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صیانت ازحقوق شهروندی

تعریف حقوق
حقوق  :مجموع مقررات و رسوم خاصی که وظایف افراد جامعه را معین میکند و بر روابط آنها حاکم است

مجموع مقرراتیکه حافظ منافع جامعه و حاکم بر روابط افراد باشد وعدالت و نظم اجتماعی را تامین کند .

یا به عبارت دیگر
حقوق جمع حق و عبارت از یک سلسه امتیازات و آزادیهای است فطری و یا اعطائی که در اغلب قوانین
قوانین برای افراد جامعه پیش بینی شده  .مثل حق بهتر زیستن – حق مالکیت انفرادی و اجتماعی – حق
تشکیل خانواده و ....

حقوق به معانی دیگر بکار میرود مثل حقوق کارمندان حقوق دیوانی – حقوق اداری و یاعلم حقوق و ........

قانون
الف  :قانون درلغت به معنی رسم  ،قاعده – روش و آئین است
ب  :قانون  :مجموعه قواعدی که نحوه رفتار افراد و مناسبات میان آنها رادر جامعه مشخص
میسازد.

ج  :در اصل واژه قانون سه نظر وجود دارد :
 – 1قانون واژه پویانی است و از لغت کانون گرفته شده .
 - 2آنرا ماخوذه از زبان رمی – فارسی سریانی  ،عبری میدانند
 – 3کلمه قانون از زبان عربی و از کله حق گرفته شده قانون عبارت از قاعده ی کلی و الزام آور

است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای
آن از طرف دولت تضمین میشود

تفاوت قانون با حقوق :
به طور خالصه قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان
قوای سه گانه کشور و امتیازات و تکالیف افراد نسبت به دولت و دولت نسبت
به مردم را بیان میکند

درصورتیکه حقوق  :علمی است که از قواعد و نظاماتی بحث میکند که تنظیم
کننده حقوق افراد و روابط بین موسسات عمومی است بعبارت دیگری قانون
مبانی اجرائی دارد و حقوق مبانی علمی  ،فلسفی ونظری و باید حقوق افراد
تبدیل به قانون شود و قانون مبنای حقوق افراد قرارگیرد.

حقوق شهروندی
شهروند به کسی اطالق میشود که تحت الحمایه حکومتی باشد و قوانین و مقررات آن

حکومت را به رسمیت بشناسد و جزء جامعه ای محسبوب گردد که دولت تمام امتیازات و
حقوق آن جامعه را به تمام معنی قبول داشته باشد و دولت بخشی از آن جامعه باشد .

واژه شهروند را میتوان معادل واژه  Citizenغربی دانست حقوق شهروندی به معنی
انست که دولت یا حکومت ملزم است که حقوق و سلطه شهروندخود را به رسمیت بشناسد

و آنرا رعایت نماید  .این حقوق هم شامل حقوق فطری مثل حق حیات – حق آزادی
مسکن – برابری – عدالت و  ....وهم حقوق و ضغی یا موضوعه میباشد مثل قوانین مصوب

به عبارت دیگر:
حقوق شهروندی به مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان گفته میشود که
افراد جامعه براساس آن قواعد و مقرات زیست اجتماعی دارند و زمینه

های مدنی شدن را در جامعه قوام می بخشند  ،شهروند که تک تک
افرادی که در یک جامعه باحقوق مساوی زندگی میکنند اطالق میشود

دریک کالم و خالصه میتوان گفت  :درمفهوم شهروندی و حقوق آن  ،این
افراد نیستند که تابعی از دولت قرار میگیرند بلکه دولت تابعی از
شهروندان است و مبتنی برتصمیم گیری و خواست آنها بایدعمل کند  ،در

شهروندی دولت وابسته به افراد جامعه است و برهمین مبنا است که حقوق
شروندی جزء اصول و پیش شرط های دموکراسی است .

انواع حقوق شهروندی
حقوق مربوط به آزادی  :شامل آزادیهای فردی مثل  :آزادی انتخاب مسکن
– محل سکونت – مکاتبات  ،آزادی اندیشه ( آزادیبیان – آزادی مطبوعات ،
آزادی گردهمائی و تشکیل احزاب و اتحادیه ها – آزادی اقتصادی و
اجتماعی  -مالکیت  -بازرگانی – کار
حقوق مربوط به مصونیت  ( ،مصونیت حیثیت – مصونیت اموال – مصونیت
شغل و ....
حقوق مربوط به مساوات مثل :مساوات درمقابل قانون – مساوات درمقابل
دادگاهها -مساوات درپرداخت مالیات .

حقوق سیاسی  :حقوق سیاسی حقوقی است که به موجب آن شخص

دارنده حق میتواند درحاکمیت ملی خود شرکت کند
حق حاکمیت ملی ناشی از حقوق سیاسی شهروندان است و مهمترین آن

عبارت است از  :حق شرکت در انتخابات حق انتخاب شدن حق فعالیت
سیاسی و حق دارا بودن تابعیت و ....

حقوق اجتماعی  :از جمله حقوق شهروندی است که عمدتاً مربوط به حقوق
رفاهی میگردد  .مثل حمایت های مادی و درآمدی – مانند تامین مسکن
تامین شغل – برخورداری ازحداقل مزد – تامین اجتماعی درصورت
بیکاری وحوادث و آموزش و پرورش رایگان – بهداشت و درمان – بیمه
حمایتی و داشتن وکیل .

مسئولیتها درحقوق شهروندی
الف  :مسئولیت افراد

 – 1مسئولیت اجتماعی مثل شرکت داوطلبانه درجهت کمک به پیشرفت شهرو
شرکت درسازمانها و کمیته های محلی گوناگون نظیر انجمن های حمایتی ،
سازمانهای غیر دولتی  ،هیاتهای حل اختالف  ،انجمنهای صنفی و نهادهای مردم
نهاد و شرکت درمجامع و نشستهای عمومی و پروژه های اجتماعی

 – 2مسئولیتهای فردی مثل  :شرکت در انتخابات – خدمت در ارتش احترام به
حقوق دیگران – پرداخت مالیات – پرداخت عوارض شهروندی و ...

ب – مسئولیتهای دولت  :خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی

درجهت رفاه شهروندان – حفاظت از جان و مال – امنیت عمومی
تامین بهداشت و درمان – آب و غذای سالم – آموزش و پرورش راه

و خیابان و راه آهن و ترافیک روان – حفاظت از منابع طبیعی محیط
زیست  ،حفاظت از اموال مردم و تضمین حسابهای بانکی جبران

خسارتهای پیش بینی نشده مثل سیل – زلزله – خشکسالی و ....

سیر تاریخی حقوق شهروند :
الف  :گروهی مبنای این حقوق راعدالت میدانند  :این افراد براساس نظریه حقوق نظری
یا طبیعی  :این حقوق را جزء الینفک زندگی بشری میدانند و معتقدند این حقوق برتر از
اراده حکومت ها است و عام مردم از هر جنس و نژادی بدون توجه به موقعیتی که دارند
از آن برخوردارند  .و قوانین بشری نمیتواند آنرا سلب کند .
ب  :نظریه دوم مبتنی برحقوق اجتماعی است  :و این گروه معتقدندکه علیرغم اینکه این
قوانین نظری و جنبه الهی دارد ولی باید توسط حکومت ها تدوین و به رسمیت شناخته

شود و ضمانت اجرائی برای آن بوجود آید تاجزء مطالبات شهروندها قرارگیرد  .مردم،
نهادها جامعه مدنی – حقوقی – علما و روشنفکران و نهادهای اجتماعی است که مدافع
حقوق شهروندی و رعایت آن گردیده وتحکیم پایه های آن و مطالبه اجرای آن را از
دولتها بخواهند.

