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 چکيده

از آن جائی که یکی از بخش های مهم قانون اساسی هر کشوری، بخش حقوق و آزادی 

مردم است، این بخش مهم ترین رکن هر قانون به شمار می آید،  های اساسی

اسب سرکش قدرت با لجام قانون اساسی محدود می شود   دراین بخش است که  زیرا

با دولت مشخّص می گردد. بر این مبنا حقوق ملت، از مباحث محوری و رابطه ی افراد 

د و شوبر آن تأکید می های سیاسیاساسی نظام های سیاسی است که در قانوننظام

ترین کوشند آن را سرلوحه ی قانون اساسی و درخشانکشورهای مختلف جهان می

فصل آن قرار دهند. .به همین دلیل، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، نیز اصول 

متعدّدی را به حقوق وآزادی های فردی ، اجتماعی، قضایی و امنیتی مردم اختصاص 

می باشد و بر دولت از وظایف دولت شهروندان  منیت اجتماعیاتضمین  .داده است

چرا که؛ کارکرد حقوق اساسی  است که تدابیر مختلفی را جهت این مهم به کار بندد 

عمومی از جمله دیوان عدالت اداری حفظ نظم، تأمین  –و دولت و نهادهای حاکمیتی 

شهروندان باید طوری  امنیت و اجرای قانون می باشد، این غایت برای تمامی آحاد

طراحی و اجرا گردد که نه تنها شفاف و قابل ارزیابی باشد، بلکه از ساز و کارهای 

نظارتی و کنترلی الزم برخوردار باشد به گونه ای که مقابل آن حاکمیت نتواند به جهت 

گیری خاصی در جهت منافع افراد خاص یا طبقه ی خاصی، فارغ از عموم شهروندان 

لذا در این پژوهش ، حقوق شهروندی)اعم از مدنی/سیاسی/اجتماعی(  د.رفتار نمای

خاصه حقوق شهروندی اجتماعی به عنوان )متغیر وابسته (این پژوهش در حقوق 

اساسی ج. ا. ایران ، که مطابق با چه سازوکارها وترتیبات نهادی ؛ تامین وتضمین شده 

 است را بررسی می کند .

شهروندی، امنیت، تضمین امنیت، امنیت اجتماعی، حقوق  :يديکل اژگانو

 .حقوق اساسی
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 2 ژاداحمد حبيب نسيد ،  1 سيد حسن آصفي

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی 1
 استاد دانشگاه آزاد اسالمی 2

 

 :نام نویسنده مسئول

 سيد حسن آصفي 

 

تضمينات حقوقي امنيت اجتماعي شهروندان 

 در نظام حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران
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 مقدمه
حقوق شهروندی که شامل کلیه ی امتیازات، حقوق و تکالیف شهروندان، دولت و تمامی نهادهای عمومی و مدنی در یک جامعه می 

شد و گسترش مفهوم شهروند جهانی شده است. باشد. در گستره ی جهانی از هر منظری که به حقوق شهروندی بنگریم این فرایند موجب ر

جهت آگاهی و نگرش مثبت همه ی مردم جهان در تمام عرصه های تجاری، صنعتی، فرهنگی، اجتماعی، و مبادالتی نسبت به دیگر شده است 

ن را به هم نزدیک تر کرده و نمود واقعی و عملیاتی آن در تعامالت اجتماعی و تبادالت فرهنگی است که آگاهی از حقوق شهروندی مردم جها

را  اتا روز به روز بیشتر خود را متعلق را به یک جهان واحد بدانند بیشتر تعامل داشته باشند. بیشتر با همدیگر احترام کنند، کرامت انسانه

ام عرصه های مختلف شهروندی رعایت کنند. فراتر از دین و آیین و مذهب، انسانیت انسانها را گرامی دارند و بتوانند حقوق همدیگر را در تم

 اعم از رفت و آمد روزمره، محیط زیست، تجارت، تبادالت اجتماعی و فرهنگی و.... . رعایت کنند.

 

 مفهوم حقوق شهروندي 
 مفهوم حقوق

 تعريف لغوي

آمده از جمله در لغت به معانی زیادی که به هم نزدیک « حق»حقوق در بحث ما در همین شکل جمع به کار رفته است مفرد آن 

و همچنین، در جای دیگر به معنای مطابقت 1راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، حکم مطابق با واقع، مترادف با سزا و عدل.

 2و موافقت، ثبوت و تحقق نیز بیان شده است.

 

 تعريف اصطالحي 
نت اجرا می باشد یعنی در جامعه ای که مذهب حاکمیت در معنای اصطالحی به معنای مجموع قواعدی است که در اجتماع دارای ضما

داشته باشد حقوق متضمن بخشی از مقررات مذهبی که برای آن جزای دنیوی پیش بی بینی شده می باشد یعنی عالوه از وظیفه ای که در 

یت مذهب اقتدارات دینی متروک جوامع الئیک به عهده حقوق است رسالتی هم در حفظ و بقای مذهب دارد در جامعه های سیاسی غیر حاکم

ومت مانده و پیروان مذهب جوامع هم هئیت حاکمه اجبار دارند در وضع رعایت اصول اعتقادی مردم آن جامعه را بنمایند تا اجرای قوانین با مقا

 3مواجه نگردد و بهتر به اجرا گذاشته شود.

