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بسمه تعالى

سخن ناشر

فرهنگى  عنصر  ماندگارترین  عنوان  به  کتاب  اهمیت  و  نقش 
و  نگرشها  و  فرهنگ  تحول  و  تغییر  و  ایجاد  در  آن  اثر گذاری  و 
دیدگاه های آحاد یک جامعه بر کسى پوشیده نیست، و به جرأت 
مى توان از آن به عنوان مهم ترین عامل سازنده فرهنگ اجتماعى نام 
برد، گرچه امروز رسانه های دیداری و شنیداری با حجم انبوه اخبار 
و اطالعاتى که بر سر مردم آوار مى کنند مخاطبان بیشتری دارند، 
اما هرگز چیزی بر قوه تحلیل و تعقل دوستداران خود نمى افزایند، 
و بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران فرهنگ عامه بر این باورند 
که بینندگان و طرفداران اینگونه رسانه ها به تدریج توان به کارگیري 
قواي عاقله و ناقده خود را از دست داده و پس از مدتي از تحلیل 
عادی ترین اخبار و وقایع در مى مانند، و در مقابل مطالعه کنندگان 
به  تبدیل  بر ذهن  مكرر  تأثیر خواندن هاي  به علت  مكتوب  منابع 

انسان هاي فهیم و فكور مى شوند.

  بر این اساس مرکز انتشارات بنیاد فقه و معارف اهل بیت
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در راستای توسعه علمي فرهنگى به نشر آراء و افكار و راهبردهاي 
سعى  و  پرداخته    شاهرودی العظمى هاشمى  اهلل  آیه  حضرت 
ارزشمند )صحیفه عدالت( که مجموعه سخنراني ها  مى کند کتاب 
و بیانات معظم له در دوره ی تصدی ریاست قوه قضائیه جمهوری 
اسالمى بوده و در ده جلد تنظیم و منتشر شده است را به شكل 
موضوعى و بر حسب مسائل مورد نیاز جامعه تنظیم و جمع آوری 
نموده، و با ذکر منابع و با شیوه ی متناسبى منتشر کند تا از طریق 
نشر اندیشه ها و افكار این عالم مجاهد که برخوردار از علم و نگاه 
عالمانه به مسائل روز با معلومات وسیع فقهى و فرهنگى و تجربه 
موفق قضائى و مدیریتى مى باشند، رسالت خویش را در راستای 
بیت  اهل  حقه  معارف  ترویج  و  اسالمى  فرهنگ  و  علم  توسعه 
عصمت و طهارت  ایفا کرده، و مشمول عنایات و الطاف ویژه 
حضرت بقیه اهلل االعظم امام زمان  ارواحنا فداه قرار بگیریم، إن 

شاء اهلل تعالى.

بنياد فقه و معارف اهل بيت

ـ 6 ـ



حقوق شهروندی، حقوقی همه جانبه

دغدغه های رهبری، قانون اساسى، قوانین عادی و بخشنامه هایى 
زوایـای  در  شهروندی  حقوق  اهمیت  نشانگر  شده،  صادر  که  
مـختلف تشكیالت امنیتى و انتظامى  است  و سـعى مـى شود این 
بى نظمى،  جهت   به  هم  اگر  نگیرد.  قرار  تـضییع  مـورد  حـقوق 
حقوق  احیاء   این   در  رخوتى  مـلزومات  و  امـكانات  فقدان 
در خصوص  و  نموده  توجه  موضوع  به  رهبری  مقام   شود،  دیده 
ما اسالمى  نظام  طبیعت  امر  این   مى دهد.  دسـتور   و  فـرمان   آن 
انـسان و حفظ حقوق   ـ که یـک نظام مبتنى بر عـدالت، کرامت 
انسان ها و شهروندی  است ـ مى باشد و مـاهیت خـود را در این 
مى بیند که این حقوق  را در همه  ابعاد حتى بعد اقتصادی  ارائه  دهد.
گاه ایـن تـصور به وجود مى آید که در بـعد اقتصادی نـیاز نـیست 
به مالكیت ها تـوجه شـود، در این هنگام است کـه مـقام رهبری 
اعالم  مى دارد از مالكیت و سرمایه گذاری مشروع باید حمایت شود 

و حرمت آن حفظ گردد.
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باید به این مسائل هـم در قـوانین مصوب و هم در ساختارهایى 
که تشكیل مـى دهیم، توجه داشـته باشیم تـا ایـن حـقوق تضییع 
نشوند. این موضوع نـظام قضائى و حاکمیت  اسالمى را  از  دیگر 
اسالمى  نظام  به  زمانى  نیز  بیش ترین ضربه  مى کند.  ممتاز  نظام ها 
وارد مى شود که حـاکمان، قضات، مسؤوالن و مـدیران اجرائى در 
هر بخشى این حساسیت  را از دسـت بـدهند و در سـاختارها و 
تـشكیالت تـنها  به  حاکمیت تـوجه شـده و مردم  جایگاهى نداشته 
باشند. اینجاست که قوای مقننه، مجریه و قضائیه باید در رابطه با 
حفظ حقوق شهروندی به دنبال یک بـرنامه ریزی ویـژه بـاشند و 

به آن توجه نمایند.

قـوای  بـدنه  کـل  در  که  شود  ایجاد  حساسیت   بایداین 
حقوق  حفظ  مى گیرد،  قرار  مدنظر  چـیزی که   اولیـن  حـاکمیت 
قضائى  سازمان   و  دستگاه  قدرت  فكر  به  فقط  و  باشد  مردم 
دادگستری  و  وزارتخانه،  اداره،  تشكیالت،  وقتى  ولى  نباشند؛ 
ناخودآگاه ایجاد شود، خود به  خود  امكانات، قوانین  و ملزومات 
طوری تنظیم مى گردند که  این  تشكیالت  دارای  اختیارات زیـادی 
کردن  نگاه  مطلق   گیرد،  صورت  تخلفى  هنگامى که  و  مى شوند 
به این بخش منجر به تضییع حقوق افراد مى شود و این خالف  
حداقل  مردم  حقوق  که  شود  دقت  است.باید   شهروندی   حقوق  

در حد  ضروری  حفظ گردد.
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وقتى قاضى پشـت مـیز قضاوت نشست، باید بداند این سمت 
را به این دلیل به او داده اند که به حقوق  مردم  رسیدگى  کند تا این 
حقوق تضییع نگردد. وی نباید خود را در مقامى  ببیند که مصون 
از هرگونه اعـتراض و اشـكال است؛ زیرا این همان قربانى  شدن 

حقوق شهروندی در تشریفات اداری است.

این دید، دید  حكومت  اسالمى و حاکمیت اسالمى است.این 
شیوه نگرش، دید حضرت على بوده است، از این  رو باید همه  
سعى  ما در جهت خـدمت بـه مردم با کم ترین هزینه و کم ترین 
تـشریفات بـاشد. بسط و توسعه بى اندازه ادارات  و تشكیالت  اداری  
بار آن را مردم متحمل مى شوند. در   هزینه هایى را در بر دارد که 
این صورت  حقوق  شهروندی  قربانى تشریفات اداری زائد مى گردد 
و این موضوع از جمله امتیازاتى است  که حاکمیت ها برای خـود  

قائل  مى شوند.

پس از آن، دیدگاه ها تغییر یافته و حساسیت ها نسبت به حقوق 
مردم از بین مى رود. باید باور  داشته  باشیم که حاکم در نظام اسالمى 
خادم خدا و مردم است. مشخص است که  خادم  تشریفات  خود  
را بیشتر از مخدوم نمى کند؛ چرا که شأنى باالتر از مخدوم ندارد. 
موال على هنگامى که وارد کوفه  شدند، عده ای  از طاغوتیان که 
راه  به  ایشان  برای  تشریفات خاصى  مردم  حكومت مى کردند،  بر 
انداختند. در این  زمان  حضرت  به  آنان نهیب زدند و فرمودند که 
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من مسؤول خدمت به مردم هستم و این ایده  و روش  را تا پایان 
زندگى خود حفظ نمودند. حساسیت حفظ حقوق شهروندی در 
این  بخش  آشكار  مى شود. هریک از سه قوه  در بخشى از بخش های 
بـه عنوان  خادم  مردم،  باشند که   این احساس را داشته  باید  کشور 
انسان ها  کرامت  دراین صورت  هستند.  شهروندی  حقوق  حافظ 
حفظ مى شود و نظام  مقدس جمهوری اسالمى  چه  در بعد قضائى 
و چه در بعد اجرائى به عنوان یک نظام  بى نظیر و ممتاز در تمام دنیا  

مطرح  مى گردد.

همه قوا مسؤول  حفاظت  از  حقوق شهروندی اند

اگر به قانون اساسى و همچنین قوانین عادی خود و در رأس 
آن ها فرامین امـام و  مـقام  مـعظم رهبری نگاه کنیم، مى بینیم که 
بارزترین و شاخص ترین مطلبى که در البه الی این موارد  به  چـشم  
مـى خورد، دقت و تـأکید بر حقوق انسان ها به معنای  عام آن است 
دارد.در  به معنای  خاص  آن، توجه   به حقوق شهروندی  نیز  و گاه 
آن  در  که  باشیم  داشته  اصـل  از 140  بـیش  اساسى شـاید  قانون  
ها بحث  حقوق  مردم، حقوق  عمومى، حقوق شهروندی و حقوق 
هـشت ماده ای  فـرمان  در   1361 سال  شدهاست.در  مطرح  عامه 
اماماین مسأله بسیار شفاف و صریح  تحت عنوان حقوق  انسان ها 
و شهروندی مطرح گردید، به خصوص در بعد قـضائى کـه بـه  حق  

مبنا و پایه  همین حقوق شهروندی است.
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به  احترام  قانون  در   به خصوص   بعدی،  قوانین   در  چه  آن 
گرفت،  شكل  شـهروندی   حـقوق   حفظ  و  مشروع  آزادی های 
به  نگاه  این  با  بود.بنابراین   شده  اتخاذ  مبارک  فرمان  آن  روح  از 
در   مردم  حقوق  حفظ  کـه  مـى شود  نـگریسته  شهروندی   حقوق  
این  دایره  وسیع تنها  در  اختصاص  دستگاه قضائى نیست و وظیفه 
همه  ارگان ها، نهادهای  نظام  اسالمى و همه قواست و کـل جـامعه 

مسؤول حفظ این حقوق مى باشند.

مایه  جهت   این  از  ایران  اسالمى  جمهوری  نظام   خوشبختانه 
مبنای   بر  متكى  و  بوده  مذهبى   نـظام   یک  زیرا  اسـت؛  افـتخار 
مبانى  و  بحث  حقوق  اسالم  در  و  است  اسالم  سنگ  مكتب گران  

حقوق اساسى، همه ایـن مـسائل  را  در برمى گیرد.

و  امنیتی  انتظامی،  اداری،  تشریفات  در  نباید  شهروندی  حقوق 
قضایی پایمال شود

باید مرزی بین عدالت و امنیت وجود داشته باشد، تحت عنوان 
نادیده بگیرد و عدالت  افراد را  امنیت، حاکمیت نمى تواند حقوق 

نباید قربانى امنیت شود. 

حقوق شهروندی واژه  جدیدی در ادبیات حقوق است که دو 
معنای مطلق حقوق عمومى و یک معنای خاص دارد.

بر اساس معنای محدودتر حقوق شهروندی به معنای حقوقى 
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در  به وجود مى آید و  با حاکمیت  رابطه  شهروندان  است که در 
سلب  حقوق  که  بگیرد  شكل  گونه ای  به  باید  مدیریت  معنا  این 
اداری  تشریفات  البه الی  در  نباید  فردی  نشود.حقوق  تضییع  یا 
و تكالیف کالن مدیریت جامعه از بین برود. شاید بیش از 140 
مربوط شود  به موضوع حقوق شهروندی  اساسى  قانون  از  اصل 
امام در سال 1361 دقت کنیم در این  اگر به فرمان 8 ماده ای 
اساسى تحت عنوان حقوق  فرمان خیلى شفاف و صریح مسایل 
شهروندی مطرح شد و قانون حفظ حقوق شهروندی نیز متخذ از 

روح همین فرمان است.

وقتى دایره  کالن و وسیع حقوق شهروندی مطرح مى شود تنها 
اقدام  زمینه  این  در  باید  قوا  همه   بلكه  نیست  قضاییه  قوه  وظیفه  
کنند. خوشبختانه نظام جمهوری اسالمى ایران از این جهت بسیار 
حقوق  که  است  اسالم  بر  مبتنى  و  مكتبى  چون  است  افتخارآمیز 

شهروندی در آن اساس همه  مسایل است.

قانون  نتوانسته ایم  کامل  طور  به  این که  از  هستم  متاسف  بنده 
اساسى را اجرا کنیم، آن چه امروز مشكل کشورهاست اصل عدالت 
و حقوق نیست بلكه بیشتر چالش و مشكل در اجرای حقوق است، 
این تضییع ها  این حقوق تضییع مى شود. همه   یعنى در مقام اجرا 
نیز به معنای تخلف حاکمیت و مجریان نیست، این یكى از عوامل 
است و شاید محدودترین آن باشد. مسأله  مهم تر آن است که در 
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مقام اجرا به مقررات و ساختارهای مناسب توجه نشده و به این 
موضوع اولویت داده نشده است.

هیچ کس در بازداشت انفرادی نباشد

من تاکید داشتم کسى در بازداشت انفرادی نباشد ، این خالف 
آیین نامه است، در خصوص حقوق زندانیان و نحوه رفتار با آنها 
از 15 بند قانون حقوق شهروندی چند ماده به زندانیان ربط دارد. 
یكى از کارهای مهم ما در قوه قضاییه این بود که ما تالش زیادی 
برای حبس زدایى از قوانین داشتیم. فضای زندان ها را تغییر دادیم 
بازداشتگاه های زندان انفرادی را باز کردیم من تاکید داشتم کسى 
در بازداشت انفرادی نباشد حاال برخى انجام مى دهند این برخالف 
آئین نامه است، زندان، یک مجازات اسالمى نیست، نظر فقهى من 
این است که زندان یک مجازات ثانوی و محدود در سیستم نظام 
کیفری اسالمى است و مجارات در سیستم کیفری اسالمى بیشتر 
مجازات اجتماعى و یا تعزیرات است و در موارد خیلى حاد هم 

قصاص و اعدام است که فلسفه خود را دارد.

ما در قوانین اسالمى زندان نداریم مگر تنها در 6 مورد خاص. 
زندان به عنوان مجازات نیست شاید به عنوان یک اقدام تامینى و 
باشد  بیرون  اگر کسى  که  برسیم  نتیجه  این  به  وقتى  باشد  تربیتى 
ضررش به دیگران مى رسد، حبسش مى کنند تا آن جا تربیت شود 
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یا کودکى را مى برند در کانون اصالح و تربیت اصالح مى کنند. 
این که یكى را ببرند در اتاقى بایكوت کنند هزینه بدهند کار غلطى 
است. زندان از مواریث طاغوت است به نظر من کل زندان هایى 
که در کشورهای اسالمى در دوران خلفا ایجاد شده است بخاطر 
خوی طاغوتى حكام جور بوده است که از طاغوت های قبلى خود 

گرفته اند و ادامه داده اند.

زمان پیامبر و زمان امیرالمومنین زندان نبود. برای پول 
البته در برابر جرم، و یا دین به  و مال کسى را حبس نمى کردند 
زندان  خود  قوانین  در  متاسفانه  ما  مى گرفتند.  را  اموالش  دیگران 
باید  ما  نمى خواند  ما  فقه  با  این  کردیم  باز  مجازات  عنوان  به  را 
برگردیم به همان مدل های کیفر های تأمینى و اجتماعى و تعزیرات 
اسالمى. دنیا هم به این طرف مى رود البته به این زودی نمى رسد 
چون طاغوتى است. ما در قوه قضاییه قوانین مختلفى را به مجلس 
بردیم که کل این زندان ها قابل تغییر باشند یا اصال تعطیل شوند. 
هنوز مجلس خیلى از این لوایح را که 5 الى 10 سال است، تصویب 

نكرده است. به هر دلیل اینها هم چنان مسكوت مانده است.

دین اسالم حافظ حقوق  مردم 

اسالم آیین  و دین الهى  است  و از این طریق  مى خواهد  حقوق 
این  وسیع  و  باز  دید  یک  با  اسالم  نماید.  عـرضه   بـشریت  به  را 
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حقوق را در  همه  ابعاد دیده و آنها را مبنا و معیار  قرار داده  است، 
چرا  که  مـبنای دیـن حق و حقوق اطاعت از خداست. مبنای همه 
دستورها و کار اصلى دین و مكتب های توحیدی و الهـى  هـمین  
است که این  حقوق را حفظ کند. این  حقوق  از  ابـتدای  زنـدگى  
را  او  داده مى شود و  تعلیم  او  به   برای وی ترسیم  شده  و  انـسان 

معتقد مى کند تا یقین بیاورد و باور کند.

قانون اساسی حافظ حقوق شهروندی

افتخارات نظام جمهوری اسالمى است  از  قانون اساسى  یكى  
در  است  کرده  تـرسیم  را   حـقوق   این   قوانین  ی  همه  از   بیش   و 
قوانین عادی بـه مـسائل زیادی تـحت  عنوان تـوسعه و تـوضیح 
بـا آنچه که در دنیای   آن حقوق اشاره شده که مى توان آن ها را 
امروز هست طبیق داد، آن گاه  عظمت و ارزش این قانون اساسى 
و میثاق ملى مـا در مـقایسه با قوانین اساسى دیگر کشورهای دنـیا 
مشخص مى شود. ما در این زمینه هـنوز نـتوانستیم قانون اساسى 
را به طور صحیح تـوضیح  دهـیم.با وجود اینكه  کارها  درخور توجه 
و مشروحى هم نوشته شده است؛ولى به نظر من در حد سطح و 
عمق این قـانون اساسى و مـیثاق ملى نیست. انسان از راه قوانین 
)به خصوص قانون اساسى( مى تواند ارزش هایى را کـه یـک  جامعه 

بـرای  آن  شكل مـى گیرد و تـشكیل مى شود، مشخص کند.
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حقوقى که در قانون اساسى آمده، همان حقوقى است که مورد 
قبول اسالم مى باشد و امروزه در بسیاری از مجامع  حقوقى  و نظام های 
اجتماعى دنیا اصل  آن  پذیرفته شده  است و به عنوان حقوق شهروندی، 
قبول واقع  گردیده و  یا هر عنوان دیگری مورد  افراد  حقوق عامه 
کلیت آن مورد اشكال قرار نگرفته است.بلكه آنچه که  مشكل  امروز 
کشورها ست از قبل  وجود  داشته و اختالفى در اصل این عدالت و 
حقوق نیست؛ گرچه در مقدار و نوعش اختالف زیادی وجود دارد 
و بیش ترین مشكل و چالش در مقام اجرا است به  این معنا که این 

حقوق  در  مقام اجرا در جامعه تضییع مى شوند.

ساختارهای قضائی، انتظامی و امنیتی باید به گونه ای تنظیم شود 
و شکل گیرد   که   حقوق شهروندی را در جامعه تضمین کند 

البته تضییع شدن این حقوق نـیز عـلت های گـوناگونى دارد و 
فقط مربوط به این نیست عنوان احترام به آزادی های مـشروع و 
حـفظ حـقوق  شـهروندی  تـصویب شده، همچنین  در  بخشنامه های 
دیگر مجموعه ای ازعناوین مهم را دیده ام که مى توان آنها راتحت  
و  قضائى  نظام  حمایت   و  رعایت  مورد  شهروندی  حقوق  عنوان 
به گونه ای   ما  قوانین  داد.  ارائه  دنیا  به  اسالمى  جمهوری   حقوقى 
تدوین  مى شود  که این حقوق را بیشتر تضمین مى کند. ساختارهای 
قضائى، انتظامى و امنیتى باید به گونه ای تنظیم شود و شكل گیرد   که  

این  حقوق را در جامعه تضمین کند.
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رویه های قضائى، تشریفات اجرائى، تشكیالت و نهادهایى که 
تشكیل مى دهیم، باید  به گونه ای  باشند  که این موارد را رعایت کنند 
و برای جامعه حفظ نمایند و در این  صورت نظام  ما نظام موفقى 
در حفظ حقوق شهروندی هم به معنای خاص و هم به  معنای  عام 

خواهد شد.

ممنوعیت شکنجه

در مورد برخى اقدامات که از نظر حقوقى و قانونى این کارها 
مصداق شكنجه است، ولى مسّلمًا برخى از این کارها جرم مى باشد 
کردم  تأکید  بارها  امنیتى  و  انتظامى  نیروهای  با  مالقات  در  من  و 
که این کارها غلط است و نیازی به آن ها نیست. اخیراً هم چون 
دیدم که شاید این کارها عادت شده و کم تر به توصیه های ما توجه 
زندان های  همه  که  خواستم  زندان ها  سازمان  رئیس  از  مى شود، 
انفرادی را تخریب کند و آن ها را به صورت اتاق  های بزرگ با 
شرایط و امكانات الزم درآورد که این کار هم شروع شده و شاید 

خبر آن را در رسانه ها دیده اید.