منشور کوروش کبیر
(اولین اعالمیه حقوق بشر)

منشور حقوق بشر کوروش بزرگ موسوم به استوانه کوروش استوانه ای سفالین
است که درسال  539پیش از میالد به فرمان کوروش دوم هخامنشی شاهنشاه
ایران ساخته شده و دور تا دور آن مجموعه ای از سخنان و دستورات شاهنشاه به
خط میخی بابلی نقش گردیده است این استوانه در پایه های شهر بابل قرارداده

شده بود.
این سند به عنوان « نخستین منشور حقوق بشر» شناخته می شود و درسال 1971
میالدی  ،سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد  .بدلی از
این منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیوریورک نگهداری می شود .

متن منشور حقوق بشر

کوروش کبیر

 -اینک که به یاری مزدا  ،تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای

جهات اربعه را به سرگذاشته ام  ،اعالم می کنم  ،که تا روزی که
من زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد  .دین و

آیین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آنها هستم  ،محترم خواهم
شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من  ،دین و آئین و

رسوم ملتهایی که من پادشاه آنها هستم یاملتهای دیگر را مورد
تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند .

 من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام  ،تا روزی که زندههستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد  ،هرگز سلطنت خود را

برهیچ ملت تحمیل نخواهم کرد وهرملت آزاد است  ،که مرا به
سلطنت خود قبول کند یا ننماید و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود

بداند  ،من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد .
 من تا روزی که پاشاده ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه هستم ،نخواهم گذاشت  ،کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم
واقع شد  ،من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و
ستمگر را مجازات خواهم کرد .

 من امروز اعالم می کنم  ،که هرکس آزاد است  ،که هردینی را که میلدارد  ،بپرستد و درهرنقطه که میل دارد سکونت کند  ،مشروط بر اینکه
درآنجا حق کسی راغصب ننماید و هرشغلی را که میل دارد  ،پیش بگیرد و
مال خود را به هرنحو که مایل است  ،به مصرف برساند  ،مشروط به اینکه
لطمه به حقوق دیگران نزند.
 من اعالم می کنم  ،که هرکس مسئول اعمال خود می باشد وهیچ کسرا نباید به مناسبت تقصیری که یکی ازخویشاوندانش کرده  ،مجازات کرد
 ،مجازات برادرگناهکار و برعکس به کلی ممنوع است و اگر یک فرد از
خانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر میشود  ،فقط مقصر باید مجازات گردد

 ،نه دیگران .

 من تا روزی که به یاری مزدا  ،سلطنت می کنم  ،نخواهم گذاشتکه مردان و زنان را بعنوان غالم و کنیز بفروشند وحکمام وو زیر

دستان من  ،مکلف هستند  ،که درحوزه حکومت و ماموریت خود ،
مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غالم و کنیز بشوند و رسم

بردگی باید به کلی از جهان برافتد.
 و از مزدا خواهانم  ،که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت بهملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه عهده گرفته ام  ،موفق
گرداند .

اعالمیه جهانی حقوق بشر
اعالمیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب
رسیده است و شامل  30ماده است .که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد درمورد حقوق بشر میپردازد مفاد
این اعالمیه حقوق بنیادی مدنی  ،فرهنگی  ،اقتصادی  ،سیاسی واجتماعی که تمامی ابنای بشر درهر کشور
ی باید از آن برخوردار باشند  .مشخص کرده است  .مفاد این اعالمیه از نظر بسیار ی از پژوهشگران الزام

آور بوده و از اعتبار حقوق بین الملل برخوردار است  ،زیرا به صورت گسترده ای پدیرفته شده و برای
سنجش رفتار کشورها به کار می رود  .مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه سال پس از تاسیس سازمان ملل
متحد اعالمیه جهانی حقوق بشر را تصویب نمود و اعالمیه جهانی حقوق بشر که هدف آن ایجاد تضمین
حقوق وآزادی های برابر برای همه مردم بود در  10دسامبر  1948به تصویب رسید روزی که اینک
درسراسر جهان به عنوان روز بین المللی حقوق بشر گرامی داشته می شود .

مفاد اعالمیه
ماده  : 1تمام افرد بشر آزاد به دنیا می آیند واز لحاظ حیثیت وحقوق با هم
برابرند همه دارای عقل و وجدان می باشند وباید نسبت به یکدیگر مانند
برادررفتار کنند.
ماده  -2هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز خصوصا از حیثیت نژاد  ،رنگ
 ،جنس  ،زبان  ،مذهب  ،عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر وهمچنین ملیت  ،وضع
اجتماعی  ،ثروت  ،والیت یاهر موقعیت دیگر  ،از تمام حقوق وکلیه آزادی هایی
که در اعالمیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد به عالوه هیچ تبعیضی به عمل

نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ،اداری وقضایی یا بین المللی کشور با
سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد خواه این کشور مستقل تحت قیمومیت
یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد

ماده  :3هرکس حق زندگی  ،آزادی وامنیت شخصی دارد
ماده  : 4احدی رانمیتوان دربردگی نگه داشت ودادوستد بردگان به هر شکلیکه باشد ممنوع است
ماده  : 5هیچکس را نباید مورد ظلم وشکنجه ورفتار یا کیفری تحقیر آمیز موهن یا خالف انسانیت
وشان بشر قرارداد

ماده  : 6هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان درمقابل قانون
شناخته شود

ماده  : 7همه دربرابر قانون مساوی هستند وحق دارندبدون تبعیض وبا لسویه از حمایت قانون
برخوردار شوند همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعالمیه حاضر باشد وعلیه هر
تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی ازحمایت قانون بهره مند شوند.

ماده  : 8دربرابر اعمالی که حقوق اساسی فرد راموردتجاوز قرار بدهد وآن حقوق به وسیله قانون
اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .
ماده  : 9احدی رانمیتوان خود سرانه توقیف حبس یا تبعید نمود .
ماده  :10هر کس با مساوات کامل حق داردکه دعوایش به وسیله دادگاه مساوی وبی طرف

منصفانه وعلنا رسیدگی بشود و چنین دادگاه درباره حقوق والزامات او یا هر اتهام جزایی که به او
توجه پیدا کرده باشند اتخاذ تصمیم بنماید .

ماده  : 11الف ) هرکس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که
درجریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های الزم برای دفاع از او تامین شده باشد
تقصیر اوبا قانون محرز گردد .

ب ) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوقی ملی

یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد به همین طریق هیچ مجازاتی
شدیدتر از آنچه که درموقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت درباره احدی اعمل نخواهد شد .

