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 چکيده
با استفاده از رویکرد تحلیل گفتمان متن منشور حقوق شهروندی که توسط دولت یازدهم ارائه شد، 

از پایگاه اطالع رسانی دولت استخراج گردید، سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آن جایی 

های تواند از معدود پژوهشکه این پژوهش سعی در تحلیل گفتمانی یک متن حقوقی دارد می

شناسی ی تحلیل گفتمان و زبانشناسی کاربردی باشد که دو رشتهی زبانصورت گرفته در رشته

دهد بسیاری از مواردی که در متن زند. نتایج این پژوهش نشان میحقوقی را به هم پیوند می

سی جمهوری اسالمی منشور حقوق شهروندی گنجانده شده مشابه مواردی است که در قانون اسا

 ایران آمده است.
 

 شناسی حقوقیزبان -تحلیل گفتمان -منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم :يديکل واژگان

 

 مقدمه

ی مردم برگزیده شد، یکی از أروحانی در خرداد آن سال به عنوان رئیس دولت یازدهم با رحسن که  3129 پاییز سال  یهاز نیم

 یهتدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی، عملی شد. از همان روزها، بحث داغ حقوق شهروندی در جامع یهبارهای انتخاباتی او دروعده

رسانی دولت منتشر شد و دولت از پیش نویس سندی با عنوان منشور حقوق شهروندی در پایگاه اطالع. حقوقدانان و سیاسیون باال گرفت

 پیشنهادها و راهکارهای اصالحی، به غنای این منشور بیفزایند. یهن خواست تا با ارائدانان و دانشگاهیانظران، حقوقمردم، صاحب

مهمترین اهمیت چنین پژوهشی این است که مبانی چند رویکرد علمی از جمله تحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادی و 

تواند به نگارندگان متن منشور ت که نتایج این پژوهش میآمیزد. از دیگر فواید این پژوهش در اینجا اسحقوقی را با هم می شناسیزبان

تر تر و کاملهای استراتژیک ریاست جمهوری، در تکمیل و رفع نقایص احتمالی این متن و تدوین جامعحقوق شهروندی یعنی مرکز بررسی

 متونی از این دست کمک کند.

 ي تحقيق. پيشينه2
 (3291) 9و حسن 3هلیدی

سازد مفهوم ( معتقدند آن چه یک متن را از غیر متن متمایز می3291« )پیوستگی در زبان انگلیسی»ب هلیدی و حسن در کتا

های متن مربوط دهند مفهوم دیگری که به ویژگیاست، زیرا تنها متن از چنین ساختاری برخوردار است. محققان ادامه می« 1ساختار متن»
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رون متن اشاره دارد و مُعرف متن است. به عبارت دیگر، هر گاه تعبیر و تفسیر عنصری از است، که به روابط معنایی د« 4پیوستگی»شود می

ی افزایند پیوندهای درون متنی به دو دستهسروکار داریم. هلیدی و حسن می« پیوستگی»متن وابسته به عنصر دیگر در متن باشد، با 

 شوند. دستوری و واژگانی تقسیم می

 

 (9001) 5واردهوگ

ی دقیق ی مهم تحلیل گفتمان انتقادی مطالعهکند، وظیفه( بیان می9001« )شناسی زباندرآمدی بر جامعه»گ در کتاب واردهو

ی موجود در اینجا گذارند. مسألهها تأثیر میهای اجتماعی گروهساختارهای شناختی و راهبردهای درگیر در این فرایندهاست که بر شناخت

ها، ذهنی رخدادهای اجتماعی از طریق کاربرد ساختارهای گفتمانی مانند ساختارهای موضوعی، عنوان روزنامه هایسوء استفاده از انگاره

 های بالغی و راهبردهای معنایی است.سبک، استعاره

 

 (3135) 1های

قادی، موضع انتپژوهان  گفتمانکند محمدی، بیان می( ترجمة گل3135« ) درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی»های در کتاب 

دارند و از روابط سلطه پرده بر می کنندنی که ارائه میگفتما کنند و از طریق تحلیل انتقادیِسیاسی و اجتماعی خود را به صراحت بیان می

آن معطوف های ها و الگوخود و نظریه ةانتقادی، توجه خود را صرفاً به رشت پژوهان گفتمان دهدوی ادامه می کشند.یا آنرا به چالش می

محور؛ در کار آنان، تجزیه و -محور است تا نظریه-کنند لذا بیشتر کار آنها موضوعدارند بلکه بیشتر به مسائل مهم اجتماعی توجه مینمی

ی که هایکند. نابرابریهای اجتماعی بیاید نقش مهمی ایفا میسازی خصوصاً تا جایی که به کار فهم و نقد نابرابریتحلیل، توصیف و نظریه

 . کنندمی تعریف و مشخص را افراد میان تفاوت معیارها این. دارند … مبنای جنسیتی، قومی، طبقاتی، اصل و نسبی، مذهبی، زبانی و

 است اجتماعی و سیاسی آنها هدف نیست علمی صرفاً انتقادی، پژوهان گفتمان نهایی گیرد هدفنویسندة این کتاب نتیجه می