این توصیه شخصى من بود به سازمان زندان ها که عملى شد، 
ولى برای اصالح کیفیت بازجویى و محل زندان و کیفیت برخورد، 
به صورت  و  اقدام شود  در مجلس  یا طرح  از طریق الیحه  باید 

قانون درآید.
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ما همواره مدافع این گونه امور بوده ایم، همكاران من در دستگاه 
انتظامى و  قضایى مى دانند که چقدر من نسبت به رفتار نیروهای 
امنیتى و قضایى دغدغه خاطر دارم و بارها گفته ام که برخوردهای 
خشن، غلط و واقعًا خالف قانون است. به معاونت آموزش گفتم 
را دو سه  که در دوره کارآموزی قضات جدیدالورود، کارآموزان 
شبى به زندان ببرند تا زندانى را که فردا مى خواهند افرادی را با 
قرار تأمین به آنجا بفرستند، از نزدیک ببینند و طعم آن را بچشند 
و بدانند به کسى که یک شب یا دو شب در بازداشتگاه بماند چه 
مى گذرد، و هر گاه در مسند قضاوت نشستند، دستشان به سرعت به 
صدور حكم بازداشت و زندان نرود. نیروهای انتظامى و امنیتى هم 
چون سر و کارشان با این قبیل کارهاست، بازداشت افراد برایشان 
عادی شده است. ما در سیاست ها و برنامه ریزی هایى که در اختیار 
بیشترین  شاید  ـ  کرده ایم  صادر  که  بخشنامه هایى  و  بود  خودمان 
بخشنامه هایى که از طرف ما صادر شده در خصوص زندان و رفتار 

با زندانیان بوده است ـ سعى در زندان زدایى داشتیم)1(. 

اصل دفاع متهم از خود 

چه لزومى دارد وقتى متهم بازجویى مى شود، چشم های او بسته 
باشد؟ در پرونده هایى که با چشم باز بازجویى کردیم، خیلى بهتر 

1 ـ سخنرانى در جمع نمایندگان تشكل های دانشجویى تاریخ 82/9/1
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به ثمر رسید و خیلى بهتر جرم کشف شد تا پرونده هایى که متهم 
را چشم بسته و با خشونت بازجویى کردند که نتیجه برعكس داد 
انتظامى داده شد و تمام  از دادسرا گرفته و به تخلفات  و پرونده 
زحمات دادسرا هدر رفت. دستگاه قضایى و نظام با این اقتداری که 
دارد، نیاز ندارد به این شیوه ها متوسل شود. اینها واقعا اقتدار نیست، 
هرکه خیال مى کند اقتدار قاضى و دستگاه قضایى در چشم بستن و 
بازجویى شبانه کردن و این قبیل برخوردهاست، در اشتباه فاحشى 
است)1(. این رفتارها نه نشان اقتدار نظام و قوه قضائیه و نه اقتدار 
قاضى است. اقتدار به این است که قاضى حكمش را به حق صادر 
کند ولو علیه باالترین مقام کشور باشد. اقتدار این است که قاضى 
نشان بدهد در اجرای عدالت از احدی نمى ترسد و تحت تأثیر قرار 

نمى گیرد. اینها اقتدار است که بحمداهلل  در قوه قضائیه هست.

اقتدار و استقاللى که قانون اساسى ما به قوه قضائیه داده است، 
به  باالخره  هر کشوری  در  قضائیه  قوه  نیست.  دنیا  هیچ جای  در 
شكلى تحت تأثیر قوه مقننه یا قوه مجریه است، تنها در نظام ماست 
که قوه قضائیه استقالل مطلق از دو قوه دیگر دارد. قوه قضائیه این 
همه اقتدار دارد، آن وقت آقایان این را رها کرده اند و به بگیر و 
ببندهای ظاهری چسبیده اند که مثاًل در یک دعوای مالک و مستأجر، 

متهم را با توپ و تشر و چشم بند و دست بند بگیرند!

1 ـ سخنرانى در جلسه شورای معاونین دادگستری تهران ، 82/9/12
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قضایى  دستگاه  مى آید،  خوشش  کار  این  از  ضابط  اگر  حاال 
نبایستى اجازه بدهد)1(. آقایان مدیران عزیز قوه قضائیه بنشینند و 
بیندیشند. چه کسى گفته است  این رفتارها چاره ای  برای اصالح 
دست دادرس و بازپرس و بازجو این قدر باز باشد که منجر شود 
به همین پرونده هایى که دیدید چه بدنامى هایى را برای نظام و قوه 

قضائیه به بار آورد؟ این دست ها را ببندید و قانونمند کنید. 

حق دفاع طرفین دعوا

این  در  بسیاری  شود.  داده  دعوا  طرفین  به  دفاع  حق  باید 
دیدارهای مردمى گفته اند که اصاًل زمان جلسه دادرسى به من ابالغ 
نشده است، من یک بار هم در دادگاه حاضر نشده ام. قاضى چرا 
طرفین  حضور  بدون  دادگاه  نباید  اصاًل  است؟  کرده  را  کار  این 
منعقد شود. قاضى بایستى نشان بدهد که به دنبال حق و عدالت 
است حتى اگر علیه حاکمیت باشد. نه اینكه تا یک گزارش از یک 
دستگاه حكومتى آمد، بگوید حق با این است و اصاًل به طرف آن 
اجازه دفاع ندهد. برعكس، قاضى در اینجا بایستى طرف ضعیف 
را بگیرد، مگر اینكه برایش قطعى شود که محق نیست. باید ارباب 
رجوع احساس کنند که قاضى در پى حق است و جانب طرف قوی 

را نمى گیرد.

1 ـ سخنرانى در جلسه شورای معاونین دادگستری تهران ، تاریخ 82/9/12
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البته مسایل امنیتى و جرایم سازمان یافته را بایستى جدا کرد، 
خود مردم در این موارد مى خواهند که خیلى سخت برخورد شود 
و از دستگاه قضایى جدیت و قاطعیت و شدت عمل مى خواهند. 
برخورد  روش  متأسفانه  ببینیم،  یكسان  را  موارد  همه  نباید  ولى 
با  که  رفتاری  همان  است.  شده  یكسان  رجوع  ارباب  همه  با 
متهمان مسایل امنیتى و جرایم سازمان یافته مى شود، با متهم یک 
مستأجر  مالک  حقوقى  مسایل  و  چک  مدیون  یا  و  جزئى  جرم 
مصادیقآن  نیست،  فرضى  موارد  مى شود.  رفتار  گونه  همان  نیز 
من  اندازه  به  شما  از  یک  هیچ  شاید  دیده ام.  پرونده ها  در  هارا 
در این پنج شش سال، پرونده ندیده است. در پرونده های فساد 
او  خواب  اتاق  به  دارید،  چكار  متهم  عكس  باآلبوم  اقتصادی، 

چكار دارید)1(؟ 

آقایان این موارد را از هم جدا کنند، بسیاری از اینها کارهای 
مدیریتى است و تدابیر اجرایى است که باید مدیران بر آن اشراف 
زیرمجموعه خودشان  بر  مدیران  نظارت همه جانبه  باشند.  داشته 
ضروری است، ببینید این قاضى چگونه دارد قضاوت مى کند، آیا به 
طرفین دعوا یک طور نگاه مى کند، آیا کرامت آنان را حفظ مى کند، 

آیا مدیر دفتر اعمال غرض مى کند؟

1 ـ دیدار با مسئوالن قضایى و قضات استان زنجان ، 84/3/19 
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حقوق شهروندی حاشیه نشینان)))

حاشیه  از  بخشى  که  نیست  این  تنها  حاشیه نشینى  مشكل 
جرایم  و  بزهكاری  و  دارد  ناهنجاری  وضع  کالن شهر  یک 
شیوع  منشأ  این،  بر  عالوه  بلكه  دارد،  شیوع  آن  در  گوناگونى 
نیز خواهد  غیر حاشیه نشین شهرها  در بخش  ناهنجاری  و  جرم 
جامعه  ابعاد  همه  در  زیان باری  بسیار  اثرات  حاشیه نشین ها  شد. 
روابط  جایگاه  و  دارند  اقتصادی  زیان بار  اثرات  هم  دارند، 
پایگاه  هم  هستند،  پولشویى  و  قاچاق  مانند  زیرزمینى  اقتصادی 
بزهكاری های اجتماعى و اخالقى و فساد فرهنگى در جامعه اند. 
مافیاهای بحران زایى در کشور شوند.  ممكن است بستر تشكیل 
تبهكارانى که درآمدهای کالنى هم دارند از همین حاشیه نشینان 
مخدر  مواد  قاچاق  یافته  سازمان  شبكه های  و  مى کنند  استفاده 
امنیت  و  مى آورند  وجود  به  را  گوناگونى  مفاسد  و  آدم ربایى  و 
دستگاه  هم  لذا  مى آفرینند.  بحران  و  مى کنند  مختل  را  عمومى 
قضایى باید با حساسیت بسیار و اولویت درجه اول به این قبیل 

مسایل نگاه کند و هم دستگاه های اجرایى. 

طبق قانون اساسى، از حقوق شهروندی این حاشیه نشینان و نیز 
تكلیف شرعى ماست که حداقل زندگى را برایآن هاتأمین کنیم. 
این هموطنان را که نمى شود نابود کرد، بایدآن ها را از این حالت 

1 ـ سخنرانى در همایش حاشیه نشینى و امنیت قضایى 84/4/4 
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بیرون آورد، منطقه مناسبى را برای سكونت آن هاتعیین کرد وآن 
حداقِل  کرد.  آنجا  در  سكونت  و  آلونک ها  ترک  به  مجبور  را  ها 
امكانات زندگى به آن هاداده شود، دست کم هزینه ساخت همین 
بتوانند  تا  به آن ها داده شود  ازآن هاگرفته شده  اینجا  آلونكى که 
زندگى خودشان را در آنجا شروع کنند. سپس در این شهرک های 
ـ ولو فقیرنشین ـ نوبنیاد همه جوانب امنیتى و فرهنگى و اجتماعى 
الزم در نظر گرفته شود. این طرحى که عرض کردم شاید یک فكر 

ابتدایى باشد، ولى مى توان آن را پخته و تكمیل کرد. 

ضعف در مراحل جلب و بازجویی و تحقیقات

در  چه  و  حقوقى  بخش  در  چه  شهروندی  حقوق  حفظ 
بخش کیفری، در همه مراحل تشكیل و رسیدگى الزم است ولى 
مشكالت  تحقیقات،  و  بازجویى  و  مراحل جلب  در  ما  متأسفانه 
زیادی داریم، سیر امور در موارد بسیاری بر خالف حقوق اسالمى 
و  خودشان  واقعًا  باید  دادستان،  و  دادیار  قضایى،  ضابط  است. 
قضای  احكام  و  آداب  اینكه  به  کنند  مقید  را  زیرمجموعه شان 
اسالمى و حفظ حقوق شهروندی را در مراحل جلب و بازجویى، 
گرفتن  گونه  هر  که  هست  زیادی  روایات  کنند.  نهادینه  و  احیا 
اگر  التجلید،  مع  اِقرار  ال  نیست،  حجت  شكنجه  و  زور  با  اقرار 
حجیت  و  نیست  اقرار  دیگر  این  بگیری،  اقرار  که  زدی  شالق 

ندارد. این عین متن روایات است.
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اصاًل نظام قضایى در فقه ما دنبال روش های علمى در تحقیق 
و بازجویى است، حتى نظر شخصى من این است که تكیه کردن 
بر علم حدسى قاضى از نظر فقهى مورد قبول نیست. اینكه قاضى 
که  مدرکى  و  قرینه  هیچ  بدون  کردم،  پیدا  علم  خودم  من  بگوید 
به دیگران نیز نشان بدهد که برای آنان هم علم آور باشد، حجت 
نیست. در بحثى در خدمت رهبری بودیم، ایشان هم فرمودند که 
نظرشان همین است، چون استناد قاضى به این علم خود، اتهام انگیز 
است. علم در اینجا طریقى نیست، موضوعى است، شارع این علم 
و  فقهى  بحث های  اینها  است. حاال  نكرده  قضاوت حجت  در  را 
اگر همه  هاپرداخت.)1(  بهآن  باید  در جای خود  که  است  طلبگى 
و  بشرگرایانه  قضایى  نظام  یک  دارای  ما  شود،  اصالح  امور  این 
از  بسیاری  بود.  خواهیم  انسان ها  کرامت  و  حقوق  حافظ  و  مقید 
بخشنامه  هایى که صادر شده و اقداماتى که انجام گرفته و لوایحى 
که تصویب شده، همه در این جهت بود است. اینها همه در اسالم 
آمده و خیلى دقیق هم آمده، ولى ما آن ها را در قالب قانون نهادینه 

نكردیم و ساختاری برای اجرایآن هادرست نكردیم.

لزوم جبران ضرر و زیان در صورت خطای مقام قضایی

کسانى که در اثر خطای قضایى ضرر و زیان مى بینند، دستگاه 

1 ـ ر. ک. مقاله »علم قاضى« مجله فقه اهل بیت. شماره های 8 و 9 
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محترم  را  افراد  این  حقوق  باید  کشور  اجرایى  دستگاه  و  قضایى 
شمرده و این زیان را به هر صورت که ممكن است جبران کنند. 

ضرورت اهتمام به حفظ مالکیت خصوصی

توقیف  کسى  ملک  پرونده ای،  به  رسیدگى  در  وقتى  چطور 
مى شود، سریع به اجرا درمى آید، ولى وقتى معلوم مى شود که این 
اشتباه بوده و حاال مى خواهد وثیقه اش را پس بگیرد، وثیقه اش را به 
او نمى دهند، مى گویند به خزانه دولت رفت و قابل برگشت نیست. 
مگر این حق شخصى محترم نیست، مگر ملكیت اموال فقط برای 
اموالى که مربوط به دولت است، محترم است؟ متأسفانه این وضع 
در خارج از قوه قضائیه هم هست، در موارد بسیاری، دولت هم 

حق مالكیت افراد را رعایت نمى کند.

هیئتى که برای آشنایى با نظام قضایى ژاپن به آن کشور فرستاده 
بودیم، نقل مى کردند که در آنجا شرکت مترو به صاحبان خانه هایى 
که مترو از زیر آن ها رد شده، اجاره مى دهد، یعنى مالكیت آن ها 
حتى بر اعماق زمینى که از زیر خانه آن ها مى گذرد نیز محترم است. 
فرودگاه عظیمى در توکیو یا در یكى از شهرهای آنجا تأسیس کرده 
بودند و خیلى هم سرمایه گذاری کرده بودند، ساخت آن پنج سال 
است تمام شده و هنوز این فرودگاه افتتاح نشده بود؛ چون یک تكه 

زمین آنجا مال پیرزنى بود و او زمینش را نمى فروخت.
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حقوق شخصى مردم در آنجا این قدر محترم است. اینها همان 
احكام اسالم است که آن ها به آن عمل مى کنند، آیا شهرداران ما 
یا دستگاه قضایى ما هم اینطور عمل مى کنند و این قدر به مالكیت 
مالكیت خصوصى  به حرمت  احترام مى گذارند؟ وقتى  خصوصى 
مشروع، معتقدیم، باید از آن حمایت کنیم و این را به عنوان فرهنگ 
در تمام قوانین اجرایى و قضایى رعایت کنیم. ما اصلش را قبول 
کردیم، قانونش را داریم، مبنای فقهى اش را هم داریم و شعارش 
را هم خیلى جاها مى دهیم، ولى متأسفانه در دستورالعمل ها به این 

حقوق کم توجهى مى شود. 

لزوم حفظ کرامت انسان ها

اهمیت  بسیار  شهروندی  حقوق  و  انسان ها  کرامت  به  اسالم 
داده و آن را اصل دانسته است. محور اصلى اصول توسعه قضایى 
این است که ما این اصل را در درون دستگاه قضایى و نیز دیگر 
بخش های حاکمیت نظام و هم برای مردم، فرهنگ کنیم. البته این 

بدان معنا نیست که با جرایم و مجرمان برخورد قانونى نشود. 

را  مردم  که حقوق  است  این  اصلى دستگاه قضایى  مسئولیت 
حفظ کند، همان که در قانون اساسى با عناوینى چون احقاق حقوق 
عامه، گسترش عدل، حل و فصل مشكالت مردم، اصالح مجرمین 
اساسى  قانون  اصول مختلف  در  است.  آمده  از جرم  پیشگیری  و 
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دستگاه  است.  شده  احصا  عامه  حقوق  این  از  مورد  صد  حدود 
حقوق  این  احقاق  مسئول  ـ  اساسى  قانون  طبق صریح  ـ  قضایى 

است.

حقوق  و  انسان ها  کرامت  حفظ  مردم،  حقوق  از  حق  اولین 
به حكومت  که خدمت  نیاوردند  را  قاضى  است.  آنان  شهروندی 
کند، آوردند ـ طبق صریح قانون اساسى ـ که خدمت به مردم کند. 
ـ  عامه  حقوق  احیای  عدل،  گسترش  اساسى،  قانون  صریح  طبق 
و نه فقط احیای حقوق دولت ـ اصالح مجرمین، اصالح جامعه، 
ایجاد امنیت در جامعه، پیشگیری از جرم، یعنى سالم سازی جامعه، 
به حقوق  بایستى  هدف های دستگاه قضایى و قضات است. پس 
از طرف دولت  این حقوق مردم  مردم توجه کنیم، خیلى وقت ها 
سلب مى شود، قاضى باید این حقوق را از حلقوم دولت بكشد و 

به مردم بدهد.

اما عكس آن مشاهده مى شود، هر جا یک طرف دعوا دستگاه 
دولتى باشد، حق دولت را تا آخر مى گیریم، اگر وام باشد، وام را 
مى گیریم، بهره اش را مى گیریم، دیرکردش را هم مى گیریم، ولى 
زور  هم  خیلى  باشد،  دولت  نزد  کسى  مال  باشد،  برعكس  وقتى 
البته  بزند همان اصل پولش را هم به زحمت مى تواند برگرداند. 
از این وضع، تقصیر مقرارت و قوانین است، ولى قاضى  بخشى 
بایستى روح عدالت را دنبال کند، نه صورت قانون را. دادگاه از 
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روز  یک  اگر  کند،  حاضر  را  کس  فالن  که  مى گیرد  وثیقه  کسى 
تأخیر کرد، وثیقه ضبط و به خزانه دولت، واریز مى شود. مگر این 
از حقوق مردم نیست، مگر این ملكیت محترم نیست؟ شهرداری 
مى خواهد جایى را خراب کند، با کمک دستگاه قضایى، صاحب 
به  را  او  ملک  باالخره  تا  مى دهد  قرار  تنگنا  در  قدر  آن  را  ملک 
سى  خیابان  یا  جاده  عرض  مثاًل  جایى  در  بخرد.  نازلى  قیمت 
و  گرفته اند  را  مردم  زمین های  از  متر  سى  و  صد  اما  است،  متر 
ساختمان ساخته اند و دهها برابر قیمت زمین به خود همان مردم 
ژاپن،  کشور  در  است؟  مردم  حقوق  حفظ  این  آیا  مى فروشند. 
مترو از زیر هر ساختمان مسكونى رد شده است، اجاره ماهانه یا 
ساالنه به صاحب آن ساختمان مى دهند. در فقه ما هم آمده است 
که مالک یک قطعه زمینه مالک فضای باالی آن و عمق زیر آن 
آن  برای  قانون  یک  کردیم  فكر  هیچ  به حال  تا  ولى  هم هست، 

بنویسیم؟ 

یا  از زیر خانه کسى رد مى شود اجاره اش را بدهند  اگر مترو 
الاقل اجازه اش را بگیرند. در اسالم مگر فقط مالكیت دولت محترم 
است؟ شهرداری مى خواهد در جایى ساختمان بسازد، چندین برابر 
پول آن را از مردم درمى آورد، این که دزدی از مردم است. قاضى 
بایست به این گونه حقوق مردم توجه داشته باشد. این حقوق در 

قانون اساسى ما آمده است ولى به آن توجه نمى کنیم. 
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باز هم تكرار مى کنم یكى دیگر از دیدگاه های مؤثر در رفتار 
بیشترین  است.  آنان  کرامت  و  مردم  به  حرمت گذاری  قضات، 
شكایت مردم از محاکم، تندخویى، بدبرخوردی، گوش نكردن به 
بدرفتاری هاست.  قبیل  این  و  ندادند  زندن  حرف  اجازه  صحبت، 
ارباب رجوع ما احساس مى کنند که در دادگاه هیچ حرمتى ندارند 
و با آنان بد برخورد مى شود. این دید در دستگاه های قضایى بایستى 
عوض شود. قاضى باید خودش را خادم مردم بداند، اصاًل حقوقى 

که مى گیرد برای این است که حق مردم را حفظ کند.

