
 ١اصل 
بھ حکومت حق و عدل قرآن، در پی  اش حکومت ایران جمھوری اسالمی است کھ ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینھ

 پرسی دھم و یازدھم العظمی امام خمینی، در ھمھ اهللا عالیقدر تقلید آیت انقالب اسالمی پیروزمند خود بھ رھبری مرجع
االولی سال یکھزار و سیصد و  جمادی فروردین ماه یکھزار و سیصد و پنجاه و ھشت ھجری شمسی برابر با اول و دوم

 .کسانی کھ حق رأی داشتند، بھ آن رأی مثبت داد کلیھ ٪٩٨٫٢نود و نھ ھجری قمری با اکثریت 

 ٢اصل 
  :جمھوری اسالمی، نظامی است بر پایھ ایمان بھ

 .و اختصاص حاکمیت و تشریع بھ او و لزوم تسلیم در برابر امر او) ال الھ اال اهللا(خدای یکتا  .١
 .الھی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین  وحی .٢
 .معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بھ سوی خدا .٣
 .عدل خدا در خلقت و تشریع .٤
 .ن در تداوم انقالب اسالمامامت و رھبری مستمر و نقش اساسی آ .٥
  :  کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسیولیت او در برابر خدا، کھ از راه .٦

o الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سالم اهللا علیھم اجمعین، اجتھاد مستمر فقھای جامع 
o ،استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفتھ بشری و تالش در پیشبرد آنھا 
o پذیری، گری و سلطھ کشی و سلطھ فی ھر گونھ ستمگری و ستمن 

 .کند قسط و عدل و استقالل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی و ھمبستگی ملی را تأمین می

 ٣اصل 
دولت جمھوری اسالمی ایران موظف است برای نیل بھ اھداف مذکور در اصل دوم، ھمھ امکانات خود را برای امور 

 :ردزیر بھ کار ب

 .ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیھ مظاھر فساد و تباھی .١
ھای گروھی و  ھای با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانھ باال بردن سطح آگاھیھای عمومی در ھمھ زمینھ .٢

 .وسایل دیگر
 .سطوح، و تسھیل و تعمیم آموزش عالی آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای ھمھ در تمام .٣
ھای علمی، فنی، فرھنگی و اسالمی از طریق تأسیس  تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینھ .٤

 .مراکز تحقیق و تشویق محققان
 .طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .٥
 .محو ھر گونھ استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی .٦
 .سیاسی و اجتماعی در حدود قانونتأمین آزادیھای  .٧
 .مشارکت عامھ مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی خویش .٨
 .ھای مادی و معنوی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنھ برای ھمھ، در تمام زمینھ .٩

 .ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور .١٠
تقویت کامل بنیھ دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقالل و تمامیت ارضی و نظام  .١١

 .اسالمی کشور
رفع فقر و برطرف ساختن  ریزی اقتصادی صحیح و عادالنھ بر طبق ضوابط اسالمی جھت ایجاد رفاه و پی .١٢

 .بیمھبھداشت و تعمیم  ھای تغذیھ و مسکن و کار و ھر نوع محرومیت در زمینھ
 .تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینھا .١٣
تأمین حقوق ھمھ جانبھ افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنھ برای ھمھ و تساوی عموم در برابر  .١٤

 .قانون
 .توسعھ و تحکیم برادری اسالمی و تعاون عمومی بین ھمھ مردم .١٥



دریغ  ی کشور بر اساس معیارھای اسالم، تعھد برادرانھ نسبت بھ ھمھ مسلمان و حمایت بیتنظیم سیاست خارج .١٦
 .از مستضعفان جھان

 ۴اصل 
نظامی، سیاسی و غیر اینھا باید بر اساس  کلیھ قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرھنگی،

 صول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است واطالق یا عموم ھمھ ا این اصل بر. موازین اسالمی باشد
 .تشخیص این امر بر عھده فقھاء شورای نگھبان است

 ۵اصل 
ایران والیت امر و امامت امت بر  ، در جمھوری اسالمی)عجل اهللا تعالی فرجھ(در زمان غیبت حضرت ولی عصر 

 .گردد دار آن می است کھ طبق اصل یکصد و ھفتم عھده شجاع، مدیر و مدبر عھده فقیھ عادل و با تقوی، آگاه بھ زمان،

 جمھوری اسالمی ایران والیت  ، در)اهللا تعالی فرجھ عجل(در زمان غیبت حضرت ولی عصر  :اصل سابق
آگاه بھ زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، کھ اکثریت مردم او  امر و امامت امت بر عھده فقیھ عادل و با تقوی،

رھبر یا شورای  و پذیرفتھ باشند و در صورتی کھ ھیچ فقیھی دارای چنین اکثریتی نباشدشناختھ  را بھ رھبری
 .گردد دار آن می عھده رھبری مرکب از فقھای واجد شرایط باال طبق اصل یکصد و ھفتم

 ۶اصل 
ییس جمھور، انتخاب ر: از راه انتخابات در جمھوری اسالمی ایران امور کشور باید بھ اتکاء آراء عمومی اداره شود،

پرسی در مواردی کھ در اصول دیگر  شوراھا و نظایر اینھا، یا از راه ھمھ نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای
 .گردد قانون معین می این

 ٧اصل 
شوراھا، مجلس شورای اسالمی، شورای  ،«شاورھم فی االمر«و » و امرھم شوری بینھم«: طبق دستور قرآن کریم

 .گیری و اداره امور کشورند نظایر اینھا از ارکان تصمیم ھر، محل، بخش، روستا واستان، شھرستان، ش

 .کند موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراھا را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می

 ٨اصل 
ی و متقابل بر عھده ای است ھمگان وظیفھ در جمھوری اسالمی ایران دعوت بھ خیر، امر بھ معروف و نھی از منکر

 .کند شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می. مردم و مردم نسبت بھ دولت مردم نسبت بھ یکدیگر، دولت نسبت بھ

 .«و المُومنون و المُومنات بعضھم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینھون عن المنکر»

 ٩اصل 
یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنھا  و تمامیت اراضی کشور ازدر جمھوری اسالمی ایران، آزادی و استقالل و وحدت 

 گروه یا مقامی حق ندارد بھ نام استفاده از آزادی، بھ استقالل سیاسی، ھیچ فرد یا. وظیفھ دولت و آحاد ملت است
فظ مقامی حق ندارد بھ نام ح ای وارد کند و ھیچ فرھنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشھ

 .ھر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند استقالل و تمامیت ارضی کشور آزادیھای مشروع را،



 ١٠اصل 
ریزیھای مربوط باید در جھت آسان  برنامھ از آنجا کھ خانواده واحد بنیادی جامعھ اسالمی است، ھمھ قوانین و مقررات و

 .وابط خانوادگی بر پایھ حقوق و اخالق اسالمی باشدقداست آن و استواری ر کردن تشکیل خانواده، پاسداری از

 ١١اصل 
اند و دولت جمھوری اسالمی  مسلمانان یک امت ھمھ» ان ھذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون«بھ حکم آیھ کریمھ 

 بر پایھ ایتالف و اتحاد ملل اسالمی قرار دھد و کوشش بھ عمل آورد تا وحدت ایران موضف است سیاست کلی خود را
 .سیاسی، اقتصادی و فرھنگی جھان اسالم را تحقق بخشد

 ١٢اصل 
غیر قابل تغییر است و مذاھب دیگر  االبد عشری است و این اصل الی دین رسمی ایران، اسالم و مذھب جعفری اثنی
زیدی دارای احترام کامل ھستند و پیروان این مذاھب در انجام مراسم  اسالمی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و

و دعاوی ) طالق، ارث و وصیت ازدواج،(طبق فقھ خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیھ  مذھبی،
ای کھ پیروان ھر یک از این مذاھب اکثریت داشتھ باشند،  منطقھ ھا رسمیت دارند و در ھر دگاهمربوط بھ آن در دا
 .مذاھب حدود اختیارات شوراھا بر طبق آن مذھب خواھد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مقررات محلی در

 ھا رسمیت اقلیت - ١٣اصل 
در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود  شوند کھ ختھ میایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنھا اقلیتھای دینی شنا

 .کنند دینی بر طبق آیین خود عمل می آزادند و در احوال شخصیھ و تعلیمات

 ١۴اصل 
  ان تبروھم و تقسطوا الیھم ان  من دیارکم  یخرجوکم  ال ینھاکم اهللا عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم«بھ حکم آیھ شریفھ 

حسنھ و  جمھوری اسالمی ایران و مسلمانان موظفند نسبت بھ افراد غیر مسلمان با اخالق دولت» لمقسطیناهللا یحب ا
این اصل در حق کسانی اعتبار دارد کھ بر ضد  .قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند

 .توطیھ و اقدام نکنند اسالم و جمھوری اسالمی ایران

 ١۵اصل 
رسمی و کتب درسی باید با این زبان و  اسناد و مکاتبات و متون. و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است زبان

مدارس، در  ھای گروھی و تدریس ادبیات آنھا در قومی در مطبوعات و رسانھ خط باشد ولی استفاده از زبانھای محلی و
 .زبان فارسی آزاد است کنار

 ١۶اصل 
کامًال با آن آمیختھ است این زبان باید پس  ن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبیات فارسیاز آنجا کھ زبان قرآ

 .ھا تدریس شود متوسطھ در ھمھ کالسھا و در ھمھ رشتھ از دوره ابتدایی تا پایان دوره

 ١٧اصل 
ری شمسی و ھجری قمری است و تاریخ ھج (صلی اهللا علیھ و آلھ و سلم(مبدأ تاریخ رسمی کشور ھجرت پیامبر اسالم 

