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موانع تحقق حقوق شهروندي 

ینترمهمیجمعیديناام: یشیدبه آن اندیدگفته است که سخت بايجمله ایاهل رومانیلسوففیورانسیلام

یستدخود بايپايکه دچار آن شود هرگز نخواهد توانست دوباره رویملت. ها استعامل انهدام ملت

یزکنم و از آن جواب گرفته ام که با شما نیخودم استفاده ميبرا) یشهو نه هم(یرا گاهیکتکن/دو راهکارمن

گذارمیمیاندر م

شود که ذهنم یگونه باعث مینا. کنمیمیهآن راه حل ارايکنم، برایرا مطرح میهر گاه مشکل: اولراهکار

رو به حل مساله و يایچهانتقاد بکاهم و دریاز تلخینرا ورزش دهم که راه حل محور  باشد و همچن

باز کنمیکیتاریکدر کنار نشان دادن ییروشنا

مثال به . کنمیخودم آن را ترك م. قبل از آنکه از آن انتقاد کنمینمبیرا در جامعه میاگر مشکل: دومراهکار

کنم و سپس در مورد آن سخن یصحبت کنم خودم آن را ترك میایاندر خیختنآن که در مورد آشغال ريجا

یچگاهکنم هیمیمن چون خودم بد رانندگثالم. کنمیانتقاد نمیگرکنم، دیتن را رعااگر نتوانستم آ. یمگویم

راننده یکبه یلکنم چون خودم هنوز تبدیانتقاد نمیکیزشت ترافيرفتارهایایگرانبد دیدر جمع از رانندگ

منظم و قاعده مند نشده ام

نظام آموزشی 
گر میخواهید بدانید کشوري توسعه می یابد یا نه اداگالس نورث برنده جایزه نوبل در اقتصاد معتقد است که 

اینها را براحتی میتوان خرید یا دزدید یا کپی کردیداصال سراغ فناوري کارخانه و ابزاري که استفاده می کند نرو

دیدن توسعه بروید در دبستانها و پیش دبستانی ببینید آنجا چگونه بچه ها را آموزش میدهند مهم نیست براي

زي آموزش می دهند بلکه ببینید چگونه آموزش می دهند اگر کودکان شما را پرسشگر ، خالق ، صبور ، چه چی

جمعی و همکاري بار آورد اینها مشارکتنظم پذیر ، خطر پذیر ، داراي روحیه گفتکو  و تعامل ، داراي روحیه 

.انسانها و شخصیت هایی خواهند شد که می توانند توسعه ایجاد کنند

ر من این است که آموزش خیلی قبل تر از مدرسه در خانواده ها شروع می شه و براي داشتن کودکانی با نظو

ویژگی هاي مورد نظر آقاي داگالس نورث براي توسعه و آبادانی یک کشور، آموزش والدین مقدم تر است و 

مدرسه به تنهایی نمی شود انتظارات آنچنانی داشتاز

:دکتر محسن رنانی نیز معتقد است



بلکه زنیمیرا روغن میشهاو مهرهیچپیفرسوده و زنگ زده است که هیکیمکاننظامیکما ینظام آموزش

و عصر رسندیخود میانبه پایکارگانیآموزشيهاکه نظاميآن هم در عصر. یاورددوام بیگرچند گام د

استیدهفرا رسیککاتالیآموزشيهانظام

ما یدر نظام آموزشیشهریماماندگعقبگویمیچرا مدادم که یحآموزش و پرورش توضیشینپیروزيبراوقتی

ياگر بذری،آموزشهايیوهشینو اکنون با اشودیگفتم که چگونه بذر توسعه در مدرسه کاشته میشدارد و برا

یچارهاما ب. همه وزرا بشنوندیدکه بااستیمهميهاحرفهاینگفت ا. خشکانیمیهم در درون کودکان باشد م

داد که االن دغدغه دولت، آموزش یامو بعدها پ. دولت ببردیاتبحث را به هینهرچه تالش کرد نشد که ا

حقوق آخر ماه کارمندان و ینخود را صرف تامياز انرژیمینیددولت االن باگفتیراست هم م. یستن

یشبکند که براییلنگ پاهارا هم صرف مراقبت از اشيانرژیهو بقندکهایارانهبازنشستگان و پرداخت 

رسدینسبت به آموزش و پرورش نمینوبت به نگرانیگرپس دبندند،یم .

زنگ یرنظام تدبیکشما هم در دام . یریدتقصیبیزنگ زدگینکه شما در ادانیمیما میز،عزيهامعلمآي

مشق شب یدباور کن. زنگ بزنندمبادا آنانیداما شما مراقب کودکان ما باشید،و زنگ زدیدزده، گرفتار شد

کودکان بر اساس یابیارزیدباور کنکند،میامال مغز کودکان ما را زنگ زده یدزنگ زده است، باور کنيایوهش

که بر سر ییهارقابتیدباور کنکند،یمیبلکه متالشزندیما را زنگ نمیتکودکاناست که شخصینمره، سم

ما چهل . یدبه کودکان ما درس ندهیگردیدلطف کن. تر استمخربیجنگيهااز ترکشکنیدیمیجادنمره ا

تصادفات . بدتر شدیزاما همه چیم،و به دانشگاه فرستادیمرا درس دادانسال است بخش اعظم جوانانم

شد، یشتربانمیشد، شکاف طبقاتیشتربمانيهوایشد، آلودگیشترمان بنانیعاتشد، ضایشتربمانیرانندگ

یگرپس د. شدیشترشد و مهاجرت نخبگانمان بیشتربمانیانشد، تعداد زندانیشتربمانيدادگستريهاپرونده

ما اکنون دچار یمنداریازيبه دانشمند نیگرآموزش کودکان ما ساده است ما د. یددست از درس دادن بردار

یمتوانمند هستيهاکمبود مفرط آدم

را، مدارا یترا، خالقیلوگو کردن را، تخها گفتبه آن. یدبدهیادکردن را یودکان ما فقط زندگلطفاً به کپس

و یدنرا، لذت بردن از برگ درخت را، دویوانرا، دوست داشتن حیعتبا طبیرا، صبر را، گذشت را، دوست

گل را، سکوت کردن ییدنخواندن را، بوآوازلذت بردن را، یقیو شاد بودن را، از موسیدنکردن را، رقصيباز

یاموزیدو گوش دادن را، اعتماد کردن را، دوست داشتن را، راست گفتن را و راست بودن را بیدنرا، شن

114رفت، و ندانند که حاصل ضرب یآمد و کیکیما ندانند که فالن سلسله پادشاهيهااگر بچهیدکنباور

از خلقت کم یزيچیچراست، هيبا پایاشوند ییچپ وارد دستشويبا پاشود، و ندانند کهیچه م114در 

ینکنند، زندگینرا تمريتاب آورورا و عزت نفس را یدنکردن را و عشق ورزیها زندگاما اگر آنشود؛ینم



یعتو طبیگرانبه خودشان و دیلیخها،یخالینايپر کردن جايخواهد بود و بعد برایخالیِشان خال

خسارت خواهند زد

همه با یدبا هم آواز بخوانند، اجازه بدهیدبگذاریاموزید،بیقیها موسبه آنید،ما شعر بخوانيهابچهيبرالطفاً

مغزشان یبخوابند و وقتیدآیخوابشان میوقتیدبگذاریاموزند،را بيبکشند تا همکارینقاشیکهم فقط 

را در مغز یندیاورند،بیمانخودشان ایداجازه بده. یریدرا از کودکان ما نگیلطفاً بچگ. یرندنگیادکشدینم

آنان را از ید،نقد آزاد بگذاريشان را برازبانیرید،آزادنه و آگاهانه را از آنان نگیمانفرصت اید،نکنیقآنان تزر

را ریاد و از اکنون نفاق را و خودشان باشنیدبگذار. یندازیدبه لکنت زبان نپنداریدیوحشت آنچه شما مقدس م

یدنکنینهها نهاددر آن

هم را داشته يدستکم هوایم،فرسوده هستینظام آموزشیکیراسیکه شما و ما و فرزندان ما همگاکنون

ییخداتانيهاترا به خدا در کالس. یدها نبرخود را به کالسيهاها و عقدهها و تنگناها و غمنداشتهیم،باش

.سازدیمانخودساخته رهانزنداینخدا به شما و ما رحم کند و از ایدشا. یینه ناخدایدکن

جامعه فاقد کودکی 
دوره مدرن یرانیانا. شودیو فرسوده میربزرگ، پی،است که بدون گذار از دوره کودکياجامعهیرانیجامعه ا

به لحاظ هایرانیا. قدم نهاده اندیباشند به بزرگسالیافتهرا دریکودکینکهبدون ا) البته به دور از استثناها(

در کنار افراد . هستندکودکییهم جامعه بیو به لحاظ اجتماعاندیافتهرا خوب درنیکودکیتی،شخص

کودکیینظام بیکیزما نیاسیو البته نظام س. یمهم دارکودکییو مدرسه بکودکییما خانواده بکودکی،یب

است

آب، راه، برق،ي،سدسازیرنظیربناییزيهاآنها در خصوص حوزهیاحکام قانونها و برنامهیشترواقع، بدر

یچاما ه. ییو کمتر درباره آموزش ابتدایدست است و بعد درباره آموزش عالیناز ايمخابرات و موارد

یکودکنیانیرااییگو. تگذاران نبود استیاسدر ذهن سیرانیانایکودکيبراياو برنامهيهدفگذاري،استراتژ

.خواهندینمیاندارند 

بلکه یست،ن) یسالگ7صفر تا (یدوره کودکیمتولیراننکته قابل ذکر است که آموزش و پرورش در اینالبته ا

