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الرحيمبسم الرحمن اهللا

ْمنا بَين« لْناُمهْ عَىل َو لَقَْد َكرَّ باِت َو فَضَّ ّيِ ِ َو الَْبْحِر َو َرَزْقناُمهْ ِمَن الطَّ لْناُمهْ ِيف الَْربّ ْن َخلَقْ  آَدَم َو َمحَ   »نا تَْفضيالً َكثٍري ِممَّ

ايران؛ فرهيخته و بزرگ ملت
ايران، معاصر آرمانيانهيآتاريخ از مطالباتروشن و ازها بيش است. تاريخ ايران ويكمردم آزادي ساله صد

نمونهيخواهعدالت ايران، است.ملت ديده خود به را اسالمي انقالب و مشروطه نهضت همچون پرافتخاري درهاي
دوران اين انساني،بيپرفرازونشتمامي واالي حيثيت و كرامت به نهادن حرمت خواستار ايران حقوقمردم به دستيابي و

بوده حقوقدوام.اندخود ايفاي و شهروندان رضايت پناه در حكومت قدرت و ميمشروعيت دست به كهآنان آيد؛
ابيطالب بن علي پايه«فرمود: (ع)اميرالمؤمنين را بندگانش حقوق سبحان، پسخداوند دانسته، خود حقوق براي اي

داشت خواهد دنبال به را متعال خداوند حقوق برپايي خدا، بندگان حقوق ».پاسداشت
حمايتجمهورسيرئازآنجاكه و عدالت حق، از پشتيباني بر ايران ملت برابر در و كريم قرآن پيشگاه در

حرمت و آزادي سوگنداز اساسي، قانون در ملت حقوق و است؛ادكردهياشخاص

انديشه (ع) و اطهار ائمه (ص) و اكرم پيامبر سيره از پيروي با و منان خداوند به توكل بنيانبا كبيرهاي گذار
ولي بر رهبري معظم مقام تأكيدات و اسالمي حقانقالب مراعات و مردم دانستن الناس؛نعمت

به استناد ملت«با به»حقوق تصريحكه ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در بهشدهروشني عنايت با و
برايكهنيا را شايسته زندگي و آزادي عدالت، انساني، كرامت از برخورداري حيات، حق است موظف دولت

اعم ايران، شهروندان جهمه از فارغ كشور از خارج يا داخل مقيم بهرهايرانيان ميزان سن، ازنسيت، مندي
سياسي گرايشِ رواني، و ذهني جسمي، سالمتي يا اقتصادي وضعيت مادي، زيستن،-مواهب سبك اجتماعي،

كند؛ محقق و رعايت زبان و قوميت نژاد، مذهبي، باور
به وكهنيانظر حقوق از صيانت انساني، كرامت همچون اصولي بر شهروندي، بلغيرقاهايآزاديحقوق

از قانون يكسانِ حمايت تبعيضو منع مساوي، انساني حقوق از مردم همه برخورداري مردم، حاكميت سلب،
است؛ مبتني ملت افراد همه

به توجه وكهنيابا حقوق بهيهايآزاداستيفاي دسترسي و بيان انديشه، آزادي ازجمله سياسي و مدني
رسانه و مطبوعات آزادي آن، تبادل و آزادياطالعات و سكونت حق همگاني، نظارت و نظر و نقد حق ها،

ازرفت عمومي آراي اتكاي به كشور امور شايسته اداره و سرنوشت تعيين حق تابعيت، از برخورداري حق وآمد،
همه و رقابتي و شفاف سالم، انتخاباتي نظام درطريق فعاليت و عضويت اداره، تأسيس، حق آزاد، پرسي

احزابتشكل انجمنها، راهو و اجتماعات در آزادانه شركت حق صنفي، و مدني حقوق،پيماييهاي ساير و ها
مسئوليت تعهد، با امكانتنها دولت سياسي اراده و است؛پذيري پذير

به حقكهنيانظر از تبعيضشهروندان بدون برخورداري به اجتماعي حيات در مردم ازبهرهمشاركت مندي
شفاف اقتصادي مالكيتنظام حق رقابتي، تأمين،و و رفاه سالم، آشاميدني آب و تغذيه مسكن، از برخورداري

https://telegram.me/joinchat/DMH0n0Anm8NnzjhUEt9cBQ


ب

اشتغال و كار درماني، و بهداشتي خدمات فراگير، درشايستهاجتماعي مشاركت و عالي تحصيالت و آموزش ،
است؛ منوط فرهنگي، حيات

به مسئوليتكهنيانظر و همكاري گروهمشاركت، افراد، دولتپذيري و توسعه،ها حق استيفاي براي حقِها
محيط از سطحبرخورداري در ارتباط، حق و تنفر و خشونت نفي و صلح حق فرهنگي، هويت حق سالم، زيست

بين و است؛ملي ضروري المللي
به ميكهنيانظر خود وظيفه جهتدولت در وآزاتأمينداند عدالت به دسترسي شهروندي، امنيت و دي

تجسس، بازرسي، سمع، استراق منع غيرقانوني، تعرض هرگونه از خصوصي حريم مصونيت عادالنه، دادرسي
اطالعات غيرقانوني افشاي و عقايد و،تفتيش افراد خودسرانه ادايبازداشت به اجبار يا شكنجه هرگونه

شه همه براي سوگند يا اقرار بودنشهادت، قانوني اصل برائت، اصل رعايت و كند همكاري قوا ساير با روندان
شفاف اتهام، به رسيدگي مرجع صالحيت و مجازات و محكومانجرم و متهمان حقوق رعايت و جرائم سازي

رسانهبه و سياسي جرائم در بهرهويژه يا انتخاب حقِ تبعيضو بدون و علني عادالنه، محاكمه حقِ ااي، زمندي
كند؛ دنبال را وكيل

به مسئوليتكهنيانظر و توانمندي آگاهي، بدون شهروندي حقوق حقوق،استيفاي به نسبت شهروندان پذيري
امكان عمومي منافع و نيست؛تكاليف پذير

مي-الف دولتاعالم صالحيتكنم حدود در حاكميت اركان و قوا ساير همكاري امكاناتبا و منابع درها، و
اساسيچارچو قانون اقدامب زير موارد به كند:مينسبت

ظرفيتآگاهي.1 نهادهايبخشي، كارگزاران مهارت و تعهد حساسيت، افزايش و عمومي فرهنگ ارتقاي و سازي
شهروندي؛ حقوق از صيانت در غيردولتي و دولتي

تشكل. 2 متخصصان، افراد، مشاركت جلب و حمايت خصوصيتشويق، و مدني نهادهاي و فرهنگها ارتقاي براي
شهروندي؛ حقوق تعرضبه هرگونه با مقابله و همگاني گسترشمطالبات و عمومي

و. 3 تبعيض عدم اصل به گروهيتساوتوجه و افراد بدونهمه قانون برابر در قبيليامالحظههرگونهها از
گرايشتيقومجنسيت، و مذهب ازنياياجرايريگيپوياجتماع-ياسيسهاي، نهادها؛ريسايسواصل و قوا

به. 4 پيگيرييانسانكرامتاصلقيمصاداهتمام ازياجراو گانهقويسوآن سه نهادهااي منع؛و جمله از
برخوردديشد يا توهين مردم؛يسواززيرآميتحقهرگونه با مأموران و مقامات

آيين. 5 روشتدوين و شهرونديها نقضحقوق با مقابله براي قضايي غير وهاي اعتراضات آسان طرح باهدف
ممكن؛ زمان كمترين در رسيدگي و شكايات

