
 سندی نوسوگند هب قلم و آنچه مى  

 3جزوۀ حقوق اساسى 
 دکتر امید مالکریمیآوری: جمع 

 (دانشگاه  و عضو هیأت علمی )وکیل پایه یک دادگستری

 انگیزی که دنبالش بودید این جزوه است!حیرت
تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و !  هسوترین در مهماز    ،اساسیکیه که ندونه درس حقوق  

ِت منابع میساده طوِر کاملی رو تهیه کنم که شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار شوند کتاِب جزوهفهم دسترسی نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ
ارشد و  ی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسیاختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شود که نظِم منطقِی اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه 

آزمون علی در  داوطلبان شرکت  مانند  الخصوص  ده توصیه می دکتری    و  ارشدهای تخصصِی حقوقی  بگم:  باید  به طور ها جزوۀ  شود. ضمنًا  رواِن حقوقی که  و  َسُبک 
( بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد www.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میشگفت 
 کنید! پیدا می

آیین دادرسی مدنی( اینه که مثِل یه گاِو    حقوق مدنی، آیین دادرسی کیفری و   سایتم )مثِل جزواِت شده در وبدر این نوشته و بقیۀ جزواِت گذاشته تمرکز اصلی کار من  
دگی در رشتۀ حقوق، کارهای  بنفش در بیِن سایِر گاوها که سیاه و سفید هستند متمایز باشم!! در واقع این، هدِف من است که متفاوت باشم و در حوزۀ آموزش و نویسن

هایی رو که با یه ویژگِی خاص، خودشون رو  هام مثِل گاِو بنفش باشه که واقعًا در خوِر توّجه باشه. حتمًا دیدید آدم خوام نوشته متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدم. می
فهم  های سادهنویسی« و آوردِن مثالخوام با »سادهخودشون رو دارن؛ من هم می  زنن یا یه مدل موی خاِصّ دن؛ مثاًل عینک زرد میفرد نشون میمتفاوت و منحصربه

ها  ایخوام از این جمله کلیشهتوّجه باشه. نمیخوام که بهترین تبلیغ برای کارهام، تمایز و انجام کاری نو و جالبمتفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. مِن کمترین می
 هایی که به رایگان در دسترس دانشجویاِن حقوق گذاشتم، نشون دادم. بودن« رو در جزوهبودنه«. من این »متفاوتت، متفاوت بگم ولی »کلید موفقی

های هر سال،  های آزمونآخرین تغییرات قوانین و تست  های جدید وو حّتی این نوشته دائمًا با توّجه به سرفصل  MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواِت سایِت  
شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره مجددًا از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید. ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از  شه و چنانچه پی.دی.اف یا نسخۀ چاپ به روز می

( رو دنبال omidmollakarimi@( و تلگراِم ما )vekalatyar@تونید اینستاگرام )وای حقوقی« است که میهاست! اسِم کارگاِه ما، »کارگاه تولید محتبقیۀ کارگاه 
یا   پیامک  09352213175باید بگم کافیه نام و نام خانوادگِی خودتون رو به فارسی به شمارۀ    کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر هم

 مّطلعتون کنیم. شهجزواِت جدیدی که نگارش میکنید تا از آخرین تغییراِت این جزوات و اخبار حقوقی و   اپواتس
برداری از آن، تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیر و نسخه  معلم )امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسِط  : این جزوه برای تدریس در دانشگاهّجهتو

خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و    آور است. نگارنده، سپاسگزارِ باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمانبدون قصد سودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز می
 « بیان فرمایند.mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل »انتقادات خود را پیرامون این نوشتار از راه
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 مقدمه
ای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شیوا و رسا آن را بفهمید. ما اوون قدیما که را آموزش خواهیم داد به گونه   3  اساسی  به صورت چریکی، کِلّ حقوق

  سلمبۀ چِقرِ سری اصطالحات قلمبهگرفتیم با یک مون میرو دست  هاکتاباین  کردند. وقتی  رو معرفی می  اصلیدانشجوی کارشناسی بودیم، استادامون بهمون کتابای  
شدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطالحات رو  رفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصله شدیم که ازش چیزی نمیحقوقی مواجه می 

گفت و بعد، برامون های روشن برامون قّصه میثالدونستیم و یکی باید اّول به زبوِن داستانی و با مفهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیهای دورۀ کارشناسی نمیدر سال
ها،  های اجتماعی«، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطِب عمدۀ این شبکههای اخیر که »شبکه شد! در سال خواندِن اصطالحاِت ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو می 

حقوق اساسی گویی«؛ خالصه اینکه،  اگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنِر معّلمی یعنی »ساده ها هستند، معلِم حقوق باید به زبون اینستها و هشتادیدهه هفتادی 
 دم! کنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به َروِش خودم میرو به طور کامل می

 

 !؛ تقدیم هب گمناماناه تقدیم نشده استحال هیچ هب آنقدیم هب تمام کسانى که اتهب ت 
 مقدمه

توانند در  به عبارت دیگر زمانی همۀ مردم می؛  ساالر جدید استی مردمهاحکومتای  های عمومی جزء شروط پایهوجود حقوق فردی و آزادی 
از این حقوق حداقل برخوردار گردند. بیها و حکومتگیری رژیمشکل  باشند که  به این حقوق از سوی حکومتها مداخله داشته  و  اعتنایی  ها 

 اعتبار است.پایه و پوچ و بیکند به طوری که ادعای دموکراسی بدون آنها بین، استقرار حکومت مردم را ناممکن میزورمدارا

 

 ها ترین حقوق و آزادیمهم

اوت   26( و اعالمّیه حقوق بشر و شهروند فرانسه )1790های حقوق آمریکا )های حقوق در کشورهای مختلف به ویژه اعالمّیهبا بررسی اعالمّیه
هاست و مفاهیم آن به أشکال مختلف در قوانین ( که در برگیرندۀ بیشتر حقوق و آزادی 1948های جهانی حقوق بشر )و همچنین اعالمّیه  (1789

 های عمومی را به شرح زیر خالصه کرد: توان اهم حقوق فردی و آزادی شود، میاساسی مدّون اکثر کشورها دیده می

 آزادی عملکرد فردی  .1
 بنابراین: ؛ ای فیزیکی استها، حقوق افراد و در نتیجه آزادی ینگونه آزادی اساس ا

 حِقّ حیات و آزادی تن •
های استثنایی هم در زمینهتواند این حق را از انسان سلب کند مگر به موجب قانون که آنهمۀ افراد بشر حِقّ حیات دارند و هیچ کس نمی

افراد انسانی در جبهۀ جنگ یا اعدام جنایتکاران در ممالکی که مجازات مرگ را در قوانین خود  بنابراین سلب حِقّ حیات  ؛  شودإعمال می
 دارند، از زمرۀ موارد معدودی است که استثنای اصل فوق است. 

 امنّیت  •
های قبال بازداشتصراحتًا به کار برده شده در حقیقت، حمایت از فرد در    1789اصل امنّیت فردی که نخستین بار در متن مدّون اعالمّیه  

گونه بازداشتی ممکن نیست،  یچهها، اصل این است که  گیری از سوءاستفاده قدرتخودسرانه، غیرقانونی و نامحدود است. برای پیش
 مجّوز آن از سوی مقامات صالح قضایی صادر شده باشد؛ در این مورد دو استثناء وجود دارد: آنکهمگر 

 امنیت کشور  علیه  جرائممشهود یا در  جرائمدر  .1
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 در صورت الزم و طبق قانون.  همآنساعت(   24بازداشت احتیاطی بدون مجّوز قضایی، به مدت کوتاه )غالبًا  .2
بازداشت به  تنها محدود  افراد  امنّیت شخصی  قوانین، مجموعه اصولالبته حفظ  در  بلکه  نیست  تدابیری   های غیرقانونی  و  احکام  و 

امنّیت تض پیش این  تا  قانونیبینی شده است  به ما سبقمین شود. اصل  بودن  نشدن قانون، علنیبودن جرم و مجازات، اصل عطف 
ترین  سیاسی توسط هیأت منصفه جزء مهم جرائمبزرگ و یا  جرائممحاکمات و حضور وکیل در مراحل بازپرسی و دادرسی و رسیدگی به 

 ها در نظر گرفته شده است.تدابیری است که برای حراست فرد در مقابل خودسری
 آزادی و مصونّیت مسکن  •

گزینش محِلّ مسکونی   بنابراین؛  هر کس حق دارد محِلّ مسکونی خود را انتخاب کند و در این مورد هیچ گونه تحمیلی بر او جایز نیست
شود. البته استثنائاتی بر این اصل وجود دارد: مثاًل مسکن زن شوهردار توسط شوهر او انتقال بر حسب ارادۀ فرد انجام میو نقل و  

اند توسط پدر،  شود، مگر اینکه دادگاه خالف آن تصمیمی بگیرد. همچنین مسکن آنهایی که هنوز به سن رشد قانونی نرسیدهانتخاب می
شود. برخی از کارکنان دولت مجبورند دارای اقامت قانونی معینی باشند و کسانی که محکوم  نونی آنان تعیین میمادر یا قّیم یا سرپرست قا

اند. حِقّ سکونت در نقاط ممنوع ندارند. از سوی دیگر مسکن افراد مصون از تعّرض است. به ممنوعیت از اقامت در محِلّ مشخصی شده
 استثناء وجود دارد:  4 اصله وارد خانۀ او شود، البته بر این خانکسی حق ندارد بدون اجازۀ صاحبیچه
ها یا توسط بازرسی منازل توسط یا به دستور مقامات قضایی به منظور تعقیب متهمین و مجرمین یا تأمین دلیل. اینگونه بازرسی .1

 پذیر است.بازپرس یا به وسیلۀ مأموری که دارای مجّوز قضایی باشد، امکان
 اد برای اجرای حکم قضایی. تفتیش مسکن افر  .2
 مالحظۀ محِلّ مسکونی در مورد مسائل مالیاتی و عوارض و غیره.  .3
 معاینۀ محل در خصوص مسائل اجتماعی مانند بهداشت و یا کار کودکان و نظایر آنها. .4

نظامی یا حالت اضطراری   ها و معاینات باید در روز روشن انجام پذیرد نه در هنگام شب. لکن در زمان حکومتبه هر حال، این بازرسی 
توان این اصل را نادیده گرفت. به عالوه فرد آزاد است از مسکن خود سوزی و سیل و زلزله یا تقاضای کمک از داخل خانه، میمانند آتش

 نوع استفاده موافق قانون یا خالف اخالق حسنه نباشد.  آنکهای که مایل باشد بنماید، به شرط هر گونه استفاده 

 پذیری مکاتبات ناتعّرض •
ها و مکاتبات بین اشخاص از تعّرض مصون است و هیچ مقامی حق ندارد آنها را باز کرده یا بخواند؛ زیرا این موضوع به خصوصی نامه

تواند آزادی اشخاص را محدود کندو معمواًل در کشورهای مختلف، متخّلفین از این اصل سازد و می بودن زندگی افراد لطمه وارد می
شوند. البته در زمان جنگ و اضطرار و یا بر حسب حکم دادگاه ممکن است بازبینی و قرائت مکاتبات در شدیدًا مورد مجازات واقع می

جهت جلوگیری از »نشت اطالعات« یا فعالّیت ستون پنجم دشمن اجازه داده شود. الزم است گفته شود که هر گونه استثنایی باید طبق 
ناپذیری مکاتبات معمواًل بر سایر وسایل ارتباطی از قبیل تلفن، تلگراف، تلکس و امثالهم پذیرد. همچنین اصل تعّرض  موازین قانونی انجام

 بر حسب مورد حاکم است. 
 آزادی رفت و آمد  •

راتیک است. شدۀ افراد در کشورهای دموکحِقّ عبور و مرور آزاد در داخل کشور، خروج از آن و بازگشت به آن از حقوق ابتدایی شناخته
های اقتدارگرا و تمرکزطلب است. البته بر این اصل کّلی چند استثنا وارد است. مقّررات محروم شدن افراد از چنین حقوقی، ویژۀ رژیم

 مربوط به رفت و آمد و عبور و مرور داخلی و خارجی قاعدتًا باید بر اساس قانون باشد.
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آهن یا هواپیما تدوین گردد ای در زمینۀ مسافرت با اتومبیل یا راهشدهقّررات دقیق حسابکند که ممثاًل الزامات نظم و امنیت ایجاب می
الخصوص  تا جان شهروندان و نظم و امنیت عمومی در معرض خطر وسایل نقلیه که امروزه دیگر همگانی و گسترده است قرار نگیرد. علی

گیرند. گذرنامۀ هر فرد که در واقع مجّوز عبور و مرور از مرزهای کشور  نظر میدر مورد خروج از کشور یا بازگشت بدان، مقّررات شدیدی در  
است در چهارچوب منافع مملکت تهّیه شده است. مقامات صادرکنندۀ گذرنامه نیز طبق قانون حق دارند در جهت منافع کشور از صدور  

گذرنامه وجود داشته باشد. البته ممکن است طبق قراردادهای  آن خودداری کنند. بعالوه الزم است روادید )ویزا( کشور پذیرنده بر روی  
 دوجانبه بین کشورها، بر اساس قاعدۀ مقابله به مثل، داشتن روادید الزامی نباشد.

 آزادی اندیشه  .2
ای تابناک  هگوییم که به قلمرو ذهن و اندیشه بشری مربوط است. آزاداندیشی یکی از جلوهها و حقوقی سخن میتحت این عنوان از آزادی 

ها برداشته شود و فرد بتواند بر اساس تعّلقات حقوق انسانی است. هواداران حقوق فردی معتقدند که اگر زنجیر از دست و پای اندیشۀ انسان
خود   های خود آزاد باشد تا هر گونه باور و اعتقاد فلسفی، مذهبی و اجتماعی خود را داشته باشد خواهد توانست کرامت و شخصّیتو گرایش

ها بپردازد و در نتیجه به حقیقت مورد نظر خود دست واقعیت  و در فضایی آزاد به کشف و شناسایی  را پروش دهد و اندیشۀ خود را شکوفا سازد
ا باشند.  ها ره هایی از این قبیل است که از قید و بند رفتارهای دستوری حاکم و یا سایر قدرت یابد. توسعه و تعالی جوامع، منوط به وجود انسان

 ها از قرار ذیل است: ترین این آزادی مهم
 آزاد عقیده و آیین •

تواند وی را به  فرد حق دارد در درون خود هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخالق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی
آنجا که اندیشه، در قلمرو پنهانی وجود انسان جای دارد    عّلت باورهایش مؤاخذه کند و زندگی فیزیکی و اجتماعی او را به خطر اندازد. از 

نها و راه بردن به چند و چون آن بسیار دشوار و گاهی محال است، لذا در قوانین و مقّررات به ابراز عقاید و باورها یعنی تظاهرات بیرونی آ
ن عقایدی که موافق با نظرات رسمی کلیسا نبود به بیشتر توّجه شده تا به نفس اعتقادات. در قرون وسطی گاهی افراد را به صرف داشت

های حقوق، آزادی کیش و آیین و عقیده و باور را برای مانعت از تجدید دورۀ انگزیسیون کردند. لذا در اعالمّیهترین وضع مجازات میفجیع
 اند.)تفتیش عقاید( و همچنین حمایت از دیگراندیشان اعالم کرده

شود بلکه پیروان مذاهب  باشند، آزادی ایمان فقط محدود به آزادی انتخاب مذهب نمیغیرمذهبی می  هادر کشورهایی که حکومت
مختلف حق دارند أعمال مذهبی خود را به سبک فرقۀ خود به انجام رسانند. قدرت حاکم، هرگونه اجرای مراسم مذهبی را در قلمرو و  

سایرین ترجیحی نخواهد بود. مثاًل در کشور فرانسه پس از تصویب قانون نهم    گذارد و هیچ کدام از مذاهب را برسرزمین خود آزاد می
 با جدایی دولت از کلیسا چنین وضعی برقرار شد.  1905دسامبر 

 البته در بسیاری از ممالک به ویژه در آسیا و آفریقا آزادی عقیده و ایمان مشروط به حدود و موازینی است که قوانین در جهت حفظ نظم 
دار کند. احترام متقابل اند. مثاًل دولت اجازه نخواهد داد که اجرای مراسم اقلّیت، احساسات اکثرّیت مردم را جریحهبرقرار کردهعمومی  

به عقاید و باورهای دیگران در صورتی که با تربیت صحیح شهروندی همراه باشد، اجازۀ برخورد و تعارض و خشونت را بین دارندگان عقاید 
 مذهبی و ایدوئولوژیکی نخواهد داد.  مختلف سیاسی، 

 آزادی بیان  •
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های مختلف ذکر گردیده است، شاید یکی از بهترین متونی که متذّکر این اندیشه های حقوق به زباناصل آزادی بیان در اکثر اعالمّیه 
خن بگوید، بنویسد، چاپ کند فرانسه است: »هر کس آزاد است س 1946از اعالمّیه حقوق  14شده و آن را به نیکی بیان داشته، اصل 

شده در این اعالمّیه یا حُسن  های تضمیناستفاده نشود و مثاًل به آزادی و انتشار دهد و هرگونه افکاری را تا آنجا که از این حق سوء
قرار دهد.« بنابراین  مدافعه    و موردشهرت دیگران لطمه وارد نیاید، خواه از راه مطبوعات و خواه از طریق دیگر بیان نماید یا نشر دهد  

کند تا به وسیلۀ سخن یا مطبوعات و آزادی بیان یعنی افشای اندیشه، عقیده، افکار و سلیقه و اینگونه آزادی حقوقی به فرد اعطا می
 محدود نی  کتب و آثار، کنفرانس، پژوهش و تحقیق، اندیشه و عقاید خود را برای همۀ مردم بازگوید. البته دامنۀ این آزادی فقط به سخنرا

شود و در کلیۀ موارد و مظاهر آزادی گسترده است. آزادی بیان، حقوق انسان را در زمینۀ بروز دادن عقاید و اندیشه بدون هراس از  نمی
 کند. تعقیب و مجازات و بازداشت تضمین می

 آزادی آموزش و پرورش  •
های حقوق بر آموزش و پرورش بیشتر به سبب حّساس بودن قضیه در کشورهای اروپایی و به ویژه کشور فرانسه بوده است. تکّیۀ اعالمّیه 

چرا که در ابتدا در این کشورها بین کلیسا از یک سو و دولت از سویی دیگر، دربارۀ نحوۀ آموزش و پرورش تضادهایی وجود داشته است. 
ها به دنبال جداکردن  اند و از آنجا که رژیمکارانه و مذهبی بودهدر جهت سازمان دادن به آموزش و پرورش محافظهمدارس کاتولیک  
ناپذیر شده است. در این کشورها مدارس آزاد اند، برخوردها بین این دو اجتنابمدنی و سیاسی غیرمذهبی بوده  تامیتعلتعلیمات دینی از  

های غیرمذهبی تلقی گردیده است. از این نگونه مدارس در بیشتر مواقع مخالف سیاست رسمی دولتیعنی مدارس مذهبی و احداث ای 
  ـ  3آزادی انتخاب نوع آموزش و مؤسسۀ آموزشی    ـ  2آزادی تأسیس مدارس    ـ  1مسائل گذشته، اساسًا آزادی آموزش و پرورش یعنی  

 بنابراین:؛ آزادی مطالب و مضامین برای یادگیری
توانند  های مناسب علمی باشند و صالحّیت آنان از سوی مقامات مسؤول محّقق باشد مینامهکسانی که دارای درجات و دانشالفـ  کلّیۀ  

مؤسسۀ آموزشی مورد نظر خود را بنیان گذارند. البته مقامات مسؤول باید از پیش نسبت به موضوع اطالع حاصل کنند و کلّیۀ معیارها از  
 محیط مناسب اخالقی، بهداشتی رعایت شود.قبیل معّلم و ساختمان و 

 ای را که مایل باشند انتخاب کنند و فرزندان خود را بدان بسپارند.ب ـ اولیاء کودکان باید بتوانند هر مدرسه
از مدارس   هایی را امکان استفادهج ـ دولت باید وسایل آموزشی رایگان اطفال را از سن معّین تا مّدت مشخصی فراهم کند تا اگر خانواده

 های الزم را فراهم نمایند راه آموزش فرزندانشان مسدود نباشد. خصوصی نبود و نتوانستند شهریه
به گونه ای باشد که ذهن د ـ آزادی تنظیم محتوای دروس خود یکی از وجوه آزادی آموزش و پرورش است. ولی نحوۀ تدریس نباید 

های مسؤول دولتی برای اجرای این اصل یرد. نظارت دستگاه گماعی معّلمان قرار  های سیاسی و اجتکودکان زیر فشار عقاید و گرایش
 ای برخوردار است. العادهاساسی از اهمّیت فوق

 آزادی اخبار و اطالعات •
 ترین اخبار و اطاّلعات داخلی و خارجی دسترسی داشته باشند.ترین و صادقانهتک شهروندان حق دارند به درستاواًل تک

 هاست.ادی مطبوعات، آزادی چاپ و نشر، آزادی ایجاد مؤسسات انتشاراتی جزء الینفک اینگونه آزادی ثانیًا آز 
ها و نامه، هفتههاروزنامهای اجازه داده نشود تا  یدهسنجالمقدور سانسور مطالب ممنوع باشد و به وسیلۀ قوانین و مقّررات  یحتثالثًا باید  
 باشند. های مالی وابستهها به قدرتماهنامه

باید مقّررات دقیق و همه جانبه  و  رابعًا  البته در چهارچوب حقوق  تلویزیون،  و  رادیو  یعنی  انتقال جمعی  نیرومندترین وسایل  ای دربارۀ 
 ها، تدوین گردد. آزادی 
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نقاط جهان می یا سایر  آنچه که در کشورش  از  دارد  امروزی حق  راه بنابراین شهروند  از  بتواند  باید  بعالوه  یابد.  گاهی  آ براستی  گذرد، 
ها و ابعاد مختلف قضایای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره ی و رادیو و تلویزیون از انواع تفسیرها، تحلیل ادوار ها، نشریات  روزنامه 

ها حق ندارند به بهانۀ مصلحت اجتماعی  ها پی ببرد. دولترا با هم مقایسه کند و طبق برداشت خود به اصل واقعیت  هاآند،  اطالع یاب
 خبری قرار دهند یا آنان را از حقایق منحرف سازند، یا گمراه کنند. پوشی و استتار، مردم را در بیاز طریق پرده

پرسی و  های مردم هنگام انتخابات و همهدانند؛ زیرا واکنشچهارم آزادی و دموکراسی میبه عالوه در دنیای حاضر مطبوعات را رکن  
 های اخبار است.های مهم منوط به آزادی مطبوعات و دسترسی شهروندان به واقعیتگیریتصمیم

ای برایی انتشار مطالب خالف بهانهشود و آزادی،  سوءاستفادهها به ویژه از سوی مطبوعات اما از آنجا که ممکن است از اینگونه آزادی 
ی عادواقع علیه دولت، اشخاص و مسؤوالن قرار گیرد و خالصه آزادی و حقوق دیگران را بازیچه قرار دهد، در اکثر کشورها، قوانین  

  اندای تدوین نمودهحد و مرز آزادی مطبوعات را مشخص کرده و مسؤولیت هر یک از مقامات دارندۀ امتیازهای روزنامه و غیره را به گونه
 که در صورت شکایت بتوان با آنان برخورد قانونی و عادالنه نمود.

