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 مقدمه
 دگاهيداز  حکومتفرد و  هيدوسوبه رابطه  كه است یمفهوم ،يشهروندشهروند و 

متقابل دولت و شهروندان  فیتکالرابطه شامل حقوق و  نيا .كند یماشاره  یحقوق
همزمان موظف است ؛ در برابر دولت دارد كه یحقوقشهروند در مقابل  یعني .باشد یم

 كهاست  نيابر  بر اساس قرآن اعتقاد ما رايز .انجام دهد زینرا  يیها تیمسئولو  فیتکال
 (2).شأنه وعظم جالله جل یتعال يبارخداوند  يبراوجود ندارد مگر  فیتکلبدون  یحق چیه

 یمختلف يها مالکدرباره آن اتفاق نظر وجود ندارد و  كهاست  یمفهوم يشهروند
آثار  هركدامو متناسب با  شده است يبند میتقس یگوناگون يها جنبهشده و از  ذكرآن  يبرا

 یمواقعو در  یفیتوصاز روش  يریگ بهرهبا  كهآنچه هدف ماست آن است  .دارد یمتفاوت
به  رانيا یاسالم يجمهور یاساساصول قانون  لیتحلبه استدالل دارد با استفاده از  ازین كه

« ست؟یتکالیف شهروندي موردنظر قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران چ» :یاصلسؤال 
 فیتکالدرباره  یاتیكلشهروند و  فيتعربه صورت مختصر به ابتدائاً  نيبنابرا .میدهپاسخ 

 يجمهور یاساسدر قانون  يشهروند فیتکال یسنج امکانسپس به  .ميپرداز یم يو
مختصر  حیتوضبه همراه  ،يبند دستهپس از آن با ارائه ؛ پرداخت میخواه رانيا یاسالم
 .ميشمار یبرمرا  رانيا یاسالم يجمهور یاساسموردنظر قانون  يشهروند فیتکال

 يشهروند فيتكالمفهوم شهروند و  .1

 مفهوم شهروند .1ـ1
شهر بود و مفهوم آن در برابر  ساكن كه شد یماطالق  یكسبه  (2)در گذشته شهروند

 يمعنامفهوم دگرگون شده است و  نيااما امروزه  گرفت یمقرار  ريعشا اي يیروستا
، يانور)« اهل يک شهر يا يک كشور» يمعناشهروند در لغت به  .است افتهي یمتفاوت
يک شهر يا ناحیه يا كشور به حساب بیايد و  كسی كه جزو» .است( 6422 :2ج ،2932

 کيدر  .(2323 :2ج ،2932 ،دهخدا)« دشوتابع مقررات آن باشد و از حقوق آن برخوردار 
 ايه جامع کيدر  كه يافراد تک تکبتوان گفت شهروند به  ديشا يیابتداساده و  فيتعر

 يايمزااز حقوق و  كه( كشور اي) شهر ساكن یعني .شود یمگفته  كنند یم یزندگ كشور
 يبرانظران  از صاحب یبرخ .(2922 :2934 ،يلنگرود يجعفر) شوند یمور  بهره يمتساو

 كهبشر و نوع انسان  يمعنانخست شهروند به ؛ اند كرده انیب یكل يمعناشهروند دو 
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 ...و مذهب و نيدو  كشورها از هر جنس و نژاد و رنگ و  انانس یتمامآن شامل  قيمصاد
آن  و تحت قدرت كشورآن  نیسرزمدر  كه كشور کياتباع  يمعناشهروند به  گريدو  است

 ساكنشهروند به مفهوم  ،یحقوقالبته از منظر  .(23 :2936 ،یپناه عتيشر یقاض) هستند
زمان  نياو در ( 222 :2932 ،يرآشو) دولت کياست در رابطه با  يفرد بلکه؛ ستینشهر 

 یبرخ وجود نيابا  .رود یمبه شمار ( 2923 :2934 ،9ج ،يلنگرود يجعفر) مترادف تبعه
 كهطور  آن دينبااقامت بنا شود و  يمبناصرفاً بر  ديبا يشهروند كه اند كردهاستدالل 
 نیهم اما .گره بخورد اكانینسلسله  اي یفرهنگبه وحدت  داشت یم انیب یمل يشهروند
تفاوت  .دانند یمشبه شهروند  بلکهنه به عنوان شهروند  ،تابع را ریغ میمقافراد  زیندسته 

 يمند بهرهو عدم  یاسیسشبه شهروند از حقوق  يمند بهرهدر عدم  ،شهروند با شبه شهروند
 رتبعهیغشهروندان  ،تیمحروم نيابه سبب  كهاست  یهيبد .است یاجتماعدر حقوق  كامل

و  كاستلر) ستندیناقامت  ايو  سکونتمحل  كشوردر  فهیوظجام خدمت نظام موظف به ان
 میمقو شهروند را با  یميدارا با اقامت  (9)يشهروندلذا  ؛(233ـ  232 :2932 ،دسونيويد

 نیهمچن .شهروند آن باشد آنکه یبباشد  يكشور میمقچه بسا  یكس .كرداشتباه  دينبا
از  تر عیوس يیمعنا تیمل یول ،برند یم كاربه  يدشهرون يمعنارا اغلب به  تیملاگرچه 
 کي كهاست  يافراددربردارنده همه  الملل نیبدر حقوق  تیملمفهوم  .دارد يشهروند
 یحقوقاشخاص  ٔرابطه يمعنابه  نیهمچن تیمل .كند تيحماها  از آن ديبا یمدولت 

 تیمل زین ها نيا .تدولت اس کيبا ( ماهایهواپو  ها یكشت) ها يیدارا یبرخو ( ها شركت)
 یعني .(222 :2932 ،يآشور) است یانسانخاص افراد  يشهروندلذا  .ستندیندارند اما شهروند 

 يبرااست و  یقیحقخاص اشخاص  ،يشهروند كهتفاوت را با تبعه دارد  نيا يشهروند
حقوق  .(33ـ31 :2931 ،پور رزاق) ستینمتصور  یحقمفهوم و  نیچن یحقوقاشخاص 

 یاساسشناختن اصول  تیرسمبا به  كهاست  یاراتیاختاز حقوق و  يا موعهمج ،يشهروند
 يجدحضور و دخالت  امکان ،افراد يشهروند تیموقعبه اعتبار  ،یانسان یاجتماع یزندگ

 يبرخوردارو موجب  كند یمرا فراهم  شيخو جامعه یاسیسو  یاجتماعآنان در امور 
 نيتر مهم ،يشهروندحقوق  پردازان هينظر .شود یم یاجتماع امکاناتو  طيشرااز  ها آن

 يها حقو  یاسیس يها حق ،یمدن يها حقاز سه دسته از  يمند بهرهرا  يشهروند مؤلفه
 ،آنان دگاهيداز  .(266ـ241 :2936 ،یقاضو  932 :2922 ،انيكاتوز) دانند یم یاجتماع

شدن  هدینامهرچند  .برخوردار باشد یمدن نيادیبناز حقوق  كهاست  یكسشهروند 
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 اغلب با حقوق شناخته يشهروند كهاست  نيادهنده  نشان ،به حق داشتن حقوق يشهروند
دولت و  شهروندان در قبال يبرا يیها تیمسئولو  فیتکالحقوق مستلزم وجود  نيااما  شود یم

 .(92 :2932 ،یمردانبه نقل از  bellemy, 2008: 24-25) است :شهروندان ريسا

 یشهروند فیتکال .1ـ2
شهروند به خاطر وجود رابطه  كهبدان معنا  ،تضاد است کي يحاو يشهروندفهوم م

