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  حقوق شهرونديآموزش پليس و 
  

  14/3/1388:       تاريخ تأئيد          22/3/1388: تاريخ دريافت
  
  ∗ناصر عليدوستي

  چكيده
 در ، پليس به عنوان مهمترين نيرويي كه حفـظ امنيـت داخلـي را بـر عهـده دارد             

يي اسـت كـه بـه درسـت يـا           هـا   ناگزير از انجام كار    ، شهروندان وقمين حق أراستاي ت 
  . شود مي تعرض به آزادي يا امنيت يا ديگر حقوق شهروندي ناميده ،نادرست

رفت از ايـن چـالش وتعـارض درونـي وظـائف             برون براي يافتن راهكاري براي  
  .وق شهروندي بايسته و شايسته است حقهدفمندهاي ژرف و آموزش  ، بررسيپليس

ين نيرو و  كارآمدي پليس در گرو آموزش حقوق شهروندي به اجزاء ا،با اين نگاه
نسبت به  ميشدن اذهان عمو هاي الزم براي روشن ارائه آموزش. عموم شهروندان است 

هاي نادرست را   برخي برداشت،حقوق شهروندي و چگونگي صيانت آن توسط پليس
شود  ميآموزش حقوق مورد احترام شهروندان به پليس نيز موجب . دارد مياز ميان بر    

مجـرمين    هرچنـد متهمـين و  ،عرض به حقوق شهروندانت  از ،اجزاء اين نيروي امنيتي   
  .مين حقوق شهروندي حاصل شودأ تا از اين رهگذر، كارآمدي پليس در تبپرهيزند

  .كارآمديحقوق بشر، پليس، امنيت، حقوق متهم،  آموزش،حقوق شهروندي، : ها كليدواژه

                                                                                                              
ي حقوق خصوصي از دانشگاه تهران، عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور و مدير گروه حقوق و امنيـت                دكترا ∗

  .ملي در پژوهشكده مطالعات راهبردي
Dr. Alidoosti @ yahoo.com 
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  مقدمه
اهـداف مـورد نظـرآن       عبارت است از رسيدن بـه        ، در برداشت عمومي   ، نهاد هركار آمدي   
   .ترين مدت و با كمترين هزينه نهاد، در كوتاه

پليس و نيروي انتظامي، به عنوان نيروي امنيتي كه وظيفه برقراري نظم و امنيت اجتماعي را 
حفاظـت از  به عهده دارد، از يك سو وظيفه تضمين بخشي مهمي از حقوق شـهروندي، ماننـد      

 بـه هنگـام انجـام    ،از سوي ديگـر   و  شود   مي را متقبل     شهروندان امنيتجان و مال و حقوق و       
 بنا به ارتباط مستقيم با شهروندان، ممكن است اقداماتي صورت دهد كه به حـق           ،وظائف خود 

  .ردديا ناحق،به عنوان تضييع حقوق شهروندي تلقي گ
هـاي پرطرفـدار در     و پاسداري از آن به يكي از گفتمان    ، توجه به حقوق شهروندي    ،امروزه

در ضرورت صيانت از حقـوق  . الملل تبديل شده است عرصه حقوق داخلي و حتي حقوق بين     
از مـصالح  هـاي ناشـي    شهروندي ترديدي نيست؛ اما تعيـين گـستره ايـن حقـوق، محـدوديت      

 بـراي نهادهـاي مـرتبط از جملـه پلـيس          هايي    موجب بروز چالش   اجتماعي، سياسي و امنيتي،   
  .شود مي

 كمك شاياني بـه حـل چـالش رويـاروي پلـيس          ،شده يافتن مرز حقوق شهروندي تضمين    
 اگر مشخص شود چه زماني حقوق شهروندي محترمند و چگونـه        ،توضيح اينكه . خواهد نمود 

اي كـه   لهأتوان پاسخ روشني به مس مي از شهروند سلب شود،     آنممكن است تمام يا بخشي از       
 بـه  ، نظر به ضرورت شناخت اجمالي از حقوق شـهروندي . داد،همواره پيش روي پليس است   

ثر از موازين قانوني و تعاليم اسالمي است، بايد اين مفهوم بـا ويژگـي        أويژه در كشور ما كه مت     
 ارائـه مـالك و معيـار      ،هنظر به اينكـ   . مورد اشاره در كشور مورد شناسايي و بررسي قرار گيرد         

شده، بدون توجـه بـه مقـررات مـرتبط امكانپـذير       روشن براي تعيين حقوق شهروندي حمايت 
  .يابد  ضرورت مي،كند نيست، اشاره  به اهم مقرراتي كه حقوق شهروندي را مشخص مي

كيـد بـر مقـررات و    أنهايت جايگاه آموزش حقوق شهروندي در كارآمـدي پلـيس بـا ت     در  
  .گيرد كننده اين حقوق مورد اشاره قرار مي نموازين تعيي
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  حقوق شهروندي. الف
معناي عضو وابسته   ه  ب» وند«به معناي جامعه انساني و      » شهر«مركب از دو كلمه     » شهروند«

كـه  )1( شـود  مـي توضـيحات مفـصلي ارائـه       ،  »شهروند«در مورد اصطالح    . به اين جامعه است   
شدن افراد در   به صرف جمع،اينكهمسلم  اما   است،پرداختن به آن از حوصله اين نوشته خارج         

به عبـارت  . آيد وجود نميه ببه تبع آن شهروند  و    شهر ،مكاني خاص و تشكيل اجتماع انساني     
افـراد  .  ولي شـرط كـافي نيـست   ،شود مي اجتماع انساني شرط الزم شهروندي محسوب    ،ديگر

خود را بـشناسند و بـه آن عمـل    گيرند كه حقوق و تكاليف       ميزماني لقب شهروند را به خود       
  .كند ميشهروند معنا و مفهوم پيدا ه و  تشكيل شدشهر ، در اين صورت.كنند

ر و اتباع كشور، حقوق و وظائفي دارند كـه          رسمي شه  اءعضان به عنوان ا   شهروند ،بنابراين
  .ضامن حرمت و جايگاه ايشان است

امـا  شـود،   مـي نبيني  ن پيشيانو در قان به طور كاملهاي شهروند  حقوق و مسئوليت  هرچند  
جامعـه   ،هـر حـال  به . اند المللي احصا شده   بينمهمترين آنها در قوانين داخلي و حتي مقررات         

سياسي و حتي مسائل امور نيازمند مقرراتي است كه روابط تجاري، اموال، مالكيت، شهرسازي، 
ليف مـردم در برابـر    حقوق و تكـا  شاملحقوق شهروندي. دبيا  سامان بر اساس آن،  يخانوادگ

 نحـوه اداره امـور   ،همچنـين . شـود  ميها و وظايف و روش انجام آن  يكديگر و اصول و هدف  
ـ ه توان ب ميرا  شهر و كيفيت نظارت بر رشد هماهنگ شهر           كـه  ستعنوان مهمترين اصولي دان

  بخش قابل توجهي از اين مفاهيم در قانون،رو از اين )2(.منشعب از حقوق اساسي كشور است  
  .آيد مياساسي 
را متـرادف بـا     كيد بر شهر در حقوق شهروندي بايد فراتر رفـت و شايـسته اسـت آن       أاز ت 

ملـت  «متـرادف   ، شهر در مفهوم حقوق شـهروندي ،همچنانكه گاهي . حقوق اتباع كشور بدانيم   
توان اين حقوق را در روابط همشهريان يا مسئولين شهرها      مي زيرا ن  ؛)3(شود ميگرفته  »گسترده

 . مورد جستجو قرار داد،ميهنان يا دولتمردان با اتباع  بلكه بايد در روابط هم ،ا مردم بررسي كرد   ب
 -ابتدا شهروندي در داخل مرزهـاي دولـت    .  همواره مقيد به مرز بوده است        ،تجربه شهروندي 

  )4. ( ملت-كشور و سپس شهروندي در چارچوب محدوديتهاي دولت 
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 حقـوق شـهروندي   ص مطرح شود اين است كه آيـا پرسشي كه ممكن است در اين خصو   
 دولتو   ، در قبال يكديگر    كشور هاي شهروندان   وظايف و مسئوليت  حقوق،  اي است از      آميخته