مردم حق دادرسى دارند، این حق رعیت بر حاکم است، حاکم 
برخورد  بد  اگر  کند.  گوش  را  او  دادخواهى  اقامه  است  موظف 
شود، این حق او تضییع شده است، این حقوقى هم که به قاضى 
داده مى شود در مقابل این حق است، اگر آن حق را اجرا نكنید، 
حقوقى که مى گیرید شبهه ناک مى شود. مراجعه کننده ای هم که سر 
و صدایى مى کند، قطعًا مشكلى دارد، چرا با او تندخویى مى شود، 
با عطوفت  ترحم  با  بایستى  تازه  بیرونش مى کنید؟  دادگاه  از  چرا 
اینها حق مردم است.  پیدا کند.  آرامش  بتواند  نگاه شود که  او  به 
اینها را به این فالکت کشانده، اگر این  همین مقررات ماست که 
ممنوعیت ها و این مقررات نادرست نبود غالبًا این مشكالت برای 
کند،  برخورد  تند  باید  قاضى  که  جایى  در  متأسفانه  نبود.  مردم 
نمى کند، آن وقت با افراد درجه 2 و 3 آن طور برخورد مى کند. در 

اکثر گزارش ها از تندخویى قضات شكایت شده است.
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قاضى پلیس نیست، شاید وظیفه پلیس مقتضى شدت عمل و 
تندخویى باشد و با عینک بدبینى نگاه کند، اما قاضى باید با عینک 
واقع بینى و شفاف نگاه کند و اصل را بر برائت بگذارد. نه تنها هر 
متهمى بلكه هر مجرمى هم حق حرمت و کرامتش محفوظ است، 
این حق جداگانه ای است و ربطى به محكومیتش ندارد، این حق 
چرا سلب شود؟ مى بینیم در هر شعبه ای یک مأمور نیروی انتظامى 
دم در گذاشته اند، قاضى مى خواهد با زور این پلیس جایگاه خوش 
را مثاًل حفظ کند، در حالى که قاضى باید حرمت و جایگاه خودش 
را با اخالق و متانت خودش حفظ کند. اگر قاضى حرمت و کرامت 
مى خواهد  قاضى  کنند  هااحساس  وآن  کند  حفظ  را  دعوا  طرفین 
حقشان را بدهد، آن وقت، طرفین دعوا، خود به خود به این قاضى 

احترام مى گذارند. 

اینها آن دیدگاه ها و سیاست های اصولى و اساسى قضایى است 
که در متن اسالم هم هست، در اسالم بیشتر از دنیای غرب به حقوق 
شهروندی و حقوق مردمى اهمیت داده شده است. آداب القضا را 
بخوانید، قضاوت های امیرالمؤمنین را ببینید. تا این فرهنگ احیا 

نشود وضع همین خواهد بود.

پرونده ای است که هر وقت یادم مى آید، تكان مى خورم، دو برادر، 
پرونده حقوقى داشتند، پانزده سال با هم کار مى کردند، اختالفى میان 
آن ها ایجاد شده بود به دادگاه مراجعه کردند. قاضى، وجه کیفری 
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به پرونده داد، یكى از طرفین دعوا که استاد دانشگاه هم بود درشتى 
کرده و به قاضى گفت تو داری چكار مى کنى، این پرونده حقوقى 
است و اصاًل وجه کیفری ندارد. قاضى جوان که متأسفانه روحانى 
نیز بود، به مأمور نیروی انتظامى دستور داد که همان جا دستبند به 
این استاد دانشگاه بزنند و او را به نرده های راه پله ببندند تا ساعت 
2، بعد بفرستند زندان! آیا این قضاوت اسالمى است؟ شخصیت یک 
استاد دانشگاه را برای یک پرونده حقوقى و اختالف مالى با برادرش، 
این جوری خورد مى کنند؟ آیا این انسان حرمت ندارد؟ در روایت 
ما آمده که حرمت مؤمن مانند حرمت کعبه است. بنده آن قاضى را 
خواستم و به خاطر همین پرونده اخراجش کردم. گفتم اصاًل تو را 
قاضى، هر دو صفتت  تو هم روحانى هستى، هم  ببینم،  نمى توانم 
این  را کردی؟ وقتى  کار  این  نكنى، چرا  را  کار  این  اقتضا مى کرد 
فرهنگ حرمت انسان در بدنه دستگاه قضایى وجود نداشته باشد، کار 
به اینجا ها مى کشد. در دستگاه قضایى بایستى آن رفتار اسالمى که 

در آداب القضاء آمده، فرهنگ شود)1(. 

رعایت حقوق شهروندی باید فرهنگ شود))) 

در این جامعه باید حرمت و کرامت انسانى و حقوق شهروندی 

1 ـ سخنرانى در جمع مسئوالن قضایى اصفهان، تاریخ 84/4/16
) ـ سخنرانى در جمع فرماندهان سپاه، تاریخ 84/6/24 
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حقوق  این  مراعات  نیست،  شعاری  بحث های  اینها  شود.  حفظ 
جا  هیچ  به  هم  هیچ ضرری  بشود،  فرهنگ  ما  جامعه  در  بایستى 
نمى زند. کسى که خیال مى کند احیای حقوق شهروندی مثاًل امنیت 
مى کند،  اشتباه  مى کند،  تضعیف  را  امنیتى  دستگاه های  و  سیاسى 
دستگاه های امنیتى در سایه حفظ این حقوق تقویت مى شوند و بهتر 
مى توانند کار خودشان را انجام بدهند. مردم پایه اصلى حكومت 
اسالمى هستند، با احیای این حقوق شهروندی، اقتدار نظام بیشتر 

مى شود، مردم ساالری در نظام ما مستحكم تر مى شود. 

حمایت از حقوق شهروندی منجر به ایجاد امنیت می شود

حمایت از حقوق شهروندی باعث ایجاد امنیت برای افراد اعم 
مردم  شود.  مى  و...  فكری  و  اقتصادی  و  اجتماعى  امنیت های  از 
نگاه  کنند،  ارزیابى  را  قضایى  دستگاه  موفقیت  مى خواهند  وقتى 
مى کنند که در محل خودشان چقدر امنیت برقرار شده و شرارت ها 
و دزدی کمتر شده است، و یا چقدر دستگاه های دولتى از حقوق 
آنان حمایت کرده اند. دستگاه قضایى بایستى طوری برنامه ریزی و 
عمل کند که مردم این حمایت و امنیت را احساس کنند. وقتى ما 
مى گوییم عدالت، بایستى مردم آن را حس کنند. ما در ذهن خودمان 
عدالتى را درست کرده ایم، ولى اگر مردم بگویند ظلم است، معلوم 

مى شود یک جای کار اشكال دارد. 
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اجرای مجازات قانونی وظیفه ی دستگاه قضایی نه بیش از آن

دستگاه قضائى باید مجازات قانونى بزهكار را اجرا کند، ولى 
بیش از آن نه. محكوم به اعدام را که دارند مى برند پای دار، کسى 
به  کسى  اگر  کند،  بى حرمتى  یا  بزند  او  به  سیلى  یک  ندارد  حق 
او مى تواند قصاص کند. کسى که  او بى حرمتى کرد گناه کرده و 
باید  او  بقیه حقوق  مى شود،  مجازات  بزه  همان  در حد  کرده  بزه 
دیگری  حق  یک  این  بشود،  نباید  حرمت  هتک  باشد،  محفوظ 
نباید در جامعه  داد،  قرار  نبایستى زیر فشار  را  است، خانواده اش 
در  لذا  باشد.  مجازات هایش  از  یكى  رسوایى  مگر  کنند  رسوایش 
از محدودیت هایى که داریم همین رسوا  بحث اطالع رسانى یكى 
شدن است. اسالم در خیلى از بزه ها و بزه کاری ها امر به تستّر کرده 
است و در بعضى از موارد امر به تشهیر کرده و گفته که این مجرم 
بایستى شهره شود، بایستى اطالع رسانى شود و مردم بشناسند که 
این آدم این کار را کرده است. پس موارد فرق مى کند، در جایى 
تشهیر به عنوان یک مجازات است و حق جامعه است که مجرم 
شناسانده شود، در جایى دیگر قانون امر به تستّر کرده است. فقه 
نورانى اسالم بسیار دقیق است، مخصوصًا در مسایلى که مربوط به 
ناموس و جان و مال و حیثیت مردم و آبروی مردم است، این ها 
را بایستى حفظ کنیم و هر چیزی را در جای خودش و در نصاب 

خودش عمل کنیم)1(. 

1 ـ سخنرانى در نشست سالیانه دبیران کانون های دانشجویى، تاریخ 84/9/19
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رعایت حقوق شهروندی باید در صدر اهداف قوه قضائیه قرارگیرند

مردم معموالً نابسامانى ها را ناشى ازضعف قوه قضائیه مى دانند. 
و  دادگاه ها  وضعیت  از  و  داده اند  قرار  هدف  را  قضائیه  قوه  همه 
مانند  اتهاماتى  پرونده ها شكایت مى کنند. گاهى  به  عدم رسیدگى 
ارتشا و امثال آن به این قوه وارد مى کنند که شاید در بعضى جاها 
دست اندرکاران،  و  مدیران  همه  امروز  باشد.  داشته  هم  صحت 
قضات و کارمندان سطوح باالی قوه قضائیه باید آستین همت باال 
بزنند و همه توان بالقوه خود را جهت اصالح ساختار نظام قضایى 
به کارگیرند، به راستى که رفع این کاستى ها و گرفتاری ها عزم و 

اراده ای استوار مى طلبد)1(. 

برقراری  اسالم،  ارزش های  و  آرمان ها  به  بخشیدن  تحقق 
آزادی های مشروع و حمایت از آنها، گسترش عدالت و پاسداری 
از امنیت سیاسى، اجتماعى و اقتصادی که هم در قانون اساسى آمده 
باید درصدر اهداف قوه  به آن ها پای بند است،  و هم فقه اسالم 
قضائیه قرارگیرند. واقعًا ایمان و همت واال الزم است تا این اصول 

و ضوابط قضایى تحقق یابند. 

عدلیه دیگر دنبال گناهكار نیست، در پى آن است که بى گناهى 
بدون دلیل مؤاخذه نشود. در نتیجه، دیدگاهى تازه جایگزین نگرش 
تحقق  مهم  نمى کند.  تهدید  را  نظام  خطری  چون  مى شود،  قبلى 

1 ـ دیدار با قضات استان تهران ، تاریخ 87/8/6
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اصل برائت، برقراری عدل، احقاق حقوق ملت، حفظ آزادی های 
جامعه  در  بحران  فقدان  و  امنیت  ایجاد  نظام،  و  اسالم  موردقبول 

است.

اقتدار مقام قضایی وابسته به رعایت حقوق شهروندی

کند.  رجزخوانى  مردم  برای  که  نیست  این  در  عدلیه  اقتدار 
چیزی که اهمیت دارد، سالمت قضاوت است. به عنوان مثال، اگر 
پرونده ای در مقابل قاضى قرارگرفت، هیچ رابطه ای قضاوت او را 
این  ندهد.  تغییر  را  نظرش  رشوه  و  پول  و  ندهد  قرار  تحت تأثیر 
همان اختیار و اقتدار عدلیه در شرایط صلح و آرامش است. باید 
اقتدار را از این راه دنبال کنیم. در این صورت، نحوه برخورد ما با 
مردم و جامعه عطوفت آمیز خواهد بود. قاضى نباید چهره عبوس و 
خشن اسالم را نشان ندهد ، او باید چهره عطوفت و عفو و عدل 

اسالم را به نمایش بگذارد.

و  دهد  قرار  را مالک  برائت  اصل  باید  عدلیه  این شرایط،  در 
آزادی هایى را که مورد قبول اسالم و هدف اسالم است، در جامعه 
پیاده کند. فرضًا اگر نیروی انتظامى یا هر نهاد اجرایى دیگر کسى 
را بازداشت کرد، عدلیه موضوع را پى گیری کند مبادا بى گناهى را 
گرفتار کرده باشند، به خصوص که سمبل عدلیه ترازو است. یعنى 
بنابراین، سیاست ها تغییر  اقامه قسط و عدل است.  میزان قسط و 
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این تغییر  این که  با دقت و حفظ آبرو. خالصه کالم  البته  مى کند؛ 
دیدگاه منافاتى با اقتدار و عظمت و شوکت عدلیه ندارد. 

ارزیابی همه جانبه رعایت حقوق شهروندی 

آگاهى از ذهنیت مردم نسبت به قوه قضائیه بسیار مهم است. ما 
باید همیشه نظر مردم را در ارتباط با میزان موفقیت خویش جویا 
شویم. باید ببینیم چه اندازه در دل ملت جا داریم و عقیده مردم خوب 
جامعه ما در مورد عدلیه چیست و چه برداشتى از آن دارند. مثاًل از 
دیدگاه آن ها عدلیه چقدر موفق است؟ آیا قوه قضائیه پناهگاه مردم 
است؟ آیا مجرمین مى ترسند؟ باید یک نظرسنجى همه جانبه بكنیم 
تا به جایگاه واقعى و پایگاه مردمى قوه قضائیه پى ببریم. عدلیه نباید 
صرفاً مختومه کردن پرونده ها و صدور احكام را هدف خود قراردهد. 
مهم روند کار و نحوه احقاق حق مطابق موازین شرعى است. نهایت 
سخن این که اگر هدف احقاق حق باشد، بسیاری از اشكاالت در 

ساختار قوه قضائیه اصالح خواهد شد. 

رعایت اصل تساوی سالح ها مصداق بارز رعایت حقوق شهروندی

اصل تساوی سالح ها که توسط حقوقدانان عزیز کشورمان هم 
به کار برده مى شود واژه ای درست و محترم مى باشد که ریشه 
در اسالم ، سیره ی پیامبر، قضاوت على و فقه پویای ما 
دارد که متاسفانه این گونه اصول اسالمى از سوی غربى ها با واژه 
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پردازی و زرق و برق دادن به آن وارد ادبیات حقوقى ما مى شود 
ها  مترقى حقوقى غربى  اصول  از  اصول  این  که  فكر مى شود  و 
مى باشد در حالى که این اصول 1400سال پیش به طور کامل در 
قضاوت اسالمى مشاهده مى شود. به عنوان نمونه یكى از اصول 
باشد، حتى اگر  باید بى طرف  این است که قاضى  قضاوت اسالم 

یک طرف خلیفه مسلمین و طرف دیگرش فرد عادی باشد.

روایت نیز هست که یک شب مردی نزد امیرالمؤمنین آمد 
و مهمان او شد. روز بعد به موال گفت که شكایتى دارد و به همین 
خاطر خدمت رسیده است. موال بالفاصله به مرد دستور داد اثاثیه اش 
»حق  مى فرماید:    رسول اهلل کند.  ترک  را  او  خانه  و  بردارد  را 
نداری مهمانى را بپذیری که شاکى باشد مگر آن که طرف دوم هم 
مهمان تو باشد.« موال به آن مرد گفت زمانى مى تواند مهمان وی باشد 
که دشمن خود را هم بیاورد. بى طرفى در قضاوت یكى از ارزش های 
اسالمى است و باید مورد توجه قاضى قرارگیرد. امیدواریم مسایل 
و  نظرهای همه جانبه  و  بیشتر  با همفكری  ما  و مشكالت حقوقى 
کارشناسانه حقوقدانان عزیز )قضات، اساتید، وکال و..( حل شود و به 
لطف پروردگار و در سایه عنایات رهبر معظم، از این آزمایش الهى 

سربلند بیرون بیاییم و شرمنده خدا و ملت بزرگوار نشویم.

 تهاجم علیه رعایت حقوق شهروندی 

بحث های  مى گیرد،  قرار  تهاجم  مورد  خیلى  که  محورهایى 
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حقوقى از جمله حقوق بشر، حقوق زن، حقوق شهروندی و حقوق 
ایرادهایآن  و  اشكال ها  و  انتقادها  آماج  امور  این  اقلیت هاست. 
هاعلیه نظام ماست، دفع این شبهات و دفاع از نظام حقوقى اسالم 
با پاسخ علمى، فنى و مطابق با مبانى حقوقى قابل فهم برای جهان 
مدرن، مسئله بسیار مهمى است. نه قوه قضائیه در این زمینه کار 
مؤثری کرده، نه وزارت خارجه و نه سازمان تبلیغات، این زمینه، 

خام است و جای کار بسیار دارد)1(.

نهادهای مردمی باید در زمینه حقوق شهروندی فعال شوند

ما دنبال آن هستیم که نهادهای مردمى را به تدریج احیا کنیم، 
چون معتقدیم با گسترش این نهادها هم ازحقوق شهروندان بهتر 
دفاع مى شود و هم از فشار تراکم پرونده ها بر گردن دستگاه قضایى 

کاسته مى شود)2(. 

سیاسی  ی  جنبه  شهروندی  حقوق  خاطر  به  ایران  کردن  محکوم 
دارد)3(

مسایلى را که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل علیه کشور ما 

1 ـ دیدار با رئیس و معاونان و جمعى از پژوهشگران سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمى، تاریخ 79/5/18

) ـ دیدار با جمعى از کارگران و مسئوالن تشكل های کارگری؛ 81/2/8
3 ـ مصاحبه در پایان دیدار مردمى ، تاریخ 83/2/10
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مطرح مى کرده، بیشتر جنبه سیاسى داشته و واقعاً این جور نبوده که در 
کشور ما، حقوق شهروندی رعایت نمى شود. کشورهای همجوار ما و 
بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، خیلى بیشتر حقوق شهروندی را زیر 
پا مى گذارند، اما آن ها را محكوم نمى کنند، ولى ما را محكوم مى کنند. 
محكوم کردن و محكوم نكردن کمیسیون حقوق بشر، همواره عوامل 
به شرایط  این عوامل سیاسى مربوط مى شود  سیاسى داشته است، 
سیاسى هر مقطعى، البد در شرایط فعلى، وضع سیاسى کشور ما از 
نظرآن ها بهتر شده یا مسایل دیگری را در نظر گرفتند و ما را محكوم 

نكردند و پرونده کشور ما را از دستور خارج کردند. 

و  سال   18 زیر  افراد  اعدام  در خصوص  نمونه  عنوان  به  باز 
مسائل حقوق بشری مرتبط با آن بسیاری از تبلیغات غرب بر علیه 
ایران سیاسى هستند. نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر به کثرت 
و شدت وجود دارد آن ها را نه مورد اتهام قرار مى دهند و نه در 

مورد آن ها تبلیغات مى کنند.

برخى کشورها حتى حقوق اولیه بشر را نیز از شهروندان خود 
رانندگى  اجازه  زنان  به  ندارند  پارلمان  ندارند  مجلس  گرفته اند 
نمى دهند یک حكومت قرون وسطائى دارند و غرب هم کاری به 
آن ها ندارد بلكه هم پیمان با آنان بر علیه ما و حقوق مردم فلسطین، 
لبنان، عراق و افغانستان فعالیت مى کند. اصل حقوق بشر درست 

است نظام اسالمى هم داعیه حقوق بشر دارد. 
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من زمانى که رییس قوه قضاییه بودم حقوق شهروندی را مطرح 
معتقدیم  ما  گرفته اند.  اسالم  از  را  بشر  حقوق  ها  اروپایى  کردم. 
بحث  یک  است  درست  هم  آن  اصل های  اکثر  که  بشر  حقوق 
اسالمى است. اعدام کودکان یک بهانه است ما کودک را اعدام نمى 
کنیم ، تازه برای ما سن مهم نیست مالک بلوغ و رشد است. این ها 
بحث های کوچكى است ما همه پرونده های قوه قضاییه را جمع 
کنیم کسانى که در سن 16 الى 18 جرمى مرتكب شده باشند که 
اعدام شده اند از چند نفر معدود تجاوز نمى کند. این ها را بخاطر 
مسائل سیاسى مطرح مى کنند. ما به لحاط فقهى محدودیت های 
زیادی برای مجازات مجرمان 16 الى 18 داریم. خود اثبات جرم 
داریم.  زیادی  های  محدودیت  اعدام،  در  .ما  است  سخت  خیلى 
خیلى از مجازات اعدام قصاص است که حق شخصى است و مى 

شود با دیه و صلح، مجازات را رفع کرد.

شود.  اجرا  باید  حتما  است  دولت  حق  اعدام  حق  غرب  در 
با صلح تمام مى شود گاهى قاضى حكم  پرونده های قصاص ما 
اجرا  به  مانده  کمى  اما  مى کند  تایید  هم  عالى  دیوان  و  مى کند 
به  قصاص ها،  به  محكومین  درصد   20 از  کمتر  شود.  مى  صلح 
اکثرا مورد رضایت واقع مى شود. ما سوای  اعدام رسیده است. 
همه این ها نسبت به مجازات هایى که حق عام است و در اختیار 
حكومت است سعى کرده ایم مجازات اعدام زیر 17 سال صورت 
اعدام نشود.  تا کسى  استفاده مى کنیم  از حق عفو رهبری  نگیرد 
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سعى مى شود طرف قصاص به نحوی راضى شود سود و مصالحه 
18 سالگى  الى   16 بین  اگر جرم  که  است  این  دیگر  کند. بحث 
بعد  از  اعدام  معموالً  باشد  اعدام  بر  قرار  اگر  باشد،  شده  انجام 
پایان این دوره و در سن باال صورت مى گیرد و اصال نوجوانان 

در کشور ما اعدام نمى شود.

