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بسمه تعالى

سخن ناشر
نقش و اهمیت کتاب به عنوان ماندگارترین عنصر فرهنگى

و اثرگذاری آن در ایجاد و تغییر و تحول فرهنگ و نگرشها و
دیدگاههای آحاد یک جامعه بر کسی پوشیده نیست ،و به جرأت

میتوان از آن به عنوان مهمترین عامل سازنده فرهنگ اجتماعی نام

برد ،گرچه امروز رسانههای دیداری و شنیداری با حجم انبوه اخبار
و اطالعاتی که بر سر مردم آوار میکنند مخاطبان بیشتری دارند،

اما هرگز چیزی بر قوه تحليل و تعقل دوستداران خود نمىافزايند،

و بسيارى از روانشناسان و پژوهشگران فرهنگ عامه بر این باورند
که بينندگان و طرفداران اينگونه رسانهها به تدريج توان به كارگيري
قواي عاقله و ناقده خود را از دست داده و پس از مدتي از تحليل
عادىترين اخبار و وقايع در مىمانند ،و در مقابل مطالعهكنندگان

منابع مكتوب به علت تأثير خواندنهاي مكرر بر ذهن تبديل به

انسانهاي فهيم و فكور مىشوند.

بر اين اساس مركز انتشارات بنياد فقه و معارف اهل بيت
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در راستای توسعه علمي فرهنگی به نشر آراء و افكار و راهبردهاي

حضرت آيه اهلل العظمى هاشمی شاهرودى پرداخته و سعى
مىكند كتاب ارزشمند (صحيفه عدالت) كه مجموعه سخنرانيها
و بيانات معظمله در دورهی تصدى رياست قوه قضائيه جمهورى

اسالمى بوده و در ده جلد تنظيم و منتشر شده است را به شكل
موضوعى و بر حسب مسائل مورد نياز جامعه تنظيم و جمعآورى

نموده ،و با ذكر منابع و با شيوهی متناسبى منتشر كند تا از طريق

نشر انديشهها و افكار اين عالم مجاهد كه برخوردار از علم و نگاه
عالمانه به مسائل روز با معلومات وسيع فقهی و فرهنگى و تجربه

موفق قضائى و مديريتى مىباشند ،رسالت خويش را در راستاى
توسعه علم و فرهنگ اسالمى و ترویج معارف حقه اهل بیت

عصمت و طهارت ایفا کرده ،و مشمول عنايات و الطاف ويژه

حضرت بقيه اهلل االعظم امام زمان ارواحنا فداه قرار بگيريم ،إن
شاء اهلل تعالى.

بنياد فقه و معارف اهل بيت
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حقوق شهروندی ،حقوقی همهجانبه

دغدغههای رهبری ،قانون اساسی ،قوانین عادی و بخشنامههایی
ک ه صادر شده ،نشانگر اهمیت حقوق شهروندی در زوایـای
ت و سـعی مـیشود این
مـختلف تشکیالت امنیتی و انتظامی اس 
ت بینظمی،
حـقوق مـورد تـضییع قرار نگیرد .اگر هم به جه 
فقدان امـکانات و مـلزومات رخوتی در احیاء این حقوق
دیده شود ،مقام رهبری به موضوع توجه نموده و در خصوص
ن امر طبیعت نظام اسالمی ما
آن فـرمان و دسـتور میدهد .ای 
ـ که یـک نظام مبتنی بر عـدالت ،کرامت انـسان و حفظ حقوق
انسانها و شهروندی است ـ میباشد و مـاهیت خـود را در این
میبیند که این حقوق را در همه ابعاد حتی بعد اقتصادی ارائه دهد.
گاه ایـن تـصور به وجود میآید که در بـعد اقتصادی نـیاز نـیست
به مالکیتها تـوجه شـود ،در این هنگام است کـه مـقام رهبری
اعالم میدارد از مالکیت و سرمایهگذاری مشروع باید حمایت شود
و حرمت آن حفظ گردد.
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باید به این مسائل هـم در قـوانین مصوب و هم در ساختارهایی

که تشکیل مـیدهیم ،توجه داشـته باشیم تـا ایـن حـقوق تضییع

ت اسالمی را ا ز دیگر
نشوند .این موضوع نـظام قضائی و حاکمی 
نظامها ممتاز میکند .بیشترین ضربه نیز زمانی به نظام اسالمی
وارد میشود که حـاکمان ،قضات ،مسؤوالن و مـدیران اجرائی در

هر بخشی این حساسیت را از دسـت بـدهند و در سـاختارها و
تـشکیالت تـنها به حاکمیت تـوجه شـده و مردم جایگاهی نداشته
باشند .اینجاست که قوای مقننه ،مجریه و قضائیه باید در رابطه با
حفظ حقوق شهروندی به دنبال یک بـرنامهریزی ویـژه بـاشند و
به آن توجه نمایند.

بایداین حساسیت ایجاد شود که در کـل بـدنه قـوای

حـاکمیت اولیـن چـیزیکه مدنظر قرار میگیرد ،حفظ حقوق
مردم باشد و فقط به فکر قدرت دستگاه و سازمان قضائی

نباشند؛ ولی وقتی تشکیالت ،اداره ،وزارتخانه ،و دادگستری

ناخودآگاه ایجاد شود ،خود به خود امکانات ،قوانین و ملزومات
طوری تنظیم میگردند که این تشکیالت دارای اختیارات زیـادی

میشوند و هنگامیکه تخلفی صورت گیرد ،مطلق نگاه کردن
به این بخش منجر به تضییع حقوق افراد میشود و این خالف

حقوق شهروندی است.باید دقت شود که حقوق مردم حداقل
ی حفظ گردد.
در ح د ضرور 
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وقتی قاضی پشـت مـیز قضاوت نشست ،باید بداند این سمت
را به این دلیل به او دادهاند که به حقوق مردم رسیدگی کند تا این
حقوق تضییع نگردد .وی نباید خود را در مقامی ببیند که مصون
از هرگونه اعـتراض و اشـکال است؛ زیرا این همان قربانی شدن
حقوق شهروندی در تشریفات اداری است.
این دید ،دید حکومت اسالمی و حاکمیت اسالمی است.این
ن رو باید همه
شیوه نگرش ،دید حضرت علی بوده است ،از ای 
سعی ما در جهت خـدمت بـه مردم با کمترین هزینه و کمترین
تـشریفات بـاشد .بسط و توسعه بیاندازه ادارات و تشکیالت اداری
هزینههایی را در بر دارد که بار آن را مردم متحمل میشوند .در
اینصورت حقوق شهروندی قربانی تشریفات اداری زائد میگردد
و این موضوع از جمله امتیازاتی است که حاکمیتها برای خـود
قائل میشوند.
پس از آن ،دیدگاهها تغییر یافته و حساسیتها نسبت به حقوق
مردم از بین میرود .باید باور داشته باشیم که حاکم در نظام اسالمی
ت خود
خادم خدا و مردم است .مشخص است که خادم تشریفا 
را بیشتر از مخدوم نمیکند؛ چرا که شأنی باالتر از مخدوم ندارد.
ی از طاغوتیان که
موال علی هنگامیکه وارد کوف ه شدند ،عدها 
بر مردم حکومت میکردند ،تشریفات خاصی برای ایشان به راه
ن زمان حضرت به آنان نهیب زدند و فرمودند که
انداختند .در ای 
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من مسؤول خدمت به مردم هستم و این ایده و روش را تا پایان
زندگی خود حفظ نمودند .حساسیت حفظ حقوق شهروندی در
ش آشکار میشود .هریک از سه قو ه در بخشی از بخشهای
ن بخ 
ای 
کشور باید این احساس را داشته باشند که بـهعنوان خادم مردم،
حافظ حقوق شهروندی هستند .دراینصورت کرامت انسانها
حفظ میشود و نظام مقدس جمهوری اسالمی چ ه در بعد قضائی
و چه در بعد اجرائی بهعنوان یک نظام بینظیر و ممتاز در تمام دنیا
مطرح میگردد.
ت از حقوق شهروندیاند
همه قوا مسؤول حفاظ 

اگر به قانون اساسی و همچنین قوانین عادی خود و در رأس
آن ها فرامین امـام و مـقام مـعظم رهبری نگاه کنیم ،میبینیم که
بارزترین و شاخصترین مطلبی که در البهالی این موارد به چـشم
مـیخورد ،دقت و تـأکید بر حقوق انسانها بهمعنای عام آن است
و گاه نیز به حقوق شهروندی بهمعنای خاص آن ،توج ه دارد.در
قانون اساسی شـاید بـیش از  140اصـل داشته باشیم که در آن
ق مردم ،حقوق عمومی ،حقوق شهروندی و حقوق
ها بحث حقو 
عامه مطرح شدهاست.در سال  1361در فـرمان هـشتمادهای
ح تحت عنوان حقوق انسانها
اماماین مسأله بسیار شفاف و صری 
و شهروندی مطرح گردید ،بهخصوص در بعد قـضائی کـه بـه حق
مبنا و پایه همین حقوق شهروندی است.
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ص در قانون احترام به
ن بعدی ،بهخصو 
آن چه در قوانی 
آزادیهای مشروع و حفظ حـقوق شـهروندی شکل گرفت،
از روح آن فرمان مبارک اتخاذ شده بود.بنابراین با این نگاه به
ی نـگریسته مـیشود کـه حفظ حقوق مردم در
حقوق شهروند 
ن دایره وسیع تنها در اختصاص دستگاه قضائی نیست و وظیفه
ای 
هم ه ارگانها ،نهادهای نظام اسالمی و همه قواست و کـل جـامعه
مسؤول حفظ این حقوق میباشند.
خوشبختانه نظا م جمهوری اسالمی ایران از این جهت مایه
افـتخار اسـت؛ زیرا یک نـظام مذهبی بوده و متکی بر مبنای
مکتبگران سنگ اسالم است و در اسالم بحث حقوق و مبانی
ل را در برمیگیرد.
حقوق اساسی ،همه ایـن مـسائ 
حقوق شهروندی نباید در تشریفات اداری ،انتظامی ،امنیتی و
قضایی پایمال شود

باید مرزی بین عدالت و امنیت وجود داشته باشد ،تحت عنوان
امنیت ،حاکمیت نمیتواند حقوق افراد را نادیده بگیرد و عدالت
نباید قربانی امنیت شود.
حقوق شهروندی واژ ه جدیدی در ادبیات حقوق است که دو
معنای مطلق حقوق عمومی و یک معنای خاص دارد.
بر اساس معنای محدودتر حقوق شهروندی به معنای حقوقی
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است که در رابطه شهروندان با حاکمیت به وجود میآید و در
این معنا مدیریت باید به گونهای شکل بگیرد که حقوق سلب
یا تضییع نشود.حقوق فردی نباید در البهالی تشریفات اداری
و تکالیف کالن مدیریت جامعه از بین برود .شاید بیش از 140
اصل از قانون اساسی به موضوع حقوق شهروندی مربوط شود
اگر به فرمان  8مادهای امام در سال  1361دقت کنیم در این
فرمان خیلی شفاف و صریح مسایل اساسی تحت عنوان حقوق
شهروندی مطرح شد و قانون حفظ حقوق شهروندی نیز متخذ از
روح همین فرمان است.
وقتی دایره کالن و وسیع حقوق شهروندی مطرح میشود تنها
وظیفه قوه قضاییه نیست بلکه هم ه قوا باید در این زمینه اقدام
کنند .خوشبختانه نظام جمهوری اسالمی ایران از این جهت بسیار
افتخارآمیز است چون مکتبی و مبتنی بر اسالم است که حقوق
شهروندی در آن اساس همه مسایل است.
بنده متاسف هستم از اینکه به طور کامل نتوانستهایم قانون
اساسی را اجرا کنیم ،آنچه امروز مشکل کشورهاست اصل عدالت
و حقوق نیست بلکه بیشتر چالش و مشکل در اجرای حقوق است،
یعنی در مقام اجرا این حقوق تضییع میشود .هم ه این تضییعها
نیز به معنای تخلف حاکمیت و مجریان نیست ،این یکی از عوامل
است و شاید محدودترین آن باشد .مسأله مهمتر آن است که در
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مقام اجرا به مقررات و ساختارهای مناسب توجه نشده و به این

موضوع اولویت داده نشده است.

هیچ کس در بازداشت انفرادی نباشد

من تاکید داشتم کسی در بازداشت انفرادی نباشد  ،این خالف

آیین نامه است ،در خصوص حقوق زندانیان و نحوه رفتار با آنها

از  15بند قانون حقوق شهروندی چند ماده به زندانیان ربط دارد.
یکی از کارهای مهم ما در قوه قضاییه این بود که ما تالش زیادی
برای حبس زدایی از قوانین داشتیم .فضای زندان ها را تغییر دادیم
بازداشتگاه های زندان انفرادی را باز کردیم من تاکید داشتم کسی

در بازداشت انفرادی نباشد حاال برخی انجام می دهند این برخالف
آئین نامه است ،زندان ،یک مجازات اسالمی نیست ،نظر فقهی من

این است که زندان یک مجازات ثانوی و محدود در سیستم نظام
کیفری اسالمی است و مجارات در سیستم کیفری اسالمی بیشتر

مجازات اجتماعی و یا تعزیرات است و در موارد خیلی حاد هم
قصاص و اعدام است که فلسفه خود را دارد.

ما در قوانین اسالمی زندان نداریم مگر تنها در  6مورد خاص.

زندان به عنوان مجازات نیست شاید به عنوان یک اقدام تامینی و

تربیتی باشد وقتی به این نتیجه برسیم که اگر کسی بیرون باشد
ضررش به دیگران می رسد ،حبسش می کنند تا آن جا تربیت شود
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یا کودکی را می برند در کانون اصالح و تربیت اصالح می کنند.

این که یکی را ببرند در اتاقی بایکوت کنند هزینه بدهند کار غلطی

است .زندان از مواریث طاغوت است به نظر من کل زندان هایی

که در کشورهای اسالمی در دوران خلفا ایجاد شده است بخاطر
خوی طاغوتی حکام جور بوده است که از طاغوت های قبلی خود
گرفته اند و ادامه داده اند.

زمان پیامبر و زمان امیرالمومنین زندان نبود .برای پول

و مال کسی را حبس نمی کردند البته در برابر جرم ،و یا دین به
دیگران اموالش را می گرفتند .ما متاسفانه در قوانین خود زندان
را به عنوان مجازات باز کردیم این با فقه ما نمی خواند ما باید

برگردیم به همان مدل های کیفر های تأمینی و اجتماعی و تعزیرات
اسالمی .دنیا هم به این طرف می رود البته به این زودی نمی رسد

چون طاغوتی است .ما در قوه قضاییه قوانین مختلفی را به مجلس

بردیم که کل این زندان ها قابل تغییر باشند یا اصال تعطیل شوند.

هنوز مجلس خیلی از این لوایح را که  5الی  10سال است ،تصویب
نکرده است .به هر دلیل اینها هم چنان مسکوت مانده است.

ق مردم
دین اسالم حافظ حقو 

ق میخواهد حقوق
ت و از این طری 
ن و دین الهی اس 
اسالم آیی 

را به بـشریت عـرضه نماید .اسالم با یک دید باز و وسیع این
ـ  14ـ

حقوق را د ر هم ه ابعاد دیده و آنها را مبنا و معیا ر قرار داده است،
چرا ک ه مـبنای دیـن حق و حقوق اطاعت از خداست .مبنای همه

دستورها و کار اصلی دین و مکتبهای توحیدی و الهـی هـمین

ی زنـدگی
است که این حقوق را حفظ کند .این حقوق ا ز ابـتدا 
انـسان برای وی ترسیم شد ه و به او تعلیم داده میشود و او را
معتقد میکند تا یقین بیاورد و باور کند.
قانون اساسی حافظ حقوق شهروندی

قانون اساسی یکی از افتخارات نظام جمهوری اسالمی است

ق را تـرسیم کرده است در
ن حـقو 
و بیش از همه ی قوانین ای 
ت عنوان تـوسعه و تـوضیح
قوانین عادی بـه مـسائل زیادی تـح 
آن حقوق اشاره شده که میتوان آن ها را بـا آنچه که در دنیای

امروز هست طبیق داد ،آن گاه عظمت و ارزش این قانون اساسی

و میثاق ملی مـا در مـقایسه با قوانین اساسی دیگر کشورهای دنـیا

مشخص میشود .ما در این زمینه هـنوز نـتوانستیم قانون اساسی
ح دهـیم.با وجود اینکه کارها درخور توجه
را بهطور صحیح تـوضی 
و مشروحی هم نوشته شده است؛ولی به نظر من در حد سطح و

عمق این قـانون اساسی و مـیثاق ملی نیست .انسان از راه قوانین
(بهخصوص قانون اساسی) میتواند ارزشهایی را کـه یـک جامعه

بـرای آن شکل مـیگیرد و تـشکیل میشود ،مشخص کند.
ـ  15ـ

حقوقی که در قانون اساسی آمده ،همان حقوقی است که مورد
قبول اسالم میباشد و امروزه در بسیاری از مجام ع حقوقی و نظامهای
ل آ ن پذیرفته شده است و بهعنوان حقوق شهروندی،
اجتماعی دنیا اص 
حقوق عامه افراد یا هر عنوان دیگری مورد قبول واق ع گردیده و
ل امروز
کلیت آن مورد اشکال قرار نگرفته است.بلکه آنچه ک ه مشک 
ل وجو د داشته و اختالفی در اصل این عدالت و
کشورها ست از قب 
حقوق نیست؛ گرچه در مقدار و نوعش اختالف زیادی وجود دارد
و بیشترین مشکل و چالش در مقام اجرا است ب ه این معنا که این
ق در مقام اجرا در جامعه تضییع میشوند.
حقو 
ساختارهای قضائی ،انتظامی و امنیتی باید بهگونهای تنظیم شود
که حقوق شهروندی را در جامعه تضمین کند
و شکل گیرد 

البته تضییع شدن این حقوق نـیز عـلتهای گـوناگونی دارد و
فقط مربوط به این نیست عنوان احترام به آزادی های مـشروع و
حـفظ حـقوق شـهروندی تـصویب شده ،همچنین در بخشنامههای
دیگر مجموعهای ازعناوین مهم را دیدهام که میتوان آنها راتحت
عنوان حقوق شهروندی مورد رعایت و حمایت نظام قضائی و
ی اسالمی به دنیا ارائه داد .قوانین ما بهگونهای
حقوقی جمهور 
تدوین میشود که این حقوق را بیشتر تضمین میکند .ساختارهای
قضائی ،انتظامی و امنیتی باید بهگونهای تنظیم شود و شکل گیردکه
این حقوق را در جامعه تضمین کند.
ـ  16ـ

رویههای قضائی ،تشریفات اجرائی ،تشکیالت و نهادهایی که

تشکیل میدهیم ،باید بهگونهای باشن د که این موارد را رعایت کنند

ن صورت نظام ما نظام موفقی
و برای جامعه حفظ نمایند و در ای 
در حفظ حقوق شهروندی هم بهمعنای خاص و هم ب ه معنای عام
خواهد شد.

ممنوعیت شکنجه

در مورد برخی اقدامات كه از نظر حقوقى و قانونى اين كارها
مصداق شكنجه است ،ولى مس ّلم ًا برخى از اين كارها جرم می باشد

و من در مالقات با نيروهاى انتظامى و امنيتى بارها تأكيد كردم
كه اين كارها غلط است و نيازى به آن ها نيست .اخيرا ً هم چون

ديدم كه شايد اين كارها عادت شده و كمتر به توصيههاى ما توجه
مىشود ،از رئيس سازمان زندانها خواستم كه همه زندانهاى

انفرادى را تخريب كند و آن ها را به صورت اتاق هاى بزرگ با
شرايط و امكانات الزم درآورد كه اين كار هم شروع شده و شايد

خبر آن را در رسانهها ديدهايد.

اين توصيه شخصى من بود به سازمان زندانها كه عملى شد،

ولى براى اصالح كيفيت بازجويى و محل زندان و كيفيت برخورد،

بايد از طريق اليحه يا طرح در مجلس اقدام شود و به صورت
قانون درآيد.

