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بسمه تعالی

مقدمه
شهروندی 1همانطور که روشن است از مشتقات شهر 2است  .شهروندی را قالب پیشرفته «شهرنشینی» میدانند .به باور برخی از
کارشناسان  ،شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیتهای خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به
«شهروند » 3ارتقاء یافتهاند.
شهروندی تا پیش از این در حوزه اجتماعی شهری بررسی میشد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش
دادهاست ،اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی نیز میاندیشند .شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافتهاست.
شهروندی اشاره به زندگی روزمره ،فعالیت های فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی
مجموعه ای از رفتار و اعمال افراد است .شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این نگرش برخاستهاست.
شهروندی از این منظر ،مجموعه گستردهای از فعالیتهای فردی و اجتماعی است  .فعالیتهایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به
پیشرفت وضعیت اجتماعی کم خواهد کرد .همچنین است مشارکتهای اقتصادی ،خدمات عمومی ،فعالیتهای داوطلبانه و دیگر
فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثر خواهد افتاد .در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون
و قانونی در نگاه کلیتر به رفتارهای اجتماعی و اخالقی می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد .دریافت این مفاهیم شهروندی
نیازمند فضایی مناسب برای گفتوگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است.
آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاههای آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و
یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی در واقع به شهروندان می آموزد که چگونه ی شهروند فعال ،آگاه و مسئولیت پذیر باشند .در واقع
مبنای این آموزشها پرورش ی شهروند نمونه ی ا شهروند خوب یا ارائه ی الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان میآموزد که چگونه
تصمیمات خود را با توجه به مسئولیتهایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.
تربیت شهروندی ،یکی از فروع شهروندی است که باتوجه به تحوالت سریع اجتماعی ،فنآوری و سیاسی دوران معاصر ،ازجمله
دلمشغولیهای برنامهریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای جهان به شمار میآید .در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی
از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده میشود و دولت نیز آموزشهای الزم را در اختیار والدین و معلمان قرار میدهد.
اهداف این آموزشها عموما موارد ذیل است:
 آشنایی با حقوق و مسئولیتهای شهروندی بحث و بررسی درباره سرفصلها و موضوعات مهم شهروندی فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی مشارکت فعال در ی برنامه اجتماعی یا گروهیاهمیت شناخت حقوق شهروندی چه در قالب ا ینکه حقوق شهروندی دیگران را رعایت نماییم و چه در قالب اینکه از حقوق شهروندی
خود در قبال تعرض دیگران محافظت نماییم،نماد بارزی پیدا کرده است.
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فصل اول

مفاهیم اولیه حقوق شهروندی
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 -1-1تعریف حقوق
حقوق از نظر لغوی جمع حق است و آن اختیارات ،توانایی ها و قابلیت هایی است که به موجب قانون ،شرع ،عرف و قرارداد برای
انسانها لحاظ شده است و در اصطالح ،اصول ،قواعد و مقرراتی است که برای تنظیم روابط بین انسانها با یکدیگر وانسانها با دولت وضع
شده است .حفظ نظم در جامعه مهم ترین مصلحتهاست لذا قواعد حقوق  ،مقرراتی است که از طرف قوای صالح دولت تضمین شده و
هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.

 -2-1تعریف شهروند
شهروند به کسی اطالق می شود که تحت الحمایه حکومت بوده و قوانین و مقررات آن را به رسمیت بشناسد و جزو جامعه ای محسوب
گردد که دولت تمام امتیازات و حقوق آن جامعه را به تمام معنی قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشی از آن جامعه به حساب آید.
شهروندی موقعیتی است اجتماعی و انسانی که افراد جامعه با برخورداری از حقوق و پذیرش تکالیف در قبال حکومت ،انتظارات متقابلی را
از دولت برای احقاق حقوق خود به ویژه در بعد خدمات دارند.

-3-1تعریف حقوق شهروندی
حقوق شهروندی درواقع مجموعه حقوقی که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا میباشند و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت
آنان در جامعه حکومت میکند گفته میشود  .بنابراین تعریف «حقوق شهروندی» ی

مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی

و سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و فردی میباشد که چگونگی روابط مردم و دولت و موسسات شهری ،وحقوق و تکالیف آنان در برابر
یکدیگر راتنظیم مینماید که منشعب از حقوق اساسی درچارچوب قانون اساسی کشور است و بمنظور رعایت و حفظ حقوق افراد و
انسان ها در بخش کالن جامعه است
درواقع حقوق شهروندی اطالقی عام است بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در
جامعه حکومت می کند .دارنده این حقوق یعنی شهروند ،به ت ت

افرادی که در جامعه زندگی می کنند ،اطالق می شود ،فراتر از

مفهومی تحت عنوان تابعیت ،بدون اعتنای به سلسله مراتب ،موقعیت هایی متمایز برای افراد ،وجود شرایطی برای به رسمیت
شناخته شدن ،حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص و در مقابل مبتنی بر رابطه ای چندسویه بین دولت ،جامعه و شهروندان و
وجود ی

اخالق مشارکت و موقعیتی فعاالنه .به عبارتی دیگر مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان ی

کشور با لحاظ کردن

دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض ،برای فراهم سازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور
تعلق می گیرد ،حقوق شهروندی نام دارد.
هدف غائی از برپایی نظام شهروندی تأمین سعادت برای همه مراحل زندگی میباشد.بدیهی است که تعدادی از این حقوق فطری و ذاتی
بوده اند .مثال حق حیات و آزادی ازجمله حقوقی هستند که همیشه همراه انسان بوده و منحصر به دیروز و امروز نبوده و نیست.
اما مواردی مانند حقوق کارگر و کارفرما یا حقوق تجارت و حق تعلیم و تربیت و ....ازجمله امور قراردادی وعرفی هستندکه در هر
دوره زمانی بنا به اقتضائات روز تغییر می یابد؛ اماذکر این نکته حائز اهمیت است که از لحاظ رعایت و اجرای حقوق نمی توان فرقی بین
هیچ کدام از آنان قائل شد و باید تمامی حقوق بطور یکسان محترم شمرده شود .جوامع بشری در سیر تحول خودناگزیر شدهاند حداقل
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حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی پذیرفته و هر جامعهای به اقتضاء خود تالش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با
گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برسانند.

-4-1تقسیمبندی کلی ،حقوق شهروندی
براساس ی

تقسیمبندی کلی ،حقوق شهروندی به سه گونه حقوق مدنی ،حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی نقسیم بندی می گردد.

=1=4=1حقوق مدنی ،شامل حقوق مربوط به آزادی ،حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونیت افراد میشود .حقوق مربوط به
آزادی شامل این موارد است:
 -1آزادی عملکرد فردی مانند آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت ،آزادی مکاتبات و آزادی رفت و آمد.
 -2آزادی اندیشه مانند آزادی عقیده ،آزادی مذهب ،آزادی بیان ،آزادی مطبوعات ،آزادی آموزش و پرورش
 -3آزادی گردهمایی مانند آزادی تجمعات موقتی و آزادی سازمان پیوندی
 -4آزادیهای اقتصادی و اجتماعی مانند آزادی مالکیت ،آزادی بازرگانی و صنعتی،آزادی کار و آزادی سندیکایی.
حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون ،مساوات در مقابل دادگاهها ،مساوات در پرداخت مالیات ،مساوات از لحاظ اشتغال
به مشاغل دولتی و مساوات در خدمت نظاموظیفه است.
-2-4-1حقوق سیاسی  :حقوقی است که به موجب آن ،شخص دارنده حق میتواند در حاکمیت ملی خود شرکت کند .مهمترین
حقوق سیاسی عبارتند از :حق شرکت در انتخابات ،حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی ،حق دارا بودن تابعیت.
 -3-4-1حقوق اجتماعی  :این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهرهمند شدن از ی

حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط

میشود .به عبارت دیگر ،حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط میشود .این حقوق شامل موارد ذیل است:
 حمایتهای مادی و درآمدی مانند تامین مسکن ،تامین شغل ،پرداخت حقوق و مزایای کافی ،برخورداری از حداقل دستمزد ،تامیناجتماعی (در صورت بیکاری ،بیماری ،از کار افتادگی ،پیری ،بیسرپرستی ،حوادث و سوانح).
 برخورداری از آموزش و پرورش رایگان برخورداری از بهداشت و درمان ،مانند برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی و برخورداری از بیمههای درمانیهمگانی
 -حمایتهای قضایی ،مانند حق برخورداری از وکیل و حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه.
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-5-1مناسبات حقوق شهروندی با حقوق بشر و حقوق اساسی
مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح میشود .این سه مفهوم ،گاه مترادف و جانشین
یکدیگر به کار می روند اما در تفکی

مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و داللت موضوعی وجود دارد.

