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 چکيده
شهروندی  یکی از ابعاد هویت سیاسی می باشد و شهروندی مفهومی است که در یونان باستان ریشه 

حقوق و ویژگی های شهروندی  –شهروند بعنوان عضو جامعه سیاسی است  –دارد . در یونان باستان 

اهمیت مضاعفی یافت و نظریه های مختلفی در باب آن مطرح گردید . به رغم تحوالت شهروندی 

در طول تاریخ و پیدایش مفاهیم و نگرش های مختلف درباره آن می توان از منظری کالن تمام 

( 661: 6831یاسی ارجاع کرد. )لک ، جایگاه فرد در یک نظام س دیدگاههای شهروندی را به مسئله

 متقابل و تکالیف حقوق به نسبت و آگاهی شهروندی، ارتقاء شناخت حقوق صیانت از است بدیهی

 حقوق به توجه ، ایران اسالمی جمهوری نظام قانون اساسی است. در اساس و پایه و مردم،  دولت

 ملی منابع و فکری و مبانی برخوردار است، توجهی در قانون اساسی  قابل از جایگاه شهروندی،

نماید. شهروندی به مثابه قدرت بخشی  می تضمین ایرانی جامعه در را شهروندی حقوق قوی، رعایت

و سلطه بر یک زمینه تهدید کننده بر اولویتی متکی است که به ظرفیت عقالنیت انسانی داده می 

 و حفظ بررسی شهروندی، حقوق با ارتباط در دولت عملکرد بررسی اب تحقیق این از شود. هدف

روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی  .درجامعه است شهروندی حقوق شدن نهادینه

 و از نظر ماهیت، عقالنی )تحلیلی و توصیفی (می باشد.

 تشکیکحقوق شهروندی ، عقالنیت ، قانون اساسی ، جریان شناسی،  اژگان کليدي:و

 سیاسی
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  نام نویسنده مسئول:
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 مقدمه
 یردیاب سومریان تا را آن محققان و دارد تاریخی شهروندی  یکی از ابعاد هویت سیاسی می باشد و شهروندی مفهومی است که ریشه

 یناول از سومر تمدن. اند یافته حقوق صاحب شهروند وجود و شهروندی بر مبتنی زندگی و قانون تدوین بین تنگاتنگ ای رابطه و کرده

 موضوع این متوجه شد می اداره حاکمی توسط گرچه که دهد می خبر مستقل نسبتاً شهرهای از ای مجموعه از شهری نظام های خاستگاه

 عناوین هک اند شده تدوین منشورهایی تاریخ مختلف ادوار در ای سابقه چنین با. داشت نظر در را مردم باید حاکمیت تداوم برای که بودند شده

 حمورایی، ستل منشور و خوردمی چشم به آنها در وکار بدنی آزارهای و خانواده صنعت، تجارت، منقول، غیر و منقول اموال موضوع با حقوقی

از نظر ( 6811 مرادی،) است. شده تاکید آنها در شهروندان برابری و شهروندی حقوق به که داریم را قدیم یونان و رم منشورهای آشور، منشور

اقدامی است که فرد در جهت قدرت بخشی به خود در برابر محیطی که در آن زاده شده  "کاستلز و دیویدسون ، ریشه اساسی شهروندی در 

شهروندی به  "( شرط دیگر شهروندی از نظر آنان ، پذیرش ظرفیت عقالنیت انسانی است .  11:  6831است ، انجام می دهد . )کاستلز ، 

(  19بخشی و سلطه بر یک زمینه تهدید کننده بر اولویتی متکی است که به ظرفیت عقالنیت انسانی داده می شود. ) همان ،  مثابه قدرت

توضیح می دهد . شهروندی بیش از هر  "نیاز به رسمیت شناخته شدن  "ویلیامز سعی کرده است این مفهوم را با بهره گیری از مفهوم هگلی 

( از این رو در جمهوری اسالمی ایران نیز  68:  6836ز انسان را در به رسمیت شناخته شدن ارضا کند. ) فالکس ، هویت دیگر قادر است نیا

بحث حقوق شهروندی بسیار مورد توجه پژوهشگران و همینطور عموم مردم و دولت بوده است. با توجه به اینکه به نظر می رسد حقوق 

ی، در مبحث اجرای کامل قانون اساس که ست؛ لذا این مقاله به دنبال علت و ریشه یابی آن هستیم شهروندی در کشور به درستی جا نیفتاده ا

به نظر می رسد با توجه به تعدد کثیر از اصول  .است نشده نهادینه شهروندی بخصوص حقوق اسالمی،  جمهوری اساسی اصول قانون چرا

ویا تقدم و تأخر دراجرای اصول منجر به نهادینه نشدن حقوق شهروندی شده حقوق شهر وندی در قانون اساسی، تشکیک یک جانبه گرایی 

است که الزم به بررسی عملکرد های یک جانبه گرایی های دولت مردان می باشد، زیرا کوتاهی در اجرای کامل و مستمر قانون اساسی، موجب 

هر اموری به جامعیت و مستمر بودن آن می باشد . که در این  بی ثباتی و بحران مشروعیت و عدم توسعه در جامعه می شود؛ و الگو پذیری

بررسی نوع روش تحقیق   از نظر هدف ، کاربردی و از نظر ماهیت عقالنی )تحلیلی و توصیفی( است و سپس روش گردآوری اطالعات، بصورت 

ظری وق شهروندی،قانون اساسی و... با تشریح مبانی نمطالعات کتابخانه ای و سایت الکترونیکی است. که بدین سان ابتدا به تعاریف مفاهیم حق

و پیشینه تحقیق به بررسی موردی تشکیک تقدم و تاخر و یک جانبه گرایی عملکرد دولتمردان در امور حقوق شهروندی در نهادهای اقتصادی 

اجمالی و موردی  بحران های مشروعیت از  ایم و نهایتاً به جمع بندی نتایج به عمل آمده در بی ثباتی وتوضیحو سیاسی اجتمایی پرداخته

تشکیک و خلط هایی در عقالنی و تجربی و تجریدی در اجرای حقوق شهروندی بر اساس قانون اساسی در حاکمیت دولت مردان تقریبا سه 

 دهه اخیر، به پایان رسانده ایم. 

 

 پژوهش پيشينه

 نونقا حقوقی، منظر از که رسید نتیجه این به ایران در شهروندی حقوق و ملی هویت عنوان تحت تحقیقی در زادهسیف 6839 درسال 

 افزاری نرم مفهومی چارچوب فقدان وضعیت این وجود با. دارد را ها گروه شهروندی حقوق تامین ظرفیت ایران اسالمی جمهوری اساسی

گردد. باتوجه به تحقیقات  افزاری نرم جویانه حل راه قهری، بجای  اقدامات هویت، موضوع موضوع سر بر نظرها اختالف تا است شده موجب

متعدد به عمل آمده از حقوق شهر وندی و تعداد کثیری اصول قانون اساسی بنا به اهمیت آن برای نهادینه شدن الزم به تایید و تاکید 

 پیشنهادات به عمل آمده و دنبال راهکارهای بیشتری می باشد .  