 .تعطیل رسمی ھفتگی روز جمعھ است. دولتی ھجری شمسی است ھر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات



 پرچم - ١٨اصل 
 .است» اهللا اکبر«پرچم رسمی ایران بھ رنگھای سبز و سفید و سرخ با عالمت مخصوص جمھوری اسالمی و شعار 

 برابری قومی - ١٩اصل 
ر قوم و قبیلھ کھ باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینھا سبب امتیاز مردم ایران از ھ

 .نخواھد بود

 یکسانی زن و مرد طبق اسالم - ٢٠اصل 
ھمھ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی،  ھمھ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از

 .برخوردارند ا رعایت موازین اسالماجتماعی و فرھنگی ب

 حقوق زنان - ٢١اصل 
 :دولت موظف است حقوق زن را در تمام جھات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر را انجام دھد

 .ھای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد زمینھ .١
 .سرپرست ری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیحمایت مادران، بالخصوص در دوران باردا .٢
 .ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .٣
 .سرپرست ایجاد بیمھ خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی .٤
 .اعطای قیمومت فرزندان بھ مادران شایستھ در جھت غبطھ آنھا در صورت نبودن ولی شرعی .٥

 ٢٢اصل 
 .تجویز کند قانون سکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی کھحیثیت، جان، مال، حقوق، م

 منع تفتیش عقاید - ٢٣اصل 
 .ای مورد تعرض و مُواخذه قرار دارد توان بھ صرف داشتن عقیده کس را نمی تفتیش عقاید ممنوع است و ھیچ

 ٢۴اصل 
تفصیل آن را قانون . نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن کھ مخل بھ مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد

 .کند معین می

 ٢۵اصل 
تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم  ط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابراتھا، ضب بازرسی و نرساندن نامھ

 .تجسس ممنوع است مگر بھ حکم قانون مخابره و نرساندن آنھا، استراق سمع و ھر گونھ

 ٢۶اصل 



این  شده آزادند، مشروط بھ دینی شناختھ ھای سیاسی و صنفی و انجمنھای اسالمی یا اقلیتھای ھا، انجمن احزاب، جمعیت
توان  کس را نمی ھیچ. موازین اسالمی و اساس جمھوری اسالمی را نقض نکنند کھ اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی،

 .شرکت در آنھا منع کرد یا بھ شرکت در یکی از آنھا مجبور ساخت از

 ٢٧اصل 
   .باشد آزاد استھا، بدون حمل سالح، بھ شرط آن کھ مخل بھ مبانی اسالم ن پیمایی تشکیل اجتماعات و راه

 ٢٨اصل 
دولت . حقوق دیگران نیست برگزیند ھر کس حق دارد شغلی را کھ بدان مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و

گوناگون، برای ھمھ افراد امکان اشتغال بھ کار و شرایط مساوی را برای  موظف است با رعایت نیاز جامعھ بھ مشاغل
 .مشاغل ایجاد نماید احراز

 ٢٩اصل 
ماندگی،  سرپرستی، درراه ازکارافتادگی، بی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری،

 .درمانی و مراقبتھای پزشکی بھ صورت بیمھ و غیره، حقی است ھمگانی بھداشتی حوادث و سوانح، نیاز بھ خدمات
مردم، خدمات و حمایتھای  آمدھای حاصل از مشارکتدولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدھای عمومی و در

 .مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند

 ٣٠اصل 
دوره متوسطھ فراھم سازد و وسایل  دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای ھمھ ملت تا پایان

 .طور رایگان گسترش دھد تحصیالت عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بھ

 ٣١اصل 
است با رعایت اولویت برای آنھا کھ  دولت موظف. داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق ھر فرد و خانواده ایرانی است

 .کارگران زمینھ اجرای این اصل را فراھم کند نیازمندترند بھ خصوص روستانشینان و

 ٣٢اصل 
در صورت بازداشت، موضوع اتھام . کند می نتوان دستگیر کرد مگر بھ حکم و ترتیبی کھ قانون معی کس را نمی ھیچ

بھ  متھم ابالغ و تفھیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چھار ساعت پرونده مقدماتی باید با ذکر دالیل بالفاصلھ کتبًا بھ
مختلف از این اصل طبق قانون مجازات  .مراجع صالحھ قضایی ارسال و مقدمات محاکمھ، در اسرع وقت فراھم گردد

 .شود می

 ٣٣اصل 
اش ممنوع یا بھ اقامت در محلی  عالقھ توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد کس را نمی ھیچ

 .دارد مقرر می مجبور ساخت، مگر در مواردی کھ قانون

 ٣۴اصل 



ھمھ افراد . نمایدھای صالح رجوع  دادگاه تواند بھ منظور دادخواھی بھ دادخواھی حق مسلم ھر فرد است و ھر کس می
حق  توان از دادگاھی کھ بھ موجب قانون کس را نمی در دسترس داشتھ باشند و ھیچ ھا را ملت حق دارند این گونھ دادگاه
 .مراجعھ بھ آن را دارد منع کرد

 ٣۵اصل 
نداشتھ باشند باید اگر توانایی انتخاب وکیل را  ھا طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و در ھمھ دادگاه

 .وکیل فراھم گردد برای آنھا امکانات تعیین

 ٣۶اصل 
 .حکم بھ مجازات و اجراء آن باید تنھا از طریق دادگاه صالح و بھ موجب قانون باشد

 اصل برائت - ٣٧اصل 
 .ت گرددشود، مگر این کھ جرم او در دادگاه صالح ثاب کس از نظر قانون مجرم شناختھ نمی اصل، برائت است و ھیچ

 منع شکنجھ - ٣٨اصل 
شھادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست  اجبار شخص بھ. ھرگونھ شکنجھ برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع است

 .و اعتبار است و چنین شھادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش

 .شود متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می

 ٣٩اصل 
ھتک حرمت و حیثیت کسی کھ بھ حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، بھ ھر صورت کھ باشد ممنوع و 

 .موجب مجازات است

 ۴٠اصل 
 .تواند اعمال حق خویش را وسیلھ اضرار بھ غیر یا تجاوز بھ منافع عمومی قرار دھد کس نمی ھیچ

 ۴١اصل 
ایرانی سلب تابعیت کند، مگر بھ درخواست خود  تواند از ھیچ انی و دولت نمیتابعیت کشور ایران حق مسلم ھر فرد ایر

 .کشور دیگری درآید او یا در صورتی کھ بھ تابعیت

 ۴٢اصل 
تابعیت اینگونھ اشخاص در صورتی ممکن است  توانند در حدود قوانین بھ تابعیت ایران در آیند و سلب اتباع خارجھ می

 .بپذیرد یا خود آنھا درخواست کنند اکھ دولت دیگری تابعیت آنھا ر

 ۴٣اصل 



برآوردن نیازھای انسان در جریان رشد، با  کن کردن فقر و محرومیت و برای تأمین استقالل اقتصادی جامعھ و ریشھ
 :شود اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می حفظ آزادی او، اقتصاد جمھوری

اک، بھداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم برای مسکن، خوراک، پوش: تأمین نیازھای اساسی .١
 .تشکیل خانواده برای ھمھ

قرار دادن وسایل کار در اختیار  تأمین شرایط و امکانات کار برای ھمھ بھ منظور رسیدن بھ اشتغال کامل و .٢
ره یا ھر راه مشروع ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بھ ھمھ کسانی کھ قادر بھ کارند ولی وسایل کار

بھ صورت  ھای خاص منتھی شود و نھ دولت را بھ تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه دیگر کھ نھ
ریزی عمومی  حاکم بر برنامھ ھای این اقدام باید با رعایت ضرورت. یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد

 .اقتصاد کشور در ھر یک از مراحل رشد صورت گیرد
باشد کھ ھر فرد عالوه بر تالش  مھ اقتصادی کشور بھ صورتی کھ شکل و محتوا و ساعت کار چنانتنظیم برنا .٣

سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رھبری کشور و  ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، شغلی
 .باشد افزایش مھارت و ابتکار داشتھ

 .کشی از کار دیگری رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد بھ کاری معین و جلوگیری از بھره .٤
 .منع اضرار بھ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام .٥
 .گذاری، تولید، توزیع و خدمات منع اسراف و تبذیر در ھمھ شیون مربوط بھ اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایھ .٦
 .استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماھر بھ نسبت احتیاج برای توسعھ و پیشرفت اقتصاد کشور .٧
 .جلوگیری از سلطھ اقتصادی بیگانھ بر اقتصاد کشور .٨
تأمین کند و کشور را بھ مرحلھ  تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی کھ نیازھای عمومی را .٩

 .ستگی برھاندخودکفایی برساند و از واب

 ۴۴اصل 
ریزی منظم و صحیح  نظام اقتصادی جمھوری اسالمی ایران بر پایھ سھ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامھ

 .استوار است

بزرگ، بانکداری، بیمھ، تأمین نیرو،  بخش دولتی شامل کلیھ صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن
 آھن و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، ھواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه ی، رادیو وھای بزرگ آبرسان سدھا و شبکھ

 .مانند اینھا است کھ بھ صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است

شود کھ مکمل فعالیتھای  بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می
 .اقتصادی دولتی و تعاونی است

محدوده قوانین اسالم خارج نشود و  مالکیت در این سھ بخش تا جایی کھ با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از
 .مایھ زیان جامعھ نشود مورد حمایت قانونی جمھوری اسالمی است موجب رشد و توسعھ اقتصادی کشور گردد و

 .کند تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط ھر سھ بخش را قانون معین می

