
  

  

توانيم حق خود را اعمال كنـيم كـه           جا مي   بلكه تا آن   قيد و شرط نداريم؛     طلق و بي  آزادي م ما در استفاده از حقوق خود،       
توانيم با اعمال حـق خـود،          ناديده بگيريم يا نمي    اتوانيم در استفاده از حقوق خود قوانين الهي ر          نمي .مغاير قانون نباشد  

  .سبب خسارت و زيان ديگران شويم
  .ترين علل پديد آمدن مقررات و قوانين در جامعه، برقراري نظم و حفظ حقوق افراد بوده است از مهم كيي

   حفظ حقوق افراد-1:وجود آمده است قانون و مقررات به دو دليل به
  برقراري نظم و امنيت-2                                                                      

جاد نظم و امنيت و جلوگيري از هرج و مرج نيز بـه نفـع همگـان بـوده و بـه نـوعي احتـرام بـه حقـوق ديگـران                              البته اي 
پايمـال شـدن حقـوق      عدم رعايت قوانين و مقررات در جامعه، عالوه بر به هم زدن نظم و امنيت اجتماعي باعـث                   .است
  .شود  ميافراد
  
  
 توافق يا عادت و رسـم     هاي اجتماعي به صورت       گاهي گروه .است  دستورهاي مذهبي و اخالقي   مقررات به صورت     گاهي

قـانون،  «ي يك نهاد داراي صالحيت مثل مجلس تصويب شود، نـام              گاه مقررات به وسيله     هر.كنند  از مقررات پيروي مي   
  .گيرد به خود مي

  .اند ي افراد در برابر قانون مساوي همه
ها است و ساير قـوانين در   ي قانون   قانون اساسي مادر همه   . آن كشور است   قانون اساسي ترين قانون در هر كشور،        مهم

ترين روابـط و وظـايف    مهم و همچنين ترين حقوق ملت   مهمدر قانون اساسي هر كشور      .شوند  چارچوب آن تصويب مي   
  .است  معين شدهحكومت و مردم

اند به اين قوانين احترام       في مردم موظ    ي مردم دارد و همه      ي و اجتماعي همه   سقانون اساسي توجه خاصي به حقوق اسا      
  .بگذارند

ايـن قـوه از دو بخـش    . تهيه و تصويب قوانين عادي كـشور را در چـارچوب قـانون اساسـي بـه عهـده دارد                ي مقننه   قوه
  :تشكيل شده است

  .كنند نوان رئيس مجلس انتخاب ميع نمايندگان، از بين خود فردي را به :مجلس شوراي اسالمي -1
ي قوانيني را كـه مجلـس         اين شورا همه  )الف: ي مهم بر عهده دارد       شوراي نگهبان دو وظيفه    :شوراي نگهبان    -2

اين شورا بر انتخاباتي كـه در  ) ب. دهد كند با قانون اساسي و اصول و احكام دين اسالم تطبيق مي    تصويب مي 
 .كند شود، نظارت مي كشور برگزار مي

كـار     كـه شايـستگي الزم را بـراي ايـن          يگذاران بايـد از بـين افـراد         نونجا كه وضع قانون اهميت زيادي دارد، قا         از آن  
  .دارند،انتخاب شوند
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ي آذربايجان و سـيل اسـتان          هزلزل  ي بم،    عليه ايران، زلزله   قمردم كشور ما در حوادث مختلف مانند جنگ تحميلي عرا         
  . بسيار خوبي دارنددردي همدلي و همي  گلستان نشان دادند كه روحيه

 همـدردي .  كنيم درك بگذاريم و احساس و شرايط او را        جاي فردي كه دچار حادثه شده       كه خود را به     همدلي يعني اين  
خداونـد همـدلي و انـسان دوسـتي را در سرشـت مـا               . او بـشتابيم   كمكيعني پس از درك احساس فرد حادثه ديده به          

  .است ها قرار داده انسان
ديـده در   هاي مظلوم و آسـيب   ي انسان   شتابيم، بلكه نسبت به همه      وطنان خود نمي    ما در هنگام حوادث فقط به ياري هم       

هـاي جديـدي نيـز پيـدا          ي امروز همدردي و همدلي شـكل        در جامعه .كنيم  احساس مسئوليت مي    اشند،هر  جاي جهان ب    
  .اند كرده و موسسات مختلفي براي اين امور پديد آمده

 بــه كمــك مــردم هــا حــوادث طبيعــي يــا جنــگ يكــي از موســساتي اســت كــه در زمــان وقــوع  جمعيــت هــالل احمــر
هـا را بـه       رسـانند و آن     هاي اوليه مـي     به مجرمين كمك    هنگام وقوع حوادث،  احمر در     امدادگران جمعيت هالل  .شتابد  مي

  .كنند بيمارستان منتقل مي
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