حقوق بشر به مثابه عالیترین هنجار حقوقی فهم می شود که نسبت به حقوق موضوعه و نیز حقوق شخصی در مرتبه واالتری قرار دارد.
حقوق بشر بر پایه حرمت و کرامت انسانی است که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی .در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ
مغرب زمین ،چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله حقوق طبیعی او تلقی میشود ،لذا حقوق بشر حقوقی نیست که
دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً میتواند آن را به رسمیت بشناسد یا
نشناسد.
از سوی دیگر حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین
اساسی کشورهای گوناگون نیست.
بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشهناپذیری جسمی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف
همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق
بشر در شکل نسبی آن است ،می توانند در برخی از قوانین اساسی ،شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص
گردد ،این بخش را حقوق شهروندی می نامند .پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به
خود گرفته است.مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است.
بسیاری براین عقیده اند که قوانین موضوعه هر کشوری تاثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی میپذیرد.بعضی شهروندی را
در ابعاد اجتماعی ،سیاسی و مدنی تقسیم بندی میکنند اما به نظر میرسد در دسته بندی کلی میتوان شهروندی را در مسئولیتهای
فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیتهای دولت در قبال شهروندان بررسی کرد .با نگاهی کلی در جوامع مختلف میتوان
بخشی ازاین مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.
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فصل دوم

اهداف حقوق شهروندی
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-1-2اهداف حقوق شهروندی :
در کنار اینکه تأمین سعادت شهروندان و مدیران شهری از طریق ایجاد محیط شهری مناسب ،برخوردار ،هدفمند و یکپارچه برپاشده بر

اساس قوانین  ،هدف کالن حقوق شهروندی می باشد ،به صورت جزئی تر موارد ذیل به عنوان اهداف مد نظر گرفته می شود :
 .1بسط و گسترش توانائیهای شهروندان
 .2تقویت حس تعلق اجتماعی
 .3تقویت حس اعتماد به نظام مدیریت شهری
 .4ایجاد عدالت در برخورداری از فرصتها و امکانات
 .5ساماندهی و یکپارچه سازی امور شهروندان
 .6شناسایی و سنجش شاخصهای مرتبط با شهروندی
 .7بهبود و ارتقای شاخصهای مثبت شهروندی
 .8توسعه و تعمیم دانشها ،نگرشها و مهارتهای مثبت و سازنده شهروندان
 .9تقویت ساختار شهروندی از طریق استقرار نظام حقوق  ،تکالیف بین شهروندان و مدیران شهری
 .11مشارکت جویی و افزایش میزان اثرگذاری شهروندان در بهبود امور شهر
 .11تقویت بینش زندگی جمعی و احترام به نیازهای جمعی در مقابل فردگرایی
 .12بسترسازی تعامالت هدفمند اجتماعی به منظور تثبیت حاکمیت

-2-2شاخصها
شاخصها یا مالکها مهمترین ابزار سنجش وضعیت ی

جامعه آماری است این شاخصها در علوم زیستی ،ریاضی و فیزی

تنها شاخصهای

کمی هستند در حالیکه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی نیازمند تعریف نوع دیگری از شاخصها به عنوان شاخصهای توصیفی برای
سنجش پارامترهای غیرعددی میباشیم که در مبحث شهروندی مورد تحقیق ،سنجش و پیمایش قرار گیرد .استخراج شاخصها نیازمند
تحقیق میدانی و نیازسنجی در همه سطوح شهروندان است ،لذا عنوان کردن تمامی آنها دراین نوشته مقدور نمیباشد .تنها برخی از این
شاخصها به عنوان نمونه ارائه شده است:
 -1-2-2شاخصهای کمی
ـ توزیع خدمات شهری (رفاهی ،ورزشی ،عمرانی و )....
ـ آلودگی صوتی و آلودگی هوا
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ـ متوسط سرعت ترافی
ـ میزان بهره مندی داوطلبانه شهروندان از مراکز خدمات شهری
ـ میزان شکایات از مدیران شهری
ـ میزان حضور شهروندان در موقعیتهای اجتماعی ویژه
ـ میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات
ـ نرخ زاد و ولد و پیری جمعیت

-2-2-2شاخصهای توصیفی
ـ میزان اعتماد عمومی به متولیان امور شهری
ـ میزان آشنایی شهروندان به حقوق خود
ـ میزان رعایت قوانین شهری از سوی شهروندان
ـ میزان احساس تعلق شهروندان به شهر و محله خود
ـ میزان حساسیت جامعه شهروندان نسبت به فرهنگهای مخرب و دفاع از اصالح فرهنگ
ـ میزان تعامل و مشارکت هدفمند در عرصه خدمات شهری
ـ میزان حضور فرهیختگان اجتماعی در عرصه تولید اندیشه
ـ میزان جمع گرایی و ترجیح سود جمع بر گروه توسط صنوف و گروهها

-3-2ویژگیهای شهروند مطلوب
براساس موازین حقوق شهروندی ویژگی های ی

شهروند مطلوب را در  3حوزه دانش،نگرش و مهارت می توان بررسی نمود :

 -1-3-2در حیطه دانش
ـ آگاهی از ساختار حکومت در سطح محلی و ملی
ـ آگاهی از دیدگاههای احزاب و گروههای سیاسی
ـ آگاهی از مقررات و قوانین اجتماعی و مدنی
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ـ آگاهی از حوادث و رویدادهای جامعه
ـ آگاهی از چگونگی کسب اطالعات
ـ آگاهی از توانائیهای خود و جامعه
ـ آگاهی از نیازهای خود و جامعه
ـ آگاهی از تکالیف خود نسبت به خود
ـ آگاهی از تکالیف خود نسبت به خدا
ـ آگاهی از تکالیف خود نسبت به مردم
ـ آگاهی از تکالیف خود نسبت به محیط

-2-3-2در حیطه نگرش
ـ پذیرش تنوع سلیقهها و احترام به آنها
ـ تمایل به انجام اعمال درست
ـ تمایل به یادگیری
ـ تمایل به رعایت حقوق دیگران
ـ تمایل به انجام امور به نفع مردم
ـ تمایل به همکاری با دیگران
ـ تمایل به افزایش توانائیهای فردی و اجتماعی
ـ تمایل به پیشرفت خود و جامعه
ـ تمایل و نگرانی نسبت به آسایش و رفاه خود و دیگران
ـ داشتن روحیه بردباری و تحمل
ـ داشتن روحیه قدرشناسی
ـ تمایل به حضور در عرصههای مختلف شهروندی
ـ داشتن افق روشن و امیدوار نسبت به فردای جامعه
ـ تمایل به عقل گرایی در عرصههای تحلیل و استنباط
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ـ جامعه شهری خود را مستحق ی

جامعه نمونه دانستن

-3-3-2در حیطه مهارت
ـ داشتن مهارتهای ارتباط مؤثر نظیر تفاهم ،تبادل نظر  ،همدردی
ـ داشتن مهارت مشارکت با دیگران
ـ داشتن مهارت حل مسئله ( .1توانایی تعیین نیازها  .2تشخیص مسئله  .3توصیف مسئله  .4یافتن راه حل)
ـ مهارت عمل مستقل و بدون اتکا به دیگران
ـ مهارت مسؤلیت پذیری
ـ مهارت التزام عملی به قانون
ـ مهارت دفاع از حقوق خود و دیگران
ـ مهارت تصمیم گیری
ـ مهارت واکنش نسبت به موقعیتها و چالشهای اجتماعی
ـ مهارت به کار بردن دانش کسب شده
ـ مهارت بهره گیری از فرصتها
ـ مهارت کارگروهی
ـ مهارت ایفای نقشهای هم زمان (خود ،خانه ،جامعه)

