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  ابهامات و موانع  قانوني حقوق شهروندي
  )10/12/1396،  تاريخ تصويب   22/09/1396تاريخ دريافت(

  اكبر شهرياري
 يكارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناس

  
  چكيده

كم   حقوق شهروندي سبب .شهروندي پرداخته است مقاله به ابهامات و موانع قانوني حقوقاين 
چراكه اين حقوق موجب تبيين،  ؛شود هاي اجتماعي مي ها و ناهنجاري رنگ شدن بسياري از آسيب

، طبق قوانين كيفري از جمله قانون آيين دادرسي كيفري   .دادن ابعاد آن خواهد شد توسعه و آگاهي
بر حقوق مذكور  92از حقوقي برخوردار هستند كه قانون آيين دادرسي كيفري نيز در سال  مردم

يكي از وجوه تمايز قوانين پيشرفته بسياري  .تاكيدات متعددي داشته و از اين حيث بسيار پيشرفته است
دانند  از كشورهاي دنيا نسبت به ما حقوق شهروندي است، آنها خود را ملتزم به رعايت اين حقوق مي

 .در حالي كه ما در پيچ و خم قانون گذاري آن هستيم و هنوز قانون مشخصي در اين زمينه نداريم
شود كه براي هر كدام از آنها  هاي مختلف مديريتي و جمعيتي را شامل مي حقوق شهروندي خوشه

 عالف سازي، شفاف و توضيح .نقش، تكاليف و وظايف مرتبط و متقابلي در نظر گرفته شده است
 در شهروندي حقوق كردن نهادينه شهروندي، حقوق اجراي در جمهوري رياست مسووليت كردن
 به رسيدگي مسير اصالح و دقيق كنترلي نظام ايجاد غيردولتي، هاي سازمان و مدني نهادهاي جامعه،
آنچه حقوق شهروندي در  .را رفع مي كند شهروندي حقوق احقاق موانع ها دادرسي و ها پرونده

رو كرده، نبود قانون نيست كه حاال اسنادي مانند منشور يا حتي قوانين  ايران را با مشكالت متعدد روبه
اعتنايي  مسئله اساسي اين است كه دستگاههاي مختلف به حقوق شهروندي بي .گشا باشند جديد چاره

  .شوند اي مختلف نقض ميه اي از موارد نيز اين حقوق به شكل كنند و در پاره مي
  
  
  

  شهروندي، حقوق بشر، منشور حقوق حقوق :واژگان كليدي

  منابع و مĤخذ
  :ها كتاب)الف

 .1391ابراهيمي، شهرام، جرم شناسي پيشگيري، انتشارات ميزان، جلد اول، چاپ دوم، .1
 .1395چاپ بيستم، جلد دوم، حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان،  ،اردبيلي، محمدعلي.2
 .1390چيست؟، انتشارات كيهان، چاپ دهمدانش، تاج زمان، مجرم كيست؟ جرم شناسي .3
 1394.از بزهكاري، انتشارات نگاه بينهزرگري، سيدمهدي، پيشگيري .4
 .1390مهدي كي نيا، انتشارات مترجم، گسن، ريموند، جرم شناسي كاربردي، ترجمه .5
 .1395،اول شماره مجد،فصلنامه  شناختي، پيشگيري جرم ،شهال ،معظمي.6
نجفي ابرندآبادي، علي حسين، پيشگيري از بزهكاري و پليس، مجموعه مقاله ها و سخنراني هاي .7

 .1390ت كاربردي پليس پيشگيري ناجاپيش همايش پيشگيري از جرم، دفتر تحقيقا
 ،)التمجموعه مقا(علوم جنايي - نجفي ابرندآبادي، علي حسين، پيشگيري عادالنه از جرم.8

 .1389انتشارات سمت، 
نجفي ابرندآبادي، علي حسين، جرم شناسي نو كيفرشناسي نو، درآمدي بر سياست جنايي .9

 .1388علوم جنايي، انتشارات ميزان،  مديريت خطرمدار، مجموعه مقاالت تازه هاي

  :مقاالت )ب
پيشگيري از فصلنامه مطالعات و  نقد و بررسي اليحه پيشگيري از وقوع جرم، عباس، شيري،.10
 .1394 شماره دوم، پيشگيري نيروي انتظامي،  ،نشريه پليس جرم

گسن، ريموند، روابط ميان پيشگيري وضعي و كنترل بزهكاري، ترجمه دكتر علي حسين نجفي .11
 .1395ت حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي ، ابرندآبدي، مجله تحقيقا

اساسي جمهوري اسالمي ايران و اليحه  نيازپور، اميرحسين، پيشگيري از بزهكاري در قانون.12
 .1390، 45م، مجله حقوقي دادگستري، شپيشگيري از وقوع جر

ه، مجله فرهنگ و نيازپور، اميرحسن، پيشگيري زودهنگام از پايداري از رفتارهاي مجرمان.13
 .161،1392پژوهش، ش

قانون برنامه پنجم توسعه ي نيازپور، اميرحسن، تكاليف جرم شناسانه ي دستگاه قضايي در پرتو .14
  .1395، زمستان .8اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي، مجله حقوقي دادگستري، شماره 
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  مقدمه
دگي اسـاسي مـفاهيم و دموكراسي فكري مباني از يكي شهروندي حقوق   شمار به  دموكراتيك زـن

خستين محققين، و مورخين از بسياري اعتقاد به . رود مي   ي زمينه  در تاريخي سند ترين قـديمي و ـن
  دست به  جمشيد تخت از كه اسنادي در و اسـت بـابل فـتح از پس كبير كورش فـرمان بـشر حقوق
 سياسي هاي انديشه تـابع  شـهروندي  حقوق  اسالم از پس ايران در اما شود، مي مـشاهده عـباراتي آمده

 گـويا است؛ شده مطرح ايران در اخير سـال چـند شهروندي حقوق و  شهروند  مـفهوم .بود حاكمان
  را  بودن  شهروند موقعيت و  هستند  شهروندي حقوق و شهروند از جديدي  تعريف  دنبال به هـمگان
 اساس بر شـهروند يك كه شود مـي گـفته حقوقي  كليه  به شهروندي حـقوق .كند مـي معين قانون
رخوردار آن از كشور يك  در  مشترك هاي ارزش و مـقررات و قـوانين   را بشر حقوق مسئله . اسـت ـب

 حـقوق از اعـم بشر حقوق و كرد تلقي بيستم  قرن  در الملل بين حقوق تحول ترين مهم  توان مي
  مـفهوم . دارد وجـود شهروندي حـقوق ي زمـينه  در  متعددي المللي بين منابع .است شهروندي
يز  شمول قلمرو از نظر  شـهروندي  نوع شش از امروزه ، كه  اي گونه به يابد؛ مي گسترش پيوسته  ـن
  قومي  شهروندي جـنسيتي، شـهروندي اجتماعي، شهروندي سياسي، شهروندي: شود مي ياد شهروندي
 زباني به ما جهان در حق زبان امروزه، . جـهاني شـهروندي سـرانجام و اقتصادي شهروندي فرهنگي،
ه  مـربوط وگوهاي گفت در شدني درك و مشترك  در چنان آـن و شده تبديل انسان غايي هاي هدف  ـب
فوذ اجـتماع دون وضـع اين  ي ادامه و  بقا  تـصور گـويي كه كرده ـن  حق هاي آموزه حضور ـب
ا مـقاله ايـن .نيست پذير امكان  چرا كه هاست پرسش اين  به  پاسخ درصدد تحليلي- توصيفي روش ـب
 ايران در  آن  هاي چالش و موانع و است؟ سياسي جامعه يك به فـرد مـتعلق اصلي عنصر شهروند مفهوم

 مردم از گروهي  عنوان به  شهروند و است مـعين حـقوق واجـد فرد« تبيين به اساس بر اين كدامند؟
اين  امـروزه، .پردازد مي فرضيه عنوان به  »هستند مشتركي  حقوق  داراي  پذيرد مي كه شوند مي تعريف
  المللي بـين جامعه و ها دولت كه دارند هايي آزادي و ها حق شهروند منزله به افراد كه است مطرح  باور

  . كنند حمايت ها آن از هـستند،  مـكلف
 در و دارد توجه عدالت و برابري به اي ويژه طور به كه است پديدي نو مفاهيم جمله از شهروندي

 تحقق وقتي »شهروندي« مقوله .است كرده پيدا اي ويژه جايگاه حقوقي و سياسي اجتماعي، نظريات
 به همچنين و باشند برخوردار سياسي و مدني حقوق كليه از جامعه يك افراد همه كه يابد مي
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 حقوق.باشند داشته آسان دسترسي اجتماعي و اقتصادي حيث از زندگي نظر مورد هاي فرصت
سيار آن  پيشـينه كه شهروندي  و  مدني  جامعه مفهوم به توجه با است، بشر حقوق نوين ايده از فراتر ـب
 تازه بويي و  رنگ شمول جهان بشر حقوق رهيافت چـارچوب در ها انـسان جـهاني يافتن  شخصيت

گاشته  بشر  حقوق به  ويژه رويكرد نوعي و يافته  و تر تازه برداشت از ناشي مفهوم اين .شود مـي اـن
 جمله از شهروندي .شد پديدار جهاني دوم  جنگ  از  پس كه است شهروندي مفهوم از تر همگاني
 اجتماعي، نظريات در و دارد توجه عدالت و برابري به اي ويژه طور به كه است پديدي نو مفاهيم
 افراد همه كه يابد مي تحقق وقتي »شهروندي« مقوله .است كرده پيدا اي ويژه جايگاه حقوقي و سياسي
 زندگي نظر مورد هاي فرصت به همچنين و باشند برخوردار سياسي و مدني حقوق كليه از جامعه يك
 در جامعه يك اعضاي عنوان به شهروندان .باشند داشته آسان دسترسي اجتماعي و اقتصادي حيث از

 اداره راستاي در نيز را هايي مسئوليت دارند، كه حقوقي برابر در و دارند مشاركت مختلف هاي حوزه
 ارتقاء در مؤثري نقش تكاليف و حقوق اين شناخت و گيرند، مي عهده بر نظم ايجاد و جامعه بهتر

 يك اعضاي عنوان به شهروندان اينكه ضمن .دارد عدالت و نظم اساس بر اي جامعه ايجاد و شهروندي
 در نيز را هايي مسئوليت دارند، كه حقوقي برابر در و دارند مشاركت مختلف هاي حوزه در جامعه
 مؤثري نقش تكاليف و حقوق اين شناخت و گيرند، مي عهده بر نظم ايجاد و جامعه بهتر اداره راستاي

   .دارد عدالت و نظم اساس بر اي جامعه ايجاد و شهروندي ارتقاء در
 مي وجود به مبحث خلط بشر حقوق و شهروندي حقوق مفهوم درباره اوقات گاهي ما كشور در
 دقيقا منظورشان آورند، مي ميان به سخن شهروندي حقوق از قضائيه  قوه در وقتي مثال، عنوان به آيد،
 قضائي حقوق به حقيقت در آنها .كنند مي مراد آن از آكادميك محافل در كه نيست چيزي آن

 را شهروندي حقوق از تري گسترده مفهوم ديگر رويكرد در كه حالي در كنند، مي اشاره شهروندان
 حقوق منظر، اين از .كنند مي قلمداد بشر حقوق با مرادف را شهروندي حقوق و داده قرار نظر مد

  .كلمه عام معناي در ها آزادي و ها حق جز نيست، چيزي شهروندي
  بررسي حقوقي موضوع: بخش اول
سو يا مهاي اجرائي خواسته است فعاليت و مقررات خود را با منشور حقوق شهروندي ه از دستگاه
همچنان باقي است و منشور حقوق  ابهامات و چالش هايياما با همه اين اوصاف  .مطابق كنند

اي از ترديد و ابهام  ها كارآمدي و اثرگذاري اين سند را در هاله شهروندي به آنها توجه نكرده و همين

  مقدمه
دگي اسـاسي مـفاهيم و دموكراسي فكري مباني از يكي شهروندي حقوق   شمار به  دموكراتيك زـن

خستين محققين، و مورخين از بسياري اعتقاد به . رود مي   ي زمينه  در تاريخي سند ترين قـديمي و ـن
  دست به  جمشيد تخت از كه اسنادي در و اسـت بـابل فـتح از پس كبير كورش فـرمان بـشر حقوق
 سياسي هاي انديشه تـابع  شـهروندي  حقوق  اسالم از پس ايران در اما شود، مي مـشاهده عـباراتي آمده

 گـويا است؛ شده مطرح ايران در اخير سـال چـند شهروندي حقوق و  شهروند  مـفهوم .بود حاكمان
  را  بودن  شهروند موقعيت و  هستند  شهروندي حقوق و شهروند از جديدي  تعريف  دنبال به هـمگان
 اساس بر شـهروند يك كه شود مـي گـفته حقوقي  كليه  به شهروندي حـقوق .كند مـي معين قانون
رخوردار آن از كشور يك  در  مشترك هاي ارزش و مـقررات و قـوانين   را بشر حقوق مسئله . اسـت ـب

