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  بسمه تعالي

  ي محمد و آل محمدلهم صل عللا

  

  منشور حقوق شهروندي 

  )اصول كلي، برنامه و خط مشي دولت: گام اول(

مباركه در سوره  70شريفه  آيهجايگاه رفيع انسان كه در به نظر ؛ ت مبين اسالمعيانسان در شرواالي كرامت و ارزش نظر به 
و حملْناهم في الْبرِّ و الْبحرِ و رزقْناهم منَ الطَّيبات و َفضَّلْناهم على كَثيرٍ ممنْ  آدم و َلقَد كَرَّمنا بني«:مورد تاكيد قرار گرفته استاسراء 

ن بر نشانديم، و از چيزهاى پاكيزه به ايشا) ها بر مركب(و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا «  »خََلقْنا َتْفضيالً

جعلَ اهللاُ «: )ع(امام عليحضرت گهربار نظر به فرمايش  ؛»هاى خود برترى آشكار داديم روزى داديم، و آنها را بر بسيارى از آفريده
خداوند « با اين ترجمه كه »هللاِ َتعاليوقِ اسبحاَنه حقُوقَ عباده مَقدمةً لحقُوقه َفمن قام ِبحقُوقِ عباداهللاِ كانَ ذلك مؤَدياً اَلي القيامِ ِبحُق

اين امر به اداي حقوق خداوند منجر  ،سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هركه حقوق بندگان را رعايت كند

 ل مندرجاز جمله اصو اساسي جمهوري اسالمي ايران قانونمتعددي از نظر به اصول  ؛)370ص ،3ج،شرح غرر الحكم( »خواهد شد
گذار  و بنياناسالمي رهبر كبير انقالب  اى  فرمان هشت مادهفراز تاريخي صدور نظر به  در فصل سوم در مورد حقوق ملّت؛
شدن روابط و  و لزوم اسالمى درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاييه )قدس سرّه( خميني جمهوري اسالمي ايران حضرت امام

ام كه در  من مكرر اعالم كرده«:شهروندي حقوق در موضوعمعظم له، ديدگاههاي نظر به  ؛)1361سال آذر ماه  24در تاريخ ( ،قوانين

يا و ااز همه مز برخوردار همه و برابر و برادر – شيعي چه و سنت اهل چه –تمام مسلمين . اسالم نژاد، زبان، قوميت و گروه و ناحيه مطرح نيست

مشي و برنامه  خط بدينوسيله؛ مدظله العالي مقام معظم رهبريمنويات به  نظر ؛)443صفحه  ،16جلد نور، صحيفه( »حقوق اسالمي هستند
دولت جمهوري اسالمي ايران در زمينه بازخواني، شناسايي، اعالن، توسعه، اجراء و نظارت بر تحقق حقوق شهروندي براي 

ين و در كليه اقدامات دولت و دستگاههاي ر تصويب مقررات و پيشنهاد قوانو اصول راهنماي دولت د تمامي اتباع كشور
   :گردد مي اعالم آتياجرايي، طبق فصول 

   قواعد عمومي  -فصل اول

  :اين منشور عبارت است از حاكم بر قواعد عمومي -1ماده 

و شهروندي از حقوق  نژاد و يا امثال آن، ثروت، طبقه اجتماعي، قوميت ،صرف نظر از جنسيت كليه اتباع ايران -1-1
گونه تأثيري بر ديگر حقوق اتباع ايراني  هيچ منشوراين . باشند ، برخوردار ميقوانين و مقررات پيش بيني شده در تضمينات

ها  وفق مقررات به آن ايران كه( المللي كه در ساير قوانين و مقررات و يا كنوانسيونهاي بين كشورهاو حقوق اتباع ساير 
  .ندارد گرديده، مقرر) استملحق شده 
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اي سازگار و  بايد به گونهآن حقوق شهروندي تنظيم شده و مفاد  و بيان شناسايي ،با هدف تجميع نشورماين   -1-2
و  يك از حقوق شهروندي شناسايي به نحوي كه هيچ ؛و اجرا شودسير هماهنگ با يكديگر و با ساير قوانين و مقررات تف

الترين سطح ممكن مورد احترام و حمايت قرار ه در باهموار منزلت انسانيو كرامت و  ؛ديگر را محدود نسازد ةاحصاء شد
  .گيرد

اين  و مباني مّلي و ديني و تاريخ تمدن قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، اسالم دين مبينتعاليم  با توجه به -1-3
الي اعت سازي از طريق ابزارهاي موجود براي زمينه شناسايي، توسعه، اجرا و تضمين حقوق شهروندي مردم و ،سرزمين

 . استدولت  تكليف ،به اين حقوقنيل  برايو سياستها  قوانين و مقررات

وده و با هاي قانوني نقض آن قواعد ب عدم رعايت حقوق شهروندي مقرر در قوانين و مقررات موجب تحقق ضمانت -1-4
نين مربوط به ژه قواعمومي و بوي طبق قوانين و مقررات ،ناقض يا اهمال كننده در اجراي اين قوانين يا مقرراتمامورين 

 .خواهد شد رفتارو مقررات كيفري تخلفات اداري 

شهروندان نيل به اهداف مربوط به تحقق حقوق در مقام احصاء تكليف دولت جمهوري اسالمي ايران در  اين منشور -1-5
را، نظارت و تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند با رعايت اين مصوبه نسبت به فراهم نمودن زمينه اج از اين رو بوده و

با (و ساير قوانين و مقررات  توسعه اين مصاديق در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و شرع مقدس اسالم
  . اقدام نمايند )هاد لوايح قانوني و يا تصويب مقرراتنظرفيتهاي موجود و يا پيشاز استفاده 

پيشنهاد اصالح  خص هاي مورد نظر دولت جهتاين منشور به منظور اعالن حقوق شهروندي و اهداف و شامفاد  -1-6
دولت است  »يشم يبرنامه و خط«منشور  ينا .تنظيم شده استضروري ساير اقدامات يا انجام و قوانين ضمن لوايح مربوط 

حقوق  ينتر از مهم يا مجموعه يانباشد و صرفاً ب ينم يا توسعه و تضييق آنهاو  حقوق و تكاليف جديد يجادو در مقام ا
دولت با  ينكها يااند و  شده يينات آنها شناسايبا حدود و ثغور مشخص و ذكر تضم يجار يندر قوان يااست كه  يوندشهر

 يبتصو يگيريو پ ينو تدو ياصالح و توسعه نظام حقوق ةو برنام يخط مش يگيريپ يقمنشور از طر ينتوجه به مفاد ا
 يصالحقوا و مقامات ذ يرسا يرا با جلب همكار يرو فراگ يدج يآنها تالش يساز يدر جهت تحقق و عمل، يقانون يحلوا

 . داشت خواهدمعمول 

  حقوق شهروندي مهم ترين - فصل دوم

ترين حقوق شهروندي اعالن نموده و اجراء و تضمين  دولت جمهوري اسالمي ايران موارد ذيل را به عنوان مهم -2-ماده
  . به كار خواهد گرفتها  براي تحقق، اجرا و تضمين آن را اي همه جانبهدهد و تالش مجدانه و  ها را در اولويت قرار مي آن

دولت موظف است تدابير و اقدامات الزم را بويژه از طريق تدوين و اجراي برنامه جامع اصالح و توسعه نظام  -3ماده 
، قوانين عادي و اين هاي عمومي پيش بيني شده در قانون اساسي سازي و اجراي حقوق و آزادي حقوقي، به منظور عملي

  .مصوبه، انجام دهد
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  و زندگي شايسته سالمت ،حيات

 توان از حق حيات محروم ساخت، مگر براساس حكم هيچ شهروندي را نمي. شهروندان از حق حيات برخوردارند -3-1
   .باشد شدهبر مبناي موازين قانوني تشكيل و صادر شده و اصول دادرسي عادالنه در آن رعايت  كه يادگاههاي صالحد

از حقوق آموزش، بهداشت و درمان مناسب   از جمله خوراك، پوشاك، مسكن، شايستهاز زندگي مندي  بهره -3-2
    .شود شهروندان محسوب مي

دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوب قوانين و مقررات تمامي اقدامات الزم براي افزايش سطح سالمت  -3-3
براي زندگي، سالمت و بهداشت، كاهش ميزان مرگ و مير اطفال و عمومي، حفظ حقوق بنيادين حيات، شرايط مطلوب 

افزايش طول عمر شهروندان، دسترسي آسان، ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهيزات و كاالها و خدمات پزشكي، درماني 
ي را ادامه زندگ يبرا سالم و مطلوب ستيزشرايط سالمت افراد،  يو ارتقا نيتام و بهداشتي منطبق با استانداردهاي مّلي و 

