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صیانت ازحقوق شهروندی

حقوقتعریف

تاسحاکمآنهاروابطبرومیکندمعینراجامعهافرادوظایفکهخاصیرسومومقرراتمجموع:حقوق

.کندنتامیرااجتماعینظمووعدالتباشدافرادروابطبرحاکموجامعهمنافعحافظمقرراتیکهمجموع

دیگرعبارتبهیا

نقوانیاغلبدرکهاعطائییاوفطریاستآزادیهایوامتیازاتسلسهیکازعبارتوحقجمعحقوق

حق–یاجتماعوانفرادیمالکیتحق–زیستنبهترحقمثل.شدهبینیپیشجامعهافرادبرایقوانین

....وخانوادهتشکیل

........وحقوقیاعلمواداریحقوق–دیوانیحقوقکارمندانحقوقمثلمیرودبکاردیگرمعانیبهحقوق



قانون
استآئینوروش–قاعده،رسممعنیبهدرلغتقانون:الف

مشخصجامعهرادرآنهامیانمناسباتوافرادرفتارنحوهکهقواعدیمجموعه:قانون:ب

.میسازد

:داردوجودنظرسهقانونواژهاصلدر:ج

.شدهگرفتهکانونلغتازواستپویانیواژهقانون–1

میدانندعبری،سریانیفارسی–رمیزبانازماخوذهآنرا-2

آورامالزوکلییقاعدهازعبارتقانونشدهگرفتهحقکلهازوعربیزبانازقانونکلمه–3

اجرایومیکندحکومتانساناجتماعیزندگیبرعدالتاستقرارونظمایجادمنظوربهکهاست

میشودتضمیندولتطرفازآن



:تفاوت قانون با حقوق 

زمانساوحکومتشکلکهاستقواعدیسلسلهیکقانونخالصهطوربه

نسبتلتدوودولتبهنسبتافرادتکالیفوامتیازاتوکشورگانهسهقوای

میکندبیانرامردمبه

تنظیمهکمیکندبحثنظاماتیوقواعدازکهاستعلمی:حقوقدرصورتیکه

قانوندیگریبعبارتاستعمومیموسساتبینروابطوافرادحقوقکننده

افرادحقوقبایدوونظریفلسفی،علمیمبانیحقوقودارداجرائیمبانی

.قرارگیردافرادحقوقمبنایقانونوشودقانونبهتبدیل



حقوق شهروندی

آنرراتمقوقوانینوباشدحکومتیالحمایهتحتکهمیشوداطالقکسیبهشهروند

ویازاتامتتمامدولتکهگرددمحسبوبایجامعهجزءوبشناسدرسمیتبهراحکومت

.اشدبجامعهآنازبخشیدولتوباشدداشتهقبولمعنیتمامبهراجامعهآنحقوق

معنیبهشهروندیحقوقدانستغربیCitizenواژهمعادلمیتوانراشهروندواژه

بشناسدرسمیتبهراشهروندخودسلطهوحقوقکهاستملزمحکومتیادولتکهانست

آزادیحق–حیاتحقمثلفطریحقوقشاملهمحقوقاین.نمایدرعایتآنراو

مصوبنقوانیمثلمیباشدموضوعهیاضغیوحقوقوهم....وعدالت–برابری–مسکن



:دیگرعبارتبه

کهشودمیگفتهشهروندانبهمربوطامتیازاتمجموعهبهشهروندیحقوق

هزمینودارنداجتماعیزیستمقراتوقواعدآنبراساسجامعهافراد

تکتککهشهروند،بخشندمیقوامجامعهدرراشدنمدنیهای

ودمیشاطالقمیکنندزندگیمساویباحقوقجامعهیکدرکهافرادی

این،آنحقوقوشهروندیدرمفهوم:گفتمیتوانخالصهوکالمدریک

ازعیتابدولتبلکهمیگیرندقراردولتازتابعیکهنیستندافراد

در،کندبایدعملآنهاخواستوگیریبرتصمیممبتنیواستشهروندان

حقوقهکاستمبنابرهمینواستجامعهافرادبهوابستهدولتشهروندی

.استدموکراسیهایشرطپیشواصولجزءشروندی



انواع حقوق شهروندی

کنمسانتخابآزادی:مثلفردیآزادیهایشامل:آزادیبهمربوطحقوق

،عاتمطبوآزادی–آزادیبیان)اندیشهآزادی،مکاتبات–سکونتمحل–

واقتصادیآزادی–هااتحادیهواحزابتشکیلوگردهمائیآزادی

کار–بازرگانی-مالکیت-اجتماعی

ونیتمص–اموالمصونیت–حیثیتمصونیت)،مصونیتبهمربوطحقوق

....وشغل

لدرمقابمساوات–قانوندرمقابلمساوات:مثلمساواتبهمربوطحقوق

.مالیاتدرپرداختمساوات-دادگاهها



شخصآنموجببهکهاستحقوقیسیاسیحقوق:سیاسیحقوق

کندشرکتخودملیدرحاکمیتمیتواندحقدارنده

آنمهمترینواستشهروندانسیاسیحقوقازناشیملیحاکمیتحق

تفعالیحقشدنانتخابحقانتخاباتدرشرکتحق:ازاستعبارت

....وتابعیتبودنداراحقوسیاسی

قوقحبهمربوطعمدتاًکهاستشهروندیحقوقجملهاز:اجتماعیحقوق

نمسکتامینمانند–درآمدیومادیهایحمایتمثل.میگرددرفاهی

درصورتاجتماعیتامین–مزدازحداقلبرخورداری–شغلتامین

بیمه–درمانوبهداشت–رایگانپرورشوآموزشووحوادثبیکاری
.وکیلداشتنوحمایتی



مسئولیتها درحقوق شهروندی 

افرادمسئولیت:الف

شهروتپیشرفبهکمکدرجهتداوطلبانهشرکتمثلاجتماعیمسئولیت–1

،یحمایتهایانجمننظیروناگونگمحلیهایکمیتهودرسازمانهاشرکت

مردمنهادهایوصنفیانجمنهای،اختالفحلهیاتهای،دولتیغیرسازمانهای

اجتماعیهایپروژهوعمومینشستهایودرمجامعشرکتونهاد

بهاماحترارتشدرخدمت–انتخاباتدرشرکت:مثلفردیمسئولیتهای–2

...وشهروندیعوارضپرداخت–مالیاتپرداخت–دیگرانحقوق



دریافتیعوارضومالیاتنمودنخرج:دولتمسئولیتهای–ب

عمومیامنیت–مالوجانازحفاظت–شهروندانرفاهدرجهت

راهپرورشوآموزش–سالمغذایوآب–درمانوبهداشتتامین

حیطمطبیعیمنابعازحفاظت–روانترافیکوآهنراهوخیابانو

نجبرابانکیحسابهایتضمینومردماموالازحفاظت،زیست

....وخشکسالی–زلزله–سیلمثلنشدهبینیپیشخسارتهای



:سیر تاریخی حقوق شهروند 
نظریحقوقنظریهبراساسافراداین:میدانندراعدالتحقوقاینمبنایگروهی:الف

ازبرترقوقحاینمعتقدندومیدانندبشریزندگیالینفکجزءراحقوقاین:طبیعییا

نددارکهموقعیتیبهتوجهبدوننژادیوجنسهرازمردمعامواستهاحکومتاراده

.کندسلبآنرانمیتواندبشریقوانینو.برخوردارندآناز

ایناینکهعلیرغممعتقدندکهگروهاینو:استاجتماعیبرحقوقمبتنیدومنظریه:ب

ناختهشرسمیتبهوتدوینهاحکومتتوسطبایدولیداردالهیجنبهونظریقوانین

ردم،م.قرارگیردشهروندهامطالباتتاجزءآیدبوجودآنبرایاجرائیضمانتوشود

فعمداکهاستاجتماعینهادهایوروشنفکرانوعلما–حقوقی–مدنیجامعهنهادها

ازراآناجرایمطالبهوآنهایپایهوتحکیمگردیدهآنرعایتوشهروندیحقوق

.بخواهنددولتها



منشور کوروش کبیر 

(اولین  اعالمیه حقوق بشر)