80از یشاز روانشناسان، بیاريبسیدگاهکه بر اساس دیماما فراموش نکن. استیبعد از دوره کودکيمتصد

درصد 20است و تنها ممکن است یریتو مدیتقبل از دبستان قابل هدایدوران کودکهايیتاز ظرفرصدد

یرداز آن در دبستان شکل بگ

به طور یتظرفینو ایمنداريابرنامهیچکودکانمان، هیتدرصد از ظرف80از یشسخن ما درباره بیگربه د

یشود و شکل میار پر مدجهتیربه صورت غیطبا محكدر ارتباطات مختلف کودیو تصادفيخودبهخود



یکه پدر و مادرشان کینا. یردگیشکل میکودکان ما به صورت تصادفيوجودیتظرف: کالمیکدر . یردگ

نه و یااطرافشان چگونه باشند، شغل پدرشان چه باشد، مهد کودك بروند يباشد، کجا ساکن باشند، بچه ها

دهدیکودك ما را شکل میتشخصیبه طور تصادفهاینایرداشته باشد و نظايمهدشان چه رفتاریمرب

یمرا از خود شروع کنیابتدائيفرهنگ ساز

. جامعه کشور ماستویممردم ما هست. دارديآل فرهنگ مردم نقش عمده ایدهايساخت جامعه ابراي

مهم یندر اينقش موثریتوانمیرجمالت ساده زیتبا رعا. مثبت و سازنده هدف همه ماستيفرهنگ ساز

هم نوع یرغیواناتاست که با تمام موجودات و حيانسان موجود:و مختصر از فرهنگ یاجمالیفتعر. داشت

ي،سخن گفتن ،ابزارسازیاجتماعیست،زیدارد، از جمله تفاوت ها، گروه جوئیاساسيخود تفاوتها

است که مجموعه حرکات یکنش اجتماعیجمعیعنصر زندگینساده تر.باشدیميو هدف داریشمندي،اند

یرندهدربرگیاجتماعنشک. دهدینشان میگرتحقق هدف نسبت به فرد دياست که فرد برایمشخص

یناخواسته به حفظ جامعه و استقرار نظم در آن کمک میاخواسته یتاست، که در نهایاجتماعيبرخوردها

دارد که در کل با عنوان فرهنگ یو آرامش همگانیشو آسایدر رفاه عمومیکند و بازخورد آن نقش بسزائ

یانه،سادهاز رفتار و کنش ها به زبان عامیبر بعضيان مروریگزارش قصد دارم با بیندر ا.شودیعامه شناخته م

یدکنم که بایدتأکیخوانندگان محترم به نوعيبرايو بعضًا تکراریفتاده در قالب جمالت خودمانپا ایشو پ

آل که همانا هدف یدهايو با عمل به آنها به ساخت جامعه ایمشروع کنیشتنرا از خود خويفرهنگ ساز

و سازنده که احتماال از یدمفیشنهاداتنظرات و پیانبا بیزجالب خواهد بود اگر شما ن.یمکمک کنتهمه ماس

و ينکات دستوریتو عدم رعایو روزمرگیانقبال از لحن ب. یدقلم افتاده باشد به پربار بودن مطلب کمک نمائ

سد : سادهیانبه بیم،شویبا کسوو مشغول گفتگیستیمرو نایادهدر وسط پ) 1.خواهمیجمالت پوزش میادب

در ) 3.یسیمناسزا ننویایادگاريشعار، ... اتوبوس ویستگاهتلفن و ایوسککیوارهايديرو) 2.یممعبر نکن

ینآب دهانمان را زم) 4.یمبدن آنها نشويهایبرخورد با جنس مخالف محو اندام و احتماال برجستگ

ینگلیشف) 7.یمقضاوت عجوالنه نکنیدر مورد کس) 6.یزیمنرینرا زماهیو خوراکیگارته مانده س) 5.یاندازیمن

را یزيهر چ) 9.یمنکنیجادایصوتیآلودگی،معابر عمومیاشب، در خانه یانیدر ساعات پا) 8.یمنکنیپات

ستعاقالنه ایم،اطالعات نداریاگر در رابطه با موضوع) 10.یمروا داریزنیگرانديبرایمپسندیخود ميبرا

از سر عقده، ) 12!یمنگاه کنیبغلیناشمینانبعد از سبقت گرفتن به سرنشیستنیاجیاحت) 11.یمکه سکوت کن

ها، سبز است، ما عابران از یلاتومبيچراغ برایوقت) 13.یاندازیمخط نیکسینماشيرو... حسادت ویاینهک

به دختر و ) 15.یمصحبت نکنیلبا موبایداخل تاکس) 14.نباشدیکاگر ترافیحتیم،عبور نکنیابانعرض خ

باال رفتن خودمان از شانه يبرا) 16!عاشقیدآنها هم آدمند و شایم،زل نزنیزنندکه دست در دست قدم ميپسر



نگاه یخورندها که غذا ميمشتریهو بقيکناریزهايبه میهادر غذاخور) 17!یماستفاده نکنیگريديها

روز در یکالاقلیاهر روز ) 19.یمجواب را داشته باشیتمتقابال ظرفیمکنمییشوخیاگر با کس) 18.یمنکن

رك ) 21!یستنیعمومیدستشوئیستزیطکه محیمباور کن) 20!یمنباشیتا موجب آزار کسیمحمام کنیانم

) 23.یمرساناترا با عمل به اثبیمانحرفها. یمادعا نداشته باش) 22.یمندانیکییاحترامیو بیادبیرا با بیگوئ

بعد از ) 25.یمکه درش باز است نگاه نکنيبه داخل خانه ا) 24.یمبه کوچکتر از خودمان هم احترام بگذاریحت

با تجمع یبینیممیلمبرداريفیایعکاسینرا با دوربیکسیوقت) 26.یمبگذاریشمان را سر جایاتمام غذا صندل

راهنما زدن) 28.یسیمننویادگاريدرختان یو حتیخیتارانی،آثار باستيبر رو) 27.یممزاحم کارش نشویجاب

را يدختر و پسریاکار اگر زن و مرد یطمحیادر دانشگاه ) 29!یستما نیتنشانه افت شخصیرانندگیندر ح

فاصله یگران،دیتیو امنیشخصیمحفظ حريدر صف عابر بانک برا) 30.یمنشویرهخ. یدیممشغول صحبت د

یدهانمان کسيبویمنگذار) 32.یموقت شناس باشیست،بر باکالس بودن نیلیآمدن دلیرد) 31.یریممناسب بگ

) 34!ییمکه قدش کوتاه است، کوتوله نگویدراز و به کسییمکه قدش بلند است،نگویبه کس) 33!را آزرده کند

یبا عقب ماندگيافرادتیوق) 35.یمکنياز آنها دوریمترسیاگر م. یمنکنیترا اذیابانیو خیاهلیواناتح

يها و کتاب هایلمخواننده ها و فيدیس) 36!یمو ترحم نورزیما زل نزنبه آنهینیم،بیميرفتاریایذهن

يبازیپارتیمدر صف هستیوقت) 37.یمو به زحماتشان احترام بگذاریمکنیهرا به صورت اصل تهیسندگاننو

پشت سر و یمانتقاد از افراد را رو در رو بگوئ) 38.یمصف نکنواردرا بدون نوبت یانو دوستان و آشنایمنکن

) 40.خواران و مسخره نکردن آنها، احترام به اعتقادات آنهاستیاهاحترام گذاشتن به گ) 39.یمحرف نزنیکس

ینبه زم) 41.یمرا از چشممان برداریآفتابینکهم شده،عیقهچند دقیگرانموقع سالم کردن و آشنا شدن با د

به ) 43.و کوچکیزريزباله هایحتیمپرتاب نکنیرونزباله به بیلاز اتومب) 42.یمنخندیابانخوردن افراد در خ

يشلوغ برايدر رستوران ها) 44.یمخودمان را برتر مطلق ندان. یمنداشته باشیننگاه از باال به پائیچکسه

اگر آدرس را ) 45.تمام شودیشانتا غذانرویمکه در حال غذاخوردن هستند رژه یسر کسانيگرفتن جا، باال

با کفش پاشنه بلند به ) 47.یمدر را محکم نبندیشدن از تاکسیادههنگام پ) 46!یمنکنیراهنمائستیم،یبلد نیقًادق

يعالقه ایچکسه! یریمجلو دهانمان را بگیازههنگام خم) 48.یمهر مکان بپوشيکفش مناسب برا! یمکوه نرو

یهکردن آن خودمان را توجبا مسخره یمشوینمیمتوجه موضوعیوقت) 49.ما ندارديهاندندایدنبه د

) 50.یمنکن



ضعف جامعه مدنی
ي،اقتصادياما نهادهابینید-ینمینهاد مدنیدر جامعه سنت. محصول جامعه مدرن هستندیمدنيهادهان

داوطلبانه بودن بلکه بر يارتباطات نه بر مبناییچون در جامعه روستابینید-یمیو اجتماعیاسیسی،فرهنگ

و جامعه آید-یبه وجود میجامعه مدنگیري-با شکلینهاد مدنتر-یقدر نگاه دق. سنت روستا استيمبنا

گیرد-یشکل میمدنيبا وجود نهادهایمدن

خود را از دست دادند، به يکارکردهایمیقديکه جامعه به سمت مدرن شدن حرکت کرد، ساختارهازمانی

به مدرن دوره یدوره عبور جامعه از حالت سنت. شد-یمیجاددر جامعه ایدجديساختارهایدبایل،دلینهم

و ارتباط مستمر یجهانکاریمتقس. شدندیلتشکیجبه تدریمدنيکه در آن نهادهاشود-یمیدهگذار نام