ماده  :12احدی درزندگی خصوصی امور خانوادگی اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله
های خود سرانه واقع شود و شرافت واسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد هر کس حق دارد
که درمقابل این گونه مداخالت وحمالت مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده  : 13الف ) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور ومرور کند ومحل
اقامت خود را انتخاب نماید.
ب) هر کس حق دارد هر کشوری واز جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

ماده  : 14الف ) هر کس حق دارد دربرابر تعقیب  ،شکنجه وآزار  ،پناهگاهی جستجو کند
ودرکشورهای دیگر پناه اختیار کند .
ب ) در موردی که تعیقب واقعا مبتنی به جرم عمومی وغیرسیاسی ورفتارها یی مخالف با
اصول ومفاصد ملل متحد باشد نمی توان از این حق استفاده نمود .
ماده : 15الف ) هرکس حق دارد که دارای تابعیت باشد
ب ) احدی رانمی توان خود سرانه از تابعیت خود یااز حق تغییر تابعیت محروم کرد.
ماده : 16الف ) هزر زن ومرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد  ،ملیت ،
تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحالل آن  ،زن وشوهر درکلیه امور مربوط
به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند .
ب ) ازدواج باید با رضایت کامل وآزادانه زن ومرد واقع شود .

ماده  : 17الف ) هرشخصی  ،منفرداًیا بطور اجتماعی حق مالکیت دارد .
ب ) احدی را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ماده  : 18هرکس حق دارد که از آزادی فکر ،وجدان ومذهب بهره مند شود این حق متضمن
آزادی تغییر مذهب یا عقیده وایمان می باشدونیز شامل تعلیمات مذهبی واجرای مراسم
دینی است هرکس میتواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یابه طور عمومی
برخورداردباشد .
ماده  : 19هرکس حق حق آزادی عقیده وبیان داردوحق مزبور شامل آن است که از داشتن
عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد و درکسب اطالعات وافکار ودراخذ وانتشار آن به

تمام وسایل ممکن وبدون مالحظات مرزی آزاد باشد .
ماده  : 20الف ) هرکس حق دراد از ادانه مجامع وجمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد

ب ) هیچ کس را نیم توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد .

ماده  : 21الف ) هر کس حق دارد که دراداره امو عمومی کشور خود خواه مستقیم ًا
وخواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید .
ب ) هرکس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .
پ) اساس ومنشاقدرت حکومت اراده مردم است  .این اراده باید به وسیله انتخاباتی
ابزار گردد که از روی صداقت وبه طور ادواری صورت پذیرد انتخاب باید عمومی

وبارعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی
رای راتامین نماید.

ماده  : 22الف ) هرکس به عنوان عضو اجتماع  ،حق امنیت اجتماعی دارد ومجاز
است به وسیله مساعی ملی وهمکاری بین المللی حقوق اقتصادی  ،اجتماعی
وفرهنگی خودرا که الزمه مقام ونمو آزادانه شخصیت اوست بارعایت تشکیالت ومنابع

هر کشور به دست آورد .

ماده  : 23الف ) هرکس حق دراد کا رکند کار خود را آزادانه انتخاب نماید
شرایط منصفانه ورضایت بخشی برای کار خواستار باشد ودر مقابل بیکاری
مورد حمایت قرار گیرد .
ب ) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی درمقابل کار مساوی  ،اجرت
مساوی دریافت نمایند.
پ ) هرکس که کار می کند به مزد منصفانه ورضایتبخشی ذیحق می شود که
زندگی او و خانواده اش راموافق شئون انسانی تامین کند وآن را در صورت
لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید .
ت) هرکس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل
دهد ودر اتحادیه ها نیز شرکت کند.

ماده  : 24هرکس حق استراحت وفراغت وتفریح دارد وبه خصوص به
محدودیت معقول ساعات کارومرخصی های ادواری با اخذ حقوق
ذیحق می باشد .

ماده  : 25الف ) هر کس حق دارد که سطح زندگی او سالمتی ورفاه
خود وخانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی
وخدمات الزم اجتماع تامین کند وهمچنین حق دارد که درمواقع
بیکاری  ،بیماری  ،نقص اعضاء ،زنان بی سرپرست  ،پیری یادرتمام
موارد دیگر ی که به علل خارج از اراده انسان وسایل امرار معاش او
از بین رفته باشداز شرایط آبرومندانه زندگی برخورداردشود .

ب ) مادران وکودکان حق دارند که از کمک ومراقبت مخصوصی بهره مند شوند کودکان چه براثر
ازدواج وچه بدون ازدواج به دنیاآمده باشند حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی
برخوردارشوند .
ماده  : 26هرکس حق دارد که از آموزش وپرورش بهرهمند شود آموزش وپرورش الاقل تا
حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی واساسی است باید مجانی باشد آموزش ابتدایی اجباری
است آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند وآموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی
همه باز باشد تاهمه بنابه استعداد خو بتواند از آن بهره مند گردند.
ب ) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس رابه حداکمل رشد
آن برساند واحترام حقوق وآزادی های بشری راتقویت کند آموزش وپرورش باید حین تفاهم
گذشت واحترام عقاید مخالف ودوستی بین تمام ملل وجمعیت های نژادی یا مذهبی وهمچنین
توسعه فعالیت های ملل متحد را درراه حفظ صلح  ،تسهیل نماید .

پ) پدر ومادر درانتخاب نوع آموزش وپرورش فرزندان خودنسبت به دیگران اولویت
دارند.
ماده : 27الف ) هرکس حق دارد درزندگی فرهنگی اجتماع شرکت کند از فنون
وهنرها متمتع گردد ودرپیشرفت علمی وفوائد آن سهیم باشد .

ب ) هر کس حق دارداز حمایت منافع معنوب ومادی آثار علمی فرهنگی یاهنری خود
برخوردار شود.

ماده  : 28هرکس حق دارد برقراری نظمی رابخواهد که از لحاظ اجتماع وبین
المللی حقوق وآزادی هایی راکه دراین اعالمیه ذکر گردیده تامین کند وآنها رابه
مورد عمل بگذارد .
ماده  :29الف ) هرکس درمقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد کامل
شخصیت اورا میسر سازد

ب ) هرکس دراجرای حقوق واستفاده از آزادی های خود فقط تابع محدودیت
هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تامین شناسایی ومراعات حقوق
وآزادی های دیگرا ن وبرای مقتضیات صحیح اخالقی ونظم عمومی ورفاه
همگانی درشرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است .
پ) این حقوق وآزادی ها درهیچ موردی نمیتواند بر خالف مقاصد واصول ملل
متحد اجرا گردد.
ماده  : 30هیچ یک ازمقررات اعالمیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن
حقی برای دولتی یا جمعیتی یافردی باشد که به موجب آن بتواند هریک از
حقوق وآزادی های مندرج در اعالمیه را از بین ببرد ویا در آن راه فعالیتی

بنماید .

اعالمیه اسالمی
حقوق بشر

( مصوب  14محرم  1411قمری مطابق با 15مرداد  1369شمسی )
اجالس وزرای امورخارجه سازمان کنفرانس اسالمی درقاهره ( ) 26
یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر واثنی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا
ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم ( قران کریم )
دولت های عضو سازمان کنفرانس اسالمی با ایمان به اهلل پروردگار

جهانیان وآفریدگار کائنات وبخشنده نعمتها  ،خداوندی که انسان رابه
بهترین وجه آفرید و به اوحیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین

گرداند .

