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 بݡݡسم اهلل الرحمݡںݐ الرحیݠم
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ملت بزرگ و فرهیخته ایران؛

تاریخ معاصر ایران، آینه ای روشن از آرمان ها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ بیش از 
یک صد ساله آزادی و عدالت خواهی ملت ایران، نمونه های پرافتخاری همچون نهضت 
مشروطه و انقالب اسالمی را به خود دیده است. در تمامی این دوران پرفراز و نشیب، مردم 
کرامت و حیثیت واالی انسانی و دستیابی به حقوق خود  ایران خواستار حرمت نهادن به 
بوده اند. دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان به 
دست می آید؛ که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب )ع( فرمود: »خداوند سبحان، حقوق بندگانش 
را پایه ای برای حقوق خود دانسته، پس پاسداشت حقوق بندگان خدا، برپایی حقوق خداوند 

متعال را به دنبال خواهد داشت«.

کریـم و در برابـر ملـت ایران بر پشـتیبانی از حق،  کـه رئیس جمهـور در  پیشـگاه قـرآن  از آنجـا 
عدالـت و حمایـت از آزادی و حرمـت اشـخاص و حقـوق ملـت در قانـون اساسـی، سـوگند 

کرده اسـت؛ یـاد 

کـرم )ص( و ائمه اطهـار )ع( و  ● بـا تـوکل بـه خداونـد منـان و بـا پیـروی از سـیره پیامبر ا
کیدات مقام معظـم رهبری بر ولی نعمت  اندیشـه های بنیان گـذار کبیـر انقالب اسـالمی و تأ

دانسـتن مردم و مراعـات حق الناس؛

که به روشـنی در قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران  ● با اسـتناد به »حقوق ملت« 
تصریـح شـده و بـا عنایـت بـه این که دولت موظف اسـت حـق حیات، برخـورداری از کرامت 
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انسـانی، عدالـت، آزادی و زندگـی شایسـته را بـرای همـه شـهروندان ایـران، اعـم از ایرانیـان 
غ از جنسـیت، سـن، میـزان بهره منـدی از مواهـب مـادی،  ج کشـور فـار مقیـم داخـل یـا خـار
وضعیت اقتصادی یا سـالمت جسـمی، ذهنی و روانی، گرایِش سیاسـی- اجتماعی، سبک 

زیسـتن، بـاور مذهبـی، نـژاد، قومیـت و زبان رعایـت و محقق کند؛

کرامـت انسـانی، صیانت از  ● نظـر بـه این کـه حقـوق شـهروندی، بـر اصولـی همچـون 
کمیـت مـردم، برخـورداری همـه مـردم از حقـوق  حقـوق و آزادی هـای غیرقابـل سـلب، حا
انسـانی مسـاوی، منـع تبعیـض و حمایـت یکسـاِن قانـون از همه افراد ملت مبتنی اسـت؛

بـا توجـه بـه این کـه اسـتیفای حقـوق و آزادی هـای مدنـی و سیاسـی ازجملـه آزادی  ●
اندیشـه، بیـان و دسترسـی بـه اطالعـات و تبـادل آن، آزادی مطبوعـات و رسـانه ها، حـق 
از  برخـورداری  حـق  رفت وآمـد،  آزادی  و  سـکونت  حـق  همگانـی،  نظـارت  و  نظـر  و  نقـد 
کشـور بـه اتـکای آرای عمومـی از  تابعیـت، حـق تعییـن سرنوشـت و اداره شایسـته امـور 
طریـق نظـام انتخاباتـی سـالم، شـفاف و رقابتـی و همه پرسـی آزاد، حـق تأسـیس، اداره، 
عضویـت و فعالیـت در تشـکل ها، احـزاب و انجمن هـای مدنـی و صنفـی، حـق شـرکت 
آزادانـه در اجتماعـات و راه پیمایی هـا و سـایر حقـوق، تنهـا بـا تعهـد، مسـئولیت پذیری و 

اراده سیاسـی دولـت امکان پذیـر اسـت؛

نظـر بـه این کـه مشـارکت مـردم در حیـات اجتماعـی بـه برخـورداری بـدون تبعیـض  ●
شـهروندان از حق بهره مندی از نظام اقتصادی شـفاف و رقابتی، حق مالکیت، برخورداری 
گیر، خدمات بهداشـتی و  از مسـکن، تغذیه و آب آشـامیدنی سـالم، رفاه و تأمین اجتماعی فرا
درمانـی، کار و اشـتغال شایسـته، آمـوزش و تحصیـالت عالـی و مشـارکت در حیـات فرهنگـی، 

منوط اسـت؛

و  ● گروه هـــا  افـــراد،  مســـئولیت پذیری  و  همـــکاری  مشـــارکت،  این کـــه  بـــه  نظـــر 
دولت هـــا بـــرای اســـتیفای حـــق توســـعه، حـــِق برخـــورداری از محیط زیســـت ســـالم، حـــق 
هویـــت فرهنگـــی، حـــق صلـــح و نفـــی خشـــونت و تنفـــر و حـــق ارتبـــاط، در ســـطح ملـــی و 
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بین المللـــی ضـــروری اســـت؛

نظــر بــه این کــه دولــت وظیفــه خــود می دانــد در جهــت تأمیــن آزادی و امنیــت  ●
از  بــه عدالــت و دادرســی عادالنــه، مصونیــِت حریــم خصوصــی  شــهروندی، دسترســی 
هرگونــه تعــرض غیرقانونــی، منــع اســتراق ســمع، بازرســی، تجســس، تفتیــش عقایــد و 
افشــای غیرقانونــی اطالعــات، بازداشــت خودســرانه افــراد و هرگونــه شــکنجه یــا اجبــار بــه 
کنــد و رعایــِت  ادای شــهادت، اقــرار یــا ســوگند بــرای همــه شــهروندان بــا ســایر قــوا همــکاری 
اصــل برائــت، اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجــازات و صالحیــت مرجــع رســیدگی بــه اتهــام، 
شفاف ســازی جرائــم و رعایــت حقــوق متهمــان و محکومــان به ویــژه در جرائــم سیاســی و 
کمــه عادالنــه، علنــی و بــدون تبعیــض و حــِق انتخــاب یــا بهره منــدی  رســانه ای، حــِق محا

کنــد؛ از وکیــل را دنبــال 

گاهی، توانمندی و مسئولیت پذیری  ● نظر به این که استیفای حقوق شهروندی بدون آ
شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع عمومی امکان پذیر نیست؛

کمیـت در حـدود صالحیت هـا،  الـف- اعـالم می کنـم دولـت بـا همـکاری سـایر قـوا و ارکان حا
منابـع و امکانـات و در چارچـوب قانـون اساسـی نسـبت بـه مـوارد زیـر اقـدام می کنـد:

گاهی بخشـی، ظرفیت سـازی و ارتقـای فرهنـگ عمومـی و افزایـش حساسـیت، . 1 آ
تعهـد و مهـارت کارگـزاران نهادهـای دولتـی و غیردولتـی در صیانـت از حقـوق شـهروندی؛

تشـویق، حمایت و جلب مشـارکت افراد، متخصصان، تشـکل ها و نهادهای مدنی . 2
بـا  و مقابلـه  گسـترش مطالبـات همگانـی  و  ارتقـای فرهنـگ عمومـی  بـرای  و خصوصـی 

هرگونـه تعـرض بـه حقـوق شـهروندی؛

قانـون . 3 برابـر  در  گروه هـا  و  افـراد  همـه  تسـاوی  و  تبعیـض  عـدم  اصـل  بـه  توجـه 
گرایش هـای سیاسـی- بـدون هرگونـه مالحظـه ای از قبیـل جنسـیت، قومیـت، مذهـب و 

اجتماعـی و پیگیـری اجـرای ایـن اصـل از سـوی سـایر قـوا و نهادهـا؛
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کرامـت انسـانی و پیگیـری اجـرای آن از سـوی قـوای . 4 اهتمـام بـه مصادیـق اصـل 
از سـوی  یـا برخـورد تحقیرآمیـز  از جملـه منـع شـدید هرگونـه توهیـن  سـه گانه و نهادهـا؛ 

مقامـات و مأمـوران بـا مـردم؛

تدویـن آیین هـا و روش هـای غیـر قضایـی بـرای مقابلـه بـا نقض حقوق شـهروندی . 5
ح آسـان اعتراضـات و شـکایات و رسـیدگی در کمترین زمـان ممکن؛ بـا هـدف طـر

کاربـردی به منظـور شناسـایی چالش هـا . 6 گسـترش مطالعـات و بررسـی های علمـی و 
و موانـع فـراروی تحقـق حقـوق شـهروندی و یافتـن راهکارهـای عملـی در نظـام حقوقـی 

ایـران و انجـام اقدامـات اصالحـی و جبرانـی؛

کیفــی به منظــور پایــش و ارزیابــی فعالیــت همــه . 7 کمــی و  تدویــن شــاخص های 
شــهروندی؛ حقــوق  حــوزه  در  اجرایــی  دســتگاه های 

در . 8 همگانـی  رسـانه های  و  نهادهـا  طریـق  از  به ویـژه  عمومـی  نظـارت  از  حمایـت 
شناسـایی، نقد و تحلیل زمینه های نقض حقوق شـهروندی و صیانت فضای رسـانه ای 
اقدامـات  برابـر  در  می کننـد  اسـتفاده  عمومـی  بودجـه  از  کـه  رسـانه هایی  به ویـژه  کشـور 
کنـی، اتهـام زنـی، هجـو، تمسـخر و پرخاشـگری در  غیراخالقـی و غیرمسـئوالنه، دروغ پرا

کرامـت و حیثیـت و حرمـت اشـخاص؛ کـردن  جهـت خدشـه دار 

کمیتـی، . 9 برنامه ریـزی و تـالش مسـتمر در همـکاری بـا دیگـر قـوا و دسـتگاه های حا
رعایـت  در  انسـجام  و  هماهنگـی  ایجـاد  بـرای  غیردولتـی  نهادهـای  و  عمومـی  مراجـع 

قانونـی مناسـب؛ راهکارهـای  یافتـن  و  حقـوق شـهروندان 

نقض هـای . 10 به ویـژه  شـهروندی  حقـوق  نقـض  زمینه هـای  ایجـاد  از  پیشـگیری 
کثـر امکانـات قـوه مجریـه و بـا همـکاری سـایر قـوا و  نظام منـد و مکـرر بـا اسـتفاده از حدا

مدنـی؛ و  عمومـی  نهادهـای 

التزام مدیران و مسئوالن اجرایی به رعایت حقوق شهروندی در همه برنامه ریزی ها، . 11
سیاست گذاری ها، تصمیمات و اقدامات؛
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برخورد قانونی با سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی.. 12

و  حمایت  پاسداری،  و  اساسی  قانون  اجرای  به  مکلف  رئیس جمهور  این که  به  نظر  ب- 
پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است:

ایران، . 1 اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  چهارم  و  سی  و  یک صد  اصل  اساس  بر 
»منشور حقوق شهروندی« را به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد 

حقوق اساسی ملت ایران اعالم می کنم؛

لوایـح مـورد نیـاز را در خصـوص حقـوق شـهروندی تدویـن و بـه مجلـس شـورای . 2
اسـالمی تقدیـم می کنـم و از همـکاری سـایر قـوا بـرای فراهـم آوردن زمینه هـای اجـرای 

دارم؛ اطمینـان  آن 

بــرای تحقــق منشــور حقــوق شــهروندی، همکاری، حســن تعامــل و ارتباط ســازنده . 3
بــا مجلــس شــورای اســالمی، قــوه قضاییــه، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، شــورای 
ــهر  ــالمی ش ــوراهای اس ــی، ش ــی و انتظام ــای نظام ــیما، نیروه ــازمان صداوس ــان، س نگهب

و روســتا و شــورای عالــی اســتان ها و ســایر نهادهــا را مــورد توجــه جــدی قــرار می دهــم؛

از مراجع عظام، استادان حوزه و دانشگاه، متخصصان و صاحب نظران، احزاب، . 4
رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و همه شهروندان درخواست می کنم تا با ارائه نظرات 
کامل  کمیتی را در راه تحقق و اجرای  و تذکرات خود، دولت و سایر قوا و دستگاه های حا

کنند؛ گفتمان حقوق شهروندی یاری  گسترش  این منشور و نیز تقویت و 

منشور . 5 دقیق  اجرای  برای  تا  می دهم  دستور  مجریه  قوه  تابع  دستگاه های  به 
حقوق شهروندی، بسترسازی های قانونی و ساختاری و همچنین تالش های فرهنگی 

و آموزشی الزم را انجام دهند؛

غیردولتی . 6 بخش  مشارکت  با  می دهم  دستور  مجریه  قوه  تابع  دستگاه های  به 
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به ویژه احزاب، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح 
حقوق شهروندی در حوزه فعالیت ها، مسئولیت ها و اختیارات خود اقدام و مهم ترین و 
شایع ترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر قانونی الزم را برای تحقق 
فرهنِگ  گسترش  و  ظرفیت سازی  اطالع رسانی،  آموزش،  طریق  از  به ویژه  حقوق  این 

کنند؛ گفت وگو و تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ 

تدابیر الزم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصالح ظرفیت نهادهای . 7
کرد؛ موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی اتخاذ خواهم 

دستگاه های تابع قوه مجریه را مکلف می کنم ظرف شش ماه از اعالم این منشور، . 8
تحقق  بر  کید  تأ با  خود  مسئولیت  حوزه  در  را  حقوقی«  نظام  توسعه  و  اصالح  »برنامه 
گزارش ادواری حوزه  هرچه  بهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هر سال، 
مسئولیت خود را در زمینه پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی، به 

رئیس جمهور ارائه دهند؛

به منظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، »دستیار ویژه رئیس جمهور . 9
در امور حقوق شهروندی« را منصوب می نمایم.