بررسي. 6 و مطالعات بهگسترش كاربردي و علمي چالشهاي شناسايي حقوقمنظور تحقق فراروي موانع و ها
جبراني؛وشهروندي و اصالحي اقدامات انجام و ايران حقوقي نظام در عملي راهكارهاي يافتن

شاخص. 7 كميتدوين بههاي كيفي دستگاهو همه فعاليت ارزيابي و پايش حقوقمنظور حوزه در اجرايي هاي
شهروندي؛
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به. 8 عمومي نظارت از رسانهحمايت و نهادها طريق از زمينهويژه تحليل و نقد شناسايي، در همگاني هايهاي
فضاي صيانت و شهروندي بهيارسانهنقضحقوق رسانهكشور عويژه بودجه از كه استفادههايي كنندميمومي

دروغ غيرمسئوالنه، و غيراخالقي اقدامات برابر جهتدر در پرخاشگري و تمسخر هجو، زني، اتهام پراكني،
اشخاص؛كرامتكردندارخدشه حرمت و حيثيت و

دستگاهبرنامه. 9 و قوا ديگر با همكاري در مستمر تالش و نهادهايريزي و عمومي مراجع حاكميتي، هاي
مناسب؛غيردولت قانوني راهكارهاي يافتن و شهروندان حقوق رعايت در انسجام و هماهنگي ايجاد براي ي

زمينه.10 ايجاد از شهرونديپيشگيري حقوق نقض حداكثرنظاميهانقضژهيوبههاي از استفاده با مكرر و مند
مدني؛ و عمومي نهادهاي و قوا ساير همكاري با و مجريه قوه امكانات

مدير.11 همهالتزام در شهروندي حقوق رعايت به اجرايي مسئوالن و ،هايگذاراستيس،هايزيربرنامهان
اقداماتتصميمات ؛و

شهروندي..12 حقوق تعرضبه در قدرت از سوءاستفاده با قانوني برخورد

به-ب آزادي،رئيسكهنيانظر از پشتيباني و حمايت پاسداري، و اساسي قانون اجراي به مكلف جمهور
است: ملت حقوق و اشخاص حرمت

اساس. 1 چهارميكاصلبر و سي و ايران،اساسيقانونصد اسالمي را»شهرونديحقوقمنشور«جمهوري
خطبرنامهمثابهبه اساسيپيشبردورعايتبرايدولتمشيو كنم.مياعالمايرانملتحقوق

مي. 2 تقديم اسالمي شوراي مجلس به و تدوين شهروندي حقوق خصوص در را نياز مورد ولوايح همكاريازكنم
زمينه آوردن فراهم براي قوا آنساير اجراي دارم.هاي اطمينان

قوه. 3 اسالمي، شوراي مجلس با سازنده ارتباط و تعامل حسن همكاري، شهروندي، حقوق منشور تحقق براي
سازمان نگهبان، شوراي نظام، مصلحت تشخيص مجمع انتظاميمايصداوسقضاييه، و نظامي نيروهاي ،،

استانشو عالي شوراي و روستا و شهر اسالمي جديراهاي توجه مورد را نهادها ساير و ميها دهم؛قرار
صاحب. 4 و متخصصان دانشگاه، و حوزه استادان عظام، مراجع رسانهاز احزاب، سازماننظران، مردمها، وهاي نهاد

مي درخواست شهروندان دستگاههمه و قوا ساير و دولت خود، تذكرات و نظرات ارائه با تا راكنم حاكميتي هاي
نيز و منشور اين كامل اجراي و تحقق راه كنند؛در ياري شهروندي حقوق گسترشگفتمان و تقويت

دستگاه. 5 ميبه دستور مجريه قوه تابع شهروندي،هاي حقوق منشور دقيق اجراي براي تا يهايبسترسازدهم
همچنين و ساختاري و دهند.يهاتالشقانوني انجام را الزم آموزشي و فرهنگي

دستگاه. 6 ميبه دستور مجريه قوه تابع مهاي با بهدهم غيردولتي بخش تشكلشاركت احزاب، وويژه ها
مردمسازمان فعاليتهاي حوزه در شهروندي حقوق تشريح و مصاديق تعيين به نسبت مسئوليتنهاد وها، ها

مهم و اقدام خود شايعاختيارات و راترين الزم قانوني تدابير و شناسايي را شهروندي نقضحقوق موارد ترين

 !%()*+,
kilikmadrase.ir

https://telegram.me/joinchat/DMH0n0Anm8NnzjhUEt9cBQ


د

حقو اين تحقق بهبراي اطالعق آموزش، طريق از ظرفيتويژه گفترساني، فرهنگ گسترش و وسازي وگو
كنند. اتخاذ عمومي، حوزه در تعامل

برايتدابير. 7 قوا ساير همكاري با را اصالح،توسعهالزم و موجودنهادظرفيتتقويت وهاي دولتي از اعم
پيشبرديردولتيغ شهرونديبراي كرد.حقوق خواهم اتخاذ را

مجريهدستگاه. 8 قوه تابع ميهاي مكلف برنامهكنمرا منشور، اين اعالم از ماه شش نظام«ظرف توسعه و اصالح
چه»حقوقي هر تحقق بر تأكيد با خود مسئوليت حوزه در ورا برسانند تصويب به و تهيه شهروندي حقوق بهتر
راهرسال خود مسئوليت حوزه گزارشادواري راهچالشها،پيشرفتنهيزمدر، و موانع بهحلها، پيشنهادي، هاي
دهند.رئيس ارائه جمهور

شهروندي،به. 9 حقوق منشور اجراي در پيگيري رئيس«منظور ويژه شهرونديدستيار حقوق امور در را»جمهور
.مينمايممنصوب

قوا ساير همكاري رهبري، معظم مقام ارشادات مردم، پشتيباني الهي، عنايات با دولتي،اميدوارم نهادهاي هماهنگي و
باشيم عزيزمان كشور در شهروندي حقوق پيشبرد و شكوفايي شاهد مدني، و .عمومي

رو
انر ا ا ر
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الرحيمبسم الرحمن اهللا
مقدمه

است.  ساخته حاكم خويش اجتماعي سرنوشت بر را انسان او، هم و خداست آن از انسان و جهان بر مطلق حاكميت
نميهيچ دركس يا كند سلب انسان از را الهي حق اين دهد. تواند قرار خاص گروهي يا فرد منافع اينملتخدمت ايران

به و كرده؛ اعمال اساسي قانون اصول طريق از را اصولحق قانون121و113موجب از پاسداري و اجرا مسئوليت ،
رئيس عهده بر را است. اساسي نهاده ازجمهورسيرئجمهور پشتيباني بر ايران ملت برابر در و كريم قرآن پيشگاه در كه

يادكرده سوگند خداوند به اساسي قانون در ملت حقوق و افراد انساني كرامت و آزادي از حمايت و گسترشعدالت حق،
شهروندي«است، حقوق خطمثابهبهرا»منشور و ملبرنامه اساسي حقوق پيشبرد و رعايت براي دولت ايرانمشي ت

مي .كنداعالم
به و شهروندي حقوق ارتقاي و استيفا هدف با منشور تدويناين خط«منظور و اصل»دولتمشيبرنامه موضوع ،

شامل134 و شده تنظيم اساسي، ايرانيامجموعهقانون حقوقي نظام منابع در يا كه است شهروندي حقوق از
آناندشدهييشناسا اجراي و تحقق ايجاد، شناسايي، براي دولت يا وو تدوين و حقوقي نظام توسعه و اصالح طريق از ها

