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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 .والصاله و السالم علي محمد و آله و صحبه
. ارزشهاي مذهبي در تحكيم مباني حاكميت در جهان اسالم از اهميت و ارزش خاصي برخوردار است

 .كه اين امر در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كامالً متجلي است
در اين مقاله سعي شده است به اصل تعادل كه در همـة تصـورات ، مفـاهيم، احكـام اسـالمي، حكـم       

 .گردد فرماست و تجلي آن در قانون مذكور اشاره شود كه در اين رابطه به نكات ذيل اشاره مي
 

 :نكتة اول
كوشـد تـا تصـوير متعـادلي از      ان به همپيوندي حقيقي ميان ايدئولوژي و رفتار، اسالم ميهمسو با ايم

دهـد   كسي كه اسالم را مورد مطالعه قرار مي. واقعيت و سپس تعيين موضع متعادلي نسبت به آن را ارايه دهد
 :گردد ها بويژه در موارد زير، مي متوجه وجود عنصر تعادل در تمامي عرصه

 .ها صور اسالمي از واقعيتـ تعادل در ت
 .ها ـ تعادل در شيوة برخورد مسلمان با واقعيت

 .هاي قانونگذاري اسالمي ـ تعادل در عرصه
 

 :اي دربارة قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران فشرده: نكته دوم 
ول با اين اص. پيش از پرداختن به اين بررسي، مايليم تصوير كوتاهي از اصول قانون اساسي ارايه دهيم

ريـزي شـده    هاي اساسي جامعة ايران كه بر معيارهاي اسالمي پايه شود كه در آن از شالوده اي شروع مي مقدمه
هاي انقالب اسالمي ايران و وجـه تمـايز آن بـا انقالبـات ديگـر و       گويد، همچنانكه از ويژگي است، سخن مي
ور شدن آتش انقالب شد و بهايي كه ملت  هاي بوجود آورندة آن و آن اخگري كه باعث شعله شرايط و زمينه

پـردازد   كند و سپس به شيوة حكومت در اسالم كه برپاية شورا استوار است، مي براي آن پرداخت، صحبت مي
و برآنست كه رسالت قانون اساسي، ايجاد زمينـة مناسـب بـراي خيـزش و پـرورش انسـان طبـق معيارهـا و         

ن مقدمه از منـابع مشـاركت در رونـد تمـدن جهـاني و منـابع       همچنين در اي. هاي واالي اسالمي است ارزش
هاي استنباطي اجتهادي و مسئله رهبري فقيه و نيز نقش اقتصاد در جامعه و حقـوق زن و   قانونگذاري و شيوه

 .آيد هاي گروهي و انتخابات، و جز آن، سخن بميان مي ارتش مكتبي و قوه قضائيه و قوة مجريه و رسانه
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 :گردد ين قانون نيز اصول كلي شامل مسايل زير، مطرح ميدر فصل نخست از ا
 .الف ـ ضرورت پيوند ايدئولوژي و زندگي

 .هاي تحقق آن ب ـ اهداف كلي نظام اسالمي و شيوه
 .اي نظام اسالمي ج ـ اهداف مرحله

 .هاي دولت اسالمي و اهداف آن د ـ ويژگي
 .ـ حقوق عمومي انسان ـه

 .ت اين امر بر همه موارد، قوانين و مقرراتو ـ اسالمي بودن نظام و حاكمي
 .هاي رهبري شامل فقاهت، عدالت و مديريت ز ـ ويژگي

 .ح ـ نقش ملت در گزينش مسؤوالن
 ...ط ـ شوراهاي مختلف از جمله مجلس شورا و شوراهاي شهر و روستا و 

 .ي ـ نقش فراخواني به امر به معروف و نهي از منكر
 .ك ـ پيوند آزادي و استقالل

 .ل ـ نقش خانواده
 .م ـ وحدت امت اسالمي

 .ن ـ دين و مذهب رسمي جمهوري اسالمي
 .ص ـ حقوق اقليتهاي ديني

و در فصل سوم بر حقوق ملـت بـه   . پردازد و فصل دوم به زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور مي
مالي و فصل پنجم بـه   و فصل چهارم نيز به اقتصاد و امور. صورت موارد مختلف، انگشت گذارده شده است

