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های دستیابی به حقوق شهروندی یکی از امور دشوار و در عین کاربردی برای نظام هدف: و زمینه 

سیاسی و اجتماعی است. با توجه به اثرگذاری اصل پاسخگویی در تحقق حقوق شهروندی، پژوهش 

تواند بر تحقق حقوق شهروندی هایی میپردازد که اصل پاسخگویی از چه راهمی حاضر به این مسأله

 اثرگذار باشد؟

گیری از منابع تحلیلی است که با بهره -روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی  ها:روش و مواد

آوری شده جمعای، اطالعات مورد نیاز بحث درباره اصل پاسخگویی و حقوق شهروندی اسنادی و کتابخانه

 است.

دهد که اصل پاسخگویی از طریق شفافیت در امور سیاسی، ایجاد رقابت بر ها نشان مییافته ها:یافته

ها و اقدامات مبنای اندیشه تحزب، آزادی عمل جامعه مدنی، آزادی نقد و انتقاد، تمرکززدایی از فعالیت

ر جامعه است تا از این طریق هم عملکرد دولت، جابجایی قدرت و همچنین روابط مبتنی بر اعتماد د

پذیری رد رهبران سیاسی در برابر مردم تابع اصل مسؤولیتروندان در برابر یکدیگر و هم عملکشه

 شود.

داری رعایت شده است و دهی و امانتدر نگارش مطالب مقاله حاضر، اصول ارجاع مالحظات اخالقی:

 شود.تحقیقی اصیل محسوب می

دهد که تحقق حقوق شهروندی از جهت کمی و کیفی نیازمند تحول ایج نشان مینت گیری:نتیجه

است. در ابعاد کمی، کاستن از قدرت دولت، تمرکززدایی، قدرت بخشیدن به جامعه مدنی، وجود 

تواند اصل یـهای متعدد و همچنین جابجایی قدرت مقامات سیاسی و اداری ماحزاب و گروه

نظام سیاسی را در راستای مطالبات واقعی شهروندان هدایت کند. خشد و پذیری را ترویج ببمسؤولیت

و روابط مبتنی  (افقی)اعتماد اما در بعد کیفی، نیازمند ساختن روابط مبتنی بر اعتماد میان شهروندان 

اصل پاسخگویی در  هستیم. به عالوه اینکه (عمودی)اعتماد بر اعتماد میان شهروندان و حاکمان 

تواند باعث موزش مناسب و اصول فرهنگی مبتنی بر برابری و آزادی شهروندی میصورت وجود آ
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 مقدمه. 1

رد های سیاسی و اجتماعی وابسته به عملکدوام و قوام نظام

 با متقابلی است که شهروندان با حاکمان و همچنین شهروندان

لحاظ تاریخی  مفهوم شهروندی بههرچند  دارند. یکدیگر

 مفهومی جدید و تحت تأثیر شرایط و مقتضیات دوران معاصر

ول های آن از جمله اصبرجسته شده است، اما عناصر و نشانه

و  فاهبرابری، آزادی، جابجایی حاکمان و همچنین دستیابی به ر

 یز درزه نها امرواند. این نشانهپیشرفت همواره در کنار آن بوده

عنوان اصولی  ی و حقوق شهروندی بهپرتو گسترش دموکراس

از  شوند که نیازمند توجه به آنانانسانی در نظر گرفته می

تواند ترین اصلی که میهای سیاسی هستیم. مهمسوی نظام

حقوق شهروندی و عناصر آن را به شکل قابل توجهی در 

جامعه گسترش دهد، اصل پاسخگویی است. پاسخگویی از 

کمرانی ـدان را در رأس حـشهرون هایواستهـآنجایی که خ

م گزاران مردنشاند و رهبران را در عمل به عنوان خدمتمی

فا ـقوق شهروندی ایـدهد، نقش مهمی در تحقق حقرار می

نماید. در این صورت، هم مطالبات شهروندان به نحو می

مطلوبی قابل حصول است و هم مشروعیت نظام سیاسی به 

 شود. عمومی روبرو میشکل قابل توجهی با اقبال 

ی با عنایت به اهمیت حقوق شهروندی و ارتباط اصل پاسخگوی

گیری آن، پژوهش حاضر درصدد است تا به در تحقق و شکل

بررسی اهمیت، کارکرد و جایگاه این اصل در تحقق حقوق 

 قوقحشهروندی بپردازد. همچنین معیارها و لوازم دستیابی به 

ند خگویی بررسی نماید تا بتواشهروندی را از منظر اصل پاس

چارچوبی برای تحقق حقوق شهروندی در پرتو اصل 

 پاسخگویی فراهم آورد. 

 

 . مالحظات اخالقی2

 قت ودهی به منابع، درعایت اصول اخالقی از جمله اصل ارجاع

 های مطرح شده در مقاله مورد توجهتحلیل دقیق از یافته

 نویسندگان قرار گرفته است. 

 

 

 

 هاد و روش. موا3

بررسی  وتحلیلی بوده  - این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی

اسنادی و استداللی جهت رسیدن به اهداف تحقیق در نظر 

ی گرفته شده است. مطالعه مقدماتی پیرامون موضوع پاسخگوی

و ارتباط آن با تحقق حقوق شهروندی با شیوه تحلیلی و 

 ه از آن بهرهگر روش تحقیق است که تالش شدتوصیفی بیان

ن برده شود. این نوع مطالعه حوزه معرفتی محقق را پیرامو

زمینه مطالعه اصلی موضوع گسترش داده و به نوعی پیش

 باشد.یـم

 

 ها. یافته4

 پاسخگویی و ابعاد آن در نظام سیاسی 

 فهای مختلپاسخگویی یکی از اصطالحات پر کاربرد در عرصه

 بومی، سیاسیِ فرهنگ در مدیریتی، سیاسی و اجتماعی است.

ع موضو در جدی تأمل پاسخگویی، اصطالح و مفهوم با رابطه در

 رد سیاسی، علوم فرهنگ در واژه این اما است، نپذیرفته صورت

 بحث هایمعادل جمله از شود؛می بررسی چندی مباحث ذیل

ست. از ( اResponsibility) واژه انگلیسی زبان در پاسخگویی

 باشدمی «پذیریمسئولیت»پاسخگویی،  اصطالحات نزدیک به

 ستگری نیز مرتبط اپرسش که البته با اعتماد و اطمینان و

دهنده آن است که این تعاریف واژگان از پاسخگویی نشان. (1)

ی این مفهوم، کامال مفهومی اجتماعی و تحت تأثیر متغیرها

متفاوتی قرار دارد. پاسخگویی هم نوعی رابطه در عرصه 

مدیریتی و میان مدیران و مردم است و هم اینکه مفهومی 

 وابسته به رفتارهای افراد با یکدیگر است. 