 که گرفت نتیجه دولت از مردم انتظار مورد جامعه شهروندی در حقوق اخالق بررسی عنوان تحت تحقیقی در باقری 6818 سال در

 یعنی .دارد وجود مستقیمی و مثبت یرابطه درصد 19اطمینان  سطح در دولت قبال در شهروندان تعهدات با شهروندان حقوق شاخص بین

 واهدخ مثبتی  افزایشی تاثیر شود و می نمایان بیشتر دولت قبال در شهروندی اخالق و یابد، تعهدات افزایش شهروندان حقوق میزان هرچه

 طوری به .دارد وجود مستقیمی و دار معنی ی رابطه شهروندان حقوق رعایت میزان دولت از شهروندان انتظار متغیر دو میان همچنین .داشت

 شود.         می بیشتر جامعه در شهروندی حقوق رعایت میزان همان به یابد افزایش دولت از پاسخگویان انتظار قدر هرچه که

، 1161والترز و همکاران  )شهروندی  میپردازد  حقوق به مستقیم غیر طور به که است توصیفی مقاالت صورت به خارجی تحقیقات اکثر

 خاص شرایط با متناسب کشوری هرتحقیقات،  این اکثر در کرد اشاره توان ( می1111، ساسن 1111کریستینس  ، برون، و1161مارکوزا 

 کند.                     می توجه شهروندی و راهبردهای سیاست خود به
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 مفاهيم حقوق شهروندي  

 سیاسی حقوق مدنی، حقوق است که در رابطه با دولت با سه نوع حقوق شامل اجتماعی جایگاهی تامس مارشال دگاهیشهروندی از د

این مفهوم نشان می دهد که  حا عین شود؛ در می اعطا قانون با که دهد می نشان را است. مفهوم شهروندی منزلتیهمراه  اجتماعی حقوق و

 خود حقوق میتواند زمانی شهروند واقع (. در6831)محسنی،  دارای حقوق هستند یاسیواحد س ایشان در اجتماع  گاهیاشخاص به اعتبار جا

 در را حقوق باید افراد شهروندی هویت گیری شکل اینرو برای از باشد. آگاه حقوق آن به نسبت و برخوردار فکری رشد از که نماید مطالبه را

 تحقق برای مبارزه کسب، و حقوق از برخورداری و اجتماعی قواعد مشترک از اطاعت و گذارند احترام دیگران حقوق به و بشناسند جامعه

 است .  مطلوب شهروند تربیت و سالم امن جامعهنهائی  هدف اینرو از .یابند آموزش را آنها

 :است زیر به شرح شهروندی از شده ارایه تعاریف مشترک هستۀ شهروندی، های نظریه گستردة ادبیات در

 جامعه . اعضای تمامی برای مدرن اجتماعی نقش و پایگاه نوعی 

 فرهنگی و اقتصادی ، حقوق اجتماعی، سیاسی، تعهدات و ها مسؤولیت و تکالیف ، حقوق وظایف، از ای پیوسته هم به مجموعه 

 یکسان . و برابر همگانی،

 و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، های و حوزه جامعه در فعاالنه و جدی مشارکت برای مدرن اجتماعی عضویت و تعلق احساس 

 فرهنگی. 

 فارغ فرهنگی و حقوقی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امتیازات و منافع مزایا، از جامعه اعضای تمامی منصفانه و عادالنه برخورداری 

 (.6838  نجاتی، حسینی و )توسلی قومی و مذهبی نژادی، طبقاتی، تعلق از

 

 :شود می استنباط مهم نکته چند شهروندی حقوق از ها تعریف سایر و فوق تعاریف از 

 است . شده او شناخته شأن و کرامت رعایت جهت به بشر برای که است حقوقی جمله از شهروندی حقوق 

 ضمانت آن رعایت و گرفته قرار مورد حمایت کشورها اساسی قوانین وسیله به که ست ا هایی آزادی و امتیازات شهروندی حقوق 

 است . شده

 است. کرده اعطاء آنها به قوانین کشورها یا و است آن دارای طبعاً یا انسانی فرد که است امتیازاتی شامل شهروندی حقوق 

 است . شده شناخته رسمیت کشور به یک اتباع مورد در نیست، مؤثر تابعیت آن در که بشر حقوق برخالف شهروندی حقوق 

 

 مفهوم تشکيک   
 ممفهو آن که اموری ولکن باشد واحدی مفهوم دارای لفظ یک که است معنی این به و است تردید و شک معنی به لغت در تشکیک

 به آن یقمصاد و افراد که صورتی در گویند می مشکک را کلی بالجمله و تأخر و تقدیم به اینکه و دیگر باشند می متفاوت میشود، آن شامل

،  یگرد فردی بر آن اطالق تا باشد داشته اولویت جهات از یکی به فرد هر بر آن اطالق که نحوی به باشند مختلف یکدیگر با جهات از یکی

 بآ بر آن اطالق تا ، است دریا مقدم آب بر  آب اطالق و ضعیف نور بر آن اطالق تا است مقدم شدید، و قوی نور بر نور مفهوم اطالق چنانکه

 را علوم از مساله یک که کسی بر آن اطالق تا دارد تقدم و اولویت باشد علوم جامع که شخصی بر ، عالم و اطالق کوچک ظرف در موجود

 دتش لحاظ از که اند گرفته قرار خاصی مرتبت در یک هر و باشند نمی یکسان وجودی مراتب لحاظ از موجودات تمام طریق بهمین و. بداند

 و ستا عامی تشکیک قبیل از نه است ،که قائل وجوه در که است خاص تشکیک  نحوه تشکیک نوع این از او مُراد ظاهراُ متفاوتند و ضعف و

 موجودات تمام حال هر در. متفاوتند وغیره کیفی و کمی لحاظ از طور همین و موخر بعضی و مقدم وجودی لحاظ از بعضی. شاید و.  خاصی نه

 زا فردی هر و.  است تشکیک موجب صنفی و نوعی افراد، و انواع در که است االمتیاز مابه همان و امتیازی وجوه و دارند مشترکی وجوه ، عالم

 در  اتفاقی تشکیک اصطالح مالصدرا.  شود می گفته اعتبار همین به تشکیک و. میدهد نشان خود همنوع افراد سایر از جدا موجود را نوعی

 نقص و مالک به نوع در اتحاد عین در و مشککند مراتب در یکسانند نوعیه حقیقت در آنکه با وجود که باشد این او نظر است برده بکار مواردی

 باشند. می نوع، مشکک در اتفاق عین در بنابراین و هستند عدمی امور هم مراتب آن و. است مراتب در آنها تشکیک و میکند

 

 کتشکی ذات بر زائده امور به نه االتحادباشد مابه عین آن در االختالف مابه که گویند خاص موردی در را تشکیک : خاص تشکيک

 از اشدب ذات بر  زائده امور به تشکیک حقیقت در و. باشد االتحاد مابه غیر آن در االختالف مابه که گویند عامی موردی در را تشکیک:   عامی

 .(611 –616: 6816 سجادی،) قوابل و عوارض قبیل
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 مفهوم جریان شناسی 

جمعیت و گروه اجتماعی معینی که عالوه بر مبانی فکری ، از نوعی رفتار ویژه اجتماعی بر خوردار  ،تشکل جریان شناسی عبارت است از

است. بنابراین اندیشۀ نظامند یک شخصیت علمی که به صورت تشکل اجتماعی ظاهر نشده جریان نامیده نمی شود. جریان از شناخت منظومه 

ه علمی و تاثیر گذار درگروه های فکری ، فرهنگی سیاسی و اقتصادی است و  جریان و گفتمان، چگونگی شکل گیری ، معرفی مؤسسان و چهر

اجتماعی به لحاظ فکری دارای اندیشه های خاص در عرصه های هستی شناختی وانسان شناختی و معرفت شناختی و غیرو است و به لحاظ 

: 6831جمعی از مردم پیروان آن به شمار می آیند )خسروپناه،فکری دارای مرجعیت اجتماعی و اثر گذاری در جامعه است؛ به گونه ای که 

611.) 