گیری رد و شاید در این نقطه است که از بستر شکلگیمی خود به انتقادی شکل پژوهی گفتمان حالت این در و دهستن تغییر خواهان آنان

 .گیرندروش خود یعنی پست مدرنیسم فاصله می

 

 

 (3124زاده و افراشی )اسدی، گلفام، آقاگل

« نمایی کنشگران اجتماعی در متون مطبوعاتیمعنایی و باز-شناختیشناختی و جامعههای زبانمؤلفه»این پژوهشگران در مقالة 

لیوون به صورت کیفی چهل متن از چهار روزنامة داخلی ایران را در معنایی الگوی ون-شناختیهای جامعهگیری از مؤلفه(، با بهره3124)

 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.  3120یک دورة دو ماهة مرداد و شهریور 

گیری ها و صاحبان اندیشه، با بهرهدهد که ایدئولوژی حاکم بر ذهن نویسندگان، گروهی پژوهش نشان میهاتجزیه و تحلیل داده

شود و تظاهر سازی و ... در متن منعکس میسازی، کمرنگزدایی، فعالبخشی، تشخصمدار همچون تشخصهای گفتماناز مؤلفه

گرهای پیشین، معلوم سازی، استفاده از توصیفهای زبانی نظیر فرایند اسمختمدار در متون، در قالب ساهای گفتمانشناختی ساختزبان

 گیرد.در برابر مجهول، همپایگی و ... صورت می

 

 . چارچوب نظري3
شناسی حقوقی. از آن جایی که دو رویکرد شود: تحلیل گفتمان و زبانچارچوب نظری پژوهش پیش رو به دو بخش تقسیم می

شناسی کاربردی هستند، نخست به صورت اجمالی به معرفی این بخش های زبانشناسی حقوقی زیرمجموعهتحلیل گفتمان و زبان

 دهیم.پردازیم سپس چارچوب نظری پژوهش را شرح میمی

 شناسی کاربردي . زبان3-1
ها و شناختی، یافتهبانهای زشناسی است که هدف اصلی آن کاربرد انواع و اقسام نظریهای از زبانشناسی کاربردی شاخهزبان

شناختی های زبانشناسی کاربردی را استفاده از آموزهترین کاربرد زبانهایی است که بتواند مشکالت زبانی را حل کند. شاید بتوان مهمروش

اربردی آموزش زبان شناسی کی مرتبط به زبانرسد تنها حوزهدر امر آموزش زبان خارجی دانست به نحوی که در نگاه نخست به نظر ما می
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های میان شناسی کاربردی و دیگر حوزهها نیز پیوند خورده است تا آنجا که مرز دقیقی بین زبانشناسی کاربردی با دیگر رشتهاست. زبان

ریزی زبانی را هشناسی کاربردی از جمله برنامتوان تلفیق مسائل زبانمی 9شناسی زبانشناسی وجود ندارد بطور مثال در جامعهای زبانرشته

 (.  902: 9001، 3شناسی است )کریستالشناسی حقوقی که حاصل تلفیق مطالعات حقوقی با زبانبا مسائل اجتماعی مشاهده کرد، یا در زبان

 

 . تحليل گفتمان3-2

ا خواننده شکل ( عقیده دارند گفتمان در فرایند تعامل بین گوینده با مخاطب و یا نویسنده ب95 -91: 3231) 30و یول 2براون

گیرد و ایستا و مرحله تشکیل شده است. به بیان دیگر گفتمان در حین ارتباط شکل می nگیرد. این دو پژوهشگر معتقدند گفتمان از می

 39هلیدی پردازانی ماننددهند. اما نظریهمورد تحلیل و بررسی قرار می 33رو، براون و یول گفتمان را به عنوان یک فرایندراکد نیست. از این

ی متن تولید هم گفتمان را به مثابه 31ایشناسی پیکرهگیرند. در زبانهای خود در نظر میمتن تولید شده را به عنوان مبنایی برای پژوهش

 گیرند )همان(.شده در نظر می

 شناسی حقوقی. زبان3-3
شناسی ی زبانشناسی و حقوق، رشتهبانی زشناسی کاربردی و بسیار جذاب برای پژوهشگران رشتههای زبانیکی از شاخه

است. در نگاه اول به این واژه، مفاهیم دیگری  35و یک اسم 34ای متشکل از یک صفتشناسی حقوقی اصطالحی دو کلمهحقوقی است. زبان

زاده، ناسی قانونی )آقاگلششناسی قضایی و زبانای، زبانشناسی محکمهرسد: برای مثال زبانبرای برابری با آن در زبان فارسی به ذهن می

3123 :94-95.) 