 

 تعريف حقوقي
ه و امتیازی است که برای شخص اعتبار شده و دیگران مکلف به رعایت آن هستند حقوق در اصطالح حقوقدانان به معنای اقتدار و سلط

مانند حق مالکیت، حق زوجیت، حق ابوت و حق اکتشاف، و... . همچنین به معنای مجموعه مقرراتی است که حاکم بر یک جامعه سیاسی 

و در جای دیگر به این معنا  4نگلیس یا حقوق ایران و...است و از طرف دولت تضمین شده آمده و در این معنی است که می گویند حقوق ا

امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت می کند آمده که: نوعی توانایی و اقتدار است و 

 5.و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می دهد

 

 شهرونديحقوق 
حقوق شهروندی از جمله مقوله هایی است که در سال های اخیر مورد توجه گرایش های مختلف حقوق عمومی قرار گرفته است. 

برای تبیین بیشتر حقوق شهروندی توجه به آن از منظر لغوی و اصطالحی و نیز مفهومی حائز اهمیت است. لذا، در این قسمت به بررسی 

 خواهیم پرداخت.اجمالی حقوق شهروندی 

 

 

                                                           
 .444-445تهران، انتشارات دانشگاه تهران، صص (، 1331دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، )1 

 .502(، فرهنگ فارسی عمید، چاپ دهم، موسسه انتشارات امیرکبیر، ص 1314عمید، حسن، )2 

 .20-11اجتماعی و سیاسی انسان در اسالم، مشهد، انتشارات بهنشر، صص( حقوق  1311فنی اصل، عباس،) 3 

 .22-24(، مبانی و کلیات علم حقوق، تهران، پایدار، صص1315مدنی، جالل الدین، )4 

 .334، تهران، دادگستر، صمبانی حقوق عمومی(، 1333) ،ناصر کاتوزیان،5 
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 تعريف لغوي حقوق شهروندي
)سیتی زن( است. این کلمه در ادبیات حقوقی ما سابقه زیادی ندارد و در ایران تا قبل از مشروطیت  citizenشهروند ترجمه فارسی 

آبادی بزرگ که دارای خیابان ها و »  به مفهوم:« شهر»به جای این واژه از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. عبارت شهروند از دو واژه 

 که پسوندی خاص به جهت انتساب می باشد تشکیل شده است.« وند» و  1«کوچه ها و خانه ها و دکان ها و نفوس بسیار باشد
 

 تعريف اصطالحي
 اًور، صرفشهروند کسی است که حیات و ممات وی در محدوده محیط شهری تعریف می گردد. البته از دیدگاه کلی، شهروند یک کش

حقوق »کسی نیست که در محیط شهری آن کشور زندگی می کند و ممکن است در محدوده محیط روستایی آن کشور ساکن باشد. 

مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن « شهروندی

ادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن، بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است. در قانون و انتخاب شدن، حق گواهی د

مفهوم حقوق شهروندی تبیین نگردیده، بنابراین می  2اساسی کشورمان که هدف از اجرای آن تنظیم قوای حاکم و تضمین حقوق مردم است،

 دی نگریسته شود. در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. بایست از منظر حقوق اساسی به مفهوم حقوق شهرون

 

 تعريف حقوقي مفهوم شهروندي
بتا یک مفهوم نس« حقوق شهروندی»در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که 

ی )حقوق مدنی و بهره مندی های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند( می وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیر سیاس

مل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده اند می باشند. این سه اش« حقوق شهروندی»باشد. از این رو می توان گفت که 

از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف  3باشند. نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می

کسانی هستند که نه « شهروندان» 4م. فرانسه، 1311مورد قبول واقع شده است. به طور مثال، مطابق قانون اساسی « شهروندی » موسعی از 

کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده اند، بلکه آنهایی  فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده اند، یا در خارج از

سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می کنند و یا صاحب  5را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده اند و به مدت حداقل 

یف وسیع تری را ارائه می کند که به موجب آن م. فرانسه، تعر1313امالک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می شود. قانون اساسی 

« شهروند»یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، 

ه ات قانونگذاری تایید می شوند کآن کسی است که یک کودک را قبول می کند، یا شخص مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هی

 به خوبی شایستگی بشریت را دارا می باشند. در کشور ما دو مصوبه در زمینه حقوق شهروندی به تصویب رسیده است. 

نخستین مصوبه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم 

یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسالمی تصویب شد و دومین مصوبه پیش نویس منشور حقوق شهروندی می اردیبهشت ماه 

تنظیم  1312باشد که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، در آذر ماه سال 

در هیچ کدام از مصوبه های مذکور، حقوق شهروندی به شکل اصولی تعریف نگردیده . ولی  توسط رئیس جمهور ابالغ گردیده است گردیده و

 و تنها مواردی به عنوان مصادیق حقوق شهروندی بیان گردیده اند.