 حـقوق از اعـم بشر حقوق و كرد تلقي بيستم  قرن  در الملل بين حقوق تحول ترين مهم  توان مي
  مـفهوم . دارد وجـود شهروندي حـقوق ي زمـينه  در  متعددي المللي بين منابع .است شهروندي
يز  شمول قلمرو از نظر  شـهروندي  نوع شش از امروزه ، كه  اي گونه به يابد؛ مي گسترش پيوسته  ـن
  قومي  شهروندي جـنسيتي، شـهروندي اجتماعي، شهروندي سياسي، شهروندي: شود مي ياد شهروندي
 زباني به ما جهان در حق زبان امروزه، . جـهاني شـهروندي سـرانجام و اقتصادي شهروندي فرهنگي،
ه  مـربوط وگوهاي گفت در شدني درك و مشترك  در چنان آـن و شده تبديل انسان غايي هاي هدف  ـب
فوذ اجـتماع دون وضـع اين  ي ادامه و  بقا  تـصور گـويي كه كرده ـن  حق هاي آموزه حضور ـب
ا مـقاله ايـن .نيست پذير امكان  چرا كه هاست پرسش اين  به  پاسخ درصدد تحليلي- توصيفي روش ـب
 ايران در  آن  هاي چالش و موانع و است؟ سياسي جامعه يك به فـرد مـتعلق اصلي عنصر شهروند مفهوم

 مردم از گروهي  عنوان به  شهروند و است مـعين حـقوق واجـد فرد« تبيين به اساس بر اين كدامند؟
اين  امـروزه، .پردازد مي فرضيه عنوان به  »هستند مشتركي  حقوق  داراي  پذيرد مي كه شوند مي تعريف
  المللي بـين جامعه و ها دولت كه دارند هايي آزادي و ها حق شهروند منزله به افراد كه است مطرح  باور

  . كنند حمايت ها آن از هـستند،  مـكلف
 در و دارد توجه عدالت و برابري به اي ويژه طور به كه است پديدي نو مفاهيم جمله از شهروندي

 تحقق وقتي »شهروندي« مقوله .است كرده پيدا اي ويژه جايگاه حقوقي و سياسي اجتماعي، نظريات
 به همچنين و باشند برخوردار سياسي و مدني حقوق كليه از جامعه يك افراد همه كه يابد مي
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آور  ش اين است كه آيا سند منشور حقوق شهروندي در زمره مصوبات الزامپرس  .برد فرو مي
شود قوانين موجود محقق نشوند و حتي در  املي باعث ميگيرد؟ چه علل و عو حكومتي قرار مي

هاي فراوان  اعتنايي هاي اجرائي، حقوق شهروندي با بي ها و برنامه تدوين انواع مصوبات يا سياست
گويي اين  .رو شود؟ منشور حقوق شهروندي هيچ توجهي به اين پرسش بنيادي نداشته است به رو

نكردن درست قوانين  اهميت دارد شناخت علل و عوامل اجراآنچه  .منشور در خأل تدوين شده است
با توجه به انواع مقررات  .اند موجود در كشور است كه در آنها حقوق شهروندي بيان و مقرر شده

توان به اين پرسش پاسخ  نامه هيأت وزيران و مصوبات ساير مراجع اداري نمي مانند قانون، تصويب
همچنين با توجه به مرجع تصويب و مفاد و محتوا، منشور  .نيستمثبت داد؛ اين سند حتما قانون 

در  .تواند باشد وزيران يا چيزهايي از قبيل دستورالعمل اجرائي و مانند آنها نيز نمي نامه هيأت  تصويب
هاي مندرج هاگر هر دستگاهي از ديدگا.آور باشد تواند الزام اين صورت اين سند از نظر حقوقي نمي

اين ويژگي از يك سو موجب ضعف منشور و  .كند، قانونا مسئوليتي نخواهد داشت در منشور تخطي
شود، زيرا به داليلي  جمهور مي اخالقي رئيس - شدن مسئوليت سياسي از سوي ديگر موجب سنگين

ويژه  كه گفته شد در هر مورد كه رفتارها يا گفتارهايي ناقض مفاد منشور از سوي اجزاي حكومتي و به
جمهور با آن فرد يا سازمان برخورد جدي و مؤثر  آيد، بايد فوري رئيس  مجريه به عمل  اجزاي قوه

  .در غير اين صورت ايشان حداقل به لحاظ اخالقي در برابر ملت مسئول خواهد بود، ندبك
  تعاريف و مفاهيم: بند اول

 فرانسه citoyen و انگليسي (citizen) و يوناني (polites) معادل شهروند واژه: شهروند.1
 متعلق حقوق از و باشد كشور يك يا شهر يك اهل كه است كسي شهروند فارسي، ادبيات در .است
 در كه فردي به تنها شهروند، - آن مصطلح معناي به – الملل بين حقوق در .باشد برخوردار آن به

 رستمي،( است اطالق قابل باشد، مند بهره مدني و سياسي كامل حقوق از حكومت، سياسي واحد
 غرب در اخير اجتماعي - سياسي تحوالت مديون زيادي حدود تا شهروندي موضوع .)185: 1392
 برخوردار اجتماعي هاي مسئوليت و حقوق ي همه از كه شود مي اطالق فردي به شهروند .است
 اجتماعي، پذيري مسئوليت افزايش در خود اساسي حقوق به نسبت آگاهي و برخورداري .باشد
 مي شهروند تعريف در .)2.1:  1390 ذكائي،( بود خواهد موثر جامعه در افراد تعهد و پذيري اعتماد
 مي دفاع آنها از و شناسد مي را خود جمعي و فردي حقوق كه است كسي شهروند كه گفت توان
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 معيني حقوق از كند، مي مطالبه آن طريق از و كند مي عمل آن به و شناسد مي را قانون كند،
 حقوق از دفاع يعني او حقوق از دفاع و دارد حضور هم ديگري فرد كه داند مي .است برخوردار
 شهر يك در سكونت معناي به تنها نه شهروند پس .دارد مشاركت شهر امور در كه فردي و خودش

 رو اين از .است اجتماعي و فردي حقوقي، هاي آگاهي از ايي مجموعه معناي به كه مشخص مدت به
 از آنها زندگي و كند مي تصديق خودشان زندگي مورد در قضاوت براي را افراد توانائي »شهروندي«

 .شود نمي تعيين شان هويت از يكي روي از صرفاً يا و جنسيت طبقه، مذهب، نژاد، وسيله به پيش
 جامعه يك در تواند مي آن از برخورداري با فرد كه است شهروندي، موقعيتي كه گفت توان مي

 تعادل و موازين اساس بر و متقابل هاي وابستگي اساس بر را خود زندگي و شده اخالقي سياسي،
  .كند ساماندهي اجتماعي هاي مسئوليت و حقوق

 گذشته و است شهروندي و  حـقوق  كلمـه  دو از تركيبي شهروندي حقوق:  شهروندي حـقوق.2
يست شـفاف و روشـن چندان اش تاريخي راي است حقوقي شـهروندي حـقوق .ـن  در  كشور  اتـباع ـب
  انتخاب و  كردن  انتخاب حق عمومي، استخدام حق سياسي، حقوق همانند عمومي موسسات با رابطه
 ، لنـگرودي، جـعفري(شدن واقع مصداق و داور حق رسمي، مراجع در دادن گـواهي حـق شـدن،
  به فقط كه حقوقي «: كند مي تعريف اينچنين را شـهروندان حـقوق ديگـر درجـاي .) 1370:  1381
  تاريخ  در: مثال) است رفته كار به كشور مردم حقوق برابر در( شود داده كشوري از شهر  يك  سكنه
 حق اين بعداً و  بودند  محروم آن از كشـور اهالي ساير و بود رم شهر مخصوص انتخابات رم  حقوق

 عمومي انتخابات  در  توانستند نمي عمالً كه هرچند شد داده ايتاليا بالد ساير به رم مردم شهروندي
 انسان  بودن  غايت اخالقي اصـل در ريشـه حق  اين .)1729: 1381 ، لنگرودي، جعفري( »كنند شركت

  قبول قابل اخالقاً برابرند باهم بودن  انسان  در ها انسان كه آنجا از .دارد انسان از ابزاري استفاده منع و
ر ديگران  انتخاب و  رضايت بدون دهـند اجـازه خود  به  هايي انسان كه بود نخواهد  برانند حكم ها آنـ ـب

   .) 134: 1381 راسخ،( كنند محدود را آنها آزادي و
 عادالنه اجتماعي  نظام  چنين هم و اخالقي مسئول  انسان  از  يك سو از توان نمي اساساً ديگر  عبارت به
نابراين .كرد انكار را افراد انتخاب آزادي  حال درعين و  گفت سخن  مـجموع به شهروندي حقوق ـب
 و  تامين  خود  اتباع براي  داخلي  قوانين طبق را آن اجراي دولت كه  شود مي  گفته هايي آزادي و حـقوق

آور  ش اين است كه آيا سند منشور حقوق شهروندي در زمره مصوبات الزامپرس  .برد فرو مي
شود قوانين موجود محقق نشوند و حتي در  املي باعث ميگيرد؟ چه علل و عو حكومتي قرار مي

هاي فراوان  اعتنايي هاي اجرائي، حقوق شهروندي با بي ها و برنامه تدوين انواع مصوبات يا سياست
گويي اين  .رو شود؟ منشور حقوق شهروندي هيچ توجهي به اين پرسش بنيادي نداشته است به رو

نكردن درست قوانين  اهميت دارد شناخت علل و عوامل اجراآنچه  .منشور در خأل تدوين شده است
با توجه به انواع مقررات  .اند موجود در كشور است كه در آنها حقوق شهروندي بيان و مقرر شده

توان به اين پرسش پاسخ  نامه هيأت وزيران و مصوبات ساير مراجع اداري نمي مانند قانون، تصويب
همچنين با توجه به مرجع تصويب و مفاد و محتوا، منشور  .نيستمثبت داد؛ اين سند حتما قانون 

در  .تواند باشد وزيران يا چيزهايي از قبيل دستورالعمل اجرائي و مانند آنها نيز نمي نامه هيأت  تصويب
هاي مندرج هاگر هر دستگاهي از ديدگا.آور باشد تواند الزام اين صورت اين سند از نظر حقوقي نمي

اين ويژگي از يك سو موجب ضعف منشور و  .كند، قانونا مسئوليتي نخواهد داشت در منشور تخطي
شود، زيرا به داليلي  جمهور مي اخالقي رئيس - شدن مسئوليت سياسي از سوي ديگر موجب سنگين

ويژه  كه گفته شد در هر مورد كه رفتارها يا گفتارهايي ناقض مفاد منشور از سوي اجزاي حكومتي و به
جمهور با آن فرد يا سازمان برخورد جدي و مؤثر  آيد، بايد فوري رئيس  مجريه به عمل  اجزاي قوه

  .در غير اين صورت ايشان حداقل به لحاظ اخالقي در برابر ملت مسئول خواهد بود، ندبك
  تعاريف و مفاهيم: بند اول

 فرانسه citoyen و انگليسي (citizen) و يوناني (polites) معادل شهروند واژه: شهروند.1
 متعلق حقوق از و باشد كشور يك يا شهر يك اهل كه است كسي شهروند فارسي، ادبيات در .است
 در كه فردي به تنها شهروند، - آن مصطلح معناي به – الملل بين حقوق در .باشد برخوردار آن به

 رستمي،( است اطالق قابل باشد، مند بهره مدني و سياسي كامل حقوق از حكومت، سياسي واحد
 غرب در اخير اجتماعي - سياسي تحوالت مديون زيادي حدود تا شهروندي موضوع .)185: 1392
 برخوردار اجتماعي هاي مسئوليت و حقوق ي همه از كه شود مي اطالق فردي به شهروند .است
 اجتماعي، پذيري مسئوليت افزايش در خود اساسي حقوق به نسبت آگاهي و برخورداري .باشد
 مي شهروند تعريف در .)2.1:  1390 ذكائي،( بود خواهد موثر جامعه در افراد تعهد و پذيري اعتماد
 مي دفاع آنها از و شناسد مي را خود جمعي و فردي حقوق كه است كسي شهروند كه گفت توان
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 طباطبايي( باشد متفاوت ديگر كشور به كشور يك از است ممكن آن  محتواي و است كرده تضمين
   .)9: 1388 موتمني،

: مانند عمومي مؤسسات با رابطه در كشور اتباع براي است حقوقي مجموعه »شهروندي حقوق«
 مراجع در دادن گواهي حق شدن، انتخاب و كردن انتخاب حق شدن، استخدام حق اساسي، حقوق
 حقوق« .است سياسي حقوق از مذكور واژه بنابراين شدن؛ واقع مصدق و داوري حق رسمي،

