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بررسی چهل حق از حقوق بشر از نگاه امام خمینی )ره(

سید محمد ساداتی نژاد1

سید علی ساداتی نژاد2

چکیده

ــه  ــک فقی ــوان ی ــه عن ــ�ن )ره( ب ــام خمی ــدگاه ام ــتخراج دی ــدف اس ــا ه ــا�ن ب ــه ح مقال

، بــه دنبــال اســتخراج نــگاه ایشــان بــه چهــل حــق از  برجســته شــیعه نســبت بــه حقوق بــ�ش

ن مذهبیــون و ســکوالرها  حقوق بــ�ش اســت. نگارنــدگان ضمــن اشــاره بــه تفــاوت نگاه هــا بــ�ی

ــد  ــان می دهن ــوق، نش ــق حق ــوا و عم ــت، محت ــا، غای ــث منش ــ�ش در بح ــه حقوق ب در مقول

ــد نمــوده  ی را تایی ــ�ش ــم و ارزش هــای حقوق ب ــن وجــود، بســیاری از مفاهی ــا ای ــام ب ــه ام ک

ی و اجــرای حقوق بــ�ش و  و انتقادهــای وی متوجــه ریــاکاری دولتمــردان غــر�ب در پیگــ�ی

ــار و  ــتجو در آث ــا جس ــدگان ب ــت. نگارن ــا اس ــایر ملت ه ــ�ش س ــه حقوق ب ــبت ب ــی نس �ب توجه

یــح نــگاه کیل امــام خمیــ�ن )ره( بــه مقولــه  ، موفــق شــده اند ضمــن ت�ش بیانــات امــام خمیــ�ن

ــن  ــات و ســخنان ایشــان اســتخراج و در ای ــ�ش را از بیان ــل حــق از حقوق ب ، چه ــ�ش حقوق ب

ن نماینــد. مقالــه تبیــ�ی
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مقدمه

بــ�ش �ف نظــر از مذهــب، نــژاد، جایــگاه اجتماعــی، ثــروت و ســایر امتیازاتــش از حقــو�ت 

ــردم واجــب اســت.  ــت و آحــاد م ــم از دول ــگان اع ــر هم ــت آن ب ــه رعای برخــوردار اســت ک

ن الملــیل، حاصــل آرای فالســفه غــر�ب  ــه عنــوان یــک ســند ب�ی ــد حقوق بــ�ش ب برخــی معتقدن

ــه از  ــات گرفت ــی نش ــت و گاه ــ�ش نیس ــورد حقوق ب ــت در م ــام حقیق ــن، تم ــت. ویل ای اس

 ، ــ�ش ــتند و حقوق ب ــ�ش هس ــه حقوق ب ــل ب ــان، قائ ــه ادی ــد. هم ــت می باش ــوء برداش ــک س ی

ــوق  ــد حق ــی مانن ــالم، مفاهیم ــن اس ــد. در دی ــده باش ــداع ش ــازه اب ــه ت ــت ک ــی نیس مفهوم

انســان، حق النــاس و حقــوق عامــه، مفاهیمــی هســتند کــه درای ســابقه هــزار ســاله هســتند 

و در قــرآن مفهــوم نــاس و انســان بــکار رفتــه و حقــوق آن اشــاره شــده اســت. ســایر ادیــان 

ن شــکل می باشــد. ــه همــ�ی ن ب ــ�ی ــد مســیحیت و یهودیــت ن مانن

ــار  ــت کن ــب از سیاس ــرن 17، مذه ــه در ق ــد از آنک ــد آن بع ــکل جدی ــه ش ــ�ش ب حقوق ب

گذاشــته شــد، بــه شــکیل خــا� و در جامعــه ای کــه دیگــر حکومــت آن دیــ�ن نبــود مطرح شــد 

و لــذا بیشــ�ت مــورد توجــه قــرار گرفــت. مفهــوم حقوق بــ�ش بــه شــکل نویــن، در قــرن 17و 

ی از مذهــب و مفاهیــم دیــ�ن  18 میــالدی مطــرح شــد ویل ریشــه های ارزش هــای حقوق بــ�ش

ایــط خــاص دو جنــگ جهــا�ن اول و دوم و  گرفتــه شــده اســت. بــا ایــن وجــود، بــه دلیــل رسش

تضییــع حقــوق تعــداد زیــادی از انســان ها در اروپــا، آســیا و آمریــکا بــه واســطه جنگ هــای 

، حقوق بــ�ش بیشــ�ت مــورد توجــه قــرار گرفــت و اعالمیــه جهــا�ن حقوق بــ�ش در ســال  جهــا�ن

ــک ســند اجماعــی  ــوان ی ــه عن ــه ب ــ�ش و اعالمی ــت بیشــ�ت حقوق ب ن موجــب معروفی ــ�ی 1948 ن

ــند  ــه، س ــن اعالمی ــت. ای ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــ�ش م ــای حقوق ب ــور ارتق ــه منظ ــیل ب ن المل ب�ی

ی اســت. ان ترجمــه بــه زبان هــای مختلــف بــ�ش ن رکــورد دار در گینــس از منظــر مــ�ی

حقوق بــ�ش یــی از ســه ســتون اصــیل تاســیس ســازمان ملــل متحــد بعــد از جنــگ جهــا�ن 

ــود  ــیل ب ــتوانه اص ــوم و اس ــه مفه ــت، س ــح و امنی ــ�ش و صل ــعه، حقوق ب ــود. توس دوم ب
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کــه ســازمان ملــل بــرای حفــظ و تقویــت آن شــکل گرفــت و ایــن مســئله در منشــور ســازمان 

ن مــورد تاکیــد و تاییــد قــرار گرفتــه اســت. کشــورهای معمــار و خالــق ســازمان ملــل  ملــل نــ�ی

ــا�ت در  ــالف طبق ــ�ش و کاهــش اخت ــت انســا�ن ب ــظ شــخصیت و حیثی متحــد، ســعی در حف

ــد از  ــه، بع ــن زمین ــتند و در ای ــا داش ــرادری ملت ه ــری و ب ــه براب ی و در نتیج ــ�ش ــه ب جامع

ن اقدامــا�ت کــه صــورت گرفــت، تدویــن اعالمیــه  تاســیس ســازمان ملــل متحــد، یــی از اولــ�ی

ــورای  ــه ش ــته ب ــ�ش وابس ــیون حقوق ب ــط کمیس ــه توس ــن اعالمی ــود. ای ــ�ش ب ــا�ن حقوق ب جه

اقتصــادی- اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد )اکوســوک( تهیــه و تســلیم مجمــع عمومــی شــد و 

در اجــالس مــورخ  1948 کــه در پاریــس تشــکیل شــد بــه تصویــب رســید. اعالمیــه بــه عنــوان 

ی، مشــتمل  ن ســند جهــا�ن حقوق بــ�ش ســنگ بنــای حقوق بــ�ش در جهــان و بــه عنــوان اولــ�ی

بــر یــک مقدمــه و 30 مــاده اســت.

بــرریس عملکــرد ســازمان ملــل متحــد و بخشــهای زیــر مجموعــه آن کــه مســئول حمایــت 

و ارتقــاء حقوق بــ�ش در جهــان هســتند، تاییــد می کنــد کــه ایــن ســازمان، بــه دلیــل رقابــت 

ــان کشــورها و تــالش قدرت هــای بــزرگ در ســیایس نمــودن حقوق بــ�ش  قــدرت و منافــع می

ــا  ــا و فعالیت ه ــم تالش ه غ ــود، عل�ی ــع خ ــداف و مناف ــت اه ــتفاده از آن در جه و سوءاس

ــه صــورت کامــل در جهــت اجــرای مفــاد اعالمیــه جهــا�ن  ــاد، نتوانســته ب و دســتاوردهای زی

ــت آورد. ــه دس ــق ب ــان توفی ــ�ش در جه ــت حقوق ب ــ�ش و تقوی حقوق ب

وعیــت حقوق بــ�ش  بــه دلیــل تفــاوت دیدگاه هــا�ی کــه در زمینــه منبــع و منشــا م�ش

ــوی در  ــای معن ــه ارزش ه ــه ب ن توج ــ�ی ــ�ش و همچن ــدف از حقوق ب ــت و ه ن غای ــ�ی و همچن

ــا�ن  ــه جه ــود دارد، اعالمی ــکوالر وج ــگاه س ــ�ب و ن ــگاه مذه ــان ن ــادی، می ــای م ــار ارزش ه کن

ــورد  ــه در م ــا�ی ک ــت و وارد حیطه ه ــده اس ــز ش اک متمرک ــ�ت ــکات اش ــر ن ــا ب ــ�ش تنه حقوق ب

آنهــا اجمــاع نظــر میــان نماینــدگان دولت هــا وجــود نداشــته، نشــده اســت. بــه عنــوان مثــال 

هس�ت شــنایس، معرفت شــنایس و روش شــنایس در اعالمیــه جهــا�ن حقوق بــ�ش آگاهانــه مــورد 

ــار واژه  ــاره دارد و 5 ب ــب اش ــه مذه ــه ب ــود، اعالمی ــن وج ــا ای ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــت ق غفل
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ن اعالمیــه بــه فطــرت و بــه ذا�ت بــودن حقــوق  مذهــب در اعالمیــه بــه کار رفتــه اســت. همچنــ�ی

ــه حقوق بــ�ش باشــد. ــگاه مذهــ�ب ب ــد ن ــه نحــوی موی ــد ب ــرای بــ�ش اشــاره دارد کــه می توان ب

ی،  ، مفاهیمــی چــون وحــدت خانــواده بــ�ش در مقدمــه اعالمیــه جهــا�ن حقوق بــ�ش

حیثیــت ذا�ت انســان، شناســا�ی حقــوق نــایسش از آن، برابــری انســان ها، آزادی عقیــده و بیــان، 

ــرر  ــه مق ــاده اول اعالمی ن ملت هــا و ... اشــاره شــده اســت. م ــ�ی ــط دوســتانه ب توســعه رواب

مــی دارد کــه تمــام افــراد بــ�ش آزاد بــه دنیــا می آینــد و از لحــاظ حیثیــت و حقــوق بــا هــم 

ــا روح بــرادری  برابرنــد، همــه دارای عقــل و وجــدان می باشــند و بایــد نســبت بــه یکدیگــر ب

ــان و مذاهــب مــورد  � اســت کــه توســط ادی ی، مفاهیــم مشــ�ت ن تعابــ�ی ــار کننــد. چنــ�ی رفت

تاییــد می باشــد و در تضــاد بــه آموزه هــای دیــ�ن نیســت. نیــاز اســت ایــن موضــوع، مجــددا 

ــگاه ســکوالر  ــ�ش برخاســته از ن ــه حقوق  ب ــتباه اســت ک ــر، اش ــن تصوی ــه ای برجســته شــود ک

ی کــه در جوامــع غــر�ب از قــرن 17 و 18  دانســته شــود. مبــدا و ریشــه ارزش هــای حقوق بــ�ش

بعــد از جــدا شــدن دیــن از سیاســت، مطــرح و مــورد تاکیــد قــرار گرفــت، ریشــه در مذهــب 

ی نبــود کــه از خــال نشــات گرفتــه باشــد. بلکــه ایــن مفاهیــم در همــان مذهــب  ن داشــت و چــ�ی

ــدرت  ــه کلیســا را از ق ــگان ســکوالر ک ــا سیاســتمداران و نخب مســیحیت وجــود داشــت و تنه

ان خــال مذهــب و اخــالق در قــدرت، ســعی کردنــد همــان  کنــار گذاشــته بودنــد، بــرای جــ�ب

ــا حامــی حقــوق  ــد ت ــج دهن ــب مفهــوم حقوق بــ�ش تروی ــ�ن را در قال ــم اخــال�ت و دی مفاهی

افــراد در برابــر دولــت باشــد. بنابرایــن، هــر چنــد برخــی حقوق بــ�ش را بــه عنــوان مفهومــی 

متعلــق بــه جامعــه ســکوالر نســبت می دهنــد، امــا واقعیــت و ســابقه تاریخــی خــالف ایــن 

ــد. ــان می ده ــئله را نش مس

ن فقیــه شــیعه  بــا توجــه بــه ایــن ســوابق، اســتخراج نــگاه امــام خمیــ�ن )ره( بــه عنــوان اولــ�ی

کــه موفــق شــد یــک حکومــت اســالمی بــا محوریــت مذهــب و فقاهــت تشــکیل دهــد، مهــم 

ــه  ــوان ویل فقی ــه عن ــه مســئولیت وی ب ــا توجــه ب ــ�ش ب ــه حقوق ب ــه مقول ــگاه وی ب اســت.  ن

ن غــ�ی اســالمی، راهگشــا و  مــورد  ن اســالمی و محققــ�ی در جمهــوری اســالمی، بــرای محققــ�ی
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اســتفاده خواهــد بــود. فرضیــه نگارنــدگان ایــن مقالــه، آن اســت کــه نــگاه امــام خمیــ�ن بــه 

، مویــد نــگاه نگارنــدگان و مطالــب فــوق االشــعار اســت و ایشــان، ضمــن  مقولــه حقوق بــ�ش

ن  ــ�ت ــان دانس ــوق و توام ــت حق ــا و غای ــورد منش ــدی در م ــ�ن و توحی ــگاه دی ــورداری از ن برخ

ــه امــروزه در  ، در شناســا�ی غالبیــت حقــو�ت ک ــرای بــ�ش ــوی ب اهمیــت حقــوق مــادی و معن

ــق  ــد و مواف ــگاه موی ــه، ن ــرار گرفت ــد ق ــورد تایی ــ�ش م ــتم حقوق ب ــم و سیس ــب مکانیس قال

ــرای  ــکو�ی ب ــط و س ــد محی ، می توان ــ�ش ــورد حقوق ب ــ�ن در م ــام خمی ــگاه ام ن ن ــ�ی ــد. تبی دارن

ی  ک حقوق بــ�ش تقویــت نــگاه معتقــد بــر لــزوم حمایــت و ارتقــاء مفاهیــم و ارزش هــای مشــ�ت

ن از شــکاف ها و تعارضــا�ت باشــد کــه نــایسش از  ن کــم نیســت و کاســ�ت باشــد کــه تعــداد آن نــ�ی

ســوء برداشــت و اشــتباه در قائــل شــدن بــه تعــارض  قطعــی میــان مذهــب و حقوق بــ�ش 

می باشــد.