-4-2اصول بنیادین حقوق شهروندی
-1کرامت وارزش واالی انسان وآزادی توام با مسئولیت اودر برابر خدا حفظ شود.
-2برای رشد فضایل اخالقی براساس ایمان وتقوا ومبارزه با کلیه مظاهر فساد محیط سالم ومساعد فراهم شود.
-3آموزش وپرورش وتربیت بدنی برای همه در تمام سطوح رایگان باشدوهمچنین تحصیالت در سطوح آموزش عالی تسهیل گردد.
-4آزادی های سیاسی -اجتماعی در حدود وچارچوب قانون تامین شود.
-5عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی – اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت داشته باشند.
-6تبعیضات ناروا رفع و امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ایجادگردد.
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-7زمینه های هر نوع فقر و محرومیت ازمیان برداشته شده و به جای آن در زمینه های مسکن – اشتغال  -تغذیه سالم –بهداشت و
برقراری بیمه و رفاه نسبی اقدامات الزم بعمل آید.
-8حقوق اساسی و همه جانبه از جمله تامین امنیت قضایی الزم برای عموم مردم و برقراری مساوات و عدالت برای آحاد جامعه
-9هیچ فرد و یا گروه و صاحب منصبی حق ندارد بنام استفاده آزادی به استقالل سیاسی – فرهنگی – اقتصادی – نظامی و تمامیت
ارضی وحاکمیت ملی کمترین خدشه ای وارد نماید .اختالل کنندگان نظم عمومی باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
-11هیچ مقام و یا صاحب منصبی حق ندارد به نام حفظ استقالل وتمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین
ومقررات سلب نماید.
-11قوانین و مقررات و برنامه ریزی مربوط به آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن ،پیش بینی شده و روابط خانوادگی بر
پایه حقوق و اخالق اسالمی استوار شود.
 -12حفظ حقوق اقلیتهای دینی از جمله انجام آزاد مراسم دینی و اقدام در زمینه احوال شخصیه و تعلیمات دینی طبق آیین خود و
همچنین حفظ و احترام به دعاوی آنها در دادگاهها
-13مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردار بوده و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها مسبب امتیاز نبوده و
از همه حقوق انسانی -سیاسی -اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالمی برخوردارند.
 -14حیثیت -جان -مال -حقوق -مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند
-15تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد.
-16نشریات و مطبوعات در بیان مطالبی که مخل درمبانی اسالمی و کیان ملی و تشویش عمومی نباشد آزادند .
-17احزاب -جمعیتها -انجمن های اسالمی و سیاسی و صنفی و اقلیتهای دینی مشروط بر این که قانون اساسی را مورد پذیرش قرار داده
واصول استقالل –آزادی را با حفظ احترام به ارزشهای اسالمی و امنیت ملی نقض نکند می توانند فعالیتهای صنفی خود را آزادانه انجام
داده و در چارچوب قانون عضو گیری نمایند.
-18تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها بدون حمل سالح و به شرط اخذ مجوز و عدم تجاوز از ارزشهای اسالمی آزاد است.
-19هرکس حق دارد شغلی را که بدان تمایل دارد در چارچوب حفظ شعائر اسالمی و مصالح عمومی و عدم تعرض به حقوق دیگران
برگزیند .
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فصل سوم

تاريخچه حقوق شهروندی
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-3تاریخچه حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در بستر تاریخ تحوالت فراوانی به خود دیده است و در مناطق مختلف دنیا و تحت حاکمیت حکمرانان رفتار های
متفاوتی با ان صورت پذیرفته است.بر اساس ظرف زمان و مکان گاه هیچ ارزشی نداشته و گاه تحقق و رعایت آن ارزش یوده و گاه شکل
هدف به خود گرفته است .براساس روند تاریخی ،شکل گیری مفهوم امروزین از چند گذرگاه مهم عبور نموده است :

 -1-3دوره کالسیك
اصول حقوق بشر و شهروندی تا قرن هجدهم میالدی ،به صورت مکتوب ،مدون و جامع نبوده است .حقوق باستان ،به شدت فلسفی بوده
است .از همین رو ارسطو بنیانگذار و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است .در یونان و رم باستان ،شهروندان در مقابل بیگانگان
و بردگان قرار می گرفته است .شهروندان افراد آزاد آن سرزمین بوده اند که ازحقوق کامل برخوردار بوده اند.
ارسطو برای توجیه برده داری به طبیعت و نتیجه طبیعی اعمال و رفتارها اشاره می کند و آن را نتیجه طبیعی اسارت در جنگ می گوید.
وی می گوید همانگونه که ارث بدون وصیت به واسطه نسب به وارث می رسد ،بردگی نیز از والدین به فرزند انتقال خواهد یافت .امر
دیگری که در اندیشه حاکم بر یونان از افکار ارسطو اجرا می شده است ،تناسب کیفر و مجازات است .آنها "کیفر متقارن" را نیز ملهم از
طبیعت می دانستند .اما از سوی دیگر افکار یونانی ها (به طور دقیق تر آتنی ها) با مفهوم آزادی در برابر قانون بیگانه بود .افکار آنها به
شدت اشرافی زده و طبقاتی بود و برابری در آن معنایی نداشت.

 -2-3قرون وسطی
در این دوران ،همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودالها ،بدترین حق کشی ها رخ داد .دادگاه های انگیزاسیون و نظام قضائی
اتهامی ،شکنجه و انواع حقکشی های غیرانسانی ،کرامت انسانی را لگدمال میکردند.
در این نظام قضایی ،اصل کرامت انسانی و نیز بیگناهی او فراموش شده بود و کسی نمی توانست با تمس

به تفسیر مضیق از اعمال

مجرمانه ،تبری خود را از گناه اثبات کند .همچنین مجازاتهای غیر انسانی و شکنجه های ترذیلی در نظام قضایی اتهامی انکیزاسیون به
وفور دیده می شد و به عنوان ی

امر معمول تلقی شده بود.

 -3-3دوره رنسانس
نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی را باید در تحوالت اروپا پس از قرون وسطی جستجو کرد .عدم رعایت حقوق بشر و اصول
اولیه انسانی در آن دوران  ،باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و اعالم آن بیافتند .اعالمیه "حقوق بشر و شهروندی" فرانسه در سال
 1789از اولین اسنادی است که در آن این موضوع توجه قرار گرفته است.
پس از آن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان آن سرزمین ها وضع کردند .در این دوره با تغییرات در جوامع و
گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند ،زمینه تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت جامعه فراهم شد.
انقالب فرانسه ،صنعتی شدن و نیز استقالل آمریکا این روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر نیز بسط داد .پذیرش حقوق ذاتی
انسان و آزادی همه انسانها از بدو تولد ،از آثار این دوره است.
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 -4-3دوران معاصر
ویژگی مهم این دوره ادامه روند پیشین و ظهور نسل دوم حمایتها (روند جهانی شدن حقوق بشر) است .این دوره ،با حمایت از اقلیتها و
گروههای خاص و نیز حمایتهای کاپیتوالسیونی در کشورهای ناقض حقوق بشر شروع شد و کم کم به تدوین برخی اسناد بین المللی
درباره برخی اقشار (همچون کارگران) و برخی اقلیت های دینی و ملی انجامید .اما در نسل سوم این حمایتها تاکید بر جامعیت اسناد بین
المللی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی است که در آن اعالمیه ها ،اسناد و معاهداتی امضا شد و ملل و دول آن را تصویب کردند.
در دوران معاصر به طور کلی سه دیدگاه اساسی درباره مفاهیم حقوق بشر و شهروندی وجود دارد:
 -1دیدگاه نخست که مربوط به هانتینگتون منسوب است ،بر این نظر است که نگاه عمومی ی

کشور بر کل کشورها غالب شود .از این

منظر ،الگوی آمریکایی حقوق بشر باید بر همه کشورها حاکم گردد.
 -2دیدگاه دیگر را مدرنیست ها دارند .آنها بر این عقیده اند که اصول حقوق شهروندی جهانشمول است و نمی توان از حقوق بشر مربوط
به ی

کشور یا جامعه سخن گفت.

 -3در مقابل این دیدگاه نیز پست مدرنها با تاکید بر مسائل منطقه ای و ویژگیهای فرهنگی هر اجتماع ،برای هرکس وهرجامعه ای نسخه
خاص خود می پیچند.

