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بسمه تعالی
مقدمه
شهروندي همانطور که روشن است از مشتقات شهر است  .شهروندي را قالب پيشرفته «شهرنشيني» ميدانند .به باور برخي از
کارشناسان  ،شهرنشينان هنگامي که به حقوق يكديگر احترام گذارده و به مسئوليتهاي خويش در قبال شهر و اجتماع عمل نمايند به
«شهروند » ارتقاء يافتهاند.
شهروندي تا پيش از اين در حوزه اجتماعي شهري بررسي ميشد اما پس از آن شهروندي مفاهيم خود را به ايالت و کشور گسترش
دادهاست ،اگرچه امروزه بسياري به شهروندي جهاني نيز ميانديشند .شهروندي امروزه کاربردها و معاني مختلفي يافتهاست.
ش هروندي اشاره به زندگي روزمره ،فعاليتهاي فردي و کسب و کار افراد اجتماع و همچنين فعاليتهاي اجتماعي ايشان دارد و بطور کلي
مجموعهاي از رفتار و اعمال افراد است .شهروندي پويا يا شهروندي فعال در واقع از اين نگرش برخاستهاست.
شهروندي از اين منظر ،مجموعه گستردهاي از فعاليتهاي فردي و اجتماعي است .فعاليتهايي که اگرچه فردي باشند اما برآيند آنها به
پيشرفت وضعيت اجتماعي کمک خواهد کرد .همچنين است مشارکتهاي اقتصادي ،خدمات عمومي ،فعاليتهاي داوطلبانه و ديگر
فعاليتهاي اجتماعي که در بهبود وضعيت زندگي همه شهروندان موثر خواهد افتاد .در واقع اين نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندي
مدون و قانوني در نگاه کليتر به رفتارهاي اجتماعي و اخالقي ميپردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد .دريافت اين مفاهيم
شهروندي نيازمند فضايي مناسب براي گفتوگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومي است.
آموزش شهروندي بطور غير رسمي در خانه يا محل کار يا کارگاههاي آموزشي و يا بطور رسمي بصورت سرفصل درسي مجزا در مدارس و
يا بصورت رشته تحصيلي دانشگاهي در واقع به شهروندان ميآموزد که چگونه يک شهروند فعال ،آگاه و مسئوليت پذير باشند .در واقع
مبناي اين آموزشها پرورش يک شهروند نمونه يا شهروند خوب يا ارائه يک الگوي شهروندي نيست بلكه به آنان ميآموزد که چگونه
تصميمات خود را با توجه به مسئوليتهايشان در قبال اجتماع و زندگي فردي خود اتخاذ نمايند.
تربيت شهروندي ،يكي از فروع شهروندي است که باتوجه به تحوالت سريع اجتماعي ،فنآوري و سياسي دوران معاصر ،ازجمله
دلمشغوليهاي برنامه ريزان و سياستگذاران تعليم و تربيت کشورهاي جهان به شمار ميآيد .در کشورهاي توسعه يافته مفاهيم
شهروندي از دوران کودکي تا نوجواني آموزش داده ميشود و دولت نيز آموزشهاي الزم را در اختيار والدين و معلمان قرار ميدهد.
اهداف اين آموزشها عموما موارد ذيل است:
 آشنايي با حقوق و مسئوليتهاي شهروندي بحث و بررسي درباره سرفصلها و موضوعات مهم شهروندي فهم و شناخت جامعه و آشنايي با فعاليتهاي اجتماعي مشارکت فعال در يک برنامه اجتماعي يا گروهياه ميت شناخت حقوق شهروندي چه در قالب اينكه حقوق شهروندي ديگران را رعايت نماييم و چه در قالب اينكه از حقوق شهروندي
خود در قبال تعرض ديگران محافظت نماييم ،نماد بارزي پيدا کرده است.
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فصل اول

درآمدي برتکریم ارباب رجوع
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مقدمه :
« طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع » ،يكي از طرحهاي هفتگانه تحول اداري است که به منظور باال بردن سطح رضايت ارباب
رجوع و ارتقاي سطح کارآمدي نظام اداري در ميان ساير طرحهاي تحول اداري توجه بيشتري را به خود معطوف داشته است .اين طرح را
شوراي عالي اداري در نودمين جلسه خود در  ۲ر ۱ر ۳

بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي کشور به منظور تكريم و جلب

رضايت ارباب رجوع نسبت به عملكرد واحدهاي اجرايي کشور به تصويب رساند و همه موسسات ،شرکتهاي دولتي ،وزارتخانهها،
سازمانها و شرکتها و موسساتي را که از بودجه عمومي استفاده ميکنند ،ملزم به اهتمام جدي و اجراي دقيق آن کرد.
موضوع تكريم ارباب رجوع يا مشتريمداري در بنگاههاي خصوصي ،خواه ناخواه مورد توجه بيشتري قرار ميگيرد زيرا سودآوريشان به
طور مستقيم منتج از رضايت ارباب رجوع است ،در حالي که اين امر در ادارات دولتي به دليل آنكه کارمندان و حتي مديران در پايان ماه
حقوق ثابت خود را دريافت ميکنند ،مصداق ندارد و تكريم ارباب رجوع مستقيماً سودي را متوجه آنان نميسازد .چنانچه احدي از
کارکنان دستگاه دولتي نيز به اين مهم توجه ويژهاي کند ،به عنوان يک مساله کامالً شخصي به آن نگاه خواهد شد.
اگر فرد داراي وجدان کاري و صاحب حسن خلق باشد ،با ارباب رجوع رفتاري شايسته و صحيح خواهد داشت .در غير اين صورت،
تكليفي از اين بابت متوجه او نخواهد بود ليكن در سازمانهاي خصوصي اينگونه نيست حتي اگر رفتار ناشايستي با ارباب رجوع صورت
پذيرد ،ارباب رجوع کامالً خود را محق به ارائه شكايت ،حداقل به مسئول مربوطه و کامالً اميدوار به رسيدگي ميداند .البته گفتني است
که تكريم ارباب رجوع در اين بخشها نيز همچنان کار ويژهاي را ميطلبد و متاسفانه وضع موجود با آموزههاي اسالمي و آنچه بايد در
يک حكومت اسالمي مراعي باشد و در مقام عمل در مقايسه با آنچه امروزه در برخي از کشورهاي غيراسالمي جاري و ساري است،
تفاوت و فاصله بسيار چشمگير دارد .اگرچه در بخشهاي خصوصي هم به اين مهم ،از نظر سودآوري و در واقع جلب مشتري توجه
ميشود ،ولي در اين بخشها نيز مسائل و مشكالتي وجود دارد که در واقع به نوعي شامل بخشهاي دولتي نيز ميشود .مثالً انحصاري
بودن خدمت موردنظر ،ناآگاهي ارباب رجوع از حقوق خود (چه در مورد خدمت موردنظر و چه در مورد نحوه برخورد متصديان امر)،
فقدان نهادي مسئول و پيگير رسيدگي به امور تكريم ارباب رجوع ،وجود نقص در ساز وکار کنترل رفتار کارمندان ،اهميت ندادن و
کمتوجهي به موضوع از سوي مسئوالن بويژه مسئوالن دولتي و صرفاً دولتي بودن خدمات مهم کشوري.
تکریم ارباب رجوع چیست؟
اکنون اکثر سازمانها و مؤسسات در شرايطي بهسر ميبرند که بايد به تقاضاهاي روزافزون شهروندان آگاه ،تشكلهاي علمي ،گروههاي
ذينفع ،نهضتهاي اجتماعي ،مطبوعات ،وسايل ارتباط جمعي و غيره پاسخگو باشند .پاسخگويي و تكريم اربابرجوع در همه سازمانها
نقش محوري و اساسي دارد و بسياري از مديران و مسووالن خواستار آنند که کارکنان در اين زمينه از قدرت نامحدود و
تهديدکنندهشان در برابر اربابرجوع سوءاستفاده نكنند.
در دهههاي گذشته در کسب و کار و تجارت يک شعار حاکم بود و آن اين بود که سر مشتري و اربابرجوع را بايد کاله گذاشت .مشتري
و اربابرجوع نيز در معامله و تجارت براي مصون ماندن از فريب فروشنده ،ميکوشيد تا با زيرکي خود ،او را فريب دهد .در دهههاي بعد
شعار اصلي تجارت اين شد« :حق با مشتري است« .مشتري به سازمان هويت ميدهد و سازمان تمام تالش و فعاليت خود را براي تأمين
خواستههاي مشتري متمرکز ميکند .امروز ،شعار اصلي حاکم بر تجارت و بازرگاني اين شده است که »مشتري پادشاه است« ،مشتري
اختيارات فراواني دارد .او تعيينکننده اصلي و داور نهايي است.
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پيش از اين دوران ،اطالعات و اخبار توسط سازمانها تهيه و کاناليزه ميشد و در اختيار مردم و جامعه قرار ميگرفت .مردم حق انتخاب
اطالعات را نداشتند و تقريباً ميتوان گفت نوعي سانسور اطالعاتي در روابط سازمان و مردم و جامعه حاکم بود .با توجه به رشد فزاينده
وسايل و تجهيزات اطالعاتي و اطالعرساني ،مردم حق انتخاب دارند .به عبارت ديگر نميتوان اطالعات را در اختيار مردم قرار داد ،بلكه
خود مردم هستند که اطالعات را انتخاب و به سادگي به آن دسترسي پيدا ميکنند .ديگر قدرت سازمانها در اداره افكارعمومي و
تأثيرگذاري بر ديدگاههاي جامعه کم شده است و مردم خود حق انتخاب دارند.
منافع و امتیازات تکریم ارباب رجوع:
تكريم اربابرجوع ميتواند براي سازمان ،منافع و امتيازات ذيل را به همراه داشته باشد:
) تضمينکننده استفاده صحيح از منابع و امكانات
) بهبود ارايه خدمات
) کاهش ميزان تعارضات بين مردم و کارکنان
 )4کاهش ميزان دوبارهکاريها و سردرگميها
 )۲بهبود نظام اطالعرساني و اطالعدهي
 )6کنترل و ارزيابي بهتر و مطلوبتر عمليات و فعاليتها
 )7افزايش ميزان بهرهوري ،کارآيي و اثربخشي امور
 )۳محيط جذاب کاري براي کارکنان
 )9ايجاد زمينههاي رشد و توسعه فعاليتها
 ) ۱افزايش قابليت و سازگاري با محيط
) شناسايي بهتر نقاط قوت و ضعف سازمان
) شناسايي فرصتها و بهرهگيري از آنها در جهت پيشبرد اهداف سازمان
) ايجاد انگيزه در ديگران
 ) 4تأمين رضايت جامعه ،مديران و دستاندرکاران
 ) ۲ايجاد پيوند ارتباطي سازمان و جامعه
 ) 6تحقق اصول اخالقي حاکم بر روابطعمومي
براي تحقق اين اهداف ،الزم است زمينههاي مشارکت هر چه بيشتر تمام کارکنان مهيا گردد .نظام مشارکت کارکنان در اجراي طرح،
سيستمي است فراگير و بسيار گسترده با ابعادي که ميتواند به اندازه دامنه تخيل و تفكر انساني ادامه پيدا کند .روشهاي عمدهاي که
تاکنون به منظور استقرار نظام مشارکت کارکنان مورد استفاده قرار گرفته است ،عبارتند از:
) سيستم غيرمتمرکز
) روش مديريت بر مبناي هدفگذاري
) نظام کنترل کيفيت فراگير
 )4سيستم کاري بينقص
 )۲سيستم ساراتف در روسيه
 )6سيستم دورو در لهستان
 )7سيستم پيشنهادها
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مشارکت همه افراد سازمان در اجراي طرح تكريم اربابرجوع براي رسيدن به اهداف سازمان ،ضروري است .آمادگي کارکنان براي
پاسخگويي ،مقدمات توسعه پايدار را فراهم ميسازد .طي پژوهشي در آمريكا درباره يک ماده شوينده ،مشخص شد تنها  %افراد جامعه
بدون آنکه راجع به آن محصول تبليغي صورت گيرد ،آن را مصرف ميکنند و اگر نتايج حاصل از مصرف آن ماده براي آنان مطلوب و
رضايتبخش باشد ،به حدود % ۲ـ % ۱افراد ديگر جامعه اطالع خواهند داد.
اما اگر نتايج مصرف آن ماده شوينده براي گروه اول مصرفکننده مطلوب و رضايتبخش نباشد ،به بيش از  %۳۱افراد ديگر اين نارضايتي
را منتقل خواهند کرد .در يک سازمان نيز همينگونه است .اگر اربابرجوع از عملكرد يک سازمان راضي و خرسند باشد ،تمايل زيادي
براي اعالم رضايت خود خواهد داشت ،ولي در صورتي که از عملكرد حتي يک نفر از کارکنان سازمان راضي نباشد ،سعي ميکند به
شيوههاي مختلف ناراحتي و نارضايتي خود را ابراز کند .به عبارتي در بعضي از مواقع که ميزان نارضايتي او از آستانه مجاز نيز بيشتر
شود ،بسياري از مقامات باالي کشور و حتي مديران رتبه اول جامعه را به لحاظ عملكرد بر يک کارمند مورد انتقاد قرار خواهد داد و اين
مسأله خود نشانگر اهميت طرح تكريم است.
به عبارتي ميتوان خاطرنشان ساخت نظام سياسي حاکم بر هر جامعه تحت تأثير مشروعيت نظام اداري آن جامعه خواهد بود و عملكرد
کارگزاران ادارات در مشروعيت بخشيدن به نظام سياسي کامالً مؤثر است .اين فرآيند تأثيرگذاري نوعي »سرمايه اجتماعي« است که
بيتوجهي به آن ميتواند يک نظام سياسي و مديران ارشد آن را با بحران مشروعيت و حتي بحران هويت روبهرو سازد.
در انگلستان در سال  99طرح تكريم ارباب رجوع در قالب نظام پاسخگويي سازماني و «منشور شهروندي« طرحريزي شد که هدف آن
بهبود ارايه خدمات دولتي به مردم است .براي خدمات مهم دولتي 7 ،منشور تدوين شده است .اين منشورها هر سال مورد بازنگري
قرار ميگيرند و بهروز ميشوند .منشور شهروندي شفافيت بيشتري براي خدمات ارايه شده ،فراهم کرده است و در نتيجه سبب ميشود
کارکنان دولت نسبت به عملكردشان پاسخگو باشند .براي بههنگام کردن منشورها از دريافتکنندگان خدمات ،نظرخواهي شده و نتايج
آن به صورت ادواري منتشر ميشود .منشورهاي شهروندي متضمن اصولي است که رعايت آنها الزامي است ،از جمله:


براي کيفيت و کميت خدمات ،استانداردهايي وجود دارد .اين استانداردها بايد به اطالع دريافتکنندگان خدمات عمومي برسد.