 بهره و مدني حقوق( غيرسياسي و سياسي حقوق شامل كه است وسيعي نسبتاً مفهوم يك »شهروندي
 كه گفت توان مي رو اين از .باشد مي) نيستند سياسي صبغه داراي كه اجتماعي و فردي هاي مندي

 اين .باشند مي اند شده مطرح دكترين سطح در كه بشري حقوق نسل سه هر شامل »شهروندي حقوق«
 اصوالً .باشند مي همبستگي حقوق و اجتماعي و اقتصادي سياسي، و مدني حقوق شامل نسل سه

 حكومت شهري جامعه در اشخاص روابط بر كه قواعدي مجموعه توان مي را »شهروندي حقوق«
 و حقوق شهر، مردم روابط چگونگي آن موضوع كه »شهري حقوق« رو، اين از .نمود تعريف كند مي

 انجام روش و وظايف و ما هدف و اصول و جامعه برابر در همچنين و يكديگر برابر در آنان تكاليف
 شهروندي  حقوق.است كشور اساسي حقوق از منشعب كه بدانيم اصولي عنوان به توان مي را است آن
 در مشترك  هاي ارزش و  مقررات و قوانين اساس  بر  شهروند  يك  كه  شود مـي گـفته حقوقي كليه به

 مدنظر  جامعه  آحاد  با مردان دولت ارتباط در ويژه به حقوق اين است برخوردار آن از كشور يك
 زير ما اسـاسي قـانون در كه گيرد  قرار  احترام و  رعايت  مورد  نخست  گروه طرف از بايد كه است
 شده مقرر و معين اساسي قانون دوم چهل اصل تا نوزدهم اصل از دوم فصل در ملت حقوق عـنوان
 قـانون بيستم اصل و دارند قرار قانون حمايت در يكسان مرد و زن اعم ملت افـراد همه  اصل .است

 اقتصادي، سياسي، انساني، حقوق از همه« كه) .2 اصل: 1385 جهانگير،( دارد مي مـقرر اسـاسي
 و سـيزدهم و    دوازدهـم هاي اصل در برخوردارند؛ اسالم موازين رعايت با  فرهنگي و  اجتماعي
 و تبيين را مسلمان غير و ديني، هاي اقليت وحقوق ايران رسمي مذهب و دين اساسي، قانون چهاردهم
 و ايران اسالمي جمهوري طرف از را انساني حقوق و  اسالمي  عدل و قسط و حـسنه اخـالق رعـايت
  .)1391 ديگران، و پور رمضان( است قـرارداده تأكيد مورد غيرمسلمانان به نسبت مسلمانان

 و مسلمانان از اعـم ايراني اتباع كه  رسيم مي  نتيجه اين به شده ياد  مقررات و  قوانين جمع از 
 در .برخوردارند شهروندي حقوق از قوانين در مقرر حدود در يكسـان و بـرابر طور به غيرمسلمانان
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 نيز تكاليفي مقابل در است مند بهره  حقوقي  از حكومت و اجتماع برابر  در  فرد كه طور همان حال عين
 اجـتماع مزاياي از فرد چون و نيست طرفه يك عمل يك عمل اين دهد انجام بايد نيز كه دارد برعهده
 سالم، جامعه يك ايجاد در و نمايد ادا جامعه براي را خود  دين ، مقابل در است الزم شود مي مند بهره
 در كه آيد مي وجود به دولت و شهروند بين ارتباطي ترتيب بدين .بداند سهيم را خود خوشبخت و مرفّه
 سياسي، امتيازات از شهروند مثال عنوان بـه و شود مـي ايجاد  تكليفي و حق  طرف  دو هر براي نتيجه

 به شهروند مقابل در و  بشمارد محترم را آن است مكلف دولت و شود مي برخوردار ... و اجتماعي
  .شود مي مكلف ... غير و  عمومي  وظيفه انجام و دولتي انتظامات رعايت و ماليات پرداخت

 اسالمي  جمهوري  در  شـهروندي حـقوق ملي منبع: بخش دوم
خشنامه صدور با  خطاب  شهروندان حقوق رعايت مـورد در قـضائيه قـوه رئيس 1383 فـرودين .2 ـب
 در . گرفت خود به جدي شكل كشور سراسر هاي بازداشتگاه و ها زندان ناظران و ضـابطان دادرسـان، به
 و تـعقيب تحقيق، مختلف هاي مرحله در شهروندان حقوق از بـرخي  رعـايت  به بخشنامه، اين

 اجراي جـرم، تـعقيب و كشف در قوانين رعايت و شده تـأكيد -  مـتهم مقام در ويژه به -  نگهداري
 از سوءاستفاده و شخصي سليقه هرگونه  از پرهيز و موقت بازداشت و تأمين قرارهاي صدور تحقيقات،
 اصـول ي پايه بر مـحكوميت حـكم صـدور غيرقانوني، بازداشت يا خشونت هرگونه اعـمال يا قـدرت

  رعايت و  دادسراها و ها دادگاه در متهمان براي دفـاع حـق ي زمينه كردن فراهم قانوني، مـوازين و
 و تحقيقات در غـيرقانوني روش بـه توسل و شكنجه هرگونه ممنوعيت مردم، با اسالمي اخالق

 و روشـن هاي پرسـش طـرح نيز و خـانوادگي و شـخصي اسرار در كنجكاوي از پرهيز و بازجويي
تسابي اتهام با مرتبط  سامانه كه بود اي اندازه به بخشنامه اين اهميت  .است گرفته قرار  توجه  مورد ... و اـن
ا را مزبور بخشنامه كشور گذاري قانون  حـقوق حـفظ و مشروع هاي آزادي به احترام قانون عـنوان ـب

 صدور تـاريخ از پس روز 25 يعـني-  1383/ 2/  15  مورخ  شنبه سه عـلني جـلسه در شـهروندي
 بسياري هاي كاستي و خألها چند هر قانون اين .داد ارتقا »قانون« جايگاه به و كرد تصويب -  بخشنامه

  آن  تصويب كند، مي حمايت قضايي امـور  در  شـهروندان  هاي آزاديـ و ها حق برخي از فقط و دارد
وشتگان در شـهروندي حـقوق ايده تـثبيت جـهت در  گامي  اي گونه به بود؛ ايران قانوني و حـقوقي ـن
 فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم  برنامه  قانون ، قانون اين تصويب از پس ماه پنج كه،

 حـقوق اليحه و منشور تدوين و تهيه به مكلف را قضائيه قوه و  دولت ، ايران اسالمي جمهوري

 طباطبايي( باشد متفاوت ديگر كشور به كشور يك از است ممكن آن  محتواي و است كرده تضمين
   .)9: 1388 موتمني،

: مانند عمومي مؤسسات با رابطه در كشور اتباع براي است حقوقي مجموعه »شهروندي حقوق«
 مراجع در دادن گواهي حق شدن، انتخاب و كردن انتخاب حق شدن، استخدام حق اساسي، حقوق
 حقوق« .است سياسي حقوق از مذكور واژه بنابراين شدن؛ واقع مصدق و داوري حق رسمي،

 بهره و مدني حقوق( غيرسياسي و سياسي حقوق شامل كه است وسيعي نسبتاً مفهوم يك »شهروندي
 كه گفت توان مي رو اين از .باشد مي) نيستند سياسي صبغه داراي كه اجتماعي و فردي هاي مندي

 اين .باشند مي اند شده مطرح دكترين سطح در كه بشري حقوق نسل سه هر شامل »شهروندي حقوق«
 اصوالً .باشند مي همبستگي حقوق و اجتماعي و اقتصادي سياسي، و مدني حقوق شامل نسل سه

 حكومت شهري جامعه در اشخاص روابط بر كه قواعدي مجموعه توان مي را »شهروندي حقوق«
 و حقوق شهر، مردم روابط چگونگي آن موضوع كه »شهري حقوق« رو، اين از .نمود تعريف كند مي

 انجام روش و وظايف و ما هدف و اصول و جامعه برابر در همچنين و يكديگر برابر در آنان تكاليف
 شهروندي  حقوق.است كشور اساسي حقوق از منشعب كه بدانيم اصولي عنوان به توان مي را است آن
 در مشترك  هاي ارزش و  مقررات و قوانين اساس  بر  شهروند  يك  كه  شود مـي گـفته حقوقي كليه به

 مدنظر  جامعه  آحاد  با مردان دولت ارتباط در ويژه به حقوق اين است برخوردار آن از كشور يك
 زير ما اسـاسي قـانون در كه گيرد  قرار  احترام و  رعايت  مورد  نخست  گروه طرف از بايد كه است
 شده مقرر و معين اساسي قانون دوم چهل اصل تا نوزدهم اصل از دوم فصل در ملت حقوق عـنوان
 قـانون بيستم اصل و دارند قرار قانون حمايت در يكسان مرد و زن اعم ملت افـراد همه  اصل .است

 اقتصادي، سياسي، انساني، حقوق از همه« كه) .2 اصل: 1385 جهانگير،( دارد مي مـقرر اسـاسي
 و سـيزدهم و    دوازدهـم هاي اصل در برخوردارند؛ اسالم موازين رعايت با  فرهنگي و  اجتماعي
 و تبيين را مسلمان غير و ديني، هاي اقليت وحقوق ايران رسمي مذهب و دين اساسي، قانون چهاردهم
 و ايران اسالمي جمهوري طرف از را انساني حقوق و  اسالمي  عدل و قسط و حـسنه اخـالق رعـايت
  .)1391 ديگران، و پور رمضان( است قـرارداده تأكيد مورد غيرمسلمانان به نسبت مسلمانان

 و مسلمانان از اعـم ايراني اتباع كه  رسيم مي  نتيجه اين به شده ياد  مقررات و  قوانين جمع از 
 در .برخوردارند شهروندي حقوق از قوانين در مقرر حدود در يكسـان و بـرابر طور به غيرمسلمانان
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 نوشتار اين كه روست روبه  هايي چالش و  موانع  با اي اليحه چنين تدوين اين، وجود با .كرد شهروندي
 . كند بررسي را ها آن اختصار به كوشد مي

 قـانوني حقوق شهروندي هاي چالش و موانع :بخش سوم
 حمايت  در  يكسان مرد و زن از اعم ملت افراد همه كه اين به تصريح  با  اساسي  قانون بيستم اصـل
 موازين رعايت با فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، انساني، حقوق همه از و دارند قرار قانون
رخوردارند  اسالم  -  قضائيه قـوه .است كرده فراهم را افراد همه حقوق توسعه و گسترش  زمـينه ، ـب

 قانون پايه بر - عدالت تحقق  مسئول و  اجتماعي و فردي هاي حق پشتيبان نهادي مستقل، اي قوه منزله به
 قانون وشش صدوپنجاه يك اصل گانه پنج بندهاي  در  آن ترين مهم كه شده وظـايفي دار عهده اساسي
ر . اسـت  شـده  برشمرده اساسي  و عدل گسترش و عامه  حقوق  احياي اصل، اين دو بند پايه ـب
ند  در آن    اعـمال مجاري از  يكي  كه است قضائيه قوه وظايف ترين مهم از يكي مشروع هاي آزادي   ـب

 گرفته نظر در  ايران  اسالمي جمهوري با متناسب قضايي لوايح  تهيه  و شش صد و پنجاه  يك  اصل دو
  مشخصي مفهوم ملت حقوق مانند نيز  اساسي  قانون بند اين در »عامه حـقوق« عـبارت .اسـت شده
   .ندارد
 متعلق هاي حق ي همه شامل ها انسان فرد  فرد  هاي حق به معطوف را عـامه  حقوق  توان مي سو، يك از
ساني افراد به  مردم عامه  جمعي  هاي حق  معناي در را عامه حـقوق  توان مـي ، ديگر سوي از و دانست اـن
 ميراث از مندي بهره مانند هايي حق برگيرنده در فقط « عامه  حقوق« اخير، معناي در . گرفت  كار به

 مشابه موارد و سالم زيست محيط از  مندي بهره ، بشردوستانه هاي كمك از مندي بهره بشريت، مشترك
 اين حقيقت، در .است ها آن  تحقق قبال در همگاني  مسئوليت و  مندي بهره  ها آن ويژگـي  كه  دانست
  بسيار بشر حقوق سوم نسل حقوق  همان  يا همبستگي حقوق مفهوم به را عامه حقوق مفهوم تلقي

ا  اسـاسي  قانون كنندگان تدوين كه  رسد مي  نظر به . سازد مي  نزديك  حقوق احياي« عبارت از استفاده ـب
  بنابراين بود، شده پايمال انقالب از پيش  سياسي  نظام  در مردم عامه حقوق كه اند بوده باور اين بر »عامه
   . دارد  ضرورت  آن  احيا
 بيشتر بلكه نبوده، هـمبستگي حـقوق با مشابه معناي در عامه حقوق ها حق اين از منظور ، گمان بي
 در چيز هر از بيش انقالب از  پيش دوران در كه است سياسي و مدني هاي حق مانند هايي حق به ناظر

 فـرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون يازدهم فصل .بود تعدي و تعرض معرض
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 به 134 ماده تا .13 ماده از  قضايي  امور توسعه عنوان با 1383/ 7/  16 مصوب ايران اسالمي جـمهوري
 و تهيه به موظف را قضائيه قوه شده ياد قانون .13 ماده .بپردازد مختلفم ابعاد در قضائيه قوه وظايف
 ارتـقا و حـمايت اليحـه تدوين و تهيه .13 ماده »ه« بند از جـمله، ؛ اسـت  كرده لوايح برخي تصويب
  اساسي قانون بيستم اصل اجراي راستاي در افراد خصوصي حريم از حمايت و شهروندي حقوق

ر افـزون .است دانسته قضائيه  قوه  وظايف جزو را ايران اسالمي  جمهوري  قوه »ز« بند سه شـق در آن، ـب
   .است  كرده  مكلف »قضايي و حقوقي قلمرو در گروهي، و قـومي تـبعيض هرگونه رفع« به را قضائيه
يز اجتماعي عدالت و انساني امنيت ارتقا فصل در و چهارم برنامه قانون  10  ماده در گذار قانون  ـن
ه  كه كرده مـوظف را دولت  احساس و تعالي رشد هاي زمينه استقرار انساني، حقوق ارتقاي منظور ـب
 و تنظيم ذيل محورهاي بر مشتمل را شهروندي حقوق  منشور ... و  جامعه در اجتماعي و فـردي امنيت

 :برساند ربط ذي مراجع تصويب به
ظم فرهنگ رشد و مداري قانون عمومي پرورش - الف ه احـترام و ـن  شهروندي؛ آيين و قانون ـب
 كردن؛ انتخاب و شدن انتخاب حق  در آزادي،  تضمين و  مردم آراء از صيانت و آزادي تأمين-  ب
 امنيت تضمين و حمايت قانوني، فرآيندهاي سمت به اجتماعي سياسي، هاي فـعاليت هـدايت - ج

 قانوني؛  اجتماعات و ها فعاليت
 كودكان حقوق  از  صيانت  زمـينه در اجـتماعي هاي تـشكل رشد براي الزم امنيت و آزادي تأمين - د
 زنان؛ و

 در مـختلف اقـوام و اجتماعي هاي گروه به نسبت آميز احترام و آفرين وحدت مفاهيم ترويج- ه
 ملي؛ فـرهنگ

 افراد؛ خصوصي حريم از  صيانت   و  حفظ - و
 .)73: 1389 نبوي، ع و همكاران،( جامعه و مردم در اجتماعي امنيت احساس ارتقاي - ز
ه  تـوجه  بـا  :كرد مطرح توان مي را زير نكات گفته، پيش مطالب ـب
 توسط شهروندي حقوق اليحه تهيه شـهروندي، حـقوق منشور تهيه در  دولت وظيفه به توجه با- 1
 نيست؛  منطقي قضائيه قوه
 اليحه تهيه شده، ذكر چهارم برنامه قانون 13 ماده »ه« بـند در قـضائيه  قـوه  وظيفه منزله  به آنچه- 2
 در كه اين به توجه با و است ... افراد خـصوصي حـريم از حمايت و شهروندي حقوق ارتقا و حفظ

 نوشتار اين كه روست روبه  هايي چالش و  موانع  با اي اليحه چنين تدوين اين، وجود با .كرد شهروندي
 . كند بررسي را ها آن اختصار به كوشد مي

 قـانوني حقوق شهروندي هاي چالش و موانع :بخش سوم
 حمايت  در  يكسان مرد و زن از اعم ملت افراد همه كه اين به تصريح  با  اساسي  قانون بيستم اصـل
 موازين رعايت با فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، انساني، حقوق همه از و دارند قرار قانون
رخوردارند  اسالم  -  قضائيه قـوه .است كرده فراهم را افراد همه حقوق توسعه و گسترش  زمـينه ، ـب

 قانون پايه بر - عدالت تحقق  مسئول و  اجتماعي و فردي هاي حق پشتيبان نهادي مستقل، اي قوه منزله به
 قانون وشش صدوپنجاه يك اصل گانه پنج بندهاي  در  آن ترين مهم كه شده وظـايفي دار عهده اساسي
ر . اسـت  شـده  برشمرده اساسي  و عدل گسترش و عامه  حقوق  احياي اصل، اين دو بند پايه ـب
ند  در آن    اعـمال مجاري از  يكي  كه است قضائيه قوه وظايف ترين مهم از يكي مشروع هاي آزادي   ـب

 گرفته نظر در  ايران  اسالمي جمهوري با متناسب قضايي لوايح  تهيه  و شش صد و پنجاه  يك  اصل دو
  مشخصي مفهوم ملت حقوق مانند نيز  اساسي  قانون بند اين در »عامه حـقوق« عـبارت .اسـت شده
   .ندارد
 متعلق هاي حق ي همه شامل ها انسان فرد  فرد  هاي حق به معطوف را عـامه  حقوق  توان مي سو، يك از
ساني افراد به  مردم عامه  جمعي  هاي حق  معناي در را عامه حـقوق  توان مـي ، ديگر سوي از و دانست اـن
 ميراث از مندي بهره مانند هايي حق برگيرنده در فقط « عامه  حقوق« اخير، معناي در . گرفت  كار به

 مشابه موارد و سالم زيست محيط از  مندي بهره ، بشردوستانه هاي كمك از مندي بهره بشريت، مشترك
 اين حقيقت، در .است ها آن  تحقق قبال در همگاني  مسئوليت و  مندي بهره  ها آن ويژگـي  كه  دانست
  بسيار بشر حقوق سوم نسل حقوق  همان  يا همبستگي حقوق مفهوم به را عامه حقوق مفهوم تلقي

ا  اسـاسي  قانون كنندگان تدوين كه  رسد مي  نظر به . سازد مي  نزديك  حقوق احياي« عبارت از استفاده ـب
  بنابراين بود، شده پايمال انقالب از پيش  سياسي  نظام  در مردم عامه حقوق كه اند بوده باور اين بر »عامه
   . دارد  ضرورت  آن  احيا
 بيشتر بلكه نبوده، هـمبستگي حـقوق با مشابه معناي در عامه حقوق ها حق اين از منظور ، گمان بي
 در چيز هر از بيش انقالب از  پيش دوران در كه است سياسي و مدني هاي حق مانند هايي حق به ناظر

 فـرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون يازدهم فصل .بود تعدي و تعرض معرض
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 تدوين شده، تهيه دولت توسط »خـصوصي حـريم از حـمايت اليحه« عنوان  با هاي اليحه اخير سال
 .شود مي انگاشته شده انجام وظيفه اين زيرا، .ندارد قانوني وجاهت اليحه اين

ه پاسخ در  :كرد ذكر را  زير  موارد توان مي شده ياد ايرادهـاي ـب
 بسيار دارد، الزامـي جـنبه كه قـانوني اليحه با دارد، اعالمي جنبه كه منشور ماهيت گمان، بي - 1

  تصويب براي بستر ايجاد و سازي فرهنگ پي در و ندارند اجرا ضمانت منشورها .است متفاوت
ا كه اسـت بديهي . اند قانون  تدوين با كه خواسته گذار قانون قانون، تصويب طوالني فرآيند به تـوجه ـب
راي الزم هاي تـجربه منشوري چنين   چنين  اجراي براي الزم فضاي حال عين در و اليحه تدوين ـب
راي را اي وظيفه چنين گذار قانون كه روست اين از .شود فراهم قانوني  شكل به قضائيه قـوه و دولت ـب

  است؛ كرده مطرح جداگانه
 با باشد، چهارم  برنامه  قانون  چـارچوب در چـنانچه دولت توسط خصوصي حريم اليحه تهيه - 2 
 نداشته عهده بر را آن تنظيم مسئوليت كه كرده تـنظيم را اي اليـحه دولت كه  اسـت  رو روبه  ايراد اين

نابراين، .اسـت  اليحه تهيه ترتيب، بدين .شود تفسير .13  ماده  در  مندرج مقرره چارچوب از بيرون بايد ـب
 شـهروندي حقوق اليحـه ارائه در قـضائيه قوه صالحيت كننده نفي خـصوصي  حـريم  از حمايت
 .نـيست

 حقوق شهروندي   به  مربوط ابهامات: بخش چهارم
 اي اليـحه چنين تدوين مشكالت تا شود اشاره كلي  مورد يك به كه است كافي زمينه، اين در

ان نوعي ي منزله به شهروند حقوق .شود آشـكار  و حق مـفهوم  دو  مـتضمن  جديد حقوقي و فلسفي زـب
 وجود مدرن وران انديشه در مفهوم دو اين . است  ديگـر سـوي از دو اين ي رابطه و سو يك از شهروند
ود  مـتفاوت  مدرن دوران با ها آن نسبت و معنا ولي داشتند،  و حـقيقت با حق كالسيك، نگرش در . ـب
ا انسان و بود مـرتبط راسـتي سان و حق مدرن روزگار  در  ولي ، كيهـان ـب  شدند يكديگر به مـتعلق اـن

 تبديل جـهاني مـشترك زبان به حق تحول، اين با . يافتند  نوين  تعبيري يك هر و) 159: 1384 خليليان،(
 هاي آزادي و ها حق داراي پايـه هـمين بـر و ذاتي ارزش و  كرامـت  صـاحب موجودي نيز انسان و شده

 .شد شـناخته بنياديني

  حق  مفهوم  در ابهام: بند اول
اشد خويش اخالقي جهان مالك  بايد  انسان كه ادعاست اين متضمن حق ي ايده دين .ـب  ترتيب، ـب
ه  و  شده  مطرح  طورجدي به  اروپايي متفكران ميان حق ي انـديشه  بـسط و تـدوين مـفهومي لحاظ ـب
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 داشتن حق مفهوم به ، بودن  حق  مفهوم از حق مفهوم روند، اين در .)152: .137 سلجوقي،( يافـت
  :يافت مفهومي تحول  ديدگاه  سه اساس بر نيز مفهوم اين .شد تبديل

  شود؛  مي تأكيد فرد عملياتي قـدرت و توان بر اينجا در كه محور قدرت ديدگاه - 1 
 »حاكمي« مثابه به »فرد« ديدگاه اين در .است متكي آزادي ارزش بر كه  محور آزادي  ديدگاه - 2 

 تسامح  اندكي  با را سياسي و مدني هاي حق . كند عمل خود دلخواه به تواند مي كه شود مي  نگريسته
  داد؛ جاي دسـته اين در توان مـي
 .داند مي  خدمات و  كاالها برخي از مندي بهره امكان  معناي به  را حق كه محور نفع ديدگاه - 3 
 و كاتوزيان( دانست معنا اين با مترادف توان مي  را  فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، و اجتماعي هاي حق

  تركيبي نيست، پذيرفتني مطلق طور به گفته پيش  هاي ديدگاه  از يك هـيچ هـرچند .)1: 1385 ديگران،
 هاي ابهام حق مفهوم مورد در ، ترتيب بدين . دانست حق انديشه شالوده توان مي  را  ديدگاه سه اين از

 :دارد وجود بسياري
  هاي حق .شوند مـي تـقسيم پيشاسياسي و پساسياسي  هاي حق  به ها حـق ديدگـاه، يك از - 1

 نمونه .دارند وجود  سياسي  نظام استقرار و ها جامعه تشكيل  از  پيش كه هستند  هايي حق  پيشاسياسي
 است؛ حق داشتن حق، ها، حق اين مصداق تنها شايد و برجسته

ر . اند مـزاحم گاه و متفاوت ها حق مـنشا ديگـر،  منظر  از - 2  ها حق درباره  منشا  چهار ، اساس اين  ـب
 يك هر اهميت درباره .دولت و اجتماعي قرارداد انسان، طبيعت يا فطرت خداوند،: است  شده شمرده

 دارد؛ وجود مختلفي هاي نظريه  مباني  اين از
 هارت، ديدگاه از .شوند مي  تـقسيم  دومـين و نخستين قواعد  به  حقوقي  قواعد ، ديگر  منظري از - 3

 و دزدي  منع  مانند  پردازند مي رفتار كنترل و تنظيم به مستقيم طور به كه هستند قواعدي نخستين قواعد
 مهرپور،( پردازند مي ديگر  قواعد  اعمال و  اصالح ، تعيين  به  كه هستند قواعدي دومين قواعد خشونت؛

