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 چکيده
 دهیآفر او با همزاد خداوند که باشدیم انسان حقوق نیتریعیطب از بشر حقوق وی شهروند حقوق

 در که دانندیمی افراد به کتای پروردگار جانب ازی اهیهد رای شهروند حقوق( رهی)نیخم امام. است

 ای حکومت جمله ازی بشر مقام چیه و کنندیمی زندگی واحد حکومتی لوا تحت و اجتماع دل

 نژاد، نوع در تفاوت و سازند محروم خودی عیطب حق نیا از را افراد توانندینم... وی رسم مقامات

 وی ذاتی هاتفاوت رغمیعل افراد همه و ندارد حقوق نیا تیکم و تیفیک دری ریتأث... و زبان جنس،

 حق لیقب از ،یاجتماع وی اسیس حقوق ،یوندشهر حقوق. برخوردارند حقوق نیا از آنهای اکتساب

 حقوق نیدکتر در. باشدیم... و دیعقا شیتفت منع و دهیعقی آزاد ان،یبی آزاد حق ات،یح حق ،یآزاد

 بشر نوعی برایی باال اریبس گاهیجا است،ی اسالم وی نیدی مبان از برگرفته که( رهی)نیخم امامی بشر

یم قرار نکوهش مورد را سازد وارد خدشه گاهیجا نیا به کهی عامل هر و است شده گرفته نظر در

ی واقع کنندگانمالیپا": مانندی عبارات با را آن انیمدع و غرب بشر حقوق خود اناتیب در و دهند

ابرقدرت خدمت در غرب در بشر حقوق" ،"بشر حقوق انیمدع توسط تیبشر بهی تعد" ،"بشر حقوق

 در که است بشر هیاول حقی آزاد( رهی)نیخم امام دهیعق به. اندادهد قرار انتقاد و هجمه مورد... و "ها

 هیهد ،یاله بزرگ نعمت به آن از امام همواره کهی آزاد. است شده اعطا او به خلقت آغاز همان

. ردیبگ پس انا  یاح ای و اعطا را آنی دولت تا دیآینم حساب به ازیامت کندیم ادی یاله امانت وی آسمان

: از است عبارت( ره)امام دگاهید از بشر حقوق وی شهروند حقوق انیم مشترک قیادمص نیترمهم

ی بناها دانستن مفروض ،یشهروند حقوق به ورود شرط... . و تیامن حق عدالت، حق ،یآزاد حق

 دل در و است نظر مورد بشر حقوق عصاره ،یشهروند حقوقی عنی است؛ ساخته شیپی بشر حقوق

 .است تهگرف جا بشر حقوق اتیکل

 .عدالت ،یآزاد ،(رهی)نیخم امام ،یشهروند حقوق بشر، حقوق :يديکل واژگان
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 با بشر حقوق وي شهروند حقوقی قيتطبی بررس

 (رهی)نيخم امام شهیاند بر ديتأک
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 مقدمه

 

نمایند. به کارگیری های متعددی را به خواننده منتقل میهایی است که معناها و ارزشهای حقوقی و سیاسی سرشار از واژهنوشته

ماهیت آنها را دچار دگرگونی یا کژتابی نماید. از همین رو، بررسی و تفسیر تاریخی  تواند شکل یا حتیهای متفاوت میها در زمینهاین واژه

سازد و هم این که حدود آن را از سایر مفاهیم مشابه و نزدیک که حتی ممکن است آنها هم خواننده را نسبت به ماهیت اصلی آن آگاه می

فسیر تاریخی این مفاهیم، ترسیم تمایزهای روشن بین مفاهیمی که به اشتباه یکسان نماید. عالوه بر آن، تپوشانی نیز باشند، آشکار میواجد هم

روند، مستلزم درکی روشن و عمیق از فلسفه حق یا ارزش و مکتبی است که آن را تولید شوند یا در جایگاه اصلی خود به کار نمیانگاشته می

 یا بازتولید نموده است.

شوند که فرهمندی و شوکت آشنا در گفتمان سیاسی و حقوقی)عمومی و بشر( محسوب میی نامهایحقوق شهروندی و حقوق بشر واژه

بخشی های عمل و سیاست نیز تابلویی تمام نما برای مشروعیتآنها به حدی رسیده که عرصه نظری را پشت سر گذاشته و در مسیر حوزه

 [ 1شوند .]اعمال حاکمیت بر شهروندان انگاشته می

گذار یک نظام سیاسی اسالمی شمندان و متفکران جهان اسالم، حضرت امام خمینی)ره( گذشته از آن که به عنوان بنیاندر بین اندی

شود که این امر بیانگر شخصیت چندبعدی ایشان نظر در علوم و معارف مختلف شناخته میمطرح است به عنوان اندیشمندی برجسته و صاحب

مل به شرایط و اوضاع و احوال خاص جهانی در مسائل گوناگون و تسلط به ابواب مختلف علوم مرتبط، است. امام)ره( به دلیل آشنایی کا

 [ .2گردد. ]نظر قلمداد میخصوصا  در حوزه اندیشه سیاسی و فقهی به عنوان یک دکترین و صاحب

 

 يشهروند حقوق مفهوم
 دوزبانهی هافرهنگ در کنیل است نشده فیتعر... و دیعم ن،یمع فرهنگ مثلی عمومی هافرهنگ دری لغو نظر از« شهروند» کلمه

 فیتعر باشد، آزادی شهربان وی لشکر خدمت از کهی نیشهرنش ت،یرع تابع، شهر، اهل ،یشهر ،یبومی معان به 1شهروند م،ییح و پورانیآر مثل

 متعلق حقوق از و دیآیم شمار به کشور ای شهر کی اهل که استی کس شهروند ،یجلد کی یفارس بهی فارس معاصر فرهنگ در. است شده

 قانون در مندرج ازاتیامت ای یمدن حقوق از کهی کس»: است شده فیتعر نیچن شهروند ،یاسیس علوم فرهنگ در. شودیم برخوردار آن به

 آن به موجود حقوق زا و بوده کشور ای شهر کی اهل که استی کسی معنا به شهروند ،یلغو نظر از[ 3«. ]است برخوردار کشور کی یاساس

 .باشدیم برخوردار

 به که شودیمی تلق( مدرن ای یمعمولی )مدن جامعه به نگرش دری اجتماعی منزلت عنوان بهی شهروند مفهوم ،یاصطالح نظر از

 :از است عبارت حقوق نیا که کندیم فراهم قدرت و حقوق از را فردی برخوردار طیشرا آن موجب

 قانون؛ مقابل دری برابر و انیبی آزاد شاملی مدن حقوق -

 ؛یصنف وی اسیس تشکل جادیا وی رأ حق شامل ،یاسیس حقوق -

 [ 4ی. ]اجتماع نیتأم وی اقتصاد رفاه رندهیبرگ دری اقتصاد حقوق -

ی زندگ واسطه به شهروند کی کهی اقتصاد وی اجتماع ،یاسیس ،یمدن ،یفرد استی حقوق ،یشهروند حقوق گفت توانیم نیبنابرا

