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ویژه کارکنان شهرداريها ،دهیاريها و شوراهايهاي اسالمی شهر و روستا

حقوق شهروندي در قرآن

حقوق شهروندي در آموزههاي دینی

آنچه كه از تعاليم اسالم بر مي آيد اين است كه هم حقوق فردي و هم حقوق اجتماعي در كنار يكديگر از اهميت موازي
برخوردار مي باشند و در واقع مكمل يكديگر دانسته شده است .اين رابطه به گونهاي تعريف شده كه حضرت علي(ع) فرمود
اگر كسي از شنيدن خبر بيرون كشيدن خلخال از پاي زن يهودي جان سپرد ،وي را مالمت نكنيد .بر اين اساس در حكومت
اسالمي الزمه رعايت حقوق مردم صرف مسلمان بودن نيست .چنانچه در نامه  35حضرت علي (ع) به مالك اشتر با محتوي
حفظ حقوق شهروندان اعم از برادران ديني و همنوعان چنين تأكيد شده است :و مبادا كه نسبت به مردم ،درندهاي خون آشام
باشي كه خوردنشان را غنيمت بشمار؛ زيرا مردم دو گروهاند:

شماره 3

حق حيات
چون از شما پيمان محكم گرفتيم كه خون همديگر را نريزيد (.بقره) 84
هر كس ديگري را جز براي قصاص يا مبارزه با فسادگري بكشد ،گويي همه مردم را كشته است ( .مائده )32
حق آزادي
با اهل كتاب جز با شيوه اي كه نيكوتر است ،مجادله نكنيد( .عنكبوت )46
در قبول دين اكراهي نيست ،راه درست از راه انحرافي روشن شده است( .بقره) 256
حق امنيت
اي اهل ايمان هرگز به هيچ خانهاي مگر خانههاي خودتان تا با صاحبانش اجازه نداريد ،وارد نشويد و چون رخصت يافتيد و
داخل شديد ،نخست به اهل آن خانه تحيت و سالم كنيد كه اين براي شما بهتر است ،باشد كه متذكر شويد تا اجازه يابيد و
آنگاه درآييد و چون به خانه اي درآمديد و گفتند باز گرديد ،زود باز گرديدكه اين براي تنزيه شما بهتر است و خداوند به هر
چه مي كنيد ،داناست( .نور )28
حق برابري و عدم تبعيض
اي مردم ،ما شما را از يك مرد و يك زن آفريديم و شما را به صورت جماعت ها و قبيله ها قرار داديم تا با يكديگر آشنا
شويد؛ همانا گرامي ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست .خدا دانا و آگاه است( .حجرات )13
حق آموزش
برابر آموزه هاي ديني  ،نه تنها آموزش حق بشر است  ،بلكه حكمت ارسال رسل و تشريع همانگونه شرايع ،تعليم و آموزش
انسان ها عنوان شده است.همچنانكه در قرآن مي خوانيم:رسولى در ميان شما از نوع خودتان فرستاديم تا آيات ما را بر شما
بخواند ،و شما را تزكيه كند و كتاب و حكمت بياموزد و آنچه نمى دانستيد ،به شما ياد دهد (سوره بقره ،آيه )151
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يا در دين با تو برادرند ،يا در آفرينش همنوعان تو هستند .پس ايشان را از گذشت و عفو به گونهاي بهرهمندسازكه دوست
داري خدا تو را همان گونه بهرهمند سازد و بر هيچ گذشتي كه نمودهاي ،هرگز پشيمان مشو و بر عقوبت نمودن كسي مسرور
مباش.
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حقوق شهروندي و سابقه آن در ایران
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در ايران تا پيش از مشروطيت ،به جاي اين واژه از كلمه «رعيت» و «رعايا» استفاده ميشد .به عبارت ديگر در سلسله مراتب
نظام اجتماعي ،مردم رعيت پادشاه و پيرو و فرمانبردار او تلقي ميشدند .پس از مشروطيت ،حتي پس از تصويب قانون مدني،
افراد جامعه ايراني از ديدگاه حقوق ،تبعه دولت ايران معرفي ميشدند يعني ايرانيان به عنوان تبعه بايد تابع دولت متبوع خود
باشند.
برخی از وظايف شهروندي عبارتند از:
 oشركت در انتخابات(اعم از راي دادن يا كانديداتوري) :كساني كه رأي نمي دهند  ،صدايشان در هيات حاكمه
شنيده نمي شود.
 oاحترام به قانون و حقوق ديگران  :هر شهروندي بايد از قوانين كشوري كه در آنجا زندگي مي كند ،پيروي كند
و به حقوق ديگران احترام بگذارد.
 oمشاركت در :امور سياسي(فعاليت حزبي ،صنفي)،اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي
 oپرداخت ماليات :شهروندان موظف به پرداخت ماليات بر درآمد و ديگر عوارض قانوني بر اساس درستكاري و
راستي مي باشند.

