
  ايران جمهوري اسالمي  اساسي  قانون
 

  انقـالب  ، در پي  قرآن  و عدل  حق  حكومت  به  اش  اعتقاد ديرينه ، بر اساس  ايران  ملت  آه  است  اسالمي   جمهوري   ايران  حكومت
  فـروردين    و يـازدهم     دهم  رسي پ  ، در همه    خميني   امام   العظمي   اهللا   مرجع عاليقدر تقليد آيت      رهبري   پيروزمند خود به    اسالمي

  يكهـزار و سيـصد و نـود و نـه             سـال    االولـي    جمـادي    و دوم    برابـر بـا اول       شمـسي    هجري   و هشت    يكهزار و سيصد و پنجاه      ماه
 . داد  مثبت  راي  آن  داشتند، به  راي  حق  آه  آساني  آليه98% / 2   با اآثريت  قمري هجري
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  او و لـزوم   و تـشريع بـه    حاآميـت  و اختـصاص  )   االاهللا الالـه (  يكتـا     خـداي  - 1:   بـه    ايمـان    بر پايه    است  امي، نظ  جمهور اسالمي 
  به  انسان  در سير تكاملي  آن  سازنده  معاد و نقش- 3.   قوانين  در بيان  آن  بنيادي  و نقش  الهي  وحي - 2.  در برابر امر او     تسليم
- 6.   اسـالم    انقـالب    در تـداوم     آن   اساسـي    مـستمر و نقـش       و رهبـري     امـات  - 5.  و تـشريع    خدا در خلقت     عدل - 4.  خدا  سوي
 جـامع الـشرايط  اجتهاد مستمر فقهاي   -  الف :   از راه    او در برابر خدا، آه       با مسيوليت    توام   و آزادي    انسان   واالي   و ارزش   آرامت

  و تـالش     بـشري    پيـشرفته    و تجارب    و فنون    از علوم    استفاده -  ، ب   اجمعين   عليهم   اهللا  م سال   معصومين   و سنت    آتاب  بر اساس 
  سياسـي   و اسـتقالل  ، قسط و عدل  پذيري  و سلطه  گري  و سلطه  آشي  و ستم  ستمگري  هر گونه    نفي -  در پيشبرد آنها، ج   

 . آند  مي ن را تامي  ملي  و همبستگي  و فرهنگي  و اجتماعي و اقتصادي

 2 اصل

 آـار  امـور زيـر بـه        خـود را بـراي       امكانات  ، همه   دوم   مذآور در اصل     اهداف   به   نيل   براي   است   موظف   ايران   جمهور اسالمي   دولت
 باال- 2 .  مظاهر فساد و تباهي      با آليه    و مبارزه    و تقوي    ميان   بر اساس    اخالقي   رشد فضايل    ايجاد محيط مساعد براي    - 1: برد
- 3.  ديگر  و وسايل    گروهي   هاي   و رسانه    از مطبوعات    صحيح   با استفاده    هاي   زمينه   در همه    عمومي   هاي   آگاهي   سطح  بردن

 و  بررسـي    روح   تقويـت  - 4.   عالي   آموزش   و تعميم   ، و تسهيل    سطوح   در تمام    همه   براي   رايگان   بدني   و تربيت    و پرورش   آموزش
 طرد- 5.   محققان  و تشويق  مراآز تحقيق  تاسيس   از طريق    و اسالمي   ، فرهنگي  ، فني   علمي   هاي   زمينه  ع و ابتكار در تمام    تتب

  سياسي  آزاديهاي  تامين- 7.   و انحصارطلبي  استبداد و خودآامگي  محو هر گونه- 6.   از نفوذ اجانب  استعمار و جلوگيري  آامل
9.   خويش   و فرهنگي   ، اجتماعي  ، اقتصادي   سياسي   سرنوشت   در تعيين    مردم   عامه   مشارآت - 8.  د قانون  در حدو   و اجتماعي 

 و  صـحيح    اداري   ايجـاد نظـام    - 10.   و معنـوي     مـادي    هاي   زمينه  ، در تمام    همه   براي   عادالنه   ناروا و ايجاد امكانات      رفع تبعيضات  -
  و تماميـت     حفـظ اسـتقالل      بـراي    عمومي   نظامي   آموزش   از طريق    ملي   دفاع   بنيه   آامل  قويت ت - 11.  غير ضرور    تشكيالت  حذف
 و رفـع فقـر و  ايجاد رفاه    جهت   ضوابط اسالمي    بر طبق    و عادالنه    صحيح   اقتصادي   ريزي   پي - 12.  آشور   اسالمي   و نظام   ارضي
 در  خودآفـايي   تـامين  - 13.   بيمـه    و تعمـيم     و آـار و بهداشـت        و مـسكن    ذيه تغ   هاي   در زمينه    محروميت   هر نوع    ساختن  برطرف
  و مـرد و ايجـاد امنيـت     افـراد از زن   جانبـه   همـه   حقـوق   تامين - 14.  و مانند اينها     و امور نظامي     و آشاورزي    صنعت   و فنون   علوم

  همـه   بـين   عمـومي   و تعـاون   اسـالمي   بـرادري   و تحكيم  توسعه- 15.   در برابر قانون  عموم  و تساوي  همه  براي   عادالنه  قضايي
  بـي    و حمايـت     مـسلمان    همه   به   نسبت  ، تعهد برادرانه    اسالم   معيارهاي   آشور بر اساس     خارجي   سياست   تنظيم - 16.  مردم

 .  جهان دريغ از مستضعفان
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  مـوازين   و غير اينها بايـد بـر اسـاس      ، سياسي  ، نظامي  ، فرهنگي  ، اداري  تصادي، اق  ، مالي  ، جزايي   مدني   و مقررات    قوانين  آليه
 امر  اين   و تشخيص    است   ديگر حاآم    و مقررات    و قوانين    اساسي   قانون   اصول   همه   يا عموم    بر اطالق    اصل  اين.  باشد  اسالمي
 .  است  نگهبان  فقها شوراي بر عهده
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  بـر عهـده      امـت    امر و امامـت      و واليت    ايران   اسالمي  در جمهوري "   فرجه   تعالي   اهللا  عجل" عصر     ولي   حضرت   غيب  در زمان  ) 1( 
- 1<<.  گـردد    مـي    دار آن    عهـده    يكـصد و هفـتم       اصـل    طبق   آه  ، مدير و مدبر است     ، شجاع   زمان   به  ، آگاه   و با تقوي     عادل  فقيه
 امـر و  واليـت    ايـران    اسـالمي   ، در جمهـوري     فرجـه    تعـالي    اهللا   عـصر، عجـل      ولـي    حضرت   غيبت  ن در زما    پنجم  اصل:   سابق  اصل

  شـناخته   رهبـري   او را به  مردم  اآثريت ، آه ، مدير و مدبر است ، شجاع  زمان  به ، آگاه  و با تقوي     عادل   فقيه   بر عهده    امت  امامت
 واجد شرايط  از فقهاي    مرآب   رهبري   نباشد رهبر يا شوراي      اآثريتي   چنين   داراي   فقيهي   هيچ   آه   باشند و در صورتي     و پذيرفته 
 >>. گردد  مي  دار آن  عهده  يكصد و هفتم  اصل باال طبق
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 ر، نماينـدگان  جمهـو   ريـيس   ، انتخـاب    انتخابـات    شـود، از راه      اداره   اتكا آرا عمـومي      امور آشور بايد به      ايران   اسالمي  در جمهوري 
  مي   معين   قانون   ديگر اين    در اصول    آه   در مواردي    پرسي   همه   شوراها و نظاير اينها، يا از راه        ، اعضاي   اسالمي   شوراي  مجلس
 .گردد
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،  اسـتان  ، شـوراي   اسـالمي   شـوراي  شوراها، مجلس"  االمر  في شاورهم"و  "   بينهم   شوري  و امرهم : "  آريم   دستور قرآن   طبق
 و حـدود مـوارد، طـرز تـشكيل     .  امور آـشورند     و اداره    گيري   تصميم  ، روستا و نظاير اينها از ارآان       ، بخش  ، شهر، محل   شهرستان
 . آند  مي  معين  از آن  ناشي  و قوانين  قانون  شوراها را اين  و وظايف اختيارات

 7 اصل

  مـردم   بـر عهـده    و متقابـل   همگـاني   اسـت   اي  از منكـر وظيفـه    و نهي  معروف  ر به  خير، ام    به   دعوت   ايران   اسالمي  در جمهوري 
. آنـد    مـي    معـين    را قـانون     آن  شـرايط و حـدود و آيفيـت       .   دولـت    بـه    نـسبت    و مـردم     مـردم    بـه    نـسبت    يكديگر، دولت    به  نسبت

 ". المنكر  عن نهون و ي  بالمعروف  يامرون  اوليا بعض  بعضهم  و المئمنات والمئمنون"

 8 اصل

  ناپذيرنـد و حفـظ آنهـا وظيفـه           آـشور از يكـديگر تفكيـك         اراضـي    و تماميت    و وحدت    و استقالل    آزادي   ايران   اسالمي  در جمهوري 
، فرهنگـي ،   سياسـي   اسـتقالل  ، بـه   از آزادي  اسـتفاده   نـام   نـدارد بـه    حـق   يا مقامي  فرد يا گروه هيچ.   است  و آحاد ملت   دولت

  و تماميـت   حفظ اسـتقالل   نام  ندارد به  حق  مقامي  وارد آند و هيچ     اي   خدشه   آمترين   ايران   ارضي   و تماميت   ، نظامي  اقتصادي
 . آند ، سلب  و مقررات  را، هر چند با وضع قوانين  مشروع  آشور آزاديهاي ارضي

 9 اصل

  آردن   آسان   مربوط بايد در جهت      ريزيهاي   و برنامه    و مقررات    قوانين  ، همه   است  سالمي ا   جامعه   واحد بنيادي    خانواده  از آنجا آه  
 . باشد  اسالمي  و اخالق  حقوق  بر پايه  روابط خانوادگي  و استواري  آن  از قداست ، پاسداري  خانواده تشكيل

10 اصل

  ايران   اسالمي   جمهوري   اند و دولت     امت   يك   مسلمانان  همه"   فاعبدون  بكم و انا ر     واحده   امه   امتكم   هذه  ان "  آريمه   آيه   حكم  به
  آورد تـا وحـدت    عمـل   ديـر بـه    قـرار دهـد و آوشـش     اسـالمي   و اتحـاد ملـل    اچـتالف   خود را بر پايـه     آلي   سياست   است  موظف

 . بخشد  را تحقق  اسالم  جهان  و فرهنگي ، اقتصادي سياسي
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12 اصل ديگـر  و مـذاهب     تغييـر اسـت      االبـد غيـر قابـل        الـي    اصـل    و اين    است   عشري   اثني   جعفري   و مذهب   ، اسالم   ايران  مي رس  دين



  مراسـم   در انجام  مذاهب  اين  باشند و پيروان  مي  آامل  احترام  داراي  و زيدي ، حنبلي ، مالكي ، شافعي  از حنفي   اعم  اسالمي
 مربـوط و دعاوي  )   و وصيت   ، ارث  ، طالق  ازدواج (   شخصيه   و احوال    ديني   و تربيت    آزادند و در تعليم     ن خودشا   فقه  ، طبق  مذهبي

 در  محلـي   باشند، مقـررات   داشته  اآثريت  مذاهب  از اين  هر يك  پيروان  آه   اي   دارند و در هر منطقه       ها رسميت    در دادگاه    آن  به
 .  ساير مذاهب  پيروان  خواهد بود، با حفظ حقوق  مذهب  آن  شوراها بر طبق حدود اختيارات

 خـود  دينـي    مراسـم    در انجـام     در حدود قانون     شوند آه    مي   شناخته   ديني   تنها اقليتهاي    و مسيحي   ، آليمي   زرتشتي  ايرانيان
 . ميكنند  خود عمل  آيين  بر طبق  ديني  و تعليمات  شخصيه آزادند و در احوال
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  ان   و تقـسطوا الـيهم       تبـروهم    ان   ديـارآم    من   يخرجوآم   و لم    الدين   في   يقاتلوآم   لم   الدين   عن   اهللا  الينهاآم "  شريفه   آيه   حكم  به
 و  حـسنه    بـا اخـالق      افـراد غيـر مـسلمان        به   موظفند نسبت    و مسلمانان    ايران   اسالمي   جمهوري  دولت"   المقسطين   يحب  اهللا

  بر ضد اسـالم   اعتبار دارد آه  آساني  در حق  اصل اين.  آنند  را رعايت  آنان  انساني  نمايند و حقوق  عمل  اسالمي  قسط و عدل  
 . نكنند  و اقدام  توطيه  ايران  اسالمي و جمهوري
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 و خـط  زبـان   بايـد بـا ايـن     درسي  و آتب  رسمي  و متون اسناد و مكاتبات .   است   فارس   ايران   مردم   و مشترك    و خط رسمي    زبان
، در آنـار  آنهـا در مـدارس    ادبيـات   و تـدريس   گروهـي   هـاي   و رسانه  در مطبوعات  و قومي  محلي  از زبانهاي    استفاده  باشد ولي 

 .  آزاد است  فارسي زبان

15 اصل

  از دوره  بايد پس  زبان  اين  است  آميخته  آامال با آن  فارسي  ادبيات و  است  عربي  اسالمي   و معارف    و علوم    قرآن   زبان  از آنجا آه  
 . شود  ها تدريس  رشته  آالسها و در همه  در همه  متوسطه  دوره  تا پايان ابتدايي

16 اصل

  قمـري   و هجـري  شمسي   هجري  و تاريخ  است )   و سلم    و آله    عليه   اهللا  صلي (   پيامبر اسالم    آشور هجرت    رسمي  مبدا تاريخ 
 .  است  روز جمعه  هفتگي  رسمي تعطيل.   است  شمسي  هجري  دولتي  آار ادارات ، اما مبناي هر دو معتبر است

17 اصل

18 اصل . است"  اآبر اهللا" و شعار   اسالمي  جمهوري  مخصوص  با عالمت  سبز و سفيد و سرخ  رنگهاي  به  ايران  رسمي پرچم
19 اصل . امتياز نخواهد بود  و مانند اينها سبب ، نژاد، زبان  برخوردارند و رنگ  مساوي  باشند از حقوق  آه  و قبيله  از هر قوم ن ايرا مردم
 و ، اجتماعي  ، اقتصادي  ، سياسي   انساني   حقوق   قرار دارند و از همه       قانون   در حمايت    و مرد يكسان     از زن    اعم   افراد ملت   همه

 . برخوردارند  اسالم  و موازين  با رعايت فرهنگي
20 اصل

  ايجاد زمينه- 1:  دهد  نمايد و امور زير را انجام  تضمين  اسالمي  موازين  با رعايت   جهات   را در تمام     زن   حقوق   است   موظف  دولت
 و  بـارداري    در دوران   ، بالخـصوص    مـادران    حمايـت  - 2.  او   و معنـوي     مـادي    و احيـا حقـوق       زن   رشـد شخـصيت      مساعد براي   هاي

  خاص   ايجاد بيمه  - 4.   خانواده   و بقاي    حفظ آيان    براي   صالح   ايجاد دادگاه  - 3.   سرپرست   بي   از آودآان    فرزند، و حمايت    حضانت
  نبودن   آنها در صورت    غبطه   در جهت    شايسته   مادران   به   فرزندان   قيمومت   اعطاي - 5.   سرپرست   و بي    سالخورده   و زنان   بيوگان
 .  شرعي ولي

21 اصل

22 اصل . تجويز آند  قانون  آه  مگر در مواردي  است  مصون  از تعرض  اشخاص  و شغل ، مسكن ، حقوق ، مال ، جان حيثيت
23 اصل .ر دارد قرا  و مئاخذه  مورد تعرض  اي  عقيده  داشتن  صرف  به  را نميتوان  و هيچكس  است  عقايد ممنوع تفتيش
  معـين   را قـانون   آن  باشد تفـصيل   عمومي  يا حقوق  اسالم  مباني  به  مخل  آه  آزادند مگر آن  مطالب  در بيان   و مطبوعات   نشريات

 . آند مي
24 اصل

 و  مخـابره   انسور، عدم ، س   و تلكس    تلگرافي   مخابرات  ، افشاي   تلفني   مكالمات   آردن   ها، ضبط و فاش      نامه   و نرساندن   بازرسي
 .  قانون  حكم  مگر به  است  ممنوع  تجسس  سمع و هر گونه  آنها، استراق نرساندن

25 اصل

  آزادنـد، مـشروط بـه     شده  شناخته  ديني  يا اقليتهاي  اسالمي  و انجمنهاي    و صنفي    سياسي   هاي   ها، انجمن   ، جمعيت  احزاب
  تـوان   را نمـي   هـيچكس .  نكنند   را نقض    جمهور اسالمي    و اساس    اسالمي  ، موازين   ملي  وحدت،   ، آزادي   استقالل   اصول   آه  اين