وبا درنظر گرفتن عقدیده توحید ناب که ساختار بر پایه استوارشده است .
ضمن تاکید بر نقش تمدنی وتاریخی امت اسالمی که خداوند آنرا بهترین است برگزید تا این امت
یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید .
وبه جهت ایفای سهم خود در تالشهای بشری که مربوط به حقوق بشر است .
و با ایمان به این که حقوق اساسی وآزادیهای عمومی دراسالم جزئی ازدین مسلمین است  ،پس
هیچ احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزئی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از

احکام الهی  ،تکلیفی که خداوند از راه کتابهای خود نازل نموده وخاتم پیامبرانش رافرستاده وبه
وسیله او پایان واختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده است ندارد .بنابراین مراعات آنها
عبادت است وکوتاهی از آنها یاتجاوز بر آنها منکر است وهر انسانی بطور منفرد  ،مسئول پاسداری
و اجرای آن است وامت بگونه ای هماهنگ درتضمین ( مشترک ) در قبال آن مسئولیت دارد .
بدین جهت دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی بر این اساس موادزیر را اعالم می نمایند .

متن اعالمیه :
ماده  - 1 :الف ) بشر بطور کلی یک خانواده می باشند که بندگی نسبت به خداوند وفرزندی نسبت
به آدم آنها را گرد آورده وهمه مردم در اصل شرافت انسانی وتکلیف ومسئولیت برابرند بدون
هرگونه تبعیضی از لحاظ نژاد یا رنگ یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یاوضع اجتماعی

وغیره .
ضمناً عقیده صحیح تنها تضمین برای رشد این شرافت ا زراه تکامل انسان می باشد.
ب) همه مخلوقات به منزله عائله خداوندی هستند ومحبوبترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به
همنوع خود است وهیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوی وکار نیکو .
ماده -2الف ) زندگی موهبتی است الهی وحقی است که برای هر انسانی تضمین شده است وبر
همه افراد وجوامع وحکومتها واجب است که از این حق حمایت نموده ودرمقابل هر تجاوزی علیه
آن ایستادگی کنند وجایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی .

ب ) استفاده از وسیله ای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت بطور کلی یا جزئی گردد
ممنوع است
ج) پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جائیکه خداوند مشیت نماید وظیفه شرعی می باشد .

د ) حرمت حنازه انسان باید حفظ شود وبی احترامی به آن جایز نیست کما این که جایز نیست
لمس کردن آن مگر با مجوز شرعی و بر دولت است حمایت از این امر .
ماده  - 3الف ) در صورت به کارگیری زور یا کشمکش های مسلحانه نباید آنانی را که درآن

مشارکتی نداشته اند همچون پیر مردان و زنان وکودکان را کشت وهر مجروح وبیماری حق مداوا و
اسرا حق خوراک وپناهگاه ولباس دارند  .ومثله کردن مقتولین ممنوع است وباید اسرا را مبادله
وفیمابین خانواده هائی که اوضاع جنگ باعث جدائی آنان شده است دیدارهائی بعمل آید .
ب ) قطع درختان یا ازبین برده زراعت ودامها یا تخریب ساختمان ها و موسسات کشوری دشمن به
وسیله بمباران یا موشک باران وغیره جایز نمی باشد .

ماده  -4هرانسانی حرمتی دارد ومیتواند از آوازه خود در زندگی یا پس از مرگ
پاسداری نماید ودولت وجامعه موظف است که از پیکر ومدفن او پاسداری کند .
ماده  - 5الف ) خانواده پایه ساختار جامعه است وزناشویی اساس ایجاد آن می
باشد بنابر این مردان وزنان حق ازدواج دارند و هیچ قید وبندی که بر پایه نژاد یا
رنگ یا قومیت باشد نمی تواند از این حق آنان جلوگیری کند .
ب ) جامعه ودولت موظف است موانع را از فراراه ازدواج برداشته وراه های آنرا
آسان واز خانواده حمایت بعمل آورد
ماده  - 6الف ) در حیثیت انسان زن با مرد برابر است وبه همان اندازه که زن
وظایفی دارد از حقوق نیز برخوردار است ودارای شخصیت مدنی وذمه مالی مستقل

وحق حفظ نام ونسبت خویش است .
ب ) بار نفقه خانواده ومسئولیت نگهداری آن از وظایف مرد میباشد

ماده  -7الف ) هر کودکی از زمان تولد حقی برگردن والدین خویش وجامعه و

دولت در محافظت دوران طفولیت وتربیت نمودن وتامین مادی وبهداشتی و
ادبی دارد درضمن باید از جنین ومادر نگهداری شود ومراقبت های ویژه نسبت به
آنها مبذول شود .
ب ) پدران وکسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند حق انتخاب نوع
تربیتی را که برای فرزندان خود می خواهند با مراعات منافع وآینده آنان
درپرتو ارزش های اخالقی واحکام شرعی دارند
ج) بر طبق احکام شرع فرزندان نسبت به والدین خود واقوام نسبت به اقوام

خود حقوقی بر گردن دارند .
ماده  - 8هر انسانی از لحاظ الزام والتزام از یک شخصیت شرعی برخوردار

است واگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید قیم جای اورا می گیرد.

ماده  -9الف ) طلب علم یا فریضه است وآموزش یک امر واجب است بر جامعه ودولت  ،وبر
دولت الزم است که راههاووسائل آن را فراهم نموده ومتنوع بودن آنرا بگونه ای که مصلحت

جامعه رابرآورد تامین نماید وبه انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسالم وحقایق هستی
معرفت حاصل کند وآنرابرای خیر بشریت به کار گیرد.

ب) حق هر انسانی است که موسسات تربیتی وتوجیهی مختلف از خانواده ومدرسه ودانشگاه
گرفته تا دستگاههای تبلیغاتی وغیره که کوشش درجهت پرورش دینی ودنیوی انسان مینماید
برای تربیت کامل ومتوازن او تالش کنند و شخصیتش را پرورش دهنده بگونه ای که ایمانش به
خدا واحترامش به حقوق ووظایف وحمایت از آن فراهم شود .
ماده  -10انسان دین فطرت است وبه کار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان یا بهره برداری

از فقر یاجهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یابه الحاد  ،جایز نمی باشد

ماده  - 11الف ) انسان آزاد ه متولد میشود واحدی حق به بردگی کشیدن یا ذلیل
کردن یا مقهور کردن یابهره کشیدن یابه بندگی کشیدن اوراندارد مگر خدای تعالی .
ب ) استعمار به انواع گوناگونش وبه اعتبار این که بدترین نوع بردگی است شدیداً
تحریم می شود وملتهایی که از آن رنج میکشند حق دارند از آن رهایی یافته
وسرنوشت خویش را تعیین کنند همه دول وملل نیز موظف اند از این گروه درمبارزه
علیه نابودی هر نوع استعمار واشغال یازی نمایند همه ملتها نیز حق حفظ شخصیت
مستقل وسلطه خود برمنابع وثروتهای طبیعی رادارند.
ماده  -12هرانسانی بر طبق شریعت حق انتقال وانتخاب مکان برای اقامت در داخل یا
خارج کشورش را دارد ودرصورت تحت ظلم قرار گرفتن میتواند به کشور دیگری
پناهنده شود وبر آن کشور پناهنده واجب است که با او مداراکند تا این که پناهگاهی
برایش فراهم شودبا این شرط که علت پناهندگی بخاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع
نباشد .