داشت.  خواهد معمول را خود فراگير و جدي تالش الزم قانوني اقدام يا تدبير هرگونه يا قانوني لوايح تصويب پيگيري
مشارك و نهادها و قوا ساير همكاري هدف اين به دستيابي تشكلبراي مردم، اتحاديهت سازمانها، صنفي، هايهاي

است.مردم ضروري خصوصي بخش و نهاد
اجرا و تفسير موجود حقوقي نظام چارچوب در و يكديگر با سازگاري و هماهنگي در بايد منشور اين مختلف مواد

اتباع حقوق و ايراني شهروندان حقوق كاهش موجب نبايد و دركشورهاريساشود يالمللنيبتعهداتايونيقوانكه
گردد.شدهييشناساكشور است،

زندگي-الف كيفيت و سالمت حيات، حق

برخوردارند-1ماده حيات حق از نمي.شهروندان را حق آناين از مگرتوان كرد سلب قانون.موجببهها

حق-2ماده از بهداشتيزندگشهروندان سالمت، ارتقاي مناسب، غذاي بهداشتي، آب همچون آن لوازم و شايسته
با منطبق بهداشتي و درماني پزشكي، خدمات و كاالها تجهيزات، دارو، به دسترسي مناسب، درمان محيط،

روز دانش برخوردارمعيارهاي زندگي ادامه براي مطلوب و سالم زيستي محيط شرايط ي، ملّ استانداردهاي ند.و
برنامه- 3ماده از كه است زنان مشاورهحق و آموزش و مناسب درماني و بهداشتي تسهيالت و برايها مناسب هاي

بهتأمين زندگي مختلف مراحل در اجتماعي و خانوادگي فردي، زندگي در رواني و جسمي دورانسالمت خصوص
باشند. برخوردار معلوليت، يا فقر بيماري، شرايط در و زايمان از پس زايمان، بارداري،
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صرف-4ماده كه است كودكان بهحق جنسيت از بهرهنظر و آزار تبعيض، هرگونه از خاص ازكشيطور و مصون
بيماريحمايت مقابل در مراقبت سالمت، حوزه در ازجمله متناسب اجتماعي وهاي جسماني و رواني روحي، هاي

باشند. برخوردار درماني و بهداشتي خدمات
توانخواهانتوانحق-5ماده و درماني امكانات از كه است نيازمند سالمندان معلوليت) و داراي بخشي(شهروندان

ب جنبهبراي در مشاركت و مستقل زندگي جهت در شدن توانمند يا و بهرههبودي زندگي شوند.هاي مند
ديني-6ماده و اخالقي فضايل رشد براي مساعد محيط از دارند حق معنويوشهروندان شوند. دولتتعالي برخوردار

براي را خود امكانات جهتتأمينهمه الزم كيمندبهرهشرايط به حق اين بارديگيماراز ياخالقمفاسدو
بيازجمله نابردباري، تملق، ريا، بيدروغ، تنفر، مبارزهويگرافراطاعتمادي،تفاوتي، جامعه در .كنديمنفاق

انساني-ب برابري و كرامت حق

تمامي-7ماده و انساني كرامت از يكسانشدهينيبشيپيايمزاشهروندان نحو به مقررات و قوانين مندبهرهدر
هستند.

تبعيض-8ماده هرگونه بهاعمال درناروا خدماتيدسترسويژه به وشهروندان بهداشتي خدمات نظير عمومي
است.فرصت ممنوع آموزشي و شغلي تبعيضهاي و طبقاتي فاصله به منجر اقدام و تصميم هرگونه از بايد دولت

شهروندي، حقوق از محروميت و كند.يخوددارناروا
يا- 9ماده مقام شخص، تعرضاست. هيچ از مصون شهروندان اعتبار و بودجهييهاآنويژهبهيارسانهحيثيت از كه

مي استفاده عمومي امكانات اهانتو بيان يا رفتار با نبايد افتراكنند و هجو نظير نقل،آميز طريق از به،قولحتي
كند. وارد لطمه ديگران حيثيت و اعتبار

قوميت،توهين-10ماده به نسبت تنفر ايجاد يا گروهتحقير و مذاهب و اديان پيروان و وها اجتماعي مختلف هاي
است. ممنوع سياسي،

حق-11ماده سياستزنان در قانوندارند وگذاري، داشته تأثيرگذار و فعال مشاركت نظارت، و اجرا مديريت، گذاري،
فرصت از اسالمي موازين اساس شوند.اجتماعيهايبر برخوردار برابر

شهروندي-پ امنيت و آزادي حق

راهايآزادي-12ماده شهروندي تعرضاست. هيچ از مصون شهروندان عمومي و اينتوانينمفردي هايآزاداز
آزادي اين كردن كرد. محدود موجبمحروم به و ضرورت قدر به تنها صورتقانونها .رديگيم،

برخوردار-13ماده آن نظاير و اجتماعي شغلي، قضايي، حقوقي، حيثيتي، مالي، جاني، امنيت از دارد حق شهروندي هر
نام به نبايد مقامي وتأمينباشد. هيچ حقوق مورديهايآزادامنيت، را آنان كرامت و حيثيت و شهروندان مشروع
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نام به غيرقانوني دهد. اقدامات قرار تهديد عموميامنتأمينتعرضو مردمژهيوبهيت خصوصي حريم تعرضبه
است. ممنوع

نهايت- 14ماده با و ممكن زمان حداقل در خود، امنيت و آزادي به غيرقانوني تعرض صورت در دارند حق شهروندان
مأموران و مراجع به بدونكنندهنيتأمسهولت بايد مذكور مأموران و باشند. مراجع داشته دسترسي عمومي، امنيت

قوانين رعايت با و است شده شهروندان متوجه كه تهديدي تعرضيا با متناسب تبعيضو و راوقفه خود خدمات
دهند.ارائه

سرنوشت-ت تعيين در مشاركت حق

تعيين-15ماده در مشاركت حق از برابر شكل به خويششهروندان فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، سرنوشت
مي و همهبرخوردارند طريق از را حق اين منصفانهتوانند و آزاد انتخابات يا كنند.پرسي اعمال

(ازجمله-16ماده دولتي امتيازات و امكانات از برخورداري انتخابات، فرآيند در نظارت و مشاركت براي شهروندان
ر تبليغات اينيارانه، مانند و تلويزيوني بهرهاديوئي، كمكها)، از روشمندي ساير و مردمي تأمينهاي هاي

صالحيتهزينه مقامات نزد انتخاباتي تخلفات اعتراضبه و شكايت انتخاباتي، برخوردارند.هاي برابر حقوق از دار،
عواملتصميمات،-17ماده دولتي، مسئوالن و مقامات اظهارات يا نظارتياقدامات و نظامي،نيمأمورواجرايي

پيش امنيتي و درانتظامي انتخابات، انتخاباتيانتخاباتينامزدهاطيشرايبررسانيجراز از پس كامالًو بايد
بي بهقانونمندوطرفانهشفاف، تخلف،كهايگونهباشد يا تقلب شائبه ازحتي حمايت بهيا خاص نامزدهاي يا نامزد
نيايد. وجود

رسانهمايصداوس-18ماده همه ميو استفاده عمومي اموال يا بودجه از كه بيهايي بايد دركنند، را كامل طرفي
مختلف نيايد.نكنتيرعاانتخاباتمراحل وجود به خاص نامزدهاي يا نامزد از حمايت شائبه تا د

