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بررسی چهل حق از حقوق بشر از نگاه امام خامنه ای )مدظله العالی(

سید محمد ساداتی نژاد1

سید علی ساداتی نژاد2

چکیده

ن نــگاه امــام خامنــه ای بــه مقولــه حقوق بــ�ش می باشــد.  هــدف اصــیل ایــن مقالــه، تبیــ�ی

ــوان ویل  ــه عن ــه ای ب ــام خامن ــگاه کیل ام ن ن ــ�ی ــن تبی ــه، ضم ــن مقال ــاس، در ای ــن اس ــر ای ب

، بــا بــرریس مــوردی نــگاه ایشــان بــه  فقیــه و حاکــم جامعــه اســالمی بــه مقولــه حقوق بــ�ش

ــگاه ایشــان بــه  ا�ن های ایشــان، ن ــا اســتفاده از بیانــات و ســخ�ن ، ب چهــل حــق از حقوق بــ�ش

ــده اســت.  ــر چهــل حــق از حقوق بــ�ش اســتخراج گردی ــدی ب ــگاه تایی ــژه ن ــه وی ــ�ش ب حقوق ب

تفــاوت ایــن پژوهــش بــا ســایر پژوهش هــا، اســتفاده از بــرریس مــوردی نــگاه ایشــان بــه چهــل 

حــق از حقوق بــ�ش بــوده اســت. نتیجــه ایــن مقالــه، خصوصــا بــا توجــه بــه نگاه هــای افراطــی 

ن کامــل  مبــ�ن بــر عــدم قابلیــت تجمیــع میــان نــگاه مذهــ�ب بــا حقوق بــ�ش و ســکوالر دانســ�ت

، بســیار مفیــد و راهگشــا اســت و می توانــد موجــب معــر�ن بیشــ�ت نــگاه  مفهــوم حقوق بــ�ش

ن بــه کاهــش شــکاف موجــود  ن الملــیل گــردد و همچنــ�ی اســالمی بــه حقوق بــ�ش در مجامــع ب�ی

نظــری و عمــیل در داخــل کشــور در زمینــه مذهــب و حقوق بــ�ش منجــر گــردد.
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مقدمه

ــزم  ــا مل ــه حکومت ه ــت ک ــرای آن اس ــدرن، ب ــ�ش م ــگاه حقوق ب ــ�ش از ن ــفه حقوق ب فلس

شــوند کــه حقــوق و آزادی هــای انســان ها را رعایــت کننــد و از تجــاوز بــه آزادی هــای اســایس 

انســان ها خــودداری نمایــد. البتــه حقوق بــ�ش حقــو�ت اســت کــه انســان ها بــه لحــاظ 

ــاوی  ــه مس ــاره هم ــوق درب ــن حق ــوند و ای ــد آن می ش ــود واج ــی خ ــا�ن و طبیع ــت انس رسش

ــد  ــد. )از نظــر اســالمی( خداون ــری دارن ــه و رسشــت براب ــ�ی مای اســت، چــون انســان ها خم

ایــن حقــوق را بــه انســان ها بخشــیده اســت و هیچکــس حــق نــدارد، آنهــا را از مــردم ســلب 

کنــد. )رنجــ�ب 1382(

 ، جوهــره حقوق بــ�ش ایــن اســت کــه انســان ها، رصف نظــر از اختالف هــای عقیــد�ت

نــژادی و ســیایس مختلفــی کــه دارنــد، دارای حقــو�ت هســتند و هرگــز نمی تــوان ایــن حقــوق را 

، جامــع تمــام آرمان هــا�ی اســت کــه  از آنــان ســلب کــرد. در ایــن معنــا، اندیشــه حقــوق بــ�ش

ان الهــی و اندیشــمندان بــزرگ بــه دنبــال تحقــق آن بوده انــد. )رنجــ�ب 1382( بنابرایــن،  پیامــ�ب

، برگرفتــه از مذهــب و نــگاه آســما�ن و مذهــ�ب بــه انســان می باشــد. ریشــه حقوق بــ�ش

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــارص ب ن مع ــ�ی ــدی چالش برانگ ــا ح ــایس و ت ــث اس ــ�ش از مباح حقوق ب

اســایس و مهــم بــودن آن از ایــن جهــت اســت کــه امــروزه حقوق بــ�ش در تمــام عرصه هــای 

ــم،  ــر عل ــق ب ــا ح ــرورش ت ــوزش و پ ــر آم ــق ب ــت. از ح ــده اس ــان وارد ش ــادی انس  م
گ

ــد� زن

حــق بــر بهداشــت ، حــق بــر غــذا، حــق بــر امنیــت، حــق بــر صلــح، حــق مقابلــه بــا آثــار 

، حــق توســعه، حــق بهره منــدی از محیــط زیســت ســالم، منــع  ات آب و هــوا�ی منفــی تغیــ�ی

ن یکجانبــه، اســتقالل سیســتم قضــا�ئ و دادریس عادالنــه،  تروریســم، منــع اقدامــات قهرآمــ�ی

 جــزء حقوق بــ�ش 
گ

ه، همــی ــدا�ن و غــ�ی ــه و رعایــت حقــوق افــراد زن منــع بازداشــت خودرسان

اســت و در قالــب شــورای حقوق بــ�ش ســازمان ملــل متحــد، هــر ســاله در خصــوص تمامــی 

ــرریس،  ــرای ب ــی ب د و ســازوکارهای مختلف ــ�ی ــو صــورت می گ ــن موضوعــات، بحــث و گفتگ ای
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، ایجــاد شــده اســت. ن رعایــت ایــن حقوق بــ�ش ی  و تضمــ�ی پیگــ�ی

ن بــودن حقوق بــ�ش معــارص بــه ایــن اســت کــه هــر یــک نظام هــای حقــو�ت  چالش برانگــ�ی

ــت آن  ــ�ش و غای ــدا و منشــا حقوق ب ــد، مب ــان دارن ــه از انســان و جه ــر اســاس شــناخ�ت ک ب

ــد.  ــدگاه دارن ــاوت دی ــا هــم تف ی ب ــ�ش ــد و در برخــی از ارزش هــای حقوق ب ن می کنن ــ�ی را تعی

وعیــت حقوق بــ�ش را از جانــب خداونــد و بــه واســطه مقــام  ، منشــا م�ش حقوق بــ�ش مذهــ�ب

ن ســعادت مــادی و معنــوی انســان  خلیفــه اللهــی انســان می دانــد و غایــت حقوق بــ�ش را نــ�ی

وعیــت حقوق بــ�ش را از ذات و طبیعــت  می دانــد. ویل حقوق بــ�ش ســکوالر، منشــا م�ش

ن  ــ�ی ــت ن ــد و غای ــود وارد نمی کن ــبات خ ــی را در محاس ــه ماوراءطبیع ــد و رابط ــان می دان انس

ــاه و  ــر رف ــه ب ــا ک ــا آنج ــوی را ت ــا�ی و معن ــائل معن ــت و مس ــان اس ــادی انس ــاه م ــ�ت رف بیش

ــی  ــات نوع ــئله، موجب ن مس ــ�ی ــد. هم ــرار می ده ــاظ ق ــورد لح ــد، م ــر باش ــادی موث  م
گ

ــد� زن

ــکوالر در  ــ�ش س ــا حقوق ب ــه منش ــایل ک ــت. در ح ــده اس ــکاری ش ــر ان ــت و یکدیگ سوءبرداش

ــذا در  ــکار شــد.  ل ــده اســت و بعــدا منشــا آن ان ن از مســیحیت و از مذهــب برآم ــ�ی غــرب ن

ــد حــق  ی مانن ــگاه مذهــ�ب و ســکوالر در بســیاری از ارزش هــای حقوق بــ�ش ، ن حــال حــارصن

اک  ه اشــ�ت حیــات، حــق مســکن، حــق آمــوزش، حــق بهداشــت، حــق آب، حــق غــذا و غــ�ی

نظــر دارنــد.

یــی از نقدهــا�ی کــه بــه نــگاه ســکوالر در حــوزه حقــوق بــ�ش وارد اســت، آن اســت کــه 

ــه  ــد و ب ــا�ب می کن ــروز ارزی ــی ام ــای علم فت ه ــاس پی�ش ــر اس ی را ب ــ�ش ــای حقوق ب ارزش ه

ــد. از  ــدا می کن ــعه پی ن توس ــ�ی ــ�ش ن ــد، حقوق ب ــدا می کن ــعه پی ــم، توس ــه عل ــان ک ــرور زم م

ــرای خــودش موجــودی ناشــناخته  ی، ب ــ�ش فت هــای ب ــا همــه پی�ش ــوز انســان ب ــه هن آنجــا ک

ــد  ــه ای برســد کــه بتوان ــه رتب ــا از نظــر علمــی، بــ�ش ب اســت، شــاید ســال ها طــول بکشــد ت

ــی  ــد و از نظــر علم ــادی درک کن  م
گ

ــد� ــرای زن ــوی را حــ�ت ب ــت برخــی از مســائل معن اهمی

، بــا  ن جــزء حقوق بــ�ش اســت. ویل در حــال حــارصن بشــود ثابــت کــرد کــه آن حقــوق معنــوی نــ�ی

 و سســ�ت کشــورهای اســالمی، ابتــکار زیــادی بــرای طــرح مســائل 
گ

توجــه بــه تفرقــه، خمــود�

سال دوم، شماره ششم، تابستان 1400
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معنــوی  بــه عنــوان جــز�ئ از حقوق بــ�ش در قالــب شــورای حقوق بــ�ش ســازمان ملــل متحــد و 

یــا ســایرهای حقوق بــ�ش ســازمان ملــل متحــد، وجــود نــدارد. از جملــه برخــی از ایــن حقــوق، 

می تــوان بــه حقــو�ت ماننــد حــق قناعــت یــا حــق پاکدامــ�ن اشــاره کــرد کــه در میــان ارزش هــای 

ــا  ن ب ــ�ی ــوق را ن ــن حق ــی ای ــوان تمام ــا برجســته نمی شــود ویل می ت ــروز، لزوم ی ام ــ�ش حقوق ب

ــ�ش در نظــر گرفــت. ــوان جــز�ئ از حقوق ب عن

ایــن در حــایل کــه مذاهــب بــه واســطه اینکــه اعتقــاد داریــم از منشــا غــ�ی مــادی، برخــی 

ــا را  ــی آنه ــد از نظــر علم ــ�ش بتوان ــه ب ــارغ از اینک ــد، ف ــل کرده ان ــا منتق ــه م ــا را ب از آموزه ه

 بــ�ش بازگــو کرده انــد. 
گ

ثابــت کنــد یــا نــه، ســال ها قبــل، اهمیــت ایــن مســائل را بــرای زنــد�

فت هــای  ایــن موضــوع، امــر جدیــدی نیســت و ده هــا نمونــه و شــاهد وجــود دارد کــه پی�ش

ان یــا کتاب هــای آســما�ن را امــروز از  ، تنهــا توانســته برخــی از احادیــث پیامــ�ب امــروزی بــ�ش

ن درک و تاییــد نمایــد. نظــر علمــی نــ�ی

ی چیســت، بحــث  اینکــه چــه رونــدی طــی شــد و اصــول و ارزش هــای فعــیل حقوق بــ�ش

ــدگان  ــرض نگارن ــت. پیش ف ــه نیس ــن مقال ــای آن در ای ــه ج ــد ک ــری را می طلب ــتوفای دیگ مس

ــه  ی ک ــ�ش ــای حقوق ب ــول و ارزش ه ــه اص ــبت ب ــب، نس ــه مخاط ــت ک ــه آن اس ــن مقال در ای

 و 
گ

، ســیایس، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنــی مجموعــه ای از حقــوق و ارزش هــای مــد�ن

ــد حــق توســعه، حــق   مانن
گ

ــوان حقــوق همبســتی ــا عن ن نســل ســوم حقوق بــ�ش ب ــ�ی همچن

ات آب و هــوا�ی و حــق بهره منــدی از محیــط  مبــارزه بــا تروریســم، حــق کاهــش آثــار تغیــ�ی

ــی دارد. د، آگاه ــ�ی ــر می گ ــا�ن را در ب ــالم جه ــت س زیس

در میــان ادیــان مختلــف، دیــن اســالم، ســهم ارزنــده ای در راهنمــا�ی انســان ها و توجــه 

ی نــگاه کنیــم،  بــه حقوق بــ�ش ایفــا کــرده اســت. اگــر تعلیمــات دیــ�ن را بــا نــگاه حقوق بــ�ش

خواهیــم دیــد کــه ادیــان الهــی نقــش بســیار مهمــی در ارتقــاء حقوق بــ�ش داشــته اند. 

، حــق آزادی، حــق برابــری و ...  بنابرایــن، مفاهیــم عالیــه انســا�ن ماننــد حــق کرامــت انســا�ن
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فــت حقوق بــ�ش داشــته  ریشــه در تعالیــم الهــی دارد و دیــن کمــک شــایا�ن نســبت بــه پی�ش

اســت.