ـ  17ـ

ما همواره مدافع اين گونه امور بودهايم ،همكاران من در دستگاه
قضايى مىدانند كه چقدر من نسبت به رفتار نيروهاى انتظامى و
امنيتى و قضايى دغدغه خاطر دارم و بارها گفتهام كه برخوردهاى
خشن ،غلط و واقع ًا خالف قانون است .به معاونت آموزش گفتم
كه در دوره كارآموزى قضات جديدالورود ،كارآموزان را دو سه
شبى به زندان ببرند تا زندانى را كه فردا مىخواهند افرادى را با
قرار تأمين به آنجا بفرستند ،از نزديك ببينند و طعم آن را بچشند
و بدانند به كسى كه يك شب يا دو شب در بازداشتگاه بماند چه
مىگذرد ،و هر گاه در مسند قضاوت نشستند ،دستشان به سرعت به
صدور حكم بازداشت و زندان نرود .نيروهاى انتظامى و امنيتى هم
چون سر و كارشان با اين قبيل كارهاست ،بازداشت افراد برايشان
عادى شده است .ما در سياستها و برنامهريزىهايى كه در اختيار
خودمان بود و بخشنامههايى كه صادر كردهايم ـ شايد بيشترين
بخشنامههايى كه از طرف ما صادر شده در خصوص زندان و رفتار
با زندانيان بوده است ـ سعى در زندانزدايى داشتيم(((.
اصل دفاع متهم از خود

چه لزومى دارد وقتى متهم بازجويى مىشود ،چشمهاى او بسته
باشد؟ در پروندههايى كه با چشم باز بازجويى كرديم ،خيلى بهتر
 1ـ سخنرانى در جمع نمايندگان تشكلهاى دانشجويى تاريخ 82/9/1
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به ثمر رسيد و خيلى بهتر جرم كشف شد تا پروندههايى كه متهم
را چشم بسته و با خشونت بازجويى كردند كه نتيجه برعكس داد
و پرونده از دادسرا گرفته و به تخلفات انتظامى داده شد و تمام
زحمات دادسرا هدر رفت .دستگاه قضايى و نظام با اين اقتدارى كه
دارد ،نياز ندارد به اين شيوهها متوسل شود .اينها واقعا اقتدار نيست،
هركه خيال مىكند اقتدار قاضى و دستگاه قضايى در چشم بستن و
بازجويى شبانه كردن و اين قبيل برخوردهاست ،در اشتباه فاحشى
است((( .اين رفتارها نه نشان اقتدار نظام و قوه قضائيه و نه اقتدار
قاضى است .اقتدار به اين است كه قاضى حكمش را به حق صادر
كند ولو عليه باالترين مقام كشور باشد .اقتدار اين است كه قاضى
نشان بدهد در اجراى عدالت از احدى نمىترسد و تحت تأثير قرار
هلل در قوه قضائيه هست.
نمىگيرد .اينها اقتدار است كه بحمدا 
اقتدار و استقاللى كه قانون اساسى ما به قوه قضائيه داده است،
در هيچ جاى دنيا نيست .قوه قضائيه در هر كشورى باالخره به
شكلى تحت تأثير قوه مقننه يا قوه مجريه است ،تنها در نظام ماست
كه قوه قضائيه استقالل مطلق از دو قوه ديگر دارد .قوه قضائيه اين
همه اقتدار دارد ،آن وقت آقايان اين را رها كردهاند و به بگير و
ببندهاى ظاهرى چسبيدهاند كه مث ً
ال در يك دعواى مالك و مستأجر،
متهم را با توپ و تشر و چشمبند و دستبند بگيرند!
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حاال اگر ضابط از اين كار خوشش مىآيد ،دستگاه قضايى
نبايستى اجازه بدهد((( .آقايان مديران عزيز قوه قضائيه بنشينند و
براى اصالح اين رفتارها چارهاى بينديشند .چه كسى گفته است
دست دادرس و بازپرس و بازجو اين قدر باز باشد كه منجر شود
به همين پروندههايى كه ديديد چه بدنامىهايى را براى نظام و قوه
قضائيه به بار آورد؟ اين دستها را ببنديد و قانونمند كنيد.
حق دفاع طرفین دعوا

بايد حق دفاع به طرفين دعوا داده شود .بسيارى در اين
ديدارهاى مردمى گفتهاند كه اص ً
ال زمان جلسه دادرسى به من ابالغ
نشده است ،من يك بار هم در دادگاه حاضر نشدهام .قاضى چرا
اين كار را كرده است؟ اص ً
ال نبايد دادگاه بدون حضور طرفين
منعقد شود .قاضى بايستى نشان بدهد كه به دنبال حق و عدالت
است حتى اگر عليه حاكميت باشد .نه اينكه تا يك گزارش از يك
دستگاه حكومتى آمد ،بگويد حق با اين است و اص ً
ال به طرف آن
اجازه دفاع ندهد .برعكس ،قاضى در اينجا بايستى طرف ضعيف
را بگيرد ،مگر اينكه برايش قطعى شود كه محق نيست .بايد ارباب
رجوع احساس كنند كه قاضى در پى حق است و جانب طرف قوى
را نمىگيرد.
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البته مسايل امنيتى و جرايم سازمان يافته را بايستى جدا كرد،

خود مردم در اين موارد مىخواهند كه خيلى سخت برخورد شود
و از دستگاه قضايى جديت و قاطعيت و شدت عمل مىخواهند.

ولى نبايد همه موارد را يكسان ببينيم ،متأسفانه روش برخورد
با همه ارباب رجوع يكسان شده است .همان رفتارى كه با

متهمان مسايل امنيتى و جرايم سازمانيافته مىشود ،با متهم يك

جرم جزئى و يا مديون چك و مسايل حقوقى مالك مستأجر
نيز همان گونه رفتار مىشود .موارد فرضى نيست ،مصاديقآن
هارا در پروندهها ديدهام .شايد هيچ يك از شما به اندازه من

در اين پنج شش سال ،پرونده نديده است .در پروندههاى فساد
اقتصادى ،باآلبوم عكس متهم چكار داريد ،به اتاق خواب او

چكار داريد(((؟

آقايان اين موارد را از هم جدا كنند ،بسيارى از اينها كارهاى

مديريتى است و تدابير اجرايى است كه بايد مديران بر آن اشراف

داشته باشند .نظارت همه جانبه مديران بر زيرمجموعه خودشان
ضرورى است ،ببينيد اين قاضى چگونه دارد قضاوت مىكند ،آيا به

طرفين دعوا يك طور نگاه مىكند ،آيا كرامت آنان را حفظ مىكند،
آيا مدير دفتر اعمال غرض مىكند؟

 1ـ ديدار با مسئوالن قضايى و قضات استان زنجان 84/3/19 ،

ـ  21ـ

(((

حقوق شهروندی حاشیه نشینان

مشكل حاشيهنشينى تنها اين نيست كه بخشى از حاشيه
يك كالنشهر وضع ناهنجارى دارد و بزهكارى و جرايم
گوناگونى در آن شيوع دارد ،بلكه عالوه بر اين ،منشأ شيوع
جرم و ناهنجارى در بخش غير حاشيهنشين شهرها نيز خواهد
شد .حاشيهنشينها اثرات بسيار زيانبارى در همه ابعاد جامعه
دارند ،هم اثرات زيانبار اقتصادى دارند و جايگاه روابط
اقتصادى زيرزمينى مانند قاچاق و پولشويى هستند ،هم پايگاه
بزهكارىهاى اجتماعى و اخالقى و فساد فرهنگى در جامعهاند.
ممكن است بستر تشكيل مافياهاى بحرانزايى در كشور شوند.
تبهكارانى كه درآمدهاى كالنى هم دارند از همين حاشيهنشينان
استفاده مىكنند و شبكههاى سازمان يافته قاچاق مواد مخدر
و آدمربايى و مفاسد گوناگونى را به وجود مىآورند و امنيت
عمومى را مختل مىكنند و بحران مىآفرينند .لذا هم دستگاه
قضايى بايد با حساسيت بسيار و اولويت درجه اول به اين قبيل
مسايل نگاه كند و هم دستگاههاى اجرايى.
طبق قانون اساسى ،از حقوق شهروندى اين حاشيهنشينان و نيز
تكليف شرعى ماست كه حداقل زندگى را براىآن هاتأمين كنيم.
اين هموطنان را كه نمىشود نابود كرد ،بايدآن ها را از اين حالت
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بيرون آورد ،منطقه مناسبى را براى سكونت آن هاتعيين كرد وآن
ها را مجبور به ترك آلونكها و سكونت در آنجا كرد .حداقلِ
امكانات زندگى به آن هاداده شود ،دست كم هزينه ساخت همين
آلونكى كه اينجا ازآن هاگرفته شده به آن ها داده شود تا بتوانند
زندگى خودشان را در آنجا شروع كنند .سپس در اين شهركهاى
ـ ولو فقيرنشين ـ نوبنياد همه جوانب امنيتى و فرهنگى و اجتماعى
الزم در نظر گرفته شود .اين طرحى كه عرض كردم شايد يك فكر
ابتدايى باشد ،ولى مىتوان آن را پخته و تكميل كرد.
ضعف در مراحل جلب و بازجويى و تحقيقات

حفظ حقوق شهروندی چه در بخش حقوقى و چه در
بخش كيفرى ،در همه مراحل تشکیل و رسیدگی الزم است ولی
متأسفانه ما در مراحل جلب و بازجويى و تحقيقات ،مشكالت
زيادى داريم ،سير امور در موارد بسيارى بر خالف حقوق اسالمى
است .ضابط قضايى ،داديار و دادستان ،بايد واقع ًا خودشان و
زيرمجموعهشان را مقيد كنند به اينكه آداب و احكام قضاى
اسالمى و حفظ حقوق شهروندى را در مراحل جلب و بازجويى،
احيا و نهادينه كنند .روايات زيادى هست كه هر گونه گرفتن
اقرار با زور و شكنجه حجت نيست ،ال اِقرار مع التجليد ،اگر
شالق زدى كه اقرار بگيرى ،اين ديگر اقرار نيست و حجيت
ندارد .اين عين متن روايات است.
ـ  23ـ

اص ً
ال نظام قضايى در فقه ما دنبال روشهاى علمى در تحقيق
و بازجويى است ،حتى نظر شخصى من اين است كه تكيه كردن
بر علم حدسى قاضى از نظر فقهى مورد قبول نيست .اينكه قاضى
بگويد من خودم علم پيدا كردم ،بدون هيچ قرينه و مدركى كه
به ديگران نيز نشان بدهد كه براى آنان هم علمآور باشد ،حجت
نيست .در بحثى در خدمت رهبرى بوديم ،ايشان هم فرمودند كه
نظرشان همين است ،چون استناد قاضى به اين علم خود ،اتهامانگيز
است .علم در اينجا طريقى نيست ،موضوعى است ،شارع اين علم
را در قضاوت حجت نكرده است .حاال اينها بحثهاى فقهى و
طلبگى است كه در جاى خود بايد بهآن هاپرداخت (((.اگر همه
اين امور اصالح شود ،ما داراى يك نظام قضايى بشرگرايانه و
مقيد و حافظ حقوق و كرامت انسانها خواهيم بود .بسيارى از
بخشنامههايى كه صادر شده و اقداماتى كه انجام گرفته و لوايحى
كه تصويب شده ،همه در اين جهت بود است .اينها همه در اسالم
آمده و خيلى دقيق هم آمده ،ولى ما آن ها را در قالب قانون نهادينه
نكرديم و ساختارى براى اجراىآن هادرست نكرديم.
لزوم جبران ضرر و زیان در صورت خطای مقام قضایی

كسانى كه در اثر خطاى قضايى ضرر و زيان مىبينند ،دستگاه
 1ـ ر .ك .مقاله «علم قاضى» مجله فقه اهل بيت .شمارههاى  8و 9
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قضايى و دستگاه اجرايى كشور بايد حقوق اين افراد را محترم

شمرده و اين زيان را به هر صورت كه ممكن است جبران كنند.
ضرورت اهتمام به حفظ مالکیت خصوصی

چطور وقتى در رسيدگى به پروندهاى ،ملك كسى توقيف

مىشود ،سريع به اجرا درمىآيد ،ولى وقتى معلوم مىشود كه اين
اشتباه بوده و حاال مىخواهد وثيقهاش را پس بگيرد ،وثيقهاش را به

او نمىدهند ،مىگويند به خزانه دولت رفت و قابل برگشت نيست.
مگر اين حق شخصى محترم نيست ،مگر ملكيت اموال فقط براى
اموالى كه مربوط به دولت است ،محترم است؟ متأسفانه اين وضع

در خارج از قوه قضائيه هم هست ،در موارد بسيارى ،دولت هم
حق مالكيت افراد را رعايت نمىكند.

هيئتى كه براى آشنايى با نظام قضايى ژاپن به آن كشور فرستاده

بوديم ،نقل مىكردند كه در آنجا شركت مترو به صاحبان خانههايى

كه مترو از زير آن ها رد شده ،اجاره مىدهد ،يعنى مالكيت آن ها
حتى بر اعماق زمينى كه از زير خانه آن ها مىگذرد نيز محترم است.
فرودگاه عظيمى در توكيو يا در يكى از شهرهاى آنجا تأسيس كرده

بودند و خيلى هم سرمايه گذارى كرده بودند ،ساخت آن پنج سال
است تمام شده و هنوز اين فرودگاه افتتاح نشده بود؛ چون يك تكه
زمين آنجا مال پيرزنى بود و او زمينش را نمىفروخت.
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حقوق شخصى مردم در آنجا اين قدر محترم است .اينها همان

احكام اسالم است كه آن ها به آن عمل مىكنند ،آيا شهرداران ما
يا دستگاه قضايى ما هم اينطور عمل مىكنند و اينقدر به مالكيت

خصوصى احترام مىگذارند؟ وقتى به حرمت مالكيت خصوصى

مشروع ،معتقديم ،بايد از آن حمايت كنيم و اين را به عنوان فرهنگ

در تمام قوانين اجرايى و قضايى رعايت كنيم .ما اصلش را قبول

كرديم ،قانونش را داريم ،مبناى فقهىاش را هم داريم و شعارش
را هم خيلى جاها مىدهيم ،ولى متأسفانه در دستورالعملها به اين
حقوق كمتوجهى مىشود.

لزوم حفظ کرامت انسان ها

اسالم به كرامت انسانها و حقوق شهروندى بسيار اهميت

داده و آن را اصل دانسته است .محور اصلى اصول توسعه قضايى

اين است كه ما اين اصل را در درون دستگاه قضايى و نيز ديگر
بخشهاى حاكميت نظام و هم براى مردم ،فرهنگ كنيم .البته اين

بدان معنا نيست كه با جرايم و مجرمان برخورد قانونى نشود.

مسئوليت اصلى دستگاه قضايى اين است كه حقوق مردم را

حفظ كند ،همان كه در قانون اساسى با عناوينى چون احقاق حقوق
عامه ،گسترش عدل ،حل و فصل مشكالت مردم ،اصالح مجرمين

و پيشگيرى از جرم آمده است .در اصول مختلف قانون اساسى
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حدود صد مورد از اين حقوق عامه احصا شده است .دستگاه
قضايى ـ طبق صريح قانون اساسى ـ مسئول احقاق اين حقوق
است.
اولين حق از حقوق مردم ،حفظ كرامت انسانها و حقوق
شهروندى آنان است .قاضى را نياوردند كه خدمت به حكومت
كند ،آوردند ـ طبق صريح قانون اساسى ـ كه خدمت به مردم كند.
طبق صريح قانون اساسى ،گسترش عدل ،احياى حقوق عامه ـ
و نه فقط احياى حقوق دولت ـ اصالح مجرمين ،اصالح جامعه،
ايجاد امنيت در جامعه ،پيشگيرى از جرم ،يعنى سالمسازى جامعه،
هدفهاى دستگاه قضايى و قضات است .پس بايستى به حقوق
مردم توجه كنيم ،خيلى وقتها اين حقوق مردم از طرف دولت
سلب مىشود ،قاضى بايد اين حقوق را از حلقوم دولت بكشد و
به مردم بدهد.
اما عكس آن مشاهده مىشود ،هر جا يك طرف دعوا دستگاه
دولتى باشد ،حق دولت را تا آخر مىگيريم ،اگر وام باشد ،وام را
مىگيريم ،بهرهاش را مىگيريم ،ديركردش را هم مىگيريم ،ولى
وقتى برعكس باشد ،مال كسى نزد دولت باشد ،خيلى هم زور
بزند همان اصل پولش را هم به زحمت مىتواند برگرداند .البته
بخشى از اين وضع ،تقصير مقرارت و قوانين است ،ولى قاضى
بايستى روح عدالت را دنبال كند ،نه صورت قانون را .دادگاه از
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كسى وثيقه مىگيرد كه فالن كس را حاضر كند ،اگر يك روز
تأخير كرد ،وثيقه ضبط و به خزانه دولت ،واريز مىشود .مگر اين
از حقوق مردم نيست ،مگر اين ملكيت محترم نيست؟ شهردارى

مىخواهد جايى را خراب كند ،با كمك دستگاه قضايى ،صاحب

ملك را آن قدر در تنگنا قرار مىدهد تا باالخره ملك او را به
قيمت نازلى بخرد .در جايى مث ً
ال عرض جاده يا خيابان سى

متر است ،اما صد و سى متر از زمينهاى مردم را گرفتهاند و
ساختمان ساختهاند و دهها برابر قيمت زمين به خود همان مردم

مىفروشند .آيا اين حفظ حقوق مردم است؟ در كشور ژاپن،
مترو از زير هر ساختمان مسكونى رد شده است ،اجاره ماهانه يا
ساالنه به صاحب آن ساختمان مىدهند .در فقه ما هم آمده است

كه مالك يك قطعه زمينه مالك فضاى باالى آن و عمق زير آن
هم هست ،ولى تا به حال هيچ فكر كرديم يك قانون براى آن

بنويسيم؟

اگر مترو از زير خانه كسى رد مىشود اجارهاش را بدهند يا

الاقل اجازهاش را بگيرند .در اسالم مگر فقط مالكيت دولت محترم

است؟ شهردارى مىخواهد در جايى ساختمان بسازد ،چندين برابر
پول آن را از مردم درمىآورد ،اين كه دزدى از مردم است .قاضى
بايست به اين گونه حقوق مردم توجه داشته باشد .اين حقوق در
قانون اساسى ما آمده است ولى به آن توجه نمىكنيم.
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باز هم تکرار می کنم يكى ديگر از ديدگاههاى مؤثر در رفتار
قضات ،حرمتگذارى به مردم و كرامت آنان است .بيشترين
شكايت مردم از محاكم ،تندخويى ،بدبرخوردى ،گوش نكردن به
صحبت ،اجازه حرف زندن ندادند و اين قبيل بدرفتارىهاست.
ارباب رجوع ما احساس مىكنند كه در دادگاه هيچ حرمتى ندارند
و با آنان بد برخورد مىشود .اين ديد در دستگاههاى قضايى بايستى
عوض شود .قاضى بايد خودش را خادم مردم بداند ،اص ً
ال حقوقى
كه مىگيرد براى اين است كه حق مردم را حفظ كند.
مردم حق دادرسى دارند ،اين حق رعيت بر حاكم است ،حاكم
موظف است اقامه دادخواهى او را گوش كند .اگر بد برخورد
شود ،اين حق او تضييع شده است ،اين حقوقى هم كه به قاضى
داده مىشود در مقابل اين حق است ،اگر آن حق را اجرا نكنيد،
حقوقى كه مىگيريد شبههناك مىشود .مراجعه كنندهاى هم كه سر
و صدايى مىكند ،قطع ًا مشكلى دارد ،چرا با او تندخويى مىشود،
چرا از دادگاه بيرونش مىكنيد؟ تازه بايستى با ترحم با عطوفت
به او نگاه شود كه بتواند آرامش پيدا كند .اينها حق مردم است.
همين مقررات ماست كه اينها را به اين فالكت كشانده ،اگر اين
ممنوعيتها و اين مقررات نادرست نبود غالب ًا اين مشكالت براى
مردم نبود .متأسفانه در جايى كه قاضى بايد تند برخورد كند،
نمىكند ،آن وقت با افراد درجه  2و  3آن طور برخورد مىكند .در
اكثر گزارشها از تندخويى قضات شكايت شده است.
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قاضى پليس نيست ،شايد وظيفه پليس مقتضى شدت عمل و
تندخويى باشد و با عينك بدبينى نگاه كند ،اما قاضى بايد با عينك
واقعبينى و شفاف نگاه كند و اصل را بر برائت بگذارد .نه تنها هر
متهمى بلكه هر مجرمى هم حق حرمت و كرامتش محفوظ است،
اين حق جداگانهاى است و ربطى به محكوميتش ندارد ،اين حق
چرا سلب شود؟ مىبينيم در هر شعبهاى يك مأمور نيروى انتظامى
دم در گذاشتهاند ،قاضى مىخواهد با زور اين پليس جايگاه خوش
را مث ً
ال حفظ كند ،در حالى كه قاضى بايد حرمت و جايگاه خودش
را با اخالق و متانت خودش حفظ كند .اگر قاضى حرمت و كرامت
طرفين دعوا را حفظ كند وآن هااحساس كنند قاضى مىخواهد
حقشان را بدهد ،آن وقت ،طرفين دعوا ،خود به خود به اين قاضى
احترام مىگذارند.
اينها آن ديدگاهها و سياستهاى اصولى و اساسى قضايى است
كه در متن اسالم هم هست ،در اسالم بيشتر از دنياى غرب به حقوق
شهروندى و حقوق مردمى اهميت داده شده است .آدابالقضا را
بخوانيد ،قضاوتهاى اميرالمؤمنين را ببينيد .تا اين فرهنگ احيا
نشود وضع همين خواهد بود.
پروندهاى است كه هر وقت يادم مىآيد ،تكان مىخورم ،دو برادر،
پرونده حقوقى داشتند ،پانزده سال با هم كار مىكردند ،اختالفى ميان
آن ها ايجاد شده بود به دادگاه مراجعه كردند .قاضى ،وجه كيفرى
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به پرونده داد ،يكى از طرفين دعوا كه استاد دانشگاه هم بود درشتى
كرده و به قاضى گفت تو دارى چكار مىكنى ،اين پرونده حقوقى
است و اص ً
ال وجه كيفرى ندارد .قاضى جوان كه متأسفانه روحانى
نيز بود ،به مأمور نيروى انتظامى دستور داد كه همان جا دستبند به

اين استاد دانشگاه بزنند و او را به نردههاى راهپله ببندند تا ساعت
 ،2بعد بفرستند زندان! آيا اين قضاوت اسالمى است؟ شخصيت يك
استاد دانشگاه را براى يك پرونده حقوقى و اختالف مالى با برادرش،

اين جورى خورد مىكنند؟ آيا اين انسان حرمت ندارد؟ در روايت

ما آمده كه حرمت مؤمن مانند حرمت كعبه است .بنده آن قاضى را
خواستم و به خاطر همين پرونده اخراجش كردم .گفتم اص ً
ال تو را
نمىتوانم ببينم ،تو هم روحانى هستى ،هم قاضى ،هر دو صفتت

اقتضا مىكرد اين كار را نكنى ،چرا اين كار را كردى؟ وقتى اين
فرهنگ حرمت انسان در بدنه دستگاه قضايى وجود نداشته باشد ،كار

به اينجا ها مىكشد .در دستگاه قضايى بايستى آن رفتار اسالمى كه
در آدابالقضاء آمده ،فرهنگ شود(((.