ن نــگاه امــام خمیــ�ن بــه حقوق بــ�ش می توانــد بــه عنــوان مرجعــی بــرای  اســتخراج و تببــ�ی

ــل  ــ�ش تبدی ــا موضوعــات حقوق ب ــه ب ــت اســالمی در خصــوص مواجه ــن سیاســت دول تدوی

ــدگاه کیل  ن دی ــ�ی ــ�ش و تبی ــوم حقوق ب ــرص مفه ــرریس مخت ــه ب ــدا ب ــه ابت ــن مقال ــردد. در ای گ

امــام خمیــ�ن )ره( نســبت بــه مقولــه حقوق بــ�ش پرداختــه و  بــر ایــن اســاس، نــگاه تاییــدی 

ــردد. ــ�ش اســتخراج می گ ــل حــق از حقوق ب ــه چه ــ�ن نســبت ب ــام خمی ام

ــگاه امــام  ــردی از ن ــه، گامــی در جهــت اســتفاده عمــیل و کارب ــن مقال ــه ای ــد اســت ک امی

خمیــ�ن نســبت بــه مقولــه حقوق بــ�ش بــه ویــژه در دوران فعــیل در جامعــه اســالمی باشــد 

ن جامعــه اســالمی بــا اســتفاده از ایــن نــگاه، در صــدد تقویــت و  و سیاســتمداران و محققــ�ی

ن  ن بــا تبیــ�ی ن الملــیل نــ�ی ارتقــاء بیشــ�ت حقوق بــ�ش در جامعــه اســالمی باشــند و در صحنــه ب�ی

، بــه تصحیــح قرائت هــای اشــتباه در زمینــه تعــارض نــگاه مــدل حکومــ�ت  نــگاه امــام خمیــ�ن

دیــ�ن و مذهــ�ب مــردم ســاالر بــا حقوق بــ�ش کمــک نمایــد.
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حقوق بشر از چه زمانی شروع شد؟

ی دارد. یعــ�ن برآینــد قرن هــا تــالش   بــ�ش
گ

حقوق بــ�ش پیشــینه ای بــه درازنــای تاریــخ زنــد�

انســان ها�ی اســت کــه توانســته اند حقــوق طبیعــی هــر انســان را از درون روایت هــای مذهــ�ب 

ن در  ــ�ی ــرای هم ــد. ب ــا�ن بکنن ــه های انس ــا و اندیش ــیده و وارد باوره ون کش ــ�ی ــ�ب ب مذه و غ�ی

تعریــف آن می تــوان گفــت: »حقوق بــ�ش بــه مجموعــه حقــو�ت کــه بــه ســکنه یــک کشــور اعــم 

»امــر  از بیگانــه و تبعــه در مقابــل دولــت داده شــود، گفتــه می شــود.« درمســأله حقوق ب�ش

تابعیــت« نبایــد دخالــت داده شــود؛ زیــرا ایــن حداقــل حقــو�ت اســت کــه انســان هــر جــا کــه 

، پرتــال 1399، بــه نقــل از جعفری لنگــرودی 1363: 231( هســت، بایــد دارا باشــد. )خمیــ�ن

ون کشــیده شــده و وارد  ، از درون روایت هــای مذهــ�ب بــ�ی ایــن نــگاه کــه حقوق بــ�ش

باورهــای انســا�ن شــده،  مویــد همــان نگاهــی اســت کــه نگارنــدگان مقالــه، بــه آن اشــاره کردند 

کــه منشــا حقــوق  بــ�ش از همــان اندیشــه های مذهــ�ب اســت. البتــه طبیعــی اســت کــه در 

ایــن میــان، افــراد ســکوالر و غــ�ی معتقــد بــه دیــن، برخــی از اندیشــه های غــ�ی تاییــد شــده 

ــزوم لغــو اعــدام و  ــد ل ــن مــوارد مانن ــد کــه ای ن وارد حقوق بــ�ش کردن ــ�ی توســط مذهــب را ن

ی اســت و تفســ�ی برخــی  ، خواســته بــ�ش ، از زمــره مســائیل اســت کــه بیشــ�ت همجنس گــرا�ی

ــه حــق باشــد  ــا اینک ــه خواســته ها و حقــوق انســان اســت ت ی نســبت ب ــ�ش از قرائت هــای ب

ن  مــورد تاییــد نیســت. در  و در مــورد آن اجمــاع جهــا�ن وجــود نــدارد و از نظــر مذهــ�ب نــ�ی

ایــن مقالــه، مجــال بــرای بحــث در مــورد آنهــا وجــود نــدارد ویل بایــد گفــت کــه ایــن مــوارد، 

زیــاد نیســتند و تعــداد آنهــا محــدود اســت و در مــورد آنهــا هنــوز در ســطح جهــا�ن اجماعــی 

وجــود نــدارد.

ــی  ــب مجمــع عموم ــه تصوی « ب ــ�ش ــا�ن حقوق ب ــه جه روز دهــم دســام�ب 1948م »اعالمی

یــن هــدف ایــن اعالمیــه، شناســا�ی ذا�ت همــه اعضــای خانــواده  ســازمان ملــل رســید. مهم�ت

ــت  ــح اس ــت و صل ــای آزادی، عدال ــر مبن ــان ب ــر آن ــان و انتقال ناپذی ــوق یکس ی و حق ــ�ش ب
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ــری حقــوق انســا�ن زن و مــرد و کــودکان- �ف نظــر از  ــه براب ــادی ب ــژه توجــه زی ــه  وی کــه ب

 » ه- دارد. از رئــوس حقــوق تحــت عنــوان »حقــوق بــ�ش رنــگ پوســت، نــژاد، جنســیت و غــ�ی

می تــوان بــه حــق حیــات، آزادی، برابــری، عدالــت، دادخواهــی عادالنــه، حــق حفــظ در برابــر 

افــت و خوش نامــی، حــق  سوءاســتفاده از قــدرت، حفاظــت در برابــر شــکنجه، حفاظــت رسش

کــت در حیــات اجتماعــی، حــق آزادی فکــر، ایمــان و  ، حقــوق اقلیت هــا، حــق رسش
گ

پناهنــد�

ســخن، حــق آزادی در انتخــاب دیــن، حــق تجمــع و اعــالن، حقــوق اقتصــادی )حــق حفــظ 

ــوی(، حــق  ــادی و معن وری م ــور �ن اک در ام ــر اشــ�ت ــرد ب ــال، حــق انتخــاب کار، حــق ف م

تشــکیل خانــواده، حــق تعلیــم و تربیــت، حــق حفــظ حیــات فــردی و شــخص و حــق انتخــاب 

،  پرتــال 1399، بــه نقــل از محقــق دامــاد 1385: 44( آزاد محــل زیســت اشــاره کــرد. )خمیــ�ن

در ســال 1948، اســناد، اعالمیه هــا و کنوانســیون های  بعــد از اعالمیــه جهــا�ن حقوق بــ�ش

ــ�ش  ــورد حقوق ب ی در م ــ�ش ــع ب ــاع جوام ــل اجم ــه حاص ــد ک ــن ش ــ�ش تدوی ــدد حقوق ب متع

- ســیایس و حقــوق  اســت. از جملــه ایــن اســناد می تــوان بــه دو میثــاق حقــوق مــد�ن

کار،  ن الملــیل  ب�ی ســازمان  کنوانســیون های  ن  همچنــ�ی و   
گ

فرهنــی و  اجتماعــی  اقتصــادی، 

 ، کنوانســیون کارگــران مهاجــر و خانواده هــای آنهــا، کنوانســیون منــع همــه اشــکال نژادپرســ�ت

کنوانســیون منــع تبعیــض علیــه زنــان، کنوانســیون منــع شــکنجه، کنوانســیون حقــوق کودک، 

کنوانســیون حمایــت از افــراد دارای معلولیــت و اعالمیه هــا�ی چــون اعالمیــه حــق توســعه، 

ــون  ــد نلس ــول قواع وت، اص ــ�ی ــه ب ــاط، اعالمی ــه رب ــن، اعالمی ــه وی ــدام و اعالمی ــه اق برنام

ن الملــل بــ�ش  مانــدال و اســناد دیگــر متعــدد دیگــری اشــاره کــرد کــه بــرای تکمیــل حقــوق ب�ی

در طــول 7 دهــه گذشــته بعــد از جنــگ جهــا�ن دوم تدویــن شــده اســت.

ــ�ش  ــرای حقوق ب ــت و اج ام، حمای ــ�ت ــال اح ــه دنب ــیون ها ب ــناد و کنوانس ــن اس ــام ای تم

هســتند. حقــو�ت کــه بــه واســطه انســان بــودن انســان، بــرای او بــه رســمیت شــناخته شــده 

ن از ایــن  ن خــدا بــر روی زمــ�ی اســت. انســا�ن کــه در نــگاه دیــ�ن بــه عنــوان خلیفــه و جانشــ�ی

ــ�ن  و  ــث دی ــارغ از بح ــکوالر، ف ــگاه س ــه در ن ــا�ن ک ــت و انس ــده اس ــوردار ش ــوق برخ حق

ــن حقــوق برخــوردار اســت. ــک انســان، از ای ــوان ی ــه عن ــان، ب ــدی و ادی توحی



فصلنامه صلح پژوهی اسالمی

82

دیدگاه امام خمینی نسبت به حقوق بشر

ن الهــی اســت.  ، جــز�ی از مذهــب اســالم و قوانــ�ی از نــگاه امــام خمیــ�ن )ره(  حقوق بــ�ش

ــار بخشــیده و  ــه حقوق بــ�ش اعتب ــه ب ــن تفکراســت ک ــه ای ــگاه ایشــان، در واقــع ایمــان ب از ن

ــت اجــرای  ــزام و ضمان ــ�ش از عمــق، ال ، حقوق ب ــ�ن ــو تفکــر دی ــه در پرت ــردد ک موجــب می گ

ــاوری و معنویــت میــ�  ــا دین ب ی برخــوردار شــود. ایشــان اقامــه ایــن حــق را تنهــا ب بیشــ�ت

ن و مؤیــد حقوق بــ�ش می دانــد و  )ره( از یکســو اســالم را مبــ�ی می داننــد. امــام خمیــ�ن

ــ�ش  ــاء ب ــوق ابن ــده حق ــال کنن ن و پایم ــ�ی ــی دروغ ــر آن را مدع ــرب و تفک ــر، غ ــوی دیگ از س

ــود  ــق موج ــده از حقای ــ�ن برآم ــام خمی ــدگاه ام ــن دی ــال  1397( ای ، پرت ــ�ن ــد. )خمی می خوان

ــای  ــه دولت ه ــود دارد ک ــراوا�ن وج ــتندات ف ــواهد و مس ــرا ش ــت زی ــل اس ن المل ــام ب�ی در نظ

ــه  ــده گرفت ، حقوق بــ�ش مــردم کشــورهای در حــال توســعه را نادی غــر�ب مدعــی حقوق بــ�ش

وهــای  و ضایــع کرده انــد. کشــتار مــردم �ب دفــاع غــ�ی نظامــی در افغانســتان توســط ن�ی

الیا�ی از روی تفریــح و یــا تضییــع حقــوق بازداشــ�ت های مســلمان در زندان هــای  نظامــی اســ�ت

گوانتانامــو توســط آمریــکا تنهــا دو نمونــه از ایــن مــوارد اســت. دولت هــای غــر�ب نســبت بــه 

نقــض حقوق بــ�ش توســط کشــورهای دیکتاتــوری کــه متحــد آنهــا هســتند ســکوت می کننــد 

ن حــال، ســعی می کننــد از حقوق بــ�ش بــه عنــوان یــک اســلحه ســیایس علیــه  و در عــ�ی

کشــورها�ی کــه در برابــر خواســته های آنهــا تســلیم نشــوند، ماننــد جمهــوری اســالمی ایــران 

جهــت فشــار بــرای تغیــ�ی سیاســت، ســوء اســتفاد نماینــد.

