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چکیده
حقوق شهروندی یا آزادی های عمومی یا شهروندی مجموعه ای از حقوق مددنی ،سیاسدی ،امامداعی و
اقاصادی است که فرد به عنوان تبعه از آن برخوردار می باشد و در بردارنده دو مولفه کلیدی حد و وییفده
می باشد .این مفهوم با بافت اقاصادی ،اماماعی ،سیاسی و ..مامعه معنا می یابد .پیشینه یهور ایدن مفهدوم را
باید در آرای تی اچ مارشال مشاهده نمود که شهروندی را به سه حدوزه مددنی ،سیاسدی و امامداعی تق دی
نمود .با تومه به واب اگی ماقابل انواع مخالف حقوق ،داشان حقوق کامل مدنی و سیاسدی بددون تومده بده
اساانداردهای مشخصی از حقوق اماماعی امکانپذیر نمی باشد .بر این اساس ترکیب تداریخی وی بده ندوعی
است که شهروندی اماماعی می تواند به حقوق شهروندی منجر شود و این مبانی بر رهیافت مامعه شناسدی
تاریخی است که رویکرد خطی در تحولات را نفی می کند .بنابراین با تومه به اصول و مفاهی قانون اساسی
ممهوری اسلامی ایران ماومه می شوی که هر سه بعد شهروندی مورد تومه قانونگذاران بوده است ولیکن
تحق کامل ابعاد آن نیازمند تحق شهروندی امامداعی مدی باشدد کده تأکیدد آن بدر مفداهی حدوزه رفداه و
اماماعی نظیر سلامت ،آموزش و ...می باشد .از اینرو در این پژوهش ضمن تبیین مفهومی حقوق شدهروندی
و ابعاد آن ،عملیاتی شدن این مفهوم در ساخاار قانونی ممهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفاه شدده
است.
واژهگان کلیدی :حقوق شهروندی ،شهروندی اماماعی ،شدهروندی مددنی ،شدهروندی سیاسدی ،قدانون
اساسی.
 -7دکاری علوم سیاسی (سیاساگذاری عمومی) دانشگاه تهران ،تهران ،ایران(نوی نده م ئول)
mahdidavoodi@ymail.com

 -2دانشجوی دکاری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ،دامغان ،ایران.
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مقدمه
حقوق شهروندی از مقولات ب یار مهمی است که ابواب مخالف آن در قوانین اساسی
بیشار کشورهای دموکرا تیک مهان نمایه شده است و اهمیت آن به حدی است که تحق
آن با مشروعیت حاکمیت ارتباط می یابد و مامعه ای که حقوق شهروندی محق نشود
شاهد شکاف بین شهروندان و نهادهای حاکمیای خواهد بود .بنابراین حقوق شهروندی
نایر به مصالح مامعه مدنی مهت تداوم حیات خود است.
م اله قابل ذکر این است که وقای صحبت از حقوق شهروندی می شود بیشار حقوق
سیاسی در ذهن افراد نقش می بندد در صورتی که شهروندی مفهومی ب یار گ ارده و
دارای ابواب گوناگون است که تحق و تخصیص آن حقوق زمینه نیل به حقوق سیاسی را
نیز فراه می نماید .نکاه ب یار مه در ای ن میان این است که مهت تحق یافان این مه
باید به عوامل فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی ،سیاسی و ..هر مامعه تومه نمود ،زیرا قانون
اساسی برآمده از بافت هویای هر مامعه ای است و از سوی دیگر نمی توان صرفا امیدوار
به این بود که تومه صرف قانون اساسی به مفهوم حقوق شهروندی ماضمن تحق آن باشد.
همچنین در بیشار قوانین وضع شده مایگاه شهروند یعنی شهروندی که برخوردار از حقوق
مدنی ،سیاسی و اماماعی می باشد در نظرگرفاه نشده است و از مفهوم شهروندی بطور
کامل خبری نی ت .بر این اساس تحق حقوق اماماعی یا همان شهروندی اماماعی که در
برگیرنده مولفه های حمایای و رفاهی و ...است به عنوان حقوق م ل در قوانین اساسی
برای شهروندان پذیرفاه شود و این حقوق مکمل و بن مایه سایر حقوق در م یر نیل به
حقوق شهروندی است .از اینرو در این نوشاار ضمن بررسی مفهومی حقوق شهروندی به

درآمدی بر حقوق شهروندی و شهروندی اجتماعی در ایران 88 /

تفضیل ابعادی شهروندی اماماعی خواهی پرداخت و مایگاه و وضعیت ابواب مخالف
حقوق شهروندی را در ب ار قانون اساسی ممهوری اسلامی ایران تشریح خواهی نمود.

درآمدی بر مفهوم شهروندی
شهروندی همانند ب یاری از اصطلاحات علوم اماماعی از یک مفهوم عام و مورد
پذیرش همگان برخوردار نمی باشد .بدین مهت ب یاری از اندیشمندان حوزه علوم سیاسی
و اماماعی از حوزه ها و زوایای مخالفی به این موضوع نگری اه اند .این مفهوم در بین
قدیمی ترین مفاهی سیاسی قرار دارد و از واژه لاتین  civisنشات گرفاه است و خود این
مفهوم می تواند حای پیش تر از آن با واژه یونانی  politesردیابی شود .در هر دو فرهنگ
واژگان زبان لاتین و یونانی ،ارتباط آشکاری بین واژه شهروند ( civisو  )civitasو واژه
ای که اکنون آن را دولت شهر ( politesو  )polisترممه می کنی ومود دارد .لذا می
توان این گونه عنوان کرد که شهروند نقش شریک در مامعه خویش را ایفا می کند و این
بدان معناست که وی از حقوق معینی برخوردار بوده و تابع تکالیف و ویایف مشخصی
است که برای بیگانگان ،بردگان و ک انی که نمی توانند شرایط احراز دارایی را ک ب
کنند ،کاربرد ندارد( .نرگ یان )1 :7333 ،اما شهروندی در مفهوم مدید خود بر اساس
زندگی شهری در موامع مدنی و با از ه پاشیدگی سی ا حکومای ماقبل مدرن شکل
گرفاه است .در بیشار نظریه های طرح شده در حوزه شهروندی ،ه اه مشارک ارائه شده
برای این مفهوم دارای دو مولفه کلیدی ح و تکلیف می باشد .یعنی شهروندی را مفهومی
به ه پیوساه از حقوق و ویایف مدنی ،سیاسی و اماماعی می داند که به مثابه نوعی
پایگاه ،شان و عضویت اماماعی به تمامی افراد مامعه اعطا شده است و فارغ از تعلقات

