
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
  

  .  ) ١ (. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط
  

  مقدمه 

 مبين نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی جامعه ایران قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
  . قلبی امت اسالمی می باشد است که انعکاس خواست اسالمیبراساس اصول و ضوابط 

ماهيت انقالب عظيم اسالمی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده 
همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طليعه این پيروزی بزرگ 

  . ی طلبدملت ما با تمام وجود نيل به آن را م
  

 نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخير مکتبی و اسالمی بودن آن است، ملت انقالبویژگی بنيادی این 
 و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه ضت ضد استبدادی مشروطهنهمسلمان ایران پس از گذر از 

. گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقيت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است
گرچه در نهضت های اخير خط فکری اسالمی و رهبری روحانيت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت 

ليل دور شدن این مبارزات از مواضع اصيل اسالمی، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا ولی به د
 ضرورت پيگيری خط نهضت امام خمينیوجدان بيدار ملت به رهبری مرجع عاليقدر تقليد حضرت آیت اهللا العظمی 

اصيل مکتبی و اسالمی را دریافت و این بار روحانيت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده 
  . و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت

خير ملت ایران در سال هزار و سيصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سيصد و چهل و یک آغاز نهضت ا(
  .  )هجری شمسی می باشد

  
 که گامی در جهت تثبيت پایه  )انقالب سفيد (توطئه آمریکاییطليعه نهضت اعتراض درهم کوبنده امام خمينی به 

های حکومت استبداد و تحکيم وابستگی های سياسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریاليزم جهانی بود عامل 
 که در حقيقت  ١٣٤٢  ماه خردادر امت اسالمی در حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقالب عظيم و خونبا

نقطه آغاز شکوفایی این قيام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را به عنوان رهبری اسالمی تثبيت و مستحکم 
  )شاران آمریکایی مصونيت مست ( کاپيتوالسيون در پی اعتراض به قانون ننگين ایراننمود و عليرغم تبعيد ایشان از 

پيوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفکران متعهد و روحانيت مبارز راه 
در این ميان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر .  ادامه دادنداعدام و شکنجه، زندان و تبعيدخود را در ميان 

 تالش پی گير و اسالمروشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقالبی و پربار  به دانشگاه و حوزه های علميه، مسجد
رژیم استبداد که .  آغاز کردثمربخشی را در باال بردن سطح آگاهی و هوشياری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان

 و دانشگاه و همه کانون های پر خروش انقالب آغازنموده فيضيهسرکوبی نهضت اسالمی را باحمله دژخيمانه به 
بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقالبی مردم، دست زد و در این ميان جوخه های 

ندان های دراز مدت، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ اعدام، شکنجه های قرون وسطائی و ز
اهللا «  جوان و با ایمان که سحرگاهان در ميدان های تير فریاد مرد و زنخود صدها . خود به ادامه مبارزه می پرداخت

سالمی را تداوم سر می دادند یا در ميان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند انقالب ا»  اکبر
بخشيد، بيانيه ها و پيام های پی در پی امام به مناسبت های مختلف، آگاهی و عزم امت اسالمی را عمق و 

  . گسترش هر چه فزون تر داد
  

اق رژیم استبدادی از سوی امام  که در اوج خفقان و اختنوالیت فقيه طرح حکومت اسالمی بر پایه حکومت اسالمی
خمينی ارائه شد انگيزه مشخص و منسجم نوینی را مسلمان ایجاد نمود و راه اصيل مبارزه مکتبی اسالم را گشود 

  . که مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت
م بر اثر فشار و اختناق روزافزون در درچنين خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی ها و شدت خشم مرد

داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجویان مبارزدر سطح جهانی، بنيان های حاکميت رژیم 
و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و به اصطالح باز کردن فضای . را به شدت متزلزل کرد
اما . ند تا به گمان خویش دریچه اطمينانی به منظور پيشگيری از سقوط حتمی خود بگشایندسياسی کشور شد

ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قيام پيروزمند و یکپارچه خود را به طرز گسترده و 
  . سراسری آغاز نمود

 از طرف رژیم  ١٣٥٦   دی ١٧  و بویژه امام خمينی در خشم ملت انتشار نامه توهين آميز بساحت مقدس روحانيت
حاکم این حرکت را سریع تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهارکردن 

آتشفشان خشم مردم کوشيد این قيام معترضانه را با به خاک و خون کشيدن خاموش کند اما این خود خون 
شهدای  جاری ساخت و طپش های پی در پی انقالب در هفتم ها و چهلم های یادبود بيشتری در رگ های انقالب

، حيات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری به این نهضت در سراسر کشور بخشيد و در ادامه و انقالب
ی در استمرار حرکت مردمی تمامی سازمان های کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خيابان

سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعاالنه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های 
مذهبی و سياسی در این مبارزه به طرز چشمگيری تعيين کننده بود، و مخصوصًا زنان به شکل بارزی در تمامی 

ی از آن نوع که مادری را با کودکی در صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند، صحنه های
آغوش، شتابان به سوی ميدان نبرد و لوله های مسلسل نشان می داد بيانگر سهم عمده و تعيين کننده این قشر 

  . بزرگ جامعه در مبارزه بود
  

از شصت بهایی که ملت پرداخت نهال انقالب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پيگير با باروری از خون بيش 



:(  و با برجای نهادن ميلياردها تومان خسارت مالی در ميان فریادهای معلول و زخمی و صد هزار شهيدهزار 
 به ثمر نشست و این نهضت عظيم که با تکيه بر ایمان و وحدت و قاطعيت   )حکومت اسالمی، آزادی، استقالل

 رسيد موفق به درهم کوبيدن تمام پيروزیرهبری در مراحل حساس و هيجان آميز نهضت و نيز فداکاری ملت به 
ود سر فصل جدیدی بر انقالبات گسترده مردمی محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریاليستی گردید که در نوع خ

 روزهای فروریختن بنياد شاهنشاهی شد و یکهزار و سيصد و پنجاه و هفت سال  بهمن ٢٢  و ١٢. در جهان شد
استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را درهم شکست و با این پيروزی بزرگ طليعه حکومت اسالمی که 

 و مراجع تقليدملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت . ود، نوید پيروزی نهایی را دادخواست دیرینه مردم مسلمان ب
 تصميم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین همه پرسی جمهوری اسالمیعلمای اسالم و مقام رهبری در 

   . مثبت دادرایبه نظام جمهوری اسالمی %  ٩٨ / ٢ جمهوری اسالمی اعالم کرد و با اکثریت 
 به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسی، اجتماعی، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراناکنون 

فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکيم پایه های حکومت اسالمی و ارائه دهنده طرح نوین نظام 
  . حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد

  شيوه حکومت در اسالم 

دیدگاه اسالم، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نيست بلکه تبلور آرمان  از حکومت
سياسی ملتی هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقيدتی راه خود را 

خود از غبارها و زنگارهای ملت ما در جریان تکامل انقالبی .  بگشاید )حرکت به سوی اهللا (به سوی هدف نهایی 
طاغوتی زدوده شد و از آميزه های فکری بيگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بينی اصيل اسالمی 

 خود را بنا کند بر چنين پایه ای، رسالت  )اسوه (بازگشت اکنون بر آن است که با موازین اسالمی جامعه نمونه 
ای اعتقادی نهضت را عينيت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن قانون اساسی این است که زمينه ه

قانون اساسی با توجه به محتوای اسالمی انقالب . انسان با ارزش های واال و جهان شمول اسالمی پرورش یابد
خارج کشور ایران که حرکتی برای پيروزی تمامی مستضعفين بر مستکبرین بود زمينه تداوم این انقالب را در داخل و 

 و مردمی می کوشد تا راه جنبش های اسالمیفراهم می کند به ویژه در گسترش روابط بين المللی، با دیگر 
 و استمرار مبارزه در نجات  ) ٢ ( )ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون (تشکيل امت واحد جهانی را هموار کند 

باتوجه به ماهيت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمين گر . بدملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یا
 می باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادی، و انحصار اقتصادینفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و 

.  ) ٣  ( )و یضع عنهم اصرهم و االغالل التی کانت عليهم . (سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تالش می کند
جاد نهادها و بنيادهای سياسی که خود پایه ی تشکيل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده در ای

 و قانون گذاری که مبين ضابطه های  ) ٤  ( )ان االرض یرثها عبادی الصالحون . (دار حکومت و اداره مملکت می کردند
، جریان می یابد بنابراین نظارت دقيق و جدی از ناحيه اسالم شناسان سنت و قرآنمدیریت اجتماعی است بر مدار 

 امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در  )فقهای عادل(و پرهيزگار و متعهد عادل 
 تا زمينه بروز و شکوفائی استعدادها به منظور تجلی  ) ٥  ( )و الی هللا المصير ( حرکت به سوی نظام الهی است 
 جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر  و این )تخلقوا باخالق اهللا (ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید 

با توجه به این جهت، قانون اساسی زمينه چنين مشارکتی را در . اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد
تمام مراحل تصميم گيری های سياسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسير 

ود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت تکامل انسان هر فردی خ
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين . (مستضعفين درزمين خواهد بود

( )  ٦ (  .  
 را که فقيه جامع الشرایطی بر اساس والیت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمينه تحقق رهبری والیت فقيه

 آماده  )حالله و حرامه مجاری االمور، بيد العلماء باهللا االمنا علی ( شناخته می شود رهبراز طرف مردم به عنوان 
  . می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصيل اسالمی خود باشند

  
نيادهای اقتصادی،اصل، رفع نيازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست  وسيله است نه هدف در تحکيم باقتصاد

، اقتصاد خود هدف مکاتب مادینه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در 
له است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسالم اقتصاد وسي

با این دیدگاه برنامه اقتصادی . است و از وسيله انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت
اسالمی فراهم کردن زمينه مناسب برای بروز خالقيت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامين امکانات 

وری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نيازهای ضر
  . حکومت اسالمی است

  
 در قانون اساسی در ایجاد بنيادهای اجتماعی اسالمی،نيروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه زن

جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبيعی است که زنان به 
خانواده . دليل ستم بيشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده انداستيفای حقوق آنان بيشتر خواهد بود

 که خانوادهواحد بنيادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقيدتی و آرمانی در تشکيل 
بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به زمينه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی 

