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Abstract  
The objective of the present study is to explore the role and effect of the provision of 

human rights on the prevention of political and social challenges. The method of the study 

was descriptive analysis and it was attempted to show the potential of the constitution in the 

prevention of upcoming challenges using the theory of human rights in Islam from the 

perspective of Shahid Beheshti, the historical-critical analysis method, the Qur’anic and 

Nabawi principles on human rights, the ideas of Imam Khomeini in Islamic Revolution, and 

the arguments of parliament representatives. The hypothesis of this research study is that 

the foundation of human rights relies on Islamic, intellectual, and empirical tenets and 

hence it has a high potential to prevent political and social challenges, to reassure political 

success, and to reinforce national security. Furthermore, the reinforcement of the indices of 

sovereignty, hope for the future, and mutual trust between the government and citizens 

would result in social and political stability and minimize or prevent likely challenges. 

 

 

Keywords: Human Rights, Nation’s Rights, People’s Sovereignty, Constitution, Imam 

Khomeini, Seyed Mohammad Beheshti. 

                                                           
1. The present research study is extracted from the Ph.D. thesis entitled “The Potential of Human 

Rights in the Constitution of the Islamic Republic of Iran for the Resolution of Political and Social 

Challenges”, presented at the University of Baqir al-Ulum in Qom.  
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 چکیده

عی و حل و رفع آن بود. روش اجتما -های سیاسی هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و تاثیر تامین حقوق ملت بر جلوگیری از وقوع چالش
گیری از نظریه حق انسان در اسالم از دیدگاه شهید بهشتی و با روش تحلیل تاریخی  تحلیلی بوده و تالش شد با بهره پژوهش توصیفی 

سی قانون انتقادی، ضمن بررسی مبانی قرآنی و نبوی حق انسان و نظریات امام خمینی در انقالب اسالمی و مباحث نمایندگان مجلس برر
های پیش رو نشان داده شود. پژوهش بر این فرض استوار است که  های آن برای پیشگیری از چالش اساسی پیرامون حقوق ملت، ظرفیت

اجتماعی و  -های سیاسی های باالیی برای جلوگیری از چالش ای و تجربی، ظرفیت های اسالمی، اندیشه حقوق ملت با اتکاء به پشتوانه
های اقتدار حکمرانی، امید به آینده و اعتماد متقابل حکومت و  یاسی و تقویت اقتدار ملی دارد که با افزایش شاخصتضمین سامان س

 کند. ها را به حداقل رسانده یا از آن پیشگیری می شهروندان به پایداری حکمرانی و سامان اجتماعی منجر شده و وقوع چالش

 

 اکمیت ملت، قانون اساسی، امام خمینی، سید محمد بهشتی.حق انسان، حقوق ملت، ح های کلیدی:  واژه

                                                           

های حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  ظرفیت»ژوهش حاضر برگرفته از رساله دکتری با عنوان: پ .2
 ، ارائه شده در دانشگاه باقرالعلوم)ع( قم است.«های سیاسی اجتماعی جهت حل چالش

-
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 . مقدمه1

مفهوم بنیادین حق انسان که مبنای تدوین مقوله حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی است، 

بر مبنای پذیرش حق ذاتی انسان و برآمده از کرامت او تعریف شده است. آنچه متعلق انسان بوده 

خود واجد آن است و بدون داشتن آن از انسانیت و دیگر استلزامات و انسان به دلیل انسان بودن 

 غلتد.  آن فرومی

مقوله حقوق ملت که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، بر پایه مفهوم حق انسان در 

اسالم و سنت پیامبر)ص( و به پشتوانه نظریات فقیهان شیعه در عصر مشروطه و سخنان امام 

ن انقالب اسالمی در مجلس بررسی قانون اساسی به قامت قانون اساسی خمینی و دیگر معمارا

گیری هویت تاریخی ایرانیان بنا شده است: هویت دینی براساس  درآمد، بر پایه دو مبنای شکل

های اسالمی و سنت فقهی شیعی و هویت مدرن که بویژه پس از رخداد مشروطه و آشنایی  آموزه

 ظامات سیاسی مغرب زمین شکل گرفت. ایرانیان با مکاتب، تاریخ و ن

بر این مبنا حقوق ملت، بر پایه بنیاد اصلی، بر سازنده هویت ملت ایران بنا شده و در نتیجه، 

ترین عامل ثبات و تداوم یا آشوب و سقوط جامعه و نظم   تقویت یا تضعیف این بنیان هویتی، مهم

 سیاسی مستقر است. 

ندیشی درباره راهکارهای تعبیه شده در مبادی قانون مسئله مورد بحث پژوهش حاضر، بازا

های  ها و ناآرامی اساسی جمهوری اسالمی ایران برای تامین ثبات اجتماعی و پیشگیری از چالش

 اجتماعی است. -سیاسی 

های اصول حقوق ملت  پاسخ این مسئله در قاموس جمهوری اسالمی ایران، توجه به ظرفیت

های اجتماعی و شایسته ساالری در جمهوری اسالمی ایران  برابریهای تامین عدالت،  در حوزه

هایی جلوگیری نماید یا در صورت وقوع به حل و رفع آن  تواند از وقوع چنین چالش است که می

ملت و افزایش همبستگی اجتماعی منجر شود. این نکته نیز باید مورد  -و تقویت رابطه دولت 

کل قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مورد نظر است و از توجه قرار گیرد که در متن حاضر، 

همین رو، تامین این اصول در کنار دیگر اصول مبنایی قانون اساسی که شاکله حکمرانی مردم بنیاد 
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و دینی را در جمهوری اسالمی ترسیم نموده است، موجب تحقق اهداف مورد نظر خواهد بود. 