در ایــن میــان امــام خامنــه ای )مدظله العــایل( بــه عنــوان ویل فقیــه و حاکــم یــک جامعــه 

اســالمی و رهــ�ب عــایل نظــام جمهــوری اســالمی کــه یــک دولــت اســالمی و دیــ�ن همزمــان بــا 

ی ایــن نظــام را بــر عهــده  بهره منــدی از دموکــرایس اســت و در طــول چندیــن دهــه، رهــ�ب

داشــته اســت و بــه عنــوان یــک سیاســتمدار و مقــام دولــ�ت کــه رفتــار و گفتــار او در زمینــه 

ی ســازمان ملــل متحــد در   تعامــل بــا ســایر کشــورها و بــا ســازوکارهای حقوق بــ�ش
گ

چگونــی

، می توانــد مــال� بــرای ارزیــا�ب نــگاه دیــ�ن بــه حقوق بــ�ش مــورد اســتفاده  زمینــه حقوق بــ�ش

د، یــی از شــخصیت های مهمــی بــرای بــرریس اندیشــه و نــگاه وی بــه مقولــه  قــرار گــ�ی

حقوق بــ�ش اســت کــه از ســوی نگارنــدگان در ایــن مقالــه انتخــاب گردیــده اســت. اســتخراج 

ی، بــدون شــک بــا توجــه بــه جایــگاه وی می توانــد  نــگاه او نســبت بــه ارزش هــای حقوق بــ�ش

گــذار باشــد. ن بیشــ�ت رابطــه مذهــب بــا حقوق بــ�ش موثــر و تاث�ی در تبیــ�ی

بــر ایــن اســاس، در ایــن مقالــه ســعی بــر آن اســت تــا دیــدگاه امــام خامنــه ای را از منظــر 

ن ببیننــد کــه  تاییــد چهــل حــق از حقوق بــ�ش مــورد کنــکاش و بــرریس قــرار دهیــم تــا مخاطبــ�ی

، در خصــوص حقوق بــ�ش معــارص و ارزش هــای آن چــه دیدگاهــی  رهــ�ب یــک جامعــه دیــ�ن

دارد. از نظــر نگارنــدگان، ایــن نــگاه، یــک نــگاه تاییــدی و موافقــی اســت. البتــه امــام خامنه ای 

ن همچــون امــام خمیــ�ن نقدهــا�ی را نســبت بــه سوءاســتفاده دولت هــای غــر�ب از مفهــوم  نــ�ی

ــرح  ــتند، مط ــا نیس ــا آنه ــو ب ــه همس ــا�ی ک ــر دولت ه ــردن ب ــار وارد ک ــرای فش ــ�ش ب حقوق ب

می کنــد و ایــن امــر را نــایسش از ریــاکاری دولتمــردان غــر�ب در بحــث حقوق بــ�ش نــه نــایسش از 

ــردان  ــذا دولتم ــد. ل ــای آن می دان ــ�ش و ارزش ه ــه حقوق ب ــا ب ــی آنه ــاد واقع ــوص و اعتق خل

غــر�ب دربــاره نقــض حقوق بــ�ش در کشــورها�ی کــه بــا آنهــا همســو هســتند، ســکوت می کننــد 

ن  و بالعکــس گاهــی نقــض حقوق بــ�ش در کشــورها�ی کــه بــا آنهــا همســو نیســتند را مبالغه آمــ�ی

جلــوه می دهنــد. از ســو�ی آنهــا کــه ادعــای حقوق بــ�ش دارنــد، نســبت بــه حقوق بــ�ش اتبــاع 
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ــه نقــض حقوق بــ�ش کشــورهای دیگــر و  ــادرت ب خــود بســیار حســاس هســتند ویل خــود مب

ــد. ــردم آن می کنن م

ن یکجانبــه  ن آمریــکا و دولت هــای اروپــا�ی در اعمــال اقدامــات قهرآمــ�ی رویکــرد تناقض آمــ�ی

ــن اقدامــات  ــه از ای ــال و دیگــر کشــورها، تنهــا یــک نمون ــران، ســوریه، ونزوئ ــه مــردم ای علی

ــد  ــران دارن ــردم ای ــ�ش م ــت از حقوق ب ــای حمای ــک طــرف ادع ــا از ی ــه می باشــد. آنه ریاکاران

و در شــورای حقوق بــ�ش ســازمان ملــل متحــد، قطعنامــه ای بــا  کمــک بــه ارتقــای وضعیــت 

حقوق بــ�ش در ایــران هــر ســاله مطــرح می کننــد و از ســوی دیگــر، اقــدام بــه اعمــال 

ــط  ای ــژه در رسش ــه وی ــد ب ــران می کنن ــه مــردم ای ــه علی ــه یکجانب ــو�ن ظالمان قان تحریم هــای غ�ی

ــایل  ــ� ع ــردد. کمی ــوب می گ ــ�ش محس ــض حقوق ب ــا نق ــود ماهیت ــه خ ــد 19 ک ــاری کووی بیم

ــان  ــیاری از کارشناس ــد و بس ــل متح ــازمان مل ــ�ی کل س ــد، دب ــل متح ــازمان مل ــ�ش س حقوق ب

ــر  ــه ب ن یکجانب ــ�ی ــات قهرآم ــی اقدام ات منف ــ�ی ــگر تاث ــه گزارش ــن جمل ــد م ــل متح ــازمان مل س

ــاری  ــیوع بیم ــان ش ــه در زم ــای ظالمان ــع تحریم ه ــتار رف ،  خواس ــ�ش ــدی از حقوق ب بهره من

کوویــد 19 شــدند، امــا هــم دولــت ترامــپ جمهوری خــواه و هــم دولــت دموکــرات بایــدن، 

ــه  ــد و ب ــاع ورزیده ان ــیل امتن ن المل ــت های ب�ی ــن درخواس ــه ای ــرش هم ــه از پذی ــن لحظ ــا ای ت

نقــض حقوق بــ�ش مــردم کشــورهای تحــت تحریــم کــه 25 درصــد جمعیــت جهــان را شــامل 

می شــود، ادامــه می دهنــد.

ــگاه امــام خامنــه ای رهــ�ب عــایل جمهــوری  ــه اســتخراج ن ــا ایــن مقدمــه، هــم اکنــون ب ب

اســالمی ایــران بــه چهــل حــق از حقــوق بــ�ش می پردازیــم. تاییــد ایــن چهــل حــق از ســوی 

ــا  ــ�ش ب ــه حقوق ب ــود ک ــد ب ــندگان خواه ــه نویس ــن فرضی ــد ای ی، موی ــ�ب ــم ره ــام معظ مق

ــی  ــوای برخ ــت و محت ــه، غای ه و ریش ن ــ�ی ــا در انگ ــت و تنه ــاد نیس ــض و تض ــب در تناق مذه

ن  اک نظــر بــ�ی ــد. در مجمــوع، مــوارد اجماعــی و دارای اشــ�ت ــا هــم اختالفــا�ت دارن حقــوق ب

همــه کشــورها اعــم از کشــورهای ســکوالر و مذهــ�ب و کشــورهای اســالمی و غــ�ی اســالمی 

ن عمدتــا مــوارد محــدودی اســت کــه اجمــاع در ســطح  بســیار زیــاد اســت و مــوارد اختــال�ن نــ�ی
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ــنایس،  ــالف در هس�ت ش ــا اخت ــورد و ی ــد م ــن چن ــدارد و ای ــود ن ــا وج ــورد آنه ــا�ن در م جه

ن مذهــب و حقوق بــ�ش باشــد. معرفــت و روش شــنایس نبایــد موجــب تبلیــغ نظریــه تبایــن بــ�ی

مطالــب و بیانــات امــام خامنــه ای در مــورد هــر یــک از ایــن حقــوق فــراوان اســت و ذکــر 

ن  همــه آنهــا از حوصلــه ایــن مقالــه خــارج اســت. نویســندگان بــه تناســب و در راســتای تبیــ�ی

، بــه بخــش الزم بــرای اســتناد ایــن مقالــه کفایــت نموده انــد. نــگاه وی بــه حقوق بــ�ش

نگاه امام خامنه ای به چهل حق از حقوق بشر 

1- حق بر کرامت انسانی

ــك  ــك ت ــه ت ــت ک ــن اس ــه ای ــیل ب ــزت م ــا انســان ها، ع ــاط ب در نحــوه اداره کشــور و ارتب

نــد. )خامنــه ای، بیانــات 1388/03/14( اگــر  ام قــرار بگ�ی انســان ها در یــك جامعــه مــورد احــ�ت

ــه ای،  ــود. )خامن ن می ش ــ�ی ــم تام ى ه ــ�ش ــت ب ــان و کرام ــوق انس ــد، حق ن ش ــ�ی ــت تام عدال

بیانــات 1382/03/23(

2- حق بر عدالت

ن می شــود. )خامنه ای،  ى هــم تامــ�ی ن شــد، حقــوق انســان و کرامــت بــ�ش اگــر عدالــت تامــ�ی

ن مهمــ�ت اســت. )خامنــه ای،  بیانــات 1382/03/23( در بنــاى یــک جامعــه، عدالــت از همــه چــ�ی

ى پاســخ داده می شــود.  یــن نیازهــاى ب�ش بیانــات 1378/06/10( ... بــا اجــراى عدالــت، بــه مهم�ت

ــتند.  ــت هس ــنه عدال ــد، تش ــت دارن ــت را دوس ــا عدال ــات 80/10/19( ملت ه ــه ای، بیان )خامن

ــم  ــک ارزش درجــه دو ک ــوان ی ــه عن ــت ب ــد ارزش عدال ــات 1371/03/30( نبای ــه ای، بیان )خامن

ده شــود. )خامنــه ای،  بیانــات 1384/06/08(  کــم در مقابــل ارزش هــای دیگــر بــه فرامــویسش ســ�پ

ی  عدالــت، تنــدروی نیســت، حق گــرا�ی اســت، توجــه بــه حقــوق آحــاد مــردم اســت، جلوگــ�ی

ی از تجــاوز بــه حقــوق مظلومــان اســت. )خامنــه ای، بیانــات  از ویژه خــواری اســت، جلوگــ�ی
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ــر، تشــویق درســتکار  ــردن فاصله هــا، دادن فرصت هــای براب ــم ک ــت ... ک 1384/12/05( عدال

و مهــار متجــاوزان بــه ثــروت مــیل )اســت(. عدالــت را در بدنــه حاکمیــ�ت رایــج کــردن عــزل 

ــل  ــ�ی را مث ــق فق ــور و مناط ــت کش ــق دور دس ــا مناط ــا، اظهارنظره ــا، قضاوت ه و نصب ه

مرکــز کشــور زیــر نظــر آوردن، منابــع مــایل کشــور را بــه همــه رســاندن، همــه را صاحــب و 

، از قــدر مســلم ها و مــورد اتفــاق هــای عدالــت اســت کــه بایــد  ن مالــک ایــن منابــع دانســ�ت

د. بنابرایــن، عدالــت یــک اصــل اســت و نیازمنــد قاطعیــت )خامنــه ای، بیانــات  انجــام بگــ�ی

ن الملــیل و در میــان ملــت  یــت در ســطح ب�ی 1385/03/29( عدالــت، یعــ�ن در دنیــای ب�ش

ن کــرده  ایــران، همــه بتواننــد از آن حــق طبیعــی کــه خــدای متعــال بــرای هــر انســا�ن معــ�ی

نــد، استعدادشــان شــکوفا شــود، امکانــات تحصیــل و کار و امــکان ابتــکار و  اســت، بهــره ب�ب

تــالش بــرای آنهــا فراهــم گــردد. )خامنــه ای، بیانــات 1378/01/09(

3- حقوق زنان 

ــای  ی و فعالیت ه ــ�ش ــه ب ــه جامع ــوط ب ــای مرب ــن فعالیت ه ــه ای ــالم، در هم ــر اس از نظ

ک و همســان هســتند. )خامنــه ای، بیانــات 1375/12/30(  ، زن و مــرد دارای اجــازه مشــ�ت
گ

زنــد�

 ، ن مانــه، تکریم آمــ�ی روش  اســالم و نظــام جمهــوري اســالمي ایــران نســبت بــه زن مح�ت

یــت اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1372/09/17( زنــان  مصلحــت اندیشــانه، عاقالنــه و بــه نفــع ب�ش

ی قادرنــد و می بایــد فرصــت پیــدا کننــد کــه در حــد ســهم خــود،  در هــر جامعــه ســالم بــ�ش

 اداره ایــن جهــان 
گ

فت هــای علمــی و اجتماعــی و ســازند� تــالش و مســابقه خویــش را در پی�ش

ــات  ــه ای، بیان ــچ تفــاو�ت نیســت. )خامن ــان زن و مــرد هی ــن جهــت می ــد. از ای ن ــه عهــده بگ�ی ب

1384/03/24( نــگاه اســالم بــه زن، نگاهــی اســت عزت بخــش، کرامت بخــش، رشــدآفرین، 