ع  ــر رسش ــه ب ــا تســلطی ک امــون خــود و ب ــه شــناخت جهــان پ�ی ــت ب ــا عنای ــ�ن ب امــام خمی

مقــدس داشــت )انقــالب اســالمی را بنیــان نهــاد(، کــه اصــل و دغدغــه آن، برآمــده از 

 
گ

فرهنــگ، کرامــت انســا�ن و حقوق بــ�ش بــود زیــرا ایــن انقــالب در واقــع یــک انقــالب فرهنــی

ی بــود. البتــه نــه حقوق بــ�ش انســان محور بلکــه حقوق بــ�ش خدامحــور،  و حقوق بــ�ش

ــکان را دارد  ــن ام ــه ای ــرد نیســت بلک ــه ف ــا وابســته ب ــه تنه ــت اجــرای آن ن ــه ضمان ــو�ت ک حق
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ی پیاده ســازی گــردد.  ده فــارغ از تفکــرات گوناگــون بــ�ش کــه بتوانــد بــه صــورت بســیار گســ�ت

)فاضــیل 1395( گرچــه در عمــل بعــد از اســتقرار جمهــوری اســالمی، دولــت اســالمی بــه دلیــل 

ــاد  ــکالت ایج ــل مش ــه دلی ن ب ــ�ی ــا و همچن ــا و ظرفیت ه ــام توانا�ی ه ــودن از تم ــوردار نب برخ

شــده توســط قدرت هــای مخالــف بــرای جمهــوری اســالمی ایــران ماننــد تــرور، تحمیــل جنــگ 

ن یکجانبــه و سیاســت  هشــت ســاله و انــواع تحریم هــای ظالمانــه  بــه ویــژه اقدامــات قهرآمــ�ی

ــوزه  ــود را در ح ــای خ ــداف و برنامه ه ــام اه ــت تم ــپ، نتوانس ی دوران ترام ــ�ش ــار حداک فش

صــدور انقــالب و اســتقرار یــک مــدل کامــل و �ب عیــب و نقــص از هــر نظــر شــامل وضعیــت 

ــتقرار  ــال اس ــه دنب ــواره، ب ــالمی هم ــوری اس ــالب و جمه ــد ویل انق ــاده نمای ی پی ــ�ش حقوق ب

آرمان شــهر مطلــو�ب بوده انــد کــه تمــام حقوق بــ�ش اعــم از حقــوق مــادی  و معنــوی در آن 

ــدی باشــد. ــل دســتیا�ب و بهره من قاب

ــض،  ــع تبعی ــت، رف ، عدال ــا�ن ــت انس ــر کرام ــ�ن ب ــالم مبت ، اس ــ�ن ــام خمی ــدگاه ام از دی

ارتقــاء و تکامــل مقــام انســا�ن اســت و نســبت بــه موازیــن عدالت خواهــی و رفــع تبعیــض 

ی مقیــد اســت. اســالم در زمینــه حقوق بــ�ش اصــویل را ارائــه کــرده  در معیارهــای حقوق بــ�ش

ــوق  ــروزه در حق ــه ام ــت ک ــان اس ــایس انس ــای اس ــوق و آزادی ه ــده حق ن ــه در برگ�ی ــت ک اس

ن الملــیل  ن ب�ی ن مــورد شناســا�ی اســت و بــا مــواد اعالمیــه جهــا�ن و میثاقــ�ی ن الملــیل بــ�ش نــ�ی ب�ی

ی تطابــق دارد. حقوق بــ�ش

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــ�ش انتق ــث حقوق ب ــر�ب در بح ــورهای غ ــاکاری کش ، از ری ــ�ن ــام خمی ام

 ) ت امــام بــه مــوارد عمــیل رعایــت حقــوق  بــ�ش توســط امضــاء کننــدگان )غــر�ب حــرصن

اعالمیــه اشــاره می نمایــد و آن را مــورد انتقــاد قــرار می دهــد. از منظــر ایشــان بیشــ�ت 

ــ�ش را  ــف ب ــاء مختل ــه  ســلب آزادي انب ــد ک ــه کشــورها�ی بوده ان ــن اعالمی ــدگان ای امضــاء کنن

ی  کــه داشــتیم  ی هــا�ی
در  دوره  هــاي مختلــف انجــام داده انــد. امــام می گویــد مــا همــه بدبخ�ت

ــه حقوق بــ�ش  ــن اعالمی ــه  ای ی  اســت  ک ــن  رسان کشــورها�ی ــم  از  ای ــم و بعــد  هــم داری و داری

ــردي  از  ــر ف ــت. ه ــراد  اس ــه اش، آزادي اف ــ�ش رسلوح ــه حقوق ب ــد. اعالمی ــاء کرده ان را امض
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ــون عیلی الســواء باشــند.  ــل قان ــد در مقاب ــه بای ــد آزاد باشــد. هم ــ�ش آزاد  اســت، بای ــراد ب اف

ی آزاد باشــند، در شغلشــان آزاد باشــند. این اعالمیــه 
بایــد آزاد باشــند در محلشــان، در ســک�ن

، صحیفــه نــور، ج 2: 330(  حقوق بــ�ش  اســت  کــه رسلوحــه اش  ایــن مطلــب  اســت. )خمیــ�ن

، عمــق نــگاه تاییــدی ایشــان بــه مباحــث حقوق بــ�ش را نشــان مــی دهــد  مطالــب امــام خمیــ�ن

و انتقــاد ایشــان نــه از حقــوق بــ�ش بلکــه از کســا�ن اســت کــه در ظاهــر دم از حقوق بــ�ش 

مــی زننــد ویل در واقــع، حقوق بــ�ش ملت هــای دیگــر را نقــض می کننــد. مــوارد زیــادی 

ــورهای  ــکا و کش ــط آمری ــا توس ــه و ســایر ملت ه ــای خاورمیان ــ�ش ملت ه ــض حقوق ب از نق

ــا�ی وجــود دارد. اروپ

ــد  ــردازد و می گوی ــا( می پ ــط غر�ب ه ــ�ش توس ــض حقوق ب ــواردی )از نق ــر م ــه ذک ــام ب ام

آمریــکا یــیی  از کشــورها�ی اســت  کــه ایــن اعالمیــه را مــورد امضــا و تصویــب قــرارداده اســت 

ی هــا�ی  کــه اعالمیــه حقوق بــ�ش را بــه اصطــالح امضــا کرده  انــد، شــما ببینیــد  ن آمریکا�ی ... همــ�ی

ــه(  ــد ب ــه )رس ــند چ ــ�ش را نمی شناس ــا ب ــد ... اینه ــع کرده  ان ــ�ش واق ــن ب ــر  ای ی ب
ــا�ت ــه جنای چ

، صحیفــه نــور، ج 9: 517( ، حیثیــ�ت قائــل نیســت. )خمیــ�ن ، اینهــا بــرای بــ�ش حقوق بــ�ش

امــام علــت ایــن ریــاکاری از ســوی دولت هــای غــر�ب را بــه منشــا حقوق بــ�ش ربــط 

می دهــد. بــه ایــن معنــا کــه در دولت هــای ســکوالر، چــون دولــت برآمــده از عقیــده الهــی 

ن  ــ�ی ــال تام ــه دنب ــا ب ــکوالر تنه ــای س ــذا دولت ه ــت، ل ــیل اس ــع م ــر مناف ــ�ن ب ــت و مبت نیس

حقوق بــ�ش مــردم خــود هســتند )کــه البتــه مــوارد زیــادی وجــود دارد کــه حقوق بــ�ش مــردم 

ن در راســتای اهــداف دولــت نقــض کرده انــد( ویل حقوق بــ�ش ســایر ملت هــا بــرای  خــود را نــ�ی

ت امــام می فرمایــد  آنهــا ارزش نــدارد و تنهــا بــر اســاس منافع شــان اقــدام می کننــد. حــرصن

ی بــر یــک 
ی مي توانــد ادعــا بکنــد  کــه حقوق بــ�ش را حفــظ مي کنــد  کــه دولتــش مبتــ�ن

حکومــ�ت

 ، ی باشــد و خــودش را مســئول پیــش یــک قــدر ت بــزرگ بدانــد. )خمیــ�ن
عقایــد الهــي دیــ�ن

صحیفــه نــور، ج 4: 402( بــه عبــار�ت رسدمــداران قدرت هــای بــزرگ، قــدر�ت را باالتــر از خــود 

نــد و لــذا حقــوق بــ�ش ملــت هــای دیگــر را بــه راحــ�ت نقــض  نمی بیننــد کــه از آن حســاب ب�ب
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ــارزه  ــه قهرمــان مب ــرور ناجــوان مردان ــه هیــچ نهــادی هــم پاســخگو نیســتند. ت می کننــد و ب

بــا تروریســم و داعــش در منطقــه، شــهید ســلیما�ن توســط ترامــپ تنهــا یــک نمونــه از ایــن 

ــر  ن دولت هــا حــ�ت اگ ، مســئول�ی ــ�ن ی اســت. ویل در دولت هــای دی ــ�ش ــوق ب نقض هــای حق

قــدر�ت بــاال تــر از آنهــا نباشــد، بــه واســطه دینــداری از خداونــد کــه باالتریــن قــدرت اســت، 

نــد و بداننــد کــه حســاب کیسش هــم در ایــن دنیــا و هــم در آن دنیــا در ســنت  بایــد حســاب ب�ب

الهــی وجــود دارد و بــر اســاس آموزه هــای دیــ�ن تــالش دارنــد تــا عدالــت را در همــه جهــان 

نــد. برپــا کننــد و مــالک برتــری را تنهــا تقــوای الهــی در نظــر می گ�ی

ــیل  ــ�ش تج ــه در آن حقوق ب ــ�ت ک ــوع حکوم ــن ن ی ــ�ن به�ت ــام  خمی ــاس، ام ن اس ــ�ی ــر هم ب

می یابــد را حکومــت اســالمی می دانــد چــرا کــه در حکومت هــای اســالمی بــه واســطه 

ــند  ــه باش ــی ک ــر نوع ــردم، از ه ــه م ــد ب ــود دارد، نبای ــه وج ــ�ب ک ــی- مذه ــای اله دیدگاه ه

د. در  ــ�ی ــر می گ ــر را در ب ــای دیگ ــ�ت در ملت ه ــردم ح ــه م ــئله هم ــن مس ــود و ای ــم ش تظل

ین تاکیــد بــر رعایــت حقوق بــ�ش و نفــی  حکومت هــای اســالمی طبــق آیــات و روایــات بیشــ�ت

تظلــم می باشــد. ایــن بــدان خاطــر اســت کــه از منظــر هس�ت شــنایس، حقوق بــ�ش در 

د )نــوروزی 1388( ویل حقوق بــ�ش از نــگاه  وعیــت خــود را از خــدا می گــ�ی نظــام اســالمی م�ش

ــه اســت، ویل از ســوی  ــن مســیحیت گرفت ، هــر چنــد ریشــه خــود را از دی دولت هــای غــر�ب

وعیــت خــود را �فــا از انســان بــه واســطه انســان  افــراد ســکوالر ارائــه و ترویــج شــده و م�ش

ن اســت و  ــر روی زمــ�ی ــگاه نمی کننــد کــه انســان خلیفــه خــدا ب ــه ن د و اینگون بودنــش می گــ�ی

ــد باشــد. ــن حقــوق بهره من ــه انســان از ای خــدا خواســته اســت ک

البتــه در اینجــا، بایــد توجــه شــود کــه عــدم موفقیــت کامــل نظــام اســالمی در ارتقــای 

ــودن از  ــا برخــوردار نب ــ�ش بواســطه مشــکالت متعــدد و ی ــت از حقوق ب ــ�ش و حمای حقوق ب

مدیــران پــرورش یافتــه و خالــص، امــر دیگــری اســت و نبایــد اشــکاالت در اجــرا و مدیریــت 

بــه حــوزه نظــری و فلســفی تــ�ی داده شــود.
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ی ماننــد حــق آزادی بیــان،  امــام خمیــ�ن در بیانــات خــود، بارهــا بــر ارزش هــای حقوق بــ�ش

ــان و اقلیت هــا اشــاره  ، حقــوق زن ن ــ�ی ــر قوان کــت در امــور ســیایس، تســاوی در براب حــق رسش

کــرده اســت کــه در ادامــه بــه چهــل مــورد از ایــن حقــوق، بــرای برجســته کــردن نــگاه امــام 

ی اشــاره خواهیــم کــرد. در ایــن میــان، تــالش شــده تنهــا  خمیــ�ن در مــورد اصــول حقوق  بــ�ش

ــن حقــوق، اشــاره شــود. طبیعــی اســت کــه  ــات امــام در جهــت اســتخراج ای برخــی از بیان

ن بــه همــه آنهــا از  صحیفــه امــام مملــو از مطالــب مرتبــط بــا ایــن حقــوق اســت کــه پرداخــ�ت

یــح و توضیــح  ن از تطویــل مقالــه، از ت�ش حوصلــه ایــن مقالــه خــارج اســت. بــه منظــور پرهــ�ی

ن شــده و �فــا ایــن بیانــات کــه خــود گویــا هســتند و نیــازی بــه  بیانــات امــام خمیــ�ن پرهــ�ی

یــح ندارنــد، ذکــر شــده اســت. ت�ش

نگاه امام خمینی به چهل حق از حقوق بشر 

1- حق برخورداری از عدم تبعیض

هــر ایــرا�ن حــق دارد کــه ماننــد همــه افــراد از حقــوق اجتماعــی برخــوردار باشــد. مســلمان 

، صحیفــه نــور، ج 4: 508(  یــا مســیحی و یــا یهــودی و یــا مذاهــب دیگــر فــرق نــدارد. ) خمیــ�ن

ن ســفید و رسخ و ســیاه نیســت. آنچــه انســان ها را از یکدیگــر  در تعلیمــات اســالم فــر�ت بــ�ی

، صحیفــه نــور، ج 14:  امتیــاز می دهــد، تقــوا، اخــالق نیــک و اعمــال نیــک اســت. )خمیــ�ن

م، ملت هــا را دعــوت کننــد بــه وحــدت و از نژادپرســ�ت  85( علمــای اعــالم و خطبــای محــ�ت

نــد و بــه بــرادران ایمــا�ن خــود در هــر کشــوری و بــا  ن ه�ی کــه مخالــف دســتور اســالم اســت ب�پ

هــر نــژادی کــه هســتند، دســت بــرادری دهنــد کــه اســالم بــزرگ آنــان را بــرادر خوانــده و اگــر 

ــا تاییــد خداونــد روزی تحقــق یابــد،  ــا همــت دولت هــا و ملت هــا و ب ایــن بــرادری ایمــا�ن ب

، صحیفــه  ن تشــکیل می دهنــد. )خمیــ�ن یــن قــدرت جهــان را مســلم�ی خواهیــد دیــد کــه بزرگ�ت

ــچ گروهــی،  ــرای هی ــزرگ تمــام تبعیض هــا را محکــوم نمــوده و ب ــور، ج 6: 95( اســالم ب ن
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 ،  خــا� قــرار نــداده و تقــوا و تعهــد بــه اســالم، تنهــا کرامــت انسان هاســت. )خمیــ�ن
گ

ویــژ�

صحیفــه نــور، ج 11: 56(

2- حق تعیین سرنوشت

مــردم رسنوشــت خودشــان دســت خودشــان اســت و انتخــاب بــرای تحصیــل رسنوشــت 

، صحیفــه نــور، ج 18: 367( قانــون ایــن اســت. عقــل ایــن اســت.  شــما ملــت اســت. )خمیــ�ن

 ، حقوق بــ�ش ایــن اســت کــه رسنوشــت هــر آدمــی بایــد بــه دســت خــودش باشــد. )خمیــ�ن

ن کنــد رسنوشــت  صحیفــه نــور، ج 3: 507( و ایــن ملــت و هــر ملــ�ت حــق دارد خــودش تعیــ�ی

خــودش را. ایــن از حقوق بــ�ش اســت کــه در اعالمیــه حقوق بــ�ش هــم هســت. هــر کــیس، 

 ، ن رسنوشــت خــودش را بکنــد، دیگــران نبایــد بکننــد. )خمیــ�ن هــر ملــ�ت خــودش بایــد تعیــ�ی

ن شــکل و  صحیفــه، ج 3: 503( ازحقــوق اولیــه هــر ملــ�ت اســت کــه بایــد رسنوشــت و تعیــ�ی

ــور، ج 4: 367( طــرز  ــه ن ، صحیف ــ�ن ــوع حکومــت خــود را در دســت داشــته باشــد. )خمی ن

، صحیفــه نــور، ج 4: 294( ن می شــود. )خمیــ�ن ــا رفرانــدم تعیــ�ی حکومــت ب

3- حق آزادی بیان

حــق اولیــه بــ�ش اســت کــه مــن میخواهــم آزاد باشــم مــن می خواهــم حرفــم آزاد باشــد. 