شهروند در  یعني .هست زینو تعهدات  فیتکال يدارا ،اش با دولت عالوه بر حقوق دوطرفه
است و  ینیطرف يامر ،حق رايز كندتقبل  زینرا  یتعهدات ستيبا یم ،يشهروندقبال حقوق 

؛ ديآ یمبه وجود  یفیتکلبا  یحقالجرم هر  كه گرنديکدي به ختهیآمچنان  فیتکالحقوق و 
را  یكس» :نديفرما یمالبالغه  نهج 224در خطبه  السالم هیعل یعل ،نیرالمؤمنیام كه يیجاتا 
جز آن كه او را نیز  ،نیست یحق یاست و بر كس ینیست جز آن كه بر او نیز حق یحق
 يآن كس تنها خدا ،کلیف نداردرا يافت كه حق دارد و ت یاگر بتوان كس .است یحق

از  ياریبس دهیعقبه  .(224خطبه  ،صالح یصبحالبالغه  نهج)« متعال است و نه مخلوقات او
 كالم نیهمدر  يشهرونددر حوزه حقوق  یاسالمتمام سخن فلسفه حقوق  نظران صاحب

 یكس ،یجمعتعامل حقوق  نيدر ا آنکه حیتوض .نهفته است السالم هیعل یعل نیرالمؤمنیام
 تنها حق داشته باشد كه شود ینم افتيهم  یكسداشته باشد و  فیتکلتنها  كه ستین
« فیالکت» و« فیلکت» با مفهوم« حقوق» و« حق» بحث به دنباللذا  .(21 :2933 ،ديجاو)
 زین« فیلکت» مفهوم ،و در پرتو آن« حق» شدن مفهوم روشنبا  .ميشو یممواجه  زین

 .(44 :2933 ،ديجاو) مشخص خواهد شد
وجود  يشهروند فیتکالو  ها تیمسئولرشد  يبرا يگريد ليدال ،عالوه بر حفظ حقوق

 یاسیس مشاركت يمقتضاو  یاجتماع یزندگالزمه  فیتکال كهاست  نيادارد و آن 
و  كارآمد يشهروندتحقق  يبرا .هستند یجمعسرنوشت و اداره امور  نییتعشهروندان در 

به نقل از  bellemy, 2008: 24-25) شوند بیتركبا هم  ديبا فیتکالها و  حق ،رگذاریتأث
به  ستمیبقرن  یانيپا يها دههدر  يشهروند کیكالسمفهوم  نيبنابرا .(92 :2932 ،یمردان
صرف به مفهوم  حق يذاز مفهوم شهروند  ینوعمورد انتقاد قرار گرفت و به  جيتدر

 ،یدفاطمیس يقار) آن بود نيگزيجاو نه  مکملدر واقع  كه كرد رییتغشهروند مسئول 
 ،كند یم زيمتماصرف  تیتابعآن را از  كه يشهروندمعرف  يدیكل یژگيو .(96 :2934

و  فيوظا ،حقوق كمکبه  كهفعاالنه است  یتیموقع يشهرونددر واقع  .است مشاركت
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ها را  انسان یاسیس زهیانگ ،كشورهمه شهروندان در مسائل  مشاركتتعهدات قادر است با 
فرد  نیبرابطه  توان یمرا  يشهروند كلدر  .(32ـ33 :2933 ،دولتخواه ،یلطف) دينما ارضا

متقابل به هم وابسته  فیتکالحقوق و  لهیوسمزبور به  يها طرف ،در آن كهو دولت دانست 
به افراد به طور  كه یتیوضععبارت است از  يشهروندمعتقد است  زینهلد  ديويد .شوند یم

را  یاسیسدر درون جامعه  تیمسئولقدرت و  ،تيمحدود ،يادآز ،فیتکالبرابر حقوق و 
 .(21ـ22 :2932 ،یانیش) دارد یم یارزان
و  فیتکالو  يفرد يها تیمسئولو  فیتکالشهروندان را به  فیتکال توان یم
 یمدندر امور  مشاركتشامل  یاجتماع يها تیمسئول .كرد میتقس یاجتماع يها تیمسئول

 يفردافراد قرار دارد و به صورت  يتعدادن لزوماً برعهده انجام آ كهاست  یاجتماعو 
اما ؛ گوناگون یمحل يها تهیكمها و  در سازمان تيعضوهمانند حضور و  .ستندین ريپذ انجام
به حضور  يازینقابل اعمال است و لزوماً  زین يانفرادبه صورت  ،يفرد يها تیمسئول

پرداخت  ،گرانيداحترام به قانون و حقوق  ،يسربازمانند انجام خدمت ؛ تعداد افراد ندارد
مخاطب  كه یفیتکالاول ؛ بر اساس مخاطبان است میتقس گريد يبند دسته .رهیغو  اتیمال

دوم ؛ ستيز طیمححفظ  ايو مقررات و  نیقوانآن عموم شهروندان است مانند احترام به 
 توان یم نیمچنه .مردان يبرا فهیوظمخاطب خاص دارند مانند انجام خدمت  كه یفیتکال

 :به دو دسته هستند میتقسقابل  گريد يبند دسته کيدر  يشهروند فيوظا كهگفت 
 ،فهیوظ نظاماجرا مانند خدمت  ضمانت يداراشده و  تر یحقوقنسبتاً  فيوظا ،نخست

 كه يكشور نیقواناطاعت از  فهیوظو  یعمومدر مخارج  مشاركتو  اتیمالپرداخت 
به  ديبافرد  كه يیها خدمت زینو  شود یمو عدالت وضع  نظم ياجرا يبرا تیحاكمتوسط 
دارد و جنبه  یاخالقجنبه  كشورهااز  ياریبسهنوز در  كه یفيوظا ،دوم ؛دهد ارائه كشور
نقش انتقادگر را  يا سازندهفرد به صورت  نکهيامثل  ،به خودش نگرفته است یحقوق

و  ياقتصاد ،یاسیس طيشرا ياارتق يبراجامعه داشته باشد و با تالش  مشکالتنسبت به 
حفظ  ،شهروندان ريسااحترام به حقوق  ايببرد و  شیپبه  یگامجامعه را  ،كشور یفرهنگ
 ،گريد يبند میتقس .(96 :2934 ،یدفاطمیس يقار) و مانند آن ستيز طیمحو  یعیطبمنابع 

 و دسته دومدارد  تیعموم ینوعشده و به  رفتهيپذ كشورها اكثردر  كهاست  یفیتکالبه  میتقس
 یاساسآن در قانون  رینظاست و  رانيا یاسالم يجمهور یاساسمختص قانون  كه یفیتکال
 .است عمل ما قرار گرفته يمبنا يبند میتقس نيامقاله  نيادر  .وجود ندارد كشورها ريسا
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 یاساس نيقواندر  يشهروند فيتكال .2
به نام قانون  یحقوقسند  کيو  یمل ثاقیم کي بر اساس يزمامدار ،یاسیسدر هر نظام 

آن  تيرعابه  مکلفو مردم در روابط متقابل خود  حکومت كه ابدي یمسامان  یاساس
روابط متعادل  كننده نییتعو  كشورامور و شئون هر  هیكلبخش  انتظام ،یاساسقانون  .هستند

بواب ا ،مهم نيا ياجرابر  یعملالتزام  .است یاسیسجامعه  کي برداران فرمانزمامداران و 
به  لین يبراو موجبات تالش  نیتضمو حرمت افراد را  يآزاد ،و منافذ استبداد را مسدود

به عنوان  يبشرجامعه  .(232: 2936 ،یهاشم) كند یمرا فراهم  یاجتماعو  یاسیسعدالت 
افراد  فهیوظو  فیتکلناظر بر  كه یحقوقاز قواعد  يا مجموعهبدون  ،جامعه نيتر متکامل

