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چکیده
پژوهش حاضر پرسشی از رابطه میان حقوق شهروندی و امنیت ملی با رویکرد به نظام حقووق مووومی ایوران اسوتن ایون
پرسش با بررسی دو مقوله حقوق شهروندی و امنیت ملی بررسی شده استن با بررسی رابطوه حقووق شوهروندی و امنیوت
ملی می توان گفت که یک رویه ثابت با اصول و مولفه های مشخص هوراه با ویژگی مهم تداوم و تغییر در خصوص این
دو مقوله مهم و حیاتی وجود ندارد و در دوره ای یک نگاه و رویکرد خاص حاکم بوده که بعضاً با دوره قبل و بعد خود
در تضاد بوده استن بنابراین برای یافتن جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوق موومی به ناچار باید تقسیم بندی خاصی
صورت گیردن در این راستا و بدلیل نیاز به ضرورت مطالعه و بررسی دقیق و جامع االطورا

مقولوه امنیوت ملوی و روشون

نوودن رابطه آن با حقوق شهروندی که با الهام از حقوق موومی صورت می گیرد؛ توامی زوایوا و ابعواد آن و تحقیوق در
مناصر و مولفه های این مفهوم با منایت به تجارب به جای مانده از تاریخ کشورمان ،به نظر امری ضروری می باشدن
کلمات کلیدی :شهروند ،حقوق شهروندی ،امنیت ،امنیت ملی ،گفتوان امنیتی

1ن مضو هیئت ملوی دانشگاه آزاد ارومیه
2ن کارشناس ارشد حقوق موومی (نویسنده مسئول)
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The relationship between citizenship rights and national security with a look at
the Iranian legal system
Mohsen Emami, Hosein Ghahremani
Abstract
The present study is a question of the relationship between citizenship rights and
national security with an approach to the Iranian public law system. This question has
been examined by examining the two categories of citizenship rights and national
security. Examining the relationship between civil rights and national security, it can
be said that there is no fixed procedure with specific principles and components along
with the important feature of continuity and change regarding these two important
and vital categories. Sometimes it was in conflict with its pre- and post-period.
Therefore, in order to find the place of citizenship rights in the public law system, a
special division must be made. In this regard, and due to the need for a thorough and
comprehensive study of the issue of national security and clarify its relationship with
civil rights, which is inspired by public law; All its angles and dimensions and
research on the elements and components of this concept, considering the experiences
left from the history of our country, seem to be essential.
Keywords: Citizen, citizenship rights, security, national security, security discourse
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مقدمه
نخستین اندیشه درباره شهروند و حقوق به یونان باستان و باورهای ارسطو بر می گردد که در شهرهای یونان پا گرفتن
نخستین بیانه رسوی درباره حقوق شهروندی با هد

شناسایی حقوق شهروندان و کاستن از قدرت شاه در سال 1211

میالدی در بریتانیا از سوی بارون های انگلیسی در مجوومه ای به نام «ماگنا کارتا» به تصویب رسیدن جهان بینی که
تئوری آن را  111سال قبل از میالد ،فیلسو

