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  ميبسم اهللا الرحمن الرح

  
  . ) 1 . ( الناس بالقسطقومي لزاني و انزلنا معهم الكتاب و المناتي ارسلنا رسلنا بالبلقد

  
  مقدمه
 براساس اصول و راني جامعه اي و اقتصادياسي س،ي اجتماع،ي فرهنگي نهادهاني مبراني اي اسالمي جمهوريس اساقانون
  . باشدي مي امت اسالمي است كه انعكاس خواست قلبيضوابط اسالم
 همه  قاطع و كوبندهي كه در شعارهايروزي و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پراني اي اسالممي انقالب عظتيماه

 لي بزرگ ملت ما با تمام وجود نيروزي پني اعهي را مشخص كرده و اكنون در طلي خواست اساسني اافتي ي مردم تبلور ميقشرها
  . طلبديبه آن را م

  
 راني بودن آن است، ملت مسلمان اي و اسالمي مكتبري در سده اخراني اي نهضت هاگري انقالب نسبت به دني ايادي بنيژگيو

 كه علت افتي تجربه گرانبار دست ني شدن نفت به اي ملي مشروطه و نهضت ضد استعماريز نهضت ضد استبدادپس از گذر ا
 و ي اسالمي خط فكرري اخيگرچه در نهضت ها.  مبارزات بوده استنبودن ي نهضت ها مكتبني اتي و مشخص عدم موفقياساس
 جنبش ،ي اسالملي مبارزات از مواضع اصني دور شدن اليبه دل ي را بر عهده داشت ولي و اساسي مبارز سهم اصلتي روحانيرهبر

 يني امام خمي اهللا العظمتي حضرت آدي تقلقدري مرجع عالي ملت به رهبرداري وجدان بنجايها به سرعت به ركود كشانده شد از ا
 يره در صف مقدم نهضت ها مبارز كشور كه همواتي بار روحانني و اافتي را دري و اسالمي مكتبلي خط نهضت اصيريگيضرورت پ

  .افتي يني تحرك نوشاني اي و روشنفكران متعهد با رهبرسندگاني بوده و نويمردم
 ي هجركي و چهل و صدي برابر با هزار و سي قمري و هشتاد و دو هجرصدي در سال هزار و سراني ملت اريآغاز نهضت اخ(
  . ) باشدي ميشمس

  
 ي هاهي پاتي در جهت تثبي كه گام )ديانقالب سف (ييكاي به توطئه آمريني نهضت اعتراض درهم كوبنده امام خمعهيطل

 ملت كپارچهي بود عامل حركت ي جهانزميالي به امپرراني اي و اقتصادي فرهنگ،ياسي سي هاي وابستگميحكومت استبداد و تحك
 شكوهمند امي قني ايينقطه آغاز شكوفا قتي كه در حق 1342  در خرداد ماه يسالم و خونبار امت اميگشت و متعاقب آن انقالب عظ

 اعتراض به ي در پراني از اشاني ادي تبعرغمي و مستحكم نمود و علتي تثبي اسالمي امام را به عنوان رهبرتيو گسترده بود مركز
 مسلمان و  و ملتافتي مستحكم امت با امام همچنان استمرار وندي پ  )ييكاي مستشاران آمرتيمصون ( ونيتوالسي كاپنيقانون ننگ

 قشر آگاه اني منيدر ا.  و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادنددي تبعاني مبارز راه خود را در متي روشنفكران متعهد و روحانژهيبه و
 و پربار اسالم تالش ي انقالبكتب پرداخت و با الهام از مي و دانشگاه به روشنگرهي علميو مسئول جامعه در سنگر مسجد، حوزه ها

 ي استبداد كه سركوبميرژ.  ملت مسلمان آغاز كردي و مكتبي مبارزاتياري و هوشي را در باال بردن سطح آگاهيو ثمربخش ري گيپ
 ني پر خروش انقالب آغازنموده بود به مذبوحانه تري و دانشگاه و همه كانون هاهيضي به فمانهي را باحمله دژخينهضت اسالم

 و ي قرون وسطائي اعدام، شكنجه هاي جوخه هااني مني مردم، دست زد و در ايالب از خشم انقيياقدامات ددمنشانه جهت رها



خود صدها زن و مرد .  پرداختي بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مي دراز مدت، بهائيزندان ها
 دشمن ي كوچه و بازار هدف گلوله هااني در ماي دادند يسر م»  اهللا اكبر « ادي فرري تي هاداني كه سحرگاهان در ممانيجوان و با ا

 و عزم امت ي مختلف، آگاهي امام به مناسبت هاي در پي پي هاامي ها و پهياني بد،ي را تداوم بخشي گرفتند انقالب اسالميقرار م
  . را عمق و گسترش هر چه فزون تر دادياسالم

  
 يني امام خمي از سوي استبدادمي كه در اوج خفقان و اختناق رژهي فقتي والهي بر پاي طرح حكومت اسالمي اسالمحكومت
 اسالم را گشود كه مبارزان مسلمان و ي مبارزه مكتبلي نمود و راه اصجادي را مسلمان ايني مشخص و منسجم نوزهيارائه شد انگ

  . ساخترمتعهد را در داخل و خارج كشور فشرده ت
 ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و ييارضا تا سرانجام نافتي نهضت ادامه ي خطنيدرچن

 را به شدت متزلزل مي رژتي حاكمي هااني بن،ي مبارزدر سطح جهاناني و دانشجوتي روحانلهي و انعكاس مبارزه به وسيافشاگر
 كشور شدند تا به گمان ياسي سيكردن فضا از فشار و اختناق و به اصطالح باز كاستن و اربابانش مجبور به ميو به ناچار رژ. كرد
 قاطع و خلل ياما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبر. ندي خود بگشاي از سقوط حتميريشگي به منظور پيناني اطمچهي درشيخو
  . آغاز نمودي خود را به طرز گسترده و سراسركپارچهي و روزمندي پامي امام، قريناپذ

 ني حاكم امي از طرف رژ 1356  ي د 17  در يني امام خمژهي و بوتي بساحت مقدس روحانزيم آنيخشم ملت انتشار نامه توه
 ني ادي مهاركردن آتشفشان خشم مردم كوشي برامي تر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژعيحركت را سر

 ي ساخت و طپش هاي انقالب جاري در رگ هايشتري خود خون بني كند اما اخاموش دني معترضانه را با به خاك و خون كشاميق
 ني به اي و هر چه فزون تركپارچهي و جوشش ي و گرماتي انقالب، حي شهداادبودي ي انقالب در هفتم ها و چهلم هاي در پيپ

شركت در  خود و كپارچهي با اعتصاب ور كشي سازمان هاي تمامي و در ادامه و استمرار حركت مردمدينهضت در سراسر كشور بخش
 ي گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح هاي مشاركت فعاالنه جستند، همبستگي استبدادمي در سقوط رژيابانيتظاهرات خ

 ني اي صحنه هاي در تمامي كننده بود، و مخصوصاً زنان به شكل بارزنيي تعيري مبارزه به طرز چشمگني در اياسي و سيمذهب
 نبرد داني مي در آغوش، شتابان به سوي را با كودكي از آن نوع كه مادريي داشتند، صحنه هايده اجهاد بزرگ حضور فعال و گستر

  . قشر بزرگ جامعه در مبارزه بودني كننده انيي سهم عمده و تعانگري داد بي مسلسل نشان ميو لوله ها
  
 از شصت هزار شي از خون بيبا بارور ريگي مبارزه مستمر و پي سال و اندكي كه ملت پرداخت نهال انقالب پس از ييبها

 حكومت ،ياستقالل، آزاد :( يادهاي فراني در مي تومان خسارت مالاردهايلي نهادن مي و معلول و با برجاي و صد هزار زخمديشه
ضت  نهزي آمجاني در مراحل حساس و هي رهبرتي و وحدت و قاطعماني بر اهيم كه با تكي نهضت عظني به ثمر نشست و ا  )ياسالم

 كه در نوع دي گرديستيالي امپري تمام محاسبات و مناسبات و نهادهادني موفق به درهم كوبدي رسيروزي ملت به پي فداكارزيو ن
 ي و پنجاه و هفت روزهاصدي و سكهزاري سال من به 22  و 12.  در جهان شدي بر انقالبات گسترده مردميديخود سر فصل جد

 عهي بزرگ طليروزي پني بر آن را درهم شكست و با اي متكي و سلطه خارجيتبداد داخل شد و اسي شاهنشاهادي بنختنيفرور
 مراجع و با شركت كپارچهي به طور رانيملت ا.  را داديي نهايروزي پدي مردم مسلمان بود، نونهيري كه خواست ديحكومت اسالم

 ي جمهورني نظام نوجادي و قاطع خود را بر اييا نهمي تصمي اسالمي جمهوري در همه پرسي اسالم و مقام رهبري و علماديتقل
  . مثبت دادي راي اسالميبه نظام جمهور%  98 / 2  تي اعالم كرد و با اكثرياسالم

 جامعه ي و اقتصادي فرهنگ،ي اجتماع،ياسي نهادها و مناسبات سانگري به عنوان براني اي اسالمي جمهوري قانون اساساكنون
  . گرددي قبلي نظام طاغوتي هارانهي بر وي نظام حكومتني و ارائه دهنده طرح نوي حكومت اسالمي هاهي پامي تحكي راهگشاديبا

   حكومت در اسالموهيش



 هم ي ملتياسي بلكه تبلور آرمان سستي ني گروهاي ي فردي و سلطه گري اسالم، برخاسته از موضع طبقاتدگاهي از دحكومت
 يحركت به سو (يي هدف نهاي راه خود را به سويدتي و عقي در روند تحول فكر دهد تاي و هم فكر است كه به خود سازمان مشيك

 خود را گانهي بي فكري هازهي زدوده شد و از آمي طاغوتي خود از غبارها و زنگارهاي تكامل انقالبانيملت ما در جر. دي بگشا )اهللا 
 خود  )اسوه ( جامعه نمونه ي اسالمنين است كه با مواز بازگشت اكنون بر آي اسالملي اصيني و جهان بيپاك نمود و به مواضع فكر

 را به وجود يطي بخشد و شراتيني نهضت را عي اعتقادي هانهي زمه است كني اي رسالت قانون اساس،ي اهي پانيرا بنا كند بر چن
 راني انقالب اي اسالميمحتوا با توجه به يقانون اساس. ابدي پرورش ي واال و جهان شمول اسالميآورد كه در آن انسان با ارزش ها

 كند به ي داخل و خارج كشور فراهم مر انقالب را دني تداوم انهي بود زمني بر مستكبرني مستضعفي تماميروزي پي برايكه حركت
 را هموار كند ي امت واحد جهانلي كوشد تا راه تشكي مي و مردمي اسالمي جنبش هاگري با د،ي المللني در گسترش روابط بژهيو
. ابدي قوام ن جهاي و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمام ) 2 ( )ن هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون ا(

 باشد و ي مي و انحصار اقتصادي و اجتماعي هر گونه استبداد فكري گر نفني تضمي نهضت بزرگ، قانون اساسني اتيباتوجه به ماه
 عنهم اصرهم و االغالل ضعيو . ( كندي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تالش م،يتبداد اسستميدر خط گسستن از س

 صالحان ،ي مكتبي جامعه است بر اساس تلقلي تشكي هي كه خود پاياسي سيادهاي نهادها و بنجاديدر ا.  ) 3  (  )همي كانت عليالت
 تيري مدي ضابطه هاني كه مبي و قانون گذار ) 4  ( ) الصالحون يباد عرثهايان االرض . ( كردنديعهده دار حكومت و اداره مملكت م

 و زگاري اسالم شناسان عادل و پرههي از ناحي و جدقي نظارت دقني بنابراابدي ي ماني است بر مدار قرآن و سنت، جرياجتماع
و (  است ي نظام الهيحركت به سو است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در ي محتوم و ضروري امر ) عادليفقها(متعهد 

 و  )تخلقوا باخالق اهللا  (دي انسان فراهم آي خداگونگاد ابعي استعدادها به منظور تجلي بروز و شكوفائنهي تا زم ) 5  (  )ري هللا المصيال
 جهت، قانون نيبه ابا توجه .  تواند باشدي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامنيا

 سازد ي اجتماع فراهم ماد همه افري و سرنوشت ساز براياسي سي هايري گمي را در تمام مراحل تصمي مشاركتني چننهي زمياساس
 همان تحقق حكومت ني گردد كه اي خود دست اندركار و مسئول رشد و ارتقا و رهبري تكامل انسان هر فردريتا در مس
  . ) 6  (  )ني االرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثي استضعفوا فني الذي ان نمن علديو نر. (ود خواهد بني درزمنيمستضعف
 را كه از طرف مردم يطي جامع الشراهي فقي تحقق رهبرنهي زمي امر و امامت مستمر، قانون اساستي بر اساس والهي فقتيوال

 كند تا ضامن عدم انحراف ي آماده م ) حالله و حرامه ياهللا االمنا عل العلماء بدي االمور، بيمجار( شود يبه عنوان رهبر شناخته م
  . خود باشندي اسالملي اصفي مختلف از وظايسازمان ها

  
 رشد و تكامل اوست نه اني انسان در جريازهاي رفع ن،اصل،ي اقتصاديادهاي بنمي است نه هدف در تحكلهي وساقتصاد