ها و نمادهای  یس نظام جمهوری اسالمی بر پایه ارزشگیری و تاس همچنین ماهیت و مبنای شکل

انقالب اسالمی و تاسیس حکومت مبتنی بر رضایت مردم، تامین حقوق ملت، تامین عدالت 

داری دولت، گام مهمی در  اجتماعی برای تمامی اقشار جامعه بویژه مستضعفان و محرومان و امانت

 تحقق حقوق ملت است.

ی انتقادی است که بر مبنای ارزیابی گزینشی، عقالنی و روش این پژوهش تحلیل تاریخ

مستدل و نپرداختن به کل یك پدیده و انتخاب بُعدی از ابعاد یك رخداد برای تحلیل استوار است. 

های تحلیل  طرف نبودن، یکی از ویژگی ها و بی فرض فرض، اذعان به این پیش داشتن پیش همچنین

های خود، آنها را از همان  فرض یخی انتقادی با آگاهی از پیشدر تحلیل تار .تاریخی انتقادی است

های خود وفادار  فرض به پیش  ابتدا برای خود و مخاطبان متن آشکار ساخته و در تبیین تاریخی

 (.331: ص 2933)اسکاچپول،  خواهیم بود

 چارچوب مفهومی. 2

 معنای حق. 2-1

 یز روایات و احادیث صحیح در پنج معناویژه متن مقدس قرآن و ن  در نصوص اسالمی به« حق»

 ( به کار رفته است:15: ص 2933)کدیور، 

حق به معنای مطابقت و موافقت با مقتضای حکمت یا اعتقاد، مطابقت قول، فعل، واقع  نخست.

االمر و نیز به معنای نقیض باطل، ضالل و غی بوده و در معنای ثابت و صادق به کار رفته   و نفس

 است. 

( و 223)بقره،  «انا ارسلناک بالحق»(، 16)بقره،  «التلبسوا الحق بالباطل»قرآن در آیات  چنانچه

 ( و نیز آیات دیگر از حق بدین معانی یاد کرده است.131)بقره،  «الحق من ربك»

و  اهلل که مبتنی بر امور الزم و واجب از جانب پروردگار و تکلیف حق به معنای حق دوم.

در  ده است، همچون خمس، زکات، اوقاف عامه و حدود الهی. انسانوظیفه الهی شمرده ش
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 است. ها حقی تعیین شده  رو بوده که از جانب خداوند برای آن  اهلل با مواردی روبه موضوع حق

الناس از جمله اموری است که از جانب خداوند برای مردم جعل شده و در قالب  حق سوم.

همچون نکاح، طالق، قصاص، دین، قرض، غصب،  شرع تدوین گردیده است و شامل اموری

 شود.  وکالت، نصب و وصیت می

حق، در مقابل حکم افاده شده در اصطالحی فقهی در ابواب معامالت بوده که  معنای چهارم

قابل استفاده، انتقال و توریث است. این معنا شامل مواردی چون حق مالکیت، حق حضانت، حق 

 باشد. شفعه و حق خیار می

گیرد؛ حق حیات، حق مساوات در برابر قانون،   حق در برابر تکلیف قرار می معنای پنجما ام

حق تعیین سرنوشت، حق انتخاب دین و عقیده، حق آزادی، حق امنیت، حق برخورداری از 

دادرسی عادالنه و حق انتخاب شغل و مسکن ازجمله مصادیق مورد نظر حق در پژوهش حاضر 

شود، حق ذاتی   عنوان انسان بودن او شناخته می  را از آنجا که برای انسان به هستند. این معنا از حق

(، معنایی که برسازنده حقوق بشر و بالتبع حقوق 23: ص2939)منتظری،  اند  و فطری برشمرده

ملت نیز است. حقوق انسان ازجمله امور عقالیی و ماقبل دینی بوده و اعتبار آن به حکم انسانیت 

 یابد.  معنا می« کرامت انسان»ه از دیدگاه دینی با تأکید قرآن بر انسان است ک

ها و مقتضیات خاص اجتماعی و شرایط   حقوق اساسی و بنیادین انسان محصول ضرورت

 همچون حق تعیین سرنوشت، حق حیات، –گونه حقوق   زمانی و مکانی نیست، چراکه این

 قبل از –و حق امنیت فردی و اجتماعی حق معیشت و زندگی سالم، حق آزادی اندیشه، بیان 

 ها  باشند و انسان  هایی فطری هستند و لذا فی نفسه ثابت، غیرقابل سلب و ذاتی می  چیز حق هر

ها   گونه حق  این»ها برخوردار باشند.   به خاطر انسان بودنشان و به دلیل کرامت انسانی باید از آن

 رند، بلکه ریشه در فطرت داشته و از بدیهیاتگذاری یا اراده حکومت ندا  ریشه در قانون

: 2939)منتظری،  «ها نیز ارشادی است  آیند و دیدگاه شریعت نسبت به آن  عقل عملی به شمار می

 (.25ص 

مبتنی بر    عنوان سند محکم و تردیدناپذیر مسلمانان، در آیات چندی بر حقوق انسان  قرآن به
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های انسان چنین   توان با هدف شرح آزادی  یقت میتصریح کرده است. درحق« کرامت انسان»

های زیر ارائه کرد که در آن، متن مقدس در حین سامان دادن به   تفسیری از این آیات در زمینه

ای   اصول اعتقادی و مبانی فکری مسلمانان و تحقق شرایط زیست سعادتمندانه و ساختن جامعه

هموارکننده آن هدف و اصالح نگاه و مواجهه مسلمانان هایی را   سالم، الزام و احترام به چه روش

 به انسان مخاطب خود بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب و طبقه اجتماعی او دانسته است.