احیای حقوق عامه و حمایت از حقوق شهروندی، این ها از 
مقاصد بسیار بلند و اصلى نظام جمهوری اسالمى است که هم در 
فقه ما و هم در قانون اساسى به آن ها تصریح شده است. این قانون 
مشروعیت  تنها  هست،  نیز  ما  دینى  میثاق  ماست،  ملى  میثاق  که 
وسیله  به  چون  دارد؛  هم  دینى  مشروعیت  ندارد،  ملى  و  سیاسى 
فقهای بزرگواری در خبرگان قانون اساسى تدوین شده و سپس به 

وسیله رهبری نظام؛ امام راحل نیز تأیید گردید. 

واقع این است که وضع حقوق شهروندی و به طور کلى حقوق 
بشر در کشور ما کم نظیر است. چون نظام ما نظام اسالمى است، 
مسئوالن  است،  اسالم  اساس  بر  ما  عادی  قوانین  و  اساسى  قانون 
نظام ما پایبندند و اعتقاد دارند و با اعتقاد به قوانین اسالمى کارشان 
را انجام مى دهند، حاال اگر در جایى هم تخلفى صورت گرفته باشد 
آن را نمى شود به حساب کل نظام گذاشت، در همه جاها ممكن 
از  ضابطى  مثاًل  مأموری،  سوی  از  جزئى  اجرایى  خطاهای  است 

ضابطین قوه قضائیه، انجام بگیرد.
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باز بودن باب اجتهاد و ضرورت پاسخگویی به شبهات مطرح شده 
در خصوص حقوق شهروندی در نظام اسالمی 

من به باز بودن باب اجتهاد تاکید مى کنم چرا که “این امر در 
اصول فقه شیعه امتیاز این فقه بر فقه اهل سنت است که برکات 
زیادی داشته و دارد، بالندگى، تكامل و پویایى فقه و علوم اسالمى 
داشتند.برداشت  تكیه  آن  بر   هم  امام  و  است  بوده  مفید  خیلى 
حفظ  و  شبهات  مقابل  در  پردازی  نظریه  و  دین  از  جدید  های 
میراث اسالمى در همه ابعاد مهم و وسیع از جمله نتایج باز بودن 
افكار جدید مطرح مى شود  باب اجتهاد است مسائل نو در قالب 
برخى اشكال و شبهه دارند که پاسخ مى خواهد برخى هم فرازهای 
اندازهای  چشم  این  مى شوند.  باز  اجتهاد  در  که  هستند  جدیدی 
جدیدی که نیاز به حكم فقهى دارند باید استنباط بشوند. حكومت 
هم در فقه شیعه امر جدیدی است و مسائل جدیدی دارد و احكام 

خوش را مى خواهد.

فقها، کارشناسان علوم  باید سه گروه  برای حل مسائل جدید 
مختلف و مجریان آشنا به مسائل با هم بنشینند و کار کنند و هم 
باید از علمای بزگ حوزوی و هم از نخبگان و اصحاب فكر در 
رشته های علوم روز استفاده بشود. برخى از مسائل جدید مشكل 
روشن نبودن حكم را دارند محتوا، حكم است وباید مجتهدان در 
مورد آن نظر بدهند. برخى هم مشكل قالب و نظم و نظام و شكل 
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و  دهند  پاسخ  مختلف  های  نظران رشته  باید صاحب  دارندکه  را 
مدل سازی کنند.

مى  کرد  مى  مطرح  را  اجتهاد  باب  بودن  باز  بحث  که   امام
خواست نخبگان و علما را دعوت کند در این نظام جدید میراث 
علمى خود را روی هم بریزند و پاسخ نیازهای نظام را پیدا کنند و 

حل کنند. 

من ده سال تجربه ریاست قوه را داشتم هنوز خیلى به اجتهادهای 
جدید، پویا ، دقیق و منجسم با نیاز روز و متكى به مبانى درست 
آن نیاز داریم. تغییرات بر اساس مصلحت اندیشى نیست، نباید با 
هر مصلحتى و بر اساس سالیق شخصى حكم خدا را عوض کرد. 
توجه  خیلى  چارچوب  این  به   امام و  دارد  چارچوب  تغییرات 
داشت. منابع استنباطى و اجتهادی ما خیلى غنى است ادله ما باز 

است خیلى پر توان و پر پتانسیل است.

دست  به  های خوب  پاسخ  مى شود  جدید  مسائل  همه  برای 
آورد. مدل هایى را که در دنیا به دست آمده و تجربه شده بگیرند با 
دقت مطالعه کنند نگویند که چون مال غرب و یا ژاپن و کجا است 
و مال بالد کفر است به درد نمى خورد. فضال، فقها ، علما و اساتید 
دانشگاه بنشینند یكى یكى بررسى کنند تا بهترین ها را به دست 
بیاورند . در مجلس هم قبل از اینكه بخواهند قانونى را تصویب 
قانون  آنها  پایه  بر  و  کنند  استفاده  نظرات جدید  این  از  باید  کنند 
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قوی  آنچنان  مجلس  های  پژوهش  مرکز  متاسفانه  کنند.  تصویب 
نیست که این کار را انجام دهد. در اکثر مسائل کار بنیادی نشده 
بنیادی دچار مشكل اساسى هستم نگاه دنیای  است ما در مسائل 
اسالم به ما است آنها چیزی ندارند چون نظام اسالمى ندارند همه 

آن ها سیستم های بالد کفر را در نطام خود کپى کرده اند. 

همه علما توجه شان به این است که نظام جمهوری اسالمى 
همه این مشكالت را حل کرده است. فكر مى کنند که در همه چیز 
مدل کاملى داریم. البته ما نسبت به آن ها چیزهایى مهم و اساسى 
نیازمندیم. متاسفانه  داریم ولى نواقص زیادی هم داریم که خیلى 
باب  بودن  باز  زمینه  در  امام  توصیه های  به  برای عمل  ها  تالش 
اجتهاد در نظام اسالمى در عمل کافى نبوده است، برنامه وحدت 
اسالمى  نرسید.  بجایى  اما  داد  مختصری  نتیجه  دانشگاه  و  حوزه 
کردن دانشگاه ها که 12 سال پیش رهبری انقالب مطرح کردند به 

نتیجه نرسید.

در این قسمت ها ما نیاز به کار بیشتر و با برنامه از پیش تهیه 
شده داریم. باید یک نهادی درست کنیم که بطور مستمر در کنار 
نظام و انقالب همه این ها را آماده کند مستندات را تهیه کند و هم 
دولت و هم مجلس و هم قوه قضاییه استفاده کنند، این کار حوزه 
و دانشگاه و مسوولینى است که آگاهند و به مسائل اشراف دارند.

ما خیلى خوب مى توانیم به شبهات مطرح شده در خصوص 
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مبانى  و  دهیم  پاسخ  علمى  به طور  را  شهروندی  حقوق  رعایت 
اگر  کنیم،  تبیین  و  شهروندی  حقوق  به  نسبت  را  اسالمى  حقوق 
هم نتوانیم حرف مان را ثابت کنیم، دست کم این نكته را به آن ها 
خواهیم فهماند که احكام ما مبنای حقوقى خود را دارد و بى مبنا 
نیست. دست کم مى توانیم این را ثابت کنیم که نظام قضایى یا نظام 
حقوقى اسالم، مبتنى بر دیدگاه های مكتبى مشخصى است و دارای 
فلسفه و مبانى اصولى خاص خود است و این دیدگاه ها به عنوان 

یک مكتب برای اندیشمندان قابل تحمل است.

حفظ حقوق و کرامت انسانی در فقه اسالم

ما قوانین بسیار خوبى داریم، قانون اساسى ما بسیار مترقى و 
عالى و ارزش مدار و عدالت محور است. در فقه اسالم نیز بر عدالت 
تأکید شده است. اصل  انسان ها  قضایى و حفظ حقوق و کرامت 
برائت، اصل توقیفى بودن جرم، بى طرفى قاضى و دستگاه قضایى، 
مساوات بین طرفین در محاکمه، اخالق و اوصاف قضایى که برای 
قضات در فقه ما آمده، همه حاکى از تأکید اسالم بر رعایت حقوق 
و کرامت انسان است. در عمل نیز تابلوی تاریخى درخشانى مثل 
قضاوت های امیرالمؤمنین را داریم که هر انسانى اعم از مسلمان 

و غیر مسلمان را شیفته آن حضرت مى کند. 
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 ضرورت عزم ملی درحفظ حقوق و کرامت انسانی 

در قوانین ما نیز بر اصل حفظ حقوق و كرامت انسانى تأکید 
شده است، ولى با این همه، در عمل رعایت نمى شود. تا یک عزم 
حقیقى و جدی در همه افراد مسئول، از رأس دستگاه تا شاخ و 
بلند  اهداف  این  باشد،  نداشته  وجود  زمینه  این  در  آن  برگ های 
باید سیاست های  عزمى،  ایجاد چنین  از  نخواهد شد. پس  محقق 
اجرای این اصل نیز مورد توجه قرار گیرد. احیای این اصل، نیاز به 
سیاست و ساختار و تشكیالت خاص و نظارت و کنترل های خاص 

خود را دارد)1(. 

بسیاری از اعمال خالف حقوق و کرامت انسان ها از ناحیه دفاتر 
مأموران  دفاتر،  مانند ضابطین، مدیران  قاضى  اطراف  و تشكیالت 
ابتدا همت  این در  بنابر  قاضى.  نه خود  انجام مى گیرد  و...  زندان 
خود قضات و توجهشان به روح قانون اساسى و روح فقه اسالم و 
قوانین مى تواند راهگشای رعایت هرچه بهتر حقوق شهروندی و 

کرامت انسانى باشد.

اجرا شود،  باید  و  توجه شده  نكات  این  به  بخشنامه  این  در 
اگر در حد یک قانون بماند فایده ای ندارد. البته مفاد این بخشنامه 
در لُّب قوانین ما بوده و منظور بخشنامه این است که این قانون 
احیا و اجرا شود. عمده، مقام عمل و اجراست و گرنه همه مفاد 

1 ـ سخنرانى در همایش قضات دادگستری تهران تاریخ: 83/2/23 
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این بخشنامه در قوانین و فقه ما بوده و هست، همتى باید که آن 
را احیا و اجرا کنیم. شرط اول احیای این بخشنامه، همت خود 
و  اسالم  فقه  روح  و  اساسى  قانون  روح  به  توجهشان  و  قضات 

قوانین ماست. 

نقش شهرداری ها در حفظ حقوق شهروندی

شهرداری  به  مربوط  تهران  شهر  در  مردم  مشكالت  از  خیلى 
برنامه ریزی  خوب  شهرداری،  و  شهر  شورای  در  چنانچه  است. 
شود، قوانین و مقررات مناسبى وضع شود، هماهنگى با دستگاه های 
دیگر درست انجام بگیرد، خیلى از مشكالت حل و مى توان حقوق 
شهروندی را به نحو بهتر و گسترده تر و عادالنه تری که هدف نظام 
اسالمى و  ارزش های  و  آرمان ها  تبلور  کرد.  تأمین  است،  اسالمى 
حقوق شهروندی در زندگى اجتماعى مردم عمدتًا در همین اموری 
است که مربوط به شهرداری هاست)1(. البته تحقق این اهداف نیاز 
به همكاری دستگاه های دیگر دارد، چون این امور تنها در اختیار 
دستگاه های  مسكن،  وزارت  قضایى،  دستگاه  نیست،  شهرداری 
و  شهرسازی  به  مربوط  مسایل  در  نحوی  به  همه  دیگر  اجرایى 
شهرداری و مدیریت شهر، دخیل اند و اگر هماهنگى میان آن ها 

نباشد مدیریت شهر موفق نخواهد شد.

1 ـ دیدار با اعضای شورای شهر تهران ، تاریخ 83/3/3 
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البته  ـ  است  مهم  خیلى  قضیه  مادی  بخش  مردم  بیشتر  برای 
هم برای زندگى آنان مهم است ـ مانند تراکم، قیمت زمین، قیمت 
خانه، خیابان و اموری از این قبیل. تخریب فضای شهرها و محیط 
زیست که تنفس مردم است، حیف و میل کردن زمین های متعلق 
به بیت المال ـ که سازمان ثبت در جلوگیری از این کار خیلى نقش 
از  امروز  اهداف دیگری که در دنیای  مالكیت ها،  دارد ـ ، حقوق 
مدیریت  اختالف  حل  شوراهای  مانند  شهری  مدنى  نهادهای  راه 
مى شود و مسایل فراوان دیگری از این قبیل که اگر بخواهد احیا 
شود قطعًا همكاری با شهرداری را الزم دارد اگر با دید کالن و کلى 
به این امور نگاه کنیم، نیاز داریم که جمعى از نهادها و دستگاه هایى 
را که به شكلى در حقوق شهروندی ذیربط اند، دور هم جمع کنیم و 
هیأتى از مسئوالن ارشد این دستگاه ها تشكیل شود و به بررسى این 
مسایل بپرداز در هر بُعدی، سیاست ها و راهكارها مشخص بشود، 
یا اگر طرحى الزم است، تهیه شود، مقدمات و مستلزماتى که ممكن 
است این طرح ها و سیاست ها در اجرا داشته باشد، احصا شده و از 
راه قانونى فراهم شود. برخى از مسایل نیاز به تصویب قانون یا به 
تفسیر قانون از مجلس شورای اسالمى دارد و در بسیاری از موارد 

با این تفسي مشكل شهرداری حل مى شود.

ضرورت هماهنگی دستگاه ها و نهادها در حفظ حقوق شهروندی

حساسیت حفظ حقوق شهروندی در این  بخش  آشكار  مى شود.
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هریک از سه قوه  در بخشى از بخش های کشور باید این احساس 
شهروندی  حقوق  حافظ  مردم،  خادم   به عنوان   که   باشند  داشته  را 
هستند.دراین صورت کرامت انسان ها حفظ مى شود و نظام  مقدس 
جمهوری اسالمى  چه  در بعد قضائى و چه در بعد اجرائى به عنوان 

یک نظام  بى نظیر و ممتاز در تمام دنیا  مطرح  مى گردد.

در شهر سرقت هست، مواد مخدر هست ، بزهكاری هست و 
این امر تا حدودی طبیعى مى باشد در مقابله با این مشكالت، نباید 
همیشه به برخورد کیفری بیندیشیم. سیاست ها بایستى پیش گیرانه 
باشد، کاری کنیم که بزه انجام نشود، نه این که انجام بشود و عامل 
نشود،  انجام  بزه  اصاًل  که  است  آن  مطلوب  کنیم.  مجازات  را  آن 

معتاد نباشد، نه اینكه باشد و زندان هایمان را پر کنیم.

ابراز  چند وقت پیش رئیس سازمان زندان ها تماس گرفت و 
معتادان  دستگیری  به  شروع  انتظامى  نیروی  که  مى کرد  نگرانى 
آشكار کرده و باز زندان های ما پر مى شود. این در حالى است که 
طبق قانون، بهزیستى متكفل عالج معتادان است و باید آنان را به 

اردوگاه ها ببرند و اردوگاه هم نداریم. 

بایستى کاری  با آن دید جامع نگریسته شود.  باید  این مسایل 
و  اخالقى  جرایم  و  اعتیاد  و  سرقت  از  باشد  سالم  شهر  که  کنیم 
آدم ربایى و شهروندان اطمینان داشته باشند که امنیت جانى و مالى و 
ناموسى دارند. اگر شهرداری و همه نهادهای مربوطه همكاری کنند 
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مى توانند در پیش گیری از جرایم نقش اساسى داشته باشند. بدون 
کمک هم نمى شود، این که مى گویم نمى شود چون تجربه کردم، در 
بعضى از استان ها وقتى دادگستری پیش قدم شده و طرحى را مطرح 
کرد و با شهرداری و فرمانداری و ائمه جمعه و جماعات و نیروی 

انتظامى و بسیج هماهنگ کردند، موفق شدیم.

وقتى نهادهای ذیربط دست به دست هم بدهند و برنامه ریزی 
که  کردیم  تجربه  باز  شد.  خواهند  موفق  کنند،  سیاستگذاری  و 
بازگشت خیلى از اختالف ها و کشمكش ها و ناکامى ها به این است 
نكردند. هر کدام  با هم هماهنگ  را  این دستگاه ها کارهایشان  که 
جدا جدا برای خودشان تصمیم مى گیرند، اگر یک جا جمع شوند 
و با استفاده از روش های علمى پیشرفته با هم تصمیم گیری کنند، 
خود بخود جلوی خیلى از اختالف ها و درگیری ها و فسادها گرفته 
بخود  دادگستری خود  و  پرونده های شهرداری  از  مى شود، خیلى 

کم مى شود.

به این ترتیب دستگاه ها با هم هماهنگ مى شوند، تضادها از بین 
مى رود، حقوق شهروندان بهتر حفظ مى شود و رضایتمندی مردم را 
کسب مى کنید، رضای خدا در خدمت به مردم است. ایجاد جلسات 
را  قضایي  دستگاه  و  عالي  شوراي  میان  مشترک  کارگروه هاي  و 
ضروري است و باید قبول کرد که حقوق عامه، حقوق شهروندي 

و امنیت آن گونه که درقانون اساسي آمده تامین نشده است.
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عمل به اصول اساسی فقه اسالم و تالش برای احقاق حقوق مردم 
تضمینی برای رعایت حقوق شهروندی 

بدون شک همه ما مى دانیم که هر پست و مقام و فرصتى را 
که به دست آورده اي در حقیقت مدیون دو عامل مهم است: عامل 
نهضت  اگر  هستیم،  مردم  وام دار  در حقیقت  ما  است،  مردم  اول، 
مردمى نبود، اگر آن مجاهدت ها و آن مبارزات طاقت فرسا و ممتد 
نبود، این انقالب پیروز و این حكومت برپا نمى شد و شما هم این 
مسئولیت ها را نداشتید. عامل دوم هم که در حقیقت انگیزه عامل 

اول است، مبانى اعتقادی دین مبین اسالم و فقه شیعه است.

اعتقاد به این باورها و اطاعت از آن فرمان های الهى ما را تربیت 
کرد که در مقابل باطل سر خم نكنیم و پیرو حق باشیم این ایمان 
که  آورد  فراهم  را  امكان  این  و  شد  رهبری  اقتدار  سبب  که  بود 
را  استفاده  بهترین  مردم  ایمان  قدرتمند  پتانسیل  از  بتواند  رهبری 
بكند و ملت را علیه رژیم طاغوت بسیج و آن را سرنگون کند و 
حكومت اسالمى در این سرزمین مقدس تشكیل دهد. پس هر چه 
ما داریم از این دو عامل است و باید در تمام مراحل مدیریت و 
سیاست گذاری هایمان این دو عامل را همیشه مدنظر قرار بدهیم و 
هر قدر خدای ناکرده از این دو عامل زاویه بگیریم و دور شویم به 
همان اندازه از مبنا و علت محدثه انقالب خود دوری جسته ایم و 

به همان اندازه هم آسیب پذیر خواهیم بود.
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مراقب باشیم از دین خدا جدا نشویم، هر قدر از احكام نورانى 
اسالم منحرف شویم از مبانى انقالب خود دور شده ایم، چون مبنای 
این انقالب باورهای دینى ما است، اگر این باورهای مقدس و با 
ارزش نبود که همه چیز در مقابل آن ها بى ارزش است و انسان 
حاضر است برای آن ها از جان و مال خود دست بكشد و همه را 
در این راه بدهد، این انقالب به پیروزی نمى رسید. ایده دیگری این 
ارزش را نداشت که انسان برای آن این قدر تاوان بدهد. اصاًل این 
انقالب برای اجرای معنای دقیق و کامل دین خدا و احیای دین 

خدا بر روی زمین شكل گرفت.

