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ملت بزرگ و فرهيخته ایران؛

تاريــخ معاصــر ایــران، آينــه ای روشــن از آرمان هــا و مطالبــات مــردم ایــران اســت. 
تاريــخ بیــش از يک صــد ســاله آزادی و عدالــت خواهــی ملــت ایــران، نمونه هــای 
پرافتخــاری همچــون نهضــت مشــروطه و انقــاب اســامی را بــه خــود ديــده اســت. 
نهــادن  حرمــت  خواســتار  ایــران  مــردم  نشــیب،  و  پرفــراز  دوران  ایــن  تمامــی  در 
کرامــت و حیثیــت واالی انســانی و دســتیابی بــه حقــوق خــود بوده انــد. دوام  بــه 
مشــروعیت و قــدرت حکومــت در پنــاه رضايــت شــهروندان و ايفــای حقــوق آنــان بــه 
کــه امیرالمؤمنیــن علی بن ابیطالــب)ع( فرمــود: »خداونــد ســبحان،  دســت می آيــد؛ 
ــرای حقــوق خــود دانســته، پــس پاسداشــت حقــوق  ــه ای ب حقــوق بندگانــش را پاي

بنــدگان خــدا، برپایــی حقــوق خداونــد متعــال را بــه دنبــال خواهــد داشــت«.
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کریــم و در برابــر ملــت ایــران بــر  کــه رئيس جمهــور در پیشــگاه قــرآن  از آنجــا 
پشــتيبانی از حــق، عدالــت و حمايــت از آزادی و حرمــت اشــخاص و حقــوق 

کــرده اســت؛ ملــت در قانــون اساســی، ســوگند يــاد 

کــرم)ص( و ائمــه  �   بــا تــوکل بــه خداونــد منــان و بــا پیــروی از ســیره پیامبــر ا

مقــام  کیــدات  تأ و  اســامی  انقــاب  کبیــر  بنیان گــذار  انديشــه های  و  اطهــار)ع( 
معظــم رهبــری بــر ولی نعمــت دانســتن مــردم و مراعــات حق النــاس؛

ــون اساســی جمهــوری  ــه به روشــنی در قان ک ــه »حقــوق ملــت«  ــا اســتناد ب �   ب

اســامی ایــران تصريــح شــده و بــا عنايــت بــه این کــه دولــت موظــف اســت حــق 
کرامــت انســانی، عدالــت، آزادی و زندگــی شايســته را بــرای  حیــات، برخــورداری از 
غ از  کشــور فــار ج  همــه شــهروندان ایــران، اعــم از ایرانیــان مقیــم داخــل يــا خــار
جنســیت، ســن، میــزان بهره منــدی از مواهــب مــادی، وضعیــت اقتصــادی يــا 
گرايــِش سیاســی- اجتماعــی، ســبک زيســتن،  ســامت جســمی، ذهنــی و روانــی، 

کنــد؛ ــان رعايــت و محقــق  ــژاد، قومیــت و زب ــاور مذهبــی، ن ب

کرامــت انســانی،  �   نظــر بــه این کــه حقــوق شــهروندی، بــر اصولــی همچــون 

کمیــت مــردم، برخــورداری  صیانــت از حقــوق و آزادی هــای غیرقابــل ســلب، حا
همــه مــردم از حقــوق انســانی مســاوی، منــع تبعیــض و حمايــت يکســاِن قانــون از 

همــه افــراد ملــت مبتنــی اســت؛

�   بــا توجــه بــه این کــه اســتیفای حقــوق و آزادی هــای مدنــی و سیاســی از جملــه 

آزادی انديشــه، بیــان و دسترســی بــه اطاعــات و تبــادل آن، آزادی مطبوعــات و 
رســانه ها، حــق نقــد و نظــر و نظــارت همگانــی، حــق ســکونت و آزادی رفــت و آمــد، 
کشــور  حــق برخــورداری از تابعیــت، حــق تعییــن سرنوشــت و اداره شايســته امــور 
بــه اتــکای آرای عمومــی از طریــق نظــام انتخاباتــی ســالم، شــفاف و رقابتــی و 
همه پرســی آزاد، حــق تأســیس، اداره، عضويــت و فعالیــت در تشــکل ها، احــزاب و 

ب
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انجمن هــای مدنــی و صنفــی، حــق شــرکت آزادانــه در اجتماعــات و راه پیمایی ها و 
ســایر حقــوق، تنهــا بــا تعهــد، مســؤولیت پذیری و اراده سیاســی دولــت امکان پذیــر 

اســت؛

�   نظــر بــه این کــه مشــارکت مــردم در حیــات اجتماعــی بــه برخــورداری بــدون 

تبعیــض شــهروندان از حــق بهره منــدی از نظــام اقتصــادی شــفاف و رقابتــی، حــق 
مالکیــت، برخــورداری از مســکن، تغذيــه و آب آشــامیدنی ســالم، رفــاه و تأمیــن 
کار و اشــتغال شايســته، آمــوزش  گیــر، خدمــات بهداشــتی و درمانــی،  اجتماعــی فرا

و تحصیــات عالــی و مشــارکت در حیــات فرهنگــی، منــوط اســت؛

گروه هــا و  �   نظــر بــه  این کــه مشــارکت، همــکاری و مســؤولیت پذیری افــراد، 

دولت هــا بــرای اســتیفای حــق توســعه، حــِق برخــورداری از محیط زيســت ســالم، 
حــق هويــت فرهنگــی، حــق صلــح و نفــی خشــونت و تنفــر و حــق ارتبــاط، در ســطح 

ملــی و بین المللــی ضــروری اســت؛

آزادی  تأمیــن  جهــت  در  می دانــد  خــود  وظیفــه  دولــت  این کــه  بــه  نظــر     �

مصونیــِت  عادالنــه،  دادرســی  و  عدالــت  بــه  دسترســی  شــهروندی،  امنیــت  و 
حريــم خصوصــی از هرگونــه تعــرض غیر قانونــی، منــع اســتراق ســمع، بازرســی، 
ــد و افشــای غیر قانونــی اطاعــات، بازداشــت خودســرانه  تجســس، تفتیــش عقاي
افــراد و هرگونــه شــکنجه يــا اجبــار بــه ادای شــهادت، اقــرار يــا ســوگند بــرای همــه 
کنــد و رعايــِت اصــل برائــت، اصــل قانونــی بــودن  شــهروندان بــا ســایر قــوا همــکاری 
جــرم و مجــازات و صاحیــت مرجــع رســیدگی بــه اتهــام، شفاف ســازی جرايــم و 
رعايــت حقــوق متهمــان و محکومــان به ویــژه در جرايــم سیاســی و رســانه ای، 
کمــه عادالنــه، علنــی و بــدون تبعیــض و حــِق انتخــاب يــا بهره  منــدی از  حــِق محا

کنــد؛ ــال  وکیــل را دنب

گاهــی، توانمنــدی  نظــر بــه این کــه اســتیفای حقــوق شــهروندی بــدون آ    �

پ



ان
ایر

ی 
الم

اس
ی 

ور
مه

 ج
س

رئی
یه 

یان
ب

عمومــی  منافــع  و  تکالیــف  حقــوق،  بــه  نســبت  شــهروندان  مســؤولیت پذیری  و 
نیســت؛ امکان پذیــر 

کميــت  الــف - اعــام می کنــم دولــت بــا همــکاری ســایر قــوا و ارکان حا
در حــدود صاحيت هــا، منابــع و امکانــات و در چارچــوب قانــون اساســی 

نســبت بــه مــوارد زیــر اقــدام می کنــد:

افزايــش  و  ارتقــای فرهنــگ عمومــی  و  گاهــی بخشــی، ظرفیت  ســازی  آ  .  1
کارگــزاران نهادهــای دولتــی و غیر دولتــی در صیانــت  حساســیت، تعهــد و مهــارت 

از حقــوق شــهروندی؛

و  تشــکل ها  متخصصــان،  افــراد،  مشــارکت  جلــب  و  حمايــت  تشــویق،   .  2
نهادهــای مدنــی و خصوصــی بــرای ارتقــای فرهنــگ عمومــی و گســترش مطالبات 

ــه حقــوق شــهروندی؛ ــه تعــرض ب ــا هرگون ــه ب همگانــی و مقابل

گروه هــا در برابــر  3 . توجــه بــه اصــل عــدم تبعیــض و تســاوی همــه افــراد و 
و  مذهــب  قومیــت،  جنســیت،  قبیــل  از  ماحظــه ای  هرگونــه  بــدون  قانــون 
گرايش هــای سیاســی - اجتماعــی و پیگیــری اجــرای ایــن اصــل از ســوی ســایر 

قــوا و نهادهــا؛

از  آن  اجــرای  پیگیــری  و  انســانی  کرامــت  اصــل  مصادیــق  بــه  اهتمــام   .  4
ــا برخــورد  ســوی قــوای ســه گانه و نهادهــا؛ از جملــه منــع شــديد هرگونــه توهیــن ي

تحقیرآمیــز از ســوی مقامــات و مأمــوران بــا مــردم؛

ــا نقــض حقــوق  ــه ب ــرای مقابل 5 . تدویــن آیین هــا و روش هــای غیر قضایــی ب
کمتریــن  ح آســان اعتراضــات و شــکايات و رســیدگی در  ــا هــدف طــر شــهروندی ب

زمــان ممکــن؛

کاربــردی بــه منظــور شناســایی  گســترش مطالعــات و بررســی های علمــی و   . 6
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چالش هــا و موانــع فــراروی تحقــق حقــوق شــهروندی و يافتــن راهکارهــای عملــی 
در نظــام حقوقــی ایــران و انجــام اقدامــات اصاحــی و جبرانــی؛

ــی فعالیــت  کیفــی به منظــور پايــش و ارزياب کمــی و  7 . تدویــن شــاخص های 
همــه دســتگاه های اجرایــی در حــوزه حقــوق شــهروندی؛

رســانه های  و  نهادهــا  طریــق  از  به ویــژه  عمومــی  نظــارت  از  حمايــت   .  8
شــهروندی  حقــوق  نقــض  زمینه هــای  تحلیــل  و  نقــد  شناســایی،  در  همگانــی 
کــه از بودجــه عمومــی  کشــور به ویــژه رســانه هایی  و صیانــت فضــای رســانه ای 
کنــی،  اســتفاده می کننــد در برابــر اقدامــات غیر اخاقــی و غیر مســؤوالنه، دروغ پرا
کرامــت و  کــردن  اتهام  زنــی، هجــو، تمســخر و پرخاشــگری در جهــت خدشــه دار 

حیثیــت و حرمــت اشــخاص؛

9 . برنامه ریــزی و تــاش مســتمر در همــکاری بــا ديگــر قــوا و دســتگاه های 
ايجــاد هماهنگــی و  بــرای  نهادهــای غیر دولتــی  و  کمیتــی، مراجــع عمومــی  حا
انســجام در رعايــت حقــوق شــهروندان و يافتــن راهکارهــای قانونــی مناســب؛

به ویــژه  شــهروندی  حقــوق  نقــض  زمینه هــای  ايجــاد  از  پیشــگیری   .  10
کثــر امکانــات قــوه مجريــه و بــا  نقض هــای نظام منــد و مکــرر بــا اســتفاده از حدا

همــکاری ســایر قــوا و نهادهــای عمومــی و مدنــی؛

ــه رعايــت حقــوق شــهروندی در همــه  11 . التــزام مدیــران و مســؤوالن اجرایــی ب
اقدامــات؛ و  تصمیمــات  سیاســت گذاری ها،  برنامه ریزی هــا، 

12 . برخورد قانونی با سوء استفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی.

بــه اجــرای قانــون اساســی و  بــه این کــه رئيس جمهــور مکلــف  ب - نظــر 
پاســداری، حمايت و پشــتيبانی از آزادی، حرمت اشــخاص و حقوق ملت است:

1 . بــر اســاس اصــل يک صــد و ســی و چهــارم قانــون اساســی جمهــوری اســامی 
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ایــران، »منشــور حقــوق شــهروندی« را بــه مثابــه برنامــه و خط مشــی دولــت بــرای 
رعايــت و پیشــبرد حقــوق اساســی ملــت ایــران اعــام می کنــم؛

ــه مجلــس  ــاز را درخصــوص حقــوق شــهروندی تدویــن و ب 2 . لوايــح مــورد نی
آوردن  بــرای فراهــم  قــوا  از همــکاری ســایر  و  تقديــم می کنــم  اســامی  شــورای 

دارم؛ اطمینــان  آن  اجــرای  زمینه هــای 

3 . بــرای تحقــق منشــور حقــوق شــهروندی، همکاری، حســن تعامــل و ارتباط 
ســازنده بــا مجلــس شــورای اســامی، قــوه قضاییــه، مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــی،  ــی و انتظام ــای نظام ــیما، نیروه ــدا  و  س ــازمان ص ــان، س ــورای نگهب ــام، ش نظ
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و شــورای عالی اســتان ها و ســایر نهادهــا را مــورد 

توجــه جــدی قــرار می دهــم؛

4 . از مراجــع عظــام، اســتادان حــوزه و دانشــگاه، متخصصــان و صاحب نظــران، 
احــزاب، رســانه ها، ســازمان های مردم نهــاد و همــه شــهروندان درخواســت می کنــم 
کمیتــی را  تــا بــا ارايــه نظــرات و تذکــرات خــود، دولــت و ســایر قــوا و دســتگاه های حا
گفتمــان حقــوق  گســترش  کامــل ایــن منشــور و نیــز تقويــت و  در راه تحقــق و اجــرای 

شــهروندی يــاری کننــد؛

5 . بــه دســتگاه های تابــع قــوه مجريــه دســتور می دهــم تــا بــرای اجــرای دقیــق 
منشــور حقــوق شــهروندی، بستر ســازی های قانونــی و ســاختاری و همچنیــن 

تاش هــای فرهنگــی و آموزشــی الزم را انجــام دهنــد؛

ــا مشــارکت بخــش  ــه دســتور می دهــم ب ــع قــوه مجري ــه دســتگاه های تاب 6 . ب
بــه  نســبت  مردم نهــاد  ســازمان های  و  تشــکل ها  احــزاب،  به ویــژه  غیر دولتــی 
تعییــن مصادیــق و تشــريح حقــوق شــهروندی در حــوزه فعالیت هــا، مســؤولیت ها 
و اختیــارات خــود اقــدام و مهم تریــن و شــايع ترین مــوارد نقــض حقــوق شــهروندی 
را شناســایی و تدابیــر قانونــی الزم را بــرای تحقــق ایــن حقــوق به ویــژه از طریــق 
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گفت و گــو و تعامــل در  گســترش فرهنــِگ  آمــوزش، اطاع رســانی، ظرفیت ســازی و 
کننــد؛ حــوزه عمومــی، اتخــاذ 

اصــاح  و  تقويــت  توســعه،  بــرای  قــوا  بــا همــکاری ســایر  را  تدابیــر الزم   .  7
بــرای پیشــبرد حقــوق  از دولتــی و غیر دولتــی  اعــم  ظرفیــت نهادهــای موجــود 

کــرد؛ خواهــم  اتخــاذ  شــهروندی 
8 . دســتگاه های تابــع قــوه مجريــه را مکلــف می کنــم ظــرف شــش مــاه از اعــام 
ایــن منشــور، »برنامــه اصــاح و توســعه نظــام حقوقــی« را در حــوزه مســؤولیت خــود 
کیــد بــر تحقــق هر چــه بهتــر حقــوق شــهروندی تهیــه و بــه تصويــب برســانند  بــا تأ
پیشــرفت ها،  زمینــه  را در  ادواری حــوزه مســؤولیت خــود  گــزارش  هــر  ســال،  و 

ــد؛ ــه دهن ــه رئیس جمهــور اراي ــای پیشــنهادی، ب ــع و راه حل ه ــا، موان چالش ه
9 . به منظــور پیگیــری در اجــرای منشــور حقــوق شــهروندی، »دســتیار ویــژه 

رئیس جمهــور در امــور حقــوق شــهروندی« را منصــوب می نمايــم.
امیــدوارم بــا عنايــات الهــی، پشــتیبانی مــردم، ارشــادات مقــام معظــم رهبــری، 
قــوا و هماهنگــی نهادهــای دولتــی، عمومــی و مدنــی، شــاهد  همــکاری ســایر 

کشــور عزیزمــان باشــیم. شــکوفایی و پیشــبرد حقــوق شــهروندی در 

حسن روحانی      
رئيس  جمهوری اسامی ایران     

چ
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مقدمه

کمیــت مطلــق بــر جهــان و انســان از آن خداســت و هــم او، انســان را بــر  حا
ایــن  کــم ســاخته اســت. هیچ کــس نمی توانــد  سرنوشــت اجتماعــی خويــش حا
گروهــی خــاص قــرار  کنــد يــا در  خدمــت منافــع فــرد يــا  حــق الهــی را از انســان ســلب 
ــرده؛ و  ک ــال  ــی اعم ــون اساس ــول قان ــق اص ــق را از طری ــن ح ــران ای ــت ای ــد. مل ده
به موجــب اصــول 113 و 121، مســؤولیت اجــرا و پاســداری از قانــون اساســی را 
کريــم  کــه در پیشــگاه قــرآن  برعهــده رئیس جمهــور نهــاده اســت. رئیس جمهــور 
گســترش عدالــت و حمايــت از آزادی  و در برابــر ملــت ایــران بــر  پشــتیبانی از حــق، 
کرامــت انســانی افــراد و حقــوق ملــت در قانــون اساســی بــه خداونــد ســوگند يــاد  و 
کــرده اســت، »منشــور حقــوق شــهروندی« را بــه  مثابــه برنامــه و خط مشــی دولــت 

ــد. ــام می کن ــران اع ــت ای ــی مل ــوق اساس ــبرد حق ــت و پیش ــرای رعاي ب

ایــن منشــور بــا هــدف اســتیفا و ارتقــای حقــوق شــهروندی و به منظــور تدویــن 
ــون اساســی، تنظیــم شــده  ع اصــل 134 قان ــت«، موضــو »برنامــه و خط  مشــی دول
کــه يــا در منابــع نظــام حقوقــی  و شــامل مجموعــه ای از حقــوق شــهروندی اســت 
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ــرای شناســایی، ايجــاد، تحقــق و اجــرای  ــا دولــت ب ایــران شناســایی شــده اند و ي
آن هــا از طریــق اصــاح و توســعه نظــام حقوقــی و تدویــن و پیگیــری تصويــب 
گیــر خــود  لوايــح قانونــی يــا هرگونــه تدبیــر يــا اقــدام قانونــی الزم تــاش جــدی و فرا
ــوا  ــایر ق ــکاری س ــدف، هم ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــت. ب ــد داش ــول خواه را معم
ســازمان های  صنفــی،  اتحاديه هــای  تشــکل ها،  مــردم،  مشــارکت  و  نهادهــا  و 

مردم نهــاد و بخــش خصوصــی ضــروری اســت.

مــواد مختلــف ایــن منشــور بايــد در هماهنگــی و ســازگاری بــا يکديگــر و در  
کاهــش  چارچــوب نظــام حقوقــی موجــود تفســیر و اجــرا شــود و نبايــد موجــب 
يــا  و  قوانیــن  در  کــه  کشــورها  ســایر  اتبــاع  و حقــوق  ایرانــی  شــهروندان  حقــوق 

گــردد. اســت،  شــده  شناســایی  کشــور  بین المللــی  تعهــدات 

کيفيت زندگی الف - حق حيات، سامت و 

مـاده 1- شـهروندان از حـق حیـات برخوردارنـد. ایـن حـق را نمی تـوان از آن ها 
کـرد مگـر به موجـب قانون. سـلب 

مــاده 2- شــهروندان از حــق زندگــی شايســته و لــوازم آن همچــون آب بهداشــتی، 
غــذای مناســب، ارتقــای ســامت، بهداشــت محیــط، درمــان مناســب، دسترســی بــه 
دارو، تجهیزات، کاالها و خدمات پزشــکی، درمانی و بهداشــتی منطبق با معیارهای 
دانــش روز و اســتانداردهای مّلــی، شــرايط محیط زيســتی ســالم و مطلــوب بــرای ادامــه 

زندگــی برخوردارند.

ماده 3- حق زنان است که از برنامه ها و تسهیات بهداشتی و درمانی مناسب 
و آمـوزش و مشـاوره های مناسـب بـرای تأمیـن سـامت جسـمی و روانـی در زندگـی 
فـردی، خانوادگـی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به خصـوص دوران بارداری، 

زايمـان، پـس از زايمـان و در شـرايط بیمـاری، فقـر يا معلولیت، برخوردار باشـند.

کــه صرف نظــر از جنســیت به طــور خــاص از  کــودکان اســت  مــاده 4- حــق 
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هرگونــه تبعیــض، آزار و بهره کشــی مصــون و از حمايت هــای اجتماعــی متناســب 
از جملــه در حــوزه ســامت، مراقبــت در مقابــل بیماری هــای روحــی، روانــی و 

جســمانی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی برخــوردار باشــند.

ســالمندان  و  معلولیــت(  دارای  )شــهروندان  توان خواهــان  حــق   -5 مــاده 
کــه از امکانــات درمانــی و توان بخشــی بــرای بهبــودی و يــا توانمنــد   نیازمنــد اســت 
شــدن در جهــت زندگــی مســتقل و مشــارکت در جنبه هــای زندگــی بهره منــد شــوند.

مــاده 6- شــهروندان حــق دارنــد از محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقی 
و دينــی و تعالــی معنــوی برخــوردار شــوند. دولــت همــه امکانــات خــود را بــرای 
کار می گیــرد و بــا مفاســد  تأمیــن شــرايط الزم جهــت بهره منــدی از ایــن حــق بــه 
اخاقــی از جملــه دروغ، ريــا، تملــق، نابردبــاری، بی تفاوتــی، تنفــر، بی اعتمــادی، 

افراط گــری و نفــاق در جامعــه مبــارزه می کنــد.

کرامت و برابری انسانی ب - حق 

کرامــت انســانی و تمامــی مزايــای پیش بینــی شــده در  مــاده 7- شــهروندان از 
قوانیــن و مقــررات بــه نحــو يکســان بهره منــد هســتند.

مــاده 8- اعمــال هرگونــه تبعیــض نــاروا به ویــژه در دسترســی شــهروندان 
بــه خدمــات عمومــی نظیــر خدمــات بهداشــتی و فرصت هــای شــغلی و آموزشــی 
ع اســت. دولــت بايــد از هرگونــه تصمیــم و اقــدام منجــر بــه فاصلــه طبقاتــی و  ممنــو

کنــد. ــاروا و محرومیــت از حقــوق شــهروندی، خــودداری  تبعیــض ن

هیــچ  اســت.  تعــرض  از  مصــون  شــهروندان  اعتبــار  و  حیثیــت   -9 مــاده 
کــه از بودجــه و امکانــات عمومــی  شــخص، مقــام يــا رســانه ای به ویــژه آن هایــی 
اســتفاده می کننــد نبايــد بــا رفتــار يــا بیــان اهانت آمیــز نظیــر هجــو و افتــرا، حتــی از 

کنــد. طریــق نقل قــول، بــه اعتبــار و حیثیــت ديگــران لطمــه وارد 

مــاده 10- توهیــن، تحقیــر يــا ايجــاد تنفــر نســبت بــه قومیت هــا و پیــروان 
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ع اســت. گروه هــای مختلــف اجتماعــی و سیاســی، ممنــو اديــان و مذاهــب و 

مدیريــت،  قانون گــذاری،  سیاســت گذاری،  در  دارنــد  حــق  زنــان   -11 مــاده 
اجــرا و نظــارت، مشــارکت فعــال و تأثیرگــذار داشــته و بــر اســاس موازیــن اســامی از 

فرصت هــای اجتماعــی برابــر برخــوردار شــوند.

پ - حق آزادی و امنيت شهروندی

مــاده 12- آزادی هــای فــردی و عمومــی شــهروندان مصــون از تعــرض اســت. 
کــردن ایــن  کــرد. محــدود  هیــچ شــهروندی را نمی تــوان از ایــن آزادی هــا محــروم 

آزادی هــا تنهــا به قــدر ضــرورت و به موجــب قانــون، صــورت می گیــرد.

مـاده 13- هـر شـهروندی حـق دارد از امنیت جانی، مالـی، حیثیتی، حقوقی، 
بـه  نبايـد  باشـد. هیـچ مقامـی  برخـوردار  و نظایـر آن  اجتماعـی  قضایـی، شـغلی، 
کرامـت  نـام تأمیـن امنیـت، حقـوق و آزادی هـای مشـروع شـهروندان و حیثیـت و 
آنـان را مـورد تعـرض و تهديـد قـرار دهـد. اقدامـات غیرقانونی به نـام تأمین امنیت 

ع اسـت. عمومـی به ویـژه تعـرض بـه حريـم خصوصـی مـردم ممنـو

مــاده 14- شــهروندان حــق دارنــد در صــورت تعــرض غیر قانونــی بــه آزادی و 
امنیــت خــود، در حداقــل زمــان ممکــن و بــا نهايــت ســهولت بــه مراجــع و مأمــوران 
تأمین کننــده امنیــت عمومــی، دسترســی داشــته باشــند. مراجــع و مأمــوران مذکــور 
متوجــه  کــه  تهديــدی  يــا  تعــرض  بــا  متناســب  و  تبعیــض  و  وقفــه  بــدون  بايــد 

ــا رعايــت قوانیــن خدمــات خــود را ارايــه دهنــد. شــهروندان شــده اســت و ب

ت - حق مشارکت در  تعيین سرنوشت

ــر از حــق مشــارکت در  تعییــن سرنوشــت  مــاده 15- شــهروندان بــه شــکل براب
سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی خويــش برخوردارنــد و می تواننــد ایــن 

کننــد. ــا انتخابــات آزاد و منصفانــه اعمــال  حــق را از طریــق همه پرســی ي

انتخابــات،  فرآينــد  در  نظــارت  و  مشــارکت  بــرای  شــهروندان   -16 مــاده 
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برخــورداری از امکانــات و امتیــازات دولتــی )از جملــه يارانــه، تبلیغــات رادیویــی، 
کمک هــای مردمــی و ســایر روش هــای  تلویزیونــی و ماننــد این هــا(، بهره منــدی از 
ــزد  تأمیــن هزينه هــای انتخاباتــی، شــکايت و اعتــراض بــه تخلفــات انتخاباتــی ن

مقامــات صاحیــت دار، از حقــوق برابــر برخوردارنــد.

ــی،  ــؤوالن دولت ــات و مس ــارات مقام ــا اظه ــات ي ــات، اقدام ــاده 17- تصمیم م
از  پیــش  امنیتــی  و  انتظامــی  نظامــی،  مأموریــن  و  نظارتــی  و  اجرایــی  عوامــل 
انتخابــات، در جريــان بررســی شــرايط نامزدهــای انتخاباتــی و پــس از انتخابــات 
کــه حتــی شــائبه  کامــًا شــفاف، بی طرفانــه و قانونمنــد باشــد به گونــه ای  بايــد 

ــد. ــود نیاي ــه وج ــاص ب ــای خ ــا نامزده ــزد ي ــت از نام ــا حماي ــف، ي ــا تخل ــب ي تقل

کــه از بودجــه يــا امــوال عمومــی  مــاده 18- صــدا  و  ســیما و همــه رســانه هایی 
کامــل را در مراحــل مختلــف انتخابــات رعايــت  اســتفاده می کننــد، بايــد بی طرفــی 

کننــد تــا شــائبه حمايــت از نامــزد يــا نامزدهــای خــاص بــه وجــود نیايــد.

ث - حق اداره شايسته و حسن تدبیر

مــاده 19- شــهروندان از حــق اداره شايســته امور  کشــور بر پايــه ی قانون مداری، 
کارآمــدی، پاســخگویی، شــفافیت، عدالــت و انصــاف برخوردارنــد. رعايــت ایــن حق 

کارکنان الزامی اســت. توســط همه مســؤولین و 

کــه امــور اداری آن هــا بــا رعايــت قانــون،  مــاده 20- حــق شــهروندان اســت 
بی طرفانــه و بــه دور از هرگونــه منفعت جویــی يــا غــرض ورزی شــخصی، رابطــه 
گرايش هــای سیاســی و پیــش داوری، در زمــان معیــن و متناســب  خويشــاوندی، 

رســیدگی و انجــام شــود.

کـه چنانچـه تصمیمـات نهادهـای اداری و  مـاده 21- حـق شـهروندان اسـت 
کارکنـان را خـاف قوانیـن و مقـررات بداننـد، از طریـق مراجعـه بـه مراجـع اداری  يـا 

کننـد. و قضایـی صالـح، تقاضـای احقـاق حـق 
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کــه  کــه از تصمیمــات و اقدامــات اداری  مــاده 22- حــق شــهروندان اســت 
گاه شــوند. به نوعــی حقــوق و منافــع مشــروع آن هــا را تحــت  تأثیــر قــرار می دهنــد، آ

مــاده 23- مقامــات و مأمــوران اداری بايــد در روابــط خــود بــا شــهروندان، 
کننــد بايــد حســب   پاســخگو و قابــل دســترس باشــند و چنانچــه درخواســتی را رد 
چارچــوب  در  را  راهنمایــی  کثــر  حدا و  داده  پاســخ  مکتــوب  به صــورت  تقاضــا، 

ارايــه نماينــد. صاحیت هــای خــود 

کــه متعهــد  کــه از دولتــی برخــوردار باشــند  مــاده 24- حــق شــهروندان اســت 
بــه رعايــت اخاق حســنه، راســتگویی، درســتکاری، امانــت داری، مشــورت، حفــظ 
بیت المــال، رعايــت حق النــاس، توجــه بــه وجــدان و افــکار  عمومــی، اعتــدال و 
تدبیــر و پرهیــز از تنــدروی، شــتاب زدگی، خودســری، فریبــکاری، مخفــی  کاری 
و دســت کاری در اطاعــات و پذیرفتــن مســؤولیت تصمیمــات و اقدامــات خــود، 
عذرخواهــی از مــردم در قبــال خطاهــا، اســتقبال از نظــرات مخالفیــن و منتقدیــن و 

نصــب و عــزل بــر مبنــای شايســتگی و توانایــی افــراد باشــد.

ج - حق آزادی انديشه و بیان

مــاده 25- شــهروندان از حــق آزادی انديشــه برخوردارنــد. تفتیــش عقايــد 
ع اســت و هیچ کــس را نمی تــوان به صــرف داشــتن عقیــده ای مــورد تعــرض  ممنــو

ــرار داد. و مؤاخــذه ق

هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق بايد در  ماده 26- 
چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطاعات 
راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از  وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دريافت 
و منتشر کنند. دولت بايد آزادی بیان را به طور  خاص در عرصه های ارتباطات گروهی 
و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه، مجله، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون 

و شبکه های اجتماعی و مانند این ها طبق قوانین تضمین کند.
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را  انديشــه، خاقیــت و احســاِس خــود  مــاده 27- شــهروندان حــق دارنــد 
از طــرق مختلــف آفرينــش فکــری، ادبــی و هنــری بــا رعايــت قوانیــن و حقــوق 

کننــد. ديگــران بیــان 

خیــر،  بــه  دعــوت  نارضايتــی،  ابــراز  نقــد،  حــق  از  شــهروندان   -28 مــاده 
نصیحــت در مــورد عملکــرد حکومــت و نهادهــای عمومــی برخوردارنــد. دولــت 

مداراســت. و  تحمــل  انتقاد پذیــری،  فرهنــگ  گســترش  و  ترويــج  بــه  موظــف 

ع رســانه ها در چارچــوب  مــاده 29- دولــت از آزادی، اســتقال، تکثــر و تنــو
قانــون حمايــت می کنــد. هیــچ مقامــی حــق نــدارد برخــاف موازیــن قانونــی بــرای 
انتشــار يــا عــدم انتشــار اطاعــات يــا مطالــب درصــدد اعمــال فشــار بــر مطبوعــات و 
کنتــرل نشــريات و ســایر رســانه ها مبــادرت  ســایر رســانه ها برآيــد يــا بــه سانســور يــا 

نمايــد.

چ - حق دسترسی به اطاعات

ماده 30- حق شـهروندان اسـت که به اطاعات عمومی موجود در مؤسسـات 
داشـته  دسترسـی  عمومـی  خدمـات  ارايه دهنـده  خصوصـی  مؤسسـات  و  عمومـی 
باشند. همه دستگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطاعات غیر طبقه بندی 

شـده و مورد نیـاز جامعـه می باشـند.

کـه توسـط  کـه بـه اطاعـات شـخصی خـود  مـاده 31- حـق شـهروندان اسـت 
نگهـداری  و  جمـع آوری  عمومـی  خدمـات  ارايه دهنـده  مؤسسـات  و  اشـخاص 
می شـود دسترسـی داشـته باشـند و در صـورت مشـاهده اشـتباه، خواسـتار اصـاح 
گردنـد. اطاعـات خصوصـی مربـوط بـه افـراد را نمی تـوان در اختیار  ایـن اطاعـات 

ديگـران قـرار داد، مگـر به موجـب قانـون يـا بـا رضايـت خـود افـراد.

کــودکان حــق دارنــد بــه اطاعــات مناســب بــا ســن خــود دسترســی  مــاده 32- 
ع  داشــته باشــند و نبايــد در  معــرض محتــوای غیر اخاقــی، خشــونت آمیز يــا هــر نــو
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ــی  ــا روان ــروز  آســیب جســمی ي ــا ب ــرس ي ــه ت ــه موجــب غلب ک ــد  گیرن ــرار  محتوایــی ق
شــود.

ح - حق دسترسی به فضای مجازی

ماده 33- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی 
و برقراری ارتباط و کسب اطاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این 
حـق از جملـه شـامل احتـرام بـه تنـوع فرهنگـی، زبانـی، سـنت ها و باورهـای مذهبی 
و مراعـات موازیـن اخاقـی در فضـای مجـازی اسـت. ايجـاد هرگونـه محدوديـت 
کاهش سـرعت يا قطعی شـبکه( بدون مسـتند قانونی  )مانند فیلترينگ، پارازيت، 

صريح ممنوع اسـت.

کـه از مزايـای دولـت  الکترونیـک و تجـارت   مـاده 34- حـق شـهروندان اسـت 
الکترونیک، فرصت های آموزشی و توانمند سازی کاربران به صورت غیر تبعیض آمیز 

برخوردار شـوند.

مــاده 35- حــق شــهروندان اســت کــه از امنیت ســایبری و فنآوری هــای ارتباطی 
و اطاع رســانی، حفاظــت از داده هــای شــخصی و حريــم خصوصی برخوردار باشــند.

خ - حق حریم خصوصی

کــه حريــم خصوصــی او محتــرم شــناخته  مــاده 36- حــق هــر شــهروند اســت 
کــن و اشــیاء خصوصــی و وســایل نقلیــه شــخصی از  شــود. محــل ســکونت، اما

ــون. ــه حکــم قان تفتیــش و بازرســی مصــون اســت، مگــر ب

گـرد آوری، پـردازش، به کارگیـری و افشـای نامه هـا اعـم از  مـاده 37- تفتیـش، 
الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطاعات و داده های شـخصی و نیز سـایر مراسـات 
پسـتی و ارتباطـات از راه دور نظیـر ارتباطـات تلفنـی، نمابـر، بی سـیم و ارتباطـات 

اينترنتـی خصوصـی و ماننـد این هـا ممنـوع اسـت مگـر به موجـب قانـون.
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گــرد آوری و انتشــار اطاعــات خصوصــی شــهروندان جــز بــا رضايــت  مــاده 38- 
ع اســت. گاهانــه يــا بــه حکــم قانــون ممنــو آ

کــه نــزد  کــه از اطاعــات شــخصی آن هــا  مــاده 39- حــق شــهروندان اســت 
دســتگاه ها و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی اســت، حفاظــت و حراســت شــود. در 
ــورت  ــت و در ص ع اس ــو ــراد ممن ــخصی اف ــات ش ــای اطاع ــرار دادن و افش ــار ق اختی
لــزوم بــه درخواســت نهادهــای قضایــی و اداری صالــح منحصــرًا در اختیــار آن هــا 
قــرار می گیــرد. هیــچ مقــام و مســؤولی حــق نــدارد بــدون مجــوز صريــح قانونــی، 

ــد. کن ــا  ــا آن هــا را افش ــرار داده ي ــار ديگــری ق ــراد را در اختی اطاعــات شــخصی اف

مــاده 40- هرگونــه بازرســی و تفتیــش بدنــی بايــد بــا رعايــت قوانیــن، احتــرام 
الزم و بــا اســتفاده از روش هــا و ابــزار غیــر اهانت آمیــز و غیــر آزار دهنــده انجــام شــود. 
ع  همچنیــن آزمايش هــا و اقدامــات پزشــکی اجبــاری بــدون مجــوز  قانونــی ممنــو

اســت.

قانــون در محیط هــای  کنترل هــای صوتــی و تصویــری خــاف  مــاده 41- 
ــوم،  ــه عم ــت ب ــه خدم ــای اراي ــایر محیط ه ــگاه ها و س ــی، فروش ــن عموم ک کار، اما

ــت. ع اس ــو ممن

کــه حرمــت و حريــم خصوصــی آن هــا در  مــاده 42- حــق شــهروندان اســت 
رســانه ها و تریبون هــا رعايــت شــود. در صــورت نقــض حرمــت افــراد و ايجــاد ضــرر 
مــادی يــا معنــوی، مرتکبیــن طبــق مقــررات قانونــی، مســؤول و موظــف بــه جبــران 

ــند. ــارت می باش خس

د - حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

احــزاب،  در  فعالیــت  و  عضويــت  تشــکیل،  حــق  از  شــهروندان   -43 مــاده 
و  صنفــی  و  سیاســی  علمــی،  فرهنگــی،  اجتماعــی،  انجمن هــای  جمعیت هــا، 
ســازمان های مردم نهــاد، بــا رعايــت قانــون، برخوردارنــد. هیچ کــس را نمی تــوان از 
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کــرد يــا بــه شــرکت در يکــی از آن هــا مجبــور ســاخت. عضويــت  شــرکت در آن هــا منــع 
يــا عــدم عضويــت نبايــد موجــب ســلب يــا محدوديــت حقــوق شــهروندی يــا موجــب 

ــاروا شــود. تبعیــض ن

و  انجمن هـا  اتحاديه هـا،  قالـب  در  کـه  اسـت  شـهروندان  حـق   -44 مـاده 
نظام های صنفی در سیاسـت گذاری ها، تصمیم گیری ها و اجرای قانون، مشـارکت 

مؤثـر داشـته باشـند.

هـر  حـق  شـهروندی،  حقـوق  حوزه هـای  در  مدنـی  فعالیت هـای   -45 مـاده 
شـهروند اسـت. سـازمان های مردم نهـاد بايـد حـق دسترسـی به اطاعـات و دادگاه 

صالـح را بـرای دادخواهـی در مـورد نقـض حقـوق شـهروندی داشـته باشـند.

کــه آزادانــه و بــا رعايــت قانــون نســبت  مــاده 46- حــق شــهروندان اســت 
از  و  کننــد  اقــدام  آن هــا  در  شــرکت  و  راهپیمایی هــا  و  اجتماعــات  تشــکیل  بــه 
برخــوردار  اجتماعــات  امنیــت  از  حفاظــت  و  مســؤول  دســتگاه های  بی طرفــی 

شــوند.

ذ - حق تابعيت، اقامت و آزادی رفت و آمد

ــران  ــای تابعیــت ای ــه از مزاي ک ــی اســت  ــرد ایران مــاده 47 - حــق مســلم هــر ف
کســی نمی توانــد مانــع اســتیفای ایــن حــق شــود. بهره منــد شــود و 

کشــور رفــت و آمــد  ــه در داخــل  ــه آزادان ک مــاده 48- حــق هــر شــهروند اســت 
ج و يــا بــه ایــران وارد شــود، مگــر این کــه ایــن حــق به موجــب  کنــد و از ایــران خــار

قانــون، محــدود شــده باشــد.

کــه در هــر نقطــه از ســرزمین ایــران، اقامــت  مــاده 49- حــق شــهروندان اســت 
کــرد يــا از  کننــد. هیچ کــس را نمی تــوان از محــل اقامــت خــود تبعیــد  و ســکونت 
ع يــا بــه اقامــت در محلــی مجبــور ســاخت  اقامــت در محــل مــورد عاقــه اش ممنــو

کــه قانــون مقــرر مــی دارد. مگــر در مــواردی 
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ماده 50 - اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمايت های 
حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهره مند شوند.

ر - حق تشکيل و برخورداری از خانواده

کامــل، آزادانــه و بــدون  کــه بــا رضايــت  مــاده 51- حــق شــهروندان اســت 

قانــون  رعايــت  بــا  خانــواده،  تشــکیل  و  ازدواج  بــه  نســبت  اجبــاری  هیچ گونــه 

نماينــد. اقــدام  مربــوط 

کــه از امکانــات آموزشــی، مشــاوره ای و  مــاده 52- حــق شــهروندان اســت 
باشــند. ازدواج بهره منــد  امــر  پزشــکی الزم در 

کــه از تدابیــر و حمايت هــای الزم بــرای  مــاده 53- حــق شــهروندان اســت 

مبتنــی  بــر  ازدواج  تســهیل  خانــواده،  ايمن ســازی  و  تعالــی  تحکیــم،  تشــکیل، 

ارزش هــا و ســنت های دينــی و ملــی برخــوردار شــوند.

کــه از تعــرض  کــودکان اســت  مــاده 54- حــق همــه شــهروندان به ویــژه زنــان و 

و خشــونت گفتــاری و رفتــاری ديگــران در تمــام محیط هــای خانوادگی و اجتماعی 

ع خشــونت، امــکان دسترسی آســان بــه  مصــون باشــند و در  صــورت بــروز هــر نــو

مکان هــای امــن و نهادهــای امــدادی، درمانــی و قضایــی جهــت احقــاق حــق 

خــود را داشــته باشــند.

که از والدین و سرپرستان صاحیت دار بهره مند  کودکان است  ماده 55- حق 

کـودکان از والدیـن و سرپرسـتان قانونـی آنهـا، صرفـًا بـر اسـاس  کـردن  باشـند. جـدا 

قانـون خواهـد بود.

ز - حق برخورداری از دادخواهی عادالنه

مـاده 56- حـق شـهروندان اسـت کـه به منظـور دادخواهی آزادانه و با سـهولت 
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بـه مراجـع صالـح و بی طـرف قضایـی، انتظامـی، اداری و نظارتی، دسترسـی داشـته 
باشـند. هیچ کـس را نمی تـوان از ایـن حـق محـروم کرد.

مــاده 57- اصــل بــر برائــت اســت و هیچ کــس مجــرم شــناخته نمی شــود مگــر 
این کــه اتهــام او در دادگاه هــای صالــح و بــا رعايــت اصــول دادرســی عادالنــه از 
جملــه اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجــازات، اســتقال و بی طرفــی مرجــع قضایــی 
و قضــات، حــق دفــاع، شــخصی بــودن مســؤولیت  جزایــی، رســیدگی در مــدت 
زمــان معقــول و بــدون اطالــه دادرســی و بــا حضــور وکیــل، اثبــات شــود. احــکام 

بايــد مســتدل و مســتند بــه قوانیــن و اصــول مربــوط صــادر شــود.

کــه از بــدو تــا ختــم فرآينــد دادرســی در  مــاده 58- حــق شــهروندان اســت 
مراجــع قضایــی، انتظامــی و اداری به صــورت آزادانــه وکیــل انتخــاب نماينــد. 
گــر افــراد توانایــی انتخــاب وکیــل در مراجــع قضایــی را نداشــته باشــند بايــد بــرای  ا
آن هــا امکانــات تعییــن وکیــل فراهــم شــود. در راســتای اســتیفای خدشــه ناپذیر 

حــق دفــاع، از اســتقال حرفــه ای وکا حمايــت خواهــد شــد.

کمــات اســت و شــهروندان حــق دارنــد  مــاده 59- اصــل، برگــزاری علنــی محا
در صــورت تمایــل در جلســات رســیدگی حضــور يابنــد. مــوارد اســتثنا صرفــًا بــه 

حکــم قانــون می باشــد.

مــاده 60- شــهروندان )اعــم از متهــم، محکــوم و قربانــی جــرم( از حــق امنیــت 
اداری  و  انتظامــی  قضایــی،  مراجــع  برابــر  در  هويتی شــان  مشــخصات  حفــظ  و 
کرامــت انســانی آنهــا  کمتریــن خدشــه ای بــه شــأن، حرمــت و  برخوردارنــد و نبايــد 
وارد شــود. هرگونــه رفتــار غیرقانونــی ماننــد شــکنجه جســمی يــا روانــی، اجبــار بــه 
ادای شــهادت يــا ارايــه اطاعــات، رفتــار تــوأم بــا تحقیر کامــی يــا عملــی، خشــونت 
گفتــاری يــا فیزيکــی و توهیــن بــه متهــم يــا محکــوم، نقــض حقــوق شــهروندی 
اســت و عــاوه  بــر این کــه موجــب پیگــرد قانونــی اســت، نتايــج حاصــل از ایــن 

رفتارهــا نیــز قابــل اســتناد علیــه افــراد نیســت.
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يــا مطبوعاتــی  اتهامــات سیاســی  بــا  کــه  شــهروندانی  کمــه  محا مــاده 61- 
مواجــه می باشــند صرفــًا در دادگاه هــای دادگســتری، به صــورت علنــی و بــا حضــور 
تجلــی  بايــد  هیأت منصفــه  اعضــای  انتخــاب  می شــود.  انجــام  هیأت منصفــه 
گروه هــای اجتماعــی مختلــف باشــد. وجــدان عمومــی و برآينــد افــکار و نظــرات 

کــه از بازداشــت خودســرانه و بازرســی فاقــد  مــاده 62- حــق شــهروندان اســت 
مجــوز مصــون باشــند. هرگونــه تهديــد، اعمــال فشــار و محدوديــت بــر خانــواده و 

ع اســت. بســتگان افــراد در معــرض اتهــام و بازداشــت ممنــو

ــود از  ــی خ ــوق دادخواه ــی حق ــه از تمام ک ــت  ــهروندان اس ــق ش ــاده 63- ح م
گاهی  ع و علــت اتهام و مســتندات قانونــی آن و انتخاب وکیل، آ جملــه اطــاع از نــو
داشــته باشــند و از فرصــت مناســب بــرای ارايــه شــکايت يــا دفاعیــات خــود، ثبــت 
دقیــق مطالــب ارايــه شــده در همــه مراحــل دادرســی، نگهــداری در بازداشــتگاه ها 

يــا زندان هــای قانونــی و اطــاع خانــواده از بازداشــت بهره منــد شــوند.

کــه از حقــوق  مــاده 64- بازداشت شــدگان، محکومــان و زندانیــان حــق دارنــد 
ک، مراقبت هــای  شــهروندی مربــوط بــه خــود از قبیــل تغذيــه مناســب، پوشــا
ــواده، خدمــات آموزشــی و فرهنگــی،  ــی، ارتبــاط و اطــاع از خان بهداشــتی و درمان

ــادات و احــکام دينــی بهره منــد باشــند. انجــام عب

کیفــری، حقوقــی، اداری  مــاده 65- تجديد نظر خواهــی از احــکام دادگاه هــای 
و مراجــع شــبه قضایی بــر اســاس معیارهــای قانونــی، حــق شــهروندان اســت.

کــه پــس از  مــاده 66- حــق همــه بازداشت شــدگان موقــت و محکومــان اســت 
پايــان بازداشــت يــا اجــرای حکــم بــه زندگــی شــرافتمندانه خــود بازگردنــد و از همــه 
حقــوق شــهروندی به ویــژه اشــتغال بــه کار برخــوردار شــوند. محرومیــت اجتماعــی 
ع  ح قانونــی و در حــدود و زمــان تعیین شــده ممنــو هــر محکــوم جــز در مــوارد مصــر

است.
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ــای  ــرای ارتق کمیتــی ب ــوا و مراجــع حا ــایر ق ــا همــکاری س ــت ب مــاده 67- دول
حقــوق  رعايــت  بــر  کیــد  تأ بــا  کارآمــد،  الگــوی  ايجــاد  و  ایــران  حقوقــی  نظــام 

داشــت. خواهــد  معمــول  را  الزم  اقدامــات  دادخواهــی، 

ژ - حق اقتصاد شفاف و رقابتی

و  اقتصــادی  فرصت هــای  بــه  دســتیابی  حــق  در  شــهروندان   -68 مــاده 
امکانــات و خدمــات عمومــی و دولتــی برابرنــد. انعقــاد قراردادهــا و پیمان هــای 
ع مجــوز در حــوزه  بخــش عمومــی و دولتــی بــا بخــش خصوصــی و اعطــای هــر نــو
اقتصــادی بــه شــهروندان بايــد بــا رعايــت قوانیــن و مقــررات مربــوط و رقابــت 

منصفانــه در دســتیابی بــه فرصت هــا و امکانــات انجــام شــود.

اجـرای  و  تغییـر  وضـع،  فرآينـد  از  کـه  اسـت  شـهروندان  حـق   -69 مـاده 
سیاسـت ها، قوانیـن و مقـررات اقتصـادی اطـاع داشـته باشـند و نظرات خـود را به 
اطاع مرجع تصويب کننده برسـانند و با فاصله زمانی مناسـب از اتخاذ تصمیمات 
متفـاوت بـا سیاسـت ها و رويه هـای پیشـین مطلـع شـوند تـا بتواننـد خـود را بـرای 
کننـد و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعايت اصل شـفافیت،  ع تغییـرات آمـاده  وقـو

گاهـی يابنـد. شـهروندان حـق دارنـد بـا اطاع رسـانی عمومـی از تصمیمـات آ

ــل  کام ــفافیت  ــا ش ــر و ب ــورت براب ــه به ص ک ــت  ــهروندان اس ــق ش ــاده 70- ح م
و  مزايده هــا  برگــزاری  بــه  مربــوط  اطاعــات  جملــه  از  و  اقتصــادی  اطاعــات  از 

شــوند. مطلــع  مناقصه هــا 

ماده   71- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع 
فعالیت های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمايه گذاری آن ها تضمین می کند.

بــه  و  شــهروندان  اقتصــادی  حقــوق  تأمیــن  به منظــور  دولــت   -72 مــاده 
شــرايط  اقتصــادی،  فعالیت هــای  در  جامعــه  آحــاد  مشــارکت  رســاندن  کثــر  حدا
الزم در خصــوص تأمیــن امنیــت ســرمايه گذاری، ساده ســازی، صراحــت و ثبــات 
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گســترش مناســبات و پیوندهــای منطقــه ای، ايجــاد  در تصمیمــات اقتصــادی، 
تمهیــدات الزم را بــرای حضــور فعــاالن اقتصــادی ایــران در بازارهــای جهانــی، 
حمايــت از نوســازی و تجهیــز بنگاه هــای تولیــدی بــه دانــش روز، تنظیــم هدفمنــد 
صــادرات و واردات، مقابلــه بــا جرايــم ســازمان يافتــه اقتصــادی، پول شــویی و 

کاال و ارز فراهــم می کنــد. قاچــاق 

س - حق مسکن

کــه از مســکن ايمــن و متناســب بــا نیــاز  مــاده 73- حــق شــهروندان اســت 
خــود و خانواده شــان بهره منــد شــوند. دولــت بــر اســاس نیــاز و بــا رعايــت اولويــت و 

امکانــات، زمینــه اســتیفای ایــن حــق را فراهــم می نمايــد.

مــاده 74- دولــت بــا اتخــاذ تدابیــر و وضــع مقــررات الزم، زمینــه تأمیــن و 
ــا ویژگی هــای بومــی و ارزش هــای فرهنگــی،  بهبــود وضعیــت مســکن متناســب ب
را  انــرژی  مصــرف  بهینه ســازی  ح هــای  طر و  ســاختمان  ملــی  مقــررات  اجــرای 

می نمايــد. فراهــم 

ش - حق مالکيت

مــاده 75- حــق مالکیــت شــخصی شــهروندان محتــرم اســت. هیــچ شــخص 
ــا امــوال او را مصــادره يــا ضبــط  يــا مقامــی نمی توانــد مالکیــت ديگــری را ســلب، ي
ــا  کنــد يــا نســبت بــه حقــوق مالــی يــا مالکیــت او ممانعــت، مزاحمــت ي ــا توقیــف  ي

کنــد، مگــر به موجــب قانــون. محدوديــت ايجــاد 

مــاده 76- انــواع مالکیت هــای فکــری از جملــه مالکیــت ادبــی، هنــری و 
صنعتــی بــا رعايــت قانــون، محتــرم و مــورد حمايــت اســت و شــهروندان حــق دارنــد 
کــه در چارچــوب قانــون از حمايت هــای الزم بــرای خلــق و عرضــه آثــار هنــری 
کشــور  ج از  و انتفــاع از حقــوق مــادی و معنــوی ناشــی از آن هــا در داخــل و خــار

برخــوردار شــوند.
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کار شايسته ص - حق اشتغال و 

کـه آزادانـه و بـدون تبعیـض و بـا رعايـت  مـاده 77- حـق شـهروندان اسـت 
کـه بـه آن تمایـل دارنـد انتخـاب نماينـد و بـه آن اشـتغال داشـته  قانـون، شـغلی را 
باشـند. هیچ کـس نمی توانـد بـه دالیـل قومیتـی، مذهبـی، جنسـیتی و يـا اختـاف 
کند. گرايش هـای سیاسـی و يـا اجتماعـی، ایـن حـق را از شـهروندان سـلب  نظـر در 

ماده 78- شـهروندان از حق فرصت برابر در دسترسـی به مشـاغل و انتخاب 
کـه قـادر بـه تأمیـن  آزادانـه حرفـه مورد نظـر خـود طبـق موازیـن قانونـی به گونـه ای 
معـاش خـود به صـورت منصفانـه و آبرومندانـه باشـند، برخوردارنـد. دولت شـرايط 

مناسـب را بـرای تحقـق ایـن حـق تضمیـن و بـر آن نظـارت می نمايد.

کــه از آموزش هــای الزم دربــاره مشــاغل  مــاده 79- حــق شــهروندان اســت 
شــوند. بهره منــد 

کاری ســالم  کــه از بهداشــت محیطــی و  مــاده 80- حــق شــهروندان اســت 
و ايمــن و تدابیــر ضــروری بــرای پیشــگیری از آســیب های جســمی و روحــی در 

باشــند. بهره منــد  کار  محیط هــای 

کار، حــق دادخواهــی  مــاده 81- شــهروندان از حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات 
در برابــر مراجــع قانونــی را دارنــد.