ــد،  ــط اســالمی رشــد علمــی می کن ــه هویــت و شــخصیت زن... زن در محی اســتقالل دهنده  ب

رشــد شــخصی�ت می کنــد، رشــد اخــال�ت می کنــد، رشــد ســیایس می کنــد، در اســایس ترین 
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ن حــال زن بــا�ت می مانــد.  د، در عــ�ی مســائل اجتماعــی در صفــوف مقــدم قــرار می گــ�ی

)خامنــه ای، بیانــات 1391/04/21( اســالم بــا نظــر کرامــت بــه زن نــگاه می کنــد. همــه خصوصیات 

ك اســت. یــك انســان قبــل از آ�ن کــه اتصــاف پیــدا کنــد بــه زن  انســا�ن میــان زن و مــرد مشــ�ت

ــود  ــردی وج ــانیت، زن و م ــودن. در انس ــان ب ــه انس ــت ب ــف اس ــودن، متص ــرد ب ــا م ــودن، ی ب

نــدارد، همــه یکســانند. نــگاه اســالم ایــن اســت. خصوصیــات جســمی  خــدای متعــال در دو 

جنــس قــرار داده اســت کــه هــر کــدام نقــیسش در ادامــه آفرینــش، در رشــد و تعــایل انســان، 

در حرکــت تاریــخ بــر عهــده دارنــد و نقــش زن مهمــ�ت اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1391/04/21(

4- حق بر صلح

محیــط ســکوت )صلــح( نــایسش از زور و رعــب و فری�ب کــه کارگــزاران زر و زور در بخش ها�ی 

ان رســتگاری انســان بــدان فــرا می خواننــد،  ــا صلحــی کــه مبــ�ش از عالــم پدیــد می آورنــد، ب

بــکیل متفــاوت و متناقــض اســت. صلــح بایــد بــر مبنــای عدالــت و بــا معرفــت بــه کرامــت 

انســان و بــه دور از اغــراض قدرتمــداران عالــم باشــد. )خامنــه ای، بیانــات 1379/09/06( صلــح 

ــت،  ــح و ســعادت و عدال ــه مهــم اســت ... صل ــح عادالن ــك ارزش اســت ... صل ــه ی عادالن

ن  ــ�ی ــن رسزم ــور ای ــان پرش ــت و جوان ــه  ملت هاس ــراي هم ــران ب ــت ای ــن مل ــو و روش ــام ن پی

بــزرگ، بــراي تحقــق ایــن پیــام بایــد بــا همــه  ظرفیت هــاي وجــودي خــود در میــدان تــالش 

ــه  ــان ب ــش، ایم ــت، آرام ــه عدال ــ�ش را ب ــوي ب ــت عل ــند ... حکوم ــارصن باش ــت، ح ف و پی�ش

ــوان 1396( ــه ج ــاند. )روزنام ــي مي رس ی حقیق
ــ�ت ــرادري و صلح دوس ــا و ب ــت، صف معنوی

5- حق افراد دارای معلولیت

ــه  دولــ�ت و ســازمان های انقــال�ب )مســئول کمــک ب همــه مــردم، بخش هــای دولــ�ت و غ�ی

ی  ن 1398( و در زمــان رهــ�ب معلــوالن( هســتند. )خامنــه ای، پیــام بــه مناســبت روز معلولــ�ی
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ــت  ــراد دارای معلولی ــا�ن اف ــت کنوانســیون جه ــه عضوی ــران ب ــوری اســالمی ای ایشــان، جمه

پیوســت.

6- حقوق اقلیت ها

ن نژادهــای مختلــف و زبان هــای مختلــف- ولــو از ملت هــای  در نــگاه اســالمی، بــ�ی

ــه ای،  ــان یــک ملــت )خامن ــه اقــوام مختلــف در می گوناگــون- تفــاو�ت نیســت، چــه برســد ب

وان ادیــان دیگــر بــا انصــاف  بیانــات 1388/02/22( مــا از اســالم آموخته ایــم کــه بایــد بــا پــ�ی

ــات 1393/11/6(  ــه ای، بیان ــا اســت. )خامن ــه م ــن حکــم اســالم ب ــرد، ای ــت برخــورد ک و عدال

، وحــدت مذاهــب اســالمی، وحــدت جریان هــای گوناگــون ســیایس،  ــرا�ن وحــدت اقــوام ای

ن کننــده ابهــت کشــور اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1388/02/28( همــه  اقــوام  مختلــف ،  تضمــ�ی

وان  ادیــان ، صاحبــان  ســالیق  مختلــف  ســیایس  و آحــاد مــردم  بایــد در زیــر چــ�ت امنیــت   پــ�ی

ــات، 1379/11/25( ــه ای، بیان ــد. )خامن   کنن
گ

ــد� ــا آســایش  و آرامــش  زن عمومــی  ب

7- حقوق افراد زندانی

ی کــه بــه عنــوان جــزای عمــل و مجــازات بــرای افــراد  ن مــا بایــد کاری کنیــم کــه ... ایــن چــ�ی

ــه  ــد. البت ــدا نکن ــا تحقــق پی ــوارد مجــازات، مطلق ــدان(، در غــ�ی م ــد )زن ــدا می کن تحقــق پی

در قانــون مــواردی هســت کــه در صــورت توجــه اتهــام، بــه خاطــر دالئــیل، بازداشــت های 

د، امــا در ایــن بازداشــت ها، )موقــت بــودن( بــه معنــای دقیــق کلمــه  موقــ�ت انجــام می گــ�ی

و بــه آن معنــا�ی کــه روح قانــون متوجــه بــه آن اســت، بایــد رعایــت شــود ... آن قانــو�ن کــه 

موقــت بــودن بازداشــت را قیــد می کنــد، کوتــاه بــودن ایــن زمــان در آن منــدرج اســت. یعــ�ن 

ــتدالیل  ــل و اس ــر دالئ ــه خاط ــام، ب ــن اته ــر ای ــه خاط ــم ب ــت و ناچاری ــاره ای نیس ــون چ چ

کــه پشــت ایــن حــرف هســت، بایســ�ت قبــل از اثبــات جــرم، زنــدا�ن شــود، لیکــن بایــد در 
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ــد مــورد  ــه بای ــن نکت د. ای ایــط قضــا�ئ انجــام بگــ�ی ــا رعایــت رسش ــن زمــان، آن هــم ب کوتاه تری

د ... کاری کنیــد کــه مجــازات زنــدان بــه حداقــل برســد، ایــن احتیــاج دارد  توجــه قــرار بگــ�ی

ــه  ــه تدبــ�ی ... هرچــه ممکــن اســت، مجــازات زنــدان کاهــش پیــدا کنــد و تبدیــل بشــود ب ب

 ، ن مجازات هــای دیگــر، تــا تبعــات زنــدان دامن گــ�ی جامعــه نشــود ... اســم آوردن از متهمــ�ی

قبــل از اثبــات جــرم، یــا اســم نیــاوردن، امــا جــوری بیــان کــردن کــه مثــل اســم آوردن اســت، 

اینهــا اشــکال دارد، ایــراد دارد، اینهــا ارتقــاء قــوه قضائیــه و دســتگاه قضــای کشــور را یقینــا 

ــات 1391/04/07( ــه ای، بیان ــد. )خامن ــالل می کن دچــار اخت

8- حق بهره مندی از نظم عادالنه بین المللی

امــروز در دنیــا نظــام ســلطه حاکــم اســت. ایــن یــک نظــام جهــا�ن اســت. تســلط نظــام 

ــر  ــان اب ــه هم ــلطه گرها ک ــرف، س ــک ط ــرف دارد. ی ، دو ط ــ�ش  ب
گ

ــد� ــا و زن ــر دنی ــلطه ب س

ــه  ــاى وقیحان ــه دخالت ه ــتند ک ــلطه پذیر هس ــاى س ــر، دولت ه ــرف دیگ ــد، و ط قدرت هاین

و گســتاخانه ابــر قدرت هــا را قبــول می کننــد. )خامنــه ای، بیانــات 1368/04/25( در دنیــا 

اســتکبار جهــا�ن و تفکــرى کــه بــر اســتکبار جهــا�ن و بــر گروه هــا�ی کــه تابــع آنهاینــد حاکــم 

اســت. )تفکــر قــدرت( اســت، اصــال بــراى ملــ�ت کــه قــدرت نداشــته باشــد حــق حیــات قابــل 

نیســت! )خامنــه ای، بیانــات 1364/04/11( هــر ملــت و دعــوت و نظامــی کــه فرهنــگ ســلطه 

جهــا�ن را قبــول کنــد، اســتکبار بــا او می توانــد بســازد و بــا او بحــ�ش نــدارد. هــر فرهنــگ و 

اتوری هــای  ملــت و نظامــی کــه فرهنــگ ســلطه، یعــ�ن حاکمیــت خداونــدان زر و زور و ام�پ

ــات  ــه ای، بیان ــت. )خامن ــوض اس ــا مبغ ــم آنه ــر و چش ــد او در نظ ــا�ن را رد کن ــدرت جه ق

1368/11/12( تســلیم در مقابــل زورگویــان جهــان، زورگــو را بــه  زورگــو�ی تشــویق می کنــد ... 

ــم.  ــر ملت هــا، مخالفی ــم و اســتکبار و فشــار ب ــا ظل ــا ب ــات 1387/03/14( م ــه ای، بیان )خامن

ــات 1371/03/14( ــه ای، بیان )خامن
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9-حق بر آزادی

ــائل  ــهروندى در مس ــوق  ش ن حق ــ�ی ــه آزادى و تام ــا ب ــاد م ــم. اعتق ــه آزادى معتقدی ــا ب م

ــات 1382/05/23( ــه ای، بیان ــت. )خامن ــ�ن اس ــاى دی ــه دار و داراى مبن ــم، ریش ــی ه اجتماع

10- حق بر آزادی اندیشه

فــت کشــور کمــک می کنــد، آزادی واقعــی فکرهاســت، یعــ�ن آزادانــه  ی کــه بــه پی�ش ن چــ�ی

ســیدن و بــه تشــویق و تحریــض این و  فکــر کــردن، آزادانــه مطــرح کــردن، از هــو و جنجــال ن�ت

آن نــگاه نکــردن. )خامنــه ای، بیانــات 1388/08/06( اختالفــات فکــری ایــرادی نــدارد. )خامنــه ای، 

بیانــات 1384/08/08( آزادی بیــان تابعــی از آزادی فکــر اســت. وقــ�ت آزادی فکــر بــود، بــه  طــور 

ــالمی،  ــوری اس ــات 1384/06/08( در جمه ــه ای، بیان ــت. )خامن ــم هس ــان ه ــی آزادی بی طبیع

ــردن و  ــر ک ــل فک ــات 1375/02/13( اص ــه ای، بیان ــت. )خامن ــه ای آزاد اس ــه اندیش ــه گون هم

ــه فقــط آزاد اســت، بلکــه الزم و واجــب هــم هســت. )خامنــه ای،  اندیشــیدن در اســالم ن

بیانــات 1365/11/17( اگــر در جامعــه، آزادی فکــر ... وجــود نداشــته باشــد، رشــد در جامعــه 

ــک  ــرای[ ی ــا ... ]ب ــی از آرمان ه ــات 1397/03/07( ی ــه ای، بیان ــد.  )خامن ــد ش ــف خواه متوق

ملــت آزادی ]اســت[، آزادی اندیشــه. )خامنــه ای، بیانــات 1397/03/07( در اســالم ... نمی تــوان 

ن فکــر ســیایس مواخــذه کــرد. گرایش هــای ســیایس و اندیشــه های  شــخی را بــه  دلیــل داشــ�ت

ن یــک فکــر ســیایس یــا  ســیایس در جامعــه اســالمی آزاد اســت. هیچکــس را بــه  جــرم داشــ�ت

ــد.  ــکار را نمی ده ــازه این ــالم اج ــرار داد و اس ــب ق ــورد تعقی ــوان م ــی نمی ت ــر علم ــک فک ی

)خامنــه ای، بیانــات 1365/11/17(

11- حق بر مشارکت در روند سیاسی

بیانــات  )خامنــه ای،  اســت.  وری  امــر رصن یــک  اســالمی،  در جامعــه  آزادی ســیایس 
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ــه  جــرم  1365/11/18( گرایش هــای ســیایس ... در جامعــه اســالمی آزاد اســت. هیچکــس را ب

ــوان مــورد تعقیــب قــرار داد و اســالم  ــا یــک فکــر علمــی نمی ت ن یــک فکــر ســیایس ی داشــ�ت

ــواع مشــارکت های  ــا ان ــده ب ــات 1365/11/17( بن ــه ای، بیان ــن کار را نمی دهــد. )خامن اجــازه ای

ــوع اشــتغاالت  ــوع اشــتغال اقتصــادی باشــد، چــه از ن ــم، حــاال چــه از ن ــی موافق اجتماع

ــه و از ایــن قبیــل باشــد، اینهــا هــم خــوب  خواهان ســیایس و اجتماعــی و فعالیت هــای خ�ی

ــات 1390/10/14( ــه ای، بیان ــت. )خامن اس

12- حق بر مطبوعات آزاد

اگــر ... جامعــه ای مطبوعــات آزاد را، مطبوعــات دارای رشــد ... را از دســت بدهــد، یکجــا 

هــای دیگــر را هــم از دســت خواهــد داد. وجــود مطبوعــات آزاد یــی از نشــانه های  ن خیــیل چ�ی

 یــک ملــت، 
گ

رشــد یــک ملــت و حقیقتــا خــودش هــم مایــه رشــد اســت، یعــ�ن رشــد و آزاد�

آن  را بــه  وجــود مــی آورد، او هــم بــه  نوبــه خــود می توانــد رشــد یــک ملــت را افزایــش بدهــد. 