قرار  كشوردر هر  یحقوقدر رأس هرم قواعد  كه ها آن نيتر مهم .اهد آورددوام نخو ،است
از  يتعداد كشورها اكثر یاساسدر قانون  .(222 :2939 ،یقاض) است یاساسقانون  ،دارد
و مورد  اند افتهي یالشمول عامجنبه  باًيتقر كه شده استشهروندان مقرر  يبرا فیتکال
قانون و  تيرعااحترام و  ـ2 :از اند عبارتموارد  نيا .است یحقوق يها نظامهمه  رشيپذ

عدم  ـ9؛ جامعه یعمومو عدم اخالل در نظم  تیامنحفظ  ـ2؛ گرانيدحقوق  تيرعا
؛ یاسیسسرنوشت  نییتعدر  مشاركتـ 2؛ یملنظارت  ـ6؛ یعموم اي يفرداضرار به منافع 

 ؛یقانونعوارض  ريساو  اتیمالپرداخت  ـ2؛ مردان يبرا( يسرباز) فهیوظانجام خدمت  ـ4
 .(22ـ44 :2933 ،یپورهاشم) یفرهنگ راثیمو  ستيز طیمححفاظت از  ـ3

 یاسالم يجمهور یاساسدر قانون  قاًیدقموارد  نيا ايآ كه كرد میخواه یبررسدر ادامه 
 نیب يیها تفاوت اي ،با هم چگونه است ها آنآورده شده و رابطه  شکل نیهمبه  زین رانيا

 شده ادي ها آناز  رانيا یاساسدر قانون  كهوجود دارد  یفیتکال ايآ زینآن وجود دارد و 
 يشهروند فیتکالوجود  یسنج امکاناز آن به  شیپاما  .فوق نباشد يبند دستهباشد اما در 

 .ميپرداز یم رانيا یاسالم يجمهور یاساسدر قانون 

 رانیا یاسالم یجمهور یاساسدر قانون  یشهروند فیتکال یسنج امکان .2ـ1
 ريساو  حکومتبا توجه به نوع  يكشوردر هر  كهنظر داشت  را در نکته نيا ديبا

حجم  طشانيشرا يمقتضابا توجه به  ،ياقتصادو  یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ يها یژگيو
از امور  يتعداد ،و به صورت متفاوت( 212 :2939 ،یقاض) متفاوت است یاساسقانون 

 يفردمنحصر به  فیتکالحقوق و  عتاًیطبو  شده است هرفتيپذ يشهروند فیتکالبه عنوان 
موارد  نیهمچن .متفاوت باشد كشورها ريسااست با موارد مشابه در  ممکن كهوجود دارد 
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با  یمفهومباشند و به  داشتهاست از نظر مفهوم با هم تفاوت  ممکندر عنوان هم  مشترک
خاص  يها یژگيوبا توجه به  زین رانيا یاسالم يجمهوردر  .و آثار متفاوت برگردد شهير
 یاساسدر قانون  يشهروند فیتکال كهاست  یعیطب ،یرانياو  یاسالم تيهوبر  یمبتننظام  کي

 مشترکموارد  یحت كه يیجاتا  ،باشد كشورها ريسامتفاوت از  رانيا یاسالم يجمهور
 يسر کي ،متعارف فیتکالعالوه بر  نیهمچن .باشند تفاوت داشته یمفهوماز نظر  ،یلفظ
 فیتکالالبته همه  .گرفته استقرار  دیتأكاسالم مورد  نیمب نيددر  كهمقرر شود  یفیتکال
از جنبه  كه یفیتکالرا ندارند و  يشهروند فیتکالبه  يگذار نام تیقابل یعرفو  یشرع

برخوردار  اجرا ضمانت یعني االجرا الزم یحقوققواعد  یژگيوفراتر رفته و از  یاخالق
به  زینرد امو نيا اكثر .مورد نظر هستند؛ باشد شده ذكر ها آناز  یاساسانون باشند و در ق

 ،يشهروند فیتکال فيتعربنا به  كهجامعه داللت دارند  ايمردم  ريسافرد در برابر  فیتکال
محو  یاساساصل سوم قانون  4به طور مثال بند  .خارج هستند يشهروند فیتکال طهیحاز 

  برادري  و تحکیم  توسعه» همان اصل امر به 22بند  اي كند یمر را مقر یانحصارطلب هرگونه
مردم نسبت  يبرارا  یفیتکل کيهر دو  كه كند یم«  مردم  همه  بین  عمومی  و تعاون  اسالمی

مسلمانان  فیتکل نیهمچن .ندارند يآور الزاماما در عمل جنبه  ،كنند یممقرر  گريکديبه 
بر اساس  كهاست  یاجتماع فيوظا ريسااز  زین ،مانرمسلیغبا  یانساننسبت به رفتار 

 زینو پنجم  ستیبو سوم و  ستیب ،و دوم ستیباصول  .مقرر شده است 26و  29ل واص
قانون  حکم بهمگر  تجسس هرگونهو  ديعقا شیتفتمنع  ،از تعرض اشخاص تیمصونبر 
 رايز اند بحث خارج رهيداو از  ستندیندر برابر دولت  یفیتکلواجد  کي چیهدارد اما  دیتأك
شهروندان است مورد نظر قرار  بر عهده ماًیمستقو  يشهروندبه واسطه رابطه  كه یفیتکال

گرفت اجتناب  در نظرشهروندان  يبرا میرمستقیغرا  ها آن توان یم كه یفیتکالگرفته و از 
حقوق  ايدولت و  فیتکالاز  کياز هر  یبخش توان یمدر آن صورت  رايز؛ شده است

 فیتکال نيااز  یبرخالبته  .شهروندان دانست یبرخ يبرا يیجز یفیتکلرا مرتبط با  ملت
سرنوشت  نییتعدر  شركتمثالً ؛ شوند یممحسوب  زین يشهروندحقوق  وحال جز نیعدر 

در  رانيا یاسالم يجمهور یاساسقانون  کرديرو كهداشت  در نظر ديبا نیهمچن .یاسیس
به  كشورها ريسامثالً آنچه در ؛ متفاوت است كشورها ريسا رشيپذمورد  نيعناواز  یبرخ

با  یموضوع نیچنوجود ندارد اما  رانيا یاساسدر قانون  شود یم ریتعب یعمومنظارت 
 آنچه تحت عنوان اي است شده انیب منکراز  ینهتحت عنوان امر به معروف و  ،تفاوت مفهوم
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مقارن آن در قانون  شود یم اديجامعه از آن  یعمومو عدم اخالل در نظم  تیامنحفظ 
 ذكر رغم یعل نیهمچن .است یارض تیتماموحدت و  ،استقالل ،يآزادما حفظ  یاساس
 جهت یفیتکل نیچنبه  یاساسدر قانون  ستيز طیمحشهروندان در لزوم حفاظت از  فیتکل

 يبرا( يسرباز) فهیوظالزام به انجام خدمت  زیننشده و  يا اشاره یفرهنگ راثیمحفظ 
 یاصولآن را از  میرمستقیغبه صورت  توان یمنشده اما  ذكر یاساسصراحتاً در قانون  مردان

 كهاست  نيااز نظر دور داشت  دينبا كه يا نکته كلاما در  .كرداستنباط  یاساساز قانون 
اثر  نيتر مهماست و  یحکومتو نظام  تیحاكم رشيپذمنبعث از  يشهروند فیتکالتمام 

موارد  ريسا رندهیدربرگالشمول و  عام ینوعبه  كهو مقررات است  نیقواناحترام به  ،آن
مقررات دارند و  اي نیقوان نیهماز  یکيدر  شهير يشهروند فیتکال ريسا رايز؛ است