 /111فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی ،سال اول ،شماره  ،3پاییز 1381

طبقاتی ،نژادی ،قومی ،مذهبی ،اقاصادی همگان را یک ان و برابر فرض گرفاه و آنها را
وامد ح برخورداری از تمامی امایازات ،منابع و مزایای حاصله از مامعه می داند و نهایاا
م ئول ،مکلف و مویف به مشارکت در مامعه ای که در آن زندگی می کنند ،مح وب
می نماید( .مکلین به نقل از منوچهری و نجاتی ح ینی )3 :7331 ،بر این اساس تبیین این
مفهوم نمی تواند به صورت انازاعی و در خلاء صورت پذیرد زیرا شهروندی با بافت
اقاصادی ،اماماعی ،سیاسی ،حقوقی و فرهنگی معنا میباید.
در ادبیات گ ارده نظریه های شهروندی ،ه اه مشارک تعاریف ارائه شده از شهروندی
به شرح ذیل میباشد:
 نوعی پایگاه و نقش اماماعی مدرن برای تمامی اعضای مامعه؛ مجموعه به ه پیوساه ای از ویایف ،حقوق ،تکالیف و م ئولیت ها و تعهداتاماماعی ،سیاسی ،حقوقی ،اقاصادی و فرهنگی همگانی ،برابر و یک ان؛
 اح اس تعل و عضویت اماماعی مدرن برای مشارکت مدی و فعالانه در مامعهو حوزه های اقاصادی ،سیاسی ،اماماعی و فرهنگی؛
 برخورداری عادلانه و منصفانه تمامی اعضای مامعه از مزایا ،منافع و امایازاتاماماعی ،اقاصادی ،سیاسی ،حقوقی و فرهنگی فارغ از تعل طبقاتی ،نژادی،
مذهبی و قومی( .مح نی)773 :7333 ،
بنابر آنچه بیان گردید ،حقوق شهروندی یا آزادی های عمومی یا شهروندی مجموعه
ای از حقوق مدنی ،سیاسی ،اماماعی و اقاصادی است که فرد به عنوان تبعه یک دولت –
کشور از آ ن برخوردار است و محور تضمین حقوق ،قانون است که در مامعه ای ،دولت
مویف است به نمایندگی از اتباع خود ،آن را به عنوان (حقوق ملت یا ازادی های عمومی)
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در چارچوب اعلامیه حقوق بشر تصویب کند و به موقع امرا بگذارد و دولت – کشور
چارچوبی است که در درون مرزهای آن حقوق اساسی مریان دارد و در رابطه با آن است
که کلیه مضامین مربوط به حقوق فرد در مامعه سیاسی معنی و مفهوم خود را آشکار می
نمایاند( .رزاق پور )37-31 :7331 ،اما در مجموع دو شرط ومود دارد که می توان گفت
شهروندی بر آنها مبانی است .اول ومود دولت تکثرگرا و دموکراتیک ،زیرا دولت های
دیکااتوری شهروندی ندارند بلکه دارای رعیت یا تابعه ه اند .دوم ومود مامعه مدنی باز
و آزاد( .فیازپاریک )727 :7337 ،از اینرو بطور خلاصه می توان چنین اذعان نمود که
شهروندی یک موقعیت عضویت است که شامل مجموعه ای از حقوق ،ویایف و تعهدات
است و بر برابری ،عدالت و اساقلال دلالت دارد به عبارتی شهروندی عضویت فعال یا غیر
فعال در دولت با حقوق مهانی معین و برابری در تعهدات در سطح مشخص شده است.
(صرافی و عبداللهی ) 73 :7331 ،بنابراین ضروری است این نکاه مورد تومه واقع شود که
گرایش های شهروندی تا حد زیادی واب اه به کشوری خاص و مامعه ای ویژه است.
قلمرو فعالیت های اماماعی منحصر به فرد است اما از فعالیت هایی که در قلمرو سیاسی و
اقاصادی انجام می شود؛ منفک نی ت و ارتباط میان این سه قلمرو ،فرهنگ منحصر به فرد
یک مامعه را تعریف می کند و هر فرهنگی ،شهروند ویژه خود را می طلبد .برای مثال
مامعه مدنی برای مصریان به معنای اساقلال اقاصادی ،برای آلمان به معنای اساقلال سیاسی
– اماماعی و برای کشور دیگر دارا بودن ح ازادی بیان است( .فاحی و مخاارپور:7331 ،
 ) 37بدین مهت مفهوم شهروندی از نظر قلمرو شمول نیز پیوساه گ ارش می یابد ،به گونه
ای که امروزه از شش نوع شهروندی یاد می شود :شهروندی سیاسی ،شهروندی اماماعی،
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شهروندی من یای ،شهروندی قومی فرهنگی ،شهروندی اقاصادی و سرانجام شهروندی
مهانی( .کایمی)732-737 :7331 ،