 جهت ني اقتصاد خود هدف است و بد،ي كه در مكاتب مادراي ز،ييثر ثروت و سودجو تمركز و تكاي اقتصادي نظام هاگريهمچون د
 ي جز كارآئي انتظارلهي است و از وسلهي در اسالم اقتصاد وسي شود ولي مياه و فساد و تببيدر مراحل رشد، اقتصاد عامل تخر

 تي بروز خالقي مناسب برانهي فراهم كردن زميم اسالي برنامه اقتصاددگاهي دنيبا ا.  توان داشتيبهتر در راه وصول به هدف نم
 جهت ي ضروريازهاي همه افراد و رفع ني براار كجادي و متناسب و اي امكانات مساوني جهت تامني است و بدي متفاوت انسانيها

  . استي او بر عهده حكومت اسالمياستمرار حركت تكامل
  
 ي كه تا كنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي انسانيروهاي،ني اسالمي اجتماعيادهاي بنجادي در اي در قانون اساسزن
 كه تا كنون از يشتري ستم بلي است كه زنان به دليعي طبيابي بازني و در اابندي ي خود را باز مي و حقوق انساني اصلتيبودند هو

 ي رشد و تعالي جامعه و كانون اصلنياديخانواده واحد بن.  خواهد بودشتري حقوق آنان بيفاي متحمل شده انداستينظام طاغوت
 انسان است اصل ابندهي و رشد ي حركت تكاملي ساز اصلنهي خانواده كه زملي در تشكي و آرمانيدتيانسان است و توافق عق

 از واحد ي برداشتني است، زن در چني اسالممت حكوفي مقصود از وظاني به الي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نياساس



 فهي وظافتني و استثمار، خارج شده و ضمن بازي در خدمت اشاعه مصرف زدگ )ابزار كار بودن  (اي و  ) بودن يئيش(، از حالت خانواده
 باشد و در ي ماتي فعال حي هاداني آهنگ و خود همرزم مردان در مشي پي مكتبي در پرورش انسان هاي و پر ارج مادرريخط
  . واالتر خواهد بودي برخوردار از ارزش و كرامتي اسالمدگاهي و در درتري خطيتي مسئوليراي پذجهينت

  
 ني و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدماني كشور توجه بر آن است كه اي دفاعيروهاي نزي و تجهلي در تشكي مكتبارتش

ظ و حراست از  شوند و نه تنها حفي و سپاه پاسداران انقالب در انطباق با هدف فوق شكل داده مي اسالميجهت ارتش جمهور
 عهده دار خواهند زي قانون خدا در جهان را نتي و مبارزه در راه گسترش حاكمدا جهاد در راه خيعني يمرزها بلكه بار رسالت مكتب

  .  ) 6  (  ) من دونهم ني ترهبون به عدو اهللا و عدوكم و آخرليو اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخ. (بود
  

  يس در قانون اساقضا
 در درون امت ي ازانحرافات موضعيريشگي به منظور پ،ي از حقوق مردم در خط حركت اسالمي قضا در رابطه با پاسدارمساله

 قي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقي عدل اسالمهي بر پاي قضائستمي سجادي رو اني از ا،ياتي است حي امر،ياسالم
 بودن آن الزم است به دور از هر نوع رابطه و ي و دقت در مكتبيادي بنتي حساسليدلبه  نظام ني شده است، ايني بشي پينيد

  . ) 7  ( ) الناس ان تحكموا بالعدل نيو اذا حكمتم ب. (مناسبات ناسالم باشد
  

  هي مجرقوه
وابط و مناسبات  به ردني به منظور رسي احكام و مقررات اسالمي كه در رابطه با اجراي اژهي وتي اهملي به دلهي مجرقوه

 خواهد داشت اتي حيي وصول به هدف نهاي سازنهي در زمياتي مساله حني كه اي ضرورتنيعادالنه حاكم بر جامعه دارد و همچن
 هدف را ني كه وصول به ادهيچي پري محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگجتاًينت. د باشي جامعه اسالمجادي اي راهگشايستيبا

 ي طاغوتي هاتي و حاصل حاكمدهي كه زائي جهت نظام بوروكراسني خواهد شد بدي نفي اسالمدگاهي كند از د خدشه دارايكند و 
  .دي به وجود آي تعهدات اداري در اجراتر و سرعت افزون شتري بي با كارائياست به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائ

  
  ي ارتباط جمعوسائل

 قرار ي در خدمت اشاعه فرهنگ اسالمي در جهت روند انقالب اسالميستي با  )نويزي تلو– ويراد ( يوسائل ارتباط جمع__
 جدا ي و ضد اسالميبي تخري خصلت هاجي و از اشاعه و ترودي متفاوت بهره جوي هاشهي از برخورد سالم اندنهي زمني و در ارديگ

ه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را  و كرامت ابنا بشر را سرلوحي كه آزادين قانوني از اصول چنيروزيپ.  كندزيپره
 كاردان و مومن و نظارت مستمر بر كار آنان به ني بر عهده همگان است و الزم است كه امت مسلمان با انتخاب مسئولدي گشايم

 يديكه بتواند الگو و شه  )اسوه  (ي جامعه نمونه اسالمي در بنانكهي ادي به امندي مشاركت جويطور فعاالنه در ساختن جامعه اسالم
  . ) 8  ( ) الناس يو كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهدا عل. ( مردم جهان باشد موفق گردديبر همگ

   خبرگانمجلس
 يشنهادي پسي نوشي پي را بر اساس بررسي قانون اساسني مردم، كار تدوندگاني مجلس خبرگان متشكل از نماندگانينما
 ي و هفتاد و پنج اصل مكصدي بود در دوازده فصل كه مشتمل بر دهي مختلف مردم رسيكه از گروه ها يشنهادهائي پهيدولت و كل
 بخش اسالم با اهداف و ي مكتب رهائانگذاري و آله و سلم، بنهي اهللا علي صلاكرم غمبري قرن هجرت پني پانزدهمعهيباشد در طل

 ني مستكبري و شكست تمامني مستضعفي قرن، قرن حكومت جهانني كه ادي امني رساند، به ااني مشروح فوق به پاي هازهيانگ
  .گردد

  



  
  
  
  
  
  

  فصل اول اصول كلي
  

  اصل اول
حكومت ايران جمهوري اسالمي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقالب 

 العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين اسالمي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدرتقليد حضرت آيت اهللا
ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي سال يكهزار و سيصدو نود و نه هجري قمري با 

  . كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد 98 / 2 % اكثريت 
  

  اصل دوم
  :امي است بر پايه ايمان بهجمهوري اسالمي، نظ

  . و اختصاص حاكميت وتشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او )ال اله اال اهللا (  خداي يكتا - 1 
  . وحي الهي ونقش بنيادي آن در بيان قوانين-  2 
  . معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا-  3 
  . عدل خدا در خلقت و تشريع-  4 
  . امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقالب اسالم-  5 
  : كرامت و ارزش واالي انسان و آزادي توام با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه -  6 

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

  .و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين مي كند
  

  اصل سوم
 مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است براي نيل به اهداف

  :برد
  .ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخالقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي- 1 
   . گروهي و وسائل ديگر باال بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي -  2 

  . آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي-  3
 تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسالمي ازطريق تأسيس مراكز تحقيق و -  4 

  .تشويق محققان
  .ر و جلوگيري از نفوذ اجانب طرد كامل استعما- 5 



  . محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي-  6 
  . تĤمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون-  7 
  . مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش-  8 
   . ه براي همه، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالن-  9 

  . ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غير ضرور- 10
  . تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقالل و تماميت ارضي و نظام اسالمي كشور- 11 
المي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت  پي ريزي اقتصاد صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اس- 12 

  .در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه
  . تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها- 13 
  .ائي عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قض- 14 
  . توسعه و تحكيم برادري اسالمي و تعاون عمومي بين همه مردم- 15 
 تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از - 16 

  .مستضعفان جهان
  

  اصل چهارم
و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين كليه قوانين 

اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده . اسالمي باشد
  .فقهاي شوراي نگهبان است

  
  اصل پنجم

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

  
  اصل ششم

انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان :ي اداره شود از راه انتخابات در جمهوري اسالمي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عموم
  .مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد

  
  اصل هفتم

مجلس شوراي اسالمي، شوراي استان، :  شوراها ) 2 (  )شاورهم في االمر( و  ) 1  ( )و امرهم شوري بينهم : (طبق دستور قرآن كريم
. شوراي شهرستان، شوراي شهر، شوراي محل، شوراي بخش، شوراي روستا و نظائر اينها از اركان تصميم گيري و اداره امور كشورند

  .موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي كند
  

  اصل هشتم
در جمهوري اسالمي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت 

و المومنون و .(شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي كند. به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت
  . ) 3  ( )امرون بالمعروف و ينهون عن المنكرالمومنات بعضهم اولياء بعض ي



  
  اصل نهم

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

نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارند به نام حفظ استقالل و تماميت ارضي كشور 
  .آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند

  
  اصل دهم

 و مقررات و برنامه ريزي هاي مربوط بايد در جهت آسان از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسالمي است، همه قوانين
  .كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن واستواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخالق اسالمي باشد

  
  اصل يازدهم

 دولت جمهوري اسالمي  همه مسلمانان يك امت اند و ) 4  ( )ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون (به حكم آيه كريمه 
ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتالف و اتحاد ملل اسالمي قرار دهد و كوشش پي گيري به عمل آورد تا وحدت 

  .سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسالم را تحقق بخشد
  

  اصل دوازدهم
البد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسالمي دين رسمي ايران، اسالم و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي ا

اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، خودشان 
ادگاه ها رسميت دارند و  و دعاوي مربوط به آن در د )ازدواج، طالق، ارث و وصيت (آزادند و درتعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه 

در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن 
  .مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب

  
  اصل سيزدهم

د كه در حدودقانون در انجام مراسم ديني خود ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شون
  .آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي كنند

  
  اصل چهاردهم

الينهكم اهللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان «به حكم آيه شريفه 
 دولت جمهوري اسالمي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخالق حسنه و قسط و  ) 5 (» اهللا يحب المقسطين

اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسالم و جمهوري . عدل اسالمي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند
  .اسالمي ايران توطئه و اقدام نكنند

  
  خط، تاريخ و پرچم رسمي كشورفصل دوم زبان، 

  اصل پانزدهم



اسناد و مكاتبات و متون .  استي فارسراني ا » كشور ي و پرچم رسمخيزبان، خط ، تار«  و مشترك مردم يزبان و خط رسم
 و ي گروهي در مطبوعات و رسانه هاي و قومي محلي استفاده از زبان هاي زبان و خط باشد ولني با ادي باي و كتب درسيرسم
  . آزاد است ي فارسن آنها در مدارس، در كنار زبااتي ادبسيتدر

  
   شانزدهماصل
 پس از دوره دي زبان باني است اختهي كامالً با آن آمي فارساتي است و ادبي عربي آنجا كه زبان قرآن و علوم ومعارف اسالماز

  . شودسي دوره متوسطه در همه كالس ها و در همه رشته ها تدراني تا پايابتدائ
  

   هفدهماصل
 هر ي قمري و هجري شمسي هجرخي است و تار ) و آله و سلم هي اهللا عليصل (امبراسالمي كشور، هجرت پي رسمخي تارمبدأ

  . روز جمعه است ي هفتگي رسمليتعط.  است ي شمسي هجري كار ادارات دولتيدو معتبر است اما مبنا
  

  جدهمي هاصل
  . است   و شعار اهللا اكبري اسالمي و سرخ با عالمت مخصوص جمهوردي سبز و سفي به رنگ هاراني اي رسمپرچم

  
  فصل سوم، حقوق ملت

  اصل نوزدهم
  . نخواهد بودازي سبب امتنهاي برخور دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اي كه باشند از حقوق مساولهي از هر قوم و قبرانيمردم ا

  
  ستمي باصل
 ، ي حقوق اقتصاد،ياسي حقوق س،ي قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانتيدر حما كساني افراد ملت اعم از زن و مرد همه

  . اسالم برخوردارندني موازتي با رعاي و فرهنگياجتماع
  

  كمي و ستي باصل
  : را انجام دهدري و امور زدي نماني تضمي اسالمني موازتي موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعادولت

  . اوي و معنوي حقوق مادياي زن واحتي رشد شخصي مساعد براي هاهني زمجادي ا-  1 
  . سرپرستي از كودكان بتي و حضانت فرزند، و حماي مادران، بالخصوص در دوران باردارتي حما-  2 
  . خانوادهي و بقااني حفظ كي دادگاه صالح براجادي ا-  3 
  .ت سرپرسي و زنان سالخورده و بوگاني خاص بمهي بجادي ا-  4 
   .ي شرعي در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولستهي فرزندان به مادران شامومتي قي اعطا-  5 

  
   و دومستي باصل
  . كندزي كه قانون تجوي ، جان ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردتيثيح
  

   و سومستي باصل
  . مورد تعرض و مواخذه قرار دادي ادهيصرف داشتن عق توان به ي كس را نمچي ممنوع است و هدي عقاشيتفت



  
   و چهارمستي باصل
  . باشدي حقوق عموماي ي اسالمي مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباناني و مطبوعات در باتينشر
  . كندي مني آن را قانون معليتفص

  
   و پنجمستي باصل
 و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و ي مخابرات تلگرافي، افشا ي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنيبازرس

  .نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون
  

   و ششمستي باصل
 شناخته شده آزادند، مشروط به يني دي هاتي اقلاي ي اسالمي و انجمن هاي و صنفياسي سي ها، انجمن هاتي جمعاحزاب،