فالینسایاستوانهکوروشاستوانهبهموسومبزرگکوروشبشرحقوقمنشور

شاهنشاههخامنشیدومکوروشفرمانبهمیالدازپیش539درسالکهاست

بههشاهنشادستوراتوسخنانازایمجموعهآندورتادوروشدهساختهایران

راردادهقبابلشهرهایپایهدراستوانهایناستگردیدهنقشبابلیمیخیخط

.بودشده

1971الدرسوشودمیشناخته«بشرحقوقمنشورنخستین»عنوانبهسنداین

ازبدلی.کردمنتشرسازمانرسمیزبانششبهراآنمللسازمان،میالدی

.شودمینگهدارینیوریورکشهردرمتحدمللسازمانمقردرمنشوراین



متن منشور حقوق بشر 

کوروش کبیر 



رهایکشووبابلوایرانسلطنتتاج،مزدایاریبهکهاینک-

کهروزیتاکه،کنممیاعالم،امسرگذاشتهبهرااربعهجهات

ودین.دهدمیمنبهراسلطنتتوفیقمزداوهستمزندهمن

اهمخومحترم،هستمآنهاپادشاهمنکهملتهاییرسوموآیین

ونآئیودین،مندستانزیروحکامکهگذاشتنخواهموشمرد

موردرادیگریاملتهایهستمآنهاپادشاهمنکهملتهاییرسوم

.نمایندتوهینآنهابهیابدهندقرارتحقیر



هزندکهروزیتا،امنهادهسربهراسلطنتتاجکهامروزازمن-

راودخسلطنتهرگز،دهدمیمنبهراسلطنتتوفیقمزداوهستم

بهمراکه،استآزادوهرملتکردنخواهمتحمیلملتبرهیچ

ودخپادشاهمرانخواهدهرگاهوننمایدیاکندقبولخودسلطنت

.کردنخواهمجنگبهمبادرتملتآنسلطنتبرایمن،بداند

تمهساربعهجهاتکشورهایوبابلوایرانپاشادهکهروزیتامن-

لوممظشخصیاگروکندظلمدیگریبهکسی،گذاشتنخواهم،

ودادخواهماوبهوگرفتخواهمظالمازراویحقمن،شدواقع

.کردخواهممجازاتراستمگر



لمیکهراهردینیکه،استآزادهرکسکه،کنممیاعالمامروزمن-

ینکهابرمشروط،کندسکونتداردمیلکهدرهرنقطهوبپرستد،دارد

وگیردبپیش،داردمیلکهراهرشغلیوننمایدراغصبکسیحقدرآنجا

نکهایبهمشروط،برساندمصرفبه،استمایلکههرنحوبهراخودمال

.نزنددیگرانحقوقبهلطمه

سکوهیچباشدمیخوداعمالمسئولهرکسکه،کنممیاعالممن-

کردجازاتم،کردهازخویشاوندانشیکیکهتقصیریمناسبتبهنبایدرا

ازدفریکاگرواستممنوعکلیبهبرعکسوبرادرگناهکارمجازات،

گرددازاتمجبایدمقصرفقط،میشودتقصیرمرتکبایطایفهیاخانواده

.دیگراننه،



تگذاشنخواهم،کنممیسلطنت،مزدایاریبهکهروزیتامن-

یرزوووحکمامبفروشندکنیزوغالمبعنوانرازنانومردانکه

،خودماموریتوحکومتدرحوزهکه،هستندمکلف،مندستان

رسموبشوندکنیزوغالمبعنوانزنانومردانخریدوفروشازمانع

.برافتدجهانازکلیبهبایدبردگی

بهنسبتکهتعهداتیاجرایراهدرمراکه،خواهانممزداازو-

وفقم،امگرفتهعهدهاربعهممالکملتهایوبابلوایرانملتهای

.گرداند



اعالمیه جهانی حقوق بشر 

تصویببهمتحدمللسازمانعمومیمجمعدرکهاستالمللیبینپیمانیکبشرحقوقجهانیاعالمیه

مفادزدمیپردابشرحقوقدرموردمتحدمللسازماندیدگاهتشریحبهکه.استماده30شاملواسترسیده

کشوردرهرربشابنایتمامیکهواجتماعیسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،مدنیبنیادیحقوقاعالمیهاین