ی کــه  ن ن چــ�ی ، صحیفــه نــور، ج 3: 510( بــ�ش در اظهــار نظــر خــودش آزاد اســت. اولــ�ی )خمیــ�ن

، صحیفــه نــور، ج 6: 480( بــرای انســان هســت آزادی بیــان اســت. )خمیــ�ن

4- حق بر آزادی

از  را  م می شــمارد و هــم عمــل می کنــد. حقــی  اســالم هــم حقوق بــ�ش را محــ�ت

د. اجــازه نمی دهــد کــه کســا�ن بــر او  د. حــق آزادی را از هیچکــس نمی گــ�ی هیچکــس نمی گــ�ی
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ســلطه پیــدا کننــد کــه حــق آزادی را بــه اســم آزادی از آنهــا ســلب کنــد و حــق اســتقالل را 

، صحیفــه نــور، ج 14: 69( اســتقالل و آزادی  بــه اســم اســتقالل از آنهــا ســلب کنــد. )خمیــ�ن

، از حقــوق اولیــه بــ�ش اســت و همــه بــ�ش ایــن را مطالــب  ی اســت کــه همــه بــ�ش ن دو تــا چــ�ی

، صحیفــه نــور، ج 5: 43( یــی از بنیادهــای اســالم، آزادی اســت. انســان  هســتند. )خمیــ�ن

واقعــی ملــت مســلمان، فطرتــا یــک انســان آزاد شــده اســت. رژیــم کنــو�ن ایــران می خواهــد 

 ، �ت را درهــم بشــکند. )خمیــ�ن و می کوشــد و تــا کنــون کوشــیده اســت کــه ایــن بنیادهــای مــ�ت

صحیفــه نــور، ج 4: 242(

5- حق بر عدالت

امهــات فضایــل  از  آن  و  تفریــط  و  افــراط  ن  بــ�ی وســط  حــد  از  اســت  عبــارت  عدالــت 

ــه کــه  ــق گرفت ــن تعل ــر ای ــدگار ب ــور، ج 5: 147( حکمــت آفری ، صحیفــه ن اخال�ت هاســت. )خمیــ�ن

 کننــد و در حــدود احــکام الهــی قــدم بردارنــد. ایــن حکمــت 
گ

ــه زنــد� مــردم بــه طریقــه عادالن

، صحیفــه نــور، ج 4: 40( ناپذیــر اســت. )خمیــ�ن  و از ســنت هاي خداونــد متعــال و تغی�ی
گ

همیشــی

 6- حق برابری حقوق

، صحیفــه   شــخص اول حکومــت اســالمی بــا آخریــن فــرد مســاوی اســت در امــور. )خمیــ�ن

ــه  ــار آن، هم ــم پرافتخ ــر پرچ ــت و در زی ــه ماس ــگاه هم ــا پناه ــالم تنه ــور، ج 5: 70( اس ن

ــچ  ــالم هی ــور، ج 9: 312( در اس ــه ن ، صحیف ــ�ن ــند. )خمی ــود می رس ــوق خ ــه حق ــا ب گروه ه

، اشــخاص ســفید و ســیاه، اشــخاص ]و[ گروه هــای  ن اشــخاص غــ�ن و غــ�ی غــ�ن امتیــازی بــ�ی

ــازی  ــه- امتی ــچ وج ــه هی ــرک- ب ــ�ی ت ــرک و غ ــم، و ت ــرب و عج ــیعه، ع ــ�ن و ش ــف، س مختل

ــم و  ــا ه ــتند ب ــواء هس ــردم عیل الس ــه م ــور، ج 6: 462( هم ــه ن ، صحیف ــ�ن ــد. )خمی ندارن

 ، حقــوق تمــام اقشــار بــه آنهــا داده می شــود و همــه در حقــوق مســاوی هســتند. )خمیــ�ن
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ن همــه بــرادر هســتند.  ن همــه یــد واحــده هســتند. مســلم�ی صحیفــه نــور، ج 6: 462( مســلم�ی

ن یــک طایفه شــان بــه طایفــه دیگــر مقــدم باشــد، اینهــا نیســت در کار. حقــوق  اینکــه مســلم�ی

 می کنــد، یــک حقــو�ت 
گ

، بلکــه هــر کــس کــه در مملکــت اســالمی زنــد� ن همــه، همــه مســلم�ی

، صحیفــه نــور، ج 7: 150( همــه اقشــار ملــت  دارد، اســالم بــه آن حقــوق می رســد. )خمیــ�ن

یــک هســتند در حقــوق و حقــوق همــه بــه آنهــا داده خواهــد شــد. اقلیت هــای  بــا ملــت رسش

ام دارنــد، حقــوق دارنــد، حقــوق آنهــا داده خواهــد شــد. در عمــل  مذهــ�ب در اســالم احــ�ت

بــه مذهــب - بــه مذهــب خودشــان- در رای دادن بــرای وکالی خودشــان آزادنــد. همــه اقشــار 

، صحیفــه نــور، ج 6: 434( آزاد هســتند.   )خمیــ�ن

7- حق برخورداری از رفاه و زندگی مناسب

همــه نظام هــای اقتصــادی بــه رفــاه بــ�ش می اندیشــند. بــر ایــن اســاس یــی از اهــداف 

، صحیفــه نــور، ج 20: 244( ، رفــاه و آبــادا�ن اســت. )خمیــ�ن نظام هــای دیــ�ن

8- حق اقلیت ها

ن اقشــار ملت هــا هیــچ فــرق نیســت. در اســالم حقــوق همــه ملت هــا  در اســالم مــا بــ�ی

ن  ــود و زرتشــتی�ی ــوق یه ــات شــده اســت، حق ن مراع ــوق مســیحی�ی ــات شــده اســت، حق مراع

ــل  ــرای آنهــا قائ ی ب ــد، و حــق بــ�ش ــم را بــ�ش می دان مراعــات شــده اســت، تمــام افــراد عال

ــور، ج 6: 468(  ــه ن ، صحیف ــ�ن ــد. )خمی ــگاه می کن ــت ن ــه نظــر محب ــم را ب اســت، تمــام عال

ــرا�ن حــق دارد کــه ماننــد همــه افــراد از حقــوق اجتماعــی برخــوردار باشــد. مســلمان  هــر ای

ــور، ج 4:  ــه ن ، صحیف ــ�ن ــدارد. )خمی ــرق ن ــر ف ــب دیگ ــا مذاه ــودی و ی ــا یه ــیحی و ی ــا مس ی

- چــه  ن 508( در اســالم نــژاد، زبــان، قومیــت و گــروه و ناحیــه مطــرح نیســت. تمــام مســلم�ی

اهــل ســنت و چــه شــیعی- بــرادر و برابــر و همــه برخــوردار از همــه مزایــا و حقــوق اســالمی 
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، صحیفــه نــور، ج 7: 351( حقــوق همــه افــراد، چــه برادرهــای اهــل ســنت و  هســتند. )خمیــ�ن

چــه برادرهــای اهــل تشــیع و چــه آنهــا�ی کــه اقلیــت مذهــ�ب رســمی دارنــد، حقــوق آنهــا هــم 

ههــم در قانــون اســایس ملحــوظ شــده اســت و هــم اســالم بــرای همــه آنهــا حقــوق قائــل 

، صحیفــه نــور، ج 14: 290( در جمهــوری  اســت و بــا عــدل اســالمی رفتــار می کنــد. )خمیــ�ن

 ، ــ�ن ــد. )خمی ــوچ نمی باش ــارس و بل ــرب و ف ــر و ع ــرد و ل ــرک، ک ن ت ــ�ی ــر�ت ب ــچ ف ــالمی هی اس

صحیفــه نــور، ج 9: 317( آنهــا از همــه آزادی هــا بهره منــد خواهنــد بــود و بــا آنهــا بــا کمــال 

، صحیفــه نــور، ج 5: 357( در حکومــت اســال مي آنهــا در  عدالــت رفتــار خواهــد شــد. )خمیــ�ن

، صحیفــه نــور، ج 11: 290( رفــاه و آســایش و آزادي برخــوردار خواهنــد بــود. )خمیــ�ن

9- حقوق زنان

ــد، حقــوق آنهــا مثــل حقــوق مردهــا. اســالم زن را از   زن هــا در حکومــت اســالمی آزادن

 ، ــ�ن ــت. )خمی ــرار داده اس ــا ق ــف مرده ــا را هم ردی ون آورد و آنه ــ�ی ــا ب ــارت مرده ــد اس قی

ــل شــدیم کــه  ــن قائ ــرای ای ــور، ج 5: 70( مــا آزادی زن هــا را و آزادی ســیاه ها را ب صحیفــه ن

، صحیفــه نــور، ج 11: 79( در خصــوص  ام ویــژه دارنــد. )خمیــ�ن زن هــا دراســالم یــک احــ�ت

ــا مفهــوم زن  ــوده اســت، برعکــس اســالم ب ــان نب ــف آزادی آن ــان، اســالم هیچــگاه مخال زن

افــت و حیثیــت او را بــه وی بــاز داده اســت. زن  ء مخالفــت کــرده اســت و رسش بــه عنــوان یسش

مســاوی مــرد اســت. زن ماننــد مــرد آزاد اســت کــه رسنوشــت و فعالیت هــای خــود را انتخــاب 

ــرد  ن زن و م ــ�ی ــاو�ت ب ، تف ــا�ن ــوق انس ــر حق ــور، ج 3: 370( از نظ ــه ن ، صحیف ــ�ن ــد. )خمی کن

نیســت، زیــرا کــه هــر دو انســانند و زن حــق دخالــت در رسنوشــت خویــش را همچــون مــرد 

، صحیفــه نــور، ج 3: 368(   خداونــد شــما را بــا کرامــت خلــق کــرده اســت، آزاد  دارد. )خمیــ�ن

خلــق کــرده اســت. خداوند  همــان طــوری کــه قوانیــ�ن بــرای محدودیــت مردهــا در حــدود 

، صحیفــه نــور، ج 6: 301(  ایــن کــه فســاد بــر آنهــا راه نیابــد دارد، در زن هــا هــم دارد. )خمیــ�ن
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ن مقــام کرامــت دارنــد و همــه آنهــا صاحــب اختیــار هســتند، همانطــوری کــه مردهــا  زن هــا نــ�ی

ــا کرامــت و آزاد  ن جنســیت ب اختیــار دارنــد. خداونــد همــه انســان ها را بــدون در نظــر گرفــ�ت

، صحیفــه نــور، ج 6: 467( همــان طــوری کــه مردهــا بایــد در امور  خلــق کــرده اســت. )خمیــ�ن

ســیایس دخالــت کننــد و جامعــه خودشــان را حفــظ کننــد، زن هــا هــم بایــد دخالــت کننــد و 

ــد در فعالیت هــای اجتماعــی و ســیایس هــم دوش  ــد. زن هــا هــم بای جامعــه را حفظــک نن

ی کــه اســالم فرمــوده اســت. )خمیــ�ن ، صحیفــه نــور،   ن مردهــا باشــند، البتــه بــا حفــظ آن چــ�ی

ج 1: 111( نقــش زن در جامعــه باالتــر از نقــش مــرد اســت، بــرای اینکــه بانــوان عــالوه بــر اینکــه 

هــای فعــال را در دامــن خودشــان  خودشــان یــک قــ�ش فعــال در همــه ابعــاد هســتند، ق�ش

ــت  ــت و از خدم ــر اس ــم باالت ــت معل ــه از خدم ــه جامع ــادر ب ــت م ــد. خدم ــت می کنن تربی

همــه کــس باالتــر اســت. و ایــن امــری اســت کــه انبیــا می خواســتند. می خواســتند کــه بانــوان 

ی باشــند کــه آنهــا تربیــت کننــد جامعــه را و شــ�ی زنــان و شــ�ی مــردا�ن بــه جامعــه تقدیــم  قــ�ش

، پرتــال 1397، بــه نقــل از صحیفــه نــور، ج 14: 197( کننــد. )خمیــ�ن

10- حق ریشه کنی فقر

ن های اطــراف شــهرها کــه هــر هفــت نفــر، هشــت نفــر آنهــا در  ایــن جمعیــت زاغه نشــ�ی

ــت  ــا جمعی ــد. اینه ــا می دانن ــ�ت از م ــ�ش را به ــا حقوق ب ــد، اینه  می کنن
گ

ــد� ــوراخی زن ــک س ی

ــا  ــرای اینه ــد ب ــما. بیایی ــن و ش ــه م ــد، ن ن ــت حقوق ب�ش ــا جمعی ــد. اینه ن ــرای ب�ش ــوزی ب دلس

فکــری بکنیــد، بــرای اینهــا. دولــت و ملــت بــرای ایــن طبقــه فکــر کننــد. اینهــا حــق دارنــد. حــق 

، صحیفــه نــور، ج 11:  ن هــا حــق بــ�ش را دارنــد ادا می کننــد. )خمیــ�ن اینهــا را ادا کنیــد و هم�ی

79( حکومــت مــال همــه اســت، بــرای همــه بایــد کار بکننــد. بــرای ضعفــا بیشــ�ت بایــد کار کــرد 

، صحیفــه نــور، ج 4: 201( گمــان نمی کنــم عبــاد�ت  تــا اینهــا را برســانند بــه آن حدهــا. )خمیــ�ن