 و یا  )شيئی بودن ( است، زن در چنين برداشتی از واحد خانواده، از حالت وظایف حکومت اسالمیاین مقصود از 
 در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظيفه خطير و پر ارج مادری  )ابزار کار بودن (

های مکتبی پيش آهنگ و خود همرزم مردان در ميدان های فعال حيات می باشد و در نتيجه در پرورش انسان 
  . پذیرای مسئوليتی خطيرتر و در دیدگاه اسالمی برخوردار از ارزش و کرامتی واالتر خواهد بود

  
 مکتبی در تشکيل و تجهيز نيروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب، اساس و ضابطه باشد ارتش

 انقالب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شوند و نه  سپاه پاسداران وارتش جمهوری اسالمیبدین جهت 



 یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکميت قانون تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی
و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو اهللا و . (خدا در جهان را نيز عهده دار خواهند بود

  .   ) ٦  (  )عدوکم و آخرین من دونهم 

  قضا در قانون اساسی 

وق مردم در خط حرکت اسالمی، به منظور پيشگيری ازانحرافات موضعی در  در رابطه با پاسداری از حققضامساله 
 و متشکل از قضات عدل اسالمیدرون امت اسالمی، امری است حياتی، از این رو ایجاد سيستم قضائی بر پایه 

عادل و آشنا به ضوابط دقيق دینی پيش بينی شده است، این نظام به دليل حساسيت بنيادی و دقت در مکتبی 
  )و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل . (ودن آن الزم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشدب
) ٧ (  .  

  قوه مجریه 

 به دليل اهميت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسالمی به منظور رسيدن به روابط و قوه مجریه
دارد و همچنين ضرورتی که این مساله حياتی در زمينه سازی وصول به هدف مناسبات عادالنه حاکم بر جامعه 

نتيجتًا محصور شدن در هر نوع نظام . نهایی حيات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسالمی باشد
ین دست و پاگير پيچيده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسالمی نفی خواهد شد بد

 که زائيده و حاصل حاکميت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با نظام بوروکراسیجهت 
  . کارائی بيشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید

  وسائل ارتباط جمعی 

فرهنگ خدمت اشاعه  بایستی در جهت روند انقالب اسالمی در   )تلویزیون – رادیو ( وسائل ارتباط جمعی__
 قرار گيرد و در این زمينه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های اسالمی

پيروزی از اصول چنين قانونی که آزادی و کرامت ابنا بشر را سرلوحه اهداف . تخریبی و ضد اسالمی جدا پرهيز کند
ن را می گشاید بر عهده همگان است و الزم است که امت مسلمان با خود دانسته و راه رشد و تکامل انسا

 مشارکت جامعه اسالمیانتخاب مسئولين کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعاالنه در ساختن 
باشد  که بتواند الگو و شهيدی بر همگی مردم جهان  )اسوه (جویند به اميد اینکه در بنای جامعه نمونه اسالمی 

  .  ) ٨  ( )و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهدا علی الناس . (موفق گردد

  مجلس خبرگان 

 متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پيش نویس مجلس خبرگاننمایندگان 
دوازده فصل که مشتمل بر پيشنهادی دولت و کليه پيشنهادهائی که از گروه های مختلف مردم رسيده بود در 

، پيغمبر اکرم صلی اهللا عليه و آله و سلمیکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طليعه پانزدهمين قرن هجرت 
رن، بنيانگذار مکتب رهائی بخش اسالم با اهداف و انگيزه های مشروح فوق به پایان رساند، به این اميد که این ق

  .قرن حکومت جهانی مستضعفين و شکست تمامی مستکبرین گردد
  

   (cached) فصل اول،اصول کلی

 

  اصل اول 

، در عدل قرآن و حكومت حقحكومت ايران جمهوري اسالمي است آه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه اش به 
يت اهللا العظمي امام خميني، در همه پي انقالب اسالمي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدرتقليد حضرت آ

پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي 
 آليه آساني آه حق رأي داشتند، به آن رأي  ٩٨ / ٢ % سال يكهزار و سيصدو نود و نه هجري قمري با اآثريت 

  . مثبت داد

  اصل دوم 

  : مي، نظامي است بر پايه ايمان بهجمهوري اسال
  .  و اختصاص حاآميت وتشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او )ال اله اال اهللا (  خداي يكتا - ١ 
  .  وحي الهي ونقش بنيادي آن در بيان قوانين-  ٢ 
  .  و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدامعاد -  ٣ 
  . ت و تشريع خدا در خلقعدل -  ٤ 



  .  و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقالب اسالمامامت -  ٥ 
  : بر خدا آه از راه  آرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برا-  ٦ 

  .  اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس آتاب و سنت معصومين سالم اهللا عليهم اجمعين- الف 
  .  استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تالش در پيشبرد آنها-ب 
الل سياسي و  نفي هر گونه ستمگري و ستم آشي و سلطه گري و سلطه پذيري، قسط و عدل و استق- ج 

  . اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي آند

  اصل سوم 

 ايران موظف است براي نيل به اهداف مذآور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور دولت جمهوري اسالمي
  : زير به آار برد

  . قوي و مبارزه با آليه مظاهر فساد و تباهيايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخالقي بر اساس ايمان و ت- ١ 
 و رسانه هاي گروهي و مطبوعات باال بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از -  ٢ 

    . وسائل ديگر
  .  رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عاليتربيت بدني و آموزش و پرورش -  ٣
يت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسالمي ازطريق تأسيس مراآز  تقو-  ٤ 

  . تحقيق و تشويق محققان
  .  و جلوگيري از نفوذ اجانباستعمار طرد آامل - ٥ 
  .  محو هر گونه استبداد و خودآامگي و انحصار طلبي-  ٦ 
  . ر حدود قانون تآمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي د-  ٧ 
  .  مشارآت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش-  ٨ 
    .  رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي-  ٩ 

  .  ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غير ضرور- ١٠
 از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقالل و تماميت ارضي و نظام دفاع مليبنيه  تقويت آامل - ١١ 

  . اسالمي آشور
 پي ريزي اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع - ١٢ 

   .تعميم بيمهمحروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و آار و بهداشت و 
  .  و مانند اينهاامور نظامي و آشاورزي و صنعت تأمين خودآفايي در علوم و فنون و - ١٣ 
 عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابر امنيت قضائي تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد - ١٤ 

  . قانون
  .  بين همه مردمتعاون عمومي توسعه و تحكيم برادري اسالمي و - ١٥ 
 براساس معيارهاي اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت سياست خارجي آشور تنظيم - ١٦ 

  . بي دريغ از مستضعفان جهان

  اصل چهارم 

 و غير اينها بايد بر اساس سياسي، نظامي، فرهنگي، اداري، اقتصادي، مالي، جزائي، قوانين و مقررات مدنيآليه 
اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاآم است و . موازين اسالمي باشد

  .  استشوراي نگهبانتشخيص اين امر بر عهده فقهاي 

  اصل پنجم 

 در جمهوري اسالمي ايران واليت امر و امامت امت برعهده  )عجل اهللا تعالي فرجه (در زمان غيبت حضرت ولي عصر 
  . قوي، آگاه به زمان، شجاع، مديرو مدبر است آه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گرددفقيه عادل و با ت

  اصل ششم 

انتخاب رئيس جمهور، :در جمهوري اسالمي ايران امور آشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود از راه انتخابات 
ا از راه همه پرسي در مواردي آه در اصول ديگر  و نظاير اينها، ياعضاي شوراها، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي

  . اين قانون معين مي گردد

  اصل هفتم 

، مجلس شوراي اسالمي:  شوراها ) ٢  ( )شاورهم في االمر( و  ) ١  ( )و امرهم شوري بينهم : (طبق دستور قرآن آريم
 و نظائر اينها از اشوراي روست، شوراي بخش، شوراي محل، شوراي شهر، شوراي شهرستان، شوراي استان

موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين . ارآان تصميم گيري و اداره امور آشورند
  . ناشي از آن معين مي آند



  اصل هشتم 

 عهده  وظيفه اي است همگاني و متقابل برامر به معروف و نهي از منكردر جمهوري اسالمي ايران دعوت به خير، 
شرايط و حدود و آيفيت آن را قانون معين . مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت

  .  ) ٣  ( )و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر.(مي آند

  اصل نهم 

ميت ارضي آشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها در جمهوري اسالمي ايران آزادي و استقالل و وحدت و تما
هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقالل سياسي، . وظيفه دولت و آحاد ملت است

فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران آمترين خدشه اي وارد آند و هيچ مقامي حق ندارند به نام 
  . تقالل و تماميت ارضي آشور آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب آندحفظ اس

  اصل دهم 

 واحد بنيادي جامعه اسالمي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت خانوادهاز آنجا آه 
ابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخالق اسالمي آسان آردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن واستواري رو

  . باشد

  اصل يازدهم 

 همه مسلمانان يك امت اند و دولت جمهوري  ) ٤  ( )ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون (به حكم آيه آريمه 
 پي گيري اسالمي ايران موظف است سياست آلي خود را بر پايه ائتالف و اتحاد ملل اسالمي قرار دهد و آوشش

  . به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم را تحقق بخشد

  اصل دوازدهم 

دين رسمي ايران، اسالم و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي االبد غير قابل تغيير است و مذاهب 
ل مي باشند و پيروان اين مذاهب ديگر اسالمي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام آام

 و  )ازدواج، طالق، ارث و وصيت (در انجام مراسم مذهبي، خودشان آزادند و درتعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه 
 رسميت دارند و در هر منطقه اي آه پيروان هر يك از اين مذاهب اآثريت داشته  دادگاه هادعاوي مربوط به آن در

  . ر حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهبباشند، مقررات محلي د

  اصل سيزدهم 

ايرانيان زرتشتي، آليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند آه در حدودقانون در انجام مراسم 
  . ل مي آنندديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عم

  اصل چهاردهم 

الينهكم اهللا عن الذين لم يقاتلوآم في الدين و لم يخرجوآم من ديارآم ان تبروهم و تقسطوا «به حكم آيه شريفه 
 دولت جمهوري اسالمي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير  ) ٥ (» اليهم ان اهللا يحب المقسطين