رعایت حقوق شهروندی باید فرهنگ شود

(((

در اين جامعه بايد حرمت و كرامت انسانى و حقوق شهروندى
 1ـ سخنرانى در جمع مسئوالن قضايى اصفهان ،تاریخ 84/4/16
 2ـ سخنرانى در جمع فرماندهان سپاه ،تاریخ 84/6/24
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حفظ شود .اينها بحثهاى شعارى نيست ،مراعات اين حقوق

بايستى در جامعه ما فرهنگ بشود ،هيچ ضررى هم به هيچ جا
نمىزند .كسى كه خيال مىكند احياى حقوق شهروندى مث ً
ال امنيت
سياسى و دستگاههاى امنيتى را تضعيف مىكند ،اشتباه مىكند،
دستگاههاى امنيتى در سايه حفظ اين حقوق تقويت مىشوند و بهتر
مىتوانند كار خودشان را انجام بدهند .مردم پايه اصلى حكومت
اسالمى هستند ،با احياى اين حقوق شهروندى ،اقتدار نظام بيشتر

مىشود ،مردمساالرى در نظام ما مستحكمتر مىشود.

حمايت از حقوق شهروندى منجر به ايجاد امنيت می شود

حمايت از حقوق شهروندى باعث ايجاد امنيت براى افراد اعم

از امنيتهاى اجتماعى و اقتصادى و فكرى و ...می شود .مردم

وقتى مىخواهند موفقيت دستگاه قضايى را ارزيابى كنند ،نگاه

مىكنند كه در محل خودشان چقدر امنيت برقرار شده و شرارتها
و دزدى كمتر شده است ،و يا چقدر دستگاههاى دولتى از حقوق
آنان حمايت كردهاند .دستگاه قضايى بايستى طورى برنامهريزى و

عمل كند كه مردم اين حمايت و امنيت را احساس كنند .وقتى ما
مىگوييم عدالت ،بايستى مردم آن را حس كنند .ما در ذهن خودمان
عدالتى را درست كردهايم ،ولى اگر مردم بگويند ظلم است ،معلوم

مىشود يك جاى كار اشكال دارد.
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اجرای مجازات قانونی وظیفه ی دستگاه قضایی نه بیش از آن

دستگاه قضائى بايد مجازات قانونى بزهكار را اجرا كند ،ولى
بيش از آن نه .محكوم به اعدام را كه دارند مىبرند پاى دار ،كسى
حق ندارد يك سيلى به او بزند يا بىحرمتى كند ،اگر كسى به
او بىحرمتى كرد گناه كرده و او مىتواند قصاص كند .كسى كه
بزه كرده در حد همان بزه مجازات مىشود ،بقيه حقوق او بايد
محفوظ باشد ،هتك حرمت نبايد بشود ،اين يك حق ديگرى
است ،خانوادهاش را نبايستى زير فشار قرار داد ،نبايد در جامعه
رسوايش كنند مگر رسوايى يكى از مجازاتهايش باشد .لذا در
بحث اطالعرسانى يكى از محدوديتهايى كه داريم همين رسوا
شدن است .اسالم در خيلى از بزهها و بزهكارىها امر به تستّر كرده
است و در بعضى از موارد امر به تشهير كرده و گفته كه اين مجرم
بايستى شهره شود ،بايستى اطالعرسانى شود و مردم بشناسند كه
اين آدم اين كار را كرده است .پس موارد فرق مىكند ،در جايى
تشهير به عنوان يك مجازات است و حق جامعه است كه مجرم
شناسانده شود ،در جايى ديگر قانون امر به تستّر كرده است .فقه
نورانى اسالم بسيار دقيق است ،مخصوص ًا در مسايلى كه مربوط به
ناموس و جان و مال و حيثيت مردم و آبروى مردم است ،اينها
را بايستى حفظ كنيم و هر چيزى را در جاى خودش و در نصاب
خودش عمل كنيم(((.
 1ـ سخنرانى در نشست ساليانه دبيران كانونهاى دانشجويى ،تاریخ 84/9/19
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رعایت حقوق شهروندی بايد در صدر اهداف قوه قضائيه قرارگيرند

مردم معموالً نابسامانىها را ناشى ازضعف قوه قضائيه مىدانند.
همه قوه قضائيه را هدف قرار دادهاند و از وضعيت دادگاهها و
عدم رسيدگى به پروندهها شكايت مىكنند .گاهى اتهاماتى مانند
ارتشا و امثال آن به اين قوه وارد مىكنند كه شايد در بعضى جاها
صحت هم داشته باشد .امروز همه مديران و دستاندركاران،
قضات و كارمندان سطوح باالى قوه قضائيه بايد آستين همت باال
بزنند و همه توان بالقوه خود را جهت اصالح ساختار نظام قضايى
به كارگيرند ،به راستى كه رفع اين كاستىها و گرفتارىها عزم و
ارادهاى استوار مىطلبد(((.
تحقق بخشيدن به آرمانها و ارزشهاى اسالم ،برقرارى
آزادىهاى مشروع و حمايت از آنها ،گسترش عدالت و پاسدارى
از امنيت سياسى ،اجتماعى و اقتصادى كه هم در قانون اساسى آمده
و هم فقه اسالم به آن ها پاىبند است ،بايد درصدر اهداف قوه
قضائيه قرارگيرند .واقع ًا ايمان و همت واال الزم است تا اين اصول
و ضوابط قضايى تحقق يابند.
عدليه ديگر دنبال گناهكار نيست ،در پى آن است كه بىگناهى
بدون دليل مؤاخذه نشود .در نتيجه ،ديدگاهى تازه جايگزين نگرش
قبلى مىشود ،چون خطرى نظام را تهديد نمىكند .مهم تحقق
 1ـ ديدار با قضات استان تهران  ،تاریخ 87/8/6
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اصل برائت ،برقرارى عدل ،احقاق حقوق ملت ،حفظ آزادىهاى
موردقبول اسالم و نظام ،ايجاد امنيت و فقدان بحران در جامعه

است.

اقتدار مقام قضایی وابسته به رعایت حقوق شهروندی

اقتدار عدليه در اين نيست كه براى مردم رجزخوانى كند.

چيزى كه اهميت دارد ،سالمت قضاوت است .به عنوان مثال ،اگر

پروندهاى در مقابل قاضى قرارگرفت ،هيچ رابطهاى قضاوت او را
تحتتأثير قرار ندهد و پول و رشوه نظرش را تغيير ندهد .اين

همان اختيار و اقتدار عدليه در شرايط صلح و آرامش است .بايد

اقتدار را از اين راه دنبال كنيم .در اين صورت ،نحوه برخورد ما با

مردم و جامعه عطوفتآميز خواهد بود .قاضى نباید چهره عبوس و
خشن اسالم را نشان ندهد  ،او بايد چهره عطوفت و عفو و عدل

اسالم را به نمايش بگذارد.

در اين شرايط ،عدليه بايد اصل برائت را مالك قرار دهد و

آزادىهايى را كه مورد قبول اسالم و هدف اسالم است ،در جامعه
پياده كند .فرض ًا اگر نيروى انتظامى يا هر نهاد اجرايى ديگر كسى

را بازداشت كرد ،عدليه موضوع را پىگيرى كند مبادا بىگناهى را
گرفتار كرده باشند ،بهخصوص كه سمبل عدليه ترازو است .يعنى
ميزان قسط و اقامه قسط و عدل است .بنابراين ،سياستها تغيير
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مىكند؛ البته با دقت و حفظ آبرو .خالصه كالم اينكه اين تغيير
ديدگاه منافاتى با اقتدار و عظمت و شوكت عدليه ندارد.
ارزیابی همه جانبه رعایت حقوق شهروندی

آگاهى از ذهنيت مردم نسبت به قوه قضائيه بسيار مهم است .ما
بايد هميشه نظر مردم را در ارتباط با ميزان موفقيت خويش جويا
شويم .بايد ببينيم چه اندازه در دل ملت جا داريم و عقيده مردم خوب
جامعه ما در مورد عدليه چيست و چه برداشتى از آن دارند .مث ً
ال از
ديدگاه آن ها عدليه چقدر موفق است؟ آيا قوه قضائيه پناهگاه مردم
است؟ آيا مجرمين مىترسند؟ بايد يك نظرسنجى همهجانبه بكنيم
تا به جايگاه واقعى و پايگاه مردمى قوه قضائيه پى ببريم .عدليه نبايد
صرف ًا مختومه كردن پروندهها و صدور احكام را هدف خود قراردهد.
مهم روند كار و نحوه احقاق حق مطابق موازين شرعى است .نهايت
سخن اينكه اگر هدف احقاق حق باشد ،بسيارى از اشكاالت در
ساختار قوه قضائيه اصالح خواهد شد.
رعایت اصل تساوی سالح ها مصداق بارز رعایت حقوق شهروندی

اصل تساوی سالح ها که توسط حقوقدانان عزیز کشورمان هم
به کار برده می شود واژه ای درست و محترم می باشد که ریشه
در اسالم  ،سیره ی پیامبر ،قضاوت علی و فقه پویای ما
دارد که متاسفانه این گونه اصول اسالمی از سوی غربی ها با واژه
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پردازی و زرق و برق دادن به آن وارد ادبیات حقوقی ما می شود
و فکر می شود که این اصول از اصول مترقی حقوقی غربی ها
می باشد در حالی که این اصول 1400سال پیش به طور کامل در
قضاوت اسالمی مشاهده می شود .به عنوان نمونه یکی از اصول
قضاوت اسالم اين است كه قاضى بايد بىطرف باشد ،حتى اگر
يك طرف خليفه مسلمين و طرف ديگرش فرد عادى باشد.
روايت نيز هست كه يك شب مردى نزد اميرالمؤمنين آمد
و مهمان او شد .روز بعد به موال گفت كه شكايتى دارد و به همين
خاطر خدمت رسيده است .موال بالفاصله به مرد دستور داد اثاثيهاش
را بردارد و خانه او را ترك كند .رسولاهلل مىفرمايد« :حق
ندارى مهمانى را بپذيرى كه شاكى باشد مگر آن كه طرف دوم هم
مهمان تو باشد ».موال به آن مرد گفت زمانى مىتواند مهمان وى باشد
كه دشمن خود را هم بياورد .بىطرفى در قضاوت يكى از ارزشهاى
اسالمى است و بايد مورد توجه قاضى قرارگيرد .اميدواريم مسايل
و مشكالت حقوقى ما با همفكرى بيشتر و نظرهاى همهجانبه و
كارشناسانه حقوقدانان عزیز (قضات ،اساتید ،وکال و )..حل شود و به
لطف پروردگار و در سايه عنايات رهبر معظم ،از اين آزمايش الهى
سربلند بيرون بياييم و شرمنده خدا و ملت بزرگوار نشويم.
تهاجم علیه رعایت حقوق شهروندی

محورهايى كه خيلى مورد تهاجم قرار مىگيرد ،بحثهاى
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حقوقى از جمله حقوق بشر ،حقوق زن ،حقوق شهروندى و حقوق
اقليتهاست .اين امور آماج انتقادها و اشكالها و ايرادهاىآن
هاعليه نظام ماست ،دفع اين شبهات و دفاع از نظام حقوقى اسالم
با پاسخ علمى ،فنى و مطابق با مبانى حقوقى قابل فهم براى جهان
مدرن ،مسئله بسيار مهمى است .نه قوه قضائيه در اين زمينه كار
مؤثرى كرده ،نه وزارت خارجه و نه سازمان تبليغات ،اين زمينه،
خام است و جاى كار بسيار دارد(((.
نهادهای مردمی باید در زمینه حقوق شهروندی فعال شوند

ما دنبال آن هستيم كه نهادهای مردمی را به تدريج احيا كنيم،
چون معتقديم با گسترش اين نهادها هم ازحقوق شهروندان بهتر
دفاع مىشود و هم از فشار تراكم پروندهها بر گردن دستگاه قضايى
كاسته مىشود(((.
محکوم کردن ایران به خاطر حقوق شهروندی جنبه ی سیاسی
(((

دارد

مسايلى را كه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل عليه كشور ما
 1ـ ديدار با رئيس و معاونان و جمعى از پژوهشگران سازمان فرهنگ و ارتباطات
اسالمى ،تاریخ 79/5/18
 2ـ ديدار با جمعى از كارگران و مسئوالن تشكلهاى كارگرى؛ 81/2/8
 3ـ مصاحبه در پايان ديدار مردمى  ،تاریخ 83/2/10
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مطرح مىكرده ،بيشتر جنبه سياسى داشته و واقع ًا اينجور نبوده كه در
كشور ما ،حقوق شهروندی رعايت نمىشود .كشورهاى همجوار ما و
بسيارى از كشورهاى ديگر دنيا ،خيلى بيشتر حقوق شهروندی را زير
پا مىگذارند ،اما آن ها را محكوم نمىكنند ،ولى ما را محكوم مىكنند.
محكوم كردن و محكوم نكردن كميسيون حقوق بشر ،همواره عوامل
سياسى داشته است ،اين عوامل سياسى مربوط مىشود به شرايط
سياسى هر مقطعى ،البد در شرايط فعلى ،وضع سياسى كشور ما از
نظرآن ها بهتر شده يا مسايل ديگرى را در نظر گرفتند و ما را محكوم
نكردند و پرونده كشور ما را از دستور خارج كردند.
باز به عنوان نمونه در خصوص اعدام افراد زیر  18سال و
مسائل حقوق بشری مرتبط با آن بسیاری از تبلیغات غرب بر علیه
ایران سیاسی هستند .نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر به کثرت
و شدت وجود دارد آن ها را نه مورد اتهام قرار می دهند و نه در
مورد آن ها تبلیغات می کنند.
برخی کشورها حتی حقوق اولیه بشر را نیز از شهروندان خود
گرفته اند مجلس ندارند پارلمان ندارند به زنان اجازه رانندگی
نمی دهند یک حکومت قرون وسطائی دارند و غرب هم کاری به
آن ها ندارد بلکه هم پیمان با آنان بر علیه ما و حقوق مردم فلسطین،
لبنان ،عراق و افغانستان فعالیت می کند .اصل حقوق بشر درست
است نظام اسالمی هم داعیه حقوق بشر دارد.
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من زمانی که رییس قوه قضاییه بودم حقوق شهروندی را مطرح
کردم .اروپایی ها حقوق بشر را از اسالم گرفته اند .ما معتقدیم
حقوق بشر که اکثر اصل های آن هم درست است یک بحث
اسالمی است .اعدام کودکان یک بهانه است ما کودک را اعدام نمی
کنیم  ،تازه برای ما سن مهم نیست مالک بلوغ و رشد است .این ها
بحث های کوچکی است ما همه پرونده های قوه قضاییه را جمع
کنیم کسانی که در سن  16الی  18جرمی مرتکب شده باشند که
اعدام شده اند از چند نفر معدود تجاوز نمی کند .این ها را بخاطر
مسائل سیاسی مطرح می کنند .ما به لحاط فقهی محدودیت های
زیادی برای مجازات مجرمان  16الی  18داریم .خود اثبات جرم
خیلی سخت است .ما در اعدام ،محدودیت های زیادی داریم.
خیلی از مجازات اعدام قصاص است که حق شخصی است و می
شود با دیه و صلح ،مجازات را رفع کرد.
در غرب حق اعدام حق دولت است حتما باید اجرا شود.
پرونده های قصاص ما با صلح تمام می شود گاهی قاضی حکم
می کند و دیوان عالی هم تایید می کند اما کمی مانده به اجرا
صلح می شود .کمتر از  20درصد محکومین به قصاص ها ،به
اعدام رسیده است .اکثرا مورد رضایت واقع می شود .ما سوای
همه این ها نسبت به مجازات هایی که حق عام است و در اختیار
حکومت است سعی کرده ایم مجازات اعدام زیر  17سال صورت
نگیرد از حق عفو رهبری استفاده می کنیم تا کسی اعدام نشود.
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سعی می شود طرف قصاص به نحوی راضی شود سود و مصالحه
کند .بحث دیگر این است که اگر جرم بین  16الی  18سالگی
انجام شده باشد ،اگر قرار بر اعدام باشد معموالً اعدام از بعد
پایان این دوره و در سن باال صورت می گیرد و اصال نوجوانان
در کشور ما اعدام نمی شود.
احياى حقوق عامه و حمايت از حقوق شهروندى ،اين ها از
مقاصد بسيار بلند و اصلى نظام جمهورى اسالمى است كه هم در
فقه ما و هم در قانون اساسى به آن ها تصريح شده است .اين قانون
كه ميثاق ملى ماست ،ميثاق دينى ما نيز هست ،تنها مشروعيت
سياسى و ملى ندارد ،مشروعيت دينى هم دارد؛ چون به وسيله
فقهاى بزرگوارى در خبرگان قانون اساسى تدوين شده و سپس به
وسيله رهبرى نظام؛ امام راحل نيز تأييد گرديد.
واقع اين است كه وضع حقوق شهروندى و به طور كلى حقوق
بشر در كشور ما كمنظير است .چون نظام ما نظام اسالمى است،
قانون اساسى و قوانين عادى ما بر اساس اسالم است ،مسئوالن
نظام ما پایبندند و اعتقاد دارند و با اعتقاد به قوانين اسالمى كارشان
را انجام مىدهند ،حاال اگر در جايى هم تخلفى صورت گرفته باشد
آن را نمىشود به حساب كل نظام گذاشت ،در همه جاها ممكن
است خطاهاى اجرايى جزئى از سوى مأمورى ،مث ً
ال ضابطى از
ضابطين قوه قضائيه ،انجام بگيرد.
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باز بودن باب اجتهاد و ضرورت پاسخگویی به شبهات مطرح شده
در خصوص حقوق شهروندی در نظام اسالمی

من به باز بودن باب اجتهاد تاکید میکنم چرا که “این امر در

اصول فقه شیعه امتیاز این فقه بر فقه اهل سنت است که برکات
زیادی داشته و دارد ،بالندگی ،تکامل و پویایی فقه و علوم اسالمی

خیلی مفید بوده است و امام  هم بر آن تکیه داشتند.برداشت

های جدید از دین و نظریه پردازی در مقابل شبهات و حفظ

میراث اسالمی در همه ابعاد مهم و وسیع از جمله نتایج باز بودن

باب اجتهاد است مسائل نو در قالب افکار جدید مطرح میشود
برخی اشکال و شبهه دارند که پاسخ میخواهد برخی هم فرازهای
جدیدی هستند که در اجتهاد باز میشوند .این چشم اندازهای
جدیدی که نیاز به حکم فقهی دارند باید استنباط بشوند .حکومت

هم در فقه شیعه امر جدیدی است و مسائل جدیدی دارد و احکام

خوش را میخواهد.