توان   یابد، به همین دلیل می اصالح نسبت به رسوم و سنن عصر جاهلیت معنای روشنی می این

عایت شرایط آزادی در جامعه اسالمی از جانب ها بر لزوم ر  احتجاج کرد که آیات قرآن که در آن

مسلمانان تأکید شده، آیاتی صرفاً اخالقی یا مربوط به شرایط فقدان قدرت مسلمانان نیست، بلکه 

های حفظ حقوق انسان در جامعه مسلمانان را با استناد به   نهد که تضمین  اصولی حقوقی را بنا می

ویژه در آیات قرآن کریم ضمن تاکید بر آزادی   ها به  ینکند. این تضم  سیره پیامبر)ص( ایجاد می

( 13(، )کهف، 13 (، )هود،32سوره بقره در آیات متعددی )زمر،  156انسان در پذیرش دین در آیه 

( بر عدم اجبار و اکراه در پذیرش دین و مشخص ساختن جایگاه پیامبر)ص( 213و  33و )یونس، 

دارد. در سنت پیامبر اسالم)ص( جایگاه انسان بر مبنای  در تبلیغ و تبیین آیین اسالم تصریح

کرامت او تعیین شده و همین اصل مبنای مواجهه اخالقی پیامبر)ص( با مسلمانان و پیروان دیگر 

 (. 61: ص 2933)شهیدی،  کرد ادیان در مدینه را تبیین می

 گیری از نظریه حق انسان در اسالم از دیدگاه شهید بهشتی بهره .2-2

دیدگاه اسالم، انسانِ محق، به حکم انسان بودن و کرامت، از آزادی، اختیار و مسئولیت  از

مند است و حقوقی چون حق حیات، آزادی، نیل به سعادت و زیست شرافتمندانه بر مبنای  بهره

 آید.  این حق ذاتی برای او بوجود می

ی التزام به حق انسان برای از آنجا که فطرت انسان میل به سعادت و نیکبختی دارد، پیامدها

ها از راه کنش آگاهانه، آزادانه و مسئوالنه ممکن است. پیامدهای التزام به حق انسان  دیگر انسان

انجامد و  برای جامعه و ملت، به حفظ تعادل، ثبات، کارآمدی، مقبولیت و تامین حقوق انسانی می

ثباتی و سلب  چالش، ناکارآمدی، بی عدم التزام به این حقوق در قبال جامعه و ملت موجب بروز
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های حفظ  مقبولیت خواهد شد. نص مقدس قرآن کریم و سنت نبوی به صراحت مضامین و نمونه

 کرامت و تامین حقوق انسان به ماهو انسان را تامین کرده است .

اجتماعی پیامبر)ص( در معاشرت با درماندگان و دستگیری از  -شیوه زندگی سیاسی

حبس مخالفان یا ممانعت از ترور منتقدان یا منع تبعید مسلمانان، ممنوعیت  مستمندان، عدم

گیری  شکنجه مجرمان و رعایت حقوق آنان در محکمه و تساوی همگان در برابر آن به شکل

در اسالم را در « صاحب حق»و « انسان کریم»نهادهایی در جامعه اسالمی انجامید که مبنای فهم 

اجتماعی  -ادهایی چون اصل مشورت، اصل اعالن تصمیمات کالن سیاسیگذارد. نه اختیار ما می

 در مسجد برای عموم مردم، اصل برابری مسلمانان و غیرمسلمانان در محکمه قضا، اصل

 المال، اصل  مندی برابر به مساوات از بیت  منع شکنجه، اصل رعایت حقوق اسیران، اصل بهره

ها نهادهای استوار و پایداری بود که به   دیگر همانند اینآزادی بیان در اجتماع مسلمین و اصولی 

 های نافذی  همت پیامبر)ص( و تالش او برای ابالغ پیام قرآن و زیستن بر مبنای آن، ریشه

را بنا به کرامت او به زیست « حقوق انسان»جا مفهوم   در جامعه اسالمی گسترد و از همین

 (. بر این مبنا حق انسان بر13، ص 2: ج2969، )ابن خلدون اجتماعی مسلمانان وارد نمود

سرنوشت خود، مبنای حق حاکمیت او در قالب ملت و تبیین حقوق ملت برای اعمال  تعیین

 حاکمیت ملی است. 

با توجه به مطالب فوق، بنیاد نظری حقوق انسان در اسالم را با ابتنا بر حق ذاتی مبتنی بر 

 توان به صورت زیر بیان نمود: شهید بهشتی می کرامت انسان در اسالم، براساس نظریه

است « شدنی»بینی اسالم، انسان  در جهان»شناسی خود معتقد است:  دکتر بهشتی در نظریه انسان

ها،  در نهاد و نهانش کشش«. خودساز»و « گر انتخاب»، «خودآگاه»است« پویشی»مستمر و 

دارد و او براساس  پویشِ خودساز وامی ها آفریده شده که او را به حرکت و ها و انگیزه خواست

شود و با قدرت گزینش  هایی که در فطرتش زمینه دارد و در پرتو تجربه و عمل بارور می آگاهی

گزیند و در جهتی که  برمی« آزادانه»و « آگاهانه»آزاد که به او داده شده، جهت این پویشِ سازنده را 