)خامنــه ای، بیانــات 1379/09/12( هــ�ن بــزرگ ایــن اســت کــه کــیس بتوانــد هــم آزادی را حفــظ 

ــیب ها  ــم آن آس ــد، ه ــته باش ــات آزاد داش ــم مطبوع ــد، ه ــت را درک کن ــم حقیق ــد، ه کن

ــان، حــق  ــات 1379/12/09( معتقــدم کــه آزادی قلــم و بی ــه ای، بیان د. )خامن دامنــش را نگــ�ی

مســلم مــردم و مطبوعــات اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1379/12/22(

13- حق بر مسئولیت پذیری و پاسخگویی

... همــه بایــد نظــارت شــوند. نظــارت بــر کســا�ن کــه حکومــت می کننــد- چــون حکومــت 

ــال و  ــوال بیت الم ــ�ن ام ــت، یع ــروت اس ــدرت و ث ــع ق ــای تجم ــه  معن ــی ب ــور طبیع ــه ط ب

اقتــدار اجتماعــی و اقتــدار ســیایس در دســت بخــیسش از حــکام اســت- بــرای اینکــه امانــت بــه 

خــرج دهنــد و سوء اســتفاده نکننــد و نفسشــان طغیــان نکنــد، یــک کار الزم و واجــب اســت 
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و بایــد هــم باشــد. )خامنــه ای، بیانــات 1379/12/09(

14- حق برابری

در نظــام اســالمی بایــد همــه افــراد جامعــه، در برابــر قانــون و در اســتفاده از امکانــات 

خــداداد میهــن اســالمی، یکســان و در بهره منــدی از مواهــب حیــات، متعــادل باشــند. 

هیــچ صاحــب قــدر�ت قــادر بــه زورگــو�ی نباشــد و هیچکــس نتوانــد بــر خــالف قانــون، میــل 

ــت، راه  ــات1369/03/10( راه درس ــه ای، بیان ــد. )خامن ــل کن ــران تحمی ــه دیگ ــود را ب و اراده خ

قانــون اســت. همــه تابــع قانــون باشــند، همــه تســلیم قانــون باشــند. )خامنــه ای، بیانــات 

ــور،  ــایش کش ــرای آس ــت ب ــیله ای اس ــت، وس ــو�ب اس ــیار خ ــار بس ــون، معی 1392/02/25( قان

آرامــش کشــور، حفــظ وحــدت مــیل، ادامــه راه عمومــی. )فــارغ از اینکــه یــک فــرد مســلمان 

مســلمان و یــا بــه نظــام اســالمی وفــادار اســت یــا نیســت، حقــوق عمومــی آن  اســت یــا غ�ی

بایــد محفــوظ باشــد، مثــال نبایــد در کشــور ناامــ�ن وجــود داشــته باشــد و بایــد آزادی و نــگاه 

ــه بــرای همــه مــردم یکســان باشــد. )خامنــه ای، بیانــات 1392/02/25( عادالن

15- حق  مقابله با فقر و ریشه کنی آن

ــع  ــند و رف ــت باش ــاص حکوم ــت خ ــورد عنای ــه، م ــگان جامع ــروم و پابرهن ــات مح طبق

ــت و دســتگاه قضــا�ی  ــزرگ دول ــدان، وظیفــه ب ــر قدرتمن ــان در براب ــاع از آن محرومیــت و دف

محســوب شــود. )خامنــه ای، بیانــات 1369/03/10( هیچکــس بــه خاطــر تمکــن مــایل، قــدرت آن 

ــد کــه در امــور ســیایس کشــور و در مدیریــت جامعــه دخالــت و نفــوذ کنــد و هیــچ  را نیاب

ــا نینجامــد. )خامنــه ای،  تدبــ�ی و حرکــ�ت در جامعــه، بــه افزایــش شــکاف میــان فقــرا و اغنی

ــد  ــس کنن ــود ح ــی خ ــتیبان و حام ــالمی را پش ــت اس ــگان، حکوم ــات 1369/03/10( پابرهن بیان

و برنامه هــای آن را در جهــت رفــاه و رفــع محرومیــت خــود بیابنــد. )خامنــه ای، بیانــات 
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1369/03/10( نظــام اســالمی معتقــد بــه یــک جامعــه ثروتمنــد اســت، نــه یــک جامعــه فقــ�ی 

و عقب مانــده. معتقــد بــه رشــد اقتصــادی اســت ... بــرای عدالــت اجتماعــی و بــرای رفــاه 

ــه فقــ�ی در جامعــه نباشــد، محــروم  ــن اســت ک عمومــی ... آنچــه در درجــه اول اســت، ای

نباشــد ... )خامنــه ای، بیانــات 1372/05/12( در جامعــه، کــیس یــا مجموعــه ای در اوج غنــا و 

ی اســت کــه هــر کــیس  ن  محــروم. ایــن چــ�ی
گ

برخــورداری، امــا یــک عــده دیگــر از اولیــات زنــد�

ــه  ــر ب ــات 1381/03/07( عــالج فق ــه ای، بیان ن می شــود و آن را نمی پســندد. )خامن از آن مشــم�ئ

شــکل اصــویل در هــر جامعــه ای، از راه اســتقرار عدالــت اجتماعــی و نظام عادالنــه در محیط 

جامعــه اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1381/09/15( فقــر، انســان ها را بــه فســاد می کشــاند، بــه 

ــات 1393/02/23( ــه ای، بیان ــرد. )خامن ــه کن ک ــد ریش ــر را بای ــاند، فق ــر می کش کف

16- حق بهره مندی از استاندارهای مناسب زندگی

اســاس در نظــام اســالمی، عبــارت اســت از رفــاه عمومــی و عدالــت اجتماعــی ... اســت. 

)خامنــه ای، بیانــات 1372/05/12( نظــام اســالمی معتقــد بــه یــک جامعــه ثروتمنــد اســت، نــه 

ــه رشــد اقتصــادی اســت، ویل رشــد اقتصــادی  ــده. معتقــد ب یــک جامعــه فقــ�ی و عقب مان

ــه اول  ــه در درج ــت. آنچ ــاله اول نیس ــی، مس ــاه عموم ــرای رف ــی و ب ــت اجتماع ــرای عدال ب

ــه فقــ�ی در جامعــه نباشــد، محــروم نباشــد، تبعیــض در اســتفاده از  ــن اســت ک اســت، ای

ــک روش خــاص خــود  ــات 1372/05/12( اســالم ی ــه ای، بیان ــات عمومــی نباشــد. )خامن امکان

دارد. مســلی در مســائل اقتصــادی جامعــه اســالمی دارد و آن ســلک را طــی می کنــد. اســاس 

ــه  ــت اجتماعــی. البت ــاه عمومــی و عدال ــارت اســت از رف سیاســت کیل اقتصــادی کشــور، عب

ی بــرای خــودش فراهــم  ، بهــره بیشــ�ت ــا تــالش و اســتعداد بیشــ�ت ممکــن اســت یــک نفــر ب

کنــد. ایــن مانعــی نــدارد. امــا در جامعــه فقــر نبایــد باشــد. )خامنــه ای، بیانــات 1372/05/12(
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17 - حق بر قناعت

ــه  ــرد ک ــردم را وادار می ک ــه م ی ک ن ــا آن چــ�ی ــد اســت، ام ــه جــا ب تجمــل و ارساف در هم

نســبت بــه ایــن قضیه حساســیت نشــان دهنــد، رفتارهــای م�فانــه و متجمالنــه و ولخرجی ها 

هــا�ی بــود کــه مــردم نمی خواســتند.  ن بــا مــال مــردم در ســطح حکومــت بــود. ایــن از آن چ�ی

یــن فضایــل اخــال�ت بــرای یــک کشــور قناعــت  )خامنــه ای، بیانــات 1379/02/23( یــی از مهم�ت

اســت و اگــر امــروز مــا در برخــی زمینه هــا دچــار مصیبــت هســتیم، بــه خاطــر ایــن اســت 

کــه ایــن اخــالق حســنه مهــم اســالمی را فرامــوش کرده ایــم. )خامنــه ای، بیانــات 1383/09/11( 

ــت  ــالت مخالف ــا تجم ــه ب ــا�ن ک ــت. آن کس ــد اس ــرصن و ب ــه، م ــک جامع ــرای ی ــالت ب تجم

ی  می کننــد، معنایــش ایــن نیســت کــه از لذت هــا و خویسش هایــش �ب اطالعنــد، نــه، کار مــرصن

ــه  ــادی، جامع ــالت زی ــا تجم . ب ــرصن ــورا� م ــک خ ــا ی ــک دارو ی ــل ی ــت، مث ــرای جامع هاس ب

ــل  ــار و عم ــد در رفت ــات 1370/04/20( مســئوالن اســالمی نبای ــه ای، بیان ــد. )خامن ــان می کن زی

ــد کــه   کنن
گ

ــد� ــد طــوری زن ــر از آن، نبای ــد. باالت  کنن
گ

ــد� ــه زن ــه و متجمالن خودشــان م�فان

ن بــه یــک فرهنــگ تبدیــل شــود. ایــن هــم نقطــه بعــدی اســت  ن و تجمل آمــ�ی روش ارساف آمــ�ی

کــه اهمیتــش از اویل بیشــ�ت اســت، یــا الاقــل کمــ�ت نیســت. )خامنــه ای، بیانــات 1379/09/25(

18- حق دادرسی عادالنه

ن هــم حقــوق قائــل اســت. کــیس حــق نــدارد بــه فــردی کــه  اســالم حــ�ت بــرای مجرمــ�ی

بناســت اعــدام شــود، دشــنام بدهــد. بایــد حقــوق انســان و حقــی کــه خــدای متعــال بــرای 

ــه همــه افــراد و در همــه مــوارد، کامــال رعایــت  ن کــرده اســت، نســبت ب آحــاد انســان معــ�ی

شــود. )خامنــه ای، بیانــات 1371/10/23( مــا بــه عنــوان حکومــت، ایــن مخالفــی کــه در داخــل 

جامعــه وجــود دارد- ولــو مخالــف نظــام هــم هســت- تــا وقــ�ت کــه توطئــه و معارضــه نکــرده 

اســت، جــان و مــال و عــرض و نامــوس و حیثیــت او امانت اســت، مــا باید از او دفــاع کنیم و 
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می کنیــم. )خامنــه ای، بیانــات 1379/02/23( حکومــت نســبت بــه همــه آحــاد مــردم وظیفــه ای 

دارد، مســلمان باشــند، غــ�ی مســلمان باشــند، موافــق نظــام باشــند، مخالــف نظــام باشــند، 

تــا وقــ�ت بــه معــارض و توطئــه کننــده و برخــورد کننــده و عامــل دشــمن تبدیــل نشــده اند، 

ــاو�ت  ــچ تف ــه مــردم اســت و هی ــل بقی ن و مث ــ�ی ــل مومن ــاری مث ــا، رفت ــا آنه ــار حکومــت ب رفت

نــدارد. )خامنــه ای، بیانــات 1379/02/23( تــا وقــ�ت کــه از طریــق قانــو�ن جــرم ثابــت نشــده 

هــاى رســمی، نــه در  ون قــوه، نــه در تریبون هــا و من�ب اســت، نــه در خــود قــوه، نــه در بــ�ی

د، ایــن بســیار مســئله  وســائل ارتبــاط جمعــی، کــیس حــق نــدارد آبــروى یــك مســلما�ن را بــ�ب

مهمــی اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1390/04/06( کــیس را نبایــد بــه خاطــر یــک امــر، از همــه آن 

هــا�ی کــه صالحیــت محســوب می شــود، انســان او را نفــی بکنــد. بــا انصــاف بایــد بــود،  ن چ�ی

ــات 1388/05/03(  ــه ای، بیان ــرف زد. )خامن ــد ح ــاف بای ــا انص ــرد، ب ــل ک ــد عم ــاف بای ــا انص ب

ن یــك فکــر ســیایس یــا یــك فکــر علمــی نمی تــوان مــورد تعقیــب  هیچکــس را بــه جــرم داشــ�ت