ارشادات مقام معظم رهبری، همکاری  الهی، پشتیبانی مردم،  با عنایات  امیدوارم 
پیشبرد  و  شکوفایی  شاهد  مدنی،  و  عمومی  دولتی،  نهادهای  هماهنگی  و  قوا  سایر 

کشور عزیزمان باشیم. حقوق شهروندی در 

                                                        حسن روحانی

                                                                    رئیس جمهوری اسالمی ایران
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م ݡسم اهلل الرحمن الرحىݔ �ب
مقدمه

بـر سرنوشـت  را  او، انسـان  از آن خداسـت و هـم  بـر جهـان و انسـان  کمیـت مطلـق  حا
کـم سـاخته اسـت. هیچ کـس نمی توانـد ایـن حـق الهـی را از انسـان  اجتماعـی خویـش حا
کنـد یـا در خدمـت منافـع فـرد یـا گروهـی خـاص قـرار دهـد. ملـت ایـران ایـن حـق را از  سـلب 
کـرده؛ و به موجـب اصـول 113 و 121، مسـئولیت اجـرا  طریـق اصـول قانـون اساسـی اعمـال 
کـه در  و پاسـداری از قانـون اساسـی را بـر عهـده رئیس جمهـور نهـاده اسـت. رئیس جمهـور 
پیشـگاه قـرآن کریـم و در برابـر ملـت ایـران بـر پشـتیبانی از حق، گسـترش عدالـت و حمایت 
از آزادی و کرامـت انسـانی افـراد و حقـوق ملـت در قانون اساسـی به خداوند سـوگند یادکرده 
اسـت، »منشـور حقـوق شـهروندی« را به مثابـه برنامـه و خط مشـی دولـت بـرای رعایـت و 

پیشـبرد حقـوق اساسـی ملـت ایـران اعـالم می کنـد.

این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین »برنامه و 
ع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه ای  خط مشی دولت« ، موضو
که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت  از حقوق شهروندی است 
برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ها از طریق اصالح و توسعه نظام حقوقی و 
تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی الزم تالش جدی 
گیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا  و فرا
و  مردم نهاد  سازمان های  صنفی،  اتحادیه های  تشکل ها،  مردم،  مشارکت  و  نهادها  و 

بخش خصوصی ضروری است.

مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یکدیگر و در چارچوب نظام 
کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق  حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب 
اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین المللی کشور شناسایی شده است، گردد.
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کیفیت زندگی الف- حق حیات، سالمت و 

کرد  ماده  1- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی توان از آن ها سلب 
مگر به موجب قانون.

بهداشتی،  آب  همچون  آن  لوازم  و  شایسته  زندگی  حق  از  شهروندان   -2 ماده 
دارو،  به  دسترسی  مناسب،  درمان  محیط،  بهداشت  سالمت،  ارتقای  مناسب،  غذای 
کاالها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و  تجهیزات، 

استانداردهای مّلی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

کــه از برنامه هــا و تســهیالت بهداشــتی و درمانــی مناســب و  مــاده 3- حــق زنــان اســت 
آمــوزش و مشــاوره های مناســب بــرای تأمیــن ســالمت جســمی و روانــی در زندگــی فــردی، 
خانوادگــی و اجتماعــی در مراحــل مختلــف زندگــی به خصــوص دوران بــارداری، زایمــان، 

پــس از زایمــان و در شــرایط بیمــاری، فقــر یــا معلولیــت، برخــوردار باشــند.

کــه صرف نظــر از جنســیت به طــور خــاص از هرگونــه  کــودکان اســت  مــاده 4- حــق 
در  از جملــه  متناســب  اجتماعــی  از حمایت هــای  و  بهره کشــی مصــون  و  آزار  تبعیــض، 
حــوزه ســالمت، مراقبــت در مقابــل بیماری هــای روحــی، روانــی و جســمانی و خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی برخــوردار باشــند.

ماده 5- حق توان خواهان )شهروندان دارای معلولیت( و سالمندان نیازمند است 
که از امکانات درمانی و توان بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی 

مستقل و مشارکت در جنبه های زندگی بهره مند شوند.

از محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی و دینی  ماده 6- شهروندان حق دارند 
الزم  شرایط  تأمین  برای  را  خود  امکانات  همه  دولت  شوند.  برخوردار  معنوی  تعالی  و 
کار می گیرد و با مفاسد اخالقی از جمله دروغ، ریا، تملق،  جهت بهره مندی از این حق به 

نابردباری، بی تفاوتی، تنفر، بی اعتمادی، افراط گری و نفاق در جامعه مبارزه می کند.
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کرامت و برابری انسانی ب- حق 

کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی شده در قوانین و  ماده 7- شهروندان از 
مقررات به نحو یکسان بهره مند هستند.

خدمات  به  شهروندان  دسترسی  در  به ویژه  ناروا  تبعیض  هرگونه  اعمال   -8 ماده 
ع است. دولت باید  عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت های شغلی و آموزشی ممنو
از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق 

کند. شهروندی، خودداری 

ماده 9- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا 
که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می کنند نباید با رفتار  رسانه ای به ویژه آن هایی 
یا بیان اهانت آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل قول، به اعتبار و حیثیت دیگران 

کند. لطمه وارد 

ماده 10- توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب 
ع است. گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنو و 

ماده 11- زنان حق دارند در سیاست گذاری، قانون گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، 
اجتماعی  فرصت های  از  اسالمی  موازین  اساس  بر  و  داشته  تأثیرگذار  و  فعال  مشارکت 

برابر برخوردار شوند.

پ- حق آزادی و امنیت شهروندی

مــاده 12- آزادی هــای فــردی و عمومــی شــهروندان مصــون از تعــرض اســت. هیــچ 
کــردن ایــن آزادی هــا تنهــا  کــرد. محــدود  شــهروندی را نمی تــوان از ایــن آزادی هــا محــروم 

به قــدر ضــرورت و بــه موجــب قانــون، صــورت می گیــرد.

مـاده 13- هـر شـهروندی حـق دارد از امنیـت جانـی، مالی، حیثیتـی، حقوقی، قضایی، 

منشور حقوق شهروندی
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شـغلی، اجتماعـی و نظایـر آن برخـوردار باشـد. هیـچ مقامـی نبایـد بـه نـام تأمیـن امنیـت، 
کرامـت آنـان را مـورد تعـرض و تهدیـد  حقـوق و آزادی هـای مشـروع شـهروندان و حیثیـت و 
قـرار دهـد. اقدامـات غیرقانونـی بـه نـام تأمیـن امنیـت عمومـی به ویـژه تعـرض بـه حریـم 

خصوصـی مـردم ممنـوع اسـت.

ماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، 
امنیت  تأمین کننده  مأموران  و  مراجع  به  سهولت  نهایت  با  و  ممکن  زمان  حداقل  در 
تبعیض  و  وقفه  بدون  باید  مذکور  مأموران  و  مراجع  باشند.  داشته  دسترسی  عمومی، 
قوانین  رعایت  با  و  است  شده  شهروندان  متوجه  که  تهدیدی  یا  تعرض  با  متناسب  و 

خدمات خود را ارائه دهند.

ت- حق مشارکت در تعیین سرنوشت

مـاده 15- شـهروندان بـه شـکل برابـر از حـق مشـارکت در تعییـن سرنوشـت سیاسـی، 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی خویـش برخوردارنـد و می تواننـد ایـن حـق را از طریـق 

کننـد. همه پرسـی یـا انتخابـات آزاد و منصفانـه اعمـال 

از  برخورداری  انتخابات،  فرآیند  در  نظارت  و  مشارکت  برای  شهروندان   -16 ماده 
امکانات و امتیازات دولتی )از جمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این ها(، 
بهره مندی از کمک های مردمی و سایر روش های تأمین هزینه های انتخاباتی، شکایت 

و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صالحیت دار، از حقوق برابر برخوردارند.

عوامـل  دولتـی،  مسـئوالن  و  مقامـات  اظهـارات  یـا  اقدامـات  تصمیمـات،   -17 مـاده 
اجرایـی و نظارتـی و مأموریـن نظامـی، انتظامـی و امنیتـی پیـش از انتخابـات، در جریـان 
کامـاًل شـفاف، بی طرفانـه و  بررسـی شـرایط نامزدهـای انتخاباتـی و پـس از انتخابـات بایـد 
که حتی شـائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا نامزدهای  قانونمند باشـد به گونه ای 

خـاص بـه وجـود نیایـد.
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استفاده  عمومی  اموال  یا  بودجه  از  که  رسانه هایی  همه  و  صداوسیما   -18 ماده 
شائبه  تا  کنند  رعایت  انتخابات  مختلف  مراحل  در  را  کامل  بی طرفی  باید  می کنند، 

حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

 ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر

قانون مـداری،  پایـه ی  بـر  کشـور  امـور  شایسـته  اداره  حـق  از  شـهروندان   -19 مـاده 
کارآمدی، پاسـخگویی، شـفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسـط 

کارکنـان الزامـی اسـت. همـه مسـئولین و 

کـه امـور اداری آن هـا بـا رعایـت قانـون، بی طرفانـه و  مـاده 20- حـق شـهروندان اسـت 
به  دور از هرگونه منفعت جویی یا غرض ورزی شـخصی، رابطه خویشـاوندی، گرایش های 

سیاسـی و پیش داوری، در زمان معین و متناسـب رسـیدگی و انجام شـود.

مـاده 21- حـق شـهروندان اسـت کـه چنانچـه تصمیمات نهادهـای اداری و یـا کارکنان 
را خـالف قوانیـن و مقـررات بداننـد، از طریـق مراجعـه بـه مراجـع اداری و قضائـی صالـح، 

تقاضـای احقـاق حـق کننـد.

که به نوعی حقوق  که از تصمیمات و اقدامات اداری   ماده 22- حق شهروندان است 
گاه شـوند. و منافع مشـروع آن ها را تحت تأثیر قرار می دهند، آ

پاسـخگو  شـهروندان،  بـا  خـود  روابـط  در  بایـد  اداری  مأمـوران  و  مقامـات  مـاده 23- 
کننـد بایـد حسـب تقاضـا، به صـورت  و قابل دسـترس باشـند و چنانچـه درخواسـتی را رد 
کثـر راهنمایـی را در چارچـوب صالحیت هـای خـود ارائـه نمایند. مکتـوب پاسـخ داده و حدا

کـــه متعهـــد بـــه رعایـــت  کـــه از دولتـــی برخـــوردار باشـــند  مـــاده 24- حـــق شـــهروندان اســـت 
اخـــالق حســـنه، راســـتگویی، درســـتکاری، امانـــت داری، مشـــورت، حفـــظ بیت المـــال، 
رعایـــت حق النـــاس، توجـــه بـــه وجـــدان و افـــکار عمومـــی، اعتـــدال و تدبیـــر و پرهیـــز از 
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تنـــدروی، شـــتاب زدگی، خودســـری، فریبـــکاری، مخفـــی کاری و دســـت کاری در اطالعـــات 
و پذیرفتـــن مســـئولیت تصمیمـــات و اقدامـــات خـــود، عذرخواهـــی از مـــردم در قبـــال خطاهـــا، 
اســـتقبال از نظـــرات مخالفیـــن و منتقدیـــن و نصـــب و عـــزل بـــر مبنـــای شایســـتگی و توانایـــی 

ـــراد باشـــد. اف

ج- حق آزادی اندیشه و بیان

مــاده 25- شــهروندان از حــق آزادی اندیشــه برخوردارنــد. تفتیــش عقایــد ممنــوع اســت 
و هیچ کــس را نمی تــوان به صــرف داشــتن عقیــده ای مــورد تعــرض و مؤاخــذه قــرار داد.