مردم  به  بى توجه  کارهای خود  در  ما  اگر  هم  مردم  به  نسبت 
شویم و کاری کنیم که مردم از ما ناراضى شوند و احساس کنند 
که ما از وجودآن هااستفاده کرده ایم و بر سر خوان نعمتى که آن 
ها زحمت آن را کشیده اند نشسته ایم ولى به فكر آن ها نیستیم، باز 
هم مبنای کار ما زیر سؤال مى رود و آسیب پذیر مى شود و متضاد با 
اهداف خود حرکت کرده ایم. این انقالب برای حفظ حقوق مردم 
پاکسازی  به مردم و  پایه خدمت  بر  اجتماعى و  برپایى عدالت  و 
کشور از ظلم های رژیم طاغوتى بوده است. هدف، برپایى جامعه و 
حكومتى بود که مردم در آن احساس آرامش و آزادی کنند. بحث 
مراحل  همه  در  و  بخش ها  همه  در  مدیران  که  است  این  اصلى 
مى بایست  اجرایى،  و  برنامه ریزی  قانون گذاری،  و  سیاست گذاری 

این دو عامل را همواره در نظر داشته باشند.
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وقتى مى خواهند برنامه ریزی کنند عماًل برنامه بر خالف اسالم 
اینكه در اصل چهارم قانون اساسى ما آمده است که هیچ  نباشد. 
قانونى نمى تواند بر خالف اسالم باشد و این اصل بر تمام اصول 
همین  به  اشاره  است،  حاکم  دیگر  قوانین  و  اساسى  قانون  دیگر 
مبناست. در اجرا هم همین طور، مى بایست این عامل مدنظر باشد، 
اجرایى و چه در دستگاه قضایى  سیاست اجرایى چه در دستگاه 
مى بایست متناسب با اسالم باشد. همچنین، هیچ سیاست اجرایى 
فعاًل  که  باشد  گونه ای  به  یا  باشد  مردم  مصالح  خالف  بر  نباید 
و  محرومیت  احساس  و  داشته  سوء  تأثیر  مردم  زندگى  وضع  بر 
مظلومیت کنند، یا قابل درک برای مردم نباشد و در ذهن مردم شبهه 
ایجاد کند. مدیریت اسالمى باید قدرت اقناع عمومى داشته باشد و 
مردم کلیت رفتار مسئوالن و مدیران جامعه را مناسب ببینند، واال 
عامل بسیار مهم حضور مردم در صحنه و آمادگى مردم و ایمان و 

اعتقاد آنان به مسئوالن و مدیران اجتماعى سست مى شود. 

تحقق  در  قضایی  نظام  برترین  و  دقیق ترین  اسالم  قضایی  نظام 
عدالت قضایی و حفظ حقوق بشر)))

تمسک غرب به حقوق بشر، مزورانه است و در عمل دوگانه 
در  بشر  حقوق  نقض  بهانه  به  مى خواهند  آنها  مى کنند.  برخورد 

1 ـ دیدار با سفیر کشور بحرین ، تاریخ 83/5/20 
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همان  اجتماعى،  و  سیاسى  بعد  در  مخصوصًا  اسالمى  کشورهای 
فرهنگ  بر  تكیه  با  ما  کنند.  تحمیل  را  خودشان  مزورانه  الگوی 
را  ابعاد  این  همه  در  خودمان  استغنای  مى توانیم  اسالمى،  اصیل 
اثبات کنیم و مدل های جدیدی به دنیا ارائه دهیم که از مدل هایآن 
نیز  اسالم  قضایى  نظام  است.  حقانى تر  و  عادالنه تر  هاپیشرفته تر، 
همین طور است. عدالت نظام قضایى اسالم، بى نظیر است، اگر به 
درستى اجرا شود، مردم طعم عدالت را خواهند چشید. در تبلیغات 
دشمنان فقط بعضى از مجازات های اسالمى مانند قصاص و شالق 
را علم کرده اند و برای بدبین کردن اذهان مردمشان نسبت به نظام 
و  شهروندی  حقوق  اهمیت  اگر  مى کنند.  مطرح  اسالمى،  قضای 
عدالت قضایى که در اسالم هست به درستى تبیین شود، آن وقت 
مشخص مى شود که چقدر نظام قضایى اسالم دقیق تر است و در 
تحقق عدالت قضایى و حفظ حقوق بشر بر نظام های مدعى، برتری 
دارد. آنچهآن هادر تبلیغات خود علیه ما روی آن تكیه کرده اند مانند 
کیفر قصاص، اگر با شرایط خودش اجرا شود، آن هم عین عدالت 

است و مایه حیات انسان هاست. 

توجه ویژه شهرداری ها به حقوق شهروندی

حقوق عامه هم یكى دو تا نیست، با این پیچیدگى که در روابط 
اجتماعى امروز به وجود آمده، تشكیل شهرهای بزرگ و نیازهای 
برای شهرداری ها،  است،  افزایش  به  رو  روز،  به  روز  که  مختلفى 
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صدها وظیفه ایجاد شده است. در فرهنگ عمومى تا به حال کمتر به 
این بعد از وظایف شهرداری ها توجه شده است. شهرداری را بیشتر 
به عنوان نهادی که از طرف حكومت مسئول گرفتن عوارض است، 
مى شناسیم. در حالى که در دنیا این طور نیست، بلكه شهرداری، 
نمایندگى از مردم است برای تنظیم امور شهر و خدمت رسانى به 
این  برای  البته  و  است  درست  دید  این  خودشان.  هزینه  با  مردم 
مسئولیت سنگین و پیچیده، توانمندی و تعهد و تخصص های الزم 
بیشتر از یک وزارتخانه است. باید با این دید به شهرداری نگاه کرد 
کنیم. آن وقت شاید  احیا  آرام در خودمان  آرام  را  این فرهنگ  و 

خیلى از روابط و حدود و اختیارات، تغییر خواهد کرد)1(. 

حقوق شهروندی مسئله مهمى است، من پیشنهاد مى کنم جلسه 
مشترکى میان شهرداری و دستگاه قضایى و سازمان های وابسته که 
ارتباط نزدیكى با مسایل شهری دارند، مثل سازمان ثبت، تا اندازه ای 
سازمان زندان ها، پزشكى قانونى، برگزار شده و سیاست های کالن 
هماهنگى این دستگاه ها در اداره شهرها و خدمت رسانى به مردم 
و حفظ حقوق عامه، بررسى و مسئولیت هر یک از این دستگاه ها 
در این زمینه تعریف شود. سیاست های کلى شهرسازی ها، حقوق 
شهروندی در شهرها و مخصوصًا کالن شهرها، زمین ها و سندهایى 
که صادر مى شود و کیفیت صدور این سندها، حاشیه نشینى شهرها، 

1 ـ دیدار با شهرداران کالن شهرهای کشور، تاریخ83/10/27 
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و  نهادها  از  برخى  است،  مطرح  هم اکنون  که  زمین خواری  بحث 
مؤسسات در داخل شهرها کارهایى را انجام مى دهند که بسیاری 
با  باید  و  است،  عامه  حقوق  و  شهروندی  حقوق  هاخالف  ازآن 

عوامل این نقض کنندگان حقوق شهروندی برخورد شود.

سیاست های کالن شهرداری ها در راستای حفظ حقوق شهروندی

شهر،  اداره  برای  مختلف  نهادهای  ناهماهنگ  تصمیم گیری 
درست نیست، در دنیا هم گمان نكنم که بدین صورت باشد، بلكه 
همه در یک جا متمرکز است، اگر هم متعدد باشد، جایى وجود 
دارد که آن ها را با هم هماهنگ کند. باید برای این وضع، فكری 
کرد، من تصورم این است اگر بخواهیم کار اساسى در این زمینه 
بشود، مسئوالن نهادها و وزرای مربوطه را دعوت کنیم، یكى دو 
جلسه هم خود بنده در خدمت آقایان باشم، با همكاری مى توانیم 
شهری  مسایل  چشم انداز  مى توانیم  نیز  و  کنیم  حل  را  مشكالت 
اجرا شود،  بهتر  کنیم که حقوق شهروندی  کنیم. چكار  ترسیم  را 
راحت  خیلى  حاال  شود؟  حفظ  بهتر  مشروع  مالكیت های  حرمت 
مالكیت اشخاصى از بین مى رود، از آن طرف خیلى راحت مالكیت 
منابع عمومى با سندسازی و رابطه بازی از دست دولت خارج شده 
و به دست زمین خواران مى افتد. هر دو کار، خالف است، هم آن 
درست نیست و هم این خالف روح عدالت و حقوق شهروندی 
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است، گرچه ممكن است با ظاهر قانونى انجام گیرد)1(. 

امروز در قانون اساسى نگاه مى کردم، حدود هشتاد مورد  من 
از انواع حقوق عامه در قانون اساسى آمده است. اکثر این موارد بر 
عهده شهرداری ها، قوه قضائیه و بعضى از وزارتخانه ها مثل وزارت 
بهداری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالى است. 
توسعه  فردا،  برای  این حقوق  این حقوق، تضمین  احیای درست 
این حقوق، وظیفه نظام است. حقوق عامه خیلى توسعه پیدا کرده 
و ما در این زمینه خیلى کم کار کردیم و در ابتدای راه هستیم، اگر 
بخواهیم حقوق عامه را از دیدگاه قانون اساسى خودمان که دیدگاه 
به  نیاز  کار مى خواهد،  کنیم، خیلى  تأمین و تضمین  است،  اسالم 
برنامه ریزی و سیاستگذاری و ایجاد تشكیالت متناسب و تصویب 
لوایح و قوانین متناسب دارد، و این وظیفه شهرداری ها و شورای 
شهر و نهادهای مربوطه اجرایى و قضایى را خیلى سنگین مى کند.

توسعه روزافزون حقوق شهروندی 

 این حقوق روز به روز هم رو به توسعه است، ببینید حقوق 
شهروندی  حقوق  سابقًا  است،  یافته  توسعه  چگونه  شهروندی 
چند مورد بیشترنبود، امروز در دنیا آنقدر آن را توسعه داده اند که 
برخورداری ملتى از یک صنعت وعلم هم جزء حقوق شهروندی 

1 ـ دیدار با شهرداران کالن شهرهای کشور ، تاریخ 83/10/27 
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است، واقعا هم همین طور است. از حقوق یک ملت این است که 
این  منع  کند،  استفاده  علمى جهان  دستاوردهای  آخرین  از  بتواند 
حق، خالف حقوق شهروندی است، چون این دانش مال همه بشر 
است، مخصوص یک نفر ویک کشور نیست، در طول تاریخ علمای 
تاریخ علم را  سرزمین ها و تمدن های مختلف زحمت کشیدند و 

ساخته اند تا به امروز رسیده است.

افزوده  ارزش  درباره  خود  یادداشت های  در  مطهری  مرحوم 
مى گوید: ارزش های افزوده اختراعات و صنعت ها را باید ملى اعالم 
کرد، چون آن نظریه علمى که عامل اصلى این صنعت است، ملک 
آخرین کسى که آن را اختراع کرده، نیست، بلكه متكى و مبتنى بر 
علوم و دانش های قبلى و مراحل پیشرفت علم بوده که به دست 
این مخترع یا صاحب نظریه رسیده و توانسته آن را یک گام جلوتر 
ببرد. این محصول جمعى علم بشر، ملک شخصى آن مخترع نیست 
که بتواند آن را به یک کارخانه دار و یا کارفرمای صنعتى بفروشد 
و ملک اختصاصى او شود، بلكه محصول جمعى علم بشر است و 

باید ملى اعالم شود. 

مفهوم حقوق شهروندی در معنای عام

واژه حقوق شهروندی در ادبیات  حقوقى  یک  واژه جدید است 
و تعریف های  گوناگونى از آن مى توان داشت. ممكن است برای 
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حقوق شهروندی یک معنای  عام  و وسیع در نظر گرفته شده و به 
صورت مطلق حقوق عمومى، اجتماعى و فردی  شهروندان  و آحاد 
ملت تعریف  شده  و به این ترتیب حقوق عامه افراد، حقوق  اجتماعى، 
حقوق شـخصى، خانوادگى، فرهنگى و آزادی های مشروع را در بر 
گیرد. با این تعریف از حقوق شهروندی این عنوان مخصوص قوه 
قضائیه و کارهای قضائى  نخواهد بود؛ بلكه همه ابعاد حقوق انسانى 
را در برمى گیرد)1(. معنای نخست، کل حقوق نظام و جامعه و معنای 
بسیار عامى است  و همه حقوق  را در برمى گیرد که بخشى از آن 
مشمول حقوق سیاسى، اجتماعى، اقتصادی و عامه  خود دولت هم 

مى شود. این  معنا، معنای  عام حقوق شهروندی است.

 مفهوم حقوق شهروندی در معنای خاص

همان گونه که عرض شد حقوق شهروندی واژه جدیدی در 
ادبیات حقوق است که دو معنای مطلق حقوق عمومى و یک معنای 
خاص دارد، گفت: بر اساس معنای محدودتر حقوق شهروندی به 
معنای حقوقى است که در رابطه شهروندان با حاکمیت به وجود 
بگیرد که  ای شكل  به گونه  باید  معنا مدیریت  این  در  آید و  مى 
حقوق سلب یا تضییع نشود اطالق دیگر برای حقوق شهروندی 

1 ـ سـخنرانى در همایش حقوق شهروندی ـ بزرگداشت  هفته قوه قضائیه، تهران، 
تیرماه 1386
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رابطه شهروندان  به معنای حقوقى  که در  اطالق مضیق تری است؛ 
فرد در  دارد. هنگامى که  اداره مردم وجود  اجرا و  و حاکمیت در 
با حقوق  او   جامعه ای جای مى گیرد، معموال حقوق و آزادی های  
دیگران و عامه در تزاحم و تضاد قرار مى گیرد.حاکمیت به  عنوان 
چنین  در  دارد،  مسؤولیت  جامعه  و  اجتماع  به  نظم دهنده  و  مدیر 
جایگاهى حقوق آحاد جامعه را به گونه ای تنظیم کند که بیش ترین 
حق رعایت گردد و مرز آن  حقوق با  حقوق اجتماع  مشخص شود. 
بدین ترتیب مدیریت اجتماعى نباید به صورتى شكل گیرد که سبب  

تضییع، تحدید و سلب  آن حقوق شود.

خانواده ها  حقوق  جامعه،  آحاد  و  افراد  حقوق  معنا  این  در 
کالن  مدیریت  در  باید  هم  حقوقى  و  حقیقى  شخصیت های   و 
و  گیرد   قرار  توجه  مورد  قوانین  در  و  شده  ملموس  اجتماعى 
قوانین  و  نظام ها  از  دسته   آن  و حفظ  شود.  رعایت  اجرا  مقام  در  
و  اجتماعى  فرهنگى،  نحو، حقوق  بهترین  به  بتوانند  که  اجتماعى 
یا حقوق شهروندی، حقوق کیفری و حقوق مدنى افراد را  حفظ  
نظم  ـ  اجتماعى ـ حتى حاکمیت  کنند، در حالى  که در مدیریت 
ارزش تراند.چنانچه  با  و  موفق تر   باشد،  شده   رعایت  اجتماعى 
و  اداری  تشریفات  اجراء  و  امنیت  نظم،  برقراری  برای  حاکمیتى 
برپایى تشكیالت موردنیاز، حقوق شهروندی را تضییع کند، بحث 
حقوق  شهروندی  و حفظ آن مطرح مى گردد و نظام های قضائى و 
 حقوقى ای که  بتوانند  این حقوق را ـ ضمن مدیریت کالن جامعه
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ـ به شكلى دقیق تر و کامل تر حفظ نمایند موفق ترهستند. ازاین رو 
این دو اصطالح در تعریف حقوق  شهروندی باید از  هم  جدا  شوند 
از نظر حقوقى در گفتمان های حقوقى  بیش ترین اطالق  این واژه 
روز دنیا مربوط به معنای دوم است. منظور از  حقوق  شهروندی  این 
است که حقوق افراد و انسان ها در بخش کالن جامعه ـ که بخش 
مدیریتى جامعه است ـ حفظ  شود  و در البه الی  تشریفات و ادارات 
موردنیاز مدیریت جامعه از بین نرود و تضییع نشود. درحقیقت  این  
تعامل  میان  حقوق حاکمیت و حـقوق افـراد اسـت. اینجاست که 
حقوق شهروندی مورد توجه و عنایت قرار مى گیرد  و نقش دستگاه 

قضائى و حقوق قضائى در این بخش  بیش تر نمایان مى شود.

برخی جلوه های حقوق  شهروندی  در قوانین ایران

بخش نامه ها و دستورات نشان مى دهد که نظام قضایى کشور 
ما به حقوق شهروندی توجه ویژه دارد، حق دادرسى عادالنه، حق 
دفاع و استفاده از وکیل، رعایت کرامت افراد در دستگاه قضایى، 
ممنوعیت شكنجه و هتک حیثیت افراد، کاهش استفاده از بازداشت 
موقت و نگاه اصالحى به زندانى را از جمله حقوق شهروندی افراد 
برشمرد که در قانون اساسى و قانون حفظ حقوق شهروندی به آن 
از حقوق  قضاییه حمایت  قوه  وظایف  از  یكى  است.  اشاره شده 
اجتماعى، سیاسى، اقتصادی و آزادی های مشروع افراد مى باشد 
و کسب درآمد مشروع نباید تقبیح شمرده شود بلكه باید به عنوان 
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یک حق تلقى شود. این که مسووالن خود را مصون از انتقاد بدانند 
یا حاکمیت برای خود امتیازاتى قائل شود قطعا در این جا حقوق 
شهروندی قربانى مى شود.در این جا به چند نمونه از موارد حقوق 

شهروندی با توجه به حساسیت این موارد بیان مى کنم:

ـ دادرسى عادالنه

یكى از مهم ترین عناوین حقوق شهروندی، حق دادرسى عادالنه 
و دسترسى آسان و همگانى به آن است. اینكه انسان ها بتوانند در 
دادرسى  به  به آن ها شد، هم  دسترسى آسان  جامعه وقتى ظلمى 
داشته باشند  و هم آن دادرسى، دادرسى عادالنه باشد، موضوع بسیار 

مهمى است.

بحمد اهلل این موضوع در نظام ما شكل گرفته و وسعت و تنوع 
اسالمى  جمهوری  دادرسى  و  قضائى  نظام  در  که  دادرسى هایى 
وجود دارد، شاید  بى نظیر  باشد. در قانون ما به دادرسى های قضائى 
و محكمه ای، دادرسى شوراهای حل اختالف و دادرسى  تحكیمى 
قوه  تازگى  به  و  است  نگردیده  ایجاد  ساختارش  شده؛اما  اشاره 

قضائیه به  دنبال آن است که این نهاد را  احیا  کند.

همچنین دادرسى براساس داوری داریم که آن هم تشكیالتش در 
حال شكل گیری  است و قانون مربوط به آن در مجلس دنبال مى شود 
که در صورت تصویب، بسیار مفید خواهد بود و همین  دسترسى  
این  نظام قضائى  باعث توسعه دادرسى عادالنه مى شود. در  آسان 
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موضوع نیز یكى دیگر از حقوق مهم شهروندان است؛ زیرا آن ها 
به راحتى مى توانند به دادرسى به شكل مناسبى دسترسى پیدا کنند. 
گاه طرفین  به  دنبال  صلح  و سازش نیستند؛ بلكه مى خواهند دادرسى  

محكمه ای  داشته  باشند و این  مسأله بسیار مهمى است.

ـ حق دفاع و حق استفاده از وكيل  در دعاوی

حق  و  دفاع  حق  شهروندی،  حقوق  با  رابطه  در  دیگر  عنوان 
سیاست های   در   خوشبختانه   و  است  دعاوی  در  وکیل   از  استفاده 
مصوب قوه قضائیه و در آیین دادرسى  به طور صریح  به  استفاده از 
وکیل اشاره شده است.همچنین در همین قانون احترام  به آزادی ها 
بخشنامه های   در   و  گردیده  تصویب  شهروندی  حقوق  حفظ  و 

گوناگون  بر آن تأکید شده است.

تشكیالت و ملزوماتى که ایجاد شده، بحث قانون  وکال و ماده 
 187 که کمک بزرگى  به توسعه بحث وکالت و کارشناسى کرده از 

مسائلى است که باید  به  آن توجه کرد.

ـ حفظ كرامت انسانى

رعایت کرامت افراد در دستگاه قضائى و حفظ حرمت انسان ها  
نیز  در قانون حفظ حقوق شهروندی ذکر شده است.

ـ ممنوعيت استفاده از شـکنجه

موضوع ممنوعیت استفاده از شكنجه و حیثیت و حرمت کسانى  
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که  به  حكم قانون  بازداشت شده اند، هم در قانون اساسى و هم در 
قانون احترام به  آزادی ها  و حفظ حقوق شهروندی آمده است. حق 
حقوق   حفظ  قانون    5 بند  در  موقت  بازداشت  از  استفاده  کاهش 
نگاه  و  مجرم  اصالح  زندانى،  است.حقوق  شده  بیان   شهروندی  
اصالحى  به زندانى هم در قانون اساسى و هم  در  قوانین عادی و 

بخشنامه ها آمده است.

ـ رعایت حقوق شهروندی در زندان

بند و  با دست  بازداشتگاه و زندان  از  آوردن و بردن زندانیان 
زنجیر و در منظر عام با روح کرامت انسان از نظر اسالم مخالف 
به چک  مربوط  این شخص  اتهام  اصل  است  ممكن  حاال  است. 
باشد. رفتار با زندانیان خیلى بد است، سرتراشى، لباس مخصوص 
پوشیدن نسبت به بسیاری از زندانیان، ناروا و تحقیرآمیز است. ما 
نباید هر کسى که وارد زندان شد او را یک مجرم و شرور بدانیم 
و هر چه بتوانیم او را تحقیر کنیم. تمام این رفتارها باید تغییرکند 
تا دستگاه قضایى اسالمى و مورد اعتماد مردم داشته باشیم. احترام 
مشخص  باید  موقت  بازداشت  موارد  بدهیم،  قرار  اصل  را  انسان 
شود، طلب وثیقه باید مضبوط باشد، چرا وقتى خود طرف وثیقه 
مى آورد قبول نمى کنند و مى گویند وثیقه خود شخص مورد قبول 
نیست و باید کس دیگری وثیقه بدهد قاضى فكر مى کند با این 
با این قبیل  کار احقاق حق کرده است، این چه عدالتى است. او 
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بازداشت های غیر موجه، ظلم کرده و سبب فساد بیشتر شده است. 
این گونه رفتارها موجب  برای اصالح است ولى  دستگاه قضایى 

فساد مى شود)1(.

