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 چکیده

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق خصوصی و عمومی است که به روابط اجتماعی شکل می دهد وآگاهی افراد از حقوق 

به عنوان « شهرنشینی»در عصر حاضر،  .و تعامالت اجتماعی است شهروندی،نخستین عامل در تسهیل روابط صحیح دولت و ملت

ای برای  عدهفعالیت می کنند،مختلف در جامعه شهری با سالیق  شهروندان.است یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی

های  وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه بهزندگی اجتماعی  به همین دلیل.برای پر کردن اوقات فراغت عده ایکسب و کار، 

هرج و  نظم و ضوابط در جامعه، نبوددر صورت  باشد و ای  نظم و قاعده زیر نظرکه این قوانین باید  نیازمند استمختلف جامعه 

به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات جمله مفاهیم نو پدیدی است که  از شهروندی.ایجاد خواهد شدمرج و نابسامانی 

جامعه از کلیه  یابد که همه افراد یک وقتی تحقق می« شهروندی» .ای پیدا کرده است اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه

های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان  حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت

های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند،  ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه. داشته باشند

گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در  ر راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده میهایی را نیز د مسئولیت

اسالم به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه . ای بر اساس نظم و عدالت دارد ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه

ها توجه نموده است بلکه  ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان اجتماعی انساننموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط 

از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسالم توجه به کرامت انسانها به . ای نمونه نیز توجه دارد به چگونگی ساختن جامعه

، هدفمند نمودن خلفت انسانها و ...رنگ، پوست و  عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد،

 .باشد بیهوده نبودن زندگی انسان می

 

 حقوق شهروندی،شهروند،حقوق ملت،حقوق شهری:واژگان کلیدی

 مسئول*



 مقدمه-1

اجتماعی است که در طول تاریخ به اشکال گوناگون و با تعابیر -شهروندی یکی از مهم ترین عرصه های سیاسی

نظران در یک نکته اتفاق نظر دارند و آن اینکه شهروندی  صاحب.ه استمختلف حقوقی،سیاسی و فلسفی رواج داشت

وق به رسمیت می شناسد و مسئولیت جمعی شهروندان را که موقعیتی است که هم حق افراد را برای برخورداری از حق

آشنایی با مفهوم شهروندی به خوبی نشان می دهد که ایده در اصل به حقوق .اداره با ثبات امور بر آنها مبتنی است

اقتصادی و سیاسی دسترسی و مشارکت مربوط می شود و کسانی که برای پوشش حقوق اجتماعی فراسوی آن حرکت 

 ]1[.،فقط ارتقا برابری را به منظور حمایت از یکپارچگی اقتصادی هدف قرار می دهند می کنند

در نظام مبتنی بر شهروندی سخن از مباحثی عمده نظیر ،وظایف و تکالیف شهروندان در مقابل همنوعان و 

گر تصور شود که حقوق ا.اجتماعی است -مشارکت آنها در امور سیاسیافراد در جامعه و (حقوق شهروندی)حاکمیت خو،

مجموعه ای از قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی انسان حکومت می کند و 

حقوق شهروندی نیز می تواند به عنوان مجموعه ای ازقواعد و قوانین مطرح ]2[.اجرای از طرف دولت تضمین می شود

گردد که عالوه بر امکان حضور و دخالت جدی شهروندان در امور سیاسی جامعه ،برخورداری آنها از بهره مندی های 

حقوق .ی می گردداجتماعی و مدنی را فراهم نموده و موجب ارتباط دو سویه ملت و دولت بر پایه مشترک و جمع

شهروندی مبنای عالی برای اداره امور انسان به شمار می رود و زندگی آنها که از پیش به وسیله نژاد،مذهب،طبقه و 

جنسیت یا صرفا یکی از هویتشان تعیین می شود چرا که شهروندی بیش از هر هویت دیگری قادر است انگیزه ی 

 ]3[.می نامد،ارضا نماید"رسمیت شناخته شدن"ه سیاسی اساسی انسان ها را هگل آنرا نیاز ب

 تعریف شهروند-2

در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع 

می . می کند، قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است

حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از 

پس شهروند نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ایی از آگاهی های . دارد

به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی .حقوقی، فردی و اجتماعی است

بایستی فردگرایی ومنفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخالق جمعی رواج یابد ، شهروند کسی است که هم خویش و 

