بسماهللالرحمنالرحیم

مقدمه
کسنمیتوانداینحقالهیرااز

حاکمیتمطلقبرجهانوانسانازآنخداستوهماو،انسانرابرسرنوشتاجتماعیخویشحاکمساختهاست .
هیچ
ملتایراناینحقراازطریقاصولقانوناساسیاعمالکرده؛وبهموجباصول111و

انسانسلبکندیادرخدمتمنافعفردیاگروهیخاصقراردهد.
رئیس جمهورکهدرپیشگاهقرآنکریمودربرابرملتایرانبرپشتیبانی
،مسئولیتاجراوپاسداریازقانوناساسیرابرعهدهرئیسجمهورنهادهاست .
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ازحق،گسترشعدالتوحمایتازآزادیوکرامتانسانیافرادوحقوقملتدرقانوناساسیبهخداوندسوگندیادکردهاست«،منشورحقوقشهروندی»را
مشیدولتبرایرعایتوپیشبردحقوقاساسیملتایراناعالممیکند.


مثابهبرنامهوخط

به
برنامهوخطمشیدولت»،موضوعاصل 111قانوناساسی،تنظیمشدهوشامل

اینمنشورباهدفاستیفاوارتقایحقوقشهروندیوبهمنظورتدوین«

شدهاندویادولتبرایشناسایی،ایجاد،تحققواجرایآنهاازطریقاصالح
ایازحقوقشهروندیاستکهیادرمنابعنظامحقوقیایرانشناسایی 

مجم 
وعه
وتوسعهنظامحقوقیوتدوینوپیگیریتصویبلوایحقانونییاهرگونهتدبیریااقدامقانونیالزمتالشجدیوفراگیرخودرامعمولخواهدداشت.برای
هایمردمنهادوبخشخصوصیضروریاست.


هایصنفی،سازمان

ها،اتحادیه

دستیابیبهاینهدفهمکاریسایرقواونهادهاومشارکتمردم،تشکل
موادمختلفاینمنشوربایددرهماهنگیوسازگاریبایکدیگرودرچارچوبنظامحقوقیموجودتفسیرواجراشودونبایدموجبکاهشحقوقشهروندان
المللیکشورشناساییشدهاست،گردد.


ایرانیوحقوقاتباعسایرکشورهاکهدرقوانینویاتعهداتبین
الف -حق حیات ،سالمت و کیفیت زندگی
هاسلبکردمگربهموجبقانون.

اینحقرانمیتوانازآن

ماده-1شهروندانازحقحیاتبرخوردارند.
ماده -2شهروندانازحقزندگیشایستهولوازمآنهمچونآببهداشتی،غذایمناسب،ارتقایسالمت،بهداشتمحیط،درمانمناسب،دسترسیبهدارو،
تجهیزات،کاالهاوخدماتپزشکی،درمانیوبهداشتیمنطبقبامعیارهایدانشروزواستانداردهایملّی،شرایطمحیطزیستیسالمومطلوببرایادامه
زندگیبرخوردارند.
هاوتسهیالتبهداشتیودرمانیمناسبوآموزشومشاورههایمناسببرایتأمینسالمتجسمیوروانیدرزندگی


حقزناناستکهازبرنامه
ماده-1
فردی،خانوادگیواجتماعیدرمراحلمختلفزندگیبهخصوصدورانبارداری،زایمان،پساززایمانودرشرایطبیماری،فقریامعلولیت،برخوردارباشند.

کشیمصونوازحمایتهایاجتماعیمتناسبازجملهدر


طورخاصازهرگونهتبعیض،آزاروبهره

نظرازجنسیتبه

حقکودکاناستکهصرف
ماده -1
حوزهسالمت،مراقبتدرمقابلبیماریهایروحی،روانیوجسمانیوخدماتبهداشتیودرمانیبرخوردارباشند.

وسالمنداننیازمنداستکهازامکاناتدرمانیوتوانبخشیبرایبهبودیویاتوانمندشدندرجهت

حقتوانخواهان(شهرونداندارایمعلولیت)

ماده-5
هایزندگیبهرهمندشوند.


زندگیمستقلومشارکتدرجنبه
ماده-6شهروندانحقدارندازمحیط مساعدبرایرشدفضایلاخالقیودینیوتعالیمعنویبرخوردارشوند.دولتهمهامکاناتخودرابرایتأمینشرایط
اعتمادی،افراطگریونفاقدر


تفاوتی،تنفر،بی

گیردوبامفاسداخالقیازجملهدروغ،ریا،تملق،نابردباری،بی

مندیازاینحقبهکارمی

الزمجهتبهره
همبارزهمیکند.

جامع
ب -حق کرامت و برابری انسانی
شدهدرقوانینومقرراتبهنحویکسانبهرهمندهستند.

شهروندانازکرامتانسانیوتمامیمزایایپیش 
بینی

ماده-7
ویژهدردسترسیشهروندانبهخدماتعمومینظیرخدماتبهداشتیوفرصتهایشغلیوآموزشیممنوعاست.


اعمالهرگونهتبعیضناروابه
ماده -8
دولتبایدازهرگونهتصمیمواقداممنجربهفاصلهطبقاتیوتبعیضنارواومحرومیتازحقوقشهروندی،خودداریکند.
استفادهمیکنندنباید

ویژهآنهاییکهازبودجهوامکاناتعمومی

هیچشخص،مقامیارسانه 
ایبه

ماده-9حیثیتواعتبارشهروندانمصونازتعرضاست.
آمیزنظیرهجووافترا،حتیازطریقنقلقول،بهاعتباروحیثیتدیگرانلطمهواردکند.