 ۴۵اصل 
ھا و سایر آبھای  ھا، رودخانھ دریاچھ انفال و ثروتھای عمومی از قبیل زمینھای موات یا رھا شده، معادن، دریاھا،

 دون وارث، و اموالھای طبیعی، مراتعی کھ حریم نیست، ارث ب نیزارھا، بیشھ ، جنٌگلھا، ھا ھا، دره عمومی، کوه
اسالمی است تا بر طبق مصالح عامھ  شود در اختیار حکومت المالک و اموال عمومی کھ از غاصبین مسترد می مجھول

 .کند استفاده از ھر یک را قانون معین می تفصیل و ترتیب. نسبت بھ آنھا عمل نماید

 ۴۶اصل 



مالکیت نسبت بھ کسب و کار خود  تواند بھ عنوان کس نمی ھر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و ھیچ
 .امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند

 ۴٧اصل 
 .کند ضوابط آن را قانون معین می. مالکیت شخصی کھ از راه مشروع باشد محترم است

 ۴٨اصل 
ھای اقتصادی میان استانھا و استانھا و توزیع فعالیت برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدھای ملی در سطح در بھره

سرمایھ و  تبعیض در کار نباشد، بھ طوری کھ ھر منطقھ فراخور نیازھا و استعداد رشد خود، مناطق مختلف کشور، باید
 .امکانات الزم در دسترس داشتھ باشد

 ۴٩اصل 
قوفات، سوء استفاده از مو دولت موظف است ثروتھای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوء

زمینھای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر  کاریھا و معامالت دولتی، فروش استفاده از مقاطعھ
این حکم باید با  .المال بدھد را گرفتھ و بھ صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او بھ بیت موارد غیر مشروع

 .ولت اجرا شودرسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بھ وسیلھ د

 ۵٠اصل 
آن حیات اجتماعی رو بھ رشدی داشتھ  در جمھوری اسالمی، حفاظت محیط زیست کھ نسل امروز و نسلھای بعد باید در

رو فعالیتھای اقتصادی و غیر آن کھ با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر  از این. گردد باشند، وظیفھ عمومی تلقی می
 .د، ممنوع استجبران آن مالزمھ پیدا کن قابل

 ۵١اصل 
موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بھ موجب قانون . شود مگر بھ موجب قانون ھیچ نوع مالیات وضع نمی

 .شود مشخص می

 ۵٢اصل 
تھیھ و برای رسیدگی و تصویب بھ مجلس  شود از طرف دولت بودجھ ساالنھ کل کشور بھ ترتیبی کھ در قانون مقرر می

  .تغییر در ارقام بودجھ نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواھد بود ھر گونھ. گردد سلیم میشورای اسالمی ت

 ۵٣اصل 
شود و ھمھ پرداختھا در حدود اعتبارات مصوب بھ  داری کل متمرکز می کلیھ دریافتھای دولت در حسابھای خزانھ

 .گیرد موجب قانون انجام می

 ۵۴اصل 
اداره امور آن در تھران و مراکز  سازمان و. ر مجلس شورای اسالمی استدیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظ

 .استانھا بھ موجب قانون تعیین خواھد شد



 ۵۵اصل 
ھایی کھ بھ نحوی از انحاء از  سایر دستگاه ھا، موسسات، شرکتھای دولتی و دیوان محاسبات بھ کلیھ حسابھای وزارتخانھ

ای از   ھزینھ نماید کھ ھیچ دارد رسیدگی یا حسابرسی می ی کھ قانون مقرر میترتیب کنند بھ بودجھ کل کشور استفاده می
دیوان محاسبات، حسابھا و اسناد و . رسیده باشد اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و ھر وجھی در محل خود بھ مصرف

 بھ مجلس شورای آوری و گزارش تفریغ بودجھ ھر سال را بھ انضمام نظرات خود جمع مدارک مربوطھ را برابر قانون
 .این گزارش باید در دسترس عموم گذاشتھ شود. نماید اسالمی تسلیم می

 ۵۶اصل 
. اجتماعی خویش حاکم ساختھ است حاکمیت مطلق بر جھان و انسان از آن خداست و ھم او، انسان را بر سرنوشت

گروھی خاص قرار دھد و ملت این حق سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا  تواند این حق الھی را از انسان کس نمی ھیچ
 .کند آید اعمال می را از طرقی کھ در اصول بعد می خداداد

 ۵٧اصل 
قوه قضاییھ کھ زیر نظر والیت مطلقھ امر و  قوه مقننھ، قوه مجریھ و: قوای حاکم در جمھور اسالمی ایران عبارتند از

 .این قوا مستقل از یکدیگرند. گردند قانون اعمال می امامت امت بر طبق اصول آینده این

 قوه مقننھ، قوه مجریھ و قوه قضاییھ کھ زیر  : قوای حاکم در جمھوری اسالمی ایران عبارتند از :    اصل سابق
 این قوا مستقل از یکدیگرند و. گرند طبق اصول آینده این قانون اعمال می نظر والیت امر و امامت امت، بر

 .گردد یان آنھا بھ وسیلھ رییس جمھور برقرار میارتباط م

 ۵٨اصل 
شود و مصوبات آن پس  مردم تشکیل می اعمال قوه مقننھ از طریق مجلس شورای اسالمی است کھ از نمایندگان منتخب

 .گردد اجرا بھ قوه مجریھ و قضاییھ ابالغ می آید برای از طی مراحلی کھ در اصول بعد می

 ۵٩اصل 
پرسی و مراجعھ  قوه مقننھ از راه ھمھ در مسایل بسیار مھم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرھنگی ممکن است اعمال

خواست مراجعھ بھ آراء عمومی باید بھ تصویب دو سوم مجموع نمایندگان  در. مستقیم بھ آراء مردم صورت گیرد
 .برسد مجلس

 ۶٠اصل 
قانون مستقیما بر عھده رھبری گذارده شده، از طریق رییس جمھور و اعمال قوه مجریھ جز در اموری کھ در این 

 .وزراء است

 اعمال قوه مجریھ جز در اموری کھ در این قانون مستقیما بر عھده رھبری گذارده شده، از طریق  :    اصل سابق
 .وزیر و وزراء است رییس جمھور و نخست

 ۶١اصل 
اسالمی تشکیل شود و بھ حل و فصل  ستری است کھ باید طبق موازینھای دادگ اعمال قوه قضاییھ بھ وسیلھ دادگاه

 .عدالت و اقامھ حدود الھی بپردازد دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای



 مجلس شورای اسالمی - ۶٢اصل 
ایط شر. گردد شوند تشکیل می انتخاب می مجلس شورای اسالمی از نمایندگان ملت کھ بھ طور مستقیم و با رأی مخفی

 .کیفیت انتخابات را قانون معین خواھد کرد شوندگان و کنندگان و انتخاب انتخاب

 ۶٣اصل 
پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بھ  انتخابات ھر دوره باید. دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی چھار سال است

 .نباشد طوری کھ کشور در ھیچ زمان بدون مجلس

 ۶۴اصل 
پرسی سال یکھزار و سیصد و شصت و  ھمھ شورای اسالمی دویست و ھفتاد نفر است و از تاریخ عده نمایندگان مجلس

نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنھا حداکثر بیست  ھشت ھجری شمسی پس از ھر ده سال، با در
مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک  زرتشتیان و کلیمیان ھر کدام یک نماینده و. تواند اضافھ شود نماینده می نفر

 ھای انتخابیھ و تعداد محدوده حوزه. کنند کدام یک نماینده انتخاب می نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال ھر
 .کند نمایندگان را قانون معین می

 ورت زیاد است و پس از ھر ده سال در ص عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و ھفتاد نفر :    اصل سابق
. شود نسبت ھر یکصد و پنجاه ھزار نفر یک نماینده اضافھ می شدن جمعیت شکور در ھر حوزه انتخابی بھ

مسیحیان ارمنی  کلیمیان ھر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و زرتشتیان و
ھا پس از  یش جمعیت ھر یک از اقلیتافزا کنند و در صورت جنوب و شمال ھر کدام یک نماینده انتخاب می

ھزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواھند داشت مقررات مربوط بھ  ھر ده سال بھ ازای ھر یکصد و پنجاه
 .کند قانون معین می انتخابات را

 ۶۵اصل 
د و یاب نمایندگان رسمیت می پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسالمی با حضور دو سوم مجموع

گیرد مگر در مواردی کھ در قانون اساسی نصاب  انجام می نامھ مصوب داخلی تصویب طرحھا و لوایح طبق آیین
 .نامھ داخلی موافقت دو سوم حاضران الزم است برای تصویب آیین .خاصی تعیین شده باشد

 ۶۶اصل 
و امور مربوط بھ مذاکرات و  آنھا ترتیب انتخاب رییس و ھیأت رییسھ مجلس و تعداد کمیسیونھا و دوره تصدی

 .گردد مجلس معین می نامھ داخلی انتظامات مجلس بھ وسیلھ آیین

 سوگند نمایندگان مجلس - ۶٧اصل 
. نامھ را امضاء نمایند نمایندگان باید در نخستین جلسھ مجلس بھ ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم

 الرحیم الرحمن اهللا بسم
نمایم کھ  شرف انسانی خویش تعھد می کنم و با تکیھ بر بھ خدای قادر متعال سوگند یاد می من در برابر قرآن مجید،"

ای را کھ  انقالب اسالمی ملت ایران و مبانی جمھوری اسالمی باشم، ودیعھ پاسدار حریم اسالم و نگاھبان دستاوردھای
امانت و تقوی را رعایت نمایم و  کالت،بھ ما سپرده بھ عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف و ملت