هاي بعدي مفصالً دربـارة ايـن قـوا و حقـوق ملـي       حق حاكميت ملي و قواي ناشي از آن پرداخته و در فصل
فصل هشتم به رهبري و اختيارات وي و فصل دهم به سياسـت خـارجي اختصـاص    . سخن بميان آمده است

 .لي امنيت ملي پرداخته استيافته و فصل دوازدهم به صدا و سيما و فصل پاياني نيز به شورايعا
كنيم وارد اصل موضوع يعني، نگاهي گذرا بـه نمودهـاي تعـادل در     پس از ذكر اين مقدمات، سعي مي

 .قانون اساسي ايران، شويم
 

توان گفت مهمترين نمودهاي تعادل در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در موارد  مي :نكته سوم

 :گردد زير خالصه مي
 

 :ل ميان قدرت ديني و انتخاب ملييكم ـ تعاد
پذير اسالم نسـبت بـه    كه براساس ديدگاه انعطاف) انتخاب ملي در چارچوب ديني(يا به عبارت ديگر 
حلهـاي ثـابتي بـه صـورت      اين ديدگاه از يك سو به نيازهـاي ثابـت انسـان بـا راه    . زندگي، استوار شده است
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حرمت ربا، شراب، زنا، و وجوب نماز و حج و زكـات  : سري احكام ثابت طي دورانهاي مختلف از جمله يك
كند و از سوي ديگر راه را براي اجتهاد درخصـوص مـوارد پويـا و متغيـر زنـدگي همچـون        برخورد مي... و 

بسياري از روابط اجتماعي، اداري و حقوقي مشتمل بر ارتباط با طبيعت و سوء استفاده از آن البته همراه با در 
پـذيري را تـا جـايي كـه تبـديل بـه        چوبهاي ثابت و رهنمونهـايي كـه عنصـر انعطـاف    نظر گرفتن برخي چار

توان موضوع را بازتر كرد ولي بـه دو نكتـه زيـر،     در اين مورد نمي. گذارد گري و القيدي نگردد، باز مي الابالي
 :كنيم اشاره مي

واند فرمان بـه تغييـر   ت ها در شرع كه ولي امر در صورتي كه مصلحت بداند مي وجود منطقه مباح: يكم
اطيعـوا اهللا و اطيعـوا «: دهد و امـت نيـز بـه اقتضـاي آيـة     ) وجوب يا تحريم(موقّت حكم آن به صورت الزامي 

از خدا اطاعت كنيد و از رسول و اوليـاي امـر خـويش فرمـان     ) (59سورة نساء ـ  ( »الرسول و اولـي االمـر مـنكم
 .بايد از وي اطاعت كنند.) بريد

قانون اساسي . كند ها، باز مي گيري شورا كه راه را براي اعمال نظر اكثريت در تصميموجود عنصر : دوم
 :هاي زير، سعي در تحقق اين تعادل دارد جمهوري اسالمي ايران با استفاده از مكانيسم

كليـه قـوانين و مقـررات مـدني، جزايـي، مـالي،       : (متن مادة چهارم مبني بر اينكه -1
كه همـة  .) مي، سياسي و غيره اينها بايد براساس موازين اسالمي باشداقتصادي، اداري، فرهنگي، نظا

 .اصول ديگر نيز مقيد به آن شده است
 .تأكيد بر هماهنگ بودن همة اصول ديگر با شرع مقدس -2
ايجاد فرصت براي انتخابات وسيع مردمي از جمله در انتخـاب رهبـري، رياسـت     -3

هـا در   ي محلي و نيز شـركت در رفرانـدوم  جمهوري، اعضاي مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شورا
 .برخي موارد

انـد بـا    هاي معيني، برگزيـده  ايمان به واليت فقيهي كه مردم او را با داشتن ويژگي -4
و نظارت بر حسن اجراي ) مجريه، مقننه و قضاييه(گانه  اعطاي قدرت ايجاد هماهنگي ميان قواي سه

 .سياستهاي كلي نظام اسالمي به او
بنام شوراي نگهبان قانون اساسي كه همه قوانين تصويبي مجلـس   تشكيل شورايي -5

كنـد و در صـورت مشـاهده     شوراي اسالمي را از نظر مطابقت با اسالم و قانون اساسي بررسـي مـي  
 .كند مغايرت، طبق جزئياتي كه بدان اشاره شده، مصوبة مربوطه را رد مي