بارفتاریابیاناهانت
هاوپیروانادیانومذاهبوگروههایمختلفاجتماعیوسیاسی،ممنوعاست.


توهین،تحقیریاایجادتنفرنسبتبهقومیت
ماده-11
گذاری،مدیریت،اجراونظارت،مشارکتفعالوتأثیرگذارداشتهوبراساسموازیناسالمیازفرصتهای


گذاری،قانون

دارنددرسیاست

زنانحق
ماده-11
اجتماعیبرابربرخوردارشوند.
پ -حق آزادی و امنیت شهروندی
1

محدودکردناینآزادیهاتنها

توانازاینآزادیهامحرومکرد.


هروندیرانمی
آزادیهایفردیوعمومیشهروندانمصونازتعرضاست.هیچش
ماده -12
بهقدرضرورتوبهموجبقانون،صورتمیگیرد.

ماده -11هرشهروندیحقداردازامنیتجانی،مالی،حیثیتی،حقوقی،قضایی،شغلی،اجتماعیونظایرآنبرخوردارباشد.هیچمقامینبایدبهنامتأمین
اقداماتغیرقانونیبهنامتأمینامنیتعمومیبهویژه

امنیت،حقوقوآزادی هایمشروعشهروندانوحیثیتوکرامتآنانراموردتعرضوتهدیدقراردهد.

تعرضبهحریمخصوصیمردمممنوعاست.
داقلزمانممکنوبانهایتسهولتبهمراجعومأمورانتأمینکننده

ماده-11شهروندانحقدارنددرصورتتعرضغیرقانونیبهآزادیوامنیتخود،درح
امنیتعمومی،دسترسیداشتهباشند .مراجعومأمورانمذکوربایدبدونوقفهوتبعیضومتناسبباتعرضیاتهدیدیکهمتوجهشهروندانشدهاستوبا
رعایتقوانینخدماتخودراارائهدهند.
ت -حق مشارکت در تعیین سرنوشت
شهروندانبهشکلبرابرازحقمشارکتدرتعیینسرنوشتسیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیخویشبرخوردارندومیتواننداینحقرااز

ماده -15
طریقهمهپرسییاانتخاباتآزادومنصفانهاعمالکنند.

ماده-16شهروندانبرایمشارکتونظارتدرفرآیندانتخابات،برخورداریازامکاناتوامتیازاتدولتی(ازجملهیارانه،تبلیغاترادیوئی،تلویزیونیومانند
هایانتخاباتی،شکایتواعتراضبهتخلفاتانتخاباتینزدمقاماتصالحیتدار،ازحقوق


هایتأمینهزینه

هایمردمیوسایرروش

مندیازکمک
اینها) 
،بهره

برابربرخوردارند.
ماده -17تصمیمات،اقداماتیااظهاراتمقاماتومسئوالندولتی،عواملاجراییونظارتیومأموریننظامی،انتظامیوامنیتیپیشازانتخابات،درجریان
گونهایکهحتیشائبهتقلبیاتخلف،یاحمایتازنامزدیا
طرفانهوقانونمندباشدبه 

بررسیشرایطنامزدهایانتخاباتیوپسازانتخاباتبایدکامالًشفاف،بی
نامزدهایخاصبهوجودنیاید.
کنند،بایدبی طرفیکاملرادرمراحلمختلفانتخاباترعایتکنندتاشائبه


هاییکهازبودجهیااموالعمومیاستفادهمی

صداوسیماوهمهرسانه
ماده-18
حمایتازنامزدیانامزدهایخاصبهوجودنیاید.
ث -حق اداره شایسته و حسن تدبیر
یقانونمداری،کارآمدی،پاسخگویی،شفافیت،عدالتوانصافبرخوردارند.رعایتاینحقتوسط


شهروندانازحقادارهشایستهامورکشوربرپایه
ماده-19
همهمسئولینوکارکنانالزامیاست.
جویییاغرضورزیشخصی،رابطهخویشاوندی،


دورازهرگونهمنفعت

طرفانهوبه

عایتقانون،بی
حقشهرونداناستکهاموراداریآنهابار

ماده -21
هایسیاسیوپیشداوری،درزمانمعینومتناسبرسیدگیوانجامشود.


گرایش
ماده -21حقشهرونداناستکهچنانچهتصمیماتنهادهایاداریویاکارکنانراخالفقوانینومقرراتبدانند،ازطریقمراجعهبهمراجعاداریوقضائی
صالح،تقاضایاحقاقحقکنند.
هاراتحتتأثیرقرارمیدهند،آگاهشوند.


نوعیحقوقومنافعمشروعآن

حقشهرونداناستکهازتصمیماتواقداماتاداریکهبه
ماده-22
دسترسباشندوچنانچهدرخواستیراردکنندبایدحسبتقاضا،بهصورت


وندانپاسخگووقابل
ماده-21مقاماتومأموراناداریبایددرروابطخودباشهر
مکتوبپاسخدادهوحداکثرراهنماییرادرچارچوبصالحیتهایخودارائهنمایند.