ملت و خدمت بھ مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در  ھمواره بھ استقالل و اعتالی کشور و حفظ حقوق
 ".مد نظر داشتھ باشم ھا و اظھارنظرھا، استقالل کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنھا را نوشتھ ھا و گفتھ

 .نمایندگان اقلیتھای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواھند کرد



کنند مراسم سوگند را بھ جای  ای کھ حضور پیدا می نمایندگانی کھ در جلسھ نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسھ
 .آوردند

 ۶٨اصل 
مجموع نمایندگان و تأیید شورای  سھ چھارمدر زمان جنگ و اشغال نظامی کشور بھ پیشنھاد رییس جمھور و تصویب 

شود و در صورت عدم تشکیل مجلس  تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می نگھبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا
 .مجلس سابق ھمچنان بھ کار خود ادامھ خواھد داد جدید،

 انتشار مذاکرات مجلس از رادیو و روزنامھ رسمی -۶٩اصل 
روزنامھ رسمی برای اطالع عموم  مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و

رعایت امنیت کشور ایجاب کند، بھ تقاضای رییس جمھور یا یکی  در شرایط اضطراری، در صورتی کھ. منتشر شود
صورتی معتبر است کھ  مصوبات جلسھ غیر علنی در .شود نفر از نمایندگان، جلسھ غیر علنی تشکیل می از وزراء یا ده

گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر . نمایندگان برسد با حضور شورای نگھبان بھ تصویب سھ چھارم مجموع
 .اضطراری برای اطالع عموم منتشر گردد طرف شدن شرایط

 مل آن از طریق رادیو و روزنامھ رسمی کا مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش :    اصل سابق
اضطراری در صورتی کھ رعایت امنیت کشور ایجاب کند، بھ  در شرایط. برای اطالع عموم منتشر شود

جلسھ  مصوبات. شود یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسھ غیر علنی تشکیل می وزیر یا تقاضای نخست
چھارم مجموع نمایندگان  شورای نگھبان بھ تصویب سھ غیر علنی در صورتی معتبر است کھ با حضور

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

 ٧٠اصل 
توانند  جلسات علنی مجلس را دارند و می رییس جمھور و معاونان او و وزیران بھ اجتماع یا با انفراد حق شرکت در

 در صورتی کھ نمایندگان الزم بدانند، وزراء مکلف بھ حضورند و ھر گاه تقاضا اوران خود را ھمراه داشتھ باشند ومش
 .شود کنند مطالبشان استماع می

 انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس  وزیر و وزیران بھ اجتماع یا بھ رییس جمھور، نخست :    اصل سابق
ھمراه داشتھ باشند و در صورتی کھ نمایندگان الزم بدانند، رییس  خود را توانند مشاوران را دارند و می

دعوت . شود می وزیر و وزراء مکلف بھ حضورند و ھر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع نخست جمھور و
 .رییس جمھور بھ مجلس باید بھ تصویب اکثریت برسد

 ٧١اصل 
 .تواند قانون وضع کند در قانون اساسی می مجلس شورای اسالمی در عموم مسایل د ر حدود مقرر

 ٧٢اصل 
رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت  تواند قوانینی وضع کند کھ با اصول و احکام مذھب مجلس شورای اسالمی نمی

 .در اصل نود و ششم آمده بر عھده شورای نگھبان است تشخیص این امر بھ ترتیبی کھ. داشتھ باشد

 ٧٣اصل 



مانع از تفسیری کھ دادستان، در  مفاد این اصل. نین عادی در صالحیت مجلس شورای اسالمی استشرح و تفسیر قوا
 .کنند نیست مقام تمیز حق، از قوانین می

 ٧۴اصل 
قانونی بھ پیشنھاد حداقل پانزده نفر از  شود و طرحھای لوایح قانونی پس از تصویب ھیأت وزیران بھ مجلس تقدیم می

 .قابل طرح است رای اسالمینمایندگان، در مجلس شو

 ٧۵اصل 
کنند و بھ تقلیل درآمد  قانونی عنوان می ھای قانونی و پیشنھادھا و اصالحاتی کھ نمایندگان در خصوص لوایح طرح

 انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است کھ در آن طریق جبران کاھش درآمد می عمومی یا افزایش ھزینھ عمومی
 .یز معلوم شده باشدیا تأمین ھزینھ جدید ن

 ٧۶اصل 
 .مجلس شورای اسالمی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد

 ٧٧اصل 
 .المللی باید بھ تصویب مجلس شورای اسالمی برسد ھای بین  نامھ ھا، قراردادھا و موافقت نامھ ھا، مقاولھ عھدنامھ

 ٧٨اصل 
کشور، بھ شرط این کھ یک  جزیی با رعایت مصالحھر گونھ تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصالحات 

نزدن و بھ تصویب چھار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای  طرفھ نباشد و بھ استقال و تمامیت ارضی کشور لطمھ
 .اسالمی برسد

 ٧٩اصل 
دولت حق دارد با تصویب مجلس  در حالت جنٌگ و شرایط اضطراری نظیر آن،. برقراری حکومت نظامی ممنوع است

سی روز باشد  تواند بیش از نماید، ولی مدت آن بھ ھر حال نمی شورای اسالمی موقتا محدودیتھای ضروری را برقرار
 .ضرورت ھمینان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند و در صورتی کھ

 ٨٠اصل 
 .ی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسالمی باشدگرفتن و دادن وام یا کمکھای بدون عوض داخل

 ٨١اصل 
دادن امتیاز تشکیل شرکتھا و مُوسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات بھ خارجیان مطلقا 

 .ممنوع است

 ٨٢اصل 



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

 ٨٣اصل 
با تصویب مجلس شورای اسالمی آن ھم در  بناھا و اموالی دولتی کھ از نفایش ملی باشد قابل انتقال بھ غیر نیست مگر

 .نباشد صورتی کھ از نفایش منحصر بھ فرد

 ٨۴اصل 
 .اینده در بابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در ھمھ مسایل داخلی و خارجی کشور اظھار نظر نمایدھر نم

 ٨۵اصل 
تواند اختیار قانونگذاری را بھ شخص  نمی مجلس. سمت نمایندگی قائم بھ شخص است و قابل واگذاری بھ دیگری نیست

 وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ھفتاد و دوم بھتواند اختیار  ضروری می یا ھیأتی واگذار کند ولی در موارد
نماید بھ صورت آزمایشی  تعیین می ھای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی کھ مجلس کمیسیون
 ھتواند تصویب دائمی اساسنام ھمینین مجلس شورای اسالمی می. خواھد بود شود و تصویب نھایی آنھا با مجلس اجرا می

دوم بھ کمیسیونھای ذیربط واگذار کند  سازمانھا، شرکتھا، مُوسسات دولتی یا وابستھ بھ دولت را با رعایت اصل ھفتاد و
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذھب رسمی کشور و . بدھد و یا اجازه تصویب آنھا را بھ دولت

. ششم با شورای نگھبان است امر بھ ترتیب مذکور در اصل نود و قانون اساسی مغایرت داشتھ باشد، تشخیص این یا
مقررات عمومی کشور باشد و بھ منظور بررسی و اعالم عدم  عالوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و

 .برسد قوانین مزبور باید ضمن ابالغ برای اجرا بھ اطالع رییس مجلس شورای اسالمی مغایرت آنھا با

 تواند اخیتار  مجلس نمی. دیگری نیست سمت نمایندگی قائم بھ شخص است و قابل واگذاری بھ :    قاصل ساب
تواند اختیار وضع بعضی از قوانین  کند، ولی در موارد ضروری می گذاری را بھ شخص یا ھیأت واگذار قانون

قواین در مدتی کھ  ورت اینھای داخلی خود تفویض کند، در این ص اصل ھفتاد و دوم بھ کمیسیون را با رعایت
 .نھایی آنھا با مجلس خواھد بود شود و تصویب نماید بھ صورت آزمایشی اجرا می مجلس تعیین می

 ٨۶اصل 
توان آنھا را بھ سبب  کامًال آزادند و نمی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظھار نظر و رأی خود

  .کرد اند تعقیب یا توقیف یا آرایی کھ در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده دان نظراتی کھ در مجلس اظھار کرده

 ٨٧اصل 
در دوران . از مجلس رأی اعتماد بگیرد رییس جمھور برای ھیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از ھر اقدام دیگر باید

 .زیران تقاضای رأی اعتماد کندتواند از مجلس برای ھیأت و اختالف می تصدی نیز در مورد مسایل مھم و مورد

 اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد ھیأت وزیران پس از تشکیل و معرفی و پیش از ھر :    اصل سابق .
 .تواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند مسایل مھم و مورد اختالف می در دوران تصدی نیز در مورد

 ٨٨اصل 
جمھور و یا ھر یک از نمایندگان از  ل نمایندگان مجلس شورای اسالمی از رییسدر ھر مورد کھ حداقل یک چھارم ک

سوال کنند، رییس جمھور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و بھ  وزیر مسیول، درباره یکی از وظایف آنان
ه روز بھ تأخیر از د دھد و این جواب نباید در مورد رییس جمھور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش سوال جواب

 .افتاد مگر با عذر موجھ بھ تشخیص مجلس شورای اسالمی



 وزیر مسیول درباره یکی از وظایف او سوال  ای از در ھر مورد کھ نماینده -اصل ھشتاد و ھشتم :    اصل سابق
شود و بھ سوال جواب دھد و این جواب نباید بیش از ده روز بھ  کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر

 .با عذر موجھ بھ تشخیص مجلس شورای ملی تأخیر افتد مگر

 استیضاح وزیران و رییس جمھور - ٨٩اصل 
ھیأت وزیران یا ھر یک از وزراء را  دانند توانند در مواردی کھ الزم می نمایندگان مجلس شورای اسالمی می .١