 

 فلسفه ي وجودي حقوق شهروندي
حقوق شهروندی، بیش از هر چیز راجع به حقوقی است که هر فرد به عنوان تابع یک دولت از آن برخوردار است. مصادیق حقوق 

شهروندی بسیار زیاد است و از حق برخورداری از مسکن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقی از قبیل حق دادرسی عادالنه 

مانند حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن را باید در شمار حقوق ادامه می یابد. این که اموری 

شهروندی دانست یا این که، این حقوق جنبه عمومی تری داشته و در همان مفهوم حقوق بشر قرار می گیرند، مورد اختالف است. در تحقق 

این تلقی، اگر حقوق، از جمله حقوق شهروندی، در جامعه محقق شده است، باید آن را  و نقض حقوق شهروندی، دولت عامل اصلی است. در

                                                           
 .1333، ص 2، ج پیشینعمید،  1 

 .15قانون اساسی در نظام حقوقی ایران، تهران، انتشارات نامه هستی، ص  (،1311، )قطمیری، امیررضاایمانی، عباس، 2 

 .224و223 صنشر جنگل، ص، ، مبانی حقوق اساسی، تهران(1311)عباسی، بیژن،  3 

 .322همان، ص  4 
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ناشی از اراده دولت دانست، و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوری از معیار های حقوق شهروندی دست یابد، این دولت است 

ر و بهره مند شود. حقوق شهروندی مفهومی جزئی و برگرفته از مفهوم که نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندی برخوردا

کلی حقوق بشر می باشد و برای شناخت آن ابتدا الزم است نسبت به حقوق بشر و نسل های مختلف پیدایش و تکامل آن شناخت حاصل 

 شود.

نولوژی جاری، حقوق بشر نسل اول، حقوق مطابق ترمی سخن گفتن از نسل های متفاوت حقوق بشر، به امری عادی تبدیل شده است.

دارند تا از دخالت در آزادی های فردی خودداری ورزند. آزادی و امنیت فردی  منفی یا آزادی های مدنی هستند که دولت ها را وادار می بشر

قوق مثبت اشاره می شود حقوق یا آزادی بیان نمونه های مثالی این طبقه از حقوق تلقی می شوند. زمانی که به حقوق بشر نسل دوم یا ح

 اقتصادی یا اجتماعی نظیر حق کار یا حق امنیت اجتماعی به ذهن متبادر می شود که افراد یا گروه ها را در برخورداری از برخی کاالها یا

صلح  سعه، حقخدمات اجتماعی مستحق تلقی می کند. سرانجام، حقوق بشر نسل سوم مشتمل بر ترکیب پیچیده ای از حقوق، نظیر حق تو

و حق محیط زیست سالم است. در حالی که حقوق دو نسل اول در اسناد قراردادی متعددی منعکس شده اند که به واقع بر مبنای حقوق بین 

الملل، الزم االجرا تلقی می شوند، در خصوص نسل سوم، درباره این که آیا موضوع حقوقی محسوب می شوند و نه صرفا یک بیانیه سیاسی، 

یید گردیده اما هرگز در یک معاهده بین المللی أالی وجود ندارد. حقوق نسل سوم در قطعنامه های مجمع عمومی و کنفرانس های دولتی تاجم

ثیرشان ألحاظ نگردیده اند . البته این فقدان مبانی حقوقی قابل توجه و معتبر، از جذابیت و گیرایی که این دسته از حقوق براساس نفوذ و ت

 ه ایجاد می کنند، نمی کاهد.برای هم

طرح طبقه بندی مولفه هایی که نسل ها را شکل می دهند، بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است. به واقع، استعاره نسل ها ممکن است 

ان را به طفولیتشبه نتایج غلطی منتهی گردد. در حیات انسانی، نسل ها متعاقب یکدیگر می آیند. نسل پدربزرگ ها آن زمان که نوه ها دوران 

 هپایان رسانده و حیاتشان را به عنوان بزرگسالی متکی به خود اغاز می کنند، پایان می پذیرد. آنها سپس محکوم به گذراندن مسیری در آیند

اما  .نه چندان دور هستند. در مقایسه، ممکن است این تلقی ایجاد شود که نسل های جدید حقوق بشر، نسل های قدیمی را نسخ می کنند

ل اول حقوق نس در بحث نسل های حقوق بشر موضوع این نیست. بین سه نسل حقوق بشر یک رابطه همزیستی و حمایت متقابل وجود دارد.

تا زمانی که افراد انسانی تحت یک اقتدار برتر، اقتدار دولت یا هر قدرت عمومی، در اجتماع زندگی می کنند، طراوت و تازگی خود را حفظ 

اد کرد. حق حیات، حفظ ماهیت جسمانی، تحقق ممنوعیت شکنجه، آزادی بیان و دیگر حقوق مشابه، ضرورت اعمال آنچه را که کرده و خو

مستقیما معطوف به موجودیت انسانی است را آشکار می کند. بدون برخورداری از حقوق نسل اول، فرد انسانی در معرض تخیالت، پندار ها و 

د که در مقام رویارویی با انهاست. به همین ترتیب حقوق نسل دوم همچون حق امنیت اجتماعی، در پرتو هوس های حکامی قرار می گیر

 ظهور حقوق نسل سوم زایل تلقی نمی شوند. 

برعکس می توان بر این گمان بود که از همان اغاز، نسل سوم حقوق بشر از رهگذر آمیختگی شدید با عناصر سیاسی، خط مشی 

به دلیل این عدم کفایت ترمینولوژی )واژه شناختی( است که پیشنهاد گردیده از مفاهیم دیگری  1به تدریج رها می کند. استحقاق حقوقی را

خن ابعاد حقوق بشر س بر این عقیده است که از« ایب رایدل»بهره برده شود. برخی از این پیشنهادات منطقی به نظر می رسند. در این راستا 

ان از برخی اصطالحات زبان شناختی بهره برد، اما با وجود این، ما باید واژه سنتی نسل ها وفادار بمانیم، زیرا پس از گفته شود. اگر چه می تو

 2بحثی که درباره پرهیز از دام های نهفته در انتخاب این زبان صورت گرفته، هیچ کس به نتایج نادرست پیش گفته رهنمون نخواهد شد.

