساس حقوق بشر سرشت آدمی است و آفریدگار این فطرر

بتترر از دیگرران

میتواند قوانین آن را وضع کند .به همین دلیل حقوق شتروندی را بهعنروان زئ ری
از حقوق بشر با پیشینۀ انسانیِ پربارتری میتوان در منابع دینی و ادیان التی یافت.
حضر

امام خمینی ،با توزه به اندیشه خود ،سعی داشت تا الگوهرای دقیر و

واقع بینانهای را طراحی کنند .بیتردید توزه به حقروق بشرر ،و تأکیرد برر مئایرای
حقوقی همه انسانها ،متر تأییدی بر نظام مردم ساالری دینی ایرن رهبرر اندیشرمند
میباشد .در خصوص تبیین زایگاه حقوق بشرر در نظرر امرام خمینری ،بایرد ابتردا
مفاهیم مربوط به حقوق شتروندی را شناخت ،سپس به بررسری اندیشره ایشران در
خصوص حقوق شتروندی پرداخت .حقوق شتروندی را بهطور خالصه میتوان به
حقوق و تکالیف فرد نسبت به دولت تعریف نمود که قوانین اساسری و مردنی هرر
کشور آن را مشخص مینماید لکن شتروند کسی است کره مطلقرات ترابع دولرتهرا
نباشد ،بلکه از حقوق طبیعی و فطری نیئ برخوردار باشد که دولتها خرود را ملرئم
به رعایت آن بداند .اعالمیه زتانی حقوق بشر به عنوان فصل الخطاب حقوق افرراد
کشورهای عضو در مواد  32و  32بر ح کار و انتخاب آزادانه شغل و برخورداری
از شرایط منصفانه هرکسی تأکید می کند ،همان گونه کره اصرل  32قرانون اساسری
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ایران تصریح می کند« :هر کس ح دارد شغلی را که بدان مایرل اسرت و مخرالف
اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگرران نیسرت ،برگئینرد» .در مراده  32اعالمیره
زتانی حقوق بشر صراحتات اشارهشده که همه افراد بشر بردون هریچ قیردی اعرم از
رنگ ،نژاد ،قومیت ،مذهب ،و  ...باید از نظر سالمتی و رفاه در زامعه تأمین باشند.
در این نوشته مفتوم شتروند ،حقوق شتروندی ،حقوق شتری ،حقروق بشرر و
مقایسۀ حقوق بشر و حقوق شتروندی و آزادی سیاسی آورده شرده اسرت .سرپس
دیدگاه امام دربارۀ مسا ل متم حقوق شتروندی و ابعاد مختلف آن از زمله حقروق
اقلیتها ،حقوق زنان ،عدالت ازتماعی و انتخابا

آزاد بیان میگردد.

در این مختصر نوشته ،به بیان تعاریفی کراربردی از مفراهیم اولیرۀ شرتروندی و
مسا ل مربوط به آن میپردازیم که فتح بابی بر طرح مسئلۀ مذکور شود.
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شهروند
شتروندی حالت انسانی است که از حقوق و مئایای مردنی مسراوی برخروردار
است هرچند که در دولتشرتر نباشرد ،یعنری سراکن شرتر دیگرر باشرد (زعفرری
لنگرودی .)3283 :8232 ،شتروند فردی است در رابطه با یک دولت کره از سرویی
از حقوق سیاسی و مدنی بترهمند است و از طرف دیگر تکالیفی را در برابر دولرت
بر عتده دارد (خو ینی ،غفور ،توسعه پایدار و حقوق شتروندی.)82 :
شتروند به معنای سراکنان شرتر ،شرتر در قردیم بره معنری کشرور بروده ماننرد
ایرانشتر یعنی مملکت ایران (زعفرری لنگررودی )3282 :8232 ،مریباشرد کره از
حقوق و مئایای مدنی برابر بترهمند میشوند (زعفری لنگرودی.)3283 :8232 ،
حقوق شهروندی

حقوق شتروندی ،زمانی مطرح میشود که قرار اسرت حقروق بشرر در زامعره
مدنی ذیل حکومتی خاص در سرزمینی خراص و در مرورد مردمری خراص ،شرکل
قانونی و ازرایی به خود بگیرد .حقوق شتروندی ،حقوقی است برای اتبرا کشرور
در رابطه با مؤسسا