شود. ویژگی اساسی  رود و ساخته می کند، جلو می کرده است، رشد می« اختیار»و « انتخاب»خود 
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  (.319ب: ص 2933)بهشتی،  «اوست« خودسازی آگاهانه و آزادانه»انسان همین 

اندازد و حقوق  گری انسان، او را از انسانیت فرو می از نظر شهید بهشتی سلب قدرت انتخاب

گری و در  و قدرت انتخابسازد. پس انسان صاحب حق در اسالم بدون آزادی  انسان را زایل می

نتیجه اعمال حقوق خویش، ارج انسانی خود را از دست داده است. از این رو است که هیچ مانعی 

گری آزادانه انسان در اسالم در قبال سرنوشت خویش قابل پذیرش نیست. نظریه  برای انتخاب

 دهد: می ایشان در این زمینه انسان را واجد چنین شایستگی و بالتبع حقوقی توضیح

گر  گر بزرگ شود، انتخاب گر به دنیا بیاید، انتخاب انسان اسالم موجودی است که باید انتخاب»

گر به راه صالح برود، و تا لحظة مرگ هرگز  گر به راه فساد برود، انتخاب زندگی کند، انتخاب

یتی اسالم را، زمینة انتخاب از دستش گرفته نشود. نظام اجتماعی و اقتصادی اسالم را، نظام ترب

نظام کیفر و مجازات و حقوق جزایی اسالم را، نظام مدنی و حقوق مدنی و اداری اسالم را، همه 

گری بیفتد، دیگر انسان نیست،  را باید پس از توجه به این اصل شناخت. هرجا انسان از انتخاب

 (. 212الف: ص  2933)بهشتی،  «دیگر ارج انسانیت او رعایت نشده است

شناختی شهید بهشتی حق انسان مبتنی بر مبانی ذاتی انسان است که  مبنا در دیدگاه انسانبر این 

توان گفت: اگر در یك جامعه این حقوق  توان آن را از وی سلب کرد. براساس این دیدگاه می نمی

از طرف افراد جامعه یا ملت و دولت گرامی داشته شود و به آن التزام عملی صورت گیرد، 

گری انسان آگاه و مسئول بینجامد و نتیجه آن سعادت و پیشرفت  تواند به کنش آن میپیامدهای 

های اقتدار حکمرانی، امید به آینده و  فرد و جامعه خواهد بود که نتایج آن در ارتقای شاخص

اعتماد متقابل حکومت و شهروندان به پایداری حکمرانی و سامان اجتماعی منجر شده و وقوع 

 کند.  حداقل رسانده یا از آن پیشگیری می ها را به چالش

از سوی دیگر، اگر نسبت به حقوق انسان که در قانون اساسی به آن تصریح شده است از 

تواند وقوع رفتارهای  جانب افراد جامعه و یا دولت التزام عملی صورت نگیرد، پیامدهای آن می

ثباتی، چالش و قهقرایی  امعه به بیتفاوتی در جامعه باشد و روند حرکت ج پرخاشگرایانه تا بی

توان حق  های اسالم و دیدگاه شهید بهشتی درباره حقوق انسان می منتهی شود. با توجه به آموزه

 نشان داد: صفحه بعدانسان و مبانی آن و نتایج التزام یا عدم التزام به آن را در جدول 
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 . چارچوب مفهومی1جدول شماره 

مبانی 
حق 
 انسان

 حق انسان
امدهای التزام پی

به حق انسان 
 برای انسان

پیامدهای التزام به حق 
انسان برای جامعه یا 

 ملت

پیامدهای عدم الترام به 
 حق انسان برای انسان

پیامدهای عدم التزام 
به حق انسان برای 

 جامعه یا ملت

کنش پرخاشگرایانه یا  تداوم اقتدار حکمرانی کنش آگاهانه حق حیات کرامت
 افراطی

چالش و  ایجاد
 بحران

کنش غیر مسئوالنه  سامان اجتماعی کنش آزادانه آزادی بیان فطرت
 تفاوتی یا بی

 ثباتی بی

کارآمدی و کاهش  کنش مسئوالنه سعادت اختیار
 ملت -شکاف دولت

 کاهش کارآمدی کارانه کنش محافظه

تثبیت مقبولیت و   نیکبختی آگاهی
افزایش اعتماد مردم 

 به حکومت

 سلب مقبولیت ه قانونعدم التزام ب

زیست  مسئولیت
 شرافتمندانه

افزایش امید به آینده  
 در جامعه

افزایش بزه و 
 های اجتماعی ناهنجاری

افزایش شکاف 
 ملت -دولت

 . انقالب اسالمی و مسئله حقوق ملت 3

یکی از اهداف بنیادین انقالب اسالمی احیای حقوق ملت و تضمین آن برای تعیین سرنوشت 

توان در بیانات امام خمینی مشاهده نمود. به عبارت دیگر،  . این هدف را به روشنی میمردم بود

ها و  دغدغه حقوق ملت و استیفای آن در سالیان طوالنی نهضت با امام خمینی همراه بود. مصاحبه

دهد، رهبر انقالب دست بر نقطه  می  های تبعید نشان وگوهای ایشان در پاریس در آخرین ماه گفت

پایان سیاسی، اجتماعی، تاریخی ایران نهاده است. امام خمینی سه ماه پیش از  مت بحران بیعزی

در جمهوری اسالمی باید به آزادی عمومی در »کند که  ای تأکید می پیروزی انقالب در مصاحبه

