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سخن ناشر

از  یکی  به منزله ی  و گرایش هایش،  تمام شاخه ها  با  رشته ی حقوق 
پرطرف دارترین رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان 
علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، 
وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای 

وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل 
دانشجویان بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی 
هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با 

تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و 
سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی 
نیز  و  حقوق  رشته ی  دانشجویان  علمی  نیازهای  رفع  برای  ارزشمند  و 
رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 
که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از 

سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام 
در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری 
در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد 
که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی 
آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها،  تولید  به  دانشجویان، 
تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش 
امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در این 

حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

                فرزاد دانشور
              مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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منشور حقوق شهروندی
آذرماه 1395

بسم اهلل الرحمن الرحیم

مقدمه
او،  هم  و  خداست  آن  از  انسان  و  جهان  بر  مطلق  حاکمیت 
است.  ساخته  حاکم  خویش  اجتماعی  سرنوشت  بر  را  انسان 
در  یا  کند  سلب  انسان  از  را  الهی  حق  این  نمی تواند  هیچ کس 
این  ایران  ملت  دهد.  قرار  خاص  گروهی  یا  فرد  منافع  خدمت 
به موجب  و  کرده؛  اعمال  اساسی  قانون  اصول  طریق  از  را  حق 
اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی 
را بر عهده رئیس جمهور نهاده است. رئیس جمهور که در پیشگاه 
ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش  قرآن کریم و در برابر ملت 
عدالت و حمایت از آزادی و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در 
یادکرده است، »منشور حقوق  به خداوند سوگند  اساسی  قانون 
و  رعایت  برای  دولت  خط مشی  و  برنامه  به مثابه  را  شهروندی« 

پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعالم می کند.
و  شهروندی  حقوق  ارتقای  و  استیفا  هدف  با  منشور  این 
به منظور تدوین »برنامه و خط مشی دولت«، موضوع اصل 134 
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قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی 
یا  و  شناسایی شده اند  ایران  حقوقی  نظام  منابع  در  یا  که  است 
دولت 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 و فراگیر خود 
همکاری  هدف  این  به  دستیابی  برای  داشت.  خواهد  معمول  را 
سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، 

سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است.
با  سازگاری  و  هماهنگی  در  باید  منشور  این  مختلف  مواد 
یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و 
نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر 
کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین المللی کشور شناسایی شده 

است، گردد.

الف- حق حيات، سالمت و کيفيت زندگی
را  حق  این  برخوردارند.  حیات  حق  از  شهروندان   -1 ماده 

نمی توان از آن ها سلب کرد مگر به موجب قانون.
ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون 
محیط،  بهداشت  سالمت،  ارتقای  مناسب،  غذای  بهداشتی،  آب 
خدمات  و  کاالها  تجهیزات،  دارو،  به  دسترسی  مناسب،  درمان 
و  روز  دانش  معیارهای  با  منطبق  بهداشتی  و  درمانی  پزشکی، 
استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای 
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ادامه زندگی برخوردارند.
ماده 3- حق زنان است که از برنامه ها و تسهیالت بهداشتی 
تأمین  برای  مناسب  مشاوره های  و  آموزش  و  مناسب  درمانی  و 
سالمت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی 
در مراحل مختلف زندگی به خصوص دوران بارداری، زایمان، پس 

از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.
ماده 4- حق کودکان است که صرف نظر از جنسیت به طور 
خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره کشی مصون و از حمایت های 
مقابل  در  مراقبت  در حوزه سالمت،  ازجمله  متناسب  اجتماعی 
و  بهداشتی  خدمات  و  جسمانی  و  روانی  روحی،  بیماری های 

درمانی برخوردار باشند.
و  معلولیت(  دارای  )شهروندان  توان خواهان  حق   -5 ماده 
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.
رشد  برای  مساعد  محیط  از  دارند  حق  شهروندان  ماده 6- 
فضایل اخالقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه 
امکانات خود را برای تأمین شرایط الزم جهت بهره مندی از این 
حق به کار می گیرد و با مفاسد اخالقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، 
نابردباری، بی تفاوتی، تنفر، بی اعتمادی، افراط گری و نفاق در جامعه 

مبارزه می کند.
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ب- حق کرامت و برابری انسانی
مزایای  تمامی  و  انسانی  کرامت  از  شهروندان   -7 ماده 
بهره مند  یکسان  نحو  به  مقررات  و  قوانین  در  پیش بینی شده 

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

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

دیگران لطمه وارد کند.
ماده 10- توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت ها و 
پیروان ادیان و مذاهب و گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی، 

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

شوند.