هاست  دربارۀ رادیو و تلویزیون نیز باید به این نکته بسنده کرد که در اکثر کشورها، سازمان و ادارۀ این وسایل ارتباط جمعی به دست دولت
ها از این وسایل  فرستنده باشد. مسألۀ استفادۀ ماّدی احزاب، شخصیتهای  مگر در کشورهایی که بخش خصوصی نیز دارای شبکه 

 ای است. گیر، مستلزم وجود مقّررات و قوانین دقیق و پیچیدههمه

 آزادی نمایش  •
العادۀ وسایل پیچیدۀ گفتاری و تصویری و صوتی مانند تلویزیون،  انگیز سینما و اخیرًا گسترش فوقتوسعۀ مفهوم تئاتر و ظهور شگفت

ها مسألۀ آزادی  رسوخ این وسایل در کانون خانواده  و  هایدهناشنها و  های جدید برای بیان نادیده اهواره، ویدیو و استفاده از تکنولوژیم
در اذهان و افکار خالیق انکارناپذیر است و از   هاآنالعاده و محّیرالعقول نمایش را به صورت جدیدی مطرح کرده است. از یکسو اثر فوق

آنها میسوی   از  نمایشتواند بسیار مخرب و زیاندیگر در صورت استفادۀ غیرمسؤوالنه  با توسعۀ تکنولوژی  باشد. همراه  نیز  های  بار 
ها و هم آشناکنندۀ ملل و اقوام با یکدیگر است ممکن است افکار و عقاید بسیار خطرناکی را نیز در  مختلف که هم گسترانندۀ فرهنگ

گیرد. لذا با قبول  ی نیز از مؤثر بودن این وسایل و ابزارها مایه میفرهنگن و تماشاچیان وارد کرد. ترس از تهاجم  دل بینندگان و شنوندگا
گذرد، در قوانین کشورها مقرراتی دایر بر  ها و پذیرش حقوق مردم برای دیدن و شنیدن آنچه در جهان پیرامون میاصل آزادی نمایش

ها وضع شده است تا در قالب اخالق جامعه و فرهنگ مّلی  برای نمایش برخی از تئاترها یا فیلمۀ قبلی از مقامات مسؤول  اجاز کسب  
 های دینی و اخالقی و اجتماعی، مردم را از جادۀ سعادت به انحراف نکشاند.آور و خالف ارزشمطالب زیان

ز سخن گفت. منتهای مراتب، حّتی در بیشتر توان از آزادی مطبوعات گفتاری، نوشتاری و تصویری نیتحت عنوان آزادی نمایش می
نمایش محتوای  مورد  در  اساسًا  مردم  که  محدودکنندهکشورهایی  مقّررات  معذلک  برخوردارند  فراوانی  آزادی  از  سانسور  ها  برای  ای 

 فته شده است.ها و همچنین نظارت بر کار تلویزیون و ویدیو و غیره برای ایجاد اعتدال در نظر گر نامهها، فیلمنامهنمایش
 آزادی گردهمایی  . 3

بندهای گوناگون با سرشت سیاسی، اجتماعی، صنعتی و اقتصادی و نظایر آن شرکت کنند. جلوگیری از تحقق  شهروندان حق دارند در گروه
ت گیریبندی به نظم عمومی مستقر، آسیبی برساند. سختتجمع و گروه  آنکهاین آزادی مغایرت آشکاری با مفهوم آزادی دارد، مگر  

ّ
ها و دق

 های فردی با قدرت دولت است.گیر نمودار حساسیت موضوع در مرزبندی آزادیرات مربوط از سوی مقامات تصمیمدر تنظیم مقرّ 
 دو نوع گردهمایی را باید از یکدیگر متمایز کرد:

 ها و نظایر آنها. های موقتی مانند تجمعات، تظاهرات، سخنرانیگردهمایی .1
 های آشکار و پنهان.ها و انجمنشگاه های دائمی مانند احزاب، سندیکاها، با بندیگروه .2
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 موقتی  تجمعاتآزادی  •
یریه یا خها، جمع شدن همکاران اداری، اعضای یک اّتحادیه یا یک انجمن  ها یا خصوصی هستند مانند مهمانیییآگردهماین گونه  

اند. در مثال اّول قوانین اکثر سازمان داده شدهاینکه جنبه اجتماعی دارد و احتمااًل به منظور اقدامات اجتماعی و سیاسی و صنعتی  
اند. چرا که احتمال آثار و عواقب سیاسی آنها بسیار ضعیف است و قوای عمومی نسبت به آنها احساس  ها آزادی وسیعی قائل شدهکشور

را امکان تبدیل آنها به تجمعات خالف دهند، زیآنها را زیر نظارت دقیق قرار می  کنند. اّما مسؤوالن انتظامی و امنیتی قاعدتاً خطر نمی
ای از این اجتماعات را که در آن احتمال هافتد که مأموران پلیس، پاربار موجود است. گاهی اّتفاق میتند و خشونت  اعمالنظم عمومی و  

های ان از گزندها و آسیبتو یم  هاآنکنند که با رعایت  رود و ممکن است نظم عمومی را مختل سازد منع میزد و خورد و اغتشاش می
 بود. خاطرآسودهاحتمالی 

؛  اند های دمکراتیک اساسًا اینگونه تظاهرات را آزاد اعالم کردهاز مصادیق عمده تجمعات موقتی، تظاهرات خیابانی است. قوانین کشور
است و پیوسته احتمال لطمه به نظم حاد اجتماعی و سیاسی    مسائلاما مسّلم است که اجتماعاتی از این قبیل معمواًل ناشی از بروز  

ها، زد و خوردها یا حمله به مراکز افتد که تظاهرات مبّدل به شورشمی  عمومی یا عبور و مرور آزاد مردم وجود دارد. همچنین بسا اّتفاق
زوم درخواست مجوز از سوی آمیز یا با یکدیگر بکشاند. لها و احزاب متخاصم را به رویارویی خشونتدولتی و خصوصی شود یا اینکه گروه

به یا احیانًا ناگوار است.صالح نخستین گام احتیاطمقامات ذی
ّ
 آمیز برای پیشگیری از این گونه حوادث غیرمترق

سال   از  فرانسه  کشور  حقوق  برسانند.   1935در  مسؤول  شهرداری  گاهی  آ به  روز  یک  حداقل  را  موضوع  باید  تظاهرات،  کارگزاران 
مقاماشهرداری  یا  تحریکها  یا  عمومی  نظم  خالف  تظاهرات  دارند  حق  پلیس  که ت  را  آنهایی  خالصه  و  مخالفان  احساسات  کنندۀ 

 گونه تصمیمات شورای دولتی فرانسه است. آفرین هستند ممنوع نمایند. مرجع شکایات از اینساز و واکنشمسأله
 آزادی سازمان پیوندی  •

 ز ساخت: اساسًا دو گونه سازمان را باید از یکدیگر متمای
بازرگانی و امثال اینها که علیهای انتفاعی نظیر شرکتسازمان .1 ای را برای نظم  ها مسألهگونه سازماناالصول تشکیل اینهای 

 کنند و پیوستن به آنها به جز در موارد نادر که قانون منع کرده باشد، آزاد است. عمومی یا سیاست کشور تولید نمی
 شوند ود به اقسام مختلف تقسیم مییرانتفاعی که خغهای سازمان .2

 ها؛ها، تعاونیسازمان اقتصادی ـ اجتماعی مانند سندیکا .1
 ها؛ یهاتحاد ها،ههای سیاسی نظیر احزاب، باشگا سازمان .2
 های مذهبی، عرفانی و غیره؛ها، فرقههای مذهبی مانند هیأتسازمان .3
 های روشنفکری، فلسفی، ادبی، هنری؛سازمان .4
 های ورزشی؛سازمان .5
یا تنیس. وجه مشترک کلیه تمام این سازمانسازمان .6 بازیکنان بیلیارد    ها آن های تفریحی، جهانگردی، ماهیگیری، شکار، 

آید تا بتوان بین اعضاء تقسیم کرد، بلکه به عکس در اغلب اوقات اعضای  درآمدی به دست نمی  هاآنهای  است که از فعالّیت
 کنند. های نقدی و غیرنقدی مشارکت میهای ماهانه یا ساالنه یا کمکآنها به شکل پرداختهای آنها در هزینه 

های  ها که دلخواه آنان است بپیوندند. امور مربوط به سازماندر این موارد شهروندان باید آزادی داشته باشند تا به یکی از این سازمان
 های غیرانتفاعی توسط حقوق عمومی. ند و مسائل مربوط به سازمانشو فصل می و انتفاعی در چهارچوب حقوق خصوصی حّل 
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زیرا به جز احزاب سیاسی که  ؛  یرسیاسی در بیشتر مواقع کار آسانی نیستغهای سیاسی از  اّما باید توجه داشت که تمایز سازمان
ی برای ایجاد سهولت در اقدامات سیاسی ها گاهها و گروهاند. بقیه دسته قدرت و برخورداری از مزایای حکومت  آشکارا در صدد فتح

پردازند. فالن سازمان سندیکایی، ورزشی های غیرسیاسی به فعالّیت میهای قانونی زیر نقاب سازمانو دور زدن موانع و سختگیری
عم از چپی یا  کارانۀ سیاسی خود ااما عماًل ممکن است نظرات پنهان؛  کند یا فرهنگی به طور مستقیم در امور سیاسی مداخله نمی

ها مستلزم وجود مقررات دقیق از سوی مقامات کارانه را دنبال نماید. به هر حال تمتع از این قبیل آزادیراستی، انقالبی یا محافظه
 ها باز بگذارد. ینکه دست برخی از مقامات را برای تشخیص ماهیت واقعی این سازمانامسؤول است و قانون راهی ندارد جز 

 تصادی و اجتماعیهای اقآزادی . 4
 بررسی قرار داد: توان چهارگونه آزادی را مورد بحث وتحت عنوان فوق می

 مالکّیت؛ آزادی بازرگانی و صنعتی؛ آزادی کار؛ آزادی سندیکایی. 
 های جدیدتریهای عمومی ارتباط دارند، ولی دو ِقسم دوم برداشتو آزادی دو ِقسم اّول با مفاهیم سنتی حقوق فردی

 نمایند.حقوق و آزادی را عرضه میاز مبحث  
 مالکّیت •

فرانسه حِقّ مالکّیت در فهرست حقوق فردی و فطری آمده   1789یژه در اعالمّیه حقوق بشر و شهروند و بهدر نخستین اعالمّیه حقوق، 
انعکاس نظریات قرن هجدهمی اند. این برداشت در واقع  ها قائل شده « انسانحقوق تعّرض ناپذیر و مقدسو برای آن نیز صفت »

 اسلوب کالسیک یعنی عدم دخالت های آن زمان بود. آزادی اقتصادی به  در زمینۀ اقتصاد است که اصل ابتکار و بازار آزاد، شعار لیبرال
رقابت داخلی و خارجی  گذاری، تولید، بازار مبادالت کاال،  یه سرماکرد که  می  گی اقتصادی است. مالکّیت خصوصی ایجابدولت در زند

 شد. آور تلقی میآزاد باشد و هرگونه مداخله یا محدودیتی از سوی قدرت سیاسی به حال پیشرفت جامعه زیان
یعنی در بینش جدید اقتصادی با وجود قبول اصل مالکّیت ؛  استای شده  های عدیدهامروزه، حقوق پیرامونی مالکّیت متحمل محدودّیت

های اقتصاد آزاد و به ویژه تمرکز سرمایه در دست گروه معینی  سیاسی الزم شمرده است تا بلکه بتوان از زیان  دخالت دولت در زندگی
 ها بهره ببرد.جلوگیری کرد تا مقدمات رفاه عمومی فراهم شود و هر شهروند قادر باشد با مزایای سایر حقوق و آزادی 

اجبار مالکان به واگذاری حِقّ خود به دولت، تعیین حداکثر و سقف دارایی افراد، ها در این زمینه امکان خلع مالکّیت،  اهم محدودّیت
روستائیان دیگر  های تعاونی و امثالهم. همچنین  های کوچک کشاورزی به واگذاری آنها به شرکتمصادره قانونی، الزام مالکان زمین

ای اقتصادی دولت استفاده کنند بلکه باید تولید خود را با خطوط کّلی هنحو دلخواه و خارج از برنامههای کشاورزی به حّق ندارند از زمین
 توسعه اقتصادی کشور هماهنگ سازند.

 آزادی بازرگانی و صنعتی  •
های خود را طبق نظر شخصی انتخاب نماید. از سوی دیگر رابطه هر کس حّق دارد مؤسسه بازرگانی یا اقتصادی ایجاد کند و فعالّیت

اقتصادی مؤسسات  میبین  شکل  آزاد  رقابت  چهارچوب  در  محدوده،  بازرگانی  و  صنعتی  آزادی  قلمرو  و  دولت گیرد  که  است  ای 
ها افزوده های مربوط به این زمینهروز بر محدودیتین سو روزبهبه اتواند در آن دخالت کند. لکن از جنگ جهانی دوم  االمکان نمیحّتی

 شود. می
هاست. برق، تلفن،  های صنعتی، بازرگانی و اقتصادی در انحصار دولتراه نیست؛ زیرا بخشی از فعالّیت  ها فرد رااواًل در بعضی از فعالّیت

 آهن، معادن بزرگ مّلی، خدمات ارتباطی قاعدتًا در قلمرو اقتصاد دولتی است. دخانیات، راه 
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سات خصوصی را مورد بازبینی و کنترل قرار توانند مؤس ثانیًا مسؤوالن مختلف من جمله پلیس، شهرداری، مأموران وزارت اقتصاد می
ایجاب میهای بینزیرا رقابت؛  دهند اقتصادالمللی  بازار  بتواند در  تولیدات داخلی  نوع و کیفّیت  امر   کند که  این  و  جهانی رقابت کند 

ن باشد. مقامات مسؤول  های مردم جهاها واجد کلیه شرایط بهداشتی و کیفّیت خوب و مورد پذیرش سلیقهمستلزم آن است که کاال
 دهند.العاده نشان میپذیری صادرات از کشور خود حّتی اگر مربوط به بخش خصوصی باشد حساسیت فوقدولتی نسبت به رقابت

توان بهای بهانه بازار آزاد نمی  . دیگر امروزه بهشده استها رایج  مقررات مختلف در زمینه تنظیم قیمت کاال در کلّیه کشور  آنکهسوم  
کننده  ها تنها بر اساس بازی عرضه و تقاضا قانعزیرا تعدیل قیمت؛  جانبه به مردم تحمیل کردساخته و پرداخته از سوی مؤسسات را یک

کند. گاهی دخالت دولت به شده و سایر متّغیرها مداخله میها با بررسی بهای تمام رسد، بلکه دولت در تعدیل و تنظیم قیمتبه نظر نمی
ها، یا خرید برخی از  ای از فعالّیتای بالعوض برای پایین نگهداشتن قیمت اجناس ضروری یا صرفًا برای تشویق پارههصورت کمک

 شود.ها انجام میتولیدات با بهایی بیشتر از حّد معمول مانند گندم، چغندرقند و نظایر آن
ای از مؤسسات است که دوم مرسوم شده، مّلی کردن پاره  های اقتصادی که بعد از جنگ جهانیچهارمین صورت در محدودّیت فعالّیت

های شهری و صنعتی و نظایر آنها. این ها، سرویس گازسازی، بانکهای اسلحهشد، مانند کارخانهُسنتًا توسط بخش خصوصی اداره می
اند عماًل اقتصاد آزاد گذشته شدهره میهایی که به وسیله احزاب سوسیالیست ادای اروپایی در زمانکشورهاطریق، به ویژه در برخی از  

 ها افتاده است.های اقتصادی در دست دولتو بیش از نیمی از کلیه فعالّیت است یدهگردتبدیل به نظام اقتصادی مختلط 
 آزادی کار  •

این اصل، واکنش در برابر وضعی  اواًل شهروندان کاماًل مخّیرند هر نوع شغل و کاری را که مطابق ذوق و سلیقۀ آنان باشد انتخاب کنند.  
ها و طبقات، برخی از انواع کارها ممنوع بود یا به عبارت دیگر این کارها مختِصّ طبقات ممتاز جامعه در ای از گروهاست که برای پاره

خروج از کار؛ هیچکس را   نظر گرفته شده بود. دیگر اینکه همراه با اصل آزادی فرد در به اختیارگرفتن نوع حرفه و مؤّسسه و یا استعفا و
توان وادار به کاری کرد که بدان متمایل نیست یا او را از شغلی را که بدان دلبسته است بازداشت. البته بر این اصل استثنائاتی وارد نمی

م باشد. به های جامعه و اخالق حسنه و در راستای نظم عمومی و اقتصاد سالاست. بدین معنی که کار باید مشروع، موافق با ارزش
های حقوِق بعد از جنگ وارد شده و حّتی کار به  عالوه حِقّ داشتن شغل به عنوان یکی از حقوق مهم اجتماعی در قوانین و اعالمّیه

آسایی و خانه به دوشی در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جرم تلقی شده عنوان وظیفۀ اجتماعی نیز تّلقی گردیده است. بیکارگی و تن
 بل مجازات است.و قا

ۀ  آزادی کار در شیوه دید کالسیک باید در بازار آزاد اقتصاد و بر اساس قواعد عرضه و تقاضا تأمین گردد. روابط کارگر و کارفرما به وسیل
ار به های گوناگون را به وجود آورد. امروزه دخالت دولت در روابط کتوانست نابسمانیگردید و همین امر میحقوق خصوصی تنظیم می

ها و به وجود آوردن محیط سالم و بهداشتی و دستمزدهای متناسب و نظایر آنها در منظور ایجاد تضمین شغلی، از میان بردن تبعیض
 گیرد.جهت گسترش مفهوم آزادی کار انجام می

گرایش و  تخّصص  تحصیالت،  با  متناسب  باید  کار  کنند.  کار  دارند  حق  همه  دولتاّواًل  باشد.  اشخاص  به  های  طوری  مکّلفند  ها 
اند بتوانند از المقدور اشتغال کامل در جامعه پدید آید و آنانی که به سن فعالیت و کار رسیدهریزی نیروی انسانی بپردازند که حّتیبرنامه

های مختلف ت بیمهپیشرف   ؛ وکنندبینی میها ارقام نسبتًا هنگفتی برای کمک به بیکاران غیرارادی پیشاین حقوق استفاده کنند. دولت
 کار به منظور آن است که افراد در اّیام بیکاری اجباری بتوانند زندگی خود و خانوادۀ خود را تأمین کنند.
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به ثانیًا مشاغل باید دارای استحکام و ثبات الزم باشند و کارکنان و کارگران در هراس و دلهره از بیماری واقع نشوند و دسِت کارفرمایان  
ی اخراج آنان باز نباشد. در بعضی از ممالک، کارفرمایان مکّلفند در صورت بیکار شدن پرسنل خود غرامت مناسبی به آنها طور مطلق برا

ی متخّصص و هم مااًل به بازدهی بهتر و در آخر به انسانای نیز از عواملی است که هم به پرورش نیروی  بپردازند. تعلیمات فّنی و حرفه
 انجامد.ثبات شغلی می استحکام اقتصاد مؤسسه و

در اقتصاد آزاد    مؤسساتدر پایان، حقوق اکثر کشورها ضمن پذیرفتن اصل آزادی سطح دستمزدها، به عنوان یکی از طرق رقابت بین  
دارد. تثبیت حقوق دستمزد، برای حفظ حقوق کارگران و  ها را جهت حمایت از مزدبگیران به مداخله وا میو بخش خصوصی، دولت

باال رفتن بی  کارکنان برابر  آثار سوء در زمینۀ قیمتو همچنین مقاومت در  از عدم رویۀ دستمزدها که دارای  برای پیشگیری  هاست، 
 هایی است که به حِدّ مطلوب اصل آزادی کار اّتخاذ شده است. های اقتصادی از زمره روشتعادل

 آزادی سندیکایی  •
توان به صورت گسترده در اغلب کشورهای بندی اجتماعی را میضای آن. این گروهسندیکا، سازمان صنفی است برای دفاع از حقوق اع

های نفوذی هستند  شناسی سیاسی، گروهاروپایی با هدف ایجاد قدرت و نیروی حفظ حقوق اعضا به چشم دید. سندیکاها از لحاظ جامعه
 ای. های اجتماعی و حرفهیابی به هدفستبرای فشار آوردن به قدرت و نفوذ بر تصمیمات مقامات حکومتی، به منظور د

بنابراین آزادی تشکیل سندیکاها یکی از وجوه آزادی در قالب »حقوق اجتماعی« مورد قبولی است به ویژه پس از جنگ جهانی دوم 
 گسترش فراوانی یافته است.