برای حل مسائل جدید باید سه گروه فقها ،کارشناسان علوم

مختلف و مجریان آشنا به مسائل با هم بنشینند و کار کنند و هم
باید از علمای بزگ حوزوی و هم از نخبگان و اصحاب فکر در
رشته های علوم روز استفاده بشود .برخی از مسائل جدید مشکل

روشن نبودن حکم را دارند محتوا ،حکم است وباید مجتهدان در
مورد آن نظر بدهند .برخی هم مشکل قالب و نظم و نظام و شکل
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را دارندکه باید صاحب نظران رشته های مختلف پاسخ دهند و
مدل سازی کنند.
امام که بحث باز بودن باب اجتهاد را مطرح می کرد می
خواست نخبگان و علما را دعوت کند در این نظام جدید میراث
علمی خود را روی هم بریزند و پاسخ نیازهای نظام را پیدا کنند و
حل کنند.
من ده سال تجربه ریاست قوه را داشتم هنوز خیلی به اجتهادهای
جدید ،پویا  ،دقیق و منجسم با نیاز روز و متکی به مبانی درست
آن نیاز داریم .تغییرات بر اساس مصلحت اندیشی نیست ،نباید با
هر مصلحتی و بر اساس سالیق شخصی حکم خدا را عوض کرد.
تغییرات چارچوب دارد و امام به این چارچوب خیلی توجه
داشت .منابع استنباطی و اجتهادی ما خیلی غنی است ادله ما باز
است خیلی پر توان و پر پتانسیل است.
برای همه مسائل جدید می شود پاسخ های خوب به دست
آورد .مدل هایی را که در دنیا به دست آمده و تجربه شده بگیرند با
دقت مطالعه کنند نگویند که چون مال غرب و یا ژاپن و کجا است
و مال بالد کفر است به درد نمی خورد .فضال ،فقها  ،علما و اساتید
دانشگاه بنشینند یکی یکی بررسی کنند تا بهترین ها را به دست
بیاورند  .در مجلس هم قبل از اینکه بخواهند قانونی را تصویب
کنند باید از این نظرات جدید استفاده کنند و بر پایه آنها قانون
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تصویب کنند .متاسفانه مرکز پژوهش های مجلس آنچنان قوی
نیست که این کار را انجام دهد .در اکثر مسائل کار بنیادی نشده
است ما در مسائل بنیادی دچار مشکل اساسی هستم نگاه دنیای
اسالم به ما است آنها چیزی ندارند چون نظام اسالمی ندارند همه
آن ها سیستم های بالد کفر را در نطام خود کپی کرده اند.
همه علما توجه شان به این است که نظام جمهوری اسالمی
همه این مشکالت را حل کرده است .فکر می کنند که در همه چیز
مدل کاملی داریم .البته ما نسبت به آن ها چیزهایی مهم و اساسی
داریم ولی نواقص زیادی هم داریم که خیلی نیازمندیم .متاسفانه
تالش ها برای عمل به توصیه های امام در زمینه باز بودن باب
اجتهاد در نظام اسالمی در عمل کافی نبوده است ،برنامه وحدت
حوزه و دانشگاه نتیجه مختصری داد اما بجایی نرسید .اسالمی
کردن دانشگاه ها که  12سال پیش رهبری انقالب مطرح کردند به
نتیجه نرسید.
در این قسمت ها ما نیاز به کار بیشتر و با برنامه از پیش تهیه
شده داریم .باید یک نهادی درست کنیم که بطور مستمر در کنار
نظام و انقالب همه این ها را آماده کند مستندات را تهیه کند و هم
دولت و هم مجلس و هم قوه قضاییه استفاده کنند ،این کار حوزه
و دانشگاه و مسوولینی است که آگاهند و به مسائل اشراف دارند.
ما خيلى خوب مىتوانيم به شبهات مطرح شده در خصوص
ـ  44ـ

رعایت حقوق شهروندی را بهطور علمى پاسخ دهيم و مبانى

حقوق اسالمى را نسبت به حقوق شهروندى و تبيين كنيم ،اگر

هم نتوانيم حرفمان را ثابت كنيم ،دستكم اين نكته را به آن ها
خواهيم فهماند كه احكام ما مبناى حقوقى خود را دارد و بىمبنا

نيست .دست كم مىتوانيم اين را ثابت كنيم كه نظام قضايى يا نظام
حقوقى اسالم ،مبتنى بر ديدگاههاى مكتبى مشخصى است و داراى

فلسفه و مبانى اصولى خاص خود است و اين ديدگاهها بهعنوان
يك مكتب براى انديشمندان قابل تحمل است.
حفظ حقوق و كرامت انسانى در فقه اسالم

ما قوانين بسيار خوبى داريم ،قانون اساسى ما بسيار مترقى و

عالى و ارزشمدار و عدالتمحور است .در فقه اسالم نيز بر عدالت
قضايى و حفظ حقوق و كرامت انسانها تأكيد شده است .اصل

برائت ،اصل توقيفى بودن جرم ،بىطرفى قاضى و دستگاه قضايى،

مساوات بين طرفين در محاكمه ،اخالق و اوصاف قضايى كه براى
قضات در فقه ما آمده ،همه حاكى از تأكيد اسالم بر رعايت حقوق

و كرامت انسان است .در عمل نيز تابلوى تاريخى درخشانى مثل
قضاوتهاى اميرالمؤمنين را داريم كه هر انسانى اعم از مسلمان

و غير مسلمان را شيفته آن حضرت مىكند.
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ضرورت عزم ملی درحفظ حقوق و كرامت انسانى

در قوانين ما نيز بر اصل حفظ حقوق و كرامت انسانى تأكيد
شده است ،ولى با اين همه ،در عمل رعايت نمىشود .تا يك عزم
حقيقى و جدى در همه افراد مسئول ،از رأس دستگاه تا شاخ و
برگهاى آن در اين زمينه وجود نداشته باشد ،اين اهداف بلند
محقق نخواهد شد .پس از ايجاد چنين عزمى ،بايد سياستهاى
اجراى اين اصل نيز مورد توجه قرار گيرد .احياى اين اصل ،نياز به
سياست و ساختار و تشكيالت خاص و نظارت و كنترلهاى خاص
خود را دارد(((.
بسيارى از اعمال خالف حقوق و كرامت انسانها از ناحيه دفاتر
و تشكيالت اطراف قاضى مانند ضابطين ،مديران دفاتر ،مأموران
زندان و ...انجام مىگيرد نه خود قاضى .بنابر این در ابتدا همت
خود قضات و توجهشان به روح قانون اساسى و روح فقه اسالم و
قوانين می تواند راهگشای رعایت هرچه بهتر حقوق شهروندی و
کرامت انسانی باشد.
در اين بخشنامه به اين نكات توجه شده و بايد اجرا شود،
اگر در حد يك قانون بماند فايدهاى ندارد .البته مفاد اين بخشنامه
ب قوانين ما بوده و منظور بخشنامه اين است كه اين قانون
در ل ُ ّ
احيا و اجرا شود .عمده ،مقام عمل و اجراست و گرنه همه مفاد
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اين بخشنامه در قوانين و فقه ما بوده و هست ،همتى بايد كه آن
را احيا و اجرا كنيم .شرط اول احياى اين بخشنامه ،همت خود
قضات و توجهشان به روح قانون اساسى و روح فقه اسالم و
قوانين ماست.
نقش شهرداری ها در حفظ حقوق شهروندی

خيلى از مشكالت مردم در شهر تهران مربوط به شهردارى
است .چنانچه در شوراى شهر و شهردارى ،خوب برنامهريزى
شود ،قوانين و مقررات مناسبى وضع شود ،هماهنگى با دستگاههاى
ديگر درست انجام بگيرد ،خيلى از مشكالت حل و مىتوان حقوق
شهروندى را به نحو بهتر و گستردهتر و عادالنهترى كه هدف نظام
اسالمى است ،تأمين كرد .تبلور آرمانها و ارزشهاى اسالمى و
حقوق شهروندى در زندگى اجتماعى مردم عمدت ًا در همين امورى
است كه مربوط به شهردارىهاست((( .البته تحقق اين اهداف نياز
به همكارى دستگاههاى ديگر دارد ،چون اين امور تنها در اختيار
شهردارى نيست ،دستگاه قضايى ،وزارت مسكن ،دستگاههاى
اجرايى ديگر همه به نحوى در مسايل مربوط به شهرسازى و
شهردارى و مديريت شهر ،دخيل اند و اگر هماهنگى ميان آن ها
نباشد مديريت شهر موفق نخواهد شد.
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براى بيشتر مردم بخش مادى قضيه خيلى مهم است ـ البته
هم براى زندگى آنان مهم است ـ مانند تراكم ،قيمت زمين ،قيمت
خانه ،خيابان و امورى از اين قبيل .تخريب فضاى شهرها و محيط
زيست كه تنفس مردم است ،حيف و ميل كردن زمينهاى متعلق
به بيتالمال ـ كه سازمان ثبت در جلوگيرى از اين كار خيلى نقش
دارد ـ  ،حقوق مالكيتها ،اهداف ديگرى كه در دنياى امروز از
راه نهادهاى مدنى شهرى مانند شوراهاى حل اختالف مديريت
مىشود و مسايل فراوان ديگرى از اين قبيل كه اگر بخواهد احيا
شود قطع ًا همكارى با شهردارى را الزم دارد اگر با ديد كالن و كلى
به اين امور نگاه كنيم ،نياز داريم كه جمعى از نهادها و دستگاههايى
را كه به شكلى در حقوق شهروندى ذيربطاند ،دور هم جمع كنيم و
هيأتى از مسئوالن ارشد اين دستگاهها تشكيل شود و به بررسى اين
مسايل بپرداز در هر بُعدى ،سياستها و راهكارها مشخص بشود،
يا اگر طرحى الزم است ،تهيه شود ،مقدمات و مستلزماتى كه ممكن
است اين طرحها و سياستها در اجرا داشته باشد ،احصا شده و از
راه قانونى فراهم شود .برخى از مسايل نياز به تصويب قانون يا به
تفسير قانون از مجلس شوراى اسالمى دارد و در بسيارى از موارد
با اين تفسي مشكل شهردارى حل مىشود.
ضرورت هماهنگی دستگاهها و نهادها در حفظ حقوق شهروندی

حساسیت حفظ حقوق شهروندی در این بخش آشکا ر میشود.
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هریک از سه قو ه در بخشی از بخشهای کشور باید این احساس
را داشته باشند که بهعنوان خاد م مردم ،حافظ حقوق شهروندی
هستند.دراینصورت کرامت انسانها حفظ میشود و نظا م مقدس
جمهوری اسالمی چ ه در بعد قضائی و چه در بعد اجرائی بهعنوان
ح میگردد.
یک نظام بینظیر و ممتاز در تمام دنیا مطر 
در شهر سرقت هست ،مواد مخدر هست  ،بزهكارى هست و
این امر تا حدودی طبیعی می باشد در مقابله با اين مشكالت ،نبايد
هميشه به برخورد كيفرى بينديشيم .سياستها بايستى پيشگيرانه
باشد ،كارى كنيم كه بزه انجام نشود ،نه اين كه انجام بشود و عامل
آن را مجازات كنيم .مطلوب آن است كه اص ً
ال بزه انجام نشود،
معتاد نباشد ،نه اينكه باشد و زندانهايمان را پر كنيم.
چند وقت پیش رئيس سازمان زندانها تماس گرفت و ابراز
نگرانی میکرد كه نيروى انتظامى شروع به دستگيرى معتادان
آشكار كرده و باز زندانهاى ما پر مىشود .این در حالی است که
طبق قانون ،بهزيستى متكفل عالج معتادان است و بايد آنان را به
اردوگاهها ببرند و اردوگاه هم نداريم.
اين مسايل بايد با آن ديد جامع نگريسته شود .بايستى كارى
كنيم كه شهر سالم باشد از سرقت و اعتياد و جرايم اخالقى و
آدمربايى و شهروندان اطمينان داشته باشند كه امنيت جانى و مالى و
ناموسى دارند .اگر شهردارى و همه نهادهاى مربوطه همكارى كنند
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مىتوانند در پيشگيرى از جرايم نقش اساسى داشته باشند .بدون
كمك هم نمىشود ،اين كه مىگويم نمىشود چون تجربه كردم ،در
بعضى از استانها وقتى دادگسترى پيشقدم شده و طرحى را مطرح
كرد و با شهردارى و فرماندارى و ائمه جمعه و جماعات و نيروى
انتظامى و بسيج هماهنگ كردند ،موفق شديم.
وقتى نهادهاى ذيربط دست به دست هم بدهند و برنامهريزى
و سياستگذارى كنند ،موفق خواهند شد .باز تجربه كرديم كه
بازگشت خيلى از اختالفها و كشمكشها و ناكامىها به اين است
كه اين دستگاهها كارهايشان را با هم هماهنگ نكردند .هر كدام
جدا جدا براى خودشان تصميم مىگيرند ،اگر يك جا جمع شوند
و با استفاده از روشهاى علمى پيشرفته با هم تصميمگيرى كنند،
خود بخود جلوى خيلى از اختالفها و درگيرىها و فسادها گرفته
مىشود ،خيلى از پروندههاى شهردارى و دادگسترى خود بخود
كم مىشود.
به اين ترتيب دستگاهها با هم هماهنگ مىشوند ،تضادها از بين
مىرود ،حقوق شهروندان بهتر حفظ مىشود و رضايتمندى مردم را
كسب مىكنيد ،رضاى خدا در خدمت به مردم است .ايجاد جلسات
و كارگروههاي مشترك ميان شوراي عالي و دستگاه قضايي را
ضروري است و بايد قبول كرد كه حقوق عامه ،حقوق شهروندي
و امنيت آن گونه كه درقانون اساسي آمده تامين نشده است.
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عمل به اصول اساسی فقه اسالم و تالش برای احقاق حقوق مردم
تضمینی برای رعایت حقوق شهروندی

بدون شك همه ما مىدانيم كه هر پست و مقام و فرصتى را

كه به دست آوردهاي در حقيقت مديون دو عامل مهم است :عامل
اول ،مردم است ،ما در حقيقت وامدار مردم هستيم ،اگر نهضت

مردمى نبود ،اگر آن مجاهدتها و آن مبارزات طاقتفرسا و ممتد

نبود ،اين انقالب پيروز و اين حكومت برپا نمىشد و شما هم این

مسئوليتها را نداشتيد .عامل دوم هم كه در حقيقت انگيزه عامل
اول است ،مبانى اعتقادى دين مبين اسالم و فقه شيعه است.

اعتقاد به اين باورها و اطاعت از آن فرمانهاى الهى ما را تربيت

كرد كه در مقابل باطل سر خم نكنيم و پيرو حق باشيم اين ايمان
بود كه سبب اقتدار رهبرى شد و اين امكان را فراهم آورد كه
رهبرى بتواند از پتانسيل قدرتمند ايمان مردم بهترين استفاده را

بكند و ملت را عليه رژيم طاغوت بسيج و آن را سرنگون كند و
حكومت اسالمى در اين سرزمين مقدس تشكيل دهد .پس هر چه

ما داريم از اين دو عامل است و بايد در تمام مراحل مديريت و
سياستگذارىهايمان اين دو عامل را هميشه مدنظر قرار بدهيم و

هر قدر خداى ناكرده از اين دو عامل زاويه بگيريم و دور شويم به
همان اندازه از مبنا و علت محدثه انقالب خود دورى جستهايم و

به همان اندازه هم آسيبپذير خواهيم بود.
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مراقب باشيم از دين خدا جدا نشويم ،هر قدر از احكام نورانى
اسالم منحرف شويم از مبانى انقالب خود دور شدهايم ،چون مبناى
اين انقالب باورهاى دينى ما است ،اگر اين باورهاى مقدس و با
ارزش نبود كه همه چيز در مقابل آن ها بىارزش است و انسان
حاضر است براى آن ها از جان و مال خود دست بكشد و همه را
در اين راه بدهد ،اين انقالب به پيروزى نمىرسيد .ايده ديگرى اين
ارزش را نداشت كه انسان براى آن اين قدر تاوان بدهد .اص ً
ال اين
انقالب براى اجراى معناى دقيق و كامل دين خدا و احياى دين
خدا بر روى زمين شكل گرفت.
نسبت به مردم هم اگر ما در كارهاى خود بىتوجه به مردم
شويم و كارى كنيم كه مردم از ما ناراضى شوند و احساس كنند
كه ما از وجودآن هااستفاده كردهايم و بر سر خوان نعمتى كه آن
ها زحمت آن را كشيدهاند نشستهايم ولى به فكر آن ها نيستيم ،باز
هم مبناى كار ما زير سؤال مىرود و آسيبپذير مىشود و متضاد با
اهداف خود حركت كردهايم .اين انقالب براى حفظ حقوق مردم
و برپايى عدالت اجتماعى و بر پايه خدمت به مردم و پاكسازى
كشور از ظلمهاى رژيم طاغوتى بوده است .هدف ،برپايى جامعه و
حكومتى بود كه مردم در آن احساس آرامش و آزادى كنند .بحث
اصلى اين است كه مديران در همه بخشها و در همه مراحل
سياستگذارى و قانونگذارى ،برنامهريزى و اجرايى ،مىبايست
اين دو عامل را همواره در نظر داشته باشند.
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وقتى مىخواهند برنامهريزى كنند عم ً
ال برنامه بر خالف اسالم
نباشد .اينكه در اصل چهارم قانون اساسى ما آمده است كه هيچ
قانونى نمىتواند بر خالف اسالم باشد و اين اصل بر تمام اصول
ديگر قانون اساسى و قوانين ديگر حاكم است ،اشاره به همين
مبناست .در اجرا هم همينطور ،مىبايست اين عامل مدنظر باشد،
سياست اجرايى چه در دستگاه اجرايى و چه در دستگاه قضايى
مىبايست متناسب با اسالم باشد .همچنين ،هيچ سياست اجرايى
نبايد بر خالف مصالح مردم باشد يا به گونهاى باشد كه فع ً
ال
بر وضع زندگى مردم تأثير سوء داشته و احساس محروميت و
مظلوميت كنند ،يا قابل درك براى مردم نباشد و در ذهن مردم شبهه
ايجاد كند .مديريت اسالمى بايد قدرت اقناع عمومى داشته باشد و
مردم كليت رفتار مسئوالن و مديران جامعه را مناسب ببينند ،واال
عامل بسيار مهم حضور مردم در صحنه و آمادگى مردم و ايمان و
اعتقاد آنان به مسئوالن و مديران اجتماعى سست مىشود.
نظام قضايى اسالم دقيقترین و برترین نظام قضایی در تحقق
(((

عدالت قضايى و حفظ حقوق بشر

تمسك غرب به حقوق بشر ،مزورانه است و در عمل دوگانه
برخورد مىكنند .آنها مىخواهند به بهانه نقض حقوق بشر در
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كشورهاى اسالمى مخصوص ًا در بعد سياسى و اجتماعى ،همان
الگوى مزورانه خودشان را تحميل كنند .ما با تكيه بر فرهنگ
اصيل اسالمى ،مىتوانيم استغناى خودمان در همه اين ابعاد را
اثبات كنيم و مدلهاى جديدى به دنيا ارائه دهيم كه از مدلهاىآن
هاپيشرفتهتر ،عادالنهتر و حقانىتر است .نظام قضايى اسالم نيز
همينطور است .عدالت نظام قضايى اسالم ،بىنظير است ،اگر به
درستى اجرا شود ،مردم طعم عدالت را خواهند چشيد .در تبليغات
دشمنان فقط بعضى از مجازاتهاى اسالمى مانند قصاص و شالق
را علم كردهاند و براى بدبين كردن اذهان مردمشان نسبت به نظام
قضاى اسالمى ،مطرح مىكنند .اگر اهميت حقوق شهروندى و
عدالت قضايى كه در اسالم هست به درستى تبيين شود ،آن وقت
مشخص مىشود كه چقدر نظام قضايى اسالم دقيقتر است و در
تحقق عدالت قضايى و حفظ حقوق بشر بر نظامهاى مدعى ،برترى
دارد .آنچهآن هادر تبليغات خود عليه ما روى آن تكيه كردهاند مانند
كيفر قصاص ،اگر با شرايط خودش اجرا شود ،آن هم عين عدالت
است و مايه حيات انسانهاست.
توجه ویژه شهرداری ها به حقوق شهروندی

حقوق عامه هم يكى دو تا نيست ،با اين پيچيدگى كه در روابط
اجتماعى امروز به وجود آمده ،تشكيل شهرهاى بزرگ و نيازهاى
مختلفى كه روز به روز ،رو به افزايش است ،براى شهردارىها،
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صدها وظيفه ايجاد شده است .در فرهنگ عمومى تا به حال كمتر به
اين بعد از وظايف شهردارىها توجه شده است .شهردارى را بيشتر
به عنوان نهادى كه از طرف حكومت مسئول گرفتن عوارض است،
مىشناسيم .در حالى كه در دنيا اين طور نيست ،بلكه شهردارى،
نمايندگى از مردم است براى تنظيم امور شهر و خدمترسانى به
مردم با هزينه خودشان .اين ديد درست است و البته براى اين
مسئوليت سنگين و پيچيده ،توانمندى و تعهد و تخصصهاى الزم
بيشتر از يك وزارتخانه است .بايد با اين ديد به شهردارى نگاه كرد
و اين فرهنگ را آرام آرام در خودمان احيا كنيم .آن وقت شايد
خيلى از روابط و حدود و اختيارات ،تغيير خواهد كرد(((.
حقوق شهروندی مسئله مهمى است ،من پيشنهاد مىكنم جلسه
مشتركى ميان شهردارى و دستگاه قضايى و سازمانهاى وابسته كه
ارتباط نزديكى با مسايل شهرى دارند ،مثل سازمان ثبت ،تا اندازهاى
سازمان زندانها ،پزشكى قانونى ،برگزار شده و سياستهاى كالن
هماهنگى اين دستگاهها در اداره شهرها و خدمترسانى به مردم
و حفظ حقوق عامه ،بررسى و مسئوليت هر يك از اين دستگاهها
در اين زمينه تعريف شود .سياستهاى كلى شهرسازىها ،حقوق
شهروندى در شهرها و مخصوص ًا كالن شهرها ،زمينها و سندهايى
كه صادر مىشود و كيفيت صدور اين سندها ،حاشيهنشينى شهرها،
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بحث زمينخوارى كه هماكنون مطرح است ،برخى از نهادها و
مؤسسات در داخل شهرها كارهايى را انجام مىدهند كه بسيارى
ازآن هاخالف حقوق شهروندى و حقوق عامه است ،و باید با
عوامل این نقض کنندگان حقوق شهروندی برخورد شود.