کارکنــان بايــد مبتنــی بــر  مــاده 82- به کارگیــری، ارتقــا و اعطــای امتیــازات بــه 
ــا شــغل باشــد و رويکردهــای  تخصــص، شايســتگی و توانمندی هــای متناســب ب
حريــم  ناقــض  روش هــای  از  اســتفاده  و  تبعیض آمیــز  و  جناحــی  ســلیقه ای، 

ع اســت. گزينــش ممنــو خصوصــی در فرآينــد 

کــه از فرصت هــای شــغلی مناســب و حقــوق و  مــاده 83- حــق زنــان اســت 
ــر، برخــوردار شــوند. کار براب ــا مــردان در قبــال  ــر ب ــای براب مزاي
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کــه  ع اســت. مــوارد اســتثنا  کار ممنــو کــودکان بــه  مــاده 84- اشــتغال اجبــاری 
در جهــت منافــع و مصالــح آنــان باشــد صرفــًا بــه حکــم قانــون، مجــاز می باشــد.

ض - حق رفاه و تأمين اجتماعی

مــاده 85- آرامــش، شــادابی و امیــد بــه آينــده ای بهتــر، خودســازی معنــوی 
و توان افزایــی اجتماعــی، برخــورداری از زندگــی امــن و آرام، داشــتن فرصــت و 
گردشــگری حــق هــر  ــا خانــواده، تفريــح، ورزش و  امــکان بــرای همراهــی بیشــتر ب

شــهروند اســت.

کــه از رفــاه عمومــی و تأمیــن اجتماعــی و  مــاده 86- حــق هــر شــهروند اســت 
خدمــات امــدادی بهره منــد شــود.

کــه در صــورت بیــکاری ناخواســته، طبــق  مــاده 87- حــق شــهروندان اســت 
قانــون از حقــوق بیمــه بیــکاری برخــوردار شــوند.

کــه حســب مــورد از  مــاده 88- حــق شــهرونداِن روستانشــین و عشــایر اســت 
حقوقــی چــون توســعه روســتایی، بیمــه و تأمیــن اجتماعــی و ايمن ســازی محیــط 

زندگــی بهره منــد شــوند.

امکانــات  بــه  کــه  اســت  زنــان  به ویــژه  شــهروندان  همــه  حــق   -89 مــاده 
ورزشــی و آموزشــی و تفريحــات ســالم، دسترســی داشــته باشــند و بتواننــد بــا حفــظ 
فرهنــگ اســامی- ایرانــی در عرصه هــای ورزشــی ملــی و جهانــی حضــور يابنــد.

که از تغذيه سـالم در دوران بارداری، زايمان سـالم،  ماده 90- حق زنان اسـت 
زايمـان و درمـان بیماری هـای  زايمـان، مرخصـی  از  مراقبت هـای بهداشـتی پـس 

شـايع زنـان بهره منـد شـوند.

کــه از محیــط زندگــی عــاری از آســیب های  مــاده 91- حــق شــهروندان اســت 
گروه های  فــردی و اجتماعــی از جملــه مــواد مخــدر و روان گــردان برخــوردار باشــند. 
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آســیب پذیر و مددجويــان از اقدامــات مؤثــر دولــت در زمینــه توانمند ســازی، امیــد 
بــه زندگــی و اعمــال سیاســت های تأمینــی برخــوردار می شــوند.

کـه به طـور  مـاده 92- حـق جامعـه ايثارگـران و خانواده هـای معظـم آنـان اسـت 
بـرای حضـور و  بـرای توانمند سـازی فـردی و جمعـی  از تمهیـدات ضـروری  خـاص 
مشـارکت مؤثر در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسـی و اجتماعی برخوردار شـوند.

مـاده 93- دولـت از حقـوق بیمه شـدگان حمايـت می کنـد و این حمايت شـامل 
تضمیـن فضـای رقابتـی، نظارت بر فعالیت بیمه گـران و نهادهای بیمه ای، تنظیم 
روابط بیمه گر و بیمه گزار و بهبود سـازوکارهای رسـیدگی به دادخواهی بیمه شـدگان 

و سـایر ذی نفعان می باشد.

کاالهــا و خدمــات اســتاندارد را دارنــد  مــاده 94- شــهروندان حــق دسترســی بــه 
کــه بهداشــت يــا ســامت آن هــا را بــا مخاطــره مواجــه نکنــد. به گونــه ای 

ط - حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

پیشــرفت های  و  فرهنگــی  توســعه  فوايــد  و  آثــار  از  برخــورداری   -95 مــاده 
علمــی، مشــارکت در حیــات فرهنگــی و حمايــت متــوازن از جنبه هــای مختلــف 

فرهنــگ، حــق شــهروندان اســت.

ع و تفاوت هــای فرهنگــی مــردم ایــران به عنــوان بخشــی از  مــاده 96- تنــو
میــراث فرهنگــی در چارچــوب هويــت ملــی، مــورد احتــرام اســت.

غ از تفاوت هــای قومــی و مذهبــی از حــق ارتباطــات  مــاده 97- شــهروندان فــار
بیــن فرهنگــی برخوردارند.

مــاده 98- دولــت مکلــف بــه حفــظ و حراســت از میــراث تمدنــی و فرهنگــی و 
گروه هــای  حفــظ آثــار، بناهــا و يادبودهــای تاريخــی صرف نظــر از تعلــق آن هــا بــه 

مختلــف فرهنگــی اســت.
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مــاده 99- شــهروندان حــق دارنــد از امکانــات الزم بــرای مشــارکت در حیــات 
فرهنگــی خــود و همراهــی بــا ديگــر شــهروندان از جملــه در تأســیس تشــکل ها، 
انجمن هــا، برپایــی آیین هــای دينــی و قومــی و آداب و رســوم فرهنگــی بــا رعايــت 

قوانیــن برخــوردار باشــند.

مــاده 100- فعــاالن عرصه هــای هنــری حــق دارنــد در فضــای غیر انحصــاری، 
کننــد. دولــت موظــف اســت تدابیــر الزم بــرای جلــب مشــارکت  آزادانــه فعالیــت 

کنــد. رقابتــی بخــش خصوصــی در مراحــل تولیــد و عرضــه آثــار هنــری را فراهــم 

گويــش  مــاده 101- شــهروندان از حــق يادگیــری و اســتفاده و تدريــس زبــان و 
محلــی خــود برخوردارنــد.

ــرف و  ــا ع ــب ب ــود متناس ــش خ ع پوش ــو ــاب ن ــهروندان در انتخ ــاده 102- ش م
فرهنــگ اجتماعــی و در چارچــوب موازیــن قانونــی آزاد هســتند.

کــه ضمــن برخــورداری  مــاده 103- حــق همــه شــهروندان به ویــژه زنــان اســت 
ســازمان های  و  تشــکل ها  عمومــی،  کــز  مرا و  فضاهــا  در  حضــور  و  مشــارکت  از 

اجتماعــی، فرهنگــی و هنــری مخصــوص خــود را تشــکیل دهنــد.

ظ - حق آموزش و پژوهش

مـاده 104- شـهروندان از حـق آمـوزش برخوردارند. آمـوزش ابتدایی، اجباری و 
رايـگان اسـت. دولـت زمینـه دسترسـی بـه آمـوزش رايگان تا پايـان دوره متوسـطه را 
فراهـم می سـازد و وسـایل تحصیـات عالـی را تـا سـرحد نیـاز و ضـرورت کشـور به طور 
رايـگان گسـترش می دهـد. دولـت آمـوزش پايـه را بـرای افـراد فاقـد آمـوزش ابتدایـی 

فراهم مـی آورد.

مــاده 105- همــه اســتادان و دانشــجويان حــق بهره منــدی از مزايــای آموزشــی 
و پژوهشــی ازجملــه ارتقــا را دارنــد. اعطــای تســهیات و حمايت هــای علمــی از 
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جملــه فرصــت مطالعاتــی، بورســیه و غیــره صرفــًا بايــد بــر اســاس توانمندی هــای 
گرايش هــای جناحــی و حزبــی و ماننــد این هــا باشــد. غ از  علمــی، شايســتگی، فــار

مــاده 106- جوامــع علمــی، حــوزوی و دانشــگاهی از آزادی و اســتقال علمــی 
را  آن هــا  و  آزادنــد  اظهارنظــر  در  دانشــجويان  و  طــاب  اســتادان،  برخوردارنــد، 
ــراز عقیــده در محیط هــای علمــی مــورد تعــرض  ــا اب ــوان به صــرف داشــتن ي نمی ت
کــرد. اســاتید و دانشــجويان  و موأخــذه قــرار داد يــا از تدريــس و تحصیــل محــروم 
حــق دارنــد نســبت بــه تأســیس تشــکل های صنفــی، سیاســی، اجتماعــی، علمــی و 

کننــد. غیــره و فعالیــت در آن هــا اقــدام 

مــاده 107- دانشــگاه بايــد مکانــی امــن بــرای اســتادان و دانشــجويان باشــد. 
مســؤوالن دانشــگاه بايــد بــرای تضمیــن امنیــت دانشــجويان اهتمام جــدی ورزند. 
ــا  رعايــت حــق دادخواهــی،  ــد ب ــه تخلفــات انضباطــی دانشــجويان باي رســیدگی ب
اصــول دادرســی منصفانــه و دسترســی بــه مراجــع صالــح مســتقل و بی طــرف و بــا 
رعايــت حــق دفــاع و تجديدنظرخواهــی، در حداقــل زمــان و بــدون تأخیــر، مطابــق 

بــا مقــررات انجــام شــود.

از آمــوزش و پرورشــی برخــوردار  کــه  مــاده 108- حــق دانش آمــوزان اســت 
کــه منجــر بــه شــکوفایی شــخصیت، اســتعدادها و توانایی هــای ذهنــی  باشــند 
و جســمی و احتــرام بــه والدیــن و حقــوق ديگــران، هويــت فرهنگــی، ارزش هــای 
دينــی و ملــی شــود و آن هــا را بــرای داشــتن زندگــی اخاقــی و مســؤوالنه تــوأم بــا 
تفاهــم، مســالمت، مــدارا و مــروت، انصــاف، نظــم و انضبــاط، برابــری و دوســتی 

کنــد. بیــن مــردم و احتــرام بــه محیط زيســت و میــراث فرهنگــی آمــاده 

کرامــت آنــان مــورد  کــه شــخصیت و  مــاده 109- حــق دانش آمــوزان اســت 
بايــد  زندگی شــان  بــه  مربــوط  مســائل  در  کــودکان  نظــرات  گیــرد.  قــرار  احتــرام 

گیــرد. شــنیده شــود و مــورد توجــه قــرار 
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قومــی،  تنفرهــای  شــکل گیری  موجــب  نــدارد  حــق  هیچ کــس   -110 مــاده 
کــودکان شــود يــا خشــونت نســبت بــه يــک نــژاد يــا  مذهبــی و سیاســی در ذهــن 
مذهــب خــاص را از طریــق آمــوزش يــا تربیــت يــا رســانه های جمعــی در ذهــن 

کنــد. کــودکان ايجــاد 

امــکان  و  فرصــت  از  توانایــی  تناســب  بــه  بايــد  توان خواهــان   -111 مــاده 
کســب مهــارت برخــوردار باشــند و معلولیــت نبايــد موجــب محرومیــت  تحصیــل و 

از حــق تحصیــل دانــش و مهارت هــای شــغلی شــود.

ع - حق محيط زيست سالم و توسعه پايدار

کــه نســل امــروز و نســل های بعــد بايــد  مــاده 112- حفاظــت از محیط زيســت - 
در آن حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند - وظیفــه ای همگانــی اســت. از 
کــه بــا آلودگــی محیط زيســت يــا تخريــب  ایــن رو فعالیت هــای اقتصــادی و غیــر آن 
غیر قابــل جبــران آن همــراه باشــد، ممنــوع اســت. حفاظــت، بهســازی و زیباســازی 
گســترش فرهنــگ حمايــت از محیط زيســت حــق شــهروندان اســت  محیط زيســت و 
و دولــت ایــن حــق را در برنامه هــا، تصمیمــات و اقدام هــای توســعه ای، اقتصــادی، 
اجتماعــی، فرهنگــی، دفاعــی و امنیتــی مدنظــر قــرار می دهــد و بــا آلودگــی و تخريــب 

محیط زيســت مقابلــه می کنــد.

ک و  مــاده 113- هــر شــهروند حــق بهره منــدی از محیط  زيســت ســالم، پــا
عــاری از انــواع آلودگــی، از جملــه آلودگــی هــوا، آب و آلودگی هــای ناشــی از امــواج و 
گاهــی از میــزان و تبعــات آالينده هــای محیط زيســت را دارد.  تشعشــعات مضــر و آ
در  به ویــژه  زيســت محیطی  آالينده هــای  کاهــش  بــرای  اجرایــی  دســتگاه های 

شــهرهای بــزرگ تدابیــر الزم را اتخــاذ می کننــد.

ماننــد  صنعتــی  و  زیربنایــی  توســعه  به منظــور  اقــدام  هرگونــه   -114 مــاده 
احــداث ســدها و راه هــا و صنايــع اســتخراجی، پتروشــیمی يــا هســته ای و ماننــد 

ی
ند

رو
هـــ

 ش
وق

حقــ
ور 

شـــ
من



ی
شـــور حقــوق شهـــروند

من

22

ح هــای  آن بايــد پــس از ارزيابــی تأثیــرات زيســت محیطی انجــام شــود. اجــرای طر
توســعه ای منــوط بــه رعايــت دقیــق ماحظــات زيســت محیطی خواهــد بــود.

مــاده 115- دولــت بــا ايفــای نقــش بین المللــی مؤثــر از طریــق همکاری هــای 
اقتصــادی، تبــادل اطاعــات، انتقــال دانــش فنــی و مبادلــه فرهنگــی بــرای تحقــق 
توســعه پايــدار همه جانبــه و متــوازن و رفــع موانــع بین المللــی اقــدام خواهــد نمــود. 
کلیــه زمینه هــا  کــه از مزايــا و منافــع فنآوری های نــو در  حــق شــهروندان اســت 
از جملــه بهداشــتی، پزشــکی، دارویــی، غذایــی، اقتصــادی و تجــاری بهره منــد 

شــوند.

غ - حق صلح، امنيت و اقتدار ملی

ماده 116- حق شـهروندان اسـت که از سیاسـت خارجی شفاف و صلح طلبانه 
در چارچـوب منافـع و امنیـت ملی، برخوردار باشـند. دولـت با رعايت اصول عزت، 
کشـورها  حکمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسـبات پايدار با 
و سـازمان های بین المللـی را دنبـال می کنـد و بـا اسـتفاده از ابزارهـای دیپلماتیـک 
گفتمـان صلـح، صیانـت از حقـوق  و روش هـای خردمندانـه بـرای ترويـج و تقويـت 
حقـوق  از  دفـاع  و  افراطی گـری  و  خشـونت  بـا  مبـارزه  انسـان ها،  کرامـت  و  بشـر 

مظلومـان تـاش می کنـد.

کشــور و بهبــود  ج از  مــاده 117- دولــت بــرای حمايــت از حقــوق ایرانیــان خــار
وجهــه بین المللــی ایــران، برنامه ریــزی و اقــدام خواهــد نمــود.

مــاده 118- شــهروندان حــق دارنــد از امنیــت، اســتقال، وحــدت، تمامیــت 
ــی برخــوردار باشــند. ــدار مل ارضــی و اقت

مــاده 119- دولــت موظــف اســت بــا برنامه ریزی هــای الزم و تخصیــص منابــع 
کافــی در جهــت بازدارندگــی راهبــردی و ارتقــای توانمنــدی دفاعــی کشــور اقدامــات 

الزم به ویــژه تجهیــز و تقويــت نیروهــای مســلح را بــه عمــل آورد.
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ــد از آمــوزش دفاعــی الزم برخــوردار باشــند.  مــاده 120- شــهروندان حــق دارن
دولــت بــا برنامه ریــزی و تخصیــص امکانــات الزم نســبت بــه تقويــت بنیــه دفاعــی 

و بســیج عمومــی اقــدام می نمايــد.
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کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی ساز و 

مناســب  اجــرای  پیگیــری  و  هماهنگــی  نظــارت،  بــرای  رئیس جمهــور   .1
ــد. پیشــنهاد  ــژه ای را تعییــن می نماي ــت در ایــن منشــور، دســتیار وی تعهــدات دول
کامــل منشــور حقــوق شــهروندی از جملــه  برنامــه و خط مشــی مربــوط بــه اجــرای 

مســؤولیت های دســتیار ویــژه اســت.

2. دســتگاه های اجرایــی تابــع قــوه مجريــه موظف انــد بــا هماهنگــی دســتیار 
ویــژه در حــدود صاحیت هــای قانونــی خــود، بــا جلــب مشــارکت مــردم، تشــکل ها، 
ســازمان های مردم نهــاد و بخــش خصوصــی، ضمــن جمع بنــدی و مدون ســازی 
حــوزه  در  عــادی،  قوانیــن  و  قانون اساســی  در  ج  منــدر آزادی هــای  و  حقــوق 
نقــض حقــوق شــهروندی،  مــوارد  اختیــارات خــود و شناســایی  مســؤولیت ها و 
از طریــق  ایــن حقــوق به ویــژه  بــرای تحقــق  را  اقدامــات قانونــی الزم  تدابیــر و 
تدویــن و اجــرای برنامــه اصــاح و توســعه نظــام حقوقــی، آمــوزش، اطاع رســانی 
گفتگــو و تعامــل در حــوزه عمومــی انجــام  و ظرفیت ســازی و تقويــت مفاهمــه، 

دهنــد.

3. دســتگاه های تابــع قــوه مجريــه موظف انــد برنامــه اصــاح و توســعه نظــام 
حقوقــی مربــوط بــه خــود را ظــرف مــدت شــش مــاه از انتشــار ایــن منشــور تهیــه و 
گــزارش ادواری  در اختیــار دســتیار ویــژه رياســت جمهــوری قــرار دهنــد و هــر ســال 
پیشــرفت ها، چالش هــا، موانــع و راه  حل هــای پیشــنهادی بــرای ارتقــاء و اجــرای 
حقــوق شــهروندی را در حــوزه مســؤولیت خــود ارايــه و از طریــق اصاحــات نهــادی 
کننــد. ج در ایــن منشــور اقــدام  و ســاختاری، بــرای تحقــق حقــوق شــهروندی منــدر
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و  فنــآوری  و  تحقیقــات  علــوم،  پــرورش،  و  آمــوزش  وزارتخانه هــای   .4
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــرای آشــنایی هرچــه بیشــتر دانش آمــوزان و 
دانشــجويان بــا آموزه هــای حقــوق شــهروندی، ترتیبــات الزم را اتخــاذ می نماينــد.

موانــع  رفــع  راه کارهــای  و  پیشــرفت ها  گــزارش  ســاله  هــر  رئیس جمهــور   .5
تحقــق حقــوق شــهروندی را بــه ملــت ارايــه و در صــورت نیــاز، منشــور را روزآمــد 

می کنــد.

حسن روحانی      
رئيس  جمهوری اسامی ایران     
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مــاده 1- اصــول بیســت و دوم، ســی و ششــم و ســی و هفتــم قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی ایــران)1(، قانــون آییــن دادرســی کیفــری- مصــوب 1392، قانون 
مجــازات اســامی مصــوب 1392 و قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ 

حقــوق شــهروندی- مصــوب 1383)2(.

مــاده 2- بنــد 12 اصــل ســوم، اصــل بیســت و نهــم، بنــد 2 اصــل چهــل و ســوم، 
ایــران،  اســامی  اساســی)3(، ســند چشــم انداز جمهــوری  قانــون  پنجاهــم  اصــل 
قانــون تشــکیات و وظايــف وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی- مصــوب 
1367، قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی- مصــوب 1383 و بنــد 

ــی اقتصــاد مقاومتــی- مصــوب 1392)4(. کل 7 سیاســت های 

مــاده 3- اصــول دهــم و بیســت و يکــم قانــون اساســی)5(، منشــور حقــوق 
ایــران- مصــوب 1383-  اســامی  زنــان در نظــام جمهــوری  و مســؤولیت های 
شــورای عالی انقــاب فرهنگــی و سیاســت ها و راهبردهــای ارتقــای ســامت زنــان 

ــی، آن بخــش از  ــه مفــاد ارجاعــات قانون ــه منظــور ســهولت دسترســی خواننــدگان محتــرم ب *  ب
کــه امــکان درج آنهــا در ایــن مجموعــه وجــود داشــت  احــکام قانونــی معتبــر در تاریــخ ابــاغ منشــور 
در بخــش پی نوشــت ها درج شــده اســت. بــرای دسترســی بــه ســایر مــوارد بــه ســامانه ملــی قوانیــن 

و مقــررات جمهــوری اســامی ایــران بــه نشــانی اینترنتــی www.dotic.ir رجــوع شــود.
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- مصــوب 1386- شــورای عالی انقــاب فرهنگــی.

کــودکان و  مــاده 4- اصــل بیســت و يکــم قانــون اساســی)6(، قانــون حمايــت از 

کــودکان و نوجوانــان بی سرپرســت و  نوجوانــان- مصــوب 1381، قانــون حمايــت از 

کــودک-  کنوانســیون حقــوق  بــد سرپرســت- مصــوب 1392- و قانــون الحــاق بــه 

مصــوب 1372.

مــاده 5- قانــون الحــاق بــه کنوانســیون حقــوق افــراد دارای معلولیــت- مصوب 

1387 و قانــون جامــع حمايــت از حقــوق معلوالن- مصــوب 1383.

مــاده 6- بنــد 1 اصــل ســوم، اصــل بیســت و ســوم، بنــد 1 اصــل بیســت و يکــم و 

اصــل يکصــد و پنجــاه و ششــم قانــون اساســی)7(، بندهــای 21 و 44 اقدامــات ملــی، 

کان3، فصــل ششــم و بندهــای 17 و 19 اقدامــات ملــی، راهبردهــای  راهبردهــای 

ــوب 1391-  ــور- مص کش ــی  ــی فرهنگ ــه مهندس ــه نقش ــم، مصوب ــل شش کان5 فص

و  فرهنــگ  وزارت  وظايــف  و  اهــداف  قانــون  فرهنگــی)8(،  انقــاب  شــورای عالی 

کلــی ايجــاد تحــول در نظــام  ارشــاد اســامی- مصــوب 1365، بنــد 1 سیاســت های 

کلــی نظــام  کشــور- مصــوب 1392)9( و بنــد 1 سیاســت های  آمــوزش و پــرورش 

اداری - مصــوب 1389)10(.

مــاده 7- بنــد 6 اصــل دوم قانــون اساســی و اصــول نوزدهــم، بیســتم و بیســت 

و دوم قانون اساســی)11(.

مــاده 8- اصــول ســوم، ســیزدهم، نوزدهــم، بیســتم و ســی ام و بنــد 1 اصــل 

چهــل و ســوم قانون اساســی)12(، قانــون اجــرای اصــل 48 قانــون اساســی جمهــوری 

کلــی آمايــش ســرزمین- مصــوب  اســامی ایــران- مصــوب 1380، سیاســت های 

کشــوری- مصــوب 1386.  1390و قانــون مدیريــت خدمــات 

ماده 9- اصول سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی)13(.



ی
شـــور حقــوق شهـــروند

من

28

مــاده 10- اصــول دوازدهــم، چهاردهــم، نوزدهــم، بیســت و دوم و بیســت 

و چهــارم قانــون اساســی)14(، قانــون مطبوعــات- مصــوب 1364- بــا اصاحــات 

کــم بــر تبلیغــات  و الحاقــات بعــدی و جــزء )4( بنــد الــف سیاســت ها و ضوابــط حا

فرهنگــی)15(. انقــاب  شــورای عالی   -1388 مصــوب  محیطــی- 

مــاده 11- بندهــای 8، 9 و 14 اصــل ســوم و اصــول بیســتم و بیســت و يکــم 

قانــون اساســی)16(، بندهــای 15 و 51 منشــور حقــوق و مســؤولیت های زنــان در 

نظــام جمهــوری اســامی ایــران- مصــوب 1383 شــورای عالی انقاب فرهنگــی)17(، 

بنــد 12 مــاده 4 سیاســت ها و راهبردهــای ارتقــای ســامت زنــان- مصــوب 1386- 

شــورای عالی انقــاب فرهنگــی)18(.

مــاده 12- بنــد 7 اصــل ســوم، اصــول نهــم، بیســت و دوم، ســی و ششــم، ســی و 

هفتــم و پنجــاه و يکــم قانــون اساســی)19(.

ماده 13- اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون 

اساسی)20(، قانون تأسیس وزارت اطاعات جمهوری اسامی- مصوب 1362.

مــاده 14 - اصــول ســی و چهــارم، يکصــد و پنجــاه و ششــم، يکصــد و پنجــاه 

ــات  ــت خدم ــون مدیري ــی)21(، قان ــون اساس ــوم قان ــاد و س ــد و هفت ــم و يکص و نه

ــران  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــروی انتظام ــون نی ــوب 1386 و قان ــوری - مص کش

- مصــوب 1369.

مــاده 15- اصــول ســوم، ششــم، چهــل و ســوم)بند 3(، پنجــاه و هفتــم، پنجــاه 

و هشــتم و پنجــاه و نهــم قانــون اساســی)22(.

مــاده 16- اصــل ســوم و اصــل نوزدهــم قانــون اساســی)23(، قانــون انتخابــات 

رياســت جمهــوری- مصــوب 1364 و اصاحــات بعــدی آن و قانــون انتخابــات 

مجلــس شــورای اســامی- مصــوب 1378 و اصاحــات بعــدی آن.
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مــاده 17- اصــل ســوم قانــون اساســی)24(، قانــون انتخابــات مجلــس شــورای 
ــدی آن. ــات بع ــوب 1378- و اصاح ــامی- مص اس

ماده 18- بندهای 8 و 9 اصل سوم و اصل يکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی)25(.

مــاده 19- بندهــای 6، 8، 9 و 10 اصــل ســوم و اصــول نوزدهــم و بیســتم قانــون 
ارتقــای  قانــون  اداری- مصــوب 1389،  کلــی نظــام  اساســی)26(، سیاســت های 
ســامت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد- مصــوب 1390 و قانــون مدیريــت خدمــات 

کشــوری- مصــوب 1386.

مــاده 20- بندهــای 6، 9 و 10 اصــل ســوم قانــون اساســی)27( و مــاده 28 قانــون 
مدیريــت خدمات کشــوری- مصــوب 1386)28(.

ماده 21- اصول سی و چهارم، يکصد و هفتادم، يکصد و هفتاد و سوم و يکصد 
کشـور-  کل  و هفتـاد و چهـارم قانـون اساسـی)29(، قانـون تشـکیل سـازمان بازرسـی 
مصـوب 1360 و قانـون تشـکیات و آییـن دادرسـی دیـوان عدالـت اداری- مصـوب 

.1392

ــه  ــی آزاد ب ــار و دسترس ــون انتش ــی)30(، قان ــون اساس ــوم قان ــل س ــاده 22- اص م
کســب و کار- مصــوب  اطاعــات- مصــوب 1388، قانــون بهبــود مســتمر محیــط 

کلــی نظــام اداری- مصــوب 1389)31(. 1390 و بنــد 18 سیاســت های 

قانــون   ،1386 مصــوب  کشــوری-  خدمــات  مدیريــت  قانــون   -23 مــاده 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری- مصــوب 1372، قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه 
کلــی نظــام اداری- مصــوب  اطاعــات- مصــوب 1388 و بنــد 20 سیاســت های 

.)32(1389

ــی 28 و 41، 53  ــواد 25 ال ــی)33(، م ــون اساس ــوم قان ــل س ــد 9 اص ــاده 24- بن م
کشــوری- مصــوب 1386)34( و بندهــای مختلــف  و 114 قانــون مدیريــت خدمــات 
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کلــی نظــام اداری- مصــوب 1389. سیاســت های 

بــه  احتــرام  قانــون  و  اساســی)35(  قانــون  ســوم  و  بیســت  اصــل  مــاده 25 - 

.)36(1383 مصــوب   - شــهروندی  حقــوق  حفــظ  و  مشــروع  آزادی هــای 

مــاده 26- بنــد 2 اصــل ســوم، اصــول بیســت و چهــارم و يکصــد و هفتــاد و 

پنجــم قانون اساســی)37( و قانــون مطبوعــات- مصــوب 1364- بــا اصاحــات و 

الحاقــات بعــدی.

مــاده 27- بنــد 4 اصــل ســوم، اصــول بیســت و چهارم و يکصــد و هفتاد و پنجم 

قانون اساســی)38(، قانــون اهــداف و وظايــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی- 

مصــوب 1365.

مــاده 28- اصــل هشــتم قانــون اساســی)39(، مــاده 8 قانــون حمايــت از آمــران 

بــه معــروف و ناهیــان از منکــر- مصــوب 1394)40(، مــاده 3 قانــون مطبوعــات- 

مصــوب 1364)41( و بنــد 4 سیاســت های فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران در حــوزه 

ــی)42(. ــاب فرهنگ ــورای عالی انق ــوب 1380- ش ــات- مص مطبوع

مــاده 29- بنــد 2 اصــل ســوم و اصــل نهــم قانــون اساســی)43(، مــاده 3 قانــون 

انتشــار و دسترســی آزاد به اطاعات - مصوب 1388)44( و ماده 4 قانون مطبوعات 

- مصــوب 1364)45(.

مـــاده 30- بنـــد 2 اصـــل ســـوم قانـــون اساســـی)46(، مـــواد 2 و 10 قانـــون انتشـــار 

و دسترســـی آزاد بـــه اطاعـــات- مصـــوب 1388)47(، بنـــد )الـــف( مـــاده 3 قانـــون 

ارتقـــای ســـامت نظـــام اداری و مقابلـــه بـــا فســـاد- مصـــوب 1390)48(، قانـــون بهبـــود 

کســـب  و کار- مصـــوب 1390 و مـــاده 10 قانـــون الحـــاق دولـــت  مســـتمر محیـــط 

کنوانســـیون ســـازمان ملـــل متحـــد بـــرای مبـــارزه بـــا  جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــه 

فســـاد- مصـــوب 1387)49(.
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مــاده 31- اصــل بیســت و دوم قانــون اساســی)50(و مــاده 14 قانــون انتشــار و 
دسترســی آزاد بــه اطاعــات- مصــوب 1388)51(.

کــودک- مصــوب 1372،  کنوانســیون حقــوق  مــاده 32- قانــون الحــاق بــه 
مصوبــه شــورای عالی انقــاب فرهنگــی در خصــوص اهــداف، سیاســت ها و ضوابــط 
کتــاب- مصــوب 1389 و مــاده 17 قانــون اجــازه الحــاق دولــت جمهــوری  نشــر 

کــودک- مصــوب 1372)52(. کنوانســیون حقــوق  اســامی ایــران بــه 

مــاده 33- بنــد )ب( اصــل دوم و بنــد 1 اصــل ســوم و اصــل بیســت و چهــارم 
قانــون اساســی)53(، قانــون تجــارت الکترونیــک - مصــوب 1382 و مــاده 21 فصــل 

ششــم قانــون جرايــم رايانــه ای- مصــوب 1388)54(.

مــاده 34- بنــد )ب( اصــل دوم قانــون اساســی)55(، قانــون تجــارت الکترونیک 
- مصــوب 1382، مــاده 38 قانــون مدیريت خدمات کشــوری- مصوب 1386)56(، 
کلــی نظــام اداری  قانــون جرايــم رايانــه ای- مصــوب 1388 و بنــد 15 سیاســت های 

- مصوب 1389)57(.

مــاده 35- از فرمــان مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر تشــکیل شــورای عالی 
فضــای مجــازی و تعییــن اعضــای حقیقــی و حقوقــی آن - 1390)58(، مــواد 13 و 14 
ــه اطاعــات - مصــوب 1388)59( و مــاده 1 قانــون  ــون انتشــار و دسترســی آزاد ب قان

جرايــم رايانــه ای - مصــوب 1388)60(.

ماده 36- اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی)61(، مواد 4 و 150 
قانـون آییـن دادرسـی کیفـری - مصـوب 1392)62(، قانون نحوه مجازات اشـخاصی 
کـه در امـور سـمعی و بصـری فعالیـت غیر مجـاز می کننـد- مصـوب 1386، مـواد 13 و 
14 قانـون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطاعـات - مصـوب 1388)63(، مـاده 5 قانـون 
حمايت از آمران به معروف و ناهیان از منکر- مصوب 1394)64( و بند 1 سیاست های 

کلـی امنیـت فضـای تولید و تبـادل اطاعات و ارتباطـات )افتا(- مصـوب 1389)65(.
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مـــاده 37- اصـــل بیســـت و پنجـــم قانـــون اساســـی)66(، مـــاده 150 قانـــون 
کیفـــری- مصـــوب 1392)67(، قانـــون نحـــوه مجـــازات اشـــخاصی  آییـــن دادرســـی 
کـــه در امـــور ســـمعی و بصـــری فعالیـــت غیر مجـــاز می کننـــد- مصـــوب 1386، مـــواد 
13 و 14 قانـــون انتشـــار و دسترســـی آزاد بـــه اطاعـــات - مصـــوب 1388)68( و بنـــد 8 
ـــهروندی  ـــوق ش ـــظ حق ـــروع و حف ـــای مش ـــه آزادی ه ـــرام ب ـــون احت ـــده قان ـــاده واح م

- مصـــوب 1383)69(.

مــاده 38- اصــل بیســت و پنجــم قانــون اساســی)70(، مــاده 150 قانــون آییــن 
دادرســی کیفــری- مصــوب 1392)71(، قانــون نحــوه مجــازات اشــخاصی کــه در امور 
ســمعی و بصــری فعالیــت غیر مجــاز می کننــد- مصــوب 1386 و مــواد 13 و 14 قانــون 

انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات - مصــوب 1388)72(.

مــاده 39- اصــل بیســت و پنجــم قانــون اساســی)73( و مــواد 13 و 14 قانــون 
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات - مصــوب 1388)74(.

مــاده 40- اصــل بیســت و پنجــم قانــون اساســی)75( و مــاده 150 قانــون آییــن 
کیفــری- مصــوب 1392)76(. دادرســی 

مــاده 41 - اصــل بیســت و پنجــم قانــون اساســی)77(، قانــون مطبوعــات- 
مجــازات  نحــوه  قانــون  آن،  بعــدی  الحاقــات  و  اصاحــات  بــا   -1364 مصــوب 
اشــخاصی کــه در امــور ســمعی و بصــری فعالیــت غیر مجــاز می کننــد- مصــوب 1386 

کیفــری- مصــوب 1392)78(. و مــاده 40 قانــون آییــن دادرســی 

مــاده 42- اصــل بیســت و پنجــم قانــون اساســی)79(، قانــون نحــوه مجــازات 
اشــخاصی کــه در امــور ســمعی و بصــری فعالیــت غیر مجــاز می کننــد- مصــوب 1386 

و مــاده 648 قانــون مجــازات اســامی- مصــوب 1375 )بخــش تعزیــرات()80(.

مــاده 43 - اصــل بیســت و ششــم قانــون اساســی)81( و قانــون نحــوه فعالیــت 
گروه هــای سیاســی- مصــوب 1395. احــزاب و 
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مــاده 44- اصــول بیســت و ششــم و بیســت و هفتــم قانــون اساســی)82(، قانــون 
کشــور - مصــوب 1382 بــا اصاحــات بعــدی و آیین نامــه تشــکل های  نظــام صنفــی 

مردم نهــاد - مصــوب 1395.

مــاده 45- اصــول بیســت و ششــم و بیســت و هفتــم قانــون اساســی)83(، قانــون 
کشــور - مصــوب 1382 بــا اصاحــات بعــدی، آیین نامــه تشــکل های  نظــام صنفــی 
مردم نهــاد- مصــوب 1395، قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات - مصــوب 

کیفــری- مصــوب 1392)84(. 1388 و مــاده 66 قانــون آییــن دادرســی 

ــون نحــوه  ــون اساســی)85(، مــاده 13 قان مــاده 46- اصــل بیســت و هفتــم قان
گروه هــای سیاســی- مصــوب 1395)86( و آیین نامــه چگونگــی  فعالیــت احــزاب و 

تأمیــن امنیــت اجتماعــات و راهپیمایی هــای قانونــی- مصــوب 1381.

مــاده 47- اصــل چهــل و يکــم قانــون اساســی)87(، مــواد 976 و 991 قانــون 
مدنــی- مصــوب 1307)88( و قانــون ثبــت احــوال - مصــوب 1355.

گذرنامــه- مصــوب  مــاده 48- اصــل ســی و ســوم قانــون اساســی)89( و قانــون 
1351 بــا اصاحــات بعــدی.

مــاده 49- اصــل ســی و ســوم قانــون اساســی)90( و مــاده 12 قانــون مجــازات 
اســامی- مصــوب 1392)91(.

مــاده 50- بنــد 6 مــاده 2 قانــون وظايــف وزارت امور خارجه- مصــوب 1364)92( 
و قانــون الــزام دولــت بــه پیگیــری و اســتیفای حقــوق اتبــاع و دیپلمات هــای ایرانــی 

آســیب ديده از اقدامــات دولت هــای خارجــی- مصــوب 1389.

مــاده 51- اصــول دهــم، بیســت و يکــم و چهــل و نهــم قانــون اساســی)93(، 
اهــداف و اصــول تشــکیل خانــواده و سیاســت های تحکیــم و تعالــی آن - مصــوب 
1384 - شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، مــواد 43 و 230 قانــون برنامــه پنجســاله 
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پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران- مصــوب 1389)94( و بنــد 2 سیاســت های 
کلــی جمعیــت- مصــوب 1393)95(.

مــاده 52- بنــد 56 منشــور حقــوق و مســؤولیت های زنــان در نظــام جمهــوری 
اســامی ایــران- مصــوب 1383 - شــورای عالی انقــاب فرهنگــی)96(. 

کلــی جمعیــت  مــاده 53- اصــل دهــم قانــون اساســی)97( و بنــد 4 سیاســت های 
- مصــوب 1393)98(.

مــاده 54- اهــداف و اصــول تشــکیل خانــواده و سیاســت های تحکیــم و تعالــی 
آن- مصــوب 1384 - شــورای عالی انقــاب فرهنگــی.

ــون  ــوب 1307)99( و قان ــی- مص ــون مدن ــی 1179 قان ــواد 1168 ال ــاده 55- م م
ــوب 1391. ــواده- مص ــت از خان حماي

مــاده 56- اصــول ســی و چهــارم، شــصت و يکــم، نــودم، يکصــد و پنجــاه 
و نهــم، يکصــد و هفتــاد و ســوم و يکصــد و هفتــاد و چهــارم قانــون اساســی)100(، 
کیفــری - مصــوب 1392، قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای  قانــون آییــن دادرســی 
آییــن  و  تشــکیات  قانــون  مصــوب 1379،  مدنــی-  امــور   در  انقــاب  و  عمومــی 
دادرســی دیــوان عدالــت اداری- مصــوب 1392، قانــون تشــکیل ســازمان بازرســی 
کشــور- مصــوب 1360، قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری - مصــوب 1372 و  کل 

قانــون شــوراهای حــل اختــاف- مصــوب 1394.

مـاده 57- اصـول سـی و هفتـم و يکصـد و شـصت و هفتـم قانـون اساسـی)101(، 
کیفری- مصوب 1392)102(، بند 2 ماده  واحده قانون  ماده 4 قانون آیین دادرسـی 

احتـرام بـه آزادی های مشـروع و حفظ حقوق شـهروندی- مصـوب 1383)103(.

مــاده 58- اصــل ســی و پنجــم قانــون اساســی)104(، مصوبــه مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام در خصــوص انتخــاب وکیــل توســط اصحــاب دعــوی- مصــوب 
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1370، بنــد 3 قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی 
-مصــوب 1383)105( و مــاده 48 قانــون آیین دادرســی کیفری- مصــوب 1392)106(.

مــاده 59- اصــول ســی و نهــم و يکصــد و شــصت و هشــتم قانــون اساســی)107(، 
بندهــای 4، 6 و 7 قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی 
خصــوص  در  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  مصوبــه   ،)108(1383 مصــوب 
انتخــاب وکیــل توســط اصحــاب دعــوی - مصــوب 1370 و مــواد 305 و 352 قانــون 

کیفــری- مصــوب 1392)109(. آییــن دادرســی 

مــاده 60- اصــول بیســت و دوم و ســی و هشــتم و يکصــد و شــصت و ششــم 
و يکصــد و شــصت و هشــتم قانــون اساســی)110(، مــاده 40 قانــون آییــن دادرســی 
مصــوب  اســامی-  مجــازات  قانــون  مــاده169  و   )111(1392 مصــوب  کیفــری- 

.)112(1392

مــاده 61- اصــل يکصــد و شــصت و هشــتم قانــون اساســی)113( و مــاده 305 
کیفــری- مصــوب 1392)114(. قانــون آییــن دادرســی 

مــاده 62- اصــل ســی و دوم قانــون اساســی)115(، قانــون احتــرام بــه آزادی هــای 
ــون آییــن دادرســی  مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی - مصــوب 1383)116( و قان

کیفــری - مصــوب 1392.

مــاده 63- اصــول ســوم و ســی و دوم قانــون اساســی)117( و مــواد 5 و 52 قانــون 
کیفــری - مصــوب 1392)118(. آییــن دادرســی 

مــاده 64- اصــل ســی و نهــم قانــون اساســی)119(، قانــون احتــرام بــه آزادی هــای 
مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی- مصــوب 1383)120( و مــواد 49، 50 و 51 قانــون 

آییــن دادرســی کیفــری - مصــوب 1392)121(.

مـاده 65- قانـون آییـن دادرسـی کیفری - مصوب 1392، قانون آیین دادرسـی 
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دادگاه هـای عمومـی و انقـاب در امور مدنی - مصوب 1379 و قانون تخلفـات اداری 
- مصوب 1372.

مــاده 66- اصــول ســی و ششــم و ســی و هفتــم قانــون اساســی)122( و مــواد 4، 7، 
25 و 26 قانــون مجازات اســامی - مصــوب 1392)123(.

ماده 67- بند 14 اصل سوم قانون اساسی)124(.

کلــی  مــاده 68- بنــد 9 اصــل ســوم قانــون اساســی)125( و بنــد 19 سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی- مصــوب 1392)126(.

مــاده 69- قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات - مصــوب 1386، 
کلــی  کار - مصــوب 1390، سیاســت های  کســب  و   قانــون بهبــود مســتمر محیــط 
کلــی  نظــام در خصــوص امنیــت اقتصــادی - مصــوب 1379 و بنــد 19 سیاســت های 

اقتصــاد مقاومتــی - مصــوب 1392)127(.

ــی  کل ــت های  ــد 5 سیاس ــی)128(، بن ــون اساس ــوم قان ــل س ــد 9 اص ــاده 70- بن م
کلــی اقتصــاد  تشــویق ســرمايه گذاری- مصــوب 1389)129( و بنــد 19 سیاســت های 

مقاومتــی- مصــوب 1392)130(.

کلــی  مــاده 71- بنــد 9 اصــل ســوم قانــون اساســی)131(، بنــد 2 سیاســت های 
تشــویق ســرمايه گذاری - مصــوب 1390)132( و بندهــای 19 و 23 سیاســت های 

کلــی اقتصــاد مقاومتــی- مصــوب 1392)133(.

قانــون  اساســی)134(،  قانــون  ســوم  اصــل  و 14  و 12  بندهــای 8  مــاده 72- 
تشــویق  کلــی  سیاســت های  مصــوب 1380-  خارجــی-  ســرمايه گذاری  تشــویق 
ســرمايه گذاری- مصــوب 1389- قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز- مصوب 1392 

کلــی اقتصــاد مقاومتــی- مصــوب 1392)135(. و بنــد 23 سیاســت های 

مــاده 73- اصــل ســی و يکــم قانون اساســی)136(، بندهای 3 و 4 سیاســت های 
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کلــی مســکن- مصــوب 1389)137( و قانــون ســاماندهی و حمايــت از تولیــد و عرضــه 
مســکن- مصوب 1387.

ماده 74 - قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387.

مــاده 75- اصــول بیســت و دوم، چهــل و ششــم و چهــل و هفتــم قانــون 
.)139(1307 مصــوب  مدنــی-  قانــون   31 و   30 مــواد  و  اساســی)138( 

مــاده 76- اصــول چهــل و ششــم و چهــل و هفتــم قانــون اساســی)140(، قانــون 
حمايــت از حقــوق مؤلفــان و مصنفــان و هنرمنــدان- مصــوب 1348 و قانــون ثبــت 

ح هــای صنعتــی و عايــم تجــاری- مصــوب 1386. اختراعــات، طر

ماده 77 - اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی)141(.

مــاده 78- بنــد 12 اصــل ســوم و بنــد 2 اصــل چهــل و ســوم قانــون اساســی)142( و 
مــاده 31 قانــون برنامــه پنج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران- مصــوب 

.)143(1389

مــاده 79- اصــل بیســت و هشــتم قانــون اساســی)144( مــواد 41، 44 و 54 قانــون 
کشــوری- مصــوب 1386)145(، بندهــای 2 و 6 سیاســت های  مدیريــت خدمــات 
کلــی نظــام اداری- مصــوب 1389)146( و مــاده 7 قانــون جامــع حمايــت از حقــوق 

معلــوالن- مصــوب 1383)147(.

مــاده 80- بنــد 1 اصــل چهــل و ســوم قانــون اساســی)148(، بنــد 12 سیاســت های 
کار و ســرمايه انســانی، مصــوب 1391)149( و مــاده 58  ــی، حمايــت از  ــی تولیــد مل کل

کشــوری- مصــوب 1386)150(. قانــون مدیريــت خدمــات 

کار-  مــاده 81- اصــل ســی و چهــارم قانــون اساســی)151(، مــاده 157 قانــون 
مصــوب 1369)152( و بنــد 2 مــاده 10 قانــون تشــکیات و آییــن دادرســی دیــوان 

.)153(1392 مصــوب  اداری-  عدالــت 
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ماده 82- بندهای 9 و 10 اصل ســوم قانون اساســی)154(، مواد 41 و 53 قانون 
مدیريــت خدمــات کشــوری- مصــوب 1386)155( و بندهــای 2، 4 و 6 سیاســت های 

کلــی نظام اداری- مصــوب 1389)156(.

مــاده 83- بنــد 14 اصــل ســوم، اصــول بیســتم، بیســت و يکــم و بیســت و 
هشــتم قانــون اساســی)157(، سیاســت های اشــتغال زنــان در جمهــوری اســامی 
ایــران -مصــوب 1371 شــورای عالی انقــاب فرهنگــی، بندهــای 101 و 102 منشــور 
 1383 مصــوب  ایــران-  اســامی  جمهــوری  در  زنــان  مســؤولیت های  و  حقــوق 

فرهنگــی)158(. انقــاب  شــورای عالی 

مــاده 84- بنــد 4 اصــل چهــل و ســوم، بنــد 6 اصــل دوم، اصــول نوزدهــم، 
کار- مصــوب  بیســتم و بیســت و هشــتم قانــون اساســی)159( و مــاده 79 قانــون 

.)160(1369

مــاده 85- بنــد 1 اصــل ســوم و اصــل چهل و ســوم قانــون اساســی)161(، بندهای 
کان3، فصــل ششــم و بندهــای 17 و 19  21 و 44 اقدامــات ملــی، راهبردهــای 
اقدامــات ملــی، راهبردهــای کان5 فصــل ششــم، مصوبه نقشــه مهندســی فرهنگی 

کشــور- مصــوب 1391 - شــورای عالی انقــاب فرهنگــی)162(.

ماده 86- بند 12 اصل سوم، بند 1 اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون 
اساسی)163( و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب 1383.

مــاده 87- بنــد 2 اصــل ســوم، اصــل بیســت و نهــم قانــون اساســی)164(، قانــون 
بیمــه بیــکاری- مصــوب 1369 و مــاده 73 قانــون برنامــه پنج ســاله پنجــم توســعه 

جمهــوری اســامی ایــران- مصــوب 1389)165(.

ــون اساســی)166( و بخــش  مــاده 88- اصــول بیســت و نهــم و ســی و يکــم قان
توســعه روســتایی قانــون برنامــه پنج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران- 

مصــوب 1389.
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ماده 89 - بند 3 اصل سوم و اصل بیست و يکم قانون اساسی)167(، بندهای 
53 و 54 منشـور حقوق و مسـؤولیت های زنان در جمهوری اسـامی ایران- مصوب 
1383- شـورای عالی انقـاب فرهنگـی)168( و سیاسـت ها و اولويت هـای فرهنگـی 

سـازمان تربیت بدنی- مصوب 1384- شـورای عالی انقاب فرهنگی.

مــاده 90- اصــول دهــم، بیســت و يکــم و بیســت و نهــم قانــون اساســی)169(، 
بندهــای 15 و 51 منشــور حقــوق و مســؤولیت های زنــان در جمهــوری اســامی 
 4 مــاده   12 بنــد  و  فرهنگــی)170(  انقــاب  شــورای عالی   1383 مصــوب  ایــران، 
سیاســت ها و راهبردهــای ارتقــای ســامت زنــان- مصــوب 1386- شــورای عالی 

فرهنگــی)171(. انقــاب 

مــاده 91- بندهــای 1 و 2 اصــل ســوم و اصــل بیســت و دوم قانــون اساســی)172(، 
 ،1389 و   1376 اصاحــات  بــا   1367 مصــوب  مخــدر-  مــواد  بــا  مبــارزه  قانــون 
سیاســت های کلــی مبــارزه بــا مــواد مخدر- مصوب 1385 و مصوبه نقشــه مهندســی 

کشــور- مصــوب 1391- شــورای عالی انقــاب فرهنگــی. فرهنگــی 

مــاده 92- قانــون جامــع خدمات رســانی بــه ايثارگــران- مصــوب 1391 و قانــون 
برنامــه پنج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران- مصــوب 1389.

مــاده 93- بنــد 12 اصــل ســوم، اصــول بیســت و يکــم و ســی و چهــارم قانــون 
اساســی)173(، قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی- مصــوب 1383 
و قانــون بیمــه اجبــاری خســارات وارد شــده بــه شــخص ثالــث در اثــر حــوادث ناشــی 

از وســایل نقلیــه- مصــوب 1395.

مــاده 94- بنــد 12 اصــل ســوم و بنــد 1 اصــل چهــل و ســوم قانــون اساســی)174( و 
قانــون حمايــت از حقــوق مصرف کننــدگان- مصــوب 1388.

نقشــه مهندســی  و مصوبــه  اساســی)175(  قانــون  نوزدهــم  اصــل  مــاده 95- 
فرهنگــی. انقــاب  شــورای عالی   1391 مصــوب  کشــور-  فرهنگــی 

ی
ند

رو
شه

ق 
قو

 ح
ور

ش
 من

واد
ی م

نون
 قا

ت
عا

جا
ار



ی
شـــور حقــوق شهـــروند

من

40

مـاده 96- اصـول چهاردهـم، پانزدهـم، نوزدهـم و بیسـتم قانـون اساسـی)176(، 
مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور - مصوب 1391 - شورای عالی انقاب فرهنگی.

مــاده 97- اصــول چهاردهــم، پانزدهــم، نوزدهــم، بیســتم، بیســت و ششــم و 
هشــتاد و ســوم قانــون اساســی)177(.

ماده 98- اصول نوزدهم، چهل و پنجم و چهل و هشــتم قانون اساســی)178( 
و قانون اجرای اصل 48 قانون اساســی جمهوری اســامی ایران- مصوب 1380.

مــاده 99- اصــول دوازدهــم، چهاردهــم، نوزدهــم و بیســت و ششــم قانــون 
اساســی)179(.

مــاده 100- بنــد 4 اصــل ســوم، اصــول بیســت و ششــم، بیســت و هشــتم و 
ــتغال  ــت از اش ــت های حماي ــی)180(، سیاس ــون اساس ــوم قان ــل و س ــل چه ــد 2 اص بن
هنرمنــدان- مصــوب 1382- شــورای عالی انقــاب فرهنگــی، قانــون اهــداف و 
وظايــف وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی- مصــوب 1365 و مــواد 102 و 153 قانــون 
ــران- مصــوب 1389)181(. ــاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ای برنامــه پنــج س

قانــون اساســی)182( و مصوبــه نقشــه مهندســی  پانزدهــم  اصــل  مــاده 101- 
فرهنگــی. انقــاب  شــورای عالی   -1391 مصــوب  کشــور-  فرهنگــی 

گســترش فرهنــگ عفــاف  مــاده 102- اصــول و مبانــی روش هــای اجرایــی 
فرهنگــی. انقــاب  شــورای عالی   -1376 -مصــوب 

ــد 115  ــی)183( و بن ــون اساس ــم قان ــت و شش ــم و بیس ــول نوزده ــاده 103- اص م
منشــور حقــوق و مســؤولیت های زنــان در نظــام جمهــوری اســامی ایــران- مصــوب 

1383 شــورای عالی انقــاب فرهنگــی)184(.

مــاده 104- بنــد 3 اصــل ســوم و اصــل ســی ام قانــون اساســی)185(، مــاده 10 
قانــون اهــداف و وظايــف وزارت آمــوزش و پــرورش- مصــوب 1366)186(، اساســنامه 



41

نهضــت ســواد آمــوزی جمهــوری اســامی ایــران- مصــوب 1363 و قانــون اهــداف، 
وظايــف و تشــکیات وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــآوری- مصــوب 1383.

مــاده 105- اصــل نوزدهــم قانــون اساســی)187(، ســند نقشــه جامــع علمــی 
کشــور در  کشــور- مصــوب 1389- شــورای عالی انقــاب فرهنگــی و ســند راهبــردی 

امــور نخبــگان- مصــوب 1391- شــورای عالی انقــاب فرهنگــی.

مــاده 106- اصــول بیســت و ســوم و بیســت و ششــم قانــون اساســی)188(، ســند 
نقشــه جامــع علمــی کشــور- مصــوب 1389- شــورای عالی انقاب فرهنگــی و قانون 

اهــداف و وظايــف وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــآوری- مصــوب 1383.

مــاده 107- بندهــای 6 و 7 اصــل ســوم، اصــل بیســت و ســوم و ســی و پنجــم 
قانــون اساســی)189( و قانــون اهــداف، وظايــف و تشــکیات وزارت علــوم، تحقیقــات 

و فنــآوری- مصــوب 1383.