 

 جامعيت اسالمی 
یا نبراساس این آموزه نه اینکه فقط اسالم فقط مبتنی بر دیدگاه خداگرایانه و باطن مدارانه )عده ای از متکلمان و عارفان ( و یا دیدگاه د

ر مبنای حقوقی و دیگر دیدگاه ایدئولوژی گرایانه و دنیا گرایانه افراطی است بلکه آموزه گرایانه تفریطی و یا فقط بر دید گاه عدالت گرایانه ب

در همه شئون حیات انسانی،خواه دنیایی،آخرتی، فردی یا اجتماعی، ظاهری یا با طنی حظور های پیامبر اسالم و قرآن و سنت پیشوایان دین 

در این عرصه ها مدیرتی است یا هدایتی و یا بیانگر ساختار و مدل زندگی است و یا فقط دارد. البته متفکران اسالمی در اینکه آیا حظور دین 

 اصول ارزش ها بیان می کند و نیز آیا حد اقلی یا حد اکثری است و این که کدام بعد غایت وبالذات و قصد اولی دین و کدام غایت بالعرض و

از متکلمان پیشین چون خواجه طوسی در رسالۀ االمامه و همچنین امام خمینی قصد ثانوی است ، اختالف نظرهایی می باشد؛ که بسیاری 

 )ر،ه( عالمه طباطایی، شهید مطهری،استاد سبحانی، استاد جواد آملی و... در تحلیل هدف بعثت پیامبران چنین گرایشی داشتند که دین اسالم

 (. 89-83: 6831عقل و تجربه نیز بها می دهند)خسرو پناه، جامعیت داشته و در عرصه های گوناگون حظور دارد و با این وجود به

 

 حقوق شهروندي از منظر امام خمينی 
صحیفه  11 )ره( در انقالب اسالمی میباشد. بدین سان در جلد امام قانون اساسی جمهوری اسالمی که منتج از معرفت شناختی حضرت

 و هدیه فرمودند: بزرگترین چنین این زحمت کش اقشار و جامعه ستمدیدگان و مستمندان و فقرا خصوص در 861 و 866 صفحات در

 و امتیاز هیچ اسالم حکومت در منال و مال صاحبان حقیقت که این بیان و میرود شمار به تهیدستی و فقر اسارت از انسان آزادی بشارت،

 خطاب خود نامه وصیت در )ره( امام حضرت خصوص این گرفت ؛ در نخواهد تعلق آنان به اولویتی ابداً و ندارند فقرا بر جهت این از برتریای

 و چنگ با را حق و خیزید بپا جهان مسلمانان و اسالمی کشورهای ای و جهان ای مستضعفان شما داشته اند: ))و بیان جهان مستضعفان به

 اسالم و شما دشمنان به را شما دسترنج که جنایتکار حکام و نترسید؛ آنان سرسپرده عمال و قدرتها تبلیغاتی ابر هیاهوی از و بگیرید دندان

 اسالم افتخار پر پرچم زیر در همه و گیرید دست به را امور زمام متعهد، خدمتگزار طبقات و خود و برانید؛ خود از کشور میکنند تسلیم عزیز

 پیش روید به مستقل و آزاد جمهوریهای با اسالمی دولت یک سوی به و برخیزید، دفاع به جهان از محرومان  اسالم دشمنان با مجتمع، و

 آن امید به .خواهید رساند ارض وراثت و امامت به را مستضعفان همه و نشاند خواهید خود جای به را جهان مستکبران همه آن، تحقق با که

 حقوق دارای سفید، و سیاه جوان، و پیر مرد، و زن از اعم افراد همه اسالمی، حقوق در است(( . بنابراین فرموده وعده تعالی خداوند که روز

 عَلیم اهللَ إِنَّ مأَتقَاکُ عِندَاللّهِ أَکرَمَکُم إِنَّ لِتَعارَفُوا وقَبَائِلَ شُعُوباً جَعَنَاکُم وَ أُنثَی وَ ذَکَرٍ مَن خَلَقناکُم إِنَّا النّاسُ أیُّهَا ))یا شریفه آیه. هستند یکسان

 (.6836 مهرپور،) میکند تأکید معنی همین بر  خبی((

 

 تبيين حقوق شهروندي در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  
 حقوق فقدان معنای به مدون حقوق فقدان البته. نداشت وجود ایران در منقصی و مدون شهروندی حقوق مشروطه، انقالب از قبل

 ابعت نیز شخصیه احوال در مذهبی اقلیتهای و میگذراندند روزگار قومی و مذهبی مختلف اقلیتهای دیرباز از ایران در. است نبوده شهروندی

 شروطهم اساسی قانون. گردید مدوَن اساسی  قانون صاحب بار نخستین برای ایران مشروطه، انقالب دنبال به. بودند خود دینی آئین و مقررات

 قمری هجری 6813 سال در که مشروطه اساسی قانون متمم در. میساخت محدود را پادشاه مطلق قدرت ملت، و دولت میان میثاقی عنوان به

 اده:ز قیوم) گرفت قرار تأکید مورد اصل هجده در شهروندی و فردی حقوق مهمترین ،(ملت حقوق) عنوان با فصلی در رسید نهایی تأیید به

6818.) 

 لاصی بینی جهان و فکری مواضع به طاغوتی، ی زنگارها و ازغبارها شدن زدوده و خود انقالبی تکامل ازجریان پس ایران سپس ملت  

 انونق) حکومت رسالت ای پایه چنین بر کند بنا را خود( اسوه) نمونه جامعه اسالمی، موازین با که است برآن اکنون و بازگشت؛ خود اسالمی
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 هانج زمینه و واال ارزشهای با انسان آن در که نماید ترسیم را شرایطی و بخشد عینیت را نهضت اعتقادی های زمینه که است این( اساسی

 اقتصادی و اجتماعی ، فکری استبداد گونه هر نفی گر تضمین اساسی قانون بزرگ، نهضت این ماهیت به توجه با یابد، تحقق اسالمی شمول

 قرآن کریم در سوره چنانکه کند می تالش  خودشان دست به مردم سرنوشت سپردن و استبدادی سیستم از گسستن خط در و باشد می

 نیادهایب و نهادها ایجاد در گونه علوی سیاست گفتمانهای وبنابه (.(علیهم کانت التی واالغالل اصرهم عنهم ویضع)می فرماید: ) 693اعراف آیه 

 بادیع یرثها االرض ان)) گردند می مملکت اداره و حکومت دار عهده صالحان مکتبی تلقی براساس است جامعه تشکیل پایه خود که سیاسی

 نبرای بنا. یابد می جریان سنت و قرآن برمدار است اجتماعی مدیریتی ضوابط مبین که گذاری قانون (. و619()قرآن کریم. انبیا. ( الصالحون

 حکومت از هدف چون و. است ضروری و محتوم امری متعهد پرهیزگارو و عادل شناسان اسالم ناحیه از جدی و دقیق ونظارت تبیین و تدوین

 (.11()قرآن .فاطر. ( المصیر اهلل والی)) است الهی نظام سوی به حرکت در انسان دادن رشد

 تخلقوا)مصداق روایت پیامبر اکرم ) آید فراهم انسان گونگی خود ابعاد تجلی منظور به استعدادها  شکوفایی و بروز زمینه بدین سان     

 باشد تواند نمی جامعه تحول روند در اجتماع عناصر تمامی گسترده و فعال مشارکت گرو در جز این ( .  و931611()مجلسی.ج:( اهلل خالق با

 فرادا همه برای ساز وسرنوشت سیاسی های گیری تصمیم مراحل تمام در را مشارکتی چنین زمینه اساسی قانون موارد، جهت این به توجه با

 تحقق همان این که گردد رهبرییت و ارتقاء و رشد مسئول و کار اندر دست خود فردی هر انسان تعالی مسیر در تا نماید می فراهم اجتماع

ص ()قرآن. قص( الوارثین نَجعَلهُم و ائمۀ نَجعلَهُم و االرضِ فِی استضعفُوا الذینَ عَلَی نمُنَّ ان ونرید)) بود خواهد زمینه در مستضعفین حکومت