نوعی مبادله است که طی آن طرفین )دولت ویی نظام پاسخگ

ی خود را در مقابل نیازهای قدرت و اختیاراتو مردم( بخشی از 

کنند و مبادله می از قبیل امنیت و آسایش با طرق مقابل

های کارایی و مطلوبیت در هر نظام پاسخگویی اداری از نشانه

دی و ناکارآم مبارزه با و یکی از ابزارهای اصلیاداری است 

شود و دستیابی به آن از اهداف اصلی فساد محسوب می

ویی ـور عمومی است و کارکرد پاسخگـماصالحات اداره ا

رسانی به شهروندان از عملکرد مسئوالن دولتی و اطالع

چگونگی فرآیندهای سیاسی است تا آنها توانایی قضاوت و 
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ش افزای با راـواکنش مناسب به اقدامات دولت را بیابند. زی

های عمومی شهروندان در جوامع مختلف انتظارات آنها آگاهی

های دولتی نیز دستخوش تحوالت زیادی شده است. از سازمان

های دولتی و نظام اداری حاکم بر آنها سازوکارهایی سازمان

، در علوم اداری پاسخگویی یعنی هستند برای خدمت به مردم

مورد انتظار  ایجنتقبول مسئولیت نسبت به  وپذیری مسئولیت

و فرآیندی است که در ضمن آن همه اعضای سازمان در برابر 

به باور هیوز  اختیارات و وظایف محوله باید پاسخگو باشند.

ها در پاسخگویی به این معناست که افراد در ادارات و سازمان

مقابل یک تصمیم یا انجام یک اقدام سرزنش یا تمجید ناشی 

ر یک از کارکنان ادارات از ـراین هـبرند. بناـاز آن را بپذی

ترین سطح تا باالترین سطح در برابر مافوق خود پاسخگو پایین

 .(2) هستند

در جوامع مختلف حکومت از یک سلسله نهادهایی تشکیل 

ها و اختیارات قانونی خود، شده که هر کدام در حوزه مسئولیت

دهند و چون حاکمیت اعمال گسترده و متفاوت را انجام می

شود اعمال حکومت همه دولت شامل قلمرو مرزهای کشور می

د جامعه از اعمال حکومت گیرد و همه افرافرا میجامعه را 

 بدست آوردن منافعشود چه از جنبه مثبت آن یعنی متأثر می

و چه از جنبه منفی آن یعنی زیان و خسارت پس نظارت بر 

حکومت یک ضرورت است و نظارت بر اعمال حکومت در 

توسعه سیاسی مردم و ارتقای کیفی و همسویی بین مردم و 

های بین طح همکاریدولت تأثیر مستقیم دارد و طی آن س

آگاهی نسبت به  مردم و نهادهای دولتی گسترش یافته و مردم

کومتی به دست ـهمینطور نهادهای حتصدیان و ـمال مـاع

آورند و از طرف دیگر مشروعیت سیاسی پایدار که هدف می

نظارت و راهکارهای گوناگون آن غایی هر نظام سیاسی است با 

داوم بر اعمال حکومت این نظارت م و شودمیتر حاصل سریع

ها، ها با توجه به نقصامکان را فراهم خواهد ساخت که دولت

فعالیت خود را برای جلب رضایت عمومی آماده نمایند و از 

برای اینکه . (3) طریق آن به مشروعیت خود تداوم بخشند

ساالری نیز مانند سایر اشکال حکومت دچار انواع فسادها مردم

ای استبداد و خودکامگی نوین ساالری به گونهنگردد و مردم

دار حکومت محدود و کنترل و نظارت تبدیل نشود باید اقت

شود و با ابزارهایی در حقوق عمومی حال چه حقوق اساسی و 

چه حقوق اداری ارکان قدرت را تحت نظارت خود قرار دهد 

های کنترل قدرت حاکمیت و که یکی از مؤثرترین راه

باشد و می جلوگیری از خودکامه شدن آن اصل حاکمیت قانون

ترین روش برای کنترل قدرت حاکمیت از مؤثرترین و کارآمد

است و اعمال و رفتار زمامداران بر اساس معیارها و موازین 

آن را  که نمایندگان برخاسته از مردم گیردمشخصی قرار می

 کنند. در یک چارچوب مشخص تنظیم می

ان اکمنباید این نکته را نادیده گرفت که پاسخگویی تنها به ح

 ودـوندان نیز در قبال اعمال خرشود، بلکه شهربوط نمیـم

پاسخگو باشند. هنگامی که شهروندان نسبت به بایست می

ر رفتارهای خود پاسخگو باشند و مسؤولیت کارهای خود را ب

اختن امور عهده بگیرند، مشارکت عمومی و تالش برای س

ه رود. بنابراین دامنه مقولپیش می جامعه به نحو مطلوبی

 اعی،متعدد است و ابعاد فردی و اجتمپاسخگویی بسیار زیاد و 

ر ر بدروابط مردم با نظام سیاسی و رابطه مردم با یکدیگر را 

 آید،آنچه از تعریف پاسخگویی بر میگیرد. با این اوصاف، می

ر گذاتکلیف در برابر مسؤولیتی است که به فرد و یا گروهی وا

آن  بایست به نحو مطلوب نسبت به انجامشود و وی نیز میمی

ین چن اقدام نماید. عالوه بر این درباره معنای پاسخگویی نیز

آمده است که پاسخگویی، به معنای آن است که هرکس یا 

همان گیرد، شخصی یا گروهی مسؤولیتی را بر عهده می

دهد شخص یا گروه نیز باید در برابر عملی که انجام می

ویی با ـورت، پاسخگـن صـدر ای .(4) اشدـو بـپاسخگ

پذیری و پذیرش وظایف خود و انجام صحیح آن مسؤولیت

وتی ها قرابت بسیاری دارد. به همین دلیل طیف متفاسؤولیتم

شان پذیری توجه ناز نظریات به ارتباط پاسخگویی و مسؤولیت

ه ا بهدادند. به عبارتی دیگر، پاسخگو کردن افراد و یا گروه

ل معنای آن است که فرد نسبت به انجام عملی که به وی محو

 احساس مسؤولیت شود، مسؤولیت داشته باشد و یا اینکهمی

 کند. 

گیری اصل پاسخگویی نیازمند وجود ابزارهای مناسب شکل

های گیری نظامپاسخگویی در جامعه است. امروزه و با شکل

های دموکراتیک و ضرورت پاسخگویی به شهروندان، راه
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گوناگونی برای پیگیری مطالبات شهروندان وجود دارد. 