عمومی ،مانند حقوق سیاسری ،حر اسرتخدام ،حر انتخراب

کردن و انتخاب شدن ،ح گواهی دادن در مرازع رسمی .بنابراین واژه مذکور اعرم
از حقوق سیاسی میباشد( .زعفری لنگرودی.)8321 :232 ،
تعریف حقوق شهری

دولتها و نتادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررا  ،سیاست خاصی
را در زتت تنظیم روابط بین شتروندان در پیشگرفتهاند که بر روابط اشرخاص در
زامعه شتری حکومت میکند .اصوالت موضو این قوانین وضرع چگرونگی روابرط
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ح شتروندی در
اندیشه امام خمینی (ره)
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مردم شتر ،حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و نیئ در برابر زامعه و اصرول و
هدفهای آن است .پس بهطورخالصه حقوق شتروندی تا حدود زیادی منشعب از
قانون اساسی است و بیش از آنکه به رابطه افراد با یکدیگر بپردازد به حقروق افرراد
و شتروندان در نگاه حکومتها میپردازد .حقوق شتری نگاهی زئ یتر نسبت بره
حقوق افراد دارد و ثقل توزه آن به حقوق شتروندان از منظر حکومتها نیست.
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حقوق بشر
مجموعه حقوق مشترک ،یکسان و برتری اسرت کره الزمره ترأمین آزادیهرای
اساسی ،عدالت ،صلح برای کلیه افراد بشر در زامعه زتانی محسوب مریشرود ترا
کلیه مردم ،ملل و زمیع ارکان ازتما در هر زایی از زتران آن را مرورد احتررام و
رعایت قرار دهند (ضیا ی بیگدلی.)332 :8232 ،
مقایسته حقوق بشر و حقوق شهروندی
حقوق بشر فراملی و در سطح زتان است .حقوق شرتروندی در سرطح کشرور
فراگیر است .در واقع حقوق بشر دامنۀ وسیع تری نسبت به حقوق شرتروندی دارد.
البته می توان اهمیت حقوق شتروندی را اینگونه بیان کرد که دسرتیابی بره حقروق
بشر از طری ازرای صحیح و تأمین حقوق شتروندی میسر خواهد بود.
حقوق اساسی
حقوق اساسی به مجموعه حقوقی گفته میشود که برای افراد در روابطشران برا
دولتها در نظر گرفته میشود .این حقوق درواقع همران حقروق عمرده و اولیرهای
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است که متعل به افراد زامعه است که بهموزرب قرانون اساسری یرا سرایر قروانین
کشور مورد شناسایی قرارگرفته است .این حقوق برای هر فرد در ارتباط برا دولرت
شرایطی را فراهم می آورد که بایرد از تعرر

دولرت در امران بمانرد و آزادانره از

حقوق مدنی و قانونی خود بترهمند شود (زوادی آملی.)8221 ،
آزادی سیاسی
امام خمینی در باب آزادی رأی و ح تعیین سرنوشت میگوید:
اسالم به ما ازازه نداده که دیکتاتوری کنیم .ما تابع رأی ملت هستیم .ملرت مرا
هر طرور رأی داد مرا هرم از آنترا تبعیرت مریکنریم .مرا حر نرداریم .خردای
تبارکوتعالی به ما ح نداده است پیغمبر اسالم به ما ح نداده است که ما بره
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ملتمان یکچیئی را تحمیل کنیم  ...اساس این اسرت کره مسرئله دسرت مرن و

امثال مرن نیسرت و دسرت ملرت اسرت (خمینری .)22-22 ،88 :8223 ،آزادی
سیاسی یعنی فرد بتواند در انتخاب مقاما
امکان نا ل آمدن به این مقاما

سیاسی دخالت داشرته و خرود نیرئ

را داشته باشد و عقاید سیاسی و ازتماعی خود

را آزادانه بیان نماید (طباطبرایی مرؤتمنی .)61 :8231 ،آزادی سیاسری بره طرور
خالصه به آزادی در قانونگذاری و انتخابا