 .میهستآن  حيتشر یپمقاله در  نيادر  كهاست  یاساسقانون  ،زین نیقوان نيامصداق بارز 

 یشهروند فیالتکو  رانیا یاسالم یجمهور یاساسقانون  .2ـ2
 یاساسدر قانون  رسد یمبه نظر  كه يشهروند فیتکال یكل یبررسصرفاً به  ريزدر 
 کيدر خصوص هر  یمفهوم حیتوضو از  ميپرداز یم ،مدنظر باشند رانيا یاسالم يجمهور

 يا مقالهموضوع  توانند یمموارد خود  نيااز  كدامهر  رايز میكن یم يخوددار ها آناز 
 .جداگانه باشند

 یاسالم حکومت رشیپذ .2ـ2ـ1
 نيا( ع) نیرالمؤمنیامحضرت  .داشته باشدوجود  یحکومت ديباالجرم  يكشوردر هر 

به  حکومت لیتشکپس از  .(61خطبه  ،صالح یصبحالبالغه  نهج) دانند یم یهيبدامر را 
 فیتکالاز  یکيدولت  تیحاكماطاعت از  ،یحقوق شده رفتهيپذ يها وهیشاز  یکي

ابراز  حکومت رشيپذعدم  كه یزمانالبته ابتدائاً و تا  .كشورهاستدر تمام شهروندان 
نخواهد داشت اما ثمره بحث در بروز و اظهار  یحقوق يضمانت اجرا فیتکل نيا ،نشود

دست به  حکومت رشيپذاگر شهروندان با عدم  .است حکومت رشيپذعدم  یرونیب
در  .رود یم سؤال ريز حکومتاساس و  رود یم نیباز  تیامن ،و شورش بزنند ینافرمان
شده آن مقرر  يبراشده و اشد مجازات  ینیب شیپ( امام عادل هیعل امیق) یبغجرم  زیناسالم 
 یاسالم يجمهور یاساسدر قانون  كه یحکومت ،یاساسبه موجب اصل اول قانون  .است

به  هكبر اسالم  یمبتن حکومت یعني .است یاسالم يجمهور ،استشده  رفتهيپذ رانيا
 ديیتأمورد  كه یحکومتبه  ديبالذا شهروندان  .شده است سیتأسمردم  تياكثرخواست 
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 .تن دهند ،رفراندوم لهیوسبه  تياكثر اظهارنظرمخصوصاً با توجه به  ،بوده تياكثر
 امامت استـ  در اسالم امت حکومتاسالم نظام موجود در  میتعالبر اساس  نیهمچن

 یاساسقانون  22و  2طبق اصول  زین یاسالم يجمهور در حکومت .(6 :2932 ،یعتيشر)
و نظم موجود در آن باشند و  حکومت عیمطشهروندان  ديبالذا  .امر قرار دارد یولنظر  ريز

اطاعت  ،امر نيا قيمصاداز  یکي .كننداطاعت  ،هیفق یولو  حکومتالزم است از  ها آنبر 
 .شد آن پرداخته خواهد حیتوضبه  به صورت جداگانه كهاست  حکومتو مقررات  نیقواناز 

 و مقررات نیقواناحترام به  .2ـ2ـ2
وضع و ابالغ شود و  ،دار تیصالحتوسط مقام  كه شود یم اطالق يا قاعدهقـانـون به 

وجـود قـواعد  .(222 :2932 ،يلنگرود يجعفر) بر مصلحت همه افراد جامعه باشد یمبتن
سعادت  ـنیتـأمـ يبـرا ،كند نیمعفراد را و حقوق ا فیتکال ،فيوظاحدود  كهو مقررات 

 کي .است يضروردر اجتماع  یزندگراه و رسم  نییتعآنان و  التيتما ليتعدو  ها انسان
آور  الزام ـ ب؛ يریفراگو  تیعموم ـ الف :را داشته باشد ها یژگيو نيا ديباقانون مطلوب 

 نیتضم .بودن قانون استآور  الزام جهینتضمانت اجرا  .داشتن ضمانت اجرا ـ بودن و ج
 گاهيجاارزش و  یزمانقانون  .(91ـ93 :2921 ،یمدن) دولت است بر عهده ،قانون ياجرا
آن  تيرعاافراد جامعه خود را ملتزم به  یتمام كه افتيخود را در جامعه خواهد  یواقع

 كه يیاجرابودن قانون و ضمانت  آور الزامبا توجه به  نيبنابرا .به آن باشند بنديپابدانند و 
از  کساني تيحما ،شرط قانون كه نيا لیدلبه  نیهمچن ،دولت ملزم به اعمال آن است

همه اقشار جامعه  ديبا ،قانون گروه مخاطب خاص دارد كه يموارد ریغدر  ،همگان است
 .آن باشند ياجرابه  مکلفاز آن قرار داشته و  یناش فیتکالچتر حقوق و  ريز کسانيبه 
نظام جامعه و بروز  برهم خوردنها موجب  آن ياجراو تخلف از  یچیسرپاست  یهيبد

شهروندان در جامعه احترام به قانون و مقررات و  فیتکالاز  یکيلذا  .شود یمهرج و مرج 
 ياجراشامل لزوم  فیتکالاز  یعیوس فیط فهیوظ نيا .باشد یمها  آن نیفراماطاعت از 

 ها اتیمالمثالً پرداخت  ،تر و مهم كالنمسائل تا به  یرانندگو  يیراهنماو مقررات  نیقوان
قانون  تیحاكماساس اصل  نیهمبر  .ردیگ یدربرمرا  يیقضا احکامگردن نهادن در برابر  اي

 و هم توسط مردم حاكماندر آن احترام به قانون هم توسط  كهغرب مورد قبول واقع شد  در
 جمهور سیئرچه  ،يفرد چیه كهقانون بدان معنا است  تیحاكم ،در عمل .است دیتأكمورد 

 باشد یممقررات  نیقوان تيرعاو ملزم به  ستیناز قانون باالتر  يعادفرد  کيو چه 
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 گونه نيا توان یمدر واقع  .است یاساسقانون  ،زینقانون  نيتر مهم .(22 :2931 ،یزارع)
به  فیکلتقسم  نيااز  یانشعاباتبه عنوان  ريز يبندهاهمه موارد مصرح در  كه كرد انیب

بر شهروندان  یاساسبه موجب قانون  یفیتکلشده  نییتبدر همه موارد  رايز؛ روند یمشمار 
 احکام ايو مقررات و  نیقواندر  یاساسفارغ از قانون  زین يموارددر  .بار شده است

 يها تیصالحها هم در چارچوب  آن كه شود یم نییتعشهروندان  يبرا یفیتکال يیقضا
ها را از قانون  وضع آن تیمشروعها  مرجع وضع آن رايز ،طاعه هستنداال الزم شده مشخص

 .است كردهأخذ  یاساس

 یارض تیتماموحدت و  ،استقالل ،یآزادحفظ  .2ـ2ـ3

نظم اجتماع بر آن  يبرااما  .بشر است يفطر يازهاین نيتر یاساساز  یکي يآزاد
در فرهنگ » .قالل استحفظ است ها تيمحدود نيااز  یکي .بار شده است يیها تيمحدود

 ،یدزنجانیعم)« اند اسالمی آزادي و استقالل هر دو فرزند يک مادر و دو روي يک سکه
 تیحاكم فيوظا نيتر مهماز  یکي كه نياشهروندان عالوه بر  يآزادحفظ  .(296 :2932
 ممکن كه ستینتنها دولت  نيا یعني .شهروندان محقق نخواهد شد يهمکاربدون  ،است