د و تفـاوت كلـي بـا دموكراسـي غربـي دارد      شو بدينگونه انتخابات در چارچوب ديني خود، انجام مي
 .شود نيز فاصله دارد همچنانكه با استبدادي كه بنام دين و توجيهات مقدس مذهبي اعمال مي

دانيم انقالب اسالمي ايران بالفاصله پس از پيروزي، اين اصل را به دقت مورد عمل قرار  همچنانكه مي
) آري يا نـه : جمهوري اسالمي(ه رفراندوم مشهور اصل نظام دارد و هنوز دو ماه از پيروزي آن نگذشته بود ك

به جمهـوري اسـالمي آري   % 2/98مطرح شد و ملت ايران در انتخاباتي كه همگان سالمت آنرا تاييد كردند با 
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نويس قانون اساسي به عهدة آنان گـذارده شـد و    گفت پس از آن، انتخابات خبرگاني برگزار شد كه تهيه پيش
بنابراين قانون اساسي مورد نظر، قانوني اسـت  . گيري بعمل آمد در مورد اين قانون اساسي، رأيدر مرحلة بعد 

 .كه از سوي كارشناسان و خبرگان از جمله مجتهدان تهيه شده و ملت نيز آنرا مورد تأييد قرار داده است
 

 :گانه تعادل در تفكيك و ارتباط قواي سه: دوم
مقننه، مجريه و قضاييه را در نظر گرفته و براي پيشگيري از تداخل گانه  قانون اساسي، وجود قواي سه

ها و دخالت در وظايف آنها و تحقق تعادل، تأكيد دارد كه اين قوا، مستقل از يكديگرنـد ولـي ايـن     مسؤوليت
شود تا منجر به پراكندگي و سستي ارادة ملي  اي چون لزوم هماهنگي روبرو مي تفكيك با مسئله بسيار پيچيده

 .و از آنجا از هم پاشيدگي كشور نگردد
را بر استقالل كامـل قـوا نسـبت بـه يكـديگر ـ كـه در        “ تفكيك نسبي قوا”از اينجا بود كه برخي ايدة 

گذشته مونتسكيو بر آن تأكيد كرده بود ـ ترجيح دادند، و سرانجام حل اين مشكل پـس از تاكيـد بـر جـدايي      
 :دهاي زير، ارايه ش كامل قوا، طي مكانيسم

ميـان آنهـا   ] احتمالي[هاي  واگذاري امر هماهنگي قوا به رهبري و كوشش در جهت حل اختالف :يك
 ).بند هفتم 110اصل (

استفادة رهبري از اختيارات واليت براي حل مشكالتي در نظام كه به راههـاي عـادي حـل نشـده      :دو
نـام مجمـع تشـخيص مصـلحت     است و اينكار نيز پس از بررسي مشكل و تقديم مشورت از سوي مجمعي ب

ويـژة ايـن    112و اصـل   8بنـد   – 110اصـل  . (گيـرد  نظام شامل سران قوا و شماري از كارشناسان انجام مـي 
 )مجمع

 .واگذاري مستقيم برخي نهادهاي حساس مانند نيروهاي مسلح و صدا و سيما به رهبري :سه

آن به شكل مستقلي طي بنـد سـوم    سازماندهي نظارت متقابل قوا بر يكديگر كه به دليل اهميت :چهار
 .تعادل، بدان خواهيم پرداخت

ايجاد نقاط تماس ميان قواي مختلف براي كاستن از حالتهاي عدم هماهنگي از جمله مثالً حضور  :پنج
هـاي مركـب از نماينـدگان     وزير دفاع و وزير دادگستري در تركيب كابينه با اختيارات مشخص، تشكيل كميته

سازمان صدا و سيما و نظارت بر سياستهاي كلي اين سازمان و اقـدام قـوه   ] رياست[ت با سه قوه براي مشور
قضاييه در پيشنهاد شماري از حقوقدانان به مجلس شوراي اسالمي كه از ميان آنان اعضاي حقوقدان شـوراي  

 .نگهبان را برگزيند و جز اينها
تواننـد   نـه وجـود دارد بطوريكـه هـم مـي     توانيم گفت كه تعادل معقولي ميان قواي سـه گا  از اينجا مي