 -1390 مصــوب  پــرورش-  و  آمــوزش  بنیادیــن  تحــول  ســند   -108 مــاده 
شــورای عالی انقــاب فرهنگــی، مــاده 29 قانــون الحــاق دولــت جمهــوری اســامی 

کــودک - مصــوب 1372)190(. کنوانســیون حقــوق  ایــران بــه 

ماده 109- جزء 9 - 3 راهبردهای ملی فصل ششم مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی 
کشور- مصوب 1391 - شورای عالی انقاب فرهنگی)191( و مواد 12 و 29 قانون الحاق 

دولت جمهوری اسامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک- مصوب 1372)192(.

مــاده 110- مــاده 6 قانــون مطبوعــات - مصــوب 1364 بــا اصاحــات و الحاقــات 
کلــی و اصــول برنامه هــای ســازمان صــدا   بعــدی)193(، مــاده 8 قانــون خط مشــی 
و  ســیمای جمهــوری اســامی ایــران- مصــوب 1361)194(، مــواد 28 و 29 قانــون 
کــودک- مصــوب  کنوانســیون حقــوق  الحــاق دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه 
1372)195( و بنــد )ج( مــاده4 »مصوبــه اصاحــی اهــداف، سیاســت ها و ضوابــط نشــر 

کتــاب« - مصــوب 1389- شــورای عالی انقــاب فرهنگــی)196(.
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مــاده 111- اصــول يازدهــم، بیســتم و بیســت و نهــم قانــون اساســی)197(، قانــون 
کنوانســیون  جامــع حمايــت از حقــوق معلــوالن- مصــوب 1387 و قانــون تصويــب 

حقــوق افــراد دارای معلولیــت - مصــوب 1387.

ماده 112- اصل پنجاهم قانون اساســی)198(، سیاســت های کلی محیط زيســت 
- مصــوب 1394، قانــون بهســازی و حفاظــت از محیط زيســت -مصــوب 1353، 
قانــون نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هــوا - مصــوب 1374 و مــاده 688 قانــون مجــازات 

اســامی - مصــوب 1392)199(.

مــاده 113- اصــل پنجاهــم قانــون اساســی)200(، بنــد 7 فصــل اول ســند نقشــه 
جامــع علمــی کشــور- مصوب 1389- شــورای عالی انقــاب فرهنگی)201(، مــواد 184 
و 193 قانــون برنامــه پنج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســامی ایــران- مصــوب 

کلــی اقتصــاد مقاومتــی- مصــوب 1392)203(.  1389)202( و بنــد 7 سیاســت های 

مــاده 114- اصــول بیســت و ششــم و ســی و چهــارم قانــون اساســی)204( و بنــد 4 
کلــی آمايــش ســرزمین - مصــوب 1390)205(. جــزء )ز( سیاســت های 

مـاده 115- بندهـای 2 و 3 و 4 اصـل سـوم و بنـد 1 اصـل چهـل و سـوم قانـون 
اساسـی)206(، سـند نقشـه جامع علمی کشـور- مصوب 1389- شـورای عالی انقاب 

فرهنگـی و قانـون دسـتیابی بـه فنـآوری هسـته ای صلح آمیـز- مصـوب 1384.

ماده 116- بند 16 اصل سوم، اصول يازدهم، يکصد و پنجاه دوم و يکصد و پنجاه 
چهارم قانون اساسی)207(، قانون وظايف وزارت امور خارجه - مصوب 1364 و ماده 210 

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسامی ایران - مصوب 1389)208(.

ماده 117- اصل يکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی)209(.

مــاده 118- مــاده 210 قانــون برنامــه پنج ســاله پنجم توســعه جمهوری اســامی 
ایــران- مصــوب 1389)210(، قانــون وظايــف وزارت امور خارجــه - مصوب 1364.
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مــاده 119 - بنــد )ج( اصــل دوم، بنــد 11 اصــل ســوم و اصــول يکصــد و چهــل و 
ســوم و يکصــد و پنجاهــم قانــون اساســی)211(.

مــاده 120- بنــد 11 اصــل ســوم، اصــول يکصــد و چهــل و چهــارم و يکصــد و 
پنجــاه و يکــم قانــون اساســی)212(.
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 1- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358: 

اصــل بیســت و دو م- حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق، مســکن و شــغل اشــخاص از 
کنــد. کــه قانــون تجویــز  تعــرض مصــون اســت مگــر در مــواردی 

اصــل ســی و ششــم- حکــم بــه مجــازات و اجــرای آن بایــد تنهــا از طریــق دادگاه صالــح و 
بــه موجــب قانــون باشــد.

اصــل ســی و هفتــم- اصــل، برائــت اســت و هیچکــس از نظــر قانــون مجــرم شــناخته 
گــردد. نمی شــود، مگــر اینکــه جــرم او در دادگاه صالــح ثابــت 

2- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی- مصوب 1383:

و  انقــاب  عمومــی،  کــم  محا کلیــه  قانــون،  ایــن  تصویــب  تاریــخ  از   - واحــده  مــاده 
نظامی دادســراها و ضابطــان قــوه قضاییــه مکلفنــد در انجــام وظایــف قانونــی خویــش 
ج در قوانیــن  کننــد. متخلفیــن بــه مجــازات منــدر مــوارد ذیــل را به دقــت رعایــت و اجــراء 

موضوعــه محکــوم  خواهنــد شــد: 

کشــف و تعقیــب جرایــم و اجــرای تحقیقــات و صــدور قرارهــای تأمیــن و بازداشــت    -۱
موقــت می بایــد مبتنــی بــر رعایــت قوانیــن و بــا حکم و دســتور قضایی مشــخص و شــفاف 
صــورت  گیــرد و از اعمــال هرگونــه ســایق شــخصی و سوء اســتفاده از قــدرت و یــا اعمــال 

هرگونــه  خشــونت و یــا بازداشــت های اضافــی و بــدون ضــرورت اجتنــاب شــود. 

و  شــریك  مباشــر،  بــه  منحصــر  و  قانونــی  ترتیبــات  طبــق  بــر  بایــد  محکومیت هــا   -۲
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معاون جــرم باشــد و تــا جــرم در دادگاه صالــح اثبــات نشــود و رأی مســتدل و مســتند بــه 
مــواد قانونــی و یــا  منابــع فقهــی معتبــر ) درصــورت نبــودن قانــون( قطعــی نگردیــده اصــل 
بــر برائــت متهــم بــوده و  هرکــس حــق دارد در پنــاه قانــون از امنیــت الزم برخــوردار باشــد. 

کــرده و   کــم و دادســراها مکلفنــد حــق دفــاع متهمــان و مشــتکی عنهم را رعایــت  ۳- محا
کارشــناس را بــرای آنــان فراهــم آورنــد.  فرصــت اســتفاده از وکیــل و 

۴- بــا دادخواهــان و اشــخاص در مظــان اتهــام و مرتکبــان جرایــم و مطلعــان از وقایــع و  
کًا در اجــرای وظایــف محولــه و برخــورد بــا مــردم، الزم اســت اخــاق و موازیــن اســامی 

گــردد.  کامــاً  مراعــات 

کــه در مــوارد ضــروری نیز بــه  ۵- اصــل منــع دســتگیری و بازداشــت افــراد ایجــاب می نمایــد 
گردیــده اســت و ظــرف مهلــت مقــرره پرونــده  کــه در قانــون معیــن  حکــم و ترتیبــی باشــد 
گیرنــد.  بــه  مراجــع صالــح قضایــی ارســال شــود و خانــواده دستگیرشــدگان در جریــان قــرار 

۶- در جریــان دســتگیری و بازجویــی یــا اســتطاع و تحقیــق، از ایــذای افــراد نظیــر بســتن  
گردد.  چشــم و ســایر اعضــاء، تحقیــر و اســتخفاف بــه آنــان، اجتنــاب 

۷- بازجویــان و مأمــوران تحقیــق از پوشــاندن صــورت و یــا نشســتن پشــت ســر متهــم یــا 
کًا اقدام هــای خــاف قانــون خــودداری ورزنــد.  کــن نامعلــوم و   بــردن آنــان بــه اما

ــف آالت  کش ــا  ــراری ی ــان ف ــتگیری متهم ــت دس ــی، جه ــات محل ــی ها و معاین ۸- بازرس
کمــال احتیــاط انجــام  و  ادوات جــرم براســاس مقــررات قانونــی و بــدون مزاحمــت و در 
کــه ارتباطــی بــه جــرم نداشــته و  شــود و از  تعــرض نســبت بــه اســناد و مــدارك و اشــیایی 
یــا بــه متهــم تعلــق  نــدارد و افشــای مضمــون نامه هــا و نوشــته ها و عکس هــای فامیلــی و 

ــردد.  گ فیلم هــای خانوادگــی و  ضبــط بی مــورد آنهــا خــودداری 

۹- هرگونــه شــکنجه متهــم به منظــور اخــذ اقــرار و یــا اجبــار او بــه امــور دیگر ممنــوع بوده و  
اقرارهــای اخــذ شــده بدین وســیله حجیت شــرعی و قانونی نخواهد داشــت. 

قانونــی  علمــی  شــیوه های  و  اصــول  بــر  مبتنــی  بایــد  بازجویی هــا،  و  تحقیقــات   -۱۰
کــه ترتیبــات و مقــررات  کســانی  گیــرد و بــا  و آموزش هــای قبلــی و نظــارت الزم صــورت 
را نادیــده  گرفتــه و در اجــرای وظایــف خــود بــه روش هــای خــاف آن متوســل شــده اند، 

گیــرد.  براســاس قانــون  برخــورد جــدی صــورت 
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ــا اتهامــات انتســابی باشــد و از   ــا اتهــام ی ۱۱- پرســش ها بایــد، مفیــد و روشــن و مرتبــط ب
گذشــته افــراد و پرداختــن  گناهــان  کنجــکاوی در اســرار شــخصی و خانوادگــی و ســؤال از 

گــردد.  بــه  موضوعــات غیرمؤثــر در پرونــده مــورد بررســی احتــراز 

ــود و  ــته ش ــل نوش ــر و تبدی ــدون تغیی ــده و ب ــار ش ــت اظه کیفی ــان  ــه هم ــخ ها ب ۱۲- پاس
بــرای  اظهارکننــده خوانــده شــود و افــراد بــا ســواد در صــورت تمایــل، خودشــان مطالــب 

خــود را  بنویســند تــا شــبهۀ تحریــف یــا القــاء ایجــاد نگــردد. 

کــه   کــم و دادســراها بــر بازداشــتگاه های نیروهــای ضابــط یــا دســتگاه هایی  ۱۳- محا
بــه  موجــب قوانیــن خــاص وظایــف آنــان را انجــام می دهنــد و نحــوه رفتــار مأمــوران و 
کننــد و مجریــان صحیــح مقــررات را مورد  متصدیــان  مربــوط بــا متهمــان، نظــارت جــدی 

تقدیــر و تشــویق  قــرار دهنــد و بــا متخلفــان برخــورد قانونــی شــود. 

ــاروا در امــوال و اشــیای ضبطــی و توقیفــی متهمــان، اجتنــاب   ۱۴- از دخــل و تصــرف ن
کــم و دادســراها  نمــوده و در اولیــن فرصــت ممکــن یــا ضمــن صــدور حکــم یــا قــرار در محا
که نســبت به آنهــا اتخاذ تصمیم  گــردد و مــادام  نســبت  بــه امــوال و اشــیاء تعییــن تکلیــف 
ــده و در  گردی ــده  اســت در حفــظ و مراقبــت از آنهــا اهتمــام الزم معمــول  قضایــی نگردی

هیــچ مــوردی نبایــد از آنهــا  اســتفاده شــخصی و اداری به عمــل آیــد. 

۱۵- رئیـــس قـــوه قضاییـــه موظـــف اســـت هیأتـــی را به منظـــور نظـــارت و حســـن اجـــرای  
ـــا ایـــن مـــوارد  ـــه نحـــوی در ارتبـــاط ب کـــه ب کلیـــه دســـتگاه هایی  کنـــد.  مـــوارد فـــوق تعییـــن 
ـــا ایـــن هیـــأت همـــکاری الزم را معمـــول دارنـــد. آن هیـــأت وظیفـــه  قـــرار دارنـــد  موظفنـــد ب
دارد در صـــورت  مشـــاهدۀ تخلـــف از قوانیـــن، عـــاوه بـــر مســـاعی در اصـــاح روش هـــا 
و انطبـــاق آنهـــا بـــا مقـــررات، بـــا  متخلفـــان نیـــز از طریـــق مراجـــع صالـــح برخـــورد جـــدی 

گـــزارش نمایـــد.  نمـــوده و نتیجـــه اقدامـــات خـــود را بـــه رئیس قـــوه قضاییـــه 

3- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358: 

از اصـــل ســـوم- دو لـــت جمهـــوری اســـامی ایـــران موظـــف اســـت بـــرای نیـــل بـــه 
کار  اهـــداف مذکـــور در اصـــل دو م، همـــه امکانـــات خـــود را بـــرای امـــور زیـــر بـــه 

ــرد: ... بـ

12- پی ریــزی اقتصــاد صحیــح و عادالنــه برطبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و 
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کار و  رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرو میــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و 
بهداشــت و تعمیــم بیمــه.

اصــل بیســت و نهــم- برخــورداری از تأ میــن اجتماعــی از نظــر بازنشســتگی، بیــکاری، 
بــه  نیــاز  و  و ســوانح  ماندگــی، حــوادث  راه  کارافتادگــی، بی سرپرســتی، در  از  پیــری، 
ــه صــورت بیمــه و غیــره حقــی  ــی و مراقبت هــای پزشــکی ب خدمــات بهداشــتی و درمان

اســت همگانــی.

دو لــت مکلــف اســت طبــق قوانیــن از محــل درآمدهــای عمومــی و درآمدهــای حاصــل از 
مشــارکت مــردم، خدمــات و حمایت هــای مالــی فــوق را بــرای یــك یــك افــراد کشــور تأ مین کند.

کــردن فقــر  از اصــل چهــل و ســوم- بــرای تأ میــن اســتقال اقتصــادی جامعــه و ریشــه کن 
و محرو میــت و بــرآو ردن نیازهــای انســان در جریــان رشــد، بــا حفــظ آزادگــی او، اقتصــاد 

جمهــوری اســامی ایــران بــر اســاس ضوابــط زیــر اســتوار می شــود: ...

کامــل  کار بــرای همــه بــه منظــور رســیدن بــه اشــتغال  2- تأ میــن شــرایط و امکانــات 
کار  کارنــد و لــی و ســایل  کــه قــادر بــه  کســانی  کار در اختیــار همــه  و قــرار دادن و ســایل 
کــه نــه بــه تمرکــز  ندارنــد، در شــکل تعاو نــی، از راه و ام بــدو ن بهــره یــا هــر راه مشــرو ع دیگــر 
گروه هــای خــاص منتهــی شــود و نــه دو لــت را بــه صــورت  و تــداو ل ثــرو ت در دســت افــراد و 
کــم بــر  کارفرمــای بــزرگ مطلــق درآو رد. ایــن اقــدام بایــد بــا رعایــت ضرو رت هــای حا یــك 

گیــرد.  کشــور در هــر یــك از مراحــل رشــد صــورت  برنامه ریــزی عمومــی اقتصــاد 

کــه نســل امــرو ز و  در جمهــوری اســامی، حفاظــت محیط زیســت  اصــل پنجاهــم- 
نســل های بعــد بایــد در آن حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند، و ظیفــه 
کــه بــا آلودگــی  عمومــی تلقــی می گــردد. از ایــن رو فعالیت هــای اقتصــادی و غیــر آن 

کنــد، ممنــوع اســت. محیط زیســت یــا تخریــب غیرقابــل جبــران آن مازمــه پیــدا 

کلــی اقتصــاد مقاومتــی-مصــوب 1392: تأمیــن امنیــت غــذا و  4- بنــد 7 سیاســت های 
کیــد بــر افزایش کمی و کیفی تولید )مــواد اولیــه و کاال(.  درمــان و ایجــاد ذخایــر راهبــردی بــا تأ

5- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

کـه خانـواده و احـد بنیـادی جامعـه اسـامی اسـت، همـه قوانیـن و  اصـل دهـم- از آنجـا 
کردن تشکیل خانواده، پاسداری  مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان 
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از قداسـت آن و اسـتواری رو ابـط خانوادگـی بـر پایـه حقـوق و اخـاق اسـامی باشـد.

ــت  ــا رعای ــات ب ــام جه ــوق زن را در تم ــت حق ــف اس ــت موظ ــم- دو ل ــت و یك ــل بیس اص
ــر را انجــام دهــد: ــد و امــور زی موازیــن اســامی تضمیــن نمای

1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت  زن و  احیای  حقوق مادی و  معنوی او.

2-  حمایت مادران، بالخصوص در دو ران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان 
بی سرپرست.

کیان و بقای خانواده. 3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ 

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5- اعطــای قیمومــت فرزنــدان بــه مــادران شایســته در جهــت غبطــه آنهــا در صــورت 
ــرعی. ــّی ش ــودن و ل نب

6- اصــل بیســت و یكــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: 
دو لــت موظــف اســت حقــوق زن را در تمــام جهــات بــا رعایــت موازیــن اســامی تضمیــن 

نمایــد و امــور زیــر را انجــام دهــد:

 1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت  زن و  احیای حقوق مادی و  معنوی او.

کودکان  2- حمایت مادران، بالخصوص در دو ران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از 
بی سرپرست.

کیان و بقای خانواده. 3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ 

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5- اعطــای قیمومــت فرزنــدان بــه مــادران شایســته در جهــت غبطــه آنهــا در صــورت 
ــرعی. ــّی ش ــودن و ل نب

7- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358: 

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

1- ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوا و مبــارزه با 
کلیــه مظاهــر فســاد و تباهی.
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اصــل بیســت و ســوم- تفتیــش عقایــد ممنــوع اســت و هیچکــس را نمی تــوان بــه صــرف 
داشــتن عقیــده ای مــورد تعــرض و مؤاخذه قــرار داد.

از اصــل بیســت و یكــم- دو لــت موظــف اســت حقــوق زن را در تمــام جهــات بــا رعایــت 
موازیــن اســامی تضمیــن نمایــد و امــور زیــر را انجــام دهــد:

 1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت  زن و  احیای  حقوق مادی و  معنوی او.

کــه پشــتیبان  اصــل یكصــد و پنجــاه و ششــم- قــوه قضاییــه قــوه ای اســت مســتقل 
حقــوق فــردی و اجتماعــی و مســؤو ل تحقــق بخشــیدن بــه عدالــت و عهــده دار و ظایــف 

زیــر اســت:

 1- رسیدگی و صدو ر حکم در مورد تظّلمات، تعّدیات، شکایات، حّل و فصل دعاو ی و رفع 
خصومات و اخذ تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبّیه، که قانون معین می کند.

گسترش عدل و آزادی های مشرو ع.  2- احیای حقوق عامه و 

 3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

 4- کشــف جــرم و تعقیــب و مجــازات و تعزیــر مجرمیــن و اجــرای حــدو د و مقــررات مــدّون 
جزایی اســام.

 5- اقدام مناسب برای پیشگیری از و قوع جرم و اصاح مجرمین.

کشــور- مصــوب 1391- شــورای عالی  از مصوبــه نقشــه مهندســی فرهنگــی   -8 
فرهنگــی: انقــالب 

فصل ششم: راهبردها و اقدامات 

راهبرد کالن 3

اقدامات ملی

۲۱- برنامــه ریــزی بهینــه بــرای ایفــای نقش هــای عاطفــی و حمایتــی اعضــای خانــواده با 
گذشــت و ایثــار و معنویــت، ارزش هــای اخاقی و شــادابی  گســترش صله رحــم،  کیــد بــر  تأ

و نشــاط اعضــای خانواده.

۴۴- تهیــه و اجــرای برنامــه پیشــگیری و مقابلــه همــه جانبــه بــا جرایــم خانوادگــی و رفتــار 
ظالمانــه بیــن اعضای خانــواده.
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راهبرد کالن 5

اقدامات ملی

گون  گونا ۱۷- طراحی ضوابط و اسـتانداردهای ملی اصاح و ارتقاء سـامت محیط های 
اجتماعـی اعـم از دولتـی و خصوصـی از قبیـل محیط هـای آموزشـی، رسـانه ای، تجـاری و 

کار، ورزشـی و تفریحـی بـه منظـور تسـهیل رعایت عفـاف و حجاب. اقتصـادی، کسـب و 

۱۹- تدوین و اجرای برنامه جامع غنی سازی اوقات فراغت و تفریحات سالم در ابعاد فردی، 
خانوادگی و اجتماعی در سنین مختلف و ارایه الگوی مناسب بر اساس آموزه های اسامی- 

ایرانی و حمایت از توسعه و گسترش هدفمند نهادها و مؤسسات فعال این حوزه.

کشـور- مصوب  کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش  9- بند 1 سیاسـت های 
1392: تحـول در نظـام آمـوزش و پـرورش مبتنـی بـر فلسـفه تعلیـم و تربیـت اسـامی در 
جهـت رسـیدن بـه حیـات طیبـه )زندگـی فـردی و اجتماعـی مطلـوب اسـامی( و رشـد و 
کیفـی در حوزه هـای بینـش، دانـش، مهـارت،  شـکوفایی اسـتعدادهای فطـری و ارتقـاء 
کردن بی سـوادی  کید بر ریشـه کن  تربیت و سـامت روحی و جسـمی دانش آموزان با تأ
و تربیت انسـان های مؤمن، پرهیزکار، متخلق به اخاق اسـامی، بلندهمت، امیدوار، 
خیرخـواه، بـا نشـاط، حقیقت جـو، آزادمنـش، مسـؤولیت پذیر، قانون گـرا، عدالت خـواه، 

خـردورز، خـاق، وطـن دوسـت، ظلم سـتیز، جمع گـرا، خودبـاور و ایثارگر. 

کلــی نظــام اداری- مصــوب 1389: نهادینــه ســازی فرهنــگ  10- بنــد 1 سیاســت های 
ج نهــادن بــه ســرمایه  های  کرامــت انســانی و ار ســازمانی مبتنــی بــر ارزش  هــای اســامی و 

انســانی و اجتماعی.

11- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصل دو م- جمهوری اسامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

...

کرامت و ارزش و االی انسان و آزادی توأم با مسؤو لیت او در برابر خدا،  -6

که از راه:  

کتــاب و ســنت معصومیــن  الــف-   اجتهــاد مســتمر فقهــای جامع الشــرایط بــر اســاس 
ســاُم اهّلِل َعَلْیِهــم َاْجَمعیــن،
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ب-   استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تاش در پیشبرد آنها.

گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، ج-  نفی هر 

قســط و عدل و اســتقال سیاســی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبســتگی ملی 
را تأ میــن می کنــد.

که باشــند از حقوق مســاو ی برخوردارند  اصــل نوزدهــم- مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه 
و رنــگ، نــژاد، زبــان و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهد بود.

اصــل بیســتم- همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد یکســان در حمایــت قانــون قــرار دارنــد 
و از همــه حقــوق انســانی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــا رعایــت موازیــن 

اســام برخوردارنــد.

اصــل بیســت و دو م- حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق، مســکن و شــغل اشــخاص از 
کنــد. کــه قانــون تجویــز  تعــرض مصــون اســت مگــر در مــواردی 

12- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

1- ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوا و مبــارزه با 
کلیــه مظاهــر فســاد و تباهی.

گاهی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از  2- بــاال بــردن ســطح آ
گرو هــی و و ســایل دیگــر. مطبوعــات و رســانه های 

3- آمــوزش و پــرو رش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه، در تمــام ســطوح و تســهیل و 
ــی. ــم آموزش عال تعمی

ــت رو ح بررســی و تتبــع و ابتــکار در تمــام زمینه هــای علمــی، فنــی، فرهنگــی و  4- تقوی
ــز تحقیــق و تشــویق محققــان. ک اســامی از طریــق تأ ســیس مرا

کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. 5- طرد 

گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 6- محو هر 

7- تأ مین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدو د قانون.
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و  اقتصــادی، اجتماعــی  تعییــن سرنوشــت سیاســی،  مــردم در  8 - مشــارکت عامــه   
خویــش. فرهنگــی 

 9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.

 10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیات غیرضرو ر.

کامــل بنیــه دفــاع ملــی از طریــق آمــوزش نظامــی عمومــی بــرای حفــظ   11- تقویــت 
کشــور. اســتقال و تمامیــت ارضــی و نظــام اســامی 

 12- پی ریــزی اقتصــاد صحیــح و عادالنــه برطبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و 
کار و  رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرو میــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و 

بهداشــت و تعمیــم بیمــه.

 13- تأ مین خودکفایی در علوم و  فنون و صنعت و  کشاو رزی و  امور نظامی و  مانند اینها.

 14- تأ میــن حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای 
همــه و تســاو ی عمــوم در برابــر قانون.

 15- توسعه و تحکیم برادری اسامی و تعاو ن عمومی بین همه مردم.

کشــور بر اســاس معیارهای اســام، تعهد برادرانه نســبت   16- تنظیم سیاســت خارجی 
بــه همــه مســلمانان و حمایــت بی دریغ از مســتضعفان جهان.

کلیمــی و مســیحی تنها اقلیت های دینی شــناخته  اصــل ســیزدهم- ایرانیــان زرتشــتی، 
کــه در حــدو د قانــون در انجــام مراســم دینــی خــود آزادند و در احوال شــخصیه  می شــوند 

و تعلیمــات دینــی بــر طبــق آییــن خــود عمــل می کنند.

که باشــند از حقوق مســاو ی برخوردارند  اصــل نوزدهــم- مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه 
و رنــگ، نــژاد، زبــان و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهد بود.

اصــل بیســتم- همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد یکســان در حمایــت قانــون قــرار دارنــد 
و از همــه حقــوق انســانی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــا رعایــت موازیــن 

اســام برخوردارنــد.

ــه  ــرای هم ــگان را ب ــرو رش رای ــوزش و پ ــایل آم ــت و س ــف اس ــت موظ ــی ام- دو ل ــل س اص
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ملــت تــا پایــان دو رة متوســطه فراهــم ســازد و و ســایل تحصیــات عالــی را تــا ســرحد 
گســترش دهــد. کشــور بــه طــور رایــگان  خودکفایــی 

کــردن فقــر  از اصــل چهــل و ســوم- بــرای تأ میــن اســتقال اقتصــادی جامعــه و ریشــه کن 
و محرو میــت و بــرآو ردن نیازهــای انســان در جریــان رشــد، بــا حفــظ آزادگــی او، اقتصــاد 

جمهــوری اســامی ایــران بــر اســاس ضوابــط زیــر اســتوار می شــود:

 1- تأ میــن نیازهــای اساســی: مســکن، خــوراك، پوشــاك، بهداشــت، درمــان، آمــوزش و 
پــرو رش و امکانــات الزم بــرای تشــکیل خانــواده بــرای همــه.

13- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

 1- ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوا و مبــارزه 
کلیــه مظاهــر فســاد و تباهــی. بــا 

گاهی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از   2- بــاال بــردن ســطح آ
گرو هــی و و ســایل دیگــر. مطبوعــات و رســانه های 

3- آمــوزش و پــرو رش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه، در تمــام ســطوح و تســهیل و 
ــی. ــم آموزش عال تعمی

ــت رو ح بررســی و تتبــع و ابتــکار در تمــام زمینه هــای علمــی، فنــی، فرهنگــی و  4- تقوی
ــز تحقیــق و تشــویق محققــان. ک اســامی از طریــق تأ ســیس مرا

کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. 5- طرد 

گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 6- محو هر 

7-  تأ مین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدو د قانون.

و  اجتماعــی  اقتصــادی،  سیاســی،  سرنوشــت  تعییــن  در  مــردم  عامــه  مشــارکت   -8
خویــش. فرهنگــی 

9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.
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10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیات غیرضرو ر.

کامــل بنیــه دفــاع ملــی از طریــق آمــوزش نظامــی عمومــی بــرای حفــظ  11- تقویــت 
کشــور. اســتقال و تمامیــت ارضــی و نظــام اســامی 

12- پی ریــزی اقتصــاد صحیــح و عادالنــه برطبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و 
کار و  رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرو میــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و 

بهداشــت و تعمیــم بیمــه.

کشــاو رزی و  امــور نظامــی و  ماننــد  13- تأ میــن خودکفایــی در علــوم و  فنــون و صنعــت و  
اینها.

14- تأ میــن حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای 
همــه و تســاو ی عمــوم در برابــر قانــون.

15- توسعه و تحکیم برادری اسامی و تعاو ن عمومی بین همه مردم.

کشــور بــر اســاس معیارهای اســام، تعهد برادرانه نســبت  16- تنظیــم سیاســت خارجــی 
بــه همــه مســلمانان و حمایــت بی دریــغ از مســتضعفان جهان.

اصــل بیســت و دو م- حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق، مســکن و شــغل اشــخاص از 
کنــد. کــه قانــون تجویــز  تعــرض مصــون اســت مگــر در مــواردی 

اصــل بیســت و ســوم- تفتیــش عقایــد ممنــوع اســت و هیچکــس را نمی تــوان بــه صــرف 
داشــتن عقیــده ای مــورد تعــرض و مؤاخذه قــرار داد.

14- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصــل دو ازدهــم- دیــن رســمی ایــران، اســام و مذهــب جعفــری اثنی عشــری اســت 
َبــَد غیرقابــل تغییــر اســت و مذاهــب دیگــر اســامی اعــم از حنفــی، 

ْ
و ایــن اصــل اَلی اال

کامــل می باشــند و پیــرو ان این مذاهب  شــافعی، مالکــی، حنبلــی و زیــدی دارای احتــرام 
ــی و  ــت دین ــم و تربی ــد و در تعلی ــان آزادن ــه خودش ــق فق ــی، طب ــم مذهب ــام مراس در انج
احــوال شــخصیه )ازدو اج، طــاق، ارث و و صیــت( و دعــاو ی مربــوط بــه آن در دادگاه هــا 
کثریــت داشــته  کــه پیــرو ان هــر یــك از ایــن مذاهــب ا رســمیت دارنــد و در هــر منطقــه ای 
باشــند، مقــررات محلــی در حــدو د اختیــارات شــوراها بــر طبــق آن مذهــب خواهــد بــود، 

بــا حفــظ حقــوق پیــرو ان ســایر مذاهــب.
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ذین َلـْم ُیقاِتلوُکم فی ٱلّدیْن 
َ
ُکُم اهّلُل َعـِن اّل اصـل چهاردهـم- بـه حکـم آیه شـریفه »الَیْنها

وُهم و ُتْقِسطوا ِالیهم ِاّنَ اهّلَل ُیِحّبُ الُمْقِسطین« دو لت  و َلْم ُیْخِرُجوُکم ِمْن ِدیارُکم أن َتَبّرُ
جمهـوری اسـامی ایـران و مسـلمانان موظفنـد نسـبت بـه افـراد غیرمسـلمان بـا اخـاق 

کنند.  حسـنه و قسـط و عدل اسـامی عمل نمایند و حقوق انسـانی آنان را رعایت 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــام و جمه ــد اس ــر ض ــه ب ک ــار دارد  ــانی اعتب کس ــق  ــل در ح ــن اص ای
ــد. ــدام نکنن ــه و اق توطئ

که باشــند از حقوق مســاو ی برخوردارند  اصــل نوزدهــم- مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه 
و رنــگ، نــژاد، زبــان و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهد بود.

اصــل بیســت و دو م- حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق، مســکن و شــغل اشــخاص از 
کنــد. کــه قانــون تجویــز  تعــرض مصــون اســت مگــر در مــواردی 

اصــل بیســت و چهــارم- نشــریات و مطبوعــات در بیــان مطالــب آزادنــد مگــر آنکه مخل 
بــه مبانــی اســام یــا حقــوق عمومــی باشــد. تفصیــل آن را قانــون معیــن می کند.

کــم بــر تبلیغــات محیطــی- مصــوب  15- جــزء )4( بنــد الــف سیاســت ها و ضوابــط حا
1388- شــورای عالی انقــالب فرهنگــی: تبلیغــات نبایــد وحــدت ملــی را مخــدوش 
گــردد.  ســاخته یــا موجــب تحقیــر و یــا توهیــن بــه مذاهــب، اقــوام و یــا اقشــاری از جامعــه 

16- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358: 

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

اقتصــادی، اجتماعــی و  تعییــن سرنوشــت سیاســی،  مــردم در  8 - مشــارکت عامــه   
خویــش. فرهنگــی 

 9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.

 14- تأ میــن حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای 
همــه و تســاو ی عمــوم در برابــر قانون.

اصــل بیســتم- همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد یکســان در حمایــت قانــون قــرار دارنــد 
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و از همــه حقــوق انســانی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــا رعایــت موازیــن 
اســام برخوردارنــد.

ــت  ــا رعای ــات ب ــام جه ــوق زن را در تم ــت حق ــف اس ــت موظ ــم- دو ل ــت و یك ــل بیس اص
ــر را انجــام دهــد: ــد و امــور زی موازیــن اســامی تضمیــن نمای

1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت  زن و  احیای حقوق مادی و  معنوی او.

2- حمایــت مــادران، بالخصــوص در دو ران بــارداری و حضانــت فرزنــد، و حمایــت از 
بی سرپرســت. کــودکان 

کیان و بقای خانواده. 3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ 

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5- اعطــای قیمومــت فرزنــدان بــه مــادران شایســته در جهــت غبطــه آنهــا در صــورت 
ــّی شــرعی. ــودن و ل نب

17- از منشــور حقــوق و مســؤولیت های زنــان در نظــام جمهــوری اســالمی ایــران- 
مصــوب 1383 شــورای عالی انقــالب فرهنگــی:

...

کافی و   ۱۵- حــق برخــورداری دختــران از نفقــه شــامل: مســکن، پوشــاك، تغذیــه ســالم و 
تســهیات بهداشــتی جهــت تأمین ســامت جســمانی و روانــی آنان

کننــده خدمــت در امــر ســامت، بر اســاس   ۵۱- حــق زنــان در انتخــاب فــرد و مرکــز  ارایــه 
ضوابــط اســامی و اســتانداردهای علمــی و پزشــکی و بهره منــدی از اطاعــات مناســب 

گاهانــه و بهینــه آنــان کافــی بــرای انتخــاب آ و 

18- بنــد 12 مــاده 4 سیاســت ها و راهبردهــای ارتقــای ســالمت زنــان- مصــوب 
گاهــی  1386- شــورای عالی انقــالب فرهنگــی: تقویــت برنامه هــا و خدمــات و توســعه آ
دختــران و زنــان درخصــوص پیشــگیری از بیماری هــای خــاص و شــایع زنــان، تشــخیص 
زودرس آن، بهبــود فرهنــگ تغذیــه، ســوء مصــرف مــواد و مصــرف دخانیــات بــا توجــه بــه 

آســیب پذیری شــرایط فیزیولوژیــك آنــان در دوره هــای مختلــف زندگــی.

19- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
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ــرد: کار ب ــه  ــرای امــور زیــر ب ــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را ب مذک

...

7- تأ مین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدو د قانون.

اصــل نهــم- در جمهــوری اســامی ایــران آزادی و اســتقال و و حــدت و تمامیــت ارضــی 
کشــور از یکدیگــر تفکیــك ناپذیرنــد و حفــظ آنهــا و ظیفــه دو لــت و آحــاد ملــت اســت. هیــچ 
گــرو ه یــا مقامــی حــق نــدارد بــه نــام اســتفاده از آزادی بــه اســتقال سیاســی،  فــرد یــا 
کنــد و  کمتریــن خدشــه ای و ارد  فرهنگــی، اقتصــادی، نظامــی و تمامیــت ارضــی ایــران 
کشــور آزادی هــای  هیــچ مقامــی حــق نــدارد بــه نــام حفــظ اســتقال و تمامیــت ارضــی 

کنــد. مشــرو ع را، هــر چنــد بــا و ضــع قوانیــن و مقــررات، ســلب 

اصــل بیســت و دو م- حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق، مســکن و شــغل اشــخاص از 
کنــد. کــه قانــون تجویــز  تعــرض مصــون اســت مگــر در مــواردی 

اصــل ســی و ششــم- حکــم بــه مجــازات و اجــرای آن بایــد تنهــا از طریــق دادگاه صالــح و 
بــه موجــب قانــون باشــد.

اصــل ســی و هفتــم- اصــل، برائــت اســت و هیچکــس از نظــر قانــون مجــرم شــناخته 
گــردد. نمی شــود، مگــر اینکــه جــرم او در دادگاه صالــح ثابــت 

اصــل پنجــاه و یكــم- هیــچ نــوع مالیــات و ضــع نمی شــود مگــر بــه موجــب قانــون، مــوارد 
معافیــت و بخشــودگی و تخفیــف مالیاتــی بــه موجــب قانــون مشــخص می شــود.

20- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

1- ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوا و مبــارزه با 
کلیــه مظاهــر فســاد و تباهی.

گاهی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از  2- بــاال بــردن ســطح آ
گرو هــی و و ســایل دیگــر. مطبوعــات و رســانه های 

3- آمــوزش و پــرو رش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه، در تمــام ســطوح و تســهیل و 
ــی. ــم آموزش عال تعمی
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ــت رو ح بررســی و تتبــع و ابتــکار در تمــام زمینه هــای علمــی، فنــی، فرهنگــی و  4- تقوی
ــز تحقیــق و تشــویق محققــان. ک اســامی از طریــق تأ ســیس مرا

کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. 5- طرد 

گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 6- محو هر 

7- تأ مین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدو د قانون.

8- مشــارکت عامــه مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی، اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
خویش.

9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.

10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیات غیرضرو ر.

کامــل بنیــه دفــاع ملــی از طریــق آمــوزش نظامــی عمومــی بــرای حفــظ  11- تقویــت 
کشــور. اســتقال و تمامیــت ارضــی و نظــام اســامی 

12- پی ریــزی اقتصــاد صحیــح وعادالنــه برطبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و 
کار و  رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرو میــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و 

بهداشــت و تعمیــم بیمــه.

13- تأ مین خودکفایی در علوم و  فنون و صنعت و  کشاو رزی و  امور نظامی و  مانند اینها.

14-  تأ میــن حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای 
همــه و تســاو ی عمــوم در برابــر قانون.

15- توسعه و تحکیم برادری اسامی و تعاو ن عمومی بین همه مردم.

کشــور بــر اســاس معیارهای اســام، تعهد برادرانه نســبت  16- تنظیــم سیاســت خارجــی 
بــه همــه مســلمانان و حمایــت بی دریــغ از مســتضعفان جهان.

اصــل نهــم- در جمهــوری اســامی ایــران آزادی و اســتقال و و حــدت و تمامیــت ارضــی 
کشــور از یکدیگــر تفکیــك ناپذیرنــد و حفــظ آنهــا و ظیفــه دو لــت و آحــاد ملــت اســت. هیــچ 
گــرو ه یــا مقامــی حــق نــدارد بــه نــام اســتفاده از آزادی بــه اســتقال سیاســی،  فــرد یــا 
کنــد و  کمتریــن خدشــه ای و ارد  فرهنگــی، اقتصــادی، نظامــی و تمامیــت ارضــی ایــران 
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کشــور آزادی هــای  هیــچ مقامــی حــق نــدارد بــه نــام حفــظ اســتقال و تمامیــت ارضــی 
کنــد. مشــرو ع را، هــر چنــد بــا و ضــع قوانیــن و مقــررات، ســلب 

اصــل بیســت و دو م- حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق، مســکن و شــغل اشــخاص از 
کنــد. کــه قانــون تجویــز  تعــرض مصــون اســت مگــر در مــواردی 

اصــل بیســت و ســوم- تفتیــش عقایــد ممنــوع اســت و هیچکــس را نمی تــوان بــه صــرف 
داشــتن عقیــده ای مــورد تعــرض و مؤاخذه قــرار داد.

کــردن مکالمــات  اصــل بیســت و پنجــم- بازرســی و نرســاندن نامه هــا، ضبــط و فــاش 
تلفنــی، افشــای مخابــرات تلگرافــی و تلکــس، سانســور، عــدم مخابــره و نرســاندن آنهــا، 

گونــه تجســس ممنــوع اســت مگــر بــه حکــم قانــون. اســتراق ســمع و هــر 

21- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358 )اصالحی 1368(: 

کــس می توانــد بــه  اصــل ســی و چهــارم- دادخواهــی حــق مســلم هــر فــرد اســت و هــر 
منظــور دادخواهــی بــه دادگاه هــای صالــح رجــوع نمایــد. همــه افــراد ملــت حــق دارنــد 
گونــه دادگاه هــا را در دســترس داشــته باشــند و هیچ کــس را نمی تــوان از دادگاهــی  ایــن 

کــرد. کــه بــه موجــب قانــون حــق مراجعــه بــه آن را دارد منــع 

کــه پشــتیبان  اصــل یكصــد و پنجــاه و ششــم- قــوه قضاییــه قــوه ای اســت مســتقل 
حقــوق فــردی و اجتماعــی و مســؤو ل تحقــق بخشــیدن بــه عدالــت و عهــده دار و ظایــف 

زیــر اســت:

1- رســیدگی و صــدو ر حکــم در مــورد تظّلمــات، تعّدیــات، شــکایات، حــّل و فصل دعاو ی 
کــه قانــون  و رفــع خصومــات و اخــذ تصمیــم و اقــدام الزم در آن قســمت از امــور حســبّیه، 

معیــن می کنــد.

گسترش عدل و آزادی های مشرو ع. 2- احیای حقوق عامه و 

3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.

کشــف جــرم و تعقیــب و مجــازات و تعزیــر مجرمیــن و اجــرای حــدو د و مقــررات مــدّون   -4
جزایی اســام.

5- اقدام مناسب برای پیشگیری از و قوع جرم و اصاح مجرمین.
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اصــل یكصــد و پنجــاه و نهــم- مرجــع رســمی تظّلمــات و شــکایات، دادگســتری اســت. 
تشــکیل دادگاه هــا و تعییــن صاحیــت آنهــا منــوط بــه حکــم قانــون اســت.

اصــل یكصــد و هفتــاد و ســوم- بــه منظــور رســیدگی به شــکایات، تظلمــات و اعتراضات 
مــردم نســبت بــه مأ موریــن یــا و احدهــا یــا آیین نامه هــای دو لتــی و احقــاق حقــوق آنهــا، 

دیوانــی بــه نــام دیــوان عدالــت اداری زیــر نظــر رییــس قــوه قضاییــه تأ ســیس می گــردد.

 حدو د اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

22- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358: 

اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

1- ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوا و مبــارزه با 
کلیــه مظاهــر فســاد و تباهی.

گاهی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از  2- بــاال بــردن ســطح آ
گرو هــی و و ســایل دیگــر. مطبوعــات و رســانه های 

3- آمــوزش و پــرو رش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه، در تمــام ســطوح و تســهیل و 
ــی. ــم آموزش عال تعمی

ــت رو ح بررســی و تتبــع و ابتــکار در تمــام زمینه هــای علمــی، فنــی، فرهنگــی و  4- تقوی
ــز تحقیــق و تشــویق محققــان. ک اســامی از طریــق تأ ســیس مرا

کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. 5- طرد 

گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 6- محو هر 

7- تأ مین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدو د قانون.

8- مشــارکت عامــه مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی، اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
خویش.

9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.

10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیات غیرضرو ر.
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کامــل بنیــه دفــاع ملــی از طریــق آمــوزش نظامــی عمومــی بــرای حفــظ  11- تقویــت 
کشــور. اســتقال و تمامیــت ارضــی و نظــام اســامی 

12- پی ریــزی اقتصــاد صحیــح وعادالنــه برطبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و 
کار و  رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرو میــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و 

بهداشــت و تعمیــم بیمــه.

13- تأ مین خودکفایی در علوم و  فنون و صنعت و  کشاو رزی و  امور نظامی و  مانند اینها.

14-  تأ میــن حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای 
همــه و تســاو ی عمــوم در برابــر قانون.

15- توسعه و تحکیم برادری اسامی و تعاو ن عمومی بین همه مردم.

کشــور بــر اســاس معیارهای اســام، تعهد برادرانه نســبت  16- تنظیــم سیاســت خارجــی 
بــه همــه مســلمانان و حمایــت بی دریــغ از مســتضعفان جهان.

کشــور بایــد بــه اتــکاء آراء عمومــی اداره  اصــل ششــم- در جمهــوری اســامی ایــران امــور 
شــود، از راه انتخابــات: انتخــاب رییس جمهــور، نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی، 
کــه در اصــول دیگــر ایــن  اعضــای شــوراها و نظایــر اینهــا، یــا از راه همه پرســی در مــواردی 

قانــون معیــن می گــردد.

کــردن فقــر  از اصــل چهــل و ســوم- بــرای تأ میــن اســتقال اقتصــادی جامعــه و ریشــه کن 
و محرو میــت و بــرآو ردن نیازهــای انســان در جریــان رشــد، بــا حفــظ آزادگــی او، اقتصــاد 

جمهــوری اســامی ایــران بــر اســاس ضوابــط زیــر اســتوار می شــود: 

...

کار چنــان  کــه شــکل و محتــوا و ســاعات  کشــور بــه صورتــی  3- تنظیــم برنامــه اقتصــادی 
کافــی بــرای خودســازی  کــه هــر فــرد عــاو ه بــر تــاش شــغلی، فرصــت و تــوان  باشــد 
کشــور و افزایــش مهــارت و  معنــوی، سیاســی و اجتماعــی و شــرکت فعــال در رهبــری 

ــد. ــته باش ــکار داش ابت

ــر جهــان و انســان از آن خداســت و هــم او،  کمیــت مطلــق ب اصــل پنجــاه و هفتــم- حا
کــم ســاخته اســت. هیچکــس نمی توانــد  انســان را بــر سرنوشــت اجتماعــی خویــش حا
گرو هــی خــاص قــرار  کنــد یــا در خدمــت منافــع فــرد یــا  ایــن حــق الهــی را از انســان ســلب 
کــه در اصــول بعــد می آیــد اعمــال می کنــد. دهــد و ملــت ایــن حــق خــداداد را از طرقــی 
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کــه  اصــل پنجــاه و هشــتم- اعمــال قــوه مقننــه از طریــق مجلــس شــورای اســامی اســت 
کــه  از نماینــدگان منتخــب مــردم تشــکیل می شــود و مصوبــات آن پــس از طــی مراحلــی 

در اصــول بعــد می آیــد بــرای اجــرا بــه قــوه مجریــه و قضاییــه ابــاغ می گــردد.

اصــل پنجــاه و نهــم- در مســائل بســیار مهــم اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی 
ممکــن اســت اعمــال قــوة مقننــه از راه همه پرســی و مراجعــه مســتقیم بــه آراء مــردم 
گیــرد. درخواســت مراجعــه بــه آراء عمومــی بایــد بــه تصویــب دو ســوم مجمــوع  صــورت 

نماینــدگان مجلــس برســد.

23- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

1- ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوا و مبــارزه با 
کلیــه مظاهــر فســاد و تباهی.

گاهی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از  2- بــاال بــردن ســطح آ
گرو هــی و و ســایل دیگــر. مطبوعــات و رســانه های 

3- آمــوزش و پــرو رش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه، در تمــام ســطوح و تســهیل و 
ــی. ــم آموزش عال تعمی

ــت رو ح بررســی و تتبــع و ابتــکار در تمــام زمینه هــای علمــی، فنــی، فرهنگــی و  4- تقوی
ــز تحقیــق و تشــویق محققــان. ک اســامی از طریــق تأ ســیس مرا

کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. 5- طرد 

گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 6- محو هر 

7- تأ مین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدو د قانون.

8- مشــارکت عامــه مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی، اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
خویش.

9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.
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10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیات غیرضرو ر.

کامــل بنیــه دفــاع ملــی از طریــق آمــوزش نظامــی عمومــی بــرای حفــظ  11- تقویــت 
کشــور. اســتقال و تمامیــت ارضــی و نظــام اســامی 

12- پی ریــزی اقتصــاد صحیــح وعادالنــه برطبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و 
کار و  رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرو میــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و 

بهداشــت و تعمیــم بیمــه.

13- تأ مین خودکفایی در علوم و  فنون و صنعت و  کشاو رزی و  امور نظامی و  مانند اینها.

14-  تأ میــن حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای 
همــه و تســاو ی عمــوم در برابــر قانون.

15- توسعه و تحکیم برادری اسامی و تعاو ن عمومی بین همه مردم.

کشــور بــر اســاس معیارهای اســام، تعهد برادرانه نســبت  16- تنظیــم سیاســت خارجــی 
بــه همــه مســلمانان و حمایــت بی دریــغ از مســتضعفان جهان.

که باشــند از حقوق مســاو ی برخوردارند  اصــل نوزدهــم- مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه 
و رنــگ، نــژاد، زبــان و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهد بود.

24- اصــل ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: دو لــت 
جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف مذکــور در اصــل دو م، 

کار بــرد: همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

1- ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوا و مبــارزه با 
کلیــه مظاهــر فســاد و تباهی.

گاهی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از  2- بــاال بــردن ســطح آ
گرو هــی و و ســایل دیگــر. مطبوعــات و رســانه های 

3- آمــوزش و پــرو رش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه، در تمــام ســطوح و تســهیل و 
ــی. ــم آموزش عال تعمی

ــت رو ح بررســی و تتبــع و ابتــکار در تمــام زمینه هــای علمــی، فنــی، فرهنگــی و  4- تقوی
ــز تحقیــق و تشــویق محققــان. ک اســامی از طریــق تأ ســیس مرا
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کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. 5- طرد 

گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 6- محو هر 

7- تأ مین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدو د قانون.

8- مشــارکت عامــه مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی، اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
خویش.

9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.

10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیات غیرضرو ر.

کامــل بنیــه دفــاع ملــی از طریــق آمــوزش نظامــی عمومــی بــرای حفــظ  11- تقویــت 
کشــور. اســتقال و تمامیــت ارضــی و نظــام اســامی 

12- پی ریــزی اقتصــاد صحیــح وعادالنــه برطبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و 
کار و  رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرو میــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و 

بهداشــت و تعمیــم بیمــه.

13- تأ مین خودکفایی در علوم و  فنون و صنعت و  کشاو رزی و  امور نظامی و  مانند اینها.

14-  تأ میــن حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای 
همــه و تســاو ی عمــوم در برابــر قانون.

15- توسعه و تحکیم برادری اسامی و تعاو ن عمومی بین همه مردم.

کشــور بــر اســاس معیارهای اســام، تعهد برادرانه نســبت  16- تنظیــم سیاســت خارجــی 
بــه همــه مســلمانان و حمایــت بی دریــغ از مســتضعفان جهان.

25- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358 )اصالحی 1368(:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.
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ــران، آزادی  اصــل یكصــد و هفتــاد و پنجــم- در صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ای
گــردد. کشــور بایــد تأ میــن  ــا رعایــت موازیــن اســامی و مصالــح  بیــان و نشــر افــکار ب

 نصــب و عــزل رییــس ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران بــا مقــام رهبــری 
ــوه قضاییــه و مجلــس  اســت و شــورایی مرکــب از نماینــدگان رییس جمهــور و رییــس ق

کــدام دو نفــر( نظــارت بــر ایــن ســازمان خواهنــد داشــت. شــورای اســامی )هــر 

 خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.

26- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 6- محو هر 

8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.

10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیات غیرضرو ر.

که باشــند از حقوق مســاو ی برخوردارند  اصــل نوزدهــم- مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه 
و رنــگ، نــژاد، زبــان و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهد بود.

اصــل بیســتم- همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد یکســان در حمایــت قانــون قــرار دارنــد 
و از همــه حقــوق انســانی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــا رعایــت موازیــن 

اســام برخوردارنــد

27- از اصــل ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: دو لت 
جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف مذکــور در اصــل دو م، 

کار بــرد: همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 6- محو هر 

9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.
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10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیات غیرضرو ر.

کشــوری- مصــوب 1386: دولــت مکلــف  28- مــاده 28 قانــون مدیریــت خدمــات 
مــردم  رضایــت  عــدم  و  رضایــت  مراجعــان،  و  مــردم  حقــوق  تأمیــن  به منظــور  اســت 
و  اســتخدامی  قراردادهــای  تمدیــد  و  انتصــاب  ارتقــاء،  در  را  کارمنــدان  عملکــرد  از 
بهره منــدی از ســایر امتیــازات اســتخدامی و اعمــال تشــویقات و تنبیهــات لحــاظ نمــوده 
کارمنــدان  کلیــه آیین نامه هــا، شــیوه نامه ها، ضوابــط اداری و اســتخدامی مربــوط بــه  و 

ــد. ــر منظــور نمای ــه  عنــوان یــك عامــل مؤث ــت را ب دول

29- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358 )اصالحی 1368(:

کــس می توانــد بــه  اصــل ســی و چهــارم- دادخواهــی حــق مســلم هــر فــرد اســت و هــر 
منظــور دادخواهــی بــه دادگاه هــای صالــح رجــوع نمایــد. همــه افــراد ملــت حــق دارنــد 
گونــه دادگاه هــا را در دســترس داشــته باشــند و هیچ کــس را نمی تــوان از دادگاهــی  ایــن 

کــرد. کــه بــه موجــب قانــون حــق مراجعــه بــه آن را دارد منــع 

و  تصویبنامه هــا  اجــرای  از  مکلفنــد  دادگاه هــا  قضــات  هفتــادم-  و  یكصــد  اصــل 
کــه مخالــف بــا قوانیــن و مقــررات اســامی یــا خــارج از حــدو د  آیین نامه هــای دو لتــی 
گونــه مقررات  کننــد و هرکس می توانــد ابطال این  اختیــارات قــوه مجریــه اســت خــودداری 

کنــد. را از دیــوان عدالــت اداری تقاضــا 

اصــل یكصــد و هفتــاد و ســوم- بــه منظــور رســیدگی به شــکایات، تظلمــات و اعتراضات 
مــردم نســبت بــه مأ موریــن یــا و احدهــا یــا آیین نامه هــای دو لتــی و احقــاق حقــوق آنهــا، 

دیوانــی بــه نــام دیــوان عدالــت اداری زیــر نظــر رییــس قــوه قضاییــه تأ ســیس می گــردد.