تی.اچ مارشال و حقوق شهروندی
پیشینه یهور مفهوم حقوق شهروندی را در دوران بعد از منگ مهانی دوم باید در
آرای تی.اچ مارشال م اجو کرد .زیرا گفامان های شهروندی بعد از سال  7311با تحلیل
های مامعه شناخای وی دچار دگرگونی شد .طرح نظری مارشال پاسخی به چالش میان
سرمایه داری و دموکراسی در دل دولت رفاه است که م اله مه آن برقراری مصالحه و
پیوند میان مولفه های کلیدی نظام اقاصادی سرمایه داری یعنی طبقهی اماماعی و بازار و
نظام سیاسی دموکراسی یعنی مشارکت همگانی و برابری حقوقی در مامعه مدرن است.
(توسلی و نجاتی ح ینی)31 :7333 ،
مارشال معاقد است شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار
اماماع ه اند داده شده است .این افراد همگی دارای مایگاه برابر و حقوق ،ویایف و
تکالیف ماناسب با این پایگاه ه اند (Friedman, 2002, 168) .به نظر مارشال مامعه
شناسی تاریخی شهروندی در غرب نشان می دهد که به موازات گ ارش نهادسازی ها و
ب ارسازی های ساخااری حقو قی ،سیاسی و اماماعی ،ما شاهد شکل گیری سه نوع به ه
پیوساه از شهروندی ،یعنی مدنی ،سیاسی ،اماماعی و رفاهی ه ای  .در سده هفده و
هجده میلادی به موازات تحول در نظام حقوقی و دسارسی به دادگاهها و ح برخورداری
از قضاوت عادلانه و منصفانه ،شهروندی مدنی شکل گرفاه است؛ در سده هجده و نوزده
نیز نهادسازی های دموکراتیک و پارلمانااریزم منجر به توسعه حقوق سیاسی و شهروندی
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سیاسی ،یعنی ح همگانی برخورداری از رای ،عضویت در اماماعات و مشارکت سیاسی
شده است و در نهایت با پیدایی دولت رفاه در سده بی ا ح شهروندی اماماعی یعنی
برخورداری از رفاه همگانی پدید آمده است( .نرگ یان)11-11 :7333 ،
شهروندی مدنی 7در قرن هجده شامل حقوق ضروری برای آزادی های فردی –
آزادی بیان ،آزادی اندیشه ،ح برخورداری از عدالت و قراردادهای معابر می گردید که
به واسطه رشد نهاد دادگاه و نظام قضایی یهور کرد .ایجاد توقعات برابر و قضاوت بی
طرفانه در نظام حقوقی ن بت به همه شهروندان از ممله حقوق شهروندی مدنی است .از
نظر مارشال در مایی که حقوق مدنی ومود ندارد ،امکان آزادی فردی و سرمایه گذاری
اقاصادی نیز ومود ندارد( .عاملی )712 :7331 ،شهروندی سیاسی 2دربر دارنده ح
مشارکت در تصمی گیری های سیاسی – به عنوان عضو یا رای دهنده  -بوده که در قرن
نوزده با رشد شوراها و پارلمان تحق یافت .شهروندی سیاسی همچنین این امکان را
فراه می کند که هر یک از شهروندان امکان دسارسی م اقی به موقعیت های سیاسی در
مقام رهبری احزاب ،دولت و یا سایر حلقه های قدرت را به دست آورند( .همان) در قرن
بی ا  ،با ایجاد نظام های آموزشی و تامین اماماعی ،ح دسارسی به مجموعه وسیعی از
مزایای عمومی که توسط دولت در حوزه های بهداشت ،آموزش و غیره ارائه می شد به نام
شهروندی اماماعی 3به منصه یهور رسید .پایه و اساس شهروندی بر برابری قرار داشاه که
با نابرابری های مناج از نظام سرمایه داری در تضاد است( .هاشمیان فر و گنجی:7333 ،
 ) 23در واقع بعد اماماعی شهروندی شامل پذیرش این نکاه است که دولت در برابر وییفه

1

. Civil Citizenship
. Political Citizenship
3 . Social Citizenship
2
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شناسی و خدماتی شهروندان مقروض است تا خدمات خاصی ارائه دهد(Oliver & .
) Heater, 1994: 20براین اساس شهروندی و حقوق اماماعی عبارت از حقوقی است
که امکانات رفاهی حمایای از فرد و خانواده های آسیب پذیر را به منظور ایجاد تعادل در
زندگی رفاهی آنها فراه می آورد .به طور معمول ،حقوق اماماعی شامل کمک های
مالی و رفاهی به افراد کهن ال ،معلول و افراد و خانواده های بیکار می شود .حقوق
اماماعی همچنین شامل فراه آوردن شرایط م اوی بهره مندی از امکانات آموزشی،
م کن و سلامای برای همه اعضای مامعه می باشد .بنابراین امید خواهد بود که همگان از
حداقل امنیت و امکان برابر فردی در روند رشد اقاصادی ،بهره مند شوند(.مارشال به نقل از
عاملی)712 – 713 :7331 ،
در این ارتباط هرچند برخی از پژوهشگران در بخش بندی شهروندی ،به شرحی که
مارشال آورده است تردید دارند و پیدایش هریک از آنها را واب اه به کشورهای مخالف
می دانند .به عنوان نمونه اینها معاقدند که دولت های لیبرال گرایش چندانی به برابری
اقاصادی اماماعی نداشاه و در برابر آن دولت های کمونی ای آزادی سیاسی را بر نمی
تابیدند( .خوبروی پاک )11 :7332 ،اما باید تومه داشت که مارشال حقوق اماماعی و
شهروندی اماماعی را بر مبنای موقعیت شهروندی بر اساس تامین منابع مادی دان اه است و
مراحل تحول شهروندی در طی  211سال را حرکای به سوی برابری اماماعی دان اه است.
(شیانی ) 3 :7331 ،بنابراین او بطور خاص به بررسی شهروندی در حال یهور و محاوی آن
در ابادای پیدایش موامع رفاهی مدرن می پردازد .وی تاکید می کند که ح شهروندی
اشخاص دارای دو م زء کلی است .از یک طرف شهروندی شامل ح پذیرفاه شدن در
تمام روابط اقاصادی ،سیاسی و اماماعی به عنوان عضو کامل مامعه است و از طرف
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دیگر ،شامل این م اله می باشد که تمام افرادی که شرایط یک انی دارند در میراث
اماماعی آن مامعه سهی می باشند .به این ترتیب می توان شهروندی را در حول سه م اله
اساسی که همچنین در ارتباط نزدیکی با شرایط اماماعی نوین نیز می باشند ،مشخص
نمود.
 -1مشارکت در شمول اماماعی در زدگی اماماعی یک اماماع؛
 -2صلاحیت های مدنی ،توانایی بخشی به شهروندان در سازماندهی نهادهای
اقاصادی ،سیاسی و اماماعی خود؛
 -3تقابل حق وق و ویایف عضو بودن در یک اماماع( .واندروین به نقل از توسلی و
نجاتی ح ینی)7333 ،
در حقیقت مارشال از تنش میان ارزش های م اوات طلبانه شهروندی و نابرابری
اقاصادی آگاه بوده و از حقوق اماماعی که بر پایه منابع عمومی اساوار شده ،برای خنثی
کردن منبه های منفی نابرابری دفاع می کند Marshall( .به نقل از شیانی )71 :7331 ،بر
این اساس یکی از شاخصه های اصلی دیدگاه مارشال نظریه واب اگی ماقابل انواع مخالف
حقوق است که بر اساس آن داشان حقوق کامل مدنی و سیاسی بدون ومود اساانداردهای
مشخصی از حقوق اماماعی امکانپذیر نی ت .یکی از ناایج مه این دیدگاه این است
حقوق اماماعی نیز به اندازه حقوق سیاسی به عنوان مشخصه شهروندی دارای اهمیت است
و دیگر اینکه ترتیب تاریخی موردنظر مارشال می تواند به گونه ای باشد که حقوق
اماماعی منجر به حقوق سیاسی شود( .کاسالز و دیویدسون )271 :7332 ،بنابراین با در نظر
گرفان هر سه ابعاد شهروندی ،در موامع رفاهی مدرن مشخص می شود که در زندگی
اماماع درون مامعه ارتباط قوی میان حقوق شهروندی ،موفقیت اقاصادی و میزان
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مشارکت سیاسی و اماماعی شهروندان ومود دارد( .هزارمریبی و صفری شالی:7333 ،
 )713از اینرو شهروندی واقعی با تامین حقوق رفاهی افراد و نیز ومود شرایط مناسب
محق می گردد ،زیرا برخورداری از رفاه و منابع زیربنای اصلی توانمندی افراد مامعه می
باشد و افراد و گروه های اماماعی نیازمند توانمندی از طری مناسبات حقوقی ،اماماعی،
سیاسی ،اقاصادی و فرهنگی ه اند که شرطی لازم برای تحق شهروندی می باشد( .شیانی،
 )211 :7337از اینرو از منظر این دیدگاه چنانچه در یک ب ار اماماعی وسیع چون ایران
امازه تداوم فقر و نابرابری های عظی بین مناط داده شود ،دست ک هیچ شهروندی
اماماعی را نمی توان تضمین کرد .مهامرت به شهرهای بزرگ ،رشد مرای و آسیب ها و
 ...ه به وسیله این نابرابری ها تغذیه می شوند و ه تاثیرات خود را در زمینه های مخالف
دیگر بر مای میگذارند( .شیانی)73 :7331 ،