خود  بلکه؛ كند ديتهدشهروندان را  یاساس يها يآزاداز قدرت  ءاستفادهسواست با 
اصل  حکملذا به ؛ باشند گريکدي يآزادبردن  نیباز  يبرا یعامل توانند یم زینشهروندان 

امور  نيتر مقدساز  یکياستقالل  نیهمچن .ها را نخواهد داشت حق سلب آن یكسنهم 
از  ياریبستحقق  يبرا یشرط شیپه عنوان استقالل ب .شود یممحسوب  كشور کي يبرا

مطرح  رهیغو  ياقتصاداشتغال و رونق  ،يآزاد ،تیامنمانند  یاجتماع یزندگملزومات 
 يآزاداز  يمند بهرهبه بهانه  یحت كشورحق ندارد به استقالل  يشهروند چیهلذا  .است

 .گرفته استمورد توجه قرار  یاساساصل نهم قانون  ليذامر در  نيا .كندخدشه وارد 
 زینو شهروندان  باشند یم تیحاكمامور  نيتر مهماز  یارض تیتمامطور وحدت و  نیهم
از  .ها هستند ارزش نيامشروع موظف به حفظ و دفاع از  حکومتدر  یقانونبستر  کيدر 
 فاءيا حکومترا مردم آن  يدیكلو  یاصلنقش  ،یاسالم حکومتدر هر  كه يیآنجا

و  یاصل فيوظارا از  یملحراست و حفاظت از اصول  زین یاساسلذا قانون  .كردخواهند 
 یاسالمدولت  كنارملت در  يدیكلو  یاساسمهم آحاد ملت برشمرده است و به نقش 

امور جرم محسوب شده و  نيامتقابالً تعرض به  .(32 :2933 ،یشعبان) پرداخته است
شهروندان به  فیتکلست ا دیتأكمورد  كشورها ريسااما آنچه در  .مستوجب مجازات است
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 تیامناما حفظ نظم و  ستیناصل  نيا نيعناومتناظر به  قاًیدق كهاست  تیامنحفظ نظم و 
 .شده استمقرر  يیجزا نیقوان الخصوص یعل نیقوان ريسابر اساس  زین

 گرانیدو اضرار به حقوق  یعموممنع تجاوز به منافع  .2ـ2ـ4
 نیباست  ممکناما در مقام عمل  .استبرخوردار  یحقوقدر جامعه از  يشهروندهر 

؛ مطلق داشته باشند يآزاد توانند ینمها  لذا انسان .شود جادياتزاحم  گريکديحقوق افراد با 
و  انجامد یماجتماع  گريدافراد  يآزادشدن  ماليپافرد به  کيحد و مرز  یب يآزاد رايز

 تیامنع برهم خورده و اجتما يبناو  خواهد شد يگريدمنجر به ضرر به  يفرداعمال حق 
از جمله جان ) يا عده یغرببه مفهوم  يآزاد فيتعراساس در  نیهمبر  .رود یم سؤال ريز

تا آنجا  كساست و هر  گرانيد يآزادهر فرد  يآزادمحدوده  ،دارند دهیعق( لیماستوارت 
 هیاعالم 23ماده  .(226 :2932 ،وابرتون) و جامعه صدمه نزند گريدبه افراد  كهآزاد است 

 تحت عنوان يا یفقهقاعده  زیندر اسالم  .امر اشاره دارد نیهمبر  زینحقوق بشر  یجهان
با اعمال حق خود  تواند ینم یكس یعني .كند یم انیبمفهوم را  نيا كهوجود دارد « الضرر»

 رانيا یاسالم يجمهور یاساسقانون  .كندوارد  یعموممنافع  ايو  گرانيدبه  یانيزضرر و 
س ك چیه» :اصل نياطبق  .داده استموضوع را مورد توجه قرار  نيار اصل چهلم د زین

 .«دهد قرار یا تجاوز به منافع عمومير یله اضرار به غیش را وسيتواند اعمال حق خو ینم
 كشوراقتصاد  يها هيپااز  یکيرا به عنوان  ریغمنع اضرار به  69اصل  2بند  نیهمچن

در اموال خود تصرفی نمايد يا حقوق خويش را به نحوي تواند  شخص نمی» لذا .داند یم
 .(262 :2934 ،نينو) «اعمال نمايد كه موجب اضرار به غیر يا منافع عمومی جامعه گردد

 ستیز طیمححفظ  .2ـ2ـ5
هستند  كنشبا هم در  كهو موجودات زنده  یخارج یکيزیفاز عوامل  يا مجموعه

 يتارنمارشد در  ینترنتيادانشنامه ) دهند یم لیتشکرا  ستيز طیمح
http://daneshnameh.roshd.ir). ها و  انسان كه شود یمگفته  يیفضابه  ستيز طیمح

 فيتعر نياامروزه  .كنند یم یزندگدر آن  واناتیحجانداران از نباتات و  ريسا نیهمچن
نوان برخورداري از محیط زيست سالم به ع» .شود یماو مرتبط  يها تیفعالغالباً به انسان و 

ترين حق  در واقع حق حیات كه اساسی .شود يکی از حقوق اساسی شهروندان شناخته می
 .(63 :2932 ،یمردان) «شود شهروندي است بدون محیط زيست سالم محقق نمی

ها قرار  انسان اریاختچندهزارساله در  رهیذخو  یمل هيسرما کيبه عنوان  ستيز طیمح
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داشته  تیمسئولاحساس  ستيز طیمحو  عتیطبت به نسب ديبالذا همه شهروندان  ردیگ یم
در جهت حفظ و  ،ستيز طیمحو مقررات مرتبط با  نیقوانو احترام به  تيرعاباشند و با 

و  ستيز طیمحتوجه خاص به حفاظت از  .كنند مشاركتهر چه بهتر آن  ينگهدار
 ،فرد یاهانفر) است داريپاتوسعه  يها یژگيواز  یکي ،آن یآلودگو  بيتخراز  يریجلوگ
 بيتخرعدم  قيطراند اول از  شهروندان موظف .(23: 2934 ،و دادگر ربازيدو  212 :2936

امر  نياآن به انجام  یحفاظت يها برنامهبا دولت و  يهمکار قيطرو دوم از  ستيز طیمح
هم در  كهچرا  ،رسد یمبه نظر  تر تیپراهمو  تر يجد فهیوظ نيا رانيادر  .كنند كمکمهم 

 ستيز طیمحبر حفاظت از  ،كشور یاساساسالم و هم در قانون  نیمب نيد يها آموزه
و لزوم  ستيز طیمح تیاهمبر  یاساسدر اصل پنجاهم قانون  .شده است دیتأكو  هیتوص

دولت  يبرارا هم  ستيز طیمحمخرب و مضر به  يها تیفعالو  شده است دیتأكحفظ آن 
را به عنوان  ستيز طیمحو حفاظت از  كرده استشهروندان ممنوع اعالم  يبراو هم 

 .كند یم یتلق یعموم فهیوظ کيجامعه  تکاملو رشد و  یاجتماع اتیحاز بستر  تيحما
عدم آلوده  يبرا یسعآن و  بيتخراز  زیپرهو  یطیمح ستيزشناخت اصول  نيبنابرا
 .(44ـ43 :2933 ،یپورهاشم) ديآ یمبه شمار  يشهروند فیتکال نيبارزترآن از  يساز

 یمال فیتکال ریساو عوارض و  اتیمالپرداخت  .2ـ2ـ6
 ،اتیمال .است یاتیمال يدرآمدها ،شرفتهیپدرآمدها در جوامع  نيتر مهماز  یکي
 به شمارها  دولت یمالمنبع  و یعمومدرآمد  نيتر یميقدو  نيزتریبرانگ بحث ،نيتر مهم