گذشته استیبا جوامع سنتيجوامع امروزیاصلهاي-از تفاوتیکیجامعه مدرن ياعضا

با هم یکیو ارتباط ارگانکردند-یمیدر کنار هم زندگیکیبه شکل موزائیوامع سنتجياعضا: گفترنانی

جامعه مدرن قطعات مختلف یکاما در کرد،-یاعضا را به هم مرتبط مینايحکومت مرکزیکیرانداشتند ز

او . خواهد داشتیمهمقشارتباطات نیطیشراینو در چنشود-یمیدمختلف توليکاال، در کشورهایک

یافتهاست، اما در جوامع مدرن و توسعه ییناقتدار حکومت باالست و اقتدار جامعه پایسنتیايدر دن: گفت

اقتدارش در برابر جامعه یکاحکومت آمر. استییناقتدار جامعه باالست و اقتدار حکومت در برابر جامعه پا

و اقتدار حکومت کم شده، دهد-یاست که تحول رخ ممدرنیتهدر دوره گذار از سنت به . استیینپایمدن

شود-یمیشتربیمدنياقتدار نهادها

مدرن یايدر دن. شویم-یدچار اضمحالل میرند،شکل نگیمدنياگر نهادهاها-جایی-جابیندر ا: افزوديو

آمده، دچار یینتدار دولت پاکه اقیطیاگر اقتدار جامعه باال نرود، در شرا. یابداقتدار یمهم است که جامعه مدن

یو اجتماعیفرهنگیاسی،سی،اجتماعينهادها. قدرت باشدیداقتدار بايبرا. شویمیمیزيو درهم ریفروپاش

یمهستیمدنينهادهایازمندشدن قدرت به اقتدار، نیلتبديکه به وجود آمدند، قدرت دارند اما برا

هم باشند تا بتوانند قدرت یبتوانند از جنس نهاد مدنیدباياقتصادی،اجتماعیاسی،سی،فرهنگينهادهایعنی

ياندازو کشت و صنعت مدرن راهکنیم-یرا منحل میسنتهاي-مثال ما مزرعهيبرا. کنندیلرا به اقتدار تبد

خود را يقدرت اقتصادتوانند-یباشند، نمشتهندایدارند اما اگر تشکل مدنيقدرت اقتصادینهاا. کنیم-یم

يدارایناناقتدار داشته باشند که کارآفرتوانند-یمیوقت. از فشار دولت، استفاده کنندیريدولت و جلوگیهعل

قدرت به اقتدار استیلابزار تبدینا. دهندیلتشکیخود نهاد مدنینبيقدرت اقتصاد



توانسته باشند قدرت یمدنيو نهادهایمبا اقتدار داشته باشیکه جامعه مدنیمجامعه آزاد داریوقت: کردیانباو

و یاجتماعي،اقتصادیاسی،پراکنده را به اقتدار سهاي-تهستند که قدریمدنينهادها. کنندیلرا به اقتدار تبد

و یاسیسي،اداقتصی،است اما هر نهاد اجتماعینهاد اجتماعیکماحتیهر نهاد مدن. کنندیمیلتبدیفرهنگ

استیاسیسینهاد مدنیکحزب . باشدینهاد مدنتواند-ینمیفرهنگ

وها-سمن  NGO جامعه که شامل يگفت نهادهاتوانیمینگاه کلیکدر . هستندیاجتماعیمدنيها نهادها

ها به -مجموعهینا. دهند-یمیلهستند، قدرت جامعه را تشکیو فرهنگیاجتماعیاسی،سي،اقتصادينهادها

نهادهاست، قدرت جامعه یناتکه دسیعیقدرت مثل اطالعات، دانش، ثروت و منابع طبينهادهاهمراه سایر

کنند-یمیلچهارگانه را به اقتدار تبديقدرت دست نهادهایمدنينهادها. دهند-یرا شکل م

یمدنياز پول نفت نهادهایناشهاي-رانتیلاست که به دلینکه وجود دارد، ایمشکلیمدنيدرباره نهادها

کنند و بندي-ها را اولویت-کنند که هدفیداپیسازماندهیمدنياگر نهادها. کنند-ینمیبلوغ خود را طیندفرا

اعضا یتکار کنند و بر فعالیمکنند، تقسیجادخود استمرار اهاي-یتدهند، در فعالیعقالنیصمنابع را تخص

یلبه سازمان تبدیاتفاقات رخ ندهد، نهاد مدنیناما اگر ارسند،-یطعا به مرحله بلوغ منظارت کنند، ق

شود-ینم

ینفتهاي-مسئله رانتینایاصلیلاز دالیکیو شوند-یبالغ نمیمدنياست که نهادهاینایراندر امشکل

مسئله ینایران،دولت در ايکه خوشبختانه به علت کاهش درآمدهاآیندیمیمدنيبوده است که سمت نهادها

یستنیگرددادند،-یمیصمختلف تخصهاي-که به حوزهيسرشارهاي-بودجه. رود-یمیناز بیعیبه طور طب

و مدارا داشته باشنديو با هم همکاریستندخود بايپايکنند که روینتمریدبایمدنيو نهادها

یرندبالغ شکل بگیمدنينهادهاینکهمگر اگیرد،-یشکل نمیداريپایتوسعه و دموکراسیچه: کرددیتأکیرنان

بود یجانیحرکت هیناما چون ایم،دادیلهزار سمن تشک10. بروندیبودن به سمت سازماندهشکلی-یو از ب

نهاد هزار سازمان مردم10یناییرينرفت، ارتباطات مستمر شکل نگرفت و با اندك تغیتو به سمت عقالن

محو شدند

يمجازیمدنينهادهایراندر حال حاضر در ا: عنوان کرديمجازیمدنينهادهاگیري-با اشاره به شکلرنانی

پول ها-بینی-یشچنانچه طبق پرود-یميهستند و جامعه مدرن به سمت حکومت مجازگیري-در حال شکل

شود-یپول حذف میگرسال د20کردم که تا بینی-یشسال قبل پ10یداش. شدن رفتیجیتالیهم به سمت د

از ساختار مبادالت حذف خواهد شديپول کاغذیندهدر چند سال آکنم-یمبینی-یشامروز پ



یجیتالکامال حذف شده است و به سمت پول دياعالم کرد پول کاغذيدر ماه جارییکشور اروپانخستین

یدکه مردم آن را تولرویمیمیجیتالیاما به سرعت به سمت پول دکند،-یمیددولت تولپول را ینا. رود-یم

هستندمجازيیمدنينهادهاگیري-مستعد شکليمجازير فضاهادر حال حاض. اند-کرده .

یچندارند، هیاز اطالعات وجود دارد، اما چون سازماندهیانبوهی،فعليمجازهاي-در گروه: کردیحتصروي

. دارد، اما اقتدار نداردرسانی-قدرت اطالعچرخد،-یدارد، اطالعات میانسانیروين. بکنندتوانند-ینميکار

نفر 10که به یهر گروه تلگرام. یمکنازماندهیشروع به سیدبالغ شوند، بايمجازیمدنينهادهایماگر بخواه

قدرت یره،مدیاتهیلبا تشک. شودگیري-ها رأي-گروهیندر ا. شودیلتشکیرهمدیاتحتما هید،رس

یجو به تدریمحذف کنکنند،-ینمیترا رعايرا که قواعد بازيافرادتوانیم-یم. آید-یدست ما میسامانده

شود-یمقتدر میمدننهادبه یلتبدیگروه تلگرام

. یمبالغ نداریاست که نهاد مدنینایم،داریرانکه در ایآفتترین-مهم: کردیدخود تأکیسخنرانیاندر پارنانی

یزکم نينهادهاینهم. یمکم داریارمدرن شکل گرفته است، بسیايکه در دنیاديزيدر برابر نهادهاینهاد مدن

کنند-یماند و همچنان به صورت نابالغ فعالیت-بالغ نشده .

دولت رانتیر 
از جامعه یاتبه جز مالیکه از منابع مستقل مالشود،یگفته مییهابه دولتیلداردولت تحصیادولت رانتخوار 

. را به اجرا گذارندیدولتيهاو خواستهایاستستوانندیمیشتريبا استقالل بینبرخوردار بوده و بنابرا

یهچرا که دولت در سارود،یشمار نمبهییاعتناقابلاست که در آن جامعه وزنهيابه گونهیردولت رانتیتماه

عوارض ها،یاتمال(درآمد یبه منابع داخلیگرد) خام دیگرهر مادهیابا فروش نفت (ها از خارج رانتیافتدر

کندینماحساس نیاز) …ویصنعتيو صدور کاالها

یات،مثل مالیبه منابع داخلیگرنیازيرانت توسط دولت، دولت دیافتبادر:استقالل دولت ازجامعهیشافزا-1

اسقالل یجهامرخودنتینکه ایاسیوممانعت ازتوسعه سیجاددموکراسیدولت ازانیازيیب-2ندارد…عوارض و

وارد نکندپس یدولت به مردم فشارمالیمردم رادرقدرت مداخله ندهدوقتشوددولتیدولت است که سبب م

یفتضع-3شودیدرجامعه میواستقراردموکراسیاسیازتوسعه سیشودومانعنمیلجامعه قايراهم برایدموکراس

مجددآنست که یعدولت، استخراج منابع از داخل جامعه وتوزیفازوظایکی:دولتیعیوبازتوزیتوان استخراج

عرصه یردراینرانتيآن دولت است که غالبًا دولتهاییسنجش کاراايبریدرآن مالکیتموفقیزانم

یحصحیگیريجامعه وعدم پدریاجتماعيونابرابریکدموکراتیهدررویجاداختاللکه سبب ا.اندیفضع

شودیمهاتوسط دولتهایاستس



هاي مربوط به رانت تخصیص تمام استعدادهاي جامعه به فعالیت: رشد روحیه رانتخواري در اقتصاد-2