قــرار داد و اســالم اجــازه ایــن کار را نمی دهــد. )خامنــه ای، بیانــات 1385/11/17(

19- حق بر علم

بیانــات  )خامنــه ای،  کشوراســت.  یــک  قــدرت  و  عــزت  وســیله  آشــکارترین  دانــش،  

1397/11/22( علــم بــا ارزش اســت و از جملــه عوامــیل کــه ارزش علــم را بیشــ�ت می کنــد، ایــن 

اســت کــه علــم بــا غایــت مشــخی و بــا هدف هــای مشــخی کــه بــر طبــق نیازهــا تنظیــم 

فــت و توســعه ســ�ی کنــد. )خامنــه ای، بیانــات 1382/02/22( علــم  شــده اســت بــه طــرف پی�ش

د، می توانــد  و عقــل، ابــزار دو جنبــه ای اســت کــه می توانــد در خدمــت ارزش هــا قــرار بگــ�ی

 دارد کــه مدیریــت علــم بــا چــه کــیس 
گ

د. بســتی در خدمــت ســبعیت و حیوانیــت قــرار بگــ�ی

اســت. ) خامنــه ای، بیانــات 1383/01/04( انســان می توانــد بــا اســتخراج گنجینه هــای اســتعداد 

ــی  ــن وجه ــه زیباتری ــده ب ــده ش ــرای او آفری ــه ب ــان را ک ــود را و جه ــت، خ ــاد اوس ــه در نه ک
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بســازد و بیارایــد و بــا دو بــال علــم و ایمــان بــه عــروج معنــوی و مــادی نایــل آیــد و می توانــد 

بــا تضییــع و یــا بــه انحــراف کشــیدن ایــن اســتعدادها، جهنمــی از ظلــم و فســاد در جهــان 

بیافرینــد. )خامنــه ای، بیانــات 1366/01/31( انســان در جهان بیــ�ن اســالم آن موجــودی اســت 

کــه در او اســتعدادهای فــراوا�ن نهفتــه اســت ایــن انســان می توانــد در میدان هــای علــم و 

دانــش و کشــف رمزهــا و حقایــق خلقــت تــا �ب نهایــت پیــش بــرود، در ســ�ی مراتــب معنــوی و 

مراحــل روحــی می توانــد تــا �ب نهایــت پیــش بــرود. )بیانــات 1365/10/19( دانــش یــك موهبــت 

ــش را  ــه دان ــن اســت ک ــزرگ ای ــت ب ــن موهب ــال ای ــن ناســپایس در قب ی خــدا�ی اســت. بزرگ�ت

، یــك مجموعــه ای در برهــه ای از زمــان در خدمــت ظلــم و طغیــان و  یــك نســیل، یــك ملــ�ت

تعــدی و رسکــوب کــردن ارزش هــای انســا�ن قــرار بدهنــد. )خامنــه ای، بیانــات 1378/01/26(

20- حق مقابله با فساد

ــای  ــران و دولت ه ــایسش از مدی ــاری ن ــا، گرفت ــا در دنی ــده ملت ه ــای عم ــروز گرفتاری ه ام

گرداننــده جامعــه اســت. آنهــا فاســدند کــه فســاد در ملت هــا، ریشــه همــه ارزش هــا 

ن می بــرد، آنهــا فاســدند کــه ملت هــا، ذلیــل و بــرده و  و اصالت هــا را می کنــد و از بــ�ی

ــلط  ــان تس ــر ملت هایش ــیطا�ن ب ــای ش ــه قدرت ه ــدند ک ــا فاس ــد. آنه ــار می آین ــت ب نوکرصف

پیــدا می کننــد. )خامنــه ای، بیانــات 1389/04/20(

21- حق بر سالمت

ــا دو ســه  ــر م ــک هــر کشــوری اســت، یعــ�ن اگ مســئله ســالمت، جــزء مســائل درجــه ی

مســئله درجــه یــک را بخواهیــم کنــار هــم بگذاریــم، بالشــک یــی از آنهــا مســئله ســالمت و 

بهداشــت و درمــان اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1398/12/15( مــا بــرای ملــت ایــران ... ســالمت 

فــت همه جانبــه می خواهیــم ...  عمومــی می خواهیــم، رفــاه عمومــی می خواهیــم، پی�ش
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ــال اینهــا-  ــاد و فســاد و امث ــل اعتی ن از آســیب های اجتماعــی- مث رهــا شــدن و نجــات یافــ�ت

می خواهیــم. )خامنــه ای، بیانــات 1396/01/01( خــدای متعــال مــا را موظــف کــرده کــه نســبت 

بــه ســالمت خودمــان و ســالمت دیگــران، ســالمت مــردم، احســاس مســئولیت کنیــم. 

 جوامــع 
گ

ن مســائل مهــم زنــد� ــ�ی ــات 1398/12/13( مســئله ســالمت جــزء اول ــه ای، بیان )خامن

ــات 1389/02/01( ــه ای، بیان اســت. )خامن

22- حق بر آزادی بیان

... بنــده بــه معنــای حقیقــی و وســیع کلمــه بــه آزادی بیــان معتقــدم امــا اگــر حرف هــا 

و مســائیل کــه محــل طــرح و اســتدالل و بحــث دربــاره آنهــا مجامــع تخصــی و کارشــنایس 

اســت بصــورت اغواگرانــه در محافــل عمومــی مطــرح شــود، نمی تــوان ایــن کار را آزادی بیــان 

نامیــد. )خامنــه ای، بیانــات 1384/08/08( آزادی بیــان تابعــی از آزادی فکــر اســت. وقــ�ت آزادی 

فکــر بــود، بــه طــور طبیعــی آزادی بیــان هــم هســت. )خامنــه ای، بیانــات 1384/06/08( اگــر 

ــد،  ــته باش ــود نداش ــل وج ــه، آزادی عم ــان، آزادی اندیش ــر، آزادی بی ــه، آزادی فک در جامع

ــی از آرمان هــا  ــات 1397/03/07( ی ــه ای، بیان رشــد در جامعــه متوقــف خواهــد شــد.  )خامن

... ]بــرای[ یــک ملــت آزادی ]اســت[، آزادی اندیشــه، آزادی بیــان، آزادی عمــل. )خامنــه ای، 

ــ�ن حــرام اســت.  ــری واجــب اســت، تهمــت و لجن پراک ــد و نقدپذی ــات 1397/03/07( نق بیان

ــئوالن  ــا مس ــت ی ــر دول ــت. اگ ــت اس ــوب و نعم ــاد، خ ــات 1396/06/10( انتق ــه ای، بیان )خامن

ــه  ــد. انتقــاد در واقــع هدی ــد، عیــوب خودشــان را نمی فهمن ن دیگــر، مــورد انتقــاد قــرار نگ�ی

کــردن عیــوب آنهــا بــه خــود آنهاســت. ممکــن اســت گاهــی انتقــاد درســت باشــد، ممکــن هــم 

هســت نادرســت باشــد، امــا انتقــاد کــردن غــ�ی از تخریــب کــردن اســت. )خامنــه ای، بیانــات 

1380/05/11( هیــچ دســتگاهی نبایــد خــود را از انتقــاد و نقــد مصــون و از عیــب خــایل بدانــد، 

نــد و همــه در جهــت اهــداف  همــه دســتگاه های کشــور بایــد مــورد نقــد منصفانــه قــرار بگ�ی
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ــه  ــوه قضایی ــس، ق ــت، مجل ــد. دول ــالح کنن ــود را اص ــار خ ــوب آن، رفت ــام و در چارچ نظ

ــت،  ــر دوش آنهاس ــی ب ــئولیت های مهم ــتند و مس ــور هس ــه در کش ــتگاه ها�ی ک ــایر دس و س

ــات  ــه ای، بیان . )خامن ــخگو�ی ــالح و پاس ــد، اص ــتند، نق ــده کیل هس ــن قاع ــمول ای ــه مش هم

ــو�ی  ــت، عیب ج ــوب اس ــردم، خ ــات م ــه مطالب ــالح و مطالب ــب اص ــاد، طل 1383/01/02( انتق

ا و شــایعه پراک�ن �ب اســاس بــد اســت، اینهــا را بایــد  ، تهمــت ز�ن و افــ�ت �ب منطــق، بزرگ نمــا�ی

از هــم تفکیــك کــرد. )خامنــه ای، بیانــات 1364/08/08(

23- حق بر کار شایسته

ــات  ــه ای، بیان ــالش و کار و مجاهــدت اســت. )خامن ــه ت ــدی، بســته ب ــرازی و رسبلن رساف

ی اســت کــه محصــول ســعی او و  ن 1384/02/17( دســتاورد واقعــی و حقیقــی انســان آن چــ�ی

تــالش او باشــد. )خامنــه ای، بیانــات 1398/02/04(کار بــه ایــن معنــا یــک برکــ�ت دارد کــه ایــن 

ده ای کــه عــرض کردیــم، ســازنده  ن دیگــر نیســت. کار بــه ایــن معنــای گســ�ت برکــت در هیــچ چــ�ی

ــران  ــازنده دیگ ــت، س ــه اس ــازنده جامع ــم س ــت، ه ــان اس ــود انس ــازنده خ ــم س ــت، ه اس

اســت، بنابرایــن ارزش اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1395/02/08( هــر کــیس در هــر جــا�ی کــه 

ــا نیــت خــدا�ی همــراه  دارد یــک کاری را انجــام می دهــد، دارد یــک ارزش می آفرینــد. اگــر ب

ــد در  ــات 1395/02/08( فرهنــگ کار بای ــه ای، بیان ــواب اســت. )خامن ــادت اســت، ث باشــد، عب

کشــور یــك جــوری باشــد کــه مــردم کار را عبــادت بداننــد. )خامنــه ای، بیانــات 1390/05/16( 

 ،
گ

ــکار� ــا بی ــ�ت ب ــچ مل ــوری و هی ــچ کش ــت. هی ــه کار اس ــته ب ــور، وابس ــک کش ــتقالل ی اس

تن پــروری و �ب اعتنــا�ی بــه کار بــه جــا�ی نخواهــد رســید. )خامنــه ای، بیانــات 1387/02/04( کار 

بــا ارزش در مجموعــه کار روزانــه کــه بایــد زیــاد باشــد و کاهشــش یــک عیــب بــزرگ اســت. 

ــت ارزش کار، ارزش واال�ی در  ــه برک ــر ب ــات 1394/04/06( کار ارزش دارد، کارگ ــه ای، بیان )خامن

جامعــه دارد. )خامنــه ای، بیانــات 1394/02/09( هــر کــیس دســت یــک کارگــر را ببوســد، یــک 
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حرکــت صــواب و صحیــح انجــام داده اســت، بــرای اینکــه یــک وســیله  بــرای اســتقالل ملــت 

خــود و کشــور خــود را تجلیــل کــرده اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1387/02/04( نفــس »کار« از 

نظــر اســالم، عمــل صالــح اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1385/02/06( هــر چــه بتوانیــد فرهنــگ 

ش بدهیــد، خیــیل خــوب اســت،  کار و تــالش و حضــور در عرصــه کار و ســنگر کار را گســ�ت

ایــن بــه حرکــت جامعــه و نشــاط جامعــه کمــك خواهــد کــرد. )خامنــه ای، بیانــات 1389/01/16( 

نــگاه دیــن، نــگاه اســالم، نــگاه قــرآ�ن بــه انســان ایــن اســت کــه، انســان بایــد تــالش کنــد، 

تــالش بــا نظــم، بــا برنامه ریــزی و �ب وقفــه، تــا بتوانــد بــه نتایــج برســد. )خامنــه ای، بیانــات 

1387/07/07( رسافــرازی و رسبلنــدی، بســته بــه تــالش و کار و مجاهــدت اســت. )خامنــه ای، 

ار اســت. )خامنــه ای، بیانــات  ن  بــ�ی
گ

بیانــات 1384/02/17( اســالم از تنبــیل و تن پــروری و بیــکار�

)1380/01/01

24-حق تشکیل خانواده و ازدواج

ــل.  ــد مث ــ�ن تولی ــت، یع ی اس ــ�ش ــل ب ــه نس ــیدن ب ــداوم بخش ــان، ت ــن کار انس ی مهم�ت

)خامنــه ای، بیانــات 1391/04/21( مســئله زن و خانــواده بــرای کشــور، جــزء مســائل درجــه یــک 

ی کــه اصــل و محــور اســت،  ن اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1390/10/14( بــه نظــر اســالم آن چــ�ی

 اســت. از نظــر اســالم، خانــواده یــک رکــن بــزرگ اســت. اگــر باشــد 
گ

تشــکیل کانــون خانــواد�

فــت کار جامعــه بــه صــور�ت کــه اســالم  و ســالمش باشــد و تربیــت درســت باشــد، در پی�ش

ــه وجــود  ــون تشــکیل بشــود و ب ــن کان ــادی دارد. اســالم می خواهــد ای ــ�ی زی می خواهــد، تاث