 رايز .برخوردار است یيبسزا تیاهمدولت و مردم از  یعنيهر دو طرف آن  يبراو  رود یم
 اتیمال گريد يسوو از  دهد یم لیتشکاز درآمد دولت را  يا عمدهسو بخش  کياز 

و  افتيدر فیكو  كممردم است و طبعاً مردم درباره  يیدارااز درآمد و  یبخشبرداشت 
 اتیمالاز  یقانون فيتعر .(23 :2931 ،یرستم) هستند قیدقنحوه خرج آن حساس و 

مالیات مبلغی است كه دولت به موجب قانون به » ،نيتر دکا با توجّه به ام .وجود ندارد
ها به منظور اجبار و بالعوض از اشخاص حقیقی و حقوقی برحسب توانايی پرداخت آن

 ،يخسروبرزگر ) «كند هاي مالی دريافت می هاي عمومی و اجراي سیاست تأمین هزينه
بر  كهاست  یمالدر واقع بار  یتماعاج نهيهزنوع  کيبه مثابه  اتیمال .(62 :2933

آن را پرداخت  ،يشهرونداست در برابر عنوان  مکلف يشهروندشهروندان بار شده و هر 
 یخدمتدولت به اجبار در قبال انجام  كهاست  یمبلغعوارض  ،اتیمالعالوه بر  .دينما
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د عوارض مانن كند یم افتيدرآن  كنندگان استفادهآن از  متیقو بدون تناسب با  یعموم
بر هر شهروند  یعموملذا پرداخت عوارض در برابر استفاده از خدمت  .ها عبور از بزرگراه

 .(62 :2933 ،يخسروبرزگر ) خدمات است متیقاز  ریغ یمفهومالبته عوارض  .الزم است
 كهوجود دارد  ...حق تمبر و اي يورودمانند حق  زین يگريد نيعناو ،دو نياعالوه بر 

 کيپس آنچه به عنوان  .و عوارض ملزم به پرداخت آنان است اتیلماشخص همانند 
آن  یاصطالحبه مفهوم  اتیمالشهروندان است نه فقط پرداخت  بر عهده يشهروند فیتکل

شهروند تحت هر عنوان موظف به پرداخت آن به  كهاست  یوجهپرداخت هرگونه  بلکه
بر اموال شهروندان  يديتحد رايزبه موجب قانون باشد  ديباامر  نيا عتاًیطب .دولت است

 یافتيدرهم بر موضوع توجه به انواع وجوه  زین (6)یاساسقانون  22اصل  .شود یممحسوب 
 .دارد حيتصر آن فیتخف و یبخشودگ ،تیمعاف ،بودن وضع یقانوناز شهروندان و هم بر لزوم 

 مردان یبرا فهیوظانجام خدمت  .2ـ2ـ7
دوره خدمت ضرورت  یطموظف به  یخاصن در س ذكورجوانان  كشورها یبرخدر 

از  يیها بخشدر  ینظامدر امور  افتنيدر آن پس از آموزش  كههستند  يسربازهمان  اي
 مراكز اي يادار يها دستگاهمانند  كشور ازینمورد  يها بخش ريسا ايمسلح  يروهاینامور 

در برخی از » .ستین کسانيدر همه جا  نياالبته  .پردازد یم فهیوظبه انجام خدمت  ،یعلم
رسند به خدمت سربازي اعزام  مردانی كه به سن خاصی مثالً هجده سال می ،كشورها

شوند اما در برخی ديگر از كشورها مانند كوبا زنان نیز به خدمت سربازي فراخوانده  می
در تعدادي از كشورهاي جهان مانند  .شوند و اين دوره وظیفه براي همه اجباري است می

خدمت سربازي به صورت اجباري نیست بنابراين جزء وظايف اصلی شهروندان  آرژانتین
لزوم  يبرا كشور يازهاین نيتر مهماز  یکي .(42 :2933 ،یپورهاشم) «باشد آن كشور نمی
استقالل خارجی و امنیت » .است كشور تیامنو  یارض تیتمامحفظ  فهیوظانجام خدمت 
رود كه براي  يک جامعه سیاسی به شمار میترين اهداف و حقوق اساسی  داخلی از مهم

 .تدابیر و اقدامات مادي الزم و ضروري است ،عالوه بر ابتکار سیاسی ،حفظ و تأمین آن
 .(962: 2934 ،یهاشم) «باشد مسلح مجموعه تأمین كننده اين تدابیر و اقدامات می نیروهاي
 یاسالم يجمهور یاساس مسلح هستند اما در قانون يروهایناز  یبخش زین فهیوظسربازان 

از  يزیچ ،مسلح پرداخته يروهاین میتنظو  یطراحبه  222 یال 269در اصول  كه رانيا
  ملی  دفاع  بنیه  كامل  تقويت» اصل سوم 22البته بند  .نشده است ذكردوره  نيا یطاجبار به 
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  اسالمی  و نظام  ارضی  و تمامیت  حفظ استقالل  براي  عمومی  نظامی  آموزش  از طريق
است و  كردهامر  نيا ياجرادولت را موظف به  222است و اصل  را مقرر داشته« كشور

اجبار  ،یمردم يروهاین یعموم جیبساصل عالوه بر  نيا ياجرا يها روش نيتر مهماز  یکي
مسلح  يروهایناز  یکيدر  كههمه مردان است  يبرا يسربازدوره ضرورت  یطبه 

از آن لزوم انجام خدمت  توان ینمو  ستینبه مقصود  یواف نيااما  .نندیبب ینظامآموزش 
 فهیوظرا  كشور یاراض تیتماماما اصل نهم حفظ استقالل و  .كردرا استنباط  يسرباز
را  فهیوظ نظامبودن خدمت  ياجبار ،حکم نيابتوان از  ديشا .داند یمو آحاد ملت  دولت

بودن  زینو  ینظامآموزش  كسبتلزم مس یارض تیتمامحفظ استقالل و  رايز .گرفت جهینت
 نیچن ،نباشد فیتکل نيابه انجام  ليمااز شهروندان  یكسدر خدمت دولت است و اگر 

 ممکن كه نجاستيا راديااما  .اصل نهم است حکمخالف  نياو  شود ینمانجام  یمهمامر 
متناسب با  ها آناز  یبرخمسلح استفاده نشود و از  يروهاینسربازها در  نيااست از تمام 

مهم  ياجبارو در خدمت  .استفاده شود یدولت يها دستگاه ريسادر  شان يیكاراتخصص و 
 ياجباربه صورت  ،یقانونمشخص شده  زانیمبه  ذكوراز شهروندان  کيهر  كهاست  نيا

 یاساسدر قانون  یفیتکل نیچنگرفت  جهینت توان یملذا  .باشند قرار داشته كشوردر خدمت 
 فیتکال رهيدارا از  فیتکل نيامرتبط  يعاد نیقوانبا لغو  توان یمو  ما وجود ندارد

 .كردخارج  كشورماندر  يشهروند

 سرنوشت نییتعدر  شرکت .2ـ2ـ8
از  یبرخو اداره  كشور یعمومو  یاسیسدر امور  مشاركتحق  ،از حقوق ملت یکي
 نیچنارز اعمال نمود ب .حق خود بهره ببرند نيااز  ديباشهروندان  كهاست  یعمومامور 

از نظر  ،كه یحال نیعدر  يرأحق  .كند یم دایپتبلور  يریگ يرأدر انتخابات و  یحق
 يها تیمسئولدر عداد  ،گردد یماز جمله حقوق مسلم هر شهروند محسوب  ،ياریبس

اي متفاوت  در اين باب در قرن هجدهم دو نظام انديشه» .ديآ یمبه حساب  زین يشهروند
اي ديگر آن را  دانستند و دسته اي رأي دادن را حق افراد می دسته .گرفتند در برابر هم قرار