، صحیفــه نــور، ج 20: 341( بــه  ن وجــود داشــته باشــد. )خمیــ�ن باالتــر از خدمــت بــه محرومــ�ی
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همــه در کوشــش بــرای رفــاه طبقــات محــروم وصیــت می کنــم کــه خــ�ی دنیــا و آخــرت شــماها 

، صحیفــه نــور، ج 21: 445(  بــه حــال محرومــان جامعــه اســت. )خمیــ�ن
گ

در رســید�

11- حق بر صلح

ن دولت هــای اســالمی و دول بیگانــه بســته می شــود و برقــرار  اگــر روابــط ســیایس کــه بــ�ی

می گــردد موجــب تســلط کفــار بــر نفــوس و بــالد و امــوال مســلمانان شــود یــا باعــث اســارت 

ســیایس اینهــا گــردد )بــه دلیــل اینکــه موجــب تضییــع حــق بــر صلــح بــه عنــوان یــک حــق 

ی مبتــ�ن بــر عدالــت و آزادی می گــردد(، برقــراری روابــط حــرام اســت و پیمان هــا�ی کــه  بــ�ش

ن واجــب اســت کــه زمامــداران را راهنمــا�ی  بســته می شــود باطــل اســت و بــر همــه مســلم�ی

کننــد و وادارشــان نماینــد بــر تــرک روابــط ســیایس ایــن چنــا�ن هــر چنــد بــه وســیله مبــارزه 

، صحیفــه نــور، ج 1: 485( منفــی باشــد. )خمیــ�ن

12- حق بهره مندی از دادرسی عادالنه

  بــرای خدشــه دار نشــدن حیثیــت افــراد متهــم، قبــل از اثبــات جــرم، اقــدام دادگاه بایــد 

بــه صــورت غــ�ی علــ�ن باشــد و نــ�ش و پخــش آن از طــرف دادگاه و غــ�ی هــم منــوع اعــالم 

ــد.  ــدی کنی ــان تع ــرادران خودت ــه ب ــادا ب ــور، ج 13: 186( مب ــه ن ، صحیف ــ�ن ــردد. )خمی می گ

یــد. بــه واســطه اغــراض شــخی کــه داریــد یــک کــیس را بیجــا  مبــادا یــک کــیس را بیجــا بگ�ی

محاکمــه کنیــد. یــک کــیس را بیجــا محکــوم کنیــد. اینهــا تحــت مراقبــت اســت. خــدای تبــارک 

ــدای  ــور، ج 8: 284( در دادگاه، خ ــه ن ، صحیف ــ�ن ــرد. )خمی ــوال خواهدک ــا س ــایل از م و تع

ن کننــد و در  نــد و از اشــتباهات و خطاهــا و انحرافــات پرهــ�ی تبــارک و تعــایل را در نظــر بگ�ی

، صحیفــه نــور، ج 12: 448( اگــر بــه  امــوال و نفــوس مــردم بــا احتیــاط رفتــار کننــد. )خمیــ�ن

کــیس چــه از دول�ت هــا یــا دیگــران، تهمــ�ت زده شــد، حــق شــکایت بــه قــوه قضاییــه را دارد تــا 
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 شــود و مجــرم تعقیــب و تعزیــر شــود و اگــر بــه یــک وزارتخانــه یــا بنــگاه تهمــت زده 
گ

رســید�

شــد حــق دفــاع بــا وزیــر و رئیــس بنــگاه اســت و حــق شــکایت دارنــد و قــوه قضائیــه تعقیــب 

ی  ــد از ایــن اعمــال غــ�ی اســالمی جلوگــ�ی ــا هــر ترتیــب ممکــن بای ــه ب خواهــد کــرد و بالجمل

، صحیفــه نــور، ج 18: 468( شــود. )خمیــ�ن

13- حق انسجام و همزیستی مسالمت آمیز

ــه هســتند باهــم  ــط خودشــان ک ــه همــه کشــورهای اســالمی در محی ــم ک ــا می خواهی م

، صحیفــه نــور، ج 15: 474( جمهــوری اســالمی مــا بــا تمــام ممالــک  بــرادر باشــند. )خمیــ�ن

ام  ام متقابــل قائــل اســت، در صــور�ت کــه آنهــا هــم احــ�ت روابــط حســنه دارد و احــ�ت

ن یــک مملکــت بــا دســت  ، صحیفــه نــور، ج 22: 156( ســاخ�ت متقابــل، قائــل باشــند. )خمیــ�ن

، صحیفــه نــور، ج 8: 106( بــرای دفــاع از اســالم و ممالــک  یــک گــروه امــکان نــدارد. )خمیــ�ن

اســالمی و اســتقالل ممالــک اســالمی در هــر حــال مهیــا هســتیم. برنامــه مــا برنامــه اســالم 

ن اســت، اتحــاد ممالــک اســالمی اســت، بــرادری بــا جمیــع فــرق  اســت، وحــدت کلمــه مســلم�ی

ــرق در کار  ــید و تف ــم باش ــا ه ــه ب ــور، ج 1: 336( هم ــه ن ، صحیف ــ�ن ــت )خمی ن اس ــلم�ی مس

، صحیفــه نــور، ج 8: 316( نباشــد. بــا تفــرق همــه فســادها هســت. )خمیــ�ن

14- حق بر نظم بین المللی عادالنه 

یــن عامــل انحرافــات انســان ها از مســ�ی هدایــت و رســتگاری می باشــد.  ظلــم بزرگ�ت

، صحیفــه نــور، ج 9: 280( مــا بــا هــر کشــوری کــه بخواهــد ظلــم کنــد مخالفیــم.  )خمیــ�ن

، صحیفــه نــور، ج 5: 295(  ق باشــد. )خمیــ�ن حــال ایــن کشــور چــه در غــرب و چــه در رسش

معنــا نــدارد کــه دولــت اســالمی ایــران بــا دولــ�ت کــه هیــچ اعتقــاد بــه اســالم و بــه اخــالق 

ــتم  ــه س ــور، ج 18: 68( ن ــه ن ، صحیف ــ�ن ــیند. )خمی ــالح بنش ن اص ــ�ی ــدارد، رس م ــت ن ی ب�ش
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، صحیفــه نــور، ج 14: 85( مــا نــه مــا نــه ظلــم  یــد. )خمیــ�ن کنیــد، نــه مــورد ســتم قــرار گ�ی

، صحیفــه نــور، ج 14: 85( هــان  خواهیــم کــرد و نــه مظلــوم واقــع خواهیــم شــد. )خمیــ�ن

یــد و دســت اتحــاد بــه  ن ای مســلمانان جهــان و مســتضعفان تحــت ســلطه ســتمگران، بپــا خ�ی

، صحیفــه نــور، ج 15: 171(  هــم دهیــد و از اســالم و مقــدرات خــود دفــاع کنیــد. )خمیــ�ن

کوشــش همــه مــردم بایــد ایــن باشــد کــه زیــر بــار ظلــم نرونــد. همانطــوری کــه ظلــم حــرام 

، صحیفــه نــور، ج 11: 264( ن حــرام اســت. )خمیــ�ن ن رفــ�ت اســت، زیــر بــار ظلــم نــ�ی

15- حق بر تجمعات مسالمت آمیز

ن فقــ�ی و گرســنه    کارگــران محــروم و متدیــن ایــران کــه اکــ�ش آنــان همــان کشــاورزان و زارعــ�ی

ــت از هــر  ــارزه مل ــه مب ــه خــود، ب ــه دســت آوردن حقــوق حق ــرای ب ــد ب ســابقند، حــق دارن

دازنــد و در جمهــوری اســالمی، بــه آنهــا حــق داده می شــود کــه  وع ب�پ طریــق ممکــن و مــ�ش

بــه هــر شــکل ممکــن بــه دور هــم جمــع شــوند و مســائل و مشــکالت خــود را بــرریس کننــد و 

ن از حقــوق صنفــی خــود دفــاع  در  نتیجــه، دولــت را در جریــان مســائل خــود قــرار دهنــد و نــ�ی

، صحیفــه نــور، ج 5: 139( هرگونــه اجتماعــات و احــزاب از طــرف مــردم در  کننــد. )خمیــ�ن

صــور�ت کــه مصالــح مــردم را بــه خطــر نیندازنــد آزادنــد و اســالم در تمامــی ایــن شــئون حــد 

، صحیفــه نــور، ج 4: 266( همــه احــزاب در ایــران  ن کــرده اســت. )خمیــ�ن و مــرز آن را تعیــ�ی

ــت  ــت باشــد، در آن صــورت از فعالی ــح مل ــا مصال ــف ب ــه مخال ــر آنک ــود مگ ــد ب آزاد خواهن

، صحیفــه نــور، ج 5: 540( ی می شــود. لکــن اظهــار عقایــد آزاد اســت. )خمیــ�ن آنهــا جلوگــ�ی

16- حق آزادی مذهب

ــتند در  ــمی هس ــه رس ــا�ی ک ــه دین ه ــرای هم ــا، ب ه ــه ق�ش ــرای هم ــالمی ... ب ــت اس دول

ام قائــل اســت، بــرای همــه اینهــا، همانطــوری کــه بــرای ســایر  ایــران، بــرای همــه اینهــا احــ�ت
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ام قائــل اســت، بــرای آنهــا هــم قائــل اســت و ایــن نیســت جــز  هــای ملــت مســلمان احــ�ت ق�ش

، صحیفــه نــور، ج 17: 100( دولــت اســالمی یــک دولــت  اینکــه اســالم اینطــور اســت. )خمیــ�ن

دموکراتیــک بــه معنــای واقعــی اســت و بــرای همــه اقلیت هــای مذهــ�ب آزادی بــه طورکامــل 

ام  ، صحیفــه نــور، ج 4: 410( اســالم نســبت بــه اقلیت هــای مذهــ�ب احــ�ت هســت.   )خمیــ�ن

ن وکیــل  قائــل اســت و آنهــا در ایــن مملکــت مــا آزادنــد و حــ�ت حــق رای دارنــد، حــق تعیــ�ی

، صحیفــه نــور، ج 5: 432(   دارنــد. )خمیــ�ن

17- حق بر امنیت اجتماعی

گاهــی می شــود کــه کارهــای بــه ظاهــر اســالمی، لکــن بــا �ب توجهــی و خــالف اســالم واقــع 

مــی شــود. �ن المثــل، اشــخا� می خواهنــد خدمــت بکننــد، پاســدارها می خواهنــد خدمــت 

ــن گاهــی در  ــد و قصــدش هــم خدمــت اســت، لک ــس می خواهــد خدمــت بکن ــد، پلی بکنن

ــور، ج 13: 67(  ، صحیفــه ن کیفیــت عمــل طــوری می شــود کــه معصیــت می شــود. )خمیــ�ن

ــه  ــد چ ــد، می خواهی ــرات کنی ــد تظاه ــد، می خواهی ــادی بکنی ــک کار عب ــد ی ــما  می خواهی ش

ن خودتــان و خداســت. فرضــا بخواهیــد  ــغ کنیــد، دعــا بخوانیــد شــما، دعــا بــ�ی بکنیــد، تبلی

یــک اجتماعــی باشــد کــه در آن اجتمــاع، دعــا خوانــده بشــود، اینجــا نبایــد بلندگوهــای بــزرگ 

ــای  ــا محله ه ــتند ی ــه هس ــن محل ــه در ای ــرادی ک ــام اف ــد و تم ون بگذارن ــ�ی ــوه را ب ــر ق را، پ

ه اســت کــه االن کــه متوجــه شــدید،  نــد از اینــکار. اینهــا معصیــت کبــ�ی دور هســتند، رنــج ب�ب

 ، ه اســت. )خمیــ�ن یــن گناهــان کبــ�ی ن از بزرگ�ت دیگــر عــذر نداریــد. اذیــت مســلم و آزار مومنــ�ی

صحیفــه نــور، ج 16: 411(

  18- حق بر آموزش

  مــا بــا نصــارا و بــا یهــود و بــا ســایر اقشــار ملت هــا هیــچ دشــم�ن نداریــم، و از مــدارس 
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ــم  ــم و تعل ــرای تعلی ــه مدرســه باشــد و ب ــی ک ــم، مادام ی نمی کنی ــ�ی ــچ وجــه جلوگ ــه هی ب

 ، ــ�ن ــران. )خمی ــا دســتورات دیگ ــم دســتورات مســیح )ع( ی ــم و تعل باشــد، حــاال چــه تعلی

ــور، ج 13: 67( ــه ن صحیف

19- حق بر حکمرانی شایسته

ــد  ــی خواهن ــه و مرفه  عادالن
گ

ــد� ــت زن ــن مملک ــه در ای ــم ... ک ــان می د  هی ــا اطمین   ... م

داشــت و مــورد پشــتیبا�ن مــا هســتند. اســالم از اهــل ذمــه پشــتیبا�ن می کنــد. اگــر کســا�ن 

ــور، ج6: 133(  ــه ن ، صحیف ــ�ن ــت. )خمی ن اس ــ�ت ــه انداخ ــرای تفرق ــد ب ــری می گوین ن دیگ ــ�ی چ

ن اســت و بــرای رفــاه آنــان فعالیــت  مجلــس جمهــوری اســالمی ... در خدمــت مســلم�ی

ام خــا� دارنــد  می نمایــد، بــرای رفــاه و آســایش اقلیت هــای مذهــ�ب کــه در اســالم احــ�ت

ــه  ، صحیف ــ�ن ــد ... )خمی ــت می نمای ــدام و فعالی م کشــور هســتند  اق هــای محــ�ت و از ق�ش

نــور، ج12: 363( زمامــدار حکومــت اســالمی کــیس اســت کــه مجــری قانــون باشــد، نــه مجــری 

ن افــراد  ــ�ی ــد، ب ــون مســاوی بدان ــر قان ــالت خویــش، افــراد مــردم را در براب هوس هــا و تمای

 ، امتیــاز و تبعیــض قائــل نشــود، خانــدان خــود و دیگــری را بــه یــک نظــر نــگاه کنــد. )خمیــ�ن

 
گ

ــان مجــال خودکامــی ــور، ج 3: 130( در حکومــت اســالمی، هیچکــس از فرمانروای صحیفــه ن

ــون  ــا قان ــق ب ــد منطب ــه آنچــه در حــوزه حکومــت رخ می دهــد، بای ــد. بلک و خــود را�ی ندارن