بیایــد. )خامنــه ای، بیانــات 1370/04/20( اصــل قضیــه ایــن اســت کــه بایــد کانــون خانــواده بــه 

ــن تشــکیل  ــات 1370/04/20( ای ــه ای، بیان ــن را خواســته اســت. )خامن ــد، اســالم ای وجــود بیای

ه تمــدن غــرب  یــد. شــاید مــن بتوانــم بگویــم یــی از گناهــان کبــ�ی خانــواده را دســت کــم نگ�ی

یــت، ایــن اســت کــه ازدواج و تشــکیل خانــواده را در چشــم مــردم ســبک و  نســبت بــه ب�ش
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ــه  ــدی ک ــن پیون ــه ای ــن اســت ک ــات 1383/03/20( حــرف اول ای ــه ای، بیان ــرد. )خامن کوچــک ک

ــن  ــد الهــی اســت. درســت اســت کــه طبیعی تری ــک پیون ــد، ی ــه وجــود می آی ــن عقــد ب ــا ای ب

ن ارتبــاط طبیعــی و غریــزی را خــدای متعــال مــورد توجــه  ی اســت، امــا همــ�ی ارتباطــات بــ�ش

خــاص قــرار داده و آن را مبــارک کــرده و بــرای آن اهمیــت قائــل شــده و آثــار طبیعــی فــراوا�ن 

برایــش بــه وجــود آورده اســت، کــه ایــن، موضــوع خیــیل مهمــی اســت. )خامنــه ای، بیانــات 

1383/03/20( اســالم بــه شــدت بنیــان خانــواده را مســتحکم قــرار داده و پایه هــای آن را 

قــرص کــرده و بــه آن ســفارش کــرده اســت، همچنــان کــه بــه اصــل ازدواج و گزینــش همــ� 

ــارک هــم  ن و مســتحکم و مب ــان رصــ�ی ــن بنی ــظ ای ــه حف ــرده، ب ــح ســفارش ک خــوب و صال

ســفارش کــرده اســت، ایــن را حفــظ کنیــد. )خامنــه ای، بیانــات 1383/03/20( بــه نظــر اســالم، 

زن در انتخــاب همــ� آزاد اســت و هیچکــس نمی توانــد در مــورد انتخــاب همــ�، بــر هیــچ 

ى را تحمیــل کنــد. )خامنــه ای، بیانــات 1375/12/20( ن ز�ن چــ�ی

25- حق حکمرانی شایسته

ن میــان  ن رفــ�ت ده ای اســت و جلوه هــا�ی دارد. یــک جلــوه همــ�ی مردمــی بــودن مقولــه گســ�ت

مــردم و شــنیدن �ب واســطه از مــردم اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1383/08/06( بــا مــردم هــم 

صــادق باشــید، بــا مــردم بــا تقلــب و خدعــه و فریــب و دورو�ی برخــورد نکنیــد. )خامنــه ای، 

بیانــات 1400/06/06( قــدر�ت کــه بــراى عدالــت و حقیقــت اســت، ارزشــمند اســت، ایــن نعمــت 

یــن وظیفــه مســئوالن کشــور ایــن اســت کــه  خداســت. )خامنــه ای، بیانــات 1384/05/12( مهم�ت

در جامعــه عدالــت را معنــا ببخشــند. )خامنــه ای، بیانــات 1384/02/18(

26-  حق برامنیت

ن الملــیل، بــرای ملتهــا امــر مهمــی اســت. )خامنــه ای،  امنیــت در ســطح دنیــا و در ســطح ب�ی
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ــت.  ــن نعمت هاس ی ــی از بزرگ�ت ــردم، ی ــت م ــت امنی ــت در جه ــات 1373/09/24( خدم بیان

ــی،  ــت اجتماع ــت. امنی ــایس اس ــه اس ــک مقول ــت، ی ــات 1383/07/15( امنی ــه ای، بیان )خامن

، همــه  ، امــ�ن تفکــری و معنــوی و روا�ن
گ

امنیــت فــردی، امنیــت در همــه محیط هــای زنــد�

یــن خصوصیــت  اینهــا جــزو انتظــارات مــردم اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1383/07/15( بزرگ�ت

ــت،  ــد خصوصی ــن چن ــی از ای ــت. ی ــت اس ــد خصوصی ــه، چن ــک جامع ــاز ی ــی و نی اجتماع

ــش  ــت و نق ــی اس ــوع مهم ــت موض ــات 1383/07/15( امنی ــه ای، بیان ــت. )خامن ــت« اس »امنی

ــد در  ــه بتوانن ــن  ک ــرای ای ــت ب ــاال�ی اســت. آحــاد مل  اجتماعــی، نقــش بســیار ب
گ

ــد� آن در زن

ــح خــود را انجــام   خصــویص، کار صحی
گ

ــد� ــت اجتماعــی و زن ــط کســب و کار و فعالی محی

دهنــد و حــ�ت بــه عبــادت خــدا بــا دل آرام و خاطــر جمــع مشــغول باشــند، محتــاج امنیتنــد. 

یــن گناهــی اســت کــه  )خامنــه ای، بیانــات 1373/04/29( بــه هــم زدن امنیــت یــک ملــت بزرگ�ت

ممکــن اســت کــیس مرتکــب بشــود. )خامنــه ای، بیانــات 1388/04/29( امنیــت، بســیار مقولــه 

ــت و  ــای فعالی ــا و صحنه ه ــه عرصه ه ــور در هم ــک کش ــت، ی ــدون امنی ــت و ب ــی اس مهم

تــالش، دچــار مشــکل اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1384/02/15(

27- حق بر غذا

ــینه  ــه  س ــینه  ب ــا س ــای دنی ــا و چپاول گره ــا و زورگوه ــا ابرقدرت ه ــم ب ــه می خواهی ــا ک م

شــویم و بــا آنهــا مقابلــه کنیــم، بایــد اســایس ترین و اصیل تریــن نیــاز مــردم و کشــور، یعــ�ن 

امــر تغذیــه را بــه نقطــه  اطمینان بخــیسش برســانیم. )خامنــه ای، بیانــات 1368/04/14( امنیــت 

غــذا�ی بــرای کشــور مــا خیــیل مهــم اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1384/10/14(

28- حق بر آزادی مذهب

وان ادیــان دیگــر بــا انصــاف و عدالــت  مــا از اســالم آموخته ایــم کــه بایــد بــا پــ�ی
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برخوردکــرد، ایــن حکــم اســالم بــه مــا اســت. )خامنــه ای، بیانــات 1393/11/06( عقیــده مذهــ�ب 

هــم تــا آنجــا�ی کــه در صــدد مبــارزه بــا عقیــده اســالمی نباشــد، دارا بــودن آن عقیــده ممنــوع 

ــات 1365/11/17( ــه ای، بیان ــدارد. )خامن نیســت، یعــ�ن مجــازات ن

29- حق دسترسی به محیط زیست سالم

ــت  ــط از طبیع ــتفاده غل ــی و اس ــای اجتماع ــول نابرابری ه ــت معل ــط زیس ــب محی تخری

ــق  ــات 1382/03/20( ح ــه ای، بیان ــت. )خامن ــان ها اس ــوق انس ــع حق ــل تضیی ــی از عوام و ی

نداریــد تخریــب کنیــد، نــه بــاغ و بوســتان را، نــه جنــگل را، نــه مرتــع و دشــت را، نــه کویــر 

یــد. )خامنــه ای،  را، همــه آنهــا متعلــق بــه انســان ها اســت، بایســ�ت از اینهــا بهــره ب�ب

ــت  ــی اســت. خالصــه اهمی ــه مهم ــیل قضی ــط زیســت خی ــه محی ــات 1393/12/17( قضی بیان

ایــن قضیــه عبــارت اســت از مســئولیت انســان در قبــال طبیعــت، بایــد احســاس مســئولیت 

کنــد. )خامنــه ای، بیانــات 1393/12/17( حفــظ محیــط زیســت و رعایــت محیــط زیســت، یــک 

ــات 1393/12/17( ــه ای، بیان ــت. )خامن ــ�ت اس ــه حاکمی وظیف

30- حق عدم تبعیض

ــات 1382/03/04(  ــه ای، بیان ــت. )خامن ــف اس ــض مخال ــم و تبعی ــاد و ظل ــا فس ــالم ب اس

ــزرگ، تبعیــض اســت، چــه تبعیــض در اجــرای احــکام و چــه تبعیــض  یــی از ظلم هــای ب

یــن بخــش اصــالح در ایــن  در اجــرای مقــررات. )خامنــه ای، بیانــات 1381/06/30( امــروز مهم�ت

ــام  ــات 1379/08/24( نظ ــه ای، بیان ــض. )خامن ــا ... تبعی ــارزه ب ــت از مب ــارت اس ــور عب کش

اســالمی، نظــام قســط اســت، هــر تبعیــین محکــوم اســت. بیــش از فقــر، تبعیــض بــرای 

ــد  ــون می توانی ــا قان ــد، ب ــات کنی ــا را مراع ــد اینه ، شــما بای ن ــ�ی ــده اســت. در قوان ــردم گزن م

ن نیســت، بایــد مدیریــت اجــرا�ی  یــد. البتــه قانــون، همــه چــ�ی جلــو اینهــا را تــا حــد زیــادی بگ�ی
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خــوب حتمــا وجــود داشــته باشــد تــا قانــون کارا�ی خــود را نشــان دهــد، لیکــن قانــون هــم 

ــات 1381/03/07( ــه ای، بیان ــادی دارد. )خامن ســهم بســیار زی

31- حقوق کودکان

ــه کار، اســتقالل و  ــا روحی ــان را ب ــد نوجوان ــان را بســازید. بای ــد جوان ــز! بای ن عزی معلمــ�ی

ــودک و  ــت ک ــه تربی ــ�ت ب ــات 1374/2/13( بایس ــه ای، بیان ــد. )خامن ــرورش دهی ، پ ــ�ب علم طل

ــیل بشناســیم.  ــت آن را خی ــم و اهمی ــر کنی ــیل فک ــاره آن خی ــم، درب دازی ــیل ب�پ نوجــوان خی

)خامنــه ای، بیانــات در دیــدار بــا مســئوالن کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان  

ه ارزشــمند و �ب بدیــیل اســت و عاقالنــه نیســت کــه مردمــی در یــك  1377/2/23( کــودك ذخــ�ی

نــد. خانواده هــا بداننــد کــه اگــر کــودك را از تعلیــم  ه را دســت کــم بگ�ی جامعــه اى ایــن ذخــ�ی

ــوردار  ــت برخ ــر از بهداش ــور اگ ــد. همینط ــم کردن ــد، ظل ــوردار نکنن ــح برخ ــت صحی و تربی

ــه  ــت ک ــم نیس ــن ه ــه ای ــط ب ــردن، فق ــع ک ــودکان را تضیی ــوق ک ــد. حق ــم کردن ــد، ظل نکنن

ــود  ــیدن ها، کمب ــا، نرس ــا، �ب اهتمامي ه ــوء تربیت ه ــه. س ــد. ن ــت نکن ــا محب ــه آنه ــان ب انس

، روا�ن و   بــه امــور تربیــ�ت
گ

هــا هــم ظلــم بــه آنهاســت. رســید� ن عواطــف و از ایــن قبیــل چ�ی

 بایــد در صــدر مســائل انســا�ن مــورد 
گ

بهداشــ�ت کــودکان، مخصوصــا در ســال هاى آغــاز زنــد�

د. در کــودك،  التفــات و اهتمــام مســئوالن و کارگــزاران نظــام جمهــورى اســالمی قــرار گــ�ی

ــق ایجــاد  ــن عمی ــا حــوادث و زمینه هــاى تدی ــم، ظرفیــت برخــورد ب ــه حل ، زمین ــه صــ�ب زمین

ن ســالمت کــودك در یــك جامعــه جــزء اصویلی تریــن کارهاســت. هــم بــه لحــاظ  کنیــد. تامــ�ی

ن و اشــباع عواطــف و غرایــز درســت  آینــده آن جامعــه و هــم پیــش از آنهــا بــه لحــاظ تامــ�ی

. مــا کــودك خودمــان را بایــد از آغــاز بــراى ذهــن مولــد، ذهــن ســازنده و ذهــن مبتکــر  انســا�ن

ــط  ــد غل ــا نبای ــم، مطلق ــم می کنی ــودك ... تفهی ــه ک ــن ب ــه دی ــه در زمین ــم. آنچ ــاده کنی آم

باشــد تــا بعــد در ارتقــاي معرفــت دیــ�ن ببینــد آن حــرف، نادرســت بــوده اســت. )خامنــه ای، 

گــزاری ایســنا(  ــه نقــل از خ�ب ــه مناســبت روز جهــا�ن کــودک  1386/7/17، ب ــات ب بیان
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32- حق آزادی عقیده

 اوســت. عقیــده یــك انســان رسنوشت ســاز حرکــت اوســت. 
گ

عقیــده یــك انســان پایــه زنــد�

ــه هیچکــس در جامعــه  ــن معناســت ک ــه ای ــده ب ــات 1365/12/01( آزادی عقی ــه ای، بیان )خامن