بنـد همـاهنگي در چـارچوب مكانيسـم      هاي ويژة خود حفظ كنند و هم اينكه پـاي  استقالل خود را در عرصه
 .فقيه منتخب باشند دقيقي با نظارت ولي

م،  1958قانون اساسي در اينجا تقريباً به قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه صادره در چهارم اكتوبر 
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 )آن 16و  12، 11، 10، 8، 5اصول . (شود ديك مينز
وزيري و واگذاري مسـتقيم   شويم كه بازنگري در قانون اساسي منجر به حذف پست نخست يادآور مي

 .امور اجرايي به رياست جمهوري گرديد كه به هماهنگي بيشتر در كار دولت، انجاميد
 

 :يتتعادل در نظارت متقابل ميان نهادهاي مختلف حاكم: سوم
دانـيم كـه    مـي : كنـيم  موضوع نظارت، داستان مفصلي دارد كه مـا آنـرا طـي مطلـب زيـر خالصـه مـي       

روي را  تواند نوعي غرور و انحراف و سلطة بيش از انـدازه و زيـاده   برخورداري از امكانات و قدرت زياد مي
ز يك سو سرعت تحقق هـدف و  اي باشد كه ا هاي مديريتي بايد بگونه ريزي در پي داشته باشد؛ از اينرو برنامه

از اينجاست كـه بنـد دهـم اصـل     . بندي دقيق به قانون و عدم انحراف از آنرا، تضمين كند از سوي ديگر، پاي
تأكيـد دارد؛ و لـذا وجـود    » ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غيرضـرور «: بر) قانون اساسي(سوم 

مكانيسم نظارت در قانون اساسـي  . كند ضرورت پيدا مي مكانيسم نظارت و بازرسي و كنترل براي تمامي نظام
 :نيز بطور فشرده به صورت زير است

 

 :تعادل در اصالت و روزآمدي: چهارم
توان به اصـل سـوم آن    رسد كه براي نمونه مي اين نوع تعادل در قانون اساسي كامالً روشن به نظر مي

 :اشاره كرد
نيل به اهداف مذكور در اصـل دوم، همـة امكانـات     دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است براي«

 :خود را براي امور زير بكار برد
ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخالقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه بـا   -1

 .كليه مظاهر فساد و تباهي
ها با استفادة صحيح از مطبوعات  هاي عمومي در همة زمينه باال بردن سطح آگاهي -2
 .گروهي و وسايل ديگرهاي  و رسانه

آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سـطوح و تسـهيل و    -3
 .تعميم آموزش عالي

هـاي علمـي، فنـي، فرهنگـي و      تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه -4
 .اسالمي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان

 .وذ اجانبطرد كامل استعمار و جلوگيري از نف -5
 .محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي -6
 .هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون تأمين آزادي -7
مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي    -8
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 .خويش
هاي مادي و  رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه، در تمام زمينه -9

 .معنوي
 .ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غيرضرور  -10
تقويت كامل بنية دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقالل و   -11

 .تماميت ارضي و نظام اسالمي كشور
ريزي اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمي جهت ايجاد رفاه و رفع  پي  -12

هاي تغذيه و مسـكن و كـار و بهداشـت و تعمـيم      ر زمينهفقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت د
 .بيمه

تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امـور نظـامي و ماننـد      -13
 .اينها

تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضـايي عادالنـه بـراي      -14
 .همه و تساوي عموم در برابر قانون

 .همة مردم  ري اسالمي و تعاون عمومي بينتوسعه و تحكيم براد  -15
تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسالم، تعهد برادرانه نسـبت بـه     -16

 .»دريغ از مستضعفان جهان همة مسلمانان و حمايت بي
بندي به دو عنصر اساسي براي تحقق اهداف مورد نظر اشـاره كـرده    اصل دوم قانون اساسي نيز به پاي

بـراي  (گيري از تجربيـات پيشـرفته بشـري     و بهره) براي تضمين اصالت(اجتهاد : كه اين دو عنصر عبارتند از
 .ع انگشت گذارده استنيز براي تضمين اقتصادي سالم، بر اين موضو 43همچنانكه اصل ) آمدي تضمين روز