ماده 26- هر شـهروندی از حق آزادی بیان برخوردار اسـت. این حق باید در چارچوب 
حـدود مقـرر در قانـون اعمـال شـود. شـهروندان حـق دارنـد نظـرات و اطالعـات راجـع بـه 
موضوعـات مختلـف را بـا اسـتفاده از وسـایل ارتباطـی، آزادانـه جسـتجو، دریافـت و منتشـر 
کننـد. دولـت بایـد آزادی بیـان را به طور خـاص در عرصه های ارتباطات گروهی و اجتماعی 
و فضـای مجـازی از جملـه روزنامـه، مجلـه، کتـاب، سـینما، رادیـو، تلویزیون و شـبکه های 

اجتماعـی و ماننـد این هـا طبـق قوانیـن تضمیـن کند.

مــاده 27- شــهروندان حــق دارنــد اندیشــه، خالقیــت و احســاِس خــود را از طرق مختلف 
آفرینــش فکــری، ادبــی و هنــری بــا رعایــت قوانیــن و حقــوق دیگران بیــان کنند.

مــاده 28- شــهروندان از حــق نقــد، ابــراز نارضایتــی، دعــوت بــه خیــر، نصیحــت در مــورد 
گســترش  عملکــرد حکومــت و نهادهــای عمومــی برخوردارنــد. دولــت موظــف بــه ترویــج و 

فرهنــگ انتقادپذیــری، تحمــل و مداراســت.

ماده 29- دولت از آزادی، اسـتقالل، تکثر و تنوع رسـانه ها در چارچوب قانون حمایت 
انتشـار  یـا عـدم  انتشـار  بـرای  قانونـی  برخـالف موازیـن  نـدارد  می کنـد. هیـچ مقامـی حـق 
اطالعـات یـا مطالـب درصـدد اعمـال فشـار بر مطبوعات و سـایر رسـانه ها برآید یا به سانسـور 

یـا کنتـرل نشـریات و سـایر رسـانه ها مبـادرت نمایـد.
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چ- حق دسترسی به اطالعات

که به اطالعات عمومی موجود در مؤسسـات عمومی  ماده 30- حق شـهروندان اسـت 
همـه  باشـند.  داشـته  دسترسـی  عمومـی  خدمـات  ارائه دهنـده  خصوصـی  مؤسسـات  و 
دسـتگاه ها و نهادهـا موظـف بـه انتشـار مسـتمر اطالعـات غیـر طبقه بندی شـده و موردنیـاز 

جامعـه می باشـند.

مـاده 31- حـق شـهروندان اسـت کـه بـه اطالعـات شـخصی خود که توسـط اشـخاص و 
مؤسسـات ارائه دهنـده خدمـات عمومـی جمـع آوری و نگهـداری می شـود دسترسـی داشـته 
اطالعـات  گردنـد.  اطالعـات  ایـن  اصـالح  اشـتباه، خواسـتار  و در صـورت مشـاهده  باشـند 
خصوصـی مربـوط بـه افـراد را نمی تـوان در اختیـار دیگـران قـرار داد، مگـر به موجـب قانـون 

یـا بـا رضایـت خـود افـراد.

ماده 32- کودکان حق دارند به اطالعات مناسـب با سـن خود دسترسـی داشـته باشـند 
و نبایـد در معـرض محتـوای غیراخالقـی، خشـونت آمیز یـا هـر نـوع محتوایـی قـرار گیرنـد که 

موجـب غلبـه تـرس یا بروز آسـیب جسـمی یا روانی شـود.

ح- حق دسترسی به فضای مجازی

کـــه آزادانـــه و بـــدون تبعیـــض از امـــکان دسترســـی  مـــاده 33- حـــق شـــهروندان اســـت 
کســـب اطالعـــات و دانـــش در فضـــای مجـــازی بهره منـــد شـــوند. ایـــن  و برقـــراری ارتبـــاط و 
حـــق از جملـــه شـــامل احتـــرام بـــه تنـــوع فرهنگـــی، زبانـــی، ســـنت ها و باورهـــای مذهبـــی و 
مراعـــات موازیـــن اخالقـــی در فضـــای مجـــازی اســـت. ایجـــاد هرگونـــه محدودیـــت )ماننـــد 
کاهـــش ســـرعت یـــا قطعـــی شـــبکه( بـــدون مســـتند قانونـــی صریـــح  فیلترینـــگ، پارازیـــت، 

ممنـــوع اســـت.

که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک،  ماده 34- حق شهروندان است 
کاربران به صورت غیر تبعیض آمیز برخوردار شوند. فرصت های آموزشی و توانمندسازی 
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و  ارتباطـی  فناوری هـای  و  امنیـت سـایبری  از  کـه  اسـت  مـاده 35- حـق شـهروندان 
باشـند. برخـوردار  خصوصـی  حریـم  و  شـخصی  داده هـای  از  حفاظـت  اطالع رسـانی، 

خ- حق حریم خصوصی

مـاده 36- حـق هـر شـهروند اسـت کـه حریـم خصوصـی او محترم شـناخته شـود. محل 
کـن و اشـیاء خصوصـی و وسـایل نقلیـه شـخصی از تفتیـش و بازرسـی مصـون  سـکونت، اما

اسـت، مگـر بـه حکـم قانون.

از  اعـم  نامه هـا  افشـای  و  به کارگیـری  پـردازش،  گـردآوری،  تفتیـش،   -37 مـاده 
الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطالعات و داده های شـخصی و نیز سـایر مراسـالت پسـتی 
و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی 

و ماننـد این هـا ممنـوع اسـت مگـر بـه موجـب قانـون.

گاهانه یا  مـاده 38- گـردآوری و انتشـار اطالعـات خصوصـی شـهروندان جـز با رضایـت آ
به حکـم قانون ممنوع اسـت.

کـه نـزد دسـتگاه ها و  کـه از اطالعـات شـخصی آن هـا  حـق شـهروندان اسـت  مـاده 39- 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی اسـت، حفاظـت و حراسـت شـود. در اختیـار قـرار دادن و افشـای 
اطالعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری 
صالح منحصرًا در اختیار آن ها قرار می گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح 

قانونـی، اطالعـات شـخصی افـراد را در اختیـار دیگـری قـرار داده یـا آن هـا را افشـا کند.

مـاده 40- هرگونـه بازرسـی و تفتیـش بدنـی بایـد بـا رعایـت قوانیـن، احتـرام الزم و بـا 
استفاده از روش ها و ابزار غیر اهانت آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایش ها 

و اقدامـات پزشـکی اجبـاری بـدون مجـوز قانونـی ممنـوع اسـت.

کن  اما کار،  محیط های  در  قانون  خالف  تصویری  و  صوتی  کنترل های   -41 ماده 



9

ع است. عمومی، فروشگاه ها و سایر محیط های ارائه خدمت به عموم، ممنو

و  رسانه ها  در  آن ها  خصوصی  حریم  و  حرمت  که  است  شهروندان  حق   -42 ماده 
معنوی،  یا  مادی  ضرر  ایجاد  و  افراد  حرمت  نقض  صورت  در  شود.  رعایت  تریبون ها 

مرتکبین طبق مقررات قانونی، مسئول و موظف به جبران خسارت می باشند.

د- حق تشکل، تجمع و راهپیمایی

جمعیت ها،  احزاب،  در  فعالیت  و  عضویت  تشکیل،  حق  از  شهروندان   -43 ماده 
مردم  نهاد،  سازمان های  و  صنفی  و  سیاسی  علمی،  فرهنگی،  اجتماعی،  انجمن های 
به  یا  کرد  منع  آن ها  در  شرکت  از  نمی توان  را  هیچ کس  برخوردارند.  قانون،  رعایت  با 
شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا 

محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.

که در قالب اتحادیه ها، انجمن ها و نظام های صنفی  ماده 44- حق شهروندان است 
در سیاست گذاری ها، تصمیم گیری ها و اجرای قانون، مشارکت مؤثر داشته باشند.

ــی در حوزه هــای حقــوق شــهروندی، حــق هــر شــهروند  مــاده 45- فعالیت هــای مدن
اســت. ســازمان های مردم نهــاد بایــد حــق دسترســی بــه اطالعــات و دادگاه صالــح را بــرای 

دادخواهــی در مــورد نقــض حقــوق شــهروندی داشــته باشــند.

تشکیل  به  نسبت  قانون  رعایت  با  و  آزادانه  که  است  شهروندان  حق   -46 ماده 
دستگاه های  بی طرفی  از  و  کنند  اقدام  آن ها  در  شرکت  و  راهپیمایی ها  و  اجتماعات 

مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.

ذ- حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت وآمد

مـاده 47- حـق مسـلم هـر فـرد ایرانی اسـت که از مزایـای تابعیت ایران بهره مند شـود 
کسـی نمی تواند مانع اسـتیفای این حق شـود. و 
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کند و از ایران  کشور رفت وآمد  که آزادانه در داخل  ماده 48- حق هر شهروند است 
ج و یا به ایران وارد شود، مگر این که این حق به موجب قانون، محدود شده باشد. خار

که در هر نقطه از سـرزمین ایران، اقامت و سـکونت  ماده 49- حق شـهروندان اسـت 
محـل  در  اقامـت  از  یـا  کـرد  تبعیـد  خـود  اقامـت  محـل  از  نمی تـوان  را  هیچ کـس  کننـد. 
کـه قانون  ع یـا بـه اقامـت در محلـی مجبـور سـاخت مگـر در مـواردی  موردعالقـه اش ممنـو

مقـرر مـی دارد.

مـاده 50- اتبـاع ایرانـی در هـر نقطـه از جهـان حـق دارنـد از خدمـات و حمایت هـای 
کنسـولی و سیاسـی دولـت ایـران بهره منـد شـوند. حقوقـی، 

ر- حق تشکیل و برخورداری از خانواده

بـدون هیچ گونـه  و  آزادانـه  کامـل،  بـا رضایـت  کـه  اسـت  مـاده 51- حـق شـهروندان 
اجبـاری نسـبت بـه ازدواج و تشـکیل خانـواده، بـا رعایـت قانـون مربـوط اقـدام نماینـد.

کـه از امکانـات آموزشـی، مشـاوره ای و پزشـکی الزم  مـاده 52- حـق شـهروندان اسـت 
در امـر ازدواج بهره منـد باشـند.

بـرای تشـکیل،  از تدابیـر و حمایت هـای الزم  کـه  مـاده 53- حـق شـهروندان اسـت 
تحکیـم، تعالـی و ایمن سـازی خانـواده، تسـهیل ازدواج مبتنـی بـر ارزش هـا و سـنت های 

دینـی و ملـی برخـوردار شـوند.

که از تعرض و خشـونت  کودکان اسـت  ماده 54- حق همه شـهروندان به ویژه زنان و 
گفتـاری و رفتـاری دیگـران در تمـام محیط هـای خانوادگـی و اجتماعـی مصـون باشـند و 
ع خشـونت، امکان دسترسـی آسـان بـه مکان های امـن و نهادهای  در صـورت بـروز هـر نو

امـدادی، درمانـی و قضایـی جهـت احقاق حق خود را داشـته باشـند.

بهره منـد  صالحیـت دار  سرپرسـتان  و  والدیـن  از  کـه  اسـت  کـودکان  حـق   -55 مـاده 
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کـودکان از والدیـن و سرپرسـتان قانونـی آن هـا، صرفًا بر اسـاس قانون  کـردن  باشـند. جـدا 
خواهـد بـود.

ز- حق برخورداری از دادخواهی عادالنه

کـه به منظـور دادخواهـی آزادانـه و بـا سـهولت بـه  مـاده 56- حـق شـهروندان اسـت 
مراجـع صالـح و بی طـرف قضایـی، انتظامـی، اداری و نظارتـی، دسترسـی داشـته باشـند. 