من تاکید داشتم کسى در بازداشت انفرادی نباشد، این خالف 
مقررات اسالمى است اصال زندان به نظر من میراث طاقوت است 
اگر هم کسى ناچارا و به دلیل نوع جرمش مجبور به زندانى کردن 
او هستیم نباید با او بد رفتاری شود، نباید او را کتک زد، نباید او 
را آزار و اذیت جسمى ویا روحى داد. کسى حق ندارد با زندانیان 
بد برخورد کند خود امام هم مى گوید شما اگر مى خواهید کسى 
را اعدام کنید حق ندارید به او سیلى بزنید حق ندارید به او تعدی 
کنید. این در مورد همه صدق مى کند فرق نمى کند چه سیاسى چه 

غیر سیاسى .

اجراء حكم زندان برای حفظ حقوق شهروندی در اختیار  قوه  
قضائیه  قرار دارد .امروز  برای زندانیان و اصالح و تربیت و آموزش 
این  آن ها هزینه های بسیار صرف  مى شود که سازمان  زندان ها  در 
در  که  آن چه  با  باید  و  دارد  بسیار خوبى  گزارش های  خصوص 
من  باشد.  بى نظیر  جهان  در  شاید  که  شود   داده   تطبیق   دنیاست، 
بى توجهى  بالد کفر  تولید شده در  به علوم  نباید  که  دارم  اعتقاد 
کرد. در خصوص، زندان در اسالم و حقوق زندانیان به لحاظ فقهى 

1 ـ سخنرانى در جمع روسای کل دادگستریهای سراسر کشورتاریخ 80/3/23 
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و اعتقادی با هر نوع زندان مخالف هستم و غیر از موارد استثنایى 
هیچ کس نباید زندانى شود اگر شد نباید با او بدرفتاری شود.

بخش مربوط به کانون اصالح و تربیت بزه کاران زیر هجده  سال  
اگر به طور دقیق  از طریق صدا و سیما به دنیا ارائه شود، بى نظیر است.
کسانى  که  از  خارج برای بازدید به کشورمان مى آیند، تعجب مى کنند.
ما در زمینه اطالع رسانى بسیار ناقص ایم و نتوانسته ایم آن  طور که 
باید  و شاید  خدمات ارزنده ای در خصوص حفظ حقوق  شهروندی 
و حفظ حقوق زندانیان به جهان  عرضه  کنیم. این ها باید به جهانیان 
بازگو و منعكس شود و با آن چه در جاهای دیگر است، مقایسه 
گردد. بارها عرض کرده ام  در معاضدت های  قضائى و استرداد و تبادل 
زندانیان با کشورهای دیگر، زندانیانى که از آنها تحویل  مى گیریم، 
معموال  نیمه جان هستند، در حالى که مرتكب جرائم امنیتى و یا  جرائم  
بوده   معمولى   زمره جرائم  در  آنها  بلكه جرائم  نشده اند؛  آن چنانى  
است.جرم  شمار زیادی از آنها ورود غیرمجاز به آن کشورها بوده نظم 
اجتماعى  زندان و حكم  قضائى  باید به گونه ای تنظیم شود که  مقررات  

و قانونش  منجر  به  ظلم  و ستم نگردد.

ـ ممنوعيت بازداشت افراد توسط پليس

در بیش تر کشورهای دنیا  اختیاراتى  که به دستگاه اجرائى، پلیس 
قوه قضائیه  هیچ   نامحدود است و  داده مى شود،  و وزارت کشور 
قانون اساسى  ما   این  موارد در  ندارد، در حالى که  آنها  دخالتى در 
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آن  ما  اساسى  قانون   بزرگ   افتخارات   است.از جمله  محدود شده 
است که حتى در جرائم مشهود، ضابط قضائى و پلیس حق ندارند 
متهم  را  بیش از 24 یا 48  ساعت  در  بازداشت نگه دارند؛ مگر  به  
حكم قاضى.این گونه  است که قضاوت  و عدالت به حكم قاضى ـ 
که حكمى عادالنه است ـ ارتباط مى یابد و تفاوت تشكیالت ما با 

تشكیالت دیگر  کشورها  در همین موضوع است.

هموطنان  از  یكى   که   مى گفت   سفیر  ما،  سفرهای   از   یكى  در 
و  است  شده  دستگیر  و  گردیده  کشور  آن   وارد  غیرمجاز   به طور 
هشت سال است که در زندان پلیس  به  سر مى برد. این موضوع را 
به رئیس دیوان  عالى  آن  کشور  اطالع  دادیم که گفت، از  آن جا  که  
قانون  دهیم.  انجام  نمى توانیم  اقدامى  هیچ  ماست،  از  مجزا  پلیس 
این گونه   را  مرتكب  شده،  برای کسى که جرمى  ما  اساسى کشور 

حرمت قائل گشته است.

دریافت   قضائى   مجوز   باید   ابتدا   ضابط  غیرمشهود  جرائم  در 
کند؛اما  اگر جرمى مشهود باشد، طبق قانون با مرتكب برخورد و 
وی را دستگیر مى کند؛ اما ظرف  مدت 24 ساعت باید گزارش خود 
را به دادسرا ارائه نماید تا قاضى وارد کار  شده و قوانین  قضائى را 

اجرا کند.

ـ ممنوعيت تفتيش عقاید و دخالت در حریم خصوصى

افراد  خصوصى  حریم  در  دخالت  و  عقاید  تفتیش  ممنوعیت 
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یكى از اصول قانون  اساسى ماست که این موضوع در قوانین عادی 
تا اندازه زیادی مورد توجه  قرار  گرفته  و تصویب شده است؛البته 

ممكن است در قسمت هایى هم خالف آن عمل شود.

ـ تفهيم اتهام متهم و داشتن وكيل تسخيری

حق تفهیم اتهام متهم و داشتن وکیل تسخیری در آیین دادرسى 
ما مورد توجه قرار گرفته است.

ـ حق علنى بودن محاكمات

اشاره شده  اساسى  قانون  در  محاکمات  بودن  علنى  به حق  و 
است؛ مگر آنكه قاضى احساس کند این امـر خالف مسائل امنیتى 

است و یا  طرفین  دعوا خود حاضر به قبول این  موضوع  نشوند.

ـ حقوق خانواده

توجه ویژه به حقوق خانواده و اطفال در رسیدگى های حقوقى 
و قضائى از ویژگى های  قانون اساسى است. قانون  ]دادگاه [ اطفال، 
قانون بسیار خوبى است که... در دادگاه اطفال  تدوین و تصویب  
شده  الیحه مربوط به آن  نیز  در قوه قضائیه به تصویب رسیده و به  
مجالس ارسال شده است که امیدواریم... به زودی به تصویب نهایى 
برسد. قانون حمایت  از خانواده هم تدوین شده و الیحه قضائى آن 
در دولت به تصویب  رسیده  و به مجلس  فرستاده شده است.عنایت 
ویژه ای که بهساختار دادگاه اطفال مى شود، مسأله بسیار مهمى  است 
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که بخشى از حقوق شهروندی در بعد قضائى را شامل مى گردد.

ـ پيش گيری از وقوع جرم

پیش گیری از وقوع جرم و اصالح مجرمان  نیز  به عنوان حقى  از 
حقوق عامه در قانون اساسى مـورد توجه واقع شده.

ـ حقوق شهروندی، حقوقى همه جانبه

دغدغه های رهبری، قانون اساسى، قوانین عادی و بخشنامه هایى 
که  صادر شده، نشانگر اهمیت حقوق شهروندی در زوایای مختلف 
تشكیالت امنیتى و انتظامى  است  و سعى مى شود این حقوق مورد 
و  امكانات  فقدان  بى نظمى،  به جهت   هم  اگر  نگیرد.  قرار  تضییع 
ملزومات رخوتى در احیاء   این  حقوق دیده شود، مقام  رهبری به 
نموده و در خصوص آن فرمان و دستور  مى دهد.  موضوع توجه 
این  امر طبیعت نظام اسالمى ما ـ که یـک نظام مبتنى بر عـدالت، 
کرامت انـسان و حفظ حقوق  انسان ها و شهروندی  است ـ مى باشد 
و مـاهیت خـود را در این مى بیند که این حقوق  را در همه  ابعاد 
این تصور به وجود مى آید که  ارائه  دهد. گاه  اقتصادی   حتى بعد 
در بعد اقتصادی نیاز نیست به مالكیت ها توجه شود، در این هنگام 
است کـه مـقام رهبری اعالم  مى دارد از مالكیت و سرمایه گذاری 
این  به  باید  گردد.  آن حفظ  و حرمت  باید حمایت شود  مشروع 
مسائل هـم در قـوانین مصوب و هم در ساختارهایى که تشكیل 
مـى دهیم، توجه داشـته باشیم تـا ایـن حـقوق تضییع نشوند. این 
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موضوع نـظام قضائى و حاکمیت  اسالمى را  از  دیگر نظام ها ممتاز 
مى شود  وارد  اسالمى  نظام  به  زمانى  نیز  بیش ترین ضربه  مى کند. 
اجرائى در هر بخشى  مـدیران  که حـاکمان، قضات، مسؤوالن و 
این حساسیت  را از دسـت بـدهند و در سـاختارها و تـشكیالت 
باشند. نداشته  جایگاهى  مردم   و  شـده  تـوجه  حاکمیت  به   تـنها  
اینجاست که قوای مقننه، مجریه و قضائیه باید در رابطه با حفظ 
حقوق شهروندی به دنبال یک بـرنامه ریزی ویـژه بـاشند و به آن 

توجه نمایند.

بایداین حساسیت  ایجاد شود که در کـل بـدنه قـوای حـاکمیت 
اولیـن چـیزی که  مدنظر قرار مى گیرد، حفظ حقوق مردم باشد و 
وقتى  ولى  نباشند؛  قضائى  سازمان   و  دستگاه  قدرت  فكر  به  فقط 
ایجاد شود،  ناخودآگاه  دادگستری  و  وزارتخانه،  اداره،  تشكیالت، 
مى گردند  تنظیم  طوری  ملزومات  و  قوانین   امكانات،  خودبه خود  
اختیارات زیـادی مى شوند و هنگامى که  دارای   این  تشكیالت   که  
تخلفى صورت گیرد، مطلق  نگاه کردن به این بخش منجر به تضییع 
حقوق افراد مى شود و این خالف  حقوق  شهروندی  است.باید  دقت 

شود که حقوق مردم حداقل در حد  ضروری  حفظ گردد.

وظیفه قاضی جلوگیری از تضییع حقوق مردم

وقتى قاضى پشـت مـیز قضاوت نشست، باید بداند این سمت 
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را به این دلیل به او داده اند که به حقوق  مردم  رسیدگى  کند تا این 
ببیند که مصون  مقامى   را در  نباید خود  نگردد.وی  حقوق تضییع 
از هرگونه اعـتراض و اشـكال است؛ زیرا این همان قربانى  شدن 
حقوق شهروندی در تشریفات اداری است. این دید، دید  حكومت  
اسالمى و حاکمیت اسالمى است.این شیوه نگرش، دید حضرت 
على بوده است، ازاین رو باید همه  سعى  ما در جهت خـدمت 
و  بسط  بـاشد.  تـشریفات  کم ترین  و  هزینه  کم ترین  با  مردم  بـه 
بر  در  را  هزینه هایى  اداری   تشكیالت   و  ادارات   بى اندازه  توسعه 
حقوق   این صورت   در   مى شوند.  متحمل  مردم  را  آن  بار  که  دارد 
شهروندی  قربانى تشریفات اداری زائد مى گردد و این موضوع از 

جمله امتیازاتى است  که حاکمیت ها برای خـود  قـائل  مى شوند.

پس از آن، دیدگاه ها تغییر یافته و حساسیت ها نـسبت به حقوق 
مردم از بین مى رود. باید باور  داشته  باشیم که حاکم در نظام اسالمى 
خادم خدا و مردم است. مشخص است که  خادم  تشریفات  خود  
را بیشتر از مخدوم نمى کند؛ چرا که شأنى باالتر از مخدوم ندارد. 
موال على هنگامى که وارد کوفه  شـدند، عده ای  از طـاغوتیان که 
راه  به  ایشان  برای  تشریفات خاصى  مردم  حكومت مى کردند،  بر 
انداختند. در این  زمان  حضرت  به  آنان نهیب زدند و فرمودند که 
من مسؤول خدمت به مردم هستم و این ایده  و روش  را تا پایان 

زندگى خـود حـفظ نمودند.
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اهمیت مالقات ها ی مردمی از حیث ایجاد حق و اعاده حق به صاحب 
آن و حفظ حقوق شهروندي

از 15 هزار و 573 فقره پرونده اي که در250 جلسه مالقات 
مردمي بررسي شد، براي 11 هزار و 272 فقره پیشنهاد عفو صادر 
به  که  اشتباهاتي  و  ظلم  اجحاف  از  مردمي  هاي  مالقات  کردیم. 
صورت سهوي در آراي قضات بود، جلوگیري مى کرد. مالقات های 
ما به صورت هفتگي و مستمر از آذرماه سال 82 ادامه داشته است، 
حاصل این جلسات رسیدگي به 15 هزار و 573 پرونده از سوي 
ما بوده است که در 11 هزارو 272 پرونده، پیشنهاد عفو صادر شد. 
این مالقات ها از حیث آسیب شناسي دستگاه قضایي بسیار نتیجه 
بخش بوده است، به طوري که رییس قوه قضاییه از کاستي ها و 
مشكالت قضایي آگاه و توانست به آسیب شناسي برسد. نظارت 
محسوس رییس قوه قضاییه بر نتیجه کار دستگاه قضایي را از دیگر 
فواید این مالقات ها مى باشد این مالقات ها از جهت آگاه شدن از 
نوع برخورد و تكریم ارباب رجوع در دستگاه قضایي بسیار حایز 
اهمیت بود. همچنین این مالقات ها از حیث ایجاد حق و اعاده حق 
به صاحب آن بسیار چشمگیري بود، به طوري که در موارد بسیار 
از اجحاف و  این 15 هزار مالقاتي که شكل گرفت،  متعددي در 
ظلم هاي و اشتباهاتي که در صدور برخي از اهداف صورت گرفته 
مردم  سازي  واعتماد  اطمینان  ایجاد  آمد.  عمل  به  جلوگیري  بود 

نسبت به دستگاه قضایي از دیگر فواید این جلسات بود. 
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حقوق شهروندی نباید قربانی امنیت شود

باشد  داشته  امنیت وجود  بین حقوق شهروندی و  باید مرزی 
تحت عنوان امنیت، حاکمیت نمى تواند حقوق افراد را نادیده بگیرد 
و حقوق شهروندی نباید قربانى امنیت شود باید مرزی بین عدالت 
را  افراد  حقوق  تواند  نمى  حاکمیت  باشد.  داشته  وجود  امنیت  و 
نادیده بگیرد و به بهانه ی برچسب زدن امنیتى بودن پرونده حقوق 
امنیتى جمهوری اسالمى هیچ  نیروهای  کنند  پایمال  را  شهروندی 
گاه چنین حقى ندارند چون ما مى دانیم که از راه های غیرمشروع 
و معصیت نمى شود یک حق را به دست آورد و این جاست که 
مرز دقیق حقوق شهروندی مشخص مى شود. و این مسأله خیلى 

ظریفى است.

 تضییع حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی 

حقوق فردی افراد نباید در البالی تشریفات اداری و تكالیف 
کالن مدیریت جامعه از بین برود، ما بیش از 140 اصل از قانون 
اساسى داریم که به موضوع حقوق شهروندی مربوط مى شود هم 
چنین فرمان 8 ماده ای امام در سال 1361 که درآن به صورت 
شفاف و صریح مسایل اساسى تحت عنوان حقوق شهروندی مطرح 
و قانون حفظ حقوق شهروندی از روح آن اتخاذ شده است. وقتى 
دایره کالن و وسیع حقوق شهروندی مطرح مى شود تنها وظیفه 
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قوه قضاییه نیست بلكه همه قوا باید در این زمینه اقدام کنند. من 
متاسف هستم از این که به طور کامل نتوانسته ایم قانون اساسى را 
اجرا کنیم، آن چه امروز مشكل کشور است اصل حقوق شهروندی 
آن  اجرای  در  مشكل  و  چالش  بیشتر  بلكه  نیست  بشر  حقوق  و 
حقوق است یعنى در مقام اجرا این حقوق تضییع مى شود. همه این 
تضییع ها به معنای تخلف حاکمیت و مجریان نیست، بلكه مسأله 
مهم تر آن است که در مقام اجرا به مقررات و ساختارهای مناسب 

توجه نشده و به این موضوع اولویت داده نشده است.

وقتى تشریفات قضایى به گونه ای باشد که مراحل دادرسى را 
طوالنى کند حقوق افراد تضییع مى شود. مسایل امنیتى و انتظامى 
نیز خیلى وقت ها این حقوق را از بین مى برد. اگر شكل مسایل 
امنیتى  و  انتظامى  امور  عنوان  که تحت  باشد  ای  به گونه  انتظامى 
برخوردهایى شود که بیش از اقتضای مسأله باشد حقوق شهروندی 
تضییع مى شود. انقالب اسالمى ایران برای احیای حقوق شهروندی 
و  مسووالن  امنیت  حفظ  عنوان  تحت  حكومتى  اگر  است،  آمده 
امنیت های اجتماعى وهمى، این حقوق را پایمال کند دیگر حكومت 
اسالمى نیست. اصل، کرامت انسان هاست و سایر مسایل باید در 
خدمت احیای کرامت باشد. حقوق انسان ها قطعا در تقابل با حقوق 
اجتماعى و حاکمیت قرار مى گیرد و این جاست که مشخص مى 
شود حاکمیت چقدر به حقوق انسان ها اهمیت مى دهد. در مواردی 
نیز حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایى و حتى قانونى 
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پایمال مى شود. وقتى تشریفات قضایى به گونه ای باشد که مراحل 
دادرسى را طوالنى کند حقوق افراد تضییع مى شود. مسایل امنیتى و 

انتظامى نیز خیلى وقت ها این حقوق را از بین مى برد.

تقسیم بندی حقوق شهروندی

ما قبال در کتابى که مربوط به حقوق شهروندی است تقسیم 
بندی هایى را برای رعایت این حقوق انجام دادیم)1(. در این جا 

الزم مى بینم به قسمت هایى از آن تقسیم بندی اشاره کنم.

الف ـ حقوق مدني و سياسي: این حقوق شامل آزادي مذاهب 
و ادیان در انجام اعمال و مناسک خود، مساوي بودن مردم از هر 
قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان، مصونیت حیثیت، جان، حقوق، 
مسكن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجویز قانون، ممنوعیت 
تفتیش عقاید، آزادي نشریات و مطبوعات، ممنوعیت دخالت در 
سیاسي،  هاي  انجمن  جمعیت ها،  آزادي  افراد،  خصوصي  حریم 
صنفي و اقلیت هاي مذهبي، آزادي تشكیل اجتماعات و راهپیمایي 

ها، حق داشتن تابعیت ایراني براي هر فرد ایراني، مي شود.

ب ـ حقوق اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي: شامل داشتن حق 
آزادي انتخاب شغل، برخورداري از تأمین اجتماعي، فراهم شدن 

1 ـ برای مطاله بیشتر ر.ک. به هاشمى شاهرودی ، سید محمود، شهرو ند محوري 
در عرصه عدالت
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وسایل آموزش و پرورش رایگان براي تمام شهروندان توسط دولت، 
حق داشتن مسكن متناسب با نیاز هر فرد و استواري اقتصاد ایران 
پوشاک،  خوراک،  مسكن،  مانند  اساسي  نیازهاي  تأمین  اساس  بر 
بهداشت، درمان و آموزش و پرورش، تأمین شرایط و امكانات کار 

براي همه و تأکید بر تولیدات کشاورزي دامي و صنعتي.

ج ـ حقوق قضایي: حقوق قضایي را بر مبناي قانون اساسي به 
دسته هاي زیر تقسیم کردیم: 

ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایي 
عادالنه براي همه وتساوي عموم در برابر قانون )اصل سوم(.

اداري،  اقتصادي،  مالي،  جزایي،  مدني،  مقررات  کلیه  تدوین 
فرهنگي، نظامي، سیاسي و بر اساس موازین اسالمي )اصل چهارم(.

)اصل  زن  و  مرد  از  اعم  ملت  افراد  همه  از  قانون  حمایت  ـ 
بیستم(.

ـ ایجاد دادگاه صالح جهت بقاي خانواده) اصل بیست و یكم(.

ـ ممنوعیت دستگیري و بازداشت بدون حكم قانون )اصل سي 
دوم(.