حقيقت آنست كه پذيرش رهبري مجتهدان و اجازه دادن به روند اجتهاد آزاد براي پركـردن فضـاهاي   
آزاد مباحات كه تحقق بخش مصلحت و گزينش برترين راههاي موجود براي سوق امـت بـه سـوي اهـداف     

ديگر وادادگـي و القيـدي را    واالي آنست، خود ضامن چنين تعادلي است كه از يك سو تحجر را و از سوي
 .كند نفي مي

از جمله مسايلي كه در بازنگري قانون اساسي مطرح شد، تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بـود  
گيـري در مـوارد اختالفـي ميـان      كه نقش حساس مشورتي براي رهبري در سياستهاي كلي كشـور و تصـميم  

دارد كه به نظر من، بمثابة جهشي در فقـه  ) 112اصل (مجلس شوراي اسالمي و شوراي نگهبان قانون اساسي 
پذيرفت و حـق ولـي فقيـه در پركـردن فضـاهاي آزاد       را نمي )0F1(“مصالح مرسله”سياسي امامي است كه اصل 

هاي اجرايي آنها در صـدر اسـالم ـ كـه چـه بسـا در        قانونگذاري طبق رهنمودهاي شرع و با مراجعه به نمونه

                                                 
 اظهارنظر نكـرده اسـت   بالخصوص ها يا مسايلي است كه شرع در مورد آنها آندسته موضوع“ مصالح مرسله”)1(

 .ـ م .شارع ميباشند ولي به طور عام منظور نظر
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“ دربارة قانون اساسي اسـالمي ”به كتاب (پذيرفت  ـ را تنها تا حدودي مياند   برخي متون شريف منعكس شده
 .)مراجعه شود 139تا  135از همين مؤلف ـ صفحات 

 

 پنجم ـ تعادل ميان تضمين حقوق فردي و تأمين حقوق اجتماعي
 كنيم، اين حقيقت آشكارا بر ما روشن هنگامي كه به ليست حقوق مورد تأييد قانون اساسي مراجعه مي

 :شود؛ قانون اساسي متضمن حقوق زير است مي
بدني ـ حق بررسي   ـ حق آموزش و پرورش و تربيت) اي رسانه(حق اخالقي ـ حق تبليغي   :اصل سوم

هـاي سياسـي و اجتمـاعي ـ حـق تعيـين        و تتبع ـ فعاليت ضد استعماري ـ فعاليـت ضـد اسـتبدادي ـ آزادي      
اع ـ حق رفاه و رفع فقر و محروميت ـ حق خودكفـايي ـ     سرنوشت ـ حق برابري ـ حق نظام اداري ـ حق دف   

بندي به حمايت از مسـلمانان   ـ تضمين برادري اسالمي ـ پاي ) زن و مرد(تضمين حقوق قضايي براي همگان 
 .و مستضعفان

 .حق ملت در انتخاب :اصل ششم

 .تشكيل مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي مختلف :اصل هفتم

 .ف و نهي از منكر به عنوان يك مسؤوليت اجتماعيحق امر به معرو :اصل هشتم

 .تفكيك ناپذيري استقالل و آزادي و وحدت و تماميت ارضي :اصل نهم

 .خانواده به عنوان واحد بنيادي كه همة قوانين بايد در جهت آسان كردن تشكيل آن باشد :اصل دهم

 .مسلمانان يك امتند و هدف وحدت اسالمي است :اصل يازدهم

 .آزادي مذهب :دهماصل دواز

 .آزادي دين :اصل سيزدهم

 .رفتار نيكو با غيرمسلمانان :اصل چهاردهم

 .برابري و نفي تبعيض :اصل نوزدهم

 .هاي قانوني يكسان براي همه برخورداري از حمايت :اصل بيستم

سرپرسـتان ـ    حمايـت مـادران ـ دادگـاه خـانواده ـ بـي       : (حقوق همه جانبة زنـان  :اصل بيست و يكم
 ).رستيسرپ

 .حمايت معنوي از افراد :اصل بيست و دوم

 .حمايت فكري :اصل بيست و سوم

 .حمايت مطبوعاتي :اصل بيست و چهارم

 .حمايت ارتباطات و ممنوعيت تجسس :اصل بيست و پنجم

 .ها و احزاب حق تشكيل جمعيت :اصل بيست و ششم
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 .ها پيمايي حق تشكيل اجتماعات و راه :اصل بيست و هفتم