سیاست های کالن شهرداری ها در راستای حفظ حقوق شهروندی

تصميمگيرى ناهماهنگ نهادهاى مختلف براى اداره شهر،

درست نيست ،در دنيا هم گمان نكنم كه بدين صورت باشد ،بلكه

همه در يك جا متمركز است ،اگر هم متعدد باشد ،جايى وجود
دارد كه آن ها را با هم هماهنگ كند .بايد براى اين وضع ،فكرى
كرد ،من تصورم اين است اگر بخواهيم كار اساسى در اين زمينه

بشود ،مسئوالن نهادها و وزراى مربوطه را دعوت كنيم ،يكى دو
جلسه هم خود بنده در خدمت آقايان باشم ،با همكارى مىتوانيم

مشكالت را حل كنيم و نيز مىتوانيم چشمانداز مسايل شهرى
را ترسيم كنيم .چكار كنيم كه حقوق شهروندى بهتر اجرا شود،

حرمت مالكيتهاى مشروع بهتر حفظ شود؟ حاال خيلى راحت
مالكيت اشخاصى از بين مىرود ،از آن طرف خيلى راحت مالكيت
منابع عمومى با سندسازى و رابطهبازى از دست دولت خارج شده

و به دست زمينخواران مىافتد .هر دو كار ،خالف است ،هم آن

درست نيست و هم اين خالف روح عدالت و حقوق شهروندى
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است ،گرچه ممكن است با ظاهر قانونى انجام گيرد(((.
من امروز در قانون اساسى نگاه مىكردم ،حدود هشتاد مورد
از انواع حقوق عامه در قانون اساسى آمده است .اكثر اين موارد بر
عهده شهردارىها ،قوه قضائيه و بعضى از وزارتخانهها مثل وزارت
بهدارى ،وزارت آموزش و پرورش ،وزارت آموزش عالى است.
احياى درست اين حقوق ،تضمين اين حقوق براى فردا ،توسعه
اين حقوق ،وظيفه نظام است .حقوق عامه خيلى توسعه پيدا كرده
و ما در اين زمينه خيلى كم كار كرديم و در ابتداى راه هستيم ،اگر
بخواهيم حقوق عامه را از ديدگاه قانون اساسى خودمان كه ديدگاه
اسالم است ،تأمين و تضمين كنيم ،خيلى كار مىخواهد ،نياز به
برنامهريزى و سياستگذارى و ايجاد تشكيالت متناسب و تصويب
لوايح و قوانين متناسب دارد ،و اين وظيفه شهردارىها و شوراى
شهر و نهادهاى مربوطه اجرايى و قضايى را خيلى سنگين مىكند.
توسعه روزافزون حقوق شهروندی

اين حقوق روز به روز هم رو به توسعه است ،ببينيد حقوق
شهروندی چگونه توسعه يافته است ،سابق ًا حقوق شهروندی
چند مورد بيشترنبود ،امروز در دنيا آنقدر آن را توسعه دادهاند كه
برخوردارى ملتى از يك صنعت وعلم هم جزء حقوق شهروندی
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است ،واقعا هم همينطور است .از حقوق يك ملت اين است كه

بتواند از آخرين دستاوردهاى علمى جهان استفاده كند ،منع اين
حق ،خالف حقوق شهروندی است ،چون اين دانش مال همه بشر
است ،مخصوص يك نفر ويك كشور نيست ،در طول تاريخ علماى

سرزمينها و تمدنهاى مختلف زحمت كشيدند و تاريخ علم را
ساختهاند تا به امروز رسيده است.

مرحوم مطهرى در يادداشتهاى خود درباره ارزش افزوده

مىگويد :ارزشهاى افزوده اختراعات و صنعتها را بايد ملى اعالم

كرد ،چون آن نظريه علمى كه عامل اصلى اين صنعت است ،ملك
آخرين كسى كه آن را اختراع كرده ،نيست ،بلكه متكى و مبتنى بر

علوم و دانشهاى قبلى و مراحل پيشرفت علم بوده كه به دست

اين مخترع يا صاحب نظريه رسيده و توانسته آن را يك گام جلوتر
ببرد .اين محصول جمعى علم بشر ،ملك شخصى آن مخترع نيست
كه بتواند آن را به يك كارخانهدار و يا كارفرماى صنعتى بفروشد

و ملك اختصاصى او شود ،بلكه محصول جمعى علم بشر است و
بايد ملى اعالم شود.

مفهوم حقوق شهروندی در معنای عام

واژه حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی یک واژه جدید است

و تعریفهای گوناگونی از آن میتوان داشت .ممکن است برای
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ی عام و وسیع در نظر گرفته شده و به
حقوق شهروندی یک معنا 

صورت مطلق حقوق عمومی ،اجتماعی و فردی شهروندان و آحاد

ملت تعریف شده و به این ترتیب حقوق عامه افراد ،حقوق اجتماعی،
حقوق شـخصی ،خانوادگی ،فرهنگی و آزادیهای مشروع را در بر
گیرد .با این تعریف از حقوق شهروندی این عنوان مخصوص قوه
قضائیه و کارهای قضائی نخواهد بود؛ بلکه همه ابعاد حقوق انسانی

را در برمیگیرد((( .معنای نخست ،کل حقوق نظام و جامعه و معنای
ق را در برمیگیرد که بخشی از آن
بسیار عامی است و همه حقو 
مشمول حقوق سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و عامه خود دولت هم
میشود .این معنا ،معنای عام حقوق شهروندی است.
مفهوم حقوق شهروندی در معنای خاص

همان گونه که عرض شد حقوق شهروندی واژه جدیدی در

ادبیات حقوق است که دو معنای مطلق حقوق عمومی و یک معنای

خاص دارد ،گفت :بر اساس معنای محدودتر حقوق شهروندی به
معنای حقوقی است که در رابطه شهروندان با حاکمیت به وجود

می آید و در این معنا مدیریت باید به گونه ای شکل بگیرد که
حقوق سلب یا تضییع نشود اطالق دیگر برای حقوق شهروندی
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اطالق مضیقتری است؛ بهمعنای حقوقی که در رابطه شهروندان
و حاکمیت در اجرا و اداره مردم وجود دارد .هنگامیکه فرد در
جامعهای جای میگیرد ،معموال حقوق و آزادیهای او با حقوق
دیگران و عامه در تزاحم و تضاد قرار میگیرد.حاکمیت ب ه عنوان
مدیر و نظمدهنده به اجتماع و جامعه مسؤولیت دارد ،در چنین
جایگاهی حقوق آحاد جامعه را بهگونهای تنظیم کند که بیشترین
حق رعایت گردد و مرز آن حقوق با حقوق اجتماع مشخص شود.
بدینترتیب مدیریت اجتماعی نباید به صورتی شکل گیرد که سبب
تضییع ،تحدید و سلب آن حقوق شود.
در این معنا حقوق افراد و آحاد جامعه ،حقوق خانوادهها
و شخصیتهای حقیقی و حقوقی هم باید در مدیریت کالن
اجتماعی ملموس شده و در قوانین مورد توجه قرار گیرد و
ظ شود .آن دسته از نظامها و قوانین
در مقام اجرا رعایت و حف 
اجتماعی که بتوانند به بهترین نحو ،حقوق فرهنگی ،اجتماعی و
یا حقوق شهروندی ،حقوق کیفری و حقوق مدنی افراد را حفظ
کنند ،در حالی که در مدیریت اجتماعی ـ حتی حاکمیت ـ نظم
اجتماعی رعایت شد ه باشد ،موفقت ر و با ارزشتراند.چنانچه
حاکمیتی برای برقراری نظم ،امنیت و اجراء تشریفات اداری و
برپایی تشکیالت موردنیاز ،حقوق شهروندی را تضییع کند ،بحث
حقوق شهروندی و حفظ آن مطرح میگردد و نظامهای قضائی و
حقوقیای که بتوانن د این حقوق را ـ ضمن مدیریت کالن جامعه
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ـ به شکلی دقیقتر و کاملتر حفظ نمایند موفقترهستند .ازاینرو
این دو اصطالح در تعریف حقوق شهروندی باید از هم جدا شوند
ق این واژه از نظر حقوقی در گفتمانهای حقوقی
بیشترین اطال 
ق شهروندی این
روز دنیا مربوط بهمعنای دوم است .منظور از حقو 
است که حقوق افراد و انسانها در بخش کالن جامعه ـ که بخش
مدیریتی جامعه است ـ حفظ شود و در البهالی تشریفات و ادارات
موردنیاز مدیریت جامعه از بین نرود و تضییع نشود .درحقیقت این
تعامل میان حقوق حاکمیت و حـقوق افـراد اسـت .اینجاست که
حقوق شهروندی مورد توجه و عنایت قرار میگیر د و نقش دستگاه
قضائی و حقوق قضائی در این بخش بیشتر نمایان میشود.
برخی جلوههای حقوق شهروندی در قوانین ایران

بخش نامه ها و دستورات نشان می دهد که نظام قضایی کشور
ما به حقوق شهروندی توجه ویژه دارد ،حق دادرسی عادالنه ،حق
دفاع و استفاده از وکیل ،رعایت کرامت افراد در دستگاه قضایی،
ممنوعیت شکنجه و هتک حیثیت افراد ،کاهش استفاده از بازداشت
موقت و نگاه اصالحی به زندانی را از جمله حقوق شهروندی افراد
برشمرد که در قانون اساسی و قانون حفظ حقوق شهروندی به آن
اشاره شده است .یکی از وظایف قوه قضاییه حمایت از حقوق
اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و آزادی های مشروع افراد می باشد
و کسب درآمد مشروع نباید تقبیح شمرده شود بلکه باید به عنوان
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یک حق تلقی شود .این که مسووالن خود را مصون از انتقاد بدانند
یا حاکمیت برای خود امتیازاتی قائل شود قطعا در این جا حقوق
شهروندی قربانی می شود.در این جا به چند نمونه از موارد حقوق
شهروندی با توجه به حساسیت این موارد بیان می کنم:
ـ دادرسی عادالنه
یکی از مهمترین عناوین حقوق شهروندی ،حق دادرسی عادالنه
و دسترسی آسان و همگانی به آن است .اینکه انسانها بتوانند در
جامعه وقتی ظلمی به آن ها شد ،هم دسترسی آسان به دادرسی
داشته باشن د و هم آن دادرسی ،دادرسی عادالنه باشد ،موضوع بسیار
مهمی است.
بحمد اهلل این موضوع در نظام ما شکل گرفته و وسعت و تنوع
دادرسیهایی که در نظام قضائی و دادرسی جمهوری اسالمی
وجود دارد ،شاید بینظی ر باشد .در قانون ما به دادرسیهای قضائی
و محکمهای ،دادرسی شوراهای حل اختالف و دادرسی تحکیمی
اشاره شده؛اما ساختارش ایجاد نگردیده است و به تازگی قوه
قضائیه به دنبال آن است که این نهاد را احیا کند.
همچنین دادرسی براساس داوری داریم که آن هم تشکیالتش در
حال شکلگیری است و قانون مربوط به آن در مجلس دنبال میشود
ن دسترسی
که در صورت تصویب ،بسیار مفید خواهد بود و همی 
آسان باعث توسعه دادرسی عادالنه میشود .در نظام قضائی این
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موضوع نیز یکی دیگر از حقوق مهم شهروندان است؛ زیرا آن ها
به راحتی میتوانند به دادرسی به شکل مناسبی دسترسی پیدا کنند.
گاه طرفین به دنبا ل صلح و سازش نیستند؛ بلکه میخواهند دادرسی
ن مسأله بسیار مهمی است.
ی داشته باشند و ای 
محکمها 
ـ حق دفاع و حق استفاده از وکیل در دعاوی
عنوان دیگر در رابطه با حقوق شهروندی ،حق دفاع و حق
استفاده از وکیل در دعاوی است و خوشبختانه د ر سیاستهای
مصوب قوه قضائیه و در آیین دادرسی بهطور صریح به استفاده از
وکیل اشاره شده است.همچنین در همین قانون احترام به آزادیها
و حفظ حقوق شهروندی تصویب گردیده و در بخشنامههای
گوناگون بر آن تأکید شده است.
تشکیالت و ملزوماتی که ایجاد شده ،بحث قانون وکال و ماده
 187که کمک بزرگی به توسعه بحث وکالت و کارشناسی کرده از
مسائلی است که بای د ب ه آن توجه کرد.
ـ حفظ کرامت انسانی
رعایت کرامت افراد در دستگاه قضائی و حفظ حرمت انسانها
نیز در قانون حفظ حقوق شهروندی ذکر شده است.
ـ ممنوعیت استفاده از شـکنجه
موضوع ممنوعیت استفاده از شکنجه و حیثیت و حرمت کسانی
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که به حکم قانون بازداشت شدهاند ،هم در قانون اساسی و هم در
قانون احترام ب ه آزادیها و حفظ حقوق شهروندی آمده است .حق
کاهش استفاده از بازداشت موقت در بند  5قانون حفظ حقوق
ی بیان شده است.حقوق زندانی ،اصالح مجرم و نگاه
شهروند 
اصالحی به زندانی هم در قانون اساسی و ه م د ر قوانین عادی و
بخشنامهها آمده است.
ـ رعایت حقوق شهروندی در زندان
آوردن و بردن زندانيان از بازداشتگاه و زندان با دست بند و
زنجير و در منظر عام با روح كرامت انسان از نظر اسالم مخالف
است .حاال ممكن است اصل اتهام اين شخص مربوط به چک
باشد .رفتار با زندانيان خيلى بد است ،سرتراشى ،لباس مخصوص
پوشيدن نسبت به بسيارى از زندانيان ،ناروا و تحقيرآميز است .ما
نبايد هر كسى كه وارد زندان شد او را يك مجرم و شرور بدانيم
و هر چه بتوانيم او را تحقير كنيم .تمام اين رفتارها بايد تغييركند
تا دستگاه قضايى اسالمی و مورد اعتماد مردم داشته باشيم .احترام
انسان را اصل قرار بدهيم ،موارد بازداشت موقت بايد مشخص
شود ،طلب وثيقه بايد مضبوط باشد ،چرا وقتى خود طرف وثيقه
میآورد قبول نمیكنند و میگويند وثيقه خود شخص مورد قبول
نيست و بايد كس دیگرى وثيقه بدهد قاضى فكر می کند با اين
كار احقاق حق كرده است ،اين چه عدالتى است .او با اين قبيل
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بازداشت هاى غير موجه ،ظلم كرده و سبب فساد بيشتر شده است.
دستگاه قضايى براى اصالح است ولى اين گونه رفتارها موجب
فساد میشود(((.
من تاکید داشتم کسی در بازداشت انفرادی نباشد ،این خالف
مقررات اسالمی است اصال زندان به نظر من میراث طاقوت است
اگر هم کسی ناچارا و به دلیل نوع جرمش مجبور به زندانی کردن
او هستیم نباید با او بد رفتاری شود ،نباید او را کتک زد ،نباید او
را آزار و اذیت جسمی ویا روحی داد .کسی حق ندارد با زندانیان
بد برخورد کند خود امام هم میگوید شما اگر میخواهید کسی
را اعدام کنید حق ندارید به او سیلی بزنید حق ندارید به او تعدی
کنید .این در مورد همه صدق میکند فرق نمیکند چه سیاسی چه
غیر سیاسی .
اجراء حکم زندان برای حفظ حقوق شهروندی در اختیا ر قو ه
قضائیه قرار دارد .امروز برای زندانیان و اصالح و تربیت و آموزش
آنها هزینههای بسیار صرف میشود که سازمان زندانها در این
خصوص گزارشهای بسیار خوبی دارد و باید با آن چه که در
ق داده شود که شاید در جهان بینظیر باشد .من
دنیاست ،تطبی 
اعتقاد دارم که نباید به علوم تولید شده در بالد کفر بی توجهی
کرد .در خصوص ،زندان در اسالم و حقوق زندانیان به لحاظ فقهی
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و اعتقادی با هر نوع زندان مخالف هستم و غیر از موارد استثنایی
هیچ کس نباید زندانی شود اگر شد نباید با او بدرفتاری شود.
بخش مربوط به کانون اصالح و تربیت بزهکاران زیر هجده سا ل
ق از طریق صدا و سیما به دنیا ارائه شود ،بینظیر است.
اگر بهطور دقی 
کسانی ک ه ا ز خارج برای بازدید به کشورمان میآیند ،تعجب میکنند.
ما در زمینه اطالعرسانی بسیار ناقصایم و نتوانستهایم آن طور که
ق شهروندی
بای د و شای د خدمات ارزندهای در خصوص حفظ حقو 
و حفظ حقوق زندانیان به جها ن عرض ه کنیم .این ها باید به جهانیان
بازگو و منعکس شود و با آن چه در جاهای دیگر است ،مقایسه
ی قضائی و استرداد و تبادل
گردد .بارها عرض کردها م در معاضدتها 
ل میگیریم،
زندانیان با کشورهای دیگر ،زندانیانی که از آنها تحوی 
معمو ال نیمهجان هستند ،در حالیکه مرتکب جرائم امنیتی و یا جرائم
آن چنانی نشدهاند؛ بلکه جرائم آنها در زمره جرائم معمولی بوده
است.جر م شمار زیادی از آنها ورود غیرمجاز به آن کشورها بوده نظم
اجتماعی زندان و حک م قضائی باید بهگونهای تنظیم شود ک ه مقررات
ش منج ر به ظل م و ستم نگردد.
و قانون 
ـ ممنوعیت بازداشت افراد توسط پلیس
در بیشتر کشورهای دنیا اختیاراتی که به دستگاه اجرائی ،پلیس
و وزارت کشور داده میشود ،نامحدود است و قوه قضائیه هیچ
دخالتی در آنها ندارد ،در حالیکه این موارد در قانون اساسی ما
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ت بزرگ قانون اساسی ما آن
محدود شده است.از جمله افتخارا 
است که حتی در جرائم مشهود ،ضابط قضائی و پلیس حق ندارند
مته م را بیش از  24یا  48ساعت د ر بازداشت نگه دارند؛ مگر به
ت و عدالت به حکم قاضی ـ
حکم قاضی.اینگون ه است که قضاو 
که حکمی عادالنه است ـ ارتباط مییابد و تفاوت تشکیالت ما با
تشکیالت دیگر کشورها در همین موضوع است.
در یکی از سفرهای ما ،سفیر میگفت که یکی از هموطنان
بهطور غیرمجا ز وارد آن کشور گردیده و دستگیر شده است و
س به سر میبرد .این موضوع را
هشت سال است که در زندان پلی 
به رئیس دیوان عالی آن کشور اطال ع دادیم که گفت ،از آن جا که
پلیس مجزا از ماست ،هیچ اقدامی نمیتوانیم انجام دهیم .قانون
اساسی کشور ما برای کسی که جرمی را مرتکب شده ،اینگونه
حرمت قائل گشته است.
در جرائم غیرمشهود ضابط ابتدا باید مجو ز قضائی دریاف 
ت
کند؛اما اگر جرمی مشهود باشد ،طبق قانون با مرتکب برخورد و
وی را دستگیر میکند؛ اما ظرف مدت  24ساعت باید گزارش خود
را به دادسرا ارائه نماید تا قاضی وارد کار شده و قوانین قضائی را
اجرا کند.
ـ ممنوعیت تفتیش عقاید و دخالت در حریم خصوصی
ممنوعیت تفتیش عقاید و دخالت در حریم خصوصی افراد
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یکی از اصول قانو ن اساسی ماست که این موضوع در قوانین عادی
تا اندازه زیادی مورد توج ه قرار گرفت ه و تصویب شده است؛البته
ممکن است در قسمتهایی هم خالف آن عمل شود.
ـ تفهیم اتهام متهم و داشتن وکیل تسخیری
حق تفهیم اتهام متهم و داشتن وکیل تسخیری در آیین دادرسی
ما مورد توجه قرار گرفته است.
ـ حق علنی بودن محاکمات
و به حق علنی بودن محاکمات در قانون اساسی اشاره شده
است؛ مگر آنکه قاضی احساس کند این امـر خالف مسائل امنیتی
ن موضو ع نشوند.
ن دعوا خود حاضر به قبول ای 
است و یا طرفی 
ـ حقوق خانواده
توجه ویژه به حقوق خانواده و اطفال در رسیدگیهای حقوقی
و قضائی از ویژگیهای قانون اساسی است .قانون[دادگاه] اطفال،
قانون بسیار خوبی است که ...در دادگاه اطفال تدوین و تصویب
شد ه الیحه مربوط به آن نیز در قوه قضائیه به تصویب رسیده و به
مجالس ارسال شده است که امیدواریم ...بهزودی به تصویب نهایی
ت از خانواده هم تدوین شده و الیحه قضائی آن
برسد .قانون حمای 
در دولت به تصویب رسیده و به مجلس فرستاده شده است.عنایت
ویژهای که بهساختار دادگاه اطفال میشود ،مسأله بسیار مهمی است
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که بخشی از حقوق شهروندی در بعد قضائی را شامل میگردد.
ـ پیشگیری از وقوع جرم
پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمان نیز بهعنوان حقی از
حقوق عامه در قانون اساسی مـورد توجه واقع شده.
ـ حقوق شهروندی ،حقوقی همهجانبه
دغدغههای رهبری ،قانون اساسی ،قوانین عادی و بخشنامههایی
که صادر شده ،نشانگر اهمیت حقوق شهروندی در زوایای مختلف
ت و سعی میشود این حقوق مورد
تشکیالت امنیتی و انتظامی اس 
تضییع قرار نگیرد .اگر هم به جهت بینظمی ،فقدان امکانات و
ن حقوق دیده شود ،مقام رهبری به
ملزومات رخوتی در احیاء ای 
موضوع توجه نموده و در خصوص آن فرمان و دستور میدهد.
این امر طبیعت نظام اسالمی ما ـ که یـک نظام مبتنی بر عـدالت،
ی است ـ میباشد
ق انسانها و شهروند 
کرامت انـسان و حفظ حقو 
ق را در همه ابعاد
و مـاهیت خـود را در این میبیند که این حقو 
ی ارائه دهد .گاه این تصور به وجود میآید که
حتی بعد اقتصاد 
در بعد اقتصادی نیاز نیست به مالکیتها توجه شود ،در این هنگام
است کـه مـقام رهبری اعالم میدارد از مالکیت و سرمایهگذاری
مشروع باید حمایت شود و حرمت آن حفظ گردد .باید به این
مسائل هـم در قـوانین مصوب و هم در ساختارهایی که تشکیل
مـیدهیم ،توجه داشـته باشیم تـا ایـن حـقوق تضییع نشوند .این
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موضوع نـظام قضائی و حاکمیت اسالمی را ا ز دیگر نظامها ممتاز
میکند .بیشترین ضربه نیز زمانی به نظام اسالمی وارد میشود