داری،مشورت،حفظبیتالمال،


ستکاری،امانت
حقشهرونداناستکهازدولتیبرخوردارباشندکهمتعهدبهرعایتاخالقحسنه،راستگویی،در

ماده-21
کاریودستکاریدراطالعات


زدگی،خودسری،فریبکاری،مخفی

الناس،توجهبهوجدانوافکارعمومی،اعتدالوتدبیروپرهیزازتندروی،شتاب

رعایتحق
وپذیرفتنمسئولیتتصمیماتواقداماتخود،عذرخواهیازمردمدرقبالخطاها،استقبالازنظراتمخالفینومنتقدینونصبوعزلبرمبنایشایستگی
وتواناییافرادباشد.
ج -حق آزادی اندیشه و بیان
صرفداشتنعقیدهایموردتعرضومؤاخذه


توانبه

کسرانمی

تفتیشعقایدممنوعاستوهیچ
ماده -25شهروندانازحقآزادیاندیشهبرخوردارند.
قرارداد.
ماده-26هرشهروندیازحقآزادیبیانبرخورداراست .اینحقبایددرچارچوبحدودمقرردرقانوناعمالشود.شهروندانحقدارندنظراتواطالعات
اصدرعرصههای

دولتبایدآزادیبیانرابهطورخ

راجعبهموضوعاتمختلفرابااستفادهازوسایلارتباطی،آزادانهجستجو،دریافتومنتشرکنند.
هایاجتماعیوماننداینهاطبققوانینتضمین


ارتباطاتگروهیواجتماعیوفضایمجازیازجملهروزنامه،مجله،کتاب،سینما،رادیو،تلویزیونوشبکه
کند.
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ماده -27شهروندانحقدارنداندیشه،خالقیتواحساسِخودراازطرقمختلفآفرینشفکری،ادبیوهنریبارعایتقوانینوحقوقدیگرانبیانکنند.
ماده  -28شهروندانازحقنقد،ابرازنارضایتی،دعوتبهخیر،نصیحتدرموردعملکردحکومتونهادهایعمومیبرخوردارند.دولتموظفبهترویجو
گسترشفرهنگانتقادپذیری،تحملومداراست.
هادرچارچوبقانونحمایتمیکند.هیچمقامیحقنداردبرخالفموازینقانونیبرایانتشاریاعدم


تنوعرسانه
ماده-29دولتازآزادی،استقالل،تکثرو
هابرآیدیابهسانسوریاکنترلنشریاتوسایررسانههامبادرتنماید.


انتشاراطالعاتیامطالبدرصدداعمالفشاربرمطبوعاتوسایررسانه
چ -حق دسترسی به اطالعات
حقشهرونداناستکهبهاطالعاتعمومیموجوددرمؤسساتعمومیومؤسساتخصوصیارائهدهندهخدماتعمومیدسترسیداشتهباشند.

ماده -11
شدهوموردنیازجامعهمیباشند.

هاونهادهاموظفبهانتشارمستمراطالعاتغیرطبقه 
بندی


همهدستگاه
آوریونگهداریمیشوددسترسی


دهندهخدماتعمومیجمع

هاطالعاتشخصیخودکهتوسطاشخاصومؤسساتارائه
ماده-11حقشهرونداناستکهب
اطالعاتخصوصیمربوطبهافرادرانمیتواندراختیاردیگرانقرارداد،مگر

داشتهباشندودرصورتمشاهدهاشتباه،خواستاراصالحایناطالعاتگردند.
بهموجبقانونیابارضایتخودافراد.

کودکانحقدارندبهاطالعاتمناسبباسنخوددسترسیداشتهباشندونبایددرمعرضمحتوایغیراخالقی،خشونتآمیزیاهرنوعمحتواییقرار

ماده-12
گیرندکهموجبغلبهترسیابروزآسیبجسمییاروانیشود.
ح -حق دسترسی به فضای مجازی
رونداناستکهآزادانهوبدونتبعیضازامکاندسترسیوبرقراریارتباطوکسباطالعاتودانشدرفضایمجازیبهرهمندشوند.این

ماده-11حقشه
حقازجملهشاملاحترامبهتنوعفرهنگی،زبانی،سنتهاوباورهایمذهبیومراعاتموازیناخالقیدرفضایمجازیاست.ایجادهرگونهمحدودیت(مانند

فیلترینگ،پارازیت،کاهشسرعتیاقطعیشبکه)بدونمستندقانونیصریحممنوعاست.
هایآموزشیوتوانمندسازیکاربرانبهصورتغیرتبعیضآمیز


حقشهرونداناستکهازمزایایدولتالکترونیکوتجارتالکترونیک،فرصت
ماده -11
برخوردارشوند.
رسانی،حفاظتازدادههایشخصیوحریمخصوصیبرخوردارباشند.


هایارتباطیواطالع

هازامنیتسایبریوفناوری
ماده-15حقشهرونداناستک
خ -حق حریم خصوصی
ماده-16حقهرشهرونداستکهحریمخصوصیاومحترمشناختهشود .محلسکونت،اماکنواشیاءخصوصیووسایلنقلیهشخصیازتفتیشوبازرسی
مصوناست،مگربهحکمقانون.
هااعمازالکترونیکیوغیرالکترونیکی،اطالعاتودادههایشخصیونیزسایرمراسالت


کارگیریوافشاینامه

تفتیش،گردآوری،پردازش،به
ماده -17
نداینهاممنوعاستمگربهموجبقانون.

پستیوارتباطاتازراهدورنظیرارتباطاتتلفنی،نمابر،بیسیموارتباطاتاینترنتیخصوصیومان

گردآوریوانتشاراطالعاتخصوصیشهروندانجزبارضایتآگاهانهیابهحکمقانونممنوعاست.

ماده-18
هاکهنزددستگاههاواشخاصحقیقیوحقوقیاست،حفاظتوحراستشود.دراختیارقراردادن


حقشهرونداناستکهازاطالعاتشخصیآن
ماده-19
هاقرارمیگیرد.هیچمقامو

وافشایاطالعاتشخصیافرادممنوعاستودرصورتلزومبهدرخواستنهادهایقضاییواداریصالحمنحصراًدراختیارآن
مسئولیحقنداردبدونمجوزصریحقانونی،اطالعاتشخصیافرادرادراختیاردیگریقراردادهیاآنهاراافشاکند.