یونانی هراکلیتوس مطرح کرده بود و از سوی فیلسوفان پس از او به

خصوص کانت تشریح شد ،مفهومی بیش از واژه های آن داشت و بعدها شالوده طرح ضوانت اجراهای اخالقی و
وجدانی برای حقوق بشر و شهروندی در گستره فرا ملی و جهانی شدن از این رو یونان باستان را باید زادگاه حقوق
شهروندی دانستن در امالمیه حقوق شهروندی فرانسه آزادی های سیاسی و اجتوامی ،حق آزادی ،مالکیت ،برابری در
برابر قانون ،برائت ،منع شکنجه ،آزادی اجتوامات و آموزش و پرورش مورد نظر قرار گرفته استن اما این مفهوم در
حقوق ایران چندان پیشینه نداردن تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته های حقوق اساسی» اشاره ای به این مفهوم دارد و
شهروندان را « انسان های ساکن و مقیم در یک کشور ،امم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت – کشور و
تحت حاکویت آن هستند» تعریف کرده است (قاضی شریعت پناهی)19 :1931 ،ن
با روی آوردن بشر به زندگی اجتوامی ،امنیت برای او چهره ای دیگر پیدا کردن گویی در ابتدای امر به نظر می رسید
امنیت اجتوامی و امنیت فردی در پاره ای از نقاط در حال تعارض و بعضاً تضاد هم قرار گرفته اند ،اما به سرمت انسان
مشاهده کرد که اگر چه برخی از حقوق او به واسطه ایجاد اجتواع محدود می گردد اما در موض امنیت پایدارتری
نصیب او می شودن چهره و مفهوم امنیت با شکل گیری دولت مدرن پس از انعقاد قرارداد دچار دگرگونی شدن با ایجاد
دولت ملی و به دنبال آن مطرح شدن حاکویت ملی در صحنه بین الوللی ،دولت ها به منوان بازیگران اصلی روابط بین
الولل مط رح گردیدندن در هوین راستا و در برخورد منافع دول با یکدیگر مقوله منافع ملی پا به مرصه گذاشتن به زمم
اندیشوندان حوزه روابط بین الولل ،بستر زایش امنیت ملی مقوله منافع ملی بود (روشندل)11 :1919 ،ن
در این راستا و در جهت بررسی جامع و کامل رابطه حقوق شهروندی با امنیت ملی با رویکرد به نظام حقوقی موومی
ایران امری است بسیار مهم که شناخت نواقص و معایب مشهود بامث تولد پیشنهادات سازنده و رفع موانع
موجودخواهد شدن فن تحقیق ،یا روش جوع آوری اطالمات در این مقاله کتابخانه ای است به این معنا که اطالمات
مورد نیاز این پژوهش با استفاده از کتب ،مقاالت و اسناد موجود در کتابخانه ها گردآوری شده استن
متن اصلی:
الف :مصادیق حقوق شهروندی در پرتو امنیت ملی و قانون اساسی
حاکویت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او ،انسان را بر سرنوشت اجتوامی خویش حاکم ساخته استن
هیچکس نوی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهدن ملت ایران
این حق را از طریق اصول قانون اساسی اموال کرده؛ و به موجب اصول  119و  121مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون
اساسی را بر مهده رییسجوهور نهاده استن رییسجوهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از
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حق ،گسترش مدالت و حوایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند
یادکرده است« ،منشور حقوق شهروندی» را به مثابه برنامه و خطمشی دولت برای رمایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت
ایران امالم میکندن
موار د مختلف این منشور باید در هواهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا
شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بینالوللی
کشور شناسایی شده است ،گرددن گفتنی است ،مصادیق حقوق مدنی ،سیاسی و اجتوامی یا حقوق شهروندی ،گستره
وسیعی در حوزههای مختلف زندگی اجتوامی و فردی شهروندان دارد که مسلواً تحقق مجوومه آنها مستلزم
پیششرطهایی است که بدون آنها نویتوان به تحقق حقوق شهروندی و ارتقای جایگاه حقوقبشری کشورمان در
سطح بین الوللی امیدی داشتن از سوی دیگر حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکویت به مردم امطا شود،
بلکه نزد شهروندان ،حقی ثابت و فطری است که دولتها باید آن را رمایت کرده و از آن حوایت کنندن در کل به نظر
می رسد قوانین موجود در جوهوری اسالمی ایران تا حدود زیادی با استانداردهای شهروندی و حقوقبشری منطبق
باشد؛ ولی وجود دو چالش اساسی در سطح جامعه ،موجب شده است که هوچنان برای تحقق آرمانهای بشری با
مشکل مواجه باشیم؛ نخست مشکالت و تعارضات فرهنگی است و مسئله دیگر ،مدم آشنایی مردم با حقوق و وظایف
شهروندی استن
 :1-2حقوق شهروندی در قانون اساسی جوهوری اسالمی ایران
با نگاهی اجوالی به اصول قانون اساسی جوهوری اسالمی ایران به شفافیت در می بایم که حسب اصول  1و  3نوع
حکومت جوهوری اسالمی معین شده و مبنای آن و اتکای امور کشور رای ملت است ،کرامت و ارزش واالی انسان و
آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دراصل ،2آموزش رایگان برای هوه و تسهیل و تعویم آموزش مالی و تأمین
آزادیهای سیاسی و اجتوامی ،مشارکت مامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی ،اجتوامی و فرهنگی در اصل
 ،9شوراها به منوان رکن تصویم گیری و اداره امور کشور در اصل  ،7وظیفه هوگانی و متقابل مردم و دولت در امر به
معرو

و نهی از منکر در اصل  ،1آزادی و استقالل بعنوان حق آحاد ملت وتلکیف ملت و دولت به حراست از آن در

اصل  ،9مول به قسط و مدل اسالمی نسبت به هوه حتی غیر مسلوانان در اصل  11و ننن از مصادیق حقوق شهروندی
ذکر شده در قانون اساسی جوهوری اسالمی ایران استن با وجود این ،بسیاری از کارشناسان بر این باورند که حقوق
شهروندان در قانون اساسی به طور صریح ،موردی و مولیاتی مورد توجه و تاکید قرار نگرفته استن البته از دید بسیاری
از ناظران در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به چارچوب های کلی اشاره شده و مجال پرداختن به حقوق شهروندی
نه در دل قانون اساسی بلکه در منشورها و لوایح قانونی برآمده از قانون اساسی قرار گرفته استن
جدای از اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی جوهوری اسالمی ،در قوانین مادی ما نیز حقوقی برای مردم
درنظر گرفته شده استن قانون احترام به آزادی ها و حفظ حقوق شهروندی  ،1919قانون گردش آزاد اطالمات ،آیین
دادرسی وننن (منصور1991 ،؛ کتاب قانون اساسی) از مهوترین قوانین موومی محسوب می شوند که در این زمینه به
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تصویب رسیده اندن به رغم وجود چنین قوانینی در قانون اساسی و قوانین موومی ،هوچنان احقاق حقوق شهروندان در
کشورمان با چالش های جدی روبروستن
بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعاالن حوزه حقوق شهروندی بر این باورند که تصریح نشدن حقوق شهروندی در
قانون اساسی ،کلی نگری ها و ارایه ندادن مصداق های کافی در مورد حقوق مردم ،مقید کردن حقوق به قید و بندهایی
چون قرار گرفتن در چارچوب اصول کلی موازین اسالمی و مصالح موومی و ملی ،نبود ضوانت اجراهای قوی و ننن از
جوله آسیب هایی است که احقاق حقوق کامل شهروندان را در کشورمان با دشواری هایی روبرو ساخته استن بنابراین
بررسی آسیب شناسانه مقوله حقوق شهروندی در سطح قانونی و اجرایی می تواند به منوان اولین گام در جهت ارتقای
حقوق مردم تلقی شودن
 :1-2-1حقوق سیاسی – اجتوامی و فرهنگی
فرهنگ یکی از مهوترین وجوه توایز زندگی انسانی از زندگی حیوانی بوده و از سه نظام به هم پیوسته باورها ،ارزشها
و رفتارها تشکیل میشود که از آنها به اجزای متشکله فرهنگ یاد میشودن با توجه به اهویت فرهنگ در زندگی انسان،
تعیین و تبیین حقوق و تکالیف فرهنگی شهروندان نیز از اهویت فوق العادهای برخوردار میگرددن با دقت در مفاهیم
اساسی بحث حقوق فرهنگی از قبیل مفهوم حق و فرهنگ و انسان از منظر اسالم میتوان حقوق فرهنگی شهروندان را از
دیدگاه اسالم مجوومه حقوق و تکالیف فرهنگی دانست که اوال" با حقیقت انسان و جامعه انسانی تطابق دارد و ثانیا"
این حقوق و تکالیف در ارتباط افراد با یکدیگر و با جامعه و با حکومتی که تدبیر امور آنها را جهت نیل به سعادت
دنیوی و اخروی بر مهده دارد نوود مییابدن از دیدگاه اسالم آنچه در حوزه باورها و ارزشها و رفتارها به منوان مناصر
تشکیل دهنده فرهنگ با حقیقت انسان و جامعه انسانی تطابق دارد مبارت است از حق توحیدن بدین معنا که انسان ،هم
حق و هم تکلیف دارد که دارای باور ،گرایش و رفتار توحیدی باشدن اسالم برای تامین حق توحید به منوان حق
فرهنگی شهروندان ،با مبنا قرار دادن تواصی به حق و امر به معرو

