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 پیشگفتار

حقوق  مهمو موضوعات  مباحثدانشجویان با  ییآشنا منظور به آشنایی با کلیات حقوق شهروندیکتاب 

ها و تكالیف شهروندان در عمومی، حق ، درک مفاهیم اولیه شهروندی در حوزه خصوصی وشهروندی

های فكری و نظری مبانی و سرچشمه برابر یكدیگر و مسوولیتها و تكالیف دولت در برابر شهروندان، 

حقوق بشری و  حقوق شهروندی، نظام حقوقی حاکم بر تامین و تضمین حقوق شهروندی در بستر نظام

-مسئوول و پاسخگو، شیوه و عمومی های ملیو نهادها، ساختارها نظام جمهوری اسالمی ایران، سازمان

 چهاردر آن  چگونگی احیاء و توسعههای جبران خسارت و نظام دادرسی تضمین حقوق شهروندی و 

 .است شدهطراحی ( 1397)سال ده وزارت علوم، تحقیقات و فناوریش مصوب فصلسربر اساس  ،فصل

منابع، مبانی، مفاهیم، با ها و آشنایی آنجویان دانش ارتقاء سطح آگاهیهدف کلی این کتاب آموزش و 

، انواع حقوق شهروندی در زندگی خصوصی و اجتماعی و همچنین در کلیه نهادهای سیاسی، ماهیت

تواند در م حقوق شهروندی مییاداری، قضایی و غیره است. بر این اساس، دانشجو با مطالعه مفاه

ود و با درک درستی از حقوق و تكالیف شهروندی، پیگیری حقوق فردی و اجتماعی خود توانمند ش

دولت را در تامین و تضمین انواع لكرد مو ع سطح مطالبات خود را در جامعه تنظیم نموده و رفتار

مندار را نومدار و قانحقوق شهروندی مورد ارزیابی و نظارت قرار دهد تا موجبات تحقق جامعه حق

 فراهم نماید. 

پس از طی مراحل ذیل مطالب و موضوعات مندرج در فصول  رود میظار از دانشجویان محترم انت

 را درک و تحلیل نمایند. مختلف

نقش مهمی در فهم مطالب و  ها آنهر فصل دربردارنده اهداف کلی و رفتاری است که مطالعه  -1

 سازماندهی فكری دارد.

ی آمده است که هم یاخودآزم عنوان تحت هایی پرسشخالصه مطالب و پس از پایان هر فصل  -2

هر آزمون پایان  شیوهی شما با یآزمون خوبی برای فراگیری مطالب باشد و هم موجب آشنا تواند می

 .است شدهدر انتهای کتاب اشاره  ها آزمونخواهد شد و پاسخ  نیمسال

گذرا خوانده شود، سپس مطالب هر بند در  طور بهجهت یادگیری بهتر، ابتدا کل مطالب فصل  - 3

 تباط با مطالب بندهای بعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.ار

کلیات و مفاهیم مهم و کلیدی موثر در فهم و درک حقوق شهروندی پرداخته شده در فصل اول، به  -1

است. مفاهیم مهمی همچون: بشر، شهروند، حق، حقوق، حقوق طبیعی، حقوق اساسی و بنیادین، حقوق 

 شوند.   ها با یكدیگر بررسی میشر، حقوق بشردوستانه و تفاوت آنعامه، حقوق شهروندی، حقوق ب
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سی شده بند برر سهدر قالب که پیرامون انواع و مصادیق حقوق شهروندی است، وم دمطالب فصل  -5

 ،است. در بند اول، حقوق مدنی و سیاسی، در بند دوم، حقوق اقتصادی و اجتماعی، در بند سوم

 شاره و تحلیل قرار گرفته است.مورد ا قضاییمصادیق حقوق 

ها و نهادهای فعال در زمینه تامین بند تبیین شده است. در بند اول سازمان سهم، در سومباحث فصل  -6

شوند. در بند دوم، به فرایندهای شكلی، نظام دادرسی و و تضمین حقوق شهروندی بررسی می

ارتقاء و  چگونگیم، مباحث سور بند شود. دمیچگونگی احیاء و احقاق حقوق شهروندی پرداخته 

 شوند.می در اجتماع بررسی شهروندیتوسعه حقوق 

و توصیف اهم متون و اسناد قانونی مرتبط با انواع و مصادیق حقوق فصل چهارم، به تشریح  -7

گانه جهت آشنایی با نظام حقوق شهروندی در نظام جمهوری شهروندی مصوب نهادهای قوای سه

 اختصاص یافته است.اسالمی ایران 

 

 

 

 

 دکتر حسن خسروی                                              

هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نورعضو   

                 1793 تابستان                                             
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 فصل اول

 حقوق شهروندی کلیات و مفاهیم
 

 کلی  فاهدا

مفاهیم و کلیات حقوق شهروندی در نمودن دانشجو در درک این فصل، توانمند اهداف کلی  ترین عمده

ها و تكالیف شهروندی ای حقبستر زیست جمعی و روابط و تعامالت اجتماعی در یک رابطه دو سویه

 باشد. افراد با یكدیگر و در تعامل با دولت می

 

 یادگیری یها هدف

 :شودر مباحث ذیل توانمند رود دانشجو د در پایان این فصل انتظار می

 .دین نماییف و تبیرا تعر های بشر و شهروندواژه .1

 .مفهوم حق، حقوق و رابطه حق و تكلیف شهروندی را درک نماید .2

 .مفاهیم اساسی مرتبط با حقوق شهروندی را شناساسی نماید .3

 .با مفاهیم حقوق طبیعی، حقوق عامه و حقوق بنیادین آشنا شود .1

 .حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را تحلیل نماید ،شهروندی حقوق .5

 .پی ببرد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باحقوق شهروندی های به تفاوت .6

 

  مقدمه

-ات و برتریزموجودی است که به جهات مختلف با سایر موجودات متفاوت بوده و دارای امتیا انسان

باشد. پذیرش و درک چنین برتری، ذهن را ات دیگر میهای خردمند و موجودسایر ذات بههایی نسبت 

رهنمون به سوی مخلوق بودن انسان و فلسفه خلقت آن توسط خداوند متعال با اهداف و غایات متعالی 

گرفته است و از کرامت ذاتی و ارزش واالی بشری  مخلوقات ناماشرف  ،انسان در نظام خلقتسازد. می

عقل،  داشتن در سایه . اما ضمن داشتن چنین جایگاه عظیمی وو مقام رفیعی برخوردار شده است

زاد و مستقل، در قبال نیات و آمال اراده عی تامل و اایدرت و توانقدرک و ، ساس، شعور، فهم، ارادهحا

 باشد.اعمال خود در برابر خدوند و سایر افراد مسئول و پاسخگو می

نماید و به اقتضاءات و نیازهای زیادی را ایجاب می ،در تعامل با سایر افرادو زندگی در زیست جمعی 

شود. زندگی ها، تدوین نظامات اجتماعی بسیار ضروری میاب از تعارض منافع و ارادهنجهت اجت

طراحی مال انسانی، مستلزم کسعادت و خوشبختی و به تماعی جهت رسیدن جسامانی اجمعی و به
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صلح  ،آرامش ،عدالت ،نیتما ،نها نظمآات است تا در سایه هدعها، الزامات و تنظامی از هنجارها، ارزش

نین جامعه آرمانی منوط به داشتن نظام اجتماعی است چتامین شود. بی شک، تحقق  و ثبات برای بشر

از نوع حقوق و تكالیف طرفینی ی و با دولت در تعامالتر كدیگیروابط شهروندان با در آن که 

و دولت هم در گردد  ءدیگران ایفا های بشری، تكالیف در برابربندی شود تا ضمن تامین حقچارچوب

ایف و تكالیف قانونی خود را انجام ظای از قوانین و مقررات در مسیر خدمت به بشریت وچارچوبه

 دهد. 

سازی توان نظام حقوق شهروندی را طراحی نمود و با نهادینمیاست که ای با تصور چنین جامعه

نظام حقوقی حاکم بر حقوق  ،ها و سازوکارهای سازمانی و ساختارینجارها، رویهها، هی از ارزشمنظا

ای که نقش سازنده و کلیدی در شهروندی را ساماندهی نمود. لذا در این فصل به عناصر و مفاهیم اولیه

می مفاهی ،و در این راستا مپزداریمی ،دننمایمی ءسازی نظام حقوقی حاکم بر حقوق شهروندی ایفابستر

ی، حقوق بنیادین، حقوق عامه، حقوق شهروندی، عشر، حق، حقوق، حقوق طبیبهمچون شهروند، 

 شوند.بررسی می با یكدیگر از این مفاهیم یهای برخبشردوستانه و تفاوت قحقوق بشر و حقو
 

 و شهروند بشر 1-1

ی و روحی بخش ساختار و ابعادی جسمبشر مفهومی است مرتبط با ماهیت وجودی انسان و تجلی

در « آدم»های موجودی به نام خصایص و ویژگی رساندنباشد. این مفهوم برای به فعلیت انسان می

قبل از »های خردمندی است که خداوند متعال خلق نموده است. مقایسه با سایر موجودات و ذات

شدند:  م میخلقت انسان، خداوند موجودات بسیاری را آفریده بود. این موجودات به دو دسته تقسی

موجودات مجرّد مانند فرشتگان و جنّیان و موجودات مادّی مانند حیوانات و دیگر موجودات دنیای 

داند. انسان  حتّی فرشتگان را از درک آن ناتوان می قرآنمادّه. آفرینش انسان، امری عظیم بود که 

از روح  قرآنکه به فرمودة  موجودی مرکّب از مادّه و معناست. جسم خاکی او از عالم مادّه و روح او

  (112: 1392)نوروزی و کوهی اصفهانی،  «.خدا نشأت گرفته، به عالم مجرّدات مربوط است

که در « انسی»، «انس»، «انسان»، «آدم»دارد. از جمله:  های دیگرواژه بشر ارتباط مفهومی و منطقی با واژه

ها در آیات الهی موید تفاوت که تكرار آن شودها اشاره شده است. ابتدا تصور میقرآن کریم به آن

در حقیقت چنین »ها است و هر کدام ناظر به موجودات یا معانی متفاوتی است، اما معنایی بین این واژه

نیست، یعنی بدین صورت نیست که مثال انسان به معنای واالی بشر، و بشر به جنبه پست و حقیر او 

ن، انسی، بشر و آدم همه به یک معنی است و اختالف در لفظ داللت کند، بلكه در حقیقت انس، انسا

 (26: 1311حلبی، اند و معنی همه آنها یكی است. )الفاظ مترادف است و به تعبیر دیگر این
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که دیده  انسان و از آن جهت انسان را بشر گویند»در فرهنگ دهخدا در خصوص واژه بشر آمده است: 

چون از « بشر»واژه »( 1393، ذیل واژه بشر، )دهخدا« شرة بظاهر الجلدبالب؛ باشدشود و نمایان میمی

زمانی به « بشر»گویند. واژه می« بشر»گرفته شده است، به این موجود « پوست»یعنی « بَشَره»مشتقات 

یعنی همان حیوان  ،شود که قصد بیان ابعاد حیوانی و ابعاد پایینی مطرح استاین موجود اطالق می

گویند، یعنی شر مانند گیاهان مو به بدن ندارد و پوست دارد از این جنبه به او بشر میناطق. چون ب

می « انسان»؛ و وقتی بخواهند این موجود را در درجات باالتر معرفی کنند به او موبدون موجودی 

 (1: 1391پایگاه اطالع رسانی حوزه، . )«گویند

پدر »یعنی « ابواالنس»، «ابوالبشر»چره و در کتب دینی گونه و سیه، در لغت به معنای گندم«آدم»واژه 

 به که است شده گرفته «اُدم» ریشه از آدم( 21: 1311و نیز پیامبر، برگزیده خدا است. )حلبی، « آدمیان

س قوم یا رئی و اسوه. 2 شوند لذیذ و مطبوع تا شودمی اضافه نان و غذا به که است ییچیزها. 1 :معنای

رسد ( به نظر می2: 1391اطالع رسانی حوزه،  پایگاه)است  . باطن اشیاء1و معروف  . مشهور3خانواده 

هر دو واژه بیان همان مفهوم ذات خردمند و مخلوق بودن موجودی به نام آدم است، اما واژه انسان 

 رود.کار میهبیشتر برای درجه کماالت آدم و جنبه تكامل یافته بشر ب

و به معنای رام بودن و « اِنس»و « اُنس»معنای فراموشی است. انسان مصدر به « نِسیان»انسان از ریشه 

انسان  (2: 1391، پایگاه اطالع رسانی حوزه) .خو گرفتن و الفت و مالطفت داشتن و ضد توحّش است

، اسم جنس است. وجه نام گذاری انسان به خاطر زیادی اُنس او، و به جهت آن است که «انس»از ماده 

انسان مدنی  ،های دیگر است. از این روای است که قوام زندگی او با انس با انسانبه گونهآفرینش او 

 («انس»واژه ذیل المفردات فی غریب القرآن، ) باشد.بالطبع می

ای برای تبیین ابعاد جسمی و روحی آدم و انسان است و اشاره به موجودی دارد در مجموع، بشر واژه

های الهی خلق شده و دارای کرامت و ارزش واالی الهی است و ویژگی که توسط خدواند با صفات و

یعنی  1؛«نَفَختُ فیهِ مِن رُوحِی»خداوند در قرآن فرموده است: . باشدمیپرتوی از خداوند متعال  ،در واقع

ای از وجود خود را در وجود آدم مقصود این نیست که خداوند تكه البته ،«از روح خود در آدم دمیدم»

خداوند از روحی که خود خلق کرده و مالک آن بوده در آدم دمیده و از آن جهت که  لذاار داده؛ قر

از این منظر بشر «. روح من»اش فرموده: خالق و مالكش بوده و آن را از میان سایر ارواح برگزیده درباره

هی، و جسمی دارای دو بُعد وجودی؛ ترکیبی از روح ملكوتی و ال»و  موجودی الهی و مقدس است

های منحصر به فرد این  باشد. از ویژگی طبیعی و مادّی که دارای تطوّرهایی در مسیر آفرینش خود می

 )نوروزی« باشد مخلوق، غیر از دو بُعدی بودن وجود او، داشتن فطرت الهی و وجود قدرت، اختیار می

ترام و داشتن حقوق و تكالیفی برای تكامل و سعادت خود نیاز به اح( لذا 129: 1392اصفهانی، وهیو ک
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است که در جامعه بشری با توسل به زندگی اجتماعی و اجرای دستورات الهی به کمال بشری و فلسفه 

 های انسانی است.مستحق ارزشمندی و حق ،یابد و در این راستازندگی دست می

های فردی و اجتماعی حق ایتملزم به رعانسان از آن جهت که دارای زیست فردی و جمعی است، 

نماید انسان در باشد، اما رعایت و تضمین نظم، عدالت و صلح در جامعه ایجاب میمیخود و دیگران 

زندگی اجتماعی تابع نظامی از حقوق و تكالیف در پرتو قوانینی کارآمد باشد. طبعا صیانت از حیات 

سی، زمامداری و حكمرانی مطلوبی است. بشری مستلزم وجود سازوکارهای موثر در قالب جامعه سیا

مداری بین دولت و انسان در قالب مفهوم محوری و تكلیفای دو سویه با وصف حقدر واقع، رابطه

در جامعه سیاسی باید برقرار شود تا دولت و شهروندان در تعامل طرفینی حقوق و « شهروندی»

ی در کمال صلح، امنیت و عدالت فراهم نسبت به یكدیگر قرار گیرند و موجبات زیست جمع ،تكالیف

 ،شود و انسان بتواند با تامین حقوق انسانی، خود را به کمال و سعادت بشری برساند. از این منظر

 شود.می واکاویمفهوم حقوق شهروندی و شهروند واجد اهمیت و 

قی به کار های مختلف فلسفی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حقومفهوم شهروند و شهروندی در حوزه

-تالش میپردازی این واژه اما در مفهوم ،را داردرود و متناسب با هر کدام معانی و تعابیر متفاوتی می

 ها اشاره شود. کلی و عامی فرای این حوزهوم همفشود به 

وابسته به این جامعه  معنای عضوه ب« وند»به معنای جامعه انسانی و« شهر» مرکب از دو کلمه 2شهروند

 از واژه التینی «City» گیرد و ریشه می« شهر»مفهوم شهروند از » (kymlicka, 2000: 8-20) است.

در زبان و فرهنگ  «Polis یا  Polites» اس معادل واژه پلیستیمشتق شده است. لو «livitas» لوتیاس

یاسی شهر تنها مجمعی از ساکنین یک منطقه معین نیست؛ بلكه مفهوم واحد س ،یونانی است؛ بنابراین

که  شود. در حالی جا تفاوت عمیق دو مفهوم شهروند و رعیت آشكار می رساند. از همین مستقلی را می

شهروندان به همان میزان که در شهر حضور فیزیكی دارند، حضور سیاسی نیز دارند، اما رعایا فقط 

د در تنظیم قانون و کند، اما شهرون حضور فیزیكی دارند. رعیت فقط از قانون و اراده حاکم اطاعت می

زیرا اطاعت از آن را به سود خود  ؛کند کند و سپس از آن اطاعت می خواهی می خلق اراده حاکم سهم

داند. مفاهیم، اصول و نهادهای مربوط به شهروندی طی قرون متمادی گسترش یافته و دارای پیشینه  می

و  2: 1396، نوری. )«گردد ستان بازمیشهرهای یونان با- شهروندی به دولتپیشینه مفهوم . طوالنی است

  (16: 1315 نوابخش
های زندگی جاری و ساری  شهر یكسان بودند و تعهدات شهروندی در همه جنبه-شهروندی و دولت

خلق رابطه دولت و افراد در یک جامعه  بهخاستگاه مفهوم شهروند اما  (29-27:1311بود )فالكس، 

مانی که بشر تصمیم گرفته که از حال بدوی و اولیه خارج شود گردد. از زسیاسی و زیست جمعی بازمی
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و در حالت جمعی تحت لوای قانون و قدرت سیاسی زندگی کند، مفهوم شهروند موضوعیت یافته 

برخوردار از حقوق  ،شهروند فردی است در رابطه با یک دولت که از سویی»است. بر این اساس، 

-در برابر دولت تكلیف ،و از سوی دیگر( 1721: 3، ج 1391لنگرودی، سیاسی و مدنی است )جعفری

قانون هایی به عهده دارد، این رابطه را شهروندی گویند. چگونگی رابطه شهروندی را قانون اساسی و 

-در واقع، اصطالح شهروند در تقابل با دولت معنی می  (13: 1395)کامیار، د. نکنمدنی کشور معین می

 (11: 1315شود. )پیرهادی، نمیاز شهروندی بحثی مطرح یابد و بدون وجود دولت، 

شهروندی خاص افراد انسانی است. شهروندی را با اقامت دائمی و شهروند را با مقیم نباید اشتباه کرد. 

آنكه ، بیآنكه در آن کشور اقامت داشته یا مقیم کشوری باشدباشد، بیکسی چه بسا شهروند کشوری می

و  اتباع های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از انسانپس  (222: 1319 وری،مقیم کشوری باشد. )آش

شوند.  کشور و تحت حاکمیت آن هستند، شهروند خوانده می-بیگانگان که در سرزمین یک دولت

کند و مفهومی است که با نظم عمومی و حقوق انسانی پیوند شهروندی در جامعه سیاسی رشد می

جو تکرا که شهروند انسانی فعال و مشارچ ؛تواند رشد کندساالر میای مردمخورده است. اما در جامعه

های مشروع و پذیرفته شده فردی و جمعی خود را خواستهو کند دگی مینسایرین ز و در همسویی با

شهروند، هویتی جهانی پیدا کرده »امروزه  .کوشدکند و برای مطالبه آن میشناسد، از آن دفاع میمی

 (117: 1396همتی، ) .«است

 .بر استان، برخورداری عمومی اعضای جامعه از حقوق و تكالیف برآعی قمعنای وا هنظام شهروندی ب

ود نداشته جسیاسی، اجتماعی و حقوق مدنی میان افراد جامعه و ظکه هیچ تبعیضی از لحاایگونهبه

کلكمْ راعٍ، وَ »فرمایند: گهرباری می)ص( در بیان  مپیامبر اکر ،ولیت شهروندان اسالمیئباشد. در باب مس

کدام از شما مسئول هستید و درباره افرادی که به سخن شما گوش  هر ؛ یعنیکلكمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ

در همین زمینه در اسالم هر جا صحبت از رعیت شده، مراد همان . دهند بازخواست خواهید شد می

 ( 111: 1393به نقل از باقری،   323: 1377 )وردی نژاد،«. امروزی استحقوق شهروندی 

ای است که در اروپای غربی زاده شد  باشد، ایده مداری انسان مدرن می مفهوم شهروندی که ناظر بر حق 

زمان با فراگیر شدنش، انتشار یافت. قبول حقوق و وظایف قانونی و سیاسی ناشی  و در عصر جدید هم

ده اساسی این مفهوم است. مقوله شهروندی به ضرورت، حاصل از جایگاه شهروندی بنیاد اصلی و ای

شهروندی  ،سیاسی انقالب فرانسه و انقالب صنعتی است. به این معنی-سیاست مدرن و پیامد اجتماعی 

گیرد. در جهان معاصر  می های حاصل از تبدیل جامعه سنتی به جامعه صنعتی را دربر تمامی دگرگونی

 11تدریج در قرون  به و سیار زیادی در سایر جوامع برخوردار شده استموضوع شهروندی از جذابیت ب

  .گیری حقوق شهروندی گسترش یافت های شكل پایه ،با توسعه تفكر لیبرالی و مدرن 19 و
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شهروند وضعیتی است که ناشی از عضویت کامل یک »کند:  گونه تعریف می شهروندی را این ،مارشال

گیرند، حقوق و وظایف یكسان و  که در این وضعیت قرار می  کسانیاست و  سیاسی  فرد در اجتماع

حقوق یكسان و برابری همه  ،چه در این تعریف مهم است آن (Marchal, 1998: 61) «.برابری دارند

بیانگر حقوق و  ودولت  سویه مابین فرد و ای است دو شهروندی رابطه پس،افراد در آن موقعیت است. 

هر کدام از طرفین نسبت به هم مقید و ملزم خواهند شد. لذا شهروند فردی  وظایف متقابلی است که

 شرایط الزم را دارد. ،در چارچوب قوانین کشورو  جامعه  و است که برای مشارکت در اداره عمومی

وجود جامعه  :ها عبارتنداز هایی است. این زمینه عینیت بخشیدن به مفهوم شهروندی مستلزم ایجاد زمینه

ها گرچه  نظام سیاسی یا دموکراتیک، حكومت قانون و فرهنگ سیاسی مدنی. این عناصر و زمینهمدنی، 

ها وجوه مختلف یک مفهوم واحد یعنی  شوند، اما در نهایت تمامی آن در تحلیل از یكدیگر تفكیک می

هروندی در واقع، ارکان متشكله ش (312: 1312کاستلز و آلیستر،  و 1: 135، جهانگیری) .اند شهروندی

روابط میان  (111: 1391گوره، )عیوضی و باب .«حقوق، تكالیف، مشارکت و هویت»از: استعبارت

، دجامعه سیاسی و شهروندان و نیز روابط میان خود شهروندان، روابطی متقابل و وابسته به یكدیگرن

های ق و مسئولیتفراد درک نشود. این بدان معناست که حقواحتی اگر این موضوع همیشه به وسیله 

چرا که حقوق در  ،ها داللت دارنداند. حقوق بر مسئولیتم مرتبطهطور نزدیكی با شهروندی منطقا به

باشند دیگران باید حقوق ما را به رسمیت شناخته و محترم  رخالء وجود ندارند. برای اینكه حقوق موث

-در دولت (111: 1311ذاریم. )فالكس، یم که متقابال به حقوق آنها احترام بگلشمرند و ما نیز مسئو

های دموکراتیک مدرن، نقش شهروند، ایجاد مدل اصلی شهروندی یعنی تعلق به یک کشور خاص ملت

 (37: 1395است. )کیویستو، 

یابد و همه افرادی که در یک ساالر هویت میای قانونمندار و مردمدر مجموع، شهروندی در جامعه  

شوند و از حقوق و تكالیفی در برابر هم برخورداند طور برابر با هم انگاشته میهب ،کنندجامعه زندگی می

 ولیت دارد.ئو دولت در تامین حقوق همه افراد مس

  7حق و حقوق 1-2

اساس و پایه  ،گیرد. حقرار میقهای مختلف علوم انسانی ای است که محور مطالعه شاخهحق واژه

که در نظام سیاسی و حقوقی، موجبات ثبات و امنیت انسانی  حیات فردی و اجتماعی هر فردی است

 دارد.های و تجاوزات مصون نگه میدر برابر خودسریرا ها ماید و آننشهروندان را فراهم می
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( Edwardson, 2004: 3) .باشد مند می های بنیادینی بهره انسان به دلیل برخورداری از کرامت ذاتی از حق

ها به آن دلیل صاحب حق  ی امروزه مبتنی یا ناشی از کرامت انسانی است و انسانهای بشر رو، حق ازاین

انسان ( کرامت ذاتی یعنی، Meyer and Parent, 1992: 10). باشند شوند که دارای کرامت ذاتی می می

)کانت،  «ارزش»بودن در خویشتن از نظر کانت  ( است و این غایت15)الف(:  1393)کانت،  «غایت»

( است. بر اساس چنین ارزشی، انسان نباید وسیله و 25-15: 1391صانعی،  و ر.ک. 111(: )ب1393

ابزار اهداف و منافع دیگران واقع شود و دیگران مكلف به رعایت حرمت و شرافت وی هستند. 

ممنوعیت »همچنین انسان با دیگران دارای برابری ارزشی است. برابری ارزشی ناشی از کرامت ذاتی و 

 شود. ( منتج می27: 1311 )راسخ،  «قرار دادن انسان ابزار

واژة حق به معنای نقیض باطل، خالف باطل و ضدباطل »حال باید دید حق چیست و چه ماهیتی دارد؟ 

آمده و در عین حال برای آن معنای وجوب، ثبوت امر یقینی و بدون شكست و تصدیق نیز گفته 

لغت نامه دهخدا معانی متعددی برای این (. 1313زاده، و ر.ک. موسی 17: 1313)موسویان، « است شده

ها از این قرار است: راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین ترین آنکند که مهمواژه ذکر می

: 6 )دهخدا، ج نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال

کند که برخی از آن از این قرار چند کاربرد و معنا ذکر می« حق»اژه و فرهنگ المنجد نیز برای و (9112

 )معلوف، .عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاواراست: ضد باطل، 

است و وقتی می گوییم: « تحقق »و « ثبوت»ای عربی است که به معنای واژه« حق»( 111: 1، ج 1393

هستی »و گاه معادل آن در زبان فارسی  (21: 1311)مصباح یزدی،  ثبوت دارد چیزی تحقق دارد، یعنی

-)جوادی .مند باشد، حق استیعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره ؛به کار برده می شود« پایدار

  (  71: 1375آملی، 

اختیاری است حق  شود. ها اشاره می تعاریف مختلفی از حق شده است که به برخی از آندر اصطالح، 

حق، ( »2: 1391)امامی،  .که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام دهد و یا آن را ترک کنند

تعبیر  «سلطه و اختیار»امتیازی است که فرد از آن برخوردار است و از این امتیاز در زبان حقوقی به 

درتی است که متكی به قانون که حق ق»( در تعریف دیگر آمده است: 22: 1392)موحد،  .«شود می

 .«تواند با استعانت از قانون دیگری را به انجام عمل وادار یا او را از انجام عملی مانع شود دارنده آن می

حق »در تحلیل مفهوم حق، تفكیک بین دو مفهوم »( اما از منظر فلسفی و ارزشی 25: 1392)موحد، 
حق »( و to be rightرا با فعل ربطی بودن ) «بودن حق»نظر ضروری است.  به «حق داشتن»و  «بودن

( حق به معنای اول که 11: 1391فاطمی، سیدقاری). «بریم کار می ( بهto have rightرا با فعل ) «داشتن

ویژه سیاسی و اخالقی حضور داشته است، اما  گیرد، همیشه در عرصه فكری به در مقابل باطل قرار می

واند در مقابل تكلیف قرار گیرد، محصول فكری جدیدی است که در پی ت حق به معنای دوم که می
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 .خواهانه انسان در دوران مدرن تولد یافته است خواهانه و برابری های نظری و عملی آزادی کوشش

معنا که اگر  است. بدین «خوب بودن»به معنای ارزشی، همان  «حق بودن»( در واقع، 116: 1317)راسخ، 

بر اساس اصول محتوایی یک نظام اخالقی خاصی، مورد  عنی از منظر اخالقی و، یاست «حق»عملی 

ضرورتاً به معنای انجام عملی خوب و اخالقی نیست،  «حق داشتن»مفهوم اما  ،باشد تأیید و قبول می

فرد توانایی اتخاذ تصمیم و گزینش از میان شقوق مختلف را داشته  بلكه دربردارنده این مفهوم است که

 (116: 1317)راسخ،  .نظر از محتوای تصمیم چه خوب باشد چه بد صرف باشد،

النفسه اصالت ندارد، بلكه یک تأسیس و ابزاری است در  از آنچه گفته شد در نظام حقوقی، حق، فی

حق یک ادعای تضمین شده »جهت حمایت و صیانت از کرامت ذاتی انسان از طریق نظام حقوقی. لذا 

نسان بودن و حرمت داشتن که از طریق نظام حق به کمال و خودشكوفایی یعنی ادعای به ا«. است

ویژه  ( در فلسفه حقوق و اخالق امروزی به65-11: 1393رسد. مفاهیم جدیدی از حق )ر.ک. طالبی،  می

( مطرح Kramer and Simmonds, 1998: 148 , Jones, 1994: 12-13« )دورکین و هوفلد»توسط 

 است. شده

است و گویای « حق»حقوق در نگرش اولیه، جمع گره خورده است. « حقوق»صطالح مفهوم حق با ا

در اما است.  انسانی هایبرای تضمین حقجامعه قانونمند  کدر ی مکاحد و مقررات عاز قوا ایعهومجم

. «پردازد یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می»نگرش کلی، علم حقوق 

شود تا بهترین قواعد و نظامات حاکم بر روابط اجتماعی  در این علم تالش می (21: 1393ان، کاتوزی)

کشف و مقرر شوند، به جهت اینكه جامعه در مسیر نظم، صلح، امنیت، عدالت و حق محوری قرار 

ی، شناس گیرد. وظیفه حقوقدان این است تا با مطالعه و تحقیق در زندگی اجتماعی، فلسفه خلقت، انسان

های غایی و عینی  فطرت و ماهیت انسان و شناخت ابعاد وجودی و نیازهای انسانی، هنجارها و ارزش

ها سازماندهی نماید.  ها را در قالب نظام حقوقی و حقموجود در جامعه را کشف و نهادینه و سپس آن

به صورت قوانین و های در جامعه را شناسایی و  بایدها و نبایدها، الزامات و هست»به بیانی دیگر، 

  (  75-11: 1316تروپه، و  73-33: 1311صانعی، )ر.ک.  «.مقررات، حاکم بر روابط اجتماعی نماید

ها، به سایر علوم نیاز بودن آنوحیانی  قواعد حقوقی، به دلیل وضع در مقامنظام حقوقی اسالم،  در

از این اجرا  مراحل دادرسی ودر احكام حكومتی،  تر در عرصه مقررات ثانوی، چندانی نیست و بیش

مجموعه »شود: حقوق اینگونه تعریف می ،در این نظام (1316امین، ر.ک. . )گردد علوم استفاده می

قوانین و مقررات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان، برای برقراری نظم و قسط و عدل در 

 (75 :1319آملی، وادیج. )سازدشود تا سعادت جامعه را تامین جامعه بشری تدوین می

دستوری،  ،الزام ،نباید یكی انگاشته شود. قانون به معنای باید« قانون»، با مفهوم «حقوق»واژه و مفهوم 

 با سازوکارهای اجراییوضع و الرعایه است و از سوی دولت اجبار و حكمی است که برای افراد الزم
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رت یا مجازاتی را برای افراد به همراه تضمین شده است و در صورت نقض آن الزامات، جبران خسا

 نماید و به طوردر حالی که حقوق، دانش و علمی است که محتوای آن قوانین الزامی را تامین می دارد.

 ای از قواعد و مقررات الزامی است.، مجموعهعام

و حقوق، از نگرش دولت و فرد، به دو شاخه اصلی حقوق عمومی علم بندی کلی از  در یک تقسیم

ها، به دو شاخه حقوق ملی یا داخلی و حقوق  ها و دولت حقوق خصوصی و از نگرش مرز حاکمیت

در تعریف ( 11: 1392و مدنی،  11: 1393، کاتوزیان) باشد. بندی می الملل یا خارجی قابل دسته بین

ه نوعی باشد، ب توان گفت که مرتبط با نظامات حاکم بر روابط دولت و شهروندان می حقوق عمومی می

قواعدی »های شهروندان در جامعه است. در بیانی ساده،  بخش قدرت سیاسی و مجموعه حق که انتظام

ها... یا روابط میان افراد و جوامعی را که دربرگیرنده  مربوط به حقوق عمومی است که روابط میان دولت

روابط اجتماعی مربوط به »ی در عمل، حقوق عموم (23: 1316برول، لِوی ) «.کنند افرادند... تنظیم می

بخش روابط  حقوق خصوصی تنظیم( 61: 1376یر،  دومیشل و اللومی) «.کند اقتدار و اجبار را تنظیم می

 (11: 1393 کاتوزیان،) «.قواعد حاکم بر روابط افراد است» ،باشد. به بیان دیگر شهروندان با یكدیگر می

ها حمایت و تضمین باشد و هدف اصلی آن میمحور قواعد حقوق خصوصی، اراده و رضایت اشخاص 

 منافع اشخاص در اجتماع است. 

کند، و در آن از روابطی  مجموع قواعدی است که بر دولت معین حكومت می»حقوق داخلی یا ملی 

یعنی صرفاً در خصوص ( 111: 1393)کاتوزیان،  «.شود که هیچ عامل خارجی در آنها نیست گفتگو می

الملل نیز  نماید. حقوق خارجی یا بین م در یک جامعه و کشور خاص بحث میقواعد و نظامات حاک

ها را با هم تنظیم  المللی و روابط اتباع دولت های بین ها و سازمان قواعدی است که روابط بین دولت»

ها با یكدیگر و  در واقع، مسائل و موضوعات مرتبط با دولت( 111: 1393)کاتوزیان،  «.کند می

 دهد.  المللی را مورد مطالعه قرار می بین های سازمان

شود، هم دانش و علم حقوق است که در حوزه حقوق شهروندی مستفاد می« حقوق»آنچه از مفهوم 

نماید و هم سازی میریزی و موجهبنیادهای نظری و فكری اصول و قواعد کلی حقوق شهروندی را پایه

ها برخوردار هستند اد و متون قانونی در اجتماع از آنها که شهروندان به موجب اسنای از حقمجموعه

باشند و هم نظام حقوقی مین آن حقوق میضو دولت و نهادهای عمومی و متولی، مسئول تامین و ت

ها، ساختارها و ها، رویهای از هنجارها، ارزشحاکم بر حقوق شهروندی در کشوری خاص که مجموعه

 د.شوباشد، را شامل میها میسازمان
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 4طبیعیحقوق  1-7

ثابت و الیتغیر است و بسیاری از امور  اعتقاد عمومی بشر و جامعه انسانی بر این است که طبیعت امری

تحول و تغییر آنها  ،طور طبیعی وجود دارد و عامل انسانی نقشی در ایجاددر جهان و عالم بشری به

در واقع، طبیعت موید این است که برخی امور  گرایی داشته باشد.تواند منشا الهی یا طبیعتندارد و می

کشف، درک یا  در دنیا، تاسیسی یا تولیدی نیستند و به خودی خود وجود دارند و صرفا باید آنها را

ها بهره برد. لذا با اندکی نآنمود و برای ساماندهی زندگی اجتماعی و برقراری صلح و امنیت از  همشاهد

 د.باشنتامل و تعقل قابل درک می

کند: اند داللت میه با یكدیگر مرتبطکهومی فاصطالح طبیعت در این ترکیب )حقوق طبیعی( به دو م

رفا قوانین و عادات جوامع محلی نیستند، بلكه قواعد و صه کند تقواعد و اصولی هس ،کهست اینخن

 ،د قوانین طبیعتاننمکه، اعتبار این قواعد نیم اوشمول دارند. ده اعتبار اخالق جهانکاند اصولی

است که طبیعت عقالنی انسان به وجود این  یقراردادی و تابع وضع و فرهنگ بشری نیست، بلكه قوانین

که این اصول و قواعد کند. اما اینگونه وضع و قرارداد بشری اذعان میقواعد و اصول، مقدم بر هر

نها را در نهاد انسان جای آخداوند چگونه در طبیعت عقالنی انسان نهاده شده، یک نظریه این است که 

گردد. داده است و خود انسان به این اصول از طریق کتاب آسمانی یا از طریق تالش عقلی خود آگاه می

خداوند وجود دارند و شهود عقالنی و مستقل از اراده  غدیدگاه دیگر این است که چنین اصولی فار

 (6: 1392)احمدی، دهد. انسان به وجود آنها گواهی می

-قراط و ارسطو باز میسن، وون سقراط، افالطچاندیشه حقوق طبیعی به یونان باستان و اندیشمندانی هم

حیت و فلسفه سیاسی غرب افرادی همچون سن یدر اندیشه مس( 113: 1319)پارساپور، گردد. 

اندیشه  (1392،  وری ه شو  1393  ،راوس ت اش)ر.ک.  اند.توماداکن، سیسرون، الک، کانت بدان پرداخته

قواعدی است که ساخته دست بیانگر  وگیرد حقوق موضوعه قرار میمكتب در مقابل طبیعی حقوق 

نی است و محتوای آن از مطالبات و اایط زمانی و مكرو جنبه قراردادی دارد و تابع ش باشدمیبشر 

واعد حقوق قبودن وضعی با درک طبیعی و غیرنماید. یبشری در هر فرهنگی تبعیت مهای خواسته

 ن را به شرح ذیل خالصه نمود: آهای گیژتوان ویطبیعی می

 ن حقوق را بشناسد و تفسیر نماید.یتواند ا. عقالنی است؛ یعنی انسان به کمک عقل و فهم خود می1»

به دلیل عقالنی بودن فراتر  فطری و طبیعی است؛ یعنی با طبیعت و فطرت عقالنی انسان منطبق است. .2

 و قرارداد بشر است. عوضاز 

 شمول است.جهانفرا زمانی و فرا مكانی و . این حقوق 3

 کند.است؛ یعنی با گذشت زمان تغییر نمی و الیتغیر . ثابت1

                                                           
4 Natural rights or Natural law 
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 ر است.ا، فاقد اعتبدباش ضکه با آن در تعار هر گونه مقررات بشریاست و . میزان و معیار 5

 (117: 1317، نیاقربان)«. دادی و فرا وضعی داردرا. با طبیعت انسانی منطبق است و منشا فرا قر6

هایی نظیر حق حیات و حق حقوق طبیعی عبارت است از حقدر واقع، از منظر نظام حقوق شهروندی، 

 شود.، گفته میتوان از او سلب کردانی تعلق دارد و نمینسكم قانون طبیعت به هر فرد احه به کآزادی 

-فطری دانسته قه از سرشت و فطرت انسان جدایی ناپذیر است، حقوکن این نوع حقوق را به اعتبار ای

اند. حق طبیعی که الزمه هن را حقوق طبیعی نامیدآاست،  قترین حقودیااند و به اعتبار این که ع

زندگی  کانسان برای برخورداری از یکه باشد حداقل حقوقی است شخصیت بشر و احترام به وی می

محدود به زمان و   ( حقوق طبیعی116: 1391ازمند است. )میرموسوی و حقیقت، ن نیآشرافتمندانه به 

هو انسان بوده و کل عالم ماهن بادی و ازلی دارد و مختص انسبنبه اجمكان خاصی نیست و قوانین آن 

 (175: 1391)هاشمی،  .گردداعتبار این حقوق توسط انسان وضع نمی»گیرد. لذا هستی را در برمی

-ض است و حقوق یكسان و برابری را برای بشر به ارمغان میعیارض با هرگونه تبعی در تعحقوق طبی

در » ،کند. بنابرایندار نمینسیت، این خصیصه برابری را خدشهج اد، زبان، قومیت وژآورد. رنگ، ن

تنی مبباید تمامی حقوق انسانی  ،نون است نه با حقوق. به عبارت دیگرااصالت با قی، عحقوق طبیمكتب 

قوانین طبیعی خلفت انسان  نتیجه در در حقوق و درریشه ها نیز آن همگیبر قوانین انسانی باشد که 

  (16: 1311وید، ا)ج«. دارند

هم را معادل ها گیرد. برخی آنطبیعی در پرتو حقوق فطری نیز مورد بررسی و تبیین قرار می حقوق

از . مقصود : ذیل واژه فطرت(1391است. )معین، گیرند. فطرت در لغت به معنی ابتدا و اختراع می

ت انسان وضع طبیعی جسمی و روانی و حیات ناب طرفطرت امری درونی و الهی است. مقصود از ف

اش مل مختلف از وضع طبیعیااو است که در اثر محیط خارج و عو نخورده حین تولدسالم دست

حقوق و قوانینی که انسان  ،ی باشد. پساش در جهت مقتضیات فطرلیمنحرف نشود و پیشرفت و تما

اعی حداکثر آزادی را برایش متجکنند و با توجه به شرایط و قیود ارا در مسیر فطرت رهبری و یاری می

براین اساس، حقوق فطری، ( 17: 1375)مدرس، شود. سازد، قوانین یا حقوق فطری نامیده میفراهم می

ی از نظام جهان و بدیهی عقل و طبیعت انسان که شتی، ناحقوقی هستند تعینی و نفسانی و درونی ذا

مدرس، نمایند. )دار میموضوعه را جهت کنند و قوانینقواعد زندگی و خط سیر حیات را معین می

1375: 17) 

بینی دینی خود شناسی و جهانبا خدا»حقوق طبیعی نقش مهمی برای عقل و آزادی قائل است؛ چرا که 

 و فاطمیسیدقاری) .«طبیعی، یعنی توجه به آزای انسان و عقالنیت پرداخت های حقبه بسط بنیان

گیرد،  به عنوان ه بیشتر از چنین حقوقی که از عقل و آزادی بشر نشات میزورام( 765: 1396نیكویی، 

در سایه این آزای و ( 221-199: 1397طالبی، حقوق بشر یا همان حقوق طبیعی یاد می شود. )ر.ک. 
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شوند که حیات و دارای حقوقی می عها آزاد و مستقل زندگی نموده و در اجتماکه انساناست عقالنیت 

 ها هستند. ها ملزم به رعایت آنگیرد و حكومتممات آنها در ید دیگران قرار نمی

 

 5حقوق اساسی یا بنیادین 1-4

ل تار و پود و هویت های انسانی است که معادترین ارزشحیاتی و ترینحقوق اساسی، موید اساسی

ها آن قدر برای حیات توان تصوری از انسان داشت. این حقها نمیبشری است که بدون وجود آن

به این دسته از  ،باشند از این منظرانسان مهم و ضروری هستند که الزمه وجودی انسان در اجتماع می

 و منسوب به اساسو صفتی است ، یعنی، مهم «اساسی» شوند.گفته می« بنیادین»یا « اساسی» ،حقوق

 آمده است.« اصولیو  بنیادین». در فرهنگ دهخدا به معنای آنچه به اساس و پی و بنیان پیوسته است

   )دهخدا، ذیل واژه اساسی( باشد.می« اساسی، اصلی، بنیادی» به معنای، هم «بنیادین»

است که در چنین ام حقوقی نظ های حقوقی در چارچوب یک عموماً مجموعه حفاظت نحقوق بنیادی 

 ،ناپذیر است. بدین ترتیبتخطیحقوق طبیعی  یاابتدایی، بنیادی، حق  مجموعه هماننظامی خود بر پایه 

 است. مفهومحوزه قضایی  تحت چنان انسان ای متعلق به همه چنین حقوقی بدون مالحظه یا هزینه

های  هستند، که ورای همه حوزه« نیادیب»بیشتر به این دلیل که افراد دارای چنین حقوق حقوق بشر 

های متفاوت و با تأکید  ولی نوعاً در نظامات حقوقی متفاوت به شیوه ،است قضایی هستند، ترویج شده

 (1391، ویكی پدیا )دانشنامه. شود متفاوت اعمال می

ها موجب حقوق مایه قوام و نبود آن دان خاطر است که وجود آنب ،اساسی و بنیادین بودن برخی حقوق

ای از هنجارهای اخالقی، حقوق بنیادین ترجمان واقعی دسته شود.یا شخصیت انسان می صیتزوال شخ

شود. ساالری و دولت قانونمندار سیراب میابری، مردمری، بادسیاسی و فلسفی است که از آبشخور آز

و دولت  ساالری، مردمبرابریزادی، های آوط به مقولهبهای مرها و خرده فرهنگه فرهنگکاز آنجا 

های بنیادین نیز بالتبع در ادیآزکند، سیاهه حقوق و قانونمندار از کشوری به کشور دیگر تفاوت می

( وقتی به آثار برجسته در 9: 1313)گرجی،  .بودهای چشمگیری خواهد وتکشوهای مختلف دارای تفا

حیات، حق کرامت و حیثیت انسانی، ق حها ه آنک شودکنیم، مشاهده میحوزه حقوق بشر مراجعه می

ه در بنیادی بودن آن اتفاق نظر دارند. کدانند مله حقوقی میجحق آزادی و برابری و برادری را از 

 (113: 1392جعفری، )

اند و اعمال این حقوق حقوق اساسی و بنیادین به منظور مقابله با تعدی دولت وضع شده ،در اصل

اشخاص مدنظر بوده است و نه روابط افقی مابین اشخاص. دلیل این اساسا بر روابط عمودی دولت و 

دولت در استفاده  ،و به عالوه ولت و شخص برابر نیستده رابطه کگردد میتفاوت غالبا به این امر بر

صورتی که  رقدرت در چارچوب حاکمیت خود از موقعیت انحصاری برخوردار است و د زمشروع ا
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در موقعیت  ،استفاده دولت از اقتدار خود محافظت نشوندءین در برابر سواشخاص از طریق حقوق بیناد

واقع، حقوق اساسی و بنیادین به عنوان لباس ( در 37 :1396حاجی پور، )پذیری خواهند بود. آسیب

نی است و از انسان در برابر سایر افراد و اقتدار دولت ووذ در برابر خطرات بیرففوالدین و غیر قابل ن

-كمی در برابر اراده عظیم دولت محسوب میحق بنیادین سنگر مستوحقهمچنین . نمایدمی محافظت

ن را نادیده بگیرند و در آتوانند ها هم نمیترین دولتتی قویحشود که نان قدرتی میچشود و دارای 

نین نین حقوقی معموال در منشورها و قواچشوند. ن آن میمیف به تامین و تضكلنظامی قانونمندار م

 مدار شوند.ها در مقابل آن تكلیفشوند تا دولتها بیان میاساسی

 ند: شباحقوق اساسی و بنیادین در سه رویكرد قابل توصیف می

ه طوری بعنوان یک حق برتر تلقی شده،  حقوق برتر: حقوق بنیادین مصرح در قانون اساسی به. الف»

 این حقوق را ندارند. باتوانایی مقابله  یعاد یقواگیرد، لذا ن قرار میآل نظام حقوقی در پرتو ککه 

وده و تعرض به بهمچون اصول غیرقابل نقض بنیادین یک اصل بنیادین: مطابق این رویكرد، حقوق . ب

 باشد.ناپذیر میآنها امكان

ابزار اهداف: در این رویكرد، حقوق بنیادین نقش مهمی در تحقق اهداف غایی اجتماعی دارد و . ج

 ( 13: 1396)حاجی پور، . «شودای برای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه محسوب میوسیلهاصوال 

های واالی بشری در راس سایر نیادین به عنوان حقوق برتر و نماد ارزشبدر مجموع، حقوق اساسی و 

، باشد. در واقعذیر و غیرقابل نقض توسط افراد و دولت میپگیرند و تغییرناهای بشری قرار میحق

ها ادامه حیات نمایند که بدون وجود آنفا مییون نقش مرگ و زندگی را برای بشر در جامعه اچهم

گیرد. لذا همه عرض نابودی قرار میم ت و کرامت انسانی دریممكن نیست و هویت بشری و شخص

 نمایند. را در قانون اساسی مندرج می نین حقوقیچدوست انسان ساالر وهای مردمدولت

 

  6حقوق عامه 1-5

تقیم تحت مالكیت یا تصرف سهمواره در جامعه برخی منافع و منابع مشترک وجود دارد که به طور م

شهروندان نیست و اما تحت مالكیت مشترک همه مردم قرار دارد و تصدی و مدیریت آن به عهده 

رداری و استفاده از این بباشند. از این منظر مردم در بهرهدولت یا نهادهای ماذون از دولت و مردم می

ها باید زمینه استفاه معقول منافع از موقعیت برابر و حق مساوی برخورداند و دولت ضمن مدیریت آن

چنین منافع در یک تعبیر، و احسن صیانت نماید. حها باید به ندر جهت همگانی را فراهم کند و از آن

 شود.و مشترک، حقوق عامه گفته می انیگهم
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آمده است. یعنی در جامعه حقوق « عموم مردم وهمه، همگان »به معنای « عامه»خدا واژه در فرهنگ ده

و منافعی وجود دارد که مالكیت خاص ندارد و تحت مالكیت مشاع و همگانی قرار دارد و همه به 

می یكسان حق استفاده از آن را دارند، اما چگونگی استفاده از آنه باید تحت لوای قوانین و مدیریت عمو

توانند بر این فرایند قانونی نظارت نمایند و بر اساس نظام عادالنه و منصفانه قرار گیرد و عموم مردم می

 د.کننبردای ها اقدام به بهرهو با رعایت اولویت

  اصل. تاس ایران اشاره شده هوری اسالمیمقانون اساسی ج 156در اصل « حقوق عامه»اصطالح 

  و مسئول  و اجتماعی  فردی  حقوق  پشتیبان  که  مستقل  است  ای قوه  قضائیه  قوه»دارد: مذکور مقرر می

 : زیر است  دار وظایف و عهده  عدالت  به  بخشیدن  تحقق

و   و رفع خصومات  دعاوی  فصلو ، حل ، شكایات ، تعدیات در مورد تظلمات  و صدور حكم  رسیدگی .1      

 .کند می  معین  قانون  که ، از امور حسبیه  قسمت  آندر   الزم  و اقدام  اخذ تصمیم

 . مشروع  هایو آزادی  عدل  و گسترش  عامه  حقوق  احیای. 2      

 . قوانین  اجرای  بر حسن  نظارت .3      

 . اسالم  جزایی  مدون  حدود و مقررات  و اجرای  و تعزیر مجرمین  مجازات  و تعقیب  جرم  کشف .1

 «. مجرمین  و اصالح  جرم  از وقوع  پیشگیری  برای  مناسب  اقدام .5

 ،سوکارد. از یدمفهوم مشخصی ن «حقوق ملت»ی نیز مانند سدر این بند قانون اسا «حقوق عامه»رت اعب

های متعلق به افرا انسانی ها شامل همه حقهای فرد فرد انسانتوان حقوق عامه را معطوف به حقمی

در . توان حقوق عامه را در معنای حق جمعی عامه مردم به کار گرفتمی ،سوی دیگر زدانست و ا

مندی بهره ،ترک بشریتشمندی از میراث مهایی مانند بهرهق عامه فقط دربرگیرنده حقوحق ،معنای اخیر

-ها بهرهنآمندی از محیط زیست سالم و موارد مشابه دانست که ویژگی بهره ،های بشردوستانهکمک زا

، ما را مفهوم حقوق عامهاز این تلقی  ،ها است. در حقیقتنآولیت همگانی در قبال تحقق ئمس مندی و

رسد که سازد. به نظر میبه مفهوم حقوق همبستگی یا همان نسل سوم حقوق بشر بسیار نزدیک می

حقوق احیاء اند که یای حقوق عامه بر این باور بودهحکنندگان قانون اساسی با استفاده از عبارت اتدوین

 های مدنی ومانند حقها، مواردی دارد. بی گمان منظور از این حقعامه مردم در نظام سیاسی ضروروت 

 (125: 1316یاسی است )کاظمی، س

در این اصل، وظیفه صیانت و تامین حقوق عامه به عهده دستگاه قضایی سپرده شده است. در این  

ی نظارتی و قضایی باید در مقام تعقیب و پیگیری اوکارهزبا سا« مدعی العموم»دادستان به عنوان  ،راستا

دادستان نماینده عمومی مردم و از طرف همه مامور  ،در واقعآید. ناقضین و متجاوزین به حقوق عامه بر

شود و با طرح شكایت علیه در نظارت بر حقوق عامه و تعقیب مجرمین مرتبط با این دسته از حقوق می

و اعاده  ءازات و جبران خسارت و اعاده وضع سابق، زمینه احیاجال ممها و تقاضای اعمتهمین در دادگاه
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رئیس قوه قضائیه و در راستای احیای حقوق عامه،  1395در سال  نماید.حقوق عامه را فراهم می

  ی صیانت از حقوق عامه را ابالغ نمود.گدستوالعمل اجرایی چگون

( اصل یكصدو پنجاه و 2با توجه به بند) »نگونه بیان شده است: در مقدمه توجیهی این دستورالعمل ای

ششم قانون اساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه یكی از وظایف مهم قوه قضاییه می باشد و در 

(که پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ) 291اجرای ماده 

ع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصالح جرایم راجع به اموال، مناف

های سراسر کشور جهت الملل به دادستان کل محول شده است، لذا دادستانداخلی، خارجی و بین

 :1بر اساس ماده  .«نمایندصیانت از حقوق عامه تحت نظارت دادستان کل به شرح زیر انجام وظیفه می

قانون  (5های موضوع ماده)های تجاری و دستگاهواحد ها،سازمان دام ادارات،در هر موردی که اق»

طور کلی اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه ، و به1316مدیریت خدمات کشوری مصوب 

گردد، دادستان حوزه قضایی مربوط ابتدا موضوع را به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری 

 دهد.واحدهای یاد شده تذکر می آثار و عواقب آن به

رغم تذکر دادستان به ( علی1ها و مراجع مذکور در ماده )سازمان هرگاه»عنوان شده است:  2در ماده 

مراتب را به دادستان کل کشور اعالم  اقدامات خود استمرار بخشند، دادستان مربوط ضمن اقدام قانونی،

 .«خواهد کرد

تواند یكی از انواع هر منفعت و مالكیت مشترکی در جامعه می حقوق عامه مصادیق مختلفی دارد.

ن سهم داشته باشد. به آطور مشاعی و برابر با دیگران در حقوق عامه باشد و هر یک از شهروندان به

ها های عمومی، خیابانها، راهدریا ها،ها، مراتع، رودخانهجنگلمعادن، ذخائر نفتی و گازی، طور مثال: 

های عمومی، ها و مكانهای بایر، ساختمانها، محیط زیست، منابع آبی، زمینلیه معابر، پارکها، ککوچه

، برقراری نظم عمومی، اخالق حسنه، بهداشت عمومی، صلحها، بنادر، اسكلهوسایل نقلیه عمومی، 

 ، داخلی و خارجی و غیره.یامنیت عمومآرامش، 

 اعد کلی است که به قرار ذیل می باشند:استفاده و صیانت از حقوق عامه تحت اصول و قو

حق ندارد حقوق عامه را تحت تملک و مالكیت انحصاری خود کسی منع استفاده انحصاری: هیچ . الف

 قرار دهد و اجازه استفاده به دیگرن را ندهید.

ه شریک هم مشاع با طوربه ه شهروندان در جزء جزء حقوق عامهممالكیت مشاعی و اشتراکی: ه .ب

شود تا همه افراد به نحو اشاعه و مشترک در آن می ثد و مالک خاص ندارد و مالكیت مشاعی باعهستن

یت دولت انظارت و هد ،نین تصرفی باید بر اساس قانون و با مدیریتچالبته  ،دخل و تصرف نمایند

 ورت گیرد.ص
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و تحت نظارت مستقیم  برداری و توزیع حقوق عامه باید بر اساس قانونبهره، نظارت: نحوه استفاده .ج

که معموال دولت و نهادهای ماذون از طرف دولت چنین کنترل و نظارتی را  باشدو غیرمستقیم مردم 

 ها صورت نگیرد.نآاستفاده از دهند تا سوءام میجان

اصل برابری: استفاده از حقوق عامه مختص همه شهروندان و بدون تبعیض خواهد بود. همه افراد . د

توانند ن مییوند جامعه هستند از حقوق عامه سهیم هستند و در تساوی با سایررم اینكه شهصرفا به حك

امتیاز اختصاصی برای کسی وجود  چهی ،بر اساس قانون از حقوق عامه استفاده نمایند و در این راستا

رابری عواملی چون رنگ، نژاد، زبان، جنسیت، قومیت، طبقه، مذهب و غیره منشا برتری و ناب ندارد.

 موضوعیت ندارد.

تصرف و تملک معامله توان از راه عدم انتقال و خرید و فروش: اموال و مشترکات عمومی را نمی .ه

این جزئیات  (317: 1391، موتمنیطباطباییازه قانون این منع از میان برداشته شود. )جکرد، مگر با ا

 7موضوع در قانون مدنی اشاره شده است.

هر آنچه حقوق عامه است، الزاماً توان عنوان نمود که وندی با حقوق عامه میدر تفاوت حقوق شهر

حقوق شهروندی نیست، اما آنچه حقوق شهروندی است، قطعاً حقوق عامه خواهد بود. تعریف حقوق 

شهروندی بر مبنای حقوق ناشی از قانون اساسی هر کشور که مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، 

تر وارد  رهنگی است، حاکی از این است که حقوق شهروندی به صورت مصداقیاقتصادی، اجتماعی و ف

کند، اما در اینجا یک اختالف  تر می حقوق عامه و دسترسی به آن را قابل وصول ،شود و در اصل می

است. در « حقوق عامه»در « حفظ»و « حقوق عامه»در بحث « ءاحیا»وجود دارد و آن هم استفاده از لفظ 

استفاده کرده است،  اءشود، قانونگذار از لفظ احی قض میامه از آنجایی که این حقوق نبحث حقوق ع
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 .ها خواهد بود استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن -23ماده  

 .ها مسدود نیست تملک نماید آخر آن  هایی را که تواند طرق و شوارع عامه و کوچه هیچ کس نمی -21ماده 

ها و کاروانسراها و  ی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل مورد استفاده  را که تواند اموالی  هیچ کس نمی -25ه ماد
هایی که مورد  است قنوات و چاه های عمومی، تملک کند. و همچنین  گاه و مدارس قدیمه و میدان انبارهای عمومی  آب

 . استفاده عموم است

ها و خاکریزهای  معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحكامات و قالع و خندق اموال دولتی که -26ماده 
های تلگرافی دولتی و  نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم

له آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به ها و بالجم های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن ها و کتابخانه موزه
اموالی که موافق  عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است 

 .مصالح عمومی به ایالت یا والیت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد

هارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین  توانند آن افراد مردم می باشد و اموالی که ملک اشخاص نمی  -27ماده 
شود مثل  ها استفاده کنند مباحات نامیده می ها تملک کرده و یا از آن ی آن مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه

 .ها نباشد هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن اراضی موات یعنی زمین

 .رسد المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می اموال مجهول -21ماده 
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کند، اما در بحث  العموم برای احیای آن ورود پیدا می شود، مدعی یعنی جایی که این حق نقض می

 حقوق شهروندی تا قدر ممكن این حقوق حفظ خواهد شد.

 

 3شهروندیحقوق  1-6

چرا  ،مند هستندها و مزایای فردی و اجتماعی بهرهکنند از حقر زندگی میهمه افرادی که در یک کشو

هایی هستند و از طرفی مستحق احترام و داشتن حق ،كم انسان بودنحاجتماع بوده و به  ضوها عکه آن

باید تحت قوانین مشترک جهت برقرای صلح  ،دارند رارچون در زیست جمعی و در تعامل با سایرین ق

هایی، از تكالیفی نیز در برابر اجتماع و دولت حق نضمن داشتمنظر، از این  لذا ،اشندآرامش ب و

از منظر موازین  شود.نامیده می« حقوق شهروندی» ،و مجموع این حقوق و تكالیفد برخوردار هستن

و  ( این حقوق1: 1311)قوه قضائیه، دارند.   راسالمی نیز شهروندان در نظامی از حقوق و تكالیف قرا

 باشند.حقوقی نیز دارا میتكالیف ضمن داشتن بعد عبادی، جنبه اجتماعی و 

-مند و پایبند کرامت و حرمت انسانی رشد و توسعه مینساالرو قانوحقوق شهروندی در جوامع مردم

ن شهروند دارای ارزش و حرمت انسانی است و از حالت بردگی و بندگی خارج شده است آیابد که در 

سویه و متقابل از ای دوحقوقی برابر با سایرین قرار گرفته است. چنین شهروندی در رابطه و در موقعیت

موجبات تعادل و زندگی  اینین رابطهچحقوق و تكالیف با افراد دیگر و دولت قرار گرفته است و 

ها و حقو اجرای  نهمه افراد با تامیکه چرا  ،نمایدفراهم میآرامش را مسالمت آمیز در مسیر صلح و 

ولیتی ئنین مسچخود نیز باشند و  رپاسخگوی اعمال و رفتا ،محوریهای خود باید در مدار تكلیفآزای

نی گام بر اسامموجب صیانت از حقوق دیگران و حفظ نظم عمومی خواهد شود و جامعه در مسیر به

 دارد.می

ه یک جامعه سیاسی و مستحق شهروند دارای پیوند و وفاداری ب»در جامعه مبتنی بر حقوق شهروندی، 

حقوق شهروندی، همه حقوقی است که   های قانونی است.برخورداری از همه حقوق مدنی و حمایت

حقوق . های مشترک در یک کشور از آن برخوردار استیک شهروند بر پایه قوانین، مقررات و ارزش

رد نظر است و باید از سوی یک شهروند در ارتباط با وظایف دولت و نیز دیگر شهروندان جامعه مو

 (116-13: 1391جاوید و همكاران، )ر.ک.  .«آنان مورد رعایت و احترام قرار گیرد

-ولیت اجتماعی و تكلیفئشدن حس مسالزمه رسیدن به جامعه مبتنی بر حقوق شهروندی، نهادینه

متفكر  ،«سوژان ژاک رو»از نظر  محوری در هر فرد و اولویت منافع عمومی بر منافع شخصی است.