که حـاکمان ،قضات ،مسؤوالن و مـدیران اجرائی در هر بخشی
ت را از دسـت بـدهند و در سـاختارها و تـشکیالت
این حساسی 

تـنها به حاکمیت تـوجه شـده و مرد م جایگاهی نداشته باشند.
اینجاست که قوای مقننه ،مجریه و قضائیه باید در رابطه با حفظ
حقوق شهروندی به دنبال یک بـرنامهریزی ویـژه بـاشند و به آن

توجه نمایند.

ت ایجاد شود که در کـل بـدنه قـوای حـاکمیت
بایداین حساسی 

اولیـن چـیزیک ه مدنظر قرار میگیرد ،حفظ حقوق مردم باشد و
فقط به فکر قدرت دستگاه و سازمان قضائی نباشند؛ ولی وقتی

تشکیالت ،اداره ،وزارتخانه ،و دادگستری ناخودآگاه ایجاد شود،

ن و ملزومات طوری تنظیم میگردند
خودبهخود امکانات ،قوانی 
ی اختیارات زیـادی میشوند و هنگامیکه
ت دارا 
که این تشکیال 

ق نگاه کردن به این بخش منجر به تضییع
تخلفی صورت گیرد ،مطل 
حقوق افراد میشود و این خالف حقوق شهروندی است.بای د دقت

شود که حقوق مردم حداقل در ح د ضروری حفظ گردد.
وظیفه قاضی جلوگیری از تضییع حقوق مردم

وقتی قاضی پشـت مـیز قضاوت نشست ،باید بداند این سمت
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را به این دلیل به او دادهاند که به حقوق مردم رسیدگی کند تا این
حقوق تضییع نگردد.وی نباید خود را در مقامی ببیند که مصون
از هرگونه اعـتراض و اشـکال است؛ زیرا این همان قربانی شدن

حقوق شهروندی در تشریفات اداری است .این دید ،دی د حکومت
اسالمی و حاکمیت اسالمی است.این شیوه نگرش ،دید حضرت

علی بوده است ،ازاینرو باید همه سعی ما در جهت خـدمت

بـه مردم با کمترین هزینه و کمترین تـشریفات بـاشد .بسط و
ی هزینههایی را در بر
ت ادار 
توسعه بیاندازه ادارات و تشکیال 

دارد که بار آن را مردم متحمل میشوند .در اینصورت حقوق
ی قربانی تشریفات اداری زائد میگردد و این موضوع از
شهروند 

ل میشوند.
جمله امتیازاتی است که حاکمیتها برای خـود قـائ 

پس از آن ،دیدگاهها تغییر یافته و حساسیتها نـسبت به حقوق

مردم از بین میرود .باید باور داشته باشیم که حاکم در نظام اسالمی

ت خود
خادم خدا و مردم است .مشخص است که خادم تشریفا 
را بیشتر از مخدوم نمیکند؛ چرا که شأنی باالتر از مخدوم ندارد.

ی از طـاغوتیان که
موال علی هنگامیکه وارد کوف ه شـدند ،عدها 
بر مردم حکومت میکردند ،تشریفات خاصی برای ایشان به راه
ن زمان حضرت به آنان نهیب زدند و فرمودند که
انداختند .در ای 
من مسؤول خدمت به مردم هستم و این ایده و روش را تا پایان
زندگی خـود حـفظ نمودند.
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اهمیت مالقات ها ی مردمی از حيث ايجاد حق و اعاده حق به صاحب
آن و حفظ حقوق شهروندي

از  15هزار و  573فقره پرونده اي که در 250جلسه مالقات
مردمي بررسي شد ،براي  11هزار و  272فقره پيشنهاد عفو صادر
کردیم .مالقات هاي مردمي از اجحاف ظلم و اشتباهاتي که به
صورت سهوي در آراي قضات بود ،جلوگيري می کرد .مالقات های
ما به صورت هفتگي و مستمر از آذرماه سال  82ادامه داشته است،
حاصل اين جلسات رسيدگي به  15هزار و  573پرونده از سوي
ما بوده است که در  11هزارو  272پرونده ،پيشنهاد عفو صادر شد.
اين مالقات ها از حيث آسيب شناسي دستگاه قضايي بسيار نتيجه
بخش بوده است ،به طوري که رييس قوه قضاييه از کاستي ها و
مشکالت قضايي آگاه و توانست به آسيب شناسي برسد .نظارت
محسوس رييس قوه قضاييه بر نتيجه کار دستگاه قضايي را از ديگر
فوايد اين مالقات ها می باشد اين مالقات ها از جهت آگاه شدن از
نوع برخورد و تکريم ارباب رجوع در دستگاه قضايي بسيار حايز
اهميت بود .همچنین اين مالقات ها از حيث ايجاد حق و اعاده حق
به صاحب آن بسيار چشمگيري بود ،به طوري که در موارد بسيار
متعددي در اين  15هزار مالقاتي که شکل گرفت ،از اجحاف و
ظلم هاي و اشتباهاتي که در صدور برخي از اهداف صورت گرفته
بود جلوگيري به عمل آمد .ايجاد اطمينان واعتماد سازي مردم
نسبت به دستگاه قضايي از ديگر فوايد اين جلسات بود.
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حقوق شهروندی نباید قربانی امنیت شود

باید مرزی بین حقوق شهروندی و امنیت وجود داشته باشد

تحت عنوان امنیت ،حاکمیت نمی تواند حقوق افراد را نادیده بگیرد

و حقوق شهروندی نباید قربانی امنیت شود باید مرزی بین عدالت
و امنیت وجود داشته باشد .حاکمیت نمی تواند حقوق افراد را

نادیده بگیرد و به بهانه ی برچسب زدن امنیتی بودن پرونده حقوق

شهروندی را پایمال کنند نیروهای امنیتی جمهوری اسالمی هیچ
گاه چنین حقی ندارند چون ما می دانیم که از راه های غیرمشروع

و معصیت نمی شود یک حق را به دست آورد و این جاست که
مرز دقیق حقوق شهروندی مشخص می شود .و این مسأله خیلی

ظریفی است.

تضییع حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی

حقوق فردی افراد نباید در البالی تشریفات اداری و تکالیف

کالن مدیریت جامعه از بین برود ،ما بیش از  140اصل از قانون
اساسی داریم که به موضوع حقوق شهروندی مربوط می شود هم

چنین فرمان  8ماده ای امام در سال  1361که درآن به صورت
شفاف و صریح مسایل اساسی تحت عنوان حقوق شهروندی مطرح

و قانون حفظ حقوق شهروندی از روح آن اتخاذ شده است .وقتی
دایره کالن و وسیع حقوق شهروندی مطرح می شود تنها وظیفه
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قوه قضاییه نیست بلکه همه قوا باید در این زمینه اقدام کنند .من
متاسف هستم از این که به طور کامل نتوانسته ایم قانون اساسی را
اجرا کنیم ،آن چه امروز مشکل کشور است اصل حقوق شهروندی
و حقوق بشر نیست بلکه بیشتر چالش و مشکل در اجرای آن
حقوق است یعنی در مقام اجرا این حقوق تضییع می شود .همه این
تضییع ها به معنای تخلف حاکمیت و مجریان نیست ،بلکه مسأله
مهم تر آن است که در مقام اجرا به مقررات و ساختارهای مناسب
توجه نشده و به این موضوع اولویت داده نشده است.
وقتی تشریفات قضایی به گونه ای باشد که مراحل دادرسی را
طوالنی کند حقوق افراد تضییع می شود .مسایل امنیتی و انتظامی
نیز خیلی وقت ها این حقوق را از بین می برد .اگر شکل مسایل
انتظامی به گونه ای باشد که تحت عنوان امور انتظامی و امنیتی
برخوردهایی شود که بیش از اقتضای مسأله باشد حقوق شهروندی
تضییع می شود .انقالب اسالمی ایران برای احیای حقوق شهروندی
آمده است ،اگر حکومتی تحت عنوان حفظ امنیت مسووالن و
امنیت های اجتماعی وهمی ،این حقوق را پایمال کند دیگر حکومت
اسالمی نیست .اصل ،کرامت انسان هاست و سایر مسایل باید در
خدمت احیای کرامت باشد .حقوق انسان ها قطعا در تقابل با حقوق
اجتماعی و حاکمیت قرار می گیرد و این جاست که مشخص می
شود حاکمیت چقدر به حقوق انسان ها اهمیت می دهد .در مواردی
نیز حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی و حتی قانونی
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پایمال میشود .وقتی تشریفات قضایی به گونهای باشد که مراحل
دادرسی را طوالنی کند حقوق افراد تضییع میشود .مسایل امنیتی و
انتظامی نیز خیلی وقتها این حقوق را از بین میبرد.
تقسیم بندی حقوق شهروندی

ما قبال در کتابی که مربوط به حقوق شهروندی است تقسیم
بندی هایی را برای رعایت این حقوق انجام دادیم((( .در این جا
الزم می بینم به قسمت هایی از آن تقسیم بندی اشاره کنم.
الف ـ حقوق مدني و سياسي :اين حقوق شامل آزادي مذاهب
و اديان در انجام اعمال و مناسك خود ،مساوي بودن مردم از هر
قوم و قبيله و رنگ و نژاد و زبان ،مصونيت حيثيت ،جان ،حقوق،
مسكن و شغل اشخاص از تعرض مگر با تجويز قانون ،ممنوعيت
تفتيش عقايد ،آزادي نشريات و مطبوعات ،ممنوعيت دخالت در
حريم خصوصي افراد ،آزادي جمعيت ها ،انجمن هاي سياسي،
صنفي و اقليت هاي مذهبي ،آزادي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي
ها ،حق داشتن تابعيت ايراني براي هر فرد ايراني ،مي شود.
ب ـ حقوق اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي :شامل داشتن حق
آزادي انتخاب شغل ،برخورداري از تأمين اجتماعي ،فراهم شدن
 1ـ برای مطاله بیشتر ر.ک .به هاشمی شاهرودی  ،سید محمود ،شهرو ند محوري
در عرصه عدالت
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وسايل آموزش و پرورش رايگان براي تمام شهروندان توسط دولت،
حق داشتن مسكن متناسب با نياز هر فرد و استواري اقتصاد ايران
بر اساس تأمين نيازهاي اساسي مانند مسكن ،خوراك ،پوشاك،
بهداشت ،درمان و آموزش و پرورش ،تأمين شرايط و امكانات كار
براي همه و تأكيد بر توليدات كشاورزي دامي و صنعتي.
ج ـ حقوق قضايي :حقوق قضايي را بر مبناي قانون اساسي به
دسته هاي زير تقسيم کردیم:
ـ تأمين حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي
عادالنه براي همه وتساوي عموم در برابر قانون (اصل سوم).
تدوين كليه مقررات مدني ،جزايي ،مالي ،اقتصادي ،اداري،
فرهنگي ،نظامي ،سیاسي و بر اساس موازين اسالمي (اصل چهارم).
ـ حمايت قانون از همه افراد ملت اعم از مرد و زن (اصل
بيستم).
ـ ایجاد دادگاه صالح جهت بقاي خانواده( اصل بيست و يكم).
ـ ممنوعيت دستگيري و بازداشت بدون حكم قانون (اصل سي
دوم).
ـ ممنوعيت تبعيد يا اقامت اجباري مگر به حكم قانون (اصل
سي و دوم ).
ـ حق دسترسي همه افراد ملت به دادخواهي و دادگاه هاي
ـ  76ـ

صالح ( اصل سي و چهارم).
ـ حق دسترسي به وكيل (اصل سي و پنجم).
ـ حاكميت اصل برائت( اصل سي و هفتم).
ـ ممنوعيت شكنجه و اجبار به شهادت ،اقرار يا سو گند(اصل
سي و هشتم ).
ـ ممنوعيت هتك حرمت و حيثيت كساني كه به حكم قانون
دستگير ،بازداشت ،زنداني و يا تبعيد شده اند (اصل سي و نهم ).
ـ حق شكايت از طرز كار مجلس ،قوه مجريه يا قضائيه ( اصل
نودم ).
ـ علني بودن محاكمات مگر آنان كه منافي عفت عمومي يا نظم
عمومي باشند ( اصل يكصد و شصت و پنجم ).
ـ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين ( اصل يكصد و شصت
و نهم ).
ـ جبران خسارت توسط قاضي در اثر تقصير و اشتباه او و وارد
شدن ضرر مالي و به ديگري (اصل يكصد و هفتاد و يكم).
اهمیت نقش شورا ها در حفظ حقوق شهروندی

شوراها در مديريت اسالمي نيز داراي جايگاه خاصي هستند و
در قانون اساسي نيز اصول متعدد بر آن تاكيد كرده است .تشكيل
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شوراها و اداره امور كشور بر اساس شوراهاي مردمي بركات و
فوايد بسياري داشته و دارد ،ما نيز در خدمترساني قضايي از ابتدا
اين موضوع را احساس كرديم و هنگامي كه شوراهاي حل اختالف
تشكيل شد اهميت استفاده از اين ظرفيت بيشتر روشن گشت و
اگر از اين ظرفيت به خوبي استفاده شود هم به نفع مردم و هم به
نفع نظام است.
به نظر من دو مبناي بسيار مهم براي شوراها وجود دارد،
نخست مشاركت و نظارت مردم در امور مربوط به خود و حل و
فصل مسائل خود كه سبب افزايش احساس مسووليت  ،استفاده از
استعدادها و ظرفيتها و دلبستگي به نظام ميشود.
ما باز تاكيد می کنیمكه مردم در حاكميت حق سوال و نظارت
دارند ،همه مردم در برابر خداوند و مقاصد بلند اسالمي مسووليت
دارند و اگر براي اين شوراها به خوبي فرهنگسازي و مديريتسازي
شود داراي بركات بسياري است ،مث ً
ال از طريق شوراها حق و حقوق
مردم و حقوق شهروندي بهتر ،سهلتر و سريعتر رعايت خواهد شد
تا اينكه همه امور به دستگاههاي حكومتي واگذار شود البته در نظام
اسالمي دستگاههاي حكومتي نيز برخاسته از مردم هستند.
يكي از اصول فقه سياسي اسالمي اين است كه مسووالن خادم
ملت هستند ،رهبران مومن و صالح اسالمي چه در تاريخ سياسي
اسالم و چه در تاريخ معاصر اين را نشان دادهاند و افتخار خود
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را در خدمترساني بيشتر و مخلصانهتر ميدانند ،اما در كوران
كار ،دستگاههاي حاكميتي و دولتي هنگامي كه متصدي امور مردم
ميشوند ممكن است مقداري از توجهات ،اجراها و قوانين صرف
خود تشكيالت حكومتي شود.
چون شوراها از سوي مردم انتخاب شده و به طور مستقيم درگير
مسائل خدماتي و رفاهي مردم هستند ،درد و نياز مردم را بهتر و
بيشتر درك ميكنند ،آن ها سعي ميكنند كه مقاصد به گونهاي تامين
شود كه حقوق مردم نيز حفظ شود بنابراين شوراها در يك سيستم
مديريت اسالمي تعادلي را ايجاد ميكنند كه دستگاههاي حاكميتي
يكه و تنها در ميدان نتازند و در مقابل ،وقتي دستگاه مديريتي بخواهد
بيشتر از اختيارات سلب بعضي از حقوق كند ،كسي باشد.
وظيفه اصلي شوراها بايد اين باشد كه چگونه حقوق شهروندي
مردم در مقابل دستگاههاي حاكميتي حفظ شود .حقوق عامه اهميت
فراواني دارد و ممكن است دستگاهها در قانونگذاري و اجرا كمتر
به آن توجه كنند ،بنابراين يكي از شيوههاي بهتر حفظ حقوق عامه،
شوراها هستند.
هر چه بيشتر به فلسفه وجودي شوراها ،توجه کنیم در می یابیم
که نبايد شوراها داراي تشكيالت عريض و طويلي شوند كه مسائل
مهم كمتر مورد توجه قرار گيرد .اينجاست كه ايده مشاركت مردم
در امور خود كاملتر ،سريعتر و بهتر شكل ميگيرد.
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دغدغه اصلي شوراها را حفظ حقوق عامه برشمرد وجود
شوراهاي حل اختالف در دستگاه قضايي نيز يكي از افتخارات
سيستم قضايي كشور است .ما با توجه به ميزان ورودي پرونده
به دستگاه قضايي و براي هر چه كمتر كردن تعداد پروندهها
در دادگستريها بحث شوراي حل اختالف را مطرح كرديم و
در نهايت اين شورا احيا و فعاليت خود را آغاز كرد ،عالوه بر
فعاليت چشمگير شوراهاي حل اختالف ،ما به تدريج افزايش تعداد
پروندهها را شاهد بوديم.
بهداشت قضایی تضمین کننده رعایت حقوق شهروندی

ما احساس كرديم يك بيماري در كل سيستمهاي مديريتي كشور
در رابطه با حقوق مردم وجود دارد ،بايد توجه داشت تا زماني كه
جلوي ويروسها گرفته نشود امنيت حقوقي  ،اقتصادي ،مالي و ...
تحت تاثير ويروسها قرار خواهد گرفت و تكثير دادگاهها اثري
نخواهد داشت.
شهرداريها ،گمركات ،بانكها ،بيمه و اداره ثبت اسناد و امالك
از جمله دستگاههاي ورودي حقوق مردم هستند اگر اين وروديها
اصالح بهداشتي نشود ما با افزايش دادگاه و شوراهاي حل اختالف
به جايي نميرسيم.
ناامني های حقوقي موجود در جامعه زیاد شده باید با انجام
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اقدامات مقتضي اجازه ندهیم توليد پرونده داده شود .ما در دستگاه
قضايي به اين نتيجه رسيديم كه بايد بهداشت حقوقي را از

سيستمهاي مبادي ورودي حقوق مردم شروع كنيم و ساختارهاي
مناسب در سيستمهاي مبادي ورودي ايجاد شود .در ساير نقاط
دنيا نيز ساختارهاي اين نهادها به گونهاي تدوين شده كه افراد

نميتوانند به راحتي اقدام به كار خالف كنند نه اينكه ميتوانند و
انجام نميدهند.