صردق مریکنرد (دفترر همکراری

حوزه و دانشگاه.)312:8212 ،
آزادی از نظر امام خمینی

آزادی موهبتى است که خداى متعال به انسانها عطا کرده است ،ولی ایرن حر
در بسیاری از موارد به زور از مردم گرفته می شود .انقالب اسالمى ایران ،به رهبرى
امام خمینى حرکتى برود بررای رهرایی از یروق بنردگى غیرخردا و کسرب آزادى و
استقالل .از نظر امام خمینی ،آزادی عبار

است از ح انتخاب و یرا اختیرارى کره

انسان ها در رابطه با نو زندگى ،مشى و عقیده خود دارند و محردوده آن را قرانون
اساسى مشخص میکند که بر اساس قوانین اسالمى تدوین شرده اسرت .ایشران در
این باره میگوید:
آزادى در حد قانون است .اسالم از فساد و از فسادها زلوگیرى می کند .همره
آزادیها را که مادون فساد باشد زلویش را گرفته است .مرا ترا زنرده هسرتیم،
نمیگذاریم این آزادیهایی که آنتا میخواهند-تا آن اندازهای کره مریتروانیم-
این آزادیها تحق یابد (خمینی.)313 ،3 :8232 ،
کرامت انسانی و

حقوق اقلیتها

ح شتروندی در

امام خمینی دربارۀ آزادی اقلیتها مطالب زیبایی را بیان مریکننرد .بیانرا
دربارۀ اقلیتها نکا

امرام

خاصی را در بر دارد که میتوان از آنتا در زنردگی ازتمراعی

اندیشه امام خمینی (ره)
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رهپویان راه امام استفاده کرد .ایشان دربارۀ اقلیتها میگوید:
ما طبیعتا نسبت به عقاید مذهبی دیگران بیشرترین احتررام را پرس از سررنگونی
دیکتاتوری و استقرار یرک رژیرم آزاد مریگرذاریم ،شررایط حیرا

بررای اکثریرت

مسلمانان و اقلیتهای مذهبی بسیار خوب خواهد شد (خمینی.)2 ،2 :8232 ،
همچنین ایشان در زای دیگری میگوید:

00

اسالم بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهرای مرذهب آزادی داده
است .آنان نیئ باید از حقوق طبیعی خودشان بترهمند شوند کره خداونرد بررای
همه انسانها قرار داده است .ما به بتترین وزه از آنتا نگترداری مریکنریم .در
زمتوری اسالمی ،کمونیستها نیئ در بیان عقاید خود آزادند (خمینری:8232 ،
.)212 - 212 ،2

با توزه به تعاریف ذکر شده به این نتیجه میرسیم که باید به حقوق شرتروندی
در اندیشرره امررام خمینرری توزرره بیشررتری شررودی زیرررا ایررن بیانررا

امررام فررار از

زبته گیریهای رهبران زتان است .رهبران زتان به دنبال کسرب منفعرت هسرتند.
این قانون همان محاسبۀ سود و زیان است .در واقع رهبران عالم بیشتر از هرر چیرئ
به سود مریاندیشرند و کراری بره مفراهیم اخالقری ندارنرد .بیشرتر رهبرران زتران
سیاستهای خود را در لباس اخالق به مرردم مرینمایاننرد .اگرر بره نتیجرۀ اعمرال
بسیاری از آنتا بنگریم میبینیم که رفتار آنتا چیئی زئ به پیش بردن اهرداف خرود،
آن هم به هر وسیلۀ ممکن نیست .امام این دیدگاه را رد میکنرد و همران طرور کره
میگوید همیشه به دنبال گسترش عدالت در زامعه است .طبیعی اسرت کره زامعره
نیئ روز به روز رشد مییابد .یکی از ابعراد رشرد زامعره ،افرئایش تعرداد افرراد آن
زامعه است که شاید موهبتی التی قلمداد گردد .فرهنرگسرازی در زامعره اهمیرت
فراوانی داردی زیرا مردم باید بدانند که به هر راهی نمیتوان رفرت .از طررف دیگرر
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حمالتی که به صور