شهروندی اجتماعی
مفهوم شهروندی در بعد اماماعی که نایر بر ح مداری ان ان مدرن می باشد ایده ای
است که در اروپای غربی زاد ه شد و در قرن شانزده همزمان با فراگیر شدنش اناشار
یافت .قبول حقوق و ویایف قانونی و سیاسی ناشی از مایگاه شهروندی بنیاد اصلی و ایده
اساسی این مفهوم است .بعدها برخورداری از حداقل رفاه مانند ح داشان سرپناه و حداقل
معیشت و نظایر آن به حقوق شهروندان اضافه شده و در پیوساار زمان مفهوم شهروندی
اماماعی از آن سر بر آورد( .اسماعیلی )711 :7331 ،شهروندی اماماعی از ممله مفاهیمی
می باشد که در بطن خود م الزم مداخله مثبت دولت می باشد .زیرا تحق این نوع حقوق
در تعهد دولت می باشد مانند ح بر سلامت ،ح بر کار ،ح بر آموزش ،ح بر تامین
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اماماعی و ...در واقع این حقوق مز اهداف و ارزش های اساسی قانون اساسی و در قالب
اصول راهنمای سیاست های اقاصادی و اماماعی قرار می گیرد.
ریموند پلانت اسادلال می کند که در واقع حقوق اماماعی و اقاصادی به صورت نوعی
مدا از حقوق مدنی و سیاسی نی ت .ح های اماماعی ،ممکن است مدعی اخاصاص
منابع کمیاب شود اما ،این مافاوت از حقی چون ح بر امنیت فیزیکی نی ت که امرای آن
ممکن است نیازمند اخاصاص یافان منابع چشمگیر به تشکیلات حقوقی و منظ
باشد.حقهای اماماعی اصولا مبانی بر اخالاف نیازها است( .همای )713 :7331 ،از اینرو
باید چنین اسانباط نمود که تمام حقوق مکمل ه ه اند و مدایی بین آنها مدایی بین
روح و م