حدو د اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

اصــل یكصــد و هفتــاد و چهــارم- بــر اســاس حــق نظــارت قــوه قضاییــه نســبت بــه 
حســن جریــان امــور و اجــرای صحیــح قوانیــن در دســتگاه های اداری ســازمانی بــه نــام 

ــردد. ــکیل می گ ــه تش ــوه قضایی ــس ق ــر ریی ــر نظ ــور« زی کش کل  ــی  ــازمان بازرس »س

 حدو د اختیارات و و ظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.

30- اصــل ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: دو لــت 
جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف مذکــور در اصــل دو م، 
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کار بــرد: همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

 1- ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوا و مبــارزه 
کلیــه مظاهــر فســاد و تباهــی. بــا 

گاهی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از  2- بــاال بــردن ســطح آ
گرو هــی و و ســایل دیگــر. مطبوعــات و رســانه های 

3- آمــوزش و پــرو رش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه، در تمــام ســطوح و تســهیل و 
ــی. ــم آموزش عال تعمی

ــت رو ح بررســی و تتبــع و ابتــکار در تمــام زمینه هــای علمــی، فنــی، فرهنگــی و  4- تقوی
ــز تحقیــق و تشــویق محققــان. ک اســامی از طریــق تأ ســیس مرا

کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. 5- طرد 

گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 6- محو هر 

7- تأ مین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدو د قانون.

8- مشــارکت عامــه مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی، اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
خویش.

9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.

10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیات غیرضرو ر.

کامــل بنیــه دفــاع ملــی از طریــق آمــوزش نظامــی عمومــی بــرای حفــظ  11- تقویــت 
کشــور. اســتقال و تمامیــت ارضــی و نظــام اســامی 

12- پی ریــزی اقتصــاد صحیــح و عادالنــه برطبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و 
کار و  رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرو میــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و 

بهداشــت و تعمیــم بیمــه.

13- تأ مین خودکفایی در علوم و  فنون و صنعت و  کشاو رزی و  امور نظامی و  مانند اینها.

14-  تأ میــن حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای 
همــه و تســاو ی عمــوم در برابــر قانون.
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15- توسعه و تحکیم برادری اسامی و تعاو ن عمومی بین همه مردم.

کشــور بــر اســاس معیارهای اســام، تعهد برادرانه نســبت  16- تنظیــم سیاســت خارجــی 
بــه همــه مســلمانان و حمایــت بی دریــغ از مســتضعفان جهان.

گاهــی  کلــی نظــام اداری- مصــوب 1389: شفاف ســازی و آ 31- بنــد 18 سیاســت های 
کیــد بــر دسترســی  بخشــی نســبت بــه حقــوق و تکالیــف متقابــل مــردم و نظــام اداری بــا تأ

آســان و ضابطــه  منــد مــردم بــه اطاعــات صحیح.

کلــی نظــام اداری- مصــوب 1389: قانونگرایــی، اشــاعه  32- بنــد 20 سیاســت های 
فرهنــگ مســؤولیت  پذیــری اداری و اجتماعــی، پاســخ گویی و تکریــم اربــاب رجــوع و 

کلیــه فعالیت  هــا. شــهروندان و اجتنــاب از برخــورد ســلیقه  ای و فــردی در 

33- از اصــل ســوم قانــون اساســی جمهوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: دو لت 
جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف مذکــور در اصــل دو م، 

کار بــرد: همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.

34- از قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386:

کارمنـدان دسـتگاه های اجرایـی ، خدمتگـزاران مـردم هسـتند و  مـاده 25- مدیـران و 
کـه در بـدو ورود اداء  بایـد بـا رعایـت موازیـن اخـاق اسـامی و اداری و طبـق سـوگندی 
کـه امضـاء می نمایند وظایف خود را به نحو احسـن در  نمـوده و منشـور اخاقـی و اداری 
راه خدمـت بـه مـردم و بـا در نظرگرفتـن حقوق و خواسـته های قانونی آنهـا انجام دهند.

کارمنــدان  تبصــره 1- اصــول و مفــاد منشــور فوق الذکــر، متــن ســوگند نامه و تعهــدات 
دســتگاه های اجرایــی بــا پیشــنهاد ســازمان بــه  تصویــب هیأت وزیــران می رســد.

بــا وظایــف و شــرایط خــاص  تبصــره 2- دســتگاه های اجرایــی می تواننــد متناســب 
ــوب  ــی مص ــور اخاق ــت منش ــا رعای ــواردی را ب ــوق ، م ــوارد ف ــر م ــاوه ب ــوط ع ــتگاه مرب دس

هیأت وزیــران بــه آن اضافــه نماینــد.

مــاده 26- دســتگاه های اجرایــی مکلفنــد مــردم را بــا حقــوق و تکالیــف خــود در تعامــل 
بــا دســتگاه های اجرایــی آشــنا نمــوده و از طریــق وســایل ارتبــاط جمعــی بــه  ویــژه صــدا و 
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گاهــی عمومــی در ایــن زمینــه را ارتقــاء داده و  ســیمای جمهــوری اســامی ایــران ســطح آ
اطاعــات الزم را بــه نحــو مطلــوب و مناســب در اختیــار مــردم قــرار دهنــد.

مــاده 27- مــردم در اســتفاده از خدمــات دســتگاه های اجرایــی در شــرایط مســاوی از 
کثــر ظــرف ســه مــاه،  حقــوق یکســان برخوردارنــد، دســتگاه های اجرایــی موظفنــد حدا
کیفیــت و اســتاندارد ارایــه خدمــات و تغییــرات آنهــا را مســتند و شــفاف   مراحــل، زمــان و 
ــروز هرگونــه تخلــف،  نمــوده و از طــرق مختلــف بــه اطــاع مــردم برســانند و در صــورت ب
مســؤولین دســتگاه های اجرایــی مســؤولیت پاســخگویی بــه مــردم و شــکایت آنــان را بــه  

عهــده خواهنــد داشــت .

مــاده 28- دولــت مکلــف اســت به منظــور تأمیــن حقــوق مــردم و مراجعــان، رضایــت و 
کارمنــدان را در ارتقــاء، انتصــاب و تمدیــد قراردادهــای  عــدم رضایــت مــردم از عملکــرد 
اســتخدامی و بهره منــدی از ســایر امتیــازات اســتخدامی و اعمــال تشــویقات و تنبیهــات 
کلیــه آیین نامه هــا، شــیوه نامه ها، ضوابــط اداری و اســتخدامی مربــوط  لحــاظ نمــوده و 

کارمنــدان دولــت را بــه  عنــوان یــك عامــل مؤثــر منظــور نمایــد. بــه 

کــه داوطلــب  مــاده 41- ورود بــه خدمــت و تعییــن صاحیــت اســتخدامی افــرادی 
اســتخدام در دســتگاه های اجرایــی می باشــند بــر اســاس مجوزهــای صــادره ، تشــکیات 

مصــوب و رعایــت مراتــب شایســتگی و برابــری فرصت هــا انجــام می شــود.

کارمنــدان بایــد بــا رعایــت شــرایط تحصیلــی و تجربی  مــاده 53- انتصــاب و ارتقــای شــغلی 
گیــرد. الزم و پــس از احــراز شایســتگی و عملکــرد موفــق در مشــاغل قبلــی آنــان صــورت 

کشــور در ابعاد، نقــش و اندازه دولت ،  مــاده 114-    به منظــور ایجــاد تحــول در نظــام اداری 
ســاختار تشــکیاتی و نظام های اســتخدامی ، مدیریت منابع انســانی ، روش های انجام 
کارا،  کرامــت مــردم و نیــل به نظــام اداری و مدیریتی  کار و فنــآوری اداری و ارتقــاء و حفــظ 
بهــره ور و ارزش افــزا، پاســخگو، شــفاف و عــاری از فســاد و تبعیــض ، اثربخــش ، نتیجه گــرا و 

مردم ســاالر، شــورای عالی  اداری بــا ترکیــب و اختیــارات زیــر تشــکیل می گردد. 

اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:

کــه در غیــاب او معــاون اول وی ریاســت شــورا را بــر  1- رییس جمهــور )رییــس شــورا( 
عهــده خواهــد داشــت.
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کشور )عضو و دبیر شورا(. 2- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کار و رفــاه  3- وزرای آمــوزش و پــرورش، بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و تعــاون، 
اجتماعــی و ســه نفــر از وزرای بخش هــای دیگــر بــه انتخــاب هیأت وزیــران.   

4- وزیر یا رییس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد.

کشور. 5- دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر 

6- دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رییس جمهور.

7- دو نفــر از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه انتخــاب مجلــس شــورای اســامی 
بــه  عنــوان ناظــر.

بــود و ســازمان  کشــور خواهــد  برنامه ریــزی  دبیرخانــه شــورا در ســازمان مدیریــت و 
اجــرای تصمیمــات مربــوط می باشــد. بــر حســن  نظــارت  مســؤول 

مصوبات این شورا پس از تأیید رییس جمهور الزم االجراء است.

35- اصل بیســت و ســوم قانون اساســی- مصوب 1358: تفتیش عقاید ممنوع اســت 
و هیچکــس را نمی تــوان بــه صــرف داشــتن عقیــده ای مورد تعــرض و مؤاخــذه قــرار داد.پ

36- متــن قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی 
ج شــده اســت. -مصــوب 1383 در پی نوشــت شــماره 2 در

37- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358 )اصالحی 1368(:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

گاهی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از  2- بــاال بــردن ســطح آ
گرو هــی و و ســایل دیگــر. مطبوعــات و رســانه های 

اصــل بیســت و چهــارم- نشــریات و مطبوعــات در بیــان مطالــب آزادنــد مگــر آنکه مخل 
بــه مبانــی اســام یــا حقــوق عمومــی باشــد. تفصیــل آن را قانــون معیــن می کند.

ــران، آزادی  اصــل یكصــد و هفتــاد و پنجــم- در صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ای
گــردد. کشــور بایــد تأ میــن  ــا رعایــت موازیــن اســامی و مصالــح  بیــان و نشــر افــکار ب

نصــب و عــزل رییــس ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران بــا مقــام رهبــری 
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ــوه قضاییــه و مجلــس  اســت و شــورایی مرکــب از نماینــدگان رییس جمهــور و رییــس ق
کــدام دو نفــر( نظــارت بــر ایــن ســازمان خواهنــد داشــت. شــورای اســامی )هــر 

خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.

38- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358 )اصالحی 1368(:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

ــت رو ح بررســی و تتبــع و ابتــکار در تمــام زمینه هــای علمــی، فنــی، فرهنگــی و  4- تقوی
ــز تحقیــق و تشــویق محققــان. ک اســامی از طریــق تأ ســیس مرا

اصــل بیســت و چهــارم- نشــریات و مطبوعــات در بیــان مطالــب آزادنــد مگــر آنکه مخل 
بــه مبانــی اســام یــا حقــوق عمومــی باشــد. تفصیــل آن را قانــون معیــن می کند.

ــران، آزادی  اصــل یكصــد و هفتــاد و پنجــم- در صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ای
گــردد. کشــور بایــد تأ میــن  ــا رعایــت موازیــن اســامی و مصالــح  بیــان و نشــر افــکار ب

 نصــب و عــزل رییــس ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران بــا مقــام رهبــری 
ــوه قضاییــه و مجلــس  اســت و شــورایی مرکــب از نماینــدگان رییس جمهــور و رییــس ق

کــدام دو نفــر( نظــارت بــر ایــن ســازمان خواهنــد داشــت. شــورای اســامی )هــر 

 خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.

39- اصــل هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران- مصــوب 1358: در 
جمهــوری اســامی ایــران دعــوت بــه خیــر، امــر بــه معــرو ف و نهــی از منکــر و ظیفــه ای 
اســت همگانــی و متقابــل بــر عهــده مــردم نســبت بــه یکدیگــر، دو لــت نســبت بــه مــردم و 

کیفیــت آن را قانــون معیــن می کنــد.  مــردم نســبت بــه دو لــت، شــرایط و حــدو د و 

»َو اْلُمؤِمُنوَن َو اْلمؤِمناُت َبْعُضُهْم َاْوِلیاُء َبْعٍض َیأ ُمُرو َن باْلَمعُرو ِف َو َیْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَکِر«

40- مـاده 8 قانـون حمایـت از آمـران بـه معـروف و ناهیـان از منکـر- مصـوب 1394: 
مـردم از حـق دعـوت بـه خیـر، نصیحـت، ارشـاد در مـورد عملکرد دولـت برخوردارنـد و در 
کارکنان  ع و قوانین می توانند نسـبت به مقامات، مسـؤوالن، مدیران و  چهارچوب شـر
کمیـت و قـوای سـه گانه اعـم از وزارتخانه هـا، سـازمان ها، مؤسسـات،  تمامـی اجـزای حا
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انقـاب  نهادهـای  غیردولتـی،  عمومـی  نهادهـای  و  مؤسسـات  دولتـی،  شـرکت های 
کـه شـمول قوانیـن و مقـررات عمومـی  کلیـه دسـتگاه هایی  اسـامی، نیروهـای مسـلح و 

کننـد. نسـبت بـه آنهـا مسـتلزم ذکـر یـا تصریـح نـام اسـت، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 

مطبوعــات حــق دارنــد نظــرات،  41- مــاده 3 قانــون مطبوعــات- مصــوب 1364: 
انتقــادات ســازنده، پیشــنهادها، توضیحــات مــردم و مســؤولین را بــا رعایــت موازیــن 

ج و  بــه اطــاع عمــوم برســانند. اســامی و مصالــح جامعــه در

 تبصــره - انتقــاد ســازنده مشــروط بــه دارا بــودن منطــق و اســتدالل و پرهیــز از توهیــن، 
تحقیــر و تخریــب می باشــد.

42- بنــد 4 سیاســت های فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران در حــوزه مطبوعــات- 
مصــوب 1380- شــورای عالی انقــالب فرهنگــی: در سیاســت فرهنگــی مطبوعــات، 
نقــد علمــی، بحــث منطقــی، طــرح پرســش در مســائل دینــی و نقــد و بررســی عملکــرد 
کــه موجــب تضعیــف باورهــای دینــی و خلــل در عمــل بــه احــکام  حکومــت در صورتــی 
ج اســت. اخــال،  اســام و تعــرض بــه حقــوق عمومــی نباشــد، از عنــوان اخــال خــار
عنــوان قصــدی نیســت. در صــورت اثبــات عــدم تحقــق عنصــر معنــوی جــرم یعنــی قصد، 

ایــن امــر در تخفیــف یــا عفــو مؤثــر خواهــد بــود.

43- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

گاهی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از  2- بــاال بــردن ســطح آ
گرو هــی و و ســایل دیگــر. مطبوعــات و رســانه های 

اصــل نهــم- در جمهــوری اســامی ایــران آزادی و اســتقال و و حــدت و تمامیــت ارضــی 
کشــور از یکدیگــر تفکیــك ناپذیرنــد و حفــظ آنهــا و ظیفــه دو لــت و آحــاد ملــت اســت. هیــچ 
گــرو ه یــا مقامــی حــق نــدارد بــه نــام اســتفاده از آزادی بــه اســتقال سیاســی،  فــرد یــا 
کنــد و  کمتریــن خدشــه ای و ارد  فرهنگــی، اقتصــادی، نظامــی و تمامیــت ارضــی ایــران 
کشــور آزادی هــای  هیــچ مقامــی حــق نــدارد بــه نــام حفــظ اســتقال و تمامیــت ارضــی 

کنــد. مشــرو ع را، هــر چنــد بــا و ضــع قوانیــن و مقــررات، ســلب 
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44- مــاده 3 قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات - مصــوب 1388: هــر 
کــه بــه وســیله او تهیــه شــده ولــی در  ــا پخــش اطاعاتــی  شــخصی حــق دارد از انتشــار ی
ــه  ــروط ب ــد. مش کن ــری  ــت جلوگی ــه اس ــر یافت ــار تغیی ــرای انتش ــازی آن ب ــان آماده س جری
کــه در ایــن صــورت تابــع  کــه اطاعــات مزبــور بــه ســفارش دیگــری تهیــه نشــده باشــد  آن  

قــرارداد بیــن آنهــا خواهــد بــود.

45- مــاده 4 قانــون مطبوعــات - مصــوب 1364: هیــچ مقــام دولتــی و غیــر دولتــی حــق 
نــدارد بــرای چــاپ مطلــب یــا مقالــه ای در صــدد اعمــال فشــار بــر مطبوعــات بــر آیــد و یــا به 

کند. کنتــرل  نشــریات مبــادرت  سانســور و 

46- از اصــل ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران - مصــوب 1358:  
دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف مذکــور در اصــل 

کار بــرد: دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

گاهی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از  2- بــاال بــردن ســطح آ
گرو هــی و و ســایل دیگــر. مطبوعــات و رســانه های 

47- از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات- مصوب 1388:

ــه  ــه اطاعــات عمومــی را دارد، مگــر آن  ک مــاده۲- هــر شــخص ایرانــی حــق دسترســی ب
ــع قوانیــن و  ــا انتشــار آنهــا تاب ــرده باشــد. اســتفاده از اطاعــات عمومــی ی ک ــون منــع  قان

ــود.  ــوط خواهــد ب مقــررات مرب

کــه اطاعــات دارای  بایــد جــز در مــواردی  از مؤسســات عمومــی  یــك  مــاده ۱0- هــر 
کــم  و حقــوق شــهروندی دســت  نفــع عمومــی  راســتای  طبقه  بنــدی می   باشــد، در 
به طــور ســاالنه اطاعــات عمومــی شــامل عملکــرد و ترازنامــه )بیــان( خــود را بــا اســتفاده 
کــه از جملــه می  توانــد شــامل  کتــاب راهنمــا  از امکانــات رایانــه ای و حتی االمــکان در یــك 
مــوارد زیــر باشــد منتشــر ســازد و در صــورت درخواســت شــهروند بــا اخــذ هزینــه تحویــل 

دهــد:

الف- اهداف، وظایف، سیاست ها و خط مشی  ها و ساختار.

که مستقیمًا به اعضاء جامعه ارایه می   دهد. ب- روش ها و مراحل اتمام خدماتی 

کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه. ج - ساز و 
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کــه در آن مؤسســه نگهــداری می  شــود و آییــن  دسترســی  د- انــواع و اشــکال اطاعاتــی 
بــه آنهــا.

هـ- اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.

ــه به وســیله آنهــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و  ک ــا آیین هایــی  کارهــا ی و- تمــام ســاز و 
ســازمان های غیردولتــی می  توانــد در اجــراء اختیــارات آن واحــد مشــارکت داشــته یــا بــه 

نحــو دیگــری مؤثــر واقــع شــوند.

کــه زیــر نظــر مســتقیم مقــام معظــم  تبصــره- حکــم ایــن مــاده در مــورد دســتگاه هایی 
ــد.  ــه می  باش ــدم مخالفــت معظم ل ــه ع ــوط ب رهبــری اســت، من

48- از قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد- مصوب 1390:

مــاده 3- دســتگاه های مشــمول بندهــای )الــف(، )ب( و )ج( مــاده )۲( ایــن قانــون و 
مدیــران و مســؤوالن آنهــا مکلفنــد:

کلیــه قوانیــن و مقــررات اعــم از تصویــب  نامه هــا، دســتورالعمل ها، بخشــنامه ها،  الــف- 
کاری و زمان بنــدی  رویه هــا، تصمیمــات مرتبــط بــا حقــوق شــهروندی نظیــر فرآیندهــای 
کارهــا، اســتانداردها، معیــار و شــاخص های مــورد عمــل، مأموریت هــا، شــرح  انجــام 
وظایــف دســتگاه ها و واحدهــای مربــوط، همچنیــن مراحــل مختلــف اخــذ مجوزهــا، 
موافقت هــای اصولــی، مفاصــا حســاب ها، تســهیات اعطایــی، نقشــه های تفصیلــی 
کــم و ســطح اشــغال در پروانه هــای ســاختمانی و محاســبات  شــهرها و جــداول میــزان ترا
مربــوط بــه مالیات هــا، عــوارض و حقــوق دولــت، مراحــل مربــوط بــه واردات و صــادرات 

کاال را بایــد در دیدارگاه هــای الکترونیــك بــه اطــاع عمــوم برســانند.

49- مــاده 10 قانــون الحــاق دولــت جمهوری اســالمی ایران به کنوانســیون ســازمان 
کشــور  گــزارش  دهــی عمومــی: هــر  ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد- مصــوب 1387: 
عضــو، بــا مدنظــر قــرار دادن نیــاز بــه مبــارزه بــا فســاد، طبــق اصــول اساســی قانــون داخلی 
ــش  ــفافیت در بخ ــا ش ــود ت ــد نم ــاذ خواه ــات الزم را اتخ ــود، برحســب ضــرورت اقدام خ
دولتــی از جملــه بــا توجــه بــه تشــکیات، عملکــرد و فرآیندهــاى تصمیم گیــرى آن، ارتقــاء 

یابــد. چنیــن اقداماتــی ممکــن اســت ازجملــه مــوارد زیــر را شــامل شــود: 

کــه بــه اعضــاء جامعه امــکان می دهــد درصــورت اقتضاء  الــف- اتخــاذ مراحــل یــا مقرراتــی 
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اطاعاتــی را درمــورد تشــکیات، عملکــرد و فرآیندهــاى تصمیم گیــرى مدیریــت دولتــی 
گرفتــن حراســت از زندگــی خصوصــی و داده هــاى شــخصی، اطاعاتــی را  آن و بــا درنظــر 
کلیــه اعضــاى جامعــه مربــوط می شــود،  کــه بــه  درمــورد تصمیم گیری هــا و اعمــال قانونــی 

به دســت آورنــد. 

ب- درصــورت اقتضــاء تســهیل تشــریفات ادارى به منظــور تســهیل دسترســی عمــوم بــه 
نهادهــاى تصمیم گیــر صاحیــت دار. 

گزارش هــاى دوره اى درخصــوص خطــرات  کــه ممکــن اســت  پ- انتشــار اطاعاتــی 
گیــرد.  فســاد در مدیریــت دولتــی آن را در بــر 

50- اصــل بیســت و دوم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: 
حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق، مســکن و شــغل اشــخاص از تعــرض مصــون اســت مگر در 

کند.  کــه قانــون تجویز  مــواردی 

51- مــاده 14 قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات- مصــوب 1388: چنانچــه 
ــا در زمــره  ــم خصوصــی اشــخاص باشــد و ی ــه حری ــوط ب اطاعــات درخواســت شــده مرب
کــه بــا نقــض احــکام مربــوط بــه حریــم خصوصــی تحصیــل شــده اســت،  اطاعاتــی باشــد 

درخواســت دسترســی بایــد رد شــود. 

کنوانســیون  52- مــاده 17 قانــون اجــازه الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
مهــم  بــه عملکــرد  کنوانســیون  طــرف  کشــورهای  کــودک- مصــوب 1372:  حقــوق 
کــودك را بــه اطاعــات و مطالــب از منابــع  گروهــی واقــف بــوده و دسترســی  رســانه های 
کــه مربــوط بــه اعتــای رفــاه اجتماعــی،  گــون ملــی و  بین المللــی خصوصــًا مــواردی  گونا
معنــوی یــا اخاقــی و بهداشــت جســمی و روحــی وی می شــود را تضمیــن می کننــد. در 

کشــورها اقدامــات ذیــل را بــه عمــل خواهنــد آورد:  ایــن  راســتا، 

کــودك  کــه بــرای  گروهــی بــه انتشــار اطاعــات و مطالبــی   الــف( تشــویق رســانه های 
اســتفاده های اجتماعــی و فرهنگــی داشــته و بــا روح مــاده ۲۹ نیــز مطابــق اســت. 

اینگونــه  انتشــار  ب( تشــویق همکاری هــای بین المللــی در جهــت تولیــد، مبادلــه و 
گــون فرهنگــی، ملــی و بین المللــی.  گونا اطاعــات و مطالــب از منابــع 

کودکان.  کتاب های  ج( تشویق تولید و انتشار 
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گروهــی جهــت توجــه خــاص بــه احتیاجــات مربــوط بــه آمــوزش   د( تشــویق رســانه های 
گروه هــای اقلیــت تعلــق دارنــد یــا مربــی هســتند.  کــه بــه  کودکانــی  زبــان 

برابـر  در  کـودك  از  حمایـت  جهـت  در  مناسـب  مشـی های  خـط  توسـعه  تشـویق   ) هــ 
که به سعادت وی آسیب می رساند با توجه به مفاد مواد ۱۳ و ۱۸. اطاعات و مطالبی 

53- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصل دو م- جمهوری اسامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

ب-   استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تاش در پیشبرد آنها.

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

1-  ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوا و مبــارزه 
کلیــه مظاهــر فســاد و تباهــی. بــا 

اصــل بیســت و چهــارم- نشــریات و مطبوعــات در بیــان مطالــب آزادنــد مگــر آنکه مخل 
بــه مبانــی اســام یــا حقــوق عمومــی باشــد. تفصیــل آن را قانــون معیــن می کند.

54- مــاده 21 فصــل ششــم قانــون جرایــم رایانــه ای- مصــوب 1388: ارایه دهنــدگان 
کارگــروه  خدمــات دسترســی موظفنــد طبــق ضوابــط فنــی و فهرســت مقــرر از ســوی 
کــه در چهارچــوب  ــه  )کمیتــه( تعییــن مصادیــق موضــوع مــاده ذیــل محتــوای مجرمان
ــه  ک ــه ای و محتوایــی  ــم رایان ــون تنظیــم شــده اســت اعــم از محتــوای ناشــی از جرای قان
کــه  کننــد. در صورتــی  کار مــی  رود را پاالیــش )فیلتــر(  بــرای ارتــکاب جرایــم رایانــه ای بــه 
کننــد، منحــل خواهنــد شــد و   از پاالیــش )فیلتــر( محتــوای مجرمانــه خــودداری 

ً
عمــدا

ــی  ــه محتــوای غیرقانون ــی زمینــة دسترســی ب چنانچــه از روی بی احتیاطــی و بی مباالت
را فراهــم آورنــد، در مرتبــة نخســت بــه جــزای نقــدی از بیســت میلیــون )20/000/000( 
ریــال تــا یکصــد میلیــون )100/000/000( ریــال و در مرتبــة دوم بــه جــزای نقــدی از یکصــد 
میلیــون )100/000/000( ریــال تــا یــك میلیــارد )1/000/000/000( ریــال و در مرتبــة ســوم بــه 

یــك تــا ســه ســال تعطیلــی موقــت محکــوم خواهنــد شــد. 

55- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصل دو م- جمهوری اسامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
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ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تاش در پیشبرد آنها.

بــه  منظــور  کشــوری- مصــوب 1386:  56- مــاده 38 قانــون مدیریــت خدمــات 
تســریع و ســهولت در ارایــه خدمــات بــه مــردم ، واحدهــای خدمات رســانی الکترونیکــی 
کلیــه  کــز شهرســتان ها ایجــاد می گــردد.  از طریــق بخــش دولتــی و غیر دولتــی در مرا
کثــر تــا پایــان ســال 1387 انجــام آن دســته از  دســتگاه های اجرایــی موظفنــد حدا
ــه نماینــد.  ــز  ارای ک ــه می باشــد را توســط ایــن مرا کــه از ایــن طریــق قابــل ارای خدماتــی 

دســتورالعمل اجرایــی ایــن مــاده به تصویــب شــورای عالی  اداری می رســد.

کلــی نظــام اداری- مصــوب 1389: توســعه نظــام اداری  57- بنــد 15 سیاســت های 
الکترونیــك و فراهــم آوردن الزامــات آن بــه منظــور ارایــه مطلــوب خدمــات عمومــی. 

58- از فرمــان مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر تشــكیل شــورای عالی فضــای مجــازی و 
تعییــن اعضــای حقیقــی و حقوقــی آن - 1390: 

بسم اهّلل الرحمن الرحیم

گســترش فرآینــد فنآوری هــای اطاعاتــی و ارتباطاتــی به ویــژه شــبکه ی جهانــی اینترنــت 
ــزوم ســرمایه گذاری وســیع و  ــار چشــمگیر آن در ابعــاد زندگــی فــردی و اجتماعــی و ل و آث
کثــری از فرصت های ناشــی از آن در جهت پیشــرفت  هدفمنــد در جهــت بهره گیــری حدا
گون مردم و همچنین  گونا گســترده و مفید به اقشــار  کشــور و ارایه خدمات  همه جانبه 
ــه منظــور صیانــت از آســیب های ناشــی از  ضــرورت برنامه ریــزی و هماهنگــی مســتمر ب
کانونــی متمرکــزی بــرای سیاســتگذاری، تصمیم گیــری و  کــه نقطــه ی  آن اقتضــا می  کنــد 
کشــور بوجــود آیــد. بــه ایــن مناســبت شــورای عالی فضــای  هماهنگــی در فضــای مجــازی 
ــردد و الزم  ــکیل می  گ ــور تش ــت رئیس جمه ــه ریاس ــی ب کاف ــارات  ــا اختی ــور ب کش ــازی  مج

کلیــه ی مصوبــات آن ترتیــب آثــار قانونــی داده شــود.  اســت بــه 

...

ــد  کشــور ایجــاد نمای ــز ملــی فضــای مجــازی  ــام مرک ــه ن ایــن شــورا وظیفــه دارد مرکــزی ب
کامــل و بــه روز نســبت بــه فضــای مجــازی در ســطح داخلــی و جهانــی و  تــا اشــراف 
ــا ایــن موضــوع از  کشــور ب تصمیم گیــری نســبت بــه نحــوه مواجهــه فعــال و خردمندانــه 
ــات شــورای عالی و  ــرم افــزاری و محتوایــی در چارچــوب مصوب حیــث ســخت افــزاری، ن
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ــر اجــرای دقیــق تصمیمــات در همــه ســطوح تحقــق یابــد. نــکات اساســی در  نظــارت ب
کیــد بــر توجــه جــّدی بــه آن،  مــورد وظایــف شــورای عالی و مرکــز فضــای مّلــی مجــازی بــا تأ

ــردد.  ــاغ می  گ ــم اب ــن حک ــت ای در پیوس

ــی فضــای مجــازی، رئیــس و  ــز مّل ــان انتظــار دارم، ضمــن تســریع در تشــکیل مرک در پای
اعضــای محتــرم شــورا تــاش بایســته را در جهــت دســتیابی ایــن مرکــز بــه اهــداف تعییــن 
کشــور موظــف بــه همــکاری همه جانبــه بــا ایــن  کلیــه دســتگاه های  کار برنــد.  شــده بــه 

ــز می  باشــند. مرک

59- از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات - مصوب 1388:

کــه درخواســت متقاضــی بــه اســناد و اطاعــات طبقه  بنــدی شــده  مــاده ۱۳- در صورتــی 
)اســرار دولتــی( مربــوط باشــد مؤسســات عمومــی بایــد از در اختیــار قــرار دادن آنها امتناع 
کننــد. دسترســی بــه اطاعــات طبقه بنــدی شــده تابــع قوانیــن و مقــررات خــاص خــود 

خواهــد بــود. 

مــاده ۱۴- چنانچــه اطاعــات درخواســت شــده مربــوط بــه حریــم خصوصــی اشــخاص 
ــی  ــم خصوص ــه حری ــوط ب ــکام مرب ــض اح ــا نق ــه ب ک ــد  ــی باش ــره اطاعات ــا در زم ــد و ی باش

ــد رد شــود. تحصیــل شــده اســت، درخواســت دسترســی بای

60 - مــاده 1 قانــون جرایــم رایانــه ای - مصــوب 1388: هرکــس بــه طــور غیرمجــاز بــه 
کــه بــه وســیله تدابیــر امنیتــی حفاظــت  داده هــا یــا ســامانه های رایانــه ای یــا مخابراتــی 
شــده اســت دسترســی یابــد، بــه حبــس از نــود و یــك روز تــا یــك ســال یــا جــزای نقــدی از 
پنــج میلیــون )5/000/000( ریــال تــا بیســت میلیــون )20/000/000( ریــال یا هــر دو مجازات 

محکــوم خواهــد شــد.

61- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصــل بیســت و دو م- حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق، مســکن و شــغل اشــخاص از 
کنــد. کــه قانــون تجویــز  تعــرض مصــون اســت مگــر در مــواردی 

کــردن مکالمــات  اصــل بیســت و پنجــم- بازرســی و نرســاندن نامه هــا، ضبــط و فــاش 
تلفنــی، افشــای مخابــرات تلگرافــی و تلکــس، سانســور، عــدم مخابــره و نرســاندن آنهــا، 

گونــه تجســس ممنــوع اســت مگــر بــه حکــم قانــون. اســتراق ســمع و هــر 
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کیفری - مصوب 1392: 62- از قانون آیین دادرسی 

مــاده 4- اصــل، برائــت اســت هرگونــه اقــدام محدودکننــده، ســالب آزادی و ورود بــه 
حریم خصوصــی اشــخاص جــز بــه حکــم قانــون و بــا رعایــت مقــررات و تحت نظــارت مقام 
کــه  گونــه ای اعمــال شــود  قضایــی مجــاز نیســت و در هــر صــورت ایــن اقدامــات نبایــد بــه 

کنــد.  کرامــت و حیثیــت اشــخاص آســیب وارد  بــه 

کــه  افــراد ممنــوع اســت، مگــر در مــواردی  کنتــرل ارتباطــات مخابراتــی  مــاده 150- 
کشــف جرایــم موضــوع  کشــور مربــوط باشــد یــا بــرای  بــه امنیــت داخلــی و خارجــی 
بندهــای )الــف(، )ب(، )پ( و )ت( مــاده )302( ایــن قانــون الزم تشــخیص داده شــود. 
کل دادگســتری اســتان و بــا تعییــن مــدت و دفعــات  در این صــورت بــا موافقــت رییــس 
کنتــرل مکالمــات تلفنــی اشــخاص و مقامــات موضــوع مــاده  کنتــرل، اقــدام می شــود. 
)307( ایــن قانــون منــوط بــه تأییــد رییــس قــوه قضاییــه اســت و ایــن اختیــار قابــل 

تفویــض بــه ســایرین نمی باشــد.

کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شــورای عالی  کیفیات  تبصره 1- شــرایط و 
امنیت ملــی تعیین می شــود.

کنتــرل ارتباطــات مخابراتــی محکومــان جــز بــه تشــخیص دادگاه نخســتین  تبصــره 2- 
کــه رأی زیــر نظــر آن اجــراء می شــود یــا قاضــی اجــرای احــکام ممنــوع اســت.

63- از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات - مصوب 1388:

کــه درخواســت متقاضــی بــه اســناد و اطاعــات طبقه  بنــدی شــده  مــاده ۱۳- در صورتــی 
)اســرار دولتــی( مربــوط باشــد مؤسســات عمومــی بایــد از در اختیــار قــرار دادن آنها امتناع 
کننــد. دسترســی بــه اطاعــات طبقه بنــدی شــده تابــع قوانیــن و مقــررات خــاص خــود 

خواهــد بــود. 

مــاده ۱۴- چنانچــه اطاعــات درخواســت شــده مربــوط بــه حریــم خصوصــی اشــخاص 
ــی  ــم خصوص ــه حری ــوط ب ــکام مرب ــض اح ــا نق ــه ب ک ــد  ــی باش ــره اطاعات ــا در زم ــد و ی باش

ــد رد شــود. تحصیــل شــده اســت، درخواســت دسترســی بای

64- مــاده 5 قانــون حمایــت از آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منكــر- مصــوب 1394: 
در اجــرای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نمی تــوان متعــرض حیثیــت، جــان، مــال، 
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کــه قانون  گردیــد، مگــر در مواردی  مســکن، شــغل و حریــم خصوصــی و حقــوق اشــخاص 
کنــد. تجویــز 

کــه بــدون تجســس در معــرض دیــد عمــوم قــرار می گیرنــد، ماننــد  کنــی  تبصــره- اما
نقلیــه  وســایل  نیــز  و  بیمارســتان ها  هتل هــا،  آپارتمان هــا،  مشــترک  قســمت های 

نیســت. خصوصــی  حریــم  مشــمول 

کلــی امنیــت فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات و ارتباطــات  65- بنــد 1 سیاســت های 
کار مناســب  گیــر در ســطح ملــی و ســاز و  )افتــا(- مصــوب 1389: ایجــاد نظــام جامــع و فرا
بــرای امــن  ســازی ســاختارهای حیاتــی و حســاس و مهــم در حــوزه فنــآوری اطاعــات و 
ارتباطــات، و ارتقــاء مــداوم امنیــت شــبکه  های الکترونیکــی و ســامانه  های اطاعاتــی و 

کشــور بــه منظــور: ارتباطــی در 

- استمرار خدمات عمومی.

- پایداری زیر ساخت  های ملی.

کشور. - صیانت از اسرار 

- حفظ فرهنگ و هویت اسامی - ایرانی و ارزش های اخاقی.

- حراست از حریم خصوصی و آزادی های مشروع و سرمایه های مادی و معنوی.

66- اصــل بیســت و پنجــم قانــون اساســی جمهوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: 
کــردن مکالمــات تلفنــی، افشــای مخابــرات  بازرســی و نرســاندن نامه هــا، ضبــط و فــاش 
گونــه  تلگرافــی و تلکــس، سانســور، عــدم مخابــره و نرســاندن آنهــا، اســتراق ســمع و هــر 

تجســس ممنــوع اســت مگــر بــه حکــم قانــون.

کنتــرل ارتباطــات  کیفــری- مصــوب 1392:  67- مــاده 150 قانــون آییــن دادرســی 
کــه بــه امنیــت داخلــی و خارجــی  مخابراتــی افــراد ممنــوع اســت، مگــر در مــواردی 
کشــف جرایــم موضــوع بندهــای )الــف(، )ب(، )پ( و )ت(  کشــور مربــوط باشــد یــا بــرای 
ــا موافقــت رییــس  ــون الزم تشــخیص داده شــود. در این صــورت ب مــاده )302( ایــن قان
کنتــرل  کنتــرل، اقــدام می شــود.  کل دادگســتری اســتان و بــا تعییــن مــدت و دفعــات 
مکالمــات تلفنــی اشــخاص و مقامــات موضــوع مــاده )307( ایــن قانــون منــوط بــه تأییــد 

ــه ســایرین نمی باشــد. ــل تفویــض ب ــار قاب رییــس قــوه قضاییــه اســت و ایــن اختی
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کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شــورای عالی  کیفیات  تبصره 1- شــرایط و 
امنیت ملــی تعیین می شــود.

کنتــرل ارتباطــات مخابراتــی محکومــان جــز بــه تشــخیص دادگاه نخســتین  تبصــره 2- 
کــه رأی زیــر نظــر آن اجــراء می شــود یــا قاضــی اجــرای احــکام ممنــوع اســت.

68- از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات - مصوب 1388:

کــه درخواســت متقاضــی بــه اســناد و اطاعــات طبقه  بنــدی شــده  مــاده ۱۳- در صورتــی 
)اســرار دولتــی( مربــوط باشــد مؤسســات عمومــی بایــد از در اختیــار قــرار دادن آنها امتناع 
کننــد. دسترســی بــه اطاعــات طبقه بنــدی شــده تابــع قوانیــن و مقــررات خــاص خــود 

خواهــد بــود. 

مــاده ۱۴- چنانچــه اطاعــات درخواســت شــده مربــوط بــه حریــم خصوصــی اشــخاص 
ــی  ــم خصوص ــه حری ــوط ب ــکام مرب ــض اح ــا نق ــه ب ک ــد  ــی باش ــره اطاعات ــا در زم ــد و ی باش

ــد رد شــود. تحصیــل شــده اســت، درخواســت دسترســی بای

69- بنــد 8 مــاده واحــده قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق 
شــهروندی- مصوب 1383: بازرســی ها و معاینات محلی، جهت دســتگیری متهمان 
ــر اســاس مقــررات قانونــی و بــدون مزاحمــت و در  کشــف آالت و  ادوات جــرم ب ــا  فــراری ی
کــه ارتباطی  کمــال احتیــاط انجــام شــود و از  تعــرض نســبت بــه اســناد و مــدارك و اشــیایی 
ــدارد و افشــای مضمــون نامه هــا و نوشــته ها و  ــه متهــم تعلــق  ن ــا ب ــه جــرم نداشــته و ی ب

گــردد.  عکس هــای فامیلــی و فیلم هــای خانوادگــی و  ضبــط بی مــورد آنهــا خــودداری 

70- اصــل بیســت و پنجــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 
ــای  ــی، افش ــات تلفن ــردن مکالم ک ــاش  ــط و ف ــا، ضب ــاندن نامه ه ــی و نرس 1358: بازرس
مخابــرات تلگرافــی و تلکــس، سانســور، عــدم مخابــره و نرســاندن آنهــا، اســتراق ســمع و 

گونــه تجســس ممنــوع اســت مگــر بــه حکــم قانــون. هــر 

ارتباطــات  کنتــرل  کیفــری- مصــوب 1392:  آییــن دادرســی  قانــون  مــاده 150   -71
کــه بــه امنیــت داخلــی و خارجــی  مخابراتــی افــراد ممنــوع اســت، مگــر در مــواردی 
کشــف جرایــم موضــوع بندهــای )الــف(، )ب(، )پ( و )ت(  کشــور مربــوط باشــد یــا بــرای 
ــا موافقــت رییــس  ــون الزم تشــخیص داده شــود. در این صــورت ب مــاده )302( ایــن قان
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کنتــرل  کنتــرل، اقــدام می شــود.  کل دادگســتری اســتان و بــا تعییــن مــدت و دفعــات 
مکالمــات تلفنــی اشــخاص و مقامــات موضــوع مــاده )307( ایــن قانــون منــوط بــه تأییــد 

ــد. ــایرین نمی باش ــه س ــل تفویــض ب ــار قاب ــوه قضاییــه اســت و ایــن اختی رییــس ق

کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شــورای عالی  کیفیات  تبصره 1- شــرایط و 
امنیت ملــی تعیین می شــود.

کنتــرل ارتباطــات مخابراتــی محکومــان جــز بــه تشــخیص دادگاه نخســتین  تبصــره 2- 
کــه رأی زیــر نظــر آن اجــراء می شــود یــا قاضــی اجــرای احــکام ممنــوع اســت.

72- از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات - مصوب 1388:

کــه درخواســت متقاضــی بــه اســناد و اطاعــات طبقه  بنــدی شــده  مــاده ۱۳- در صورتــی 
)اســرار دولتــی( مربــوط باشــد مؤسســات عمومــی بایــد از در اختیــار قــرار دادن آنها امتناع 
کننــد. دسترســی بــه اطاعــات طبقه بنــدی شــده تابــع قوانیــن و مقــررات خــاص خــود 

خواهــد بــود. 

مــاده ۱۴- چنانچــه اطاعــات درخواســت شــده مربــوط بــه حریــم خصوصــی اشــخاص 
ــی  ــم خصوص ــه حری ــوط ب ــکام مرب ــض اح ــا نق ــه ب ک ــد  ــی باش ــره اطاعات ــا در زم ــد و ی باش

ــد رد شــود. تحصیــل شــده اســت، درخواســت دسترســی بای

73- اصــل بیســت و پنجــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 
ــای  ــی، افش ــات تلفن ــردن مکالم ک ــاش  ــط و ف ــا، ضب ــاندن نامه ه ــی و نرس 1358: بازرس
مخابــرات تلگرافــی و تلکــس، سانســور، عــدم مخابــره و نرســاندن آنهــا، اســتراق ســمع و 

گونــه تجســس ممنــوع اســت مگــر بــه حکــم قانــون. هــر 

74- از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات - مصوب 1388:

که درخواست متقاضی به اسناد و اطاعات طبقه  بندی شده )اسرار  ماده ۱۳- در صورتی 
کننـد.  دولتـی( مربـوط باشـد مؤسسـات عمومـی بایـد از در اختیـار قـرار دادن آنهـا امتنـاع 
دسترسـی بـه اطاعـات طبقه بنـدی شـده تابـع قوانیـن و مقـررات خاص خـود خواهـد بود. 

مــاده ۱۴- چنانچــه اطاعــات درخواســت شــده مربــوط بــه حریــم خصوصــی اشــخاص 
ــی  ــم خصوص ــه حری ــوط ب ــکام مرب ــض اح ــا نق ــه ب ک ــد  ــی باش ــره اطاعات ــا در زم ــد و ی باش

ــد رد شــود. تحصیــل شــده اســت، درخواســت دسترســی بای
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75- اصــل بیســت و پنجــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 
ــای  ــی، افش ــات تلفن ــردن مکالم ک ــاش  ــط و ف ــا، ضب ــاندن نامه ه ــی و نرس 1358: بازرس
مخابــرات تلگرافــی و تلکــس، سانســور، عــدم مخابــره و نرســاندن آنهــا، اســتراق ســمع و 

گونــه تجســس ممنــوع اســت مگــر بــه حکــم قانــون. هــر 

کنتــرل ارتباطــات  کیفــری- مصــوب 1392:  76- مــاده 150 قانــون آییــن دادرســی 
کــه بــه امنیــت داخلــی و خارجــی  مخابراتــی افــراد ممنــوع اســت، مگــر در مــواردی 
کشــف جرایــم موضــوع بندهــای )الــف(، )ب(، )پ( و )ت(  کشــور مربــوط باشــد یــا بــرای 
ــا موافقــت رییــس  ــون الزم تشــخیص داده شــود. در این صــورت ب مــاده )302( ایــن قان
کنتــرل  کنتــرل، اقــدام می شــود.  کل دادگســتری اســتان و بــا تعییــن مــدت و دفعــات 
مکالمــات تلفنــی اشــخاص و مقامــات موضــوع مــاده )307( ایــن قانــون منــوط بــه تأییــد 

ــه ســایرین نمی باشــد. ــل تفویــض ب ــار قاب رییــس قــوه قضاییــه اســت و ایــن اختی

کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شــورای عالی  کیفیات  تبصره 1- شــرایط و 
امنیت ملــی تعیین می شــود.

کنتــرل ارتباطــات مخابراتــی محکومــان جــز بــه تشــخیص دادگاه نخســتین  تبصــره 2- 
کــه رأی زیــر نظــر آن اجــراء می شــود یــا قاضــی اجــرای احــکام ممنــوع اســت.

77- اصــل بیســت و پنجــم قانــون اساســی جمهوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: 
کــردن مکالمــات تلفنــی، افشــای مخابــرات  بازرســی و نرســاندن نامه هــا، ضبــط و فــاش 
گونــه  تلگرافــی و تلکــس، سانســور، عــدم مخابــره و نرســاندن آنهــا، اســتراق ســمع و هــر 

تجســس ممنــوع اســت مگــر بــه حکــم قانــون.

کیفری - مصوب 1392: افشـای اطاعات مربوط  78- ماده 40 قانون آیین دادرسـی 
بـه هویـت و محـل اقامـت بزه دیده، شـهود و مطلعان و سـایر اشـخاص مرتبـط با پرونده 

که قانون معین می کند، ممنوع اسـت. توسـط ضابطان دادگسـتری، جز در مواردی 

79- اصــل بیســت و پنجــم قانــون اساســی جمهوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: 
کــردن مکالمــات تلفنــی، افشــای مخابــرات  بازرســی و نرســاندن نامه هــا، ضبــط و فــاش 
گونــه  تلگرافــی و تلکــس، سانســور، عــدم مخابــره و نرســاندن آنهــا، اســتراق ســمع و هــر 

تجســس ممنــوع اســت مگــر بــه حکــم قانــون.
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کتــاب پنجــم - قانــون مجــازات اســالمی )تعزیــرات و مجازات هــای  80- مــاده 648 
کســانی  کلیــه  بازدارنــده( - مصــوب 1375:  اطبــاء و جراحــان و ماماهــا و دارو فرو شــان و 
کــه بــه مناســبت شــغل یــا حرفــه خــود محــرم اســرار می شــوند هــرگاه در غیــر از مــوارد 
کننــد بــه ســه مــاه و یــك رو ز تــا یــك ســال حبــس و یــا بــه یــك  قانونــی، اســرار مــردم را افشــا 

میلیــون و پانصدهــزار تــا شــش میلیــون ریــال جــزای نقــدی محکــوم می شــوند. 

81- اصــل بیســت و ششــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: 
یــا  اســامی  انجمن هــای  و  صنفــی  و  سیاســی  انجمن هــای  جمعیت هــا،  احــزاب، 
اقلیت هــای دینــی شــناخته شــده آزادنــد، مشــرو ط بــه اینکــه اصــول اســتقال، آزادی، 
و حــدت ملــی، موازیــن اســامی و اســاس جمهــوری اســامی را نقــض نکننــد. هیچکــس 
ــه شــرکت در یکــی از آنهــا مجبــور ســاخت. ــا ب ــرد ی ک ــوان از شــرکت در آنهــا منــع  را نمی ت

82- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

و  صنفــی  و  سیاســی  انجمن هــای  جمعیت هــا،  احــزاب،  ششــم-  و  بیســت  اصــل 
ــا اقلیت هــای دینــی شــناخته شــده آزادنــد، مشــرو ط بــه اینکــه  انجمن هــای اســامی ی
اصــول اســتقال، آزادی، و حــدت ملــی، موازیــن اســامی و اســاس جمهــوری اســامی را 
کــرد یــا بــه شــرکت در یکــی از  نقــض نکننــد. هیچکــس را نمی تــوان از شــرکت در آنهــا منــع 

آنهــا مجبــور ســاخت.

اصــل بیســت و هفتــم- تشــکیل اجتماعــات و راه پیمایی هــا، بــدو ن حمــل ســاح، بــه 
شــرط آنکــه مخــل بــه مبانــی اســام نباشــد آزاد اســت.

83- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

و  صنفــی  و  سیاســی  انجمن هــای  جمعیت هــا،  احــزاب،  ششــم-  و  بیســت  اصــل 
ــا اقلیت هــای دینــی شــناخته شــده آزادنــد، مشــرو ط بــه اینکــه  انجمن هــای اســامی ی
اصــول اســتقال، آزادی، و حــدت ملــی، موازیــن اســامی و اســاس جمهــوری اســامی را 
کــرد یــا بــه شــرکت در یکــی از  نقــض نکننــد. هیچکــس را نمی تــوان از شــرکت در آنهــا منــع 

آنهــا مجبــور ســاخت.

اصــل بیســت و هفتــم- تشــکیل اجتماعــات و راه پیمایی هــا، بــدو ن حمــل ســاح، بــه 
شــرط آنکــه مخــل بــه مبانــی اســام نباشــد آزاد اســت.
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84- مــاده 66 قانــون آیین دادرســی کیفری- مصوب 1392 )اصالحــی 1394/3/24(: 
کــه اساســنامه آنهــا در زمینــه حمایــت از اطفــال و نوجوانــان،  ســازمان های مردم نهــادی 
منابــع  محیط زیســت،  ذهنــی،  یــا  جســمی  ناتوانــی  دارای  و  بیمــار  اشــخاص  زنــان، 
طبیعــی، میــراث فرهنگــی، بهداشــت عمومــی و حمایــت از حقــوق شــهروندی اســت، 
کننــد و در تمــام  می تواننــد نســبت بــه جرایــم ارتکابــی در زمینه هــای فــوق اعــام جــرم 

کننــد.  مراحــل دادرســی شــرکت 

کــه جــرم واقع شــده دارای بزه دیــده  تبصــره 1 )اصالحــی 1394/3/24(- در صورتــی 
کســب رضایــت وی جهــت اقــدام مطابــق ایــن مــاده ضــروری اســت.  خــاص باشــد، 
چنانچــه بزه دیــده طفــل، مجنــون و یــا در جرایــم مالــی ســفیه باشــد، رضایــت ولــی، قیــم 
گــر ولــی، قیــم یــا سرپرســت قانونــی، خــود مرتکب  یــا سرپرســت قانونــی او اخــذ می شــود. ا
ــم اتفاقــی یــا تأیید دادســتان،  جــرم شــده باشــد، ســازمان های مذکــور بــا اخــذ رضایــت َقّیِ

اقدامــات الزم را انجــام می دهنــد.

تبصــره 2- ضابطــان دادگســتری و مقامــات قضایــی مکلفنــد بزه دیــدگان جرایم موضوع 
کننــد. گاه  کمــک ســازمان های مردم نهــاد مربوطــه، آ ایــن مــاده را از 

کــه می تواننــد در اجــرای ایــن مــاده اقــدام  تبصــره 3-  اســامی ســازمان های مردم نهــاد 
کشــور  کننــد، در ســه ماهه ابتــدای هــر ســال توســط وزیــر دادگســتری بــا همــکاری وزیــر 

تهیــه می شــود و بــه تصویــب رییــس قوه قضاییــه می رســد.

تبصــره 4 )الحاقــی 1394/3/24(- اجــرای ایــن مــاده بــا رعایــت اصــل یکصــد و شــصت 
و پنجــم )165( قانــون اساســی اســت و در جرایــم منافــی عفــت ســازمان های مــردم نهــاد 
موضــوع ایــن مــاده می تواننــد بــا رعایــت مــاده )102( ایــن قانــون و تبصره هــای آن تنهــا 
ــرکت در  ــق ش ــد و ح ــه دهن ــی ارای ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــل خ ــوده و دالی ــرم نم ــام ج اع

جلســات را ندارنــد.

85- اصــل بیســت و هفتــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 
1358: تشــکیل اجتماعــات و راه پیمایی هــا، بــدو ن حمــل ســاح، بــه شــرط آنکــه مخــل 

بــه مبانــی اســام نباشــد آزاد اســت.

گروه های سیاسـی- مصوب 1395: احزاب  86- ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و 
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دارای پروانـه فعالیـت در چهارچـوب قوانیـن و مقـررات جمهـوری اسـامی ایـران و برابـر 
مفـاد ایـن قانـون از حقـوق و امتیـازات زیـر برخوردارند: 

الف- فعالیت سیاسی 

ــه معــروف و نهــی از منکــر در جهــت اجــرای اصــل هشــتم )۸(  ب- انجــام فریضــه امــر ب
قانــون اساســی در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات 

کشور در راستای وظایف قانونی احزاب  پ- اظهار نظر آزاد و علنی در مسائل 

ت- معرفی و حمایت از نامزدهای انتخاباتی در تمام انتخابات 

ث- ائتاف با دیگر احزاب 

تبصــره- احــزاب می  تواننــد در زمــان انتخابــات یــا غیــر آن بــا دیگــر احــزاب دارای پروانــه 
فعالیــت در مــورد نامــزد یــا نامزدهــای انتخاباتــی یــا مــوارد دیگــر ائتــاف نماینــد و در 
کمیســیون  ــه اطــاع  ــرا باشــند و مراتــب را ب کلیــه مســؤولیت آن را پذی صــورت ائتــاف، 

احــزاب برســانند. 