 .  شودیم برخوردار آن از حاکم دولت و او انیمی ارابطه وجود با و خاصیی ایجغراف وقلمر در

 کی در مشترکی هاارزش و مقررات و نیقوان براساس شهروند کی که استی حقوق هیکلی شهروند حقوق از منظور گرید عبارت به

 گروه طرف از دیبا که باشدیم نظر مد جامعه آحاد و شهروندان با اندولتمرد و دولت ارتباط در ژهیو به حقوق نیا. است برخوردار آن از کشور

 [5. ]ردیگ قرار احترام و تیرعا مورد نخست

 

 بشر حقوق مفهوم
 آن،ۀ گستر و تیماه مورد دری ول است گرفته قرار دییتأ مورد و شده رفتهیپذی نحو به جوامع همهی سو از اگرچه بشر حقوق مفهوم

یم را مفهوم نیای معنا الجملهیف افراد رایز است سهل است؛( دشوار)ممتنع و سهل میمفاه از بشر حقوق مفهوم. دندار وجودی جهان اجماع

 وجود آن اعمال به نسبت هم الزمی هانیتضم و شده اعطا مردم به حقوق نیا که است آنی غرب جوامع دری عموم تصور. دانندیم و فهمند
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 شتریب تأملی برا. باشد جوامع همه رشیپذ مورد کهی نحو به داد ارائهی کامل و جامعی فیتعر آن از توانینم رایز است دشوار ای ممتنع و. دارد

 [6. ]است الزم« بشر» و« حق»ۀ واژ دو ازی مختصری ابیارز بشر، حقوق مورد در

. شودیم متفاوت گریدی زمان بهی زمان از وی مکان بهی مکان از واژه نیا مفهوم. ندارد وجودی جهانۀ شد رفتهیپذ فیتعر حق، مورد در

 ضوابط و اصول آن ازی ایتلق نیچن گرید نیسرزم در کهی حال در شودی تلق حق ،یخاص یِاصول ضوابط و قواعدی نیسرزم در است ممکن

 در باشد،یم2«حقوق» ،«حق»ۀ واژ جمع. ندارد وجودی جهان اجماع چیه حق واژه فیتعر در نیبنابرا. نپندارند حق را آن و باشد نداشته وجود

 وجودی کسانی فیتعر و برداشت زین آن مفهوم و« بشر»ۀ واژ به راجع. دارد وجودی معن انتقال مشکل گر،یدی هازبان به« Right»ۀ واژ ترجمه

 عبارات در ژهیو هب مسأله نیا. است شده ترجمه فردی جا به 4«شهروندان» ای ،3«خلق ای مردم» به« بشر حقوق» اصطالح در واژه نیا. ندارد

 بشر فیتعر در نیبنابرا و میدار اشاره« یانسان فرد حقوق» به بشر، حقوق مییگویمی وقت. شودیم داریپد نیچنی اسیس امور وی اساس قانون

 [ 6. ]شودیمی تلق بشر عرف، نظر از کهی زیچ آنی عنی ،یانسان موجود همان: گفت دیبا

 مکتب. استیی گرااثبات وی عیطب حقوق مکتب دو به متعلق اتینظر نیا نیترعمده. است متعدد اتینظر زین بشر حقوق فیتعر در

 عتیطب ادیبنۀ مثاب به وی انسان فرد هر ذات در و بوده ریتغیال که دارندی حقوق ش،یدایپ آغاز از هاانسان: دیگویم باره نیا دری عیطب حقوق

اثبات مکتب اما. است برخوردار گرانید بای مساو حقوق از ،یعیطب حقوق منظر ازی انسان هر نیبنابرا. شودیم زاده او همراه و است مستتری و

 نیا هادولتۀ اراد ،یانسان اجتماعات لیتشک و بشری فکر تکامل از بعد. است نداشته وجودی حقوق اصال ی بشری زندگ آغاز از: دیگویمیی گرا

 پرداخته آن به کمتر و استی اله انیاد به متعلق که دارد وجود خصوص نیا دری سوم دگاهید. است شناخته تیرسم به هاانسانی برا را حقوق

 . است کرده اعطاء او به انسانی ستگیشا و منزلت کرامت،یۀ پا بر خداوند که استی الزم حقوق بشر، حقوق دگاهید نیا اساس بر. است شده

حق از است عبارت بشر حقوق: مینیبرگز بشر حقوق از شده ارائه فیتعار انیم از توانیم را ریز فیتعر شده، مطرح مطالب به توجه با

 از مراد فیتعر نیا در. هستند مندبهره آنها از برابر صورت به بودنشان انسان خاطر به هاانسان که سلب قابل ریغ وی ذات شمول،جهانی ها

 هاحق نیا که استی معن نیبد بودن سلب قابل ریغ و است،ی انسان امتکر و تیثیح با بودن نیعج ،یذات از مراد وی فرافرهنگ ،یشمولجهان

 از نتوانی طیشرا چیه تحت که ستینی معن نیا به بودن سلب قابل ریغ که است روشن البته. ندارد هاحکومتۀ اراد ای یقانونگذار در شهیر

 بودن انسانی مبنا بر فقط کهیی آنجا از بشر، حقوق[ 7. ]کرد دمحدو را آن اعمال ای و سلب را حقوق ازی اپارهی موجه لیدل به افرادی برخ

 رو نیا از و ستین ای است انسان ای موجود ک. یدارد تعلق بشر نوع به ریجهانگ طور به حقوق نیا. استی نشدن سلب و برابر ،یجهان دارد، قرار

 آنکه از نظرصرف ستد،یبازا خود بودن انسان از تواندینم فرد کی که همانطور و. است محروم آنها از ای و داراستی مساو طور به را بشر حقوق

 توسط و داشته رای انسان حقوق داشتن حق فرد ک. یستینی دادن دست از حقوق نیا شکل همان به شود؛ رفتاری انسان ریغ طور به او با چقدر

 از فارغ و است انسان که جهت آن از انسان به خداوند کهی وقحق حداقل را بشر حقوق توانیم گریدی فیتعر در نیبنابرا. ابدییم قدرت آنها

 [8. ]دانست است کرده اعطا اوی فرد و ممتاز تیقابل زانیم ای یاجتماع ریمتغ احوال و اوضاع ا،یجغراف ت،یمل زبان، نژاد، رنگ،

 

 بشر حقوق وي شهروند حقوق نسبت
 اجتماع در شخص هر سرنوشت نیتضمی پ دری شهروند حقوق نکهیای نعی م،یبدان سرنوشت نییتع حق رای شهروندی ادیبن دهیا اگر