گذاشت یا تهدید به اخراج کرد. در کشور فرانسه آنکه بتوان وی را تحت فشار هر کس آزاد است به هر سندیکایی که بخواهد بپیوندد. بی
 1946ـ    1945ها  آزادی سندیکایی به رسّمیت شناخته شد. این امر در آغاز جنبۀ خصوصی داشت، ولی از حدود سال  1884از سال  

فصل مسائل آن مربوط  شدۀ صورت عمومی به خود گرفت و حّل و  تحّوالت فراوانی در مفهوم سندیکاها به وجود آمد و ماهّیت آن دگرگون
 باشد. به حقوق عمومی می

کنند. مؤثرترین حربه سندیکاهای  ای عمل میدر حال حاضر، سندیکاها به عنوان شخصّیت حقوقی، در جهت حفظ منافع صنفی و حرفه
کشورها شناخته شده   کارگری استفاده از اعتصاب برای رسیدن به حقوق حّقۀ اعضای خود است. حِقّ اعتصاب نیز امروزه در قوانین کار

مزدبگیران حق داده شده است که برای رسیدن به حقوق خود طبق شرایطی دست از کار بکشند. ولی در قوانین  و به خصوص به دست
 از حِقّ اعتصاب به عنوان آخرین نمود و مرحلۀ  استفادهبینی شده تا در اختالف بین کارگران و کارفرمایان، های متنوعی پیشحلکار راه

رّویۀ آن حیات به کارگیری بی  آنکههای سیاسی و غیره شود یا  مبارزه باشد؛ زیرا در مواردی ممکن است از حِقّ اعتصاب سوءاستفاده
اقتصادی و اجتماعی جامعه را به خطر اندازد. در بعضی از کشورها، حِقّ آزادی سندیکایی به قلمرو کارکنان دولتی نیز گسترش یافته 

شود و سرانجام آن را برای نظم عمومی و منافع جامعه زیانمند دانسته نمی  موّجهسندیکایی برای کارکنان دولت قاعدۀ    است. اّما آزادی
 دانند. می

 

 انواع حقوق مردم در قانون اساسی 

 اصل مساوات و برابری

 برخی از اصول خود را بدان اختصاص داده است.باشد که قانون اساسی نیز با الهام از آن این اصل یکی از اصول، اساسی و بنیادین اسالم می

کند »مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ام که در خصوص حقوق مّلت تنظیم شده است، چنین بیان می  19اصل  
 و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود« 
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اش مردود و باطل شمرده شده و هیچکس حق نخواهد داشت به بهانۀ اختالف ظاهری تی در هر شکل و شیوهبنابراین طبق قانون اساسی نژادپرس
نیت با هم  موجبات برتری و امتیاز یکی یا طبقه و گروهی را بر دیگران فراهم آورد. از نظر اسالم تمامی آدمیان به اعتبار خلقت انسانی و اصل انسا

ِذي  اند: »ُهَو ها از یک نفس واحدی خلق شدهۀ انسانهم گونه امتیاز و برتری نیست و بر تعبیر قرآن کریم  برابرند و کسی را بر دیگری هیچ     َخَلَقُکم    اَلّ
س   ِمن    ...«  َواِحَدة    َنف 

 همه   ،دوم  اصل  در  مذکور  اهداف  به  نیل  برای  است  موظف  ایران  اسالمی  جمهور  خوانیم: »دولتام قانون اساسی می  3اصل    9همچنین در بند  
  6« و در بند  معنوی  و  مادی  های زمینه  تمام  در  ،همه  برای  عادالنه  امکانات   ایجاد  و  ناروا  تبعیضات  رفع  برد:  کار  به  زیر  امور  برای  را  خود  امکانات 

 از اصل مذکور یکی دیگر از وظایف دولت را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی مقرر کرده است.  ام

ها به اعتبار اصل خلقت با هم برابر و یکسان بوده و هیچکس را بر دیگری امتیازی بنابراین بر مبنای آنچه گفته شد، مّلت ایران و بلکه تمامی انسان
به این نکته، تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچکس حق ندارد مانع از حمایت قانون از حقوق آحاد لذا با توّجه    ؛ ونیست

 مّلت گشته و یا خود را برتر از دیگران دانسته و از شمول قانون بگریزد. 

ۀ افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی جانبهمهمین حقوق  است همۀ امکانات خود را برای تأ  موظفام قانون اساسی دولت    3اصل    14برابر بند  
 عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد.

اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی،   ام تمامی افراد مّلت  20اصل    همچنین به موجب
 فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند.اجتماعی و 

چنین آورده است: »رهبر در برابر قوانین با سایر    107قانون اساسی حّتی باالترین شخصیت نظام را از این اصل مستثنی نکرده و در ذیل اصل  
باید در افراد مخت  افراد کشور مساوی است« ذکر این نکته ضروری است که بر اساس قانون اساسی رعایت حقوق ِصّ مسلمانان نیست؛ بلکه 

ام به استناد   14ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان کاماًل بر اساس موازین اسالمی رعایت گردد. اصل جمهوری اسالمی ایران حقوق تمامی انسان
َهاُکُم   آیۀ کریمۀ: »اَل  هُ   َین  ِذیَن   َعِن   الَلّ یِن   ِفي  ُیَقاِتُلوُکم    َلم    اَلّ رِ   َو َلم    الِدّ ن    ِدَیارُِکم    ِمن    ُجوُکم  ُیخ 

َ
وُهم    أ ِسُطوا   َتَبُرّ ِهم    َو ُتق  هَ   ِإَنّ   ِإَلی  ِسِطیَن؛ خدا   ُیِحُبّ   الَلّ ُمق    ال 

 که   چرا  کند؛نمی  نهی   نراندند   بیرون  دیارتان  و  خانه   از  و   نکردند  پیکار  شما  با  دین  راه  در  که  کسانی  به  نسبت  عدالت  رعایت  و  کردن  نیکی  از  را  شما
  اخالق   با  رمسلمانیغ  افراد  به  نسبت  موظفند  مسلمانان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  دهد دولتدارد« چنین ادامه می  دوست  را  پیشگانعدالت  خداوند
جمیع کسانی که ایرانی هم شامل    20و    19کنند. مضافًا بر اینکه اصول    رعایت  را  آنان  انسانی  حقوق  و  نمایند  عمل  اسالمی  عدل  و  قسط  و  حسنه

 گردد.باشند میو حّتی در خارج از ایران هم ساکن می  شوندبوده و از مّلت ایران محسوب می

 

 حقوق زن 

با عنایت به مقام و منزلت زن در تفّکر اسالمی عالوه بر اختصاص چندین اصل به حقوق زن، به نحو بسیار    رانیاقانون اساسی جمهوری اسالمی  
 ر مقدمۀ آن جایگاه و ارزش زن را ترسیم نموده و به طور خاص به رعایت حقوق این قشر عظیم توجه کرده است.رسا و مطلوبی د

  چنین   در  افزاید: »زندر مقدمۀ قانون اساسی پس از بیان اینکه که خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است، می
 وظیفه   بازیافتن  ضمن  و  شده  خارج  استثمار،  و  زدگیمصرف  اشاعه  خدمت  در(  بودن   کار  ابزار)  یا  و(  بودن  شیء)  حالت   از  خانواده،  واحد  از  برداشتی

  پذیرای   نتیجه  در  و  باشدمی  حیات  فعال  هاینمیدا  در  مردانرزم  هم  خود  آهنگشیپ  مکتبی  هایانسان  پرورش  در   مادری  ارج  پر  و  خطیر
 «.بود خواهد واالتر کرامتی و ارزش از برخوردار اسالمی دیدگاه در و خطیرتر مسؤولیتی
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ۀ  جانب همهۀ زنان، یکی از وظایف دولت را »تأمین حقوق  جانبهمه، جهت نمایاندن تساوی حقوق زن و مرد و تأمین حقوق  ام  3اصل    14گاه در بند  آن
 شمرد.ه و تساوی عموم در برابر قانون« برمیو ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای هم و مرد افراد از زن 

نماید  به اصالح جامعه از طریق امر به معروف و نهی از منکر می  موّظفاز اصول کّلی قانون اساسی همان گونه که مردان را    ام  8همچنین در اصل  
همۀ آنان را با رعایت قانون امر به دعوت به خیر    ؛ وده استزنان را نیز از این امر مستثنی نکرده و این وظیفۀ اساسی و مهم را بر عهدۀ آنان نیز نها

 و منکرات نموده است. هاضد ارزشهای انسانی و الهی و جلوگیری از  و اشاعۀ ارزش

شمرد تمامی آحاد را اعم از زن و مرد یکسان در نظر  ام )حقوق مّلت( ضمن اینکه در جمیع حقوقی که برای مردم ایران برمی  3سپس در فصل  
 همین فصل به طور خاص از حقوق زنان و تساوی آنان با مردان در این راستا چنین آورده است:  21 و  20گیرد، به عالوه در اصول یم

 فرهنگی   و  اجتماعی  ،اقتصادی  ،سیاسی  ،انسانی  حقوق  همه  از  و  دارند  قرار  قانون  حمایت  در  یکسان  مرد  و  زن  از  اعم  ملت  افراد  : »همهام  20اصل  
 «.برخوردارند اسالم  موازین رعایت  با

 :دهد انجام را زیر امور و نماید  تضمین اسالمی موازین رعایت با  جهات تمام در  را زن حقوق است موظف : »دولتام 21اصل 

 . او معنوی و مادی  حقوق احیاء و  زن شخصیت رشد برای مساعد های ینهزم ایجاد .1
 . سرپرستیب  کودکان از حمایت و فرزند حضانت و بارداری  دوران در بالخصوص ،مادران حمایت .2
 .خانواده بقای و کیان  حفظ برای صالح دادگاه  ایجاد .3
 .سرپرستبی و سالخورده زنان و  بیوگان خاص بیمه ایجاد .4
 « .شرعی ولی  نبودن صورت در آنها غبطه جهت در شایسته مادران به فرزندان قیمومت اعطای  .5

به طور خالصه، همان طور که گفته شد در تساوی زن و مرد از حقوق انسانی و غیره شبهه و تردیدی نیست لیکن آنچه از جمیع اصول قانون  
بینی شده است و زنان به مقتضای آنچه موازین اسالمی  ها تنها برای مردان پیشها و منصبپستآید این است که تصّدی برخی از  اساسی برمی

 اند. این موارد از قرار ذیل است: ها ممنوع شدهکند از پذیرفتن این مسؤولیتحکم می

اند  یرفتن این مسؤولیت معاف گردیدهپذبینی شده است، زنان از  امر مسلمین و امامت امت پیشهایی که برای ولیبا توجه به شرایط و ویزگی .1
 اند لیکن به ضرورت احکام اسالمی و حکم عقل این امر منطقی است. یک از اصول قانون اساسی صریحًا زنان منع نشدهیچه و هرچند که در  

اساس احکام قضایی    بر اساس موازین اسالمی و دستورات دین مقدس اسالم زنان از تصّدی مشاغلی که مستلزم قضاوت و فصل خصومت بر .2
 باشد:اند که به موجب این دستور، تصّدی مناصب زیر تنها برای مردان مجاز میاسالم باشد، ممنوع شده

 ریاست قّوۀ قضائیه •
 ریاست دیوان عالی کشور  •
 های دادگستری و غیره قضاوت و قاضی دادگاه  •
 های قضاییریاست دیوان عدالت اداری و برخی دیگر از سمت •

ی تنها سمتی است که صریحًا قانون اساسی آن را مختِصّ مردان دانسته و هرچند که این امر به دلیل شرعی نبوده لیکن  ریاست جمهور  .3
  نویسندگان قانون اساسی بر اساس اقتضاء طبع این منصب و پیچیدگی خاص شغل مزبور آن را تنها مختِصّ مردان قرار داده و به اعتبار اینکه 

 های مهم نیستند. لذا از تصّدی پست ریاست جمهوری آنان را منع نموده است. یتو مسؤولم چنین وظایف زنان نوعًا قادر به انجا

 توانند در هر سمت و مقامی انجام وظیفه نمایند.مشاغل و مناصب فوق زنان از احراز هیچ سمتی دیگری منع نشده و می استثناءبه
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 حقوق سیاسی افراد

ها نیز موظفند عالوه بر حمایت و  گردد، حکومتوظایف و تکالیفی تعیین می  هاآنای افراد تحت حاکمّیت  ها، ضمن اینکه بر در همۀ حکومت
 گیری از حقوق او محروم نگرداند.حفظ امنیت برای افراد خود حقوق آنان را نیز رعایت نموده و کسی را از بهره

ّلت  در جمهوری اسالمی ایران نیز به دلیل اینکه مردم نقش اصلی و اساسی و حفظ و بقاء حکومت را دارا بوده و حفظ استقالل و امنیت کشور و م 
باشد، لذا نویسندگان قانون اساسی برای تأمین این هدف و بر اساس فرامین و دستورات دین مبین تنها در گرو حمایت مردم از هیأت حاکمه می

 ی بدیع و فراگیر حقوق هر فرد خصوصًا حقوق سیاسی افراد را متذّکر شوند. اوهیشاند به اسالم سعی نموده

ای حقوقی، معنوی و سیاسی است. بین هر فرد با دولت معّین که بر اساس این رابطه فرد و دولت در برابر هم وظایف و تکالیفی تابعیت رابطه .1
سال و یا کمتر و بیشتر،    2السالح را برای  رسند موظفند خدمت تحتسال می  18ری که در ایران به سن  کنند. مثاًل افراد مذکّ را قبول می

انجام داده و در قبال آن دولت مکلف است از اتباع خود در خارج از مرزها حمایت سیاسی کند و از حقوق آنان در کشورهای بیگانه حمایت 
 نماید.

  تابعیت  سلب  ایرانی  هیچ  از  تواندنمی  دولت  و  است  ایرانی  فرد  هر  مسلم  حق  ایران  کشور  ت: »تابعیتقانون اساسی مقّرر داشته اس  41اصل  
 « .درآید دیگری کشور تابعیت  به که صورتی در یا او خود درخواست به مگر کند،

 المللی از حقوق آنان حمایت کند. افراد مّلت خود در زندگی بین تعهداتبنابراین دولت پذیرفته است که در قبال 

 ، تلکس  و  تلگرافی  مخابرات  افشای  ،تلفنی  مکالمات   کردن  فاش  و  ضبط  ها،نامه  نرساندن  و  ام قانون اساسی: »بازرسی  25بر اساس اصل    .2
 « .قانون حکم به مگر است ممنوع تجسس گونه هر و سمع استراق آنها، نرساندن و مخابره  عدم سانسور،

برداری از حِقّ مراودات و ارتباطات با ابزارهای متداول را ممنوع نموده و  قانونگذار در فرض اولیه هرگونه ممانعت و جلوگیری مردم در بهره
جایز ندانسته است. لیکن از آنجایی که در دخالت مأموران دولتی در امر ارتباطات مردمی را به منظور استراق سمع و تجسس و افشای اسرار 

باشند،  هر کشوری خودفروختگان و وابستگان به اجانب، به طمع مال و جاه و غیره حاضر به فروش حیثیت و ناموس مّلت و مملکت خود می
بینی کرده  استفاده از حِقّ مزبور پیشاند و بر همین اساس قانونگذار ما نیز برای جلوگیری از سوءها بودهها و حکومتهمواره مورد توّجه دولت

توانند تجّسس و کنترل برخی از مراودات در شرایطی خاص به منظور پیشگیری از نفوذ  است که چنانچه نمایندگان مّلت صالح بدانند می
 ها و نهادهای رسمی تجویز کنند.بیگانگان و خروج اطالعات و اسرار از مرزها برای برخی از سازمان

 آن   از  انسان  و  جهان  بر  مطلق  ام قانون اساسی در این زمینه چنین آورده است: »حاکمیت  56یت بر سرنوشت خویشتن؛ اصل  حِقّ حاکم .3
  در   یا  کند  سلب  انسان  از  را  الهی  حق  این  تواندنمی  هیچکس.  است  ساخته  حاکم  خویش  اجتماعی  سرنوشت  بر  را  انسان  او،  هم  و  خداست
 کند« می اعمال آیدیم  بعد اصول در که طرقی از را خداداد حق این ملت و  دهد قرار خاص گروهی یا فرد منافع خدمت

داند و  یکی از حقوقی که اسالم برای همگان قائل است، حِقّ حاکمیت بر سرنوشت خویشتن است که این حق را از جانب خداوند تعالی می
و یا إعمال حِقّ خود را وسیلۀ اضرار به غیر یا    ها به هر دلیلی فراهم کندرا از انسانکس مجاز نیست موجبات سلب این حق  بر اساس آن هیچ

 قانون اساسی( 40دهد )اصل  قرارتجاوز به منافع عمومی 
داران و هیأت حاکمه است که باید بر اساس ترین موارد استفاده از این حق، دخالت افراد در ادارۀ امور کشور خودشان و تعیین زمامیکی از مهم

  آراء   اتکاء  به  باید  کشور   امور  ایران  اسالمی  جمهوری  قانون اساسی آورده است »در  6رعایت حِقّ مزبور انجام پذیرد. به همین دلیل اصل  
  پرسی همه  راه  از  یا  اینها،  نظایر  و  شوراها  اعضای  ،اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  جمهور،   رئیس  انتخاب:  انتخابات  راه  از  شود  اداره  عمومی

»... 
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ها  شویم که حِقّ مزبور در سایۀ حاکمیت مطلق خداوند تعالی بر جهان و انسان و اوست که این حق را به انسانالبته یک بار دیگر یادآور می
بر اساس آنچه منطبق بر شرع مقّدس بوده و قادر مطلق مقّرر    حق تنها  بنابراین آنچه مهم است اینکه باید استفاده از این؛  تفویض نموده است
 فرموده است باشد.

 

 حقوق اجتماعی مردم ایران 

کنیم. البته ناگفته نماند که قانون این بخش از حقوق مّلت در چندین اصل از اصول قانون اساسی آمده است که ذیاًل به هر یک از آنها اشاره می
رصدد احصاء جمیع حقوق مّلت نبوده، بلکه تنها به مصادیق مهم آن اشاره کرده است و چنانچه بر اساس مکتب اسالم حّقی وجه داساسی به هیچ

بوده و عدم ذکر آنها در قانون اساسی به منزلۀ عدم   هاآنبه رعایت    موظفها مقّرر گردیده باشد، دولت و دیگران  برای مسلمانان و دیگر انسان
 پذیرش آنها نیست.

 حِقّ داشتن شغل مناسب  .1
 اشتغال هر فرد در جمهوری اسالمی ایران، از دو جهت مورد توّجه قانونگذار بوده است.

تواند انتخاب کند، لیکن قانون اساسی هر کس هر شغلی که مایل است می  28جهت اّول آزادی انتخاب شغل است که بر اساس صدر اصل  
مصالح عمومی نباشد. مثاًل کسی حق ندارد به استناد اصل آزادی انتخاب شغل در جامعۀ اسالمی  مشروط بر اینکه مغایر با دستورات اسالم و  

 و به تولید مواد مخدر بپردازد.  فحشاءبه ایجاد مراکز فساد و 
قانون اساسی، این امر به عنوان    28جهت دّوم داشتن شغل مناسب و کار متناسب با استعداد و توانایی اشخاص است که به موجب ذیل اصل  

کرده است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همۀ   موّظف یک حِقّ مسّلم هر فرد ایرانی بر عهدۀ دولت گذاشته شده و او را  
 ن اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.افراد امکا

های مناسب برای اشتغال به کار افراد در درجۀ اول از وظایف دولت است و در صورتی که دولت قادر به  اشتغال، ایجاد امکانات الزم و زمینه
ای که هیچ فردی به دلیل بیکاری دچار  حوی حمایت کند تا به گونهچنین امری نباشد باید از کسانی که امکان اشتغال آنها فراهم نشده به ن

 اش نگردد.مشکالت اقتصادی در امر ادارۀ خود و خانواده
برای جلوگیری از نابود و فلج شدن افراد در زندگی اقتصادی، دولت   29قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز با درک این حقیقت در اصل  

های مالی از قبیل  طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتکرده است که    موظفرا  
 تک افراد کشور تأمین کند. آنچه در صدر اصل مزبور آمده است را برای تک

أمین شرایط و امکانات کار قانون اساسی یکی از اصول اساسی و ضوابط اقتصاد جمهوری اسالمی ایران را، ت  43اصل    2همچنین در بند  
یان برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همۀ کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند چنین ب 

  به  قادر  که  کسانی  همۀ   اختیار  در  کار  وسایل  دادن  قرار  و  کامل  اشتغال  به  رسیدن  منظور  به   همه  برای  کار  امکانات  و  شرایط  کند: »تأمینمی
  و   افراد  دست  در  ثروت  تداول  و  تمرکز  به  نه  که  دیگر  مشروع  راه  هر  یا  بهره  بدون  وام  راه  از  ،تعاونی  شکل  در   ندارند،  کار  وسایل  ولی  کارند
 بر  حاکم  ی هاضرورت  رعایت  با  باید  اقدام  این.  درآورد  مطلق  بزرگ  کارفرمای   یک  صورت  به   را   دولت  نه  و  شود  منتهی  خاص  یهاگروه

 «.گیرد صورت رشد مراحل از یک هر در کشور اقتصاد عمومی ریزیبرنامه
 حِقّ برخورداری از تأمین اجتماعی  .2

ماندگی، حوادث و سوانح و یا در اثر بازنشستگی  تی، در راهسرپرسعالوه بر بیکاری ممکن است افراد یک اجتماع در اثر پیری و از کارافتادگی، بی
برخورداری از    29اساسی در صدر اصل    لذا قانون و نظایر آنها قادر به امرار معاش و تأمین رفاه اقتصادی خود و بستگان وابستۀ به او نباشند.  
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ّلت بر دوش دولت نهاده و او را به برآوردن نیازها و ارائۀ خدمات  الذکر را به عنوان یک حق مسّلم از جانب متأمین اجتماعی به دلیل عوامل فوق
 نموده است.  موظفهای مالی و نظایر آن ی از طریق بیمه و حمایتپزشکهای بهداشتی و درمانی و مراقبت

کشیده و بهره گیرند و آن گاه که از کار دهد که تا انسان قدرت بازو و جوارح دارد و از او کار  این امر ریشه در تعالیم اسالم داشته و اجازه نمی
المال مسلمین زندگی باز ایستد او را همانند یک حیوان علیل و ناتوان به حال خود رها سازند. بلکه حاکم و دولت اسالمی مکّلف است از بیت

 و حیات اجتماعی همۀ درماندگان را مناسب با حال اجتماع تضمین نماید. 
 حِقّ داشتن مسکن مناسب  . 3

وزه اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که مثل ایران با نرخ رشد باالی جمعیت روبرو هستند برای مشکل فزایندۀ مسکن چارۀ اساسی و امر 
اند و هیچ کشوری نیست که بکّلی مشکل مسکن را حل کرده باشد. در جمهوری اسالمی ایران نیز از طرفی مشکل ثمربخشی نیندیشیده

مشکالت عدیدۀ اقتصادی خصوصًا تحمل خسارات فراوان ناشی از جنگ سبب شده است که تا کنون این معضل    ازدیاد نفوس و از طرفی هم
تا کنون گام تا نتیجۀ الینحل باقی بماند، هرچند که  اّما به هر حال هنوز فاصلۀ زیادی  های ارزشمندی در این زمینه برداشته شده است، 

 مطلوب داریم.