الزامرانپژوهشگازیبسیارنظرازاعالمیهاینمفاد.استکردهمشخص.باشندبرخوردارآنازبایدی

برایوشدهپدیرفتهایگستردهصورتبهزیرا،استبرخوردارالمللبینحقوقاعتبارازوبودهآور

مللزمانساتاسیسازپسسالسهمتحدمللسازمانعمومیمجمع.رودمیکاربهکشورهارفتارسنجش

ضمینتایجادآنهدفکهبشرحقوقجهانیاعالمیهونمودتصویبرابشرحقوقجهانیاعالمیهمتحد

اینککهروزیرسیدتصویببه1948دسامبر10دربودمردمهمهبرایبرابرهایوآزادیحقوق

.شودمیداشتهگرامیبشرحقوقالمللیبینروزعنوانبهجهاندرسراسر



اعالمیه مفاد 
مهباوحقوقحیثیتلحاظوازآیندمیدنیابهآزادبشرافردتمام:1ماده

ندمانیکدیگربهنسبتوبایدباشندمیوجدانوعقلدارایهمهبرابرند

.کنندبرادررفتار

رنگ،نژادحیثیتازخصوصاتمایزگونههیچبدونتواندمیکسهر-2ماده

وضع،ملیتوهمچنیندیگرعقیدههریاسیاسیعقیده،مذهب،زبان،جنس،

هاییآزادیوکلیهحقوقتماماز،دیگرموقعیتیاهروالیت،ثروت،اجتماعی

عملبهیتبعیضهیچعالوهبهگرددمندبهرهاستشدهذکرحاضراعالمیهدرکه

باشورکالمللیبینیاوقضایی،اداریسیاسیوضعبرمبتنیکهآمدنخواهد

قیمومیتتحتمستقلکشوراینخواهداردتعلقآنبهشخصکهباشدسرزمینی

باشدشدهمحدودشکلیبهآنحاکمیتیابودهمختارخودغیریا



داردشخصیوامنیتآزادی،زندگیحقهرکس:3ماده

استمنوعمباشدشکلیکههربهبردگانودادوستدداشتنگهدربردگیرانمیتواناحدی:4ماده

انسانیتفخالیاموهنآمیزتحقیرکیفرییاورفتاروشکنجهظلمموردنبایدراهیچکس:5ماده

قراردادبشروشان

نقانودرمقابلانسانیکعنوانبهجاهمهدراوحقوقشخصیتکهداردحقکسهر:6ماده

شودشناخته

قانونحمایتازلسویهوباتبعیضدارندبدونوحقهستندمساویقانوندربرابرهمه:7ماده

هرهوعلیباشدحاضراعالمیهناقضکهتبعیضیهرمقابلدردارندحقهمهشوندبرخوردار

.شونددمنبهرهقانونازحمایتتساویطوربهآیدعملبهتبعیضیچنینبرایکهتحریکی



انونقوسیلهبهحقوقوآنبدهدقرارراموردتجاوزفرداساسیحقوقکهاعمالیدربرابر:8ماده

.داردحهصالملیمحاکمبهرجوعحقکسهرباشدشدهشناختهاوبرایدیگریقانونیااساسی

.نمودتبعیدیاحبستوقیفسرانهخودرانمیتواناحدی:9ماده

طرفوبیمساویدادگاهوسیلهبهدعوایشداردکهحقکاملمساواتباکسهر:10ماده

اوبهکهجزاییاتهامهریااووالزاماتحقوقدربارهدادگاهچنینوبشودرسیدگیوعلنامنصفانه

.بنمایدتصمیماتخاذباشندکردهپیداتوجه

هکوقتیتاشدخواهدمحسوبگناهبیباشدشدهمتهمکاریبزهبههرکس(الف:11ماده

شدباشدهتامیناوازدفاعبرایالزمهایتضمینکلیهآندرکهعمومیدعواییکدرجریان

.گرددمحرزقانوناوباتقصیر



ملیحقوقیموجببهعملآنارتکابدرموقعکهعملیانجامعدمیاانجامبرایکسهیچ(ب

زاتیمجاهیچطریقهمینبهشدنخواهدمحکوماستنمیشدهشناختهجرمالمللیبینیا

.شدنخواهداعملاحدیدربارهمیگرفتتعلقبدانجرمارتکابدرموقعکهآنچهازشدیدتر

داخلهمموردنبایدخودمکاتباتیااقامتگاهخانوادگیامورخصوصیدرزندگیاحدی:12ماده

داردحقکسهرگیردقرارحملهموردنبایدورسمشواسمشرافتوشودواقعسرانهخودهای

.گیردقرارقانونحمایتموردوحمالتمداخالتگونهایندرمقابلکه

ومحلکندومرورعبورآزادانهکشوریهرداخلدرکهداردحقکسهر(الف:13ماده

.نمایدانتخابراخوداقامت

.گرددبازخودکشوربهیاکندترکراخودکشورجملهوازکشوریهرداردحقکسهر(ب



کندجستجوپناهگاهی،وآزارشکنجه،تعقیبدربرابرداردحقکسهر(الف:14ماده

.کنداختیارپناهدیگرودرکشورهای

باخالفمییورفتارهاوغیرسیاسیعمومیجرمبهمبتنیواقعاتعیقبکهموردیدر(ب

.نموداستفادهحقاینازتواننمیباشدمتحدمللومفاصداصول

باشدتابعیتدارایکهداردحقهرکس(الف:15ماده

.دکرمحرومتابعیتتغییرحقیاازخودتابعیتازسرانهخودتوانرانمیاحدی(ب

،ملیت،نژادنظرازمحدودیتهیچبدوندارندحقبالغیومردزنهزر(الف:16ماده

مربوطورامدرکلیهوشوهرزن،آنانحاللهنگاموزناشوییدیگرهمبامذهبیاتابعیت

.باشندمیمساویحقوقدارایازدواجبه

.شودواقعومردزنوآزادانهکاملرضایتبابایدازدواج(ب



.داردمالکیتحقاجتماعیبطورمنفرداًیا،هرشخصی(الف:17ماده

.نمودمحروممالکیتحقازخودسرانهنمیتوانرااحدی(ب

متضمنحقاینشودمندبهرهومذهبوجدانفکر،آزادیازکهداردحقهرکس:18ماده

اسممرواجرایمذهبیتعلیماتشاملباشدونیزمیوایمانعقیدهیامذهبتغییرآزادی

عمومیطوریابهخصوصیطوربهمجتمعاًیاحقوقاینازمیتواندهرکساستدینی

.برخورداردباشد

داشتنازکهاستآنشاملمزبورداردوحقوبیانعقیدهآزادیحقحقهرکس:19ماده

بهآنروانتشاودراخذوافکاراطالعاتدرکسبوباشدنداشتهواضطرابیبیمخودعقاید

.باشدآزادمرزیمالحظاتوبدونممکنوسایلتمام

دهدتشکیلآمیزمسالمتهایوجمعیتمجامعادانهازدرادحقهرکس(الف:20ماده

.کرداجتماعیدرشرکتبهمجبورتواننیمراکسهیچ(ب



مستقیماً خواهخودکشورعمومیامودرادارهکهداردحقکسهر(الف:21ماده

.جویدشرکتباشدشدهانتخابآزادانهکهنمایندگانیوساطتباوخواه

.آیدنایلخودکشورعمومیمشاغلبهشرایطتساویباداردحقهرکس(ب

باتیانتخاوسیلهبهبایدارادهاین.استمردمارادهحکومتومنشاقدرتاساس(پ

عمومیبایدانتخابپذیردصورتادواریطوروبهصداقترویازکهگرددابزار

زادیآکهگیردانجامآننظیرطریقهاییامخفیرایباوباشدمساواتوبارعایت

.نمایدراتامینرای

ومجازدارداجتماعیامنیتحق،اجتماععضوعنوانبههرکس(الف:22ماده

یاجتماع،اقتصادیحقوقالمللیبینوهمکاریملیمساعیوسیلهبهاست

ومنابعتتشکیالبارعایتاوستشخصیتآزادانهونمومقامالزمهکهخودراوفرهنگی

.آورددستبهکشورهر



دنمایانتخابآزادانهراخودکاررکندکادرادحقهرکس(الف:23ماده

بیکاریمقابلودرباشدخواستارکاربرایبخشیورضایتمنصفانهشرایط

.گیردقرارحمایتمورد

اجرت،مساویکاردرمقابلتبعیضیهیچبدونکهدارندحقهمه(ب

.نماینددریافتمساوی

کهشودمیذیحقورضایتبخشیمنصفانهمزدبهکندمیکارکههرکس(پ

ورتصدرراوآنکندتامینانسانیشئونراموافقاشخانوادهواوزندگی

.نمایدتکمیلاجتماعیحمایتدیگروسایلنوعهربالزوم

کیلتشاتحادیهدیگرانباخودمنافعازدفاعبرایکهداردحقهرکس(ت

.کندشرکتنیزهااتحادیهودردهد



هبخصوصوبهداردوتفریحوفراغتاستراحتحقهرکس:24ماده

حقوقاخذباادواریهایکارومرخصیساعاتمعقولمحدودیت

.باشدمیذیحق

هورفاسالمتیاوزندگیسطحکهداردحقکسهر(الف:25ماده

طبیومراقبتهایومسکنخوراکحیثازرااشوخانوادهخود

درمواقعکهداردحقوهمچنینکندتامیناجتماعالزموخدمات

ادرتمامیپیری،سرپرستبی،زناناعضاءنقص،بیماری،بیکاری

اومعاشامراروسایلانسانارادهازخارجعللبهکهیدیگرموارد

.دبرخورداردشوزندگیآبرومندانهشرایطباشدازرفتهبیناز



براثرچهکودکانشوندمندبهرهمخصوصیومراقبتکمکازکهدارندحقوکودکانمادران(ب

اجتماعیحمایتنوعیکازهمهکهدارندحقباشنددنیاآمدهبهازدواجبدونوچهازدواج

.برخوردارشوند

تاالاقلوپرورشآموزششودبهرهمندوپرورشآموزشازکهداردحقهرکس:26ماده

اجبارییابتدایآموزشباشدمجانیبایداستواساسیابتداییتعلیماتبهمربوطکهحدودی

رویبهلکامتساویشرایطبابایدعالیوآموزشکندپیداعمومیتبایدایحرفهآموزشاست

.گردندمندبهرهآنازبتواندخواستعدادبنابهتاهمهباشدبازهمه

رشدحداکملرابهکسهرانسانیشخصیتکهشودهدایتطوریبهبایدپرورشوآموزش(ب

فاهمتحینبایدوپرورشآموزشکندراتقویتبشریهایوآزادیحقوقواحترامبرساندآن

نینوهمچمذهبییانژادیهایوجمعیتمللتمامبینودوستیمخالفعقایدواحترامگذشت

.نمایدتسهیل،صلححفظدرراهرامتحدمللهایفعالیتتوسعه



لویتاودیگرانبهخودنسبتفرزندانوپرورشآموزشنوعدرانتخابومادرپدر(پ

.دارند

فنونازکندشرکتاجتماعفرهنگیدرزندگیداردحقهرکس(الف:27ماده

.باشدسهیمآنوفوائدعلمیودرپیشرفتگرددمتمتعوهنرها

ودخیاهنریفرهنگیعلمیآثارومادیمعنوبمنافعحمایتداردازحقکسهر(ب

.شودبرخوردار

وبیناجتماعلحاظازکهرابخواهدنظمیبرقراریداردحقهرکس:28ماده

رابهوآنهاکندتامینگردیدهذکراعالمیهدراینراکههاییوآزادیحقوقالمللی

.بگذاردعملمورد

کاملآزادرشدکهداردوظیفهایجامعهآندرمقابلهرکس(الف:29ماده

سازدمیسراوراشخصیت



محدودیتتابعفقطخودهایآزادیازواستفادهحقوقدراجرایهرکس(ب

حقوقاتومراعشناساییتامینمنظوربهمنحصراًقانونوسیلهبهکهاستهایی

ورفاهعمومیونظماخالقیصحیحمقتضیاتوبرایندیگراهایوآزادی

.استگردیدهوضعدموکراتیکجامعهیکدرشرایطهمگانی

مللواصولمقاصدخالفبرنمیتواندموردیدرهیچهاوآزادیحقوقاین(پ

.گردداجرامتحد

ضمنمتکهشودتفسیرطورینبایدحاضراعالمیهازمقرراتیکهیچ:30ماده

ازهریکبتواندآنموجببهکهباشدیافردیجمعیتییادولتیبرایحقی

فعالیتیراهآندرویاببردبینازرااعالمیهدرمندرجهایوآزادیحقوق

.بنماید



اسالمی اعالمیه 

حقوق بشر



(شمسی1369مرداد15بامطابققمری1411محرم14مصوب)

