
 ستاد صيانت از حقوق شهروندي

از صفات انساني محسوب مي . حقوق شهروندي هديه الهي و جزو حقوق ذاتي و فطري انسان هاست

شود، كسي نمي تواند هديه كند، غيرقابل انتقال است، تقسيم ناپذير است، عناصر آن الزم و ملزوم 

است و هر فرد در هر مكاني كه يكديگر هستند، جهاني است؛ زيرا حق مسلم هر عضو خانواده بشري 

باشد و از هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبي كه باشد استحقاق برخورداري از آن را دارد، حقوق 

شهروندي منبعث از تعاليم اسالم مي باشد؛ اين مفاهيم امروزه جهاني شده و ارزش معنوي پيدا كرده 

 .است

 حقوق شهروندي در محتواي قانون اساسي

 .دسته تقسيم مي شود 3ون اساسي در رابطه با حقوق شهروندي به محتواي قان

حقوقي كه بدون قيد و شرط حق همه افراد جامعه شناخته مي شود كه بيشترين : دسته نخست ▪

به حقوق شهروندي مربوط مي شود، مانند تامين امنيت قضايي عادالنه شهروند، ) اصل 16(اصول 

 .مسكن، انتخاب شغل

نيني است كه در متن اصل قانون مقيد و محدود شده كه قيد حكم به قانون تعيين قوا: دسته دوم ▪

 «.تبعيد ممنوع است، مگر به حكم قانون«) اصل 7(گرديده است 

شهروندان است كه اصل شرط در متن ) حقوق مشروط(قوانيني است كه ناظر بر : دسته سوم ▪

 قانون لحاظ شده است

ني اسالم، عدم نقض، استقالل، آزادي، وحدت ملي و موازين مانند عدم اطالع به مبا) اصل 5)

 .اسالمي، عدم مخالفت با اسالم و مصالح عمومي و حقوقي ديگران

حقوق شهروندي در قانون برنامه چهارم اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي توسط جمهوري اسالمي ايران 

 .الزم االجرا بوده است 1384از تاريخ اول فروردين 

ت به منظور ارتقاي حقوق انساني، استقرار زمينه هاي رشد و تعالي و احساس دولت موظف اس



امنيت فردي و اجتماعي در جامعه و تربيت نسل فعال، مسووليت پذير، ايثارگر، مومن، رضايتمند، 

برخوردار از وجدان كاري، انضباط با روحيه تعاوني و سازگاري، اجتماعي، متعهد به انقالب و نظام 

كوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، منشور حقوق شهروندي را مشتمل بر محورهاي اسالمي و ش

 :ذيل تنظيم و تصويب نمايد

 تامين آزادي و صيانت از آراي مردم و تضمين آزادي، در حق انتخاب شدن و انتخاب كردن) الف

 حفظ و صيانت از حريم خصوصي افراد) ب

ه سمت فرآيندهاي قانوني و حمايت و تضمين امنيت هدايت فعاليت هاي سياسي، اجتماعي ب) ج

 فعاليت ها و اجتماعات قانوني

ترويج مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميزنسبت به گروه هاي اجتماعي و اقدام مختلف در ) د

 فرهنگ ملي

تامين آزادي وامنيت الزم براي رشد تشكل هاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و ) هـ

 زنان

 ارتقاي احساس امنيت اجتماعي در مردم و جامعه) و

 پرورش عمومي قانونمداري و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آيين شهروندي) ز

وابستگي و تعلق خاطر شهروندان به حقوق و آزادي هاي خود و مقابله با اعمال فشارهاي حكومتي، 

قوانين اساسي كشورها، از جمله  .حقوق آن ها در جامعه مي باشدعاملي موثر در پايداري و حفظ 

يا به رسميت شناختن تشكيل و فعاليت احزاب و  26قوانين اساسي كشور ما، به ويژه در اصل 

جمعيت ها كه ناشي از اوصاف اجتماع پذيري انسان ها مي باشد، شهروندان را قادر مي سازد تا 

هستند، در كنار يكديگر قرار ... رهنگي، سياسي و اقتصادي واشخاصي كه داراي تمايالت مشترك ف

گرفته و به عنوان يك توده نيرومند، با حاضر شدن در صحنه هاي مختلف در احقاق حقوق و آزادي 

قانون اساسي در  27همچنين به موجب اصل . هاي خود در محيط سايبر در تالش و تكاپو باشند

دفاع از حقوق خويش با تشكيل نهادهاي مدني و راهپيمايي هاي  هنگام بيان مطالبات يا اعتراضات يا



 .قانوني به جلب افكار عمومي و رعايت و حفظ حقوق قانوني را به نمايش مي گذارند

اختيارات  «هيات هاي واسطه«يا » كميسيون حقوق بشر«نهادهاي ملي، تحت عناويني همچون 

. ر سطح ملي و بين المللي تجربه شده استنظارتي و مشورتي نسبت به حقوق بشر و شهروندان د

اين نهادها اصوال با مكانيسم هاي اخطار، توصيه و يا طرح دعاوي و شكايات دريافتي افراد و گروه 

 .ها در مراجع ذي صالح، ايفاي وظيفه مي كنند

پس از تصويب  1383اليحه حقوق شهروندي و تاثير نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي، تيرماه 

اين اليحه تاثير نهادي را به منظور توسعه و حمايت از حقوق  99ماده . دولت انتشار يافت توسط

شهروندي و اجراي مقررات اين اليحه پيش بيني نموده بود و تمامي نهادهاي حكومتي موظف بودند 

 .با اين نهاد همكاري كنند

لي و بين المللي در زمينه وظيفه اين نهاد ملي آموزش و ترويج حقوق شهروندي، اطالع رساني داخ

 .حقوق شهروندي و نظارت بر اجراي قانون حقوق شهروندي و بررسي شكايت دريافتي است

قانون اساسي  158و بند اول اصل  156كميسيون حقوق بشر اسالمي با اساسنامه اي مستند به اصل 

 .در قوه قضاييه تشكيل گرديده است 1373از سال 

وع ايجاد يك كميته حقوق بشر و شهروندي با همكاري قوه قضاييه در مجلس شوراي اسالمي، موض

به عنوان يك نهاد مستقل صيانت ازحقوق طبق موازين داخلي و اصول بين المللي پيگيري و مشروح 

 .وظايف آن تدوين شد

در واقع كميسيون از جهت قواي مبتني بر حقوق اسالمي است؛ اما اين امر مانع از فعاليت در زمينه 

ق بين المللي بشر نيست و با الهام از تاكيد اصلي منشور جهاني حقوق بشر مبني بر حفظ حقو

كرامت ذاتي انسان با تشكيل كميته هاي علمي و كميته مراقبت و پيگيري هاي داخلي و خارجي، 

كميته امور زنان و كميته مشاركت هاي مردمي در جهت انجام وظايف و رسالت اصلي خويش در 

قانون اساسي جمهوري اسالمي مربوط به ايفاي  43تا  19و  8ام به اجراي دقيق اصول راستاي اهتم



وظيفه شرعي و قانوني نظارت همگاني و تحكيم حقوق شهروندي در پيشبرد حقوق فردي و 

 .اجتماعي شهروندان انجام وظيفه مي نمايد

 


