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آرمین خالدیان



شهروندی

مشخص پیوند میحکومت ارتباطی است که افراد را به یک شهروندی             
.شوددهد و در نتیجه برای فرد و حکومت، حقوق و تکالیفی ایجاد می 

یگر متناسب با قوانین بوده و از کشوری به کشور دشهروندی حقوق و تکالیف 
.کندفرق می 

شهروندان از 
حقوقی برخوردارند

حکومت نیز حقی 
دارد



حقوق شهروندی

• قانونیحق برخورداری از عدالت 

• قضاییحق برخورداری از عدالت 

• اجتماعیحق برخورداری از رفاه و تأمین 

• سیاسیحق مشارکت 

حقوق فرهنگی•



:قانونیحق برخورداری از عدالت 

حکومت در وضع قوانین، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین بین شهروندان 
.نشودتبعیض قائل 

:قضاییحق برخورداری از عدالت 

وکیل دادگاه ها برای خود ٔ  ، حق دارند در همهدارندشهروندان حق دادخواهی 
.انتخاب کنند

:اجتماعیحق برخورداری از رفاه و تأمین 

حق دریافت خدمات عمومی به صورت برابر و عادالنه و در کوتاه ترین زمان ممکن را 
دسترسی آسان به آموزش و پرورش، مراکز فرهنگی و ورزشی، آتش نشانی، . دارند

.زندگیرفع فقر و محرومیت و ایجاد شرایط مناسب . پلیس و نظایر آن



:سیاسیحق مشارکت 

شور شهروند بتواند در امور سیاسی جامعه دخالت کند و در سرنوشت ک
.داشته باشدخود نقش 

:فرهنگیحقوق 

حمایت از تشکیل خانواده و پاسداری از روابط خانوادگی، حمایت از 
حلی تعلیم و تربیت شایسته، آزاد بودن استفاده از زبان های قومی و م

هادر مطبوعات و رسانه 



تکالیف شهروندی

• مقرراترعایت قانون و 

• دولتهمکاری با 

• عوارضپرداخت مالیات و 

• دفاع از کشور



:مقرراترعایت قانون و 

نادیده . استاز تکالیف مهم شهروندان، احترام به قانون و رعایت آن یکی 
گرفتن قانون یا سرپیچی و تخلف از آن موجب اختالل و هرج و مرج در جامعه 

.شودمی 

:دولتهمکاری با 

ارکت و شهروندان نسبت به پیشرفت کشور دلسوز و حساس باشند و با دولت مش
.کنندهمکاری 

:عوارضپرداخت مالیات و 

است که شهروندان بر اساس قانون و به صورت بالعوض به مبلغی 
.دولت پرداخت می کنند تا صرف هزینه های عمومی کشور شود

مالیات



مبلغی است که شهروندان در مقابل دریافت خدمتی از دستگاه
.پردازندهای اداری و دولتی، به آنها می 

:کشوردفاع از 

دفاع از کشور در مقابل دشمنان در زمان صلح و جنگ، تکلیف همه شهروندان
ظ عضویت در سازمان بسیج و انجام خدمت سربازی توسط پسران برای حف. است

آمادگی دفاعی و ادای این تکلیف مهم انجام می گیرد

عوارض