(26)درقاهرهاسالمیکنفرانسسازمانامورخارجهوزرایاجالس

لتعارفواائلقبوشعوباوجعلناکمواثنیذکرمنخلقناکماناایهاالناسیا

(کریمقران)اتقاکمعنداهللاکرمکمان

گارپرورداهللبهایمانبااسالمیکنفرانسسازمانعضوهایدولت

رابهانانسکهخداوندی،نعمتهاوبخشندهکائناتوآفریدگارجهانیان

نزمیدرخودخلیفهراویودادهاوحیثیتبهوآفریدوجهبهترین

.گرداند



.استاستوارشدهپایهبرساختارکهنابتوحیدعقدیدهگرفتندرنظروبا

امتاینتایدبرگزاستبهترینآنراخداوندکهاسالمیامتوتاریخیتمدنینقشبرتاکیدضمن

.نمایدتقدیمبشریتبهراهمگونجهانیتمدنیک

.استبشرحقوقبهمربوطکهبشریتالشهایدرخودسهمایفایجهتوبه

پس،استمسلمینازدینجزئیدراسالمعمومیوآزادیهایاساسیحقوقکهاینبهایمانباو

ازردنکپوشیچشمیانهادنپازیریاجزئییاکلیکردنمتوقفحقاصولیطوربهاحدیهیچ

وبهستادهرافرپیامبرانشوخاتمنمودهنازلخودکتابهایراهازخداوندکهتکلیفی،الهیاحکام

آنهاتمراعابنابراین.ندارداستآوردهبعملآسمانیرسالتبرایواختتامیپایاناووسیله

پاسداریولمسئ،منفردبطورانسانیوهراستمنکرآنهابریاتجاوزآنهاازوکوتاهیاستعبادت

.داردمسئولیتآنقبالدر(مشترک)درتضمینهماهنگایبگونهوامتاستآناجرایو

.ایندنممیاعالمراموادزیراساساینبراسالمیکنفرانسسازمانعضودولتهایجهتبدین



: اعالمیه متن 
نسبتزندیوفرخداوندبهنسبتبندگیکهباشندمیخانوادهیککلیبطوربشر(الف-1:ماده