 .حق انتخاب شغل :يست و هشتماصل ب

 .حق برخورداري از تأمين اجتماعي :اصل بيست و نهم

 .حق آموزش و پرورش رايگان :ام اصل سي

 .حق مسكن :و يكم  اصل سي

 .ها حمايت در برابر دستگيري :اصل سي و دوم

 .حمايت در برابر تبعيد :اصل سي و سوم

 .حق دادخواهي :اصل سي و چهارم

 .ق انتخاب وكيلح :اصل سي و پنجم

 .اينكه هر مجازاتي بايد بحكم قانون باشد :اصل سي و ششم

 .اصل برائت :اصل سي و هفتم

 .حمايت در برابر شكنجه :اصل سي و هشتم

 .حمايت از حرمت و كرامت انساني افراد :اصل سي و نهم

 .حمايت از منافع عمومي :اصل چهلم

 .حق تابعيت براي ايرانيان :اصل چهل و يكم

 .حق تابعيت براي خارجيان :چهل و دوم اصل

تأمين نيازهاي اساسي ـ تأمين شـرايط و امكانـات كـار ـ      : حقوق اقتصادي شامل :اصل چهل و سوم 
تنظيم برنامة اقتصادي ـ رعايت آزادي انتخاب شغل ـ منع زيان رساندن به ديگـران ـ منـع اسـراف و تبـذير ـ        

 .لطة اقتصادي بيگانگان ـ افزايش توليدگيري از علوم و فنون ـ جلوگيري از س بهره
 .حمايت از مالكيت فردي و اجتماعي و تعاوني :اصل چهل و چهارم

 .هاي عمومي حمايت از اموال و دارايي :اصل چهل و پنجم

 .حق مالكيت حاصل كسب و كار مشروع: اصل چهل و ششم

 .حق احترام به مالكيت شخصي :اصل چهل و هفتم

 .برداري از منافع طبيعي ي در بهرهبرابر :اصل چهل و هشتم

 .نفي ربا، رشوه و غصب :اصل چهل و نهم

 .حق حمايت از محيط زيست :اصل پنجاهم

 .نفي هرگونه ماليات مگر به حكم قانون :اصل پنجاه و يكم

 .هاي علني نمايندگان مجلس حق اطالع از نشست :اصل شصت و نهم

 .مام امور كشورحق تحقيق و تفحص مجلس در ت :اصل هفتاد و ششم
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 .ممنوعيت برقراري حكومت نظامي جز در شرايط اضطراري :اصل هفتاد و نهم

 .حق نمايندگان در اظهارنظر :اصل هشتاد و چهارم

 .باز هم حق نمايندگان در اظهارنظر :اصل هشتاد و ششم

 .حق استيضاح :اصل هشتاد و نهم

 .خواهي شهروندان حق مجلس در دريافت تظلم :اصل نود

 .تشكيل شوراهاي استان و شهرستان و شهر و روستا :يكصدم اصل

 .برابري رهبر با ساير افراد كشور در برابر قوانين :اصل يكصد و هفتم

تاكيـد بـر سـعادت انسـان و اسـتقالل و آزادي و حمايـت از مبـارزة         :اصل يكصد و پنجاه و چهارم
 .طلبانة مستضعفان حق

 .يحق پناهندگ :اصل يكصد و پنجاه و پنجم

 .حضور هيئت منصفه در دادگاههاي مطبوعاتي :اصل يكصد و شصت و هشتم

 .جبران زيانهاي ناشي از اشتباه يا تقصير قاضي :اصل يكصد و هفتاد و يكم

 .حق آزادي بيان و نشر افكار :اصل يكصد و هفتاد و پنجم
حقـوق   بينيم حقوق فردي در صورتي تضمين شـده اسـت كـه متضـمن تجـاوزي بـه       بدين ترتيب مي

اش در تـأمين   اجتماعي نباشد و اين بدان معناست كه اگر مالكيت شخصي تضـمين شـده اسـت بايـد وظيفـه     
همياري اجتماعي را طي مشاركت مالياتي، ايفا كند همچنانكه موظف است مانع از ايجـاد اخـتالل در تعـادل    