ـ  كه وظيفـه ي است  حقوق و امتيازات   يا تنها شامل  يا قواي حاكم و       همين آن حقـوق بـر عهـد   أ ت
  ؟باشد دولت يا به طور كلي قواي حاكم مي

،  تنها شامل جنبه مثبت اخيرالذكر باشـد      ،رسد حقوق شهروندي در معناي اخص      ميبه نظر   
تـا    جنبه سلطه و توان مطالبه مطـرح اسـت     ،آيد ميبه ميان   »حق و حقوق  «زيرا هرگاه سخن از     

 حـق را بـه معنـي تعلـق و تـسلط تعريـف       ،ژيكـي  بل 1كه برخي حقوقدانان ماننـد دابـن       جائي
توان حقوق شـهروندي را   مي ، در معناي گسترده   ،با وجود اين  ) مانند حق مالكيت   ()5(.دنكن مي

برخـي معتقدنـد از منظـر    . هاي ناشي از زندگي اجتماعي نيز سرايت داد وليتئبه وظائف و مس   
گاه بيشتر مشتمل بر تقويـت و       اين ن .  شهروندي بيشتر متضمن تعهدات است     ،گرايانه جمهوري

  ). مانند حقوق خانواده ()6.(ارتقاي منافع مشترك جامعه سياسي است
.  فردي و اجتمـاعي اسـت  حقوق و تكاليف  اي از     شهروندي از اين منظر، مجموعه گسترده     

 اما برآيند آنها بـه پيـشرفت وضـعيت اجتمـاعي          ،باشند مياگرچه فردي    ،اين حقوق و تكاليف   
هـاي   هـاي اقتـصادي، خـدمات عمـومي، فعاليـت          همچنين است مـشاركت   . دكمك خواهد كر  

ثر ؤهاي اجتماعي كه در بهبـود وضـعيت زنـدگي همـه شـهروندان مـ       داوطلبانه و ديگر فعاليت 
 در نگـاه  ، اين نگاه ضمن اشاره بـه حقـوق شـهروندي مـدون و قـانوني     ،در واقع . خواهد افتاد 

. ردازد كه اجتمـاع از شـهروندان خـود انتظـار دارد    پ تر به رفتارهاي اجتماعي و اخالقي مي  كلي
وگو و مشاركت مردم با نقطـه   دريافت اين مفاهيم شهروندي نيازمند فضايي مناسب براي گفت      

  .نظرات متفاوت و نظارت عمومي است
  

  پيشينه حقوق شهروندي. 1
 بـه  ايـن مفهـوم  . توان از حيث ديرينگي به يونـان باسـتان نـسبت داد       ميمفهوم شهروند را    

 ،البتـه . گرديد مي اطالق   ،داراي حقوق سياسي بودند    2شهر كساني كه به دليل سكونت در دولت      

                                                                                                              
1. Dabin 
2. police 
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 واحد سياسي مستقل بود كه شهروندان در كنـار بردگـان و غيـر شـهروندان         شهر دولتهرچند  
 ،شـهروندي كـه در واقـع      حقوق   اما صرف سكونت افراد در شهر، آنها را از           ،كردند ميزندگي  

. نمـود  مـي  برخـوردار ن   ،دخالت در حوزه سياسي عمومي بود     و   عمومي   هر ادار حق مشاركت د  
گشت و كساني كه  ميها بر   به كسب برخي فضايل خاص در انسان،مندي از اين امتياز حق بهره

 از اين حق محروم     ،شدند ميدر كسب و تحصيل فضايل موفق نبوده و داراي فضليت سياسي ن           
 .بودند

 ،ياسي كه بـه مفهـوم شـهروند در تئوريهـاي سياسـي پرداخـت              اولين فيلسوف و متفكر س    
به دسـت   را )مدينه فاضله(ابرشهر الگويكه در آن    » جمهوري«افالطون در كتاب    . بود افالطون

. دهـد  مـي سيس دولت و حكومت مطلـوب قـرار   أ شهروندان را يكي از محورهاي اصلي ت      داد،
داند كه در حكمراني و  ميروند را كسي پردازد و شه ميارسطو نيز به بحث در زمينه شهروندي   

 ،او معتقد است شهروند خوب بايد بدانـد چگونـه همچـون آزادمـرد             . فرمانبرداري سهيم باشد  
 فرد با ترك زنـدگي      ،مطابق اين استدالل  .  فرمانبرداري كند  ،حكمراني و چگونه همانند آزادمرد    

  )7( .شود ميخصوصي وارد دنياي سياست 
اين .  بودشدن حقوق بشر روند جهانيدر پي   از حقوق شهروندي حمايت،در دوران كنوني

المللـي   هاي خاص شروع شد و به تدوين برخي اسناد بين       ها و گروه    دوره، با حمايت از اقليت    
آخـرين  در . هاي دينـي و ملـي انجاميـد     و برخي اقليت  ) همچون كارگران (درباره برخي اقشار    

المللي در حمايت از حقوق بشر و شهروندي  سناد بين تأكيد بر جامعيت ا،ها اين حمايتمرحله 
  .ها، اسناد و معاهداتي امضا شد و ملل و دول آن را تصويب كردند است كه در آن اعالميه

اي در طول دو هـزار و پانـصد          به گونه قابل مالحظه    ،مفهوم شهروند و شهروندي    ،بنابراين
ه چهـارم، دوره رنـسانس و انقـالب     آتن سـد ، دچار نوسان بوده و نقاط عطف آن ،سال گذشته 

 ،ده اخيـر سـ در . اي مورد توجه واقع شد طور برجستهه باشد كه موضوع شهروندي ب   ميفرانسه  
 توجه بـه  ،به دليل تبادل سريع اطالعات و باالرفتن ميزان آگاهي جهانيان نسبت به حقوق خود            

رها و نيـز منـشورها و   در قوانين داخلـي كـشو   و  اروپا فراتر رفته     حقوق شهروندي از مرزهاي   
  .ه استالمللي مانند منشور حقوق سياسي و مدني وارد شد بينمعاهدات 
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  گستره حقوق شهروندي .1-1
در معنـاي اعـم، در برگيرنـده حقـوق و             حقوق شـهروندي   ،با توجه به توضيحات گذشته    

حقوق شهروندي بـه معنـي اخـص    .  جامعه و دولت است،تكاليف شهروندان در قبال يكديگر    
هـاي وي از ايـن رهگـذر         هاي شـخص و تكـاليف وي شـامل پرداختـي           تيفيا شامل در  ،لمهك

  )8.(است
  :توان اشاره كرد مي به موارد زير ،هاي دريافتي حقوق شهروندي  نمونهاز
 دسـتگاه ،پليس  كه بـر عهـده   شهروندانامنيت حقوق و   كار،،پيشه، مال ،حفاظت از جان   -1

  . و ديگر اجزاء مربوطه دولت استنيروهاي مسلحقضايي و 
، نگهــداري از گوشــت و شــير ســالم، بازرســي از غــذاي و آب: بهداشــت و ســالمتي -2

  . ها بيمارستان
  . عموميهاي بخانهكتا و ها مدرسه: آموزش -3
  .ها خيابان و ها بزرگراه، ها جادهنگهداري، تعمير و ساخت  -4
  .زيست محيط و ها جنگل، منابع طبيعيحفاظت و نگهباني از  -5
  . هاي بانكي  و ضمانت حسابها بانك از بازرسياندازها، با  حفاظت از پس -6

 نبوده وتنها بيانگر مصاديق مهمي است كه متواند گستره  ها  اين موارد شامل همه نمونه     ،البته
ني دارد كه مـشتمل بـر دو     آموزش اهميت فراوا   ،ي باال ها از ميان نمونه   .موضوع را روشنتر كند   