 دارد؛ ايراد نيز جهت اين از شهروندي حـقوق قواعد تـفكيك .)44: 1381
 حـق شامل از وي معروف چهارگانه تقسيم .دارند هم مختلفي هاي ويژه كار و معناها ها حق - 4

 ها حق كه است  آن  دهنده نشان) 1.2: 1381 فالكس،( مصونيت حق و قدرت حق امتياز، حـق مـطالبه،
 تفكيك چگونگي اساس همين بر و بوده گون گـونه    مـتضادها و ها متالزم شدت، نوع، جنس، نظر از
 .اسـت دشـوار ها آـن قبال در مسئول شخص تعيين و يكديگر از ها آن

 تدوين شده، تهيه دولت توسط »خـصوصي حـريم از حـمايت اليحه« عنوان  با هاي اليحه اخير سال
 .شود مي انگاشته شده انجام وظيفه اين زيرا، .ندارد قانوني وجاهت اليحه اين

ه پاسخ در  :كرد ذكر را  زير  موارد توان مي شده ياد ايرادهـاي ـب
 بسيار دارد، الزامـي جـنبه كه قـانوني اليحه با دارد، اعالمي جنبه كه منشور ماهيت گمان، بي - 1

  تصويب براي بستر ايجاد و سازي فرهنگ پي در و ندارند اجرا ضمانت منشورها .است متفاوت
ا كه اسـت بديهي . اند قانون  تدوين با كه خواسته گذار قانون قانون، تصويب طوالني فرآيند به تـوجه ـب
راي الزم هاي تـجربه منشوري چنين   چنين  اجراي براي الزم فضاي حال عين در و اليحه تدوين ـب
راي را اي وظيفه چنين گذار قانون كه روست اين از .شود فراهم قانوني  شكل به قضائيه قـوه و دولت ـب

  است؛ كرده مطرح جداگانه
 با باشد، چهارم  برنامه  قانون  چـارچوب در چـنانچه دولت توسط خصوصي حريم اليحه تهيه - 2 
 نداشته عهده بر را آن تنظيم مسئوليت كه كرده تـنظيم را اي اليـحه دولت كه  اسـت  رو روبه  ايراد اين

نابراين، .اسـت  اليحه تهيه ترتيب، بدين .شود تفسير .13  ماده  در  مندرج مقرره چارچوب از بيرون بايد ـب
 شـهروندي حقوق اليحـه ارائه در قـضائيه قوه صالحيت كننده نفي خـصوصي  حـريم  از حمايت
 .نـيست

 حقوق شهروندي   به  مربوط ابهامات: بخش چهارم
 اي اليـحه چنين تدوين مشكالت تا شود اشاره كلي  مورد يك به كه است كافي زمينه، اين در

ان نوعي ي منزله به شهروند حقوق .شود آشـكار  و حق مـفهوم  دو  مـتضمن  جديد حقوقي و فلسفي زـب
 وجود مدرن وران انديشه در مفهوم دو اين . است  ديگـر سـوي از دو اين ي رابطه و سو يك از شهروند
ود  مـتفاوت  مدرن دوران با ها آن نسبت و معنا ولي داشتند،  و حـقيقت با حق كالسيك، نگرش در . ـب
ا انسان و بود مـرتبط راسـتي سان و حق مدرن روزگار  در  ولي ، كيهـان ـب  شدند يكديگر به مـتعلق اـن

 تبديل جـهاني مـشترك زبان به حق تحول، اين با . يافتند  نوين  تعبيري يك هر و) 159: 1384 خليليان،(
 هاي آزادي و ها حق داراي پايـه هـمين بـر و ذاتي ارزش و  كرامـت  صـاحب موجودي نيز انسان و شده

 .شد شـناخته بنياديني

  حق  مفهوم  در ابهام: بند اول
اشد خويش اخالقي جهان مالك  بايد  انسان كه ادعاست اين متضمن حق ي ايده دين .ـب  ترتيب، ـب
ه  و  شده  مطرح  طورجدي به  اروپايي متفكران ميان حق ي انـديشه  بـسط و تـدوين مـفهومي لحاظ ـب
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 تكليف مفهوم  در  ابهام: بند دوم
 مسئوليت و حكم مـانند واژگاني با را آن گاه كه واژه اين .است مبهم مفهومي حق مانند نيز تكليف
سته حق  برآيند  را آن گاه: دارد مختلفي تعبيرهاي  مفهومي  جهت از اند، انگاشته يكسان  اين در و داـن
 را تكليف تمايز وجه گاه و است شده دانسته مفروض نيز تكليف وجـود هـست، حقي هركجا مفهوم

 حال است، انساني افراد و جامعه وجود نيازمند  حق  تعين كه اند دانسته آن  در  حق مانند مفهومي با
 در« .است هايي تكليف داراي - تنها هرچند - فـردي هر و داشته فرد ذات در ريشه تكليف كه آن

 1383/ 6/  31 مورخ 546 جلسه مصوب  ايران  اسالمي جمهوري نظام در زنان تكاليف و حقوق منشور
 اسالمي شوراي مجلس تصويب به اي واحده ماده قالب در تازگي به كه فرهنگي انقالب عالي شوراي
: 1386 رضائي پور،( « شود مي  مشاهده موارد اين درست كاربرد عـدم نـيز شد، االجرا الزم و رسيد
245 (. 

 شهروند مفهوم در ابهام :بند سوم
 است ممكن بشر  حقوق درباره بحث برخي گمان به كه است آن شهروندي مورد در نخست مسئله

حث  جاي  سياسي حوزه در هم و علمي حوزه در هم  افزايش و بگيرد را شهروندي حقوق ي دربـاره  ـب
 نقطه تحليل كه آن  حال   ، است سودمند مفهومي منزله به شهروندي بر پاياني نشانه بشر حقوق نقش
 حـقوق  جـاي  تواند نمي  بشر حقوق كه دهد مي نشانه تفكر اين طرفداران استدالل هاي ضعف

  تر بيش شهروندي درباره ما دانش كه، آن دوم مسئله .)181- 183: 1381 فالكس،( بگيرد را شهروندي
 در كه  است ديگران و روسو هابز، افالطون، ارسطو، مانند غربي متفكران هاي نوشته مطالعه از ناشي
نابراين، .اسـت شـده تبديل ها جامعه در رايج بحث  به  اخير هاي سال  هاي آموزه بر مبتني مفهومي ارائه ـب

) .5:همان منبع( مارشال ليبرالي شهروندي نظريه در شهروند .است دشوار امـري شـهروندي از اسـالمي
 دسـترسي به منوط آن تحقق و شود مي تعريف جامعه يك كامل اعضاي به شده  داشته ارزاني شأني
  شهروندي بتوان كه آن براي .اسـت شده دانسته اجتماعي و سياسي مدني، هاي حق به شـخص كامـل
 كه شود تحليل چنداليه ساختي شكل به بايد حالت بهترين  در  شهروندي كرد، تحليل درست  را  ها آدم
واع  در  ها آدم  عضويت براي زمان هم  بنابراين  .باشد داشته كاربرد بزرگ و كوچك هاي گـروه اـن

 قضايي، گستره در صرفا كه بود مذكور قانون ايران در شهروندي حقوق به مربوط قانون نخستين
 مستقيما كه مواردي به نسبت قانون، اين اهميت به توجه با .قرارداد حمايت مورد را شهروندي حقوق
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 قانون تصويب از پس ماه 5 يعني نزديكي فاصله با قانونگذار بود، شهروندي حقوق از بخشي به مربوط
 حقوق درباره مقرراتي وضع به اقدام شهروندي، حقوق حفظ و مشروع هاي آزادي به احترام

 ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون تصويب با شهروندي
 عالوه شهروندي حقوق شمول دامنه كه بود اين توسعه چهارم برنامه قانون در اهميت حائز نكته .كرد
 مورد و يافت تعميم نيز اقتصادي و فرهنگي سياسي، اجتماعي، هاي گستره ساير به قضايي گستره بر

 شهروندي حقوق به متعدد اصول در ما اساسي قانون كه است درست .گرفت قرار توجه و حمايت
  نيستند؟ جامعه در شهروندي حقوق كننده تضمين اصول اين چرا اما است، پرداخته

 و عملي اعتقادي، - نظري هاي كاستي باشيم، داشته قانوني خالء آنكه از پيش ما رسد، مي نظر به
 اساسي قانون محتوا، از نظر صرف و شكلي لحاظ از كه كرد انكار توان نمي البته، داريم، اجرايي

 سخن با نبايد را سخن اين .دارد انطباق شايسته اساسي قانون شكلي تعريف با ايران اسالمي جمهوري
 تحت را مشابهي ادعاهاي محض، ايدئولوژيك يا سياسي تعصبات يا احساسات روي از كه كساني
براي حل  . گرفت يكسان كنند، مي مطرح »جهان اساسي قانون بهترين يا برترين«  مانند عناويني

 حقوق يا ملت حقوق به اساسي قانون سوم چالش هاي حقوق شهروندي به نظر مي رسد، فصل
 قانون فصول ديگر اجراي براي راهنمايي چراغ عنوان به فصل اين اگر .دارد اختصاص شهروندي
 و نيست آرماني هم فصل اين البته شد، خواهد حل مشكالت از بسياري شود، گرفته نظر در اساسي

 از ايم، نكرده طي را اوليه مراحل هنوز ما معتقديم، اما .كنيم مشاهده آن در را هايي كاستي توانيم مي
  .سوم نسل و دوم نسل به رسد چه تا ايم نرسيده شهروندي حقوق اول نسل به هنوز اجرايي لحاظ

 معناي در قانون حاكميت تحقق .شود محقق ما جامعه در عيار تمام معناي در بايد قانون حاكميت
 .است شهروندي حقوق تحقق همان يا گروهي و فردي هاي  آزادي و ها حق تحقق يعني عيار، تمام

 بدون دموكراسي! بله .شدند مواجه ممانعت با اما كردند اقدام اي ماهواره شبكه اندازي راه براي افرادي
 هاي رسانه وجود بدون باشد، نوعي هر از مردم ساالري .است معني بي خصوصي هاي رسانه وجود

 تضمين اساسي قانون در آن ذكر صرف به بيان آزادي .محتواست فاقد خصوصي، شنيداري - ديداري
 وجود بيان آزادي بگويند كشوري در اگر .شود مي شناخته آزاد بيان ابزارهايِ با بيان آزادي شود، نمي
 اصل كه معناست اين به دقيقا ندهند؛ قرار شهروندان اختيار در را آزاد بيان كارآمد ابزارهاي ولي دارد،
  مانند فاكتورهايي با بيان آزادي  .)2.9ص:  1392سيدبيوك، (شناسند  نمي رسميت به را بيان آزادي

 تكليف مفهوم  در  ابهام: بند دوم
 مسئوليت و حكم مـانند واژگاني با را آن گاه كه واژه اين .است مبهم مفهومي حق مانند نيز تكليف
سته حق  برآيند  را آن گاه: دارد مختلفي تعبيرهاي  مفهومي  جهت از اند، انگاشته يكسان  اين در و داـن
 را تكليف تمايز وجه گاه و است شده دانسته مفروض نيز تكليف وجـود هـست، حقي هركجا مفهوم

 حال است، انساني افراد و جامعه وجود نيازمند  حق  تعين كه اند دانسته آن  در  حق مانند مفهومي با
 در« .است هايي تكليف داراي - تنها هرچند - فـردي هر و داشته فرد ذات در ريشه تكليف كه آن

 1383/ 6/  31 مورخ 546 جلسه مصوب  ايران  اسالمي جمهوري نظام در زنان تكاليف و حقوق منشور
 اسالمي شوراي مجلس تصويب به اي واحده ماده قالب در تازگي به كه فرهنگي انقالب عالي شوراي
: 1386 رضائي پور،( « شود مي  مشاهده موارد اين درست كاربرد عـدم نـيز شد، االجرا الزم و رسيد
245 (. 

