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چکیده

در اين مقاله سعي شده ارزيابي حقوق شهروندي زنان در بستر پيوند قانون اساسي و معاهدات حقوق بشري
در نظام قانوني ايران صورت پذيرد تا هم تنسيق قواعد حقوق بشري در نظم حقوقي داخلي (در ارتباط با
مباحث شهروندي زنان) امكانسنجي شود و هم ترسيم افقهاي آينده و نوآوريهاي تفسيري در چارچوب
نظم قانوني مهيا گردد .هرچند منبع پايهاي نظام شهروندي ،قانون اساسي است و علياالصول وضعيت حقوق،
تعهدات و امكان مشاركت زنان به عنوان شهروندان برابر بايد در چارچوب آن بازنمايي شود ،اما اعالميهي
جهاني حقوق بشر و ميثاقين بينالمللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و ساير
كنوانسيونهاي حقوق بشري را نيز (كه مورد تصويب ،الحاق يا امضای دولت ايران رسيده است و موجب
تعهدات بين المللي براي دولت ميباشد) ميتوان از جملهي منابع قانوني به شمار آورد و در صورتبندي
نظام حقوق شهروندي به طور عام و شهروندي زنانه به طور خاص پيش چشم داشت .روزنههاي گشودهي
قانون اساسي به سوي معاهدات جهاني حقوق بشر از يك سو و سياق عبارتبندي عام قانون پيشگفته از
سوي ديگر (كه امكان كاربردپذيري نظريههاي شهروندي را به عنوان ابزار تفسير اصول قانون اساسي فراهم
مينمايد) پتانسيلهاي هميشه تازهاي هستند تا خواستها ،تجربيات زيستي ،دغدغهها و دلمشغوليهاي
زنان را به يك زبان حقوقي برگردان كنند و نو به نو امكان مطالبهي تضمينات مربوط به شناسايي ،اجرا،
احترام و تضمين حقها و آزاديهاي شهروندي براي زنان را طبق قانون اساسي فراهم نمايند .از این منظر
هم چنین میتوان نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر را نیز دستکم در ارتباط با مسائل زنان شفاف نمود.
واژگان كليدی :حقوق زنان ،حقوق شهروندي ،حقوق بشر ،قانون اساسي ،آزادیهای عمومی.

پيوند قانون اساسي و معاهدات حقوق بشري در افقهاي شهروندي زنان

 .1دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه تهران ،عضو هيأت علمي دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ،تهران ،ایران.
 .2دانشآموخته کارشناسیارشد حقوق بشر از دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

مقدمه
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مطالعهي پيوند و پيوستار قانون اساسي با معاهدات بينالمللي و كنوانسيونهاي جهاني
از چند چشمانداز اهميت بنيادين دارد:
نخست اينكه هر نظريه شهروندي از جمله بايد مشتمل بر يك درك نظري براي توضيح
ارتباط حقوق شهروندي ملي و حقوق بشر جهاني باشد و ارزيابي و تكميل و تتميم يا
تضييق و تحديد قواعد و ترتيبات حقوق بشري را با قواعد حقوق شهروندي (يا بالعكس)
تبيين كند .پيچدگي و درهم تنيدگي و همپوشاني حقوق شهروندي و حقوق بشر و
فراگير شدن گفتمان حقوق بشر 1و تنسيق و جذب آن در قوانين اساسي 2و تطورات
مفهوم شهروندي (از جمله گرايش به شهروندي جهاني) چنين بيان و تبييني را ناگزير
ميسازد .مطالعات زنانه نيز همواره تمايل داشتهاند از پتانسيلهاي قواعد حقوق بشري
براي مشروعيتبخشي و كاربردپذيركردن مطلوبیتهای خود استفاده نمايند.
دوم اينكه ،اگر با دركي از قرارداد اجتماعي به عنوان پايهي هر نظريه شهروندي،
قانون اساسي را بهنحوي به عنوان سنگ بناي نظم حقوقي و سنگ محك ميزان اعتبار
و مشروعيت ساير قوانين و مقررات و تعيين تكاليف قانوني شهروندان و دولت بدانيم،
آنگاه بايد مشخص شود معاهدات حقوق بشري كه دولت به آنها پيوسته است چه
تأثيرگذاري و كاربردپذيري معناداري در ارتباط با نظم پيشگفتهي شهروندي و مؤلفههاي
آن ،اعم از حقوق ،تعهدات 3و نهادبندي شهروندي دارند .4همچنين از زاويه اين تحقيق
بايد مشخص شود چه قدر استداللها و ارجاعات زنانه به قواعد حقوق بشري در ارتباط
با حقوق و تكاليف شهروندي آنها ميتواند در نظم حقوق داخلي ،مشروع و كاربردي و
داراي بار حقوقي در نظم قانون اساسي تلقي شود.
سوم اينكه درك چند اليه از مفهوم شهروندي ،صرف ًا به اليههاي حقوق 5و تعهدات يا
اليههاي نهادي و ساختاری خالصه نميشود و اليههاي قانوني را نيز شامل ميگردد .در
اين زمينه سه اليهي متفاوت از متون قابل بررسی است .از سويي بايد قانون اساسي 6را
به عنوان مهمترين اليه پيش چشم آورد .سپس بايد به اليههاي قوانين موضوعه (اعم
از قوانين عادي و مقررات اجرايي) توجه كرد و از سوي ديگر بايد بر معاهدات حقوق
بشري كه دولت جمهوري اسالمي ايران به طور قانوني و شفاف به آنها ملحق شده و
آنها را تصويب نموده و اجرا ميكند ،تأكيد کرد .نحوهي تعامل اين اليهها مهمترين
چالش حقوقي پيشروي نظريهي شهروندي زنانه در ارجاع به گفتمان حقوق بشري براي
تكميل و تتميم موقعيت شهروندي زنان طبق قانون اساسي است.