همزمان با اعالم استانداردهاي کيفي و کمي خدمات ،نتايج عملكرد سازماني بايد منتشر شود و به اطالع عموم برسد.



اطالعات صحيح از چگونگي ارايه خدمات ،هزينه آنها و افرادي که بايد خدمات را ارايه کنند ،منتشر شود.



احترام به ارباب رجوع و همراهي کارکنان با آنان ،اصلي خدشهناپذير است و همه مردم به اين امر واقفند.



کارکنان دولت موظفند نام و مشخصات اداري خود را روي سينه نصب کنند تا ارباب رجوع بتواند به راحتي آنان را بشناسد.



در صورتي که به هر دليل ،رفتار اداري با استانداردهاي تعيين شده مطابقت نداشته باشد ،کارمند موظف به عذرخواهي است.



روشهايي براي شكايت از سوء رفتار اداري پيشبيني شده است و خسارات وارده به دريافتکنندگان خدمات بايد به گونهاي مناسب
جبران شود.
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مفاهیم اولیه حقوق شهروندي
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 -9-2تعریف حقوق
حقوق از نظر لغوي جمع حق است و آن اختيارات ،توانايي ها و قابليت هايي است که به موجب قانون ،شرع ،عرف و قرارداد براي
انسانها لحاظ شده است و در اصطالح ،اصول ،قواعد و مقر راتي است که براي تنظيم روابط بين انسانها با يكديگر وانسانها با دولت
وضع شده است .حفظ نظم در جامعه مهم ترين مصلحتهاست لذا قواعد حقوق  ،مقرراتي است که از طرف قواي صالح دولت تضمين
شده و هدف آن استقرار صلح و نظم در اجتماع است.
 -2-2تعریف شهروند
شهروند به کسي اطالق مي شود که تحت الحمايه حكومت بوده و قوانين و مقررات آن را به رسميت بشناسد و جزو جامعه اي محسوب
گردد که دولت تمام امتيازات و حقوق آن جامعه را به تمام معني قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشي از آن جامعه به حساب آيد.
شهروندي موقعيتي است اجتماعي و انساني که افراد جامعه با برخورداري از حقوق و پذيرش تكاليف در قبال حكومت ،انتظارات متقابلي
را از دولت براي احقاق حقوق خود به ويژه در بعد خدمات دارند.
-3-2تعریف حقوق شهروندی
حقوق شهروندي درواقع مجموعه حقوقي که افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا ميباشند و نيز مجموعه قواعدي که بر موقعيت
آنان در جامعه حكومت ميکند گفته ميشود  .بنابراين تعريف «حقوق شهروندي» يک مفهوم نسبتاً وسيعي است که شامل حقوق مدني
و سياسي ،اقتصادي و اجتماعي و فردي ميباشد که چگونگي روابط مردم و دولت و موسسات شهري ،وحقوق و تكاليف آنان در برابر
يكديگر راتنظيم مينمايد که منشعب از حقوق اساسي درچارچوب قانون اساسي کشور است و بمنظور رعايت و حفظ حقوق افراد و
انسان ها در بخش کالن جامعه است
درواقع حقوق شهروندي اطالقي عام است بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدي که بر موقعيت آنان در
جامعه حكومت مي کند .دارنده اين حقوق يعني شهروند ،به تک تک افرادي که در جامعه زندگي مي کنند ،اطالق مي شود ،فراتر از
مفهومي تحت عنوان تابعيت ،بدون اعتناي به سلسله مراتب ،موقعيت هايي متمايز براي افراد ،وجود شرايطي براي به رسميت
شناخته شدن ،حاکماني خاص و حكومت شوندگان خاص و در مقابل مبتني بر رابطه اي چندسويه بين دولت ،جامعه و شهروندان و
وجود يک اخالق مشارکت و موقعيتي فعاالنه .به عبارتي ديگر مجموعه حقوق و امتيازاتي که به شهروندان يک کشور با لحاظ کردن
دو اصل کرامت انساني و منع تبعيض ،براي فراهم سازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان در نظام حقوقي هر کشور
تعلق مي گيرد ،حقوق شهروندي نام دارد.
هدف غائي از برپايي نظام شهروندي تأمين سعادت براي همه مراحل زندگي ميباشد.بديهي است که تعدادي از اين حقوق فطری و ذاتی
بوده اند .مثال حق حيات و آزادي ازجمله حقوقي هستند که هميشه همراه انسان بوده و منحصر به ديروز و امروز نبوده و نيست.
اما مواردي مانند حقوق کارگر و کارفرما يا حقوق تجارت و حق تعليم و تربيت و ....ازجمله امور قراردادي وعرفي هستندکه در هر دوره
زماني بنا به اقتضائات روز تغيير مي يابد؛ اماذکر اين نكته حائز اهميت است که از لحاظ رعايت و اجراي حقوق نمي توان فرقي بين هيچ
کدام از آنان قائل شد و بايد تمامي حقوق بطور يكسان محترم شمرده شود .جوامع بشري در سير تحول خودناگزير شدهاند حداقل
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حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندي پذيرفته و هر جامعهاي به اقتضاء خود تالش کند تا اين مطالب را هرچه بيشتر و با
گسترش کمي و کيفي به نقطه مطلوب برسانند.
-2-4تقسیمبندی کلی ،حقوق شهروندی
براساس يک تقسيمبندي کلي ،حقوق شهروندي به سه گونه حقوق مدني ،حقوق سياسي و حقوق اجتماعي نقسيم بندي مي گردد.
= =4حقوق مدنی ،شامل حقوق مربوط به آزادي ،حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونيت افراد ميشود .حقوق مربوط به
آزادي شامل اين موارد است:
) آزادي عملكرد فردي مانند آزادي انتخاب مسكن و محل سكونت ،آزادي مكاتبات و آزادي رفت و آمد.
) آزادي انديشه مانند آزادي عقيده ،آزادي مذهب ،آزادي بيان ،آزادي مطبوعات ،آزادي آموزش و پرورش
) آزادي گردهمايي مانند آزادي تجمعات موقتي و آزادي سازمان پيوندي
 )4آزاديهاي اقتصادي و اجتماعي مانند آزادي مالكيت ،آزادي بازرگاني و صنعتي،آزادي کار و آزادي سنديكايي.
حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون ،مساوات در مقابل دادگاهها ،مساوات در پرداخت ماليات ،مساوات از لحاظ
اشتغال به مشاغل دولتي و مساوات در خدمت نظاموظيفه است.
- -4حقوق سیاسی  :حقوقي است که به موجب آن ،شخص دارنده حق ميتواند در حاکميت ملي خود شرکت کند .مهمترين حقوقسياسي عبارتند از :حق شرکت در انتخابات ،حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی ،حق دارا بودن تابعیت.
 - -4حقوق اجتماعی  :اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهرهمند شدن از يک حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوطميشود .به عبارت ديگر ،حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط ميشود .اين حقوق شامل موارد ذيل است:
 حمايتهاي مادي و درآمدي مانند تامين مسكن ،تامين شغل ،پرداخت حقوق و مزاياي کافي ،برخورداري از حداقل دستمزد ،تامين
اجتماعي (در صورت بيكاري ،بيماري ،از کار افتادگي ،پيري ،بيسرپرستي ،حوادث و سوانح).
 برخورداري از آموزش و پرورش رايگان
 برخورداري از بهداشت و درمان ،مانند برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي و برخورداري از بيمههاي
درماني همگاني
 حمايتهاي قضايي ،مانند حق برخورداري از وکيل و حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه.
-5-2مناسبات حقوق شهروندی با حقوق بشر و حقوق اساسی
مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسي» و «حقوق شهروندي» مطرح ميشود .اين سه مفهوم ،گاه مترادف و جانشين
يكديگر به کار ميروند اما در تفكيک مفهومي مرزهاي ظريفي ميان اين مفاهيم سه گانه و داللت موضوعي وجود دارد.
حقوق بشر به مثابه عاليترين هنجار حقوقي فهم ميشود که نسبت به حقوق موضوعه و نيز حقوق شخصي در مرتبه واالتري قرار دارد.
حقوق بشر بر پايه حرمت و کرامت انساني است که نه قابل انتقال و واگذاري است و نه صرفنظر کردني .در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ
مغرب زمين ،چنين حقوقي از بدو زايش همراه انسان است و به منزله حقوق طبيعي او تلقي ميشود ،لذا حقوق بشر حقوقي نيست که
11