کـرد. هیچ کـس را نمی تـوان از ایـن حـق محـروم 

مــاده 57- اصــل بــر برائــت اســت و هیچ کــس مجــرم شــناخته نمی شــود مگــر این کــه 
اتهــام او در دادگاه هــای صالــح و بــا رعایــت اصــول دادرســی عادالنــه ازجملــه اصــل قانونــی 
بــودن جــرم و مجــازات، اســتقالل و بی طرفــی مرجــع قضایــی و قضــات، حــق دفــاع، 
اطالــه  بــدون  و  معقــول  مدت زمــان  در  رســیدگی  جزایــی،  مســئولیت  بــودن  شــخصی 
ــن و  ــه قوانی ــتند ب ــتدل و مس ــد مس ــکام بای ــود. اح ــات ش ــل، اثب ــور وکی ــا حض ــی و ب دادرس

اصــول مربــوط صــادر شــود.

که از بدو تا ختم فرایند دادرسـی در مراجع قضایی،  ماده 58- حق شـهروندان اسـت 
گـر افـراد توانایـی انتخـاب  انتظامـی و اداری به صـورت آزادانـه وکیـل انتخـاب نماینـد. ا
وکیـل در مراجـع قضایـی را نداشـته باشـند بایـد بـرای آن هـا امکانـات تعییـن وکیـل فراهم 
شـود. در راسـتای اسـتیفای خدشـه ناپذیر حـق دفـاع، از اسـتقالل حرفـه ای وکال حمایـت 

خواهد شـد.

کمـات اسـت و شـهروندان حـق دارنـد در صورت  مـاده 59- اصـل، برگـزاری علنـی محا
تمایـل در جلسـات رسـیدگی حضـور یابنـد. مـوارد اسـتثنا صرفـًا بـه حکم قانون می باشـد.

مـاده 60- شـهروندان )اعـم از متهـم، محکـوم و قربانـی جـرم( از حـق امنیـت و حفـظ 
مشـخصات هویتی شـان در برابـر مراجـع قضایـی، انتظامـی و اداری برخوردارنـد و نبایـد 
رفتـار  وارد شـود. هرگونـه  آن هـا  انسـانی  کرامـت  و  بـه شـأن، حرمـت  کمتریـن خدشـه ای 
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غیرقانونـی ماننـد شـکنجه جسـمی یـا روانـی، اجبـار بـه ادای شـهادت یـا ارائـه اطالعـات، 
گفتـاری یـا فیزیکـی و توهیـن بـه متهـم یـا  کالمـی یـا عملـی، خشـونت  رفتـار تـوأم بـا تحقیـر 
محکـوم، نقـض حقـوق شـهروندی اسـت و عـالوه بـر این کـه موجـب پیگـرد قانونـی اسـت، 

نتایـج حاصـل از ایـن رفتارهـا نیـز قابـل اسـتناد علیـه افـراد نیسـت.

کمـه شـهروندانی کـه بـا اتهامات سیاسـی یا مطبوعاتی مواجه می باشـند  مـاده 61- محا
انجـام  هیئت منصفـه  حضـور  بـا  و  علنـی  به صـورت  دادگسـتری،  دادگاه هـای  در  صرفـًا 
می شـود. انتخـاب اعضـای هیئت منصفـه بایـد تجلـی وجـدان عمومـی و برآینـد افـکار و 

باشـد. گروه هـای اجتماعـی مختلـف  نظـرات 

فاقـد مجـوز  بازرسـی  و  بازداشـت خودسـرانه  از  کـه  اسـت  مـاده 62- حـق شـهروندان 
مصـون باشـند. هرگونـه تهدیـد، اعمـال فشـار و محدودیـت بـر خانـواده و بسـتگان افـراد در 

معـرض اتهـام و بازداشـت ممنـوع اسـت.

کـه از تمامـی حقـوق دادخواهـی خـود از جملـه اطـالع  مـاده 63- حـق شـهروندان اسـت 
گاهـی داشـته باشـند و از  از نـوع و علـت اتهـام و مسـتندات قانونـی آن و انتخـاب وکیـل، آ
فرصـت مناسـب بـرای ارائـه شـکایت یـا دفاعیـات خـود، ثبـت دقیـق مطالـب ارائه شـده در 
همـه مراحـل دادرسـی، نگهـداری در بازداشـتگاه ها یـا زندان هـای قانونـی و اطـالع خانـواده 

از بازداشـت بهره منـد شـوند.

کـه از حقـوق شـهروندی  مـاده 64- بازداشت شـدگان، محکومـان و زندانیـان حـق دارنـد 
مربـوط بـه خـود از  قبیـل تغذیـه مناسـب، پوشـاک، مراقبت های بهداشـتی و درمانی، ارتبـاط و 
اطالع از خانواده،  خدمات آموزشـی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره مند باشـند.

کیفـری، حقوقـی، اداری و مراجـع  مـاده 65- تجدیدنظرخواهـی از احـکام دادگاه هـای 
شـبه قضایی بـر اسـاس معیارهـای قانونـی، حـق شـهروندان اسـت.

از پایـان  کـه پـس  مـاده 66- حـق همـه بازداشت شـدگان موقـت و محکومـان اسـت 
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بازداشـت یا اجرای حکم به زندگی شـرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شـهروندی 
کار برخـوردار شـوند. محرومیـت اجتماعـی هـر محکـوم جـز در مـوارد  به ویـژه اشـتغال بـه 

ح قانونـی و در حـدود و زمـان تعیین شـده ممنـوع اسـت. مصـر

کمیتـی بـرای ارتقای نظـام حقوقی  مـاده 67- دولـت بـا همـکاری سـایر قـوا و مراجـع حا
را  اقدامـات الزم  بـر رعایـت حقـوق دادخواهـی،  کیـد  تأ بـا  کارآمـد،  الگـوی  ایجـاد  ایـران و 

معمـول خواهـد داشـت.

ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی

ماده 68- شهروندان در حق دستیابی به فرصت های اقتصادی و امکانات و خدمات 
عمومـی و دولتـی برابرنـد. انعقـاد قراردادهـا و پیمان های بخش عمومـی و دولتی با بخش 
خصوصـی و اعطـای هـر نـوع مجـوز در حوزه اقتصادی به شـهروندان باید با رعایت قوانین 

و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دسـتیابی به فرصت ها و امکانات انجام شـود.

که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاسـت ها، قوانین  ماده 69- حق شـهروندان اسـت 
و مقـررات اقتصـادی اطـالع داشـته باشـند و نظـرات خـود را بـه اطـالع مرجـع تصویب کننـده 
برسـانند و بـا فاصلـه زمانـی مناسـب از اتخـاذ تصمیمـات متفـاوت با سیاسـت ها و رویه های 
کننـد و پـس از اتخـاذ  پیشـین مطلـع شـوند تـا بتواننـد خـود را بـرای وقـوع تغییـرات آمـاده 
تصمیـم و بـرای رعایـت اصـل شـفافیت، شـهروندان حـق دارنـد بـا اطالع رسـانی عمومـی از 

گاهـی یابند. تصمیمـات آ

کامـل از اطالعـات  کـه به صـورت برابـر و بـا شـفافیت  مـاده 70- حـق شـهروندان اسـت 
اقتصـادی و از جملـه اطالعـات مربـوط بـه برگـزاری مزایده هـا و مناقصه هـا مطلـع شـوند.

مـاده 71- دولـت فضـای قانونمنـد، شـفاف و رقابتـی منصفانـه را بـرای انجـام انـواع 
می کنـد. تضمیـن  آن هـا  سـرمایه گذاری  امنیـت  و  شـهروندان  اقتصـادی  فعالیت هـای 

کثـر رسـاندن  مـاده 72- دولـت به منظـور تأمیـن حقـوق اقتصـادی شـهروندان و بـه حدا
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مشـارکت آحـاد جامعـه در فعالیت هـای اقتصـادی، شـرایط الزم در خصـوص تأمیـن امنیـت 
گسـترش  اقتصـادی،  تصمیمـات  در  ثبـات  و  صراحـت  ساده سـازی،  سـرمایه گذاری، 
مناسـبات و پیوندهـای منطقـه ای، ایجـاد تمهیـدات الزم را بـرای حضور فعـاالن اقتصادی 
ایـران در بازارهـای جهانـی، حمایـت از نوسـازی و تجهیز بنگاه های تولیدی بـه دانش روز، 
تنظیـم هدفمنـد صـادرات و واردات، مقابلـه با جرائم سـازمان یافته اقتصادی، پول شـویی 

کاال و ارز فراهـم می کنـد. و قاچـاق 

س- حق مسکن

و  خـود  نیـاز  بـا  متناسـب  و  ایمـن  مسـکن  از  کـه  اسـت  شـهروندان  حـق   -73 مـاده 
خانواده شـان بهره منـد شـوند. دولـت بـر اسـاس نیـاز و بـا رعایـت اولویـت و امکانـات، زمینـه 

فراهـم می نمایـد. را  ایـن حـق  اسـتیفای 

مـاده 74- دولـت بـا اتخـاذ تدابیـر و وضـع مقـررات الزم، زمینـه تأمیـن و بهبـود وضعیـت 
ملـی  مقـررات  اجـرای  فرهنگـی،  ارزش هـای  و  بومـی  ویژگی هـای  بـا  متناسـب  مسـکن 

می نمایـد. فراهـم  را  انـرژی  مصـرف  بهینه سـازی  ح هـای  طر و  سـاختمان 

ش- حق مالکیت

مـاده 75- حـق مالکیـت شـخصی شـهروندان محتـرم اسـت. هیـچ شـخص یـا مقامـی 
نمی توانـد مالکیـت دیگـری را سـلب، یـا امـوال او را مصـادره یـا ضبط یا توقیف کند یا نسـبت به 
حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند، مگر به موجب قانون.

ماده 76- انواع مالکیت های فکری از جمله مالکیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت 
کـه در چهارچـوب قانـون از  قانـون، محتـرم و مـورد حمایـت اسـت و شـهروندان حـق دارنـد 
حمایت هـای الزم بـرای خلـق و عرضـه آثـار هنـری و انتفـاع از حقـوق مـادی و معنوی ناشـی 

ج از کشـور برخوردار شـوند. از آن هـا در داخـل و خـار
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کار شایسته ص- حق اشتغال و 

بـا رعایـت قانـون،  بـدون تبعیـض و  آزادانـه و  کـه  مـاده 77- حـق شـهروندان اسـت 
شـغلی را کـه بـه آن تمایـل دارنـد انتخـاب نماینـد و به آن اشـتغال داشـته باشـند. هیچ کس 
نمی توانـد بـه دالیـل قومیتـی، مذهبـی، جنسـیتی و یا اختالف نظـر در گرایش های سیاسـی 

کنـد. و یـا اجتماعـی، ایـن حـق را از شـهروندان سـلب 

مـاده 78- شـهروندان از حـق فرصـت برابـر در دسترسـی بـه مشـاغل و انتخـاب آزادانـه 
کـه قـادر بـه تأمیـن معـاش خـود  حرفـه موردنظـر خـود طبـق موازیـن قانونـی به گونـه ای 
به صورت منصفانه و آبرومندانه باشـند، برخوردارند. دولت شـرایط مناسـب را برای تحقق 

ایـن حـق تضمیـن و بـر آن نظـارت می نمایـد.

ماده 79- حق شهروندان است که از آموزش های الزم درباره مشاغل بهره مند شوند.

مـاده 80- حـق شـهروندان اسـت کـه از بهداشـت محیطـی و کاری سـالم و ایمـن و تدابیـر 
ضروری برای پیشـگیری از آسـیب های جسـمی و روحی در محیط های کار بهره مند باشـند.

کار، حـق دادخواهـی در برابـر  مـاده 81- شـهروندان از حیـث نقـض قوانیـن و مقـررات 
مراجـع قانونـی را دارنـد.

کارکنـان بایـد مبتنـی بـر تخصـص،  مـاده 82- به کارگیـری، ارتقـا و اعطـای امتیـازات بـه 
شایسـتگی و توانمندی هـای متناسـب بـا شـغل باشـد و رویکردهـای سـلیقه ای، جناحـی و 
تبعیض آمیز و استفاده از روش های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.

مـاده 83- حـق زنـان اسـت که از فرصت های شـغلی مناسـب و حقـوق و مزایای برابر با 
کار برابر، برخوردار شـوند. مـردان در قبال 

کـه در جهـت  کار ممنـوع اسـت. مـوارد اسـتثنا  کـودکان بـه  مـاده 84- اشـتغال اجبـاری 
منافـع و مصالـح آنـان باشـد صرفـًا بـه حکـم قانـون، مجـاز می باشـد.
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ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی

مـاده 85- آرامـش، شـادابی و امیـد بـه آینده ای بهتر، خودسـازی معنـوی و توان افزایی 
اجتماعـی، برخـورداری از زندگـی امـن و آرام، داشـتن فرصـت و امکان برای همراهی بیشـتر 

بـا خانـواده، تفریح، ورزش و گردشـگری حق هر شـهروند اسـت.