 رابطه که است بخش این در زیرا ، آید می شمار به قانونی هر رکن ترین ومهم است شهروندی حقوق هرحکومتی مهم بنا براین بخش ( . 9

 ترین بنیادی از و است بوده ایران انقالب اصلی اهداف و اساسی محورهای از شهروندی حقوق که آنجایی از. گردد می مشخص دولت با افراد

. ستا الزم مدار انسانی کرامت زندگی وسیاسی اجتماعی تثبیت برای واحدی و جامع گفتمان یک با آن نگاهداشت که است انسانی های حق

 است. سیاسی محوری نظامهای مباحث از ملت حقوق مبنا براین

، 693، 693، 691، 13، 83، 81، 81، 13، 11، 19، 18، 11و اصل های  8اصل  1و  3بر اساس بند جمهوری اسالمی در قانون اساسی 

امل برابری در پیشگاه قانون، عدم تبعیض، آزادی های شخصی، احترام به مالکیت، دسترسی یکسان به دادگاه و ... حقوق مدنی ش 613 و619

 حق سیاسی، مشارکت حق همانند سیاسی حقوق 669 و611 ،11 ،91 ،91  و اصل های 8اصل  3به رسمیت شناخته می شود. بر اساس بند 

شدن بنا به گفتمان های علوی  انتخاب حق درباره چند برای تحقق حاکمیت الهی  هر. شود می شناخته رسمیت به شدن انتخاب حق و رأی

قانون اساسی درباره شرایط ریاست جمهور اشاره نمود که بر اساس بخشی  669وان به اصل ت می مثال برای. دارد هایی وجود محدودیت گونه 

 11اصل و 8 اصل 61 بند اساس بر اساسی قانون در. هستند دارا را شدن ابانتخ حقاز آن صرفا رجال مومن و معتقد به مذهب رسمی کشور 

 همگان برای بایست می اجتماعی های بیمه و بهداشت شغل، مسکن، رفاه، امنیت،  ،رایگان آموزش شامل اجتماعی حقوق 18 اصل 1-6 بند و

 اساس بر همچنین شود، می شناخته رسمیت به ها اقلیت از برخی مذهبی و دینی حقوق 68 و 61 اصل اساس بر اساسی قانون در. شود فراهم

حق تحصیل و ارتباط عمومی با زبان های قومیت های  69ل اص اساس بر و شود می توصیه ها اقلیت با دینی و مذهبی تساهل 61 اصل

ی فارغ از هر گونه قومیت، رنگ، برای تمامی افراد ملت ایران حقوق مساو) 61متفاوت به رسمیت شناخته می شود و به صورت خاص در اصل 

، کرسی های نمایندگی برای اقلیت های مذهبی رسمی 11به رسمیت شناخته می شود. همچنین بر اساس اصل  (نژاد، زبان و مانند اینها

. ستا شده بنا مذهب شیعه و زبان فارس اکثریت بر ایران  کشور در مجلس شورای اسالمی تضمین شده است. البته ساخت فرهنگی جامعه

و ... برای  فرزند حضانت حق معنوی، و مادی رشد حق همانند خاص حقوق  16 و 11 های اصل ،8 اصل 61 بند اساس بر اساسی قانون در

، حقوق محیط زیست به رسمیت شناخته شده است. درباره تکالیف 91زنان به رسمیت شناخته می شود. در قانون اساسی بر اساس اصل 

دوگونه وظایف خودنمای می کند: وظایف دولت و  -1تکالیف، روی دیگر حقوق هستند؛  -6اساسی نیز می توان گفت:  شهروندی در قانون

ف است حقوق مدنی ، اجتماعی، فرهنگی و جنسی شهروندان را مراعات ظدولت موَ 11 و18، 81، 11، 13، 16، 8وظایف مردم. بر اساس اصل 

فند که حقوق مدنی، اجتماعی و ... سایر شهروندان را مراعات ظو ... شهروندان موَ 691،  16، 96، 11، 11نماید. همچنین بر اساس اصل 

 را موجب زبان و نژاد ، رنگ که طوری به کرده، شهروندی حقوق به خاصی توجه شیعه، مکتوب سیاسی فقه عنوان به اساسی . قانوننمایند

 اساسی قانون ضمن اینکه میکند، انسان ها همه برای شهروندی حقوق رعایت به موظف را دولت و نمیداند حق این از برخورداری در تفاوت

است )صادقی  کرده قلمداد این حق مدافع را حاکمیت قوه سه هر عمل در بلکه داشته، کافی توجه شهروندی حقوق نظری ذکر به تنها نه

 (. 6833نشاط، 

 

  عملکرد تشکيک گونة اقتصادي دولت مردان:
 اداری گفرهن و روح ذالک مع شدند پاکسازی بابی از  نا و فاسد افراد آنکه با به اینکه یکی از بندهای اصلی قانون اساسی در رابطه با 

 کههمچنان.  ادارات به مکرر مراجعه از ناشی ازحاکمیت مردم نارضایتیهای اکثر که دوانیده ریشه آنچنان دولت کارکنان درسرشت طاغوت زمان
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 موارهه مثبت کاری انجام بلکه کنند نمی مؤاخذه کاری ندادن انجام بخاطر را هیچکس)) ادارات وضعیت از محمدی منوچهر دکتر گفته به بنا

 اشخاص به اختیارات دادن ازقبیل مقطعی باحرکتهای معموالَ. نداد انجام را کاری بهترکه چه پس(( مؤاخذه قرار گیرد  و ایراد دارای تواند می

 تاس بدیهی. شود مبارزه نحوی به برآن حاکم ساالری ودیوان بازی وقرطاس اداری سیستم شد بامشکل سعی... و مضاعف سازمانهای وایجاد

 به لنی درجهت مؤثری اجراکننده و کننده تسهیل و راهگشا تنها نه برآن حاکم ضوابط و فرهنگ و روحیه با فعلی دولتی عظیم ماشین که

 محمدی،)خواهدکرد راخنثی دولتمردان تصمیمات از بسیاری عمل در و بوده آن راه سر بر بزرگی مانع خود بلکه نخواهدبود انقالب اهداف

 ارک تقسیم. گردد می همبستگی موجب عادی شرایط در تنها کار تقسیم: دارد می اظهار کارکرد اصالت ازمکتب دورکیم همچنانکه(. 6838

 تیوق. آورد می وجود به را تعادل عدم و نظمی بی نتیجه در و گردد می ای گسیخته ازهم نیروهای آمدن فائق موجب پاتولوژیک، یا نُرمال غیر

 از که آورد می فشار خود اعضای بر ای جامعه چنین می سازد، وخشمگین سرگشته ، اندوهناک  آنرا شود دچار همچنین شرایطی جامعه

 (. 6831محمدی،) برهاند را خود سرگشتگی اندوه، معنادار، اعمال انجام طریق

 همنچانکه(. 6831 ابراهیمی،) است ها ارزش و هنجارها شامل که فرهنگ و رفتاری درالگوهای تغییر از گرفته بر در اجتماعی تغییرات

 مُستکبر و مُترف طبقات یّد وخلع انقالب از قبل طبقات و اقشار ساختار در تغییر و شدن صنعتی روند ادامه ضمن اسالمی انقالب ازپیروزی پس

 حسّ تقویت و اجتماعی برابری نا و فقر کاهش برای مسئوالن تالش و دولتی، گوناگون وسازمانهای نهادها به ها سرمایه دراختیارگذاشتن به

 الگو های ارائه و اگاهی طریق از جامعه در گرایی تجمل کاهش با شهروندان نیاز ارضاء برابری، های زمینه ایجاد شهروندی، فرهنگ و تعلق