-، در نگاه اول زبان31برای ساخت اصطالحات مشابه همچون پزشکی قانونی Forensicدر مقابل « قانون»ی بدلیل استفاده از واژه

یی و از طرف دیگر شناسی در مسائل حقوقی و قضاهای زبانرسد و بدلیل تداعی نشدن معنای کاربرد یافتهشناسی قانونی مناسب بنظر می

-زبان»ی شده نیست بهتر است واژهای شناخته که رشته« قانون»شناسی برای همه در مقابل های حقوق و زبانشدن رشتهبدلیل شناخته 

 انتخاب گردد )همان(.« شناسی حقوقی
-حتمالی( توالی جمالت می( بر این باور است که اگر جمالت مبتنی بر حقیقت باشند )در یک دنیای ا301: 3299) 39دایکون

های زمانی بین حقایق است. در حالی که ترتیب عادی توانند مبتنی بر توالی وقایع باشند. به همین ترتیب، ترتیب عادی شکل مؤثر ارتباط

ت باید براساس های اولیه و نهایی بدلیل ساختار همشکل است، ترتیب توصیفات حالی جریان اتفاقات یا اعمال به همراه حالتبرای ارائه

ی هر انسانی تنها فرض قبلی است: براساس شرایط انسجام کلی، چهرهسایر معیارهای عادی باشد. مهمترین محدودیت اهمیت عناصر پیش

 تواند تفسیر گردد که ابتدا بعنوان یک ویژگی انسانی تعریف شده باشد. زمانی می

تر ابتدا ی مهمشود و نکتهز طریق اهمیت مفهومی مشخص و تعیین میهای امور ا(، توصیف حالت301: 3299دایک )از نظر ون

 ذکر شود.

 . تحليل گفتمان انتقادي3-4
قدرت از متن و کالم را در اصحاب  یههای استفادهای تحلیل گفتمان است که شیوهیکی از شاخه گفتمان انتقادی تحلیل

گری و نابرابری اجتماعی را استفاده از قدرت، سلطه ها و سرمنشأهای سوءراهکند و از این طریق های سیاسی و اجتماعی بررسی میبافت

 یهشناختی از یک سو و ارجاع به زمینبرآنند که با استفاده از ابزارهای مناسب زبان گفتمان انتقادی کند. متخصصان تحلیلآشکار می

سازی گفتمان به صورت سازی و خنثیرا که عموماً از طریق عادیتوان ایدئولوژی تاریخی و اجتماعی موضوع مورد بررسی از دیگر سو می

ابزاری برای  گفتمان انتقادیهای زیرین متن و گفتمان به سطح آورد. بر این اساس تحلیل پنهان درآمده به منظور بررسی انتقادی از الیه

. برای پاسخ به این پرسش که است نمودهای آن روشنگری اجتماعی و سیاسی و جلوگیری از نابرابری اجتماعی از طریق فهم و افشای
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باید ابتدا مفاهیم گفتمان، قدرت، سلطه و نابرابری اجتماعی و « کیست؟ گفتمان انتقادیتحلیلگر »و « چیست؟ گفتمان انتقادی تحلیل»

: 3239، 33)ویدوسن مفاهیم بررسی کرد روابط این مفاهیم با یکدیگر را به دقت بازکاوید و بعد جایگاه تحلیلگر این روابط را در نسبت با این

32) . 

 کند:ی رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی را به ترتیب زیر بیان می( وجه مشترک کلیه352: 3120زاده )آقاگل

 روابط قدرت و سلطه عملی گفتمانی است. -

 پردازد.تحلیل گفتمان انتقادی به بررسی مشکالت اجتماعی می -

 دهد.کند و ایدئولوژی نیز گفتمان را شکل میوژیکی ایفا میگفتمان نقشی ایدئول -

 ای تاریخی است.گفتمان مسئله -

 شوند.فرهنگ و جامعه با گفتمان ساخته می -

 تحلیل گفتمان امری تفسیری و تبیینی است. -

 کند.ی رابط فضای بین متن و جامعه را گفتمان پر میحلقه -

 گفتمان نوعی کنش اجتماعی است. -

 تحلیل گفتمان انتقادی نوعی تحلیل ایدئولوژیکی از متون است. -

 ی متون دارای بار ایدئولوژیکی هستند. کاربرد خنثای زبان وجود ندارد، کلیه -

 ها. تحليل داده4

 پردازیم. همانگونه که در متن این منشور هم آمده است ایندر این بخش به تحلیل منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم می

ها مربوط به مسائل شهروندانی ایرانی است که یا در ایران سکونت دارند های مختلفی تشکیل شده که تمامی این بخشمتن حقوقی از بخش

 کنیم.و یا مقیم کشورهای خارجی هستند. لذا این متن حقوقی را به چند بخش تقسیم و سپس هر بخش را تحلیل می

 . تأمين اجتماعی4-1

تأمین حقوق  ة کلیان را از ندوتمامی شهری مندهبهرزمینة ست الت موظف دو»وق شهروندی آمده است: در متن منشور حق

، گیدفتار اکای، از پیرری، بیکا، نشستگیزبا، معلولیتری، بیماارد موط در مربوری عتباو امالی ی حمایتهات و خدما، جتماعیا

ه را غیرو بیمه رت پزشکی به صوی قبت هاامرو مانی و درشتی ابهدت به خدماز یان، نح غیرمترقبهاسوادث و حو، ماندگی، در راهبیسرپرستی

دولت مکلف به رسیدگی به وضعیت  طبق مندرجات متن منشور حقوق شهروندی «. هم نمایدافرن عایت قانورحقی همگانی با ان به عنو

امده است با منابع مالی دیگری که در اختیار دارد جبران معیشتی افراد جامعه است تا آنچه از طریق کفالت عمومی در حد مطلوب بدست نی

 .کند و سطح عمومی جامعه را به برخورداری از رفاه نسبی و توازن اقتصادی برساند

ایجاد اشتغال برای آن بخش از جمعیت کشور است که آمادگی الزم برای کار را  ،یهر دولت ةترین وظیفابتداییاز طرف دیگر 

پیشبرد این هدف مستلزم  دولت توانمندسازی آن بخش از جوانان جویای کار است که ابزار و مهارت ندارند. ةاز وظیفبخش دیگری  دارند.