دولت يا نهادي بتواند آن را مانند موهبتي به کسي اعطا کند بلكه دولت يا هر نهاد ديگري صرفاً ميتواند آن را به رسميت بشناسد يا
نشناسد.
از سوي ديگر حقوق اساسي چيزي جز برگرداندن ارزشهاي حقوق بشري به صورتي از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين
اساسي کشورهاي گوناگون نيست.
بخشي از حقوق اساسي مانند حق زندگي و خدشهناپذيري جسمي انسان که ملهم از حقوق بشر در شكل مطلق آن است بايد از طرف
همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعايت گردد اما بخشي ديگر از اين حقوق اساسي مانند حق مشارکت سياسي که ملهم از حقوق
بشر در شكل نسبي آن است ،مي توانند در برخي از قوانين اساسي ،شكل ملي به خود بگيرد و فقط شامل حال شهروندان کشوري خاص
گردد ،اين بخش را حقوق شهروندي مينامند .پس حقوق شهروندي آن بخش از حقوق اساسي است که رنگ تعلق و وابستگي ملي به
خود گرفته است.مانند حق مشارکت سياسي که ملهم از حقوق بشر در شكل نسبي آن است.
بسياري براين عقيدهاند که قوانين موضوعه هر کشوري تاثير مستقيم از مفهوم شهروندي و حقوق شهروندي ميپذيرد.بعضي شهروندي
را در ابعاد اجتماعي ،سياسي و مدني تقسيم بندي ميکنند اما به نظر ميرسد در دسته بندي کلي ميتوان شهروندي را در مسئوليتهاي
فردي و اجتماعي شهروندان و همچنين مسئوليتهاي دولت در قبال شهروندان بررسي کرد .با نگاهي کلي در جوامع مختلف ميتوان
بخشي ازاين مفاهيم مشترک را عنوان و تكميل کرد.
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اهداف حقوق شهروندي
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-9-3اهداف حقوق شهروندی :
در کنار اينكه تأمين سعادت شهروندان و مديران شهري از طريق ايجاد محيط شهري مناسب ،برخوردار ،هدفمند و يكپارچه برپاشده بر
اساس قوانين  ،هدف کالن حقوق شهروندي مي باشد ،به صورت جزئي تر موارد ذيل به عنوان اهداف مد نظر گرفته مي شود :
) بسط و گسترش توانائيهاي شهروندان
) تقويت حس تعلق اجتماعي
) تقويت حس اعتماد به نظام مديريت شهري
 )4ايجاد عدالت در برخورداري از فرصتها و امكانات
 )۲ساماندهي و يكپارچه سازي امور شهروندان
 )6شناسايي و سنجش شاخصهاي مرتبط با شهروندي
 )7بهبود و ارتقاي شاخصهاي مثبت شهروندي
 )۳توسعه و تعميم دانشها ،نگرشها و مهارتهاي مثبت و سازنده شهروندان
 )9تقويت ساختار شهروندي از طريق استقرار نظام حقوق  ،تكاليف بين شهروندان و مديران شهري
 ) ۱مشارکت جويي و افزايش ميزان اثرگذاري شهروندان در بهبود امور شهر
) تقويت بينش زندگي جمعي و احترام به نيازهاي جمعي در مقابل فردگرايي
) بسترسازي تعامالت هدفمند اجتماعي به منظور تثبيت حاکميت
-2-3شاخصها
شاخصها يا مالکها مهمترين ابزار سنجش وضعيت يک جامعه آماري است اين شاخصها در علوم زيستي ،رياضي و فيزيک تنها
شاخصهاي کمي هستند در حاليكه در حوزه علوم انساني و اجتماعي نيازمند تعريف نوع ديگري از شاخصها به عنوان شاخصهاي
توصيفي براي سنجش پارامترهاي غيرعددي ميباشيم که در مبحث شهروندي مورد تحقيق ،سنجش و پيمايش قرار گيرد .استخراج
شاخصها نيازمند تحقيق ميداني و نيازسنجي در همه سطوح شهروندان است ،لذا عنوان کردن تمامي آنها دراين نوشته مقدور نميباشد.
تنها برخي از اين شاخصها به عنوان نمونه ارائه شده است:
 -9-2-3شاخصهای کمی
ـ توزيع خدمات شهري (رفاهي ،ورزشي ،عمراني و )....
ـ آلودگي صوتي و آلودگي هوا
ـ متوسط سرعت ترافيک
ـ ميزان بهره مندي داوطلبانه شهروندان از مراکز خدمات شهري
ـ ميزان شكايات از مديران شهري
ـ ميزان حضور شهروندان در موقعيتهاي اجتماعي ويژه
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ـ ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات
ـ نرخ زاد و ولد و پيري جمعيت
-2-2-3شاخصهای توصیفی
ـ ميزان اعتماد عمومي به متوليان امور شهري
ـ ميزان آشنايي شهروندان به حقوق خود
ـ ميزان رعايت قوانين شهري از سوي شهروندان
ـ ميزان احساس تعلق شهروندان به شهر و محله خود
ـ ميزان حساسيت جامعه شهروندان نسبت به فرهنگهاي مخرب و دفاع از اصالح فرهنگ
ـ ميزان تعامل و مشارکت هدفمند در عرصه خدمات شهري
ـ ميزان حضور فرهيختگان اجتماعي در عرصه توليد انديشه
ـ ميزان جمع گرايي و ترجيح سود جمع بر گروه توسط صنوف و گروهها
-3-3ویژگیهای شهروند مطلوب
براساس موازين حقوق شهروندي ويژگي هاي يک شهروند مطلوب را در حوزه دانش،نگرش و مهارت مي توان بررسي نمود:
 -9-3-3در حیطه دانش
ـ آگاهي از ساختار حكومت در سطح محلي و ملي
ـ آگاهي از ديدگاههاي احزاب و گروههاي سياسي
ـ آگاهي از مقررات و قوانين اجتماعي و مدني
ـ آگاهي از حوادث و رويدادهاي جامعه
ـ آگاهي از چگونگي کسب اطالعات
ـ آگاهي از توانائيهاي خود و جامعه
ـ آگاهي از نيازهاي خود و جامعه
ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به خود
ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به خدا
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ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به مردم
ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به محيط
-2-3-3در حیطه نگرش
ـ پذيرش تنوع سليقهها و احترام به آنها
ـ تمايل به انجام اعمال درست
ـ تمايل به يادگيري
ـ تمايل به رعايت حقوق ديگران
ـ تمايل به انجام امور به نفع مردم
ـ تمايل به همكاري با ديگران
ـ تمايل به افزايش توانائيهاي فردي و اجتماعي
ـ تمايل به پيشرفت خود و جامعه
ـ تمايل و نگراني نسبت به آسايش و رفاه خود و ديگران
ـ داشتن روحيه بردباري و تحمل
ـ داشتن روحيه قدرشناسي
ـ تمايل به حضور در عرصههاي مختلف شهروندي
ـ داشتن افق روشن و اميدوار نسبت به فرداي جامعه
ـ تمايل به عقل گرايي در عرصههاي تحليل و استنباط
ـ جامعه شهري خود را مستحق يک جامعه نمونه دانستن
-3-3-3در حیطه مهارت
ـ داشتن مهارتهاي ارتباط مؤثر نظير تفاهم ،تبادل نظر  ،همدردي
ـ داشتن مهارت مشارکت با ديگران
ـ داشتن مهارت حل مسئله (  .توانايي تعيين نيازها  .تشخيص مسئله  .توصيف مسئله  .4يافتن راه حل)
ـ مهارت عمل مستقل و بدون اتكا به ديگران
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ـ مهارت مسؤليت پذيري
ـ مهارت التزام عملي به قانون
ـ مهارت دفاع از حقوق خود و ديگران
ـ مهارت تصميم گيري
ـ مهارت واکنش نسبت به موقعيتها و چالشهاي اجتماعي
ـ مهارت به کار بردن دانش کسب شده
ـ مهارت بهره گيري از فرصتها
ـ مهارت کارگروهي
ـ مهارت ايفاي نقشهاي هم زمان (خود ،خانه ،جامعه)
-4-3اصول بنیادین حقوق شهروندی
کرامت وارزش واالي انسان وآزادي توام با مسئوليت اودر برابر خدا حفظ شود.براي رشد فضايل اخالقي براساس ايمان وتقوا ومبارزه با کليه مظاهر فساد محيط سالم ومساعد فراهم شود.آموزش وپرورش وتربيت بدني براي همه در تمام سطوح رايگان باشدوهمچنين تحصيالت در سطوح آموزش عالي تسهيل گردد.-4آزادي هاي سياسي -اجتماعي در حدود وچارچوب قانون تامين شود.
-۲عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي – اقتصادي -اجتماعي و فرهنگي خويش مشارکت داشته باشند.
-6تبعيضات ناروا رفع و امكانات عادالنه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي ايجادگردد.
-7زمينه هاي هر نوع فقر و محروميت ازميان برداشته شده و به جاي آن در زمينه هاي مسكن – اشتغال  -تغذيه سالم –بهداشت و
برقراري بيمه و رفاه نسبي اقدامات الزم بعمل آيد.
-۳حقوق اساسي و همه جانبه از جمله تامين امنيت قضايي الزم براي عموم مردم و برقراري مساوات و عدالت براي آحاد جامعه
-9هيچ فرد و يا گروه و صاحب منصبي حق ندارد بنام استفاده آزادي به استقالل سياسي – فرهنگي – اقتصادي – نظامي و تماميت
ارضي وحاکميت ملي کمترين خدشه اي وارد نمايد .اختالل کنندگان نظم عمومي بايد در برابر قانون پاسخگو باشند.
- ۱هيچ مقام و يا صاحب منصبي حق ندارد به نام حفظ استقالل وتماميت ارضي کشور آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين
ومقررات سلب نمايد.
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قوانين و مقررات و برنامه ريزي مربوط به آسان کردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن ،پيش بيني شده و روابط خانوادگيبر پايه حقوق و اخالق اسالمي استوار شود.
 حفظ حقوق اقليتهاي ديني از جمله انجام آزاد مراسم ديني و اقدام در زمينه احوال شخصيه و تعليمات ديني طبق آيين خود وهمچنين حفظ و احترام به دعاوي آنها در دادگاهها
مردم ايران از هر قوم و قبيله از حقوق مساوي در برابر قانون برخوردار بوده و رنگ و نژاد و زبان و مانند اين ها مسبب امتياز نبوده واز همه حقوق انساني -سياسي -اقتصادي -اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسالمي برخوردارند.
 - 4حيثيت -جان -مال -حقوق -مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز مي کند
- ۲تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرارداد.
- 6نشريات و مطبوعات در بيان مطالبي که مخل درمباني اسالمي و کيان ملي و تشويش عمومي نباشد آزادند .
- 7احزاب -جمعيتها -انجمن هاي اسالمي و سياسي و صنفي و اقليتهاي ديني مشروط بر اين که قانون اساسي را مورد پذيرش قرار
داده واصول استقالل –آزادي را با حفظ احترام به ارزشهاي اسالمي و امنيت ملي نقض نكند مي توانند فعاليتهاي صنفي خود را آزادانه
انجام داده و در چارچوب قانون عضو گيري نمايند.
- ۳تشكيل اجتماعات و راه پيمائي ها بدون حمل سالح و به شرط اخذ مجوز و عدم تجاوز از ارزشهاي اسالمي آزاد است.
- 9هرکس حق دارد شغلي را که بدان تمايل دارد در چارچوب حفظ شعائر اسالمي و مصالح عمومي و عدم تعرض به حقوق ديگران
برگزيند .
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فصل چهارم

تاریخچه حقوق شهروندي
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-4تاریخچه حقوق شهروندی
حقوق شهروندي در بستر تاريخ تحوالت فراواني به خود ديده است و در مناطق مختلف دنيا و تحت حاکميت حكمرانان رفتار هاي
متفاوتي با ان صورت پذيرفته است .بر اساس ظرف زمان و مكان گاه هيچ ارزشي نداشته و گاه تحقق و رعايت آن ارزش يوده و گاه شكل
هدف به خود گرفته است .براساس روند تاريخي ،شكل گيري مفهوم امروزين از چند گذرگاه مهم عبور نموده است :
 -9-4دوره کالسیك
اصول حقوق بشر و شهروندي تا قرن هجدهم ميالدي ،به صورت مكتوب ،مدون و جامع نبوده است .حقوق باستان ،به شدت فلسفي بوده
است .از همين رو ارسطو بنيانگذار و نظريه پرداز حقوق مردمان سرزمين يونان است .در يونان و رم باستان ،شهروندان در مقابل
بيگانگان و بردگان قرار مي گرفته است .شهروندان افراد آزاد آن سرزمين بوده اند که ازحقوق کامل برخوردار بوده اند.
ارسطو براي توجيه برده داري به طبيعت و نتيجه طبيعي اعمال و رفتارها اشاره مي کند و آن را نتيجه طبيعي اسارت در جنگ مي گويد.
وي مي گويد همانگونه که ارث بدون وصيت به واسطه نسب به وارث مي رسد ،بردگي نيز از والدين به فرزند انتقال خواهد يافت .امر
ديگري که در انديشه حاکم بر يونان از افكار ارسطو اجرا مي شده است ،تناسب کيفر و مجازات است .آنها "کيفر متقارن" را نيز ملهم از
طبيعت مي دانستند .اما از سوي ديگر افكار يوناني ها (به طور دقيق تر آتني ها) با مفهوم آزادي در برابر قانون بيگانه بود .افكار آنها به
شدت اشرافي زده و طبقاتي بود و برابري در آن معنايي نداشت.
 -2-4قرون وسطی
در اين دوران ،همراهي روحانيون مسيحي با حكام ظالم و فئودالها ،بدترين حق کشي ها رخ داد .دادگاه هاي انگيزاسيون و نظام قضائي
اتهامي ،شكنجه و انواع حقكشي هاي غيرانساني ،کرامت انساني را لگدمال ميكردند.
در اين نظام قضايي ،اصل کرامت انساني و نيز بيگناهي او فراموش شده بود و کسي نمي توانست با تمسک به تفسير مضيق از اعمال
مجرمانه ،تبري خود را از گناه اثبات کند .همچنين مجازاتهاي غير انساني و شكنجه هاي ترذيلي در نظام قضايي اتهامي انكيزاسيون به
وفور ديده مي شد و به عنوان يک امر معمول تلقي شده بود.
 -3-4دوره رنسانس
نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندي را بايد در تحوالت اروپا پس از قرون وسطي جستجو کرد .عدم رعايت حقوق بشر و اصول
اوليه انساني در آن دوران  ،باعث شد تا اروپائيان به فكر نگارش و اعالم آن بيافتند .اعالميه "حقوق بشر و شهروندي" فرانسه در سال
 7۳9از اولين اسنادي است که در آن اين موضوع توجه قرار گرفته است.
پس از آن کشورهاي ديگر نيز قوانيني را براي حفظ حقوق شهروندان آن سرزمين ها وضع کردند .در اين دوره با تغييرات در جوامع و
گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقي متناسب بودند ،زمينه تدوين حقوق متضمن منافع اکثريت جامعه فراهم شد.
انقالب فرانسه ،صنعتي شدن و نيز استقالل آمريكا اين روند تدوين را سرعت بخشيد و به جوامع ديگر نيز بسط داد .پذيرش حقوق ذاتي
انسان و آزادي همه انسانها از بدو تولد ،از آثار اين دوره است.
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 -4-4دوران معاصر
ويژگي مهم اين دوره ادامه روند پيشين و ظهور نسل دوم حمايتها (روند جهاني شدن حقوق بشر) است .اين دوره ،با حمايت از اقليتها و
گروههاي خاص و نيز حمايتهاي کاپيتوالسيوني در کشورهاي ناقض حقوق بشر شروع شد و کم کم به تدوين برخي اسناد بين المللي
درباره برخي اقشار (همچون کارگران) و برخي اقليت هاي ديني و ملي انجاميد .اما در نسل سوم اين حمايتها تاکيد بر جامعيت اسناد بين
المللي در حمايت از حقوق بشر و شهروندي است که در آن اعالميه ها ،اسناد و معاهداتي امضا شد و ملل و دول آن را تصويب کردند.
در دوران معاصر به طور کلي سه ديدگاه اساسي درباره مفاهيم حقوق بشر و شهروندي وجود دارد:
 ديدگاه نخست که مربوط به هانتينگتون منسوب است ،بر اين نظر است که نگاه عمومي يک کشور بر کل کشورها غالب شود .از اينمنظر ،الگوي آمريكايي حقوق بشر بايد بر همه کشورها حاکم گردد.
 ديدگاه ديگر را مدرنيست ها دارند .آنها بر اين عقيده اند که اصول حقوق شهروندي جهانشمول است و نمي توان از حقوق بشرمربوط به يک کشور يا جامعه سخن گفت.
 در مقابل اين ديدگاه نيز پست مدرنها با تاکيد بر مسائل منطقه اي و ويژگيهاي فرهنگي هر اجتماع ،براي هرکس وهرجامعه اي نسخهخاص خود مي پيچند.
-5-4تاریخچه حقوق شهروندی در ایران
برخي صاحب نظران ايران باستان را پايه گذار حقوق شهروندى در جهان دانسته اند .منشور صادر شده از سوى کوروش ،که به منشور
حقوق بشر معروف گرديده ،بسيارى از مبانى و مبادى اوليه حقوق بشر و شهروندى را مورد تأکيد قرار داده است.فرمانهايي مثل منع برده
دارى و به اسارت گرفتن  ،رعايت حقوق کارگران و شرايط مناسب کار ،منع نسل کشى(در حمله به بابل) ،تساوى افراد در برابر قانون و...
در اسناد به دست آمده از تخت جمشيد قابل مشاهده است.
اما در تاريخ معاصر ايران چندان نمى توان جايى براى حقوق شهروندى پيدا کرد .نظام شاهنشاهى و پادشاهى حاکم بر ايران چندان
توجهى به آرا و حقوق مردم نداشته است .يكى از اهداف انقالب اسالمى ايران نيز توجه به همين نقض حقوق مردم در ايران توسط نظام
منحط شاهنشاهي بوده است .در ادبيات فارسى نيز چندان نمى توان ريشه هاى حقوق انسان را جز در ادبياتى پراکنده و نامدون نظير
"بنى آدم اعضاى يكديگرند " ...يافت .و چون ضمانت اجراهاى چندانى نداشته است ،به صورت اندرزهاى اخالقى و حكمت باقي مانده
است.
يكى از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندى در دوران معاصر ،فرمانى است که در زمان ناصرالدين شاه و توسط اميرکبير اعالم
شده است که در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاکمان و نمايندگان آنها تأکيد شده است .در اين فرمان ،شكنجه و هرگونه اقدام
رذيالنه ديگري عليه متهمان ممنوع دانسته شده و حكام را از تعدى به حقوق رعايا بر حذر داشته است .اما اين قانون و امثال آن در
مسير اجرا چندان پايدار نماندند .چرا که معموالً وابستگى ها و روابط بر ضوابط و قواعد برترى مى يافتند .عدم رعايت اين قوانين در سال
هاى حكومت خاندان پهلوى در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفى و مورد انكار قرار گرفت .وجود شكنجه گاه هاى
مخوف و دادگاه هاى بى دادگر از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندى در اين دوران است .خاطرات مبارزان پيش از انقالب گواه اين
مدعاست هرچند مقولههايي از جمله شهروند ،فرهنگ شهروندي و حقوق شهروندي در ادبيات حقوقي ،سياسي و جامعهشناسي ايران
واژههايي جديد به شمار ميآيند ولي از نظر مفهومي کامال شناختهشده هستند.
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با پيروزى انقالب اسالمى ،تأکيد بر اجراى قوانين شرع ،منع شكنجه ،تشكيل دادگاه هاى عادالنه و روند منصفانه دادرسى ها از اقدامات
اوليه در اصالح و تأسيس نهادهاى قضايى و جزايى در ايران بوده است  .که در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و ساير قوانين
عادي و حتي در فرمان هشت ماده اي امام در سال 6۱حقوق مردم و حقوق عمومي اين معنا تصريح شده است .اصطالح و واژه
«حقوق شهروندي» براي اولين بارپس از پيروزي انقالب اسالمي در ايران با صدور بخشنامه رئيس وقت قوه قضاييه در  ۱فروردين
سال ۳