آلیستی )آرمانگرایانه( آن به معنای فرانسوی سده هجدهم میالدی، مفهوم شهروندی در معنای ایده

ترجیح خیر و صالح عمومی بر منافع خصوصی است و بر این پایه، شهروند آرمانی کسی است که 

                                                           
8 Citizenship Rights 



   
 

26 
 

نافع عمومی را بتواند مصلحت عمومی را اراده کند و در تضاد منافع فردی خویش با منافع عمومی، م

 ( 1391 . )ر.ک. روسو،سان دارای اراده عمومی و فضیلت مدنی باشدترجیح دهد تا بدین

ها نیست، زیرا در کنار وظایف و شناسایی و حمایت دولت منوط بهتامین حقوق شهروندان فقط 

گر های متقابل دولت و شهروند، حقوق شهروندی بسیاری وجود دارد که باید از سوی دیولیتئمس

های آمد و حضور در مكانومانند حقوق همسایگی، حقوق مربوط به رفت ؛شهروندان رعایت شود

البته دولت در این زمینه نیز دارای نقشی . های اقتصادی در فضای آزاد و رقابتیعمومی، حقوق فعالیت

ولیت ئدر کنار مسسیاسی -کننده است، زیرا دولت به عنوان یک نهاد برتر اجتماعیغیرمستقیم اما تعیین

بخشی در مورد وظایف و تكالیف شهروندی، تنظیم قانونی روابط شهروندان با یكدیگر )وضع آگاهی

حقوق شهروندی، حقوقی نیستند که باید درصدد تاسیس و یا  ،پس .قوانین خصوصی( را بر عهده دارد

شود که عنوان شهروند اخته میهایی شنایجاد آنها باشیم. حقوق شهروندی، غالباً حقوقی ثابت نزد انسان

را با خود دارند. در این میان وظیفه جامعه، دولت و قانونگذار این است که ابتدا این حقوق را به خوبی 

 شدنو نهادینه بشناسند و سپس خود را ملزم به رعایت این حقوق و رفع موانع موجود بر سر راه احقاق

 ها را درج کنند.نآ یمتون قانون ردر نهایت ددانسته و  هاآن

وشش پحقوق شهروندی انواع و مصادیق متعددی دارد که کلیه زندگی شخصی و اجتماعی شهروند را 

 ،طور کلیبهشود. دهند و شامل حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی میمی

 :دسته استآن برخوردار شوند بر دو  حقوقی که اهالی یک کشور باید از حقوق شهروندی و

دسته اول: حقوقی که تک تک شهروندان نسبت به یكدیگر دارند و باید رعایت نمایند که نماد »

 . اجتماعی این بخش از حقوق شهروندی در مصادیق حقوق خصوصی است

گردد، دسته دوم: بخش اعظمی از حقوق شهروندی که در حقوق عمومی و برخی قواعد آمره نمایان می

د توسط دولت و حكومت نسبت به شهروند رعایت گردد و اهمیت باالی این بخش حقوقی است که بای

چرا که در یک  ،از حقوق شهروندی از آن جهت است که دو طرف این معادله قدرتی نابرابر دارند

 ،افراد و شهروندان هستند با توانایی بسیار کم و بدون قدرت و اقتدار و در سوی دیگر این معادله ،طرف

حد و حصر دارد و دقیقا همین بخش از حقوق اکمیت است که اختیارات و اقتدار بیدولت و ح

کند و است که با اهمیت جلوه می ،شودها نسبت به شهروند محسوب میشهروندی که تكلیف دولت

کمال به تكالیف خود عمل نموده و در یک توازن منطقی  برای جامعه مترقی مهم است که دولت تمام و

 (1: 1391مدنیان، ) .«دان و حدود خود را رعایت نمایدحقوق شهرون

قانونی آن است. لذا حقوق شهروندی، باید از طرف پوشش تامین و تضمین حقوق شهروندی منوط به 

ی اراهجدولت به رسمیت شناخته شود و در قوانین اساسی و مقررات خاص درج شود و ضمانت ا

ها اعتقاد راسخ داشته باشد و به وجود آن هم وندرخود شهدر نظر گرفته شود و  نیز هانقانونی برای آ
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، حقوق شهروندی در پی تضمین مطلوب انسانی در نظام حقوقی ،در واقعایل شود. قها احترام برای آن

سرنوشت هر شخص در اجتماع خود )زندگی اجتماعی( و تعیین حقوق و منافعی برای او به واسطه 

پیوند وثیقی با مشارکت شهروندان برای  ،تحقق حقوق مربوط به آنو گاه شهروندی نآشهروندی است، 

حوزه ( 51: 1316. )فالح زاده، تعین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتمای و فرهنگی خود خواهد داشت

مفهوم  ،ملت است، زیرا رکن اساسی شهروندی-دولت کحقوق شهروندی محدود به سرزمین ی

و هنجارهای خود،  اههر جامعه متناسب با ارزش ،از این جهت ( 61: 1316)فالح زاده،  عضویت است.

 به خود را دارد. صحقوق شهروندی مخت

ندی نظامی است روحقوق شهاز منظر مسئول بودن شهروند در جامعه و داشتن حس مشترک اجتماعی، 

در جامعه های متعدد و حق مندی از مزایاهرها و تكالیف. شهروند ضمن بهای از حقموعهجمبتنی بر م

اخالق عمومی انجام  و نظم، امنیت، آسایش، بهداشت، فرهنگ ،صلح باید تكالیفی را نیز برای صیانت از

آور حقوقی نظیر: احترام و رعایت . تكالیف الزام1»تكالیف شهروندی عبارتند از:  ،دهد. در بیانی مختصر

ت عمومی، پرداخت مالیات، خدمت ت نظم و انضباط اجتماعی و عدم اخالل در نظم و امنیایقانون، رع

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  ،سربازی، حضور در هیات منصفه، مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی

الیف اخالقی ك. ت2ات و اماکن عمومی سامر به معروف و نهی از منكر، حفاظت از محیط زیست و تاسی

ل مشكالت اجتماعی، احترام به حدر نظیر: انتقاد از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تالش 

ک به مشخصیت و حقوق دیگران، رعایت بهداشت عمومی مانند برداستن زباله از روی زمین، ک

 (11: 1391)معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «. کهنساالن و نیازمندان، رفتار صحیح ترافیكی

ای از حقوق، ی آمیختهحقوق شهروند»توان گفت: در خصوص مفهوم حقوق شهروندی می ،در مجموع 

چنین مبال یكدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملكت و هقهای شهروندان در ولیتئوظایف و مس

«. دباشطور کلی قوای حاکم میحقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق به عهده دولت یا به

حق و  لتای دوسویه با خصهشهروندی، شهروند در رابطدر نظام حقوق ( 11: 1392نظری،  و )انصاری

شود و گیرد که بر اساس آن شهروند متعهد به وفاداری به قوانین و دولت میمی محور قرارتكلیف

 شود.سین حقوق شهروندی ممدولت نیز متعهد به تامین و تض

 شهروند دارای حقوق و تكالیف است. متأثر از اصالت فرد و اجتماع در اسالم، حقوقی ایران،در نظام 

دهد، که در این چارچوب است که اصل الضرر در فرهنگ حقوقی اسالم مفهوم خودش را نشان می

تواند اعمال حق کس نمی هیچ: »تبلور عینی آن در اصل چهلم قانون اساسی به این شرح آمده است که

 کننده بنابراین، تكالیف محدود«. خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد

 (. 123-35: 1311)ر.ک. جاوید،  شوندکننده حقوق تلقی می حقوق نیستند، بلكه تكالیف تضمین
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حقوق »حقوق شهروندی در کشور جمهوری اسالمی ایران در اصول متعدد قانون اساسی بویژه در فصل 

در  همچنین اشاره وسوم وبرخی اصول دیگر همچون اصل سوم و چهلو  12الی  19از اصل  «ملت

خمینی )ره( خطاب به قوة  ای امام ماده 1فرمان . صدور 1است نظیر:  های ساماندهی شداسناد جداگانه

؛ عنوان وظیفة اصلی انقالب اسالمی صیانت از حقوق مردم بهمبنی بر  های اجرایی قضائیه و تمام ارگان

ین برای جلوگیری از تدوین قوان طرفی مسئوالن امر در مناصب مختلف، به ویژه مناصب قضایی؛ بی

ها، مراعات اخالق اسالمی  تعمیم رعایت اجرای عدالت به همة نهادها و ارگان پایمال شدن حقوق مردم؛

احترام به مالكیت خصوصی شهروندان و   گرایی صریح و تخطی نكردن از آن؛ در ارتباط با مردم، قانون

احساس آرامش و امنیت در میان تالش برای ایجاد  های خصوصی مردم و شهروندان؛ رعایت حریم

س شورای لمصوب مج «های مشروع و حفظ حقوق شهروندیقانون احترام به آزادی». تصویب 2 مردم.

. توسط رئیس قوه قضائیه 1313در سال « بخشنامه رعایت حقوق شهروندی». 3. 1313اسالمی، در سال 

منشور ». 5  .قوه قضائیهتوسط  1395در سال  «دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه. 1

 به مردم ابالغ شده است. توسط ریاست جمهوری  1395در سال  که «حقوق شهروندی

 و انتظامی قضایی، مراجع به خطاب ،حقوق شهروندی رعایت بندی 11 بخشنامه مقدمهدر  ،طور مثالبه

 : ه استشد اشاره شهروندی حقوق به اینگونه کشور اطالعاتی

 و شهروندی حقوق و مشروع های آزادی به احترام و انسانی واالی ارزش و کرامت ظحف که آنجا از»

 و انتظامی قضایی، مسئوالن عادالنه و صحیح اقدامات گرو در اسالمی های ارزش و اصول رعایت

 و ها زندان ناظران و بازجویان و ضابطین شریف، قضات کلیه توجه باشد، می کشور اطالعاتی

 .«نماید می جلب ذیل نكات به را کشور اسرسر های بازداشتگاه

 دیگر مهم امتیاز. است قضایی بعد در شهروندان حقوق از برخی رعایت به ناظر مذکور بخشنامه مفاد

 تعقیب از قضایی مختلف های مرحله در شهروندان حقوق جزئیات رعایت به که است این در بخشنامه

 ضرورت، بدون اضافی های بازداشت یا خشونت نههرگو اعمالعدم » است: شده تأکید حكم صدور تا

 اشخاص مورد در اسالمی موازین و اخالق رعایت متهمان، برای کارشناس و وکیل از استفاده فرصت

 افراد ایذای از اجتناب دستگیرشدگان، خانواده گرفتن قرار جریان در جرائم، مرتكبان و اتهام مظان در

 بردن از منع بازجویی، و دستگیری جریان در آنان به استخفاف و تحقیر اعضا، سایر و چشم بستن نظیر

 به یا نداشته جرم به ارتباطی که اشیایی و مدارک و اسناد به نسبت تعرض عدم نامعلوم، اماکن به متهمان

 خانوادگی های فیلم و فامیلی های عكس و ها نوشته و ها نامه  مضمون افشای ممنوعیت ندارد، تعلق متهم

 خانوادگی و شخصی اسرار در کنجكاوی از احتراز اقرار، اخذ منظور به متهم شكنجه هرگونه زا پرهیز و

 توفیقی و ضبطی اشیای و اموال در ناروا تصرف و دخل از اجتناب و افراد گذشته گناهان از سؤال و

 .برد نام را «متهمان
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 به عینا را مذکور بخشنامه ،15/1/1313 تاریخ در اسالمی، شورای مجلس که بود بخشنامه این از پس 

  . کرد تصویب «شهروندی حقوق حفظ و مشروع های آزادی به احترام» قانون عنوان

حاکمیت مطلق »مده است: آتوسط نهاد ریاست جمهوری  «منشور حقوق شهروندی» در توجیه تدوین

خته است. بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم سا

تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار  کس نمی هیچ

، 121و  113موجب اصول  دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به

جمهور که در  رئیسجمهور نهاده است.  مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس

پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و 

منشور حقوق »کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، 

ق اساسی ملت ایران اعالم مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقو مثابه برنامه و خط را به« شهروندی

 .کند می

، «مشی دولت برنامه و خط»منظور تدوین  حقوق شهروندی و به ءو ارتقا ءاین منشور با هدف استیفا

ای از حقوق شهروندی است که یا در  قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه 131موضوع اصل 

ها از طریق  شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن اند و یا دولت برای شده منابع نظام حقوقی ایران شناسایی

اصالح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی 

الزم تالش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همكاری سایر قوا 

نهاد و بخش خصوصی  های مردم های صنفی، سازمان ، اتحادیهها و نهادها و مشارکت مردم، تشكل

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یكدیگر و در چارچوب نظام  .ضروری است

حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر 

 .«شده است، گردد المللی کشور شناسایی بینکشورها که در قوانین و یا تعهدات 

های شهروندی و پذیرش آنچه تاکنون در خصوص حقوق شهروندی در این بند گفته شد، بیشتر بر حق

ها در قوانین و مقررات تمرکز داشت، اما بعد دیگر حقوق شهروندی در نظام حقوقی، تاکید بر آن

در قبال های شهروندان  مسئولیتتكالیف و تعهدات و تكالیف شهروندی در جامعه سیاسی است. 

 :شودمیجامعه، سایر افراد و دولت به شرح ذیل خالصه 

قوانین و مقرارت زیادی برای برقرای  ،رعایت و احترام به قوانین و مقررات: در جامعهمسئولیت  .الف» 

راد مستلزم امنیت و مدیریت جامعه وضع شده است و ساماندهی اجتماع و صیانت از حقوق اف ،نظم

از مقررات، مستوجب  کی ایت قانون است و در صورت نقض هرعیف شهروند به رلتعهد و تك

یه نظامات و دستورات کلشهروند ملكف است از  ،مجازات و جبران خسارت خواهد شد. در این راستا

 یت نماید.عقانونی دولت در مدیریت اجتماعی و ارائه خدمات عمومی تب



   
 

31 
 

گونه رفتار و عملكرد شهروندان چنانچه موجبات خسارت و صدمه به سایر افراد : هرمسئولیت مدنی ب.

قانون  1ماده  ،در این خصوصشود. ، مكلف به جبران خسارت میکند یا منافع عمومی یا دولت وارد

احتیاطی به جان یا  هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی »دارد: مسئولیت مدنی مقرر می

افراد  که به موجب قانون برای ا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری سالمتی

جبران خسارت  ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول ایجاد گردیده لطمه

 «.باشد می  ناشی از عمل خود

مستقیم یا  نحوی روزمره بهها مسئولیت مدنی شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت

غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممكن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب 

 مسئول شناخته شوند.  ،مورد

ن مجازات آت، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ا: بر اساس قانون مجازمسئولیت کیفری. ج

نجام دهد و اای را نانچه شهروند چنین رفتار مجرمانهچشود. لذا تعیین شده باشد، جرم نامیده می

 زات خواهد شد. جامستوجب مسولیت کیفری و م ،شود حقوق سایر افراد یا جامعه عییموجب تض

ن امری الزامی اها و هنجارهای اجتماعی و اخالقی از سوی شهروندولیت اخالقی: رعایت ارزشئد. مس

ف مقررات و قواعد حقوقی ضمانت اجرای مادی برای قواعد اخالقی د ممكن است بر خالچناست. هر

ایت علف به ركهای عرفی و عمومی است و قطعا شهروندان موضع نشده باشد، اما دارای ضمانت

موازین اخالقی هستند و در صورت نقض قواعد اخالقی با ضمانت اجراهای اجتماعی و عرفی مواجه 

 خواهند شد. 

اظر به مورادی است که شهروند باید برخی وظایف فردی را در اجتماع و به خاطر ولیت فردی: نئمس ه.

جام دهد. مثل: پرداخت عوارض و مالیات، شرکت در انتخابات، انجام نطور فردی امنافع عمومی به

 .خدمت سربازی

شت ولیت در ارتباط با سرنوئجتماع به عنوان شهروند موجبات مساولیت اجتماعی: عضویت در ئز. مس

های یرین زندگی کند و به مناسبتاآورد. لذا هر شهروند باید در همسویی با سرا فراهم می ندیگرا

م امور خیریه و کمک به جاآید. مثل: اندیگران بر همساعدت و کمک ب ،یمختلف در مقام همیار

های در برنامهحضور  های اجتماعی،ها و تشكلجمننافراد، شرکت در ا ننیازمندان، مشارکت در امور ای

 فرهنگی و اجتماعی.

 

 حقوق بشر 1-7 

لذا مستحق  ،خلوقات استمروحانی و اشرف ارادی،  بشر موجودی است عقالنی، فطری، احساسی،

های سیاسی و حقوقی مدرن امروزی و جامعه جهانی از ترین کرامات و احترامات است. نظامشایسته
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دد صتی در یاحم ها و مقرراتقالب قوانین اساسی طریق وضع قواعد و مقررات ارزشی و هنجاری در

ت یبر حما مو حقوقی نظام حاک یکه در گفتمان فلسف هستندرزشمندی و کرامت انسانی اصیانت از این 

  شود.نامیده می« حقوق بشر»شر در سطح عام و جهانی، باز 

یست. تنها کافی است کسی هیچ چیزی غیر از انسان بودن نیازی ن هبرای برخوردار شدن از حقوق بشر ب

( بشر به اعتبار انسان بودن 27: 1319به نقل از: هكی،  Donnellly, 1989: 144. )سان متولد شده باشدنا

 از نظرصرفشود و های طبیعی برخوردار میو مقام واالی انسانی و طبیعت و غایتی که دارد از حق

 ،حقوق بشر نه به مثابه آرمانی ناکجاآبادی»د. باشها میهرگونه موقعیت اجتماعی و طبقاتی مستحق حق

دار در مكاتبات ها و اخالقیات ریشهای، بلكه به مثابه ضرورتی هنجاری، آمیخته با ارزشمدینه فاضله

 .«الملل تبدیل شده استمذهبی و انسانی امروزه به یكی از محورهای اساسی تاثیرگذار در سیاست بین

 (7: 1391کوهی، زطرا )شریفی

( که بشر در حیات فردی و Rosenboum, 1980: 137) هایی است ها و آزادی حقوق بشر، مجموع حق

مستلزم این مفهوم است که هر فرد »باشد و  ها برخوردار می اجتماعی جهت صیانت از کرامت ذاتی از آن

ای  وعهمجم ،حقوق بشر»( 31: 1311)شریفی طرازکوهی،  .«به سبب انسان بودن، حائز چه حقوقی است

ها از مقام،  ها و مكان المللی و سازوکارهایی است که در همة زمانها، مفاهیم، اسناد حقوقی بیناز ارزش

ها حمایت  ها صرفاٌ بدلیل، اینكه انسانند در مقابل همة دولت منزلت و کرامت انسانی همة افراد و یا گروه

  ( 11 -79 :1312بیگدلی، ییضیا) «.کند می

های بنیادین بشر همچون سد محكمی است در برابر قدرت مطلقه حاکمه و  وق و آزادیحق ،در حقیقت 

گردد. لذا دولت مكلف به اعتراف،  نماد محدودیت قدرت سیاسی در روابط دولت با شهروندان تلقی می

و  «حق»مفهوم حقوق بشر، متشكل از دو عنصر  ،از این جهتباشد.  ها می شناسایی و تضمین آن

 . تاس «آزادی»

ارتنداز: طبیعی، عام، جهانی، برابر، همگانی، بدون تبعیض، فرا مكانی، فرا باوصاف بارز حقوق بشر ع

وق قتوانند از حزمانی. حقوق بشر، حقوقی است مختص همه نسل بشر و همه افراد بدون تبعیض می

شردوست با گذر های بها و قدرتهای انسانحقوق بشر به موجب تالش بنیادین بشر استفاده نمایند.

از نظر  .اندها احترام گذاردهها به وجود آنو دولت است زمان و به تدریج مورد رسمیت قرار گرفته

 المللی اشاره نمود: نیو ب ها در قالب تعهدات دولتیتوان به برخی از این تالشتاریخی می

عنوان  )به میه استقالل آمریكا. اعال2میالدی  1215( انگلستان در سال Magna Chartaمنشور کبیر ) .1»

 1719. اعالمیه حقوق بشر و شهروند سال 3 1776معنای مدون( در سال   نخستین اعالمیه حقوق به

. میثاق حقوق مدنی و سیاسی و 5 1911. اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1فرانسه 

خسروی، ) .«1966مان ملل متحد در سال میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجمع عمومی ساز
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 ،های ارزشی و مكتبی که با حقوق بشر جهانی دارندکشورهای اسالمی نیر به جهت تفاوت (9: 1397

حقوق اسناد با بسیاری از د که محتوای آن انهمودن وضعرا  «حقوق بشر اسالمی اعالمیه»به طور مجزا 

نفرانس اسالمی کسازمان  1991در سال »تی هم هست. اما دارای اختالفا ،انی همپوشانی داردهبشر ج

ای از سوی سازمان ملل ی از اسناد منطقهكرا تصویب نموند و به عنوان ی «اسالمیاعالمیه حقوق بشر »

 (11، 1319)مظفری، ذیرفته شد. پمتحد 

و  حقوق مدنیالزم به ذکر است کشور جمهوری اسالمی ایران به اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق 

و بسیاری دیگر از  حقوق بشر اسالمی اعالمیه سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،

ایت موازین اسالمی و عها با رنآملحق شده است و متعهد به رعایت  المللی حقوق بشریموازین بین

 باشد. الح عمومی مردم میصمنافع و م ،مقتضیات

المللی و قوانین  ها و منشورهای بین المللی، میثاق بین تعهداتها و  نامه افقها، تو ها، اعالمیه بیانیه بر اساس

توان به انواع و مصادیق حقوق بشر اشاره می ها و مقررات حقوقی داخلی کشورهای مختلف، اساسی

. حقوق اقتصادی، 2. حقوق مدنی و سیاسی )نسل اول حقوق بشر( 1»بندی کلی به  در یک دستهنمود. 

. حقوق همبستگی )نسل سوم حقوق بشر(، قابل تقسیم 3فرهنگی )نسل دوم حقوق بشر( اجتماعی و 

( برخی به دسته چهارمی از نسل حقوق بشر 1311و ر.ک. اسمیت،  11-13: 1311)ذاکریان،  .«باشند می

 (11: 1391اند. )ر.ک. عباسی، تحت عنوان اخالق زیستی و بیوئتیک اشاره نموده

در عرصه زندگی فردی و اجتماعی مصداق پیدا نون نسل اول حقوق بشر، به عحقوق مدنی و سیاسی 

ها برخوردار بوده و  هایی که انسان در حوزه فردی طبیعتاً از آن ای است از آزادی کند و مجموعه می

تواند  ها می که از طریق آن  طوری کند؛ به هایی که در حوزه زندگی اجتماعی و سیاسی معنا پیدا می آزادی

گیری قدرت، ساختار سیاسی، اداره امور عمومی کشور، تعیین سرنوشت اجتماعی  ام سیاسی، شكلدر نظ

مصادیق این نسل از  و سیاسی خود و جامعه و نظارت مؤثر بر عملكرد حاکمان مشارکت داشته باشد.

ن، ، حق امنیت، حق آزادی عقیده و بیارای آمد آزاد، حقورتنداز: حق حیات، حق رفتاحقوق بشر عب

 .ش، حق تجمعات و اجتماعاتزارکت سیاسی، حق آموشحق دسترسی به اطالعات، حق م

اعی و مهای اجتمرتبط با فعالیتکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسل دوم حقوق بشر، یعنی 

عنوان اینكه  شود که فرد آن را به به حقوقی گفته می»در یک معنی محدود اع است. محضور فرد در اجت

ای خود و یا به کارگیری دارایی خود در اجتماع تأثیر  جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفهعضو 

باشد. مانند حق مالكیت، حق کسب و کار، صنعت و بازرگانی، آزادی کار و شغل و  گذارد، دارا می می

: حق کار مصادیق نسل دوم عبارتنداز (.337-319: 1316و همتی،  135: 1391مؤتمنی، )طباطبایی «غیره

های گروهی، حق مالكیت، حق ها و احزاب، آزادیو شغل، حق مسكن، حق فرهنگی، حق تشكل
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، حق علمی و حق سندیكاییصنعت و حرفه بازرگانی، حق رفاه اجتماعی، حق تشكیل خانواده، 

 فرهنگی، حق میراث فرهنگی.

 آن از ،هانی استمبتنی بر یک نگرش و زیست ج که حقوق همبستگینسل سوم حقوق بشر، یعنی 

بشر  ،جهت که کره زمین محل زیست انسان قرار گرفته است، باید مورد حفاظت قرار گیرد و از طرفی 

ها  امروزی عالوه بر نیازهای فردی و اجتماعی، دارای نیازهای جهانی و فراگیر شده است و تأمین آن

ها در این خصوص  ها و دولت نیازمند صلح و ثبات جهانی و یک نوع همكاری و اشتراک مساعی ملت

( در نظم 21: 1313)وکیل و عسگری،  «حقوق همبستگی»عنوان  ضروری است. چنین ضرورتی تحت

  حق توسعه، حق صلح، حق محیط :مصادیق حقوق همبستگی شامل نوین جهانی پذیرفته شده است.

های  از کمک حق تعیین سرنوشت جمعی، حق به میراث مشترک بشریت، حق برخورداری زیست سالم،

 .باشدبشردوستانه و حق ارتباطات می

 

 دوستانهحقوق بشر 1-3

با یكدیگر در طول تاریخ زندگی بشری و خودکامگی و اقتدارگرایی  هاهای دولتمنافع و اراده ضتعار

شده است. رخداد جنگ موجب تخریب و نابودی  هاهای بین دولتو تنش هامنجر به بروز جنگ

های شود. اما ناگوارترین صحنهمحیط زیست، حیات انسان، طبیعت و غیره می وردهای بشری،ادست

وری ندارند و حقوق آشیوه وحشیانه رفتار متجاوزین علیه افراد بیگناه است که نقشی در جنگ ،جنگ

 بینند.شود و صدمات جانی، روحی و جسمی میها نقض مینآانسانی 

ای در تدرانهقهای جمعی و مدوم تالش جهانی اول وهای سنگین دوران جنگاز جامعه بشری بعد 

های و سالحها یا محدود نمودن استفاده از ابزار یجنگحمالت ثار آنگ و کاهش جخصوص عدم وقوع 

ها و معاهدات ونیدر قالب کنوانسهای خاصی را انكاد و مرت از افننگی و مراعات اخالقیات و صیاج

گیری دانش شكل ،و جهانی عیمل این اقدامات جصام دادند که ماحالمللی انجای بینهاد سازوکارجو ای

-ن شاخهاحقوق بشردوستانه به عنو ،بود. پس« حقوق بشردوستانه»جدیدی در  حوزه حقوق بشر به نام 

الملل عمومی، در دوران جنگ موضوعیت دارد و قواعدی در ای از نظام حقوق بشر و حقوق بین

 نماید.را تجویز می و بشری نیانسا ،خصوص رعایت اصول اخالقی

های حقوقی است که اعتبار عام و جهانی دارد و مورد تایید همه حقوق بشردوستانه در زمره هنجار

الملل بشردوستانه به  حقوق بین( 13: 1395 ،)عباسی ها ورای اختالفات فرهنگی و هنجاری است.ملت

ط به زمان جنگ است که هدف از این مجموعه قواعد مربو: »الملل صلیب سرخ تعریف کمیته بین

اند یا آن را ترک حمایت از افرادی است که در زمان جنگ در مخاصمه شرکت نكرده ،قواعد، یكی

 ،در واقع«. شودمحدود کردن روش و وسایلی است که در جنگ به کار گرفته می ،اند و دیگریکرده
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 .«های مسلحانه استطول درگیری پیگیری و محدود کردن آالم بشری در»حقوق، هدف اصلی این 

باید توجه داشت که اجرای واقعی و موثر  (912: 1317دلخوش، و  126: 1391 ،رنجبریان و زاده)باقر

حقوق بشر بیش از هر چیز مستلزم آن است که یكایک افراد به حقوق خود و دیگران آگاهی یابند و 

های وند. بنابراین شناساندن حقوق بشر و راهها را خواستار شترتیب بتوانند حفظ و رعایت آنبدین

 . های ضروری برای جلوگیری از زیرپا گذاشتن این حقوق است ها، یكی از پیش شرطحمایت از آن

المللی حقوق بشر تهران در  کنفرانس بینالمللی به حقوق بشردستانه به شكل جهانی و بیننظام پیدایش 

که  «هنری دوان»و همچنین در اندیشه سربازی بود به نام  (11: 1317نیا، گردد )قربانباز می 1961سال 

که در سال  سولفرینو گکتاب خاطرات جندر  از جنگ جهانی صدمه دیده بود، نهفته شده است. وی

های جنگ بدون های ملی برای مراقبت از بیماران و زخمی تشكیل انجمنمنتشر شد، پیشنهاد  1162

ها با  ای شد که دولت ب آنان را داد. وی همچنین خواستار تدوین معاهدهتوجه به نژاد، ملیت و یا مذه

المللی های خود کمیته بین توانست در ادامه تالش دواناین انجمن را به رسمیت بشناسند.  ،امضای آن

این نكته را . تغییر یافت «المللی صلیب سرخ کمیته بین»کمک به مجروحان را تاسیس کند که نام آن به 

الملل  های مسلحانه بر توسعه و تكامل حقوق بیناز نظر دور داشت که وقوع برخی درگیری نباید

های شیمیایی و گازهای سمی و بدرفتاری با اسراء  بشردوستانه تاثیر بسیار داشت. مثال استفاده از سالح

و سمی و کننده  راجع به منع کاربرد گازهای خفه 1925در اولین جنگ جهانی زمینه تصویب معاهدات 

های  راجع به رفتار با اسرای جنگی را فراهم آورد و باالخره تصویب کنوانسیون 1929کنوانسیون 

کنوانسیون ژنو، حقوق  1161پاسخی به فجایع دومین جنگ جهانی بود. در سال  1919چهارگانه ژنو 

ای بر توسعه ستردههای مسلحانه اثرات گگذاری کرد. با گذشت زمان درگیری بشردوستانه معاصر را پایه

دوم جهانی هر دو سبب تصویب معاهدات جدید شدند تا  های اول وحقوق بشردوستانه داشتند. جنگ

های چهارگانه ژنو معروف  چهار کنوانسیون به تصویب رسید که به کنوانسیون 1919سرانجام در سال 

به تصویب  1977در سال  امروز این چهار کنوانسیون به عالوه پروتكل الحاقی که ،اقعشدند. در و

و  1313و همكاران،  )ر.ک. کنعانی. دهنداسناد و منابع اصلی حقوق بشردوستانه را تشكیل می ،رسید

 ( 1316، نویسندگان گروه و  1313 دوستانه، بشر حقوق ملی کمیته

رود میکار هبالمللی های نظامی داخلی و بین، درگیریعمدتا در دوران جنگحقوق بشردوستانه قواعد 

 ،گیر نیستند و نقشی ندارندرد گه در جنکنظامی و کسانی های غیرو قواعدی است که از جان انسان

ه کمترین آسیب را برای بشر کاست  یهاینماید و همچنین برای هدایت و راهنمایی از سالحمایت میح

حقوق بشردوستانه آمیخته ای. هرچند قواعد ای شیمیای یا هستههمثل عدم استفاد از سالح ،داشته باشد

های درگیر ضمن تعهد دولت جنگدر دوران ت، اما سبا قواعد حقوقی بشری و قواعد حقوق جنگ ا

اع مشروع خود، باید موازین حمایتی فسالح یا د استفاده از جنگ و چگونگی رعایت قواعد هب گجن
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-بیانحقوق بشردوستانه  ،لذا ند.های غیرنظامی را رعایت نمایافراد و مكان ،نسبت به شهروندان بیگناه

 ،پس. بكاهدها  جنگها علیه یكدیگر در است تا از شدت و حدت تجاوز دولت مقرراتیقواعد و کننده 

محدود و از قربانیان جنگی های  ها و روش ها را در استفاده از سالح حق دولت ،حقوق بشردوستانه

 .کند های مسلحانه حمایت می درگیری

ها حمایت از حقوق انسانی و کرامت انسانی هنگام جنگ .1چند هدف عمده دارد:  حقوق بشردوستانه

-های درگیر جنگ جهت استفاده محدود از سالحوضع قواعدی برای دولت .2ها های بین دولتو تنش

-ها در محافظت از افراد بیگناه و غیرنظامی و مكانتعهد دولت .3های جنگی بر اساس اصول اخالقی 

 امی.های غیرنظ

شمول اصلی که جهان .مشتمل بر اصولی است که ریشه در اصل کرامت انسانی دارند حقوق بشردوستانه

 ترین این اصول عبارتنداز: مهم .الملل بشر دوستانه استو حمایت از آن هدف اصلی حقوق بین

ت، نژاد، مذهب نظر از جنسیّت، ملیّیض: یعنی همه افراد انسانی صرفتبع عدم و انسانی رفتار اصل .1»

 باشند. مند شدن از رفتار انسانی می و یا عقاید سیاسی خودشان شایسته و سزاوار بهره

 نظامی دالیل اساس بر باید نظامی عملیات و ها فعالیّت ههم اصل این طبق: نظامی ضرورت اصل -2

 . باشد توجیه قابل

 یهای ی جنگی و استفاده از سالحها ها و روش حدودیت: بر اساس این اصل، بكارگیری شیوهم اصل -3

 ممنوع است. ،الوصفی را ایجاد نمایدکه تلفات بیش از حد لزوم درد و رنج زائد

 .شد قائل تمایز و تفكیک غیرنظامی و نظامی اهداف بین باید اصل این طبق: تفكیک اصل -1

در مقایسه با  خسارات و صدمات اتفاقی ناشی شده از حمله به اهداف نظامی یعنی: تناسب اصل -5

 نباید از حد لزوم باشد. ،آید ها و فواید نظامی مستقیم و قطعی که از آن حمله بدست می مزیت

 نیّت حسن با باید متخاصم طرفین بین مذاکرات مسلحانه، مخاصمات در یعنی: نیّت نحس اصل -6

 ( 3: 1397)سلیمان زاده،  .«باشد

 

 و حقوق بشردوستانه بشر با حقوقشهروندی تفاوت حقوق  1-9

دلیل عضویت در یک واحد سیاسی به نام دولت، دارای حقوق و تكالیفی است که این  هروند بهش 

رو، شهروندی، وابستگی شهروند به یک جامعه  نامند. ازاین حقوق و تكالیف را حقوق شهروندی می

ای است که به آن تعلق دارد.  است و حقوق شهروندی، حقوق و تكالیفِ شهروند نسبت به جامعه

دیگر، شهروندی، رابطه تنگاتنگی با مفهوم و مقوله تابعیت دارد، اما حقوق بشر ناظر به حقوقی  ارتعب به

معنای امروزی آن در  کم به باشد. حقوق بشر، دستمی رها برخوردا است که انسان بماهو انسان از آن

ی، حقوق اقتصادی، المللی، حقوقِ مدنی و سیاس های بین و میثاق 1911قالب اعالمیه جهانی حقوق بشر 
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-های جهانی یا جهانی بیان شده است. بنابراین، حقوق بشر دربردارنده ارزش 1966 اجتماعی و فرهنگی

پردازد. اگر شده بشری است که فارغ از روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومی، به ترسیم حقوق افراد می

، بدون تردید، حقوق بشر، مفهوم فراملّی دارد «ملیت»بگوییم مفهوم شهروندی، فصلِ مشترکی با مفهوم 

 نظر از فرهنگ و آداب و رسوم ملّی کشورها است. و دربردارنده حقوقی فراگیر و بنیادی، صرف

عنوان حقوق پایه و اولیه، تكلیف و تعهدی بنیادین است که مشروعیت آن به طرح و  حقوق بشر به

ن در قوانین هم، هر دولتی مكلف به تصریح در قانون اساسی هم نیست و در صورت عدم طرح آ

گونه نیست. حقوق شهروندی تنها در یک رابطه حق و  اما حقوق شهروندی این ،ستا ها آنرعایت 

تكلیفی وضعی قابل تحقق است؛ به این معنا که هر حقی برای شهروند به موازات آن تكلیفی برای او 

دنبال خواهد داشت. حقوق  فی برای او هم بههم در پی دارد. به همین نسبت هر حقی برای دولت، تكلی

حق و دیگری  یک تماماً رود و هیچ ای با هم پیش می و تكالیف شهروندان و دولت در این چنین معادله

 . تكلیف نیست تماماً

شرط و شرط قابل تحقق است؛ به این معنا که دولت از وضع تكلیفی شهروند در  حقوق بشر بدون پیش

کاود تا حقوق بشر او را مشروط به عمل خوب یا بد شهروند خود کند، بلكه  قبال تكلیف خود نمی

دولت اسالمی و هر دولتی در  ،چند غیرشهروند هم باشد ست هرا که انسانی در حوزه حاکمیت او همین

 .ست؛ اما حقوق شهروندی چنین نیستا مین حقوق بشر اوأحد توان مكلف به ت

ارتباط با  اما برعكس آن حقوق بشر بی ،گیرد قرار می «ملیت»وم شهروندى در ارتباط تنگاتنگ با مفه

بودن است   حقوق بشر دارای ویژگی فراگیر بودن و بنیادی ،ملیت و بلكه مفهومی فراملی است. بنابراین

گیرد. حقوق شهروندى موضوعاتی مثل  و بدون توجه به فرهنگ و آداب هر کشور مورد اعمال قرار می

توان مرز میان  گیرد با این وجود باز هم نمی ن در اداره امور کشور را دربرمیحق مشارکت شهروندا

طور کامل ممكن کند.  ای ترسیم کرد که تمایز این دو مفهوم را به گونه حقوق بشر و شهروندی را به

مین حقوق أوقتی از ت. کند ها را مشكل می شباهت میان این دو مفهوم به قدری است که تمایز آن

شود. هریک  کنیم بیشتر مربوط به حقوق میان دولت و شهروندان می و آموزش آن صحبت می شهروندی

شود داراى حقوق و  دلیل عضویت در یک واحد سیاسى که دولت نامیده می عنوان شهروند به از ما به

که توانیم بگوییم  می ،بنابراین . گویند تكالیفى هستیم که این حقوق و تكالیف را حقوق شهروندى می

شهروندى، وابستگیِ شهروند به یک جامعه است و حقوق شهروندی، حقوق و تكالیفِ شهروند نسبت 

مین حقوق شهروندی و آموزش آن أاى است که به آن تعلق دارد. بنابراین اگر بخواهیم به تبه جامعه

دارد، اما « عیتتاب»بپردازیم باید توجه داشته باشیم که شهروندى، رابطه تنگاتنگى با مفهوم و مقوله 

. در واقع، حقوق ها برخوردار است از آن «بماهو انسان»ناظر به حقوقى است که انسان « حقوق بشر»

گردد. حقوق شهروندی ای متداخل در دایره فراگیرتر حقوق بشر تبیین می عنوان دایره شهروندی به
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دان و دولت در ذیل یک بندی حقوق و تكالیف شهرون ای از همان حقوق بشر است که در صورتنسخه

ای خاص و تحت الزامات قدرت سیاسی یک جامعه مورد تضمین قرار  قرارداد اجتماعی در جامعه

 (71: 1396فرد،  )عزیزی .گرفته است

این است که حقوق شهروندی در یک کشور خاص در وستانه دتفاوت حقوق شهروندی با حقوق بشر

 موارد زیادی ازبا باشد و در همپوشانی انسان می موضوعیت دارد و شامل بسیاری از حقوق اولیه

ود و صرفا در زمان رالمللی به کار میباشد، اما حقوق بشردوستانه در عرصه بینحقوق بشر می مصادیق

-مطرح میالمللی( های بشردوستانه بینو داخلی )با ضرورت دخالتالمللی های بینها و آشوبجنگ

ای به افراد رود تا مخاصمات و اقدامات جنگی صدمهنظامی به کار میشود و در جهت حمایت افراد غیر

 عادی نزند.

ایات مشترکی هستند غحقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دارای اهداف و  ،در مجموع

نین در محتوا و چرعایت حرمت و کرامت انسانی او است. هم ،که همان صیانت و حمایت از  انسان

و در میزان حقوق و  یارهای اجرایکوزها و سااما در برخی روش ،همپوشانی هستندمصادیق دارای 

هم  وظایفالیف. كها مطرح است هم تروندی هم حقهدارند. در حقوق ش یهایتوتعهدات با هم تفا

 هایها و حقهنجارها، ارزشبیان عهده شهروند است و هم به عهده دولت. اما حقوق بشر ناظر به  به

است. در حقوق  رها برخوردانآبشری است که بشر در جامعه انسانی از شمول جهانبنیادین 

ها نآای به صدمه که ها استها متوجه افراد غیرنظامی است و تكالیف بر عهده دولتبشردوستانه حق

 نزنند. 

 

 فصل اولخالصه 

کی است و دوام و قوام زندگی اجتماعی امروزه بشر توام با اقتضائات، منافع، نیازها و اهداف مشتر

زیست جمعی نیز مستلزم حفظ و صیانت از نظم، امنیت، عدالت و صلح در در جامعه است. دستیابی و 

هایی در اجتماع تعهدات و محدودیت ،امی از الزامات، قواعدظم طراحی نستلزحفظ این غایات بشری م

است، لذا نظام  یاالی بشرصیانت از کرامت انسانی و ارزش و ،تمات این الزایاست. هدف و غا

 شود. دهای دولتی تنظیم میااجتماعی بر پایه حقوق و تكالیف بشری و تعهدات و وظایف مقامات و نه

حقوق طبیعی،  وقحقوق بنیادین، حقبشر،در چنین بستری مفاهیم حق، تكلیف، الزام، حقوق، شهروند، 

د. هدف از نگیرث و بررسی قرار میحقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مورد بحعامه، 

ها آن دام ازکاست که هر « مفهوم حقوق شهروندی»احث مذکور، تبیین و تشریح دقیق ببررسی م

و در راستای حمایت از انسان در  دنشویعنصری کلیدی در عناصر سازنده حقوق شهروندی محسوب م

ی، فطری، احساسی، ارادی، روحانی و بشر موجودی است عقالن چرا که .گردندنهادینه می نظام حقوقی
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های سیاسی و حقوقی ترین کرامات و احترامات است. نظاملذا مستحق شایسته ،اشرف مخلوقات است

مدرن امروزی و جامعه جهانی از طریق وضع قواعد و مقررات ارزشی و هنجاری در قالب قوانین 

که در گفتمان  هستندو کرامت انسانی  رزشمندیادد حمایت و صیانت از این صها و مقررات در اساسی

 شود. نامیده می « حقوق شهروندی و حقوق بشردوستانه ،حقوق بشر»، نظام و حقوقی ی، سیاسیفلسف

های شهروند در ابعاد مختلف اجتماعی، مدنی، سیاسی اقتصادی، حقوق شهروندی عالوه بر تضمین حق

ا و تكالیف شهروندی متعدی را هم برای شهروند ه ولیتئفرهنگی، اداری، آموزشی، قضایی و غیره، مس

ند در یک جامعه وحقوق و تكالیف شهراز ای موعهجعبارتی، حقوق شهروندی مدارد. بهمقرر می

منظور پیشگیری از خودسرهای افراد و دولت و آسیب به حیات بشری، در جامعه بهسیاسی است. 

طور ضی و بهنظر از هرگونه عامل تبعیند صرفهایی به موجب قواعد حقوقی برای هر شهروسیاسی حق

رسانی در راستای احیاء شود و ساختارها و نهادهای عمومی در قالب خدمتبرابر شناخته و تضمین می

نمایند و برای اینكه شهروند در برابر اجتماع و سایرین مسئول و ملزم به عالیت میفها و تامین حق

 گیرد تا نظامی عادالنه محقق شود.ر عهده میرعایت قواعد شود، تكالیفی را هم ب

 

 ای فصل اول خودآزمایی چهارگزینه

 شهروندی در کدام بستر موضوعیت دارد؟ -1

 ب( جامعه سیاسی            الف( جامعه اقتصادی و اجتماعی

 د( دولت اقتدارگر   ج( انتزاعی و واقعی

 ارکان سازنده مفهوم حقوق شهروندی کدامند؟ -2

 ها و هنجارهاب( حق   ها و وظایفشالف( ارز

 د( حقوق و تكالیف   هاج( کرامت انسانی و حق

 ؟نیستکدامیک از خصایص قواعد حقوق طبیعی  -3

 ب( ابدی و الیتغیر   الف( قراردادی و وضعی

 د( در انطباق با عقل انسان   ج( متناسب با فطرت بشر

 اسی دارد؟ از منظر روسو، شهروندی چه مفهومی در جامعه سی -1

 الف( برتری اراده شهروند بر اراده دولت

 دخالت دولت در اراده شهروندان و لزوم تبعیت شهروند از دولت در کلیه امورب( 

  ترجیح خیر و صالح عمومی بر منافع خصوصیج( 

 شهرهای یونان باستان وجود داشت-د( مفهومی اولیه که صرفا در دولت

 بشردوستانه کدامیک است؟ منشا اولیه ایجاد قواعد حقوق -5
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 المللی و داخلیها و مناقشات بینالف( جنگ

 ب( مسائل حساس اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در زمان صلح

 های شیمیاییج( استفاده کمتر از سالح

 های غیرنظامی در جنگد( جلوگیری از دخالت گروه
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 فصل دوم

 حقوق شهروندی هایانواع و ویژگی 
 

 کلی هدف

این فصل نقش مهمی در شناخت اصول، مبانی، محتوا، قلمرو حقوق ملت در نظام جمهوری مطالعه 

اسالمی ایران و چگونگی حمایت دولت از حقوق شهروندی ملت با تأکید بر قانون اساسی خواهد 

 داشت. 

 

 های یادگیریهدف

 رود دانشجو در مباحث ذیل توانمند گردد: در پایان این فصل انتظار می

 مبانی اسالمی حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی. . شناخت1

 . انواع و مصادیق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران.2

 های ملت.. قلمرو و محدوده حقوق و آزادی3

 . چگونگی صیانت دولت از حقوق ملت.1

 . وظایف و تكالیف دولت در تضمین حقوق شهروندی.5

 

 مقدمه

نمودن حاکمان در  های شهروندان و مكلف ، تضمین حقوق و آزادییكی از اهداف عمدة حقوق اساسی

های بنیادین شهروندان در قانون  شک، درج حقوق و آزادی ها است. بی حفظ و حراست و تحقق آن

نماید و در عمل بدون  ها مسئول و پاسخگو می اساسی، دولت را در مقام حمایت و پاسداری از آن

 های ملت وجود ندارد. د امكان تحقق و تضمین حقوق و آزادیوجود نظام سیاسی مطلوب و کارآم

های  نظر به اینكه نظام سیاسی ایران، جمهوری اسالمی است، قلمرو و محتوای حقوق و آزادی

نماید. نظام اسالمی، نگرش  ساالر تبعیت می شهروندی، از اصول و موازین اسالمی و قواعد نظام مردم

ه انسان اشرف مخلوقات و هدف از خلقت انسان اساساً رسیدن به کمال ک طوری خاصی به انسان دارد؛ به

انسانی و الهی است. لذا هر عاملی که او را از این مسیر دور کند، قابل پذیرش نیست. به دیگر بیان، 



  
 

11 
 

اسالم با قبول اصل آزادی و مختار بودن انسان و حق به تعیین سرنوشت خود، با ارائه برنامه ویژه و 

های انسان را مشخص نموده است.  های حقوق و آزادی ن اصول و قواعد رفتاری، محدودهمطرح نمود

ها را محدود  رو، قانون اساسی نیز ضمن اعتراف و پذیرش حقوق شهروندی، قلمرو و محتوای آن ازاین

 به موازین الهی و آزادی وی توأم با مسئولیت و تكالیف در برابر خدا نموده است.

طور خاص در اصول نوزدهم تا  کلی در اصول دوم و سوم و برخی اصول دیگر و بهطور حقوق ملّت به

طور مختصر در سه دسته  اند که به ( مورد اشاره واقع شده1315و صرامی،  1311)شریفی،  و دوم  چهل

ها  . حقوق قضایی به شرح آن3. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 2. حقوق مدنی و سیاسی 1عمده: 

 شود: میپرداخته 

 

 حقوق مدنی و سیاسی 2-1

ای است از  کند و مجموعه حقوق مدنی و سیاسی در عرصه زندگی فردی و اجتماعی مصداق پیدا می

های که در حوزة اجتماعی و  ها برخوردار بوده و آزادی ها که انسان در حوزة فردی طبیعتاً از آن حق

ها را  صادیق و انواع این حقوق و آزادی(. م113)الف(: 1392)خسروی،  کنند سیاسی معنا پیدا می

توان با اشاره به اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی دیگر، در طبقات مختلف مورد بررسی  می

 قرار داد.

 

 های فردی و شخصی ها و آزادی حق  2-1-1

ص در های ملت مرتبط با حوزه و قلمرو عملكردی شخصی و فردی اشخا این دسته از حقوق و آزادی

خاطر و سالمت جسم و  ها موجبات امنیت، آرامش که تضمین هر کدام از آن طوری باشد؛ به جامعه می

 باشند: ها به قرار ذیل می شود. اهم آن روان فرد در قلمرو خصوصی و گروهی تضمین می

ابر طور بر ها به حق حیات مبتنی بر ارزش واالی حیات است که خداوند به همة انسان: حق حیات-الف

ترین حق در گفتمان  ترین و اساسی عنوان بنیادی عطا فرموده و در واقع حقی است خدادادی که به

های دیگر بشر تلقی  گذار تمام حقوق و آزادی حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است و پایه

 شود. می
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غیرقابل سلب موجب اصل نهم آن را  قانون اساسی حق حیات را مورد حمایت قرار داده و به 22اصل 

قلمداد کرده است، مگر در مواردی که قانون تجویز نماید. ضمانت اجرایی حق حیات در قانون 

 مجازات اسالمی در مبحث قصاص و قتل مورد اشاره قرار گرفته است.

 خاطر از  رشد و تعالی انسان در محیط فردی و اجتماعی وابسته به داشتن اطمینان: امنیت حق-ب

عرض و زندگی بدون ترس و اضطراب و به دور از هرگونه تهدید و ارعاب است. ماندن از ت مصون

توان احساس امنیت نامید. این احساس امنیت از طرق  رسیدن به آرامش و خودشكوفایی انسانی را می

 باشد که قانون اساسی به مواردی از آن را به شرح ذیل بیان نموده است: مختلف قابل تأمین می

ارزش واال و حرمتی که خداوند به انسان بخشیده است که بر اساس  مت انسانی:الف( امنیت کرا

 و دوم مصون از هرگونه تعرض تلقی نموده است.  ( اصل دوم و اصل بیست6بند)

انسان عالوه بر اینكه نیاز به حمایت از تن و جسم و حیات خود دارد، نیازمند حفظ  ب( امنیت حیثیت:

حیثیت که مترادف آبرو، اعتبار و شئون اجتماعی »باشد؛  نیز می شخصیت و حیثیت و آبروی خود

 22(. اصل 271: 1391هاشمی، «)گردد باشد، تجلی حیات معنوی افراد در روابط اجتماعی تلقی می می

قانون اساسی حیثیت همة افراد را مصون از هرگونه تعرض قرار داده، لذا هرگونه توهین، افترا، تهمت، 

و  691، 619، 611، آبرو و شخصیت افراد در قوانین و مقررات جزایی نظیر: مواد دشنام، هتک حیثیت

ها  جرم محسوب و ضمانت اجراهای حبس، شالق، جریمه و اعاده حیثیت برای ارتكاب آن 699

 بینی شده است. پیش

مسكن محل زندگی خصوصی و آرامش انسان و محلی جهت رشد و تعالی  ج( امنیت مسكن:

در دامن خانواده است، لذا باید از آرامش و امنیت برخوردار باشد. امنیت مسكن در شخصیتی انسان 

قانون مجازات مورد ضمانت واقع شده است،  511مورد تصریح قرار گرفته و در مادة  22اصل 

که ورود به منزل مسكونی که بدون اذن قانون و جز در موارد استثنایی؛ مثل: تعقیب مجرمین،  طوری به

 گیرد. یل ارتكاب جرم یا موارد امنیتی، مشمول مجازات حبس قرار میکشف دال

منظور حفاظت و پاسداری از شخصیت و کرامت انسانی و رفع نیازهای مادی، انسان  به د( امنیت شغلی:

خاطری است در برابر هرگونه ستم، ظلم و  باشد. داشتن امنیت شغلی، اطمینان نیازمند درآمد و شغل می

جهت قانون اساسی برای شغل افراد امنیت قائل شده است و  ستثمار و بردگی انسان. ازاینکشی و ا بهره

هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و »است که:  و ششم عنوان شده در اصل چهل 

عنوان مالكیت نسبت به کسب و کار خود امكان کسب و کار را از دیگری سلب  تواند به کس نمی هیچ
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ویژه  بینی شده است، به ت شغل در بسیاری از قوانین و مقررات استخدامی و قانون کار پیشامنی«. کند

 هنگام اخراج یا خاتمه قرارداد استخدامی و کار.

داشتن مال و اموال و احساس مالكیت، به انسان توان و قدرت مبارزه با شرایط و  ـ( امنیت اموال: ه

کند تا بتواند در کمال آرامش از  فرد در اجتماع فراهم می دهد و موقعیتی را برای مشكالت سخت را می

قانون اساسی بر  17و اصل  22ای که در اصل  گونه حیات مادی و معنوی خود پاسداری و دفاع کند؛ به

امنیت مال و مالكیت کسب و کار مشروع هر فرد تأکید شده است. ضمانت اجرای عینی این امنیت نیز 

ف از جمله مباحث سرقت، اختالس، کالهبرداری و ارتشا در قانون مجازات در قوانین و مقررات مختل

 اسالمی مورد اشاره قرار گرفته است.

و دخالت در حریم،  1های اکیدی مبنی بر عدم تجسس در نظام اسالمی توصیه: حق حریم خصوصی-ه

از جمله حریم خصوصی مفهومی سیاسی است که امروزه »است.  عقاید و قلمرو خصوصی افراد شده

آزادی وجدان و اندیشه، کنترل بر جسم خود، داشتن خلوت و تنهایی در منزل و مكان خصوصی، کنترل 

های سمعی و بصری دیگران، حمایت از حیثیت و اعتبار خود و  بر اطالعات شخصی، رهایی از نظارت

ی حق زندگی شود. حق حریم خصوص ها را شامل می ها و رهگیری ها و تجسس حمایت در برابر تفتیش

کردن است به میل و سلیقه خود و با حداقل مداخله ورود دیگران. به دیگر سخن، حقی است که بر 

توانند به لحاظ کمیت و کیفیت،  توانند تعیین کنند که دیگران تا چه اندازه می اساس آن افراد می

 (.11: 1391انصاری، «)اطالعاتی دربارة آنان داشته باشند

ها، ضبط و فاش کردن  بازرسی و نرساندن نامه»مورد اشاره قرار گرفته است:  25این حق در اصل 

ها، استراق سمع  مخابره و نرساندن آن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم

از این حق، با  512قانون مجازات اسالمی در مادة «. و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون

 نماید. ت حبس از یک تا سه سال جزای نقدی ضمانت میمجازا

باشد،  از آنجایی که انسان آزاد آفریده شده و قادر به حرکت می: رفت و آمد آزاد و اقامت حق-و

تواند به هر کجای این کرة زمین رفت و آمد نماید. در قرآن کریم نیز خداوند انسان را دعوت به سیر  می

توانند با رعایت قواعد و مقررات داخلی و  . بر این اساس افراد میدر عالم نموده است 2و سلوک

و سوم در  المللی به هر محل و منطقه نقل مكان نمایند و در محل مورد نظر اقامت گزینند. اصل سی  بین

                                                           
.12سورة حجرات، آیة . 1
.75سورة انفال، آیة . 2
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توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد  کس را نمی هیچ»دارد:  این راستا مقرر می

 «.دارد اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می عالقه

قانون مجازات  19توان در راستای مجازات توجیه نمود؛ مثل مادة  موارد استثناء بر این اصل را می

 اسالمی مبنی بر اقامت در محل معین یا حبس در زندان و دستگیری و بازداشت موقت قانونی.

 

 های فكری آزادی 2-1-2

ای از صفات و خصایصی  الزمه وجودی شخصیت و هویت انسان، تأمل و اندیشه است. انسان مجموعه

تواند به  است که خداوند در وجود انسان نهاده و در سایه ذهن و فكر و اندیشه است که بشر می

ین مهم رسید که انسان آزاد و توان به ا شناخت از خود، دنیا و خداوند متعال نائل شود. البته زمانی می

مختار تلقی شود، تا بتواند با قدرت تعقل و تفكر آزادانه و اختیار مستقل، زندگی فردی و اجتماعی 

 باشند: خویش را سازمان دهد. مصادیق این حق و آزادی به شرح ذیل می

ند به انتخاب خود، آزادی عقیده عبارت از این است که افراد بتوان : آزادی عقیده، دین و مذهب -الف

صورت  ای اشتغال ذهنی داشته باشند، خواه این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه به در هر زمینه

گیری عمومی باشد؛ یعنی آنكه هرکس بتواند، به دور از هر تحمیل و فشاری، بیاندیشد و بدون  موضع

 (.321: 1311ترس، باور خود را بیان نماید)هاشمی، 

قائل به آزادی انسان در داشتن هرگونه  3م با تأکید بر عدم اجباری بودن پذیرش دیندین مقدس اسال

نماید. پذیرش دین اسالم  ای است، هرچند عقیده سالم و کامل را عقاید الهی و اسالمی معرفی می عقیده

در سایه این چنانچه بر اساس اختیار و اراده آزاد توأم با عقل و تدبر باشد، بسیار زیباتر خواهد بود و 

 کند. آزادی است که ایمان واقعی معنا و مفهوم پیدا می

و سوم مقرر داشته است:   قانون اساسی در چندین اصل بر این آزادی تأکید نموده است؛ اصل بیست

ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار  صرف داشتن عقیده توان به کس را نمی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ»

عقیده در کشور ایران را باید با توجه به سایر اصول و ماهیت نظام جمهوری اسالمی این آزادی «. داد

ها منجر به انحراف مسلمانان  ای برای برخی عقاید که پذیرش و رواج آن گونه تبیین و تحدید نمود و به

، لذا های الهی و مردمی شود را نپذیرفته است از دین اسالم، یا خدشه وارد نمودن به مقدسات و ارزش

دین رسمی ایران، اسالم و مذهب جعفری »دارد:  اصل دوازدهم در خصوص آزادی مذهب مقرر می

                                                           
.256سورة بقره، آیة . 3



  
 

15 
 

االبد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسالمی اعم از حنفی، شافعی،  عشری است و این اصل الی اثنی

اسم مذهبی، طبق باشند و پیروان این مذاهب در انجام مر مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می

فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه )ازدواج، طالق، ارث و وصیت( و 

ای که پیروان هر یک از این مذاهب  ها رسمیت دارند و در هر منطقه دعاوی مربوط به آن در دادگاه

ذهب خواهد بود، با حفظ اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن م

 «.حقوق پیروان سایر مذاهب

گذار اساسی در اصل سیزدهم آزادی دین را محدود به چند دین الهی نموده و از پذیرفتن سایر  قانون

شوند که  های دینی شناخته می ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت»ادیان خودداری کرده است: 

اسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین در حدود قانون در انجام مر

 «.کنند خود عمل می

به »گذارد:  البته قانون اساسی برای اشخاصی که عقاید و ادیان و مذاهب دیگر را پذیرفته نیز احترام می

ینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أنْ تَبَرُّوهُمْ وَ ال یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقاتِلُوکُمْ فِی الدِّ»حكم آیة شریفه 

دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظف هستند نسبت  1«تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطینَ

را رعایت  به افراد غیرمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان

کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضداسالم و جمهوری اسالمی ایران توطئه و اقدام 

 «.نكند

صرف داشتن آزادی عقیده جهت رشد و تعالی فكری شخص انسان کافی نیست، بلكه : بیان آزادی -ب

صورت  و ملزوم یكدیگرند و به ابراز و بیان عقاید الزمة چنین حقی است، لذا آزادی بیان و عقیده، الزم

های  تواند در اشكال و قالب توأمان معنا و مفهوم دارند. آزادی بیان در راستای تحقق آزادی عقیده می

ها و  مختلف و متنوعی ابراز شود. البته ابراز عقاید و افكار در قالب آزادی بیان، منوط به رعایت ارزش

قانون و رعایت نظم، امنیت، صلح و آرامش اجتماع هنجارهای عمومی و در چارچوب اصل حاکمیت 

 است.

نشریات و مطبوعات در بیان »ها را در اصول متعدد مشخص نموده است:  قانون اساسی این محدوده

تفصیل آن را قانون معین  .مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد

                                                           
اند،  و شما را از دیارتان بیرون نكرده ]امّا[ خدا شما را از کسانی که در ]کار[ دین با شما نجنگیده: » 1سورة ممتحنه، آیة . 1

.«دارد دارد که با آنان نیكی کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا دادگران را دوست می باز نمی
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كار از طریق صدا و سیما با رعایت موازین اسالم و مصالح همچنین آزادی بیان و نشر اف 5«.کند می

ها، احزاب،  های دیگر اعمال آزادی بیان، فعالیت آزاد تشكل از جمله قالب 6پذیر شده است. کشور امكان

ها و اصناف با رعایت اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری  انجمن

 7اسالمی است.

کسب دانش و آگاهی از موجبات رشد و ارتقاء فكری و عقلی : العات و مطبوعاتاط آزادی -ج

انسان و شكوفایی استعدادهای ذاتی وی و افزایش قدرت درک، تشخیص و تحلیل امور فردی و 

آزادی دسترسی افراد جامعه به اطالعات موجود در »اجتماعی است. منظور از آزادی اطالعات، 

(. همچنین به معنای حق 25: 1317انصاری، «)ات غیرعمومی استمؤسسات عمومی و برخی مؤسس

باشد.  دریافت و انتقال و گردش آزادانة اطالعات، دانش و اخبار پیرامون زندگی و وقایع اجتماعی می

 های گروهی، جمعی و مطبوعات است. شک تحقق این آزادی در گرو وجود فعالیت آزادانه رسانه بی

. افزایش معلومات 1 ند از:ا نمایند عبارت ی گردش آزاد اطالعات ایفا مینقشی که مطبوعات در راستا

. آگاهی عموم نسبت به مسائل و 3ها و ارتقای فكری جامعه  . ایجاد برخورد اندیشه2عمومی مردم 

حل زندگی  . طرح و بررسی وضع جامعه و یافتن بهترین راه1معضالت و بسیج جامعه علیه ظلم و فساد 

. طرد و نفی 6ها و تمایالت طبقات مختلف مردم  الع هیئت حاکم از خواسته. اط5اجتماعی 

 خودمحوری و خودکامگی و حاکمیت افكار عمومی بر اعمال حكومتی.

الزم به ذکر است آزادی اطالعات و مطبوعات در هر کشوری محدود به رعایت اصل حاکمیت قانون، 

است. این آزادی در  و هنجارهای اجتماعی شدهمسائل امنیتی و تضمین صلح و آرامش عمومی، مصالح 

قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و قانون مطبوعات، تضمیناتی را مقرر داشته است تا  26اصل 

ها  اعمالی ضداجتماعی از طریق آزادی اطالعات و مطبوعات رخ ندهد یا در صورت ارتكاب با آن

 برخورد قانونی شود.