هاي مولدودرچنین شرایطی درآمدافراد به جاي اینکه به کاروفعالیت یابدبه جاي نوآوري وپرداختن به فعالیتمی

ها درساختاربروکراسی دولتی بستگی داردوابسته باشدبه شانس وموقعیت آنتولیدي 

که درچنین دولتی، واردات عظیم کاالها ي مصرفی وتجملی صورت میگیرددرصورتی: اقتصادمصرفی

شودکننده کاال وخدمات تبدیل میتولیددرجامعه کم است وجامعه صرفاً به مصرف

گذاریهاي کالن شودسرمایهی توسط دولت دراقتصاد داخلی هزینه میرانت دریافت:هاي دولتافزایش هزینه

شوددراقتصاد داخلی باارائه خدمات رایگان یاارزان باعث افزایش هزینه دولت می

خویشاوند ساالري 
ضابطه يرابطه به جایگزینیو جایضاست که به تبعيفساد اداریعشایقاز مصادیکیيپروریلفامنپوتیسم و

سازمان یااداره، نهاد یکو قدرت اعمال نظر در هایبا دسترسيافرادیافرد بازيیپارتینددر فرا. ردداللت دا

ارتباط با یلکه به دليفردیاخود دیکاندوستان و نزیایسببیایاز اقوام نسبیکیبه نفع ی،خصوصیایدولت

اعمال ) است» آشنا«که یکس: یدر افواه عموم(شوندیمنتفع ميمعنویاياز طرق مادیاو به صورت شخص

به منفعت سازمان منجر شود و به عنوان مثال یمنافع شخصدادنيبه برترتواندیاعمال نفوذ مینا. کنندینفوذ م

يبرایدهمزایامناقصه یکبرنده شدن در یاارتقا یالت،تسهیافتسمت، دریکتصدييدر اعمال نفوذ برا

.کنندیدااست نمود پ» آشنا«که یکس

یشسال پيحدود صد و اندیلدلینشده و به همیدهد»یسمنپوت«صدها مورد در مذمت و نکوهش یخدر تار

یهاعمام و وابستگان خاندان قاجاریمشروطه نصب برادران و اعمام و بنیو متمم قانون اساسیدر قانون اساس

جنگ یرشاه وزیو پدرزن محمدعلوعمیرزابار نرفته که کامران میرو مجلس زیدهبه مشاغل وزارت منع گرد

در . کار را کردینهم اینهدولت بر سر کار خواستند پدر زن و عم شاه را بر کنار سازد و کابینهشود و از کاب

بودندیشاه ناراضيبه خواهران و دامادهایزمان سلطنت محمدرضا شاه مردم از ارجاع مشاغل دولت

و بستن یهزندیارشهرینخان زند آخریبه لطفعلیانتکه با خیرازيخان کالنتر شیمابراهیرزاحاج مندگوییم

کرد یاريو بر تخت سلطنت نشستن آغا محمدخان خواجه ياو به نابود شدن ويبر رویرازشهر شيهادروازه

و لقب اعتمادالدوله یهقاجاریددولت جدیخدمت بزرگ به سر سلسله قاجار پست صدراعظمینهمیلو به دل

یویهو اولیربود و برونیو موقع شناسیقو الیاسو سیركداشت مرد زیافترا از آغا محمدخان قاجار در

به امور یشاند از ذکاوت و آگاهکردهیدارآمده و با او دیرانبه ا18قرن یاندولت فرانسه که در پایندگاننما

او .گویندمی»یسمنپوت«را یوهشیناهایبود که خارجیشبازیلنقطه ضعف او فاماما . اندکردههایفتعریاسیس

متعدد داشت که آنان را چه در دوران يها و پسرعموهاپسرخالهها،ییفرزندان،دامادها، برادران، عموها، دا



یرانایالتاچهاریگريوالیشترو بيشاه به مقامات مهم کشوریاو فتحعلینسلطنت آغا محمدشاه و چه جانش

و يکه مورد آزار و ستم و غارتگریاصفهانیحاجیکيروز.گذاشته بودیرانایتوال45يگریگیبیگلرو ب

که در یانیو با آشنایختحکمران اصفهان قرار گرفته بود به تهران گریستعرض به نوامیالو خیبدچشم

و از ظلم و ستم حکمران اصفهان برادر صدراعظم شدیابدربار و دولتخانه داشت به نزد اعتماد الدوله شرف

یصنعت و معدن و تجارت کنونیرامروز و وزيراه و شهرسازیرمعموًال اعتمادالدوله مثل وز. کردیتشکا

داشت که يدختر خاله ایاصفهانیحاج. پذیرفتیو آنان را به زور به حضور مدانستیمردم را داخل آدم نم

يشرح مظالم و غارتگريویوقت. او شدیرفتنشاه بود و اعتماد الدوله ناچار به پذلیحرم فتحعیغگانجزو ص

کسل یلیخان که آن روز خیمابراه. حاکم اصفهان که برادر صدراعظم بود را به عرض رساندهاييها و اخاذ

با یاصفهانجیحا. برادرم را عوض کنمآیمیمن به خاطر تو که نمیکهمرت: زدیادو بداخالق بود سرش فر

: فکر کرد و گفتیصدراعظم کمشودیآقاداداشت وبال گردنت ميحاج آقا کارها: لهجه مخصوص خود گفت

گفت قربان آنجا داماد یحاج. یستداداشم نیگرآنجا که دیراز؟شرويیاصالً چرا نم.بکنمتوانمینميمن کار

سمت یحضرتعاليعرض کرد آنجا پسرعمو؟ یزتبررويیچرا نم: صدراعظم گفت. دارندیفتشریحضرتعال

یتاعتماد الدوله از عصبانیدارند گفت برو مشهد عرض کرد آنجا عمو جانتان افتخار حضور دارند حاجیالتا

عرض کرد آنجا ین،پاشو برو قزوکنی،یم) جر و بحث(با من احتجاج یانفهم یکهمرتیدکشیاداز جا پا شد فر

. اندپدر مردم را سوزاندهیجنابعاليحضرت اشرف به پشتگريهایشوم و خوهم دست پسرخاله تونه، همه ق

اقوام دانیدینم. کردمیمیخارجه عملگرفتمینداشتم میهنو مینواال اگه عرق د: گرفت گفتاشیهگریحاج

هستندییهاچه چموشیحضرتعال

خانم دختر خاله است که اهل یهکه حاجیفالدنگ حیکهمرت: اند، گفتسراسر مملکت پدر مردم را سوزاندهدر

کرمانشاه، یه،تجارتت را ببر رشت، استرآباد، ارومیااصالً ب. اندحرم شاهنشاه قبله عالم هستند سفارشت را کرده

ها و همه فرزندان و دامادها و پسرخاله. امشهرها راپورت گرفتهینگفت حضرت صدراعظم از تمام ا. همدان

اصًال تو آدم يام کردخستهشرف،یپدر سوخته ب: گفت. دارندیارا آنجاها را در اختها و پسرعموهپسرعمه

همه را راحت کنمیالبرو جهنم بتمرگ آنجا خزنییاش نفوس بد مهمهی،هستیمشکوك و مزخرف

يآنجا هم جایدمکنم برم آنجا دیفکر کردم با مرگ موش خودکش: بذله گو و حاضر جواب گفتحاجی

اندآنجا جا خوش کردهیجنابعاليچون ابو. یستنیراحت

کردند یدنبود که ابتدا خود صدراعظم و همه حاضران شروع به خندیحو صحیمنطقيبه قدریحاجسخنان

که او هم بر کار تجارت خود برسدیردخود بگیتو قرار شد صدراعظم او را در تهران تحت حما



يدر نظام اداريحقوق شهروندتصویب نامه 

یاصول و مبان: اولفصل

عبارتند ازيمنبعث از منشور حقوق شهرونديدر نظام اداريحقوق شهروندیاصول و مبان-1ماده

عدالت و انصاف توسط همه یت،شفافیی،پاسخگوي،کارآمدي،قانون مداریهامور کشور بر پایستهاداره شا-1

استیالزامییاجرايو کارکنان دستگاه هاینمسئول .

منفعت ي،داوریشگونه پاز هریزو پرهیطرفیبر اصل بیمردم مبتنيقانون و انجام امور اداریترعا-2

توسط ،یشاونديرابطه خوو يقویاسی،سيهایشبدون در نظر گرفتن گرایشخصيغرض ورزیاییجو

استیالزامییاجرايو کارکنان دستگاه هاینهمه مسئول

به ی،و نظارتيادرایی،طرف قضایشهروندان به مراجع صالح و بیضسهل و بدون تبعیامکان دسترس-3

و مقررات ینکارکنان را خالف قوانیاو يادارينهادهایماتکه تصمیشهروندانيآزادانه برایمنظور دادخواه

بدانند

یکه به نوعییاجرايو کارکنان دستگاه هاینهمه مسئوليو اقدامات اداریماتتصمیالزام به اطالع رسان-4

دهندیقرار میرحقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأث

ییو ارائه راهنماییپاسخگويبراییاجرايو کارکنان دستگاه هایرانمستمر شهروندان به مدیامکان دسترس-5

محولهیفالزم در چارچوب وظايها .