ج- دایر نمودن شعب و دفاتر در استان ها و شهرستان ها 

تبصــره ۱- احــزاب می  تواننــد در چهارچــوب اساســنامه خــود نســبت بــه تشــکیل شــعب 
کننــد و موضــوع را به اطــاع اســتانداری  و دفاتــر خــود در اســتان ها و شهرســتان ها اقــدام 

و فرمانــداری ذی ربــط برســانند. 

کشور ممنوع می   باشد.  ج از  تبصره ۲- تأسیس هرگونه دفتر و یا شعبه خار

چ- انتشار روزنامه، نشریه و تأسیس پایگاه اطاع رسانی در فضای مجازی 

ــا مکتــوب  تبصــره- احــزاب واجــد شــرایط ایــن قانــون و متقاضــی نشــریه الکترونیکــی ی
ــرای صــدور مجــوز  ــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ب می  تواننــد درخواســت خــود را ب
کننــد. وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی موظــف اســت پــس از دریافــت تقاضــا  ارســال 
کثــر ظــرف مــدت ســه  مــاه نســبت بــه صــدور مجــوز نشــریه الکترونیکــی یــا مکتــوب  حدا
کنــد. در صــورت عــدم صــدور مجــوز در مــدت مقــرر، احــزاب  بــرای احــزاب مربوطــه اقــدام 

ــت اداری شــکایت نماینــد.  ــه دیــوان عدال می  تواننــد ب

کمك ها و یارانه های موضوع این قانون  ح- برخورداری از 
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خ- برگــزاری راهپیمایی  هــا و تشــکیل اجتماعــات حســب مــورد بــا اطــاع و صــدور مجــوز 
کشــور و اســتانداری بــا رعایــت بنــد )۶( مــاده )۱۱( ایــن قانــون و اصــل بیســت و  وزارت 

هفتــم )۲۷( قانــون اساســی 

کل احــزاب موظفنــد حداقــل هفتــاد و دو ســاعت قبــل از برگــزاری  تبصــره ۱- دبیــران 
اجتماعــات و راهپیمایی  هــا مراتــب را بــه اطــاع مســؤوالن ذی  ربــط برســانند. 

تبصــره ۲- آیین نامــه اجرایــی ایــن مــاده، ظــرف مــدت ســه  مــاه بعــد از الزم  االجراء شــدن 
کشــور تهیــه می  شــود و بــه تصویــب هیأت وزیــران می   رســد.  ایــن قانــون توســط وزارت 

کمیســیون احــزاب موضــوع ایــن قانــون قبــل از ارجــاع پرونــده  د- حــق حضــور و دفــاع در 
تخلــف حــزب بــه مراجــع قضایی 

 :1358 مصوب  ایران-  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  یكم  و  چهل  اصل   -87
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دو لت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب 

تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

88- از قانون مدنی- مصوب 1307:

ماده 976 -  اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند: 

م باشــد، 
َ
کــه تبعیــت خارجــی آنهــا ُمســّل کنین ایــران بــه اســتثنای اشــخاصی  کلیــه ســا  -1

ــت  ــه مــدارك تابعیــت آنهــا مــورد اعتــراض دو ل ک م اســت 
َ
کســانی ُمســّل تبعیــت خارجــی 

ایــران نباشــد. 

2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند. 

که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد. کسانی   -3

کــه یکــی از آنهــا در ایــران متولــد شــده بــه  کــه در ایــران از پــدر و مــادر خارجــی  کســانی   -4
و جــود آمده انــد. 

ــه و جــود آمــده و بافاصلــه  کــه تبعــه خارجــه اســت ب کــه در ایــران از پــدری  کســانی   -5
کــرده  پــس از رســیدن بــه ســن هجده ســال تمــام الاقــل یــك ســال دیگــر در ایــران اقامــت 
کــه مطابق  باشــند و  ااّل قبــول شــدن آنهــا بــه تابعیــت ایــران بــر طبــق مقرراتــی خواهد بود 

قانــون بــرای تحصیــل تابعیــت ایــران مقــرر اســت.
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کند. که شوهر ایرانی اختیار  6- هر زن تبعه خارجی 

کرده باشد.  که تابعیت ایران را تحصیل  7- هر تبعه خارجی 

تبصــره- اطفــال متولــد از نماینــدگان سیاســی و قنســولی خارجــه مشــمول فقــره 4 و 5 
نخواهنــد بــود.

مــاده 991 )اصالحــی 1370/8/14(- تکالیــف مربــوط بــه اجــرای قانــون تابعیــت و اخــذ 
کــه تقاضــای تابعیــت یــا تــرك تابعیــت دو لــت جمهــوری  کســانی  ج دفتــری در مــورد  مخــار
کــه  اســامی ایــران و تقاضــای بقــای بــر تابعیــت اصلــی را دارنــد بــه موجــب آیین نامــه ای 

بــه تصویــب هیأ ت و زیــران خواهــد رســید معیــن خواهــد شــد.

89- اصــل ســی و ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: 
کــرد یــا از اقامــت در محــل مــورد  هیچ کــس را نمی تــوان از محــل اقامــت خــود تبعیــد 
کــه قانــون  عاقــه اش ممنــوع یــا بــه اقامــت در محلــی مجبــور ســاخت، مگــر در مــواردی 

مقــرر مــی دارد.

90- اصــل ســی و ســوم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: 
کــرد یــا از اقامــت در محــل مــورد  هیچ کــس را نمی تــوان از محــل اقامــت خــود تبعیــد 
کــه قانــون  عاقــه اش ممنــوع یــا بــه اقامــت در محلــی مجبــور ســاخت، مگــر در مــواردی 

مقــرر مــی دارد.

91- مــاده 12 قانــون مجــازات اســالمی- مصــوب 1392: حکــم بــه مجــازات یــا اقــدام 
تأمینــی و تربیتــی و اجــرای آنهــا بایــد از طریــق دادگاه صالــح، بــه موجــب قانــون و بــا 

کیفیــات مقــرر در آن باشــد. رعایــت شــرایط و 

92- بند 6 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه- مصوب 1364: انجام اقدامات 
کشـور و  ج از  کنسـولی اعـم از حفـظ حقـوق و منافـع اتبـاع ایرانـی خـار الزم در زمینـه امـور 

امـور مربـوط بـه تابعیـت و احوال شـخصیه  آنـان با همکاری دسـتگاه های ذی ربط. 

93- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

کـه خانـواده و احـد بنیـادی جامعـه اسـامی اسـت، همـه قوانیـن و  اصـل دهـم- از آنجـا 
کردن تشکیل خانواده، پاسداری  مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان 

از قداسـت آن و اسـتواری رو ابـط خانوادگـی بـر پایـه حقـوق و اخـاق اسـامی باشـد.
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ــت  ــا رعای ــات ب ــام جه ــوق زن را در تم ــت حق ــف اس ــت موظ ــم- دو ل ــت و یك ــل بیس اص
ــر را انجــام دهــد: ــد و امــور زی موازیــن اســامی تضمیــن نمای

و  مــادی  و  احیای حقــوق  شــخصیت  زن  رشــد  بــرای  مســاعد  زمینه هــای  ایجــاد   -1
او.  معنــوی 

2- حمایــت مــادران، بالخصــوص در دو ران بــارداری و حضانــت فرزنــد، و حمایــت از 
بی سرپرســت. کــودکان 

کیان و بقای خانواده. 3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ 

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5- اعطــای قیمومــت فرزنــدان بــه مــادران شایســته در جهــت غبطــه آنهــا در صــورت 
ــرعی. ــّی ش ــودن و ل نب

اصــل چهــل و نهــم- دو لــت موظــف اســت ثروت هــای ناشــی از ربــا، غصــب، رشــوه، 
اختــاس، ســرقت، قمــار، سوءاســتفاده از موقوفــات، سوءاســتفاده از مقاطعه کاری هــا و 
کــن فســاد  کــردن اما معامــات دو لتــی، فــرو ش زمین هــای مــوات و مباحــات اصلــی، دایــر 
کنــد و در صــورت معلــوم نبودن  گرفتــه و بــه صاحــب حــق رد  و ســایر مــوارد غیــر مشــرو ع را 
او بــه بیت المــال بدهــد. ایــن حکــم بایــد بــا رســیدگی و تحقیــق و ثبوت شــرعی به و ســیله 

دو لــت اجــرا شــود.

94- از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1389:

کــز مشــاوره متناســب بــا فرهنــگ   مــاده 43- به منظــور ســاماندهی و اعتبــار بخشــی مرا
کیــد بــر تســهیل ازدواج جوانــان و تحکیــم بنیــان خانــواده،  اســامی- ایرانــی و بــا تأ
کــز و ارایــه هرگونــه خدمــات مشــاوره ای روان شــناختی-اجتماعی نیازمنــد  تأســیس مرا

اخــذ مجــوز بــر اســاس آیین نامــه مصــوب هیأت وزیــران اســت.

مــاده 230- دولــت بــا همــکاری ســازمان ها و دســتگاه های ذی ربــط از جملــه مرکــز امــور 
زنــان و خانــواده بــا هــدف تقویــت نهــاد خانــواده و جایــگاه زنــان در عرصه هــای اجتماعی 
و اســتیفاء حقــوق شــرعی و قانونــی بانــوان در همــه زمینه هــا بــا تدویــن و تصویــب 
ــان  ــم بنی ــای تحکی ــر محوره ــتمل ب ــواده« مش ــان و خان ــور زن ــعه ام ــع توس »برنامــه جام
خانــواده، بازنگــری قوانیــن و مقــررات مربوطــه، پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی، 
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توســعه و ســاماندهی امــور اقتصــادی- معیشــتی بــا اولویت ســاماندهی مشــاغل خانگی 
ــان بدسرپرســت، تأمیــن اجتماعــی، اوقــات فراغــت،  ــوار و زن ــان سرپرســت خان ــرای زن ب
گســترش فرهنــگ عفــاف و حجــاب، ارتقــاء ســامت، توســعة توانایی هــای  پژوهــش، 
ســازمان های مــردم نهــاد، ارتقــاء توانمندی هــای زنــان مدیــر و نخبــه، توســعه تعامــات 
بین المللــی، تعمیــق باورهــای دینــی و اصــاح ســاختار اداری تشــکیاتی زنــان و خانواده 

اقــدام قانونــی نمایــد.

95- بنـد 2 سیاسـت های کلـی جمعیـت- مصـوب 1393: رفـع موانع ازدواج، تسـهیل 
کاهـش سـن ازدواج و حمایـت از زوج هـای  و ترویـج تشـکیل خانـواده و افزایـش فرزنـد، 
کارآمد. جـوان و توانمندسـازی آنـان در تأمیـن هزینه هـای زندگی و تربیت نسـل صالح و 

ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــان در نظ ــؤولیت های زن ــوق و مس ــور حق ــد 56 منش 96- بن
ایــران- مصــوب 1383 - شــورای عالی انقــالب فرهنگــی: حــق برخــورداری از خدمــات 
کامــل مــرد در امــر  مشــاوره ای و آزمایش هــای پزشــکی بــه منظــور اطمینــان از ســامت 

ازدواج و در حیــن ازدواج

کــه خانــواده و احــد  97- اصــل دهــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران: از آنجــا 
بنیــادی جامعــه اســامی اســت، همــه قوانیــن و مقــررات و برنامه ریزی هــای مربــوط 
کــردن تشــکیل خانــواده، پاســداری از قداســت آن و اســتواری  بایــد در جهــت آســان 

رو ابــط خانوادگــی بــر پایــه حقــوق و اخــاق اســامی باشــد.

کلــی جمعیــت - مصــوب 1393: تحکیــم بنیــان و پایــداری  98- بنــد 4 سیاســت های 
کانــون خانــواده و  خانــواده بــا اصــاح و تکمیــل آموزش هــای عمومــی در بــاره اصالــت 
کیــد بــر آمــوزش  مهارت هــای زندگــی و ارتباطــی و ارایــه خدمــات  فرزنــد پــروری و بــا تأ
مشــاوره ای بــر مبنــای فرهنــگ و ارزش هــای اســامی- ایرانــی و توســعه و تقویــت نظــام 
تأمیــن اجتماعــی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی و مراقبت هــای پزشــکی در جهــت 

ســامت بــاروری و فرزنــدآوری. 

99- از قانون مدنی- مصوب 1307:

ماده 1168- نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف َاَبوین است. 

مــاده 1169 )اصالحــی 1382/9/8 مجمع تشــخیص مصلحت نظــام(- برای حضانت 
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ــا ســن هفــت  ــه ابویــن او جــدا از یکدیگــر زندگــی می کننــد، مــادر ت ک و نگهــداری طفلــی 
ســالگی او لویــت دارد و پــس از آن بــا پــدر اســت.

تبصره )الحاقی 1382/9/8 مجمع تشــخیص مصلحت نظام(- بعد از هفت ســالگی 
کــودك بــه تشــخیص  در صــورت حــدو ث اختــاف، حضانــت طفــل بــا رعایــت مصلحــت 

دادگاه می باشــد.

کــه حضانــت طفــل بــا او اســت مبتــا بــه جنــون شــود یــا  گــر مــادر در مدتــی  مــاده 1170-  ا
کنــد حــق حضانــت بــا پــدر خواهــد بــود.  بــه دیگــری شــوهر 

مــاده 1171- در صــورت فــوت یکــی از َاَبویــن حضانــت طفــل بــا آنکــه زنــده اســت خواهــد 
کــرده باشــد. بــود هــر چنــد متوفــی پــدر طفــل بــوده و بــرای او قّیــم معیــن 

ــده  ــه عه ــل ب ــت طف ــه حضان ک ــی  ــد در مدت ــك از َاَبویــن حــق ندارن ــچ ی مــاده 1172- هی
ــد  کــم بای کننــد، درصــورت امتنــاع یکــی از َاَبویــن حا آنهــا اســت از نگاهــداری او امتنــاع 
بــه تقاضــای دیگــری یــا بــه تقاضــای قّیــم یــا یکــی از اقربــا و یــا بــه تقاضــای ُمدعی العمــوم 
ــد و در  کن ــزام  ــت ال ــده او س ــه عه ــت ب ــه حضان ک ــن  ــك از َاَبوی ــه هری ــل را ب ــداری طف نگاه
کــه الــزام ممکــن یــا مؤثــر نباشــد حضانــت را بــه خــرج پــدر و هــرگاه پــدر فوت شــده  صورتــی 

کنــد.  باشــد بــه خــرج مــادر تأ میــن 

مــاده 1173 )اصالحــی 1376/8/11( - هــرگاه در اثــر عــدم مواظبــت یــا انحطــاط اخاقــی 
کــه طفــل تحــت حضانــت او ســت صّحــت جســمانی و یــا تربیــت اخاقــی  پــدر یــا مــادری 
بــه  یــا  َاقربــای طفــل  بــه تقاضــای  طفــل در معــرض خطــر باشــد محکمــه می توانــد 
کــه بــرای حضانــت  تقاضــای قّیــم او یــا بــه تقاضــای رئیــس حــوزه قضایــی هــر تصمیمــی را 

کنــد. طفــل مقتضــی بدانــد، اتخــاذ 

 موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخاقی هریك از و الدین است:

1- اعتیاد زیان آو ر به الکل، مواد مخدر و قمار.

2- اشتهار به فساد اخاق و فحشا.

3- ابتا به بیماری های رو انی با تشخیص پزشکی قانونی.

ــا اجبــار او بــه و رو د در مشــاغل ضداخاقــی ماننــد فســاد و  4- ســوء اســتفاده از طفــل ی
فحشــا، تکدی گــری و قاچــاق.
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ج از حد متعارف. 5- تکرار ضرب و جرح خار

کــه بــه عّلــت طــاق یــا بــه هــر جهــت دیگــر َاَبویــن طفــل در یــك  مــاده 1174- در صورتــی 
کــه طفــل تحــت حضانــت او نمی باشــد  منــزل ســکونت نداشــته باشــند هــر یــك از َاَبویــن 
حــق ماقــات طفــل خــود را دارد. تعییــن زمــان و مــکان ماقات و ســایر جزییات مربوطه 

بــه آن در صــورت اختــاف بیــن َاَبویــن بــا محکمه اســت. 

کــه حضانــت بــا او ســت  مــاده 1175- طفــل را نمی تــوان از َاَبویــن و یــا از پــدر و یــا از مــادری 
گرفــت مگــر در صــورت و جــود عّلــت قانونی.

کــه  کــه بــه طفــل خــود شــیر بدهــد مگــر در صورتــی  مــاده 1176- مــادر مجبــور نیســت 
تغذیــه طفــل بــه غیــر شــیر مــادر ممکــن نباشــد.

کــه باشــد بــه آنهــا  مــاده 1177- طفــل بایــد مطیــع َاَبویــن خــود بــوده و در هــر ســنی 
کنــد.  احتــرام 

کــه در حــدو د توانایــی خــود بــه تربیــت اطفــال  مــاده1178- َاَبویــن ُمکّلــف هســتند 
کننــد و نبایــد آنهــا را ُمهَمــل بگذارنــد. خویــش برحســب مقتضــی اقــدام 

حــق  ایــن  اســتناد  بــه  و لــی  دارنــد،  را  خــود  طفــل  تنبیــه  حــق  َاَبویــن  مــاده 1179- 
نماینــد. تنبیــه  تأ دیــب  حــدو د  از  ج  خــار را  خــود  طفــل  نمی تواننــد 

100- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358 )اصالحی 1368(: 

کــس می توانــد بــه  اصــل ســی و چهــارم- دادخواهــی حــق مســلم هــر فــرد اســت و هــر 
منظــور دادخواهــی بــه دادگاه هــای صالــح رجــوع نمایــد. همــه افــراد ملــت حــق دارنــد 
گونــه دادگاه هــا را در دســترس داشــته باشــند و هیچ کــس را نمی تــوان از دادگاهــی  ایــن 

کــرد. کــه بــه موجــب قانــون حــق مراجعــه بــه آن را دارد منــع 

اصــل شــصت و یكــم- اعمــال قــوه قضاییــه بــه و ســیله دادگاه هــای دادگســتری اســت 
کــه بایــد طبــق موازیــن اســامی تشــکیل شــود و بــه حــل و فصــل دعــاو ی و حفــظ حقــوق 

گســترش و اجــرای عدالــت و اقامــه حــدو د الهــی بپــردازد. عمومــی و 

کار مجلــس یــا قــوه مجریــه یا قــوه قضاییه داشــته  کــس شــکایتی از طــرز  اصــل نــودم- هــر 
کنــد. مجلس  کتبــًا بــه مجلــس شــورای اســامی عرضــه  باشــد، می توانــد شــکایت خــود را 
ــه  ک کافــی دهــد و در مــواردی  کنــد و پاســخ  ــه ایــن شــکایات رســیدگی  موظــف اســت ب
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کافــی از آنهــا  شــکایت بــه قــوه مجریــه و یــا قــوه قضاییــه مربــوط اســت رســیدگی و پاســخ 
کــه مربــوط بــه عمــوم  بخواهــد و در مــدت متناســب نتیجــه را اعــام نمایــد و در مــوردی 

باشــد بــه اطــاع عامــه برســاند.

اصــل یكصــد و پنجــاه و نهــم- مرجــع رســمی تظّلمــات و شــکایات، دادگســتری اســت. 
تشــکیل دادگاه هــا و تعییــن صاحیــت آنهــا منــوط بــه حکــم قانــون اســت.

اصـــل یكصـــد و هفتـــاد و ســـوم- بـــه منظـــور رســـیدگی بـــه شـــکایات، تظلمـــات و 
ـــاق  ـــی و احق ـــای دو لت ـــا آیین نامه ه ـــا ی ـــا و احده ـــن ی ـــه مأ موری ـــبت ب ـــردم نس ـــات م اعتراض
حقـــوق آنهـــا، دیوانـــی بـــه نـــام دیـــوان عدالـــت اداری زیـــر نظـــر رییـــس قـــوه قضاییـــه 

می گـــردد. تأ ســـیس 

حدو د اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

اصــل یكصــد و هفتــاد و چهــارم- بــر اســاس حــق نظــارت قــوه قضاییــه نســبت بــه 
حســن جریــان امــور و اجــرای صحیــح قوانیــن در دســتگاه های اداری ســازمانی بــه نــام 

ــردد. ــکیل می گ ــه تش ــوه قضایی ــس ق ــر ریی ــر نظ ــور« زی کش کل  ــی  ــازمان بازرس »س

 حدو د اختیارات و و ظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.

101- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصــل ســی و هفتــم- اصــل، برائــت اســت و هیچکــس از نظــر قانــون مجــرم شــناخته 
گــردد. نمی شــود، مگــر اینکــه جــرم او در دادگاه صالــح ثابــت 

کنــد حکــم هــر دعــوا را  کوشــش  اصــل یكصــد و شــصت و هفتــم- قاضــی موظــف اســت 
گــر نیابــد بــا اســتناد بــه منابــع معتبــر اســامی یــا فتــاوی معتبــر  در قوانیــن مدّونــه بیابــد و ا
حکــم قضیــه را صــادر نمایــد و نمی توانــد بــه بهانــه ســکوت یــا نقــص یــا اجمــال یــا تعــارض 

قوانیــن مدّونــه از رســیدگی بــه دعــوا و صــدو ر حکــم امتنــاع و رزد.

کیفــری- مصــوب 1392: اصــل، برائــت اســت  102- مــاده 4 قانــون آییــن دادرســی 
هرگونــه اقــدام محدودکننــده، ســالب آزادی و ورود بــه حریم خصوصــی اشــخاص جــز بــه 
حکــم قانــون و بــا رعایــت مقــررات و تحــت نظــارت مقــام قضایــی مجــاز نیســت و در هــر 
کرامــت و حیثیت اشــخاص  کــه بــه  گونــه ای اعمــال شــود  صــورت ایــن اقدامــات نبایــد بــه 

کنــد.  آســیب وارد 

ــــا
ـــــــ

هــــــ
ت 

ــــــــ
وش

ـــــــ
ی نـ

ــــــــ
پـــــ
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103- بنــد 2 مــاده  واحــده قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق 
شــهروندی- مصــوب 1383: محکومیت هــا بایــد برطبــق ترتیبــات قانونــی و منحصــر 
بــه مباشــر، شــریك و معــاون  جــرم باشــد و تــا جــرم در دادگاه صالــح اثبــات نشــود و رأی 
مســتدل و مســتند بــه مــواد قانونــی و یــا  منابــع فقهــی معتبــر ) درصــورت نبــودن قانــون( 
قطعــی نگردیــده اصــل بــر برائــت متهــم بــوده و  هرکــس حــق دارد در پنــاه قانــون از امنیــت 

الزم برخــوردار باشــد. 

104- اصل سـی و پنجم قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران- مصوب 1358: در 
گر توانایی  همـه دادگاه هـا طرفیـن دعـوی حـق دارند برای خود و کیل انتخاب نماینـد و ا

گردد. انتخاب و کیل را نداشـته باشـند باید برای آنها امکانات تعیین و کیل فراهم 

105- بنــد 3 قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی- 
کــم و دادســراها مکلفنــد حــق دفــاع متهمــان و مشــتکی عنهــم را  مصــوب 1383: محا

کارشــناس را بــرای آنــان فراهــم آورنــد. کــرده و  فرصــت اســتفاده از وکیــل و  رعایــت 

ــا شــروع تحــت نظــر  کیفــری- مصــوب 1392: ب 106- مــاده 48 قانــون آییــن دادرســی 
گرفتــن، متهــم می توانــد تقاضــای حضــور وکیــل نمایــد. وکیــل بایــد با رعایــت و توجه  قــرار 
کــرات، بــا شــخص تحــت نظــر ماقــات نمایــد و وکیل  بــه محرمانــه بــودن تحقیقــات و مذا
ــات  ــد ماحظ ــاعت باش ــش از یک س ــد بی ــه نبای ک ــم  ــا مته ــات ب ــان ماق ــد در پای می توان

ج در پرونــده ارایــه دهــد.  کتبــی خــود را بــرای در

و  خارجــی  یــا  داخلــی  امنیــت  علیــه  جرایــم  در   -)1394/3/24 )اصالحــی  تبصــره 
کــه مجــازات آنهــا مشــمول مــاده )302( ایــن قانــون  همچنیــن جرایــم ســازمان یافته 
از  را  یــا وکای خــود  اســت، در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی طرفیــن دعــوی، وکیــل 
ــاب  ــد، انتخ ــوه قضاییــه باش ــد رییــس ق ــورد تأیی ــه م ک ــتری  بیــن وکای رســمی دادگس

اعــام می گــردد. قــوه قضاییــه  می نماینــد. اســامی وکای مزبــور توســط رییــس 

107- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

که به حکم قانون دســتگیر، بازداشــت،  کســی  اصل ســی و نهم- هتك حرمت و حیثیت 
زندانــی یــا تبعیــد شــده به هر صورت که باشــد ممنــوع و موجب مجازات اســت.

ــی  ــی علن ــی و مطبوعات ــم سیاس ــه جرای ــیدگی ب ــتم- رس ــصت و هش ــد و ش ــل یكص اص
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نحــوه  کــم دادگســتری صــورت می گیــرد.  بــا حضــور هیــأ ت منصفــه در محا و  اســت 
انتخــاب، شــرایط، اختیــارات هیــأ ت منصفــه و تعریــف جــرم سیاســی را قانــون بــر اســاس 

موازیــن اســامی معیــن می کنــد.

108- از قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی- مصــوب 
:1383

4- بــا دادخواهــان و اشــخاص در مظــان اتهــام و مرتکبــان جرایــم و مطلعــان از وقایــع و 
 کًا در اجــرای وظایــف محولــه و برخــورد بــا مــردم، الزم اســت اخــاق و موازیــن اســامی 

گــردد.  کامــاً  مراعــات 

6- در جریــان دســتگیری و بازجویــی یــا اســتطاع و تحقیــق، از ایــذای افــراد نظیــر 
گــردد.  آنــان، اجتنــاب  بــه  بستن چشــم و ســایر اعضــاء، تحقیــر و اســتخفاف 

ــا نشســتن پشــت ســر متهــم  ــان و مأمــوران تحقیــق از پوشــاندن صــورت و ی 7- بازجوی
کًا اقدام هــای خــاف قانــون خــودداری ورزنــد.  کــن نامعلــوم و  یا بــردن آنــان بــه اما

کیفری- مصوب 1392: 109- از قانون آیین دادرسی 

ایــن قانــون  بــا رعایــت مــاده )352(  بــه جرایــم سیاســی و مطبوعاتــی  مــاده 305- 
کیفــری یــک مرکــز اســتان محــل وقــوع جــرم بــا حضــور هیــأت  به طــور علنــی در دادگاه 

منصفــه رســیدگی می شــود. 

تبصــره- احــکام و ترتیبــات هیــأت منصفــه، مطابــق قانــون مطبوعــات و آیین نامــه 
اجرایــی آن اســت.

کــه طرفین یا  گذشــت  کمــات دادگاه علنــی اســت، مگــر در جرایــم قابــل  مــاده 352- محا
کننــد. همچنیــن دادگاه پــس از اظهــار  کمــه را درخواســت  کی، غیرعلنــی بــودن محا شــا

کــم را در مــوارد زیــر صــادر می کنــد:  عقیــده دادســتان، قــرار غیرعلنــی بــودن محا

که منافی عفت یا خاف اخاق حسنه است. الف-   امور خانوادگی و جرایمی 

ب- علنی بودن، مخّل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

کمــه، عــدم ایجــاد مانــع بــرای حضــور افــراد در  تبصــره- منظــور از علنــی بــودن محا
اســت.  رســیدگی  جلســات 
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110- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصــل بیســت و دو م- حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق، مســکن و شــغل اشــخاص از 
کنــد. کــه قانــون تجویــز  تعــرض مصــون اســت مگــر در مــواردی 

کســب اطــاع ممنــوع  ــا  ــرار و ی گرفتــن اق ــرای  ــه شــکنجه ب اصــل ســی و هشــتم- هرگون
اســت، اجبــار شــخص بــه شــهادت، اقــرار یــا ســوگند، مجــاز نیســت و چنیــن شــهادت و 
اقــرار و ســوگندی فاقــد ارزش و اعتبــار اســت. متخلــف از ایــن اصــل طبــق قانــون مجــازات 

می شــود.

اصــل یكصــد و شــصت و ششــم- احــکام دادگاه هــا بایــد مســتدّل و مســتند بــه مــواد 
کــه بــر اســاس آن حکــم صــادر شــده اســت. قانــون و اصولــی باشــد 

ــی  ــی علن ــی و مطبوعات ــم سیاس ــه جرای ــیدگی ب ــتم- رس ــصت و هش ــد و ش ــل یكص اص
نحــوه  کــم دادگســتری صــورت می گیــرد.  بــا حضــور هیــأ ت منصفــه در محا و  اســت 
انتخــاب، شــرایط، اختیــارات هیــأ ت منصفــه و تعریــف جــرم سیاســی را قانــون بــر اســاس 

موازیــن اســامی معیــن می کنــد.

اطاعــات  افشــای  مصــوب 1392:  کیفــری-  دادرســی  آییــن  قانــون  مــاده 40   -111
مربــوط بــه هویــت و محــل اقامــت بزه دیــده، شــهود و مطلعــان و ســایر اشــخاص مرتبــط 
کــه قانــون معیــن می کنــد،  بــا پرونــده توســط ضابطــان دادگســتری، جــز در مــواردی 

ــت. ــوع اس ممن

ــراه،  ک ــه تحــت ا ک ــراری  ــون مجــازات اســالمی- مصــوب 1392: اق 112- مــاده 169 قان
اجبــار، شــکنجه و یــا اذیــت و آزار روحــی یــا جســمی  أخــذ شــود، فاقــد ارزش و اعتبــار اســت 

و دادگاه مکلــف اســت از متهــم تحقیــق مجــدد نمایــد.

113- اصــل یكصــد و شــصت و هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- 
مصــوب 1358: رســیدگی بــه جرایــم سیاســی و مطبوعاتــی علنــی اســت و بــا حضــور 
انتخــاب، شــرایط،  نحــوه  کــم دادگســتری صــورت می گیــرد.  هیــأ ت منصفــه در محا
اختیــارات هیــأ ت منصفــه و تعریــف جــرم سیاســی را قانــون بــر اســاس موازیــن اســامی 

معیــن می کنــد.

کیفــری- مصــوب 1392: بــه جرایــم سیاســی و  114- مــاده 305 قانــون آییــن دادرســی 
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کیفــری یــک مرکــز  مطبوعاتــی بــا رعایــت مــاده )352( ایــن قانــون به طــور علنــی در دادگاه 
اســتان محــل وقــوع جــرم بــا حضــور هیــأت منصفــه رســیدگی می شــود. 

تبصــره- احــکام و ترتیبــات هیــأت منصفــه، مطابــق قانــون مطبوعــات و آیین نامــه 
اجرایــی آن اســت.

115- اصــل ســی و دوم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران - مصــوب 1358: 
کــه قانــون معیــن می کنــد.  کــرد مگــر بــه حکــم و ترتیبــی  هیچکــس را نمی تــوان دســتگیر 
کتبــًا بــه متهــم ابــاغ و  در صــورت بازداشــت، موضــوع اتهــام بایــد بــا ذکــر دالیــل بافاصلــه 
کثــر ظــرف مــدت بیســت و چهــار ســاعت پرو نــده مقدماتی بــه مراجع  تفهیــم شــود و حدا

گــردد.  ع و قــت فراهــم  کمــه، در اســر صالحــه قضایــی ارســال و مقدمــات محا

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

116- متــن قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی 
-مصــوب 1383 در پی نوشــت شــماره 2 درج شــده اســت.

117- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

 1- ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوا و مبــارزه 
کلیــه مظاهــر فســاد و تباهــی. بــا 

گاهی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از  2- بــاال بــردن ســطح آ
گرو هــی و و ســایل دیگــر. مطبوعــات و رســانه های 

3- آمــوزش و پــرو رش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه، در تمــام ســطوح و تســهیل و 
ــی. ــم آموزش عال تعمی

ــت رو ح بررســی و تتبــع و ابتــکار در تمــام زمینه هــای علمــی، فنــی، فرهنگــی و  4- تقوی
ــز تحقیــق و تشــویق محققــان. ک اســامی از طریــق تأ ســیس مرا

کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. 5- طرد 

گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 6- محو هر 
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7- تأ مین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدو د قانون.

8- مشــارکت عامــه مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی، اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
خویش.

9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.

10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیات غیرضرو ر.

کامــل بنیــه دفــاع ملــی از طریــق آمــوزش نظامــی عمومــی بــرای حفــظ  11- تقویــت 
کشــور. اســتقال و تمامیــت ارضــی و نظــام اســامی 

12- پی ریــزی اقتصــاد صحیــح وعادالنــه برطبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و 
کار و  رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرو میــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و 

بهداشــت و تعمیــم بیمــه.

13- تأ مین خودکفایی در علوم و  فنون و صنعت و  کشاو رزی و  امور نظامی و  مانند اینها.

14-  تأ میــن حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای 
همــه و تســاو ی عمــوم در برابــر قانون.

15- توسعه و تحکیم برادری اسامی و تعاو ن عمومی بین همه مردم.

کشــور بــر اســاس معیارهای اســام، تعهد برادرانه نســبت  16- تنظیــم سیاســت خارجــی 
بــه همــه مســلمانان و حمایــت بی دریــغ از مســتضعفان جهان.

کــه  کــرد مگــر بــه حکــم و ترتیبــی  اصــل ســی و دو م- هیچکــس را نمی تــوان دســتگیر 
قانــون معیــن می کنــد. در صــورت بازداشــت، موضــوع اتهــام بایــد بــا ذکر دالیــل بافاصله 
کثــر ظــرف مــدت بیســت و چهــار ســاعت  کتبــًا بــه متهــم ابــاغ و تفهیــم شــود و حدا
ع  کمــه، در اســر ــه مراجــع صالحــه قضایــی ارســال و مقدمــات محا ــی ب ــده مقدمات پرو ن

گــردد.  و قــت فراهــم 

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

کیفری - مصوب 1392: 118- از قانون آیین دادرسی 

ــق  گاه و از ح ــابی آ ــام انتس ــه اته ــوع و ادل ــت، از موض ع وق ــر ــد در اس ــم بای ــاده 5- مته م
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ــون بهره منــد شــود. ــور در ایــن قان ــه وکیــل و ســایر حقــوق دفاعــی مذک دسترســی ب

گرفــت، ضابطــان دادگســتری مکلفنــد حقــوق  مــاده 52- هــرگاه متهــم تحــت نظــر قــرار 
ج در ایــن قانــون در مــورد شــخص تحــت نظــر را بــه متهــم تفهیــم و به صــورت  منــدر

ــد. کنن ــده  ــه پرون ــت و ضمیم ــید دریاف ــد و رس ــرار دهن ــار وی ق ــوب در اختی مکت

119- اصــل ســی و نهــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: 
کــه بــه حکــم قانــون دســتگیر، بازداشــت، زندانــی یــا  کســی  هتــك حرمــت و حیثیــت 

ــه باشــد ممنــوع و موجــب مجــازات اســت. ک ــه هــر صــورت  تبعیــد شــده ب

120- متــن قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و حفــظ حقــوق شــهروندی 
-مصــوب 1383 در پی نوشــت شــماره 2 درج شــده اســت.

کیفری - مصوب 1392: 121- از قانون آیین دادرسی 

کثــر ظــرف یــك ســاعت،  گرفــت، حدا مــاده 49- بــه محــض آنکــه متهــم تحت نظــر قــرار 
گرفتــن وی، بــه هــر طریــق  مشــخصات ســجلی، شــغل، نشــانی و علــت تحت نظــر قــرار 
ج  در بــا  شهرســتان  هــر  دادســتان  می شــود.  اعــام  محــل  دادســرای  بــه  ممکــن، 
ــه دادرســی  ــا رعایــت مقــررات راجــع ب ــه، ب ــور در دفتــر مخصــوص و رایان مشــخصات مزب
الکترونیکــی، نظــارت الزم را بــرای رعایــت حقــوق ایــن افــراد اعمــال می نمایــد و فهرســت 
کل دادگســتری اســتان مربــوط اعــام می کنــد  کامــل آنــان را در پایــان هــر روز بــه رییــس 
تــا بــه همــان نحــو ثبــت شــود. والدیــن، همســر، فرزنــدان، خواهــر و بــرادر ایــن اشــخاص 
ــخگویی  ــد. پاس ــاع یابن ــان اط ــودن آن ــر ب ــور از تحت نظ ــع مزب ــق مراج ــد از طری می توانن
کــه بــا حیثیــت اجتماعــی و  گرفتــن، تــا حــدی  بــه بســتگان فــوق دربــاره تحت نظــر قــرار 

ــت.  ــروری اس ــد، ض ــته باش ــات نداش ــر مناف ــخاص تحت نظ ــی اش خانوادگ

مــاده 50- شــخص تحت نظــر می توانــد به وســیله تلفــن یــا هــر وســیله ممکــن، افــراد 
کنــد و ضابطــان نیــز مکلفنــد  گاه  بــودن آ یــا آشــنایان خــود را از تحت نظــر  خانــواده 
مســاعدت الزم را در ایــن خصــوص به عمــل آورنــد، مگــر آنکــه بنــا بــر ضــرورت تشــخیص 
کنــد. در این صــورت بایــد  کــه شــخص تحت نظــر نبایــد از چنیــن حقــی اســتفاده  دهنــد 

ــه اطــاع مقــام قضایــی برســانند. ــرای اخــذ دســتور مقتضــی ب مراتــب را ب

مــاده 51- بنــا بــه درخواســت شــخص تحت نظــر یــا یکــی از بســتگان نزدیــك وی، یکــی 
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گواهــی  از پزشــکان بــه تعییــن دادســتان از شــخص تحت نظــر معاینــه به عمــل مــی آورد. 
پزشــك در پرونــده ثبــت و ضبــط می شــود. 

122- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصــل ســی و ششــم- حکــم بــه مجــازات و اجــرای آن بایــد تنهــا از طریــق دادگاه صالــح و 
بــه موجــب قانــون باشــد.

اصــل ســی و هفتــم- اصــل، برائــت اســت و هیچکــس از نظــر قانــون مجــرم شــناخته 
گــردد. نمی شــود، مگــر اینکــه جــرم او در دادگاه صالــح ثابــت 

123- از قانون مجازات اسالمی - مصوب 1392:

کمیــت ایــران واقــع شــود در  مــاده 4- هــرگاه قســمتی از جــرم یــا نتیجــه آن در قلمــرو حا
حکــم جــرم واقــع شــده در جمهــوری اســامی ایــران اســت.

کشــور  ج از  ــران در خــار ــك از اتبــاع ای ــور در مــواد فــوق هری ــر مــوارد مذک مــاده 7- عاوه ب
ــردد، طبــق  گ ــران اعــاده  ــه ای ــا ب ــران یافــت و ی ــه در ای مرتکــب جرمــی  شــود، در صورتی ک

ــه: ــر ایــن  ک کمــه و مجــازات می شــود مشــروط ب قوانیــن جمهــوری اســامی  ایــران محا

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی کــه جــرم ارتکابــی از جرایــم موجــب تعزیــر باشــد، متهــم در محــل وقــوع 
کًا یــا بعضــًا دربــاره او  کمــه و تبرئــه نشــده یــا در صــورت محکومیــت، مجــازات  جــرم محا

اجــرا نشــده باشــد.

پ- طبــق قوانیــن ایــران موجبــی بــرای منــع یــا موقوفــی تعقیــب یــا موقوفــی اجــرای 
مجــازات یــا ســقوط آن نباشــد.

کیفــری در جرایــم عمــدی، پــس از اجرای حکم یا شــمول  مــاده 25- محکومیــت قطعــی 
مــرور زمــان، در مــدت زمــان مقــّرر در ایــن مــاده محکــوم را از حقــوق اجتماعــی به عنــوان 

مجــازات تبعــی محــروم می کنــد:

الــف- هفــت ســال در محکومیــت بــه مجازات هــای ســالب حیــات و حبــس ابــد از تاریــخ 
توقــف اجــرای حکــم اصلــی

ب- ســه ســال در محکومیــت بــه قطــع عضــو، قصــاص عضــو در صورتی کــه دیــه جنایــت 
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وارد شــده بیــش از نصــف دیــه مجنٌی  علیــه باشــد، نفــی بلــد و حبــس تــا درجــه چهــار

پ- دو ســال در محکومیــت بــه شــاق حــدی، قصــاص عضــو در صورتی کــه دیــه جنایــت 
کمتــر از آن باشــد و حبــس درجــه پنــج وارد شــده نصــف دیــه مجنٌی علیــه یــا 

ج  کیفــری محکــوم در تبصــره 1- در غیــر مــوارد فــوق، مراتــب محکومیــت در پیشــینه 
ــه  ــر ب ــردد مگ ــس نمی گ ــط منعک ــع ذی رب ــادره از مراج ــای ص گواهی ه ــن در  ــود لک می ش

ــا بازنگــری در مجــازات ــرای تعییــن ی درخواســت مراجــع قضایــی ب

گذشــت در صورتی کــه پــس از صــدور حکــم قطعــی بــا  تبصــره 2- در مــورد جرایــم قابــل 
کی یــا مدعــی خصوصــی، اجــرای مجــازات موقــوف شــود اثــر تبعی آن نیــز رفع  گذشــت شــا

می شــود.

گذشــت مدت هــای  تبصــره 3- در عفــو و آزادی مشــروط، اثــر تبعــی محکومیــت پــس از 
فــوق از زمــان عفــو یــا اتمــام مــدت آزادی مشــروط رفــع می شــود. محکــوم در مــدت زمــان 
آزادی مشــروط و همچنیــن در زمــان اجــرای حکــم نیــز از حقــوق اجتماعــی محــروم 

می گــردد. 

ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الــف- داوطلــب شــدن در انتخابــات ریاســت جمهــوری، مجلــس خبــرگان رهبــری، 
مجلــس شــورای اســامی و شــوراهای اســامی شــهر و روســتا

ب- عضویــت در شــورای نگهبــان، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام یــا هیــأت دولــت و 
تصــدی معاونــت رییس جمهــور

کشــور و  کشــور، ریاســت دیوان عالــی  کل  پ- تصــدی ریاســت قــوه قضاییــه، دادســتانی 
ریاســت دیــوان عدالــت اداری

بــه  جمعیت هــا  و  احــزاب  شــوراها،  انجمن هــا،  در  عضویــت  یــا  شــدن  انتخــاب  ت- 
موجــب قانــون یــا بــا رأی مــردم 

ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختاف

گروهی ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های 

و  سـه گانه  قـوای  از  اعـم  حکومتـی  دسـتگاه های  کلیـه  در  اشـتغال  یـا  و  اسـتخدام  چ- 
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ایـران،  اسـامی  و سـیمای جمهـوری  آنهـا، صـدا  بـه  وابسـته  و شـرکت های  سـازمان ها 
نیرو هـای مسـلح و سـایر نهاد هـای تحت نظـر رهبری، شـهرداری ها و مؤسسـات مأمور به 
خدمـات عمومـی  و دسـتگاه های مسـتلزم تصریـح یـا ذکـر نـام بـرای شـمول قانـون بـر آنهـا 

ح- اشــتغال بــه عنــوان وکیــل دادگســتری و تصــدی دفاتــر ثبــت اســناد رســمی و ازدواج 
و طــاق و دفتریــاری

خ- انتخاب شدن به سمت قّیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

کارشناسی در مراجع رسمی د-  انتخاب شدن به سمت داوری یا 

ذ-  استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأســیس، اداره یــا عضویــت در هیأت مدیــره شــرکت های دولتــی، تعاونــی و خصوصــی 
یــا ثبــِت نــاِم تجارتــی یــا مؤسســه  آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی و علمی

حقــوق  از  محرومیــت  صــورت  در  حکومتــی  دســتگاه های  مســتخدمان   -1 تبصــره 
اجتماعــی، خــواه بــه عنــوان مجــازات اصلــی و خــواه مجــازات تکمیلــی یــا تبعــی، حســب 

مــورد در مــدت مقــّرر در حکــم یــا قانــون، از خدمــت منفصــل می شــوند. 

گــردد پــس  کــس به عنــوان مجــازات تبعــی از حقــوق اجتماعــی محــروم  تبصــره 2- هــر 
گذشــت مواعــد مقــّرر در مــاده )25( ایــن قانــون اعــاده حیثیــت می شــود و آثــار تبعــی  از 
کــه  محکومیــت وی زائــل می گــردد مگــر در مــورد بندهــای )الــف(، )ب( و )پ( ایــن مــاده 

ــور به طــور دائمــی محــروم می شــود. از حقــوق مزب

124- از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف مذکــور در اصــل 
کار بــرد: دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

14- تأ میــن حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای 
همــه و تســاو ی عمــوم در برابــر قانــون.

125- از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف مذکــور در اصــل 
کار بــرد: دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 
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9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.

کلــی اقتصــاد مقاومتــی- مصــوب 1392: شفاف   ســازی  126- بنــد 19 سیاســت های 
اقتصــاد و ســالم  ســازی آن و جلوگیــری از اقدامــات، فعالیت  هــا و زمینه هــای فســادزا در 

ــی، تجــاری، ارزی و... . حوزه  هــای پول

کلــی اقتصــاد مقاومتــی- مصــوب 1392: شفاف   ســازی  127- بنــد 19 سیاســت های 
اقتصــاد و سالم  ســازی آن و جلوگیــری از اقدامــات، فعالیت  هــا و زمینه هــای فســادزا در 

ــی، تجــاری، ارزی و... . حوزه  هــای پول

128- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.

کلــی تشــویق ســرمایه گذاری- مصــوب 1389: افزایــش  129- بنــد 5 سیاســت های 
ــارات  ــو انحص ــی از طریــق لغ ــای بین  الملل ــل و صحنه  ه ــادی در داخ ــت اقتص ــوان رقاب ت
کارآفرینــی و  غیرضــرور و تقویــت ســاختار رقابتــی و زیرســاخت  های الزم و حمایــت از 

ــوآوری.  ــت و ن ــای خاقی ارتق

ــازی  ــوب 1392: شفاف   س ــی- مص ــاد مقاومت ــی اقتص کل ــت های  ــد 19 سیاس 130- بن
اقتصــاد و ســالم  ســازی آن و جلوگیــری از اقدامــات، فعالیت  هــا و زمینه هــای فســادزا در 

ــی، تجــاری، ارزی و... . حوزه  هــای پول

131- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی.
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کلــی تشــویق ســرمایه گذاری - مصــوب 1390: تقویــت و  132- بنــد 2 سیاســت های 
حمایــت از توســعه ســرمایه  گذاری بخــش خصوصــی و تعاونی در فعالیت  هــای اقتصادی 

کشــور برابــر بــا سیاســت  های اباغــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی. 

133- از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی- مصوب 1392:

۱۹- شفاف   ســازی اقتصــاد و ســالم  ســازی آن و جلوگیــری از اقدامــات، فعالیت  هــا و 
زمینه هــای فســادزا در حوزه  هــای پولــی، تجــاری، ارزی و... .

۲۳- شــفاف و روان ســازی نظــام توزیــع و قیمت گــذاری و روزآمــد ســازی شــیوه های 
ــازار. ــر ب نظــارت ب

134- از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف مذکــور در اصــل 
کار بــرد: دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

8- مشــارکت عامــه مــردم در تعییــن سرنوشــت سیاســی، اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی 
خویش.

12- پی ریــزی اقتصــاد صحیــح و عادالنــه برطبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و 
کار و  رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرو میــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و 

بهداشــت و تعمیــم بیمــه.

14- تأ میــن حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای 
همــه و تســاو ی عمــوم در برابــر قانــون.

شــفاف   :1392 اقتصــاد مقاومتــی- مصــوب  کلــی  23 سیاســت های  بنــد   -135
و روان ســازی نظــام توزیــع و قیمت گــذاری و روزآمــد ســازی شــیوه های نظــارت بــر 

ــازار. ب

136- اصــل ســی و یكــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: 
داشــتن مســکن متناســب بــا نیــاز، حــق هــر فــرد و خانــواده ایرانــی اســت. دو لــت موظــف 
کارگران  کــه نیازمندترند به خصــوص رو ستانشــینان و  اســت بــا رعایــت او لویــت بــرای آنهــا 

کنــد. زمینــه اجــرای ایــن اصــل را فراهــم 
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کلی مسكن- مصوب 1389: 137- از سیاست های 

۳- برنامه ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه های کم  درآمد و نیازمند و حمایت از 
ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم. 

۴- برنامه  ریــزی جامــع بــرای بهبــود وضعیــت مســکن روســتایی بــا اولویــت مناطــق 
آســیب  پذیر از ســوانح طبیعــی و متناســب بــا ویژگی   هــای بومــی. 

138- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصــل بیســت و دو م- حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق، مســکن و شــغل اشــخاص از 
کنــد. کــه قانــون تجویــز  تعــرض مصــون اســت مگــر در مــواردی 

کار مشــرو ع خویــش اســت و  کســب و  ــل  ــك حاص کــس مال اصــل چهــل و ششــم- هــر 
کســب و  کار خــود امــکان  کســب و  هیچکــس نمی توانــد به عنــوان مالکیــت نســبت بــه 

کنــد. کار را از دیگــری ســلب 

کــه از راه مشــرو ع باشــد محتــرم اســت. ضوابــط  اصــل چهــل و هفتــم- مالکیــت شــخصی 
آن را قانــون معیــن می کنــد.

139- از قانون مدنی- مصوب 1307:

مــاده 30- هــر مالکــی نســبت بــه ماَیمَلــك خــود حــق همه گونــه تصــرف و ِانتفــاع دارد مگــر 
کرده باشــد. کــه قانــون اســتثنا  در مــواردی 

کرد مگر به حکم قانون. ماده 31- هیچ مالی را  از تصرف صاحب آن نمی توان بیرو ن 

140- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

کار مشــرو ع خویــش اســت و  کســب و  ــل  ــك حاص کــس مال اصــل چهــل و ششــم- هــر 
کســب و  کار خــود امــکان  کســب و  هیچکــس نمی توانــد به عنــوان مالکیــت نســبت بــه 

کنــد. کار را از دیگــری ســلب 

کــه از راه مشــرو ع باشــد محتــرم اســت. ضوابــط  اصــل چهــل و هفتــم- مالکیــت شــخصی 
آن را قانــون معیــن می کنــد.

141- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

که باشــند از حقوق مســاو ی برخوردارند  اصــل نوزدهــم- مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه 
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و رنــگ، نــژاد، زبــان و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهد بود.

اصل بیستم- همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه 
حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسام برخوردارند.

کــه بــدان مایــل اســت و مخالــف  کــس حــق دارد شــغلی را  اصــل بیســت و هشــتم- هــر 
اســام و مصالــح عمومــی و حقــوق دیگــران نیســت برگزینــد.

گــون بــرای همــه افــراد  گونا دو لــت موظــف اســت بــا رعایــت نیــاز جامعــه بــه مشــاغل 
کار و شــرایط مســاو ی را بــرای احــراز مشــاغل ایجــاد نمایــد. امــکان اشــتغال بــه 

142- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

12- پی ریــزی اقتصــاد صحیــح و عادالنــه برطبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و 
کار و  رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرو میــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و 

بهداشــت و تعمیــم بیمــه.

کــردن فقــر  از اصــل چهــل و ســوم- بــرای تأ میــن اســتقال اقتصــادی جامعــه و ریشــه کن 
و محرو میــت و بــرآو ردن نیازهــای انســان در جریــان رشــد، بــا حفــظ آزادگــی او، اقتصــاد 

جمهــوری اســامی ایــران بــر اســاس ضوابــط زیــر اســتوار می شــود:

کامـــل  ـــه اشـــتغال  ـــه منظـــور رســـیدن ب ـــرای همـــه ب کار ب ـــات  2- تأ میـــن شـــرایط و امکان
ــایل  ــد و لـــی و سـ کارنـ ــه  ــادر بـ ــه قـ کـ ــانی  کسـ ــه  ــار همـ کار در اختیـ ــایل  ــرار دادن و سـ و قـ
کـــه نـــه  کار ندارنـــد، در شـــکل تعاو نـــی، از راه و ام بـــدو ن بهـــره یـــا هـــر راه مشـــرو ع دیگـــر 
گروه هـــای خـــاص منتهـــی شـــود و نـــه  بـــه تمرکـــز و تـــداو ل ثـــرو ت در دســـت افـــراد و 
ـــت  ـــا رعای ـــد ب ـــدام بای ـــن اق ـــق درآو رد. ای ـــزرگ مطل ـــای ب کارفرم ـــك  ـــورت ی ـــه ص ـــت را ب دو ل
کشـــور در هریـــك از مراحـــل  کـــم بـــر برنامه ریـــزی عمومـــی اقتصـــاد  ضرو رت هـــای حا

گیـــرد. رشـــد صـــورت 

143- مــاده 31 قانــون برنامــه پنج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران 
-مصــوب 1389: درصورتی کــه نــرخ رشــد حقــوق و دســتمزد اعــام شــده بیمه شــدگان 
دســتمزد  و  حقــوق  طبیعــی  رشــد  نــرخ  از  بیــش  آن هــا  خدمــت  آخــر  ســال  دو  در 
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بیمه شــدگان باشــد و بــا ســال های قبــل ســازگار نباشــد، مشــروط بــر آن کــه ایــن افزایــش 
دســتمزد به دلیــل ارتقــاء شــغلی نباشــد صنــدوق بیمــه ای مکلــف اســت برقــراری حقــوق 
بازنشســتگی بیمه شــده را برمبنــای میانگیــن حقــوق و دســتمزد پنــج ســال آخــر خدمت 

ــد. محاســبه و پرداخــت نمای

کــس  144- اصــل بیســت و هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران: هــر 
کــه بــدان مایــل اســت و مخالــف اســام و مصالــح عمومــی و حقــوق  حــق دارد شــغلی را 

دیگــران نیســت برگزینــد.

گــون بــرای همــه افــراد  گونا دو لــت موظــف اســت بــا رعایــت نیــاز جامعــه بــه مشــاغل 
کار و شــرایط مســاو ی را بــرای احــراز مشــاغل ایجــاد نمایــد. امــکان اشــتغال بــه 

145- از قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386:

کــه داوطلــب  ورود بــه خدمــت و تعییــن صاحیــت اســتخدامی افــرادی  مــاده 41- 
اســتخدام در دســتگاه های اجرایــی می باشــند بــر اســاس مجوزهــای صــادره ، تشــکیات 

مصــوب و رعایــت مراتــب شایســتگی و برابــری فرصت هــا انجــام می شــود.