هاوابزارغیراهانتآمیزوغیرآزاردهندهانجامشود.همچنین


هرگونهبازرسیوتفتیشبدنیبایدبارعایتقوانین،احترامالزموبااستفادهازروش
ماده-11
آزمایشهاواقداماتپزشکیاجباریبدونمجوزقانونیممنوعاست.

هاوسایرمحیطهایارائهخدمتبهعموم،ممنوعاست.


هایکار،اماکنعمومی،فروشگاه

هایصوتیوتصویریخالفقانوندرمحیط

کنترل
ماده-11
هاوتریبونهارعایتشود.درصورتنقضحرمتافرادوایجادضررمادییا


هادررسانه
ماده -12حقشهرونداناستکهحرمتوحریمخصوص 
یآن
معنوی،مرتکبینطبقمقرراتقانونیمسئولوموظفبهجبرانخسارتمیباشند.

د -حق تشکل ،تجمع و راهپیمایی
3

هایمردمنهاد،


هایاجتماعی،فرهنگی،علمی،سیاسیوصنفیوسازمان
شهروندانازحقتشکیل،عضویتوفعالیتدراحزاب،جمعیتها،انجم 
ن

ماده-11
هامنعکردیابهشرکتدریکیازآنهامجبورساخت.عضویتیاعدمعضویتنبایدموجب


توانازشرکتدرآن

کسرانمی
بارعایتقانون،برخوردارند .
هیچ
سلبیامحدودیتحقوقشهروندییاموجبتبعیضنارواشود.
گیریهاواجرایقانونمشارکتمؤثرداشته
ها،تصمیم 


گذاری

هایصنفیدرسیاست

هاونظام

ها،انجمن

حقشهرونداناستکهدرقالباتحادیه
ماده-11
باشند.
هایمردمنهادبایدحقدسترسیبهاطالعاتودادگاهصالحرابرای


سازمان
هایمدنیدرحوزههایحقوقشهروندیحقهرشهرونداست.


فعالیت
ماده-15
دادخواهیدرموردنقضحقوقشهروندیداشتهباشند.
طرفیدستگاههای


هااقدامکنندوازبی

هاوشرکتدرآن

حقشهرونداناستکهآزادانهوبارعایتقانوننسبتبهتشکیلاجتماعاتوراهپیمایی
ماده-16
مسئولوحفاظتازامنیتاجتماعاتبرخوردارشوند.
ذ -حق تابعیت ،اقامت وآزادی رفت وآمد
مندشودوکسینمیتواندمانعاستیفایاینحقشود.


حقمسلمهرفردایرانیاستکهازمزایایتابعیتایرانبهره
ماده-17
کهبهموجبقانوناینحقمحدود
ردشود،مگراین 

حقهرشهرونداستکهآزادانهدرداخلکشوررفتوآمدکندوازایرانخارجویابهایرانوا

ماده-18
شدهباشد.
کسرانمیتوانازمحلاقامتخودتبعیدکردیاازاقامتدر

ماده  -19حقشهرونداناستکهدرهرنقطهازسرزمینایران،اقامتوسکونتکنند .
هیچ
اردیکهقانونمقررمیدارد.

محلموردعالقهاشممنوعیابهاقامتدرمحلیمجبورساختمگردرمو

هایحقوقی،کنسولیوسیاسیدولتایرانبهرهمندشوند.


اتباعایرانیدرهرنقطهازجهانحقدارندازخدماتوحمایت
ماده-51
ر -حق تشکیل و برخورداری از خانواده
حقشهرونداناستکهبارضایتکامل،آزادانهوبدونهیچگونهاجبارینسبتبهازدواجوتشکیلخانواده،بارعایتقانونمربوطاقدامنمایند.

ماده-51
ایوپزشکیالزمدرامرازدواجبهرهمندباشند.


حقشهرونداناستکهازامکاناتآموزشی،مشاوره
ماده-52
هاوسنتهای


زیخانواده،تسهیلازدواجمبتنیبرارزش
هایالزمبرایتشکیل،تحکیم،تعالیوایمنسا


حقشهرونداناستکهازتدابیروحمایت
ماده-51
دینیوملیبرخوردارشوند.
حقهمهشهروندانبه ویژهزنانوکودکاناستکهازتعرضوخشونتگفتاریورفتاریدیگراندرتماممحیطهایخانوادگیواجتماعیمصون

ماده-51
باشندودرصورتبروزهرنوعخشونتامکاندسترسیآسانبهمکانهایامنونهادهایامدادی،درمانیوقضاییجهتاحقاقحقخودراداشتهباشند.
جداکردنکودکانازوالدینوسرپرستانقانونیآنها،صرفاًبراساس

داربهرهمندباشند.


حقکودکاناستکهازوالدینوسرپرستانصالحیت
ماده -55
قانونخواهدبود.
ز -حق برخورداری از دادخواهی عادالنه
منظوردادخواهیآزادانهوباسهولتبهمراجعصالحوبیطرفقضایی،انتظامی،اداریونظارتی،دسترسیداشتهباشند.


حقشهرونداناستکهبه
ماده-56
کسرانمیتوانازاینحقمحرومکرد.


