
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن نو ا ق ن  ا ر ی ا  
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 کشور یخ وپرچم رسمی، تار ، خط زبان:   دوم صلف

 

 یو کتب درس یاسناد و مکاتبات و متون رسم. است یران فارسیو مشترک مردم ا یبان و خط رسمـ ز 51اصل 

س یو تدر یگروه یها در مطبوعات ورسانه یو قوم یمحل یاستفاده از زبانها ین زبان وخط باشد ولید با ایبا

 . آزاد است یفارس ، در کنار زبان ات آنها در مدارسیادب

خته است یکامال با آن آم یات فارسیاست و ادب یعرب یان قرآن و علوم و معارف اسالمـ از آن جا که زب 51اصل 

 .س شودیهاتدر ان دوره متوسطه در همه کالسها و در همه رشتهیتا پا یید پس ازدوره ابتداین زبان بایا

 یشمس یخ هجریاراست و ت(  ه و آله وسلمیاهلل عل یصل)امبر اسالم یکشور، هجرت پ یخ رسمیـ مبداء تار 51اصل 

روز  یهفتگ یل رسمیتعط. است یشمس یهجر یکار ادارات دولت یهردو معتبر است اما مبنا یقمر یو هجر

 . جمعه است

اهلل »و شعار  یاسالم ید و سرخ باعالمت مخصوص جمهوریسبز و سف یران به رنگهایا یـ پرچم رسم 51اصل 

 . است« اکبر

 

  حقوق ملت:  فصل سوم

 

نها ی، نژاد، زبان و مانند ا برخوردارند و رنگ  یله که باشند از حقوق مساویران از هر قوم و قبیا ـ مردم 51اصل 

 .از نخواهد بودیسبب امت

،  یاسی، س یقرار دارند و از همه حقوق انسان ت قانونیکسان در حمایـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد  02اصل 

 .ن اسالم برخوردارندیزت موایبا رعا یوفرهنگ ی، اجتماع یاقتصاد

ر را ید و امور زین نمایتضم ین اسالمیت موازیـ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات بارعا 05اصل 

 :انجام دهد

 .او یو معنو یحقوق ماد یایت زن و احیرشد شخص یمساعد برا یها نهیجاد زمیـ ا 5

 . سرپرست یت از کودکان بیزند،و حماو حضانت فر ی، بالخصوص در دوران باردار ت مادرانیـ حما 0

 . خانواده یان و بقایحفظ ک یجاد دادگاه صالح برایـ ا 3

 . سرپرست یوگان و زنان سالخورده و بیمه خاص بیجاد بیـ ا 4

 . یشرع یسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولیمومت فرزندان به مادران شایق یـ اعطا 1

که قانون  یاشخاص از تعرض مصون است مگر در موارد قوق ، مسکن و شغل، ح ، مال ، جان تیثیـ ح 00اصل 

 .ز کندیتجو
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مورد تعرض و مؤاخذه قرار  یا دهیتوان به صرف داشتن عق یکس رانم چید ممنوع است و هیش عقایـ تفت 03اصل 

 .داد

. باشد یوق عموما حقیاسالم  یان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانیات و مطبوعات در بیـ نشر 04اصل 

 .کند ین میل آن راقانون معیتفص

،  و تلکس یمخابرات تلگراف ی، افشا یمکالمات تلفن کردن ها، ضبط و فاش و نرساندن نامه یـ بازرس 01اصل 

 . مگر به حکم قانون مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است سانسور، عدم

شناخته شده  ینید یتهایا اقلی یاسالم یوانجمنها یو صنف یاسیس یانجمنها تها،ی، جمع ـ احزاب 01اصل 

را نقض  یاسالم یواساس جمهور ین اسالمی، مواز ی، وحدت مل ی، آزاد ن که اصول استقاللیا آزادند، مشروط به

 . از آنها مجبور ساخت یکیا به شرکت در یتوان ازشرکت در آنها منع کرد  یکس را نم چیه. نکنند

اسالم نباشد آزاد  ی، به شرط آن که مخل به مبان سالح ها، بدون حملییمایپ ل اجتماعات و راهیـ تشک 01صل ا

 . است

ست یگران نیو حقوق د یل است ومخالف اسالم و مصالح عمومیرا که بدان ما یـ هر کس حق دارد شغل 01اصل 

 .ندیبرگز

را  یط مساویهمه افراد امکان اشتغال به کار و شرا ین برااز جامعه به مشاغل گوناگویت نیدولت موظف است با رعا