ی قیوث وندیپ آن به مربوط حقوق تحقق وی شهروند آنگاه است،ی شهروند واسطه به اوی برای منافع و حقوق نییتع وی( اجتماعی زندگ) خود

 کردن دنبال امکان دیبا مشارکت نیا. داشت اهدخو خودی فرهنگ وی اجتماع -یاقتصاد -یاسیس سرنوشت نییتعی برا شهروندان مشارکت با

 .سازد فراهم باشند، برابر فیتکال و حقوق در افراد همه کهی طیشرا دری اجتماع قرارداد کی چهارچوب در را هاهدف

 سازد،یم مربوط هم به را دو نیا کهی ارابطه. دولت و شهروندان ای دولت اتباع ار اندعبارتی شهروند ستمیس در حقی هاطرف

 دولت حدود دیتحدی برای اجتماع استی ستمیسی زیرطرحی شهروند واقع، در. است مدارفیتکل -حق و هیدوسو را،یز دارد؛ دوگانهی تیماه

ی اجتماعی هاتیمسئول به حقوق کنار در است 5تیعضو آنی اساس رکن که ستمیس نیا در دارد،ی اجتماع جنبه شتریب کهی اجتماع تیریمد و

 در بلکه ستین دولت به منحصر فقط شهروندی اجتماع تیمسئول. شد خواهد توجه زین قانون از تیتبع و اتیمال دادن کشور، از فاعد مانند

 ستند،ینی هنجار الزاما  ستمیس نیای هاارزش. اندمسئول افراد همه مقابل در افراد همه گر،ید انیب به. دارد تیمسئول هم گرید شهروندان مقابل

 [ 1. ]زندیم وندیپی اجتماع تحوالت و خیتار به رای شهروند که،ی طور به دارند؛ی فرهنگ وی اجتماع ،یخیتاری تسرش بلکه
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گفتمان بشر حقوق گفتمان که،ی طور به دارد؛ی هنجاری سرشت است،ی اخالقی هاارزش از برخاسته که بشر حقوق گر،یدی سو از

 اندگرفته شهیر آنچنان عدالت وی برابر ،یآزاد حق مانندی میمفاه که کرد ادعا توانیم د،یتردیب. است دادهی جا خود دری گریدی فرعی ها

یم جادیا گفتمان نیا در رای حقوق وضع کهی ارابطه. دهدیم لیتشکی انسان معارف عرصه در رای پرنفوذ گفتمان خودی جا در کی هر که

یم محسوب مدارانهحقی گفتمان بشر حقوق ن،یبنابرا. کنندیم مطالبه را آن افراد و داردی مطالباتی عتیطب رایز است هیسوکی اکثرا  کند،

 عمده طور به که حق صاحبان مقابل افراد عهده بر فقط هست، که دارد وجود همی فیتکل اگر گفتمان، نیا در. مدارفیتکل -حق نه شوند،

. کند استخراج هادولت فیتکل از را حق بخواهد نکهیا نه کند،یم استخراج حق از را فیتکل بشر حقوق گفتمان ،یوانگه. است هستند، هادولت

 دری حقوقی ادعاها آن تبع به وی اخالقی ادعاها حق و ستین فیتکل ازی اثر گفتمان نیا در ،یشهروند برخالف که است واضح پر نیبنابرا

 .شود نیتضم و حفظ فردی اخالق تیفاعل و تیموجود تا اندیآزاد ازی زانیم نیتضمی پ

 زین اجرا و فایاست مرحله در و گرفته تعلق است انسان که علت بدان انسان فرد به هاحق نیا را،یز. استی فرد مزبوری حقوق تیماه

. شودیم گرفته کار بهی جمع حقوق مقابل دری فرد حقوق که است الزم زین نکته نیا ذکر. کند مطالبه و اجرا را آنهای فرد شکل به تواندیم

 و ردیگیم تعلق آنها به بودن جمع واسطه به و جهت از تیجمع ای جامعه گروه، جمع، کی به که شودیم اطالقی حقوق به زینی جمع حقوق

 مشارکت حق مثال،ی برا. انهیفردگرا تا دارند انهیگراجمع تیماه شتریبی شهروند حقوق. شودیم فایاستی جمع شکل به زین اجرا مرحله در

 . دارند انهیگراجمعی تیماه اجرا و فایاست سطح دری همگ حداقل تحزب حق و دادنی رأ حق و جامعهی اسیس امور در

یم تیحما دولت مقابل در انسان از و دارندی فردی سرشت که است دولت مقابل در فرد تیحمای برا بشر حقوق گر،یدی انیب به

 و وجود تا شودیم گرفته نظر در اوی برای ریناپذخدشه حقوق ندارد، وجود دولت و هجامع فرد، قدرت نیبی توازن چون مفهوم، نیا در. ندینما

 [9. ]دارد عهده بر را آنها حفظ فهیوظ زین دولت. شود حفظ دولت مقابل در فردی انسان تیثیح

 مشارکت اخالق و تعلق همچونی میمفاه و ابدییمی تجل توأما  فیتکل و حق صورت به بلکه نبوده، حق کی صرفا  ابتدا ازی شهروند اما

ی شهروندی اساس رکن را،یز است ملت -دولت کی نیسرزم به محدودی شهروند حقوق حوزه. هاستحق حوزه گرید نکته. دارد وجود آن در

ینم تدخال هایآزاد و حقوق ازی مندبهره در رایی هارکن نیچن و داردی شمولجهان هیداع بشر حقوق کهی حال در است، تیعضو مفهوم

 .دهند

 دو نیا و است نیمتبای نسبت آن به مربوط حقوق وی شهروند و بشر حقوق نسبت که کرد برداشت طور نیا دینبا شد گفته آنچه از

ی خودمختار وی آزاد ،یبرابر: افتی میخواهی مشترکی مبان حق دو نیای فلسفی معناها به تر،قیدقی نگاه در. ندارند هم بای ارتباط چیه مفهوم

ثاقیم را حقوق نیا ازی اریبس و میشناسیم بشر حقوق عنوان به را آن که استی حقوق ازی مندبهره ازمندینی شهروند حقوق اعمال. سانان

 .اندکرده میتنظ ویی شناسای المللنیبی هاقطعنامه و ها

ی اسیس وی مدن حقوق که گفت توانیم واقع در. شوندیم محسوب هادولت زین حقوق نیای دو هری اصل کننده میتنظ و بانیپشت

 فردی معنو وی جسمان تیتمام از کهی مدن حقوق را،یز. دینمایم مرتبط هم به رای شهروند حقوق و بشر حقوق که استی پوشانهم منطقه

ی شهروند و بشر حقوق مشترک فصل ند،ینمایم آمادهی اسیسی زندگ در توانمندی مشارکتی برا را فرد کهی اسیس حقوق ای ند،ینمایم تیحما