در مورد رعايت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقي ايران شد .در مقدمه اين بخشنامه  4بندي ،خطاب به مراجع قضايي،

انتظامي و اطالعاتي کشور اينگونه به حقوق شهروندي اشاره شد:
«از آنجا که حفظ کرامت و ارزش واالي انساني و احترام به آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزش هاي
اسالمي در گرو اقدامات صحيح و عادالنه مسئوالن قضايي ،انتظامي و اطالعاتي کشور مي باشد ،توجه کليه قضات شريف ،ضابطين و
بازجويان و ناظران زندان ها و بازداشتگاه هاي سراسر کشور را به نكات ذيل [منظور  4بند ذيل بخشنامه] جلب مي نمايد».
مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعايت برخي از حقوق شهروندان در بعد قضايي است .امتياز مهم ديگر بخشنامه در اين است که به
رعايت جزئيات حقوق شهروندان در مرحله هاي مختلف قضايي از تعقيب تا صدور حكم تأکيد شده است  :اعمال هرگونه خشونت يا
بازداشت هاي اضافي بدون ضرورت ،فرصت استفاده از وکيل و کارشناس براي متهمان ،رعايت اخالق و موازين اسالمي در مورد
اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرائم ،در جريان قرار گرفتن خانواده دستگيرشدگان ،اجتناب از ايذاي افراد نظير بستن چشم و
ساير اعضا ،تحقير و استخفاف به آنان در جريان دستگيري و بازجويي ،منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم ،عدم تعرض نسبت به
اسناد و مدارک و اشيايي که ارتباطي به جرم نداشته يا به متهم تعلق ندارد ،ممنوعيت افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و
عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و پرهيز از هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار ،احتراز از کنجكاوي در اسرار شخصي
و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توفيقي متهمان» را نام برد.
پس از اين بخشنامه بود که مجلس شوراي اسالمي ،در تاريخ ، ۳ / / ۲بخشنامه مذکور را عينا به عنوان قانون « احترام به
آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» تصويب کرد .
بنابراين نخستين قانون مربوط به حقوق شهروندي در ايران پس از پيروزي اقالب اسالمي قانون مذکور بود که صرفا در گستره
قضايي ،حقوق شهروندي را مورد حمايت قرارداد .با توجه به اهميت اين قانون ،نسبت به مواردي که مستقيما مربوط به بخشي از
حقوق شهروندي بود ،قانونگذار با فاصله نزديكي يعني ۲ماه پس از تصويب قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق
شهروندي ،اقدام به وضع مقرراتي درباره حقوق شهروندي با تصويب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسالمي ايران کرد .نكته حائز اهميت در قانون برنامه چهارم توسعه اين بود که دامنه شمول حقوق شهروندي عالوه بر
گستره قضايي به ساير گستره هاي اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و اقتصادي نيز تعميم يافت و مورد حمايت و توجه قرار گرفت.
قانون برنامه چهارم توسعه در ماده ، ۱۱دولت را موظف کرد که  :به منظور ارتقاي حقوق انساني ،استقرار زمينه هاي رشد و تعالي و
احساس امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسلي فعال،مسئوليت پذير ،ايثارگر ،مؤمن ،رضايتمند ،برخوردار از وجدان
کاري ،با انضباط ،با روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي ،متعهد به انقالب و نظام اسالمي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن،
«منشور حقوق شهروندي» را مشتمل بر محورهاي ذيل تنظيم و به تصويب مراجع ذي ربط رساند:
الف) پرورش عمومي قانون مداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي
ب) تأمين آزادي و صيانت از آراي مردم و تعيين آزادي در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن
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ج) هدايت فعاليت هاي سياسي و اجتماعي به سمت فرايندهاي قانون و حمايت و تضمين امنيت فعاليت ها و اجتماعات قانوني
د) تأمين آزادي و امنيت الزم براي رشد تشكل هاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق کودکان و زنان
هـ) ترويج مفاهيم وحدت آفريني و احترام آميز نسبت به گروه هاي اجتماعي و اقوام مختلف در فرهنگ ملي
و) حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد
ز) ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه
به نظر مي رسد منظور اساسي و اصلي قانونگذار از اينكه دولت را به موجب ماده ۱۱قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهيه
منشور حقوق شهروندي با تاکيد بر محورهاي ذيل آن کرده است ،ايجاد ،توسعه و نهادينه کردن فرهنگ شهروندي و مقدمه اي براي
تصويب قوانين مربوط به حقوق شهروندي است.
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فصل پنجم

بررسی تطبیقی حقوق شهروندي
در اسالم و غرب
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 -5بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در اسالم و غرب
به علت وجود موازين و معيار هاي متفاوت در بنيادهاي فكري و علمي در جهان اسالم و در جهان غرب  ،نتايج متمايز و مختلفي از اين
ريشه ها حاصل مي گردد .تفاوت در نگرش فلسفي و مفهوم و غايت انسان و حيات بشري و ارزش هاي بعضا متناقض فرهنگي و اجتماعي
حاکم بر اين دو نوع تمدن باعث شده است که در مواجهه با مفهوم حقوق شهروندي تفاوت هايي پديدار گردد :
-9-5مبانی حقوق شهروندی در غرب
آزادي هاي مشروع و اساسي در غرب ،بر اساس مكتب ليبراليسم تعريف شده است .از اين منظر ،مفهوم فلسفي آزادي با اصل حاکميت
اراده توجيه مي شود .بر اين مبنا ،اروپائيان با تاکيد بر حقوق طبيعي ،بنيان حقوقي را نهادند که از گزند حكومتها در امان بماند .انسانها
بر اساس لياقتها و فضائلي که دارند ،از اين حقوق متمتع مي شوند .اما عليرغم اين مبناي طبيعي و غيرقابل سلب ،اين حقوق در قانون
تعريف مي شوند و از اين طريق قابل اجرا و داراي ضمانت خواهند بود .
ديدگاه ديگري که درباره حقوق وجود دارد ،فرض وجود قرارداد است .در اين مبنا ،تشكيل حكومت نياز به توافق اعضاي بالغ جامعه
دارد؛ اگرچه اين قرارداد به صورت پيش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد .حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم
مي شود .از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند ،نمي توانند حكومت مطلق نيز ايجاد کند .بنابراين اگر دولتي از اين توافق تخطي کند و
حقوق مردم را نقص کند ،مشروعيت خود را از دست مي دهد .ضمن اينكه اين انديشه در حقوق بين الملل نيز جريان دارد .مطابق آن،
الزام آور بوده حقوق بشر و اسناد مربوط به آن ،با پذيرش دولت ها تحقق پيدا مي کند و وجود حقوق فراي حقوق ملي و اراده دولتها در
اين انديشه منتفي است .اما اشكال اساسي در اين نظر آن است که از ايجاد حقوق بنيادين و فارغ از زمان و مكان درمي ماند و نمي تواند
چنين نظام حقوقي را سامان دهد.
-2-5مبانی حقوق شهروندی در اسالم
يكي از مهمترين آموزه هاي وحياني محور مشترک اديان الهي ،اثبات کرامت انساني است  .چرا که اين امر ،انسان را از ارتكاب گناهان و
تعدي به حقوق ديگران باز مي دارد .باز کردن غل و زنجيرهايي که طاغوت ها بر دست و پا و انديشه بشريت بسته اند ،آرمان انبيا و اوليا
اهلل بوده است .
برخي از حقوق انساني را مي توان با طبيعت انسان اثبات نمود .نياز و ميل طبيعي انسان به سمت جنس مخالف و عالقه به تشكيل
خانواده و فرزندان مي تواند سندي براي مطالبه اين حقوق باشد .وجود يک استعداد بالقوه در وجود انسان نيز مي تواند ادله اثبات اين
حق براي ابناء بشر محسوب شود .
در روايات اسالمي نيز آمده است که « از دست کسي که در وجود خود احساس کرامت نمي کند  ،مصون نيستيد » و يا در جاي ديگر
گفته شده است که «کسي که در وجود خود احساس کرامت مي کند ،آن را به گناه نمي آاليد».
مبناي حقوق در اسالم ،انديشه هاي انسان شناسانه و جهان بيني خاصي است که تا به آنها توجه نشود ،نه فلسفه احكام شناخته مي
شود و حدود اجتهاد معلوم مي شود و نه شناخت و اجراي حكم ميسور خواهد شد .پذيرش مسووليت انسان در برابر خداوند و رابطه
عبوديت در تعيين حدود حقوق انسان بسيار موثر است .
اما اثبات وجود حقوقي مشترک که براي جميع افراد يک جامعه يا تمام ابناء بشر ،نياز به اثبات حقيقت و ذات مشترک اين انسانها دارد.
تا زماني که کثرت ها بر انديشه بشر حكومت مي کند ،اثبات قدر مشترک انسانها چندان ساده نيست و نمي توان براي همگان حقوق
برابر و شامل تصويب کرد .
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مفهوم فطرت در اسالم ،معناي کاملي را در بيان قدر مشترک انسانها دارد .فطرت در معناي خاص در برابر طبيعت قرار مي گيرد .اسالم با
پذيرش دو بعد طبيعي و روحاني براي انسان ،اصالت را به روح مي دهد .فطرت در اين معنا ،فطرت حاکي از روح مجرد و ملكوتي انسان
دارد .روح انسانها از دميده شدن روحي الهي ارزشمند شده است .
فطرت حقيقتي يكسان و همگاني در ميان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقيقت سوق مي دهد و جامع حقيقت انساني است.
براساس نظريه فطرت ،انسان داراي ادراکات و گرايشات فطري است .بر اين اساس نمي توان انسانها را صرفا ظروفي خالي تصور کرد.
فطرت ويژگي هاي عمده اي دارد که براي اثبات حقوق بشر و شهروندي ما را به مطلوب ميرساند :
يكم :همگاني است .يعني همه افراد ،فارغ از دين و دولت ،از آن برخوردار هستند .دوم :موهبتي و غير اکتسابي است .و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند .از اين رو براي اثبات وجودش نيازي به احراز شرايط ومقدمات خاصي نيست .
حق آزادي ،تعالي و کمال همگاني است .چرا که هماهنگي تشريع و تكوين طلب مي کند که انسانها بتوانند به غايت مطلوب از خلقت
جهان که همان کمال و تعالي است ،دست يابند و اين امر ميسر نمي شود جز با اختيار و آزادي انسانها در انتخاب راه و حرکت به سوي
کمال .با توجه به آنچه گفته شد ،منشا» حقوق در اسالم يا فطرت است يا طبيعت .البته سهم اين عناصر در تكوين حقوق بشر به يک
اندازه نيست و در تعارض ميان اين ريشه ها ،فطرت داراي ارزش باالتر است و هموست که انسان را به هدف غايياش يعني کمال رهنمون
مي شود.
-3-5حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی(ع)
اولين امام شيعيان ،حضزت امير المومنين علي(ع) حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگ ترين حق در ميان حقوق الهي ذکر
فرموده و اصالح جامعه را وابسته به اصالح هر دو دانستهاند؛ چنان که اگر رهبر و مردم ،هر دو به وظايف خويش عمل نمايند و حقوق
طرف مقابل را پاس دارند ،حق در آن جامعه عزت مييابد و راههاي دين پديدار شده و نشانههاي عدالت برقرار و سنت پيامبر (ص) پايدار
ميگردد .در اين صورت ،مردم بر تداوم حكومت اميدوار ميشوند و دشمن از آرزويش مأيوس ميگردد.
امام علي (ع) در نامه خودشان به مالک مي فرمايند ":قلب خود را از مهرباني و دوستي و لطف بر مردمان لبريز ساز و مبادا نسبت به
آنان چون جانور درنده آزار کننده باشي که خوردنشان را غنيمت شماري ،زيرا مردم دودسته اند ،دسته اي برادر ديني تو اند و گروهي
ديگر در آفرينش با تو همانند))با دقت مي توان تمام حقوق شهروند را از اين جمله امام علي( ع) استخراج کرد که مردم يا با تو برادر
ديني هستند يا در آفرينش با تو يكسانند و بايد پذيرفت عين حقوق بشر را آن حضرت ترسيم نموده است.
سراسر زندگي پيامبر اکرم (ص) و امير المؤمنين علي ابن ابيطالب (ع) گواه روشن و آشكار بر حفظ حقوق شهروندي و حمايت از حقوق
شهروندي و نظارت بر حقوق بشر است  .و داليل بسيار از پشتيباني آن دو بزرگوار از ضعفا  ،بردگان ،کودکان و زنان خواه قبل از بعثت
خواه بعد از بعثت در دست است که قابل انكار نيست ،مگر او نبود که از زنده به گور کردن دختران بر عرب آشفت و مگر سراسر زندگي
علي حمايت از مستضعفان و ستمديدگان نبوده است .سنت و ائمه اطهار (ع) نيز گواه آن است.
بارها حضور اميرالمؤمنين علي (ع) در دادگاه در دعوي يهودي بر مالكيت زره در دادگاه و قبول ادعاي يهودي را در محضر قاضي
خوانده ايم .نامه حضرت به مالک اشترگواه آشكار بر اهميت حقوق شهروندي از ديدگاه اسالم است .ماجراي فتح مكه و اعالم آن روز
بعنوان" يوم المرحمة "از طرف نبي اکرم (ص)  ،خانه ابوسفيان را مصون از هرگونه تعرض اعالم نمودن و نيز ماجراي آزاد ساختن
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اسيران به ازاء سوادآموزي در برخورد با کفار حربي از مصاديق بسيار بارز و روشن رعايت حقوق شهروندي است که در  4۱۱سال قبل
توسط اسالم به بشريت عرضه گرديد.
موضوع حقوق اجتماعي ،عدالت ،مساوات و مبارزه با ظلم و ستمگري و تجاوز ،از مسائلي است که در نهجالبالغه بسيار مورد توجه قرار
گرفته است .در فرامين حضرت علي (ع) بحثهاي بسياري درخصوص انواع حقوق در جامعه بشري مطرح شده است.
خطبه 6