 

 های سیاسی آزادی 2-1-7

کند و مبیّن این  دی سیاسی نوعی آزادی گروهی است که در قلمرو اجتماعی موضوعیت پیدا میآزا

فرد بتواند در زندگی سیاسی و اجتماعی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات »است که 

                                                           
قانون اساسی.و چهارم   بیستاصل . 5
قانون اساسی.یكصد و هفتاد و پنجم اصل . 6
قانون اساسی.و ششم   بیستاصل . 7
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سیاسی، شرکت جوید و یا به تصدی مشاغل عمومی و سیاسی و اجتماعی کشور خود نائل آید و باور 

(. 96: 1391طباطبایی مؤتمنی، «)نحو مقتضی ابراز نماید مع، آزادانه عقاید و افكار خود را بهمجا

توانند در ادارة امور عمومی کشور نقش فعالی را ایفاء نمایند  موجب این آزادی است که اشخاص می به

ه نظام گیری و اجرای قدرت سیاسی مشارکت داشته باشند. بر اساس چنین آزادی است ک و در شكل

های متنوعی قابل اجرا  گیرد. این آزادی در شیوه های اجتماعی شكل می ساالر و مطابق ارزش مردم

 باشد: می

ساالر، پذیرش حق  الزمة تحقق نظام جمهوری و مردم : آزادی انتخاب و حق تعیین سرنوشت -الف

رض آن است که مردم ف ها در تعیین سرنوشت اجتماعی است. پیش حاکمیت مردم و دخالت آگاهانة آن

توانند سرنوشت فردی و اجتماعی خویش را با توجه به  از آزادی اراده و اختیار برخوردارند و می

( اصل 1ماهیت وجودی و فطری خود و فلسفة خلقت مقرر نمایند. در این راستا، قانون اساسی در بند)

را « جتماعی و فرهنگی خویشمشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، ا»سوم تأمین 

در جمهوری اسالمی ایران »وظیفة اساسی دولت خطاب نموده است و در اصل ششم پذیرفته است که: 

جمهور، نمایندگان  امور کشور باید به اتكاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس

پرسی در مواردی که در اصول  راه همهها، یا از  مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر این

 «.گردد دیگر این قانون معین می

باشد. این حق زمانی  ترین حق در نظام انتخابات آزاد و منصفانه، حق رأی می بنیادی: حق رأی -ب

ساالر  گیرد که آزادانه، عاقالنه و آگاهانه از سوی شهروندان در یک بستر مردم واقعیت عملی به خود می

. در کشور ایران به این حق در قالب انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی، ریاست فراهم شود

است. بر اساس قانون انتخابات همه  جمهوری، مجلس خبرگان، شوراهای اسالمی پوشش داده شده

 توانند از این حق استفاده نمایند. سال می 11شهروندان ایران باالی سن 

ستلزم پذیرش اصل برابری و رقابت آزاد و منصفانه در تصدی تحقق آزادی م: حق کاندیدا شدن -ج

های سیاسی و عمومی است. در پرتو چنین آزادی است که شهروندان با رعایت شرایط  مشاغل و پست

های عمومی و سیاسی کاندیدا نمایند و خود را در معرض  توانند خود را جهت تصدی پست قانونی می

 هند.گزینش و انتخاب شهروندان قرار د

منظور جلوگیری از استبداد و خودکامگی، کنترل قدرت سیاسی و ایجاد  به : نظارت همگانی -د

شفافیت در تصمیمات حكومتی، محدود نمودن اعمال قدرت توسط حاکمان با نظارت مردم نقش 
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قدامات شود تا بر فرایند ا رو، به شهروندان حق داده می ساالر دارد. ازاین چشمگیری در تحقق نظام مردم

طور مستقیم و غیرمستقیم )از طریق نمایندگان خود( نظارت نمایند. شكل بارز  و تصمیمات حكومتی به

در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر، »نظارت همگانی اصل هشتم قانون اساسی است: 

، دولت عهده مردم نسبت به یكدیگر ای است همگانی و متقابل بر منكر وظیفه از معروف و نهی به امر

 کند.  نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می

 («.وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)

 

 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 2-2

النی زندگی بشر گویای این حقیقت است که انسان عالوه بر نیازهای فردی، درگیر نیازهای تاریخ طو

دهد و در  باشد. تالزم این دو نیاز است که به زندگی معنا و مفهوم واقعی می جمعی و اجتماعی نیز می

بار زندگی تری بردارد. به اعت های محكم تواند در مسیر رشد و تكامل بشری گام ها انسان می سایه آن

جمعی، افراد در اجتماع به جهت دستیابی به نظم و امنیت و رشد شخصیت انسانی خود، از یكسری 

 یابند: مند باشند. این حقوق در اشكال مختلف تبلور می حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باید بهره

 

 آزادی انتخاب شغل و حق به کار 2-2-1

نیازها، هرکس آزاد و مختار است شغلی را که شایسته و الیق خود  ها و متناسب با استعدادها، توانایی

های اشخاص را به  داند، انتخاب نماید. لذا وظیفة دولت این است که بستر بروز استعدادها و توانایی می

ای که افراد در انتخاب شغل و  گونه جهت کسب درآمد و تأمین رفاه و آسایش خود فراهم نماید؛ به

 ها به جز موارد قانونی ایجاد نشود. اری را متحمل نشوند و موانعی برای آنکسب درآمد اجب

 است: گیری قانون اساسی در خصوص این آزادی در اصول متعدد به شرح ذیل بیان شده موضع

هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح » قانون اساسی: 23الف( اصل

ست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، عمومی و حقوق دیگران نی

 «کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. برای همه افراد امكان اشتغال به

را از رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار معین  قانون اساسی: 47( اصل4ب( بند)

( مقرر شده 3قتصادی کشور معرفی نموده و همچنین در این راستا در بند)های عمدة ا جمله سیاست

که شكل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد   صورتی تنظیم برنامه اقتصادی کشور به»است: 
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عالوه بر تالش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال 

 «.زایش مهارت و ابتكار داشته باشددر رهبری کشور و اف

 

 آزادی سندیكایی 2-2-2

منظور حمایت و پاسداری از حق شغل و کسب درآمد معمول و بهبود وضعیت زندگی در اجتماع و  به

صورت جمعی در راستای تحقق این اهداف با یكدیگر همكاری داشته  توانند به امنیت شغل، افراد می

ها و اصناف از یكدیگر در برابر سایر افراد حمایت نمایند، لذا اصل  حادیهها و ات باشند و در قالب تشكل

های صنفی و اسالمی را با رعایت موازین اسالمی و مصالح  ها و اصناف و انجمن آزادی تشكل 26

 کشور، وحدت ملی، استقالل و آزادی و اساس جمهوری اسالمی مورد پذیرش قرار داده است.

 

 ین اجتماعیحق بر رفاه و تأم 2-2-7

ها از آرامش، امكانات مختلف رفاهی،  سالمت روانی فردی و اجتماعی اشخاص در گرو برخورداری آن

های اجتماعی  های مختلف در مواجهه با خطرات و آسیب مندی از حمایت شرایط زندگی مطلوب و بهره

مد دولت است، لذا های کارآ مندی از این حق، منوط به اقدامات ایجابی و سیاست است. امكان بهره

ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق  پی»قانون اساسی وظیفة بنیادین دولت در حوزة اقتصادی را 

های تغذیه و  ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه

 قلمداد نموده است.« مسكن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه

ها و خطرات اجتماعی را مقرر داشته است.  ای از افراد در برابر آسیب نهم حمایت گسترده و اصل بیست 

سرپرستی، در  کارافتادگی، بی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از»

یمه و صورت ب های پزشكی به ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت راه

غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای 

 «.یک افراد کشور تأمین کند های مالی فوق را برای یک حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت

 

 حق آموزش و پرورش 2-2-4

های عملی از  ی و تخصصحق بر آموزش شامل فرایندی از طریق آموزش و پرورش ابتدایی و عموم

(. با آزادی آموختن 511: 1311هاشمی، باشد ) ای می طریق آموزش کاربردی نظیر آموزش فنی و حرفه
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تواند در مسیر رشد و تعالی فكری، معنوی و شخصیتی خود گام بردارد و با کمک  است که انسان می

 ا حل نماید.علم و دانش جهان پیرامون خود را بشناسد و مسائل و مشكالت خود ر

های مساعد آن را فراهم  الزمة این حق، وجود آزادی در تعلیم و تعلم است و دولت مكلف است زمینه

دولت موظف است وسایل آموزش و »ام بر این حق و تكلیف تأکید نموده است:  نماید. اصل سی

ت عالی را تا سر پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیال

 «.طور رایگان گسترش دهد حد خودکفایی کشور به

 

 حقوق برابر اجتماعی 2-2-5

مندی از مزایای اجتماعی و حقوق بنیادین  اند، در بهره ها آزاد و برابر آفریده شده از آنجایی که انسان

میت شناخته نشود)ر.ک. ها به رس گونه تبعیضی بین انسان طور برابر نگریسته شوند و هیچ بشری، باید به

( اصل سوم یكی از وظایف 9(. در این راستا، قانون اساسی در بند )1392و مهرپور،  1395سید فاطمی، 

« های مادی و معنوی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادالنه برای همه، در تمام زمینه»دولت را 

ان از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی مردم ایر»دارد:  مقرر نموده است. اصل نوزدهم عنوان می

همه »اصل بیستم نیز بیان داشته: «. ها سبب امتیاز نخواهد بود برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این

افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، 

 «.با رعایت و موازین اسالم برخوردارنداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

نیز داشتن بیش از یک شغل دولتی را ممنوع اعالم کرده است، هرچند مشاغل آموزشی و  111اصل 

مندی از  تحقیقاتی را مستثنی نموده است. دلیل این ممنوعیت این است که اصل برابری افراد در بهره

 شود. و تبعیض آشكار محسوب می حقوق اجتماعی و تصدی مشاغل عمومی نادیده گرفته

 

 حق بر خانواده شایسته 2-2-6

تواند  شود و از فضای تربیتی آن است که می انسان از بستر خانواده است که وارد زندگی اجتماعی می

شک، هر چقدر مطابق با اصول و موازین  دست آورد. بی قدرت و توان مطلوب حضور در اجتماع را به

تواند با مسائل و مشكالت اجتماعی دست و پنجه نرم کند.  ه شود، بهتر میتربیتی صحیح آموزش دید

گرمی کانون خانواده نیز از طرفی وابسته به گستردگی مهر و محبت والدین به فرزندان و روابط حسنه 
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زناشویی است. به هر میزانی که حقوق زنان در خانواده رعایت شود، به همان میزان نیز فرزندان صالح 

 رو، برای تحقق خانواده شایسته رعایت حقوق زن الزامی است. شوند. ازاین امعه میوارد ج

 قانون اساسی برای تحقق خانوادة مطلوب و شایسته در اصل دهم مقرر داشته است: 

های مربوط  ریزی از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالمی است، همه قوانین و مقررات و برنامه»

ان کردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه باید در جهت آس

و یكم تحقق خانواده شایسته را با رعایت حقوق   همچنین اصل بیست«. حقوق و اخالق اسالمی باشد

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین »دارد:  زن، پیوند زده و عنوان می

 تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:اسالمی 

 های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او. ایجاد زمینه .1

سرپرست.  حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی .2

گان و زنان سالخورده و  مه خاص بیوایجاد بی .1ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.  .3

ها در صورت نبودن ولی  اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن .5سرپرست.  بی

 «.شرعی

 

 ها و اجتماعات آزادی تشكل 2-2-7

ها  های گروهی از طریق تشكیل اجتماعات و تشكل های عینی آزادی عقیده و بیان، آزادی یكی از جلوه

توانند با همفكری و انسجام عقاید و  فراد جهت پیشبرد اهداف زندگی فردی و اجتماعی خود میاست. ا

هایی زنند. قطعاً در نتیجة فعالیت  ها، احزاب و گروه ها، تشكل های خود، دست به تشكیل انجمن ارزش

خواهد بود و تر و مؤثرتر  گروهی و جمعی قدرت ارادة افراد جهت پیگیری مطالبات و نیازها بسیار قوی

تواند در برابر افكار جمعی و گروهی مقاومت نماید و ارادة جمعی نمایانگر  قدرت سیاسی کمتر می

 باشد. تر اشخاص در جامعه می مطالبات جدی

ها، اصناف و  صورت سازماندهی شده باشند؛ نظیر: احزاب، انجمن توانند به ها و اجتماعات می تشكل

ها. قانون اساسی  ها، اعتراضات، اعتصابات و شورش شده مثل: راهپیمایی ها و یا غیرسازماندهی اتحادیه

 هایی به رسمیت شناخته است: هر دو مورد را با رعایت محدوده

های سیاسی و صنفی و  ها، انجمن احزاب، جمعیت» الف( آزادی اجتماعات سازماندهی شده:

روط به این که اصول استقالل، آزادی، های دینی شناخته شده آزادند، مش های اسالمی یا اقلیت انجمن
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توان از شرکت  کس را نمی وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نكنند. هیچ

 .(26اصل«)ها مجبور ساخت ها منع کرد یا به شرکت در یكی از آن در آن

حمل سالح، به ها، بدون  تشكیل اجتماعات و راهپیمایی» ب( آزادی اجتماعات سازماندهی نشده:

 (.27اصل«)شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است

 

 حق تابعیت 2-2-3

کند، امروزه هر  با توجه به دو مفهوم حاکمیت و ملت که در چارچوب سرزمینی خاص هویت پیدا می

حفظ منافع مندی از مزایا و دستاوردهای اجتماعی باید در پیوند با ملت و دولتی باشد.  انسانی برای بهره

های اجتماعی در گرو داشتن عناصر اصلی جامعه  ملی، امنیتی، هویتی، فرهنگی، تمدنی و ارزش

سیاسی)حاکمیت، سرزمین و ملت( است. افراد یک ملت علقه و اصالت بیشتری در پاسداری از منافع 

کنند.  ای جامعه میها بیشتر اعضای ملت خود را مشمول استفاده از منافع و مزای مذکور دارند، لذا دولت

( 26: 1319نصیری، «)باشد تابعیت یک رابطه سیاسی، معنوی و حقوقی است که فردی با دولتی دارا می»

شود. قانون اساسی در خصوص  ها و تكالیفی در جامعه برخوردار می ای از حق و بر اساس چنین رابطه

 گیری نموده است: گونه موضع حق تابعیت این

تواند از هیچ ایرانی  و دولت نمی است ت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانیتابعی» :41الف( اصل 

 «.که به تابعیت کشور دیگری درآید سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتی

گونه  توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این اتباع خارجه می» :42ب( اصل

گونه اشخاص  تی ممكن است که به تابعیت دولت دیگری درآیند و سلب تابعیت ایناشخاص در صور

 «.ها درخواست کنند ها را بپذیرد یا خود آن در صورتی ممكن است که دولت دیگری تابعیت آن

 

 حقوق قضایی 2-7

ها است که در نظام رسیدگی به دعاوی در مراجع قضایی موضوعیت ای از حقهای قضایی مجموعهحق

دارند و به نوعی در راستای تحقق دادرسی منصفانه و صیانت از حقوق طرفین دعوی در نظام حقوق 

 شوند. اساسی تضمین می

 

 حق دادخواهی 2-7-1
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(. بدون تعقیب و 1: 1317احقاق حق، الزمة حفظ امنیت جسمی و معنوی انسان است)محاسب، 

زندگی وجود ندارد و شخصیت و هویت فرد مندی شایسته از  ها، امكان بهره ها و آزادی پیگیری حق

و چهارم برای افرادی که   رو، قانون اساسی در اصل سی گردد. ازاین دستخوش استبداد، بردگی و ظلم می

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و »شان تضییع شده، حق دادخواهی مقرر داشته:  ها و آزادی حق

گونه  ای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینه منظور دادخواهی به دادگاه تواند به هرکس می

موجب قانون حق مراجعه  توان از دادگاهی که به کس را نمی ها را در دسترس داشته باشند و هیچ دادگاه

 «.به آن را دارد منع کرد

قانون اساسی بیان شده است:  167در مقابل این حق، تكلیف قضات به رسیدگی به دعاوی در اصل 

ضی موظف است کوشش کند حكم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع قا»

تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال  معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی

 .«یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حكم امتناع ورزد

 

 حق دادرسی منصفانه  2-7-2

ها باید از ضوابط اصولی و هنجارهای عقلی و منطقی و از موازین حقوق  رسیدگی به دعاوی در دادگاه

ای که امكان خودسری و اعمال سلیقه قضات را کاهش و پاسداری از حقوق  گونه بشری تبعیت نماید، به

دادرسی منصفانه به قرار ذیل طرفین دعوی را افزایش دهد. اهم این ضوابط و هنجارها و اصول 

 باشند: می

کس از نظر  اصل، برائت است و هیچ»این اصل را تضمین نموده است:  37اصل : اصل برائت -الف

 «.شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد قانون مجرم شناخته نمی

فعلی به استناد قانونی هیچ فعل و ترک »بر اساس این اصل : قانونی بودن جرم و مجازات اصل -ب

 (.169)اصل« شود که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی

موجب این اصل زمانی فرد توسط دستگاه قضایی و انتظامی قابل تعقیب و  به : اصل منع تعقیب -ج

پیگیری است، که دالیل کافی قانونی برای این امر وجود داشته باشد، در این صورت است که 

و دوم از این   مند شوند. اصل سی های اجتماعی بهره توانند با امنیت خاطر از حقوق آزادی شهروندان می

توان دستگیر کرد مگر به حكم و ترتیبی که قانون  کس را نمی هیچ»گونه حمایت نموده است:  اصل این

ابالغ و تفهیم به متهم  کند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتباً معین می
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شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و 

 «.شود مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می

کردن صحیح و چه بسا افراد از حقوق قانونی خود اطالع نداشته و یا توان دفاع : داشتن وکیل حق -د

طور شایسته امكان ارائه دالیل و  قدرت استفاده از قانون را نداشته باشند، لذا منطقی است تا به

و پنجم مقرر  پاسخگویی به اتهامات و اسناد ابرازی را در دادگاه داشته باشند. بر این اساس، اصل سی 

 یو اگر توانای یل انتخاب نمایندها طرفین دعوی حق دارند برای خود وک در همه دادگاه»داشته است: 

 «.ها امكانات تعیین وکیل فراهم گردد انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن

علنی بودن محاکمه تضمین بسیار مفیدی برای جلوگیری از خودسری : اصل علنی بودن محاکمه -ه

شود.  محسوب میقاضی و تضییع حقوق طرفین دعوی است و از موجبات شفافیت تصمیمات قضایی 

شود و حضور افراد بالمانع است  محاکمات، علنی انجام می»و پنجم بیان داشته:  اصل یكصد وشصت 

مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی 

 «.خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد

مستدل و مستند بودن تصمیمات قضایی تضمینی است برای احقاق حق، : احكاممستند بودن  اصل -و

رو  باشد. ازاین طرفی قضات، اجرای عدالت و از موجبات اقناع فكری طرفین دعوی و جامعه می بی

ها باید مستدل و  احكام دادگاه»چنین اصلی را مورد تضمین قرار داده است:  166قانون اساسی در اصل 

و ششم بیان   و اصل سی«. د قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حكم صادر شده استمستند به موا

 «.موجب قانون باشد حكم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به»داشته: 

نماید تا شخصیت، جسم و روان  حفظ کرامت و ارزش واالی انسانی ایجاب می: منع شكنجه اصل -ز

هرگونه آزار و اذیت باشد. فرایند محاکمة فرد، باید بدون هرگونه ارعاب، تهدید، ترس، فرد مصون از 

و    شكنجه و آزار روحی و جسمی انجام شود تا آزادی و اختیار طرفین دعوی سلب نگردد. در اصل سی

ست. هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع ا»هشتم در این راستا عنوان شده است:  

اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و 

 «.شود اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می

، متخلفین از این 571چنین حقی در قانون مجازات اسالمی نیز مورد تضمین قرار گرفته است. در مادة 

 شوند. پرداخت دیه و حبس محكوم می حق به مجازات قصاص،



  
 

55 
 

افراد مجرم، متخلف، بازداشت شده و زندانی دارای حرمت و : اصل منع هتك حرمت متهمین -ک

احترامی شود و نباید مورد توهین،  ها بی اند، لذا نباید به حرمت، حیثیت و شخصیت آن کرامت انسانی

هتک حرمت و حیثیت کسی »بیان داشته است:  39تهمت، افترا یا ناسزا قرار گیرند. در این راستا اصل 

که به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب 

 «.مجازات است

 

 ومدخالصه فصل 

رو، در  های بنیادین شهروندی است. ازاین یكی از اهداف عمدة تشكیل دولت، حفظ و صیانت از حق

شوند. در این راستا،  های افراد به رسمیت شناخته و مورد تضمین واقع می وق و آزادیقوانین اساسی حق

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز در فصل سوم، انواع مختلفی از حقوق ملّت را به رسمیت 

 اند.شناخته و در سایر قوانین نیز مورد حمایت واقع شده

سیاسی، حقوق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق  ترین حقوق ملّت در قالب حقوق مدنی و عمده

قضایی، در قانون اساسی سازماندهی شده که در این فصل مورد بررسی قرار گرفت. اما محتوای این 

عنوان حقوق شهروندی، دارای ماهیت و محتوای اسالمی است؛ به   ها در نگاه کلی به حقوق و آزادی

ها شكل  ها و آزادی ام ارزشی و بینشی آن، محتوای نظام حقدلیل اینكه در هر نظامی، متناسب با نظ

ها در قانون اساسی محدود به رعایت موازین اسالمی، نظم  ها و آزادی گیرد. بر این اساس انواع حق می

 های دیگران شده است. عمومی، صلح و ثبات عمومی، منافع عمومی، حقوق و آزادی

 

 ومدای فصل  خودآزمایی چهارگزینه

 ترین حق، کدام است؟ ادیـ بنی1

  ب( حیات   الف( تابعیت

 د( رأی   ج( تشكیل اجتماعات

 ـ امنیت مسكن در چه صورتی قابل نقض است؟2

 باشد.     ب( نسبی است و قابل نقض نیست. الف( مطلق است و قابل نقض نمی

 موجب قانون قابل نقض است.         د( بنا به مصلحت اجتماع قابل نقض است. ج( به

 مبنای اسالمی حق حریم خصوصی چیست؟ -3
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 ب( اخالق اجتماعی  الف( عدم تجسس

 د( وجدان عمومی  ج( اصل برائت

 یک از حقوق است؟ ـ حق کار جزء کدام1

 ب( سیاسی                                      الف( مدنی

 د( فردی  ج( اجتماعی

 پذیر  در چه صورتی امكاناجتماعات  قانون اساسی، آزادی 27ـ بر اساس اصل 5

 باشد:می

 الف( بدون حمل سالح و مخل مبانی اسالمی نباشد.

 که از سوی احزاب سیاسی سازماندهی گردد. صورتی ب( در

 ج( چنانچه مخل نظم عمومی و مصالح نظام نباشد.

 ساالری باشد.د( چنانچه در راستای حفظ نظم عمومی و مبانی مردم
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 مسوفصل 

 قوق شهروندی در عملح 
 

 کلی هدف

باشد. بررسی و تحلیل نظام حقوق شهروندی در عرصه کاربردی و عملی موضوع مطالعه این فصل می

و توسعه حقوق شهروندی  ءها و راهبردهای عملی احیاء، ارتقاآشنا شدن دانشجو با شیوه ،هدف اصلی

 در نظام جمهوری اسالمی ایران است. 

 

 یادگیریهای هدف

 :برسدآگاهی به مباحث ذیل به  نسبترود دانشجو  پایان این فصل انتظار می در

 تحلیل و بررسی سازوکارها و راهبردهای عملی و کاربردی توسعه حقوق شهروندی. .1

 ها و بسترهای اجتماعی و حقوقی احیای حقوق شهروندی.زمینه .2

های حق کنندهو غیردولتی تامین و تضمینها، نهادها و مقامات مسئول دولتی، عمومی انواع سازمان .3

 شهروندان.

 .سازوکارها، فرایندهای شكلی، نظام دادرسی اداری و قضایی احیاء حقوق شهروندی .1

 ها و راهكارهای ارتقاء و توسعه حقوق شهروندان.شیوه .5

 

 مقدمه

ر عرضه نظری ساماندهی و نهادینه نمودن حقوق شهروندی مستلزم مباحث نظری و کاربردی است. د

های و آموزشی پایهحقیقاتی ت ،های علمی و فكری در محافل دانشگاهین است تا دادهیتالش بر ا

ین وسازی نظام حقوقی حقوق شهروندی، در قالب تدو با تئوریشوند اساسی حقوق شهروندی را بنا 

قواعد و نظامات  زمینه اجرایی و عملی شدن اصول و ،ها و راهبردها، وضع قوانین و مقرراتاستیس

 حقوق شهروندی فراهم شود. 

ع، نیروی انسانی بانات، مناكزارها، وسایل، امبا، نهادها، اهها، دستگاهلی و کاربردی، ساختارمدر عرصه ع

ها و و محتوای برنامهری های نظری و فكدانیلیت بخشیدن به بکارهای اجرایی برای تحقق و فعو سازو
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ای نظری زمانی به هرات تعبیه شوند. اقدامات و تالشرنین و مقای و قوهای کلاستیاهداف مقرر در س

 د.نها و ساختار مطلوبی هماهنگ و توام شورویه با که دنرسنتیجه می

سازی و تاسیسات ساختاری و نهادی در حوزه حقوق شهروندی نقش موثر و کارآمدی در نهادینه

ولتی است تا دیرغولت و نهادهای دفه یلذا این وظای حقوق شهروندی دارد. هارزش وها فعلیت آموزه

های حقوق انات الزم، آرمانكع و امبات و مناءاد ساختارهای مناسب و تامین اقتضاجبا تاسیس و ای

ی و یانتی و تدابیر قضایی و بازرسصمایتی و ح سازوکارهای ،شهروندی را محقق نمایند. در این ارتباط

 نماید.می فراهموق شهروندی را حق تضمیننظارتی، موجبات احیاء و 

دی در تامین و تضمین حقوق شهروندی به رشود تا به مباحث عملی و کاربدر این فصل تالش می

در پرتو قوانین و ، ارتقا و توسعه حقوق شهروندی ءراهكارهای موثر در احیاسازوکارهای و همراه 

 ران پرداخته شود.در نظام جمهوری اسالم ایمقررات مرتبط با حقوق شهروندی، 

 

 نهادهای فعال حقوق شهروندی 7-1

ها و تكالیف شهروندی در ارتباط یكدیگر و با دولت حقوق شهروندی نظامی از انواع حق کهنجاییآاز 

-ساختارهای مختلفی در این خصوص در کشور ایران نقش آفرینی میو نهادها  ،هالذا سازمان ،باشدمی

اند و سازماندهی شده و برخی نهادهای دیگر ومتی و غیرحكومتیكحنمایند که در ساختار قوای 

قوق شهروندی بر اساس قوانین و ح و توسعه تضمین ،نیقام تاممهرکدام در همسویی با یكدیگر در 

 نمایند.مقررات موجود فعالیت می

 

 یا حكومتی اکمیتیحنهادهای  7-1-1

هایی هستند که زیر مجموعه دستگاه حاکمیتی ها و ساختارمانزنهادهای حكومتی و دولتی، مجموعه سا

ها نیز قوانین نآعالیت فد و مبنای نشواکمیتی مدیریت میحی اکشور قرار دارند و توسط یكی از نهاده

که به شرح ذیل تبیین و  باشدو مقررات حقوق شهروندی در چارچوب وظایف ذاتی و سازمانی می

 شوند:سازماندهی می

 

 نهاد رهبری 7-1-1-1
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حقوقی -س کشور در راس سلسله مراتب سازمانی و ساختار سیاسییفقیه و رئقام رهبری به عنوان ولیم

 همهیه قوای حاکم زعامت و والیت دارد و کلقانون اساسی بر  57کشور قرار دارد و بر اساس اصل 

 دارند.  قرار یام رهبرقكومتی تحت فرمانرایی و هدایتگری محها و نهادهای دستگاه

-دان والیت دارد و میونفقیه در کلیه امور دینی و دنیوی شهر، ولی«والیت مطلقه فقیه» اس اندیشهاس بر

در تامین و  یمتی نقش موثروحك یارشاد هایمقررات و دستورالعمل، نقوانی ،هاتاسیتواند با وضع س

-هادهای زیرتواند وظایف خود را به ننماید. در این خصوص می ءدی را ایفانت از حقوق شهرونصیا

ائمه جمعه، اوقاف و ، خمینی مفرمان اما یبنیاد مسكن، ستاد اجرای ،امام خمینی دل کمیته امداثمجموعه م

ویض نماید و بر فو قضائیه ته یرمج ،وه مقننهقگانه اعم از هریه، نیروهای مسلح و قوای سخی رامو

 ق شهروندی نظارت نماید.ویانت از حقصها در زمینه فعالیت آن

و  صرات خاوتواند با دستهمچنین می شهروندیقام رهبری در زمینه حقوق میتگری اشادات و هدار

م موری محقق شود. شاید مهمترین راهبرد و تدابیر مقام رهبری در تامین حكاا ایكام حكومتی حصدور ا

ر اساس . بدگردهای کلی نظام بازار قانون وی در تنظیم سیاستیو صیانت از حقوق شهروندی به اخت

استهای کلی نظام در کلیه امور عمومی یتواند سهبری میرمقام  ،قانون اساسی 111اصل 2و  1های بند

مجمع تشخیص  با مشورت، نظامی و غیره را یشزمو، آتصادیقاعم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ا

در چنین همکند. مومی ابالغ عید و برای اجرا به کلیه نهادها و مقامات امصلحت نظام تدوین نم

. از منظر دارد و پیگیری ینظارتصالحیت ها به طرق مختلف تسیانحوه اجرای این س خصوص

لذا برای کلیه  ،دنشوین محسوب مینکلی نظام جزو اسناد باالدستی و فراتر از قوا یهاحقوقی، سیاست

 الرعایه است.ی، قضایی و اداری الزمیاجرا ،امات قانونگذاریمق

ین حقوق شهروندی از طریق وضع متض وری را برای تامین یبری راهبردها و تدابانچه مقام رهنحال چ

را الزم  مقتضیاتو  اختارسربط ذی یهادها و نهااهلی نظام مقرر بدارند، باید کلیه دستگکهای سیاست

شد و در برابر خواهد محسوب نیز ها نآالیف كجزو وظایف و تها تعبیه نموده و شدن آنبرای اجرایی

 اقبا پاسخگو خواهند بود. عهروندان و مقام رهبری متش

ع تشخیص مصلحت نظام ماب فقهای شورای نگهبان و اعضای مجصنین مقام رهبری از طریق انتچهم

 ویب قانونیصچه بسا ت ؛گذار باشدتبط با حقوق شهروندی بسیار تاثیررتواند بر فرایند وضع قوانین ممی

ات مجلس و نهادهای دیگر قانونگذاری را رصد نموده و با دستورات وبصرا از مجلس تقاضا نماید یا م

توای حقوق حامر تایید یا عدم تایید مصوبات مجلس در خصوص م الزم به شورای نگهبان در
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دستور تشكیل صالحیت دارد تا فقیه با توجه به اختیارات ولیایشان  شهروندی ارشاد و نظارت نماید.

بری صادر نماید و شرح هاد رنهحقوق شهروندی در مجموعه  ربنهادهای خاص صیانت و نظارت 

  آن منصوب نماید.  ن را نیز تدوین و مقاماتی را برای اجرایی شدنآوظایف 

رتبه کشوری و لشكری را تیار انتصاب مقامات عالیخقانون اساسی ا 111بر اساس اصل  یربمقام ره

شهروندی را  قوقها و رهنمودهای کلی صیانت از حتسیاس، انآنتواند موقع انتصاب باشد و میدارا می

ن و تضمین یرتبه در تامعالی میف و تكالیف مقاظاهبری، جزو ومقام ر ارشاداتابالغ نماید و  هاآنبه 

ریاست محترم قوه قضائیه در سال  بمقام رهبری در انتصامثال حقوق شهروندی خواهد شد. به طور 

 اند: ودهمم وی عنوان نكحابالغیه  هایی ازبخش در 1397

 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

ی پنجم  آغاز دهه االسالم و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته جناب مستطاب حجة

کند که با انقالب و گذشت چهل سال از تشكیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسالمی، ایجاب می

رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و  ها و دستاوردها و تكیه بر تجربه

ی مضاعف اها و تنگناها در قوهی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزهپیشرفت

ی گام دوم انقالب است، با قدرت و جدیت  آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده و نظم و تدبیری حكمت

 آغاز کند.

با این حال چند نكته را مؤکداً به  ....ام ینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیدها

عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت  ،سوم آنكه. ..کنم.جنابعالی سفارش می

برای همه توفیقات شما  قوه بدانید. سالمت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط الزم و اوّل

ها و ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه کنی فساد از درون قوه که مایه است. در ریشه

 دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نكنید.

های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی ،چهارم آنكه

ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم  ه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامههای قوشمار هدف

 و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.

 .......«این و آن را نكنید.  ی مالحظهیدر برخورد قضا ،پنجم آنكه
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نقش مهمی در هدایتگری و ساماندهی ترین مقام رسمی کشور، ان عالیومقام رهبری به عن ،نتیجه اینكه

دن وعمال نطارت بر قوای حكومتی و پاسخگو نماو  نظام های کلیوضع سیاستا حقوق شهروندی را ب

 نماید. ها ایفا مینآ

 

 قوه مقننه 7-1-1-2

ر.ک. ) «اکمیت قانونحمنداری و ناندیشه قانو»های نظام مبتنی بر حقوق بشر و حقوق شهروندی بر پایه

قوه مقننه نهاد واضع قانون در چارچوب قانون  ،شود. در این راستابنا نهاده می( 1391ی، المیرممرکز

می ایران و برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسال فصل ششمشود. بر اساس اساسی محسوب می

. 2. قانونگذاری 1یفه اساسی دارد: وظدی دو نتای تامین و تضمین حقوق شهروسنه در راندیگر، قوه مق

 .نظارت بر امور اجرایی

تا در خصوص کلیه امور  تتخب ملت تشكیل شده اسنم نقوه مقننه از نمایندگا الف. قانونگذاری: 

توان از یحقوقی نم تنماید. بدون وجود قانون و الزاماضع از جمله حقوق شهروندی قانون وعمومی 

تواند در وضع ورای نگهبان میمجلس شورای اسالمی با حق نظارت شاع نمود. فبشر و حقوق ملت د

باشد. کلیه حقوق و تكالیف شهروندی اقدام نماید و در این خصوص از صالحیت عام برخوردار می

مغایر موزاین شرعی  بایددوم قانون اساسی، نوهفتاداصل هارم و چالبته مصوبات مجلس بر اساس اصل 

یران محتوای قوانین حقوق شهروندی با در نظام جمهوری اسالمی ا ،سو اصول قانون اساسی باشد. پ

به چند روش  از طریق قانونگذاری، مجلس .های دینی و ملی مردم ایران تدوین می شودتوجه به ارزش

 نماید: میدر راستای تثبیت و صیانت از حقوق شهروندی اقدام 

ا در قوانین ی ها در قانون خاص حقوق شهروندی ونآهای شهروندی و درج . پذیرش بسیاری از حق1

 .15/2/1313 مصوب های مشروع و حفظ حقوق شهروندیقانون احترام به آزادینظیر عه دیگر. وموض

ول و سئجرایی و قضایی و ترسیم وظایف و تكالیف مقامات ما ،ی اداریها. تاسیس نهادها و ساختار2

 ها.نحیای حقوق شهروندی توسط آراهبردهای چگونگی ا

 ل حقوق شهروندی در قانون بودجه.ئوی نهادهای متولی و مس. تامین بودجه الزم برا3

ای ایی برز. وضع قوانین و سازوکارهایی برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندی و وضع قوانین ج1

نظیر قانون مجازات اسالمی یا قانون  ها.های جبران خسارت توسط آنشیوه مجازات مجرمین و

 كومتی.حتعزیرات 
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منظور تامین مراد و اهداف قانون و نظامات مقرر در قوانین حقوق هب ومی:ب. نظارت بر امور عم

 ،ول و متولی و مجری قوانین بسیار ضروری استئشهروندی، امر نظارت و کنترل نهادها و مقامات مس

شهروندی  هایولیتی عبث شود و شهروندان نتوانند از حقئمسبی توجهی وبی ااهداف قانون ب ،چه بسا

اطمینان حاصل  بایدمختلف  قشوند. لذا نمایندگان به طر دمنهرهبانین مصوب مجلس وقدر  جمندر

از حقوق شهروندی  نحوی که مردمبه ،ه اهداف قانون توسط مجریان تامین و اجرا شده استکنمایند 

 :شودمیت مجلس بر اجرای قوانین به مصاذیق ذیل اشاره رای نظاهز جمله شیوهاخود استفاده کنند. 

هرکس شكایتی از طرز کار » بر اساس اصل نودم قانون اساسی، قانون اساسی: 99کمیسیون اصل . 1

به مجلس شورای اسالمی  تواند شكایت خود را کتباً مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می

 عرضه کند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که

ها بخواهد و در مدت شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن

 .«متناسب نتیجه را اعالم نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند

 گانهتواند در صورت نقض حقوق شهروندی خود توسط قوای سهبر اساس این اصل هر شهروندی می

کننده  . ارائه پاسخ مجاب1»نتایج بررسی کمیسیون عبارتنداز: اقدام به شكایت در این کمیسیون نماید. 

ها تا حصول  ها و پیگیری امر نسبت به رفع اشكاالت موجود در سازمان . تذکر به دستگاه2به شاکیان؛ 

ز حقوق نظارتی پارلمان . آگاهی و ایجاد تحرک در نمایندگان برای استفاده ا3نتیجه مثبت احتمالی؛ 

هایی که  ها و شناساندن آسیب . اطالع به عامه از عملكرد دستگاه1)تذکر، سؤال، استیضاح و اظهارنظر(؛ 

  (161: 1396)هاشمی، «. باشند عارض بر دولت و قدرت عمومی می

ور شود و مرجع عمومی اعمال نظارت بر ام دادگاه محسوب نمی 91با توجه به اینكه کمیسیون اصل

یا « اطالع عامه»، «پاسخ کافی»تواند به شكل  عمومی است، تصمیماتش جنبة قضایی ندارد، بلكه می

جلوة بیرونی پیدا کند و چنانچه شكایت جنبة حقوقی و کیفری داشته « تأثیرگذاری بر افكار عمومی»

 فراهم آورد. (1)«مقدمات رسیدگی به شكایت را در مراجع قضایی»باشد 

طرف عموم مردم و به عنوان نمایندگان  مجلس شورای اسالمی از قانون اساسی: 36ل ص. کمیسیون ا2

ا هند کلیه امور عمومی و چگونگی اجرای حقوق شهروندی در تمام دستگاهوحق دارد تا بر ر تمل

ی اسالمی حق تحقیق امجلس شور»تادوششم: شموجب اصل هی کشور نظارت داشته باشد. لذا به یجراا

این نوع نظارت جنبه تحقیق و تفحص دارد و چنانچه نمایندگان  «.ام امور کشور را داردو تفحص در تم

                                                           
 ون نحوة اجرای اصل نودم.قان 5تبصرة مادة  .1
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 ییاجرا یاهها و نهادتوسط دستگاهشهروندان  یاطالع حاصل نمایند که حقوق عامه یا حقوق شهروند

ن آ یق و تفحص را ازقفرایند تح ،ند با تصویب اکثریت نمایندگاننتوامی ،یا نقض شده استتامین نشده 

 د. ندستگاه آغاز نمای

ای از نمایندگان  نامه داخلی ابتدا طرح تحقیق و تفحص از سوی نماینده یا عده آیین 191بر اساس مادة 

شود. سپس هیأت رئیسه درخواست را به کمیسیون مرتبط ارائه و چنانچه پاسخ  به مجلس ارائه می

شود و نسبت به آن بدون بحث و  طرح میکمیسیون برای تقاضاکنندگان کافی نباشد، در جلسه مجلس م

آید. پس از تصویب طرح در مجلس،  گیری به عمل می مذاکره پس از قرائت گزارش کمیسیون رأی

شود و در نهایت  تحقیق و تفحص همراه با نماینده یا نمایندگان با حضور در نهاد مورد تحقیق انجام می

ش دارای این اثر است که بر افكار عمومی شود. گزار گزارش تحقیق و تفحص در مجلس قرائت می

تواند تصمیمات مقتضی در رفع مشكالت و تخلفات احراز شده را اتخاذ  تأثیرگذار بوده و مجلس می

نماید؛ به طور مثال قوانین را اصالح یا در صورت احراز تخلف و جرم، مقدمات رسیدگی به موضوع را 

 ت تصمیم مجلس جنبة قضایی ندارد، بلكه اطالعی است.در قوة قضائیه فراهم نماید. الزم به ذکر اس

ارت بر امور عمومی کشور و صیانت از حقوق شهروندی، ظدر راستای ن نمایندگان:وسوال تذکر  .7

 یابا کسب اطالع از عدم اجرا یا نقض حق شهروندان در هر نهاد صالحیت دارند تا نمایندگان 

ندی تذکرات روول و نهاد ناقض حقوق شهئه مقام مسن علنی مجلس بحبا اخذ نوبت در ص ،دستگاهی

در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق مفاد اصل »الزم را بدهند یا از وی سوال نمایند. 

جمهور یا وزیر دربارة یكی از وظایف آنان حق سؤال دارند،  هشتادوهشتم قانون اساسی، از رئیس

جمهور و وزیر مسئول کتباً تذکر دهند. هیات رئیسه  ه رئیستوانند در خصوص موضوع مورد نظر ب می

  (9)«.نماید جمهور یا وزیر مربوط ابالغ و خالصة آن را در جلسة علنی مجلس عنوان می تذکر را به رئیس

هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یكی از  ...در هر مورد که»بر اساس اصل هشتادوهشتم: 

وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این  ...نندوظایف آنان سؤال ک

به و  «جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسالمی

چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسالمی از  در هر مورد که حداقل یک»موجب اصل هشتادوهشتم: 

موظف است در مجلس  ...جمهور سؤال کنند، رئیس ]وی[... یكی از وظایف درباره ...جمهور رئیس

                                                           
 نامة داخلی مجلس شورای اسالمی. ( آیین192) مادة .9
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به تأخیر افتد مگر با عذر  ...بیش از یک ماه ...حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید

 .«موجه به تشخیص مجلس شورای اسالمی

روندی و موثر در صورت عدم اجرای موازین حقوق شه ممكن استنمایندگان مجلس . استیضاح: 4

استفاده نمایند. ترس از  «تیضاحسا»م اتری به نور از اهرم قویهجمنبودن تذکر یا سوال از وزیر و رئیس

ق شهروندی فعال ویای حقحریه در راستای تامین و اجول قوه مئت مسماشود که مقااستیضاح باعث می

توانند در مواردی که الزم  مینمایندگان مجلس شورای اسالمی »به موجب اصل هشتادونهم: باشند. 

استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است  .را استیضاح کنند ءدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزرا می

سوم از  در صورتی که حداقل یک»و « که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود

اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره جمهور را در مقام  نمایندگان مجلس شورای اسالمی رئیس

جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در  امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس

 «.مجلس حاضر شود

جمهور، مجلس با  های موافقین و مخالفین و دفاعیات رئیس جمهور و صحبت پس از حضور رئیس

اکثریت دوسوم کل »گذارد. چنانچه  جمهور را به رأی می رئیس« عدم کفایت»گیری مخفی رأی  رأی

( اصل یكصدودهم قانون 11جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ) نمایندگان به عدم کفایت رئیس

و مقام رهبری با در نظر گرفتن مصالح نظام بر اساس تئوری  (11)«رسد اساسی به اطالع مقام رهبری می

 باشد. جمهوری برخوردار می ت اختیاری در خصوص عزل رئیسوالیت مطلقه فقیه، از صالحی

مالی و  ،های شهروندی در خصوص امور اقتصادییكی از مهمترین حق :کشور . دیوان محاسبات5

قوه و نهادهای دولتی است. ت ن بر عهده مقاماآو صیانت از  ها و منابع ملی است که پاسداریثروت

یت نماید و در حمابات از حقوق اقتصادی و مالی و ملی شهروندان تواند از طریق دیوان محاسمقننه می

افراد و اداری قضایی ون یک نهاد قضایی با صدور آرای شبهچهم ،صورت نقض حقوق شهروندی

 های عمومی نماید. وتثراموال و  استردادر به جبران خسارت و الف را وادخمت

زیر نظر مجلس شورای اسالمی  ر مستقیماًدیوان محاسبات کشو» قانون اساسی: 51بر اساس اصل 

اصل و  «ها به موجب قانون تعیین خواهد شد باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان می

های دولتی و سایر  ها، موسسات، شرکت های وزارتخانه دیوان محاسبات به کلیه حساب» :55

دارد  کنند به ترتیبی که قانون مقرر می شور استفاده میاز بودجه کل ک ءهایی که به نحوی از انحا دستگاه

                                                           
 اصل هشتادونهم قانون اساسی. .11
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ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل  نماید که هیچ هزینه رسیدگی یا حسابرسی می

ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون  خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب

ر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسالمی تسلیم آوری و گزارش تفریغ بودجه ه جمع

 «.نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود می

حقوق  عتواند هم در مقام وضقوه مقننه با اعمال صالحیت قانونگذاری و نظارت می ،نكهیدر  نهایت ا

نقش مهمی در  ،ییقامات اجرار حقوق شهروندی توسط مثرای موجشهروندی مطلوب و هم در حوزه ا

 نماید.  ءین حقوق شهروندی ایفامتامین و تض

  

 قوه مجریه 7-1-1-7

جمهور، باشد. قوه مجریه متشكل از رئیسبه عهده قوه مجریه می یدر نظام تفكیک قوا، امور اجرای

یفه اجرای وظکه  )اصل شصتم قانون اساسی( ی اداری و اجرایی استاههیران، وزیران و دستگازهیات و

، امنیت و نظم کننده خدمات و نیازهای عمومیقوانین و مقررات، مدیریت اجرایی کشور و تامین

 های شهروندی است. کننده بسیاری از حقعمومی و اجرا

طریق وضع قانون را بر عهده دارد،  های شهروندی ازن و تثبیت حقیهمانطور که قوه مقننه وظیفه تدو

حقوق شهروندی به عهده قوه مجریه است. ای از بخش عمدهتامین و اجرای وظیفه اصلی و سنگین 

موعه قوه مجریه در قالب جول و متولی حقوق شهروندی در مئی مسهاو نهاد هابسیاری از ساختار

در قانون تاسیس هر کدام اند. اجرایی قرار گرفته اداری وهای هها، نهادها و دستگاسازمان، هاوزارتخانه

های آن نهاد درج شده است ولیتئای قوه مجریه، مقرراتی در خصوص اهداف، وظایف و مساز نهاده

طور ی بهیتبط با تامین حقوق شهروندی است. لذا مقامات اجرارمستقیم مبه طور مستقیم و یا غیر که

 باشند.پاسخگو می های شهروندیشهروندان و تامین حق سلسله  مراتبی در برابر

طور عام در قالب وظایف و اهداف روندی در مجموعه قوه مجریه بههحقوق ش ت ازنتامین و صیا

های کمیته ها وهیات ، ستادها،هاونیطور خاص در قالب تاسیس نهادها، کمیسها و همچنین بهمانزسا

ته حفظ یستاد یا کم ،های دولتی دبیرخانهحقوق شهروندی عملی شده است. در بیشتر ادارات و سازمان

صی تاسیس شده است که در مجموع وظایف قوه مجریه اروندی با اختیارات خهاز حقوق ش و صیانت

 دهند.روندی را انجام میهش وقدر تامین حق
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قانون اساسی در جهت احیای حقوق  161ابق با اصل طقوه مجریه بر اساس اصل تفكیک نسبی قوا و م

ضمن قائل شدن نماید و ع میی وضیهانامه، بخشنامه و دستورالعملروندی مقررات عمومی، آیینهش

مهمترین نماید. از جمله مین حقوق تاسیس آیی را برای اجرای هاو نهاد هاندی، سازمانوهای شهرحق

 ذیل اشاره نمود: مواردتوان به ا میهنآ

 .29/9/1395 ، ابالغی توسط رئیس جمهور در تاریخ«منشور حقوق شهروندی». 1

 .9/11/1395، مصوبه شورای عالی اداری، در تاریخ «ام اداریظدی در نحقوق شهرون»نامه . تصویب2

 مصوب شهروندی حقوق حفظ و مشروع ایهآزادی به احترام قانون 15 بند اجرایی دستورالعمل .3

15/2/1313 . 

با سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تحت عنوان سازمان امور اداری و استخدامی نامه توافق .1

در قالب بخشنامه « نهاد در تامین حقوق شهروندی در نظام اداریهای مردمرکت سازمانتوسعه مشا»

 . 31/9/1396وزارت کشور، در تاریخ 

های اجرایی، مصوبه دستورالعمل صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در دستگاه. 5

 .25/11/1391وزارت کشور، تاریخ 

 . 1397حقوق بشر و حقوق شهروندی،  . تهیه پیش نویس الیحه نهاد ملی6

یت و برنامه رت خدمات کشوری، مصوبه سازمان مدیریقانون مدی 92و  91رایی مواد ج. دستورالعمل ا7

 .27/11/1393ریزی کشور، تاریخ 

های کشور و استان یهای اجرایگانه صیانت از حقوق شهروندی در دستگاه 9های دستورالعمل برنامه. 1

 .1395نان و مراجعین، مصوبه وزارت کشور، در سال که مدیران، کارژیشور، وکر سسرا

 

 ریه به قرار ذیل می باشند:جول در حوزه حقوق شهرودندی در قوه مئاهم نهادهای خاص مس

 جمهورینهاد ریاست 7-1-1-7-1

ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، نقش مهمی در صیانت از جمهور به عنوان عالیرئیس

با صدور ، شود و در این راستاکشور محسوب می یوق شهروندی دارد. وی باالترین مقام اجرایحق

و اجرای  ءمكلف به احیارا ات اجرایی و ادرای کشور مها، مقاها، نصب و عزلها، نظارتملعدستورال

 نماید. میروندی شهقوق ح
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مصوب سال  ف ریاست جمهوریقانون مربوط به وظایف و تكالی و قانون اساسی 113بر اساس اصل 

تواند به کلیه نهادها و مقامات می جهتول اجرای قانون اساسی است و در این ئجمهور مس، رئیس1365

کشور جهت اجرای حقوق شهروندی تذکرات الزم را بدهد و اقدامات مقتضی گانه و اجرایی قوای سه

 11را اتخاذ نماید.

 وزرا 7-1-1-7-2

تی در حوزه خود اقانون تاسیس وزارتخانه مربوطه، دارای وظایف و اختیار هریک از وزیران بر اساس 

لذا وزیر به عنوان باالترین مقام  ،شودط میبعا امورات وزاتخانه با حقوق شهروندی مرتطهستند. ق

اسخگو پول و ئه وزاتخانه خود مسزین حقوق شهروندی در حومتامین و تض ول وزاتخانه در برابرئمس

ی زیرمجموعه ای شدن موارد حقوق شهروندی بر تمام مقامات و نهادهیراجید بر نحوه اباشد و بامی

-شهروندی و نقض برخی حق قرای حقوجچه بسا وزیری به خاطر عدم اد، انه نظارت داشته باشخوزات

-توسط رئیسهای اداری، هیا اعمال مقامات اداری در وزاتخانه و دستگا و با وزارتخانه خود تبطرهای م

 د.شول یا استیضاح واهور عزل شود یا در مجلس مورد سجم

های افتصادی و در حق یرثیكی از نهادهای اساسی در ساختار قوه مجریه که نقش مو ،طور مثالبه

با  1311در سال  هاست ک تولیدکنندگان و کنندگانمصرف حمایت سازماند، رها داکاالهای مورد نیاز آن

                                                           
 13در مواد  مجلس، 1365مصوب سال  در فصل دوم قانون مربوط به وظایف و تكالیف ریاست جمهوری 11

 وده است:جمهور در اجرای قانون اساسی را تبیین نم محدوده اختیارات رئیس 16الی 
قانون اساسی،  113به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای اصل: »13مادة 
جمهور از طریق نظارت، کسب اطالع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات الزم مسئول اجرای قانون  رئیس

 «.اساسی است
جمهور در اجرای وظایف  انون اساسی، رئیسدر صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول ق: »11مادة 

تواند مراتب را به اطالع  نماید و برای این منظور می خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می
باالترین مقام مسئول مربوطه برساند و علل توقف یا عدم اجرا را خواستار شود. مقام مسئول موظف است پاسخ 

جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص  ذکر دلیل به اطالع رئیسخود را مشروحاً و با 
جمهور توقف یا عدم اجرا ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از  رئیس

وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسالمی ارجاع  تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست
 «.صورت، پرونده به مرجع صالح ارسال خواهد شد این د و درغیرده می

گانه کشور  جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس: »15مادة 
 «.را دارد

ساسی را تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون ا جمهور می رئیس: »16مادة 
 «.با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطالع مجلس شورای اسالمی برساند
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ن سازمان به صراحت از یامه انهایی از اساسسمتقیجاد شده است. در ترکیب برخی نهادهای بازرسی ا

  :ها اشاره نموده استن کاالکانندکیدولکنندگان و ترفصحقوق م

 و شود می اداره سهامی شرکت بصورت و بوده مالی استقالل و حقوقی شخصیت دارای سازمان :3 ماده

 . باشد می بازرگانی وزارت به وابسته

 آن افزایش و داخلی تولیدات از حمایت خود اختیارات و وظایف چهارچوب در سازمان فاهدا: 6 ماده

 در ذیربط هایسازمان همكاری و غیرمعمول نوسانات با برخورد در کنندگانمصرف از حمایت و

 و خدمات و تولیدات قیمت کنترل و تثبیت و تعدیل و تعیین طریق از بازاریابی و صادرات امر تشویق

 متعادل جهت در ضروری هایطرح ارائه و الزم بررسی و تحقیقات انجام و داخلی وارداتی کاالهای

 .است تولیدی و وارداتی کاالهای ساختن

 

  شهروندی حقوق و عمومی امنیت حریم از صیانت ستاد 7-1-1-7-7

مورخ  169193 جمهوری طی ابالغیه شمارهریاست ،در راستای قانون احترام به حقوق شهروندی

طور جدی دنبال گردد که هدستور دادند که موضوع حقوق شهروندی ب به وزیر وقت کشور 21/9/17

در وزارت کشور شكل گرفت.  «شهروندی حقوق و عمومی امنیت حریم از صیانت ستاد» متعاقب آن

 به شرح ذیل می باشد:  دوظایف ستا

 .ستاد استان. اتخاذ راهكارهای اجرایی مناسب و مطلوب برای اجرای مصوبات 1

كارهای مناسب فرهنگی و آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارگزاران دستگاه مربوطه ه. اتخاذ را2

 .برای برخورد کریمانه و محبت آمیز با مردم و رعایت حقوق شهروندی

  .سازی مراجعین با حقوق شهروندی مربوط به آن دستگاه از طریق انجام کارهای تبلیغی مناسب. آگاه3

گردد و حقوق شف و شناسایی تخلفات اداری کارکنان که موجب سلب اعتماد عمومی می. ک1

شود و برخورد مناسب و قانونی و حل سریع مشكل و جلوگیری از تقابل شهروندان نادیده گرفته می

 .مردم با دستگاه مربوطه

حقوق شهروندی و شناس که در زمینه رعایت . شناسایی و تشویق کارکنان متعهد و متدین و وظیفه5

 .سپس معرفی به دبیرخانه ستاد د واجرای موازین شرعی باالترین امتیاز را کسب نمودن

 حوزه سازماندهی شده است:  1در  ستاد
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در چهارچوب وظایف محوله تشكیل و  ستاد مرکزی صیانت: ستادی است توسط وزارت کشور. 1

دو حوزه ترویج عفاف و حجاب و  ر کشور درهای سراسگانه و استان 12های اجرایی نسبت به دستگاه

 ها را عهده دار است. حقوق شهروندی برنامه ریزی، هدایت و ارزیابی آن

های بایست برنامهباشند که میهای مستقل میها، سازمانستاد صیانت دستگاه: شامل وزارتخانه. 2

حقوق شهروندی اجرا  ابالغی ستاد مرکزی صیانت وزارت کشور را در دو حوزه عفاف و حجاب و

 نمایند. 

ستاد صیانت استان: ستادی است که در استانداری تشكیل و زیر نظر ستاد مرکزی صیانت وزارت . 3

در مجموعه تحت نظر خود و ادارات کل را های ابالغی ستاد مرکزی صیانت بایست برنامهکشور می

 نمایند. استان، مدیریت، نظارت و پیگیری می

های با نظر ستاد صیانت استان نسبت به  انجام برنامه شهرستان: در فرمانداری تشكیل وستاد صیانت . 1

 پیگیری نمایند. و مجموعه تحت نظر خود و ادارات شهرستان مدیریت و نظارت  ابالغی در

 

 کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم 7-1-1-7-4

 51221/ت192117ه یک مصوبه شماره )ب( ماد این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند

وزیران برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم  محترم هیات 21/12/1392 تاریخ هـ

و  91و  91اداری، احكام قانون، مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد  نظام اصالح راه نقشه هفتم و

رسیدگی به شكایات،  ،ع، ساماندهیسایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی تكریم ارباب رجو

 . شودسالمت اداری و مبارزه با فساد اداری تشكیل می

 عبارتنداز: اهم وظایف کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم

 .تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه .1

 غیره. اقدامات وها، تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست .2

 .ه و تشویق و تنبیهابازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگ .3

 .استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم راهبری و نظارت بر .1

ه خدمات دستگاه و تكریم ئگیری میزان رضایتمندی مردم از نحوه اراتدوین برنامه سنجش و اندازه .5

 .وعارباب رج

 .تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سالمت با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن .6
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 .بازنگری در قوانین و مقررات با رویكرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان .7

 .های سالمت و سنجش میزان سالمت و فساد اداریتدوین شاخص .1

فرهنگ سازمانی دستگاه، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی شناسی وضع موجود سنجش و آسیب .9

 .اصالح رفتار مدیران و کارکنان و اصالح قوانین و مقررات مبتنی بر

 راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.  .11

 

 اداره حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه 7-1-1-7-5

لی وزارت امور خارجه تاسیس لالمدر حوزه اداره کل امور اجتماعی بین 1371در سال  اداره حقوق بشر

المللی شد. طی تغییرات سازمانی با اداره امور زنان ادغام گردید و تحت مدیریت اداره کل حقوق بین

کودک، حقوق  قکلیه امور حقوق بشری )اعم از حقوق زنان، حقو رقرار گرفت و هم اکنون با تمرکز ب

نماید. رئوس دنی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، حق توسعه و ...( فعالیت میسیاسی و م

 اداره حقوق  بشر و زنان عبارت است از:  هایوظایف و فعالیت

-. پیگیری نظارت نهادهای بین2ها و مطالعات کارشناسی موضوعات و مسائل حقوق بشری . بررسی1»

تبادل  .3جمهوری اسالمی ایران و در سایر کشورها  المللی حقوق بشری بر وضعیت حقوق بشر در

. بررسی کارشناسی حقوق سیاسی و 1رسانی در زمینه دستاوردهای حقوق بشری اطالعات و اطالع

-ادی، بیگانهژرستی، تبعیض نپاد ژ. مباحث مربوط به ن5مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

مسائل مطروحه در کمیسیون حقوق بشر و دفتر کمیسیر  . پیگیری6های مربوطه ستیزی و نابردباری

و حمایت از حقوق  ء. موضوع ارتقا1و حمایت از حقوق زنان  ء. موضوع ارتقا7عالی حقوق بشر 

 (53: 1391)معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  کودک.

 

 کمیته حقوق بشردوستانه 7-1-1-7-6

کمیته  1376متاثر از دفاع مقدس، در سال های حقوق بشردوستانه دولت فعالیت هدر راستای توسع

ای خیریه و غیرانتفاعی و دارای بشردوستانه توسط هیات وزیران تاسیس شد. کمیته موسسهحقوق 

سازی برای اجرای حقوق باشد و با هدف ترویج و تكامل و زمینهقل میتشخصیت حقوقی مس

المللی شده ردوستانه در سطح بینكیم و رعایت حقوق بشحارکت در تشبشردوستانه در سطح ملی و م

گیری در خصوص نحوه اجرای مقررات تصمیم .1»ن کمیته عبارتنداز: یترین وظایف اهاست.  عمد
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بر رعایت حقوق  نظارت. 2کشور  نه در سطح ملی و در چارچوب قوانین و مقرراتاتسحقوق بشردو

 ،های مسلحانه در میان نیرویتسشردوب قحقو مموزش و ترویج مفاهی. آ3وستانه در سطح ملی ردبش

 (   1391:51معاونت حقوقی ریاست جمهوری، «. )مقاطع مختلف تحصیلی در مردم و

 

 شورا یا کمیسیون تحول اداری 7-1-1-7-7

کلیه مدیران، در هر سازمان و نهاد اداری و اجرایی که شورا یا کمیسیون تحول اداری دارد و اگر ندارد، 

طرح تكریم »بر اساس مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر  ستادی و اجراییروسا و مسئولین واحدهای 

یانت از صتامین و  تتواند موجباوع هستند که میجمكلف به رعایت و تكریم ارباب ر «رجوع باربا

 حقوق شهروندی را در بستر اداری فراهم نماید. 

د سازمان مدیریت و برنامه ریزی بنا به پیشنها 25/1/1311شورای عالی اداری در نودمین جلسه مورخ 

کشور، به منظور تكریم و جلب رضایت مردم و ارباب رجوع نسبت به عملكرد واحدهای اجرایی 

ها و های دولتی، شرکتها، مؤسسات و شرکتا، سازمانهتصویب نمود، کلیه وزارتخانه ،کشور

از جمله نیروی انتظامی، شهرداری ها مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند، مؤسساتی که شمول قانون بر آن

های بیمه، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ها و شرکتها، بانکتهران و سایر شهرداری

کنند نسبت به انجام موارد زیر اقدام و نهادهای انقالب اسالمی که از بودجه عمومی دولت استفاده می

 : نمایند

رسانی از نحوه ارائه خدمات به اطالع. 2 مات به ارباب رجوعسازی نحوه ارائه خدشفاف و مستند. 1

بهبود و اصالح روش های ارائه خدمات به . 1 .تدوین منشور اخالقی سازمان در ارتباط با مردم. 3 مردم

تشویق و . 7 نظارت بر حسن رفتار کارکنان دستگاههای اجرایی با مردم. 6 نظرسنجی از مردم. 5 مردم

-کارکنان موفق و برخورد قانونی با مدیران و کارکنانی که موجب نارضایتی مردم می تقدیر از مدیران و

 .گردند

 

 قوه قضائیه 7-1-1-4

ندی، نهاد قضایی است. این نهاد دارای سازوکارها وکننده از حقوق شهرانتصیو  مهمترین نهاد تضمین

الزام  شده است. جبران خسارت،های نقض ین حقمو تض ای اجرایی و قضایی الزم برای احیاءو ابزاره
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توان ن حقوق شهروندی را مییهای تضمروشن اوها، اعاده وضع سابق، به عنرفع موانع حق و به تامین

 در ساختار قوه قضائیه یافت. 