 .  از آنها مجبور ساخت  در يكي  شرآت  در آنها منع آرد يا به از شرآت

26 اصل

27 اصل . اشد آزاد است نب  اسالم  مباني  به  مخل  آه  شرط آن ، به  سالح  حمل  ها، بدون  پيمايي  و راه  اجتماعات تشكيل
 دولـت .  برگزينـد    نيـست    ديگـران    و حقـوق     عمـومي    و مـصالح     اسـالم    و مخالف    است   مايل   بدان   را آه    دارد شغلي    حق  هر آس 
احـراز   را بـراي     آار و شـرايط مـساوي        به   اشتغال   افراد امكان    همه  ، براي   گوناگون   مشاغل   به   نياز جامعه    با رعايت    است  موظف
 . ايجاد نمايد مشاغل

28 اصل

 و ، حـوادث   مانـدگي  ، در راه  سرپرسـتي  ، بـي   ، ازآارافتـادگي   ، پيـري   ، بيكاري   از نظر بازنشستگي     اجتماعي   از تامين   برخورداري
  موظـف   دولـت .   همگـاني    اسـت   ، حقـي    و غيـره     بيمه   صورت   به   پزشكي   و مراقبتهاي    درماني   بهداشتي   خدمات  ، نياز به   سوانح
  را بـراي   فـوق   مـالي   و حمايتهـاي  ، خدمات   مردم   از مشارآت    حاصل   و درآمدهاي    عمومي   درآمدهاي   از محل    قوانين   طبق  است
 . آند  افراد آشور تامين  يك يك

29 اصل

  تحـصيالت    سـازد و وسـايل       فراهم  توسطه م   دوره   تا پايان    ملت   همه   را براي    رايگان   و پرورش    آموزش   وسايل   است   موظف  دولت
 . دهد  مي  گسترش  طور رايگان  آشور به  را تا سر حد خودآفايي عالي

30 اصل

  آنهـا آـه    بـراي   اولويـت   بـا رعايـت     اسـت    موظـف   دولـت .   اسـت    ايرانـي    هـر فـرد و خـانواده         با نياز، حق     متناسب   مسكن  داشتن
 . آند  را فراهم  اصل  اين  اجراي  زمينه  و آارگران نان روستانشي  خصوص نيازمندترند به

31 اصل

 بايد با ذآر  اتهام  ، موضوع   بازداشت   آند در صورت     مي   معين   قانون   آه   و ترتيبي    حكم   دستگير آرد مگر به      توان   را نمي   هيچكس
  مراجع صـالحه     به   مقدماتي   پرونده   و چهار ساعت     بيست  ت مد   شود و حداآثر ظرف      و تفهيم    ابالغ   متهم   آتبا به    بالفاصله  داليل
 . شود  مي  مجازات  قانون  طبق  اصل  از اين متخلف.  گردد  فراهم  وقت ، در اسرع  محاآمه  و مقدمات  ارسال قضايي

32 اصل

 مجبـور  در محلـي   اقامـت   يا بـه   ممنوع اش   مورد عالقه  در محل   خود تبعيد آرد يا از اقامت        اقامت   از محل    توان   را نمي   هيچكس
 . دارد  مقرر مي  قانون  آه ، مگر در مواردي ساخت

33 اصل

 افـراد همـه .  نمايـد    رجـوع    صـالح    هاي   دادگاه   به   منظور دادخواهي    تواند به    مي   و هر آس     هر فرد است     مسلم   حق  دادخواهي
  حـق    قـانون    موجب   به   آه   تواند از دادگاهي     را نمي    باشند و هيچكس     داشته   دسترس  ها را در     دادگاه   گونه   دارند اين    حق  ملت

34 اصل



 . را دارد منع آرد  آن  به مراجعه
  باشند بايـد بـراي       را نداشته    وآيل   انتخاب   نمايندو اگر تواناي     انتخاب   خود وآيل    دارند براي    حق   دعوي   ها طرفين    دادگاه  در همه 
 . گردد  فراهم  وآيل  تعيين مكاناتآنها ا

35 اصل

36 اصل . باشد  قانون  موجب  و به  صالح  دادگاه  بايد تنها از طريق  و اجرا آن  مجازات  به حكم
37 اصل . گردد  ثابت  صالح  او در دادگاه  جرم  آه  شود، مگر اين  نمي  شناخته  مجرم  از نظر قانون  و هيچكس  است ، برايت اصل

 و ، اقـرار يـا سـوگند، مجـاز نيـست            شهادت   به  اجبار شخص .   است   ممنوع   اطالع   اقرار و يا آسب      گرفتن   براي   شكنجه  هر گونه 
 . شود  مي  مجازات  قانون  طبق  اصل  از اين متخلف.   و اعتبار است  فاقد ارزش  و اقرار و سوگندي  شهادت چنين

38 اصل

 و  باشـد ممنـوع      آـه    هـر صـورت     ، بـه    يا تبعيـد شـده      ، زنداني   دستگير، بازداشت    قانون   حكم   به   آه  ي آس   و حيثيت    حرمت  هتك
 .  است  مجازات موجب

39 اصل

40 اصل . قرار دهد  منافع عمومي  غير يا تجاوز به  اضرار به  را وسيله  خويش  حق  تواند اعمال  نمي هيچكس
 خود او يا  درخواست   آند، مگر به     تابعيت   سلب   ايراني   تواند از هيچ     نمي   و دولت   هر فرد ايراني     مسلم   حق   آشور ايران   تابعيت

 . درآيد  آشور ديگري  تابعيت  به  آه در صورتي
41 اصل

  آـه   اسـت   ممكـن   در صـورتي   اشـخاص   اينگونـه   تابعيـت   در آيند و سلب    ايران   تابعيت   به   توانند در حدود قوانين      مي   خارجه  اتباع
 . آنند  آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست  تابعيت  ديگري دولت

42 اصل

 رشـد، بـا حفـظ  در جريـان   انـسان   نيازهـاي   و بـرآوردن   فقر و محروميـت      آردن   آن   و ريشه    جامعه   اقتصادي   استقالل   تامين  براي
، ، خوراك  مسكن:   اساسي   نيازهاي   تامين - 1:  شود   ضوابط زير استوار مي      بر اساس    ايران   اسالمي   او، اقتصاد جمهوري    آزادي
 آـار  شـرايط و امكانـات       تـامين  - 2.   همـه    براي   خانواده   تشكيل   براي   الزم   و امكانات    و پرورش   ، آموزش  ، درمان  ، بهداشت  پوشاك
 آـار  وسـايل   آارند ولي  قادر به    آه   آساني   آار در اختيار همه     يل وسا   و قرار دادن     آامل   اشتغال   به   منظور رسيدن    به   همه  براي

  هـاي   افراد و گـروه   در دست  ثروت  تمرآز و تداول    به   نه   ديگر آه    مشروع   يا هر راه     بهره   بدون   وام  ، از راه    تعاوني  ندارند، در شكل  
 بـر  حـاآم    هـاي    ضـرورت    بايـد بـا رعايـت        اقـدام   اين.  درآورد   مطلق  گ بزر   آارفرماي   يك   صورت   را به    دولت   شود و نه     منتهي  خاص
  شكل  آه  صورتي  آشور به  اقتصادي  برنامه  تنظيم- 3.  گيرد  رشد صورت  از مراحل  اقتصاد آشور در هر يك  عمومي  ريزي برنامه

 و ، سياسـي    معنوي   خودسازي   براي   آافي   و توان   ت ، فرص    شغلي   بر تالش    هر فرد عالوه     باشد آه    آار چنان   و محتوا و ساعت   
 اجبـار ، و عدم  شغل  انتخاب  آزادي  رعايت- 4.  باشد  و ابتكار داشته     مهارت   آشور و افزايش     در رهبري    فعال   و شرآت   اجتماعي

  باطل  انحصار و احتكار و ربا و ديگر معامالت        غير و    منع اضرار به   - 5.   از آار ديگري     آشي   از بهره    و جلوگيري    معين   آاري  افراد به 
- 7.  ، توليـد، توزيـع و خـدمات        گـذاري   ، سـرمايه    از مـصرف     اقتصاد، اعم    مربوط به    شيون   و تبذير در همه      منع اسراف  - 6.  و حرام 
  از سـلطه   جلـوگيري - 8. تـصاد آـشور   اق  و پيـشرفت   توسعه  براي  احتياج  نسبت  افراد ماهر به  و تربيت   و فنون    از علوم   استفاده
 آنـد و  را تـامين     عمومي   نيازهاي   آه   و صنعتي   ، دامي   آشاورزي   توليدات   تاآيد بر افزايش   - 9.  بر اقتصاد آشور     بيگانه  اقتصادي

 . برهاند  برساند و از وابستگي  خودآفايي  مرحله آشور را به

43 اصل

 اسـتوار  و صـحيح   مـنظم   ريـزي   بـا برنامـه    و خـصوصي  ، تعـاوني    دولتـي    بخـش    سه   بر پايه   ن ايرا   جمهور اسالمي    اقتصادي  نظام
 نيرو، سـدها ، تامين  ، بيمه  ، بانكداري   بزرگ  ، معادن   خارجي  ، صنايع مادر، بازرگاني     صنايع بزرگ    آليه   شامل   دولتي  بخش.  است

 و ماننـد اينهـا  آهـن    و راه   ، راه  ، آـشتيراني   ، هواپيمـايي    و تلفـن     و تلگراف   ست، پ  ، راديو و تلويزيون     آبرساني   بزرگ   هاي  و شبكه 
، ، دامـداري    از آـشاورزي     قـسمت    آن   شـامل    خـصوصي   بخـش .   اسـت    و در اختيـار دولـت        عمـومي    مالكيـت    صورت   به   آه  است
  تـا جـايي    بخـش   سـه   در ايـن  مالكيت.   است تعاوني و   دولتي  اقتصادي  فعاليتهاي  مكمل  شود آه   مي   و خدمات   ، تجارت  صنعت

 آشور گردد و  اقتصادي   رشد و توسعه     نشود و موجب     خارج   اسالم   قوانين   باشد و از محدوده      مطابق   فصل   ديگر اين    با اصول   آه
  را قـانون   بخـش   شـرايط هـر سـه    ضوابط و قلمرو و     تفصيل.   است   اسالمي   جمهوري   قانون   نشود مورد حمايت     جامعه   زيان  مايه
 . آند  مي معين

44 اصل

 ، آـوه   عمـومي   ها و سـاير آبهـاي   ، رودخانه ، درياها، درياچه ، معادن  يا رها شده  موات  زمينهاي  از قبيل    عمومي   و ثروتهاي   انفال
  و امـوال     المالـك    مجهـول   ، و امـوال     وارث   بدون  ، ارث   نيست   حريم   آه  ، مراتعي   طبيعي   هاي   ها ، جنگلها، نيزارها، بيشه      ها، دره 
. نمايـد    آنها عمل    به   نسبت   عامه   مصالح   تا بر طبق     است   اسالمي  در اختيار حكومت  .  شود   مسترد مي    از غاصبين    آه  عمومي
 . آند  مي  معين  را قانون  از هر يك  استفاده  و ترتيب تفصيل

45 اصل

 و آـار خـود  آـسب   بـه   نـسبت   مالكيت  عنوان  تواند به  نمي  و هيچكس  است  خويش  و آار مشروع  آسب   حاصل   مالك  هر آس 
 . آند  سلب  و آار را از ديگري  آسب امكان

46 اصل

47 اصل .  آند  مي  معين  را قانون ضوابط آن.   است  باشد محترم  مشروع  از راه  آه  شخصي مالكيت
 اسـتانها و  ميـان   اقتـصادي   اسـتانها و توزيـع فعاليتهـاي     در سـطح   ملي  از درآمدهاي  و استفاده  ابع طبيعي  از من    برداري  در بهره 
 و  فراخـور نيازهـا و اسـتعداد رشـد خـود، سـرمايه        هـر منطقـه      آـه    طـوري    در آار نباشد، بـه       آشور، بايد تبعيض     مختلف  مناطق
 . باشد  داشته  در دسترس  الزم امكانات

48 اصل

 از ، سـو اسـتفاده      از موقوفـات    ، قمـار، سـو اسـتفاده       ، سرقت  ، اختالس  ، رشوه   از ربا، غصب     ناشي   ثروتهاي   است   موظف  دولت
 را  فساد و ساير موارد غيـر مـشروع          اماآن  ، داير آردن    اصلي   و مباحات    موات   زمينهاي  ، فروش   دولتي   آاريها و معامالت    مقاطعه
  و ثبـوت   و تحقيـق   بايـد بـا رسـيدگي     حكـم  ايـن .  بدهـد   المـال   بيت  او به  نبودن  معلوم  رد آند و در صورت  حق ب صاح   و به   گرفته

 . اجرا شود  دولت  وسيله  به شرعي

49 اصل

 اشـته  د   رشـدي    رو بـه     اجتمـاعي    حيـات    بعد بايد در آن      امروز و نسلهاي     نسل   آه   محيط زيست   ، حفاظت   اسالمي  در جمهوري 
  غيـر قابـل    يا تخريب  محيط زيست  با آلودگي  آه  و غير آن    اقتصادي   رو فعاليتهاي   از اين .  گردد   مي   تلقي   عمومي  باشند، وظيفه 

 .  است  پيدا آند، ممنوع  مالزمه  آن جبران

50 اصل

  مـشخص    قانون   موجب   به   مالياتي   و تخفيف    و بخشودگي   موارد معافيت .   قانون   موجب   شود مگر به     وضع نمي    ماليات   نوع  هيچ
 . شود مي

51 اصل



  مجلـس    بـه    و تـصويب     رسـيدگي    و بـراي     تهيـه    دولـت    شـود از طـرف       مقرر مي    در قانون    آه   ترتيبي   آشور به    آل   ساالنه  بودجه
 . خواهد بود  مقرر در قانون  نيز تابع مراتب  بودجه  تغيير در ارقام هر گونه.  گردد  مي  تسليم  اسالمي شوراي

52 اصل

  موجـب   بـه   مـصوب   پرداختهـا در حـدود اعتبـارات        شـود و همـه       متمرآز مـي     آل   داري   خزانه   در حسابهاي    دولت   دريافتهاي  آليه
 . گيرد  مي  انجام قانون

53 اصل

 و مراآـز  در تهـران     امـور آن     و اداره   مانسـاز .  باشـد    مـي    اسـالمي    شـوراي    آشور مـستقيما زيـر نظـر مجلـس           محاسبات  ديوان
 .  خواهد شد  تعيين  قانون  موجب استانها به

54 اصل

 از انحـا از  نحـوي   بـه   آـه   هايي  و ساير دستگاه  دولتي ، شرآتهاي  ها، موسسات  وزارتخانه  حسابهاي  آليه  به   محاسبات  ديوان
  اي   هزينـه    هـيچ    نمايد آه    مي   يا حسابرسي    دارد رسيدگي    مقرر مي    قانون   آه  ي ترتيب   آنند به    مي   آشور استفاده    آل  بودجه

 ، حـسابها و اسـناد و مـدارك     محاسبات ديوان.  باشد  رسيده  مصرف  خود به  در محل   و هر وجهي     تجاوز نكرده    مصوب  از اعتبارات 
  تـسليم   اسـالمي   شـوراي   مجلس  خود به  نظرات  انضمام  را به سال هر   تفريغ بودجه  و گزارش   جمع آوري    را برابر قانون    مربوطه
 . شود  گذاشته  عموم  بايد در دسترس  گزارش اين.  نمايد مي

55 اصل

.  اسـت    سـاخته    حـاآم    خـويش    اجتمـاعي    را بـر سرنوشـت       او، انـسان     و هـم     خداسـت    از آن    و انسان    بر جهان    مطلق  حاآميت
  حـق    ايـن    قـرار دهـد و ملـت         خـاص    منافع فرد يا گروهي      آند يا در خدمت      سلب   را از انسان     الهي   حق   اين  تواند   نمي  هيچكس

 . آند  مي  آيد اعمال  بعد مي  در اصول  آه خداداد را از طرقي

56 اصل

 امـر و  مطلقـه    زيـر نظـر واليـت        آـه   اييه قـض    و قـوه     مجريـه   ، قوه   مقننه  قوه:  عبارتند از    ايران   در جمهور اسالمي     حاآم  قواي ) 1( 
 و  پنجـاه  اصـل  :   سـابق   اصـل - 1<<.  از يكديگرنـد   قوا مستقل  اين.  گردند   مي   اعمال   قانون   اين   آينده   اصول   بر طبق    امت  امامت
  امـر و امامـت       زير نظـر واليـت       آه  يه قضاي   و قوه    مجريه  ، قوه   مقننه  قوه:  عبارتند از      ايران   اسالمي   در جمهوري    حاآم   قواي  هفتم
 جمهـور  ريـيس    وسـيله    آنهـا بـه      از يكديگرند و ارتباط ميان       قوا مستقل   اين.  گرند   مي   اعمال   قانون   اين   آينده   اصول  ، بر طبق   امت