کـه از رفـاه عمومـی و تأمیـن اجتماعـی و خدمـات  مـاده 86- حـق هـر شـهروند اسـت 
شـود. بهره منـد  امـدادی 

کـه در صـورت بیـکاری ناخواسـته، طبـق قانـون از  مـاده 87- حـق شـهروندان اسـت 
حقـوق بیمـه بیـکاری برخـوردار شـوند.

ماده 88- حق شـهرونداِن روستانشـین و عشـایر اسـت که حسـب مورد از حقوقی چون 
توسـعه روسـتایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن سـازی محیط زندگی بهره مند شـوند.

مـاده 89- حـق همـه شـهروندان به ویـژه زنـان اسـت کـه به امکانات ورزشـی و آموزشـی 
و تفریحـات سـالم، دسترسـی داشـته باشـند و بتواننـد بـا حفظ فرهنـگ اسـالمی – ایرانی در 

عرصه هـای ورزشـی ملـی و جهانـی حضـور یابند.

سـالم،  زایمـان  بـارداری،  دوران  در  سـالم  تغذیـه  از  کـه  اسـت  زنـان  حـق   -90 مـاده 
مراقبت هـای بهداشـتی پـس از زایمـان، مرخصـی زایمـان و درمان بیماری های شـایع زنان 

شـوند. بهره منـد 

فـردی  آسـیب های  از  عـاری  زندگـی  محیـط  از  کـه  اسـت  شـهروندان  حـق   -91 مـاده 
گروه هـای آسـیب پذیر و  و اجتماعـی از جملـه مـواد مخـدر و روان گـردان برخـوردار باشـند. 
اعمـال  و  زندگـی  بـه  امیـد  توانمندسـازی،  زمینـه  در  دولـت  مؤثـر  اقدامـات  از  مددجویـان 

می شـوند. برخـوردار  تأمینـی  سیاسـت های 

کـه به طـور خـاص  مـاده 92- حـق جامعـه ایثارگـران و خانواده هـای معظـم آنـان اسـت 
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از تمهیـدات ضـروری بـرای توانمندسـازی فـردی و جمعـی بـرای حضـور و مشـارکت مؤثر در 
عرصه هـای مختلـف فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی برخـوردار شـوند.

مـاده 93- دولـت از حقـوق بیمه شـدگان حمایـت می کنـد و این حمایت شـامل تضمین 
فضـای رقابتـی، نظـارت بـر فعالیـت بیمه گـران و نهادهـای بیمـه ای، تنظیـم روابط بیمه گر 
و بیمه گـزار و بهبـود سـازوکارهای رسـیدگی بـه دادخواهـی بیمه شـدگان و سـایر ذی نفعـان 

می باشـد.

مـاده 94- شـهروندان حـق دسترسـی بـه کاالهـا و خدمات اسـتاندارد را دارنـد به گونه ای 
کـه بهداشـت یـا سـالمت آن هـا را با مخاطـره مواجه نکند.

ط- حق دسترسی و مشارکت فرهنگی

ماده 95- برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت های علمی، مشارکت 
در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه های مختلف فرهنگ، حق شهروندان است.

میـراث  از  بخشـی  به عنـوان  ایـران  مـردم  فرهنگـی  تفاوت هـای  و  تنـوع   -96 مـاده 
اسـت. احتـرام  مـورد  ملـی،  هویـت  چارچـوب  در  فرهنگـی 

غ از تفاوت هــای قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی  مــاده 97- شــهروندان فــار
برخوردارند.

مـاده 98- دولـت مکلـف بـه حفـظ و حراسـت از میـراث تمدنـی و فرهنگـی و حفـظ آثـار، 
گروه های مختلف فرهنگی اسـت. بناها و یادبودهای تاریخی صرف نظر از تعلق آن ها به 

ماده 99- شـهروندان حق دارند از امکانات الزم برای مشـارکت در حیات فرهنگی خود 
و همراهی با دیگر شـهروندان از جمله در تأسـیس تشـکل ها، انجمن ها، برپایی آیین های 

دینی و قومی و آداب و رسـوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشـند.

آزادانـه  دارنـد در فضـای غیرانحصـاری،  فعـاالن عرصه هـای هنـری حـق  مـاده 100- 
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بخـش  رقابتـی  مشـارکت  جلـب  بـرای  الزم  تدابیـر  اسـت  موظـف  دولـت  کننـد.  فعالیـت 
کنـد. فراهـم  را  آثـار هنـری  تولیـد و عرضـه  خصوصـی در مراحـل 

مـاده 101- شـهروندان از حـق یادگیـری و اسـتفاده و تدریـس زبـان و گویـش محلـی خود 
برخوردارند.

فرهنـگ  و  بـا عـرف  نـوع پوشـش خـود متناسـب  انتخـاب  در  مـاده 102- شـهروندان 
هسـتند. آزاد  قانونـی  موازیـن  چارچـوب  در  و  اجتماعـی 

مـاده 103- حـق همـه شـهروندان به ویـژه زنان اسـت که ضمـن برخورداری از مشـارکت 
کـز عمومـی، تشـکل ها و سـازمان های اجتماعـی، فرهنگی و هنری  و حضـور در فضاهـا و مرا

مخصـوص خود را تشـکیل دهند.

ظ- حق آموزش و پژوهش

مـاده 104- شـهروندان از حـق آمـوزش برخوردارنـد. آمـوزش ابتدایـی، اجبـاری و رایگان 
است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می سازد و 
وسـایل تحصیالت عالی را تا سـرحد نیاز و ضرورت کشـور به طور رایگان گسـترش می دهد. 

دولـت آمـوزش پایـه را بـرای افراد فاقد آموزش ابتدایـی فراهم می آورد.

ماده 105- همه اسـتادان و دانشـجویان حق بهره مندی از مزایای آموزشـی و پژوهشـی 
از جملـه ارتقـا را دارنـد. اعطـای تسـهیالت و حمایت های علمـی از جمله فرصت مطالعاتی، 
گرایش های  غ از  بورسیه و غیره صرفًا باید بر اساس توانمندی های علمی، شایستگی، فار

جناحـی و حزبی و مانند این ها باشـد.

ماده 106- جوامع علمی، حوزوی و دانشـگاهی از آزادی و اسـتقالل علمی برخوردارند، 
اسـتادان، طـالب و دانشـجویان در اظهارنظـر آزادنـد و آن هـا را نمی تـوان به صرف داشـتن یا 
ابـراز عقیـده در محیط هـای علمـی مـورد تعـرض و موأخـذه قـرار داد یـا از تدریـس و تحصیل 
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کـرد. اسـاتید و دانشـجویان حـق دارنـد نسـبت بـه تأسـیس تشـکل های صنفـی،  محـروم 
سیاسـی، اجتماعـی، علمـی و غیـره و فعالیـت در آن هـا اقـدام کنند.

مـاده 107- دانشـگاه بایـد مکانـی امـن بـرای اسـتادان و دانشـجویان باشـد. مسـئوالن 
بـه  رسـیدگی  ورزنـد.  جـدی  اهتمـام  دانشـجویان  امنیـت  تضمیـن  بـرای  بایـد  دانشـگاه 
تخلفـات انضباطـی دانشـجویان بایـد بـا رعایت حق دادخواهـی، اصول دادرسـی منصفانه 
و دسترسـی به مراجع صالح مسـتقل و بی طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، 

در حداقـل زمـان و بـدون تأخیـر، مطابـق بـا مقـررات انجـام شـود.

ــه  کـ ــند  ــوردار باشـ ــی برخـ ــه از آموزش وپرورشـ کـ ــت  ــوزان اسـ ــق دانش آمـ ــاده 108- حـ مـ
منجـــر بـــه شـــکوفایی شـــخصیت، اســـتعدادها و توانائی هـــای ذهنـــی و جســـمی و احتـــرام 
بـــه والدیـــن و حقـــوق دیگـــران، هویـــت فرهنگـــی، ارزش هـــای دینـــی و ملـــی شـــود و آن هـــا 
را بـــرای داشـــتن زندگـــی اخالقـــی و مســـئوالنه تـــوأم بـــا تفاهـــم، مســـالمت، مـــدارا و مـــروت، 
انصـــاف، نظـــم و انضبـــاط، برابـــری و دوســـتی بیـــن مـــردم و احتـــرام بـــه محیط زیســـت و 

کنـــد. میـــراث فرهنگـــی آمـــاده 

کرامـت آنـان مـورد احتـرام قـرار  کـه شـخصیت و  مـاده 109- حـق دانـش آمـوزان اسـت 
کـودکان در مسـائل مربـوط بـه زندگی شـان بایـد شـنیده شـود و مـورد توجـه  گیـرد. نظـرات 

گیـرد. قـرار 

مـاده 110- هیچ کـس حـق ندارد موجب شـکل گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسـی 
در ذهـن کـودکان شـود یـا خشـونت نسـبت بـه یک نژاد یـا مذهب خـاص را از طریق آموزش 

یـا تربیـت یا رسـانه های جمعـی در ذهن کـودکان ایجاد کند.

کسـب  مـاده 111- توان خواهـان بایـد به تناسـب توانایـی از فرصـت و امـکان تحصیـل و 
مهـارت برخـوردار باشـند و معلولیـت نبایـد موجـب محرومیـت از حـق تحصیـل دانـش و 

مهارت هـای شـغلی شـود.
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ع- حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار

ماده 112- حفاظت از محیط زیسـت -که نسـل امروز و نسـل های بعد باید در آن حیات 
اجتماعـی رو بـه رشـدی داشـته باشـند - وظیفـه ای همگانـی اسـت. از ایـن  رو فعالیت هـای 
اقتصـادی و غیـر آن کـه بـا آلودگی محیط زیسـت یـا تخریب غیرقابل جبران آن همراه باشـد، 
ممنـوع اسـت. حفاظـت، بهسـازی و زیباسـازی محیط زیسـت و گسـترش فرهنـگ حمایـت 
برنامه هـا، تصمیمـات و  را در  ایـن حـق  از محیط زیسـت حـق شـهروندان اسـت و دولـت 
قـرار  مدنظـر  امنیتـی  و  دفاعـی  فرهنگـی،  اجتماعـی،  اقتصـادی،  توسـعه ای،  اقدام هـای 

می دهـد و بـا آلودگـی و تخریـب محیط زیسـت مقابلـه می کنـد.

ک و عـــاری از  مـــاده 113- هـــر شـــهروند حـــق بهره منـــدی از محیط زیســـت ســـالم، پـــا
انـــواع آلودگـــی، ازجملـــه آلودگـــی هـــوا، آب و آلودگی هـــای ناشـــی از امـــواج و تشعشـــعات مضـــر 
گاهـــی از میـــزان و تبعـــات آالینده هـــای محیط زیســـت را دارد. دســـتگاه های اجرایـــی  و آ
کاهـــش آالینده هـــای زیســـت محیطی به ویـــژه در شـــهرهای بـــزرگ تدابیـــر الزم را  بـــرای 

اتخـــاذ می کننـــد.

مـاده 114- هرگونـه اقـدام به منظـور توسـعه زیربنایـی و صنعتـی ماننـد احـداث سـدها 
ارزیابـی  از  بایـد پـس  یـا هسـته ای و ماننـد آن  راه هـا و صنایـع اسـتخراجی، پتروشـیمی  و 
ح های توسـعه ای منوط بـه رعایت دقیق  تأثیـرات زیسـت محیطی انجـام شـود. اجـرای طر

مالحظـات زیسـت محیطی خواهـد بـود.

مـاده 115- دولـت بـا ایفـای نقـش بین المللـی مؤثـر از طریـق همکاری هـای اقتصـادی، 
پایـدار  توسـعه  تحقـق  بـرای  فرهنگـی  مبادلـه  و  فنـی  دانـش  انتقـال  اطالعـات،  تبـادل 
همه جانبـه و متـوازن و رفـع موانـع بین المللی اقدام خواهد نمود. حق شـهروندان اسـت که 
کلیـه زمینه هـا از جملـه بهداشـتی، پزشـکی، دارویـی،  از مزایـا و منافـع فن آوری هـای نـو در 

غذایـی، اقتصـادی و تجـاری بهره منـد شـوند.
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غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی

در  صلح طلبانـه  و  شـفاف  خارجـی  سیاسـت  از  کـه  اسـت  شـهروندان  116-حـق  مـاده 
چارچـوب منافـع و امنیـت ملـی، برخـوردار باشـند. دولـت بـا رعایـت اصـول عـزت، حکمـت 
و مصلحـت، برقـراری، حفـظ و ارتقـای روابـط و مناسـبات پایـدار بـا کشـورها و سـازمان های 
بین المللـی را دنبـال می کنـد و بـا اسـتفاده از ابزارهـای دیپلماتیـک و روش هـای خردمندانه 
بـرای ترویـج و تقویـت گفتمـان صلـح، صیانـت از حقـوق بشـر و کرامـت انسـان ها، مبـارزه با 

خشـونت و افراطی گـری و دفـاع از حقـوق مظلومـان تـالش می کنـد.