 شهروند مفهوم در ابهام :بند سوم
 است ممكن بشر  حقوق درباره بحث برخي گمان به كه است آن شهروندي مورد در نخست مسئله

حث  جاي  سياسي حوزه در هم و علمي حوزه در هم  افزايش و بگيرد را شهروندي حقوق ي دربـاره  ـب
 نقطه تحليل كه آن  حال   ، است سودمند مفهومي منزله به شهروندي بر پاياني نشانه بشر حقوق نقش
 حـقوق  جـاي  تواند نمي  بشر حقوق كه دهد مي نشانه تفكر اين طرفداران استدالل هاي ضعف

  تر بيش شهروندي درباره ما دانش كه، آن دوم مسئله .)181- 183: 1381 فالكس،( بگيرد را شهروندي
 در كه  است ديگران و روسو هابز، افالطون، ارسطو، مانند غربي متفكران هاي نوشته مطالعه از ناشي
نابراين، .اسـت شـده تبديل ها جامعه در رايج بحث  به  اخير هاي سال  هاي آموزه بر مبتني مفهومي ارائه ـب

) .5:همان منبع( مارشال ليبرالي شهروندي نظريه در شهروند .است دشوار امـري شـهروندي از اسـالمي
 دسـترسي به منوط آن تحقق و شود مي تعريف جامعه يك كامل اعضاي به شده  داشته ارزاني شأني
  شهروندي بتوان كه آن براي .اسـت شده دانسته اجتماعي و سياسي مدني، هاي حق به شـخص كامـل
 كه شود تحليل چنداليه ساختي شكل به بايد حالت بهترين  در  شهروندي كرد، تحليل درست  را  ها آدم
واع  در  ها آدم  عضويت براي زمان هم  بنابراين  .باشد داشته كاربرد بزرگ و كوچك هاي گـروه اـن

 قضايي، گستره در صرفا كه بود مذكور قانون ايران در شهروندي حقوق به مربوط قانون نخستين
 مستقيما كه مواردي به نسبت قانون، اين اهميت به توجه با .قرارداد حمايت مورد را شهروندي حقوق

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

13
96

ان 
ست

 زم
رم-

چها
ره 

 دو
ر -

ن یا
قانو

ی 
قوق

- ح
می

 عل
امه

صلن
ف

122

 مخاطب، انتخاب آزادي  بيان، محتواي انتخاب آزادي  بيان، براي متنوع ابزارهاي انتخاب آزادي
 و رسانه نسبت سنجيِ در .شود مي  شناخته بيان دريافت آزادي و اطالعات جستجوي آزادي 

 آزادي بدون هم بيان آزادي و ندارد معنا بيان آزادي بدون دموكراسي گفت، توان مي دموكراسي
 تهي موضوعي و مفهوم اساسا ...و كتاب اينترنت، مطبوعات، سيما، و صدا قبيل از آن ابزارهاي انتخاب

 و ها حق ديگر يا عمومي نظم با تزاحم مقام در كه هايي آزادي و ها حق بسيارند .بود خواهد معنا از
 بودن شمول جهان با سخن اين .)41ص: 1392شجيعي،(پذيرند مي را هايي محدوديت ها آزادي
 كه معناست اين به بلكه نيست، قيدناپذيري معناي به شمولي جهان زيرا ندارد تعارضي نيز بشر حقوق
 ما اگر .گردد برخوردار ها آزادي و ها حق از بايد) عرضي تعلقات از فارغ( بودن انسان صرف به انسان
 به كنيم، اجرا مكاني و زماني موقعيت با متناسب راهكارهاي با را بشري هاي حق و قواعد خواهيم مي
 ديني جوامع ها، رسانه حوزه در كه است روشن مثال .پذيرفت را كردن بومي بحث بتوان شايد معنا اين

 و عاليق اين به توجه معناي به اگر قواعد اين اجراي كردن بومي كه هستند هايي حساسيت داراي
  .داشت نخواهد مشكلي باشد، ها حساسيت

 باور مردم اراده به بايد زمينه اين در .گذاشت خودجوش نظم عهده بر بايد را سازي بومي نهايت، در
 آن بيم صورت اين در زيرا داد انجام سياسي قدرت ابزار به توسل با نبايد را سازي بومي يعني داشت،

 ارباب استفاده سوء مورد بشر حقوق سازي بومي و فرهنگي تكثرگرايي مانند هايي مقوله كه رود مي
  .گيرد قرار خودكامه هاي حكومت و قدرت

 جمهور رئيس ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون 113 و .6 اصول مطابق كه است انكارناپذير
 بندي رده لحاظ از و است رهبري مقام با ايران در كشور رياست .نيست كشور ـ دولت اول شخص
 توان مي منظر اين از و  شود مي محسوب سياسي و اداري مقام دومين جمهور رييس سياسي- اداري
 از برخي در وزير نخست جايگاه به را ايران اسالمي جمهوري سياسي نظام در جمهور رييس جايگاه
 رهبري نهاد اختيار در قدرت و سياست نهادهاي از اي پاره اساسي، قانون مطابق .كرد تشبيه كشورها

 فرودين رده مقام نظارت حقوقي نظر از زيرا است خارج جمهور رييس نظارت قلمرو از كه دارد قرار
   .نيست قبول قابل فرازين رده مقام بر

 حقوق مدافع عيار تمام صورت به مجريه  قوه و اجرايي حوزه در جمهور رييس اگر روي، هر به
 سياست، به مربوط مسايل از بسياري .شد خواهد برطرف مشكالت از بسياري باشد، شهروندي
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 اين مشكالت اگر .دارد قرار) دولت( مجريه  قوه مديريت تحت اجتماعي امور و اقتصاد فرهنگ،
 هم، قانونگذاري حوزه در .شد خواهد برطرف كشور معضالت از بسياري شود، برطرف ها حوزه
 .دارد بازتر دستي قانون اجراي و ابتكار مقام در اما ندارد، چنداني اختيارات جمهور رييس گرچه
 وي اگر شود، مي برشمرده جمهور رييس براي كه هايي محدوديت همه رغم به اينكه، خالصه

 نقش شهروندي هاي آزادي و بنيادين حقوق پاسداشت در تواند مي باشد داشته شهروندگرا شخصيتي
  .نمايد ايفا را بارزي
 هاي آزادي و ها حق و شهروندمداري و شهروند بايد اوال كنيم، مي تاكيد بحث بندي جمع در

 در نامزدها از برخي يا سياسي مقامات از برخي كه همين .كرد گفتمان يك به تبديل را شهروندي
 حقوق گفتمان كه است اين نشانگر كنند، مي تاكيد شهروندي حقوق مساله بر گوناگون انتخابات
 .بدهيم قرار كارمان سرلوحه بايد را شهروندي حقوق آموزش .بگيرد شكل تواند مي شهروندي
 و نهادها تقويت و خودشان هاي آزادي و حقوق حوزه در را شهروندان دانش افزايش و آموزش
 براين، افزون .دهيم قرار ها برنامه سرلوحه بايد را شهروندي حقوق مدافع نهاد - مردم هاي انجمن
 و توسعه براي) آنها سيطره از خارج اما سياسي، نهادهاي مشاركت با( واقعي مليِ نهاد يك تاسيس
   .رسد مي نظر به ضروري شهروندي حقوق از صيانت

 راستاي در را اصالحاتي بايد بنابراين، .نيست آرماني و مطلوب ما،  حقوقي نظام موجود وضعيت
 حال در اگر البته، .داد انجام قوانين كردن تر انساني جهت در حقوقي نظام كردن كارآمدتر و روزآمد
 قانون همين يا آن شده فراموش هاي ظرفيت و اساسي قانون در موجود هاي پتانسيل همين حاضر
 موجود مشكالت از بسياري شود، اجرا كلمه صادقانه و واقعي معناي به شهروندي حقوق از صيانت
 و مطبوعاتي جرايم به رسيدگي براي را منصفه هيات اساسي، قانون مثال، عنوان به .شد خواهد حل

 بايد منصفه هيات .شود نمي اجرا كامل صورت به فرايند اين اما ،)168 اصل( شناخته رسميت به سياسي
 با رسيدگي هنوز سياسي جرايم حوزه در .ساخته- دولت نه باشد نهاد - مردم و گرا انصاف هياتي
 حاكم نهاد- دولت منصفه هيات يك هم مطبوعات حوزه در گيرد، نمي صورت منصفه هيات حضور
 اساسي قانون روح به اگر .كنيم مي اجرا  معوج صورت به را اساسي قانون اهداف اينكه يعني ، است
 قانون كه كنيم نمي انكار اما .باشيم داشته پيش در را شهروندي حقوق تقويت توانيم مي شود، توجه
 بجاي نبايد ولي دارد، بازنگري و بازبيني به نياز مواردي در بشري مصنوعات همه مانند هم اساسي

 مخاطب، انتخاب آزادي  بيان، محتواي انتخاب آزادي  بيان، براي متنوع ابزارهاي انتخاب آزادي
 و رسانه نسبت سنجيِ در .شود مي  شناخته بيان دريافت آزادي و اطالعات جستجوي آزادي 

 آزادي بدون هم بيان آزادي و ندارد معنا بيان آزادي بدون دموكراسي گفت، توان مي دموكراسي
 تهي موضوعي و مفهوم اساسا ...و كتاب اينترنت، مطبوعات، سيما، و صدا قبيل از آن ابزارهاي انتخاب

 و ها حق ديگر يا عمومي نظم با تزاحم مقام در كه هايي آزادي و ها حق بسيارند .بود خواهد معنا از
 بودن شمول جهان با سخن اين .)41ص: 1392شجيعي،(پذيرند مي را هايي محدوديت ها آزادي
 كه معناست اين به بلكه نيست، قيدناپذيري معناي به شمولي جهان زيرا ندارد تعارضي نيز بشر حقوق
 ما اگر .گردد برخوردار ها آزادي و ها حق از بايد) عرضي تعلقات از فارغ( بودن انسان صرف به انسان
 به كنيم، اجرا مكاني و زماني موقعيت با متناسب راهكارهاي با را بشري هاي حق و قواعد خواهيم مي
 ديني جوامع ها، رسانه حوزه در كه است روشن مثال .پذيرفت را كردن بومي بحث بتوان شايد معنا اين

 و عاليق اين به توجه معناي به اگر قواعد اين اجراي كردن بومي كه هستند هايي حساسيت داراي
  .داشت نخواهد مشكلي باشد، ها حساسيت

 باور مردم اراده به بايد زمينه اين در .گذاشت خودجوش نظم عهده بر بايد را سازي بومي نهايت، در
 آن بيم صورت اين در زيرا داد انجام سياسي قدرت ابزار به توسل با نبايد را سازي بومي يعني داشت،

 ارباب استفاده سوء مورد بشر حقوق سازي بومي و فرهنگي تكثرگرايي مانند هايي مقوله كه رود مي
  .گيرد قرار خودكامه هاي حكومت و قدرت

 جمهور رئيس ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون 113 و .6 اصول مطابق كه است انكارناپذير
 بندي رده لحاظ از و است رهبري مقام با ايران در كشور رياست .نيست كشور ـ دولت اول شخص
 توان مي منظر اين از و  شود مي محسوب سياسي و اداري مقام دومين جمهور رييس سياسي- اداري
 از برخي در وزير نخست جايگاه به را ايران اسالمي جمهوري سياسي نظام در جمهور رييس جايگاه
 رهبري نهاد اختيار در قدرت و سياست نهادهاي از اي پاره اساسي، قانون مطابق .كرد تشبيه كشورها

 فرودين رده مقام نظارت حقوقي نظر از زيرا است خارج جمهور رييس نظارت قلمرو از كه دارد قرار
   .نيست قبول قابل فرازين رده مقام بر

 حقوق مدافع عيار تمام صورت به مجريه  قوه و اجرايي حوزه در جمهور رييس اگر روي، هر به
 سياست، به مربوط مسايل از بسياري .شد خواهد برطرف مشكالت از بسياري باشد، شهروندي

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

13
96

ان 
ست

 زم
رم-

چها
ره 

 دو
ر -

ن یا
قانو

ی 
قوق

- ح
می

 عل
امه

صلن
ف

124

 غير  و نشده اعالم عرفي، عملي، بازنگري روش از ،177 اصل مبناي بر شفاف و رسمي بازنگري
  .گرفت بهره) كلي هاي سياست توسط 44 اصل بازنگري مانند( رسمي

 ايران در شهروندي حقوق ارتقاي راهكارهاي و ها آسيب: بخش پنجم
 اذعان .است آن مختلف ابعاد دقيق شناخت مساله، يك حل مسير در گام ترين بنيادي و نخستين
 رعايت غيرمطلوب وضعيت به اجتماعي - سياسي نخبگان و نظران صاحب كارشناسان، از بسياري
 حقوق، اين استانداردهاي ارتقاي در اميد و تدبير دولت اهتمام و كشورمان در شهروندي حقوق

 اساس اين بر.است كرده تقويت را گوناگون هاي جنبه از موضوع اين شناسانه آسيب بررسي ضرورت
 مي بحث به را شهروندي حقوق استانداردهاي ارتقاي راهكارهاي و ها آسيب گزارش اين در

 قرار كارشناسان توجه مورد متعددي هاي مولفه شهروندي حقوق شناسي آسيب زمينه در .گذاريم
 .شود مي  اشاره آن به كه است گرفته

 به ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون 3 فصل و 3 اصل در ايران ملت حقوق اينكه وجود با- 1
 كشورمان، اساسي قانون در كه باورند اين بر كارشناسان از بسياري اما است، شده شناخته رسميت
 .است نشده تبيين صريح صورت به آن ويژه تعاريف به توجه با شهروندي حقوق
 شناختن رسميت به نيازمند شهروند و ملت مفهوم دو ماهيت در تفاوت نظران، صاحب اين ديد از