 توان از ي كس را نمچيه.  را نقض نكنندي اسالمي و اساس جمهوري اسالمني ، موازي ، وحدت مليتقالل ، آزاد اصول اسنكهيا
  . از آنها مجبور ساختيكي شركت در ابهيشركت در آنها منع كرد 

  
   و هفتمستي باصل
  .د آزاد است  اسالم نباشي ها، بدون حمل سالح ، به شرط آنكه مخل به مبانييماي اجتماعات و راه پليتشك

  
   و هشتمستي باصل
دولت موظف . ندي برگزستي نگراني و حقوق دي است و مخالف اسالم و مصالح عموملي راكه بدان ماي كس حق دارد شغلهر

  .دي نماجادي احراز مشاغل اي براي مساوطي همه افراد امكان اشتغال به كار و شراي جامعه به مشاغل گوناگون براازي نتياست با رعا
  
   و نهمستي بصلا

 حوادث و ،ي در راه ماندگ،ي سرپرستي ب،ي از كار افتادگ،يري پ،يكاري ، بي از نظر بازنشستگي اجتماعني از تاميبرخوردار
  .ي است همگاني حقرهي و غمهي به صورت بي پزشكي و مراقبت هاي و درماني به خدمات بهداشتازيسوانح و ن

 ي مالي هاتي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حماي و درآمدهاي عموميها از محل درآمدني مكلف است طبق قواندولت
  . كندني افراد كشور تامكي كي يفوق را برا

  
   امي ساصل
 التي دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصاني همه ملت تا پاي را براگاني موظف است وسائل آموزش و پرورش رادولت

  . گسترش دهدگانيطور را كشور به ي را تا سر حد خودكفائيعال
  

  كمي و ي ساصل
 آنها كه ي براتي اولوتيدولت موظف است با رعا.  استيراني حق هر فرد و خانواده ااز،ي مسكن متناسب با نداشتن

  . اصل را فراهم كندني اي اجرانهي و كارگران زمناني به خصوص روستانشازمندترند،ين
  

   و دومي ساصل



 با ديدر صورت بازداشت ، موضوع اتهام با.  كندي مني كه قانون معيبيرد مگر به حكم و ترت كري توان دستگي كس را نمچيه
 به مراجع صالحه ي و چهار ساعت پرونده مقدماتستي شود و حداكثر ظرف مدت بمي بالفاصله كتباً به متهم ابالغ و تفهليذكر دال

  . ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردديقضائ
  . شودي اصل طبق قانون مجازات مني از امتخلف

  
   و سومي ساصل

 مجبور ي به اقامت در محلاي از اقامت در محل مورد عالقه اش ممنوع اي كرد دي توان از محل اقامت خود تبعي كس را نمچيه
  . داردي كه قانون مقرر ميساخت، مگر در موارد

  
   و چهارمي ساصل

همه افراد ملت . دي صالح رجوع نماي به دادگاه هاي به منظور دادخواهتوانديم حق مسلم هر فرداست و هر كس يدادخواه
 كه به موجب قانون حق مراجعه به آن ي توان از دادگاهي كس را نمچي گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هنيحق دارند ا

  .را دارد منع كرد
  

   و پنجمي ساصل
 دي را نداشته باشند بالي انتخاب وكيي و اگر تواناندي انتخاب نمالي خود وكيد برا حق دارني دعوني همه دادگاه ها، طرفدر

  . فراهم گرددلي وكنيي آنها امكانات تعيبرا
  

   و ششمي ساصل
  . دادگاه صالح و به موجب قانون باشدقي تنها از طردي آن باي به مجازات و اجراحكم

  
   و هفتمي ساصل
  . جرم او در دادگاه صالح ثابت گرددنكهي شود، مگر اينون مجرم شناخته نم كس از نظرقاچي برائت است و هاصل،

  
   و هشتمي ساصل
 و ستي سوگند مجاز ناي كسب اطالع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار اي گرفتن اقرار و ي گونه شكنجه براهر

  . فاقد ارزش و اعتبار استي شهادت و اقرار و سوگندنيچن
  . شوديطبق قانون مجازات م اصل ني از امتخلف

  
   و نهمي ساصل
 شده به هر صورت كه باشد ممنوع و دي تبعاي ي بازداشت ، زندانر،ي كه به حكم قانون دستگي كستيثي حرمت و حهتك

  .موجب مجازات است
  

   چهلماصل
  . قرار دهدي تجاوز به منافع عموماي ري اضرار به غلهي را وسشي تواند اعمال حق خوي كس نمچيه
  



  كمي چهل و اصل
 كند، مگر به درخواست خود تي سلب تابعيراني اچي تواند از هي است و دولت نميراني حق مسلم هرفرد اراني كشور اتيتابع

  .دي در آيگري كشور دتي كه به تابعي در صورتاياو 
  

   چهل و دوماصل
 ممكن است كه ي گونه اشخاص در صورتني اتي و سلب تابعندي درآراني اتي به تابعني توانند در حدود قواني خارجه ماتباع

  . خود آنها درخواست كننداي ردي آنها را بپذتي تابعيگريدولت د
  

  فصل چهارم،اقتصادي و امور مالي
  

  اصل چهل و سوم
 رشد، با حفظ اني انسان در جريازهاي و برآوردن نتي كن كردن فقر و محرومشهي جامعه و ري استقالل اقتصادني تاميبرا

  : شودي استوار مري بر اساس ضوابط زراني اي اسالمي او، اقتصاد جمهوريآزادگ
 خانواده لي تشكيمسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات الزم برا: ي اساسيازهاي نني تام-  1 

  . همه يبرا
 كه ي همه كساناريو قرار دادن وسائل كار در اخت به اشتغال كامل دني همه به منظور رسي و امكانات كار براطي شراني تام-  2

 كه نه به تمركز و تداول ثروت در گري هر راه مشروع داي از راه وام بدون بهره ،ي وسائل كار ندارند، در شكل تعاونيقادر به كارند ول
 تي با رعادي اقدام بانيا.  بزرگ مطلق درآوردي كارفرماكي شود و نه دولت را به صورت ي خاص منتهيهادست افراد و گروه 

  .ردي از مراحل رشد صورت گكي اقتصاد كشور در هر ي عموميزي حاكم بر برنامه ريضرورت ها
 ،ي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد عالوه بر تالش شغلي كشور به صورتي برنامه اقتصادمي تنظ-  3 

 مهارت و ابتكار داشته شي كشور و افزاي و شركت فعال در رهبريو اجتماع ياسي س،ي معنوي خود سازي برايفرصت و توان كاف
  .باشد

  .يگري از كار دي از بهره كشيري و جلوگني معي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاري آزادتي رعا-  4 
  . معامالت باطل و حرامگري و انحصار و احتكار و ربا و دري منع اضرار به غ-  5 
  . و خدمات عي توزد،ي تول،ي گذارهي در همه شئون مربوط به اقتصاد،اعم از مصرف، سرمارياف و تبذ منع اسر-  6 
  . اقتصاد كشورشرفتي توسعه و پي برااجي افراد ماهر به نسبت احتتي استفاده از علوم و فنون و ترب-  7 
  . بر اقتصاد كشورگانهي بي از سلطه اقتصاديري جلوگ-  8 
 ي كند و كشور را به مرحله خودكفائني را تامي عموميازهاي كه ني و صنعتي دام،ي كشاورزداتي تولشيا بر افزدي تاك-  9 

  . برهانديبرساند و از وابستگ
  

   چهل و چهارماصل
  . استوار است حي منظم و صحيزي با برنامه ري و خصوصي تعاون،ي سه بخش دولتهي بر پاراني اي اسالمي جمهوري اقتصادنظام

  
 سدها و رو،ي نني تاممه،ي ب،ي معادن بزرگ، بانكدار،ي خارجي مادر، بازرگانعي بزرگ، صناعي صناهي شامل كلي دولتبخش

 است كه به نهاي راه و راه آهن و مانند ا،يراني كشت،يمائي پست و تلگراف و تلفن، هواپون،يزي و تلووي راد،ي بزرگ آبرسانيشبكه ها
  .ست دولت ااري و در اختي عمومتيصورت مالك



 ي ملي تشكي است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمعي و توزدي تولي شامل شركت ها و موسسات تعاوني تعاونبخش
  .شود

 ي اقتصادي هاتي شود كه مكمل فعالي صنعت، تجارت و خدمات م،ي دامدار،ي شامل آن قسمت از كشاورزي خصوصبخش
  . استي و تعاونيدولت

 اسالم خارج نشود و موجب رشد ني فصل مطابق باشد و از محدوده قواننيگراي كه با اصول ديجائ سه بخش تا ني در اتيمالك
  . است ي اسالمي قانون جمهورتي جامعه نشود مورد حمااني زهي كشور گردد و مايو توسعه اقتصاد

  
  . كندي مني هرسه بخش را قانون معطي ضوابط و قلمرو و شراليتفص

  
   چهل و پنجماصل
 ي آبهاري ها ، رودخانه رودخانه ها و سااچهي دراها،ي رها شده، معادن، دراي موات ي هاني زملي از قبي عموميروت ها و ثانفال

 ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و ست،ي نمي كه حري،مراتعيعي طبي هاشهي بزارها،ي كوه ها، دره ها، جنگل ها، ن،يعموم
  .دي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماي حكومت اسالماريشود، در اخت ي ممسترد ني كه از غاصبياموال عموم
  . كندي مني را قانون معكي استفاده از هر بي و ترتليتفص

  
   چهل و ششماصل
 نسبت به كسب و كار خود امكان تي تواند به عنوان مالكي است و كس نمشي كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خوهر

  . سلب كنديگريا از دكسب و كار ر
  

   چهل و هفتماصل
  . كندي مني كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معي شخصتيمالك

  
   چهل و هشتماصل
 استان ها اني مي اقتصادي هاتي فعالعي در سطح استان ها و توزي ملي و استفاده از درآمدهايعي از منابع طبي بهره برداردر

 الزم در هي و استعداد رشد خود، سرماازهاي كه هر منطقه فراخور نيبه طور.  در كار نباشدضي تبعدير، باو مناطق مختلف كشو
  .دسترس داشته باشد

  
   چهل و نهماصل
 از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از ي ناشي موظف است ثروت هادولت
 مشروع را ري موارد غري كردن اماكن فساد و ساري دا،ي موات و مباحات اصلي هاني فروش زم،يت دولت ها و معاماليمقاطعه كار

  . المال بدهدتي نبودن او به بلومگرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت مع
  . دولت اجرا شودلهي به وسي و ثبوت شرعقي و تحقيدگي با رسدي حكم بانيا

  
   پنجاهماصل



 داشته ي رو به رشدي اجتماعاتي در آن حدي بعد باي كه نسل امروز و نسل هاستي زطي حفاظت مح،ي اسالمي جمهوردر
 قابل ري غبي تخراي ستي زطي محي آن كه با آلودگري و غي اقتصادي هاتي رو فعالنياز ا.  گرددي مي تلقي عمومفهيباشند، وظ

  . كند، ممنوع استدايجبران مالزمه پ
  

  كمي پنجاه و اصل
 به موجب قانون مشخص ياتي مالفي و تخفي و بخشودگتي شود مگر به موجب قانون موارد معافي وضع نماتي مال نوعچيه

  . شوديم
  

   پنجاه و دوماصل
 ي به مجلس شورابي و تصويدگي رسي و براهي شود از طرف دولت تهي كه درقانون مقرر ميبي ساالنه كل كشور به ترتبودجه

  . تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بودزي ارقام بودجه نردريي تغهر گونه. گرددي ممي تسلياسالم
  

   پنجاه و سوماصل
 شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به ي كل متمركز مي خزانه داري دولت در حساب هاي هاافتي درهيكل

  .ردي گيموجب قانون انجام م
  

   پنجاه و چهارماصل
سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استان ها .  باشدي مي اسالمي نظر مجلس شوراري زماًي محاسبات كشور مستقوانيد

  . خواهد شدنييبه موجب قانون تع
  

   پنجاه و پنجماصل
 از انحا از ي كه به نحويي دستگاه هاري و ساي دولتي وزارتخانه ها، موسسات، شركت هاي حساب هاهي محاسبات به كلوانيد

 از اعتبارات ي انهي هزچي كه هدي نماي مي حسابرساي يدگي دارد رسي كه قانون مقررميبي كنند به ترتياده مبودجه كل كشور استف
  . باشددهي خود به مصرف رسحل در ميمصوب تجاوز نكرده و هر وجه

  
 به انضمام  بودجه هر سال راقي و گزارش تفري محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوروانيد

  .دي نماي ممي تسلي اسالمينظرات خود به مجلس شورا
  . در دسترس عموم گذاشته شوددي گزارش بانيا

  
  فصل پنجم، حق حاكميت ملت و قواي نشي از آن

  
  اصل پنجاه و ششم

 كس چيه.  حاكم ساخته استشي خوي مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعتيحاكم
 ي حق خداداد را از طرقني خاص قرار دهد و ملت اي گروهاي در خدمت منافع فرد اي را از انسان سلب كند ي حق الهني تواند اينم

  . كندي اعمال مدي آيكه در اصول بعد م
  



  
   پنجاه و هفتماصل
 مطلقه امر و امامت تي نظر والريه ز كهي و قوه قضائهيقوه مقننه، قوه مجر:  عبارتندازراني اي اسالمي حاكم در جمهوريقوا