ییاجرايشهروندان توسط دستگاه هایازشده و مورد نيبندیرطبقهالزام به ارائه و انتشار مستمر اطالعات غ-6

خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات یشهروندان به اطالعات شخصیامکان دسترس-7

بدون یگران،شهروندان به دیشود و اجتناب از ارائه اطالعات خصوصیميو نگهداريجمع آوریعموم

خود فردیتوجود قانون الزام آور با رضا

يفرصت هایکی،و خدمات الکترونیککتروندولت الیايشهروندان از مزایزآمیرتبعیضغیريامکان بهره گ-8

يکاربران در نظام اداريو توانمند سازیآموزش

برابر زنان و یايمناسب و حقوق و مزایشغليشهروندان از فرصت هایريبهره گیقانونینهفراهم کردن زم-9

یمناقض حريو روش هایزآمیضتبعی،جناحي،ایقهسلیکردهايو اجتناب از رویکسانمردان در قبال کار 

ینشجذب و گزینددر فرایخصوص

يدر نظام اداريحقوق شهروندیقمصاد-دومفصل



عبارتند ازيدر نظام اداريحقوق شهروندیقمصاد-2ماده

یو رفتار محترمانه و اسالمیاز کرامت انسانيحق برخوردار-1

و مقرراتینقوانیطرفانهاز اعمال بيحق برخوردار-2

ياداریماتو تصمیندهادر نظام ها، فرایضق مصون بودن از تبعح-3

يبه خدمات اداریعآسان و سریحق دسترس-4

همه افرادیخصوصیمحریتحق حفظ و رعا-5

یازبه اطالعات مورد نیو دسترسياداریندهايو فرآیماتبه موقع از تصمیحق آگاه-6

ياداریندهايو فرآیماتدر مورد تصمیشنهادحق اظهارنظر آزاد و ارائه پ-7

ياداريدر توافق ها، معامالت و قراردادهایزحق مصون بودن از شروط اجحاف آم-8

یخاص قانونیازاتاز امتیعکامل و سريحق اشخاص توانخواه در برخوردار-9

و اعتراضاتیاتبه موقع و منصفانه به شکایدگیحق رس-10

و کارکنان آنهاییاجرايدستگاه هایرتقصیااثر قصور حق جبران خسارات وارده در-11

يدر نظام ادارينسبت به حقوق شهروندییاجرايکارکنان و دستگاه هایفتکال-سومفصل

یو رفتار محترمانه و اسالمیاز کرامت انسانيحق برخوردار-3ماده

یدها، ابالغ ها و هشدارها بایدعوت نامه ها، آگهی،اطالع رسانيهایتفعالیدر تمامییاجرايدستگاه ها-1

ینداستفاده نمایزتحکم آمیرمحترمانه و غیاتاز ادب

از احترام به یحاکیطمناسب و شرایالتارائه خدمت، امکانات و تسهیطمکلفند محییاجرايدستگاه ها-2

یندرا فراهم نماینمراجع

است و در موارد يضرورینحرمت مراجعیترعایی،جراايدستگاه هایو خروجيوروديدر مکان ها-3

یرو تدابیلاز وسای،بدنیبازرسيتا حد ممن به جایدضرورت داشته باشد باینمراجعیکه بازرسیخاص

استفاده شودیکینامحسوس و الکترونیبازرس

به هنگام ورود به ... تلفن همراه ویگوشیرنظیلیمنع همراه داشتن وسایلموظفند دالییاجرايدستگاه ها-4

مکان ین،همراه مراجعیلوسايامانت سپاريو برایندنمایاطالع رسانیقانونيدستگاه را حسب ضرورت ها

را متوجه ياینههزیارا دچار مشقت کند ینمراجعیدبه آن نبایکه دسترسيبه نحویرنددر نظر بگیمطمئن

یدآنان نما



ادب و نزاکت را ین،در گفتار، رفتار و مکاتبات خود با مراجعیدباییاجرايدستگاه هاو کارکنان یرانمد-5

ینعناویاانتساب هر گونه اتهام یاو یرمحترمانهو غیزو از به کار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت آمیترعا

یندمجرمانه به آنها احتراز نما

آنان حفظ یو کرامت انسانیاترعیدبایطیدر هر شراینکارکنان و مراجعیانرفتار توأم با احترام متقابل م-6

گردد

و مقرراتینقوانیطرفانهاز اعمال بيحق برخوردار-4ماده

و ابالغ شوند یمتنظيبه گونه ایدباییاجرايدر دستگاه هايبخشنامه ها، دستورالعمل ها و مکاتبات ادار-1

نامه یوهبخشنامه ها، شيدر ابالغ و اجرایضبل دسترس بوده و از هر گونه تبعمردم ساده، شفاف و قايکه برا

يکه بر مبنایتیاست رفتار متفاوت حمایهیبد. نسبت به مردم اجتناب شوديو دستورات اداریماتها، تصم

شودیمحسوب نمیضتبعیرد،گیصورت میهنوعاً قابل توجيهایتوضعیرسایايسالمندیت،معلول

شده ینیبیشو مقررات پیناضافه بر آنچه در قوانی،اطالعاتیامجاز به مطالبه مدارك ییاجرايدستگاه ها-2

در . کنندیافتدریده،گردیحو مقررات تصریناز آنچه در قوانیشبياینههزیدو نبایستندنینبه مراجع

اعالم گرددینبه مراجعیمستند قانونکرشود، مراتب با ذیافتدرياینههزیدکه مطابق مقررات بايموارد

مقررات مصوب انجام دهند یاشده در قانون یینخود را در مدت زمان تعیفوظایدباییاجرايدستگاه ها-3

و ییناز خدمات را تعیکهر ينشده باشد، زمان مناسب براینو چنانچه در قانون و مقررات مربوط، زمان مع

کنندیاطالع رسانیناز قبل به مراجع

و حقوق يانضباط اداریترعاینالزم و همچنیدانش و مهارت تخصصیدباییاجرايدستگاه ها-4

را به همه کارکنان خود آموزش دهندیاراتو اختیفمرتبط با وظايشهروند

يخود را بر اساس ادله معتبر اتخاذ کرده و استدالل ها و استنادهایماتتصمیدبايو مراجع اداریرانمد-5

کنندیانخود را بیممورد استفاده در اعالم تصمیانونق

يو کارکنان دستگاه هایرانمردم توسط مدياز سويخدمات اداريهر گونه درخواست حضوریرشپذ-6

یایطدرخواست ها در خارج از محیرشاز پذ. استیرشقابل پذيو ساعات اداریطصرفًا در محیی،اجرا

اجتناب شودیدًااکیدبایراداري،ساعت غ .

یجهخود، مرجع، مهلت و نتیماتبودن تصمیدنظرقابل تجدیدباییاجرايدستگاه هایرانو مديمراجع ادار-7

خود اعالم کنندیماترا در تصمیدنظرتجد

ياداریماتو تصمیندهادر نظام ها، فرآیضحق مصون بودن از تبع-5ماده



ارائه خدمات خود داشته باشند و آن يبرايخص و اعالم شده امشیهو رویندفرآیدباییاجرايدستگاه ها-1

کنندیترعایننسبت به همه مراجعیکسانرا به طور 

و مقررات مربوط ینو اقدامات خود را مستند به قوانیماتتصمیدباییاجرايو کارکنان دستگاه هایرانمد-2

یندو مقررات اجتناب نماینقوانيدر اجرایقهاعمال سلیایضانجام دهند و از هر گونه تبع

احراز یرخود نظياداریاراتها و اختیتدر اعمال صالحیددر همه سطوح باییاجرايکارکنان دستگاه ها-3

عمل کنندیضآن بدون تبعیرصدور مجوزها و نظایرو،ها، جذب نیتصالح

يبه خدمات اداریعآسان و سریحق دسترس-6ماده

آسان و یدسترسیی،اجرايخود به خدمات دستگاه هایقانونیندهنمایقاز طریاًا و مردم حق دارند شخص-1

داشته باشندیعسر

یقمردم به خدمات آنها به طریتا دسترسیرندتالش خود را به کار گیتنهایدباییاجرايدستگاه ها-2

. یردانجام گیننويهايابزارها و فنآوریو به طور کلیکاستفاده از خدمات دولت الکترونیاو یرحضوريغ

مربوط خواهد بودستگاهبا دینهبودن هزیینو پایتاز نظر سرعت، امنیدسترسینایفیتکینتضم

شوندیترعایرنکات زیدباشد، بايمستلزم مراجعه حضوریی،خدمات از دستگاه اجرایافتچنانچه در-3

مکانیکخدمت در مربوط به هر ياداریندهايفرایعتجم-الف

يو داخل ساختمان اداريراهنما در اطراف، ورودينصب تابلوها-ب

یزیکیفیالتامکانات و تسهینیبیشپ-ج

يو ارائه خدمات در تمام ساعت کار اداريساعت کار اداریقدقیترعا-د

مردمیرو سایساکنان محلیگان،همسايمزاحمت برایجاداز ایزپره-هـ

یارو به سهولت در اختیهمرتبط را تهيو خدمات، فرم هایتموظفند بر اساس نوع فعالییاجرايدستگاه ها-4

مراجعه کنندگان قرار دهند

آنان یاردر اختیگیريثبت شده و شماره پید، با)یکالکترونیااعم از مکتوب (ینمراجعيتقاضاهایتمام-5

واحد و فرد یدگی،رسیندرا با فرآینمراجعی،روشنبهیدباییاجرايدستگاه هاین،همچن. قرار داده شود

آنها آشنا سازنديکننده به تقاضایدگیرس

یاچنانچه تقاضا . آغاز شودیبنوبت و ترتیتبالفاصله بعد از ثبت آن با رعایدباینمراجعيبه تقاایدگیرس-6

یلشده و تکمیدهرسانیمراتب به اطالع متقاضیعًارا ادامه داد، سریدگیمدارك ناقص بوده و نتوان رس

درخواست شودياطالعات و مدارك از و



و در طول ساعات اعالم شده به طور يکاريمکلفند خدمات خود را در همه روزهاییاجرايدستگاه ها-7