گونه تسلط یا دخالت اجانب را در سرنوشت مردم نباید بپذیرند.  جا احترام بگذارند، هیچ همه

عات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند. هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در مطبو

صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازد، آزادند و اسالم در تمامی این شئون حد و مرز آن را 

 (.131، ص1: ج2912)امام خمینی،  «تعیین کرده است
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نقالب اسالمی نسبت به مفاد حقوق ترین مواضعی است که رهبر ا این سخن ازجمله صریح

ملت در نظام سیاسی نوین که جایگزین سلطنت پهلوی خواهد شد، ابراز کرده است. از منظر امام 

باشد و شکل حکومت با مراجعه به آرای  جمهوری اسالمی متکی به آرای عمومی ملت می»خمینی 

 (.11، ص 9)همان: ج «ملت تعیین خواهد گردید

حاکمیت ملت در قانون اساسی مشروطه است، با این تفاوت که امام  این سخن یادآور حق

وگوهای مطبوعاتی خود در  آورد. ایشان در گفت خمینی از سلطنت مشروطه سخنی به تأیید نمی

حکومت،   عنوان مبنای تشکیل پاریس بارها از انتخاب و حاکمیت رأی مردم و خواست ملت به

همان »م سیاسی جدید سخن گفته و جمهوری اسالمی را به انتخاب نمایندگان و شکل و شیوه نظا

 (.235 )همان: ص کند که بر قانون اساسی متکی است ، معرفی می«جا جمهوری است معنایی که همه

براساس بیانات امام خمینی، ملت ایران برای احقاق حق خود بپا خواستند و با اتحاد همه 

رژیم پهلوی پیروز شوند. پس از انقالب و تاسیس  جانبه به رهبری حکیمانه ایشان توانستند بر

های امام خمینی التزام به حقوق ملت و برقراری روابط  نظام جمهوری اسالمی، یکی از دغدغه

 متقابل و همدلی میان دولت و ملت بوده است.

 . دغدغه حقوق ملت در بیان رهبر انقالب3-1

در سال اول انقالب و همزمانی این های امام خمینی در زمینه مباحث حقوق ملت  سخنرانی

سزایی در نضج یافتن مباحث حقوق ملت در مجلس  سخنان با هنگامه تشکیل مجلس، تأثیر به

 قانون اساسی داشت.
ما در طول »تأکید کرد که  23/22/2951ایشان در دیدار با نمایندگان بازاریان و کسبه در تاریخ 

ت نداشتیم ... یك حکومت ملی، یك سلطنت ملی، تاریخ ایران هیچگاه یك حکومت مستند به مل

یك انتخابات ملی در این وطن نبوده است، از اینکه این انتخابات و مجالس، مجالس ملی نبوده 

 «های ناشی از این مجلس هم غیر قانونی است و مستند به آرای ملت نبوده است است، دولت

 (.232، ص 11)همان: ج 

و در تسهیل امر « مقدرات دست خود مردم باشد»گفت که  ن میرهبر انقالب خطاب به انقالبیو

آقایان توجه کنند و همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند »گفت:  نظارت ملت به صراحت می
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بر این امور. نظارت کنند اگر من یك پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که 

ن ... اگر دیدند یك معمّم برخالف موازین اسالم بگوید پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ ک

خواهد عمل بکند، همه موظفند که جلویش را بگیرند که امروز غیر روزهای  خدای نخواسته می

 (.11، ص1)همان: ج «دیگر است

مسئله نظارت ملت از جمله حقوق ملت بود که در قانون اساسی مشروطه نیز وجود داشت، اما 

برد تا این  مل بدان وجود نداشت. رهبر انقالب تمام تالشش را به کار میهیچگونه امکانی برای ع

 اصل حیاتی امکان تحقق یابد. 

خودتان باید تکلیف معین کنید. شمایید، همین ملت، »کرد که:  ایشان خطاب به مردم تأکید می

رأی بدهند.  ها باید های محروم مدرسه فیضیه، ... این همین مردم محروم دانشگاه، ... همین جوان

ها را کنار بگذارید، از خدا بترسید، با ملت شوخی نکنید، رأی مردم را هیچ حساب نکنید،  بهانه

ما از خودتان رأی »سپس با اشاره به اینکه میزان، شما هستید، گفتند: «. مردم را به حساب بیاورید

 (.211ان: ص )هم «خواهیم، ما اگر چنانچه هیچ هم وکیل نگیریم، شما هستید میزان می

شد،  امام خمینی در این سخنان که هنگام تشکیل جلسات مجلس بررسی قانون اساسی ایراد می

کرد ادبیات حقوق ملت را با تکرار فراوان در اذهان مخاطبان زنده کند. این تالش بنیادین  تالش می

اد و اعتراض، ذیل کوشید در روح خفته ملت دمیده شود و حق انتق ها استبداد می بود که از پس سال

خواهی به رسمیت شناخته شود. رهبر انقالب در جمع اعضای حزب جمهوری و نمایندگان  اسالم

اگر ملت خواست بگوید که »گوید:  و در اثنای کار مجلس می 19/6/2953مجلس خبرگان در سال 

ا چه حقی دارید خواهیم. شم خواهیم، اشکال ندارد. همه ملت گفتند دیکتاتور می نه، ما دیکتاتور می

تر  (. همچنین ایشان در بیانی صریح213، ص 3)همان: ج  «خواهند بگویید نه، لکن ملت اسالم را می

اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد ... و تخلف »گویند:  با اشاره به حکومت آراء ملت می