منافع خویش را بنگرد وهم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیتها 

ن میان شوراهای شهر جایگاه مناسبی برای تمرکز فعالیتها در ای. شرایط بهتری را برای خویش ودیگران فراهم سازد 

 .وابتکارات مردمی برای حل مسائل شهری ودستیابی به سطح باالتری از رفاه است 

 



 تعریف شهروند پویا

شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی  

شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این .. بطور کلی مجموعه ای از رفتار و اعمال افراد است  ایشان دارد و

فعالیتهایی . شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده ای از فعالیت های فردی و اجتماعی است.نگرش برخاسته است

همچنین است مشارکتهای . ک خواهد کردکه اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کم

اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان 

در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی تر به رفتارهای . موثر خواهد افتاد

دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی . می پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد اجتماعی و اخالقی

شهروند نمونه باید دارای . مناسب برای گفت وگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است 

 : ویژگی زیر باشد

 .ماع ایفا کندو هیچگاه سربار جامعه نباشد در امور جاری جامعه مشارکت داشته باشد ونقش مفیدی دراجت -

 . آگاه به امور وقوانین جامعه و حقوق خود ودیگران باشد -

درک وشناخت کافی از نحوه واهمیت رفتار اجتماعی وآداب معاشرت مناسب داشته باشدو همیشه به ، اخالق -

 .آنها عمل کند

 .در تمام زمینه ها رعایت کند را ری واجتماعیوظیفه شناس و کلیه قوانین شه ،قانونمند -

 .توانایی انتخاب بهترین روشها در حل مسائل فردی واجتماعی وبهره مندی ازمزایای شهرنشینی ،خالق -

 حقوق شهری-3

. کند تعریف نمود توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می را می حقوق شهروندی

که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در  شهریحقوق از این رو، 

توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق  برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می

 ]4.[اساسی کشور است

 حقوق شهری منابع-4

قانون . ، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری استترین بحث در حیطه حقوق شهری اصلی     

اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیالت و روابط بین قوای 

از حقوق  های حمایتی و پیگیرانه نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه را بیان میهای عمومی  مختلف و قدرت

رسد منجمله قانون مدنی،  همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می .شهروندی است

ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر،  ها، بخشنامه تجارت، مجازات اسالمی، کار، بیمه و باالخره مقررات، آیین نامه

در جامعه شهری  محیط حقوقیدهند، دائر مدار و قوام بخش  یشهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار م



  .باشند می

 (بازدارنده)قوانین و مقررات پیشگیرانه ( الف

منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صالحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا      

  منع تبعیضدر خصوص : به عنوان مثال. اقدامات در جامعه است ها و یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی  دارد قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر می 11اصل 

 .برخوردارند

 قوانین حمایتی( ب

ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش  منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صالحیت دار به منظور     

ا . ا. از اصل سوم قانون اساسی ج 3بند : به عنوان مثال. های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است فعالیت

دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود : مقرر داشته است

آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح   .............3..........2............1:ر زیر به کار بردرا برای امو

 .و تسهیل و تعلیم آموزش عالی

  قوانین تنبیهی( ج 

قررات های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و م با توجه به ماهیت انجام فعالیت     

را به  قانون مجازات اسالمی. وضع شده است( اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات)خاصی برای کنترل این حوادث 

 .توان نام برد ترین قوانین در این حوزه می عنوان یکی از اصلی

 حقوق شهری و شهروندی-5

 حقوق شهروندیتعریف  

حقوق اساسی، حق : اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند مجموعه حقوقی است برای حقوق شهروندی   

استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ 

  .بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است

ر واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار د .در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست

یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی  حقوق شهروندیبنابراین این تعریف واقعیت است که . شود می

از این رو . باشد می( های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند حقوق مدنی و بهره مندی)و غیرسیاسی 

این . باشند اند می شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده حقوق شهروندیه توان گفت ک می

 ]5.[باشند سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می

 



 بررسی حقوق شهروندی-6

گیرد و بیشتر ناظر به حقوق  قرار می ایی زیر مجموعه علوم سیاسیحقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریک 

گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق  مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می

کند و البته  حقوق بشر چندان جدا نمیاما این معانی حقوق شهروندی را از .شود نزدیک می( به معنای اخص)عمومی 