و نهی از منکر ،هم فرد و هم حکومت را مسئول

می داند و برای تامین این حق در حوزه باورها ،مدم اکراه و اجبار و بلکه تبیین رشد و غی از طریق حکوت و مومظه و
جدال احسن را مد نظر قرار داده و در حوزه گرایش ها به منوان حوزه رابط بین دو حوزه باورها و رفتارها ایجاد
گرایش به سوت ارزشهای توحیدی و در حوزه رفتارها نیز برخورد سلبی به منظور جلوگیری از بروز رفتارهای غیر
توحیدی را مورد توجه قرار داده استن قانون اساسی جوهوری اسالمی ایران نیز که مطابق اصل چهارم ،موازین اسالم بر
کلیه اصول آن حاکم است در چارچوب تعالیم اسالم به حقوق فرهنگی شهروندان و نحوه تامین آن پرداخته استن
شاید در نگاهی ساده تلقی شود هر فردی که در شهر زندگی می کند« ،شهروند» محسوب می شود ،اما به واقع هوه
شهرنشینان شهروند محسوب نوی شوند ،کوا این که یک مهاجر غیرقانونی که از ترس دستگیری و اخراج در الیه های
پنهان شهر زندگی می کند را نوی توان شهروند دانستن شهروند در تعریف واقعی خود ،کسی است که از حقوق مدنی
و سیاسی برخوردار است و در ازای این حقوق ،تکالیفی را در مقابل دولت متبومش می پذیردن اما به طور کلی تا فرد
متبوع یک دولت مشخص نباشد ،نوی توان او را «شهروند» نامید و وی را واجد استفاده از «حقوق شهروندی» دانست.
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 : 1-2-2حقوق سیاسی شهروند
به طور کلی موضوع چگونگی رابطه شهروندی (حقوق فرد و تکالیف او در برابر دولت) را قانون اساسی و قوانین مدنی
هر کشور معین می کندن کسی شهروند محسوب می شود که تنها فرمانبردار دولت نباشد بلکه از حقوق فطری و طبیعی
نیز برخوردار (داوری ،1911 ،ص )211و دولت این حقوق را رمایت و از آنها حوایت کندن امروزه شهروندی با تابعیت
قرین شده استن تابعیت رابطه سیاسی و حقوقی و معنوی است که شخص را به دولت معینی وابسته می سازدن
شهروندان ایرانی به تبع تابعیت اصلی یا اکتسابی از برخی حقوق سیاسی برخوردارند ،از جوله حق شرکت در توامی
انتخابات ها ،استخدام در دستگاه های دولتی ،آزادی انتخاب شغل ،آزادی انتخاب مذهب و آزادی بیان ،بخشی از
حقوق اساسی است که برای شهروندان در نظر گرفته می شود (داوری)211 :1911 ،ن
بخش مهوی از حقوق شهروندی در دولت مدرن مربوط به آزادیهای سیاسی و اجتوامی استن آزادیهای سیاسی و
اجتوامی در جهان امروز اشکال متنومی یافته است و قوانین اساسی شوراها و قوانین مادی مکول ،حدود و ثغور آن
را مشخص نووده استن آزادی احزاب ،تشکیل اجتوامات و میتینگهای سیاسی ،آزادی انتخاب کردن و انتخاب
شدن ،انتخابات آزاد و غیرفرمایشی از حقوق سیاسی شهروندی در دوران جدید شورده شده است.
 :1-2-9حقوق اقتصادی و رفاهی
در راستای ایجاد امنیت اجتوامی و اقتصادی مجلس با تصویب مقررات خاص ،حقوق اجتوامی و اقتصادی شهروندان
را مد نظر قرار داده و نسبت به تنظیم قوامدی آمره اقدام می نوایند این قوانین با توجه به اینکه قسوتی از نظم اجتوامی
را تشکیل می دهند از سوی طرفین قرارداد خواه شهروندان و خواه دولت غیر قابل مدول و مصالحه می باشد به
طوریکه هر گونه توافقی بر خال