اين اصل در .  اسالمي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت آنندمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل
  . حق آساني اعتبار دارد آه بر ضد اسالم و جمهوري اسالمي ايران توطئه و اقدام نكنند

  
   فصل دوم زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور

 

  اصل پانزدهم 

اسناد و .  ایران فارسی است  »پرچم رسمی کشور ، تاریخ و خط، زبان« زبان و خط رسمی و مشترک مردم 
بان های محلی و قومی در مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از ز

  . مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است 



  اصل شانزدهم 

 عربی است و ادبيات فارسی کامًال با آن آميخته است این زبان باید علوم ومعارف اسالمی و زبان قرآناز آنجا که 
  . پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کالس ها و در همه رشته ها تدریس شود

  اصل هفدهم 

 است و تاریخ هجری شمسی و  )ه و آله و سلم صلی اهللا علي(، هجرت پيامبراسالم تاریخ رسمی کشورمبدأ 
تعطيل رسمی هفتگی روز . هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است 

  . جمعه است 

  اصل هيجدهم 

   است پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفيد و سرخ با عالمت مخصوص جمهوری اسالمی و شعار اهللا اکبر
  

   (cached) وم، حقوق ملتفصل س

 

  اصل نوزدهم 

 برخور دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتياز حقوق مساویمردم ایران از هر قوم و قبيله که باشند از 
  . نخواهد بود

  اصل بيستم 

، وق سياسیحق، حقوق انسانیهمه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه 
  .  ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارندحقوق اقتصادی

  اصل بيست و یکم 

  :  را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمين نماید و امور زیر را انجام دهدحقوق زندولت موظف است 
  .  معنوی او ایجاد زمينه های مساعد برای رشد شخصيت زن واحيای حقوق مادی و-  ١ 
  . بی سرپرستحمایت از کودکان ، و حضانت فرزند و دوران بارداری حمایت مادران، بالخصوص در -  ٢ 
  . خانواده ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کيان و بقای -  ٣ 
  .  خاص بيوگان و زنان سالخورده و بی سرپرستبيمه ایجاد -  ٤ 
  .  به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی قيمومت فرزندان اعطای -  ٥ 

  اصل بيست و دوم 

  . شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کندحيثيت ، جان ، حقوق ، مسکن و 

  اصل بيست و سوم 

  .  ممنوع است و هيچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقيده ای مورد تعرض و مواخذه قرار دادتفتيش عقاید

  اصل بيست و چهارم 

  . ی یا حقوق عمومی باشد در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسالممطبوعات و نشریات
  . تفصيل آن را قانون معين می کند

  اصل بيست و پنجم 



، سانسوربازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، 
  .  و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانوناستراق سمععدم مخابره و نرساندن آنها، 

  ست و ششم اصل بي

 شناخته شده اقليت های دینی و صنفی و انجمن های اسالمی یا انجمن های سياسی ها، جمعيت، احزاب
 ، وحدت ملی ، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض آزادی ، استقاللآزادند، مشروط به اینکه اصول 

  .  در یکی از آنها مجبور ساختهيچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یابه شرکت. نکنند

  اصل بيست و هفتم 

  . تشکيل اجتماعات و راه پيمایی ها، بدون حمل سالح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است 

  اصل بيست و هشتم 

. هر کس حق دارد شغلی راکه بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نيست برگزیند
لت موظف است با رعایت نياز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی دو

  . برای احراز مشاغل ایجاد نماید

  اصل بيست و نهم 

، بی سرپرستی، در راه ماندگی، کار افتادگی، پيری، از بيکاری ، بازنشستگیبرخورداری از تامين اجتماعی از نظر 
 و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بيمه و غيره حقی است خدمات بهداشتیسوانح و نياز به  و حوادث

  . همگانی
دولت مکلف است طبق قوانين از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت 

  . های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامين کند

  اصل سی ام 

 رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل آموزش و پرورشوظف است وسائل دولت م
  .  کشور به طور رایگان گسترش دهدخودکفائی را تا سر حد تحصيالت عالی

  اصل سی و یکم 

یت برای آنها  موظف است با رعایت اولودولت. داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است
  .  زمينه اجرای این اصل را فراهم کندکارگرانکه نيازمندترند، به خصوص روستانشينان و 

  اصل سی و دوم 

در صورت بازداشت ، موضوع . هيچ کس را نمی توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبی که قانون معين می کند
 و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتبًا به متهم ابالغ

  . مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد
  . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود

  اصل سی و سوم 

د عالقه اش ممنوع یا به اقامت در  کرد یا از اقامت در محل مورتبعيدهيچ کس را نمی توان از محل اقامت خود 
  . محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد

  اصل سی و چهارم 

همه . دادخواهی حق مسلم هر فرداست و هر کس ميتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید
اشند و هيچ کس را نمی توان از دادگاهی که به افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته ب

  . موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد



  اصل سی و پنجم 

 انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکيل را نداشته وکيلدر همه دادگاه ها، طرفين دعوی حق دارند برای خود 
   .باشند باید برای آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد

  اصل سی و ششم 

  . حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد

  اصل سی و هفتم 

  . اصل، برائت است و هيچ کس از نظرقانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد

  اصل سی و هشتم 

 مجاز سوگندو یا کسب اطالع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا  برای گرفتن اقرار شکنجههر گونه 
  . نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است

  . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود

  اصل سی و نهم 

ه به هر صورت که باشد  و حيثيت کسی که به حکم قانون دستگير، بازداشت ، زندانی یا تبعيد شدهتک حرمت
  . ممنوع و موجب مجازات است

  اصل چهلم 

  . هيچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسيله اضرار به غير یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد

  اصل چهل و یکم 

  کشور ایران حق مسلم هرفرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هيچ ایرانی سلب تابعيت کند، مگر بهتابعيت
  . درخواست خود او یا در صورتی که به تابعيت کشور دیگری در آید

  اصل چهل و دوم 

 می توانند در حدود قوانين به تابعيت ایران درآیند و سلب تابعيت این گونه اشخاص در صورتی ممکن اتباع خارجه
  . است که دولت دیگری تابعيت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند

  
  

   (cached) ،اقتصادی و امور مالیفصل چهارم

 

  اصل چهل و سوم 

 و محروميت و برآوردن نيازهای انسان در جریان رشد، با فقر جامعه و ریشه کن کردن استقالل اقتصادیبرای تامين 
  : حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود

 و امکانات الزم برای آموزش و پرورش، درمان، بهداشت، خوراک، پوشاک، مسکن:  تامين نيازهای اساسی-  ١ 
  . تشکيل خانواده برای همه 

 کامل و قرار دادن وسائل کار در اختيار همه اشتغالن به  تامين شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسيد-  ٢
 یا هر راه مشروع دیگر که نه وام بدون بهرهکسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه 

رگ  را به صورت یک کارفرمای بزدولتبه تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه 
این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل . مطلق درآورد

  . رشد صورت گيرد
 به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش برنامه اقتصادی کشور تنظيم -  ٣ 



سازی معنوی، سياسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و شغلی، فرصت و توان کافی برای خود 
  .  داشته باشدابتکار و مهارتافزایش 

  .  و عدم اجبار افراد به کاری معين و جلوگيری از بهره کشی از کار دیگریشغل رعایت آزادی انتخاب -  ٤ 
  .  حرام و دیگر معامالت باطل وربا و احتکار منع اضرار به غير و انحصار و -  ٥ 
  . یع و خدمات ، توزتوليد، سرمایه گذاری و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد،اعم از مصرف، اسراف منع -  ٦ 
  .  استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج برای توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور-  ٧ 
  .  جلوگيری از سلطه اقتصادی بيگانه بر اقتصاد کشور-  ٨ 
 به مرحله ، دامی و صنعتی که نيازهای عمومی را تامين کند و کشور راتوليدات کشاورزی تاکيد بر افزایش -  ٩ 

  .  برساند و از وابستگی برهاندخودکفائی

  اصل چهل و چهارم 

نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحيح 
  . استوار است 

  
، تامين نيرو، بيمه، یبانکدار، معادن بزرگ، بازرگانی خارجی، صنایع مادربخش دولتی شامل کليه صنایع بزرگ، 

 راه آهن و راه، کشتيرانی، هواپيمائی، تلفن و تلگراف و پست، رادیو و تلویزیون، آبرسانی و شبکه های بزرگ سدها
  . و مانند اینها است که به صورت مالکيت عمومی و در اختيار دولت است

 بر طبق ضوابط روستا و شهربخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسات تعاونی توليد و توزیع است که در 
  . اسالمی تشکيل می شود

 می شود که مکمل فعاليت های خدمات و تجارت، صنعت، دامداری، کشاورزیبخش خصوصی شامل آن قسمت از 
  . اقتصادی دولتی و تعاونی است

مالکيت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگراین فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسالم خارج نشود و 
  . ان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی است موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زی

  
  . تفصيل ضوابط و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معين می کند

  اصل چهل و پنجم 

 و رودخانه رودخانه ها ، دریاچه ها، دریاها، معادن و ثروت های عمومی از قبيل زمين های موات یا رها شده، انفال
 بدون ارث که حریم نيست، مراتعی،بيشه های طبيعی، نيزارها، جنگل ها، دره ها، کوه هاسایر آبهای عمومی، 

  که از غاصبين مسترد می شود، در اختيار حکومت اسالمی است تااموال عمومی و مجهول المالک، و اموال وارث
  . بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید

  . تفصيل و ترتيب استفاده از هر یک را قانون معين می کند

  اصل چهل و ششم 

 نسبت به کسب و کار مالکيتهر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و کس نمی تواند به عنوان 
  . خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند

  فتم اصل چهل و ه

  .  که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين می کندمالکيت شخصی

  اصل چهل و هشتم 

در بهره برداری از منابع طبيعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعاليت های اقتصادی ميان 
 طوری که هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد به. استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعيض در کار نباشد

  .  الزم در دسترس داشته باشدسرمایهخود، 

  اصل چهل و نهم 

، موقوفات، سوء استفاده از قمار، سرقت، اختالس، رشوه، غصب، ربادولت موظف است ثروت های ناشی از 
ماکن سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معامالت دولتی، فروش زمين های موات و مباحات اصلی، دایر کردن ا