لت جمهوری اسالمی ایران طبق قانون اساسی برای حّل مشکل مسکن وظیفۀ مهمی را بر عهده دارد؛ زیرا ولی آنچه مسّلم است اینکه دو 
  اولویت   رعایت  با  است  موظف  دولت.  است  ایرانی  خانواده  و  فرد   هر  حق   نیاز،  با  متناسب  مسکن  قانون اساسی آمده است: »داشتن  31در اصل  

 «.کند فراهم را اصل این اجرای زمینه کارگران و روستانشینان خصوص به نیازمندترند که آنها برای

اجرای اصل فوق در شرایط فعلی، به صورت کامل و برای تمامی افراد فاقد مسکن، نه از عهدۀ دولت به تنهایی برخواهد آمد و نه خود مردم،  
افزایش مصالح و تولیدات مربوط به ساختمان و غیره ممکن است و نیز  بلکه این مشکل تنها از طریق یک مشارکت عمومی و ارادۀ مّلی و  

 باشد در غیر این صورت حِلّ نهایی این معضل ممکن نیست.گذاری کالن دولت در امر مسکن و مصالح و تولید انبوه آن مینیازمند سرمایه
ت در قانون اساسی  . 4

ّ
 حقوق فرهنگی مل

بینی شده  ایگان تا پایان دورۀ متوسطه برای جمیع افراد مّلت ایران به موجب قانون اساسی پیشمندی از تسهیالت ر حِقّ سوادآموزی و بهره
شده است وسایل تحصیالت عالی را نیز تا سر حِدّ خودکفایی کشور به طور رایگان   موظف قانون اساسی    30است و ضمنًا دولت طبق اصل  

 گسترش دهد. 
یجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخالقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلّیۀ مظاهر همچنین دولت مکّلف است امکانات الزم جهت ا

گاهیفساد و تباهی را فراهم آورده و زمینه ها با استفاده از های عمومی در تمام زمینههای مناسب و ابزار مورد نیاز را جهت باال بردن سطح آ
 . های گروهی و غیره تهیه کندمطبوعات و رسانه

توان از این حق مسّلم که در کس را میبنابراین تمام اقشار و طبقات مختلف حق دارند از امکانات و تسهیالت آموزشی بهره جسته و هیچ
 اسالم به عنوان یکی از تکالیف مهم نیز بر آن تأکید شده است محروم گردانید. 

 حقوق اقتصادی مردم .5
ایت عدالت و حفظ حقوق اقتصادی عامۀ مردم سبب شد که نویسندگان قانون اساسی  دستورات صریح و محکم مکتب اسالم مبنی بر رع

ها را در ُبعد اقتصادی های اقتصادی اسالم در قانون اساسی، صراحتًا حقوق مردم و متقاباًل وظایف دولتضمن ترسیم و تنظیم اصول و پایه
ها را در ُبعد اقتصادی محکم و مدّون کنند تا عالوه بر اینکه دولتمردان  لتاسالم در قانون اساسی، صراحتًا حقوق مردم و متقاباًل وظایف دو 

 از تالش در شکوفایی و تکامل اقتصادی جامعه کوتاهی نکنند، مردم نیز با شناخت حقوق خود آنان را در این مسیر به جلو ببرند و با تالشی
 و مّلت و مملکت را حیاتی دوباره بخشند.  همگانی و مستمر دیوارهای فروریختۀ اقتصادی و غیره را بنا کنند
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اصل از اصول قانون اساسی به اقتصاد و امور مالی عالوه بر طرح    13در این راستا نویسندگان قانون اساسی ضمن اختصاص فصل چهارم و  
در قبال آن اشاره شده  ریزی نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در برخی از اصول آن به حقوق اقتصادی مردم و تکالیف دولت  و پی

 پردازیم: است که ما تنها به شرح حقوق اقتصادی مندرج در اصول قانون اساسی می
 حِقّ مالکیت  •

بشر فطرتًا مایل است آنچه که با تالش و کوشش خود به دست آورده و برای آنچه که متحّمل زحمت و مشّقت شده است ارزش قائل 
ها نادیده گرفتن این اصل ریزیها و خوندسترنج خود را از دست بدهد. فلذا یکی از علل مهم جنگبوده و حاضر نیست به سادگی  

ای برای تصاحب اموال دیگران و افزایش مایملک فطری و حقوق طبیعی مردم از بدو تاریخ تاکنون بوده است. بدین صورت که هرگاه عّده
ای های ناحق عدهید و چه بسا جان هزاران انسان نیز در این رهگذر فدای خواستهگردافتادند نزاع و درگیری آغاز می خود به طمع می

 گشت. طلب میفزون
فروپاشی یکی از دو قدرت معاصر یعنی رژیم سوسیالیستی شوروی اگر چه علل دیگری هم داشته است اما به طور حتم یکی از علل آن  

خود بوده است. رژیم مزبور با حذف مالکیت خصوصی و طرح مالکیت عمومی    نادیده گرفتن همین تمایالت فطری و طبیعی افراد جامعۀ
تنها در ُبعد اقتصادی به سرحِدّ نابودی و فالکت رسیده بود بلکه انزجار عمومی را در رد کامل اصول و معیارهای اقتصادی حاکم بر نه

 افکار بنیانگذاران مکتب کمونیسم هم به دنبال داشته است. 
های سراسر جهان و بردگی جز استثمار و بدبختی مّلت  آنکهداری  های سرمایه یختۀ غرب و رژیمافسارگسام اقتصادی  از طرف دیگر نظ

طلبد که ها و سلطۀ ماشین و سرمایه و ماّدیت بر روح و روان جوامع بشری هیچ ثمرۀ ارزشمندی بر جای نگذاشته است، میمدرن انسان
الهی در ُبعد اقتصادی، مکاتب شرق و غرب را به بایگانی تاریخ سپرده و با طرح اقتصاد به عنوان    مکتب اسالم با طرح الگوهای انسانی و

 های انسانی را فراهم آورد. های بروز ارزشای برای تکامل و تعالی انسان، زمینهوسیله
داری  گرفته است و نه همانند نظام سرمایهها مالکیت را به کّلی حذف و نادیده  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نه همانند مارکسیست

قید و بند گذاشته است؛ بلکه بر اساس تعالیم اسالم ضمن به رسمیت شناختن آن، ابزارها و مکانیزمی برای مهار آن یبغرب آن رها و  
حد و نامشروع و بیهای  اندوزیعدالتی و ثروتبینی کرده است که عماًل در صورت رعایت شرایط و ضوابط مربوطه موجبات بیپیش

 حصر را از میان برخواهد داشت. 

بیان داشته است: »هر   46اصل    عنوان   به  تواندنمی  کسهیچ  و  است  خویش  مشروع  کار  و  کسب  حاصل  مالک  کس  قانون اساسی 
 کند«  سلب دیگری از را کار و  کسب امکان خود کار و  کسب به نسبت مالکیت

 ها در این اصل آورده شده است.ترین اهرم مهار و کنترل مالکیتکسب و کار که مهمقید مشروع بودن 

« قانون  .کندیم  معین  قانون  را  آن  ضوابط.  است  محترم  باشد  مشروع  راه  از  که شخصی  ذکر شده است: »مالکیت  47همچنین در اصل  
 اسالم معین کرده است.موردنظر بر اساس مقّررات و ضوابطی خواهد بود که دین 

قانون اساسی بدان اشاره    49های نامشروع که قانون هیچ احترامی برای آنها قائل نیست نظیر مواردی است که در اصل  از جمله مالکیت
»دولت   است:  شده  مقرر  چنین  اصل  این  است.  ثروت  موظفشده  سرقتاست  اختالس،  رشوه،  غصب،  ربا،  از  ناشی   قمار،   ، های 

  اماکن   کردن  دایر  ،اصلی  مباحات  و   موات  هایزمین  فروش  ،دولتی  معامالت  و  هاکاریمقاطعه  از  سوءاستفاده  ،موقوفات از  سوءاستفاده
 رسیدگی   با  باید  حکم  این.  بدهد  المالبیت  به  او  نبودن  معلوم  صورت  در  و   کند  رد  حق  صاحب  به  و  گرفته  را  مشروع  غیر  موارد  سایر  و  فساد

 «. شود اجرا دولت وسیله به شرعی ثبوت و تحقیق و

 حقوق قضایی مردم در جمهوری اسالمی  . 6
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 حِقّ دادخواهی  •
 در اسالم تأکید زیادی برای اجرای عدالت و قضاوت به حق، بین مردم سفارش شده است. 

  به   تواندمی  کس  هر  و  است  فرد  هر  مسّلم  حق  »دادخواهیچنین مقّرر کرده است:    34قانون اساسی به پیروی از این تأکیدات در اصل  
 «.نماید رجوع صالح یهادادگاه  به دادخواهی منظور

های صالح و در حِدّ کافی ممکن نیست؛ لذا ذیل اصل مذکور سپس با توّجه به اینکه اجرای عدالت و امکان دادخواهی بدون وجود دادگاه 
  را   کسهیچ  و  باشند  داشته  دسترس  در  را   هادادگاه   گونهینا  دارند  حق  ملت  افراد  افزاید: »همهرده و میبه یکی از حقوق مردم اشاره ک

 کرد«  منع دارد را آن به مراجعه حق  قانون موجب به که دادگاهی از تواننمی

های صالح به حِدّ لزوم ایجاد نموده تشکیالت قضایی الزم و دادگاهبنابراین طبق اصل فوق برای استفادۀ مردم از حِقّ مزبور دولت باید  
  کند   کوشش  است  موظف  قانون اساسی: »قاضی  167و امکان دسترسی همگی به مراکز قضایی را فراهم نماید. به عالوه طبق اصل  

 تواندنمی  و  نماید  صادر  را  قضیه  حکم  معتبر،  فتاوای یا  اسالمی  معتبر  منابع  به   استناد  با  نیابد  اگر  و  بیابد مدونه  قوانین  در  را  دعوا  هر  حکم
 ورزد«  امتناع حکم صدور و دعوا به رسیدگی از مدونه  قوانین تعارض یا اجمال یا نقص یا سکوت بهانه  به

 حِقّ انتخاب وکیل برای طرح دعاوی •
بسیاری از مردم به دلیل عدم آشنایی با سیستم دادرسی و عدم تسلط بر قوانین قضایی، توان احقاق حق و دادخواهی به نحو مطلوب را  

ها صرف وقت و هزینه نهایتًا یا موفق نشوند و یا با مخارج خارج از حِدّ متعارف به نتیجۀ موردنظر ندارند و لذا ممکن است پس از مدت
همبن دلیل امروزه در غالب کشورها که از نهادهای دادرسی قوی و قدرتمندی برخوردار هستند موضوع انتخاب وکیل در   دست یابند. به

 دعاوی حقوقی و کیفری به عنوان یک عرف مسّلم و بعضًا به صورت قانون، کاماًل جاافتاده و عمومی است. 

 انتخاب   وکیل  خود  برای  دارند  حق  دعوی  طرفین  هادادگاه  همه  رام قانون اساسی چنین مقّرر شده است: »د  35این موضوع در اصل  
 گردد« فراهم وکیل تعیین امکانات  آنها برای باید باشند نداشته را وکیل انتخاب توانایی اگر و نمایند

 

 های اساسی مردم آزادی
 های مختلفآزادی از دیدگاه 

 فراوان مورد تفسیرهای ضد و نقیض قرار گرفته است.کلمۀ آزادی از جمله کلماتی است که 

دهد و آنچه که قانون منع  گوید: »آزادی یعنی اینکه انسان حق داشته باشد هر کاری که قانون اجازه داده و میمونتسکیو در تعریف آزادی می
 کرده صالح او در آن نیست، مجبور به انجام آن نگردد« 

 ( در تعریف آزادی آمده است: »توانایی انجام هر کاری که موجب ضرر و زیان دیگران نباشد« 1789ّوب در اعالمّیۀ حقوق بشر فرانسه )مص

این است که  شود  ها تنظیم میشود بر اساس آن روابط اجتماعی انسانداری از آزادی فهمیده میدر هر حال آنچه امروزه در غرب و نظام سرمایه 
گیرد. آنچه ثمره این تفکر و ای خود آزادند و وضع قوانین نیز بر اساس تمایالت اکثریت جامعه صورت میهها در ارضای تمایالت و خواستهانسان

ی و  دگیپوسها مفسدۀ فرهنگی، اخالقی، اجتماعی که جهان غرب را به  ها و دهها و تباهیباشد دنیایی است با تمام زشتیمحصول این اندیشه می
 اضمحالل سوق داده است.
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  آنچه و هر    آفرینش، معتقد است، آزادی انسان باید در جهت تشدید تضادها توجیه و تفسیر گردد  با اعتقاد به جبر تاریخ بر نظام  زینت  شرق کمونیس
 در این راستا مانع هست باید برداشته شود.

داند و برای محصول آفرینش می ترینمهمو  و در عین حال عصاره ساز اسالم، از آنجایی که انسان را موجودی پیچیدهدر این میان مکتب انسان
های فراوانی قائل است، طبیعی است که برای مفاهیمی نظیر آزادی، اختیار و اراده و غیره تفسیر و تحلیلی انسانی دارد و او استعداد و توانمندی

 بدیهی است که باید تمامًا در راستای کماالت و شکوفایی استعدادها و تعالی او باشد.

رسیدن به    ی اسوه و الگویی از انبیاء و اولیاء خدا که بهترین مظاهر آزادمردی و آزاداندیشی هستند، بشر را به سویهاچهرهید با ترسیم  قرآن مج
ای که بیش از همه در خور توجه است اینکه، اسالم آزادی واقعی و نخستین مرحله آن را در آزادی روح و اما نکته   کند؛چنین الگوهایی دعوت می

باشد. اسالم معتقد  تن انسان از شهوات و تمایالت نفسانی دانسته و قبل از هر چیزی او را دعوت به رهایی از زندان شیطاِن نفس رهنمون می
 ها و اسارت آن نجات ندهد، قادر نخواهد بود از جنگ و دام شیاطین بیرون آید و از طاغوت   است مادامی که انسان خود را از بند هواهای نفسانی

 و حّکام ظلم و جور خالصی یابد.

ی واالی انسانی معرفی کرده است.  هاارزشپیامبر اکرم )ص( هدف و انگیزه اصلی بعثت خود را اتمام و اکمال مکارم اخالق و    عالوه بر این که 
ت از این امر جلوگیری و ممانعت نموده  و به شد  از تن دادن به حکومت و والیت طاغوتیان و حکام ظلم و جور بر حذر داشته  کراتبهقرآن مجید نیز  

 است.

های مشروع و قانونی مّلت ایران  به تأمین آزادی  موظفقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز با الهام از منابع و مبانی تفّکر اسالمی، دولت را 
 امکانات  همه   ،دوم  اصل  در  مذکور  اهداف  به   نیل  برای  است  موظف  ایران  اسالمی  جمهور  ام آمده است: »دولت  3ام از اصل    7نماید. در بند  می

 برد«  کار قانون  حدود در اجتماعی و سیاسی های آزادی  تأمین برای  را خود

 هااقسام آزادی

 آزادی فردی .1

های اصلی نظام جمهوری اسالمی ایران را ایمان به خدای یکتا و اعتقاد به شعار اصلی و ام یکی از ارکان و پایه  2قانون اساسی در اصل  
ر شده و بر اساس این اصل کّلیۀ  و اختصاص حاکمیت به خدا و تسلیم تنها در برابر خداوند را متذکّ ااّلاهّٰللترین سخن اسالم یعنی الالهاولی

ها در ایران اسالمی تنها و تنها در برآر خداوند متعال تسلیم بوده و بندگی در برابر هر آنچه غیر خداست به کّلی ممنوع و نامشروع  انسان
شود  اد او به ودیعه گذاشته میباشد. در اسالم آزادی یک امر قراردادی و جعلی نیست بلکه امری است فطری که با خلقت هر انسانی در نهمی

ها ُهم  الّناَس   إّن   و  أَمةً   ال  و  سیدا  َیِلد    َلم  آدَم   إّن   الناُس،  و کسی را حِقّ سلب آن از دیگری نیست. امام علی )ع( فرمودند: »أیُّ راٌر«؛ »ای   کلَّ أح 
اند و کسی  ها به طور یکسان آزاد به دنیا آمدهتمامی انساناند بلکه  مردم هیچ یک از آدمیان آقای دیگری و یا برده و بندۀ دیگری آفریده نشده

 را بر دیگری امتیازی نیست.«

 آزادی فکر و عقیده .2

ها، آزادی اندیشه و عقیده است. البته اگر چه اسالم برای بیان رأی و اظهار عقیده در تمامی ابعاد زندگی  ترین آزادیپس از آزادی فردی مهم
وجه برای افکار و آرائی که کورکورانه و تنها به صورت تقلید نادرست حاصل شده باشد ارزشی است لیکن به هیچ  اجتماعی افراد احترام قائل

 باشد.قائل نمی
  و   تعرض  مورد  ایعقیده  داشتن  صرف  به   تواننمی  را  کسهیچ  و  است  ممنوع  عقاید  بیان داشته است: »تفتیش  23قانون اساسی در اصل  

 اد«د قرار مؤاخذه
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گناه زنده بررسی و تفتیش عقاید که یکی از ثمرات شوم و أعمال ننگین قرون وسطی و کلیسای آن روز بود، موجب شد هزاران اندیشمند بی
های تفتیش عقاید که توسط حاکمان کلیسا دایر شده بود هزاران دانشمند را  زنده سوزانده و یا جام زهر به کام خود بکشند. در آن روز محکمه

 جرم کشف علمی به قتل رساند. به
ها را به تفّکر و اندیشیدن دعوت نموده است. مکتب اسالم در قرآن مجید با صراحت  اسالم به شدت این عمل را محکوم کرده و تمامی انسان

 ش دارد. گوید دانایان با نادانان برابر نیستند. در جای دیگر متذّکر است که یک لحظه تفّکر بیش از یک سال عبادت ارز می
گیر و قاطع خود با جهالت و خرافه و تقلید کورکورانه به کسانی که در اقوال و آراء دیگران تأمل و اندیشه نموده و اسالم ضمن مبارزۀ همه 

ی به دهد و در سایۀ همین عقیده و آزادی بود که بارها در صدر اسالم دانشمندان ماّدی و غیرمذهبگزینند بشارت میبهترین آنها را برمی
 بحث و مناظره با پیامبر و ائّمه )علیهم اسالم( پرداخته و از آن رعب و هراسی نداشتند.

  عمومی   حقوق  یا  اسالم  مبانی  به  مخِلّ   آنکه   مگر  آزادند  مطالب  بیان  در  مطبوعات  و  ام قانون اساسی نیز آمده است: »نشریات  24در اصل  
 کند« می معین قانون را آن تفصیل. باشد

ها و احزاب و غیره نیز در بیان  در حکومت اسالمی همان گونه که اشخاص حقیقی در اظهارنظر و عقیده آزادند، اشخاص حقوقی و سازمان
و تعادل و    مطالب و عقاید خود کاماًل آزادند و کسی حِقّ ممانعت از آن را ندارد. اّما روشن است که این آزادی نباید به نظام اجتماعی و آرامش

از  ثبات آن لطمه وارد سازد. اظهارنظر و حّتی انتقاد از حکومت و دولت توسط نشریات و مطبوعات کاماًل آزاد بوده و هر کس با هر مرامی که 
ها مؤثر  عفاین طریق بخواهد تذّکر و انتقاد سازنده و سخن حق بگوید آزاد است. اگر انتقاد صحیح و سازنده باشد مسّلمًا در رفع نواقص و ض

لکرد  خواهد بود و ااّل چنانچه افراد بیرون از حکومت و دولت و قوای اجرایی حِقّ اظهارنظر و انتقاد نداشته باشند مدیران و رهبران نظام عم
به تدریج  خود را بدون عیب و نقص دانسته و لذا ممکن است عواقب نامطلوبی را هم به دنبال داشته باشد. این سخن معروف که »دیکتاتورها  

 شوند« در جایی است که حِقّ انتقاد و اعتراض نداشته باشد و خود هر عملی را که بخواهد انجام دهد.ساخته می

 آزادی سیاسی  . 3

های سیاسی نیز ها و گروههمان گونه که اظهارنظر و انتشار مطالب با توجه به آنچه که گفتیم آزاد و بالمانع است، تشکیل احزاب و جمعیت
های سیاسی ها و انجمنخود به آزادی تشکیل احزاب و جمعیت  27و    26سالم مجاز و آزادند. به همین دلیل قانون اساسی در اصول  از نظر ا

های دینی شناخته شده اشاره کرده و ضمنًا متذّکر شده است که جلوگیری از شرکت افراد در  و صنفی و اسالمی و حّتی غیراسالمی از اقلیت
 باشد. و یا اجبار به شرکت در آنها ممنوع می این قبیل اجتماعات

باید طبق ضوابط و اصولی باشد که نهایتًا در جهت اصالح جامعه و رشد  لیکن این امر همانند اظهارنظر و بیان مطالب منطقی است که 
 و لذا قانون اساسی نیز این آزادی را مشروط به امور ذیل کرده است:   صحیح افکار عمومی باشد؛

این آزادی نباید به اصول استقالل، آزادی، وحدت مّلی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را که با باالترین مقدار آراء مثبت  الف ـ  
 جامعه پذیرفته شده است، نقض کند. 

 ممنوع است.ها حمل سالح اعم از سالح سرد یا گرم و هر چیزی که موجب ارعاب افراد جامعه باشد ب ـ در اجتماعات و راهپیمایی
دهد طبیعی است از اعمالی که مخِلّ به ج ـ در کشوری که اکثریت افراد جامعه و یا قریب به اتفاق آن را پیروان مکتب اسالم تشکیل می

عت به  باشد باید ممانمبنای اسالم و اعتقادات مردم است جلوگیری شود و از هرگونه اجتماع و راهپیمایی و اظهارنظر که مخِلّ این مبانی می
 عمل آید.