متشكل از و است  ون اساسی تاسیس شدهانبر اساس ق ایران قوه قضائیه در کشور جمهوری اسالمی

نظر، دادگاهای خاص، دیدج، دادگاهای بدوی و تکشور وان عالیی، دکل ، دادستانیقضائیه رئیس قوه

ی قضایی هاسازمان بازرسی کل کشور و برخی دیگر از نهادوزارت دادگستری، دیوان عدالت اداری، 

 باشد. می

  است  ایقوه  قضائیه  قوه»دارد: مقرر می 156  اصلقانون اساسی در  ،ایگاه قوه قضائیهجدر خصوص 

زیر   دار وظایف  و عهده  عدالت  به  بخشیدن  تحقق  و مسئول  و اجتماعی  فردی  حقوق  پشتیبان  که  مستقل

  : است

  و رفع خصومات  دعاوی و فصل  ، حل ، شكایات ، تعدیات در مورد تظلمات  و صدور حكم  رسیدگی .1      

  عامه  حقوق  احیای .2       .کند  می  معین  قانون  که ، از امور حسبیه  قسمت  در آن  الزم  و اقدام  و اخذ تصمیم

  و تعقیب  جرم  کشف .1 . قوانین  اجرای  بر حسن  نظارت. 3       . مشروع  هایو آزادی  عدل  و گسترش

  برای  مناسب  اقدام .5 . اسالم  جزایی  مدون  حدود و مقررات  و اجرای  و تعزیر مجرمین  مجازات

 . «مجرمین  و اصالح  جرم  عاز وقو  پیشگیری

 

 رئیس قوه قضائیه 7-1-1-4-1

ترین مقام قضایی، رئیس قوه قضائیه است که در راس این نهاد قرار دارد. با مقام رهبری، عالیاز بعد 

قوه قضائیه را و تشكیالتی  یسازمان مالی، اداری، قوه، صالحیت قضایی، مقرراتی، سوجه به اینكه رئیت

اصل بر اساس نماید. می ءی در تضمین و صیانت از حقوق شهروندی را ایفابسزای شدارد، نق

های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرائی  به منظور انجام مسئولیت»وهفتم:  یكصدوپنجاه

مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان 

 «.ترین مقام قوه قضائیه است نماید که عالی قوه قضائیه تعیین می رئیس

ایجاد تشكیالت الزم در  .1»قانون اساسی اختیارات رئیس قوه قضائیه عبارتنداز:  151به موجب اصل 

تهیه لوایح قضایی متناسب با . 2 .های اصل یكصد و پنجاه و ششم دادگستری به تناسب مسئولیت

تخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و اس. 3 .جمهوری اسالمی

 .«تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون
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مصادیق مصرح در قانون اساسی است و سایر وظاایف و اختیارات در قوانین و  صرفار وذکمالبته موارد 

( نقش رئیس قوه قضائیه در فرایند 111-112: 1317المحسین، )آماده، غمقررات عادی بیان شده است. 

ها، کمیته ،هاونسیرئیس قوه قضائیه صالحیت دارد تا با ایجاد کمیکیفری ایران، تهران: نشر دادگستر، (

اد شعب خاص قضایی، داوری و جها، ایها و دستورالعملمهكیالت الزم، صدور بخشناشنهادها و ت

صیانت از  های تضمین وهویکارها و شواشتن انواعی از حقوق شهروندی، سازگری، ضمن مقرر دیمیانج

قضایی که از طرف ولی فقیه دارد،  تهمچنین وی با توجه به والیاندهی شود. مشهروندی را سا قحقو

قانون آیین دادرسی در امور  177های عمومی و انقالب و ماده قانون تشكیل دادگاه 11بر اساس ماده 

ها رعایت نشده باشد به استناد ی که حقوق افراد طی فرایند دادرسی در دادگاهاردواند در موتمیمدنی، 

یت یافته را صادر نماید و باعث احیای حقوق شهروندی طمغایرت با موازین شرع دستور نقض حكم ق

 شود. 

ائیه س قوه قضیتلفی توسط رئخدر راستای تضمن و ضیانت از حقوق شهروندی تصمیات و اقدامات م

های حقوق شهروندی به شرح ذیل انت از حقوق شهروندی و بخشنامهیصدهای ال نهیدر قالب تشك

 صورت گرفته است:

، مصوب ی، انتظامی و اطالعاتی کشور در خصوص حقوق شهروندییخشنامه به مراجع قضا. ب1

به تصویب  روندیشه حقوق حفظ و مشروع آزادیهای به احترام قانونا به عنوان ب)که متعاق 21/1/1313

 مجلس رسید(.

 مصوب ،شهروندی حقوق حفظ و مشروع آزادیهای به احترام قانون 15 بند اجرایی دستورالعمل. 2

15/2/1313 .  

 .27/6/1311 مصوب ، ستاد حقوق بشرنامه آیین. 3

 .7/12/1391های انتظامی،  نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاهیینآ. 1

 .31/1/1313، مصوب هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیهتاسیس  .5

 

 دادسراها یهااندادستدادستان کل کشور و  7-1-1-4-2

قانون  162 بر اساس اصل .دستان استاالعموم یا دکننده از حقوق عامه مردم مدعینهاد قضایی صیانت

تهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مج»اساسی: 
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ها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب قوة قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آن

 «.کند می

های عمومی و ندادستان کل و نمایندگان وی در قالب دادستا ،جمهوری اسالمی ایران یدر نظام حقوق

ل دادگاههای یین و مقررات نظیر قانون تشكنا بر اساس قوایانت از حقوق شهروندی رص ،انقالب

وظایف ذیل را بر  و غیره عمومی و انقالب و قانون آیین دادرسی در امور کیفری، قانون امور حسبی

 عهده دارند: 

عمومی و احقاق حقوق شخص  ظمیب مجرمین از طرف شهروندان برای حفظ نق. کشف جرم و تع1

ستندات ارتكاب موری دالیل و آام تحقیقات مقدماتی جهت جمع ج. ان2م ت مجراقربانی جرم و مجاز

. 5یافته کیفری رای احكام قطعیتج. ا1ی متهمین از طریق دادسرا ادور کیفرخواست برص. 3جرم 

. نظارت بر فروش امولی که 6ون کالنتری چضایی همقطان بارت بر مقامات قضایی دادسرا و ضاظن

. نظارت بر انتخابات با 7در برخی از شوراها مثل شورای تامین استان  . عضویت7مالک حضور ندارد 

آشامیدنی و  مواد خوراکی، ت بررنظا .9ها . نظارت بر بانک1ی یهای اجرایت در برخی از هیاتوعض

. نظارت بر 11ان نصب امین در دادسرا ماموال محجوران تا ز حفاظت از. 11 آرایشی و بهداشتی

  .حجورعملكرد قیم افراد م

ریاست شورای مرکزی و ستاد  .1عبارتنداز:  در حوزه حقوق شهروندی وظایف اختصاصی دادستان کل

. نظارت بر رعایت حقوق زندانیان 3. حفاظت از اراضی و منابع طبیعی 2پیشگیری و حفاظت اجتماعی 

 (115-111: 1391)معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 

 

 ستاد حقوق بشر 7-1-1-4-7

 مسئول و اجتماعی و فردی حقوق پشتیبان» قانون اساسی 156به موجب اصل نكه قوه قضائیه ای ربهظن

 هایآزادی و عدل گسترش و عامه حقوق احیای » به موظف همچنین و «عدالت به بخشیدن تحقق

در بخش حقوق ملت قانون اساسی  ه حقوق شهروندی مقررژنماید پاسدار وی، ایجاب میاست «مشروع

قوه قضائیه در  روندی باشد. لذاهو سایر اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ش« 12لی ا 19اصول »

بینی و به موقع اجرا درآورد. بایست سازوکارهای الزم و متناسب را پیشاجرای وظایف نظارتی خود می

ایفی ای وظاجر در و ذیربط هایدستگاه بین هماهنگی ایجاد با باید که است قضائیه قوه ،بر این اساس

 با و ورزد اهتمام «مشروع هایآزادی و عدل گسترش» که قانون اساسی به عهده این قوه نهاده است به
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قیبی، از حقوق شهروندی و حقوق بشر در قالب نهادهای حقوق بشری و عاتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ت

ای توسط نامهیینبه موجب آ 1311در سال « ستاد حقوق بشر» ،شهروندی صیانت نماید. در این راستا

اعضای اصلی، »نامه ابالغی، این ستاد متشكل از: رئیس قوه قضائیه تشكیل شده است. بر اساس آیین

 (1)ماده «. اعضای مدعو و دبیرخانه خواهد بود

معاونت قضائی ، الملل قوه قضائیهمعاونت امور بین »اعضای اصلی عبارتنداز:  ،نامهآیین 2ماده  مطابق

دادگستری استان ، سخنگوی قوه قضائیه، رسانی و امور اجتماعی قوه قضائیهمعاونت اطالع، قوه قضائیه

مرکز دفتر ، ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورسازمان زندان، سازمان بازرسی کل کشور، تهران

وزارت امور ، نماینده دادستان کل کشور، عالی کشورنماینده رئیس دیوان، مطالعات توسعه قضائی

 کمیسیون اعضاء از نفر یک و هاآن االختیارتام  ارجه، وزارت اطالعات، وزارت کشور و یا نمایندگانخ

 .«شد خواهند دعوت ستاد جلسات در شرکت جهت اسالمی شورای مجلس قضایی

  به شرح ذیل می باشند: های ستاداختیارات، وظایف و صالحیتنامه آیین 5 بر اساس ماده

بررسی مشكالت حقوقی، قضایی مرتبط با حقوق بشر اسالمی . 2 اسالمی بشر حقوق معرفی و تبیین .1»

-صاحب از ایکمیته تشكیل با ایران اسالمی جمهوری قوانین با متناسب و اجرایی هایحلراه  و ارائه

های صادره از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و بررسی قطعنامه. 3 دانشگاه و قضائیه قوه نظران

زارشگران ویژه و ارائه گزارش و پیشنهاد به ریاست محترم قوه قضائیه و بررسی ادعاها و گزارش گ

شكایاتی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی 

 هایرژیم کشورها به ویژه شناسایی و تشخیص موارد نقض حقوق بشر در سایر. 1 شودایران مطرح می

اتخاذ سیاست واحد و ایجاد هماهنگی در پاسخگویی . 5 ل آنمقاب در مناسب موضع عالما و استكباری

شناسایی و معرفی افراد مناسب به . 6 شودو دفاع از اتهاماتی که علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح می

تی بررسی ادعاها و شكایا. 7 المللی مربوطههای بینرئیس قوه قضائیه جهت حضور در مجامع و اجالس

شود و ارائه گزارش به رئیس قوه که از نظر قوانین جمهوری اسالمی ایران وارد تشخیص داده می

های گوناگون تهیه پاسخ مناسب به ادعاها و ایراداتی که به انگیزه. 1 قضائیه جهت اتخاذ تصمیم الزم

-ایران مطرح میسیاسی و غیرسیاسی و یا به دلیل عدم آشنایی با قوانین و مقررات جمهوری اسالمی 

 مبتال مشكالت و ها نیازمندی  ها،ارائه گزارش به ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص کاستی. 9 شود

 در توسعه و بهبود برای اجرائی راهكارهای و پیشنهاد ارائه و المللیبین و داخلی عرصه در به

 حقوق نهادهای سایر با هماهنگی و همكاری جهت در تالش. 11 بشر حقوق با مرتبط سازوکارهای
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 بشر حقوق با مرتبط موارد سایر به نسبت الزم اقدام .11 ای واحدبشری داخلی به منظور اتخاذ رویه

 .«قضائیه قوه رئیس ارجاع حسب

 

 هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه  7-1-1-4-4

حقوق شهروندی در قالب ماده های مشروع و حفظ  قانون احترام به آزادی ، 1313ماه سال در اردیبهشت

ها و دادسراها و در این قانون، برای دادگاه. بند به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید 15واحده و با 

 .تضمین شودبهتر ضابطان قوه قضائیه وظایف و تكالیفی تعیین شد تا حقوق شهروندی افراد 

منظور نظارت و حسن  هیأتی را به  رئیس قوه قضائیه موظف است»دارد: این قانون بیان می 15 بند

موظفند  هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند،  موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه  اجرای

مشاهده تخلف از قوانین،  با این هیأت همكاری الزم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت 

متخلفان نیز از طریق مراجع صالح   ها با مقررات، با نطباق آنها و ا عالوه بر مساعی در اصالح روش

 «. قوه قضائیه گزارش نماید  اقدامات خود را به رئیس برخورد جدی نموده و نتیجه

این قانون نیز به تصویب رسید. بر اساس  15، دستورالعمل اجرایی بند الذکرفوقبه دنبال تصویب قانون 

های مشروع و حفظ حقوق  حسن اجرای قانون احترام به آزادی این دستورالعمل، برای نظارت بر

شود.  مرکب از اعضای شورای معاونان قوة قضائیه تشكیل می« هیئت نظارت مرکزی» شهروندی، 

تواند آن را به یكی از معاونان خود واگذار  ریاست این هیأت بر عهده رئیس قوة قضائیه است که می

 .کند

 :شرح زیر است وظایف هیئت نظارت مرکزی به

ها و  اصالح روش .ب نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویة واحد؛ .الف»

ها و ارزیابی چگونگی  های نظارت و بازرسی استان بررسی گزارش هیأت .ج ها با مقررات؛ انطباق آن

ارسال  .هـ این دستورالعمل؛های مشمول  العاده به دستگاه های بازرسی فوق اعزام گروه .د اجرای قانون؛

پیشنهاد تشویق  .و ها تا رسیدن به نتیجه؛ های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آن ها و گزارش شكایت

تهیة گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور  .ز های بازرسی؛ و تنبیه بر اساس گزارش هیأت

 «.بار به مردم ماه یک 6ی قانون هر ارائه گزارش از چگونگی روند اجرا .ح هر سه ماه یک بار؛
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در را  خودهای ها و شكایتگزارشتوانند یمدبیرخانه دائمی هیئت، شهروندان  اینترنتی در سامانه

خصوص نقض حقوق شهروندی موضوع ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ 

 را ثبت و پیگیری نمایند. حقوق شهروندی

  

 هادادگاه 7-1-1-4-5

است چرا که این نهاد  یایات مردم از نقض حقوق شهروندی، نهاد قضایكخواهی و شمرجع اصلی تظلم

طرفی و استقالل قضایی و یببر اساس اصل  اداری است و ای سیاسی وهداها و نهمستقل از سازمان

بت به م علیه یكدیگر و نسدتواند به ادعاها و شكایات مراصول عدالت قضایی و حقوق بشری، می

 .دکن یرسیدگدولتی نهادها و مقامات 

تواند به منظور  دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می: »قانون اساسی 31بر اساس اصل 

ها را در دسترس  های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه دادخواهی به دادگاه

 «گاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کردتوان از داد کس را نمی داشته باشند و هیچ

ها و تعیین صالحیت  رجع رسمی تظلمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاهم: »159اصل و 

 .«آنها منوط به حكم قانون است

عدالت گاه ویژه روحانیت، دیوان دعالی کشور، دادگاه نظامی، دادیدنظر، دیوانجها اعم بدوی، تدادگاه

تواند به دگی به دعاوی عموم هستند. لذا هر کسی حقی از وی سلب یا نقض شده مییمرجع رس ،اداری

 نماید. ءخود را احیا روندی نقض شدههحقوق ش ،سل به نهاد قضاییودادگاه مراجعه نماید و با ت

 

 سازمان بازرسی کل کشور 7-1-1-4-6

، تاثیر بسزایی بر رعایت حقوق یامورین دولتو مت ر عمومی و کنترل قدرت مقاماونظارت بر ام

دهای دولتی بر اساس قانون وظایف و تكالیف اشود نهچرا که هم باعث می ،د داشتهاوشهروندی خ

نماید. لذا لوگیری جق شهروندی واز نقض حقهم ندی انجام دهند و ود را در تامین حقوق شهروخ

 شود. و غیردولتی محقق می ر دولتیینظ یهادهاین قستقیم و از طریمت مستقم شهروندان یا غیررنظا

های عمومی کشور تی در کشور ایران که در مقام نظارت بر کلیه دستگاهرترین نهادهای نظاممه یكی از

باشد. سازمان می« سازمان بازرسی کل کشور» ،ارت و بازرسی مستمر جهت حسن انجام امور داردظن

( 3بند ) ای اهداف قضایی قوه قضائیه مندرجته و در راسیک نهادی است که در مجموعه قوه قضائی
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اصل  مقرر درهای دولتی  و در جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در دستگاه 156اصل 

 مجلس شورای اسالمی تاسیس شده است.  ،1361مصوب   ،و قانون تاسیس سازمانقانون اساسی  171

ر اساس حق نظارت قوة قضاییه نسبت به حسن جریان امور و ب »دارد: قانون اساسی مقرر می 171اصل 

زیر نظر رئیس « سازمان بازرسی کل کشور»های اداری سازمانی به نام  اجرای صحیح قوانین در دستگاه

 «.دکن تعیین میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون  قوة قضاییه تشكیل می

 از مقنن هدف ،آنكه نخست»نماید:  می ن نهاد دو هدف عمده را دنبالگذار از تأسیس ای در واقع، قانون

 این با باشد. بر آن غیرقضایی نظارت طریق از اداره برابر در شهروندان حقوق تضمین نهاد این تأسیس

شود.  می خارج آن مصادیق شمول از دولتی شورای یا اداری عدالت دیوان چون قضایی نهادهای وصف،

 بنابراین، شود. آغاز شهروندان خواهی تظلم با باید دولت عملكرد بر غیرقضایی نظارت وعن این ،آنكه دوم

 و مجلس نمایندگان رسیدگی درخواست با اساس در که مجلس تفحص و تحقیق هیئت نهادهایی چون

)گرجی و  .«دانست آمبودزمان مصادیق از تواننمی را شوندمی رسیدگی وارد ها تصویب آن با و مردم نه

 (127: 1391بابایی، 

ودزمان نهادی است بنماید. آممی ءرا ایفا« آمبودزمان»نقش نهاد  بازرسی در دانش حقوق اساسی، سازمان

-سی قرار میرازبکنترل و  ،ارتظات اداری را مورد نمها و مقااهه به شیوه غیر قضایی، فعالیت دستگک

 است. عمومی نهادهای عملكرد بر نظارت نهاد، این وجودی فلسفه آنكه؛ نخست ،اساس این بر»دهد. 

 عمومی، نهادهای بین در آنكه؛ باشد. دومنمی تصور قابل بخش خصوصی بر نهاد این نظارت بنابراین

 نخواهد شامل را قضایی و رسیدگی تقنینی امر نتیجه در و است دولتی ادارات به محدود نهاد این نظارت

 موضوعات از برخی یا و اداری نهادهای از برخی حقوقی های نظام از یک هر در این، بر شد. عالوه

 (.111: 1391)گرجی و بابایی،  «گیرندمی قرار نهاد این صالحیت از خارج این نهادها به مربوط

رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع و یا قانون تأسیس سازمان،  1بر اساس ماده 

قانون تأسیس سازمان،  2ماده  . مطابق باشودقضایی باشند تعیین می 11یا  11قضاتی که دارای رتبه 

 باشد: می  وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر

ها و  ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه .الف»

های دولتی و  و مؤسسات و شرکت های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی دستگاه

المنفع و نهادهای انقالبی  ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامه ها و مؤسسات وابسته به آن شهرداری

نحوی از انحاء  هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به و سازمان
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ها مستلزم ذکر نام  هایی که شمول این قانون نسبت به آن ه سازماننماید و کلی ها نظارت یا کمک می بر آن

 ها است بر اساس برنامه منظم. آن

االمر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا  العاده حسب های فوق انجام بازرسی .ب

ا بنا به تقاضای جمهور و یا کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای سالمی و ی درخواست رئیس

نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص  ربط و یا هر موردی که به های اجرایی ذی وزیر یا مسئول دستگاه

 داده شود.

ها و نهادهای  جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و سوءِ اعالم موارد تخلف و نارسائی .ج

های دولتی و وابسته به  سات و شرکتجمهور و در خصوص مؤس انقالب اسالمی و بنیادها به رئیس

ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص  ربط و در مورد شهرداری دولت به وزیر ذی

جریانات اداری و مالی   ربط و در خصوص سوءِ بگیر از دولت به وزیر ذی مؤسسات غیردولتی کمک

در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و 

 قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعالم خواهد شد.

های رسیدگی به تخلفات اداری خارج از نوبت رسیدگی تئی و هییهای سازمان در مراجع قضا گزارش 

کشور ی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان کل یشده و آراء صادره مراجع قضا

صالح  های رسیدگی به تخلفات اداری با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذیتئو آراء صادره هی

 .نظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بودروز پس از ابالغ قابل تجدید 21ظرف مدت 

یم را کشف لفات و جراختواند هم تهای دولتی میتلف در سازمانخهای مسارمان با انجام بارزسی

مان منتهی به رعایت زجنبه پیشگیری از ارتكاب تخلفات را داشته باشد. چنین اقدام ساهم و  دنمای

 نجریاسوء اکه متوجه نقض قانون ی ناز شهروندا کشود. هر یقانون و تامین حقوق شهروندی می

نترنتی سازمان یمانه اتواند گزارش خود را در ساشده باشند می عییضها تنآ از اداری شوند و یا حقی

نماید و نتیجه بررسی گیری خود را آغاز مییامات بازرسی و پیاقدن سازمان آمتعاقب  و یت نمایدث

 شكایت قطعا احیای حقوق شهروندی را در پی خواهد داشت. 

 

 پلیس 7-1-1-5

یس به عنوان نماید. پلای را ایفاء مینیروهای امنیتی و انتظامی در قلمرو حقوق شهروندی نقش ویژه

بسیاری از حقوق شهروندی وظایف و تعهدات مهمی دارد. امنیت  صیانت ازنیروی  فعال در خصوص 



  
 

11 
 

امنیت، اطمینان »شود. روانی و جسمی شهروندان در سایه وجود نیروهای امنیتی و انتظامی تامین می

قاتگاه و خلوت خاطری است که به موجب آن افراد از تعرض به جان، مال، حیثیت، شغل، مسكن، ا

( چنین تعریفی از امنیت عمدتا در حوزه حقوقی و 36: 1391)هاشمی، «. خود مطمئن و آسوده هستند

شود، اما امنیت شهروندی مفهومی فراگیر و عام دارد و شامل احساس امنیت در کلیه قضایی مرتبط می

توان آن را به امنیت می مفهومی است که»شئون زندگی و کلیه حقوق شهروندی است. در واقع، امنیت 

مند باشد و انسانی تعبیر نمود، امنیتی که هر شهروند باید در زندگی فردی و اجتماعی خویش از آن بهره

آن، آسودگی، راحتی فكر و خاطر از ثبات وضعیت حقوقی و قضایی در زندگی اجتماعی شهروندان 

 ( 17: 1319)کرسی حقوق بشر؛ گروه دموکراسی، «. است

ها بتوانند با اطمینان تواند چنین آسودگی خاطر را برای شهروندان تامین نماید تا آنپلیس میاقدام 

ها نداشته باشند. های شهروندی خود استفاده نمایند و بیم و هراس از نقض آنخاطر در جامعه از حق

نماید. در می لذا پلیس در دو بعد پیشگیری و بعد تعقیبی، موجبات صیانت از امنیت اشخاص را فراهم

های ازتكاب جرم و نقض حقوق شهروندی را از بین با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، زمینه ،بعد پیشگیری

 پردازد. برد و در بعد تعقیبی در چارچوب وظایف مقامات قضایی اقدام به تعقیب مجرمین میمی

دود وظایف و اختیارات سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در ح پلیس، 

 .باشدامنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می ،محوله قانونی مسئول برقراری نظم

باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می ،بنابراین

اختیاراتی است که ممكن است  باشد. برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطایامنیت و حفظ آن می

پلیس برای برقراری و حفظ  ،رواز این .ها صالحیت داشتن آن را نداشته باشندسایر شهروندان یا سازمان

 (  1395و مقیمی،  1397است. )ر.ک. درویشی،  نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای

به عنوان نیروی »قرار دارد. چرا که  پلیس در راستای انجام وظیفه خود در یک رابطه دو سویه و چالشی

امنیتی که وظیفه برقراری نظم و امنیت اجتماعی را به عهده دارد، از یک سو وظیفه تضمین بخشی 

شود و مهمی از حقوق شهروندی مانند حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان را متقبل می

تباط مستقیم با شهروندان ممكن است اقداماتی از سوی دیگر به هنگام انجام وظایف خود بنا به ار

( 11: 1311)علیدوستی، «. صورت دهد که به حق یا ناحق به عنوان تضییع حقوق شهروندی تلقی شود

های شهروندان و یا جبران خسارت ناشی از رفتار نماید به منظور جلوگیری از تضییع حقلذا ایجاب می

 نتظامی و دادگاهای نظامی نظارت صورت گیرد. پلیس بر فعالیت این نهاد توسط مراجع ا
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وظایف پلیس در کشور ایران به عهده نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و برخی نهادهای امنیتی 

 ( 1319ابرندآبادی و رجبی، باشد. )ر.ک. نجفیمثل پلیس امنیت، کالنتری و آگاهی می

قانون اساسی، مقام رهبری قرار داد که نصب و  111در راس ساختار سازمانی پلیس، بر اساس بند اصل 

قانون تشكیل نیروی انتظامی:  2عزل فرماندهان ارشد نظامی و انتظای را بر عهده دارد. مطابق با ماده 

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به »

 .1»برخی وظایف نیروی انتظامی عبارتند از:  1( ماده 9( و )1و )  (1بر اساس بند )«. وزارت کشور

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان  .1....... استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی

مبارزه با  .ب مبارزه با مواد مخدر .الف: ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل

. ز بازرسی و تحقیق. و کشف جرایم. ه پیشگیری از وقوع جرم .د مبارزه با منكرات و فساد .ج قاچاق

اجرا و . ط. هادستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آن. ح حفظ آثار و دالیل جرم

 «.انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم . 9« ابالغ احكام قضایی

 

 ملی خاص حكومتی یا نهادهای 7-1-2

ها و نهادهای زیرمجموعه قوای اصلی حاکم، در زمینه صیانت و ترویج حقوق بشر عالوه بر دستگاه

و گردند و توسط یكی از نهادهای دولتی نهادهای دیگری هستند که عمدتا به موجب قانون ایجاد می

کنند و اساسا خود مردم در ت عمل میشوند، اما مستقل از ساختار سازمانی دولساماندهی میعمومی 

برای برخی از این نهادها به جهت مردمی بودن آن « ملی»آیند و وصف مقام مدیریت و نظارت آن بر می

 پردازیم.ها میباشد که در این بند به برخی از آنمی

 

 کمیسیون 7-1-2-1

ی انجام گیرد که یكی از تواند در قالب نهادهای متعددحمایت از حقوق شهروندی و حقوق بشر می

است. کمیسیون در وهله اول موظف به حمایت از افراد « کمیسیون حقوق بشر یا حقوق شهروندی»آنها 

نین این امكان وجود چ. هماستها یض و حمایت از حقوق مدنی و سیاسی آنتبعدر برابر تمامی انواع 

ها گذاشته شود. ز بر عهده آنیراد ننگی افهدارد تا وظیفه حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فر

 ه برکور دقیق در قانون مصوب یا حكم دولتی مربوطه ط، بهنهای خاص یک کمیسیووظایف و فعالیت

كم دولتی مربوطه همچنین حاساس آن کمیسیون تاسیس شده، تعریف و مشخص شده است. قانون یا 
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 ،ختیاراتادن میزان ومنر آن به مشخص های کمیسیون و در کنابه ارائه تعریف اختیارات و صالحیت

«. پردازدند میوآمیز یا موارد نقض حقوق بشر و شهررسیدگی به شكایات در خصوص رفتار تبعیض

گانه قوه مقننه، ی از قوای سهكالبته در هر کشوری ممكن است کمیسیون توسط ی (36: 1317)غائبی، 

 شود.مجریه یا قضائیه و یا به موجب قانون اساسی تاسیس 

تحقق کامل حقوق بشر و شهروندی فقط از طریق قانونگذاری یا ترتیبات اداری مناسب قابل دسترسی 

ولیت مهم گسترش آگاهی جامعه در زمینه ئمس بها اغلنیست. در جهت شناسایی این اصل، کمیسیون

طریق  زو آموزش حقوق ممكن است که ا ءگیرند. ارتقاآموزش حقوق بشر و شهروندی را بر عهده می

و  مینه سواالت مهمزها و اهداف کمیسیون، برانگیختن بحث در ینه فعالیتمرسانی به مردم در زاطالع

ها و خدمات مشورتی و تاهای آموزشی، ترتیب دادن مالقبشری، برگزاری سمینار و دوره شایع حقوق

 (37: 1317تولید و توزیع انتشارات حقوق بشری و شهروندی انجام گیرد. )غائبی، 

رای جکمیسیون دارای همه یا برخی از این کارکردهاست: ارائه مشورت به دولت برای امضا و ا

موزش آق بشر، تحقیق در مورد حقوق بشر، وقحقراردادهای حقوق بشر، ایجاد و تقویت قوانین داخلی 

شوند و یمود محد آن به طرز غیراختیاری در ده افراکهایی ها و دیگر مكانحقوق بشر، نظارت بر زندان

یكی از وظایف مهم  (29: 1396و عطار، ی طرق)طالبكی. بر نقض حقوق بشر یبررسی ادعاهای مبن

المللی و حقوق بشری دولت، نظارت بر اجرای تعهدات داخلی و بین تها بررسی منظم سیاسکمیسیون

 (293: 1396 های الزم است. )مهرپور،ارائه توصیه

 

 های تخصصیکمیته 7-1-2-2

 ،هاها و قومیتای دارند یا اقلیتط ویژهیهای خاص که شراگروهو مواره در جامعه برخی افراد ه

ه باید توجه کپناهندگان  هستند  و مهاجران ،معلولین ،فقرا ،مانهخانیا بی تسرپرسزنان بی ،کودکان

ند و رر افراد را نداوضعیت و موقعیت عادی در جامعه در مقایسه با سایکه چرا  ،ها شودنآبه ای ژهوی

. باشندمییب و خطر سچون در معرض آ ،ه و حتی بیشتری هستندژهای وینیازمند حمایت و مساعدت

های تخصصی به موجب قانون یا توسط شر، کمیتهق نو صیانت از حقوق ای یتلذا در جهت حما

 شوند.میمقامات حكومتی تشكیل 

های دولتی و اجتماعی را که برای حمایت از تعداد سیاست»شوند تا یها به این دلیل تاسیس مهاین کمیت

در  ااند را ارتقاء بخشیده و تشویق نمایند. آنها مجاز هستند تها بوجود آمدهروهگیكی یا بیشتر از این 
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بررسی  قیق وها تحروهگها و یا علیه خود روهگیض علیه افراد در درون عها و موارد تبمورد نمونه

ها علیه فرد دیگر ها قادر هستند تا در مورد شكایاتی که توسط یكی از افراد این گروهآن نمایند. همچنین

ن کمیته بیشتر در یا دنچ( هر31: 1317اقدام کنند. )غائبی،  شوده میئیا علیه یكی از نهادهای دولتی ارا

ض حقوق بشر و قار نثار جهت رفع آكرائه نظر مشورتی و راهاش و ربارزسی و تهیه گزا ،حوزه تحقیق

ور آی قادر به اخذ تصمیمات سیاسی یا حقوقی الزامتوندی هستند و همچون نهادهای قضایی و دولرشه

 نیستند. 

 

 کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران 7-1-2-7

جمهوری اسالمی ایران، و در راستای  های شهروندانزادیآیانت از حقوق و صبه منظور حمایت و 

کمیسیون حقوق بشر » 1373المللی، در سال داخلی و بین هری دولت در عرصارتقای تعهدات حقوق بش

كومتی حنهاد  کیدولت ن توسط آبا ریاست قوه قضائیه تشكیل شد. به جهت تاسیس « اسالمی ایران

از حقوق  تمایت و صیانحدر جهت و  قل بوده تلیت کامال مس، اما در انجام فعاشودمحسوب می

از کند ماید و تفاوتی نمینمی ورود ،رخ داده باشد ینقض حق ید و هر جاینمایمی اقدامشهروندان 

 . باشد قامات و نهادهای دولتیمطرف افراد یا 

ات شهروندان یموزش حقوق بشر و شهروندی، رسیدگی به شكاآ» های این کمیسیون عبارتنداز:فعالیت

نند با مراجعه به سامانه توامعموال شهروندان می«. های بشری و شهروندیدر خصوص نقض حق

ایت خود را ثبت و پیگیری نمایند. در خصوص ماهیت حقوقی کمیسیون كالكترونیكی این نهاد ش

این نهاد توسط دولت ایجاد شده و تحت ریاست قوه قضائیه است و که چرا  ،ابهاماتی وجود دارد

سازمان ملل  زیر نظرکه هت جآن اما از  ،شودحسوب میمدولتی لذا ، گیردت میلبودجه خود را از دو

 شود. می حكومت تلقیای مستقل از گونهبه ،یدانممتحد فعالیت می

نموده باشد و در برخی از شهرهای کشور دفاتر نمایندگی دایر مستقر می هرانون در تیمرکز این کمیس

صالحیت  نامهاساس 5بر اساس ماده  نمایند.های دفتر مرکزی فعالیت میه با همان صالحیتکاست 

موزش حقوق بشر از دیدگاه اسالم، نظارت بر رعایت این حقوق، ارائه آتببین و »کمیسیون عبارتنداز: 

نقض حقوق بشر، همكاری ارد ن، رسیدگی به موات به نقض حقوق مسلمانبگیری نسحل و موضعراه

ها و بت به میثاقهوری اسالمی ایران نسمو برررسی وضعیت ج المللی حقوق بشربا نهادهای ملی و بین

 «.المللی حقوق بشرهای بیننسیوناکنو
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 بازرسان معتمد و متخصصیا  دفاتر بازرسی کل 7-1-2-4

کلیه نهادهای حكومتی به منظور جلوگیری از فساد اداری، اخذ رشوه توسط مقامات و کارکنان، عدم 

اتر نظارتی، ارزیابی و یا انتصاب توانند اقدام به تاسیس دفسوء استفاده از موقعیت شغلی و سازمانی، می

نین با دریافت چهای مستمر یا سرزده و همبازرسان معتمد و متخصص نمایند تا با انجام بازرسی

 منافع و اموال عمومی صیانت نمایند. ،های مردمی بتوانند از حقوق شهروندیگزارشات و شكایت

د بودن نظام اداری دولتی نظارت کند. بازرسی ه بر بیطرفی و قانونمنکاین است  ،اولین فعالیت این نهاد

ه معتقدند قربانی اعمال غیرعادالنه در بخشی از ککل، به طور خاص برای حمایت از حقوق افرادی 

در کشور جمهوری اسالمی  ،بر این اساس( 39: 1317آید. )غائبی، اند، بوجود مینظام اداری دولتی شده

العمل مصوب ردمات کشوری ضوابطی را مقرر داشته و طی دستوقانون مدیریت خ 92و  91مواد  ،ایران

)به  «قانون مدیریت خدمات کشوری 92و  91دستورالعمل اجرایی مواد »تحت عنوان  هیات وزیران

 ی کشورظارت بارزسین در کلیه ادارات و نهادهان (17/12/1393 مورخه 173716شماره مصوبه 

 ساماندهی شده است.

-اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می»ن مدیریت خدمات کشوری: قانو 91 مادهبر اساس 

باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیالت، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف 

های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه

-بر نحوه گزارش 1الی  1های در تبصره«. به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شودحقوقی 

 .دهی تخلف توجه شده است

مدیران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان : »92 مادهبر اساس 

گو باشند. در صورتی که باشند و در مورد عملكرد آنان باید پاسخخود در انجام وظایف محوله می

کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء 

استفاده در حیطه مدیریت مسئوالن مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی 

تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند با مدیران و سرپرستان کارمندان )حسب مورد( نیزکه در کشف 

 .«مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد

نتصاب بازرسان )در واحدهای ستادی و استانی( با ا»، ردستوالعمل اجرایی مواد مذکو 1بر اساس ماده 

اجرایی این دستورالعمل(، تأیید کمیته و حكم باالترین مقام دستگاه  9پیشنهاد ناظر ارشد )موضوع ماده 
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ربط دستگاه در حدود وظایف  دفاتر حراست و سایر مراجع ذی» :11مطابق با ماده . «پذیرد صورت می

طعا فواید بسیاری برای قها نتیجه بازرسی. «محوله همكاری الزم را با بازرسان معمول خواهند داشت

های تخلفات یاته ،ع اداریجشات بازرسان به مرارچرا که با ارسال گزا ،شهروندان خواهد داشت

استفاده ءها در اخذ رشوه یا سونآو فساد  تنان و مقاماکاداری و مراجع قضایی، تخلفات و جرایم کار

ع شده شهروندان یاداری و قضایی، حقوق تضی یهاشود و با اعمال مجاراتاز پست عمومی احراز می

 ده خواهد شد.ااع

 

 12نهاد-مردمنهادهای غیر حكومتی یا  7-1-7

ولیت در خصوص رخدادهای جامعه و ئو مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و احساس مسحضور 

ندی روهای شهر مهمی در تامین و صیانت از حقینظارت موثر بر جریان مدیریت عمومی کشور، تاث

اکمیت قانون و تامین مطلوب حمن رعایت ااینكه مردم با اراده و تالش مستقیم خود ض ل. به دلیدارد

مردم در آن ه کمدنی غیردولتی و ل نهادهای یلذا تشك د.شونمیدولت  طخدمات عمومی توسا و زهنیا

 ری است. وق شهروندی بسیار ضرودر بستر حق ،و ناظر امور باشند عامل

رسد و احتمال استبداد و خودرایی وجود دارد،  نظر میتر از مردم به از آنجایی که همواره دولت قوی

بر این »ست. اایی برای مقاوم نمودن مردم در برابر دولت و بیان اراده خود الزم  وجود هیأتهای واسطه

ناپذیر خواهد بود تا بدین وسیله  نام از شهروندان اجتناب های بی اساس، حضور هیأتهای حائل بین توده

ه منزله زمینه مشارکت مؤثر شهروندان در امور اجتماعی و سیاسی فراهم شود. این هیأتها، در عین حال ب

های متنوع و مطرح در جامعه را نهادینه سازند و  توانند افكار و اندیشه رابطه و وزنه تعادلی هستند که می

. «گرا و دمكراتیک باشند آمیز در یک نظام کثرت بدین وسیله راهگشای گفتگوی منطقی و مسالمت

 ( 62: 1377)هاشمی، 

انی با شخصیت حقوقی مستقل، مساز: »نگونه آمده استاید انهما مردییردولتی غهادهای ن زدر تعریفی ا

 ،تماعیجا ،ه برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگیکغیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است 

رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور  ن،تانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدوسبشردو ،مذهبی

 (7: 1391اصل، منش و عبدالهی)نژندی .«کندالیت مینامه اجرایی آن فعو مفاد آیین

                                                           
12Non-Governmental Organizations (NGO)  
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-های غیردولتی، اصناف، انجمننهاد همچون احزاب، سازماندر این ارتباط وجود نهادهای مدنی و مردم

خود و  شهروندیضمن آگاه نمودن مردم از حقوق  ،های مستقل و آزاد و غیرهرسانه ها،اتحادیه ها،

توانند زمامداران را در می ،شده به مجموعه حاکمیتشار سازماندهیرو و با اعمال فمخاطرات پیش

 و رعایت الزامات قانونی وادار به تبعیت نمایند. های عمومیادیزحقوق و آصیانت از 

، 2/12/1391های هیئت وزیران در جلسهدر راستای افزایش مشارکت مردم در احیای حقوق شهروندی، 

 قانون هشتموسیویكصد اصل استناد به و کشور وزارت نهادبه پیش 27/5/1395و  11/1/1395

 .نمودنهاد را به تصویب های مردمنامه تشكلاسالمی ایران آیین جمهوری اساسی

نهادی غیردولتی است که به منظور فعالیت در راستای توسعه  ،نهاد مدنی: »نامهآیین 1ماده بر اساس 

 .شودمی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد شده یا

دخالت دولت و نهادهای  عدم حاکمیتی، نهادهای و دولت به وابستگی عدم غیردولتی، از منظور -هتبصر

حاکمیتی در تاسیس، اداره و استمرار و همچنین عدم فعالیت مقامات و مسئوالن و کارکنان دولتی و 

 «. است نهادهای حاکمیتی با استفاده از جایگاه حقوقی خود، به عنوان موسس یا عضو

منفعت یا دارای اهداف های ذینفع و همخودجوش و توسط مردم و گروه ،تاسیس نهادهای غیردولتی

شوند و دولت و مقامات دولتی نقشی در ایجاد تاسیس میمطابق با مقررات طور داوطلبانه مشترک به

الیت در عها و فنآی مدآبه منظور کار اشوند، اماز این منظر غیردولتی محسوب میلذا  ،ها ندارندآن

رعایت نظم و امنیت عمومی و حقوق عامه، یک نهاد دولتی هنگام  ،چارچوب قوانین و مقررات کشور

شورای ملی توسعه »نامه، آیین 1الی  6ها نظارت دارد. بر اساس مواد انجام فعالیت بر آن نحوه تاسیس و

عنوان مرجع اصلی  به شورا : »6ماده س شده است. مطابق با یتوسط دولت تاس «ها و حمایت از تشكل

ترتیب  ها در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی تشكیل و دبیرخانه آن به گذاری و توسعه تشكل سیاست

بر و « شود ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط دایر می ها و فرمانداری در وزارت کشور، استانداری

 های عنوان رییس، نمایندگان وزارتخانه  وزیر کشور به معاون اجتماعی»مرکب از: شورا  7اساس ماده 

 های حفاظت محیط زیست و عاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان و دادگستری و سازمانت

جمهور  های امور زنان و خانواده و حقوقی رییس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاونت

های ملی و  ربط و چهار نماینده منتخب از تشكل ایی ذیهای اجر و حسب مورد دستگاه یا دستگاه

 .«ای است منطقه

 :استبیان شده وظایف و اختیارات شورای ملی به شرح زیر  1ماده در 
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و نهادینه کردن  ءسازی برای تعمیق، ارتقا ترویجی، تشویقی و فرهنگ  های تعیین سیاست -الف»

های اجرایی به منظور  نگی میان دستگاههماه -ب .ها مشارکت اجتماعی مردم از طریق تشكل

رسیدگی به  -پ .هاها و نظارت بر آن سازی، ساماندهی و توانمندسازی برای توسعه تشكل ظرفیت

بر  نظارت  -ت .ربط های اجرایی ذی ها از شوراهای استانی و شهرستانی و دستگاه  اعتراضات تشكل

های  ها و گزارش نظر در مورد تخلف ررسی و اعالم ای و ب ملی و منطقه های  ها و عملكرد تشكل فعالیت

گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای  اعالم نظر و تصمیم -ث .ها رسیده از عملكرد تشكل

 . «(1) های موضوع ماده ای و شبكه های ملی و منطقه تشكل

وانین و مصوبات شورای ملی با تایید وزیر کشور در حدود وظایف موضوع این ماده و رعایت ق

حسن اجرای  شود و دبیر شورای ملی، مسئولیت ابالغ، پیگیری و نظارت بر مقررات مربوط ابالغ می

 .مصوبات و ارایه گزارش به شورای ملی را برعهده دارد

با حقوق  مندی از متون قانونی مرتبطبا بهرهشوند نهاد قادر میهای مردمسازمانمردم با عضویت در 

های تیروندی در قالب فعالهت از حقوق شنملی و موثری در تضمین و صیااقدامات ع ،شهروندی

روندی به طرق هی حقوق شادر راستای صیانت و ارتق هاوهی خود در جامعه انجام دهند این نهادرگ

 ند:رام برداگسازی حقوق شهروندی ر نهادینهیتوانند در مسذیل می

آوری، تولید و انتشار اطالعات دی، همچون جمعموزش حقوق شهرونآ. اقدامات مربوط به ترویج و 1»

  های آموزشی.و برگزاری دوره

. اقدامات مربوط به یاری رساندن به دولت در پیشبرد حقوق شهروندان: به عنوان نمونه از طریق ارائه 2

م قضایی در جهت تضمین امشورت به نهادهای دولتی در زمینه قانونگذاری و اجرای قوانین، اصالح نظ

 المللی.درسی عادالنه و نیز اجرای مفاد اسناد بیندا

 اند.ها آگاهی یافتهآنری موارد نقض حقوق شهروندی که از طریق شكایت نسبت به ی. پیگ3

ها در پیگیری موارد نقض حقوق شهروندان به یک ه در عمل بدانکهایی . بررسی اصول و روش1

 (1: 1391اصل، اهلل و عبدالهیهیبت منش،نژندی)بخشد. دولتی کارایی میسازمان غیر

ها در نهاد در پیشبرد حقوق شهروندی و اهیمت کارکرد آنجهت آشنایی بهتر با نقش نهادهای مردم

 پردازیم:اهم این نهادها میمعرفی ترویج و توسعه حقوق شهروندی به 

 

 نهاد ملی حقوق شهروندی و حقوق بشر 7-1-7-1
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است جهانی و دغدغه اساسی جامعه بشری برای صیانت از کرامت  حمایت از بشر و شهروند امری

المللی و ملی و ایجاد نهادهای های زیادی در قالب تصویب تعهدات بینلذا تالش ،انسانی شده است

موثر جهانی، برگزاری کارگاه  تبین المللی حقوق بشری صورت گرفته است. یكی از این اقداماو ملی 

-عهدر پاریس بود که مجمو 1991تبر کقوق بشر در احو حمایت از  ءبرای ارتقا المللی نهادهای ملیبین

 ءن اجالس به ارتقایتر توجه اشه بیکتصویب شد « اصول پاریس»ها، موسوم به ای از دستورالعمل

های ابتكاری چندی برای ای اختصاص یافت و عالوه بر آن طرحمنطقهای و بینهای منطقههمكاری

 ( 11: 1317های حقوق بشر آغاز گردید. )غائبی، مک برای کمیسیونفراهم آوردن ک

 دهد:امات ذیل را انجام میدنهاد ملی حقوق بشر و شهروندی اق ،«اصول پاریس»قطعنامه  3مطابق ماده 

ارائه پیشنهادهایی به دولت، مجلس یا هر رکن صالح دیگر، اظهار نظر، توصیه، پیشنهاد و گزارشهایی . 1»

موضوعی که مربوط به ترقی دادن و حمایت از حقوق بشر و اختیارات انحصاری نهاد ملی  درباره هر

بررسی شرایط و مقررات اداری و : الف. ستا ها مربوط به این قلمروهااین پیشنهادها و توصیه .است

 هایی برای اطمینان از انطباق این شرایط وهای قضایی، ارائه توصیهقانونگذاری و وضعیت سازمان

مقررات با اصول بنیادین حقوق بشر و پیشنهاد برای تعدیل و اصالح مقررات قانونگذاری و اقدامات 

آماده کردن گزارش هایی درباره وضع ملی  . ج. رسیدگی به موارد نقض حقوق شهروندی. ب. اداری

ندی توجه دادن دولت به نقض حقوق بشر و شهرو . د. حقوق بشر به طور کلی و نیز موضوعات ویژه

 .در هر قسمت از کشور و اظهار نظر درباره آن موضوع و واکنش دولت

المللی حقوق بشر  ترقی دادن و اطمینان از هماهنگی ساختار قانونگذاری ملی و رویه ها با اسناد بین. 2

 .هاکه دولت عضو آنهاست و اطمینان از اجرای موثر آن

 .هاتشویق تصویب این اسناد یا الحاق به آن. 3

های سازمان ملل و نهادهای ئه به ارکان و کمیتهاهایی که کشورها برای ارمشارکت در گزارش .1

کنند و نیز اگر الزم باشد اظهار نظر درباره ای خود درخواست می ای با توجه به تعهدات معاهده منطقه

 .آن موضوع با رعایت استقالل نهاد

ای و نهادهای ملی  اختار ملل متحد، نهادهای منطقههمكاری با سازمان ملل و هر سازمان دیگر در س. 5

  .کننددیگر کشورها که در زمینه حقوق بشر فعالیت می

های آموزشی و تحقیقاتی درباره حقوق شهروندی و اجرای آنها در مدارس، کمک به تنظیم برنامه. 6

 . صنفیو  های شغلیها و انجمندانشگاه
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در مبارزه با همه انواع تبعیض مخصوصا تبعیض نژادی،  همگانی کردن حقوق شهروندی و کوشش .7

. ایرسانی، آموزش و استفاده از ترجمان )ارگان( رسانهبا افزایش آگاهی همگانی به ویژه با اطالع

  (7: 1391 ،مقامی)

چرا که مرتبط با  ،شودنهاد ملی حقوق بشر اغلب توسط دولت به موجب قوانین و مقررات ایجاد می

حقوق بشر ایف و تكالیف دولت در تامین ظندی است و طبعا با وورهق بشری و حقوق شموازین حقو

کند. اما در انجام فعالیت باید مستقل و غیردولتی و بدون دخالت پیوند ناگسستنی پیدا می و شهروندی

واژه ها است. چون هدف غایی این نهاد دفاع از حقوق شهروندان در برابردولت .دندولت اقدام نمای

بودن آن است و از طرف « مردمی»به معنای دولتی عمل نمون این نهاد نیست، بلكه به معنای « ملی»

 نماید. مردم و به طور مستقیم در صیانت از حقوق شهروندی بشر فعالیت می

نهادی است که توسط دولت در »بشر و شهروندی اینگونه تعریف شده است: ق نهاد ملی حقو

شود و فعالیت آن به طور خاص در كم دولتی تاسیس میحانین عادی یا چارچوب قانون اساسی، قو

به   National Human Rights Institutions , 1995: 6) «.مایت از حقوق بشر استحزمینه ارتقاء و 

 (16: 1317نقل از: غائبی، 

ت ملی و ها درباره تعهداها و پارلمان، مشاوره دادن به دولتملی حقوق بشر هدف اصلی این نهاد

المللی آنها در زمینه حقوق بشر و تالش برای رفع نیازهای حقوق بشری هر کشور است. همه  بین

های های عمومی درباره حقوق شهروندی و مسوولیتای در ترقی دادن آگاهی نهادهای ملی نقش ویژه

 . شان دارندهای افراد درباره نقض حقوقبسیاری درباره دریافت شكایت

در مجموع وری اسالمی ایران نیز نهادهای حقوق بشری و شهروندی بحث شده، در کشور جمه

های متفاوت یا با همپوشانی و اما هر کدام به شیوه ،دهندهای نهاد ملی حقوق بشر را نجام میهکارویژ

نمایند. برخی از این شر و شهروندی فعالیت میبو حمایت از حقوق  ءکاری در راستای ارتقاموازی

نه، برخی در قوه مجریه و برخی در قوه قضائیه و مورادی هم به طور مستقل ندر ساختار قوه مق انهاده

شهروندی  وقدر زمینه حقوق بشر و حق رفتاری و ساختاریوحدت ایجاد اما به منظور  .نمایندعمل می

ی شود. است که اقدامات حمایتی از شهروندان در قالب نهادی مردمی با نظارت دولت سامانده ریضرو

، توسط «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» سای مبنی بر تاسی(، الیحه1391در این راستا اخیرا )سال 

موافقان و  ،نویسنظیم شده است که با انتشار متن پیشتتهیه و  ،ت تصویب در مجلسهقوه مجریه ج

 مخالفانی را به همراه داشته است.  
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. حمایت از حقوق بشر و 1»اینگونه معرفی شده است: اهداف تشكیل این نهاد  ،الیحه 1در ماده 

 المللی دولت ایران و سایر قوانینشهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسالمی، تعهدات بین

 .3 شهرندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای الزم رعایت حقوق بشر و  ررتقای احترام و نظارت با .2

وهش و ژ. آموزش، پ1 شهروندی به نقض حقوق بشر و طوبهای مرارشرسیدگی به مكاتبات و گز

ها و ابتكارات ملی در افزا کردن تالشهماهنگ، همگرا و اهم ،. تقویت5 ترویج حقوق بشر و شهروندی

المللی در حوزه حقوق بشر و ای و بینارتقای تعامالت منطقه .6 حمایت از حقوق بشر و شهروندی

 «.شهروندی

الیحه، آن را نهادی دارای شخصیت حقوقی  2هیت مستقل و مردمی بودن این نهاد، ماده بر اساس ما

نهادی معرفی نموده  چالت هیخبدون د تكومتی، با استقالل مالی و اداری و انجام فعالیحمستقل غیر

 . کمیسیون های3. دبیر نهاد 2. شورای عالی 1الیحه، ارکان این نهاد شامل:  3است.  بر اساس ماده 

 باشند.تخصصی می

 بشری و حقوق نهاد باید از بین افراد مشهور و دارای حسن شهرت در زمینه امور حقوقاین اعضای 

 در زمینه حقوق، علوم هاییی تخصصاساالر و بیطرف و دارشهروندی که متصف به رفتاری مردم

 باشند.  ،امور مدنی و شهری هستند رسانه، اجتماعی، مطبوعات،

 

 کنندگان حمایت از حقوق مصرف مننجا 7-1-7-2

رد نیاز و مصرفی در بازار موضوعیت وبسیاری از حقوق شهروندان در فضای اقتصادی و کاالهای م

های شهروندی است. ترین حقینیادباز  لوبند و استفاده از کاال و غذای مطروسالمتی شه .دارد

خواهد زد. آسیب و روحی شهروند  مالی و سالمتی جسمی عبه مناف ،یفیت کاالکهرگونه کاستی در 

بهداشتی،  و یبودن کاالها و مواد غذای دندارامات و تضمین کیفیت و استدبرای اجتناب از این ص

 تاسیس شده است.  «ندگاننمایت از حقوق مصرف کحانجمن ملی »

قوق در بستر ح« حقوق مصرف کننده»یک نهاد و ساختاری برای احیای اندیشه تاسیس انجمن  ،در واقع

 (1395  ، یار عوضو  کیا حاتمیو  1391   محمدی شریفات و صفاریشود. )ر.ک. ب میمحسوشهروندی 

مجلس شورای  15/7/1311کنندگان مصوب  براساس فصل سوم قانون حمایت از حقوق مصرف

 ،شود که در این اساسنامه، انجمن نامیده می «کنندگان حمایت از حقوق مصرف انجمن استانی»اسالمی، 

                           نمود.  های آن و مفاد این اساسنامه فعالیت خواهد نامه تشكیل و طبق مقررات قانون مذکور و آئین
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-باشد و کلیه صالحیتیممرکز اصلی انجمن در تهران واقع شده است و در مراکز استانی دارای شعبه 

بر اساس ماده یک تفویض شده است.  ها به مراکز استانییک از استان هر در ملی  نهای انجم

های انجمن غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیرتجاری و غیردولتی بوده که پس از ثبت کلیه فعالیت»اساسنامه: 

 یابد و بر رسمیت می (در وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

 .کند ن اساسنامه فعالیت میاساس قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران و مفاد ای

ها و مقررات  ها، برنامه ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست. 1» اهداف اصلی انجمن عبارتند از:

کنندگان و تثبیت و تعمیق آن اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف. 2 .کنندگان مربوط به حقوق مصرف

پیگیری در . 3 .کنندگانف کلیه عرضههای مختلف جامعه به ویژه تبیین وظایف و تكالیدر بین گروه

شناسایی و جلوگیری از ایجاد هر گونه تبانی، انحصار و . 1 کنندگان. مصرف حقوق استیفاء  جهت

تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کاال و خدمات که سبب کاهش عرضه، پایین آمدن کیفیت یا 

ت از حقوق شهروندی در حوزه مصرف یانصدر راستای تحقق اهداف مذکور  و  .«افزایش قیمت گردد

 .را مقرر داشته است یتاوظایف و اختیار ،کاالی با کیفیت، مرغوب و بهداشتی، اساسنامه انجمن

تری اشاره شده است که ه شكل مبسوطبانجمن  اختیارات و وظایفدر اساسنامه انجمن های استانی، 

باشد و اعم از حقوق مصرف می گویای قلمرو بیشتری از حقوق شهروندی در حوزه اقتصادی و

 7طور مثال در ماده به .باشدرسانی، نظارت و غیره میآموزش شهروندی، رسیدگی به شكایات، اطالع

گذاری و  سیاست. 1» مده است:آها تیاساسنامه انجمن استان تهران در خصوص و وظایف و صالح

. آموزش 2در سطح استان کنندگان  های الزم در جهت حمایت از حقوق مصرف ریزی برنامه

کنندگان، استاندارد و کیفیت محصول از طریق  تمرکز بر تبیین حقوق مصرف کنندگان با مصرف

های آموزشی درخصوص  ها وسمینار . برگزاری همایش3های گروهی، انتشار نشریه و غیره  رسانه

انتقال و پیگیری موارد . 1های تابعه شهرستان  های انجمن کنندگان برای سایر حمایت از حقوق مصرف

آگاهی  سازی و ارتقاء. فرهنگ5های ذیربط کنندگان به انجمن ملی و سازمان مرتبط با حقوق مصرف

. 7کنندگان برای تهیه کاال و خدمات مورد نیاز  . انتشار اطالعات موردنیاز مصرف6کنندگان  مصرف

کنندگان  ی حمایت از حقوق مصرفها های الزم بین انجمن تمهیدات الزم به منظور ایجاد هماهنگی

کنندگان به مراجع  . دریافت، ارجاع، پیگیری دعاوی و شكایات مصرف7های تابعه استان شهرستان

 .........«.  ذیربط
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 سایر نهادها 7-1-4

مستقل از قوای حاکمیتی به موجب قانون و  ،از حقوق شهروندی کنندهبرخی نهادها و تاسیسات حمایت

اجرایی یا علمی یا با ابتكارات مردمی در راستای توسعه و ترویج  ،نونی مقامات ادارییا اختیارات قا

 شود.ها پرداخته مینمایند که به توصیف برخی از آنحقوق شهروندی فعالیت می

 

 شهرداریشوراهای اسالمی محلی و  3-1-1-1

 شهرداری است. شهرداری از روابط و تعامالت حقوقی بین شهروندان و ایختهینظام مدیریت شهری آم

دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت که و نهادی است عمومی محلی،  یبه عنوان نهاد اجرایی شورا

یازها و خدمات عمومی در نیفه تامین برخی ظاد شده است و در نگرشی کلی ویجبر اساس قانون ا

فی برخوردار یها و تكالی از حقهروندان بر عهده دارد. شهروندان نیز از انواعشمدیریت شهری را برای 

 باشند. می

تواند با وضع مقررات عمومی اقدامی موثر در تعیین مصادیق حقوق شهرندی اسالمی محلی می یشورا

ند وهای شهری پیارات و صالحیتیایف و اختظومرتبط با وظایف شهرداری انجام دهد. از این رو، 

ندان در بستر زندگی ومنافع شهرتامین ری در خدمت چرا که شهردا ،مستقیمی با حقوق شهروندی دارد

کننده حقوق تیقیم یكی از نهادهای مهم تامینسبه طور مستقیم و غیرماین نهاد  الذ ،شهری است

ها، ایجاد خیابان» عبارتنداز: این نهاد وظایفقانون شهرداری برخی  55بر اساس ماده است.  شهروندی

بار و بازارهای احداث میادین میوه و تره، مجاری آب و توسعه معابرهای عمومی، ها، میادین، باغکوچه

روز با کاالهای ارزان قیمت، انجام امور مربوط به تدفین اموات، خدمات ایمنی و آتش نشانی، ایجاد و 

 .«ها وظیفه دیگرهای ساختمانی و دهنگهداری فضاهای سبز شهری، نظافت معابر صدور پروانه

ها را در های شهروندان است که شهرداری آنایف، دربردانده مصداقی از حقظهر کدام از این و

را از  زایاییاه باشند که چه مگرات باید تامین نماید. لذا ضروری است شهروندان آرچارچوب مق

ی از كنماید و به نوعی یه شهرداری به مردم ارائه میکشهرداری بخواهند و با قلمرو و نوع خدماتی 

 اه باشند.گآاست، شهروندی  لیفو تكا هاحق

 1397در سال  «کمیته حقوق شهروندی»از اقدامات موثر شورای شهر تهران، تشكیل  یكیدر این راستا، 

از دالیل تشكیل کمیته از جمله  .استکمیسیون نظارت و حقوقی شورا  این کمیته زیر مجموعه بود.

آموزش و آشنایی  تواند در زمینهته میاین کمی سازی اعتماد عمومی است.زمینه ،حقوق شهروندی
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الزامات قانونی  ،گذار محلیشورای شهر نیز به عنوان قانون فعال باشد.شهروندان با حقوق شهروندی 

کند و نیز از میمرتبط با ورود شهرداری برای فعالیت در عرصه تحقق حقوق شهروندی را فراهم 

 . داردتی همه جانبه بر حسن اجرای این الزامات نظار ،جایگاه نظارتی

  

 آموزشی و پژوهشینهادهای  7-1-4-2

اما  ،ولتی در خصوص حقوق شهروندی ندارندئبرخی نهادها و موسسات هستند که به طور مستتقیم مس

 ،در واقع نماید.حقوق بشر می وها کمک شایانی به ارتقای حقوق شهروندی الیت آنعنوع و ماهیت ف

روندی و بشر ههدفمندی و کارایی نهادهای فعال حقوق ش ،تسهیل، دایتن دسته، بسیار در هیت ایفعال

تحقیق، تالیف  .1»باشند: بدین شرح میوظایف و کارکرد این نهادها  ،نمایند. به طور کلیایفای نقش می

ها و موسسات . همكاری با سازمان2و ترجمه متون در زمینه مسائل حقوق بشر و حقوق شهروندی 

های خاص ورهدبرگزاری  .3ای یاد شده هنهیالمللی در  زمر، اعم از داخلی و بینوهشی دیگژپ-علمی

معاونت حقوقی ریاست «. )هاایشمانتشار نتایج مطالعات و ه .5 های علمیتشكیل همایش .1آموزشی 

 (61: 1391جمهوری، تهران: 

ها آن که برخی ازوهشی در این خصوص فعالیت دارند ژد علمی، آموزشی و پعدنهادها و مراکز مت

ده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، کرسی حقوق كمرکز مطالعات حقوق بشر دانش»عبارتنداز: 

مرکز مطالعات دانشگاه شهید بهشتی، مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه شیراز،  اسیبشر، صلح و دموکر

نیز در امر آموزش و پژوهش  تیز یاد شده، برخی مراکز دولکحقوق بشر دانشگاه مفید قم. عالوه بر مرا

امر به که جمهوری جمله معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی نهاد ریاست  فعالیت دارند از

 (61: 1391معاونت حقوقی ریاست جمهوری، )پردازد. پژوهش و ترویج حقوق شهروندی می

 

 دیفرایندهای شكلی، نظام دادرسی و چگونگی احیاء و احقاق حقوق شهرون 7-2

ساالر و قانونمند در دو سطح قابل مردم ،یافتهاکم بر حقوق شهروندی در جامعه سازمانحنظام حقوقی 

احیاء، احقاق یا صیانت از در سطح  . 2. در سطح تامین و تضمین حقوق شهروندی 1ترسیم است: 

 حقوق شهروندی.