 >>. گردد برقرار مي

57 اصل

 از  پس  آن  شود و مصوبات  مي  تشكيل  مردم  منتخب دگان از نماين  آه  است  اسالمي  شوراي  مجلس  از طريق  مقننه  قوه  اعمال
 . گردد  مي  ابالغ  و قضاييه  مجريه  قوه  اجرا به  آيد براي  بعد مي  در اصول  آه  مراحلي طي

58 اصل

  و مراجعـه    رسـي  پ   همـه    از راه    مقننه   قوه   اعمال   است   ممكن   و فرهنگي   ، اجتماعي  ، سياسي   اقتصادي   بسيار مهم   در مسايل 
 . برسد  مجلس  نمايندگان  مجموع  دو سوم  تصويب  بايد به  آرا عمومي  به  مراجعه در خواست.  گيرد  صورت  آرا مردم  به مستقيم

59 اصل

هـور و وزرا جم   ريـيس   ، از طريـق     شـده    گـذارده    رهبـري    مستقيما بر عهده     قانون   در اين    آه   جز در اموري     مجريه   قوه  اعمال ) 1( 
  گـذارده    رهبـري    مـستقيما بـر عهـده        قـانون    در اين    آه   جز در اموري     مجريه   قوه   اعمال   شصتم  اصل :   سابق   اصل - 1<<.  است
 >>.  وزير و وزرا است  جمهور و نخست  رييس ، از طريق شده

60 اصل

  و فـصل   حـل   شـود و بـه    تـشكيل   اسـالمي   مـوازين  بايـد طبـق     آـه   اسـت   دادگستري  هاي  دادگاه  وسيله  به  قضاييه   قوه  اعمال
 . بپردازد  حدود الهي  و اقامه  عدالت  و اجراي  و گسترش  عمومي  و حفظ حقوق دعاوي

61 اصل

طشـراي .  گـردد    مي   شوند تشكيل    مي   انتخاب   مخفي   و با راي     طور مستقيم    به   آه   ملت   از نمايندگان    اسالمي   شوراي  مجلس
 . خواهد آرد  معين  را قانون  انتخابات  و آيفيت  شوندگان  و انتخاب  آنندگان انتخاب

62 اصل

  طـوري    برگزار شود به     قبل   دوره   از پايان    بايد پيش    هر دوره   انتخابات.   است   چهار سال    اسالمي   شوراي   مجلس   نمايندگي  دوره
 . نباشد  مجلس  بدون  زمان  آشور در هيچ آه

63 اصل

 يكهـزار و سيـصد و  سـال    پرسـي    همـه    و از تـاريخ      و هفتـاد نفـر اسـت         دويـست    اسالمي   شوراي   مجلس   نمايندگان  عده ) 1( 
 و نظـاير آنهـا ، جغرافيـايي  ، سياسـي   انـساني   عوامـل  ، با در نظـر گـرفتن    سال  از هر ده  پس   شمسي   هجري   و هشت   شصت

  و آلـداني     آشـوري    و مـسيحيان     نماينـده    يـك    هـر آـدام      و آليميـان    زرتشتيان.  شود   تواند اضافه   مي   نفر نماينده   حداآثر بيست 
 و  انتخابيـه   هـاي   حـوزه  محـدوده .  آننـد   مي  انتخاب  نماينده  يك  هر آدام  و شمال   جنوب   ارمني   و مسيحيان    نماينده  مجموعا يك 

  ملـي    شـوراي    مجلـس    نماينـدگان    عـده    و چهـارم     شـصت   اصـل  :   سـابق    اصـل  - 1<<.  آند   مي   معين   را قانون   تعداد نمايندگان 
 هر يكصد و  نسبت   به   انتخابي   آشور در هر حوزه      جمعيت   زياد شدن    در صورت    سال   از هر ده     و پس    و هفتاد نفر است     دويست
 مجموعـا  و آلـداني   آشـوري   و مـسيحيان    نماينده   يك   هر آدام    و آليميان   زرتشتيان.  شود   مي   اضافه   نماينده   هزار نفر يك    پنجاه
 از  هـر يـك    جمعيـت    افـزايش    آننـد و در صـورت        مـي    انتخـاب    نماينده   يك   هر آدام    و شمال    جنوب   ارمني   و مسيحيان    نماينده  يك

  مربـوط بـه    مقـررات   خواهنـد داشـت     اضافي  اينده نم   يك   هزار نفر اضافي     هر يكصد و پنجاه      ازاي   به   سال   از هر ده     ها پس   اقليت
 >>. آند  مي  معين  را قانون انتخابات

64 اصل

  يابـد و تـصويب    مـي   رسـميت   نماينـدگان   مجمـوع   با حضور دو سوم  اسالمي  شوراي  مجلس ، جلسات  انتخابات  از برگزاري  پس
  شـده    تعيـين    خاصـي    نصاب   اساسي   در قانون    آه   گيرد مگر در مواردي     مي   انجام   داخلي   مصوب   نامه   آيين   طبق  طرحها و لوايح  

 .  است  الزم  حاضران  دو سوم  موافقت  داخلي  نامه  آيين  تصويب براي. باشد

65 اصل

  مجلـس  و انتظامات   مذاآرات  آنها و امور مربوط به  تصدي  و تعداد آميسيونها و دوره  مجلس  رييسه   و هيات    رييس   انتخاب  ترتيب
 . گردد  مي  معين  مجلس  داخلي  نامه  آيين  وسيله به

66 اصل

  الـرحمن   اهللا بـسم .  را امـضا نماينـد    نامـه   قـسم   زير سوگند ياد آنند و متن   ترتيب   به   مجلس   جلسه   بايد در نخستين    نمايندگان
  نمـايم    تعهـد مـي      خويش   انساني   بر شرف    و با تكيه     آنم  سوگند ياد مي     قادر متعال    خداي   مجيد، به    در برابر قرآن    من " الرحيم

  را آه  اي ، وديعه  باشم  اسالمي  جمهوري  و مباني  ايران  ملت   اسالمي   انقالب   دستاوردهاي   و نگاهبان    اسالم   پاسدار حريم   آه
  بـه    و همـواره     نمـايم    را رعايت    و تقوي   ، امانت   وآالت   وظايف  انجام و در      آنم   پاسداري   عادل   اميني   عنوا ن    به   ما سپرده    به  ملت

 هـا و  و در گفتـه   آـنم   دفـاع    اساسـي   ، از قـانون     پايبنـد باشـم      مـردم    بـه    و خدمت    ملت   آشور و حفظ حقوق      و اعتالي   استقالل
  ديني  اقليتهاي نمايندگان."   باشم ها را مد نظر داشته  آن   مصالح   و تامين    مردم   آشور و آزادي     ها و اظهارنظرها، استقالل     نوشته
  جلـسه    ندارند بايد در اولين      شرآت   نخست   در جلسه    آه  نمايندگاني.  خود ياد خواهند آرد      آسماني   سوگند را با ذآر آتاب      اين
 . آوردند  جاي  سوگند را به  آنند مراسم  حضور پيدا مي  آه اي

67 اصل

68 اصل  نگهبـان   و تاييد شوراي  نمايندگان  مجموع  چهارم  سه  جمهور و تصويب  پيشنهاد رييس  آشور به  نظامي  و اشغال  جنگ  در زمان 



 جديـد،  مجلـس   تـشكيل   عـدم    شود و در صـورت       مي   متوقف   معيني   مدت   براي   مملكت   يا تمامي    شده   نقاط اشغال   از انتخابات 
 . خواهد داد امه آار خود اد  به  همچنان  سابق مجلس

  عمـوم    اطـالع    بـراي    رسـمي    راديـو و روزنامـه       از طريـق     آن   آامل   باشد و گزارش     بايد علني    ملي   شوراي   مجلس  مذاآرات ) 1( 
 ا يا ده   از وزر    جمهور يا يكي     رييس   تقاضاي   آند، به    آشور ايجاب    امنيت   رعايت   آه  ، در صورتي   در شرايط اضطراري  . منتشر شود 

  با حـضور شـوراي       آه   معتبر است    در صورتي    غير علني    جلسه  مصوبات.  شود   مي   تشكيل   غير علني   ، جلسه  نفر از نمايندگان  
 شـرايط  شـدن   از بـر طـرف    بايـد پـس     جلـسات    ايـن    و مـصوبات    گـزارش .  برسـد    نمايندگان   مجموع   چهارم   سه   تصويب   به  نگهبان

  بايـد علنـي    ملـي   شـوراي   مجلـس   مذاآرات  و نهم  شصت اصل :   سابق  اصل- 1<<.  منتشر گردد  عموم ع اطال  براي  اضطراري
  آـه    در صـورتي    در شـرايط اضـطراري    .  منتشر شـود     عموم   اطالع   براي   رسمي   راديو و روزنامه     از طريق    آن   آامل  باشد و گزارش  

  تـشكيل   غيـر علنـي    جلـسه   نفـر از نماينـدگان    از وزرا يـا ده   وزيـر يـا يكـي       نخـست    تقاضـاي    آند، به    آشور ايجاب    امنيت  رعايت
  مجمـوع    چهـارم    سـه    تـصويب    بـه    نگهبـان    بـا حـضور شـوراي        آـه    معتبـر اسـت      در صـورتي     غيـر علنـي      جلسه  مصوبات. ميشود

 منتـشر  عمـوم    اطـالع    بـراي   رايط اضـطراري   شـ    شـدن    از بـر طـرف       بايـد پـس      جلـسات    ايـن    و مـصوبات    گزارش.  برسد  نمايندگان
 >>.گردد

69 اصل

 تواننـد  را دارنـد و مـي        مجلـس    علنـي    در جلـسات     شـرآت    يا با انفراد حـق       اجتماع   به   او و وزيران     جمهور و معاونان    رييس ) 1( 
 تقاضـا آننـد  حـضورند و هـر گـاه       بـه   ا مكلـف   بداننـد، وزر     الزم   نماينـدگان    آـه    باشند و در صـورتي       داشته   خود را همراه    مشاوران
 انفـراد  يـا بـه    اجتمـاع   بـه   وزير و وزيران  جمهور، نخست  رييس  هفتادم اصل :   سابق  اصل - 1<<.  شود   مي   استماع  مطالبشان

  نماينـدگان    آـه   رتي باشـند و در صـو        داشته   خود را همراه     توانند مشاوران    را دارند و مي      مجلس   علني   در جلسات    شرآت  حق
 دعـوت .  شـود   مـي   اسـتماع   تقاضا آننـد مطالبـشان     حضورند و هر گاه      به   وزير و وزرا مكلف      جمهور و نخست     بدانند، رييس   الزم
 >>. برسد  اآثريت  تصويب  بايد به  مجلس  جمهور به رييس

70 اصل

71 اصل . وضع آند  تواند قانون  مي  اساسي ون د ر حدود مقرر در قان  مسايل  در عموم  اسالمي  شوراي مجلس
  مغـايرت   اساسـي   آـشور يـا قـانون     رسـمي   مذهب  و احكام    با اصول    وضع آند آه     تواند قوانيني    نمي   اسالمي   شوراي  مجلس
 .  است  نگهبان  شوراي  بر عهده  آمده  نود و ششم  در اصل  آه  ترتيبي  امر به  اين تشخيص.  باشد داشته

72 اصل

 ، در مقام  دادستان  آه  مانع از تفسيري  اصل مفاد اين.   است  اسالمي  شوراي  مجلس  در صالحيت  عادي  و تفسير قوانين شرح
 .  آنند نيست  مي ، از قوانين تميز حق

73 اصل

 نفـر از  پـانزده   پيـشنهاد حـداقل    بـه  ني قـانو    شـود و طرحهـاي       مـي    تقـديم    مجلـس    به   وزيران   هيات   از تصويب    پس   قانوني  لوايح
 .  است  طرح  قابل  اسالمي  شوراي ، در مجلس نمايندگان

74 اصل

  درآمـد عمـومي    تقليـل   آنند و به  مي  عنوان  قانوني  لوايح  در خصوص  نمايندگان  آه  و ثيشنهادها و اصالحاتي  قانوني   هاي  طرح
  درآمـد يـا تـامين        آـاهش    جبـران    طريـق    در آن    آـه    اسـت    در مجلس    طرح   قابل  د، در صورتي   انجام   مي   عمومي   هزينه  يا افزايش 

 . باشد  شده  جديد نيز معلوم هزينه

75 اصل

76 اصل . امور آشو ر را دارد  در تمام  و تفحص  تحقيق  حق  اسالمي  شوري مجلس
77 اصل . برسد  اسالمي  شوراي  مجلس  تصويب  بايد به  المللي  بين  هاي ه نام  ها، قراردادها و موافقت  نامه  ها، مقاوله عهدنامه
  نباشد و به     طرفه   يك   آه   شرط اين    آشور، به    مصالح   با رعايت    جزيي   مگر اصالحات    است   ممنوع   تغيير در خطوط مرزي     هر گونه 
 . برسد  اسالمي  شوراي  مجلس  نمايندگان  مجموع م چهار پنج  تصويب  و به  نزدن  آشور لطمه  ارضي  و تماميت استقال

78 اصل

  شـوراي   مجلـس   دارد بـا تـصويب       حـق   ، دولت   نظير آن    و شرايط اضطراري     جنگ  در حالت .   است   ممنوع   نظامي   حكومت  برقراري
  روز باشـد و در صـورتي         از سـي    د بـيش   توان   نمي   هر حال    به   آن   مدت   را برقرار نمايد، ولي      ضروري   موقتا محدوديتهاي   اسالمي

 . مجوز آند  آسب  مجددا از مجلس  است  موظف  باشد دولت  باقي  همچنان  ضرورت آه

79 اصل

80 اصل . باشد  اسالمي  شوراي  مجلس  بايد با تصويب  دولت  از طرف  و خارجي  داخلي  عوض  بدون  يا آمكهاي  وام  و دادن گرفتن
  مطلقـا ممنـوع      خارجيـان    بـه    و خدمات    و معادن    و آشاورزي    و صنعتي    در امور تجارتي     شرآتها و مئسسات    شكيل امتياز ت   دادن
 . است

81 اصل

82 اصل .  اسالمي  شوراي  مجلس  با تصويب  مگر در موارد ضرورت  است  ممنوع  دولت  از طرف  خارجي  آارشناسان استخدام
 در  هـم    آن   اسـالمي    شـوراي    مجلـس    مگر با تـصويب      غير نيست    به   انتقال   باشد قابل    ملي   از نفايس    آه   دولتي  بناها و اموالي  

 . فرد نباشد  منحصر به  از نفايس  آه صورتي
83 اصل

84 اصل . آشور اظهار نظر نمايد  و خارجي  داخلي  مسايل  دارد در همه  و حق  است  مسيول  ملت  در برابر تمام هر نماينده
  را بـه   توانـد اختيـار قانونگـذاري     نمـي  مجلـس .   نيـست   ديگـري   به  واگذاري  و قابل   است   شخص   به   قايم   نمايندگي  سمت ) 1( 

  بـه   هفتـاد و دوم      اصـل    را بـا رعايـت       از قـوانين     تواند اختيـار وضـع بعـضي         مي   در موارد ضروري     واگذار آند ولي     يا هياتي   شخص
  آزمايـشي    صـورت    نمايـد بـه      مي   تعيين   مجلس   آه   در مدتي    قوانين   اين   صورت   آند، در اين     خود تفويض    داخلي   هاي  آميسيون
  دايمـي   توانـد تـصويب    مـي   اسـالمي   شـوراي   مجلـس  همچنـين .  خواهـد بـود    آنهـا بـا مجلـس     نهـايي   شود و تـصويب  اجرا مي 

 ذيـربط  آميـسيونهاي   بـه   هفتـاد و دوم      اصـل    را بـا رعايـت       دولت   به   يا وابسته    دولتي   سازمانها، شرآتها، مئسسات    اساسنامه
 آـشور و  رسـمي    مذهب   و احكام    نبايد با اصول     دولت   مصوبات   صورت  در اين .  بدهد   دولت   آنها را به     تصويب  واگذار آند و يا اجازه    