 تا افراد جویای کار به تناسب،ت سازی فضای کسب و کار و فراهم کردن شرایط تولید خدمات اسآماده گذاری و فراهم کردن زیربناها،سرمایه

 .شوند به کار تولید یا خدمات وارد

 . بهداشت عمومی4-2
ای برزم الت مااقداتمامی رات مقرو نین اقوب چورچادر یی موظفند اجرا هایدستگاه»در متن منشور حقوق شهروندی آمده: 

ل طفاامیر گ و مران کاهش میز، شتابهدو سالمت ، ندگیای زبرب یط مطلواشرت، ین حیادبنیاق حفظ حقو، یش سطح سالمت عمومیافزا

شتی ابهدو مانی ، درپزشکیت خدماو کاالها ات و تجهیزن، دارو، مادربه ده گسترن، ارزان و ساآسترسی ان، دندوعمر شهر لیش طوافزو ا

م لت ملزدوند. آوربه عمل را ندگی ای ادامة زبرب مطلوو یست سالم زیط اشراد، فراسالمت ی تقاو ارمین أتو ملّی ی هااردستاندامنطبق با 

 «.زدهم ساافررا مانی دریط بهتر اشرل مانی حصودرکز ابر مررت ست تا با نظاا

های بهداشت در روستاها ضمن آموزش های بهداشتی، درمانی و خانهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه

تی زباله، دفع آوری و حمل و دفع بهداشمسائل بهداشت محیطی از قبیل جمع ةبسیج مردم و جلب همکاری بین بخشی در زمینا گسترده ب

بهداشتی مدفوع و کود حیوانی، بهسازی معابر و جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیری الزم را داشته و 

ها، کنترل اماکن عمومی و مراکز تهیه، آوری و دفع بهداشتی فاضالبهمچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی، جمع

بهداشت  کنترل مواد غذایی و ةادار ی و بازرسانیبخش مهمی از وظایف عوامل اجرا .وده استوزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نمت

                                                           
H. C. Widdowson 1 
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 باشد که این امر با توجه بهغیربهداشتی می بهداشتی برای تشخیص مواد ناسالم و غذایی و توزیع مواد محیط بازرسی و کنترل مراکز تهیه و

 غیرقابل مصرف و قطعی مواد فاسد و گیرد، لذا برای تشخیصبازرسان مذکور محول است انجام می ةمأموریتی که برعهد صالحیت و

 .شودبرداری میمبادرت به نمونه سالم با اسلوب خاصی همچنین تفکیک مواد ناسالم از

دفع پسماندهای صنعتی و بیمارستانی  از سوی دیگر خاک یکی از عوامل مهم در حفظ طبیعت و سالمت انسان است، متأسفانه

آن است.  ةکنندخاک، از منابع مهم طبیعت و پاالینده و تصیفههای زیرزمینی هم آلوده شوند. در زمین باعث شده که نه تنها خاک که آب

های نعمت ةآسمان و همشود. خداوند، زمین و درصد غذای انسان از زمین تأمین می 25زندگی ممکن نیست؛ زیرا  ةبدون خاک سالم، ادام

. بدین جهت الزم است دولت با همکاری آن را برای آدمی آفریده و طبیعت را رام و مطیع انسان ساخت تا بتواند هرگونه بهره را از آن ببرد

های زبالههای بیمارستانی بیاندیشند، چرا که آلودگی آب و خاک توسط ای برای دفن زبالهوزارت بهداشت و سازمان محیط زیست چاره

 گذارد.های هنگفت درمانی را بر دست قوة مجریه میعفونی بیمارستانی هزینه

 . آزادي بيان و آزادي مطبوعات4-3
و همچنین حمایت از اهالی رسانه در متن منشور حقوق  در خصوص وظیفة قوة مجریه در حفظ آزادی بیان و مطبوعات

اری و شنیدی سانههارنیز تمامی و نیکی ولکترایا ی کاغذاز عم اسانهها ت، رطبوعامت و نشریاآزادی لت به دو »شهروندی آمده است: 

عمومی ق یا حقوم سالاتیکه مخلّ به مبانی رصودر ینها امانند و ینترنتی و اتلویزیونی ی شبکهها، هاگبال، وسایتهااز وبعم اری ایدد

با تهدید د مطالب خوت و طالعار انتشاآوری و اجمعدر سانهها نباید ر ران ونگانامهروز. همچنین اردمیگذام حترن اقانوب چورچا، در نباشند

سانهها به رسترسی آزادی دنباید مانع رات، مقرو نین اقوب چورچا، در لتل دولتی یا تحت کنتری دوهادجه شوند. نهااموزات یا مجاو 