 آزادی در انتخاب شغل و کسب  . 4

در اسالم هر نوع کسب و کاری مباح و آزاد است، مگر اینکه بر خالف قوانین و شؤونات شرعی که اسالم فرموده است باشد؛ به عنوان مثال  
 این طریق امرار معاش نماید. سازی و یا سایر مواد مخدر بنا نموده و ازای را برای شرابدر اسالم کسی حق ندارد کارگاه یا خانه 
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بنابراین اصل اولیه در اسالم این است که هر کاری مجاز و مباح است ااّل شغل و کاری که شرع اسالم از آن نهی کرده باشد. اصل دیگری  
یک صورت استثناء هم که مطرح است اینکه در اسالم اجبارکردن کسی به انجام کار یا داشتن شغلی خاص ممنوع است و این اصل تنها در  

که البته در این صورت حاکم نیز   شده و آن صورتی است که کسی در اثر بیکاری قادر به پرداخت نفقه و حقوق مالی زن و فرزندان خود نباشد
ور نوع کار و شغل  بنابراین انسان در اصل کار کردن و همین ط   تواند فقط او را به انجام کار مجبور سازد نه اینکه به کار خاّصی اجبار کند؛می

 توان به داشتن شغل یا کار خاّصی اجبار کرد.آزاد بوده و کسی را نمی
  و   عمومی مصالح و  اسالم مخالف و  است مایل بدان که را شغلی دارد حق کس  ام آورده است: »هر 28قانون اساسی بر این اساس در اصل 

 «.... برگزیند نیست  دیگران حقوق
 کاری  به  افراد  اجبار  عدم  و  شغل  انتخاب  آزادی   بر اساس ... رعایت  گوید: »اقتصاد جمهوری اسالمی ایران نیز می  43از اصل    4بند  و یا در  

 باشد« استوار می دیگری کار از کشیبهره از جلوگیری و  معین

 آزادی انتخاب محِلّ اقامت .5

  ممنوع  اشعالقه  مورد  محل  در  اقامت  از  یا  کرد  تبعید  خود  اقامت  محل  از  تواننمی  را  کسقانون اساسی چنین آمده است: »هیچ  33در اصل  
 دارد« می مقرر قانون که مواردی  در مگر ،ساخت مجبور محلی در اقامت به یا

 هاسایر اقسام آزادی . 6

 های مربوط به ِفَرق اسالمی )غیرشیعی( الف ـ آزادی
 االبد غیرقابل تغییر است. اساسی دین رسمی کشور ایران، اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الیقانون    12بر اساس اصل  

لیکن در همین اصل از پنج فرقۀ بزرگ و معروف اسالمی )حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، زیدی( نام برده شده و ضمن تصریح به لزوم حفظ  
  پیروان   و  باشندمی  کامل  احترام  دارای   زیدی  و  حنبلی  ،مالکی  ،شافعی  ،حنفی  از  اعم  اسالمی  دیگر  اهبگوید: »... مذاحترام به َفرق مزبور می

  و (  وصیت  و  ارث  ،طالق  ،ازدواج)  شخصیه  احوال  و  دینی  تربیت  و  تعلیم  در  و  آزادند  خودشان  فقه  طبق  ،مذهبی  مراسم  انجام  در  مذاهب  این
  در   محلی  مقررات  باشند،  داشته  اکثریت  مذاهب  این  از  یک  هر  پیروان  که  ایمنطقه  هر  در  و   دارند  رسمیت  هادادگاه   در  آن  به  مربوط  دعاوی 

 « .مذاهب سایر پیروان حقوق حفظ با بود، خواهد  مذهب آن طبق بر شوراها اختیارات حدود
 قانون اساسی دو نکتۀ زیر قابل توجه و تأّمل است:  16و نیز اصل  12با توجه به اصل 

 های اسالمی از آن محرومند. مند بوده و سایر فرقههای مذکور بهرهاز آزادی  12تنها پنج فرقۀ مندرج در اصل  .1

ررات و فقه های مبتنی بر مذهب و دین و امور مربوط به احوال شخصیه و نیز دعاوی مربوط به آنها بر طبق مقتعلیمات دینی و تربیت .2
باشد و آموزش زبان عربی که زبان قرآن کریم )کتاب آسمانی تمام ِفَرق اسالمی( است، پس از پایان دورۀ ابتدایی و  ِفَرق مذکور آزاد می

 ها در مدارس ِفَرق پنجگانۀ مذکور نیز الزامی است.ها و همۀ رشته در تمام کالس
 های مذهبی های مربوط به اقلیتب ـ آزادی

  قانون   حدود  در  که  شوندمی  شناخته  دینی  هایاقلیت  تنها  مسیحی  و  کلیمی  ،زرتشتی  ایرانیانقانون اساسی چنین آمده است: »  13  در اصل
 کنند« می عمل خود آیین طبق بر دینی  تعلیمات و شخصیه احوال در و آزادند خود دینی  مراسم انجام در

 ذیل است: نکات اصل فوق از قرار 

اند. ثانیًا از حقوق  ها اّواًل به رسمیت شناخته نشدههای دینی دیگری نیز در ایران وجود داشته باشند، اّما آنهرچند ممکن است اقلّیت .1
 مند نخواهند بود.بهره 13های مذکور در اصل اقلّیت
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و در این   باشد؛های مذکور در آن میقوانین و مقررات اقلیتو وصیت طبق اصل مزبور تابع    احوال شخصیه نظیر نکاح، طالق، ارث .2
 باشند. خصوص ملزم به رعایت قوانین مدنی ایران که مبتنی بر فقه و شریعت اسالمی است نمی

 های دینی الزامی نیست.تدریس تعلیمات دینی و آموزش زبان عربی و قرآن در مدارس اقلیت .3

های سیاسی، توانند فعالیتقانون اساسی می  26ذکر شد، طبق اصل    13هایی که در اصل  آزادی   های دینی عالوه بر برخورداری ازاقلیت .4
اجتماعی هم داشته باشند، مشروط بر اینکه اصول استقالل، آزادی، وحدت مّلی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض 

باشد. برای همگان آزاد می  رط آن که مخِلّ به مبنای اسالم نباشدنکنند. همچنین تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سالح به ش
 (27)مفاد اصل 

 های مربوط به اقوام و قبایل موجود در ایران ج ـ آزادی

  با  باید  درسی  کتب  و  رسمی  متون  و  مکاتبات   و  اسناد.  است  فارسی  ایران  مردم  مشترک  و  رسمی  خط  و  قانون اساسی: »زبان  15طبق اصل  
گاهی از این  باشد« لیکن از آنجایی که در ایران اقوام و قبایل پراکنده و متنوعی زندگی می  خط  و  زبان  این در   مطلبکنند، قانونگذار ضمن آ

  در   آنها  ادبیات  تدریس  و  گروهی  های رسانه  و  مطبوعات  در  قومی  و  محلی  هایزبان   از  استفاده  متذکر شده است که: »...ولی  15ذیل اصل  
 « است  آزاد فارسی زبان کنار در ،مدارس

 

 هامصونیت

های روحی و جسمی و  مصونیت و یا به عبارت دیگر امنیت یعنی اینکه افراد از هر گونه تجاوز و تعّرضی نظیر قتل، ضرب و جرح، حبس، شکنجه
و حیثیت انسانی اوست نظیر فحشا و غیره که بر اساس موازین منطقی و    های غیرقانونی و به تعبیر دیگر هر عملی که ُمنافی شؤونسایر مجازات 

 قانونی نباشد در امان بماند. 

از آنجا که امنیت و احساس آسودگی خاطر، اهمیت فراوانی در زندگی بشر دارد، این سخن پسندیده به حق، شهرت فراوان یافته است که گفته 
 باشد« رین خواستۀ بشر امنیت میتشود: »بعد از نان و قبل از آزادی مهممی

های های فردی و اجتماعی به مصونیتبخش اسالم عالوه بر تضمین آزادی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز با الهام از دستورات حیات
 پردازیم: ل مزبور میشخصی و عمومی نیز توجه کامل نموده و برخی از اصول خود را بدان اختصاص داده است، اکنون به شرح و تفصیل اصو 

 مصونیت شخصی یا امنیت فردی  .1

 مگر  است  مصون  تعرض  از  اشخاص  شغل  و   مسکن  ،حقوق  ،مال  ،جان  ،قانون اساسی صراحتًا چنین ذکر شده است: »حیثیت  22در اصل  
  قانون   که  ترتیبی  و  حکم  به  مگر  کرد  دستگیر  توانینم  را  چنین ذکر شده است: »هیچ کس  32کند« و یا در اصل   تجویز  قانون  که  مواردی  در

 کند« می  معین

چنین    23، مصونیت از حیث داشتن عقیده و تفکر هم مورد احترام قانون اساسی بوده و در اصل  22های مذکور در اصل  عالوه بر مصونیت
 داد« قرار مؤاخذه  و تعرض مورد ایعقیده داشتن صرف به تواننمی را هیچ کس و است ممنوع عقاید آمده است: »تفتیش

 قانون اساسی چنین مقرر شده است:  39و  38شدگان و زندانیان نیز در اصول و در خصوص بازداشت

  مجاز  د،سوگن  یا  اقرار  ،شهادت  به  شخص  اجبار.  است  ممنوع  اطالع  کسب  یا  و  اقرار  گرفتن  برای  شکنجه   گونه  قانون اساسی: »هر  38اصل  
 شود«می مجازات قانون طبق اصل این از متخلف. است اعتبار و ارزش فاقد سوگندی  و  اقرار و شهادت  چنین و  نیست
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 باشد   که  صورت  هر  به  ،تبعیدشده  یا  زندانی  ،بازداشت  دستگیر،  قانون  حکم  به  که  کسی  حیثیت  و  حرمت  قانون اساسی: »هتک  39اصل  
 «است مجازات  موجب و ممنوع

 گذار به امنیت و مصونیت افراد به خوبی روشن و آشکار است.بنابراین از اصولی که بیان شد اهمیت و احترام قانون

 امنیت قضایی  .2

  امنیت  ایجاد  و  مرد  و  زن  از  افراد  جانبههمه  حقوق  است ...  موظف  ایران  اسالمی  جمهور  ام قانون اساسی: »دولت  3اصل    14به موجب بند  
 )را تأمین کند(«  قانون برابر در عموم تساوی و همه برای عادالنه قضایی

 به طور خالصه تحقق عدالت در هر اجتماعی منوط به دو امر الزم و حتمی است: 
با  یعنی کسی که مورد ظلم واقع می  حِقّ دادخواهی: .1 تا  باشد  را داشته  به مراجع صالحیتدار  توان دادخواهی و مراجعه  شود حق و 

 اش را باز پس گرفته و متجاوزین و ظالمین به حقوق دیگران نیز به سزای اعمال خود برسند.استمداد از آنها بتواند حقوق از دست رفته

شود شود این حق و اجازه داده میانصاف، به همۀ کسانی که علیه آنان دعوایی اقامه و طرح می  بنا به رعایت عدالت و  آزادی دفاع: .2
 تواند برای خود وکیل انتخاب نماید.و حتی چنانچه کسی شخصًا قادر به دفاع از خود نباشد می که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند؛

 اصول قضایی  . 3

1.  
ّ
ام قانون اساسی کلّیۀ قوانین    4به موجب اصل    یۀ قوانین از جمله قوانین قضایی:اصل لزوم رعایت موازین اسالمی در کل

تواند وضع شود مگر اینکه منطبق بر مقررات از جمله قوانین قضایی باید بر اساس موازین اسالم باشد و لذا هیچ قانون جزایی و غیره نمی
ضات کلّیۀ محاکم مکلفند 

ُ
حکم هر دعوایی را صرفًا بر اساس قوانین مدّونه صادر کنند و در صورتی    و موازین اسالم باشد. از طرف دیگر ق

یط  که در قوانین مدونه نباشد باید به استناد منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر اقدام به صدور رأی کنند و نیز از طرف دیگر صفات و شرا
 شود.قاضی طبق موازین فقهی به وسیلۀ قانون معین می

 که  این  مگر  شود،نمی  شناخته  مجرم  قانون  نظر  از  هیچ کس  و  است  برائت  ،قانون اساسی: »اصل  37ه استناد اصل  ب  اصل برائت: .2
گردد« طبق اصل برائت که ریشه در احکام و دستورات اسالمی دارد، هرگاه کسی علیه شخص دیگری   ثابت  صالح  دادگاه  در  او   جرم

علیه را مجرم شناخته و او را مجازات کند، بلکه قاضی ندارد به ِصرف شکایت و اقامۀ دعوی، شخص مدعیاقامۀ دعوا نماید، قاضی حق  
 علیه را اثبات کند.یا جرم مدعی حقی مدعی گذاشته، مگر اینکه مدعی حِقّ خود را وعلیه و یا بیگناهی مدعیباید فرض را بر بی

 مجازات از طریق مراجع قانونی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حکم به اجراء  . 3

شود که آن فعل یا ترک فعل در قوانین جرم شناخته شده قانون اساسی فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می  169اّواًل مستنبط از اصل  
جرم شناخته نشده  باشد و لذا هیچ مرجعی حِقّ تعیین و اجرای مجازات برای افعال و یا ترک افعالی که تا زمان وقوع آنها از نظر قانونگذار  

 را ندارد. است
 شود باید کاماًل بر اساس قانون باشد.ثانیًا هرگونه مجازاتی که برای جرائم افراد مجرم در نظر گرفته می

ای حِقّ صدور حکم به مجازات و اجرای آن را دارد که بر اساس قانون صالحیت آن را دارا باشد. مثاًل در نظام ثالثًا تنها مرجع و محکمه
های  رجم، قطع ید و نظایر آنها را ندارد و یا دادگاه  ادرسی فعلی ایران محاکم حقوقی حق صدور اجرای احکام کیفری از قبیل اعدام،د

 ای که قانون مشخص کرده است اقدام به صدور حکم کنند.مدنی خاص مکلفند در همان محدوده

 مگر  است  بالمانع  افراد  حضور   و   شودمی  انجام  علنی  ،اکماتقانون اساسی: »مح  165به موجب اصل    اصل علنی بودن محاکمات: . 4
  که   کنند  تقاضا  دعوا  طرفین  خصوصی  دعاوی  در  یا  باشد  عمومی  نظم  یا  عمومی  عفت  منافی  آن  بودن  علنی  ،دادگاه  تشخیص  به  که  آن

 نباشد« علنی محاکمه
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روشن است که هرگاه فعل یا ترک فعلی به موجب قانون جرم نباشد و یا در قانون    اصل عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی: .5
شود مرتکبین آن را مجازات کرد؛ بنابراین توان به موجب قانونی که پس از ارتکاب چنین اعمالی تصویب میذکری از آن نشده باشد، نمی

از ظلم   برای جلوگیری  که  قانون«  نشدن  بما سبق  است،  قاعدۀ عقالیی »عطف  رایج  و  اشخاص، مصطلح  تضییع حقوق  و  تعّدی  و 
کنند؛ مگر اینکه قوانین بعدی در تخفیف مجازات  ای است منطبق با منطق و غالبًا قوانین دنیا هم از این قاعده سرپیچی نمیقاعده

  ترک   یا  فعلی  : »هیچقانون اساسی چنین ذکر شده است  169مجرمین مؤثر باشد. اصل عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی در اصل  
 شود« نمی محسوب  جرم است شده وضع آن از بعد که قانونی استناد به فعلی

مات: . 6
ّ
ام قانون اساسی قاضی موظف است به طریقی که در همین   167بر اساس اصل    اصل لزوم رسیدگی به شکایات و تظل

اصل آمده است به هر حال حکم هر دعوایی را صادر کند و به هیچ وجه حّق امتناع از صدور حکم و فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی 
ات مردم جرم خواهد بود و مرتکبین آن تحت پیگرد بنابراین امتناع و خودداری قضات و محاکم از رسیدگی به شکایات و تظلم  را ندارد؛

 قانونی قرار خواهند گرفت. 

 گاه   ام قانون اساسی: »هر  171به موجب اصل    اصل لزوم جبران خسارت ماّدی و معنوی ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی: . 7
 صورت   در  گردد،  کسی  متوجه  معنوی  یا  مادی  ضرر  ،خاص  مورد  بر  حکم  تطبیق   در  یا  حکم  در  یا  موضوع  در  قاضی  اشتباه  یا  تقصیر  اثر  در

 متهم   از  حال  هر  در  و   شودمی  جبران  دولت  وسیله   به  خسارت  صورت  این  غیر  در  و  است  ضامن  اسالمی  موازین  طبق  مقصر  تقصیر،
 گردد«می حیثیت اعاده 

غیرقانونی و در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی و یا سایر مراجع قضایی که اصل فوق متضمن حقوق کسانی است که بنا به دالیل غیرموجه و  
اند و قانونگذار طبق این اصل در صورت اندرکار قضاوت هستند موجب تضییع حقی شدهاز شروع مقدمات تا پایان مراحل قضایی دست

 نوی شناخته است.های مادی و معتقصیر، مقصر را و در صورت اشتباه و خطا دولت را ضامن جبران خسارت

 مصونیت قضایی  . 4

باشد و  ها و امنیت مردم است، قّوۀ قضائیه میهایی که ضامن حفظ و احیای حقوق مّلت و پشتیبان آزادی ترین نهادها و دستگاهیکی از مهم
باشند.  خاصی نیز برخوردار میدهند که ضمن دارا بودن شرایط و صفات خاص از اعتبار و جایگاه قانونی  رکن اساسی آن را قضاتی تشکیل می

تر اینکه قاضی باید در حکم و رأیی که و مهم  کند باشد؛چنانچه گذشت شرایط و صفات قاضی باید بر اساس موازین فقهی که قانون معّین می
ای به آنچه رسیده است  کند به تمام معنا استقالل داشته باشد و از امنیت شغلی کامل برخوردار باشد تا بتواند بدون هیچ دغدغهصادر می

  ام قانون اساسی چنین آورده است: »قاضی   164حکم نموده و مالحظۀ هیچ شخص و مقامی را ننماید. قانون اساسی با توجه به امر در اصل  
  یا   کرد  منفصل  دائم  یا  قتمو  طور  به  است  انفصال  موجب  که  تخلفی  یا  جرم  ثبوت  و  محاکمه  بدون  است  آن  شاغل  که  مقامی  از  تواننمی  را

 رئیس   با  مشورت  از  پس  قضائیه  قوه  رئیس  تصمیم  با  جامعه  مصلحت  اقتضای   به   مگر  داد  تغییر  را  سمتش  یا  خدمت  محل  او  رضای  بدون
که تنها به   حّدی مهم است« پس به خوبی روشن است که جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت قضات به  کل  دادستان  و  کشور  عالی  دیوان

 باشد. رتبۀ دیگر قضایی ممکن میوسیلۀ رئیس قّوۀ قضائیه و پس از مشورت با دو مقام عالی 

 

 نوع حاکمیت در جمهوری اسالمی ایران 
خست به نظر  گذاری شده است. در نگاه ن فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با عنوان »حِقّ حاکمیت مّلی و قوای ناشی از آن« نام

ام قانون اساسی، حاکمیت الهی اصل و   56رسد این قانون به حاکمیت مّلی اصالت بخشیده است، در حالی که این گونه نیست. در اصل  می
  یت دارد: »حاکمحاکمیت مّلی یا انسانی فرع انگاشته شده است. اصل مذکور در مقام بیان نوع حاکمیت در نظام جمهوری اسالمی ایران، مقرر می
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 از  را  الهی  حق  این  تواندنمی  هیچ کس.  است  ساخته  حاکم  خویش  اجتماعی  سرنوشت  بر  را  انسان او،  هم  و  خداست  آن  از  انسان  و جهان  بر  مطلق
 کند« می إعمال آیدمی بعد اصول در که طرقی از را خداداد  حق  این ملت و  دهد قرار خاص گروهی یا فرد منافع  خدمت در یا  کند سلب انسان

 حاکمیت الهی 

کنندۀ پذیرش حاکمیت مطلق خداوند متعال بر جهان و انسان است. بر اساس این نوع حاکمیت، قدرِت مافوق همۀ جملۀ نخست اصل فوق بیان
مور است و بر هر چیزی قادر است و احاطه  ها و سرنوشت همۀ جهان و جهانیان در اختیار و ارادۀ خداوند است و اوست که تدبیرکنندۀ همۀ اقدرت

همۀ    دارد. پذیرش این نوع حاکمیت بر اساس احکام و آیاتی چند از قرآن کریم است. مطابق این آیات، قبل از آن که انسان حاکمیتی داشته باشد،
است. این اصل ناشی از اصل توحید و  شان  ها بر سرنوشت اجتماعیقدرت و حاکمیت در انحصار خداوند است و اوست که منشأ حاکمیت انسان

کند. ملت ایران به عنوان مّلتی موحد و مؤمن و معتقد  اعتقاد به مبدأ و معاد الهی است. قائل شدن حاکمیت برای غیر خداوند شائبۀ کفر ایجاد می
 به دین گرامی اسالم، این حاکمیت را پذیرفته و همۀ انواع دیگر حاکمیت را مردود دانسته است.