پنتان در قالب برنامههای ماهوارهای و یا تارنماهای اینترنتری

وزود دارد ،آدمی را به راهی میکشاند که تباهی خود و زامعه را به دنبرال خواهرد
داشت .رعایت حقوق یکدیگر یکی از متمترین قواعدی است که هر شرخص بایرد
آن را رعایت کند .حقوق شتروندی یکری از زیبراترین مصرادی آن اسرت .حقروق
شتروندی علیرغم قرابتهایی که با حقروق بشرر دارد ،ولری از آن متمرایئ اسرت.
حقوق شتروندی داللت بر مجموعه حقوق مدنی ،سیاسی و ازتماعی دارد که افراد
به سبب عضویت در یک دولت ر ملت از آن برخوردار میشوند .حقوق شرتروندی
رفاه افراد زامعه را بره دنبرال دارد .قرانون نیرئ از حقروق شرتروندی ،پاسرداری و
حمایت میکند .سابقه برخورداری شتروندان از این حقوق اگرچه به ظتور دولت-
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ملتهای مدرن بازمیگردد اما صورتبندی آن توسط اندیشمندان سیاسری و حقروقی

و ورود آن در قوانین کشورها ،به خصوص کشورهای زتان سروم ،سرابقه کمترری
داشته و عمدتات به دهههای اخیر مربوط میشود .حقوق شرتروندی زایگراهی ویرژه
در نئد بیانگذار زمتوری اسالمی داشته است .در واقع میتوان گفت که برا وزرود
سابقه اندک حقوق شتروندی در ایران و با وزود شررایط خراص زامعره ایرران در
ابتدای پیروزی انقالب ،حقوق شتروندی در نئد امام خمینری ،مسرئله و دغدغرهای
خود اسرتفاده

زدی بوده است و علیرغم آنکه ایشان از این مفتوم در آثار و بیانا

نکردهاند ولی محورها و مصادی آن در سیره نظری و عملی ایشران مرورد تأکیرد و
توزه ویژه بوده است .این توزه میتواند در شرایط فعلی زامعره ایرران راهگشرای
بسیاری از مشکال

این حوزه باشد.

اسالم در مورد حقوق مربوط به فرهنگهای خاص نه تنترا مقررار

حقروقی و

تکلیفی خود را به هیچ یک از اقوام و ملل تحمیل نمیکنرد ،بلکره آنترا را در طررز
اندیشه و رفتاری که درباره مقررا

خود دارنرد ،آزاد مریگرذارد (زعفرری:8231 ،

.)822
توصیه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندی
حضررر

امررام خمینرری (ره) در خصرروص رعایررت شررئونا

و حفررو حقرروق

شتروندی به دولتمردان توصیه نمودهاند:
 ...و به مجلس و دولت و دستاندرکاران توصیه مینمایم که قدر این ملرت را
بدانید و در خدمتگئاری به آنان خصوصات مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان

کرامت انسانی و

که نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و زمتوری اسالمی رهاورد آنان و