است .ان ان مادامی که در معرض تهدید گرسنگی قرار دارد آزادی و کرامت

ان انی برای او معنا ندارد .آزادی در غیاب برآورده شدن حامات مادی اساسی برای حیات
معنا ندارد .زیرا فقر ،شخص را از تکامل شخصیای باز می دارد .این حقای را مردم مهان از
طری واقعیات ومود سخای ها و رنج های واقعی درک کرده اند و تومه سازمان ملل نیز
به این حقای ملب شده است .از ممله می توان به بیانیه شماره  731/32در  71دسامبر
 7311اشاره کرد(.پروین )217 :7331 ،در این بیانیه ذکر شده است:
" تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی به ه مرتبط و غیر قابل تفکیک از ه ه اند،
تحق کامل حقوق مدنی و سیاسی بدون بهره مندی از حقوق اقاصادی و اماماعی و
فرهنگی غیرممکن است ......تمامی حقوق بشر وآزادی های اساسی ان ان و مردم غیر قابل
تجاوز است".
این م اله باید مورد تومه باشد که ارتباط میان دموکراسی و حمایت های اماماعی از
دو مهت موثر می نماید .در واقع نه تنها دموکراسی از گ ارش حمایت های اماماعی بهره
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مند می شود بلکه ب ط حمایت های اماماعی اهمیای حیاتی برای اعالای ثبات اماماعی و
مشارکت دموکراتیک تمام گروهها در مامعه دارد( .باتیه )713 :7337 ،در این میان هرچند
برخی نظیر موسی غنی نژاد معاقدند سخن گفان از این به اصطلاح حقوق اقاصادی،
اماماعی و فرهنگی به معنای تایید دولت بزرگ ،دولت تمامیت خواه و دولت مداخله گر
است .بنابراین باید دولت را در مایگاه واقعی خود تعریف کنی  ،دولت شر ضروری است.
پس هر چه شرش کمار بهار و هرچه کوچکار اولی تر .برای رسیدن به این آرمان ارزشمند
باید از ح تلقی کردن مطلوب های اقاصادی ،اماماعی و فرهنگی که در اعلامیه مهانی
حقوق بشر ،ن ل دوم آمده است اماناب کنی (.غنی نژاد )211 :7331 ،ولی باید به این امر
نگری ت که همه افراد به عنوان ان ان ،ح بر حداقل معینی از رفاه مادی را دارند .بر اساس
حقوق بین الملل ،تعهدات برای حقوق بشر ،عمدتا به وسیله دولاها مقرر می شود .وقای
دولاها به دنبال امرای این تعهدات در حقوق ملی ه اند ،ملزم می شوند تا تکالیفی را بر
اشخاص – مشروط به توانایی شان -تحمیل کنند .تکالیفی در زمره احارام به حقوق
دیگران و کمک به رفاه عمومی ،این امکان را برای دولت فراه می کند تا روشها و طرقی
را تدارک ببینند که هر شخصی را به بهره مندی از حقوق اقاصادی و اماماعی خویش
قادر می سازد( .همای)711 :7331 ،
بنابراین هنگامی که صحبت از شهروندی اماماعی می شود ما با سیاست اماماعی مرتبط
می شوی  .سیاست اماماعی در وهله نخ ت چنین تعبیر شود که هر سیاست و ابزار تصمی
گیری که منجر به افزایش رفاه و امنیت مردم می گردد سیاسای اماماعی است و از این
ت عریف این نایجه حاصل شود که سیاساهای اماماعی تابعی از سیاست های رفاه اماماعی
ه اند .اما با تومه به تعاریف مخالفی که از رفاه و سیاست اماماعی شده است ما با این
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م اله موامه می باشی که حوزه عملکری سیاست اماماعی گ اره کلانی از مباحث تامین
اماماعی ،حمایت اماماعی ،آموزش ،م کن و بهداشت و درمان را در بر می گیرد .بر این
اساس سیاست اماماعی اصطلاحی است برای توضیح اقداماتی که به رشد بهینه زندگی
ان انها کمک می کند( .یزدانی )11 :7337 ،و در چنین ب اری است که می توان صحبت از
تحق شهروندی اماماعی نمود .ب اری که شاخصه هایی را به عنوان مولفه های مکمل
حقوق بشری و شهروندی در نظر گرفاه اند .از ممله این مولفه ها عبارتند از (شریفی طراز
کوهی:)733 :7331 ،
 امنیت اقاصادی مهت رهایی از فقر و حمایت از نیازمندان؛ امنیت تغذیه مهت دسارسی به غذای سال و کافی؛ امنیت بهداشای در راساای تضمین مراقبت های بهداشای یا همان برخورداری ازسلامت م می و روانی؛
 امنیت زی ت محیطی در مهت حمایت از آلودگی ها؛ امنیت فیزیکی در برابر شکنجه و خشونت؛ امنیت اماماعی به منظور حفظ هویت های فرهنگی ،قومی ،نژادی ،زبانی ومذهبی؛
 امنیت سیاسی در مهت تضمین آزادی و رهایی از سرکوب.بنابراین برم اهترین مشخصه «شهروندی اماماعی» آن است که کلیه شهروندان،
صرفنظر از میزان توانمندی ،بطور برابر از برنامههای رفاهی که در قانون تعیین میشود
برخوردار میشوند .قانونی شدن این حقوق مومب میشود تا همه ،صرفنظر از پایگاه
طبقاتی ،در اساسیترین حقوق و امکانات رفاهی بیمه شوند و دیگر ثروت فردی ملاک و

 /111فصلنامه پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی ،سال اول ،شماره  ،3پاییز 1381