تدبير-ث حسن و شايسته اداره حق

پايه-19ماده بر كشور امور شايسته اداره حق از شفافيتيكارآمد،يمدارقانونيشهروندان پاسخگويي، و،، عدالت
توسطانصاف حق اين است.كاركنانونيمسئولهمهبرخوردارند. رعايت الزامي

كه-20ماده است شهروندان اداريحق بيهاآنامور قانون، رعايت وبا منفعتازدوربهطرفانه ياهرگونه جويي
گرايشغرض خويشاوندي، رابطه شخصي، پيشورزي و سياسي ودرداوري،هاي رسيدگي متناسب و معين زمان

شود. انجام
از-21ماده بدانند، مقررات و قوانين خالف را كاركنان يا و اداري نهادهاي تصميمات چنانچه كه است شهروندان حق

اداري مراجع به مراجعه كنند.طريق حق احقاق تقاضاي صالح، قضائي و
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به-22ماده كه اداري اقدامات و تصميمات از كه است شهروندان مشروعحق منافع و حقوق تحتهاآننوعي را
قرار شوند.دهنديمتأثير آگاه ،

قابل-23ماده و پاسخگو شهروندان با خود روابط در بايد اداري مأموران و باشندمقامات يدرخواستچنانچهودسترس
بايد كنند رد مكتوببه،تقاضاحسبرا صالحيتدادهپاسخصورت چارچوب در را راهنمايي حداكثر خودو هاي

نمايند. ارائه
از- 24ماده كه است شهروندان باشنديدولتحق راستمتعهدكهبرخوردار حسنه، اخالق رعايت گويي،به

امانت حقبيتحفظمشورت،داري،درستكاري، رعايت والمال، اعتدال عمومي، افكار و وجدان به توجه الناس،
تندروي، از پرهيز و فريبكاري،زدگيشتابتدبير دستمخفي،خودسري، و اطالعاتكاري در پذيرفتنوكاري

منتقد و مخالفين نظرات از استقبال خطاها، قبال در مردم از عذرخواهي خود، اقدامات و تصميمات ومسئوليت ين
افراد توانايي و شايستگي مبناي بر عزل و باشد.نصب

بيان-ج و انديشه آزادي حق

حق-25ماده از هيچديعقاشيتفتبرخوردارند. شهيانديآزادشهروندان و است راممنوع صرفبهتوانينمكس
مؤاخذهيادهيعقداشتن تعرضو .قراردادمورد

حق-26ماده از شهروندي شود. هر اعمال قانون در مقرر حدود چارچوب در بايد حق است. اين برخوردار بيان آزادي
جستجو، آزادانه ارتباطي، وسايل از استفاده با را مختلف موضوعات به راجع اطالعات و نظرات دارند حق شهروندان

به را بيان آزادي بايد كنند. دولت منتشر و عرصهدريافت در خاص ارتباطاتطور وهاي فضايياجتماعگروهي و
شبكه و تلويزيون راديو، سينما، كتاب، مجله، روزنامه، ازجمله اينمجازي مانند و اجتماعي نيقوانطبقهاهاي

كند.ت ضمين
دارند-27ماده حق آفرينششهياندشهروندان مختلف طرق از را خود احساسِ و خالقيت ادبييفكر، باو، هنري

حقوق و قوانين كنند.رعايت بيان ديگران
عمومي-28ماده نهادهاي و حكومت عملكرد مورد در نصيحت خير، به دعوت نارضايتي، ابراز نقد، حق از شهروندان

مداراست.برخوردارند. و تحمل گسترشفرهنگانتقادپذيري، و ترويج به موظف دولت
رسانه-29ماده تنوع و تكثر استقالل، آزادي، از چارچوبدولت در ميها حمايت نداردقانون حق مقامي كند. هيچ

فشاريقانوننيموازبرخالف اعمال درصدد مطالب يا اطالعات انتشار عدم يا انتشار سايربراي و مطبوعات بر
رسانهرسانه ساير و نشريات كنترل يا سانسور به يا برآيد نمايد.ها مبادرت ها
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اطالعات-چ به دسترسي حق

ارائهحق- 30ماده خصوصي مؤسسات و عمومي مؤسسات در موجود عمومي اطالعات به كه است دهندهشهروندان
باشند. همه داشته دسترسي عمومي غيرنهادهاوهادستگاهخدمات اطالعات مستمر انتشار به وشدهيبندطبقهموظف

باشند.ميجامعهازيموردن
ارائه-31ماده مؤسسات و اشخاص توسط كه خود شخصي اطالعات به كه است شهروندان خدماتحق دهنده

جمع ميعمومي نگهداري و باشيدسترسشودآوري اصالحنداشته خواستار اشتباه، مشاهده صورت در و نياد
نمي را افراد به مربوط خصوصي گردند. اطالعات بهاطالعات مگر داد، قرار ديگران اختيار در باتوان يا قانون موجب

افراد. خود رضايت
محتواي-32ماده معرض در نبايد و باشند داشته دسترسي خود سن با مناسب اطالعات به دارند حق كودكان

خشونت محتوايغيراخالقي، نوع هر يا شود.آميز رواني يا جسمي آسيب بروز يا ترس غلبه موجب كه گيرند قرار ي

مجازي-ح فضاي به دسترسي حق

و-33ماده اطالعات كسب و ارتباط برقراري و دسترسي امكان تبعيضاز بدون و آزادانه كه است شهروندان حق
بهره مجازي فضاي در تنوعدانش به احترام شامل جمله از حق شوند. اين سنتمند زباني، باورهايفرهنگي، و ها

پارازيت، فيلترينگ، (مانند محدوديت هرگونه است. ايجاد مجازي فضاي در اخالقي موازين مراعات و مذهبي
شبكه)  قطعي يا سرعت مستندكاهش است.ممنوعحيصريقانونبدون

دولت-34ماده مزاياي از كه است شهروندان الكترونيك،وكيالكترونحق ويهافرصتتجارت آموزشي
تبعيض غير صورت به كاربران شوند.توانمندسازي برخوردار آميز

فناوري-35ماده و سايبري امنيت از كه است شهروندان اطالعيارتباطهايحق دادهو از حفاظت هايرساني،
باشند. برخوردار خصوصي حريم و شخصي

خصوصي-خ حريم حق

كه-36ماده است شهروند هر خصوصيحق اماكنحريم سكونت، شود. محل شناخته محترم خصوصياو اشياء وو
شخصي نقليه قانون.وسايل حكم به مگر است، مصون بازرسي و تفتيش از

به-37ماده پردازش، گردآوري، نامهتفتيش، افشاي و وكارگيري اطالعات الكترونيكي، غير و الكترونيكي از اعم ها
بيداده نمابر، تلفني، ارتباطات نظير دور راه از ارتباطات و پستي مراسالت ساير نيز و شخصي ارتباطاتهاي و سيم

اين مانند و خصوصي قهااينترنتي موجب به مگر است انون.ممنوع
اطالعات-38ماده انتشار و بهجزشهروندانيخصوصگردآوري يا آگاهانه رضايت قانونبا است.ممنوعحكم
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آن-39ماده شخصي اطالعات از كه است شهروندان نزدهاحق است،هادستگاهكه حقوقي و حقيقي اشخاص و
ممنوعتظاحف افراد شخصي اطالعات افشاي و دادن قرار اختيار شود. در حراست بهاستو لزوم صورت در و

اختيار در منحصراً صالح اداري و قضايي نهادهاي ميهاآندرخواست نداردقرار حق مسئولي و مقام گيرد. هيچ
د قرار ديگري اختيار در را افراد شخصي اطالعات قانوني، صريح مجوز آنبدون يا كند.اده افشا را ها

روش-40ماده از استفاده با و الزم احترام قوانين، رعايت با بايد بدني تفتيش و بازرسي غيرهرگونه ابزار و ها
واهانت شود.آزاردهندهريغآميز آزمايشانجام اقداماتهمچنين و بدونها اجباري ممنوعمجوزپزشكي قانوني
است.