 اساسي قانون 3 فصل و 3 اصل در آنچه .است ملت حقوق از مجزا حقوقي مثابه به شهروندي حقوق
 نمي مطرح را ايراني شهروندان شهروندي حقوق و بوده ملت حقوق كليت با رابطه در است، شده بيان
 شهروندي حقوق كه حالي در دارد، اشاره مردم جمعي حقوق به ملت حقوق كه معتقدند برخي .كند
 مي موضوعيت تابعيت مساله واسطه به كه است ها دولت برابر در جامعه افراد تك تك حقوق بر ناظر
 .يابد
 باور به شهروندي، حقوق و ملت حقوق هاي مولفه بين مشتركاتي وجود و نسبي تناظر فرض با- 2

 از بسياري در مردم حقوق مورد در ها مصداق نكردن مشخص و كلي موارد طرح ، صاحبنظران برخي
 شهروندان حقوق تضييع هاي زمينه و شده جامعه افراد تك تك حقوق نشدن تشريح موجب موارد،

 .است آورده فراهم را
 حقوق تحقق جدي موانع از يكي عنوان به آن از صاحبنظران از بسياري كه ديگري مساله- 3

 آورده قانوني مواد و بندها از بسياري دنبال به كه است كلي قيدهاي و ها شرط برند، مي نام شهروندي
 .است شده
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 و  بازرسي: است آمده ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون پنجم و بيست اصل در نمونه عنوان به
  و سانسور ، تلكس و  تلگرافي  مخابرات  افشاي ، تلفني  مكالمات  كردن  فاش و ضبط ها،  نامه  نرساندن
 .قانون  حكم  به است، مگر  ممنوع  تجسس  گونه هر و سمع  استراق آنها، نرساندن و نكردن مخابره

 و  صنفي و  سياسي  هاي  انجمن ها،  جمعيت ، احزاب: گويد مي ششم و بيست اصل همچنين
 ، آزادي ، استقالل  اصول  كه  اين  به مشروط آزادند،  شده  شناخته  ديني  اقليتهاي يا  اسالمي  انجمنهاي
 حقوقي كارشناسان نظر از.نكنند  نقض را  اسالمي جمهور  اساس و  اسالمي  موازين ، ملي  وحدت
 مشخصي هاي مصداق نباشد كه اسالم مباني مخل كه درصورتي  قانون يا حكم به مگر چون قيودي
 .كند مي فراهم را شهروندان حقوق تضييع احتمال و راي به تفسير امكان نشده، تعريف ها آن براي
 .است ايران در شهروندي حقوق هاي آسيب از ديگر يكي كارآمد، اجراي هاي ضمانت نبود - 4
 حق تواند نمي فرد ناكارآمد، اجراي هاي ضمانت و ها مكانيسم وجود دليل به موارد از برخي در

 .كند استيفا را خود شده پايمال
 بودن پايين داليل از ديگر يكي خود، تكاليف و حقوق به نسبت شهروندان نبودن آگاه- 5

 حقوقي چه از دانند نمي كه شهرونداني .است ما كشور در شهروندي حقوق استانداردهاي
 سوي از حق نكردن مطالبه اين بر عالوه .دهند مي دست از نيز را آن از دفاع فرصت برخوردارند،
 .آورد مي فراهم را آن شدن پايمال زمينه خود شهروندان،
 از خود مطالبه كه هستند مردم اين .هستند مردم شهروندي، حقوق برنده پيش نيروي و سازنده عامل
 احترام سمت به عمومي افكار نامحسوس و كننده اجبار نيروي با را آنها و كنند مي مطرح را حاكمان

 .دهند مي سوق شان شهروندي حقوق به
 هاي فعاليت قالب در را مردم حقوق توانند مي خود كه مدني نهادهاي و ها تشكل نبودن فعال - 6

 .است ما جامعه در شهروندي حقوق تحقق روي پيش مشكالت از ديگر يكي جمعي،
 بتوانند كه ندارند وجود هايي جمعيت يا مدني نهادهاي و است كاره همه دولت ما مانند جوامعي در
 نمي اجرا اما شود، مي نوشته قانون كتاب در شهروندان حقوق نتيجه در .كنند مطالبه را ملت حقوق
 چالش به مدني، نهادهاي بودن فعال و زنده واسطه به دولت يافته، توسعه جوامع در كه حالي در .شود

 مي مطالبه را شهروندان حقوق نخبگان و مطبوعات ها، انجمن ها، گروه احزاب، و شود مي كشيده
 .كنند

 غير  و نشده اعالم عرفي، عملي، بازنگري روش از ،177 اصل مبناي بر شفاف و رسمي بازنگري
  .گرفت بهره) كلي هاي سياست توسط 44 اصل بازنگري مانند( رسمي

 ايران در شهروندي حقوق ارتقاي راهكارهاي و ها آسيب: بخش پنجم
 اذعان .است آن مختلف ابعاد دقيق شناخت مساله، يك حل مسير در گام ترين بنيادي و نخستين
 رعايت غيرمطلوب وضعيت به اجتماعي - سياسي نخبگان و نظران صاحب كارشناسان، از بسياري
 حقوق، اين استانداردهاي ارتقاي در اميد و تدبير دولت اهتمام و كشورمان در شهروندي حقوق

 اساس اين بر.است كرده تقويت را گوناگون هاي جنبه از موضوع اين شناسانه آسيب بررسي ضرورت
 مي بحث به را شهروندي حقوق استانداردهاي ارتقاي راهكارهاي و ها آسيب گزارش اين در

 قرار كارشناسان توجه مورد متعددي هاي مولفه شهروندي حقوق شناسي آسيب زمينه در .گذاريم
 .شود مي  اشاره آن به كه است گرفته

 به ايران، اسالمي جمهوري اساسي قانون 3 فصل و 3 اصل در ايران ملت حقوق اينكه وجود با- 1
 كشورمان، اساسي قانون در كه باورند اين بر كارشناسان از بسياري اما است، شده شناخته رسميت
 .است نشده تبيين صريح صورت به آن ويژه تعاريف به توجه با شهروندي حقوق
 شناختن رسميت به نيازمند شهروند و ملت مفهوم دو ماهيت در تفاوت نظران، صاحب اين ديد از

 اساسي قانون 3 فصل و 3 اصل در آنچه .است ملت حقوق از مجزا حقوقي مثابه به شهروندي حقوق
 نمي مطرح را ايراني شهروندان شهروندي حقوق و بوده ملت حقوق كليت با رابطه در است، شده بيان
 شهروندي حقوق كه حالي در دارد، اشاره مردم جمعي حقوق به ملت حقوق كه معتقدند برخي .كند
 مي موضوعيت تابعيت مساله واسطه به كه است ها دولت برابر در جامعه افراد تك تك حقوق بر ناظر
 .يابد
 باور به شهروندي، حقوق و ملت حقوق هاي مولفه بين مشتركاتي وجود و نسبي تناظر فرض با- 2

 از بسياري در مردم حقوق مورد در ها مصداق نكردن مشخص و كلي موارد طرح ، صاحبنظران برخي
 شهروندان حقوق تضييع هاي زمينه و شده جامعه افراد تك تك حقوق نشدن تشريح موجب موارد،

 .است آورده فراهم را
 حقوق تحقق جدي موانع از يكي عنوان به آن از صاحبنظران از بسياري كه ديگري مساله- 3

 آورده قانوني مواد و بندها از بسياري دنبال به كه است كلي قيدهاي و ها شرط برند، مي نام شهروندي
 .است شده
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 شهروندي حقوق استانداردهاي افزايش راهكارهاي: بخش ششم
 از رفت برون براي را متعددي راهكارهاي شده، شناسايي هاي كاستي با متناسب حقوقي كارشناسان

 .كنيم مي      بررسي را راهكارها اين از بخشي مطلب ادامه در .دهند مي ارايه كنوني وضعيت
 هاي حوزه تفكيك .است آن شناختن رسميت به شهروندان، حقوق ارتقاي در راهكار نخستين- 1

 رسد مي    نظر به كه است مهمي هاي گام نخستين از ملت حقوق از شهروندي حقوق به مربوط
  .دارد ويژه اهتمامي آن پيمودن در جديد دولت

 از را آنها حقوق و شهروندان تواند مي اميد و تدبير دولت سوي از شهروندي حقوق منشور تدوين
 ايران اسالمي جمهوري حقوقي نظام در بعدي مراحل در و دولت در مجزايي و مشخص هويت

 شهروندي حقوق تحقق زمينه در دولت براي را تري گسترده وظايف كارشناسان البته .كند برخوردار
 عبارتند كه دارد عمده وظيفه چهار شهروندي حقوق قبال در دولت باره اين در .شناسند مي رسميت به
  :از

 و نظارت وظيفه مردم البته .پايش و نظارت و ايفا و اجرا آموزش، و ترويج اعالم، و شناسايي- 1
 حق استيفاي و احقاق وظيفه هم قضاييه قوه .كنند مي اعمال واسط هاي حلقه و خود طريق از را پايش
 .دارد
 برده نام شهروندي حقوق عنوان به آن از كه است حقوقي گستره كردن مشخص راهكار دومين- 2
 .شود مي

 مسير در مهمي ميتوان گام را آن هاي مصداق و شهروندي حقوق شمول دايره كردن مشخص
 يكديگر، قبال در شهروندان تكاليف دقيق طور به بايد كه معنا بدين دانست؛ حقوق اين شناسايي
 حقوقي اسناد در موردي صورت به شهروند، قبال در دولت تكاليف و دولت قبال در شهروند تكاليف

 .شود بيان
 اصل از برخي پايان در شده مطرح كلي قيدهاي كه صورتي در كارشناسان از بسياري نظر از- 3
 مطرح مصداقي و دقيق صورت به ها، آزادي به مربوط مباحث در بويژه اساسي، قانون سوم فصل هاي
 .كرد خواهد سد را ملت حقوق ناقضان گريز راه شوند، تعيين و

 مصداق و موارد دقيق تشريح را  مي توان كاستي اين كردن برطرف راهكارهاي مهمترين از يكي
 كه شود تصريح موردي صورت به و دقيق صورت به بايد مثال عنوان به .دانست كلي قيود اين هاي
 .گنجد مي اسالمي موازين با مخالفت چارچوب در مواردي چه
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 كند ايفا اي برجسته نقش مهم اين تحقق در تواند مي موثر، و متقن اجرايي هاي ضمانت ايجاد- 4
 .است نيازمند قضاييه و مجريه مقننه، قواي همكاري به قوي اجراي ضمانت ايجاد البته كه

 شدن ضايع از بازدارنده، عنصري عنوان به تواند مي خطاكاران براي تنبيهي كارهاي و ساز ايجاد
 .كند جلوگيري شهروندان حق

 اجرا .كند تعريف جديد ساختاري شهروندي حقوق تحقق براي بايد دولت كه است باور اين بر نياز
 نام با جمهوري رياست براي جديدي معاونت قامت و قالب در بايد شهروندي حقوق پيگيري و

 حقوق اجراي و نظارت مسئوليت جمهوري رييس و شود تعيين و شهروندي تعريف حقوق معاونت
 .بگيرد برعهده شكل بدين را شهروندي

 طلبانه حق مطالبات سطح افزايش در شهروندي، حقوق به نسبت عمومي آگاهي سطح افزايش - 5
 .دارد بسزايي تاثير استانداردها سطح افزايش نتيجه در و

 و قانوني حقوق به نسبت شهروندان آگاهي سطح بردن باال و كارآمد و مسوول شهروندان تربيت
 كالن ريزي برنامه و است آموزشي نهادهاي و ها رسانه وظايف و ها مسئوليت زمره در خود، مشروع

 .طلبد مي را مدتي بلند و
 نهادهاي فعاليت و ايجاد براي حقوقي حوزه در بويژه الزم هاي حمايت و ها زمينه آوردن فراهم- 6

 از نهادها اين.شود شهروندان حقوق احقاق موجب تواند مي ... و ها انجمن ها، تشكل ها، گروه مدني،
 نهاد مردم هاي تشكل .گيرند عهده بر را كارآمد شهروندان تربيت مسئوليت از بخشي توانند مي سويي

 موثري نقش شهروندان حقوق مطالبه در يافته سازمان هاي فعاليت قالب در توانند ديگرمي سوي از
 قابل شهروندي حقوق مبحث كردن نهادينه و سازي فرهنگ در ها گروه اين نقش همچنين .كنند ايفا

 .نيست انكار
 و مجريه مقننه، قوه سه ميان همكاري مستلزم جامعه در شهروندي حقوق استانداردهاي ارتقاي- 7

 .است قضاييه
 بخش فقط نه و حكومتي هاي سازمان و نهادها همه به آن ابالغ و مجلس سوي از قوانين تصويب