  .را فراهم سازد يبهتر درمان يطحصول شرا يدولت ملزم است تا با نظارت بر مراكز درمان .به عمل آورند

   .باشند جسمي و معنوي برخوردار مي سالمت بهره مندي ازشهروندان از حق  -3-4

برخوردار  ،به آنان يو روح يجسم هاي يبآس و عاري از يمنا يو كار يزندگ يطشهروندان حق دارند از مح -3-5
   .باشند

  هاي مالي اجتماعي، خدمات و حمايت از كليه شقوق تأمينرا تمامي شهروندان مندي  دولت موظف است زمينه بهره -3-6
، ماندگي راه در، سرپرستي بي، افتادگي كار از، پيري، بيكاري، ، بازنشستگيمعلوليت  بيماري،مربوط در موارد و اعتباري 

به عنوان را  غيره و بيمه صورت به پزشكي هاي مراقبت و درماني و بهداشتي خدمات به نياز، مترقبهغيرسوانح  و حوادث
  .فراهم نمايدبا رعايت قانون  همگاني حقي

 . برخوردارندمناسب شهروندان از حق دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي و درماني  -3-7

برخوردار  ياجتماع يطهايبهتر از بدو تولد و در همه محاي  ندهيبه آ ديهمراه با امشاد  ياز زندگشهروندان بايستي  -3-8
   .دنشو

مراسم و  يبرگزار يبرا يو امكانات كاف يتوضع زا يبرخوردار ينهالزم، زم يردولت موظف است با انجام تداب -3-9
اقامت در  ي،گردشگر ي،مسافرت يحي،تفر يها برنامه ياجرا ي،و مذهب يمّل يها جشن ييبرپاو  ي مفرّحها برنامه

 يرا برا يو سرگرم يهنر ي،ادب ي،ذوق يارزان، فرصت مطالعه، پرداختن به كارها يسفرها يعي،طب يها گاه سكونت
  . نمايد فراهمشهروندان 

گذاري، زندگي با ثبات، نظم و  شهروندان از حق آزادي، امنيت فردي، رواني، شغلي، فرهنگي، اجتماعي، سرمايه -3-10
اين حق قابل سلب شدن نيست و محدود شدن آن، تنها به . منيت، برخوردار هستندتمامي ديگر مصاديق قانوني و عرفي ا

  . موجب قانون امكان پذير است
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  و مطبوعات انيب ،شهياند يآزاد

ا و عقايد به ه اين حق شامل آزادي ابراز، ترويج و انتشار انديشه. شهروندان از حق آزادي انديشه و بيان برخوردارند-3-11
 .باشد قانون، مي با رعايتالكترونيكي يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود شهروند صورت شفاهي، كتبي، 

   .اي خاص مجبور يا از آن منع نمود توان به پذيرش يا داشتن انديشه هيچ كس را نمي. است ممنوع عقايد تفتيش-3-12
 نشيآفر يها از گونه كيموضوعات و در هر  همه د درباره خوو احساس  شهياند  انيدر ب يو حقوق يقيهرشخص حق-3-13
  .است ،آزاد ي اعالم شدهدر قالب ضوابط قانون ،اي شكل و ساختار رسانه و در هر ي، هنريادب، يفكر 

 يرا در راستا يو فرهنگ ياجتماع، ياسيس يها حفاظت و احترام به تنوعت، يحما فهيوظ تياركان حاكم يتمام -3-14
 .آوردفراهم را آزاد و مستقل  يها رسانه تيو فعال ليتشك يها نهيزم ديبا دولت رو نياز هم ،دارندرسانه  يحفظ آزاد

  . دارند  در چارچوب قوانينرا  يها و منابع اطالعات رسانه يآزاد به تمام يمردم حق دسترس يتمام -3-15

و  يداريشن يها رسانه يمامت يزو ن ونيكيكاغذي يا الكترها اعم از  رسانه، مطبوعات و نشرياتدولت به آزادي -3-16
 يا اسالم مباني به در صورتيكه مخلّ )ينهاو مانند ا ينترنتيو ا يزيونيتلو يها ها، شبكه وبالگ ها، يتسا اعم از وب( يداريد

   .گذارد احترام مينباشند، در چارچوب قانون  عمومي حقوق
. دنشو مواجهمجازات  يا و يدبا تهد مطالب خودو و انتشار اطالعات  يدر جمع آور نبايد ها روزنامه نگاران و رسانه-3-17

ها به اطالعات مورد  رسانه يدسترس يمانع آزاد يدنبا ، در چارچوب قوانين و مقررات،تحت كنترل دولت يا يدولت ينهادها
 . شوند آنان يازن

 ي،ه اقدامات رفاهاصحاب رسانه از جمل يبرا يشغل ياستانداردها ينتام يالزم برا قانوني ينهزم مكلف است دولت -3-18
دستمزد مناسب را بصورت برابر و  ينناروا، تضم يدر برابر فشارها يتيپوشش حما ينتام ي،كار يتامن اي، يمهپوشش ب

تحت كنترل دولت،  يها دولت و نهاد يلهبوس يدها نبا رسانه كاركنان ياقتصاد يشتمع. يدفراهم نما  يضعادالنه و بدون تبع
  .شود يدتهد

 عاتدسترسي به اطال

مرتبط با به كليه قوانين و مقررات و يا تصميمات نهادهاي عمومي در حوزه قوه مجريه و  بايدشهروندان ايراني -3-19
دسترسي آزاد داشته و هيچكس   شئونات زندگي خويش در حدود قوانين و در صورتيكه برخالف امنيت مّلي نباشد،

 .ن و مقررات موجد حق و تكليف ايشان محدود نمايدرا از اطالع، آگاهي و دسترسي به قواني آنانتواند  نمي

حق دارد به صرف درخواست  به اطالعات  ، يشكل و منحصراً محدود به استثنائات قانون ترين يعهر شهروند در وس-3-20
 يعموم يمال يازاتاز منابع و امت يرمستقيمغ يا يمشكل مستق كه به سازمانهاي عمومي و دولتي و غيردولتينزد خود و سوابق 
ايشان در ارتباط با  موميداشته باشد و از تصميماتي كه نهادهاي ع يدسترسدارند  يعموم يكاركردها يا كنند ياستفاده م
ي از اطالعات، سوابق و تصميمات مزبور براي خود تهيه حق دارند تصوير شهروندانهمه  .شوندكنند، مطلع  اتخاذ مي

 . نمايند
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 نش هنرياي و آفري هويت فرهنگي، بيان رسانه

بدون هرگونه  شده و ييآنان شناسا يزبان و يمذهب ي،قوم ي،فرهنگ يتحق دارند كه هو يرانيهمه شهروندان ا-3-21
 . برخوردار باشند يقانون هاي يتاز حما يضتبع

ها و گويشهاي كاربرد آزادانه زبان  ،دولت موظف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران-3-22
 . فراهم آوردبا حفظ وحدت ملي و تماميت هويت ايراني را  يدر كنار زبان فارس ،يقوممحلي و 

خاص خود  يگروه يفرهنگ يمشاركت كامل در همه ابعاد زندگ يحق دارند از ابزار الزم برا يرانيشهروندان ا همه-3-23
 ي،رسوم فرهنگ وآداب و يوقوم ينيد هاي يينآ ييبرپا ها، ييگردهما يارزها، برگ ها، انجمن نهادها، تشكل يسكه شامل تاس

 . برخوردار باشند در چارچوب قوانين و مقررات

 يها ها به گروه نظر از تعلق آن صرفو فرهنگي در سراسر كشور  يخيتار يادبودهايدولت موظف به حفظ بناها و -3-24
 . است يمذهب ي وفرهنگ ي،مختلف قوم

 يالزم را برا ينهدولت موظف است زم، و هستند يو معنو ياخالق تعالياز  يمند همه شهروندان محق به بهره-3-25
 . يدفراهم نما تعالي معنويو  يشهروندان از فرصت عبادت و خودساز يبرخوردار

همچون  يموانع مذكور ناظر بر معضالت. است يتموظف به رفع موانع موجود در برابر توسعه اخالق و معنو دولت-3-26
 . شود يم يرابر ثروت، قدرت و اوهام منتهانسان در ب ياست كه به بندگ يفقر، ترس و ناآگاه

آزادي والدين و سرپرستان قانوني كودكان را در تأمين آموزش مذهبي و اخالقي كودك براساس  مكلف است دولت -3-27
 .بشماردمحترم  معتقدات خودشان

ال خود اشك يدر تمام يدهابراز عق يقمصاد يرهمچون سا يانسان يتشخص ييو شكوفا يتخالق يهنر به عنوان تجل-3-28
شهروندان حق دارند  يهآزاد است و كل آثار ادبي و يتجسم يهنرها ي،نقاش يكاتور،كار يات،ادب ينما،س يش،نما يقي،موس يرنظ
 . يندو عرضه نما يدقانون تول دهخود را به صورت آزادانه و در محدوو ادبي  يو آثار هنر ها يدها