، صحیفــه  الهــی باشــد، حــ�ت اطاعــت از والیــت هــم بایــد طبــق قانــون الهــی باشــد. )خمیــ�ن

ــور، ج 21: 57( ن

20- حقوق افراد دارای معلولیت

ــول  ــم معل ــا چش ــت ی ــک دس ــا ی ــا ی ــک پ ــه ]از[ ی ــید ک ــته باش ــم نداش ــچ غ ــما هی ش

هســتید ... امیــدوارم کــه در ایــن جامعــه بــه واســطه قــوت روحــی کــه داریــد و بــه واســطه 
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ســالمت روح کــه داریــد، در ایــن جامعــه رسفــراز و رسبلنــد باشــید. مــن ان شــاءالله راجــع 

ــل  ــه نق ــال، ب ، پرت ــ�ن ــم. )خمی ــات مســئول  ســفارش می کن ــه مقام ــه خواســته هاى شــما ب ب

ــه  ــن راجــع ب - م ن ــ�ی ــد- معلول ــه داری ــه بنگاهــی ک ــور، ج  6: 247-246( راجــع ب ــه ن از صحیف

ــر  ــه شــما ذک ــن موسســه ک ــه ای ــداده ام. لکــن ب ــون ن ن اجــازه ســهم امــام تاکن مســتضعف�ی

ــن  ــه ای ــام ب ــهم ام ــت س ــد از باب ــا�ن بخواهن ــان کس ــه در اصفه ــازه دادم ک ــد اج می کنی

، پرتــال، بــه  ن کمــک کننــد، مجــاز هســتند. )خمیــ�ن موسســه کمــک کننــد، بــه ایــن معلولــ�ی

ــور، ج  10: 267( ــه ن ــل از صحیف نق

21- حق بر حریم خصوصی

ــد کــه دیانــت مقــدس اســالم، جــان و مــال انســان ها را  ــد بدان ــران بای م ای ملــت محــ�ت

ــور،  ، صحیفــه ن ــ�ن ــد. )خمی ــه آن را از محرمــات عظیمــه می دان م شــمرده و تجــاوز ب محــ�ت

ــدارد.  ــا را ن ــرادران م ــال ب ــان و م ــه ج ــاوز ب ــق تج ــوان ح ــچ عن ــه هی ــس ب ج 5: 402( هیچک

ــور، ج 9: 351(  ــه ن ، صحیف ــ�ن ــند. )خمی ــود می رس ــال خ ــزای اعم ــه ج ــدیدا ب ــن ش متجاوزی

ــت.  ــب اس ــو�ت رع ــط طاغ ــت و در محی ــب نیس ــالمی رعـ ــت اس ــالم و مملک ــط اس در محی

، صحیفــه نــور، ج 6: 443( نبایــد بــا مــردم طــوری کــرد کــه مــردم در خانه هایشــان  )خمیــ�ن

ــت  ــند. دول ن نباش ــ�ئ ــان مطم ــان، در کسب ش ــان، در تجارت ش  ش
گ

ــند، در زند� ن نباش ــ�ئ مطم

. در رسمایه هایشــان، درکسب شــان، در  ن ن کننــد در همــه چــ�ی اســالمی بایــد مــردم را مطمــ�ئ

، مــردم در آرامــش باشــند و دولــت ابــدا نمی توانــد کــه تــاذی  ن کارخانه هاشــان، در همــه چــ�ی

ــاذی کــرد آن تادیــب خواهــد شــد.  ــاذی بکنــد. و اگــر یــک کــیس ت ــد ت ــه آنهــا و نبای بکنــد ب

ــا محــل  ــا مغــازه و ی ــه ی ــه خان ــدارد ب ــور، ج 17: 162(   هیچکــس حــق ن ، صحیفــه ن )خمیــ�ن

ــا بــه نــام  ــا کــیس را جلــب کنــد، ی کار شــخی کــیس بــدون اذن صاحــب آنهــا وارد شــود ی

کشــف جــرم یــا ارتــکاب گنــاه تعقیــب و مراقبــت نمایــد و یــا نســبت بــه فــردی اهانــت نمــوده 
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ــط صــوت دیگــری  ــوار ضب ــا ن ــن ی ــه تلف ــا ب ــک بشــود، ی و اعمــال غــ�ی انســا�ن اســالمی مرت

بــه نــام کشــف جــرم یــا کشــف مرکــز گنــاه گــوش کنــد و یــا بــرای کشــف گنــاه و جــرم هــر 

چنــد گنــاه بــزرگ باشــد، شــنود بگــذارد و یــا دنبــال ارسار مــردم باشــد و تجســس از گناهــان 

غــ�ی نمایــد یــا ارساری کــه از غــ�ی بــه او رســیده ولــو بــرای یــک نفــر فــاش کنــد. تمــام اینهــا 

جرم   ]  و  [   گنــاه اســت و بعــین از آنهــا چــون اشــاعه فحشــا و گناهــان از کبایــر بســیار بــزرگ 

عــی هســتند و بعــین  ن هــر یــک از امــور فــوق مجــرم و مســتحق تعزیــر رسش اســت و مرتکبــ�ی

ــور، ج 17: 140( ، صحیفــه ن ــ�ن عــی می باشــد. )خمی از آنهــا موجــب حــد رسش

22- حق حیات

ان دارد  ن هــر کــه قــدرت دســتش اســت هــر کاری می خواهــد نبایــد بکنــد. موازیــن دارد، مــ�ی

ان دارد،  ن ن یــک بــ�ش مــ�ی ان دارد. بیخــود اســت مگــر! کشــ�ت ن ن یــک مســلمان مــ�ی مطلــب. کشــ�ت

م ایــران  ، صحیفــه نــور، ج 8: 260( ملــت محــ�ت ان نمی شــود کــیس را کشــت.   )خمیــ�ن ن �ب مــ�ی

م شــمرده و تجــاوز بــه  بایــد بدانــد کــه دیانــت مقــدس اســالم، جــان ... انســان ها را محــ�ت

، صحیفــه نــور، ج 5: 402( آن را از محرمــات عظیمــه می دانــد. )خمیــ�ن

23- حق بر مالکیت

م  م ایــران بایــد بدانــد کــه دیانــت مقــدس اســالم، مــال انســان ها را محــ�ت ملــت محــ�ت

، صحیفــه نــور، ج 5: 402( شــمرده و تجــاوز بــه آن را از محرمــات عظیمــه می دانــد. )خمیــ�ن

24- حق برخورداری از کرامت انسانی

اهانــت بــه هــر مســلما�ن چــه عضــو حــزب باشــد یــا نــه بــر خــالف اســالم و تفرقه انــدازی 

، صحیفــه نــور، ج20: 276( انســان خلیفــه  یــن گناهــان اســت.  )خمیــ�ن در ایــن موقــع از بزرگ�ت
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ــور،  ــه ن ، صحیف ــ�ن ــده شــده اســت. )خمی ــی آفری ــر صــورت اله ــق او و ب ــر خل خداســت ب

ــد  ــه نمای عی ــط رسش ــک حرمــت مســلمان و تعــدی از ضواب ــدارد هت ج 3: 6( هیچکــس حــق ن

ــن و  ــالم از باالتری ــن در اس ــروی موم ــت و آب ــور، ج 17: 141( حیثی ــه ن ، صحیف ــ�ن ... )خمی

یــن  واالتریــن مقــام برخــوردار اســت و هتــک مومــن، چــه رســد بــه مومــن عالــم، از بزرگ�ت

، صحیفــه نــور، ج 17: 134( گناهــان اســت و موجــب ســلب عدالــت اســت. )خمیــ�ن

25- حق عدم شکنجه 

  اگــر آن آدمــی را کــه آنجــور شــکنجه کردنــد االن مــا پیــدا کنیــم و ببینیــم کــه می خواهــد 

ــرای  ــن ب ــد. ای ــاص کن ــرود تق ــه ب ــم ک ــازه می دهی ــه او اج ــا ب ــد، م ــاص کن ــم تق ــن ه ای

حقوق بــ�ش اســت. خــوب، ایــن بــ�ش حــق دارد، آن بــ�ش هــم  حــق دارد. ایــن بــ�ش ســالمت 

، صحیفــه  ایــن را ســلب کــرده اســت، حــق ایــن اســت کــه ســالمت او را ســلب کنــد. )خمیــ�ن

نــور، ج 7: 309( پــس شــکنجه کــردن بــرای اقــرار بــه عمــل یــا بازگــو کــردن ارسار درو�ن خویــش 

ــادام  ــد دیگــران را م ــر و تحدی ا، تعزی ، افــ�ت ن ، توهــ�ی ــوع اســت. هیچکــس حــق تحقــ�ی ممن

ا�ن کــه در قانــون  ن کــه جــرم آشــکاری از آنهــا رس نــزده باشــد نــدارد و مجرمــان را بیــش از مــ�ی

ــور، ج 2: 543( ــه ن ، صحیف ــ�ن ــرد. )خمی ــه ک ــوان تنبی ــ�ن شــده، نمی ت پیش بی

26- حق بر مشارکت سیاسی

، صحیفــه  همــه احــزا�ب کــه بــرای مصالــح ملــت مــا کار کننــد، آزاد خواهنــد بــود. )خمیــ�ن

نــور، ج 2: 249( اصــل بیســت و ششــم از قانــون اســایس موجــود، ایــن قانــون اســایس مــا، 

ــ�ب  ــای مذه ــالمی، اقلیت ه ــای اس ــیایس و انجمن ه ــای س ــا و انجمن ه ــزاب و جمعیت ه اح

ط ایــن اســت کــه توطئــه نکــرده باشــند بــرای ایــن کــه مملکــت مــا را، ملیــت مــا  آزادنــد و رسش

، صحیفــه نــور، ج 11: 147( یــی از وظایــف  را، جمهــوری اســالمی مــا را نقــض کننــد. )خمیــ�ن
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ــای  ــور در حوزه ه ــور، حض ــح کش ــالم و مصال ــظ اس ــرای حف ــا ب ــیل م ــی و عق ع ــم رسش مه

انتخابیــه و رای دادن بــه نماینــدگان صالــح کاردان و مطلــع بــر اوضــاع ســیایس جهــان و ســایر 

هــا�ی کــه کشــور بــه آنهــا احتیــاج دارد می باشــد، چــه از روحانیــون باشــند، چــه نباشــند.  ن چ�ی

ــه آرای عمومــی خواهــد  ــور، ج 18: 336( حکومــت اســالمی مــا متــی ب ، صحیفــه ن )خمیــ�ن

ــت  ــد. اینجــا مل ــت حکومــت می کن ــور، ج 4: 249( اینجــا آراء مل ــه ن ، صحیف ــ�ن ــود. )خمی ب

ن کــرده اســت و تخلــف از  اســت کــه حکومــت را در دســت دارد. ایــن ارگان هــا را ملــت تعیــ�ی

، صحیفــه نــور، ج  حکــم ملــت بــرای هیــچ یــک از مــا جایــز نیســت و امــکان نــدارد. )خمیــ�ن

14: 165( نگوییــد کــه دیگــران رای می دهنــد. مــن هــم بایــد رای بدهــم، تــو هــم بایــد رای 

بدهــی، آن روســتا�ی هــم کــه در کنــار مزرعــه خــودش کار می کنــد بایــد رای بدهــد، تکلیــف 

، صحیفــه نــور، ج 15: 15( مــن امیــدوارم کــه  اســت. ایــن یــک تکلیــف الهــی اســت. )خمیــ�ن

ــه ای اســت  ــه ای اســت الهــی، وظیف ــن وظیف ــات. ای ــد در انتخاب ــت بکنن ک هرچــه بیشــ�ت رسش

، وظیفــه ای اســت کــه مــا بایــد عمــل بــه آن بکنیــم، همه مــان  مــیل، وظیفــه ای اســت انســا�ن

، صحیفــه نــور، ج 18: 381( مع ذلــک بایــد مــردم  کــت بکنیــم. )خمیــ�ن بایــد در انتخابــات رسش

ــود.  ــل ش ــردم تحمی ــر م ــردی ب ــه ف ــم ک ــد کاری بکنی ــم و نبای ــات آزاد گذاری ــرای انتخاب را ب

، صحیفــه نــور، ج 20: 294( )خمیــ�ن

27- حق بر کار

کار کــردن شــما و فعــال بــودن شــما، عــالوه بــر ارزش هــای مــادی و معنــوی کــه بــرای شــما 

، صحیفــه نــور، ج 8: 227( آنقــدری   نجــات می دهــد. )خمیــ�ن
گ

دارد، کشــور شــما را از وابســتی

ــه االن  ــان ک ــه مملکت ت ــد ک ــکار نباشــید، کار بکنی ــد. بی ــم کاری نکنی ــان هســت، ک ــه در قدرتت ک

بــرای خودتــان اســت و از دســت غــ�ی نجــات پیــدا کــرده اســت، مبــادا یــک وقــ�ت کــم کاری بشــود 

، صحیفــه نــور، ج 8: 228( و مــا نتوانیــم، شــما نتوانیــد مملکت تــان را اداره بکنیــد. )خمیــ�ن
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28- حق بر علم

ــه هــر درجــه علمــی و  ــرداری نمــوده و ب همــه می تواننــد از اســتعدادهای خویــش بهره ب

، صحیفــه نــور، ج 2: 280( اجــرا�ی کــه مایــل باشــند، نایــل آینــد. )خمیــ�ن

29- حق آزادی اندیشه

آزادی فکــری ایــن اســت کــه انســان در فکــرش آزاد و بــدون اینکــه متمایــل بــه یــك طــرف 

ــردم عقیده شــان آزاد اســت.  ــد در مســائل علمــی هــم همینطــور اســت. م ــر کن باشــد فک

کــیس الزام شــان نمی کنــد کــه شــما بایــد حتمــا ایــن ... راه را برویــد. کــیس الــزام بــه شــما 

ــور، ج 10: 94( ، صحیفــه ن . )خمیــ�ن ــن را انتخــاب کــ�ن ــد ای نمی کندکــه بای

30- حق آزادی عقیده

در حکومــت اســالمی همــه افــراد دارای آزادی در هــر گونــه عقیــده ای هســتند. در 