-5-3تاریخچه حقوق شهروندی در ایران
برخی صاحب نظران ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندى در جهان دانسته اند .منشور صادر شده از سوى کوروش ،که به منشور
حقوق بشر معروف گردیده ،بسیارى از مبانى و مبادى اولیه حقوق بشر و شهروندى را مورد تأکید قرار داده است.فرمانهایی مثل منع برده
دارى و به اسارت گرفتن  ،رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار ،منع نسل کشى(در حمله به بابل) ،تساوى افراد در برابر قانون و...
در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است.
اما در تاریخ معاصر ایران چندان نمى توان جایى براى حقوق شهروندى پیدا کرد .نظام شاهنشاهى و پادشاهى حاکم بر ایران چندان
توجهى به آرا و حقوق مردم نداشته است .یکى از اهداف انقالب اسالمى ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم در ایران توسط نظام
منحط شاهنشاهی بوده است .در ادبیات فارسى نیز چندان نمى توان ریشه هاى حقوق انسان را جز در ادبیاتى پراکنده و نامدون نظیر
"بنى آدم اعضاى یکدیگرند " ...یافت .و چون ضمانت اجراهاى چندانى نداشته است ،به صورت اندرزهاى اخالقى و حکمت باقی مانده
است.
یکى از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندى در دوران معاصر ،فرمانى است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعالم
شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تأکید شده است .در این فرمان ،شکنجه و هرگونه اقدام
رذیالنه دیگری علیه متهمان ممنوع دانسته شده و حکام را از تعدى به حقوق رعایا بر حذر داشته است .اما این قانون و امثال آن در مسیر
اجرا چندان پایدار نماندند .چرا که معموالً وابستگى ها و روابط بر ضوابط و قواعد برترى مى یافتند .عدم رعایت این قوانین در سال هاى
حکومت خاندان پهلوى در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفى و مورد انکار قرار گرفت .وجود شکنجه گاه هاى مخوف و
دادگاه هاى بى دادگر از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندى در این دوران است .خاطرات مبارزان پیش از انقالب گواه این مدعاست
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هرچند مقولههایی از جمله شهروند ،فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی ،سیاسی و جامعهشناسی ایران واژههایی
جدید به شمار میآیند ولی از نظر مفهومی کامال شناختهشده هستند.
با پیروزى انقالب اسالمى ،تأکید بر اجراى قوانین شرع ،منع شکنجه ،تشکیل دادگاه هاى عادالنه و روند منصفانه دادرسى ها از اقدامات
اولیه در اصالح و تأسیس نهادهاى قضایى و جزایى در ایران بوده است  .که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و سایر قوانین
عادی و حتی در فرمان هشت ماده ای امام در سال 61حقوق مردم و حقوق عمومی این معنا تصریح شده است .اصطالح و واژه
«حقوق شهروندی» برای اولین بارپس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه قضاییه در  21فروردین
سال 1383در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد .در مقدمه این بخشنامه 14بندی ،خطاب به مراجع قضایی،
انتظامی و اطالعاتی کشور اینگونه به حقوق شهروندی اشاره شد:
«از آنجا که حفظ کرامت و ارزش واالی انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و
ارزش های اسالمی در گرو اقدامات صحیح و عادالنه مسئوالن قضایی ،انتظامی و اطالعاتی کشور می باشد ،توجه کلیه
قضات شریف ،ضابطین و بازجویان و ناظران زندان ها و بازداشتگاه های سراسر کشور را به نکات ذیل [منظور 14بند ذیل
بخشنامه] جلب می نماید».
مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است .امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به
رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است  :اعمال هرگونه خشونت
یا بازداشت های اضافی بدون ضرورت ،فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان ،رعایت اخالق و موازین
اسالمی در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم ،در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان ،اجتناب از
ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا ،تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی ،منع از بردن
متهمان به اماکن نامعلوم ،عدم تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق
ندارد ،ممنوعیت افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و پرهیز از هرگونه شکنجه
متهم به منظور اخذ اقرار ،احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از
دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توفیقی متهمان» را نام برد.
پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسالمی ،در تاریخ ،1383/1/15بخشنامه مذکور را عینا به عنوان قانون
«احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد .
بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران پس از پیروزی اقالب اسالمی قانون مذکور بود که صرفا در
گستره قضایی ،حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد .با توجه به اهمیت این قانون ،نسبت به مواردی که مستقیما مربوط
به بخشی از حقوق شهروندی بود ،قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی 5ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ
حقوق شهروندی ،اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران کرد .نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی
عالوه بر گستره قضایی به سایر گستره های اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و
توجه قرار گرفت.
قانون برنامه چهارم توسعه در ماده ، 111دولت را موظف کرد که  :به منظور ارتقای حقوق انسانی ،استقرار زمینه های رشد و
تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال،مسئولیت پذیر ،ایثارگر ،مؤمن ،رضایتمند،
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برخوردار از وجدان کاری ،با انضباط ،با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی ،متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی
ایران و مفتخر به ایرانی بودن« ،منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع
ذی ربط رساند:
الف) پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تعیین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن
ج) هدایت فعالیت های سیاسی و اجتماعی به سمت فرایندهای قانون و حمایت و تضمین امنیت فعالیت ها و اجتماعات قانونی
د) تأمین آزادی و امنیت الزم برای رشد تشکل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان
هـ) ترویج مفاهیم وحدت آفرینی و احترام آمیز نسبت به گروه های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی
و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد
ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه

به نظر می رسد منظور اساسی و اصلی قانونگذار از اینکه دولت را به موجب ماده 111قانون برنامه چهارم توسعه موظف
به تهیه منشور حقوق شهروندی با تاکید بر محورهای ذیل آن کرده است ،ایجاد ،توسعه و نهادینه کردن فرهنگ
شهروندی و مقدمه ای برای تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.
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فصل چهارم

بررسی تطبیقی
حقوق شهروندی در اسالم و غرب
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 -4بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در اسالم و غرب
به علت وجود موازین و معیار های متفاوت در بنیادهای فکری و علمی در جهان اسالم و در جهان غرب  ،نتایج متمایز و
مختلفی از این ریشه ها حاصل می گردد.تفاوت در نگرش فلسفی و مفهوم و غایت انسان و حیات بشری و ارزش های بعضا
متناقض فرهنگی و اجتماعی حاکم بر این دو نوع تمدن باعث شده است که در مواجهه با مفهوم حقوق شهروندی تفاوت هایی
پدیدار گردد :
-1-4مبانی حقوق شهروندی در غرب
آزادی های مشروع و اساسی در غرب ،بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است .از این منظر ،مفهوم فلسفی آزادی با اصل
حاکمیت اراده توجیه می شود .بر این مبنا ،اروپائیان با تاکید بر حقوق طبیعی ،بنیان حقوقی را نهادند که از گزند حکومتها در
امان بماند .انسانها بر اساس لیاقتها و فضائلی که دارند ،از این حقوق متمتع می شوند .اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل

سلب ،این حقوق در قانون تعریف می شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت خواهند بود .
دیدگاه دیگری که درباره حقوق وجود دارد ،فرض وجود قرارداد است .در این مبنا ،تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضای بالغ
جامعه دارد؛ اگرچه این قرارداد به صورت پی ش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد .حدود اختیار دولت و مردم بر اساس
این توافق تنظیم می شود .از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند ،نمی توانند حکومت مطلق نیز ایجاد کند .بنابراین اگر دولتی
از این توافق تخطی کند و حقوق مردم را نقص کند ،مشروعیت خود را از دست می دهد .ضمن اینکه این اندیشه در حقوق
بین الملل نیز جریان دارد .مطابق آن ،الزام آور بوده حقوق بشر و اسناد مربوط به آن ،با پذیرش دولت ها تحقق پیدا می کند و
وجود حقوق فرای حقوق ملی و اراده دولتها در این اندیشه منتفی است .اما اشکال اساسی در این نظر آن است که از ایجاد
حقوق بنیادین و فارغ از زمان و مکان درمی ماند و نمی تواند چنین نظام حقوقی را سامان دهد.
-2-4مبانی حقوق شهروندی در اسالم
یکی از مهمترین آموزه های وحیانی محور مشترک ادیان الهی ،اثبات کرامت انسانی است  .چرا که این امر ،انسان را از ارتکاب
گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می دارد .باز کردن غل و زنجیرهایی که طاغوت ها بر دست و پا و اندیشه بشریت بسته

اند ،آرمان انبیا و اولیا اهلل بوده است .
برخی از حقوق انسانی را می توان با طبیعت انسان اثبات نمود .نیاز و میل طبیعی انسان به سمت جنس مخالف و عالقه به
تشکیل خانواده و فرزندان می تواند سندی برای مطالبه این حقوق باشد .وجود ی

استعداد بالقوه در وجود انسان نیز می

تواند ادله اثبات این حق برای ابناء بشر محسوب شود .
در روایات اسالمی نیز آمده است که « از دست کسی که در وجود خود احساس کرامت نمی کند  ،مصون نیستید » و یا در
جای دیگر گفته شده است که «کسی که در وجود خود احساس کرامت می کند ،آن را به گناه نمی آالید».
مبنای حقوق در اسالم ،اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود ،نه فلسفه احکام
شناخته می شود و حدود اجتهاد معلوم می شود و نه شناخت و اجرای حکم میسور خواهد شد .پذیرش مسوولیت انسان در

برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار موثر است .
اما اثبات وجود حقوقی مشترک که برای جمیع افراد ی جامعه یا تمام ابناء بشر ،نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این
انسانها دارد .تا زمانی که ک ثرت ها بر اندیشه بشر حکومت می کند ،اثبات قدر مشترک انسانها چندان ساده نیست و نمی توان

برای همگان حقوق برابر و شامل تصویب کرد .
مفهوم فطرت در اسالم ،معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسانها دارد .فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار می
گیرد .اسالم با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان ،اصالت را به روح می دهد .فطرت در این معنا ،فطرت حاکی از

روح مجرد و ملکوتی انسان دارد .روح انسانها از دمیده شدن روحی الهی ارزشمند شده است .
فطرت حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق می دهد و جامع حقیقت
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انسانی است .براساس نظریه فطرت ،انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است .بر این اساس نمی توان انسانها را صرفا

ظروفی خالی تصور کرد .فطرت ویژگی های عمده ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب میرساند :
یکم :همگانی است .یعنی همه افراد ،فارغ از دین و دولت ،از آن برخوردار هستند .
دوم :موهبتی و غیر اکتسابی است .و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند .از این رو برای اثبات وجودش نیازی به احراز
شرایط و مقدمات خاصی نیست .
حق آزادی ،تعالی و کمال همگانی است .چرا که هماهنگی تشریع و تکوین طلب می کند که انسانها بتوانند به غایت مطلوب از
خلقت جهان که همان کمال و تعالی است ،دست یابند و این امر میسر نمی شود جز با اختیار و آزادی انسانها در انتخاب راه و
حرکت به سوی کمال .با توجه به آنچه گفته شد ،منشا» حقوق در اسالم یا فطرت است یا طبیعت .البته سهم این عناصر در
تکوین حقوق بشر به ی اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه ها ،فطرت دارای ارزش باالتر است و هموست که انسان را

به هدف غاییاش یعنی کمال رهنمون می شود.