مــاده 44- بکارگیــری افــراد در دســتگاه های اجرایــی پــس از پذیرفته  شــدن در امتحــان 
گهــی می گــردد و نیــز امتحــان یــا مســابقه تخصصــی  کــه به طــور عمومــی نشــر آ عمومــی 
امکان پذیــر اســت . دســتورالعمل مربــوط بــه نحــوه برگــزاری امتحــان عمومــی و تخصصی 

بــه  تصویــب شــورای توســعه مدیریــت می رســد.

مــاده 54- به منظــور اســتقرار نظــام شایســتگی و ایجــاد ثبــات در خدمــت مدیــران ، 
دســتگاه های اجرایــی موظفنــد اقدامــات زیــر را انجــام دهنــد:

الــف( در انتخــاب و انتصــاب افــراد بــه پســت های مدیریــت حرفــه ای ، شــرایط تخصصــی 
ــر ارتقــاء یابنــد. در  ــه مراتــب باالت ــا افــراد از مســیر ارتقــاء شــغلی ب الزم را تعییــن نمــوده ت
کــه از ایــن طریــق امــکان انتخــاب وجــود نداشــته باشــد، بــا برگــزاری امتحانــات  مــواردی 

تخصصــی الزم ، انتخــاب صــورت می پذیــرد.

ســمت های   )%15( درصــد  پانــزده  کثــر  حدا بــرای  می تواننــد  اجرایــی  دســتگاه های 
مدیریــت حرفــه ای از افــراد شایســته )بــا رعایــت تخصــص و تجربــه شــاغل نســبت بــه 
ج از دســتگاه اســتفاده نماینــد. ــب مدیریتــی( خــار ــدون رعایــت سلســله مرات شــغل، ب
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 )71( مــاده  در  )مذکــور  سیاســی  مدیریــت  پســت های  متصدیــان  نصــب  و  عــزل  ب( 
ــر  ــه رعایــت مســیر ارتقــای شــغلی از اختیــارات مقامــات باالت ــزام ب ــون ( بــدون ال ایــن قان

می باشــد.

ج( دوره خدمــت در پســت های مدیریــت حرفــه ای چهار ســاله می باشــد و تمدیــد آن 
کــه بــا  بامانــع اســت. تغییــر ســمت افــراد قبــل از مــدت مذکــور بــر اســاس آیین نامــه ای 

پیشــنهاد ســازمان بــه تصویــب هیأت وزیــران می رســد امکان پذیــر می باشــد.

تبصــره 1- در اجــرای ایــن مــاده مجمــوع شــرکت های زیرمجموعــه یــك شــرکت مــادر 
تخصصــی بــرای انتصــاب مدیــران یــك دســتگاه اجرایــی تلقــی می گــردد.

ــك از دســتگاه های اجرایــی ، یکــی از پســت های معاونیــن مقامــات  تبصــره 2- در هــر ی
اجرایــی مذکــور در بندهــای )د( و )هـــ( مــاده )71( ایــن قانــون ثابــت تلقــی می گــردد و عــزل 
کــه بــا پیشــنهاد ســازمان بــه تصویب  و نصــب متصــدی آن بــر اســاس آیین نامــه ای اســت 

هیأت وزیــران می رســد.

ــا توجــه بــه  تبصــره 3- دســتگاه های اجرایــی موظفنــد امــکان ارتقــاء مســیر شــغلی را ب
کارمنــدان فراهــم  نماینــد. کلیــه  امتیــازات مربوطــه در فضــای رقابتــی بــرای 

تبصــره 4- مدیــران مذکــور در مــاده )71( ایــن قانــون مدیــران سیاســی و بقیــه مدیــران 
حرفــه ای تلقــی می گردنــد.

کلی نظام اداری- مصوب 1389:  146- از سیاست های 

2- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی. 

عملکــرد،  بــر  کیــد  تأ بــا  خدمــات  جبــران  و  پرداخــت  نظــام  در  عدالــت  رعایــت   -۶
توانمنــدی، جایــگاه و ویژگی  هــای شــغل و شــاغل و تأمیــن حداقــل معیشــت بــا توجــه 

بــه شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی.

147- مــاده 7 قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن- مصــوب 1383: دولــت 
موظــف اســت جهــت ایجــاد فرصت هــای شــغلی بــرای افــراد معلــول  تســهیات ذیــل را 

فراهــم نمایــد: 

 الــف- اختصــاص حداقــل ســه درصــد )3%( از مجوزهــای اســتخدامی ) رســمی،  پیمانــی، 
کارگــری( دســتگاه های دولتــی و عمومــی اعــم از وزارتخانه هــا، ســازمان ها، مؤسســات،  
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کــه از بودجــه عمومــی  شــرکت ها و نهادهــای عمومــی و انقابــی و دیگــر دســتگاه هایی 
کشــور  اســتفاده می نماینــد بــه افــراد معلــول واجــد شــرایط. 

کشــور و پرداخــت آن  کارفرمــا توســط ســازمان بهزیســتی  ب- تأمیــن حــق بیمــه ســهم 
ــد.  کار می گیرن ــه  ــول را ب ــراد معل ــه اف ک ــی  به کارفرمایان

ج- پرداخــت تســهیات اعتبــاری بــه واحدهــای تولیــدی، خدماتــی، عمرانــی و صنفــی  و 
کــه در قوانیــن  کارگاه هــای تولیــدی حمایتــی در مقابــل اشــتغال افــراد معلــول بــه میزانــی 

بودجــه  ســاالنه مشــخص می گــردد. 

ــول  ــراد معل ــه اف ــده( ب ــوه اداره ش ــتغالی ) وج ــود اش ــاری خ ــهیات اعتب ــت تس  د- پرداخ
کــه در قوانیــن بودجــه ســاالنه مشــخص می گــردد.  به میزانــی 

 هـــ - پرداخــت تســهیات اعتبــاری ) وجوه اداره شــده( جهت احــداث واحدهای تولیدی 
که بیش از شــصت درصد )60%( ســهام و   و خدماتی اشــتغالزا به شــرکت ها و مؤسســاتی 

ســرمایه آنهــا متعلــق به افــراد معلول اســت. 

تلفنچــی  ســازمانی  پســت های  از   )%60( درصــد  شــصت  حداقــل  اختصــاص   و- 
) اپراتور تلفــن( دســتگاه ها، شــرکت های دولتــی و نهادهــای عمومــی بــه افــراد نابینــا و 

حرکتــی.  معلوالن جســمی،  و  بینــا  کــم 

 ز - اختصـاص حداقـل شـصت درصـد )60%( از پسـت های سـازمانی متصـدی دفتـری و  
ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی. 

 تبصره ۱- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی 
و انقابـی مجازنـد تـا سـقف مجوزهـای اسـتخدامی سـاالنه خـود، افـراد نابینـا و ناشـنوا  و 
معلولیـن ضایعـات نخاعـی واجـد شـرایط را  رأسـًا بـه صـورت مـوردی و بـدون برگـزاری آزمـون 

کار گیرند.   اسـتخدامی بـه 

کشــور موظــف اســت ســه درصــد )3%( از    تبصــره 2- ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
مجوزهــای اســتخدامی ســاالنه وزارتخانه هــا، ســازمان ها، مؤسســات دولتــی، شــرکت ها 
ــد  ــرار ده ــور ق کش ــتی  ــازمان بهزیس ــار س ــر و دراختی کس ــی را  ــی و انقاب و نهادهای عموم
تــا نســبت بــه برگــزاری  آزمــون اســتخدامی اختصاصــی بــرای معلولیــن واجــد شــرایط 
کشــور اقــدام و معلولیــن واجــد شــرایط  بــا همــکاری ســازمان مدیریــت و  برنامه ریــزی 
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پذیرفتــه شــده را حســب مــورد بــه دســتگاه  مربوطــه معرفــی نمایــد. 

کشــور مجــاز اســت در قالــب اعتبــارات مصــوب خــود،    تبصــره ۳- ســازمان بهزیســتی 
صنــدوق فرصت هــای شــغلی معلــوالن و مددجویــان بهزیســتی را ایجــاد و اساســنامه آن 

را  به تصویــب هیأت وزیــران برســاند. 

کشور موظف است آموزش های الزم فنی  و   تبصره ۴- سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کار برای معلوالن به صورت رایگان و تلفیقی تأمین نماید.  حرفه ای را متناسب با بازار 

148- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

کــردن فقــر  از اصــل چهــل و ســوم- بــرای تأ میــن اســتقال اقتصــادی جامعــه و ریشــه کن 
و محرو میــت و بــرآو ردن نیازهــای انســان در جریــان رشــد، بــا حفــظ آزادگــی او، اقتصــاد 

جمهــوری اســامی ایــران بــر اســاس ضوابــط زیــر اســتوار می شــود:

1- تأ میــن نیازهــای اساســی: مســکن، خــوراك، پوشــاك، بهداشــت، درمــان، آمــوزش و 
پــرو رش و امکانــات الزم بــرای تشــکیل خانــواده بــرای همــه.

کار و ســرمایه انســانی،  کلــی تولیــد ملــی، حمایــت از  149- بنــد 12 سیاســت های 
کار بــا افزایــش انگیــزه، مهــارت  مصــوب 1391: توانمندســازی و ارتقــای بهــره وری نیــروی 

کار.  کــز آموزشــی و پژوهشــی بــا نیازهــای بــازار  و خاقیــت و ایجــاد تناســب بیــن مرا

کشــوری- مصــوب 1386: ســازمان موظــف  150- مــاده 58 قانــون مدیریــت خدمــات 
کارایــی و اثربخشــی دســتگاه های اجرایــی ، نظــام آمــوزش  اســت به منظــور ارتقــاء ســطح 
کــه همــراه بــا متناســب  کارمنــدان دســتگاه های اجرایــی را به گونــه ای طراحــی نمایــد 
کارمنــدان بــا شــغل مــورد نظــر، انگیزه هــای الزم  ســاختن دانــش ، مهــارت و نگــرش 
ــه  ک ــه نحــوی  ــد ب کارمنــدان در فراینــد آمــوزش تأمیــن نمای را جهــت مشــارکت مســتمر 
گــردد و از حداقــل ســرانه  کارمنــدان و مدیــران و آمــوزش برقــرار  رابطــه ای بیــن ارتقــاء 

گردنــد. ــر اســاس مقــررات مربــوط در هــر ســال برخــوردار  ســاعت آموزشــی ب

151- اصــل ســی و چهــارم قانــون اساســی جمهوری اســالمی ایران- مصــوب 1358: 
ــه  کــس می توانــد بــه منظــور دادخواهــی ب دادخواهــی حــق مســلم هــر فــرد اســت و هــر 
گونــه دادگاه هــا را در  دادگاه هــای صالــح رجــوع نمایــد. همــه افــراد ملــت حــق دارنــد ایــن 
کــه بــه موجــب قانــون حــق  دســترس داشــته باشــند و هیچ کــس را نمی تــوان از دادگاهــی 



111

کــرد. مراجعــه بــه آن را دارد منــع 

کارفرمــا و  کار- مصــوب 1369: هرگونــه اختــاف فــردی بیــن  152- مــاده 157 قانــون 
کارآمــوزی،  کار، قــرارداد  کــه ناشــی از اجــرای ایــن قانــون و  ســایر مقــررات  کارآمــوز   کارگــر یــا 
کار باشــد، در مرحلــه او ل از  کارگاهــی یــا پیمان هــای دســته جمعی  موافقتنامه هــای 
کارآمــوز و  یــا نماینــدگان آن  هــا در شــورای  کارگــر یــا  کارفرمــا و  طریــق ســازش مســتقیم بیــن 
کار در و احــدی نباشــد، از طریــق انجمــن  کــه شــورای اســامی  کار و  در صورتــی  اســامی 
کارفرمــا حــل و  فصــل خواهــد شــد و  ــران و  کارگ ــی و  ــا نماینــده قانون ــران و ی کارگ صنفــی 
در صــورت عــدم ســازش از طریــق هیأ ت هــای تشــخیص و حــل  اختــاف بــه ترتیــب آتــی 

رســیدگی و حــل و  فصــل خواهــد شــد. 

153- از مــاده 10 قانــون تشــكیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت اداری - مصــوب 
1392: صاحیــت و حــدود اختیــارات دیــوان بــه قــرار زیر اســت:...

2- رســیدگی بــه اعتراضــات و شــکایات از آراء و تصمیمــات قطعــی هیأت هــای رســیدگی 
کمیســیون های مالیاتــی، هیــأت حــل  کمیســیون هایی ماننــد  بــه تخلفــات اداری و 
کمیســیون موضــوع مــاده )۱00( قانــون شــهرداری ها منحصــرًا از  کارفرمــا،  کارگــر و  اختــاف 

حیــث نقــض قوانیــن و مقــررات یــا مخالفــت بــا آنهــا

154- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

9- رفــع تبعیضــات نــارو ا و ایجــاد امکانــات عادالنــه بــرای همــه، در تمــام زمینه هــای 
مــادی و معنــوی. 

10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیات غیرضرو ر.

155- از قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386:

کــه داوطلــب  مــاده 41- ورود بــه خدمــت و تعییــن صاحیــت اســتخدامی افــرادی 
اســتخدام در دســتگاه های اجرایــی می باشــند بــر اســاس مجوزهــای صــادره ، تشــکیات 

مصــوب و رعایــت مراتــب شایســتگی و برابــری فرصت هــا انجــام می شــود.

کارمندان باید با رعایت شـرایط تحصیلی و تجربی  ماده 53- انتصاب و ارتقای شـغلی 
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گیرد. الزم و پـس از احـراز شایسـتگی و عملکـرد موفق در مشـاغل قبلـی آنان صورت 

کلی نظام اداری- مصوب 1389: 156- از سیاست های 

2- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی. 

۴- دانش گرایی و شایسته ساالری مبتنی بر اخاق اسامی در نصب و ارتقای مدیران.

کیـد بر عملکرد، توانمندی،  ۶-رعایـت عدالـت در نظـام پرداخـت و جبـران خدمات با تأ
جایـگاه و ویژگی  هـای شـغل و شـاغل و تأمیـن حداقـل معیشـت بـا توجـه بـه شـرایط 

اقتصـادی و اجتماعـی

157- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

14- تأ میــن حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای 
همــه و تســاو ی عمــوم در برابــر قانــون.

اصــل بیســتم- همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد یکســان در حمایــت قانــون قــرار دارنــد 
و از همــه حقــوق انســانی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــا رعایــت موازیــن 

اســام برخوردارنــد.

ــا رعایــت  ــت موظــف اســت حقــوق زن را در تمــام جهــات ب  اصــل بیســت و یكــم- دو ل
ــد و امــور زیــر را انجــام دهــد: موازیــن اســامی تضمیــن نمای

1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت  زن و  احیای حقوق مادی و  معنوی او.

کودکان  2- حمایت مادران، بالخصوص در دو ران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از 
بی سرپرست.

کیان و بقای خانواده. 3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ 

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5- اعطــای قیمومــت فرزنــدان بــه مــادران شایســته در جهــت غبطــه آنهــا در صــورت 
ــرعی. ــّی ش ــودن و ل نب

کــه بــدان مایــل اســت و مخالــف  کــس حــق دارد شــغلی را  اصــل بیســت و هشــتم- هــر 
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اســام و مصالــح عمومــی و حقــوق دیگــران نیســت برگزینــد.

گــون بــرای همــه افــراد  گونا دو لــت موظــف اســت بــا رعایــت نیــاز جامعــه بــه مشــاغل 
کار و شــرایط مســاو ی را بــرای احــراز مشــاغل ایجــاد نمایــد. امــکان اشــتغال بــه 

ایــران-  اســالمی  جمهــوری  در  زنــان  مســؤولیت های  و  حقــوق  منشــور  از   -158
فرهنگــی: انقــالب  شــورای عالی   1383 مصــوب 

کار و آزادی انتخاب شغل و بکارگیری  101- حق اشتغال بعد از رسیدن به سن قانونی 
سرمایه های فردی و مسؤولیت رعایت قوانین اسامی در کسب درآمد و نحوه مصرف آن

کســب مهارت هــا و امکانــات  102- حــق بهره منــدی زنــان از اطاعــات، آموزش هــا و 
کار جهــت اشــتغال مناســب و حــق برخــورداری از حمایــت در ایــن امــور بــرای زنــان 

خودسرپرســت )مســتقل- غیروابســته( و سرپرســت خانــوار 

159- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

کــردن فقــر  اصــل چهــل و ســوم- بــرای تأ میــن اســتقال اقتصــادی جامعــه و ریشــه کن 
و محرو میــت و بــرآو ردن نیازهــای انســان در جریــان رشــد، بــا حفــظ آزادگــی او، اقتصــاد 

جمهــوری اســامی ایــران بــر اســاس ضوابــط زیــر اســتوار می شــود:

کاری معیــن و جلوگیــری از  4- رعایــت آزادی انتخــاب شــغل، و عــدم اجبــار افــراد بــه 
کار دیگــری. از  بهره کشــی 

از اصل دو م- جمهوری اسامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

کرامت و ارزش و االی انسان و آزادی توأم با مسؤو لیت او در برابر خدا،  -6

که از راه:

کتــاب و ســنت معصومیــن  الــف-   اجتهــاد مســتمر فقهــای جامع الشــرایط بــر اســاس 
ْجَمعیــن،

َ
ســاُم اهّلِل َعَلْیِهــم ا

 ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تاش در پیشبرد آنها.

گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری،  ج- نفی هر 

 قســط و عــدل و اســتقال سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی و همبســتگی 
ملــی را تأ میــن می کنــد.
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که باشــند از حقوق مســاو ی برخوردارند  اصــل نوزدهــم- مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه 
و رنــگ، نــژاد، زبــان و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهد بود.

اصــل بیســتم- همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد یکســان در حمایــت قانــون قــرار دارنــد 
و از همــه حقــوق انســانی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــا رعایــت موازیــن 

اســام برخوردارنــد.

کــه بــدان مایــل اســت و مخالــف  کــس حــق دارد شــغلی را  اصــل بیســت و هشــتم- هــر 
اســام و مصالــح عمومــی و حقــوق دیگــران نیســت برگزینــد.

گــون بــرای همــه افــراد  گونا دو لــت موظــف اســت بــا رعایــت نیــاز جامعــه بــه مشــاغل 
کار و شــرایط مســاو ی را بــرای احــراز مشــاغل ایجــاد نمایــد. امــکان اشــتغال بــه 

کمتــراز 15 ســال تمــام  گمــاردن افــراد  کار  کار- مصــوب 1369: بــه  160- مــاده 79 قانــون 
ممنوع اســت.

161- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

1-  ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوا و مبــارزه با 
کلیــه مظاهــر فســاد و تباهی.

کــردن فقــر  اصــل چهــل و ســوم- بــرای تأ میــن اســتقال اقتصــادی جامعــه و ریشــه کن 
و محرو میــت و بــرآو ردن نیازهــای انســان در جریــان رشــد، بــا حفــظ آزادگــی او، اقتصــاد 

جمهــوری اســامی ایــران بــر اســاس ضوابــط زیــر اســتوار می شــود:

1- تأ میــن نیازهــای اساســی: مســکن، خــوراك، پوشــاك، بهداشــت، درمــان، آمــوزش و 
پــرو رش و امکانــات الزم بــرای تشــکیل خانــواده بــرای همــه.

کامـــل  ـــه اشـــتغال  ـــه منظـــور رســـیدن ب ـــرای همـــه ب کار ب ـــات  2- تأ میـــن شـــرایط و امکان
ــایل  ــد و لـــی و سـ کارنـ ــه  ــادر بـ ــه قـ کـ ــانی  کسـ ــه  ــار همـ کار در اختیـ ــایل  ــرار دادن و سـ و قـ
کـــه نـــه  کار ندارنـــد، در شـــکل تعاو نـــی، از راه و ام بـــدو ن بهـــره یـــا هـــر راه مشـــرو ع دیگـــر 
گروه هـــای خـــاص منتهـــی شـــود و نـــه  بـــه تمرکـــز و تـــداو ل ثـــرو ت در دســـت افـــراد و 
ـــت  ـــا رعای ـــد ب ـــدام بای ـــن اق ـــق درآو رد. ای ـــزرگ مطل ـــای ب کارفرم ـــك  ـــورت ی ـــه ص ـــت را ب دو ل
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ــل  ــك از مراحـ ــر یـ ــور در هـ کشـ ــاد  ــی اقتصـ ــزی عمومـ ــر برنامه ریـ ــم بـ کـ ــای حا ضرو رت هـ
گیـــرد. رشـــد صـــورت 

کار چنــان  کــه شــکل و محتــوا و ســاعات  کشــور بــه صورتــی  3- تنظیــم برنامــه اقتصــادی 
کافــی بــرای خودســازی  کــه هــر فــرد عــاو ه بــر تــاش شــغلی، فرصــت و تــوان  باشــد 
کشــور و افزایــش مهــارت و  معنــوی، سیاســی و اجتماعــی و شــرکت فعــال در رهبــری 

ــد. ــته باش ــکار داش ابت

کاری معیــن و جلوگیــری از  4- رعایــت آزادی انتخــاب شــغل، و عــدم اجبــار افــراد بــه 
کار دیگــری. از  بهره کشــی 

5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامات باطل و حرام. 

6- منع اسراف و تبذیر در همه شؤو ن مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، 
تولید، توزیع و خدمات.

ــعه و  ــرای توس ــاج ب ــبت احتی ــه نس ــر ب ــراد ماه ــت اف ــون و تربی ــوم و فن ــتفاده از عل 7- اس
ــور. کش ــاد  ــرفت اقتص پیش

کشور. 8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد 

کــه نیازهــای عمومــی را  کشــاو رزی، دامــی و صنعتــی  9- تأ کیــد بــر افزایــش تولیــدات 
کشــور را بــه مرحلــه خودکفایــی برســاند و از و ابســتگی برهانــد. کنــد و  تأ میــن 

کشــور- مصــوب 1391 - شــورای عالی  162- از مصوبــه نقشــه مهندســی فرهنگــی 
انقــالب فرهنگــی:

فصل ششم: راهبردها و اقدامات 

راهبرد کالن 3

اقدامات ملی

۲۱- برنامــه ریــزی بهینــه بــرای ایفــای نقش هــای عاطفــی و حمایتــی اعضــای خانــواده با 
گذشــت و ایثــار و معنویــت، ارزش های اخاقی و شــادابی  گســترش صلــه رحم،  کیــد بــر  تأ

و نشــاط اعضــای خانواده.

۴۴- تهیــه و اجــرای برنامــه پیشــگیری و مقابلــه همــه جانبــه بــا جرایــم خانوادگــی و رفتــار 
ظالمانــه بیــن اعضای خانــواده.
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راهبرد کالن 5

اقدامات ملی

ارتقــاء ســامت محیط هــای  و  اصــاح  ملــی  اســتانداردهای  و  ۱۷- طراحــی ضوابــط 
گــون اجتماعــی اعــم از دولتــی و خصوصــی از قبیل محیط های آموزشــی، رســانه ای،  گونا
کار، ورزشــی و تفریحــی بــه منظــور تســهیل رعایــت عفــاف  کســب و  تجــاری و اقتصــادی، 

و حجــاب.

۱۹- تدویــن و اجــرای برنامــه جامــع غنی ســازی اوقــات فراغــت و تفریحــات ســالم در 
ابعــاد فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی در ســنین مختلــف و ارایــه الگــوی مناســب بــر 
گســترش هدفمنــد نهادهــا  اســاس آموزه هــای اســامی- ایرانــی و حمایــت از توســعه و 

و مؤسســات فعــال ایــن حــوزه.

163- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

12- پی ریــزی اقتصــاد صحیــح و عادالنــه برطبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و 
کار و  رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرو میــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و 

بهداشــت و تعمیــم بیمــه.

کــردن فقــر  از اصــل چهــل و ســوم- بــرای تأ میــن اســتقال اقتصــادی جامعــه و ریشــه کن 
و محرو میــت و بــرآو ردن نیازهــای انســان در جریــان رشــد، بــا حفــظ آزادگــی او، اقتصــاد 

جمهــوری اســامی ایــران بــر اســاس ضوابــط زیــر اســتوار می شــود:

1- تأ میــن نیازهــای اساســی: مســکن، خــوراك، پوشــاك، بهداشــت، درمــان، آمــوزش و 
پــرو رش و امکانــات الزم بــرای تشــکیل خانــواده بــرای همــه.

بیکاری،  بازنشستگی،  نظر  از  اجتماعی  تأ مین  از  برخورداری  نهم-  و  بیست  اصل 
کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات  پیری، از 
بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دو لـت مکلـف اسـت طبـق قوانیـن از محـل درآمدهـای عمومـی و درآمدهـای حاصـل از 
مشـارکت مـردم، خدمـات و حمایت هـای مالـی فوق را برای یك یك افراد کشـور تأ مین کند.
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164- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

گاهی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از  2- بــاال بــردن ســطح آ
گرو هــی و و ســایل دیگــر. مطبوعــات و رســانه های 

اصــل بیســت و نهــم- برخــورداری از تأ میــن اجتماعــی از نظــر بازنشســتگی، بیــکاری، 
بــه  نیــاز  و  و ســوانح  ماندگــی، حــوادث  راه  کارافتادگــی، بی سرپرســتی، در  از  پیــری، 
ــه صــورت بیمــه و غیــره حقــی  ــی و مراقبت هــای پزشــکی ب خدمــات بهداشــتی و درمان

اســت همگانــی.

دو لـت مکلـف اسـت طبـق قوانیـن از محـل درآمدهـای عمومـی و درآمدهـای حاصـل از 
مشـارکت مـردم، خدمـات و حمایت هـای مالـی فوق را برای یك یك افراد کشـور تأ مین کند.

165- مــاده 73 قانــون برنامــه پنج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران- 
مصــوب 1389: دولــت موظــف اســت تــا پایــان ســال اول برنامــه، اقدامــات قانونــی الزم 
ــر  ــوارد زی ــت م ــا رعای کار را ب ــط  ــی و رواب ــن اجتماع ــون تأمی کار و قان ــون  ــاح قان ــرای اص ب

آورد: به عمــل 

کــردن منافــع  کارفرمایــان و همســو  کارگــران و  الــف- ایجــاد انعطــاف بــرای حــل اختــاف 
دو طــرف

ــا  ــران ب کارگ ــغلی  ــی و ش ــن اجتماع ــی از تأمی ــوان بخش ــکاری به عن ــه بی ــت بیم ب- تقوی
گســترش بیمــه بیــکاری و بیــکاران در شــرایط قطعــی اشــتغال رویکــرد افزایــش پوشــش و 

کارفرمایــان و تکالیــف دولــت بــا رویکــرد حمایــت  کارگــران و  ج- تقویــت همســویی منافــع 
از تولیــد و ســه جانبه گرایی

و  تکنولــوژی  تغییــرات  بــه  باتوجــه  کار  جدیــد  وضعیت هــای  و  شــرایط  تقویــت  د- 
خدمــات و  کاال  تولیــد  خــاص  مقتضیــات 

کارفرمایــی متضمن حــق قانونی اعتــراض صنفی برای  کارگــری و  هـــ - تقویــت تشــکل های 
ایــن تشــکل ها
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166- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصــل بیســت و نهــم- برخــورداری از تأ میــن اجتماعــی از نظــر بازنشســتگی، بیــکاری، 
بــه  نیــاز  و  ســوانح  و  حــوادث  راه ماندگــی،  در  بی سرپرســتی،  کارافتادگــی،  از  پیــری، 
ــه صــورت بیمــه و غیــره حقــی  ــی و مراقبت هــای پزشــکی ب خدمــات بهداشــتی و درمان

اســت همگانــی.

دو لـت مکلـف اسـت طبـق قوانیـن از محـل درآمدهـای عمومـی و درآمدهـای حاصـل از 
مشـارکت مـردم، خدمـات و حمایت هـای مالـی فوق را برای یك یك افراد کشـور تأ مین کند.

اصــل ســی و یكــم- داشــتن مســکن متناســب بــا نیــاز، حــق هــر فــرد و خانــواده ایرانــی 
کــه نیازمندترنــد بــه خصــوص  اســت. دو لــت موظــف اســت بــا رعایــت او لویــت بــرای آنهــا 

کنــد. کارگــران زمینــه اجــرای ایــن اصــل را فراهــم  رو ستانشــینان و 

167- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

3- آمــوزش و پــرو رش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه، در تمــام ســطوح و تســهیل و 
ــی. ــم آموزش عال تعمی

ــت  ــا رعای ــات ب ــام جه ــوق زن را در تم ــت حق ــف اس ــت موظ ــم- دو ل ــت و یك ــل بیس اص
ــر را انجــام دهــد: ــد و امــور زی موازیــن اســامی تضمیــن نمای

و  مــادی  و  احیای حقــوق  شــخصیت  زن  رشــد  بــرای  مســاعد  زمینه هــای  ایجــاد   -1
او.  معنــوی 

 2 -  حمایــت مــادران، بالخصــوص در دو ران بــارداری و حضانــت فرزنــد، و حمایــت از 
بی سرپرســت. کــودکان 

کیان و بقای خانواده. 3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ 

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5- اعطــای قیمومــت فرزنــدان بــه مــادران شایســته در جهــت غبطــه آنهــا در صــورت 
ــرعی. ــّی ش ــودن و ل نب
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ایــران-  اســالمی  زنــان در جمهــوری  و مســؤولیت های  از منشــور حقــوق   -168
فرهنگــی: انقــالب  شــورای عالی   -1383 مصــوب 

گیــر و عادالنــه بــه امکانــات ورزشــی و آموزشــی در زمینــه تربیــت  53- حــق دسترســی فرا
بدنــی و تفریحــات ســالم 

54- حــق پــرورش و شــکوفایی اســتعدادهای ورزشــی و حضــور در میادیــن ورزشــی در 
ســطح ملــی و بین المللــی متناســب بــا موازیــن اســامی 

169- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

ــواده و احــد بنیــادی جامعــه اســامی اســت، همــه قوانیــن و  کــه خان اصــل دهــم- از آنجــا 
مقــررات و برنامه ریزی هــای مربــوط باید در جهت آســان کردن تشــکیل خانواده، پاســداری 

از قداســت آن و اســتواری رو ابــط خانوادگــی بــر پایــه حقــوق و اخــاق اســامی باشــد.

ــت  ــا رعای ــات ب ــام جه ــوق زن را در تم ــت حق ــف اس ــت موظ ــم- دو ل ــت و یك ــل بیس اص
ــر را انجــام دهــد: ــد و امــور زی موازیــن اســامی تضمیــن نمای

1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت  زن و  احیای حقوق مادی و  معنوی او.

2 -  حمایــت مــادران، بالخصــوص در دو ران بــارداری و حضانــت فرزنــد، و حمایــت از کــودکان 
بی سرپرســت.

کیان و بقای خانواده. 3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ 

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5- اعطــای قیمومــت فرزنــدان بــه مــادران شایســته در جهــت غبطــه آنهــا در صــورت 
ــرعی. ــّی ش ــودن و ل نب

اصــل بیســت و نهــم- برخــورداری از تأ میــن اجتماعــی از نظــر بازنشســتگی، بیــکاری، 
کارافتادگــی، بی سرپرســتی، در راه ماندگــی، حــوادث و ســوانح و نیــاز بــه خدمــات  پیــری، از 
بهداشــتی و درمانی و مراقبت های پزشــکی به صورت بیمه و غیره حقی اســت همگانی.

ــل از  ــای حاص ــی و درآمده ــای عموم ــل درآمده ــن از مح ــق قوانی ــت طب ــف اس ــت مکل دو ل
کشــور تأ میــن  مشــارکت مــردم، خدمــات و حمایت هــای مالــی فــوق را بــرای یــك یــك افــراد 

کنــد.
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170- از منشـور حقوق و مسـؤولیت های زنان در جمهوری اسـالمی ایران- مصوب 
1383- شورای عالی انقالب فرهنگی:

کافــی و  15- حــق برخــورداری دختــران از نفقــه شــامل: مســکن، پوشــاك، تغذیــه ســالم و 
تســهیات بهداشــتی جهــت تأمیــن ســامت جســمانی و روانــی آنــان 

کننــده خدمــت در امــر ســامت، بــر اســاس  51- حــق زنــان در انتخــاب فــرد و مرکــز ارایــه 
ضوابــط اســامی و اســتانداردهای علمــی و پزشــکی و بهره منــدی از اطاعــات مناســب و 

گاهانــه و بهینــه آنــان  کافــی بــرای انتخــاب آ

171- بنــد 12 مــاده 4 سیاســت ها و راهبردهــای ارتقــای ســالمت زنــان- مصــوب 
گاهــی  1386- شــورای عالی انقــالب فرهنگــی: تقویــت برنامه هــا و خدمــات و توســعه آ
دختــران و زنــان درخصــوص پیشــگیری از بیماری هــای خــاص و شــایع زنــان، تشــخیص 
زودرس آن، بهبــود فرهنــگ تغذیــه، ســوء مصــرف مــواد و مصــرف دخانیــات بــا توجــه بــه 

آســیب پذیــری شــرایط فیزیولوژیــك آنــان در دوره هــای مختلــف زندگــی.

172- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

1- ایجــاد محیــط مســاعد بــرای رشــد فضایــل اخاقــی بــر اســاس ایمــان و تقــوا و مبــارزه با 
کلیــه مظاهــر فســاد و تباهی.

گاهی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از  2- بــاال بــردن ســطح آ
گرو هــی و و ســایل دیگــر. مطبوعــات و رســانه های 

اصــل بیســت و دو م- حیثیــت، جــان، مــال، حقــوق، مســکن و شــغل اشــخاص از 
کنــد. کــه قانــون تجویــز  تعــرض مصــون اســت مگــر در مــواردی 

173- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

12- پی ریــزی اقتصــاد صحیــح وعادالنــه برطبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و 
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کار و  رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرو میــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و 
بهداشــت و تعمیــم بیمــه.

ــت  ــا رعای ــات ب ــام جه ــوق زن را در تم ــت حق ــف اس ــت موظ ــم- دو ل ــت و یك ــل بیس اص
ــر را انجــام دهــد: ــد و امــور زی موازیــن اســامی تضمیــن نمای

1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت  زن و  احیای حقوق مادی و  معنوی او.

2- حمایــت مــادران، بالخصــوص در دو ران بــارداری و حضانــت فرزنــد، و حمایــت از 
بی سرپرســت. کــودکان 

کیان و بقای خانواده. 3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ 

4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5- اعطــای قیمومــت فرزنــدان بــه مــادران شایســته در جهــت غبطــه آنهــا در صــورت 
ــرعی. ــّی ش ــودن و ل نب

کــس می توانــد بــه  اصــل ســی و چهــارم- دادخواهــی حــق مســلم هــر فــرد اســت و هــر 
منظــور دادخواهــی بــه دادگاه هــای صالــح رجــوع نمایــد. همــه افــراد ملــت حــق دارنــد 
گونــه دادگاه هــا را در دســترس داشــته باشــند و هیچ کــس را نمی تــوان از دادگاهــی  ایــن 

کــرد. کــه بــه موجــب قانــون حــق مراجعــه بــه آن را دارد منــع 

174- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

12- پی ریــزی اقتصــاد صحیــح و عادالنــه برطبــق ضوابــط اســامی جهــت ایجــاد رفــاه و 
کار و  رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرو میــت در زمینه هــای تغذیــه و مســکن و 

بهداشــت و تعمیــم بیمــه.

13- تأ مین خودکفایی در علوم و  فنون و صنعت و  کشاو رزی و  امور نظامی و  مانند اینها.

14- تأ میــن حقــوق همــه جانبــه افــراد از زن و مــرد و ایجــاد امنیــت قضایــی عادالنــه بــرای 
همــه و تســاو ی عمــوم در برابــر قانــون.

15- توسعه و تحکیم برادری اسامی و تعاو ن عمومی بین همه مردم.
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کشــور بــر اســاس معیارهای اســام، تعهد برادرانه نســبت  16- تنظیــم سیاســت خارجــی 
بــه همــه مســلمانان و حمایــت بی دریــغ از مســتضعفان جهان.

کــردن فقــر  از اصــل چهــل و ســوم- بــرای تأ میــن اســتقال اقتصــادی جامعــه و ریشــه کن 
و محرو میــت و بــرآو ردن نیازهــای انســان در جریــان رشــد، بــا حفــظ آزادگــی او، اقتصــاد 

جمهــوری اســامی ایــران بــر اســاس ضوابــط زیــر اســتوار می شــود:

1-  تأ میــن نیازهــای اساســی: مســکن، خــوراك، پوشــاك، بهداشــت، درمــان، آمــوزش و 
پــرو رش و امکانــات الزم بــرای تشــکیل خانــواده بــرای همــه.

175- اصــل نوزدهــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: مــردم 
کــه باشــند از حقــوق مســاو ی برخوردارنــد و رنــگ، نــژاد، زبــان و  ایــران از هــر قــوم و قبیلــه 

ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهــد بــود.

176- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

ذین َلـْم ُیقاِتلوُکم فی ٱلّدیْن 
َ
ُکُم اهّلُل َعـِن اّل اصـل چهاردهـم- بـه حکـم آیه شـریفه »الَیْنها

وُهم و ُتْقِسطوا ِالیهم ِاّنَ اهّلَل ُیِحّبُ الُمْقِسطین« دو لت  و َلْم ُیْخِرُجوُکم ِمْن ِدیارُکم أن َتَبّرُ
جمهـوری اسـامی ایـران و مسـلمانان موظفنـد نسـبت بـه افـراد غیرمسـلمان بـا اخـاق 

کنند.  حسـنه و قسـط و عدل اسـامی عمل نمایند و حقوق انسـانی آنان را رعایت 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــام و جمه ــد اس ــر ض ــه ب ک ــار دارد  ــانی اعتب کس ــق  ــل در ح ــن اص ای
ــد. ــدام نکنن ــه و اق توطئ

اصــل پانزدهــم- زبــان و خــط رســمی و مشــترك مــردم ایــران فارســی اســت. اســناد و 
کتــب درســی بایــد بــا ایــن زبــان و خــط باشــد و لــی اســتفاده  مکاتبــات و متــون رســمی و 
گرو هــی و تدریــس ادبیــات آنهــا  از زبان هــای محلــی و قومــی در مطبوعــات و رســانه های 

کنــار زبــان فارســی آزاد اســت. در مــدارس، در 

که باشــند از حقوق مســاو ی برخوردارند  اصــل نوزدهــم- مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه 
و رنــگ، نــژاد، زبــان و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهد بود.

اصــل بیســتم- همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد یکســان در حمایــت قانــون قــرار دارنــد 
و از همــه حقــوق انســانی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــا رعایــت موازیــن 

اســام برخوردارنــد.
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177- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

ذین َلـْم ُیقاِتلوُکم فی ٱلّدیْن 
َ
ُکُم اهّلُل َعـِن اّل اصـل چهاردهـم- بـه حکـم آیه شـریفه »الَیْنها

وُهم و ُتْقِسطوا ِالیهم ِاّنَ اهّلَل ُیِحّبُ الُمْقِسطین« دو لت  و َلْم ُیْخِرُجوُکم ِمْن ِدیارُکم أن َتَبّرُ
جمهـوری اسـامی ایـران و مسـلمانان موظفنـد نسـبت بـه افـراد غیرمسـلمان بـا اخـاق 

کنند.  حسـنه و قسـط و عدل اسـامی عمل نمایند و حقوق انسـانی آنان را رعایت 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــام و جمه ــد اس ــر ض ــه ب ک ــار دارد  ــانی اعتب کس ــق  ــل در ح ــن اص ای
ــد. ــدام نکنن ــه و اق توطئ

اصــل پانزدهــم- زبــان و خــط رســمی و مشــترك مــردم ایــران فارســی اســت. اســناد و 
کتــب درســی بایــد بــا ایــن زبــان و خــط باشــد و لــی اســتفاده  مکاتبــات و متــون رســمی و 
گرو هــی و تدریــس ادبیــات آنهــا  از زبان هــای محلــی و قومــی در مطبوعــات و رســانه های 

کنــار زبــان فارســی آزاد اســت. در مــدارس، در 

که باشــند از حقوق مســاو ی برخوردارند  اصــل نوزدهــم- مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه 
و رنــگ، نــژاد، زبــان و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهد بود.

اصــل بیســتم- همــه افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد یکســان در حمایــت قانــون قــرار دارنــد 
و از همــه حقــوق انســانی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بــا رعایــت موازیــن 

اســام برخوردارنــد.

و  صنفــی  و  سیاســی  انجمن هــای  جمعیت هــا،  احــزاب،  ششــم-  و  بیســت  اصــل 
ــا اقلیت هــای دینــی شــناخته شــده آزادنــد، مشــرو ط بــه اینکــه  انجمن هــای اســامی ی
اصــول اســتقال، آزادی، و حــدت ملــی، موازیــن اســامی و اســاس جمهــوری اســامی را 
کــرد یــا بــه شــرکت در یکــی از  نقــض نکننــد. هیچکــس را نمی تــوان از شــرکت در آنهــا منــع 

آنهــا مجبــور ســاخت.

اصل هشتاد و سوم- بناها و اموال دو لتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست 
مگر با تصویب مجلس شورای اسامی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

178- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

که باشــند از حقوق مســاو ی برخوردارند  اصــل نوزدهــم- مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه 
و رنــگ، نــژاد، زبــان و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهد بود.
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ــا  ــا ره ــوات ی ــای م ــل  زمین ه ــی  از قبی ــای عموم ــال و  ثروت ه ــم- انف ــل و پنج ــل چه اص
کوه هــا،  شــده، معــادن، دریاهــا، دریاچه هــا، رو دخانه هــا و ســایر آب هــای عمومــی، 
کــه حریــم نیســت، ارث بــدو ن  دره هــا، جنگل هــا، نیزارهــا، بیشــه های طبیعــی، مراتعــی 
کــه از غاصبیــن مســترد می شــود، در  و ارث و امــوال مجهول المالــك و امــوال عمومــی 
اختیــار حکومــت اســامی اســت تــا بــر طبــق مصالــح عامــه نســبت بــه آنهــا عمــل نمایــد. 

تفصیــل و ترتیــب اســتفاده از هــر یــك را قانــون معیــن می کنــد.

اصــل چهــل و هشــتم- در بهره بــرداری از منابــع طبیعــی و اســتفاده از درآمدهــای ملــی 
در ســطح اســتان ها و توزیــع فعالیت هــای اقتصــادی میــان اســتان ها و مناطــق مختلــف 
کــه هــر منطقــه فراخــور نیازهــا و اســتعداد  کار نباشــد، به طــوری  کشــور، بایــد تبعیــض در 

رشــد خــود، ســرمایه و امکانــات الزم در دســترس داشــته باشــد.

179- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصــل دو ازدهــم- دیــن رســمی ایــران، اســام و مذهــب جعفــری اثنی عشــری اســت 
َبــَد غیرقابــل تغییــر اســت و مذاهــب دیگــر اســامی اعــم از حنفــی، 

ْ
و ایــن اصــل اَلی اال

کامــل می باشــند و پیــرو ان این مذاهب  شــافعی، مالکــی، حنبلــی و زیــدی دارای احتــرام 
ــی و  ــت دین ــم و تربی ــد و در تعلی ــان آزادن ــه خودش ــق فق ــی، طب ــم مذهب ــام مراس در انج
احــوال شــخصیه )ازدو اج، طــاق، ارث و و صیــت( و دعــاو ی مربــوط بــه آن در دادگاه هــا 
کثریــت داشــته  کــه پیــرو ان هــر یــك از ایــن مذاهــب ا رســمیت دارنــد و در هــر منطقــه ای 
باشــند، مقــررات محلــی در حــدو د اختیــارات شــوراها بــر طبــق آن مذهــب خواهــد بــود، 

بــا حفــظ حقــوق پیــرو ان ســایر مذاهــب.

ذین َلـْم ُیقاِتلوُکم فی ٱلّدیْن 
َ
ُکُم اهّلُل َعـِن اّل اصـل چهاردهـم- بـه حکـم آیه شـریفه »الَیْنها

وُهم و ُتْقِسطوا ِالیهم ِاّنَ اهّلَل ُیِحّبُ الُمْقِسطین« دو لت  و َلْم ُیْخِرُجوُکم ِمْن ِدیارُکم أن َتَبّرُ
جمهـوری اسـامی ایـران و مسـلمانان موظفنـد نسـبت بـه افـراد غیرمسـلمان بـا اخـاق 

کنند.  حسـنه و قسـط و عدل اسـامی عمل نمایند و حقوق انسـانی آنان را رعایت 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــام و جمه ــد اس ــر ض ــه ب ک ــار دارد  ــانی اعتب کس ــق  ــل در ح ــن اص ای
ــد. ــدام نکنن ــه و اق توطئ

که باشــند از حقوق مســاو ی برخوردارند  اصــل نوزدهــم- مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه 
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و رنــگ، نــژاد، زبــان و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهد بود.

اصل بیست و ششم- احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های 
استقال،  اینکه اصول  به  آزادند، مشرو ط  اقلیت های دینی شناخته شده  یا  اسامی 
آزادی، و حدت ملی، موازین اسامی و اساس جمهوری اسامی را نقض نکنند. هیچکس 

را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

180- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

ــت رو ح بررســی و تتبــع و ابتــکار در تمــام زمینه هــای علمــی، فنــی، فرهنگــی و  4- تقوی
ــز تحقیــق و تشــویق محققــان. ک اســامی از طریــق تأ ســیس مرا

اصل بیست و ششم- احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های 
اسـامی یـا اقلیت هـای دینـی شـناخته شـده آزادنـد، مشـرو ط بـه اینکـه اصـول اسـتقال، 
آزادی، و حدت ملی، موازین اسامی و اساس جمهوری اسامی را نقض نکنند. هیچکس 

را نمی تـوان از شـرکت در آنهـا منـع کـرد یـا بـه شـرکت در یکی از آنها مجبور سـاخت.

کــه بــدان مایــل اســت و مخالــف  کــس حــق دارد شــغلی را  اصــل بیســت و هشــتم- هــر 
اســام و مصالــح عمومــی و حقــوق دیگــران نیســت برگزینــد.

گــون بــرای همــه افــراد  گونا دو لــت موظــف اســت بــا رعایــت نیــاز جامعــه بــه مشــاغل 
کار و شــرایط مســاو ی را بــرای احــراز مشــاغل ایجــاد نمایــد. امــکان اشــتغال بــه 

کــردن فقــر  از اصــل چهــل و ســوم- بــرای تأ میــن اســتقال اقتصــادی جامعــه و ریشــه کن 
و محرو میــت و بــرآو ردن نیازهــای انســان در جریــان رشــد، بــا حفــظ آزادگــی او، اقتصــاد 

جمهــوری اســامی ایــران بــر اســاس ضوابــط زیــر اســتوار می شــود:

کامــل  کار بــرای همــه بــه منظــور رســیدن بــه اشــتغال  2- تأ میــن شــرایط و امکانــات 
کار  کارنــد و لــی و ســایل  کــه قــادر بــه  کســانی  کار در اختیــار همــه  و قــرار دادن و ســایل 
کــه نــه بــه تمرکــز و  ندارنــد، در شــکل تعاو نــی، از راه و ام بــدو ن بهــره یــا هــر راه مشــرو ع دیگــر 
گروه هــای خــاص منتهــی شــود و نــه دو لــت را بــه صــورت  تــداو ل ثــرو ت در دســت افــراد و 
کــم بــر  کارفرمــای بــزرگ مطلــق درآو رد. ایــن اقــدام بایــد بــا رعایــت ضرو رت هــای حا یــك 
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گیــرد. کشــور در هریــك از مراحــل رشــد صــورت  برنامه ریــزی عمومــی اقتصــاد 

181- از قانــون برنامــه پنــج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 
1389 بــا اصالحــات بعــدی:

مــاده 102 )اصالحــی 1390/4/8(- وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، مجــاز اســت در 
ــور  ــی، ام ــون اساس ــارم )44( قان ــل چهل وچه ــی اص کل ــت های  ــرای سیاس ــتای اج راس
اجرایــی تنظیــم بــازار اعــم از تأمیــن، ذخیره ســازی، توزیــع، بازرســی و قیمت گــذاری 
کاالهــا و خدمــات را بــه تشــکل های صنفــی تولیــدی، توزیعــی و خدماتــی، اتحادیه هــا 
گــذار  و تعاونی هــا و همچنیــن تشــکل های مــردم نهــاد حمایــت از مصرف کننــده وا

نمایــد.

موضــوع  تعاونی هــای  و  اتحادیه هــا  تشــکل ها،   -)1390/4/8 )اصالحــی   1 تبصــره 
کــه  گــذار شــده در چهارچــوب آیین نامــه اجرایــی  ایــن مــاده، در مقابــل اختیــارات وا
بــه پیشــنهاد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و معاونــت بــه تصویــب هیأت وزیــران 

می رســد، پاســخگو و مســؤول جبــران خســارت خواهنــد بــود.

تبصــره 2 )اصالحــی 1390/4/8(- وزارت صنعــت، معدن و تجارت مجاز اســت حســب 
ضــرورت از طریــق اعطــاء مجــوز واردات بــدون انتقــال ارز، نســبت بــه جبــران نیازهــای 

داخلــی اقــدام نمایــد.

کاالهــای غیرضــرور در طــی برنامــه پنجم برای ســیگار  تبصــره 3- قانــون ممنوعیــت ورود 
کاهــش مصــرف،  الزم االجــراء نیســت. دولــت مکلــف اســت اقدامــات الزم را مشــتمل بــر 
کشــور مشــروط بــر تعهــد  تولیــد ســیگار خارجــی معتبــر بــا نشــان تجــاری اصلــی در داخــل 
ــوازن  ــان برنامــه، ت ــا پای ــه ت ک ــه نحــوی  ــه عــدم واردات را به عمــل آورد ب ــور ب شــرکت مذک

گــردد. تولیــد در داخــل بــا مصــرف برقــرار 

مــاده 153- به منظــور تحــرك بیشــتر تشــکل های صنفــی ـ حرفــه ای غیردولتــی فعــال 
و  برنامه هــا  پیشــبرد  در  تشــکل ها  ایــن  از  اســتفاده  و  معــدن  و  صنعــت  بخــش  در 
سیاســتگذاری ها، دولــت مجــاز اســت جهــت بسترســازی بــرای ایــن تشــکل ها متناســب 
بــا اهــداف راهبــرد صنعتــی، بــرای ایجــاد نظــام مهندســی صنعــت بــه شــکل خــود انتظام 

ــل آورد. ــه عم ــدام الزم را ب ــی، اق ــای غیردولت ــع بخش ه ــتفاده از مناب ــا اس ــط ب فق
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182- اصــل پانزدهــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: 
ــان و خــط رســمی و مشــترك مــردم ایــران فارســی اســت. اســناد و مکاتبــات و متــون  زب
کتــب درســی بایــد بــا ایــن زبــان و خــط باشــد و لــی اســتفاده از زبان هــای محلــی  رســمی و 
کنــار  گرو هــی و تدریــس ادبیــات آنهــا در مــدارس، در  و قومــی در مطبوعــات و رســانه های 

زبــان فارســی آزاد اســت.

183- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

که باشــند از حقوق مســاو ی برخوردارند  اصــل نوزدهــم- مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه 
و رنــگ، نــژاد، زبــان و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهد بود.

اصل بیست و ششم- احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های 
استقال،  اینکه اصول  به  آزادند، مشرو ط  اقلیت های دینی شناخته شده  یا  اسامی 
آزادی، و حدت ملی، موازین اسامی و اساس جمهوری اسامی را نقض نکنند. هیچکس 

را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

184- بنــد 115 منشــور حقــوق و مســؤولیت های زنــان در نظــام جمهــوری اســالمی 
ایــران- مصــوب 1383 شــورای عالی انقــالب فرهنگــی: حــق تأســیس احــزاب و دیگــر 
کشــور، وحــدت ملــی  تشــکل های سیاســی و فعالیــت در آنهــا بــا رعایــت حفــظ اســتقال 

و مصالــح نظــام اســامی 

185- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

3- آمــوزش و پــرو رش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه، در تمــام ســطوح و تســهیل و 
ــی. ــم آموزش عال تعمی

ــه  ــرای هم ــگان را ب ــرو رش رای ــوزش و پ ــایل آم ــت و س ــف اس ــت موظ ــی ام- دو ل ــل س اص
ملــت تــا پایــان دو رة متوســطه فراهــم ســازد و و ســایل تحصیــات عالــی را تــا ســرحد 

گســترش دهــد. کشــور بــه طــور رایــگان  خودکفایــی 

186- مــاده 10 قانــون اهــداف و وظایــف وزارت آمــوزش و پــرورش- مصــوب 1366: 
وزارت دارای وظایــف زیــر اســت: 
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ــون مصــوب 1358/11/27 و  ــر اســاس قان ــرورش ب 1- تشــکیل شــورای عالی آمــوزش و پ
آن.  اصاحیه هــای 

2- قانــون تشــکیل شــورای منطقــه ای و حــدود وظایــف و اختیــارات آن بــه تصویــب 
مجلــس شــورای اســامی خواهــد رســید. 

3- تهیه و تدوین مقررات و تنظیم لوایح مربوط به وظایف محوله. 

4- تهیــه و پیشــنهاد برنامه هــای میان مــدت و بلندمــدت در جهــت تأمیــن اهــداف و 
آمــوزش و پــرورش. 

5- همــکاری بــا وزارتیــن فرهنــگ و آموزش عالــی و بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ــد  جهــت هماهنــگ  ــه نحــوی در امــر آمــوزش دخالــت دارن ــه ب ک و ســایر دســتگاه هایی 

کشــور.  نمــودن آموزش هــا در چهارچــوب نظــام آموزشــی 

کــه   تبصــره ۱- آیین نامــه اجرایــی ایــن بنــد توســط وزارت و دیگــر دســتگاه های اجرایــی 
بــه نحــوی در امــر آمــوزش دخالــت دارنــد، تهیــه و به تصویــب هیأت وزیــران می رســد. 

کــه بــه نحــوی در امــر آمــوزش دخالــت دارنــد   تبصــره 2- مرجــع تشــخیص دســتگاه هایی 
شــورای عالی انقــاب فرهنگــی می باشــد. 