پیششرط دسارسی به خدمات اماماعی اولیه نظیر آموزش ،تحصیل ،بهداشت و درمان
نباشد .براین اساس می باشد که ح برخورداری از تامین اماماعی در اسناد مه بین المللی
و قوانین اساسی کشورها مورد تاکید قرار گرفاه است و به طور ماوسط  21تا  31درصد
تولید ناخالص ملی سالانه کشورها صرف مزایا و حمایت های تامین اماماعی می شود.
از م ائل تاثیر گذار مه دیگر در تحق شهروندی اماماعی که ارتباط نزدیکی با
سیاساهای اقاصادی و اماماعی دارد ،م اله نابرابری می باشد .نابرابری یکی از آشناترین
واقعیات زندگی اماماعی است که حای برای سطحی نگرترین بیننده نیز گویا و روشن
است .نابرابری را می توان تفاوت افراد مامعه در دست یابی به منابع اقاصادی تعریف کرد
که از عواملی مانند سیاست های دولت در توزیع ،خصوصیات شخصی مانند منس و سن
افراد ،سطح آموزش و بهداشت مامعه تاثیر می پذیرد و به دنبال نابرابری ،فقر در مامعه
گ ارش می یابد( .فطرس و شهبازی )71 :7331 ،امروزه در ادبیات اقاصاد توسعه و اقاصاد
سیاسی ،انواع نابرابری در یک کشور ،در حقیقت تضعیف کننده حقوق در قلمروهای
مخالف ه اند .این نابرابری می تواند اشکال نابرابری در قومیت ،نژاد و زبان باشد که در
برنامه ریزی ها می تواند خودش را تشدید کند یا به عکس تخفیف دهد( .خوش چهره،
)231 :7331
در این باره اتفاق نظر ومود دارد که نابرابری به موضوعاتی چون شکاف بین پولدارها
و فقرا ،یا تفاوتهای بین افراد برخوردار و محروم تومه دارد .بانک مهانی نیز در گزارش
سال  2117خود مفهوم فقر را به گونه ای گ ارش داده که محرومیت مادی ،محرومیت از
آموزش و بهداشت ،در معرض خطر بودن ،بی پناهی و بی نوایی را در بر میگیرد .ماعاقبا
اشکال نابرابری بین گروههای درآمدی نیز مد نظر است که تفاوت های فاحش درآمدی
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یک مامعه طبقاتی را می تواند بروز دهد .همچنین اشکال نابرابری می تواند خود را بین
نقاط مغرافیایی مثل شهر و روساا یا شهرهای کوچک و میانی با کلان شهرها نشان دهد که
همه اینها از ممله مواردی است که با برنامه ریزی ملی ارتباط م اقی دارد( .همان) و این
نابرابری فضایی باعث ما به مایی نیروی ان انی و سرمایه به سود نواحی م اعد می شود .در
نایجه مناط فقیر ،اندک سرمایه خود را نیز از دست می دهند و پیوساه فقیرتر می شوند .از
اینرو در سایه نابرابری های فضایی در سطح کشور و واحدهای سیاسی ،بیکاری ،مهامرت،
فقر و دگرگونی های ساخااری ممعیت نیز شکل می گیرد( .یاسوری )713 :7331 ،این
محرومیت ها و آسیب پذیریها ،به گفاه آمارتیاسن قابلیاهای ان ان را محدود می کند و از
آزادی او برای زندگی برابر با ارزشهایی که به آن باور دارد ،ملوگیری می کند( .زنوز به
نقل از هادی زاده )732 :7333 ،از اینرو برابری مدنی و سیاسی م الزم برابری اقاصادی
نی ت اما چنانچه افراد از ثروت خود مهت نفوذ نامشروع اسافاده کنند و یا افراد فقیر چنان
محروم باشند که قادر به اعمال حقوق سیاسی و مدنی اساسی خود نباشند عملا از حقوق
عام شهروندی محروم می شوند(.بیاام )711 :7333،بنابراین تلاشهایی که برای ایجاد اشاغال
و عرصه حمایت های اماماعی صورت می گیرد قرین موفقیت نخواهد شد ،مگر آنکه
عموم مامعه به این خدمات اساسی دسارسی داشاه باشند( .باتیه)713 :7337 ،
از سوی دیگر محرومیت اماماعی تنها در ارتباط با مفاهی مادی و فقر تعریف نمی شود
بلکه مه تر از آن حقوق شهروندی و سیاسی را نیز شامل می شود .همچنین محرومیت
اماماعی می تواند درباره فقدان برابری من ی نیز باشد .بر این اساس محرومیت اماماعی
می تواند شامل دسارسی افراد به کار ،آموزش ،م کن ،مهارت ،فضاهای خصوصی و
عمومی باشد .در نایجه محرومین اماماعی شامل گروههای حاشیه ای و مردمانی خارج از
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شبکه امنیت رفاهی ،بیکار ،فاقد م کن ،آوارگان ،نابرخورداران از حقوق شهروندی و در
اغلب موارد افراد معلول م می و روانی می شود Thorns( .به نقل از غفاری و تاج
الدین 11 :7331 ،و )11در نایجه محرومیت شهروندان از حقوق شهروندی ،کیفیت زندگی
آنان را به شدت تنزل می دهد .محروم سازی اماماعی اقلیت ،مومب تضعیف پیوند
اماماعی می شود و قوام شهروندی را به عنوان یک نیروی همگرا کننده در مامعه معاصر
زیر سوال می برد( .مح نی)731 :7333 ،
بنابراین ملاحظه می گردد که فقدان حقوق شهروندی خود را در فقدان شهروندی
اماماعی نمایان می کند .از اینرو دولت دارای یک نقش کاربردی و کلیدی می باشد و آن
این است که موانع را از میان بر می دارد .زیرا همانگونه که مارشال حقوق اماماعی و
شهروندی اماماعی را بر مبنای موقعیت شهروندی بر اساس تامین منابع مادی دان اه است؛
ومود امکان دسارسی به منابع و امکانات رفاهی ،بهداشای ،آموزشی و ...به مثابه حقوق
اماماعی فردی یا همان شهروندی اماماعی فضا و ب ار مناسبی را برای تحق سایر ابعاد
حقوق شهروندی مهیا می نماید.

حقوق شهروندی و قانون اساسی
همانگونه که در بخشهای قبلی عنوان شد شهروندی به عنوان یکی از مفاهی مدید در
نظریات اماماعی ،سیاسی و حقوقی مایگاه برم اه ای پیدا نموده است و وقای مقوله
شهروندی محق می گردد که همه افراد مامعه از کلیت حقوق مدنی و سیاسی برخوردار
بوده و از مهت شرایط اقاصادی و رفاهی در حد برخوردای قرار داشاه باشند .بر این اساس
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مارشال و نیز سایر اندیشمندان این حوزه به سه نوع ح مامایز یا سه نوع شهروندی سیاسی،
مدنی و اماماعی اشاره می نمایند.
از اینرو تحق و بازتاب این م اله با ابواب فوق در قانون اساسی ممهوری اسلامی
دارای اهمیت زیادی از مهت زمینه سازی در تحق آن دارا می باشد .بر این اساس ب یاری
بر این باورند که مفهوم حقوق شهروندی در قانون اساسی به طور صریح و عملیاتی مورد
تومه قرار نگرفاه است و این مفهوم برای اولین بار در بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه در
سال  7333وارد ادبیات عمومی ایران شده است که تحت عنوان قانون احارام به آزادی
های مشروع و حفظ حقوق شهروندی طرح گردید .همچنین این امر در قانون برنامه توسعه
چهارم مورد تومه واقع شد به نحوی که در مفاد مواد  711و  731آن قوه مجریه و قضائیه
مکلف به تدوین منشور لایحه حقوق شهروندی شدند .پس از آن نیز با روی کار آمدن
دولت یازده این امر بطور مدی مورد تومه قرار گرفت به نحوی که دولت معاونت
حقوقی ریاست ممهوری را مکلف به تهیه منشور حقوق شهروندی نمود ،و بر این اساس
در دولت یازده اقداماتی صورت پذیرفت که منجر به تهیه پیش نویس منشور حقوق
شهروندی گردیده است .بدین مهت ب یاری از فعالان حوزه حقوق شهروندی بر این
باورند که تصریح نشدن حقوق شهروندی در قانون اساسی ،عدم ارایه مصادی کافی در
حوزه حقوق مردم و نیز ومود کلی گویی ها و قرار گرفان در قید و بندهای کلی تحت
عناوین مصالح عمومی و ملی و  ..و نیز نبود ضمانت امراهای قوی و  ...از ممله آسیب
هایی است که تحق حقوق شهروندی را با مشکل موامه نموده است .علیرغ این امر در
قانون اساسی نشانه ها و اشارات زیادی از تومه به حقوق شهروندی می توان یافت .از این
مهت با تومه به ابعاد مخالف حقوق شهروندی می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
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الف)شهروندی مدنی در قانون اساسی
با تومه ب ه تعریف مفهومی ارائه شده از شهروندی مدنی در بندهای ماعددی از قانون
اساسی این حقوق مورد تاکید واقع شده است .از ممله این موارد می توان به اصول ذیل
اشاره نمود:
برخورداری از حقوق م اوی :قانون اساسی در اصل نوزده  7بر حقوق م اوی آحاد
مردم ایران و اصل بی ا