ــه ای،  د. )خامن ــ�ی ــرار نمی گ ــار ق ــر فش ــود زی ــل خ ــط و باط ــده غل ــر عقی ــه خاط ــالمی ب اس

بیانــات 1365/12/01( آزادی عقیــده امــروز یــك شــعار پذیرفتــه شــده  جهــا�ن اســت. )خامنــه ای، 

ــ�ت  ــده[ مخالف ــار عقی ــب ]آزادی اظه ــن مطل ــا ای ــول ب ــالم عیل االص ــات 1365/11/17( اس بیان

نــدارد. اظهــار عقیــده یــی از حقــوق طبیعــی انســان اســت. وقــ�ت انســان یــک عقیــده ای را 

دارد و آزاد اســت کــه ایــن عقیــده را داشــته باشــد، بایــد آزاد هــم باشــد کــه ایــن نظــر خــودش 

را اظهــار کنــد، مگــر اینکــه خــود آن اعتقــاد یــک اعتقــاد ممنوعــی باشــد. )خامنــه ای، بیانــات 

)1366/02/04

33- حق بر توسعه

ــدن  ــم ش ــت، ک ــعه عدال ــی، توس ــد علم ــادی، رش ــت م ف ــت، پی�ش ــن معنوی ــار ای در کن

ا�ن گــری )جــز�ئ از الگــوی کشــور اســالمی(  فاصله هــای طبقــا�ت و برداشــته شــدن قله هــای ارسش

ــا مــردم گــره  هســت. )خامنــه ای، بیانــات 1395/05/11( در عرصــه اجتماعــی، توســعه بایــد ب

بخــورد، مــردم بایــد محــور توســعه باشــند. )خامنــه  ای، بیانــات 1382/05/15(

34- حق مسکن

ــا  ــد آن رصف اجاره به ــم درآم ــش مه ــه بخ ــت ک ــر اس ــکن کارگ ــر مس ــم دیگ ــئله مه مس

می شــود کــه بــرای مســکن آنهــا بایــد فکــر اســایس کــرد. )خامنــه ای، بیانــات در گفتگــوی زنــده 

مجــازی بــا مــردم، 1400/02/12( مســکن واقعــا خیــیل مهــم اســت و یــک بخــش عمــده  ای از 

 اســت و اگــر بتوانیــد ایــن بــار را از دوش 
گ

مخــارج خانــوار را تشــکیل می دهــد و اســاس زنــد�
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ن برداریــد کار خیــیل مهمــی اســت. مــن همیشــه دنبــال ایــن بــوده ام و بــه مســئوالن  محرومــ�ی

 جوانــان ســفارش کــرده ام. مــردم رسپنــاه 
گ

هــم بــرای مســکن و وام و ســایر نیازهــای زنــد�

ــه ای،  ــد. )خامن ــک کن ــد کم ــن ندارن ــد و ره ــدرت خری ــه ق ــان ک ــه آن ــت ب ــد، دول می خواهن

ن بنیــاد مســکن 1377/02/07( بیانــات در دیــدار بــا مســئول�ی

35- حق آموزش

ن صحیــح و تنظیــم و اجــرای برنامــه جامــع  ســند تحــول آمــوزش و پــرورش بایــد بــا تبیــ�ی

ــرورش در  ــوزش و پ ــدف آم ــق و ه ــود. منط ــرادی ش ن اف ــ�ی ــرورش چن ــاز پ ، زمینه س ــا�ت عملی

همــه دنیــا را »تربیــت انســان شایســته« اســت. البتــه بــا توجــه بــه تعاریــف گوناگــون انســان 

شایســته در مکاتــب مختلــف، نــوع آموزش هــا و پرورش ها متفــاوت می شــود. در نظــام 

ــان  ــان و جوان ــرون داد و حاصــل دوازده ســال تعلیــم و تربیــت کــودکان و نوجوان اســالمی ب

ــا  ــا نظــم، ب ــر و اندیشــمند، دانشــمند، ب ــد، متفک ــن، خردمن ــت انســان های موم ــد تربی بای

ــک کلمــه انســان های مجاهــد و اهــل عمــل باشــد.  انصــاف، دارای اخــالق اســالمی و در ی

فــت کشــور هســتند و حفــظ شــان و جایــگاه  معلمــان بــه معنــای واقعــی افــ�ان ســپاه پی�ش

معلــم در درجــه اول بــه عهــده خــود آنــان اســت و هــر معلمــی بایــد ایــن احســاس را داشــته 

باشــد کــه او آینده ســاز اســت. نــگاه بــه آمــوزش و پــرورش بایــد نــگاه بــه یــک دســتگاه زیربنــا�ی 

باشــد نــه مــرص�ن و هزینــه کــردن در آمــوزش و پــرورش همچــون رسمایه گــذاری در مســائل 

ــوزان از  ــدی دانش آم ــوزیسش و بهره من ــت آم ــورد عدال ــود. در م ــه ش ــر گرفت ــا�ی در نظ زیربن

ســهم مناســب خــود در همــه نقــاط کشــور بــه ویــژه مناطــق دوردســت و شناســا�ی و پــرورش 

اســتعدادهای درخشــان در مناطــق محــروم بارهــا صحبــت شــده اســت و اکنــون کــه مســئله 

آمــوزش مجــازی مطــرح اســت، موضــوع عدالــت آمــوزیسش حســاس تر از گذشــته اســت. صــدا 

و ســیما بایــد از طریــق آمــوزش، بخــیسش از خــال عــدم امــکان اســتفاده از آمــوزش مجــازی را 
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ان کنــد. بایــد ســطح و کیفیــت مــدارس دولــ�ت از لحــاظ آمــوزیسش و تربیــ�ت بــه گونــه ای  جــ�ب

شــود کــه دانش آمــوزان احســاس نکننــد بــا تحصیــل در ایــن مــدارس امــکان قبــویل آنهــا در 

ــاه  ــای �ب پن ــک ج ــه ی ــان را ب ــد فرزندانش ــور کنن ن تص ــ�ی ــا ن ــت و خانواده ه ــ�ت اس ــور کم کنک

می فرســتند. راه انــدازی شــبکه شــاد، اقــدام بســیار خــو�ب اســت امــا آمــوزش مجــازی نبایــد 

ــال�ت  ــرات اخ ــازی و خط ــای مج ــیب های فض ــرض آس ــوز در مع ــه دانش آم ــود ک ــب ش موج

ــای  ــرای فعالیت ه ــد ب ــازی، بای ــوزش مج ــوع آم ــه موض ــه ب ــا توج د. ب ــ�ی ــرار گ ــادی ق و اعتق

ــرار  ــت بیشــ�ت ق ــورد غفل ــن موضــوع م ــا ای ــرد ت ــی ک ــدی را طراح ــیوه های جدی ، ش ــروریسش پ

د. )خامنــه ای، بیانــات در اجــالس ســالیانه روســا و مدیــران آمــوزش و پــرورش 1399/06/11( نگــ�ی

36- منع اعمال اقدامات قهرآمیز یکجانبه

محــارصه  اقتصــادی و تحریــم کــه آمریــکا علیــه مــا انجــام داد و علیــه بعــین از 

ــن  ــت. ای ــا اس ــزرگ دولت ه ــای ب ــی از جنایت ه ــد، ی ــام می ده ــم انج ــر ه ــورهای دیگ کش

واقعــا جنایــت اســت. اینکــه یــک ملــ�ت را تحریــم کننــد کــه نتوانــد دارو وارد کنــد، نتوانــد 

 اســت و ایــن 
گ

ابــزار پزشــی وارد کنــد، نتوانــد امکانــات غــذا�ی وارد کنــد واقعــا جنایــت بــزر�

جنایــت از دولــ�ت مثــل آمریــکا برمی آیــد کــه می توانــد در یــک روز 220 هــزار نفــر را بــه قتــل 

ــه  ــد ک ــن را بدانی ــد. ای ــکا کردن ــه آمری ــا از جمل ــین از قدرت ه ــت را بع ــن جنای ــاند، ای برس

تحریــم و محــارصه اقتصــادی قطعــا یــک جنایــت بــزرگ اســت. )خامنــه ای، بیانــات نــوروزی 

خطــاب بــه ملــت ایــران 1400/01/01( آنچــه مطالبــه منطقــی مــا و مطالبــه عقــال�ن مــا اســت، 

رفــع تحریم هــا اســت، تحریم هــا بایــد برداشــته بشــود. ایــن حــق غصــب شــده ملــت ایــران 

ــه  ــکا اســت- وظیف ــه رو آمری ــکا و دنبال ــه آمری ــزان ب ــه آوی ــا- ک ــکا، چــه اروپ اســت، چــه آمری

ــو�ن در  ا�ن تلویزی ــخ�ن ــات در س ــه ای، بیان ــد. )خامن ــران را اداء کنن ــت ای ــق مل ــن ح ــد ای دارن

ســالروز قیــام 19 دی 1399/10/19( تحریم هــا بــه عنــوان یــک واقعیــت تلــخ و جنایــت آمریــکا 
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کای اروپــا�ی بــر ضــد ملــت ایــران اســت. ایــن جنایــت ســال ها اســت کــه بــر ضــد ملــت  و رسش

ا�ن در  ایــران انجــام می شــود امــا در ســه ســال اخــ�ی شــدت یافتــه اســت. )خامنــه ای، ســخ�ن

 اقتصــادی در حضــور ایشــان 1399/09/04(
گ

جلســه شــورای عــایل هماهنــی

37- حق حریم خصوصی

 مــردم و ارسار آنهــا محفــوظ بمانــد. ... اعتقــاد مــا 
گ

مراقبــت کننــد، حریــم داخــیل زنــد�

ــای  ــی هــم ریشــه دار و دارای مبن ــوق شــهروندی در مســائل اجتماع ن حق ــ�ی ــه آزادی و تام ب

دیــ�ن اســت. ... بخــش قابــل توجهــی از ایــن موضــوع )تعــرض بــه آبــروی افــراد(، متاســفانه 

بــه فضاســازی  ها و شایعه ســازی های برخــی مطبوعــات و پایگاه هــای رایانــه ای مربــوط 

د.  می شــود، امــا قــوه  قضاییــه نبایــد بــه هیــچ وجــه تحــت تاثــ�ی ایــن جوســازی ها قــرار گــ�ی

ــف ارسار  ــرای کش ــدان ب ــار کارمن ــال و رفت ــق در اعم ــا تحقی ــران و ی ــس در کار دیگ ... تجس

آنــان در خــارج از حــدود و ضوابــط قانــو�ن بــرای آن مامــوران هــم جایــز نیســت... کشــف 

و بیــان امــور خصــویص و شــخی در برابــر دیگــران اگــر بــه نحــوی مربــوط بــه افــراد دیگــر 

هــم باشــد و یــا موجــب ترتــب مفســده شــود جایــز نیســت. ... ورود بــه حریــم خصــویصی 

عــا جایــز نیســت، اگــر چــه عنــوان تجســس بــر آن منطبــق نباشــد  اشــخاص بــدون اجــازه، رسش

عــا حــرام و انتشــار آن حــرام  ن فیلــم و عکــس و ماننــد آن بــه صــورت مخفیانــه رسش و گرفــ�ت

ی 1397/01/21( دوم اســت. )جمهــوری اســالمی، حرمــت حریــم خصــویص در قامــوس رهــ�ب

38- حق تجمعات مسالمت آمیز

اض کننــد، یــک  اینکــه عــده ای از حقــی محــروم بماننــد و در جــا�ی جمــع شــوند و اعــ�ت

ــرآن و اســالم  ــه ق ــد و ب ــع سوءاســتفاده کنن ــن تجم ــده ای از ای ــه ع ــا اینک ــب اســت ام مطل

دشــنام دهنــد و بــه پرچــم ایــران اهانــت کننــد و مســجد آتــش بزننــد، یــک مطلــب دیگــر 
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ن هســت، در  اض هــا یــا درخواســت های مردمــی همــواره بــوده و اکنــون نــ�ی اســت. اع�ت

ــل  ــه دلی ــس ب ــل مجل ــا در مقاب ، برخــی از مــردم در بعــین شــهرها ی ن یکســال اخــ�ی همــ�ی

مشــکالت صندوق هــا یــا برخــی موسســات مــایل، اجتماعــا�ت داشــتند کــه هیچکــس هــم بــا 

 شــوند و در حــد 
گ

آنهــا معارضــه و مخالفــ�ت نــدارد و بایــد ایــن حرف هــا گــوش داده و رســید�

ــا مــردم قــم 1396/10/19( ــدار ب ــات در دی ــه ای، بیان ــوان پاســخ داده شــود. )خامن وســع و ت

39- منع خشونت و تروریسم

ــه  ــت، بلک ــمی نیس رس ــای غ�ی ــ�ت گروه ه ــات تروریس ــای اقدام ــه معن ــط ب ــم فق تروریس