 

 عناصرحقوق شهروندي
همانطور که در تشریح حقوق شهروندی بیان گردید، این حقوق محدود به حوزه مشخصی در حقوق عمومی نبوده و به قسمت های 

لذا سعی خواهد شد بیشتر در حوزه ی حقوق اساسی مختلف آن شامل حقوق اداری، حقوق کار، حقوق اساسی و غیره ارتباط خواهند داشت. 

 بحث شود . 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12ص  ،1311، 32ویژه نامه حقوق بشر، ش   باقر زاده، محمد، جهان شمولی حقوق بشر، 1 
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 مين امنيت اجتماعي شهروندانتض حقوقي منابع

 قانون اساسي  -1
هر جامعه سیاسی دارای مجموعه ای از قواعد نوشته یا نانوشته به منظور تعیین روش های رسیدن به قدرت سیاسی و اعمال و انتقال 

قانون اساسی کشورمان ضمن مشخص کردن حدود فعالیت ها و تکالیف قوه  1آن است. مجموعه این قواعد قانون اساسی را تشکیل می دهد. 

مجریه و سازمان های تابع آن، زمینه اعمال مفاهیم حقوق شهروندی را فراهم کرده است قانون اساسی که در راس همه قوانین کشور قرار 

زیر نظر قوه مجریه هستند، مشخص کرده است. اهم این  دارد، طی دستوراتی، چارچوب فعالیت ها و اهداف سازمان های اداری را که عمدتا

نوع  2و1دستورات به شرح زیر است: با نگاهی اجمالی به اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به شفافیت در میابیم که حسب اصول 

مردم(، رعایت اصل تفکیک قوا در اصل حکومت جمهوری اسالمی معین شده و مبنای آن و اتکای امور کشور رای ملت است )احترام به اراده 

، نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط 121، انطباق تصمیمات اداری با قوانین موضوعه در اصل 32، نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه اصل 53

از این قبیل از مصادیق و اصول دیگری  133مامورین و تصمیمات دولتی در اصل  ، حق شکایت مردم از152اصل  3قوه قضائیه؛ به موجب بند 

حقوق شهروندی ذکر شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است. اما باید این نکته را اضافه کرد که بر سر راه اجرای حقوق شهروندی 

 ژوهشگران اینموانعی وجود داشته، به طوریکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در نوشتاری این موانع را برشمرده است. به اعتقاد پ

مانع اصلی بر  2مرکز، ابهامات موجود در قوانین مربوط به حقوق شهروندی و مغفول ماندن مسوولیت قوه مجریه در اجرای حقوق شهروندی، 

سر راه اجرای این حقوق هستند. در گزارش این مرکز در ارتباط با تبیین مانع نخست این گونه آمده است که نبود پیش بینی الزم برای 

 ربرخورد قانونی با اشخاص و دستگاه هایی که از اجرای این اصول ممانعت می کنند و تفسیر واژه هاو اصطالحات به کار رفته در قوانین که د

عمل دایره های جدیدی از قوانین را باز می کند، در کنار مشخص نبودن مرجع تشخیص قیود اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی به 

بیر و تفسیر های متفاوتی که می توان از این اصول داشت، از جمله موانع قانونی برای اجرای حقوق شهروندی است . این صورت شفاف و تع

 ردر حالی است که قانون اساسی، قوه مجریه را نه تنها به عنوان یکی از قوای سه گانه بلکه به عنوان باالترین مقام رسمی کشور پس از رهب

جرای حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی دانسته است، به همین دلیل وی مکلف است تمام توان خود را در معظم انقالب ، مسوول ا

جهت مراعات حقوق عامه مردم توسط مجریان و مسووالن دولتی و جلوگیری از نقض آن در هر یک از قوای سه گانه به کار گیرد، یعنی اموری 

 مجلس تاکنون مغفول مانده است. های که به اعتقاد پژوهشگران مرکز پژوهش

این در حالی است که مطابق گزارش این مرکز، توضیح و شفاف سازی، فعال کردن مسئولیت ریاست جمهوری در اجرای حقوق 

شهروندی، نهادینه کردن حقوق شهروندی در جامعه، نهاد های مدنی و سازمان های غیر دولتی، ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصالح مسیر 

یدگی به پرونده ها و دادرسی ها از راهکار های رفع موانع احقاق حقوق شهروندی است. در واقع یکی از مسائلی که مورد توجه قانون اساسی رس

می باشد جایگاه دولت در جامعه وظایف و تکالیف آن نسبت به شهروندان است. اکنون دولت ها افزون بر امور سیاسی و حاکمیتی وارد حوزه 

ف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه شده و می کوشد نیاز های عمومی شهروندان را با اراده مداخله ای مستقیم یا به صورت های مختل

غیر مستقیم زیر نظارت خود برطرف کند. معموال قوانین اساس حوزه های دخالت سازمان های اداری دولت خدمات عمومی وظایف و اختیارات 

 2انواع و چگونگی نظارت بر آنها ذکر می کنند. کارکنان ، محدودیت ها و

 

 قوانين عادي -2
قوانین مصوب مجلس نیز می تواند منبع نوشته ی دیگری برای حقوق اداری به شمار آید این قواعد حاکم بر سازمان های اداری بوده 

، دولت را مکلف 1312سعه جمهوری اسالمی ایران سیاست های کلی برنامه چهارم تو 100و ادارات موظف به پیروی از آنان می باشند. ماده 

به منظور ارتقای حقوق انسانی ، استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال ، » کرده: 

ون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعا

نیز قوه قضاییه  130را تنظیم و به تصویب برساند. در ماده « منشور حقوق شهروندی » نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، 

تای اجرای اصل بیستم قانون اساسی حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راس» را مکلف نموده به منظور 

الیحه ای تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند. مراجع و مقامات اجرایی، موظفند قوانین عادی مصوب مجلس « جمهوری اسالمی ایران 

 شورای اسالمی را رعایت کنند. 