 عالوه.   است   نگهبان   با شوراي    نود و ششم     مذآور در اصل     ترتيب   امر به    اين   باشد، تشخيص    داشته   مغايرت   اساسي  يا قانون 
 آنهـا بـا  مغـايرت   عـدم    و اعـالم     منظـور بررسـي      آشور باشد و به      عمومي   و مقررات    قوانين   نبايد مخالفت    دولت  ، مصوبات  بر اين 
 هـشتاد و اصـل  :   سـابق    اصـل  - 1<<.  برسد   اسالمي   شوراي   مجلس   رييس   اطالع   اجرا به    براي   ابالغ   مزبور بايد ضمن    قوانين
  را بـه     توانـد اختيـار قانونگـذاري        نمـي   مجلـس .   نيـست    ديگري   به   واگذاري   و قابل    است   شخص   به   قايم   نمايندگي   سمت  پنجم

  بـه    هفتـاد و دوم      اصـل   ا رعايـت   را بـ     از قـوانين     تواند اختيـار وضـع بعـضي         مي   در موارد ضروري     واگذار آند، ولي     يا هيات   شخص
  آزمايـشي    صـورت    نمايـد بـه      مي   تعيين   مجلس   آه   در مدتي    قوانين   اين   صورت   آند، در اين     خود تفويض    داخلي   هاي  آميسيون
 >>. خواهد بود  آنها با مجلس  نهايي  شود و تصويب اجرا مي

85 اصل



  نظراتـي    سـبب    آنهـا را بـه       توان   خود آامال آزادند و نمي       در اظهار نظر و راي      ايندگي نم   وظايف   ايفاي   در مقام    مجلس  نمايندگان
 . آرد  يا توقيف  اند تعقيب  خود داده  نمايندگي  وظايف  ايفاي  در مقام  آه  اند يا آرايي  اظهار آرده  در مجلس آه

86 اصل

  تصدي در دوران.  اعتماد بگيرد  راي  ديگر بايد از مجلس      از هر اقدام     پيش  و   از تشكيل    پس   وزيران   هيات   جمهور براي   رييس ) 1( 
 :  سـابق   اصـل - 1<<.  اعتماد آنـد   راي  تقاضاي  وزيران  هيات  براي   تواند از مجلس     مي   و مورد اختالف     مهم  نيز در مورد مسايل   

 در دوران .  اعتماد بگيـرد     راي   ديگر بايد از مجلس      از هر اقدام     و پيش    و معرفي    از تشكيل    پس   وزيران   هيات   هشتاد و هفتم    اصل
 >>.  اعتماد آند  راي  تقاضاي  تواند از مجلس  مي  و مورد اختالف  مهم  نيز در مورد مسايل تصدي

87 اصل

 از وزيـر  از نماينـدگان    ا هر يك   جمهور و ي     از رييس    اسالمي   شوراي   مجلس   نمايندگان   آل   چهارم   يك   حداقل  در هر مورد آه    ) 1( 
  جـواب   سـوال   حاضـر شـود و بـه     در مجلـس    اسـت    جمهور يا وزير موظف      آنند، رييس    سوال   آنان   از وظايف    يكي  ، درباره  مسيول

  بـه   ر بـا عـذر موجـه       تاخير افتاد مگ     روز به    از ده    و در مورد وزير بيش       ماه   از يك    جمهور بيش    نبايد در مورد رييس      جواب  دهد و اين  
  از وزيـر مـسيول       اي   نماينـده    در هـر مـورد آـه         هشتاد و هـشتم     اصل :   سابق   اصل - 1<<.   اسالمي   شوراي   مجلس  تشخيص
 از  نبايد بـيش   جواب  دهد و اين  جواب  سوال  حاضر شود و به  در مجلس    است   وزير موظف    آند آن    او سوال    از وظايف    يكي  درباره
 >>.  ملي  شوراي  مجلس  تشخيص  به  تاخير افتد مگر با عذر موجه روز به  ده

88 اصل

  از وزرا را استيضاح      يا هر يك     وزيران   دانند هيات    مي   الزم   آه   توانند در مواردي     مي   اسالمي   شوراي   مجلس   نمايندگان - 1 ) 1( 
  وزيران  هيات.  شود   تقديم   مجلس   به   نفر از نمايندگان     ده   حداقل   امضاي  با   آه   است   در مجلس    طرح   قابل   وقتي  آنند، استيضاح 

 اعتمـاد  راي  گويد و از مجلـس   پاسخ  آن  حاضر شود و به  در مجلس   آن   از طرح    روز پس    ده   مدت   بايد ظرف   يا وزير مورد استيضاح   
  را مـي     الزم   خـود توضـيحات      استيـضاح    مزبـور دربـاره     ، نماينـدگان    پاسـخ    يا وزير براي     وزيران   حضور هيات    عدم  در صورت . بخواهد

 يـا  وزيـران    اعتمـاد نـداد هيـات        راي  اگر مجلـس  .  اعتماد خواهد آرد     عدم   راي   بداند اعالم    مقتضي   مجلس   آه  دهند و در صورتي   
  بالفاصـله   آـه   وزيرانـي   توانند در هيـات   نمي ضاح مورد استي  وزراي در هر دو صورت.  شود  مي  عزل  يا وزير مورد استيضاح    وزيران

  ريـيس   اسالمي  شوراي  مجلس  از نمايندگان  سوم  يك  حداقل  آه  در صورتي- 2.  پيدا آنند  شود عضويت  مي   تشكيل  بعد از آن  
 جمهـور بايـد  قـرار دهنـد، ريـيس    ضاح آشور مورد استيـ   امور اجرايي  و اداره   مجريه   قوه   مديريت   وظايف   اجراي  جمهور را در مقام   

 در صـورتي  .  بدهـد    آـافي    توضـيحات    شده   مطرح   مسايل   حاضر شود و در خصوص       در مجلس    آن   از طرح    پس   ماه   يك   مدت  ظرف
 جمهور  رييس يت آفا  عدم  به  نمايندگان  آل  دو سوم  جمهور، اآثريت  رييس  و پاسخ  و موافق  مخالف  نمايندگان  از بيانات  پس آه
 هـشتاد و اصـل  :   سابق   اصل - 1<<.  رسد   مي   رهبري   مقام   اطالع   به   يكصد و دهم     اصل   بند ده    اجراي   جهت   دادند مراتب   راي
  وقتـي  حاستيضا.  آنند  از وزرا را استيضاح   يا هر يك     وزيران   دانند هيات    مي   الزم   آه   توانند در مواردي     مي   مجلس   نمايندگان  نهم
  يا وزير مورد استيـضاح   وزيران هيات.  شود  تقديم  مجلس  به   نفر از نمايندگان     ده   حداقل   با امضاي    آه   است   در مجلس    طرح  قابل

 در صـورت  .  اعتمـاد بخواهـد      راي   گويـد و از مجلـس        پاسـخ    آن   حاضر شود و بـه       در مجلس    آن   از طرح    روز پس    ده   مدت  بايد ظرف 
  آـه    دهنـد و در صـورتي        را مـي     الزم   خود توضيحات    استيضاح   مزبور درباره    نمايندگان   پاسخ   يا وزير براي     وزيران   حضور هيات   عدم

  عـزل    يا وزير مورد استيـضاح       وزيران   اعتماد نداد هيات     راي  اگر مجلس .  اعتماد خواهد آرد     عدم   راي   بداند اعالم    مقتضي  مجلس
  تـشكيل   بعـد از آن     بالفاصـله    آـه    وزيرانـي    توانند در هيات     نمي   مورد استيضاح    وزير يا وزراي     نخست  هر دو صورت  در  .  شود  مي
 >>. پيدا آنند  شود عضويت مي

89 اصل

 لـس  مج  خـود را آتبـا بـه     توانـد شـكايت    باشـد، مـي    داشـته   قـضاييه   يـا قـوه    مجريه  يا قوه  از طرز آار مجلس   شكايتي  هر آس 
  شـكايت    آـه    دهد و در مواردي      آافي   آند و پاسخ     رسيدگي   شكايات   اين   به   است   موظف  مجلس.  آند   عرضه   اسالمي  شوراي

 نمايـد و  را اعـالم   نتيجـه   متناسـب   از آنها بخواهد و در مدت  آافي  و پاسخ  رسيدگي  مربوط است  قضاييه  و يا قوه   مجريه   قوه  به
 . برساند  عامه  اطالع  باشد به  عموم  مربوط به  آه در موردي

90 اصل

 بـا آنهـا،  اسـالمي   شـوراي  ، مجلـس   مـصوبات   مغـايرت   از نظـر عـدم      اساسي   و قانون    اسالم   از احكام    منظور پاسداري   به ) 1( 
 و  زمـان   مقتـضيات   بـه   و آگـاه    عـادل    نفـر از فقهـاي       شـش  - 1.  شـود    مـي    زير تـشكيل     با ترآيب    نگهبان   شوراي   نام   به  شورايي
  حقوقدانان  ، از ميان    حقوقي   مختلف   هاي  ، در رشته    نفر حقوقدان    شش - 2.   است   رهبري   با مقام    عده   اين  انتخاب.  روز  مسايل

. گردنـد    مـي    انتخاب   مجلس   شوند و با راي      مي   معرف   اسالمي   شوراي   مجلس   به   قضاييه   قوه   رييس   وسيله   به   آه  مسلماني
  مجلـس   مصوبات  مغايرت  از نظر عدم   اساسي   و قانون    اسالم   از احكام    منظور پاسداري    به   نود و يكم    اصل :   سابق   اصل - 1<<

  بـه  اه و آگـ   عـادل   نفـر از فقهـاي    شش- 1:  شود  مي  زير تشكيل  با ترآيب  نگهبان  شوراي   نام   به   با آنها، شورايي     ملي  شوراي
  مختلـف    هاي  ، در رشته    نفر حقوقدان    شش - 2.   است   رهبري   با رهبر يا شوراي      عده   اين  انتخاب.  روز   و مسايل    زمان  مقتضيات
  شوند وبا راي     مي   معرفي   ملي   شوراي   مجلس   به   قضايي   عالي   شوراي   وسيله   به   آه   مسلماني   حقوقدانان  ، از ميان   حقوقي
 >>. گردند  مي تخاب ان مجلس

91 اصل

 از ، نيمـي    سـال    سـه    از گذشـتن     پـس    دوره   در نخستين    شوند ولي    مي   انتخاب   سال   شش   مدت   براي   نگهبان   شوراي  اعضاي
 . شوند  مي  آنها انتخاب  جاي  به  اي  تازه  يابند و اعضاي  تغيير مي  قيد قرعه  به  هر گروه اعضاي

92 اصل

  و انتخـاب     نماينـدگان    اعتبارنامـه    ندارد مگـر در مـورد تـصويب          اعتبار قانوني    نگهبان   وجود شوراي    بدون   اسالمي  ي شورا  مجلس
 .  نگهبان  شوراي  اعضاي  نفر حقوقدان شش

93 اصل

  را حداآثر ظـرف      آن   است   موظف   نگهبان  شوراي.  شود   فرستاده   نگهبان   شوراي   بايد به    اسالمي   شوراي   مجلس   مصوبات  آليه
  را مغاير ببينـد بـراي        آن   قرار دهد و چنانچه      مورد بررسي    اساسي   و قانون    اسالم   بر موازين    از نظر انطباق     وصول   روز از تاريخ    ده

 .  اجرا است  قابل  مصوبه  صورت در غير اين.  بازگرداند  مجلس تجديد نظر به

94 اصل

  شـوراي    توانـد از مجلـس       ندانـد، مـي      آـافي    و اظهـار نظـر نهـايي         رسيدگي   روز را براي     ده   مدت  ان نگبه   شوراي   آه  در مواردي 
 . شود  خواستار تمديد وقت  روز ديگر با ذآر دليل  ده  حداآثر براي اسالمي

95 اصل

  عـدم    و تـشخيص     نگهبـان   وراي شـ    فقهـاي    با اآثريـت     اسالم   با احكام    اسالمي   شوراي   مجلس   مصوبات   مغايرت   عدم  تشخيص
 .  است  نگهبان  شوراي  اعضاي  همه  اآثريت  بر عهده  اساسي  آنها با قانون تعارض

96 اصل

 حاضـر شـوند و  در مجلس    قانوني   يا طرح    اليحه   درباره   مذاآره   توانند هنگام    منظور تسريع در آار مي       به   نگهبان   شوراي  اعضاي
 بايـد در  نگهبـان   شـوراي   قـرار گيـرد، اعـضاي       در دستور آـار مجلـس        فوري   اي   يا اليحه    طرح  اما وقتي .  آنند   را استماع   مذاآرات
 . حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند مجلس

97 اصل



98 اصل . شود  مي  انجام  آنان  چهارم  سه  با تصويب  آه  است  نگهبان  شوراي  عهده  به  اساسي تفسير قانون
 آرا  بـه    و مراجعـه     اسـالمي    شـوراي   ، مجلس   جمهوري  ، رياست   رهبري   خبرگان   مجلس   بر انتخابات    نظارت   نگهبان  شوراي ) 1( 

 جمهـور،  ريـيس    بر انتخـاب     نظارت   نگهبان   شوراي   نود و نهم    اصل :   سابق   اصل - 1<<.  دارد   را بر عهده     پرسي   و همه   عمومي
 >>. دارد  را بر عهده  پرسي  و همه  آرا عمومي  به  و مراجعه  ملي شوراي   مجلس انتخابات

99 اصل

  از طريـق   و سـاير امـور رفـاهي    ، آموزشـي  ، فرهنگي ، بهداشتي ، عمراني ، اقتصادي  اجتماعي  هاي   پيشبرد سريع برنامه    براي
  نـام    بـه    شورايي   با نظارت    يا استان   ، شهر، شهرستان   ، بخش  امور هر روستا    ، اداره   محلي   مقتضيات   به   با توجه    مردم  همكاري
شـرايط.  آننـد   مـي    انتخـاب    محـل    همان   را مردم    آن   اعضاي   گيرد آه    مي   صورت   يا استان   ، شهر، شهرستان   ، بخش   ده  شوراي
 آنهـا  مراتـب   مذآور و سلـسله      شوراهاي  ظارت و ن    انتخاب   و نحوه    و اختيارات    و حدود وظايف     شوندگان   و انتخاب    آنندگان  انتخاب

  معـين    باشـد قـانون      مرآزي   حكومت   و تابعيت    اسالمي   جمهوري   و نظام    ارضي   و تماميت    ملي   وحدت   اصول   بايد با رعايت    را آه 
 . آند مي

100 اصل

 آنهـا،  هماهنگ   بر اجراي    استانها و نظارت     رفاهي  و   عمراني   هاي   برنامه   در تهيه    همكاري   و جلب    از تبعيض    منظور جلوگيري   به
  شـورا را قـانون       ايـن    و وظـايف     تـشكيل   نحـوه .  شـود    مـي    استانها تشكيل    شوراهاي   از نمايندگان    استانها مرآب    عالي  شوراي
 . آند  مي معين

101 اصل

  اسالمي   شوراي   مجلس   به   دولت  ستقيما يا از طريق    و م    تهيه   خود طرحهايي    دارد در حدود وظايف      استانها حق    عالي  شوراي
 . قرار گيرد  مورد بررسي  طرحها بايد در مجلس اين. پيشنهاد آند

102 اصل

  شوراها ملزم  شوند در حدود اختيارات     مي   تعيين   دولت   از طرف    آه   آشوري   و ساير مقامات    ، بخشداران  ، فرمانداران  استانداران
 . آنها هستند ميمات تص  رعايت به

103 اصل

 ، صنعتي  توليدي  امور در واحدهاي    در پيشرفت    ها و ايجاد هماهنگي      برنامه   در تهيه    و همكاري    قسط اسالمي    منظور تامين   به
، ، اداري ي آموزشـ  ، و در واحـدهاي   و مـديران   و ديگـر آارآنـان    و دهقانـان   آـارگران   از نماينـدگان   مرآـب   ، شوراهايي  و آشاورزي 
 شـوراها و  ايـن    تـشكيل   چگـونگي .  شـود    مـي    واحـدها تـشكيل      اعضا اين    از نمايندگان    مرآب   و مانند اينها شوراهايي     خدماتي

 . آند  مي  معين  آنها را قانون  و اختيارات حدود وظايف

104 اصل

105 لاص . آشور باشد  و قوانين  اسالم  موازين  شوراها نبايد مخالف تصميمات
 شـوراها و طـرز  انحـالل    و ترتيـب     انحـراف   مرجع تـشخيص  .   نيست   ممكن   قانوني   از وظايف    انحراف   شوراها جز در صورت     انحالل
  آنـد و دادگـاه    شـكايت   صـالح   دادگـاه   دارد به  حق  انحالل  به  اعتراض  شورا در صورت  .  آند   مي   معين   مجدد آنها را قانون     تشكيل
 . آند  رسيدگي  آن  به  از نوبت  خارج  است موظف