-3-4حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی(ع)
اولین امام شیعیان ،حضزت امیر المومنین علی(ع) حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگ ترین حق در میان حقوق الهی
ذکر فرموده و اصالح جامعه را وابسته به اصالح هر دو دانستهاند؛ چنان که اگر رهبر و مردم ،هر دو به وظایف خویش عمل نمایند و
حقوق طرف مقابل را پاس دارند ،حق در آن جامعه عزت مییابد و راههای دین پدیدار شده و نشانههای عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص)
پایدار میگردد .در این صورت ،مردم بر تداوم حکومت امیدوار میشوند و دشمن از آرزویش مأیوس میگردد.
امام علی (ع) در نامه خودشان به مال

می فرمایند ":قلب خود را از مهربانی و دوستی و لطف بر مردمان لبریز ساز و مبادا

نسبت به آنان چون جانور درنده آزار کننده باشی که خوردنشان را غنیمت شماری ،زیرا مردم دودسته اند ،دسته ای برادر
دینی تو اند و گروهی دیگر در آفرینش با تو همانند))با دقت می توان تمام حقوق شهروند را از این جمله امام علی( ع) استخراج
کرد که مردم یا با تو برادر دینی هستند یا در آفرینش با تو یکسانند و باید پذیرفت عین حقوق بشر را آن حضرت ترسیم نموده
است.
سراسر زندگی پیامبر اکرم (ص) و امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب (ع) گواه روشن و آشکار بر حفظ حقوق شهروندی و حمایت از حقوق
شهروندی و نظارت بر حقوق بشر است  .و دالیل بسیار از پشتیبانی آن دو بزرگوار از ضعفا  ،بردگان ،کودکان و زنان خواه قبل از بعثت
خواه بعد از بعثت در دست است که قابل انکار نیست ،مگر او نبود که از زنده به گور کردن دختران بر عرب آشفت و مگر سراسر زندگی
علی حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان نبوده است .سنت و ائمه اطهار (ع) نیز گواه آن است ،
بارها حضور امیرالمؤمنین علی (ع) در دادگاه در دعوی یهودی بر مالکیت زره در دادگاه و قبول ادعای یهودی را در محضر قاضی خوانده
ایم .نامه حضرت به مال

اشترگواه آشکار بر اهمیت حقوق شهروندی از دیدگاه اسالم است .ماجرای فتح مکه و اعالم آن روز بعنوان" یوم

المرحمة "از طرف نبی اکرم (ص)  ،خانه ابوسفیان را مصون از هرگونه تعرض اعالم نمودن و نیز ماجرای آزاد ساختن اسیران به ازاء
سوادآموزی در برخورد با کفار حربی از مصادیق بسیار بارز و روشن رعایت حقوق شهروندی است که در  1411سال قبل توسط اسالم به
بشریت عرضه گردید.
موضوع حقوق اجتماعی ،عدالت ،مساوات و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز ،از مسائلی است که در نهجالبالغه بسیار مورد توجه قرار
گرفته است .در فرامین حضرت علی (ع) بحثهای بسیاری درخصوص انواع حقوق در جامعه بشری مطرح شده است.
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خطبه  216نهجالبالغه درباره حقوق اجتماعی است .آن حضرت در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم میپردازند .در
نخستین بخش این خطبه آمده است« :فقد جعل اهلل سبحانه لی علیکم حقاً بوالیه امرکم ،ولکم علیّ من الحق»؛ خداوند سبحان
برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من ،حقی تعیین فرموده است .بنابراین
از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است.
امیرالمؤمنین(ع) در نامه خود به مال

اشتر مینویسند« :مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوی هستی ،امتیازی طلب نمایی».

مالک ایشان برای انتخاب افراد در پستهای مختلف حکومتی ،تعهد ،تخصص و تقوای آنها بود .هر کس که چنین شرایطی داشت ،از طرف
آن حضرت گزینش میشد و هرگز روابط جانشین ضوابط نبود؛ چنان که حضرت در نامهای به یکی از فرمانداران خود مینویسند« :إنّی
أقسم صادقاً لئن بلغنی أنّك خُنت من فَیء المسلمین شیئاً صغیراً أو کبیراً ،أل شُدَّنَّ علیك شده تدعك قلیل الوفر»؛ به
راستی به خدا سوگند یاد می کننم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی ،کم یا زیاد ،چنان بر تو سخت
گیرم که کم بهره شوی».
شهروندان در جامعه مدنی اسالمی صاحب حق در تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اراده امور و بازخواست از متصدیان امر هستند و
حکومت در این جامعه خدمتگزار مردم است و در همه حال باید در برابر مردمی که خداوند او را بر سرنوشت آنان حاکم کرده ،پاسخگو
باشد.
احترام به حقوق بشر و رعایت حدود و ضوابط آن نتیجه طبیعی تعالیم دینی و فرمان های مذهبی ما است .پاسخگو بودن مسئوالن و
فرمانداران در مقابل خداوند بزرگ و مردم بارها مورد تأکید امیرمؤمنان (ع) قرار گرفته است .ایشان مسئوالن را به عمل از روی
تقوا و در جهت حفظ مصالح عمومی سفارش فرمودهاند؛ از جمله در نامه ای به یکی از فرمانداران خود نوشتهاند« :فقد بلغنی عنك امر
إن کنت فعلته فقد أسخطت رَّبك و عصیت إمامك وَ أَخزیت أمانتك .بلغنی أنّك جرَّدت األرض فَأخذت ما تحت قدمیك و
اکلت ما تحت یَدَیك فارفَع إلیّ حسابك و اعلم أنّ اهلل أعظم من حِسابِ الناس»؛ از تو خبری رسیده است که اگر چنان کرده
باشی ،پروردگارت را به خشم آوردهای و امام خود را نافرمانی و در امانت خیانت کردهای .به من خبر رسیده که کشت زمین
ها را برداشتهای و آنچه را که میتوانستی گرفته ،آنچه را در اختیار داشتی به خیانت خوردهای .پس هر چه زودتر حساب
اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سختتر است.
یکی از حقوق شهروندان ،رفتار درست و انسانی با ایشان است .در دیدگاه امیر مؤمنان علی (ع) فرمانروایان و حاکمان ،خادمان
مردم هستند؛ چنانچه به درستی امور مردم را به انجام رسانند ،به وظیفه خویش عمل نمودهاند و هیچ گونه منتی بر شهروندان ندارند .به
عالوه ،حاکمان وظیفه دارند با شهروندان مدارا کرده ،با ایشان نرمخو باشند و پیوسته در رفع حوایج آنها بکوشند.
موالی متقیان(ع) در جای جای فرمودههای خود بر چگونگی رفتار درست و انسانی رهبران در قبال شهروندان تأکید دارند .افزون بر آن،
مدارا با مردم ،سادهزیستی و پیروی از سیره نبوی ،از فرمان های آن حضرت به حاکمان است.
مدارا کردن ،آسانگیری و گذشت از خطاها از سفارشهای اکید حضرت علی(ع) به والیان است .در بخشی از نامه آن حضرت به محمد بن
ابی بکر آمده است« :با مردم فروتن باش .نرم خو ،مهربان ،گشادهرو و خندان باش .در نگاه و نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی
رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند».
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برآوردن نیازهای به حق شهروندان از جمله دستورهای موالی متقیان(ع) به والیان است .ایشان در این مورد میفرمایند« :برآوردن
نیازهای مردم پایدار نیست؛ مگر به سه چیز :کوچك شمردن آن تا خود بزرگ نماید ،پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و
شتاب در برآوردن آن تا گوارا باشد».
با وجود سفارش بسیار بر انجام امور مردم و برآوردن حاجات آنها ،بر عدم تکبر و خودخواهی فرمانروایان هم تأکید شده است .از طرف
دیگر ،رفتار مردم در برابر مسئوالن نیز نباید سبب خودخواهی گردد .ایشان در این مورد میفرمایند« :گاهی مردم ستودن افرادی را برای
کار و تالش روا میدانند؛ اما من از شما میخواهم که مرا با سخنان زیبای خود نستایید تا از عهده وظایفی که در برابر خدا و شما دارم،
برآیم».