  .  بدهدبيت المالفساد و سایر موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به 
  . د با رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی به وسيله دولت اجرا شوداین حکم بای



  اصل پنجاهم 

 که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حيات اجتماعی رو به حفاظت محيط زیستدر جمهوری اسالمی، 
آلودگی محيط از این رو فعاليت های اقتصادی و غير آن که با . رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی می گردد

  .  یا تخریب غير قابل جبران مالزمه پيدا کند، ممنوع استزیست

  اصل پنجاه و یکم 

 وضع نمی شود مگر به موجب قانون موارد معافيت و بخشودگی و تخفيف مالياتی به موجب قانون مالياتهيچ نوع 
  . مشخص می شود

  اصل پنجاه و دوم 

دگی و تصویب به  به ترتيبی که درقانون مقرر می شود از طرف دولت تهيه و برای رسيبودجه ساالنه کل کشور
  . هر گونه تغييردر ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود. تسليم می گرددمجلس شورای اسالمی

  اصل پنجاه و سوم 

 متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات خزانه داری کلکليه دریافت های دولت در حساب های 
  . يردمصوب به موجب قانون انجام می گ

  اصل پنجاه و چهارم 

 و تهرانسازمان و اداره امور آن در . دیوان محاسبات کشور مستقيمًا زیر نظر مجلس شورای اسالمی می باشد
  . مراکز استان ها به موجب قانون تعيين خواهد شد

  اصل پنجاه و پنجم 

سایر دستگاه هایی که به  به کليه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و دیوان محاسبات
 می حسابرسینحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتيبی که قانون مقررمی دارد رسيدگی یا 

  . نماید که هيچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسيده باشد
  

بوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مر
  . انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسالمی تسليم می نماید

  . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود

  
  

   (cached) فصل پنجم، حق حاکميت ملت و قوای نشی از آن

 

  اصل پنجاه و ششم 

نسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته حاکميت مطلق بر جهان و ا
هيچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و . است

  . ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند

  اصل پنجاه و هفتم 

 که زیر نظر والیت مطلقه امر و قوه قضائيه و قوه مجریه، قوه مقننه:  حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتندازقوای
  . امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند

  . این قوا مستقل از یکدیگرند

  اصل پنجاه و هشتم 



نمایندگان منتخب مردم تشکيل می شود و مصوبات  که از مجلس شورای اسالمی استاعمال قوه مقننه از طریق 
  . آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائيه ابالغ می گردد

  اصل پنجاه و نهم 

 همه پرسیدر مسائل بسيار مهم اقتصادی ، سياسی ،اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه 
  . قيم به آرا مردم صورت گيردو مراجعه مست

  . درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد

  اصل شصتم 

 و وزرا رئيس جمهوراعمال قوه مجریه جز در اموری که دراین قانون مستقيمًا بر عهده رهبری گذارده شده ، از طریق 
  . است 

  اصل شصت و یکم 

 تشکيل شود و به حل و موازین اسالمی است که باید طبق دادگستریيه به وسيله دادگاه های اعمال قوه قضائ
  . جرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازدفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و ا

  
  

قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران فصل ششم، قوه

 مقننه 

...چه به اينجا پيوند داردآن

 (cached) حقوق < اعیجامعه و علوم اجتم

 
    مجلس شورای اسالمی-مبحث اول 

  اصل شصت و دوم 

 مخفی انتخاب می شوند تشکيل می رای از نمایندگان ملت که به طور مستقيم و با مجلس شورای اسالمی
  . دگرد

  . شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کيفيت انتخابات را قانون معين خواهد کرد

  اصل شصت و سوم 

 هر دوره باید پيش از پایان دوره قبل برگزارشود انتخاباتدوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی چهار سال است؛ 
  . به طوری که کشور در هيچ زمانی بدون مجلس نباشد

   چهارم اصل شصت و

عده نمایندگان مجلس شورای اسالمی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سيصد و 
شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی سياسی، جغرافيائی و نظایر 

 مسيحيان آشوری هر کدام یک نماینده و ميانکلي و زرتشتيان. آنها حداکثر بيست نفر نماینده می تواند اضافه شود
  .  جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنندمسيحيان ارمنی مجموعًا یک نماینده و کلدانیو 

  . محدوده حوزه های انتخابيه و تعداد نمایندگان را قانون معين می کند

  اصل شصت و پنجم 

سالمی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسميت می یابد و پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ا
تصویب طرح ها و لوایح طبق آئين نامه مصوب داخلی انجام می گيرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصب 

  . خاصی تعيين شده باشد
  .  داخلی موافقت دو سوم حاضران الزم استآئين نامهبرای تصویب 



  اصل شصت و ششم 

 و تعداد کميسيون ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و هيات رئيسه مجلس و رئيسب ترتيب انتخا
  .  معين می گرددآئين نامه داخلی مجلسانتظامات مجلس به وسيله 

  اصل شصت و هفتم 

  .  یاد کنند و متن قسم نامه را امضا نمایندسوگندنمایندگان باید در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زیر 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکيه بر شرف انسانی خویش تعهد می قرآن مجيدمن در برابر ( 

م و نگاهبان دستاوردهای انقالب اسالمی ملت ایران و مبانی جمهوری اسالمی نمایم که پاسدار حریم اسال
باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امينی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و 

ای بند باشم،از تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقالل و اعتالی کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پ
قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقالل کشور و آزادی مردم و تامين مصالح آنها 

.  خود یاد خواهند کردکتاب آسمانی این سوگند را با ذکر اقليت های دینینمایندگان .  )را مد نظر داشته باشم 
 را مراسم سوگندارند باید در اولين جلسه ای که حضور پيدا می کنند نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ند

  . به جای آورند

  اصل شصت و هشتم 

 و اشغال نظامی کشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایيد جنگدر زمان 
توقف می شود و در صورت عدم  انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معينی مشورای نگهبان

  . تشکيل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد

  اصل شصت و نهم 

 برای اطالع روزنامه رسمی و رادیومذاکرات مجلس شورای اسالمی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق 
در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنيت کشورایجاب کند، به تقاضای رئيس جمهور یا . عموم منتشر شود

  .  تشکيل می شودجلسه غير علنییکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، 
  

بر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع مصوبات جلسه غير علنی در صورتی معت
  . نمایندگان برسد

  . گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطالع عموم منتشر گردد

  اصل هفتادم 

 را دارند و می رئيس جمهور و معاونان او، و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس
توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان الزم بدانند، وزرا مکلف به حضورند و هرگاه 

  . تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود

  اصل هفتاد و یکم 

  . مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند

  اصل هفتاد و دوم 

مجلس شورای اسالمی نمی تواند قوانينی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی 
  . مغایرت داشته باشد

  . تشخيص این امر به ترتيبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است 

  اصل هفتاد و سوم 

مفاد این اصل مانع از تفسيری که . يت مجلس شورای اسالمی استشرح و تفسير قوانين عادی در صالح
  . دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين می کنند نيست



  اصل هفتاد و چهارم 

  
 پس از تصویب هيات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پيشنهاد حداقل پانزده لوایح قانونی

  . ای اسالمی قابل طرح استنفر از نمایندگان، در مجلس شور

  اصل هفتاد و پنجم 

طرح های قانونی و پيشنهادها و اصالحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقليل درآمد 
عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران 

  . ين هزینه جدید نيز معلوم شده باشدکاهش درآمد یا تام

  اصل هفتاد و ششم 

  .  در تمام امور کشور را داردتحقيق و تفحصمجلس شورای اسالمی حق 

  اصل هفتاد و هفتم 

عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بين المللی باید به تصویب مجلس شورای اسالمی 
  . برسد

  اصل هفتاد و هشتم 

 ممنوع است مگر اصالحات جزئی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه یک طرفه خطوط مرزیهر گونه تغيير در 
 کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای تماميت ارضی و استقاللنباشد و به 

  . اسالمی برسد

  اصل هفتاد و نهم 

الت جنگ و شرایط اضطراری نظير آن دولت حق دارد با تصویب مجلس درح. ممنوع است حکومت نظامیبرقراری 
ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بيش از سی روز . شورای اسالمی موقتًا محدودیت های ضروری را برقرار نماید

  . باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددًا از مجلس کسب مجوز کند

  اصل هشتادم 

 و یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسالمی وامگرفتن و دادن 
  . باشد

  اصل هشتاد و یکم 

دادن امتياز تشکيل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی وکشاورزی و معادن و خدمات به خارجيان 
  . مطلقًا ممنوع است 

  اصل هشتاد و دوم 

  . خدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسالمی است

  اصل هشتاد و سوم 

بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصویب مجلس شورای اسالمی، آن 
  . هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد



  ل هشتاد و چهارم اص

  . هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید

  اصل هشتاد و پنجم 

مجلس نمی تواند اختيار قانون گذاری را . سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نيست
، ولی در موارد ضروری می تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعایت اصل هفتاد و به شخص یا هياتی واگذار کند

 کند، در این صورت این قوانين در مدتی که مجلس تعيين می نماید به تفویضدوم به کميسيون های داخلی خود 
ی اسالمی می همچنين مجلس شورا. صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود

 سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل اساسنامهتواند تصویب دائمی 
در این صورت مصوبات دولت .  کميسيون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهدهفتاد و دوم به

  . نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد
نباید عالوه بر این مصوبات دولت . تشخيص این امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است

مخالف قوانين و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعالم عدم مغایرت آنها با قوانين مزبور باید ضمن 
  . ابالغ برای اجرا به اطالع رئيس مجلس شورای اسالمی برسد

  اصل هشتاد و ششم 

آزادند و نمی توان آنها را به سبب نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کامًال 
  . نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقيب یا توقيف کرد

  اصل هشتاد و هفتم 

دوران در .  بگيردرای اعتمادرئيس جمهور برای هيات وزیران پس از تشکيل و پيش از هر اقدام دیگر باید از مجلس 
  . تصدی نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختالف می تواند از مجلس برای هيات وزیران تقاضای رای اعتماد کند

  اصل هشتاد و هشتم 

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسالمی از رئيس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از 
آنان سوال کنند، رئيس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف 

سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئيس جمهور بيش از یک ماه و در مورد وزیر بيش از ده روز به تاخير افتد 
  . مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شورای اسالمی

  اصل هشتاد و نهم 

شورای اسالمی می توانند در مواردی که الزم می دانند هيات وزیران یا هریک از وزرا را  نمایندگان مجلس -  ١ 
 کنند، استيضاح وقتی طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم استيضاح

ضر شود و به آن پاسخ هيات وزیران یا وزیر مورد استيضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حا.شود
در صورت عدم حضور هيات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره . گوید و از مجلس رای اعتماد به خواهد

. استيضاح خود توضيحات الزم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعالم رای عدم اعتماد خواهد کرد
در هر دو صورت وزرای مورد استيضاح .  می شودعزلوزیران یا وزیر مورد استيضاح اگر مجلس رای اعتماد نداد هيات 

  . نمی توانند در هيات وزیرانی که بالفاصله بعد از آن تشکيل می شود عضویت پيدا کنند
  

 در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسالمی رئيس جمهور را در مقام اجرای وظایف -  ٢ 
 قوه مجریه و اداره امور اجرائی کشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهورباید ظرف مدت یک ماه پس از مدیریت

در صورتی که پس از بيانات . طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات کافی بدهد
کل نمایندگان به عدم کفایت رئيس جمهور رای نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اکثریت دو سوم 

  .  اصل یکصد و دهم به اطالع مقام رهبری می رسد ١٠ دادند مراتب جهت اجرای بند 

  اصل نودم 

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائيه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبًا به 
س موظف است به این شکایات رسيدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مجل. مجلس شورای اسالمی عرضه کند

مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائيه مربوط است رسيدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت 
  . متناسب نتيجه را اعالم نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند



  اصل نود و یکم 

ه منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با آنها، ب
  :  با ترکيب زیر تشکيل می شودشورای نگهبانشورایی به نام 

  .  شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز-  ١ 
  . انتخاب این عده با مقام رهبری است 

، در رشته های مختلف حقوقی، از ميان حقوقدانان مسلمانی که به وسيله رئيس قوه حقوقدان شش نفر -  ٢ 
  . قضائيه به مجلس شورای اسالمی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند

  اصل نود و دوم 

شتن سه سال، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستين دوره پس از گذ
  . نيمی از اعضای هر گروه به قيد قرعه تغيير می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند

  اصل نود و سوم 

مجلس شورای اسالمی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و 
  . ی نگهبانانتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورا

  اصل نود و چهارم 

شورای نگهبان موظف است آن را . کليه مصوبات مجلس شورای اسالمی باید به شورای نگهبان فرستاده شود
حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه 

  . ربه مجلس باز گرداندآن را مغایر ببيند برای تجدید نظ
  . در غير این صورت مصوبه قابل اجرا است 

  اصل نود و پنجم 

در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسيدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند، می تواند از مجلس 
  . شورای اسالمی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دليل خواستار تمدید وقت شود

   و ششم اصل نود

تشخيص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم با اکثریت فقهای شورای نگهبان و 
  . تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است 

  اصل نود و هفتم 

 درباره الیحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می توانند هنگام مذاکره
اما وقتی طرح یا الیحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گيرد، اعضای شورای . شوند و مذاکرات را استماع کنند

  . نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند

  اصل نود و هشتم 

  . است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شودتفسير قانون اساسی به عهده شورای نگهبان 

  اصل نود و نهم 

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و مراجعه به 
  . را بر عهده داردهمه پرسیآرا عمومی و 

  

قانون اساسی جمهوری 
...چه به اينجا پيوند داردآناسالمی ایران فصل هفتم، 



 شوراها 
 (cached) حقوق < عیجامعه و علوم اجتما

 

  اصل یکصدم 

برای پيشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از 
 با نظارت استان یا شهرستان، شهر، بخش، روستاقتضيات محلی اداره امور هر طریق همکاری مردم با توجه به م

ان محل شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گيرد که اعضای آن را مردم هم
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختيارات و نحوه انتخاب ونظارت . انتخاب می کنند

شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تماميت ارضی و نظام جمهوری 
  . اسالمی و تابعيت حکومت مرکزی باشد قانون معين می کند

  ل یکصد و یکم اص

به منظور جلوگيری از تبعيض و جلب همکاری در تهيه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای 
  .  مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکيل می شودشورای عالی استان هاهماهنگ آنها، 

  . نحوه تشکيل و وظایف این شورا را قانون معين می کند

  و دوم اصل یکصد 

مجلس  به دولتشورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هائی تهيه و مستقيمًا یا از طریق 
  .  پيشنهاد کندشورای اسالمی

  . این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گيرد

  اصل یکصد و سوم 

ولت تعيين می شوند در حدود اختيارات  و سایر مقامات کشوری که از طرف دبخشداران، فرمانداران، استانداران
  . شوراها ملزم به رعایت تصميمات آنها هستند

  اصل یکصد و چهارم 

به منظور تامين قسط اسالمی و همکاری در تهيه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پيشرفت امور در واحدهای 
نان و دیگر کارکنان و مدیران، و در توليدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقا

واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهائی مرکب از نمایندگان اعضا این واحدها تشکيل می 
  . شود

  . چگونگی تشکيل این شوراها و حدود وظایف و اختيارات آنها را قانون معين می کند

  اصل یکصد و پنجم 

  . موازین اسالم و قوانين کشور باشدتصميمات شوراها نباید مخالف 

  اصل یکصد و ششم 

مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحالل شوراها . انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نيست
  . و طرز تشکيل مجدد آنها را قانون معين می کند

 و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن شورا در صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند
  . رسيدگی کند

  
  

قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران فصل هشتم، 

 رهبر یا شورای رهبری 

...چه به اينجا پيوند داردآن
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  اصل یکصد و هفتم 

 و رهبر کبير انقالب جهانی اسالم و بنيانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت آیت اهللا مرجع عاليقدر تقليدپس از 
 و رهبر شناخته و پذیرفته مرجعيت که از طرف اکثریت قاطع مردم به  »قدس سره الشریف «امام خمينیالعظمی 

خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در . ان منتخب مردم استشدند، تعيين رهبر به عهده خبرگ
اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا 

صل مسائل سياسی و اجتماعی یا دارای مقبوليت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در ا
یکصد و نهم تشخيص دهند او رابه رهبری انتخاب می کنند و در غير این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب 

  . رهبر منتخب خبرگان، والیت امر و همه مسئوليت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. و معرفی می نمایند
  

  . استرهبر در برابر قوانين با سایر افراد کشور مساوی 

  اصل یکصد وهشتم 

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان کيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره باید 
. به وسيله فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقالب برسد

 تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صالحيت خود از آن پس هر گونه تغيير و
  . آنان است

  اصل یکصد و نهم 

  شرایط و صفات رهبر 
  .  صالحيت علمی الزم برای افتا در ابواب مختلف فقه-  ١ 
  .  عدالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم-  ٢ 
در صورت تعدد واجدین . اعی، تدبير، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری بينش صحيح سياسی و اجتم-  ٣ 

  . شرایط فوق، شخصی که دارای بينش فقهی و سياسی قوی تر باشد مقدم است

  اصل یکصد و دهم 

  وظایف و اختيارات رهبر 
  . ت نظاممجمع تشخيص مصلح تعيين سياست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مشورت با -  ١ 
  .  نظارت بر حسن اجرای سياست های کلی نظام-  ٢ 
  . همه پرسی فرمان -  ٣ 
  . نيروهای مسلح فرماندهی کل - ٤ 
  .  و بسيج نيروهاصلح و جنگ اعالن -  ٥ 
  : استعفا نصب و عزل و قبول -  ٦ 

  . فقهای شورای نگهبان –الف 
  .  عالی ترین مقام قوه قضائيه-ب 
  . دا و سيمای جمهوری اسالمی ایرانسازمان ص رئيس - ج 
  . ستاد مشترک رئيس - د 
  . سپاه پاسداران انقالب اسالمی فرمانده کل -ه 
  .  فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی- و 

  .  حل اختالف و تنظيم روابط قوای سه گانه-  ٧ 
  . يص مصلحت نظام حل معضالت نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، از طریق مجمع تشخ-  ٨ 
 پس ازانتخاب مردم ، صالحيت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن حکم ریاست جمهوری امضای -  ٩ 

  . شرایطی که دراین قانون می آید باید قبل از انتخاب به تایيد شورای نگهبان و در دوره اول به تایيد رهبری برسد
لح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی،  با در نظر گرفتن مصاعزل رئيس جمهور - ١٠ 

  . یا رای مجلس شورای اسالمی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم
  .  عفو یا تخفيف مجازات محکومين در حدود موازین اسالمی پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه- ١١ 

  .  کندتفویضخود را به شخص دیگری رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختيارات 

  اصل یکصد و یازدهم 

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم 
  . گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود بر کنار خواهد شد



  .  مذکور در اصل یکصد وهشتم می باشدخبرگانه عهده تشخيص این امر ب
در صورت فوق یا کناره گيری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفی رهبر جدید اقدام 

 شورای نگهبان و یکی از فقهای رئيس قوه قضائيه، رئيس جمهورتا هنگام معرفی رهبر، شورائی مرکب از . نمایند
تخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می گيرد و چنانچه در این به ان

مدت یکی از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها در شورا، 
 و  )ه ( و  )د( و قسمت های  ١٠  و  ٥  و  ٣  و  ٢  و  ١ این شورا در خصوص وظایف بندهای . به جای وی منصوب می گردد

  .  اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام می کند ٦  بند  )و(
  

هرگاه رهبر بر اثر بيماری یا حادثه دیگری موقتًا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در 
  . اصل وظایف او را عهده دار خواهد بوداین 

  اصل یکصد و دوازدهم 

مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسالمی را شورای 
نگهبان خالف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را 

شاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است تامين نکند و م
  . به دستور رهبری تشکيل می شود

  
  . اعضای ثابت و متغير این مجمع را مقام رهبری تعيين می نماید

  .دمقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصویب و به تایيد مقام رهبری خواهد رسي
  
  

قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران فصل نهم، قوه 

 مجریه 
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    ریاست جمهوری و وزرا-مبحث اول 