لذا  .(232 :2939 ،یپناه عتيشر یقاض) «كردند يک تکلیف از سوي شهروندان تعبیر می
 يبرا یفیتکل ،دادن را عالوه بر حق يرأدر انتخابات و  شركت ،كشورهااز  یبرخ

به عنوان نمونه  .ا مستحق مجازات دانستندآن ر ياجراشهروندان در نظرگرفتند و عدم 
دان را  يرأ یاساسدر اصل شصت و دوم قانون  كه كرداشاره  کيبلژ كشوربه  توان یم
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 تیرسمبا به  رانيا یاسالم يجمهور یاساساما قانون  (2).است كرده یمعرف ياجبار يامر
ی بر مبانی دينی در عین حال كه نظام حکومتی را مبتن» ،شهروندان يبرا يرأشناختن حق 

بر نقش مردم در ايجاد و ادامه حکومت و اثرگذاري رأي و خواست آنها در ؛ بیان كرده
« اداره امور مملکت نیز تأكید كرده است و در اصول مختلفی به اين مهم پرداخته است

 ،42 ،23 ،23 ،24 ،2 ،4اصول  :از اند عبارتاصول  نيااز جمله  .(92ـ94 :2932 ،مهرپور)
 نیتأممردم  یاسیس مشاركتو  يرأاعمال حق  ،ها آنبر اساس  كه 222و  226 ،211 ،49

ن سرنوشت ییت عامه مردم در تعكمشار» بر یاساساما بند هشتم اصل سوم قانون  .شود یم
 فیتکالآن را از  ینوعدارد و به  دیتأك« شيخو یو فرهنگ یاجتماع ،ياقتصاد ،یاسیس

 یفرض توان یم رايز .بر اساس خواست مردم اداره شود كشورشهروندان قرار داده تا امور 
بند  نيا ياجراآنگاه  نکننداصل عمل  نيااز شهروندان به  کي چیه كهرا متصور شد 

امر  نيااز  فیتکل یتلقلذا  .است یاساسخالف منظور قانون  نيامتوقف خواهد شد و 
 .خواهد بود تر کينزدمنظور و هدف مقنن  به

 منکراز  ینهوف و امر به معر .2ـ2ـ9
 ینهامر به معروف و  ،شده دانسته فیتکلهمه مردم  يبرادر اسالم  كه يموارداز  یکي

 نظارت عمومی ،نیرومندترين اهرم كنترل قدرت و حفظ نظام ،در نظام اسالمی» .است منکراز 
هم  ضهيفر نيا .(223 :2932 ،یزنجان دیعم)« است كه برعهده عموم مردم نهاده شده است

مردم و دولت الزم دانسته شده  انیمو هم در رابطه  گريکديافراد جامعه با  نیبارتباط  در
 عیرفدر مقام  عهیش دهیعقبه  كه نيابا  السالم هیعل یعل نیرالمؤمنیام كه يیجااست تا 
يا مشورت  یاز حق گوي» :فرمودند ،اند مصون انیعصدارند و از خطا و  يجاعصمت 

لذا امر به  .(224خطبه  ،البالغه نهج)« دالت ]به من[ باز نايستیدعادالنه و گوشزد كردن ع
منجر به  تينهاو در  نیمسئولمردم و  ياریهوشموجب  كهاست  یمهم فهیوظمعروف 

با  كه اند مکلفمردم  .شود یم یاجتماعمقابله با مفاسد  اي يریشگیپامور و  انيجرحسن 
اصل هشتم قانون » .جامعه هموار سازند يارتقا يبراراه را  ریخبه  حکامو  گريکديدعوت 

   اي از منکر را وظیفه  و نهی  معروف  خیر و امر به  به  دعوت   ،یاسالم ياساسی در جمهور
  به  نسبت  و مردم  مردم  به  نسبت  دولت ،يکديگر  به  نسبت  مردم  بر عهده  و متقابل  همگانی

 ،یزنجان دیعم)« ومی معرفی كرده استدولت دانسته وآن را از جمله حقوق و وظايف عم
شود كه  اهمیت و نقش نظارت عمومی و مسئولیت همگانی زمانی روشن می» .(223 :2932
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 .عمومی پی ببريم ءها از طريق انتخابات و مراجعه به آرا به ضعف كنترل قدرت و حکومت
 ري و تقنین قرارگی اي به عنوان نمايندگان مردم در مراجع و مراكز تصمیم زيرا اگر چه عده

ي مردم منحرف شده و چه بسا در ها گیرند اما هر آن ممکن است از خواسته و آرمان می
بنابراين دموكراسی به  ،ديهاي مردم حركت نما در خالف جهت خواسته ،دوران نمايندگی

معناي مراجعه به آراي عمومی به تنهايی ضامن بقاء و ثبات يک نظام و مانع از فساد و 
بلکه اين ملت و مردم هستند كه بايد  .دولتمردان و نمايندگان ملت نخواهد بودانحراف 

همواره در برابر نظرات قواي مقننه و مجريه با ايفاي نقش خود از انحراف و لغزش آنها 
اصل  نيااعمال  يراهکارهااز  یکي .(226 :2933 ،یشعبان) «جلوگیري به عمل بیاورند

 يشورابه مجلس  تيشکا ايو اطالع  یاساسقانون  31ل اص تیظرفاستفاده از  تواند یم
 .باشد یاسالم

 یعربو آموزش زبان  یرسم مکاتباتدر  یفارساستفاده از زبان  .2ـ2ـ11
 یمحل اي یملو از عوامل وحدت  كشورهر  یفرهنگمهم  يها مؤلفهاز  یکيزبان 

 كنند یممشخص  یسمرچند زبان را به عنوان زبان  اي کيمعموالً  يكشوردر هر  .باشد یم
به عنوان  .ها انجام شود آن لهیوسو مردم به  یدولت يها دستگاه یرسمو  يادار مکاتباتتا 

 يفرانسوو  یسیانگل یرسمبا دو زبان  كانادابه  توان یم یزباندو  يكشورهانمونه از 
 یعني یرسمبا چند زبان  يكشور توان یم را کيبلژو  كرداشاره ( االتيا یبرخ يبرا)

 يجمهوردر  .(32 :2936 ،یپناه عتيشر یقاض) دانست یکيبلژو  يهلند ،يانسوفر
بر اساس اصل  ،است یفارس رانيامردم  اكثرزبان  نکهيابا توجه به  زین رانيا یاسالم

آن  كنارالبته در  .شده است یمعرف یرسمبه عنوان زبان  یفارسزبان  یاساسپانزدهم قانون 
اصل اشعار  نيا ليذاما  گرفته استقرار  یاساسقانون  تيعنامورد  زین یمحل يها زبان

( یفارس) ن زبان و خطيد با ايبا یتب درسكو  یاتبات و متون رسمکاسناد و م» :دارد یم
از زبان  ديبا یحقوقمانند دادخواست  شان یرسم مکاتباتلذا همه شهروندان در  .«باشد
 (4).شده است حيتصر زین یسدادر نيیآ نیقوانموضوع در  نيا .كننداستفاده  یفارس
ارتباط مستقیمی با فرهنگ جمهوري  ...زبان عربی به عنوان كلید فهم قرآن» نیهمچن

اسالمی را پیدا كرده است كه براساس آن لزوم تدريس زبان عربی در كنار زبان فارسی 
 یرسم نيدبه عنوان زبان  یعربلذا زبان  .(222 :2932 ،یزنجان دیعم) «پذير است اجتناب
قرآن مورد توجه قانونگذار  ،آن یآسمان كتاباسالم و  نيد یعني رانيا یاسالم يجمهور

