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 از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 را خود امكانات همه ٬دولت جمهور اسالمي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم :اصل سوم

 :برد كار به زير امور براي

 ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخالقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي  -1

زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل باال بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه  -2

 ديگر

 عالي آموزش تعميم و تسهيل و ٬آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح -3

ز تحقيق مراك تأسيس طريق از اسالمي و فرهنگي ٬فني ٬تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي -4

 و تشويق محققان

 طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب -5

  محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي-6

  تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون -7

 خويش فرهنگي و اجتماعي ٬اقتصادي ٬مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي -8

 معنوي و مادي هاي زمينه تمام در ٬يضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همهرفع تبع -9

 ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غير ضرور -11

تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقالل و تماميت ارضي و نظام اسالمي   -11

 كشور

صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع پي ريزي اقتصادي  -12

 بهداشت و تعميم بيمه محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و

 تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها -13

 .از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابر قانونتأمين حقوق همه جانبه افراد -14 

  توسعه و تحكيم برادري اسالمي و تعاون عمومي بين همه مردم  -15

 دريغ بي حمايت و مسلمانان همه به نسبت برادرانه تعهد ٬تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسالم -16

 مستضعفان جهان از
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از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسالمي عربي است و ادبيات فارسي كامال با آن آميخته است  :انزدهماصل ش

 شود. كالسها و در همه رشته ها تدريس اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه

لت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه م :اصل سي ام

 .رايگان گسترش دهد و وسايل تحصيالت عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور

براي تأمين استقالل اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان  :اصل چهل و سوم

  :مي شوداساس ضوابط زير استوار  بر ايران اسالمي جمهوري اقتصاد ٬او آزادي حفظ با ٬در جريان رشد

 تشكيل براي الزم امكانات و پرورش و آموزش ٬درمان ٬بهداشت ٬پوشاك ٬خوراك ٬تأمين نيازهاي اساسي: مسكن-1

 همه براي خانواده

تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه  -2

 نه كه ديگر مشروع راه هر يا بهره بدون وام راه از ٬شكل تعاوني در ٬ي وسايل كار ندارندكساني كه قادر به كارند ول

كارفرماي بزرگ  يك صورت به را دولت نه و شود منتهي خاص هاي گروه و افراد دست در ثروت تداول و تمركز به

صاد كشور در هر يك از مراحل مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت هاي حاكم بر برنامهريزي عمومي اقت

  رشد صورت گيرد

 ٬تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار چنان باشد كه هر فرد عالوه بر تالش شغلي-3

سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و  ٬معنوي خودسازي براي كافي توان و فرصت

 باشدابتكار داشته 

 ديگري كار از كشي بهره از جلوگيري و معين كاري به افراد اجبار عدم و ٬رعايت آزادي انتخاب شغل -4

 منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معامالت باطل و حرام  -5

 خدمات و توزيع ٬دتولي ٬گذاري سرمايه ٬مصرف از اعم ٬منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد  -6

 استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور -7

 جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور  -8

مرحله  به را كشور و كند تأمين را عمومي نيازهاي كه صنعتي و دامي ٬تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي  -9

 گي برهاند.خودكفايي برساند و از وابست

 