 .عرصه است؛ يكي آموزش عمومي و ديگري آموزش حقوق شهروندي

  حقـوق آمـوزش امـا   )9(، شامل جنبه عمـومي آمـوزش اسـت       ،حق آموزش در معناي اعم    
در . دنپذير باشـ  آموزد چگونه فعال، آگاه و مسئوليت   به شهروندان مي   ،اخصطور  ه  شهروندي ب 

ورش شهروند نمونه يا شهروند خوب يا ارائه الگوي شـهروندي      پر ،ها  مبناي اين آموزش   ،واقع
شان در قبـال   حقوق وتكاليفآموزد چگونه تصميمات خود را با توجه به  بلكه به آنان مي   ،نيست

  .اجتماع و زندگي فردي خود اتخاذ نمايند
توجه به تحوالت سـريع اجتمـاعي،    تربيت شهروندي، يكي از فروع شهروندي است كه با      

گذاران تعليم و  ريزان و سياست هاي برنامه مشغولي ي و سياسي دوران معاصر، ازجمله دلآور فن
مفـاهيم شـهروندي از دوران    ، كـشورها  برخيدر )10.(آيد تربيت كشورهاي جهان به شمار مي 
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هاي الزم را در اختيـار والـدين و      شود و دولت نيز آموزش      كودكي تا نوجواني آموزش داده مي     
ـ   آم ، ميالدي 2002 از سال    ،انگليس در   .دهد  معلمان قرار مي   ه وزش شهروندي و آشنايي با آن ب

اهـداف ايـن   .  سـالگي قـرار گرفـت   16 تـا    11طور رسمي در برنامه درسي مدارس از سـنين          
  : موارد ذيل است عموماً،ها آموزش

  )آشنايي با قوانين و مقررات(هاي شهروندي  آشنايي با حقوق و مسئوليت •
رسـاني از طريـق      آگـاهي (ها و موضـوعات مهـم شـهروندي        بحث و بررسي درباره سرفصل     •

   )ي گروهيها رسانه
  هاي اجتماعي  فهم و شناخت جامعه و آشنايي با فعاليت •
ـ      و سهيم   اجتماعي يا گروهي   هاي مشاركت فعال در برنامه    • مين حقـوق  أكردن شهروندان در ت

مانند ايجاد آمادگي براي اجراي حقوق شهروندي در مواقـع اضـطراري كـه            (شهروندي ايشان 
  ) مانند زلزله،ميسر نيستدخالت دولت و پليس 

ثرترين راهكارهاي رفع چالش نيروي پليس در زمينه حقوق شـهروندي را بايـد         ؤيكي از م  
 ،اي كه بر عهـده دارد     اگر نيروي پليس به اقتضاي وظيفه     . در اين قسم از آموزش جستجو كرد        

ـ       ،افراد زيرمجموعه خود   د و احتمـال   به ويژه پرسنلي را كه ارتباط مـستقيم بـا شـهروندان دارن
با حقوق شهروندان آگاه كـرده و لـزوم      ،رود ميگرفتن حقوق شهروندي از جانب ايشان        ناديده

تضييع حقـوق شـهروندي از جانـب      كمتر شاهد،احترام به اين حقوق را به ايشان يادآور شود        
  .مجموعه خود خواهد بود زير

ي پلـيس صـورت      اگر آموزش حقوق شهروندي به شهروندان توسط نيـرو         ،از سوي ديگر  
گيرد و يادآوري شود كه حقوق شهروندان تا زمـاني مـورد حمايـت اسـت كـه بـه حقـوق و                      

 اقدامات پليس كه به ظـاهر مخـالف   ،هاي ديگر شهروندان و امنيت اجتماع تعرض نشود  آزادي
مين حقوق شهروندي است، مورد ايراد و انتقاد قـرار  أ در راستاي ت ،حقوق شهروندي و به واقع    

  .رفتنخواهد گ
 مشتمل بر ،ف شهرونديياظ و،حقوق شهروندي يا به تعبير دقيقتر   ها نيز    در بخش پرداختي  

  .دو دسته داوطلبانه و اجباري است
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شهروندان به طور داوطلبانه امكانات خود را جهت كمـك  در چارچوب وظايف داوطلبانه،    
تخصص و استعداد خـود  شهروندان فعال با توجه به . گيرند به پيشرفت و بهبود شهر به كار مي   

 هـاي غيردولتـي   انسازم و  اوليا و مربيان انجمنهاي محلي گوناگون نظير    ها و كميته   در سازمان 
 هـاي  دادرسـي ها و اجتماعات شهري، حـضور در      شركت در نشست  . دارندعضويت و فعاليت    

هاي اجتماعي براي پيشرفت  هاي حل اختالف، مشاركت در پروژه      تأ يا هي   منصفه  تأهي،  لنيع
 بر ايـن   يده عق.ي اين بخش است ها از نمونه  ،حل آنها    يافتن مشكالت و راه    ، و همچنين  جامعه
تواننـد بـا ارائـه رفتارهـاي جديـد و        مـي محـور  نهادهـاي مـردم   كه اجتماعات محلـي و      است  
ثري در ايجـاد و بازتوليـد مفهـوم شـهروندي ايفـا        ؤهـا در جوامـع، نقـش مـ        سـاختن آن   نهادينه
  )11.(نمايند

  :وظايف اجباري نيز شامل موارد ذيل است
هاي شـهروندي    در عين حالي كه از نظر بسياري، از جمله مسئوليت  يأحق ر  :دادن يأر -1

 صدايـشان در  ،دهنـد  ي نمـي أكـساني كـه ر  . باشد   امتياز نيز مي   ، اما در واقع   ،گردد  محسوب مي 
  .شود  شنيده نميدولت

، اطالعات مربوط به موضـوع     گيري  يأرقبل از هر    ق شهروندي است كه     اين نيز جزء حقو   
  .اطالع شهروندان برسدصورت شفاف به ه يا نامزدها بايد ب

در زمان جنگ، هـر مـردي كـه توانـايي بـدني دارد، بـراي جنـگ        : نظام وظيفهخدمت   -2
در زمان صلح نيز به صـورت خـدمت اجبـاري سـربازي يـا داوطلبانـه در               . شود  فراخوانده مي 

  . شوند نيروهاي مسلح حاضر مي
 از قـوانين كـشوري كـه در آنجـا            بايد هر شهروندي :  و حقوق ديگران   قانوناحترام به    -3

  . به حقوق ديگران احترام بگذارد وكند، پيروي كند زندگي مي
 و ديگـر عـوارض   ماليـات بـر درآمـد    موظف به پرداخـت      انشهروند: مالياتپرداخت   -4

  . دنباش قانوني بر اساس درستكاري و راستي مي
 گـاهي مـستقيم   ،عـي فايـن ذين . هاي حقوق شهروندي است ع برخي از پرداخت فذين ،پليس

ماننـد ضـرورت احتـرام بـه        . و گاهي غيرمستقيم است   )خدمت نظام وظيفه در نيروي انتظامي     (
  .شود ميحقوق ديگر شهروندان كه توسط نيروي پليس تضمين 
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  مشابهمفاهيم  مقايسه حقوق شهروندي با .1-2
 داراي نظايري ،  »حقوق شهروندي «اصطالح ،ي متداول در علوم انساني    ها همانند بيشتر واژه  
  .شود ميبهتر شناخته ، مفهوم مورد بررسي،است كه با مقايسه آنها
. شـود  مطرح مي» حقوق بشر«و » حقوق اساسي« اغلب در كنار دو مفهوم حقوق شهروندي 
 امـا در تفكيـك   ،رونـد   جانـشين يكـديگر بـه كـار مـي      ومترادفبه عنوان اين سه مفهوم، گاه     

شـود حقـوق شـهروندي در        مـي گاهي تـصور     . وجود دارد  آنها مرزهاي ظريفي ميان     ،مفهومي
فتـه  المللـي بـه خـود گر    بينگذشته ملي بوده و امروزه به دليل گسترش، رنگ حقوق بشري و          

  .تر از حقوق بشر دارد اي گسترده حال آنكه حقوق شهروندي دامنه ؛)12(است
ـ  رابطه عمـوم و خـصوص مطلـق دار    ، از حيث منطقي   ، با حقوق بشر   حقوق شهروندي  د، ن