 گویی به نیازها وبنابراین وجود مجاری مختلف برای پاسخ

حائز اهمیت است. به طور مشخص، ، های شهروندانخواسته

ی حاکمان به شهروندان و ای نوین در پاسخگویفضای رسانه

دسترسی به هر در این صورت نان حائز اهمیت است. نیازهای آ

آید باید جزء نوع اطالعاتی که در فضای اینترنت به وجود می

طالعات شمرده شود، زیرا که حقوق بنیادین آزادی بیان و ا

نتیجه ضمنی محترم شمردن آزادی عقیده و بیان است و بر 

طبق اصل جریان آزاد اطالعات مردم حق دارند به اخبار 

عمومی دسترسی داشته باشند، آن را به یکدیگر منتقل کنند، 

درباره آن اظهار نظر نموده و نسبت به آن نقد و اعتراض داشته 

اطالعات و گردش آزاد اخبار به رسی به باشند زیرا حق دست

شهروندی به شمار  حقوقو  قوق بنیادین بشرـعنوان یکی از ح

گیری مجاری ارتباطی در انحاء بنابراین شکل. (5)رود یـم

تواند نوعی پاسخگویی به شهروندان در دنیای مختلف آن می

کنونی باشد و از بروز و یا گسترش دیکتاتوری ممانعت به عمل 

توان فواید مهم دیگری نیز برای وجود در این صورت میآورد. 

و  های سیاسیپاسخگویی برشمرد که در این صورت برای نظام

در نهایت . باشدمیحتی روابط اجتماعی نیز مؤثر و کارآمد 

آن است  شود به معنایاینکه اگر از پاسخگویی سخن گفته می

شود، به نحو که فرد بتواند مسؤولیتی را که به وی محول می

 مطلوبی انجام دهد و در قبال عمل خود پاسخگو باشد. 

ت که در مسئولیت اجتماعی، ذاتاً یک مفهوم رقابتی اس

. (6)مختلف از پدیده مورد بررسی، آشکار و هویداست  ادراکات

به روند  با توجه مورفی و الازیناک معتقدنددر همین راستا، 

ها نیز شرکت افزایش تحوالت، پذیرش مسئولیت اجتماعی در

ها عبارتند از: افزایش یافته است که این تحوالت و چالش

تعهد، مشکالت  عدم تخلفات اخالقی، فساد اقتصادی،

و ضعف عوامل پاسخگویی؛ با وجود این ها جنسیتی، آشفتگی

دولتی و غیردولتی به ویژه در کشورهای  هایمشکالت، سازمان

یافته به طور تصاعدی نسبت به ایجاد حکمرانی خوب توسعه

مقصود از مسئولیت . (7) دانهایشان اقدام کردهشرکت در

ثیر أها تسازمان ها واین شرکتچون ماعی این است که اجت

فعالیت  چگونگیاجتماعی دارند، الجرم  ای بر سیستمعمده

ای باشد که در اثر آن زیانی به جامعه نرسد و آنها باید به گونه

های مربوطه ملزم به جبران آن صورت رسیدن زیان سازمان در

 باشند.

 

 بحث. 5

 پاسخگویی و حقوق شهروندی . 5-1

تواند آثار پاسخگویی به عنوان یک عمل فردی و اجتماعی می

اسی داشته باشد که به برخی و پیامدهای متعددی در نظام سی

 شود: ترین فواید و آثار آن پرداخته میاز مهم

 

 جلوگیری از فساد . 5-1-1

 در عرصه اداره امور سیاسی و اجتماعی، پاسخگویی نیرویی

ر آورد که دبرنده است که بر بازیگران کلیدی فشار میپیش

 د وبرابر اعمال و کردار خود پاسخگو باشند و از عملکرد خو

اطمینان از احساس مسؤولیت در برابر آن روی دهد. این 

مسأله قبل از هر چیز باعث جلوگیری از تضییع حقوق 

 در عرصه مدیریت مجموعه کارهایی برایشود. شهروندان می

 وحداکثر کارایی و اثربخشی و جلوگیری از فساد رسیدن به 

 جهت رسیدن به اهدافدهی به اصول و مبانی نوعی جهت

ویی ـورت، پاسخگـن صـدر ای. (8) وجود داردشده  تعیین

ی اتواند راهی برای جلوگیری از فساد و همچنین زمینهیـم

 که برای برآورده کردن مطالبات شهروندان تلقی شود. هنگامی

 باشد، وجود داشتهبه معنای واقعی آن در جامعه  یپاسخگوی

 شود. جلوگیری از فساد از جمله نتایج آن شمرده می

ای مهم در کنترل حکومت مسئلهمسئله نظارت بر اعمال 

ی ـدون آن جامعه پایدار باقـر جامعه است و بـحکومت ه

ماند. این امر نیز با پاسخگو کردن حکومت میسر است. در نمی

گذاری و نظارت واقع دو رکن از ارکان هر نظام حقوقی قانون

ترین مبانی حقوق شهروندی و اصول باشد و یکی از مهممی

یت مردم نظارت شهروندان بر حکومت دموکراسی و حاکم

است و شهروندان طبق قرارداد اجتماعی که یک رابطه دو 

کند، حق دارند بر سویه را بین آنان و زمامداران ایجاد می

اجرای امور عمومی کشور و روند و فرآیند اداره کشور نظارت 

دستگاه بورکراسی  پاسخگویی آنچه که در موردداشته باشند. 
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شود این است که می مطرح آننظارت رل و و نحوه کنت