106 اصل

  العظمي   اهللا   آيت   حضرت   ايران   اسالمي   و بنيانگذار جمهوري     اسالم   جهاني   از مرجع عاليقدر تقليد و هبر آبير انقالب         پس ) 1( 
 رهبـر  شدند، تعيين    و پذيرفته    شناخته   و رهبري    مرجعيت   به   قاطع مردم    اآثريت   از طرف   آه"   الشريف   سره  قدس "  خميني  امام
  و يكـصد و نهـم        پـنجم    فقهـا واجـد شـرايط مـذآور در اصـول             همـه    دربـاره    رهبـري   خبرگان.   است   مردم   منتخب   خبرگان   عهده  به

  يـا داراي   و اجتماعي  سياسي  يا مسايل  فقهي   و موضوعات    احكام   به   را اعلم    از آنان    يكي   آنند هر گاه     مي   و مشورت   بررسي
  انتخـاب   رهبـري   دهنـد او را بـه    تـشخيص   يكصد و نهم  مذآور در اصل     از صفات    در يكي    خاص  تگي يا واجد برجس     عامه  مقبوليت

 امـر و ، واليـت   خبرگـان  رهبـر منتخـب  .  نماينـد   مـي   و معرفي  رهبر انتخاب  عنوان  را به  از آنان    يكي   صورت   آنند و در غير اين      مي
- 1<<.   اسـت   با ساير افـراد آـشور مـساوي    رهبر در برابر قوانين .   خواهد داشت   ه را بر عهد     از آن    ناشي   هاي   مسيوليت  همه
  قاطع مردم    اآثريت   از طرف    قانون   اين   پنجم   واجد شرايط مذآور در اصل       از فقهاي    يكي   هر گاه    يكصد و هفتم    اصل :   سابق  اصل
  اهللا  آيـت   در مـورد مرجـع عاليقـدر تقليـد و رهبـر انقـالب        آـه  ونـه  باشـد، همانگ   شـده   و پذيرفتـه   شـناخته   و رهبـري    مرجعيت  به

  دارد، در غيـر ايـن        را بـر عهـده       از آن    ناشـي    مسيوليتهاي   امر و همه     رهبر، واليت   ، اين   است   شده   چنين   خميني   امام  العظمي
  آننـد، هـر گـاه        مـي    و مـشورت     دارند بررسي   ري و رهب    مرجعيت   صالحيت   آه   آساني   همه   درباره   مردم   منتخب   خبرگان  صورت
  يـا پـنج    سـه   نماينـد، وگرنـه     مـي    معرفي   مردم   رهبر به    عنوان   بيابند او را به      رهبري   براي   خاص   برجستگي   مرجع را داراي    يكي

 >>.آنند   مي  معرفي  مردم  و به  تعيين  رهبري  شوراي  اعضاي  عنوان  را به مرجع واجد شرايط رهبري

107 اصل

  بايـد بـه      دوره   نخـستين    براي   آنان   جلسات   داخلي   نامه   آنها و آيين     انتخاب  ، آيفيت   تعداد و شرايط خبرگان      مربوط به   قانون ) 1( 
 هـر  پـس   از آن . د برسـ    رهبر انقالب    نهايي   تصويب   شود و به     تصويب   آرا آنان    و با اآثريت     تهيه   نگهبان   شوراي   فقها اولين   وسيله
  اصـل  - 1<<.   است   خود آنان    در صالحيت    خبرگان   وظايف   مربوط به    ساير مقررات    و تصويب    قانون   تغيير و تجديد نظر در اين       گونه
  براي  نان آ   جلسات   داخلي   نامه   آنها و آيين     انتخاب  ، آيفيت   تعداد و شرايط خبرگان      مربوط به    قانون   يكصد و هشتم    اصل :  سابق

 رهبـر  نهـايي    تـصويب    شـود و بـه       تـصويب    آرا آنـان     و بـا اآثريـت       تهيه   نگهبان   شوراي   اولين   فقهاي   وسيله   بايد به    دوره  نخستين
 >>.  است  خبرگان  مجلس  در صالحيت  قانون  تغيير و تجديد نظر در اين  هر گونه  پس از آن.  برسد انقالب
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  امت  رهبري  براي  الزم  و تقواي  عدالت- 2.   فقه  مختلف  افتا در ابواب  براي   الزم   علمي   صالحيت - 1:  رهبر  و صفات شرايط   ) 1( 
  تعـدد واجـدين     در صـورت  .   رهبري   براي   آافي   و قدرت   ، مديريت  ، تدبير، شجاعت    و اجتماعي    سياسي   صحيح   بينش - 3.  اسالم

  يكـصد و نهـم      اصـل  :   سـابق    اصل - 1<<.   است   تر باشد مقدم     قوي   و سياسي    فقهي   بينش  راي دا   آه  ، شخصي  شرايط فوق 
 و  سياسـي    بينش - 2.   افتا و مرجعيت     براي   الزم   و تقوايي    علمي   صالحيت - 1:   رهبري   شوراي   رهبر يا اعضاي    شرايط و صفات  

 >>. بري ره  براي  آافي  و مديريت  و قدرت  و شجاعت اجتماعي
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  بـا مجمـع تـشخيص     از مـشورت    ثـس    ايـران    اسـالمي    جمهـوري    نظـام    سياستها آلـي     تعيين - 1:  رهبر   و اختيرات   وظايف ) 1( 
  نيروهـاي   آـل   فرمانـدهي - 4.   پرسـي   همـه   فرمـان - 3.   نظـام   آلـي   سياسـتهاي   اجـراي   بـر حـسن     نظارت - 2.   نظام  مصلحت
-  ب.   نگهبـان   شـوراي   هـاي   فقـه -  الـف  :   اسـتعفاي   و قبـول   و عزل  نصب- 6.   نيروهاي  و بسيج  و صلح  جنگ م اعال - 5.  مسلح
  فرمانـده  -  ه.   ستاد مـشترك     ريييس -د  .   ايران   اسالمي   جمهوري   صدا و سيماي     سازمان   رييس -  ج.   قضاييه   قوه   مقام  عاليترين

  روابـط قـواي      و تنظـيم     اخـتالف    حـل  - 7.   و انتظامي    نظامي   نيروهاي   عالي   فرماندهان -و  .   اسالمي   انقالب   پاسداران   سپاه  آل
  امـضا حكـم  - 9.   نظـام   مـصلحت   مجمع تشخيص ، از طريق    نيست   حل   قابل   عادي   از طرق    آه   نظام   معضالت   حل - 8.   گانه  سه

  مـي   قـانون   در ايـن     آـه    شـرايطي    دارا بودن    از جهت    جمهوري   رياست   داوطلبان   صالحيت   مردم   از انتخاب    پس   جمهوري  رياست
  جمهور با در نظـر گـرفتن    رييس  عزل- 10.  برسد  تاييد رهبري  به  اول  و در دوره  نگهبان  تاييد شوراي    به   از انتخابات   آيد، بايد قبل  
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  آفايـت    عـدم    بـه    اسالمي   شوراي   مجلس  ، يا راي    قانوني   از وظايف    وي  لف تخ   آشور به    عالي   ديوان   از حكم    آشور پس   مصالح
  قـوه   از پيشنهاد رييس   پس   اسالمي   در حدود موازين     محكوميت   مجازات   عفو يا تخفيف   - 11.   هشتاد و نهم     اصل   بر اساس   وي

 يكـصد و اصـل  :   سـابق   اصـل - 1<<.  آنـد   تفويض  ديگري   شخص   خود را به     و اختيارات    از وظايف    تواند بعضي   رهبر مي .  قضاييه
  آلـي   فرماندهي- 3.  آشور  قضايي  مقام  عاليترين  نصب- 2.   نگهبان  شوراي  فقهاي  تعيين- 1:   رهبري   و اختيارات    وظايف  دهم

  انقـالب    پاسـداران    سـپاه    آـل    فرمانـده   عزل و     نصب -  ب.   ستاد مشترك    رييس   و عزل    نصب -  الف:  زير   ترتيب   به   مسلح  نيروهاي
.  وزير دفـاع   -.  وزير   نخست -.  جمهور   رييس -:  زير   نفر از اعضاي     از هفت   ، مرآب   ملي   دفاع   عالي   شوراي   تشكيل -  ج.  اسالمي

  عـالي    فرماندهان   تعيين -د  . هبر ر   تعيين   دو مشاور به   -.   اسالمي   انقالب   پاسداران   سپاه   آل   فرمانده -.   ستاد مشترك    رييس -
4.   دفاع  عالي  پيشنهاد شوراي  به   نيروهاي   و بسيج    و صلح    جنگ   اعالم -  ه.   دفاع   عالي   پيشنهاد شوراي    به   گانه   سه  نيروهاي

  در ايـن    آـه    شرايطي  ن دارا بود    از جهت    جمهوري   رياست   داوطلبان   صالحيت   مردم   از انتخاب    جمهور پس    رياست   حكم   امضاي -
 جمهـور بـا در  ريـيس   عـزل  - 5.  برسـد    تاييد رهبـري     به   اول   و در دوره     نگهبان   تاييد شوراي    به   از انتخابات    آيد بايد قبل     مي  قانون

  عـدم   بـه   ملـي  ي شورا  مجلس  يا راي    قانوني   از وظايف    وي   تخلف   آشور به    عالي   ديوان   از حكم    آشور، پس    مصالح  نظر گرفتن 
 >>. آشور  عالي  از پيشنهاد ديوان ، پس  اسالمي ، در حدود موازين  محكوميت  مجازات  عفو يا تخفيف- 6.  او  سياسي آفايت

 گردد، يـا م و يكصد و نه      پنجم   از شرايط مذآور در اصول      يا فاقد يكي  .  شود   خود ناتوان    قانوني   وظايف   رهبر از انجام    هر گاه  ) 1( 
 مذآور  خبرگان  عهده  امر به  اين تشخيص.  خود بر آنار خواهد شد ، از مقام  است  از شرايط بوده  شود از آغاز فاقد بعضي معلوم

  تعيـين   به  نسبت  وقت  موظفند، در اسرع  رهبر، خبرگان   يا عزل    گيري   يا آناره    فوت  در صورت .  باشد   مي   يكصد و هشتم    در اصل 
  از فقهـاي     و يكي    قضاييه   قوه   جمهور، رييس    از رييس    مرآب   رهبر، شورايي    معرفي  تا هنگام .  نمايند   رهبر جديد اقدام    و معرفي 
 در  گيـرد و چنانچـه       مـي    عهـده    بـه    طور موقت    را به    رهبري   وظايف  ، همه   نظام   مصلحت   مجمع تشخيص    انتخاب   نگهبان  شوراي

  جاي   فقها، در شورا به      مجمع، با حفظ اآثريت      انتخاب   نمايد، فرد درگير به      وظيفه   نتواند انجام    هر دليل    به  ز آنان  ا   يكي   مدت  اين
  اصـل  6بنـد   ) و  ( و   )  ه( و  ) د   (   هـاي    و قـسمت   10 و   5 و   3 و   1   بنـدهاي    وظـايف    شورا در خـصوص     اين.  گردد   مي   منصوب  وي

 يـا  رهبـر بـر اثـر بيمـاري         هـر گـاه   .  آنـد    مي   اقدام   نظام   مصلحت   اعضا مجمع تشخيص     چهارم   سه  ب از تصوي   ، پس  يكصد و دهم  
 دار خواهـد  او را عهـده   وظـايف   اصل  مذآور در اين  شوراي  مدت  شود، در اين  ناتوان  رهبري   وظايف   موقتا از انجام    حداآثر ديگري 

 از  رهبري   شوراي   از اعضاي    رهبر يا يكي     شوراي   از اعضاي    رهبر يا يكي     هر گاه   هم يكصد و يازد    اصل :   سابق   اصل - 1<<. بود
 خـود بـر آنـار خواهـد  گـردد از مقـام       يكصد و نهم     از شرايط مذآور در اصل       شود يا فاقد يكي      ناتوان   رهبري   قانوني   وظايف  انجام
  و عمـل   رسـيدگي   بـراي    خبرگان   تشكيل  مقررات.   است  كصد و هشتم   ي   مذآور در اصل     خبرگان   عهده   امر به    اين  تشخيص. شد
 >>. شود  مي  تعيين  خبرگان  اجالسيه  در اولين  اصل  اين به
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  مجلـس    مـصوبه    آـه    در مـواردي     مـصحلت    تـشخيص    بـراي    نظـام    مـصلحت    تـشخيص    براي   نظام   مصلحت  مجمع تشخيص  ) 1( 
 نظـر  نظـام   مصلحت  با در نظر گرفتن      بداند و مجلس     اساسي   و يا قانون     شرع   موازين   خالف   نگهبان  اي را شور    اسالمي  شوراي
  ذآر شده  قانون  در اين  آه  دهد و ساير وظايفي  مي  ارجاع  آنان  به  رهبري  آه  در اموري  نكند و مشاوره     را تامين    نگهبان  شوراي
  مربـوط بـه   مقـررات .  نمايـد   مـي   تعيين   رهبري   مجمع را مقام     و متغير اين    اعضا ثابت .  شود  مي   تشكيل   دستور رهبري    به  است

 رهبـر  يكصد و دوازدهـم     اصل :   سابق   اصل - 1<<.  خواهد رسيد    رهبري   تاييد مقام    و به    و تصويب   مجمع توسط خود اعضا تهيه    
 >>. هستند فراد آشور مساوي با ساير ا  در برابر قوانين  رهبري  شوراي يا اعضاي
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  قـوه   و رياسـت   اساسـي   قانون  اجراي  و مسيوليت  آشور است   رسمي   مقام   جمهور عاليترين    رييس   رهبري   از مقام   پس ) 1( 
 و سـيزدهم  يكـصد   اصـل  :   سـابق   اصـل - 1<<.  دارد   شود، بر عهـده      مربوط مي    رهبري   مستقيما به    آه   را جز در اموري     مجريه
  روابـط قـواي    و تنظيم  اساسي  قانون   اجراي   و مسيوليت    آشور است    رسمي   مقام   جمهور عاليترين    رييس   رهبري   از مقام   پس
 >>. دارد  شود، بر عهده  مربوط مي  رهبري  مستقيما به  آه  را جز در اموري  مجريه  قوه  و رياست  گانه سه

113 اصل

  يـك   تنهـا بـراي    متوالي  صورت  مجدد او به  شود و انتخاب     مي   انتخاب   مردم   مستقيم   با راي    چهار سال   مدت   جمهور براي   رييس
 .  بالمانع است دوره

114 اصل

، مـدير و ، تـابع ايـران    االصل ايراني:  گردد  واجد شرايط زير باشند انتخاب  آه  و سياسي  مذهبي  رجال   جمهور بايد از ميان     رييس
 . آشور  رسمي  و مذهب  ايران  اسالمي  جمهوري  مباني  و معتقد به ، موممن  و تقوي  و امانت  سابقه  حسن مدبر، داراي

115 اصل

  جمهوري   رييس   انتخاب   برگزاري  نحوه.  آنند   خود را رسما اعالم      آمادگي   انتخابات   از شروع    بايد قبل    جمهوري   رياست  نامزدهاي
 . آند  مي عين م را قانون
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  از نامزدهـا چنـين    هيچيـك   نخـست   در دوره  هـر گـاه    شود، ولـي   مي  انتخاب  آنندگان  آرا شرآت    مطلق   جمهور با اآثريت    رييس
 در دور  تنهـا دو نفـر از نامزدهـا آـه     در دور دوم.  شـود   مـي   گرفتـه   راي  بار دوم  بعد براي  هفته  نياورد، روز جمعه    بدست  اآثريتي
  منـصرف   در انتخابات  آرا بيشتر، از شرآت  دارنده  از نامزدهاي  اگر بعضي   آنند، ولي    مي   اند شرآت    داشته   آرا بيشتري   نخست

 . شوند  مي  مجدد معرفي  انتخاب  اند براي  داشته  راي  از ديگران  بيش  در دور نخست ، دو نفر آه  بقيه شوند، از ميان
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  از تـشكيل     قبـل    ولـي    اسـت    نگهبـان    شـوراي    بـر عهـده      نـود و نهـم       اصـل    طبـق    جمهوري   رياست   بر انتخابات    نظارت  وليتمسي
 . آند  مي  تعيين  قانون  آه  است  نظارتي  انجمن  بر عهده  نگهبان  شوراي نخستين
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  انتخـاب    باشد و در فاصله      شده   انجام   قبلي   جمهوري   رياست   دوره  ان از پاي    پيش   ماه   يك   جمهور جديد بايد حداقل      رييس  انتخاب
 . دهد  مي  را انجام  جمهوري  رييس  وظايف  جمهور پيشين ، رييس  سابق  جمهوري  رياست  دوره  جمهور جديد و ثايان رييس
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  بـه   آند، انتخابات  فوت  احراز شده  قانون  اين  او طبق  صالحيت  آه  از نامزدهايي   يكي   گيري   از راي    روز پيش    ده   در فاصله   هر گاه 
 آنـد،  فـوت    دور نخـست     از دو نفـر حـايز اآثريـت          نيز يكـي     و دور دوم     دور نخست   اگر در فاصله  .  افتد   تاخير مي    به   دو هفته   مدت
 . شود  تمديد مي  دو هفته  براي  انتخابات مهلت
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  تـشكيل    نگهبان   شوراي   و اعضاي    قضاييه   قوه   با حضور رييس     آه   اي   در جلسه    اسالمي   شوراي  ور در مجلس   جمه  رييس ) 1( 
  ريـيس    عنـوان    بـه   مـن  "  الـرحيم    الـرحمن    اهللا  بسم.  نمايد   را امضا مي     آند و سوگندنامه     زير سوگند ياد مي      ترتيب   شود به   مي

