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  q108   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                           
  

  ایران هاي جدید دولت در محدودیت و ها مسئولیت پرتو حقوق شهروندي و حقوق گروهی در
  1مجتبی مقصودي

هاي مختلف اجتماعی است  هاي مدرن؛ پیش بینی و تضمین حقوق آحاد ملت و گروه از جمله مهمترین وظایف و کارکردهاي دولت
در طول حیات دولت مدرن در . دهد را در قوانین اساسی و موضوعه و در فرایند اجراء به خود اختصاص میکه معموال جایگاه مهمی 

ایران و از زمان مشروطیت استیفاء این حقوق متاثر از ساختار دولت، نوع قرائت دولتمردان، مالحظات ایدئولوژیک، موقعیت 
با چنین . تبلور یافته است "حقوق گروهی"و "حقوق شهروندي"؛ ژئوپلیتیک و تنوع و ترکیب جمعیتی در دو قالب مسلط شامل

شود که در ایران معاصر، الگوي ساماندهی سیاسی حقوق ملی از چه مسیر و مجاري  مفروضاتی، این دو پرسش کلیدي مطرح می
  حقوق چه بوده است؟هاي جدید دولت در تامین این  ها و محدودیت هایی تجلی یافته است؟ مسئولیت عبور کرده و در چه گونه

در قانون اساسی مشروطه و متمم آن و سپس حدود  "حقوق شهروندي"شناسی تاریخی؛ پیش بینی  شناسی جامعه از منظر روش
در قانون اساسی جمهوري اسالمی؛ در دو نظام سیاسی متفاوت، در "حقوق شهروندي و گروهی"هفتاد سال بعد پیش بینی تواما 

در همین حال شرایط حساس  .هاي جدید دولت هاي ملی قابل تبیین و ارزیابی است اي و مسئولیت پایهپرتو قبول تعهدات اولیه، 
انقالبی، جنگ، تحریم، بیگانه هراسی مفرط، ناتوانی در اداره و پاسخگویی، فقدان اراده اجراء، ترس از گسترش عمودي و افقی 

هاي  ر صعودي قرائت هاي مضیق و اقتدارگرایانه؛ به عنوان محدودیتورزي و سی مطالبات فردي و اجتماعی و الگوي دیرپاي حکومت
  .جدید دولت، تضمین و اجراي حقوق شهروندي و گروهی را تحت الشعاع قرار داد

  . حقوق ملی قانون اساسی جمهوري اسالمی، ،مشروطه حقوق شهروندي، حقوق گروهی، قانون اساسی :واژگان کلیدي
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