آن مشوول قامده نظم موومی بوده و از درجه امتبار ساقط می گردد بر این مبنا می

توان گفت که قو امد ناظر به نظم اجتوامی و اقتصادی به نحوی که در قوانین موضومه مقرر می گردد مالوه بر اینکه
جنبه آمره دارند در بعضی موارد مدول از آن مستوجب مجازاتهای قانونی می گرددن نتیجتاً باید گفت قوامد مربوط به
حقوق شهروندی از سویی حق شهروندی می باشد ولی از سوی دیگر تکلیفی است بر مهده او می باشد که از این
قوامد نوی توان تفسیر مخالف ارائه نوود بدین نحو که ایت قوانین نوی تواند برای دولت یا قوای موومی و قضایی جنبه
تخییری داشته باشد چون اجرای مقررات مربوط به حقوق شهروندی در حقوق داخلی برای دولت و قوای موومی و
مراجع قضایی جنبه امری دارد و هر گونه اهوال و مسامحه در اجرای آن بامث مواقب شدید برای مجریان خواهد بود
(کاتوزیان)11 :1973 ،ن
مطابق قانون اساسی ،نظام اقتصادی جوهوری اسالمی ،شامل سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی است و «مالکیت در
این سه بخش تا جائی که با اصول قانون اساسی مطابق باشد و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد و
توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود ،مورد حوایت قانون استن» که ضوابط ،قلورو و شرایط هر سه
بخش را قانون معین می کندن حقوق اساسی ایران ،حق گرفتن کار برای افراد ملت را به رسویت می شناسد و دولت را
موظف می کند که با رمایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ،امکانات مولی آنرا فراهم آوردن
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بنابراین می توان نتیجه گرفت که در مین اینکه در قانون اساسی جوهوری اسالمی و سایر قوانین مادی و منشورهای بین
الوللی سعی در رمایت و تضوین حقوق اقتصادی و اجتوامی شهروندان شده ،و مواردی وجود دارد که ارزشوند است
ولی بهترین قوانین نیز اگر از سوی مجریان اجرا نشود نوی توان شاهد رمایت حقوق شهروندان بود بنابراین تضوینات
موجود در قوانین و امالمیه ها و منشورهای بین الوللی در قالب فعلی نیز باید به بهترین نحو اجراء گردد تا شاهد رمایت
حقوق شهروندان باشیم (قاضی)19 :1977 ،ن
 :1-2-1حقوق قضایی
حقوق قضایی سومین بخش از حقوق اجتوامی شهروندی است که در قانون اساسی جوهوری اسالمی ایران هشت اصل
را به خود اختصاص داده استن اصول  91، 97، 93، 91 ، 91، 92 ،22و 99قانون اساسی به حقوق قضایی شهروندان
پرداخته استن در مجوومه این اصول به چهار اصل کلی و بدون هیچ قید و شرطی تصریح شده استن
در یک نگاه کلی به مجوومه قوانین ناظر به حقوق شهروندان ،مالحظه می شود که در سیزده اصل آن هیچ قید و
تحدیدی برای حقوق شهروندان منظور نشده است و اینگونه اصول در موضومیت هر دو دسته حقوق "شخصی و
خصوصی" و "حقوق موومی" افراد جامعه را در بر می گیردن
در دسته دوم که به منوان "حقوق مشروط" می توان از آن یاد کرد موضومیت این قوانین به طور کلی از حیطه فردی
خارج گردیده و به حیطه روابط متقابل میان افراد جامعه با نظام سیاسی ،اجتوامی و اقتصادی جامعه کشیده شده است و
قانونگذار با صراحت شروط را در متن قانون ذکر کرده که از محتوای این شروط می توان گفت هد

قانونگذار بر

اساس تصریح در متن قانون ،حفظ مبانی نظام اسالمی ،استقالل کشور ،مصلحت موومی  ،و جلوگیری از تعدی و
تجاوز به حقوق سایر افراد جامعه است (مبداله خانی)211 :1919 ،ن
اصول "مشروط" در حقوق شهروندی قانون اساسی پنج اصل می باشدن هوچنین در اصولی که مقید به قید به حکم
قانون گردیده است موضوع حق در کل به حقوق موومی و روابط متقابل افراد با یکدیگر و با نظام اسالمی بر می گردد
و تنها در یک مورد که بحث مالکیت شخصی است ،اگر چه به منوان حقوق خصوصی و شخصی پذیرفته شده است اما
این حق مطلق نبوده و ضوابطی را که قانون برای آن تعیین می نواید به منوان تحدید در اصل مالکیت شخصی در قانون
اساسی مذکور است (مبداله خانی)211 :1919 ،ن
بدین ترتیب بحث اطالق و مشوولیت در متن قانون هم شامل حقوق خصوصی و هم حقوق موومی افراد است و
موضومیت تحدید و ضابطه نیز هم در حقوق خصوصی و هم در حقوق موومی افراد وجود داردن به طور کلی می توان
گفت در قلورو حقوق خصوصی و موومی مالک مدم تجاوز به حقوق سایرین به منوان یک معیار غالب در تدوین
قوانین لحاظ گردیده است و در جایی که بیم تجاوز به حقوق دیگران نیست چه در حریم حقوق شخصی افراد باشد و
چه در حریم حقوق موومی افراد ،هیچ گونه قید و شرط و یا تحدید قانونی وجود ندارد و بالعکس در جایی که بیم
تجاوز به حقوق دیگران وجود دارد چه در حریم حقوق شخصی باشد و چه در حریم حقوق موومی قیود و شروط
مختلفی در قانون وجود داردن
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 :2-1چالش های حقوق شهروندی در پرتو امنیت ملی
حقوق شهروندی به منوان یک مفهوم مدرن شناخته میشود بنابراین مانند هوه تحوالت دوران مدرنیته خاستگاه این
مفهوم نیز در غرب و فرهنگ پس از قرون وسطی استن حقوق شهروندی پس از شکلگیری مفهوم شهروند در حقوق
اساسی در اروپا و امریکا که در آنها رابطه دولت و مردم از شکل سنتی و قدیوی خارج شده گسترش یافتن بر این
اساس وارد کردن این مفهوم در حقوق اساسی ایران تا حدودی مشکل و با چالش های خاص خود روبرو خواهد بود
یعنی شناخت ما از حقوق شهروندی به دلیل تعارض با سایر مفاهیم مدرن کامل نیست و هم در قانون اساسی مفهوم
حقوق شهروندی به صورت ناقص و با شرایط ویژهیی مورد توجه قرار گرفته استن به منوان مثال در شرایطی که در
قانون اساسی در تعریف حکومت ما با مفهوم تفکیک قوا مواجه هستیم و قوای مقننه ،قضائیه و مجریه پذیرفته شده
است ،اما هوه این قوا به منوان یک پدیده مدرن زیر مجوومه رهبری فعالیت میکنندن یا این که حق رای و انتخاب به
منوان یکی از حقوق شهروندی که در ساخت سیاسی حکومتهای مدرن منبع مشرومیت حکومت شناخته میشود در
قانون اساسی ایران این حق رای هم پذیرفته شده و هم این که این حق ایجاد مشرومیت نویکندن بنابراین یکی از موانع
مهم را باید در تعریف و تفسیر قانون اساسی از شهروند و حقوق شهروندی و حقوق بشر دانستن
هوچنین مشروط شدن حقوق شهروندی به منوان یک پدیده مدرن با دستورات و تکالیف دینی و فقهی که درباره این
دستورات اختال