شوراها و شهرداريها نيز توجه هر چه بيشتر به بهداشت

حقوقي را برای رعایت حقوق شهروندی در برنامه های خود قرار

دهند و اگر در مواردي حقی تضعيف شده بايد ريشه آن را يافت.

همچنين بايد ريشه مشكالتي كه تضییع حقوق شهروندی را در
كشور را ايجاد ميكند نيز پيدا كرد.

دادستان مدعيالعموم مردم و مدافع اصلی حقوق شهروندی

تشکيالت مدعيالعمومي و دادستانها که قضات ايستاده

هستند بايد همواره اين بينش و باور و فرهنگ را داشته باشند که

مدعيالعموم مردم هستند نه مدعيالعمومي حاکميت و دولت .دو

بينش و دو برداشت نسبت به جايگاه مدعيالعموم و دادستاني و کال
بخش دادسرا و نظام قضايي وجود دارد :يکي اينکه مدعيالعموم،
مدعيالعموم حقوق دولت (دولت به معناي حاکميت) است ،شايد
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برداشت اوليه از دادستاني و دادسراها اين چنين بوده و از همينرو
دادسراها جزئي از قوه مجريه بودند.
بينش ديگر اين است که مدعيالعموم ،مدعيالعموم عدالت و
حقوق شهروندان است ،عدالت و حقوق شهروندی در اصل متعلق
به مردم و جامعه است و دولتها هم در حقيقت با يک نوع استيذان
از مردم ،متولي امور آن ها ميشوند.
وقتي بينش دوم مبنا قرار گيرد ديگر همواره دغدغه و فکر و
ذکر و هم دادستان و مدعيالعموم اين است که بداند حقوق مردم
کجاست .خيلي جاها ممکن است يک نهاد مقتدر حکومتي حقوق
مردم را ناديده بگيرد و به حقوق مردم تجاوز کند .اينجا مدعيالعموم
به ميدان ميآيد و عليه آن نهاد که جزئي از حاکميت است براي
تحصيل حقوق مردم طرح دعوي ميکند .نگاه مدعيالعموم به
حقوق قانوني مربوط به دولت که مردم آن را به دولت تفويض
کردهاند نيز از همين زاويه است و اگر دولت بخواهد حق خود را
توسعه دهد و بيش از مقداري که به او تفويض شده آن را اعمال
کند ،مدعيالعموم بايد جلوي آن را بگيرد.
اين ديد منشا آن شده است که نهاد دادستاني به تدريج از قوه
مجريه جدا شود و جزو قويه قضائيه قرار گيرد .در قانون اساسي ما
همه بخشهاي دستگاه قضايي اعم از نظارتي و اجرايي و محاکم و
دادستاني و همه امور آن از قوه مجريه مجزا شده و استقالل کامل و
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مطلق به دستگاه قضايي داده شده است .شايد در هيچ کجاي دنيا،
اين چنين استقالل عريض و عميق و هم جانبهاي براي قوه قضائيه
نباشد ،اين از امتيازات نظام قضايي ماست.
همچنين در قانون اساسي ما در بخش وظايف قوه قضائيه تصريح
شده است که احقاق حقوق شهروندي و دفاع از آزاديهاي مشروع
جزء وظايف اين قوه است .پس در قانون اساسي خيلي روشن و
شفاف ،اين مبنا و اين بينش از ابتدا به قضات و مدعيالعموم داده
شده است که شما حافظ آزاديهاي مشروع مردم و حافظ حقوق
عامه شهروندي هستيد .دستگاه قضايي تحت اين عنوان متصدي
جايگاه مدعيالعمومي است نه به عنوان جزئي از حاکميت و حافظ
حقوق دولت و دستگاه اجرايي .مدعيالعموم به حقوق دولت نيز
به عنوان يک نهاد ذيحق در حدود حق قانوني او با همين بينش
و درک نگاه ميکند .اين استقالل دستگاه قضايي و نگاه قضايي به
همه دادگستري حتي بخش دادسرايي آن ،براساس اين فلسفه و اين
مبناست.
اگر ما اين بينش را در نظام قضايي فرهنگ کنيم و قضات اين
نکته را خوب درک کنند که مدعيالعموم عدالتند ،وامدار عدالت
و مردم و حقوق جامعه شهروندي هستند ،آن وقت در پيگيريها
و بررسيها و دادرسيهايي که در دستگاه قضايي انجام ميگيرد
اينگونه نخواهد بود که جانب دستگاههاي اجرايي گرفته شود.
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معموال در هر دعوا و اختالفي در هر عرصهاي از نظر حقوقي،
آن طرفي که اقتدار و قدرت مالي يا سياسي يا امنيتي بيشتري
دارد راحتتر ميتواند حقوق خود را بدست آورد و راحتتر
هم ميتواند به حقوق ديگران تجاوز کند .در اين قضيه ،طرف
ضعيف است که بيشتر نياز به عدالت قضايي دادسراها دارد که به
عنوان مدعيالعمومي حق او را حفظ کند و به او برگرداند .اين ديد
ميتواند از سوءاستفادههايي که ممکن است عمدا يا سهوا يا غفلتا
از نارساييهاي قوانين حاصل شود ،جلوگيري کند.
قانون اساسي به نظر من در اين قسمت مباني خيلي روشن و
شفاف و صريحي دارد :يکي همين استقالل مطلق دستگاه قضايي
از دستگاههاي ديگر در همه مراحل و بخشهاي خود است .يکي
ديگر ،وظايف گستردهاي است که به عهده قوه قضائيه گذاشته شده
است و در اين وظايف و مسئوليتها بر بحث احقاق حقوق عامه،
حقوق شهروندي ،آزاديهاي مشروع ،تکيه شده است .نظارت و
ابزار کاري که براي آن در اختيار قوه قضائيه داده شده در خيلي
از کشورها در اختيار قوه مجريه است ،ولي در قانون اساسي ما
سازمان بازرسي که بر دستگاههاي اجرايي نظارت دارد و ديوان
عدالت اداري که به تظلمات مردم عليه دولت و تصويبنامهها
و بخشنامههاي دولت رسيدگي ميکند ،اجراي احکام و سازمان
زندانها ،همه در اختيار قوه قضائيه قرار داده است .در اصل 170
نظر قاضي را در فهم اينکه فالن مصوبه دولت برخالف قانون
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است يا نه ،ميزان و حجت قرار داده است .هرگاه فصول قانون
اساسي مربوط به قوه قضائيه را براي محافل حقوقي و قضايي ديگر
کشورها تشريح ميکنيم ،از وسعت اختيارات و کيفيت استقالل
دستگاه قاضي ما تعجب ميکنند.
اصول گوناگون قانون اساسي ،دادسرا و دادگاه و مدعيالعموم و
کل دستگاه قضايي را به اين سمت سوق ميدهد که استقالل خود
را حفظ کند و خود را مدعيالعموم حقوق شهروندان و احکام الهي
بداند.
اين نکته مهمي است که بايد به عنوان فرهنگ جا بيفتد .ما در
خيلي از پروندههايي که در نظارت و پيگيري حوزه رياست قوه
قضائيه مورد رسيدگي قرار ميگرفت ،مشاهده ميکردیم که نظر
قاضي به راحتي به نفع دولت ميچرخد و ميچربد .در دعوايي
که مثال بين يک دستگاه دولتي و بخش خصوصي است يا مثال
در مواردي که روشن است يک دستگاه دولتي کاري را انجام داده
که موجب تضييع حقوق بخشي از مردم شده است ،دادسرا يا
دادستان هيچ توجهي نميکند .اينجا حقوق شهروندی از بين رفته،
مثال جاده طوري ساخته شده که موجب تصادفات زيادي ميشود،
اين جا براي جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان ،دادسرا بايد به
ميدان بيايد .حفظ حقوق شهروندان که در قانون اساسي آمده يعني
چه :يعني اگر آزاديهاي قانوني و شرعي مردم به وسيله دستگاهي
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سلب شود ،دادسرا بايد به ميدان بيايد و عليه آن دستگاه اقامه دعوا
کند .در اين گونه مسايل غالبا دادسراي ما و قضات ايستاده کمتر
توجه ميکنند ،به سبب همان برداشت نادرست است که دادسرا و
مدعيالعموم فکر ميکند مدعيالعموم دولت است .در حالي که
اينگونه نيست و مدعيالعموم ،مدعيالعموم عدالت است و دولت
هم به عنوان يک نهاد ،هر جا در حدود قانون حق دارد بايد حق
او را گرفت و هر جا که حق ديگري ضايع شده ،بايد حق او را
نيز گرفت .اين يک مسئله اساسي و بينش اصلي است که بايد به
درستي جا بيفتد.
ضرورت اهتمام بیشتر دادسراها در پاسداری از حقوق شهروندی

از وظايف بسيار مهم دادسرا ،توجه به حقوق عامه است،
دادسراها بايد بروند به طرف اينکه ببينند حقوق عامه در کجا
نقض ميشود .اين غير از مسايل مربوط به امنيت عمومي و سياسي
جامعه و نظام است .دستگاههاي اجرايي عريض و طويل ادارات،
وزارتخانهها ،چه حقوق شهروندي ،چه حقوق عمومي ـ تماس
دارند .در مقدمات و فصل قانون اساسي شايد حدود  100تا 150
عنوان حقوق مردم و حقوق شهروندی ذکر شده است .حق مردم
در آموزش و پرورش ،حق مردم در مسکن ،حق مردم در ، ...
دادسرا بايد اين حقوق را فهرست کند و مقابل خود بگذارد و ببيند
اين حقوق در کجا نقض ميشود ،کجا امکان اعمال اين حقوق بوده
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و اعمال نشده است ،آن ها را از مسئوالن ذيربط مطالبه کند.
احياي حقوق عامه و حقوق شهروندي و جلوگيري از سلب
اين حقوق بوسيله هر دستگاه اجرايي ،مسئله بسيار مهمي است
که بايد به آن توجه شود ،ضمن اينکه حقوق مردم به دستگاهها و
نهادهاي اجرايي کشور نيز بايد عادالنه رسيدگي شود .يک چشمي
نگاه نکنيم ،هر دو جانب بايد مراعات شود .حفظ کرامت انساني و
تعامل صحيح در روند رسيدگي دادسراها بحمداهلل در قانون حقوق
شهروندي آمده است ،البته در قوانين ديگر ما هم بوده ولي در اين
قانون تجميع شده است.
کيفيت احضار ،بازجويي ،تحقيق ،ورود به حريم خصوصي
افراد بوسيله ضابطان و خود دادسرا در مواردي که الزم است ،رفتار
دادسرا و دادگاه و برخورد کالمي با اطراف دعوا ،مسايل بسيار
ظريف و بسيار مهمي است که اگر درست انجام نگيرد و خداي
ناکرده با روش نادرست و غيرمنطقي و ناسازگار با مباني ارزشي ما
شکل بگيرد ،عالوه بر اشکال شرعي ،هم از نظر اجتماعي پيامداي
نامطلوبي دارد و هم دنيا روي آنها انگشت ميگذارند و بحث
حقوق بشر و امثال آن را پيش ميکشند.
در اين قسمت بحمداهلل تحوالت خوبي صورت گرفته و
بهتر هم ميشود ـ مخصوصا بعد از توجه دادن به قانون حقوق
شهروندي و نظارت بر دستگاههاي ضابط قوه قضائيه و تشکيل
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بخشهاي رسيدگي به نقض حقوق شهروندي ـ ولي هنوز هم با آن

نقطه مطلوب و ايدهآل اسالمي فاصله داريم .ما ميتوانيم با تدبير و

برنامهريزي و با استفاده از روشهاي مدرن روز ،شفافيت و سرعت
و دقت و رسيدگيها را بيشتر کنيم .کشف حقيقت از راههاي علمي
به جاي استفاده از راههاي غيرعلمي از نظر فقهي بهتر و دقيقتر

است و اين هزينههاي گوناگون اجتماعي و اخالقي و خيلي وقتها
مالي را هم ندارد.

امروز يکي از دغدغههاي دادسراهاي دنيا و کال نظامهاي قضايي

دنيا همين حقوق شهروندي است ،در عدالت قضايي روي اين
تکيه کردهاند و هميشه سعي ميکنند اختيارات قضات و ضابطين
را محدود کنند .در اين آيين دادرسي ما هم ،محدوديتهاي بسياري
قرار داده شده و در همين قانون حقوق شهروندي هم بر آن ها افزوده
شده ،ولي باز اين ها کافي نيست .کيفيت اجرا نيز نياز به نظارت و

تدابير اجرايي دارد ،قانون که نميتواند الفاظ گفتگوي داديار و متهم

را نيز تعيين کند ،اين هابايد در عمل به تدريج فرهنگ شود .به آن
چه در قانون آمده عمل شود و آن چه هم در قانون نيست بايد در

آموزشها ،در دستورالعملها ،در عرفي که براي دادسرا و دادگستري
ايجاد ميکنيم به تدريج اجرا شود به طوري که هم اطراف دعوا

نسبت به يکديگر ،هم قضات و دادستانها هم وکال اين حقوق را
بشناسند و حرمت بگذارند.
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مصون دانستن مسئوالن از انتقاد ،حقوق شهروندي را قرباني
مي كند

همانگونه که قبال گفتیم آن چه امروز مشكل كشورهاست اصل

عدالت و حقوق نيست بلكه بيشتر چالش و مشكل در اجراي

آن حقوق است يعني در مقام اجرا اين حقوق تضييع مي شود.
اگر شكل مسايل انتظامي به گونه اي باشد كه تحت عنوان امور

انتظامي و امنيتي برخوردهايي شود كه بيش از اقتضاي مسأله باشد
حقوق شهروندي تضييع مي شود .حكومت براي احياي حقوق
شهروندي آمده است ،گفت :اگر حكومتي تحت عنوان حفظ امنيت

مسووالن و امنيت هاي اجتماعي وهمي ،اين حقوق را پايمال كند

ديگر حكومت اسالمي نيست .اصل ،كرامت انسان هاست و ساير
مسايل بايد در خدمت احياي كرامت باشد ،حقوق انسان ها بعضا

در تقابل با حقوق اجتماعي و حاكميت قرار مي گيرد و اين جاست

كه مشخص مي شود حاكميت چقدر به حقوق انسان ها اهميت
مي دهد .از راه هاي غيرمشروع و معصيت نمي شود يك حق را به

دست آورد و اين جاست كه مرز دقيق حقوق شهروندي مشخص

مي شود .اين كه مسووالن خود را مصون از انتقاد بدانند يا حاكميت

براي خود امتيازاتي قائل شود قطعا در اين جا حقوق شهروندي
قرباني مي شود.
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وقتی که شعار حقوق شهروندی می دهیم باید به آن عمل کنیم

زندان یک ظلم است نه تنها به زندانی که به بستگان زندانی.

بستگان زندانی بیش از خود زندانی معذب می شوند .آبرویشان

می رود .نان آورشان از دستشان گرفته می شود .در معرض تجاوز
دیگران قرار می گیرند .هزینه های سنگین اجتماعی برایشان به بار
می آورد .ضد نظام می شوند .به همه چیز بدبین می شوند .عقده ای

می شوند .به جای اینکه از نیرویش استفاده شود زندانی هم بایکوت
می شود .این روش غلط است .اسالم زندان وسیع نداشته است.
اسالم می گوید مجازات کن و رها کن برود سر زندگی خودش،

نه هزینه مالی بر دولت دارد و نه مشکالت خانوادگی و اجتماعی
و مفاسد دیگر .در خصوص نحوه برخورد با زندانیان کسی حق
ندارد با زندانیان بد برخورد کند خود امام هم می گوید شما اگر
می خواهید کسی را اعدام کنید .حق ندارید بهش سیلی بزنید .حق
ندارید بهش تعدی کنید .این در مورد همه صدق می کند فرق نمی
کند چه سیاسی چه غیر سیاسی.

حقوق شهروندی که در قوه قضاییه طرح شد توقع این بود

که تحولی هم ایجاد کند و اثر خوبی هم در دنیا بگذارد .مجلس
باید آن را دنبال کند و در قانون گذاری آن را توسعه بدهد .وقتی

که شعار حقوق شهروندی می دهیم باید به آن عمل کنیم .باید
بقیه قوانین بر اساس آن اصالح شوند.ما برای برخی تخلفات که
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در دنیا جزو مسائل حقوقی است حکم زندان گذاشته ایم .هیچ
جای دنیا برای چک کسی را به این راحتی زندان نمی فرستند
ما برای چک زندان می کنیم .چک حقوقی است دعوای مالک
و مستجر حقوقی است مهریه حقوقی است اما ما آنها را کیفری
کرده می فرستیم زندان.
قوانین را باید اصالح کرد اگر شعار حقوق شهروندی را قبول
داریم باید بدانیم که این مسائل جزو حقوق شهروندی است.
نمایندگان مجلس تمام قوانین را بر اساس آن اصالح کنند.به
عنوان نمونه عرض می کنم هیچ جای دنیا برای چک کسی را به
این راحتی زندان نمی فرستند ما برای چک زندان می کنیم .چک
حقوقی است دعوای مالک و مستجر حقوقی است مهریه حقوقی
است اما ما آنها را کیفری کرده می فرستیم زندان .قوانین را باید
اصالح کرد اگر شعار حقوق شهروندی را قبول داریم باید بدانیم
که این مسائل جزو حقوق شهروندی است .نمایندگان مجلس تمام
قوانین را بر اساس آن اصالح کنند.
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پیوست
قانون احترام به آزاد ي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

اهميت بخشنامه شماره  83/1/20 – 1/83/7/6به مراجع
قضائي ،انتظامي و اطالعاتي كشور به حدي بود كه دستگاه تقنيني
كشور را كه متولي امر قانونگذاري است بر آن داشت تا بخشنامه
مذكور را بعنوان ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و
حفظ حقوق شهروندي با  15بند در مورخ  1383/2/15به تصويب
رسانده است و متعاقب آن در تاريخ  1383/2/16قانون احترام
به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به تائيد شوراي
محترم نگهبان رسيد.
متن كامل قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق
شهروندي

ماده واحده
از تاریخ تصویب این قانون ،کلیه محاکم عمومی ،انقالب و
نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضاییه مکلفند در انجام وظایف
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قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنند .متخلفین
به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهندشد:
۱ـ کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای
تامین و بازداشت موقت میباید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم
و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر
گونه سالیق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه
خشونت و یا بازداشتهای اضافس و بدون ضرورت اجتناب شود.
۲ـ محکومیتها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به
مباشر ،شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات
نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانون و یا منابع فقهی معتبر
(درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده
و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار باشد.
۳ـ محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم
را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان
فراهم آورند.
۴ـ با دادخواهان واشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و
مطلعان از وقایع و ک ً
ال در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم،
الزم است اخالق و موازین اسالمی کام ً
ال مراعات گردد.
۵ـ اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب مینماید که در
موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده
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است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال
شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
۶ـ در جریان دستگیری و بازجویی یا استطالع و تحقیق ،از
ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء ،تحقیر و استخفاف به
آنان ،اجتناب گردد.
۷ـ بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن
پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و ک ً
ال اقدامهای خالف
قانون خودداری ورزند.
۸ـ بازرسیها ومعاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری
ِ
کشف آالت و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون
یا
مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد
و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق
ندارد و افشای مضمون نامهها و نوشتهها و عکسهای فامیلی و
فیلمهای خانوادگی و ضبط بیمورد آنها خودداری گردد.
۹ـ هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به
امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت
شرعی و قانونی نخواهدداشت.
10ـ تحقیقات و بازجوییها باید مبتنی بر اصول و شیوههای
علمی ،قانونی و آموزشهای قبلی و نظارت الزم صورت گیرد
و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای
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وظایف خود به روشهای خالف آن متوسل شدهاند ،بر اساس
قانون برخورد جدی صورت گیرد.
11ـ پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات
انتسابس باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصس و خانوادگی و
سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در
پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
ِ
کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل
۱۲ـ پاسخها به همان
نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در
صورت تمایل ،خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف
یا القاء ایجاد نگردد.
۱۳ـ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا
دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام
میدهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان ،نظارت
جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار
دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.
۱۴ـ از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاء ضبطی و توقیفی
متهمان ،اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور
حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین
تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده
است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام الزم معمول گردیده و در
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هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید.
۱۵ـ رئیس قوه قضاییه موظف است هیأتی را به منظور نظارت
و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند .کلیه دستگاههایی که به نحوی
در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیأت همکاری الزم
را معمول دارند .آن هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از
قوانین ،عالوه بر مسا ع در اصالح روشها و انطباق آنها با مقررات،
با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه
اقدامات خود را به رئیس قوه قصاییه گزارش نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه
شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه
مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 16/2/1377به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
دستورالعمل اجرايي بند  15قانون احترام به آزادي هاي مشروع و
حفظ حقوق شهروندي