دريريتصوويصوتيهاكنترل-41ماده قانون سايرهافروشگاه،يعموماماكن،كاريهاطيمحخالف يهاطيمحو
به خدمت است،عمومارائه .ممنوع

خصوصي-42ماده حريم و حرمت كه است شهروندان رسانههاآنحق تريبوندر و شودها رعايت صورت. ها در
افرادنقض مقرراتنيمرتكب،يمعنواييمادضررجادياوحرمت خسارتيقانونطبق جبران به موظف و مسئول
.باشنديم

و-د تجمع تشكل، ييمايراهپحق

جمعيت-43ماده احزاب، در فعاليت و عضويت تشكيل، حق از انجمنشهروندان علمي،ها، فرهنگي، اجتماعي، هاي
سازمان و صنفي و مردمسياسي برخوردارند. هيچهاي قانون، رعايت با نمينهاد، را آنكس در شركت از منعتوان ها

آن از يكي در شركت به يا عضويتكرد عدم يا ساخت. عضويت مجبور حقوقها محدوديت يا سلب موجب نبايد
تبعيضناروا موجب يا شود.شهروندي

اتحاديه-44ماده قالب در كه است شهروندان انجمنحق نظامها، و درها صنفي ،هايگذاراستيسهاي
وگيريتصميم باشند.ياجراها داشته مؤثر مشاركت قانون

درفعاليت-45ماده مدني است. سازمانيشهروندحقوقيهاحوزههاي شهروند هر مردمحق حقهاي بايد نهاد
نقضحقوق مورد در دادخواهي براي را صالح دادگاه و اطالعات به باشند.يشهرونددسترسي داشته

راهپيمايي-46ماده و اجتماعات تشكيل به نسبت قانون رعايت با و آزادانه كه است شهروندان درحق شركت و ها
بيآن از و كنند اقدام شوند.مسئوليهادستگاهطرفيها برخوردار اجتماعات امنيت از حفاظت و

وآمد-ذ رفت وآزادي اقامت تابعيت، حق

است-47ماده ايراني فرد هر مسلم مزايايكهحق نميشودمندبهرهرانياتيتابعاز كسي استيفايو مانع اينتواند
شود. حق

 !%()*+,
kilikmadrase.ir
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كه-48ماده است شهروند هر رفتحق كشور داخل در مگرآزادانه شود، وارد ايران به يا و خارج ايران از و كند وآمد
باشد.بهكهنيا شده محدود حق اين قانون موجب
از-49ماده نقطه هر در كه است شهروندان ورانيانيسرزمحق اقامت نميكنند. هيچسكونت، را محلكس از توان

اقامت از يا كرد تبعيد خود موردعالقهاقامت محل دردر مگر ساخت مجبور محلي در اقامت به يا ممنوع اش
مي مقرر قانون كه دارد.مواردي

جهانيرانيااتباع-50ماده از نقطه هر دارنددر حمايتحق و خدمات سياسي،حقوقيهاياز و ايرانكنسولي دولت
شوند.بهره مند

خانواده-ر از برخورداري و تشكيل حق

هيچ-51ماده بدون و آزادانه كامل، رضايت با كه است شهروندان تشكيلحق و ازدواج به نسبت اجباري گونه
نمايند. اقدام مربوط قانون رعايت با خانواده،

از-52ماده كه است شهروندان مشاورهامكاناتحق پزشكيآموزشي، و بهرهالزماي ازدواج امر باشند.در مند

حمايت-53ماده و تدابير از كه است شهروندان ايمنحق و تعالي تحكيم، تشكيل، براي الزم خانواده،هاي سازي
ارزش بر مبتني ازدواج وتسهيل شوند.يهاسنتها برخوردار ملي و ديني

شهروندانحق-54ماده تمامكودكانوزنانژهيوبههمه در ديگران رفتاري و گفتاري خشونت تعرضو از كه است
باشند مصون اجتماعي و خانوادگي هاي مكانومحيط به آسان دسترسي امكان خشونت نوع هر بروز صورت در

نهادهاي و امن باشند.يدرمان،يامدادهاي داشته را خود حق احقاق جهت قضايي و
والديحق-55ماده از كه است صالحيتكودكان سرپرستان و بهرهن وادار از كودكان كردن باشند. جدا ومند لدين

آن قانوني بود.سرپرستان خواهد قانون اساس بر صرفاً ها،

از-ز برخورداري عادالنهيدادخواهحق

به-56ماده كه است شهروندان وحق صالح مراجع به سهولت با و آزادانه دادخواهي انتظامي،قضايي،طرفبيمنظور
باشند. هيچ داشته دسترسي نظارتي، و نمياداري را كرد.كس محروم حق اين از توان

هيچ-57ماده و است برائت بر نمياصل شناخته مجرم مگركس دادگاهكهنياشود در او رعايتاتهام با و صالح هاي
حق قضات، و قضايي مرجع بيطرفي و استقالل مجازات، و جرم بودن قانوني اصل ازجمله عادالنه دادرسي اصول

مدت در رسيدگي جزايي، مسئوليت بودن شخصي اثباتدفاع، وكيل، حضور با و دادرسي اطاله بدون و معقول زمان
مستدل بايد قوانينشود. احكام به مستند مربوطو اصول شود.و صادر
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كه-58ماده است شهروندان بهحق اداري و انتظامي قضايي، مراجع در دادرسي فرايند ختم تا بدو آزادانهاز صورت
وكيل انتخاب توانايي افراد نمايند. اگر انتخاب مراجعوكيل آنييقضادر براي بايد باشند نداشته امكاناترا ها

خدشهتعيين استيفاي راستاي شود. در فراهم حرفهوكيل استقالل از دفاع، حق خواهدناپذير حمايت وكال د.شاي
حضور-59ماده رسيدگي جلسات در تمايل صورت در دارند حق شهروندان و است محاكمات علني برگزاري اصل،

باشد.ميقانونحكمبهصرفاًاستثناموارديابند. 
هويتيشهروندان-60ماده مشخصات حفظ و امنيت حق جرم) از قرباني و محكوم متهم، از مراجع(اعم برابر در شان

و برخوردارند اداري و انتظامي خدشهنبايدقضايي، آنكمترين انساني كرامت و حرمت شأن، به شود. اي وارد ها
ي شهادت اداي به اجبار رواني، يا جسمي شكنجه مانند غيرقانوني رفتار تحقيرهرگونه با توأم رفتار اطالعات، ارائه ا

بر عالوه و است شهروندي نقضحقوق محكوم، يا متهم به توهين و فيزيكي يا گفتاري خشونت عملي، يا كالمي
استكهنيا قانوني پيگرد حاصلموجب نتايج نيست.، افراد عليه استناد قابل نيز رفتارها اين از
با-61ماده كه شهرونداني ميمحاكمه مواجه مطبوعاتي يا سياسي دادگاهاتهامات در صرفاً دادگستري،باشند هاي

هيئتبه حضور با و علني ميصورت انجام هيئتمنصفه اعضاي وشود. انتخاب عمومي وجدان تجلي بايد منصفه
گروه نظرات و افكار باشد.برآيند مختلف اجتماعي هاي