دیدگاه وجود دارد و بخشی از آنها ریشه در سنتهای دینی دارد ،که میتواند از جوله موانعی باشد

که در قانون اساسی برای پیشبرد مفهوم حقوق شهروندی پیش بینی کردن
 :2-1-1ابهامات موجود در قوانین
با این که در اصولی از قانون اساسی به حقوق شهروندی پرداخته شده است لیکن در ساخت قدرت تفکری که حاکم
بوده و معتقد به این باشد که حقوق بشر باید بومی شود یعنی منطبق با شرایط داخلی شود ،این تفکر در پی آن نیست که
وضع داخلی که به دالیل تاریخی یا فرهنگی با استانداردهای حقوق بشری در دنیا فاصله دارد اصالح شودن بر این اساس
در مواردی بین حقوق شهروندی در کشور ما (به رغم وجود اشکال و کاستی) و معاهدات بینالوللی و یا حقوق
شهروندی در کشورهای پیشرفته اختال

و تعارض دیده میشود ،این تعارض به نفع قوانین داخلی برطر  ،بنابراین

برای اصالح قوانین داخلی کوششی صورت نگرفته و هوواره از حقوق بشر بومی سخن به میان میآید که این امر به
صورت تعصبی از اشکاالت و نقصانهای حقوقی موجود دفاع صر

میشود و تغییرات نه تنها برتابیده نویشود بلکه

شاهد سرسختی در برابر تغییرات نیز خواهیم بودن
در کشورهای توسعه نیافته یا کشورهای در حال گذر ،همجهتی زمینههای پیشرفت کم رنگ بوده یا در حال طی
کردن راههای سخت و پر فراز و نشیب استن شاید بتوان گفت بخشی از زمینههای توسعه با فرآیند جهانی شدن در حال
آماده شدن است اما بخش دیگری از زمینههای توسعه که مربوط به قدرت ،ساخت سیاسی و نوع حکومت ،حقوق بشر
و حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان در امور اقتصادی ،سیاسی و اجتوامی است روند ناهوگون و کندی را طی
میکندن هوه این موامل به نوبه خود بر پیشرفت و نتیجه بخش شدن توسعه تاثیر مویقتری بر جای میگذاردن
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هوانگونه که اراده موومی جامعه و هوه شهروندان در مرحله اجرا برای تحقق حقوق شهروندی مورد نیاز است ،اراده
مقامات و نهادهای رسوی حکومت با توجه به پیشینه تاریخی کامل دولت بر اقتصاد ،فرهنگ و سیاست برای احترام به
حقوق شهروندی و اجرای قوانین موجود در زمینه حقوق شهروندی ضروری و مورد نیاز استن
 :2-1-2مغفول ماندن طرق اجرای حقوق شهروندی
با وجود اینکه فصل سوم قانون اساسی که در آن حقوق ملت یعنی هوان حقوق شهروندی مطرح شده است ،اما بیشتر
آن حقوق بشر بوده و مقوله حقوق بشر با حقوق شهروندی تفاوتهایی داردن دو دسته حقوق در قانون اساسی وجود دارد:
اول اینکه برخی از قوانین مانند حق دادخواهی بدون قید و شرط هستند ،اما دسته دیگر قوانینی هستند که مشروط
شده اند هوچنین دسته از قوانین وجود دارند که نحوه اجرای آن ها به قانون ارجاع داده شده اند ،آیا اگر این قوانین اجرا
نشوند ساز و کار و ضوانت اجرایی برای اجرای این قوانین وجود دارد؟
در قانو ن مجازات اسالمی برای افرادی که قانون را نقض کرده و آزادی را از افراد سلب کنند مجازات تعیین کرده
است ،اما باید این سوال مطرح شود که آیا تاکنون این قانون تا چه حد مد نظر قرار گرفته است هوچنین بسیاری از
واژگانی که در قوانین به کار رفته مرجع تشخیص آن معلوم نیست ،برای مثال چه مرجعی باید «مخل مبانی اسالم» بودن
را تشخیص دهدن
لذا در این راستا باید به مشکلی دیگری اشاره کرد و آن اینکه مسئولیت رئیسجوهور به منوان مجری قانون اساسی و
حقوق شهروندی مغفول مانده است قانون مسئولیتهایی برای رئیسجوهور به منوان مجری قانون اساسی تعیین میکند،
اما باید به یاد داشت این قانون مربوط به پیش از اصالح قانون اساسی است و در قانون جدید با وجود اینکه ساز و کارها
از رئیس جوهور گرفته شده هوچنان این مسئولیت در اختیار اوستن
باید خاطر نشان کرد که در سال  1991شورای نگهبان امالم کرد که رئیس جوهور حق نظارت ندارد که این برخال
نص صریح قانون اساسی است ،ما نویتوانیم در اجرای قانون رویکرد دوگانه داشته باشیم و جایی که به نفع ماست حقی
را به فردی بدهیم و جایی که به ضرر ماست آن را از او بگیریمن لذا باید در این زمینه شفا سازی شود ،حقوق
شهروندی به مردم آموزش داده ،جامعه مدنی و سازمانهای مردمنهاد تقویت شود؛ مسئولیت رئیسجوهور نیز باید
روشن شود (منصور1912 ،؛ کتاب قانون اساسی)ن
 :2-2راهکارهای رفع موانع احقاق حقوق شهروندی در پرتو امنیت ملی
راهکارهای مختلفی در جهت احقاق حقوق شهروندی وجود دارد که با توجه به طبقه بندی آن در  1حوزه مختلف و
تحت مناوین ذیل در  1بند مورد بررسی می گیرد که مبارتند از :شفا