 شوند«.ن ناز آنیارد موت طالعاا

اسالمی ایران است . علی رغم گذشت نزدیک به سه دهه  ةهای جامعق و خواستهترین حقوآزادی بیان یکی از مهمترین و با ارزش

از پیروزی انقالب اسالمی و تحقق ابعاد وسیعی از این موهبت الهی در سطوح مختلف جامعه و نمایان بودن مظاهر گوناگون آن، به نظر 

نادرست و متضاد و حتی کاربردهای منافی با فلسفه و ضرورت های رسد این واژه از جهات متعددی دچار ابهام بوده و موجبات برداشتمی

اسالمی به دنبال داشته  ةتواند آفات متعددی برای منافع و مصالح جامعآن را فراهم نموده است. موضوعی که در صورت عدم توجه کافی می

رو سازد. از این رو توجه هکنونی را با مخاطره روب هایبه عنوان یکی از ضرورت« اتحاد ملی و انسجام اسالمی»استراتژی  ةو تحقق همه جانب

  .ی برخوردار استیمبانی و محدودهای آن از اهمیت به سزا ،جدی به شناخت صحیح آزادی بیان
هایی که در جهت صیانت از آزادی بیان در نظر گرفته شده عبارتند از: ممنوعیت توهین به مقدسات اسالمی مهمترین محدودیت

های دینی و موازین اخالقی؛ ضرورت حفظ نظام جامعه و راد، ممنوعیت توطئه و براندازی؛ لزوم حفظ اصول و ارزشو هتک حرمت اف

پایبندی به ضوابط قانونی؛ پرهیز از دامن زدن اختالفات قومی و مذهبی؛ رعایت امنیت، استقالل کشور، منافع ملی و مصالح جامعه؛ واجدیت 

خره اینکه در مواجهه با علمی و تخصصی؛ و باال کننده و اهلیت مخاطب؛ طرح نظرات مخالفین در مراکزاطالعات کافی و توان علمی بیان

 .شود؛ هم افراد و هم مسئولین اجتماع موظف بوده و باید کنترل و مراقبت به عمل آورندهایی که از آزادی بیان میسوء استفاده

 . دسترسی آزاد به اطالعات4-4
شهروندان ایرانی باید به کلیة قوانین و » نة شهروندان به اطالعات در منشور حقوق شهروندی آمده است: در مورد دسترسی آزادا

مقررات و یا تصمیمات نهادهای عمومی در حوزة قوة مجریه و مرتبط با شئونات زندگی خویش در حدود قوانین و در صورتی که برخالف 

تواند آنان را از اطالع، آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف دسترسی آزاد داشته و هیچکس نمی  امنیّت ملّی نباشد،

 «.ایشان محدود نماید

مدنی جهت جلوگیری از فساد و  ةیافته و رو به رشد به عنوان یکی از ابزارهای جامع دسترسی آزاد به اطالعات در جوامع توسعه

این  ةنامتصویب قانون دسترسی آزاد به اطالعات و سپس تصویب آیین .گیردسطوح مورد استفاده قرار می ةها در کلیسازی فعالیتشفاف

از عمر قانون دسترسی آزاد به اطالعات و همچنین . هایی برای شفافیت فضای اطالعاتی کشور شدقانون در دولت یازدهم، منجر به امیدواری

گذرد. در واقع در ترین حقوق شهروندی در بسیاری از کشورهای جهان بیش از نیم قرن مینوان یکی از بدیهیقانون آزادسازی اطالعات به ع

که به امنیت کشور مرتبط است و این اسناد نیز باید  یکید شده که باید اسناد در اختیار عموم شهروندان باشد، مگر اسنادأدیگر کشورها ت

شود که سریعاً با شکایت شهروندان همراه مرداد آزاد نمی 93اندکی شبیه اسناد آمریکا از کودتای  پس از سی سال آزاد شود و تنها موارد

در مجلس  3133در ایران نیز قانون دسترسی آزاد به اطالعات در مرداد  .سازی داشته باشدشود و دولت باید دلیلی برای تعویق آزادیمی

 هایارگان و هادستگاهت دولت مصوب شد تا بدین شکل أدر هی 3121آبان در قانون نیز  این ةنامد و آیینیشورای اسالمی به تصویب رس

 ایحوزه هر در خود نیاز مورد بتوانند راحتی به بتواند حقوقی و شخص حقیقی هر و شوند خود هایپورتال در اطالعات ارائة به موظف

 د.قرار گیر عموم دسترس در بایستخصوصی می و غیردولتی ،دولتی حاکمیتی، هایمجموعه اسناد واقع در و کند پیدا دسترسی
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ها دستگاه ةهمآن که به اطالعات عمومی دسترسی پیدا کند و بر اساس  داردمطابق با این قانون هر شهروند ایرانی این حق را 

ی که معموالً با حالونیکی منتشر نمایند؛ درمردم بگذارند و از طریق درگاه الکتر ةشوند که اطالعات مربوط به خود را در اختیار عامموظف می

 .های درآمدزایی برای دولت نیز باشدنهادها ایجاد شود و در نهایت یکی از محل ةچنین سازوکاری وجود ندارد اما ظاهراً قرار است برای هم