حکومتی که از قدرت برخوردار است برای اینکه به استبداد و 

ها خودکامگی نینجامد چگونه باید کنترل شود؟ تاریخ حکومت

خواهی در آنها دهد که طبع خودکامگی و تمامیتنشان می

ومت ـوجود دارد. چنانچه ابزارهایی جهت مهار قدرت حک

شود امکان استبداد و خودکامگی حاکمان دور از بینی نپیش

انتظار نیست. پس موضوع مهار قدرت و نظارت بر حاکمان از 

 باشد. های نوین میموضوعات مهم در دموکراسی

 ظارت بر اعمال و کارکردهای حکومتپاسخگویی در منظومه ن

شود. در این حالت، نظارت در حقوق در نظر گرفته می

 العی یا اطالعی است و نظارتی است کهخصوصی غالباً استط

 در آن ناظر فقط زمینه کسب اطالع را دارد اما نظارت در

حقوق عمومی معموالً استصوابی است و منظور آن است که 

ند کناظر افزون بر کسب اطالع بتواند حکم و دستور هم صادر 

او  فقتو حکم او نافذ نیز باشد و اعمال حقوقی بدون اذن و موا

آفرین دعالوه بر این، پاسخگویی تعه. (9)ی نداشته باشد اعتبار

به  هایی کهشود تا فرد نسبت به مسؤولیتاست. زیرا باعث می

جه او محول شده است، توجیهی ارائه دهد. در هر صورت با تو

م توان اهبه تعاریف متعددی که از پاسخگویی ارائه شده می

 پاسخگویی پاسخگویی را به شرح زیر آورد:نکات مربوط به 

 در مشخص افرادی یا فرد ساختن مسئول عمل از ستا عبارت

 دلیل و آوردن دلیل دیگر، عبارتی به یا وظایف محوله قبال

 دهنش وظایف انجام و کارها وشده  انجام کارهای برای خواستن

  از: است عبارت آن بر حاکم اصول که

  محوطه وظایف از شفاف تعریف وجود -

  کار انجام مسئول بودن مشخص -

  لهمحو امور قبال در پاسخگویی مسئولیت بودن ناپذیریضتفو -

 .(1)ها پاسخ بودن مستدل و مستند -

 

 ب به شهروندان ارائه خدمات مطلو. 5-1-2

اصل استمرار یا تداوم خدمات عمومی به عنوان یکی دیگر از 

م و کاربردی حاکم بر خدمات عمومی و دومین اصل هاصول م

کننده این مطلب است که شود که بیانگر و تبیینشناخته می

گویی مداوم به خدمات عمومی به جهت ضرورت و پاسخ

اصل  این نیست.تعطیل بردار ان نیازهای عمومی شهروند

دهد که بر تکلیفی را بر دوش مقامات عمومی و اداری قرار می

مبنای آن تداوم خدمات عمومی برای شهروندان باید به نحو 

و  این اصل به وضوح بر حقوق .(10)مناسبی تضمین گردد 

طی و توان تحت هیچ شرایهای بشری حاکم است و نمیآزادی

ها را محدود کرد، و آزادیحتی به صورت موقت این حقوق 

اد ارتباط تامی زیرا این حقوق با حیثیت و کرامت انسانی افر

دارند و به دلیل ارتباط داشتن با حیثیت انسانی مانند اهلیت 

شود که با زنده متولد تمتع در حقوق خصوصی مقایسه می

شود و تا لحظه مرگ قابل سلب شدن انسان به او اعطا می

نیست و حتی خود انسان نیز توانایی سلب این حقوق را از 

  خود نخواهد داشت. 

توان بیان کرد ده دیگری که برای پاسخگویی میبنابراین فای

ارائه مطلوب خدمات عمومی به آحاد شهروندان جامعه است. 

در این صورت، شهروندان با دریافت خدمات عمومی و نیازهای 

شوند. مند میهای پاسخگویی بهرهرو به رشد خود، از مزیت

این امر نیازمند وجود دولتی پاسخگو است. نظریه خدمات 

ومی در اثر لزوم تأمین خدمات عمومی در زندگی اجتماعی عم

به وجود آمده و به مرور زمان تحوالت بسیاری را پذیرفته 

است. از خدمات عمومی تعاریف مختلفی ارائه شده است، اما 

نقطه وصل و تفاهم آنها تأمین نیازهای عمومی جامعه است. 

دمات عمومی مجموعه ـوان گفت که خـتراین میـبناب

هایی هستند که نهادهای عمومی و حتی نهادهای عالیتـف

خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای برآورده کردن نیازهای 

دهند و حقوق اداری به مثابه حقوق حاکم بر جامعه انجام می

کند و این تفکر خدمات عمومی خود را در این تفکر ایجاد می

م است که متضمن مشروعیت بخشی به قدرت دولت و لزو

ر شهروندان است. تا جایی بقای آن و مداخله در برخی از امو

حقوقدان فرانسوی حق حاکمیت دولت را انکار و که دوگی 

کند و وجود حاکمیت را بر پایه خدمات عمومی بررسی می

عد حقوق در روابط ت را برای دولت به معنی انکار قواحاکمی

حاکمیت  داند و معتقد است قدرت والمللی میداخلی و بین

وقتی مشروع است که دولت این قدرت را برای انجام خدمات 

مورد نظر عموم به کار گیرد و در انجام وظایف قانونمند باشد و 
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ای از خدمات بر این باور بود که دولت باید به عنوان مجموعه

مردان در نظر عمومی سازماندهی و نظارت شده توسط دولت

 .(11)گرفته شود 

 

 نقاد  وشهروندی مشارکتی . 3-1-5

ت ترین مفاهیم اجتماعی است که برای شناخشهروندی از مهم

کنند و هر چه بهتر افرادی که درون یک جامعه زندگی می

ا ای هدایت آنهتشخیص نوع روابط اجتماعی آنها و به گونه

دی بخشی از حقوق اجتماعی و مدنی خلق شده است، شهرون

 گردد که در قبال پیروی و رعایتهر فرد انسانی تلقی می

 ضوابط و تکالیف عمومی و اجتماعی، نهادهای عمومی را به

بنابراین هنگامی که  .(12)خواند حمایت از خود فرا می

ت و نظام سیاسی به شکل پذیری و پاسخگویی دولمسؤولیت

عه رشد ـقوق شهروندی نیز در جامـپیش رود، حی ـمطلوب

 کند. می

در پس شهروند یعنی کسی که دارای منزلت اجتماعی است 

ز انگرش به جامعه که به موجب آن شرایط برخورداری فرد را 

 کند. این حقوق عبارتست از: حقوقحقوق و قدرت فراهم می

در مقابل قانون، حقوق  یمدنی شامل آزادی بیان و برابر

شکل صنفی و سیاسی، تسیاسی، شامل حق رأی و ایجاد 

ا ب حقوق اقتصادی شامل رفاه اقتصادی و تأمین اجتماعی، پس

این تعاریف حقوق شهروندی، حقوقی است فردی، مدنی، 

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که یک شهروند به واسطه 

و  او ای میانزندگی در قلمرو جغرافیایی خاص و با وجود رابطه

 این رابطه در .(13)گردد دولت حاکم از آن برخوردار می

شود که دولتی صورتی به رشد حقوق شهروندی منجر می

در قبال مطالبات شهروندان وجود داشته پاسخگو و مسؤول 

بدین ترتیب شهروندی یک رابطه چند وجهی هم با  باشد.