  . گردندي قانون اعمال مني اندهيامت بر طبق اصول آ
  .گرنديكدي قوا مستقل از نيا

  
   پنجاه و هشتماصل

 شود و مصوبات آن پس از ي ملي منتخب مردم تشكندگاني است كه از نماي اسالمي مجلس شوراقي قوه مقننه از طراعمال
  . گرددي ابالغ مهي و قضائهي اجرا به قوه مجري براد،ي آيم كه در اصول بعد ي مراحليط

  
   پنجاه و نهماصل
 و مراجعه ي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و فرهنگي ،اجتماعياسي ، سي مهم اقتصاداري مسائل بسدر

  .ردي به آرا مردم صورت گميمستق
  . مجلس برسدندگانيموع نما دو سوم مجبي به تصودي باي مراجعه به آرا عمومدرخواست

  
   شصتماصل

  . جمهور و وزرا است سي رئقي گذارده شده ، از طري بر عهده رهبرماًي قانون مستقني كه دراي جز در امورهي قوه مجراعمال
  

  كمي شصت و اصل
 و ي فصل دعاو شود و به حل ولي تشكي اسالمني طبق موازدي است كه باي دادگستري دادگاه هالهي به وسهي قوه قضائاعمال

  . بپردازدي عدالت و اقامه حدود الهي و گسترش و اجرايحفظ حقوق عموم
  

  فصل ششم، قوه مقننه
  

  ي اسالمي مجلس شورا-مبحث اول 
  

   شصت و دوماصل
  . گرددي ملي شوند تشكي انتخاب مي مخفي و با رامي ملت كه به طور مستقندگاني از نماي اسالمي شورامجلس

  . خواهد كردني انتخابات را قانون معتيفيان و انتخاب شوندگان و ك انتخاب كنندگطيشرا
  

   شصت و سوماصل
 ي دوره قبل برگزارشود به طوراني از پاشي پدي چهار سال است؛ انتخابات هر دوره باي اسالمي مجلس شورايندگي نمادوره

  . بدون مجلس نباشدي زمانچيكه كشور در ه
  

   شصت و چهارماصل



 و شصت و صدي و سكهزاري سال ي همه پرسخي و هفتاد نفر است و از تارستي دوي اسالميلس شورا مجندگاني نماعده
 ندهي نفر نماستي آنها حداكثر بري و نظايائي جغراف،ياسي سي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني شمسيهشت هجر

 انيحي و مسندهي نماكي مجموعاً ي و كلداني آشورانيحيو مس ندهي نماكي كدام هر انيمي و كلانيزرتشت.  تواند اضافه شوديم
  . كنندي انتخاب مندهي نماكي جنوب و شمال هر كدام يارمن

  . كندي مني را قانون معندگاني و تعداد نماهي انتخابي حوزه هامحدوده
  

   شصت و پنجماصل
 بي و تصوابدي ي متي رسمندگاني نما با حضور دو سوم مجموعي اسالمي انتخابات، جلسات مجلس شوراي از برگزارپس

  . شده باشدنيي تعي نصب خاصي كه در قانون اساسي مگر در مواردردي گي انجام مي نامه مصوب داخلني طبق آئحيطرح ها و لوا
  . موافقت دو سوم حاضران الزم استي نامه داخلني آئبي تصويبرا
  

   شصت و ششماصل
 آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات ي ها و دوره تصدونيسيعداد كم مجلس و تسهي رئاتي و هسي انتخاب رئبيترت

  . گرددي مني مجلس معي نامه داخلني آئلهيمجلس به وس
  

   شصت و هفتماصل
  .ندي كنند و متن قسم نامه را امضا نماادي سوگند ري زبي جلسه مجلس به ترتني در نخستدي باندگانينما
  

  مي اهللا الرحمن الرحبسم
 كه مي نماي تعهد مشي خوي بر شرف انسانهي كنم و با تكي مادي قادر متعال سوگند ي به خداد،يدر برابر قرآن مجمن ( 

 را كه ملت به ما ي اعهي باشم، ودي اسالمي جمهوري و مبانراني ملت اي انقالب اسالمي اسالم و نگاهبان دستاوردهاميپاسدار حر
 ي و همواره به استقالل و اعتالمي نماتي را رعاي وكالت، امانت و تقوفيو در انجام وظا كنم ي عادل پاسدارينيسپرده به عنوان ام

 دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، ي بند باشم،از قانون اساسيكشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پا
 سوگند را با ذكر كتاب ني ايني دي هاتي اقلندگانينما.  )م  باشه مصالح آنها را مد نظر داشتني مردم و تامياستقالل كشور و آزاد

 كنند ي مداي كه حضور پي جلسه اني در اولدي كه در جلسه نخست شركت ندارند بايندگانينما.  خواهند كردادي خود يآسمان
  . آورنديمراسم سوگند را به جا

  
   شصت و هشتماصل
 ي شوراديي و تاندگاني سه چهارم مجموع نمابي جمهور و تصوسي رئشنهادي كشور به پي زمان جنگ و اشغال نظامدر

 د،ي مجلس جدلي شود و در صورت عدم تشكي متوقف ميني مدت معي مملكت براي تماماينگهبان انتخابات نقاط اشغال شده 
  .مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد

  
   شصت و نهماصل

 اطالع عموم منتشر ي براي و روزنامه رسموي رادقياشد و گزارش كامل آن از طر بي علندي باي اسالمي مجلس شورامذاكرات
 ده نفر از اي از وزرا يكي اي جمهور سي رئي كند، به تقاضاجابي كشوراتي امنتي كه رعاي در صورت،ي اضطرارطيدر شرا. شود
  . شودي ملي تشكي علنري جلسه غندگان،ينما



  
  . برسدندگاني سه چهارم مجموع نمابي نگهبان به تصوير است كه با حضور شورا معتبي در صورتي علنري جلسه غمصوبات
  . اطالع عموم منتشر گرددي براي اضطرارطي پس از برطرف شدن شرادي جلسات باني و مصوبات اگزارش

  
   هفتادماصل
 توانند مشاوران ي دارند و م مجلس راي به انفراد حق شركت در جلسات علناي به اجتماع راني جمهور و معاونان او، و وزسيرئ

 الزم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ندگاني كه نمايخود را همراه داشته باشند و در صورت
  . شوديم

  
  كمي هفتاد و اصل

  . تواند قانون وضع كندي مي در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسي اسالمي شورامجلس
  

   هفتاد و دوماصل
 داشته رتي مغاي قانون اساساي كشور ي وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسميني تواند قواني نمي اسالمي شورامجلس

  .باشد
  . نگهبان است ي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورايبي امر به ترتني اصيتشخ

  
   هفتاد و سوماصل
 كه دادرسان، در مقام يري اصل مانع از تفسنيمفاد ا.  استي اسالمي شورا مجلستي در صالحي عادني قوانري و تفسشرح

  .ستي كنند ني مني حق، از قوانزيتم
  

   هفتاد و چهارماصل
  
 حداقل پانزده نفر از شنهادي به پي قانوني شود و طرح هاي ممي به مجلس تقدراني وزاتي هبي پس از تصوي قانونحيلوا

  . قابل طرح استي اسالمي در مجلس شوراندگان،ينما
  

   هفتاد و پنجماصل
 ي درآمد عموملي كنند و به تقلي عنوان مي قانونحي در خصوص لواندگاني كه نماي و اصالحاتشنهادهاي و پي قانوني هاطرح

 نهي هزني تاماي جبران كاهش درآمد قي قابل طرح در مجلس است كه در آن طري انجامد، در صورتي مي عمومي هانهي هزشي افزااي
  . معلوم شده باشدزي نديجد

  
   هفتاد و ششماصل

  . و تفحص در تمام امور كشور را داردقي حق تحقي اسالمي شورامجلس
  

   هفتاد و هفتماصل
  . برسدي اسالمي مجلس شورابي به تصودي باي المللني بي ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاعهدنامه



  
   هفتاد و هشتماصل
 طرفه نباشد و به كي نكهي مصالح كشور به شرط اتي با رعاي ممنوع است مگر اصالحات جزئي در خطوط مرزريي گونه تغهر

  . برسدي اسالمي مجلس شوراندگاني چهار پنجم مجموع نمابي كشور لطمه نزند و به تصوي ارضتياستقالل و تمام
  

   هفتاد و نهماصل
 ي مجلس شورابي آن دولت حق دارد با تصوري نظي اضطرارطيدرحالت جنگ و شرا. ممنوع است ي حكومت نظاميبرقرار

 كه ي روز باشد و در صورتي از سشي تواند بي مدت آن به هر حال نميول. دي را برقرار نماي ضروري هاتي موقتاً محدودياسالم
  . مجلس كسب مجوز كنداز باشد دولت موظف است مجدداً يضرورت همچنان باق

  
   هشتادماصل

  . باشدي اسالمي مجلس شورابي با تصودي از طرف دولت باي و خارجي بدون عوض داخلي كمك هاايوام و  و دادن گرفتن
  

  كمي هشتاد و اصل
 مطلقاً ممنوع اني و معادن و خدمات به خارجي وكشاورزي و صنعتي شركت ها و موسسات در امور تجارتلي تشكازي امتدادن

  .است 
  

   هشتاد و دوماصل
   .ي اسالمي مجلس شورابي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويارج كارشناسان خاستخدام

  
   هشتاد و سوماصل
 ي آن هم در صورت،ي اسالمي مجلس شورابي مگر با تصوستي نري باشد قابل انتقال به غي ملسي كه از نفاي و اموال دولتبناها

  . منحصر به فرد نباشدسيكه از نفا
  

   هشتاد و چهارماصل
  .دي كشور اظهار نظر نماي و خارجي در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلندهي نماره
  

   هشتاد و پنجماصل
 اي را به شخص ي قانون گذاراري تواند اختيمجلس نم. ستي نيگري به دي قائم به شخص است و قابل واگذاريندگي نماسمت

 ي هاونيسي اصل هفتاد و دوم به كمتي را با رعاني از قواني وضع بعضاري تواند اختي مي در موارد ضروري واگذار كند، ولياتيه
 بي شود و تصوي اجرا ميشي به صورت آزمادي نماي منيي كه مجلس تعي در مدتنين قواني صورت اني كند، در اضي خود تفويداخل
 اساسنامه سازمان ها، شركت ها، موسسات ي دائمبيصو تواند تي مي اسالمي مجلس شورانيهمچن.  آنها با مجلس خواهد بودينهائ
.  آنها به دولت بدهدبي اجازه تصواي واگذار كند و ربطي ذي هاونيسي اصل هفتاد و دوم به كمتي وابسته به دولت را با رعااي يدولت
  .ه باشد داشترتي مغاي قانون اساساي كشور و ي با اصول و احكام مذهب رسمدي صورت مصوبات دولت نبانيدر ا

 مخالف دي مصوبات دولت نبانيعالوه بر ا.  نگهبان استي مذكور در اصل نود و ششم با شورابي امر به ترتني اصيتشخ
 اجرا به اطالع ي ضمن ابالغ برادي مزبور باني آنها با قوانرتي و اعالم عدم مغاي كشور باشد و به منظور بررسي و مقررات عمومنيقوان



  . برسدي اسالمي مجلس شوراسيرئ
  

  
   هشتاد و ششماصل
 ي توان آنها را به سبب نظراتي خود كامالً آزادند و نمي در اظهار نظر و رايندگي نمافي وظايفاي مجلس در مقام اندگانينما

  . كردفي توقاي بي خود داده اند تعقيندگي نمافي وظايفاي كه در مقام اي آرائايكه در مجلس اظهار كرده اند 
  

  م هشتاد و هفتاصل
 يدر دوران تصد. ردي اعتماد بگي از مجلس رادي باگري از هر اقدام دشي و پلي پس از تشكراني وزاتي هي جمهور براسيرئ

  . اعتماد كندي راي تقاضاراني وزاتي هي تواند از مجلس براي در مورد مسائل مهم و مورد اختالف مزين
  

   هشتاد و هشتماصل
 ري از وزندگاني از نماكي هر اي جمهور و سي از رئي اسالمي مجلس شوراندگاني چهارم كل نماكي هر مورد كه حداقل در

 موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و ري وزاي جمهور سي آنان سوال كنند، رئفي از وظايكيمسئول، درباره 
 صي افتد مگر با عذر موجه به تشخري به تاخ از ده روزشي بري ماه و در مورد وزكي از شي جمهور بسي در مورد رئدي جواب نبانيا

  .ي اسالميمجلس شورا
  

   هشتاد و نهماصل
 ضاحي از وزرا را استكي هراي راني وزاتي دانند هي كه الزم مي توانند در مواردي مي اسالمي مجلس شوراندگاني نما-  1 

 ري وزاي راني وزاتيه. شودمي به مجلس تقدانندگي حداقل ده نفر از نماي طرح در مجلس است كه با امضاي وقتضاحيكنند، است
.  اعتماد به خواهدي و از مجلس رادي ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گودي باضاحيمورد است

هند و در  دي الزم را محاتي خود توضضاحي مزبور درباره استندگاني پاسخ، نماي براري وزاي راني وزاتيدر صورت عدم حضور ه
 ضاحي مورد استري وزاي راني وزاتي اعتماد نداد هيرااگر مجلس .  عدم اعتماد خواهد كردي بداند اعالم راي كه مجلس مقتضيصورت
 تي شود عضوي ملي كه بالفاصله بعد از آن تشكيراني وزاتي توانند در هي نمضاحي مورد استيدر هر دو صورت وزرا.  شوديعزل م