هایی از آن  ام، در فصول و اصول متعدد، بازتاب یافته که جلوه  56قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، پذیرش حاکمیت الهی عالوه بر اصل  در  
 به این قرار است:

 (4انطباق یا عدم مغایرت همۀ قوانین و مقّررات با موازین شرع مقدس اسالم )اصل  .1

 (5خداوند و معصومان )اصل  نهادینه شدن اصل والیت فقیه در طول والیت .2

 (12رسمیت دین مبین اسالم )اصل  .3

 ( 8و امر به معروف و نهی از منکر )اصل  (7سازی اصول ارزشی اسالم، مثل شورا )اصل نهادینه  .4

 .(و ...  28، 27، 26،  24های اساسی به رعایت موازین و مبانی اسالمی )اصول مشروط بودن برخورداری از بسیاری از حقوق و آزادی  .5

 حاکمیت انسانی 

  حاکم   خویش  اجتماعی  سرنوشت  بر  را  انسان  خداوند(،)  او  هم  کنندۀ »حاکمیت انسانی« است: »... وام قانون اساسی بیان  56جملۀ دوم اصل  
« در این جمله حاکمیت، انسان به عنوان نعمت و موهبت الهی در طول حاکمیت مطلق خداوند به تصویر کشیده شده است، نه است ...   ساخته

آن. واگذاری این مقدار حاکمیت از سوی خداوند به انسان از این جهت است که خداوند متعال انسان را موجودی صاحب اراده و اختیار  عرض در
م  داده که  بر سرنوشت یقرار  ادامۀ اصل مذکور، حاکمیت مردم  در  انتخاب کند.  را  بین گمراهی و هدایت، یکی  این گونه اجتماعی  تواند  شان 

 «...  دهد قرار خاص گروهی یا فرد منافع خدمت در یا کند سلب انسان از را الهی حق این تواندنمی است: »... هیچ کس شدهتضمین

های زیر های إعمال این حِقّ خداداد به وسیلۀ مردم بیان شده است. با مراجعه به اصول بعدی قانون اساسی، جلوهصل، راهدر جملۀ پایانی این ا
 توان دید: را به عنوان إعمال حاکمیت مردمی و مّلی می

 (177اتکا به آرای عمومی )اصل ( و تصویب نهایی قانون اساسی و اصالحات آن با 3ادارۀ عمومی کشور، مثل تعیین نوع نظام )اصل   .1

(، 114(، رئیس جمهور )اصل  107شرکت مردم در انتخاب مسؤوالن نظام، به طور مستقیم یا غیرمستقیم مانند انتخاب رهبر )اصل   .2
(. سایر مسؤوالن نظام از سوی 100(، اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستاها )اصل  63نمایندگان مجلس شورای اسالمی )اصل  

 شوند.رئیس جمهور یا با همکاری رئیس جمهور و مجلس انتخاب میرهبر، 

 های اساسی )مندرج در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان »حقوق ملت«( برخورداری مردم از انواع حقوق و آزادی  .3

رت غیرمستقیم از ( یا به صو8های مختلف، به طور مستقیم مثل امر به معروف و نهی از منکر )اصل  نظارت مردم بر دولت به شیوه .4
 (89و  88اصول  )طریق نمایندگان مجلس 
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گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه از حِقّ حاکمیت مّلت. )عنوان فصل پنجم قانون اساسی چنین است: »حِقّ حاکمیت  ناشی شدن قوای سه  .5
وظایف و اختیارات آنها پرداخته شده   ترینمّلت و قوای ناشی از آن« در این فصل به چگونگی تشکیل قوا و ارتباط آنها با همدیگر و مهم

 است.(

توان گفت که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برای تحقق آن نوع حاکمیت انسانی که در طول حاکمیت الهی است، سه در مجموع می
 شیوه لحاظ شده است: 

یابد. این تادگان وی و جانشینان ایشان تحقق میبدیهی است إعمال حاکمیت خالق متعال در امور اجتماعی، به واسطۀ فرس  شیوۀ والیی:  .1
توان »شیوۀ والیی« نامید. در این شیوه، والیت یا همان حاکمیت خدای سبحان به انبیاء و از طریق ایشان شیوۀ إعمال حاکمیت الهی را می

ن امر مهم در مقدمۀ قانون اساسی این گونه بیان  الشرایط واگذار شده است. ایبه اولیای بعد از آنها منتقل شده و از سوی آنها به فقهای جامع
  رهبر   عنوان  به  مردم  طرف  از   که  را  الشرایطیجامع   فقیه  رهبری  تحقق  زمینه  اساسی  قانون  مستمر،   امامت  و  امر  والیت  اساس  شده است: »بر

  از  مختلف  های سازمان  انحراف  عدم  ضامن  تا  کندمی  آماده(  َحراِمه  و  حالِله  علی  ااُلمناء  ِباهّٰللِ  ِبیِدالعلماءِ   االموِر،  َمجاری)  شود می  شناخته
 باشند« خود اسالمی اصیل وظایف

 اهّٰلل   عجل"  عصر  ولی  حضرت  غیب  زمان  ام قانون اساسی این شیوه را به رسمیت شناخته و نهادینه ساخته است: »در  5همچنان که اصل  
گاه   ،تقوی  با  و  عادل  فقیه  عهده   بر  امت  امامت  و  امر  والیت    ایران  اسالمی  جمهوری  در"  فرجه  تعالی است...    مدبر  و  مدیر  ،شجاع  ،زمان  به  آ

». 
شده در ام در ادامۀ شمارش و معرفی قوای حکومتی ناشی از حِقّ حاکمیت مّلت و بیان چگونگی این والیت )یعنی والیت نهادینه  57اصل  
 اسالمی  جمهوری  در  حاکم  قوایگانه تأکید کرده است: »قیه دارای شرایط، بر والیت مطلقۀ فقیه و نظارت وی بر قوای سهام( توسط ف  5اصل  
  اعمال   قانون  این  آینده  اصول  طبق  بر  امت  امامت  و  امر  مطلقه  والیت  نظر  زیر  که  قضائیه  قوه  و  مجریه  قوه  ، مقننه  قوه:  از  عبارتند  ایران

 یکدیگرند«  از مستقل قوا این. گردندمی

هایی برای اجرای این نوع حاکمیت است. نخستین  پذیرش حاکمیت انسانی در ادامۀ حاکمیت الهی مستلزم اتخاذ شیوه  شیوۀ مردمی: .2
ام این   59شود. اصل  ه میپرسی و آرای عمومی است که اصطالحًا به آن »دموکراسی مستقیم« گفت شیوه »شیوۀ مردمی« یا مراجعه به همه 

 اعمال  است  ممکن  فرهنگی  و  اجتماعی  ،سیاسی   ،اقتصادی  مهم  بسیار  مسائل  روش حاکمیت مردم ایران را این گونه بیان کرده است: »در
  مجموع   سوم  دو  تصویب  به  باید  عمومی  آراء  به  مراجعه  درخواست.  گیرد  صورت   مردم  آراء  به  مستقیم  مراجعه  و  پرسیهمه  راه  از  مقننه  قوه

 برسد«  مجلس نمایندگان

ی: . 3
ّ
مل »دموکراسی    شیوۀ  اساسی،  در اصطالح حقوق  که  دارد  مّلی داللت  به شیوۀ  انسانی  إعمال حاکمیت  بر  اساسی  قانون  اصل  چند 

شود، چنان که گفته شد در این شیوه به جای مراجعۀ مستقیم به آرای مردم، با کمک سیستم نمایندگی، نمایندگان غیرمستقیم« نامیده می
زنند. همۀ اصول مربوط به انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان اجرای حِقّ حاکمیت مّلت می  اند که به جای آنها، دست به مردم

 کشد. و اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا به نوعی این شیوۀ حاکمیتی را به تصویر می

 

 ساالری دینیمفهوم دموکراسی و مردم

کنیم، آن گاه مؤلفۀ دموکراسی است، در این قسمت ابتدا مفهوم دموکراسی را بیان می  تریننظر به اینکه مشارکت مردم در إعمال حاکمیت مهم
 پردازیم.ساالری دینی میواژۀ آن در ادبیات سیاسی دینی جمهوری اسالمی، یعنی مردمبه دانش

 ساالری سکوالر( مفهوم دموکراسی )مردم
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حاکمیت مردم بر خویش است. این مفهوم در تفکر برتری انسان بر همۀ   دموکراسی به معنی حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خودشان یا
دارند و  موجودات عالم و توانمندی او برای ادارۀ شؤون خود، ریشه دارد. در اندیشۀ دموکراسی همۀ افراد آزاد و برابرند و از ارزش یکسانی برخور 

تعیین می ادارۀ امور کشور را  آنها نحوۀ  ارادۀ عمومخواست  ترین مؤلفۀ شود. مهمکنندۀ استقرار و استمرار حکومت شمرده میی تضمینکند و 
مردم و  و همهدموکراسی  انتخابات  از طریق  مردم  مشارکت  از:  است  عبارت  حاکمان،  ساالری  قدرت  أعمال  بر  نظارت  یا  قدرت  کنترل  پرسی، 

 ها بر استیفای حقوق بشری و شهروندی. گو بودن زمامداران در برابر عموم مردم و تأکید آنپذیری یا پاسخمسؤولیت

اش این است که اکثریت گاهی از عقالنیت کافی بهره ندارد و ممکن  در کنار همۀ مزایایی که بر این نوع نظام سیاسی بیان شده است، عیب عمده
های امروزی ضمن پذیرش  کومتاست تحت تأثیر تبلیغات کاذب یا احساسات و هیجانات سیاسی و اجتماعی، تصمیم بگیرد. به همین دلیل، ح

ای کردن بینی قّوۀ مقننه و مجالس دوم قانونگذاری و دو مرحلهاند. پیشاین نوع نظام سیاسی و رِدّ دیکتاتوری، در صدد رفع اشکاالت آن برآمده
ریکا از این گونه اقدامات است. به طور گذاری و انتخابات در برخی کشورها، مانند انتخاب رهبر در ایران یا رئیس جمهور در ایالت متحدۀ آمقانون

پاالیش مردم برای  تدبیری است  تمایالت احساسی و هیجانی،  از  و دور شدن  با عقالنیت  از کاستیکلی، همگامی  لیبرال غربی  و ساالری  ها 
ی نگاهمینو عملی بررسی شده است.  ها همواره در معرض نگاه نّقادانۀ متفّکران بوده و از جنبۀ علمی  اشکاالت، اندیشیده شده است. این تالش

 سازد. ای آشکار میبه مسائل موجود در کشورهای مدعی دموکراسی واقعیت را برای هر جوینده

 

 ساالری دینی مفهوم مردم

ساالری« است. امروزه این اصطالح با افزوده شدن وصف »دینی« وارد گفتمان حقوقی و  واژۀ »دموکراسی« در زبان فارسی »مردمبرگردان دانش 
ساالری دینی در مقابل  رسد دموکراسی و مردمسیاسی کشور ما شده و دگرگونی ماهوی برای آن ایجاد شده است؛ به طوری که گاهی به نظر می

کند. ارائۀ تعریفی جامع از این اصطالح به روشن شدن مفهوم و بازشناسی آن از مفهوم دموکراسی قرار دارند و هر یک دیگری را نفی می  یکدیگر
 کند. این تعریف باید بگرفته از نگاه جامع به انسان و دین و نقش انسان در ادارۀ امور اجتماعی خود باشد.کمک می

ای برای ادارۀ امور فردی و دین برنامه  و  استی مبنی بر مبدأ و معاد  دئولوژ یاودی آزاد، مختار، با کرامت و دارای  در اندیشۀ اسالمی، انسان موج 
تلقی می اجتماعی  مردمزندگی  یا  دموکراسی  »هرگاه  است؛ پس  آن  اصلی  نقش  ایفاکنندۀ  انسان  که  آموزهشود  اساس  بر  و ساالری  دینی  های 

ساالری دینی پدیدار گشته است« بر این ردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش حاکم شده باشند، مردمهای مذهبی شکل گرفته و مارزش
گیرد. ها در »ترازوی شریعت« قرار میهای دموکراسی، همانند آزادی، برابری، مشارکت، عدالت، إعمال قدرت، نظارت و غیر اینمبنا، همۀ مؤلفه 

ها  آید؛ هرآنچه مقابل این آموزهشود و در بستر جامعۀ اسالمی به اجرا درمینی و شرعی سازگار باشد، اخذ میهای دیهر آنچه با معیارها و آموزه
کند، بلکه مؤظف به برطرف ساختن آن در جامعه است. در حکومت اسالمی، حدود شود و دولت اسالمی آن را تأمین و تضمین نمیباشد، رها می 

های دموکراسی، پا به عرصۀ  های دینی و مؤلفهساالری دینی با تلفیق آموزهردمی است؛ به عبارت دیگر مردمو موازین شرعی خِط قرمز حاکمیت م
گذار این اندیشه و نخستین اجراکنندۀ توان گفت در جهان کنونی، جمهوری اسالمی ایران بنیانعلوم سیاسی امروزی گذاشته است و به درستی می

ساالری« مفهومی توان گفت مفهوم »مردمساالری را باید در حکومت نبوی و علوی پیدا کرد. بر این اساس میمآن است؛ البته ریشۀ این نوع مرد
های تشکیل حکومت نبوی در مدینه، ساالری از نخستین روزجدای از »دین« نیست که به آن اضافه شده باشد، بلکه برخاسته از دین است: مردم

 توان از میان برداشت.های آن، میاسی در جهان کنونی را با کمک شریعت و آموزههای دموکر بروز یافته است. کاستی

 ساالری سکوالر، وجود اشتراک و افتراقی بیان شده است. ساالری دینی و مردمدر مقایسۀ مردم

 ساالری دینی ساالری سکوالر و مردموجود اشتراک مردم
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 حق دانستن مردم و حرمت نهادن به ملت؛ذی  .1

 گیری سیاسی و اجتماعی؛زی برای مشارکت مردمی در تمام مراحل تصمیمسازمینه .2

 ساالری؛ تعیین انتخابات به عنوان طریق قانونی إعمال مردم .3

 الزام به رأی اکثریت در امور اجرایی؛ .4

 های فردی و اجتماعی؛احترام به آزادی  .5

 ها در پرتو تضارب آرا. جانبۀ و رشد و شکوفایی خالقیتتوسعۀ همه .6

 

 ساالری دینی ساالری سکوالر و مردموجود افتراق مردم

ساالری دینی با پذیرش حاکمیت مطلق خداوند،  شود، ولی در مردمساالری سکوالر، حاکمیت ملی به طور مطلق پذیرفته میدر مردم .1
 حاکمیت مّلی به صورت نسبی و در طول حاکمیت الهی خواهد بود.

اّما در مردمه صورت مطلق مالک عمل قرار میساالری سکوالر رأی اکثریت را بمردم .2 ُبعد قانوندهد،  گذاری، رأی  ساالری دینی در 
 شود. اکثریت در چهارچوب شریعِت مقبوِل اکثریت پذیرفته می

داست و  ساالری دینی، حاکمیت اّواًل و بالذات از آِن خساالری سکوالر، حاکمیت اّواًل و بالذات از آن مردم است ولی در مردمدر مردم .3
 حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند است و نه در عرض آن.

ساالری دینی، دین حوزۀ فردی و اجتماعی  ساالری سکوالر، دین صرفًا امری شخصی و مربوط به حوزۀ فردی است، اما در مردمدر مردم .4
 گیرد. را در برمی

 هایی دارند.قوق بشر، تفاوتساالری دینی در ارائۀ تعریف از بشر و حساالری سکوالر مردممردم .5

 

 ساالری دینی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانهای مردمجلوه 

های اساسی  از آنجا که یک قانون اساسی شایسته، افزون بر انعکاس اصول حکمرانی، ساختار حکومتی و سیاسی و بیان و تضمین حقوق و آزادی
، اکنون جای آن است که موضع قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران باشدذهبی و فرهنگی نیز  های دینی، مگاه اصول و ارزشمردم، باید تجلی

سازد که این قانون  در خصوص این پدیدۀ حقوقی و سیاسی دینی، بررسی شود. مالحظۀ اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آشکار می
 ساالری دینی تأکید ورزیده است. مصادیقی از آن از قرار ذیل است: ردمای بر این موضوع داشته و در اصول متعددی بر ماهتمام ویژه

 (3اصل  8مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش )بند  .1

 ( 6پرسی )اصل اتکا به آرای عمومی در ادارۀ تمامی کشور و از راه انتخابات یا همه  .2

 (7گیری کشور )اصل اسالمی به عنوان یکی از نهادهای رسمی تصمیمپذیرش نهاد شوراهای  .3

 (8منکر )اصل  نظارت همگانی در قالب دو اصل مترقی و دین امر به معروف و نهی از .4

 (24عدم اخالل در مبانی دین اسالم و حقوق عمومی )اصل  آزادی مطبوعات و نشریات، مشروط به .5

شده، مشروط به اینکه اصول  های دینی شناختههای اسالمی یا اقلیتی و صنفی و انجمنهای سیاسها، انجمنآزادی احزاب، جمعیت .6
 (26استقالل، آزادی، وحدت مّلی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند )اصل 

 (27ل ها، بدون حمل سالح، به شرط آنکه مخِلّ به مبانی اسالم نباشد )اصآزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی .7

 (72لزوم مغایرت نداشتن قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی با موازین شرعی )اصل  .8
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بینی شده  شان پیشدهد هر جا مصداقی از حاکمیت مردم بر سرنوشتها و بعضی دیگر از این دست اصول قانون اساسی نشان میاین نمونه
 ساالری دینی شکل گرفته است.توان گفت در ایران مردمس است که میاست، الزم است با رعایت حدود دینی یا شرعی باشد. بر این اسا

 

 سازوکارهای إعمال حاکمیت

این بخش شیوه نقش  در  قالب چهار  در  این سازوکارها  بررسی خواهیم کرد.  ایران  در جمهوری اسالمی  را  إعمال حاکمیت  کارهای  و سازو  ها 
 شود. تی؛ بررسی میگذاری، مشارکت مدنی )مشورتی( و نظار تأسیسی، قانون

 نقش تأسیسی  .1

مراد از نقش تأسیسی مردم در نظام جمهوری اسالمی ایران، نقش آنها در تشکیل و استقرار این نظام است. نقش اصلی و اساسی مردم 
نهضت«، نقش مردم در ها و »طلیعۀ  مکتبی ایران در پیروزی انقالب اسالمی، انکارناپذیر است. مقدمۀ قانون اساسی در ضمن بیان زمینه

 این نهضت را در ادامۀ نقش رهبری مورد تأکید قرار داده است.
بخش حکومت اسالمی و در های مشروعیتنظام جمهوری اسالمی ایران نظامی است که ابتدا بر مبنای احکام و موازین اسالمی و پایه

های سیاسی انقالب و جنگ  ضور یکپارچه و شورانگیز مردم در صحنهتردید اگر حمرحلۀ بعد، بر اراده و رأی مردم بنا نهاده شده است. بی
تحمیلی و مراحل پس از آن نبود، پدیداری، استقرار و پایداری چنین انقالبی دور از ذهن، بلکه ناممکن بود. تأکید بر نقش مؤثر مردم در 

شود. بر قانون اساسی و اصل اول این قانون مشاهده می  شکوفایی و به ثمر نشستن انقالب اسالمی ایران و استمرار و بقای آن، در مقدمۀ
  علمای   و   تقلید  مراجع  شرکت  با  و  یکپارچه  طور  به  ایران  اساس بخشی از مقدمۀ قانون اساسی که مفاد آن در اصل اول تکرار شده است: »ملت

 با   و   کرد  اعالم  اسالمی  جمهوری  نوین   ظامن  ایجاد  بر  را  خود   قاطع  و  نهایی  تصمیم  اسالمی  جمهوری  پرسیهمه  در  رهبری  مقام  و  اسالم
 داد« مثبت رأی اسالمی جمهوری نظام به% ۲/۹۸ اکثریت

 انتخابات 
ساالر امروزی است. شرکت آزادنۀ افراد در های مردمحِقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن از بارزترین مصادیق حقوق بشر و رکن اساسی نظام

های حکومتی، هم حّقی است اساسی، هم گاهی برگزیدن نماینده و چه برای برگزیده شدن و تصدی یکی از پستانتخابات قانونی، چه برای  
گسترده  انتخابات  میزان  هر  به  هر کشوری،  در  یا شرعی.  مّلی  است  باشکوهتکلیفی  و  مردمتر  میزان،  همان  به  برگزار شود،  و  تر  ساالری 

شان هموارتر و اقتدار و استقالل و خودمختاری مسیر حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی یابد و  مشروعیت مردمی آن رشد و تکامل می
 شود. های خارجی، تأمین و تضمین میمملکت در مقابل دشمنان داخلی و دولت

 انتخابات در جمهوری اسالمی ایران 
به اصول قانون اساسی به خوبی روشن می ایر با مراجعه  ان، همۀ مقامات و مسؤوالن نظام را به طور شود که در نظام جمهوری اسالمی 

کند:  ام قانون اساسی در بیان کلی، ساختار انتخابات در کشور را این گونه بیان می  6کنند. اصل  مستقیم یا غیرمستقیم، مردم انتخاب می
 شورای  مجلس نمایندگان جمهور، رئیس انتخاب  ،انتخابات راه   از شود اداره عمومی آراء اتکاء به باید کشور  امور ایران اسالمی جمهوری »در

 گردد«می معین قانون این دیگر اصول در که مواردی  در پرسیهمه راه  از یا اینها، نظایر و شوراها اعضای ،اسالمی
البته معنایش این نیست که در همۀ امور باید با مراجعه به مطابق این اصل، در کشور ایران ادارۀ همۀ امور باید با اتکا به آرای عمومی باشد.  

آرای عمومی، بدون واسطه از مردم کسب تکلیف شود؛ بلکه منظور این است: اواًل مردم از طریق سیستم نمایندگی و به طور غیرمستقیم در 
( و ثانیًا منتخبان  58پرسی مراجعه شود )اصل  ادارۀ امور کشور ایفای نقش کنند، گرچه ممکن است در استثنائاتی به آرای عمومی و همه

 های اکثریت را محقق سازند.کنندۀ رأی مردم در تصمیمات تقنینی و اجرایی باشند و گرایش عمومی و خواستهمردم نمایندۀ و منعکس

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدهیدواتساپ  09352213175به   قضاوتو  وکالتهای آزمون رایگانجهت دریافت جزوات      دکتر امید مالکریمی 3حقوق اساسی جزوه 
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram:  

 

29 
 

جلس خبرگان و اعضای  بر اساس اصل مزبور و سایر اصول قانون اساسی، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نمایندگان م 
 شوند. اند. پس از آن، وزیران با پیشنهاد رئیس جمهور و رأی نمایندگان انتخاب میشوراهای اسالمی شهر و روستا منتخب مستقیم مردم

دا و سیما، کنند و رهبر رئیس قّوۀ قضائیه، رئیس سازمان ص نمایندگان مردم در مجلس خبرگان نیز رهبر را انتخاب و بر عملکرد وی نظارت می
ام را نصب و عزل    110ام اصل    6شده در بند  بردهفرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، فقهای شورای نگهبان و سایر مقامات نام

 کند. می
آیین و  قوانین  و  اساسی  قانون  به اصول  توجه  ایران، مینامهبا  در  مقامات حکومتی  انتخابات  به  مربوط  نهای  گرفت  نتیجه  نظام  توان  وع 

چنانچه در این    کنندگان به عالوۀ یک رأی است.انتخاباتی ایران در انتخابات ریاست جمهوری، نظام اکثریت مطلق، یعنی نصف آرای شرکت
  اند، به دور دوم کشیده مرحله هیچ یک از نامزدها چنین نصابی را کسب نکنند، انتخابات با رقابت دو نامزدی که بیشترین آراء را کسب کرده

گیرد و یکی از دو نامزد ریاست جمهوری که بیشترین رأی را  شود که در این مرحله اکثریت نسبی مالک انتخاب رئیس جمهور قرار میمی
 شود.کسب کرده باشد، پیروز انتخابات شناخته می

شدن است و در یار انتخابچهارم آرای أخذشده معهمچنین در انتخابات مجلس شورای اسالمی در مرحلۀ اول، کسب اکثریت مطلق یک
ایندۀ صورتی که در این مرحله هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد، انتخابات با حضور واجدان بیشترین آراء به تعداد دو برابر نم

جلس است. این معیار در شود. در مرحلۀ دوم اکثریت نسبی معیار برگزیده شدن نامزدها برای ورود به ممورد نیاز، به دور دوم کشیده می
 انتخابات خبرگان همواره اکثریت نسبی است. 