در نظام قانوني ايران ،طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي« ،عهدنامهها ،مقاولهنامهها،
قراردادها و موافقتنامههاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد»
و طبق اصل يكصد و بيست و پنجم« ،امضاي عهدنامهها ،مقاولهنامهها ،موافقتنامهها
و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به
اتحاديههاي بينالمللي پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي با رئيس جمهور و
نمايندهي قانوني اوست».
پس از رعايت اين تشريفات قانوني ،طبق مادهي  9قانون مدني ايران« ،مقررات عهودي
كه بر طبق قانون اساسي [در حال حاضر اصول  77و  ]125بين دولت ايران و ساير دول
منعقد شده باشد در حكم قانون است» و لذا عهدنامههاي قانوني خصلت قانون پيدا
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گفتار اول) كاربردپذيري معاهدات حقوق بشري در تئوري شهروندي قانون
اساسي
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البته نسبتشناسي بين حقوق شهروندي و حقوق بشر بايد موضوع تحقيق مستقلي قرار
گيرد 7و به ويژه كابردپذيري مفاهيم حقوق بشري در شفافسازي نظام حقوق شهروندي
داخلي اهميت تئوريك نيز دارد .8اما فيالجمله بايد گفت گزارشي كه از شباهت محتوايي
حقوق و آزاديهاي مورد حمايت در «حقوق بشر» و «حقوق شهروندي» 9ارائه ميشود،
ميتواند به عنوان بستري براي درك مفاهيم اين مقاله تلقي گردد .لذا در اين مقاله ،صرف ًا
از زاويهي اينكه مفاهيم حقوق بشري در معناي حقوقي عموم ًا مجموعهاي از قراردادها،
اسناد و موافقتنامههاي بينالمللي هستند ،به اين سؤال میپردازیم كه آيا اين اسناد اوالً
10
ميتوانند جايگاهي قانوني در تضمين نظام حقوق شهروندي جمهوري اسالمي ايران
بيابند و ثاني ًا تا چه ميزان براي ايجاد ظرفيتهاي قانوني در جهت شناسايي و تثبيت
موقعيت حقوقي شهروندان زن (به مثابه شهروندان برابر) مي توان به اين معاهدات در
11
نظم حقوق داخلي استناد كرد.
لذا در اين چارچوب در ابتدا از ميزان كاربردپذيري معاهدات حقوق بشري در تئوري
شهروندي قانون اساسي ايران بحث مي شود (گفتار اول) .سپس به طور اختصاصي
كاربرد تضمينات خاص معاهدات حقوق بشري در ارتباط با شهروندي زنان در منطق
قانون اساسي ايران امكان سنجي مي گردد (گفتار دوم) و در نهايت برخي چالشهاي
اساسي مرتبط با تنسيق نظم حقوق بشري به شهروندي زنان در قانون اساسي ايران
بازنمايي ميشود (گفتار سوم).
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ميكنند و الزماالجرا هستند و براي شهروندان و دولت ايجاد كنندهي حقوق و تكليفي
هستند( .كاتوزيان ،31 :1386 ،ذیل ماده)9
در زمينههاي خاص پيوند حقوق بشر و حقوق شهروندي ،بايد اشاره كرد كه دولت
جمهوري اسالمي ايران با رعايت تشريفات قانوني به عضويت عمدهي معاهدات
بينالمللي و اسناد جهاني حقوق بشر درآمدهاست و لذا آن معاهدات طبق مادهي  9قانون
مدني ،در حكم قانون هستند و براي همهي دستگاههاي اجرايي و اداري و قانونگذاري
و قضايي الزماالجرا هستند و ميتوانند به طور مستقيم براي شهروندان موجد حقوق و
تکالیف باشند( .مهرپور)49-50 :1374 ،
بهويژه هر گاه احساس شود كه تضمينات و قواعد حقوق بشري در ارتباط با حقوق
زنان ،نوجويي و نوسازي بيشتري (در مقايسه با ترتيبات و آیينهاي پيشبيني شده در
حقوق شهروندي داخلي) دارند ،استناد به آنها حتی در نظام داخلي نيز بر طبق قانون
اساسي مي تواند موجه و كاربردپذير است .از سويي ديگر اين معاهدات در تفسير
مقررات عام و كلي قانون اساسي نيز ميتواند افقهاي تازه و چشماندازهاي وسيعتري را
پيشچشم آورد و الهامبخش باشد.
البته "در حكم قانون" بودن اين معاهدات بسيار قابل تأمل است .گاه به طرز بدبينانهاي
گفته شد ه كه اين سخن به معناي ارزش كمتر اين معاهدات در مقايسه با قوانين داخلي
است .تفسير رايجتر اين است كه حداكثر ميتوان گفت اين معاهدات ارزشي برابر
و مساوي با قانون داخلي عادي دارند و اگر تعارضي ميان قواعد داخلي و مقررات
بينالمللي باشد ،قواعد حل تعارض و تزاحم داخلي مانند تقدم و تأخر زمان تصويب
قوانين يا عام و خاص بودن قلمرو قواعد راهگشاست( .ساعد وکیل)292 :1386 ،
به گمان ما در ارتباطات با معاهدات حقوق بشري (و طبيعت ًا قلمرو كاربردپذيري و
امكان تنسيق آنها در نظام داخلي شهروندي) طرز استداللهای پيشگفته ناتمام و نابسنده
است؛ زيرا يك اصل بنيادين حقوق معاهدات عام بين الملل تصريح دارد كه هيچ دولتي
نميتواند براي توجيه نقض تعهدات بينالمللي به مقررات داخلي خود استناد كند .به
طريق اولي استدالل شده كه تعهدات دولتها به شناسايي ،اجرا ،رعايت و تضمين حقوق
و آزاديهاي بشري مطابق با معاهداتي كه به طور رسمی به آنها ملتزم و متعهد هستند بر
هر ترتيبات داخلي اولويت دارد و هيچ دولتي نميتواند نقض تعهدات حقوق بشري خود
را با استناد به مقررات داخلي توجیه كند(.ضیائی بیگدلی)83 :1387 ،
از سوي ديگر چنين تفسيري محتوا و ماهيت معاهدات پيشگفته و خصوصيت مرتبط با
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قانون اساسي آنها را فراموش ميكند .به صورت طبيعی مقرراتي كه به توصيف و تحليل
حقوق و آزاديهاي اساسي و تنسيق آن در نظم قانون اساسي ميپردازند ،يك خصوصيت
ارگانيك و پايهاي پيدا ميكنند و بر قوانين عادي اولويت پيدا مي كنند .12اين مقررات كه
اجرايي شدن آنها در نظم حقوق داخلي صرف ًا و منحصرا ً توسط قانون اساسي مشروع
ميشود ،خود جزئي از آيينها و ترتيبات اساسي محسوب ميگردند و بايد همواره به
عنوان يكي از كيفيات و مالكهاي اساسي پيش چشم قانونگذار عادي در وضع قوانين
باشد ،زيرا به تصريح اصل  72مجلس نميتواند قانوني تصويب كند كه از جمله خالف
قانون اساسي باشد.
نكتهي مهم ديگري كه چنين تفسيري را تأييد ميكند اين است كه پايبندي دولت
جمهوري اسالمي ايران به معاهدات حقوق بشري در اغلب موارد (به جز كنوانسيون
حقوق كودك) به طور مطلق و بدون هيچگونه قيد و شرطي بوده است( .ممتاز و دیگران،
 )181 :1382در حاليكه بسياري از دولتها نسبت به ميثاق بينالمللي حقوق مدني
و سياسي ( 34دولت) و ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي (35
دولت) قائل به حق شرط شدهاند و همچنين اعمال حق شرط يا عدم الحاق به پارهاي از
كنوانسيونهاي خاص بشر نيز در سطح نسبت ًا گستردهاي بين دولتها وجود دارد 13.اين
نكته مهم ،كليدي است براي فهم قلمروي تفسيري قواعد و ترتيبات معاهدات فوقالذكر
و ميزان پذيرش آنها در نظم داخلي و حدود امكان استناد به آنها به عنوان مقررات
الزماالجرا يا امكانسنجي ميزان كاربرد آنها در تفسير نظم حقوقي كنوني و به ويژه از
زاويه كاربردپذيري اين قوانين در طرح مطالبات شهروندي زنانه بسيار مهم ميباشد.
طبيعت ًا خود وارد شدن اسناد حقوقي بشري به نظام قانوني حقوق شهروندي ايران
تأثيرات مهمي در بازنمايي و تفسير مناسبتر استانداردهاي ايدهآل حقوق بشري براي
شهروندان ايراني در چارچوب قانون اساسي دارد .از اين چشمانداز ،مهمترين اسناد
حقوق بشري (كه جمهوري اسالمي ايران به همهي آنها پايبند ميباشد) عبارتاند از:
اول ،اعالميهي جهاني حقوق بشر مصوب  10دسامبر 1948؛ دوم ،ميثاق بينالمللي
حقوق مدني و سياسي مصوب  16دسامبر 1966؛ سوم ،ميثاق بينالمللي حقوق اقتصادي
و اجتماعي و فرهنگي مصوب  16دسامبر  1966مصوب مجمع عمومي ملل متحد.
دقت در محتواي حقوق مندرج در اعالميهي جهاني حقوق بشر و انطباق آن بر
نسلبنديهاي حقوق شهروندي 14نشان ميدهد كه اكثر اين حقوق داراي سابقهي تاريخي
در نظامهاي حقوق شهروندي منطبق با قوانين اساسي دولتها (از جمله جمهوري اسالمي
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ايران و بهويژه فصل مربوط به حقوق ملت) هستند و اعالميهي جهاني صرف ًا بهعنوان يك
استاندارد مشترك تنظيم شده است كه همهي مردمان و ملتها ميبايست به آن دسترسي
پيدا كنند(.ممتاز و دیگران).25-26 :1382 ،
باید يادآوري كرد ميثاقين بين المللي حقوق بشر در مقايسه با اعالميهي جهاني حقوق
بشر از اعتبار حقوقي مؤثرتر و سازوكار اجرايي قويتري در حمايت از حقوق بشر
برخوردارند (هاشمي )153 :1384 ،و به لحاظ استدالل حقوقي بيشتر قابل تنسيق در نظم
قانوني داخلي و كاربردپذيرتر در غناي بيشتر دادن به تئوري شهروندي مطلوب قانون
اساسي هستند.
هم چنين بايد توجه كرد كه طبقهبندي ميثاقين از حقوق بشر تا حدود بسيار زيادي با
طبقهبندي حقوق شهروندي (از جمله در نظريهي شهروندي مارشال) به حقوق مدني،
حقوق سياسي و حقوق اجتماعي منطبق است .در اين چارچوب ميثاقين حقوق مدني و
سياسي و حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با فراهم آوردن تعهدات بينالمللي براي
دولتها نسبت به تضمين و رعايت حقوق بنيادين بشر براي همهي افرادي كه در قلمروي
اعمال حاكميت آنها يافت ميشوند (به گونهاي برابر و قانوني و با استفاده از حداكثر
امكانات مادي و سازوكارهاي گوناگون قانونگذاري ،اجرايي و قضايي) نقش بسيار مهمي
در ارتقاي حقوق اساسي شهروندان ايفا ميكند و حتي دامنه اجراي اين حقوق را براي
غير شهروندان نيز تا حدودي فراهم مي نمايد.15