 قوه سوي از قوي اجرايي هاي ضمانت موازات به دولت توسط قوانين كردن اجرايي دولتي، هاي
  .باشد شهروندي حقوق تحقق راهگشاي زيادي اندازه تا تواند مي شد، اشاره بدان پيشتر كه قضاييه

  

 شهروندي حقوق استانداردهاي افزايش راهكارهاي: بخش ششم
 از رفت برون براي را متعددي راهكارهاي شده، شناسايي هاي كاستي با متناسب حقوقي كارشناسان

 .كنيم مي      بررسي را راهكارها اين از بخشي مطلب ادامه در .دهند مي ارايه كنوني وضعيت
 هاي حوزه تفكيك .است آن شناختن رسميت به شهروندان، حقوق ارتقاي در راهكار نخستين- 1

 رسد مي    نظر به كه است مهمي هاي گام نخستين از ملت حقوق از شهروندي حقوق به مربوط
  .دارد ويژه اهتمامي آن پيمودن در جديد دولت

 از را آنها حقوق و شهروندان تواند مي اميد و تدبير دولت سوي از شهروندي حقوق منشور تدوين
 ايران اسالمي جمهوري حقوقي نظام در بعدي مراحل در و دولت در مجزايي و مشخص هويت

 شهروندي حقوق تحقق زمينه در دولت براي را تري گسترده وظايف كارشناسان البته .كند برخوردار
 عبارتند كه دارد عمده وظيفه چهار شهروندي حقوق قبال در دولت باره اين در .شناسند مي رسميت به
  :از

 و نظارت وظيفه مردم البته .پايش و نظارت و ايفا و اجرا آموزش، و ترويج اعالم، و شناسايي- 1
 حق استيفاي و احقاق وظيفه هم قضاييه قوه .كنند مي اعمال واسط هاي حلقه و خود طريق از را پايش
 .دارد
 برده نام شهروندي حقوق عنوان به آن از كه است حقوقي گستره كردن مشخص راهكار دومين- 2
 .شود مي

 مسير در مهمي ميتوان گام را آن هاي مصداق و شهروندي حقوق شمول دايره كردن مشخص
 يكديگر، قبال در شهروندان تكاليف دقيق طور به بايد كه معنا بدين دانست؛ حقوق اين شناسايي
 حقوقي اسناد در موردي صورت به شهروند، قبال در دولت تكاليف و دولت قبال در شهروند تكاليف

 .شود بيان
 اصل از برخي پايان در شده مطرح كلي قيدهاي كه صورتي در كارشناسان از بسياري نظر از- 3
 مطرح مصداقي و دقيق صورت به ها، آزادي به مربوط مباحث در بويژه اساسي، قانون سوم فصل هاي
 .كرد خواهد سد را ملت حقوق ناقضان گريز راه شوند، تعيين و

 مصداق و موارد دقيق تشريح را  مي توان كاستي اين كردن برطرف راهكارهاي مهمترين از يكي
 كه شود تصريح موردي صورت به و دقيق صورت به بايد مثال عنوان به .دانست كلي قيود اين هاي
 .گنجد مي اسالمي موازين با مخالفت چارچوب در مواردي چه
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  شهروندي حقوق استانداردهاي پيشنهاد هايي در راستاي افزايش: بخش هفتم
 هواي داشتن بپردازند، شهروندي حقوق از اي عمده بخش تحقق به بايد نيز دولتي هاي ه دستگا - 1

 عموم و شهروندان كه است حقوقي از امنيت و مناسب، درماني سرانه كافي، سبز فضاي سرانه پاك،
  .باشند برخوردار آنها از بايد مردم
 دستگاه و نهادها براي فقط شهروندي حقوق منشور كه باورند اين بر دولت منتقدان از بسياري - 2
 مي منشور اين كه است حالي در اين .داشت نخواهد چنداني برد و بود خواهد االجرا الزم دولتي هاي
 اگر .شود بدل فراگير قانوني به نشينان مجلس همكاري با و ارايه مجلس به اليحه صورت به تواند
 و شده االجرا الزم حكومتي نهادهاي و ها دستگاه تمام براي قانون اين بيفتد، اتفاق تحولي چنين

 .دارد نياز قوه سه همكاري به شد گفته كه طور همان مهم اين .يابد مي عموميت
 ها گام مهمترين از را ملت و دولت بين تعاملي مصالحه ايجاد كارشناسان برخي باالتر سطحي در - 3
 از( شهروندي حقوق البته .دانند مي هم قبال در دولت و شهروندان تكليف انجام و حق رعايت در
 موارد و ها شاخه شامل) ... و مطبوعات آزادي زندانيان، حقوق ها، اقليت حقوق زنان، حقوق قبيل

 دقيق مطالعه به آنها از يك هر تحقق كه است قضايي و سياسي مدني، حقوق هاي حوزه در متعددي
 رغم به .است الزامي موشكافانه هاي بررسي زمينه اين در و منوط حوزه همان راهكارهاي و ها آسيب
 مراحل در كارشناسان ويژه حوزه هر در بايد شد، ياد آن از كه عمومي راهكارهاي بودن راهگشا
 و كرده شناسايي را ها چالش و ها آسيب دقيق بطور نظارت و اجرا قانونگذاري، ريزي، برنامه

 قرار بررسي و بحث مورد را حوزه آن در شهروندي حقوق تحقق به مختص و عملي راهكارهاي
  .دهند
  

 گيري نتيجه
 از كه فرهنگي چالش جمله از هستيم، راجب حقوق شهروندي مواجه هايي ابهامات و چالش با ما
 حوزه در .شود مي ناشي آن اصول برخي از) دور بسيار( مستبعد تفسير از يا اساسي قانون اجراي عدم
 سيماي و صدا تاسيس كه با چرا .است تر نامناسب وضعيت كه شنيداري - ديداري هاي رسانه

 خصوصي شنيداريِ - ديداري رسانه تاسيس از شهروندان كردن محروم شود و مي مخالفت خصوصي
 گـسست  يا  پيوند   بـر  افـزون .است شهروندي بنيادين حق يك از آنها كردن محروم منزله به

 حقوق حدود از دقيق اي محدوده ارائه انگيز، بحث هاي چالش ديگر از ، دولت به شـهروندي
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  يكي ، باشند  داشته را عـنوان اين توانند مـي كه كسـاني و  شهروند  مفهوم ترتيب، بدين .است شهروندي
 ايرادهـاي از يكي كه، اي گونه بـه اسـت؛ شـهروندي حـقوق  اليحـه  نگارش عمده مشكالت  از  ديگر
 دفتر در شده تهيه شهروندي حقوق  از  دفاع  ملي نهاد تأسيس و شهروندي حقوق قانون اليحه اساسي
 .است ايران اتباع به آن كاستن فرو و مفهوم اين  تبيين  عدم  جمهوري،  رياست  رساني اطالع و  پژوهش
 تضمينات و حقوق از و هستند ايران شهروندان ايران، اتباع كليه: دارد مي مقرر اليحه اين يك مـاده
 اين باشند، مي برخوردار گردد، مي محسوب شهروندي حقوق حداقل كه قانون  اين در شده بيني پيش
 يا قوانين سـاير در كه ها دولت  ساير اتباع حقوق و ايراني اتباع حقوق ديگر بر تأثيري گونه هيچ قانون

 اعم مفهومي شهروند آيا كه نيست روشن ماده اين در .ندارد ، شده  بيني پيش المللي بين هاي كنوانسيون
 اند؟ كدام آن هاي مصداق ساير است، تبعه از اعم مفهومي شهروند اگر و خير؟ يا است ايران اتباع از
گاشته ايران تبعه كه ايران مقيم افراد  آيا ، راستا اين در  از توانند مي نيز تابعيت بي افراد يا شوند، نـمي اـن
 نگاه چون هم مشكالتي از  نظر صرف و  پايان در شوند؟ مند بهره اليحه اين در مندرج هاي حق

 نيروي كمـبود مـالي، و اداري اجرايي، موانع به توان مي موضوع، به  غيرعلمي و  غيرتخصصي
  منزله به   آن مورد در نظر و نقد و گذاري قانون پيشينه وجود عـدم و مـوضوع اين بودن تازه متخصص،

 اجراي راه سر بنابراين بر.است اي اليحه چنين اين تدوين راه  در  موجود مشكالت و موانع ترين جدي
 در اسالمي شوراي مجلس هاي پژوهش مركز كه طوري به داشته؛ وجود موانعي شهروندي حقوق

 قوانين در موجود ابهامات مركز، اين پژوهشگران اعتقاد به .است برشمرده را موانع اين نوشتاري
 مانع دو  شهروندي، حقوق اجراي در مجريه قوه مسووليت ماندن مغفول و شهروندي حقوق به مربوط
 اين نخست مانع تبيين با ارتباط در مركز اين گزارش در .هستند حقوق اين اجراي راه سر بر اصلي
 اجراي از كه هايي دستگاه و اشخاص با قانوني برخورد براي الزم بيني پيش نبود كه است آمده گونه
 دايره عمل در كه قوانين در رفته كار به اصطالحات و ها واژه تفسير و كنند مي      ممانعت اصول اين
 قانون اصول قيود تشخيص مرجع نبودن مشخص كنار در كند، مي باز را قوانين از جديدي هاي

 اصول اين از توان مي كه متفاوتي تفسيرهاي و تعبير و شفاف صورت به شهروندي حقوق و اساسي
 و توضيح كه است حالي در اين .است شهروندي حقوق اجراي براي قانوني موانع جمله از داشت،
 كردن نهادينه شهروندي، حقوق اجراي در جمهوري رياست مسووليت كردن فعال سازي، شفاف
 و دقيق كنترلي نظام ايجاد غيردولتي، هاي سازمان و مدني نهادهاي جامعه، در شهروندي حقوق
 شهروندي حقوق احقاق موانع رفع راهكارهاي از ها دادرسي و ها پرونده به رسيدگي مسير اصالح
  .است

  شهروندي حقوق استانداردهاي پيشنهاد هايي در راستاي افزايش: بخش هفتم
 هواي داشتن بپردازند، شهروندي حقوق از اي عمده بخش تحقق به بايد نيز دولتي هاي ه دستگا - 1

 عموم و شهروندان كه است حقوقي از امنيت و مناسب، درماني سرانه كافي، سبز فضاي سرانه پاك،
  .باشند برخوردار آنها از بايد مردم
 دستگاه و نهادها براي فقط شهروندي حقوق منشور كه باورند اين بر دولت منتقدان از بسياري - 2
 مي منشور اين كه است حالي در اين .داشت نخواهد چنداني برد و بود خواهد االجرا الزم دولتي هاي
 اگر .شود بدل فراگير قانوني به نشينان مجلس همكاري با و ارايه مجلس به اليحه صورت به تواند
 و شده االجرا الزم حكومتي نهادهاي و ها دستگاه تمام براي قانون اين بيفتد، اتفاق تحولي چنين

 .دارد نياز قوه سه همكاري به شد گفته كه طور همان مهم اين .يابد مي عموميت
 ها گام مهمترين از را ملت و دولت بين تعاملي مصالحه ايجاد كارشناسان برخي باالتر سطحي در - 3
 از( شهروندي حقوق البته .دانند مي هم قبال در دولت و شهروندان تكليف انجام و حق رعايت در
 موارد و ها شاخه شامل) ... و مطبوعات آزادي زندانيان، حقوق ها، اقليت حقوق زنان، حقوق قبيل

 دقيق مطالعه به آنها از يك هر تحقق كه است قضايي و سياسي مدني، حقوق هاي حوزه در متعددي
 رغم به .است الزامي موشكافانه هاي بررسي زمينه اين در و منوط حوزه همان راهكارهاي و ها آسيب
 مراحل در كارشناسان ويژه حوزه هر در بايد شد، ياد آن از كه عمومي راهكارهاي بودن راهگشا
 و كرده شناسايي را ها چالش و ها آسيب دقيق بطور نظارت و اجرا قانونگذاري، ريزي، برنامه

 قرار بررسي و بحث مورد را حوزه آن در شهروندي حقوق تحقق به مختص و عملي راهكارهاي
  .دهند
  

 گيري نتيجه
 از كه فرهنگي چالش جمله از هستيم، راجب حقوق شهروندي مواجه هايي ابهامات و چالش با ما
 حوزه در .شود مي ناشي آن اصول برخي از) دور بسيار( مستبعد تفسير از يا اساسي قانون اجراي عدم
 سيماي و صدا تاسيس كه با چرا .است تر نامناسب وضعيت كه شنيداري - ديداري هاي رسانه

 خصوصي شنيداريِ - ديداري رسانه تاسيس از شهروندان كردن محروم شود و مي مخالفت خصوصي
 گـسست  يا  پيوند   بـر  افـزون .است شهروندي بنيادين حق يك از آنها كردن محروم منزله به

 حقوق حدود از دقيق اي محدوده ارائه انگيز، بحث هاي چالش ديگر از ، دولت به شـهروندي
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