  . كننددايپ
  

 قوه تيري مدفي وظاي جمهور را در مقام اجراسي رئي اسالمي مجلس شوراندگاني سوم از نماكي كه حداقل يدر صورت -  2 
 ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر كي ظرف مدت دي جمهورباسي قرار دهند، رئضاحي كشور مورد استي و اداره امور اجرائهيمجر

 سي مخالف و موافق و پاسخ رئندگاني نمااناتي كه پس از بيدر صورت. هد بدياف كحاتيشود و در خصوص مسائل مطرح شده توض
 و دهم به كصدي اصل  10  بند ي دادند مراتب جهت اجراي جمهور راسي رئتي به عدم كفاندگاني دو سوم كل نماتيجمهور، اكثر

  . رسدي مياطالع مقام رهبر
  

   نودماصل
 ي خود را كتباً به مجلس شوراتي تواند شكاي داشته باشد، مهيقوه قضائ اي هي قوه مجراي از طرز كار مجلس يتي كس شكاهر

 اي و هي به قوه مجرتي كه شكاي دهد و در مواردي كند و پاسخ كافيدگي رساتي شكانيمجلس موظف است به ا.  عرضه كندياسالم



 كه مربوط به ي و در موارددياعالم نما را جهي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيكاف و پاسخ يدگي مربوط است رسهيقوه قضائ
  .عموم باشد به اطالع عامه برساند

  
  كمي نود و اصل
 به نام يي با آنها، شوراي اسالمي مصوبات مجلس شورارتي از نظر عدم مغاي از احكام اسالم و قانون اساسي منظور پاسداربه

  : شودي ملي تشكري زبي نگهبان با تركيشورا
  . زمان و مسائل روزاتي عادل و آگاه به مقتضي شش نفر از فقها-  1 

  . است ي عده با مقام رهبرني اانتخاب
 به مجلس هي قوه قضائسي رئلهي كه به وسي حقوقدانان مسلماناني از م،ي مختلف حقوقي شش نفر حقوقدان، در رشته ها-  2 
  . گردندي مجلس انتخاب مي شوند و با راي مي معرفي اسالميشورا

  
  وم نود و داصل
 ي از اعضايمي دوره پس از گذشتن سه سال، نني در نخستي شوند ولي مدت شش سال انتخاب مي نگهبان براي شوراياعضا
  . شوندي آنها انتخاب مي به جاي تازه اي و اعضاابندي ي مريي قرعه تغديهر گروه به ق

  
   نود و سوماصل

 و انتخاب ندگاني اعتبارنامه نمابيدارد، مگر در مورد تصو ني نگهبان اعتبار قانوني بدون وجود شوراي اسالمي شورامجلس
  . نگهباني شورايشش نفر حقوقدان اعضا

  
   نود و چهارماصل
 نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف يشورا.  نگهبان فرستاده شودي به شورادي باي اسالمي مصوبات مجلس شوراهيكل

 دي تجدي براندي ببري قرار دهد و چنانچه آن را مغاي مورد بررسيالم و قانون اساس اسني وصول از نظر انطباق بر موازخيده روز از تار
  .نظربه مجلس باز گرداند

  . صورت مصوبه قابل اجرا است ني اري غدر
  

   نود و پنجماصل
 ي اسالمي تواند از مجلس شوراي نداند، مي كافي و اظهار نظر نهائيدگي رسي نگهبان مدت ده روز را براي كه شوراي موارددر

  . وقت شوددي خواستار تمدلي با ذكر دلگري ده روز ديحداكثر برا
  

   نود و ششماصل
 عدم صي نگهبان و تشخي شوراي فقهاتي با احكام اسالم با اكثري اسالمي مصوبات مجلس شورارتي عدم مغاصيتشخ

  . نگهبان است ي شوراي همه اعضاتي بر عهده اكثريتعارض آنها با قانون اساس
  

   نود و هفتماصل



 در مجلس حاضر شوند و ي طرح قانوناي حهي توانند هنگام مذاكره درباره الي در كار معي نگهبان به منظور تسري شوراياعضا
 در مجلس دي نگهبان باي شوراي اعضارد،ي در دستور كار مجلس قرار گي فوري احهي الاي طرح ياما وقت. مذاكرات را استماع كنند

  .نديماد را اظهار نحاضر شوند و نظر خو
  

   نود و هشتماصل
  . شودي سه چهارم آنان انجام مبي نگهبان است كه با تصوي به عهده شوراي قانون اساسريتفس

  
   نود و نهماصل
 و ي و مراجعه به آرا عمومي اسالمي مجلس شورا،ي جمهوراستي ر،ي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبريشورا
  .ده دارد را بر عهيهمه پرس
  

  فصل هفتم، شوراها
  

  كصدمياصل 
 قي از طري امور رفاهري و ساي آموزش،ي فرهنگ،ي بهداشت،ي عمران،ي اقتصاد،ي اجتماعي برنامه هاعي سرشبردي پيبرا
ه،  دي به نام شوراي استان با نظارت شورائاي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان ي محلاتي مردم با توجه به مقتضيهمكار

 انتخاب كنندگان و طيشرا.  كنندي آن را مردم همان محل انتخاب مي كه اعضارديگ ي استان صورت مايبخش، شهر، شهرستان 
 تي با رعادي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باي و نحوه انتخاب ونظارت شوراهااراتي و اختفيانتخاب شوندگان و حدود وظا

  . كندي مني قانون معباشد ي حكومت مركزتي و تابعي اسالميام جمهور و نظي ارضتي و تمامياصول وحدت مل
  

  كمي و كصدي اصل
 هماهنگ ي استان ها و نظارت بر اجراي و رفاهي عمراني برنامه هاهي در تهي و جلب همكارضي از تبعيري منظور جلوگبه

  .د شوي ملي استان ها تشكي شوراهاندگاني استان ها مركب از نماي عاليآنها، شورا
  . كندي مني شورا را قانون معني افي و وظالي تشكنحوه

  
   و دومكصدي اصل
 ي اسالمي دولت به مجلس شوراقي از طراي ماًي و مستقهي تهي خود طرح هائفي استان ها حق دارد در حدود وظاي عاليشورا

  . كندشنهاديپ
  .ردي قرار گي در مجلس مورد بررسدي طرح ها بانيا

  
   و سومكصدي اصل
 شوراها ملزم اراتي شوند در حدود اختي منيي كه از طرف دولت تعي مقامات كشورري فرمانداران، بخشداران و سانداران،استا

  . آنها هستندماتي تصمتيبه رعا
  

   و چهارمكصدي اصل



 و ي صنعت،يدي تولي امور در واحدهاشرفتي در پي هماهنگجادي برنامه ها و اهي در تهي و همكاري قسط اسالمني منظور تامبه
 و ي خدمات،ي ادار،ي آموزشي و در واحدهاران،ي كاركنان و مدگري كارگران و دهقانان و دندگاني مركب از نماي شوراهائ،يكشاورز
  . شودي ملي واحدها تشكني اعضا اندگانينما مركب از ي شوراهائنهايمانند ا

  . كندي منيمع آنها را قانون اراتي و اختفي شوراها و حدود وظاني الي تشكيچگونگ
  

   و پنجمكصدي اصل
  . كشور باشدني اسالم و قوانني مخالف موازدي شوراها نباماتيتصم

  
   و ششمكصدي اصل

 انحالل شوراها و طرز بي انحراف و ترتصيمرجع تشخ. ستي ممكن ني قانونفي شوراها جز در صورت انحراف از وظاانحالل
  . كندي مني مجدد آنها را قانون معليتشك

 يدگي كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رستي صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه صالح شكا درشورا
  .كند

  
  فصل هشتم، رهبر يا شوراي رهبري

  
   و هفتمكصدياصل 
 يلعظم اهللا اتي حضرت آراني اي اسالمي جمهورانگذاري اسالم و بني انقالب جهانري و رهبر كبدي تقلقدري از مرجع عالپس
 رهبر به نيي شدند، تعرفتهي و رهبر شناخته و پذتي قاطع مردم به مرجعتي كه از طرف اكثر »فيقدس سره الشر «ينيامام خم

 و ي و نهم بررسكصدي مذكور در اصل پنجم و طي واجد شراي درباره همه فقهايبرخبرگان ره. عهده خبرگان منتخب مردم است
 اي عامه تي مقبولي دارااي ي و اجتماعياسي مسائل ساي ي را اعلم به احكام و موضوعات فقه از آنانيكي كنند هر گاه يمشورت م

 ني اري كنند و در غي انتخاب مي رهبررابه دهند او صي و نهم تشخكصدي از صفات مذكور در اصل يكي خاص در يواجد برجستگ
 از ي ناشي هاتي امر و همه مسئولتي منتخب خبرگان، والرهبر. ندي نماي مي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفيكيصورت 

  .آن را بر عهده خواهد داشت
  

  . استي افراد كشور مساوري با ساني در برابر قوانرهبر
  

   وهشتمكصدي اصل
 به دي دوره باني نخستي جلسات آنان براي نامه داخلني انتخاب آنها و آئتيفي خبرگان كطي مربوط به تعداد و شراقانون

از آن پس هر گونه .  رهبر انقالب برسدي نهائبي شود و به تصوبي آرا آنان تصوتي و با اكثرهي نگهبان تهي شوراني اولي فقهالهيوس
  . خود آنان استتي خبرگان در صالحفي مقررات مربوط به وظاري سابي و تصون قانوني نظر در ادي و تجدرييتغ

  
   و نهمكصدي اصل
   و صفات رهبرطيشرا

  . افتا در ابواب مختلف فقهي الزم براي علمتيح صال-  1 
  . امت اسالمي رهبري الزم براي عدالت و تقوا-  2 



 طي شرانيدر صورت تعدد واجد. ي رهبري براي و قدرت كافتيري شجاعت، مدر،ي تدب،ي و اجتماعياسي سحي صحنشي ب-  3 
  . تر باشد مقدم استي قوياسي و سي فقهنشي بي كه دارايفوق، شخص
   و دهمكصدي لاص
   رهبراراتي و اختفيوظا

  . مصلحت نظامصي پس از مشورت با مجمع تشخراني اي اسالمي نظام جمهوري كلي هااستي سنيي تع-  1 
  . نظامي كلي هااستي سي نظارت بر حسن اجرا-  2 
  .ي فرمان همه پرس-  3 
  . مسلحيروهاي كل ني فرمانده- 4 
  .اروهي نجي اعالن جنگ و صلح و بس-  5 
  : نصب و عزل و قبول استعفا-  6 

  . نگهباني شورايفقها – الف
  .هي مقام قوه قضائني تري عال- ب
  .راني اي اسالمي جمهوريماي سازمان صدا و سسي رئ- ج
  . ستاد مشتركسي رئ- د
  .ي فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالم- ه
  .ي و انتظامي نظاميروهاي ني فرماندهان عال- و
  . سه گانهي روابط قواميل اختالف و تنظ ح-  7 
  . مصلحت نظامصي مجمع تشخقي از طرست،ي قابل حل ني حل معضالت نظام كه از طرق عاد-  8 
 كه يطي از جهت دارا بودن شراي جمهوراستي داوطلبان رتي پس ازانتخاب مردم ، صالحي جمهوراستي حكم ري امضا-  9 

  . برسدي رهبرديي نگهبان و در دوره اول به تاي شورادييخاب به تا قبل از انتدي بادي آي قانون منيدرا
 ي رااي ،ي قانونفي از وظاي كشور به تخلف وي عالواني جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دسي عزل رئ- 10 

  . بر اساس اصل هشتاد و نهمي وتي به عدم كفاي اسالميمجلس شورا
  .هي قوه قضائسي رئشنهادي پس از پي اسالمني در حدود موازنيحكوم مجازات مفي تخفاي عفو - 11 

  . كندضي تفويگري خود را به شخص داراتي و اختفي از وظاي تواند بعضي مرهبر
  

  ازدهمي و كصدي اصل
 اي  و نهم گردد،كصدي مذكور در اصول پنجم و طي از شرايكي فاقد اي خود ناتوان شود، ي قانونفي رهبر از انجام وظاهرگاه

  . بوده است ، از مقام خود بر كنار خواهد شدطي از شرايمعلوم شود از آغاز فاقد بعض
  . باشدي وهشتم مكصدي امر به عهده خبرگان مذكور در اصل ني اصيتشخ
 اقدام دي رهبر جدي و معرفنيي عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعاي يري كناره گاي صورت فوق در

 نگهبان به انتخاب مجمع ي شوراي از فقهايكي و هي قوه قضائسي جمهور، رئسي مركب از رئي رهبر، شورائيا هنگام معرفت. ندينما
 نتواند لي از آنان به هر دليكي مدت ني و چنانچه در اردي گي طور موقت به عهده مه را بي رهبرفي مصلحت نظام، همه وظاصيتشخ

 شورا در خصوص نيا.  گرددي منصوب مي وي فقها در شورا، به جاتيخاب مجمع، با حفظ اكثر به انتيگري فرد دد،ي نمافهيانجام وظ
 مجمع ي سه چهارم اعضابي و دهم، پس از تصوكصدي اصل  6  بند  )و( و  )ه ( و  )د (ي و قسمت ها 10  و  5  و  3  و  2  و  1  ي بندهافيوظا
  . كندي مصلحت نظام اقدام مصيتشخ

  



 اصل ني مذكور در اي مدت شوراني ناتوان شود، در اي رهبرفي موقتاً از انجام وظايگري حادثه داي يماريثر ب رهبر بر اهرگاه
  . او را عهده دار خواهد بودفيوظا