 ).ند اصل از قانون اساسيچ. (برداري حرام از آن گردد اجتماعي از راه سوء استفاده از ثروت و بهره
) اصل پنجـاه (همچنانكه هرگونه تجاوز به محيط زيست، به معناي تجاوز به حقوق عمومي تلقي شده 

 )اصل چهلم. (رساني به ديگران نيز منع شده است و هرگونه زيان
و ) ام اصل سـي (افراد نيز وظيفه دارند دولت را در راستاي تأمين امكانات آموزش و پرورش همگاني، 

ياري رسانند و مطبوعات تا زماني از آزادي برخوردارند كـه بـه   ) اصل بيست و دوم(هاي شغلي  ايجاد فرصت
و تشـكيل اجتماعـات   ) اصل بيست و چهارم(اي وارد نياورند  اصول و مباني اسالمي و حقوق عمومي، خدشه

 )اصل بيست و هشتم. (نيز بشرطي كه مخل به مباني اسالم نباشد، آزاد است
فال و ثروتهاي عمومي نيز در اختيار حكومت اسالمي است تا بر طبق مصالح عامـه نسـبت بـه آنهـا     ان

 )اصل چهل و پنجم. (عمل نمايد
فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نـام اسـتفاده از آزادي، بـه اسـتقالل و تماميـت ارضـي ايـران          هيچ

اصـل  . (هاي مشروع را سلب كنـد  از قدرت آزادي اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد با سوء استفاده خدشه
 )نهم
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 ششم ـ تعادل در مصلحت ملي و مصلحت عالية اسالم
ان هذه امتكم امة واحـدة و  : (بحكم آيه كريمه«: گويد اصل يازدهم قانون اساسي ضمن تاكيد بر آن مي

است سياست كلي خـود  همة مسلمانان يك امتند و دولت جمهوري اسالمي ايران موظف ) انا ربكم فاعبدون
گير بعمل آورد تا وحـدت سياسـي، اقتصـادي و     را برپاية ائتالف و اتحاد ملل اسالمي قرار دهد و كوشش پي

 ».فرهنگي جهان اسالم را تحقق بخشد
 :گردد بدين ترتيب موارد زير روشن مي

 .هاي محلي است مصلحت امت اسالمي فراتر از مصلحت -1
زد همة سياستهاي عمومي خـود را براسـاس   سا قانون اساسي دولت را موظف مي -2

 .همبستگي اسالمي، تنظيم كند
ها، خط استراتژيكي اسـت كـه بايـد در راسـتاي      وحدت اسالمي در تمامي عرصه -3

 .تحقق آن عمل كرد
دارد كه سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران بايـد براسـاس    و اصل يكصد و پنجاه و يكم مقرر مي

 .از حقوق همة مسلمانان استوار باشدهايي از جمله دفاع  شالوده
 

 :ها گيري هفتم ـ تعادل ميان تأثير مقامات حكومتي و نهادهاي جامعة مدني در تصميم
قانون اساسي به نهادهاي . شود هاي اصلي دموكراسي شمرده مي كه نكته بسيار مهمي است و از شالوده

حقـوق مهمـي   ) ع دولـت يـا حكومـت نيسـتند    كننـد و تـاب   نهادهايي كه مردم خود آنها را تأسيس مـي (مدني 
هـاي مختلـف ـ هرچنـد خـود دولـت هـم         بخشد تا بدين ترتيب تعادلي ميان آنها و تأثير دولت در عرصه مي

 .منتخب مردم است ـ ايجاد كرده باشد
 :توان به اين موارد اشاره كرد از جملة حقوق ياد شده مي

اي اسـت   مر بـه معـروف و نهـي از منكـر وظيفـه     الف ـ آنچه در اصل هشتم آمده كه دعوت به خير، ا 
 .همگاني و متقابل بر عهدة مردم نسبت به يكديگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت

ب ـ آنچه در اصل بيست و چهارم در مورد آزادي نشريات و مطبوعات به شرط عدم اخالل به مبـاني   
 .اسالم، آمده است

هـاي صـنفي و    ها و انجمن دارد كه احزاب، جمعيت ده و مقرر ميج ـ آنچه در اصل بيست و ششم آم 
هاي اسالمي و اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند مشروط بر اينكه اساس جمهـوري اسـالمي    سياسي و انجمن