2

حمایت یک ان قانون از تمامی مردم را مورد تاکید قرار داده

است.
ح امنیت :در ذیل اصل نه  ،3حفظ اساقلال ،اصل بی ت و دوم 1مصونیت حیثیت،
مان ،مال و … مردم ،اصل بی ت و پنج 1ممنوعیت سان ور ،افشا ،اساراق سمع و… مورد
تومه بوده است.
 .۱اصل نوزدهم قانون اساسی :مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد،
زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
 .۲اصل بیستم قانون اساسی :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه
حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

 .۳اصل نهم قانون اساسی :در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از

یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است .هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام
استفاده از آزادی ،به استقلال سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد
کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را ،هر چند با وضع
قوانین و مقررات ،سلب کند.

 .٤اصل بیست و دوم قانون اساسی :حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است

مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

 .٥اصل بیست و پنجم قانون اساسی :بازرسی و نرساندن نامه ها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای

مخابرات تلگرافی و تلکس ،سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است
مگر به حکم قانون.
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ح آزادی عقیده ،بیان و مطبوعات :اصول  713 ، 21 ، 212 ، 237و بند  11اصل 3
آزادی های عقیده ،مطبوعات ،مکالمات زبان و آزادی های سیاسی اماماعی را مورد
تاکید قرار داده است .همچنین طب اصل  731اقلیاهای ادیان مورد شناسایی قرار گرفاه است
است و طب اصل  711به م لمانها توصیه شده که با غیر م لمان به مهربانی و عدالت و با
کرامت رفاار شود.

 .۱اصل بیست و سوم قانون اساسی :تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده
ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

 .۲اصل بیست و چهارم قانون اساسی :نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام

یا حقوق عمومی باشد .تفصیل آن را قانون معین می کند.

 .۳اصل پانزدهم قانون اساسی :زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است .اسناد و مکاتبات و متون

رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه
های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ،در کنار زبان فارسی آزاد است.
 .4به موجب بند هفتم اصل سوم قانونی اساسی دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف
مذکور در اصل دوم قانون اساسی در جهت تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون همه امکانات خود
را به کار برد.
 .٥اصل سیزدهم قانون اساسی :ایرانیان زرتشتی ،کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در
حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل
میکنند.
 .6اصل چهاردهم قانون اساسی :به حکم آیه شریفه "لاینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم

من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند
نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت
کنند .این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
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ح اناخاب محل اقامت و امنیت م کن :م اند اصل  22قانون اساسی تأمین بر امنیت
م کن دارد و در حوزه امنیت اقاماگاه قانونگذار در اصل  337قانون اساسی هرگونه اقامت
امباری و نفی بلد را نهی کرده است.
حمایت قانونی :اصل  212برخورداری ازحمایت قانونی ،اصل سی و چهار بر ح
دادخواهی 3و حمایت در مقابل قانون و اصل یکصد و هفااد و سوم 1تظل خواهی مردم از
دولت را مورد تاکید قرار داده است.
ح مالکیت :اصل چهل و شش  1مالکیت ک ب و کار ،اصل چهل و هفا  1مالکیت
شخص از راه مشروع و مالکیت خصوصی افراد را پذیرفاه است.
قانونی بودن مرم و مجازات :اصل سی و دوم بر ح عدم بازداشت خودسرانه ،اصل
سی و شش محاکمه عادلانه و قانونی بودن مرم و مجازات و اصل سی وهفا بر برائت
 .۱اصل سی و سوم قانون اساسی :هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد
علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ،مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
 .۲اصل بیستم قانون اساسی :همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه
حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
 .3اصل سی و چهارم قانون اساسی :دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کسی می تواند به منظور داد خواهی
به دادگاه های صالح رجوع نماید  .همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و
هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
 .٤اصل یکصد و هفتاد و سوم :به منظور رسیدگی به شکایات ،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا
واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ،دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوه
قضائیه تأسیس می گردد .حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.
 .٥اصل چهل و ششم قانون اساسی :هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی
تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
 .٦اصل چهل و هفتم قانون اساسی :مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است .ضوابط آن را قانون
معین می کند.
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افراد ،اصل سی وهشا بر ممنوعیت شکنجه اشخاص ،اصل سی و نه بر ح مصونیت
حرمت و حیثیت اشخاص اصل یکصد و شصت و پنج بر ح برخورداری از محاکمه
علنی تاکید دارد.
ب) شهروندی سیاسی در قانون اساسی
در خصوص حقوق سیاسی و شهروندی سیاسی قانون اساسی در زمینه ها و شاخص های
مخالف مورد تومه قرار داده است .اه این موارد عبارتند از:
ح مشارکت در اداره و تعیین سرنوشت کشور :در اصل سوم قانون اساسی در بند شش
بر محو هرگونه اسابداد و خودکامگی و انحصار طلبی ،بند هفا بر تامین آزادیهای
سیاسی و اماماعی در حدود قانون و بند هشا برمشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت
سیاسی ،اقاصادی و فرهنگی خویش را مورد تاکید قرار داده و نیز اصل شش  7قانون اساسی
مرامعه به آرای عمومی در مهت اداره کشور را مورد تاکید قرار داده است .همچنین
اصول  212و  321مورد آزادی فعالیت احزاب تشکیل اماماعات ،راهپیمایی ها و مشارکت
عامه مردم در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت شناخاه است.
 .1اصل ششم قانون اساسی :در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود ،از راه
انتخابات :انتخاب رییس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،اعضای شوراها و نظایر اینها ،یا از راه
همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
 .2اصل بیست و ششم قانون اساسی :احزاب ،جمعیتها ،انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا
اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند ،مشروط به این که اصول استقلال ،آزادی ،وحدت ملی ،موازین اسلامی و اساس
جمهوری اسلامی را نقض نکنند .هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها
مجبور ساخت.
 .3اصل بیست و هفتم قانون اساسی :تشکیل اجتماعات و راهپیماییها ،بدون حمل سلاح ،به شرط آن که مخل به
مبانی اسلام نباشد آزاد است.
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ح برخورداری از تابعیت :مفاد اصل  33و نیز اصل  717ح تابعیت را به عنوان یکی از
حقوق سیاسی شهروندان ایرانی به رسمیت شناخاه است.
ج) شهروندی اجتماعی در قانون اساسی
هر نظام سیاسی با تومه به ماهیت ،اهداف ،ارزش ها و نظام معنایی خود مولفه های
مافاوتی را برای حقوق شهروندی و شاکله های آن به رسمیت می شناسد .بر این اساس
مهمارین موارد مورد تومه در حوزه شهروندی اماماعی در قانون اساسی ممهوری اسلامی
ایران بدین صورت می باشد:
آموزش رایگان :تاکید بر ویایف دولت در آماده سازی امکانات مهت آموزش و
پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح ،و ت هیل و تعمی آموزش عالی
در بند  3اصل سوم 2و نیز اصل سی ام 3قانون اساسی مورد تومه بوده است.
ایجاد اشاغال :به مومب اصل  237قانون اساسی و نیز بند دوم اصل چهل و سوم ،2یکی
از ویایف اساسی دولت فراه نمودن امکان اشاغال و شرایط امکانات مهت کار برای
افراد مامعه می باشد.