ــات  ــزات، امکان ــکان، تجهی ــی ) م ــی و پرورش ــای آموزش ــدارك نیازمندی ه ــن و ت 6- تأمی
کمــك آموزشــی(.  دیگــر آموزشــی و 

اســاس  بــر  آموزشــی  کمــك  نشــریات  و  درســی  کتــب  توزیــع  و  طبــع  و  تألیــف   -7
برنامه ریزی هــای زمان بنــدی شــده در چهارچــوب نظــام آموزشــی بــا رعایــت  اصــل ۱۵ 
قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران و بــا رعایــت بافــت متناســب زندگــی روســتایی، 

و شــهری.  عشــایری 

کودکان الزم التعلیم و تقویت نهضت سوادآموزی.  کلیه  ۸- زیر پوشش قرار دادن 

کارکنان وزارت به منظور ارتقاء سطح توانایی شغلی آنان.  ۹- آموزش مستمر معلمان و 

گزینش.  ۱0- جذب و انتخاب افراد صالح برای تعلیم و تربیت از طریق 

۱1- تأمیــن نیــاز نیــروی انســانی آموزشــی و پرورشــی وزارت از طریــق ایجــاد دانشســراها و 
کــز تربیــت معلــم و آموزشــکده های فنــی و حرفــه ای.  مرا
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۱۲- توســعه و تعمیــم تربیــت بدنــی به ویــژه مربــوط بــه فنــون نظامی در ســطح مــدارس و 
کــز آموزشــی وابســته بــه وزارت بــا هماهنگی دســتگاه های  ذی ربط.  مرا

۱۳-  انجــام اقدامــات الزم به منظــور تأمیــن، حفــظ و ارتقــاء ســامت جســمی، روانــی 
آمــوزش  درمــان و  بهداشــت،  وزارت  همــکاری  بــا  کشــور  دانش آمــوزان  اجتماعــی  و 

پزشــکی. 

پــرورش و  آمــوزش و  بنــد مشــترکًا توســط وزارتیــن  ایــن   تبصــره- آیین نامــه اجرایــی 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تهیــه و به تصویــب هیأت وزیران خواهــد رســید. 

۱۴- صــدور اجــازه تأســیس و نظــارت مســتمر بــر مــدارس وابســته بــه مــردم و دیگــر 
آزاد.  آموزشــگاه های  و  اجرایــی  دســتگاه های 

۱۵- ایجاد و اداره مدارس ایرانیان مقیم خارج از کشور با هماهنگی وزارت امور خارجه. 

کلیــه آیین نامه هــا و ســنجش و ارزیابــی نتایــج  ۱۶- نظــارت بــر اجــرای صحیــح و دقیــق 
حاصلــه از برنامه هــا. 

کشــورها در زمینــه  ۱۷- برقــراری ارتبــاط بــا مؤسســات بین المللــی و مؤسســات ســایر 
مســائل آمــوزش و پــرورش با هماهنگــی وزارت امور خارجه در  چهارچوب سیاســت های 

کشــور.  کلــی 

کز فنی و حرفه ای در جهت تأمین اهداف این قانون.  ۱۸- تأسیس مرا

۱۹- به کارگیــری امکانــات ویــژه و انجــام اقدامــات الزم در زمینــه تعلیــم و تربیــت فرزنــدان 
شــهدا و مفقودیــن و اســرا بــا همــکاری و هماهنگــی بنیــاد شــهید  انقــاب اســامی. 

۲۰- همــکاری و هماهنگــی بــا دســتگاه های ذی ربــط نســبت بــه ارتقــاء ســطح آمــوزش 
علمــی و عملــی محصلیــن و مدرســین فنــی و حرفــه ای. 

۲۱- ایجاد شرایط و امکانات مناسب به منظور  ارایه  آموزش های نظامی در آموزشگاه ها. 

۲۲- تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه. 

۲۳- وزارت موظــف اســت از طریــق ایجــاد و تقویــت مــدارس اســتثنایی نیــاز افــراد 
کنــد.  تأمیــن  را  عقب مانــده 

۲۴- توجه الزم به هنر و تلطیف ذوق و عواطف دانش آموزان و پرورش خاقیت های 
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هنری آنان و نیز اسـتفاده از هنر در فعالیت های آموزشـی و تربیتی. 

۲۵- اهتمــام بیشــتر جهــت تعلیــم و تربیــت دانش آمــوزان بی سرپرســت بی بضاعــت و یــا 
کــه اولیــاء آنهــا فاقــد صاحیت سرپرســتی باشــند با  همکاری دســتگاه های  دانش آموزانــی 

ذی ربط. 

۲۶- ارتبــاط مســتمر بــا اولیــاء دانش آمــوزان و اســتمداد از آنهــا در تعلیــم و تربیــت بــا 
ــر.  ــواده در ایــن امــر خطی ــم خان ــه نقــش عظی توجــه ب

۲۷- برنامه ریــزی و اجــرای برنامه هــای جــاذب و متنــوع به منظــور اســتفاده مفیــد و 
ســازنده از اوقــات فراغــت دانش آمــوزان در محــدوده اعتبــارات مصــوب  دســتگاه های 

ــی.  ــای مردم کمك ه ــتفاده از  ــا اس ــط و ب ــی ذی رب اجرای

187 - اصــل نوزدهــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: 
کــه باشــند از حقــوق مســاو ی برخوردارنــد و رنــگ، نــژاد،  مــردم ایــران از هــر قــوم و قبیلــه 

زبــان و ماننــد اینهــا ســبب امتیــاز نخواهــد بــود.

188- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصــل بیســت و ســوم- تفتیــش عقایــد ممنــوع اســت و هیچکــس را نمی تــوان بــه صــرف 
داشــتن عقیــده ای مــورد تعــرض و مؤاخذه قــرار داد.

و  صنفــی  و  سیاســی  انجمن هــای  جمعیت هــا،  احــزاب،  ششــم-  و  بیســت  اصــل 
ــا اقلیت هــای دینــی شــناخته شــده آزادنــد، مشــرو ط بــه اینکــه  انجمن هــای اســامی ی
اصــول اســتقال، آزادی، و حــدت ملــی، موازیــن اســامی و اســاس جمهــوری اســامی را 
کــرد یــا بــه شــرکت در یکــی از  نقــض نکننــد. هیچکــس را نمی تــوان از شــرکت در آنهــا منــع 

آنهــا مجبــور ســاخت.

189- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد:... مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. 6- محو هر 

7- تأ مین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدو د قانون.
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اصــل بیســت و ســوم- تفتیــش عقایــد ممنــوع اســت و هیچکــس را نمی تــوان بــه صــرف 
داشــتن عقیــده ای مــورد تعــرض و مؤاخذه قــرار داد.

ــرای خــود و کیــل  ــد ب اصــل ســی و پنجــم- در همــه دادگاه هــا طرفیــن دعــوی حــق دارن
گــر توانایــی انتخــاب و کیــل را نداشــته باشــند بایــد بــرای آنهــا امکانــات  انتخــاب نماینــد و ا

گــردد. تعییــن و کیــل فراهــم 

190- مـاده 29 قانـون اجـازه الحـاق دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بـه کنوانسـیون 
کـودک - مصـوب 1372: حقـوق 

کــه مــوارد ذیــل بایــد جــزء آمــوزش  کنوانســیون موافقــت می نماینــد  کشــورهای طــرف   -1
کــودکان باشــد.  و پــرورش 

کودکان.  کامل شخصیت، استعدادها و توانایی های ذهنی و جسمی   الف( پیشرفت 

ب( توســعه احتــرام بــه حقــوق بشــر و آزادی هــای اساســی و اصــول مذکــور در منشــور 
ســازمان ملــل. 

ج( توسـعه احتـرام بـه والدین کودك، هویت فرهنگـی، زبان و ارزش هـای وی و ارزش های 
کـه در آن زندگـی می کنـد، بـه موطـن اصلـی وی و به  تمدن های متفـاوت با  ملـی کشـوری 

تمدن وی. 

کــودك بــرای داشــتن زندگی مســؤوالنه در جامعــه ای آزاد و با روحیه ای   د( آمــاده نمــودن 
گروه هــای  ) مملــو( از تفاهــم صلــح، صبــر، تســاوی زن و مــرد و دوســتی بیــن تمــام  مــردم، 

قومــی، مذهبــی و ملــی و اشــخاص دیگر.

هـ( توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی. 

کــه  ایــن مــاده و مــاده ۲۸ نبایــد چنــان تعبیــر شــود  2- از هیچیــك از بخش هــای 
مداخلــه ای در آزادی افــراد و ارگان هــا بــرای تأســیس و اداره مؤسســات آموزشــی ای 
گــراف ۱ مــاده حاضــر و بــا شــرط ارایــه آمــوزش  کــه  همــواره طبــق اصــول ذکــر شــده در پارا
مطابــق بــا حداقــل اســتاندارد ذکــر شــده توســط دولــت ایجــاد می شــوند، تلقــی  شــود.

191- جــزء 9-3 راهبردهــای ملــی فصــل ششــم مصوبــه نقشــه مهندســی فرهنگــی 
تأمیــن  و  تکریــم  تعلیــم،  انقــالب فرهنگــی:  کشــور- مصــوب 1391 - شــورای عالی 

کــودکان و نوجوانــان. ســامت جســمی و روحــی، امنیــت و حقــوق همــه جانبــه 
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کنوانســیون حقــوق  192- از قانــون اجــازه الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
کــودک- مصــوب 1372:

ماده ۱۲-

کــرد کودکی که قــادر به شــکل دادن به  کنوانســیون تضمیــن خواهــد  1- کشــورهای طــرف 
کــه مربــوط بــه  عقایــد خــود می باشــد بتوانــد ایــن عقایــد را آزادانــه دربــاره تمــام  موضوعاتــی 
کــودك مطابــق بــا ســن و بلــوغ وی بهــا داده می شــود.  کنــد، بــه نظــرات  وی می شــود ابــراز 

کودك فرصت هایی فراهم آورده می شـود تا بتواند در هر  ۲- بدین منظور، خصوصًا برای 
یـك از مراحـل دادرسـی های اجرایـی و قضایـی مربـوط بـه وی به طور مسـتقیم یـا از طریق 
که مطابق با مقررات اجرایی قوانین ملی باشـد،  نماینده یا شـخصی مناسـب به طریقی 

ابراز عقیده نماید.

ماده ۲۹-

کــه مــوارد ذیــل بایــد جــزء آمــوزش  کنوانســیون موافقــت می نماینــد  کشــورهای طــرف   -۱
کــودکان باشــد.  و پــرورش 

کودکان.  کامل شخصیت، استعدادها و توانایی های ذهنی و جسمی   الف( پیشرفت 

ب( توســعه احتــرام بــه حقــوق بشــر و آزادی هــای اساســی و اصــول مذکــور در منشــور 
ســازمان ملــل. 

و  ارزش هــای وی  و  زبــان  فرهنگــی،  کــودك، هویــت  والدیــن  بــه  احتــرام  توســعه  ج( 
بــه   و  وی  اصلــی  موطــن  بــه  می کنــد،  زندگــی  آن  در  کــه  کشــوری  ملــی  ارزش هــای 

وی.  تمــدن  بــا  متفــاوت  تمدن هــای 

کــودك بــرای داشــتن زندگی مســؤوالنه در جامعــه ای آزاد و با روحیه ای   د( آمــاده نمــودن 
گروه هــای  ) مملــو( از تفاهــم صلــح، صبــر، تســاوی زن و مــرد و دوســتی بیــن تمــام  مــردم، 

قومــی، مذهبــی و ملــی و اشــخاص دیگر.

هـ( توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی. 

کــه  تعبیــر شــود  نبایــد چنــان  مــاده ۲۸  و  مــاده  ایــن  از بخش هــای  از هیچیــك   -۲
مداخلــه ای در آزادی افــراد و ارگان هــا بــرای تأســیس و اداره مؤسســات آموزشــی ای 
گــراف ۱ مــاده حاضــر و بــا شــرط ارایــه آمــوزش  کــه  همــواره طبــق اصــول ذکــر شــده در پارا
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مطابــق بــا حداقــل اســتاندارد ذکــر شــده توســط دولــت ایجــاد می شــوند، تلقــی  شــود.

193- از قانون مطبوعات - مصوب 1364 با اصالحات و الحاقات بعدی:

مــاده 6 )اصالحــی 1379/1/30(  - نشــریات جــز در مــورد اخــال بــه مبانــی و احــکام 
ــد: ــه در ایــن فصــل مشــخص می شــوند آزادن ک اســامی و حقــوق عمومــی و خصوصــی 

ــه اســاس  ــه ب ک ــف موازیــن اســامی و ترو یــج مطالبــی  ــب الحــادی و مخال 1- نشــر مطال
کنــد. جمهــوری اســامی لطمــه و ارد 

2- اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاو یر و مطالب خاف عفت عمومی.

3- تبلیغ و ترو یج اسراف و تبذیر.

4- ایجاد اختاف مابین اقشار جامعه، به و یژه از طریق طرح مسایل نژادی و قومی.

گرو ه هــا بــه ارتــکاب اعمالــی علیــه  5 )اصاحــی 1379/1/30(- تحریــص و تشــویق افــراد و 
ج. امنیــت و منافــع جمهــوری اســامی ایــران در داخــل یــا خــار

6- فــاش نمــودن و انتشــار اســناد و دســتورها و مســایل محرمانــه، اســرار نیرو هــای 
کــرات غیرعلنــی  مســلح جمهــوری اســامی، نقشــه و اســتحکامات نظامــی، انتشــار مذا
کــم غیرعلنــی دادگســتری و  تحقیقــات مراجــع قضایــی  مجلــس شــورای اســامی و  محا

بــدو ن مجــوز قانونــی.

7- اهانــت بــه دیــن مبیــن اســام و مقدســات آن و همچنیــن اهانــت بــه مقــام معظــم 
رهبــری و مراجــع مســلم تقلیــد. 

کشور و توهین به اشخاص حقیقی  8- افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یك از افراد 
کاریکاتور باشد. گرچه از طریق انتشار عکس یا  که حرمت شرعی دارند، ا و حقوقی 

گرو ه هــای  9- ســرقت های ادبــی و همچنیــن نقــل مطالــب از مطبوعــات و احــزاب و 
کــه تبلیــغ از آن هــا باشــد  منحــرف و مخالــف اســام )داخلــی و خارجــی( بــه نحــوی 

را آیین نامــه مشــخص می کنــد(. فــوق  )حــدو د مــوارد 

10 )الحاقــی1377/5/21(-  اســتفاده ابــزاری از افــراد )اعــم از زن و مــرد( در تصاو یــر و 
محتــوی، تحقیــر و توهیــن بــه جنــس زن، تبلیــغ تشــریفات و تجمــات نامشــرو ع و 

غیرقانونــی.
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11 )الحاقــی1379/1/30( - پخــش شــایعات و مطالــب خــاف و اقــع و یــا تحریــف مطالــب 
دیگران.

12 )الحاقی1379/1/30(- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

تبصــره 1- ســرقت ادبــی عبارتســت از نســبت دادن عمــدی تمــام یــا بخــش قابل توجهی 
از آثــار و نوشــته های دیگــران بــه خــود یــا غیــر و لــو بــه صــورت ترجمــه.

ج در ایــن مــاده مســتوجب  تبصــره 2 )الحاقــی1377/5/21(- متخلــف از مــوارد منــدر
مجازات هــای مقــرر در مــاده 698 قانــون مجــازات اســامی خواهــد بــود و در صــورت 

اصــرار مســتوجب تشــدید مجــازات و لغــو پرو انــه می باشــد.

کلــی و اصــول برنامه هــای ســازمان صــدا  و  ســیمای  194- مــاده 8 قانــون خط مشــی 
جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1361: بــه  موجــب آیۀ شــریفۀ » واعتصمــوا بحبل اهّلل 
کلــی صــدا و ســیما بایــد در جهــت وحــدت، الفــت، و انســجام  جمیعــًا و التفرقــوا« حرکــت 

کندگــی و تفرقــه باشــد. هــر چــه بیشــتر جامعه و برحــذر داشــتن مــردم از پرا

کنوانســیون حقــوق  195- از قانــون اجــازه الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
کــودک- مصــوب 1372:

ماده ۲8-

کــودك را نســبت بــه آمــوزش و پرورش به رســمیت  کنوانســیون حــق  کشــورهای طــرف   -1
ــر اســاس ایجــاد  فرصت هــای  ــرای دســتیابی تدریجــی بــه ایــن حــق و ب می شناســند و ب

مســاوی، اقدامــات ذیــل را معمــول خواهنــد داشــت: 

 الف( اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان. 

ب( تشــویق توســعه اشــکال مختلــف آمــوزش متوســطه من جملــه آمــوزش حرفــه ای و 
کــودکان و اتخــاذ  اقدامــات  کلــی در دســترس قــرار دادن اینگونــه آموزش هــا بــرای تمــام 
کمك هــای مالــی در صــورت لــزوم.  الزم از قبیــل ارایــه آمــوزش و پــرورش رایــگان و دادن 

ج( در دســترس قــرار دادن آموزش عالــی بــرای همــگان بــر اســاس توانایی هــا و از هــر 
طریــق مناســب. 

 د( در دسترس قرار دادن اطاعات و راهنمایی های آموزشی و حرفه ای برای تمام کودکان. 
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کاهش غیبت ها.  کودکان در مدارس و  هـ ( اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب 

کنوانســیون تمــام اقدامــات الزم را جهــت تضمیــن اینکــه نظــم  کشــورهای طــرف   -2
کــودکان بــوده و مطابــق  بــا  و انضبــاط در مــدارس مطابــق بــا حفــظ شــؤون انســانی 

کنوانســیون حاضــر باشــد، بــه عمــل خواهنــد آورد. 

کنوانســیون همکاری هــای بین المللــی را در موضوعــات مربــوط  کشــورهای طــرف   -3
ــه آمــوزش و پــرورش خصوصــًا در زمینــه زدودن جهــل و بیســوادی در  سراســر جهــان  ب
و تســهیل دسترســی بــه اطاعــات فنــی و علمــی و روش هــای مــدرن آموزشــی، تشــویق 
ــه نیازهــای  کشــورهای در حــال رشــد توجــه  و افزایــش خواهنــد داد. در ایــن ارتبــاط، ب

خاصــی خواهــد شــد.

ماده ۲۹-

کــه مــوارد ذیــل بایــد جــزء آمــوزش  کنوانســیون موافقــت می نماینــد  کشــورهای طــرف   -1
کــودکان باشــد.  و پــرورش 

کودکان.  کامل شخصیت، استعدادها و توانایی های ذهنی و جسمی   الف( پیشرفت 

ب( توســعه احتــرام بــه حقــوق بشــر و آزادی هــای اساســی و اصــول مذکــور در منشــور 
ســازمان ملــل. 

ج( توسـعه احتـرام بـه والدین کودك، هویت فرهنگـی، زبان و ارزش هـای وی و ارزش های 
کـه در آن زندگـی می کنـد، بـه موطـن اصلـی وی و به  تمدن های متفـاوت با  ملـی کشـوری 

تمدن وی. 

کــودك بــرای داشــتن زندگی مســؤوالنه در جامعــه ای آزاد و با روحیه ای   د( آمــاده نمــودن 
گروه هــای  ) مملــو( از تفاهــم، صلــح، صبــر، تســاوی زن و مــرد و دوســتی بیــن تمــام  مــردم، 

قومــی، مذهبــی و ملــی و اشــخاص دیگر.

هـ( توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی. 

کــه  تعبیــر شــود  نبایــد چنــان  مــاده ۲۸  و  مــاده  ایــن  از بخش هــای  از هیچیــك   -2
مداخلــه ای در آزادی افــراد و ارگان هــا بــرای تأســیس و اداره مؤسســات آموزشــی ای 
گــراف ۱ مــاده حاضــر و بــا شــرط ارایــه آمــوزش  کــه  همــواره طبــق اصــول ذکــر شــده در پارا
مطابــق بــا حداقــل اســتاندارد ذکــر شــده توســط دولــت ایجــاد می شــوند، تلقــی  شــود.
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196- از ماده4 »مصوبه اصالحی اهداف، سیاســت ها و ضوابط نشــر کتاب« -مصوب 
1389- شورای عالی انقالب فرهنگی- حدود قانونی:

آزادی هـای اجتماعـی و  از  کـه ممکـن اسـت مظهـر و نمـودی  کتـاب همانگونـه  نشـر 
انسـانی تلقـی شـود، چـه بسـا مـورد سوءاسـتفاده و اشـاعه الابالی گـری فکـری و اخـال 
گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی با همکاری دستگاه های  در حقوق عمومی قرار 
کتاب را  ذی صـاح موظـف اسـت بـرای مقابلـه بـا جوانـب منفی، حـدود و ضوابط نشـر 
کتاب  کـه ذیـًا آمـده اسـت، مـورد توجـه قرار دهد و فضای سـالم و سـازنده چاپ و نشـر 

را حفـظ و حراسـت نمایـد. 

ج- حقوق و فرهنگ عمومی 

1- توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت های دینی و قومی. 

گریزی، بی بندوباری و الابالیگری.  2- ترویج و تبلیغ قانون 

3- تبلیغ علیه خانواده و تضعیف و تخریب ارزش و جایگاه آن. 

4- ترویــج ناامیــدی، ســرخوردگی، پوچــی و بیهودگــی و نگرش هــای منفــی در جامعــه و 
افزایــش بی اعتمــادی عمومــی.

5- تحقیر و تمسخر اقشار مختلف جامعه 

6- ترویج و تبلیغ جریان ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگی و هنری داخلی و خارجی 

7- افشای غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده کشوری و لشکری 

8- تخریب هویت زبان ملی 

197- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

ُکــْم َفاْعُبــدو ن«  ــًة و احــَدًة َو َاَنــا َرّبُ ُتُکــْم ُاّمَ کریمــه »ِاّنَ هــِذِه ُاّمَ اصــل یازدهــم- بــه حکــم آیــه 
همــه مســلمانان یــك امت انــد و دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظف اســت سیاســت 
کوشــش پیگیــر بــه عمــل  کلــی خــود را بــر پایــه ائتــاف و اتحــاد ملــل اســامی قــرار دهــد و 

آو رد تــا و حــدت سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی جهــان اســام را تحقــق بخشــد.

اصل بیستم- همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه 
حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسام برخوردارند.
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اصـل بیسـت و نهـم- برخـورداری از تأ میـن اجتماعـی از نظـر بازنشسـتگی، بیـکاری، 
کارافتادگی، بی سرپرسـتی، در راه ماندگی، حوادث و سـوانح و نیاز به خدمات  پیری، از 
بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دو لــت مکلــف اســت طبــق قوانیــن از محــل درآمدهــای عمومــی و درآمدهــای حاصــل از 
مشــارکت مــردم، خدمــات و حمایت هــای مالــی فــوق را بــرای یــك یــك افــراد کشــور تأ مین کند.

198- اصــل پنجاهــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: در 
کــه نســل امــرو ز و نســل های بعــد بایــد در  جمهــوری اســامی، حفاظــت محیط زیســت 
آن حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند، و ظیفــه عمومــی تلقــی می گــردد. 
کــه بــا آلودگــی محیط زیســت یــا تخریــب  از ایــن رو فعالیت هــای اقتصــادی و غیــر آن 

کنــد، ممنــوع اســت. غیرقابــل جبــران آن مازمــه پیــدا 

کتــاب پنجــم - قانــون مجــازات اســالمی )تعزیــرات و مجازات هــای  199- مــاده 688 
کــه تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی شــناخته  بازدارنــده( - مصــوب 1375: هــر اقدامــی 
دفــع  آلــوده،  آشــامیدنی  آب  توزیــع  یــا  آشــامیدنی  آب  آلوده کــردن  قبیــل  از  شــود 
ــموم کننده در  ــواد مس ــن م ــد، ریخت ــواد زای ــی و م ــانی و دام ــوالت انس ــتی فض غیربهداش
کشــتار غیرمجــاز دام، اســتفاده غیرمجــاز فاضــاب  رو دخانه هــا، زبالــه در خیابان هــا و 
کشــاو رزی ممنــوع می باشــد  خــام یــا پســاب تصفیه خانه هــای فاضــاب بــرای مصــارف 
و مرتکبیــن چنانچــه طبــق قوانیــن خــاص مشــمول مجــازات شــدیدتری نباشــند بــه 

ــا یــك ســال محکــوم خواهنــد شــد. حبــس ت

تبصــره 1 )اصالحــی 1376/5/8(- تشــخیص اینکــه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشــت 
کشــتار دام  عمومــی و آلودگــی محیط زیســت شــناخته می شــود و نیــز غیرمجــاز بــودن 
و دفــع فضــوالت دامــی و همچنیــن اعــام جــرم مذکــور حســب مــورد بــر عهــدٔه و زارت 
آمــوزش پزشــکی، ســازمان حفاظــت محیط زیســت و ســازمان  بهداشــت، درمــان و 

دامپزشــکی خواهــد بــود.

تبصــره 2- منظــور از آلودگــی محیط زیســت عبــارت اســت از پخــش یــا آمیختــن مــواد 
کیفیــت فیزیکــی، شــیمیایی یــا  کــه  خارجــی بــه آب یــا هــوا یــا خــاك یــا زمیــن بــه میزانــی 
گیاهــان یــا آثــار  کــه بــه حــال انســان یــا ســایر موجــودات زنــده یــا  بیولوژیــك آن را به طــوری 
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یــا ابنیــه ُمِضــر باشــد تغییــر دهــد.

200- اصــل پنجاهــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1358: در 
کــه نســل امــرو ز و نســل های بعــد بایــد در  جمهــوری اســامی، حفاظــت محیط زیســت 
آن حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند، و ظیفــه عمومــی تلقــی می گــردد. 
کــه بــا آلودگــی محیط زیســت یــا تخریــب  از ایــن رو فعالیت هــای اقتصــادی و غیــر آن 

کنــد، ممنــوع اســت. غیرقابــل جبــران آن مازمــه پیــدا 

کشور- مصوب 1389- شورای عالی  201- بند 7 فصل اول سند نقشه جامع علمی 
کمــال آفریــن، توانمندســاز، ثــروت آفریــن و هماهنــگ  انقــالب فرهنگــی: علــم و فنــآوری 

بــا محیط زیســت و ســامت معنــوی و جســمی روانــی و اجتماعــی آحــاد جامعــه؛

202- از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1389:

ــون اساســی،  ج در اصــل پنجاهــم )50( قان مــاده 184- به منظــور تحقــق اهــداف منــدر
»نظــام ارزیابــی راهبــردی محیطــی« در ســطوح ملــی، منطقــه ای و موضوعــی بــر اســاس 

محورهــای ذیــل تدویــن و بــه اجــراء درمی آیــد:

کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها الف- راهبردهای 

ب- شاخص  اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی

ج- اعمال شاخص های پایداری منطقه ای و ملی

د- پایش برنامه ها و طرح های توسعه ای منطقه ای و موضوعی 

هـ  - برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرایی ارزیابی راهبردی محیطی

تبصــره 1- شــورای عالی حفاظــت محیط زیســت، نهــاد ملــی مســؤول ارزیابــی راهبــردی 
محیطــی طرح هــا و برنامه هــای توســعه ملــی - موضوعــی اســت.

تبصـره 2- شـوراهای هماهنگـی توسـعه منطقـه ای، مسـؤول ارزیابـی راهبـردی محیطـی 
برنامه های توسعه منطقه ای بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست 

می باشند.

تبصــره 3- شــورای عالی اداری مکلــف اســت وظایــف اجرایــی شــورای عالی حفاظــت 
محیط زیســت را بــه واحدهــای اســتانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت تفویــض نمایــد.
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آیین نامــه اجرایــی ایــن مــاده شــامل فرآینــد و ســازوکارهای اجرایــی ارزیابــی راهبــردی بــه 
تصویــب هیأت وزیــران می رســد.

مــاده 193- الــف- شــهرداری شــهرهای بــاالی دویســت هــزار نفــر جمعیــت و شــهرهای 
ســاحلی و شــهرهای حاشــیه تاالب هــای داخلــی در راســتای مدیریــت پســماند شــهری 
موظفنــد تــا پایــان ســال چهــارم برنامــه، پســماندهای خــود را بــا روش هــای نویــن و 
کــرم پوســال )ورمــی  ــا اولویــت روش هــای آلــی )ارگانیــك( از قبیــل  فنآوری هــای جدیــد ب
کمپوســت( بازیافــت نماینــد. از ســال پایانــی برنامــه، هرگونه دفن پســماندها در این گونه 

شــهرها مطلقــًا ممنــوع اســت. 

کاهــش  ب- ســازمان حفاظــت محیط زیســت مکلــف اســت تمهیــدات الزم را بــرای 
ــار  ــای انتش کانون ه ــایی  ــت شناس ــا اولوی ــی ب ــتانداردهای جهان ــد اس ــا ح ــوا ت ــی ه آلودگ
گلخانــه ای را فراهــم آورد. گازهــای  کاهــش میــزان انتشــار  کنتــرل و  ریزگردهــا و مهــار آن، 

ــای  ــد از تاالب ه ــی جدی ــی و معدن ــرداری صنعت ــه بهره ب ــه، هرگون ــال دوم برنام ج- از س
داخلــی مطلقــًا ممنــوع اســت. 

کشــاورزی،  اقتصــادی،  منظــر  از  کشــور  تاالب هــای  ویــژه  شــرایط  بــه  باتوجــه  د- 
گردشــگری و وجــود مراتــع و اراضــی زراعــی مطلــوب در  زیســت بومی، تنــوع زیســتی و 
اطــراف آنهــا و وجــود چالش هــای جــدی در تخصیــص منابــع آب در ایــن مناطــق و 
کلــی، پیچیدگــی و شــکنندگی زیســت بــوم طبیعــی ایــن مناطــق، دولــت مکلــف  به طــور 
اســت در ســال اول برنامــه، بــا ســاماندهی مجــدد ســازمان های موجــود در بخش هــای 
گردشــگری، نســبت به اعمال مدیریت  کشــاورزی، منابع طبیعی، محیط زیســت و  آب، 
یکپارچــه بــا مشــارکت بهره بــرداران در دشــت های اطــراف ایــن تاالب هــا اقــدام نمایــد.

تبصــره )اصالحــی 1390/4/8(- آیین نامــه اجرایــی ایــن مــاده بــه پیشــنهاد مشــترک 
کشــور،  معاونــت و ســازمان حفاظــت محیط زیســت و وزارتخانه هــای جهادکشــاورزی، 

نفــت، نیــرو و صنعــت، معــدن و تجــارت بــه تصویــب هیأت وزیــران می رســد.

کلــی اقتصــاد مقاومتــی- مصــوب 1392: تأمیــن امنیــت  203- بنــد 7 سیاســت های 
کیفــی تولیــد )مــواد  کمــی و  کیــد بــر افزایــش  غــذا و درمــان و ایجــاد ذخایــر راهبــردی بــا تأ
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204- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

اصل بیست و ششم- احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های 
استقال،  اینکه اصول  به  آزادند، مشرو ط  اقلیت های دینی شناخته شده  یا  اسامی 
آزادی، و حدت ملی، موازین اسامی و اساس جمهوری اسامی را نقض نکنند. هیچکس 

را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

کــس می توانــد بــه  اصــل ســی و چهــارم- دادخواهــی حــق مســلم هــر فــرد اســت و هــر 
منظــور دادخواهــی بــه دادگاه هــای صالــح رجــوع نمایــد. همــه افــراد ملــت حــق دارنــد 
گونــه دادگاه هــا را در دســترس داشــته باشــند و هیچ کــس را نمی تــوان از دادگاهــی  ایــن 

کــرد. کــه بــه موجــب قانــون حــق مراجعــه بــه آن را دارد منــع 

ــاد  ــوب 1390: ایج ــرزمین - مص ــش س ــی آمای کل ــت های  ــزء )ز( سیاس ــد 4 ج 205- بن
گــون بــه ویــژه علمــی،  گونا و تقویــت نهادهــا و تشــکل  های منطقــه ای در زمینه  هــای 
فرهنگــی، اقتصــادی، و زیســت  محیطــی بــا بهره  گیــری از عناصــر هویت ایرانی- اســامی.

206- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

گاهی هــای عمومــی در همــه زمینه هــا بــا اســتفاده صحیــح از  2- بــاال بــردن ســطح آ
گرو هــی و و ســایل دیگــر. مطبوعــات و رســانه های 

3- آمــوزش و پــرو رش و تربیــت بدنــی رایــگان بــرای همــه، در تمــام ســطوح و تســهیل و 
ــی. ــم آموزش عال تعمی

ــت رو ح بررســی و تتبــع و ابتــکار در تمــام زمینه هــای علمــی، فنــی، فرهنگــی و  4- تقوی
ــز تحقیــق و تشــویق محققــان. ک اســامی از طریــق تأ ســیس مرا

کــردن فقــر  از اصــل چهــل و ســوم- بــرای تأ میــن اســتقال اقتصــادی جامعــه و ریشــه کن 
و محرو میــت و بــرآو ردن نیازهــای انســان در جریــان رشــد، بــا حفــظ آزادگــی او، اقتصــاد 

جمهــوری اســامی ایــران بــر اســاس ضوابــط زیــر اســتوار می شــود:

1- تأ میــن نیازهــای اساســی: مســکن، خــوراك، پوشــاك، بهداشــت، درمــان، آمــوزش و 
پــرو رش و امکانــات الزم بــرای تشــکیل خانــواده بــرای همــه.
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207- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

...

کشــور بــر اســاس معیارهای اســام، تعهد برادرانه نســبت  16- تنظیــم سیاســت خارجــی 
بــه همــه مســلمانان و حمایــت بی دریــغ از مســتضعفان جهان.

ُکــْم َفاْعُبــدو ن«  ــًة و احــَدًة َو َاَنــا َرّبُ ُتُکــْم ُاّمَ کریمــه »ِاّنَ هــِذِه ُاّمَ اصــل یازدهــم- بــه حکــم آیــه 
همــه مســلمانان یــك امت انــد و دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظف اســت سیاســت 
کوشــش پیگیــر بــه عمــل  کلــی خــود را بــر پایــه ائتــاف و اتحــاد ملــل اســامی قــرار دهــد و 

آو رد تــا و حــدت سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی جهــان اســام را تحقــق بخشــد.

ــر اســاس  اصــل یكصــد و پنجــاه و دو م- سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران ب
گونــه ســلطه جویی و ســلطه پذیری، حفــظ اســتقال همــه جانبــه و تمامیــت  نفــی هــر 
برابــر قدرت هــای  از حقــوق همــه مســلمانان و عــدم تعهــد در  کشــور، دفــاع  ارضــی 

ســلطه گر و رو ابــط صلح آمیــز متقابــل بــا دو ل غیرمحــارب اســتوار اســت.

کل  اصــل یكصــد و پنجــاه و چهــارم- جمهــوری اســامی ایــران ســعادت انســان در 
جامعــه بشــری را آرمــان خــود می دانــد و اســتقال و آزادی و حکومــت حــق و عــدل را 
ــه  گون ــر  ــل از ه کام ــودداری  ــن خ ــن در عی ــد. بنابرای ــان می شناس ــردم جه ــه م ــق هم ح
ــر  ــه مســتضعفین در براب دخالــت در امــور داخلــی ملت هــای دیگــر، از مبــارزه حق طلبان

مســتکبرین در هــر نقطــه از جهــان حمایــت می کنــد.

208- مــاده 210 قانــون برنامــه پنج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران- 
کارشناســان  مصــوب 1389: وزارت امــور خارجــه موظــف اســت بــا بهره گیــری از نظــرات 
کلیــه ســازمان ها و نهادهــای مســؤول و به منظــور اعتــاء شــأن، موقعیــت، اقتــدار و 
از فرصت هــای اقتصــادی در منطقــه و  ایــران و اســتفاده  نقــش جمهــوری اســامی 
گفتمــان عدالت خواهــی در روابــط بین الملــل، سیاســت های  نظــام بین الملــل و بســط 

ــه دهــد: ــه مراجــع ذی ربــط ارای ــرای اجرایــی نمــودن احــکام ذیــل ب مناســب را ب

کشــورهای  الــف- تنظیــم ســطح روابــط و مناســبات سیاســی،  اقتصــادی و فرهنگــی بــا 
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دارای دیدگاه هــا و مواضــع غیرهمســو بــا جمهــوری اســامی ایــران 

ب- تاش برای حضور فعال، مؤثر و الهام بخش در مناسبات دو جانبه و سازمان های 
منطقه ای و بین المللی از طریق:

1- تدویــن نظــام جامــع تقویــت حضــور ایــران در ســازمان های منطقــه ای و بین المللــی 
کثــر در ســال اول پــس از  کار مشــخص بــرای اقــدام درمــورد هــر یــك از آنهــا حدا بــا دســتور 

زمــان اجرایــی شــدن برنامــه

کشـور و به کارگیـری  کارآمـدی و اثربخشـی مأموریـن شـاغل در داخـل و خـارج از  2- ارزیابـی 
آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمان ها و سفارتخانه های دارای اهمیت راهبردی

3- تدویــن فرآینــد پیشــنهادی ایــران بــرای اصــاح ســاختار ســازمان ملــل متحــد در 
کثــر در ســال اول برنامــه و تــاش  راســتای منافــع ملــی جمهــوری اســامی ایــران حدا

بــرای تحقــق آن

4- پیگیــری حمایــت از حقــوق مســلمانان و مســتضعفان جهــان به ویــژه ملــت مظلــوم 
فلســطین در ســازمان های منطقــه ای و بین المللــی

ــری  ــوق بش ــای حق ــدور قطعنامه ه ــد ص ــف رون ــت توق ــال جه ــی فع ــاذ دیپلماس 5-اتخ
علیــه جمهــوری اســامی ایــران

کشــورهای منطقــه و اســامی و نیــز اســتفاده از ســایر ظرفیت هــای  ج- همــکاری بــا 
کاهــش حضــور  اقتصــادی، حقوقــی، سیاســی، فرهنگــی، رســانه ای و بین المللــی بــرای 

ــگان در منطقــه نظامــی بیگان

د- تقویــت روابــط حســنه بــا همســایگان، اعتمادســازی، تنش زدایــی و همگرایــی بــا 
کشــورهای منطقــه و اســامی به ویــژه حــوزه تمــدن ایــران اســامی

هـــ - تقویــت دیپلماســی اقتصــادی از طریــق حمایــت جــدی از فعالیت هــای اقتصــادی 
به ویــژه بخــش غیردولتــی و ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای رابطــه و حضــور بخــش مذکــور 
کشــورهای همســایه و اســامی کشــورها و منطقــه جنوب غربــی آســیا بــه ویــژه  در دیگــر 

و- توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت خواهانه در جهان

ز- ارتقــاء مدیریــت ایــران در حــوزه اقتصــادی در منطقــه به ویــژه در حــوزه توزیــع و عبــور 
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گرفتــن در مســیرهای انتقــال انــرژی در منطقــه )ترانزیــت( انــرژی و تــاش بــرای قــرار 

کشــور به ویژه در امر ســرمایه گذاری  ج از  ح- اســتفاده از ظرفیت های ایرانیان مقیم خار
در جهــت تأمین منافع ملی

گزارشــی از میــزان اجــرای احــکام ایــن  تبصــره- وزارت امورخارجــه موظــف اســت ســاالنه 
مــاده بــه مجلــس شــورای اســامی تقدیــم نمایــد.

209- اصل یكصد و پنجاه و دوم  قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران- مصوب 1358: 
ــلطه جویی و  ــه س گون ــر  ــی ه ــاس نف ــر اس ــران ب ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــت خارج سیاس
کشــور، دفــاع از حقــوق  ســلطه پذیری، حفــظ اســتقال همــه جانبــه و تمامیــت ارضــی 
همــه مســلمانان و عــدم تعهــد در برابــر قدرت هــای ســلطه گر و رو ابــط صلح آمیــز متقابــل 

بــا دو ل غیرمحــارب اســتوار اســت.

210-  مـاده 210 قانـون برنامـه پنج سـاله پنجـم توسـعه جمهـوری اسـالمی ایـران- 
کارشناسـان  مصـوب 1389: وزارت امـور خارجـه موظـف اسـت بـا بهره گیـری از نظرات 
اقتـدار  موقعیـت،  شـأن،  اعتـاء  به منظـور  و  مسـؤول  نهادهـای  و  سـازمان ها  کلیـه 
از فرصت هـای اقتصـادی در منطقـه و  ایـران و اسـتفاده  و نقـش جمهـوری اسـامی 
گفتمـان عدالت خواهـی در روابـط بین الملـل، سیاسـت های  نظـام بین الملـل و بسـط 

مناسـب را بـرای اجرایـی نمـودن احـکام ذیـل بـه مراجـع ذی ربـط ارایـه دهـد.

کشــورهای  الــف- تنظیــم ســطح روابــط و مناســبات سیاســی،  اقتصــادی و فرهنگــی بــا 
دارای دیدگاه هــا و مواضــع غیرهمســو بــا جمهــوری اســامی ایــران 

ب- تاش برای حضور فعال، مؤثر و الهام بخش در مناسبات دو جانبه و سازمان های 
منطقه ای و بین المللی از طریق:

1- تدویــن نظــام جامــع تقویــت حضــور ایــران در ســازمان های منطقــه ای و بین المللــی 
کثــر در ســال اول پــس از  کار مشــخص بــرای اقــدام درمــورد هــر یــك از آنهــا حدا بــا دســتور 

زمــان اجرایــی شــدن برنامــه

کشـور و به کارگیـری  کارآمـدی و اثربخشـی مأموریـن شـاغل در داخـل و خـارج از  2- ارزیابـی 
آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمان ها و سفارتخانه های دارای اهمیت راهبردی

3- تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای اصاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای 
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کثر در سال اول برنامه و تاش برای تحقق آن منافع ملی جمهوری اسامی ایران حدا

4- پیگیــری حمایــت از حقــوق مســلمانان و مســتضعفان جهــان به ویــژه ملــت مظلــوم 
فلســطین در ســازمان های منطقــه ای و بین المللــی

ــری  ــوق بش ــای حق ــدور قطعنامه ه ــد ص ــف رون ــت توق ــال جه ــی فع ــاذ دیپلماس 5-اتخ
علیــه جمهــوری اســامی ایــران

کشــورهای منطقــه و اســامی و نیــز اســتفاده از ســایر ظرفیت هــای  ج- همــکاری بــا 
کاهــش حضــور  اقتصــادی، حقوقــی، سیاســی، فرهنگــی، رســانه ای و بین المللــی بــرای 

ــگان در منطقــه نظامــی بیگان

د- تقویــت روابــط حســنه بــا همســایگان، اعتمادســازی، تنش زدایــی و همگرایــی بــا 
کشــورهای منطقــه و اســامی به ویــژه حــوزه تمــدن ایــران اســامی

هـــ - تقویــت دیپلماســی اقتصــادی از طریــق حمایــت جــدی از فعالیت هــای اقتصــادی 
به ویــژه بخــش غیردولتــی و ایجــاد زمینه هــای الزم بــرای رابطــه و حضــور بخــش مذکــور 
کشــورهای همســایه و اســامی کشــورها و منطقــه جنوب غربــی آســیا بــه ویــژه  در دیگــر 

و- توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت خواهانه در جهان

ز- ارتقــاء مدیریــت ایــران در حــوزه اقتصــادی در منطقــه به ویــژه در حــوزه توزیــع و عبــور 
گرفتــن در مســیرهای انتقــال انــرژی در منطقــه )ترانزیــت( انــرژی و تــاش بــرای قــرار 

کشــور به ویژه در امر ســرمایه گذاری  ج از  ح- اســتفاده از ظرفیت های ایرانیان مقیم خار
در جهــت تأمین منافع ملی

گزارشــی از میــزان اجــرای احــکام ایــن  تبصــره- وزارت امورخارجــه موظــف اســت ســاالنه 
مــاده بــه مجلــس شــورای اســامی تقدیــم نمایــد.

211- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصل دو م- جمهوری اسامی، نظامی است بر پایه ایمان به:...

که از راه:

گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، ج- نفی هر 

قســط و عدل و اســتقال سیاســی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبســتگی ملی 
را تأ میــن می کنــد.
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از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

...

کامــل بنیــه دفــاع ملــی از طریــق آمــوزش نظامــی عمومــی بــرای حفــظ  11- تقویــت 
کشــور. اســتقال و تمامیــت ارضــی و نظــام اســامی 

اصــل یكصــد و چهــل و ســوم- ارتــش جمهــوری اســامی ایــران پاســداری از اســتقال و 
کشــور را بــر عهــده دارد. تمامیــت ارضــی و نظــام جمهــوری اســامی 

کــه در نخســتین رو زهــای  اصــل یكصــد و پنجاهــم- ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 
پیــرو زی ایــن انقــاب تشــکیل شــد، بــرای ادامــه نقــش خــود در نگهبانــی از انقــاب و 
دســتاو ردهای آن پابرجــا می مانــد. حــدو د و ظایــف و قلمــرو مســؤو لیت ایــن ســپاه در 
رابطــه بــا و ظایــف و قلمــرو مســؤو لیت نیرو هــای مســلح دیگــر بــا  تأ کیــد بــر همــکاری  و 

 هماهنگــی برادرانــه میــان آنهــا به و ســیله قانــون تعییــن می شــود.

212- از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران- مصوب 1358:

از اصــل ســوم- دو لــت جمهــوری اســامی ایــران موظــف اســت بــرای نیــل بــه اهــداف 
کار بــرد: مذکــور در اصــل دو م، همــه امکانــات خــود را بــرای امــور زیــر بــه 

...

کامــل بنیــه دفــاع ملــی از طریــق آمــوزش نظامــی عمومــی بــرای حفــظ  11- تقویــت 
کشــور. اســتقال و تمامیــت ارضــی و نظــام اســامی 

اصــل یكصــد و چهــل و چهــارم- ارتــش جمهــوری اســامی ایــران بایــد ارتشــی اســامی 
کــه ارتشــی مکتبــی و مردمــی اســت و بایــد افــرادی شایســته را بــه خدمــت بپذیــرد  باشــد 

کار باشــند. کــه بــه اهــداف انقــاب اســامی مؤمــن و در راه تحقــق آن فــدا

ٍة  وا  َلُهــْم مــا اْســَتَطْعُتم مــن ُقــّوَ
ُ

ِعــّد
َ
کریمــه »و ا اصــل یكصــد و پنجــاه و یكــم- بــه حکــم آیــه 

ــُم  ــْم الَتعَلموَنُه ــْن دُوِنِه ــَن ِم ــم و آَخِری ُک هّلِل َو َعُدّوَ
َ
ــُدّوَ ا ــِه َع ــوَن ِب ــِل ُترِهُب ــاِط الَخی ــْن ِرب و ِم

کشــور برنامــه و امکانــات آمــوزش  اهّلُل َیعَلُمُهــْم« دو لــت موظــف اســت بــرای همــه افــراد 
کــه همــه افــراد همــواره  نظامــی را بــر طبــق موازیــن اســامی فراهــم نمایــد، به طــوری 
ــران را داشــته باشــند،  کشــور و نظــام جمهــوری اســامی ای ــاع مســلحانه از  توانایــی دف

و لــی داشــتن اســلحه بایــد بــا اجــازه مقامــات رســمی باشــد.

ــــا
ـــــــ

هــــــ
ت 

ــــــــ
وش

ـــــــ
ی نـ

ــــــــ
پـــــ
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�ݐ دݣݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣݣدر ݣݣݣݣݣݣݣ�ݐ هروںݐ
وٯݑ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݒ حٯݑ

ورای عالی اداری
مصوٮب 1395/11/9 �ݒ

تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی 
که به نحوی از بودجه  غيردولتی، استانداری ها و سایر دستگاه هایی 

عمومی استفاده می کنند

شورای عالی اداری در يکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/9 به 
ايجاد نظام  کشور، به منظور رفع تبعیض و  اداری و استخدامی  پیشنهاد سازمان 
اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی 
کلی  شهروندان از ظرفیت های ايجاد شده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست های 
نظام اداری، فصل سوم قانون مدیريت خدمات کشوری، بخش هفتم از »برنامه جامع 
اصاح نظام اداری« مصوب ۱۳۹۳/10/۲۸ هیأت وزیران و همچنین »منشور حقوق 
شهروندی«، اباغ شده در تاريخ ۱۳۹۵/۹/29، »حقوق شهروندی در نظام اداری« را به 

شرح پیوست )ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری( تصويب نمود. 

این مصوبه در 19 ماده تدوین و از تاريخ اباغ، الزم االجراست.

              حسن روحانی
رییس  جمهور و رییس شورای عالی اداری           

خ 1396/1/21 منتشر شده است. * این مصوبه در روزنامه رسمی شماره 20995 مور
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حقوق شهروندی در نظام اداری

فصل اول: اصول و مبانی

مــاده 1- اصــول و مبانــی حقــوق شــهروندی در نظــام اداری منبعــث از منشــور 
حقــوق شــهروندی عبارتنــد از:

1- اداره شايســته امــور کشــور بــر پايــه ی قانون مــداری، کارآمــدی، پاســخگویی، 
دســتگاه های  کارکنــان  و  مســئولین  همــه  توســط  انصــاف  و  عدالــت  شــفافیت، 

اجرایــی الزامــی اســت.

2- رعايــت قانــون و انجــام امــور اداری مــردم مبتنــی بــر اصــل بی طرفــی و پرهیــز 
از هرگونــه پیــش داوری، منفعت جویــی يــا غــرض ورزی شــخصی بــدون در نظــر 
گرفتــن گرايش هــای سیاســی، قومــی و رابطــه خويشــاوندی، توســط همــه مســئولین 

کارکنــان دســتگاه های اجرایــی الزامــی اســت. و 

ــح و  ــه مراجــع صال 3-  امــکان دسترســی ســهل و بــدون تبعیــض شــهروندان ب
بی طــرف قضایــی، اداری و نظارتــی، بــه منظور دادخواهی آزادانه برای شــهروندانی 

کارکنــان را خــاف قوانیــن و مقــررات بداننــد. کــه، تصمیمــات نهادهــای اداری و يــا 

4-  الــزام بــه اطاع رســانی تصمیمــات و اقدامــات اداری همــه مســئولین و 
کــه بــه  نوعــی حقــوق و منافــع مشــروع شــهروندان  کارکنــان دســتگاه های اجرایــی، 

ــد. ــرار می دهن ــر ق ــت تأثی را تح

کارکنــان دســتگاه های  5- امــکان دسترســی مســتمر شــهروندان بــه مدیــران و 
وظايــف  چارچــوب  در  الزم  راهنمایی هــای  ارائــه  و  پاســخگویی  بــرای  اجرایــی 

ــه. محول

6- الــزام بــه ارائــه و انتشــار مســتمر اطاعــات غیرطبقه بندی شــده و مــورد نیــاز 
شــهروندان توســط دســتگاه های اجرایــی.
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کــه توســط  بــه اطاعــات شــخصی خــود  7- امــکان دسترســی شــهروندان 
نگهــداری  و  جمــع آوری  عمومــی  خدمــات  ارائه دهنــده  مؤسســات  و  اشــخاص 
ــدون  ــه ديگــران، ب ــه اطاعــات خصوصــی شــهروندان ب می شــود و اجتنــاب از ارائ

وجــود قانــون الــزام آور يــا رضايــت خــود فــرد.

8- امـکان بهر ه گیـری غیرتبعیض آمیز شـهروندان از مزايـای دولت الکترونیک و 
خدمات الکترونیکی، فرصت های آموزشـی و توانمندسـازی کاربران در نظام اداری.

کــردن زمینــه قانونــی بهره گیــری شــهروندان از فرصت هــای شــغلی  9- فراهــم 
کار يکســان و اجتنــاب  ــان و مــردان در قبــال  ــر زن ــای براب مناســب و حقــوق و مزاي
حريــم  ناقــض  روش هــای  و  تبعیض آمیــز  جناحــی،  ســلیقه ای،  رويکردهــای  از 

گزينــش. خصوصــی در فرآينــد جــذب و 

فصل دوم: مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

ماده ۲- مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از:

کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسامی 1- حق برخورداری از 

2- حق برخورداری از ِاعمال بیطرفانه قوانین و مقررات

3- حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها، فرآيندها و تصمیمات اداری

4- حق دسترسی آسان و سريع به خدمات اداری

5- حق حفظ و رعايت حريم خصوصی همه افراد

گاهــی به موقــع از تصمیمــات و فرآيندهــای اداری و دسترســی بــه  6- حــق آ
اطاعــات مــورد نیــاز

7- حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآيندهای اداری

8- حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معامات و قراردادهای 
اداری

9- حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سريع از امتیازات خاص قانونی
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۱0- حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکايات و اعتراضات
۱۱- حــق جبــران خســارات وارده در اثــر قصــور يــا تقصیــر دســتگاه های اجرائــی 

کارکنــان آن هــا و 

کارکنان و دستگاه های اجرایی نسبت به حقوق شهروندی  فصل سوم: تکاليف 
در نظام اداری

کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسامی ماده3- حق برخورداری از 

1- دسـتگاه های اجرایـی در تمامـی فعالیت هـای اطاع رسـانی، دعوت نامه هـا، 
گهی ها، اباغ ها و هشدارها بايد از ادبیات محترمانه و غیرتحکم آمیز استفاده نمايند. آ

2- دســتگاه های اجرایــی مکلفنــد محیــط ارائــه خدمــت، امکانــات و تســهیات 
کــی از احتــرام بــه مراجعیــن را فراهــم نماينــد. مناســب و شــرايط حا

3- در مکان هــای ورودی و خروجــی دســتگاه های اجرایــی، رعايــت حرمــت 
کــه بازرســی مراجعیــن ضــرورت داشــته  مراجعیــن ضــروری اســت و در مــوارد خاصــی 
باشــد بايــد تــا حــد ممکــن بــه جــای بازرســی بدنــی، از وســایل و تدابیــر بازرســی 

نامحســوس و الکترونیکــی اســتفاده شــود.