  اصل یکصد و سيزدهم 

 عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و رئيس جمهورز مقام رهبری پس ا
  . ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقيمًا به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد

  اصل یکصد و چهاردهم 

جدد او به صورت متوالی ،  مستقيم مردم انتخاب می شود و انتخاب مرایرئيس جمهور برای مدت چهار سال با 
  . تنها برای یک دوره بالمانع است 

  اصل یکصد و پانزدهم 

  رئيس جمهور باید از ميان رجال مذهبی و سياسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد 
ری ، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوایرانی االصل

  . اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور

  اصل یکصد و شانزدهم 

  . نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسمًا اعالم کنند
  . نحوه برگزاری انتخاب رئيس جمهور را قانون معين می کند

  اصل یکصد و هفدهم 

اب می شود، ولی هرگاه در دوره نخست هيچ یک از رئيس جمهور با اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان، انتخ
در دوره دوم تنها دو . نامزدها چنين اکثریتی به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود

نفر از نامزدها که در دور نخست آرا بيشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا 



 از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر که در دور نخست بيش از دیگران رای داشته اند بيشتر،
  . برای انتخاب مجدد معرفی می شوند

  اصل یکصد و هيجدهم 

 است ولی قبل از تشکيل شورای نگهبان طبق اصل نود و نهم بر عهده نظارت بر انتخاب ریاست جمهوریمسئوليت 
  . ای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعيين می کندنخستين شور

  اصل یکصد و نوزدهم 

انتخاب رئيس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پيش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در 
یف رئيس جمهوری فاصله انتخاب رئيس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئيس جمهور پيشين وظا

  . را انجام می دهد

  اصل یکصد و بيستم 

هرگاه در فاصله ده روز پيش از رای گيری یکی از نامزدهائی که صالحيت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، 
دور اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز یکی از دو نفر حائز اکثریت . انتخابات به مدت دو هفته به تاخير می افتد

  . نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود

  اصل یکصد و بيست و یکم 

 در جلسه ای که با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضای شورای نگهبان مجلس شورای اسالمیرئيس جمهوری در 
  .  را امضا می نمایدسوگند نامه یاد می کند و سوگندتشکيل می شود به ترتيب زیر 

  
  هللا الرحمن الرحيم بسم ا

 و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که قرآن کریممن به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه 
م جمهوری و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صالحيت خویش را در راه پاسدار مذهب رسمی و نظا

ایفای مسئوليت هائی که برعهده گرفته ام به کار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتالی کشور، ترویج دین و 
و حرمت اشخاص و اخالق، پشتيبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهيزم و از آزادی 

در حراست از مرزها و استقالل سياسی و . حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم
اقتصادی و فرهنگی کشور از هيچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروی از پيامبر اسالم و ائمه اطهار 

قدس به من سپرده است همچون امينی پارسا و فداکار عليهم السالم قدرتی را که ملت به عنوان امانتی م
  .   نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم

  اصل یکصد و بيست و دوم 

رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانين عادی به عهده دارد در برابر ملت 
  . سئول است  ممجلس شورای اسالمیو رهبر و 

  اصل یکصد و بيست و سوم 

رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتيجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابالغ به وی امضا 
  . کند و برای اجرا در اختيار مسئوالن بگذارد

  اصل یکصد و بيست و چهارم 

  . شته باشدرئيس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی دا
 با موافقت وی اداره هيات وزیران و مسئوليت هماهنگی سایر معاونت ها را به عهده معاون اول رئيس جمهور

  . خواهد داشت

  اصل یکصد و بيست و پنجم 



امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنين امضای 
ای مربوط به اتحادیه های بين المللی پس ازتصویب مجلس شورای اسالمی با رئيس جمهور یا نماینده پيمان ه

  . قانونی اوست 

  اصل یکصد و بيست و ششم 

رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقيمًا بر عهده دارد و می تواند 
  . ری بگذارداداره آنها را به عهده دیگ

  اصل یکصد و بيست و هفتم 

رئيس جمهورمی تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هيات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختيارات 
در این موارد تصميمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصميمات رئيس جمهور و هيات . مشخص تعيين نماید

  . وزیران خواهد بود

  اصل یکصد و بيست و هشتم 

 را استوارنامه سفيرانرئيس جمهور .  و تصویب رئيس جمهور تعيين می شوندوزیر امور خارجهسفيران به پيشنهاد 
  . امضا می کند و استوارنامه سفيران کشورهای دیگر را می پذیرد

  اصل یکصد و بيست و نهم 

  . اعطای نشان های دولتی با رئيس جمهور است

  صد و سی ام اصل یک

  ... رئيس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و 

  اصل یکصد و سی و یکم 

مهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری  یا بيماری بيش از دو ماه رئيس جغيبت، استعفا، عزل، فوتدر صورت 
پایان یافته و رئيس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبيل، معاون اول رئيس 

جمهور با موافقت رهبری اختيارات و مسئوليت های وی را بر عهده می گيرد و شورائی متشکل از رئيس مجلس و 
 و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور رئيس قوه قضائيه

جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نيز در صورتی که 
  .  می کندرئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب

  اصل یکصد سی و دوم 

در مدتی که اختيارات و مسئوليت های رئيس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل 
 داد و نيز نمی توان رای عدم اعتماد کرد یا به آنان استيضاحیکصد و سی و یکم منصوب می گردد، وزرا را نمی توان 

  .  اقدام نمودهمه پرسیسی و یا امر برای تجدید نظر در قانون اسا

  اصل یکصد و سی و سوم 

با تغيير مجلس، گرفتن رای .  به مجلس معرفی می شوندرای اعتمادوزرا توسط رئيس جمهورتعيين و برای گرفتن 
  . اعتماد جدید برای وزرا الزم نيست

  . تعداد وزیران و حدود اختيارات هر یک از آنان را قانون معين می کند

   یکصد و سی و چهارم اصل

ریاست هيات وزیران با رئيس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير الزم به هماهنگ ساختن 
تصميم های وزیران و هيات دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعيين و قوانين را اجرا 

  . می کند



  
ظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی که نياز به تفسير یا تغيير قانون در موارد اختالف ن

رئيس جمهور در . نداشته باشد، تصميم هيات وزیران که به پيشنهاد رئيس جمهور اتخاذ می شود الزم االجرا است
  . برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزیران است

  اصل یکصد و سی و پنجم 

ا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استيضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای اعتماد نداده است وزر
  . در سمت خود باقی می مانند

استعفای هيات وزیران یا هر یک از آنان به رئيس جمهور تسليم می شود و هيات وزیران تا تعيين دولت جدید به 
رئيس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه . دوظایف خود ادامه خواهند دا
  . ماه سرپرست تعيين نماید

  اصل یکصد و سی و ششم 

رئيس جمهور می تواند وزرارا عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگيرد و در 
ماد مجلس به دولت نيمی از هيات وزیران تغيير نماید باید مجددًا از مجلس شورای صورتی که پس از ابراز اعت

  . اسالمی برای هيات وزیران تقاضای رای اعتماد کند

  اصل یکصد و سی و هفتم 

هر یک از وزیران مسئول و وظایف خاص خویش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب 
  .  مسئول اعمال دیگران نيز هست هيات وزیران می رسد

  اصل یکصد و سی و هشتم 

عالوه بر مواردی که هيات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئين نامه های اجرائی قوانين می شود، هيات وزیران حق 
امه دارد برای انجام وظایف اداری و تامين اجرای قوانين و تنظيم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئين ن

 را بخشنامه و صدور آئين نامهبپردازد، هر یک از وزیران نيز درحدود وظایف خویش و مصوبات هيات وزیران حق وضع 
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به . دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانين مخالف باشد

مصوبات این کميسيون ها در محدوده قوانين پس . ر واگذار نمایدوظایف خود را به کميسيون های متشکل از چند وزی
تصویب نامه ها و آئين نامه های دولت و مصوبات کميسيون های مذکور در . از تایيد رئيس جمهور الزم االجرا است

الف این اصل، ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رئيس مجلس شورای اسالمی می رسد، تا در صورتی که آنها را بر خ
  . قوانين بيابد با ذکر دليل برای تجدید نظر به هيات وزیران بفرستد

  اصل یکصد و سی و نهم 

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هيات وزیران است و 
وارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در م. باید به اطالع مجلس برسد

  . نيز برسد
  . موارد مهم را قانون تعيين می کند

  اصل یکصد و چهلم 

رسيدگی به اتهام رئيس جمهورو معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطالع مجلس شورای اسالمی در 
  . دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود

  اصل یکصد و چهل و یکم 

رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بيش از یک شغل دولتی داشته باشند و 
داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی 

ی و نيز ریاست و مدیریت عامل یا است و نمایندگی مجلس شورای اسالمی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوق
عضویت در هيات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان 

  . سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتی از این حکم مستثنی است . ممنوع است 



  اصل یکصد و چهل و دوم 

عاونان رئيس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعداز خدمت، توسط رئيس دارائی رهبر، رئيس جمهور، م
  . قوه قضائيه رسيدگی می شود که بر خالف حق، افزایش نيافته باشد

  
  مبحث دوم 

   ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی •

  

  اصل یکصد و چهل و سوم 

 و نظام جمهوری اسالمی کشور را بر عهده ميت ارضیتما و استقالل پاسداری از ارتش جمهوری اسالمی ایران
  . دارد

  اصل یکصد و چهل و چهارم 

ارتش جمهوری اسالمی ایران باید ارتشی اسالمی باشد که ارتشی مکتبی ومردمی است و باید افرادی شایسته 
  . را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقالب اسالمی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشد

  یکصد و چهل و پنجم اصل 

  . هيچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نيروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود

  اصل یکصد و چهل و ششم 

  . استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آميز باشد ممنوع است 

  اصل یکصد و چهل و هفتم 

، با جهاد سازندگی در کارهای امدادی، آموزشی، توليدی، و تجهيزات فنی ارتشاز افراد و  زمان صلحدولت باید در 
  . رعایت کامل موازین عدل اسالمی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسيبی وارد نياید

  اصل یکصد و چهل و هشتم 

 از افراد آنها به صورت گماشته، راننده هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی
  . شخصی و نظایر اینها ممنوع است