جمهــوری اســالمی هــر فــردی از حــق آزادی عقیــده و بیــان برخــوردار خواهــد بــود ... آزادی 

مســئله ای نیســت کــه تعریــف داشــته باشــد، مــردم عقیده شــان آزاد اســت،کیس الزام شــان 

ــی  ن واضح ــ�ی ــک چ ــید ... آزادی ی ــته باش ــد داش ــده را بای ــن عقی ــا ای ــما حتم ــه ش ــد ک نمی کن

ی اســت ... می گویــد کــه همــه  ان، حقوق بــ�ش ن ، صحیفــه نــور، ج 9: 88( مــ�ی اســت. )خمیــ�ن

افــراد یــک ملــ�ت آزادنــد در ایــن کــه عقایــد خودشــان را بگوینــد، در اینکه رسنوشــت خودشــان 

ــه  ــد ک ــ�ش مي گوی ــور، ج 4: 148( حقوق ب ــه ن ، صحیف ــ�ن ــد. )خمی ن بکنن ــ�ی ــان تعی را خودش

، صحیفــه نــور،  همــه افــراد یــك ملــت آزادنــد در ایــن کــه عقایدشــان را بگوینــد.  )خمیــ�ن

 ، ــ�ن ــد. )خمی ــد خــود آزادن ــان عقای ن در بی ــ�ی ج 4: 76( در جمهــوری اســالمی کمونیســت ها ن

ــور، ج 3: 508( صحیفــه ن
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31- حق بر مسکن

ن بایــد حــل شــود و همــه بنــدگان محــروم خــدا بایــد از ایــن موهبــت الهــی  مشــکل زمــ�ی

اســتفاده کننــد. همــه محرومــان بایــد خانــه داشــته باشــند. هیچکــیس در هیــچ گوشــه مملکت 

ن خانــه محــروم باشــد. بــر دولــت اســالمی اســت کــه بــراى ایــن مســئله مهــم  نبایــد از داشــ�ت

چــاره اى بیندیشــد و بــر همــه مــردم اســت کــه در ایــن مــورد همــکارى کننــد. نظــام اســالم 

ن ظلــم و تبعیــین را تحمــل نخواهــد کــردو ایــن از حداقــل  ]  حقــوق  [ هــر فــرد اســت  چنــ�ی

، صحیفــه، ج 6: 519(  کــه بایــد مســکن داشــته باشــد.  ) خمیــ�ن

32- حق بر بهداشت

مســئله بهــداری یــی از امــور بســیار مهــم اســت. هــم پزشــک مهــم اســت، هــم پرســتار 

ی کــه بســیار اهمیــت دارد بــرای پزشــکان  ن مهــم اســت، هــم کارمنــدان ایــن دســتگاه. و چــ�ی

و پرســتاران و آنهــا�ی کــه تمــاس بــا مریض هــا و بیمارهــا و مجروح هــا دارنــد ایــن اســت کــه 

، صحیفــه نــور، ج 18: 233( روح عطوفــت در آنهــا باشــد. )خمیــ�ن

33- حق بر توسعه

مــا امــروز اگــر بخواهیــم بــا ایــن قــدرت بــزرگ مواجــه باشــیم و در ایــن میــدان شکســت 

ــه چنــد امــر داریــم، یــی اینکــه مــا اقتصــاد خودمــان را طــوری کنیــم  ــاج ب نخوریــم احتی

، صحیفــه نــور، ج 11: 414( مــا بــا صنعت هــای خارجی هــا بــا  کــه خودکفــا باشــیم. )خمیــ�ن

، صحیفــه نــور، ج 11: 415(  ــدا مخالــف نیســتیم )خمیــ�ن ــه صنتعت شــان اب علــم مربــوط ب

ــا  ــالم ب ــه اس ــای آنک ــور، ج 10: 6( ادع ــه ن ، صحیف ــ�ن ــتیم. )خمی ــات نیس ــف ترقی ــا مخال م

نوآوردهــا مخالــف اســت یــک اتهــام ابلهانــه بیــش نیســت. زیــرا اگــر مــراد از مظاهــر تمــدن 

فــت و تمــدن بــ�ش  فتــه کــه در پی�ش اعــات و ابتــکارات و صنعت هــای پی�ش و نوآوردهــا، اخ�ت
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دخالــت دارد، هیچــگاه اســالم و هیــچ مذهــب توحیــدی بــا آن مخالفــت نکــرده و نخواهــد 

ــه  ، صحیف ــ�ن ــد اســت. )خمی ــرآن مجی ــد اســالم و ق ــورد تاکی ــم و صنعــت م ــه عل ــرد بلک ک

ــور، ج 21: 406( ن

34- حق مقابله با نژادپرستی

ــت.  ــرح نیس ــ�ت مط ــژاد و نژادپرس ــه ن ــتیم قضی ــال آن هس ــم دنب ــا ه ــه م ــالم ک   در اس

 ، ــ�ن ــرار داده اســت. )خمی ــوا ق ان را تق ن ــ�ی ــد، م ــگاه نمی کن ــه صــورت ن ــگ و ب ــه رن اســالم ب

، صحیفــه نــور، ج 1:  صحیفــه نــور، ج 7: 140( قضیــه نژادبــازی یــک ارتجاعــی اســت. )خمیــ�ن

ــازی  ــه امتی ن ملت هــای اســالمی هیچگون 378( تفرقه جــو�ی و نژادپرســ�ت در کار نیســت و بــ�ی

، صحیفــه نــور، ج 2: 201( آنکــه خــط بطــالن کشــیده اســت بــر اختــالف  وجــود نــدارد. )خمیــ�ن

ان  ن ی کــه مــ�ی ن ن هیــچ نــژادی فــرق نمی گــذارد ... آن چــ�ی نــژادی، آن اســالم اســت. آنکــه مابــ�ی

، آن  ن اســت  تقواســت، نــه رنــگ اســت و نــه نــژاد اســت و نــه کشــور اســت و نــه هیــچ چــ�ی

ــور، ج 18: 429(   اســالم آمــده اســت کــه همــه نژادهــا  ، صحیفــه ن اســالم اســت. )خمیــ�ن

ــه  ــد، ن ــچ کــدام تفــوق ندارن ــر هی ــد، هیچکــدام ب ــل دنده هــای شــانه می مانن ــد؛ مث باهمن

عــرب بــر عجــم و نــه عجــم بــر عــرب و نــه تــرک بــر هیچیــک از اینهــا و نــه هیــچ نــژادی بــر 

دیگــری و نــه ســفید بــر ســیاه و نــه ســیاه بــر ســفید، هیچکــدام بــر دیگــری فضیلــت ندارنــد. 

ــور، ج 13: 88( آنهــا�ی کــه بــ�ش را پایمــال می کننــد، دم از حقوق بــ�ش  ، صحیفــه ن )خمیــ�ن

می زننــد، آنهــا�ی کــه قضیــه اختــالف نــژادی مبــدا امرشــان اســت، حــ�ت نــژاد ســفید را هــم 

ــت  ــژاد صحب ــدت ن ــا از وح ــد، آنه ــول دارن ــان را قب ــژاد خودش ــک ن ــط ی ــد، فق ــول ندارن قب

ــتیم.  ــرا هس ــا را پذی ــه نژاده ــت را و هم ــت را و ترکی ــت را و عجمی ــم عربی ــا ه ــد. م می کنن

، صحیفــه نــور، ج 14: 68( اگــر دولت هــای اســالمی بــه خــود بیاینــد و گرایــش کننــد  )خمیــ�ن

ــا  ــه م ــه اســالمیت، حــل می شــود مســائل، در اســالم ک ــد ب ــت برگردن ــه اســالم و از عربی ب



فصلنامه صلح پژوهی اسالمی

104

، صحیفــه نــور، ج 7: 140( دنبــال آن هســتیم، قضیــه نژادپرســ�ت مطــرح نیســت. )خمیــ�ن

35- حقوق زندانی ها 

ــادا ... یــک  ــه تمــام محاکمــی کــه هســتند و تمــام دســت اندرکارا�ن کــه هســتند ... مب ب

ل خودشــان را از دســت بدهنــد و زایــد بــر آنچــه حکــم خداســت و قانــون اســالم  وقــت کنــ�ت

ــد و  ها بکنن ــا اســ�ی ــاد ب ــه خشــونت زی ــن بشــود ک ــن اســباب ای ــادا ای ــد. مب اســت عمــل کنن

ــه- خــدای  ندک ــرادی را بگ�ی ــک وقــت اف ــدون توجــه ی ــدون دقــت، ب ــد و ب ــا زندا�ن هــا بکنن ب

ــد  ن بای ــد، مســلم�ی ن بای ــار شــده اند. اســالم و مســلم�ی ــد و گرفت نخواســته- گناهــکار نبوده ان

، بــا طمانینــه، بــدون اینکــه دســت و پــای خودشــان  همانطــوری کــه در اســالم هســت بــا تــا�ن

را گــم بکننــد، بــه کار خودشــان ادامــه بدهنــد و بــا ارسا رفتــار خــو�ب کننــد و آنچــه کــه قانــون 

 کاری 
گ

اســالمی اقتضــا می کنــد بــا آنهــا عمــل بکننــد و هرگــز بــا عصبانیــت و بــا دســت پاچی

را انجــام ندهنــد و بــه طــور متانــت و طمانینــه بــر موازیــن قانــو�ن و بــر موازیــن اســالمی بــا 

آنهــا عمــل بکننــد. مبــادا یــک وقــت شــهادت عزیــزان مــا اســباب ایــن بشــود کــه بــا شــدت 

عمــل بیشــ�ت از آن مقــداری کــه بایــد بــا آنهــا عمــل بشــود، عمــل بکننــد. بــا زندانیــان رفتــار 

خــوب می کننــد و بیشــ�ت کننــد و بــا ارسا رفتــار خــوب می کردنــد و می کننــد و بیشــ�ت کننــد. 

، صحیفــه نــور، ج 15: 149( و محاکــم بــا قــدرت هــر چــه تمام تــر بــه کار خودشــان  ) خمیــ�ن

ادامــه بدهنــد و مــردم و ملــت بــا قــدرت تمــام، و هــر چــه بیشــ�ت توجــه کننــد و بــه ایــن 

ــه مقامــات انتظامــی  ــه محاکــم صالحــه و ب ــد و ب ــر هســتند توجــه کنن ــه توطئه گ کســا�ن ک

ــه  ــدین را ب ــد و مفس ــل بکنن ــالمی عم ــو�ن و اس ــن قان ــا موازی ــم ب ــا ه ــد. آنه ــالع بدهن اط

جــزای خودشــان برســانند و کســا�ن کــه �ب گنــاه هســتند از حبــس خــارج بکننــد و عیل ایحــال، 

ــا  رفتارهــا، رفتارهــای اســالمی باشــد. جمهــوری، جمهــوری اســالمی اســت، رفتارهــا حــ�ت ب

کســا�ن کــه قاتــل شــناخته شــدند، رفتــار اســالمی باشــد ولــو اینکــه بــا شــدت عمــل و شــدت 
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دیــد آنهــا را بــه جــزای خودشــان برســانند، امــا فقــط همــان رســاندن بــه جــزا باشــد و تعــدی 

، صحیفــه نــور، ج 15: 150- 145( زیادتــر نشــود. ) خمیــ�ن

36- حق مقابله با فساد

ــه  ــا ک ــر کج ــالمی را در ه ــ�ی اس ــراف از مس ــه انح ــم ک ــف می دانی ــردم را موظ ــوم م عم

ــب از  ــن ترتی ــد. و بدی ی کنن ــ�ی ــه جلوگ ــات بالفاصل ــن مقام ــن و باالتری ن تری ــد از پای�ی می بینن

 ، ــ�ن ــد. )خمی ن بســته می مان ــ�ی ــا� فاســد ن ــر عن ی می شــود و مجــال ب ــ�ی رشــد فســاد جلوگ

ــا،  ــیدن جوان ه ــاد کش ــا فس ــت، ب ــف اس ــالم مخال ــاد اس ــا فس ــور، ج 4: 413( ب ــه ن صحیف

ن را بــه فســاد کشــیدن مخالــف اســت. بــا غارت گــری مخالــف اســت. اســالم  مســلم�ی

نمی خواهــد غــارت بیت المــال را، غــارت کننــد بیت المــال را. اســالم بــا تمــدن مخالــف 

ــور، ج 4: 427( ــه ن ، صحیف ــ�ن ــت. )خمی ــف اس ــا مخال ــن توحش ه ــا ای ــت، ب نیس

37- حق افراد مسن

ــا اخــالق اســالمی  ــد و ب ــت نمای ــن را رعای ــه والدی ــد واجــب اســت حقــوق واجب ــر فرزن ب

ــه نقــل از بخــش اســتفتائات  ــد. )ســند مــیل ســالمندان کشــور، 1399 ب ــا برخــورد کن ــا آنه ب

ت امــام خمیــ�ن تاســیس شــد،  صحیفــه نــور( کمیتــه امــداد امــام خمیــ�ن کــه توســط حــرصن

ــدان و  ــوي نیازمن ــادي و معن ــاي م ــواع محرومیت ه ــناخت ان ــرریسی و ش ــش ب ــیی از وظایف ی

ی آنهــا اســت. ســالمندان 
گ

ی و ارتقــاي ســطح زنــد�
گ

، فرهنــی ی
، معیشــ�ت ی

ن نیازهــاي حمایــ�ت تامــ�ی

افــراد بــاالی 60 ســال یــیی از اقشــار مــورد حمایــت ایــن نهــاد هســتند، کــه در قالــب طــرح 

ــیل  ــند م ــد. )س ــتفاده مي کنن ــاد اس ــن نه ــاي ای ، از کمك ه ی ــهیدرجا�ی ــرح ش ــا ط ی ی ــو�ی مددج

ــور: 55(  ــالمندان کش س
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38- حقوق کودکان

شــما می دانیــد کــه ایــن بچه هــای کوچــک کــه در دبســتان هســتند و بعــد از او در 

ــا  ن ه ــگاه ها، هم�ی ــه دانش ــوند ب ــی می ش ــم منته ــد ه ــتان و بع س ــل دب�ی ــری مث ــای دیگ جاه

 علمــی ایــن کشــور هســتند ... 
گ

رسمایــه ایــن کشــور هســتند، یعــ�ن رسمایــه علمــی و ســازند�

اینهــا از اول کــه وارد در کودکســتان می شــوند امانــا�ت هســتند الهــی بــه دســت آنهــا�ی کــه در 

ن امانــات از آنجــا منتقــل می شــوند بــه جاهــای  کودکســتان آنهــا را تعلیــم می دهنــد و همــ�ی

 هــا 
گ

دیگــر. )کردلــو 1396، بــه نقــل از مجموعــه مقــاالت  تربیــت کــودکان و جوانــان: 5( فرهنی

ــت جوان هاســت،  ــت اســت، تربی  در گردنشــان هســت و او تربی
گ

ــزر� ــک مســأله بســیار ب ی

تربیــت بچه هاســت. ایــن تربیــت بچه هــا اگــر تحقــق درســت پیــدا بکنــد کــه ایــن بچه هــای 

ــا  ــا بعده ــت م ــوند، مملک ــت بش ــوب تربی ــتند خ ن هس ــ�ی ــت معلم ــت تربی ــه تح ــی ک کوچ

نجــات پیــدا می کنــد. )کردلــو 1396، بــه نقــل از جــزوه حقــوق کــودکان و جوانــان: 4-5( ... 