 اما برخـي از حقـوق شـهروندي فراتـر از       ، حقوق شهروندي است   ءيعني همه حقوق بشر جز    
وق بشر در يك كشور با حقوق شـهروندي همـان            اين رابطه ميان حق    ،البته .هستندحقوق بشر   
 ولـي در  ،زيرا ممكن است موردي يافت شود كه در يك كشور حقوق بشر باشـد   ،  كشور است 

  .كشور ديگر حقوق بشر و حقوق شهروندي تلقي نشود
اي كه در آن زندگي      تواند از دولت و مردم جامعه      مياحترام به حقوق بشري را هر شخص        

از ايـن    .كنند مي احترام به حقوق شهروندي را تنها اتباع يك كشور مطالبه             اما ، بخواهد ،كند مي
  .شود مي حقوق شهروندي به حقوق اساسي نزديك ،حيث

گيرد   به خود مي  » ملي« شكل   كشوريقانون اساسي هر     اشخاص كه در     آن بخش از حقوق   
  ،- حـق مـشاركت سياسـي    ماننـد    -شـود   و فقط شامل حال شهروندان همان كشور خاص مي        

  .شود ميحقوق اساسي ناميده 
و هاي فردي و اجتماعي شـهروندان        توان شهروندي را در مسئوليت       مي ،بندي كلي  در دسته 

 و تمايـل شـهروندان بـه اجـراي حقـوق            هاي دولـت در قبـال شـهروندان          مسئوليت ،همچنين
  .بررسي كردشهروندي 
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  مباني حقوق شهروندي .1-3
يكي ديـدگاه   :)13(كنند مي دو مبنا را براي حقوق شهروندي در غرب بيان ،خالصهبه طور   

  .2 و ديگري مبتني بر ليبراليسم1گرايي مبتني بر جمهوري
اي از حقـوق و تكـاليف مـالزم      بـه عنـوان مجموعـه    ،يدگاه ليبرالي، حقوق شهروندي   در د 

يعني ؛شود مي به طور برابر از آن برخوردار ،يكديگر است كه هر كسي كه شهروند جامعه  باشد
ي، تكليف خدمت سـربازي را هـم       أ در عين انتظار امنيت فردي و آزادي و حق ر          ،هر شهروند 

  .دارد
خـواهي هـم در مفهـوم حقـوق          انديـشه آرمـان   ،گرا، افزون بر اين بيان     در ديدگاه جمهوري  

  : چهار جز ء اصلي وجود دارد،شهروندي نهفته است و در آن
  . حقوق برابر برخوردارند ازاي  شهروندان از مجموعه،گمان  بي-اول
  . تكاليفي نيز براي شهروندان وجود دارد، همراه با اين حقوق-دوم
برداشتن در جهت اجراي حقوق ساير اعضاي جامعه  ايل به گام شهروندي متضمن تم-سوم

  .سياسي است
 بر اساس توافق همگاني و آرمـاني عملـي        ، اين تمايل براي اجراي حقوق ديگران      -چهارم

  .شود مي
  

  ي اسالمها حقوق شهروندي در آموزه .1-4
ر روايـات   د.هاي مشترك اديان الهي، اثبات كرامـت انـساني اسـت         ترين آموزه   يكي از مهم  

كنـد، مـصون    اسالمي نيز آمده است كه از دست كسي كه در وجود خود احساس كرامت نمـي    
كند،  و يا در جاي ديگر گفته شده است كه كسي كه در وجود خود احساس كرامت مي            نيستيد

  )14.(آاليد آن را به گناه نمي
فطـرت در  . اردهـا د   مفهوم فطرت در اسالم، معناي كاملي را در بيان قـدر مـشترك انـسان              

اسالم با پذيرش دو بعد طبيعي و روحـاني بـراي        . گيرد   در برابر طبيعت قرار مي     ،معناي خاص 

                                                                                                              
1 . Republican 
2. Liberalism 
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 از روح مجرد و ملكوتي انـسان   ايتفطرت در اين معنا، حك    . دهد  انسان، اصالت را به روح مي     
  .شدن روحي الهي ارزشمند شده است ها از دميده روح انسان. دارد

 مـا را بـه مطلـوب        ،رد كه براي اثبـات حقـوق بـشر و شـهروندي             دا  يهاي   ويژگي ،فطرت
  : رساند مي

  .يعني همه افراد، فارغ از دين و دولت، از آن برخوردار هستند.  همگاني است:يك
 ،از ايـن رو . ها از بدو تولد از آن برخوردارند         موهبتي و غيراكتسابي است و همه انسان       :ود

  . يط و مقدمات خاصي نيستبراي اثبات وجودش نيازي به احراز شرا
كند   طلب مي  ، چرا كه هماهنگي تشريع و تكوين      ؛حق آزادي، تعالي و كمال همگاني است      

ها بتوانند به غايت مطلوب از خلقت جهان كه همان كمال و تعالي است، دست يابند                كه انسان 
  . به سوي كمالانتخاب راه و حركتها در  شود جز با اختيار و آزادي انسان و اين امر ميسر نمي

 سهم اين ،البته. با توجه به آنچه گفته شد، منشاء حقوق در اسالم يا فطرت است يا طبيعت         
ها، فطرت ارزش  عناصر در تكوين حقوق بشر به يك اندازه نيست و در تعارض ميان اين ريشه

  .شود اش يعني كمال رهنمون مي  و هموست كه انسان را به هدف غاييدارد يباالتر
حقوق شهروندي از جمله دستاوردهاي مثبت بشري است كه در بسياري از موارد          ،ينبنابرا

حقوقي از جمله حق حيات، حق آزادي بيان و انتقـاد،  . باشد ميمورد تأييد دين مبين اسالم نيز       
 همگي مـورد تأييـد و   مانند آن،حق تعيين سرنوشت، حق امنيت، حق برابري و عدم تبعيض و  

اي از   حتي آيات صريحي نيز در خصوص آنها وجود دارد كـه بـه نمونـه      تأكيد اسالم هستند و   
  :شود ميآنها اشاره 

   حق حيات-
  )15 (.ريزيدن چون از شما پيمان محكم گرفتيم كه خون همديگر را 

 همـه مـردم را   ي گـوي ، هر كس ديگري را جز براي قصاص يا مبارزه با فسادگري بكـشد            
  )16(.كشته است

  )يان، دين و ساير آزاديهاي مشروعآزادي ب( حق آزادي -
  )17( . مجادله نكنيد،اي كه نيكوتر است با اهل كتاب جز با شيوه

  )18( .در قبول دين اكراهي نيست، راه درست از راه انحرافي روشن شده است
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   حق امنيت-
) اجـازه (ي خودتان تا با صـاحبانش انـس   ها اي مگر خانه   اي اهل ايمان هرگز به هيچ خانه      

 نخست به اهـل آن خانـه تحيـت و    ، وارد نشويد و چون رخصت يافتيد و داخل شديد       ،نداريد
سالم كنيد كه اين براي شما بهتر است، باشد كه متذكر شويد تا اجازه يابيد و آنگـاه درآييـد و          

 زود باز گرديد كه اين براي تنزيه شما بهتر اسـت  ،اي درآمديد و گفتند باز گرديد     چون به خانه  
  )19( . داناست،كنيد مي هر چه و خداوند به

   حق برابري و عدم تبعيض-
ها  ها و قبيله م و شما را به صورت جماعتياي مردم، ما شما را از يك مرد و يك زن آفريد

 .ترين شما نزد خـدا پرهيزگـارترين شماسـت     همانا گرامي؛قرار داديم تا با يكديگر آشنا شويد   
  )20( .خدا دانا و آگاه است

   حق آموزش-
 بلكه حكمت ارسال رسـل و تـشريع    ، نه تنها آموزش حق بشر است      ،ي ديني ها برابر آموزه 

همانگونـه  « :خـوانيم  مـي همچنانكه در قـرآن  .ها عنوان شده است شرايع، تعليم و آموزش انسان  
نوع خودتان فرستاديم تا آيات ما را بر شما بخواند، و شما را تزكيه كند  رسولى در ميان شما از