روندان و به رسمیت های شهپذیرش انواع حقط با بر مرتتن و تضمین حقوق شهروندی بیشیتام

 ،هااعالمیه، منشورها ،قوانین عادی ،ساسیاها در قانون ا در قوانین و مقررات و درج آنهآن نشناخت

باشد و همچنین مرتبط با چگونگی اجرای مصادیق حقوق ها و کلیه اسناد و متون حقوقی میبیانیه
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منابع، بودجه، امكانات تعبیه سازوکارها، جرایی و تامین و ها و مقامات اسازمان ،شهروندی توسط نهادها

 است. یکارآمد حقوق شهروندی مطابق با اسناد و موازین قانون یها و ساختارهای مناسب اجرایو قالب

ولیان به نحو احسن تای شهروندان در مراحل اجرایی، مطابق قوانین از سوی مهحال ممكن است حق

كه اصال برخی از حقوق شهروندان توسط مقامات یند و یا اکاستی و نواقص اجرا شو اتامین نشود و یا ب

نین چدر  ،دهای مسئول به مرجله اجرایی نرسید و صرفا در همان متون قانونی متروک باقی بمانداو نه

لذا ضروری  ،توان گفت که نظام حقوقی حقوق شهروندی ناکارآمد و ناقص استهایی میوضعیت

قاق حقوق شهروندان در ساختار تضمینی و موثر صورت پذیرد که و اح ءیاحیانتی در اصاست اقدامات 

 شود.گفته می« یاء و احقاق حقوق شهروندیحنظام دادرسی، ا»در دانش حقوق به این مرحله 

و حقوق بشری،  حقوق عمومی یق شهروندی به عنوان نظام حقوقواحیاء و احقاق حق ،نظام دادرسی

های حقشهروندی تضمین  است. در نظامبشر و شهروندی مفاهیم حقوق  صیانت ازتضمین و  در پی

تعهدی که نه تنها نباید شود. وندان جزو تكالیف و تعهدات بنیادین نهادهای دولتی محسوب میرشه

دولت دو تعهد در  ،را درآید. پسجدر راستای صیانت از حقوق شهروندی باید به ابلكه  ،نقض گردد

های شهروندان حق میندر تا تضی. ایجاد زمینه مناسب و مق1»مین حقوق شهروندی دارد: ضتامین و ت

 . «های شهروندیضین حققشهروندان در برابر نا زن حقوق و دفاع اآ. تعهد به عدم نقض 2

الذکر دولت، نادیده یا های شهروندی توسط سایر افراد یا در نتیجه نقض دو تعهد فوقحال اگر حق

ت و اعتراض دارد. در نظام حاکمیت قانون یشكا ،د حق دادخواهیشهرون ،مورد تجاوز قرار گرفته شود

های دادسرا و دادگاه نظیرشهروندی حق شكایت در مراجع قضایی و شبه قضایی ساالر، هر و مردم

کمیسیون  سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری،

دادسرا و دادگاه  هیات رسیدگی به تخلفات اداری، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسالمی، اصل نود

 را خواهد  داشت. و سایر مراجع انتظامی قضات

و احقاق حقوق شهروندی به  ءفرایند احیا و نظام دادرسی ایران، در نظام حقوقی جمهوری اسالمی

اندهی شده است. مسا «. نهادهای قضایی2قضایی( -قضایی )اداری. نهادهای شبه1» شیوهای مختلف:

ها، اصول و قواعد حقوق بشری، رعایت کرامت انسانی، رفتار منصفانه و البته این نظام تحت نظام ارزش

قضایی و ساختارهای مطلوب و کارآمد شبه»و « اصول دادرسی منصفانه و عادالنه»محترمانه در قالب 

و احقاق حقوق شهروندی  ءی احیاقرار دارد که به طور مبسوط به جزییات این نظام برا« قضایی

 شود.پرداخته می
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 اصول دادرسی منصفانه و عادالنه 7-2-1

نماید شهروندان در نظام های بشری ایجاب مییت حرمت و شخصیت انسانی و احترام به حقارع

با  قانون اسحق و بر اس بنیادمبتنی بر عدالت و  نند و با موازیرام و تكریم قرار بگیراحتورد دادرسی م

شهروندان در نظام  ،ها فراهم شود. در این راستانآها رفتار شود تا موجبات احیای حقوق تضییع شده نآ

یی برخوردا های قضاحققضایی )اداری( و قضایی از ایات خود در مراجع شبهكدادرسی و پیگیری ش

های مجموعه حق .تلزم رعایت رفتار منصفانه و اصول بیطرفی استسهای قضایی من حقیهستند. تام

رویه و نحوه رفتار منصفانه مقامات قضایی و اداری با شاکیان، متهمین،  ،قضایی شهروندان و شیوه

ر علم حقوق و نظام دکنندگان، طرفین دعاوی تحت اصول و ضوابط دادرسی شهروندان، مراجعه

 پردازیم.یمها نمختصر آ ه به شرحکیابد دادرسی موضوعیت می

 

 دخواهیحق دا 7-2-1-1

بدون تعقیب و  (1: 1317)محاسب، . احقاق حق، الزمة حفظ امنیت جسمی و معنوی انسان است

مندی شایسته از زندگی وجود ندارد و شخصیت و هویت فرد  ها، امكان بهره ها و آزادی پیگیری حق

در « شكایت»یا « دعوی»حق دادخواهی به موجب اصطالح  گردد. دستخوش استبداد، بردگی و ظلم می

چون ادعا  دعوا در معانی مختلفی هم»ی  در فرهنگ معین واژهمراجع قضایی و اداری محقق می شود. 

در تعریفی حقوقی از  «)معین، ذیل واژه دعوی .«کردن، خواستن، نزاع و دادخواهی به کار رفته است

اند به مراجع تو توانایی قانونی که براساس آن مدعی ِحق تضییع یا انكارشده می»دعوا آمده است: 

صالح مراجعه نموده و وارد بودن یا نبودن این ادعا را در معرض قضاوت بگذارد و از این مراجع  ذی

تواند با آن مقابله نماید و  صالح ترتب آثار قانونی مربوطه را درخواست نماید. طرف مقابل نیز می ذی

تواند ایجاد شود که اوالً  ین، دعوا زمانی میباشد. بنابرا می« دعوا»برای وی این توانایی ِمقابله به معنای 

حق قانونی و مشروعی، واقعاً یا به صورت ادعایی وجود داشته باشد و ثانیاً این حق قانونی و مشروع 

در عمل یا در ادعا مورد انكار یا تجاوز واقع شده باشد. در صورت وجود این دو قید مدعیِ حق 

 (1317 شمس،ر.ک. ) .«ود اقدام نمایدخ  شده تواند برای احقاق حق تضییع می

شان تضییع شده، حق دادخواهی  ها و آزادی چهارم برای افرادی که حقوقانون اساسی در اصل سی 

قانون اساسی  167در مقابل این حق، تكلیف قضات به رسیدگی به دعاوی در اصل است و  مقرر داشته
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ی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد قاضی موظف است کوشش کند حكم هر دعو»بیان شده است: 

تواند به بهانه سكوت یا  با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و نمی

 .«نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حكم امتناع ورزد

 

 حق دادرسی منصفانه 7-2-1-2

هنجارهای عقلی و منطقی و از موازین حقوق  ،اصول ،ها باید از ضوابط عاوی در دادگاهرسیدگی به د

را کاهش و مقامات اداری و قضایی ای که امكان خودسری و اعمال سلیقه  گونه بشری تبعیت نماید، به

منصفانه از عناصر بنیادین حق دادرسی »در واقع، پاسداری از حقوق طرفین دعوی را افزایش دهد. 

ها. نه اشخاص و سلیقه( 175-113: 1311، محمودو ر.ک.  255: 1313ی، ور)یا« كومت قانون استح

 باشند: اهم این ضوابط و هنجارها و اصول دادرسی منصفانه به قرار ذیل می

 

 اصول و ضوابط قانون اساسی 7-2-1-2-1

برائت است و  اصل،»این اصل را تضمین نموده است: قانون اساسی  37اصل : اصل برائتالف. 

 «.شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی هیچ

هیچ فعل و ترک فعلی به استناد قانونی که »بر اساس این اصل  :اصل قانونی بودن جرم و مجازاتب. 

 (169 )اصل .«شود بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی

موجب این اصل زمانی فرد توسط دستگاه قضایی و انتظامی قابل تعقیب و  به :باصل منع تعقیج. 

پیگیری است، که دالیل کافی قانونی برای این امر وجود داشته باشد، در این صورت است که 

و دوم از این   مند شوند. اصل سی های اجتماعی بهره توانند با امنیت خاطر از حقوق آزادی شهروندان می

توان دستگیر کرد مگر به حكم و ترتیبی که قانون  کس را نمی هیچ»ونه حمایت نموده است: گ اصل این

به متهم ابالغ و تفهیم  کند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتباً معین می

و  شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال

 «.شود مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می

چه بسا افراد از حقوق قانونی خود اطالع نداشته و یا توان دفاع کردن صحیح و  :حق داشتن وکیلد.

دالیل و طور شایسته امكان ارائه  قدرت استفاده از قانون را نداشته باشند، لذا منطقی است تا به

و پنجم مقرر  پاسخگویی به اتهامات و اسناد ابرازی را در دادگاه داشته باشند. بر این اساس، اصل سی 
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 یو اگر توانای ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند در همه دادگاه»داشته است: 

 «.فراهم گرددها امكانات تعیین وکیل  انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن

علنی بودن محاکمه تضمین بسیار مفیدی برای جلوگیری از خودسری  :اصل علنی بودن محاکمهه. 

شود.  قاضی و تضییع حقوق طرفین دعوی است و از موجبات شفافیت تصمیمات قضایی محسوب می

که به شود و حضور افراد بالمانع است مگر آن  محاکمات، علنی انجام می»بیان داشته:  165اصل 

تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین 

 «.دعوی تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد

مستدل و مستند بودن تصمیمات قضایی تضمینی است برای احقاق حق،  :اصل مستند بودن احكامو. 

رو  باشد. ازاین ع فكری طرفین دعوی و جامعه میطرفی قضات، اجرای عدالت و از موجبات اقنا بی

ها باید مستدل و  احكام دادگاه»چنین اصلی را مورد تضمین قرار داده است:  166قانون اساسی در اصل 

و ششم بیان   و اصل سی«. مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حكم صادر شده است

 «.موجب قانون باشد اید تنها از طریق دادگاه صالح و بهحكم به مجازات و اجرا آن ب»داشته: 

نماید تا شخصیت، جسم و روان  حفظ کرامت و ارزش واالی انسانی ایجاب می :اصل منع شكنجهز. 

فرد مصون از هرگونه آزار و اذیت باشد. فرایند محاکمة فرد، باید بدون هرگونه ارعاب، تهدید، ترس، 

و    ام شود تا آزادی و اختیار طرفین دعوی سلب نگردد. در اصل سیشكنجه و آزار روحی و جسمی انج

هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است. »هشتم در این راستا عنوان شده است:  

اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و 

 «.شود ف از این اصل طبق قانون مجازات میاعتبار است. متخل

، متخلفین از این 571چنین حقی در قانون مجازات اسالمی نیز مورد تضمین قرار گرفته است. در مادة 

 شوند. حق به مجازات قصاص، پرداخت دیه و حبس محكوم می

حرمت و افراد مجرم، متخلف، بازداشت شده و زندانی دارای  :اصل منع هتك حرمت متهمینح. 

احترامی شود و نباید مورد توهین،  ها بی اند، لذا نباید به حرمت، حیثیت و شخصیت آن کرامت انسانی

هتک حرمت و حیثیت کسی »بیان داشته است:  39تهمت، افترا یا ناسزا قرار گیرند. در این راستا اصل 

ه باشد ممنوع و موجب که به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت ک

 «.مجازات است
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 و قواعد دادرسی قبل از جلسه دادرسیاصول  7-2-1-2-2

 .. حق آزادی و منع بازداشت خودسرانه و بدون دلیل و مبنای قانونی1

. حق دسترسی افراد توقیف شده به اطالعات و آگاه شدن فوری از اتهامات خود و دالیل بازداشت، 2

 خود در فرایند دادرسی و نحوه دفاع و اقامه دعوا.دستگیری و حقوق قانونی 

 . حق برخورداری از وکیل قانونی در دادگاه.3

. حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از زندان یا بازداشتگاه و امكان ارتباط با خانواده و 1

 امكانات رفاهی و بهداشتی.

 داشت موقت.. حق مراجعه به نزد قاضی و کوتاه بودن دوره باز5

 های واهی و غیرقانونی. . حق جبران خسارت و اعتراض به بازداشت6

 . حق محاکمه در زمان معقول و طوالنی شدن فرایند دادرسی.7

 . حق برخورداری از تسهیالت و زمان کافی برای تهیه دفاعیه.1

 . حق دوران بازجویی نظیر حق سكوت، داشتن مترجم، ممنوعیت اقرار اجباری.9

و  1316)ر.ک. طه و اشرافی، انسانی بازداشت و رهایی از شكنجه. حق برخورداری از شرایط . 11

 (1317فضائلی، 
 

 جلسه دادرسی در فراینددادرسی و قواعد اصول  7-2-1-2-7

و تفهیم  ها و داشتن برخورد مساوی با دیگران توسط دادگاه . حق تساوی در برابر قانون در دادگاه1

 یل و مستندات قانونی.اتهام بر اساس دال

 طرف قانونی. . حق محاکمه توسط دادگاه صالحیتدار، مستقل و بی2

. حق رسیدگی منصفانه و بدون قضاوت بینشی و تعصبی و امكان استفاده از تمام ابزارها و امكانات 3

 دادرسی.

عمومی یا  . حق رسیدگی علنی در دادگاه مگر در موارد استثنایی که موجب اخالل در امنیت و نظم1

 اخالق حسنه یا عفت عمومی یا در دعوای خصوصی با درخواست طرفین غیرعلنی شود.

 . فرض بیگناهی فرد و اصل برائت، تا زمانی که تخلف و جرم در دادگاه اثبات نشده باشد.5

 . حق عدم اجبار به شهادت یا اقرار به گناه.6

 . رد دلیل حاصل از شكنجه یا نوع دیگر اجبار.7

 نوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی و مجازات مضاعف.. مم1
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 . حق محاکمه بدون تأخیر غیرموجه.9

 . حق انتخاب وکیل و اطالع یافتن از حقوق قانونی خود.11

 . حق حضور در دادگاه و مراحل تجدیدنظری.11

 . حق احضار و سئوال از شهود و برخورداری از مترجم.12

 قول و اطالع از مستندات حكم.. حق دریافت حكم در زمان مع13

 . حق اجرای مجازات مقتضی و متناسب با شرایط روحی و فیزیكی فرد.11

 (1317فضائلی، و  1316طه و اشرافی، )ر.ک.  . حق اعتراض و تجدیدنظر از آراء صادره.15

 

 قضایی یا ادارینظام دادرسی شبه 7-2-2

مقامات دولتی و عمومی جهت رعایت قانون،  ارت و کنترل رفتار و اقداماتظمراجع متعددی برای ن

را و رعایت حقوق شهروندی در نظام حقوقی جالیف قانونی، ارائه خدمات عمومی، اكانجام وظایف و ت

ام ظمرجع رسیدگی به دعاوی مردم علیه مقامات و مراجع دولتی تحت ن و ایران تاسیس شده است

  باشند.میدادرسی خاص اداری 

نوع  از معنا که نوع و ماهیت و شیوه رسیدگی در این مراجع ندارند. بدی« قضاییهشب»این نهادها وصف 

قضایی به شبه عمتفاوت است. مراج ،شودفته میگ« نهاد قضایی»های دادگستری که رسیدگی در دادگاه

، نه دعاوی و اختالفات شهروندان با مراجع دولتی و برخی تخلفات و مفاسد اداری که وصف مجرمانه

اند  قضایی نامیده شدهاین مراجع اداری از آن جهت مراجع شبه نماید.رسیدگی می ،دنه تخلف را داربلك

صادر افرادی که در آن رأی  و شوند  چون جزء قوه قضائیه محسوب نمی ،که از یک طرف قضایی نیستند

ز طرف دیگر ها وجود دارد رای اکثریت مالک است و ا قاضی نیستند؛ اگر هم قاضی در آن کنند،می

قضایی دارد و درباره حقوق و تكالیف افراد کنند که اثر مراجع شبه گونه نهادها آرایی صادر می این

قضایی به جهت کارکرد نزدیكی است که این گونه مراجع چه از االجرا است. وصف مراجع شبه الزم

این مراجع بخشی از قوه  های دادگستری دارند. در کل لحاظ ساختار و چه از لحاظ رسیدگی به دادگاه

. وسیله قضات و دارندگان پایه قضایی نیستند شوند و تصدی این مراجع به قضاییه محسوب نمی

، جنبه قضایی ندارد و تصمیم اداری دعاوی اداریقضایی در خصوص رسیدگی مراجع اداری یا شبه

      (55-11 :1311  )ر.ک. رستمی و همكاران،«. شود محسوب می
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جمله: دادگاه  از، نوع مراجع اسامی و عناوین مختلفی در حقوق دادرسی اداری به کار می رودبرای این 

ند در سلسله چباشند. هر موعه قوه مجریه میجعموما در مقضایی هباداری، کمیسیون، هیات. مراجع ش

اداری  یت و نظام سلسله مراتبعند اما مستقل از نظام تبرجرایی و اداری قرار داامراتب نهادهای 

از  نهایی نظردیدجرسیدگی و ت یمرجع نهای کنند.میه و بیطرفانه انجام وظیفه نون دادگاه مستقالچهم

 1391طوق، آقایی و . هداوندک.ر)یوان عدالت اداری مستقر در قوه قضائیه است. تضمیمات این نهاد، د

 (1396خواه و همكاران، ابتجو ن

 

 شیوه شكایت اداری 7-2-2-1

چندین  ،دگی به اختالفات شهروندان با مراجع دولتییقضایی در رسبه صالحیت مراجع شبه عنایتبا 

دلیل اتخاذ  هت شهروند از مقامات و نهادهای دولتی بای. شك1»ور است: صنوع دعوی و اختالف قابل ت

ند نسبت به ورنان اتخاذ شده و شهآهای قحمیماتی است که مراجع دولتی در خصوص خواسته و صت

کارکنان مراجع دولتی در راستای انجام وظایف و اجرای حقوق  که اداریی . تخلفات2اعتراض دارد  آن

مراجع دولتی با یكدیگر در خصوص اجرای اداری اختالفات برخی . 3شوند شهروندی مرتكب می

 .  «های شهروندی و ارائه خدمات عمومیوظایف و اقدامات خود و پیرامون حق

اما همه آنها از  ،قضایی تابع تشریفات مقرر در قانون تاسیس آن نهاد استشبه طرح دعاوی در مراجع

-هر شهروند مییت نمایند. عاصول و قواعد دادرسی منصفانه و رعایت الزامات حقوق شهروندی باید تب

اهی از حقوق شهروندی خود و از تصمیمات و اقدامات اتخاذی مراجع دولتی به نهادهای گتواند با آ

ع عالی دادگاه اداری یعنی دیوان عدالت اداری جها در مرنآایی مراجعه نماید و یا از آرء صادره قضشبه

ارمند کر نماید. مثل شكایت شهروند از تصمیم و اقدام کارمند اداری که به دلیل تصمیم اشتباه ظتجدیدن

و هیات نماید  دگی به تخلفات اداری همان اداره شكایتیتواند به هیات رسیم، است متضرر شده

ور یا تخلف وی را مورد مجازات اداری نظیر انفصال از خدمات دولتی یا صورت اثبات قصدر  رمزبو

لفات اداری( یا اگر کارگری توسط خهای رسیدگی به تقانون هیات 9و  1ر حقوق نماید )مواد سک

نماید و از  ره کار شكایتتواند به هیات تشخیص کارگری در ادامی ،راج شودخا ناموجه کارفرما به دلیل

دیدنظر جاست توان عدالت اداری درخور هیات حل اختالف و در نهایت از دیدرای هیات تشخیص 

 نماید. 
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 های اداریدادگاه 7-2-2-2

در قوانین و مقررات مختلف وجود و  نقوقی و اداری کشور ایراحقضایی متعدی در نظام مراجع شبه

لفات اداری، مفاسد اداری و شكایت خو تخصصی به دعاوی اداری و تنه خاص یرد که هر کدام در زماد

 شود.میاشاره برخی صرفا به  ،هانمایند. به جهت تعداد بسیار زیاد آنشهروندان رسیدگی می

فات ناشی از اجرای قوانین جاری این مراجع به اختال: حقوقیمراجع اختصاصی اداری شبه الف.

-تقیم بین اداره مجری و افراد متاثر از اجرا، رسیدگی و حل و فصل میهای مسکشور مثل قانون مالیات

نماید. مهمترین موارد و انواع این مراجع با توجه به موضوعات اختالف و زمینه فعالیت به شرح زیر می 

 (1317قوه قضائیه،  زشو ر.ک. معاونت آمو 51: 1311)رستمی، باشند: 

قانون ثبت  26و  25ظارت و شورای عالی ثبت موضوع مواد هیأت ن: مراجع صالح در امور ثبتی .الف

 .با اصالحات بعدی 1311اسناد و امالک مصوب 

 56هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف اراضی اختالفی اجرای ماده : مراجع صالح در امور ارضی .ب

  1367قانون جنگل ها و مراتع مصوب 

حل اختالف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی  هیأت. 1 :مراجع صالح در امور مالیاتی و گمرکی .ج

های بدوی و تجدیدنظر کمیسیون. 2 1366قانون مالیات های مستقیم مصوب  252و  211موضوعِ مواد 

  .1351اختالفات گمرکی موضوعِ قانون امور گمرکی مصوب 

کارگر و هیأت های تشخیص و حل اختالف : مراجع رسیدگی  به دعاوی ناشی از اجرای قانون کارد. 

  .1361کارفرما، موضوع قانون کار مصوب 

کیفری به تخلفات انتظامی و مراجع اختصاصی اداری شبه: کیفریمراجع اختصاصی اداری شبه ب.

های اجرایی و مجامع صنفی و اداری مستخدمین و افراد صنفی در تخطی از انتظامات داخلی دستگاه

بلكه با  ،لفات افراد جامعه که واجد عنوان جرم نبودهها و همچنین به تخعدم رعایت نظم داخلی آن

تخطی از برخی قوانین و مقررات آمره مرتبط با نقش دولت در جامعه مثل قیمت گذاری و نظارت بر 

رسیدگی  ،گردندهای اجرایی میف دولت و دستگاهیتوزیع کاالها، باعث اخالل در نظم انجام برخی وظا

-شوند و مهمترین آناند به دو گروه عمده تقسیم مینهادی که به آن وابستهنمایند و با در نظر گرفتن می

 باشند:ها به شرح زیر می

 شامل: مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری وابسته به سازمان های دولتی .الف

 .1372هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب . 1
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 .1366نتظامی مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب هیأت عالی ا. 2

هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موضوع . 3

  .1361مقررات انتظامی هیأت علمی مصوب 

 .1366هیأت رسیدگی به تخلفات پرسنل ارتش موضوع قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران مصوب . 1

شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حكومتی موضوع آئین نامه سازمان تعزیرات حكومتی . 5

  .1373مصوب 

 .1361کمیته انضباطی دانشجویان موضوع آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب . 6

  .1362هیأت های مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع قانون دیوان محاسبات کشور مصوب . 7

  شامل: های صنفیکیفری وابسته به موسسات غیردولتی و اتحادیهجع اختصاصی اداری شبهمرا .ب

هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب . 1 

1312.  

  .1311ادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری موضوع قانون کارشناسان رسمی مصوب . د2 

ادگاه انتظامی سردفتران و اسناد رسمی دادگستری موضوع قانون اسناد رسمی و کانون سردفتران و د .3 

  .1351دفتریاران مصوب 

ای شاغلین حِرف پزشكی های بدوی و تجدیدنظر انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفههیأت .1 

)رستمی «. 1313ی ایران مصوب و وابسته به پزشكی قانونی موضوع قانون نظام پزشكی جمهوری اسالم

 (57-55: 1311و همكاران، 

کنند  از آنجایی که اختیارات این مراجع نسبتا وسیع و قابل توجه است و رایی که درباره افراد صادر می 

گذار برای تضمین رعایت حق و عدالت، مكانیزم اعتراض و تجدید  ها موثر است، قانون در حقوق آن

های  برخی کمیسیونالبته  .کرده استفراهم  در دیوان عدالت اداریز مراجع را نظر از آرای این دسته ا

ها صالح به رسیدگی در خصوص آراء آنمرجع دیگری نظیر دادگاه عمومی قضایی هستند که شبه

  .واحده منابع طبیعی های حل اختالف ثبت احوال و کمیسیون ماده هیاتنظری است، مثل تجدید

 

 قضایینظام دادرسی  7-2-7

خواهی و طرح دعاوی شهروندان نسبت به بر اساس باور عمومی مردم و موازین قانونی، مرجع تظلم

حقوق تضییع شده خود، مراجع قضایی است. مرجع قضایی رسمی طرح دعاوی حقوقی و کیفری به 
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ت کلیه دعاوی شهروندان که ماهی ،پسهای دادگستری هستند. قانون اساسی، دادگاه 151 اصلموجب 

با نوع دعوی تحت ضوابط و قواعد مقرر در  اجع قضایی مرتبطرحقوقی یا کیفری دارد باید در یكی از م

« قانون آیین دادرسی در امور مدنی و قانون آیین دادرسی در امور کیفری»ی و جزایی بویژه ققوانین حقو

 مطرح شود.

رخی دعاوی حقوقی در شوراهای بها و در نظام دادرسی قضایی، دعاوی حقوقی و کیفری توسط دادگاه

های دادرسی و به موجبات جلسات نزد قاضی ا حضور طرفین طی تشریفات و آیینبحل اختالف 

شود. از منظر حقوقی دعاوی حقوقی و کیفری جنبه ترافعی رسیدگی و مورد حل و فصل قرار گرفته می

کنند  خود را در دادگاه مطرح میی است که طی آن دو یا چند شخص دعوای درامو یعنی ،دارند. ترافعی

 (211ج دوم:  ،1317شمس، ) .کند میو حكم صادر رسیدگی ها با حضور آنو دادگاه نیز به دعوای 

 

 های دادگستریدر دادگاه شیوه شكایت قضایی 7-2-7-1

ی و برخی نیز در شوراهای حل اختالف و دعاوی کیفری در دادسرا قهای حقودعاوی حقوق در دادگاه

ه هر فعل یا ترک کتوان عنوان نمود ی میاین دو دعو تد. در تفاونشوهای جزایی مطرح میهدگاو دا

جنبه و شود رم محسوب میج ،ن مجازات تعیین شده باشدآه در قوانین و مقرارت جزایی برای کفعلی 

یی دارند، های کیفری هستند و در سایر موارد ماهیت حقورایم دادگاهجرسیدگی به  عمرج یفری دارد وک

و به طرفین « خوانده»و « خواهان»به طرفین دعوای حقوقی، های حقوقی قابل طرح هستند. در دادگاه

 شود. گفته می« عنه مُشتكی»و « شاکی»دعوای کیفری، 

طرح این دعاوی است. اقامه   ترین وجوه افتراق دعوای حقوقی و دعوای کیفری، نحوه یكی از مهم

یم و تقدیم دادخواست و در برخی از موارد قانونی، نیازمند تنظیم و تقدیم دعوای حقوقی نیازمند تنظ

توان اموری را که  اما طرح دعوای کیفری مستلزم تنظیم شكوائیه است. بنابراین، نمی ،باشد درخواست می

چنین اقامه این دعاوی بدون  فاقد جنبه کیفری است، از طریق طرح شكایت مورد پیگیری قرار داد. هم

پذیر نیست؛ با این تفاوت که هزینه دادرسی در تمامی دعاوی کیفری  اخت هزینه دادرسی امكانپرد

باشد. بنابراین، به  اساس بهای خواسته متغیّر می یكسان و برابر بوده اما در دعاوی حقوقی این هزینه بر

ته در صورتی که دادرسی نیز افزایش خواهد یافت. الب  میزانی که بهای خواسته افزایش یابد، هزینه

تواند در ابتدا با تقدیم  خواهان دعاوی حقوقی توانایی پرداخت این هزینه را نداشته باشد، می
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دادخواست اعسار بدون پرداخت این هزینه در مراحل ابتدایی، دعوای حقوقی خود را طرح نماید. 

(http://zaeemedalat.com   ) 

 های در کشور ایران شامل مصادیق ذیل هستند:طور مختصر ساختار نظام قضایی و دادگاه به

. نهاد دادسرا که در 3نظر بدوی و تجدید 2و  1. دادگاه کیفری 2نظر دیدج. دادگاه حقوقی بدوی و ت1

اصی که های اختص. دادگاه6. دیوان عالی کشور 5. شورای حل اختالف 1معیت دادگاه کیفری قرار دارد 

شود نظیر: دیوان عدالت اداری، دادگاه وع دعوی یا شخصیت طرفین دعوی تشكیل مینبر حسب 

 نظامی، دادگاه ویژه روحانیت، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات.

 

  و کیفری مراحل طرح دعوای حقوقی 7-2-7-2

ختصر به مراحل شیوه و مراحل طرح دعوی کیفری با حقوقی تا حدودی متفاوت است. که به طور م 

 : هر یک پرداخته می شود

تواند شكایت خود را در دادسرا و با وقوع جرم، شهروند متضرر و قربانی بزه، می: شكایت کیفری الف.

سپس  د،شول وقوع جرم مطرح نماید. ابتدا شكایت به نزد معاون دادستان ارجاع داده میحیا کالنتری م

از شعب دادیاری یا بازپرسی در دادسرا جهت انجام بر حسب شدت و حدت جرم پرونده به یكی 

ای طرفین و کلیه تحقیقات الزمه ارجاع هوری ادله جرم، استماع ادعاجرم، جمع آار ثررسی آبتحقیقات، 

 ،پلیس امنیت ،ون کالنترهاچتوسط ضابطین قضایی هم مقتصی هایسیربعد از انجام برشود. داده می

ان وی یعنی دادیار و بازپرس، تصمیمی از سوی گادستان یا نمایندحت نظر دو سایر ضابطین، ت آگاهی

می برای مجرم بودن فرد احال اگر دالیل و امارات اته ،شودنامیده می« قرار»شود که می ذدادسرا اتخا

البته انواع  .شودمنع تغقیب صادر می رافی نباشد قراکباشد کیفرخواست و یا اگر دالیل  متهم کافی

 های متناسب با هر دعوی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد.ردیگری از قرا

شود و قاضی دادگاه کیفری با ارسال می 2یا  1پرونده به دادگاه کیفری  ،اگر قرار مجرمیت صادر شود

ت ایا حكم به مجازو و دفاعیات طرفین اقدام به صدور رای ها ادعا ،ن جلسه دادرسی و استماع ادلهیتعی

توانند به رای صاده فین میرط ،روز از ابالغ 21 تانماید. بعد از صدور حكم و صادر می ه متهمئیا تبر و

-طور حضوری یا غیرد بهونظر طی بررسی خنظر اعتراض نمایند و دادگاه تجدیداه تجدیدگدر داد

ا حتی حكم ن اعمال نماید و یآدادگاه بدوی را تایید یا تغییراتی در  كم صادرهحتواند یا حضوری می

http://zaeemedalat.com/
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كم حكم برائت تبدیل به مجازات شود و یا حنقض شود. مثال  ،عكس شود و به عبارتیصادره بر

 به برائت تبدیل شود.  ،محكومیت

یا در داگاه محل اقامت ات قضایی الكترونیک متواند به دفاتر خدابتدا خواهان می :ی حقوقیودعاب. 

مطرح « دادخواست»در یک برگه مخصوص به نام . دعوی بت دعوای خود مراجعه نمایدث برایخود 

شود. خواهان باید کلیه خواسته و ادله خود را در دادخواست مقرر بدارد و مستندات خود را ضمیمه می

  قانون پرداخت نماید. بق دادخواست کند و هزینه دادرسی را مطا

اقامت خوانده )کسی که دادگاه محل ی در قدادرسی مدنی، دعوی حقو قانون آیین 11بر اساس ماده 

ها مثل ملكی که در دادگاه محل وقوع ملک مطرح امگر در برخی دعو ،شودمطرح میطرف دعوا است( 

شود و پس از ی ارجاع میقب حقوشعدعوی به یكی از  ،شود. پس از تكمیل بودن دادخواستمی

نماید و هر دور رای میقاضی اقدام به ص ،دالیل طرفین و استماع صبررسی دادخواست و نداشتن نواق

توانند در زمان اعتراض می نداشت كم وحی بودن عد از صدور رای در صورت غیرقطعیكی از طرفین ب

رسیدگی به دعاوی حقوقی در  كم به دادگاه تجدیدنظر مراجعه نمایند.حروز پس از ابالغ  21حداکثر 

 نظر، تا حد زیادی مشابه دعاوی کیفری است.دادگاه تجدید

شور کعالی دیوان ،شهروندان حقوقی و کیفری دعاویکلیه ع عالی رسیدگی به جمربه ذکر است الزم 

ع نهایی رسیدگی به برخی دعاوی است. بر جو مر ها نظارت عالیه داردبر آراء صادره دادگاه که است

اکم دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در مح»قانون اساسی:  161اصل اساس 

شود بر اساس  هایی که طبق قانون به آن محول می ی و انجام مسئولیتیو ایجاد وحدت رویه قضا

 «. گردد کند تشكیل می ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می

 

 مراجع قضایی خاص طرح دعوی در  7-2-7-7

ین بنا به مصالح خاص قضایی و برخی به جهت ماهیت و تخصصی بودن دعوای یا شخصیت طرف

-وارد ذیل میم لنماید که شامرسیدگی می این دستهبه دعاوی مراجع قضایی وجود دارند که دعوی، 

 باشند: 

 : شورای حل اختالف در موارد زیر صالحیت رسیدگی دارد :شورای حل اختالفالف. 

 ،قوقیکلیه امور مدنی و ح قانون شورای حل اختالف، که شامل: 1: بر اساس ماده صلح و سازش .1»

 نبه خصوصی جرایم قابل گذشت است. جلیه جرائم قابل گذشت و ک
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دعاوی مالی الف. »صدور حكم دارد:   خصوص موضوعاتی صالحیت رسیدگی و شورا در: رسیدگی .2

راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال به جز مواردی که در تاریخ الزم االجراء شدن این 

تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی  .. بباشندقانون در دادگستری مطرح می

بها به شرطی که در رابطه استیجاری دعاوی تعدیل اجارهسرقفلی و حق و کسب و پیشه. ج.  مربوط به

ر و موم ترکه و رفع آنها. ه. ه. د. صدور گواهی حصر واثت، تحریر ترکه، ماختالفی وجود نداشته باشد

. و. ز پرداخت محكومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشدادعای اعسار ا

جرائم ز. تامین دلیل ح. مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند )الف(  ،ل جهیزیهثبرخی دعاوی خانوادگی م

 . «تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد

به جرائم زیر در قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقالب   313 مادهبر اساس  :دادگاه انقالب ب. 

 : نمایدرسیدگی می

جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی االرض، بغی، تبانی و اجتماع علیه . الف»

. ب مجمهوری اسالمی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتالف اموال به منظور مقابله با نظا

تمام جرائم مربوط به مواد مخدر،  .پ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و مقام رهبری

سایر مواردی که  .ت سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقالم و مواد تحت کنترلگردان و پیشروان

 . «به موجب قوانین خاص در صالحیت این دادگاه است

 1351در سال  )ره( این دادگاه به فرمان حضرت امام خمینی: ژه روحانیتدادگاه ویدادسرا و ج.  

ه روحانیت تحت نظر مقام رهبری و در ژن تدوین شد. دادگاه ویآنامه اجرایی تشكیل و بعدها آیین

-رسیدگی مییان نماید. این دادگاه به کلیه جرایم و تخلفات صنفی روحانساختار قوه قضائیه فعالیت می

 نماید. 

-اما به جرایم خاص نظامی رسیدگی می ،ستادادگاه نظامی زیر مجموعه قوه قضائیه : دادگاه نظامی. د 

برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا » قانون اساسی 172اصل  نماید. بر اساس

مطابق قانون انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی، محاکم نظامی 

گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در  تشكیل می

های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول  دادستانی و دادگاه .شود محاکم عمومی رسیدگی می

به جرائم مربوط به : »آیین دادرسی کیفری 597ماده  مطابق با و «. اصول مربوط به این قوه هستند
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وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در 

  «. شودسازمان قضائی رسیدگی می

قانون دیوان عدالت اداری  11ماده قانون اساسی و  172اصل بر اساس  دیوان عدالت اداری:ه.  

تجدیدنظر  مرجع عالی اداری شهروندان علیه دولت و دگی به دعاوییدیوان مرجع رس، 1392مصوب 

اوی عباشد. همچنین به کلیه داداری می هایقضایی یا دادگاهاز سوی برخی نهادهای شبه هصارد ءاز آرا

 نماید. می مستخدمین دولتی رسیدگی میااستخد

 

 حقوق شهروندی ء و توسعهرتقاا 7-7

های مسالمت آمیز، یداشتن اهداف مشترک و همكارضمن  ،یست جمعیزافراد در زندگی اجتماعی و 

د و چه بسا در معرض آسیب نبردر صلح و ثبات به سر نمیاره ها  هموبه دلیل تعارض در منافع و اراده

ن حقوق شهروندی، نیاز به صیانت و یدان عالوه بر تضمنشهرو ،از این جهت .دیگران قرار گیرند

ابزارها  ،قوانین و مقررات مناسب و سازوکارها علف است با وضدولت مك ،حمایت دارند. در این راستا

 حقوق شهروندی انجام وظیفه نماید.  از و صیانت در مقام حمایتامكانات مقتضی و 

مین حقوق شهروندی صرفا با رویكرد تامینی، حمایتی و صیانتی ضنظام کارآمد و مطلوب تامین و ت

های مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد و موانع و چالشبلكه باید در  ،الذکر محقق نخواهد شدفوق

ه، در سطح و مرحله پیشرفته عشهروندی در رویكرد توس قحقو ،رو نیز از میان برداشته شود. پسپیش

عه برای رعایت کرامت و میانتی در جاصبه اقدامات حمایتی و توان میگیرد و صرفا ندیگری قرار می

 دین وی دلخوش نمود.بنیا قارزش واالی انسان و حقو

ه عمردم به توس سواشت که از یکردای حقوق شهروندی گام برتقتوان در مسیر توسعه و ازمانی می

 سو دارای احسا گرمطالبه هانبت به آسنتر اعتقاد داشته و ها در شرایط مطلوبنآها و تامین حق

 ءیاحا ،های متنوع اجتماعی برای رشدها و بسترزمینهولیت و مشارکت داشته باشند و از سوی دیگر، سئم

ی و بشر فراهم شود که عمدتا دولت در این خصوص نقش بیشتری به عهده دو توسعه حقوق شهرون

 ،فرهنگی ،اجتماعی ،حقوقی ،مستلزم رفع هرگونه موانع سیاسی ،نین الزمه نگرش توسعهچدارد. هم

 عهتوسو  ءارتقا ،ن، تضمینیسر راه تام تواند برمتعددی در جامعه میموانعی  اقتصادی و غیره است.

عدم نهادینه شدن و مقررات،  وجود ابهامات و قیودی در متن قوانین»حقوق شهروندی بوجود آید نظیر: 

نبود نظارت مستمر، دقیق،  ،رسانی کافی در جامعه سازی و اطالعحقوق شهروندی، غفلت از فرهنگ
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-119: 1396و ر.ک. شهریاری،  23-21: 1311، وهش های مجلسژ)گزارش مرکز پ«. فعال و پاسخگو

 ( 91-71: 1395امیری، و  121

اهكارهای عملی و رطور مختصر در خصوص رفع موانع توسعه و به منظور ارتقای حقوق شهروندی به

نهادینه کردن . 2سازی قوانین  هایی نظیر شفافعمال سیاست. ا1»پیشنهاد نمود: توان را میاجرایی 

 های غیردولتی استفاده از نهادهای مدنی و سازمان. 3سازی مناسب  در جامعه و فرهنگحقوق شهروندی 

ایجاد تشكیالت دفاع از حقوق شهروندی در . 5 ها ایجاد نظام کنترلی دقیق و اصالح مسیر دادرسی .1

م ایجاد تشكیالت قضایی ویژه برای رسیدگی به این نوع جرائ .6گانه و نهادهای اساسی کشور سه یاقو

حقوق  رسانی و آموزش اطالع .1مربوط به حقوق شهروندی  تصمیماتسازی  شفاف .7و تخلفات 

 (31-21: 1311، )گزارش مرکز پژوهش ها«. شهروندی از طریق مراکز آموزشی و رسانه ملی

ها و بسترهای احیاء و توسعه حقوق در این بند به برخی از زمینه ترطور مبسوطو به بر این اساس

 شود. ی پرداخته میشهروند

 

 اخالق شهروندی 7-7-1

تعلق خاطر و پذیرش  سگیرد. احساعنوی شكل میمدهنده مادی و نظام اجتماعی در اثر عوامل پیوند

منافع مشترک  نی و پیوند خوردعوند به اعتبار مفهوم زیست جمرعی توسط شهات اجتمیولئمس

امنیت، صلح، نظم و رعایت  ،است. آرامش ددفمنیافته و هسازمان ، الزمه جامعهشهروندان با یكدیگر

ولت اجتماعی هر شهروند در پرتو تعهد درونی و وجدانی به ئشهروندی مستلزم پذیرش مس یهاحق

 موازین اخالقی است. 

دهنده میزان تعهدات فرد به قلمرو زندگی اجتماعی و رعایت نالزامات اخالقی و درونی فرد نشا

است.  یو موازین جامعه سیاسی و حقوق قوانینام به حقوق سایر افراد و مات زیست جمعی و احتراالز

ها ه خود در رعایت حقدارباطنی شهروند نهادینه شود وی کنترل بیشتری بر ا رهر چقدر اخالق در ضمی

ا دپی ءارتقا زخواهد داشت و قطعا افعال ارادی و عقالنی وی نی اجتماعدی در نكالیف شهروتانجام  و

توان زمینه رشد و توسعه حقوق شهروندی در های شهروندی میبه چنین توانائی ل. با توسخواهد کرد

 جامعه را فراهم نمود. 

است. « امر درست و نادرست و یا خوبی از بدی»در نگرشی کلی، اخالق معیار و مالک تشخیص 

ها است، دیدگاهاخالق، محل فعل ارادی است. حال اینكه چه امری درست یا نادرست و یا خوب و بد 
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های متنوعی و متفاوتی وجود دارد و در این راستا، مكاتب مختلفی در تاریخ زندگی بشر پا به و نگرش

ای است از اصول و قواعد بیانگر بایدها و نبایدهای  مجموعه»اخالق  ،صطالحاند. در اعرضه وجود نهاده

-دروغو بدی ، راستگویی ،مانند خوبی ها وجود دارد؛ اصولیاخالقی که نوعی استقالل از شخص در آن

آموزند و به نوعی بر اجتماع تكیه دارند و به عنوان  ها را از والدین یا آموزگار میگویی که افراد آن

 .«کند. اخالق به این معنا امری اجتماعی است ابزاری در دست اجتماع است که بر افراد تحمیل می

موعه قواعدی است که الزمه نیكوکاری و رسیدن به کمال اخالق مج»( در واقع، 29: 1392فرانكنا، )

آوریم که چه کاری خوب و چه کاری بد است. آن است؛ یعنی به وسیله اخالق ما معیاری به دست می

گیرد که از روی اراده پردازد این است که داوری اخالق به اعمالی تعلق میچه که کمتر به آن می

یعنی اعمال غریزی بر مبنای اخالق نیست، مهم این است که کسی  صورت گیرد و به فرمان عقل باشد.

 (15: 1316)کاتوزیان، «. بتواند کار بدی را انجام دهد و آن را انجام ندهد

مالک و معیاری برای خوبی و بدی رفتار هر کس در بویژه موازین اسالمی، با توسل به قواعد اخالقی 

شود. تعامالت و روابط متقابل شهروندان با یكدیگر میبخش تنظیماخالق و آید میدست به جامعه 

لذا  ،استسازی اخالق شهروندی نی و نهادینهروی بیش از پیش نیازمند دزی امرونگارندگی سوداز

 و قوانین و آداب شهرنشینیها و تكالیف شهروندی، ولیتئمسهرگونه وقفه، کوتاهی و نادیده گرفتن 

یمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری  ها و نامال ها، خشونت تنشبه عایت نكردن حقوق دیگران ر

عدم نهادینه نمودن اخالق شهروندی آثار بسیار مخربی بر روابط اجتماعی خواهد  زند. میرا دامن 

به  احترام مسائلی چوننماید. رعایت داشت و موجبات ناامنی و تضییع حقوق شهروندی را فراهم می

ی، عدم ایجاد مزاحمت در انواع مختلف آن، حفظ میراث زیست، ایجاد فضا شناس حقوق دیگران، وقت

و محله سالم، پیشگیری از هرگونه آلودگی از نوع محیطی و صوتی، مشارکت در اداره شهر و جلوگیری 

مدار و مبتنی بر ور اخالق شهروندی در جامعه اخالقهی از بروز و ظیهاوهلج ،از تخریب اموال عمومی

 دی است. قوق شهرونح

به همراه مفاهیم مدرن و در قالبی نو به مخاطبان عرضه  هوندی اگرچه امروز ق شهری و شهر اخال 

شود و  ق همیشه یک قلمروی مهم در زندگی اجتماعی و معرفتی هر فرد شناخته می اما اخال ،شود می

ق  نیز تلقی شود، اخال ها کننده در روابط اجتماعی انسان چیز یک وسیله تنظیم چه بسا حتی پیش از هر

ای از  کننده گونه اش یک ضرورت است. باید گفت رفتار هر کس در جامعه عرضه در شكل اجتماعی

روابط آشكار و پنهان موجود در همان جامعه است، چون به هر حال انسان معلول اجتماع است و 
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های  وجیهی بر رفتارتواند ت اجتماع در قبال او دارای مسوولیت. هرچند این واقعیت هرگز نمی

شكنانه و نادرست او به بهانه تاثیرگرفتن از جامعه و یا گرفتن انتقام از آن شود. به هر حال این  قانون

قی از کسی سر بزند، آنكه نخست متهم اصلی به شمار  امری انكارناشدنی است که هرگاه عملی غیراخال

پایگاه اطالع رسانی ) .نادرست خویش باشدخود او خواهد بود که باید پاسخگوی کردار  ،خواهد رفت

 ( 5: 1396حوزه، 

 ،به تبع آن ،صورت گیرد نمداری، احترام متقابل و رعایت اخالقیات از سوی شهرونداهر چقدر اخالق

دن اصول ومنالیف هر شهروند نیز رعایت خواهد شد. لذا با نهادینه كهای افراد و حقوق و تحریم

شهروندی و احقاق حق شهروندان هموار کرده  قای به فعلیت رساندن حقواخالقی و رفتاری راه را بر

 (97: 1393اده، زد. )قیومنمو دو حقوق شهروندی را در جامعه محقق خواه

 ،بر استان، برخورداری عمومی اعضای جامعه از حقوق و تكالیف برآعی قمعنای وا هنظام شهروندی ب

ود نداشته جاجتماعی و حقوق مدنی میان افراد جامعه و سیاسی، ظکه هیچ تبعیضی از لحاایبه گونه

کلكمْ راعٍ، وَ »فرمایند: )ص( در بیان گهرباری می مپیامبر اکر ،ولیت شهروندان اسالمیئباشد. در باب مس

کدام از شما مسئول هستید و درباره افرادی که به سخن شما گوش  هر ؛ یعنیکلكمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ

در همین زمینه در اسالم هر جا صحبت از رعیت شده، مراد همان . زخواست خواهید شددهند با می

 (111: 1393به نقل از باقری،   323: 1377)وردی نژاد، «. حقوق شهروندی امروزی است

 

 شهروندی سازی و فرهنگآموزش  7-7-2

ها و وندان از حقهراهی شگو عدم آ لتهاجی از شها ناو نقض حقها ستم ،هالمظر کثشاید ریشه ا

استفاده نموده و به خبری سوءات خود در جامعه است و همواره کسانی هستند که از این دنیای بیزامتیا

داشتن جامعه زنده و  ،طرف دیگر نمایند. ازهای شهروندان را تضییع میهای متقلبانه حقراحتی با شیوه

و قانونمدار است و چنین شهروندی  مدارقپویا و ساماندهی شده، نیازمند شهروندی فعال و اخال

ی و قوانین و مقرات عرفی و حقوقی عم داشتم دانش و آگاهی کامل از مقتضیات زندگی جمتلزتسم

ود خهای مربوط به کسب و کار ن است. البته هر شهروندی باید بتواند از حقوق عامه و حقآکم بر حا

ا مقامات رآنها  هو توسع تامین گر بوده والبهطم و الها فعو تضمین آن ءمطلع باشد تا در زمینه احیا

 ول بخواهد.ئمس
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ها مجهز ها و گرایشا، نگرشهآموزش در سطح جامعه، شهروندان را به ابزار دانش و درک مهارت

جعفری، به عهده گیرند. )عه مسازد تا مشارکتی فعاالنه و معقول در سطح جاها را قادر مینآساخته و 

ها برای ادای تكالیف در امور آنشارکت بیشتر مای مردم موجب هیهگادانش و انین همچ (3: 1395

ذکر است که الزم به  (31: 1311عزت، و همكاران، )پورشود. شهری و توسعه شهروندی فعال می

دارد.  یمایتی و صیانتحهای ششپوحقوق شهروندی در معرض خطر و آسیب قرار دارد و نیاز به 

 های درون اجتماعی وها و جمعیتلت و نهادهای دولتی، گروهدو»تواند از طرف میت طراخها و آسیب

 ( 15: 1391)معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  .ق بیافتدااتف« سایر افراد

 جهتلذا  ،تعدد شودمهای های شهروندی در زمینهموزشآبرای دفع خطرات، شهروند باید مسلح به 

یافته و طور سازمانبخش بهزشی و علمی و آگاهیومید سازوکارهای آحقوق شهروند باتقویت و ارتقای 

افزایی دانش رسانی وداده شود. وظیفه اطالع یهای اجتماعشده به شهروند در کلیه صحنهنهادین

ه نوع و ماهیت رای است همگانی و هر نهاد دولتی در حوزه صالحیت خود باید درباهشهروندان وظیف

از طرق  را های الزمهموزشآ ،ماتن خدندان از آشهروی مندگونگی بهرهرسانی خود و چخدمت

ها، مساجد و شهراریصدا و سیما،  لهایی مثطور عمومی سازمانبه و مختلف به شهروندان ارائه نماید

بوعات، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و طهای گروهی، مرسانهنهادهای آموزشی، نهادهای مذهبی، 

وندی در زندگی رائه نمایند تا هر شهرهای مدنی و سبک و سیاق زندگی اجتماعی را اره کلیه آموزشغی

 های الزم برخوردار باشد. هارتو م اجتماعی و فضای کسب و کار خود از دانش، خصوصی

ای زمینه ارتكاب جرایم را کاهش داده و شهروندان های اجتماعی و حرفهمسلح شدن به دانش و مهارت

چقدر  شود. هرمینیز شود و باعث انجام درست وظایف نهادهای عمومی ش داده میورگری پرمطالبه

تواند رفتار بهتر می ،ی و خصوصی داشته باشدمزه عموواطالعات و مهارت کافی در ح ،شنشهروند دا

طور مثال اگر ران کمک نماید. بهگتنظیم نماید و به رشد و ارتقای حقوق خود و دیرا خود با دیگران 

و، دریافت وام رمسكن، خود ،نه نحوه خرید و فروش زمینیشهروند از دانش و اطالعات کافی در زم هر

اشته باشد، دیگر دچار فریب و زیان د و غیردولتی بانكی، اخذ مجوز از اتحادیه و نهادهای دولتی

های ند نحوه تامین و اجرای حقنتواعمومی و خصوصی می یها و نهادهاسازمان ،نخواهد شد. پس

شهروندی دست به اقدامات  قیانت از حقوصموزش دهند و در آای صحیح شهروندی را با شیوه

 پیشگیرانه بزنند. 
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 تهای زیادی به دسها و با تالش نسلهای فكری و فرهنگی یک ملت در طول قرندتمدن و دستاور

و ابداعات  ،القیاتاخ ،هامهارت ،بارورها ،عقاید ،هاسنت ،هنجارها ،هامده است و حاوی ارزشآ

و هر  دینهر شهرو هبشری و ملی وظیف ن دستاوردهاییانت از ایص ظ وفح ،راعات متنوعی استتاخ

مستلزم  ،لذا حفظ این تمدن غنیهد. د لیندگان تحویآ هها را بنآ یی،ارتقارویكرد باید با  است وی نسل

 قاد اساسی ارتقای حقوعاز اب است. یكی نآن به آیندگا لنگهداری و انتقا، سازی فرهنگنهادینه

سازوکارهای  و ش فرایندهازیانت از دستاوردهای فرهنگی جامعه است که در پرتو آموصشهروندی 

مستلزم  ،جانبه حقوق شهروندی رعایت همه ،این اساس رپذیر است. بمكانارشی و تربیتی وپر ،آموزشی

گیری از ابزارهایی  با بهره .ئوالن استسازی فرهنگ شهروندی در یک جامعه، میان مردم و مس نهادینه

مثابه انگاره بنیادین شهروندی در جامعه  گری به به تقویت فرهنگ مطالبهتوان میمانند هنر و رسانه 

ها نهادینه شود تا آنها به  پذیری دو مفهومی است که باید در میان انسان گری و مسئولیت پرداخت، مطالبه

گیری  شكل .کنند می ءایفا ین، ابزارهای فرهنگی و هنری نقشی مؤثرشهروند تبدیل شوند، در این میا

ترین  ها، سمینارها و مناظرات یكی از جدی وگو در قالب مراکز علمی، همایش های گفت کانون

 . راهكارهای اعتالی جایگاه حقوق شهروندی در جامعه است

 

 حكمرانی مطلوب 7-7-7

ساالری، برای اولین بار توسط بانک جهانی در رمانهای مردمبا تاثیر پذیری از آ 13ایده حكمرانی مطلوب

( IFAD, 2015: 1) .تبیین گردید 1992در سال « زمامداری و توسعه»مطرح و تحت عنوان  1919سال 

بانک جهانی با رویكرد نهادین نمودن توسعه کشورهای در حال پیشرفت و نقش زمامداری کارآمد در 

، حكمرانی مطلوب را اینگونه و شهروندی عه و تضمین حقوق بشرفرایند توسعه و به تبع آن توس

ای است که در آن قدرت برای مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی حكمرانی خوب، شیوه»تعریف نمود: 

تعریف قبلی را طی گزارشی  1997و در سال  (IFAD, 2015: 1) «شودجهت توسعه بكار گرفته می

توانیم به یک دولت  که چگونه می با هدف اینكه« ر حال تحولنقش دولت در جهان د»عنوان تحت 

-شرط ضروری توسعه محسوب میحكمرانی خوب در واقع پیش»باز تعریف نمود:  ،خوب دست یابیم

، به نقش و ( علت ورود بانک جهانی به عرصه زمامداری مطلوبIntegrated ISA,2015: 1) .«گردد

ایی به کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته الی و توسعههای مفعالیت این نهاد در امر مساعدت

                                                           
 Good Governance 
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های مالی و اقتصادی بانک جهانی مستلزم وجود بسترهای مساعد در کشور هاست؛ چرا که اجرای برنام

این ایده در پی  ،در زمامداری مطلوب نهفته شده است. در عمل یباشد که چنین بسترمورد نظر می

 باشد.های زمامداری مطلوب مینی از طریق تضمین برخی مولفهاستقرار توسعه پایدار انسا

های زندگی اجتماعی و کارکرد دولت خوب ای و مرتبط با سایر بخشحكمرانی فرایندی چند مرحله

ها و مقررات رسمی و غیررسمی که به تعریف  ها، ساختار وضع فرایند»است. در ایده حكمرانی خوب 

توانند بر تصمیماتی که بر رفاه و کیفیت ها میوسیله افراد و سازمانپردازند که بدان هایی میروش

این رویكرد، حكمرانی را مرتبط ( 27: 1315، صانعی) .«کنندگذارند، اعمال قدرت ها تأثیر میزندگی آن

ها،  نظامی از ارزش»ایی که زمامداری خوب مبیین به گونه ،نمایدبا جامعه و زیست جمعی مطلوب می

ها که جامعه به وسیلة آن، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی خود را از طریق سه  ا و نهاده سیاست

آمده  در تعریفی دیگر( 119-111: 1312 میدری،) .کند بخش دولت، خصوصی و مدنی مدیریت می

خود ها و نهادهای مدنی منافع  ها شهروندان، گروهفرایندها و نهادهایی که به واسطة آن، راهكارها»است: 

: 1312 پور، زاده و قلی شریف) .نندک تعهداتشان را برآورده می و را دنبال، حقوق قانونی خود را استیفا

93 )  

های جامعه شود و کلیه بخشای، دولتی و جهانی مطرح میحكمرانی در سطح محلی، منطقه ،در واقع 

ا توجه به مفاهیم و مباحث و بنابراین، بگیرد. اعم از دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی را دربرمی

توان آن را معطوف به یافتن الگو و ترکیب جدیدی از  ادبیات طرح شده دربارة حكمرانی خوب، می

 :شوددیده میدولت، جامعة مدنی و بخش خصوصی دانست. در این الگو سه منظر  :همكاری سه بخش

مردمی به منظور اثرگذاری بر  در تقویت مشارکتکه نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی 

گذاری در رشد  اند؛ بخش خصوصی عامل تولید در تقویت سرمایه های عمومی مطرح گذاری سیاست

تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی اقتصاد و بازار و ایجاد رفاه نسبی دیده 

سازی محیطی برای  های عمومی در فراهم کنندة فعالیت شود؛ و سرانجام نقش دولت به عنوان تسهیل می

-71: 1391)نادری،  .شود توسعة پایدار به منظور ثبات و توسعة عدالت اجتماعی در جامعه ارزیابی می

73) 

بر موضوع حكمرانی  11، به موجب سند برنامه عمران ملل متحد1992سازمان ملل متحد در سال 

سیاسی، اداری، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و غیره  مطلوب با هدف توسعه پایدار چند منظوره در حوزه

                                                           
UNDP’s Human Development Report , Murch 2, 1992, http://hdr.undp.org/en/global-reports  
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در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید حیات »تاکید نموده است که 

شود. در واقع تصور بر این است همة این امور با حكمرانی  زیست و رشد و توسعة زنان تأکید می محیط

 (17: 1313قلی پور، ) .«شود خوب محقق می

 پیوند در را حكمرانی آشكار، بصورت، 2111در سال  15 متحد ملل سازمان بشر حقوق کمیسیون قطعنامه

 انسانی توسعه رشد و ، حقوق شهروندیبشر حقوق از مندی بهره سوی به رو که داندمی محیطی بستر با

 ارتقای و جوییمشارکت چون اصولی بر پایدار انسانی توسعه و خوب حكمرانی پیوند با .دارد پایدار

 توسعه ایجاد برای اجباری و تجویزی هایدستورالعمل و گردد می تأکیدو شهروندی  بشر حقوق

 (27: 1317)کمیجانی و سالطین، . بود نخواهد موردنظر

حقوق  حكمرانی خوب موید این امر است که زمامداری بر اساس موازین حقوق بشر، ،در مجموع

پایدار، رفاه اجتماعی، عدالت در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی حاکمیت مردم، توسعه  شهروندی،

ی رشد، احیاء و بسترهاهای حكمرانی مطلوب، ها و زمینهشدن مولفهو با نهادین پذیردصورت می

ها و بسترهای تامین ایده حكمرانی مطلوب، برای شود. از جمله مولفهتوسعه حقوق شهروندی فراهم می

 شود:مصادیق ذیل اشاره می توسعه حقوق شهروندی به

مندی از شود که همه شهروندان در بهرهجامعه مطلوب زمانی محقق می 16:برابری و عدم تبعیض الف.

حق هر کسی بدون تبعیض به »های فردی و اجتماعی برابر انگاشته شوند. منافع اجتماعی و حق

رد تاکید همه اسناد و قواعد حقوق های بنیادین، امروزه مومندی از همه حقوق انسانی و آزادی بهره

 (Smith, 2005: 97) .«بشری شده است

های خاص هر شهروند، منوط به وضع قوانین ها و وضعیتاعمال وضعیت برابر و متناسب با لیاقت

های اجتماعی است. عدم عادالنه امكانات و ثروت عها و توزیبرابر و رفتار منصفانه دولت در حمایت

اتی و قبر برای هر شهروند و اعمال تبعیضات نژادی، مذهبی، قومی، زبانی، جنسیتی، طبتضمین رفتار برا

آمیز قانونی، برد، چرا که رفتارهای تبعیضزمینه رشد و توسعه حقوق شهروندی را از بین می ،غیره

ام حقوق شهروندی و ارتكاب ظو ساختاری توسط توسط دولت و سایر افراد زمینه انحطاط ن ایویهر

های نماید. در چنین وضعیتی، هر شهروندی ممكن است برای گرفتن حقایم و فساد را فراهم میجر

 خود دست به رفتار مجرمانه و دادگستری خصوصی بزند.      

                                                           
 UN Commission on Human Rights, «The role of good governance in the promotion of human 
rights »,  resolution 2000/64, http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/ GoodGovernance 
/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx. 
 Equality and Non-Discrimination 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/
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مهم حكمرانی مطلوب، حاکمیت قانون است. در و های ارزشی از جمله مولفه 17حاکمیت قانون:ب. 

گیرند و کلیه امور اجتماعی مورد ضمانت قرار می روندیی شههاپرتو حاکمیت قانون است که حق

بخشی اداره امور  گردد. کارکردهای اصلی حاکمیت قانون، کنترل قدرت سیاسی، انتظامساماندهی می

باشد. مهمترین خصیصه اصل حاکمیت قانون این  های شهروندان میعمومی، تضمین حقوق و آزادی

هایی را که  حاکمیت قانون حوزه»حكومت داشته باشد نه افراد.  است که قانون بر جامعه و امور عمومی

ها کند و حكومت افراد، آن ها شخصی باشد، به شدت محدود میتواند در آن اقتدار و قدرت سیاسی می

 ( 317: 1313)مک کالوم،  .«دهد میرا به نسبت بسط 

رسد و قانونمندی م اجتماعی میجامعه در سایه قانون و الزامات بایدی و نبایدی به ساماندهی و نظ

خواهد بود. البته رسیدن به چنین  شهروندیبهترین تاسیس اجتماعی جهت ثبیت و صیانت از حقوق 

غایتی، وضع قوانین عادالنه و متناسب با نیازهای فطری و طبیعی بشر خواهد بود تا به موجب آن 

ها بین افراد توزیع گردد و در مقابل شایستگیها و طور برابر و با رعایت استحقاققوانین، همه منابع به

 های پیشگیری و جبرانی تعبیه گردد. ، شیوهشهروندیهر گونه تجاوز و تعدی به حقوق 

ها و اتخاذ مشارکت، با تأکید بر حق هر فرد در تنظیم سیاست 11:مشارکت و نظارت همگانی -ج

وم اجرای آن را بدست آوردن انتظارات معیارهایی برای بهبود وضعیت عمومی جامعه همراه است و لز

اندیشه حكومت مردمی مستلزم مشارکت عموم مردم در  کند.سیاسی، اجتماعی و اقتصادی طلب می

های عمومی و نقش بارز مردم ها و نبایدهای اجتماعی و تدوین قوانین و سیاستتولید نظام ارزشی، باید

ها بر فرایند اداره امور عمومی ر نظارت همگانی آنباشد. همچنین موید امدر مدیریت عمومی کشور می

، الزمه برقرای حكمرانی «برابری در مشارکت سیاسی و نظارت همگانی»خواهد بود. بر این اساس 

چرا که عدم حضور مردم در فرایند تصمیمات عمومی در قالب مشارکت و نظارت، بیم  .مطلوب است

افزایش خواهد  و نقض حقوق شهروندی  ن و مجریاناستفاده از قدرت توسط حاکماخودسری و سوء

 یافت.  