بازداشت-62ماده از كه است شهروندان اعمالحق تهديد، باشند. هرگونه مصون مجوز فاقد بازرسي و خودسرانه
است ممنوع بازداشت و معرضاتهام در افراد بستگان و خانواده بر محدوديت و .فشار

حقوق-63ماده تمامي از كه است شهروندان مستنداتيدادخواهحق و اتهام علت و نوع از اطالع ازجمله خود
وكيل انتخاب و آن دقيققانوني ثبت خود، دفاعيات يا شكايت ارائه براي مناسب فرصت از و باشند داشته آگاهي

ارائه بازداشتگاهمطالب در نگهداري دادرسي، مراحل همه در زندانشده يا خانوادهها اطالع و قانوني ازهاي
شوند.بهرهبازداشت مند

دارندمحكومان،شدگانبازداشت-64ماده حق زندانيان حقوقاكهو بهيشهروندز تغذيهليقبازخودمربوط
مراقبت پوشاك، درماني،مناسب، و بهداشتي خانواده،هاي از اطالع و انجامارتباط فرهنگي، و آموزشي خدمات
بهره ديني احكام و باشند.عبادات مند

دادگاهيدنظرخواهيتجد-65ماده احكام معيارهاياز اساس بر قضايي شبه مراجع و اداري حقوقي، كيفري، هاي
است. شهروندان حق قانوني،

بازداشت-66ماده همه ازكهاستمحكومانوموقتشدگانحق يزندگبهحكمياجراايبازداشتانيپاپس
حقوقشرافتمندانه همه از و بازگردند بهژهيوبهيشهروندخود شوند. كاراشتغال هرياجتماعتيمحرومبرخوردار
مصرحمحكوم موارد در زمانويقانونجز و حدود منييتعدر است.مشده نوع
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تأكيد-67ماده با كارآمد، الگوي ايجاد و ايران حقوقي نظام ارتقاي براي حاكميتي مراجع و قوا ساير همكاري با دولت
حقوق رعايت داشت.،يدادخواهبر خواهد معمول را الزم اقدامات

رقابتي-ژ و شفاف اقتصاد حق

فرصت-68ماده به دستيابي حق در برابرند. انعقادشهروندان دولتي و عمومي خدمات و امكانات و اقتصادي هاي
پيمان و عموميقراردادها بخش بخشدولتيوهاي بهيخصوصبا اقتصادي حوزه در مجوز نوع هر اعطاي و

فرصت به دستيابي در منصفانه رقابت و مربوط مقررات و قوانين رعايت با بايد شودشهروندان انجام امكانات و .ها

كه-69ماده است شهروندان سياستحق اجراي و تغيير وضع، فرايند داشتهاز اطالع اقتصادي مقررات و قوانين ها،
تصويب مرجع اطالع به را خود نظرات و برباشند باكننده متفاوت تصميمات اتخاذ از مناسب زماني فاصله با و سانند

رويهسياست و وها تصميم اتخاذ از پس و كنند آماده تغييرات وقوع براي را خود بتوانند تا شوند مطلع پيشين هاي
اطالع با دارند حق شهروندان شفافيت، اصل رعايت يابند.براي آگاهي تصميمات از عمومي رساني

كه-70ماده است شهروندان مربوطبهحق اطالعات ازجمله و اقتصادي اطالعات از كامل شفافيت با و برابر صورت
مزايده برگزاري مناقصهبه و شوند.ها مطلع ها

فعاليت-71ماده انواع انجام براي را منصفانه رقابتي و شفاف قانونمند، فضاي امنيتدولت و شهروندان اقتصادي هاي
ميآنگذاريسرمايه تضمين كند.ها

فعاليتبهدولت-72ماده در جامعه آحاد مشاركت رساندن حداكثر به و شهروندان اقتصادي حقوق تأمين هايمنظور
خصوص در الزم شرايط سرمايهتأميناقتصادي، سادهامنيت تصميماتگذاري، در ثبات و صراحت سازي،

منطقه پيوندهاي و مناسبات گسترش الزماقتصادي، تمهيدات ايجاد دريبرارااي، ايران اقتصادي فعاالن حضور
بنگاه تجهيز و نوسازي از حمايت جهاني، واردات،بازارهاي و صادرات هدفمند تنظيم روز، دانش به توليدي هاي

سازمان جرائم با پولمقابله اقتصادي، مييافته فراهم ارز و كاال قاچاق و كند.شويي

مسكن-س حق

كه-73ماده است شهروندان مسكنحق خانوادهومنيااز و خود نياز با بهرهمتناسب شوند. شان اساسدولتمند بر
با و امكاناتتيرعانياز و .دينمايمفراهمراحقنيايفاياستنهيزماولويت

زمينهدولت-74ماده الزم، مقررات وضع و تدابير اتخاذ ويژگيتأمينبا با متناسب مسكن وضعيت بهبود بوميو هاي
ارزش فرهنگيو طرحهاي و ساختمان ملي مقررات اجراي بهينه، فراهمهاي را انرژي مصرف .دينمايمسازي
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مالكيت-ش حق

شخصيحق-75ماده نميشهروندانمالكيت مقامي شخصيا است. هيچ يامحترم سلب، را ديگري مالكيت تواند
محدوديت يا مزاحمت ممانعت، او مالكيت يا مالي حقوق به نسبت يا كند توقيف يا ضبط يا مصادره را او اموال

به مگر كند، قانون.ايجاد موجب
مالكيت-76ماده هنريانواع ادبي، مالكيت جمله از فكري حمايتهاي مورد و محترم قانون، رعايت با صنعتي و

دارندشهروندانواست حمايتحق از قانون چهارچوب در ازكه انتفاع و هنري آثار عرضه و خلق براي الزم هاي
معنوي و مادي آنحقوق از شوهاناشي برخوردار كشور از خارج و داخل د.ندر

شايسته-ص كار و اشتغال حق

شهرو-77ماده كهحق است انتخابندان دارند تمايل آن به كه را شغلي قانون، رعايت با تبعيضو بدون و آزادانه
باشند. هيچ داشته اشتغال آن به و قوميتي،تواندينمكسنمايند داليل ويمذهببه جنسيتي دراختالفاي، نظر

كند.نياياجتماعايوياسيسهايگرايش سلب شهروندان از را حق
موازين-78ماده طبق خود موردنظر حرفه آزادانه انتخاب و مشاغل به دسترسي در برابر فرصت حق از شهروندان

به بهگونهقانوني خود معاش تأمين به قادر كه شرايطاي برخوردارند. دولت باشند، آبرومندانه و منصفانه صورت
ميرامناسب نظارت آن بر و تضمين حق اين تحقق نمايد.براي

كه-79ماده است شهروندان آموزشحق دراز الزم مشاغلهاي شوند.بهرهباره مند

از-80ماده پيشگيري براي ضروري تدابير و ايمن و سالم كاري و محيطي بهداشت از كه است شهروندان حق
درآسيب روحي و جسمي بهرههايمحيطهاي باشند.كار مند

و-81ماده نقضقوانين حيث از دارند.شهروندان را قانوني مراجع برابر در دادخواهي حق كار، مقررات

توانمندييريكارگبه-82ماده و شايستگي تخصص، بر مبتني بايد كاركنان به امتيازات اعطاي و ارتقا متناسب، هاي
سليقه رويكردهاي و باشد شغل تبعيضبا و جناحي روشاي، از استفاده و درآميز خصوصي ناقضحريم فرايندهاي