 يریفراگبه  ازینمسلمانان هستند  رانيامردم  تياكثر نکهيابا توجه به  .بوده است یاساس
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 يید پس از دوره ابتداين زبان بايا» :كند یم حيتصر 24لذا اصل ؛ شود یمزبان احساس  نيا
 فیتکل نياو  .«س شوديها تدر ها و در همه رشته السكمتوسطه در همه  ان دورهيتا پا

 یفیتکلخود  لیتحصگرچه  .شود یم یتلق لشانیتحصآن در دوره  يریفراگشهروندان به 
 .خواهد بود یعرباما اقدام به آن مالزم با آموزش زبان  ستین يشهروند

 یدولتشغل  کیاز  شیب یتصدمنع  .2ـ2ـ11
دارد تا بتواند  ازیناز افراد  يا عدهامور خود به استفاده از خدمات  انجام يبرادولت 

استفاده از افراد و  .كنداجراء  ،مختلف برعهده دارد يها نهیزمدر  كهرا  یفیتکالو  فيوظا
بر  .مطرح شود یاستخدامحقوق  اي كاردر مجموعه قواعد حقوق  تواند یمها  خدمات آن

 نیقوانو  يادارحقوق  ،قرار دارد یدولتچارچوب امور در  كه يافرادآن دسته از خدمات 
تنها اتباع و  (2).شود یماطالق  كارمند ها آناست و به  حاكم یاستخدامو مقررات 
 رايز .شوند كارمشغول به  یدولتدر مشاغل  توانند یم كهدولت هستند  کيشهروندان 

 اي یآگاهها  نسبت به آن دينبا گانگانیب كهاست  یتیحاكم از مشاغل مربوط به امور ياریبس
 حيتصرامر  نيابر  يكشورخدمات  تيريمدقانون  62بند ب ماده  .اشراف داشته باشند

« داشتن تابعیت ايران» را عبارت از یاجرائ يها دستگاهاستخدام در  یعموم طيشرادارد و 
در  یسازمانپست  ايشغل  کي يفردهر  يریكارگ به يبرا ياداردر حقوق  .كند یماعالم 

 ممکنداشته باشد هم  بر عهدهشغل را  ايپست  نيچندفرد  کيحال اگر  .رندیگ یم نظر
 امکان نيا نکهياانجام دهد و هم  یدرسترا به  هر كداممربوط به  فيوظااست نتواند 
در  زین رانيا یاسالم يجمهور یاساسدر قانون  .كند یمشهروندان سلب  گريداشتغال را از 

از  شیب يتصد تیممنوعامر اشاره شده است و قانون  نيابه  مکيو چهل و  کصدياصل 
به عنوان  كه یشهروندانلذا  .آن پرداخته است لیتفصبه  زین 2929شغل مصوب  کي

را  مذكوراصل و قانون  نيااند مفاد  مشغول خدمت هستند موظف یدولتبخش  كاركنان
 ،هروندان به مفهوم عام آندولت است نه ش كارمندانمختص  فیتکل نياالبته  .كننداجراء 

از حقوق  یبخشبه عنوان استفاده از  كهاز شهروندان هستند  یبخش كارمنداناما چون 
 يشهروند فیتکالآن را از  توان یملذا ؛ اند به استخدام دولت درآمده شان يشهروند
 نيارا از  یقاتیتحقات مؤسسها و  در دانشگاه یآموزش يها سمتاصل  ليذاما  .دانست

بتواند از  ديبادولت  كهاست  هیتوجقابل  لیدل نيبداستثناء  نيا .كرده است یمستثن حکم
 بالعکسو  يیاجرا يها دستگاهو هم در  یعلم مراكزمتخصص خود هم در  يروهاینعلم 

 .كنداستفاده  یعلم مراكزخود در  كاركنان يیاجرااز تجربه 
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 يريگ جهينت
حقوق و  يسر کيهروند و دولت مستلزم ش نیب هيدوسورابطه  کيبه عنوان  يشهروند

 اي فیتکلندارد تحت عنوان آن  یتفاوت .هاست آنو عرصه تقابل  نیطرف يبرا فیتکال
آن برعهده شهروندان قرار  ياجرادر عمل  كهاست  نيامهم ؛ باشد فهیوظ اي تیمسئول

و  یللالم نیب يمنشورها لهیوسمعموالً به  كهلذا شهروند در مقابل حقوق  .گرفته است
است در قانون  ممکن كهبرعهده دارد  زینرا  یفیتکال ،شود یمحراست  یاساس نیقوان

و  ستندینبرخوردار  یکساني تیاهماز درجه  فیتکال نيا .شود حيتصربر آن  زین یاساس
 ،ندارند اما آنچه مهم است و در جوهره آن موجود است زین یکساني ياجرا ضمانتمتقابالً 

 دیرس یمبه نظر  كه فیتکال نيااز  يموارد یبررسما به  .هاست آنانجام  الزام شهروندان به
 اكثردر  ها آناز  یبرخ .میپرداخت ،وجود دارند رانيا یاسالم يجمهور یاساسدر قانون 

آن است  ژهيو طيشراخاص با  يا جامعهمختص  گريد یبرخاما  شده است رفتهيپذجوامع 
 يشهروند فیتکالمقاله عالوه بر  نيادر  .شود یم حيتصر كشورآن  یاساسدر قانون  كه

 جهینتشد و  یبررس زین رانيا یاساسمختص قانون  فیتکال ،كشورها اكثرموارد مورد قبول 
 مکاتباتدر  یفارسو استفاده از زبان  یاسالم حکومت رشيپذمانند  يموارد كهگرفته شد 

 دیتأكمورد  یماسال يجمهور یاساسخاص قانون  يشهروند فیتکالبه عنوان  یرسم
و  شود ینماشاره  یاساسدر قانون  يشهروند فیتکالبه تمام  كه ستین یشکالبته  .هستند

موارد  یبرخاما در  شود یمبر شهروندان بار  يعاد نیقوانبه موجب  زیناز موارد  ياریبس
در نظر  يعاد نیقوانو  یاساسقانون  نیب یارتباطپل  توان یم فهیوظمانند انجام خدمت 

را به عنوان  الذكر فوق فیتکالاز  يتعداد شمندانيانداست تمام  ممکن كلدر  .شتدا
و  انیباز عدم  دتریمف ،یحقوقو نمود آن به جامعه  یبررساما  ،رندينپذ يشهروند فیتکل

تالزم و  كه يشهروندبا اهداف  ،ها آن يبرشمارو  یبررس یطرفو از  هاست آن لیتفص
 .دارد يشتریب یهنگهمااست  فیتکالتقابل حقوق و 
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 ها ادداشتی
 «ال يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ» :29 هيآ اءیانب سورهـ 1

2- citizen 
3- citizenship 

 موارد .قانون موجب به مگر شود ینم وضع اتیمال نوع چیه» :یاساسقانون  22اصل ـ 4
 .«شود یم مشخص قانون موجب به یاتیمال

 «... .باشد رأي دادن اجباري و به صورت مخفی می  ...» :مشصت و دو اصلـ 5
مصوب ( یمدندر امور ) و انقالب یعموم يها دادگاه یدادرس نیآئقانون  22ماده  :ک.رـ 6

 «...هاي چاپی مخصوص نوشته شده ودادخواست بايد به زبان فارسی در روي برگ» :23/2/2923
ه كاست  يفرد :یارمند دستگاه اجرائك» :يكشورخدمات  تيريمدقانون  2ماده  :ک.رـ 7

دستگاه  کيتدار در یا قرارداد مقام صالحيم و کبه موجب ح ،براساس ضوابط و مقررات مربوط
 .«شود یرفته ميبه خدمت پذ یاجرائ
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