نهجالبالغه درباره حقوق اجتماعي است .آن حضرت در اين خطبه به بيان حقوق متقابل رهبري و مردم ميپردازند .در

نخستين بخش اين خطبه آمده است« :فقد جعل اهلل سبحانه لي عليكم حقاً بواليه امرکم ،ولكم عليّ من الحق»؛ خداوند سبحان براي من
بر شما به جهت سرپرستي و حكومت حقي قرار داده و براي شما همانند حق من ،حقي تعيين فرموده است .بنابراين از نظر ايشان تعيين
حقوق از جانب پروردگار است.
اميرالمؤمنين(ع) در نامه خود به مالک اشتر مينويسند« :مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوي هستي ،امتيازي طلب نمايي».
مالک ايشان براي انتخاب افراد در پستهاي مختلف حكومتي ،تعهد ،تخصص و تقواي آنها بود .هر کس که چنين شرايطي داشت ،از
طرف آن حضرت گزينش ميشد و هرگز روابط جانشين ضوابط نبود؛ چنان که حضرت در نامهاي به يكي از فرمانداران خود مينويسند:
«إنّي أقسم صادقاً لئن بلغني أنّک خُنت من فَيء المسلمين شيئاً صغيراً أو کبيراً ،أل شُدَّنَّ عليک شده تدعک قليل الوفر»؛ به راستي به
خدا سوگند ياد مي کننم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومي خيانت کردي ،کم يا زياد ،چنان بر تو سخت گيرم که کم بهره
شوي».
شهروندان در جامعه مدني اسالمي صاحب حق در تعيين سرنوشت خود و نظارت بر اراده امور و بازخواست از متصديان امر هستند و
حكومت در اين جامعه خدمتگزار مردم است و در همه حال بايد در برابر مردمي که خداوند او را بر سرنوشت آنان حاکم کرده ،پاسخگو
باشد.
احترام به حقوق بشر و رعايت حدود و ضوابط آن نتيجه طبيعي تعاليم ديني و فرمان هاي مذهبي ما است .پاسخگو بودن مسئوالن و
فرمانداران در مقابل خداوند بزرگ و مردم بارها مورد تأکيد اميرمؤمنان (ع) قرار گرفته است .ايشان مسئوالن را به عمل از روي تقوا و در
جهت حفظ مصالح عمومي سفارش فرمودهاند؛ از جمله در نامه اي به يكي از فرمانداران خود نوشتهاند« :فقد بلغني عنک امر إن کنت
فعلته فقد أسخطت رَّبک و عصيت إمامک وَ أَخزيت أمانتک .بلغني أنّک جرَّدت األرض فَأخذت ما تحت قدميک و اکلت ما تحت يَدَيک
فارفَع إليّ حسابک و اعلم أنّ اهلل أعظم من حِسابِ الناس»؛ از تو خبري رسيده است که اگر چنان کرده باشي ،پروردگارت را به خشم
آوردهاي و امام خود را نافرماني و در امانت خيانت کردهاي .به من خبر رسيده که کشت زمين ها را برداشتهاي و آنچه را که ميتوانستي
گرفته ،آنچه را در اختيار داشتي به خيانت خوردهاي .پس هر چه زودتر حساب اموال را براي من بفرست و بدان که حسابرسي خداوند از
حسابرسي مردم سختتر است.
يكي از حقوق شهروندان ،رفتار درست و انساني با ايشان است .در ديدگاه امير مؤمنان علي (ع) فرمانروايان و حاکمان ،خادمان مردم
هستند؛ چنانچه به درستي امور مردم را به انجام رسانند ،به وظيفه خويش عمل نمودهاند و هيچ گونه منتي بر شهروندان ندارند .به
عالوه ،حاکمان وظيفه دارند با شهروندان مدارا کرده ،با ايشان نرمخو باشند و پيوسته در رفع حوايج آنها بكوشند.
موالي متقيان(ع) در جاي جاي فرمودههاي خود بر چگونگي رفتار درست و انساني رهبران در قبال شهروندان تأکيد دارند .افزون بر آن،
مدارا با مردم ،سادهزيستي و پيروي از سيره نبوي ،از فرمان هاي آن حضرت به حاکمان است.
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مدارا کردن ،آسانگيري و گذشت از خطاها از سفارشهاي اکيد حضرت علي(ع) به واليان است .در بخشي از نامه آن حضرت به محمد بن
ابي بكر آمده است« :با مردم فروتن باش .نرم خو ،مهربان ،گشادهرو و خندان باش .در نگاه و نيم نگاه و خيره شدن به مردم به تساوي
رفتار کن تا بزرگان در ستمكاري تو طمع نكنند و ناتوانان از عدالت تو مأيوس نگردند».
برآوردن نيازهاي به حق شهروندان از جمله دستورهاي موالي متقيان(ع) به واليان است .ايشان در اين مورد ميفرمايند« :برآوردن
نيازهاي مردم پايدار نيست؛ مگر به سه چيز :کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نمايد ،پنهان داشتن آن تا خود آشكار شود و شتاب در
برآوردن آن تا گوارا باشد».
با وجود سفارش بسيار بر انجام امور مردم و برآوردن حاجات آنها ،بر عدم تكبر و خودخواهي فرمانروايان هم تأکيد شده است .از طرف
ديگر ،رفتار مردم در برابر مسئوالن نيز نبايد سبب خودخواهي گردد .ايشان در اين مورد ميفرمايند« :گاهي مردم ستودن افرادي را
براي کار و تالش روا ميدانند؛ اما من از شما ميخواهم که مرا با سخنان زيباي خود نستاييد تا از عهده وظايفي که در برابر خدا و شما
دارم ،برآيم».
-5-4دیدگاه هاى حضرت امام خمینى (رحمت اهلل علیه) درباره حقوق شهروندی
-9-4-5پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه
با جرأت مي توان گفت که نخستين پيام حقوق بشر و شهروندي پس از انقالب اسالمي ،فرمان هشت مادها ي امام خميني (ره) بود که در
بيست و چهارم آذرماه 6

صادر شد .اين فرمان که  4سال پيش خطاب به قوه قضاييه و همه ارگان هاي اجرايي صادر شده است،

تأکيدي قاطع بر اصول قانون اساسي و حفظ ورعايت حقوق شهروندي است .امام خميني (رحمت اهلل عليه) در واکنش به گزارش هايي که
در اين موضوع به ايشان رسيد ،طي فرماني که به "فرمان  ۳ماده اي " مشهور شد ،نكاتي را به قوه قضاييه و همه ارگان هاي اجرايي
متذکر شدند .اموري را که حضرت امام در اين فرمان مورد توجه قرار داده ا ند مي توان به طور خالصه به موارد زير تقسيم کرد :
 تهيه قوانين شرعي و تصويب و ابالغ آنها با دقت و سرعت الزم و در اولويت قرار دادن قوانين مربوط به مسايل قضايي که موردابتالى عموم است؛
رسيدگي به صالحيت قضات و دادستان دادگاه ها وساير مراجع قضايي ؛صدور احكام اسالمي توسط قضات واجد شرايط اسالمي با استقالل و قدرت و بدون مالحظه از هيچ مقامي:-4تبعيت مأموران ابالغ و اجرا و ديگر ضابطان امر قضا از احكام قضات اسالمي؛
-۲عمل به عدل اسالمي در ساير ارگان هاي نظام جمهوري اسالمي از مجلس ،دولت و متعلقات آن ،قواي نظامي ،انتظامي ،سپاه
پاسداران ،کميته ها ،بسيج و ديگر متصديان امور و ممنوعيت ارگان هاي حكومتي در رفتار غيراسالمي با مردم؛
-6ممنوعيت توقيف و احضار بدون حكم قاضي هرچند به مدت کوتاه؛ چنين عملي جرم و موجب تعزير شرعي خواهد بود.
- 7ممنوعيت دخل و تصرف و توقيف و مصادره اموال منقول و غيرمنقول افراد بدون حكم حاکم شرع آن هم پس از بررسي دقيق و
ثبوت حكم از نظر شرعي.
- ۳ممنوعيت افعال ذيل که جرم بوده و مستحق تعزير شرعي خواهد بود:
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 وارد شدن به خانه يا مغازه يا محل کار اشخاص بدون اذن صاحب آنها؛ جلب ،تعقيب ،مراقبت ،اهانت و اعمال غيرانساني -اسالمي نسبت به ديگري به نام کشف جرم يا ارتكاب گناه؛ گوش کردن به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام کشف جرم يا کشف مرکز گناه شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار ديگران بودن براي کشف گناه و جرم ،هرچند گناه بزرگ باشد؛ فاش کردن اسرار ديگران حتي براي يک نفر(در ذيل اين بند اشاره شده که تمام اين موارد جرم و گناه بوده و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان ،از کباير بسيار بزرگ است و
مرتكبان هريک از امور فوق مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي ميباشد)؛
*ممنوعيت هاي فوق در غير مواردي است که در رابطه با توطئه گروهک هاي مخالف اسالم و نظام جمهوري اسالمي است
**مأموران نبايد خارج از حدود مأموريت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبي آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعيه عملي
انجام دهند؛
 -افشاي آالت لهو و قمار و ساير جهات انحرافي مثل موادمخدر نزد ديگران در مواردي که اين وسايل از روي ورود خطا و اشتباه درمنزل يا محل کار کسي کشف شوند و ممنوعيت جلب يا بازداشت يا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن؛
صدور حكم توسط قضات که به واسطه آن مأموران اجرا حق داشته باشند به منازل يا محل هاي کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و
تيمي و نه محل توطيه هاي ديگر عليه نظام جمهوري اسالمي است .صادر کننده و اجراکننده چنين حكمي مورد تعقيب قانوني و شرعي
است؛
 -2-4-5انحالل هیئت های گزینشی
دستورات امام خميني(رحمت اهلل عليه) به فرمان هشت مادها ي ختم نشد .ايشان پس از رسيدگي به گزارشي از فعاليت هيئت هاي
گزينش در نهادها و مؤسسات حكومتي در مورد نحوه اين گزينش ها خطاب به ستاد اجرايي فرمان هشت ماده اي ،از دي ماه 6

فرمان

انحالل اين هيئت ها را صادر نمودند و دستور دادند تا به جاي اين هيئت ها از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخالق کريمه و فاضل
و متوجه به مسايل روز هيئت هايي تشكيل شود تا در گزينش افراد صالح ،بدون مالحظه روابط اقدام نمايند .ايشان در اين فرمان متذکر
شدند که ميزان در گزينش ،حال فعلي افراد است مگر در مورد گروهک ها و مفسدان و اخالل گران.
همچنين در ادامه اين فرمان ايشان تأکيد کردند که اگر کساني با چنين گزينش هايي (که سواالت آن مورد خدشه جدي است و به هيچ
وجه نمي تواند معيار گزينش افراد باشد و ندانستن آنها براي کسي اشكال و عيبي ندارد) از ادارات يا وزارتخانه ها يا ديگر مراکز اخراج
شده ا ند يا بواسطه آن استخدام نشده ا ند شناسايي شوند تا به محل خود براي خدمت برگردانده شوند.
همچنين حضرت امام در تاريخ  ۳دي 6