 درجامعه فرامادی های ارزش ایجاد در مذهب نقش به مسئوالن توجه همچنین و  جمعی های رسانه صحیح هدایت و نظارت و مصرف صحیح

 و. یشدم دنبال عدالت ایجاد جهت برابری زمینه با ها فرصت و منابع به افراد درسی دست تسهیل اینکه دیگر و گرایی عام فرهنگ وگسترش

 به فرد اعتماد و جامعه در فرد اجتماعی های ارزش و هنجارها بارعایت فرد اجتماعی مشارکت تقویت چارچوب در اجتماعی سرمایه تقویت

 افزایش به منجر طریق این از و برداشت در وجامعه اجتماعی های درگروه اعضاء همکاری سطح افزایش سبب افراد اجتماعی تعامل و دیگران

 سیستم اداره در مدیران بهتر هدایت باعث اجتماعی سرمایه افزایش و بود اجتماعی عمومی نهادهای درسطح وکنترل ونظارت ارتباط سطح

 بود شده نابرابرانه گذاریهای سیاست تقلیل عامل و داشت بر در فرهنگی و اجتماعی نهادهای ویژه به مختلف نهادهای و سازمانها ها،

 به اتیخدم و اقتصادی مدیریت و مالکیت انتقال جمله از خصوصی، بخش به دولتی اقتصاد و سیاست در نظر تجدید با سپس(. 6831ربانی،)

 نظام ی اراده تحقق برای تجاری آزاد مناطق ایجاد و عالی درسطح آموزشی حتی و بازرگانی و خدمات کشاورزی، های عرصه در جدید نخبگان

 خصوصی عرصه  اینکه ضمن. یافت انتقال آتی ی چندساله انداز چشمان اهداف وتحقق اساسی قانون 11 اصل براجرای مبنی اسالمی جمهوری

 آن از ناشی خسارات و ها هزینه کاهش و مطلوب اهداف به دستیابی نشود فراهم ها زمینه این تا و دارد خاص ومبانی مقدمات به نیاز سازی

 و هابنگاه تعهدات و ها مسئولیت به توجه قرارگرفته، تاکید مورد امروز دنیای در که مقدماتی دیگر الزامات ازجمله. بود نخواهد پذیر امکان

 ودس و انتفاعی اهداف پیگیری درضمن رسالت، این که معنی این به. است غیره و وخدمات اقتصاد تجارت، صنعت، درعرصه فعال های شرکت

 احّاد عبارتی به باشند اجتماعی نظام و جامعه عمومی وآرمانهای اهداف درخدمت باید اند شده ایجاد اهداف این با القاعده علی که خود، آورانه

 نابرابری موجود آمارهای به بنا اما(. 6833 امیری،) باشند اجتماعی نظام ارگان تمامی درخدمت و .کنند شرکت خود منافع و سود در جامعه

 ابرابرین  وجود  نیز ارقام و اعداد است، نبوده متوازن توزیع با اخیرهمراه درسالهای اقتصادی رشد افزایش واقع در. است یافته فزونی درکشور ها

. است ایران جمعیت%11دراختیار ازمصرف نیمی متحد ملل عمران و توسعه سازمان گزارش براساس که طوری به. میکنند تایید را درجامعه

 و بوده  %96حالت بدترین در 6891درسال جینی ضریب که ای گونه به. میکنند تأیید درکشوررا نابرابری افزایش مختلف آمارهای روی هر به

 همچون منفی پیامدهای و است اجتماعی قشرهای و طبقات در تحوّل عدم بیانگر این و است نرفته تر پایین%18از ازانقالب پس سالهای در

 منصفانه را قانون اجرای های رویه افراد وقتی( 6831 مهاجر،. )همراه داشت  به را(  همدلی و همزبانی همبستگی، عدم)اجتماعی ناهنجاریهای

 نزد قانون مجریان مشروعیت وعدم اعتمادی بی موجب قانون اجرای در ای رویه عدالت فقدان و یافت  کاهش  گرایی قانون ندانند عادالنه و

 وعدم مدنی اعتمادی ،بی ای رویه عدالت عدم)متغیر سه که همچنان درجامعه شد، افراد گریزی قانون موجب خود این که شده مردم

 قانون مجریان به نسبت  را مردم نگرش ، قانون آمیز تبعیض اجرای و ای رویه عدالت عدم درحقیقت. وابستهدر بر داشت ( مشروعیت

 نهایت رد و کرده کم را آنها به نسبت مردم  اعتماد تدریج به مجریان توسط قانون اعمال آمیز تبعیض وضعیت اینکه دیگر و داد تغییرخواهد

 توضعی این در حقیقت در. درجامعه شد افراد گریزی قانون موجب متغیرها این متقابل تأثیر و. برد سؤال زیر مردم طرف از را آنان صالحیت

 می اجتماعی ناهنجاریهای و اقتصادی فساد به منجر رویه این و(. 6831 حاجیان،)می دهند ترجیح ازقانون اطاعت رابه گریزی قانون مردم

 آرای قشن کاهش موجب طبقاتی فاصله شدن گسترده نهایت در شود می فقیر و غنی بین نابرابری شدن گسترده موجب فقط نه فساد. شود

 محرومان از مسلّط گفتمان6813درسال تحمیلی جنگ ازپایان پس که همچنان. درحکومت انجامید عمومی سیاستهای گیری درشکل عمومی

 گفتمان نای تغییرکرد دار سرمایه برای امنیت تأمین به اجتماعی ازتأمین و سرمایه از حمایت بنا به تشکیک تقدم و تأخر به مستضعفان و

 در نبودن برپاسخگو داللت محدود قدرت. بود محدود قدرتهای با اجتماعی های مسئولیت نقش مفهوم بر مبتنی فساد از جدید برداشتهای
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 نبی بر ارتباط که هایی محدودیت دارد اساسی نقش فساد از درتعریف که ها محدودیت این مهمّترین. دارد قدرت از استفاده روشهای مقابل

 ردمم تر گسترده آگاهی موجب خبری گوناگون منابع به یابی دست و اطالعاتی فناوری تحوّل دیگر طرف از و. شود می اعمال قدرت و ثروت

 یلیتحم بعد از جنگ مردم جدید مطالبات با فراوان زمان هم. باشند داشته خود رهبران از بیشتری انتظارات تا شد سبب خودشان حق ازحقوق

 و قرف وتعمیق وگسترش درآمدسازی توزیع کشور، اقتصاد  ویرانگری تأثیرات ساختاری، تعدیل به موسوم های سیاست اجرای در تعجیل

 . است داشته بر در را فساد گسترش نهایتاَ و نابرابری

 

 اجتماعی-تبيين عملکرد تشکيک گونة حقوق شهروندي در حوزه سياسی  
پس از پیروزی انقالب اسالمی در ابتدای تهیه و تدوین پیش نهادی قانون اساسی در مجلس خبرگان با پذیرش والیت فقیه، شکافی 

ناپذیر بین علمای بنیاد گرا و جدی ترین چالش با آن از سوی آیت غیر قابل ترمیم در درون ائتالف مخالف شاه ایجاد کرد و گسستگی اجتناب 

اهلل شریعت مداری و حزب جمهوری خلق مسلمان صورت گرفت  آیت اهلل در متقاعد کردن بنیاد گرایان به اصالح قانون اساسی فتوایی علیه 

به (.868: 6833میالنی،)شد بزرگ شهرهای برخی در انگرای بنیاد و وی طرفداران آن صادر کرد و همین امر موجب بروز تنش های جدی میان

رغم تصویب قانون اساسی )تقریباً به اتفاق نظری رأی مأخوزه پانزده میلیونی( و ماجرای گروگان ها )کار کنان سفارتخانه امریکا )النه 