سازی ،فعال کردن مسئولیت ریاست جوهوری

در اجرای حقوق شهروندی ،اجرای اقدامات الزم در صورت توقف یا اجرا نکردن اصول مربوط به حقوق شهروندی
در قانون اساسی ،نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه و نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی (رضایی پور،
1911؛ )11ن
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در این راستا و در جهت رفع موانع احقاق حقوق شهروندی متناسب با کاستی های شناسایی شده برای برون رفت از
وضعیت کنونی ،یعنی احقاق حقوق شهروندی به شرح ذیل می باشد:
 -1نخستین راهکار در ارتقای حقوق شهروندان ،به رسویت شناختن آن استن تفکیک حوزه های مربوط به حقوق
شهروندی از حقوق ملت از نخستین گام های مهوی است که به نظر می رسد در پیوودن آن اهتوامی ویژه ای الزم است
صورت گیردن منشور حقوق شهروندی تدوین شده از سوی قوه مجریه می تواند شهروندان و حقوق آنها را از هویت
مشخص و مجزایی در دولت و در مراحل بعدی در نظام حقوقی جوهوری اسالمی ایران برخوردار کندن
 -2دومین راهکار ،مشخص کردن گستره حقوقی است که از آن به منوان حقوق شهروندی نام برده می شودن مشخص
کردن دایره شوول حقوق شهروندی و مصداق های آن ،گام مهوی در مسیر شناسایی این حقوق می باشدن بدین معنا که
باید به طور دقیق تکالیف شهروندان در قبال یکدیگر ،تکالیف شهروند در قبال دولت و تکالیف دولت در قبال شهروند،
به صورت موردی در اسناد حقوقی بیان شود (رضایی پور)12 :1911 ،ن
 -9از نظر بسیاری از کارشناسان در صورتی که قیدهای کلی مطرح شده در پایان برخی از اصل های فصل سوم قانون
اساسی ،بویژه در مباحث مربوط به آزادی ها ،به صورت دقیق و مصداقی مطرح و تعیین شوند ،راه گریز ناقضان حقوق
ملت را سد خواهد کردن به منوان مثال باید به صورت دقیق و به صورت موردی تصریح شود که چه مواردی در
چارچوب مخالفت با (به منوان مثال) موازین اسالمی می گنجدن
 -1ایجاد ضوانت های اجرایی متقن و موثر ،می تواند در تحقق این مهم نقش برجسته ای ایفا کند که البته ایجاد
ضوانت اجرای قوی به هوکاری قوای مقننه ،مجریه و قضاییه نیازمند استن ایجاد ساز و کارهای تنبیهی برای خطاکاران
می تواند به منوان منصری بازدارنده ،از ضایع شدن حق شهروندان جلوگیری کندن به نظر می رسد دولت برای تحقق
حقوق شهروندی الزم است ساختاری جدید تعریف کندن اجرا و پیگیری حقوق شهروندی می بایست در قالب و قامت
معاونت جدیدی برای ریاست جوهوری با نام معاونت حقوق شهروندی تعریف و تعیین و رییس جوهوری مسولیت
نظارت و اجرای حقوق شهروندی را بدین شکل بر مهده بگیردن
 -1افزایش سطح آگاهی موومی نسبت به حقوق شهروندی ،در افزایش سطح مطالبات حق طلبانه و در نتیجه افزایش
سطح استانداردها تاثیر بسزایی داردن تربیت شهروندان مسوول و کارآمد و باال بردن سطح آگاهی شهروندان نسبت به
حقوق قانونی و مشروع خود ،در زمره مسوولیت ها و وظایف رسانه ها و نهادهای آموزشی است و برنامه ریزی کالن و
بلند مدتی را می طلبدن
 -3فراهم آوردن زمینه ها و حوایت های الزم بویژه در حوزه حقوقی برای ایجاد و فعالیت نهادهای مدنی ،گروه ها،
تشکل ها ،انجون ها و ننن می تواند موجب احقاق حقوق شهروندان شود این نهادها از سویی می توانند بخشی از
مسوولیت تربیت شهروندان کارآمد را بر مهده گیرندن از سوی دیگر تشکل های مردم نهاد می توانند در قالب فعالیت
های سازمان یافته در مطالبه حقوق شهروندان نقش موثری ایفا کنندن هوچنین نقش این گروه ها در فرهنگ سازی و
نهادینه کردن مبحث حقوق شهروندی قابل انکار نیستن
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 -7ارتقای استانداردهای حقوق شهروندی در جامعه مستلزم هوکاری میان سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه استن
تصویب قوانین از سوی مجلس و ابالغ آن به هوه نهادها و سازمان های حکومتی و نه فقط بخش های دولتی ،اجرایی
کردن قوانین توسط دولت به موازات ضوانت های اجرایی قوی از سوی قوه قضاییه که پیشتر بدان اشاره شد می تواند تا
اندازه زیادی راهگشای تحقق حقوق شهروندی باشد به نظر بسیاری از حقوق دانان ،منشور حقوق شهروندی فقط برای