 ومجموعه حقوق  از شود کهشامل میجامعه و هم با دولت را 

قوانین اساسی و مدون و  توسطاست که  برخوردارتکالیفی 

 که برای ساکنین یک هاییطور مجموعه عرفموضوعه و همین

گونه تبعیضی از لحاظ شود و هیچشهر یا کشور وضع می

 و اجتماعی میان افراد جامعه وجود نداشته باشد.سیاسی 

حقوق شهروندی فقط در چارچوب یک نظام دموکراتیک و 

واهد آمد، زیرا جامعه مدنی عنصر ـپاسخگو به دست خ

ناپذیر حقوق شهروندی است، جامعه مدنی نیز بر داییـج

گیرد برای تعیین میمبنای مشارکت همه شهروندان شکل 

. پس در چنین شرایطی حکومت گراندیحق سرنوشت خود و 

روندان ـقوق و آزادی اساسی شهـمایت از حـنیز مسئول ح

-باشد، بنابراین شهروندی صفت اعضای جامعه مدنیمی

ای متشکل از شهروندان آزاد و برابر که سیاسی است، جامعه

رار ـی قـورد شناسایـان مـشضویت سیاسیـه عـه واسطـب

مشارکت سیاسی شهروندان جامعه گیرند و بر پایه همین یـم

با توجه به منابع و امکانات خویش به سمت رفاه و تضمین 

دارد و اینکه کدام مصلحت حقوق شهروندان خویش گام برمی

یا خیر معین در قالب حق شهروندی تضمین شود منوط به 

پس شهروند  .(14)باشد اراده و میل شهروندان یک جامعه می

باشد تکالیفی نیز در عین حال که مجموعه حقوقی را دارا می

قوق و تکالیف به نوعی الزم و ملزوم این ح وعهده دارد بر 

 یکدیگر هستند و هیچ یک بدون وجود دیگری معنا و مفهومی

توان آنها را از یکدیگر جدا کرد. البته مسئولیت ندارد و نمی

شهروند عالوه بر دولت در مقابل دیگران نیز معنا و مفهوم 

یابد. پس به همین دلیل است که حقوق شهروندی در یـم

گرایانه که فارغ از حقوق فردی نیست ماهیتی جمععین حالی 

دارد و مجموعه قواعد و مقرراتی است که در مناسبات 

های اجتماعی افراد حاکم است اما حقوق بشر حداقل در نسل

گیری ماهیتی بیشتر فردگرایانه دارد اولیه خود و ابتدای شکل

کند، ولی همین ویژگی و فرد را در مقابل دولت حمایت می

گرایانه بودن حقوق شهروندی و مسئولیت دوگانه فرد در معج

قبال دولت و آحاد جامعه باعث ایجاد مشارکت او در جامعه 

گردد و همین اخالق مشارکت است که شهروندی را از می

کند، پس شهروندی نه یک موقعیت تابعیت صرف خارج می

بنابراین  .(15)منفعالنه بلکه برعکس یک موقعیت فعال است 

ای از حقوق، شهروندی موقعیتی است که شامل مجموعه

عهدات است که بر برابری، عدالت و استقالل تکیه وظایف و ت

رین ـتهمـکی از مـدالت یـه عـکته اینجاست کـدارد و ن

های حقوقی شهروندی است. تمامی مزایا و ابعاد گارهـان



 1400، نامه نوآوری حقوقی ویژه پزشکی، حقوقمجله  و همکاران مقیمی

 

 189 

 

و و مسؤول ـود دولتی پاسخگـورت وجـشهروندی در ص

 پذیر است. کانـام

 

 افزایش اعتماد عمومی . 5-1-4

 رندعنای آن است که عامه مردم انتظار دااعتماد عمومی به م

 اها و مقامات دولتی که در تعامل با آنهکارکنان سازمان

به  را برای رفع نیازهایشان تالش کنند و اطمینان الزم هستند.