4- دســتگاه های اجرایــی موظفنــد دالیــل منــع همــراه داشــتن وســايلی نظیــر 
بــه دســتگاه را حســب ضرورت هــای  بــه هنــگام ورود  تلفــن همــراه و …  گوشــی 
قانونــی اطاع رســانی نماينــد و بــرای امانت ســپاری وســایل همــراه مراجعیــن، مــکان 
کــه دسترســی بــه آن نبايــد مراجعیــن را دچــار  مطمئنــی در نظــر بگیرنــد بــه نحــوی 

ــا هزينــه ای را متوجــه آنــان نمايــد. کنــد ي مشــقت 

گفتــار، رفتــار و مکاتبــات  کارکنــان دســتگاه های اجرائــی بايــد در  5- مدیــران و 
کار بــردن الفــاظ و عبــارات عرفــًا  کــت را رعايــت و از بــه  خــود بــا مراجعیــن، ادب و نزا
گونــه اتهــام يــا عناویــن مجرمانــه بــه  اهانت آمیــز و غیرمحترمانــه و يــا انتســاب هــر 

آن هــا احتــراز نماينــد.
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کارکنــان و مراجعیــن در هــر شــرايطی  6- رفتــار تــوام بــا احتــرام متقابــل میــان 
گــردد. کرامــت انســانی آنــان حفــظ  بايــد رعايــت و 

ماده 4- حق برخورداری از ِاعمال بیطرفانه قوانین و مقررات 

1- بخشــنامه ها، دســتورالعمل ها و مکاتبــات اداری در دســتگاه های اجرایــی، 
کــه بــرای مــردم ســاده، شــفاف و قابــل  گونــه ای تنظیــم و ابــاغ شــوند  بايــد بــه 
دســترس بــوده و از هــر گونــه تبعیــض در ابــاغ و اجــرای بخشــنامه ها، شــیوه نامه ها، 
تصمیمــات و دســتورات اداری نســبت بــه مــردم اجتنــاب شــود. بدیهــی اســت رفتــار 
کــه بــر مبنــای معلولیــت، ســالمندی يــا ســایر وضعیت هــای نوعــًا  متفــاوت حمايتــی 

قابــل توجیــه صــورت می گیــرد، تبعیــض محســوب نمی شــود.

يــا اطاعاتــی، اضافــه  بــه مطالبــه مــدارک  2- دســتگاه های اجرائــی مجــاز 
از مراجعیــن نیســتند و نبايــد  بــر آنچــه در قوانیــن و مقــررات پیش بینــی شــده 
کننــد. در  گرديــده دريافــت  هزينــه ای، بیــش از آنچــه در قوانیــن و مقــررات تصريــح 
کــه مطابــق مقــررات، بايــد دريافــت شــود، مراتــب بــا ذکــر مســتند قانونــی  مــواردی 

گــردد. بــه مراجعیــن اعــام 

3- دســتگاه های اجرائــی بايــد وظايــف خــود را در مــدت زمــان تعییــن شــده در 
قانــون يــا مقــررات مصــوب انجــام دهنــد و چنانچــه در قانــون و مقــررات مربــوط، 
زمــان معیــن نشــده باشــد، زمــان مناســب بــرای هــر يــک از خدمــات را تعییــن و از 

کننــد. قبــل بــه مراجعیــن اطاع رســانی 

4- دســتگاه های اجرائــی بايــد دانــش و مهــارت تخصصــی الزم و همچنیــن 
رعايــت انضبــاط اداری و حقــوق شــهروندی مرتبــط بــا وظايــف و اختیــارات را بــه 

کارکنــان خــود آمــوزش دهنــد. همــه 

5- مدیران و مراجع اداری بايد تصمیمات خود را  بر اساس ادله معتبر  اتخاذ کرده 
و استدالل ها و استنادهای قانونی مورد استفاده در  اعام تصمیم خود  را  بیان کنند.
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مــردم  از ســوی  اداری  6- پذیــرش هرگونــه درخواســت حضــوری خدمــات 
کارکنــان دســتگاه های اجرایــی، صرفــًا در محیــط و ســاعات  توســط مدیــران و 
يــا  محیــط  از  ج  خــار در  درخواســت ها  پذیــرش  از  اســت.  پذیــرش  قابــل  اداری 

کیــدًا اجتنــاب شــود. ســاعت غیــر اداری، بايــد ا

7- مراجــع اداری و مدیــران دســتگاه های اجرایــی بايــد قابــل تجديدنظــر 
بــودن تصمیمــات خــود، مرجــع، مهلــت و نتیجــه تجديدنظــر را در تصمیمــات 

ــد. کنن ــام  ــود اع خ

ماده 5- حق مصون بودن از تبعیض در نظام  ها، فرآيندها و تصمیمات اداری

شــده ای  اعــام  و  مشــخص  رويــه  و  فرآينــد  بايــد  اجرائــی  دســتگاه های   -1
بــرای ارائــه خدمــات خــود داشــته باشــند و آن را بــه طــور يکســان نســبت بــه همــه 

کننــد. مراجعیــن رعايــت 

بايــد تصمیمــات و اقدامــات  کارکنــان دســتگاه های اجرائــی  2- مدیــران و 
خــود را مســتند بــه قوانیــن و مقــررات مربــوط انجــام دهنــد و از هرگونــه تبعیــض يــا 

اعمــال ســلیقه در اجــرای قوانیــن و مقــررات اجتنــاب نماينــد.

3- کارکنــان دســتگاه های اجرائــی در همــه ســطوح بايــد در اعمــال صاحیت هــا 
ــا و  ــدور مجوزه ــرو، ص ــذب نی ــا، ج ــراز صاحیت ه ــر اح ــود نظی ــارات اداری خ و اختی

کننــد. نظایــر آن بــدون تبعیــض عمــل 

ماده 6- حق دسترسی آسان و سريع به خدمات اداری

1- مــردم حــق دارنــد شــخصًا و يــا از طریــق نماينــده قانونــی خــود بــه خدمــات 
دســتگاه های اجرائــی، دسترســی آســان و ســريع داشــته باشــند.

کارگیرنــد تــا دسترســی  2- دســتگاه های اجرائــی بايــد نهايــت تــاش خــود را بــه 
ــت  ــا اســتفاده از خدمــات دول ــه طریــق غیرحضــوری و ي ــه خدمــات آنهــا ب مــردم ب
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گیــرد. تضمیــن  کلــی ابزارهــا و فناوری هــای نویــن انجــام  الکترونیــک و بــه طــور 
کیفیــت ایــن دسترســی از نظــر ســرعت، امنیــت و پاییــن بــودن هزينــه بــا دســتگاه 

مربــوط خواهــد بــود.

3- چنانچــه دريافــت خدمــات از دســتگاه اجرائــی، مســتلزم مراجعــه حضــوری 
باشــد بايــد نــکات زیــر رعايــت شــوند:

الف- تجمیع فرآيندهای اداری مربوط به هرخدمت در يک مکان.

ب- نصب تابلوهای راهنما در اطراف، ورودی و داخل ساختمان اداری.

ج- پیش بینــی امکانــات و تســهیات فیزيکــی بــرای رفــاه مراجعیــن از جملــه 
مبلمان، آب آشــامیدنی، ســرويس بهداشــتی و حتی المقدور آسانســور و پارکینگ.

کار اداری. کار اداری و ارائه خدمات در تمام ساعت  د- رعايت دقیق ساعت 

کنان محلی و سایر مردم. هـ - پرهیز از ايجاد مزاحمت برای همسايگان، سا

ع  فعالیـت و خدمات، فرم های  4- دسـتگاه های اجرائـی موظفنـد براسـاس نو
مرتبـط را تهیـه و بـه سـهولت در اختیار مراجعه کننـدگان قرار دهند.

5- تمامــی تقاضاهــای مراجعیــن )اعــم از مکتــوب يــا الکترونیــک(، بايــد ثبــت 
شــده و شــماره پیگیــری در اختیــار آنــان قــرار داده شــود. همچنیــن دســتگاه های 
اجرایــی بايــد بــه روشــنی، مراجعیــن را بــا فرآينــد رســیدگی، واحــد و فــرد رســیدگی 

کننــده بــه تقاضــای آنهــا آشــنا ســازند.

6- رســیدگی بــه تقاضــای مراجعیــن بايــد بافاصلــه بعــد از ثبــت آن بــا رعايــت 
نوبــت و ترتیــب آغــاز شــود. چنانچــه تقاضــا يــا مــدارک ناقــص بــوده و نتــوان 
رســیدگی را ادامــه داد، الزم اســت ســريعًا مراتــب بــه اطــاع متقاضــی رســانده شــده 

و تکمیــل اطاعــات و مــدارک از وی درخواســت شــود.

کاری و  7- دســتگاه های اجرائــی مکلفنــد خدمــات خــود را در همــه روزهــای 
در طــول ســاعات اعــام شــده بــه طــور پیوســته ارائــه دهنــد و تعطیلــی موقــت ارائــه 
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کوتــاه مجــاز نیســت. خدمــات در اوقــات اداری، حتــی بــه مــدت 

فرآيندهــای  مکــرر  بازنگــری  و  بررســی  بــا  بايــد  اجرائــی  دســتگاه های   -8
ــل در  ــا مخ ــد ي ــای زاي ــذف رويه ه ــازی و ح ــه روان س ــبت ب ــود، نس ــت خ ــه خدم ارائ

نماينــد. اقــدام  مــردم  بــه  مطلــوب  خدمت رســانی 

کارمنــد يــا مأمــور ارائــه خدمــات عمومــی بــه هــر علتــی در محــل  9- چنانچــه 
کــه ارائــه خدمــات  کنــد  کار خــود حاضــر نباشــد، مقــام مافــوق او بايــد ترتیبــی اتخــاذ 

بــه مراجعیــن متوقــف يــا موکــول بــه مراجعــه مجــدد نشــود.

کننــده  10- در ســاعات مراجعــه مــردم، همــواره بايــد مقــام تصمیم گیــر و امضــاء 
يــا مقامــات مجــاز از ســوی ايشــان در محــل ارائــه خدمــت حضور داشــته باشــد.

کمک هــای ضــروری بــه  کارکنــان مکلــف بــه راهنمایــی و ارائــه  11- تمامــی 
ــای مراجعیــن در حیطــه وظايفشــان نباشــد،  ــه تقاض ــتند و چنانچ مراجعیــن هس

کننــد. ــه نحــو مناســب راهنمایــی  ــد آنهــا را ب باي

کارکنــان دســتگاه های اجرائــی بايــد از انجــام امــور شــخصی در منظــر   -12
کننــد. مراجعیــن و بــه طورکلــی در ســاعات اداری اجتنــاب 

ماده 7- حق حفظ و رعايت حريم خصوصی همه افراد

کــه  اطاعــات  شــخصی  مربــوط  بــه  او نادرســت ،  کنــد  گــر فــردی اثبــات   1- ا
ناقــص   يــا روزآمــد نیســت، دســتگاه اجرایــی دارنــده  اطاعــات، بايــد نســبت بــه 
اصــاح اطاعــات مذکــور اقــدام نمايــد. چنانچــه  فــرد و دســتگاه دربــاره  صحیــح ، 
کامــل  و روزآمــد بــودن اطاعــات جمــع آوری شــده اختــاف داشــته باشــند، فــرد 
می توانــد از دســتگاه بخواهــد تــا ادعــای  وی  در ایــن زمینــه، در پرونــده  او منعکــس  
شــود. چنانچــه  اطاعــات  شــخصی  وی  در اختیــار ديگــر دســتگاه های اجرایــی قــرار 

گــردد. گیــرد اعتــراض  فــرد نیــز بايــد بــه  آنهــا  منعکــس  
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2- جمــع آوری اطاعــات  شــخصی از افــراد  توســط دســتگاه های اجرایــی، تنهــا 
در حــد ضــرورت و  بــا اســتفاده  از طــرق و وســایل  قانونــی  و شــفاف  مجــاز بــوده 
ع  اســت. ایــن  و اســتفاده  از وســایل  و روش هــای  غیرقانونــی  و نامتعــارف ممنــو

ــد از خــود اشــخاص اخــذ و جمــع آوری  شــود. ــا حــد امــکان، باي اطاعــات ت

3- دسـتگاه های اجرایی بايد اطاعات  شـخصی  افراد را فقط  در جهت  منظور و 
هـدف  اولیـه  از جمـع آوری  آنهـا بـه  کار بـرده و نبايـد بـرای  اهـداف  و مقاصد ديگـر از آنها 

اسـتفاده  و يا در اختیار سـایر دسـتگاه ها و اشـخاص غیرمسـئول  قرار دهند.

4- دســتگاه های اجرایــی بايــد تدابیــر ضــروری  جهــت  پیشــگیری  از مفقــود 
کــه بــه مناســبت وظايــف و  شــدن، افشــا يــا ســوء اســتفاده  از اطاعــات افــراد، 

کننــد. اختیــارات خــود از آن هــا مطلــع شــد ه اند را اتخــاذ 

5- رهگیــری  و شــنود ارتباطــات  اينترنتــی، تلفنــی و کامــی - حضــوری  افراد در 
ع اســت و در صــورت ضــرورت، در چارچــوب قوانیــن  دســتگاه های اجرایــی ممنــو

گرفــت. مربوطــه انجــام خواهــد 

الکترونیکــی  نظارت هــای   از  اســتفاده   بــه   اجرایــی مجــاز  6- دســتگاه های 
مغایــر بــا حريــم شــخصی  افــراد نیســتند مگــر آنکــه  بــر مبنــای  دالیــل  قــوی، احتمــال 
کار از قبیــل  ســرقت ، تخريــب  امــوال  يــا  ارتــکاب  فعالیت هــای  مجرمانــه  در محیــط  
کار وجــود داشــته،  يــا ایــن  امــر بــرای  تأمیــن  امنیــت  و  ســوء اســتفاده  از امــوال  محــل  

کارکنــان  ضــروری  باشــد. کار يــا  بهداشــت  محــل  

7- در صــورت ضــرورت بــرای ِاعمــال نظــارت الکترونیکــی و نصــب دوربیــن، 
دســتگاه اجرایــی بايــد مراتــب را بــا هشــدار مکتــوب و اســتفاده از عايــم قابــل 

ــاند. ــن برس ــردم و مراجعی ــاع  م ــه  اط ــت، ب روي

گاهــی بــه موقــع از تصمیمــات و فرآيندهای اداری و دسترســی  مــاده 8- حــق آ
بــه اطاعــات مــورد نیاز
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کــه دســتگاه های اجرائــی در دســترس  1- مــردم حــق دارنــد بــر اســاس اطاعاتــی 
کننــد. چنانچــه  قــرار می دهنــد يــا منتشــر می کننــد، برنامه هــای خــود را تنظیــم 
و آن اطاعــات، مبنــای  کــرده  اعــام  قبــًا  کــه  بــر خــاف اطاعاتــی  دســتگاهی 

ــد. ــخگو باش ــد پاس ــد، باي ــل نماي ــه عم گرفت ــرار  ــردم ق ــات م ــات و اقدام تصمیم

2- در راســتای تحقــق نظــارت واقعــی مــردم، دســتگاه های اجرایــی بايــد بــه 
گــزارش عملکــرد خــود را در دســترس عمــوم قــرار دهنــد.  طــور ســاالنه، 

3- بــا رعايــت قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات مصوب ســال ۱۳۸۸ 
کــه حــق دسترســی افــراد  و آییــن نامه هــای اجرایــی)1( آن و ســایر قوانیــن و مقرراتــی 
کرده انــد، دســتگاه های  بــه اطاعــات موجــود در دســتگاه های اجرایــی را تصريــح 

اجرایــی موظفنــد اطاعــات درخواســتی مــردم را در دســترس آنهــا قــرار دهنــد.

4- بــه موجــب مــاده )10( قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات)2(، هــر 

بــه ســامانه ملــی قوانیــن و  1. جهــت ماحظــه قانــون فــوق و آییــن نامه هــای مربوطــه 
مقــررات جمهــوری اســامی ایــران بــه نشــانی www.dotic.ir و یــا لــوح جامــع قوانیــن و 

ایــن معاونــت( مراجعــه شــود. انتشــارات  ایــران )از  مقــررات جمهــوری اســامی 
ــك  ــر ی ــوب 1388/5/31- ه ــات مص ــه اطالع ــی آزاد ب ــار و دسترس ــون انتش ــاده ۱0 قان 2. م
کــه اطاعــات دارای طبقه بنــدی می  باشــد، در  از مؤسســات عمومــی بایــد جــز در مــواردی 
کــم بــه طــور ســاالنه اطاعــات عمومــی  راســتای نفــع عمومــی و حقــوق شــهروندی دســت 
ــه ای و حتی االمــکان  ــات رایان ــا اســتفاده از امکان شــامل عملکــرد و ترازنامــه )بیــان( خــود را ب
کــه از جملــه می توانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد منتشــر ســازد و در صــورت  کتــاب راهنمــا  در یــك 

ــا اخــذ هزینــه تحویــل دهــد: درخواســت شــهروند ب
الف- اهداف، وظایف، سیاست ها و خط مشی ها و ساختار.

که مستقیمًا به اعضاء جامعه ارائه می دهد. ب- روش ها و مراحل اتمام خدماتی 
کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه. ج - ساز و 

د - انواع و اشکال اطاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین  دسترسی به آنها.
هـ- اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.

و  حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص  آنهــا  به وســیله  کــه  آیین  هایــی  یــا  کارهــا  و  ســاز  تمــام   - و 
ســازمان های غیردولتــی می توانــد در اجــراء اختیــارات آن واحــد مشــارکت داشــته یــا بــه نحــو 

دیگــری مؤثــر واقــع شــوند.
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ــر  ــد راهنمــای دسترســی مــردم بــه اطاعــات خــود مشــتمل ب دســتگاه اجرایــی باي
انــواع و اشــکال اطاعــات موجــود در آن موسســه و نیــز نحــوه دسترســی بــه آن هــا 
کــرده و بــه صــورت مکتــوب نیــز در اختیــار  را در ســامانه اطــاع رســانی خــود منتشــر 

متقاضیــان قــرار دهــد.

5- بــرای آشــنا نمــودن مــردم بــا حقوق خــود و فرآيندهــای اداری، دســتگاه های 
اجرایــی بايــد بــه آمــوزش همگانــی از طریــق وســایل ارتباط جمعــی اقــدام، تــا مــردم 
ضمــن آشــنایی بــا حقــوق و تکالیــف خــود در تعامــل بــا آن ســازمان، انتظــارات خــود 

را تنظیــم نماينــد.

6- اطاعــات مــورد نیــاز مــردم می بايســت از طــرق مختلــف نظیــر مــوارد ذیــل 
در اختیــار آنهــا قــرار داده شــوند:

ــو راهنمــا در مبــادی ورودی و معــرض ديــد مراجعیــن و نیــز  الــف- نصــب تابل
ــی. ــال( اينترنت ــايت( و درگاه )ُپرت ــا )وب س تارنم

کتاب راهنمای مراجعین. ب- تهیه و توزيع بروشور و 
گويا. ج- راه اندازی خط تلفن 

کار در  د- نصــب نــام، پســت ســازمانی و رئــوس وظايــف متصديــان انجــام 
محــل اســتقرار آنــان.

مراجعیــن،  بــه  خــود  تصمیمــات  ابــاغ  در  بايــد  اجرایــی  دســتگاه های   -7
ضمــن رعايــت نــکات زیــر، نســخه ای از تصمیــم اتخــاذ شــده را بــه ذينفــع تحویــل 

نماينــد.
الف- تاريخ و شماره تصمیم.

ب- مشخصات متقاضی.
ل¬های منجر به تصمیم اتخاذ شده. ج- مستندات قانونی و استدال

د- مفاد اصلی تصمیم.
هـ - اعام مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم.

و- نام و سمت صادرکننده اباغیه.
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کار مراجعیــن را  بــه صــورت  8- دســتگاه های اجرایــی مکلفنــد فرآينــد انجــام 
مرحلــه بــه مرحلــه، از طــرق مقتضــی نظیــر ارســال پیامک بــه اطاع آن ها برســانند.

9- دســتگاه های اجرایــی مکلفنــد اطاعــات راجــع بــه نحــوه اســتفاده مــردم 
از خدمــات و فرآيندهــای اداری، نحــوه مشــارکت در آنهــا و نحــوه اعتــراض بــه 
کــه امــکان  تصمیمــات و اقدامــات خــود را در اختیــار عمــوم قــرار دهنــد، بــه نحــوی 

کننــد. ــرای آنهــا فراهــم  ــه را ب گاهان تصمیم گیــری آ

10- دســتگاه های اجرایــی بايــد متناســب بــا مراجعــات، بــه منظــور بهبــود 
مســتمر نظــام ارائــه خدمــت و افزايــش رضايت منــدی مراجعــان، بــه طــرق مناســب 
کــه اطــاع مــردم از فعالیت هــای  اطاع رســانی نمــوده و حســب میــزان اهمیتــی 

کننــد. ــا اصحــاب رســانه برگــزار  آنهــا دارد، جلســات پرســش و پاســخ ب

کــه از ســوی ســخنگوی دســتگاه اجرایــی يــا  11- در جلســات پرســش و پاســخی 
روابــط عمومــی دســتگاه برگــزار مــی شــود، نبايــد تبعیضــی از حیــث دعــوت، شــرکت، 

گیــرد. ح پرســش، ارائــه پاســخ و ســایر مــوارد، علیــه رســانه های منتقــد صــورت  طــر

12- دســتگاه های اجرایــی بايــد در فعالیت هــای اطاع رســانی خــود نــکات 
زیــر را مــورد توجــه قــرار دهنــد:

الــف- مفیــد بــودن اطاعــات قابــل دســترس يــا ارائــه شــده؛ يعنــی اطاعاتــی 
گاهــی افــراد را افزايــش می دهــد. کــه علــم بــه آن هــا تــوان تشــخیص و قضــاوت و آ

کــه هــم اســناد و مــدارک  ب- درســت بــودن اطاعــات ارائــه شــده؛ بدیــن معنــا 
و ابزارهــای حــاوی اطاعــات بايــد واقعــی و صحیــح بــوده و هــم مفــاد و مندرجــات 

آن هــا عــاری از خدشــه باشــد.

ج- بــه روز بــودن اطاعــات قابــل دســترس يــا ارائــه شــده؛ يعنــی اطاعــات بايــد 
حــاوی آخریــن تحــوالت، مصوبــات، اصاحیه هــا و تفســیرها باشــد.

کــه نیــاز  د- بــه موقــع بــودن اطاع رســانی؛ يعنــی اطاعــات بايــد در زمانــی 
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ــرای  ــول ب ــت معق ــان، فرص ــه مخاطب ک ــوی  ــه نح ــود ب ــه ش ــود دارد ارائ ــه آن وج ب
گاه شــدن از آن را داشــته باشــند. کنــش و تصمیم گیــری پــس از آ وا

کنــش يــا اقــدام  کــه وا کامــل بــودن اطاع رســانی؛ يعنــی تمــام اطاعاتــی  هـــ - 
يــا تصمیــم مخاطبــان بــه آن هــا منــوط اســت، نظیــر زمــان، مــکان، اســناد و ادلــه، 

هزينــه و مــدارک هويتــی الزم، بــه صــورت يکجــا اعــام شــوند.

ماده 9- حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآيندهای 
اداری

1- هــر فــردی حــق دارد در صــورت مشــاهده يــا اطــاع از تخلفــات اداری و 
نقــض قوانیــن و مقــررات در هــر يــک از دســتگاه های اجرایــی، مــوارد مشــاهده يــا 
کنــد. گــزارش  اطــاع خــود را بــه مراجــع نظارتــی درون ســازمانی و بــرون ســازمانی 

2- شــهروندان حــق دارنــد تــا سیاســت ها، فرآيندهــا، تصمیمــات و اقدامــات 
دســتگاه های اجرایــی را نقــد نمــوده و نظــر انتقــادی خــود را در چارچــوب مقــررات ابــراز 

کنند.

3- دســتگاه های اجرایــی بــه آزادی بیــان نظرهــای شــخصی، ارزيابی هــای 
گذاشــته و فضــای  انتقــادی و پیشــنهادهای اصاحــی مراجعیــن و رســانه ها احتــرام 

کننــد. تحمــل نظــرات مخالــف را در درون خــود نهادينــه 

گهـی در محیط هـای اداری  4- دسـتگاه های اجرایـی بايـد از نصـب هرگونـه آ
کننـد. کـرده يـا بترسـاند، اجتنـاب  کـه مراجعیـن را از بیـان نظـر انتقـادی منـع 

5- دســتگاه های اجرایــی موظفنــد هنــگام ورود مراجعیــن، بــرگ نظرســنجی 
ــا الکترونیکــی( در اختیــار آنهــا قــرار دهنــد و نظــر ايشــان را  )بــه صــورت فیزيکــی ي
ــا اطاعــات اعــام  ــا عــدم تطبیــق آن ب کار، تطبیــق ي گــردش  در خصــوص نحــوه 
کار جويــا شــوند و نتايــج آن را بــه طــور منظــم  شــده قبلــی و رفتــار متصديــان انجــام 

کارکنــان خــود مــورد اســتفاده قــرار دهنــد. در اصــاح فرآيندهــا و تشــویق و تنبیــه 
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6- دســتگاه های اجرایــی می بايســت حســب شــرايط، نســبت بــه راه انــدازی، 
اســتقرار و يــا روزآمدکــردن سیســتم های ارتبــاط دوســويه نظیر صندوق پیشــنهادها 
ــال( ســازمانی، به منظــور ارائــه شناســنامه  و انتقادهــا، پســت صوتــی و درگاه )ُپرت

خدمــات و فعالیت هــا و اخــذ ديدگاه هــای مــردم اقــدام نماينــد.

مــاده 10- حــق مصــون بــودن از شــروط اجحاف آمیــز در توافق هــا، معامــات 
و قراردادهــای اداری

1- دســتگاه های اجرایــی بايــد از تحمیــل قراردادهــای اجحاف آمیــز بــه مــردم 
کــه بــه موجــب  کننــد. منظــور از قــرارداد اجحاف آمیــز قــراردادی اســت  خــودداری 
ــا  ضعــف طــرف مقابــل،  ــر خــود ي ــا اســتفاده از موقعیــت برت آن دســتگاه اجرایــی ب

شــرايط غیرعادالنــه ای را بــه ايشــان تحمیــل  کنــد.

گنجانــده شــوند، اجحاف آمیــز تلقــی  کــه شــروط زیــر در آنهــا  2- قراردادهایــی 
می گردنــد:

کــه بــه موجــب آن، دســتگاه اجرایــی طــرف مقابــل خــود را بــه  الــف- شــرطی 
ــچ  ــرارداد هی ــاد ق ــش از انعق ــه پی ک ــازد  ــد می س کاری متعه ــام  ــدم انج ــا ع ــام ي انج

گاه شــدن از مفــاد آن شــرط نداشــته اســت. ــرای آ فرصتــی ب

کهولــت  کــه طــرف مقابــل آن بــه دلیــل  ب- شــرطی از ســوی دســتگاه اجرایــی 
کم ســوادی، بی ســوادی يــا  ســن، بیمــاری، ناتوانــی ذهنــی، فشــارهای روانــی، 

جهــل نســبت بــه امــور مرتبــط، از ارزيابــی مفــاد يــا آثــار آن ناتــوان باشــد.

کــه بــه موجــب آن، هیــچ نســخه ای از قــرارداد در اختیــار طــرف  ج- شــرطی 
ديگــر قــرارداد قــرار نمی گیــرد.

کــه بــه موجــب آن، دســتگاه اجرایــی خــود را مجــاز می ســازد تــا در  د- شــرطی 
کــه قــرارداد آن قبــًا منعقــد شــده اســت، بــه  کاال يــا ارائــه خدماتــی  زمــان تحویــل 

تشــخیص خــود و رأســًا قیمــت را افزايــش دهــد.
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ــه مراجــع  ــه موجــب آن، دســتگاه اجرایــی، حــق مراجعــه ب کــه ب هـــ - شــرطی 
ــد. ــلب نماي ــر س ــرف ديگ ــی را از ط قضای

کــه بــه موجــب آن، دســتگاه اجرایــی خــود را مجــاز بدانــد هــر زمــان  و- شــرطی 
کنــد بــدون آنکــه خســارت عادالنــه ای از  کــه بخواهــد يــک طرفــه قــرارداد را فســخ 

ایــن بابــت بــه طــرف ديگــر قــرارداد بپــردازد.

کــه بــه موجــب آن، دســتگاه اجرایــی خــود را حتــی درصــورت ارتــکاب  ز- شــرطی 
تقصیــر، از مســؤولیت معاف ســازد.

کــه بــه موجــب آن، حقــوق معنــوی ناشــی از مالکیت هــای فکــری،  ک- شــرطی 
بــدون پرداخــت بهــای عادالنــه بــه دســتگاه اجرایــی منتقــل  شــود.

گونــه توجیــه معقــول، اســتفاده طرف قــرارداد  کــه بــدون وجــود هــر  ل- شــرطی 
کــه بــه موجــب مقــررات بــه نفــع او برقــرار شــده اســت را  از تضمیــن يــا بیمــه ای 

غیرممکــن يــا بســیار دشــوار   ســازد.

ث- واحدهــای حقوقــی، امــور قراردادهــا و يــا عناویــن مشــابه در دســتگاه های 
ــی و  ــه بازبین ــبت ب ــاده نس ــن م ــاد ای ــاس مف ــر اس ــد ب ــه مکلفن ــن مصوب ــمول ای مش

اصــاح فــرم قراردادهــای خــود اقــدام نماينــد.

ماده 11- حق اشخاص توان خواه در برخورداری از امتیازات خاص قانونی

1- دســتگاه های اجرایــی مکلفنــد مطابــق مفــاد آیین نامــه اجرایــی مــاده)2( 
خ   قانــون جامــع حمايــت از حقــوق معلــوالن)1( )شــماره ۱۴۲۷۷/ت ۳۱۹۶۰ - مــور

کلیه وزارتخانه ها،  1. مــاده ۲ قانــون جامــع حمایــت از حقوق معلوالن مصــوب 1383/2/16 - 
ســازمان ها و مؤسســات و شــرکت های دولتــی و نهادهای عمومــی و انقابــی موظفنــد در طراحــی، 
کــن عمومــی و معابــر  و وســایل خدماتی به نحوی عمل نمایند  تولیــد و احــداث ســاختمان ها و اما

کــه امــکان دسترســی و بهره منــدی از آنهــا برای معلــوالن همچــون افــراد عادی فراهــم گردد. 
  جهــت ماحظــه آیین نامــه اجرایــی مــاده)2( قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلــوالن، بــه 
ســامانه ملــی قوانیــن و مقــررات جمهــوری اســامی ایــران بــه نشــانیwww.dotic.ir و یــا لــوح 
جامــع قوانیــن و مقــررات جمهــوری اســامی ایــران )از انتشــارات ایــن معاونــت( مراجعــه شــود.
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خ 1391/3/8(،  1384/3/9 و اصاحیه آن به شماره  ۴۵۵۱۵/ت۴۷۴۵۷ک مور
ارائــه  محیط هــای  بــه  )معلــول(  توان خــواه  اشــخاص  دسترســی  ســرعت  بــه 

کننــد. خدمــت را از جمیــع جهــات تســهیل 

کاری خــود، عائــم  2- دســتگاه های اجرایــی بايــد در ســاختمان ها و محیــط 
کــه بــرای اشــخاص توان خــواه بــه آســانی قابــل فهــم و خوانــدن باشــد  و اشــکالی را 

کننــد. نصــب 

ع مراجعــات اشــخاص  3- دســتگاه های اجرایــی بايــد حســب میــزان و نــو
ــا  کارکنــان خــود در خصــوص نحــوه رفتــار ب ــه  کافــی را ب توان خــواه، آموزش هــای 

ایــن مراجعه کننــدگان ارايــه دهنــد.

4- دســتگاه های اجرایــی بايــد ســامانه ها و فناوری هــای اطاعــات و ارتباطــات 
خــود را جهــت اســتفاده مســتقانه اشــخاص  توان خــواه از خدمــات آنهــا ارتقــاء دهنــد.

ماده 12- حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکايات و اعتراضات

کــه بــه اختــاف، اعتــراض يــا  1- مــردم حــق دارنــد در تمامــی مراجــع اداری 
شــکايت آنهــا رســیدگی می کننــد از رســیدگی منصفانــه و بیطرفانــه برخــوردار شــده 

و حقــوق آن هــا رعايــت شــود.

2- هــر فــردی در همــه مراحــل رســیدگی اداری حــق اســتفاده از وکیــل را دارد و 
کافــی جهــت تنظیــم و تکمیــل پرونــده، ارايــه ادلــه، معرفــی شــهود  بايــد از مهلــت 

ح شــده علیــه خــود برخــوردار باشــد. يــا پاســخ بــه مطالــب مطــر

کــه در چارچــوب قوانیــن و مقــررات و بــدون اســتفاده از الفــاظ  3- شــخصی 
توهین آمیــز، از تصمیمــات و اقدامــات دســتگاه اجرایــی يــا فــرد مســئول در ســطح 
رســانه ها انتقــاد می کنــد، نبايــد بــه دلیــل ایــن انتقــاد، بــا تعقیــب يــا پیامــد اداری 

يــا قضایــی از ســوی مســئولین دســتگاه مواجــه شــود.
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4- در صــورت بــروز اختــاف بیــن مراجعــان و متصديــان ارائه خدمت، مســئول 
ع رســیدگی و آن را در چارچــوب مقــررات و  واحــد ذی ربــط بايــد بافاصلــه بــه موضــو

بــا رعايــت اخــاق اســامی حــل و فصــل نمايــد.

ــط  ــد توس ــده، باي ــم ش ــق او ظل ــت در ح ــی اس ــه مدع ک ــخصی  ــراض ش 5- اعت
کارکنــان دســتگاه های اجرایــی بــا مــدارا و  اخــاق اســامی، تحمــل و بــا  مدیــران و 

ســعه صــدر پاســخ داده شــود.

مــاده۱۳- حــق جبــران خســارات وارده در اثــر قصــور يــا تقصیــر دســتگاه های 
کارکنــان آن هــا. اجرائــی و 

ــورت  ــود، در ص ــی خ ــف قانون ــب وظاي ــد حس ــی مکلفن ــتگاه های اجرای 1- دس
وجــود احتمــال هرگونــه تهديــد علیــه ســامت عمومــی و يــا بايــای طبیعــی، نســبت 
بــه پیش بینــی و هشــدار بــه موقــع و راه هــای دفــع يــا رفــع آن بــه عمــوم مــردم و بــه 

خصــوص افــراد در معــرض تهديــد، اقــدام نماينــد.

کــه  در نتیجــه   2- دســتگاه های اجرایــی، مســئول  جبــران  خســاراتی  هســتند 
عیــب  و خرابــی  اشــیاء يــا امــوال  منقــول  يــا غیرمنقــول  متعلــق  يــا تحــت  تصــرف  

ــود. ــران  وارد می ش ــوق ديگ ــایر حق ــال  و س ــان ، م ــه  ج ــا، ب آن ه

کتــاب پنجــم قانــون مجــازات اســامی تحــت  از  3- مطابــق فصــل دهــم 
عنــوان »تقصیــرات مقامــات و مأموریــن دولتــی«، دســتگاه های اجرایــی مســئول  
کــه  مســتخدمان   جبــران  آن دســته از خســارات  مــادی ، معنــوی  و بدنــی  هســتند 
کارکنــان  آن هــا در نتیجــه  بی احتیاطــی ، بی مباالتــی  يــا عدم  رعايــت  قوانیــن ،  و 
بــه   بــه  مناســبت  آن   يــا  يــا نظامــات  مربــوط ، در حیــن  انجــام  وظیفــه   مقــررات  
کمبــود غیرمتعــارف  امکانــات  و وســایل ، بــه   ــا  ــا در نتیجــه  نقــص  ي ديگــران  وارد ي

می شــود. وارد  اشــخاص  

4- دســتگاه های اجرایــی بايــد در حفاظــت  از اشــیاء، امــوال، اســناد، مــدارک 
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کــه  در جهــت انجــام مأموريت هــای خــود از مــردم دريافــت می کننــد،  و اطاعاتــی  
تدابیــر و احتیاط هــای  متعــارف  را بــه  عمــل  آورنــد.

فصــل چهــارم: انتظــارات از شــهروندان بــرای رعايــت حقــوق ديگر شــهروندان در 
نظام اداری

مــاده۱۴- از شــهروندان انتظــار مــی رود بــه منظــور احتــرام و رعايــت حقــوق ســایر 
افــراد در مراجعــه بــه دســتگاه های اجرایــی، نــکات ذیــل را مــورد توجــه قــرار دهنــد:

1- بــه منظــور رعايــت حقــوق ســایر شــهروندان و مســاعدت در تأمیــن بهتــر 
حقــوق خــود   ، همــکاری الزم را در رعايــت نظــم و نوبــت، ارائــه مــدارک هويتــی 
کامــل بــرای  بــرای ورود و خــروج، ارائــه اطاعــات و مــدارک صحیــح ، بــه موقــع و 

تســريع در ارائــه خدمــت داشــته باشــند.

کــه نقــض نشــده اند، محتــرم شــمرده  2- تصمیمــات و اقدامــات اداری مــادام 
شــده و رعايــت شــوند و اعتــراض بــه تصمیمــات و اقدامــات و درخواســت تجديدنظــر 
ــورت  ــی ص ــع قانون ــه مراج ــل ب ــن و توس ــده در قوانی ــی ش ــرق پیش بین ــا ط ــا ب در آنه

گیــرد.

3- خدمــات و درخواســت های اداری تنهــا در محیــط اداری مطالبــه شــده 
ج از محیــط اداره اجتنــاب شــود. کارکنــان در خــار و از درخواســت خدمــت توســط 

4- بــه منظــور مســاعدت بــرای تأمیــن حقــوق شــهروندان در نظــام اداری؛ 
کلیــه آحــاد جامعــه در صــورت مشــاهده يــا اطــاع از تخلفــات اداری و نقــض قوانیــن 
و مقــررات در دســتگاه های اجرایــی، الزم اســت مشــاهده يــا اطــاع خــود را بــه 

کننــد. گــزارش  مراجــع ذیربــط 

5- شايســته اســت جهــت تســريع در رســیدگی، مــوارد مربــوط بــه تخلفــات 
ســازمانی  درون  نظارتــی  مراجــع  بــه  ابتــدا  مقــررات،  و  قوانیــن  نقــض  و  اداری 
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ــع  ــه مراج ــده، ب کنن ــع  ــخ قان ــت پاس ــدم درياف ــورت ع ــزارش و در ص گ ــتگاه  ــر دس ه
شــود. ارائــه  برون ســازمانی  نظارتــی 

کارکنــان  تبصــره- عــدم ترجیــح شــهروندان بــه يکديگــر توســط مدیــران و 
اســت. الزامــی  رســیدگی،  مراحــل  در  اجرایــی  دســتگاه های 

فصل پنجم: سازوکار اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری

ع بنــد  مــاده ۱۵- قلمــرو شــمول مصوبــه تمامــی دســتگاه های اجرایــی موضــو
)ب( مــاده )۱( قانــون برگــزاری مناقصــات مصــوب ســال ۱۳۸۳)1( و دســتگاه های 
کــه بــه نحــوی از بودجــه  ع تبصــره ذیــل آن و نیــز ســایر دســتگاه هایی  موضــو
عمومــی دولــت اســتفاده می کننــد، مشــمول ایــن مصوبــه بــوده و در ایــن تصويــب 

نامــه، »دســتگاه اجرایــی« نامیــده می شــوند.

تبصــره- دســتگاه های اجرایــی موظفنــد در چارچــوب وظايــف نظارتــی خــود 
کــز ارائه دهنــده خدمــات عمومــی، مؤسســات خصوصــی حرفــه ای عهــده دار  ــر مرا ب

 1. بند )ب( ماده )۱( قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/3 مجمع تشخيص مصلحت 
نظــام - قــوای  ســه گانه  جمهــوری  اســامی  ایــران  اعــم  از وزارتخانه هــا، ســازمان ها و مؤسســات  و 
شــرکت های  دولتــی ، مؤسســات  انتفاعی  وابســته  بــه  دولت ، بانك ها و مؤسســات  اعتبــاری  دولتی ، 
کــه  آن  بنیادهــا  شــرکت های  بیمــه  دولتــی ، مؤسســات  و نهادهــای  عمومــی  غیردولتــی  )در مــواردی  
ــای   ــا و نهاده ــی ، بنیاده ــات  عموم ــد(، مؤسس ــتفاده  می نماین ــور اس کش کل   ــه   ــا از بودج و نهاده
که  شمول   انقاب  اسامی ، شورای  نگهـــبان  قانون  اساسی  و همـــچنین  دستگاه ها و واحدهایی  
کــه  قانــون  خــاص  خــود را داشــته  و یــا  قانــون  بــر آنهــا مســتلزم  ذکــر یــا تصریــح  نــام  اســت ، اعــم از ایــن  
کشــاورزی ، شــرکت  ملــی  نفــت  ایــران ،  از قوانیــن  و مقــررات  عــام  تبعیــت  نماینــد نظیــر وزارت  جهــاد 
گســترش  و نوســازی   گاز ایــران ، شــرکت  ملــی  صنایــع  پتروشــیمی  ایــران ، ســازمان   شــرکت  ملــی  
کشــتیرانی  جمهــوری  اســامی  ایــران ، ســازمان  توســعه  و نوســازی   صنایــع  ایــران ، ســازمان  بنــادر و 
معــادن  و صنایــع  معدنــی  ایــران ، ســازمان  صــدا و ســیمای  جمهــوری  اســامی  ایــران  و شــرکت های  

کننــد.  تابعــه  آنهــا موظفنــد در برگــزاری مناقصــه  مقــررات  ایــن  قانــون  را رعایــت  
تبصــره- نیروهــای  مســلح ، تابــع  مقــررات  و ضوابــط  خــاص  خــود بــوده  و از شــمول  ایــن  قانــون  

مســتثنی  هســتند. 
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کــه بــا اخــذ مجــوز  کــز يــا مؤسســاتی  ارايــه خدمــات، نهادهــای صنفــی و هــر نــوع مرا
ــا  از دســتگاه های اجرایــی، بــه ارائــه خدمــت بــه مــردم می پردازنــد، رعايــت تمــام ي
بخــش  هــای مرتبــط ایــن مصوبــه را از ســوی آنهــا الزامــی و بــر ایــن امــر نظــارت کنند.

ماده۱۶- مسئولیت و فرآيند اجرا

1- باالترین مقام دســتگاه اجرایی، مســئول اجرای این مصوبه بوده و مدیران 
کارکنــان دســتگاه های اجرایــی مشــمول در تمامــی ســطوح ســازمانی، مکلــف  و 
بــه رعايــت مفــاد آن هســتند؛ همچنیــن مدیــران موظفنــد متناســب بــا اختیــارات، 
مأموريت هــا و وظايــف محولــه، در جهــت حســن اجــرای  ایــن مصوبــه، رفــع  موانــع  و 
همچنین ارزيابی  نحوه اجرای آن، اقدامات  الزم اعم از برنامه ریزی، سازماندهی، 
بهبــود روش هــا، آمــوزش کارکنــان و تجهیــز واحدهــای مدیريــت عملکــرد، بازرســی و 
رســیدگی بــه شــکايات )يــا عناویــن مشــابه(  را مطابــق بــا دســتورالعمل های اباغــی 
و  فرآيندهــا  اصــاح  از جملــه دســتورالعمل  کشــور،  اســتخدامی  و  اداری  ســازمان 
کار، دســتورالعمل اســتاندارد تارنماهــای دســتگاه های اجرایــی  روش هــای انجــام 
ــت  ــون مدیري ــاده )25( قان ــره )۱( م ــی تبص ــه اجرای ــتانی، آیین نام ــای اس و درگاه ه

کشــوری)1( و ســایر مــوارد اباغــی، انجــام  دهنــد. خدمــات 

2- دســتگاه های اجرایــی مکلفنــد بــا اهتمــام و اقــدام ســريع در جهــت توســعه 
دولــت الکترونیــک، نیــاز بــه مراجعــه حضــوری مــردم را بــه حداقــل برســانند.

ماده 17- ايجاد میز خدمت

کــه بــه طــور متعــارف مراجعیــن زيــادی  1- در آن دســته از دســتگاه های اجرایــی 
ــه، واحــد هماهنگ کننــده ای  ــر رعايــت مفــاد ایــن مصوب ــد؛ الزم اســت عــاوه ب دارن

1.  جهــت ماحظــه آییــن نامــه فــوق ، بــه ســامانه ملــی قوانیــن و مقــررات جمهــوری اســامی 
ایــران بــه نشــانیwww.dotic.ir و یــا لــوح جامــع قوانیــن و مقــررات جمهــوری اســامی ایــران 

)از انتشــارات ایــن معاونــت( مراجعــه شــود.
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کارشناســان مّطلــع دســتگاه، بــا اعطــای  تحــت عنــوان »میــز خدمــت« بــا حضــور 
اختیــارات الزم تعبیــه شــود، بــه نحــوی کــه مراجعیــن ضمن اســتقرار در محــل انتظار 
مناســب، حتی المقــدور بــدون حضــور در واحدهــای داخلــی دســتگاه، خدمــت يــا 
پاســخ مــورد نیــاز خــود را صرفــًا از طریــق ایــن میــز دريافــت نماينــد. »میــز خدمــت« 

عهــده دار وظايــف مشــروح زیــر می باشــد:

ــا امــور  الــف- ارايــه اطاعــات و راهنمایی هــای الزم بــه مراجعیــن در ارتبــاط ب
مربــوط.

ب- دريافت مدارک و درخواست های مراجعین.

ج- انجام امور و درخواست های متقاضیان در صورت امکان و در غیر این صورت، 
اعام تاريخ مراجعه بعدی يا زمان ارايه خدمت نهایی به مراجعین.

د- دريافت نتايج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و اعام آن به مراجعین.

هـــ - هدايــت مراجعیــن بــه واحدهــای مرتبــط در مــوارد ضــروری پــس از انجــام 
هماهنگــی بــا واحــد ذیربــط.

2- واحدهــای مدیريــت عملکــرد، بازرســی و رســیدگی بــه شــکايات يــا عناویــن 
گزارشــی از عملکــرد  ــار  ــاه يک ب ــد هــر ۳ م ــابه در دســتگاه های اجرایــی موظفن مش

»میــز خدمــت« را بــه باالتریــن مقــام دســتگاه ارايــه دهنــد.

ماده۱۸- مسئولیت راهبری و نظارت

1- مســئولیت هدايــت، راهبــری، پیگیــری و نظــارت بــر اجــرای ایــن مصوبــه 
کشــور و در ســطح اســتان  در ســطح ملــی بــه عهــده ســازمان اداری و اســتخدامی 

بــه عهــده اســتاندار اســت.

2- نظــارت نظــام يافتــه بــر حســن اجــرای ایــن مصوبــه و ارتقــای مســتمر حمايــت 
از حقــوق مــردم در نظــام اداری، تهیــه و ابــاغ شــیوه نامه هــای اجرایــی و همچنیــن 
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تدویــن برنامه هــای اطاع رســانی، آمــوزش و فرهنگ ســازی بــر عهــده ســازمان اداری 
کارگروه هــای ضــروری را بــا حضــور  کشــور اســت و ســازمان می توانــد  و اســتخدامی 
نمايندگان دســتگاه های اجرایی و همچنین تشــکل های مردم نهاد قانونی تشــکیل 
دهــد. همچنیــن ســازمان بــا اعــزام بازرســان و گروه هــای بازرســی مطلــع و مجــرب، بــر 

کــرد. حســن اجــرای ایــن مصوبــه در دســتگاه های مشــمول نظــارت خواهــد 

کشــور  کشــور موظــف اســت بــا همــکاری ســازمان اداری و اســتخدامی  3- وزارت 
زمینــه شــکل گیری تشــکل های مــردم نهــاد در امــر مراقبــت از حقــوق شــهروندان در 
ــه ایــن تشــکل ها بتواننــد در چارچــوب  ک ــه ای  گون ــه  ــد، ب نظــام اداری را فراهــم نماي
موازیــن قانونــی بــرای تأمیــن حقوق شــهروندان در نظــام اداری، ايفای نقش نمايند.

4- باالترین مقام دستگاه های اجرایی مشمول و استانداران موظفند گزارش های 
تحلیلی نحوه اجرای مصوبه را به صورت دوره ای تهیه و به سازمان اداری و استخدامی 

کشور ارسال نمايند.

گــزارش  گزارش هــای دســتگاهی و اســتانی،  5- پــس از دريافــت و تجمیــع 
تحلیلــی - تفصیلــی نحــوه اجــرای مصوبــه در ســطح ملــی بــه صــورت ســاالنه،  
کشــور بــه رئیس جمهــور، شــورای  توســط رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی 

عالــی اداری و هیــأت وزیــران ارايــه خواهــد شــد.

کشــور موظــف اســت بــا همــکاری مرکــز آمــار  6- ســازمان اداری و اســتخدامی 
ح افکارســنجی و ســنجش میــزان رضايــت  ایــران ســالیانه نســبت بــه اجــرای طــر
مــردم از عملکــرد دســتگاه های اجرایــی در ســطوح ملــی و اســتانی اقــدام و نتايــج بــه 
ــد. ــه نماي ــران ارائ ــه هیأت وزی ــه تفکیــک دســتگاه ها و اســتان ها ب دســت آمــده را ب

ماده 19- ضمانت اجرا

نقــض يــا عــدم رعايت حقــوق و الزامات منــدرج در این مصوبه و دســتورالعمل های 
آن؛ در چارچــوب مــاده )20( آییــن نامــه اجرایــی قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری 
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کارمنــدان)1(، حســب مــورد از مصادیــق بندهــای مــاده )8( قانــون رســیدگی بــه 
کارمنــدان)2( محســوب می شــود و شــکايات واصلــه از مــردم يــا  تخلفــات اداری 

1. مــاده 20  آیین نامــه اجرایــی قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری مصــوب 1373/7/27 
هیأت وزیــران بــا اصالحــات بعــدی: تشــخیص تخلــف و انطبــاق آن بــا یکــی از مــوارد تخلفــات 

ــر عهــده هیأت هــای رســیدگی کننده اســت. ج در قانــون، ب منــدر
2. مــاده 8 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری مصــوب 1372/9/7- تخلفــات اداری بــه قــرار 

زیــر اســت:
1- اعمال و رفتار خاف شؤو ن شغلی یا اداری.

2- نقض قوانین و مقررات مربوط.
3- ایجاد نارضایتی در ارباب  رجوع یا انجام ندادن یا تأ خیر در انجام امور قانونی آن ها بدو ن دلیل.

4-  ایراد تهمت و افترا، هتك حیثیت.
5- اخاذی.

6- اختاس.
7- تبعیض یا اعمال غرض یا رو ابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

8- ترك خدمت در خال ساعات موظف اداری.
کسب مجوز. 9- تکرار در تأ خیر و رو د به محل خدمت یا تکرار خرو ج از آن بدو ن 

10-  تسامح در حفظ اموال و اسناد و و جوه دو لتـی، ایراد خسارات به اموال دو لتی.
11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.
13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های باالتر در حدو د و ظایف اداری.

کاری یا سهل انگاری در انجام و ظایف محول شده. کم   -14
کارمندان تحت امر. گزارش تخلفات  15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن 

گزارش خاف و اقع در امور اداری. گواهی یا  16- ارایه 
کــه در  گرفتــن و جوهــی غیــر از آنچــه در قوانیــن و مقــررات تعییــن شــده یــا اخــذ هرگونــه مالــی   -17

عــرف رشــوه خواری تلقــی می شــود.
کــه حــق دریافــت آن را ندارنــد یــا خــودداری از تســلیم مــدارك  18- تســلیم مــدارك بــه اشــخاصی 

کــه حــق دریافــت آن را دارنــد. بــه اشــخاصی 
19- تعطیل خدمت در او قات مقرر اداری.

20- رعایت نکردن حجاب اسامی.
21- رعایت نکردن شؤو ن و شعائر اسامی.
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بــا مقــررات توســط واحدهــای  دســتگاه های نظارتــی، ضمــن بررســی و تطبیــق 
کارکنــان  و  مدیــران  تخلفــات  منظــر  از  آنــان  حقــوق  احقــاق  بــرای  ذیربــط، 
ــورد  ــوط م ــات اداری مرب ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــی، در هیأت ه ــتگاه های اجرای دس

گرفــت. رســیدگی قــرار خواهنــد 

کارگزاری موضوع تبصره ذیل ماده )۱۵(  کز و مؤسسات  تبصره ۱- در مورد مرا
این تصويب نامه مطابق مقررات و ضوابط اعطای مجوز مربوطه اقدام خواهد شد.

تبصــره ۲- اجــرای ایــن مــاده نافــی حقــوق قانونــی مــردم بــرای مراجعــه و 
ح شــکايات احتمالــی در ســایر مراجــع قانونــی و قضایــی نمی باشــد. طــر

       22- اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فرو ش موادمخدر.
23- استعمال یا اعتیاد به موادمخدر.

24- داشتن شغل دو لتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی.
25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شؤو ن یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دو لتی.

26- جعل یا مخدو ش نمودن و دست بردن در اسناد و او راق رسمی یا دو لتی.
27- دست بردن در سؤاالت، او راق، مدارك و دفاتر امتحانی، افشای سؤاالت امتحانی یا تعویض آن ها.

28- دادن نمره یا امتیاز، برخاف ضوابط.
29- غیبت غیرموجه به صورت متناو ب یا متوالی.

30- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.
کــردن آنهــا  کت هــا و محمــوالت پســتی یــا معــدو م  کــردن پا 31- توقیــف، اختفــاء، بازرســی یــا بــاز 

و اســتراق ســمع بــدو ن مجــوز قانونــی.
کــم کاری و  کارشــکنی یــا  کنــی، و ادار ســاختن یــا تحریــك دیگــران بــه  کارشــکنی و شــایعه پرا  -32
ایــراد خســارت بــه امــوال دو لتــی و اعمــال فشــارهای فــردی بــرای تحصیــل مقاصــد غیرقانونــی.

33- شــرکت در تحصــن، اعتصــاب و تظاهــرات غیرقانونــی، یــا تحریــك بــه برپایــی تحصــن، 
گرو هــی بــرای تحصیــل مقاصــد غیرقانونــی. اعتصــاب و تظاهــرات غیرقانونــی و اعمــال فشــارهای 

که از نظر اسام مردو د شناخته شده اند. 34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله 
35- همــکاری بــا ســاو اك منحلــه بــه عنــوان مأ مــور یــا منبــع خبــری و داشــتن فعالیــت یــا دادن 

گــزارش ضــد مردمــی.
ــان الهــی  ــر نفــی ادی ــا اساســنامه آنهــا مبتنــی ب ــه مرامنامــه ی ک 36- عضویــت در ســازمان هایی 

اســت یــا طرفــداری و فعالیــت بــه نفــع آنهــا.
گرو ه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 37- عضویت در 

38- عضویت در تشکیات فراماسونری.
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