هیچ
کهاتهاماودردادگاههایصالحوبارعایتاصولدادرسیعادالنهازجملهاصلقانونی


شودمگراین

کسمجرمشناختهنمی

اصلبربرائتاستوهیچ
ماده-57
بودنجرمومجازات،استقاللوبیطرفیمرجعقضاییوقضات،حقدفاع،شخصیبودنمسئولیت جزایی،رسیدگیدرمدتزمانمعقولوبدوناطاله
دادرسیوباحضوروکیل،اثباتشود.احکامبایدمستدلومستندبهقوانینواصولمربوطصادرشود.
حقشهرونداناستکهازبدوتاختمفراینددادرسیدرمراجعقضایی،انتظامیواداریبهصورتآزادانهوکیلانتخابنمایند.اگرافرادتوانایی

ماده -58
درراستایاستیفایخدشهناپذیرحقدفاع،ازاستقالل

انتخابوکیلدرمراجعقضاییرانداشتهباشندبایدبرایآنها امکاناتتعیینوکیلفراهمشود.

حرفهایوکالحمایتخواهدشد.

ماده  -59اصل،برگزاریعلنیمحاکماتاستوشهروندانحقدارنددرصورتتمایلدرجلساترسیدگیحضوریابند.موارداستثناصرفاًبهحکمقانون
میباشد.
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ازحقامنیتوحفظمشخصاتهویتی شاندربرابرمراجعقضایی،انتظامیواداریبرخوردارندو

ماده -61شهروندان(اعمازمتهم،محکوموقربانیجرم)
ایبهشأن،حرمتوکرامتانسانیآنهاواردشود .هرگونهرفتارغیرقانونیمانندشکنجهجسمییاروانی،اجباربهادایشهادتیاارائه


نبایدکمترینخدشه
اینکهموجب
اطالعات،رفتارتوأمباتحقیرکالمییاعملی،خشونتگفتارییافیزیکیوتوهینبهمتهمیامحکوم،نقضحقوقشهروندیاستوعالوهبر 
پیگردقانونیاست،نتایجحاصلازاینرفتارهانیزقابلاستنادعلیهافرادنیست.
صورتعلنیوباحضورهیئتمنصفه


هایدادگستری،به
ندانیکهبااتهاماتسیاسییامطبوعاتیمواجهمیباشندصرفاًدردادگاه

ماده -61محاکمهشهرو
منصفهبایدتجلیوجدانعمومیوبرآیندافکارونظراتگروههایاجتماعیمختلفباشد.


انتخاباعضایهیئت
انجاممیشود.

ماده -62حقشهرونداناستکهازبازداشتخودسرانهوبازرسیفاقدمجوزمصونباشند .هرگونهتهدید،اعمالفشارومحدودیتبرخانوادهوبستگانافراد
درمعرضاتهاموبازداشتممنوعاست.
ماده-61حقشهرونداناستکهازتمامیحقوقدادخواهیخودازجملهاطالعازنوعوعلتاتهامومستنداتقانونیآنوانتخابوکیلآگاهیداشتهباشند
هایازندانهایقانونیو


شدهدرهمهمراحلدادرسی،نگهداریدربازداشتگاه

وازفرصتمناسببرایارائهشکایتیادفاعیاتخود،ثبتدقیقمطالبارائه
اطالعخانوادهازبازداشتبهرهمندشوند.

شدگان،محکومانوزندانیانحقدارندکهازحقوقشهروندیمربوطبهخودازقبیلتغذیهمناسب،پوشاک،مراقبتهایبهداشتیو


بازداشت
ماده -61
خدماتآموزشیوفرهنگی،انجامعباداتواحکامدینیبهرهمندباشند.

درمانی،ارتباطواطالعازخانواده،

تجدیدنظرخواهیازاحکامدادگاههایکیفری،حقوقی،اداریومراجعشبهقضاییبراساسمعیارهایقانونی،حقشهرونداناست.

ماده-65
حقهمهبازداشت شدگانموقتومحکوماناستکهپسازپایانبازداشتیااجرایحکمبهزندگیشرافتمندانهخودبازگردندوازهمهحقوق

ماده -66
شهروندیبهویژهاشتغالبهکاربرخوردارشوند .محرومیتاجتماعیهرمحکومجزدرمواردمصرحقانونیودرحدودوزمانتعیینشدهممنوعاست.
ماده  -67دولتباهمکاریسایرقواومراجعحاکمیتیبرایارتقاینظامحقوقیایرانوایجادالگویکارآمد،باتأکیدبررعایتحقوقدادخواهی،اقدامات
الزمرامعمولخواهدداشت.
ژ -حق اقتصاد شفاف و رقابتی
انعقادقراردادهاوپیمانهایبخشعمومیودولتی

شهرونداندرحقدستیابیبهفرصتهایاقتصادیوامکاناتوخدماتعمومیودولتیبرابرند.

ماده-68
مقرراتمربوطورقابتمنصفانهدردستیابیبهفرصتهاو

بابخشخصوصیواعطایهرنوعمجوزدرحوزهاقتصادیبهشهروندانبایدبارعایتقوانینو
امکاناتانجامشود.
حقشهرونداناستکهازفرایندوضع،تغییرواجرایسیاست ها،قوانینومقرراتاقتصادیاطالعداشتهباشندونظراتخودرابهاطالعمرجع

ماده -69
هاورویه هایپیشینمطلعشوندتابتوانندخودرابرایوقوعتغییرات


اتخاذتصمیماتمتفاوتباسیاست
تصویبکنندهبرسانندوبافاصلهزمانیمناسباز

آمادهکنندوپسازاتخاذتصمیموبرایرعایتاصلشفافیت،شهروندانحقدارندبااطالعرسانیعمومیازتصمیماتآگاهییابند.

هاومناقصههامطلع


وباشفافیتکاملازاطالعاتاقتصادیوازجملهاطالعاتمربوطبهبرگزاریمزایده
حقشهرونداناستکهبهصورتبرابر 

ماده -71
شوند.
هاتضمینمیکند.