، وفق قوانين و را از شهروندان در برابر نقض آن يتحماآموزش و عرضه هنر و  ينش،آفر يموظف است آزاد دولت-3-29
بدون  يستيبا آن و به هر شكل يقمصاد يدولت از هنر در تمام يو معنو يماد يتهرگونه حما  .يدنما ينتضممقررات 
  .انجام شودو وفق مقررات  يضاعمال تبع

و عرضه  يدمراحل تول يامرا در تم يالزم جهت مشاركت گسترده بخش خصوص يدولت موظف است سازوكارها-3-30
و  ينظام صنف يسنسبت به تاس انهحق دارند به صورت آزاد يهنر يها از عرصه يكهر  نفعاال. همه اقسام هنر فراهم سازد

 . ينداقدام نما در چارچوب قوانين و مقررات حرفه اي 

  يخصوص ميحر

نقليه و اشياء خصوصي شهروندان از مداخلة خودسرانه، تفتيش و بازرسي  حريم و زندگي خصوصي، مسكن، وسايط-3-31
 هاي شخصي، تفتيش، گردآوري، پردازش، بكارگيري و افشاء اطالعات و داده به تعرض مصون است وبدون مجوز قانوني 
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بازرسي، ضبط، تفتيش،  .مجاز نمي باشديا مرسوالت پستي آنان   هاي شهروندان اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي نامه
 دور نظيرارتباطات تلفني، تلگراف،ارتباطات از راه  نامه ها و مالحظه، قرائت، توقيف يا معدوم نمودن بدون مجوز قانوني

بدون مجوز  آنها استراق سمع يا رهگيري و سانسور نترنتي خصوصي مربوط به شهروندان ونمابر، بيسيم و ارتباطات اي
   .ممنوع استقانوني، 

آوري اطالعات فردي توسط اشخاص خصوصي يا عمومي بايد با استفاده از روشهاي قانوني و براساس  معج-3-32
آوري شده دسترسي  افراد حق دارند به اطالعاتي كه درخصوص آنان جمع. قانوني صورت پذيرد مجوزرضايت فرد مزبور يا 

    .وندداشته باشند و در صورت وجود اشتباه، خواستار اصالح اين اطالعات ش

  .توان در اختيار ديگران قرار داد، مگر  به موجب قانون يا با رضايت فرد اطالعات خصوصي مربوط به افراد را نمي-3-33

 يو ماد يافترا و ضرر معنون، يكه موجب توه يو در صورت ندينما تيافراد را رعا يخصوص ميحر ديها با رسانه-3-34
  . پاسخگو باشند شوند بايد

 و حكومت قانونايسته سالمت اداري، حكمراني ش

در راستاي منصفانه كردن تصميمات اداري،  و اجرايي و رعايت آن از سوي مقامات اداري اداره شايسته جامعه -3-35
رعايت الزامات حكمراني شايسته، حمايت از كرامت شخصي، تقويت مشاركت شهروندان، تقويت موجه سازي تصميمات 

همچنين به منظور . به عنوان خط مشي دولت اعالم مي گرددري اداري گي اداري و بهتر كردن كيفيت پيامدهاي تصميم
ها و امتيازات شهروندان در برابر خودسريهاي مقامات اداري و تضمين ساختارهاي نظام اداري  شايستگيها،  حمايت از حق

اد، تبعيض و جانبداري، مطلوب، قانونمدار، مناسب، كارا، منعطف، بهره ور، پاسخگو، شفاف، اخالقي و عاري از هرگونه فس
    .بايد در سرلوحه برنامه هاي دولت قرار گيرد

د مبتني بر يبا ،قرار دهد يرشهروندان را تحت تأث هاي يكه حقوق، منافع و آزاد يو اقدام ادار يماتخاذ هر تصم-3-36
 . قانون باشد مصلحت عمومي و در چارچوب

اجرا درآمدن حقوق عمومي پيش بيني شده در قانون دولت موظف است تدابير و اقدامات الزم را جهت به مورد -3-37
  .اساسي اتخاذ نمايد

ترين زمان ممكن، توسط نهادها  دولت موظف است زمينه ارائه خدمات عمومي به صورت برابر، منصفانه و در كوتاه -3-38
  .و مؤسسات عمومي را فراهم نمايد

گشاده رو و قابل ين، صادق، اميق، و، مودب، دقپاسخگ ي، خدمتگزارشهرونداندر روابط خود با  يدبا يعموم جعامر-3-39
د و نخود كمك كن يتصالح يطهتا حد امكان در ح يدد و در جواب دادن به مكاتبات و مكالمات تالش نماندسترس باش

 . دنبدهارائه به صورت مكتوب  يمتقاض رخواستجواب سواالت مطرح شده را به نحو مطلوب و مناسب و در صورت د
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از اعالمات،  يناش تواند يانتظارات م ينا. اند كرده يجادهستند كه خود آن را ا يانتظارات ينكلف به تأمم يادار مقامات-3-40
اند و  كه مردم به آنها اعتماد و اتكاء كرده ياند، تا حد باشد كه به مردم داده ييها وعده يرفتارها، و حتها،  يهمقررات، رو

 يجادكه خود ا هايي يهبه ناگاه از رو تواند ينم يمقام ادار. اند نموده يمظخود را تن جاريت يا يشخص يآنها زندگ يبرمبنا
و  ها يهبه رو» مرحله گذار« ينيب يشو پ ها ياستس يآنها مكلف به اعالم قبل ييربه تغ يلكرده عدول كند و در صورت تما

 . است يدجد هاي ياستس

دولت مكلف است . يي را در چارچوب قوانين دارندشهروندان حق نقد، نظارت و اطالع از عملكرد دستگاههاي اجرا-3-41
نقدپذيري را در دستگاههاي اجرايي نهادينه كرده و راهكارهاي اطالع رساني و شفاف سازي عملكرد خود را در مقررات و 

 .دپيش بيني كن  رويه ها

 شفافيت و رقابت

و اجراي كامل قوانين  يحصاران  و ضد رقابتيو مقررات  نيقوان بيو تصو ميتنظ قياز طرموظف است دولت  -3-42
   .دينما نيدر بازار تضم را جامعه ياقتصاد گرانيهمه افراد و بازسالم و قانونمند ، رقابت موجود

 ياقتصاد ماتيتصم هيكل. را به صورت شفاف در دسترس همه قرار دهد ياطالعات اقتصاد موظف است دولت -3-43
 يبرا يهرگونه رانت اطالعات جاديبه صورت شفاف و بدون ا ديبا ت،ها و مناقصا مزايده از جمله قراردادها و بويژه دولت
  .انجام شود با هدف ايجاد رقابت براي همه مردم، خاص يگروه ايفرد 

 يد؛و مقررات مربوط به تول ينمكرر قوان ييراتعدم تغ خود و ياقتصاد يماتثبات در تصمدولت موظف است -3-44
 يالزم برا ينگينقد ينو تأم يمنابع بانك يتهدا يد؛و تول گذاري يهسرما يفرارو  يچيدهپ يندهايفرا  يدهبرطرف شدن پد

  با هدف توسعه يجهان يو حضور فعال در بازارها يا منطقه يوندهايگسترش مناسبات و پ ي؛مولد اقتصاد هاي يتفعال
و  يور بهره يدف ارتقاروز با ه يبه دانش فن يديتول يها بنگاه يزو تجه ياز نوساز يتحما ي؛و تجار يمبادالت اقتصاد

را در سرلوحه برنامه  يدارمولد پا يها گذاري يهنفت به سمت سرما يارز يشده درآمدها يزير برنامه يتهدا يري؛رقابت پذ
 .هاي خويش قرار دهد

از واردات  يريها؛ جلوگ آناز بين بردن  يمدبرانه برا يزير مخل در اقتصاد و برنامه يسوداگر يها گلوگاه شناسايي-3-45
با  يجد  مبارزه ي؛داخل يداتاز تول يتواردات و حما يحصح يها ياستو س يرو اتخاذ تداب يخارج يكاالها ي يهرو يب

 . است يو فعاالن اقتصاد يدكنندگانتول حقوق از دولت و يفقاچاق كاال و ارز از وظا

فتي بايد، عاري از عيب، زياده، كاال يا خدمات دريا .استاندارد را داردت ايا خدم هاكاال ي حق دسترسي بههر شهروند-3-46
كنندگان كاال و خدمات، مسئول صحت و سالمت كاال و  كليه عرضه. مندي مطلوب است نقيصه يا حالتي باشد كه مخل بهره