                                                           
 .43(، حقوق اداری، تهران، نشر دادگستر، ص 1310عباسی، بیژن، ) 1 
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که یا، با تشریفات مقرر در قانون اساسی از  الزم به یادآوری است که در اصطالح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می شود

(. از تعریف فوق چنین  51و51طرف مجلس شورای اسالمی وضع شده است، یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد ) اصول 

اجتماعی به وضع قانون  دریافت می شود که مجلس قانونگذاری تنها مقام صالحیت دار برای وضع قانون است و می تواند در کلیه شئون

مجلس شورای ملی حق دارد در :» در وظایف مجلس و حدود اختیارات آن ، اصل پانزدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت  1بپردازد.

مجلس » قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز تصریح می دارد که  31اصل «. عموم مسائل آنچه را صالح ملک و ملت می داند وضع کند 

قانون اساسی جمهوری اسالمی  32مطابق اصل «. شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند 

ایران، مجلس شورای اسالمی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . 

نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل  2غایرت برعهده شورای نگهبان است. شورای نگهبان تشکیل می شود از تشخیص عدم م

نفر از حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسالمی معرفی و با رای مجلس انتخاب  2روز به انتخاب رهبر و 

ایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم، با نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم مغایرت می شوند. تشخیص عدم مغ

آنها با قانون اساسی، برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. مجلس شورای اسالمی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد 

قانون اساسی(. کلیه مصوبات مجلس  13نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان )اصل  2ندگان و انتخاب مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمای

شورای اسالمی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر 

د و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، موازین اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار ده

قانون اساسی(. پس به طور خالصه، قانون عادی قواعد و مقرراتی است که با رعایت تشریفات مقرر در قانون  14مصوبه قابل اجرا است )اصل 

 رسیده باشد.  اساسی به تصویب مجلس شورای اسالمی و تاید شورای نگهبان

عمل قانون گذاری تنها توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی صورت نمی گیرد بلکه مراجعه به آرای عمومی نیز یکی از شیوه های 

در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی »قانون اساسی تصریح شده است:  51قانونگذاری به شمار می آید . در اصل 

عمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به ممکن است ا

استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران از طریق همه پرسی در دهم و یازدهم فروردین سال « . تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد

 به آرای عمومی به شمار می آید. از مصادیق بارز مراجعه  1351

در مواردی »اعالم داشت:  1325اما در مورد اعتبار و الزم االجرا شدن قوانین قبل از انقالب اسالمی، شورای نگهبان در تیرماه سال 

ظر ورای نگهبان نکه شمول هر یک از اصول قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد، مادام که ش

در مجموع می توان گفت، قوانین عادی، ...« تفسیری نداده باشد آن قوانین منع اجرایی ندارد و جواز اجرای آن قوانین به اصل خود باقی است 

 سازمان بخش مهمی از منابع حقوقی کشور ما را تشکیل می دهد و برای دست یابی به اهداف حقوق شهروندی ، رعایت قوانین عادی از سوی

های مختلف اجرایی ضروری دانسته می شود . هر چند که قانون عادی دارای نواقص متعددی می باشد. که نمی تواند تضمین کننده همه 

 2موازین حقوق شهروندی یک ساز و کار منطقی به شمار می آید.

 

 مقررات دولتي -3
براساس این اصل،  3و حقوق اداری را به هم پیوند می دهد. اصل حاکمیت قانون، یکی از اصول حقوق عمومی است که حقوق اساسی

کلیه امور حکومت از جمله اداره امور عمومی باید تابع قوانین باشند. به موجب اصل حاکمیت قانون قوه مجریه مکلف است کلیه صالحیت 

ون گذاری در جمیع مسائل داخلی و خارجی، علیرغم این که حق قان 4های خود از جمله مقررات گذاری را در چارچوب قوانین انجام دهد.

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از اختیارات مطلق قوه مقننه است، قانونگذار در مواردی، بخشی از حق قانونگذاری خود  31طبق اصل 

 ذار دستور داده است، کسب نکرده اندرا به قوه مجریه تفویض کرده است. البته مقامات و مراجع اجرایی تنها اختیار وضع مقرراتی را که قانونگ

 ل)مانند وضع آیین نامه های اجرایی( بلکه قوه مجریه می تواند مستقال آیین نامه یا تصویب نامه هایی را که اصطالحا آیین نامه های مستق

مجریه، به عبارت دیگر وضع  نامیده می شود، نیز وضع کند. در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن نیز صریحی درباره حق قانونگذاری قوه

 متمم قانون اساسی تلویحاً این حق را برای قوه مجریه شناخته بود. 11آیین نامه و تصویب نامه وجود نداشت . لیکن اصل 

                                                           
 .150و153، تهران، انتشارات میزان، صص 2-1(، حقوق اداری 1311موسی زاده، رضا، ) 1 

 .15قانون اساسی در داوری های تجاری بین المللی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، ص  131(، اصل 1310)معصومی، حامد،  2 

 .1(، حقوق اداری تطبیقی، حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ  تهران، سمت، ص 1335طباطبائی موتمنی، منوچهر، ) 3 

 32، ص 1332،  31یوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون، مجله مدیریت دولتی، شماره زارعی، محمد حسین، تحلیلی از پ 4 
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 آيين نامه -4

د خواه هدف آیین نامه در واقع مقرراتی است که مقامات صالحیت دار مانند وزیر یا شهردار و غیره وضع و در معرضی اجرا می گذارن

در همین مورد لفظ نظام 1آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد خواه در مواردی باشد که اساساً قانونی وضع نشده باشد. 