گذاریآن

هایاقتصادیشهروندانوامنیتسرمایه

دولتفضایقانونمند،شفافورقابتیمنصفانهرابرایانجامانواعفعالیت
ماده-71
منظورتأمینحقوقاقتصادیشهروندانوبهحداکثررساندنمشارکتآحادجامعهدرفعالیتهایاقتصادی،شرایطالزمدرخصوصتأمین

ماده-72دول 
تبه
سازی،صراحتوثباتدرتصمیماتاقتصادی،گسترشمناسباتوپیوندهایمنطقهای،ایجادتمهیداتالزمرابرایحضورفعاالن


گذاری،ساده

امنیتسرمایه
هایتولیدیبهدانشروز،تنظیمهدفمندصادراتوواردات،مقابلهباجرائمسازمانیافته


اقتصادیایراندربازارهایجهانی،حمایتازنوسازیوتجهیزبنگاه
شوییوقاچاقکاالوارزفراهممیکند.


اقتصادی،پول
س -حق مسکن
شانبهرهمندشوند .دولتبراساسنیازوبارعایتاولویتوامکاناتزمینه


متناسببانیازخودوخانواده
ماده-71حقشهرونداناستکهازمسکنایمنو
استیفایاینحقرافراهممینماید.

هایبومیوارزشهایفرهنگی،اجرایمقررات


دولتبااتخاذتدابیرووضعمقرراتالزم،زمینهتأمینوبهبودوضعیتمسکنمتناسبباویژگی
ماده -71
سازیمصرفانرژیرافراهممینماید.


هایبهینه

ملیساختمانوطرح
ش -حق مالکیت
هیچشخصیامقامینمیتواندمالکیتدیگریراسلب،یااموالاورامصادرهیاضبطیاتوقیفکندیا

ماده-75حقمالکیتشخصیشهروندانمحترماست.
اوممانعت،مزاحمتیامحدودیتایجادکند،مگربهموجبقانون.

نسبتبهحقوقمالییامالکیت
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انواعمالکیت هایفکریازجملهمالکیتادبی،هنریوصنعتیبارعایتقانون،محترموموردحمایتاستوشهروندانحقدارندکهدرچهارچوب

ماده-76
ازحقوقمادیومعنویناشیازآنهادرداخلوخارجازکشوربرخوردارشوند.

قانونازحمایتهایالزمبرایخلقوعرضهآثارهنریوانتفاع

ص -حق اشتغال و کار شایسته
ماده  -77حقشهرونداناستکهآزادانهوبدونتبعیضوبارعایتقانون،شغلیراکهبهآنتمایلدارندانتخابنمایندوبهآناشتغالداشتهباشند.
نظردرگرایشهایسیاسیویااجتماعیاینحقراازشهروندانسلبکند.


هدالیلقومیتی،مذهبی،جنسیتیویااختالف
کسنمیتواندب


هیچ
گونهایکهقادربهتأمینمعاش
شهروندانازحقفرصتبرابردردسترسیبهمشاغلوانتخابآزادانهحرفهموردنظرخودطبقموازینقانونیبه 

ماده-78
دولتشرایطمناسبرابرایتحققاینحقتضمینوبرآننظارتمینماید.

خودبهصورتمنصفانهوآبرومندانهباشند،برخوردارند.

هایالزمدربارهمشاغلبهرهمندشوند.


حقشهرونداناستکهازآموزش
ماده-79
هایجسمیوروحیدرمحیطهایکار


ضروریبرایپیشگیریازآسیب
ماده -81حقشهرونداناستکهازبهداشتمحیطیوکاریسالموایمنوتدابیر
بهرهمندباشند.

ماده-81شهروندانازحیثنقضقوانینومقرراتکار،حقدادخواهیدربرابرمراجعقانونیرادارند.
هایمتناسبباشغلباشدورویکردهایسلیقهای،


وانمندی
به کارگیری،ارتقاواعطایامتیازاتبهکارکنانبایدمبتنیبرتخصص،شایستگیوت
ماده  -82
آمیزواستفادهازروشهایناقضحریمخصوصیدرفرایندگزینشممنوعاست.


جناحیوتبعیض
حقزناناستکهازفرصتهایشغلیمناسبوحقوقومزایایبرابربامرداندرقبالکاربرابر،برخوردارشوند.

ماده-81
ماده-81اشتغالاجباریکودکانبهکارممنوعاست.موارداستثناکهدرجهتمنافعومصالحآنانباشدصرفاًبهحکمقانونمجازمیباشد.
ض -حق رفاه و تأمین اجتماعی
ایبهتر،خودسازیمعنویوتوان افزاییاجتماعی،برخورداریاززندگیامنوآرام،داشتنفرصتوامکانبرای


آرامش،شادابیوامیدبهآینده
ماده -85
همراهیبیشترباخانواده،تفریح،ورزشوگردشگریحقهرشهرونداست.
اجتماعیوخدماتامدادیبهرهمندشود.

ماده-86حقهرشهرونداستکهازرفاهعمومیوتأمین
ماده-87حقشهرونداناستکهدرصورتبیکاریناخواسته،طبققانونازحقوقبیمهبیکاریبرخوردارشوند.
ماده  -88حقشهروندانِروستانشینوعشایراستکهحسبموردازحقوقیچونتوسعهروستایی،بیمهوتأمیناجتماعیوایمنسازیمحیط زندگی
بهرهمندشوند.