مجلس است کھ با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان بھ مجلس  ، استیضاح وقتی قابل طرح دراستیضاح کنند
حاضر  وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس ھیأت. تقدیم شود

زیر برای ھیأت وزیران یا و در صورت عدم حضور. شدو و بھ آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواھد
دھند و در صورتی کھ مجلس مقتضی  توضیحات الزم را می پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود

مورد  اگر مجلس رأی اعتماد نداد ھیأت وزیران یا وزیران یا وزیر. اعتماد خواھد کرد بداند اعالم رأی عدم
ھیأت وزیرانی کھ بالفاصلھ  انند درتو در ھر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی. شود استیضاح عزل می

 .شود عضویت پیدا کنند بعد از آن تشکیل می
را در مقام اجرای وظایف  در صورتی کھ حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسالمی رییس جمھور .٢

استیضاح قرار دھند، رییس جمھور باید ظرف مدت یک  مدیریت قوه مجریھ و اداره امور اجرایی کشور مورد
در . حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدھد ماه پس از طرح آن در مجلس

نمایندگان بھ  بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمھور، اکثریت دو سوم کل صورتی کھ پس از
ام رھبری یکصد و دھم بھ اطالع مق عدم کفایت رییس جمھور رأی دادند مراتب جھت اجرای بند ده اصل

 .رسد می

 دانند ھیأت وزیران یا ھر یک از وزراء را  می توانند در مواردی کھ الزم نمایندگان مجلس می :    اصل سابق
قابل طرح در مجلس است کھ با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان بھ مجلس  استیضاح وقتی. استیضاح کنند

در مجلس حاضر  ید ظرف مدت ده روز پس از طرح آنھیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح با. شود تقدیم
عدم حضور ھیأت وزیران یا وزیر برای  در صورت. شود و بھ آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواھد

دھند و در صورتی کھ مجلس مقتضی بداند  خود توضیحات الزم را می پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح
استیضاح عزل  اگر مجلس رأی اعتماد نداد ھیأت وزیران یا وزیر مورد. ھد کرداعتماد خوا اعالم رأی عدم

توانند در ھیأت وزیرانی کھ بالفاصلھ  نمی وزیر یا وزرای مورد استیضاح در ھر دو صورت نخست. شود می
 .کنند شود عضویت پیدا بعد از آن تشکیل می

 ٩٠اصل 
تواند شکایت خود را کتبا بھ مجلس  می ھر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریھ یا قوه قضاییھ داشتھ باشد،

بھ این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دھد و در مواردی کھ  مجلس موظف است. شورای اسالمی عرضھ کند
مدت متناسب نتیجھ را  افی از آنھا بخواھد و درمجریھ و یا قوه قضاییھ مربوط است رسیدگی و پاسخ ک شکایت بھ قوه

 ا .اطالع عامھ برساند اعالم نماید و در موردی کھ مربوط بھ عموم باشد بھ

 شورای نگھبان - ٩١اصل 
مصوبات، مجلس شورای اسالمی با آنھا،  بھ منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت

 .شود زیر تشکیل می ھبان با ترکیبشورایی بھ نام شورای نگ

 .انتخاب این عده با مقام رھبری است. شش نفر از فقھای عادل و آگاه بھ مقتضیات زمان و مسایل روز .١
کھ بھ وسیلھ رییس قوه قضاییھ بھ  ھای مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی شش نفر حقوقدان، در رشتھ .٢

 .گردند مجلس انتخاب می رأی شوند و با مجلس شورای اسالمی معرف می

 از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای  بھ منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی :    اصل سابق
 :شود نگھبان با ترکیب زیر تشکیل می ملی با آنھا، شورایی بھ نام شورای



. این عده با رھبر یا شورای رھبری است بانتخا. شش نفر از فقھای عادل و آگاه بھ مقتضیات زمان و مسایل روز - ١
 مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی کھ بھ وسیلھ شورای عالی قضایی بھ ھای شش نفر حقوقدان، در رشتھ -  ٢

 <<.گردند شوند وبا رأی مجلس انتخاب می مجلس شورای ملی معرفی می

 ٩٢اصل 
پس از گذشتن سھ سال، نیمی از  ند ولی در نخستین دورهشو اعضای شورای نگھبان برای مدت شش سال انتخاب می

 .شوند ای بھ جای آنھا انتخاب می اعضای تازه یابند و اعضای ھر گروه بھ قید قرعھ تغییر می

 ٩٣اصل 
مورد تصویب اعتبارنامھ نمایندگان و  مجلس شورای اسالمی بدون وجود شورای نگھبان اعتبار قانونی ندارد مگر در

 .نگھبان انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای

 ٩۴اصل 
نگھبان موظف است آن را حداکثر  شورای. کلیھ مصوبات مجلس شورای اسالمی باید بھ شورای نگھبان فرستاده شود

بررسی قرار دھد و ینانیھ آن را موازین اسالم و قانون اساسی مورد  ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر
 .است در غیر این صورت مصوبھ قابل اجرا. ببیند برای تجدید نظر بھ مجلس بازگرداند مغایر

 ٩۵اصل 
تواند از مجلس  کافی نداند، می در مواردی کھ شورای نگبھان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظھار نظر نھایی

 .ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود باشورای اسالمی حداکثر برای ده روز دیگر 

 ٩۶اصل 
فقھای شورای نگھبان و تشخیص عدم  تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم با اکثریت

 .ھمھ اعضای شورای نگھبان است تعارض آنھا با قانون اساسی بر عھده اکثریت

 ٩٧اصل 
درباره الیحھ یا طرح قانونی در مجلس حاضر  توانند ھنگام مذاکره می اعضای شورای نگھبان بھ منظور تسریع در کار

 ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای اما وقتی طرح یا الیحھ .شوند و مذاکرات را استماع کنند
 .نگھبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظھار نمایند

 ٩٨اصل 
 .شود شورای نگھبان است کھ با تصویب سھ چھارم آنان انجام میتفسیر قانون اساسی بھ عھده 

 نظارت شورای نگھبان - ٩٩اصل 
شورای اسالمی و مراجعھ بھ  شورای نگھبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رھبری، ریاست جمھوری، مجلس

 .پرسی را بر عھده دارد آراء عمومی و ھمھ



 رییس جمھور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعھ بھ آراء  شورای نگھبان نظارت بر انتخاب :اصل سابق
 .پرسی را بر عھده دارد عمومی و ھمھ

 ١٠٠اصل 
فرھنگی، آموزشی و سایر امور رفاھی از  ھای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بھداشتی، برای پیشبرد سریع برنامھ

محلی، اداره امور ھر روستا، بخش، شھر، شھرستان یا استان با نظارت  طریق ھمکاری مردم با توجھ بھ مقتضیات
مردم ھمان محل انتخاب  گیرد کھ اعضای آن را نام شورای ده، بخش، شھر، شھرستان یا استان صورت می شورایی بھ

وراھای مذکور حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت ش کنندگان و انتخابشوندگان و شرایط انتخاب. کنند می
اسالمی و تابعیت  آنھا را کھ باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمھوری و سلسلھ مراتب

 .کند حکومت مرکزی باشد قانون معین می

 ١٠١اصل 
رفاھی استانھا و نظارت بر اجرای  ھای عمرانی و بھ منظور جلوگیری از تبعیض و جلب ھمکاری در تھیھ برنامھ

نحوه تشکیل و وظایف این . شود نمایندگان شوراھای استانھا تشکیل می نگ آنھا، شورای عالی استانھا مرکب ازھماھ
 .کند قانون معین می شورا را

 ١٠٢اصل 
یا از طریق دولت بھ مجلس شورای  شورای عالی استانھا حق دارد در حدود وظایف خود طرحھایی تھیھ و مستقیما

 .مورد بررسی قرار گیرد طرحھا باید در مجلساین . اسالمی پیشنھاد کند

 ١٠٣اصل 
شوند در حدود اختیارات  تعیین می استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری کھ از طرف دولت

 .شوراھا ملزم بھ رعایت تصمیمات آنھا ھستند

 ١٠۴اصل 
در پیشرفت امور در واحدھای تولیدی،  د ھماھنگیھا و ایجا بھ منظور تأمین قسط اسالمی و ھمکاری در تھیھ برنامھ

 نمایندگان کارگران و دھقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدھای صنعتی و کشاورزی، شوراھایی مرکب از
چگونگی . شود واحدھا تشکیل می آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینھا شوراھایی مرکب از نمایندگان اعضاء این

 .کند آنھا را قانون معین می وراھا و حدود وظایف و اختیاراتتشکیل این ش

 ١٠۵اصل 
 .تصمیمات شوراھا نباید مخالف موازین اسالم و قوانین کشور باشد

 ١٠۶اصل 
انحراف و ترتیب انحالل  مرجع تشخیص. انحالل شوراھا جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست

شورا در صورت اعتراض بھ انحالل حق دارد بھ دادگاه صالح . کند می قانون معین شوراھا و طرز تشکیل مجدد آنھا را
 .دادگاه موظف است خارج از نوبت بھ آن رسیدگی کند شکایت کند و

 خبرگان رھبری - ١٠٧اصل 



العظمی  اهللا جمھوری اسالمی ایران حضرت آیت پس از مرجع عالیقدر تقلید و ھبر کبیر انقالب جھانی اسالم و بنیانگذار
 از طرف اکثریت قاطع مردم بھ مرجعیت و رھبری شناختھ و پذیرفتھ شدند، تعیین کھ" الشریف قدس سره"امام خمینی 