بهبـود وجهـه  و  کشـور  از  ج  خـار ایرانیـان  از حقـوق  بـرای حمایـت  دولـت  مـاده 117- 
نمـود. خواهـد  اقـدام  و  برنامه ریـزی  ایـران،  بین المللـی 

مـاده 118- شـهروندان حـق دارنـد از امنیت، اسـتقالل، وحدت، تمامیـت ارضی و اقتدار 
ملی برخوردار باشـند.

کافـی در  مـاده 119- دولـت موظـف اسـت بـا برنامه ریزی هـای الزم و تخصیـص منابـع 
کشـور اقدامات الزم به ویژه تجهیز  جهت بازدارندگی راهبردی و ارتقای توانمندی دفاعی 

و تقویـت نیروهـای مسـلح را به عمـل آورد.

مـاده 120- شـهروندان حـق دارنـد از آمـوزش دفاعـی الزم برخـوردار باشـند. دولـت بـا 
برنامه ریـزی و تخصیـص امکانـات الزم نسـبت بـه تقویـت بنیـه دفاعـی و بسـیج عمومـی 

می نمایـد. اقـدام 
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کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی ساز و 

1. رئیس جمهـور بـرای نظـارت، هماهنگـی و پیگیـری اجـرای مناسـب تعهـدات دولـت در ایـن 
منشـور، دسـتیار ویـژه ای را تعییـن می نمایـد. پیشـنهاد برنامـه و خط مشـی مربوط بـه اجرای کامل 

منشـور حقـوق شـهروندی از جملـه مسـئولیت های دسـتیار ویـژه اسـت.
حـدود  در  ویـژه  دسـتیار  هماهنگـی  بـا  موظف انـد  مجریـه  قـوه  تابـع  اجرایـی  دسـتگاه های   .2
صالحیت هـای قانونـی خـود، بـا جلـب مشـارکت مـردم، تشـکل ها، سـازمان های مردم نهـاد و بخش 
ج در قانون اساسـی و قوانین  خصوصی، ضمن جمع بندی و مدون سـازی حقوق و آزادی های مندر
عـادی، در حـوزه مسـئولیت ها و اختیـارات خـود و شناسـایی مـوارد نقـض حقـوق شـهروندی، تدابیـر 
و اقدامـات قانونـی الزم را بـرای تحقـق ایـن حقـوق به ویـژه از طریـق تدوین و اجـرای برنامه اصالح و 
توسـعه نظـام حقوقـی، آمـوزش، اطالع رسـانی و ظرفیت سـازی و تقویـت مفاهمه، گفتگـو و تعامل در 

حـوزه عمومـی انجـام دهند.
3. دسـتگاه های تابع قوه مجریه موظف اند برنامه اصالح و توسـعه نظام حقوقی مربوط به خود 
را ظـرف مـدت شـش مـاه از انتشـار ایـن منشـور تهیـه و در اختیـار دسـتیار  ویـژه ریاسـت جمهـوری قرار 
گـزارش ادواری پیشـرفت ها، چالش هـا، موانـع و راه حل هـای پیشـنهادی بـرای  دهنـد و هـر سـال 
ارتقـاء و اجـرای حقـوق شـهروندی را در حـوزه مسـئولیت خـود ارائـه و از طریـق اصالحـات نهـادی و 

ج در ایـن منشـور اقـدام کننـد. سـاختاری، بـرای تحقـق حقـوق شـهروندی منـدر
4. وزارتخانه هـای آموزش وپـرورش، علـوم، تحقیقـات و فـن آوری و بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی برای آشـنایی هرچه بیشـتر دانش آموزان و دانشـجویان با آموزه های حقوق شـهروندی، 

ترتیبـات الزم را اتخـاذ می نمایند.
گـزارش پیشـرفت ها و راه کارهـای رفـع موانـع تحقق حقوق شـهروندی  5. رئیس جمهـور هرسـاله 

را بـه ملـت ارائـه و در صـورت نیـاز، منشـور را روزآمـد می کند.

                                                                       حسن روحانی
                                                                                 رئیس جمهوری اسالمی ایران
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 ماده 1- اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایـران، قانـون آییـن دادرسـی کیفـری – مصـوب 1392 – قانـون مجازات اسـالمی، مصوب 
1392- قانون احترام به آزادی های مشـروع و حفظ حقوق شـهروندی – مصوب 1383.

ماده 2- بند 12 اصل سـوم، اصل بیسـت و نهم، بند 2 اصل چهل و سـوم، اصل پنجاهم 
و وظایـف  قانـون تشـکیالت  ایـران،  اسـالمی  اساسـی، سـند چشـم انداز جمهـوری  قانـون 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی – مصـوب 1367 – قانـون سـاختار نظـام جامع 
کلـی اقتصـاد مقاومتـی –  رفـاه و تأمیـن اجتماعـی – مصـوب 1372، بنـد 7 سیاسـت های 

مصـوب 1392.

مـاده 3- اصـول دهـم و بیسـت و یکـم قانـون اساسـی، منشـور حقـوق و مسـئولیت های 
زنـان در نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران – مصـوب 1383 شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی 
انقـالب  شـورای   – مصـوب 1386   – زنـان  سـالمت  ارتقـای  راهبردهـای  و  سیاسـت ها   –

فرهنگـی.

کـودکان و نوجوانـان –  مـاده 4- اصـل بیسـت و یکـم قانـون اساسـی– قانـون حمایـت از 
کـودکان و نوجوانـان بی سرپرسـت و بـد سرپرسـت –  مصـوب 1381 – قانـون حمایـت از 

کـودک – مصـوب 1372. کنوانسـیون حقـوق  مصـوب 1392، قانـون الحـاق بـه 

کنوانسـیون حقـوق افـراد دارای معلولیـت – مصـوب 1387 –  مـاده 5- قانـون الحـاق بـه 
قانـون جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن – مصـوب 1383.

ماده 6- بند 1 اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند 1 اصل 21 و اصل یکصد و پنجاه وشش 
قانون اساسی،  بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه 
مهندسی فرهنگی کشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقالب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی – مصوب 1365، بند 1 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام 

آموزش وپرورش کشور - مصوب 1392 و بند 1 سیاست های کلی نظام اداری- مصوب 1389.
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مـاده 7- اصـل بیسـت و دوم قانـون اساسـی، بنـد 6 اصـل دوم قانـون اساسـی و اصـول 
نوزدهـم و بیسـتم قانـون اساسـی.

مـاده 8- اصـول سـوم، سـیزدهم، نوزدهـم، بیسـتم و سـی ام قانـون اساسـی - قانـون نحـوه 
کلـی  اجـرای اصـل 48 قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران مصـوب 1380- سیاسـت های 
آمایـش سـرزمین – مصـوب 1390، قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری – مصـوب 1386 و بند 1 

اصـل چهـل و سـوم قانـون اساسـی.

ماده 9- اصول سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.

ماده 10- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، 
قانون مطبوعات – مصوب 1379- جزء )4( بند الف سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات 

محیطی – مصوب 1388- شورای عالی انقالب فرهنگی.

مـاده 11- بندهـای 8، 9 و 14 اصـل سـوم و اصـول بیسـتم و بیسـت و یکـم قانـون اساسـی، 
بندهـای 15 و 51 منشـور حقـوق و مسـئولیت های زنـان در نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران 
– مصـوب 1383 شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی، بنـد 12 سیاسـت ها و راهبردهـای ارتقای 

سـالمت زنـان – مصـوب 1386 شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی.

ماده 12- اصول نهم، بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم و پنجاه و یکم قانون اساسی 
و بند 7 اصل سوم قانون اساسی.

ماده 13- اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- 
قانون تشکیل وزارت اطالعات جمهوری اسالمی - مصوب 1362.

ماده 14- اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یکصد و هفتاد 
و سـوم قانـون اساسـی، قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری – مصـوب 1386، قانـون نیروی 

انتظامی جمهوری اسـالمی ایران – مصوب 1369.
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ماده 15- اصول سـوم، ششـم و پنجاه و هفتم، پنجاه و هشـتم و پنجاه و نهم قانون اساسـی 
و بند 3 اصل چهل و سـوم قانون اساسـی.

ماده 16-اصل سـوم و اصل نوزدهم قانون اساسـی، قانون انتخابات ریاسـت جمهوری – 
مصوب 1379 و اصالحات بعدی آن، قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی – مصوب 

1378 و اصالحات بعدی آن.

ماده 17- اصل سـوم قانون اساسـی، قانون انتخابات مجلس شـورای اسـالمی – مصوب 
1378 – و اصالحـات بعدی آن.

ماده 18- بندهای 8 و 9 اصل سوم و اصل 175 قانون اساسی.

مـاده 19- بندهـای 6، 8، 9 و 10 اصـل سـوم و اصـول نوزدهـم و بیسـتم قانـون اساسـی، 
کلـی نظـام اداری – مصـوب 1389- قانـون ارتقـای سـالمت نظـام اداری و  سیاسـت های 

کشـوری – مصـوب 1386. مقابلـه بـا فسـاد – مصـوب 1390- قانـون مدیریـت خدمـات 

ماده 20- بندهای 6، 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی، ماده 28 قانون مدیریت خدمات 
کشوری – مصوب 1386.

مـاده 21- اصـول سـی و چهـارم، یکصـد و هفتـادم، یکصد و هفتاد و سـوم و یکصد و هفتاد 
کشـور – مصـوب 1360، قانـون  و چهـارم قانـون اساسـی، قانـون تشـکیل سـازمان بازرسـی 

دیـوان عدالـت اداری- مصـوب 1392.

مـاده 22- اصـل سـوم قانـون اساسـی - قانـون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات – مصـوب 
1388، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار – مصوب 1390 و بند 18 سیاست های کلی نظام 

اداری – مصـوب 1389.

بـه  رسـیدگی  قانـون   -1386 مصـوب   – کشـوری  خدمـات  مدیریـت  قانـون   -23 مـاده 
تخلفـات اداری – مصـوب 1372- قانـون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات - مصـوب 

ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی



منشور حقوق شهروندی 28

– مصـوب 1389. کلـی نظـام اداری  1388 و بنـد 20 سیاسـت های 

قانـون  الـی 28 و 41، 53 و 114  مـواد 25  قانـون اساسـی،  بنـد 9 اصـل سـوم  مـاده 24- 
کلی نظام اداری  مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 و مواد مختلف سیاست های 

– مصـوب 1389.

مــاده 25- اصــل بیســت و ســوم قانــون اساســی - قانــون احتــرام بــه آزادی هــای مشــروع و 
حفــظ حقــوق شــهروندی – مصــوب 1383.

ماده 26- بند 2 اصل سوم و اصول بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، 
قانون مطبوعات – مصوب 1364- و اصالحات بعدی آن.

ماده 27- بند 4 اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، 
قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی – مصوب 1365.

مـاده 28- اصـول هشـتم و قانـون اساسـی، مـاده 8 قانـون حمایـت از آمـران بـه معـروف و 
ناهیان از منکر– مصوب 1393 – ماده 3 قانون مطبوعات – مصوب 1364 – و اصالحات 
بعـدی آن، بنـد 4 سیاسـت های فرهنگـی جمهـوری اسـالمی ایـران در حـوزه مطبوعـات – 

مصـوب 1380 - شـورای عالـی انقـالب فرهنگی.

ماده 29- بند 2 اصل سـوم و اصل نهم قانون اساسـی - ماده 3 قانون انتشـار و دسترسـی 
آزاد بـه اطالعـات مصـوب 1388- مـاده 4 قانـون مطبوعـات – مصـوب 1364 و اصالحـات 

بعدی آن.