ماده -89حقهمهشهروندانبهویژهزناناستکهبهامکاناتورزشیوآموزشیوتفریحاتسالم،دسترسیداشتهباشندوبتوانندباحفظفرهنگاسالمی
ایرانیدرعرصههایورزشیملیوجهانیحضوریابند.

–
هایبهداشتیپساززایمان،مرخصیزایمانودرمانبیماریهایشایع


بارداری،زایمانسالم،مراقبت
ماده-91حقزناناستکهازتغذیهسالمدردوران
زنانبهرهمندشوند.

گروههای
ماده  -91حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیبهای فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روانگردان برخوردار باشند  .
هایتأمینیبرخوردارمیشوند.


دجویانازاقداماتمؤثردولتدرزمینهتوانمندسازی،امیدبهزندگیواعمالسیاست
آسیبپذیرومد

هایمعظمآناناستکهبه طورخاصازتمهیداتضروریبرایتوانمندسازیفردیوجمعیبرایحضورومشارکت


حقجامعهایثارگرانوخانواده
ماده-92
مؤثردرعرصههایمختلففرهنگی،سیاسیواجتماعیبرخوردارشوند.

کندواینحمایتشاملتضمینفضایرقابتی،نظارتبرفعالیتبیمهگرانونهادهایبیمهای،تنظیم


شدگانحمایتمی

دولتازحقوقبیمه
ماده -91
نفعانمیباشد.


وسایرذی
گزاروبهبودسازوکارهایرسیدگیبهدادخواهیبیمهشدگان


گروبیمه

روابطبیمه
ایکهبهداشتیاسالمتآنهارابامخاطرهمواجهنکند.

شهروندانحقدسترسیبهکاالهاوخدماتاستانداردرادارندبه 
گونه

ماده-91
ط-حقدسترسیومشارکتفرهنگی
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حیاتفرهنگیوحمایتمتوازنازجنبههایمختلففرهنگحق

برخورداریازآثاروفوایدتوسعهفرهنگیوپیشرفتهایعلمی،مشارکتدر 

ماده -95
شهرونداناست.
هایفرهنگیمردمایرانبهعنوانبخشیازمیراثفرهنگیدرچارچوبهویتملیمورداحتراماست.


تنوعوتفاوت
ماده-96
شهروندانفارغازتفاوتهایقومیومذهبیازحقارتباطاتبینفرهنگیبرخوردارند.

ماده-97
هابهگروههایمختلف


نظرازتعلقآن

دولتمکلفبهحفظوحراستازمیراثتمدنیوفرهنگیوحفظآثار،بناهاویادبودهایتاریخیصرف
ماده -98
فرهنگیاست.
ها،انجمنها،


ازجملهدرتأسیستشکل
شهروندانحق دارندازامکاناتالزمبرایمشارکتدرحیاتفرهنگیخودوهمراهیبادیگرشهروندان 

ماده -99
برپاییآیینهایدینیوقومیوآدابورسومفرهنگیبارعایتقوانینبرخوردارباشند.

فعاالنعرصههایهنریحقدارنددرفضایغیرانحصاریآزادانهفعالیتکنند.دولتموظفاستتدابیرالزمبرایجلبمشارکترقابتیبخش

ماده -111
خصوصیدرمراحلتولیدوعرضهآثارهنریرافراهمکند.
ماده-111شهروندانازحقیادگیریواستفادهوتدریسزبانوگویشمحلیخودبرخوردارند.
ماده -112شهرونداندرانتخابنوعپوششخودمتناسبباعرفوفرهنگاجتماعیودرچارچوبموازینقانونیآزادهستند.
هاوسازمانهایاجتماعی،


شهروندانبهویژهزناناستکهضمنبرخورداریازمشارکتوحضوردرفضاهاومراکزعمومی،تشکل
ماده -111حقهمه 
فرهنگیوهنریمخصوصخودراتشکیلدهند.
ظ-حقآموزشوپژوهش
ماده -111شهروندانازحقآموزشبرخوردارند.آموزشابتداییاجباریورایگاناست.دولت زمینهدسترسیبهآموزشرایگانتاپایاندورهمتوسطهرا
طوررایگانگسترشمیدهد.دولتآموزشپایهرابرایافرادفاقدآموزشابتدایی


سازدووسایلتحصیالتعالیراتاسرحدنیازوضرورتکشوربه

فراهممی
فراهممیآورد.

اعطایتسهیالتوحمایتهایعلمیازجملهفرصت

همهاستادانودانشجویانحقبهرهمندیازمزایایآموزشیوپژوهشیازجملهارتقارادارند.

ماده-115
هایجناحیوحزبیوماننداینهاباشد.


هایعلمی،شایستگی،فارغازگرایش
مطالعاتی،بورسیهوغیرهصرفاًبایدبراساستوانمندی
هارانمیتوان


زآزادیواستقاللعلمیبرخوردارند،استادان،طالبودانشجویاندراظهارنظرآزادندوآن
ماده -116جوامععلمی،حوزویودانشگاهیا
صرفداشتنیاابرازعقیدهدرمحیط هایعلمیموردتعرضوموأخذهقراردادیاازتدریسوتحصیلمحرومکرد.اساتیدودانشجویانحقدارندنسبتبه


به
نفی،سیاسی،اجتماعی،علمیوغیرهوفعالیتدرآنهااقدامکنند.