 (.213ص ،23)همان: ج «از حکم ملت برای هیچ یك از ما جایز نیست و امکان ندارد

 . مذاکرات تدوین حقوق ملت در قانون اساسی در مجلس بررسی قانون اساسی3-2

گرفت و از  های فردی و اجتماعی ملت را دربر می مباحث مربوط به فصل حقوق ملت، آزادی
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قضا از جمله اصولی بود که چندان مورد بحث و اختالف نظر واقع نشد. تصویب تمام اصول 

ن از اتفاق نظر مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر سر قبول و تأیید مربوط به حقوق ملت نشا

حقوق ملت از جانب انقالبیون داشت. با این حال تحقیق و بازخوانی مباحث کوتاه موجود در 

گشایی عمل به مفاد اصول یادشده و  دهنده اهمیت و راه جلسات این فصل قانون اساسی نشان

 اجتماعی جلوگیری شود. -های گوناگون سیاسی روز بحرانتأمین و استیفای آن است تا از ب

پردازان برجسته انقالب اسالمی بود، در مباحث مربوط به  شهید بهشتی که خود از نظریه

حاکمیت ملت و حقوق ملت به ارائه نظریات بنیادین پرداخت. از جمله مباحث مربوط به آزادی 

رئیس مجلس  گرفت. سیدمحمد بهشتی نائب و استقالل و آزادی مورد بحث قرار 3که ذیل اصل 

که ریاست و اداره جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به یکی از نمایندگان که به حفظ آزادی و 

های  توان آزادی هیچ عنوان نمی به»وارد کرده بود به صراحت پاسخ داد:   استقالل در کنار هم خدشه

ها را محدود کنند،  توانند آزادی حدود قانون میدیگران را سلب کرد، گفتیم فقط مقامات مسئول در 

 (.313، ص 2: ج2963)مشروح مذاکرات قانون اساسی،  «توانند ولی به بهانه استقالل هم نمی

ها را بدون حمل سالح آزاد اعالم کرده بود.  پیمایی و هفتم، آزادی تجمعات و راه اصل بیست 

این جلسات باید با اجازه قبلی باشد، با آن  گفتند، بهشتی در پاسخ به برخی نمایندگان که می

پیمایی در معابر عمومی هم تابع قواعد و مقررات است و منهای این باید  مخالفت کرد و گفت راه

ها  (. بهشتی عقیده داشت باید این قانون را طوری بنویسیم که دولت121)همان: ص  آزاد باشد

 (. 129)همان: ص  ظمش دخالت کنندنتوانند در اصلش مداخله کنند، بلکه باید در ن

پرداخت و از قضا با ایام ترور  و هشتم که به ممنوعیت شکنجه می بهشتی درباره اصل سی 

مسأله راه چیزی باز شدن است. »شهید مطهری همزمان بود، نیز در پاسخ به مشکینی توضیح داد: 

ها باشد یك سیلی به  ترین جرمبه محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگ

شود. پس این راه را باید بست، یعنی اگر  او بزنند مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می

)همان:  «تر است حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شدند و این راه باز نشود، جامعه سالم

 (.113 - 111 ص

دهنده  سات این فصل قانون اساسی نشانتحقیق و بازخوانی مباحث کوتاه موجود در جل
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های  گشایی عمل به مفاد اصول یادشده و تأمین و استیفای آن در پیشگیری از چالش ظرفیت و راه

اجتماعی است و موجبات تعمیق و تداوم سامان سیاسی را برای کشور به  -گوناگون سیاسی 

یش اعتماد عمومی و امید به آینده آورد. ظرفیت اصول حقوق ملت در ایجاد ثبات و افزا ارمغان می

های کالن در جهت رشد و  گذاری در نسل جوان و نیز بهبود بازار کسب و کار و تضمین سرمایه

توسعه کشور است و در عین اینکه اصول نظام جمهوری اسالمی را از تعرض و آسیب مصون 

ند و کشور را در ک دارد، پشتوانه ملی و حمایت مردمی را برای نظام سیاسی تضمین می می

 دهد.  المللی در موضع اقتدار قرار می مناقشات بین

های  . تامین حقوق ملت و چگونگی تعمیق و تداوم سامان سیاسی و پیشگیری از چالش3-3

 اجتماعی -سیاسی

اجتماعی و تضمین  -های سیاسی جلوگیری از چالشدستاوردهای تحقق و تأمین حقوق ملت، 

اجتماعی و تامین عدالت  -های مشروع سیاسی  آزادی دار ملی است.سامان سیاسی و تقویت اقت

مدون شده است، راه برگشوده « حقوق ملت»اجتماعی که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان 

گذاران حکیم جمهوری اسالمی است که چهل سال پیش با درک علل موجده انقالب، تأمین   قانون

بقیه نظام نوپای برآمده از انقالب در نظر گرفتند و این فهم های م  همان علل را به مثابه زمینه

تاریخی را در نهاد قانون اساسی محقق ساختند تا نظم جدید در غیاب بحث از حقوق ملت و 

 تأمین و تنظیم آن برپا نگردد.