 نتظارتوان گفت اعتماد عمومی ابه بیان دیگر می د.نبدهآنها 

 هایازها و نیمردم از متولیان امور عمومی برای رفع خواسته

ی تماعباشد. لذا اعتماد به عنوان مبنایی برای نظم اجخود می

های دولت و حورهای اصلی نظریهـترین مو یکی از مهم

 .(16)های سازمان دولتی در مدیریت دولتی است ظریهـن

های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتماد عمومی در عرصه

 توان گفت که اعتماداقتصادی کاربرد فراوانی دارد و می

ه دارد. اینکه افراد ب یشناختجامعهعمومی بیشتر ماهیتی 

 هایتواند خواستهدولت می دولت اطمینان داشته باشند که

آن  به کنند وآنها را برآورده کند، با دولت ارتباط برقرار می

 به اعتماد خواهند کرد و تصور آنها هم از دولت این است که

 .(17)آنها پاسخ مثبت دهد و انتظارات آنها را برآورده سازد 

بدین ترتیب از دیگر ثمرات نظام سیاسی پاسخگو، افزایش 

و همچنین اعتماد مردم به نظام  اعتماد میان شهروندان

د سیاسی است. رویکرد مدیریتی مبتنی بر این است که اعتما

ه رائاعمومی افراد را در رابطه با تغییراتی که در رابطه با 

ورد شود. در این مخدمات دولت به مردم است مربوط می

 رائهااعتمادی عمومی عملکرد دولت در رابطه با اعتماد یا بی

 ت راباشد. اگر دولت این  خدماخدمات یا انجام اصطالحات می

ین یر ادهد، اعتماد عمومی افزایش یافته و در غبه خوبی انجام 

ود اعتمادی رخ خواهد داد. این امر نیز مستلزم وجصورت بی

ا بندان است. در رویکرد دوم شهرو براینظام سیاسی پاسخگو 

 های دولت،توجه به محدود بودن بودجه و حجم زیاد مسولیت

لیل ن دهمه آنها را ندارد. به همی دولت توان الزم برای انجام

و  تواند انتطارات شهروندان را به خوبی برآورده سازدنمی

ه اعتمادی یا کاهش اعتماد مردم نسبت بهمین امر باعث بی

 .شوددولت می

 امعه جرشد دموکراسی در . 5-1-5

ت توان به نوعی حق تعیین سرنوشت دانسدموکراسی را که می

آید. ترین حق انسانی به حساب میپس از حق حیات بنیادی

زیرا که حق حیات ترجمان حقوق بشری ارزش حیات انسانی 

است و حق تعیین سرنوشت ترجمان حقوق بشری ارزش 

 موراشارکت سیاسی در ساحت اداره آزادی و اختیار انسانی و م

مدنی و  قوقعمومی کشور است. پس جدای از برخی از ح

تواند به سیاسی نظام دموکراتیک مبتنی بر آرای مردم می

 های مدنی و سیاسیمثابه ظرف پایدار و باثباتی برای حق

منفی  قوقـمله حـ، حق مشارکت سیاسی از جراهم کندـف

مین این حق به عدم مداخله باشد. به این معنا که تضمی

شود و مداخله محدودکننده ها محقق میتحدیدی دولت

ها در قالب نظارت پیشینی و حتی پسینی به معنای دولت

ها جز در موارد محدود کردن این حق است، پس دولت

ن مند شدبهرهز نخواهند بود که راه اعمال و استثنایی مجا

نکته  البته ذکر این .(18)شهروندان از این حق را سد نمایند 

های افراد چون حق ضروری است که مصون ماندن آزادی

 تعیین سرنوشت از دخالت دولت یا دیگران بدون برخورداری

ای هزادیند آها و منابعی که با استفاده از آن بتوافرد از توانایی

 معنا خواهد بود.مورد نظر را اعمال نماید بی

ها بر تعیین سرنوشت داخلی، حق مشارکت سیاسی و حق ملت

های سیاسی و حقوق وابسته به آن از جمله حقوق و آزادی

ع حق انتخاب شدن، اصل برابری و من حق انتخاب کردن و

باشد که تبعیض در زمره قواعد و هنجارهای حقوق بشری می

از اصل مشروعیت دموکراتیک منشعب شده و دارای ضمانت 

المللی است. باشد که ناشی از معاهدات بیناجرا نیز می

مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت نیازمند ارتباط 

منطقی و منصفانه در فضای عمومی جامعه است و فضای 

های عمومی و سیاسی شکل معه به موجب آزادیعمومی جا

س آورد. پگیرد که بستر تحقق خواست عمومی را فراهم میمی

های دموکراسی به عنوان یک ارزش بنیادین بدون آزادی

ه تبع آن ـو ب .(19)ود ـشمیـحقق و مستقر نـسیاسی م

رای مشارکت در ـقوقی را که بـهای سیاسی، حآزادی

  .(20)نماید های سیاسی ضروری است تأمین میگیریصمیمـت
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قوق های بنیادین، حهای دموکراتیک با تأکید بر آزادیرویه

سیاسی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، 

 قایمبارزه با تبعیض نژادی، جنسی و مذهبی و شناسایی و ارت

نوشت یکی از یابد. پس حق تعیین سرحقوق زنان توسعه می

 هاست که خداوند متعال به انسان اعطاحقوق طبیعی انسان

کرده است و استیفای صحیح این حق در پوشش تعیین حاکم 

یکی از مراحل مهم رشد و تکامل انسانی در جامعه بشری 

 است. اما تاکنون تعریف دقیق و روشنی از دموکراسی و حق

به درک  تعیین سرنوشت ارائه نشده است و برای رسیدن

 های اینصحیح از مفهوم حق تعیین سرنوشت بیشتر به ویژگی

حق اشاره شده است، ایده اصلی دموکراسی حکومت بر خود 

یی فرمانروا»کرده است: ن بیان لاست. چنانکه آبراهام لینک

پیشروان اندیشه «. مردم، از سوی مردم و برای مردم است

ردن سازمان دموکراسی آزادی را بیش از هر چیز در رها ک

 واقعیجامعه از حکومت فردی و سپردن آن به نمایندگان 

دموکراسی در دنیای مدرن  .(21)کردند مردم معرفی می

ار قر گفتمان حقوق قانونی عمیقاً و به طور مستقیم تحت تأثیر

ی گرفته است. این حقوق برآمده از بعد هنجاری حاکمیت یعن

تأمین مصلحت عمومی است و مصلحت عمومی مبتنی بر 

ت اس قرارداد اجتماعی است. این قرارداد یک قرارداد حاکمیتی

های قدرت سیاسی که بر اساس آن حدود اختیارات و آزادی

د، ارتباط دموکراسی با شوحاکم و شهروندان مشخص می

حاکمیت و دولت حاکم ارتباط دیرپایی است و حاکمیت 

شود و ناپذیر دموکراسی عنوان میمردمی نیز جزء جدایی

همچون آزادی، برابری، عدالت و خودمختاری در مفاهیمی 

گردد و دموکراسی به قالب حقوق بشر تبیین و تضمین می

است. به این  دهبیان شدر این موضوع  غالبعنوان حکومت 

 ی ازهای سیاسی جهان مدعی پیرومعنا که تقریباً تمامی نظام

 دهند.می آن قرار همراه بااصول آن هستند و نام خود را 

 

 ری از طریق تحزب گگیری مطالبهشکل. 5-1-6

توان برای پاسخگویی از جمله نتایج و فواید دیگری که می

سازی برای ینهگیری فرهنگ تحزب و یا زممتصور شد، شکل

های تشکیل آن است. این وجه از پاسخگویی در نظام

همچنان که در  دموکراتیک به خوبی قابل مشاهده است.

در شوند. جوامع مدرن، احزاب یک ضرورت محسوب می

ساالر پاسخگویی به مردم واقعیتی انکارناپذیر های مردمظامـن

ر از است و قبول مسئولیت و اصل پاسخگویی نیز یکی دیگ

مبانی نظارت شهروندان بر امور است و پاسخگو بودن دولت از 

شود و با شناسایی های حکمرانی خوب محسوب میمؤلفه

قانون و به تبع آن مسئولیت و پاسخگویی مقامات اداری از 

شود و این امر با تجاوز و تعدی به حقوق مردم جلوگیری می

مومی نظارت قضایی صحیح که در بطن یک نظام حقوق ع

به شکل نهادی شده  .(22)شود اداری شکل گرفته محقق می

ن گفت پاسخگویی بر مبنای وجود نظام تحزبی از توامی

 کارآیی بیشتری برخوردار است. 

 شود که تنوع و تکثرضرورت وجود احزاب از آنجا ناشی می

ای ههای سیاسی و ادعای اداره بهتر حکومت و نیازمندیمرام

ت به ـرصه دولـنونی که عـدرن کـجامعه، در دنیای م

 ی یافته است، بدونترین اقشار جامعه تسرّایاشیهـح

باشد. در این سازماندهی کارشناسی شده سیاسی ممکن نمی

راستا سپردن اداره حکومت به دست یک نفر با استناد به 

 د کهانجاممی ی خشن دیکتاتوریتجربه تاریخی غالباً به چهره

 نافی حقوق شهروندی است. 

ی سیاست و تحقق تری را در عرصهاحزاب سیاسی گام مهم

تواند ای که میکند. به گونهشهروندی بازی می حقوق

سرنوشت کل تشکیالت سیاسی یک کشور را از بنیان دگرگون 

کند. و سرنوشت افراد آن جامعه را دچار تغییرات بزرگی کند. 

