
معاونت قوانین

عادی

طرح اجرای اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (تدریس زبانهای محلی 
و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور)

کمیسیون های ارجاعی

  دوره یازدهم سال اول
تاریخ چاپ

شماره چاپ
۳۰۳ شماره ثبت

آموزش، تحقیقات و فناوری اصلی:
امورداخلی کشور و شوراها فرعی:
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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
حق آموزش به زبان مادری، در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق بشری مثل منشور زبان مادری، اعالمیه 
جهانی حقوق زبانی، بندهای (۳) و (۴) اعالمیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای قومی، ملی، زبانی و 
مذهبی، ماده (۳۰) کنوانسیون حقوق کودک، ماده (۲۷) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید 
قرار گرفته است. اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هم بر حق تحصیل به زبان مادری 
در کنار زبان فارسی در مدارس تأکید دارد. اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی میگوید: «زبان و خط رسمی و 
مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد 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 زبان 
فارسی آزاد است.» اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی در صورت مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهائی قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران ابتدا در پیشنویس اولیه قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و تمامی 
مذاکرات بهعملآمده در جلد اول صورت مشروح مذاکرات، با صراحت بر تدریس زبان اقوام در مدارس و 
مکلف بودن دولت به فراهم کردن امکانات تدریس آن تأکید دارد. تنوع و تکثر نیروهای اجتماعی و قومی، 
جامعه را از ظرفیتها و استعدادهایی برخوردار میسازد که بهرهگیری مناسب از آنها میتواند موتور رشد، 
توسعه، همگرایی و همسازی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد. در این میان اجرای دقیق و کامل 
اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی گامی مهم و بنیادین در راستای پاسخ به یکی از مهمترین مطالبات اقوام 

کشور است. لذا طرح فوق جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسالمی، تقدیم میگردد: 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدحسین فرهنگی - محمدصالح جوکار - علی جدی - جالل محمودزاده - عادل نجف زاده - محمد 
باقری - صدیف بدری - بهروز محبی نجم آبادی - انور حبیب زاده بوکانی - سیدغنی نظری خانقاه - 
مالک شریعتی نیاسر - سیدناصر موسوی الرگانی - جلیل رحیمی جهان آبادی - جبار کوچکی نژادارم 
ساداتی - سلمان اسحاقی - احمد محرم زاده یخفروزان - حسین حاتمی - عباس جهانگیرزاده - رجب 
رحمانی - علی زنجانی حسنلوئی - جعفر راستی - الهویردی دهقانی - سیدمحمد مولوی - بهزاد رحیمی 
- روح اله نجابت - کمال حسین پور - ابوالفضل عموئی - سیدکاظم دلخوش اباتری - غالمعلی 

کوهساری 
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عنوان طرح:
طرح اجرای اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (تدریس زبانهای محلی 

و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور)

مادهواحده- در راستای اجرای اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دولت مکلف است 
نظام آموزشی زبان و ادبیات را برای زبانهای محلی و اقوام از طریق وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم، 
تحقیقات و فناوری در حد امکانات موجود تدوین و اجراء نماید به نحوی که بهموجب این نظام آموزشی، 
تدریس ادبیات زبانهای محلی و اقوام در مناطق سکونتی آنها در مدارس و مراکز آموزش عالی در کنار زبان 
فارسی مجاز باشد. آییننامه اجرائی این قانون به منظور تعیین مراحل اجراء، شهرها و نواحی مختلف اجرای 
این نظام آموزشی و روند تدریس کتب برای مقاطع مختلف ظرف مدت شش ماه از ابالغ این قانون به پیشنهاد 

وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

طرح اجرای اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور) 

تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ██

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع
☐

ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع ██

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد.

☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: ۱- در عنوان طرح نیازی به ذکر عبارات توضیحی نیست؛ 
بنابراین در عنوان عبارت «تدریس زبانهای محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور» زائد است. 

۲- در مقدمه توجیهی دلیل یکفوریتی بودن ذکر نشده است. 
۳- پیشنهاد میشود در متن مادهواحده عبارت «آییننامه اجرائی این قانون شامل تعیین» جایگزین عبارت «آییننامه اجرائی 

این قانون بهمنظور تعیین مراحل اجراء» شود. 

www.dotic.ir

http://dotic.ir


10

نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون اساسی ایران جمهوری اسالمی ایران ( کل قانون اساسی) مصوب: ۱۳۵۸/۰۱/۱۰

بخش های قانون: فصل دوم-اصل پانزدهم
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