گفتار دوم) كاربرد تضمينات خاص معاهدات حقوق بشري در ارتباط با
شهروندي زنان
به طور منطقي ،با وارد شدن محتواي ميثاقين به نظامهاي قانونگذاري ملي -در
چارچوب قوانيني كه دولتها براي اجراي تعهدات بينالمللي خود نسبت به ميثاقين
تصويب ميكنند -از سويي الگوي واحدي از استانداردهاي حداقلي حقوق اساسي بشر
براي شهروندان هر كشور فراهم شده که زنان را همانند مردان تحت حمايت قرار ميدهد
و از سوي ديگر شهروندان را اعم از زن و مرد داراي حمايتهاي تضمين شده در
ارتباط با سازوكارهاي نظارت بينالمللي حقوق بشر و نظام سياسي و قضايي بينالمللي
قرار ميدهد 16و به عنوان اهرمي براي تشويق دولتها (يا حتي مطالبه از دولتها) براي
تضمين حقوق اساسي شهروندانشان عمل مينمايد( .هگارتي و لئونارد)22 :1990 ،
عالوه بر این ،جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيونهاي بينالملي حقوق بشر كه
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دستههاي خاصي از حقوق و صاحبان آزاديها را مورد حمايت قرار دادهاند ،هم رسم ًا
پايبند است كه از جمله عبارتاند از :كنوانسيون منع و مجازات كشتار دستهجمعي،
كنوانسيون بينالمللي رفع تبعيض نژادي ،كنوانسيون منع بردگي ،كنوانسيون منع كار
اجباري ،كنوانسيون حمايت از حقوق كودك و كنوانسيون حقوق پناهندگي(.شريفيان،
 )16 :1380ذكر اين نكته به لحاظ امكان پيوند آن با تضمينات خاص حمايتي از
گروههاي در معرض خطر زنان (در موقعيتهاي كار اجباري يا در موقعيتهاي فحشاء و
سوءاستفاده جنسي يا زنان گروههاي اقليت يا زنان سرپرست كودكان) در پرتو ارزشهاي
قانون اساسي و نظام حمايتي آن اهميت دارد.17
طبيعت ًا هر يك از اين اسناد تعهدات ويژهاي را براي دولتهاي عضو ،در ارتباط با بعضي
از جنبههاي خاص حقوق بنيادين و اساسي زنان كه در رابطهي بين دولت و شهروندانش
بايد مدنظر باشند ،فراهم ميآورند 18و از اين زاويه گسترش نظام بينالمللي حقوق بشر به
طور غيرمستقيم به گسترش تضمين و احترام به حقوق بنيادين شهروندي (به طور عام)
ن دولت و شهروندانش با توجه
و شهروندي زنان (به طور خاص) در چارچوب روابط بي 
به استانداردهاي حداقلي مندرج در معاهدات بينالمللي منجر شده است.
به لحاظ اين تضمينات خاص و در نظم حقوق داخلي ،تنها مسألهي عدم پذيرش
كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان چالشپذير است .اين عدم پذيرش
كنوانسيون توسط دولت ايران حتی ممكن است شبههاي به صحت استدالل پيشگفته
در خصوص كاربردپذيري معاهدات حقوق بشري در حقوق داخلي و تنسيق آن به نظم
قانوني مرتبط با شهروندي زنان باشد و در خصوص مشروعيت استداللهاي حقوق
بشري براي انعكاس دغدغههاي زنانه به طور قانوني و در ذيل نظام ملي شهروندي ايجاد
شائبه كند( .فضائلی)55-110 :1385 ،
در فهم درست مسأله بايد به صورتبندي اين كنوانسيون به عنوان "تضمينات خاص"
توجه كرد .تضمينات عام ماهوي مندرج در اين كنوانسيون قب ً
ال به تفصيل در اعالميه
جهاني حقوق بشر و به طور تعهدآور در ميثاقين بينالمللي حقوق مدني و سياسي و حقوق
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي بازنمايي شدهاند و همه ي نسلبنديهاي حقوقي را بدون
تبعيض و تفاوت براي زنان و مردان به طور برابر و صرف ًا به لحاظ كرامت و حيثيت ذاتي
انساني و فارغ از رنگ ،نژاد ،دين ،زبان ،جنسيت و ...مشروع و كاربردپذير ساخته است.
پس به لحاظ ماهوي ،اين كنوانسيون تعهد جديدي براي دولت ايران يا استدالل جديدي
براي شهروندان آن ندارد تا بتواند به عنوان دليلي عليه مشروعيت حقوق زنانه به كار رود.
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به طرز فنيتري نيز ميتوان استدالل كرد تصويب اين كنوانسيون چون زمينهي شركت
فعال در مجامع بينالمللي و شركت در كميتهي محو تبعيض عليه زنان و ارائهي
گزارشهاي مستدل و منطقي از وضعيت زنان و شفافسازي و گشودن گفتگو را به همراه
دارد ،ميتواند موجب فرصتهايي نيز در مشاركت در نظام جهاني حقوق بشر باشد .در
مواردي نيز كه مالحظاتي وجود دارد ،تا حدي كه مغاير با روح كنوانسيون و اهداف آن
نباشد ،كاربرد نظام بينالمللي حق شرط بر معاهدات چارهساز است و ميتواند فرصتي
براي بيان نظرگاههاي داخلي و نيز تضييق و تحديد آثار ناخواستهي تصويب كنوانسيون
باشد .شأن و حيثيت دولت ايران نيز الحاق آزادانه به كنوانسيونهاي حقوق بشري ،قبل از
تبديل آنها به قواعد عرفي يا قواعد عامالشمول و آمره و يا نوعي تحميل آنها با ابزارهي
سياسي يا فشارهاي ديپلماتيك ميباشد.
موكدا ً بايد اشاره كرد دولت جمهوري اسالمي ايران ،متناسب با شرايط جهاني و با
رعايت مقررات شرعي ،با الحاق به معاهدات ،عهدنامه و اسناد بينالمللي حقوق بشري
پيشگفته (به طور مشروط يا مطلق) تعهداتي را پذيرفته كه در شرايط كنوني ،پس از
تصويب مجلس شوراي اسالمي و اعالم عدم مغايرت آنها با شرع توسط شوراي نگهبان،
در حكم قانون و الزماالجرا محسوب ميشوند.
با دقت در اصول قانون اساسي و قوانين عادي (قانون مدني) و با در نظر گرفتن عملكرد
دولت ايران در پايبندي به تعهدات بينالمللي و اسناد جهاني حقوق بشر و همكاري با
اركان نظارتي آنها ،میتوان یقین نمود اين موافقتنامههاي بينالمللي حقوق بشري در
نظام قانوني ايران معتبر هستند و ميتوانند در طراحي نظام جامع حقوق و آزاديهاي
اساسي براي شهروندان و نيز ارزيابي شهروندي زنان در ذيل آن مورد استفاده و استناد
باشند.
لذا طرح "شهروندي زنانه" در ذيل نظام جامع حقوق شهروندي در ايران تنها با توجه به
اليههاي منابع قانوني (از جمله قانون اساسي،قوانين عادي ،اسناد و معاهدات بينالمللي)
و با توجه به پيوستگي و ارتباط مفاهيم حقوق شهروندي و حقوق بشر و با توجه به
سنتهاي شهروندي در جوامع انساني (شهروندي حقمحور ،شهروندي فضيلتگرا،
شهروندي مشاركتي) امكانپذير است و پيوند عميقي با مباحث مربوط به حاكميت ملت،
مشاركت سياسي شهروندان و برنامهريزي توسعه دارد (آشوری )222-221 :1373 ،و
لزوم ًا بايد از هرگونه سادهانگاري خودداري شود و حداقل عناصر سهگانهي «حقوق»،
«تكاليف» و «مشاركت» به صورت متوازن در ارتباط با شهروندان و جامعهي ايراني در