در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، تضمین ُحسن اجرای انتخابات مختلف به جز انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا، بر عهدۀ 
 ،رهبری  خبرگان  مجلس  انتخابات   بر  نظارت  نگهبان  ام این قانون در این زمینه مقّرر داشته است: »شورای   99شورای نگهبان است. اصل  

 دارد«  عهده بر را  پرسیهمه و عمومی آراء به مراجعه و اسالمی شورای مجلس ،جمهوری ریاست
قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی، »این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و در کلّیۀ آور مربوط به انتخابات    3بر اساس مادۀ  

استصوابی است و شامل تمام مراحل انتخابات، از جمله    99جاری است« همچنین بر اساس تفسیر شورای نگهبان، »نظارت مذکور در اصل  
نظر از نظرت شورای نگهبان بر همۀ مراحل انتخابات ریاست جمهوری، از تعیین صالحیت  شود« البته صرفیت کاندیداها میتأیید و رد صالح

داوطلبان تا اعالم نتایج و معرفی رئیس جمهور منتخب، در انتخابات مجلس شورای اسالمی، نظارت مضاعفی از سوی منتخبان مّلت در 
 شود.تصویب اعتبارنامه« شناخته میشود که با عنوان »مجلس انجام می

آور دانست. چرا که اعضای آن از  توان اطمینانرا می  دار رأی مردمکنندۀ سالمت انتخابات و امانتعملکرد شورای نگهبان به عنوان تضمین
 شوند وی به این مقام منصوب میعدالت و تقوای الزم بهره دارند و مورد اعتماد مقام رهبری هستند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی  

 گیری(گذاری )تصمیمنقش قانون .2

گیری در امور مختلف کشور، حضور مؤثر داشته باشند.  ساالری است که مردم در عرصۀ تصمیمنظام سیاسی در صورتی شایستۀ وصف مردم
آید، مردم هم به طور مستقیم  ندگان مردم به عمل میگذاری توسط نمایوقتی به موازات دموکراسی نمایندۀ ساالر یا غیرمستقیم که در آن قانون

 گذاری ایفای نقش کنند، »دموکراسی نیمه مستقیم« شکل گرفته است.گیری و قانوندر تصمیم
بینی آن در قانون اساسی گیری است و پیشهای تصمیمدر این نوع دموکراسی، مراجعه به آرای عمومی به معنی حضور بالقّوۀ ملت در عرصه

این واقعیت حکایت دارد که به رغم تصویب قانون اساسی توسط مردم و نیز کلّیۀ انتخابات مردمی، هنوز حاکمیت به طور مطلق به حکومت  از  
گیر نهایی باشند. در حقیقت تعیین  گانه آن تفویض نشده است و مردم قادرند با حضور مستقیم در عرصۀ سیاسی کشور، تصمیمو قوای سه

ایفای نقش تصمیم  ل حکومتنوع حاکمیت و شک با  بلکه مردم  پایان حکومت مردم نیست؛  به معنی  گیر و مقّنن،  تصویب قانون اساسی 
 بخشند. کنند و استمرار میحاکمیت حضور خود در حکومت مّلی و حاکمیت مردمی را حفظ می
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گذاری گذاری مستقیم و قانونبینی شده است: قانونپیشگذاری برای مردم  در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران دو نوع حِقّ قانون
گذاری مستقیم مردم را در گذاری از سوی مجلس شورای اسالمی(. قانون اساسی قانونام مربوط به قانون  58غیرمستقیم )موضوع اصل  
 دو اصل زیر پذیرفته است: 

 گذاری عاّدی و مستقیم مردم؛ ام با موضوع قانون 59اصل  .1

 پرسی در بازنگری قانون اساسی.ا موضوع مراجعه به آرای عمومی و همهام ب 177اصل  .2

(، گفتنی است که به طور کلی در ساختار حقوقی کشور ایران  6و اصل    177پرسی مذکور در قانون اساسی )موضوع اصل  در خصوص همه
 پرسی یا مراجعه به آرای عمومی یاد شده است: از سه نوع همه

 اجعه به آرای عمومی در تصویب و اصالحات قانون اساسی؛پرسی اساسی« یا مر »همه  .1

 گذاری؛پرسی تقنینی« یا مشارکت مستقیم مردم در قانون»همه  .2

 پرسی سیاسی« یا مراجعه به آرای عمومی برای تغییر نظام سیاسی.»همه  .3

ام ممنوع شده است، حِقّ إعمال دو نوع دیگر یعنی    177پرسی سیاسی که پس از استقرار جمهوری اسالمی، به موجب اصل  به جز همه
دهندۀ ام نشان  177ی مستقیم و اصل  گذار قانونگر  ام بیان  59پرسی تقنینی و اساسی برای مردم وجود دارد؛ به این ترتیب که اصل  همه

تا کنون، مفاد اصل  گذاری اساسی اقانون گذاری ام، یعنی قانون  59ز سوی مردم است. شایان ذکر است پس از پیروزی انقالب اسالمی 
 مستقیم، به مرحلۀ اجرا درنیامده است.

 انواع مراجعه به آرای عمومی 

یت توسط نمایندگان مردم، بر توان گفت دموکراسی نماینده ساالر، یعنی إعمال حاکمپرسی دارای مزایایی است، به تحقیق میهرچند همه
قانون که  دارد. چرا  ُرجحان  و گفتآن  تفّکر، عقالنیت  تأّمل،  با  نمایندگان، همواره  و هر گذاری مجلس  نمایندگان است  کارشناسی  وگوی 

ند متنی به عنوان پرسی تقنینی، هر چشود، در حالی که در همهپیشنهادی پس از بحث و بررسی و گذراندن مراحل متعدد به قانون تبدیل می
های مختلف  های احساسی، هیجانی، افراطی و تفریطی گروهگیری معمواًل با جریانشود، فرایند رأیقانون تهیه و به رأی مردم گذاشته می

 شود.اجتماعی و آحاد مردم همراه است؛ چنان که در انتخابات هم دیده می

 های مختلفی دارد: ی أخذ تصمیم مردم، صورتدموکراسی نیمه مستقیم با مراجعه به آرای عمومی برا

پرسی روش مراجعۀ مستقیم به مردم در حل مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصاد داخلی رفراندوم یا همهپرسی(:  رفراندوم )همه .1
است که نمایندگان   ایاز طریق نمایندگان در مجلس، تعریف شده است. اهمیت این مسائل به اندازه  المللی، به جای حل مسائلیا بین

دهند به جای اینکه خودشان به نمایندگی از سوی مردم تصمیم بگیرند تصمیم را به صاحبان اصلی حکومت، یعنی  مجلس ترجیح می
 خود مردم، واگذار کنند. 

ی، تحت  کار گاه اتفاق افتاده است که مراجعه به آرای عمومی در خصوص موضوعی معین، به سیاسی(:  plebisciteپله بیسیته ) .2
شود؛ یعنی  پرسی منجر میکننده به همهعنوان جلب اعتماد مردم به مقامات حکومتی، تبدیل شده و به ابراز عقیده دربارۀ مقام مراجعه

گذاری مردمی، به اعالم اعتماد عمومی به رئیس مملکت یا شخصیت سیاسی، تغییر ماهیت از حالت إعمال حاکمیت مستقیم و قانون
 شود.بیسیته نامیده میاین صورت پلهیابد که در می

توانند با تصمیمات دولت، حتی اگر صورت : وتو نوعی رفراندوم اختیاری است که طی آن شهروندان میحِقّ وتو )وتوی مردمی( . 3
راه شکایت و    توانند ازقطعی به خود گرفته باشد، مخالفت کنند. مثاًل اگر مردم با قانونی که در پارلمان وضع شده موافق نباشند، می
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اید نمایانگر افکار اکثریت  ای طلبد و شکایت و انتقاد عدهانتقاد، نسخ آن را بخواهند. بدیهی است این سیستم سازوکار خاص خود را می
 مردم باشد.

قوانین و مقّررات تواند به منظور تعدیل یا اصالح قوانین اساسی یا عادی یا تصویب  دهندگان می: بر اساس این روش، رأیابتکار عام . 4
دهندگان یا هشت کانتون از دولت  هزار نفر از رأیجدید، پیشنهاد مراجعه به آرای عمومی بدهند. برای مثال، در کشور سوئیس اگر پنجاه

ان حِقّ از دارندگ  شود و اگر یکصدهزار نفرفدرال بخواهند که یکی از قوانین عادی مدنظر را به رأی عموم بگذارند، این امر الزامی می
به همه را درخواست کنند، موضوع  این کشور  اساسی  قانون  در  یا کّلی  اساسی رأی تجدیدنظر جزئی  پرسی گذاشته خواهد شد. فرق 

 قدم هستند.دهندگان پیشهای حاکم )دولت( است و در دومی، مردم و رأیرفراندوم با ابتکار عام این است که در اولی، اقدام با ارگان

ایگریگزینش .5 همه:  نوعی  نیز  شیوه  همه ن  با  آن  تفاوت  تنها  است.  ارائه پرسی  متن  یا  در الیحه  که  است  این  آرای  پرسی  به  شده 
گری هنگام اجرای دهندگان باید یکی از امکانات را برگزینند. معمواًل روش گزینشگردد و رأیبینی میشهروندان، چندین امکان پیش

 گیرد.پرسی انجام میگیرد و اگر هم انجام آن الزم باش، قاعدتًا تحت عنوان همهرفراندوم کمتر مورد استفاده قرار می

رفراندوم   در  آلمان،  اشغال  از  فرانسه  آزادی  از  از جنگ جهانی دوم و پس  بعد  پیش   1945به عنوان مثال،  راه  بود که سه  بینی شده 
یعنی جمهوری سوم یا ایجاد مجلس    1875ا بازگشت به قانون اساسی  دادند: یدهندگان این کشور باید یکی را برگزیده و به آن رأی میرأی 

اختیارات محدود و در  با  تأسیس مجلس مؤسسان  یا  و  باشد  قانون اساسی جدید داشته  تدوین  اختیار کامل در  مؤسسان حاکمی که 
 خصوص موضوعات مشخص. 

ده یا شخص انتخابی را قبل از پایان دورۀ قانونی، از کار دهد تا نمایندهندگان امکان میروشی است که به رأی حِقّ لغو نمایندگی:   . 6
دهندگان به برکناری یک مأمور عمومی انتخابی و در حقیقت این روش تمهیدی سیاسی است که به منظور قادر ساختن رأی برکنار کنند

ا برکناری مأمورین از طریق مراجع قضایی،  رود. این نوع برکناری بالعاده به کار میقبل از پایان مدت مأموریت از طریق انتخابات فوق
دهندگان اعالم جرم و یا برکناری به وسیلۀ قّوۀ مجریه یا مجلس، از این لحاظ متفاوت است که اتخاذ تصمیم در آن فقط توسط رأی

 گیرد. صورت می

ن نکته قابل ذکر است که این اقدام  های مختلف مراجعه به آرای عمومی برای تحقق دموکراسی نیمه مستقیم، ایپس از آشنایی با شیوه
پرسی در جمهوری اسالمی ایران، نظارت قانون همه  37قانون اساسی و مادۀ    99باید تحت نظارت نهاد نظارتی مربوط باشد. در اصل  

 پرسی و مراجعه به آرای عمومی بر عهدۀ شورای نگهبان قرار گرفته است.بر برگزاری همه 
ی  . 3

ّ
 مشارکت مدنی و شوراهای محل

های  کند که حضور مردم در عرصهگستردگی جوامع، افزایش جمعیت، تنوع و پیچیدگی امور کشور و افزایش سطح انتظارات مردم اقتضا می
گیری حکومت و إعمال حاکمیت از طریق نهاد نمایندگی و واگذاری امور به هیأت  مدیریت اجتماعی، فراتر از مشارکت سیاسی مّلت در شکل 

های اجرایی به مردم و خارج کردن آن از چارچوب دولت مرکزی و به طور کّلی، مشارکت دادن مردم باشد. واگذاری بخشی از مدیریتحاکمه  
به عبارت دیگر، در دموکراسی امروزی اجرای سیاست مشارکت مدنی نیازمند تمرکززدایی و    در مسائل مدنی از آثار دموکراسی جدید است؛

ه دو بخش دولتی و مدنی است. بر این اساس، مردم بخشی از حاکمیت بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش را نزد  تقسیم امور حاکمیتی ب
المللی و ادارۀ امور امنیتی، نظامی و انتظامی را گذاری، قضا، روابط بیندارند و اختیارات کالن حاکمیتی و فرامحّلی مانند قانونخود نگه می

 اساسی حاکمیت دولتی و مشارکت سیاسی و مدنی مردم ارتقای جامعه و رفاه عمومی است. کنند. هدفبه دولت واگذار می
واضح است که در مشارکت مدنی و خودگردانی مردمی، تبعیت از قانون و نظارت دولت منتخب بر ُحسن اجرای قوانین توسط نهادهای مدنی،  

ای وارد کند، بلکه این بر دولتی شدن آنها تفسیر شود یا به استقالل آنها صدمهبه قّوت خود باقی است؛ اّما نظارت دولت بر این نهادها نباید  
 نظارت باید در چهارچوب اجرای عدالت و تأمین امنیت و حِلّ اختالفات و حفظ مصالح عمومی کشور باشد. 
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ی در جمهور اسالمی ایران 
ّ
 شوراهای محل

مور محّلی است. در این سیست که اصطالحًا به آن »عدم تراکم اداری« گفته های مشارکت مدنی ایفای نقش مردم در ادارۀ ایکی از جلوه
میمی واگذار  مردم  به  محّلی  امور  ادارۀ  مرکزی،  دولت  نظارتی  و  حاکمیتی  و  کالن  مدیریت  بر  تحقق  ضمن  وسیله، شود،  بدین  تا  شود 

داق بارز این نوع مدیریت اجرای کشور »نهاد شوراهای  خودگردانی نسبی برای افراد فراهم شود و بخشی از حاکمیت مّلی تحقق یابد. مص
و ارزشی استقرار یافته است. در اسالم مشورت با دیگران ارزش محسوب    نی دهای فرهنگی و  محّلی« است. در کشور ما چنین نهادی بر بنیان

گیری از نظر دیگران در امور ت و ضرورت بهرهدهندۀ اهمیشود. آیاتی از قرآن کریم و بسیاری روایات در این زمینه وجود دارد که نشانمی
شود، در هایی از مشورت ایشان با اصحاب خود مشاهده میمختلف است. در سیرۀ حکومتی پیامبر اکرم )ص( و امام علی )ع( نیز نمونه

و می بودند  برخوردار  علم غیب  و  از عصمت  که خود  آن عمل کحالی  به  و  دهند  را تشخیص  موارد همه  توانستند جانب صحیح  این  نند. 
ام نهاد شورا را این گونه نهادینه کرده است:    7گذار اساسی در اصل  دهندۀ جایگاه شورا در دین مقدس اسالم است. بر این اساس، قانوننشان

ُرُهم  : " کریم  قرآن  دستور  »طبق م 
َ
" و  ُشوَری    َو أ َنُهم  ُهم  "  َبی  رِ   ِفي  َشاِور  م 

َ  شهر،  ،شهرستان  ،استان  شورای  ،اسالمی  شورای  مجلس  شوراها،"  اْل 
 این  را  شوراها  وظایف  و  اختیارات  حدود  و  تشکیل  طرز  موارد،.  کشورند  امور  اداره  و  گیریتصمیم  ارکان  از  هااین  نظایر  و  روستا  ،بخش  ،محل
 کند« می  معین آن از ناشی  قوانین  و قانون

از   نیز  اصل  تصمیمجلوهاین  حِقّ  یعنی  مّلت،  اساسی  حقوق  از  یکی  بیانگر  و  خودشان  اجتماعی  سرنوشت  بر  مردم  حاکمیت  گیری  های 
می شمرده  کشور،  امور  ادارۀ  در  ارکان  غیرمستقیم  از  است،  شده  برده  نام  آنها  از  تعدادی  که  مختلف  شوراهای  اصل،  این  مطابق  شود. 

 توان در دو سطح مّلی و محلی تقسیم کرد: کّلی شوراهای مذکور در این اصل را می گیری و ادارۀ امور کشورند. به طورتصمیم

ام، به آن اختصاص یافته    99ام تا    62مجلس شورای اسالمی که جایگاه مّلی و فرامحلی دارد و فصل ششم قانون اساسی شامل اصول   .1
 است

ام به آن اختصاص یافته است. عالوه   106ام تا    00شامل اصول  سایر شوراها که نقش و جایگاه محلی دارند و فصل هفتم قانون اساسی   .2
 بر اصول قانون اساسی، قوانین عادی نیز دربارۀ چگونگی اجرای این اصول تصویب شده است. 

 ، صادیاقت  ،اجتماعی  های برنامه  سریع  پیشبرد  ام در بیان اهداف و انواع شوراها و حدود عملکرد آنها مقرر داشته است: »برای  100اصل  
  ، بخش  روستا،  هر  امور  اداره   ،محلی  مقتضیات  به  توجه  با  مردم  همکاری   طریق  از  رفاهی  امور  سایر  و  آموزشی  ،فرهنگی  ،بهداشتی  ،عمرانی

 همان  مردم را آن  اعضای  که گیردمی صورت  استان یا شهرستان شهر، ،بخش ،ده شورای  نام به  شورایی نظارت با استان  یا  شهرستان شهر،
  و   مذکور   شوراهای   نظارت  و   انتخاب  نحوه  و   اختیارات  و   وظایف  حدود  و   شوندگانانتخاب  و   کنندگانانتخاب  شرایط .  کنندمی  انتخاب  محل

  قانون   باشد  مرکزی  حکومت  تابعیت  و  اسالمی  جمهوری  نظام  و  ارضی  تمامیت  و   ملی  وحدت  اصول  رعایت  با  باید  که  را  آنها  مراتب  سلسله 
 کند« می  معین

 نقش نظارتی  . 4

گو بودن هر یک در برابر  ساالری دینی و نظام سیاسی اسالم اصل نظارت متقابل دولت و مردم بر یکدیگر و پاسخیکی از مبانی اساسی مردم
ردان و اقدامات آنها نظارت کنند تا تضمینی باشد برای ُحسن اجرای دیگری است. مطابق این اصل، از یک سو، همۀ آحاد مردم باید بر دولتم

وظایف ایشان و از سوی دیگر، زمامداران باید بر أعمال و رفتار مردم نظارت کنند تا تضمینی باشد برای رعایت مقررات اجتماعی از سوی  
در است.  مردم  مقابل  در  دولت  بودن  پاسخگو  دولت  بر  همگانی  نظارت  الزمۀ  برای    مردم.  ابزاری  دولتی  مقامات  تصّدی  اسالمی،  نظام 

پذیری ای برای دستیابی به مقال و مقام دنیوی. مقتضای این بینش مسؤولیتشود، نه وسیله شمرده می  خدمتگزاری به مردم و جامعۀ اسالمی
 یا پاسخگویی در برابر مردم است. 
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 ابزارهای نظارتی مردم بر دولت 
خود به طور مستقیم و کامل، وظیفۀ اجتماعی و نظارت و کنترل دولت را عملی کنند، نادرست است.  خودیبتوانند بهتصور اینکه امروزه مردم  

 های مستقیم و غیرمستقیم، فراهم شود.شود تا امکان إعمال این حق و تکلیف مردم به شیوهلذا در قوانینی اساسی تدابیری اندیشیده می
 ایران  نظارت بر دولت در جمهوری اسالمی

 های زیر برای نظارت بر دولت در نظر گرفته شده است: در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، روش 
 های غیرمستقیم: روش .1

 ام( 27نظارت از طریق نشریات و مطبوعات )موضوع اصل  •

 ام( 26های سیاسی و صنفی و ... )موضوع اصل ها، انجمننظارت از راه احزاب، جمعیت •

 مستقیم: های روش .2

 ام( 27ها )موضوع اصل  تشکیل اجتماعات و راهپیمایی •

 ام( 8امر به معروف و نهی از منکر )موضوع اصل  •

ها و در اصل هشتم قانون اساسی، اصل نظارت همگانی یا امر به معروف و نهی از منکر به خوبی تبلور یافته است. در این اصل که از ویژگی
آید و برگرفته از آیات قرآن کریم و سنت شریف معصومان )ع( است، از  وری اسالمی ایران به شمار میامتیازات قانون اساسی و نظام جمه

ای همگانی و متقابل« بر عهدۀ دولت و مردم، یاد شده است. معنایش این است که بر اساس  امر به معروف و نهی از منکر به عنوان »وظیفه
نظارت مردم بر همدیگر نه فقط »حق«، بلکه »تکلیف    و  مردمکومت، نظارت دولت بر رفتار  اندیشۀ سیاسی اسالمی، نظارت مردم بر رفتار ح

 اند. شود و همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤولو واجب الهی قلمداد می شرعی«

  84مانند اصل    عالوه بر اصل مزبور، در چند اصل دیگر قانون اساسی نیز به مسؤولیت مقامات حکومتی در مقابل مردم تصریح شده است؛
ام، دربارۀ مسؤولیت رئیس جمهور در مقابل مّلت و رهبر و مجلس. آشکار    122ام، در خصوص مسؤولیت نمایندۀ مجلس در برابر مّلت و اصل  

رند. به عبارت دیگر، مردم بر این مقامات به طور غیرمستقیم نظارت دا  است که سایر مقامات نیز در مقابل نمایندگان مّلت پاسخگو هستند؛
پذیرد که در اصول مزبور به  هایی صورت میإعمال نظارت همگانی بر دولت، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، با کمک ابزار و روش