ص حقیقی که اطالعات به آنها قانون دسترسی آزاد به اطالعات، درخواست دسترسی به اطالعات شخصی تنها از اشخا 1 ةبر اساس ماد

تواند از متقاضی دسترسی به عمومی نمی ةموسس این قانون 9 ةو مطابق با ماد شودگردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته میمربوط می

اید به عمومی یا خصوصی ب ةسسؤهمین قانون، م 3 ةو بر مبنای ماد گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کنداطالعات هیچ

روز از زمان  30تواند حداکثر بیش از ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمیدرخواست دسترسی به اطالعات در سریع

 .دریافت درخواست باشد

 هاي ایرانی. هویت فرهنگی و زبان و گویش4-5
ایرانی از مورادی است که در متن منشورحقوق  هایها و فرهنگلزوم توجه به ترویج و گسترش زبان فارسی و همچنین گویش

 ةکاربرد آزاداندولت موظف است با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران،  »شهروندی آمده است. در این متن آمده است: 

 «.آورد را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم ی، در کنار زبان فارسیقومهای محلی و ها و گویشزبان

 جایگاه  ها و راهبردهای سیاسی و فرهنگی کشورها در داخل و خارج بوده و نقش مهمی درحمایت از زبان ملی یکی از اولویت

 اصلی ارکان از یکی اینکه با هم فارسی زبان. است داشته کشورها آن فرهنگی دیپلماسی جایگاه و نرم قدرت افزایش فرهنگی، سیاسی،

آمده  جمهوری اسالمی ایران ةپنجم توسع ةپنجسال ةقانون برنام 1در مادة  د.دار ایران هویتی بسیار فراتر از فالت ایرانی است ولی هویت

کار  ةمعرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحی های اسالمی، باورهای دینی و اعتالیبه منظور تعمیق ارزش »است: 

فارسی، دولت مکلف است  های اسالمی و انقالب اسالمی و گسترش خط و زبانو ایثار، تبلیغ ارزش فرهنگ مقاومت جمعی، ابتکار، ترویج

 :موارد زیر به عمل آورد های الزم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی درحمایت

 .بندی کاالهای غیرصادراتیها و بستهاماکن عمومی، شرکت اقدام برای حذف اسامی التین از سردر -

 .آموزشی و علمی ی دینی، مذهبی، هنری، فرهنگی،یهای اجرابرنامه -

 .ای، صنایع دستی و میراث فرهنگیهنری، رسانه طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصوالت فرهنگی، -

گذار در تأثیر و نیز حضور فعال و ایافزارهای چند رسانهای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرمرسانه هایتولیدات و فعالیت ةتوسع -

 .فضای مجازی

 .ای، دینی و قرآنیفرهنگی، هنری، رسانه هایها و تشکلاندازی مؤسسات، هیأتتوسعه و راه -

 . حریم خصوصی4-6
حریم و زندگی خصوصی، مسکن،  »در متن منشور حقوق شهروندی در خصوص رعایت حریم خصوصی شهروندان آمده است: 

و اشیاء خصوصی شهروندان از مداخلة خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی مصون است و تعرض به اطالعات و  وسایط نقلیه

یا مرسوالت پستی   های شهروندان اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکیهای شخصی، تفتیش، گردآوری، پردازش، بکارگیری و افشاء نامهداده

ها و ارتباطات از راه دور نظیر ، ضبط، تفتیش، مالحظه، قرائت، توقیف یا معدوم نمودن بدون مجوز قانونی نامهآنان مجاز نمی باشد. بازرسی

سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع یا رهگیری و سانسور آنها بدون ارتباطات تلفنی، تلگراف، نمابر، بی

 «.مجوز قانونی، ممنوع است

ها در هر حکومتی با آن آشنا باشند زیرا با رود که الزم است تمامی انسانخصوصی یا شخصی از جمله حقوقی به شمار میحریم 

جمله  از ای بر عهده دارند.ها نیز در این زمینه سهم عمدهکه دولتآگاهی از حریم خصوصی، حقوق شهروندی رعایت خواهد شد، ضمن این

اند، مواردی از جمله پرهیز از حریم شخصی شهروندان وضع شده ةقوقی، به روز کردن قوانینی است که در حوزهای حها و نظامتکالیف دولت

گذار مکلف است نظام شنود مکالمات تلفنی با تأمین امنیت فضای مجازی، همگی جزو مصادیق حریم خصوصی شهروندان است و قانون

  آنها تدوین نماید. ةای را دربارحقوقی ویژه

ترین حقوق هر انسان در سراسر جهان است که اسالم و به تبعیت آن، قانون اساسی کشور م خصوصی و حفظ آن یکی از مهمحری

کند مصون اعالم داشته ما نیز در فصل سوم خود در بخش حقوق ملت، حیثیث اشخاص را از تعرض جز در مواردی که قانون تجویز می

ارد خصوصی تلقی شده است نیز عبارت است از مواردی همچون اعتقادات افراد، محتویات نامه، مواردی که در قانون اساسی جزو مو. است

مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلکس. اما در دیگر قوانین موضوعه، مواردی که ورود در حریم خصوصی جایز شمرده شده است عبارت 

قاضی، ضروری تشخیص داده شود یا اینکه، تفتیش و  اق حقوق اشخاص به نظراست از مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد یا برای احق

 .در مواردی که قانون تجویز کند تر باشد و اساساًبازرسی، از حق شخص مهم
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 مداري. قانون4-7

قامات اداری و ادارة شایستة جامعه و رعایت آن از سوی م» مداری و تمکین از قانون آمده است: در این متن حقوقی به لزوم قانون

اجرایی در راستای منصفانه کردن تصمیمات اداری، رعایت الزامات حکمرانی شایسته، حمایت از کرامت شخصی، تقویت مشارکت شهروندان، 

گردد. همچنین گیری اداری به عنوان خط مشی دولت اعالم میسازی تصمیمات اداری و بهتر کردن کیفیت پیامدهای تصمیمتقویت موجه

های مقامات اداری و تضمین ساختارهای نظام اداری ها و امتیازات شهروندان در برابر خودسریها، شایستگیور حمایت از حقبه منظ

ور، پاسخگو، شفاف، اخالقی و عاری از هرگونه فساد، تبعیض و جانبداری، باید در سرلوحة مدار، مناسب، کارا، منعطف، بهرهمطلوب، قانون

 «.ر گیردهای دولت قرابرنامه

 ةکند و امری ضروری است و همها را در زندگی اجتماعی تعیین میرفتار انسان ةقانون مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیو

یک از  سو هیچ معناست؛ زیرا از یکبی ای از قوانین نیازمندند. بدون مقررات، زندگیافراد بشر در هر شرایط زمانی و مکانی به مجموعه

شود و از سوی دیگر، پیدایش اصطکاک، رقابت و برخورد میان منافع افراد، از لوازم انسان بدون تشکیل زندگی اجتماعی تأمین نمی منافع

 انفکاک ناپذیر زندگی اجتماعی است. 

ظارت بر شئون گذاری دارد. اجرای قانون در سطح جامعه و نوضع قانون یا تطبیق آن با شرایط اجتماعی خاص، نیاز به نهاد قانون

ها جلوگیری از تخلفات افراد و گروه عمومی مردم، برقراری امنیّت داخلی و دفاع در برابر تجاوز خارجی، نیازمند دستگاه اجرایی مناسب است.

د که مسئول امر سازها، نهاد فراگیری به نام حکومت را میاین نهادها و دستگاه ةطلبد. مجموعای را میی ویژهیو اجرای عدالت، دستگاه قضا

... است. این مطلب  گذاری، حفظ امنیت، دفاع، بسط عدالت، عمران عمومی، بهداشت، آموزش و پرورش وعمومی جامعه از قبیل قانون

 ها به تشکیالت حکومتی نیاز دارند که جامعه را اداره کند.زمان ةاجتماعات بشری در هم ةاختصاص به گروه و زمان خاصّی ندارد، بلکه هم

اند و به هیچ حساب و گسیختگانی هستند که خواهان آزادی مطلقافرادی که در نیاز جامعه به سرپرست و حاکم، تردید دارند یا از لجام

های باطل ستم فراوان ند و یا از کسانی هستند که از حکومتااشرارند و از نظم و محاسبه در هراس ةدهند، یا در زمرکتابی تن در نمی

 اند.دیده

 . حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی4-8
 »آزادی تمامی شهروندان ایرانی در حضور در انتخابات از دیگر مواردی است که در این متن حقوقی به آن اشاره شده است: 

صورت وجود شرایط در و آزادانه  ضیحق خود را بدون تبع نیتوانند اسرنوشت برخوردار هستند و می نییشهروندان بطور برابر از حق تع

کنند، مشارکت قانونی، در ادارة امور کشور به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که در انتخاباتی آزاد و قانونی و با رأی خود انتخاب می

عنوان  گذاری و اجرای قوانین، نقش جدی و فعالی دارند. بهگذاری، سیاستدر حکومت دینی، مردم در تشکیل حکومت، قانون «.نمایند

کنند. با انتخاب های کالن جامعه دخالت میگذاری، در قانون و سیاستشوراس اسالمی نمونه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس

کنند. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبری و نظارت بر او و با های جمعی دخالت میگذارینمایندگان شوراها، در سیاست

 گزینند.می  بر –پس از رهبر  -رئیس جمهور، باالترین مقام مملکتی را انتخاب 

ت دولت را أمنتخب مردم است؛ زیرا از یک طرف رئیس جمهور منتخب مردم، هی ،به طور غیر مستقیم ،هیأت دولت نیز از دو سو 

دهند. در عین حال باید نان رأی اعتماد میکند و از سوی دیگر نمایندگان منتخب ملت، پس از بررسی و تشخیص صالحیت به آمعرفی می

تواند مغایر با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسی آمده این امور، در چارچوب قوانین شرعی است و نمی ةتوجّه داشت که نقش مردم در هم

 است:

رئیس جمهور، نمایندگان مجلس در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، »

 «.پرسیشورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه

 