در بند 15ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و
حفظ حقوق شهروندي راهكار اجراي قانون مذكور پيش بيني شده
كه براساس آن  ،رياست محترم قوه قضائيه مي بايستي هياتي را به
منظور نظارت بر حسن اجراي قانون احترام به آزادي هاي مشروع
و حفظ حقوق شهروندي تعيين كند كه آن هيات وظيفه دارد در
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صورت مشاهده تخلف از قوانين  ،عالوه بر مساعي در اصالح
روش ها و انطباق آن ها با مقررات با متخلفان نيز از طريق مراجع
صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خودرا به رئيس قوه
قضائيه گزارش نمايد.
با امعان نظر به اين بند از ماده واحده قانون احترام به آزادي
هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و بادرايت و دورانديشي
رياست قوه قضائيه دستورالعمل اجرائي بند  15قانون مذكور در 19
ماده و  5تبصره در تاريخ  30/8/83به تصويب رئيس قوه قضائيه
رسيده و براي اجرا به مراجع ذيربط ابالغ گرديد.
متن كامل دستورالعمل اجرائي بند 15قانون احترام به آزادي
هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
دستورالعمل اجرايي بند  15قانون احترام به آزاديهاي مشروع و
حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/83
ماده 1
براي نظارت بر حسن اجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و
حفظ حقوق شهروندي « ،هيأت نظارت مركزي» موضوع بند  15اين
قانون مركب از اعضاي شوراي معاونان قوه قضائيه تشكيل مي شود.
تبصره 1ـ رئيس قوه قضائيه رياست هيأت نظارت مركزي را
برعهده دارد و مي تواند آن را به يكي از معاونان خود واگذار كند.
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تبصره 2ـ از ساير مسئولين ذيربط حسب مورد پس از موافقت
رئيس قوه قضائيه دعوت به عمل مي آيد.
ماده 2
وظايف هيأت نظارت مركزي به شرح زير است:
الف) نظارت بر حسن اجراي قانون يادشده در كشور و ايجاد
رويه واحد؛
ب) اصالح روشها و انطباق آنها با مقررات؛
ج) بررسي گزارش هيأتهاي نظارت و بازرسي استان ها و
ارزيابي چگونگي اجراي قانون؛
د) اعزام گروههاي بازرسي فوق العاده به دستگاههاي مشمول
اين دستورالعمل؛
هـ) ارسال شكايتها و گزارشهاي واصله به مرجع مربوط و
پيگيري آنها تا رسيدن به نتيجه؛
و) پيشنهاد تشويق و تنبيه براساس گزارش هيأتهاي بازرسي؛
ز) تهيه گزارش درخصوص روند اجراي قانون در كشور هر
سه ماه يك بار؛
ح) ارائه گزارش از چگونگي روند اجراي قانون هر  6ماه يكبار
به مردم
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ماده 3
دبيرخانه هيأت نظارت مركزي در حوزه دفتر رئيس قوه قضائيه
تشكيل و دبير هيأت از ميان دارندگان پايه  8قضايي و باالتر با ابالغ
رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود.
تبصره :دبيرخانه هيأت نظارت مركزي نسبت به انتشار عكس و
هويت نقض كنندگان حقوق شهروندي پس از قطعيت يافتن احكام
آنان در رسانه هاي گروهي ،جرايد كثيراالنتشار و پايگاه (سايت)
اطالع رساني اقدام مي نمايد.
ماده 4
در مركز هر استان ،هيأتي مركب از حداكثر پنج نفر قاضي
دادگستري ،سازمان قضايي نيروهاي مسلح ،دفتر بازرسي كل كشور
و نماينده دادسراي انتظامي قضات بعنوان « هيأت نظارت و بازرسي
استان» تشكيل مي شود.
تبصره 1ـ رئيس كل دادگستري استان رياست هيأت نظارت و
بازرسي استان را برعهده دارد .دبيرخانه اين هيأت در حوزه رياست
كل دادگستري استان تشكيل مي شود.
ماده 5
اعضاي هيأت نظارت و بازرسي به پيشنهاد رئيس كل دادگستري
استان ،حسب مورد پس از هماهنگي با رئيسان مستقيم آنها با ابالغ
رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند.
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ماده 6
رئيس كل دادگستري استان با مشورت اعضاء هيأت ،برنامه
نظارت و بازرسي دوره اي شش ماهه استان را تنظيم و به هيأت
نظارت مركزي اعالم مي كند.
ماده 7
رئيس هيأت نظارت و بازرسي استان اعضاء هيأت را در
گروههاي دو يا سه نفره با حكم مأموريت به مراجع قضايي ،انتظامي
و ساير دستگاههاي مشمول اين دستورالعمل اعزام مي نمايد
ماده 8
وظايف گروههاي نظارت و بازرسي به شرح زير است :
الف) انجام بازرسيهايي كه رئيس كل دادگستري استان به آنها
محول مي كند و تكميل پرسشنامه هايي كه به اين دستورالعمل
پيوست است
ب) رسيدگي به گزارشها و شكايتهاي مربوط به قانون يادشده
كه رئيس كل دادگستري استان به آنها ارجاع مي كند؛
ج) ارائه پيشنهاد تشويق و تنبيه و اصالح روشها
ماده 9
گروههاي نظارت و بازرسي با حضور در محل مأموريت و
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مالحظه پرونده ها ،دفاتر و پيشينه هاي قضايي و اداري ،بازديد از
بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسي اقدامهايي كه به
منزله ضابط قوه قضائيه انجام مي شود ،چگونگي حفظ و رعايت
حقوق شهروندي را بررسي كرده و گزارش الزم را طبق مفاد اين
دستورالعمل تهيه مي كنند.
ماده 10
گروههاي نظارت و بازرسي مي توانند با كليه افراد بازداشت
شده و زنداني و ساير افرادي كه الزم بدانند ،مالقات و مصاحبه
كرده و از پرونده ها ،دفاتر و تمامي پيشينه هاي قضايي و اداري
مربوط به موضوع رونوشت و تصوير تهيه كنند.
ماده 11
تعداد و چگونگي پرونده هايي كه گروههاي نظارت و بازرسي
انتخاب مي كنند ،براساس روش آماري است كه دبيرخانه هيأت
نظارت مركزي تدوين و ابالغ مي كند.
ماده 12
گروههاي نظارت و بازرسي گزارش خود را در دو نسخه به
رئيس كل دادگستري استان ارائه مي كنند .رئيس كل دادگستري
استان ضمن اتخاذ تدابير الزم براي رعايت آزاديهاي مشروع و
حفظ حقوق شهروندي و جلوگيري از نقض آن ،يك نسخه از
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گزارش را به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي قوه قضائيه مي فرستد.
ماده 13
درصورتي كه گروههاي نظارت و بازرسي در جريان رسيدگي
به گزارش يا شكايتهاي ارجاع شده ،از موارد ديگر نقض قانون
يادشده آگاه شوند ،بايد مراتب را فورا ً به صورت مكتوب به رئيس
كل دادگستري استان گزارش كنند.
ماده 14
گروههاي نظارت و بازرسي درصورت مشاهده نقض آشكار
حقوق شهروندي از قبيل بازداشت غيرقانوني ،رفتار خشونت آميز
و تحقير افراد به گونه اي كه ادامه آن آثار جبران ناپذيري در پي
داشته باشد ،بايد بي درنگ موضوع را حسب مورد به قاضي دادگاه
يا دادستان مربوط اعالم كنند .اعالم گروه نظارت و بازرسي در اين
گونه موارد حكم گزارش موثق را داشته و مقامهاي قضايي ياد شده
مكلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندي اند.
ماده 15
درصورتي كه گزارش گروههاي نظارت و بازرسي متضمن
اعالم جرم يا تخلف انتظامي و اداري باشد ،رئيس كل دادگستري
استان حسب مورد موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضايي يا
اداري صالحيت دار و يا دادستان انتظامي اعالم مي كند .رئيس
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كل دادگستري استان موضوع را تا حصول نتيجه و اعالم به هيأت
نظارت مركزي پيگيري مي نمايد.

تبصره :رسيدگي به موارد پيش گفته در مراجع قضايي و انتظامي

با رعايت اولويت خواهد بود.
ماده 16

دادياران دادسراي انتظامي قضات ،بازرسان قضايي سازمان

بازرسي كل كشور ،رئيسان حفاظت اطالعات قوه قضائيه در
استانها و هريك از قضات دادسراها و دادگاهها كه از نقض حقوق
شهروندي به تناسب وظايف محوله آگاه شوند ،موظف اند با قيد

فوريت رئيس كل دادگستري استان و يا هيأت نظارت مركزي را با
فرستادن گزارش كتبي آگاه كنند.
ماده 17
تشكيل هيأتهاي نظارت و بازرسي بر حقوق شهروندي مانع

وظايف دادستانهاي عمومي و انقالب و نظامي از حيث نظارت بر
عملكرد ضابطان نيست و دادستانها و قضات دادسراهاي عمومي

و انقالب و نظامي موظف اند در صورت مشاهده نقض آزاديهاي

مشروع و حقوق شهروندي ،طبق ماده  14اين دستورالعمل اقدام
كرده و رئيس هيأت نظارت و بازرسي استان را نيز به طور كتبي از

موضوع آگاه كنند.
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ماده 18
در تهران ،ساير مراكز استانها و شهرستانها ،شعبه هايي از
دادسراهاي عمومي و انقالب و نظامي و دادگاههاي جزايي عمومي،
دادگاههاي كيفري استان و دادگاههاي نظامي را حسب مورد رئيس
كل ،دادستان و رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان براي
رسيدگي به جرمهاي موضوع اين قانون تعيين مي كنند و رسيدگي
به پرونده هاي مربوط فقط در همان شعبه ها انجام مي شود.
تبصره :رئيس كل دادگستري استان مشخصات اين شعبه ها را
به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي ارسال مي نمايد.
ماده 19
كليه مراجع قضايي ،انتظامي ،اطالعاتي ،ضابطان قوه قضائيه،
سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و ساير دستگاههاي
ذيربط مشمول مقررات اين دستورالعمل بوده و ملكف به رعايت و
همكاري در اجراي آن اند.
ماده20
اين دستورالعمل در  19ماده و  5تبصره به همراه سه پرسشنامه
در تاريخ  83/8/30به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و براي
اجرا به مراجع ذيربط ابالغ مي شود.
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•ديدار با مجمع نمايندگان آذربايجان غربى؛ 81/8/7
•ديدار با مجمع نمايندگان استان سمنان؛ 81/7/10
•ديدار با اعضاى مجمع نمايندگان استان خوزستان 82/2/16
•ديدار با اعضاى شوراى شهر تهران؛ 83/3/3
•ديدار با اعضاى شوراى شهر تهران؛ 83/3/3
•ديدار بااعضاى شوراى شهر تهران؛ 83/3/3
•ديدار با سفير كشور بحرين؛ 83/5/20
•ديدار با جمعى از كارگران و مسئوالن تشكلهاى كارگرى؛
83/2/8
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•ديدار با شهرداران كالنشهرهاى كشور؛ 83/10/27
•ديدار با شهرداران كالنشهرهاى كشور؛ 83/10/27
•ديدار با مسئوالن قضايى و قضات استان زنجان 84/3/19
•ديدار با مسئوالن قضايى و قضات استان زنجان؛ 84/3/19
•ديدار بااعضاى ستاد ديه 84/10/6
•ديدار با مسئوالن قضايى استانهاى كردستان و همدان؛
84/9/10

سخنرانی ها
•سخنرانی در مراسم تجلیل از استادان و پژوهشگران همکار با
سازمان زندانها؛ 80/2/9

•سخنرانی در مراسم تجلیل از استادان و پژوهشگران همکار با
سازمان زندانها؛ 80/2/9

•سخنرانى در ديدار با اساتيد و رؤساى دانشكدههاى دانشگاه
تهران؛ 83/8/17

•سخنرانى در شوراى مديران دادگسترى استان تهران و معاونان
قوه قضائيه؛ 83/11/15
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•سخنرانى در مراسم معارفه رئيس ديوان عالى كشور و دادستان
كل كشور؛ 83/5/31
•سخنرانى در سازمان زندانها و اقدامات تأمينى استان اصفهان؛
79/8/29
•سخنرانى در جلسه شوراى ادارى استان هرمزگان؛ 81/01/28
•سخنرانى در همايش جايگزين حبس؛ 81/2/18
•سخنرانى در دادگسترى استان خراسان؛ 81/2/22
•سخنرانى در دادگسترى استان خراسان؛ 81/2/22
•سخنرانى در جلسه شوراى رؤساى كل دادگسترىهاى سراسر
كشور؛ 81/2/5
•سخنرانى در جلسه شوراى رؤساى كل دادگسترىهاى سراسر
كشور؛ 81/2/5
•سخنرانى در جلسه شوراى رؤساى كل دادگسترىهاى
استانها؛ 81/5/24
•سخنرانى در همايش قضات دادگسترى استان تهران؛ 81/2/12
•سخنرانى در جمع رؤساى مجتمعهاى قضايى تهران؛ 81/6/12
•سخنرانى در جمع رؤساى مجتمعهاى قضايى تهران؛ 81/6/12
•سخنرانى در جمع نمايندگان تشكلهاى دانشجويى ؛ 82/9/1
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•سخنرانى در جلسه شوراى معاونين دادگسترى تهران 82/9/12
•سخنرانى در جلسه شوراى معاونين دادگسترى تهران؛
82/9/12
•سخنرانى در ديدار از زندان اوين؛ 83/1/19
•سخنرانى در همايش قضات دادگسترى تهران؛ 83/2/23
•سخنرانى در جمع سفرا و نمايندگىهاى ايران در خارج از
كشور؛ 83/5/
•سخنرانى در جلسه رؤساى زندانهاى سراسر كشور؛ 83/9/5
•سخنرانى در جلسه رؤساى زندانهاى سراسر كشور؛ 83/9/5
•سخنرانى در جلسه رؤساى زندانهاى سراسر كشور؛ 83/9/5
•سخنرانى در شوراى استان بوشهر؛ 83/12/13
•سخنرانى در همايش حاشيهنشينى و امنيت قضايى؛ 84/4/4
•سخنرانى در جمع مسئوالن قضايى اصفهان؛ 84/4/16
•سخنرانى در همايش هفته قوه قضاييه؛ 84/4/6
•سخنرانى در جمع فرماندهان سپاه؛ 84/6/24
•سخنرانى در نشست ساليانه دبيران كانونهاى دانشجويى؛
84/09/19
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مصاحبه ها
•مصاحبه اختصاصى با شبكه خبر در مورد اصالحات و
تحوالت در قوه قضائيه؛ 83/3/13

•مصاحبه در پايان سفر به استان فارس تاريخ82/3/8 :
•مصاحبه مطبوعاتی در پایان سفر به اصفهان؛ 79/9/1
•مصاحبه بعد از ديدار با مردم؛ 83/6/4
•مصاحبه در پايان ديدار مردمى؛ 83/2/10
سایت ها
•	 http://afarineshdaily.ir/afarinesh/News
•	 http://farsi.khamenei.ir
•	 http://hamshahrionline.ir

•	 http://isas.tv
•	 http://mardomsalari.com
•	 http://rc.majlis.ir/fa/law
•	 http://vekalat.org
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•	 http://www.abcnews.ir
•	 http://www.alef.ir
•	 http://www.asriran.com/
•	 http://www.dadsetani.ir
•	 http://www.ensani.ir
•	 http://www.fardanews.com/
•	 http://www.hawzah.net
•	 http://www.iranclubs.org/forums/archive
•	 http://www.khabaronline.ir
•	 http://www.noormags.com
•	 http://www.prisons.ir
•	 http://www.sid.ir
•	 http://www.tabnak.ir/
•	 http://www1.jamejamonline.ir
•	 http://www1.jamejamonline.ir0
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فهرست

سخن ناشر 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حقوق شهروندی ،حقوقی همهجانبه 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ل حفاظت از حقوق شهروندیاند 10. . . . . . . . . . . . .
همه قوا مسؤو 
حقوق شهروندی نباید در تشریفات اداری ،انتظامی ،امنیتی و

قضایی پایمال شود 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هیچ کس در بازداشت انفرادی نباشد 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دین اسالم حافظ حقوق مردم 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قانون اساسی حافظ حقوق شهروندی 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ساختارهای قضائی ،انتظامی و امنیتی باید بهگونهای تنظیم شود و

شکل گیردکه حقوق شهروندی را در جامعه تضمین کند 61. . . . . .

ممنوعیت شکنجه 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اصل دفاع متهم از خود 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حق دفاع طرفین دعوا 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حقوق شهروندی حاشیه نشینان 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ضعف در مراحل جلب و بازجويى و تحقيقات 23. . . . . . . . . . . . . .
لزوم جبران ضرر و زیان در صورت خطای مقام قضایی 24. . . . . . . .

ضرورت اهتمام به حفظ مالکیت خصوصی 25. . . . . . . . . . . . . . . .

لزوم حفظ کرامت انسان ها 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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رعایت حقوق شهروندی باید فرهنگ شود 31. . . . . . . . . . . . . . . .
حمايت از حقوق شهروندى منجر به ايجاد امنيت می شود 32. . . . . .

اجرای مجازات قانونی وظیفه ی دستگاه قضایی نه بیش از آن 33. . . .

رعایت حقوق شهروندی بايد در صدر اهداف قوه قضائيه قرارگيرند 34.

اقتدار مقام قضایی وابسته به رعایت حقوق شهروندی 35. . . . . . . . .
ارزیابی همه جانبه رعایت حقوق شهروندی 63. . . . . . . . . . . . . . .
رعایت اصل تساوی سالح ها مصداق بارز رعایت حقوق شهروندی36.

تهاجم علیه رعایت حقوق شهروندی 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نهادهای مردمی باید در زمینه حقوق شهروندی فعال شوند 38. . . . . .

محکوم کردن ایران به خاطر حقوق شهروندی جنبه ی سیاسی دارد38.
باز بودن باب اجتهاد و ضرورت پاسخگویی به شبهات مطرح شده

در خصوص حقوق شهروندی در نظام اسالمی 24. . . . . . . . . . . . .

حفظ حقوق و كرامت انسانى در فقه اسالم 45. . . . . . . . . . . . . . . .
ضرورت عزم ملی درحفظ حقوق و كرامت انسانى 64. . . . . . . . . .

نقش شهرداری ها در حفظ حقوق شهروندی 47. . . . . . . . . . . . . . .

ضرورت هماهنگی دستگاهها و نهادها در حفظ حقوق شهروندی 48. .
عمل به اصول اساسی فقه اسالم و تالش برای احقاق حقوق مردم

تضمینی برای رعایت حقوق شهروندی 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نظام قضايى اسالم دقيقترین و برترین نظام قضایی در تحقق

عدالت قضايى و حفظ حقوق بشر 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

توجه ویژه شهرداری ها به حقوق شهروندی54. . . . . . . . . . . . . . . .
سیاست های کالن شهرداری ها در راستای حفظ حقوق شهروندی56.

توسعه روزافزون حقوق شهروندی 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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مفهوم حقوق شهروندی در معنای عام 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مفهوم حقوق شهروندی در معنای خاص 59. . . . . . . . . . . . . . . . .

برخی جلوههای حقوق شهروندی در قوانین ایران 61. . . . . . . . . . . .
وظیفه قاضی جلوگیری از تضییع حقوق مردم 70. . . . . . . . . . . . . . .
اهمیت مالقات ها ی مردمی از حيث ايجاد حق و اعاده حق به

صاحب آن و حفظ حقوق شهروندي72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حقوق شهروندی نباید قربانی امنیت شود73. . . . . . . . . . . . . . . . . .
تضییع حقوق شهروندی در تشریفات اداری و اجرایی 37. . . . . . . .

تقسیم بندی حقوق شهروندی 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اهمیت نقش شورا ها در حفظ حقوق شهروندی 77. . . . . . . . . . . . .

بهداشت قضایی تضمین کننده رعایت حقوق شهروندی 80. . . . . . . .

دادستان مدعيالعموم مردم و مدافع اصلی حقوق شهروندی 18. . . . .
ضرورت اهتمام بیشتر دادسراها در پاسداری از حقوق شهروندی 68.
مصون دانستن مسئوالن از انتقاد ،حقوق شهروندي را قرباني مي كند 89.

وقتی که شعار حقوق شهروندی می دهیم باید به آن عمل کنیم 90. . .
پیوست 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قانون احترام به آزاد ي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 92. . . .
متن كامل قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 92.

دستورالعمل اجرايي بند  15قانون احترام به آزادي هاي مشروع و

حفظ حقوق شهروندي 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منابع 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فهرست 113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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