ــه  مــاده 30- بنــد 2 اصــل ســوم قانــون اساســی، مــواد 2 و 10 قانــون انتشــار و دسترســی آزاد ب
اطالعــات، مصــوب 1388 - بنــد )الــف( مــاده 3 قانــون ارتقــا ســالمت نظــام اداری و مقابلــه بــا 
فســاد– مصــوب 1390، قانــون بهبــود مســتمر محیــط کســب وکار – مصــوب 1390 و مــاده 10 
قانون الحاق دولت جمهوری اســالمی ایران به کنوانســیون مبارزه با فســاد – مصوب 1387.
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مـاده 31- اصـل 22 قانـون اساسـی، مـاده 14 قانـون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات – 
مصـوب 1388.

مـاده 32- قانـون الحـاق به کنوانسـیون حقـوق کودک – مصوب 1372، مصوبه شـورای 
کتـاب- مصـوب  عالـی انقـالب فرهنگـی در خصـوص اهـداف، سیاسـت ها و ضوابـط نشـر 
کنوانسیون حقوق  1389 و ماده 17 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 

کـودک – مصـوب 1372.

ماده 33- بند )ب( اصل دوم و بند 1 اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون 
تجارت الکترونیک – مصوب 1382 و ماده 21 قانون جرائم رایانه ای – مصوب 1388.

الکترونیـک - مصـوب  مـاده 34- بنـد )ب( اصـل دوم قانـون اساسـی، قانـون تجـارت 
جرائـم  قانـون   ،1386 مصـوب   – کشـوری  خدمـات  مدیریـت  قانـون   38 مـاده   ،1382
– مصـوب 1389. کلـی نظـام اداری  رایانـه ای- مصـوب 1388 و بنـد 15 سیاسـت های 

مـاده 35- فرمـان مقـام معظـم رهبـری بر تشـکیل شـورای عالی مجـازی و تعیین اعضای 
حقیقـی و حقوقـی آن – 1390، مـواد 13 و 14 قانـون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات - 

مصـوب 1388 و مـاده 1 قانـون جرائـم رایانـه ای – مصـوب 1388.

ماده 36- اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 4 و 150 قانون آیین 
کـه در امـور سـمعی و  کیفـری – مصـوب 1392، قانـون نحـوه مجـازات اشـخاصی  دادرسـی 
بصری فعالیت غیرمجاز می کنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشـار و دسترسـی 
آزاد بـه اطالعـات - مصـوب 1388، مـاده 5 قانـون حمایـت از آمـران بـه معـروف – مصـوب 
کلـی امنیـت فضـای تولیـد و تبـادل اطالعـات و ارتباطـات –  1394 و بنـد 1 سیاسـت های 

مصـوب 1389.

مـاده 37- اصـل بیسـت و پنجـم قانـون اساسـی، مـاده 150 قانـون آییـن دادرسـی کیفـری 
کـه در امـور سـمعی و بصـری فعالیـت  – مصـوب 1392، قانـون نحـوه مجـازات اشـخاصی 
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غیرمجاز می کنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
- مصـوب 1388 و بنـد 8 ماده واحـده قانـون احتـرام بـه آزادی هـای مشـروع و حفـظ حقوق 

شـهروندی – مصـوب 1383.

مـاده 38- اصـل بیسـت و پنجـم قانـون اساسـی، مـاده 150 قانـون آییـن دادرسـی کیفـری 
کـه در امـور سـمعی و بصـری فعالیـت  – مصـوب 1392، قانـون نحـوه مجـازات اشـخاصی 
بـه  آزاد  دسترسـی  و  انتشـار  قانـون   14 و   13 مـواد  و   1386 مصـوب   - می کننـد  غیرمجـاز 

اطالعـات - مصـوب 1388.

ماده 39- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد 
به اطالعات - مصوب 1388.

کیفـری –  مـاده 40- اصـل بیسـت و پنجـم قانـون اساسـی، مـاده 150 قانـون آییـن دادرسـی 
.1392 مصـوب 

مـاده 41- اصـل بیسـت و پنجـم قانـون اساسـی، قانـون مطبوعـات - مصـوب 1364 – و 
اصالحـات بعـدی آن و قانـون نحـوه مجـازات اشـخاصی کـه در امور سـمعی و بصری فعالیت 
غیرمجـاز می کننـد - مصـوب 1386، ماده 40 قانون آیین دادرسـی کیفری – مصـوب 1392.

کـه  مـاده 42- اصـل بیسـت و پنجـم قانـون اساسـی، قانـون نحـوه مجـازات اشـخاصی 
در امـور سـمعی و بصـری فعالیـت غیرمجـاز می کننـد - مصـوب 1386، مـاده 648 قانـون 

– مصـوب 1375 )بخـش تعزیـرات(. مجـازات اسـالمی 

مـاده 43- اصـل بیسـت و ششـم قانـون اساسـی، قانـون فعالیـت احـزاب، جمعیت هـا و 
انجمن هـای سیاسـی و صنفـی و انجمن هـای اسـالمی یـا اقلیت هـای دینـی شناخته شـده 

– مصـوب 1360.

ماده 44- اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی کشور 
- مصوب 1382 با اصالحات بعدی، آیین نامه تشـکل های مردم نهاد - مصوب 1395.



31

مـاده 45- اصـول بیسـت و ششـم و بیسـت و هفتـم قانـون اساسـی، قانـون نظـام صنفـی 
کشـور - مصـوب 1382 بـا اصالحـات بعـدی، آیین نامـه تشـکل های مردم نهـاد - مصـوب 
1395، قانـون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات - مصوب 1388، مـاده 66 قانون آیین 

کیفـری – مصـوب 1392. دادرسـی 

ماده 46- اصل بیسـت و هفتم قانون اساسـی، ماده 6 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها 
و انجمن هـای سیاسـی و صنفـی و انجمن هـای اسـالمی یـا اقلیت هـای دینی شناخته شـده 
– مصوب 1360، آئین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی- 

مصوب 1381.

مـاده 47- اصـل چهـل و یکـم قانـون اساسـی، مـواد 976 و 991 قانـون مدنـی – مصـوب 
1307- قانـون ثبت احـوال – مصـوب 1355.

گذرنامه – مصوب 1343 و اصل سی و سوم قانون اساسی. ماده 48- قانون 

مـاده 49- اصـل سـی و سـوم قانـون اساسـی، مـاده 12 قانـون مجـازات اسـالمی – مصـوب 
.1392

مـاده 50- بنـد 6 مـاده 2 قانـون وظایـف وزارت امـور خارجـه – مصـوب 1364 و قانون الزام 
دولـت بـه پیگیـری و اسـتیفای حقوق اتبـاع و دیپلمات های ایرانی آسـیب دیده از اقدامات 

دولت هـای خارجی – مصـوب 1389.

مـاده 51- اصـول دهـم و بیسـت و یکـم و بنـد 1 اصـل چهل و نهم قانون اساسـی، اهداف و 
اصول تشـکیل خانواده و سیاسـت های تحکیم و تعالی آن مصوب 1384 – شـورای عالی 
انقـالب فرهنگـی، مـواد 43 و 230 قانـون برنامـه پنجـم توسـعه جمهـوری اسـالمی ایـران – 

مصـوب 1389 و بنـد 2 سیاسـت های کلـی جمعیت – مصـوب 1393.

مـاده 52- بنـد 56 منشـور حقـوق و مسـئولیت های زنـان در نظام جمهوری اسـالمی ایران 
– مصـوب 1383- شـورای عالـی انقالب فرهنگی.
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مـاده 53- اصـل دهـم قانـون اساسـی، اهـداف و اصـول تشـکیل خانـواده و سیاسـت های 
تحکیم و تعالی آن – مصوب 1384- شـورای عالی انقالب فرهنگی و بند 4 سیاسـت های 

کلـی جمعیت – مصـوب 1393.

ماده 54- اهداف و اصول تشـکیل خانواده و سیاسـت های تحکیم و تعالی آن – مصوب 
1384 – شـورای عالی انقالب فرهنگی.

مـاده 55- مـواد 1168 الـی 1179 قانـون مدنی – مصوب 1307 و قانون حمایت از خانواده 
– مصوب 1391.

مـاده 56- اصـول سـی و چهـارم، شـصت و یکـم، نـودم، یکصـد و پنجـاه و نهـم، یکصـد و 
کیفـری-  هفتـاد و سـوم و یکصـد و هفتـاد و چهـارم قانـون اساسـی - قانـون آییـن دادرسـی 
مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی- مصوب 
1379- قانـون تشـکیالت و آییـن دادرسـی دیـوان عدالـت اداری – مصـوب 1392- قانون 
کشـور – مصوب 1360، قانون رسـیدگی به تخلفات اداری-  کل  تشـکیل سـازمان بازرسـی 

مصـوب 1372- قانـون شـوراهای حـل اختـالف – مصـوب 1387 و اصالحـی 1394.

مـاده 57- اصـول سـی و هفتـم و یکصـد و شـصت و هفتـم قانـون اساسـی، مـاده 4 قانـون 
آییـن دادرسـی کیفـری – مصـوب 1392- بنـد 2 ماده واحـده قانـون احتـرام بـه آزادی هـای 

مشـروع و حفـظ حقـوق شـهروندی – مصـوب 1383.

مـاده 58- اصـل سـی و پنجـم قانـون اساسـی، مصوبـه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام 
در خصـوص انتخـاب وکیـل توسـط اصحاب دعـوی- مصوب 1370- بنـد 3 قانون احترام 
بـه آزادی هـای مشـروع و حفـظ حقـوق شـهروندی – مصـوب 1383، مـاده 48 قانـون آیین 

کیفری- مصـوب 1392. دادرسـی 

ماده 59- اصول سـی و نهم و یکصد و شـصت و هشـتم قانون اساسـی، بندهای 4، 6 و 7 
قانـون احتـرام بـه آزادی های مشـروع و حفظ حقوق شـهروندی – مصوب 1383- مصوبه 
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مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در خصـوص انتخـاب وکیـل توسـط اصحـاب دعـوی- 
مصـوب 1370، مـواد 305 و 352 قانـون آییـن دادرسـی کیفـری- مصـوب 1392.

ماده 60- اصول بیسـت دوم و سـی و هشـتم و یکصد و شـصت و ششـم و یکصد و شـصت 
و هشـتم قانون اساسـی، ماده 40 قانون آیین دادرسـی کیفری – مصوب 1392، ماده 169 

قانون مجازات اسـالمی – مصوب 1392.

مـاده 61- اصـل یکصـد و شـصت و هشـتم قانون اساسـی، مـاده 305 قانون آیین دادرسـی 
کیفری – مصـوب 1392.

ماده 62- اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق 
شهروندی – مصوب 1383- فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب 1392.

مـاده 63- اصـول سـوم و سـی و دوم قانـون اساسـی، مـواد 5 و 52 قانـون آییـن دادرسـی 
– مصـوب 1392. کیفـری 

مـاده 64- اصـل سـی و نهـم قانـون اساسـی، قانـون احتـرام بـه آزادی های مشـروع و حفظ 
کیفـری –  حقـوق شـهروندی – مصـوب 1383، مـواد 49، 50 و 51 قانـون آییـن دادرسـی 

مصـوب 1392.

ماده 65- قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی- مصوب 1379- قانون تخلفات اداری –مصوب 1372.

مـاده 66 - اصـول سـی و ششـم و سـی و هفتـم قانـون اساسـی، مـواد 4، 7، 25 و 26 قانـون 
مجازات اسـالمی - مصـوب 1392.

ماده 67- بند 14 اصل سوم قانون اساسی.

مـاده 68- بنـد 9 اصـل سـوم قانـون اساسـی، بنـد 19 سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی 
– مصـوب 1392.

ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی
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مـاده 69- قانـون انتشـار و دسترسـی آزاد بـه اطالعـات – مصـوب 1386- قانـون بهبـود 
مسـتمر محیـط کسـب وکار - مصـوب 1390- سیاسـت های کلـی نظـام در خصـوص امنیت 
کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392. اقتصادی – مصوب 1379، بند 19 سیاست های 

ماده 70- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 5 سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری 
– مصوب 1389، بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

کلی تشویق سرمایه گذاری  ماده 71- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 2 سیاست های 
– مصوب 1390، بندهای 19 و 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

ماده 72- بندهای 8 و 12 و 14 اصل سوم قانون اساسی، قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی 
– مصوب 1380- سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری – مصوب 1389- قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز. مصوب 1392- بند 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.

مـاده 73- اصـل سـی و یکـم قانـون اساسـی، بندهـای 3 و 4 سیاسـت های کلـی مسـکن – 
مصـوب 1389- قانـون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن- مصـوب 1387.