 [1. ]است

 يشهروند حقوق عناصر
 غربی حقوق نظام در که استی اجتماع وی اسیس ،یمدن حقوق گانهسه اقسام ،یشهروند حقوق عناصر باب در میتقس نیمشهورتر

 در( شهروندان) خاصاش از تیحما و ضیتبع تیممنوع و قانون قبال در مساوات وی برابر ،یآزاد حق بر است ناظری مدن حقوق. شد مطرح

ی ضرور حکومت کیدموکراتی ندهایفرا در فعاالنه مشارکتی برا که شودیم اطالقی حقوق بهی اسیس حقوق. دولتی رقانونیغ اقدامات برابر

 [10... .]و هاانجمن و احزابی آزاد ،یعموم اجتماعاتی آزاد شدن، و کردن انتخاب حق لیقب از است

 تعلق افراد به جامعه اتیح در مشارکتی ایمزا عنوان به کهی اجتماع وی اقتصاد رفاه ازی برخوردار حق بر است ناظری اجتماع حقوق

 کردن، کار حق ،(تیترب و میتعلی )آموزش نیمع استاندارد کی ازی برخوردار حق( هافرصت دری برابری )اجتماع عدالت لیقب از ردیگیم

 دری غرب شمندانیاند اتینظر محصول که فوقی بندمیتقسی. اجتماع خدمات ریسا وی فاهری ایمزا ،یبعداشت خدمات ازی مندبهره استحقاق

 کردن دایپ تیموضوع و انسان بود الطبعیمدن صهیخص به توجه با رسدیم نظر به اما استی نسب تیجامعی دارا اگرچه است ریاخی هاسده

 کی بهی شهروند حقوق باب در شده ذکر اقسامی تمام دولت، با نیمچنه و گریکدی با شهروندان ارتباط و اجتماع دل دری شهروند مفهوم

 ریسا و دهندیم لیتشک را آنی اصلی هاشاخصه« تیامن وی اجتماع عدالت ،یآزاد» حق سه که استی مدن حقوق هم آن و گرددیم باز حق

 [.10. ]گرددیم باز حق سه نیا ازی کی بهی شهروند باب در مطرح حقوق
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 (رهی )نيخم امام دگاهید ازي شهروند حقوقي هاخصشا و قیمصاد

ی اجتماع وی اسیس ،یمدن بعد سه به را آنها ما ریز در. است متنوع و متعدد( رهی)نیخم امام دگاهید دری شهروند حقوق قیمصاد

 .داد میخواه قراری بررس مورد( رهی)نیخم امام منظر از را آنها عمده قیمصاد و کردهی بندمیتقس

 

 (رهی)نيخم امام دگاهید از شهروندانی مدن حقوق -1
 اتیح حق موضوع با جا نیا در واقع در. شودیم مربوط هانهیزم تمام در شهروندانی آزاد و عدالت ،یفرد تیامن بهی مدن حقوق

 از شهروندان آن برکت به که استی اساس و هیاول حق ،یفرد تیامن ترقیدق عبارت به ای اتیح حق. میهست مواجه آن ناتیتضم و شهروندان

 نیای شخص تیامن ای یفرد تیامن از منظور». استی شهروند حقوق در موضوع نیتریمحوری فرد تیامن. شوندیم برخوردار حقوق ریسا

 ای و خودسرانه وی رقانونیغی هامجازات ریسا و شکنجه د،یتبع حبس، ف،یتوق ضرب، جرح، قتل، مانند تجاوز و تعرض هرگونه از فرد که است

ی فرد تیمصون. باشد امان در و مصون رهیغ و فحشا ،یبردگ ،یکشبهره تملک، اسارت، مانند اوستی انسان تیثیح و شئونی مناف کهی اعمال

ی فرد تیامن[ 11«. ]دهدیم دست از را خود مفهوم وی معنی فردی هایآزاد ریسا آن، فقدان با کهی طور به هاستیآزاد تمام اساس و هیپا

 .است سنجش قابل هانیا رینظا و افرادی خصوص امور در مداخله عدم شکنجه، منع ،یرقانونیغ بازداشت عدم چونیی هاصشاخ با

 که استی ناتیتضم همان عدالت از منظور جا نیا در. دهدیم لیتشک را شهروندانی مدن حقوق گرید محور ت،یامن از بعد زین عدالت

 محور انتخاب،ی آزاد و فکری آزاد. آوردیم عمل به شهروندان حقوق به نسبتی اهیرو وی نهاد باتیترت جادیا و قانون وضع قیطر از دولت

 و شغل انتخاب وی گروهی هارسانه و مطبوعات مذهب، ان،یب ده،یعقی آزاد چونیی هاشاخص با که است شهروندانی مدن حقوق سوم

 .کندیم دایپ مفهوم و معنا لیقب نیا ازی موضوعات

 .مینمائیم اکتفای مدن حقوقی محورها از کدام هر از نمونه کی شرح به ریز در

 

 یقانون ريغ بازداشت عدم( الف

 و نبوده زیجا عنوان چیه به افرادی قانون ریغ بازداشت او،ی آزاد وی ذات کرامت و انسان به نسبت( رهی)نیخم امام دگاهید به توجه با

 صادری دولتی هاارگان و هیقضائ قوه به خطاب 1361 آذر 24 در که خودی اماده هشت رمانف در شانیا. شودیم محسوب جرم آن ازی تخط

 ای کند فیتوق باشد دیبا هیشرع نیموازی رو از کهی قاض حکم بدون رای کس ندارد حقی کس چیه»: اندهفرمود نیچن نهیزم نیا در نمودند،

( رهی)نیخم امام نظر از[ 12«. ]استی شرع ریتعز موجب و است جرم عنف به اراحض ای فیتوق. باشد کم فیتوق مدت چند هر د،ینما احضار

 امور در تجسس ازی نه ضمن شانیا لذا. کرد ریدستگی قانون لیدال بدون و خودسرانه طور به را آنها توانینم و است افراد برائت بر اصل

 .کنندیم دیتأک نیمجرم مجازات و هایریدستگ هیکل بودنی قانون رب آنها، به اساسیبی هااتهام کردن وارد ازی نه زین و افرادی خصوص

 لیدل به که ورزندیم اصرار افراد محاکمه وی ریدستگ ب،یتعق دری شرع وی قانون نیمواز تیرعا بری تیوضع در امام که است ذکر قابل

 افراد ازی برخ مرج، و هرج علت به و داشتندی مساعد نهیزم ،یاسالم وی قانونریغی هااقدام گونه نیا ،یاسالم انقالبی روزیپ از پسی هاافراط

 د،یرسیم نظر به همی عیطب اول، نگاه در که ندیجو توسل غلطیی هاروش به ت،یمسئول احساس خاطر به که دادندیم اجازه خود به تندرو

 .دانندیمی ورضر را اخالق وی اسالم عطوفت ،یشرع ضوابط تیرعا دوره آن دری حت( ره)امام حضرتی ول