سازی سازوکارهای مشارکت شهروندان در فرایند اتخاذ تصمیمات اداری و حضور ذینفعان در با نهادینه

های شهروندی و رعایت الزامات قانونی گیری دولتی، موجب تامین حقجلسات یا در فرایند تصمیم

و مدنی، بر  یها، احزاب، نهادهای مردمیم یا غیرمستقیم مردم نظیر رسانهشود. با اعمال نظارت مستقمی

                                                           
 The Rule of Law 
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اجرایی شدن قوانین و مقررات و تصمیمات مقامات و نهادهای عمومی، ضمن رعایت حقوق 

 ها نیر فراهم خواهد شد.شهروندی، موجبات رشد و احیای آن

فتارهای افراد در روابط اجتماعی، ازرسی و کنترل رفتار متولیان حقوق شهروندی و همچنین کنترل رب

ارتباط مستقیمی با ارتقاء و توسعه حقوق شهروندی دارد. چرا که وجود راهبردهای و سازوکارهای 

ارتی و کنترلی بر رفتار و عملكرد مسئولین در انجام وظایف و ارائه خدمت عمومی و ظمختلف ن

مقررات و نظامات اجتماعی، زمینه نقض  شهروندان در رعایت احترام دیگران و پایبندی به قوانین و

 برد. های شهروندی را کاهش یا از بیم میحق

 ،سازی شده باشدادینههولین قانونمند و نئعملكرد مسبر رلی و نظارتی کنتهای شیوهکه به هر میزان 

 ،تی بسیار پیشرفتهرهای نظامن خواهد شد و با وجود سیستیمدتر تامین و تضمآارکحقوق شهروندی 

دن وه نمجدهی و موازارشگ ،هاارتظرود و با اعمال نزمینه نقض حقوق شهروندی هم از بین می

روندی هموجبات توسعه و ارتقای بهتر حقوق ش ،شهروندی با افكار عمومی قرد متولیان حقوكعمل

 د. یآفراهم می

حكمرانی خوب به های  ترین مولفه توان یكی از کلیدی پذیری را می مسئولیت 19:مسولیت پذیری -د

ها خصوصی و نهادهای مدنی فعال در  کنار موسسات و نهادهای حكومتی، سازمان شمار آورد. در

ها و اقدامات خود پاسخگو باشند. باید عنوان نمود که اصول حكمرانی  جامعه نیز باید در قبال سیاست

مستلزم اجرای سایر اصول ها، صورت زنجیرای متصل به هم بوده و اجرایی شدن هرکدام از آن خوب به

پذیری و پاسخگویی بدون وجود شفافیت  توان انتظار داشت که مسئولیت باشد. برای مثال نمی می

 .جنبه اجرایی چندانی در جامعه داشته باشد حاکمیت قانون و

به هر میزان مقامات دولتی و موسسات عمومی در قبال وظایف و تكالیف مقرر قانونی احساس مسولیت 

ها، نظارت صورت گیرد، باشند و به طرق قانونی و اداری بر نحوه اجرای وظایف و مسئولیت داشته

 شود.زمینه احیای حقوق شهروندی بهتر فراهم می

تعهد یک فرد است برای »پاسخگویی در حوزه سیاسی و حقوقی به معنای  21:پاسخگویی -ه

( 23: 1311)رشیدپور، . «استهایی که به او محول شده پاسخگویی نسبت به انجام مسوولیت

های مهم  توجیه کردن، گزارش دادن و تشریح کردن جنبه» پاسخگویی در بستر ایده حكمرانی مطلوب،

                                                           
 Responsiveness 
 Accontibility 



  
 

117 
 

 .«گیردپاسخگویی هستند. پاسخگویی شناخت حقوق عمومی است تا اینكه بدانیم چه اعمالی باید انجام 

 (23: 1311)رشیدپور، 

شود. این حق متعلق به  نجش مطلوبیت زمامداری محسوب میهای اساسی سپاسخگویی از جمله مالک

های و حق منافع عمومی ،مردم است که حاکمان منتخب در قبال این تكلیف، یعنی تأمین خدمات

تامین حقوق شهروندی منجر به تضمین انجام پاسخگویی دولت در قبال . پاسخگو باشند شهروندی

ره در معرض اشود و مقامات مسول همومی روندیهعایت مصادیق حقوق شرایف دولت در ظو

  گیرند. قضاوت عمومی قرار می

دسترسی به اطالعات و حق انتقال آن به عنوان یكی از حقوق بنیادین بشر  21:دسترسی به اطالعات -و

فراهم کردن زمینه مناسب برای مردم برای دسترسی به  ،به رسمیت شناخته شده است. در این راستا

رود. آنچه در خصوص جایگاه دسترسی به اطالعات ه تكالیف عمده دولت به شمار میاطالعات از جمل

گیرد، عملكرد دولت در خصوص ارائه اطالعات الزم به مردم در نظر قرار میدر حكمرانی مطلوب مد

 و در این راستا باید در مقابل مردم پاسخگو باشد. است  شهروندیخصوص حقوق 

گیری و اجرای قدرت  نقش مؤثری در مشارکت آگاهانه و کارآمد در شكل امروزه دسترسی به اطالعات،

الزمه تحقق جامعه باز، کاستن از دامنه قدرت دولت در برابر »دارد.  توسعه حقوق شهروندیو 

شهروندان و در عین حال اعمال قدرت از سوی مردم و کاستن از خودرایی حكومت، تنها در شرایطی 

رو، حق دسترسی و انتقال که حكومت بدان مشغول است، آگاه باشند. از این میسر است که مرم از آنچه

اطالعات هم سازوکاری برای اعمال قدرت و توانایی مشارکت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق 

های خود و هم تضمینی برای صحت عملكرد دولت، رفتار مبتنی بر قانون و اعمال حقوق و آزادی

 (Mustafa, 2003: 8). «ی آن استمشروع قدرت عمومی از سو

در راستای دسترسی شهروندان به اطالعات مورد نیاز در جامعه و بهبود وضعیت زندگی خود و فعال 

به تصویب  6/11/1317در تاریخ  «ی به اطالعاتسانون دسترق» ،های شهروندیشدن در مطالبه حق

. بر تصویب شده استوسط دولت ت زن نیآنامه اجرایی مجلس شورای اسالمی رسیده است و آیین

ر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارد، مگر آنكه قانون منع ه»قانون:  2ماده اساس 

و مطابق  «ها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بودکرده باشد. استفاه از اطالعات عمومی یا انتشار آن

وع این قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون وسسات عمومی مكلفند اطالعات موضم: »5ماده  با
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 باید است مردم برای تكلیف و حق متضمن که اطالعاتی -تبصره تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

های همگانی به آگاهی مردم  ر و اعالن عمومی و رسانهانتشا طریق از موجود قانونی موارد بر عالوه

  .«برسد

در سال « انتشار و دسترسی به اطالعاتکمیسیون »یعنی ، این قانونرکن اجرایی ، 11ماده   به موجب 

رئیس کمیسیون، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی است.  شده اندازیراهبه دستور رئیس جمهور  1313

اعضای دیگر شامل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، دیوان عدالت اداری، سازمان برخی است و 

 . اطات و فناوری اطالعات، وزارت اطالعات و وزارت دفاع هستندمدیریت و برنامه ریزی، وزارت ارتب

حمایت از آزادی اطالعات و دسترسی همگانی به اطالعات موجود در »عبارتنداز: وظیفه این کمیسیون 

ی یهای اجرامؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه

رفع اختالف در چگونگی ارائه اطالعات  ،نیز نظارت کلی بر حسن اجراءرسانی و الزم در عرصه اطالع

از دیگر  ،سازی و ارشاد و ارائه نظرات مشورتیموضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ

 .«دهندوظایف این کمیسیون را تشكیل می

بندی  اطالعات دارای طبقههریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که » ،قانون 11ماده بر اساس 

طور ساالنه اطالعات عمومی شامل  کم به باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست می

االمكان در یک کتاب راهنما که  ای و حتی عملكرد و ترازنامه )بیالن( خود را با استفاده از امكانات رایانه

و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد  از جمله می

 «.تحویل دهد

پذیرش حق دسترسی شهروندان به اطالعات نهادها و موسسات عمومی با رعایت قوانین و حفظ حریم 

زیرا شهروندان با داشتن  ،های توسعه حقوق شهروندی استخصوصی افراد یكی موثرترین روش

ها را مورد ارزیابی قرار داده و حدهای دولتی مطلع شوند و آنتوانند بهتر از اقدامات وااطالعات الزم می

 ها را نیز فراهم نمایند.نآزمینه اعتراض و انتقاد به 

موجب کنترل قدرت و اختیارات  و عمومی دولتی یهااهگروشن دست لكرد شفاف ومع 22:شفافیت -ز

را بر اساس قوانین و  خود تصمیمات اتخاذی شود دالیل و مستنداتو باعث میگردد می حاکمان

دالیل اتخاذ تصممیات نوعی شفافیت در  و یمقررات برای مردم توضیح دهند. توجیه نمون مبان

این طریق شهروندان با علت و مبانی قانونی چگونگی ارائه  آورد و ازهای دولتی را فراهم میادستگ
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و تشخیص غیرقانونی  ند و در صورت عدم پذیرش دالیل یا قانع نشدنشوخدمات عمومی آشنا می

 ن تصمیمات اعتراض یا شكایت نمایند.آتوانند به می ،بودن

ه مردم، تضمین حقوق بها ارائه دالیل قانونی آناتخاذ تصمیمات و  ،د شفافنوجود فرای ،در هر حال

های شهروندی توانند تصمیماتی مغایر حقچرا که مقامات دولتی نمی ،راه داردمشهروندی را به ه

در نهادهای عمومی و دلتی، برگزاری جلسات علنی و با  هاسازی تصمیمهای شفافی از راهكد. یبگیرن

-مغایر قانون یا نقض ممیصمینه هرگونه تز ها و شهروندان است. حضور مردم و ذینفعانحضور رسانه

ند. درج گیردر چشم بینای مردم تصمیم می هاچرا که آن ،بردکنننده حقوق شهروندان را از بین می

نجام امردم یا نهادهای نظارتی هنگام ارائه خدمات عمومی،  وجودگیری، سازوکارهای شفاف تصمیم

 موجب ارتقایشهروندان،  طابق قانون و لزوم ارائه گزارش بهم نان و مقامات عمومیکوظایف کار

 شود. میحقوق شهروندی 

 

 شهروندی اجتماعی هرفاتوسعه  7-7-4

حكومت ملزم  ،ی است. در اندیشه دولت رفاهزی پیشرفته اجتماعی امروگمهم زند ی از ابعادكحق رفاه ی

شهروندی در امور رفاهی و امنیت اجتماعی است. حق رفاه شامل مصادیقی  ققوحبه تامین و تضمین 

انی است. در نظریه شهروندی مارشال به گش همزتامین اجتماعی، امنیت اجتماعی، بهداشت و آمو :نظیر

تاکید دارد. مارشال معتقد بود که حقوق اجتماعی در  ،ین حقوق استاکننده ه تامینکرفاه  نقش دولت

همگانی و خدمات بهداشتی  ششامل آموز ،رفاه ولتدیستم در شكل مدرن خود با ایجاد نهادهای بقرن 

 مراد من از عنصر»کند: نگونه تعریف مییو مارشال عنصر اجتماعی را ا و اجتماعی توسعه یافتند

ادی و امنیت تا صیف وسیعی از حقوق که برخورداری حداقلی از رفاه اقتطاجتماعی عبارت است از 

 ارهای حاکمیمع ،ود متمدنجمواجتماعی و حق زندگی به عنوان یک  ثحق برخورداری کامل از میرا

  (193:  1393)نش،  «.گیردجامعه را دربر می یک در

ن در وضعیت فردی و اجتماعی باید از امور رفاهی که الزمه به جهت متنوع بودن نیازهای مختلف انسا

حق داشتن حداقل وسایل و امكانات در زندگی، »رشد جسمانی و فكری فرد است، برخوردار باشد. 

اعی و فرهنگی و مبنای حقوق اخیر است. این حق در معنای منخستین حق از حقوق اقتصادی و اجت

اشد. آزادی از فقر، گرسنگی، سوءتغذیه و برهنگی با داشتن ب اخص شامل حق تغذیه، آب و پوشاک می

-که زیرمجموعه این حق قرار می ایعمدههای حق( 272-271: 1391)عباسی،  .«این حق ممكن است



  
 

121 
 

نداز: حق خوراک، پوشاک، بهداشت، مسكن، تشكیل خانواده، تأمین اجتماعی کارآمد، ا گیرند عبارت

 استراحت، اوقات فراغت و غیره.

ای که رفاه گونه به ،دستورات و تأکیدات زیادی داشته استالم در زمینه تأمین و رفاه اجتماعی اس

 ،عمومی مسلمین و رفع هرگونه فقر و محرومیت را از وظایف حاکم اسالمی دانسته است. در این راستا

ها بر  آن بودن  این اصول بر مبنای مسئولیت متقابل افراد و سهیماحكامی نیز مقرر نموده است. 

های متعددی نظیر انفاق، بخشش، . قرآن کریم بر این اصول به شیوهدرآمدهای عمومی شكل گرفته است

دست  در راه خدا انفاق کنید و خویشتن را به»صدقه، احسان، خمس، زکات و..... تأکید نموده است. 

 (195، آیهبقرهسوره ) .«خویش به هالکت نیندازید و نیكی کنید که خدا نیكوکاران را دوست دارد

انسانی  هر»دارد: اعالمیه جهانی حقوق بشر در خصوص حق رفاه احتماعی مقرر می 25( ماده 1بند )

اش، از جمله سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سالمتی و رفاه خود و خانواده

عی ضروری است و همچنین حق های پزشكی و خدمات اجتما تأمین خوراک، پوشاک، مسكن، مراقبت

گی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت ههای بیكاری، بیماری، نقص عضو، بیو دارد که در زمان

 «. مند گردد هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره

-حقمنشور به در این یافته است.  صفصلی به حق رفاه اجتماعی اختصادر منشور حقوق شهروندی 

نماید. و ارتقای حقوق شهروندی را فراهم می هنماید که موجبات توسعروندان اشاره میههای از ش

افزایی اجتماعی، برخورداری از  ای بهتر، خودسازی معنوی و توان آرامش، شادابی و امید به آینده»

انواده، تفریح، ورزش و گردشگری زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امكان برای همراهی بیشتر با خ

هر شهروند از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و ر این اساس، ب( 15)ماده «. حق هر شهروند است

شغل از حق بیمه  نری ناخواسته و نداشتا( و در موارد بیك16)ماده  شودمیمند  خدمات امدادی بهره

متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی هر شود. بیمه در ابعاد گستره و بیكاری دولتی برخوردار می

سازی  توسعه روستایی،  تأمین اجتماعی و ایمنحقوق ، و عشایری یوند در سطع شهری، روستایرشه

 باید توسط دولت تضمین شود.محیط زندگی 

منشور حقوق شهروندی  11یكی از مصادیق رفاه اجتماعی، تضمین و توسعه حقوق زنان بر اساس ماده 

های مساعد برای رشد شخصیت ایجاد زمینه»ف به كقانون اساسی است و دولت م 21صل ا (1) و بند

امكانات ورزشی و آموزشی و تفریحات دسترسی زنان به است. « زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

 تواند زمینه ارتقاءمی های ورزشی ملی و جهانی عرصه در ایرانی -حفظ فرهنگ اسالمی در جهتسالم، 
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نین مطابق بند دوم چفراهم نماید. همرا سازی خانواده هروندی نسبت به زنان و در نهایت سالمشحقوق 

مادران، بالخصوص در »دولت مكلف است از  ،قانون اساسی در مسیر توسعه حقوق شهروندی 21اصل 

تغذیه سالم در حمایت نماید و « و حمایت از کودکان بی سرپرست دوران بارداری و حضانت فرزند

های  های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری وران بارداری، زایمان سالم، مراقبتد

  (19)ماده  را فراهم نماید. شایع زنان

های فردی و اجتماعی از جمله  از محیط زندگی عاری از آسیب منشور، هر شهروند 91بر اساس ماده 

پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در  های آسیب ه. گرواستگردان برخوردار  مواد مخدر و روان

 . دنشو های تأمینی برخوردار می زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست

 

 تسهیل خدمات قضایی 7-7-5

اهی شهروندان از مسائل و امور حقوقی و قضایی دارد. تضمین آگهای شهروندی پیوند عمیقی با حق

ضایی و قموقع شهروندان به سازوکارهای وسعه آن مستلزم دسترسی آسان و بهت وحقوق شهروندی 

وصف حقوقی دارد و  ،باشند. بسیاری از تعامالت افراد در جامعههای خود میی جهت احیای حققحقو

بخشی و هدایت شهروندان در استفاده از خدمات شهروند نیازمند مساعدت و مشورت است. آگاهی

ها در تعامالت نآها و منافع یانت از حقصنقش بسزایی در  ،م هزینهکان یا قضایی آسان و رایگ

خانواده و  نچنانچه از قوانی ،خواد ازدواج نمایدمی کهشخصی  ،. به طور مثالدارد یوقاجتماعی و حق

حق تعیین مسكن یا نصف دارایی یا وظایف و ، ار حقوقی عقد نكاح و مفهوم تعهداتی نظیر مهریهثآ

تواند از حقوق و تكالیف قانونی خود آگاه بهتر میح قاد عقد نكاعان مهنگا ،خود مطلع باشدیف لتكا

 نماید.هتری را هم اتخاذ ببوده و تصمیمات 

من آگاهی بخشی به ضتواند و توسعه خدمات قضایی می ءاارتق ،دن به چنین اهدافییبرای رس

ال خود اشراف یابند مابعاد و آثار حقوقی اع به ،ها در جامعهنآهای قح مروحدود و قلشهروندان در 

ه و یها را تعبنآامر مستلزم راهبردها و سازوکارهایی است که دولت و نهادهای مدنی باید   که این

 ،تسهیل نمایند. از جمله خدمات حقوقی قابل ارائه به مردم قبل از وقایع حقوقی یا بعد از اعمال حقوقی

 وقی کشور ایران اشاره نمود:توان به مواردی در نظام حقمی

. مراجعه شهروندان به کانون وکالی دادگستری و مرکز مشاروان، وکال و کارشناسان قوه قضائیه جهت 1

. دریافت مشاوره حقوقی رایگان در 2 .رایگان یا کم هزینه مشاوره حقوقیقضایی و دریافت خدمات 
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ی ارتباط با دفتر خدمات قضایی قوه رقرا. بر3 .قضایی و ارشاد ها در دفتر معاضدتهمه دادگستری

. 1 .های حقوقی شهروندان استپاسخگوی پرسش 129ه انطور تمام وقت از طریق سامه بهکقضائیه 

بخشی به شهروندان در خصوص یهتاسیس شبكه رادیویی و تلویزیونی خدمات قضایی جهت آگا

رکت امش ،تقسیم ارث ی،از خانوادگ معقود، خرید و فروش مسكن و خودور، کلیه دعاوی اع ،معامالت

 شهایی قطعا موجب پیشگیری از ارتكاب جرایم و کاهدر ساخت و ساز و غیره. تاسیس چنین شبكه

ال و تصممیات خود را با مشورت کارشناسان مچرا که مردم اع ،شودها میحجم دعاوی در دادگاه

ای و . آموزش مسائل حرفه5 خورد.نماید و دیگر فریب کالهبرداران را نخواهند حقوقی اتخاذ می

موزش آطور مثال هب. ها و اصناف به شهروندان و کسبه در امور حرفه خودحقوقی توسط کلیه اتحادیه

خرید و فروش مسكن و انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت توسط اتحادیه مشاورین امالک و نحوه پیش

تری سحضور کارشناس حقوقی و یا وکیل دادگتوصیه به شهروندان که چنین قراردادهای را حتما در 

مسائل حقوقی و قضایی در قرارداد درج شود که بعدها گرفتار اختالفات و امضا و منعقد نماید تا تمام 

ت و نهادهای ا. الزامی و فعال نمودن دفتر مشاوره حقوقی توسط کلیه ادار6 ها نشوند.حضور در دادگاه

گیری از تخصص صرفا با بهره و زش مسائل حقوقی و قضاییدولتی و خصوصی جهت آموغیر ،دولتی

 وکالی دادگستری و کارشناسان حقوقی. ،مقامات قضایی

 ها رانآموجبات رشد و توسعه  ،های شهروندیارائه خدمات حقوقی و قضایی قطعا ضمن تضمین حق

د نمود و از هزینه های اجتماعی جلوگیری خواهدرگیرها و تنش ،هااز خیلی چالشو نماید فراهم می

نی قرار خواهد ساماجامعه در مسیر به و ها و حجم دعاوی کاسته خواهد شددعاوی در داگاه حطر

با دانش حقوقی  شهروندانیابد و همچنین زمینه ارتكاب جرایم و تخلفات در جامعه کاهش می .گرفت

داشتن دانش کافی و  قرار نخواهند گرفت و حتی بامجرمین  در معرض آسیب و فریب بزهكاران و

 ها را ارتقاء دهند. توانند منافع خود را بهتر تامین نموده  یا آنمشورت حقوقی، می

 

 سومفصل خالصه  

تواند فاصله زیادی از هم داشته باشند. برای رفع این خالء، حقوق شهروندی در مقام نظر و عمل، می

و حقوقی کافی نیست، بلكه  صرف وضع قوانین و مقررات حقوق شهروندی در نظام سیاسی

سازوکارهای و اقدامات موثر و عملی توسط شهروندان و نهادهای دولتی باید اتخاذ شود. بی شک الزمه 

نظام کارآمد حقوق شهروندی، درج انواع و اقسام حقوق و آزادیهای شهروندان در اسناد قانونی است اما 
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کتاب های قانون متروک خواهند  رو آزادیها د اجرایی، آن حقوقمقتضی  ایهبا فقدان بسترها و زمینه

ای، ساختاری، سازمانی، نهادی و . پس اتخاذ تدابیر عملی و اجرایی و تاسیس سازوکارهای رویهماند

 .ظام حقوق شهروندی بسیار مهم استنغیره در اجرایی شدن 

 یعملی و اجرایدر این فصل به تفصیل بر اساس متون و اسناد قانونی، به تشریح وظایف و اقدامات 

هریک از نهادها و مقامات مسئول در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شد. با توجه به اینكه کلیه 

در مقام خدمت به شهروندان هستند، به طبع، هر یک از آنها وظایف و  اینهونهادهای دولتی به گ

مچون نهاد تكالیفی در قبال تامین و تضمین حقوق شهروندی ایفا خواهند نمود. نهادهای مهمی ه

نهاد و غیر دولتی از جمله این نهادهای حمایت کننده حقوق -قوای سه گانه، سازمان های مردم ،رهبری

تقاد و باور عمومی کلیه شهروندان و عمساله، ا ندر تضمین حقوق شهروندی مهمتری شهروندی هستند.

ها، مسئولیت انواع حق مقامات حكومتی به رعایت و احترام به آنها است و اینكه در برابر هریک از

اخالق، فردی، اجتماعی و حقوقی داشته باشند. احساس مسئولیت نسبت به احترام به حقوق شهروندی 

گام بنیادی در توسعه و ارتقای حقوق شهروندی محسوب می شود و اقدامات قانونی و عمومی در 

 مرحله ثانویه موضوعیت می یابد.

صیانت و ارتقای حقوق شهروندی، آگاهی بخشی به  مهمترین اقدامات عملی برایاز یكی دیگر 

شهروندان در خصوص انواع حق ها و تكالیف شهروندی و شیوه های تامین و تضمین هریک از آنها 

است که مستلزم فرهنگ سازی و نهادینه نمودن آموزش حقوق شهروندی توسط دولت است. اطالع از 

فراهم را جرای عملی آنها توسط مقامات مسئول حقوق شهروندی، زمینه مساعدی برای حفظ حقوق و ا

می نماید. نقش رسانه ملی، نهادهای آموزشی و دستگاه قضایی در این فرایند بسیار مهم جلوه می نمایند 

چرا که ضمن مطلع ساختن شهروندان از حقوق و تكالیف خود، راهكارهای عملی و اجرایی و تعقیب 

 یا تضمین می نمایند.داده آنها را آموزش 

  

 مسوای فصل  چهارگزینه دآزماییخو

 ؟به شكایات اداری شهروندان کدام نهاد است مرجع عالی رسیدگیـ 1

  دیوان عدالت اداری (ب   الی کشورعدیوان  (الف

 ت کشورراوز (د   سازمان بازرسی کل کشور (ج

 ؟هاد استن مستاد حقوق بشر، زیرمجموعه کداـ 2
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  قوه مجریه (ب   قوه قضائیه (الف

 مجلس (د   وزارت دادگستری (ج

 ؟شده است به دستور کدام مقام تشكیل انتشار و دسترسی به اطالعاتکمیسیون  -3

  وزیر کشور (ب   مقام رهبری (الف

 ررئیس جمهو (د   رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ج

 تحت کدام عنوان اییضق مراجعبه طور رایگان به شهروندان در ارائه خدمات حقوقی و قضایی ـ 1

 ؟صورت می گیرد

  مساعدت حقوقی (ب   ضاییقتگری یهدا (الف

 مشاوره حقوقی (د   معاضدت و ارشاد قضایی (ج

 ؟ روندی استهدامیک از نهادهای حقوق شکجزو  کمیسیون حقوق بشر اسالمی ـ 5

  حاکمیتی (ب   نهاد-مردم (الف

 حكومتی یا ملی (د   خاص (ج
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 چهارمفصل 

 حقوق شهروندی اسناد و متون قانونی
 

 کلی  فاهدا

با  بخشی به دانشجویان در خصوص قوانین و مقررات مرتبطگاهیهدف اساسی این فصل عبارتند از: آ

ه توسط مراجع قانونی، قضایی و اداری در نظام جمهوری اسالمی ایران وضع شده کحقوق شهروندی 

 است. 

 

 یادگیریی ها هدف

 :شودرود دانشجو در مباحث ذیل توانمند  در پایان این فصل انتظار می

 .ی مرتبط با حقوق شهروندیآشنایی با اصول قانون اساس .1

 .اطالع از متون و اسناد قانونی حقوق شهروندی .2

 حقوق شهروندی.و مصادیق  مفاهیمدرک  .3

 .ها و تكالیف شهروندی مقرر در قوانین و مقراتآشنایی با حق .1

 .آگاهی از وظایف و تكالیف مقامات و نهادهای عمومی و دولتی در برابر شهروندان .5

 .و مقررات های تامین و تضمین حقوق شهروندی مقرر در قوانینشیوه . اطالع از6

 

 مقدمه

-ها، هنجارها، نهادها، تاسیسات، ابزارها، روشاز ارزش اینظام حقوقی هر کشوری متشكل از مجموعه

در این راستا شناخت از نوع و  باشد.مقامات، قوانین و مقررات می ،هاها، ساختارها، سازمانها، رویه

که  باشدکشور میهیت هر نظام سیاسی و حقوقی، مستلزم بررسی محتوای قوانین و مقررات آن ما

شده در یک کشور، انعكاس دهنده انعكاس دهنده موارد یاد شده است. در واقع قوانین و مقررات وضع

 ماهیت رژیم سیاسی و حاکمیت نظام و محتوای نظام حقوقی است.
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و مصادیق حقوق شهروندی نیز باید به نظام حقوقی کشور توجه شود برای درک ماهیت، محتوا، قلمرو 

توان به درک درستی از جایگاه حقوقی شهروندی دست و با بررسی قوانین و مقررات آن نظام، می

یافت. حقوق شهروندی در کشور جمهوری اسالمی ایران، متاثر از اسالمی و جمهوری بودن نظام 

ی بویژه اصل اول و چهارم است که حكایت از مردمی و اسالمی سیاسی مقرر در اصول قانون اساس

ها و تكالیف مرتبط با شهروندی در ایران در متون و اسناد قانونی نظام سیاسی دارد. انواع حقبودن 

گانه )مقننه، مجریه و قضائیه( در مقام وضع متعددی تامین و تضمین شده است. هریک از قوای سه

اند که در همسویی با اصول قانون اساسی قرار دارند. لذا آشنایی کامل برآمده قوانین و مقررات متنوعی

گری شهروندان، پاسخگویی مسئولین، تسهیل سامانی اجتماعی، مطالبهبا محتوای آنها نقش موثری در به

انجام خدمات عمومی، تامین رفاه و امنیت اجتماعی خواهد داشت. لذا در این فصل با اهم قوانین و 

 شویم.ررات حقوق شهروندی آشنا میمق

 

 اصول قانونی اساسی پیرامون حقوق شهروندی و حقوق بشر 4-1

، همه  اهداف مذکور در اصل دوم  دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به -سوماصل 

 :کار برد امكانات خود را برای امور زیر به

تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و  راساس ایمان وایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی ب -1

 . تباهی

های  صحیح از مطبوعات و رسانه  ها با استفاده بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه باال -2

 .گروهی و وسایل دیگر

 . سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ، در تمام آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه -3

، فرهنگی و اسالمی از طریق  فنی ، های علمی تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه -1

 . محققان تاسیس مراکز تحقیق و تشویق 

 . طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب -5

 . محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی -6

 . حدود قانونتامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در  -7

 . اجتماعی و فرهنگی خویش ، ، اقتصادی مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی -1

 . های مادی و معنوی زمینه  ، در تمام رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادالنه برای همه -9
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 .ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیالت غیرضرور -11

برای حفظ استقالل و تمامیت ارضی و   لی از طریق آموزش نظامی عمومیتقویت کامل بنیه دفاع م -11

 .نظام اسالمی کشور

جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف   طبق ضوابط اسالمی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر پی -12

 . های تغذیه و مسكن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه ساختن هر نوع محرومیت در زمینه

 .خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینهاتامین  -13

قضائی عادالنه برای همه و تساوی عموم  تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت -11

 . در برابر قانون

 . مردم  توسعه و تحكیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین همه -15

برادرانه نسبت به همه مسلمانان و  ، تعهد اساس معیارهای اسالم رجی کشور برتنظیم سیاست خا -16

 . جهان  دریغ از مستضعفان حمایت بی

  : حقوق ملت فصل سوم

، نژاد، زبان و  برخوردارند و رنگ ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی 19اصل 

 مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

،  قرار دارند و از همه حقوق انسانی  همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون -21 اصل

 فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند. ، اجتماعی و ، اقتصادی سیاسی

رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و  ـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با21اصل 

 نجام دهد:امور زیر را ا

 های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. ـ ایجاد زمینه1

 . سرپرست و حمایت از کودکان بی ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ـ حمایت مادران2

 . ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ـ3

 . سرپرست لخورده و بیـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سا1

 . در صورت نبودن ولی شرعی ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها5

اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که  ، حقوق ، مسكن و شغل ، مال ، جان ـ حیثیت22اصل 

 قانون تجویز کند.



  
 

121 
 

ای مورد تعرض و  ن به صرف داشتن عقیدهتوا نمی کس را ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ23اصل 

 مؤاخذه قرار داد.

مگر آن که مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی  ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند21اصل 

 کند. قانون معین می باشد. تفصیل آن را

ات تلگرافی و ، افشای مخابر مكالمات تلفنی  کردن ها، ضبط و فاش ـ بازرسی و نرساندن نامه25اصل 

مگر به حكم   مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است  ، سانسور، عدم تلكس

 . قانون

انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی شناخته  ، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و ـ احزاب26اصل 

اساس جمهوری  ، موازین اسالمی و ملی ، وحدت ، آزادی این که اصول استقالل  شده آزادند، مشروط به

شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یكی از آنها  توان از کس را نمی اسالمی را نقض نكنند. هیچ

 . مجبور ساخت

، به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد  سالح پیماییها، بدون حمل ـ تشكیل اجتماعات و راه27اصل 

 . آزاد است

مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق  حق دارد شغلی را که بدان مایل است وـ هر کس 21اصل 

همه افراد   دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای دیگران نیست برگزیند.

 مشاغل ایجاد نماید. امكان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز

،  سرپرستی ، بی ، از کارافتادگی ، پیری بیكاری ، ی از نظر بازنشستگیـ برخورداری از تامین اجتماع29اصل 

به صورت   و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی  ، حوادث ماندگی در راه

دولت مكلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و  . بیمه و غیره حقی است همگانی

یک افراد کشور تامین  فوق را برای یک  ، خدمات و حمایتهای مالی رکت مردمدرآمدهای حاصل از مشا

 کند.

برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه  ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را31اصل 

 گسترش دهد.  تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان  فراهم سازد و وسایل

، دولت موظف است با  ایرانی است  مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ـ داشتن31اصل 

را  نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل  رعایت اولویت برای آنها که

 فراهم کند.



  
 

129 
 

صورت  کند. در ترتیبی که قانون معین می توان دستگیر کرد مگر به حكم و کس را نمی ـ هیچ32اصل 

ظرف  باید با ذکر دالیل بالفاصله کتبا به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثر  ، موضوع اتهام بازداشت

، در  صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه  مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع

 شود. گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می  اسرع وقت فراهم

اش  یا از اقامت در محل مورد عالقه توان از محل اقامت خود تبعید کرد کس را نمی هیچ ـ33اصل 

 دارد. ، مگر در مواردی که قانون مقرر می مجبور ساخت  ممنوع یا به اقامت در محلی

تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای  می  ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس31اصل 

کس  گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ افراد ملت حق دارند این  د، همهصالح رجوع نمای

 آن را دارد منع کرد. توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به را نمی

وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب  ـ در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود35اصل 

 باید برای آنها امكانات تعیین وکیل فراهم گردد. ته باشندوکیل را نداش

 دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.  ـ حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق36اصل 

شود، مگر این که جرم او در  شناخته نمی  کس از نظر قانون مجرم ، برائت است و هیچ ـ اصل 37اصل 

 دادگاه صالح ثابت گردد.

،  ، اجبار شخص به شهادت ممنوع است  ـ هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع31ل اص

متخلف از  . و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است  اقرار یا سوگند مجاز نیست

 شود. این اصل طبق قانون مجازات می

، زندانی یا تبعیدشده به هر  تگیر، بازداشتدس  ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حكم قانون39اصل 

 . است  ممنوع و موجب مجازات صورت که باشد

غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار  تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به کس نمی ـ هیچ11اصل 

 دهد.

نی سلب تواند از هیچ ایرا دولت نمی ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و11اصل 

 ید.آکه به تابعیت کشور دیگری در خود او یا در صورتی  تابعیت کند، مگر به درخواست

گونه  یند و سلب تابعیت اینآایران در  توانند در حدود قوانین به تابعیت ـ اتباع خارجه می12اصل 

 کنند.  است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست  اشخاص در صورتی ممكن

  مالی : اقتصاد و امور فصل چهارم
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کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای   کن برای تامین استقالل اقتصادی جامعه و ریشه -13 اصل

استوار  انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران براساس ضوابط زیر

 شود: می

، آموزش و پرورش و امكانات الزم  درمان ، ، بهداشت ، پوشاک خوراک ، : مسكن ـ تامین نیازهای اساسی1

 . برای همه  برای تشكیل خانواده

دادن وسایل کار در  اشتغال کامل و قرار  ـ تامین شرایط و امكانات کار برای همه به منظور رسیدن به2

یا هر   ، از راه وام بدون بهره نیکارند ولی وسایل کار ندارند، در شكل تعاو  اختیار همه کسانی که قادر به

گروههای خاص منتهی شود و نه  راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و

بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم   دولت را به صورت یک کارفرمای

 گیرد. صورت ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد بربرنامه

ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شكل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه 3

فعال در   ، سیاسی و اجتماعی و شرکت توان کافی برای خودسازی معنوی ، فرصت و بر تالش شغلی

 رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.

کشی از کار  جلوگیری از بهره شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین ورعایت آزادی انتخاب  ـ1

 .دیگری

 .باطل و حرام  ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معامالت5

، تولید، توزیع و  گذاری ، سرمایه مصرف ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از6

 . خدمات

 توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.  از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای ستفادهاـ 7

 .ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور 1

عمومی را تامین کند و کشور را به   ، دامی و صنعتی که نیازهای ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی9

 .وابستگی برهاند مرحله خودکفایی برساند و از
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ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا  کلیه وزارتخانه

اسالمی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه  نام است، بانكها، شهرداریها، نهادهای انقالب تصریح

 کنند. عمومی دولت استفاده می

ریزی  بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه 25/1/1311شورای عالی اداری در نودمین جلسه مورخ 

کشور به منظور تكریم و جلب رضایت مردم و ارباب رجوع نسبت به عملكرد واحدهای اجرایی کشور 

ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتها و مؤسساتی که شمول  مود، کلیه وزارتخانهتصویب ن

قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند، از جمله نیروی انتظامی، شهرداری تهران و سایر 

ی ها و شرکتهای بیمه، همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادها ها، بانک شهرداری

 کنند نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند. انقالب اسالمی که از بودجه عمومی دولت استفاده می

 شفاف و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع:

های موضوع این مصوبه  ـ کلیه مدیران، رؤسا و مسئولین واحدهای ستادی و اجرایی دستگاه1ماده 

تقر در مرکز، استان، شهرستان و بخش و ...( مكلفند، جهت )واحدهای دارای ارباب رجوع مس

، اطالعات الزم در خصوص 1/7/1311سازی نحوة ارائة خدمت به مردم حداکثر تا تاریخ  شفاف

خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع را به نحوی که حاوی موارد زیر باشد، مستند کرده و در اختیار 

 مراجعین قرار دهند:

 بل ارائه به ارباب رجوع.ـ نوع خدمات قا

 ـ مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار.

 ـ مدت زمان انجام کار.

 های مورد عمل. ـ مدارک مورد نیاز و فرم

 ـ عنوان واحد، محل استقرار، نام متصدی انجام کار و تعیین اوقات مراجعه.

 آوری مورد استفاده. ـ نوع فن

استان موظفند یک نسخه از اطالعات و مكتوبات ارائه شده تبصره: رؤسای واحدهای اجرایی در مرکز و 

های تحول  به مردم را حسب مورد به دبیرخانه شورای تحول اداری دستگاه متبوع در مرکز یا کمیسیون

 اداری مربوط در استان ارسال نمایند.

 رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم: اطالع
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ک باید به ترتیب اولـویت و از طُرُق ذیل به اطالع عموم مردم ـ کلیـه اطـالعات مذکور در ماده ی2ماده 

 و مخاطبین برسد:

 ـ نصب در تابلوی راهنما در مبادی ورودی و در معرض دید مراجعین.

 ـ تهیه بروشور و توزیع بین ارباب رجوع و مخاطبین.

صلی کارکنان در نصب نام و نام خانوادگی، عوامل متصدی انجام کار، پست سازمانی و رئوس وظایف ا

 محل استقرار آنان.

 ماه از تاریخ ابالغ مصوبه.« 7» اندازی خط تلفن گویا برای راهنمایی مردم حداکثر ظرف    ـ راه

های مشمول این مصوبه مكلفند نسبت به تهیه کتاب راهنمای مراجعین و ایجاد سایت  ـ دستگاه3ماده 

های اجرایی به مردم و ارباب رجوع  رائه دستگاهرسانی در خصوص خدمات قابل ا اینترنتی جهت اطالع

 ریزی کشور اقدام نمایند. های سازمان مدیریت و برنامه بر اساس بخشنامه

 تدوین منشور اخالقی سازمان در ارتباط با مردم

های مشمول این مصوبه موظفند نسبت به تهیه و تدوین منشور اخالقی سازمان متبوع  ـ دستگاه1ماده 

رد ذیل با توجه به مبانی اعتقادی و اخالقی برای تثبیت رفتارهای مناسب شغلی مورد مشتمل بر موا

 انتظار جهت ارج نهادن و احترام به مردم اقدام نمایند:

 شناسی، نظم و آراستگی لباس... الف ـ نظم و آمادگی برای ارائه خدمات به مردم، وقت

ات خوب به مردم، همكاری و ب ـ رعایت ادب و نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدم

 برخوردی. خوش

 گیرندگان. ج ـ آمـادگـی بـرای ارائـه اطالعات و توضیـحات کـافـی در هنگام مـوردنـیاز به خدمت

 د ـ وجود تمایالت مثبت به کار، متناسب با نوع کار و فعالیتها.

اداری برای حضور  رجوع کلیه واحدهای اجرایی موظفند فضای مناسب هـ ـ برای احترام به ارباب

 رجوع اختصاص دهند و امكانات و تسهیالت الزم را برای آسایش و استقرار آنان فراهم نمایند. ارباب

وـ تمامی واحدها مكلفند نام و نام خانوادگی عوامل متصدی انجام کار، پست سازمانی و فهرست اصلی 

 بل رؤیت برای مراجعان نصب نمایند. وظایف کارکنان خود را در محل استقرار آنان به نحو مناسب و قا

رجوع و نیز رعایت شأن مردم  زـ واحدهای اجرایی موظفند به منظور کاهش ارتباط کارکنان و ارباب

شورایعالی  21/5/1375مورخ  1/دش/5151های خدماتی بر اساس مصوبه شماره  نسبت به ایجاد گیشه

 اداری اقدام نمایند.
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 دمات به مردم:های ارائه خ بهبود و اصالح روش

های مورد  روش 1/7/1311ـ رؤسای هر یک از واحدهای اجرایی موظفند حداکـثر تا تاریخ  5ماده 

عمل خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با کسب نظر از متصدیان ارائة خدمات و 

ل اداری گیرندگان، اصالح و ضمن اجرا، یک نسخه از روش اصالح شده را برای کمیسیون تحو خدمت

 دستگاه مربوط در استان ارسال دارند.

ماه از زمان وصول پیشنهادها از بین « 2» تبصره: کمیسیون تحول اداری دستگاه در استان حداکثر ظرف 

های اصالح شده، بهترین روش را حسب مورد برای شورا یا کمیسیون تحول اداری دستگاه متبوع  روش

 ارسال خواهد نمود.

های اصالح شده پیشنهادی را  کمیسیون تحول اداری دستگاه موظف است، روش ـ شورا یا 6ماده 

مجـدداً بررسی و ممیزی نموده و بهترین روش قابل تسرّی را انتخـاب نمـوده و پس از تطبیق با قوانین 

 و مقررات و بهسازی آنها، جهت اجراء به کلیه واحدهای استانی و شهرستانی و ... تابعه ابالغ نماید. 

الذکر توسط  های فوق باشند، بررسی هایی که فاقد شورا یا کمیسیون تحول اداری می بصره: دستگاهت

 واحدهای تخصصی مربوط انجام خواهد شد.

ریزی کشور موظف است برای آشنایی مدیران، رؤسا، عوامل و  ـ سازمان مدیریت و برنامه7ماده 

های  ی و اصالح روشهای انجام کار و شیوهمتصدیان واحدهای اجرایی، دستورالعمل نحوه مستندساز

روز تهیه و تنظیم و در اختیار دستگاهها قرار  15رسانی ارائه خدمات را به روش ساده ظرف مدت  اطالع

 دهد.

تبصره ـ مرکز آموزش مدیریت دولتی و واحدهای آموزشی دستگاههای اجرایی موظفنـد، آموزشهـای 

ساعت به مدیران، رؤسا، عوامل و متصدیان  12بوط حداکثر در هـای مر الزم را براسـاس دستورالعمـل

 واحدهای مشمول که متقاضی آموزش هستند، ارائه نمایند.

 نظرسنجی از مردم:

ـ واحدهای اجرایی موظفند هنگام ورود ارباب رجوع، برگ نظرسنجی در اختیار وی قرار دهند  1ماده 

مچنین تطبیق یا عدم تطبیق آن با اطالعات اعالم و نظر ارباب رجوع را در خصوص نحوه گردش کار، ه

تواند ظهر برگ مالقات و یا به هر  شده قبلی و رفتار متصدیان انجام کار جویا شوند. برگ نظرسنجی می

 جویی و اختصار طراحی شود. طریق دیگر با رعایت صرفه
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صندوق پیشنهادات به  اندازی و استقرار پست صوتی و ـ واحدهای اجرایی موظفند نسبت به راه1تبصره

 منظور اخذ مشاوره و راهنمایی از مردم اقدام نمایند.

ـدر پایان هر ماه برگهای نظرسنجی توسط رئیس واحد مربوطه، بررسی و کسانی که براساس 2تبصره

ریزی کشور و بر مبنای نظرسنجی مردم از حد انتظار باالتر  دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه

مورد تشویق قرار گیرند و با کارکنانی که موجبات عدم رضایت ارباب رجوع را فراهم ارزیابی شوند 

 اند، برخورد قانونی شود. کرده

ـ مرکز آمار ایران در مرکز و استانها موظف است جهت سنجش میزان رضایت مردم از 9ماده 

ان رضایت مردم را دستگاههای اجرایی ملی و استانی مشمول این مصوبه سالیانه طرح افكارسنجی میز

 اجراء و نتایج بدست آمده را به تفكیک دستگاهها در بهمن ماه هر سال به دولت ارائه نماید.

 نظارت بر حُسن رفتار کارکنان دستگاههای اجرائی با مردم:

ـ کلیه دستگاههای مشمول این مصوبه موظفند جهت تحقق اهداف مصوبه و نظارت بر اجرای 11ماده 

ری، راهنمایی و رفع موانع و ارزیابی عملكرد واحدهای سازمانی تحت مدیریت خود آن، همچنین پیگی

 اقدامات ذیل را انجام دهند.

 الف ـ تجهیز واحدهای بازرسی و رسیدگی به شكایات جهت بازرسی و تهیه گزارشهای الزم.

راهنمایی و ارائه ب ـ انتخاب بازرس ویژه از طرف وزیر یا باالترین مقام مسئول دستگاه برای بازرسی، 

 گزارش مستمر از پیشرفت و اجرای مصوبه.

بازرس به طریق مذکور  5تبصره ـ برای هر وزارتخانه یا سازمان مستقل، و استانداریها انتخاب حداقل 

 باشد. ضروری می« ب» در بند 

جرای این ریزی کشور و استانداران استانها مؤظف هستند بر حُسن ا ـ سازمان مدیریت و برنامه11ماده 

مصوبه نظارت نمایند و موارد عدم اجرای مصوبه را به وزیر یا باالترین مقام مسئول دستگاه گزارش 

کنند. مقام مسئول پس از بررسی موضوع و در صورت موجه بودن علت عدم اجرای مصوبه، ضمن ارائه 

رای آن را پیگیری های الزم برای واحد ذیربط، مدت یكماه را جهت رفع مشكل تعیین و اج راهنمایی

کند. درصورتیكه در مدت تعیین شده نسبت به اجرای مصوبه در واحد مربوطه اقدام نگردد، مراتب از 

 شود. ریزی کشور به رئیس جمهوری گزارش می طریق سازمان مدیریت و برنامه

مورد نیاز  ریزی کشور و استانداران برای اجرای این مصوبه به تعداد ـ سازمان مدیریت و برنامه1تبصره

به کارشناسان متعهد، متخصص و ذیصالح خود درمرکز و استانها، حكم بازرسی صادر خواهند نمود. 
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این کارشناسان ضمن مراجعه به واحدهای اجرایی دستگاههای مشمول مصوبه، نحوه انجام امور را 

به همكاری در  نمایند. دستگاههای مشمول این مصوبه موظف بررسی و نسبت به تهیه گزارش اقدام می

 باشند. جهت حسن اجرای مأموریتهای محوله با کارشناسان اعزامی سازمان یا بازرسان استانداری می

ـ کارشناسان و بازرسان منتخب پس از طی آموزشهای الزم با استفاده از چک لیستهای هماهنگ 2تبصره

 نمایند. و استاندارد نسبت به انجام مأموریت محوله اقدام می

توانند از بین افراد صاحب صالحیت و واجد شرایط، متعهد و متخصص  استانداران می ـ3تبصره

ریزی  باشند. پس از تأیید ستاد برنامه دانشگاهی یا بازنشسته که داوطلب نظارت بر اجراء این مصوبه می

 تحول اداری استان، ناظر یا بازرس افتخاری، انتخاب و حكم صادر نمایند.

ی شهر، شهرستان و استان در صورت نیاز به نظرات مردمی، بازرسان واجد ـ شورای اسالم1تبصره

نمایند، تا به عنوان ناظر یا بازرس افتخاری با  شرایط خـود را به استـاندار استان مربـوط پیشنـهاد می

 این ماده انتخاب و حكم صادر شود. 3رعایت تبصره

انونی با مدیران و کارکنانی که موجب نارضایتی تشویق و تقدیر از مدیران و کارکنان موفق و برخورد ق

 گردند: مردم می

ریزی کشور موظف است جهت اعمال و تأثیر نظرات مردم و ارباب  ـ سازمان مدیریت و برنامه12ماده 

رجوع در وضعیت استخدامی کارکنان دستگاههای مشمول این مصوبه، نسبت به تهیه و تنظیم لوایح و 

تشویق و تنبیه کارکنان و رسیدگی به شكایات ارباب رجوع، حداکثر ظرف مصوبات مربوط در زمینه 

مدت سه ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، اقدام نماید. این مقررات باید به نحوی وضع شود که رعایت 

حقوق مردم و کسب رضایت ارباب رجوع در چارچوب مقررات موضوعه، در دستگاههای اجرایی را 

 تأمین نماید.

، دستگاههای مشمول این مصوب 12بینی شده در ماده تا تصویب لوایح و مصوبات پیشتبصره ـ

قانون برنامه سوم،  76توانند از محل اعتبارات بودجه جاری، مازاد درآمد موضوع تبصره ذیل ماده می

ش اعتبارات خارج از شمول، و سایر منابع با استفاده از اختیارات مربوط نسبت به تشویق و پرداخت پادا

 گردند، اقدام نمایند. به مدیران و کارکنانی که در اجرای این مصوبه موجب جلب رضایت مردم می

برای تسریع در انجام این تبصره، اختیارات الزم جهت پرداخت پاداش از طریق مقامات مسئول به 

 مدیران استانی و رؤسای شهرستانها اعطاء گردد.
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کشور موظف است نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل تشویق ریزی  ـ سازمان مدیریت و برنامه13ماده 

و تنبیه حاوی اعطای لوح، تحت عنوان جایزه تكریم، اعطای جوایز نقدی و همچنین برخوردهای 

قانونی به همراه چگونگی معرفی کارکنان و مدیران واحدهای اجرایی و سازمانها و مؤسسات در فضای 

کسب رضایت مردم و بهبود کیفیت  و بهترین اقدامات را جهتای و ملی که بیشترین  محلی، منطقه

 اند، اقدام نماید. خدمات خود انجام داده

رجوع و مراجعینی که پیشنهاد سازنده آنان در اصالح روشهای انجام کار و رضایت مردم  تبصره ـ ارباب

 مؤثر واقع شده است نیز مشمول تشویق این ماده هستند.

های واصله از نمایندگان خود و  های مستقل موظفند براساس گزارش دستگاه ـ وزراء و رؤسای11ماده 

ها و تقدیرهای الزم، درمورد  ریزی کشور ضمن انجام تشویق استانداران و سازمان مدیریت و برنامه

کنند، درصورت عدم توجه  تفاوت و غیرمؤثرکه موجبات رفع مشكالت مردم را فراهم نمی مدیران بی

ط، نسبت به عزل آنها و انعكاس موضوع برحسب اهمیت در محیط سازمانی و خارج از تذکرات مربو به

 آن و سایر برخوردهای قانونی، اقدام نمایند.

 سایر موارد اجرایی

ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای پیشگیری و مبارزه با ارتشاء و  15ماده 

ه قانونی تشدید مبارزه با این پدیده مذموم را حداکثر ظرف کنی آن در دستگاههای اجرایی، الیح ریشه

 سه ماه تهیه و به هیأت دولت تقدیم نماید.

ـ وزراء و رؤسای دستگاههای مشمول این مصوبه موظفند با فعال نمودن شوراها و  16ماده 

ن، رؤسا های ذیربط نسبت به آموزش و توجیه مدیرا ها و مدیریت های تحول اداری و معاونت کمیسیون

و کارشناسان واحدهای مربوط اقدام نموده، پیگیری و اجرای این مصوبه را در اولویت اول دستگاه خود 

 قرار دهند. 

قانون برنامه سوم توسعه، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با  167ـ در اجرای ماده 17ماده 

نی و فراگیر سازی مفاد این طرح رسا ریزی کشور نسبت به اطالع هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه

 نماید. اقدام می

ریزی کشور مسئول نظارت بر اجراء دقیق این مصوبه است، که از   ـ سازمان مدیریت و برنامه11ماده 

االختیار دستگاههای اجرائی( گزارشهای  طریق مختلف )منجمله تشكیل جلسات مستمر با نمایندگان تام
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نماید و  جمهور گزارش نموده و در شورایعالی اداری مطرح میپیشرفت مصوبه را اخذ و به رئیس 

 نماید. موارد عدم پیشرفت فعالیتها را از وزیر مربوطه در شورای مذکور پیگیری می

تبصره ـ استانداران مسئول پیگیری و نظارت بر اجراء موضوع این مصوبه در استان مربوطه هستند و 

تفاوتی  های الزم را اعمال و با تذکر مواردی که سستی یا بیضمن در اولویت قراردادن موضوع، مساعدت

ریزی کشور  کنند گزارش پیشرفت را به سازمان مدیریت و برنامه نسبت به اجراء این مصوبه مشاهده می

 نمایند. و رئیس جمهور یا معاون اول ایشان ارائه می

های اجرای این  توانند هزینه ـ دستگاههای اجـرائی مشمول این مصـوبه در صورت نیاز می19ماده 

بینی نمایند و در  ای پیش ای و سرمایه های بودجه هزینه مصوبه را تا سقف اعتبارات مصوب در موافقتنامه

افزاری و  ای به امكانات سخت آوری اطالعات و ارتباطات نیاز گسترده صورتیكه برای توسعه فن

های مربوطه  شده باشد با ارائه طرح و پروژهبینی ن افزاری باشد، چنانچه در بودجه مصوب پیش نرم

 استفاده نمایند. 1311بودجه سال « 13» تبصره « الف» بینی شده در بند  توانند از اعتبارات پیش می

توانند برای اجرای این مصوبه با تأیید سازمان و مدیریت  تبصره ـ دستگاههای اجرایی استانی می

قانون برنامه سوم توسعه استفاده  76درآمد موضوع تبصره ذیل ماده  ریزی استان از اعتبارات مازاد برنامه

 نمایند.

های اجرایی مشمول موظفند گزارش عملكرد خود را در خصوص این مصوبه هر سه  ـ دستگاه21ماده 

ماه 6ریزی کشور ارسال و سازمان مذکور نیز موظف است، هر  ماه یكبار به سازمان مدیریت و برنامه

 بندی و نتایج آن را برحسب مورد به شورای عالی اداری گزارش نماید.واصله را جمع یكبار اطالعات

 معاون رئیس جمهور و دبیر شورایعالی اداری ـ محمد ستاری فر

 

مجلس  15/2/1737)مصوب  حقوق شهروندی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ -4-7

بخشنامه حقوق شهروندی توسط ت عنوان تح 15/1/1737شورای اسالمی که قبال به  در تاریخ 

 ابالع شده بود(  رئیس قوه قضائیه

دادسراها و ضابطان قوه   نظامی و از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقالب -ماده واحده

دقت رعایت و اجراء کنند. متخلفین به  را به قضائیه مكلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل

 :خواهند شد  محكوم ات مندرج در قوانین موضوعهمجاز
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باید مبتنی  می موقت  کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت -1

اعمال هرگونه سالیق  گیرد و از  بر رعایت قوانین و با حكم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت

های اضافی و بدون ضرورت  بازداشت خشونت و یا  هرگونهاستفاده از قدرت و یا اعمال  شخصی و سوء

 .اجتناب شود

باشد و تا جرم  جرم  طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون ها باید بر محكومیت -2

صورت  در منابع فقهی معتبر )  یا در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و

هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت الزم   و ون( قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بودهنبودن قان

 .برخوردار باشد

استفاده از  فرصت  محاکم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی عنهم را رعایت کرده و -3

 .راهم آورندفوکیل و کارشناس را برای آنان 

در اجرای وظایف  کالً ظان اتهام و مرتكبان جرایم و مطلعان از وقایع وبا دادخواهان و اشخاص در م -1

 .مراعات گردد  کامالً محوله و برخورد با مردم، الزم است اخالق و موازین اسالمی

و ترتیبی  به حكم  نماید که در موارد ضروری نیز اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می -5

قضایی ارسال شود و  مراجع صالح  یده است و ظرف مهلت مقرره پرونده بهباشد که در قانون معین گرد

 .خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند

و سایر اعضاء،  چشم  در جریان دستگیری و بازجویی یا استطالع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن -6

 .تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد

آنان به اماکن  بردن  ران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یابازجویان و مأمو -7

 .های خالف قانون خودداری ورزند نامعلوم و کالً اقدام

براساس  ادوات جرم  ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آالت و بازرسی -1

اسناد و مدارک و  تعرض نسبت به  جام شود و ازمقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط ان

ها و  ها و نوشته مضمون نامه فشایاندارد و   اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق

 .آنها خودداری گردد مورد ضبط بی  های خانوادگی و های فامیلی و فیلم عكس

اقرارهای اخذ شده   و و به امور دیگر ممنوع بودهمنظور اخذ اقرار و یا اجبار ا هرگونه شكنجه متهم به -9

 .بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت
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های قبلی و  آموزش  و های علمی قانونی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه تحقیقات و بازجویی -11

وظایف خود  گرفته و در اجرای  نادیده سانی که ترتیبات و مقررات راک نظارت الزم صورت گیرد و با 

 .برخورد جدی صورت گیرد  قانون اند، براساس های خالف آن متوسل شده به روش

کنجكاوی در اسرار   از ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و پرسش -11

 نده موردموضوعات غیرمؤثر در پرو  به شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن

 .بررسی احتراز گردد

اظهارکننده خوانده   برای ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و پاسخ -12

بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد   را شود و افراد با سواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود

 .نگردد

قوانین خاص  موجب  به  ای نیروهای ضابط یا دستگاههایی کهمحاکم و دادسراها بر بازداشتگاهه -13

متهمان، نظارت جدی کنند و  مربوط با  دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان وظایف آنان را انجام می

 .با متخلفان برخورد قانونی شود قرار دهند و  مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق

در اولین  نموده و  در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناباز دخل و تصرف ناروا  -11

اشیاء تعیین تكلیف  به اموال و  فرصت ممكن یا ضمن صدور حكم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت

حفظ و مراقبت از آنها اهتمام الزم  است در  گردیدهنگردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی 

 .عمل آید استفاده شخصی و اداری به  آنها ردیده و در هیچ موردی نباید ازمعمول گ

تعیین کند.  موارد فوق  منظور نظارت و حسن اجرای رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به -15

با این هیأت همكاری الزم را  موظفند  کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند

از قوانین، عالوه بر مساعی در اصالح  مشاهده تخلف  ل دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورتمعمو

نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه  متخلفان  روشها و انطباق آنها با مقررات، با

 .قضائیه گزارش نماید قوه  اقدامات خود را به رئیس

ماه یكهزار و  اردیبهشت  شنبه مورخ پانزدهم جلسه علنی روز سه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در 

تأیید شورای نگهبان  به 131382816 سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ

  رسیده است.
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و حفظ حقوق شهروندی  قانون احترام به آزادیهای مشروع 15دستورالعمل اجرایی بند  4-4

 ه قضائیهرئیس قو 15/2/37مصوب 

 شهروندی، حقوق حفظ و مشروع آزادیهای به احترام قانون اجرای حسن بر نظارت برای -1ماده 

ضائیه تشكیل ق قوه معاونان شورای اعضای از مرکب قانون این 15 بند موضوع «مرکزی نظارت هیأت»

 می شود.

 از یكی به را آن تواند می عهده دارد و رئیس قوه قضائیه ریاست هیأت نظارت مرکزی را بر -1تبصره 

 .کند واگذار خود معاونان

از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل می  -2تبصره 

 آید.

 وظایف هیأت نظارت مرکزی به شرح زیر است: -2ماده  

 شده در کشور و ایجاد رویه واحد؛ الف( نظارت بر حسن اجرای قانون یاد

 روشها و انطباق آنها با مقررات؛ ب( اصالح

 ج( بررسی گزارش هیأتهای نظارت و بازرسی استان ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛

 د( اعزام گروههای بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل؛

 یجه؛هـ( ارسال شكایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن به نت

 و( پیشنهاد تشویق و تنبیه براساس گزارش هیأتهای بازرسی؛

 ز( تهیه گزارش درخصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛

 ماه یكبار به مردم 6ح( ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 

 میان از هیأت دبیر و تشكیل قضائیه قوه رئیس دفتر حوزه در مرکزی نظارت هیأت دبیرخانه -3ماده 

 .شود می منصوب قضائیه قوه رئیس ابالغ با باالتر و قضایی 1 پایه دارندگان

تبصره : دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی نسبت به انتشار عكس و هویت نقض کنندگان حقوق شهروندی 

یت( اطالع پس از قطعیت یافتن احكام آنان در رسانه های گروهی، جراید کثیراالنتشار و پایگاه )سا

 رسانی اقدام می نماید.

 نیروهای قضایی سازمان دادگستری، قاضی نفر پنج حداکثر از مرکب هیأتی استان، هر مرکز در -1ماده  

هیأت نظارت و بازرسی »سلح، دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات بعنوان م

 تشكیل می شود.« استان
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استان ریاست هیأت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد. دبیرخانه  رئیس کل دادگستری -1تبصره  

 این هیأت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشكیل می شود.

 از پس مورد حسب استان، دادگستری کل رئیس پیشنهاد به بازرسی و نظارت هیأت اعضای -5ماده  

 .شوند می منصوب یهقضائ قوه رئیس ابالغ با آنها مستقیم رئیسان با هماهنگی

 شش ای دوره بازرسی و نظارت برنامه هیأت، اعضاء مشورت با استان دادگستری کل رئیس-6ماده  

 .کند میماهه استان را تنظیم و به هیأت نظارت مرکزی اعالم 

 حكم با نفره سه یا دو گروههای در را هیأت اعضاء استان بازرسی و نظارت هیأت رئیس  -7ماده 

 .نماید می اعزام دستورالعمل این مشمول دستگاههای سایر و انتظامی قضایی، مراجع به مأموریت

 :است زیر شرح به بازرسی و نظارت گروههای وظایف -1ماده  

الف( انجام بازرسیهایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می کند و تكمیل پرسشنامه هایی 

 که به این دستورالعمل پیوست است؛

یدگی به گزارشها و شكایتهای مربوط به قانون یادشده که رئیس کل دادگستری استان به آنها ب( رس

 ارجاع می کند؛

 ج( ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصالح روشها

 پیشینه و دفاتر ها، پرونده مالحظه و مأموریت محل در حضور با بازرسی و نظارت گروههای -9ماده  

با افراد و بررسی اقدامهایی که به منزله  مصاحبه و زندانها و بازداشتگاهها از دبازدی اداری، و قضایی های

 گزارش و کرده بررسی را شهروندی حقوق رعایت و حفظ چگونگی شود، می  ضابط قوه قضائیه انجام

 .کنند می تهیه دستورالعمل این مفاد طبق را الزم

ی و سایر افرادی که زندان و شده بازداشت افراد هکلی با توانند می بازرسی و نظارت گروههای -11ماده  

الزم بدانند، مالقات و مصاحبه کرده و از پرونده ها، دفاتر و تمامی پیشینه های قضایی و اداری مربوط 

 به موضوع رونوشت و تصویر تهیه کنند.

 اساسبر کنند، می انتخاب بازرسی و نظارت گروههای که هایی پرونده چگونگی و تعداد -11ماده 

 که دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی تدوین و ابالغ می کند. است آماری روش

 ارائه استان دادگستری کل رئیس به نسخه دو در را خود گزارش بازرسی و نظارت گروههای -12ماده  

 حفظ و مشروع آزادیهای رعایت برای الزم تدابیر اتخاذ ضمن استان دادگستری کل رئیس. کنند می
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یری از نقض آن، یک نسخه از گزارش را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی جلوگ و یشهروند حقوق

 .فرستد می  قوه قضائیه

 شكایتهای یا گزارش به رسیدگی جریان در بازرسی و نظارت گروههای که صورتی در -13ماده  

ت مكتوب به به صور فوراً را مراتب باید شوند، آگاه شده یاد قانون نقض دیگر موارد از شده، ارجاع

 رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.