ح شتروندی در

با فداکاریهای آنان تحق پیدا کرد و بقای آن نیئ مرهون خدما

آنران اسرت،

فروگذار نکنید و خود را از مرردم و آنران را از خرود بدانیرد و حکومرتهرای

اندیشه امام خمینی (ره)
( 7تا )19

طاغوتی را که چپاولگرانی بیفرهنگ و زورگویانی تتی مغئ بودند و هسرتند را
همیشه محکوم نمایید ،البته با اعمال انسانی کره شایسرته بررای یرک حکومرت
اسالمی است.
در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد که خدمتگئاران براال و واالترر در
خدمتاند ،و پروردگار نگتدار این ملت و مظلومان زتان است.
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امام خمینی (ره) ،در تبیین حقروق بشرر ،اسرالم را تنترا منرادی اصرلی حقروق
انسانها در اعصار و زوامع مختلف بیان میکنند و تحق مصادی مربوط به حقوق
بشر از زمله آزادی ،حقوق زنان ،اقلیتها و حقوق ازتماعی و شرتروندی را تنترا
در سایه دین باوری میدانند.
در صحیفه امام ،به وضوح تقابل دیدگاه ایشان با آنچه که غرب به عنروان دفرا
از حقوق انسانی نامیده میشود ،وزود دارد .بنیانگئار انقرالب اسرالمی برا انتقراد از
دول غربی ،حقوق بشر را تنتا ابئاری زتت وصول اهداف و منافع شوم آنتا معرفی
مینماید و با انتقاد از اعالمیه حقوق بشر ،آن را سندی زدی در تبعیض میان انسان
ها و زوامع میدانند.
لذا با توزه به زایگاه حقوق انسانها در اندیشه امام خمینری ،بایرد حکومرت و
دولت اسالمی با الگوگیری از اصول اصلی حقوق بشر در اندیشه اسالم و امرام ،در
بسط مفاهیم صحیح این مسئلۀ متم انسانی ترالش دارنرد و برا تردوین و گسرترش
اعالمیه حقوق بشر در مکتب اسالم ،هم در زتت معرفی دین مبین اسرالم در پرترو
زتانی تالش دارند و از سویی نیئ حقوق انسانی ملتها را نشر دهند.
در ایام زنگ و با توزه به درگیریهای درونی با منافقین و بیرونی با عراق امرام
فرمان  2مادهای را صادر کردند .به دلیل طوالنی بودن این  2ماده و بیران نکراتی در
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

آن روزگار نگارندگان مقاله فقط نکا
بخش تقسیم میشود .این نکا

کلیدی آن را زمعآوری کردهاند کره بره 82

در بیان حقوق شتروندی و ایجاد امنیت میان مردم

و در سطح زامعه بسیار حا ئ اهمیت است.
فرمان  2مرادهای امرام خمینری در تراریخ  32آذر  8218در اوج زنرگ و دفرا
مقدس و دوران وحشیگریهای منافقین در ترور افراد و ترالش آنترا بررای خرارج
کردن زامعه از حالت تعادل صادر شده است که در یک زمع بندی کلی دارای این
مفاد است:
 .8تسریع در تتیه و تصویب و ابال قوانین قضایی مطراب ضروابط شررعی بره
منظور زلوگیری از ضایع شدن حقوق مردمی
 .3تسریع در رسیدگی به صالحیت قضا

01

01

تضییع حقوق مردمی

و دادستانها به منظور زلروگیری از

 .2ضرور

استقالل قضا

و تبعیت مأمورین ازرا از احکام قضا

بره منظرور

ایجاد امنیت روحی و تأمین آرامش روانی مردمی
 .2عدم توقیف افراد بدون حکم کافی ولو بره مرد

کرم و زررم برودن عمرل

"احضار به عنف" و موزب حد شرعی بودن آنی
 .2عدم دخل و تصرف و توقیف و مصادره اموال و حقوق مرردم بردون حکرم
دقی و ثابت شده شرعیی
 .1عدم ورود به خانه ،مغازه و محل کار شخص بردون ازرازه صراحب و عردم
زواز زلب افرادی
 .3عدم زواز تعقیب و مراقبت به نام کشف زرم و ارتکاب گناه و عدم اهانرت
به مردمی
 .2عدم زواز تجسس از گناهان غیر یا فاش کردن اسرار مردمی
 .6منع گوش دادن به تلفن و نوار ضبط صو

و عدم زرواز گذاشرتن شرنود و

دنبال اسرار افراد رفتن وعدم زواز تجسس از گناهان غیرر یرا فراش کرردن
اسراری از مردم که به طریقی به دست آمده استی
 .81زرم بودن موارد فوق ( 2تا  )6و مجرم بودن و مستح تعریئ و در مواردی
مستح حد شرعی بودن مرتکبینی
 .88استثناء شدن توطئهگرها و گروهکهای تروریستی و اقدامگر برای براندازی
نظام با رعایت و حفو تمامی حدود شرعی و رعایت حقوق آنتا هرچند که
برانداز و تروریست باشندی
 .83دقت در انجام فقط ماموریت محوله بدون پرداختن به موارد خالف مشاهده
شده دیگر درمحل ماموریتی
 .82استثنا نمودن مسئله مواد مخدر و معرفی عاملین به قوه قضا یهی
 .82منع قضا