بدونبرابرندومسئولیتوتکلیفانسانیشرافتاصلدرمردموهمهآوردهگردراآنهاآدمبه

اجتماعیاوضعیسیاسیوابستگییادینیاعتقادیاجنسیارنگیانژادلحاظازتبعیضیهرگونه

.وغیره

.باشدمیانسانتکاملزراهاشرافتاینرشدبرایتضمینتنهاصحیحعقیدهضمناً

بهآنانینسودمندترخدانزدآنانومحبوبترینهستندخداوندیعائلهمنزلهبهمخلوقاتهمه(ب

.نیکووکارتقویدرمگرنداردبرتریدیگریبراحدیوهیچاستخودهمنوع

وبرتاسشدهتضمینانسانیهربرایکهاستوحقیالهیاستموهبتیزندگی(الف-2ماده

هعلیتجاوزیهرودرمقابلنمودهحمایتحقاینازکهاستواجبوحکومتهاوجوامعافرادهمه

.شرعیمجوزبدونکسهیچکشتننیستوجایزکنندایستادگیآن



گرددیجزئیاکلیبطوربشریتسرچشمهبردنبینازبهمنجرکهایوسیلهازاستفاده(ب

استممنوع

.باشدمیشرعیوظیفهنمایدمشیتخداوندجائیکههرتابشریتزندگیادامهازپاسداری(ج

یستنجایزکهاینکمانیستجایزآنبهاحترامیوبیشودحفظبایدانسانحنازهحرمت(د

.امراینازحمایتاستدولتبروشرعیمجوزبامگرآنکردنلمس

آندرکهراآنانینبایدمسلحانههایکشمکشیازورکارگیریبهصورتدر(الف-3ماده

وداوامحقوبیماریمجروحوهرکشتراوکودکانزنانومردانپیرهمچوناندنداشتهمشارکتی

بادلهمرااسراوبایداستممنوعمقتولینکردنومثله.دارندولباسوپناهگاهخوراکحقاسرا

.آیدبعملدیدارهائیاستشدهآنانجدائیباعثجنگاوضاعکههائیخانوادهوفیمابین

بهمندشکشوریموسساتوهاساختمانتخریبیاودامهازراعتبردهازبینیادرختانقطع(ب

.باشدنمیجایزوغیرهبارانموشکیابمبارانوسیله



مرگازپسیازندگیدرخودآوازهازومیتواندداردحرمتیهرانسانی-4ماده

.دکنپاسداریاوومدفنپیکرازکهاستموظفوجامعهودولتنمایدپاسداری

میآنایجاداساسوزناشوییاستجامعهساختارپایهخانواده(الف-5ماده

یاژادنپایهبرکهوبندیقیدهیچودارندازدواجحقوزنانمرداناینبنابرباشد

.کندجلوگیریآنانحقاینازتواندنمیباشدقومیتیارنگ

آنراهایوراهبرداشتهازدواجفراراهازراموانعاستموظفودولتجامعه(ب

آوردبعملحمایتخانوادهوازآسان

زنکهاندازههمانوبهاستبرابرمردبازنانسانحیثیتدر(الف-6ماده

تقلمسمالیوذمهمدنیشخصیتودارایاستبرخوردارنیزحقوقازداردوظایفی

.استخویشونسبتنامحفظوحق

میباشدمردوظایفازآننگهداریومسئولیتخانوادهنفقهبار(ب



ووجامعهخویشوالدینبرگردنحقیتولدزمانازکودکیهر(الف-7ماده

ووبهداشتیمادیوتامیننمودنوتربیتطفولیتدورانمحافظتدردولت

بهبتنسویژههایومراقبتشودنگهداریومادرجنینازبایددرضمنداردادبی

.شودمبذولآنها

وعنانتخابحقپدرانندمنزلهبهشرعقانوننظرازکهوکسانیپدران(ب

آنانوآیندهمنافعمراعاتباخواهندمیخودفرزندانبرایکهراتربیتی

دارندشرعیواحکاماخالقیهایارزشدرپرتو

قوامابهنسبتواقوامخودوالدینبهنسبتفرزندانشرعاحکامطبقبر(ج

.دارندگردنبرحقوقیخود

برخوردارشرعیشخصیتیکازوالتزامالزاملحاظازانسانیهر-8ماده

.یردگمیاوراجایقیمگردیدمخدوشیارفتبینازشخصیتاینواگراست



روب،ودولتجامعهبراستواجبامریکوآموزشاستفریضهیاعلمطلب(الف-9ماده

لحتمصکهایبگونهآنرابودنومتنوعنمودهفراهمراآنراههاووسائلکهاستالزمدولت

هستیوحقایقاسالمدینبهنسبتکهدهدفرصتانسانوبهنمایدتامینرابرآوردجامعه

.گیردکاربهبشریتخیروآنرابرایکندحاصلمعرفت

انشگاهودومدرسهخانوادهازمختلفوتوجیهیتربیتیموسساتکهاستانسانیهرحق(ب

مینمایدسانانودنیویدینیپرورشدرجهتکوششکهوغیرهتبلیغاتیدستگاههایتاگرفته

بهایمانشهکایبگونهدهندهپرورشراشخصیتشوکنندتالشاوومتوازنکاملتربیتبرای

.شودفراهمآنازوحمایتووظایفحقوقبهواحترامشخدا

برداریهرهبیاانسانبهنسبتاکراههرگونهگرفتنکاروبهاستفطرتدینانسان-10ماده

دباشنمیجایز،الحادیابهدیگردینیبهدیناینتغییرجهتانسانیاجهلفقراز



لذلییاکشیدنبردگیبهحقواحدیمیشودمتولدهآزادانسان(الف-11ماده

.تعالیخدایمگراورانداردکشیدنبندگییابهکشیدنیابهرهکردنمقهوریاکردن

شدیداًتاسبردگینوعبدترینکهایناعتباروبهگوناگونشانواعبهاستعمار(ب

یافتهرهاییآنازدارندحقمیکشندرنجآنازکهوملتهاییشودمیتحریم

بارزهدرمگروهاینازاندموظفنیزومللدولهمهکنندتعیینراخویشوسرنوشت

صیتشخحفظحقنیزملتهاهمهنمایندیازیواشغالاستعمارنوعهرنابودیعلیه

.رادارندطبیعیوثروتهایبرمنابعخودوسلطهمستقل

یااخلددراقامتبرایمکانوانتخابانتقالحقشریعتطبقبرهرانسانی-12ماده

یدیگرکشوربهمیتواندگرفتنقرارظلمتحتودرصورتداردراکشورشخارج

اهگاهیپنکهاینتامداراکنداوباکهاستواجبپناهندهکشورآنوبرشودپناهنده

شرعرنظطبقجرمارتکاببخاطرپناهندگیعلتکهشرطاینشودبافراهمبرایش

.نباشد



نآانجامبهقاردکهکسیهربرایوجامعهدولتبایدکهاستحقیکار-13ماده

همهکایگونهبهراداردشایستهکارانتخابآزادیانسانیهروکندتضمیناست

وتوسالمامنیتازداردحقهرکارگریشودبرآوردهجامعهمصلحتوهمخودمصلحت

ردنداراتوانشکهکاریاورابهونبایدباشدبرخورداراجتماعیهایتامیندیگر

هرورسانداوزیانیابهکردکشیبهرهاوازیانموداکراهکاریبهرااویاواداشت

ارائهکهکاریدرمقابلعادالنهمزدداردکهحقوزنمردمیانفرقبدونکارگری

اتهاوترفیعوپاداشهامرخصیازاستفادهحقونیزنمایددریافتسریعاکندمی

تهداشودرستکاریاخالصدرکارخودکهاستموظفحالودرعینداردرااستحقاقی

اینلحبرایاستموظفدولتکردندپیدااختالفیانکارفرماباکارگرواگرباشد

عدولفیطربنفعکهاینبدونعدلبهوپایبندیحقواعادهظلمبردنبینوازاختالف

.نمایددخالتکند

بهدنرسانیازیانوفریباحتکاربدونبکندمشروعکسبداردحقانسان-14ماده

باشدمیممنوعشدیداوربایادیگرانخود



وراداردشرعیهایراهازشدنمالکحقانسانیهر-15ماده

ضررعهجامیاودیگرانویاخودبهکهایبگونهمالکیتازحقوقتواندمی

بنابررمگکردسلبکسیازرامالکیتونمیتوانباشدبرخوردارنرساند

وعادالنهفوریغرامتپرداختمقابلودرعمومیمنافعحفظضرورت

شرعطبقبرمگراستممنوعآنهاوضبطاموالمصادره(ب

یاوادبیعلمیآوردهایدستثمرهازداردحقانسانیهر-16ماده

یومالادبیمنافعازداردوحقببردسودخودتکنولوژؤیکییاهنری

بایرمغا(اثر)آورددستآنکهاینبرمشروطنمایدحمایتآنازحاصله

.نباشدشریعتاحکام



17ماده

قیاخالهایوبیماریمفاسدازپاکمحیطدریککهداردحقانسانیهر(الف

عهجامکندزندگیبسازدمعنویلحاظازخودرادرآنبتواندکهایبگونه

.کنندفراهماوبرایراحقایناندموظفودولت

اعیواجتمبهداشتیتامینانسانیهربرایکهاندموظفوجامعهدولت(ب

فراهمموجودامکاناتحسببرموردنیازعمومیمراکزایجادطریقازرا

.نمایند

ازواندبتکهایشرافتمندانهزندگیدرراانسانیهرحقاستمکلفدولت(ج

وپوشاکخوراکوشاملسازدبرآوردهرااشوخانوادهخودمایحتاجآنطریق

.نمایدتضمینشودمیاساسینیازهایوسایرودرمانوآموزشومسکن



18ماده

ومالوناموسوخانوادهدینوجانبهنسبتکهداردحقانسانیهر(الف

کندزندگیدرآسودگیخویش

وخانوادهمسکندر)خودخصوصیزندگیدرامورکهداردحقهرانسان(ب

کردنمخدوشاویابریانظارتوجاسوسیباشدداشتهاستقالل(وارتباطاتومال

شئونیندراگویانهزوردخالتگونههردرمقابلاوازوبایدنیستجایزاوحیثیت

.شودحمایت

غیربصورتیاآنساکنیناجازهبدونونبایدداردحرمتحالیدرهرمسکن(ج

.مودنآوارهرایاساکنینشکردمصادرهیاخرابشدونبایدآنراواردآنمشروع



19ماده

مهبانیزومحکومحاکمامرودراینهستندمساویشرعدربرابرمردم(الف

.برابرند

.استشدهتضمینهمهبرایکهاستحقدادگاهبهبردنوپناهمراجعه(ب