. عرف در معامالت هستند خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوطه يا
كننده از جمله از طريق و سايل ارتباط  اقع و ارايه اطالعات نادرست كه موجب فريب يا اشتباه مصرفتبليغات خالف و

 . باشد هاي تبليغاتي شود، ممنوع مي هاي گروهي و برگه جمعي، رسانه
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و مقررات با استفاده از حداكثر توان و امكانات خود و در چارچوب قانون  يندولت موظف است در چارچوب قوان-3-47
 . نمايد تأمينرا  يهگردش سرما يو آزاد يگذار يهسرما تيامن

 هيو كل باشدباز در تمام مراحل  بايد كنديماتخاذ  را ماتشتصميبراساس آن  گذارمقرراتكه  يرگيميتصم نديفرآ -3-48
 يممپس از تص. گذار برسانندمقرراتنظرات خود را به اطالع سازمان  يرگيميشهروندان حق دارند در تمام مراحل تصم

 يهاز كل يعموم يهاطالع يكانتشار  يقاز طر يشهروندان حق دارند به صورت كتب يت،اصل شفاف يترعا يدر راستاو  يريگ
ارائه شده  گيري يمتصم يندفرآ يكه ط ياز نظرات يشهروندان حق دارند از خالصه ا ينهمچن. كنند يداپ يآگاه يماتتصم

    .يابنداست، اطالع 

 ر سرنوشت اجتماعيشهروندان د مشاركت حق

و آزادانه  ضيحق خود را بدون تبع نيتوانند ا سرنوشت برخوردار هستند و مي نييشهروندان بطور برابر از حق تع -3-49
و و قانوني در صورت وجود شرايط قانوني، در اداره امور كشور به طور مستقيم يا از طريق نمايندگاني كه در انتخاباتي آزاد 

  .نمايند مشاركتد، كنن با رأي خود انتخاب مي

 يبرا يفرصت و توان كاف ي،چنان باشد كه هر شهروند عالوه بر تالش شغل يدكشور با يعموم يها برنامه تنظيم -3-50
 . شركت فعال در اداره امور كشور را داشته باشد

و  ياجتماع ياسي،س ي،مهم اقتصاد ياربستصميمات  در يهمه پرس شركت در  يقاز طرشهروند حق دارد  هر-3-51
   .مشاركت كندوفق قانون كشور  ينگفره
 مردم نهاد يها سازمان و صنفي و سياسي هاي ها، انجمن جمعيت، در احزابحق عضويت و فعاليت شهروندان از -3-52

موجب سلب يا محدوديت حقوق شهروندي يا موجب كسب  نبايدعضويت يا عدم عضويت . باشند برخوردار ميقانوني، 
  . امتيازات ويژه گردد

 تعييناست سطح آگاهي هاي عمومي را در همه زمينه ها به منظور تشويق شهروندان به مشاركت در  دولت موظف-3-53
 .سرنوشت اجتماعي خويش افزايش دهد

  و مالكيت  ياقتصاد حقوق

هيچ . را داراست گونه تصرف و انتفاع هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه. مالكيت شهروندان محترم است-3-54
تواند مالكيت ديگري به غير مواردي كه در قانون مشخص شده است، را سلب، يا اموال او را مصادره شخص يا مقامي نمي

تصرف و انتفاع فقط به موجب قانون، آن هم پس از پرداخت مالكيت، اعمال محدوديت در حق   .يا ضبط و توقيف نمايد
   .غرامت فوري و منصفانه مجاز است

   .باشد مشمول حمايتهاي قانوني ميو حقوق ناشي از آن مالكيت معنوي  -3-55
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 يواگذارخصوصي سازي و . ندبرابر يو دولت ها، امكانات و خدمات عموميبه فرصت يابيدر دست شهروندانهمه  -3-56
در و شهروندان  افرادتمامي رقابت  امكانو مقررات مربوطه و  نيقوان هيكل تيبا رعا ديبا يدولت هايمانپيو  قراردادها

 . باشد ها و امكانات دولتيبه فرصت يابيدست

  ستهيشا كاراشتغال و 

 ديگران حقوقو نافي  مايلند در صورتيكه برخالف قانون  بدان كه را تمامي شهروندان ايراني حق دارند شغلي-3-57
   .زيده و به آن اشتغال داشته باشندد، برگنباش

به  لت بايستي اقدامات الزم به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادردو-3-58
تعاوني يا با  تشكيل از قبيل ريزي عمومي اقتصاد كشور با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ،كارند ولي وسايل كار ندارند

  .دانجام ده را ،استفاده از مشاركت بخش خصوصي

كليه شهروندان از حق كار كردن، فرصت برابر در دسترسي به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه مورد نظر خود بر طبق -3-59
دولت موظف . برخوردارندباشند ، منصفانه و آبرومندانه به صورتاي كه قادر به تأمين معاش خود  موازين قانوني به گونه

   .تضمين نمايدرا  حسن اجراي اين حق است با اتخاذ تدابير الزم

مزد و مزاياي كارگران يا كارمندان بايد منصفانه و . رندكار يكسان از مزد مساوي برخوردا شهروندان در برابر-3-60
معلوليتي كه مانع انجام كار نگردد نبايد موجب محروميت . نمايد تأميناي را براي آنان  اي باشد كه زندگي آبرومندانه اندازه به

 . شده باشداز حقوق پيش بيني 

متعارف  هاي ينههز ينتأم يكه برا يحق دارد از حقوق مناسب در برابر كار خود برخوردار باشد به نحو شهروند هر-3-61
 . مجبور به كار اضافه نباشد يزندگ

 . مصون باشد -ناموجهو  يقانون غير هاي يزهو انگ يلبر دال يمبتن -در كار يضاز هر گونه تبع بايد شهروند هر-3-62

   .دنمند گرد بهره يقانون هاي يتاز حداكثر حما از كار موجهغيردر برابر اخراج بايد شاغل شهروندان -3-63
 هاي يهها و اتحاد انجمن يلان به تشكشهروند يگرعادالنه كار آزادانه با د يطبه شرا يدنرس يحق دارد برا شهروند هر-3-64

 .صنفي و حرفه اي با رعايت قانون اقدام كند
 هاي يتاز كار از حداكثر حما يبرخوردار بوده و در برابر حوادث ناش ياجتماع ينوق تأمحق دارد از حق شهروند هر-3-65

 . مند گردد بهره يقانون

 . مند گردد الزم در رابطه با كار بهرههاي حق دارد از آموزش  شهروند هر-3-66

 . برخوردار گردد يكاريببيمه ناخواسته از حقوق  بيكاريصورت حق دارد در  شهروند هر-3-67

از  يمند ان معلول حق بهرهشهروند را داشته و يردهي،و ش يمانزا ي،دوران باردار ياز مرخص يبرخوردار زنان حق-3-68
خود و منع اشتغال  يجسم توانكار متناسب با  يطاز شرا يمند ان نوجوان حق بهرهشهروندخود و  يتكار متناسب با معلول

 . آور را دارند يانسخت و ز يبه كارها
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  . طرف را دارد يمستقل و بقانوني در برابر مراجع  يو مقررات كار حق دادخواه ينض قواننق يثاز ح شهروند هر -3-69

 و تامين اجتماعي ، حمايترفاه ،آسايش 

ريزي مناسب و تقويت بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي از طريق  حق شهروندان است كه دولت با برنامه-3-70
به ويژه مسكن ، فقرزدايي و برخورداري از شرايط مناسب زندگي زمينه را جهت، اعطاي كمكهاي ضروري و تسهيالت الزم

 . مناسب فراهم نمايد

  حق ياز،با ن  متناسب  مسكن  داشتن. مند گردند شان بهره شهروندان حق دارند از مسكني متناسب با نياز خود وخانواده-3-71
، ينانروستانش  خصوص  به يازمندترندن  آنها كه  يبرا  يتاولو  يتبا رعا  است  موظف دولت . است يرانيا  هر فرد و خانواده

 . كند  را فراهم  حق  ينا  تحقق  ينهزم  و كارمندانكارگران 

 يريو پ يماريب يكاري،ب ي،و بازنشستگ يكارافتادگ مانند از يدر برابر مخاطرات اجتماع ياجتماع يناز تام يمند بهره-3-72
و  يتدر جهت تقو ياجتماع يننظام جامع رفاه و تام سعه و ارتقاءتو يقدولت موظف است از طر .است يرانيحق هر فرد ا

 يتيحما يها سازمان يتفعال يمناسب برا يبسترها يجادو ا لتيدو يتيحما يها انتظام سازمان اي، يمهب يها گسترش صندوق
 . قرار دهد ياجتماع ينمردم نهاد گام برداشته و شهروندان را تحت پوشش نظام تام

بيماري، معلوليت، بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار  در مواردي همانندرند از تأمين اجتماعي، حق دا شهروندان-3-73
هاي  نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت كهسرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح غيرمترقبه،  افتادگي، بي