تأسیستشکلهایص

ماده-117دانشگاهبایدمکانیامنبرایاستادانودانشجویانباشد.مسئوالندانشگاهبایدبرایتضمینامنیتدانشجویاناهتمامجدیورزند.رسیدگیبه
صولدادرسیمنصفانهودسترسیبهمراجعصالحمستقلوبیطرفوبارعایتحقدفاعو

تخلفاتانضباطیدانشجویانبایدبارعایتحقدادخواهی،ا
تجدیدنظرخواهی،درحداقلزمانوبدونتأخیر،مطابقبامقرراتانجامشود.
یهایذهنیوجسمیواحترام
آموزاناستکهازآموزش وپرورشیبرخوردارباشندکهمنجربهشکوفاییشخصیت،استعدادهاوتوانائ 


حقدانش
ماده-118
هایدینیوملیشودوآن هارابرایداشتنزندگیاخالقیومسئوالنهتوأمباتفاهم،مسالمت،مداراو


بهوالدینوحقوقدیگران،هویتفرهنگی،ارزش
مروت،انصاف،نظموانضباط،برابریودوستیبینمردمواحترامبهمحیطزیستومیراثفرهنگیآمادهکند.

نظراتکودکاندرمسائلمربوطبهزندگیشانبایدشنیدهشودومورد

ماده-119حقدانشآموزاناستکهشخصیتوکرامتآنانمورداحترامقرارگیرد.
توجهقرارگیرد.
کسحقنداردموجبشکل گیریتنفرهایقومی،مذهبیوسیاسیدرذهنکودکانشودیاخشونتنسبتبهیکنژادیامذهبخاصرااز

ماده -111
هیچ
طریقآموزشیاتربیتیارسانههایجمعیدرذهنکودکانایجادکند.

خواهانبایدبهتناسبتواناییازفرصتوامکانتحصی لوکسبمهارتبرخوردارباشندومعلولیتنبایدموجبمحرومیتازحقتحصیل

ماده  -111
توان
دانشومهارتهایشغلیشود.

ع -حق محیطزیست سالم و توسعه پایدار
ازاینرو

وظیفهایهمگانیاست.

کهنسلامروزونسل هایبعدبایددرآنحیاتاجتماعیروبهرشدیداشتهباشند–

حفاظتازمحیطزیست-

ماده-112
حفاظت،بهسازیوزیباسازیمحیطزیستو

زیستیاتخریبغیرقابلجبرانآنهمراهباشد،ممنوعاست.


کهباآلودگیمحیط

هایاقتصادیوغیرآن

فعالیت
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هایتوسعهای،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،


ها،تصمیماتواقدام

زیستحقشهرونداناستودولتاینحقرادربرنامه

گسترشفرهنگحمایتازمحیط
زیستمقابلهمیکند.


دهدوباآلودگیوتخریبمحیط

دفاعیوامنیتیمدنظرقرارمی
زیستسالم،پاکوعاریازانواعآلودگی،ازجملهآلودگیهوا،آبوآلودگیهایناشیازامواجوتشعشعات


مندیازمحیط

هرشهروندحقبهره
ماده-111
محیطیبهویژهدرشهرهایبزرگتدابیر


هایزیست

هایاجراییبرایکاهشآالینده

دستگاه
هایمحیطزیسترادارد.


هیازمیزانوتبعاتآالینده
مضروآگا
الزمرااتخاذمیکنند.

روشیمییاهستهایومانندآنبایدپساز

منظورتوسعهزیربناییوصنعتیماننداحداثسدهاوراههاوصنایعاستخراجی،پت


هرگونهاقدامبه
ماده -111
ایمنوطبهرعایتدقیقمالحظاتزیستمحیطیخواهدبود.


هایتوسعه

اجرایطرح
ارزیابیتأثیراتزیستمحیطیانجامشود.

المللیمؤثرازطریقهمکاری هایاقتصادی،تبادلاطالعات،انتقالدانشفنیومبادلهفرهنگیبرایتحققتوسعهپایدار


دولتباایفاینقشبین
ماده-115
هاینودرکلیهزمینههاازجملهبهداشتی،

حقشهرونداناستکهازمزایاومنافعفن 
آوری

جانبهومتوازنورفعموانعبینالمللیاقدامخواهدنمود.


همه
پزشکی،دارویی،غذایی،اقتصادیوتجاریبهرهمندشوند.

غ -حق صلح ،امنیت و اقتدار ملی
حقشهرونداناستکهازسیاستخارجیشفافوصلحطلبانهدرچارچوبمنافعوامنیتملی،برخوردارباشند.دولتبارعایتاصولعزت،

ماده-116
المللیرادنبالمیکندوبااستفادهازابزارهایدیپلماتیکو


هایبین

حکمتومصلحت،برقراری،حفظوارتقایروابطومناسباتپایدارباکشورهاوسازمان
ها،مبارزهباخشونتوافراطیگریودفاعازحقوقمظلومان


هایخردمندانهبرایترویجوتقویتگفتمانصلح،صیانتازحقوقبشروکرامتانسان

روش
تالشمیکند.

یایران،برنامهریزیواقدامخواهدنمود.

دولتبرایحمایتازحقوقایرانیانخارجازکشوروبهبودوجههبینالملل

ماده-117
ماده -118شهروندانحقدارندازامنیت،استقالل،وحدت،تمامیتارضیواقتدارملیبرخوردارباشند.
ریزی هایالزموتخصیصمنابعکافیدرجهتبازدارندگیراهبردیوارتقایتوانمندیدفاعیکشوراقداماتالزمبه
دولتموظفاستبابرنامه 

ماده-119
ویژهتجهیزوتقویتنیروهایمسلحرابهعملآورد.
دولتبابرنامهریزیوتخصیصامکاناتالزمنسبتبهتقویتبنیهدفاعیوبسیج

ماده -121شهروندانحقدارندازآموزشدفاعیالزمبرخوردارباشند.
عمومیاقداممینماید.


8