ماده  -13کار حقی است که باید دولت وجامعه برای هر کسی که قارد به انجام آن
است تضمین کند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته رادارد به گونه ای که هم
مصلحت خود وهم مصلحت جامعه برآورده شود هرکارگری حق دارد از امنیت وسالمت و
دیگر تامین های اجتماعی برخوردار باشد ونباید اورابه کاری که توانش را ندارد
واداشت یا او را به کاری اکراه نمود یا از او بهره کشی کرد یابه اوزیان رساند وهر
کارگری بدون فرق میان مرد وزن حق داردکه مزد عادالنه درمقابل کاری که ارائه
می کند سریعا دریافت نماید ونیز حق استفاده از مرخصی ها وپاداش هاوترفیعات
استحقاقی را دارد ودرعین حال موظف است که درکارخود اخالص ودرستکاری داشته
باشد واگر کارگر با کارفرما یان اختالف پیدا کردند دولت موظف است برای حل این
اختالف واز بین بردن ظلم واعاده حق وپایبندی به عدل بدون این که بنفع طرفی عدول

کند دخالت نماید .
ماده  - 14انسان حق دارد کسب مشروع بکند بدون احتکار وفریب یازیان رساندن به
خود یادیگران وربا شدیدا ممنوع می باشد

ماده  -15هر انسانی حق مالک شدن از راه های شرعی رادارد و
می تواند ازحقوق مالکیت بگونه ای که به خود ویا دیگران و یا جامعه ضرر

نرساند برخوردار باشد ونمیتوان مالکیت را از کسی سلب کرد مگر بنابر
ضرورت حفظ منافع عمومی ودر مقابل پرداخت غرامت فوری وعادالنه
ب ) مصادره اموال وضبط آنها ممنوع است مگر بر طبق شرع
ماده  -16هر انسانی حق دارد از ثمره دست آوردهای علمی وادبی یا
هنری یا تکنولوژؤیکی خود سود ببرد وحق دارد از منافع ادبی ومالی
حاصله از آن حمایت نماید مشروط بر این که آن دست آورد (اثر )مغایر با
احکام شریعت نباشد .

ماده 17

الف ) هر انسانی حق دارد که دریک محیط پاک از مفاسد وبیماری های اخالقی
بگونه ای که بتواند درآن خودرا از لحاظ معنوی بسازد زندگی کند جامعه
ودولت موظف اند این حق را برای او فراهم کنند .
ب ) دولت وجامعه موظف اند که برای هر انسانی تامین بهداشتی واجتماعی
را از طریق ایجاد مراکز عمومی موردنیاز بر حسب امکانات موجود فراهم
نمایند.
ج) دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانه ای که بتواند از
طریق آن مایحتاج خود وخانواده اش را برآورده سازد وشامل خوراک وپوشاک
ومسکن وآموزش ودرمان وسایر نیازهای اساسی می شود تضمین نماید.

ماده 18
الف ) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین وخانواده وناموس ومال
خویش درآسودگی زندگی کند
ب ) هرانسان حق دارد که درامور زندگی خصوصی خود ( در مسکن وخانواده
ومال وارتباطات ) استقالل داشته باشد وجاسوسی یانظارت بر اویا مخدوش کردن

حیثیت او جایز نیست وباید از او درمقابل هر گونه دخالت زور گویانه دراین شئون
حمایت شود.

ج) مسکن درهر حالی حرمت دارد ونباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیر
مشروع واردآن شدونبایدآنرا خراب یا مصادره کرد یاساکنینش را آواره نمود .

ماده 19
الف ) مردم دربرابر شرع مساوی هستند ودراین امر حاکم ومحکوم نیز با هم
برابرند .
ب) مراجعه وپناه بردن به دادگاه حق است که برای همه تضمین شده است .
ج) مسئولیت در اصل شخصی است

د) هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت .
ه ) متهم بی گناه است تا این که محکومیتش از راه محاکمه عادالنه ای که همه
تضمنی ها برای دفاع از اوفراهم باشد ثابت گردد.

ماده -20
دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یامجازات هر انسانی جایز نیست

مگر به مقتضای شرع ونباید اورا شکنجه بدنی یاروحی یابااو به گونه ای حقارت
آمیز یا سخت یامنافی حیثیت انسانی رفتار کرد همچنین اجبار هر فردی برای
آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست مگر بارضایت وی ومشروط بر این که
سالمتی وزندگی او به مخاطره نیفتد همچنین تدوین قوانین استثنایی که به قوه
اجرائیه چنین اجازه ای رابدهد نیز جایز نمی باشد .
ماده - 21

گروگان گیری به هرشکلی وبخاطر هر هدفی ممنوع است .

ماده 22
الف ) هر انسانی حق دارد که نظر خودرابه هر شکلی که مغایر بااصول شرعی
نباشد آزادانه بیان دارد
ب) هرانسانی حق دراد برای خیر ونهی از منکر برطبق ضوابط شریعت اسالمی

دعوت کند
ج) تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است وسوء استفاده وسوء استعمال آن و

حمله به مقدسات وکرامت انبیاء یا بکار گیری هرچیزی که منجر به ایجاد اختالل در
ارزش ها یامتشتت شدن جامعه یازیان یامتالشی شدن اعتقاد شود ممنوع است.
د) برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی ویا هر چیزی که منجر به برانگیختن
هرنوع حس تبعیض نژادی گردد جایز نیست

ماده 23

الف ) والیت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع می باشد زیراکه
حقوق اساسی از این راه تضمین می شود

ب) هر انسانی حق دارد دراداره امورعمومی کشور خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت
نماید همچنین اومیتواند پستهای عمومی رابر طبق احکام شریعت متصدی شود .
ماده 24
کلیه حقوق وآزادی های مذکور دراین سند مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسالمی
می باشد .
ماده 25
شریعت اسالمی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هرماده از مواداین اعالمیه می باشد .

حقوق ملت درقانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران

فصل سوم قانون اساسی از اصل نوزدهم تا اصل  24 ( 43اصل )
کلیات این اصول شامل -مردم از حقوق مساوی برخوردارند -
درحمایت قانونند –رعایت حقوق زنان -رعایت حیثیت افراد – جان
– مال –مسکن  ....آزادی عقیده – آزادی مطبوعات – عدم استراق
سمع ومکالمات تلفنی – وافشای نامه های خصوصی وهر گونه
تجسس در احوال مردم – آزادی احزاب از تامین اجتماعی مناسب
آموزش وپرورش رایگان  -تامین مسکن – رفتار قضائی مناسبومطابق با جرم – حق دادخواهی – حق انتخاب وکیل – اصل برائت
– عدم هرگونه شکنجه – حفظ حرمت افراد – حق تابعیت و ...

فصل سوم – حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند
ورنگ نژاد  ،ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود .
اصل بیستم :
همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان درحمایت قانون قرار دارند
واز همه حقوق انسانی  ،سیاسی  ،اقتصادی  ،اجتماعی وفرهنگی با
رعیایت موازین اسالمی برخوردارند .

اصل بیست ویکم :
دولت موظف است حقوق زن رادرتمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید
وامورزیر را انجام دهد :
-1ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او .
 -2حمایت مادران  ،بالخصوص دردوران بارداری وحضانت فرزند  ،و حمایت از کودکان بی
سرپرست .

 -3ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده .
 -4ایجاد بیمه خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی سرپرست .
 -5اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی
شرعی .