ـ ممنوعیت تبعید یا اقامت اجباري مگر به حكم قانون )اصل 
سي و دوم (.

دادگاه هاي  و  دادخواهي  به  ملت  افراد  همه  دسترسي  حق  ـ 
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صالح ) اصل سي و چهارم(.

ـ حق دسترسي به وکیل )اصل سي و پنجم(.

ـ حاکمیت اصل برائت) اصل سي و هفتم(.

ـ ممنوعیت شكنجه و اجبار به شهادت، اقرار یا سو گند)اصل 
سي و هشتم (.

ـ ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کساني که به حكم قانون 
دستگیر، بازداشت، زنداني و یا تبعید شده اند )اصل سي و نهم (.

ـ حق شكایت از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قضائیه ) اصل 
نودم (.

ـ علني بودن محاکمات مگر آنان که منافي عفت عمومي یا نظم 
عمومي باشند ) اصل یكصد و شصت و پنجم (.

ـ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین ) اصل یكصد و شصت 
و نهم (.

ـ جبران خسارت توسط قاضي در اثر تقصیر و اشتباه او و وارد 
شدن ضرر مالي و به دیگري )اصل یكصد و هفتاد و یكم(.

اهمیت نقش شورا ها در حفظ حقوق شهروندی

شوراها در مدیریت اسالمي نیز داراي جایگاه خاصي هستند و 
در قانون اساسي نیز اصول متعدد بر آن تاکید کرده است. تشكیل 
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و  برکات  مردمي  اساس شوراهاي  بر  امور کشور  اداره  و  شوراها 
فواید بسیاري داشته و دارد، ما نیز در خدمت رساني قضایي از ابتدا 
این موضوع را احساس کردیم و هنگامي که شوراهاي حل اختالف 
از این ظرفیت بیشتر روشن گشت و  تشكیل شد اهمیت استفاده 
اگر از این ظرفیت به خوبي استفاده شود هم به نفع مردم و هم به 

نفع نظام است. 

دارد،  وجود  شوراها  براي  مهم  بسیار  مبناي  دو  من  نظر  به 
نخست مشارکت و نظارت مردم در امور مربوط به خود و حل و 
فصل مسائل خود که سبب افزایش احساس مسوولیت ، استفاده از 

استعدادها و ظرفیت ها و دلبستگي به نظام مي شود.

ما باز تاکید مى کنیم  که مردم در حاکمیت حق سوال و نظارت 
دارند، همه مردم در برابر خداوند و مقاصد بلند اسالمي مسوولیت 
دارند و اگر براي این شوراها به خوبي فرهنگ سازي و مدیریت سازي 
شود داراي برکات بسیاري است، مثاًل از طریق شوراها حق و حقوق 
مردم و حقوق شهروندي بهتر، سهل تر و سریعتر رعایت خواهد شد 
تا اینكه همه امور به دستگاه هاي حكومتي واگذار شود البته در نظام 

اسالمي دستگاه هاي حكومتي نیز برخاسته از مردم هستند.

یكي از اصول فقه سیاسي اسالمي این است که مسووالن خادم 
ملت هستند، رهبران مومن و صالح اسالمي چه در تاریخ سیاسي 
افتخار خود  اسالم و چه در تاریخ معاصر این را نشان داده اند و 
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کوران  در  اما  مي دانند،  مخلصانه تر  و  بیشتر  خدمت رساني  در  را 
کار، دستگاه هاي حاکمیتي و دولتي هنگامي که متصدي امور مردم 
مي شوند ممكن است مقداري از توجهات، اجراها و قوانین صرف 

خود تشكیالت حكومتي شود.

چون شوراها از سوي مردم انتخاب شده و به طور مستقیم درگیر 
بهتر و  نیاز مردم را  مسائل خدماتي و رفاهي مردم هستند، درد و 
بیشتر درک مي کنند، آن ها سعي مي کنند که مقاصد به گونه اي تامین 
شود که حقوق مردم نیز حفظ شود بنابراین شوراها در یک سیستم 
مدیریت اسالمي تعادلي را ایجاد مي کنند که دستگاه هاي حاکمیتي 
یكه و تنها در میدان نتازند و در مقابل، وقتي دستگاه مدیریتي بخواهد 

بیشتر از اختیارات سلب بعضي از حقوق کند، کسي باشد.

وظیفه اصلي شوراها باید این باشد که چگونه حقوق شهروندي 
مردم در مقابل دستگاه هاي حاکمیتي حفظ شود. حقوق عامه اهمیت 
فراواني دارد و ممكن است دستگاه ها در قانونگذاري و اجرا کمتر 
به آن توجه کنند، بنابراین یكي از شیوه هاي بهتر حفظ حقوق عامه، 

شوراها هستند.

هر چه بیشتر به فلسفه وجودي شوراها، توجه کنیم در مى یابیم 
که نباید شوراها داراي تشكیالت عریض و طویلي شوند که مسائل 
مهم کمتر مورد توجه قرار گیرد. اینجاست که ایده مشارکت مردم 

در امور خود کاملتر، سریعتر و بهتر شكل مي گیرد.
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وجود  برشمرد  عامه  حقوق  حفظ  را  شوراها  اصلي  دغدغه 
افتخارات  از  یكي  نیز  قضایي  دستگاه  در  اختالف  حل  شوراهاي 
پرونده  ورودي  میزان  به  توجه  با  ما  است.  کشور  قضایي  سیستم 
پرونده ها  تعداد  کردن  کمتر  چه  هر  براي  و  قضایي  دستگاه  به 
و  کردیم  مطرح  را  اختالف  حل  شوراي  بحث  دادگستري ها  در 
بر  عالوه  کرد،  آغاز  را  خود  فعالیت  و  احیا  شورا  این  نهایت  در 
فعالیت چشم گیر شوراهاي حل اختالف، ما به تدریج افزایش تعداد 

پرونده ها را شاهد بودیم.

بهداشت قضایی تضمین کننده رعایت حقوق شهروندی

ما احساس کردیم یک بیماري در کل سیستم هاي مدیریتي کشور 
در رابطه با حقوق مردم وجود دارد، باید توجه داشت تا زماني که 
جلوي ویروس ها گرفته نشود امنیت حقوقي ، اقتصادي، مالي و ... 
اثري  دادگاه ها  تكثیر  قرار خواهد گرفت و  تاثیر ویروس ها  تحت 

نخواهد داشت.

شهرداري ها، گمرکات، بانک ها، بیمه و اداره ثبت اسناد و امالک 
از جمله دستگاه هاي ورودي حقوق مردم هستند اگر این ورودي ها 
اصالح بهداشتي نشود ما با افزایش دادگاه و شوراهاي حل اختالف 

به جایي نمي رسیم.

انجام  با  باید  ناامني های حقوقي موجود در جامعه زیاد شده 
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اقدامات مقتضي اجازه ندهیم تولید پرونده داده شود. ما در دستگاه 
از  را  حقوقي  بهداشت  باید  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  قضایي 
سیستم هاي مبادي ورودي حقوق مردم شروع کنیم و ساختارهاي 
نقاط  سایر  در  شود.  ایجاد  ورودي  مبادي  سیستم هاي  در  مناسب 
افراد  که  شده  تدوین  گونه اي  به  نهادها  این  ساختارهاي  نیز  دنیا 
نمي توانند به راحتي اقدام به کار خالف کنند نه اینكه مي توانند و 

انجام نمي دهند.

بهداشت  به  بیشتر  چه  هر  توجه  نیز  شهرداري ها  و  شوراها 
حقوقي را برای رعایت حقوق شهروندی در برنامه های خود قرار 
دهند و اگر در مواردي حقى تضعیف شده باید ریشه آن را یافت. 
در  را  تضییع حقوق شهروندی  که  ریشه مشكالتي  باید  همچنین 

کشور را ایجاد مي کند نیز پیدا کرد.

دادستان مدعي العموم مردم و مدافع اصلی حقوق شهروندی 

ایستاده  قضات  که  دادستان ها  و  مدعي العمومي  تشكیالت 
هستند باید همواره این بینش و باور و فرهنگ را داشته باشند که 
مدعي العموم مردم هستند نه مدعي العمومي حاکمیت و دولت. دو 
بینش و دو برداشت نسبت به جایگاه مدعي العموم و دادستاني و کال 
بخش دادسرا و نظام قضایي وجود دارد: یكي اینكه مدعي العموم، 
مدعي العموم حقوق دولت )دولت به معناي حاکمیت( است، شاید 
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برداشت اولیه از دادستاني و دادسراها این چنین بوده و از همین رو 
دادسراها جزئي از قوه مجریه بودند.

بینش دیگر این است که مدعي العموم، مدعي العموم عدالت و 
حقوق شهروندان است، عدالت و حقوق شهروندی در اصل متعلق 
به مردم و جامعه است و دولت ها هم در حقیقت با یک نوع استیذان 

از مردم، متولي امور آن ها مي شوند.

وقتي بینش دوم مبنا قرار گیرد دیگر همواره دغدغه و فكر و 
ذکر و هم دادستان و مدعي العموم این است که بداند حقوق مردم 
کجاست. خیلي جاها ممكن است یک نهاد مقتدر حكومتي حقوق 
مردم را نادیده بگیرد و به حقوق مردم تجاوز کند. اینجا مدعي العموم 
به میدان مي آید و علیه آن نهاد که جزئي از حاکمیت است براي 
به  مدعي العموم  نگاه  مي کند.  دعوي  طرح  مردم  حقوق  تحصیل 
تفویض  به دولت  را  آن  مردم  که  به دولت  مربوط  قانوني  حقوق 
کرده اند نیز از همین زاویه است و اگر دولت بخواهد حق خود را 
توسعه دهد و بیش از مقداري که به او تفویض شده آن را اعمال 

کند، مدعي العموم باید جلوي آن را بگیرد.

این دید منشا آن شده است که نهاد دادستاني به تدریج از قوه 
مجریه جدا شود و جزو قویه قضائیه قرار گیرد. در قانون اساسي ما 
همه بخشهاي دستگاه قضایي اعم از نظارتي و اجرایي و محاکم و 
دادستاني و همه امور آن از قوه مجریه مجزا شده و استقالل کامل و 
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مطلق به دستگاه قضایي داده شده است. شاید در هیچ کجاي دنیا، 
این چنین استقالل عریض و عمیق و هم جانبه اي براي قوه قضائیه 

نباشد، این از امتیازات نظام قضایي ماست.

همچنین در قانون اساسي ما در بخش وظایف قوه قضائیه تصریح 
شده است که احقاق حقوق شهروندي و دفاع از آزادیهاي مشروع 
جزء وظایف این قوه است. پس در قانون اساسي خیلي روشن و 
شفاف، این مبنا و این بینش از ابتدا به قضات و مدعي العموم داده 
شده است که شما حافظ آزادي هاي مشروع مردم و حافظ حقوق 
این عنوان متصدي  عامه شهروندي هستید. دستگاه قضایي تحت 
جایگاه مدعي العمومي است نه به عنوان جزئي از حاکمیت و حافظ 
حقوق دولت و دستگاه اجرایي. مدعي العموم به حقوق دولت نیز 
به عنوان یک نهاد ذیحق در حدود حق قانوني او با همین بینش 
و درک نگاه مي کند. این استقالل دستگاه قضایي و نگاه قضایي به 
همه دادگستري حتي بخش دادسرایي آن، براساس این فلسفه و این 

مبناست.

اگر ما این بینش را در نظام قضایي فرهنگ کنیم و قضات این 
نكته را خوب درک کنند که مدعي العموم عدالتند، وام دار عدالت 
و مردم و حقوق جامعه شهروندي هستند، آن وقت در پیگیري ها 
انجام مي گیرد  دادرسي هایي که در دستگاه قضایي  بررسي ها و  و 
شود.  گرفته  اجرایي  دستگاه هاي  جانب  که  بود  نخواهد  این گونه 
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حقوقي،  نظر  از  عرصه اي  هر  در  اختالفي  و  دعوا  هر  در  معموال 
بیشتري  امنیتي  یا  سیاسي  یا  مالي  قدرت  و  اقتدار  که  طرفي  آن 
راحت تر  و  آورد  بدست  را  خود  حقوق  مي تواند  راحت تر  دارد 
طرف  قضیه،  این  در  کند.  تجاوز  دیگران  حقوق  به  مي تواند  هم 
ضعیف است که بیشتر نیاز به عدالت قضایي دادسراها دارد که به 
عنوان مدعي العمومي حق او را حفظ کند و به او برگرداند. این دید 
مي تواند از سوءاستفاده هایي که ممكن است عمدا یا سهوا یا غفلتا 

از نارسایي هاي قوانین حاصل شود، جلوگیري کند.

قانون اساسي به نظر من در این قسمت مباني خیلي روشن و 
شفاف و صریحي دارد: یكي همین استقالل مطلق دستگاه قضایي 
از دستگاه هاي دیگر در همه مراحل و بخش هاي خود است. یكي 
دیگر، وظایف گسترده اي است که به عهده قوه قضائیه گذاشته شده 
است و در این وظایف و مسئولیت ها بر بحث احقاق حقوق عامه، 
حقوق شهروندي، آزادي هاي مشروع، تكیه شده است. نظارت و 
ابزار کاري که براي آن در اختیار قوه قضائیه داده شده در خیلي 
ما  اساسي  قانون  در  است، ولي  قوه مجریه  اختیار  در  از کشورها 
دیوان  و  دارد  نظارت  اجرایي  دستگاه هاي  بر  که  بازرسي  سازمان 
تصویب نامه ها  و  دولت  علیه  مردم  تظلمات  به  که  اداري  عدالت 
سازمان  و  احكام  اجراي  مي کند،  رسیدگي  دولت  بخشنامه هاي  و 
زندان ها، همه در اختیار قوه قضائیه قرار داده است. در اصل 170 
قانون  برخالف  دولت  مصوبه  فالن  اینكه  فهم  در  را  قاضي  نظر 
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قانون  فصول  هرگاه  است.  داده  قرار  و حجت  میزان  نه،  یا  است 
اساسي مربوط به قوه قضائیه را براي محافل حقوقي و قضایي دیگر 
استقالل  کیفیت  و  اختیارات  وسعت  از  مي کنیم،  تشریح  کشورها 

دستگاه قاضي ما تعجب مي کنند.

اصول گوناگون قانون اساسي، دادسرا و دادگاه و مدعي العموم و 
کل دستگاه قضایي را به این سمت سوق مي دهد که استقالل خود 
را حفظ کند و خود را مدعي العموم حقوق شهروندان و احكام الهي 

بداند.

این نكته مهمي است که باید به عنوان فرهنگ جا بیفتد. ما در 
از پرونده هایي که در نظارت و پیگیري حوزه ریاست قوه  خیلي 
نظر  که  مي کردیم  مشاهده  مي گرفت،  قرار  رسیدگي  مورد  قضائیه 
در دعوایي  نفع دولت مي چرخد و مي چربد.  به  راحتي  به  قاضي 
مثال  یا  است  بخش خصوصي  و  دولتي  دستگاه  یک  بین  مثال  که 
در مواردي که روشن است یک دستگاه دولتي کاري را انجام داده 
یا  دادسرا  است،  شده  مردم  از  بخشي  حقوق  تضییع  موجب  که 
دادستان هیچ توجهي نمي کند. اینجا حقوق شهروندی از بین رفته، 
مثال جاده طوري ساخته شده که موجب تصادفات زیادي مي شود، 
این جا براي جلوگیري از تضییع حقوق شهروندان، دادسرا باید به 
میدان بیاید. حفظ حقوق شهروندان که در قانون اساسي آمده یعني 
چه: یعني اگر آزادي هاي قانوني و شرعي مردم به وسیله دستگاهي 
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سلب شود، دادسرا باید به میدان بیاید و علیه آن دستگاه اقامه دعوا 
کند. در این گونه مسایل غالبا دادسراي ما و قضات ایستاده کمتر 
توجه مي کنند، به سبب همان برداشت نادرست است که دادسرا و 
که  حالي  در  است.  دولت  مدعي العموم  مي کند  فكر  مدعي العموم 
این گونه نیست و مدعي العموم، مدعي العموم عدالت است و دولت 
هم به عنوان یک نهاد، هر جا در حدود قانون حق دارد باید حق 
او را گرفت و هر جا که حق دیگري ضایع شده، باید حق او را 
نیز گرفت. این یک مسئله اساسي و بینش اصلي است که باید به 

درستي جا بیفتد.

ضرورت اهتمام بیشتر دادسراها در پاسداری از حقوق شهروندی 

است،  عامه  حقوق  به  توجه  دادسرا،  مهم  بسیار  وظایف  از 
کجا  در  عامه  حقوق  ببینند  اینكه  طرف  به  بروند  باید  دادسراها 
نقض مي شود. این غیر از مسایل مربوط به امنیت عمومي و سیاسي 
جامعه و نظام است. دستگاه هاي اجرایي عریض و طویل ادارات، 
تماس  ـ  عمومي  حقوق  چه  شهروندي،  حقوق  چه  وزارتخانه ها، 
دارند. در مقدمات و فصل قانون اساسي شاید حدود 100 تا 150 
عنوان حقوق مردم و حقوق شهروندی ذکر شده است. حق مردم 
 ،  ... در  مردم  حق  مسكن،  در  مردم  حق  پرورش،  و  آموزش  در 
دادسرا باید این حقوق را فهرست کند و مقابل خود بگذارد و ببیند 
این حقوق در کجا نقض مي شود، کجا امكان اعمال این حقوق بوده 

ـ 86 ـ



و اعمال نشده است، آن ها را از مسئوالن ذیربط مطالبه کند.

احیاي حقوق عامه و حقوق شهروندي و جلوگیري از سلب 
است  مهمي  بسیار  مسئله  اجرایي،  دستگاه  هر  بوسیله  این حقوق 
که باید به آن توجه شود، ضمن اینكه حقوق مردم به دستگاه ها و 
نهادهاي اجرایي کشور نیز باید عادالنه رسیدگي شود. یک چشمي 
نگاه نكنیم، هر دو جانب باید مراعات شود. حفظ کرامت انساني و 
تعامل صحیح در روند رسیدگي دادسراها بحمداهلل در قانون حقوق 
شهروندي آمده است، البته در قوانین دیگر ما هم بوده ولي در این 

قانون تجمیع شده است.

خصوصي  حریم  به  ورود  تحقیق،  بازجویي،  احضار،  کیفیت 
افراد بوسیله ضابطان و خود دادسرا در مواردي که الزم است، رفتار 
بسیار  مسایل  دعوا،  اطراف  با  کالمي  برخورد  و  دادگاه  و  دادسرا 
ظریف و بسیار مهمي است که اگر درست انجام نگیرد و خداي 
ناکرده با روش نادرست و غیرمنطقي و ناسازگار با مباني ارزشي ما 
شكل بگیرد، عالوه بر اشكال شرعي، هم از نظر اجتماعي پیامداي 
بحث  و  مي گذارند  انگشت  آنها  روي  دنیا  هم  و  دارد  نامطلوبي 

حقوق بشر و امثال آن را پیش مي کشند.

و  گرفته  صورت  خوبي  تحوالت  بحمداهلل  قسمت  این  در 
قانون حقوق  به  دادن  توجه  از  بعد  ـ مخصوصا  بهتر هم مي شود 
تشكیل  و  قضائیه  قوه  دستگاه هاي ضابط  بر  نظارت  و  شهروندي 

ـ 87 ـ



بخش هاي رسیدگي به نقض حقوق شهرونديـ  ولي هنوز هم با آن 
نقطه مطلوب و ایده آل اسالمي فاصله داریم. ما مي توانیم با تدبیر و 
برنامه ریزي و با استفاده از روشهاي مدرن روز، شفافیت و سرعت 
و دقت و رسیدگي ها را بیشتر کنیم. کشف حقیقت از راه هاي علمي 
به جاي استفاده از راههاي غیرعلمي از نظر فقهي بهتر و دقیق تر 
است و این هزینه هاي گوناگون اجتماعي و اخالقي و خیلي وقت ها 

مالي را هم ندارد.