کرامت انسانی و
ح شتروندی در
اندیشه امام خمینی (ره)
( 7تا )19

ازصدور حکم ابتدایی برای ورود به زاهایی کره خانره تیمری و

محل توطئه نمیباشد و مجرم و مستح تعقیرب قرانونی و شررعی دانسرتن
صادر کنندهی
 .82موظف کردن ر یس دیوان عالی کشور و نخست وزیر برای پیگیری امور و
رسیدگی به شکایا

مردمی.
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این دستورا

امام بسیاری از مشکال

پیش روی مردم را در این حروزههرا برر

طرف کرد .از طرف دیگر ضمانت ازرایی احکام را به مأموران داد .حکم ایشران در
آن روزگار بسیار کارگشا بود .از این احکام استفاده بتینه شد ،به طوری کره امرروزه
نیئ این احکام به صور

قانون در آمده است و از آنتا استفاده میشود .الزم به ذکر

است که از آوردن بخشی از سخنان ایشان که فقط زنبۀ تاریخی داشت پرهیئ شد.
حقوق شهروندان در تعلیم و تعلم و فرصتهای برابر آموزشی
حضر

امام خمینی (ره) در خصوص فرصتهای برابر آموزشی میگفت:

 در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد ،علم مال همهاست
  ...تحصیل که در مورد مردان عامل متمی برای تحرک شغلی است در مروردزنان برای تحرک صعودی ،متغیر سرنوشت سازی به نظر میرسد.
  ...الزم است تمام بیسوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسوادبرای یاد دادن بپا خیئند.

عدالت اجتماعی و منع تبعیض
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

حضر

امام در صحیفه زلرد  81صرفحه  222در خصروص منرع تبعریض در

اسالم این چنین گفتهاند:
من مکرر اعالم کردهام که در اسالم نژاد ،زبان ،قومیت و گروه و ناحیره مطررح
نیست .تمام مسلمین برادر و برابرر و همره برخروردار از همره مئایرا و حقروق
اسالمی هستند.

از نظر امام ،برخورداری از حقوق ازتماعی در زامعه براسراس تابعیرت کشرور
است و تمام شتروندان ایرانری از حقروق ازتمراعی برخوردارانرد ودر ایرن زمینره،
اقلیتهای مذهبی نیئ همچون مسلمانان ،از این حقروق برخوردارانرد .بره عبرارتی،
حقوق ازتماعی براساس مذهب ،در زامعه توزیع نمیشود.
01

01

ایشان در این باره میگوید:

هر ایرانی ح دارد که مانند همه افرراد از حقروق ازتمراعی برخروردار باشرد.
مسلمان یا مسیحی و یا یتودی و یا مذاهب دیگر فرق ندارد.

حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان
حضررر
ازتماعا

امررام خمینرری (ره) در حرروزه آزادی احررئاب و انجمررنهررا و تشررکیل
میگفت:

 کلیه شتروندان ح دارند در گرروهبنردیهرای مختلرف سیاسری ،ازتمراعی،صنعتی و اقتصادی شرکت کنند .زلوگیری از این حر مباینرت آشرکاری برا
آزادی دارد ،مگر آنکه تجمع و گروهبندی ،خطراتی برای نظم عمومی مسرتقر
داشته باشد.
  ...از ایررن چیررئ بتتررر چرره مریخواسررتید از یررک انقررالبه همرران کرره ملررتمیخواست ،آزدی را میخواست ،حاصل است .همره انن آزاد نشسرتهایرد و
در همه زا آزاد مجتمع هستید و در پنج سال پیش هریچ نمریتوانسرتید یرک
همچو ازتماعی را ایجاد کنید .آزادید ،این چیئی بود که ملت میخواسرت و
شد.
  ...زمتوری اسالمی از اول که پیروز شد ،آزادی را به طرور مطلر بره همرهطوایف داد .نه تنتا هیچ روزنامهای تعطیل نشد ،بلکه هر گرروه و حئبری بره
کارهای خود مشغول بودند و بعضی از گروهها که ناشناخته بودند ،از طررف
دولت به کار گمارده شردند .لریکن بره تردریج فتمیرده شرد کره ایرنهرا یرا
توطئهگرند یا زاسوسی میکنند .از طرف دیگر نمیشرد کره انقرالب را رهرا

کرامت انسانی و

کنیم .نه اسالم ازازه میداد و نه عقل که یک دسته از عنروان دولرت یرا غیرر

ح شتروندی در

دولت برای سرنگونی زمتوری اسالمی سوء استفاده نموده یا زاسوسی کنند

اندیشه امام خمینی (ره)
( 7تا )19

و ما ساکت باشیم.