  . )20-1(»  به شما ياد دهد،دانستيد حكمت بياموزد و آنچه نمى و كتاب و
  

  در ايرانشهروندي حقوق . 1-5
منشور صادرشـده از سـوي      . اند  گذار حقوق شهروندي در جهان دانسته       ايران باستان را پايه   

كورش، پادشاه هخامنشي، بسياري مباني و مبادي اوليه حقوق بشر و شهروندي را مورد تأكيـد         
اسارت گرفتن آزادگان، رعايت حقـوق كـارگران و شـرايط      داري و به  منع برده . ه است قرار داد 

 در اسناد  مانند آن،، تساوي افراد در برابر قانون و)در حمله به بابل(كشي    مناسب كار، منع نسل   
اي است كـه   همان نوشته ،منشور وحتي برخي بر آنند كه اين     به دست آمده قابل مشاهده است     

  )21(.خوانند» الميه حقوق بشراع«امروزه 
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نظـام  . توان جايي بـراي حقـوق شـهروندي پيـدا كـرد              چندان نمي  ، ايران  در تاريخ معاصر  
. نمـوده اسـت    چندان توجهي به آرا و حقوق مردم نمـي   ،شاهنشاهي و پادشاهي حاكم بر ايران     

  .بوديكي از اهداف انقالب اسالمي ايران نيز توجه به همين نقض حقوق مردم 
هاي حقوق انسان را جز در ادبيـاتي پراكنـده و     توان ريشه   ادبيات فارسي نيز چندان نمي    در  

يافت و چون ضمانت اجراي چنداني نداشته است، » ...بني آدم اعضاي يكديگرند«نامدون نظير 
  . به صورت اندرزهاي اخالقي و حكمت مانده است

ن معاصر، فرماني است كه در يكي از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندي در دورا
ـ  صادرزمان ناصرالدين شاه و توسط اميركبير         رعايـت حقـوق مـردم توسـط     ر شد كـه در آن ب

  )22.(حاكمان و نمايندگان آنها تأكيد شده است
هاي حكومت خاندان پهلوي در ايران بسط يافت و در تمام  عدم رعايت اين قوانين در سال

هـاي   هاي مخوف و دادگـاه  گاه وجود شكنجه . قرار گرفت شئون حقوق مردم نفي و مورد انكار        
خـاطرات مبـارزان    .  از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندي در اين دوران است          ،دادگر  بي

  . پيش از انقالب گواه اين مدعاست
هـاي   ا پيروزي انقالب اسالمي، تأكيد بر اجراي قوانين شرع، منع شكنجه، تـشكيل دادگـاه    ب

 از اقدامات اوليـه در اصـالح و تأسـيس نهادهـاي قـضايي و            ،ها  ه دادرسي عدل و روند منصفان   
  .جزايي در ايران بوده است

 سـال از  4 يعني پس از گذشت نزديك به ،1361/9/24  در تاريخ ،)ره(حضرت امام خميني 
هاي اجرايي در  اي خطاب به قوه قضائيه و تمام ارگان ماده پيروزي انقالب اسالمي، فرمان هشت

 و نـشان دادنـد كـه ايـن حقـوق، بخـشي از گفتمـان            صادر كردند  قوق شهروندي خصوص ح 
  .جمهوري اسالمي است نه در تعارض با آن

  .به تهيه قوانين شرعي و تصويب و ابالغ آنها اشاره شده استاين فرمان در مادة اول 
بـه موجـب   . كيد اسـت أ رسيدگي به صالحيت شخصي قضات مورد ت    ،در مادة دوم و سوم    

هيچ كس حق ندارد كسي را بدون حكم قاضي كه از روي مـوازين شـرعيه بايـد             «ارم  مادة چه 
باشد توقيف نمايد هرچند مدت توقيف كم باشد، توقيف يا احـضار بـه عنـف جـرم اسـت و            

  ».موجب تعزير شرعي است
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هيچ كس حق ندارد در مال ِكسي چه منقول و چـه غيرمنقـول و در مـورد      «: وفق بند پنجم  
صرف كند يا توقيف و مصادره نمايد مگر به حكم حاكم شرع، آن هم پس    حق كسي دخل و ت    

  . »از بررسي دقيق ثبوت حكم از نظر شرعي
  .در بند ششم نيز به حرمت خانه و محل كار شخصي اشاره شده است

ها در همان سال نيز در همين چارچوب قـرار   فرمان حضرت امام در خصوص لغو گزينش     
  .گيرد مي

هـاي اخيـر در ميـان حقوقـدانان و      اده از واژه حقوق شهروندي در سال      استفدر عين حال،    
احتـرام بـه   « قـانوني بـا عنـوان     ،1383در سـال    . د جامعتري يافت  بع ،مجامع قانوني و حقوقي   

بخـشنامه  «به تصويب مجلـس رسـيد و بـه نـام          » هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي       آزادي
رئوس مهم اين قانون درباره نحـوه  . ا گرديددر قوه قضائيه،دستوركار واحده  » حقوق شهروندي 

  .بازداشت و بازجويي و منع شكنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطين و مجريان قضايي بود
  
  هاي پليس با حقوق شهروندي  چالش .ب

 در ايفاي نقش پليس به عنوان ضابط قـضايي    ،هاي پليس با شهروندان    قسمت عمده چالش  
كه به عنوان مـتهم در اختيـار نيـروي انتظـامي يـا پلـيس قـرار         حقوق شهروندي   . كند ميبروز  
 متهم و حتي مجرم، داراي حقوق ويـژه اي اسـت كـه    ،از يك سو  .  محل چالش است   ،گيرد مي

توان بـه    مي متهم ممكن است مجرم نباشد و ن       ،از سوي ديگر  .برآمده از حقوق شهروندي است    
براي شناسايي و صيانت از حقوق .  حقوق شهروندي وي را ناديده گرفت ،صرف اتهام شخص  

 بـه قـوانين   بايـست  مـي  ،شهروندي متهم كه بايد از سـوي پلـيس مـورد مالحظـه قـرار گيـرد            
  . مراجعه كرد،خصوص تصويب شده استاين االجرايي كه در  الزم

تواند مرز حقوق شهروندي  مي ، نگاهي به حقوق متهم در نوشتارهاي قانوني   ،با اين توضيح  
  . كشورمان نشان دهدنظام حقوقيدر را 
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   حقوق شهروندي براي پليسهاي آموزشي بايسته .1
 همچنانكـه  ، ضـروري اسـت  ها  در بسياري از عرصه ،آموزش حقوق شهروندي براي پليس    

ـ ن ،با توجـه بـه اينكـه   . ي آموزشي نيروي انتظامي قرار دارد    ها برخي از اين موارد در برنامه      ه كت
 نكـات  ،كيـد بـر حقـوق مـتهم    أ در اينجا با ت  ،همين است  چگونگي برخورد با مت    ،برانگيز چالش

  .شود مي به اختصار بيان ، استسآموزشي حقوق شهروندي كه در مقررات منعك
هر كس به ارتكاب جرمي متهم شود، حق دارد بيگناه فرض شـود، مگـر اينكـه مجرميـت              

ين حق شـهروندي  المللي نيز به ا بين در اسناد )23(.او بر اساس قانون محرز شود    ) مقصربودن(
  )24.(اشاره شده است

هر متهمي حق دارد از مأموري كه قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارك شناسايي خـود و      
  .اش را به او نشان دهد  نيز دستور قضايي متضمن دستگيري
ي دادگاه با مرجـع تعقيـب يـا تحقيـق، سـكوت اختيـار        ها متهم حق دارد در مقابل پرسش     

   ).25(كند
حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولين فرصت به خانواده وي اطالع دهنـد          هر متهمي   

   )26( . براي آزادي او وثيقه يا كفيل آماده كنند،تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم
بازداشت خود اعتراض كند تا مرجع باالتر بالفاصله و در   روز به قرار   10متهم حق دارد ظرف     