شرایط مذکور در اصول پنجم و  خبرگان رھبری درباره ھمھ فقھاء واجد. رھبر بھ عھده خبرگان منتخب مردم است
از آنان را اعلم بھ احکام و موضوعات فقھی یا مساإل سیاسی و  کنند ھر گاه یکی ی و مشورت مییکصد و نھم بررس

نھم تشخیص  دارای مقبولیت عامھ یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و اجتماعی یا
. نمایند ن رھبر انتخاب و معرفی میآنان را بھ عنوا کنند و در غیر این صورت یکی از دھند او را بھ رھبری انتخاب می

قوانین با  رھبر در برابر. ھای ناشی از آن را بر عھده خواھد داشت امر و ھمھ مسوولیت رھبر منتخب خبرگان، والیت
 .سایر افراد کشور مساوی است

 مردم  پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع ھر گاه یکی از فقھای واجد شرایط مذکور در اصل :    اصل سابق
 پذیرفتھ شده باشد، ھمانگونھ کھ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رھبر انقالب بھ مرجعیت و رھبری شناختھ و

مسیولیتھای ناشی از آن را بر عھده  العظمی امام خمینی چنین شده است، این رھبر، والیت امر و ھمھ اهللا آیت
سانی کھ صالحیت مرجعیت و رھبری دارند درباره ھمھ ک دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم

 ھر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رھبری بیابند او را بھ عنوان کنند، بررسی و مشورت می
بھ عنوان اعضای شورای  نمایند، وگرنھ سھ یا پنج مرجع واجد شرایط رھبری را رھبر بھ مردم معرفی می

 .کنند رھبری تعیین و بھ مردم معرفی می

 ١٠٨اصل 
داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بھ  نامھ قانون مربوط بھ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنھا و آیین

از  .تھیھ و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و بھ تصویب نھایی رھبر انقالب برسد وسیلھ فقھاء اولین شورای نگھبان
مربوط بھ وظایف خبرگان در صالحیت خود  در این قانون و تصویب سایر مقررات آن پس ھر گونھ تغییر و تجدید نظر

 .آنان است

 نامھ داخلی جلسات آنان برای  انتخاب آنھا و آیین قانون مربوط بھ تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت:     اصل سابق
 آنان تصویب شود و بھ تصویبفقھای اولین شورای نگھبان تھیھ و با اکثریت آراء  نخستین دوره باید بھ وسیلھ

در صالحیت مجلس خبرگان  از آن پس ھر گونھ تغییر و تجدید نظر در این قانون. نھایی رھبر انقالب برسد
 .است

 شرایط و صفات رھبر - ١٠٩اصل 
 .صالحیت علمی الزم برای افتاء در ابواب مختلف فقھ .١
 .عدالت و تقوای الزم برای رھبری امت اسالم .٢
 .بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رھبری .٣

 .تر باشد مقدم است در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی کھ دارای بینش فقھی و سیاسی قوی

 اصل سابق: 

 :شرایط و صفات رھبر یا اعضای شورای رھبری

 .صالحیت علمی و تقوایی الزم برای افتاء و مرجعیت .١
 .بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رھبری .٢

 وظایف و اختیرات رھبر - ١١٠اصل 
 .تعیین سیاستھا کلی نظام جمھوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .١
 .نظارت بر حسن اجرای سیاستھای کلی نظام .٢



 .پرسی فرمان ھمھ .٣
 .فرماندھی کل نیروھای مسلح .٤
 .الم جنگ و صلح و بسیج نیروھایاع .٥
  : نصب و عزل و قبول استعفای .٦

 .ھای شورای نگھبان فقھ .١
 .عالیترین مقام قوه قضاییھ .٢
 .رییس سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران .٣
 .ریییس ستاد مشترک .٤
 .فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی .٥
 .فرماندھان عالی نیروھای نظامی و انتظامی .٦

 .ف و تنظیم روابط قوای سھ گانھحل اختال .٧
 .حل معضالت نظام کھ از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .٨
جمھوری از جھت دارا بودن  امضاء حکم ریاست جمھوری پس از انتخاب مردم صالحیت داوطلبان ریاست .٩

رای نگھبان و در دوره اول بھ تأیید رھبری انتخابات بھ تأیید شو آید، باید قبل از شرایطی کھ در این قانون می
 .برسد

بھ تخلف وی از وظایف  عزل رییس جمھور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور .١٠
 .اساس اصل ھشتاد و نھم قانونی، یا رأی مجلس شورای اسالمی بھ عدم کفایت وی بر

 .عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسالمی پس از پیشنھاد رییس قوه قضاییھ .١١

 .تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را بھ شخص دیگری تفویض کند رھبر می

 اصل سابق    : 

 :وظایف و اختیارات رھبری

 .تعیین فقھای شورای نگھبان .١
 .نصب عالیترین مقام قضایی کشور .٢
  :ی نیروھای مسلح بھ ترتیب زیرفرماندھی کل .٣

 .نصب و عزل رییس ستاد مشترک .١
 .نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی .٢
  :تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از ھفت نفر از اعضای زیر .٣

 .رییس جمھور .١
 .وزیر نخست .٢
 .وزیر دفاع .٣
 .رییس ستاد مشترک .٤
 .فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی .٥
 .دو مشاور بھ تعیین رھبر .٦

 .تعیین فرماندھان عالی نیروھای سھ گانھ بھ پیشنھاد شورای عالی دفاع .٤
 .اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروھای بھ پیشنھاد شورای عالی دفاع .٥

از جھت دارا بودن  امضای حکم ریاست جمھور پس از انتخاب مردم صالحیت داوطلبان ریاست جمھوری .٤
تأیید شورای نگھبان و در دوره اول بھ تأیید رھبری  آید باید قبل از انتخابات بھ می شرایطی کھ در این قانون

 .برسد
بھ تخلف وی از وظایف  عزل رییس جمھور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور .٥

 .قانونی یا رأی مجلس شورای ملی بھ عدم کفایت سیاسی او
 .در حدود موازین اسالمی، پس از پیشنھاد دیوان عالی کشورعفو یا تخفیف مجازات محکومیت،  .٦

 برکناری رھبر - ١١١اصل 



شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نھم  یا فاقد یکی از. ھر گاه رھبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود
عھده  تشخیص این امر بھ. بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواھد شد گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد

عزل رھبر، خبرگان موظفند، در اسرع  گیری یا در صورت فوت یا کناره. خبرگان مذکور در اصل یکصد و ھشتم است
ب از رییس جمھور، رییس تا ھنگام معرفی رھبر، شورایی مرک. اقدام نمایند وقت نسبت بھ تعیین و معرفی رھبر جدید

وظایف رھبری را بھ طور  قضاییھ و یکی از فقھای شورای نگھبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، ھمھ قوه
آنان بھ ھر دلیل نتواند انجام وظیفھ نماید، فرد درگیر بھ انتخاب  گیرد و چنانچھ در این مدت یکی از موقت بھ عھده می

و  ٣و  ١وظایف بندھای  این شورا در خصوص. گردد حفظ اکثریت فقھاء، در شورا بھ جای وی منصوب می مجمع، با
دھم، پس از تصویب سھ چھارم اعضاء مجمع تشخیص  اصل یکصد و ۶بند ) و(و ) ه(و ) د(ھای  و قسمت ١٠و  ۵

شود،  از انجام وظایف رھبری ناتوانگاه رھبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا  ھر. کند مصلحت نظام اقدام می
 .دار خواھد بود در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عھده

 از اعضای شورای رھبری از انجام  ھر گاه رھبر یا یکی از اعضای شورای رھبر یا یکی :    اصل سابق
د و نھم گردد از مقام خود بر از شرایط مذکور در اصل یکص وظایف قانونی رھبری ناتوان شود یا فاقد یکی

 .تشخیص این امر بھ عھده خبرگان مذکور در اصل یکصد و ھشتم است .کنار خواھد شد

 .شود مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل بھ این اصل در اولین اجالسیھ خبرگان تعیین می

 مجمع تشخیص مصلحت نظام - ١١٢اصل 
مواردی کھ مصوبھ مجلس  لحت نظام برای تشخیص مصحلت درمجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مص

قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام  شورای اسالمی را شورای نگھبان خالف موازین شرع و یا
کھ در این  دھد و سایر وظایفی تأمین نکند و مشاوره در اموری کھ رھبری بھ آنان ارجاع می نظر شورای نگھبان را

. نماید متغیر این مجمع را مقام رھبری تعیین می اعضاء ثابت و. شود انون ذکر شده است بھ دستور رھبری تشکیل میق
 .خود اعضاء تھیھ و تصویب و بھ تأیید مقام رھبری خواھد رسید مقررات مربوط بھ مجمع توسط

 کشور مساوی ھستند رھبر یا اعضای شورای رھبری در برابر قوانین با سایر افراد :    اصل سابق. 