اما اگر بخواهيم يك نگاه چالشپذير و دقيق داشته باشيم ،مقايسهي نسلبنديهاي
نظري حقوق و آزاديها در ذيل سنتهاي شهروندي با نسلبنديهاي حقوق بشري و
استانداردهاي مورد نظر آنها و نيز ترتيبات و تضمينات حقوق ملت در قانون اساسي،
چشماندازهاي بديعي را براي طرح موضوعات زنانه فراهم ميكند.
مهمترين نكته اين است كه در نظام حقوقي ايران با توجه به اهميتي كه نهاد خانواده
دارد ،بهتر است حقوق مدني به حقوق شخصي و حقوق خانوادگي شكافته شود .در
موجه كردن اين تفسير ،اصل دهم قانون اساسي را بايد به ياد آورد كه مقرر ميدارد از آنجا
كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسالمي است ،همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي
مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ،پاسداري از قداست آن و استواري
روابط خانوادگي بر پايهي حقوق و اخالق اسالمي است.
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گفتار سوم) چالشپذيريهاي تنسيق نظم حقوق بشري به شهروندي زنان در
قانون اساسي
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پيوستار قوانين داخلي و مقررات بين المللي صورتبندي شود.
نهايت ًا بايد توجه نمود مؤلفان قانون اساسي ،تعريفي از حقوق شهروندي ارائه ندادهاند
و به نظر ميرسد مقصود از عدم تعريف اصطالح حقوق شهروندي اين بوده كه مصاديق
مربوطه به آن در دايرهي تنگ تعاريف نظري محدود نشود و امكان پويايي و گستردهتر
كردن دامنهي اين حقوق و آزاديهــاي اساسي ،با توجه به ضروريات اجتماعي و
ظرفيتهاي توسعه وجود داشته باشد ،لذا هميشه امكان پويايي و تحرك در تفسير قانون
اساسي در سايه مالحظات پيشگفته وجود دارد.
طبيعت ًا اصل اصيل حاكميت قانون و ميوههاي آن (از جمله تساوي در برابر قانون،
برخورداري حمايت قانوني برابر ،توزيع برابر حقوق و آزاديها و برابري در دسترسي
به استانداردها و نهادهاي حقوقي و مواهب زندگي اجتماعي و نهايت ًا تساوي در موقعيت
حقوقي شهروندان)19آنگونه كه دغدغهي قانون اساسي بوده ،در اين زمينه بسيار راهگشا
هستند .روح قانون اساسي و هدف حمايتي و آزاديخواهانهي آن ،اتخاذ چنين موضعي را
به لحاظ نظري امكانمند ميسازد و شدت فشارها و نيازهاي اجتماعي و سير پرشتاب تحول
جامعه و نيز تالش شگفتانگيز زنان در باال بردن ضريب توانمندي شهروندي و ارتقاء
نگرش ،دانش و مهارتهاي خود و آمادگي ذهني و رواني آنها براي مسئوليتپذيري در
نظام اجتماعي ،پا به پاي مردان نيز چنين موضعي را كاربردپذير و بلكه ناگزير مينمايد.
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گمان ما بر آن است كه از افق اين اصل كليدي ،هم حقوق و آزاديهاي زنان و هم
حقوق و آزاديهاي مردان بايد به نحوي صورتبندي گردد كه "پاسداري از قداست
خانواده و استواري روابط خانوادگي را" تضمين و حمايت كند .اين تحديد و تحكيم
برابر نكتهي بسيار ظريفي را در خود دارد .يعني ارجاع به اين اصل براي تحديد بعضي از
آزاديهاي فردي بايد به طور برابر و در پرتو تأكيد كليدي قانون اساسي بر عدم تبعيض
معنا شود .عموم و اطالق صدر اصل بر "همهي مقررات و قوانين" نيز همين فهم را تأكيد
ميكند .جدا از آنكه منطق فرجامي و منظومهاي تفسير قانون اساسي (درك و تفسير
همهي اصول در ارتباط با هم و توجه به روح و هدف قانونگذار) و نيز اصول كلي قانون
اساسي مانند اصل دوم و سوم نيز چنين تفسيري را موجهتر مينمايد.
مقدمهي قانون اساسي نيز كه خانواده را واحد بنيادين جامعه ميداند ،بيشتر از اينكه
با تأكيد بر اهميت خانواده بخواهد تحديد و تضييق آزاديهاي زنانه را انعكاس دهد،
تضمينات خاص و مضاعف حمايتي را به ذهن متبادر ميسازد .عبارتبندي مقدمه قانون
اساسي بسيار روشنگرانه است؛ "زن در چنين برداشتي از واحد خانواده ،از حالت شيء
بودن و يا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرفزدگي و استثمار ،خارج شده ."...پس
صحبت بر سر "ارزش و كرامتي واالتر" (مقدمه قانون اساسي) و "تضمين حقوق زن"،
"احياي حقوق مادي و معنوي زن" و "رشد شخصيت زن" (اصل بيست و يك قانون
اساسي) است و ارجاع به مباحث مربوط به خانواده ،در مواردي كه بخواهد براي توجيه
موقعيت نابرابر شهروندان و تفكيك شهروندان به لحاظ جنسيتي منجر شود ،آشكارا
خالف اصول قانون اساسي است.
تفكيك حقوق شخصي و خانوادگي نيز ،آنگونه كه در آثار بعضي از استادان حقوقي
بيان شده است ،20بيگمان جنبهاي تكنيكي و براي سهولت درك تشريفات و ترتيبات و
آیينهاي حقوقي دارد وگرنه اساس ًا و منطق ًا نسلبندي حقوق و آزاديهاي مدني در ذيل
هر نظريه حقوق شهروندي و حقوق بشري هر دو چشمانداز را توامان پوشش ميدهد.
به لحاظ حقوق شخصي ،مسأله همان اصل بيستم قانون اساسي يعني منزلت انساني برابر