  )27(.اين حق طبق قانون بايد به متهم تفهيم شود.  به آن رسيدگي نمايدالعاده وقت فوق
چنانچه قرار التزام يا كفالت يا وثيقه براي متهم صادر گرديد، او حق دارد با التزام يا معرفي     

  ).28(  بالفاصله آزاد شود، حسب مورد،كفيل متمكن و يا توديع وثيقه
ن دادگـستري بـدون مجـوز قـضايي و بـدون      يك از ضـابطي  هر متهمي حق دارد بداند هيچ 

  )29.( مجاز نيستند وارد منزل او شده و آنجا را بازرسي و تفتيش نمايند،رعايت ترتيبات قانوني
يك ازضابطان دادگستري حـق بازداشـت او را ندارنـد، مگـر در         الزم است متهم بداند هيچ    

مراتب را بـه اطـالع      ) ت ساع 24حداكثر  ( بايد درنخستين فرصت     ،رايم مشهود و در هرحال    ج
 )30( .قام قضايي برسانندم

مرجـع قـضايي   .  از اتهام و داليل آن مطلـع شـود  ، ساعت24متهم حق دارد حداكثر ظرف     
  )31( .مكلف است ظرف مهلت مذكور آن را به وي تفهيم كند
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تمـامي   از مطالعـه و  را متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقيقات مقدماتي، پرونده اتهامي خود     
  )32.(يات آن مطلع شودمحتو

به چه اتهامي و به استناد چـه  و بداند  پرسدقاضي دادسرا يا دادگاه ب     هر متهمي حق دارد از    
  )33.(داليلي احضار يا جلب شده است
ي مراجع كشف جرم و تعقيب كه ارتباطي به ها دادن به پرسش هر متهمي حق دارد از پاسخ    

  )34(. خانوادگي اوست، خودداري كندجرم و تعقيب ندارد و مربوط به امور شخصي و

هر متهمي حق دارد از دادگاه بخواهد به طور علنـي بـه اتهـام او رسـيدگي كنـد، مگـر در              
  )35(.مواردي كه قانون خالف آن را تصريح نمايد

هر متهمي حق دارد فرصت و تسهيالت كافي براي تهيه و تدارك دفاع و انتخاب وكيـل و              
  )36( .اشته باشدارتباط با وكيل منتخب خود د

جبران خـسارت    هر متهمي كه به طور غيرقانوني دستگير يا بازداشت شده باشد، حق دارد            
  ).37(ربط بخواهد خود را از مراجع ذي

دادگاه باالترتقاضـاي    از درحدود قانون به حكم محكوميت خود اعتراض و        متهم حق دارد  
  )38(.نظر نمايد تجديد

مطرح گـردد؛  از شهود شاكي   ي او هم    ها اه بخواهد پرسش  متهم حق دارد از دادسرا يا دادگ      
  .بلكه بتواند بيگناهي خود را ثابت كند

اي بـه اتهـام او رسـيدگي و در     هر متهم نابالغ و نوجوان اين حق را دارد كه در دادگاه ويژه  
 در محلي جدا از متهمـان يـا محكومـان بزرگـسال نگهـداري             ،صورت بازداشت يا محكوميت   

  )39.(شود
م حق دارد درصورت صدور رأي برائت، تعليق مجازات او، قرار موقوفي يا منع تعقيب، مته

قيد و شرط  و نيز در صورت بازداشت، آزادي بي) وثيقه(بالفاصله رفع اثر از قرار تأمين كيفري        
  )40.( بخواهد،كننده خود را از مرجع قضايي رسيدگي

هـاي    احتـرام بـه آزادي  ،رونديدر راستاي يادآوري تكاليف پليس در رعايـت حقـوق شـه    
  :توان اشاره كرد مينيز به نكات ذيل ) 41 (مشروع و حفظ حقوق شهروندي
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دادسراها  ، نظامي  از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقالب و       -ماده واحده     
و دقـت رعايـت    و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به   

  :خواهند شد  متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم. اجرا كنند
موقت     كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت             - 1
گيرد و از  بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت             مي

خـشونت يـا       اسـتفاده از قـدرت يـا اعمـال هرگونـه            اعمال هرگونه سـاليق شخـصي و سـوء        
  .هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود بازداشت

كـالً در    با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و          - 4
مراعـات    اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، الزم است اخالق و موازين اسـالمي كـامالً      

  .گردد
به حكم و   نمايد در موارد ضروري نيز  اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي     - 5

مراجع صـالح قـضايي       پرونده به  ،ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده و ظرف مهلت مقرره          
  .ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند

چشم    ع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن        در جريان دستگيري و بازجويي يا استطال       - 6
  .و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد

بردن آنان    بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت يا نشستن پشت سر متهم يا     - 7
  .هاي خالف قانون خودداري ورزند به اماكن نامعلوم و كالً اقدام

ادوات   دستگيري متهمان فـراري يـا كـشف آالت و       برايمحلي،  ها و معاينات       بازرسي - 8
تعـرض   جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمـال احتيـاط انجـام شـود و از             

ندارد و افشاي   نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق       
مـورد آنهـا    ضـبط بـي    هاي خـانوادگي و    لي و فيلم  هاي فامي   ها و عكس    ها و نوشته    مضمون نامه 

  .خودداري گردد
   ممنـوع بـوده و  ،منظور اخذ اقرار يا اجبار او بـه امـور ديگـر            هرگونه شكنجه متهم به    - 9

  . بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت،اقرارهاي اخذشده
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هاي   آموزش  لمي قانوني و  هاي ع   ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه         تحقيقات و بازجويي   - 10
گرفتـه و در    قبلي و نظارت الزم صورت گيرد و با كساني كـه ترتيبـات و مقـررات را ناديـده                 

برخـورد جـدي     اند، براسـاس قـانون   هاي خالف آن متوسل شده    اجراي وظايف خود به روش    
  .صورت گيرد

كنجكاوي  باشد و ازها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي           پرسش - 11
موضوعات غيرمؤثر  در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به

  .بررسي احتراز گردد در پرونده مورد
 ها به همان كيفيت اظهار شـده و بـدون تغييـر و تبـديل نوشـته شـود و بـراي                 پاسخ - 12

بنويـسند تـا     تمايل، خودشان مطالب خود رااظهاركننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت    
  .شبهه تحريف يا القا ايجاد نگردد

موجـب    بـه    محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه          - 13
مربـوط بـا     دهنـد و نحـوه رفتـار مـأموران و متـصديان      قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي      

قرار دهند و بـا    جريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق       متهمان، نظارت جدي كنند و م     
  .متخلفان برخورد قانوني شود

نموده و     از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب              - 14
به امـوال و     نسبت،در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها      

 در حفظ ،است  كليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده    اشيا تعيين ت  
استفاده شخـصي و    و مراقبت از آنها اهتمام الزم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها             

  .»....عمل آيد اداري به
 ،اد آن نشدن ضمانت اجراي تخلف از مفـ       بيني  پيش بر بنا ،الذكر با وجود تصويب قانون فوق    

 قانون آئين دادرسي كيفري كه براي تـصويب در دسـتور كـار مجلـس شـوراي                  سنوي در پيش 
  :اسالمي قراردارد، ضمانت اجراي تخلف از قانون يادشده به شرح ذيل آمده است

در تمام مراحل دادرسـي كيفـري، اعـم از كـشف جـرم،       « :1-1-1-7ماده  
عايـت حقـوق شـهروندي    تعقيب، تحقيقات مقدماتي، رسيدگي و اجراي آرا، ر     

و ساير » هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي      قانون احترام به آزادي   « مقرر در 
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 از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه             ،قوانين
متخلفـان عـالوه بـر جبـران        . در فرايند دادرسي مداخله دارنـد، الزامـي اسـت         

 قـانون مجـازات اسـالمي       570ه  خسارات وارد شده به مجازات مقـرر در مـاد         
ه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقـرر شـده      كمحكوم خواهند شد، مگر آن    