برای تفکیک این دو، چند محور را . کند این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می

 .(گذارد اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی می: )توان ذکر کرد می

وند  که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهاندارنده حقوق بشر، موجودی است  :گیرنده یا دارنده آن .1

 .است( به تعریفی که ذکر شد)از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند 

دهد و توصیه و فرمان  حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می :مخاطب آن .2

 .کند کشور خطاب می-هروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولتدر حالی که حقوق ش. دهد می

اما . اند های اساسی مفاهیم حقوق بشر عموما ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام :موضوع آن .3

همان مبانی    اساند دارای ابهام نیستند و براس حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیما با مردم و اجرا مواجه

 .شوند حقوقی ایجاد می

 ندانهای متقابل مدیریت شهری و شهرو مسئولیت-7

  مسئولیت قانونی شهروندان (الف

روابط ... وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و    

اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطالع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در 

 . آیند ر میتحقق مسئولیت به شما

ها  های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیت فعالیت

بایست  های شهروندان، ضرورتاً می لیکن، تا قبل از بررسی مسئولیت. تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت

 : روندی است اشاره کردبه اصل اساسی که وثیقه حقوق شه

 اصل برائت شهروندان است (ب

آزاد بودن انسان : عبارتست از اصل برائت، از نظر لغوی به معنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطالح حقوقی «برائت»    

قانون اساسی  33همچنین اصل  .از تحمیالت و تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون الزم االتباع

شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح  اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی: دارد مقرر می. ا.ا.ج

 . اثبات شود

ی مجرم است که جرم او با دالیل، مدارک و در نتیجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورت



این مهمترین وثیقه برای . باشد مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون می

 .حفظ حقوق شهروندی است

مسئولیت مدنی شهروندان( ج  

روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم های  شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت مسئولیت مدنی 

 .وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند

 مسئولیت کیفری شهروندان( د

بوجود های فردی دیگران  اصوالً، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد، مخاطراتی است که برای آزادی     

یابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحاً  آورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق می می

بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی . ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند

  .شود

 تعریف انواع حقوق شهروندی-8

 حقوق مدنی (الف

این حقوق شامل موارد متعددی است، مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، مذهب، برابری در برابر قانون، 

 ]6[.ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس، نژاد 

 حقوق سیاسی (ب

رأی و حق . حقوقی است که برای مشارکت فعاالنه در فرایند های آزاد حکومت ضروری است و موارد زیر را در بر می گیرد

طالعات و امکان فعالیت های امکان تصدی مسئولیت در سطح حکومت، آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن، آزادی دسترسی به ا

 ]3[.سیاسی

 حقوق اقتصادی اجتماعی (ج

حقوق اقتصادی اجتماعی، شامل حق مالکیت، حق کارکردن، برابری در فرصت های شغلی، حق بهره مندی از خدمات 

تی، بهره مندی از تأمین اجتماعی و استاندارد زندگی متناسب برای شخص و حمایت از شخص در مواقع بیکاری، اجتماعی بهداش

 ]8[.پیری و از کار افتادگی 

 

 



 حقوق فرهنگی(د 

حفاظت از فرهنگ و زبان اقلیت ها، حق دست یابی به فرهنگ و زبان اکثریت، حق داشتن سنت ها و شیوه های 

ارتباطات فرهنگی و بین المللی، احترام به تفاوت های قومی و فرهنگی و برابری در آموزش زندگی متفاوت، حق داشتن 

 ]1[.از مهم ترین حقوق فرهنگی است

 حقوق قضایی (ه

بهره مندی از اصل برائت، حق دفاع، دادرسی عادالنه، حق اعتراض به تصمیمات قضایی، رسیدگی علنی و بدون 

قانونی بودن جرایم و مجازات ها، حق جبران خسارات ناشی از اشتباهات  تبعیض، حق دسترسی به ادله ی قضایی، اصل

 ]11.[قضایی، حق انتخاب وکیل از مهم ترین حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد

 تعریف شهروندی درنظام ایران-9

ابل یک تا قبل از این در ایران، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می گردید و شهروندی رابطه متق

 شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر می

اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع .دیدند

احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق  با عنوان قانونی  83در سال . قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت

. در قوه قضائیه، دستورکار واحدها گردید بخشنامه حقوق شهروندی  به تصویب مجلس رسید و به نام  شهروندی 

رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان 

با مشکل ودر ایران به کودکانی که یکی از والدین آن ها شهروند کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان باشد .ودقضایی ب

با  1313جلد دوم قانون مدنی مصوب . قواعد تابعیت در قانون مدنی ایران آورده شده اند شهروندی رو به رو هستند

عیت ایرانی، سلب تابعیت و بازگشت به تابعیت اختصاص اصالحات بعدی، در شماری از مواد خود به شرایط کسب تاب

شرایطی را که بیگانگان می  131قانون مدنی کسانی را که ایرانی هستند بر شمرده و ماده  136ماده . پیدا کرده است

د می اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشن: اعالم می دارد 131ماده . توانند به تابعیت ایرانی درآیند مقرر نموده است

 . توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند

 .به سن هجده سال تمام رسیده باشند -

 .پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند -

 .فراری از خدمت نظامی نباشند -

در مورد فقره دوم این . در هیچ مملکتی به جنج مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند -

 .در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است ماده مدت اقامت



 قوانین حقوق شهروندی در ایران-11

به عنوان بخشنامه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به واحدهای مختلف قضایی ابالغ شده  1382این متن در اواخر سال 

تصویب  15/2/83بخشنامه را در قالب قانونی ریخت که در  مجلس ششم، با توجه به مفاد آن و در واقع با اغتنام فرصت، متن. بود

 . رسید و شورای محترم نگهبان هم آن را یک روز بعد بدون چون و چرا تصویب کرد

از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقالب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه  _ماده واحده  .1

متخلفین به مجازات . خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجرا کنند قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی

 :مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد

کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت  .2

قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سالیق شخصی و 

 . اجتناب شودسوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت 

محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه  .3

( ر صورت نبودن قانون )صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر 

 . رد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار باشدقطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دا

محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و  .4

 . کارشناس را برای آنان فراهم آورند

اجرای وظایف محله با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطیعان از وقایع و کالً در  .5

 . برخورد با مردم، الزم است اخالق و موازین اسالمی کامالً مراعات شود

اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در مواردی ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که  .6

ود و خانواده در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال ش

 . دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند

در جریان دستگیری و بازجویی یا استطالع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر  6 .3

 . و استخفاف به آنان، اجتناب گردد

به اماکن نامعلوم و بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان  .8

 . کالً اقدام های خالف قانون خودداری ورزند

بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آالت و ادوات جرم براساس مقررات  .1

قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که 

رم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و ارتباطی به ج

 .فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد

هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین  .11

 . انونی نخواهد داشتوسیله حجت شرعی و ق



تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت الزم  .11

صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خالف 

 . ت گیردآن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صور

پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و  .12

خانوادگی و سئوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز 

 . گردد

ر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغیی .13

 . افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد

محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نیروهای ضابط یا دستگاه هایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان  .14

ند و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح را انجام می ده

 . مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود

از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب کرده و در اولین فرصت ممکن یا  .15

ور حکم با قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیا تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت ضمن صد

به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است، در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام الزم معمول گردیده و در هیچ 

 . موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید

کلیه دستگاه . یه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کندرئیس قوه قضائ .16

آن . هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیات همکاری الزم را معمول دارند

ها و انطباق آنها با هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، عالوه بر مساعی در اصالح روش 

مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه 

 . قضائیه گزارش نماید

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و 

 ]11[.به تایید شورای نگهبان رسیده است 16/2/1383می تصویب و در تاریخ هشتاد و سه مجلس شورای اسال

 ایجاد امنیت پایدار-11

گونه را این امنیت مردم در محله.بعد از خوراک و پوشاک و مسکن می توان امنیت را از ضروریات زندگی عنوان کرد

احساس )های ذهنی  تدارک سالمت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغه: می توان توصیف نمود 

( یا شهر یا منطقه مورد سکونت) در محله ( شهروندان)یکی از اولین و مهم ترین حقوق مردم 4.شهروندان( عدم امنیت

براحتی در محله حضور یابند و بدنبال تامین نیاز های معیشتی و وجود یک امنیت پایدار است بطوریکه مردم بتوانند 