امروزه احزاب سیاسی نه تنها در کم و کیف انتخابات و شکل "

طعی و دادن به مفهوم مبارزه سیاسی اثر دارند، بلکه عامل ق

آیند های سیاسی نیز به شمار میی مفهوم رژیمکنندهتعیین

 و احزاب توسط که هاییبرنامه و هاهمچنین طرح .(23)

 به بندیتقسیم یک رد شود،می تهیه سیاسی هایسازمان

های خارج از ها و برنامههای در قدرت و طرحبرنامه و هاطرح

های منتقد های پاسخگو و طرحقدرت یا به اعتباری طرح

های سیاسی چه در مقام شوند. احزاب و گروهتقسیم می

پاسخگو و در قدرت بودن و چه در مقام منتقد و خارج از 

ون و امور اجتماع، از قبیل قدرت بودن، باید برای تمامی شئ
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... رهنگی، امنیتی و دفاعی، آموزشی وامور سیاسی، اقتصادی، ف

مدت و بلندمدت باشند های مدون کوتاهها و برنامهدارای طرح

اساس تمایالت و  ها پیوسته باید برها و برنامهو این طرح

 درهای سیاسی های عمومی اصالح شود. احزاب و گروهخواسته

های مختلف را ینهزم در خود هایبرنامه و هاطرح یدبا قدرت

هایی که از افکار سنجیای ساماندهی نمایند تا با نظرنهبه گو

میلی ، قدرت سیاسی در معرض تهدید و بیشودعمومی می

عمومی قرار نگیرد. برای نیل به این هدف مهم احزاب و 

د های سیاسی در قدرت باید تمامی تالش و کوشش خوروهـگ

این اساس الزم است  را مصروف حفظ قدرت سیاسی نمایند، بر

های حزب در ها و برنامهمستمر بازخورد طرحو بطور پیوسته 

افکار عمومی سنجیده شده و در صورت لزوم تغییرات و 

 ها صورت پذیرد.اصالحات الزم در آن

 

 ری از تمرکزگرایی پاسخگویی و جلوگی. 5-1-7

ابط میان حاکمان و توده مردم بر برخی نظریات در عرصه رو

ها برای پاسخگو کردن این عقیده هستند که یکی از راه

در این صورت تالش  .(24)حاکمان، عدم تمرکزگرایی است 

یی و یا در معنای خاص آن تمرکززدایی گامی گرابرای محلی

برای پاسخگو کردن افراد جامعه و جلوگیری از فساد و 

د گیری و اجرای نهاناکارآمدی است. زیرا آزادی در تصمیم

شود، از متمرکز محسوب میها غیرمحلی از ضروریات سازمان

شناسی عدم تمرکز اداری موافق با تمایالت بشری نظر روان

طور که افراد بشر تمایل دارند در امور سیاسی اناست و هم

عالقه و تمایل دارند اداره خود شرکت داشته باشند، مطمئناً 

امور اداری آنها نیز در دست خودشان قرار گیرد و دخالت در 

بود و  دننخواهتمام امور را از سوی حکومت مرکزی پذیرا 

ب و آدا موضوع دیگر این است که اختالف نژادی، مذهبی و

طور اختالف نواحی از حیث شرایط رسوم متفاوت و همین

جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی عدم تمرکز اداری را 

طلب خواهد کرد. زیرا در این شیوه هر ناحیه بر طبق نیازها و 

نواختی که بعضاً شود و تشابه و یکت محلی اداره میمقتضیا

الوه بر فساد و ـند و عراوانی را ایجاد کـتواند اشکاالت فمی

های اداری شود، از بین رویساز بسیاری از کجکاری زمینهکم

از حقوق  استداللی که امروزه و در دفاع .(25)رود می

ها و «احترام به اقلیت»شهروندان در اَشکال مختلفی از جمله 

شود نوعی مقابله با تمرکزگرایی برای ها مطرح می«غیریت»

 دستیابی شهروندان به حقوق خاص خویش است. 

و  از این منظر، هدف نهایی از اتخاذ سیستم تمرکززدایی حل

 و حداقل زماندر  یمشکالت محلی و تأمین نیازهای محلرفع 

 از با سرعت و کیفیت بیشتر است و برای اینکه مأموران محلی

ها اختیارات و قدرت تفویضی که از سوی سازمان مرکزی به آن

اعطا شده است سوءاستفاده نکنند دولت مرکزی نسبت به 

ر یشتبیی نماید. این امر منجر به پاسخگواعمال آنها نظارت می

 ور در یک منطقه و یا نهاد خاصیـو جلوگیری از تمرکز ام

زم شود. در این صورت برای ایجاد تمرکززدایی شرایطی المی

و  است از قبیل وجود تنوع جغرافیایی و وجود واحدهای محلی

طور امور تخصصی در مورد واحدهای جغرافیایی، همین

سطح مرکز و  مراکز ویژه در گیری وتأسیس نهادهای تصمیم

 گیری بهتفویض اختیار و خودگردانی و اختیار تصمیم محل،

واحدهای محلی و همینطور شخصیت حقوقی مستقل از دولت 

حدهای محلی و قائل شدن نظارت پذیری وامرکزی و نظارت

مراتبی برای سازمان مرکزی، که افزایش گرایش سلسلهغیر

ی در حال مردم به برقراری دموکراسی خصوصاً در کشورها

های تمرکززدایی را بیشتر توجیه توسعه به گسترش سیاست

یرهای برای دستیابی به هنگامی که مس .(26)کند می

 دموکراسی از طریق تمرکززدایی میسر باشد، حقوق شهروندی

 گیرد.نیز به عنوان یکی از ارکان آن شکل می

الملل معاصر اصل های حقوق بینامروزه یکی از اصول و پایه

ق تعیین سرنوشت است که بر اساس آن همه افراد و ـح

های مختلف هتوانند امور خویش را در زمینها میدولت

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اداره کنند و به خاطر توجه 

روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق شهروندی این موضوع 

جاوز از آن مسئولیت ـاستحکام بیشتری یافته و تخطی و ت

تواند به همراه داشته باشد. زیرا این ها را میالمللی دولتبین

افراد بشری در حقوق حق یکی از حقوق سلب نشدنی همه 

شود. زیرا در عدم الملل معاصر به رسمیت شناخته میبین

شود میوندان استفاده تمرکز اداری از رأی مردم به عنوان شهر
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شوند و با سیستم میو نمایندگان محلی توسط مردم انتخاب 