زنان با مردان و حمايت برابر قانوني از همهي ابعاد حقوق انساني مرتبط با اين منزلت
است( .منصورنژاد)68-59 :1386 ،برگردان اين اصل به يك تعهد حقوقي منجز ،همان
تعهد به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه در بند  9اصل دوم قانون
اساسي ميباشد .در تفسير معناي اين دو اصل ،ماده  2اعالميه حقوق بشر كاربردپذير است
كه تمام افراد بشر(اعم از زن و مرد) از حيث حيثيت و حقوق با هم برابرند و هركس
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ميتواند بدون هيچگونه تمايز از حيث ...جنس ...از تمام حقوق و كليهي آزاديها بهرهمند
گردد .در اين چشمانداز هر دو ميثاق بينالمللي (در حكم قانون داخلي و موجد تعهد
براي دولت و حقوق براي شهروندان) ،اشاره به "تعهد كشورهاي عضو نسبت به محترم
شمردن حقوق افراد بدون هيچگونه تمايز جنسي" دارند و تنفيذ اين حقوق را در قوانين
اساسي مورد تاكيد قرار دادهاند( .هاشمی)523 :1383 ،
مالحظه ميشود كه در اين موارد كاربردپذيري معاهدات بينالمللي بيشتر فراتر بردن
و گستردن افقهاي تفسيري و ايجاد حقوق و تعهدات منجز حقوقي است وگرنه چندان
نكتهي مضاعفي بيرون از سپهر قانون اساسي ديده نميشود .در اين مورد و در تأييد
ادعاي فوق ،رجوع به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان به خوبي راهنماست .ماده 2
كنواسيون پيش گفته ،مقرر ميدارد تبعيض نسبت به زنان به هر شكل محكوم است و
هفت دستور حقوقي را جزء دولتها قرار ميدهد:
 .1پيشبيني مقررات مبتني بر تساوي زن و مرد در قانون اساسي؛
 .2پيشبيني ضمانت اجراي جزايي در قوانين داخلي؛
 .3حمايت قضايي و تضمين حقوق مساوي زن و مرد در مراجع قضايي و عمومي؛
 .4التزام دستگاههاي دولتي در خودداري از رفتارهاي تبعيضآميز نسبت به زنان و
رعايت آن توسط تمام مقامات و نهادها؛
 .5اقدامات متناسب براي حذف تبعيض عملي نسبت زنان توسط هر فرد ،سازمان يا
كارگاه؛
 .6اصالح و نسخ قوانين و مقررات مبين تبعيض نسبت به زنان؛
 .7لغو مجازاتهاي نابرابر نسبت به زنان و مردان( .هاشمی)527-528 :1383 ،
دقت در محتواي تعهدات فوقالذكر روشن ميسازد حقيقت ًا هيچ نكتهاي بيرون از
راهبردهاي قانون اساسي در ذيل اصول 3،19،20قانون اساسي وجود ندارد .حتی جالب
اينجاست كه مفاد اصل نوزده در تضمين برخورداري از حقوق مساوي و نيز اصل سه
قانون اساسي در رفع تبعيضات ناروا به هيچ قيدي محدود نشده است .ذكر عبارت
"رعايت موازين اسالمي" نيز جدا از آنكه بخواهيم در قلمرو اسالمشناسي و تبيين اهداف
و ارزشهاي واالي آن وارد شويم 21بايد در موازنهي حقوق و تكاليف و در قالب
آزادي توأم با مسئوليت تفسير شود( .اين عبارت موجب تكليف براي مخاطبان حقوق و
آزاديهاست نه موجد حق براي تحديد براي قانونگذاران عادي).
دقت شود كه بايد از اسالمي بودن قانون اساسي و داللت صريح اصل چهارم بر اينكه
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كليهي قوانين و مقررات بايد براساس موازين اسالمي باشد و حاكميت اين اصل بر عموم
و اطالق همهي اصول قانون اساسي ،تفسير درستي شود .22همانگونه كه برخي استادان
برجستهي حقوق گفتهاند ،جايگاه اين اصل در فصل اول (اصول كلي) بايد مدنظر قرار
داده شود 23اين اصول كلي چون خون تازهاي در رگ و ريشههاي همهي اصول معنا
مييابند و از طريق آنها و در دل آنها ظهور و بروز مييابند .معناي اسالميت قوانين،
همان مكانيزمها و تشريفات و حد و مرزهايي است كه قانون اساسي براي تضمين
اسالمي بودن نظام در نظر گرفته است .دستهاي از اين تضمينات نهادي و شكلي (مانند
پيكربندي مجلس شوراي ملي ،شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام) و
دستهاي از اين تضمينات ماهوي و محتوايي (مانند اصول مندرج در فصل حقوق ملت)
ميباشند .اگر اسالميت قانون اساسي ،به لحاظ شكل و محتوا فرض باشد ،قطع ًا انطباق
فصل حقوق ملت در ذيل آن با اسالم نيز قطعي است و سازوكارهاي نظام حقوقي
قانون اساسي مانند تقدم قانون اساسي بر قوانين عادي ،يا در حكم قانون بودن معاهدات
بينالمللي پس از تصويب مجلس و امضاي دولت نيز تعارضي با اصول اسالمي ندارد .لذا
هميشه تكاپوي حقوقي براي ارتقاء اين سازوكارها و تضمين تحقق اصول قانون اساسي
بايد رسميت داده شود و تفسير هيچ اصلي بهطور خشك و جزمي در مقابل با اين منطق
صورتبندي نگردد.
چنين تفسيري تكاپوي مداوم حقوقي براي تحقق كرامت ذاتي انسان و از جمله منزلت
انساني زنان را راهگشايي ميكند .البته عالوه بر تضمينات عام ،احتماالً در هر زماني،
حسب شرايط و اوضاع و احوال ،تضمينات خاصي براي شناسايي ،احترام ،اجرا ،حمايت
و تضمين حقوق و آزاديهاي زنان يا گروههاي خاصي از شهروندان زن بايد اولويتبندي
شود .ترتيبات اصل بيست و يكم قانون اساسي را نيز بايد در اين چشمانداز درك كرد.24