  .»باشد
هـاي   قـانون احتـرام بـه آزادي      «  ضمانت اجـراي تخلـف از        ،در صورت تصويب اين ماده    
  . دامنگير متخلف خواهد شد»مشروع و حفظ حقوق شهروندي

  :اكنون نيز قدرت اجرايي دارد  كه هم، اسالمي قانون مجازات570 ماده  بر اساس،البته
نهادها و دستگاههاي حكومتي كه  مورين وابسته بهأم هر يك از مقامات و«

از حقـوق   آنـان را  سلب كنـد يـا    آزادي شخصي افراد ملت را،برخالف قانون
انفصال از  مقرر در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران محروم نمايد عالوه بر

 به حبس از دو ماه تا  ،پنج سال از مشاغل حكومتي     ميت يك تا  خدمت و محرو  
  )42(».محكوم خواهدشد سه سال

 
  رفت از چالش راهكار برونآموزش  .2

اي صـيانت از حقـوق شـهروندي        بـر مقرراتـي    ، در حقوق كنوني ايران    ،آنچه گذشت بنا بر 
د، قابـل قبـول    ست، اما در حـد خـو      بيني جزئيات بيشتري ا    نيازمند پيش وجود دارد كه هرچند     

  .است
 بر اسـاس چـه مـالك و    ؛گفتيم. پردازيم  مياين بيان به پاسخ پرسشي كه در مقدمه آمد          با

  شده را بايد تعيين كرد و سلب اين حقوق چگونه است؟ معياري حقوق شهروندي حمايت
پليس در انجام وظائف خود چگونه عمل كند تـا بـه دو مـصلحت متقابـل يعنـي تـضمين          

   و ممانعت متعرضين از تعرض به حقوق شهروندان دست يابد؟حقوق شهروندان
چـالش پـيش روي خـود در انجـام     از رفـت   براي ارائه  معيار و مالك به پليس براي برون       

  بايـد بـه قـوانين و   ، بدون اينكه در مظان اتهام تضييع حقـوق شـهروندي قـرار گيـرد             يف،وظا
  .مقررات مراجعه كرد
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 قوانين ومقررات اعم از ،يين و تشخيص حقوق شهروندي مهمترين معيار تع،به ديگر سخن 
شـده   قوانين اساسي و عادي و حتي مصوبات مراجع ذيـصالح بـراي تعيـين حقـوق حمايـت                 

  .شهروندي است
 ممكن است به مصوبات بيروني مانند منشورها و معاهدات حقوق بـشري نيـز اشـاره      ،البته

 به اين دليل كه در حكم قـوانين    ، شده است  اي توسط دولت ايران پذيرفته      اگر معاهده  ، اما شود
 نه تنها  ،المللي در حقوق داخلي    بين اين اسناد     به واال توسل ) 43( مجرا خواهد بود   ،كشور است 

  . تشتت خواهد شد بكه موجب بروز،ندي نيستومعياري براي تعيين حقوق شهر
جـا قـانون    محدوده حقوق شهروندي را مشخص كـرده و هـر       ،مقررات  قوانين و  ،ينابنابر

 اقدام اين نيرو ممكن است تعرض به حقوق شهروندي قلمداد     ،ندهداجازه تعرض را به پليس      
  .شود

گذاري پليس بايد جايگاه آموزش   اينكه در سياست،گردد مينكته ديگر كه به پرسش دوم بر
  .حقوق شهروندي به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد

آگاه  مربوط به حقوق شهروندان  مقرراتس بايد ازبه اين مفهوم كه شهروندان و نيروي پلي 
 كاملي از سوي مسئولين امر به  آموزش نسبتاًشود مگر درصورتي كه    مياين امر ميسر ن    شوند و 

  .مردم و نيروي پليس داده شود
 پليس نيز بداند كه . شهروندي خود آگاه شده از آن تعدي ننمايند      تكاليف  و مردم از حقوق  

 حريم حقـوق شـهروندان همچنـان     ، شهروندان كدام است تا در نتيجه      شده وق حمايت مرز حق 
  .ايمن بماند

  
  گيري نتيجه

برقراري امنيت از مهمترين وظائف پليس و در راستاي تكليف دولت در قبـال شـهروندان                
شـود كـه ايـن هـدف      مي و كارآمدي پليس زماني محقق مين حقوق شهروندي استأمبني بر ت 

دهد كه  مي اقداماتي انجام ،ف خوديل به اين هدف و انجام ديگر وظا     پليس براي ني   .تحقق يابد 
  .شود ميگاهي تعرض به حقوق شهروندي تلقي 
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 انجـام برخـي  اقـدامات و تـدابير نظـري و عملـي               ،گفتـه  رفت از چالش پـيش     براي برون 
  .ضرورت دارد

را به آمـوزش عمـومي و آمـوزش حقـوق            آموزش است كه آن    ،يكي از حقوق شهروندي   
اهتمام به آموزش حقوق شهروندي براي نيروي پليس  و شـهروندان            . هروندي تقسيم كرديم  ش

  .ثر استؤهاي نادرست م گيري يا كاهش برداشت در پيش
هاي امنيتي آن كه ضـرورت    ارائه پيشينه و مباني حقوق شهروندي و محدوديت،از يك سو  

سـازد و بـراي ايـشان     مـي ف زندگي اجتماعي است، شهروندان را بر حد و مرز حقوقشان واق          
آمادگي پذيرش برخورد نيروي پليس در صورت عدول از مرزهاي مورد حمايت را به وجـود                

  .خواهد آورد
يابد كه شهروند، حقوقي دارد كـه در حالـت    مي پليس نيز با آموزش الزم در،از سوي ديگر  

قـوق توسـط    باز هـم ايـن ح  ،عادي يا در فرض طرح اتهام و حتي محكوميت به ارتكاب جرم  
  .گذار مورد حمايت قرار گرفته است قانون

ي خـود حـدود     هـا   بايـد در فعاليـت     ، از جملـه پلـيس     ،كننـد  ميمين امنيت   أنهادهايي كه ت  
هـاي   توانـد بـه وسـيله روش    مـي  صرفاً امروزه امنيت ،بنا به نظري.  را رعايت كنند ها صالحيت

  )44.(مين شودأ ت،تداد مبتني اس وگو و قرار جديد اجتماعي كه بر پايه گفت
هـا و ديگـر      آزادي. شـود  مـي  گستره حقوق شهروندي به امنيت شهروندان خالصـه ن         ،البته

وظيفه پليس  ،با وجود اين. گيرد  مي است را نيز در بر حقوقي كه ضروري زندگي يك شهروند
  . نمود بيشتري دارد،مين امنيتأدر عرصه ت

مين أگرا كه اولي به ت  نظريه ليبرال و جمهوري   يابيم كه ميان دو      مي در   ،شده از مطالب مطرح  
 ،دگرايانـه تمايـل دار   معني فردگرايانه و دومي به اين مهم در معناي جامعه    حقوق شهروندي به    

 عـالوه بـر احـساس داشـتن      شهروند هر زيرا در اين نظريه است كه       ،نظريه اخير ترجيح دارد   
تن فعال در جهت دفاع از حقوق ديگر        برداش  به گام  مايلت م محوله،حقوق شهروندي و تكاليف     

  .كند مي ي رسمي ايفاها  نقش فعالي در صحنهبوده،شهروندان 
. شـود  ميمتجلي  آموزش حقوق شهروندي  در،بودن در دفاع از حقوق شهروندي      اوج فعال 
 آموزش حقوق شهروندي بـه نيـروي پلـيس و حتـي      اما ، مرجع آموزشي نيست   ،هرچند پليس 
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 رسالت نيـروي     خارج از  ،االبردن آگاهي مردم نسبت به حقوق شهروندي      اتخاذ تدابيري براي ب   
  .پليس نبوده و حتي در راستاي كارآمدي اوست

هاي مورد اشاره بايد حول آن باشد، قانون است، زيـرا از     محوري كه آموزش   در عين حال،  
 نيروي پليس مرجع آموزش صرف نيست كه بخواهد مباني نظري حقوق شهروندي را ،يك سو
ا نيروهاي خودآموزش دهد و از سوي ديگر، پليس به عنوان ضابط قـضايي، پاسـبان             يبه مردم   