 .دیجاد نمایاحرازمشاغل ا یبرا

، در  یسرپرست ی، ب ی، از کارافتادگ یری، پ یکاری،ب یاز نظر بازنشستگ ین اجتماعیاز تام یـ برخوردار 01اصل 

 یره حقیمه و غیبه صورت ب یپزشک یو مراقبتها یو درمان یاز به خدمات بهداشتیو سوانح و ن ، حوادث یماندگ راه

 . یاست همگان

، خدمات و  حاصل از مشارکت مردم یو درآمدها یعموم ین از محل درآمدهایدولت مکلّف است طبق قوان

 .ن کندیک افراد کشور تامی کی یفوق را برا یمال یتهایحما

ان دوره متوسطه فراهم سازد یهمه ملت تا پا یگان رابرایل آموزش و پروش رایـ دولت موظف است وسا 32اصل 

 .گسترش دهد گانیکشور به طور را ییرا تا سرحد خودکفا یالت عالیتحص لیو وسا

ت یت اولوی، دولت موظف است با رعا است یرانیا از، حق هر فرد و خانوادهیـ داشتن مسکن متناسب با ن 35اصل 

 .را فراهم کند ن اصلیا یاجرانه ینان و کارگران زمیازمندترند بخصوص روستانشین آنها که یبرا

،  در صورت بازداشت. کند ین میکه قانون مع یبیر کرد مگر به حکم وترتیتوان دستگ یکس را نم چیـ ه 30اصل 

ست و چهار ساعت یم شود و حداکثرظرف مدت بیل بالفاصله کتبا به متهم ابالغ و تفهید با ذکر دالیبا موضوع اتهام

ن اصل یمتخلف از ا. گردد ، در اسرع وقت فراهم ارسال و مقدمات محاکمه یحه قضائصال به مراجع یپرونده مقدمات

 .شود یطبق قانون مجازات م
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ا به یاش ممنوع  ا از اقامت در محل مورد عالقهید کردیتوان از محل اقامت خود تبع یکس را نم چیـ ه 33اصل 

 .دارد یکه قانون مقرر م ی، مگر در موارد مجبور ساخت یاقامت در محل

صالح رجوع  یبه دادگاهها یتواند به منظور دادخواه یم حق مسلم هر فرد است و هر کس یـ دادخواه 34اصل 

 یتوان از دادگاه یکس را نم چیگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و ه نیافراد ملت حق دارند ا د، همهینما

 .آن را دارد منع کرد که به موجب قانون حق مراجعه به

ل را یانتخاب وک ییند و اگر توانایل انتخاب نمایخودوک ین دعوا حق دارند برایـ در همه دادگاهها طرف 31صل ا

 .ل فراهم گرددین وکییآنها امکانات تع ید براینداشته باشندبا

 .دادگاه صالح و به موجب قانون باشد قید تنها از طریآن با یـ حکم به مجازات و اجرا 31اصل 

ن که جرم او در دادگاه صالح یشود، مگر ا یشناخته نم کس از نظر قانون مجرم چی، برائت است و ه ـ اصل 31اصل 

 .ثابت گردد

ا ی، اقرار  ، اجبار شخص به شهادت ممنوع است ا کسب اطالعیگرفتن اقرار و  یـ هرگونه شکنجه برا 31اصل 

 . تبار استفاقد ارزش و اع ین شهادت و اقرار و سوگندیو چن ستیسوگند مجاز ن

 .شود ین اصل طبق قانون مجازات میمتخلف از ا

دشده به هر صورت که یا تبعی ی، زندان ر، بازداشتیدستگ که به حکم قانون یت کسیثیـ هتک حرمت و ح 31اصل 

 . است باشدممنوع و موجب مجازات

 .قرار دهد یافع عموما تجاوز به منیر یغ له اضرار بهیش را وسیتواند اعمال حق خو یکس نم چیـ ه 42اصل 

ت کند، یسلب تابع یرانیچ ایتواند از ه یاست ودولت نم یرانیران حق مسلم هر فرد ایت کشور ایـ تابع 45اصل 

 .دیدرا یگریت کشور دیکه به تابع یا در صورتیخود او  مگر به درخواست

گونه اشخاص در  نیت ایلب تابعند و سیران درایا تین به تابعیتوانند در حدود قوان یـ اتباع خارجه م 40اصل 

 .کنند ا خود آنها درخواستیرد یت آنها را بپذیتابع یگریاست که دولت د ممکن یصورت
 