ماده 74 - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387

ماده 75- اصول بیسـت و دوم و چهل و ششـم و چهل و هفتم قانون اساسـی، مواد 30 و 
31 قانـون مدنی – مصوب 1307.

مـاده 76- اصـول چهـل و ششـم و چهـل و هفتـم قانـون اساسـی، قانون حمایـت از حقوق 
ح هـای  طر اختراعـات،  ثبـت  قانـون  مصـوب 1348-  هنرمنـدان-  و  مصنفـان  و  مؤلفـان 

صنعتـی و عالئـم تجـاری – مصـوب 1386.

ماده 77- اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.

مـاده 78- بنـد 12 اصـل سـوم و بنـد 2 اصـل چهـل و سـوم قانـون اساسـی، مـاده 31 قانـون 
برنامـه پنج سـاله پنجـم توسـعه – مصـوب 1389.
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ماده 79- اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد 41، 44 و 54 قانون مدیریت خدمات 
مصـوب  اداری-  نظـام  کلـی  سیاسـت های  و 6  بندهـای 2  مصـوب 1386-   – کشـوری 

1389- مـاده 7 قانـون جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن – مصـوب 1389.

کلـی تولیـد  بنـد 1 اصـل چهـل و سـوم قانـون اساسـی، بنـد 12 سیاسـت های  مـاده 80- 
ملـی، حمایـت از کار و سـرمایه انسـانی، مصـوب 1391- مـاده 58 قانـون مدیریـت خدمـات 

– مصـوب 1386. کشـوری 

مـاده 81- اصـل سـی و چهـارم قانون اساسـی، ماده 157 قانون کار-مصـوب 1369، بند 2 
مـاده 10 قانـون دیوان عدالـت اداری- مصوب 1385.

مـاده 82- بندهـای 9 و 10 اصـل سـوم قانـون اساسـی، مـواد 41 و 53 قانـون مدیریـت 
کلـی نظـام اداری-  کشـوری – مصـوب 1386- بندهـای 2، 4 و 6 سیاسـت های  خدمـات 

.1389 مصـوب 

ماده 83- بند 14 اصل سوم و اصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، 
سیاسـت های اشـتغال زنـان در جمهـوری اسـالمی ایـران- مصـوب 1371 شـورای عالـی انقالب 
فرهنگی، بندهای 101 و 102 منشـور حقوق و مسـئولیت های زنان در جمهوری اسـالمی ایران 

– مصوب 1383 شـورای عالی انقالب فرهنگی.

مـاده 84- بنـد چهـار اصـل چهـل و سـوم و بند شـش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیسـتم و 
کار. بیسـت و هشـتم قانون اساسـی و ماده 79 قانون 

ماده 85- بند 1 اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای 21 و 44 اقدامات 
ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشـه مهندسـی فرهنگی کشـور – مصوب 

1391 - شـورای عالی انقالب فرهنگی.

ماده 86- بند 12 اصل سوم، بند 1 اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون 
ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383.

ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی
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مـاده 87- بنـد 2 اصـل سـوم، اصـل بیسـت و نهـم قانـون اساسـی، قانـون بیمه بیـکاری – 
مصـوب 1369- مـاده 73 قانـون برنامـه پنج سـاله پنجـم توسـعه جمهـوری اسـالمی ایـران 

– مصـوب 1389.

مـاده 88- اصـول بیسـت و نهـم و سـی و یکـم قانـون اساسـی، بخـش توسـعه روسـتایی 
قانـون برنامـه پنج سـاله پنجـم توسـعه جمهـوری اسـالمی ایـران – مصـوب 1389.

مــاده 89- بنــد 3 اصــل ســوم و اصــل 21 قانــون اساســی، بندهای 53 و 54 منشــور حقــوق و 
مســئولیت های زنــان در جمهــوری اســالمی ایــران- مصــوب 1383- شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی، سیاســت ها و اولویت هــای فرهنگــی ســازمان تربیت بدنــی - مصــوب 1384 - 

شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی.

ماده 90- اصول ده و بیسـت  ویکم و بیسـت و نهم قانون اساسـی، بندهای 15 و 51 منشـور 
ایران، مصـوب 1383 شـورای عالـی  اسـالمی  زنـان در جمهـوری  حقـوق و مسـئولیت های 
انقـالب فرهنگـی بنـد 12 سیاسـت ها و راهبردهـای ارتقـای سـالمت زنـان – مصـوب 1386 – 

شـورای عالـی انقـالب فرهنگی.

ماده 91- بندهای 1 و 2 اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر 
مواد مخدر  با  مبارزه  کلی  و 1389- سیاست های  با اصالحات 1376  – مصوب 1367 
کشور- مصوب 1391- شورای عالی  – مصوب 1385- مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی 

انقالب فرهنگی.

مـاده 92- قانـون جامـع خدمات رسـانی بـه ایثارگـران – مصـوب 1391 – قانـون برنامـه 
– مصـوب 1389. پنج سـاله پنجـم توسـعه جمهـوری اسـالمی ایـران 

ماده 93- بند 12 اصل سوم، اصول بیست و یکم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون 
ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383- قانون بیمه اجباری مسئولیت  

مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب 1392.
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مـاده 94- بنـد 12 اصـل سـوم و بنـد 1 اصـل چهـل و سـوم قانـون اساسـی، قانـون حمایت از 
حقـوق مصرف کننـدگان – مصـوب 1388.

ماده 95- اصل نوزدهم قانون اساسـی، مصوبه نقشـه مهندسـی فرهنگی کشور- مصوب 
1391 شـورای عالی انقالب فرهنگی.

مـاده 96- اصـول چهاردهـم، پانزدهـم، نوزدهـم و بیسـتم قانـون اساسـی، مصوبـه نقشـه 
مهندسـی فرهنگـی کشـور- مصـوب 1391- شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی.

ماده 97- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون 
اساسی.

مـاده 98- اصـول نوزدهـم و چهـل و پنجـم و چهـل و هشـتم قانـون اساسـی،  قانون نحوه 
اجـرای اصـل 48 قانون اساسـی- مصـوب 1380.

ماده 99- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.

ماده 100- بند 4 اصل سـوم، اصول بیسـت و ششـم و بیسـت و هشـتم و بند 2 اصل چهل 
– مصـوب 1382-  و سـوم قانـون اساسـی، سیاسـت های حمایـت از اشـتغال هنرمنـدان 
شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی قانـون اهـداف و وظایـف وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
– مصـوب 1365- مـواد 102 و 153 قانـون برنامـه پنجـم توسـعه جمهـوری اسـالمی ایـران 

مصـوب 1389.

ماده 101- اصل پانزدهم قانون اساسـی،  مصوبه نقشـه مهندسـی فرهنگی کشـور،  مصوب 
1391 شـورای عالی انقالب فرهنگی.

مـاده 102- اصـول و مبانـی روش هـای اجرایـی گسـترش فرهنـگ عفاف – مصـوب 1376 
– شـورای عالـی انقـالب فرهنگی.

مـاده 103- اصـول نوزدهـم و بیسـت و ششـم قانـون اساسـی،  بنـد 115 منشـور حقـوق و 

ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی
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– مصـوب 1383 شـورای عالـی  مسـئولیت های زنـان در نظـام جمهـوری اسـالمی ایـران 
فرهنگـی. انقـالب 

مـاده 104- بنـد 3 اصـل سـوم و اصـل سـی ام قانـون اساسـی مـاده 10 قانـون اهـداف و وظایف 
وزارت آموزش وپرورش – مصوب 1366- اساسـنامه نهضت سـوادآموزی جمهوری اسـالمی 
ایـران – مصـوب 1363 – قانـون اهـداف، وظایـف و تشـکیالت وزارت علـوم، تحقیقـات و 

فنـاوری – مصـوب 1383.

مــاده 105- اصــل نوزدهــم قانــون اساســی، ســند نقشــه جامع علمی کشــور مصــوب 1389- 
کشــور در امــور نخبــگان – مصــوب 1391  ــی انقــالب فرهنگی، ســند راهبــردی  شــورای عال

شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی.

ماده 106- اصول بیسـت و سـوم و بیسـت و ششـم قانون اساسـی. سـند نقشه جامع علمی 
کشـور – مصـوب 1389 شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی، قانـون اهـداف و وظایـف وزارت 

علـوم، تحقیقـات و فنـاوری مصـوب 1382.

قانـون  پنجـم  و  سـی  و  سـوم  و  بیسـت  اصـل  سـوم،  اصـل   7 و   6 بندهـای   -107 مـاده 
اساسـی، قانون اهـداف،  وظایـف و تشـکیالت وزارت علـوم،  تحقیقـات و فنـاوری – مصوب 

.1383

– مصــوب 1390- شــورای عالــی  آموزش وپــرورش  بنیادیــن  مــاده 108- ســند تحــول 
کنوانســیون  انقــالب فرهنگــی،  مــاده 29 قانــون الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه 

کــودک – مصــوب 1372. حقــوق 

کشـور مصـوب  مـاده 109- جـزء 9-3 راهبردهـای ملـی مصوبـه نقشـه مهندسـی فرهنگـی 
1391 شـورای عالی انقالب فرهنگی، مواد 12 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسـالمی 

ایـران بـه کنوانسـیون حقـوق کـودک – مصـوب 1372.

ماده 110- ماده 6 قانون مطبوعات - مصوب 1364، ماده 8 قانون خط مشـی کلی و اصول 
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برنامه هـای سـازمان صداوسـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران - مصـوب 1361، مـواد 28 و 
29 قانـون الحـاق دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بـه کنوانسـیون حقـوق کـودک – بنـد )ج( 
مصوبـه شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی در خصـوص اصـالح »اهـداف، سیاسـت ها و ضوابـط 

نشـر کتـاب«- مصـوب 1389.

ماده 111- اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی، قانون جامع حمایت از 
کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت  حقوق معلوالن – مصوب 1387 – قانون تصویب 

– مصوب 1387.

ماده 112- اصل پنجاهم قانون اساسـی،  سیاسـت های کلی محیط زیسـت – مصوب 1394 
– قانـون بهسـازی و حفاظـت از محیط زیسـت – مصـوب 1353، قانـون نحـوه جلوگیـری از 

آلودگـی هـوا – مصـوب 1374، مـاده 688 قانـون مجـازات اسـالمی – مصـوب 1392.

ــی  ــع علم ــه جام ــند نقش ــل اول س ــد 7 فص ــی، بن ــون اساس ــم قان ــل پنجاه ــاده 113- اص م
ــون برنامــه  ــی انقــالب فرهنگــی، مــواد 184 و 193 قان کشــور – مصــوب 1389 شــورای عال
پنج ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی ایــران – مصــوب 1389، بنــد 7 سیاســت های 

کلــی اقتصــاد مقاومتــی – مصــوب 1392.

)ز(  جـزء   4 بنـد  اساسـی،   قانـون  چهـارم  و  سـی  و  ششـم  و  بیسـت  اصـول   -114 مـاده 
.1390 مصـوب   – سـرزمین  آمایـش  کلـی  سیاسـت های 

مـاده 115- بندهـای 2 و 3 و 4 اصـل سـوم و بنـد 1 اصـل چهـل و سـوم قانـون اساسـی، سـند 
– قانـون  – شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی  – مصـوب 1389  کشـور  نقشـه جامـع علمـی 

دسـتیابی بـه فنـاوری هسـته ای صلح آمیـز – مصـوب 1384.

مـاده 116- بنـد 16 اصـل سـوم، اصـول یازدهـم، یکصـد و پنجـاه دوم و یکصـد و پنجـاه 
چهـارم قانـون اساسـی، قانـون وظایـف وزارت امـور خارجـه – مصـوب 1364- مـاده 210 

قانـون برنامـه پنجـم توسـعه جمهـوری اسـالمی ایـران – مصـوب 1389.

ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی
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ماده 117- اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.

مـاده 118- مـاده 210 قانـون برنامـه پنج سـاله پنجـم توسـعه جمهـوری اسـالمی ایـران،  
– مصـوب 1364. امـور خارجـه  قانـون وظایـف وزارت  مصـوب 1389- 

مـاده 119- بنـد )ج( اصـل دوم قانـون اساسـی، بنـد 11 اصـل سـوم قانـون اساسـی، اصـل 
یکصـد و چهـل و سـوم قانـون اساسـی، اصـل یکصـد و پنجـاه قانـون اساسـی.

مــاده 120- بنــد 11 اصــل ســوم و اصــول یکصــد و چهــل و چهــارم و یکصــد و پنجــاه و یکــم 
قانــون اساســی.
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