ورت به صنامه هم استعمال شده است. از لحاظ شکلی، آیین نامه نوعاً حاوی قواعد عام و کلی متعدد و مرتبطی است که مفاد آن همانند قانون 

تقسیم کرد: آیین نامه اجرایی، آیین نامه جایگزین قانون، آیین نامه  مواد جداگانه تنظیم می شود. به طور کلی آییننامه را میتوان به سه دسته

 مستقل.

تباط با ار آیین نامه های اجرایی مقرراتی هستند که به حکم صریح یا ضمنی قانونگذار برای تکمیل قانون در: آيين نامه اجرايي( 1

آن وضع می شوند. در حالت اول قانونگذار وضع ایین نامه اجرایی را به قوه مجریه تکلیف نکرده است. برای رفع نقص و کاستی قوانین 

عام و کلی مجلسی، قوه مجریه به ابتکار خود مقررات اجرایی الزم را تدوین می نماید که به این دسته از مقررات آیین نامه های 

 تجالی یا خودجوش نیز می گویند تکمیلی ار

قانون اساسی در حدود اختیارات خود اقدام به وضع آیین نامه  131مقامات اجرایی می توانند به موجب اصلی : آيين نامه مستقل( 2

اعی افراد روابط اجتم های مستقل کنند. این دسته از آیین نامه ها روش های اجرایی قانون را تبیین نمی کنند، بلکه به طور مستقل از قوانین،

 را انتظام می بخشند. 

هیأت وزیران حق دارد برای »... قانون اساسی کشورمان:  131به موجب اصل  :آيين نامه هاي سازمان دهنده خدمات عمومي( 3

عی، در کلیه امور اجتمابه منظور تسهیلی و تسریع فعالیت های دولت « تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آییننامه بپردازد...

اقتصادی و غیره، اصلی مذکور به دولت این اجازه را می دهد که آیین نامه های مختلفی در آن زمینه ها وضع کند. سازماندهی تشکیالت 

 تحقق اداری، برقراری عدالت اجتماعی و به طور کلی برآوردن نیازمندی های همگانی مستلزم وضع آییننامه های دولتی است و بدون آن

 اهداف دولت امکان پذیر نخواهند بود.
 

 ساير مقررات دولتي -5
 محدود نمی شوند و به منابع ذیل نیز می های قبلی ذکر گردید مقررات موضوعه در ارتباط با حقوق شهروندی به آنچه در قسمت

 توان اشاره داشت:

 ابالغیه یا ابالغ وزارتی، مصوبه، دستورالعمل، بخشنامه
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 نتيجه گيري و پيشنهادها
تی ها با نیازهای متفاوانسان ،بریماز زمان آدم ابوالبشر تا به امروز که در عصر ارتباطات و اطالعات به سر می ،در تمام ادوار تاریخ بشری

زندگی مفرح و رهنمون شدن به بشر برای  یترین دغدغهمهم یک نیاز همیشگی و دائمی ،این ادوار ولی در تمامی ؛اندپای به جهان گذاشته

ها به برخورداری از امنیت رفع نشود، انسان نخواهد توانست نیاز به امنیت بوده و هست و مادامی که نیاز انسان ،تعالی بوده است و آن دغدغه

ت است، دس یازهای موجود در آدمین یجمله باالترین درجه که از« احساس نیاز به خودشکوفایی» یهبه مراحل باالتر نیازها و نهایتاً به مرحل

.از طرفی وقوف اقناعی بشر به این مسئله که جذب امنیت همیشه امنیت را به دنبال ندارد و چه بسا ناامنی را موجب می شود، باعث شد یابد

یر گتا اندیشه بر سر نوع جدیدی از امنیت آغاز شود. تجربیات دوران مدرن و مابعد مدرن این مساله را به شدت تقویت کرد و امروزه امنیت فرا

چوب منافع فردی یا گروهی یا کشوری نیست بلکه در برآوردن امنیت فرد آدمی به عنوان حلقه ای از زنجیره ی بشریت است. این بعد در چار

 1ملت مطرح نشد بلکه در سطح انسان دنبال شد. –جدید امنیت در سح دولت 

جمله امنیت اجتماعی، امنیت  از ؛به خود گرفتهای مختلفی ها، امنیت شکلبا گسترش جوامع بشری و افزایش روابط میان انسانو 

یت احساس امن ،ترین واحد جامعه یعنی فردزمانی قابلیت تحقق دارند که کوچک ،، ولی تمام این اَشکالِ امنیتو ...المللی ملّی، امنیت بین

ها به برخورداری از سالمت جسمانی، روانی و انساننیاز  ،کلّی برقرار شود. به طوراجتماعی برای شهروندان امنیت ا ،نمایند و یا به زبانی دیگر

قربانیان خشونت )تجاوز جنسی،  یهاجتماعی، مصونیت در مقابل سوانح طبیعی، داشتن محیط زیستی سالم و پاک، قرار نگرفتن در زمر