نتیجهگیری
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پيوند قانون اساسي و معاهدات حقوق بشري در افقهاي شهروندي زنان

در اين پژوهش سعی شد کاربردپذیری معاهدات حقوق بشری در تئوري شهروندی
قانون اساسی به بحث گذارده شود.
اين ادعا امكانسنجي گرديد که با دقت در اصول قانون اساسي و قوانين عادي و با
در نظر گرفتن عملكرد دولت جمهوري اسالمي ايران در پايبندي به تعهدات بينالمللي
و اسناد جهاني حقوق بشر و همكاري با اركان نظارتي آنها مشخص ميشود اين
موافقتنامههاي بينالمللي حقوق بشري در نظام قانوني ايران معتبر هستند و در طراحي
نظام جامع حقوق و آزاديهاي اساسي براي شهروندان و نيز ارزيابي شهروندي زنان در
ذيل آن قابل استفاده و استناد هستند.
لذا طرح "شهروندي زنانه" در ذيل نظام جامع حقوق شهروندي در ايران تنها با توجه به
اليههاي منابع قانوني (از جمله قانون اساسي،قوانين عادي ،اسناد و معاهدات بينالمللي)
و با توجه به پيوستگي و ارتباط مفاهيم حقوق شهروندي و حقوق بشر امكانپذير است.
اين مباحث پيوند عميقي با مباحث مربوط به حاكميت ملت ،روابط بين الملل و مشاركت
سياسي شهروندان دارد و لزوم ًا در طرح آنها بايد از هرگونه سادهانگاري و يا توقف در
مرزهاي حقوق داخلي خودداري شود.
در نهایت قابل ادعاست كه افقي گشوده فراروي بسط و نو انديشي دربارهي شهروندي
فعال زنان در سپهر قانون اساسي قابل شناسايي است .روزنههاي گشودهي قانون اساسي
به سوي معاهدات جهاني حقوق بشر از يك سو و سياق عبارتبندي عام قانون پيشگفته
از سوي ديگر (كه امكان كاربردپذيري نظريههاي شهروندي را به عنوان ابزار تفسيري
اصول قانون اساسي فراهم مينمايد) پتانسيلهاي هميشه تازهاي هستند تا خواستها،
تجربيات زيستي ،دغدغهها و دلمشغوليهاي زنان را به يك زبان حقوقي برگردان كنند
و نو به نو امكان مطالبهي تضمينات مربوط به شناسايي ،اجرا ،احترام و تضمين حقها
و آزاديهاي شهروندي براي زنان را طبق قانون اساسي ،خواه در ذيل تضمينات عام
شهروندي و خواه به عنوان تضمينات خاص شهروندي زنانه فراهم نمايند.