 

 ییقضا عدالت( ب
ی دسترس نهیزم در افراد حقوق که است نیا منظور. استی شهروند حقوق دری گرید مهم شاخص آن ندیفرا و عدالت بهی دسترس

یم تیارع زانیم چه تا جامعه کی در رهیغ وی دادرس به مربوطی هانهیهز شاده، ل،یوک منصفه، أتیه حضور با و عادالنه محاکمه دادگاه، به

 چونی موضوعات در را آنها توانیم زین( رهی)نیخم امام شهیاند در و است نظر مورد قضا نهیزم در عدالت کاربرد و معنا شتریب جا نیا در. شود

 .کردی ریگیپ رهیغ و خود از دفاع حق وی دادخواه حق دادگاه، و قانون برابر در همگانی تساو

 و تیاهم به را قضات و نیمسئول همواره شانیا. است بوده امام توجه مورد همواره که تاسی موضوع قضاوت موضوع عدالت بحث در

 به اسالم کهی تیاهم» که اندنموده سفارش شانیا. شدندیم ادآوری را امر نیا در دقت و داده توجهی اسالم جامعه در قضاوت کار تیحساس

 اسالم وی اسالمی جمهور تیثیح و آبرو پاسبان انقالبی هادادگاه وی ادگسترد دستگاه امروزه. است دادهی زیچ کمتر به است داده قضاوت

 در موظفندیی قضای باال مسئوالن. دینمایم نیبدب ونیروحان وی اسالمی جمهور به و وسیمأ دستگاه نیا از را مردم قضا در انحراف و است

 تیمسئول نیباالتر که بدانند اندشده گماشته قضا امر در کهی ونیروحان و ند؛ینمای ریجلوگ انحرافات از و داشته کامل نظارت مذکوری نهادها

 [12«. ]شد خواهدی ریسختگ آنان با و ستین متوقع آنان از نحو هر به انحراف و گرفته عهده به را
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 دهيعق و انيبي آزاد( ج
 ملتی واقع انسان. استی آزاد اسالم،ی ادهایبن ازی کی» دهدیم لیتشک را اسالمی ادهایبن ازی کی ،(رهی)نیخم امام نگاه ازی آزاد

 ازی کی امام حضرت. است شهیاند و فکری آزاد ،(ره) امام حضرت دگاهید ازی آزاد نیترمهم[ 12«. ]است شده آزاد انسان کی فطرتا  مسلمان،

 ممکن ریغی امر دیعقا لیتحم که معتقدند اصوال  و دانندیم عقائد لیتحم از اجتناب و استدالل و برهان بر هیتک را کامل انسانی هایژگیو

 در آنها انحراف که گریدی هامکتب طرح از و هراسد،ینم قلم و انیبی آزاد از و است؛ منطق بهی متک و برهان به مستند نید اسالم» و است

 [12«. ]نداردی باک هستند، خورده شکست خودشان دانشمندان شیپ در و ثابت هامکتب آن خود طیمح

 زین آنی هاچارچوب و ستین هدف خودی خود به و کندیم دایپ معنا اسالم پناه دری آزاد ،(رهی)نیخم امام شهیاند در حال نیع در

 به شود افراد حقوق ای جامعه ضرر به منجر انیبی آزادی گستردگ کهیی جا در است واضح[ 12. ]گرددیم نییتع جامعه مصالح و اسالم توسط

 مجاز تنها نه رهیغ و تهمت بت،یغ دروغ، اضالل، لیقب ازی موارد. است شده میترس مرز و حد آن بر و ستین الماس رشیپذ مورد وجه چیه

ی آزاد امام، دگاهید از(. 13: 1392 ،یثانیزیمهر وی بجنورد) است زینی اخرو وی ویدن عقاب مستوجبی موارد در و شده محکوم بلکه ستین

 در هاآنی سو ازی کار خراب و توطئه قصد که آن مگر شود نیتأم دیبا زینی اسالم حکومت مخالف فرادا و هاگروهی برای حت انیب و دهیعق

 [ 12«.]ندارد رای کار خرابی آزاد ولکن هستندی ادهیعق گونه هر دری آزادی دارا افراد همهی اسالم حکومت در». باشد کار

 

 (رهی)نيخم امام دگاهید از شهروندانی اسيس حقوق -2

 ی.اسیس احزابی آزاد و انتقاد و اعتراض حق ،یرأ حق: از است عبارت( ره)امام نگاه ازی اسیس حقوق قیمصاد

 

 يرأ حق( الف

 شهروندان که معنا نیا به. باشدیم مرتبط کامال  سرنوشت نییتع حق با و شودیم محسوب شهروندانی اسیس حقوق مهم جزءی رأ حق

ی برا لذا. ردیگیم قرار اراده لیتحم مقابل در سرنوشت نییتع حق. کنند نییتع را خودی اسیس سرنوشت دیبا خودشان چون دارندی رأ حق

 که میندار را آنی بنا ما». باشد داشته وجود هاحکومتی سو ازی ااراده لیتحم دینبا کنند نییتع را خودشان سرنوشت بتوانند افراد که آن

 ما داد،ی رأی طور هر ما ملت. میهست ملتی آزاد تابع ما. میبکنی کتاتورید که است نداده هاجاز ما به اسالم و. میبکن ملتمان بهی لیتحم کی

 [12«. ]میکنیم تیتبع آنها از هم

 

 (رهی)نيخم امام دگاهید از شهروندانی اجتماع حقوق -3
 ازی برخوردار حق وی اجتماع هرفا ازی برخوردار حق ،یاجتماع برابر امکانات و ها فرصت ازی برخوردار حق: از عبارتند آن قیمصاد

 ی.اجتماع عدالت

 

 یاجتماع رفاه ازي برخوردار حق( الف

. باشند رفاه در دیبای اسالمی جمهور در ملت اقشار همه». دانستندیم مردم همه حق را رفاه با همراه خوبی زندگ کی داشتن امام

یم دایپ انیجری اسالم عدلی اسالمی جمهور در رسندیم خودشان حقوق به مستمندان شد؛ خواهد رفاه فکر فقرای برای اسالمی جمهور در

 دری المللنیب وی داخل مشکالت لحاظ به کشور کهی طیشرا در و جنگ زمان دری حت[ 12. ]افکندیم هیسا ملت، تمام بری اله عدالت کند،

 [12. ]کردیم دیتأک آنها فاهر و مردمی زندگ طیشرا بهبود بر تالش بر همچنان امام داشت قراری اقتصاد بد طیشرا

 

 (رهی)نيخم امام شهیاند دري بشر حقوق مهم اصول و قواعد گاهیجا
 وی اسیس ،یفقه نشیب در دیجدی هاراه گشودن دری بلندی هاگام( رهی)نیخم امام حضرت همچون بزرگیی فقها حاضر عصر در