 .را نقض نكنند
د ـ آنچه در اصل چهل و چهارم قانون اساسي آمده كه اقتصاد ملي از جمله مبتني بـر بخـش تعـاوني     

 .روند ركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه جملگي از مؤسسات مردمي بشمار ميشامل ش
هـاي اجتمـاعي، اقتصـادي، عمرانـي، بهداشـتي،       براي پيشبرد سريع برنامه: گويد ه ـ و مادة صد كه مي 
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ر هـر  فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه بـه مقتضـيات محلـي، اداره امـو    
گيرد كه اعضاي آنرا مـردم همـان محـل     روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي صورت مي

 .كنند انتخاب مي
درخصـوص تشـكيل شـوراي عـالي اسـتانها مركـب از       ) يعني اصـل يكصـد و يكـم   (و ـ اصل بعدي  

 .نمايندگان شوراهاي استاني است
ها  به منظور تأمين قسط اسالمي و همكاري در تهيه برنامهدارد كه  ز ـ و اصل يكصد و چهارم مقرر مي 

و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور، شوراهايي مركب از نماينـدگان كـارگران و دهقانـان و ديگـر كاركنـان و      
 .گردد مديران، تشكيل مي

فـة  هاي رايـج، بـه وظي   هاي ديني طبق سنت همة اين موارد با توجه به اين نكته است كه علما و حوزه
 .كنند مي  خود در نظارت عمومي بر كل جريان امور عمل

 

 :هشتم ـ تعادل ميان وابستگي اسالمي و حقوق شهروندي
 :گيرد كه براساس امور زير صورت مي

 .احكام اسالمي مربوط به روابط مسلمانان با يكديگر و با ديگران: يك
ف حمايت دولت اسالمي قـرار دارنـد،   حقوق انساني كه اسالم براي همه و بويژه كساني كه در كن: دو

 .در نظر گرفته است
هـاي مسـؤوليتها و وظـايف دولـت و      سه ـ تغييرات زماني و مكاني و مقتضيات مصلحت و پيچيدگي 

هاي حقوق بشري مطرح  ها و اعالمية جهاني حقوق بشر و ديگر اعالميه شهروندان و نيز آنچه كه طبق معاهده
 .است

 :دارد جمهوري اسالمي ايران موارد زير را مقرر مي بر اين اساس قانون اساسي
آزادي همة مسلمانان ـ با هر مذهبي كه دارند ـ در انجام مراسم ديني و احوال شخصيه و تعليم و   : الف

هـا در انجـام    و نيز آزادي اهل كتاب از جمله زرتشـتي . تربيت ديني و دعاوي مربوط به آن طبق فقه خودشان
 ).13و  12اصول . (آيين خود در احوال شخصيه و تعليمات دينيمراسم ديني و عمل به 

شود كه نسبت به افراد غيرمسـلمان بـا اخـالق حسـنه و قسـط و       از دولت و مسلمانان خواسته مي: ب
 ).اصل چهاردهم. (عدل اسالمي، برخورد نمايند

 ).اصل نوزدهم. (برخورداري افراد ملت از حقوق مساوي: ج
مايت قانون و نيز از تمامي حقـوق انسـاني، سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي و      همة افراد ملت از ح: د

 .فرهنگي در چارچوب موازين اسالمي، برخوردارند
و با توجه به شمار كم برخي اقليتها و احتمال عدم موفقيت نامزد آنها در انتخابات پارلماني، قانون : ـه

نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني جمعاً يك نماينده زرتشتيان و كليميان هركدام يك : دارد اساسي مقرر مي
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كـه ايـن خـود    ) اصل شصت و چهـارم . (و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده انتخاب كنند
 .امتيازي براي آنهاست

هاي كليدي، براي رعايت احكام اسالمي، شرط مسلمان بـودن قيـد شـده ولـي در      و ـ در برخي پست 
 .ها، چنين شرطي وجود ندارد ستبخش بزرگي از پ

 .اين بود برخي نمودهاي تعادل در قانون اساسي كه مسلماً به توضيح و تفصيل بيشتري نياز دارد
 با اميد به توفيق الهي