یادداشتها
 -1هدف نهايي حمايت از فرد انساني است اما هر يك از اين نظامهاي حقوقي سازوكارها و
ابزارهاي خاص خود را دارند .گفتمان حقوق بشر به اين حمايت ،جنبهاي فراملي و بينالمللي
ميدهد و آن را با توجه به تعهدات معاهداتي دولتها به جامعهي جهاني و به ويژه تعهد آنها
به تضمين و رعايت احترام به حقوق بشر طبق منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشری مطرح
كند و در مقابل ،گفتمان «حقوق شهروندي» آن حمايت را با جنبهي ملي و بومي برجسته میکند
و به حقوق و تعهداتی که در قانون اساسي تجلي داده است ،توجه ميكند(.فالحزاده: 1386 ،
.)64-48
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 -2از اين زاويه حقوق شهروندي ،حقوق و آزاديهايي است كه دولت اجراي آن را طبق قوانين
داخلي براي اتباع خود تأمين و تضمين كرده است و محتواي آن نيز ممكن است از يك كشور به
كشور ديگر متفاوت باشد ،حال آنكه حقوق بشر ،حقوق و آزاديهايي است كه در سطح جهاني
و بينالمللي مطرح است و به مثابه استانداردهاي جهاني حقوق مزبور مطرح است( .کارگزاری،
.)61-39 :1382
 -3در توصيف فشردهاي از مفاهيم مرتبط با اين حوزه (ليپست و همكاران 950 :1383 ،به بعد،
ذيل مدخل شهروندي).

 -4نبايد فراموش كرد كه هر نظريهاي در باب «حقوق شهروندي» ناگزير است در حد مشخصي
سه مفهوم «حقوق»« ،تعهدات» و «مشاركت سياسي» را مد نظر قرار دهد و فرمول صورتبندي
متوازن آنها را با توجه به واقعيات جزئي ،عيني ،تاريخي و ارزشي يك جامعهي خاص توضيح
دهد در حالي كه گفتمان بين المللي حقوق بشر بيشتر تمركز خودرا صرف ًا بر مفهوم «حقوق
انسان» قرار مي دهد و سعي ميكند با دركي كلي وانتزاعي و فراتر از گونهاي خاص از مقتضيات
تاريخي و ارزشي به سمت فرهنگي جهانشمول و يكسانساز حركت كند .لذا در گفتمان حقوق
بشر ،انسان به ماهو انسان و بدون در نظر گرفتن هر گونه صفت اضافي  -از جمله در ارتباط با
جنس ،نژاد ،رنگ ،زبان وعقايد سياسي يا طبقه ي اجتماعي يا موقعيت اقتصادي  -بدون تبعيض
و به گونهاي برابر و آزاد طرح میشود حال آنكه در بحث حقوق شهروندي حقوق افراد از
زاويهي صفت خاصي كه بر آنها حمل ميشود (يعني شهروند يك جامعهي خاص بودن) در
مقتضيات سياسي ،اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي يك جامعهي خاص بررسی میگردد و به طور
كالسيك ،عنصر «تابعيت» به عنوان توجيهكنندهي رابطهي شهروندي ميان فرد و دولت و عامل
ايجاد كنندهي حقوق و تعهدات متقابل در مركز توجه است( .فاطمی نیا ،58-24 :1389 ،فالکس،
71-50 :1381؛ کاستلز.)64-57 :
 -5صورتبندي حقوق شهروندي نيز با مطالعهي تاريخي در تمدنهاي غربي قابل توصيف
است كه دستهبنديهاي گوناگوني را به عنوان حقوق شهروندي قابل تمايز ميگرداند .در ابتدا

«حقوق مدني» بنابر مدل معروف شهروندي ت .اچ.مارشال،نخست در سدهي هجدهم پيدا شد.
حقوقي كه در ابتدا طرح شدند عبارت بودند از آزادي بيان ،آزادي محاكمات منصفانه و دسترسي
برابر به نظام قضايی.در طي سدهي نوزدهم به «حقوق سياسي» توجه شد و پيشرفتهاي عمده
در زمينهي حقوق سياسي موجب دسترسي بخش بزرگتري از مردم به فرايند انتخابات شد .در
سدهي بيستم ،مفهوم «حقوق اجتماعي»پيدا شد .اين حقوق عبارت بود از حق دسترسي مردم به
مجموعهي فزايندهاي از منابع عمومي كه دولت در اموري همچون بهداشت ،آموزش و پرورش،
بيمه و مزاياي بازنشستگي فراهم ميساخت( .مارشال.)4 :195 ،