 اصوال   بشر، حقوقی فقه مباحث قلمرو به انسان ارزش و تیشخص دری عرفانی هامقوله کردن وارد ضمن شانیا. برداشتندی بشر حقوق مسائل

 باز معاصر انسان با متناسبی اسالم نصوص از برداشت در نظرانصاحبی برا رای دیجدی هاافق اجتهاد در مکان و زمان عنصر دو به هیتک با

 خاستگاه امام حضرت. دارد انسان فطرت مفهوم بای کینزد ارتباط آن از منبعث قواعد و بشر حقوق نظام( ره)امام حضرت نظر طبق. نمودند
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 ذهن در را بشری ابنا حقوق تیرعا و احترام فکر خداوند، قدرت و عظمت نکهیا به معتقدند و دانندیم انسانی اله فطرت رای واقع بشر حقوق

یآزاد و حقوق از انسان کردن محروم مقابل در و کندیم سرکوب او وجود در را گریدی هاانسان ازی کشبهره زهیغر و آوردیم دیپد انسان هر

 احترام قابل و آزاد فطرتا  انسان که چون است انسانی فطری هاخواسته ازی کی کردن منکوب قتیحق در شده شناختهی اجتماع وی فردی ها

 [2. ]است شده دهیآفر

 شانیا که داشت توجه دیبا ابتدا. داد قرار مدنظر دیبا را نکته چند بشر حقوق نهیزم در( ره)امام حضرت دگاهیدی ابیارز و شناختی برا

ی اسالم علوم از کی هر در و داشتند استیس و عرفان فلسفه، اصول، فقه، از اعمی اسالم علوم مختلفی هاطهیح دری علم برجسته گاهیجا

تیعاف که آنی جا به داشتندی حوزو وی نید تهبرجس گاهیجا که آن رغمیعل شانیا مسأله نیا کنار در. شوندیم محسوب دگاهید صاحب

 کردند مبارزه ستم و ظلم با هاسالی اسالمی قو اعتقاد با بمانند، بحث و درس طیمح در گرید انیهمتا ازی اریبس همانند و کرده شهیپی شیاند

 مختلف ابواب در را خود نظرات جامعه اداره ضمن در و پرداختندی اسالم جامعه اداره به و گرفته عهده به رای اسالم میعظ انقالب تیهدا و

 . است بوده هاتیاولو جزء بشر حقوق ،یخارجی هایریگموضع و مسائل بعد در که داشتند انیبی حکومت

 نیمب را اسالم سو کی از شانیا. شودیم اطالق همگان بر و بوده الشمول عام( رهی)نیخم امام شهیاند در بشر حقوق مقوله قتیحق در

 مختصر طور به نجایا در. خواندیم بشر ابناء حقوق کننده مالیپا و نیدروغی مدع را ان تفکر و غرب گر،یدی سو از و داندیم بشر حقوق دیمؤ و

 :میینمایم اشاره بشر حقوق درباره( ره)امام حضرتی هاشهیاندی برخ دهیگز به

 

 انسان حقوق کننده مالیپا و فيضع ملل غارت لهيوسی غرب بشر حقوق( الف
یی کشورها سران نیا از میدار و میداشت ما کهیی هایبدبخت همه»: ندیفرمایم بشر حقوق هیاعالم بیتصو از غرب هدف مورد در شانیا

 کهیی هادوره همه در را بشری آزاد سلب که اندکرده امضایی هانیا را بشر حقوق هیاعالم. اندکرده امضا را بشر حقوق هیاعالم نیا که است

 شما است، کرده امضا -اصطالح به -را بشر حقوق هیاعالم کهیی کایآمر نیهم. اندکرده است، دهیرسی زیچ کی به دستشان و بودند لیفک

 مادهی س سند،ینویم رای برق و زرق بای نما خوشی لیخ زیچ ک! یبشر آزادند ندیگویم هانیا. است کرده واقع بشر نیا بری اتیجنا چه دینیبب

 اغفال نیا. شودینم عمل اشیکی عمل، مقام در! کنندینم عمل را اشیکی و است، بشر نفع به خوب که استی موارد اشهمه که دسنینویم

 [ 13«. ]مردمی برا ها،تودهی برا نیا است ونیاف. است
 

 يباور نید با تنها آن اصالح و بشر حقوق( ب
: ندیفرمایم و دانندیم سریم تیمعنو وی باورنید با تنها را حق نیا اقامه بشر حقوق مورد در خودی هادگاهید انیب در امام حضرت

ی معنو مبدأ کی شیاتکا نقطه نکهیا اال شودینم بشر، حقوق حفظ و بشر اصالح. ستینی شدن اصالح بشر نباشد،ی معنوی اتکا نقطه کی تا»

 چه ندارد هاحرف نیا بهی کار و ستین خدا شیاتکا نقطه و آمده ارک سر کهی حکومت آن ند،یآیم کار سر کهیی هاحکومت مینیبیم. باشد

 [13«. ]بشر با کرده معامله جور

 

  (رهی)نيخم امام نگاه بشراز حقوقی اصلي هاشاخص عنوان به عدالت وي آزاد
. کنندیم دفاع آن از نیادیبن صورت بهی نیخم امام که استی میمفاه ازی کی و بودهی اسالم انقالبی اصلی شعارها ازی کی یآزاد

 خواهمیم من که است بشر هیاول حق نیا معتقدند و برندیم نام بشر« هیاول حق» عنوان به بلکه ،یاسیس شعار کی عنوان به نهی آزاد از شانیا

 .دانندیم دیتوح اصل رای آزاد منشأ امام[ 12. ]باشد آزاد حرفم خواهمیم من باشم، آزاد

 را بشر هیاول حقوق دارند( رانیا ملت) نهایا»: ندیفرمایم و کنندیم ادی یبشر هیاول حقوق ازی کی عنوان به یآزاد از( رهی )نیخم امام

 امام. استی فطر وی خداداد و هاستانسان همه هیاول حقوق ازی آزاد که گفت توانیمی نوران کالم نیا از استفاده با[ 12« ]کنندیم مطالبه

 مرد، و زنی برا طبقات، همهی برا هستی آزاد اسالم در ست،ین اختناق اسالم در»: ندیفرمایمی آزاد باب در ماسالی مبان به قیعمی نگاه با

 ما استیس»: کنندیم حیتصر و دانندیمی آزاد حفظ رای اسالم نظام ریناپذخدشه وی اصول استیس و[ 12« ]همهی برا اه،یس و دیسفی برا

 [12«. ]میکنینمی زیچی فدا هرگز را اصل نیا که استی آزاد حفظی مبنا بر شهیهم

 که ستینی امسأله کی یآزاد»: ندیفرمایم نهیزم نیا در( رهی)نیخم امام. است آن مفهوم نییتب ،یآزاد از بحث در گام نینخست