نهادها و دستگاه های دولتی الزم االجرا بوده و بُرد چندانی نخواهد داشتن این در حالی است که این منشور می تواند با
هوکاری قوه مقننه به قانونی فراگیر تبدیل شودن اگر چنین تحولی اتفاق بیفتد ،این قانون برای توام دستگاه ها و نهادهای
حکومتی الزم االجرا شده و موومیت می یابدن این مهم هوانطور که گفته شد به هوکاری سه قوه نیاز داردن
 -1در سطحی باالتر برخی کارشناسان ایجاد مصالحه تعاملی بین دولت و ملت را از مهوترین گام ها در رمایت حق و
انجام تکلیف شهروندان و دولت در قبال هم می دانندن البته حقوق شهروندی (از قبیل حقوق زنان ،حقوق اقلیت ها،
حقوق زندانیان ،آزادی مطبومات و ننن) شامل شاخه ها و موارد متعددی در حوزه های حقوق مدنی ،سیاسی و قضایی
است که تحقق هر یک از آنها به مطالعه دقیق آسیب ها و راهکارهای هوان حوزه منوط و در این زمینه بررسی های
موشکافانه الزامی استن
به رغم راهگشا بودن راهکارهای موومی که از آن یاد شد ،باید در هر حوزه ،کارشناسان در مراحل برنامه ریزی،
قانونگذاری ،اجرا و نظارت بطور دقیق آسیب ها و چالش ها را شناسایی کرده و راهکارهای مولی و مختص به تحقق
حقوق شهروندی در آن حوزه را مورد بحث و بررسی قرار دهندن
 :2-2-1نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه
شهروندی از مشتقات شهر و حاصل رابطه دو سویه فرد و دولت است ،این رابطه از یک سو متضون وفاداری فرد به
دولت و از سوی دیگر مستلزم حوایت دولت از فرد می باشدن به باور برخی از صاحب نظران ،شهرنشین ها آن هنگامی
که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به حقوق و تکالیف خویش در قبال شهر و اجتواع مول کنند به شهروند ارتقاء
یافته اند ،یک شهروند مضو رسوی یک شهر ،ایالت یا کشور است ،افرادی که به یک دولت و ملت خاص تعلق دارند،
دارای اسناد و مدارکی هستند که این اسناد و مدارک را قانون اساسی هر دولتی تعیین می کندن که معووالً تابع دو معیار
می باشد :یک محل تولد و دیگری ملیت پدر و مادر ،البته شهروندی از راه ازدواج با زن یا مرد شهروند هر کشوری نیز
بدست می آیدن اما این گونه شهروندی هوه حقوق شهروندی را شامل نوی شودن
در هر حکومتی دو گروه وجود دارد ،که هر کدام دو نقش متوایز را بازی می کنند :یک گروه نقش فرمانروا و گروه
دیگر نقش فرمانبردار ،آن هنگام که به گروه فرمانروایان منوان دولت داده شود ،گروه فرمانبرداران شهروندانی هستند
که حاکوان با رأی و نظر آنها انتخاب شده و نواینده آنها می باشندن شهروندی اصلی است ،که بر روابط دولت و امضاء
جامعه نظارت می کند ،یعنی از یک سو با امتیازات دولت و حقوق افراد و از سوی دیگر به مناسبات و فرایندهای
تاریخی مربوط می شودن شهروندی امتبار فرد را در جامعه مشخص می کند ،شهروند مضو یک اجتواع سیاسی است
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که بهرمند از حقوقی است که البته وظایف مضویت برای او محفوظ استن اگر به این تعریف دقت شود ،نوی توان هیچ
شهروندی را بدون مسئولیت واجد حق دانستن
از دیدگاه سنتی شهروندی مستلزم داشتن حقوق و تکالیف معین ،واقعی و مینی نسبت به یک دولت حاکم است نه
وظایف و حقوق غیر دقیق و داوطلبانه نسبت به یک حکومت جهانی و هوه افراد بشر (مشرتی ،1979 ،شواره )11ن
ایده «مشارکت» در معنای وسیع خود بخشی از بحث گسترده دموکراسی است که دارای سابقه ای نزدیک به سه هزار
سال می باشد ،از زمان ارسطو تا جان دیویی بسیاری از فالسفه اجتوامی مشارکت مردمی را هوچون منبعی از انرژی
خالق و نیروی محرکه برای دفاع در مقابل حکومت ستوگران و به منوان ابزار به کار بردن و صورت قانونی دادن به
«خرد جوعی» مورد تحلیل و ستایش قرار داده اندن به امتقاد آنها مشارکت ،با درگیر ساختن تعداد زیادی از مردم در
امور اداره جامعه ،ثبات و نظم را افزایش می دهدن با دادن فرصت اظهار مالیق و خواسته ها به هر فرد خیر و مصلحت
اکثریت را تأمین خواهد کردن منظور از مشارکت ،دخالت مستقیم افراد در تصویم سازی و تصویم گیری اجتوامی
استن
نتیجه گیری
کشور ایران با تودنی کهن و با پیوستگی و آمیختگی که با تودن اسالمی و با طی فراز و نشیب های گوناگون