  اصل یکصد و چهل و نهم 

  . ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است

  اصل یکصد و پنجاهم 

 که در نخستين روزهای پيروزی این انقالب تشکيل شد، برای ادامه نقش خود در سپاه پاسداران انقالب اسالمی
حدود وظایف و قلمرو ومسئوليت این سپاه در رابطه با . نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن پا بر جا می ماند

 دیگر با تاکيد بر همکاری و هماهنگی برادرانه ميان آنها به وسيله قانون نيروهای مسلحوظایف و قلمرو مسئوليت 
  . تعيين می شود

  اصل یکصد و پنجاه و یکم 



و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدواهللا و عدوکم و آخرین من « یمه به حکم آیه کر
 دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر  ) ١ ( » دونهم التعلمونهم اهللا یعلمهم 

توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری طبق موازین اسالمی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره 
  .  باید با اجازه مقامات رسمی باشداسلحهاسالمی ایران را داشته باشند، ولی داشتن 

  

قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران فصل دهم، 

 سياست خارجی 

...چه به اينجا پيوند داردآن

 (cached) حقوق < جامعه و علوم اجتماعی

 

  اصل یکصد و پنجاه و دوم 

 استقالل جمهوری اسالمی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ سياست خارجی
و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و  کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان تماميت ارضیهمه جانبه و 

  .  استوار استدول غير محاربروابط صلح آميز متقابل با 

  اصل یکصدو پنجاه و سوم 

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعی و اقتصادی، فرهنگی، ارتش و دیگر شئون کشور گردد 
  . ممنوع است

  اصل یکصد و پنجاه و چهارم 

اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقالل و آزادی و حکومت جمهوری 
بنابراین در عين خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی . حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد

  . طه از جهان حمایت می کندملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستکبرین در هر نق

  اصل یکصد و پنجاه و پنجم 

 بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق پناهندگی سياسیدولت جمهوری اسالمی ایران می تواندبه کسانی که 
  . قوانين ایران خائن و تبهکار شناخته شوند

  
  
  
  
  
  
  

  قوه قضائيه 
  

قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران فصل دوازدهم، 

  سيما صدا و

...چه به اينجا پيوند داردآن

 (cached) حقوق < جامعه و علوم اجتماعی

 

  اصل یکصد و هفتاد و پنجم 

، آزادی بيان و نشر افکار با رعایت موازین اسالمی و مصالح کشور باید یرانصدا و سيمای جمهوری اسالمی ادر 
  . تامين گردد

  
ی جمهوری اسالمی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از رئيس سازمان صدا و سيمانصب و عزل 



بر این سازمان  نظارت  )هر کدام دو نفر (مجلس شورای اسالمی و رئيس قوه قضائيه و رئيس جمهورنمایندگان 
  . خط مشی و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين می کند. خواهند داشت

  

قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران فصل سيزدهم، 

 شورای عالی امنيت 

...چه به اينجا پيوند داردآن

 (cached) حقوق < جامعه و علوم اجتماعی

 

  اصل یکصد و هفتاد و ششم 

شورای عالی امنيت  ،حاکميت ملی و تماميت ارضی و پاسداری از انقالب اسالمی و منافع ملیبه منظور تامين 
  : ، با وظایف زیر تشکيل می گرددرئيس جمهور به ریاست ملی

  .  امنيتی کشور در محدوده سياست های کلی تعيين شده از طرف مقام رهبری - تعيين سياست های دفاعی -  ١ 
 تدابير کلی  هماهنگ نمودن فعاليت های سياسی ، اطالعاتی ،اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با-  ٢ 

  .  امنيتی - دفاعی 
  .  بهره گيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی-  ٣ 

  
  : اعضای شورا عبارتند از

  .  روسای قوای سه گانه -
  . ستاد فرماندهی کل نيروهای مسلح رئيس -
  .  مسئول امور برنامه و بودجه -
  .  مقام رهبری  دو نماینده به انتخاب-
  .  وزرای امور خارجه ، کشور، اطالعات -
  . سپاه و ارتش حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام -

  
 شورای امنيت کشور و شورای دفاعوراهای فرعی از قبيل  به تناسب وظایف خود ششورای عالی امنيت ملی

ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئيس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از . تشکيل می دهد
  . طرف رئيس جمهور تعيين می شود

  .  عالی می رسدحدود اختيارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معين می کند و تشکيل آنها به تصویب شورای
  . مصوبات شورای عالی امنيت ملی پس ازتایيد مقام رهبری قابل اجراست 

  

قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران فصل چهاردهم، 

 بازنگری در قانون 

...چه به اينجا پيوند داردآن

 (cached) حقوق < جامعه و علوم اجتماعی

 

  اصل یکصد و هفتاد و هفتم 

  .  می گيردبازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، در موارد ضروری به ترتيب زیر انجام
 موارد اصالح یا رئيس جمهور طی حکمی خطاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از مشورت با رهبریمقام 

  : تعميم قانون اساسی رابه شورای بازنگری قانون اساسی با ترکيب زیر پيشنهاد می نماید
  . اعضای شورای نگهبان -  ١ 
  . روسای قوای سه گانه -  ٢ 
  . ع تشخيص مصلحت نظاماعضای ثابت مجم -  ٣ 
  . اعضای مجلس خبرگان رهبری پنج نفر از -  ٤ 
  .  ده نفر به انتخاب مقام رهبری-  ٥ 
  . هيأت وزیران سه نفر از -  ٦ 
  . قوه قضائيه سه نفر از - ٧ 
  . نمایندگان مجلس شورای اسالمی ده نفراز -  ٨ 
  .  سه نفر از دانشگاهيان-  ٩ 

  . و شرایط آن را قانون معين می کندشيوه کار و کيفيت انتخاب 
  

مصوبات شورا پس از تأیيد و امضای مقام رهبری باید ازطریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق 



  رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی. شرکت کنندگان در همه پرسی برسد
  . الزم نيست

  
ربوط به اسالمی بودن نظام و ابتنای کليه قوانين و مقررات بر اساس موازین اسالمی و پایه های محتوای اصول م

 و امامت امت و نيز اداره امور کشور با والیت امر و جمهوری بودن حکومت و اهداف جمهوری اسالمی ایرانایمانی و 
  . اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغيير ناپذیر است

  
  .  تغيير یافته است ١٣٦٨  که در بازنگری مصوب  ١٣٥٨ اصولی از قانون اساسی مصوب 

  اصل پنجم 

در زمان غيبت حضرت ولی عصر عجل اهللا تعالی فرجه، در جمهوری اسالمی ایران والیت امر و امامت امت برعهده 
دم او را به رهبری شناخته و پذیرفته فقيه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مر

باشند و در صورتی که هيچ فقيهی دارای چنين اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط 
  . باال طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد

  اصل پنجاه و هفتم 

  : قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارتند از
 و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می والیت امر که زیر نظر قوه قضائيه و قوه مجریه ،قوه مقننه

  . این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار می گردد. کردند

  اصل شصتم 

بری گذارده شده، از طریق رئيس جمهور و اعمال قوه مجریه جز در اموری که دراین قانون مستقيمًا بر عهده ره
  .  و وزرا استنخست وزیر

  اصـل شـصـت و چـهارم 

عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پس از هـر ده سال در صورت زیاد شدن جمعيت 
زرتشتيان و . افه ميشودکشور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پـنـجـاه هـزار نـفـر یـک نـمـایـنـده اضـ

کليميان هر کدام یک نـمـایـنده و مسيحيان آشوری و کلدانی مجموعًا یک نماینده و مسيحيان ارمنی جنوب و 
شـمـال هـر کدام یـک نـمـاینده انتخاب می کنند و در صورت افزایش جمعيت هر یک از اقـلـيتها پس از هر ده سال 

مقررات مربوط به انتخابات را قانون . ضافی یک نماینده اضافی خواهند داشتبه ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر ا
  . معين می کند

  اصل شصت و نهم 

 برای اطالع عموم روزنامه رسمی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و مجلس شورای ملیمذاکرات 
جاب کند، به تقاضای نخست وزیر یا یکی از در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنيت کشور ای. منتشر شود

مصوبات جلسه غير علنی در صورتی معتبر است که . وزرا یا ده نفر از نمایندگان جلسه غيرعلنی تشکيل می شود
گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از . با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد

  . ی برای اطالع عموم منتشر گرددبرطرف شدن شرایط اضطرار

  اصل هفتادم 

رئيس جمهور، نخست وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می 
توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان الزم بدانند، رئيس جمهور و نخست وزیر و 

دعوت رئيس جمهور به مجلس باید به . رند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شودوزرا مکلف به حضو
  . تصویب اکثریت برسد

  اصل هشتاد و پنجم 

مجلس نمی تواند اختيار قانون گذاری را . سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نيست
وری می تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را با رعایت اصل هفتاد و به شخص یا هيأتی واگذار کند، ولی در موارد ضر



 خود تفویض کند، در این صورت این قوانين در مدتی که مجلس تعيين می نماید به کميسيون های داخلیدوم به 
  . صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود

  اصل هشتاد و هفتم 

در دوران تصدی نيز .  از تشکيل و معرفی و پيش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگيردهيأت وزیران پس
  . در مورد مسائل مهم و مورد اختالف می تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند

  اصل هشتاد و هشتم 

یر موظف است در مجلس حاضر در هر مورد که نماینده ای از وزیرمسئول درباره یکی از وظایف او سؤال کند آن وز
مجلس شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص 

  . شورای ملی

  اصل هشتاد و نهم 

ح استيضا.  یا هر یک از وزرا را استيضاح کنندهيات وزیراننمایندگان مجلس می توانند در مواردی که الزم می دانند 
  . وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود

  
هيأت وزیران یا وزیر مورد استيضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود وبه آن پاسخ گوید و 

ای پاسخ نمایندگان مزبور درباره در صورت عدم حضور هيأت وزیران یا وزیربر. از مجلس رأی اعتماد به خواهد
اگر . استيضاح خود توضيحات الزم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعالم رأی عدم اعتماد کرد

در هر دو صورت نخست وزیر یا وزرای . مجلس رأی اعتماد نداد هيأت وزیران یا وزیر مورد استيضاح عزل می شود
  . أت وزیرانی که بالفاصله بعد از آن تشکيل می شود عضویت پيدا کنندمورد استيضاح نمی توانند در هي