  
   و دوازدهمكصدي اصل

 نگهبان خالف ي را شوراي اسالمي كه مصوبه مجلس شوراي مصلحت در مواردصي تشخي مصلحت نظام براصي تشخمجمع
 ي نكند و مشاوره در امورني نگهبان را تامي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي قانون اساسايرع و  شنيمواز

  . شودي ملي تشكي قانون ذكر شده است به دستور رهبرني كه در ايفي وظاري دهد و ساي به آنان ارجاع ميكه رهبر
  

  .دي نماي منيي تعي مجمع را مقام رهبرني اري ثابت و متغياعضا
  .دي خواهد رسي مقام رهبرديي و به تابي و تصوهي مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهمقررات

  
  فصل نهم، قوه مجريه

  
   و وزراي جمهوراستي ر-مبحث اول 

  
  زدهمي و سكصدي اصل
 را هي قوه مجرستاي و ري قانون اساسي اجراتي كشور است و مسئولي مقام رسمني تري جمهور عالسي رئي از مقام رهبرپس
  . شود، بر عهده داردي مربوط مي به رهبرماًي كه مستقيجز در امور

  
   و چهاردهمكصدي اصل
 كي ي ، تنها براي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي مردم انتخاب ممي مستقي مدت چهار سال با راي جمهور براسيرئ

  .دوره بالمانع است 
  

   و پانزدهمكصدي اصل
   باشند انتخاب گرددري زطي كه واجد شراياسي و سي رجال مذهباني از مديبا جمهور سيرئ
 و راني اي اسالمي جمهوري ، مومن و معتقد به مباني حسن سابقه و امانت و تقوي و مدبر، داراري ، مدراني االصل، تابع ايرانيا

  . كشوريمذهب رسم
  

   و شانزدهمكصدي اصل
  . خود را رسماً اعالم كننديروع انتخابات آمادگ قبل از شدي باي جمهوراستي رينامزدها
  . كندي مني جمهور را قانون معسي انتخاب رئي برگزارنحوه

  
   و هفدهمكصدي اصل
 ني از نامزدها چنكي چي هرگاه در دوره نخست هي شود، ولي مطلق آرا شركت كنندگان، انتخاب متي جمهور با اكثرسيرئ

در دوره دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست .  شودي گرفته مي بار دوم رايه بعد برا روز جمعه هفتاورد،ي به دست نيتياكثر



 اني از شركت در انتخابات منصرف شوند، از مشتر،ي دارنده آرا بي از نامزدهاي اگر بعضي ولكنند، ي داشته اند شركت ميشتريآرا ب
  . شوندي مي انتخاب مجدد معرفي اند برا داشتهي راگراني از دشي دو نفر كه در دور نخست به،يبق

  
  جدهمي و هكصدي اصل

 ني نخستلي قبل از تشكي نگهبان است ولي طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي جمهوراستي نظارت بر انتخاب رتيمسئول
  . كندي منيي است كه قانون تعي نگهبان بر عهده انجمن نظارتيشورا

  
   و نوزدهمكصدي اصل

 انجام شده باشد و در فاصله ي قبلي جمهوراستي دوره راني از پاشي ماه پكي حداقل دي بادير جد جمهوسي رئانتخاب
  . دهدي را انجام مي جمهورسي رئفي وظانيشي جمهور پسي سابق، رئي جمهوراستي دوره راني و پادي جمهور جدسيانتخاب رئ

  
  ستمي و بكصدي اصل
 قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به ني او طبق اتي كه صالحي نامزدهائ ازيكي يري گي از راشي در فاصله ده روز پهرگاه

 دور نخست فوت كند، مهلت تي از دو نفر حائز اكثريكي زياگر در فاصله دور نخست و دور دوم ن.  افتدي مريمدت دو هفته به تاخ
  . شوديم دي دو هفته تمديانتخابات برا

  
  كمي و ستي و بكصدي اصل
 ي ملي نگهبان تشكي شوراي و اعضاهي قوه قضائسي كه با حضور رئي در جلسه اي اسالمير مجلس شورا دي جمهورسيرئ

  .دي نماي كند و سوگند نامه را امضا مي مادي سوگند ري زبيشود به ترت
  

  مي اهللا الرحمن الرحبسم
 كنم كه پاسدار ي ماديمتعال سوگند  به خداوند قادر راني و در برابر ملت امي قرآن كرشگاهي جمهور در پسي به عنوان رئمن

 كه ي هائتي مسئوليفاي را در راه اشي خوتي كشور باشم و همه استعداد و صالحي و قانون اساسي و نظام جمهوريمذهب رسم
 از حق و گسترش يباني و اخالق، پشتني دجي كشور، تروي و خود را وقف خدمت به مردم و اعتالرميبرعهده گرفته ام به كار گ

 ملت شناخته است ي براي كه قانون اساسي و حرمت اشخاص و حقوقي و از آزادزمي بپرهيت سازم و از هر گونه خودكامگعدال
 نورزم و با استعانت از خداوند غي دري اقدامچي كشور از هي و فرهنگي و اقتصادياسيدر حراست از مرزها و استقالل س.  كنمتيحما
 يني مقدس به من سپرده است همچون امي را كه ملت به عنوان امانتي السالم قدرتهمير عل اسالم و ائمه اطهاامبري از پيرويو پ

  .  پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم
  

   و دومستي و بكصدي اصل
 دارد در برابر ملت و رهبر و  به عهدهي عادني قواناي و ي كه به موجب قانون اساسيفي و وظااراتي جمهور در حدود اختسيرئ

  . مسئول است ي اسالميمجلس شورا
  

   و سومستي و بكصدي اصل
 ي امضا كند و براي و ابالغ به وي مراحل قانوني را پس از طي همه پرسجهي نتاي جمهور موظف است مصوبات مجلس سيرئ

  . مسئوالن بگذاردارياجرا در اخت



  
   و چهارمستي و بكصدي اصل
  . داشته باشدي خود معاوناني قانونفي انجام وظايتواند برا ي جمهور مسيرئ

  . معاونت ها را به عهده خواهد داشتري ساي هماهنگتي و مسئولراني وزاتي اداره هي جمهور با موافقت وسي اول رئمعاون
  

   و پنجمستي و بكصدي اصل
 ي هاماني پي امضاني دولت ها و همچنري با ساراني دولت اي عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهايامضا

  . اوست ي قانونندهي نمااي جمهور سي با رئي اسالمي مجلس شورابي پس ازتصوي المللني بي هاهيمربوط به اتحاد
  

   و ششمستي و بكصدي اصل
 تواند اداره آنها ي دارد و م بر عهدهماًي كشور را مستقي و استخدامي امور برنامه و بودجه و امور ادارتي جمهور مسئولسيرئ

  . بگذارديگريرا به عهده د
  

   و هفتمستي و بكصدي اصل
 اراتي با اختژهي وندگاني نمااي ندهي نماراني وزاتي هبي تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصوي جمهورمسيرئ

 خواهد راني وزاتي جمهور و هسي رئماتيصم مذكور در حكم تندگاني نمااي ندهي نماماتي موارد تصمنيدر ا. دي نمانييمشخص تع
  .بود

  
   و هشتمستي و بكصدي اصل
 ي را امضا مراني جمهور استوارنامه سفسيرئ.  شوندي منيي جمهور تعسي رئبي امور خارجه و تصوري وزشنهادي به پرانيسف

  .ردي پذي را مگري دي كشورهارانيكند و استوارنامه سف
  

   و نهمستي و بكصدي اصل
  . جمهور استسي با رئي دولتيان ها نشياعطا

  
   امي و سكصدي اصل
  ... كند و ي ممي خود را به رهبر تقدي جمهور استعفاسيرئ
  

  كمي و ي و سكصدي اصل
 اني پاي جمهوراستي كه مدت ري در مورداي جمهور و سي از دو ماه رئشي بيماري باي بتي صورت فوت، عزل، استعفا، غدر

 جمهور با موافقت سي معاون اول رئل،ي قبني از ايگري امور داي هنوز انتخاب نشده و ي اثر موانع بردي جمهور جدسي و رئافتهي
 و معاون اول هي قوه قضائسي مجلس و رئسي متشكل از رئي و شورائردي گي عهده مبر را ي وي هاتي و مسئولاراتي اختيرهبر

 انتخاب شود، در صورت فوت معاون دي جمهور جدسي رئ دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روزيبي جمهور موظف است ترتسيرئ
 فرد ي اول نداشته باشد مقام رهبرمعاون جمهور سي كه رئي در صورتزي گردد و ني وفي كه مانع انجام وظايگري امور داياول و 

  . كندي او منصوب مي را به جايگريد
  



   و دومي سكصدي اصل
 ي و سكصدي است كه به موجب اصل يگري فرد داير بر عهده معاون اول  جمهوسي رئي هاتي و مسئولاراتي كه اختي مدتدر

 نظر در قانون دي تجدي توان براي نمزي عدم اعتماد داد و ني به آنان رااي كرد ضاحي توان استي گردد، وزرا را نمي منصوب مكميو 
  .ود اقدام نمي امر همه پرساي و ياساس

  
   و سومي و سكصدي اصل
 اعتماد ي مجلس، گرفتن رارييبا تغ.  شوندي مي اعتماد به مجلس معرفي گرفتن راي و برانييورتع جمهسي توسط رئوزرا

  .ستي وزرا الزم ني براديجد
  . كندي مني از آنان را قانون معكي هر اراتي و حدود اختراني وزتعداد

  
   و چهارمي و سكصدي اصل

 مي الزم به هماهنگ ساختن تصمريارت دارد و با اتخاذ تداب نظراني جمهور است كه بر كار وزسي با رئراني وزاتي هاستير
  . كندي را اجرا مني و قواننيي دولت را تعي برنامه و خط مشران،ي وزي پردازد و با همكاري دولت ماتي و هراني وزيها

  
 قانون نداشته رييتغ اي ري به تفسازي كه ني در صورتي دولتي دستگاه هاي قانونفي تداخل در وظااي موارد اختالف نظر و در

 جمهور در برابر مجلس مسئول سيرئ.  شود الزم االجرا استي جمهور اتخاذ مسي رئشنهادي كه به پراني وزاتي هميباشد، تصم
  . استراني وزاتياقدامات ه

  
   و پنجمي و سكصدي اصل
 اعتماد نداده است در سمت ي آنها را اعتماد، مجلس بهي درخواست رااي ضاحي بر اثر استاي كه عزل نشده اند و ي تا زمانوزرا

  . مانندي ميخود باق
 خود في به وظادي دولت جدنيي تا تعراني وزاتي شود و هي ممي جمهور تسلسي از آنان به رئكي هر اي راني وزاتي هياستعفا

  .دي نمانيياه سرپرست تع مدت سه مي ندارند حداكثر براري كه وزي وزارتخانه هائي تواند براي جمهور مسيرئ. ادامه خواهند داد
  

   و ششمي و سكصدي اصل
 و در ردي اعتماد بگي از مجلس رادي جدراني وزاي ري وزي برادي صورت باني تواند وزرارا عزل كند و در اي جمهور مسيرئ

 اتي هي برايم اسالي مجدداً از مجلس شورادي بادي نماريي تغراني وزاتي از هيمي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيصورت
  . اعتماد كندي راي تقاضارانيوز

  
   و هفتمي و سكصدي اصل
 راني وزاتي هبي كه به تصوي جمهور و مجلس است و در امورسي در برابر رئشي خاص خوفي مسئول و وظاراني از وزكي هر

  . هست زي نگراني رسد مسئول اعمال ديم
  

   و هشتمي و سكصدي اصل
 ي حق دارد براراني وزاتي شود، هي مني قواني اجرائي نامه هاني آئني مامور تدويري وزاي انري وزاتي كه هي بر مواردعالوه
 راني از وزكي نامه بپردازد، هر ني نامه و آئبي به وضع تصوي اداري سازمان هامي و تنظني قواني اجراني و تامي ادارفيانجام وظا



 با متن دي مقررات نباني مفاد اي نامه و صدور بخشنامه را دارد ولني حق وضع آئراني وزاتي همصوبات و شي خوفي درحدود وظازين
 ري متشكل از چند وزي هاونيسي خود را به كمفي از امور مربوط به وظاي برخبي تواند تصويدولت م.  مخالف باشدنيو روح قوان
 نامه ني نامه ها و آئبيتصو. م االجرا است جمهور الزسي رئديين پس از تاي ها در محدوده قوانونيسي كمنيمصوبات ا. ديواگذار نما

 رسد، تا ي مي اسالمي مجلس شوراسي اجرا به اطالع رئي اصل، ضمن ابالغ براني مذكور در اي هاونيسي دولت و مصوبات كميها
  . بفرستدرانيز واتي نظر به هدي تجدي برالي با ذكر دلابدي بني كه آنها را بر خالف قوانيدر صورت
  

   و نهمي و سكصدي اصل
 به دي است و باراني وزاتي هبي در هر مورد موكول به تصوي ارجاع آن به داوراي ي و دولتي راجع به اموال عمومي دعاوصلح

  . برسدزي مجلس نبي به تصودي باي باشد و در موارد مهم داخلي خارجي كه طرف دعويدر موارد. اطالع مجلس برسد
  . كندي منيي مهم را قانون تعموارد

  
   و چهلمكصدي اصل
 ي در دادگاه هاي اسالمي با اطالع مجلس شوراي در مورد جرائم عادراني جمهورو معاونان او و وزسي به اتهام رئيدگيرس