استشخصیاصلدرمسئولیت(ج

.شریعتاحکامموجببهمگرنیستمجازاتییاجرمیهیچ(د

همههکایعادالنهمحاکمهراهازمحکومیتشکهاینتااستگناهبیمتهم(ه

.گرددثابتباشداوفراهمازدفاعبرایهاتضمنی



-20ماده

نیستزجایانسانیهریامجازاتتبعیدیاآزادیساختنمحدودیادستگیری

حقارتاینهگوبهیابااویاروحیبدنیشکنجهاوراونبایدشرعمقتضایبهمگر

برایردیفهراجبارهمچنینکردرفتارانسانیحیثیتیامنافیسختیاآمیز

کهاینربومشروطویبارضایتمگرنیستجایزعلمییاپزشکیآزمایشات

قوهبهکهاییاستثنقوانینتدوینهمچنیننیفتدمخاطرهبهاووزندگیسالمتی

.باشدنمیجایزنیزرابدهدایاجازهچنیناجرائیه

-21ماده

.استممنوعهدفیهروبخاطرهرشکلیبهگیریگروگان



22ماده

یشرعبااصولمغایرکهشکلیهرخودرابهنظرکهداردحقانسانیهر(الف

داردبیانآزادانهنباشد

میاسالشریعتضوابطبرطبقمنکرازونهیخیربرایدرادحقهرانسانی(ب

کنددعوت

وآنعمالاستوسوءاستفادهوسوءاستجامعهبرایحیاتیضرورتیکتبلیغات(ج

درختاللاایجادبهمنجرکههرچیزیگیریبکاریاانبیاءوکرامتمقدساتبهحمله

.تاسممنوعشوداعتقادشدنیامتالشییازیانجامعهشدنیامتشتتهاارزش

ختنبرانگیبهمنجرکهچیزیهرویامذهبییاقومیاحساساتبرانگیختن(د

نیستجایزگرددنژادیتبعیضحسهرنوع



23ماده

یراکهزباشدمیممنوعشدیداً آنازاستفادهسوءیااستبدادکهاستامانتیوالیت(الف

شودمیتضمینراهاینازاساسیحقوق

رکتشمستقیمغیریامستقیمبطورخودکشورامورعمومیدرادارهداردحقانسانیهر(ب

.شودمتصدیشریعتاحکامطبقرابرعمومیپستهایاومیتواندهمچنیننماید

24ماده

میاسالشریعتاحکامبامطابقتبهمشروطسنددراینمذکورهایوآزادیحقوقکلیه

.باشدمی

25ماده

.دباشمیاعالمیهمواداینازهرمادهتوضیحیاتفسیربرایمرجعتنهااسالمیشریعت



ملت درقانون حقوق 

جمهوری اسالمی ایراناساسی 



( اصل 24) 43سوم قانون اساسی از اصل نوزدهم تا اصل  فصل 

-برخوردارندمساویحقوقازمردم-شاملاصولاینکلیات

جان–افرادحیثیترعایت-زنانحقوقرعایت–قانوننددرحمایت

استراقعدم–مطبوعاتآزادی–عقیدهآزادی....مسکن–مال–

گونهوهرخصوصیهاینامهوافشای–تلفنیومکالماتسمع

مناسباجتماعیتامینازاحزابآزادی–مردماحوالدرتجسس

ناسبمقضائیرفتار–مسکنتامین-رایگانوپرورشآموزش-

برائتاصل–وکیلانتخابحق–دادخواهیحق–جرمباومطابق

...وتابعیتحق–افرادحرمتحفظ–شکنجههرگونهعدم–



حقوق ملت–سوم فصل 

نوزدهماصل

ارندبرخوردمساویحقوقازباشندکهوقبیلهقومهرازایرانمردم

.بودنخواهدامتیازسبباینهاومانند،نژادورنگ

:بیستماصل

دارندقرارقانوندرحمایتیکسانومردزنازاعمملتافرادهمه

باوفرهنگیاجتماعی،اقتصادی،سیاسی،انسانیحقوقهمهواز

.برخوردارنداسالمیموازینرعیایت



:ویکمبیستاصل

نمایدتضمیناسالمیموازینرعایتباجهاترادرتمامزنحقوقاستموظفدولت

:دهدانجامراوامورزیر

.اومعنویومادیحقوقواحیایزنشخصیترشدبرایمساعدهایزمینهایجاد-1

یبکودکانازحمایتو،فرزندوحضانتبارداریدردورانبالخصوص،مادرانحمایت-2

.سرپرست

.خانوادهوبقایکیانحفظبرایصالحدادگاهایجاد-3

.سرپرستوبیسالخوردهوزنانبیوگانخاصبیمهایجاد-4

یولنبودنصورتآنهادرغبطهدرجهتشایستهمادرانبهفرزندانقیمومتاعطای-5

.شرعی



:دومبیستاصل

.کندزتجویقانوندرمواردیکهمگراستمصونتعرضازاشخاصوشغلمسکنحقوق،،مال،جانحیثیت

:وسومبیستاصل

.قراردادومواخذهتعرضموردایعقیدهداشتنبصرفتوانرانمیوهیچکسممنوععقایدتفتیش

:وچهارمبیستاصل

آنرافصیلتباشدعمومیحقوقیااسالممبانیبهمخلآنکهمگرآزادندلبمطادربیانومطبوعاتنشریات

.میکندمعینقانون

:وپنجمبیستاصل

،سانسور،وتلکستلگرافیمخابراتافشایتلفنیمکالماتکردنوفاشضبط،هانامهونرساندنبازرسی

.قانونبحکممگراستممنوعتجسسهرگونهوسمعاستراق،آنهاونرساندنمخابرهعدم



:وششمبیستاصل

مشروط،زادندآشدهشناختهدینییاقلیتهایااسالمیوانجمنهاوصنفیسیاسیانجمنهای،جمعیتهااحزاب

هیچکسدنکنننقضرااسالمیجمهوریواساساسالمی،موازینملیوحدت،آزادی،استقاللاصولباینکه

.ساختمجبورآنهاازدریکیشرکتبهیاکردمنعدرآنهاشرکتازتوانرانمی

:هفتموبیستاصل

.استدآزانباشداسالممبانیبهمخلآنکهبشرط،سالححملبدونوراهپیمائیهااجتماعاتتشکیل

:وهشتمبیستاصل

.رگزیندبنیستدیگرانوحقوقعمومیومصالحاسالمومخالفاستمایلبدانکهراشغلیداردحقهرکس

رایطوشبکاراشتغالامکانافرادهمهبرایگوناگونمشاغلبهجامعهنیازرعایتبااستموظفدولت

.نمایدایجادمشاغلاحرازرابرایمساوی



:ونهمبیستاصل

بی،فتادگیکاراازپیری،بیکاری،بازنشستگینظرایزاجتماعیتامینازبرخورداری

اقبتهایومرودرمانیبهدشتیونیازبخدماتوسوانححوادث،ماندگیراهدر،سرپرستی

ازمحلانینقوطبقاستمکلفدولت.همگانیایتحقوغیرهبیمهبصورتپزشکی

فوقمالیخدماتوحمایتهای،مردممشارکتحاصالزورآمدهایعمومیدرامدهای

.کندتامینکشورافرادیکیکرابرای

:امسیاصل

دورهپایانتاملتهمهرابرایرایگانوپرورشآموزشوسائلاستموظفدولت

رایگانوربطکشورسرحدخودکفائیتاراعالیتحصیالتوسائلوسازدفراهممتوسطه

.دهدگسترش



:ویکمسیاصل

وظفمدولت،استایرانیوخانوادهفردهرحق،بانیازمتناسبمسکنداشتن

وینانروستانشبخصوصترندنیایزمندکهآنهابرایاولویترعایتبااست

.کندفراهمرااصلایناجرایزمینهکارگران

:دوموسیاصل

میکندعینمقانونکهوترتیبییحکمبهمگرکردستگیرنمیتوانراهیچکس

ابالغمتهمبهکتباًبالفاصلهدالیلباذکربایداتهامموضوع،بازداشتدرصورت

مراجعبهمقدماتیپروندهساعتوچهاربیستمدتظرفوحداکثرشودتفهیم

اینازمتخلف.گرددفراهموقتاسرعدر،محاکمهتومقدماارسالصالحه

.میشودمجازاتقانونطبقاصل



:وسومسیاصل

نوعمماشعالقهمورددرمحلاقامتازیاکردتبعیدخوداقامتمحلازتوانرانمیهیچکس

.میداردمقررقانوندرمواردیکهمگرساختمجبوردرمحلیاقامتیابه

:وچهارسیاصل

صالحدادگاههایبهدادخواهیبمنظورمیتواندکسوهراستفردهرمسلمحقدادخواهی

چکسوهیباشندداشتهدسترسرادردادگاههادارنداینگونهحقملتافرادهمه،نمایدرجوع

کردمنعداردراآنبهمراجعهحققانونبموجبکهدادگاهیازتوانرانمی

:وپنجمسیاصل

نتخاباتوانائیاگرونمایندانتخابخودوکیلبرایدارندحقدعویطرفیندادگاههاهمهدر

.گرددفراهموکیلتعیینامکاناتآنهابرایبایدباشندنداشتهراوکیل



:وششمسیاصل

.باشدقانونوبموجبصالحدادگاهازطریقتنهابایدآنواجراءمجازاتبهحکم

:وهفتمسیاصل

ثابتلحصادردادگاهاوجرماینکهمگرشودنمیشناختهمجرمقانوننظرازوهیچکساستبرائتاصل

.گردد

:وهشتمسیاصل

،شهادتبهشخصاجباراستممنوعاطالعویاکسباقرارکسبویااقرارگرفتنبرایشکنجههرگونه

.استواعتبارارزشفاقدوسوگندیواقرارشهادتوچنیننیستمجازیاسوگنداقرار

.میشودمجازاتقانونطبقاصلاینازمتخلف



:ونهمسیاصل

تبعیدییازندانبازداشت،دستگیرقانونحکمبهکسیکهوحیثیتحرمتهتک
.استمجازاتوموجبممنوعباشدکهصورتبهرشده

:چهلماصل

نافعمبهتجاوزیاغیربهاضرارراوسیلهخویشحقاعمالتواندنمیهیچکس
.قراردهدعموم

:ویکمچهلاصل

یچهازتواندنمیودولتاستایرانیفردهرمسلمحقایرانکشورتابعیت
کشورابعیتتبهدرصورتیکهاویاخوددرخواستبهمگر،کندتابعیتسلبایرانی
.درآیددیگری

:ودومچهلاصل

ابعیتتوسلبدرآیندایرانتابعینبهقوانیندرحدودمیتوانندخارجهاتباع
یابپذیرذآنهاراتابعیتدیگریدولتکهاستممکندرصورتیاشخاصاینگونه