مستقیم به اداره امور محلی مستقیم و بعضاً نیمهدموکراسی غیر

گیری و تصمیم آن ناحیه خود را سهیم در و مردم پردازندمی

کنند و واقعی خود احساس میسازان را نمایندگان تصمیم

دست  به آنشوند و یا بیش از پیش به حقوق خود آگاه می

 کنند. پیدا می

های مختلف سیاسی و اجتماعی مشارکت شهروندان در عرصه

های عمومی از طریق گذاریتر کردن سیاستموجب عقالنی

ها و برابری یکسان در گیریمرکززدایی در روند تصمیمت

دسترسی به اطالعات را در پی خواهد داشت و در نتیجه به 

کند تا موجبات ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک می

مسئله در بحث عدم  ترینو مهم نشودفراهم نارضایتی آنها 

 تمرکز موضوع حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن است و

وردار ـرخـبطای اختیار نیز از اهمیت فراوانی ـدر پی آن اع

متمرکز فرصت جدیدی برای ایجاد های غیرباشد. سیستممی

های محلی است و بر اساس آنچه رایج است وجود دموکراسی

یک سیستم نمایندگی معموالً به عنوان معیار مناسبی برای 

گرفته دموکراتیک بودن یا نبودن یک نظام سیاسی در نظر 

شود و ابزاری است برای کمک به نمایندگان در جهت می

های اداری و گیریبهبود فرآیند و اثربخشی بیشتر تصمیم

 .سیاسی

 

 گیرینتیجه. 6

های ها در دفاع از پاسخگویی و کاربست آن در نظاماستدالل

سیاسی و ساماندهی روابط مردم و نظام سیاسی متعدد و 

ل که جوامع معاصر، اصل پاسخگویی گسترده است. به این دلی

گذاری و اداره را به عنوان موضوعی محوری در عرصه سیاست

اند. بر همین اساس، اصل پاسخگویی جامعه سیاسی پذیرفته

نقش مهمی در زندگی سیاسی و اجتماعی جوامع معاصر بر 

عهده دارد که حقوق شهروندی نیز در ارتباط با آن قرار دارد. 

ز طریق محدود کردن قدرت حاکمان، اصل پاسخگویی ا

شفافیت عملکرد آنان، امکان نظارت بر عملکرد آنان، دفاع از 

پذیری، نفی ساالرانه، باور به نقد و نقدمردم اندیشه

تمرکزگرایی و همچنین ایجاد رقابت میان حاکمان از طریق 

رویکرد تحزب نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی دارد. به 

ق شهروندی تنها به معنای پاسخگو کردن عالوه اینکه حقو

حاکمان در برابر مردم نیست، بلکه پاسخگو کردن شهروندان 

شود. از های خودشان را نیز شامل میدر برابر اعمال و خواسته

شهروندی نیازمند ترویج اصل پاسخگویی در این تحقق حقوق 

است تا از این طریق هم  و سیاسی اماکن آموزشی و فرهنگی

کننده جامعه بتوانند و هم مسؤوالن سیاسی و اداره دانشهرون

ه دهند. در برابر عملکرد و رفتار خویش پاسخی درخور ارائ

های سیاسی امری تابع رفتارهای حقوق شهروندی در نظام

شهروندان در ابعاد اجتماعی و همچنین رفتارهای حاکمان در 

ابعاد اداری و سیاسی است که از طریق پذیرش رقابت، 

شفافیت، وجود فضای نقد و انتقاد و همچنین تمرکززدایی از 

ضمن اینکه  .شودیجاد میاهای دولت در ابعاد مختلف فعالیت

ها و ارزش پذیرش جامعه مدنی به شکل بومی و سازگار با

تواند عاملی برای تحقق حقوق ای میهنجارهای هر جامعه

ن و مشارکت دادن شهرونداشهروندی در نظر گرفته شود. 

دهی در کنار پاسخ طریق آنحلی است که از جامعه مدنی راه

مناسب به برخی از الزامات مشارکت دموکراتیک، نقش 

گیری نهایی و امضاءکننده گذاران به عنوان تصمیمسیاست

شود و نهایی نیز برای جلوگیری از هرج و مرج حفظ می

رل کند تا کنتنظارت و مشارکت مردم و جامعه مدنی کمک می

گیری آنان با بیشتری بر نخبگان سیاسی اعمال شود و تصمیم

اصل دیگر نیز  زندگی و نیازهای واقعی مردم هماهنگ باشد.

های مختلف زندگی شهروندان است. حاکمیت قانون در عرصه

ساالر اداره کشور بر مبنای اصل های مردمنظامچه اینکه در 

ارچوب محدود حاکمیت قانون استوار شده است و دولت در چ

شود و قدرت نامحدود با خود و با قید و بند قانون تشکیل می

شود و مفری برای آزادی عمل می محدود لگامی به نام قانون

 نماید. جاد میـشهروندی ای رای دستیابی به حقوقـشهروندان ب

 

 تشکر و قدردانی. 7

 سانی کهکه از اساتید محترم و ک دانممیالزم  خودبر در انتها 

-دهبه انحاء مختلف باعث پربارتر شدن محتوای مقاله حاضر ش

 نمایم.قدردانی  تشکر واند، صمیمانه 
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 سهم نویسندگان. 8

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین پژوهش 

 اند.حاضر مشارکت داشته

  

 تضاد منافع. 9

 در این مقاله تضاد منافعی وجود ندارد. 
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Background and Aim: Achieving civil rights is one of the most difficult and 

practical issues for political and social systems. Considering the 

effectiveness of the principle of accountability in the realization of citizenship 

rights, the present study addresses the issue of how the principle of 

accountability can affect the realization of citizenship rights? 

Materials and Methods: The method used in this study is descriptive-

analytical, which has been collected by using documentary and library 

sources, information needed to discuss the principle of accountability and 

citizenship rights. 

Results: The findings show that the principle of accountability is through 

transparency in political affairs, creating competition based on party ideas, 

freedom of action of civil society, freedom of criticism, decentralization of 

government activities and actions, transfer of power and Relationships are 

also based on trust in society, so that both the performance of citizens 

towards each other and the performance of political leaders towards the 

people are subject to the principle of responsibility. 

Ethical considerations: In writing the contents of the present article, the 

principles of referral and fidelity have been observed and it is considered a 

genuine research. 

Conclusion: The results show that the realization of citizenship rights 

requires change in terms of quantity and quality. On a small scale, reducing 

government power, decentralizing, empowering civil society, the existence of 

multiple parties and groups, as well as shifting the power of political and 

administrative officials can promote the principle of accountability and steer 

the political system in line with the real demands of citizens. But in the 

qualitative dimension, we need to build relationships based on trust between 

citizens (vertical trust) and relationships based on trust between citizens and 

rulers (horizontal trust). In addition, the principle of accountability, if there is 

proper education and cultural principles based on equality and freedom of 

citizenship, can lead to the realization of citizenship rights. 
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