 يبآس يها و گروه ياناز مددجو يتحما. مند شوند به عنوان حقي همگاني بهرهدارند  امثال آن به صورت بيمه و كيپزش
 ياستهايو اعمال سآنان  ياساس يازهاين ينآنها و تام يو نشاط برا يبه زندگ يدام يجادآنها و ا يو توانمند ساز يرپذ

و  يمهب يرپوشش فراگ. از حقوق آنان است يشانحفظ عزت و كرامت ا يناقشار در ع ينا يبرا ينيو تام يجبران يتي،حما
 . است يرپذ يبآس يو گروه ها يانحقوق مددجو يگراز د يزن يليتكم يو بهداشت درمانياز خدمات  بهره مند شدن

هايي كه سرپرست آنها  خانوادهتدابير الزم و زمينه هاي قانوني براي تحت پوشش قرار گرفتن موظف است  دولت-3-74
 . را فراهم آورداي نيست،  تحت هيچگونه پوشش بيمه

برخورداري شهروندان از هاي قانوني جهت هاي اجتماعي و فراگير، زمينه  است عالوه بر تعميم بيمه مكلف دولت-3-75
كرده و زمينه هاي ها و خطرات بيمه پذير، تسهيل  هاي بازرگاني در كليه رشته هاي اختياري را از طريق توسعه بيمه بيمه

 . فراهم نمايد را هاي دولتي ها و منع انحصار بيمه رقابت بيمه

ها و خدمات مربوطه باشد  شامل انواع بيمهبايستي  اي حق همگاني است اين اطالعات به اطالعات بيمه دسترسي-3-76
  .بنحوي كه شهروندان امكان مقايسه ميان خدمات بيمه اي شركتهاي مختلف را داشته باشند

 يو نابرابر يفاصله طبقات كه به ياقدام و ميتصمدولت در تمامي تصميمات و اقدامات خويش بايستي از هرگونه  -3-77
   .خودداري نمايدشود نسبت به شهروندان ناروا  تيو محروم ضيتبعيا موجب دامن زده و  ياقتصاد
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دولت موظف است در . و قانون برخوردارند اسالم موازين رعايت با فرهنگي و اجتماعي، اقتصادي شهروندان حقوق-3-78
وتي كه در شرايط مساوي براي شهروندان وجود دارد را شناسايي و از و تفا ناروا كليه قوانين و مقررات هرگونه تبعيض

   .طريق و وفق قوانين  رفع نمايد

، ي، خدمات دولتيگونه محروم يا محدود كردن يا ترجيح بين شهروندان در دسترسي آنان به خدمات عمومهر-3-79
    .باشد امثال آن ممنوع مي و آموزش براساس عواملي نظير رنگ، جنس، زبان، دين و مذهب و يخدمات بهداشت

ها  اجراي برنامه  .براي رفع كليه اشكال تبعيض ناروا، اتخاذ نمايدالزم را دولت موظف است تدابير عاجل و اجرايي -3-80
برند، مشروط بر اينكه منجر به محروميت ديگر  و اتخاذ تدابير خاص حمايتي براي گروههايي كه از تبعيض ناروا رنج مي

  يضدر مقابل قانون برابرند و به طور يكسان و بدون تبع يرانا ياسالم يشهروندان جمهور كلية. از استگروهها نگردد، مج
 . برخوردار هستند  قانون  از حمايت

ترين زمان ممكن، توسط  كليه شهروندان حق دارند كه خدمات عمومي به آنها به صورت برابر، منصفانه و در كوتاه-3-81
    .شود ارائهنهادها و مؤسسات عمومي 

و تئاتر  ينماها، س ها و نگارخانه از جمله كتابخانه يمراكز فرهنگ ،آسان به آموزش و پرورش يشهروند حق دسترس هر-3-82
 ينهمچن. را دارد يسو پل ينشان و آتش يو درمان يو اورژانس و مراكز بهداشت ي،و ورزش يحيسبز و مراكز تفر يفضا يزو ن

 ي،شهر ينو ب يشهر يحمل و نقل عموم يري،مراكز سوختگ ضروري، يحتاجما يدبه سهولت به مراكز خر يدشهروندان با
 .داشته باشند يدسترس

تدابير الزم جهت برآورده به منظور توانمند سازي افراد و گروههاي نيازمند به ويژه معلوالن، موظف است دولت  -3-83
از جمله زندگي اجتماعي ه وضعيت معلولين توجه ببايد در تصويب كليه مقررات . اتخاذ نمايد را نمودن نيازهاي ايشان

  .و رفاه ايشان پيش بيني و مدنظر قرار گيرد ، تحصيلشرايط اشتغال، معيشتمناسب، 

اي تنظيم گردد كه  اي، راه آهن، دريايي و هوايي بايستي به گونه هاي حمل نقل جاده هاي حركت ناوگان تمامي برنامه-3-84
در صورتي كه به هر دليلي، بدون تقصير خود مسافر، در حركت . نيده شوندبدون تاخير مسافرين به مقاصد خويش رسا

هاي تصويب  هاي قانوني موجود و يا اقدام از طريق فراهم نمودن زمينه تاخير ايجاد شود، دولت بايستي با استفاده از ظرفيت
 .فراهم نمايدخسارات وارده به مسافرين را زمينه جبران  ،قوانين و يا مقررات الزم

  قضايي عدالت

   .مراجعه نمايندقانوني منظور به دادگاههاي صالح اين توانند به  تمامي شهروندان حق دادخواهي داشته و مي-3-85
تمامي شهروندان حق دارند به تمامي دادگاهها، مراجع قضايي و شبه قضايي و نيز نهادهاي نظارتي دسترسي داشته و -3-86

   .توان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع نمود ا نميهيچ كس ر

محفوظ است و ايشان حق دارند كه خود در محاكم و مراجع اداري و انتظامي براي تمامي شهروندان حق دفاع از -3-87
مندي  از  توان و يا امكان بهرهوكيل مدافع را بطور آزادانه انتخاب و در تمامي مراحل از آن بهره مند شوند و در صورتيكه 
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 استفاده از وكيل را براي شهروندانشهروندان ميسر نباشد، دولت موظف است امكانات و تسهيالت الزم براي  براياين حق 
  .فراهم نمايد

  .شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي-3-88

هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد، -3-89
  .ممنوع و موجب مجازات قانوني است

  .تواند اعمال حق خويش را، وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد هيچ كس نمي-3-90

 . . در محدوده قوانين از تعرض مصون  است دانشهرونحيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل -3-91

 مجاز سوگند يا اقرار، شهادت به شخص اجبار. است ممنوع اطالع كسب يا و اقرار گرفتن براي شكنجه هرگونه -3-92
  .است اعتبار و ارزش فاقد سوگندي و اقرار و شهادت چنين و نيست

  .جرم را فراهم آورد رم و شبهدولت موظف است زمينه هاي قانوني حمايت از شهروندان قرباني ج-3-93

  ميتعل و آموزش

نيز وسايل و  و متوسطه دوره پايان تا رايگان پرورش و آموزش حق تمامي شهروندان ايراني است كه  از امكانات -3-94
   .مند گردند بهره عالي امكانات تحصيالت

 هاي يهدولت موظف است به منظور حفظ سرما. است يهروندش هرجزو حقوق  يلاز آموزش و تحص يمند بهره-3-95
 . يدمناسب فراهم نما يلشهروندان را به آموزش و تحص يهمطلوب كل يدسترس ينهزم ي،انسان

 و كهنساالن كودكان  خانواده، زنان،

. ار هستندخانواده واحد بنيادين و نخستين جامعه است و كليه شهروندان از حق ازدواج و تشكيل خانواده برخورد -3-96
  .دولت موظف به تحكيم و تشييد مباني خانواده است

  .حق هر شهروند استكامل و آزادانه  تيرضاازدواج با  -3-97

تدابير الزم براي احترام و رعايت حقوق افراد سالخورده، از جمله برخورداري آنان از امكانات  مكلف است دولت-3-98
 . ل و شرافتمندانه را اتخاذ نمايدتأمين اجتماعي ضروري براي برخورداري از زندگي مستق

و در تمامي اشكال، از جمله در  قانوني  موازين توجه به با جهات تمامي ف است به حقوق زنان درظدولت مو-3-99
 دوران و بويژه در، از مادران معنوي، در حمايت و مادي حقوق و احياي شخصيت رشد براي مساعد هاي مندي از زمينه بهره

 حفظ با هدف صالح سرپرست، در حمايت قضايي متناسب در دادگاه بي كودكان از ندان، در حمايتفرز حضانت و بارداري
 مادران به فرزندان تيقيموم سرپرست و نيز در اعطاي بي و سالخورده زنان و گان بيوه خاص خانواده، در بيمه و بقاي كيان