حقوق زنان
حضر

امام خمینى (ره) در "حروزه عمرومى حقروق زنران" ایرن چنرین بیران

فرموده اند:
براى زن ابعاد مختلفه اسرت ،چرنررانچه برراى مررد و برراى انسران ،ایرن ورق
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صورى طبیعى نازلترین مرتبه انسان اسرت و نررازلترررین مرتبره زن اسرت و
نازلترین مرتبه مرد است .لکن از همین مرتبه نازل حررکرت بره سروى کمرال
است .انسان موزود متحرک است ،از مرتبه طبیعت تا مرتبره غیرب ،ترا فنرا برر
الوهیت.

همچنین در زمینه تساوى حقوق زنان با مردان میگفت:
اسالم نظر خراص برر شرمرا برانوان دارد .اسالم در وقترى کره ظترور کررد در
زئیره العرب ,بانوان حریثیت خودشران را پریش مرردان از دسرت داده بودنرد.
اسالم آنتا را سربلند و سرافراز کررد .اسالم آنتا را با مردان مساوى کرد.

نیئ درباره تساوى زن و مررد و ح دخالت در سرنوشت براى زنان میگفت:
مرا مرى خواهیم زن به مقام واالى انسرانیت برسرد .زن بایرد در سررنروشررت
خرودش دخرالرت داشرته باشد.

در مصاحبه با روزنامه هلندى دی  -ولت گررانرت ،در پراسخ به این سوال کره
مشخصا

حقوق زنان در زمتورى اسالمى چه خواهد بروده چنین گفت:

از حقوق انسانى ،تفاوتى بین زن و مرد نیستی زیرا که هرر دو انرسررانانررد و
زن حر دخالت در سرنوشت خویش را همچون مررد دارد .بلره در بعضرى از
مروارد ترفراوتر هرایرى بین زن و مرد وزود دارد کره بره حیثیرت انسرانى آنترا
ارتباط نردارد .اسالم زن را مثل مرد در همه شئون ،همران طرورى کره مررد در
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

همه شرئون دخرالرت دارد ،زن هم دخالت دارد ،همان طورى که مررد بایرد از
فساد ازتناب کرنرد ،زن هرم برایرد از فساد ازتناب کند  ...زنها اختیار دارنرد،
همان طورى که مرردهرا اخرتیار دارند.

حقوق شهروندان در انتخابات آزاد
یکی از متم ترین حقوق اساسی مردم در زامعه ،ح تعیرین سرنوشرت اسرت.
این ح  ،از زمله حقوقی است که قانون اساسری بسریاری از کشرورها آن را بررای
مردم به رسمیت شناخته است .از دیدگاه حضر

امام خمینی ح تعیین سرنوشرت

از حقوق اساسی مردم میباشد که به موزب آن ،هر ملتی باید سرنوشت خودش را
08
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خودش معین کند .ایشان در این خصوص بیان فرمودهاند:

همانطوری که مکرر من عر

کردهام و سایرین هم گفترهانرد ،انتخابرا

در

انحصار هیچ کس نیست ،نه در انحصار روحانیین است ،نه در انحصار احرئاب
است ،نه در انحصار گروههرا اسرت .انتخابرا

مرال همره مرردم اسرت .مرردم

سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخراب بررای تحصریل سرنوشرت
شما ملت است.

از دیدگاه امام (ره) ،نه تنتا همه مردم دارای ح رأی هستند ،بلکه اسراس حر
مشارکت و تعیین سرنوشت نیئ برای همه مردم وزرود دارد و تمرامی اقشرار مرردم
اعم از مرد و زن باید در سرنوشت خود مشارکت داشته باشند ایشران در خصروص
مساوا

شتروندان در رأی دادن بیان فرموده اند:

 ...باید همه شما در این امر نظر داشرته باشرید ،در امرور سیاسری نظرر داشرته
باشید .برای اینکه امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست ،همانطوری که علم
مخصوص یک طبقه نیست .همانطوری که مردها باید در امور سیاسی دخالرت
کنند و زامعه خودشان را حفو کنند ،زنها هم باید دخالرت کننرد و زامعره را
حفو کنند .زنها هم باید در فعالیتهای ازتماعی و سیاسری همردوش مردهرا
باشند ،البته با حفو آن چیئی که اسالم فرموده است.

