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ویژه کارکنان شهرداريها ،دهیاريها و شوراهايهاي اسالمی شهر و روستا

فصل سوم قانون اساسی – حقوق ملت
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است .اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط
باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ،در کنار
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زبان فارسی آزاد است.

اصل نوزدهم:

احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند ،مشروط به

این که اصول استقالل ،آزادی ،وحدت ملی ،موازین اسالمی و اساس جمهور اسالمی را نقض نکنند .هیچکس را نمی توان
از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم:
تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها ،بدون حمل سالح ،به شرط آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است.

شماره 6

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد
بود.
اصل بیستم:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند.
اصل بیست و دوم:
حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم:
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم:
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد .تفصیل آن را قانون
معین می کند.
اصل بیست و پنجم:
بازرسی و نرساندن نامه ها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ،سانسور ،عدم مخابره و
نرساندن آنها ،استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل بیست و ششم:
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اصل بیست و هشتم:
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .دولت موظف
است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ،برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز
مشاغل ایجاد نماید.

اصل سیام:

شماره 6

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل
تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سیو یکم:
داشتن مسکن متناسب با نیاز ،حق هر فرد و خانواده ایرانی است .دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که
نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند
اصل سیو چهارم:
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید .همه افراد
ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق
مراجعه به آن را دارد منع کرد.

آموزه هاي حقوق شهروندي

 1خرداد 1400
22 May 2021
 10شوال 1442