 . بخشدامنیت معنا و مفهوم می یهبه مسئله ها و حقوق بشر است کبرخورداری از حمایت ،( و در یک کالم...تروریسم و  ،نژادپرستی، قتل

را چ مؤلفه های زندگی بشری تکامل یافته است شهروندان در بستر تحوالتاجتماعی حقوق و امتیازات و همچنین باید متذکر شد که 

ی در حقوق فردی و حقوق شهروندی و مفاهیمی مانند حوزه عمومی و حوزه خصوصی و صیانت از حوزه خصوصی در مقابل قدرت عموم که

 های فردی اجتماعی جامعه بشری به ویژه انقالبو ای است که متناسب با تحوالت سیاسی  دولت مدرن مانند خود مفهوم دولت مدرن پدیده

 وگردد که تضمین و آزادیهای شهروندان حق  و اجتماعی در سده های گذشته پیوند خورده است. از مجموعه مباحثی که گذشت معلوم می

 تکلیف دولت می باشد و بر دولت است که تدابیر مختلفی را جهت این مهم به کار بندد و به همین جهت اسناد بین المللی قابل توجهی تاکنون

به تصویب رسیده است که از دولت ها می خواهد جهت تضمین آن حقوق و آزادی اقدامات مختلف را مبذول دارند. آنچه که در قانون اساسی 

حقوق شهروندی مجموع حقوق و آزادی های است  زیرا بینی شده است این حقوق و آزادیها را در حد مناسبی تضمین می نماید شایران پی

ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و به برابری، عدالت و  شامل مجموعهو  تامین و تضمین می کند که دولت اجرای آن را برای اتباع خود

ر رویکرد بیشتجتماعی با توجه به مطالعات انجام شده و تصمیمات گرفته شده می بینیم تصمیمات ا از این رو، داستقالل تکیه و تاکید دار

های مثبتی در این زمینه داشته است ولی به  شهروند محور دارد تا دولت محور، هرچند تصمیمات اداری منابع حقوق عمومی نکات و قوت

 . انسته حقوق شهروندی آن طوری که در حیطه وظیفه او است تضمین کنددلیل چالش های فراروی که دارد هنوز نتو

لذا این پژوهش که مشتمل بریک مقدمه سه فصل ویک نتیجه گیری ،  براساس این سئوال اصلی طراحی گردید که : در نظام حقوق 

این حقوق تضمین وبا چه سازوکار ها وترتیبات  اساسی ج. ا. ایران امنیت اجتماعی شهروندان بر کدام مبانی استوار  و مطابق با چه اصولی

 نهادی سامان یافته است؟ 

که پژوهشگر  تالش نمود که بعد از تدوین مقدمات ) چکیده؛ مقدمه بیان مسئله ؛ سئوال اصلی ؛ فرضیه...( در فصل اول پایان نامه   

 از حیث مفهوم شناسی، مفاهیم،: حق، امنیت و شهروندی را توضیح دهد.

براین پژوهشگر در این پایان نامه تمرکز خود را به ابعاد امنیت و خصوصا امنیت اجتماعی مدرن شهروندی وابعاد آن متمرکز  عالوه 

نمود ه است . سپس با دقت در اصول حقوق اساسی ایران، ابعاد حق، ابعاد حقوق شهروندی در حقوق اساسی ایران را شناسایی نمود)شایان 

صورت کلی) بدون رعایت چارچوب نظری( و به این سواالت پاسخ داده شد که : آیا در حقوق اساسی ایران ابعاد ذکر است که قبالٌ و به 

شهروندی پیش بینی شده است ؟ آیا در حقوق اساسی ایران حقوق شهروندی اجتماعی تضمین و تأمین شده است؟) یعنی: امنیت شهروندی 

سؤال مثبت بوده است. لیکن منتج به این نتایج  2هادی تامین وتضمین شده است؟( پاسخ به هر در ایران مطابق با چه سازوکار ها وترتیبات ن

 بوده است : 

: به نظر می رسد که گرچه در حقوق اساسی ایران از واژه شهرونداستفاده نشده و تحت اوالٌ از حیث درجه اهمیت ابعاد شهروندی ( 1

علمی شخص به شهروند)با امعان به وسعت  –شده که مستلزم ارتقاء مفهومی و کاربردی  تأثیر قانون نویسی مدنی از واژه شخص استفاده

اصول حاکم بر شهروندی مدنی بیشترین اصول را به خود اختصاص  ثانيا:تعریف شهروندی( در حقوق اساسی ایران ضروری به نظر می رسد 

شهروندی اجتماعی رفاهی در قانون  رابعا:وط به شهروندی سیاسی است.کمترین اصول شهروندی در حقوق اساسی ایران مربثالثا : داده است. 
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سیاسی ایران جایگاه ویژه و معتبری دارد و شاید بتوان گفت که دغدغه اصلی قانون گذاران اولیه قانون اساسی بیشتر معطوف به شهروندی 

 رفاهی بوده که به نظر می توان گفت که این تأکید مؤید این مدعاست.–اجتماعی 

به نظر می رسد گرچه در حقوق اساسی ایران ، بیشتر اصول ناظر بر شهروندی مدنی است. لیکن تضمینات و نظارت بر شهروندی  (2

اجتماعی/ رفاهی و همچنین نهادهای تضمین کننده  از شفافیت بیشتری برخوردار است. قانون گذار چه در قانون اساسی و قوانین عادی؛. 