 . درعايت نمايرا  شرعي، ولي نبودن صورت در آنها غبطه جهت در شايسته
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 ي،اجتماع يمخصوص زنان، مددكار يو پزشك يامكانات مناسب بهداشت ي،اجتماع يها يمهحق دارند از ب زنان -3-100
هاي  در صورتيكه زمينه. برخوردار باشنددر حدود قوانين و مقررات  يدهد يبدختران و زنان آس يو روان يجسم يتوان بخش

 .با ارائه لوايح مناسب اين زمينه را فراهم نمايدموظف است قانوني در جهت ايفاي اين حق وجود نداشته باشد، دولت 
 و با اولويت مناطق محروم؛ ي زنانبا توجه به خصوصيات روحي و جسم ي،مندي از مراكز فرهنگي اختصاص بهره -3-101

تحصيل در  حق هاي مناسب به منظور بهبود وضعيت فرهنگي خود و جامعه؛ ديدگان از حمايت برخورداري آسيب حق
هاي  ها و آموزش كسب مهارت حق يتي؛جنس يها يهسهم يا يضالي تا باالترين سطح علمي بدون هرگونه تبعآموزش ع

و حضور   گيري و مديريت تصميم ،مشاركت در سياستگذاري حقتخصصي به صورت كمي و كيفي تا باالترين سطوح؛ 
 .المللي در زمره حقوق زنان است علمي داخلي و بين -فعال در مجامع فرهنگي

از زنان سرپرست خانوار در قالب بيمه و ساير خدمات  در چارچوب قوانين و مقررات ف است ظدولت مو  -3-102
   .اجتماعي  حمايت نمايد

به صورت مستقيم يا از طريق كمك به سازمانهاي غيردولتي مرتبط،  يا آسيب پذيرسرپرست  حمايت از كودكان بي -3-103
 .به اين منظور از برنامه هاي دولت استالزم و ايجاد امكانات آنان به منظور نگهداري 

و آب  هيمناسب از جمله تغذ ي، خدمات بهداشتآنان ژهيو يازهايمتناسب با ن ياجتماع هاي حمايتاز بايد كودكان  -3-104
هاي خالقانه و  ، تفريح، فعاليتتيفيبا ك يو پزشك يمساعد اعم از خانه و مدرسه، خدمات درمان يزندگ طيسالم، مح

كه  يكودكان. برخوردار باشند دار معلمان متخصص و صالحيتو كانات آموزشي و تحصيلي مناسب، مربيان سرگرم كننده، ام
 يمتعارف اجتماع يزندگو  و مراقبت يسهولت در نگهدار يبرا يمناسب طياز امكانات و شرا ديآنها شاغل هستند، با نيوالد

 . مند شوند بهره يدوران كودك

قرار گرفتن كودك در معرض اطالعاتي . ها دسترسي داشته باشند تناسب با سن آنكودكان حق دارند به اطالعات م -3-105
ها شود، مجاز نيست و نقض  كه ممكن است موجب بروز خشونت فكري و غلبه ترس و هراس فيزيكي و يا ذهني بر آن

 .شود كودك محسوب مي سالمتحق بر 
و سرپرستان كودك موظف به انجام  ينالدو. كودكان است يعيحق طب يتدارو سرپرستان صالح ينوالد داشتن -3-106

كودك هستند و در مقابل هرگونه خشونت و  يهاز كودك در جهت تحقق مصالح عال يو نگهدار يمربوط به سرپرست يفوظا
كودك مسئول  يهعل يو انسان يقانون يفوظا يفاءو عدم ا يبدرفتاري، انگار و سهل يتوجه يبي، و روح يرواني، آزار جسم
 . وندش يشناخته م

  حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معيارهايزنان بايستي از تمامي امكانات براي بهره مندي از  -3-107
    .دولت موظف است تمهيدات الزم جهت ترويج پوشش مناسب را اتخاذ نمايد .مند شوند بهره  ايراني –اسالمي  

افراد بايد در مسائلي كه مربوط به زندگيشان نظر اين . بايد از حمايتهاي ويژه برخوردار شوند كودكان و نوجوانان -3-108
  .گيرد شود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار محسوب مي
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روابط زناشويي،  وضعيتنظر از  ، صرفبايستي به طور يكسان از توانمندي و ظرفيت والدين كودكان و نوجوانان -3-109
از اولويت و نوجوانان موارد منافع كودكان  هدر كلي. باشند ورداربرخ ،شود در مسائلي كه به فرزندان آنان مربوط مي

  .برخوردار خواهد بود

عالوه بر ساير حقوق شهروندي از حقوق زير به عنوان بزرگترين و مبارك ترين سرمايه مّلي كشور، جوانان  -3-110
 :برخوردارند

 استفاده از سازوكارهاي قانوني؛ فرهنگي باكامل در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و  مشاركت 1-

 فعال در فرايند توسعه ملي؛ مشاركت 2-

  در تقويت، حمايت و پيشبرد صلح در ايران و جهان؛ مشاركت 3-
  هاي غيردولتي و احزاب سياسي و عضويت آزادانه در آنها؛ هاي صنفي، سازمان ها، انجمن اتحاديه تشكيل 4-
  ....علمي، فني، اقتصادي و هاي  ريتمدي در عرصهاقتصادي و مداخله  مشاركت 5-
  اجتماعي و تالش براي تحقق عدالت اجتماعي فراگير؛ مشاركت 6-
 .مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در امور عمومي كشور  -7

 دانشجويان ونخبگان، استادان 

را   يتوسعه علمو تتبع و  يقتحق يان،ب ياز دانش روز، آزادبگان خاساتيد و ن يبهره منددولت موظف است زمينه  -3-111
آن را  يعدانش و توز يدكسب علم و تول يرمس ،و در فضاي امنبدون دغدغه معاش  دانشگاهيان بايد بتوانند. فراهم نمايند
 . دنبال نمايند

 يها محروم شود و دانشگاه يلاز تحص يا يرتحق يهدر پرداخت شهر يبه علت عدم تمكن مال يدنبا ييدانشجو هيچ -3-112
. فراهم آورند ياندانشجو يرا برا يهپرداخت شهر ينهمناسب، زم يمال يالتتسه يبا اعطا بايست يم يهشهر يستمبه س يمتك

 يغدر يتالش يچاز ه يانجهت رفاه حال دانشجودانشگاهها،  امكانات يفيوك يو ارتقا كم يزنسبت به تجه دولت مكلف است
 . نورزند

و از نموده امور كشور مشاركت  يتدر تمششان  ييستگبه تناسب شا بايد و مورد احترام بودهنخبگان كشور   -3-113
تقويت روحيه ابتكار و تتبع و همچنين كمك به درخشش جوانان و . كشور برخوردار شوند يتالش خود در تعال يازاتامت

هاي توسعه، شناسايي استعدادهاي  هاي جهاني علم و دانش و رويكرد دانش محور به برنامه نخبگان علمي در عرصه
هدايت و حمايت معنوي و مادي، جذب و به كارگيري نخبگان در راستاي ارتقاي توليد علم و فناوري و توسعه درخشان و 

، كه بايد توسط دولت مورد است يدعلمي متوازن كشور بر اساس هدف نهايي دانشگاه تمدن ساز از حقوق نخبگان و اسات
 .شناسايي و تضمين قرار گيرد

خود را جهت  يهمه مساع بايست يدانشگاه م ينمسئول ينبنابرا. باشد يانمه دانشجوه يبرا يامن مكان بايد دانشگاه -3-114
 . يرنددر دانشگاه به كار گ ياندانشجو يو جسم يروان يتو امن يمنيا ينتضم
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  شهدا معظم يها خانواده و، جانبازان ثارگرانيا

هاي  و خانواده معظم شهداء براي حضور موثر آنها در عرصه جانبازان، توانمندسازي فردي و جمعي ايثارگران -3-115
، برآوردن موثر نيازهاي واقعي ايشان در ابعاد مختلف مادي و معنوي با حفظ اصول و سياسي مختلف فرهنگي، اجتماعي

ختلف و هاي م ها و صحنه عزتمندي، عدالت و روحيه خوداتكايي، برداشتن موانع و تسهيل حضور ايشان در عرصه
هاي علمي و پژوهشي براي تامين تجهيزات، آموزش، مراقبت، درمان و  بيني سازوكارهاي الزم در حوزه نهادسازي، پيش
هاي آنها و  هاي فردي و جمعي ناشي از جنگ و تهديدات و صيانت از حريم ايثارگري، ايثارگران و خانواده كاهش آسيب