 گيري. نتيجه5

که در منشور حقوق  ها و وظایف دولت و رئیس دولت در نظام اسالمی در قانون اساسی آمده استخش مهمی از مسؤولیتب

قانون اساسی داریم تا از سویی حد و مرز  ةنگاهی گذرا به این وظایف از دریچ هال. در این مقشهروندی دولت یازدهم هم بدان اشاره شده

مجریه روشن شود. این فهرست فقط شامل وظایفی است که در یک مرور سریع از قانون  ةانتظار امت اسالمی از کارگزاران دولتی و رئیس قو

  ستهجری شمسی استخراج شده ا 3113اساسی کنونی مصوب ششم مرداد ماه 

  .پاسداری از مذهب رسمی کشور در برابر تشکیک و تحریف و تحقیر و تعطیل قوانین دینی -

  .پاسداری از نظام جمهوری اسالمی با همان تفسیر که در اصل دوم قانون اساسی آمده است -

  .شهروندان کشور ةپاسداری از قانون اساسی به عنوان میثاق مورد توافق هم -
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  .های قانونیها در راه ایفای مسؤولیتو صالحیت هااستعداد ةبه کارگیری هم -

  .وقف خود برای خدمت به مردم، اعتالی کشور، ترویج دین و اخالق -

  .پشتیبانی از حق و گسترش عدالت -

  .حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی آنان -

  .می کشور و تمامیت ارضیحراست از مرزها، استقالل سیاسی، اقتصای و فرهنگی و نظا -

  .استعانت از خدا در انجام وظایف -

و سپردن آن به منتخب ملت پس از « قدرت»اطهار علیهم السالم در نگهداری از امانت  ةپیروی از پیامبر بزرگوار اسالم و ائم -

  .خویش

 .و رهبر و مجلس شورای اسالمی پاسخگو بودن در برابر ملت -

اجرای هر گونه قانون و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و سایر جلوگیری از تصویب و  -

  .موارد که براساس موازین اسالمی نباشد و تالش جهت لغو و عدم اجرای آن. تشخیص موافقت و مخالفت با شورای محترم نگهبان است

مظاهر  ةعد برای رشد فضائل اخالقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیامکانات برای ایجاد محیطی مسا ةبه کار گرفتن هم -

  .فساد و تباهی

ها، و کاریجلوگیری از رباخواری، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه -

های ناشی از کن فساد و سایر موارد غیرمشروع و بازگرداندن ثروتموات و مباحات اصلی، دائر کردن امااهای معامالت دولتی، فروش زمین

  .المال در صورت ناشناخته بودن صاحبان آنامور فوق به صاحبان حق و یا بیت

  .متقابل ملت و دولت ةدعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک وظیف -

  .حقوق و اخالق اسالمی ةانوادگی بر پایپاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خ -

  .تالش پیگیر برای اتحاد و ائتالف ملل اسالمی و وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسالم -

  .قانون اساسی 93پاسداری از حقوق زنان و حمایت از آنان طبق اصل  -

  .غلط مساوی برای احراز مشایمین شراأفراهم کردن امکان اشتغال و کار و ت -

مین اجتماعی همگان در برابر بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات أت -

  .های پزشکی از طریق بیمه و غیرهبهداشتی، درمانی و مراقبت

ی تا سرحد خودکفایی کشور به ل تحصیالت عالیمین وساأمتوسطه و ت ةمین آموزش و پرورش رایگان برای همه تا پایان دورأت -

  .صورت رایگان

  .مین مسکن هر فرد و خانواده به ویژه روستانشینان و کارگرانأت -

  .های عمومیثروت ةبرداری و نظارت بر انفال و توزیع عادالنگردآوری و بهره -

  .اندو جمهوری اسالمی توطئه و اقدام نکردههای دینی که بر ضد اسالم رفتار عادالنه و رعایت اخالق انسانی در رفتار با اقلیت -

های گروهی و اسناد و مکاتبات و رسانه ةپاسداری از زبان و خط و پرچم رسمی کشور و تاریخ هجری شمسی و قمری در کلی -

  .سراسر کشور متوسطه و رعایت تعطیلی روز جمعه در ةهای ابتدایی تا پایان دورتدریس ادبیات زبان قرآن و معارف اسالمی در دوره

  .خودداری و جلوگیری از استخدام کارشناسان خارجی مگر در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای اسالمی -

  .های دولتیها و پرداختدریافت ةرعایت قانون در کلی -

صنعتی، کشاورزی،  ها و مؤسسات به خارجیان در امور تجاری،خودداری و جلوگیری از دادن هر گونه امتیاز تشکیل شرکت -

  .معادن و خدمات طبق اصل هشتاد و یکم

  .خودداری از گرفتن هر گونه وام خارجی و داخلی و کمک بالعوض از داخل و خارج بدون تصویب مجلس شورای اسالمی -

ه به قسم دولت مردان نظام اسالمی است که از دیدگاه حقوقی و با توج ةفوق بخش مهمی از وظایف رئیس دولت و هم ةسی نکت

. این موارد هر چند در متن منشور حقوق شهروندی آمده است ولی پیش از آن در  است ایران رئیس محترم جمهور اسالمی ةشرعی بر عهد

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران درج شده است
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