داشت که ناسیونالیست ها و چپ گرایان مخا جاسوسی((آیت اهلل شریعتمداری به مخالفت آشکار خود با قانون اساسی ادامه داد و چنین می پن

(.پس از آن با تصویب قانون اساسی و 6833لف با والیت فقیه در رویاروی میان وی و آیت اهلل خمینی آنان از وی حمایت میکنند )میالنی،

در انتصاب و انتخاب و همزیستی انتخاب بنی صدر بعنوان اوَلین ریاست جمهوری اسالمی غافل از محبوبیت وی از آیت اهلل خمینی، مشاجره 

با نخست وزیری، اولین بحران قانون اساسی برای جمهوری اسالمی پیش کشید. بیهوده کوشید تا با پیشی گرفتن بر مجلس ، آن را برای دادن 

کند که در آن وی رای اعتماد به نامزد معرفی شده از سوی خود تحت فشار بگذارد و تالش نمود تا یک ریاست جمهوری شاهنشاهی ایجاد 

دوران ریاست جمهوری بنی صدر با یکی از پرآشوب ترین (. 861-869: 6833تعیین کنندة سیاست و نخست وزیر مجری آن باشد )میالنی،

 یدوره های تاریخ اخیر ایران مقارن گردید. ایران همزمان در چهار بحران عمیق فرو غلتید: گذر از یک شاهنشاهی مُستبد به یک حکومتی دین

اسالمی ، رقابت های شدید میان نخبه گان ، جنگ بین ایران و عراق و بحران گروگان گیری ،در این برهه از زمان که وحدت هدف عمل 

ز اضروری ترین نیاز بود بنی صدر تفرقه و اختالف را به ارمغان آورد. ایشان از جنبه سیاسی فردی متکبر و جاه طلب بود که در مواقع مختلف 

به گروهای مختلفی نزدیک می شد. وی در حال تبدیل شدن به مردی برای تمام فصول بود و می کوشید به منظور توسعۀ پایگاه  سر مصلحت

اجتماعی خود ،حمایت مردمی کسب کند؛سعی او در میان ملی گرایان از آرمان حقوق مدنی و بازسازی اقتصادی حمایت کند، ضمن آنکه 

ملی شدن صنایع بزرگ و خود مختاری بیشتر برای اقلیت ها جانبداری می کرد و طی برهه های مختلف، برای جلب حمایت چپ گرایان، از 

با علمای راست دین و برخی از اعضای خانواده آیت اهلل خمینی، صفی واحد را تشکیل داد. نزدیک ترین روابط بنی صدر به منظور تشکیل 

خلق )مشهور به منافقین( قدرتمند ترین حامیان او با آنها ،که وی در طول دوران ریاست  ائتالف او با گروهای موجود، رابطه وی با مجاهدین

جمهوری اش را انکار می کرد و نوعی خود کشی بود .که این امر موجب بد گمانی هر چه بیشتر بنیاد گرایان نسبت به اهداف واقعی او شد و 

دیگر را در کشور نداشتند بسیار دور می کرد. اگر بنا به فرض بسیار بعید،ائتالف  وی را از ملی گرایان که چشم دیدن ظهور یک گروه اسالمی

 ها گروه همه مستمر حمایت از را خود وی مذکور موجب سقوط بنیاد گرایان شده بود ریاست جمهوری وی نیز تمام شده تلقی می شد.

همچنان که پس از فرارشان از کشور و تشکیل شورای ملی مقاومت بر علیه فعایت های آیت اهلل خمینی ،با وجود ازدواج رجوی . کرد محروم

)رئیس سازمان مجاهدین (با دختر وی و روابط تنگاتنگشان ،با ترک خشم آلودی ایشان از شورای ملی مقاومت روابط آنها پایان 

 (. 886-881: 6833یافت)میالنی،

 جمهوری و انقالب رهبر عنوان به خمینی، اله آیت حکومت تاثیر تحت 6813 تا 6893 سال از قدرت و براین هرچند حاکیمتبنا

 داریا مراتب سلسله و سازمانی انسجام با اما داشت می نگه حرکت و پویایی جریان همواره را سیاسی نظام رهبری ی شیوه بود و این اسالمی

 از اوالً. بود خاص های ویژگی دارای که کرد می عمل ونیروها روابط از ساختاری درون در دوران این در انقالب رهبر. نداشت مناسبتی چندان

والً معم که خاص مراتبی سلسله و نهادی عناصر حال عین در اما شد، می یافت آن در القوا جامع دولت آشکار عناصر برخی ایدئولوژیک حیث

 یا وریص دموکراسی به معروف سیاسی نظام نوع های ویژگی قدرت ساختار حیث ثانیاَ از .نبود همراند القوا جامع دولت ایدئولوژیک عناصر با

 سال از پس  (.96: 6833بشریه،) یافت تکوین آن در دموکراسی شبه عناصر و ها ویژگی 6831 ی دهه ثالثاًدر و بود مشهود آن در نمایشی

 6831 ادخرد انتخابات بحران زمینه و گذاشت نقصان به رو مردمی مشارکت و بسیج عنصر و یافت تمایل الیگارشی نوعی به سیاست 6813

و دولت سازندگی  6813دیگر اینکه بنا به مطالب بخش فوق پس از تجدید نظر قانون اساسی در سال (. 611-16:  16833 بشیریه) ساخت مهیا

ات مپس از اتمام جنگ ، آقای رفسنجانی  با عنوان این مطلب ))زمان آن فرا رسیده که انقالب در مسیر طبیعی و عادی خود قرار گیرد ((با اقدا

کردند و برای جبران کمبود های اقتصادی ، واردات کاالهای مصرفی و اساسی آزاد شد و اقدامات عاجلی را که برای آزاد سازی اقتصاد اتخاذ 
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 مربوط به مبارزه با احتکارکاهش یافت و برنامه های توسعه ای هدایت شد و تغییر جهت رشد جمعیت داده شد و با دیدار از پکن ،الگوی چینی

از ایجاد اصالحاتی در قانون کار برای سود آوری بیش تر مالکان کارخانه ها و تدوین یک قانون  توسعه اقتصادیی را مدَ نطر قرار داد و از جمله

درصد از مالکیت شرکت ها رادر اختیارداشته باشند و دیگر اقدامات اقتصاد لیرالیستی 19جدید سرمایه گذاری که براساس آن خارجی ها بتوانند 

اسی و فرهنگی نهایتاَ با تشکیک در انجام برنامه ها  نه تنها مخالفت آیتٌ اهلل خامنه ای و شورای و این برنامه ها و عدم توجه به اٌمورات سی

(. ودیگر 811: 6831نگهبان را برانگیخت بلکه اکثریت نمایندگان مجلس و چهره های سرشناس بازار نیز بر آن مخالفت کردند )آبرهایمان،

 شکل رب کنترل و دولتی ایدئولوژیک دستگاههای عالوه به.  داشت غلبه دومکراتیک و قانونی براقتدار سنتی اقتدار6813-31 اینکه دردوران

 گرایی کثرت زمینه6831 سال و نتیجه این امور اینکه افزود می دولت واقتدار انسجام بر مختلف های شکل و ها انجمن د عملکر و گیری

 بصاح های گروه میان وحدت و گرفتند اختیار در را اقتدار مناسب رسمی نیمه نفوذ و قدرت صاحب های گروه و شد پدیدار نسبی سیاسی

 راییگ قانون و قانونی اقتدار به ای فزاینده نحو به آمد پدید فعَال نیروهای بین در که تازه ای آرایش و و با چرخش .داشت وجود اقتدار و قدرت

 سه یمبان میان یک جانبه گرایی و تقدم و تأخر در انجام امور ، منازعۀ بنا به تشکیک در آن از که پس شد رجوع نظام مشروعیت تامین برای