.کننددرخواستآنهاخود



حقوق شهروندی بررسی 

وقوانین درسایر 

مقررات جمهوری اسالمی ایران



شهروندیحقوقوحفظمشروعهایآزادیبهاحترامقانون

1383اردیبهشت15درایراناسالمیشورایمجلسمصوب

اردیبهشت16درنگهبانشورایتایید

،عمومیمحاکمکلیهقانوناینتصویبتاریخاز–واحدهماده

انجامدرمکلفندقضاییهقوهظابطانودادسراهاونظامیانقالب

دواجراءکننرعایتدقترابهذیلمواردخویشقانونیوظایف

ندخواهمحکومموضوعهقوانیندرمندرجمجازاتبهمتخلفین

.شد



نتامیقرارهایوصدورتحقیقاتواجرایجرایموتعقیبکشف-1

تورودسحکموباقوانینرعایتبرمبتنیبایدمیموقتوبازداشت

خصیشسالیقگونههراعمالوازگیردصورتوشفافمشخصقضایی

ایهبازداشتیاوخشونتگونههراعمالویاقدرتازاستفادهوسوء

.شوداجتنابضرورتوبدوناضافی

شریکاشرمببهومنحصرقانونیترتیباتبرطبقبایدهامحکومیت-2

دلمستوراینشوداثباتصالحدردادگاهجرمتاوباشدجرمومعاون

(قانوننبودندرصورت)معتبرفقهیمنابعویاموادقانونبهومستند

اهدرپنداردحقکسهروبودهمتهمبربرائتاصلنگردیدهقطعی

.باشدبرخوردارالزمامنیتازقانون



رصتوفکردهرارعایتعنهمومشتکیمتهماندفاعحقمکلفندودادسراهامحاکم-3

.آورندفراهمآنانرابرایوکارشناسوکیلازاستفاده

دروکالًوقایعازومطلعانجرایمومرتکباناتهامدرمظانواشخاصدادخواهانبا-4

تامراعکامالًاسالمیموازینواخالقاستالزمبامردموبرخوردمحولهوظایفاجرای

.گردد

حکمبهزنیضروریدرمواردکهمینمایدایجابافرادوبازداشتدستگیریمنعاصل-5

صالحاجعمربهپروندهمقررهمهلتوظرفاستگردیدهمعیندرقانونباشدکهوترتیبی

.گیرندقراردرجریانشدگاندستگیروخانوادهشودارسالقضایی

چشمتنبسنظیرافرادایذایازوتحقیقاستطاعیاوبازجوییدستگیریدرجریان-6

.گردداجتنابآنانبهواستخفافتحقیراعضاءوسایر



بهنانآبردنیاسرمتهمپشتنشستنویاصورتپوشاندنازتحقیقومامورانبازجویان-7

.ورزندداریخودقانونخالفهایاقداموکالًنامعلوماماکن

ربجرموادواتآالتیاکشففراریمتهماندستگیریجهتمحلیومعایناتهابازرسی-8

ناداسنسبتبهتعرضوازشودانجاماحتیاطودرکمالمزاحمتبدونوقانونیمقرراتاساس

وهانامهمضمونافشایونداردتعلقمتهمبهویانداشتهجرمبهارتباطیکهواشیاییومدارک

.گرددخودداریهاآنموردبیوضبطخانوادگیهایوفیلمفامیلیهایوعکسهانوشته

ارهایاقروبودهممنوعاموردیگربهاواجبارویااقراراخذمنظوربهمتهمشکنجهگونههر-9

.داشتنخواهدوقانونیشرعیحجیتبدینوسیلهشدهاخذ

وقبلیهایوآموزشقانونیعلمیهایوشیوهاصولبرمبتنیبایدهاوبازجوییتحقیقات-10

خودظایفوودراجرایگرفتهرانادیدهومقرراتترتیباتکهکسانیوباگیردصورتالزمنظارت

.گیردصورتجدیبرخوردقانونبراساساندشدهمتوسلآنخالفهایروشبه



تسابیاناتهاماتیااتهامباومرتبطوروشنمفیدبایدهاپرسش-11

اهانگنازوسئوالوخانوادگیشخصیاسراردرکنجکاویازوباشد

بررسیموردپروندهدرموثرغیرموضوعاتبهپرداختنافرادگذشته

.گردداحتراز

نوشتهلوتبدیتغییروبدونشدهاظهارکیفیتهمانبههاپاسخ-12

ایلتمدرصورتسوادباوافرادشودخواندهکنندهاظهارشودوبرای

.نگرددادایجالقاءباتحریفشبههتابنویسندراخودمطالبخودشان



اههاییدستگیاضابطنیروهایبازداشتگاههایبرودادسراهامحاکم-13

ونحوهدهندمیانجامراآنانوظایفخاصقوانینموجببهکه

انومجریکنندجدینظارتمتهمانبامربوطومتصدیانرفتارماموران

ردبرخومتخلفانوبادهندقراروتشویقتقدیرراموردمقرراتصحیح

.شودقانونی

متهمانوتوقیفیضبطیواشیاءدراموالنارواوتصرفدخلاز-14

درقراریاحکمصدورضمنیاممکنفرصتودراولیننمودهاجتناب

کهادامومگرددتکلیفتعیینواشیائاموالبهنسبتودادسراهامحاکم

ازآنهابتومراقدرحفظاستنگردیدهقضاییتصمیماتخاذآنهابهنسبت

استفادههاآنازنبایدموردیودرهیچگردیدهمعمولالزماهتمام

.آیدعملبهواداریشخصی



نوحسنظارتمنظوربهراهیاتیاستموظفقضاییهقوهرئیس-15

اینباباطدرارتنحویبهکهدستگاههاییکلیهکندتعیینفوقموارداجرای

آن.دارندمعمولراالزمهمکاریهیاتاینباموظفنددارندقرارموارد

درمساعبرعالوهازقوانینتخلفمشاهدهدرصورتداردوظیفههیات

جعمراطریقازنیزمتخلفانبامقرراتباهاآنوانطباقهاروشاصالح

یهقضایقوهرئیسبهراخوداقداماتونتیجهنمودهجدیبرخوردصالح

.نمایدگزارش

مورخشنبهسهروزعلنیدرجلسهواحدهمادهبرمشتملفوققانون

سالمیاشورایمجلسوسههشتادوسیصدیکهزاروماهاردیبهشتپانزدهم

.استرسیدهنگهبانشورایتاییدبه16/2/1383ودرتاریختصویب



قانون15اجرایی بند دستورالعمل 

احترام به آزادیها ی مشروع  و حفظ حقوق 

شهروندی

15/2/83مصوب  



:1ماده

مشروعیآزادیهابهاحترامقانوناجرایحسنبرنظارتبرای

15بندموضوع«مرکزینظارتهیات»شهروندیحقوقوحفظ

مییلتشکقضاییدهقوهمعاونانشورایاعضایازمرکبقانوناین

.شود

ربرامرکزینظارتهیاتریاستقضاییهقوهرئیس:1تبصره

.کندخودواگذارمعاونانازیکیبهراآنومیتواندداردعهده

موافقتازپسموردحسبذیربطمسئولینسایراز:2تبصره

.آیدمیعملبهدعوتقضاییهقوهرئیس



:3ماده

ازهیاتیرودبتشکیلقضاییهقوهرئیسدفتردرحوزهمرکزینظارتهیاتخانهدبیر

.دشومیمنصوبقضاییهقوهرئیسابالغباباالتروقضایی8پایهدارندگانمیان

کنندگاننقضوهویتعگسانتشاربهنسبتمرکزینظارتهیاتخانهدبیر:تبصره

یرکثجرایدگروهیهایدررسانهآناناحکامیافتنازقطعیتپسشهروندیحوقق

.نمایدمیاقدامرسانیاطالع(سایت)وپایگاهاالنتشار

:4ماده

ضاییقسازماندادگستریقاضینفرپنجحداکثرازمرکبهیاتیاستانهردرمرکز

هیات»نوانبعقضاتانتظامیدادسرایونمایندهکشورکلبازرسیدفترمسلحنیروهای

.میشودتشکیل«استانوبازرسینظارت



:10ماده

زندانیوشدهبازداشتافرادکلیهباتوانندمیوبازرسینظارتگروههای

اتردفهاپروندهوازکردهمصاحبهومالقاتبدانندالزمافرادیکهوسایر

تهیهویروتصرونوشتموضوعبهمربوطواداریقضاییهایپیشینهوتمامی

کنند

:13ماده

یاشگزاربهرسیدگیدرجریانوبازرسینظارتگروههایکهدرصورتی

بایدشوندآگاهیادشدهقانوننقضدیگرمواردازشدهارجاعشکایتهای

کنندارشگزاستاندادگستریکلرئیسبهمکتوبصورتبهفوراًرامراتب



:14ماده

حقوقآشکارنقضمشاهدهدرصورتوبازرسینظارتگروههای

وتحقیرآمیزخشونترفتارقانونیغیربازداشتقبیلازشهروندی

بایددباشدرپیناپذیریجبرانآثارآنادامهکهایگونهبهافراد

وطمربیادادستاندادگاهقاضیبهموردحسبراموضوعدرنگبی

محکمواردگونهدراینوبازرسینظارتگروهاعالم.کننداعالم

ازاثرعرفبهمکلفشدهیادقضاییومقامهایراداشتهموثقگزارش

.اندشهروندیحقوقنقض



:17ماده

یفوظامانعشهروندیحقوقبروبازرسینظارتهیاتهایتشکیل

ابطانضعملکردبرنظارتحیثازونظامیوانقالبعمومیدادستانهای

ظفموونظامیوانقالبعمومیدادسراهایوقضاتودادستانهانیست

طبقشهروندیوحقوقمشروعآزادیهاینقضمشاهدهدرصورتاند

یوبازرسنظارتهیاتورئیسکردهاقدامدستورالعملاین14ماده

کنندآگاهموضوعازکتبیطوربهنیزرااستان



:18ماده

عمومایدادسراهازهاییشعبهوشهرستانهااستانهامراکزسایرتهراندر

ناستاکیفریدادگاههایعمومیجزاییودادگاههایونظامیوانقالب

اییقضسازمانورئیسدادستانرئیسموردحسبرانظامیودادگاههای

تعیینقانوناینموضوعجرمهایبهرسیدگیبرایاستانمسلحنیروهای

شودجامانهاشعبههماندرفقطمربوطهایپروندهبهورسیدگیمیکنند

.