ینم شما به الزامی کس د،یباش داشته را دهیعق نیا حتما  دیبا شما که کندینم الزامشانی کس. است آزاد شاندهیعق مردم. باشد داشته فیتعر

 داشته مسکن کجا در که کندینم الزامتانی کس ؛یکن انتخاب را نیا دیبا که کندینم الزام شما بهی کس د،یبرو را راه نیا دیبا حتما  که کند

ی آدم که است آن( ره) امام شهیاند در کاملی آزاد مفهوم[ 16«. ]استی واضح زیچ کی یآزادی. کن انتخاب رای شغل چه جا آن در ای یباش
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 اخالق ت،یانسان از رای آدم کهیی هایآزاد له؛ معظم دگاهید از. ستین رذائل ازی دور و وی اله قرب جزی زیچ کمال مفهوم و برساند کمال به را

 .  ستندینی آزاد قتا یحق سازندیم دور تیمعنو و

 اخالل موجب مطلقی آزاد. است ممکن ریغ و محال امر کی مطلق،ی ادآز اساسا  که چرا. ستین مطلقی آزاد ،یآزاد از امام مقصود

 باعث که استی نامعقول امر کی ابد،ی دست شیهاخواست به بخواهد و باشد آزاد مطلق نحو بهی فرد هر که نیا. شودیمی عموم نظم در

. افتدیم خطر بهی عموم مصالح و شودینم بند سنگی رو بر سنگ پاشد؛یم هم ازی اجتماع نظم شود؛یم افراد گوناگون یِاخواسته تصادم

[14] 

 هم از اجتماع نظم نباشد، قانون اگر. است نیقوان حدود دری آزاد است، قانون ،ینیخم امام کالم دری آزاد مرز و قلمرو نینخست

ی شتریبی آزاد از باشد،ی شتریب تامکانا و قدرتی دارای شخص هر صورت نیا در. ماندینم همی آزادی برایی جا گرید و شودیم ختهیگس

 مردم. است مملکت آن قانون حدود در است، قانون حدود دری آزادی مملکت هر در»: ندیفرمایم باره نیا در امام حضرت. گرددیم مندبهره زین

  هم ملت نیقوان برخالف ملت، کی یاساس قانون برخالف ن،یقوان برخالف هرکس که ستین نیای آزادی معن. بشکنند را قانون که ستندین آزاد

«. اسالم نیقوان رانیا نیقوان و استی اسالم مملکت رانیا مملکت و است مملکت کی نیقوان حدود دری آزاد. دیبگو خواهدیم دلش چه هر

[12] 

 ،یاسیس ریغ و ،یاسیسی هاتشکل و هاگروه همه امام، منظر از. است توطئه مرز تای آزاد ،ینیخم امام شهیاند دری آزاد قلمرو نیدوم

 رابطه نیا در و. نشود لیتبد توطئه به که استیی جا تای قانون امور گرید و دهیعق ابراز دری آزاد نیا اما هستند، آزاد( هاستیمارکسی حت)

 که میدار نانیاطم ما رایز بود؛ خواهند آزاد خود مطالب انیب در هاستیمارکس م،یهست آن استقرار فکر به همه کهی اجامعه در»: ندیگویم

 اظهار است آزاد هرکس م،یااوردهین وارد لطمه آنها به و نکرده سلب را آنهای آزاد گاه چیه ما... است مردمی ازهاین به پاسخۀ دربردارند اسالم

 جور همه طرفدار. ستای آزاد طرفدار ما ملت»: ندیفرمایم امام حضرت گریدیی جا در[ 12«. ]ستین آزاد کردن توطئهی برای ول کند، دهیعق

 [12«. ]ستینی تباه طرفدار. ستین توطئه طرفدار کنیول است،ی آزاد

 نسلی تباه و فساد باعث که باشدی اگونه بهی آزاد طیشرا دینبا معتقدندی نیخم امام. است فساد مرز تای آزاد ،یآزاد قلمرو نیسوم

 همچون ،یاساس مسائل از را جوان نسل ژهیو به افراد، ذهن و روح رایز اند؛بمخری هایآزاد امام، شهیاند دریی هایآزاد نیچن. گردد جوان

 کی یتباه که کشاند خواهندی امور دنبال بهی شهوانۀ زیغر با مطابق را آنان و ساخته غافل تکامل، وی تعال جهت در حرکت و علم لیتحص

ی تباه موجب که آن،ی غرب شکل بهی آزاد که میبدان همه دیبا»: ندیفرمایم باره نیا در امام حضرت. بردارد در را ملت کی یماندگعقب و نسل

 عفت و اسالم برخالف مجالت و کتب ها،یسخنران مقاالت، غات،یتبل و است محکوم عقل و اسالم نظر از شود،یم پسران و دختران جوانان،

 نظر در چه آن از و شودی ریجلوگ مخربی هایآزاد از و. ستا واجب آنها ازی ریجلوگ مسلمانان همه بر و است حرام کشور، مصالح وی عموم

 همه نشود،ی ریجلوگ اگر قاطع طور به است،ی اسالمی جمهور تیثیح با مخالف وی اسالم کشور و ملت ریمس برخالف چه آن و حرام شرع

ی کوتاه آنان اگر و کنند رجوع مربوطهی هاستگاهد به نمودند مذکور امور ازی کی به برخورد اگری اللهحزب جوانان و مردم و. باشندیم مسئول

 [12«. ]هستندی ریجلوگ به مکلف خودشان نمودند

 تا که عدالت همچون مفاهیمی و است یافته گسترش جهان در داریدین و دین خمینی امام عصر آغاز با که گفت توانمی جرأت به

 اجتماعی زندگی در جامع تفریحی با و قدسی و دینی مفاهیم قالب در دید،گرمی تعریف مادی نظریات قالب در و مضیق شکل به آن از پیش

 بنیادین مفاهیم از مفهوم، این. است آشکار گوناگون هایدوره و هاعصر مشاهیر از بسیاری در آن نفوذ که است مفهومی عدالت،. شد تعریف بشر

(. رهی)نیخم امامی اجتماع وی نید اتیادب« یدیکل واژه» را عدالت واژه دیبا کهی اگونه به است، بوده( ره)خمینی امام سیاسی عمل و اندیشه در

[15] 

 فضائل امّهات از آن و طیتفر و افراط نیب وسط حدّ: از است عبارت عدالت که نیا»: اندنموده فیتعر نیچن را عدالت ،(رهی)نیخم امام

 نیهم به میمستق مطلق عدل که رایز است، هیّجسم و هیّنفس ه،یّقلب ه،یروح ه،یظاهر و هیباطن فضائل تمام مطلقه، عدالت بلکه است، هیاخالق

 و اعتدال م،یمستق خطّ به اشاره و است وسط حدّی معن به رایز است؛ی اخالق فضائلۀ هم در ما عدالت ،(ره)امام نظر از[ 16«. ]استی معن