 مختلف زةتا تعبیرهای ظهور .شد ظاهر مشروعیَت در بحرانی شکل وبه گرفت شدَت آنها پشتیبان اجتماعی-سیاسی نیروهای و مشروعیت گانۀ

که در این گفتمان عمومی . است بوده گیری شکل حال ی درعقالن زمینۀ مشروعیَت در که است بحرانی از حاکی خود فقه والیت معنای از

موضوعاتی نظیر ، مستضعفان جهاد، مجاهد،، شهید، خویشتن و غرب زدگی رادر بر می گرفت اما گفتمان دوره جدید)اصالحات تغییر یافت و 

 واژة شهر و ، گو ، مشارکت سیاسی ، گفت و عباراتی همانند دموکراسی، پلورالیسم ، مدرنیت ، آزادی ، برابری ، جامعه مدنی ، حقوق بشر

 می شمار به 6893 اسالمی انقالب همانند اهمیت تقریباَ با فرهنگی چرخش گونه عمل تحوَل یک و آمدند صحنه به وندی

 دیگر کارویژهای انجام در که. شد ظاهر مدرن راست و سنتی راست عنوان تجدد به و سنت میان و تعارض (883: 6831رفت)آبرهایمان،

 هر  چند. شد قدرت بلوک از خارج  در معارض نیروهای تقویت موجب اوَل ویژة کار دراجرای دولت ضعف سان بدین . ساختند مستهلک

بخشی از بودجه های دولتی را به سوی سازمانهای غیر دولتی هدایت کردند و دیگر اینکه هر چند در زمینه سیاست خارجی  طلبان اصالح

گو دولت در نظر گرفته بودند، امَا ازاین سوی ضربه غیر منتظره ای اصالح طلبان از امریکا خوردند ، جورج بوش رئیس گفتمانها ی گفت و 

، ایران را محور شرارَت خواند. مشاور امنیت ملی او نیز در ادامه ، ایران را کابوسی تمامیَت خواه  1118جمهور امریکا در سخنرانی ژانویه سال 

 6838انتخابت مجلس در سال  6831رای محافظه کاران فرصتی فراهم آمد تادر یک سلسله انتخابات شوراها ی شهر در سال نامید. این امر ب

فردی همچون محمود احمدی نژاد با گفتمان های پشتیبان مستضعفین و همچنینین اصول گرا  6831و انتخابات ریاست جمهوری در سال 

ماعی ... و از همه قاطعانه  تر  از میان بردن فساد را که از نظر بسیاری بدنه سازمان سیاسی کشور را و آباد گرا دو اصطالح جدید عدالت اجت

بدین سان برای ارز یابی عملکردهای کارگزاران دولت از اهداف و اصول قانون (.881: 6831در معرض خطر قرار داده بود وعده داد )آبرهایمان ،

یک جانبه گرایی و تقدم تأخر و نهادینه نشدن قانون اساسی و ایجاد یأس و نااٌمیدی برای الگو پذیری اساسی و جریان های سیاسی در تشکیک 

الزم به تطبیق امور دولت مردان  به منشور قانون اساسی میباشد که در اینجا برای ارزیابی  (6833جوامع جهانی همچون بٌرهه هایی از زمان )

اسالم ، )از   -6ور اصول گرای بر مبنای قانون اساسی را مورد توجه احَاد جامعه قرار می دهیم :  و تبیین تشکیک گرایی کارگزاران ، منش

آموزشی ( خدا شناسی ،  –وظایف کا گزاران دولت در برابر حقوق شهر وندی احَاد جامعه ، فراهم نمودن زمینه اٌمور آگاهی بخشی )فرهنگی 

خط و  -8جمهوری اسالمی )قانون اساسی(،    -1عالی بخشی افراد جامعه میباشد .  هستی شناسی و انسان شناسی جهت کمال جویی وت

التزام عملی به والیت فقیه و فصل الخطاب  -3پایبند به مبانی انقالب اسالمی،   -1دفاع از ارزش های اسالمی،  -9والیت فقیه،  -1سیره امام ، 

اعتقاد به آزادیهای مشروع و مردم ساالری  -61یستی و پرهیز از تجمل گرایی،  ساده ز -1احترام به مرجعیت،   -3دانستن نظر رهبری،  

اداره امور بر اساس موازین اسالمی، عقالنیت،  -61تاکید و بآور به پیشرفت همه جانبه؛   -61عدالت محوری و مبارزه با فساد ،  -66دینی،  

دشمن شناسی، استکبار ستیزی، استقالل  -61تزام به تعامٌل و هماهنگی میان قٌوا؛  اعتقاد وال69قانون، برنامه، حٌسن تدبیر و عطوفت با مردم؛  

 تالش برای تحقق وحدت اٌمت اسالمی.  -63طلبی، و موضع سریع گرفتن در برابر دشمنان و فتنه گران؛  

دیگر اینکه در گفتار های اعتدال گونه مطرح شده توسط دولتمردان ، بنا به بررسی به عمل آمده در تشکیک یک جانبه گرایی و تقدم 

وم عل ریعنوان اعتدال و درسا دهیهر پد یوجود هست یمبنا یبه خصوص علوم اجتماع یدرعلوم انسانو تأخر در اٌمورحکومتی  می توان گفت : 

 یمسائل اجتماع فیحال اعتدال درتعر نیاست درع دهبو خیدرطول تار یازدغدغه خاطرجامعه بشر یکیاعتدال  نیشود.بنابرا یم ینرمال تلق

  نییبنا به اهداف تب هافراد وگروه ها ارتباط دارد. همچنانک نیوهمچن نظام ارزش ها یدئولوژیبا ا .شود یآنها ارائه م یکه برا ییحل ها راه زیون

 یرو انهیم یاعتدال به معنا -6به خودگرفته است.) رانیا یفکر طیدرمح یمتفاوت یمناسب ، اعتدال چهارمعنا یو راهکارها یمسائل اجتماع

اعتدال به -1محافظه کار.  یاصالح طلب یاعتدال به معنا -8معتدل.  ییاصول گرا یاعتدال به معنا-1. ییو اصول گرا یاز اصالح طلب زیوگر

 افراط(. ضد یعقالن کردیرو یمعنا

http://www.rassjournal.ir/


 33 -13  ، ص2316 ، زمستان21رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 یاسالم یموجودکشورجمهور یاست که درچارچوب قانون اساس نیالزمه آن ا، یاسیاعتدال سبدین سان درنظام جمهوری اسالمی 

خش ب یعادل وسازگارتشودکه  یسع یعقالن یضمن درنظرگرفتن گفتارها یرانیبرهه اززمان اعتدال درجامعه ا نیشود. ودرامی  میترس رانیا

 حفظ شود یوفرهنگ ی،اقتصادیاسیس یبخش ها انیم ادلتع ایجامعه  یاساس یها

 اٌمویان() تفکرهای سیاسی واخالقی صدراسالم دراٌمت اسالمی پدیدآمده ازجمله گروههایی ازقبیل قاسطینیبنا به بررسی به عمل آمده 

مارقین )خوارج( که درزمان خالفت علی )ع( بوجودآمدند حاکمیت علی )ع(که بر موازین الهی وسرلوحه خود اجرای عدالت  و

آزادی عقاید وسیاسی و...ازحقوق شهروندی برخوردار باشند. اما کارگزاران همچون مغز -)اعتدال(درنظرگرفته بود.توده مردم با داشتن امنیت

 زماده آلی وآنزیم های مختلف  سایر بافت ها است و دارای ویژگی خاص از سایربافت هامی باشد. واعصاب ارگانیسم بدن که ا

بنا به نتایج حاصله برای تحقق وثبات اعتدال سیاسی می توان گفت انتخاب کارگزاران بنا به شاخصه های گزینشی علوی گونه  