کشــتارهای دســته جمعــی مــردم بــه دســت برخــی دولت هــا ماننــد حملــه ســعودی بــه مــردم 

ن بدتریــن نــوع تروریســم اســت.  در مجلــس عــزاداری در یمــن بــا صدهــا کشــته و زخمــی نــ�ی

ــیل  ــت جع ــن دول ــد 1395/08/05( ای ــور فنالن ــس جمه ــا رئی ــدار ب ــات در دی ــه ای، بیان )خامن

ن اســت، ده هــا ســال اســت کــه مــورد حمایــت  ــکار صهیونیســ�ت کــه غاصــب فلســط�ی جنایت

آمریــکا اســت، مــردم را می کشــد، خانه هــا را خــراب می کنــد، ظلــم می کنــد، جوان هــا 

وت حملــه کردنــد،  را، زن هــا را، مردهــا را، کــودکان را بــه زنــدان و حبــس می کشــاند، بــه بــ�ی

ن ده هــا هــزار انســان ... انســان ها  ا و شــتیال را نابــود کردنــد ... حملــه بــه عــراق و کشــ�ت صــ�ب

ــرور را  ــیسش و ت ــای آدم ک کت ه ــر، رسش ــور دیگ ــتان یکج ــد. در افغانس ن بردن ــ�ی ــراق از ب را در ع

ی را اول  ــ�ی ــش تکف ــی آدم ک ــدرو افراط ــای تن ن گروه ه ــ�ی ــردم، هم ــان م ــه ج ــد ب ... انداختن

�ت   ــدار مــردم آذربایجــان رسش ــات در دی ــه ای، بیان ــد ... )خامن ــا )آمریکا�ی هــا( راه انداختن اینه

 )1393/11/28

40- استقالل قضات

ناپذیری  یــی از وظایــف مهــم قــوه قضاییــه، خارج نشــدن از جــاده عــدل و انصــاف و تاث�ی
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از جوســازی های ســیایس و حــب و بغض هــا در قضــاوت و صــدور احــکام اســت ... قــوه 

قضائیــه بایــد بــه جایگاهــی برســد کــه هــر فــرد مظلومــی احســاس کنــد بــا رجــوع بــه دســتگاه 

ــر عوامــل  ــد در براب ــد. بای د و مظلومیــت خــود را برطــرف کنن ــد حــق را بگــ�ی قضــا�ی می توان

مخــدوش کننــده اســتقالل قضــا از جملــه تهدیــد، تطمیــع، رودربایســ�ت و فشــار جــو عمومــی 

ایســتاد و بــر رفتــار و روش صحیــح قضــا تکیــه کــرد ... )خامنــه ای، بازخــوا�ن بیانــات خطــاب 

بــه مســئوالن قضــا�ی در 9 ســال گذشــته 1397(

نتیجه گیری

ــت و توســعه  هــر  ف ــرای پی�ش ــت انســا�ن از مباحــث اســایس ب ــ�ش و کرام ــظ حقوق ب حف

ــوم  ــیس مفه ــابقه کیل تاس ــت و س ــح اهمی ی ــن ت�ش ــه، ضم ــن مقال ــت. در ای ــه ای اس جامع

، بــا توجــه بــه جایــگاه مهــم امــام خامنــه ای بــه عنــوان ویل فقیــه و رهــ�ب  حقوق بــ�ش

جمهــوری اســالمی ایــران، در البــالی بیانــات وی بــه جســتجوی نــگاه وی دربــاره حقوق بــ�ش 

ــد. ــه ش ی پرداخت ــ�ش ــق از حقوق ب ــل ح ــه چه ــبت ب ــگاه وی نس ــتخراج ن ــر اس ــه ب ــا تکی ب

ــه ای  ــه امــام خامن ــد ک ــه، مشــخص گردی ــن مقال پــس از برریس هــای انجــام شــده در ای

ــگاه تاییــدی و موافقــی در مــورد چهــل حــق از حقوق بــ�ش دارد. ایــن چهــل حــق عبارتنــد  ن

، عدالــت، زنــان، صلــح، افــراد دارای معلولیــت، اقلیت هــا، افــراد  از: حقــوق کرامــت انســا�ن

ن الملــیل، آزادی، آزادی اندیشــه، مشــارکت در رونــد ســیایس،  ، نظــم عادالنــه ب�ی زنــدا�ن

ــه ک�ن آن،  ــر و ریش ــا فق ــه ب ــری، مقابل ، براب ــخگو�ی ــئولیت پذیری و پاس ــات آزاد، مس مطبوع

ــا  ــه ب ــم، مقابل ــه، عل ، قناعــت، دادریس عادالن
گ

ــد� ــدی از اســتانداردهای مناســب زن بهره من

فســاد، بهداشــت، آزادی بیــان، کار شایســته، تشــکیل خانــواده و ازدواج، حکمــرا�ن شایســته، 

یس بــه محیــط زیســت ســالم، عــدم تبعیــض، کــودکان،  امنیــت، غــذا، آزادی مذهــب، دســ�ت

ن یکجانبــه، حریــم  آمــوزش، منــع اقدامــات قهرآمــ�ی آزادی عقیــده، توســعه، مســکن، 
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ــات. ــتقالل قض ــم و اس ــونت و تروریس ــع خش ، من ن ــالمت آم�ی ــات مس ــویص، تجمع خص

ــه عنــوان حاکــم یــک  ــه و ب ــه عنــوان یــک فقی ــه ای ب ــگاه موافــق امــام خامن اســتخراج ن

ــگاه  ن ن ــ�ی ، امــری بســیار و مهــم کارگشــا در جهــت تبی ــر دموکــرایس مذهــ�ب ــ�ن ب نظــام مبت

ــد در  ــر چن ــب ه ــه مذه ــد و اینک ــ�ش می باش ــه حقوق ب ــه مقول ــران ب ــالمی ای ــوری اس جمه

منشــا و غایــت و محتــوای برخــی از حقــوق بــا آنچــه اندیشــه های ســکوالر در جهــت ترویــج 

ی بــه جــز چنــد مــورد کــه  آن هســتند، دارای اختــالف نظــر اســت ویل در عناویــن حقوق بــ�ش

ن دارد و  ن اجمــاع وجــود نــدارد، نــگاه موافــق و تاییدآمــ�ی ن الملــیل نــ�ی دربــاره آنهــا در ســطح ب�ی

اصــوال حقوق بــ�ش در ریشــه و تاریخچــه از مذهــب  و ارزش هــای منــدرج در مذهــب اخــذ 

ــای  ــی ارزش ه ــد. برخ ــ�ش می باش ــه حقوق ب ــاس و ریش ــدر و اس ــب، پ ــت و مذه ــده اس ش

ن الملــیل  ــد مذهــب نیســت و در ســطح ب�ی ، مــورد تایی ــ�ش ــام حقوق ب ــج شــده تحــت ن تروی

ال  ــاره آن اجماعــی وجــود نــدارد بلکــه بیشــ�ت نتیجــه تــالش برخــی گرایش هــای لیــ�ب ن درب نــ�ی

ی اســت، در حالیکــه در  ــه عنــوان ارزش هــای حقوق بــ�ش در جهــت تحمیــل ایــن ارزش هــا ب

حقیقــت اینگونــه نیســت.



سال دوم، شماره ششم، تابستان 1400

103

منابع
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ــان را  ــودك خودم ــودك، ک ی ک
ــا�ن ــاره روز جه ــات درب ــیدعیل، 1386، بیان ــه ای، س 10- خامن

س  بایــد از آغــاز بــراى ذهــن مولــد، ســازنده و مبتکــر آمــاده کنیــم، 1386/07/17، قابــل دســ�ت

https://b2n.ir/d92727 :ــه آدرس ــنا ب ــزاری ایس گ خ�ب

11- خامنــه ای، ســیدعیل، 1395، بیانــات در دیــدار بــا رئیــس جمهــور فنالنــد 1395/08/05، 

https://b2n.ir/h63680 :س بــه آدرس قابــل دســ�ت

 ،1393/11/28 ، �ت ــدار مــردم آذربایجــان رسش ــات در دی ــه ای، ســیدعیل، 1393،بیان 12- خامن

https://b2n.ir/h63680 :ــه آدرس س ب ــل دســ�ت قاب

13- خامنــه ای، ســیدعیل، 1397، بازخــوا�ن بیانــات خطــاب بــه مســئوالن قضــا�ی در 9 ســال 

https://b2n.ir/j12737 :گــزاری ایســنا بــه آدرس س در ســایت خ�ب گذشــته، 1397، قابــل دســ�ت

14- خامنــه ای، ســیدعیل، 1396، بیانــات در دیــدار بــا مــردم قــم، 1396/10/19 قابــل 

https://b2n.ir/r55041 آدرس:  بــه  س  دســ�ت

ا�ن تلویزیــو�ن در ســالروز قیــام 19 دی،  15- خامنــه ای، ســیدعیل، 1399، بیانــات در ســخ�ن

https://b2n.ir/j57891 :س بــه آدرس 1399/10/19، قابــل دســ�ت

16- خامنــه ای، ســیدعیل، 1400، بیانــات در گفتگــوی زنــده مجــازی بــا مــردم، 1400/02/12، 

https://b2n.ir/z63489 :س در ســایت دنیــای اقتصــاد  بــه آدرس قابــل دســ�ت

ــه  ــه ب ــوه قضائی ــس و مســئوالن ق ــدار رئی ــات در دی ــه ای، ســیدعیل، 1391، بیان 17- خامن

مناســبت ســالروز شــهادت آیت اللــه بهشــ�ت و یــاران و روز قــوه قضائیــه، 1391/04/07، قابــل 

https://b2n.ir/t91942 :ــه آدرس س ب دســ�ت

معلولیــت،  دارای   افــراد  روز  مناســبت  بــه  پیــام   ،1398 ســیدعیل،  خامنــه ای،   -18

https://b2n.ir/n38474 آدرس:  بــه  س  دســ�ت قابــل   ،1398/09/12

س بــه  19- خامنــه ای، ســیدعیل، دفــ�ت حفــظ و نــ�ش آثــار آیت اللــه خامنــه ای قابــل دســ�ت

https://b2n.ir/m71876 :آدرس
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20- راعــی، مســعود، زمانیــان جهرمــی، عــیل، 1396، مســئله حقوق بــ�ش در اندیشــه امــام 

خامنــه ای، فصلنامــه مطالعــات انقــالب اســالمی، ســال چهاردهــم، شــماره 48. 

ــ�ش دوســتانه در  ــور، حســن، 1399، اصــول حقوق ب 21- رحیمــی )روشــن(، حســن، جاللپ

اندیشــه ســیایس آیــت هللا خامنــه ای، فصلنامــه سیاســیت متعالیــه، دوره 8، شــماره 31.

، مقصــود، 1382، نگاهــی اجمــایل بــه حقوق بــ�ش در اندیشــه های غــر�ب و  22- رنجــ�ب

ــاه 1382. ــماره 117، دیم ــوزه، ش ــگاه ح ــه پ ــالمی، مجل اس

، عمیــد، گرجــی، عباســعیل و ابوالقاســم، 1379، »حــق امنیــت شــخی افــراد  23- زنجــا�ن

، شــماره 3.  از دیــدگاه اســالم«، مجلــه نامــه علــوم انســا�ن

، شماره 31 و 32. 24- سیدفاطمی، سیدمحمد،  1379، حق حیات، مجله تحقیقات حقو�ت

، بیتا، غررالحکم، تهران: انتشارات انصاریان ن 25- شیخ االسالمی، سیدحس�ی

، قــم،  ان، ترجمــه محمدباقــر موســوي همــدا�ن ن ، بیتــا،  المــ�ی ن ، محمدحســ�ی 26- طباطبــا�ی

. دفــ�ت انتشــارات طباطبــا�ی

27- فاضــیل، عبدالعزیــز،  1395، تامــیل بــر جایــگاه حقــوق بــ�ش در اندیشــه امــام خمی�ن 

ن همایــش مــیل علــوم اســالمی حقــوق و مدیریت. )ره(، قــم، نخســت�ی

ــائل  ــا مس ــاط ب ی در ارتب ــ�ب ــم ره ــام معظ ــدگاه مق ــرم، 1394، دی ، اک ــا�ن ــیل خ 28- فض

ی، فصلنامــه مطالعــا�ت صیانــت از حقــوق زنــان، ســال اول، شــماره دوم،  حقوق بــ�ش

تابســتان 1394.

29- قربان نیــا، نــارص، 1387، حقوق بــ�ش و حقوق بــ�ش دوســتانه، تهــران، پژوهشــگاه 

ــاول. ــگ و اندیشــه اســالمی، چاپ فرهن

، تهــران، انتشــارات  ، منوچهــر، 1370،  آزادي هــاي عمومــی و حقوق بــ�ش 30- مؤتمــ�ن

دانشــگاه تهــران، چــاپ اول.

سال دوم، شماره ششم، تابستان 1400
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