یستبه مدت کوتاه مجاز نیحتي،موقت ارائه خدمات در اوقات اداریلیارائه دهند و تعطیوستهپ

و يارائه خدمت خود، نسبت به روان سازیندهايمکرر فرآيو بازنگریبا بررسیدباییاجرايدستگاه ها-8

یندمطلوب به مردم اقدام نمایمخل در خدمت رسانیایدزايهایهحذف رو

یددر محل کار خود حاضر نباشد، مقام مافوق او بایبه هر علتیور ارائه خدمت عموم»مأیاچنانچه کارمند -9

موکول به مراجعه مجدد نشودیامتوقف یناتخاذ کند که ارائه خدمات به مراجعیبیترت

در یشانايمقامات مجاز از سویاو امضا کننده یرگیممقام تصمیددر ساعات مراجعه مردم، همواره با-10

.محل خدمت حضور داشته باشد

يهستند و چنانچه تقاضاینبه مراجعيضروريو ارائه کمک هاییکارکنان مکلف به راهنمایتمام-11

کنندییآنها را به نحو مناسب راهنمایدنباشد بایفشانوظایطهدر حینمراجع

يدر ساعات اداریو به طور کلیندرمنظر مراجعیاز انجام امور شخصیدباییاجرايکارکنان دستگاه ها-12

اجتناب کنند

افرادهمهیخصوصیمحریتحق حفظ و رعا-7ماده

ییدستگاه اجرایست،روزآمد نیامربوط به او نادرست، ناقص یاثبات کند که اطالعات شخصياگر فرد-1

کامل یح،چنانچه فرد و دستگاه درباره صح. یدنسبت به اصالح اطالعات مذکور اقدام نمایددارنده اطالعات، با

يوياز دستگاه بخواهد تا ادعاواندتیشده اختالف داشته باشند، فرد ميو روزآمد بودن اطالعات جمع آور

قرار ییاجرايدستگاه هایگردیاردر اختيویچنانچه اطالعاتشخص. در پرونده او منعکس شودینه،زمیندر ا

به آنها منعکس گرددیدبایزاعتراض فرد نیردگ

تنها در حد ضرورت و با استفاده از طرق یی،اجراياز افراد توسط دستگاه هایاطالعات شخصيجمع آور-2

ینا. و نامتعارف ممنوع استیرقانونیغيو روش هایلو شفاف مجاز بوده و استفاده از وسایقانونیلو وسا

شودياز خود اشخاص اخذ و جمع آوریداطالعات تا حد امکان، با .

آنها به يافراد را فقط در جهت منظور و هدف ؟؟ از جمع آوریاطالعات شخصیدباییاجرايدستگاه ها-3

و اشخاص يدستگاه هایرسایاردر اختیااز آنها استفاده و یگراهداف و مقاصد ديبرایدکار برده و نبا

قرار دهندیرمسئولغ

اطالعات سوءاستفاده ازیااز مفقود شدن، افشا یشگیريجهت پيضروریرتدابیدباییاجرايدستگاه ها-4

خود از آنها مطلع شده اند را اتخاذ کنندیاراتو اختیفافراد، که به مناسبت وظا



ممنوع است و ییاجرايافراد در دستگاه هايحضور-یو کالمیتلفنینترنتی،و شنود ارتباطات ایريرهگ-5

مربوط انجام خواهد گرفتیندر صورت ضرورت، در چارچوب قوان

مگر یستندافراد نیشخصیمبا حریرمغایکیالکترونيجاز به استفاده از نظارت هامییاجرايدستگاه ها-6

یااموال یبسرقت، تخریلکار از قبیطمجرمانه در محيهایتاحتمال ارتکاب فعالي،قویلداليآنکه بر مبنا

کارکنان یاو بهداشت محل کار یتامنینتأميامر براینایاسوء استفاده از اموال محل کار وجود داشته، 

باشديضرور

مراتب را با یدباییدستگاه اجراین،و نصب دوربیکیاعمال نظارت الکترونيدر صورت ضرورت برا-7

برساندینبه اطالعات مردم و مراجعیت،قابل رؤیمهشدار مکتوب و استفاده از عال

یازبه اطالعات مورد نیو دسترسيارادیندهايو فرآیماتبه موقع از تصمیحق آگاه-8ماده

کنند، یمنتشر میادهند یدر دسترس قرار مییاجرايکه دستگاه هایمردم حق دارند بر اساس اطالعات-1

يکه قبًال اعالم کرده و آن اطالعات، مبنایبر خالف اطالعاتیچنانچه دستگاه. کنندیمخود را تنظيبرنامه ها

شدپاسخگو بایدباید،و اقدامات مردم قرار گرفته عمل نمایماتتصم

به طور ساالنه، گزارش عملکرد خود را در یدباییاجرايمردم، دستگاه هایتحقق نظارت واقعيدر راستا-2

دسترس عموم قرار دهند

یرآن و ساییاجراينامه هایینو آ1388آزاد به اطالعات مصوب سال یقانون انتشار و دسترسیتبا رعا-3

کرده اند، یحرا تصرییاجرايافراد به اطالعات موجود در دستگاه هایکه حق دسترسیو مقرراتینقوان

دهندارمردم را در دسترس آنها قریموظفند اطالعات درخواستییاجرايدستگاه ها .

یدسترسيراهنمایدباییآزاد به اطالعات، هر دستگاه اجرایقانون انتشار و دسترس) 10(به موجب ماده -4

به آنها را ینحوه دسترسیزمردم به اطالعات خود مشتمل بر انواع و اشکال اطالعات موجود در آن مؤسسه و ن

قرار دهدیانمتقاضختیاردر ایزخود منتشر کرده و به صورت مکتوب نیدر سامانه اطالع رسان

از یبه آموزش همگانیدباییاجرايدستگاه ها،ياداریندهايآشنا نمودن مردم با حقوق خود و فرآيبرا-5

خود در تعامل با آن سازمان، یفبا حقوق و تکالییاقدام، تا مردم ضمن آشنایارتباط جمعیلوسایقطر

یندنمایمانتظارات خود را تنظ

دآنها قرار داده شونیاردر اختیلموارد ذیراز طرق مختلف نظیستبایمردم میازاطالعات مورد ن-6

) پرتال(و درگاه ) یتسا(تارنما یزو نینمراجعیدو معرض ديورودينصب تابلو راهنما در مباد-الف

ینترنتیا

ینبروشور و کتاب مراجعیعو توزیهته-ب



یاخط تلفن گويراه انداز-ج

انجام کار در محل استقرار آنانیانمتصدیفو رئوس وظاینصب نام، پست سازمان-د

اتخاذ یماز تصمينسخه ایر،ضمن نکات زین،خود به مراجعیماتدر ابالغ تصمیدباییاجرايدستگاه ها-7

یندنمایلتحوینفعشده را به ذ

یمو شماره تصمیختار-الف

یمشخصات متقاض-ب

شدهیممنجر به تصميو استدالل هایمستندات قانون-ج

یمتصمیمفاد اصل-د

یمتصماعالم مرجع و مهلت اعتراض به -هـ

یهنام و سمت صادر کننده ابالغ-و

یرنظیمقتضیقرا به صورت مرحله به مرحله، از طرینانجام کار مراجعیندمکلفند فرآییاجرايدستگاه ها-8

به اطالع آنها برسانندیامکارسال پ

نحوه ي،اداریندهايمکلفند اطالعات راجع به نحوه استفاده مردم از خدمات و فرآییاجرايدستگاه ها-9

که امکان يعموم قرار دهند به نحویارو اقدامات خود را در اختیماتمشارکت در آنها و نحوه اعتراض به تصم

آنها فراهم کننديآگاهانه را برایريگیمتصم

یشمتناسب به مراجعات، به منظور بهبود مستمر نظام ارائه خدمت و افزایدباییاجرايدستگاه ها-10

يهایتکه اطالع مردم از فعالیتیاهمیزاننموده و حسب میان، به طرق مناسب اطالع رسانمراجعیتمنديرضا

آنها دارد، جلسات پرسش و پاسخ با اصحاب رسانه برگزار کنند

یدستگاه برگزار میروابط عمومیاییدستگاه اجرايسخنگويکه از سویدر جلسات پرسش و پاسخ-11

منتقد يرسانه هایهموارد، علیردعوت، شرکت، طرح پرسش، ارائه پاسخ و سایثاز حیضیتبعیدشود، نبا

یردصورت گ

را مورد توجه قرار دهندیرخود نکات زیاطالع رسانيهایتدر فعالیدباییاجرايدستگاه ها-12

و قضاوت یصکه علم به آنها، توان تشخیاطالعاتیعنیارائه شده؛ یایبودن اطالعات قابل دسترسیدمف-الف

دهدیمیشافراد را افزایو آگاه

یواقعیداطالعات بايحاويمعنا که هم اسناد و مدارك و ابزارهایندرست بودن اطالعات ارائه شده؛ بد-ب

از خدشه باشديبوده و هم مفاد و مندرجات آنها عاریحو صح



تحوالت، مصوبات، ینآخريحاویداطالعات بایعنیارائه شده؛ یابه روز بودن اطالعات قابل دسترس -ج

باشدیرهاها و تفسیهاصالح

که يبه آن وجود دارد ارائه شود به نحویازکه نیدر زمانیداطالعات بایعنیی؛به موقع بودن اطالع رسان-د

پس از آگاه شدن از آن را داشته باشندیريگیمواکنش و تصميمخاطبان، فرصت معقول برا

مخاطبان به آنها منوط است، یمتصمیااقدام یاکه واکنش یتمام اطالعاتیعنیی؛رسانکامل بودن اطالع-هـ