است. ممنوع گزينش
از-83ماده كه است زنان مناسبشغلهايفرصتحق برخورداروي برابر، كار قبال در مردان با برابر مزاياي و حقوق

شوند.
استثناكاربهكودكانياجباراشتغال-84ماده است. موارد صرفاًكهممنوع باشد آنان مصالح و منافع جهت بهدر

مجازحكم .باشديمقانون
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و-ض رفاه اجتماعيتأمينحق

آينده-85ماده به اميد و شادابي توانآرامش، و معنوي خودسازي بهتر، امناي زندگي از برخورداري اجتماعي، افزايي
ورزشو تفريح، خانواده، با بيشتر همراهي براي امكان و فرصت داشتن آرام، است.و شهروند هر حق گردشگري

وحق-86ماده عمومي رفاه از كه است شهروند بهرهياجتماعتأمينهر امدادي خدمات شود.و مند

كه-87ماده است شهروندان شوند.حق برخوردار بيكاري بيمه حقوق از قانون طبق ناخواسته، بيكاري صورت در

عشايرحق-88ماده و روستانشين تأمينكهاستشهروندانِ و بيمه روستايي، توسعه چون حقوقي از مورد حسب
ايمن و بهرهاجتماعي زندگي محيط شوند.سازي مند

ويژهحق-89ماده به شهروندان داشتههمه دسترسي سالم، تفريحات و آموزشي و ورزشي امكانات به كه است زنان
فرهنگاسالمي حفظ با بتوانند و عرصهباشند در ورايراني يابند.هاي حضور جهاني و ملي زشي

مراقبت-90ماده سالم، زايمان بارداري، دوران در سالم تغذيه از كه است زنان زايمان،حق از پس بهداشتي هاي
بيماري درمان و زايمان بهرهمرخصي زنان شايع شوند.هاي مند

آسيب-91ماده از عاري زندگي محيط از كه است شهروندان وحق مخدر مواد جمله از اجتماعي و فردي هاي
باشند. گروهروان برخوردار آسيبگردان دولتهاي مؤثر اقدامات از مددجويان و بهنهيزمدرپذير اميد توانمندسازي،

اعمال و برخوردارهايسياستزندگي .شونديمتأميني

جا- 92ماده وحق ايثارگران كهيهاخانوادهمعه است آنان برايطوربهمعظم ضروري تمهيدات از خاص
عرصه در مؤثر مشاركت و حضور براي جمعي و فردي اجتماعيتوانمندسازي و سياسي فرهنگي، مختلف هاي

شوند. برخوردار
بيمه-93ماده حقوق از حمايتدولت فعاليتتيحمانياوكنديمشدگان بر نظارت رقابتي، فضاي تضمين شامل
ومهيب بيمهميتنظ،يامهيبينهادهاگران بيمهروابط و بهبودگر و دادخواهييدگيرسيسازوكارهاگزار به

ذيبيمه ساير و ميشدگان باشد.نفعان
استاندارد-94ماده خدمات و كاالها به دسترسي حق بهراشهروندان بگونهدارند كه آناي سالمت يا باهداشت را ها

نكند. مواجه مخاطره

فرهنگي-ط مشاركت و دسترسي حق

فوايد-95ماده و آثار از وتوسعهبرخورداري درپيشرفتفرهنگي مشاركت علمي، حمايتاتيحهاي و فرهنگي
جنبه از است.متوازن شهروندان فرهنگحق مختلف هاي
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تفاوت-96ماده و فرهنگيتنوع بههاي ايران موردمردم ملي هويت چارچوب در فرهنگي ميراث از بخشي عنوان
است. احترام

تفاوت-97ماده از فارغ قوميشهروندان برخوردارند.وهاي فرهنگي بين ارتباطات حق از مذهبي

يادبودهاي-98ماده و بناها آثار، حفظ و فرهنگي و تمدني ميراث از حراست و حفظ به مكلف تاريخيدولت
آنصرف تعلق از گروهنظر به است.ها فرهنگي مختلف هاي

حق-99ماده درشهروندان مشاركت براي الزم امكانات از شهروندانحياتدارند ديگر با همراهي و خود فرهنگي
تشكل تأسيس در انجمنازجمله آيينها، برپايي وها، قومي و ديني قوانينآدابهاي رعايت با فرهنگي رسوم و

باشند. برخوردار
عرصه-100ماده دارندفعاالن حق هنري غيرانحصاريهاي فضاي تدابيرفعاليتآزادانهدر است موظف كنند. دولت

فراهم را هنري آثار عرضه و توليد مراحل در خصوصي بخش رقابتي مشاركت جلب براي كند.الزم
حق-101ماده از برخوردارند.ويادگيريشهروندان خود محلي گويش و زبان تدريس و استفاده

قانوني-102ماده موازين چارچوب در و اجتماعي فرهنگ و عرف با متناسب خود پوشش نوع انتخاب در شهروندان
هستند. آزاد

ويژهحق-103ماده به شهروندان فضاهاهمه در حضور و مشاركت از برخورداري ضمن كه است مراكززنان و
تشكل سازمانعمومي، و دهند.ها تشكيل را خود مخصوص هنري و فرهنگي اجتماعي، هاي

پژوهش-ظ و آموزش حق

به-104ماده دسترسي زمينه است. دولت رايگان و اجباري ابتدايي برخوردارند. آموزش آموزش حق از شهروندان
متوسطه دوره پايان تا ميراآموزشرايگان كشورفراهم ضرورت و نياز سرحد تا را عالي تحصيالت وسايل و سازد

گسترشبه رايگان فراهمدهديمطور آموزشابتدايي فاقد افراد براي را آموزشپايه .آورديم. دولت

بهره-105ماده حق دانشجويان و استادان پژوهشيهمه و آموزشي مزاياي از دارند. اعطايازجملهمندي را ارتقا
حمايتتسهيالت توانمنديو اساس بر بايد صرفاً غيره و بورسيه مطالعاتي، فرصت ازجمله علمي علمي،هاي هاي

گرايش از فارغ اينشايستگي، مانند و حزبي و جناحي باشد.هاي ها
در-106ماده دانشجويان و طالب استادان، برخوردارند، علمي استقالل و آزادي از دانشگاهي و حوزوي علمي، جوامع

آن و آزادند نمياظهارنظر را بهها محيطتوان در عقيده ابراز يا داشتن موصرف تعرضو مورد علمي قرارأهاي خذه
كرد.  محروم تحصيل و تدريس از يا دارندانيدانشجوودياساتداد بهحق ،يصنفهايتشكلسيتأسنسبت

.كننداقدامهاآندرتيفعالورهيغويعلم،ياجتماع،ياسيس
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امنيت-107ماده تضمين براي بايد دانشگاه باشد. مسئوالن دانشجويان و استادان براي امن مكاني بايد دانشگاه
اصول دادخواهي، حق رعايت با بايد دانشجويان انضباطي تخلفات به ورزند. رسيدگي جدي اهتمام دانشجويان

بي و مستقل صالح مراجع به دسترسي و منصفانه بادادرسي و درطرف تجديدنظرخواهي، و دفاع حق رعايت
مقررات با مطابق تأخير، بدون و زمان شود.حداقل انجام

ازآموزاندانشحق-108ماده كه كهوپرورشآموزشاست باشند برخوردار شكوفاييي به استعدادهاتيشخصمنجر ،
ويهاارزش،يفرهنگتيهوديگران،حقوقونيوالدبهاحترامويجسمويذهنيهايتوانائو ويملديني شود
ويزندگداشتنيبراراهاآن بامسئوالنهاخالقي انضباط،تفاهمتوأم و نظم انصاف، مروت، و مدارا مسالمت، ،