درجلسه ا ي با حضور اعضاي ستاد مرکزي پيگيري فرمان هشت ماده اي بار ديگر علت

انحالل هسته هاي گزينش را مورد توجه قرار دادند و ضمن تأکيد بر حفظ حقوق شهروندان ورود دستگاه هاي دولتي به حيطه شخصي و
خصوصي را ،حتي به قصد گزينش افراد ،ممنوع و چنين امر خطيري را به نام مكتب ،خجالت آور عنوان نمودند .بنابراين همان طور که در
دو فرمان مذکور که هر دو در سال  6صادر شدها ند ديده مي شود ،اهميت جايگاه شهروندان و حقوق آنان و ضرورت حفظ حريم
خصوصي و شخصي افراد به درستي و دقت مورد توجه قرار گرفته است ..اگر به ماهيت دو فرمان حضرت امام خميني(ره) دقت کنيم.
ايشان به صراحت اشاره مي کنند که نمي توان به بهانه اسالم و انقالبي بودن ،افراد را مورد تفتيش عقايد قرارداد و يا به هر بهانه ،جلب،
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توقيف و بازداشت نموده و با رفتار غيرانساني با آنها برخورد نمود .چنين حرکتي در ابتداي راه يک انقالب که با رژيم قبل داراي تضاد
آشكار ايديولوژيک است آن هم از سوي رهبر فقيد انقالب اسالمى داراي اهميت بسيار مهم و شايسته تحسين است.
-3-4-5نگاهی به سایر بیانات رهبر فقید انقالب اسالمى
 موضوع حقوق شهروندي در ايران تنها به اين دو فرمان ختم نمي شوند .بخشى از ديدگاه ها و سخنان امام خمينى (ره) در باب لزومحفظ حقوق شهروندان به اختصار مورد اشاره قرار مي گيرد.
 همه در برابر قانون يكسان اند در اسالم براى مجازات مجرمين فرقى بين گروه ها نيست و همه در برابر قانون برابر هستند( .صحيفهنور؛ ج 6؛ ص ) ۲
 همه در پيشگاه قضاوت اسالمى مساوى بوده و نيز به همان اندازه که اغماض از مجرمين گناه بزرگى است ،تعرض نسبت به بيگناهان ازگناهان نابخشودنى است( .صحيفه نور  -ج  - ۱ص ) 46
 اهانت کردن به يک آدمى ،ولو اين آدم هم خودش يا آدم مخالف باشد ،مثالً چه باشد باز حق اهانت نيست .اين حق است که جزايش رابه او بدهند ،ديگر چرا اهانت به او بكنند؟ (صحيفه نور  -ج  - 9ص ) ۳7
 حتى آن کس که مستحق حدود الهى است از قتل و ديگر جزاها ،بايد از عطوفت مأموران تا پاى دار و محل مجازات برخوردار باشد.(صحيفه نور  -ج  - ۳ص 7

)

 امام خمينى(ره) در خصوص قانوني بودن جرم و مجازات فرمودند" :بايد اين طور باشد که کسى که بيگناه است ،حتى مانع بشود از اينکه يک حرف تند به او بزنند .آنها هم که گناهكارند ،حق نيست به اين که با آنها معامله غير انسانى بشود .مستحق اعدامند ،اعدام بايد
بكنند .اما زايد بر آن بخواهند کارهايى بكنند بدانند که مسوول هستند( .صحيفه نور؛ ج  6؛ ص ) ۲
 مبناى مجازات در اسالم ،حفظ حقوق بشر است آن شارعى که راضى نيست به يک بشر ،به يک بشر که هيچ به يک حيوان ظلم بشود،امر مى کند بايد اين جرم را کرده است ،اين حد را بخورد.اين براى اين است که مصلحت بشر را دارد مالحظه مى کند ،براى حفظ حقوق
بشر است .حدود الهى براى حفظ حقوق بشر است .بشر هم حق حيات دارند .اگر نكشند آن آدم جانى را و آن آدمى که آدم کشته است،
آدم کشى زياد مى شود....حق بشر را اسالم دارد رعايت مى کند( .صحيفه نور؛ ج 6؛ ص  76و ) 77
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فصل ششم

منابع قانونی حقوق شهروندي در
جمهوري اسالمی ایران
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-9-6حقوق شهروندی در قانون اساسی
در سر تاسر قانون اساسي آثار زيادي از توجه به حقوق شهروندي مي توان يافت ليكن به عنوان مثال به مواردي از حقوق مدني،سياسي
و اجتماعي و اقتصادي در ذيل آورده مي شود.
 درحوزه حقوق سياسي و مدني : اصل : ۱در برخورداري ازحمايت قانوني
 اصل  : 9دربرخورداري از حقوق مساوي
 اصول

، ۲ ، ۲ ، 4 ،بند  7اصل :درموردآزادي هاي عقيده ،مطبوعات ،مكالمات زبان و آزادي هاي سياسي اجتماعي.

 اصول  6و  7و بند  ۳اصل

:درمورد آزادي فعاليت احزاب تشكيل اجتماعات  ،راهپيمايي ها و مشارکت عامه مردم در

تعيين سرنوشت خود
 اصول

و  : 4درحق تابعيت

 در حوزه حقوق اجتماعي و اقتصادي :مهمترين اصولي که در قانون اساسي به اين حقوق پرداخته عبارت است از اصول ، ۱ ، 9 ، ۳

 47 ، 46 ،و بند اصل .

-2-6مجموع اصول قانون اساسی درباره حقوق شهروندی
اصولي از قانون اساسي که به طور صريح يا تلويحي به حقوق شهروندي پرداخته اند :
 بند اصل  :آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم  ،آموزش عالي.
 بند  7اصل  :تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
 بند  ۳اصل  :مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي  ،اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي خويش.
 بند  4اصل

 :تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادالنه براي همه تساوي عمومي در برابر

قانون .
اصل  : ۲زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران فارسي است  ،اسناد و مكاتبات و متون رسمي و کتب رسمي بايد به اين زبان و خط
باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي مطبوعات و در رسانه هاي جمعي و تدريس ادبيات آنها در مدارس  ،در کنار زبان فارسي
آزاد است .
اصل  : 9مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اينها امتياز نخواهند بود .
اصل  : ۱همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي با رعايت موازين اسالم برخوردارند .
اصل

 :حيثيت ،جان  ,مال  ،حقوق  ،مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.

اصل

 :تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .
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اصل  : 4نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسالم يا حقوق عمومي باشند تفصيل آن را قانون مشخص
مي کند .
اصل  : ۲بازرسي و نرساندن نامه ها  ،ضبط و فاش کردن مكالمات تلفني ،افشاي مخابره تلگرافي و تلكس ،سانسور عدم مخابره و
نرساندن آنها  ،استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون .
اصل  : 6احزاب  ،جمعيت ها  ،انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسالمي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند  .مشروط به
اين که اصول استقالل ،آزادي  ،وحدت ملي  ،موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنند  .هيچ کس را نمي توان از شرکت
در آنها منع کرد يا به شرکت در يكي از آنها مجبور کرد.
اصل  : 7تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها  ،بدون حمل سالح  ،به شرط آنكه مخل به مباني اسالمي نباشد آزاد است.
اصل  : ۳هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است  ،که مخالفت اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند .دولت
موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد
نمايد.
اصل  : 9برخورداري از تامين اجتماعي ،ازنظر بازنشستگي ،بيكاري ،پيري ،از کار افتادگي  ،بي سرپرستي  ،در راه ماندگي  ،حوادث و
سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي همگاني است.
اصل  : ۱دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسط فراهم سازد ووسايل تحصيالت عالي
را تاسرحد خود کفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد .
اصل

 :داشتن مسكن متناسب با نياز  ،حق هر فرد و خانواده ايراني است ،دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که

نيازمندترند به خصوص روستائيان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند .
اصل

 :هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حكم وترتيبي که قانون معين مي کند  .در صورت بازداشت  ،موضوع اتهام با ذکر

داليل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي
ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد  .متخلف از اين اصول طبق قانون مجازات مي شود.
اصل

 :هيچ کس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد کرد يا از اقامت در محل مورد عالقه اي ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور

ساخت  ،مگر در مواردي که قانون مقرر مي دارد .
اصل  : 4دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کسي مي تواند به منظور داد خواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد  .همه افراد ملت
حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را
دارد منع کرد.
اصل  : ۲در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب کنند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي
آنها امكانات تعيين وکيل فراهم گردد.
اصل  : 6حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .
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اصل  : 7اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود  ،مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
اصل  : ۳هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطالع ممنوع است  ،اجبار شخص به شهادت،اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين
شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اصل  : 9هتک حرمت و حيثيت کسي که به حكم قانون دستگير ،بازداشت  ،زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب
مجازات است.
اصل  : 4۱هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد .
اصل  : 4تابعيت کشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت کند  ،مگر به درخواست خود
يا در صورتي که به تابعيت کشور ديگري درآيد .
اصل  : 46هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خويش است و هيچ کس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به کسب و کار خود ،
امكان کسب و کار را از ديگري سلب کند .
اصل  : 47مالكيت شخصي که از راه مشروع باشد محترم است  ،ضوابط آن را قانون معين مي کند.
-3-6مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی(حقوق شهروندی)
ماده

 -به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي اصل

قانون اساسي ،رييس جمهور از طريق نظارت،

کسباطالع ،بازرسي ،پيگيري ،بررسي و اقدامات الزم مسئول اجراي قانون اساسي ميباشد.
ماده  - 4در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي رييس جمهور در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي
به نحومقتضي اقدام مينمايد و براي اين منظور ميتواند مراتب را به اطالع باالترين مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم
اجرا را خواستار گردد.مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دليل به اطالع رييس جمهور برساند .در صورتي که پس از
بررسي به تشخيص رييس جمهورتوقف يا عدم اجراء ثابت گردد ،نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف
اقدام و در صورتي که تخلف مربوط به نخستوزير و وزراء باشد به مجلس شوراي اسالمي ارجاع ميدهد و در غير اين صورت پرونده امر
به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
ماده  - ۲به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي ،رييس جمهور حق اخطار و تذکر به قواي سهگانه کشور را دارد.
ماده  - 6رييس جمهوري ميتواند سالي يک بار آمار موارد توقف ،عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه
تنظيم کند وبه اطالع مجلس شوراي اسالمي برساند.
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 -4-6قانون اساسی و موضوع اقلیت ها
با توجه به مطلب پيشين ،براي ايضاح بيشتر بحث مردم ساالري ديني و حقوق اقليت ها در نظريه سياسي امام خميني(ره) مناسب است
مباحث قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز مورد توجه قرار گيرد .اين توجه از جهاتي داراي اهميت است :از سويي قانون اساسي
مورد تاييد امام خميني (ره) و غالب شهروندان ايراني که اکتريت آنان مسلمان هستند ،قرار گرفته؛ و از سويي ديگر  ،قانون اساسي
مبناي عمل و ميثاق ملي و منشور هبستگي و انسجام اجتماعي است و همه خود را موظف به عمل بر طبق آن مي دانند .در ادامه حقوق
اقليت ها در قانون اساسي کاويده مي شود؛ زيرا در هر صورت با توجه به اين که « دين رسمي ايران ،اسالم و مذهب جعفري اثني عشري
است و اين اصل الي االبد غير قابل تغيير است»(اصل ) اما در قانون اساسي تمهيداتي براي مذاهب و اديان ديگر ،که در نظام جمهوري
اسالمي زندگي مي کنند ،انديشيده شده است که اتفاقا با مردم ساالري ديني نيز همگامي و همخواني دارد .براي مثال درباره مذاهب
ديگر مي خوانيم:
« مذاهب ديگر اسالمي ،اعم از حنفي ،شافعي ،مالكي ،حنبلي و زيدي داراي احترام کامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم
مذهبي ،طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج ،طالق ،ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در
دادگاه ها رسميت دارند».
عالوه بر اين در همين اصل پيش بيني شده است که « در هر منطقه اي که پيروان هر يک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند ،مقررات
محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب ».اين بخش از اصل دوازدهم اين حق
را براي اقليت هاي مذهبي به رسميت شناخته که هر کدام در منطقه خود داراي اکثريت است ،مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها
بر طبق مذهب آنان خواهد بود .اين اصل همچنين مشارکت سياسي را که الزمه مردم ساالري است در بين اقليت ها افزايش مي دهد.
درباره پيروان ساير اديان الهي که در ايران زندگي مي کنند مي گويد «:ايرانيان زردشتي،کليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني
شناخته مي شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي
کنند(».اصل

)