اعالم شوندیکجاالزم ، به صورت یتیو مدارك هوینهزمان، مکان، اسناد و ادله، هزیرنظ

ياداریندهايو فرآیماتدر مورد تصمیشنهادحق اظهارنظر آزاد و ارائه پ-9ماده

از یکو مقررات در هر ینو نقض قوانياطالع از تخلفات اداریاحق دارد در صورت مشاهده يهر فرد-1

گزارش یو برون سازمانیدرون سازمانیاطالع خود را به مراجع نظارتیاموارد مشاهده یی،اجرايدستگاه ها

کند

را نقد نموده و نظر ییاجرايو اقدامات دستگاه هایمات، تصمیندهاها، فرآیاستشهروندان حق دارند تا س-2

خود را در چارچوب مقررات ابراز کننديانتقاد

و ینمراجعیاصالحیشنهادهايو پيانتقاديهایابیارزی،شخصينظرهایانبيبه ازادییجرايدستگاه ها-3

کنندینهتحمل نظرات مخالف را در درون خود نهاديرسانه ها احترام گذاشته و فضا

ينظر انتقادیانرا از بینکه مراجعياداريهایطدر محیاز نصب هر گونه آگهیدباییجراايدستگاه ها-4

بترساند، اجتناب کنندیامنع کرده 

در ) یکیالکترونیایزیکیبه صورت ف(یبرگه نظرسنجینموظفند هنگام ورود مراجعییاجرايدستگاه ها-5

آن با اطالعات اعالم یقعدم تطبیایقرا در خصوص نحوه گردش کار، تطبیشانآنها قرار دهند و نظر ایاراخت

و یقو تشویندهامنظر در اصالح فراورآن را به طیجشوند و نتایاانجام کار جویانو رفتار متصدیشده قبل

کارکنان خود مورد استفاده قرار دهندیهتنب

يهایستمروزآمد کردن سیااستقرار و ي،ه اندازنسبت به رایط،حسب شرایستبایمییاجرايدستگاه ها-6

به منظور ارائه ی،سازمان) پرتال(و درگاه یو انتقادها، پست صوتیشنهادهاصندوق پیرنظیهارتباط دوسو

یندمردم اقدام نمايهایدگاهها و اخذ دیتشناسنامه خدمات و فعال

ياداريدر توافق ها، معامالت و قراردادهایزحق مصون بودن از شروط اجحاف آم-10ماده

منظور از قرارداد . کننديبه مردم خودداریزاجحاف آميقراردادهایلاز تحمیدباییاجرايدستگاه ها-1

ضعف طرف یابرتر خود یتبا استفاده از موقعییاست که به موجب آن دستگاه اجرايقراردادیزاجحاف آم

کندیلتحمیشانرا به ايایرعادالنهغیطمقابل، شرا



گردندیمیتلقیزدر آنها گنجانده شوند، اجحاف آمیرکه شروط زییقراردادها-2

سازد یمتعهد ميعدم انجام کاریاطرف مقابل خود را به انجام ییکه به موجب آن، دستگاه اجرایشرط-الف

آگاه شدن از مفاد آن شرط نداشته استيبرایفرصتیچاز انعقاد قرارداد هیشکه پ

يفشارهای،ذهنیناتوانیماري،کهولت سن، بیلکه طرف مقابل آن به دلییدستگاه اجراياز سویشرط-ب

آثار آن ناتوان باشدیامفاد یابیجهل نسبت به امور مرتبط، از ارزیايسوادیبي،کم سوادین،روا

یردگیقرارداد قرار نمیگرطرف دیاراز قرارداد در اختينسخه ایچکه به موجب آن، هیشرط-ج

که یارائه خدماتیاکاال یلسازد تا در زمان تحویخود را مجاز مییکه به موجب آن، دستگاه اجرایشرط-د

دهدیشرا افزایمتخود و رأساً قیصقرارداد آن قبالً منعقد شده است، به تشخ

یدسلب نمایگررا از طرف دییحق مراجعه به مراجع قضایی،که به موجب آن، دستگاه اجرایشرط-هـ .

طرفه قرارداد را فسخ یکخود را مجاز بداند هر زمان که بخواهد ییکه به موجب آن، دستگاه اجرایشرط-و

قرارداد بپردازدیگربابت به طرف دیناز ايکند بدون آنکه خسارت عادالنه ا

معاف سازدیتاز مسئولیر،در صورت ارتکاب تقصیخود را حتییکه به موجب آن، دستگاه اجرایشرط- ز

عادالنه به دستگاه يبدون پرداخت بهاي،فکريهایتاز مالکیناشيکه به موجب آن، حقوق معنویشرط-ك

منتقل شودییاجرا

که به موجب يایمهبیایناز تضممعقول، استفاده طرف قراردادیهکه بدون وجود هر گونه توجیشرط-ل

دشوار سازدیاربسیایرممکنمقررات به نفع او برقرار شده است را غ .

مصوبه مکلفند بر اساس ینمشمول ايمشابه در دستگاه هاینعناویاامور قراردادها و ی،حقوقيواحدها-3

یندخود اقدام نمايو اصالح فرم قراردادهاینیماده نسبت به بازبینمفاد ا .

یخاص قانونیازاتاز امتيحق اشخاص توان خواه در برخوردار-11ماده

از حقوق معلوالن یتقانون جامع حما) 2(ماده یینامه اجرایینمکلفند مطابق مفاد آییاجرايدستگاه ها-1

، )8/3/1391ك مورخ47457ت/45515آن به شماره یهو اصالح9/3/1384هـ مورخ 31960ت/14277شماره (

کنندیلجهات تسهیعارائه خدمت را از جميهایطبه مح) معلول(اشخاص توان خواه یبه سرعت دسترس .

اشخاص توان يرا که برايخود، عالئم و اشکاريکاریطدر ساختمان ها و محیدباییاجرايدستگاه ها-2

قابل فهم و خواندن باشد نصب کنندیخواه به آسان

را به کارکنان یکافيو نوع مراجعات اشخاص توان خواه، آموزش هایزانحسب میدباییاجرايدستگاه ها-3

مراجعه کنندگان ارائه دهندینخود در خصوص نحوه رفتار با ا .



اطالعات و ارتباطات خود را جهت استفاده مستقالنه اشخاص يسامانه ها و فنآوریدباییاجرايدستگاه ها-4

آنها ارتقاء دهندتوان خواه از خدمات 

و اعتراضاتیاتبه موقع و منصفانه به شکایدگیحق رس-12ماده

یدگیکنند از رسیمیدگیآنها رسیتشکایاکه به اختالف، اعتراض يمراجع اداریمردم حق ارند در تمام-1

شودیتبرخوردار شده و حقوق آنها رعایطرفانهمنصفانه و ب .

و یمجهت تنظیاز مهلت کافیدرا دارد و بایلحق استفاده از وکياداریدگیدر همه  مراحل رسيهر فرد-2

خود برخوردار باشدیهپاسخ به مطالب مطرح شده علیاشهود یپرونده، ارائه ادله، معرفیلتکم

و اقدامات یماتاز تصمیز،آمینو مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهینکه در چارچوب قوانیشخص-3

ياداریامدپیایبانتقاد، با تعقینایلبه دلیدکند، نبایفرد مسئول در سطح رسانه ها انتقاد میاییدستگاه اجرا

دستگاه مواجه شودینمسئولياز سوییقضایا

بالفاصله به یدبایربطارائه خدمت، مسئول واحد ذیانمراجعان و متصدیندر صورت بروز اختالف ب-4

یدحل و فصل نمایاخالق اسالمیتوب مقررات و با رعاو آن را در چارچیدگیموضوع رس

با ییاجرايو کارکنان دستگاه هایرانتوسط مدیداست در حق او ظلم شده ، بایکه مدعیاعتراض شخص-5

تحمل و با سعه صدر پاسخ داده شودی،مدارا و اخالق اسالم .

و کارکنان آنهاییاجرايدستگاه هایرتقصیاحق جبران خسارات وارده در اثر قصور -13ماده

یهعلیدخود، در صورت وجود احتمال هر گونه تهدیقانونیفمکلفند حسب وظاییاجرايدستگاه ها-1

دفع و رفع آن به عموم يو هشدار به موقع و راه هاینیبیشنسبت به پیعی،طبیايباالیاو یسالمت عموم

ینددام نمااقید،مردم و به خصوص افراد در معرض تهد

یااموال منقول یایاءاشیو خرابیبعیجههستند که در نتیمسئول جبران خساراتیی،اجرايدستگاه ها-2

شودیوارد میگرانحقوق دیرتحت تصرف آنها، به جان، مال و سایامتعلق یرمنقولغ .