 ١١٣اصل 
اجرای قانون اساسی و ریاست قوه  پس از مقام رھبری رییس جمھور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت

 .شود، بر عھده دارد مربوط می مجریھ را جز در اموری کھ مستقیما بھ رھبری

 است و مسوولیت اجرای قانون کشور  پس از مقام رھبری رییس جمھور عالیترین مقام رسمی:   اصل سابق
قوه مجریھ را جز در اموری کھ مستقیما بھ رھبری مربوط  اساسی و تنظیم روابط قوای سھ گاه و ریاست

 .شود، بر عھده دارد می

 رییس جمھور - ١١۴اصل 
ھا برای شود و انتخاب مجدد او بھ صورت متوالی تن رییس جمھور برای مدت چھار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می

 .یک دوره بالمانع است

 ١١۵اصل 
 :رییس جمھور باید از میان رجال مذھبی و سیاسی کھ واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد

مومن و معتقد بھ مبانی جمھوری اسالمی  االصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقھ و امانت و تقوی، ایرانی
 .ایران و مذھب رسمی کشور



 ١١۶اصل 
نحوه برگزاری انتخاب رییس . اعالم کنند نامزدھای ریاست جمھوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما

 .کند جمھوری را قانون معین می

 ١١٧اصل 
یک از نامزدھا  در دوره نخست ھیچ شود، ولی ھر گاه کنندگان انتخاب می رییس جمھور با اکثریت مطلق آراء شرکت

در دور دوم تنھا دو نفر از نامزدھا . شود بعد برای بار دوم رأی گرفتھ می دست نیاورد، روز جمعھ ھفتھچنین اکثریتی ب
نامزدھای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در  کنند، ولی اگر بعضی از اند شرکت می آراء بیشتری داشتھ  در دور نخست کھ

 اند برای انتخاب مجدد ست بیش از دیگران رأی داشتھبقیھ، دو نفر کھ در دور نخ انتخابات منصرف شوند، از میان
 ا .شوند معرف می

 ١١٨اصل 
شورای نگھبان است ولی قبل از تشکیل  مسوولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمھوری طبق اصل نود و نھم بر عھده

 .کند نظارتی است کھ قانون تعیین می نخستین شورای نگھبان بر عھده انجمن

 ١١٩اصل 
جمھوری قبلی انجام شده باشد و در فاصلھ  یس جمھور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاستانتخاب ری

 دوره ریاست جمھوری سابق، رییس جمھور پیشین وظایف رییس جمھوری را انجام انتخاب رییس جمھور جدید و پایان
 .دھد می

 ١٢٠اصل 
طبق این قانون احراز شده فوت کند،  گیری یکی از نامزدھایی کھ صالحیت او ھر گاه در فاصلھ ده روز پیش از رأی

دور  اگر در فاصلھ دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت. افتد می انتخابات بھ مدت دو ھفتھ بھ تأخیر
 .ودش نخست فوت کند، انتخابات برای دو ھفتھ تمدید می

 سوگند رییس جمھور - ١٢١اصل 
و اعضای شورای نگھبان تشکیل  ای کھ با حضور رییس قوه قضاییھ رییس جمھور در مجلس شورای اسالمی در جلسھ

 من بھ عنوان رییس"الرحیم  الرحمن اهللا بسم. نماید سوگندنامھ را امضاء می کند و شود بھ ترتیب زیر سوگند یاد می می
کنم کھ پاسدار مذھب رسمی و  سوگند یاد می جمھور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بھ خداوند قادر متعال

کشور باشم و ھمھ استعداد و صالحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتھایی کھ  نظام جمھوری اسالمی و قانون اساسی
ترویج دین و اخالق، پشتیبانی از حق و  بھ مردم و اعتالی کشور، ام بھ کار گیرم و خود را وقف خدمت گرفتھ  عھده بر

خودکامگی بپرھیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی کھ قانون اساسی برای  گسترش عدالت سازم و از ھر گونھ
 فرھنگی کشور از ھیچ اقدامی در حراست از مرزھا و استقالل سیاسی و اقتصادی و. شناختھ است حمایت کنم ملت

السالم قدرتی را کھ ملت بھ عنوان  پیامبر اسالم و اإمھ اطھار علیھم دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از
منتخب ملت پس از خود  مقدس بھ من سپرده است ھمچون امینی پارسا و فداکار نگاھدار باشم و آن را بھ امانتی
 ".بسپارم

 حضور رییس دیوان عالی کشور و  ای کھ با ملی در جلسھرییس جمھور در مجلس شورای :    اصل سابق
کند و سوگندنامھ را امضاء  بھ ترتیب زیر سوگند یاد می شود اعضای شورای نگھبان قانون اساسی تشکیل می

 .نماید می



 الرحیم الرحمن اهللا بسم
کنم کھ  متعال سوگند یاد می خداوند قادر من بھ عنوان رییس جمھور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بھ"

 اسالمی و قانون اساسی کشور باشم و ھمھ استعداد و صالحیت خویش را در راه پاسدار مذھب رسمی و نظام جمھوری
مردم و اعتالی کشور، ترویج دین و  ام بھ کار گیرم و خود را وقف خدمت بھ گرفتھ  ایفای مسوولیتھایی کھ بر عھده

و از ھر گونھ خودکامگی بپرھیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و  سترش عدالت سازماخالق، پشتیبانی از حق و گ
اقتصادی و  در حراست از مرزھا و استقالل سیاسی و. اساسی برای ملت شناختھ است حمایت کنم حقوقی کھ قانون

السالم  اإمھ اطھار علیھمپیروی از پیامبر اسالم و  فرھنگی کشور از ھیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و
باشم و آن را بھ  عنوان امانتی مقدس بھ من سپرده است ھمچون امینی پارسا و فداکار نگاھدار قدرتی را کھ ملت بھ

 ".منتخب ملت پس از خود بسپارم

 ١٢٢اصل 
در برابر ملت و دارد   قوانین عادی بھ عھده رییس جمھور در حدود اختیارات و وظایفی کھ بھ موجب قانون اساسی و یا

 .است رھبر و مجلس شورای اسالمی مسیول

 رییس جمھور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسیول است، نحوه رسیدگی بھ :    اصل سابق
 .کند تخلف از این مسوولیت را قانون معین می

 ١٢٣اصل 
قانونی و ابالغ بھ وی امضاء کند  مراحلپرسی را پس از طی  رییس جمھور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجھ ھمھ

 .و برای اجرا در اختیار مسیوالن بگذارد

 ١٢۴اصل 
 .تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشتھ باشد رییس جمھور می

معاون اول رییس جمھور با موافقت وی اداره ھیأت وزیران و مسوولیت ھماھنگی سایر معاونتھا را بھ عھده خواھد 
 .تداش

 و پس از کسب رأی تمایل از مجلس  کند وزیری نامزد می رییس جمھور فردی را برای نخست:     اصل سابق
 .نماید می وزیری برای او صادر شورای ملی حکم نخست

 المللی ھای بین نامھ قراردھا و توافق - ١٢۵اصل 
ھای  یران با سایر دولتھا و ھمچنین امضای پیمانا ھا و قراردادھای دولت نامھ ھا، موافت نامھ ھا، مقاولھ امضای عھدنامھ

 .او است المللی پس از تصویب مجلس شورای اسالمی با رییس جمھور یا نماینده قانونی بین ھای مربوط بھ اتحادیھ

 ١٢۶اصل 
د توان را مستقیما بر عھده دارد و می رییس جمھور مسوولیت امور برنامھ و بودجھ و امور اداری و استخدامی کشور

 .اداره آنھا را بھ عھده دیگری بگذارد

 ھیأت وزیران بھ اطالع رییس جمھور  ھای دولت پس از تصویب نامھ ھا و آیین نامھ تصویب:     اصل سابق
قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر بھ ھیأت وزیران  رسد و در صورتی کھ آنھا را بر خالف می
 .فرستند می

 ١٢٧اصل 



نماینده، یا نمایندگان ویؤه با  تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب ھیأت وزیران رییس جمھور می
تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمھور و  در این موارد. اختیارات مشخص تعیین نماید

 .وزیران خواھد بود ھیأت

 شود ھر گاه رییس جمھور الزم بداند جلسھ ھیأت وزیران در حضور او بھ ریاست وی تشکیل می:     اصل سابق. 

 ١٢٨اصل 
رییس جمھور استوارنامھ سفیران را  .شوند سفیران بھ پینشھاد وزیر امور خارجھ و تصویب رییس جمھور تعیین می

 .پذیرد دیگر را می کند و استوارنامھ سفیران کشورھای امضاء می

 کند و استوارنامھ سفیران کشورھای دیگر را  رییس جمھور استوارنامھ سفیران را امضاء می:     اصل سابق
 .پذیرد می

 ١٢٩اصل 
 .اعطای نشانھای دولتی با رییس جمھور است

 استعفای رییس جمھور - ١٣٠اصل 
رفتھ نشده است بھ انجام وظایف خود کند و تا زمانی کھ استعفای او پذی رییس جمھور استعفای خود را بھ رھبر تقدیم می

 .دھد ادامھ می

 نام شورای موقت ریاست جمھوری مرکب از  در ھنگام غیبت یا بیماری رییس جمھور شورایی بھ:     اصل سابق
دھد، مشروط بر این  رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام می وزیر، رییس مجلس شورای ملی و نخست

مواردی کھ مدت  از دو ماه ادامھ نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمھور یا در جمھور بیش کھ عذر رییس
موانعی ھنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست  ریاست جمھوری سابق پایان یافتھ و رییس جمھور جدید بر اثر

 <<.است جمھوری بر عھده این شوری

 ١٣١اصل 
یا در موردی کھ مدت ریاست  اه رییس جمھور ودر صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو م

موانعی ھنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول  جمھوری پایان یافتھ و رییس جمھور جدید بر اثر
شورایی متشکل از رییس مجلس و  گیرد و جمھور یا موافقت رھبری اختیارات و مسوولیتھای وی را بر عھده می رییس

است ترتیبی دھد کھ حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمھور  ه قضاییھ و معاون اول رییس جمھور موظفرییس قو
در صورتی کھ  در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری کھ مانع انجام وظایف وی گردد و نیز جدید انتخاب شود،