ــد  ــه متول ــه ک ــان را، واال اول بچ ــد انس ــع می کنن ــا ضای ــد، مر�ب ه ــدا خوبن ــا از ابت جوان ه

می شــود )کل مولــد یولــد عــیل الفطــره( بــه فطــرت انســانیت و بــه فطــرت خــوب تولــد پیــدا 

می کنــد، بعــدش مر�ب هــا هســتند کــه ایــن را می کشــانند بــه فســاد. )کردلــو 1396، بــه نقــل 

ــان: 32-18 و 43(  از مجموعــه مقــاالت تربیــت کــودکان و جوان

39- حق بر ازدواج و تشکیل خانواده

ا�ی در  ، خانــواده بــه عنــوان یــک نهــاد )هــر چنــد کوچــک( نقــش بــ�ن از نــگاه امــام خمیــ�ن

 شــخصیت فــرد، ایفــا می کنــد. )کردلــو 1396( اســالم قبــل از اینکــه ازدواج بشــود 
گ

ســازند�

ــور  ــه ج ــد چ ــه او می گوی ــن، ب ــاب ک ــی انتخ ــور آدم ــه ج ــد چ ــه او می گوی ــر، ب ن دو نف ــ�ی ب

شــوهری انتخــاب کــن. )کردلــو 1396، بــه نقــل از صحیفــه نــور، ج 5: 328-327(  نقــش هــم 

پــدر و هــم مــادر در تشــکیل یــک خانــواده مطلــوب و حساســیت نقــش آن اشــاره و بــر آن 
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، پرتــال  1397، بــه نقــل از صحیفــه نــور، ج 15: 245( نقــش خانــواده  تاکیــد دارنــد. )خمیــ�ن

و خصــوص مــادر در نونهــاالن و پــدر در نوجوانــان بســیار حســاس اســت. )شــیخ زاده 1395، 

بــه نقــل از صحیفــه نــور، ج 15: 245(

40- حقوق مهاجرین و پناهندگان

ــن  ــران در ســال 1361، مهاجری ــع بازاری هــای ته ــ�ن )ره( طــی ســخنا�ن در جم ــام خمی ام

ــه  ــن توصی ــرا�ی از مهاجری ــرای پذی ــران را ب ــردم ای ــد و م ــا خواندن ــان ایرا�ن ه ــان را مهم افغ

ن دســتگاهی  گــزاری تســنیم 1395( در راســتای بهبــود تعامــالت و همکاری هــای بــ�ی کردنــد. )خ�ب

ن کمیتــه امــداد امــام خمیــ�ن کــه از نهادهــای تاســیس شــده توســط امــام بــود، از ســال 99  نــ�ی

همــکاری نزدیــی را بــا اداره کل امــور اتبــاع در ارائــه خدمــات بــه اقشــار آســیب پذیر پناهنــده 

بــا نظــارت و حمایــت اداره کل امــور اتبــاع داشــته کــه بــا برگــزاری جلســات کارشــنایس فرآینــد 

مربوطــه بــا ســازوکارهای الزم پیش بیــ�ن شــده رونــد ارائــه خدمــات را بــه پناهنــدگان ت�یــع 

نمــوده اســت. )اداره کل اتبــاع 1399(

نتیجه گیری

یــح شــد. اشــاره  در ایــن مقالــه، ابتــدا نــگاه کیل امــام خمیــ�ن  بــه مقولــه حقوق بــ�ش ت�ش

 ، ن مذهبیــون و ســکوالرها در بحــث منشــا، غایــت و محتــوا و عمــق حقوق بــ�ش شــد کــه بــ�ی

ــه  ن ریش ــ�ی ــرب، ن ــده در غ ــرح ش ــ�ش مط ــود، حقوق ب ــن وج ــا ای ــود دارد. ب ــا�ی وج تفاوت ه

ن مذهــب از سیاســت، دولتمــردان ســکوالر مفهــوم  در مذهــب دارد و بعــد از کنــار گذاشــ�ت

حقوق بــ�ش را جایگزیــن مذهــب کردنــد تــا خــال نبــود مذهــب در سیاســت را از منظــر حمایــت 

ان نماینــد. از حقــوق افــراد، بــه ایــن طریــق جــ�ب

، حقوق بــ�ش را  ن مشــخص گردیــد کــه امــام بــا وجــود بهره منــدی از نــگاه مذهــ�ب همچنــ�ی
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ی حقوق بــ�ش را مورد نقــد قرار   پیگــ�ی
گ

تاییــد کــرده اســت. بــا ایــن وجــود، وی تناقــض در چگونــی

ی و اجــرای حقوق ب�ش و  داده اســت. انتقادهــای وی متوجــه ریــاکاری دولتمــردان غــر�ب در پیگــ�ی

�ب توجهــی نســبت بــه حقوق بــ�ش ســایر ملت هــا اســت. نگارنــدگان بــا جســتجو در آثــار و بیانــات 

 ، ــگاه کیل امــام خمیــ�ن بــه مقولــه حقوق بــ�ش یــح ن ، موفــق شــدند ضمــن ت�ش امــام خمیــ�ن

ن نمایند. چهــل حــق از حقوق بــ�ش را از بیانــات و ســخنان ایشــان اســتخراج و در این مقاله تبیــ�ی

ن رسنوشــت،  در ایــن مقالــه، نــگاه موافــق امام خمی�ن نســبت به حقــوق عدم تبعیض، تعی�ی

ــان، ریشــه ک�ن فقــر،  ــری، بهره منــدی از رفــاه، اقلیت هــا، زن ــان، آزادی، عدالــت، براب آزادی بی

ن الملــیل عادالنــه،  ن الملــیل، نظــم ب�ی صلــح، دادریس عادالنــه، انســجام و همزیســ�ت ب�ی

، آزادی مذهــب، امنیــت اجتماعــی، آمــوزش، حکمــرا�ن شایســته، حریم  ن تجمعــات مســالمت آم�ی

، عــدم شــکنجه، زندا�ن هــا، مشــارکت ســیایس،  خصــو�، حیــات، مالکیــت، کرامــت انســا�ن

 ، کار، علــم، آزادی اندیشــه، آزادی عقیــده، مســکن، بهداشــت، توســعه، مقابلــه بــا نژادپرســ�ت

مقابلــه بــا فســاد، مهاجریــن و پناهنــدگان، ازدواج و تشــکیل خانــواده، کــودکان، افــراد مســن و 

ن شــده اســت. ، اســتخراج و تبیــ�ی افــراد دارای معلولیــت، بــا اســتفاده از بیانــات امــام خمیــ�ن

ــه  ــک جامع ــ�ب ی ــه و ره ــ�ن ویل فقی ــام خمی ــه ام ــه اینک ــه ب ــا توج ــه، ب ــن مقال ــت ای اهمی

ــوده اســت، بســیار راهگشــا و مهــم می باشــد و امیــد اســت  ــر دموکــرایس مذهــ�ب ب مبتــ�ن ب

ن نــگاه مذهبیــون بــا مفهــوم حقوق بــ�ش باشــد. گامــی در جهــت کاهــش شــکاف ها بــ�ی
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امــام  دیــدگاه  از  حقوق بــ�ش  مقایســه ای  بــرریس   ،1388 م ح م دج ــواد،  آدینه ونــد،   -1

و  )ره(  خ میــ�ن  پ ژوه شــ ک ده  ام ــام   تهــران،   ، حقوق بــ�ش جهــا�ن  اعالمیــه  و  خمیــ�ن 

. می ســ ال ب ا ن ق ال ا

2- اداره کل امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی، 1399، جلســه مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام 

.https://b2n.ir/q15518 :س بــه آدرس خمیــ�ن بــا مدیــرکل، 1399/01/26، قابــل دســ�ت
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.https://b2n.ir/d93425 :س بــه آدرس 1397/04/23، قابــل دســ�ت

، 1399، بازخــوا�ن اندیشــه های امــام خمیــ�ن دربــاره جایــگاه  5- پرتــال امــام خمیــ�ن

 ، ــا�ن ــت انس ــالمی و کرام ــ�ش اس ــرداد، روز حقوق ب ــم م ــبت چهارده ــه مناس ، ب ــ�ش حقوق ب

.1399/05/14

ــر  ــد ب ــا تاکی ــالمی )ب ــت اس ــ�ن در حکوم ــای دی ، 1397، اقلیت ه ــ�ن ــام خمی ــال ام 6- پرت

.1397/10/04 ،) اندیشــه های امــام خمیــ�ن

7- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1363، ترمینولوژی حقوق، تهران، بنیاد راستا.
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https:// :ــه آدرس گــزاری تســنیم ب س در ســایت خ�ب ــرا�ی کــرد، 1395/03/11، قابــل دســ�ت پذی

.b2n.ir/y26765
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ــه  ــران ب ن ای ــ�ی ــه معلول ــای جامع ــع اعض ا�ن در جم ــخ�ن ــه، 1357، س ، روح الل ــ�ن 9- خمی

مناســبت برگــزاری مســابقات پــارا المپیــک و افتخــار آفریــ�ن هموطنــان معلــول، 1357/12/07، 

، بــه نقــل از صحیفــه نــور، جلــد  6، صفحــه 247-246، قابــل  منــدرج در پرتــال امــام خمیــ�ن

.https://b2n.ir/m76909 :ــه آدرس س ب ــ�ت دس

یــه بانــوان اصفهــان  ا�ن د رجمــع اعضــای انجمــن خ�ی ، روح اللــه، 1358، ســخ�ن 10- خمیــ�ن

، بــه نقــل از صحیفــه نــور، جلــد  10،  در قــم، 07/20/ 1358، منــدرج در پرتــال امــام خمیــ�ن

.https://b2n.ir/f93408 :س بــه آدرس صفحــه 267، قابــل دســ�ت

ا�ن در �پ حادثــه تــرور شــهید رجــا�ی و شــهید باهــ�ن در  ، روح اللــه، 1360، ســخ�ن 11- خمیــ�ن

حســینیه جمــاران، 1360/06/10، بــه نقــل از صحیفــه نــور، جلــد 15، صفحــه 150-145، قابــل 

.https://b2n.ir/u71149 :س بــه آدرس دســ�ت

ــار  ــ�ش آث ــم و ن ــه تنظی ــران، موسس ــد، ته ــور، 23 جل ــه ن ــه، صحیف ، روح الل ــ�ن 12- خمی

س بــه آدرس:  امــام خمیــ�ن )ره(، بــا اســتفاده از بانــک اطالعــا�ت ســایت جمــاران، قابــل دســ�ت

.https://b2n.ir/e40318

13- راعــی، مســعود، زمانیــان جهرمــی، عــیل، 1396، مســئله حقوق بــ�ش در اندیشــه مقــام 

ي، فصلنامــه مطالعــات انقــالب اســالمی، دوره 14، شــماره 48، بهــار 1396. معظــم رهــ�ب

ــ�ن  ــام خمی ــدگاه ام ــ�ش دوســتانه در دی ، محمدرضــا، 1388، حقوق ب ــا�ن قازانچــا�ن 14- رب

اســ المی. ان ق ــالب  و  )ره(  خ میــ�ن  پ ژوه شــ ک ده  ام ــام   تهــران،  )ره(، 

https://b2n.ir/ :س بــه آدرس 15- ســند مــیل ســالمندان کشــور، 1399، قابــل دســ�ت

.f34629

 ، ــ�ش ــاب حقوق ب ــ�ن )ره( در ب ــام خمی ــه ام ن اندیش ــ�ی ــدی، 1394، تبی ، مه ــادما�ن 16- ش

مفهوم شــنایس حقوق بــ�ش در اســالم، فصلنامــه مطالعــا�ت صیانــت از حقــوق زنــان، ســال 

ــتان 1394. ــماره اول، تابس اول، ش
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ت امــام، 1396/05/04،  ه، 1396، تربیــت کــودکان و نوجوانــان از نــگاه حرصن 19- کردلــو، منــ�ی
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خــرداد 1373، موسســه نــ�ش و دانشــگاه تربیــت معلــم.
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.https://b2n.ir/g88728 :س بــه آدرس امــام خمیــ�ن )ره(، 2 اردیبهشــت 1394، قابــل دســ�ت

ــا�ی حقوقبــ�ش غــر�ب و اســالمی،  ــرریس تفاوت هــای مبن ــق، محمدرضــا، 1395، ب 22- موث

.b2n//:https :گــزاری رســمی حــوزه بــه آدرس س در ســایت خ�ب 8 خــرداد 1395، قابــل دســ�ت

.g18714/ir

ــام  ــات ام ــل در نظری ن المل ــ�ی ــوق ب ــد حق ــول و قواع ــم، 1388، اص ــوروزی،  میث 23- ن

.https://b2n.ir/f79908 :س بــه آدرس خمیــ�ن )ره(، قابــل دســ�ت
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