، "یمقامات و مأموران دولتیراتتقص"تحت عنوان یمطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسالم-3

هستند که مستخدمان و کارکنان یو بدنيمعنوي،مسئول جبران آن دسته از خسارات مادییاجرايدستگاه ها

یایفهانجام وظیننظامات مربوط در حیامقررات ین،قوانیتعدم رعایایمباالتیبیاطی،احتیبیجهآنها در نت

شودیبه اشخاص وارد میلامکانات و سایرمتعارفکمبود غیانقص یجهدر نتیاوارد یگرانبه مناسبت آن به د

یتکه در جهت انجام مأموریاموال، اسناد، مدارك و اطالعاتیاء،در حفاظت از اشیدباییاجرايدستگاه ها-4

متعارف را به عمل آورنديهایاطو احتیرکنند، تدابیمیافتخود از مردم دريها

يشهروندان در نظام اداریگرحقوق دیترعايتظارات از شهروندان براان-چهارمفصل



يافراد در مراجعه به دستگاه هایرحقوق سایترود به منظور احترام و رعایاز شهروندان انتظار م-14ماده

را مورد توجه قرار دهندیلنکات ذیی،اجرا

یتالزم را در رعايبهتر حقوق خود، همکارینشهروندان و مساعدت در تأمیرحقوق سایتبه منظور رعا-1

يبه موقع و کامل برایح،ورود و خروج، ارائه اطالعات و مدارك صحيبرایتینظم و نوبت، ارائه مدارك هو

در ارائه خدمت داشته باشندیعتسر

ه شوند و اعتراض بیتمادام که نقض نشده اند، محترم شمرده شده و رعايو اقدامات اداریماتتصم-2

و توسل به مراجع قانون ینشده در قوانینیبیشدر آنها با طرق پیدنظرو اقدامات و درخواست تجدیماتتصم

یردصورت گ

مطالبه شده و از درخواست خدمت توسط کارکنان در ياداریطتنها در محياداريخدمات و درخواست ها-3

اداره اجتناب شودیطخارج از مح

یاآحاد جامعه در صورت مشاهده یهکلي؛حقوق شهروندان در نظام ادارینتأميبه منظور مساعدت برا-4

اطالع خود را یاالزم است مشاهده یی،اجرايو مقررات در دستگاه هاینو نقض قوانياطالع از تخلفات ادار

گزارش کنندیربطبه مراجع ذ

و مقررات، ابتدا به ینو نقض قوانيموارد مربوط به تخلفات اداریدگی،در رسیعاست جهت تسریستهشا-5

یپاسخ قانع کننده، به مراجع نظارتیافتهر دستگاه گزارش و در صورت عدم دریدرون سازمانیمراجع نظارت

ارائه شودیبرون سازمان .

یدگی،در مراحل رسییاجرايو کارکنان دستگاه هایرانتوسط مدیکدیگرشهروندان به یحعدم ترج- تبصره

استیالزام

يدر نظام اداريحقوق شهروندییساز و کار اجرا-پنجمفصل

قلمرو شمول مصوبه-15ماده

و دستگاه 1383مناقصات مصوب سال يقانون برگزار) 1(ماده ) ب(موضوع بند ییاجرايدستگاه هاتمامی

کنند، یدولت استفاده میاز بودجه عموميکه به نحوییدستگاه هایرسایزآن و نیلموضوع تبصره ذيها

شوندیمیدهنام»ییدستگاه اجرا«یبنامه،تصوینمصوبه و در اینمشمول ا

ی،خود بر مراکز ارائه دهنده خدمات عمومینظارتیفموظفند در چارچوب وظاییاجرايدستگاه ها- تبصره

که با اخذ یمؤسساتایو هر گونه مراکز یصنفيعهده دار ارائه خدمات، نهادهايحرفه ایمؤسسات خصوص

ینمرتبط از ايبخش هایامتمایتپردازند، رعایبه ارائه خدمت به مردم میی،اجرايمجوز از دستگاه ها

امر نظارت کنندینو بر ایآنها الزاميمصوبه را از سو



اجرایندو فرآیتمسئول-16ماده

ییاجرايو کارکنان دستگاه هایرانمصوبه بوده و مدینايمسئول اجرایی،مقام دستگاه اجراینباالتر-1

موظفند متناسب با یرانمدینمفاد آن هستند؛ همچنیتمکلف به رعای،سطوح سازمانیمشمول در تمام

یابیارزینو همچننعمصوبه، رفع مواینايمحوله، در جهت حسن اجرایفها و وظایتمأموریارات،اخت

یزبهبود روش ها، آموزش کارکنان و تجهی،سازماندهیزي،اعم از برنامه رآن، اقدامات الزمينحوه اجرا

يرا مطابق با دستورالعمل ها) مشابهینعناویا(یاتبه شکایدگیو رسیعملکرد، بازرسیریتمديواحدها

انجام کار، يو روش هایندهااصالح فرآتورالعملکشور، از جمله دسیو استخداميسازمان اداریابالغ

ماده ) 1(تبصره یینامه اجرایینآی،استانيو درگاه هاییاجرايدستگاه هايدستورالعمل استاندارد تارنماها

انجام دهندی،موارد ابالغیرو سايخدمات کشوریریتقانون مد) 25(

به مراجعه ازینیک،در جهت توسعه دولت الکترونیعمکلفند با اهتمام و اقدام سرییاجرايدستگاه ها-2

مردم را به حداقل برساننديحضور

خدمتیزمیجادا-17ماده

یتدارند؛ الزم است عالوه بر رعایاديزینکه به طور متعارف مراجعییاجرايدر آن دسته از دستگاه ها-1

با حضور کارشناسان مطلع دستگاه با "خدمتیزم"تحت عوان يمصوبه، واحد هماهنگ کننده اینمفاد ا

المقدور بدون یمناسب حتانتظارضمن استقرار در محل ینشود، به نحوه که مراجعیهالزم تعبیاراتاختيطااع

. یندنمایافتدریزمینایقخود را صرفًا از طریازپاسخ مورد نیادستگاه، خدمت یداخليحضور در واحدها

باشدیمیرمشروح زیفعهده دار وظا"خدمتیزم"

در ارتباط با امور مربوطینالزم به مراجعيهاییاطالعات و راهنمایهارا-الف

ینمراجعيمدارك و درخواست هایافتدر-ب

يمراجعه بعدیخصورت، اعالم تاریرایندر صورت امکان و در غیانمتقاضيانجام امور و درخواست ها-ج

ینبه مراجعییخدمت نهایهزمان ارایا

ینو اعالم آن به مراجعیربطذينجام شده از واحدهااقدامات ایجنتایافتدر-د

یربطبا واحد ذیپس از انجام هماهنگيمرتبط در موارد ضروريبه واحدهاینمراجعیتهدا-هـ .

موظفند ییاجرايمشابه در دستگاه هاینعناویایاتبه شکایدگیو رسیعملکرد، بازرسیریتمديواحدها-2

دهندیهمقام دستگاه اراینرا به باالتر"خدمتیزم"از عملکرد یبار گزارشیکماه 3هر 

و نظارتيراهبریتمسئول-18ماده



و يبه عهده سازمان اداریمصوبه در سطح ملینايو نظارت بر اجرایگیريپي،راهبریدایت،هیتمسئول-1

کشور و در سطح استان به عهده استاندار استیاستخدام

و یهتهي،از حقوق مردم در نظام اداریتمستمر حمايمصوبه و ارتقاینايبر حسن اجرایافتهنظارت نظام -2

بر عهده يآموزش و فرهنگ سازی،اطالع رسانيبرنامه هاینتدوینو همچنییاجراينامه هایوهابالغ ش

یندگانرا با حضور نماروريضيتواند کارگروه هایکشور است و سازمان میو استخداميسازمان ادار

سازمان با اعزام بازرسان و ینهمچن. دهدیلتشکیمردم نهادد قانونيتشکل هاین،و همچنییاجرايدستگاه ها

مشمول نظارت خواهد کرديمصوبه در دستگاه هاینايمطلع و مجرب، بر حسن اجرایبازرسيگروه ها

مردم يتشکل هایريشکل گینهمکشور زیو استخداميسازمان اداريوزارت کشور موظف است با همکار-3

تشکل ها بتوانند در ینکه ايبه گونه اید،را فراهم نماينهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام ادار

یندنقش نمایفاياي،حقوق شهروندان در نظام ادارینتأميبرایقانونینچارچوب مواز

مصوبه را ينحوه اجرایلیتحليمشمول و استانداران موظفند گزارش هاییاجرايمقام دستگاه هاینباالتر-4

یندکشور ارسال نمایو استخداميو به سازمان اداریهتهيبه صورت دوره ا

مصوبه در ينحوه اجرایلیتفص-یلیگزارش تحلی،و استانیدستگاهيگزارش هایعو تجمیافتپس از در-5

یعاليجمهور، شوراییسکشور به ریو استخداميسازمان ادارسییبه صورت ساالنه، توسط ریسطح مل

خواهد شدیهارایرانوزیأتو هيادار

طرح ينسبت به اجرایانهسالیرانمرکز آمار ايکشور موظف است با همکاریو استخداميسازمان ادار-6

اقدام و یو ساتانیدر سطوح ملییاجرايمردم از عملکرد دستگا هایترضایزانو سنجش میافکار سنج

نمایدارائه یرانوزیأتدستگاه ها و استان ها به هیکبه دست آمده را به تفکیجنتا

ضمانت اجرا-19ماده

) 20(آن؛ در چارچوب ماده يمصوبه و دستورالعمل هاینحقوق و الزامات مندرج در ایتعدم رعایانقض

قانون ) 8(ماده يبندهایقارمندان، حسب مورد از مصادکيبه تخلفات اداریدگیقانون رسیینامه اجرایینآ

ی،نظارتيدستگاه هایامواصله از مردیاتشود و شکایکارمندان محسوب ميبه تخلفات  اداریدگیرس

و یرانبر احقاق حقوق آنان از منظر تخلفات مدیربط،ذيبا مقررات توسط واحدهایقو تطبیضمن بررس

قرار خواهند یدگیمربوط مورد رسيبه تخلفات اداریدگیرسيهایأتدر هیی،اجرايکارکنان دستگاه ها

گرفت

مطابق مقررات و یبنامهتصوینا) 15(ماده یلموضوع تبصره ذيدر مورد مراکز و مؤسسات کارگزار-1تبصره

مجوز مربوطه اقدام خواهد شديضوابط اعطا



مراجع یردر سایاحتمالیاتمراجعه و طرح شکايرامردم بیحقوق قانونیماده نافیناياجرا-2تبصره

باشدینمییو قضایقانون