بهراهاهشعباینمشخصاتاستاندادگستریکلرئیس:تبصره

.ننمایدمیارسالمرکزینظارتهیاتخانهدبیر



:19ماده

سازمان،هقضائیقوهضابطان،اطالعاتی،انتظامی،قضاییمراجعکلیه

ولمشمذیربطوسایردستگاههایتربیتیوامینیاقداماتوزندانها

نآدراجرایوهمکاریرعایتبهومکلفبودهالعملدستوراینمقررات

اند

:20ماده

ختاریدرپرسشنامهسههمراهبهتبصره5وماده19دردستورالعملاین

جعمرابهاجراوبرایرسیدهقضاییهقوهرئیستصویببه30/8/83

.شودمیابالغذیربط



حقوق شهروندی 

از دیدگاه

قرآن کریم  و نهج البالغه



تفضلیبهبرای،داردذاتیکرامتانسانکریمقرآندیدگاهاز

ازکیهیچبهکهشدهعطااوبهگرانمقاماتیذاتیخصلترساندن

.استنشدهدادهموجوداتدیگر

حقوقهکدارداشارهبشرحقوقمسئلهبهکریمازقرآنفراوانیآیات

غربدر.استمتفاوتغربیبشرباحقوق–آنقرآنیمفهومبه–بشر

(ریمحوانسانوانساناصالت)اومانیسمبرمبتنیبشر،حقوق،

یدرتمام،قرآناما؛است...وطبقاتیوفردیمادیمنافعومادیت

هایبهجنومصالحهمهگرفتندرنظرباوکراماتوفضایلوهازمینه

راندمیبشرسخنحقوقازمعنویومادی



،انسان«اسراء»مبارکهسوره70آیهبراساسوقرآندیدگاهاز

(داشتیمگرامیرازادگانآدمیما)«آدَمََبنیکَرّمَناولَقَد»:داردذاتیکرامت

اوبهتقیمگرانمقاماتی،ذاتیخصلتاینرساندنفعلیتبهبرای

چدرهیواستنشدهدادهموجوداتدیگرازیکهیچبهکهشدهعطا

چشمبه،باشدانسانالیقکهحقوقیچنین،اسالممانندمکتبی

خوردنمی

،کرامتدربارهقرآنیآیاتنمونهچندبهاکنون

کنیممیاشارهانسانوحقوقشخصیت



دیِعباَسالکََواِذَا»:داردتکوینیقربمتعالخدایبهانسان–1

ربارهدتوازمنبندگانکههنگامیو«دََعانِاِذَاالدَّاعدَعوَهاُجِیبُقَریبفَانّیعَنّی

مراهکهنگامیبهراکننددعادعاینزدیگممن(:بگو)کنندسوالمن

کرامتیباالتریناین.(186/بقره)میگویمپاسخخواند،می

.استشدهقائلانساندرحقخداوندکهاست

االرضفَیجَاعِلّاَنّی»:داردعهدهبهراالهیخالفتانسان–2

(30/بقره)دادمقرارخودمبرایجانشینزمینرویدرمن«خَلِیفَهً



یبرا(استاختیار،آنالزمهکه)آزادانهوآگاهانانتخابحق–3

راسخنانکهیکسان«َاحسَنَهُفَیَتّعُونَ القَولََیستَمِعُونَ الّذِینَ»:استمحفوظانسان

وَ َشاکِرًاِامَّاالسَّبیلَهَدَیَنهُ اِناَّ»(18/زمر)کنندمیپیرویآنهانکوترینازوشنوندمی

(3/انانس)ناسپاسیا(پذیراشود)وباشدشاکرخواه،دادیمنشاناوبهراراهما«اِمّاکَفُوراً

تاسشدهآساناوبرایآگاهانهنتخاباازبعدحقراهپیمودن–4

(20/عبس)کردآساناوبرایراراهسپس«یَسَّرهِالسّبیلَثُمّ»

»:ستاشدهبرداشتهاودوشازپیامبرانباآمدنپاگیرودستزنجیرهایوسنگینبارهای–5

برآنهاراکهیزنجیرهایوسنگنینبارهایو«عَلیهمکَانَتالَّتِیوَاالغلَلَاِصرَهِمعَنهِموَیَضًعِ

(157/اعراف)داردمیبر(گردنشانودوشاز)بود



اوبرایمعنویومادیمواهبتمامیدادنقرار:قبیلازدیگریموارد–6

بینازشدهبرگزیدهمخلوقی،انسان(104،انعام)نهاییکمالبهرسیدندرجهت

کهموجودی(50،یوسف)انسانشرافتبرحفظتاکید(122،طه)عالممخلوقاتهمه

(10و9/اسراء)استرسوالنهایرسالتهدفومحور

قدرتوعقلازاوبرخورداری(20/لقمان)طبیعتدرعالم،انسانتسخیرقدرت

حیات،حق(36/اسراء)استآزادیواختیاروانتخابوارادهمنشاکهتفکروتدبر

.استشدهقائلانسانبرایقرآنکهاستاحتراماتی....واوقتلبودنحرام

ترینبر،انسانکهاستآننشانگر،کردهبیانبشرحقوقدربارهقرآنآنچه

.استشدهعطااوبهشخصیتوفضلیتکرامت،،حقوقباالترینواستمخلوق



صیانت از حقوی شهروندی 

در نهج البالغه



واهنامه،فرامیندرتمامی،السالمعلیهعلیامامالبالغهنهج

حقوقیرعایتوعدالتاجرایدرجهتحضرتآنهایتوصیه

واناتحیوحقوقرعایتوحتیانسانهازندگیمختلفابعاددرمردم

آننامهمیتوانبارزنمونهبعنوان،است(....زیستمحیط)نباتات

دهازفرمانیکیبهخطابرااشترمالکعهدنامهبهمعروفحضرت

رحقدراسفارشوتوجهبیشترینکهراحضرتآناستانداروهان

:نمودعنوانداردمردم



ومردمازحقوقگوناگونبصورتمورد30ازبیشفرماندراین

یلقبازهائیواژهواستآمدهمیانبهسخنآنبررعایتتاکید

کیحاکهشدهتکرارنامهدراین«عباداله»«رعیت»«عامه»«ناس»

قائلمردمبرایحکومتیدرنظامامیرالمومنینکهاستاهمیتیاز

:استآمدهنامهاینازفرازیدراست

ودوستهمهباو،دهقرادخویشدلپوششرامردمبامهربانی

خوردنکهباشیشکاریحیوانچونهرگز،مباداباشمهربان

ایدستهودینیبرادرایدستهمردمزیرا،دانیراغنیمتآنان

،ندسرمیزازآنانگناهیاگر،باشندمیآفرینشدرتوهمانند



اشتباهیهناخواستیایاخواستهو،میشودعارضبرآنانیاعلتهایی

از،بپرهیزریزیازخون....راببخشایآنانمیگردنندمرتکب

فرکیناحقبهخونهمانندچیزهیچکه،پرواکنناحقبهخون

وشدبخنمیسرعتراهانعمتنابودیوکندنمیرانزدیکالهی

بستردرحتیامام....گرداندنمینزدیکراحکومتزوال

خودفرزندانبهخطاب،کردسفارشخودقاتلبرایشهادت

ایدرفتهفرومسلماناندرخوننبینم«عبدالمطلبپسران»:فرمود

کسیبهدنبایقاتلجزبدانید،اندکشتهراامیرمومنانبگوییدو

.شودکشتهمنخونجبرانبرایوبرسدآسیب



ردموتاریخدرطولهموارهاشترمالکبه(ع)علیامامنامهمتن

ودالتعرمزعنوانبهوداشتهقرارمختلفادیاننخبگانارزیابی

یبفرهنگیواقتصادی،اجتماعی،سیاسیحاکمیکمصداق

مطالعه1382درسال.استشدهشناختهبشرعمردرطولسابقه

دمتحمللسازمانکارشناسانالسالمعلیهعلیامامزندگی

رتحضنامهمتحدمللسازماندلیلهمینبهنمودزدهراشگفت

دسن»مهمترینعنوانبهرااشترمالکبهالسالمعلیهعلی

.کردثبت«بشریتجهاندرطولنظیربیدادگستری



زمینهایندرنیز(متحدمللسابقدبیرکلوغناییسیاستمدار)عنانکوفیو

ینیدبرادریامردم،مالکایکه(ع)ابیطالبابنعلیسخناین:گویدمی

جهانایسازمانههمهمشیخطبایدعنوانبرابراندتوباآفرینشدریاوتواند

.قراردهندخویشرفتارسرلوحهراآنبایدبشریتهمهوقرارگرفته

عنوانهبنامهاینکهکردندتصویبمتحدمللسازمانحقوقیکمیتهاعضای

ازدمتحمللسازمانهمچنین.شودشناختهامللبینحقوقمنابعازیکی

ویشخحکومتهایمشیخطالگویعنوانرابهنامهاینتاخواستجهانملتهای

.قراردهندمدنظر

(ع)علیازسخنشش2002درسالمتحدسازمانبشریتوسعهکنفرانسدر

عنوانبهگستروعدالتآلایدهحکومتبرقراریودانشاهمیتدرباره

.شدبرگزیدهکنفرانساینشعارهای