هاي جهاد،  ها، نمادها و نشان ها، يادمان ها از طريق ايجاد موزه ها، حماسه خانواده هاي معظم شهداء و حفظ آثار، ارزش
ساماندهي و نگهداري گلزارهاي شهدا، به عنوان مراكز فرهنگي، بايستي به عنوان يك حق  مقاومت و ايثار و خصوصاً

   .شهروندان مورد توجه دولت قرار گيرداين دسته از عمومي براي 

    اقوام و ها تياقل

 .مذهبي، زبان و قومي شهروندان تكليف دولت است احترام به تنوع فرهنگي، -3-116

  .اند، آزاد است برگزاري و حضور در مراسم مذهبي ادياني كه در قانون اساسي به رسميت شناخته شده  -3-117

  ريعشا و نانينش روستا

و منطبق با حداكثر امكانات مقدور،  مناسباز درآمد كافي و كيفيت زندگي  بايدتانشين و عشاير شهروندان روس -3-118
برداري از اراضي كشاورزي، حق بكارگيري و استفاده و اشتغال در صنايع دستي و خدمات گردشگري، حق  حقابه، حق بهره

   .رخوردار باشندزارعانه و از حق بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن سازي محيط روستا ب

دولت مكلف است تمهيدات الزم براي ايفاي نقش مسوالنه عشاير و روستانشينان در توسعه كشور را فراهم  -3-119
 . نمايد و از توانمنديها و ظرفيتهاي آنان به نحو مطلوب استفاده نمايد

 محيط زيست و توسعه پايدار

ست و ايجاد فرهنگ مناسب آن را در كليه حفاظت، حمايت، بهسازي و زيباسازي محيط زيمكلف است دولت   -3-120
كشور مدنظر قرار داده و با هرگونه آلودگي نظامي  و فرهنگياجتماعي، ، اقتصادي، اي ها، تصميمات و اقدامهاي توسعه برنامه

و از فعاليت  نمايد محيط زيست از سوي كليه اشخاص و سازمانهاي عمومي و خصوصي مقابلهو تخريب غيرقابل جبران 
 . صوصي و سازمانهاي غيردولتي در اين راستا حمايت به عمل آوردبخش خ

از جمله حق  ي،از آلودگ يسالم، پاك و عار يستز يطاز مح يمند حق بهره يندههر شهروند نسل حاضر و آ -3-121
 . به هوا و آب سالم را دارد يدسترس
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ه شهروندان و ب و آموزش يستز يطدر حوزه مح يساز يتاز جمله درخصوص ظرف يعموم يگذار سياست -3-122
 ياجتماع يشرفتپ ي،اقتصاد ياستهايس يانو م يافتهارتقاء  يداركه توسعه پا قرار گيردمورد مالحظه  يا به گونه يدمسئوالن با

 . داشته باشد دوجو يهماهنگ يستز يطمح يو حفاظت و بهساز

قيقي يا حقوقي از هر شخص ح  و گيردمي هاي مدني در حوزه محيط زيست مورد شناسايي قرار فعاليتحق   -3-123
جمله سازمانهاي مردم نهادي كه حقوق زيست محيطي آنها ناديده گرفته يا نقض گرديده، محق به مراجعه و دسترسي به 

 . بودوفق مقررات خواهند  دادگاه صالح

دولت موظف است در مناطقي از كشور كه با . برخورداري از هواي پاك و سالم حق هر شهروندي ايراني است -3-124
آن اطالع پيدا نموده و ضمن انجام اقدامات اجرايي موثر آلودگي يزان اثرات لودگي هوا مواجهند، از كيفيت هوا و ممشكل آ

در كنار عموم مردم، موظف به اتخاذ  نيز دستگاههاي اجرايي .، برنامه ريزي نمايددر جهت كاهش آلودگيها و اثرات آن
    .هاي بزرگ خواهند بود رهاي هوا بويژه در شه آالينده كنترلتدابيري جهت 

    .دنبرخوردار باش يو مذهب يخيها، تاالبها، اماكن تار اها، رودخانهيجنگلها، در مناظراز  حق دارندشهروندان  -3-125

، يو مذهب يخي، اماكن تاراهايدر مياز منظر در حر يمانع در حق برخوردار جاديهرگونه ساخت و ساز و ا -3-126
كه منجر به  يياز احداث بناهابا استفاده از ظرفيت هاي قانوني  وظف استدولت م. باشد مجاز نمي ها و انفال  رودخانه

  .نمايد يريشوند، جلوگ آن مي يو فرهنگ يخيو منظر تار يو مخدوش شدن خط آسمان يعيو طب يخيتار يبر بناها تيمشرف

ترده شهروندان در بايست با در نظر گرفتن امكان مشاركت گس هاي مرتبط با توسعه، مي گذاري تمامي سياست -3-127
   .توسعه باشد مندي همگان از آثار امكان بهرهفرآيند توسعه و 

حقوق شهروندي  مصاديقاين حق از عالي ترين . باشد جانبه مادي و معنوي را دارا مي هر شهروند حق توسعه همه -3-128
نوي است كه جامعه در اختيار دارد و مندي عادالنه افراد از كليه امكانات و منابع مادي و مع بوده و تحقق آن موكول به بهره

، آموزش، بهداشت، مسكن، هنر، ارتباطات، آزادي، امنيت و لوازم و مقدماتي است كه تداوم حيات مناسب شامل تغذيه
    .گردد انساني را موجب مي

تمامي مندي يكسان  اين حق شهروندان است كه دولت با احترام به مالحظات بومي، قومي، مذهبي و فرهنگي، بهره -3-129
  . افراد اعم از زن و مرد را از مواهب توسعه، در يك نظام حقوقي عادالنه تضمين نمايد

هاي تقنيني، اجرايي و قضايي الزم را براي توسعه  دولت موظف است در راستاي تحقق توسعه پايدار، سياست -3-130
رابري، حق بر محيط زيست سالم و جانبه مادي و معنوي كشور در كنار توجه به ساير حقوق شهروندان از جمله حق ب همه

  . كرامت انساني تدارك ببيند

مند شده  در جامعه خويش بهره امثال آنحق دارند از توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و  شهروندان  -3-131
    .نمايد را محدودتوسعه تواند حق شهروندان ايراني در پيشرفت و كسب حد اعالي  و هيچكس نمي
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هاي نوين، انرژي،  هاي فن آوري اي در حوزه كه از مزايا و منافع تكنولوژي صلح آميز هسته شهروندان حق دارند -3-132
   .مند شوند بهداشتي، پزشكي، دارويي، غذايي، رفاهي، اقتصادي و تجاري بهره

  مبارزه مواد مخدر

به اين مواد  زندگي در محيطي عاري از مواد مخدر كه دسترسي ازدولت موظف است زمينه بهره مندي شهروندان  -3-133
همچنين دولت با فراهم نمودن زمينه اقدامات اساسي جهت كنترل و انسداد مرزها، نسبت به . فراهم نمايد را ناممكن باشد

دولت . اقدام نمايدالمللي و استفاده از ظرفيتهاي ديپلماتيك جهت مصونيت كشور از ورود مواد مخدر  گسترش تعامل بين
از امكانات درماني شايسته، و بازتواني و  نيز امكانات  آسيب ديده از مواد مخدرروندان بهره مندي شه بايد زمينه هاي

هاي  ،  اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره پزشكي، حمايت هاي اجتماعي پس از درمان اي شامل حمايت بيمه
    .از آنان را فراهم نمايدحقوقي و اجتماعي و خانوادگي، 

 ايرانيان خارج از كشوراقامت و  تابعيت،

 سلب ايراني هيچ از تواند نمي د و دولتنبهره مند شو و آثار آن حق دارند  كه از تابعيت ايرانن اايرشهروندان  -3-134
    .در مواردي كه به موجب قانون پيش بيني شده باشد مگر، تابعيت نموده و يا مانع استيفاء حقوق وي گردد 

مشخصات مربوط به خود و مشخصات بستگان  يرنظ يو يتيمشخصات هوهر شهروند حق دارد كه اطالعات و   -3-135
اطالعات  يافشا. مربوط حفظ شود يمندرج است، در نزد نهادها يو يتيهمسر، فرزندان، پدر، مادر كه در سند هو يلاز قب
ت محرمانه در به صور يصالحذ يو ادار ييقضا هايافراد ممنوع بوده و تنها در مواقع لزوم و به درخواست نهاد يتيهو
افراد را در  يتياطالعات هو يقانون يححق ندارد بدون مجوز صر يمقام و مسئول يچه. گيرد يفوق قرار م ينهادها ياراخت
 . يدها را افشا نما آن ياقرار داده  يگريد ياراخت

 . يندنما انتخابو وفق مقررات تولد حق دارند نام مورد توافق كودك خود را آزادانه  ينكودك در ح والدين -3-136