 قبیل از شهروندی حقوق آشكار نقض مشاهده صورت در بازرسی و نظارت گروههای -11ماده  

 پی در ناپذیری جبران آثار آن ادامه که ایگونه به افراد تحقیر و آمیز خشونت رفتار غیرقانونی، بازداشت

حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعالم کنند. اعالم  بی درنگ موضوع را باید باشد، داشته

گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد حكم گزارش موثق را داشته و مقامهای قضایی یاد شده 

 مكلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی اند.

ا تخلف انتظامی و و بازرسی متضمن اعالم جرم ی نظارت گروههای گزارش که صورتی در  -15ماده  

اداری باشد، رئیس کل دادگستری استان حسب مورد موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی یا 

کند. رئیس کل دادگستری استان موضوع را تا حصول دار و یا دادستان انتظامی اعالم میاداری صالحیت

 نماید.نتیجه و اعالم به هیأت نظارت مرکزی پیگیری می

 به موارد پیش گفته در مراجع قضایی و انتظامی با رعایت اولویت خواهد بود.تبصره: رسیدگی 

 رئیسان کشور، کل بازرسی سازمان قضایی بازرسان قضات، انتظامی دادسرای دادیاران -16ماده  

دادگاهها که از نقض حقوق  و دادسراها قضات از هریک و استانها در قضائیه قوه اطالعات حفاظت

ب وظایف محوله آگاه شوند، موظف اند با قید فوریت رئیس کل دادگستری استان و شهروندی به تناس

 یا هیأت نظارت مرکزی را با فرستادن گزارش کتبی آگاه کنند.

ومی و عم دادستانهای وظایف مانع شهروندی حقوق بر بازرسی و نظارت هیأتهای تشكیل -17ماده  

ن نیست و دادستانها و قضات دادسراهای عمومی و انقالب و نظامی از حیث نظارت بر عملكرد ضابطا

انقالب و نظامی موظف اند در صورت مشاهده نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی، طبق ماده 

این دستورالعمل اقدام کرده و رئیس هیأت نظارت و بازرسی استان را نیز به طور کتبی از موضوع  11

 آگاه کنند.

 و انقالب و عمومی دادسراهای از هایی شعبه شهرستانها، و استانها کزمرا سایر تهران، در -11ماده  

 رئیس مورد حسب را نظامی دادگاههای و استان کیفری دادگاههای عمومی، جزایی دادگاههای و نظامی
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استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون  مسلح نیروهای قضایی سازمان رئیس و دادستان کل،

 .شود می انجام ها شعبه همان در فقط مربوط های پرونده به رسیدگی و کنند می تعیین

تبصره: رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه ها را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی ارسال 

 می نماید.

 کلیه مراجع قضایی، انتظامی، اطالعاتی، ضابطان قوه قضائیه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی  -19ماده 

و تربیتی و سایر دستگاههای ذیربط مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و ملكف به رعایت و 

 اند.همكاری در اجرای آن

به تصویب   31/1/13تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ  5ماده و  19این دستورالعمل در  -21ماده 

 می شود.رئیس قوه قضائیه رسیده و برای اجرا به مراجع ذیربط ابالغ 

 

در تاریخ « حقوق شهروندی در نظام اداری»اداری در خصوص  یمصوبه شورای عال -4-5

19/11/1795 

به پیشنهاد سازمان اداری و  9/11/1395شورای عالی اداری در یكصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 

دف بهبود و ارتقای استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با ه

ظرفیت های ایجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف  مندی شهروندان ازسطح حقوق شهروندی، بهره

برنامه جامع »سیاست های کلی نظام اداری، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از 

، ابالغ «دیمنشور حقوق شهرون»هیأت وزیران و همچنین  21/11/1393مصوب « اصالح نظام اداری

را به شرح پیوست )ممهور به مهر « حقوق شهروندی در نظام اداری»، 29/9/1395شده در تاریخ 

 . دبیرخانه شورای عالی اداری( تصویب نمود

 اصول و مبانی-فصل اول

اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند -1ماده  

 از:

عدالت و انصاف  پاسخگویی، شفافیت، امور کشور بر پایه قانون مداری، کارآمدی،اداره شایسته  .1

 توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است.



  
 

111 
 

 طرفی و پرهیز از هرگونه پیش داوری،رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بی .2

قومی و رابطه  رفتن گرایش های سیاسی،منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی بدون در نظر گ

 توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است. خویشاوندی،

اداری و  امكان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی طرف قضایی، .3

یا کارکنان را  به منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که، تصمیمات نهادهای اداری و نظارتی،

 خالف قوانین و مقررات بدانند.

که  الزام به اطالع رسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاه های اجرایی، .1

 به نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهند.

جرایی برای پاسخگویی و امكان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه های ا .5

 ارایه راهنمایی های الزم در چارچوب وظایف محوله.

الزام به ارائه و انتشار مستمر اطالعات غیر طبقه بندی شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه  .6

 های اجرایی.

امكان دسترسی شهروندان به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسات ارائه دهنده  .7

می جمع آوری و نگهداری می شود و اجتناب از ارائه اطالعات خصوصی شهروندان به خدمات عمو

 بدون وجود قانون الزام آور یا رضایت خود فرد. دیگران،

 امكان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الكترونیک و خدمات الكترونیكی، .1

 اداری.فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام 

فراهم کردن زمینه قانونی بهره گیری شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای  .9

روش  و آمیزتبعیض جناحی، برابر زنان و مردان در قبال کار یكسان و اجتناب از رویكردهای سلیقه ای،

 های ناقض حریم خصوصی در فرآیند جذب و گزینش.

 ر نظام اداریمصادیق حقوق شهروندی د-فصل دوم  

 مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از: -2ماده 

 حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسالمی-1

 حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات-2

 فرآیندها و تصمیمات اداری حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها،-3

 ع به خدمات اداریحق دسترسی آسان و سری-1
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 حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد-5

 حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری و دسترسی به اطالعات مورد نیاز-6

 حق اظهارنظر آزاد و ارایه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری-7

 و قراردادهای اداری معامالت حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها،-1

 حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی-9

 حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شكایات و اعتراضات-11

 حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن ها-11

 اداری نظام در شهروندی حقوق به نسبت اجرایی های دستگاه و کارکنان تكالیف -فصل سوم

  حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسالمی-7ماده 

آگهی ها، ابالغ ها و  ها،دعوت نامه دستگاه های اجرایی در تمامی فعالیت های اطالع رسانی، .1

 .هشدارها باید از ادبیات محترمانه و غیر تحكم آمیز استفاده نمایند

امكانات و تسهیالت مناسب و شرایط حاکی از  ستگاه های اجرایی مكلفند محیط ارایه خدمت،د .2

 .احترام به مراجعین را فراهم نمایند

رعایت حرمت مراجعین ضروری است و  در مكان های ورودی و خروجی دستگاه های اجرایی، .3

از  به جای بازرسی بدنی، در موارد خاصی که بازرسی مراجعین ضرورت داشته باشد باید تا حد ممكن

 .وسایل و تدابیر بازرسی نامحسوس و الكترونیكی استفاده شود

دستگاه های اجرایی موظفند دالیل منع همراه داشتن وسایلی نظیر گوشی تلفن همراه و...به  .1

سپاری وسایل هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت های قانونی اطالع رسانی نمایند و برای امانت

مكان مطمئنی در نظر بگیرند به نحوی که دسترسی به آن نباید مراجعین را دچار  مراجعین، همراه

 .مشقت کند یا هزینه ای را متوجه آنان نماید

ادب و  رفتار و مكاتبات خود با مراجعین، مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی باید در گفتار، .5

اهانت آمیز و غیر محترمانه و یا انتساب هر  ات عرفانزاکت را رعایت و از به کار بردن الفاظ و عبار

 .گونه اتهام یا عناوین مجرمانه به آن ها احتراز نمایند

رفتار توام با احترام متقابل میان کارکنان و مراجعین در هر شرایطی باید رعایت و کرامت انسانی  .6

 .آنان حفظ گردد

  قرراتحق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و م -4ماده 
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باید به گونه ای تنظیم و  دستورالعمل ها و مكاتبات اداری در دستگاه های اجرایی، بخشنامه ها، .1

شفاف و قابل دسترس بوده و از هرگونه تبعیض در ابالغ و اجرای  ابالغ شوند که برای مردم ساده،

بدیهی است رفتار  .تصمیمات و دستورات اداری نسبت به مردم اجتناب شود شیوه نامه ها، بخشنامه ها،

قابل توجیه صورت می  متفاوت حمایتی که بر مبنای معلولیت سالمندی یا سایر وضعیت های نوعا

 .تبعیض محسوب نمی شود گیرد،

اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات  دستگاه های اجرایی مجاز به مطالبه مدارک یا اطالعاتی، .2

بیش از انچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده  ه ای،پیش بینی شده ازمراجعین نیستند و نباید هزین

مراتب با ذکر مستند قانونی به  باید هزینه ای دریافت شود، در مواردی که مطابق مقررات، دریافت کنند.

 .مراجعین اعالم گردد

دستگاه های اجرایی باید وظایف خود را در مدت زمان تعیین شده در قانون یا مقررات مصوب  .3

زمان مناسب برای هر یک از  د و چنانچه در قانون و مقررات مربوط،زمان معین نشده باشد،انجام دهن

 .خدمات را تعیین و از قبل به مراجعین اطالع رسانی کنند

دستگاه های اجرایی باید دانش و مهارت تخصصی الزم و همچنین رعایت انضباط اداری و  .1

 .همه کارکنان خود آموزش دهندحقوق شهروندی مرتبط با وظایف و اختیارات را به 

مدیران و مراجع اداری باید تصمیمات خود را براساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدالل ها و  .5

 .استنادهای قانونی مورد استفاده در اعالم تصمیم خود را بیان کنند

پذیرش هرگونه درخواست حضوری خدمات اداری از سوی مردم توسط مدیران و کارکنان  .6

در محیط و ساعات اداری قابل پذیرش است.از پذیرش درخواست ها در  "صرفا های اجرایی،دستگاه 

 . اجتناب شود"خارج از محیط یا ساعت غیر اداری، باید اکیدا

 مراجع اداری و مدیران دستگاه های اجرایی باید قابل تجدید نظر بودن تصمیمات خود،مرجع، .7

 .اعالم کنند مهلت و نتیجه تجدید نظر را در تصمیمات خود

 حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها،فرآیندها و تصمیمات اداری -5ماده

دستگاه های اجرایی باید فرآیند و رویه مشخص و اعالم شده ای برای ارائه خدمات خود داشته  .1

 .کنند رعایت مراجعین همه به نسبت باشند و آن را به طور یكسان 
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ی باید تصمیمات و اقدامات خود را مستند به قوامین و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرای  .2

مقررات مربوط انجام دهند و از هرگونه تبعیض یا اعمال سلیقه در اجرای قوانین و مقررات اجتناب 

 .نمایند

کارکنان دستگاه های اجرایی در همه سطوح باید در اعمال صالحیت ها و اختیارات اداری خود  .3

 .نیرو، صدور مجوزها و نظایر آن بدون تبعیض عمل کنندنظیر احراز صالحیت ها، جذب 

 حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری-6ماده 

 مردم حق دارند شخصا و یا از طریق نماینده قانونی خود به خدمات دستگاه های اجرایی، .1

 .دسترسی آسان و سریع داشته باشند

د تا دسترسی مردم به خدمات آنها به دستگاه های اجرایی باید نهایت تالش خود رابه کار گیرن .2

طریق غیر حضوری و یا استفاده از خدمات دولت الكترونیک و به طور کلی ابزارها و فنآوری های 

امنیت و پایین بودن هزینه با دستگاه  تضمین کیفیت این دسترسی از نظر سرعت، نوین انجام گیرد.

 .مربوط خواهد بود

مستلزم مراجعه حضوری باشد باید نكات زیر رعایت  جرایی،چنانچه دریافت خدمات از دستگاه ا .3

 :شوند

  تجمیع فرآیندهای اداری مربوط به هر خدمت در یک مكان-الف

  .نصب تابلوهای راهنما در اطراف، ورودی و داخل ساختمان اداری-ب

سرویس  پیش بینی امكانات و تسهیالت فیزیكی برای رفاه مراجعین از جمله مبلمان، آب آشامیدنی،-ج

  . بهداشتی و حتی المقدور آسانسور و پارکینگ

  .رعایت دقیق ساعت کار اداری و ارائه خدمات در تمام ساعت کار اداری -د

  .پرهیز از ایجاد مزاحمت برای همسایگان، ساکنان محلی و سایر مردم-ه

و به سهولت  دستگاه های اجرایی موظفند براساس نوع فعالیت و خدمات، فرم های مرتبط را تهیه .1

 .. در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهند

تمامی تقاضاهای مراجعین )اعم از مكتوب یا الكترونیک(، باید ثبت شده و شماره پیگیری در  .5

اختیار آنان قرار داده شود. همچنین دستگاه های اجرایی باید به روشنی، مراجعین را با فرآیند رسیدگی، 

  .تقاضای آنها آشنا سازندواحد و فرد رسیدگی کننده به 
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رسیدگی به تقاضای مراجعین باید بالفاصله بعد از ثبت آن با رعایت نوبت و ترتیب آغاز شود.  .6

چنانچه تقاضا یا مدارک ناقص بوده و نتوان رسیدگی را ادامه داد، الزم است سریعا مراتب به اطالع 

  .شود متقاضی رسانده شده و تكمیل اطالعات و مدارک از وی درخواست

دستگاه های اجرایی مكلفند خدمات خود را در همه روزهای کاری و در طول ساعات اعالم شده  .7

به طور پیوسته ارائه دهند و تعطیلی موقت ارائه خدمات در اوقات اداری حتی به مدت کوتاه مجاز 

 .نیست

سبت به روان دستگاه های اجرایی باید با بررسی و بازنگری مكرر فرایندهای ارائه خدمت خود ن .1

 .سازی و حذف رویه های زاید یا مخل در خدمت رسانی مطلوب به مردم اقدام نمایند

چنانچه کارمند یا مامور ارائه خدمات عمومی به هر علتی در محل کار خود حاضر نباشد مقام  .9

 .نشودمافوق او باید ترتیبی اتخاذ کند که ارائه خدمات به مراجعین متوقف یا موکول به مراجعه مجدد 

در ساعات مراجعه مردم همواره باید مقام تصمیم گیر و امضا کننده یا مقامات مجاز از سوی ایشان  .11

 .در محل ارائه خدمت حضور داشته باشد

تمامی کارکنان مكلف به راهنمایی و ارائه کمک های ضروری به مراجعین هستند و چنانچه  .11

 .را به نحو مناسب راهنمایی کنند تقاضای مراجعین در حیطه وظایفشان نباشد باید آنها

کارکنان دستگاه های اجرایی باید از انجام امور شخصی در منظر مراجعین و به طور کلی در  .12

 .ساعات اداری اجتناب کنند

 حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد -7ماده  .13

دستگاه  اگر فردی اثبات کند که اطالعات شخصی مربوط به او نادرست،ناقص یا روزآمد نیست .1

اجرایی دارنده اطالعات باید نسبت به اصالح اطالعات مذکور اقدام نماید چنانچه فرد و دستگاه درباره 

صحیح،کامل و روزآمد بودن اطالعات جمع آوری شده اختالف داشته باشند فرد می تواند از دستگاه 

عات شخصی وی در بخواهد تا ادعای وی در این زمینه در پرونده ی او منعكس شود چنانچه اطال

 .اختیار دیگر دستگاه های اجرایی قرار گیرد اعتراض فرد نیز باید به آنها منعكس گردد

جمع آوری اطالعات شخصی از افراد توسط دستگاه های اجرایی تنها در حد ضرورت و با  .2

نی و استفاده از طرق و وسایل قانونی و شفاف مجاز بوده و استفاده از وسایل و روش های غیر قانو

 .نامتعارف ممنوع است .این اطالعات تا حد امكان باید از خود اشخاص اخذ و جمع آوری شود
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دستگاه های اجرایی باید اطالعات شخصی افراد را فقط در جهت منظور و هدف اولیه از جمع  .3

گاه ها و آوری به کار برده و نباید برای اهداف و مقاصد دیگر از آنها استفاده و یا در اختیار سایر دست

 .اشخاص غیر مسئول قرار دهند

دستگاه های اجرایی باید تدابیر ضروری جهت پیشگیری از مفقود شدن، افشا یا سوء استفاده از  .1

 .اطالعات افراد که به مناسبت وظایف و اختیارات خود از آن ها مطلع شده اند را اتخاذ کنند

اجرایی ممنوع  های دستگاه در افراد ریحضو–تلفنی و کالمی رهگیری و شنود ارتباطات اینترنتی، .5

 .است و در صورت ضرورت، در چارچوب قوانین مربوطه انجام خواهد گرفت

دستگاه های اجرایی مجاز به استفاده از نظارت های الكترونیكی مغایر با حریم شخصی افراد  .6

کار از قبیل  نیستند مگر آنكه برمبنای دالیل قوی،احتمال ارتكاب فعالیت های مجرمانه در محیط

یا این امر برای تامین امنیت و  سرقت،تخریب اموال یا سوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته،

 .بهداشت محل کار یا کارکنان ضروری باشد

دستگاه اجرایی باید مراتب  در صورت ضرورت برای اعمال نظارت الكترونیكی و نصب دوربین، .7

 .یم قابل رویت به اطالع مردم و مراجعین برساندرا با هشدار مكتوب و استفاده از عال

  حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرایندهای اداری و دسترسی به اطالعات مورد نیاز -3ماده 

مردم حق دارند بر اساس اطالعاتی که دستگاه های اجرایی در دسترس قرار می دهند یامنتشر می  .1

دستگاهی برخالف اطالعاتی که قبال اعالم کرده و آن  کنند برنامه های خود را تنظیم کنند چنانچه

 .اطالعات مبنای تصمیمات و اقدامات مردم قرار گرفته عمل نماید باید پاسخگو باشد

در راستای تحقق نظارت واقعی مردم دستگاه های اجرایی باید به طور ساالنه گزارش عملكرد  .2

 .خود را در دسترس عموم قرار دهند

و آیین نامه های اجرایی آن  1311تشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب سال با رعایت قانون ان .3

و سایر قوانین و مقرراتی که حق دسترسی افراد به اطالعات موجود در دستگاه های اجرایی را تصریح 

 . کرده اند دستگاه های اجرایی موظفند اطالعات درخواستی مردم را در دسترس آنها قرار دهند

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات هر دستگاه اجرایی باید راهنمای  (11ه)به موجب ماد .1

دسترسی مردم به اطالعات خود مشتمل بر انواع و اشكال اطالعات موجود در آن موسسه و نیز نحوه 

دسترسی به آن ها را در سامانه اطالع رسانی خود منتشر کرده و به صورت مكتوب نیز در اختیار 

 .قرار دهدمتقاضیان 



  
 

151 
 

برای آشنا نمودن مردم با حقوق خود و فرایندهای اداری، دستگاه های اجرایی باید به آموزش  .5

همگانی از طریق وسایل ارتباط جمعی اقدام تا مردم ضمن آشنایی با حقوق و تكالیف خود در تعامل 

 .با آن سازمان انتظارات خود را تنظیم نمایند

از طرق مختلف نظیر موارد ذیل در اختیار آنها قرار داده  اطالعات مورد نیاز مردم می بایست .6

  .شوند

نصب تابلو راهنما در مبادی ورودی و معرض دید مراجعین و نیز تارنما )وب سایت( و -الف

 .درگاه)پرتال( اینترنتی

  تهیه و توزیع بروشور و کتاب راهنمای مراجعین-ب

  راه اندازی خط تلفن گویا-ج

 نی و رئوس وظایف متصدیان انجام کار در محل استقرار آناننصب نام،پست سازما-د

دستگاه های اجرایی باید در ابالغ تصمیمات خود به مراجعین ضمن رعایت نكات زیر نسخه ای  .7

 .از تصمیم اتخاذ شده را به ذینفع تحویل نمایند

  تاریخ و شماره تصمیم-الف

  مشخصات متقاضی-ب

 جر به تصمیم اتخاذ شدهمستندات قانونی و استدالل های من-ج

 مفاد اصلی تصمیم-د

  اعالم مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم-ه

 نام و سمت صادر کننده ابالغیه-و

دستگاه های اجرایی مكلفند فرایند انجام کار مراجعین را به صورت مرحله به مرحله از طرق  .1

 .مقتضی نظیر ارسال پیامک به اطالع آن ها برسانند

مكلفند اطالعات راجع به نحوه ی استفاده مردم از خدمات و فرایندهای دستگاه های اجرایی  .9

نحوه مشارکت در آنها و نحوه اعتراض به تصمیمات و اقدامات خود را در اختیار عموم قرار  اداری،

 .دهند به نحوی که امكان تصمیم گیری آگاهانه را برای آنها فراهم کنند

عات به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت وافزایش دستگاه های اجرایی باید متناسب با مراج .11

رضایت مندی مراجعان به طرق مناسب اطالع رسانی نموده و حسب میزان اهمیتی که اطالع مردم از 

 .فعالیت های آنها دارد جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند
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ا روابط عمومی دستگاه در جلسات پرسش و پاسخی که از سوی سخنگوی دستگاه اجرایی ی .11

ارائه پاسخ و سایر موارد علیه رسانه  برگزار می شود نباید تبعیضی از حیث دعوت،شرکت،طرح پرسش،

 . های منتقد صورت گیرد

 :دستگاه های اجرایی باید در فعالیت های اطالع رسانی خود نكات زیر را مورد توجه قرار دهند .12

ائه شده یعنی اطالعاتی که علم به آنها توان تشخیص و مفید بودن اطالعات قابل دسترس یا ار-الف

 .قضاوت و آگاهی افراد را افزایش می دهد

درست بودن اطالعات ارائه شده بدین معنا که هم اسناد و مدارک و ابزارهای حاوی اطالعات باید -ب

 .واقعی و صحیح بوده و هم مفاد و مندرجات آنها عاری از خدشه باشد

 عات قابل دسترس یا ارائه شده یعنی اطالعات باید حاوی آخرین تحوالت،به روز بودن اطال-ج

 .اصالحیه ها و تفسیرها باشد مصوبات،

به موقع بودن اطالع رسانی یعنی اطالعات باید در زمانی که نیاز به آن وجود دارد ارائه شود به نحوی -د

 .ن از آن را داشته باشندکه مخاطبان فرصت معقول برای واکنش و تصمیم گیری پس از آگاه شد

کامل بودن اطالع رسانی یعنی تمام اطالعاتی که واکنش یا اقدام یا تصمیم مخاطبان به آنها منوط  -ه

 .هزینه و مدارک هویتی الزم به صورت یكجا اعالم شوند مكان،اسناد و ادله، است نظیر زمان،

 و فرایندهای اداری حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات-9ماده 

هر فردی حق دارد در صورت مشاهده یا اطالع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در هر  .1

یک از دستگاه های اجرایی موارد مشاهده یا اطالع خود را به مراجع نظارتی درون سازمانی و برون 

 .سازمانی گزارش کند

ات و اقدامات دستگاه های اجرایی را نقد تصمیم شهروندان حق دارند تا سیاست ها،فرایندها، .2

 .نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند

دستگاه های اجرایی به آزادی بیان نظرهای شخصی،ارزیابی های انتقادی و پیشنهادهای اصالحی  .3

 .ه کنندمراجعین و رسانه ها احترام گذاشته و فضای تحمل نظرات مخالف را در درون خود نهادین

دستگاه های اجرایی باید از نصب هرگونه آگهی در محیط های اداری که مراجعین را از بیان نظر  .1

 .انتقادی منع کرده یا بترساند اجتناب کنند

سنجی )به صورت فیزیكی یا برگ نظر دستگاه های اجرایی موظفند هنگام ورود مراجعین، .5

تطبیق یا عدم  یشان را در خصوص نحوه گردش کار،در اختیار آنها قرار دهند و نظر ا الكترونیكی(
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تطبیق آن با اطالعات اعالم شده قبلی و رفتار متصدیان انجام کار جویا شوند و نتایج آن را به طور منظم 

 .در اصالح فرایندها و تشویق و تنبیه کارکنان خود مورد استفاده قرار دهند

استقرار و یا روز آمد کردن  راه اندازی، نسبت به دستگاه های اجرایی می بایست حسب شرایط، .6

 سازمانی، پست صوتی و درگاه )پرتال( سیستم های ارتباط دوسویه نظیر صندوق پیشنهاد ها و انتقاد ها،

 .به منظور ارائه شناسنامه خدمات و فعالیت ها و اخذ دیدگاه های مردم اقدام نمایند

 افق ها،معامالت و قرارداد های اداریحق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در تو -19ماده 

دستگاه های اجرایی باید از تحمیل قراردادهای اجحاف آمیز به مردم خودداری کنند منظور از  .1

قرارداد اجحاف آمیز قراردادی است که به موجب آن دستگاه اجرایی با استفاده از موقعیت برتر خود یا 

 .ان تحمیل کندضعف طرف مقابل شرایط غیر عادالنه ای را به ایش

 :ها گنجانده شوند اجحاف آمیز تلقی می گردندآنقراردادهایی که شروط زیر در  .2

شرطی که به موجب آن دستگاه اجرایی طرف مقابل خود را به انجام یا عدم انجام کاری متعهد می -الف

 .سازد که پیش از انعقاد قرارداد هیچ فرصتی برای آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته است

 ناتوانی ذهنی، بیماری، شرطی از سوی دستگاه اجرایی که طرف مقابل آن به دلیل کهولت سن،-ب

بی سوادی یا جهل نسبت به امور مرتبط از ارزیابی مفاد یا آثار آن ناتوان  کم سوادی، فشارهای روانی،

 .باشد

 .رار نمی گیردشرطی که به موجب آن هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار طرف دیگر قرارداد ق-ج

شرطی که به موجب آن دستگاه اجرایی خود را مجاز می سازد تا در زمان تحویل کاال یا ارائه خدماتی  -

 .که قرارداد آن قبال منعقد شده است به تشخیص خود و راسا قیمت را افزایش دهد

 .لب نمایدشرطی که به موجب آن دستگاه اجرایی حق مراجعه به مراجع قضایی را از طرف دیگر س-ه

شرطی که به موجب آن دستگاه اجرایی خود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد یک طرفه قرارداد را -و

 .فسخ کند بدون آنكه خسارت عادالنه ای از این بابت به طرف دیگر قرارداد بپردازد

عاف از مسوولیت م شرطی که به موجب آن دستگاه اجرایی خود را حتی در صورت ارتكاب تقصیر،-ز

 .سازد

شرطی که به موجب آن حقوق معنوی ناشی از مالكیت های فكری بدون پرداخت بهای عادالنه به -ک

 .دستگاه اجرایی منتقل شود
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شرطی که بدون وجود هرگونه توجیه معقول،استفاده طرف قرارداد از تضمین یا بیمه ای که به -ل

 .بسیار دشوار سازدموجب مقررات به نفع او برقرار شده است را غیر ممكن یا 

واحدهای حقوقی،امور قراردادها و یا عناوین مشابه در دستگاه های مشمول این مصوبه مكلفند بر  .3

 .اساس مفاد این ماده نسبت به بازبینی و اصالح فرم قراردادهای خود اقدام نمایند

  حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی -11ماده 

قانون جامع حمایت از حقوق  (2اجرایی مكلفند مطابق مفاد آیین نامه اجرایی ماده) دستگاه های .1

ک 17157/ت 15515و اصالحیه آن به شماره  9/3/1311ه مورخ 31961/ت 11277معلوالن )شماره 

به محیط های ارائه خدمت را از  معلول()به سرعت دسترسی اشخاص توان خواه (،1/3/1391مورخ 

 .کنندجمیع جهات تسهیل 

دستگاه های اجرایی باید در ساختمان ها و محیط کاری خود عالئم و اشكالی را که برای اشخاص  .2

 .توان خواه به آسانی قابل فهم و خواندن باشد نصب کنند

دستگاه های اجرایی باید حسب میزان و نوع مراجعات اشخاص توان خواه آموزش های کافی را  .3

 .ر با این مراجعه کنندگان ارائه دهندبه کارکنان خود در خصوص نحوه رفتا

دستگاه های اجرایی باید سامانه ها و فناوری های اطالعات و ارتباطات خود را جهت استفاده  .1

 .مستقالنه اشخاص توان خواه از خدمات آنها ارتقاء دهند

 حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شكایات و اعتراضات-12ماده 

ع اداری که به اختالف اعتراض یا شكایت آنها رسیدگی می کنند از مردم حق دارند در تمامی مراج .1

 .رسیدگی منصفانه و بیطرفانه برخوردار شده و حقوق آنها رعایت شود

هر فردی در همه مراحل رسیدگی اداری حق استفاده از وکیل را دارد و باید از مهلت کافی جهت  .2

 .اسخ به مطالب مطرح شده علیه خود برخوردار باشد،معرفی شهود یا پ ارائه ادله تنظیم و تكمیل پرونده،

از تصمیمات و  شخصی که در چارچوب قوانین و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهین آمیز، .3

اقدامات دستگاه اجرایی یا فرد مسئول در سطح رسانه ها انتقاد می کند نباید به دلیل این انتقاد با تعقیب 

 .وی مسئولین دستگاه مواجه شودیا پیامد اداری یا قضایی از س

در صورت بروز اختالف بین مراجعان و متصدیان ارائه خدمت مسئول واحد ذی ربط باید  .1

بالفاصله به موضوع رسیدگی و آن را در چارچوب مقررات و با رعایت اخالق اسالمی حل و فصل 

 .نماید
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ارکنان دستگاه های اعتراض شخصی که مدعی است در حق او ظلم شده باید توسط مدیران و ک .5

 .اجرایی با مدارا و اخالق اسالمی تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شود

 حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آن ها -17ماده

دستگاه های اجرایی مكلفند حسب وظایف قانونی خود در صورت وجود احتمال هرگونه تهدید  .1

نسبت به پیش بینی و هشدار به موقع و راه های دفع یا رفع آن  عمومی و یا بالیای طبیعی، علیه سالمت

 .به عموم مردم و به خصوص افراد در معرض تهدید اقدام نمایند

دستگاه های اجرایی مسئول جبران خساراتی هستند که در نتیجه عیب و خرابی اشیاء یا اموال  .2

 . صرف آن ها به جان ، مال و سایر حقوق دیگران وارد می شودمنقول یا غیر منقول متعلق یا تحت ت

مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مامورین  .3

معنوی و بدنی هستند که  دولتی دستگاه های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی،

مقررات یا نظامات  احتیاطی،بی مباالتی یا عدم رعایت قوانین، مستخدمان و کارکنان آن ها در نتیجه بی

مربوط در حد انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیرمتعارف 

 .امكانات ووسایل اشخاص وارد می شود

ر جهت انجام دستگاه های اجرایی باید در حفاظت از اشیاء،اموال،اسناد مدارک و اطالعاتی که د .1

 .ماموریت های خود از مردم دریافت می کنند تدابیر و احتیاط های متعارف را به عمل آورند

 انتظارات از شهروندان برای رعایت حقوق دیگر شهروندان در نظام اداری -فصل چهارم

به از شهروندان انتظار می رود به منظور احترام و رعایت حقوق سایر افراد در مراجعه -14ماده  

 دستگاههای اجرایی،نكات ذیل را مورد توجه قرار دهند:

به منظور رعایت حقوق سایر شهروندان و مساعدت در تامین بهتر حقوق خود همكاری الزم را در  .1

به موقع  ارائه اطالعات و مدارک صحیح، ارائه مدارک هویتی برای ورود و خروج، رعایت نظم و نوبت،

 مت داشته باشند.و کامل برای تسریع در ارائه خد

تصمیمات و اقدامات اداری مادام که نقض نشده اند محترم شمرده شده و رعایت شوند و اعتراض  .2

به تصمیمات و اقدامات و درخواست تجدیدنظر در آنها با طرق پیش بینی شده در قوانین و توسل به 

 مراجع قانونی صورت گیرد.

مطالبه شده و از درخواست خدمت توسط  خدمات و درخواست های اداری تنها در محیط اداری .3

 کارکنان در خارج از محیط اداره اجتناب شود.



  
 

155 
 

به منظور مساعدت برای تامین حقوق شهروندان در نظام اداری کلیه آحاد جامعه در صورت  .1

مشاهده یا اطالع از تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات در دستگاه های اجرایی الزم است مشاهده 

 خود را به مراجع ذیربط گزارش کنند.یا اطالع 

شایسته است جهت تسریع در رسیدگی موارد مربوط به تخلفات اداری و نقض قوانین و مقررات  .5

ابتدا به مراجع نظارتی درون سازمانی هر دستگاه گزارش و در صورت عدم دریافت پاسخ قانع کننده به 

 مراجع نظارتی برون سازمانی ارائه شود.

جیح شهروندان به یكدیگر توسط مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در عدم تر -تبصره .6

 مراحل رسیدگی الزامی است.

 سازوکار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری -فصل پنجم

 قلمرو شمول مصوبه -15ماده  

و  1313قانون برگزاری مناقصات مصوب سال  (1ماده ) تمامی دستگاه های اجرایی موضوع بند )ب(

ستگاه های موضوع تبصره ذیل آن و نیز سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت د

 استفاده می کنند مشمول این مصوبه بوده و در این تصویب نامه دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب وظایف نظارتی خود بر مراکز ارائه دهنده خدمات  تبصره:

موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ارائه خدمات،نهادهای صنفی و هر نوع مراکز یا  عمومی،

موسساتی که با اخذ مجوز از دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت به مردم می پردازند رعایت تمام یا 

 بخش های مرتبط این مصوبه را از سوی آنها الزامی و بر این امر نظارت کنند.

 یت و فرایند اجرامسئول-16ماده  

باالترین مقام دستگاه اجرایی مسئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی -1

مشمول در تمامی سطوح سازمانی مكلف به رعایت مفاد آن هستند همچنین مدیران موظفند متناسب با 

وبه رفع موانع و همچنین ماموریت ها و وظایف محوله در جهت حسن اجرای این مص اختیارات،

بهبود روش ها،آموزش کارکنان و  ارزیابی نحوه اجرای آن اقدامات الزم اعم از برنامه ریزی،سازماندهی،

بازرسی و رسیدگی به شكایات )یا عناوین مشابه( را مطابق با  تجهیز واحدهای مدیریت عملكرد،

جمله دستورالعمل اصالح فرایندها و دستورالعمل های ابالغی سازمان اداری و استخدامی کشور از 

آیین  روش های انجام کار،دستورالعمل استاندارد تارنماهای دستگاه های اجرایی و درگاه های استانی،

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موارد ابالغی انجام دهند.25( ماده )1نامه اجرایی تبصره )
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نیاز به  ام سریع در جهت توسعه دولت الكترونیک،دستگاه های اجرایی مكلفند با اهتمام و اقد-2

 مراجعه حضوری مردم را به حداقل برسانند.

 خدمت میز ایجاد– 17ماده 

در آن دسته از دستگاه های اجرایی که به طور متعارف مراجعین زیادی دارند الزم است عالوه بر -1

ت با حضور کارشناسان مطلع رعایت مفاد این مصوبه واحد هماهنگ کننده ای تحت عنوان میز خدم

دستگاه با اعطای اختیارات الزم تعبیه شود به نحوی که مراجعین ضمن استقرار در محل انتظار مناسب 

 از صرفا را خود نیاز مورد پاسخ یا خدمت داستگاه داخلی حتی المقدور بدون حضور در واحدهای

 .نمایند دریافت میز این طریق

 وح زیر می باشد:میز خدمت عهده دار وظایف مشر

 ارایه اطالعات و راهنمایی های الزم به مراجعین در ارتباط با امور مربوط -الف

 دریافت مدارک و درخواست های مراجعین-ب

انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امكان و در غیر این صورت اعالم تاریخ مراجعه -ج

 بعدی یا زمان ارایه خدمت نهایی به مراجعین

 دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعالم آن به مراجعین-د

 هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد ضروری پس از انجام هماهنگی با واحد ذیربط-ه

واحدهای مدیریت عملكرد بازرسی و رسیدگی به شكایات یا عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی -2

 یكبار گزارشی از عملكرد میز خدمت را به باالترین مقام دستگاه ارایه دهند.ماه  3موظفند هر 

 مسئولیت راهبری و نظارت -11ماده  

پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه در سطح ملی به عهده سازمان  راهبری، مسئولیت هدایت،-1

 اداری و استخدامی کشور و در سطح استان به عهده استاندار است.

نظام یافته بر حسن اجرای این مصوبه و ارتقای مستمر حمایت از حقوق مردم در نظام اداری نظارت -2

آموزش و فرهنگ  تهیه و ابالغ شیوه نامه های اجرایی و همچنین تدوین برنامه های اطالع رسانی،

 و سازمان می تواند کارگروه های ضروری را با سازی بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور است

حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و همچنین تشكل های مردم نهاد قانونی تشكیل دهد همچنین 

سازمان با اعزام بازرسان و گروه های بازرسی مطلع و مجرب بر حسن اجرای این مصوبه در دستگاه 

 های مشمول نظارت خواهد کرد.
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کشور زمینه شكل گیری تشكل وزارت کشور موظف است با همكاری سازمان اداری و استخدامی -3

های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری را فراهم نماید به گونه ای که این 

تشكل ها بتوانند در چارچوب موازین قانونی برای تامین حقوق شهروندان در نظام اداری ایفای نقش 

 نمایند.

استانداران موظفند گزارش های تحلیلی نحوه اجرای باالترین مقام دستگاه های اجرایی مشمول و -1

 مصوبه را به صورت دوره ای تهیه و به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.

تفصیلی نحوه اجرای -گزارش تحلیلی پس از دریافت و تجمیع گزارش های دستگاهی و استانی،-5

داری و استخدامی کشور به رئیس مصوبه در سطح ملی به صورت ساالنه توسط رئیس سازمان ا

 جمهور،شورای عالی اداری و هیات وزیران ارایه خواهد شد.

سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است با همكاری مرکز آمار ایران سالیانه نسبت به اجرای -6

طرح افكارسنجی و سنجش میزان رضایت مردم از عملكرد دستگاه های اجرایی در سطوح ملی و 

 اقدام و نتایج به دست آمده را به تفكیک دستگاه ها و استان ها به هیات وزیران ارائه نماید. استانی

 ضمانت اجرا-19ماده 

نقض یا عدم رعایت حقوق و الزامات مندرج در این مصوبه و دستورالعمل های آن در چارچوب ماده 

مورد از مصادیق بندهای ماده  ( آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حسب21)

( قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محسوب می شود و شكایات واصله از مردم یا دستگاه 1)

های نظارتی ضمن بررسی و تطبیق با مقررات توسط واحدهای ذیربط برای احقاق حقوق آنان از منظر 

رسیدگی به تخلفات اداری مربوط مورد  تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در هیات های

 رسیدگی قرار خواهند گرفت.

این تصویب نامه مطابق  (15در مورد مراکز و موسسات کارگزاری موضوع تبصره ذیل ماده )-1تبصره 

 مقررات و ضوابط اعطای مجوز مربوطه اقدام خواهد شد.

رح شكایات احتمالی در سایر حقوق قانونی مردم برای مراجعه و ط اجرای این ماده نافی-2تبصره 

 مراجع قانونی و قضایی نمی باشد.
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  (7/11/1797) خصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه دستورالعمل رییس قوه قضاییه در 4-6

 مقدمه 

المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و  به منظور صیانت از حقوق عامّه و حفظ بیت

و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و صیانت از حقوق عامّه 

، 22قانون اساسی و موادّ  156اصل  2مصالح ملّی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند

قانون آئین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان  293و  291

  .های سراسر کشور مكلفند در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند کل کشور و دادستان بازرسی

 : باشد ـ اصطالحات به کار رفته در این دستور العمل در معانی مشروح زیر می1ماده

االجرا ثابت  الفـ حقوق عامه: حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات الزم

عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف است و 

شود، از  دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می را در معرض آسیب یا خطر قرار می

محیطی، بهداشت و سالمت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث  های مشروع، حقوق زیست  قبیل آزادی

  .فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری

قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی  29ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاصی که در اداره  5و فرهنگی جمهوری اسالمی و ماده 

 .قانونی هستند امور عمومی مربوط دارای اختیارات

قضایی مكلف است در صورت عدم اجرا یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع   هرحوزه  ـ دادستان2ماده

 :بودن آن، حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهد

 ـ تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتهای مذکور در قانون؛  1

 اجرایی، در صورت تعلل آن دستگاه برای اقامه دعوی؛ ـ تذکر یا اخطار به دستگاه  2

ـ تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیربط، در خصوص 3

 شود؛  اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می

 ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه؛  1

  .ن آیین دادرسی کیفریقانو 111ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده  5
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مذکور، دادستان مراتب را  3و  2ـ در صورت عدم حصول نتیجه در موارد مذکور در بندهای 1تبصره

کند.  جهت هرگونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاههای نظارتی ذیربط اعالم می

 .دستگاههای نظارتی مذکور موظفند در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند

های مرکز استان یا دادستان کل کشور در صورت اطالع از ضرر افراد ذینفع و یا اقدام  ـ دادستان2تبصره

این ماده، دستور بررسی و پیگیری الزم را به دادستان  5و  1خالف قانون در نتیجه اعمال بندهای 

هفته نسبت به دهند تا اقدام مقتضی صورت گیرد. دادستان مربوط حداکثر ظرف مدت یک  مربوط می

بررسی موضوع و انجام اقدام الزم مبادرت و نتیجه را حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان 

 .کل کشور اعالم خواهد کرد

ـ در جهت نظارت و پیگیری موارد مذکور در ماده قبل، چنانچه دستگاه اجرایی، ظرف مدت 3ماده

كلف است در مواردی که در نتیجه ارتكاب جرم خسارت متعارف، اقدام الزم به عمل نیاورد، دادستان م

به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن وارد شده باشد، به تبع امر کیفری بدون پرداخت هزینه 

 . دادرسی جبران آن را از دادگاه درخواست نماید

موارد طرح دعوای قانون سازمان بازرسی کل کشور، در این گونه  2تبصره ـ در اجرای تبصره یک ماده 

 .حقوقی از سوی دادستان، معاف از پرداخت هزینه دادرسی خواهد بود

ـ در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی، موضوع ماده 1ماده

قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی دارد، در صورت تعلل مسئول ذی ربط در اقامه  291

دهد و در  عوی، دادستان کل کشور به دستگاه ذیربط جهت انجام وظیفه قانونی تذکر یا اخطار مید

صورت عدم اقدام، مراتب را حسب مورد جهت تعقیب کیفری یا اداری مسئول مربوط و مطالبه 

در هر صورت دادستان کل نسبت به   .آورد خسارت به مراجع ذی ربط اعالم و اقدام قانونی به عمل می

 .کند صالح پیگیری و نظارت می تعقیب کیفری مرتكب و جبران خسارت از طریق مراجع ذی

قانون مذکور مراتب  291تبصره ـ دادستانهای سراسر کشور موظفند در ارتباط با موارد مذکور در ماده 

 .را جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعالم کنند

های خطرساز از قبیل نگاهداری و  یا مرکز استان از وضعیت ـ در صورت اطالع دادستان شهرستان 5ماده

های وارده به محیط  توزیع کاالی فاسد یا تاریخ گذشته، عدم توجه به بهداشت و سالمت عمومی، آسیب

ها و بناهای فرسوده، عدم رعایت مقررات ایمنی در  های فاقد ایمنی در معابر و جاده زیست، گودبرداری

ها یا اشخاص مسئول  های عمرانی، موظف است به دستگاه ها و پروژه رای طرحامور حمل و نقل و اج



  
 

161 
 

جهت انجام وظایف قانونی آنها برای رفع خطر، در صورت اقتضا تذکر و اخطار دهد یا اقدام الزم 

 .قانونی به عمل آورد

ا به ـ دادستانها موظفند پس از اقدام ضمن اطالع به رییس کل دادگستری استان، مراتب ر1تبصره

دادستان مرکز استان اعالم کنند. دادستان مرکز استان در موارد مهم موضوع را به دادستان کل کشور 

 .نماید منعكس می

های فوق مقرر گردیده به همان  ـ در مواردی که طریق خاصی در قانون جهت احراز وضعیت2تبصره

صالح اقدام مقتضی را  ناس ذیشود واال دادستان عنداالقتضا با ارجاع امر به کارش صورت عمل می

 .دارد معمول می

آوری و  ـ مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه مكلف است جهت کسب اطالع و جمع 6ماده 

الوقوع بودن آن نسبت به ایـجاد  های مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب دریافت گزارش

 .با هماهنگی دادستانی کل کشور اقدام نماید ای با قابلیت دسترسی دادستانهای سراسرکشور، سامانه

مورد مكلفند  صالح قضایی حسب ـ سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مراجع ذی7ماده

العاده رسیدگی و اقدام الزم  در موارد نقض حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات به صورت فوق

های نهادهای مذکور بوده و یا امكان  ختیارات و صالحیترا به عمل آورند و چنانچه موضوع خارج از ا

رساند تا مطابق  اقدام از سوی آنان فراهم نباشد، رییس مربوط مراتب را به اطالع دادستان کل کشور می

 . .مقررات قانونی از جمله این دستورالعمل اقدام نماید

مل دارای آثار و تبعاتی باشد که جنبه ها طبق این دستورالع ـ در کلیه مواردی که اقدام دادستان 1ماده

استانی یا ملّی دارد، دادستان مربوط ضمن اطالع به رییس کل دادگستری استان، حسب مورد با 

هماهنگی دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان اقدام مقتضی برابر مقررات قانونی و این 

  د.نماین دستورالعمل معمول می

ضروری که دسترسی به مقامات فوق نباشد، دادستان مربوط اقدام مقتضی  تبصره ـ در موارد فوری و

معمول و مراتب را در اسرع وقت حسب مورد به دادستان مرکز استان یا دادستان کل کشور اعالم 

 . نماید می

قانون آیین دادرسی کیفری که نیاز به طرح دعوی در مراجع  291ـ در موضوعات مشمول ماده 9ماده

المللی یا خارجی دارد و اقدامی از ناحیه دستگاه اجرایی ذیربط به عمل نیامده و همچنین  نصالح بی ذی

در صورتی که دعوی طرح شده باشد، ولی اقدام موثری از جانب دستگاه اجرایی در پیگیری موضوع به 
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دام یا عمل نیامده است، دادستان کل کشور از وزارت امور خارجه یا دستگاه ذیربط گزارش علت عدم اق

کننده، ترکیب نمایندگان قانونی  گزارش اقدامات انجام شده را از قبیل نحوه طرح دعوی، مرجع رسیدگی

نماید و  در دعوی، مستندات ابرازی، لوایح تقدیمی و زمان رسیدگی و نحوه اجرای حكم را مطالبه می

ل نتیجه موضوع را پیگیری کند و تا حصو راهكارها و پیشنهادهای خود به دستگاه اجرایی را ارائه می

  .نماید می

الذکر در خصوص نحوه پیگیری  تبصره ـ چنانچه دادستان کل کشور در اجرای وظایف قانونی فوق

دعاوی و پاسخگویی و انجام همكاری الزم از سوی مراجع داخلی با موارد تخلفی مواجه شود، مطابق 

 .موداین دستورالعمل اقدام مقتضی را معمول خواهد ن 1ماده 

ماه یكبار گزارش عملكرد خود را با مستندات الزم به  6های قضایی هر  های حوزه ـ دادستان11 ماده

دادستان مرکز استان اعالم تا از آن طریق مراتب به دادستان کل کشور اعالم شود. دادستان کل کشور نیز 

رسانده و در صورتی که مخلّ  ماه یكبار گزارش اقدامات انجام شده را به اطالع رییس قوه قضاییه 6هر 

 .کند نظم یا امنیت عمومی یا اخالق حسنه نباشد جهت اطالع عموم منتشر می

دهند، مشمول این  های قضایی بخش در مواردی که وظایف دادستان را انجام می ـ رؤسای حوزه11ماده

 .دستورالعمل خواهند بود

یی نیروهای مسلح مشمول این دستورالعمل ـ دادستانهای نظامی در حوزه صالحیت سازمان قضا12ماده

این دستورالعمل به رییس سازمان نیروهای مسلح اعالم تا از آن  11باشند. گزارش مذکور در ماده  می

 . طریق به دادستان کل کشور اعالم شود

ـ اجرای مقررات این دستورالعمل در جهت حفظ، نظارت و پیگیری حقوق عامه توسط 13ماده

ید موجب اختالل در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه اجرایی که در چارچوب قوانین ها نبا دادستان

و مقررات صورت گرفته، گردد. در هر صورت در موارد اختالف نظر، تصمیم گیری با دادستان کل 

  .کشور است

مصاحبه  های محلی، استانی و ملی یا ـ هرگونه اطالع رسانی دادستانها از قبیل اعالم به رسانه11ماده

رییس قوه قضاییه   9/1/1397 ای قوه قضاییه، مصوب رسانی و ارتباطات رسانه مطابق دستورالعمل اطالع

 . باشد می
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های الزم برای صیانت از حقوق  ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل با تمهید ساز و کار15ماده

تان کل و سایر دستگاههای تابعه عامه بر عهده دادستان کل کشور است. در صورت اختالف بین دادس

 .قوه قضاییه در اجرای این دستورالعمل، رفع اختالف با رییس قوه قضاییه است

تبصره در تاریخ سوم بهمن ماه نود و هفت به تصویب رییس  1ماده و  16این دستورالعمل در  ـ 16ماده

 .قوه قضاییه رسید

  رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی الریجانی

 

 قانون مدیریت خدمات کشوری  92و  91 مواد 4-7

اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیالت،  -91ماده 

حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط 

افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از 

 تخلف محسوب می شود.

دستگاههای اجرایی موظفند عالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر -1تبصره

داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف 

ند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد باالترین مقام هریک از کارمندان مست

دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و 

عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یكماه تا یكسال را برای فرد متخلف صادر 

 نمایند.

درصورت تكرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تائید بازرس معتمد و مدیر مربوطه  -2تبصره

برسد پرونده فرد خاطی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یكی از مجازاتهای بازخرید، 

 اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

ظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی مو -3تبصره

 رسیدگی و صدور حكم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.دستگاههای اجرایی را جهت 

سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای  -1تبصره

 ه دستگاههای اجرایی اعالم نماید.اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلی
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مدیران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در  -92ماده 

انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملكرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان 

و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در  مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند

حیطه مدیریت مسئوالن مزبور مشاهده و اثبات گردد، عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و 

سرپرستان کارمندان )حسب مورد( نیزکه در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین 

 مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

 

 

 17/12/1797تاریخ به قانون مدیریت خدمات کشوری  92و  91دستورالعمل اجرایی مواد  4-3

 مصوب هیأت وزیران

 تعاریف:

 روند:  ها و عبارات اختصاری مندرج در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می واژه -1ماده 

 قانون مدیریت خدمات کشوری قانون: -الف

 ( قانون مدیریت خدمات کشوری91صص موضوع تبصره یک ماده )بازرس معتمد و متخ بازرس: -ب

( قانون 91بازرسی داخلی توسط بازرس معتمد و متخصص موضوع تبصره یک ماده ) بازرسی: -ج

 مدیریت خدمات کشوری

 ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه سازمان: -د

های مدون و منظم در  نامههای بازرسی است که بر اساس بر مجموعه فعالیت بازرسی مستمر: -هـ

( قانون مدیریت خدمات کشوری با تعیین محدوده و زمان مشخص 91خصوص تخلفات موضوع ماده )

 پذیرد.  انجام می

های مدون سالیانه و متعاقب وصول  یكی از طرق بازرسی است که خارج از برنامه بازرسی موردی: -و

نهاد، سایر کارمندان دستگاه  های مردم سازمان های مقرون به صحت )نظیر مراجعان، شكایات و گزارش

اند(، اعالم سازمان، دبیرخانه هیأت عالی نظارت، دستور باالترین مقام  که به نحوی از موضوع مطلع شده

ربط دستگاه در محدوده ماده  دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا درخوسات سایر مسئولین ذی

 پذیرد.  ( قانون صورت می91)
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بخشنامه شماره « الف»قسمت « 1»کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم موضوع بند  کمیته: -ز

 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.  17/11/1393مورخ  13172/93/211

 ها: شرایط بازرسان و تعداد آن

ت بوده و از حسن شهرت برخوردار داری و صداق بایست متصف به امانت بازرسان منتخب می -2ماده 

اد مطلع، دارای تحصیالت عالی و با سوایق اجرایی مؤثر انتخاب شوند. در اجرای رباشند و از میان اف

 بایست واجد شرایط ذیل باشند:  این ماده بازرسان می

کوشی، رازداری،  ای بازرسی نظیر: شكیبایی، جدیت، سخت دارا بودن معیارهای اخالق حرفه -

 طرفی رفتاری و بی گرایی، انضباط، خوش مثبت

 کارشناس متخصص با مدرک تحصیلی حداقل لیسانس -

 سال تجربه کاری 5حداقل  -

 ها آشنایی با مشاغل تخصصی دتسگاه و شرح وظایف شاغلین این پست -

 هیا حاکم بر دستگاه آشنایی با قوانین و مقررات، ضوابط و رویه -

 ایجاد وقفه در وظایف مرتبط با پست سازمانی هیا مستمر بدون امكان مشارکت در بازرسی -

 برخوردار بودن از توانایی باال در تجزیه و تحلیل مسائل -

تعداد بازرسان هر دستگاه اجرایی نباید از هفت دهم درصد کل کارکنان )رسمی، پیمانی و  -3ماده 

بود و برای واحدهای نفر نخواهد  2تر از  قراردادمعین( تجاوز نماید. تعداد بازرسان حوزه ستادی کم

 خارج از مرکز حداقل یک نفر به عنوان بازس تعیین خواهد شد. 

 نحوه انتصاب بازرسان: 

این  9انتصاب بازرسان )در واحدهای ستادی و استانی( با پیشنهاد ناظر ارشد )موضوع ماده  -1ماده 

 ذیرد. پ دستورالعمل(، تأیید کمیته و حكم باالترین مقام دستگاه اجرایی صورت می

سال صادر خواهد شد.  3احكام بازرسان مطابق فرم ضمیمه این دستورالعمل و برای مدت  -5ماده 

 بازرسان موظفند پس از دریافت احكام خود سوگندنامه پیوست این دستورالعمل را امضا نمایند. 

استانی انتخاب  ( قانون در ستاد دستگاه و واحدهای تایعه91با انتصاب بازرسان موضوع ماده ) -6ماده 

های اجرایی )تصویب  گیری و مبارزه با رشوه در دستگاه نامه پیش ( آیین2ماده )« ج»بازرسان موضوع بند 

 هیأت وزیران( منتفی خواهد بود.  22/12/1313هـ مورخ  31371/ت 73377نامه شماره 

 رسانی آموزش و اطالع
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هایی که  زرسان را مطابق با عناوین و سرفصلهای آموزشی با های اجرایی مكلفند دوره دستگاه -7ماده 

 ریزی و اجرا نمایند.  نماید، برنامه سازمان در قالب نظام آموزش کارکنان دولت ابالغ می

( و 91های اجرایی موظفند به نحو مقتضی کارمندان و مدیران مربوطه را از مفاد مواد ) دستگاه -1ماده 

ت اجرایی خود در این باره آگاه و تدابیر الزم را برای ( قانون مدیریت خدمات کشوری و اقداما92)

 بینی نمایند.  ( قانون پیش91های مردمی در ارتباط با تخلفات موضوع ماده ) دریافت گزارش

های نظارت مردمی و نحوه دریافت  بایست روش های اجرایی می تبصره: در اجرای این ماده دستگاه

های ارتباط مستقیم، پورتال دستگاه و پست صوتی را به  صندوق های مربوطه مانند ها و شكوائیه گزارش

های انجام شده از طرقی نظیر پورال، کتبی،  رسانی نمایند. نتیجه اقدامات و بررسی شكل مناسب اطالع

 تلفنی و پیامک به اطالع شاکی خواهد رسید. 

 هماهنگی و نظارت بر عملكرد بازرسین: 

ی پیشنهاد  به عنوان ناظر ارشد، وظیفهلكرد )یا عناوین مشابه( مدیر کل دفتر مدیریت عم -9ماده 

بازرسان، سازماندهی، هماهنگی، هدایت و آموزش، نظارت و اخذ گزارش عملكرد بازرسان را در 

چارچوب دستورالعمل جاری و مصوبات کمیته بر عهده دارد و بازرسان موظفند گزارش ماهیانه 

 مایند. عملكرد خود را برای ایشان ارسال ن

ربط دستگاه در حدود وظایف محوله همكاری الزم را با  دفاتر حراست و سایر مراجع ذی -11ماده 

 بازرسان معمول خواهند داشت. 

( قانون از موقعیت خود سوءاستفاده 91در صورتی که هر یک از بازرسان موضوع ماده ) -11ماده 

دستگاه به باالترین مقام دستگاه گزارش  صالح نمایند موضوع توسط ناظر ارشد یا سایر مراجع ذی

( قانون رسیدگی به تخلفات اداری با وی برخورد یا دستور 12شود تا حسب مورد مطابق ماده ) می

 ارجاع پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری را صادر نماید. 

 های آن:  های بازرسی و اولویت شیوه

نون به صورت مستمر یا موردی انجام خواهد پذیرفت. ( قا91های موضوع ماده ) بازرسی -12ماده 

 رسد:  های زیر به تصویب کیمته می های مستمر با تأکید بر اولویت برنامه بازرسی

( قانون 91تر در معرض وقوع تخلفات موضوع ماده ) پذیر دستگاه که بیش ها و نقاط آسیب گلوگاه -الف

بالغ این دستورالعمل توسط کمیته تعیین و اعالم قرار دارند. )نقاط مذکور ظرف مدت سه ماه از ا

 خواهد شد.( 
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 مشاغل در معرض آسیب -ب

های متشكله در هیأت رسیدگی به تخلفات  های سازمانی که بر اساس آرای صادره و پرونده پست -ج

ها انجام  ( قانون توسط متصدیان آن91ترین موارد مربوط به تخلفات موضوع ماده ) اداری دستگاه بیش

 گرفته است. 

ترین موارد وقوع تخلفات  های مردمی بیش های سالیانه یا گزارش نقاطی که بر اساس نظرسنجی -د

 جا گزارش شده است.  ( قانون در آن91موضوع ماده )

 ربط.  های اعالمی سازمان یا سایر مراجع ذی اولویت -هـ

ناظر ارشد مواردی را که نیازمند  شود. بازرسی حسب مورد توسط بازرس یا سازمان انجام می -13ماده 

 نماید.  بازرسی گروهی است مشخص و سررست گروه را تعیین می

 نحوه تنظیم گزارش: 

نویسی و مطابق فرم ضممیه این  های بازرسی باید بر اساس ضوابط و قواعد گزارش گزارش -11ماده 

 زامی است: های تنظیمی رعایت موارد زیر ال ها تهیه شوند. در گزارش دستورالعمل

ها در  گذاری شده و اصل یا تصویر آن اسناد و مدارک مورد استناد باید به ترتیب ارجاع، شماره -الف

 نتهای گزارش آورده شود. 

ربط به صورت کتبی اخذ و اظهارات و  پیش از تنظیم گزارش نهایی، توضیحات فرد یا افراد ذی -ب

که کارمند از ارائه توضیح کتبی یا شفاهی  ها صورت جلسه شود. در صورتی دفاعیات شفاهی آن

 خودداری نماید بازرس موظف است مراتب را گواهی و گزارش را تنظیم نماید. 

( 1شود حداقل یكی از مصادیق مذکور در ماده ) هایی که با موضوع اخذ رشوه تنظیم می در گزارش -ج

نامه شماره  موضوع تصویبهای اجرایی ) گیری و مبارزه با رشوه در دستگاه نامه پیش آیین

 ( مورد استناد قرار گیرد. 22/12/1313هـ مورخ  73377/31371

 بندی اسناد اداری رعایت شود.  اصول طبقه -د

 فرایند بازرسی

 توانند از طرق زیر نسبت به کسب اطالعات مورد نیاز اقدام نمایند:  بازرسان می -15ماده 

 مشاهده -الف

 عینکسب اطالع از شهود و مطل -ب

 ها های موجود و تهیه مدارک آن مطالعه سوابق پرونده -ج
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 ها رجوع و عندالزوم مصاحبه با آن های مكتوب ارباب ها و شكوائیه گزارش  بررسی -د

 ربط استعالم نظر مسئوالن و کارکنان ذی -هـ

فات هر گاه در پایان بازرسی دالیل و مدارکی به دست آید که فردی مرتكب یكی از تخل -16ماده 

 ( قانون شده، بر اساس مراحل زیر عمل خواهد شد: 91موضوع ماده )

 نماید. ربط ارسال می بازرس گزارش خود را با ذگر دالیل و پیوست مدارک برای مدیر ذی -الف

مدیر مربوطه با قید فوریت به موضوع، رسیدگی نموده و ضمن بررسی دالیل مذکور در گزارش و  -ب

روز کاری از تاریخ دریافت گزارش، نظر خود مبنی بر تأیید یا  5ظرف مدت مستندات پیوست، حداکثر 

 نماید.  عدم تأیید گزارش بازرسی را عالم می

در صورتی که نظر مدیر دایر بر تأیید تخلف باشد، بازرس مراتب را به همراه پیشنهادات مربوطه  -د

( قانون 91یر تبصره یک ماده )های مصرح در قسمت اخ جهت اتخاذ تصمیم و اعمال سمتقمی مجازات

 نماید.  به باالترین مقام دستگاه یا ماقمات و مدیران مجاز گزارش می

در صورتی که نظر مدیر مربوطه گزارش بازرسی را تأیید نكند، دالیل خود را به صورت مستدل به  -هـ

 شود: عمل می نماید. در این حالت به شوره زیر بازرس اعالم و مستندات مورد نظر را پیوست می

یا باشد که بازرس را در خصوص عدم وقوع  اگر استدالل، دالیل و مستندات مدیر مربوطه به گونه -1

تخلف قانع نماید، ادامه رسیدگی متوقف، سوابق مربوطه بایگانی و مراتب به اطالع ناظر ارشد خواهد 

 رسید. 

 نماید:  یوست مستندات جدید میبا توجه به نظر مدیر مربوطه، بازرس مبادرت به تكمیل گزارش و پ -2

 شود. گزارش تكمیلی مجدداً برای مدیر مربوطه ارسال می -

 نماید.  ربط با رعایت موعد مزبور، نظر مجدد خود را اعالم می مدیر ذی -

الذکر اقدام خواهد  ربط قرار گیرد، به شیوه فوق  در صورتی که گزارش اصالحی مورد تأیید مدیر ذی -

 شد. 

بر نظر مخالف خود اصرار داشته باشد ولی تخلف از انظر ابزرس محرز باشد، مراتب  ربط اگر مدیر ذی -

( 12شود تا مطابق ماده ) با گزارش بازرس به باالترین مقام دستگاه یا مقامات و مدیران مجاز گزارش می

أت قانون رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به برخورد با وی اقدام شود یا دستور ارجاع موضوع به هی

ربط و یا خاتمه رسیدگی و بایگانی موضوع را صادر نماید. در صورتی  رسیدگی به تخلفات اداری ذی
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( قانون رفتار 92که تخلف کارمند در هیأت تخلفات اداری احراز گردد با مدیر مربوطه مطابق ماده )

 خواهد شد. 