کند که به ثبات اجتماعی، دوام حکمرانی، صحت  ای عمل می  تامین این اصول به مثابه قاعده

پیشگیری و رفع موانع فراروی توسعه همه جانبه و مندانه جامعه،  اداره متعادل و عدالت تقنین و

 اجتماعی نظام سیاسی منتج خواهد شد. -رشد و تعالی کشور و عبور از تنگناهای سیاسی

در اینجا تالش خواهد شد پس از اشارات پیشین به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون 

به سخنان امام خمینی در سرآغاز انقالب اسالمی مبنی بر تحقق حقوق اساسی و همچنین استناد 

اجتماعی و  -های سیاسی جلوگیری از چالش»چگونگی تحقق ملت در نظام جمهوری اسالمی، 

های سه گانه ذیل که با  مبتنی بر ارتقای شاخص« تضمین سامان سیاسی و تقویت اقتدار ملی
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  نسبت مستقیم دارد، شرح داده شود. استیفای اصول حقوق ملت در قانون اساسی

های اقتدار حکمرانی،  ماحصل تامین حقوق ملت در حوزه اجتماعی و سیاسی، افزایش شاخص

ها موجب ترمیم  امید به آینده و اعتماد متقابل حکومت و شهروندان است و افزایش این شاخص

در جدول زیر به  ملت، پایداری حکمرانی و سامان اجتماعی خواهد بود که - شکاف دولت

 نمایش درآمده است. 

 شناختی تامین و تضعیف حقوق ملت در مناسبات اجتماعی و سیاسی . نتایج جامعه2جدول شماره 

 تامین حقوق ملت
اعتماد  -امید به آینده -افزایش اقتدار حکمرانی

 متقابل حکومت و شهروندان

سامان سیاسی اجتماعی و جلوگیری از 
 یهای سیاسی اجتماع چالش

 تضعیف حقوق ملت
اعتماد  -امید به آینده -کاهش اقتدار حکمرانی

 متقابل حکومت و شهروندان

نابسامانی در ساختار سیاسی و بروز 
 اجتماعی -های سیاسی چالش

 های اقتدار حکمرانی افزایش شاخص. 3-3-1

ت. اقتدار حکمرانی، تداوم مقبولیت حکومت براساس اجرای قانون و اعمال زور مشروع اس

مبانی اقتدار حکمرانی را مشارکت رضایتمندانه و برابر شهروندان در تعیین سرنوشت خویش و به 

قانون  11و  23دهد. اصول  رسمیت شناختن قانون در امور عمومی به طور یکسان و برابر شکل می

 حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت»(، 23)اصل  «حقوق مساوی همه مردم ایران»اساسی بر 

اعم از زن و مرد و برخورداری از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با 

های  ( تاکید دارد. تامین این حقوق اساسی موجب ایجاد فرصت11)اصل «رعایت موازین اسالم

وری عمومی و افزایش سطح اشتغال و  برابر برای شهروندان، افزایش رضایت خاطر مردم و بهره

کاری و مشاغل کاذب یا چندشغلگی خواهد بود که نتیجه، احساس رضایت عمومی کاهش بی

 نسبت به شیوه اعمال حکمرانی و افزایش حمایت ملی از تصمیمات دولت است. 

در قانون اساسی که از جمله حقوق اساسی « حاکمیت ملی»همچنین میان اعمال حق 

برقرار بوده و ارتقاء و احصای  شهروندان است و افزایش اقتدار حکمرانی نسبت مستقیمی

انجامد که از جمله اهداف بلند  های حکمرانی ملی به تداوم و تعمیق اقتدار حکمرانی می شاخص
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 ها است. مدت حکومت

بر این مبنا، تقویت احساس همدلی میان مردم و حکومت و حس برخورداری همگانی و برابر 

قانون اساسی  11و  23میت ملی و اعمال اصول از ثروت عمومی و امتیازات دولتی، از مبادی حاک

های  کند که هر شهروندی به شرط احراز صالحیت است و این شاخص را در جامعه تقویت می

عمومی و قانونی از حقوق و امتیازات موجود برخوردار خواهد بود و مانعی از بیرون قانون برای 

 ارد. دسترسی وی به حقوق خویش در جهت پیشرفت و رشد وجود ند

افزایش اقتدار حکمرانی مبتنی بر افزایش مشارکت و رضایتمندی عمومی است و حاکم شدن 

قانون در جامعه و رعایت حقوق شهروندان در قبال یکدیگر و نظارت دولت بر حکومت قانون و 

قانون اساسی  92و  13تامین نیازهای مشروع ملت از جمله رئوس آن است که مورد تاکید اصول 

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و »ر گرفته و تاکید دارد: نیز قرا

مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به 

مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد 

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت (. »13)اصل  «نماید

خصوص روستانشینان و کارگران زمینه  ها که نیازمندند، به موظف است با رعایت اولویت برای آن

 (.92)اصل  «اجرای این اصل را فراهم کند

 -کاهش شکاف دولت  بر این مبنا اقتدار حکمرانی در حوزه داخلی با افزایش حمایت ملی و

انجامد و نمایندگان کشور  الملل و روابط با دیگر دول دنیا می ملت، به افزایش اقتدار در حوزه بین

با پشتوانه حمایت باالی داخلی که به سبب حکمرانی متعهد در قبال شهروندان و عامل به اجرای 

مقتدرانه با دیگر دول دنیا المللی  قانون برای همگان بدست آمده است، به برقراری روابط بین

 خواهند پرداخت.