 فیزهمه طا (ی)صف ییاجرا یروین یریبکارگ و سپس (یی)اجرا یصف رت(وو نظامدیریتی )یستاد یرویکارگزاران به ن  یکیکالس یسازمانده

های جریان های مختلف سیاسی ،لیکن نیروهای ستادی در هر رده مدیریتی برخوردار از اعتدال تفکر سیاسی باشند زیرا با ناهمگون و قشر

 ن  و چه درتجمیع تفکرشان برنامه تفکر اعتدالی و ثبات وبودن ترکیب افراط و تفریطیون با تفکر اعتدالی چه در عملکرد افراط و تفریط شا

 توسعه پایدار را خنثی می کنند.  
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 نتيجه گيري

پذیرد. وظیفه حاکمیت و حکمران است که بستر و زمینه اجرایی خواهد و مسوولیت میشهروند یعنی فردی از جامعه که مسئولیت می

فراهم آورد تا شهروندان به آنچه که استحقاق دارند  برسند و هر وظیفه ای  که به اعتبار شهروندی پذیرفته اند را انجام دهند. این دو امر را 

ای نمی تواند از وظیفه خود سرباز زند. حقوق شهروندی چیزی نیست هیچ قدرتی نمی تواند حقوق حقه آنها نادیده بگیرد و هیچ اراده فردی

اکمیت به مردم اعطا شود حقوق شهروندی در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و یکی از ویژگی هایی است که که از اطراف ح

شهروندی با دارا بودن آن شکل می گیرد حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمی کند بلکه باید آن را رعایت نموده و از  آن حمایت کند و بخش 

 طرف حاکمیت  از که نیست چیزی شهروندی در نتیجه، حقوقبه بخش هایی دیگر ممکن نخواهد بود.  هایی از حقوق شهروندی بدون توجه

 آن بودن دارا با شهروندی که است هایی ویژگی از یکی و است محفوظ و واقعی ثابت شهروندان نزد در شهروندی حقوق شود اعطا مردم به

 عدم نهاینه نشدن حقوق شهر وندی و تشکیک مساعی در قانون اساسی ایران از جلوگیری برای ، آمده بعمل بررسی با گیرد. بنابراین می شکل

  است: شده تدوین راهکارهایی

 زا جلوگیری و ها سازمان کارآمدی برای افراد درشایستگی محوری عدالت ی زمینه و وانتصاب انتخاب برای برابری ی زمینه ایجاد -

 شرایط. واجد نیروهای خودبیگانگی

 مانع که...و ها رسانه ازطرف و اقبال و بخت رویایی ازفرهنگ وجلوگیری وکارکردگرایی گرایی واقع و محوری عدالت فرهنگ ایجاد -

 .است اجتماعی شده درون اعتماد سلب سپس و خدمات و تولیدات در کیفیّت و کمیّت در افراد فعالیت و خالقیت

 . انتخاباتی های نامزد ازطرف خصوص به درافکارعمومی کاذب ومطالبات توقعات ایجاد از جلوگیری-

 های رههب در دولتمردان نگریستن ای سلیقه از گرفته نشأت تفکر این. پایدار توسعه امر در اجتماعی نهادهای به نگریستن تک عدم-

 رد.آومی بوجود( خانواده حتی و آموزشی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی،) جامعه نهادهای فعالیت به ثباتی  بی و توجهی بی که  است زمانی

 و افراد دسترسی بدون متعدد درسازمانهای اطالعات آرشیوهای بندی دسته برای جلوگیری از تعدد اطالعاتی هوشمند بانک ایجاد -

 شود می طلب فرصت افراد تخلف ی زمینه و سازمانها رسانی خدمات دیرکرد باعث که ذیصالح و متوازی سازمانهای

 . شخصی مادی منافع های ارزش ازای در ایثارگری معنوی های ارزش به افکارعمومی توجه -

 یها گذاری سیاست قراردادن تأثیر تحت آن هدف که است  سیاسی اجتماع در جمعی و فردی عمل و رفتار هرگونه سیاسی مشارکت-

 :  منتقدان تفکیک آن، به بخشیدن سامان الزمه و. میباشد جامعه رهبران با مردم نظر با تعامل و عمومی

  معاند )اپوزیسیون خارجی( و مخالف )اپوزیسیون داخلی ( به اوّل

 حکومتی و حاکمیتی، قومیتی  صنفی،  مخالف های دسته به تفکیک منتقدان  دوم

. آید می بوجود جمعی دست منکر از نهی و معروف به امر زمینه ایجاد سیاسی، مشارکت از چالشهای  گیری جلو با طریق این از و

 به ندولتمردا زدن، حکومت مخالف و معاند برچسب با وحاکمیتی، صنفی به منتقدین  تفکیک و جمعی دست مطالبات زمینه عدم درصورت

 نفیص انزجار ی محدوده از ، حاکمیتی رفتار معترضان و  صنوف گر مطالبه افراد  طرف از مقابل، در نتیجه در ، حاکمیتی و صنفی منتقدان

 آمد. خواهند بر حکومت تخریب و اعتراض درصدد و کرده عبور وحاکمیتی
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 مراجعمنابع و 
 ، مجله اندیشه ، سال یازدهم ، شماره ششم . "حقوق شهروندی  "(  6831احمدزاده، سید مصطفی . )بهمن و اسفند  [6]

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س( ، چاپ اول .( تحریر الوسیله ، تهران :  6116امام خمینی، سید روح اهلل . ) [1]

علمی  ایران.فصلنامه جمهوری. اسالمی اساسی قانون بر تاکید با شهروندی حقوق(.6199ا.)رض محمد طباطبایی، احمدی [8]

 .3انقالب.شماره  پژوهشی رهیافت

  نشر نگاه .(.دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران )چاپ پنجم (. 6833بشیریه، حسین. ) [1]

مقایسه و تحلیل عملکرد اقتصادی دولتهای (. 6833.) جاللیان،کتایون .قریشی،نیره سادات .لو،رضا طالب. جمشید پژویان، [9]

 .ترویجی-علمی 69شماره : نشریه راهبرد توسعه، پس از انقالب اسالمی )اهداف، سیاست ها، برنامه های توسعه و عملکرد(

 ران،یا یمجله جامعه شناس(. واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران، 6838نجاتی، سید محمود. ) حسینی و غالمعباس توسلی، [1]

 .1دوره پنجم، شماره 

 سازمانی شهرداری تهران و دانشکده مدیریت(، مجموعه مقاالت همایش همگانی، شهروندی و توسعه 6811شکری، نادر) [3]

 ( ،حقوق شهروندی در ایران، پایگاه اطالع رسانی،پایگاه اطالع رسانی جواد جعفری 6811صاحب الزمانی، طاهره) [3]

 الهدی. المللی بین انتشارات اول، چاپ ایران، اسالمی جمهوری نظام معرفی (.6833امیر ) نشاط، صادقی [1]

 . فصلنامه و آموزش حقوق شهروندی تیبرای ترب ییکارها راه.حقوق شهروندی لیابعاد و تحل(. 6831محسنی، رضاعلی ) [61]

 بین کنفرانس اولین ایران. اسالمی جمهوری حاکمیتی درنظام شهروندی حقوق جایگاه بررسی (6811سیدهادی )1 موسوی [66]

 ی(.حسابدار امنیت، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، مدیریت،) جهانی نظام قدرت هندسه در اسالمی انقالب مدیریت نقش المللی

 .تهران. اطالعات ایران. اسالمی جمهوری موضع و المللی بین اسناد در بشر (.حقوق6831) حسین. مهرپور، [61]

 (، مجموعه مقاالت همایش همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی شهرداری تهران و دانشکده مدیریت 6831نژاد بهرام،زهرا،) [68]
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