اصل بیست دوم :
حیثیت جان  ،مال  ،حقوق ،مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردیکه قانون تجویز کند .
اصل بیست وسوم :
تفتیش عقاید ممنوع وهیچکس رانمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض ومواخذه قرارداد .
اصل بیست وچهارم :
نشریات ومطبوعات دربیان مطا لب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد تفصیل آنرا

قانون معین میکند .
اصل بیست وپنجم :

بازرسی ونرساندن نامه ها ،ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات تلگرافی وتلکس  ،سانسور ،
عدم مخابره ونرساندن آنها  ،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون .

اصل بیست وششم :
احزاب جمعیتها  ،انجمنهای سیاسی وصنفی وانجمنها اسالمی یا اقلیتها ی دینی شناخته شده آزادند  ،مشروط
باینکه اصول استقالل  ،آزادی  ،وحدت ملی ،موازین اسالمی واساس جمهوری اسالمی را نقض نکنند هیچکس
رانمی توان از شرکت درآنها منع کرد یا به شرکت دریکی از آنها مجبور ساخت .

اصل بیست و هفتم :
تشکیل اجتماعات وراهپیمائیها بدون حمل سالح  ،بشرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است .

اصل بیست وهشتم :
هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسالم ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند .
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال بکار وشرایط
مساوی رابرای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست ونهم :
برخورداری از تامین اجتماعی ایز نظر بازنشستگی  ،بیکاری  ،پیری از کارافتادگی  ،بی
سرپرستی  ،در راه ماندگی  ،حوادث وسوانح ونیازبخدمات بهدشتی ودرمانی ومراقبتهای

پزشکی بصورت بیمه وغیره حق ایت همگانی  .دولت مکلف است طبق قو انین ازمحل
درامدهای عمومی ورآمدهای حاصالز مشارکت مردم  ،خدماتوحمایتهای مالی فوق
رابرای یک یک افراد کشور تامین کند.

اصل سی ام :
دولت موظف است وسائل آموزش وپرورش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره
متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیالت عالی را تا سرحدخودکفائی کشور بطور رایگان
گسترش دهد .

اصل سی ویکم :
داشتن مسکن متناسب بانیاز  ،حق هر فرد وخانواده ایرانی است  ،دولت موظف
است با رعایت اولویت برای آنها که نیایزمند ترند بخصوص روستانشینان و

کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .

اصل سی و دوم :
هیچکس را نمیتوان دستگیر کر مگر به حکم وترتیبیی که قانون معین میکند
درصورت بازداشت  ،موضوع اتهام باید باذکر دالیل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ

تفهیم شود وحداکثر ظرف مدت بیست وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع
صالحه ارسال ومقدما ت محاکمه  ،در اسرع وقت فراهم گردد  .متخلف از این
اصل طبق قانون مجازات میشود.

اصل سی وسوم :
هیچکس رانمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت درمحل مورد عالقه اش ممنوع
یابه اقامت درمحلی مجبور ساخت مگر درمواردیکه قانون مقرر میدارد .

اصل سی وچهار :
دادخواهی حق مسلم هر فرد است وهر کس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح
رجوع نماید  ،همه افراد ملت حق دارنداینگونه دادگاهها رادر دسترس داشته باشند وهیچکس
رانمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد

اصل سی وپنجم :
در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب
وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصل سی وششم :
حکم به مجازات واجراء آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبموجب قانون باشد .

اصل سی وهفتم :
اصل برائت است وهیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او دردادگاه صالح ثابت

گردد .

اصل سی وهشتم :
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ویا کسب اقرار ویاکسب اطالع ممنوع است اجبار شخص به شهادت ،
اقرار یاسوگند مجاز نیست وچنین شهادت واقرار وسوگندی فاقد ارزش واعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود .

اصل سی ونهم :
هتک حرمت وحیثیت کسیکه به حکم قانون دستگیر  ،بازداشت زندان ییا تبعید
شده بهر صورت که باشد ممنوع وموجب مجازات است .

اصل چهلم :
هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش راوسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع
عموم قراردهد.

اصل چهل ویکم :
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی تواند از هیچ
ایرانی سلب تابعیت کند  ،مگر به درخواست خود اویا درصورتیکه به تابعیت کشور
دیگری درآید .
اصل چهل ودوم :
اتباع خارجه میتوانند درحدود قوانین به تابعین ایران درآیند وسلب تابعیت
اینگونه اشخاص درصورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنهارابپذیرذ یا
خود آنها درخواست کنند .

بررسی حقوق شهروندی
درسایر قوانین و
مقررات جمهوری اسالمی ایران

قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی
مصوب مجلس شورای اسالمی ایران در 15اردیبهشت 1383
تایید شورای نگهبان در 16اردیبهشت
ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون کلیه محاکم عمومی ،
انقالب ونظامی دادسراها و ظابطان قوه قضاییه مکلفند درانجام
وظایف قانونی خویش موارد ذیل رابه دقت رعایت واجراءکنند
متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند

شد .

- 1کشف وتعقیب جرایم واجرای تحقیقات وصدور قرارهای تامین

وبازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین وبا حکم ودستور
قضایی مشخص وشفاف صورت گیرد واز اعمال هر گونه سالیق شخصی
وسوء استفاده از قدرت ویا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت های
اضافی وبدون ضرورت اجتناب شود .
-2محکومیت ها باید برطبق ترتیبات قانونی ومنحصر به مباشر شریک
ومعاون جرم باشد و تا جرم دردادگاه صالح اثبات نشود ورای مستدل
ومستند به موادقانون ویا منابع فقهی معتبر ( درصورت نبودن قانون )

قطعی نگردیده اصل بربرائت متهم بوده و هر کس حق دارد درپناه
قانون از امنیت الزم برخوردار باشد .

 -3محاکم ودادسراها مکلفند حق دفاع متهمان ومشتکی عنهم رارعایت کرده وفرصت
استفاده از وکیل وکارشناس رابرای آنان فراهم آورند.
 -4با دادخواهان واشخاص درمظان اتهام ومرتکبان جرایم ومطلعان از وقایع وکالً در
اجرای وظایف محوله وبرخورد بامردم الزم است اخالق و موازین اسالمی کامالً مراعا ت
گردد .
 -5اصل منع دستگیری وبازداشت افراد ایجاب مینماید که درموارد ضروری نیز به حکم

وترتیبی باشدکه درقانون معین گردیده است وظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح
قضایی ارسال شود وخانواده دستگیر شدگان درجریان قرار گیرند.

 -6درجریان دستگیری وبازجویی یا استطاع وتحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم
وسایر اعضاء تحقیر واستخفاف به آنان اجتناب گردد.

 -7بازجویان وماموران تحقیق از پوشاندن صورت ویا نشستن پشت سرمتهم یا بردن آنان به
اماکن نامعلوم وکالً اقدام های خالف قانون خود داری ورزند.
-8بازرسی ها ومعاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یاکشف آالت وادوات جرم بر
اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت ودرکمال احتیاط انجام شود واز تعرض نسبتبه اسناد

ومدارک واشیایی که ارتباطی به جرم نداشته ویا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و
نوشته ها وعکس های فامیلی وفیلم های خانوادگی وضبط بی مورد آن ها خودداری گردد.
 -9هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار ویا اجبار او به اموردیگر ممنوع بوده و اقرارهای
اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی وقانونی نخواهد داشت .
-10تحقیقات وبازجویی ها باید مبتنی بر اصول وشیوه های علمی قانونی وآموزش های قبلی و

نظارت الزم صورت گیرد وبا کسانی که ترتیبات ومقررات رانادیده گرفته ودراجرای وظایف خود
به روش های خالف آن متوسل شده اند براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

 -11پرسش ها باید مفید وروشن ومرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی
باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی وخانوادگی وسئوال از گناهان
گذشته افراد پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی
احتراز گردد.