 خورد. چشم می

 

 ساالری در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران حمایت از مردم

یابی به های اساسی ایشان برای دستکنندۀ حقوق و آزادی مردم و تضمینسه نهاد در قانون اساسی ایران، به عنوان مرجع رسیدگی به تظّلمات  
ساالری مطلوب، بنا نهاده شده است: دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود قانون اساسی. البته این سه نهاِد مردم

دار ای را عهدهتر آن بود که نهادی برون حاکمیتی چنین وظیفهاند و شایستهرفتهرسیدگی به شکایات مردم در بدنۀ قّوۀ قضائیه و قّوۀ مقّننه قرار گ
شان برای احقاق هر چه بیشتِر  توان به اقداماتکنندۀ چنین امری است و میشد؛ اّما برخورداری آرای آنها از قدرت اجرایی حکومتی توجیهمی

 امیدوار بود.  حقوق مردم

 

 دیوان عدالت اداری

 ـ أعمال تصّدی یا اداری.  2گذاری و ـ أعمال حاکمیتی یا سیاست 1لکرد برای دولت متصّور است: دو نوع عم
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ادارۀ امورحاکمیتی یا مدیریت سیاسی به معنی أخذ تصمیمات کّلی و اساسی برای سرنوشت عمومی کشور و مصالح جمعی مّلت است، مثل تصمیم  
های اجرایی و جاری کشور  امنیتی، قضایی و ...؛ اّما أعمال تصّدی یا مدیریت اداری به امور و برنامههای آموزشی،  بر جنگ و صلح، تعیین سیاست
کنند. ممکن است دولت و کارکنان آن در عمل به هر یک از این وظایف، خواسته یا های حکومتی آن را اجرا میمربوط است که ادارات دستگاه 

های اساسی آنان را سلب یا محدود کنند؛ پس باید تدبیری اندیشیده شود تا مردم بتوانند  یا یکی از آزادی ناخواسته، حّقی از حقوق مردم را تضییع  
رفتۀ خویش، دادخواهی کنند و متجاوزان به حقوق خود را به چنگ عدالت بسپارند. همچنین اصل مسؤولیت و  برای استیفای حقوق از دست

یا نهاد برخاسته از مردم ساالر اقتضا میمهای مرد پاسخگویی حاکمان و مدیران در نظام کند که در باب اقدامات و تصمیمات خویش به مردم 
دادگاه تشکیل  برآیند.  خود  تصمیم  و  اقدام  عواقب  عهدۀ  از  و  باشند  که پاسخگو  است  بوده  راهکاری  امور،  این  به  رسیدگی  برای  خاص  های 

نگذار اساسی در جمهوری اسالمی ایران نیز به همین منظور »دیوان عدالت اداری« را ایجاد  اند. قانوقانونگذاران اساسی برای این هدف اندیشیده
 هاینامهآیین  یا  واحدها  یا  مأمورین  به  نسبت  مردم  اعتراضات   و  تظلمات  ،شکایات   به  رسیدگی  منظور  دارد: »به ام مقرر می  173کرده است. اصل  

  دیوان   این  عمل  نحوه  و  اختیارات  حدود.  گرددمی  تأسیس  قضائیه  قوه  رئیس  نظر  زیر"  اداری   عدالت  دیوان"  نام  به  یدیوان   آنها،  حقوق  احقاق  و  دولتی
 کند« می  تعیین قانون را

تشکیل    1361به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید؛ این دیوان در آبان ماه    1360در اجرای اصل فوق، قانون دیوان عدالت اداری در سال  
بازنگری اساسی   1392، به طور رسمی رسیدگی به شکایات مردم را آغاز کرد. خرداد ماه  1362شد و پس از تصویب آیین دادرسی دیوان در سال  

می و حقوقی حقوق خصوصی  اشخاص حقیقی  همۀ  اصالحیه،  این  مطابق  گرفت.  اداری صورت  عدالت  دیوان  قانون  دیواندر  نزد  در    توانند 
اقدامات مقامات و واحدهای دولتی اقامۀ دعوا کنند. بررسی و تحلیل عملکرد دیوان از زمان تأسیس تاکنون،    ها و تصمیماتنامهیینخصوص آ

 های دولتی دارد.نشان از موفقیت دیوان در احقاق حقوق مردم در برابر تصمیمات غیرقانونی دستگاه

 

 کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسالمی 

ساالری و به منظور پشتیبانی از مردم و احقاق حقوق ایشان تأسیس شده، »کمیسیون  مراجع و نهادهایی که در راستای تحقق مردم  یکی دیگر از
مجلس قرار دارد، صرفًا مؤظف است به    های تخصصی اصل نودم مجلس شورای اسالمی« است. این کمیسیون ویژه که در عرض کمیسیون

 کس   گانه رسیدگی کند و پاسخ دهد. اصل نودم قانون اساسی این کمیسیون را این گونه بنا نهاده است: »هرهشکایات مردم از طرز کار قوای س
 مجلس .  کند  عرضه  اسالمی  شورای  مجلس  به  کتباً   را  خود  شکایت  تواندمی  باشد،  داشته   قضائیه  قوه  یا  مجریه  قوه  یا  مجلس  کار  طرز  از  شکایتی
  پاسخ   و  رسیدگی  است  مربوط  قضائیه  قوه  یا  و  مجریه  قوه  به  شکایت  که  مواردی  در  و   دهد  کافی  پاسخ  و  کند  رسیدگی  شکایات  این  به  است  موظف

 برساند«  عامه  اطالع به باشد عموم به مربوط که موردی در و نماید اعالم را نتیجه متناسب  مدت در و بخواهد آنها از کافی

 که  خوردیمای رقم صالح و تخصصی باید به آن رسیدگی کند، اّما گاهی اوضاع به گونه گرچه »شکایت« ماهیتی قضایی دارد و مرجع قضایی ذی 
خانۀ ناگزیر در پی پناهگاهی از جنس خود هستند و چه پناهگاهی بهتر از مجلس شورای اسالمی که به »  و  کنندیممردم از این مراجع قطع امید  

 مّلت« شهرت یافته است؟! از این رو مجلس با وجود اینکه مرجع قضایی نیست و صالحیت کار قضایی ندارد، به لحاظ اینکه اعضای این کمیسیون 
دولتی   هایمردم و رسیدگی به شکایات آنها از دستگاه   دل  درداند، نسبت به سایر نهادها برای شنیدن  اند و وکالی مّلتاز سوی مردم انتخاب شده

 سزاوارتر است.

 با توجه به مفاد اصل فوق و قانون اجرای آن، چند نکته شایان ذکر است:
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در این اصل، مرجع شکایات مردمی، مجلس شورای اسالمی معرفی شده است که متعاقب آن، کمیسیونی برای این امر تأسیس شده و   .1
 گذاری شده است.به نام این اصل، یعنی »کمیسیون اصل نود« نام

منظور از واژۀ »هر کس« اشخاص حقیقی و حقوقِی، حقوق خصوصی هستند و از شکایت اشخاِص حقوقِی حقوق عمومی منصرف   .2
 است.

شود؛ همچنان که  همۀ طرز کارها یا وظایف آنها می  گسترۀ شکایات موضوع این اصل بسیار گسترده است و شامل همۀ قوای حاکم و .3
نفع باشد یا نباشد. البته برخی حقوقدانان معتقدند صالحیِت کمیسیون موضوع  کی خود ذیشود، خواه شا شامل همۀ افراد مردم می

توانند به دیوان عدالت اداری  بحث فقط امور مربوط به عموم مردم و کِلّ کشور است، نه امور خصوصی شاکیان و در مورد اخیر، مردم می
 شکایت برند. 

تواند به ابتکار خویش، شروع به رسیدگی و کتبی اشخاص گفته شده است، بنابراین نمیشروع رسیدگی این کمیسیون متعاقب شکایت   .4
های عمومی  زمان نزد دستگاه قضا اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاهمانع شکایت هم  بررسی کند. البته شکایت مردم نزد این کمیسیون

 و نهادهای نظارتی و امنیتی نیست.  دادگستری

که ممکن است احراز تخلف   تواند درخواست گزارش کند و نتیجه راقّوۀ مجریه و قضائیه، کمیسیون فقط می  در خصوص شکایت از .5
 های مکتوب و غیرمکتوب به اطالع عموم برساند.باشد، به شاکی ارائه دهد و چنانچه جنبۀ عمومی داشته باشد، باید از طریق رسانه

ننکتۀ مهم این است که عرض .6 ابزاری است برای مّطلع ساختن نمایندگان حال مردم نزد مجلس  بلکه  ه فقط جنبۀ دادخواهی دارد، 
شود. این ابزار ممکن است جنبۀ سیاسی یابد و زمینه را برای گذرد و بر مردم روا داشته میهای اجرایی میمجلس از آنچه در دستگاه 

قضایی نیز به این کار داده شده است؛ چنان که در تبصرۀ مادۀ    سؤال یا استیضاح مقامات اجرایی فراهم آورد. البته در قانون عادی جنبۀ
 رسیدگی قضایی   تقاضای  صالح  دادگاه  از  تخلف  احراز  و  الزم  بررسی  از  پس   قانون نحوۀ اجرای اصل نود قانون اساسی: »کمیسیون  5

 هد« د اطالع به کمیسیون را نتیجه حکم صدور از پس  است مکلف دادگاه. نمایدمی  را نوبت از خارج

 

 سازمان بازرسی کل کشور 

های مربوط  های اجرایی نظارت و به گزارشیکی دیگر از نهادهای حقوقی قضایی کشور ایران که مؤظف است بر ُحسن اجرای قوانین در دستگاه 
کشور است. این سازمان نیز با های ایشان بکوشد، سازمان بازرسی کِلّ  رفتۀ مردم رسیدگی کند و برای احقاق حقوق و آزادیبه حقوق از دست

از »پاسخگویی مسؤوالن« فراهم می از ارکان تحقق دموکراسی را که عبارت است  آورد. فرق ماهیت کار قضایی و نظارتی مستقیم خود، یکی 
اجرای مستقیم  انتاساسی سازمان بازرسی کِلّ کشور با کمیسیون اصل نود در همین نکته است که رسیدگی و پیگیری سازمان جنبۀ قضایی و ضم

 اجرای کار کمیسیون بیشتر سیاسی و تبلیغاتی است. و قوی دارد، اما ضمانت

  و   امور   جریان  ُحسن  به  نسبت  قضائیه  قوه  نظارت  حق  اساس  ام قانون اساسی تشکیل این سازمان را این گونه بیان کرده است: »بر  174اصل  
 اختیارات   حدود.  گرددمی  تشکیل  قضائیه  قوه  رئیس  نظر  زیر"  کشور  کل  بازرسی  سازمان"  نام  به  سازمانی  ی ادار   های دستگاه  در  قوانین  صحیح  اجرای

 کند« می تعیین قانون را سازمان این وظایف و

  اختیارات   و  باشد، وظایفمی  15/7/1393  تاریخ  تا  اصالحات آن  آخرین  که  19/7/1360  قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب  2مادۀ  
 سازمان را به شرح زیر ذکر کرده است: 

 : باشدمی زیر به شرح سازمان اختیارات و »وظائف
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 نیروهای  و  قضائیه  قوه  تابعه  هایدستگاه   و  هاسازمان  دادگستری،  مالی  و  یادار   امور  و  ادارات  و  هاوزارتخانه   کلیه  مستمر  نظارت  و  بازرسی   –  الف
  نهادهای   و  المنفعهعام  مؤسسات  و  رسمی  اسناد  دفاتر  و  به آنها  وابسته  مؤسسات  و  ها شهرداری  و  دولتی  هایشرکت  و  مؤسسات  و  انتظامی  و   نظامی

  نماید می  کمک  یا  نظارت  آنها  بر  انحاء  از  به نحوی  دولت  یا  است  به دولت  متعلق آنان سهام  یا  سرمایه  از  قسمتی  یا  تمام  که  هاییسازمان  و  انقالبی
 . منظمبرنامه  اساس بر است آنها نام ذکر مستلزم آنها به نسبت قانون این شمول که هاییسازمان کلیه و

  اصل   کمیسیون  یا  و  جمهور  رئیس  درخواست  یا  و   قضائیه  قوه   رئیس  دستور   به  یا  و  رهبری  معظم   مقام  االمرحسب  العادهفوق  هایبازرسی  انجام  –  ب
  رئیس   نظر   به  که  موردی  هر   یا  و  ربطذی  اجرایی  هایدستگاه   مسؤول  یا  وزیر   تقاضای  به   بنا  یا  و  اسالمی  شورای  مجلس  اساسی  قانون(  ۹۰)  نود

 .شود داده تشخیص ضروری سازمان

  جمهور   رییس  به  بنیادها  و  اسالمی  انقالب  نهادهای  و  هاوزارتخانه  خصوص   در  مالی  و  اداری  جریانات  سوء  و  هانارسایی  و   تخلف  موارد  اعالم  –  ج
  در   و  کشور  وزیر  به  وابسته  مؤسسات  و  هاشهرداری   مورد  در   و  ربطذی  وزیر  به  دولت   به  وابسته  و   دولتی  هایشرکت  و   مؤسسات  خصوص   در  و

 تابعه   واحدهای  و  قضایی  مراجع  مالی  و  اداری  جریانات  سوء  خصوص  در  و  ربطوزیر ذی   به  دولت  از  بگیرکمک  یردولتیغ  مؤسسات  خصوص
 . شد خواهد اعالم کمیسیون آن به بازرسی نتیجه اساسی قانون( ۹۰) نود اصل کمیسیون ارجاعی موارد در و قضائیه قوه رئیس به دادگستری

 از  مأذون  مقامات  یا  سازمان  رئیس  باشد،  عمومی  حیثیت  دارای  جرم  چنانچه  است،  جرمی  وقوع  اعالم  متضمن  بازرسی  گزارش  که  مواردی  در  –  د
  حصول   تا  را  موضوع  و  ارسال  قضائی  صالح  مرجع  به  مرتکب  و مجازات  تعقیب  برای  مربوط  مدارک  و  دالیل   با  را  گزارش  از  نسخه  یک  وی  طرف

  به  را   الزم  پیگیری  و  نموده  منعکس  ربطذی   مراجع  به  را  مراتب  مستقیماً   انتظامی  و  انضباطی  اداری،  تخلفات  مورد  در  و  نمایند  پیگیری  نهایی  نتیجه
 .برسانند کشور کل  بازرسی سازمان اطالع  به را حضور  جهت و رسیدگی وقت مکلفند کننده رسیدگی مراجع .آورند عمل

 در  متهمان یا  متهم کیفری تعقیب ضمن دادستان آنها تضییع  و  عمومی حقوق  و دولتی اموال به خسارت ورود به  منتهی جرائم مورد در -۱ تبصره
  های دستگاه   .د ی نمایم  درخواست  دادگاه  از  دادرسی  هزینه  پرداخت  بدون   را  آن  جبران  رأساً   زیان،  و  ضرر  و  خسارت  ورود  احراز  صورت  در  صالح  دادگاه

 . باشندمی  موضوع پیگیری و مدارک و دالیل آوریجمع در دادستان با همکاری به موظف ربطی ذ 

 غیر   حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  شکایات   و  صادره  هایدستورالعمل  و  بخشنامه  و  نامهتصویب  و  نامهآیین  با   ارتباط   در  بازرسی   هایگزارش  -۲  تبصره
  گونهنیا  به  رسیدگی.  گرددمی  ارسال  اداری   عدالت  دیوان  به   رأی  صدور  و  رسیدگی  جهت  باشد  الذکرفوق  موارد  در  تخلف  تشخیص  از  حاکی  کهدولتی
 .بود خواهد  نوبت  از خارج و العادهفوق طوربه موارد

  سازمان   باشد  آنان  طراز هم  و  وزراء  سطح  تا  باالتر  مقامات  و  ادارات  کل  مدیران   اداری  تخلف  اعالم  متضمن  بازرسی  گزارش  که  در مواردی  -هـ
 . نمود خواهد پیگیری نتیجه حصول تا و منعکس جمهوری  ریاست نهاد اداری تخلفات هیأت به رسیدگی جهت را موضوع کشور کل بازرسی

 رهبری  معظم   مقام   زیر نظر  هایدستگاه  و  نگهبان  شورای  مسلح،  نیروهای  و  مقننه  و   قضائیه  قوای  کارکنان  و  مقامات  تخلفات  به  رسیدگی  –   تبصره 
 . است مستثنی ماده  این شمول از

  و   شرایط  واجد  بازنشسته نیروهای از تابعه مؤسسات و  هاشرکت  و  امنیتی انتظامی، نظامی، نیروهای از بازرسی و نظارت  در است مجاز   سازمان -و
 « .رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویب به سازمان پیشنهاد  با بند این اجرایی نامهآیین. کند استفاده مذکور مراجع متخصص
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دید؛ از طریق ایمیل  اگر در حین مطالعه با موارد سـهو قلم و یا خطاهای انسـانی دیگر که ما از آن غافل مانده با ما در میان   mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه ـش
اـسی دکتر قاـضیبایـستههای این جزوه از کتاب »در نگارش بعـضی از قـسمتبگذارید تا اـصالح نماییم.   عبانی» کتاب و «های حقوق اـس اـسی دکتر ـش و کتاب »حقوق  «حقوق اـس

 omid_mollakarimi :اینستاگرام                  1401روزرسانی جزوه: به  ایم.کمک گرفتهدکتر حسین جوان آراسته و دکتر محسن ملک افضلی«  3اساسی 

 

یآموختهبعد از اینکه لیسـانسـم رو گرفتم مثل خیلی از دانشداسـتان نویسـنده:   ناـس دم؛ البته باید  های حقوق وارد دورۀ کارـش د ـش بگم که یه کاِر ثابت  ارـش
ــتم که ماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می ــِت آخر بعد از دریافت مدرک  هم داشـ ــیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دسـ گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رسـ

ی ناـس د و یا حّتی دکتری در بهترین حالت میکارـش طِح باال توو یه اداره بشـم که نهارـش اید برای خیلیخوام یه کارمنِد ـس ها  ایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. ـش
دیدم. همیـشه دوـست داـشتم رـسیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج آرزوهاـشون محـسوب بـشه اما من رـسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمی

ا کّلی غرور و کماِل رضـایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکشـم و های بد قرار گرفتن کمک کنم و بمثل قهرمانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیت
ــبح کارت زدن  ــبح به ص ــتن« یا همون »ص ــس ــتم!«. از این فیلما که بگذریم ذاِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید بجنگه و از »یه جا نش توو یه محیط بگم »تونس

رفتم عطای حقوِق ثابت را به لقایش ببخـشم و از اّول فروردین ـشروع کنم به خوندن! البته این  اداری« فراری باـشد. خالـصه اواخر اـسفند ماه بود که تـصمیم گ
تان و اطرافیان با تمـسخر بهت بگن: »تو که کاِر ثابت داری، می تیاِق ـسوزان باید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بـشه و حتی اگه دوـس خوای بـشینی و بخونی  اـش

دارن و تو بدوِن سهمیه ُعمرًا شانسی نداری!« اطمینان نداشتم که به موفقیت  کنن و نهایتًا سه هزار تا َور میهزار تا شرکت می  که چی!«؛ یا بگن: »صد و ده
کنن و این  ام خواـستم که توو این مـسیر کمکم الله« بگم و با همۀ توانم پیش ِبرم؛ البته قبلـشم از خانوادهبرـسم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین »بـسمه

ای رو آغاز کرده بودم؛ خالـصش کنم برات: »با وجوِد تماِم ترـسی که از هـشت ماه یه کم توقع و انتظارـشون رو از من کم کنن. من ریـسِک ـشیریِن بلندپروازانه
شـین بخری، اّول برو یه جاسـوئیچی  گفت اگر آرزوت اینه که یه مای خدا اوومد توو ذهنم که میام راضـی بودم!«. جملۀ یه بندهشـکسـت داشـتم، از تصـمیم

سـینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو رسـی! منم بدون معّطلی، رفتم یک سـنجاقبرای ماشـینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داشـته باش که به ماشـینه می
ون میداره و وکیل ه روی ُکت یا مانتوـش روع کردم کمکهای کانون همیـش ؤول دا رو دیدم که یکی یکی َبرام میهای خزنن تهیه کردم. تا ـش ُاومد. مثاًل با مـس

شـب هم از   ۱۱تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا  بعد از ظهر بود بهم گفت: می ۶یه کتابخونه صـحبت کردم و با وجود اینکه سـاعِت کاِر اوونجا تا  
شـم؛ به فرموده قرآن:  مند میم فردا از نتیجه و میوۀ شـیریِن اوون زحمات بهرهکتابخونه اسـتفاده کنی! خالصـه اینکه ایمان داشـتم اگر امروز زحمت بکشـ

های حقوقی )وکالت، قضـاوت، ارشـد،  »فان َمع الُعسـر، ُیسـرا«. خوشـحالم از اینکه که امروز که این متن رو نوشـتم در وضـعیتی هسـتم که در تمامِی آزمون
خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: »تووی ســکوت تالش کن و اجازه بده صــدای موفقیتت  میدکتری( قبول شــدم و به عضــویت »هیأت علمی« رســیدم و 

 همه جا بپیچه!«
 مالکریمی امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیت چشم 

 ان است.(یان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانی)پا

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com 
Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

کنندۀ قبولی شما در آزمون بدین و از من بخواهید تا تمام جزواتی را که تضمین  َاپواتس  09352213175به شماره همراه 
 برایتان ارسال کنم! به رایگانوکالت، قضاوت، سردفتری، کارشناسی ارشد و دکتری است را 

ارزشِ اصلیِ من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر   توو تهران!  ۶۰پَرتِ متولدِ دهۀ  امید مالکریمی هستم؛ یه حواس
و یادگیری  به  آنهاست.  آموختهاشتراک  زندگی  با  گذاشتن  عالقههایم  میدیگران  را  تالشم  همه  البته  دارم.  زیادی  تا  ی  کنم 

کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خودم، آنها را به دیگران هم  هایی را که به افزایشِ کیفیتِ یادگیری کمک میروش
های روان« متفاوتم! من مثالنویسی« و »به کار بردن  انتقال بدهم. در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش »ساده

 یابند.«  خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دستبه این جمله ایمان دارم: »اگر موفقیتِ بیشتری می
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