توان از خروج از  كليه شهروندان حق دارند آزادانه وارد ايران شده، يا آن را ترك كنند و هيچ شهروندي را نمي -3-137
 . كشور يا ورود به آن محروم ساخت، مگر در موارد مصرح در قانون

و  بودهمند  هرهب رانيدولت احقوقي و سياسي كامل  تيحماحق دارد از در هر نقطه از جهان هر شهروند ايراني  -3-138
  . استرداد شهروندان ايراني در موارد اتهامي به ساير كشورها مگر در موارد قانوني، ممنوع است

تمامي شهروندان ايراني حق دارند در هر مكاني از سرزمين ايران كه بخواهند، در صورتي كه موجب اضرار به  -3-139
   .حقوق عمومي و ساير افراد نگردد، اقامت و سكونت نمايند

 .را دارد ايراني يتيحق داشتن مدارك هواز كشور چه در داخل و چه در خارج  يرانيفرد ا هر -3-140

 در اقامت به يا ممنوع وي عالقه مورد محل در اقامت از و يا نمود تبعيد خود، اقامت محل از توان نمي را كس هيچ -3-141
  .ساخت ديگر به غير از مواردي كه در قانون مشخص گرديده است، مجبور محلي
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 توسعه ونظارت بر اجراي منشور و مقررات حقوق شهروندي ،سازمان كار -فصل سوم

موظف است مصاديق حقوق  مي شوددر معاونت حقوقي رياست جمهوري تشكيل كه مركز مّلي حقوق شهروندي  – 4ماده
نظور اصالح قوانين و و پيشنهادهاي الزم را به منموده شهروندي موضوع اين منشور را در قوانين و مقررات كشور احصاء 

و يا ساير مراجع تحقق حقوق شهروندي را براي تصميم گيري و طي مراحل قانوني به هيئت وزيران به مقررات مربوط 
  . پيشنهاد نمايدربط  ذي

و » سازمان حقوق شهروندي«معاونت حقوقي رياست جمهوري موظف است نسبت به تهيه و ارائه اليحه تشكيل  –تبصره 
  . به عنوان باالترين ركن سازمان، به هيئت وزيران اقدام نمايد» حقوق شهروندي شوراي عالي«

  بر مشاهده تخلف از قوانين، مقررات و مفاد اين مصوبه، عالوه   مركز مّلي حقوق شهروندي موظف است در صورت - 5ماده
ي قانوني دولت و دستگاههاي اجرايي گيري از كليه ظرفيتها با بهره مساعي در اصالح روشها و انطباق آنها با مقررات، 

  .متخلفان را به مراجع صالح معرفي نموده و نتيجه اقدامات را از طريق معاون حقوقي به رئيس جمهور گزارش نمايد

هاي  هاي مطرح در كميسيون نويس معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است در بررسي تمامي لوايح و پيش - 6ماده
نمايندگان موضوع اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي  صميماتتدولت و يا هيئت وزيران، 
 ابهاميگيري در قوه مجريه، رعايت مصاديق حقوق شهروندي را بررسي و در صورت مالحظه و يا  و يا ساير مراجع تصميم

اي مزبور و يا هيئت وزراء و يا باالترين ه در اجرا و يا اختالف در تفسير در منشور حقوق شهروندي، مراتب را به كميسيون
، با توجه به اولويت مالحظات در قوه مجريه ربط ذي مراجعدر صورت بروز اختالف بين . ربط اعالم نمايد مقام مرجع ذي

  . مجري خواهد بود حقوقي نظر معاونت  حقوق شهروندي بر ساير مالحظات،

سطح اول، در . پذيرد صورت ميو دولتي عمومي و همگاني  فردي، نظارت بر رعايت حقوق شهروندي در سه سطح - 7ماده
از طريق ايجاد آگاهي و حساسيت در جامعه مدني براي تمامي آحاد مّلت و شهروندان؛ در سطح دوم، از طريق نهادهاي 

  .گردد ء ميمدني و صنفي و در سطح سوم از طريق مركز مّلي حقوق شهروندي با همكاري نهادهاي نظارتي و ساير قوا اجرا
تمهيدات الزم از  فراهم نمودنهاي الزم نسبت به  معاونت حقوقي رييس جمهور موظف است با تهيه دستورالعمل - 8ماده

اي براي رسيدگي سريع وموثر به تخلفات مربوط به  هاي صنفي و حرفه هاي رسيدگي به تخلفات اداري و نظام  هياتسوي 
هاي  فراهم آورده و در صورت ضرورت، خالءرا افراد تحت پوشش خود نقض و يا اهمال در حقوق شهروندي توسط 

ها از طرق قانوني اقدام  موجود در قوانين و مقررات در زمينه رعايت حقوق شهروندي را شناسايي و نسبت به رفع آن
  .نمايند

مي، وزارت موظف است با هماهنگي و همكاري وزارت ارشاد و فرهنگ اسالرييس جمهور معاونت حقوقي  -9ماده 

آوري و نيز وزارت آموزش و پرورش و با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي  علوم، تحقيقات و فن
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، نهادينه سازي عمومي حقوق شهروندي هاي آگاه سازوكارهاي اجرايي تهيه بسته«ايران، پيشنهادهاي الزم درخصوص 

  .را تهيه و به هيئت وزيران ارائه نمايد» ندان جمهوري اسالمي ايرانو آموزش عمومي شهرو كردن و احترام به حقوق شهروندان

ي هاي كم شاخص از تاريخ تصويب اين منشور  موظف است، ظرف شش ماهرييس جمهور معاونت حقوقي  -10ماده 
ري و كيفي ارزيابي بهبود وضعيت و اجراي حقوق شهروندي  موضوع اين مصوبه و ساير قوانين و مقررات را با همكا

تهيه و ابالغ  ذي ربط و سازمانهاي مردم نهاد فعال در زمينه حقوق شهروندي تمامي وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي
  . سپس بر اساس اين شاخص ها در مقاطع زماني مشخص گزارش هاي الزم را تهيه و به اطالع رئيس جمهور برساند .نمايد

هاي تخصصي در حوزه هاي مختلف حقوق  با تشكيل كميته معاونت حقوقي رئيس جمهور موظف است -11ماده 
شهروندي و شناسايي نواقص موجود بررسي  شهروندي، به طور مستمر نسبت به راهكارهاي بهبود و ارتقاء حقوق

  . ائه نمايداربا رعايت ساير قوانين و مقررات پيشنهاد مصوبات و يا لوايح قانوني  در قالب ارائهمراتب را به هيئت وزيران نموده و 

رئيس جمهور بوده و كليه دستگاههاي اجرايي،  يبا معاونت حقوق مصوبه مسوليت نظارت بر حسن اجراي اين  –12ماده
سازمانها وموسسات عمومي غيردولتي و سازمانهاي زير نظر رييس جمهور و مراكز وابسته به نهاد رياست جمهوري  ،نهادها

 . ندباش موظف به همكاري با اين معاونت مي

هاي اجرايي خود، در قالب  هاي پيشنهادي و برنامه ها مكلفند در تمامي طرح كليه دستگاهها و وزارتخانه-12ماده
شود، پيوست حقوق شهروندي را تهيه و ضميمه طرح و  دستورالعملي كه توسط معاون حقوقي رئيس جمهور ابالغ مي

  . برنامه پيشنهادي نمايند
درخصوص  ان موضوع اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،اختيارات هيئت وزير -13ماده

به كميسيوني تصويب مقررات الزم براي اجراي اين منشور و نيز تنظيم لوايح و پيشنهادهاي الزم براي طي مراحل قانوني به 
م و تحقيقات و فن آوري، دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسالمي، علووزراء مركب از ، كميسيون حقوق شهروندينام 

تصميمات موضوع كميسيون . گردد تفويض ميبهداشت درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، اطالعات و كشور 
  . شود آيين نامه داخلي هيئت وزيران ابالغ مي 19مزبور با اكثريت آراء اتخاذ و با رعايت ماده 

   .يسيون خواهد بودمعاونت حقوقي رئيس جمهور عضو و دبير اين كم –تبصره 

معاون حقوقي رئيس جمهور به عنوان نماينده ويژه موضوع اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري  -14ماده
گيري و اسالمي ايران براي اعمال اختيارات رئيس جمهور و هيئت وزيران در امور اجرايي مربوط به اعالن، شناسايي، پي

 . گردد ن مياجراي مفاد اين تصويبنامه تعيي

موظف است هر سه ماه، گزارش اقدامات به عمل آمده در اجراي اين مصوبه را به رئيس جمهور  يحقوقمعاونت  -15ماده 
  .رئيس جمهور ارائه نمايد
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 خواهشمند است نظرات و پيشنهادات خود را در مورد متن پيش نويس حقوق شهروندي به نشاني
  :زير ارسال فرمائيد
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