تاریخی و با داشتن فرهنگی غنی و موتاز در کوتر از یک قرن ،دو انقالب اجتوامی و سیاسی را جهت تحدید
قدرت سیاسی و به رسویت شناختن حقوق و امتیازات فردی و اجتوامی و نیل به استقالل تجربه نووده استن انقالب
اسالمی ایران (انقالب دوم) با صبغة ارزشی تالش نوود با تدوین و استوار نوودن نهادهای حکومتی و با تدوین قانون
اساسی که با الهام از آموزه های دینی ،روابط متقابل میان دولت و شهروندان و حدود اختیارات قوای حکومتی را
مشخص سازد که این امر در فصل مربوط به حقوق ملت ،امتیازات و حقوق شهروندی در قانون اساسی مالحظه شده
استن البته با توجه به موارد استثنائی که در اصول مندرج در قانون اساسی پیش بینی شده است الزم است با توجه به
روح حاکم بر قانون اساسی که درجهت تقویت نهادهای مدنی از یک سو و حفظ حرمت و کرامت انسانها مورد
تایید آموزه های اسالمی است ،قوانین مادی نیز در جهت صیانت از اصول مزبور تدوین یابد .بنابراین از باب پیشنهاد
چند نکته به شرح ذیل به منوان پیشنهاد تقدیم می گردد:
1ن اولین نکته در بررسی رویکردهای نظری جوهوری اسالمی در پرتو آثار و جلوه های مولی آنها این است که
حاکویت قانون به منوان یکی از پایههای رمایت حقوق بشر در دنیای جدید ،یکی از رویکردهای فکری جدی
جوهوری اسالمی از ابتدا تاکنون بوده و در فرآیندی تدریجی تالش شده که حتی به نام اسالم کسی خارج از مجاری
قانونی نتواند مول کندن بر این اساس الزم است حاکویت قانون و دفاع از لوازم و اقتضائات نظری و مولی آن در ابعاد
مختلف هوچنان یک دستور کار جدی فراروی دولتوردان و نخبگان جامعه تلقی شود تا با تحکیم هوه جانبه این اصل،
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نظام حقوقی کشور شفافیت بیشتری یابد و برنامه پیشبرد حقوق شهروندی در ابعاد مختلف زندگی مردم با سیر و شتابی
سریعتر جریان یابدن
2ن تجربه جوامع بشری نشان داده است و صراحت قرآنی نیز بر هوین امر تاکید دارد که تا مردم متحول نشوند ،تحولی
کالن در اداره امور و سرنوشت آنها صورت نخواهد گرفتن مردم تا رمایت حقوق شهروندی در ابعاد مختلف را
نخواهند و مطالبه نکنند و در روابط با یکدیگر پایبند به آن نباشند ،انتظار رمایت کامل آن از سوی حکومت انتظاری
مبث خواهد بودن لذا لزوم تحول در مردم و حس مطالبه گری در مردم امر اجتناب ناپذیر می باشدن
9ن با توجه به این که حقوق بشر برای مولیاتی شدن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتوامی بشر ،با لحاظ اقتضائات
محیطی ،تاریخی ،سیاسی و فرهنگی هر کشور ،بحثهای روششناختی و رویکردهای اجرایی متعددی را مطرح
میسازد در این راستا برای پیشبرد حقوق شهروندی چارهای نداریم که اشتباهات گذشته که بعضاً فاحش میباشد ،را
شجامانه و صادقانه تصحیح و نقاط قوت را تقویت کنیم و در فرآیندی تدریجی و مبتنی بر گفتوگو و مشارکت هوه
طیف های جامعه در فضای دوستی و محبت به آرمانهای انقالب خود ،که هوان آرمانهای متعالی انسانی است ،دست
یابیم و توسعه متوازن ،هوه جانبه و پایدار را در ابعاد حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی ،اجتوامی و فرهنگی و
حقوق هوبستگی تجربه کنیمن
1ن با توجه به اینکه ابعاد مختلف حقوق بشر در حد فهم مشترک فرهنگها و تودنهای مختلف ،فهرست مفصلی از
حقها ،آزادیها و زیرمجوومههای خاص هر یک از آنها را ،در بر میگیرد و در هر زمینه از فهرست مفصل مزبور در
حال حاضر ،هم دستاوردهایی داریم و هم نقاط ضعف و نقض حق ،بجا است که هوگان امم از دولتوردان و مووم
مردم و به طور خاص نخبگان حقوقی در فرآیندی مشارکتی و مبتنی بر خرد جوعی ،لیست مفصل مزبور را تهیه کنند تا
مشخص شود کدامیک از حق ها و آزادیهای مزبور و امم از آنها که فهم مشترک اکثر فرهنگها و تودنها است و
آنها که مازاد بر این ،منابع اسالمی یا مقل امروز ایرانی به منوان باید یا نباید زیست بهتر بشر پیشنهاد میکند
3ن با توجه به اینکه در آخر بعضی از اصول قانون اساسی از جوله اصول  23و  27قیود و شروط مختلفی گنجانده شده و
بامث ایجاد محدودیت هایی در آنها شده است الزم است یا با اصالح قیود ،دامنه آنها را بصورت شفا

مشخص و یا با
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