-4-4دیدگاه هاى حضرت امام خمینى (رحمت اهلل علیه) درباره حقوق شهروندی
-1-4-4پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه
با جرأت می توان گفت که نخستین پیام حقوق بشر و شهروندی پس از انقالب اسالمی ،فرمان هشت مادها ی امام خمینی (ره) بود که در
بیست و چهارم آذرماه  1361صادر شد .این فرمان که  24سال پیش خطاب به قوه قضاییه و همه ارگان های اجرایی صادر شده است،
تأکیدی قاطع بر اصول قانون اساسی و حفظ ورعایت حقوق شهروندی است .امام خمینی (رحمت اهلل علیه) در واکنش به گزارش هایی که
در این موضوع به ایشان رسید ،طی فرمانی که به "فرمان  8ماده ای " مشهور شد ،نکاتی را به قوه قضاییه و همه ارگان های اجرایی
متذکر شدند .اموری را که حضرت امام در این فرمان مورد توجه قرار داده ا ند می توان به طور خالصه به موارد زیر تقسیم کرد :
 - 1تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابالغ آنها با دقت و سرعت الزم و در اولویت قرار دادن قوانین مربوط به مسایل قضایی که
مورد ابتالى عموم است؛
- 2رسیدگی به صالحیت قضات و دادستان دادگاه ها وسایر مراجع قضایی ؛
- 3صدور احکام اسالمی توسط قضات واجد شرایط اسالمی با استقالل و قدرت و بدون مالحظه از هیچ مقامی:
-4تبعیت مأموران ابالغ و اجرا و دیگر ضابطان امر قضا از احکام قضات اسالمی؛
-5عمل به عدل اسالمی در سایر ارگان های نظام جمهوری اسالمی از مجلس ،دولت و متعلقات آن ،قوای نظامی ،انتظامی ،سپاه
پاسداران ،کمیته ها ،بسیج و دیگر متصدیان امور و ممنوعیت ارگان های حکومتی در رفتار غیراسالمی با مردم؛
-6ممنوعیت توقیف و احضار بدون حکم قاضی هرچند به مدت کوتاه؛ چنین عملی جرم و موجب تعزیر شرعی خواهد بود.
- 7ممنوعیت دخل و تصرف و توقیف و مصادره اموال منقول و غیرمنقول افراد بدون حکم حاکم شرع آن هم پس از بررسی
دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
- 8ممنوعیت افعال ذیل که جرم بوده و مستحق تعزیر شرعی خواهد بود:
-وارد شدن به خانه یا مغازه یا محل کار اشخاص بدون اذن صاحب آنها؛-جلب ،تعقیب ،مراقبت ،اهانت و اعمال غیرانسانی -اسالمی نسبت به دیگری به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه؛25

گوش کردن به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه-شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار دیگران بودن برای کشف گناه و جرم ،هرچند گناه بزرگ باشد؛-فاش کردن اسرار دیگران حتی برای یك نفر؛ (در ذیل این بند اشاره شده که تمام این موارد جرم و گناه بوده و بعضی از آنها چوناشاعه فحشا و گناهان ،از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبان هری

از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها

موجب حد شرعی میباشد)؛
*ممنوعیت های فوق در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه گروه

های مخالف اسالم و نظام جمهوری اسالمی است

**مأموران نباید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه عملی
انجام دهند؛
 -افشای آالت لهو و قمار و سایر جهات انحرافی مثل موادمخدر نزد دیگران در مواردی که این وسایل از روی ورود خطا و اشتباهدر منزل یا محل کار کسی کشف شوند و ممنوعیت جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن؛
صدور حکم توسط قضات که به واسطه آن مأموران اجرا حق داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه
خانه امن و تیمی و نه محل توطیه های دیگر علیه نظام جمهوری اسالمی است .صادر کننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب
قانونی و شرعی است؛

 -2-4-4انحالل هیئت های گزینشی
دستورات امام خمینی(رحمت اهلل علیه) به فرمان هشت مادها ی ختم نشد .ایشان پس از رسیدگی به گزارشی از فعالیت هیئت های
گزینش در نهادها و مؤسسات حکومتی در مورد نحوه این گزینش ها خطاب به ستاد اجرایی فرمان هشت ماده ای ،از دی ماه 1361
فرمان انحالل این هیئت ها را صادر نمودند و دستور دادند تا به جای این هیئت ها از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب
اخالق کریمه و فاضل و متوجه به مسایل روز هیئت هایی تشکیل شود تا در گزینش افراد صالح ،بدون مالحظه روابط اقدام
نمایند .ایشان در این فرمان متذکر شدند که میزان در گزینش ،حال فعلی افراد است مگر در مورد گروهك ها و مفسدان و
اخالل گران.
همچنین در ادامه این فرمان ایشان تأکید کردند که اگر کسانی با چنین گزینش هایی (که سواالت آن مورد خدشه جدی است و به هیچ
وجه نمی تواند معیار گزینش افراد باشد و ندانستن آنها برای کسی اشکال و عیبی ندارد) از ادارات یا وزارتخانه ها یا دیگر مراکز اخراج
شده ا ند یا بواسطه آن استخدام نشده ا ند شناسایی شوند تا به محل خود برای خدمت برگردانده شوند.
همچنین حضرت امام در تاریخ  18دی  1361درجلسه ا ی با حضور اعضای ستاد مرکزی پیگیری فرمان هشت ماده ای بار دیگر علت
انحالل هسته های گزینش را مورد توجه قرار دادند و ضمن تأکید بر حفظ حقوق شهروندان ورود دستگاه های دولتی به حیطه
شخصی و خصوصی را ،حتی به قصد گزینش افراد ،ممنوع و چنین امر خطیری را به نام مکتب ،خجالت آور عنوان نمودند.
بنابراین همان طور که در دو فرمان مذکور که هر دو در سال  61صادر شدها ند دیده می شود ،اهمیت جایگاه شهروندان و حقوق
آنان و ضرورت حفظ حریم خصوصی و شخصی افراد به درستی و دقت مورد توجه قرار گرفته است ..اگر به ماهیت دو فرمان
حضرت امام خمینی(ره) دقت کنیم .ایشان به صراحت اشاره می کنند که نمی توان به بهانه اسالم و انقالبی بودن ،افراد را مورد تفتیش
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عقاید قرارداد و یا به هر بهانه ،جلب ،توقیف و بازداشت نموده و با رفتار غیرانسانی با آنها برخورد نمود .چنین حرکتی در ابتدای راه ی
انقالب که با رژیم قبل دارای تضاد آشکار ایدیولوژی

است آن هم از سوی رهبر فقید انقالب اسالمى دارای اهمیت بسیار مهم و شایسته

تحسین است.
-3-4-4نگاهی به سایر بیانات رهبر فقید انقالب اسالمى
 موضوع حقوق شهروندی در ایران تنها به این دو فرمان ختم نمی شوند .بخشى از دیدگاه ها و سخنان امام خمینى (ره) در باب لزومحفظ حقوق شهروندان به اختصار مورد اشاره قرار می گیرد.
 همه در برابر قانون یکسان اند در اسالم براى مجازات مجرمین فرقى بین گروه ها نیست و همه در برابر قانون برابر هستند.(صحیفه نور؛ ج 6؛ ص ) 253
 همه در پیشگاه قضاوت اسالمى مساوى بوده و نیز به همان اندازه که اغماض از مجرمین گناه بزرگى است ،تعرض نسبت بهبیگناهان از گناهان نابخشودنى است( .صحیفه نور  -ج  - 21ص ) 46
 اهانت کردن به یك آدمى ،ولو این آدم هم خودش یا آدم مخالف باشد ،مثالً چه باشد باز حق اهانت نیست .این حق استکه جزایش را به او بدهند ،دیگر چرا اهانت به او بکنند؟ (صحیفه نور  -ج  - 9ص ) 287
 حتى آن کس که مستحق حدود الهى است از قتل و دیگر جزاها ،باید از عطوفت مأموران تا پاى دار و محل مجازاتبرخوردار باشد( .صحیفه نور  -ج  - 18ص ) 237
 امام خمینى(ره) در خصوص قانونی بودن جرم و مجازات فرمودند" :باید این طور باشد که کسى که بیگناه است ،حتى مانع بشوداز این که یك حرف تند به او بزنند .آنها هم که گناهکارند ،حق نیست به این که با آنها معامله غیر انسانى بشود .مستحق
اعدامند ،اعدام باید بکنند .اما زاید بر آن بخواهند کارهایى بکنند بدانند که مسوول هستند( .صحیفه نور؛ ج  16؛ ص ) 253
 مبناى مجازات در اسالم ،حفظ حقوق بشر است آن شارعى که راضى نیست به یك بشر ،به یك بشر که هیچ به یك حیوانظلم بشود ،امر مى کند باید این جرم را کرده است ،این حد را بخورد.این براى این است که مصلحت بشر را دارد مالحظه مى
کند ،براى حفظ حقوق بشر است .حدود الهى براى حفظ حقوق بشر است .بشر هم حق حیات دارند .اگر نکشند آن آدم جانى
را و آن آدمى که آدم کشته است ،آدم کشى زیاد مى شود....حق بشر را اسالم دارد رعایت مى کند( .صحیفه نور؛ ج 6؛ ص
 176و ) 177
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منابع قانونی حقوق شهروندی
در جمهوری اسالمی ايران
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-1-5حقوق شهروندی در قانون اساسی
در سر تاسر قانون اساسی آثار زیادی از توجه به حقوق شهروندی می توان یافت لیکن به عنوان مثال به مواردی از حقوق مدنی،سیاسی و
اجتماعی و اقتصادی در ذیل آورده می شود.
 درحوزه حقوق سیاسی و مدنی :اصل : 21در برخورداری ازحمایت قانونی
اصل  :19دربرخورداری از حقوق مساوی
اصول ، 15 ، 25 ، 24 ، 23بند  7اصل : 3درموردآزادی های عقیده ،مطبوعات ،مکالمات زبان و آزادی های سیاسی اجتماعی.
اصول  26و  27و بند  8اصل : 3درمورد آزادی فعالیت احزاب تشکیل اجتماعات  ،راهپیمایی ها و مشارکت عامه مردم در تعیین
سرنوشت خود
اصول  33و  : 41درحق تابعیت
 در حوزه حقوق اجتماعی و اقتصادی :مهمترین اصولی که در قانون اساسی به این حقوق پرداخته عبارت است از اصول  47 ، 46 ، 31، 31 ، 29 ، 28و بند  3اصل . 3