 چگونه ، اگر اجزاء اين نيرو با قوانين و مقررات آشنايي ناقص داشته باشند           .اجراي قانون است  
  را در انجام وظيفه خطير پاسداري از قانون انتظار داشت؟  توان كارآمدي آن مي
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  ها يادداشت
  

 ،»د بـه مـرز  يـ حقـوق بـشر و شـهروندي مق      «ديويد ميلر، . ك.ر»شهروند  «اصطالح   براي ديدن بررسي مفصل      .1
 .به بعد126. ص23. ش1383 بهار ،فصلنامه راهبرد

 شهرداري تهـران و  ،»نظارت همگاني، شهروندي و توسعه سازماني«مجموعه مقاالت همايش ،  نادر،  شكري .2
  .80ص . 1386نشكده مديريت، بهمن دا
 .130 پيشين، ديويد ميلر، .3

  .134. ص ، همان.4
حقوقدانان ايران نيز حق را به معني اختيار و  .45.،ص1371نشر نخست،  ،شناسي حقوق ، محمد حسين ساكت.5

  .268دوازدهم ص . چ،مقدمه علم حقوقناصر كاتوزيان، . رك.دانند ميتسلط 
 .128. صپيشين،  ،»حقوق بشر و شهروندي مقيد به مرز« .6

 .132، ص 1355، ترجمه فؤاد روحاني، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، جمهوريتافالطون؛  .7

  :اشاره زيبا به حقوق و تكاليف حاكم و مردم مشهود است، )ع(ي امير مومنان عليها  در يكي از خطبه.8
 دريغ نـدارم و  بر من است كه خيرخواهي از شما. مردم ؛مرا بر شما حقي است و شما را بر من حقي           «

اما حق من .  شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد،المال داريد بگزارم حقي كه از بيت
چـون شـما را   .  حـق خيرخـواهي ادا كنيـد   ،بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در نهان و آشكار    
 ترجمه سـيد جعفـر شـهيدي،    ،نهج البالغه .»بخوانم بياييد و چون فرمان دهم بپذيريد و ازعهده برآييد       

  .35. ص. 34، خطبه 1368نشر قلم 
 قـانون  3 از اصـل  3نيز بند  گذشت و) ع( امير المومنين    34ي ديني مانند آنچه در خطبه       ها  اين حق در آموزه    .9

 .كيد قرار گرفته استأاساسي مورد ت

  72 ص پيشين، .»شهروندي و توسعه سازمانينظارت همگاني، «مجموعه مقاالت همايش  ،بهرام، زهرانژاد .10
  .60 ص همان، .11
 .79 ص23. ش1383 بهار ،فصلنامه راهبرد ،»المللي بينحقوق بشر و سازمانهاي « پيس،. كلي كيت اس.12

  .134. ص ،پيشين ،»حقوق بشر و شهروندي مقد به مرز« .13
  .677غررالحكم، ص » يهنها بالمعصيهمن كرمت عليه نفسه لم «: دنفرماي عليه السالم مى حضرت على .14
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  )84بقره ... (و اذ اخذنا ميثاقكم التسفكون دماءكم و ال تخرجون  .15
  )32مائده ( من قَتَل نفساً بغير نفس او فسادٍ في االرض فكانما قَتَل الناس جميعاً .16
  )46عنكبوت (و ال تجادلوا اهل الكتاب اال بالتي هي احسن  .17
  )256بقره ... (لدين قد تبيين الرشد من الغي الاكراه في ا .18
  )27 - 28نور ... (،  بيوتاً غيربيوتكماامنوا ال تدخلويا ايها الذين  .19
  )13حجرات  .. (، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكرٍ و انثي و جعلناكم.20
تاب و الحكمة و يعلمكم مـا لـم    كما ارسلنا فيكم رسوال منكم يتلوا عليكم آياتنا و يزكيكم و يعلمكم الك            -1-20

  )151 سوره بقره، آيه(تكونوا تعلمون 
. 1378 ،، انتـشارات نـشر  حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهـان در ايـران باسـتان            ،فريدونجنيدي،   .21
 .35.ص

بـه  خـواه   در اين وقت از قرار شكاياتي كه مقرون سمع همايوني افتاد، حكام واليات مكرر بندگان خدا را           « .22
 بـه شـكنجه   ،شـوند و خـواه محـض ابـراز جـايي كـه اموالـشان پنهـان بـوده             جهت اقرار تقصيري كه متهم مي     

لهـذا قـدغن   . چنين حركتي منافي مروت و احكام شـرع و خـالف رأي اقـدس شـهرياري اسـت       . اند  گذارده  مي
ثابت و محقق گرديـد، بـه   نكه تقصير متهمين آپس از . فرمائيم كه به هيچ وجه متهمين را به شكنجه نگذارند        مي

حكام واليات مزبور به هيچ وجـه كـسي را بـه        . گردند  اندازه تقصيرشان گرفتار همان سزاي شرعي و عرفي مي        
 مورد مؤاخذه و سياسـت خواهـد   ،شكنجه آسيب نرسانند و مراقب باشند اگر احدي مرتكب چنين عملي گردد           

الثاني   شهر ربيع25. ( مدلول حكم قضا شمول ننمايندالمقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از     بايد حسب   مي. شد
1266(« 

   قانون اساسي37اصل  .23
   اعالميه جهاني حقوق بشر11 ماده 1 بند ،المللي حقوق مدني و سياسي  ميثاق بين14 ماده 3 بند .24
   قانون آيين دادرسي كيفري197 و 129مواد  .25
  ي مشروع و حفظ حقوق شهرونديها زاديآ ماده واحده قانون احترام به 5بند  .26
 مـصوب  ، قانون احياي دادسرا3ماده ) ن( بند 2شق   قانون آيين دارسي كيفري و147 و تبصره ماده  33ماده   .27

1381  
   قانون آيين دارسي كيفري137 و ماده 13تبصره ماده  .28
  ن دادرسي كيفري قانون آيي97 و 96 قانون مجازات اسالمي، مواد 580 قانون اساسي، 22اصل  .29
   قانون آيين دادرسي كيفري24ماده  .30
   قانون آيين دادرسي كيفري127 قانون اساسي و ماده 32اصل  .31
   قانون آيين دارسي كيفري190ماده  .32
   قانون آيين دادرسي كيفري124ماده  .33
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  ي مشروع و حفظ حقوق شهرونديها زاديآ ماده واحده قانون احترام به 11بند  .34
   قانون آيين دادرسي كيفري188ماده  .35
 مـاده واحـده   3 اعالميه جهاني حقوق بشر، بنـد  11 ماده 1 قانون آيين دادرسي كيفري، بند 186 و  185مواد   .36

  ي مشروع و حفظ حقوق شهرونديها قانون احترام به آزادي
 قانون 171اصل به مناط يت مدني و  قانون مسؤول1المللي حقوق مدني و سياسي، ماده   ميثاق بين9 ماده5بند  .37

  اساسي
   قانون آين دادرسي كيفري239 و 232المللي، حقوق مدني و سياسي و مواد   ميثاق بين14ماده ) ه( بند 5شق  .38
 قـانون آيـين دادرسـي    220 و تبصره مـاه  219المللي حقوق مدني و سياسي، ماده     ميثاق بين  10بند ب ماده     .39

  كيفري
   قانون آيين دادرسي كيفري213  و144مواد  .40
ماه يكهزار و سيصد و  ارديبهشت  شنبه مورخ پانزدهم قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه  .41

   . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است1383,2,16هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ
  .1381مصوب  مجازات اسالمي قانون) 570(قانون اصالح ماده   اصالحي مطابق.42
شـده   مقررات عهودي كه برطبق قانون اساسي بين دولت ايران وساير دول منعقـد    «  قانون مدني  9 برابر ماده    .43

  .» قانون استحكم در، باشد
  .40.ص. ش1376 ،نشريه امنيت علي اوسط جاويدزاده، ترجمه ،»جرم پليس و ،امنيت« ژان كليزال، .44
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