گیری و  به فراند تصمیم( قانون و به منظور سرعت بخشی 91: در اجرای تبصره یک ماده )1تبصره 

هیا موضوع  تواند اختیار اعمال مجازات قاطعیت برخورد با متخلفین، باالترین مقام دستگاه اجرایی می

این ماده را به مقامات و مدیران مجاز )نظیر استانداران، معاونین وزرا، معاونین استانداران، معاونین 

 باً تفویض نماید. های اجرایی، مدیران کل ملی و استانی( کت دستگاه

این دستورالعمل به ماقات و مدیران  16ماده  1هایی که بر اساس تبصره  : در خصوص دستگاه2تبصره 

توانند با طی فرایند نأیید تخلف توسط  ها تفویض اختیار صورت گرفهت است، افراد مربوطه می آن

های مربوطه اقدام  ال مجازاتبازرس و تأیید مدیر بالفصل کارمند، رأساً نسبت به صدور حكم و اعم

 نمایند. 

هایی را که در اجرای  در صورتی که باالترین مقام دستگاه یا مقامات و مدیران مجاز گزارش -17ماده 

شود ناقص تشخیص دهد، دستور تكمیل گزارش و  ( قانون دستورالعمل جاری به وی ارائه می91ماده )

 11ین حالت بازرس موظف است حداکثر ظرف مدت نماید. در ا رفع نواقص مورد نظر را صادر می

 روز کاری گزارش را تكمیل و نواقص مربوطه را مرتفع نماید. 

( قانون، در صورت ارتكاب مجدد همان 91ماده ) 1پس از اعمال مجازات در اجرای تبصره  -11ماده 

ابق مربوطه به تخلف و تأیید مراتب توسط مدیر مربوطه، گزارش بازرسی توسط بازرس به همراه سو

نماید. هیأت در صورت احراز تخلف، مطابق تبصره   ربط ارجاع می هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذی

ال های بازخریدی، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی را اعم ( قانون، یكی از مجازات91دو ماده )

 خواهد نمود. 

هیا سایر  ( قانون یا حسب بررسی91ع ماده )در مواردی که بر اساس گزارش بازرسان موضو -19ماده 

ربط دستگاه، مدیر یا سرپرست بالفصل نیز به علت عدم اعمال نظارت، کنترل مؤثر و حفظ  مراجع ذی

ربط نیز به  ( قانون، پرونده مدیر ذی92روابط سالم کارمند مقصر تشخیص داده شود، در اجرای ماده )

 هد شد. هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع خوا

 اقدامات حمایتی از بازرسین

ربط باید از افشای اطالعات مربوط به هویت، محل سكونت و کار  بازرسین و سایر مراجع ذی -21ماده 

( قانون خودداری نمایند مگر با رضایت 91دهنده تخلفات موضوع ماده ) مراجعان و کارمندان گزارش
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فشای هویت مخبرین و سهود تابع قوانین و مقرات ها. در صوت ارجاع پرونده به مراجع قضایی، ا آن

 مربوطه خواهد بود. 

های اجرایی موظفند در خصوص دعواهایی که در مقام انجام وظایف قانونی علیه  دستگاه -21ماده 

 ( قانون، خدمات حقوقی ارائه نمایند. 11شود مظابق ماده ) بازرسان مطرح می

 ارزیابی عملكرد بازرسان 

ارشد موظف است حداکثر تا پایان خردادماه، گزارش ارزیبای عملكرد سال گذشته  ناظر -22ماده 

این دستورالعمل تهیه و پس از تأیید کمیته به باالترین مقام  6بازرسان را مطابق فرم ضمیمه شماره 

 دستگاه ارائه نماید. 

ها مطابق فرم مذکور  ی آن: باالترین مقام دستگاه در خصوص برکناری بازرسانی که امتیاز ارزیاب1تبصره 

% باشد مطابق 15ها باالتر از  % باشد اقدام و در مورد بازرسانی که نمره ارزیابی عملكرد آن61تر از  کم

 های الزم را اعمال خواهد کرد.  ضوابط قانونی مشوق

 های بازرس منجر به های مربوط بر عملكرد سالیانه، در مواردی که تالش : عالوه بر مشوق2تبصره 

تواند به باالترین مقام   ( قانون گردد، ناظر ارشد می91کشف پرونده مهم یاز تخلفات موضوع ماده )

های معنوی و  دستگاه پیشنهاد نماید در چارچوب ضوابط و مقررات موجود دنسبت به اعطای مشوق

 ربط اقدام نماید.  به بازرس ذی مادی ویژه

 سایر موارد:

های خود متوجه سوء جریاناتی شوند که ناشی از  ن در جریان بازرسیدر مواردی که بازرسا -23ماده 

هایی مخالف مقررات و ضوابط مواجه شوند.، موضوع  فقدان ضوابط و مقررات مناسب باشد یا با رویه

را با ذکر دالیل و مستدات مروبطه همراه با پیشنهادهای اصالحی مورد نظر به ناظر ارشد گزارش 

که ناظر ارشد نظر بازرس را قرین به صحت تشخیص دهد، مراتب را به مراجع نمایند. در صورتی  می

 نماید تا اصالحات الزم را به عمل آورند.  صالح ارجاع منعكس می ذی

های اجرایی مكلفند اسامی بازرسان و ناظر ارشد را از طریق سامانه الكترونیک سازمان  دستگاه -21ماده 

( 92و  91ا در این سامانه ثبت نموده و گزارش کلی اجرای مواد )اعالم و هر گونه تغییر احتمالی ر

قانون و دستورالعمل جاری را هر شش ماه یک بار بر اساس سازوکار و اقالم اطالعای اعالمی به 

سازمان ارسال نمایند )گزارش شش ماهه اول سال حداکثر تا پایان مهر ماه و گزارش شش ماهه دوم 

های اطالعاتی مورد نیاز  سال بعد(. هم چنین برای تشكیل و تكمیل بانکحداکثر تا پایان فروردین 
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هایی که در سامانه الكترونیک و سایت سازمان درج  ضرورت دارد گزارش اقدامات خود را مطابق فرم

 خواهد شد، در دوره زمانی فوق به سازمان ارسال نمایند: 

( قانون شده و یكی 91ات موضوع ماده )اسامی و مشخصات کارمندانی که مرتكب یكی از تخلف -الف

 ها اعمال شده است.  های مذکور در تبصره یک در خصوص آن از مجازات

( 91ماده )« 2»ها در اجرای تبصره  های آن اسامی و مشخصات کارمدانی که با تكرار تخلف پرونده -ب

های مذکور در  از مجازاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اراع و با اثبات تخلف به بكی  قانون به هیأت

 اند )پس از قطعیت رأی(. این تبصره محكوم شده یا برائت حاصل نموده

مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی که به علت پرداخت رشوه به کارمندان دستگاه در مراجع  -ج

 اند.  قضایی تحت تعقیب قرار گرفته

مرجع قضایی )در اجرای مشخصات اشخاص مذکور در بند فوق پس از قطعیت صدور حكم در  -د

های اجرایی به منظور خودداری از عقد هر گونه  ( قانون و بای اعالم به سایر دستگاه91ماده )« 1»تبصره 

 ها(. قرارداد با آن

در موارد زیر بازرس از رسیدگی خودداری و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم و انتخاب بازرس  -25ماده 

 : نماید جدید به ناظر ارشد گزارش می

 بازرس یا اقربای نسبی و سببی وی در موضوع نظارت و بازرسی دارای منفعت شخصی باشند. -الف

 فردی که عملكرد وی مورد بازرسی است با بازرس دارای قرابت نسبی و سببی باشد.  -ب

فردی که عملكرد وی مورد بازرسی است با بازرس یا اقربای مذکور دارای سابقه اختالف اداری،  -ج

 حقوقی یا کیفری باشد.  دعوی

باالترین مقام دستگاه اجرایی مسئولیت اجرایی مسئولیت اجرای صحیح این دستورالعمل بر  -26ماده 

 عهده دارند. 

، گزارش عملكرد 21ها موضوع ماده  سازمان موظف است بر اساس گزارش دریافتی از دستگاه -27ماده 

اری را در مقاطع شش ماه را )حداکثر تا پایان شهریور ( قانون و دستورالعمل ج92( و )91اجرای مواد )

 ربط تهیه و ارائه نماید.  ماه سال بعد( برای تقدمی به شورای عالی اداری و سایر مراجع ذی

( معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه 16ی شماره ) این دستورالعمل جایگزین بخشنامه -21ماده 

 شود. می 17/11/1393مورخ  5272/211انسانی رئیس جمهوری به شماره 
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 (1795آذرماه  29ابالغی ) یرمنشور حقوق شهروندی از سوی ریاست جمهو  4-9

 اهلل الرحمن الرحیم بسم

 مقدمه

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم 

انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی تواند این حق الهی را از  کس نمی ساخته است. هیچ

موجب اصول  خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و به

 .جمهور نهاده است ، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس121و  113

ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و  جمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر رئیس

حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده 

مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق  مثابه برنامه و خط را به« منشور حقوق شهروندی»است، 

 .کند اساسی ملت ایران اعالم می

، «دولت مشی برنامه و خط»منظور تدوین  هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به این منشور با

ای از حقوق شهروندی است که یا در  قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه 131موضوع اصل 

ها از طریق  اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن شده منابع نظام حقوقی ایران شناسایی

صالح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی ا

الزم تالش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همكاری سایر قوا 

ش خصوصی نهاد و بخ های مردم های صنفی، سازمان ها، اتحادیه و نهادها و مشارکت مردم، تشكل

 .ضروری است

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یكدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود 

تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایرکشورها که در 

 .شده است، گردد المللی کشور شناسایی قوانین و یا تعهدات بین

 حیات، سالمت و کیفیت زندگی حق -الف

موجب  ها سلب کرد مگر به توان از آن شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی -1ماده 

 .قانون

شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای  -2ماده 

جهیزات، کاالها و خدمات پزشكی، درمانی سالمت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، ت
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و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روزو استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب 

 .برای ادامه زندگی برخوردارند

های  ها و تسهیالت بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره حق زنان است که از برنامه -3ماده 

مین سالمت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف مناسب برای تأ

خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت،  زندگی به

 .برخوردار باشند

شی ک طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره نظر از جنسیت به حق کودکان است که صرف -1ماده 

های  های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سالمت، مراقبت در مقابل بیماری مصون و از حمایت

 .روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند

خواهان )شهروندان دارای معلولیت( و سالمندان نیازمند است که از امكانات درمانی و  توان حق -5ماده 

های زندگی  ی بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبهبخشی برا توان

 .مند شوند بهره

شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی و دینی و تعالی معنویبرخوردار  -6ماده 

گیرد و  کار می مندی از این حق به شوند. دولت همه امكانات خود را برای تأمین شرایط الزم جهت بهره

گری ونفاق در  اعتمادی، افراط تفاوتی، تنفر، بی بامفاسد اخالقیازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی

 .کند جامعه مبارزه می

 حق کرامت و برابری انسانی -ب

شده در قوانین و مقررات به نحو یكسان  بینی شهروندان از کرامت انسانی و تمامیمزایایپیش -7ماده 

 .مند هستند بهره

ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات  اعمال هرگونه تبعیضناروا به -1ماده 

های شغلی و آموزشی ممنوع است.دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به  بهداشتی و فرصت

 .کند فاصله طبقاتی و تبعیضناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری

هایی  ویژه آن ای به حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه -9ماده 

آمیز نظیر هجو و افترا، حتی  کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت که از بودجه و امكانات عمومی استفاده می

 .قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند از طریق نقل
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های مختلف  ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیتتوهین، -11ماده 

 .اجتماعی و سیاسی، ممنوع است

گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و  گذاری، قانون دارند در سیاست زنان حق -11ماده 

 .شوند برخوردار بربرا های اجتماعی تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسالمی از فرصت

 حق آزادی و امنیت شهروندی -پ

توان از  های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی آزادی -12ماده 

ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت  ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی این آزادی

 .گیرد می

از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و  هر شهروندی حق دارد -13ماده 

های مشروع شهروندان و  نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی

حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی 

 .عرض به حریم خصوصی مردم ممنوع استویژه ت به

شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان  -11ماده 

کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع  ممكن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین

اسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده و مأموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متن

 .است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند

 حق مشارکت در تعیین سرنوشت -ت

شهروندان به شكل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و -15ماده 

 پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه ق همهتوانند این حق را از طری فرهنگی خویش برخوردارند و می

 .اعمال کنند

شهروندان برای مشارکت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امكانات و امتیازات -16ماده 

های مردمی و  مندی از کمک ها(، بهره دولتی )ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این

های انتخاباتی، شكایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات  نههای تأمین هزی سایر روش

 .دار، از حقوق برابر برخوردارند صالحیت

و  اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئوالن دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی تصمیمات، -17ماده 

انتخاباتی و پس  نامزدهای شرایط بررسی از انتخابات، در جریان مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیش
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یا  حتی شائبه تقلب یا تخلف، که ای گونه باشد به قانونمند و طرفانه از انتخاباتباید کامالً شفاف، بی

 .وجود نیاید نامزد یا نامزدهای خاص به حمایت از

فی طر کنند، باید بی هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می وسیما و همه رسانه صدا-11ماده 

کنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود  کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت

 .نیاید

 حق اداره شایسته و حسن تدبیر -ث 

مداری، کارآمدی، پاسخگویی،  ی قانون شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه-19ماده 

 .عایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی استعدالت و انصاف برخوردارند. ر شفافیت،

از هرگونه  دور  طرفانه و به ها با رعایت قانون، بی امور اداری آن حق شهروندان است که-21ماده 

داوری، در زمان  های سیاسی و پیش ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش جویی یا غرض منفعت

 .معین و متناسب رسیدگی و انجام شود

حق شهروندان است که چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خالف قوانین و -21ماده 

 .مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق کنند

نوعی حقوق و منافع مشروع  حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به-22ماده  

 .دهند، آگاه شوند ها را تحت تأثیر قرار می آن

دسترس باشند و   مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل-23ماده 

صورت مكتوب پاسخ داده و حداکثر راهنمایی را در  به چنانچه درخواستی را رد کنند باید حسب تقاضا،

 .دهای خود ارائه نماین چارچوب صالحیت

برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخالق حسنه،  حق شهروندان است که ازدولتی -21ماده 

الناس، توجه به وجدان و  المال، رعایت حق داری، مشورت، حفظ بیت گویی، درستكاری، امانت راست

و  کاری زدگی، خودسری، فریبكاری، مخفی شتاب افكار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی،

و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال  کاری در اطالعات دست

 .خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد

 حق آزادی اندیشه و بیان -ج

توان  کس را نمی عقاید ممنوع است و هیچ تفتیش اندیشه برخوردارند.  شهروندان از حق آزادی-25ماده 

 .داد ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار صرف داشتن عقیده به
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هر شهروندی از حقآزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در -26ماده 

ا استفاده از قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطالعات راجع به موضوعات مختلف را ب

طور خاص در  وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر کنند. دولت باید آزادی بیان را به

های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو،  عرصه

 .تضمین کند ها طبق قوانین های اجتماعی و مانند این تلویزیون و شبكه

شهروندان حق دارند اندیشه، خالقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فكری، ادبی -27ماده 

 .و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان کنند

شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملكرد حكومت و -21ماده 

ف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظ

 .مداراست

کند. هیچ مقامی  ها در چارچوب قانون حمایت می دولت از آزادی، استقالل، تكثر و تنوع رسانه-29ماده 

برای انتشار یا عدم انتشار اطالعات یا مطالب درصدد اعمال فشاربر  قانونی موازین حق ندارد برخالف

 .ها مبادرت نماید ها برآید یا به سانسور یا کنترل نشریات و سایر رسانه انهمطبوعات و سایر رس

 حق دسترسی به اطالعات -چ

حق شهروندان است که به اطالعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات -31ماده 

ار ها و نهادها موظف به انتش دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه خصوصی ارائه

 .باشند شده و موردنیاز جامعه می بندی مستمر اطالعات غیر طبقه

دهنده  حق شهروندان است که به اطالعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه-31ماده 

شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه،  آوری و نگهداری می خدمات عمومی جمع

توان در اختیار دیگران  د. اطالعات خصوصی مربوط به افراد را نمیخواستار اصالح این اطالعات گردن

 .موجب قانون یا با رضایت خود افراد قرار داد، مگر به

کودکان حق دارند به اطالعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض -32ماده 

که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند  محتوای غیراخالقی، خشونت

 .جسمی یا روانی شود

 حق دسترسی به فضای مجازی -ح
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حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امكان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب -33ماده 

مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی،  اطالعات و دانش در فضای مجازی بهره

ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخالقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه  سنت زبانی،

صریح ممنوع  محدودیت )مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبكه( بدون مستند قانونی

 .است

های  و تجارت الكترونیک، فرصت الكترونیک حق شهروندان است که از مزایای دولت-31ماده 

 .آمیز برخوردار شوند ی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیضآموزش

رسانی، حفاظت از  های ارتباطی و اطالع حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری -35ماده 

 .های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند داده

 حق حریم خصوصی -خ

و  رم شناخته شود. محل سكونت، اماکنحق هر شهروند است که حریم خصوصی او محت-36ماده 

 .اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حكم قانون

ها اعم از الكترونیكی و غیر الكترونیكی،  کارگیری و افشای نامه تفتیش، گردآوری، پردازش، به-37ماده 

ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، های شخصی و نیز سایر مراسالت پستی و  اطالعات و داده

 .ها ممنوع است مگر به موجب قانون سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این نمابر، بی

حكم قانون  جز با رضایت آگاهانه یا به  گردآوری و انتشار اطالعات خصوصی شهروندان-31ماده 

 .ممنوع است

ها و اشخاص حقیقی و  هاکه نزد دستگاه ات شخصی آنحق شهروندان است که از اطالع-39ماده 

حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطالعات شخصی افراد ممنوع 

ها قرار  است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن

مجوز صریح قانونی، اطالعات شخصی افراد را در اختیار گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون  می

 .ها را افشا کند دیگری قرار داده یا آن

ها و  هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام الزم و با استفاده از روش-11ماده 

 پزشكی اجباری بدون ها و اقدامات همچنین آزمایش آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. ابزار غیر اهانت

 .قانونی ممنوع است مجوز
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ها و  فروشگاه کار، اماکن عمومی، های صوتی و تصویری خالف قانون در محیط های کنترل -11ماده 

 .های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است سایر محیط

ود. ها رعایت ش ها و تریبون ها در رسانه حق شهروندان است که حرمت و حریم خصوصی آن-12ماده 

معنوی، مرتكبین طبق مقررات قانونی مسئول و  یا در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی

 .باشند موظف به جبران خسارت می

 حق تشكل، تجمع و راهپیمایی -د

های اجتماعی،  ها، انجمن شهروندان از حق تشكیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت-13ماده 

کس را  نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ های مردم ی و سازمانفرهنگی، علمی، سیاسی و صنف

ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم  ها منع کرد یا به شرکت در یكی از آن توان از شرکت در آن نمی

 .عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود

ها،  گذاری های صنفی در سیاست ها و نظام ها، انجمن تحادیهحق شهروندان است که در قالب ا-11ماده 

 .ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند گیری تصمیم

نهاد  های مردم زمان. های حقوق شهروندی حق هر شهروند است های مدنی در حوزه فعالیت-15ماده 

رد نقض حقوق شهروندی داشته باید حق دسترسی به اطالعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مو

 .باشند

ها و  حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشكیل اجتماعات و راهپیمایی-16ماده 

مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار  های طرفی دستگاه ها اقدام کنند و از بی شرکت در آن

 .شوند

 آزادی رفت وآمد حق تابعیت، اقامت و-ذ

تواند مانع  و کسی نمی مند شود ایران بهره از مزایای تابعیت حق مسلم هر فرد ایرانی است که-17ماده 

 .استیفای این حق شود

وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران  آزادانه در داخل کشور رفت حق هر شهروند است که-11ماده 

 .ده باشدموجب قانون این حق محدود ش که به وارد شود، مگر این

کس را  ایران، اقامت و سكونت کنند. هیچ حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین-19ماده 

اش ممنوع یا به اقامت در محلی  عالقه توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد نمی

 .دارد مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می
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های حقوقی، کنسولی و  در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت یاتباع ایران-51ماده 

 .مند شوند دولت ایران بهره سیاسی

 حق تشكیل و برخورداری از خانواده -ر

گونه اجباری نسبت به ازدواج و  حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ-51ماده 

 .بوط اقدام نمایندتشكیل خانواده، با رعایت قانون مر

مند  ای و پزشكی الزم در امر ازدواج بهره آموزشی، مشاوره حق شهروندان است که از امكانات-52ماده 

 .باشند

سازی  های الزم برای تشكیل، تحكیم، تعالی و ایمن حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت-53ماده 

 .دینی و ملی برخوردار شوند های ها و سنت خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش

زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری  ویژه حق همه شهروندان به-51ماده 

دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت 

ضایی جهت احقاق حق خود را و ق امكان دسترسی آسان به مكان های امن و نهادهای امدادی، درمانی

 .داشته باشند

جدا کردن کودکان  .مند باشند دار بهره کودکان است که از والدین و سرپرستان صالحیت حق -55ماده 

 .ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود از والدین و سرپرستان قانونی آن

 حق برخورداری از دادخواهی عادالنه -ز

طرف  منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی به حق شهروندان است که-56ماده 

 .توان از این حق محروم کرد کس را نمی هیچ. قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند

های صالح  که اتهام او در دادگاه شود مگر این کس مجرم شناخته نمی اصل بر برائت است و هیچ-57ماده 

اصول دادرسی عادالنه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقالل و بیطرفی مرجع  و با رعایت

زمان معقول و بدون اطاله  قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت

دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احكام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر 

 .شود

حق شهروندان است کهاز بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری -51ماده 

صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضایی را نداشته باشند  به
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پذیر حق دفاع، از استقالل نا ها امكانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه باید برای آن

 .ای وکال حمایت خواهد شد حرفه

اصل، برگزاری علنی محاکمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات -59ماده 

 .باشد رسیدگی حضور یابند. موارد استثناصرفاً به حكم قانون می

شان  و حفظ مشخصات هویتی شهروندان )اعم از متهم، محكوم و قربانی جرم( از حق امنیت-61ماده 

ای به شأن، حرمت و کرامت  در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه

ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شكنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا  انسانی آن

عملی، خشونت گفتاری یا فیزیكی و توهین به متهم یا  ارائه اطالعات، رفتار توأم با تحقیر کالمی یا

که موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این  محكوم، نقض حقوق شهروندی است و عالوه بر این

 .رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست

های  ر دادگاهباشند صرفاً د محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می-61ماده 

منصفه باید  شود. انتخاب اعضای هیئت منصفه انجام می صورت علنی و با حضور هیئت دادگستری، به

 .های اجتماعی مختلف باشد تجلی وجدان عمومی و برآیند افكار و نظرات گروه

حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه -62ماده 

 .دید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع استته

حق شهروندان است که از تمامی حقوق دادخواهیخود ازجمله اطالع از نوع و علت اتهام و -63ماده 

یا  مستندات قانونی آن و انتخاب وکیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شكایت

ها یا  شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه

 .مند شوند های قانونی و اطالع خانواده از بازداشت بهره زندان

شدگان، محكومان و زندانیان حق دارندکهاز حقوقشهروندی مربوط به خود از  بازداشت-61ماده 

خدمات آموزشی  های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطالع از خانواده، مراقبت قبیلتغذیه مناسب، پوشاک،

 .مند باشند و فرهنگی، انجام عبادات و احكام دینی بهره

های کیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس  تجدیدنظرخواهی از احكام دادگاه-65ماده 

 .معیارهای قانونی، حق شهروندان است
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 حكم اجرای شدگان موقت و محكومان است که پس از پایان بازداشت یا همه بازداشتحق  -66ماده 

به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. 

 .و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است اجتماعی هر محكوم جز در موارد مصرح قانونی محرومیت

دولت با همكاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی -67ه ماد

 .کارآمد، با تأکید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات الزم را معمول خواهد داشت

 حق اقتصاد شفاف و رقابتی -ژ

ات عمومی و دولتی های اقتصادی و امكانات و خدم شهروندان در حق دستیابی به فرصت-61ماده 

و اعطای هر نوع مجوز  های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان

در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به 

 .ها و امكانات انجام شود فرصت

ها، قوانین و مقررات اقتصادی  از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاستحق شهروندان است که -69ماده 

کننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از  اطالع داشته باشند و نظرات خود را به اطالع مرجع تصویب

های پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع  ها و رویه اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست

ه کنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با تغییرات آماد

 .رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند اطالع

جمله  صورت برابر و با شفافیت کامل از اطالعات اقتصادی و از حق شهروندان است که به-71ماده 

 .ندها مطلع شو ها و مناقصه اطالعات مربوط به برگزاری مزایده

های اقتصادی  دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت-71ماده 

 .کند ها تضمین می گذاری آن شهروندان و امنیت سرمایه

منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در  دولت به-72ماده 

سازی، صراحت و ثبات  گذاری، ساده یط الزم در خصوص تأمین امنیت سرمایههای اقتصادی، شرا فعالیت

ای، ایجاد تمهیدات الزم را برای حضور  در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه

های تولیدی به دانش روز،  فعاالن اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه

شویی و قاچاق کاال و ارز  یافته اقتصادی، پول مند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمانتنظیم هدف

 .کند فراهم می

 حق مسكن -س
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مند شوند.  شان بهره حق شهروندان است که از مسكن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده-73ماده 

 .نماید می حق را فراهم این تیفایاس دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امكانات زمینه

با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات الزم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسكن متناسب با  دولت-71ماده 

سازی مصرف  های بهینه های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح های بومی و ارزش ویژگی

 .نماید انرژی را فراهم می

 حق مالكیت -ش

تواند مالكیت دیگری  الكیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمیحق م-75ماده 

را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالكیت او ممانعت، 

 .موجب قانون مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به

ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و های فكری از جمله مالكیت  انواع مالكیت-76ماده 

های الزم برای خلق و  مورد حمایت است و شهروندان حق دارند که در چهارچوب قانون از حمایت

ها در داخل و خارج از کشور برخوردار  عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن

 .شوند

 حق اشتغال و کار شایسته -ص

حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل -77ماده 

تواند به دالیل قومیتی، مذهبی، جنسیتی  کس نمی دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ

 .های سیاسی و یااجتماعیاین حق را از شهروندان سلب کند نظر در گرایش و یا اختالف

شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود -71ماده 

صورت منصفانه و آبرومندانه باشند،  ای که قادر به تأمین معاش خود به گونه طبق موازین قانونی به

 .نماید برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می

 .مند شوند های الزم درباره مشاغل بهره حق شهروندان است که از آموزش-79ماده 

حق شهروندان است که از بهداشت محیطی و کاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای -11ماده 

 .مند باشند های کار بهره های جسمی و روحی در محیط پیشگیری از آسیب

 .مقررات کار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند شهروندان از حیث نقض قوانین و-11ماده 
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کارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به کارکنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و  به-12ماده 

آمیز و استفاده از  ای، جناحی و تبعیض های متناسب با شغل باشد و رویكردهای سلیقه توانمندی

 .ایند گزینش ممنوع استهای ناقض حریم خصوصی در فر روش

های شغلی مناسب وحقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار  حق زنان است که از فرصت-13ماده 

 .برابر، برخوردار شوند

کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد  اشتغال اجباری-11ماده 

 .دباش صرفاً به حكم قانون مجاز می

 حق رفاه و تأمین اجتماعی -ض

افزایی اجتماعی، برخورداری  ای بهتر، خودسازی معنوی و توان آرامش، شادابی و امید به آینده-15ماده 

 از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امكان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و

 .گردشگری حق هر شهروند است

 .مند شود اجتماعی و خدمات امدادی بهره ست که از رفاه عمومی و تأمینحقهر شهروند ا -16ماده 

حق شهروندان است که در صورت بیكاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیكاری -17ماده 

 .برخوردار شوند

است که حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی،  حق شهروندانِ روستانشین و عشایر-11ماده 

 .مند شوند سازی محیط زندگی بهره ن اجتماعی و ایمنبیمه و تأمی

حق همه شهروندان به ویژه زنان است که به امكانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، -19ماده 

 جهانی و ملی ورزشی های عرصه در ایرانی –دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسالمی 

 .یابند حضور

های بهداشتی پس از  از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت حق زنان است که-91ماده 

 .مند شوند های شایع زنان بهره زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری

های فردی و اجتماعی از جمله مواد  حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب-91ماده 

پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت درزمینه  های آسیب گروهگردان برخوردار باشند.  مخدر و روان

 .شوند های تأمینی برخوردار می توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست
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طور خاص از تمهیدات ضروری  های معظم آنان است که به حق جامعه ایثارگران و خانواده -92ماده 

های مختلف فرهنگی،  مشارکت مؤثر در عرصه برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و

 .سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند

حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت  کند و این شدگان حمایت می دولت از حقوق بیمه-93ماده 

رسیدگی  گزار و بهبود سازوکارهای گر و بیمه ای، تنظیم روابط بیمه بیمه بر فعالیت بیمه گران و نهادهای

 .باشد نفعان می شدگان و سایر ذی دادخواهی بیمه به

ای که بهداشت یا  گونه شهروندان حق دسترسی به کاالها و خدمات استاندارد را دارند به-91ماده 

 .ها را با مخاطره مواجه نكند سالمت آن

 حق دسترسی و مشارکت فرهنگی -ط

فرهنگی  های علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و پیشرفت برخورداری از آثار و فواید توسعه-95ماده 

 .های مختلف فرهنگ حق شهروندان است و حمایت متوازن از جنبه

عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت  های فرهنگی مردم ایران به تنوع و تفاوت-96ماده 

 .ملی مورد احترام است

 .طات بین فرهنگی برخوردارندهای قومی و مذهبی از حق ارتبا شهروندان فارغ از تفاوت-97ماده 

دولت مكلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای  -91ماده 

 .های مختلف فرهنگی است ها به گروه نظر از تعلق آن تاریخی صرف

با دیگر دارند از امكانات الزم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی  شهروندان حق-99ماده 

های دینی و قومی و آداب و رسوم  ها، برپایی آیین ها، انجمن شهروندان ازجمله در تأسیس تشكل

 .فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند

های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت کنند. دولت موظف  فعاالن عرصه-111ماده 

ابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را است تدابیر الزم برای جلب مشارکت رق

 .کند فراهم

 .شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند-111ماده 

شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب  -112ماده 

 .موازین قانونی آزاد هستند
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زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها  حق همه شهروندان به ویژه -113ده ما

 .های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشكیل دهند ها و سازمان و مراکز عمومی، تشكل

 حق آموزش و پژوهش -ظ

گان است. دولت زمینه شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رای-111ماده 

سازد و وسایل تحصیالت عالی را تا  دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می

دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد  طور رایگان گسترش می سرحد نیاز و ضرورت کشور به

 .آورد آموزش ابتدایی فراهم می

جمله ارتقا را  مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی از حق بهرههمه استادان و دانشجویان -115ماده 

های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر  دارند. اعطای تسهیالت و حمایت

 .ها باشد های جناحی و حزبی و مانند این های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش اساس توانمندی

و دانشگاهی از آزادی و استقالل علمی برخوردارند، استادان، طالب و جوامع علمی، حوزوی -116ماده 

های علمی  صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط توان به ها را نمی دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن

حق دارند  مورد تعرض و موأخذه قرارداد یا از تدریس و تحصیل محروم کرد. اساتید و دانشجویان

 .ها اقدام کنند صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن های تشكل نسبت به تأسیس

دانشگاه باید مكانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئوالن دانشگاه باید برای تضمین -117ماده 

امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق 

طرف و با رعایت حق دفاع  ادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بید

 .انجام شود و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات

منجر به شكوفایی  پرورشی برخوردار باشند که و  آموزان است که از آموزش حق دانش-111ماده 

 دیگران، هویت و حقوق والدین به ذهنی و جسمی و احترام های ها و توانائیشخصیت، استعداد

زندگی اخالقی و مسئوالنه توأم با تفاهم،  داشتن ها را برای های دینی و ملی شود و آن فرهنگی، ارزش

زیست و   به محیط مردم و احترام بین مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی

 .اث فرهنگی آماده کندمیر

نظرات کودکان  . احترام قرار گیرد مورد شخصیت و کرامت آنان حق دانش آموزان است که-119ماده 

 .شان باید شنیده شود و موردتوجه قرار گیرد مسائل مربوطبه زندگی در
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گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان  کس حق ندارد موجب شكل هیچ-111ماده 

های جمعی  یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه شود

 .در ذهن کودکان ایجاد کند

تناسب توانایی از فرصت و امكان تحصیل و کسب مهارت برخوردار  خواهان باید به توان-111ماده 

 .شغلی شودهای  باشند ومعلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت

 زیست سالم و توسعه پایدار حق محیط -ع

های بعد باید در آن حیاتاجتماعی رو به  که نسل امروز و نسل-زیست  حفاظت از محیط-112ماده 

که با آلودگی  های اقتصادی و غیر آن رو فعالیت ای همگانی است. از این وظیفه -رشدی داشته باشند 

آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی  جبران  زیست یا تخریب غیرقابل محیط

زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در  زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط محیط

ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار  های توسعه ها، تصمیمات و اقدام برنامه

 .کند یست مقابله میز دهد و با آلودگی و تخریب محیط می

زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله  مندی از محیط هر شهروند حق بهره-113ماده 

های  های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آالینده آلودگی هوا، آب و آلودگی

ویژه در شهرهای  محیطی به زیست های های اجرایی برای کاهش آالینده زیست را دارد. دستگاه محیط

 .کنند بزرگ تدابیر الزم را اتخاذ می

ها و صنایع  منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه هرگونه اقدام به-111ماده 

محیطی انجام شود.  ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست استخراجی، پتروشیمی یا هسته

 .محیطی خواهد بود ای منوط به رعایت دقیق مالحظات زیست توسعه های اجرای طرح

های اقتصادی، تبادل اطالعات، انتقال  المللی مؤثر از طریق همكاری دولت با ایفای نقش بین-115ماده 

المللی اقدام  جانبه و متوازن و رفع موانع بین دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه

ها از جمله  کلیه زمینه های نو در آوری ود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فنخواهد نم

 .مند شوند بهداشتی، پزشكی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره

 حق صلح، امنیت و اقتدار ملی -غ

 طلبانه در چارچوب منافع و امنیت شهروندان است که از سیاست خارجی شفاف و صلح حق-116ماده 

ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حكمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای 
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کند و با استفاده از ابزارهای  المللی را دنبال می های بین روابط و مناسبات پایدار با کشورها و سازمان

شر و کرامت های خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق ب دیپلماتیک و روش

 .کند گری و دفاع از حقوق مظلومان تالش می ها، مبارزه با خشونت و افراطی انسان

المللی ایران،  دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و بهبود وجهه بین-117ماده 

 .ریزی و اقدام خواهد نمود برنامه

ارضی و اقتدار ملی برخوردار  تمامیتشهروندان حق دارند از امنیت، استقالل، وحدت، -111ماده 

 .باشند

 های الزم و تخصیص منابع کافی در جهت بازدارندگی ریزی دولت موظف است با برنامه-119ماده 

نیروهای مسلح را به  تجهیز و تقویت کشور اقدامات الزم به ویژه دفاعی توانمندی راهبردی و ارتقای

 .عمل آورد

 و تخصیص ریزی الزم برخوردار باشند. دولت با برنامه آموزش دفاعیشهروندان حق دارند از -121ماده 

 نماید. عمومی اقدام می بسیج و دفاعی بنیه امكانات الزم نسبت به تقویت

 شهروندی حقوق اجرای حسن بر نظارت و اجرا سازوکار 

دستیار  جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، رئیس .1

مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از  نماید. پیشنهاد برنامه و خط ای را تعیین می ویژه

 .های دستیار ویژه است جمله مسئولیت

های  اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صالحیت های اجرایی تابع قوه مجریه موظف دستگاه .2

نهاد و بخش خصوصی، ضمن  های مردم ها، سازمان كلقانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تش

های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه  بندی و مدون سازی حقوق و آزادی جمع

ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی الزم را  مسئولیت

وین و اجرای برنامه اصالح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، ویژه از طریق تد برای تحقق این حقوق به

 .سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند رسانی و ظرفیت اطالع

اند برنامه اصالح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف  های تابع قوه مجریه موظف دستگاه .3

و هرسال  یه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهندمدت شش ماه از انتشار این منشور ته

های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق  حل ها، موانع و راه ها، چالش گزارش ادواری پیشرفت
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شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصالحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق 

 .ر اقدام کنندشهروندی مندرج در این منشو

آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی  وپرورش، علوم، تحقیقات و فن های آموزش وزارتخانه .1

های حقوق شهروندی، ترتیبات الزم را  برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه

 .نمایند اتخاذ می

رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت کارهای  ها و راه گزارش پیشرفت جمهور هرساله رئیس .5

 .کند ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می

 ایران جمهوری اسالمی رئیس -حسن روحانی

 

 خالصه فصل چهارم

زندگی مطلوب و توام با احساس خوشبختی و آرامش، وابسته به بسترها و اقتضاءات اجتماعی متعددی 

توان آن را تصور نمود. در پناه نظم و امنیت و وجود انونمدار میدر جامعه ق ،است اما بیش از همه

مندی هر رسند. بهرهدولتی مقتدر و اخالق محور است که شهروندان به سعادت و خود شكوفایی می

شهروندی در جامعه از حقوق اولیه انسانی و مواهب زیست جمعی، وابسته به اصل حاکمیت قانون 

ن کننده و تضمین بخش حقوق و آزادیهای یکه تام است و مقرراتیقوانین این اصل موید است. 

 . نمایدمیای از حقوق و تكالیف را برای شهروندان و دولت مقرر شهروندی می باشد و مجموعه

در نظام جمهوری اسالمی ایران، حقوق شهروندی بر اساس اصل حاکمیت قانون تنظیم و تضمین شده 

مسئول در خصوص حمایت از حقوق شهروندی، بخشی از انواع  است. هریک از مقامات و نهادهای

اند. در ها و تكالیف شهروندی را در اسناد و متون قانونی وضع نموده و به مرحله اجرایی رساندهحق

این فصل به اهم قوانین و مقررات مرتبط با حقوق شهروندی اشاره شد که مهمترین آنها قانون اساسی 

و برخی اصول دیگر بیان داشته « حقوق ملت»ای شهروندی را در فصل هترین حقاساسیاست که 

ها پرداخته، اما سایر مقررات وضع شده توسط قوای سه ترین حقهر چند قانون اساسی، به بنیادیاست. 

جزئیات بیشتری به مصادیق  اای، تشریح و توصیف همان اصول قانون اساسی است ولی بگانه، به گونه

وندی پرداخته اند. همچنین سازوکارها و روش های تضمین و حمایت از حقوق و نظام حقوق شهر

شهروندی در عرصه اجرایی با درج ضمانت اجراها و شیوه های جبران خسارت را مقرر داشته اند، نظیر 

 منشور حقوق شهروندی یا قانون احترام به حقوق شهروندی.
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 ای فصل چهارم چهارگزینه خودآزمایی

 ؟شهروندی توسط کدام نهاد یا مقام تدوین و ابالغ شده است منشور حقوقـ 1

  رئیس جمهوری-( قوه مقننهب   رئیس جمهور-( قوه مجریهالف

 رئیس قوه قضائیه-قوه قضائیه (د   رئیس مجلس-( قوه مقننهج

 ؟مهمترین سند قانونی مرتبط با حقوق شهروندی کدام استـ 2

  حترام به حقوق شهروندی( قانون اب   طرح تكریم ارباب رجوع (الف

 ق عامهویری حقگنظارت و پی (د   قانون اساسی( ج

 ؟حق صلح و اقتدار ملی در کدام سند قانونی به صراحت اشاره شده است -3

  اعالمیه شهروندی (ب   کلیه اسناد حقوق بشری (الف

 منشور حقوق شهروندی  (د   نظارت و پیگیری حقوق عامه (ج

 ؟شهروندی، تفتیش عقاید در چه صورت مجاز است بر اساس اسناد حقوقـ 1

  در صورت وجود مصلحت نظام (ب   مطلقا ممنوع است (الف

 خطر نظم عمومی (د   خطر امنیت ملی (ج

 ؟در منشور حقوق شهروندی، تامین مسكن شهروندان، تكلیف چه نهادی عنوان شده استـ 5

 دولت  (ب   شهرداری (الف

 هادهای عمومیکلیه ند(    ج( خود شهروند
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 پاسخنامه

 
 فصل اول

 الف.5 ج.1 .الف3 د.2 .ب1

 ومدفصل 

 .الف5 .ج1 .الف.3 .ج2 .ب1

 مسوفصل 

 الف.5 ج.4 .د7 .الف2 .ب1

 مچهارفصل 

 ب.5 .الف.4 .د7 ج.2 الف.1
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 .1319،  2و  1، سال چهارم، شماره فصلنامه دانشگاه قم ،«نظریه حقوق طبیعی»باقر، پارساپور، محمد -

 .1315، تهران: سروش ملل، حقوق شهروندیاکبر، پیرهادی، علی -

، در سایت: 1396 ،«های اخالقیو ارزش وندی ق شهر اخال» پایگاه اطالع رسانی حوزه، -
https://hawzah.net/fa/LifeStyle 

، در سایت: 1391، «تفاوت واژه بشر، آدم و انسان»پایگاه اطالع رسانی حوزه،  -
https://hawzah.net/fa/Question  

-گویی و شفافیت سازمانخا پاسبروندی هش قاهی شهروندان از حقوگرابطه آ»پورعزت و همكاران،  -

 .1311،  31شماره  ،، سال دهمیعفصلنامه رفاه اجتما، «ها

 .1316، ترجمه مرتضی کالنتریان، تهران: نشر آگاه، فلسفه حقوقتروپه، میشل،  -

، هروندی؛ تحلیلی مبتنی بر اطالق در حقوق طبیعینظریه نسبیت در حقوق شجواد، جاوید، محمد -

 .1311تهران: نشر گرایش، 

 .1311، تهران: مرکز مطالعات حقوق بشر، نظریه نسبیت در حقوق شهروندیجاوید، محمدجواد،  -

های فصلنامه دیدگاهنسبت تكالیف طبیعی و تكالیف شهروندی، »جواد و همكاران، جاوید، محمد -

 .1391، 59 شماره حقوق قضایی،

حقوق بنیادین بشر در منشور حكومتی »، فصلنامه مطلعات حقوق بشر اسالمیاصغر، جعفری، سید -

 .1392، 1، سال دوم، شماره «امام علی )ع(

، «نقش حقوق شهروندی و مشارکت شهروندان در راستای ارتقای مدیریت شهری»جعفری، عطیه،  -

 .1395، 11ره ام، سال دوم، شمطالعات هنر و علوم انسانی

     .1391 ،  دانش هران: گنجت ،3، ج ط ترمینولوژی حقوقوسمب، محمدجعفر لنگرودی،جعفری -

 .1319، قم: دفتر انتشارات اسالمی، چ ششم، فلسفه حقوق بشر عبداهلل، جوادی آملی، -

 .1395، روزنامه همدلی، «شناسانه به مفهوم شهروند و شهروندی گاهی جامعهن» ،مسعود ،جهانگیری -

      .   1395  یراز: کتیبه نوین، ش، کننده مایت از حقوق مصرفح ، عارف،یار عوض و عبدالرضا ،کیا حاتمی -

وهش حقوق ژفصلنامه پ، «تاثیر حقوق بنیادین بشری در آزادی قراردادی»پور، مرتضی، حاجی -

 .1396، 21، سال ششم، شماره یصخصو

 .1371، تهران: انتشارات اساطیر، چ دوم، و مكاتب غربیانسان در اسالم حلبی، علی اصغر،  -

 . 1371، ، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینینور صحیفۀ، اهللخمینی، روحامام  -

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVqN2b47biAhUG4aQKHZ1XAycQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fhawzah.net%2Ffa%2FQuestion%2FView%2F64160%2F%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B4%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588-%25D8%25A2%25D8%25AF%25D9%2585-&usg=AOvVaw1aEI-6HqPdKJ8NO1wFtYau
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVqN2b47biAhUG4aQKHZ1XAycQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fhawzah.net%2Ffa%2FQuestion%2FView%2F64160%2F%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AA%25D9%2581%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25AA-%25DA%25A9%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25B4%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2588-%25D8%25A2%25D8%25AF%25D9%2585-&usg=AOvVaw1aEI-6HqPdKJ8NO1wFtYau
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 .1392، دهمنور، چ  ، تهران: انتشارات دانشگاه پیام(1حقوق اساسی)خسروی، حسن،  -

 .1397یام نور، ، تهران: انتشارات پ7حقوق اساسی خسروی، حسن،  -

-، تهران: انتشارات قانونجایگاه پلیس و نیروی انتظامی در حفظ حقوق شهروندیدرویشی، عباس،  -

 .1397یار، 

ها و المللی: تفاوتالمللی و غیر بیندر مخاصمات مسلحانه بین حقوق بشردوستانه» ،دلخوش، علیرضا -

 .1317، 1، شماره 22، سال فصلنامه سیاست خارجی، «اشتراکات

، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: نشر دادگستر، حقوق عمومییر،  یر، پی دومیشل، آندره و اللومی -

1376. 

       .   1393 چ سوم،هران: امیرکبیر، ت، فرهنگ دهخدا، اکبر علی، دهخدا -

،    ی اس ی س  وم ل و ع  وق ق ح  ده ك ش ، دان ران ه ت  اه گ ش : دان ران ه ت، ر در هزاره جدید ش ب  وق قح مهدی، ذاکریان، -

1311.     

 ، ترجمهترجمه و تبیین مفردات راغب ،لمفردات فی غریب القرآنا ،د م ح م  ن ب ن ی س ، ح ی ان ه ف اص ب راغ -

       .    1391    انتشارات اسالمی،  :هرانتحسین عسگرلو  و محمد بندرریگی، سیدعباس حسینی

 .1311، 11، شمارة مجله تحقیقات حقوقی، «الملل حق و حقوق بشر بینتئوری »راسخ، محمد،  -

، تهران: نشرگرایش،  رانیدادرسی عاالنه در مراجع اختصاصی اداری او همكاران،  اهلل، ولیرستمی -

1311. 

 .1311، 161، شماره مجله تدبیر، «پاسخگویی و دولت پاسخگو» ،رشیدپور، علی -

 ،، تهران: انتشارات سپهر ادبکامل قوانین و مقررات حقوق شهروندیمجموعه پور، آرزو، رضایی -

 .1311 چ چهارم،

   .1391چ دوم،  ،  هران: قاصدک صبات ،زاده رجمه غالمحسین زیرکت ،قرارداد اجتماعیژاک، ژانروسو،  -
   

، 1397، لومپژوهشكده باقر الع ،«اهداف واصول حقوق بین الملل بشردوستانه»زاده، احمدرضا، سلیمان -

 http://pajoohe.net/25513  در سایت:

، 1 ماره، شفرهنگ مدیریت، «حكمرانی خوب و نقش دولت»، اهللرحمتپور، قلیو  ، فتاحزاده شریف -

1312.  

 .1311، تهران: کانون اندیشه جوان، نون اساسیحقوق ملّت و دولت در قاشریفی، سعید،  -

http://pajoohe.net/25513/index.php?Page=definition&UID=29733
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 .1391تهران: نشر میزان،  حقوق بشر )ارزش ها و و اقعیت ها(،طرازکوهی، حسین، شریفی -

 . 1317 انتشارات دراک، چ هفدهم،: تهران، 2، ج آیین دادرسی مدنیبداهلل، ع ،شمس -

 .1396، دوره چهارم، یارفصلنامه قانون ،«ابهامات و موانع قانونی حقوق شهروندی»شهریاری، اکبر،  -

سیر تحول تاریخی اندیشه حقوق طبیعی از آغاز تا پایان  :كتب حقوق طبیعیم ،د م ، اح وری ه ش -

       .1392 ،  وری تهران: احمد شه ،سده بیستم

 . 1311 ،، سال اول، شماره چهارمفصلنامه رفاه اجتماعی، «تماعیجشهروندی و رفاه ا» ،شیانی، ملیحه -

شماره ، سال هفدهم، ریماهنامه تدب ،«یدولت تیرینو در مد یمفهوم ؛خوب یحكمران» ی، مهدی،صانع -

171 ،1315. 

 .1311، تهران: طرح نو، حقوق و اجتماعصانعی، پرویز،  -

کننده: )بررسی قوانین  قوق حمایت از مصرفح ،یمحمدعل ،محمدی شریفاتو نازنین  ،صفاری -

        .1391  هران: مبین عدالت، ، تننده ایران و انگلستان(ک حمایت از مصرف

 .1312، چ هجدهم  ، تهران، گنج دانش،الملل عمومی حقوق بین ،بیگدلی، محمدرضاضیائی -

حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و حقوق بین الملل بشر، بررسی محمدرضا، بیگدلی، ضیائی -

دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، نشر تهران: ، یتحوالت اخیر حقوق بشر دوستانه بین الملل

 .1312 ،نسیم

 .1393تهران: سمت،  ،رآمدی بر فلسفه حقد، محمدحسینطالبی،  -

، دوره هشنامه حكمت اسالمیژوپ ،«(حقوق طبیعی بشر )اشتراکات و امتیازات»، محمدحسینطالبی،  -

 .1397، 16، پیاپی 1، شماره 5

  . 1391 تهران: سمت، چ هفدهم، ،حقوق اداریوچهر، من، موتمنیطباطبایی -

، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ های عمومی و حقوق بشر آزادیتمنی، منوچهر، ومطباطبایی -

 .1391ششم، 

الزامات و راهكارهای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در »صالح، طرقی، اکبر و عطار، محمدطالبكی -

، «نون اساسی، حقوق بشر اسالمی، اعالمیه پاریس و رویه کشورها(اپرتو ق در)جمهوری اسالمی ایران 

  .1396، 17 ره، سال ششم، شمافصلنامه دانش حقوق عمومی

 .1316، تهران: نشر میزان، دادرسی منصفانهطه، فریده و اشرافی، لیال،  -
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بر کرامت ذاتی و ارزش  المللی با تاکیدظریه اسالمی حقوق بشردوستانه و صلح بینن»عباسی، مجید،  -

 .1395، 11 رهسال چهارم، شما ،های سیاست اسالمیپژوهش، «انسانی

 .1391، تهران: جنگل جاودانه، چ چهارم، مبانی حقوق اساسیعباسی، بیژن،  -

 .1391 ، تهران: نشر دادگستر،های بنیادینحقوق بشر و آزادبیژن،  عباسی، -

، تهران: نشر دادگستر، چ دی در نظام جمهوری اسالمی ایرانمبانی حقوق شهرونفرد، مهدی،  عزیزی -

 .1396دوم، 

، سال دوازدهم، شماره فصلنامه مطالعات راهبردی، «پلیس و حقوق شهروندی»، علیدوستی، ناصر -

 .1311دوم، 

حول مفهوم شهروندی و ظهور شهروند ت» الدین، محساگوره، سیدبابو  رحیمعیوضی،  محمد -

   .1391، 3، شماره 12، دوه امه سیاستفصلن، «جهانی

 .1317ت امور خارجه، راز، تهران: انتشارات ونهادهای ملی حقوق بشرغائبی، محمدرضا،  -

 .1311، تقی دلفروز، تهران: نشر کویر، ترجمه محمدشهروندی ،فالكس، کیث -

 با، تعاون(،  ورییا) یاریگری معنایی وناهم معنایی هم مشارکت مفهومی فضای»، مرتضی فرهادی، -

 . 1311، 19ماره ش ،اجتماعی علوم فصلنامه ،«همكاری و (انبازی)مشارکت

، ، چ دومموسسه فرهنگی طه، کتاب طه، ترجمة هادی صادقی، قم: فلسفۀ اخالقکی، فرانكنا، ویلیام -

1392 . 

 .1317ش، دانشهر ، تهران: نشر المللی دادرسی عادالنه؛ محاکمات کیفری بینفضائلی، مصطفی،  -

 .1316، 51، شماره مجله حقوقی، «و حقوق بشر ینسبت بین حقوق شهروند»محمد، لیع ،فالح زاده -

 .1311، 29، شماره نامه مفید، «نظریات اخالقی در آیینه حقوق»سیدفاطمی، سیدمحمد، قاری -

 .1395وم، ، چ سشهر دانش، تهران: 2، ج حقوق بشر در جهان معاصر ،سیدمحمد ،سیدفاطمییقار -

و حق طبیعی: تحلیل مفهومی و تكامل  حقوق طبیعی» مجید، نیكویی، و محمدفاطمی، سیدسیدقاری -

 .1396، 3، شماره 17، دوره فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ،«تاریخی

 1317پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  :، تهرانستانهوحقوق بشر و حقوق بشردنیا، ناصر، قربان -

، «سنجی الگوی حكمرانی خوب در ایران با تاکید بر نقش دولتتحلیل و امكان»اهلل،  رحمت ،پورقلی  -

 .1313، 67 مارهشسال هفدهم، ، دانش مدیریت
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ران: مرکز مطبوعات و  انتشارات ته ،می ایرانالاس ابعاد حقوق شهروندی در جمهوریقوه قضائیه،  -

 .1311قوه قضائیه، 

-پژوهش، «نای ارتقاء حقوق شهروندیبمداری ماخالق»اهلل، مقدم، روحانگیریاده، محمود و جهزقیوم -

 .1393، 2شماره م، ، سال پنجهای اخالق

 .1393وچهارم،  ، تهران: شرکت سهامی انتشار، چ هشتادمقدمه علم حقوقکاتوزیان، ناصر،  -

، 2و 1های دوم، شماره، سال فصلنامه اخالق در علوم فناوری، «اخالق و حقوق»کاتوزیان، ناصر،  -

1316. 

ده كهشوپژ تهران:لو، ه فرامز تقیم، ترجمهاجرت و شهروندیکاستلز، استفان و دیویدسون، آلیستر،  -

 . 1312طلعات راهبردی، م

مجله ، «وانع و چالش های تدوین الیحه حمایت از حقوق شهروندی در ایرانم» علی،کاظمی، سید -

 .1316، 51، شماره یقحقو

 ملی کمیته دبیرخانه ترجمه ،المللیبین بشردوستانه حقوق رعایت، بشردوستانه حقوق ملی تهکمی  -

 .1313 سیم، سِر نشرتهران:  ،بشردوستانه حقوق

 .1395 ،چ هشتم ،تهران: انتشارت مجد، حقوق شهری و شهرسازی ،ا رض الم غ ،را ی ام ک -

 کشورهای و ایران در اقتصادی رشد بر رانیحكم تأثیر بررسی» سالطین، پروانه، و کمیجانی، اکبر -

 .1317، 21شماره  هفتم، سال ،مدیریت فصلنامه، «همسایه منتخب

بیدی، تهران: نقش و نگار، چ چهارم،  ، ترجمه منوچهر صانعی درهفلسفه حقوقکانت، ایمانوئل،  -

1393. 

نقش و نگار، چ چهارم، بیدی، تهران:  ، ترجمه منوچهر صانعی درهفلسفه فضیلتکانت، ایمانوئل،  -

1393. 

 درگیری در افراد از حمایت بر ناظر دوستانه بشر الملل بین حقوقو همكاران،  محمدطاهر کنعانی، -

کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسالمی ایران، چ دوم، تهران:  نو(،ژ اسناد مجموعه) مسلحانه

1313. 

، ترجمه احمد خسروی، تهران: دگاههای فراملیشهروندی؛ گفتمان، تئوری و دیکیویستو، پیتر،  -

 1395انتشارات خرسندی، 
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مجله  ،«انگلستان و فرانسه ایران، هایسامانه سنجی هم مبودزمان:آ»اکبر و بابایی، مهدی،  گرجی، علی -

 .1391، 57، شماره تحقیقات حقوقی

  .1313، 2ال دوم، شماره ، سنشریه حقوق اساسی، «مبنا و مفهوم حقوق بنیادین»اکبر، گرجی، علی -

تهران: میزان،  ،بشردوستانه المللبین حقوق و اسالم همایش مقاالت مجموعه ،نویسندگان گروه -

1316. 

، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: نشر دادگستر، چ سوم، جامعه شناسی حقوقبرول، هانری، لِوی -

1316. 

 .1317 ، تهران: نشر سحر،حق دادخواهیدخت،  محاسب، مهین -

های وهشژپ، «های دادرسی عادالنه در مرحله تحقیقات مقدماتیتضمینو معیارها » محمود، صابر، -

  .1311، 1، شماره 11، دوره حقوق تطبیقی

 .1375 تهران: انتشارات نوبل، ،حقوق فطری یا مبانی حقوق بشرمدرس، علی اکبر،  -

 .1392هران: انتشارات پایدار، چ نوزدهم، ، تمبانی و کلیات علم حقوقالدین،  مدنی، سیدجالل -

 در سایت:، 1391، «گفتاری پیرامون معنا و مفهوم شهروند»مدنیان، غالمرضا،  -
 https://6263479.persianblog.ir 

، ری حق برخورداری از امنیت حقوقیظمبانی نلح و دموکراسی، صمرکز و کرسی حقوق بشر،  -

 .1319سی، تهران: کرسی حقوق بشر؛ گروه دموکرا

تهران:  گزارش حقوق شهروندی و ارتقای آن در برنامه پنجم توسعه،، وهش های مجلسژمرکز پ -

  .1311دفتر مطالعات سیاسی، 

های مجلس، چ تهران: مرکز پژوهش حاکمیت قانون؛ مفاهیم، مبانی و برداشتها،مالمیری، احمد، مرکز -

 .1391، دوم

، نگارش محمدمهدی نادری و محمدمهدی کریمی نیا، ی اسالمنظریه حقوق ،مدتقیمح، یزدیمصباح -

 .1311مؤسسه امام خمینی،  :قم

، تهران: انتشارات دانشگاه ها و راهكارهاالشچ، منشور حقوق بشر اسالمی؛ حسینمظفری، محمد -

 .1319، )ع(امام صادق

موعه مقاالت بررسی نهادهای ملی متولی حقوق شهروندی، مج ،معاونت حقوقی ریاست جمهوری -

 .1391 ریاست جمهوری، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندیتهران:  حقوق شهروندی،
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 .1317، قم: نشر قضاف قضاییکمیسیون های شبهقوه قضائیه،  زشمعاونت آمو -

: نهرات ،انی ترجمه مصطفی رحیمی  ،العلوم  االدب و اللغۀ و المنجد فیترجمه فارسی   ،س وی ، ل وف ل ع م -

        .1393، چ چهارم ،  صبا

 .1391انتشارات ناس، ، تهران: فرهنگ فارسی معینمعین، محمد،  -

 http://adlpub.comدر سایت:   ،1391، «نهاد ملّی حقوق شهروندی» ،امیر ،مقامی -

ان: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، رته، پلیس و حقوق شهروندیمقیمی، مهدی و بهدین، کبریا،  -

1395. 

 .1313 ترجمه بهروز جندقی، قم: کتاب طه، فلسفه سیاسی،کالوم، جرالدسی، مک -

 .1392، تهران: نشر کارنامه، چ چهارم، در هوای حق و عدالتموحد، محمدعلی،  -

     .     1393،   هران: خرسندی، تبا همكاری هادی شكری، قوق بشر در اسالمح، ابراهیم، زاده موسی -

 .1313، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج، ماهیت حقدابوالفضل، موسویان، سی -

 .1396 چ هفتم، ، تهران: انتشارات اطالعات،نظام بین المللی حقوق بشر حسین،  مهرپور، -

انتشارات تهران: ، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسالمی ایرانمهرپور، حسین،  -

 .1316اطالعات، چ دوم، 

 .1312. 1 مارهش ،های بازرگانی بررسی، «حكمرانی خوب»، احمد، میدری -

، گاه اسالم و دیگر مكاتبدمبانی حقوق بشر از دیصادق، علی و حقیقت، سیدموسوی، سیدمیر -

 .1391، یازدهموهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، چ ژتهران: پ

سال ، پژوهشهای مدیریتی م واسال «حكمرانی خوب؛ معرفی و نقدی اجمالی»، محمدمهدینادری،  -

 . 1391، 1اول، شماره 

 .1319، تهران: نشر آگاه، چ بیست و سوم، الملل خصوصی حقوق بیننصیری، محمد،  -

های مراجع اختصاصی اداری در آسیب شناسی ساختار و صالحیت»رتضی و همكاران، مخواه نجابت -

 .1396، دو فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، «حقوق اداری ایران

 .1319ان: نشر منتهی، ر، تهوندیدپلیس و حقوق شهرجبی، ابراهیم، و سین حعلی نجفی ابرندآبادی،  -

( در ترویج NGOنقش سازمان های مردم نهاد )»اصل، سید کمال، اهلل و عبدالهیمنش، هیبتنژندی -

 .1391 ،جهاد دانشگاهی :، آذربایجا غربیهمایش ملی حقوق شهروندی ،«حقوق شهروندی
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، محمد تقی دلفروز، و قدرت تجهانی شدن، سیاس :شناسی سیاسی معاصرجامعهنش، کیت،  -

 .1393 ،دوازدهم چ ،تهران: انتشارات کویر

-صصی جامعهخمجله ت، «شناسیهگاه جامعدبررسی شهر و مفهوم شهروندی از دی»، مهرداد ،نوابخش -

 .1315، 1، سال دوم، شماره شناسی

، «کریم بررسی و تبیین مفهوم انسان متعالی از منظر قرآن» اصفهانی، هاجر،و کوهی نوروزی، رضاعلی -

 .1392، 11، شماره 1دوره ، پژوهشنامه معارف قرآنی

، 1116شماره ، دنیای اقتصاد ،«مفهوم شهروندی و سیر تطور آن در فلسفه سیاسی»مختار، نوری،  -

1396. 

، تهران: انتشارات مجد، چ اساسی در نظم حقوقی کنونیقانون وکیل، امیرساعد و عسگری، پوریا،  -

 .1391چهارم، 

سال  ،نشریه حقوق اساسی، «مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین» محمدرضا، ویژه، -

 .1313، 2دوم،شماره 

 .1311چ نهم،  ، تهران: میزان،1، جحقوق اساسی جمهوری اسالمی ایرانهاشمی، سیدمحمد،  -

 .1391 ،چ دوم ، تهران: میزان،های اساسی ر و آزادی ش ب  وق ق ح ،د م ح سیدم هاشمی، -

های دادگاههای اختصاصای اداری در پرتو اصول و آیینآقایی طوق، مسلم،  و هداوند، مهدی -

 .1391شارات خرسندی، چ دوم، ت، تهران: اندادرسی منصفانه

 .1319دانش،  شهرنشر ، تهران: گفتمان حقوق بشر برای همههكی، فرشید،  -

، سال دوازدهم، مجله حقوق بشر، «مفهوم، ارکان و ارتقای حقوق شهروندی جهانی»همتی، مجتبی،  -

 .1396، 1شماره 

)حقوق اقتصادی و اجتماعی و حقوق  بررسی و تحلیل مبانی نظری عدالت اجتماعی،»همتی، مجتبی،  -

، 1، سال چهارم، شماره ه حقوق اساسینشری، «رفاهی و دولت رفاه در پرتو نظریه عدالت جان رالز(

1316. 

  .1313، 2، شماره قوق اساسیحفصلنامه  ،«حق برخورداری از دادرسی منصفانه»یاروی، اسداهلل،  -
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