-2-5مجموع اصول قانون اساسی درباره حقوق شهروندی
اصولی از قانون اساسی که به طور صریح یا تلویحی به حقوق شهروندی پرداخته اند :
بند  3اصل  : 3آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم  ،آموزش عالی.
بند  7اصل  : 3تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
بند  8اصل  : 3مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی خویش.
بند  14اصل  : 3تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه برای همه تساوی عمومی در برابر قانون .
اصل  : 15زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است  ،اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب رسمی باید به این زبان و خط
باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی مطبوعات و در رسانه های جمعی و تدریس ادبیات آنها در مدارس  ،در کنار زبان فارسی آزاد
است .
اصل  :19مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها امتیاز نخواهند بود .
اصل  : 21همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند .
اصل  : 22حیثیت ،جان  ,مال  ،حقوق  ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
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اصل  : 23تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .
اصل  : 24نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشند تفصیل آن را قانون مشخص
می کند .
اصل  : 25بازرسی و نرساندن نامه ها  ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابره تلگرافی و تلکس ،سانسور عدم مخابره و
نرساندن آنها  ،استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
اصل  : 26احزاب  ،جمعیت ها  ،انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند  .مشروط به
این که اصول استقالل ،آزادی  ،وحدت ملی  ،موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند  .هیچ کس را نمی توان از شرکت
در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.
اصل  : 27تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها  ،بدون حمل سالح  ،به شرط آنکه مخل به مبانی اسالمی نباشد آزاد است.
اصل  : 28هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است  ،که مخالفت اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند  .دولت
موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد
نماید.
اصل  : 29برخورداری از تامین اجتماعی ،ازنظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،از کار افتادگی ،
بی سرپرستی  ،در راه ماندگی  ،حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی
همگانی است.
اصل  :31دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد ووسایل تحصیالت عالی
را تاسرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد .
اصل  : 31داشتن مسکن متناسب با نیاز  ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است ،دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند
به خصوص روستائیان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .
اصل  : 32هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند  .در صورت بازداشت  ،موضوع اتهام با ذکر
دالیل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی
ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد  .متخلف از این اصول طبق قانون مجازات می شود .
اصل  : 33هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد عالقه ای ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور
ساخت  ،مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .
اصل  : 34دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کسی می تواند به منظور داد خواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید  .همه افراد ملت
حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را
دارد منع کرد.
اصل  : 35در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی
انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
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اصل  : 36حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .
اصل  : 37اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود  ،مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
اصل  : 38هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است  ،اجبار شخص به شهادت،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین
شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل  : 39هت

حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ،بازداشت  ،زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب

مجازات است.
اصل  : 41هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .
اصل  : 41تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند  ،مگر به درخواست خود یا
در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید .
اصل  : 46هر کس مال

حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود ،

امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند .
اصل  : 47مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است  ،ضوابط آن را قانون معین می کند.

-3-5مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی(حقوق شهروندی)
ماده  - 13به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای اصل  113قانون اساسی ،رییس جمهور از طریق
نظارت ،کسباطالع ،بازرسی ،پیگیری ،بررسی و اقدامات الزم مسئول اجرای قانون اساسی میباشد.
ماده  - 14در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی
به نحومقتضی اقدام مینماید و برای این منظور میتواند مراتب را به اطالع باالترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا
را خواستار گردد.مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطالع رییس جمهور برساند .در صورتی که پس از
بررسی به تشخیص رییس جمهورتوقف یا عدم اجراء ثابت گردد ،نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام
و در صورتی که تخلف مربوط به نخستوزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسالمی ارجاع میدهد و در غیر این صورت پرونده امر به
مرجع صالح ارسال خواهد شد.
ماده  - 15به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی ،رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سهگانه کشور را دارد.
ماده  - 16رییس جمهوری میتواند سالی ی

بار آمار موارد توقف ،عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه

تنظیم کند وبه اطالع مجلس شورای اسالمی برساند.
.
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 -4-5قانون اساسی و موضوع اقلیت ها
با توجه به مطلب پیشین ،برای ایضاح بیشتر بحث مردم ساالری دینی و حقوق اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی(ره) مناسب است
مباحث قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد .این توجه از جهاتی دارای اهمیت است :از سویی قانون اساسی
مورد تایید امام خمینی (ره) و غالب شهروندان ایرانی که اکتریت آنان مسلمان هستند ،قرار گرفته؛ و از سویی دیگر  ،قانون اساسی مبنای
عمل و میثاق ملی و منشور هبستگی و انسجام اجتماعی است و همه خود را موظف به عمل بر طبق آن می دانند .در ادامه حقوق اقلیت
ها در قانون اساسی کاویده می شود؛ زیرا در هر صورت با توجه به این که « دین رسمی ایران ،اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است و
این اصل الی االبد غیر قابل تغییر است»(اصل )12اما در قانون اساسی تمهیداتی برای مذاهب و ادیان دیگر ،که در نظام جمهوری اسالمی
زندگی می کنند ،اندیشیده شده است که اتفاقا با مردم ساالری دینی نیز همگامی و همخوانی دارد .برای مثال درباره مذاهب دیگر می
خوانیم:
« مذاهب دیگر اسالمی ،اعم از حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم
مذهبی ،طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ،طالق ،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در
دادگاه ها رسمیت دارند».
عالوه بر این در همین اصل پیش بینی شده است که « در هر منطقه ای که پیروان هر ی

از این مذاهب اکثریت داشته باشند ،مقررات

محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب ».این بخش از اصل دوازدهم این حق
را برای اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته که هر کدام در منطقه خود دارای اکثریت است ،مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها
بر طبق مذهب آنان خواهد بود .این اصل همچنین مشارکت سیاسی را که الزمه مردم ساالری است در بین اقلیت ها افزایش می دهد.
درباره پیروان سایر ادیان الهی که در ایران زندگی می کنند می گوید «:ایرانیان زردشتی،کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته
می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می
کنند(».اصل )13
اصل چهاردهم ،به تصریح آیات خداوند  ،غیر مسلمانان را به طور عام مورد توجه قرار داده و به رفتار انسانی ،همزیستی مسالمت آمیز و
رعایت حسن سلوک با اقلیت های غیر مسلمان توصیه و سفارش می کند:
« به حکم آیه شریفه :الینهاکم اهلل عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم ان اهلل یحب
المقسطین( .ممتحنه ،آیه  )8دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظف اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و
عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند .این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی
ایران توطئه و اقدام نکنند».
تاکید عمده اصل فوق بر رعایت حقوق انسانی اقلیت ها از جانب دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان است .این حقوق انسانی
همچنین با تصریح به اخالق حسنه و قسط و عدل در این اصل در هم آمیخته است .این تاکیدات و تصریحات از آن رو است که در واقع
گوهر دین و دیانت ،عدالت و عدالت گستری است و انبیای الهی نیز برای برقراری و تحقق عدالت تالش کرده اند:
« لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط؛ به راستی که پیامبرانمان را همراه با پدیده های روشنگر
فروفرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و سنجه فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند( ».حدید ،آیه )25
بدیهی است که در پرتو حکومت دینی و اندیشه اسالمی نمی توان به تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان حکم نمود .بنابراین تحقق
عدالت برای همه به یکسان می بایست انجام گیرد و زیبنده مدعیان حکومت دینی نیست که نابرابری و بی عدالتی میان شهروندان
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مسلمان و غیر مسلمان وجود داشته باشد .البته رعایت انصاف درباره کلیه شهروندان  ،در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است .در واقع
تاکیدات قانون اساسی بر « جامعه ایران» و «انسان» خود نشان دهنده وسعت دید شریعت اسالم و نیز اندیشمندان مسلمان به مسأله
عدالت و انصاف است .در همین زمینه اصل بیستم به برابری غیر مسلمانان با مسلمانان در همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی حکم می کند:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با
رعایت موازین اسالم برخوردارند».
اصل نوزدهم بر نفی هر گونه تعصب قومی و قبیله ای تاکید می کند «:مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند
و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود».
بند هشتم از اصل سوم بر  « :مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش» تاکید دارد .از این
رو اقلیت ها به عنوان مصداق عامه مردم می توانند در تعیین سرنوشت خویش در ابعاد مذکور مشارکت نمایند .این مشارکت هنگامی
عملی خواهد شد که زمینه تاثیر گذاری آن در امور مزبور مهیا شود .از این رو اصل شصت و چهارم به این تاثیر گذاری در امر قانون
گذاری اشعار دارد و می گوید «:زردشتیان و کلیمیان هرکدام ی
ارمنی جنوب و شمال هر کدام ی

نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا ی

نماینده و مسیحیان

نماینده انتخاب می کنند ».بنابراین زمینه تاثیرگذاری اقلیت های دینی در امر قانون گذاری فراهم

شده است ضمن این که اقلیت های مذهبی همانند شیعیان می توانند در هر کجا که بخواهند نامزد نمایندگی مجلس شورای اسالمی
شوند و بر روند قانون گذاری تاثیر بگذارند.
اما از سوی دیگر بر طبق اصل هشتاد و چهارم ،این نمایندگان در برابر تمامی ملت مسئول شمرده می شوند« :هر نماینده در برابر تمام
ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید».
موارد دیگری نیز می توان به مطالب فوق افزود .اما در هر صورت روح کلی قانون اساسی در برخورد با اقلیت های دینی و حتی اقلیت های
مذهبی ،مبتنی بر عدالت و انصاف است .این عدالت و انصاف ،البته زمینه های مشارکت عمومی اقلیت ها را در سطح جامعه فراهم می
سازدو حتی بر آن تاکید و توصیه می کند و چنین مشارکتی را حق شهروندان می شمارد .نمونه های فوق در مقایسه با اندیشه امام
خمینی (ره) و مردم ساالری دینی نیز نتایج معنا داری را نصیب پژوهشگر می سازد که به پاره ای از آن ها در ضمن بحث اشاره شد.

-5-5حقوق شهروندی در سند چشم انداز
مطابق سند چشم انداز،جامعه در افق بیست ساله باید به سوی جامعه ای توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی،جغرافیایی وتاریخی
حرکت کندو اتکا بر اصول اخالقی وارزش های اسالمی،ملی وانقالبی وباتاکید بر:
 مردم ساالری دینی عدالت اجتماعی آزادیهای مشروع حفظ کرامت وحقوق انسان ها بهره مندی از امنیت اجتماعی وقضایی33

فرد ایرانی در سال  1414باید فردی فعال،مسئولیت پذیر،ایثارگر،مؤمن،رضایتمند وبرخوردار ازامکانات زیر باشد:
الف-رفاه ملی(که مصادیق آن عبارتند از:سالمت،رفاه،امنیت قضایی،تآمین اجتماعی وفرصتهای برابر،توزیع مناسب درآمد،نهاد مستحکم
خانواده به دور ازفقر،تبعیض وبهره منداز محیط زیست مطلوب)
ب -امنیت ملی(امن ،مستقل ومقتدر باسازمان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه وپیوستگی مردم وحکومت)
ج -تولید ملی(برخوردار از دانش پیشرفته،توانا در تولید علم وفناوری ومتکی بر سهم برتر منابع انسانی وسرمایه اجتماعی در تولید ملی)

-6-5حقوق شهروندی در قانون برنامه پنجم توسعه
مسائل مربوط به حقوق شهروندی از همان قانون برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفت و همواره رویکرد قوانین توسعه ،روندی رو به
رشد داشته است لیکن این مساله در قانون چهارم و قانون پنجم دارای جایگاه ویژه ای گردید .اهم موارد مورد توجه در قانون برنامه پنجم
توسعه در ذیل ذکر می گردد.
فصل هشتم ـ حقوقی قضائی

ماده211ـ
الف ـ قوه قضائیه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی ،ایجاد پلیس قضائی ،استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و
جایگزینکردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی ،انضباطی ،مدنی ،اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول
برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردد.
ب ـ در اجرای بند ( )12سیاستهای کلی نظام در امور قضائی نیازهای قوه قضائیه در زمینههای مالی ،تشکیالتی و استخدامی با توجه به
اصول ( )157( ، )156و ( )158قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین گردد که ساالنه ده درصد ( )%11از پستهای بالتصدی
مصوب موجود در پایان سال  1388تکمیل گردد.
تبصره ـ سقف جذب قضات ساالنه تا  811نفر است.
ج ـ در اجرای بندهای ( )11( ، )8( ، )6( ، )1و ( )12سیاستهای کلی نظام در امور قضائی ،قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت
تسریع در رسیدگی به پروندهها را انجام دهد:
1ـ تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و اداری جهت افزایش دقت در
انجام امور محوله
2ـ تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان ،تا پایان سال اول برنامه
تبصره ـ کلیه دستگاههایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه میباشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزشهای تخصصی
مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.
د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی ،اصالح رفتار حقوقی و قضائی مردم ،نهادینهسازی فرهنگ قانونمداری و نیز در راستای
پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی ،اقدامات ذیل انجام میشود:
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1ـ آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما
2ـ آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی ،اداری ،کار و تأمیناجتماعی ،محیطزیست ،بانکی ،بیمهای و مشابه آن
توسط دستگاههای ذیربط از طریق صدا و سیما
3ـ پیشبینی مواد درسی الزم برای آموزشهای مذکور در دورههای راهنمایی تحصیلی و متوسطه
تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف است در اجرای اجزاء ( )1و ( )2زمـان مناسب را برای پخش برنامههایی که
در این خصوص توسط قوه قضائیه ،دستگاههای مربوطه یا آن سازمان تهیه میشود ،اختصاص دهد.
4ـ قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص ،آراء صادره از سوی محاکم به
صورت بر خط (آنالین) ،در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.

-7-5منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی به صورت متن پیش نویس غیر رسمی در آذر ماه  2931منتشر گردید  .این متن که توسط معاونت
حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری مرکز بررسی های استراتژی ریاست جمهوری تهیه شده است در حال بررسی شدن و
ارائه دیدگاه توسط صاحب نظران می باشد تا در صورت لزوم نسبت به تصحیح و تکمیل و اعمال تغییرات و اصالحات الزم
اقدام گردد.
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ابعاد اجتماعی حقوق

شاخص های حقوق شهروندی

ابعاد سیاسی حقوق

شهروندی(خدماتی و حمایتی)

ابعاد مدنی حقوق

شهروندی

ابعاد مدنی حقوق شهروندی

آزادی عملکرد فردی :آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت ،آزادی مکاتبات ،آزادی رفت و
آمد
آزادی اندیشه :آزادی عقیده ،آزادی مذهب ،آزادی بیان ،آزادی مطبوعات ،آزادی آموزش و
پرورش
آزادیهای اقتصادی و اجتماعی :ازادی مالکیت ،ازادی بازرگانی و صنعتی ،آزادی کار و ازادی
سندیکایی
حقوق مربوط به مساوات :مساوات در مقابل قانون ،مساوات در مقابل دادگاهها ،مساوات در
پرداخت مالیات ،مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و مساوات در خدمت نظام وظیفه

 .2حق شرکت در انتخابات
 .2حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی
 .3حق دارا بودن تابعیت
 .1حمایتهای مادی و درآمدی :تأمین مسکن ،تأمین شغل ،پرداخت حقوق و مزایای کافی،
برخورداری از حداقل دستمزد ،تأمین اجتماعی (در صورت بیماری ،از کارافتادگی ،پیری ،بی
سرپرستی ،حوادث و سوانح)
 .2برخورداری از آموزش و پرورش رایگان
 .3برخورداری از بهداشت و درمان :برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای
پزشکی و برخورداری از بیمههای درمانی همگانی
 .9حمایتهای قضایی :برخورداری از وکیل ،حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه
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