خود و خانواده خود باشند و در سطح جامعه به منظور رفع احتیاجات مادی و معنوی آمد و شد ... فرهنگی و آموزشی و 



مد نظر  همچنین امنیت مساکن و منازل نیز به منظور احساس آرامش در زندگی عادی و خانوادگی شهروندان.نمایند

 ]12[.است

 نتیجه گیری-12

اول از همه مهم این است که تاکید شود که ذکر حقوق شهروندان در متون قانون اساسی و عادی دردی را درمان نمی 

اجرای قانون در عمل به وسیله دستگاه های قضایی و اجرایی است که حالل مشکالت است و برای افراد این . کند

مثال برای حل مشکالت یک جامعه، دادن شعار یا حتی ثبت و ضبط حقوق مردم در متن مدون . جامعه اهمیت دارد

ایی هستیم که در قاره آسیا با انقالب ما در ایران از نظر تاریخی یکی از اولین کشوره. قانون اساسی کافی نیست

اما حقوق شهروندان خیلی به ندرت برابر این قانون استیفا می . مشروطیت به یک قانون اساسی مدون دست یافتیم

در صورتی که در تاریخ کشور ما با داشتن قانون اساسی مدون که هر دو هم در پی دادن تلفات به صورت انقالب .شد

اسالمی به دست آمد، حقوق شهروند هنوز جا نیفتاده است و اجرای هر کدام از حقوق شهروندی،  مشروطیت و انقالب

 .تلقی می شودیک معضل سیاسی، اجتماعی، اخالقی، اداری، امنیتی 

متن قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هم در بسیاری از موراد خیلی آرمان گرا است و برای یک جامعه ایده آل، 

به طور . اما از حرف تا عمل خیلی راه است. ، اقتصادی، فرهنگی و اداری بر شمرده استحقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی

سنتی شهروند را معادل تبعه دانسته و به کسی گفته می شود که از حقوق مدنی، سیاسی یک جامعه ی دولت ـ ملت 

در . وندی خارج می شوندبدین ترتیب بسیاری از انسان ها از تعریف مذکور و از شمول حقوق شهر. بهره مند است

دیدگاهی وسیع تر، شهروند و حقوق شهروندی، صرف نظر از تعلقات ملی، همه ی افراد ساکن کشور را در بر می 

و هم به معنای عام، یعنی کلیه افراد ساکن در ( تبعه)هم به معنی اخص « شهروند»در حقوق ایران اصطالح .گیرد

هم استفاده می شوند، اما این گر چه حقوق شهروندی و حقوق بشر در برخی از موارد به جای .کشور، به کار رفته است

به طور کلی در بهره مندی از حقوق .دو قابل تفکیک بوده و نسبت بین این دو عموم و خصوص من وجه است

در بسیاری از .اصل بر عدم تبعیض و عدم محوریت تعلقات ملی و قومی و نژادی استشهروندی در سیره ی نبوی، 

حقوق مدنی، مثل حق امنیت، صیانت از حیثیت، جان، حقوق و مسکن اشخاص و نیز بهره ی اقلیت های دینی از 

احوال شخصیه ی خاص خود، در سیره ی نبوی و در حقوق ایران، حقوق شهروندی به طور یکنواخت و بدون تبعیض 

ره و منع تجسس نیز حقوق ایران و سی در بخشی از حقوق سیاسی، مثل حق آزادی بیان و عقیده.مورد مراعات است

ارده است، اما در بخشی دیگر از حقوق سیاسی، تشکیل گروه های جمعیت های فعال ذنبوی بر حقوق همگانی احترام گ

سیاسی و سهیم شدن در حاکمیت و حکومت، حقوق ایران برای بیگانگان و سیره ی نبوی برای غیر مسلمانان 

حقوق اقتصادی اجتماعی، در سیره ی نبوی، حقوق اقلیت ها و غیر مسلمانان به  در.محدودیت کلی قائل شده است

در حقوق فرهنگی، رعایت آداب و سنن و مراسم خاص، حقوق ایران و سیره ی نبوی هر دو به .خوبی مراعات شده است

یت کامل آنها دارند و در حقوق قضایی شهروندی، سیره ی نبوی و حقوق ایران سعی در رعا.حقوق اقلیت ها توجه دارند

مشکالت قضایی حقوق ایران ویژه ی بیگانگان نبوده و شامل تبعه و بیگانه هر دو است، و اقدامات انجام شده مثل 
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