به نظر امام خمینی ،حکومتی اسالمی است که هدف اصلی آن برقراری عردالت
و رعایت حقوق افراد در زامعه است (رنجبر .)8 :8223 ،از بیانا

امرام چنرین بره

نظر می رسد که ایشان عدالت برای همۀ شتروندان یکسان میدانند .در بترهمندی از
منابع و امکانا

همۀ مردم را برابر دانستهانرد .ایشران حقروق اقلیرتهرا را رعایرت

می کنند و بین شتروند مسلمان و غیرمسلمان فرقی قا ل نیستند .ایشان برر تعلریم و
تعلم همگانی تأکید دارند .همچنین بر عردالت ازتمراعی و منرع تبعریض پافشراری
میکنند .ایشان حقوق زنان را محترم دانسته و بر طبر شرر مقردس زن و مررد را
برابر میدانند .همچنین ایشان انتخابا
شر  ،انتخابا
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آزاد را ح مردم دانستهاند و بر طب موازین

را برای تعیین سرنوشت مردم به دسرت مرردم ضرروری مریداننرد.

ایشان تعیین سرنوشت را به دست مردم می داننرد و برا هرگونره دخالرت بیگانگران
مخالف هستند.
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کتابنامه


زعفری لنگرودی ،محمدزعفر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،ج  ،2انتشرارا
گنج دانش ،تتران.8232 ،



اعالمیه زتانی حقوق بشر .گردآورنرده هوشرنگ ناصرر زاده ،انتشرارا

زتراد

دانشگاهی.8233 ،


ضیا ی بیگدلی ،محمدرضا ،حقوق بین الملرل عمرومی ،انتشرارا

گرنج دانرش،

تتران.8232 ،


زوادی املی ،عبداهلل ،حقوق و تکلیف در اسالم ،نشرر اسرراء ،چرا

دوم ،قرم،

.8222


قاسمزاده ،قاسم ،حقوق اساسی فرانسه ،انتشارا



خمینی ،روح اهلل ،صحیفه نور ،موسسه تنظیم و نشر آثرار امرام خمینری ،تترران،

دانشگاه تتران ،تتران.8221 ،

.8218


دفتر همکاری حوزه و دانشرگاه ،درآمدی بر حقوق اسالمی ،تترران ،انتشرارا
اسوه ،چا


فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال سوم
شماره هشتم
تابستان 9315

اول.8212 ،

رنجبر ،مقصود ،حقوق و آزادیهای فردی از دیدگاه امام خمینی ،مرکز اسزداد
انقالب اسالمی ،چا



زعفری ،محمدتقی ،تحقیق در دو نظام حقوقی جهانی بشر از دیدگاه اسزالم
و غرب و تطبیقان دو با یکدیگر ،دفتر خدما
اسالمی ایران ،چا
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اول ،تتران.8231 ،
اول.8231 ،

خمینی ،روح اهلل ،والیت فقیه (حکومت اسالمی) ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی ،تتران ،چا



حقروقی برینالملرل زمتروری

طباطبایی مؤتمنی ،منوچتر ،آزادیهای عمومی و حقوق بشر ،تترران ،انتشرارا
دانشگاه تتران ،چا

11

اول ،بیتا.8223 ،

یازدهم.

موسوی خمینی ،روح اهلل ،صحیفه نور ،تتران ،مؤسسه تنظریم و نشرر آثرار امرام
خمینی ،تتران.8232 ،



محمردزاده ،متردی ( ،)8263حقروق شرتروندی از دیردگاه امرام خمینرری (ره)،
/http://www.yjc.ir/fa/news/4432588حقرروق-شررتروندی-از-دیرردگاه-امررام-
خمینی ره.



نعناکرررار ،محمررردزعفر ،حقررروق بشرررر از منظرررر امرررام خمینررری (ره)،
http://www.nanakar.com
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