  و نظـام   رسمي  پاسدار مذهب   آه   آنم   سوگند ياد مي     خداوند قادر متعال     به   ايران  ر برابر ملت   و د    آريم   قرآن  جمهور در پيشگاه  
  بر عهده  آه  مسيوليتهايي  ايفاي  را در راه  خويش  استعداد و صالحيت    و همه    آشور باشم    اساسي   و قانون    اسالمي  جمهوري
  عـدالت    و گسترش    از حق   ، پشتيباني   و اخالق    دين   آشور، ترويج    و اعتالي    مردم  به   خدمت   و خود را وقف      آار گيرم    به   ام  گرفته
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  اسـت   شـناخته   ملـت   بـراي   اساسـي   قانون  آه  و حقوقي  اشخاص  و حرمت   و از آزادي     بپرهيزم   خودآامگي   و از هر گونه     سازم
 از  و با استعانت  دريغ نورزم  اقدامي  آشور از هيچ  و فرهنگي ي و اقتصاد  سياسي  از مرزها و استقالل   در حراست .   آنم  حمايت

  اسـت   سـپرده   مـن   بـه   مقدس  امانتي  عنوان  به   ملت   را آه    قدرتي   السالم   اطهار عليهم    و ايمه    از پيامبر اسالم    خداوند و پيروي  
 يكـصد و اصـل  :   سـابق    اصل - 1<<."   از خود بسپارم     پس   ملت   منتخب   را به    و آن    پارسا و فداآار نگاهدار باشم       اميني  همچون
  شـوراي   آـشور و اعـضاي    عـالي   ديـوان   بـا حـضور ريـيس     آه  اي  در جلسه  ملي  شوراي  جمهور در مجلس    رييس   و يكم   بيست
  الـرحمن    اهللا  بـسم .  نمايـد    را امـضا مـي       آند و سوگندنامه     زير سوگند ياد مي      ترتيب   ميشود به    تشكيل   اساسي   قانون  نگهبان
  آـه    آـنم    سوگند يـاد مـي       خداوند قادر متعال     به   ايران   و در برابر ملت      آريم   قرآن   جمهور در پيشگاه     رييس   عنوان   به  من " الرحيم

 را در راه     خـويش    اسـتعداد و صـالحيت       و همه    آشور باشم    اساسي   و قانون    اسالمي   جمهوري   و نظام    رسمي  پاسدار مذهب 
،  و اخـالق   ديـن   آـشور، تـرويج    و اعـتالي   مـردم   بـه   خدمت  و خود را وقف  آار گيرم  به  ام  گرفته  بر عهده    آه   مسيوليتهايي  ايفاي

  قـانون   آـه   و حقـوقي   اشخاص  و حرمت  و از آزادي   بپرهيزم   خودآامگي   و از هر گونه      سازم   عدالت   و گسترش    از حق   پشتيباني
  آشور از هيچ  و فرهنگي  و اقتصادي  سياسي  از مرزها و استقالل در حراست .   آنم   حمايت   است   شناخته   ملت   براي  اساسي
  عنـوان   بـه   ملـت   را آـه   قـدرتي   السالم  اطهار عليهم  و ايمه  از پيامبر اسالم    از خداوند و پيروي      و با استعانت     دريغ نورزم   اقدامي
 از خـود  پـس   ملـت    منتخـب    را بـه     و آن    پارسـا و فـداآار نگاهـدار باشـم           امينـي    همچـون    اسـت    سـپرده    مـن    بـه    مقـدس   امانتي
 >>." بسپارم

 و  دارد در برابـر ملـت        عهـده    بـه    عادي   و يا قوانين     اساسي   قانون   موجب   به   آه   و وظايفي    جمهور در حدود اختيارات     رييس ) 1( 
 جمهـور در حـدود  ريـيس    و دوم    يكـصد و بيـست      اصـل  :   سـابق    اصـل  - 1<<.   اسـت    مـسيول    اسـالمي    شوراي  سرهبر و مجل  
 >>. آند  مي  معين  را قانون  مسيوليت  از اين  تخلف  به  رسيدگي ، نحوه  است  مسيول  در برابر ملت  خويش  و وظايف اختيارات

122 اصل

  امضا آند و بـراي       وي   به   و ابالغ    قانوني   مراحل   از طي    را پس    پرسي   همه   يا نتيجه   جلس م   مصوبات   است   جمهور موظف   رييس
 . بگذارد اجرا در اختيار مسيوالن

123 اصل

  وي  جمهـور بـا موافقـت     ريـيس    اول  معاون.  باشد   داشته   خود معاوناني    قانوني   وظايف   انجام   تواند براي    جمهور مي   رييس ) 1( 
  يكـصد و بيـست      اصل :   سابق   اصل - 1<<.   خواهد داشت    عهده   ساير معاونتها را به      هماهنگي   و مسيوليت    وزيران   هيات  هادار

  حكـم    ملـي    شـوراي    از مجلـس     تمايـل    راي   از آـسب     آند و پس     نامزد مي    وزيري   نخست   را براي    جمهور فردي    رييس  و چهارم 
 >>. نمايد مي او صادر   براي  وزيري نخست

124 اصل

  هـاي    پيمـان    امـضاي    با ساير دولتها و همچنين       ايران   دولت   ها و قراردادهاي     نامه   ها، موافقت    نامه   ها، مقاوله    عهدنامه  امضاي
 . و است ا  قانوني  جمهور يا نماينده  با رييس  اسالمي  شوراي  مجلس  از تصويب  پس  المللي  بين  هاي  اتحاديه مربوط به

125 اصل

 توانـد  دارد و مـي      آـشور را مـستقيما بـر عهـده           و اسـتخدامي     و امور اداري     و بودجه    امور برنامه    جمهور مسيوليت   رييس ) 1( 
 ت دول   هاي   نامه   ها و آيين     نامه   تصويب   و ششم    يكصد و بيست    اصل :   سابق   اصل - 1<<.  بگذارد   ديگري   عهده   آنها را به    اداره
  بـراي   بيابـد بـا ذآـر دليـل      قـوانين   آنها را بر خـالف   آه  رسد و در صورتي     جمهور مي    رييس   اطالع   به   وزيران   هيات   از تصويب   پس

 >>. فرستند  مي  وزيران  هيات تجديد نظر به

126 اصل

  بـا اختيـارات    ويـژه  ، يـا نماينـدگان     نماينده  ران وزي   هيات   با تصويب    ضرورت  ، بر حسب    تواند در موارد خاص      جمهور مي   رييس ) 1( 
  وزيـران    جمهـور و هيـات       ريـيس    تـصميمات    مـذآور در حكـم       يـا نماينـدگان      نماينـده    موارد تصميمات   در اين .  نمايد   تعيين  مشخص

 در حـضور او  وزيران   هيات  ه بداند جلس    جمهور الزم    رييس   هر گاه    و هفتم    يكصد و بيست    اصل :   سابق   اصل - 1<<. خواهد بود 
 >>. شود  مي  تشكيل  وي  رياست به

127 اصل

 را امضا  سفيران   جمهور استوارنامه   رييس.  شوند   مي   جمهور تعيين    رييس   و تصويب    پيشنهاد وزير امور خارجه      به  سفيران ) 1( 
 جمهور  رييس   و هشتم    يكصد و بيست    اصل :   سابق  صل ا - 1<<.  پذيرد   ديگر را مي     آشورهاي   سفيران   آند و استوارنامه    مي

 >>. پذيرد  ديگر را مي  آشورهاي  سفيران  آند و استوارنامه  را امضا مي  سفيران استوارنامه

128 اصل

129 اصل .  جمهور است  با رييس  دولتي  نشانهاي اعطاي
  وظـايف    انجـام    به   است   نشده   او پذيرفته    استعفاي   آه  د و تا زماني    آن   مي   رهبر تقديم    خود را به     جمهور استعفاي   رييس ) 1( 

  نـام   بـه   جمهـور شـورايي    ريـيس   يـا بيمـاري     غيبـت    در هنگـام     ام   يكصد و سـي     اصل :   سابق   اصل - 1<<.  دهد   مي  خود ادامه 
 او را  آـشور وظـايف      عـالي    ديـوان   و ريـيس     ملـي    شوراي   مجلس   وزير، رييس    از نخست    مرآب   جمهوري   رياست   موقت  شوراي
  جمهور يـا در مـواردي    رييس  نيابد و نيز در مورد عزل     ادامه   از دو ماه     جمهور بيش    عذر رييس    آه   دهد، مشروط بر اين      مي  انجام
  جمهـوري   رياسـت  ، وظايف ده نش  هنوز انتخاب  جمهور جديد بر اثر موانعي  و رييس  يافته   پايان   سابق   جمهوري   رياست   مدت  آه

 >>.  است  شوري  اين بر عهده

130 اصل

  جمهـوري   رياسـت   مـدت   آـه   جمهـور و يـا در مـوردي     رييس  از دو ماه  بيش  يا بيماري ، استعفا، غيبت ، عزل   فوت  در صورت  ) 1( 
 جمهـور يـا  ريـيس    اول  ، معـاون    قبيـل    از ايـن    مور ديگـري   و يا ا     نشده   هنوز انتخاب    جمهور جديد بر اثر موانعي       و رييس    يافته  پايان

 و  قـضاييه    قـوه    و ريـيس     مجلـس    از رييس    متشكل   گيرد و شورايي     مي   را بر عهده     وي   و مسيوليتهاي    اختيارات   رهبري  موافقت
  شود، در صـورت   جمهور جديد انتخاب  روز رييس  پنجاه  مدت  حداآثر ظرف  دهد آه  ترتيبي  است   جمهور موظف    رييس   اول  معاون
 باشـد  نداشـته    اول   جمهـور معـاون      ريـيس    آـه    گردد و نيز در صـورتي        وي   وظايف   مانع انجام    آه   و يا امور ديگري      اول   معاون  فوت
،  فـوت    صـورت   در   و يكـم     يكـصد و سـي      اصـل  :   سـابق    اصـل  - 1<<.  آنـد    مـي    او منـصوب     جـاي    را بـه     فرد ديگـري     رهبري  مقام

  موظف   جمهوري   رياست   موقت  ، شوراي   گونه   از اين    ديگري   جمهور، يا موجبات     رييس   و عزل    از دو ماه     بيش   يا بيماري   آنارگيري
  رياسـت   و اختيـارات   وظـايف   مـدت   شـود و در ايـن    جمهـور جديـد انتخـاب     روز ريـيس    پنجـاه    حـداآر ظـرف      دهد آـه     ترتيبي  است

 >>. دارد  بر عهده  پرسي  را جز در امر همه جمهوري

131 اصل

 يكـصد و  اصـل    موجـب    بـه    آـه    است   يا فرد ديگري     اول   معاون   جمهور بر عهده     رييس   و مسيوليتهاي    اختيارات   آه  در مدتي  ) 1( 
 تجديـد نظـر  بـراي   توان اعتماد داد و نيز نمي    عدم   راي   آنان   آرد يا به     استيضاح   توان   گردد، وزرا را نمي      مي   منصوب   و يكم   سي

  ريـيس   وظـايف   آـه   در مدتي  و دوم  يكصد و سي اصل :   سابق  اصل - 1<<.  نمود   اقدام   پرسي   و يا امر همه      اساسي  در قانون 
 اعتمـاد داد و نيـز  عـدم   ي را   آن   آـرد يـا بـه        استيـضاح    توان   را نمي    دولت   است   جمهوري   رياست   موقت   شوراي  جمهور بر عهده  

 >>. نمود  اقدام  اساسي  تجديد نظر در قانون  براي  توان نمي

132 اصل



 اعتماد  راي  ، گرفتن   شوند با تغيير مجلس      مي   معرفي   مجلس   اعتماد به    راي   رفتن   و براي    جمهور تعيين   وزرا توسط رييس   ) 1( 
 اصـل  :   سـابق    اصـل  - 1<<.  آنـد    مـي    معـين    را قانون    از آنان    هر يك    و حدود اختيارات    تعداد وزيران .   نيست   وزرا الزم   جديد براي 

  معرفـي   مجلـس   اعتماد بـه   راي  گرفتن  و براي  جمهور معين   رييس   وزير و تصويب     پيشنهاد نخست    وزرا به    و سوم   يكصد و سي  
 >>. آند  مي  معين  را قانون  از آنان  هر يك  و حدود اختيارات تعداد وزيران.  شوند مي

133 اصل

  تصميم   ساختن   هماهنگ   به   دارد و با اتخاذ تدابير الزم        نظارت   بر آار وزيران     آه   جمهور است    با رييس    وزيران   هيات  رياست ) 1( 
در.  آنـد   را اجـرا مـي    و قـوانين  ين را تعيـ   دولـت   و خـط مـشي      ، برنامه   وزيران   پردازد و با همكاري      مي   دولت   و هيات    وزيران  هاي

 باشد،  نداشته  تفسير يا تغيير قانون  نياز به  آه  در صورتي    دولتي   هاي   دستگا ه    قانوني   در وظايف    نظر و يا تداخل     موارد اختالف 
  مـسيول   در برابـر مجلـس     جمهـور     ريـيس .   االجـرا اسـت      شود الزم    جمهور اتخاذ مي     پيشنهاد رييس    به   آه   وزيران   هيات  تصميم
 بـر  آه   وزير است    با نخست    وزيران   هيات   رياست   و چهارم    يكصد و سي    اصل :   سابق   اصل - 1<<.   است   وزيران   هيات  اقدامات

 و ، برنامـه  ن وزيـرا   پـردازد و بـا همكـاري     مي  دولت  هاي  تصميم  ساختن  هماهنگ  به  دارد و با اتخاذ تدابير الزم   نظارت  آار وزيران 
 >>.  است  وزيران  هيات  اقدامات  مسيول  وزير در برابر مجلس نخست.  آند  را اجرا مي  و قوانين  را تعيين  دولت خط مشي

134 اصل

 نـداده  اعتمـاد      عـدم    آنهـا راي     بـه    اعتمـاد، مجلـس      راي   يا درخواسـت     اند و يا بر اثر استيضاح        نشده   عزل   آه  وزرا تا زماني   ) 1( 
 تا  وزيران  ميشود و هيات  جمهور تسليم  رييس  به  از آنان   يا هر يك     وزيران   هيات  استعفاي.  مانند   مي   خود باقي    در سمت   است
  وزير ندارنـد حـداآثر بـراي         آه   هايي   وزارتخانه   تواند براي    جمهور مي   رييس.  خواهند داد    خود ادامه    وظايف   جديد به    دولت  تعيين
 مـورد اعتمـاد  آـه   وزيـر تـا زمـاني     نخـست   و پنج  يكصد و سي اصل :   سابق  اصل- 1<<.  نمايد   تعيين   سرپرست   ماه   سه  مدت

  جديد نخـست    دولت   شود و تا تعيين      مي   جمهور تسليم    رييس   به   دولت   ماند استعفاي    مي   خود باقي    در سمت    است  مجلس
 >>. دهد مي   خود ادامه  وظايف وزير به

135 اصل

 اعتمـاد بگيـرد، و در  راي  جديـد از مجلـس    وزير يا وزيـران   بايد براي  صورت  آند و در اين      تواند وزرا را عزل      جمهور مي   رييس ) 1( 
  بـراي  سـالمي  ا  شـوراي   تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس  وزيران  از هيات  نيمي  دولت  به  از ابراز اعتماد مجلس    پس   آه  صورتي
 را  وزير بخواهـد وزيـري       نخست   هر گاه    و ششم    يكصد و سي    اصل :   سابق   اصل - 1<<.  اعتماد آند    راي   تقاضاي   وزيران  هيات
  وزيـر جديـد از مجلـس         جمهور باشـد و بـراي        رييس   با تصويب    و نصب    عزل   او برگزيند، بايد اين      جاي   را به    آند و وزير ديگري     عزل
 بايـد  تغييـر نمايـد دولـت        وزيـران    هيـات    از اعـضاي    ، نيمي   دولت   به   از ابراز اعتماد مجلس      پس   آه   اعتماد بگيرد و در صورتي      راي