  اصل نود و یکم 

 و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، احکام اسالمبه منظور پاسداری از 
  : شورائی به نام شورای نگهبان با ترکيب زیر تشکيل می شود

  . و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز شش نفر از فقهای عادل -  ١ 
  . انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است

شورای عالی  شش نفرحقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از ميان حقوق دانان مسلمانی که به وسيله -  ٢ 
  .  مجلس انتخاب می کردندرأی به مجلس شورای ملی معرفی می شوند و با قضائی

   نهم اصل نود و

همه ، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرا عمومی و رئيس جمهور نظارت بر انتخاب شورای نگهبان
  .  را بر عهده داردپرسی

  اصل یکصد و هفتم 

هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور دراصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری 
امام  و رهبر انقالب آیت اهللا العظمی مرجع عاليقدرتقليدده باشد، همان گونه که در مورد شناخته و پذیرفته ش

ن رهبر، والیت امر و همه مسئوليت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غير این  چنين شده است، ایخمينی
صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صالحيت مرجعيت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند، 

می نمایند، و هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی 
  .  تعيين و به مردم معرفی می کنندشورای رهبریگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای 

  اصل یکصد و هشتم 

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلی جلسات آنان برای نخستين دوره باید 
.  تهيه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقالب برسدشورای نگهبانبه وسيله فقهای اولين 

  . از آن پس هرگونه تغيير و تجدید نظر در این قانون در صالحيت مجلس خبرگان است

  اصل یکصد و نهم 



  : اعضای شورای رهبریشرایط و صفات رهبر یا 
  . ا و مرجعيت صالحيت علمی و تقوایی الزم برای افت-  ١ 
  .  بينش سياسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری-  ٢ 

  اصل یکصد و دهم 

  وظایف و اختيارات رهبری 
  .  تعيين فقهای شورای نگهبان- ١ 
  .  نصب عالی ترین مقام قضائی کشور-  ٢ 
  :  فرماندهی کل نيروهای مسلح به ترتيب زیر-  ٣ 

  . يس ستاد مشترک نصب و عزل رئ- الف 
  .  نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی-ب 
  : ، مرکب از هفت نفر از اعضای زیرشورای عالی دفاع ملی تشکيل - ج 
  .  رئيس جمهور-
  .  نخست وزیر-
  .  وزیر دفاع-
  .  رئيس ستاد مشترک-
  .  فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی-
  . ين رهبر دو مشاور به تعي-

  .  تعيين فرماندهان عالی نيروهای سه گانه به پيشنهاد شورای عالی دفاع- د 
  . شورای عالی دفاع و بسيج نيروها به پيشنهاد صلح و جنگ اعالن -ه 

صالحيت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن .  امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم-  ٤ 
  . نون می آید باید قبل از انتخابات به تایيد شورای نگهبان و در دوره اول به تایيد رهبری برسدشرایطی که در این قا

 به تخلف وی از وظایف قانونی دیوان عالی کشور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم عزل رئيس جمهور -  ٥ 
  . یا رای مجلس شورای ملی به عدم کفایت سياسی او

  . ، در حدود موازین اسالمی، پس از پيشنهاد دیوان عالی کشورتخفيف مجازات محکومين یا عفو -  ٦ 

  اصل یکصد و یازدهم 

 ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور ریوظایف قانونی رهبهرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام 
  . در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود برکنار خواهد شد

  . تشخيص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است
  . مقررات تشکيل خبرگان برای رسيدگی و عمل به این اصل در اولين اجالسيه خبرگان تعيين می شود

  زدهم اصل یکصد و دوا

  . رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانين با سایر افراد کشور مساوی هستند

  اصل یکصد و سيزدهم 

پس از مقام رهبری رئيس جمهورعالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئوليت اجرای قانون اساسی و تنظيم 
  . به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد را جز در اموری که مستقيمًا قوه مجریهروابط قوای سه گانه و ریاست 

  اصل یکصد و بيست و یکم 

رئيس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه ای که با حضور رئيس دیوان عالی کشورو اعضای شورای نگهبان 
  .  را امضا می نمایدسوگندنامه یاد می کند و سوگندقانون اساسی تشکيل می شود به ترتيب زیر 

  
  . الرحيمبسم اهللا الرحمن 

 ودر برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که قرآن کریممن به عنوان رئيس جمهوردرپيشگاه « 
می و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صالحيت خویش پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسال

را در راه ایفای مسئوليت هایی که بر عهده گرفته ام به کار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتالی کشور، 
ت  و حرمآزادیترویج دین و اخالق، پشتيبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهيزم و از 

در حراست از مرزها و استقالل . اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم
سياسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هيچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروی از پيامبراسالم و 

 من سپرده است همچون امينی پارسا و ائمه اطهار عليهم السالم قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به
  .  »فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم 



  اصل یکصد و بيست و دوم 

رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسيدگی به تخلف از این 
  . مسئوليت را قانون معين می کند

  ست و چهارم اصل یکصد و بي

رئيس جمهور فردی را برای نخست وزیر نامزد می کند و پس از کسب رای تمایل از مجلس شورای ملی حکم 
  . نخست وزیری برای او صادر می نماید

  اصل یکصد و بيست وششم 

که تصویب نامه ها وآئين نامه های دولت پس از تصویب هيات وزیران به اطالع رئيس جمهور می رسد و در صورتی 
  . آنها را برخالف قوانين بيابد با ذکر دليل برای تجدید نظر به هيات وزیران می فرستد

  اصل یکصد و بيست و هفتم 

  . هرگاه رئيس جمهور الزم بداند جلسه هيات وزیران در حضور او به ریاست وی تشکيل می شود

  اصل یکصد و بيست و هشتم 

  . ند و استوارنامه سفيران کشورهای دیگر را می پذیرد را امضا می کسفيرانرئيس جمهور استوارنامه 

  اصل یکصد و سی ام 

 مرکب از نخست وزیر، شورای موقت ریاست جمهوریدر هنگام غيبت یا بيماری رئيس جمهور شورائی به نام 
رئيس مجلس شورای ملی و رئيس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می دهد، مشروط بر این که عذر رئيس 

 یا در موردی که مدت ریاست جمهوری سابق عزل رئيس جمهورهور بيش از دو ماه ادامه نيابد و نيز در مورد جم
  . پایان یافته و رئيس جمهور بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است

  اصل یکصد و سی و یکم 

شورای  دو ماه و عزل رئيس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، در صورت فوت، کناره گيری یا بيماری بيش از
 موظف است ترتيبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رئيس جمهور جدید انتخاب شود و در موقت ریاست جمهوری

  . این مدت وظایف و اختيارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد

  اصل یکصد و سی و دوم 

 کرد استيضاحتی که وظایف رئيس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمی توان در مد
  .  داد و نيز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمودرای عدم اعتمادیا به آن 

  اصل یکصد و سی و سوم 

  .  به مجلس معرفی می شوندرای اعتمادن وزرا به پيشنهاد نخست وزی رو تصویب رئيس جمهور معين و برای گرفت
  

  . تعداد وزیران و حدود اختيارات هر یک از آنان را قانون معين می کند

  اصل یکصد و سی و چهارم 

ریاست هيات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير الزم به هماهنگ ساختن 
  . با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعيين و قوانين را اجرا می کندتصميم های دولت می پردازد و 

  
  . نخست وزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزیران است



  اصل یکصد و سی و پنجم 

نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند استعفای دولت به رئيس جمهور 
  . شود و تا تعيين دولت جدید نخست وزیر به وظایف خود ادامه می دهدتسليم می 

  اصل یکصد و سی و ششم 

 دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب وزیرهرگاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و 
که پس از ابراز اعتماد مجلس به رئيس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتماد بگيرد و در صورتی 

  . دولت، نيمی از اعضای هيات وزیران تغييرنماید دولت باید مجددًا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند

  اصل یکصد و سی و هفتم 

ولی در اموری که به تصویب هيات وزیران می . هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است
  .  دیگران نيز هسترسد مسئول اعمال

  اصل یکصد و سی و هشتم 

عالوه بر مواردی که هيات وزیران یا وزیری مامور تدوین آئين نامه های اجرائی قوانين می شود هيات وزیران حق 
 آئين نامه و تصویب نامهدارد برای انجام وظایف اداری و تامين اجرای قوانين و تنظيم سازمان های اداری به وضع 

 را بخشنامهر یک از وزیران نيز در حدود وظایف خویش و مصوبات هيات وزیران حق وضع آئين نامه و صدور ه. بپردازد
  . دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانين مخالف باشد

  اصل یکصد و چهلم 

 شورای ملی در دادگاه رسيدگی به اتهام رئيس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطالع مجلس
  . های عمومی دادگستری انجام می شود

  اصل یکصد و چهل و یکم 

 داشته باشند و داشتن شغل دولتیرئيس جمهور، نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بيش از یک 
مومی است و هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات ع

نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نيز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در 
هيات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع 

  ٍ  .م مستثنی استسمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتی از این حک. است
  
  
  
  
  

  پاورقي 

  
  .  در متن اعمال و اصالح شده است ١٣٦٨ آليه اصالحات و تغييرات و تتميم قانون اساسي مصوب 

  .  ) ٣٨ سوره شوري، آيه . (  و آارشان بر پايه مشورت با يكديگر است- ١ 
    ) ١٥٩ سوره آل عمران،آيه . ( در آار با آنان مشورت آن-  ٢ 
سوره توبه، . (به نيكي فرمان مي دهند و از ناشايست باز مي دارند. مومن و زنان مومن دوستان يكديگرند مردان-  ٣ 

  .  ) ٧١ آيه 
  .  ) ٩٢ سوره انبيا، آيه . ( ( اين امت شماست آه امتي يگانه است و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستيد-  ٤ 
دن با آنان آه با شما در دين نجنگيده اند و از سرزمينتان بيرون نرانده  خدا شما را از نيكي آردن و عدالت ورزي-  ٥ 

  .  ) ٨ سوره ممتحنه، آيه . (خدا آساني را آه به عدالت رفتار مي آنند دوست دارد.اند،باز نمي دارد
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