-12پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده وبدون تغییر وتبدیل نوشته
شودوبرای اظهار کننده خوانده شود وافراد با سواد درصورت تمایل

خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف با القاء ایجاد نگردد.

-13محاکم ودادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی
که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند ونحوه

رفتارماموران ومتصدیان مربوط با متهمان نظارت جدی کنند ومجریان
صحیح مقررات رامورد تقدیر وتشویق قرار دهند وبا متخلفان برخورد

قانونی شود .
 -14از دخل وتصرف ناروا دراموال واشیاء ضبطی وتوقیفی متهمان

اجتناب نموده ودراولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در
محاکم ودادسراها نسبت به اموال واشیائ تعیین تکلیف گردد ومادام که
نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است درحفظ ومراقبت ازآنها
اهتمام الزم معمول گردیده ودرهیچ موردی نباید از آن ها استفاده
شخصی واداری به عمل آید .

 -15رئیس قوه قضاییه موظف است هیاتی را به منظور نظارت وحسن

اجرای موارد فوق تعیین کند کلیه دستگاههایی که به نحوی درارتباط با این
موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری الزم را معمول دارند  .آن

هیات وظیفه دارد درصورت مشاهده تخلف ازقوانین عالوه بر مساع در
اصالح روش ها وانطباق آن ها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع
صالح برخورد جدی نموده ونتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضاییه
گزارش نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ
پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصد و هشتاد وسه مجلس شورای اسالمی
تصویب ودرتاریخ  16/2/1383به تایید شورای نگهبان رسیده است .

دستورالعمل اجرایی بند  15قانون
احترام به آزادیها ی مشروع و حفظ حقوق
شهروندی
مصوب 15/2/83

ماده : 1
برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیها ی مشروع

وحفظ حقوق شهروندی « هیات نظارت مرکزی » موضوع بند 15

این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضاییده تشکیل می

شود .
تبصره  : 1رئیس قوه قضاییه ریاست هیات نظارت مرکزی را بر

عهده دارد ومیتواند آن را به یکی از معاونان خودواگذار کند .
تبصره  : 2از سایر مسئولین ذیربط حسب مورد پس از موافقت

رئیس قوه قضاییه دعوت به عمل می آید .

ماده :3
دبیر خانه هیات نظارت مرکزی درحوزه دفتر رئیس قوه قضاییه تشکیل ودبیر هیات از

میان دارندگان پایه  8قضایی و باالتر با ابالغ رئیس قوه قضاییه منصوب می شود .
تبصره  :دبیر خانه هیات نظارت مرکزی نسبت به انتشار عگس وهویت نقض کنندگان
حوقق شهروندی پس ازقطعیت یافتن احکام آنان دررسانه های گروهی جراید کثیر
االنتشار وپایگاه ( سایت ) اطالع رسانی اقدام می نماید .

ماده :4
درمرکز هر استان هیاتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری سازمان قضایی
نیروهای مسلح دفتر بازرسی کل کشور ونماینده دادسرای انتظامی قضات بعنوان « هیات
نظارت وبازرسی استان » تشکیل میشود .

ماده : 10
گروههای نظارت وبازرسی می توانند با کلیه افراد بازداشت شده وزندانی
وسایر افرادیکه الزم بدانند مالقات و مصاحبه کرده واز پرونده ها دفاتر
وتمامی پیشینه های قضایی واداری مربوط به موضوع رونوشت وتصویر تهیه
کنند

ماده : 13
درصورتی که گروههای نظارت وبازرسی درجریان رسیدگی به گزارش یا
شکایتهای ارجاع شده از موارد دیگر نقض قانون یادشده آگاه شوند باید
مراتب را فوراً به صورت مکتوب به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند

ماده : 14
گروههای نظارت وبازرسی درصورت مشاهده نقض آشکار حقوق
شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی رفتار خشونت آمیز وتحقیر

افراد به گونه ای که ادامه آن آثار جبران ناپذیری درپی باشد باید
بی درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یادادستان مربوط

اعالم کنند  .اعالم گروه نظارت وبازرسی دراین گونه موارد حکم
گزارش موثق راداشته ومقامهای قضایی یاد شده مکلف به رفع اثر از

نقض حقوق شهروندی اند .

ماده : 17
تشکیل هیاتهای نظارت وبازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف
دادستانهای عمومی وانقالب ونظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان

نیست ودادستانها وقضات دادسراهای عمومی وانقالب ونظامی موظف
اند درصورت مشاهده نقض آزادیهای مشروع وحقوق شهروندی طبق

ماده  14این دستورالعمل اقدام کرده ورئیس هیات نظارت وبازرسی
استان را نیز به طور کتبی از موضوع آگاه کنند

ماده : 18
در تهران سایر مراکز استانها وشهرستانها شعبه هایی از دادسراهای عموم

وانقالب ونظامی ودادگاههای جزایی عمومی دادگاههای کیفری استان
ودادگاههای نظامی را حسب مورد رئیس دادستان ورئیس سازمان قضایی
نیروهای مسلح استان برای رسیدگی به جرمهای موضوع این قانون تعیین
میکنند ورسیدگی به پرونده های مربوط فقط در همان شعبه ها انجام شود
.

تبصره :

رئیس کل دادگستری استان مشخصات این شعبه ها را به

دبیر خانه هیات نظارت مرکزی ارسال می ننماید .

ماده : 19
کلیه مراجع قضایی  ،انتظامی  ،اطالعاتی  ،ضابطان قوه قضائیه  ،سازمان
زندانها و اقدامات امینی و تربیتی وسایردستگاههای ذیربط مشمول
مقررات این دستور العمل بوده ومکلف به رعایت وهمکاری دراجرای آن
اند

ماده : 20
این دستورالعمل در  19ماده و 5تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاریخ

 83 /30/8به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده وبرای اجرا به مراجع
ذیربط ابالغ می شود .

حقوق شهروندی
از دیدگاه
قرآن کریم و نهج البالغه

از دیدگاه قرآن کریم انسان کرامت ذاتی دارد  ،برای به فضلیت
رساندن خصلت ذاتی مقاماتی گران به او عطا شده که به هیچ یک از
دیگر موجودات داده نشده است .
آیات فراوانی ازقرآن کریم به مسئله حقوق بشر اشاره دارد که حقوق

بشر – به مفهوم قرآنی آن – باحقوق بشر غربی متفاوت است  .در غرب
 ،حقوق بشر ،مبتنی بر اومانیسم ( اصالت انسان و انسان محوری )

مادیت و منافع مادی فردی و طبقاتی و  ...است ؛ اما قرآن  ،درتمامی
زمینه ها و فضایل و کرامات و با درنظر گرفتن همه مصالح و جنبه های

مادی و معنوی از حقوق بشرسخن می راند

از دیدگاه قرآن و براساس آیه  70سوره مبارکه « اسراء» انسان ،
کرامت ذاتی دارد :

« ولَقَد کَرّمنَا بَنی آدَمَ » (ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم )

برای به فعلیت رساندن این خصلت ذاتی  ،مقاماتی گران قیمت به او
عطا شده که به هیچ یک از دیگر موجودات داده نشده است و درهیچ

مکتبی مانند اسالم  ،چنین حقوقی که الیق انسان باشد  ،به چشم
نمی خورد

اکنون به چند نمونه آیات قرآنی درباره کرامت ،

شخصیت وحقوق انسان اشاره می کنیم

 – 1انسان به خدای متعال قرب تکوینی دارد َ « :واِذَا سَالکَ عِبادی

عَنّی فَانّی قَریب اُجِیبُ دَعوَه الدَّاع اِذَا دَعَانِ»

و هنگامی که بندگان من از تو درباره

من سوال کنند ( بگو ) :من نزدیگم دعای دعا کنند را به هنگامی که مرا
می خواند ،پاسخ میگویم ( بقره  . )186 /این باالترین کرامتی

است که خداوند درحق انسان قائل شده است .
 – 2انسان خالفت الهی را به عهده دارد « :اَنّی جَاعِلّ فَی االرض
خَلِیفَهً» من در روی زمین جانشین برای خودم قرار دادم ( بقره )30 /

 – 3حق انتخاب آگاهان و آزادانه ( که الزمه آن  ،اختیار است ) برا ی
انسان محفوظ است :

ن اَحسَنَهُ » کسانی که سخنان را
ن القَولَ فَیَتّعُو َ
« الّذِینَ یَستَمِعُو َ

می شنوند و از نکوترین آنها پیروی می کنند ( زمر « )18 /اِناَّ هَدَی َن ُه السَّبیلَ ِامَّا شَاکِرًا َو
اِمّاکَفُوراً » ما راه را به او نشان دادیم

 ،خواه شاکر باشد و ( پذیراشود) یا ناسپاس ( انسان )3 /

 – 4پیمودن راه حق بعد از ا نتخاب آگاهانه برای او آسان شده است
« ثُمّ السّبیلَ یَسَّرهِ» سپس راه را برای او آسان کرد ( عبس )20/

 – 5بارهای سنگین و زنجیرهای دست و پاگیر باآمدن پیامبران از دوش او برداشته شده است « :
وَیَضًعِ عَنهِم اِصرَهِم وَاالغلَلَ ا َّلتِی کَانَت عَلیهم » و بارهای سنگنین و زنجیرهایی راکه برآنها
بود ( از دوش و گردنشان ) بر می دارد ( اعراف )157 /

 – 6موارد دیگری از قبیل  :قرار دادن تمامی مواهب مادی و معنوی برای او

درجهت رسیدن به کمال نهایی ( انعام  )104 ،انسان  ،مخلوقی برگزیده شده از بین
همه مخلوقات عالم ( طه  )122 ،تاکید برحفظ شرافت انسان ( یوسف  )50 ،موجودی که
محور و هدف رسالت های رسوالن است ( اسراء  9 /و ) 10

قدرت تسخیر انسان  ،درعالم طبیعت ( لقمان  )20/برخورداری او از عقل و قدرت
تدبر و تفکر که منشا اراده و انتخاب و اختیار و آزادی است ( اسراء  )36 /حق حیات،
حرام بودن قتل او و  ....احتراماتی است که قرآن برای انسان قائل شده است .
آنچه قرآن درباره حقوق بشر بیان کرده  ،نشانگر آن است که انسان  ،برترین
مخلوق است و باالترین حقوق  ،کرامت ،فضلیت و شخصیت به او عطا شده است .

صیانت از حقوی شهروندی
در نهج البالغه

نهج البالغه امام علی علیه السالم  ،درتمامی فرامین  ،نامه ها و

توصیه های آن حضرت درجهت اجرای عدالت و رعایت حقوقی
مردم در ابعاد مختلف زندگی انسانها وحتی رعایت حقوق حیوانات و

نباتات ( محیط زیست  )....است  ،بعنوان نمونه بارز میتوان نامه آن
حضرت معروف به عهدنامه مالک اشتر را خطاب به یکی ازفرمانده

هان و استاندار آن حضرت را که بیشترین توجه و سفارش را درحق
مردم دارد عنوان نمود:

دراین فرمان بیش از  30مورد بصورت گوناگون ازحقوق مردم و
تاکید بررعایت آن سخن به میان آمده است و واژه هائی از قبیل
«ناس» «عامه» «رعیت» «عباداله» دراین نامه تکرار شده که حاکی
از اهمیتی است که امیرالمومنین درنظام حکومتی برای مردم قائل

است در فرازی از این نامه آمده است :
مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قراد ده  ،و با همه دوست و
مهربان باش ،مبادا هرگز چون حیوان شکاری باشی که خوردن
آنان راغنیمت دانی  ،زیرا مردم دسته ای برادر دینی و دسته ای
همانند تو در آفرینش می باشند  ،اگر گناهی ازآنان سرمیزند ،

یاعلتهایی برآنان عارض میشود  ،و یاخواسته یا ناخواسته اشتباهی
مرتکب میگردنند آنان راببخشای  ....ازخون ریزی بپرهیز  ،از

خون به ناحق پرواکن  ،که هیچ چیز همانند خون به ناحق کیفر
الهی رانزدیک نمی کند و نابودی نعمت ها را سرعت نمی بخشد و

زوال حکومت را نزدیک نمی گرداند  ....امام حتی در بستر
شهادت برای قاتل خود سفارش کرد  ،خطاب به فرزندان خود

فرمود «:پسران عبدالمطلب» نبینم درخون مسلمانان فرو رفته اید
و بگویید امیرمومنان را کشته اند  ،بدانید جز قاتل نباید به کسی

آسیب برسد و برای جبران خون من کشته شود .

متن نامه امام علی (ع) به مالک اشتر همواره درطول تاریخ مورد

ارزیابی نخبگان ادیان مختلف قرار داشته و به عنوان رمز عدالت و
مصداق یک حاکم سیاسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و فرهنگی بی
سابقه درطول عمر بشر شناخته شده است  .درسال  1382مطالعه
زندگی امام علی علیه السالم کارشناسان سازمان ملل متحد
راشگفت زده نمود به همین دلیل سازمان ملل متحد نامه حضرت
علی علیه السالم به مالک اشتر را به عنوان مهمترین «سند
دادگستری بی نظیر درطول جهان بشریت » ثبت کرد .

و کوفی عنان ( سیاستمدار غنایی و دبیرکل سابق ملل متحد) نیز دراین زمینه
می گوید  :این سخن علی ابن ابیطالب (ع) که ای مالک  ،مردم یا برادر دینی
تواند و یا در آفرینش با تو برابراند بایدعنوان خط مشی همه سازمانهای جهان

قرارگرفته و همه بشریت باید آن را سرلوحه رفتار خویش قراردهند .
اعضای کمیته حقوقی سازمان ملل متحد تصویب کردند که این نامه به عنوان

یکی از منابع حقوق بین املل شناخته شود  .همچنین سازمان ملل متحد از
ملتهای جهان خواست تا این نامه رابه عنوان الگوی خط مشی حکومتهای خویش
مدنظر قراردهند .
در کنفرانس توسعه بشری سازمان متحد درسال  2002شش سخن از علی (ع)
درباره اهمیت دانش و برقراری حکومت ایده آل وعدالت گستر به عنوان

شعارهای این کنفرانس برگزیده شد .