 >>. اعتماد آند  راي  تقاضاي مجددا از مجلس

136 اصل

  هيـات    تـصويب    بـه    آـه    در امـوري    و   اسـت    جمهـور و مجلـس       در باربر ريـيس      خويش   خاص   وظايف   مسيول   از وزيران   هر يك  ) 1( 
 إول ، مـس   از وزيـران     هر يك    و هفتم    يكصد و سي    اصل :   سابق   اصل - 1<<.   نيز هست    ديگران   اعمال   رسد مسيول    مي  وزيران
 نيـز يگـران  د   اعمـال    رسـد مـسيول      مـي    وزيـران    هيات   تصويب   به   آه   در اموري   ، ولي   است   در برابر مجلس     خويش   خاص  وظايف
 >>. هست

137 اصل

 دارد  حـق   وزيـران   شـود، هيـات    مي  قوانين  اجرايي  هاي  نامه  آيين  مامور تدوين  يا وزيري   وزيران   هيات   آه   بر مواردي   عالوه ) 1( 
 از هـر يـك   .  بپـردازد    نامـه    و آيين    نامه   وضع تصويب    به   اداري   سازمانهاي   و تنظيم    قوانين   اجراي   و تامين    اداري   وظايف   انجام  براي
  مقـررات    مفـاد ايـن      را دارد ولي     و صدور بخشنامه     نامه   وضع آيين    حق   وزيران   هيات   و مصوبات    خويش   نيز در حدود وظايف     وزيران

  آميـسيونهاي  د را بـه  خـو    وظـايف    از امـور مربـوط بـه         برخـي    توانـد تـصويب      مـي   دولـت .  باشـد    مخالف   قوانين   و روح   نبايد با متن  
.  االجـرا اسـت      جمهـور الزم     از تاييـد ريـيس       پـس    قـوانين    آميـسيونها در محـدوده       اين  مصوبات.  از چند وزير واگذار نمايد      مشتكل
  ريـيس   اطـالع   اجـرا بـه    بـراي   ابـالغ   ، ضـمن   اصـل    مذآور در اين     آميسيونهاي   و مصوبات    دولت   هاي   نامه   ها و آيين     نامه  تصويب
  وزيـران   هيـات   تجديد نظـر بـه    براي  بيابد با ذآر دليل     قوانين   آنها را بر خالف      آه   رسد تا در صورتي      مي   اسالمي   شوراي  مجلس
  نامـه    آيـين    مـامور تـدوين      يا وزيري    وزيران   هيات   آه   بر مواردي    علوه   و هشتم    يكصد و سي    اصل :   سابق   اصل - 1<<. بفرستند

  اداري  سازمانهاي  و تنظيم  قوانين  اجراي  و تامين  اداري  وظايف  انجام  دارد براي   حق   وزيران   شود هيات    مي   قوانين   اجرايي  يها
  وضـع آيـين      حـق    وزيـران    هيـات    و مـصوبات     خـويش    نيز در حدود وظايف      از وزيران   هر يك .  بپردازد   نامه   و آيين    نامه   وضع تصويب   به
 >>. باشد  مخالف  قوانين  و روح  نبايد با متن  مقررات  مفاد اين  را دارد، ولي  و صدور بخشنامه هنام

138 اصل

  و بايـد بـه    اسـت   وزيران  هيات  تصويب  به  در هر مورد، موآول  داوري   به   آن   يا ارجاع    و دولتي    عمومي   اموال   راجع به    دعاوي  صلح
مـوارد.  نيز برسد    مجلس   تصويب   بايد به    داخلي   باشد و در موارد مهم       خارجي   دعوي   طرف   آه  وارديدر م .  برسد   مجلس  اطالع
 . آند  مي  تعيين  را قانون مهم

139 اصل

 ه در دادگـا    اسـالمي    شـوراي    مجلس   با اطالع    عادي   در مورد جرايم     او و وزيران     جمهور و معاونان     رييس   اتهام   به  رسيدگي ) 1( 
  جمهور و نخست  رييس  اتهام  به   رسيدگي   يكصد و چهلم    اصل :   سابق   اصل - 1<<.  شود   مي   انجام   دادگستري   عمومي  هاي

 >>. شود  مي  انجام  دادگستري  عمومي  هاي  در دادگاه  ملي  شوراي  مجلس  با اطالع  عادي  در مورد جرايم وزير و وزيران

140 اصل

 باشـند و  داشـته    دولتـي    شـغل    از يـك     تواننـد بـيش      نمـي    دولـت    و آارمندان    جمهور، وزيران    رييس  ور، معاونان  جمه  رييس ) 1( 
 و  اسـت   عمـومي   يـا مئسـسات    دولـت   بـه   متعلق  آن  از سرمايه  يا قسمتي    تمام   آه   ديگر در مئسساتي     شغل   هر نوع   داشتن

  در هيـات     يـا عـضويت      عامل   و مديريت    و نيز رياست     حقوقي   و مشاوره    دادگستري   و وآالت    اسالمي   شوراي   مجلس  نمايندگي
  آموزشي  سمتهاي.   است   ممنوع   آنان   براي   و موسسات    ادارات   تعاوني  ، جز شرآتهاي    خصوصي   شرآتهاي   مختلف   انواع  مديره

  ريـيس   و يكـم   يكـصد و چهـل   اصـل  :   سـابق   اصـل - 1<<.   اسـت   مستثني ، حكم  از اين  تحقيقاتي  ها و مئسسات   در دانشگاه 
 ديگـر  شغل   هر نوع    باشند و داشتن     داشته   دولتي   شغل   از يك    توانند بيش    نمي   دولت   و آارمندان    وزير، وزيران   جمهور، نخست 
  شـوراي   مجلـس    و نماينـدگي     اسـت    عمومي   يا مومسسات    دولت   به   متعلق   آن   از سرمايه    يا قسمتي    تمام   آه  در مئسساتي 

  شـرآتهاي    مختلـف    انـواع    مديره   در هيات    يا عضويت    عامل   و مديريت    و نيز رياست     حقوقي   و مشاوره    دادگستري   و وآالت   ملي
  هـا و موسـسات       در دانـشگاه     آموزشي  سمتهاي.   است   ممنوع   آنان   براي   و مئسسات    ادارات   تعاوني  ، جز شرآتهاي   خصوصي
 هـا را  از وزارتخانـه     برخـي    تـصدي    طور موقت    به   تواند در موارد ضرورت      وزير مي   نخست.   است   مستثني   حكم   از اين   تحقيقاتي

 >>.بپذيرد

141 اصل

  قوه يس، توسط ري  و بعد از خدمت  قبل  آنان  و همسر و فرزندان      جمهور، وزيران    رييس   جمهور، معاونان    رهبر، رييس   دارايي ) 1( 
 رهبر  دارايي   و دوم    يكصد و چهل    اصل :   سابق   اصل - 1<<.  باشد   نيافته  ، افزايش   حق   بر خالف    شود آه    مي   رسيدگي  قضاييه

142 اصل



  عالي  ، توسط ديوان    و بعد از خدمت      قبل   آنان   و همسر و فرزندان      وزير، وزيران    جمهور، نخست   ، رييس   رهبري   شوراي  يا اعضاي 
 >>. باشد  نيافته  افزايش  حق  بر خالف  شود آه  مي سيدگيآشور ر
143 اصل . دارد  آشور را بر عهده  اسالمي  جمهوري  و نظام  ارضي  و تماميت  از استقالل  پاسداري  ايران  اسالمي  جمهوري ارتش
  را بـه     شايـسته    و بايـد افـرادي       اسـت    و مردمي   ي مكتب   ارتشي   باشد آه    اسالمي   بايد ارتشي    ايران   اسالمي   جمهوري  ارتش
 . فداآار باشند  آن  تحقق  و در راه  مومن  اسالمي  انقالب  اهداف  به  بپذيرد آه خدمت

144 اصل

145 اصل . شود  نمي  آشور پذيرفته  انتظامي  و نيروهاي  در ارتش  عضويت  به  فرد خارجي هيچ
146 اصل .  است  آميز باشد ممنوع  صلح  هاي  استفاده  عنوان  در آشور هر چند به  خارجي امي نظ  پايگاه استقرار هر گونه

 ، بـا رعايـت   ، و جهـاد سـازندگي      ، توليـدي   ، آموزشـي    امـدادي    در آارهاي    ارتش   فني   از افراد و تجهيزات      صلح   بايد در زمان    دولت
 . وارد نيايد  آسيبي  رزمي  آمادگي  به  آه  آند در حدي  استفاده  اسالمي  عدل  موازين آامل

147 اصل

 و  شخـصي   ، راننده   گماشته   صورت   از افراد آنها به      شخصي   و استفاده    ارتش   و امكانات    از وسايل    شخصي   برداري   بهره  هر نوع 
 .  است نظاير اينها ممنوع

148 اصل

149 اصل . است   قانون  موجب  به  آن  و سلب  نظاميان ترفيع درجه
 از  خود در نگهبـاني      نقش   ادامه   شد، براي    تشكيل   انقالب   اين   پيروزي   روزهاي   در نخستين    آه   اسالمي   انقالب   پاسداران  سپاه
 يـت إول  و قلمـرو مـس       بـا وظـايف      در رابطـه     سپاه   اين   و قلمرو مسيوليت    حدود وظايف .  ماند   پابرجا مي    آن   و دستاوردهاي   انقالب

 . شود  مي  تعيين  قانون  وسيله  آنها به  ميان  برادرانه  و هماهنگي  ديگر با تاآيد بر همكاري  مسلح نيروهاي

150 اصل

 ال  دونهـم   مـن   و آخـرين   و عـدوآم   عـدواهللا   بـه   ترهبـون   ربـاط الخيـل      و مـن     قـوه    من   مااستطعتم  و اعدوا لهم   "  آريمه   آيه   حكم  به
  اسـالمي    مـوازين    را بر طبق     نظامي   آموزش   و امكانات    افراد آشور برنامه     همه   براي   است   موظف  دولت"   يعلمهم  هللا ا  تعلمونهم
  را داشـته     ايـران    اسـالمي    جمهـوري    از آـشور و نظـام        مـسلحانه    دفـاع    توانـايي    افـراد همـواره      همه   آه   طوري   نمايد، به   فراهم

 . باشد  رسمي  مقامات  بايد با اجازه ه اسلح  داشتن باشند، ولي

151 اصل

 و  جانبه   همه  ، حفظ استقالل    پذيري   و سلطه    جويي   سلطه   هر گونه    نفي   بر اساس    ايران   اسالمي   جمهوري   خارجي  سياست
 بـا  آميـز متقابـل   وابـط صـلح   گر و ر   سلطه   هاي   تعهد در برابر قدرت      و عدم    مسلمانان   همه   از حقوق    آشور، دفاع    ارضي  تماميت
 .  استوار است  غير محارب دول

152 اصل

153 اصل .  است  آشور گردد ممنوع  و ديگر شيون ، ارتش ، فرهنگ  و اقتصادي  بر منابع طبيعي  بيگانه  سلطه  موجب  قرارداد آه هر گونه
  و عـدل   حـق   و حكومت  و آزادي  داند و استقالل     خود مي   ن را آرما    بشري   جامعه   در آل    انسان   سعادت   ايران   اسالمي  جمهوري

 ديگـر، از  ملتهـاي    در امـور داخلـي       دخالـت    از هـر گونـه       آامل   خودداري   در عين   بنا بر اين  .  شناسد   مي   جهان   مردم   همه  را حق 
 . آند  مي  حمايت  از جهان  در هر نقطه  در برابر مستكبرين  مستضعفين  طلبانه  حق مبارزه

154 اصل

  قـوانين   بـر طبـق    آـه   دهـد مگـر ايـن     بخواهند پنـاه   سياسي  پناهندگي   آه   آساني   تواند به    مي   ايران   اسالمي   جمهوري  دولت
 . شوند  و تبهكار شناخته  خاين ايران

155 اصل

 دار  و عهـده   عـدالت   بـه   بخـشيدن   تحقـق   و مـسيول   و اجتمـاعي   فـردي   حقـوق   پشتيبان  آه  مستقل  است  اي  قوه  قضاييه  قوه
 و اخـذ  و رفـع خـصومات    دعـاوي   و فـصل  ، حـل  ، شكايات ، تعديات  در مورد تظلمات  و صدور حكم     رسيدگي - 1 :   زير است   وظايف
 و  عـدل   گـسترش  و     عامـه    حقـوق    احيـاي  - 2.  آنـد    مـي    معـين    قـانون   ، آـه    از امـور حـسبيه       قـسمت    در آن    الزم   و اقدام   تصميم
 حـدود و  و اجـراي     و تعزيـر مجـرمين       مجـازات    و تعقيـب     جـرم    آـشف  - 4.   قـوانين    اجـراي    بر حـسن     نظارت - 3.   مشروع  آزاديهاي
 .  مجرمين  و اصالح  جرم  از وقوع  پيشگيري  براي  مناسب  اقدام- 5.   اسالم  جزايي  مدون مقررات

156 اصل

 و  نفـر مجتهـد عـادل        يـك    رهبـري    مقام   و اجرايي    و اداري    امور قضايي    در آليه    قضاييه   قوه   هاي  مسيوليت   منظور انجام   به ) 1( 
  قـوه    مقـام    عـاليترين    نمايد آـه     مي   تعيين   قضاييه   قوه   رييس   عنوان   به   سال   پنج   مدت   و مدير و مدبر را براي        امور قضايي    به  آگاه

  نـام   بـه   شـورايي   قـضاييه   قـوه  إوليتهـاي   مـس   منظـور انجـام    بـه   و هفتم    يكصد و پنجاه    اصل :   سابق  ل اص - 1<<.   است  قضاييه
 ايجـاد- 1:  باشـد      زيـر مـي      شـرح    بـه    آن   و وظـايف     است   قضاييه   قوه   مقام   باالترين   گردد آه    مي   تشكيل   قضايي   عالي  شوراي

 بــا  متناسـب   قــضايي  لـوايح   تهيـه - 2.   و شــشم  يكـصد و پنجـاه    اصــل  مـسيوليتهاي   تناسـب   بــه  در دادگـستري   الزم تـشكيالت 
 و ترفيـع  مـشاغل    و تعيـين     ماموريـت    آنها و تغيير محـل       و نصب    و عزل    و شايسته    عادل   قضات   استخدام - 3.   اسالمي  جمهوري

 >>.  قانون ، طبق  و مانند اينها از امور اداري آنان

157 اصل

  هـاي   مـسيوليت   تناسـب   بـه   در دادگـستري    الزم   ايجاد تشكيالت  - 1:   زير است    شرح   به   قضاييه   قوه   رييس   رييس  وظايف ) 1( 
 و  و شايـسته     عـادل    قـضات    اسـتخدام  - 3.   اسـالمي    با جمهوري    متناسب   قضايي   لوايح   تهيه - 2.   و ششم    يكصد و پنجاه    اصل
  اصـل - 1<<.   قـانون  ، طبـق   و ماننـد اينهـا از امـور اداري     و ترفيـع آنـان    مـشاغل   و تعيـين   ماموريت ر محل آنها و تغيي  و نصب  عزل

- 2.  آـشور   عـالي   ديـوان   رييس- 1:  شود  مي  عضو تشكيل  از پنج   قضايي   عالي   شوراي   و هشتم    يكصد و پنجاه    اصل :  سابق
  و طبـق   سـال   پنج  مدت  شورا براي  اين اعضاي.  آشور  قضات  انتخاب  به هد و عادل مجت  نفر قاضي  سه- 3.  آشور  آل  دادستان
 >>. آند  مي  معين  را قانون  آننده  و انتخاب  شونده شرايط انتخاب.   بالمانع است  مجددشان  شوند و انتخاب  مي  انتخاب قانون

158 اصل

159 اصل .  است  قانون  حكم  آنها منوط به  صالحيت  ها و تعيين  دادگاه  تشكيل.  است ، دادگستري  و شكايات  تظلمات مرجع رسمي
  دارد و از ميـان       را بر عهده     مقننه   و قوه    مجريه   با قوه    قضاييه   روابط قوه    به   مربوطه   مسايل   آليه   مسيوليت  وزير دادگستري  ) 1( 