 -8براي ديدن دستهبندي خاصي از حقوق شهروندي كه به خوبي قرابت محتوايي ايدههاي
حقوق شهروندي وگفتمان حقوق بشر را به نمايش ميگذارد و در مطالعات مربوط به منابع و
سازوكارهاي حمايت از حقوق افراد ميتواند راهگشا باشد (واندرمرچ.)30-35 :

 -9البته اين سخن هرگز به آن معنا نيست كه نوعي التقاط در كاربردشناسي و روششناسي
بين مفاهيم مختلف ايجاد شود بلكه صرف ًا مبين اين ادعاست كه نظامهاي «حقوق شهروندي» و
«حقوق بشر» در نقطه ي اشتراك حمايت از حقوق بنيادين و اساسي انسان به يكديگر ميرسند
و مي توانند كاستيها و خألهاي موجود در يكديگر را جبران كنند .اين سخن به معناي نفي
تمايزات موجود ميان مفاهيم «حقوق شهروندي و «حقوق بشر» نيز نيست .برای درک پیوستار و
تطور نظري این مفاهیم چندگانه (اردبيلي و ديگران.)44-26 :1386 ،
 -10اجماالً ميتوان حقوق شهروندی را عبارت از موقعیت حقوقی دانست که در پناه حاکمیت
قانون ،جایگاه هر فرد در جامعه و حقوق ،تعهدات و امکان مشارکت او در جامعه را تعیین
میکند .مفروض است که حقوق شهروندی با اعطای آزادی انتخاب در حوزهی خصوصی و
آزادی مشارکت در حوزه عمومی همراه است و نهایت ًا خودمختاری فردی را تحقق میبخشد.
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 -7قواعد بينالمللي حقوق بشر بايد فرزند مشروع نظامهاي حقوق شهروندي تلقي شوند كه
اساس ًا در سطح ملي تدوين شده اند .ماهيت آنچه كه ابتدا از طريق رويهها وسازوكارهاي ملي
در چارچوب قانون اساسي براي حمايت از شهروندان تضمين گرديده متعاقبا در پرتو مجموعه
قواعد بينالمللي تكميلي تقويت شده است(.واندرمرچ.)30-26 :1356 ،
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 -6در اين مفهوم،قانون اساسی عبارت است از میثاق ملی میان فرمانروایان و فرمانبرداران .این
سند که در راس هرم قانونی هر نظام حقوقی قرار دارد هم حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان
را شناسایی و تضمین مینماید و هم امکان مشارکت آنها در صورتبندی نهادهای قدرت و فرمول
بندی توزیع قدرت در نهادهای سیاسی را مشخص میکند به نحوی که قدرت سیاسی در عین
تمشیت صحیح امور به تضییق و تحدید بیجهت حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان منجر نشود
و نهایت ًا قانون اساسی تکالیف و تعهدات اساسی هر شهروند را (از جمله پذیرش حاکمیت قانون
و رعایت حقوق و آزادیهای دیگران) نیز معلوم مینماید .لذا قانون اساسی را در یک معنا میتوان
سنگ بنای نظام حقوقی و در یک معنا سند بنیادین شهروندی دانست.

حقوق شهروندی مدرن ادعای تساوی در برابر قانون و توزیع برابر آزادیها و برابری در
برخورداری و دسترسی به امکانات اجتماعی را داشته است .نهایت ًا حقوق شهروندی مدرن پیوند
سنتی با مفهوم تابعیت داشته است و بدین معنا امتیازاتی است که به هر فرد داده میشود تا در
قبال آنها وفاداری به آن جامعه و پذیرش هویت جمعی مرتبط با آن را همراه داشته باشد .براي
تحليل عناصر شهروندي (ترنر 153 :1389 ،تا  172و هزارجريبي و امانيان 1 :1390 ،تا ،18به
ويژه  6تا .)10
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" -11حقوق و آزادیهای زنان" در اینجا عبارت است از مجموعهی مطلوبیتهایی که زنان
با تکیه بر قانون اساسی به عنوان شهروندان ایرانی پیگیری مینمایند .طبیعت ًا توازن این حقوق،
با پذیرش تعهدات و مشارکت مسئوالنه در زندگی اجتماعی و در بطن آن معنا یافته است .این
حقوق به یک معنا عام هستند؛ یعنی تضمینات عامی که قانون اساسی در حمایت از همهی
شهروندان اعم از زن و مرد در فصل حقوق ملت به طور مساوی تحت حاکمیت قانون تدارک
دیده است و به یک معنا خاص هستند ،یعنی تضمینات خاصی که قانون اساسی در حمایت از
زنان و با مالحظهی شرایط خاص آنان مدنظر قرار داده است .راهبرد اصلی این حقوق به طور
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Abstract
This article tries to review the concept of women’s citizenship
rights in context of the theory of the relationship between the Constitution and human rights treaties under Iranian legal system; both to
apply the human rights rules at domestic law and legal order (specially
related to issues about women’s citizenship) and also to provide new
possibilities for creative interpretation of domestic codes and regulations and propose new solution about women’s concerns. Despite of
the fact that the Constitution shall be considered as the main source
and basic code about all citizenship issues and considering the fact
that the rights, responsibilities and also any kind of possibility for each
woman as e free and independent citizen for social and political participations, shall be recognized and construed under the Constitution,
but we still believe that human rights declaration and both international civil and political rights covenant and international economic,
social and cultural rights covenant and all other international human
rights conventions, -which have been approved and ratified by the
Iranian government following constitutional arrangements and practices, and therefore resulted to international responsibilities of Iranian
government-shall be considered as important part of legal sources
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and we can highlight these legal documents to clarify the structure
of Iranian citizenship rights system and its various aspects(specially
about women’s legal issues). The flexibilities and possibilities to accept international treaties in domestic order under the constitution arrangements and also basic principles of the constitution to recognize
women’s rights as equal as men are potential legal instruments to represent women’s concerns, experiences, challenges and wishes by legal
wording. Women can always use these measures and principles to ask
the legal system to recognize, respect, execute and protect their rights
and freedoms under the constitutional law. This approach even can
clarify the relationship between human rights and citizenship rights
about the women’s issues.
KeyWords: Women’s rights, Citizenship rights, Human rights,
Constitutional law, Public freedoms.