و كند.محيطبهاحترامومردمنيبيدوستبرابري آماده فرهنگي ميراث و زيست
كه-109ماده است آموزان دانش آنانشخصيتحق كرامت قرارموردو درنظراتگيرد.احترام مسائلكودكان

زندگيمربوط بايدبه موردشان و شود گيرد.شنيده قرار توجه
شكلهيچ-110ماده موجب ندارد حق خشونتكس يا شود كودكان ذهن در سياسي و مذهبي قومي، تنفرهاي گيري

يا تربيت آموزشيا طريق از را خاص مذهب يا نژاد يك به كند.رسانهنسبت ايجاد كودكان ذهن در جمعي هاي
بهتوان-111ماده بايد باشندخواهان برخوردار مهارت كسب و تحصيل امكان و فرصت از توانايي معلوليتوتناسب

مهارتتيمحرومموجبدينبا و دانش تحصيل حق شوداز شغلي .هاي

محيط-ع پايدارحق توسعه و سالم زيست

محيط-112ماده از وكه-زيستحفاظت امروز آنديبابعديهانسلنسل بهياجتماعاتيحدر داشتهيرشدرو
همگانيوظيفه- باشند ايناستاي فعاليت. از آنرو غير و اقتصادي محيطهاي آلودگي با تخريبكه يا زيست
ممنوعآنجبرانرقابليغ باشد، گسترشفرهنگحمايتمحيطيباسازيزويبهساز. حفاظت،استهمراه و زيست

محيط برنامهاز در را حق اين دولت و است شهروندان حق اقدامماتيتصمها،زيست ،ياقتصاد،ياتوسعههايو
مييفرهنگ،ياجتماع قرار مدنظر امنيتي و دفاعي با، و محيطيآلودگدهد تخريب ميو مقابله كند.زيست

بهره-113ماده حق شهروند محيطهر از ومندي آب هوا، آلودگي ازجمله آلودگي، انواع از عاري و پاك سالم، زيست
امواجآلودگي از ناشي تشعشعاتهاي آاليندهو تبعات و ميزان از آگاهي و محيطمضر دارد. هاي را زيست
آاليندهدستگاه كاهش براي اجرايي زيستهاي بههاي درمحيطي اتخاذيشهرهاويژه را الزم تدابير بزرگ
كنند.مي

به-114ماده اقدام راههرگونه و سدها احداث مانند صنعتي و زيربنايي توسعه استخراجي،منظور صنايع و ها
هسته يا زيستپتروشيمي تأثيرات ارزيابي از پس بايد آن مانند و طرحمحيطياي شود. اجراي توسعهانجام ايهاي
دقي رعايت به مالحظاتمنوط بود.يطيمحستيزق خواهد
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بين-115ماده نقش ايفاي با همكاريدولت طريق از مؤثر والمللي فني دانش انتقال اطالعات، تبادل اقتصادي، هاي
همه پايدار توسعه تحقق براي فرهنگي موانعمبادله رفع و متوازن و نمود. حقيالمللنيبجانبه خواهد اقدام

فن منافع و مزايا از كه است درآوريشهروندان نو جملههازمينههيكلهاي غذايي،از دارويي، پزشكي، بهداشتي،
بهره تجاري و شوند.اقتصادي مند

صلح-غ مليحق اقتدار و امنيت ،

صلححق-116ماده و شفاف خارجي سياست از كه است درشهروندان برخوردارطلبانه ملي، امنيت و منافع چارچوب
مصلحت و حكمت عزت، اصول رعايت با كشورها،باشند. دولت با پايدار مناسبات و روابط ارتقاي و حفظ برقراري،

سازمان بينو ميراالملليهاي روشدنبال و ديپلماتيك ابزارهاي از استفاده با و وكند ترويج براي خردمندانه هاي
گفتمان انسانتقويت كرامت و بشر حقوق از صيانت افراطيصلح، و خشونت با مبارزه حقوقها، از دفاع و گري

تالشمي كند.مظلومان
كشويبرادولت-117ماده از خارج ايرانيان حقوق از بينرحمايت وجهه بهبود برنامهو ايران، اقدامالمللي و ريزي

نمود. خواهد
از-118ماده دارند حق وحدت،تيامنشهروندان استقالل، اقتداريارضتيتمام، باشند.يملو برخوردار

است-119ماده موظف ويهايزيربرنامهبادولت جهتيكافمنابعصيتخصالزم ويراهبرديبازدارندگدر
بهكشوريدفاعيتوانمنديارتقا الزم رايروهاينتيتقووزيتجهژهيواقدامات عملمسلح آورد.به

آموزش-120ماده از دارند حق باشندالزميدفاعشهروندان با.برخوردار تخصيزيربرنامهدولت الزمامكاناتصيو
به .دينمايماقداميعمومجيبسويدفاعهيبنتيتقونسبت

https://telegram.me/joinchat/DMH0n0Anm8NnzjhUEt9cBQ


15

شهروندي حقوق اجراي حسن بر نظارت و اجرا سازوكار

اجرايرئيس. 1 پيگيري و هماهنگي نظارت، براي ويژهجمهور دستيار منشور، اين در دولت تعهدات تعيينمناسب را اي
خطمي و برنامه مسئوليتنمايد. پيشنهاد جمله از شهروندي حقوق منشور كامل اجراي به مربوط دستيارمشي هاي

است. ويژه
موظفدستگاه. 2 مجريه قوه تابع اجرايي صالحيتهاي حدود در ويژه دستيار هماهنگي با قاناند جلبهاي با خود، وني

تشكل مردم، سازمانمشاركت مردمها، جمعهاي ضمن خصوصي، بخش و ونهاد حقوق سازي مدون و بندي
مسئوليتهايآزادي حوزه در عادي، قوانين و اساسي قانون در نقضمندرج موارد شناسايي و خود اختيارات و ها

ت براي را الزم قانوني اقدامات و تدابير شهروندي، بهحقوق حقوق اين برنامهحقق اجراي و تدوين طريق از ويژه
اطالع آموزش، حقوقي، نظام توسعه و ظرفيتاصالح و حوزهرساني در تعامل و گفتگو مفاهمه، تقويت و سازي

دهند. انجام عمومي
موظفدستگاه. 3 مجريه قوه تابع مدهاي ظرف را خود به مربوط حقوقي نظام توسعه و اصالح برنامه ازاند ماه شش ت

جمهوري رياست ويژه دستيار اختيار در و تهيه منشور اين دهندانتشار پيشرفتهرسالوقرار ادواري ها،گزارش
راهچالش و موانع ازحلها، و ارائه خود مسئوليت حوزه در را شهروندي حقوق اجراي و ارتقاء براي پيشنهادي هاي

تحقق براي ساختاري، و نهادي اصالحات كنند.طريق اقدام منشور اين در مندرج شهروندي حقوق
فنوپرورشآموزشهايوزارتخانه. 4 و تحقيقات علوم، هرچه، آشنايي براي پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و آوري

آموزه با دانشجويان و آموزان دانش اتخاذبيشتر را الزم ترتيبات شهروندي، حقوق .ندينمايمهاي

پيشرفتهرسالهجمهوررئيس. 5 وگزارش رفعراهها صورتكارهاي در و ارائه ملت به را شهروندي حقوق تحقق موانع
مي روزآمد را منشور كند.نياز،

رو
اناارر
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