  تـام    توانـد اختيـارات      مي   قضاييه   قوه  رييس.  گردد   مي   آند انتخاب   شنهاد مي  جمهور پي    رييس   به   قضاييه   قوه   رييس   آه  آساني
  داراي   وزيـر دادگـستري      صـورت   در ايـن  .  آنـد    تفـويض    وزير دادگـستري     را به    غير قضات    استخدامي   و نيز اختيارات     و اداري   مالي
- 1<<.  شـود   مـي   بينـي   پـيش   اجرايـي   مقـام   عـاليترين   عنوان را به وز  براي   در قوانين    خواهد بود آه     و وظايفي    اختيارات  همان
  و قـوه    مجريـه    بـا قـوه      قـضاييه    روابـط قـوه      مربوط بـه     مسايل   آليه   مسيوليت   وزير دادگستري    يكصد و شصتم    اصل :   سابق  اصل
 >>. گردد  مي  آند انتخاب  وزير پيشنهاد مي ت نخس  به  قضايي  عالي  شوراي  آه  آساني  دارد و از ميان  را بر عهده مقننه

160 اصل

  مـسيوليتهايي    و انجـام     قضايي   رويه   و ايجاد وحدت     در محاآم    قوانين   صحيح   بر اجراي    منظور نظارت    آشور به    عالي  ديوان ) 1( 
  اصـل - 1<<.  گردد  مي  آند تشكيل  مي عيين ت  قضاييه  قوه  رييس  آه   ضوابطي   شود بر اساس     مي   محول   آن   به   قانون   طبق  آه

161 اصل



  رويـه   و ايجـاد وحـدت    در محاآم  قوانين  صحيح  بر اجراي  منظور نظارت  آشور به   عالي   ديوان   و يكم    يكصد و شصت    اصل :  سابق
  مـي   تعيـين   قـضايي   عـالي   شوراي  آه  ضوابطي  شود بر اساس  مي  محول  آن  به  قانون  طبق  آه  مسيوليتهايي   و انجام   قضايي

 >>. آردد  مي آند تشكيل
  بـا مـشورت      قـضاييه    قـوه    باشند و رييس     امور قضايي    به   و آگاه    بايد مجتهد عادل     آل   آشور و دادستان     عالي   ديوان  رييس ) 1( 

 يكـصد و اصـل  :   سـابق    اصـل  - 1<<.  آنـد   مـي    منـصوب    سـمت    ايـن    بـه    سال   پنج   مدت   آشور آنها را براي      عالي   ديوان  قضايت
  يـا مـشورت    باشـند و رهبـري    امـور قـضايي    بـه   و آگـاه    بايد مجتهد عادل     آل   آشور و دادستان     عالي   ديوان   رييس   و دوم   شصت
 >>. آنند  مي  منصوب  سمت  اين  به  سال  پنج  مدت  آشور آنها را براي  عالي  ديوان قضات

162 اصل

163 اصل . شود  مي  معين  قانون  وسيله  به  فقهي  موازين  طبق  و شرايط قاضي صفات
 طـور  بـه    اسـت    انفصال   موجب   آه   يا تخلفي    جرم   و ثبوت    محاآمه   بدون   است   آن   شاغل   آه   از مقامي    توان   را نمي   قاضي ) 1( 

  رييس  با تصميم  جامعه  مصلحت  اقتضاي  را تغيير داد مگر به ا سمتش ي  خدمت  او محل  رضاي  آرد يا بدون     منفصل   يا دايم   موقت
  آـه    ضـوابط آلـي      بر طبـق     قضات   اي   دوره   و انتقال   نقل.   آل   آشور و دادستان     عالي   ديوان   با رييس    از مشورت    پس   قضاييه  قوه

  آـه   از مقـامي   تـوان    را نمـي     قاضـي    و چهـارم    د و شصت   يكص  اصل :   سابق   اصل - 1<<.  گيرد   مي   آند صورت    مي   تعيين  قانون
 او  رضـاي   آرد يا بدون  منفصل  يا دايم  طور موقت  به  است  انفصال  موجب  آه  يا تخلفي  جرم  و ثبوت  محاآمه  بدون   آنست  شاغل
 و نقل.  آرا  اتفاق  به  قضايي  عالي شوراي   اعضاي   با تصويب    جامعه   مصلحت   اقتضاي   را تغيير داد مگر به       يا سمتش    خدمت  محل
 >>. گيرد  مي  آند صورت  مي  تعيين  قانون  آه  ضوابط آلي  بر طبق  قضات  اي  دوره انتقال

164 اصل

  عفـت    منـافي    آن   بـودن   ، علنـي    دادگـاه    تـشخيص    بـه    آـه    مگـر آن     شود و حضور افراد بالمانع است        مي   انجام  ، علني  محاآمات
 . نباشد  علني  محاآمه  دعوا تقاضا آنند آه  طرفين  خصوصي  باشد يا در دعاوي  عمومي  يا نظم عمومي

165 اصل

166 اصل .  است  صادر شده  حكم  آن  بر اساس  باشد آه  و اصولي  مواد قانون  و مستند به  ها بايد مستدل  دادگاه احكام
  يا فتـاواي   منابع معتبر اسالمي  بيابد و اگر نيابد با استناد به  مدونه وا را در قوانين هر دع  آند حكم  آوشش  است   موظف  قاضي

 دعـوا و  بـه    از رسـيدگي     مدونه   قوانين   يا تعارض    يا اجمال    يا نقص    سكوت   بهانه   تواند به    را صادر نمايد و نمي       قضيه  معتبر، حكم 
 . ورزد  امتناع صدور حكم

167 اصل

 نحـوه .  گيـرد    مـي    صورت   دادگستري   در محاآم    منصفه   و با حضور هيات      است   علني   و مطبوعاتي    سياسي   جرايم  ه ب  رسيدگي
 . آند  مي  معين  اسالمي  موازين  بر اساس  را قانون  سياسي  جرم  و تعريف  منصفه  هيات ، شرايط، اختيارات انتخاب

168 اصل

169 اصل . شود  نمي  محسوب  جرم  است  وضع شده  بعد از آن  آه ناد قانوني است  به  فعلي  يا ترك  فعلي هيچ
 از  يـا خـارج    اسـالمي   و مقـررات   با قـوانين   مخالف   آه   دولتي   هاي   نامه   ها و آيين     نامه   تصويب   ها مكلفند از اجراي      دادگاه  قضات

. تقاضا آند  اداري  عدالت  را از ديوان  مقررات  گونه  اين  تواند ابطال ي م  آنند و هر آس  خودداري  است  مجريه  قوه حدود اختيارات
170 اصل

  آسي  متوجه  يا معنوي ، ضرر مادي  بر مورد خاص  حكم  يا در تطبيق    يا در حكم     در موضوع    قاضي   در اثر تفسير يا اشتباه      هر گاه 
  مـي    جبـران    دولـت    وسـيله    بـه    خـسارت    صـورت    و در غير ايـن       است  ن ضام   اسالمي   موازين   تقصير، مقصر طبق    گردد، در صورت  

 . گردد  مي  حيثيت  اعاده  از متهم شود، و در هر حال

171 اصل

  انقالب  پاسداران  و سپاه ، شهرباني ، ژاندارمري  اعضا ارتش  يا انتظامي  نظامي  خاص  وظايف  مربوط به  جرايم  به  رسيدگي براي
  ضابط دادگستري  در مقام  آه  يا جرايمي  آنان  عمومي  جرايم  به  گردد، ولي  مي  تشكيل  قانون  مطابق  نظامي  محاآم، اسالمي
 آـشور و  قـضاييه    از قـوه    ، بخـشي    نظـامي    هـاي    و دادگـاه    دادسـتاني .  شـود    مـي    رسـيدگي    عمومي   شوند در محاآم    مرتكب
 .ستند ه  قوه  اين  مربوط به  اصول مشمول

172 اصل

 و  دولتـي   هـاي   نامـه   يـا واحـدها بـا آيـين        مـامورين    بـه    نـسبت    مردم   و اعتراضات   ، تظلمات   شكايات   به   منظور رسيدگي   به ) 1( 
 نحـوه  و    حـدود اختيـارات   .  گـردد    مي   تاسيس   قضاييه   قوه  زير نظر رييس  "   اداري   عدالت  ديوان "  نام   به   آنها، ديواني    حقوق  احقاق
،  شـكايات    بـه    منظـور رسـيدگي      بـه    يكـصد و هفتـاد و سـوم         اصل :   سابق   اصل - 1<<.  آند   مي   تعيين   را قانون    ديوان   اين  عمل

  ديـوان    نـام    بـه    آنهـا ديـواني      حقـوق    و احقـاق     دولتـي    هـاي    نامـه    يا واحدها يا آيين      مامورين   به   نسبت   مردم   و اعتراضات   ظلمات
. آنـد    مي   تعيين   را قانون    ديوان   اين   عمل   و نحوه   حدود اختيارات .  گردد   مي   تاسيس   قضايي   عالي   زير نظر شوراي    اداري  عدالت

<< 

173 اصل

  سـازماني   اداري  هـاي   در دسـتگاه   قـوانين   صحيح  امور و اجراي  جريان  حسن   به   نسبت   قضاييه   قوه   نظارت   حق  بر اساس  ) 1( 
 را  سـازمان    ايـن    و وظـايف    حـدود اختيـارات   .  گـردد    مـي    تـشكيل    قضاييه   قوه  زير نظر رييس  "  آشور   آل   بازرسي  سازمان " ام ن  به

  حـسن   بـه   نـسبت   قـضاييه   قـوه   نظـارت    حق   بر اساس    يكصد و هفتاد و چهارم      اصل :   سابق   اصل - 1<<.  آند   مي   تعيين  قانون
  عـالي   زير نظـر شـوراي    "  آشور   آل   بازرسي  سازمان "  نام   به   سازماني   اداري   هاي   در دستگاه    قوانين   امور و اجرا صحيح     جريان
 >>. آند  مي  معين  را قانون  سازمان  اين  و وظايف حدود اختيارات.  گردد  مي  تشكيل قضايي

174 اصل

  آشور بايـد تـامين       و مصالح    اسالمي   موازين  نشر افكار با رعايت    و     بيان  ، آزادي   ايران   اسالمي   جمهوري  در صدا و سيماي    ) 1( 
  از نماينـدگان   مرآـب   و شورايي  است  رهبري  با مقام  ايران  اسالمي  جمهوري  صدا و سيماي     سازمان   رييس   و عزل   نصب. گردد
خـط.   خواهنـد داشـت      سـازمان    بر ايـن     نظارت ) دو نفر     هر آدام  (   اسالمي   شوراي   و مجلس    قضاييه   قوه   جمهور و رييس    رييس
 در  يكصد و هفتاد و پـنجم  اصل :   سابق  اصل - 1<<  ) 2. (  آند   مي   معين   را قانون    بر آن    و نظارت    سازمان   اداره   و ترتيب   مشي
 هـا زيـر  رسـانه   ايـن .  شود  بايد تامين    اسالمي   موازين   طبق   و تبليغات    انتشارات  آزادي )  راديو و تلويزيون   (   گروهي   هاي  رسانه

  مـي    معـين    را قانون    آن  ترتيب.  خواهد شد    اداره   و مجريه   ، مقننه  )   قضايي   عالي  شوراي (   قضاييه   گانه   سه   قواي  نظر مشترك 
،  گرفته   صورت  ساسي ا   قانون   به   نسبت 1368   در سال    آه   اصالحاتي   موجب   به   يكصد و هفتاد و ششم       اصل - 2>> << . آند
 بر يكـصد و هفتـاد و  مشتمل   فصل   در دوازده    آه   ايران   اسالمي   جمهوري   اساسي  قانون:   است   شده   الحاق   اساسي   قانون  به
 ت اسـ    رسيده   تصويب   به   اساسي   قانون   نهايي   بررسي   مجلس   نمايندگان   مجموع   دو سوم    و با اآثريت     گرديده   تنظيم   اصل  پنج

  الحجـه    ذي   و چهـارم     بـا بيـست      مطـابق    شمـسي    هجـري    و هـشت     يكهزار و سيصد و پنجاه       ماه   آبان   و چهارم    بيست  در تاريخ 
 >>. رسيد  نهايي  تصويب  به  قمري  هجري يكهزار و سيصد و نود و نه

175 اصل

"  ملـي   امنيت  عالي  شوراي "  ملي   و حاآميت    ارضي  تماميت و     اسالمي   از انقالب    و پاسداري    منافع ملي    منظور تامين   به ) 1(  176 اصل



  آــشور در محــدوده  امنيتــي-   دفــاعي  سياســتهاي  تعيــين- 1.  گــرد  مــي  زيــر تــشكيل  جمهــور، بــا وظــايف  ريــيس  رياســت بــه
، ، اجتمـاعي   عـاتي ، اطال   سياسـي    هـاي    فعاليـت    نمـودن    هماهنـگ  - 2.   رهبـري    مقـام    از طـرف     شـده    تعيين   آلي  سياستهاي
 بـا  مقابلـه   آـشور بـراي    و معنوي  مادي  از امكانات  گيري  بهره- 3.   امنيتي-   دفاعي  در ارتباط با تدابير آلي     و اقتصادي   فرهنگي
-   مسلح  نيروهاي  آل  ستاد فرماندهي  رييس-   گانه  سه  قواي  رئساي-:  شورا عبارتند از اعضاي.   و خارجي  داخلي تهديدهاي
 مـورد وزيـر  حـسب -  ، آـشور، اطالعـات    امـور خارجـه    وزراي-   رهبـري   مقام  انتخاب  به   دو نماينده  -   و بودجه    امور برنامه   مسيول

  دفـاع   شـوراي   از قبيل  فرعي  خود شوراهاي  وظايف  تناسب  به  ملي  امنيت  عالي  شوراي  و سپاه    ارتش   مقام  مربوط و عاليترين  
  عـالي   شـوراي   از اعـضاي   جمهـور يـا يكـي     با رييس  فرعي  از شوراهاي  هر يك رياست.  ميدهد  آشور تشكيل   امنيت  ورايو ش 
 آنـد و  مـي    معـين    را قـانوني     فرعـي    شـوراهاي    و وظـايف    حـدود اختيـارات   .  شـود    مـي    جمهـور تعيـين      ريـيس    از طرف    آه  است

.  اجراست   قابل   رهبري   از تاييد مقام     پس   ملي   امنيت   عالي   شوراي  مصوبات.  رسد   مي  ي عال   شوراي   تصويب   آنها به   تشكيالت
  قـانون   ، بـه    گرفته   صورت   اساسي   قانون   به   نسبت 1368   در سال    آه   اصالحاتي   موجب   به   يكصد و هفتاد و ششم       اصل - 1<<

 >>.  است  شده  الحاق اساسي
 از  پـس    رهبـري   مقـام .  گيرد   مي   زير انجام    ترتيب   به  ، در موارد ضروري     ايران   اسالمي   جمهوري   اساسي   قانون  در  بازنگري ) 1( 

  را بـه     اساسـي    قـانون    يـا تتمـيم      جمهـور مـوارد اصـالح        رييس   به   خطاب   حكمي   طي   نظام   مصلحت   با مجمع تشخيص    مشورت
- 3.   گانـه   سـه   قواي  رئساي- 2.   نگهبان   شوراي   اعظاي - 1:  نمايد   زير پيشنهاد مي     با ترآيب    اساسي   قانون   بازنگري  شوراي
.  رهبـري   مقام  انتخاب  نفر به  ده- 5.   رهبري  خبرگان  مجلس  نفر از اعضاي  پنج- 4.   نظام  مصلحت  مجمع تشخيص    ثابت  اعضاي

 نفـر از  سـه  - 9.   اسـالمي    شـوراي    مجلـس    نفـر از نماينـدگان       ده - 8.  قـضاييه    نفـر از قـوه       سه - 7.   وزيران   نفر از هيات     سه - 6
  رهبري   مقام   از تاييد و امضاي      شورا پس   مصوبات.  آند   مي   معين   را قانون    و شرايط آن     انتخاب   آار و آيفيت    شيوه.  دانشگاهيان
 و  ثنجـاه    اصـل    ذيل  رعايت.  برسد   پرسي   در همه    آنندگان   شرآت  ق مطل   اآثريت   تصويب   به   آرا عمومي    به   مراجعه  بايد از طريق  

  آليه   و ابتناي    نظام   بودن   اسالمي   مربوط به    اصول  محتواي.   نيست  الزم"   اساسي   در قانون   بازنگري "  پرسي   در مورد همه    نهم
 و  حكومـت    بـودن    و جمهـوري     ايـران    اسالمي   جمهوري  هداف و ا    ايماني   هاي   و پايه    اسالمي   موازين   بر اساس    و مقررات   قوانين
- 1<<.   تغييـر ناپـذير اسـت       ايـران    رسـمي    و مـذهب     و دين    آرا عمومي    امور آشور با اتكا به       و نيز اداره     امت   امر و امامت    واليت
  اساسـي    قانون  ، به   گرفته   صورت   اساسي   قانون   به   نسبت 1368   در سال    آه   اصالحاتي   موجب   به   يكصد و هفتاد و هفتم      اصل
 >>.  است  شده الحاق

177 اصل

 