رفاهی را تصریح نموده است که شکل گیری نهادهایی -ساله کشور؛ نهادهای ناظر و پاسخگو در امنیت اجتماعی 5همچنین قوانین توسعه 

 آموزش و پرورش... حکایت از این صراحت وتاکید بر شهروندی اجتماعی دارد. -چون مجامع تشخیص، حل اختالف در حوزه ی کار

از حیث قلمرو شهروندی، باتوجه به تجربه قانون نویسی بعد از مشروطه و احاطه قانون مدنی نویسی ، شهروندی در حقوق اساسی ( 3

ایران بیشتر در حوزه خصوصی است تا شهروندی در حوزه عمومی . با توجه به این که اساساٌ شهروندی غالباٌ در بستر حوزه عمومی)که حوزه 

مؤسسات عمومی است( شکل می گیرد و کامالٌ غلبه شهروندی حوزه خصوصی )که اتفاقاٌ غالبیت اصول ناظر بر شهروندی  رابطه فرد با دولت و

مدنی )آزادیهای فردی چون، زبان، حاکمیت، مذهب...( در حقوق اساسی ایران بر شدت این غلبه حوزه خصوصی بر حوزه عمومی افزوده است. 

شهروندی در حقوق اساسی ایران را می شود به شهروندی اجتماعی/رفاهی داد.از این حیث به نظر پژوهشگر  به نظر می رسد که بیشترین امتیاز

مین ضتأکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی را می شود از این منظر) تاکید بر شهروندی اجتماعی( به ان پرداخت و از حیث ابعاد نظارتی ، تامین و ت

بعد آن پرداخته شده یعنی ساز وکارهای بنیادین تحقق وتضمین حقوق شهروندی بر مبنای شریعت  3حقوق شهروندی که در این پژوهش به 

، مفروضات و اصول بنیادین قانون اساسی؛ سازوکارهای حقوق قضایی؛ ساز وکارهای اقتصادیی ؛ که مفروضات و پیش فرض های  حقوق 

 قیق به آن پرداخته شد . شهروندی در حقوق اساسی ایران است.  و به در حد وسع این تح

 

 پيشنهادات
تحقق حقوق شهروندی نیازمند یک حرکت دوسویه است، یکی حرکت از باال به پایین که همان فرصت دهی و مشارکت جویی ساختار 

وجه است، با ت کالن جامعه است، و دیگری حرکت از پایین به باال که همان مشارکت و فعالیتهای اجتماعی شهروندان به ویژه در عرصه عمومی

به اهمیت حقوق شهروندی و نقش مسئولیت اجتماعی سازمانها درارتقاء آن می توان به نتیجه رسید که ارتقاء آگاهی شهروندان ازمصادیق 

حقوق شهروندی در جامعه است و شهروندی محصول و محمل تعهد و مسئولیت پذیری عناصر مختلف سازمانهای اجتماعی جامعه )دولت، 

صی، حوزه عمومی(، یعنی افراد و نهادهایی است که دارای حق و تعهدات معینی هستند. از این رو موارد زیر جهت ارتقاء حقوق حوزه خصو

 شهروندی با توجه به مسئولیت اجتماعی سازمانها پیشنهاد می گردد. 

 وظایف و شان شهروندی افراد جامعه، اجتماعی حقوقتضمین تدوین برنامه ریزی جامع جهت آگاهی سازی در زمینه های مختلف .  1

   .شناسایی موانع، منابع، و اولویت بندی خواسته ها گروههای مختلف جامعه و تامین سازمانها و ارگانها و

عمومی، خصوصی، و مطالعه ارزشها و تقویت جامع جهت نهادینه کردن حقوق و وظایف شهروندی در عرصه و برنامه ریزی تدوین .  2

 نیاز های شهروندان و فرهنگ سازی حقوق شهروند و ارتقاء سطح آگاهی آنها از طریق رسانه و مسئولیت سازمانها در این زمینه.آنها و تامین 

نظارت قضایی بر اعمالی دولت مهمترین زمینه برای تحقق حقوق شهروندی است. اما نظام تضمین و ضمانت اجرا هم باید به .  3

لف از آراء و اوامر نظام نظارت را به حداقل ممکن برساند. بهترین راهکار، نظارت دقیق توسط افراد شناخته گونهای باشد که امکان تخطی و تخ

در کنار  تواند کشورمان را شده جهت اجرای قوانین حقوق شهروندی می باشد و در ادامه فرهنگ سازی و رعایت از سوی تمامی شهروندان می

 قراردهد. کشورهای مدعی در رعایت حقوق شهروندی 

است. البته با توجه به موارد استشنائی  در فصلی مربوط به حقوق ملت، امتیازات و حقوق شهروندی در قانون اساسی مالحظه شده.  4

که در اصول مندرج در قانون اساسی پیش بینی شده است الزم است. با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی که در جهت تقویت نهادهای 

سو و حفظ حرمت و کرامت انسانها مورد تأکید آموزه های اسالمی است، قوانین عادی نیز در جهت صیانت أصول مزبور تدوین  مدنی از یک

 یابد.

تاکید بر مسئولیت اجتماعی سازمانها در تامین نیازهای شهروندان و  فرهنگ سازی حقوق شهروند و ارتقاء سطح آگاهی آنها از طریق 

 ژوهشگر این موانع را در تحقفق شهروندی رصد نموده است.عالوه براین نتیجه گیری پ  سازمانها در این زمینه.رسانه و مسئولیت 
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