 افزایش امید به آینده .3-3-2

 «آزادی در انتخاب شغل»از جمله دستاوردهای اعمال حقوق ملت که مبتنی بر تسهیل شرایط 

آموزش و پرورش رایگان تا سطح متوسطه و گسترش »(، 13)اصل «تامین اجتماعی»(، 13)اصل
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تامین مسکن برای »( و 91)اصل «طور رایگان دکفایی کشور بهوسایل تحصیالت عالی تا سرحد خو

( است، زمینه رشد و توسعه ملی و 92)اصل «خصوص روستانشینان و کارگران نیازمندان به به

سازد. امید به آینده بویژه برای  افزایش امید به آینده را در میان مردم بویژه نسل جوان فراهم می

کند،  های اسالمی رو به کمال و سعادت حرکت می و آموزهنسل جوان که براساس فطرت خویش 

مبتنی بر تحقق شرایط زیستی مطلوب و داشتن افق روشن رو به آینده ممکن است و نسبت 

پاشیدگی واحدهای  های اجتماعی، بیکاری، تورم، اعتیاد، طالق و ازهم مستقیمی با کاهش ناهنجاری

ا رعایت اصول فوق در قانون اساسی از جمله وظایف ها ب اجتماعی مطلوب دارد. تامین این زمینه

دولت در جمهوری اسالمی است که با تحقق آن و افزایش امید به آینده، هم به انسجام اجتماعی و 

اجتماعی برای کشور  -های سیاسی ها و ناآرامی یابد و هم از وقوع چالش سامان سیاسی دست می

 کند.  جلوگیری می های ملی و هدر رفت انرژی و توان و سرمایه

 افزایش اعتماد متقابل حکومت و شهروندان .3-3-3

عمل به نص قانون و حفظ حریم شهروندان و جلوگیری از تعدی به حقوق ملت از جمله 

هایی است که موجب افزایش اعتماد متقابل شهروندان و حکومت شده و دولت را به عنوان  شیوه

همچنین اعمال قانون درباره صاحبان قدرت و ثروت در پناهگاه و حامی ملت معرفی خواهد کرد. 

داند و اجازه  جامعه و رفع تبعیض نشانگر این خواهد بود که حکومت، ملت را محرم می

 سوءاستفاده از اموال عمومی را به منتسبان به خود نیز نخواهد داد.

در مجلس و بندی  المال و بودجه کرد بیت های شفاف درباره چگونگی هزینه ارائه گزارش

های عمومی و دولتی نیز از جمله مواردی است که  چگونگی تخصیص منابع به نهادها و ارگان

 شکاف اعتماد را پر خواهد کرد.

نهاد در جمهوری اسالمی است و  گیری حکومت مردم اعتماد میان ملت و دولت، پایه شکل

قق این اصول بویژه اصول که تح ریزی شده است. چنان مبانی آن در اصول فصل حقوق ملت پایه

(، حق 93)اصل  های صالح حق دادخواهی و رجوع به دادگاه»قانون اساسی که بر  93تا  93

(، 96)اصل  (، حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح95)اصل  انتخاب وکیل

(، 93اصل ) (، ممنوعیت شکنجه و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند91)اصل  اصل برائت
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تاکید دارد، (« 93)اصل  ممنوعیت هتك حرمت و حیثیت بازداشت شده، زندانی یا تبعید شده

ماحصلی جز ارتقای اعتماد میان حکومت و شهروندان را درپی نخواهد داشت. نتیجه مشخص 

اجتماعی، نفوذ حاکمیت در میان اقشار  -ارتقای اعتماد میان حکومت و شهروندان، ثبات سیاسی

اجتماعی و اعتراضات مردم است  -های سیاسی ها و چالش اجتماعی و پیشگیری از ناآرامی متنوع

 های آینده خواهد شد. و موجب تقویت و تعمیق ابعاد حکمرانی در میان نسل

 گیری . نتیجه4

های فردی و عمومی  حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مبنای رسمی آزادی

ع امام خمینی و دیگر مراجع بزرگ شیعه از دغدغه و عنایت ایشان به حفظ است. سخنان و مواض

و استیفای حقوق ملت و حق حاکمیت ملت در عصر جمهوری اسالمی حکایت داشت و مجلس 

بررسی قانون اساسی، مجموعه حقوق ملت را در فصل سوم مورد تصویب قرار داد. بدیهی است 

های اقتدار حکمرانی، امید به آینده و اعتماد  زایش شاخصتامین این دسته از حقوق بنیادین به اف

متقابل حکومت و شهروندان منجر شده و به این طریق به پایداری حکمرانی و سامان اجتماعی و 

 انجامد.  اجتماعی می -های سیاسی تقویت نظام سیاسی و جلوگیری از چالش

اعث افزایش نارضایتی و دهد تضعیف و تضییع حقوق ملت ب های تاریخی نشان می تجربه

پیدایش چالش برای حکومت و ملت شده و تقویت و استیفای حقوق ملت، کشور و دولت را در 

مسیر ثبات و پایداری قرار داده است. جمهوری اسالمی از آنجا که نظامی بر پایه اسالم و خواست 

حقوقی که ریشه باشد.  مردم است، به طریق اولی مکلف به حفظ و تقویت حقوق ملت ایران می

در کرامت ذاتی انسان و ملت مسلمان ایران دارد و به کرات مورد تأکید و تصریح رهبران انقالب 

اسالمی قرار گرفته و به تصویب مجلس خبرگان قانون اساسی رسیده است. حکمت رهبر فقید 

مانی که انقالب اسالمی و قانونگذاران قانون اساسی بر کسی پوشیده نیست و بر همین مبنا، ز

سیاستگذاری عمومی و تقنین و اجرای قوانین مبتنی بر حفظ حقوق ملت و گسترش و تعمیق آن 

صورت پذیرد، راه ثبات و تداوم نظم سیاسی جمهوری اسالمی و افزایش قدرت و ثروت و کیفیت 

 شود. زندگی جامعه ایرانی با تأمین حقوق ملت و تقویت حق حاکمیت ملت، تضمین می
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