اصل چهاردهم ،به تصريح آيات خداوند  ،غير مسلمانان را به طور عام مورد توجه قرار داده و به رفتار انساني ،همزيستي مسالمت آميز و
رعايت حسن سلوک با اقليت هاي غير مسلمان توصيه و سفارش مي کند:
« به حكم آيه شريفه :الينهاکم اهلل عن الذين لم يقاتلوکم في الدين و لم يخرجوکم من ديارکم أن تبروهم و تقسطوا اليهم ان اهلل يحب
المقسطين( .ممتحنه ،آيه  )۳دولت جمهوري اسالمي ايران و مسلمانان موظف اند نسبت به افراد غير مسلمان با اخالق حسنه و قسط و
عدل اسالمي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت کنند .اين اصل در حق کساني اعتبار دارد که بر ضد اسالم و جمهوري اسالمي
ايران توطئه و اقدام نكنند».
تاکيد عمده اصل فوق بر رعايت حقوق انساني اقليت ها از جانب دولت جمهوري اسالمي ايران و مسلمانان است .اين حقوق انساني
همچنين با تصريح به اخالق حسنه و قسط و عدل در اين اصل در هم آميخته است .اين تاکيدات و تصريحات از آن رو است که در واقع
گوهر دين و ديانت ،عدالت و عدالت گستري است و انبياي الهي نيز براي برقراري و تحقق عدالت تالش کرده اند:
« لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛ به راستي که پيامبرانمان را همراه با پديده هاي روشنگر
فروفرستاديم و همراه آنان کتاب آسماني و سنجه فرو فرستاديم تا مردم به دادگري برخيزند( ».حديد ،آيه ) ۲
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بديهي است که در پرتو حكومت ديني و انديشه اسالمي نمي توان به تبعيض ميان مسلمان و غير مسلمان حكم نمود .بنابراين تحقق
عدالت براي همه به يكسان مي بايست انجام گيرد و زيبنده مدعيان حكومت ديني نيست که نابرابري و بي عدالتي ميان شهروندان
مسلمان و غير مسلمان وجود داشته باشد .البته رعايت انصاف درباره کليه شهروندان  ،در قانون اساسي نيز پذيرفته شده است .در واقع
تاکيدات قانون اساسي بر « جامعه ايران» و «انسان» خود نشان دهنده وسعت ديد شريعت اسالم و نيز انديشمندان مسلمان به مسأله
عدالت و انصاف است .در همين زمينه اصل بيستم به برابري غير مسلمانان با مسلمانان در همه حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي حكم مي کند:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با
رعايت موازين اسالم برخوردارند».
اصل نوزدهم بر نفي هر گونه تعصب قومي و قبيله اي تاکيد مي کند «:مردم ايران از هر قوم وقبيله که باشند از حقوق مساوي
برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود».
بند هشتم از اصل سوم بر  « :مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خويش» تاکيد دارد .از اين
رو اقليت ها به عنوان مصداق عامه مردم مي توانند در تعيين سرنوشت خويش در ابعاد مذکور مشارکت نمايند .اين مشارکت هنگامي
عملي خواهد شد که زمينه تاثير گذاري آن در امور مزبور مهيا شود .از اين رو اصل شصت و چهارم به اين تاثير گذاري در امر قانون
گذاري اشعار دارد و مي گويد «:زردشتيان و کليميان هرکدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعا يک نماينده و مسيحيان
ارمني جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب مي کنند ».بنابراين زمينه تاثيرگذاري اقليت هاي ديني در امر قانون گذاري فراهم
شده است ضمن اين که اقليت هاي مذهبي همانند شيعيان مي توانند در هر کجا که بخواهند نامزد نمايندگي مجلس شوراي اسالمي
شوند و بر روند قانون گذاري تاثير بگذارند.
اما از سوي ديگر بر طبق اصل هشتاد و چهارم ،اين نمايندگان در برابر تمامي ملت مسئول شمرده مي شوند« :هر نماينده در برابر تمام
ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهار نظر نمايد».
موارد ديگري نيز مي توان به مطالب فوق افزود .اما در هر صورت روح کلي قانون اساسي در برخورد با اقليت هاي ديني و حتي اقليت
هاي مذهبي ،مبتني بر عدالت و انصاف است .اين عدالت و انصاف ،البته زمينه هاي مشارکت عمومي اقليت ها را در سطح جامعه فراهم
مي سازدو حتي بر آن تاکيد و توصيه مي کند و چنين مشارکتي را حق شهروندان مي شمارد .نمونه هاي فوق در مقايسه با انديشه امام
خميني (ره) و مردم ساالري ديني نيز نتايج معنا داري را نصيب پژوهشگر مي سازد که به پاره اي از آن ها در ضمن بحث اشاره شد.
-5-6حقوق شهروندی در سند چشم انداز
مطابق سند چشم انداز،جامعه در افق بيست ساله بايد به سوي جامعه اي توسعه يافته متناسب با مقتضيات فرهنگي،جغرافيايي وتاريخي
حرکت کندو اتكا بر اصول اخالقي وارزش هاي اسالمي،ملي وانقالبي وباتاکيد بر:
 مردم ساالري ديني
 عدالت اجتماعي
 آزاديهاي مشروع
 حفظ کرامت وحقوق انسان ها
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 بهره مندي از امنيت اجتماعي وقضايي
فرد ايراني در سال  4۱4بايد فردي فعال،مسئوليت پذير،ايثارگر،مؤمن،رضايتمند وبرخوردار ازامكانات زير باشد:
الف-رفاه ملي(که مصاديق آن عبارتند از:سالمت،رفاه،امنيت قضايي،تآمين اجتماعي وفرصتهاي برابر،توزيع مناسب درآمد،نهادمستحكم خانواده به دور ازفقر،تبعيض وبهره منداز محيط زيست مطلوب)
ب -امنيت ملي(امن ،مستقل ومقتدر باسازمان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه وپيوستگي مردم وحكومت)ج -توليد ملي(برخوردار از دانش پيشرفته،توانا در توليد علم وفناوري ومتكي بر سهم برتر منابع انساني وسرمايه اجتماعي در توليدملي)
-6-6حقوق شهروندی در قانون برنامه پنجم توسعه
مسائل مربوط به حقوق شهروندي از همان قانون برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفت و همواره رويكرد قوانين توسعه ،روندي رو به
رشد داشته است ليكن اين مساله در قانون چهارم و قانون پنجم داراي جايگاه ويژه اي گرديد .اهم موارد مورد توجه در قانون برنامه
پنجم توسعه در ذيل ذکر مي گردد.
فصل هشتم ـ حقوقي قضائي  ،ماده

ـ

الف ـ قوه قضائيه مكلف است به منـظور کاهش عنـاوين مجرمانه و دعاوي ،ايجاد پليس قضائي ،استانداردسازي ضمانت اجراهاي کيفري
و جايگزينکردن ضمانت اجراءهاي غيرکيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي ،انضباطي ،مدني ،اداري و ترميمي حداکثر تا پايان سال
اول برنامه لوايح قضائي مورد نياز را تهيه نمايد تا از طريق دولت به مجلس شوراي اسالمي تقديم گردد.
ب ـ در اجراي بند ( ) سياستهاي کلي نظام در امور قضائي نيازهاي قوه قضائيه در زمينههاي مالي ،تشكيالتي و استخدامي با توجه به
اصول ( ) ۲7( ، ) ۲6و ( ) ۲۳قانون اساسي در طول برنامه به نحوي تأمين گردد که ساالنه ده درصد ( )% ۱از پستهاي بالتصدي مصوب
موجود در پايان سال ۳۳

تكميل گردد.

تبصره ـ سقف جذب قضات ساالنه تا  ۳۱۱نفر است.
ج ـ در اجراي بندهاي ( )  ) ( ، )۳( ، )6( ،و ( ) سياستهاي کلي نظام در امور قضائي ،قوه قضائيه موظف است اقدامات زير در جهت
تسريع در رسيدگي به پروندهها را انجام دهد:
ـ تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان عالي کشور بر عملكرد محاکم و کارکنان قضائي و اداري جهت افزايش دقت در
انجام امور محوله
ـ تدوين طرح تخصصي کردن ضابطان قضائي در جهت توانمندسازي و آموزش تخصصي آنان ،تا پايان سال اول برنامه
تبصره ـ کليه دستگاههايي که به نحوي ضابط قوه قضائيه ميباشند مكلفند با درخواست قوه قضائيه نسبت به اجراي آموزشهاي
تخصصي مربوطه زير نظر قوه قضائيه اقدام نمايند.
د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقي و قضائي ،اصالح رفتار حقوقي و قضائي مردم ،نهادينهسازي فرهنگ قانونمداري و نيز در راستاي
پيشگيري از وقوع جرائم و کاهش دعاوي حقوقي ،اقدامات ذيل انجام ميشود:
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ـ آموزش همگاني طبق برنامه مصوب قوه قضائيه از طريق صدا و سيما
ـ آمـوزش همگاني حقـوق شهروندي در خصـوص امور مالياتي ،اداري ،کار و تأميناجتماعي ،محيطزيست ،بانكي ،بيمهاي و مشابه آن
توسط دستگاههاي ذيربط از طريق صدا و سيما
ـ پيشبيني مواد درسي الزم براي آموزشهاي مذکور در دورههاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه
تبصره ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در اجراي اجزاء ( ) و ( ) زمـان مناسب را براي پخش برنامههايي که
در اين خصوص توسط قوه قضائيه ،دستگاههاي مربوطه يا آن سازمان تهيه ميشود ،اختصاص دهد.
4ـ قوه قضائيه مكلف است تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد که ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص ،آراء صادره از سوي محاکم به
صورت بر خط (آنالين) ،در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.
-7-6منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندي به صورت متن پيش نويس غير رسمي در آذر ماه 9

منتشر گرديد  .اين متن که توسط معاونت حقوقي

رياست جمهوري و با همكاري مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري تهيه شده است در حال بررسي شدن و ارائه ديدگاه توسط
صاحب نظران مي باشد تا در صورت لزوم نسبت به تصحيح و تكميل و اعمال تغييرات و اصالحات الزم اقدام گردد.
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ابعاد اجتماعي حقوق

شاخص هاي حقوق شهروندي

ابعاد سياسي حقوق

شهروندي(خدماتي و حمايتي)

ابعاد مدني حقوق

شهروندي

ابعاد مدني حقوق شهروندي

آزادي عملكرد فردي :آزادي انتخاب مسكن و محل سكونت ،آزادي مكاتبات ،آزادي رفت و آمد
آزادي انديشه :آزادي عقيده ،آزادي مذهب ،آزادي بيان ،آزادي مطبوعات ،آزادي آموزش و پرورش
آزاديهاي اقتصادي و اجتماعي :ازادي مالكيت ،ازادي بازرگاني و صنعتي ،آزادي كار و ازادي
سنديكايي
حقوق مربوط به مساوات :مساوات در مقابل قانون ،مساوات در مقابل دادگاهها ،مساوات در پرداخت
ماليات ،مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و مساوات در خدمت نظام وظيفه

 .1حق شرکت در انتخابات
 .حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي
 .حق دارا بودن تابعيت
 .حمايتهاي مادي و درآمدي :تأمين مسكن ،تأمين شغل ،پرداخت حقوق و مزاياي كافي،
برخورداري از حداقل دستمزد ،تأمين اجتماعي (در صورت بيماري ،از كارافتادگي ،پيري ،بي سرپرستي،
حوادث و سوانح)
 .برخورداري از آموزش و پرورش رايگان
 .برخورداري از بهداشت و درمان :برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي
و برخورداري از بيمههاي درماني همگاني
 .3حمايتهاي قضايي :برخورداري از وكيل ،حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه
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فصل هفتم

دستور العمل برنامه هاي  9گانه صیانت
ازحقوق شهروندان
در دستگاههاي اجرایی
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دستور العمل برنامه های  1گانه صیانت از حقوق شهروندان در دستگاههای اجرایی و استانهای
سراسر کشور ویژه مدیران ،کارکنان و مراجعین
کلیات برنامههای  1گانه :
 در موضوعات حقوق شهروندي ارباب رجوع وکارکنان و دستگاه اجرايي هر سه مورد خطاب بوده و حقوق متقابل دارند جلسات منظم با حضور مديران و واحدهاي تحت پوشش به منظور توجيه امور حقوق شهروندي ،حمايت و پيگيري برنامه ها برگزارشود
 گزارشي از فعاليتها و اقدامات انجام شده برنامههاي حقوق شهروندي همراه با مستندات به دبيرخانه ستا د مرکزي صيا نت مرکزارسال گردد
تبصره :فرم گزارش عملكرد متعاقبا تهيه و ارسال خواهد شد.
 – 4دستگاههاي اجرايي و سازمانها در مرکز و استانها در اجراي برنامهها ضمن برقراري ارتباط با روابط عمومي ساير دستگاهها از
تجربيات موفق و ايدههاي نو و ابتكارات موثر آنان در حوزه شهروندي استفاده نمايند.
براي برگزاري کارگاهها و جلسات آموزشي ،واحدهاي آموزشي و پژوهش دستگاهها واستانداريها هماهنگي الزم را انجام داده و از
اساتيد حوزه و دانشگاه و حقوقدانان براي تدريس موضوعات و مفاهيم حقوق شهروندي و اخالق اداري استفاده نمايند.
 - ۲موضوعات و مصاديق حقوق شهروندي را ميتوان به طور مستقل تحت عنوان ستاد صيانت يا شوراي فرهنگي دستگاه يا سازمان
مطرح و تصميمات الزم را اتخاذ نمود.
 - 7درپايان هر برنامه از مخاطبين نظرسنجي به عمل آمده و نتايج جهت انعكاس در برنامههاي بعدي لحاظ گردد.
 – ۳ستادهاي صيانت استانها در صورت لزوم بر اساس مقتضيات و شرايط فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي و ...نسبت به بوميسازي
برنامههاي حقوق شهروندي با هماهنگي دبيرخانه ستاد مرکزي صيانت اقدام نمايند.
 -9دبيران محترم حقوق شهروندي دستگاههاي اجرايي کشور و استانها مسئول ابالغ و پيگيري و نظارت بر اين امر بوده و نسبت به
عملياتي کردن اين برنامهها در دستگاه مربوطه و مراکز تابعه مسووليت دارند.
 – ۱باتوجه به اينكه برنامههاي ابالغي جزو وظايف ذاتي کليه دستگاههاي دولتي بوده وارايه آن به صورت برنامههاي 9گانه جهت شاخص
سازي عمومي و اختصاصي و در راستاي ارزيابي عملكرد صورت مي گيرد لذا ضمن تاکيد و اهتمام الزم در اجراي برنامهها در صورت نياز
از اعتبار فرهنگي دستگاهها و ساير منابع استفاده الزم به عمل آيد.
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دستورالعمل برنامه های 1گانه صیانت ازحقوق شهروندی
در دستگاههای اجرایی و استانداریهای سراسر کشور
 برنامه اول  :پایش و بررسی وضعیت حقوق شهروندی
) پايش و بررسي وضعيت حقوق شهروندي و تعيين راهبردها و راهکارهاي بهبود آن
) برگزاري جلسات کميته صيانت از حقوق شهروندي به منظور بررسي وضعيت موجود ،برنامهريزي ،هماهنگي و اجراي برنامهها و
استفاده از مشاوره کارشناسان ذيربط(حداقل4جلسه در سال)
) تبيين ،احصاء و اولويتبندي شاخصهاي اختصاصي حقوق شهروندي دستگاه مربوطه جهت برنامهريزي و دستيابي به اهداف
حقوق شهروندان و انعكاس آن به ستاد مرکزي صيانت.
 )4تعريف و تبيين حداقل  ۲مورد از شاخصهاي اختصاصي هر دستگاه و سازمان در دستگاههاي اجرايي و ادارات استاني
 )۲انعقاد تفاهم نامه همكاري در راستاي ارتقاي فرهنگ حقوق شهروندان با دستگاههاي ذيربط(قضايي ،رسانه ملي ،مراکز
آموزشي و )...
 )6اجراي بخشنامه اصالح ساختار ستادصيانت دستگاههاي اجرايي به شماره  ۳/ 4۱7مورخ 9 / ۱/ ۲