 . دارند قرار عدالت اطراف در و شده محسوب لتیرذ بوده، قتیحق راه از خروجی معن به دو هری( کوتاه)طیتفر وی( روادهیز)افراط و داردی راست

 اما شود،یم مشاهده المللیبین روابط پردازاننظریه و( ره)خمینی امام تعریف در عدالت واحد واژه از تعریف در هاییتفاوت چند هر

 رویکرد با هماهنگ پردازاننظریه از بسیاری. ندارند تردیدی المللیبین حاکم نظم و کنونی شرایط در عدالتیبی وجود قبال در کدام هیچ

 است کرده اشاره کاکس که گونههمان و دانسته( جهانی)عدالت برقراری را جهان در پایدار صلح برقراری راه تنها( ره)خمینی امام توحیدی

 و بود خواهد بیهوده موجود، هایعدالتیبی رفع و عدالت استقرار برای شرایطی اتحادِ بدونِ جهانی پایدار صلح برقراری برای تالش هرگونه

 [17. ]بود خواهد جهانی پایدار صلح برقراری برای ایمقدمه پیش جهانی عدالت و است جهان در عدالت استقرار گروه در پایدار صلحاساسا 
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 پیش جهانی عدالت برقراری و جهانی عدالت راستقرا مستلزم پایدار جهانی صلح جادیا امام، نگاه در که نمود بیان نیچن توانمی پس

 برقراری برای خود منافع از نیستند حاضر وجه هیچ به غربی هایدولت و قدرتمندان که جایی آن از. است جهانی صلح برپایی برای شرطی

 .کرد مقابله هاآن با حتما  دیبا پایدار و جهانی صلح به رسیدن برای بنابراین بگذرند، عدالت

 عدالت -3 ؛یاجتماع عدالت -2 ؛یفرد عدالت -1: از عبارتند آنها ازی برخ که کنندیم انیب را عدالت ازی گوناگون انواعی نیخم امام

 [18... . ]وی اسیس عدالت -5 ؛یاقتصاد عدالت -4 قضاوت؛ در

 

 

 

 

 

 

 

 يريگجهينت
ی الهی موهبت رای شهروند حقوق قتیحق در و. استی مترق اجتماع کی تحقق شرطی شهروند حقوق تیرعای نیخم امام منظر از

 امام دگاهید شاکله قتیحق در. باشد اثرگذار آن تیکم و تیفیک در تواندینمی بشری هاتفاوت و ندارد را آن سلب حقی مقام چیه که دانسته

 شه،یاندی آزاد ،یآزاد لیقب ازی شهروند حقوق قالب دری ادغدغه شود ادهیپ جامعه در ناب اسالم اگر است آن بشر حقوق خصوص دری نیخم

 خاطر نیبد بشر حقوق اعتبار ،یاسالم شمندانیاند ازی اریبس و( ره)امام حضرت دید از. داشت نخواهد وجود سرنوشت نییتع حق ان،یبی آزاد

 حقوق به که است کرتف و مکتب نیا به مانیا واقع در و استی اله نیقوان و اسالم مکتب ازی جزئ ها،انسان نوع و بشر حقوق اصوال  که است

 . شود برخورداری شتریبی اجرا ضمانت و الزام عمق، از بشر حقوق ،ینید تفکر پرتو در که گرددیم موجب جهینت در و دهیبخش اعتبار بشر

ی گذارانیبن رای تیحاکم توانست داشت مقدس شرع بر کهی تسلط با و خود رامونیپ جهان شناخت به تیعنا با( رهی)نیخم امام

ی اجرا ضمانت کهی حقوق محور، خدا بشر حقوق بلکه محور انسان بشر حقوق نه البته است بوده بشر حقوق همانا آن دغدغه و اصل که دینما

. گرددی سازادهیپی بشر گوناگون تفکرات از فارغ گسترده اریبس صورت به بتواند که دارد را امکان نیا بلکه ستین فرد به وابسته تنها نه آن

 ،یاسیس احزابی آزاد ،یعموم انتخابات در شرکتی آزاد مطبوعات،ی آزاد ان،یبی آزاد حق خصوص دری نیخم امام مانهیحک و لمانهعا اتینظر

 به آنیعمومی هایآزاد و بشر حقوق نظامی اجرا نیتضمی هاروش زین ،یمذهبی هاتیاقل و زنان حقوق ن،یقوان برابر دری عمومی تساو

 .است تأمل و مطالعه قابلی نیخم امام نامهتیوصی حت ای و امام فهیصح چونی ابعمن در اکمل و اتم صورت

 نیا از بشر حقوق با و شوندی م برخوردار ان از تیمل و تیتابعی اسیس تعلق لحاظ به شهروندان که استی حقوقی شهروند حقوق

 از نظر صرف انسان حقوق به مربوط بشر حقوق واقع در ؛نمود جستجو بشر حقوق در دیبا رای شهروند حقوق شهیر که داردی پوشان هم جهت

 در و حق طرفه کی رابطه بشر حقوق در پس است؛ بحث قابل ها دولت قلمروِ دری شهروند حقوق کهی حال در اوست؛ی مکان وی زمان تیموقع

 . شودی م مطرح فیتکل -حق طرفه دو رابطهی شهروند حقوق

 در بشر افراد هیکلی برا صلح و عدالت ،یاساسی هایآزاد نیتأم الزمه که استی برتر و کسانی مشترک، حقوق مجموعه بشر حقوق

 نیا با. دهند قرار تیرعا و احترام مورد را آنها جهان از نقطه هر در اجتماع ارکان عیجم و ملل مردم، هیکل تا شودیم محسوبی جهان جامعه

ی شهروند حقوق کهی حال در است، حاکمی جهان سطح در ملل تمام به بتنس که استی فرامل حقوق کی بشر حقوق که شد روشن فیتعر

 قواعد در بلکه است، گانهیبی شهروند حقوق با بشر حقوق که ستین معنا نیا به کیتفک نیا. است دولت و کشور کی درون افراد به مربوط

 که باشد مطلب نیا انگریب تواندیم نیا. دارد وجود زینی شهروند حقوق به مربوطی قواعد بشر حقوقی جهان هیاعالم خصوصا  و بشر حقوق

 جمله ازی قیمصاد در بشر حقوق وی شهروند حقوق. بود خواهد سّریمی شهروند حقوق نیتأم و حیصحی اجرا قیطر از بشر حقوق بهی ابیدست

 است؛ ساخته شیپی بشر حقوقی هابنا دانستن مفروض ،یشهروند حقوق به ورود شرط و دارند اشتراک تیامن حق و عدالت حق ،یآزاد حق

 .است گرفته جا بشر حقوق اتیکل دل در و است نظر مورد بشر حقوق عصاره ،یشهروند حقوقی عنی
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