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 مقدمه

امدن روابط متقابلی بین مردم  هر جامعه ای برای اداره امور عمومی ومشترک خود به حکومت نیاز دارد وشکل گیری حکومت باعث به وجود

یک حکومت وحکومت)شهروندان(می شود که واژه))شهروندی((همین روابط متقابل مردم وحکومت اشاره دارد در واقع شهروندی ارتباطی است که افراد را به 

 حقوق وتکالیفی به وجود اورد,ودر نتیجه برای فرد وحکومت مشخص پیوندی می دهد

 وظایف وتکالیف حکومت نسبت به مردممنظورازحقوق شهروندان:

 حقوق حکومت:وظایف وتکالیف مردم نسبت به کشور وحکومتی که تحت نظارت ان زندگی می کنند

 حقوق وتکالیف شهروندان را قوانین هرکشور مخصوص قانون اساسی ان کشورمشخص میکند

حقوق شهرمندان 

ایران برطبق 

قانون اساسی 

 جمهوری اسالمی

 اجرای قوانین ونظارت بر اجرای قوانین بین شهروندان تبعیض قائل نشود,:یعنی اینکه حکومت دروضع قوانینتعریف-حق برخورداری از عدالت قانونی-1

 لوگیری از پایمال شدن حقوق انسان ها وبهره کشی ظالمانه عده ای ازعده ای دیگرفایده عدالت قانونی:ج

 شهروندان حق دادخواهی وگرفتن وکیل مدافع برای خود در همه دادگاه ها را دارندحق برخورداری ازعدالت قضایی:-2

 

 حق دسترسی همه شهروندان برخدماتی چونحق برخورداری از رفاه)خدمات عمومی(:-3

 الف(اموزش وپرورش

 ب(مراکز فرهنگی وورزشی

 ج(پلیس واتش نشانی

 الودگی  د(زندگی در محیط پاک وبدون

دریافت خدمات کلیه شهروندان حق 

عمومی را به صورت برابر 

وعادالنه و در کوتاهترین مدت 

 ممکن را دارند

بازنشستگیوحوادث و...)حکومت باید با برنامه ریزی ,معلولیت,مواردی چون:بیکاریحق برخورداری شهروندان ازتامین اجتماعی در حق برخورداری از تامین اجتماعی:-4

 زمینه را برای رفع فقرومحرومیت وایجاد شرایط مناسب زندگی فراهم کند(,مناسب

 تعریف:دخالت ونقش هرشهروند درامور سیاسی وسرنوشت کشورخودحق مشارکت سیاسی:-5

 شرکت در راهپیمایی ها وتظاهرات-3عضویت وهمکاری دراحزاب وانجمن های سیاسی-2شرکت در انتخابات-1:راه های مشارکت سیاسی -

 

 نحوه مشارکت سیاسی

 ضای شوراهای شهروروستارئیس جمهور)رئیس قوه قضاییه(واع-مستقیم:انتخاب برخی از کارگزاران به صورت مستقیم مانند نمایندگان مجلس شورای اسالمی

رأی خود اانتخاب میکنند)مستقیم(سپس اعضای ابرهبری رامردم اعضای مجلس خبرگان مثال:-غیرمستقیم وباواسطه غیرمستقیم:انتخاب کارگزاران به صورت

 رهبر را انتخاب میکنند)تأثیر رأی مردم به صورت غیرمشتقیم(,مجلس خبرگان که نمایندگان مردم هستند

 

 

 حقوق فرهنگی مورد تاکید درقانون اساسی-6

 حمایت از تشکیل خانواده وپاسداری از روابط خانوادگی

 حمایت از تعلیم وتربیت شایسته 

 کنار زبان فارسی کدر,انها در مدارس ازاد بودن استفاده از زبان های قومی ومحلی در مطبوعات ورسانه های گروهی وتدریس ادبیات

 که درصورت نادید گرفتن قانون یا سرپیچی از ان موجب اختالل وهرج ومرج در جامعه می شودرعایت قانون ومقررات:-1

 اعم ازکارگزاران ومسئولین ومردم,درصورت رعایت وپایبند بودن همه افراددر جامعه:جایگاه واقعی قانون -

 اقتصادی واجتماعی حکومت ها زمانی ثمر می دهد وبه هدف میرسد که شهرونداننسبت به پیشرفت کشور دلسوز وحساس وبا دولت همکاری کنند,برنامه ها واقدامات عمرانیهمکاری بادولت:-2

 همدلی وهمزبانی,دولت وملت=ارملت است وملت کارفرمای دولت است هرچه بین دولت وملت صمیمیت بیشتروهمدلی بیشتری باشدکارهابهترپیش خواهدرفتدولت کارگزفرمایش مقام معظم رهبری دراین باره:

 بخشی ازدر امدهای دولت هستند برای انجام کارهای عمرانیپرداخت مالیات وعوارض:-3

 ن وبه صورت بال عوض به دولت پرداخت میکنند تا صرف هزینه های عمومی کشور شودمبلغی است که شهروندان براسا قانومالیات:

-3رانندگیصدورگواهینامه -2امتیازکنتور اب وبرق-1مثل پول های پرداخت شده =به انها می پردازند ,مبلغی است که شهروندان درمقابل دریافت خدمتی ازدستکاه های اداری ودولتیعوارض:

 واردکردن کاالبه کشور-4عبورازبزرگراها

زمان صلح وجنگ تکلیف  نیروهای نظامی وانتظامی برای تأمین امنیت کشور وحراست از مرزهاوحفظ تمتمیت ارضی تالش وفداکاری میکنند اما دفاع در مقابل دشمنان دردفاع از کشور:-4

 مهم است همه شهروندان است که عضویت در سازمان بسیج وانجام خدمت سربازی توسط پسران برای حفظ امادگی دفاعی واداری این تکلیف

تکالیف 

شهروندان 

درقبال حقوق 

 شهروندی

 به. دهد قرار عمومی منافع به تجاوز یا غیر به اضرار وسیله را خویش حق اعمال تواند نمی کس هیچ: میگوید اساسی قانون اصل چهلمتجاوزنکردن به منافع عمومی وحقوق دیگران:-5

 کنند ضایع را دیگران حقوق و برسانند زیان عمومی منافع به خود حقوق از استفاده برای نیستند مجاز شهروندان دیگر، عبارت

 موجب کار این که آنجا از دهد، پرورش دام و کند ایجاد دامداری خود خانه حیاط در و شهر در بخواهد فردی کنید فرض اما دارند درآمد کسب و دلخواه شغل انتخاب حق افرادٔ   همهمثال=

 .نیست کار این به مجاز فرد آن نمیدهد، وی به را ای اجازه چنین نیز قانون البته و میشود محله ساکنان سالمت و بهداشت به رسیدن ضرر و آلودگی

 میرساند آسیب دیگران جان به کار این زیرا کنند؛ حرکت مجاز غیر سرعت با نباید اما کنند رانندگی جادهها در دارند حق و هستند خود اتومبیل مالک افراد، همه -

 به نسبت مردم عهده   بر متقابل و همگانی است وظیفهای منکر از نهی و معروف به امر خیر، به دعوت ایران اسالمی جمهوری در: میگوید اساسی قانون 8 اصل امربه معروف ونهی از منکر:-6

 (*مسوب می شود حکومتو هم حق و تکلیف مردم هم حق و تکلیف )میکند معین قانون را آن کیفیت و حدود و شرایط. دولت به نسبت مردم و مردم به نسبت دولت یکدیگر،

 تهیه کننده: جامع

 