 برنامه دوم :آموزش و توانمندسازی کارکنان
) برگزاري همايش آموزشي و توجيهي با حضور مديران ،کارشناسان و کارکنان دستگاه مربوطه با موضوع صيانت از حقوق
شهروندي و ارتقاء سالمت نظام اداري و رشد ارزشهاي اخالقي جامعه اداري (يک بار در سال)
) برگزاري نشستهاي علمي و تخصصي ،به منظور هم انديشي ،آسيبشناسي و دستيابي به راهکارهاي انضباط اداري و ترويج
قانون گرايي و پيشگيري از تخلفات و فساد اداري(دو بار درسال)
) آموزش حقوق شهروندي مديران و کارکنان دستگاههاي اجرايي از طريق برگزاري کارگاهها و دورههاي آموزشي ضمن خدمت
(يک بار درسال)
 )4برگزاري جلسات اخالق اداري ماهانه براي مديران و کارکنان دستگاه اجرايي ،مراکز تابعه و استانهاي سراسر کشور با استفاده
از اساتيد اخالق
 )۲توليد و توزيع بستههاي آموزشي حقوق شهروندي و مباحث کالسهاي اخالق اداري براي مديران و کارکنان و برگزاري
مسابقات از محتوي آموزشي آنها
 )6نظر سنجي در پايان برنامهها از شرکت کنندگان در آموزشها و مسابقات به عمل آمده براي کاربرد نتايج آن در بهبود کيفيت
و اثربخشي برنامههاي آتي
 )7اعمال نتايج دورههاي آموزشي و مسابقات در محاسبه امتيازات آموزشي وکارکنان.
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 برنامه سوم :اطالع رسانی و آگاه سازی شهروندان
) آگاه سازي مراجعين ،جامعه هدف دستگاه و اداره مورد نظر و عموم مردم با حدود حقوق ،تكاليف و انتظارات متقابل آنان و
سازمان
) بهرهگيري از ظرفيت صدا و سيما ،و تبليغات شهري و ...براي توجيه و آموزش همگاني
) تهيه و توزيع بروشورهاي آموزشي ،توجيهي مناسب براي دريافت کنندگان خدمات از سازمانها و ادارات
 )4نظرخواهي حضوري و غيرحضوري از مراجعين نسبت به چگونگي ارايه خدمات و رضايت آنان از سازمان

 برنامه چهارم :روان سازی قوانین ومقررات
اقدامات:
) پايش و آسيبشناسي نارضايتيهاي مردمي از نابسامانيهاي قانوني و بوروکراسي اداري
) شناسايي قوانين و مقررات زايد و دست و پاگير اداري ،موازي و مزاحم
) جمعآوري پيشنهادات اصالحي قوانين و مقررات زائد و ناکارآمد از مراکز مربوطه و پيگيري اصالح ،تنقيح و تصويب از طريق
مراجع ذيصالح
 )4بررسي ضوابط ،مقررات و آيين نامهها و دستورالعملهاي به کارگرفته شده موجود در سيستماداري و شفافسازي و اصالح
فرايند انجام کار در موسسات تحت نظارت براي تسهيل امور مراجعين
 )۲شناسايي کانونها و بسترهاي جرمخيز در ساختارها و گلوگاههاي اداري و اقدامات پيشگيرانه براي سالمسازي محيط اداري.

 برنامه پنجم :پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان
) تقويت استفاده از ظرفيتهاي نظارتي سازمان از جمله :حراست ،بازرسي ،امورحقوقي ،حفاظت پرسنل ،بسيج ،شوراي امر به
معروف و نهي از منكر ،ائمه جماعات و افراد معتمد و موثر براي فعال سازينظارت عمومي و کاهش تخلفات اداري و جلوگيري از
تضييع حقوق شهروندان.
) ارشاد کارکناني که در آستانه و معرض تخلفات اداري قرار ميگيرند از طريق ارجاع به دورههاي آموزشي ،تذکر و مشاوره قبل
از رسيدگي توسط هيأت تخلفات اداري
) به روز کردن بانک اطالعات تخلفات اداري و تضييع حقوق شهروندان.
 )4افزايش تعامل با واحدهاي نظارتي ساير دستگاههاي اجرايي براي پيشگيري از تضييع يا احقاق حقوق شهروندان
 )۲احياي فريضه«امر به معروف و نهي از منكر» در سازمان و همكاري در اجراي طرح نظارت همگاني
 )6استفاده از ظرفيت فرهنگي و اجتماعي سازمان درجهت ايجاد حس مسووليتپذيري اجتماعي و تقويت روحيه خود کنترلي و
وجدان کاري و دين مداري مديران و کارکنان براي پيشگيري از هرگونه تضييع حقوق شهروندان
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 برنامه ششم :خدمت رسانی مناسب

ارايه خدمترساني مناسب با اتخاذ تدابير و ساز و کارهاي الزم از قبيل:
پاسخگويي و راهنمايي مراجعين ،رسيدگي به شكايات ،برگزاري مالقات عمومي ،توسعه دولت الكترونيک ،تمرکززدائي ،راهنمايي و
اطالعرساني مناسب به مراجعين از نحوه ارايه تسهيالت و خدمات به آنان و داير کردن ميز خدمت مجهز به  ITدر ورودي ادارات با
استفاده از افراد خوش برخورد و توانمند و با انگيزه
توسعه و گسترش هر چه بيشتر مراکز ارايه تسهيالت و خدمات به مراجعين مانند پليس  ، ۱ +پيشخوان دولت و ساير خدمات
الكترونيكي
) توسعه خدمات الكترونيكي و ارتقاء سامانه تلفني ،سايت و پيامک به منظور افزايش رضايتمندي کاربران و مراجعين
) تبصره :پيشبيني روشهاي جايگزين ارايه خدمات مورد نظر در صورت مختل شدن سيستم موجود
) استفاده از تلفن گويا و ارسال پيامک و سايتهاي سازمانها جهت آشنايي کارکنان و مردم با قوانين و مقررات
 )4اختصاص حداقل دو ساعت در هفته توسط مديران مياني و عالي براي مالقات عمومي.
 )۲حضور مديران درمجامع عمومي نظير مساجد ،نمازجمعهها ،مناسبتهاي ملي و مذهبي و پاسخ به سواالت و درخواستهاي مردمي
 )6نظر سنجي و پايش از ميزان رضايتمندي مراجعين در ارتباط با ارائة خدمات به مردم .

 برنامه هفتم :فضا سازی و تبلیغات محیطی

) فضاسازي و تبليغات محيطي اثربخش براي کارکنان و مراجعين با استفاده از روشها ،شيوهها و ابزارهاي نوين
) استفاده از منابع و آموزههاي ديني ،اخالقي ،تربيتي و علمي در حوزههاي مربوط به حقوق شهروندان
) حمايت از ظرفيتهاي مردمي ،هنرمندان و آثار هنري آنان و نظرات کارشناسان تبليغات و رسانه براي ترويج حقوق شهروندي..
 )4تغيير نوبهاي محتواي تبليغات محيطي در طول سال حد اقل  4مرحله انجام شود.
 )۲اختصاص بخشي از محتواي نشريههاي داخلي به بحث حقوق شهروندي.
 )6مصاحبه با رسانههاي جمعي و تشكيل ميز گردهاي تبيين حقوق شهروندي
 )7پيگيري تهيه ديالوگهايي با محوريت حقوق شهروندي براي توليد فيلم و سريال و محصوالت متنوع فرهنگي و هنري.
 )۳نصب تابلوي منشور اخالقي سازمان مربوطه در منظر مراجعين

44

 برنامه هشتم :تشویق و ترغیب

) تشويق و ترغيب مديران و کارکنان خوش برخورد ،پيگير و پاسخگو نسبت به مراجعين و پيگيري تنبيه متخلفين
در اين موضوع
) پيش بيني مشوقهاي الزم با رعايت شاخصهاي ارزيابي اداري و به گونه اي که موجب انگيزه در سايرين شده و از
تاثير منفي بر ديگران جلوگيري نمايد.
) برنامههاي پيشنهادي قابل طرح پس از بحث و بررسي و تصويب در ستاد صيانت دستگاه مربوطه اجرا شود.
 )4ضوابط ،مقررات و آيين نامههاي اين موضوع که در قانون خدمات کشوري و طرح تحول اداري و دستورالعمل
ارزشيابي کارکنان آمده مورد توجه قرار گيرد.
 )۲از ظرفيت مناسبتهاي ملي(جشنواره شهيد رجايي ،هفته دولت و)...و مناسبتهاي اختصاصي دستگاههاي اداري در
جهت تشويق و ترغيب مديران و کارکنان استفاده شود.
 )6از ظرفيت اردوهاي زيارتي ،علمي ،سياحتي ،فرهنگي و ...براي تشويق کارکنان و مديران ساعي استفاده شود.
 )7از نتايج ارزيابي عملكرد کارکنان در حوزه حقوق شهروندي به عنوان يكي از شاخصهاي توانايي ،لياقت و
شايستگي آنان در انتصابات و ترفيعات استفاده گردد.
 )۳موضوع برخورد نا مناسب با ارباب رجوع و عدم توجه به تكريم آنان توسط بعضي ازکارکنان در ستاد صيانت بررسي
و پس از تذکر در صورت تكرار جهت رسيدگي به هيات تخلفات اداري معرفي شوند.

 برنامه نهم :نظارت و ارزیابی

) برقراري نظام هوشمند و منطقي نظارت و ارزيابي رعايت حقوق شهروندي
) تدوين منشور حقوق شهروندي سازمان مبتني بر قوانين و مقرارت جاري
) اطالع رساني و آگاه سازي کارکنان نسبت به شاخصها و معيارهاي منشور حقوق شهروندي
 )4نظارت بر رعايت حقوق شهروندان تفكيک و متخلف ناآگاه و غافل از متمردين و مغرضين
 )۲ايجاد ضمانتهاي اجرايي مناسب و بازدارنده
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منشور حقوق شهروندی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان

-1پایبندی به شئونات و ارزش های اسالمی و رعایت آراستگی ظاهری و پوشش اسالمی
 -2برابر بودن شهروند از هر قوم و قبیله و دین و جنسیت در نحوه استفاده از امتیازات و امکانات ارائه شده از سوی
سازمان کشاورزی استان اصفهان
 -3فراهم بودن محیط سالم برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوا برای پرسنل و رعایت حسن اخالق و رفتار ،
وظیفه شناسی و انصاف در برخورد با ارباب رجوع و الزام به پاسخگویی دقیق و به موقع به ارباب رجوع
 -4تالش در جهت اصالح مقررات و روشهای دست و پا گیر و ایجاد سهولت درکارها به خصوص امور مرتبط با ارباب
رجوع
 -5روان سازی قوانین و مقررات اداری سازمان و افزایش سطح آگاهی شهروندان درخصوص وظایف و فعالیت ها و
خدمات سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان
 -6برنامه ریزی و تبیین سیاست های توسعه ای بخش کشاورزی به منظور تامین امنیت غذایی ومحصوالت کشاورزی
سالم
-7مشارکت گروهی و ایجاد انسجام و پیوستگی در محیط کار و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با بخش
کشاورزی در راستای بهبود ارائه خدمات به بهره برداران بخش کشاورزی
 -8توسعه فناوری و بستر سازی در جهت رفاه شهروندان و رعایت عدالت اجتماعی در نحوه ارائه خدمت به بهره برداران
بخش کشاورزی
 -9افزایش توانمندیهای عملکردی بهره برداران و ا یجاد زمینه های الزم برای بروز نوآوری و شکوفائی و رشد سرمایه
گذاری داخلی و خارجی و کارآفرینی در بخش کشاورزی
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