امروز یكي از دغدغه هاي دادسراهاي دنیا و کال نظام هاي قضایي 
این  روي  قضایي  عدالت  در  است،  شهروندي  حقوق  همین  دنیا 
تكیه کرده اند و همیشه سعي مي کنند اختیارات قضات و ضابطین 
را محدود کنند. در این آیین دادرسي ما هم، محدودیت هاي بسیاري 
قرار داده شده و در همین قانون حقوق شهروندي هم بر آن ها افزوده 
شده، ولي باز این ها کافي نیست. کیفیت اجرا نیز نیاز به نظارت و 
تدابیر اجرایي دارد، قانون که نمي تواند الفاظ گفتگوي دادیار و متهم 
را نیز تعیین کند، این ها  باید در عمل به تدریج فرهنگ شود. به آن 
چه در قانون آمده عمل شود و آن چه هم در قانون نیست باید در 
آموزش ها، در دستورالعمل ها، در عرفي که براي دادسرا و دادگستري 
دعوا  اطراف  هم  که  به طوري  اجرا شود  تدریج  به  مي کنیم  ایجاد 
نسبت به یكدیگر، هم قضات و دادستان ها هم وکال این حقوق را 

بشناسند و حرمت بگذارند.
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قرباني  را  شهروندي  حقوق  انتقاد،  از  مسئوالن  دانستن  مصون 

مي کند 

همانگونه که قبال گفتیم آن چه امروز مشكل کشورهاست اصل 
اجراي  در  مشكل  و  چالش  بیشتر  بلكه  نیست  حقوق  و  عدالت 
شود.  مي  تضییع  این حقوق  اجرا  مقام  در  یعني  است  آن حقوق 
امور  باشد که تحت عنوان  به گونه اي  انتظامي  اگر شكل مسایل 
انتظامي و امنیتي برخوردهایي شود که بیش از اقتضاي مسأله باشد 
حقوق  احیاي  براي  حكومت  شود.  مي  تضییع  شهروندي  حقوق 
شهروندي آمده است، گفت: اگر حكومتي تحت عنوان حفظ امنیت 
مسووالن و امنیت هاي اجتماعي وهمي، این حقوق را پایمال کند 
دیگر حكومت اسالمي نیست. اصل، کرامت انسان هاست و سایر 
مسایل باید در خدمت احیاي کرامت باشد، حقوق انسان ها بعضا 
در تقابل با حقوق اجتماعي و حاکمیت قرار مي گیرد و این جاست 
اهمیت  انسان ها  حقوق  به  چقدر  حاکمیت  مي شود  مشخص  که 
مي دهد. از راه هاي غیرمشروع و معصیت نمي شود یک حق را به 
دست آورد و این جاست که مرز دقیق حقوق شهروندي مشخص 
مي شود. این که مسووالن خود را مصون از انتقاد بدانند یا حاکمیت 
امتیازاتي قائل شود قطعا در این جا حقوق شهروندي  براي خود 

قرباني مي شود.
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وقتی که شعار حقوق شهروندی می دهیم باید به آن عمل کنیم

زندان یک ظلم است نه تنها به زندانى که به بستگان زندانى. 
آبرویشان  مى شوند.  معذب  زندانى  خود  از  بیش  زندانى  بستگان 
مى رود. نان آورشان از دستشان گرفته مى شود. در معرض تجاوز 
دیگران قرار مى گیرند. هزینه های سنگین اجتماعى برایشان به بار 
مى آورد. ضد نظام مى شوند. به همه چیز بدبین مى شوند. عقده ای 
مى شوند. به جای اینكه از نیرویش استفاده شود زندانى هم بایكوت 
نداشته است.  زندان وسیع  اسالم  این روش غلط است.  مى شود. 
اسالم مى گوید مجازات کن و رها کن برود سر زندگى خودش، 
نه هزینه مالى بر دولت دارد و نه مشكالت خانوادگى و اجتماعى 
با زندانیان کسى حق  و مفاسد دیگر. در خصوص نحوه برخورد 
ندارد با زندانیان بد برخورد کند خود امام هم مى گوید شما اگر 
مى خواهید کسى را اعدام کنید. حق ندارید بهش سیلى بزنید. حق 
ندارید بهش تعدی کنید. این در مورد همه صدق مى کند فرق نمى 

کند چه سیاسى چه غیر سیاسى.

بود  این  حقوق شهروندی که در قوه قضاییه طرح شد توقع 
که تحولى هم ایجاد کند و اثر خوبى هم در دنیا بگذارد. مجلس 
باید آن را دنبال کند و در قانون گذاری آن را توسعه بدهد. وقتى 
باید  کنیم.  به آن عمل  باید  که شعار حقوق شهروندی مى دهیم 
بقیه قوانین بر اساس آن اصالح شوند.ما برای برخى تخلفات که 
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ایم. هیچ  در دنیا جزو مسائل حقوقى است حكم زندان گذاشته 
فرستند  نمى  زندان  راحتى  این  به  را  برای چک کسى  دنیا  جای 
مالک  دعوای  است  کنیم. چک حقوقى  مى  زندان  برای چک  ما 
و مستجر حقوقى است مهریه حقوقى است اما ما آنها را کیفری 

کرده مى فرستیم زندان. 

قوانین را باید اصالح کرد اگر شعار حقوق شهروندی را قبول 
است.  شهروندی  حقوق  جزو  مسائل  این  که  بدانیم  باید  داریم 
کنند.به  اصالح  آن  اساس  بر  را  قوانین  تمام  مجلس  نمایندگان 
عنوان نمونه عرض مى کنم هیچ جای دنیا برای چک کسى را به 
این راحتى زندان نمى فرستند ما برای چک زندان مى کنیم. چک 
حقوقى است دعوای مالک و مستجر حقوقى است مهریه حقوقى 
است اما ما آنها را کیفری کرده مى فرستیم زندان. قوانین را باید 
اصالح کرد اگر شعار حقوق شهروندی را قبول داریم باید بدانیم 
که این مسائل جزو حقوق شهروندی است. نمایندگان مجلس تمام 

قوانین را بر اساس آن اصالح کنند.
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پیوست

قانون احترام به آزاد ي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

مراجع  83/1/20 به   –  1/83/7/6 شماره  بخشنامه  اهمیت 
قضائي، انتظامي و اطالعاتي کشور به حدي بود که دستگاه تقنیني 
کشور را که متولي امر قانونگذاري است بر آن داشت تا بخشنامه 
مذکور را بعنوان ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و 
حفظ حقوق شهروندي با 15 بند در مورخ 1383/2/15 به تصویب 
احترام  قانون   1383/2/16 تاریخ  در  آن  متعاقب  و  است  رسانده 
به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به تائید شوراي 

محترم نگهبان رسید.

حقوق  حفظ  و  مشروع  هاي  آزادي  به  احترام  قانون  کامل  متن 
شهروندي

ماده واحده

و  انقالب  عمومى،  محاکم  کلیه  قانون،  این  تصویب  تاریخ  از 
وظایف  انجام  در  مكلفند  قضاییه  قوه  و ضابطان  دادسراها  نظامى 

ـ 92 ـ



قانونى خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین 
به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محكوم خواهندشد:

1ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای 
تامین و بازداشت موقت مى باید مبتنى بر رعایت قوانین و با حكم 
از اعمال هر  و دستور قضایى مشخص و شفاف صورت گیرد و 
گونه سالیق شخصى و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه 
خشونت و یا بازداشت های اضافس و بدون ضرورت اجتناب شود.

به  منحصر  و  قانونى  ترتیبات  طبق  بر  باید  محكومیت ها  2ـ 
مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات 
نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانون و یا منابع فقهى معتبر 
)درصورت نبودن قانون( قطعى نگردیده اصل بر برائت متهم بوده 

و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار باشد.

3ـ محاکم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكى عنهم 
را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان 

فراهم آورند.

4ـ با دادخواهان واشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرایم و 
مطلعان از وقایع و کاًل در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، 

الزم است اخالق و موازین اسالمى کاماًل مراعات گردد.

5ـ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مى نماید که در 
موارد ضروری نیز به حكم و ترتیبى باشد که در قانون معین گردیده 
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است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایى ارسال 
شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.

از  تحقیق،  استطالع و  یا  بازجویى  و  6ـ در جریان دستگیری 
ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به 

آنان، اجتناب گردد.

7ـ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن 
پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کاًل اقدام های خالف 

قانون خودداری ورزند.

8ـ بازرسى ها ومعاینات محلى جهت دستگیری متهمان فراری 
بدون  و  قانونى  مقررات  اساس  بر  ادوات جرم  و  آالت  یا کشِف 
مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد 
و مدارک و اشیایى که ارتباطى به جرم نداشته و یا به متهم تعلق 
فامیلى و  نامه ها و نوشته ها و عكس های  افشای مضمون  ندارد و 

فیلم های خانوادگى و ضبط بى مورد آن ها خودداری گردد.

9ـ هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به 
بدین وسیله حجیت  اقرارهای اخذ شده  بوده و  امور دیگر ممنوع 

شرعى و قانونى نخواهدداشت.

باید مبتنى بر اصول و شیوه های  بازجویى ها  10ـ تحقیقات و 
گیرد  صورت  الزم  نظارت  و  قبلى  آموزش های  و  قانونى  علمى، 
اجرای  در  و  گرفته  نادیده  را  مقررات  و  ترتیبات  که  کسانى  با  و 
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اساس  بر  شده اند،  متوسل  آن  روش های خالف  به  خود  وظایف 
قانون برخورد جدی صورت گیرد.

11ـ پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات 
انتسابس باشد و از کنجكاوی در اسرار شخصس و خانوادگى و 
سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در 

پرونده مورد بررسى احتراز گردد.

12ـ پاسخ ها به همان کیفیِت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل 
در  باسواد  افراد  و  شود  خوانده  اظهارکننده  برای  و  شود  نوشته 
صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف 

یا القاء ایجاد نگردد.

یا  ضابط  نیروهای  بازداشتگاه های  بر  دادسراها  و  محاکم  13ـ 
انجام  را  آنان  وظایف  خاص  قوانین  موجب  به  که  دستگاه هایى 
مى دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت 
جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار 

دهند و با متخلفان برخورد قانونى شود.

14ـ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاء ضبطى و توقیفى 
متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممكن یا ضمن صدور 
حكم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین 
تكلیف گردد و مادام که نسبت به آن ها اتخاذ تصمیم قضایى نگردیده 
است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام الزم معمول گردیده و در 
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هیچ موردی نباید از آن ها استفاده شخصى و اداری به عمل آید.

15ـ رئیس قوه قضاییه موظف است هیأتى را به منظور نظارت 
و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه هایى که به نحوی 
در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیأت همكاری الزم 
را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از 
قوانین، عالوه بر مساع  در اصالح روش ها و انطباق آن ها با مقررات، 
با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه 

اقدامات خود را به رئیس قوه قصاییه گزارش نماید.

سه  روز  علنى  جلسه  در  واحده  ماده  بر  مشتمل  فوق  قانون 
شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه 
تأیید  به  تاریخ16/2/1377  در  اسالمى تصویب و  مجلس شورای 

شورای نگهبان رسیده است.

دستورالعمل اجرایي بند 15 قانون احترام به آزادي هاي مشروع و 
حفظ حقوق شهروندي

و  مشروع  هاي  آزادي  به  احترام  قانون  واحده  15ماده  بند  در 
حفظ حقوق شهروندي راهكار اجراي قانون مذکور پیش بیني شده 
که براساس آن ، ریاست محترم قوه قضائیه مي بایستي هیاتي را به 
منظور نظارت بر حسن اجراي قانون احترام به آزادي هاي مشروع 
و حفظ حقوق شهروندي تعیین کند که آن هیات وظیفه دارد در 
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اصالح  در  مساعي  بر  عالوه   ، قوانین  از  تخلف  مشاهده  صورت 
روش ها و انطباق آن ها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع 
صالح برخورد جدي نموده و نتیجه اقدامات خودرا به رئیس قوه 

قضائیه گزارش نماید.

با امعان نظر به این بند از ماده واحده قانون احترام به آزادي 
بادرایت و دوراندیشي  و  هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 
ریاست قوه قضائیه دستورالعمل اجرائي بند 15 قانون مذکور در 19 
ماده و 5 تبصره در تاریخ 30/8/83 به تصویب رئیس قوه قضائیه 

رسیده و براي اجرا به مراجع ذیربط ابالغ گردید.

آزادي  به  احترام  قانون  بند15  اجرائي  دستورالعمل  کامل  متن 
هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

دستورالعمل اجرایي بند 15 قانون احترام به آزادیهاي مشروع و 
حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/83

ماده 1

براي نظارت بر حسن اجراي قانون احترام به آزادیهاي مشروع و 
حفظ حقوق شهروندي، » هیأت نظارت مرکزي« موضوع بند 15 این 

قانون مرکب از اعضاي شوراي معاونان قوه قضائیه تشكیل مي شود.

تبصره 1ـ رئیس قوه قضائیه ریاست هیأت نظارت مرکزي را 
برعهده دارد و مي تواند آن را به یكي از معاونان خود واگذار کند.
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تبصره )ـ از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت 
رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل مي آید.

ماده )

وظایف هیأت نظارت مرکزي به شرح زیر است:

الف) نظارت بر حسن اجراي قانون یادشده در کشور و ایجاد 
رویه واحد؛

ب) اصالح روشها و انطباق آنها با مقررات؛

و  ها  استان  بازرسي  و  نظارت  هیأتهاي  گزارش  بررسي  ج) 
ارزیابي چگونگي اجراي قانون؛

د) اعزام گروههاي بازرسي فوق العاده به دستگاههاي مشمول 
این دستورالعمل؛

و  مربوط  مرجع  به  واصله  گزارشهاي  و  شكایتها  ارسال  هـ) 
پیگیري آنها تا رسیدن به نتیجه؛

و) پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیأتهاي بازرسي؛

ز) تهیه گزارش درخصوص روند اجراي قانون در کشور هر 
سه ماه یک بار؛

ح) ارائه گزارش از چگونگي روند اجراي قانون هر 6 ماه یكبار 
به مردم
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ماده 3

دبیرخانه هیأت نظارت مرکزي در حوزه دفتر رئیس قوه قضائیه 
تشكیل و دبیر هیأت از میان دارندگان پایه 8 قضایي و باالتر با ابالغ 

رئیس قوه قضائیه منصوب مي شود.

تبصره: دبیرخانه هیأت نظارت مرکزي نسبت به انتشار عكس و 
هویت نقض کنندگان حقوق شهروندي پس از قطعیت یافتن احكام 
آنان در رسانه هاي گروهي، جراید کثیراالنتشار و پایگاه )سایت( 

اطالع رساني اقدام مي نماید.

ماده 4

قاضي  نفر  پنج  حداکثر  از  مرکب  هیأتي  استان،  هر  مرکز  در 
دادگستري، سازمان قضایي نیروهاي مسلح، دفتر بازرسي کل کشور 
و نماینده دادسراي انتظامي قضات بعنوان » هیأت نظارت و بازرسي 

استان« تشكیل مي شود.

تبصره 1ـ رئیس کل دادگستري استان ریاست هیأت نظارت و 
بازرسي استان را برعهده دارد. دبیرخانه این هیأت در حوزه ریاست 

کل دادگستري استان تشكیل مي شود.

ماده 5

اعضاي هیأت نظارت و بازرسي به پیشنهاد رئیس کل دادگستري 
استان، حسب مورد پس از هماهنگي با رئیسان مستقیم آنها با ابالغ 

رئیس قوه قضائیه منصوب مي شوند.

ـ 99 ـ



ماده 6

برنامه  هیأت،  اعضاء  مشورت  با  استان  دادگستري  کل  رئیس 
نظارت و بازرسي دوره اي شش ماهه استان را تنظیم و به هیأت 

نظارت مرکزي اعالم مي کند.

ماده 7

در  را  هیأت  اعضاء  استان  بازرسي  و  نظارت  هیأت  رئیس 
گروههاي دو یا سه نفره با حكم مأموریت به مراجع قضایي، انتظامي 

و سایر دستگاههاي مشمول این دستورالعمل اعزام مي نماید

ماده 8

وظایف گروههاي نظارت و بازرسي به شرح زیر است :

الف) انجام بازرسیهایي که رئیس کل دادگستري استان به آنها 
دستورالعمل  این  به  که  هایي  پرسشنامه  تكمیل  و  کند  مي  محول 

پیوست است

ب) رسیدگي به گزارشها و شكایتهاي مربوط به قانون یادشده 
که رئیس کل دادگستري استان به آنها ارجاع مي کند؛

ج) ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصالح روشها

ماده 9

و  مأموریت  محل  در  با حضور  بازرسي  و  نظارت  گروههاي 
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مالحظه پرونده ها، دفاتر و پیشینه هاي قضایي و اداري، بازدید از 
بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسي اقدامهایي که به 
منزله ضابط قوه قضائیه انجام مي شود، چگونگي حفظ و رعایت 
حقوق شهروندي را بررسي کرده و گزارش الزم را طبق مفاد این 

دستورالعمل تهیه مي کنند.

ماده 10

گروههاي نظارت و بازرسي مي توانند با کلیه افراد بازداشت 
شده و زنداني و سایر افرادي که الزم بدانند، مالقات و مصاحبه 
کرده و از پرونده ها، دفاتر و تمامي پیشینه هاي قضایي و اداري 

مربوط به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.

ماده 11

تعداد و چگونگي پرونده هایي که گروههاي نظارت و بازرسي 
انتخاب مي کنند، براساس روش آماري است که دبیرخانه هیأت 

نظارت مرکزي تدوین و ابالغ مي کند.

ماده )1

گروههاي نظارت و بازرسي گزارش خود را در دو نسخه به 
دادگستري  کنند. رئیس کل  ارائه مي  استان  دادگستري  رئیس کل 
و  مشروع  آزادیهاي  رعایت  براي  الزم  تدابیر  اتخاذ  ضمن  استان 
از  نسخه  یک  آن،  نقض  از  جلوگیري  و  شهروندي  حقوق  حفظ 
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گزارش را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزي قوه قضائیه مي فرستد.

ماده 13

درصورتي که گروههاي نظارت و بازرسي در جریان رسیدگي 
قانون  نقض  دیگر  موارد  از  ارجاع شده،  یا شكایتهاي  گزارش  به 
یادشده آگاه شوند، باید مراتب را فوراً به صورت مكتوب به رئیس 

کل دادگستري استان گزارش کنند.

ماده 14

بازرسي درصورت مشاهده نقض آشكار  نظارت و  گروههاي 
حقوق شهروندي از قبیل بازداشت غیرقانوني، رفتار خشونت آمیز 
و تحقیر افراد به گونه اي که ادامه آن آثار جبران ناپذیري در پي 
داشته باشد، باید بي درنگ موضوع را حسب مورد به قاضي دادگاه 
یا دادستان مربوط اعالم کنند. اعالم گروه نظارت و بازرسي در این 
گونه موارد حكم گزارش موثق را داشته و مقامهاي قضایي یاد شده 

مكلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندي اند.

ماده 15

متضمن  بازرسي  و  نظارت  گروههاي  گزارش  که  درصورتي 
اعالم جرم یا تخلف انتظامي و اداري باشد، رئیس کل دادگستري 
استان حسب مورد موضوع را براي رسیدگي به مرجع قضایي یا 
رئیس  کند.  مي  اعالم  انتظامي  دادستان  یا  و  دار  اداري صالحیت 
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کل دادگستري استان موضوع را تا حصول نتیجه و اعالم به هیأت 
نظارت مرکزي پیگیري مي نماید.

تبصره: رسیدگي به موارد پیش گفته در مراجع قضایي و انتظامي 
با رعایت اولویت خواهد بود.

ماده 16

سازمان  قضایي  بازرسان  قضات،  انتظامي  دادسراي  دادیاران 
در  قضائیه  قوه  اطالعات  حفاظت  رئیسان  کشور،  کل  بازرسي 
استانها و هریک از قضات دادسراها و دادگاهها که از نقض حقوق 
شهروندي به تناسب وظایف محوله آگاه شوند، موظف اند با قید 
فوریت رئیس کل دادگستري استان و یا هیأت نظارت مرکزي را با 

فرستادن گزارش کتبي آگاه کنند.

ماده 17

مانع  بر حقوق شهروندي  بازرسي  و  نظارت  هیأتهاي  تشكیل 
وظایف دادستانهاي عمومي و انقالب و نظامي از حیث نظارت بر 
عملكرد ضابطان نیست و دادستانها و قضات دادسراهاي عمومي 
و انقالب و نظامي موظف اند در صورت مشاهده نقض آزادیهاي 
مشروع و حقوق شهروندي، طبق ماده 14 این دستورالعمل اقدام 
کرده و رئیس هیأت نظارت و بازرسي استان را نیز به طور کتبي از 

موضوع آگاه کنند.

ـ 103ـ 



ماده 18

از  هایي  شعبه  شهرستانها،  و  استانها  مراکز  سایر  تهران،  در 
دادسراهاي عمومي و انقالب و نظامي و دادگاههاي جزایي عمومي، 
دادگاههاي کیفري استان و دادگاههاي نظامي را حسب مورد رئیس 
کل، دادستان و رئیس سازمان قضایي نیروهاي مسلح استان براي 
رسیدگي به جرمهاي موضوع این قانون تعیین مي کنند و رسیدگي 

به پرونده هاي مربوط فقط در همان شعبه ها انجام مي شود.

تبصره: رئیس کل دادگستري استان مشخصات این شعبه ها را 
به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزي ارسال مي نماید.

ماده 19

قضائیه،  قوه  ضابطان  اطالعاتي،  انتظامي،  قضایي،  مراجع  کلیه 
دستگاههاي  سایر  و  تربیتي  و  تأمیني  اقدامات  و  زندانها  سازمان 
ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و ملكف به رعایت و 

همكاري در اجراي آن اند.

ماده0)

این دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه 
براي  و  قضائیه رسیده  قوه  رئیس  به تصویب  تاریخ 83/8/30  در 

اجرا به مراجع ذیربط ابالغ مي شود.
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