  . شودي انجام مي دادگستريعموم
  

  كمي و چهل و كصدي اصل
 داشته باشند و داشتن هر ي شغل دولتكي از شي توانند بي و كارمندان دولت نمراني جمهور، وزسي جمهور، معاونان رئسيرئ

 ي مجلس شورايندگي است و نماي موسسات عموماي آن متعلق به دولت هي از سرماي قسمتاي كه تمام ي در موسساتگرينوع شغل د
 ي انواع مختلف شركت هارهي مداتي در هتي عضواي عامل تيري و مداستي رزي و ني و مشاوره حقوقي و وكالت دادگسترياسالم

 در دانشگاه ها و موسسات ي آموزشيسمت ها.  آنان ممنوع است ي ادارات و موسسات براي تعاونيت ها جز شرك،يخصوص
  . است ي حكم مستثنني از ايقاتيتحق

  
   و چهل و دومكصدي اصل
 قوه سي و همسر و فرزندان آنان قبل و بعداز خدمت، توسط رئراني جمهور، وزسي جمهور، معاونان رئسي رهبر، رئيدارائ

  . باشدافتهي نشي شود كه بر خالف حق، افزاي ميدگي رسهيقضائ
  

   دوممبحث
  

   يارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالم    * 
  
  

   و چهل و سومكصدي اصل
  . كشور را بر عهده داردي اسالمي و نظام جمهوري ارضتي از استقالل و تمامي پاسدارراني اي اسالمي جمهورارتش

  
   و چهل و چهارمكصدي اصل



 را به خدمت ستهي شاي افراددي است و باي ومردمي مكتبي باشد كه ارتشي اسالمي ارتشدي باراني اي اسالميجمهور ارتش
  . مومن و در راه تحقق آن فداكار باشدي كه به اهداف انقالب اسالمرديبپذ

  
   و چهل و پنجمكصدي اصل

  . شودي نمرفتهي كشور پذي انتظاميروهاي در ارتش و نتي به عضوي فرد خارجچيه
  

   و چهل و ششمكصدي اصل
  . باشد ممنوع است زي صلح آمي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي خارجي نظامگاهي هر گونه پااستقرار

  
   و چهل و هفتمكصدي اصل
 تي با رعا،ي و جهاد سازندگ،يدي تول،ي آموزش،ي امدادي ارتش در كارهاي فنزاتي در زمان صلح از افراد و تجهدي بادولت
  .دياي وارد نيبي ارتش آسي رزمي كه به آمادگي استفاده كند در حدي عدل اسالمنيكامل مواز

  
   و چهل و هشتمكصدي اصل
 و ي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي شخصي نوع بهره بردارهر

  . ممنوع استنهاي ارينظا
  

  نهم و چهل و كصدي اصل
  . و سلب آن به موجب قانون استاني درجه نظامعيترف

  
   و پنجاهمكصدي اصل
 از ي ادامه نقش خود در نگهباني شد، برالي انقالب تشكني ايروزي پي روزهاني كه در نخستي پاسداران انقالب اسالمسپاه

 تي و قلمرو مسئولفي در رابطه با وظا سپاهني اتي و قلمرو ومسئولفيحدود وظا.  ماندي آن پا بر جا ميانقالب و دستاوردها
  . شودي منيي قانون تعلهي آنها به وساني برادرانه مي و هماهنگي بر همكاردي با تاكگري مسلح ديروهاين

  
  كمي و پنجاه و كصدي اصل
دونهم  من ني ترهبون به عدواهللا و عدوكم و آخرليو اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخ « مهي كرهي حكم آبه

 ي اسالمني را بر طبق موازي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي دولت موظف است برا ) 1 (  » علمهميالتعلمونهم اهللا 
 ي را داشته باشند، ولراني اي اسالمي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوريي همواره تواناافراد كه همه ي به طورد،يفراهم نما

  . باشدي با اجازه مقامات رسمدياداشتن اسلحه ب
  

  فصل دهم، سياست خارجي
  

   و پنجاه و دومكصدياصل 



 حفظ استقالل همه جانبه و ،يري و سلطه پذي هر گونه سلطه جوئي بر اساس نفراني اي اسالمي جمهوري خارجاستيس
 ري متقابل با دول غزير و روابط صلح آم سلطه گي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت هاي ارضتيتمام

  .محارب استوار است
  

   پنجاه و سومكصدوي اصل
  . شئون كشور گردد ممنوع استگري ارتش و د،ي فرهنگ،ي و اقتصاديعي بر منابع طبگانهي گونه قرارداد كه موجب سلطه بهر
  

   و پنجاه و چهارمكصدي اصل
 و حكومت حق و عدل را ي داند و استقالل و آزادي را آرمان خود ميبشر سعادت انسان در كل جامعه راني اي اسالميجمهور

 از مبارزه حق گري دي ملت هاي كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي خوددارني در عنيبنابرا.  شناسديحق همه مردم جهان م
  . كندي متي هر نقطه از جهان حمار دني در برابر مستكبرنيطلبانه مستضعف

  
  پنجاه و پنجم و كصدي اصل
 راني اني بر طبق قواننكهي بخواهند پناه دهد مگر اياسي سي كه پناهندگي تواندبه كساني مراني اي اسالمي جمهوردولت

  .خائن و تبهكار شناخته شوند
  

  فصل يازدهم، قوه قضائيه
  

 : اصل يكصدو پنجاه و ششم

 مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و
  زير است 

حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام , شكايات ,تعديات ,  رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات -  1 
  .الزم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند

  .ي مشروع  احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي ها-  2 
  . نظارت بر حسن اجراي قوانين -  3 
  . كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسالم -  4 
  . اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمين -  5 

  : اصل يكصد و پنجاه و هفتم 

در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه 
امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوه قضائيه 

  . است 

  : اصل يكصد و پنجاه و هشتم 



  است وظايف رئيس قوه قضائيه به شرح زير 
  . ايجاد تشكيالت الزم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم -  1 
  . تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسالمي -  2 
 استخدام قضات عادل و شايسته و عزل ونصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از -  3 

  .طبق قانون , داري امور ا

  : اصل يكصد و پنجاه و نهم 

  . تشكيل دادگاه ها و تعيين صالحيت آنها منوط به حكم قانون است .مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است 

  : اصل يكصد و شصتم 

هده دارد و از ميان وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر ع
رئيس قوه قضائيه مي تواند اختيارات تام .كساني كه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند انتخاب مي گردد

در اين صورت وزير دادگستري داراي .مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند
  .  خواهد بود كه در قوانين براي وزرا به عنوان عالي ترين مقام اجرائي پيش بيني مي شودهمان اختيارات و وظايفي

  : اصل يكصد و شصت و يكم 

ديوان عالي كشور به منظورنظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليت هائي كه 
  . ي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي كند تشكيل مي گرددطبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابط

  : اصل يكصد و شصت و دوم 

رئيس ديوان عالي كشور ودادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوه قضائيه با مشورت قضات 
  . ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند

  : دو شصت و سوم اصل يكص

  . صفات و شرائط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين مي شود

  : اصل يكصد و شصت و چهارم 

قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا 
متش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا س

نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون .قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل 
  . تعيين مي كند صورت مي گيرد

  : اصل يكصد و شصت و پنجم 



 افراد بالمانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا علني انجام مي شودو حضور, محاكمات 
  . نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد

  : اصل يكصد و شصت و ششم 

  . م صادر شده است احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حك

  : اصل يكصد و شصت و هفتم 

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابدبا استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي 
 به دعوا و معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواندبه بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي

  . صدور حكم امتناع ورزد

  : اصل يكصد و شصت و هشتم 

نحوه .رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد
   .اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسالمي معين مي كند, شرايط , انتخاب 

  : اصل يكصدو شصت و نهم 

  . هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود

  : اصل يكصد و هفتادم 

قضات دادگاه ها مكلفنداز اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسالمي يا خارج از 
ه مجريه است خودداري كنند و هر كس مي تواندابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا حدود اختيارات قو

  . كند

  : اصل يكصد و هفتاد و يكم 

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر موردحاصل ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي 
, صر طبق موازين اسالمي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شودمق, گردد در صورت تقصير

  . و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد

  : اصل يكصد و هفتاد و دوم 

قالب شهرباني و سپاه پاسداران ان, ژاندارمري ,براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش 
ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري , محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد, اسالمي 

دادستاني و دادگاه هاي نظامي بخشي از قوه قضائيه كشور و مشمول .مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود
  . اصول مربوط به اين قوه هستند



  : اد و سوم اصل يكصد و هفت

تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق ,به منظور رسيدگي به شكايات 
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را .ديواني به نام عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تاسيس مي گردد, حقوق آنها

  . قانون تعيين مي كند

  :  يكصدو هفتاد و چهارم اصل

بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام 
حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون . زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد ) )سازمان بازرسي كل كشور((

  .تعيين مي كند
  

 صدا و سيما: فصل دوازدهم

  : اصل يكصد و هفتاد و پنجم 

  .آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسالمي و مصالح كشور بايد تامين گردد, در صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
ماي جمهوري اسالمي ايران با مقام رهبري است و شورائي مركب از نمايندگان رئيس نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سي

خط مشي و .نظارت بر اين سازمان خواهند داشت  )هر كدام دو نفر(جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسالمي 
  . ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند

   
  شوراي عالي امنيت ملي: فصل سيزدهم

  

 : اصل يكصد و هفتاد و ششم 

به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از انقالب اسالمي و تماميت ارضي و حاكميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست 
  .با وظايف زير تشكيل مي گردد, رئيس جمهور

  . امنيتي كشوردر محدوده سياست هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري - تعيين سياست هاي دفاعي -  1 
 امنيتي -فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي , اجتماعي ,اطالعاتي ,  هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي -  2 
.  
  . مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي  بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشوربراي-  3 

  
  :اعضاي شورا عبارتند از

  . روساي قواي سه گانه -    
  . رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح -    
  . مسئول امور برنامه و بودجه -    
  . دو نماينده به انتخاب مقام رهبري -    



  .اطالعات , كشور,  وزراي امور خارجه -    
  .ورد وزير مربوط و عالي ترين مقام ارتش و سپاه  حسب م-    
  

شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشورتشكيل مي 
رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين .دهد

  .مي شود
  .حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيل آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد

  .مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس ازتاييد مقام رهبري قابل اجراست 
  

  ن اساسيبازنگري در قانو: فصل چهاردهم
  

  :اصل يكصد و هفتاد و هفتم 
  :در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد , بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصالح يا تتميم قانون 
  :ن اساسي با تركيب زير پيشنهاد مي نمايداساسي رابه شوراي بازنگري قانو

  . اعضاي شوراي نگهبان -  1 
  . روساي قواي سه گانه -  2 
  . اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام -  3 
  . پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري -  4 
  . ده نفر به انتخاب مقام رهبري -  5 
  . سه نفر از هيات وزيران -  6 
  .ز قوه قضائيه  سه نفر ا- 7 
  . ده نفراز نمايندگان مجلس شوراي اسالمي -  8 
  . سه نفر از دانشگاهيان -  9 

  .شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي كند
مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد ازطريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت 

  . الزم نيست  ) )بازنگري در قانون اساسي ((رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي .ر همه پرسي برسدكنندگان د
محتواي اصول مربوط به اسالمي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسالمي و پايه هاي ايماني و 

 و واليت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آرا عمومي و دين اهداف جمهوري اسالمي ايران و جمهوري بودن حكومت
  .و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است 

  
  

   1368 تغييرات اصولي از قانون اساسي در بازنگري مصوب 
  

  :اصل پنجم 



ر و امامت امت برعهده فقيه در جمهوري اسالمي ايران واليت ام, در زمان غيبت حضرت ولي عصر عجل اهللا تعالي فرجه 
كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي , مدير و مدبر است , شجاع , آگاه به زمان , عادل و با تقوي 

هده كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط باال طبق اصل يكصد و هفتم ع
  .دار آن مي گردد

  
  :اصل پنجاه و هفتم 

  قواي حاكم در جمهوري اسالمي ايران عبارتند از
اين .بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي كردند, قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر واليت امر و امامت امت ,قوه مقننه 

  .مهور برقرار مي گرددقوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس ج
  

  :اصل شصتم 
از طريق رئيس جمهور و نخست وزير , اعمال قوه مجريه جز در اموري كه دراين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده 

  .و وزرا است 
  

  :اصـل شـصـت و چـهارم
د شدن جمعيت كشور در هر عده نمايندگان مجلس شورايملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هـر ده سالدر صورت زيا

زرتشتيان و كليميان هر كدام يك . حوزه انتخابي به نسبت هر يكصد و پـنـجـاه هـزار نـفـر يـك نـمـايـنـده اضـافه ميشود
نـمـايـنده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شـمـال هـر كدام يـك نـمـاينده 

و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقـلـيتها پس از هر ده سال به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافي يك انتخاب ميكنند 
  .مقررات مربوط به انتخابات را قانون معين ميكند. نماينده اضافي خواهندداشت

  
  :اصل شصت و نهم 

 و روزنامه رسمي براي اطالع عموم منتشر مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو
به تقاضاي نخست وزير يا يكي از وزرا يا ده نفر از , در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند.شود

مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب .نمايندگان جلسه غيرعلني تشكيل مي شود
گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطالع عموم .سه چهارم مجموع نمايندگان برسد

  .منتشر گردد
  

  :اصل هفتادم 
نخست وزير و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند , رئيس جمهور

رئيس جمهور و نخست وزير و وزرا مكلف به حضورند و , اشته باشند و در صورتي كه نمايندگان الزم بدانندمشاوران خود را همراه د
  .دعوت رئيس جمهور به مجلس بايد به تصويب اكثريت برسد.هرگاه تقاضاكنند مطالبشان استماع مي شود

  
  :اصل هشتاد و پنجم 

مجلس نمي توانداختيار قانون گذاري را به شخص يا .ي نيست سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگر
ولي در موارد ضروري مي تواند اختياروضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي , هياتي واگذار كند



 اجرا مي شود و تصويب در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايدبه صورت آزمايشي, داخلي خودتفويض كند
  .نهايي آنها با مجلس خواهد بود

  
  :اصل هشتاد و هفتم 

  .هيات وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد
  .در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختالف مي تواند از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند

  
  :د و هشتم اصل هشتا

در هر مورد كه نماينده اي از وزيرمسئول درباره يكي از وظايف او سوال كند آن وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به 
  .سوال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش از ده روز به تاخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي ملي 

  
  :اصل هشتاد و نهم 
  .ي تواننددر مواردي كه الزم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنندنمايندگان مجلس م

  .استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود
به آن پاسخ گويد و از هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و

در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزيربراي پاسخ نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات .مجلس راي اعتماد بخواهد
اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير .الزم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعالم راي عدم اعتماد كرد

در هر دو صورت نخست وزير يا وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيات وزيراني كه بالفاصله بعد از .ستيضاح عزل مي شودمورد ا
  .آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند

  
  :اصل نود و يكم 

ورائي به نام ش, به منظور پاسداري از احكام اسالم و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها
  :شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي شود

  . شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز-  1 
  .انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است 

 قضائي به از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله شوراي عالي, در رشته هاي مختلف حقوقي ,  شش نفرحقوقدان -  2 
  .مجلس شوراي ملي معرفي مي شوند و با راي مجلس انتخاب مي كردند

  
  :اصل نود و نهم 

انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده , شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور
  .دارد

  
  :اصل يكصد و هفتم 

 در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و هرگاه يكي از فقهاي واجد شرايط مذكور
اين ,همان گونه كه در مورد مرجع عاليقدرتقليد و رهبر انقالب آيت اهللا العظمي امام خميني چنين شده است , پذيرفته شده باشد

ير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كساني كه در غ, واليت امر و همه مسئوليت هاي ناشي از آن را بر عهده دارد, رهبر



هرگاه يك مرجع را داراي برجستگي خاص براي رهبري بيابند او را به , صالحيت مرجعيت و رهبري دارندبررسي و مشورت مي كنند
راي رهبري تعيين و به وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبري را به عنوان اعضاي شو, عنوان رهبر به مردم معرفي مي نمايند

  .مردم معرفي مي كنند
  

  :اصل يكصد و هشتم 
كيفيت انتخاب آنها و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به , قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان 

  .بر انقالب برسدوسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان تصويب شود و به تصويب نهائي ره
  .از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صالحيت مجلس خبرگان است 

  
  :اصل يكصد و نهم 

  :شرايط وصفات رهبر يا اعضاي شوراي رهبري 
  . صالحيت علمي و تقوايي الزم براي افتا و مرجعيت -  1 
  .ي براي رهبري  بينش سياسي و اجتماعي و شجاعت و قدرت و مديريت كاف-  2 

  
  :اصل يكصدو دهم 

  وظايف و اختيارات رهبري
  . تعيين فقهاي شوراي نگهبان - 1 
  . نصب عالي ترين مقام قضائي كشور-  2 
  : فرماندهي كل نيروهاي مسلح به ترتيب زير-  3 

  . نصب و عزل رئيس ستاد مشترك -    الف 
  . اسالمي  نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب-    ب 
  :مركب از هفت نفر از اعضاي زير,  تشكيل شوراي عالي دفاع ملي -    ج 
  . رئيس جمهور-        
  . نخست وزير-        
  . وزير دفاع -        
  . رئيس ستاد مشترك -        
  . فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي -        
  . دو مشاور به تعيين رهبر-        

  . تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع -  د   
  . اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروهابه پيشنهاد شوراي عالي دفاع -    ه 

صالحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه . امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم -  4 
  .ي آيد بايد قبل از انتخابات به تاءييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسددر اين قانون م

پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني يا راي , عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور-  5 
  .مجلس شوراي ملي به عدم كفايت سياسي او

  .پس از پيشنهاد ديوان عالي كشور, در حدود موازين اسالمي , محكومين  عفو يا تخفيف مجازات-  6 
  



  :اصل يكصد و يازدهم 
هرگاه رهبر يا يكي از اعضاي شوراي رهبري از انجام وظايف قانوني رهبري ناتوان شود يا فاقديكي از شرايط مذكور در اصل 

  .يكصد و نهم گردد از مقام خود بركنار خواهد شد
  .به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است تشخيص اين امر 

  .مقررات تشكيل خبرگان براي رسيدگي و عمل به اين اصل در اولين اجالسيه خبرگان تعيين مي شود
  

  :اصل يكصد و دوازدهم 
  .رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند

  
  :اصل يكصد و سيزدهم 

مقام رهبري رئيس جمهورعالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي پس از 
  .بر عهده دارد, سه گانه و رياست قوه مجريه را جزدر اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود

  
  :اصل يكصد و بيست و يكم 

حضور رئيس ديوان عالي كشورو اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي رئيس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با 
  .تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد

  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

كه من بعنوان رئيس جمهوردرپيشگاه قرآن كريم ودربرابر ملت ايران به خداوندقادر متعال سوگند يادمي كنم (( 
پاسدارمذهب رسمي و نظام جمهوري اسالمي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صالحيت خويش را در راه ايفاي 

پشتيباني از , ترويج دين و اخالق , مسئوليت هايي كه بر عهده گرفته ام به كارگيرم و خود راوقف خدمت به مردم و اعتالي كشور
نه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت حق و گسترش عدالت سازم و از هر گو

در حراست از مرزها و استقالل سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با .شناخته است حمايت كنم 
تي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است استعانت از خداوند و پيروي از پيامبراسالم و ائمه اطهار عليهم السالم قدر

اصل يكصد و بيست و دوم رئيس جمهور . ) )همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم 
  .را قانون معين مي كندنحوه رسيدگي به تخلف از اين مسئوليت , در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملت مسئول است 

  
  :اصل يكصد و بيست و چهارم 

رئيس جمهور فردي را براي نخست وزير نامزد مي كند و پس از كسب راي تمايل از مجلس شوراي ملي حكم نخست وزيري 
  .براي او صادر مي نمايد

  
  :اصل يكصد و بيست وششم 



اطالع رئيس جمهور مي رسدو در صورتي كه آنهارا تصويب نامه هاوآئين نامه هاي دولت پس از تصويب هيات وزيران ب
  .برخالف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران مي فرستد

  
  :اصل يكصد و بيست و هفتم 

  .هرگاه رئيس جمهور الزم بداند جلسه هيات وزيران در حضور او به رياست وي تشكيل مي شود
  

  :اصل يكصد و بيست و هشتم 
  .مهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيردرئيس ج

  
  :اصل يكصد و سي ام 

رئيس مجلس , در هنگام غيبت يا بيماري رئيس جمهور شورائي به نام شوراي موقت رياست جمهوري مركب از نخست وزير
مشروط بر اين كه عذر رئيس جمهور بيش از دو ماه ادامه نيابدو ,  مي دهدشوراي ملي و رئيس ديوان عالي كشور وظايف او را انجام

نيز در مورد عزل رئيس جمهور يا در موردي كه مدت رياست جمهوري سابق پايان يافته و رئيس جمهور بر اثر موانعي هنوز انتخاب 
  .وظايف رياست جمهوري بر عهده اين شوري است , نشده 

  
  :اصل يكصد و سي و يكم 

شوراي موقت , يا موجبات ديگري از اين گونه , كناره گيري يا بيماري بيش از دو ماه و عزل رئيس جمهور,  صورت فوت در
رياست جمهوري موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود و در اين مدت وظايف و 

  .ر عهده دارداختيارات رياست جمهوري را جز در امر همه پرسي ب
  

  :اصل يكصد و سي و دوم 
در مدتي كه وظايف رئيس جمهور بر عهده شوراي موقت رياست جمهوري است دولت رانمي توان استيضاح كرد يا به آن راي 

  .عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي اقدام نمود
  

  :اصل يكصد و سي و سوم 
  . وزيرو تصويب رئيس جمهور معين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوندوزرا به پيشنهاد نخست

  .تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند
  

  :اصل يكصد و سي و چهارم 
اهنگ ساختن تصميم هاي رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و بااتخاذ تدابير الزم به هم

  .برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند,دولت مي پردازد و با همكاري وزيران 
  .نخست وزير در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران است 

  
  :اصل يكصد و سي و پنجم 

د استعفاي دولت به رئيس جمهور تسليم مي نخست وزير تا زماني كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي مان
  .شود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه مي دهد



  
  :اصل يكصد و سي و ششم 

بايد اين عزل و نصب با تصويب رئيس ,هرگاه نخست وزير بخواهد وزيري را عزل كند و وزير ديگري را به جاي او برگزيند
نيمي از اعضاي , د از مجلس راي اعتمادبگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت جمهور باشد و براي وزير جدي

  .هيات وزيران تغييرنمايد دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند
  

  :اصل يكصد و سي و هفتم 
تصويب هيات وزيران مي رسد ولي در اموري كه به .مسئول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است , هر يك وزيران 

  .مسئول اعمال ديگران نيز هست 
  

  :اصل يكصد و سي و هشتم 
عالوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين مي شود هيات وزيران حق دارد براي 

هر يك از وزيران نيز . وضع تصويب نامه و آئين نامه بپردازدانجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به
ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و ,در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه را دارد

  .روح قوانين مخالف باشد
  

  :اصل يكصد و چهلم 
يران در مورد جرائم عادي با اطالع مجلس شوراي ملي در دادگاه هاي رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و نخست وزير و وز

  .عمومي دادگستري انجام مي شود
  

  :اصل يكصد و چهل و يكم 
وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع , نخست وزير, رئيس جمهور

از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي 
, و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي 

 دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين سمت هاي آموزشي در.جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است 
  .نخست وزير مي تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي از وزارتخانه ها را بپذيرد.حكم مستثني است 

  
  :اصل يكصد و چهل و دوم 

,  از خدمت وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد, تخست وزير, رئيس جمهور, دارائي رهبر با اعضاي شوراي رهبري 
  .توسط ديوان عالي كشور رسيدگي مي شود كه بر خالف حق افزايش نيافته باشد

  
  :اصل يكصد و پنجاه و هفتم 

به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضائيه شورائي به نام شوراي عالي قضائي تشكيل مي گردد كه باالترين مقام قوه قضائيه 
  :است و وظايف آن به شرح زير مي باشد

  . ايجاد تشكيالت الزم در دادگستري به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم -  1 
  . تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسالمي -  2 



 استخدام قضات عادل و شايسته و عزل ونصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از -  3 
  .بق قانون ط, امور اداري 

  
  :اصل يكصد و پنجاه و هشتم 

  شوراي عالي قضائي از پنج عضو تشكيل مي شود
  . رئيس ديوان عالي كشور-  1 
  . دادستان كل كشور-  2 
  . سه نفر قاضي مجتهدو عادل به انتخاب قضات كشور-  3 

  . بالمانع است اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب مي شوند و انتخاب مجددشان
  .شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين مي كند

  
  :اصل يكصد و شصتم 

وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان 
  .تخاب مي گرددكساني كه شوراي عالي قضائي به نخست وزير پيشنهاد مي كند ان

  
  :اصل يكصد و شصت و يكم 

ديوان عالي كشور به منظورنظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليت هايي كه 
  .طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه شوراي عالي قضائي تعيين مي كند تشكيل مي گردد

  
  :وم اصل يكصد و شصت و د

رئيس ديوان عالي كشور ودادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشندو رهبري با مشورت قضات ديوان عالي 
  .كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند

  
  :اصل يكصد و شصت و چهارم 

م يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جر
دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب اعضاي شوراي عالي 

  .قضائي به اتفاق آرا نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد
  

  :اصل يكصد و هفتاد و سوم 
تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق ,به منظور رسيدگي به شكايات 

حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان .حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضائي تاسيس مي گردد
  .ن تعيين مي كندرا قانو

  
  :اصل يكصدو هفتاد و چهارم 



بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجرا صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام 
 معين حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون. زير نظر شوراي عالي قضائي تشكيل مي گردد ) )سازمان بازرسي كل كشور((

  .مي كند
  

  :اصل يكصد و هفتاد و پنجم 
  . آزادي انتشارات و تبليغات طبق موازين اسالمي بايد تامين شود )راديو و تلويزيون (در رسانه هاي گروهي 

ترتيب آن را .مقننه و مجريه اداره خواهد شد,  )شوراي عالي قضائي (اين رسانه هازير نظر مشترك قواي سه گانه قضائيه 
  .عين مي كندقانون م

  
 