 .1اصل چهل و یکم قانون اساسی :تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی
سلب تابعیت کند ،مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
 .2بند سوم اصل سوم قانون اساسی :دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در
اصل دوم ،همه امکانات خود را برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح ،و
تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار برد.
 .3اصل  33قانون اساسی :دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره
متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
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تامین اماماعی :برخورداری از تامین اماماعی ،خدمات بهداشای و درمانی به عنوان
حقی همگانی در اصل  233و نیز بند  72اصل سوم 1مورد تاکید واقع شده است.
م کن :اصل سی و یک  1این ح را به رسمیت شناخاه و وییفه دولت را فراه نمودن
امکان دسایابی به چنین حقی بر ح ب اولویت افراد ،تعریف نموده است.
تشکیل خانواده و تامین نیازهای اساسی :بند اول اصل  137و نیز اصل ده  2قانون اساسی
به تف یری بر این ح دلالت دارند.
 .1اصل  22قانون اساسی :هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و
حقوق دیگران نیست برگزیند .دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ،برای همه افراد امکان
اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
 .2اصل  43قانون اساسی :برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن
نیازهای انسان در جریان رشد ،با حفظ آزادی او ،اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار
میشود :بند دوم :تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار
در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند ،در شکل تعاونی ،از راه وام بدون بهره یا هر راه
مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به
صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد .این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی
اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
 .3اصل  22قانون اساسی :برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،ازکارافتادگی،
بیسرپرستی ،درراهماندگی ،حوادث و سوانح ،نیاز به خدمات بهداشتیدرمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه
و غیره ،حقی است همگانی .دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از
مشارکت مردم ،خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
 .4اصل سوم قانون اساسی :دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم،
همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد؛ بند  :12پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی
جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و
تعمیم بیمه.
 .5اصل  31قانون اساسی :داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است .دولت موظف است با
رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
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محیط زی ت :اصل  311حفایت محیط زی ت را به عنوان وییفه ای عمومی تلقی
نموده و فعالیاهایی که مومب آسیب به آن می شود را ممنوع نموده است.

نتیجه گیری
بنابر آنچه گذشت باید اینگونه اسانباط نمود که حقوق شهروندی مز از منظر شهروندی
اماماعی محق نخواهد شد و از اینرو ومود برنامه های مامع در مهت رفع نابرابری و
افزایش رفاه و سلامت و ...از بدیهیات اولیه در این زمینه می باشد .بدین مهت پرداخان به
منبه های حمایای این حقوق از طری سیاساگذاری هایی که تامین کننده رفاه عمومی می
باشند م یر حمایت از حقوق شهروندی می باشد .بر این اساس ضروری است قوانین کشور
بر مبنای قانون اساسی در م یر تحق کامل پوشش حمایای شهروندان حرکت کنند و
امکان دسارسی همگان را به طور یک ان فراه نمایند .امری که در تجربه های موف دنیا
شاهد ه ای  .بدین مهت می توان با شناخت م ائل و تامین عادلانه نیازهای زی ای ،روانی

 .1اصل  43قانون اساسی :برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن
نیازهای انسان در جریان رشد ،با حفظ آزادی او ،اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار
میشود :بند اول :تأمین نیازهای اساسی :مسکن ،خوراک ،پوشاک ،بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش و امکانات
لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
 .2اصل  13قانون اساسی :از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ،همه قوانین و مقررات و
برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ،پاسداری از قداست آن و استواری روابط
خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
 .3اصل پنجاه قانون اساسی :در جمهوری اسلامی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن
حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی می گردد .از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن
که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ،ممنوع است.
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و اماماعی م یر تحق شهروندی مدنی و سیاسی و در نایجه نیل به حقوق شهروندی را
فراه نمود.
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