 .کند او منصوب میجای  رییس جمھور معاون اول نداشتھ باشد مقام رھبری فرد دیگری را بھ

 عزل رییس جمھور، یا موجبات دیگری  در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و:     اصل سابق
موظف است ترتیبی دھد کھ حداکر ظرف پنجاه روز رییس  از این گونھ، شورای موقت ریاست جمھوری

پرسی بر  ھوری را جز در امر ھمھدر این مدت وظایف و اختیارات ریاست جم جمھور جدید انتخاب شود و
 .دارد عھده

 ١٣٢اصل 



دیگری است کھ بھ موجب اصل یکصد و  در مدتی کھ اختیارات و مسوولیتھای رییس جمھور بر عھده معاون اول یا فرد
 توان برای توان استیضاح کرد یا بھ آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی نمی گردد، وزراء را سی و یکم منصوب می

 .پرسی اقدام نمود دید نظر در قانون اساسی و یا امر ھمھتج

 جمھوری است دولت را  در مدتی کھ وظایف رییس جمھور بر عھده شورای موقت ریاست:     اصل سابق
توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام  نیز نمی توان استیضاح کرد یا بھ آن رأی عدم اعتماد داد و نمی
 .نمود

 ١٣٣اصل 
شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی  می اء توسط رییس جمھور تعیین و برای رفتن رأی اعتماد بھ مجلس معرفیوزر

 .کند وزیران و حدود اختیارات ھر یک از آنان را قانون معین می تعداد. اعتماد جدید برای وزراء الزم نیست

 ین و برای گرفتن رأی اعتماد بھ مجلس وزیر و تصویب رییس جمھور مع وزراء بھ پیشنھاد نخست:     اصل سابق
 .شوند معرفی می

 .کند تعداد وزیران و حدود اختیارات ھر یک از آنان را قانون معین می

 ١٣۴اصل 
اتخاذ تدابیر الزم بھ ھماھنگ ساختن  ریاست ھیأت وزیران با رییس جمھور است کھ بر کار وزیران نظارت دارد و با

 مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا و با ھمکاری وزیران، برنامھ و خط پردازد یھای وزیران و ھیأت دولت م تصمیم
در صورتی کھ نیاز بھ تفسیر یا تغییر  ھای دولتی ه در موارد اختالف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا. کند می

 رییس جمھور در. االجرا است ود الزمش کھ بھ پیشنھاد رییس جمھور اتخاذ می قانون نداشتھ باشد، تصمیم ھیأت وزیران
 .برابر مجلس مسیول اقدامات ھیأت وزیران است

 وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر الزم  وزیر است کھ بر کار ریاست ھیأت وزیران با نخست:    اصل سابق
ت را تعیین و مشی دول  پردازد و با ھمکاری وزیران، برنامھ و خط می ھای دولت بھ ھماھنگ ساختن تصمیم

 .وزیر در برابر مجلس مسیول اقدامات ھیأت وزیران است نخست.کند اجرا می قوانین را

 ١٣۵اصل 
اعتماد، مجلس بھ آنھا رأی عدم اعتماد نداده  اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی وزراء تا زمانی کھ عزل نشده

 شود و ھیأت استعفای ھیأت وزیران یا ھر یک از آنان بھ رییس جمھور تسلیم می .مانند است در سمت خود باقی می
ھایی کھ وزیر  تواند برای وزارتخانھ می رییس جمھور. وزیران تا تعیین دولت جدید بھ وظایف خود ادامھ خواھند داد

 .سرپرست تعیین نماید ندارند حداکثر برای مدت سھ ماه

 ماند استعفای دولت بھ  سمت خود باقی می نی کھ مورد اعتماد مجلس است دروزیر تا زما نخست:     اصل سابق
 .دھد وزیر بھ وظایف خود ادامھ می دولت جدید نخست شود و تا تعیین رییس جمھور تسلیم می

 ١٣۶اصل 
 وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا رییس جمھور می

مجلس بھ دولت نیمی از ھیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس  بگیرد، و در صورتی کھ پس از ابراز اعتماد
 .اسالمی برای ھیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند شورای

 دیگری را بھ جای او برگزیند، باید این وزیر بخواھد وزیری را عزل کند و وزیر ھر گاه نخست:     اصل سابق 
و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی کھ  عزل و نصب با تصویب رییس جمھور باشد



مجددا از مجلس  اعتماد مجلس بھ دولت، نیمی از اعضای ھیأت وزیران تغییر نماید دولت باید پس از ابراز
 .تقاضای رأی اعتماد کند

 ١٣٧اصل 
در اموری کھ بھ تصویب  ر باربر رییس جمھور و مجلس است وھر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش د

 .رسد مسیول اعمال دیگران نیز ھست ھیأت وزیران می

 مجلس است، ولی در اموری کھ بھ  ھر یک از وزیران، مسیول وظایف خاص خویش در برابر:     اصل سابق
 .نیز ھست رسد مسیول اعمال دیگران تصویب ھیأت وزیران می

 ١٣٨اصل 
شود، ھیأت وزیران حق  اجرایی قوانین می ھای نامھ بر مواردی کھ ھیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین عالوه

 نامھ نامھ و آیین اجرای قوانین و تنظیم سازمانھای اداری بھ وضع تصویب دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین
نامھ و صدور  وضع آیین ت ھیأت وزیران حقھر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبا. بپردازد

 .روح قوانین مخالف باشد بخشنامھ را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و
. مشتکل از چند وزیر واگذار نماید تواند تصویب برخی از امور مربوط بھ وظایف خود را بھ کمیسیونھای دولت می

 .االجرا است تأیید رییس جمھور الزم از مصوبات این کمیسیونھا در محدوده قوانین پس
، ضمن ابالغ برای اجرا بھ اطالع  اصل ھای دولت و مصوبات کمیسیونھای مذکور در این نامھ ھا و آیین نامھ تصویب

صورتی کھ آنھا را بر خالف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر بھ  رسد تا در رییس مجلس شورای اسالمی می
 .رستندوزیران بف ھیأت

 شود  ھای اجرایی قوانین می نامھ تدوین آیین علوه بر مواردی کھ ھیأت وزیران یا وزیری مأمور:     اصل سابق
 وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانھای اداری بھ وضع ھیأت وزیران حق دارد برای انجام

مصوبات ھیأت وزیران  حدود وظایف خویش و ھر یک از وزیران نیز در. نامھ بپردازد نامھ و آیین تصویب
 .این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد نامھ و صودر بخشنامھ را دارد، ولی مفاد حق وضع آیین

 ١٣٩اصل 
مورد، موکول بھ تصویب ھیأت وزیران  اصلح دعاوی راجع بھ اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بھ داوری در ھر

مواردی کھ طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مھم داخلی باید بھ تصویب  در. ھ اطالع مجلس برسداست و باید ب
 .کند موارد مھم را قانون تعیین می. نیز برسد مجلس

 ١۴٠اصل 
با اطالع مجلس شورای اسالمی در  رسیدگی بھ اتھام رییس جمھور و معاونان او و وزیران در مورد جراإم عادی

 .شود ی دادگستری انجام میھای عموم دادگاه

 در مورد جراإم عادی با اطالع مجلس  وزیر و وزیران رسیدگی بھ اتھام رییس جمھور و نخست:     اصل سابق
 .شود انجام می ھای عمومی دادگستری شورای ملی در دادگاه

 ١۴١اصل 
شغل دولتی داشتھ باشند و  از یک توانند بیش رییس جمھور، معاونان رییس جمھور، وزیران و کارمندان دولت نمی

یا قسمتی از سرمایھ آن متعلق بھ دولت یا موسسات عمومی است و  داشتن ھر نوع شغل دیگر در موسساتی کھ تمام
یا عضویت در  شورای اسالمی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل نمایندگی مجلس



. ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است ھیأت مدیره انواع مختلف شرکتھای خصوصی، جز شرکتھای تعاونی
 .موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است ھا و سمتھای آموزشی در دانشگاه

 شغل دولتی داشتھ توانند بیش از یک  نمی وزیر، وزیران و کارمندان دولت رییس جمھور، نخست:     اصل سابق
موسساتی کھ تمام یا قسمتی از سرمایھ آن متعلق بھ دولت یا موسسات  باشند و داشتن ھر نوع شغل دیگر در

مدیریت  نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و عمومی است و
تعاونی ادارات و  ز شرکتھایعامل یا عضویت در ھیأت مدیره انواع مختلف شرکتھای خصوصی، ج

 .موسسات برای آنان ممنوع است

تواند در موارد ضرورت  وزیر می نخست .ھا و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است سمتھای آموزشی در دانشگاه
 .را بپذیرد ھا بھ طور موقت تصدی برخی از وزارتخانھ

 ١۴٢اصل 
آنان قبل و بعد از خدمت، توسط  دارایی رھبر، رییس جمھور، معاونان رییس جمھور، وزیران و ھمسر و فرزندان

 .حق، افزایش نیافتھ باشد شود کھ بر خالف رییس قوه قضاییھ رسیدگی می

 نخست وزیر، وزیران و ھمسر و  دارایی رھبر یا اعضای شورای رھبری، رییس جمھور،:     اصل سابق
شود کھ بر خالف حق افزایش نیافتھ  عالی کشور رسیدگی می ن آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوانفرزندا

 .باشد

 ١۴٣اصل 
 .ارتش جمھوری اسالمی ایران پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمھوری اسالمی کشور را بر عھده دارد

 ١۴۴اصل 
مردمی است و باید افرادی شایستھ را بھ  اشد کھ ارتشی مکتبی وارتش جمھوری اسالمی ایران باید ارتشی اسالمی ب

 .اسالمی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند خدمت بپذیر کھ بھ اھداف انقالب

 ١۴۵اصل 
 .شود ھیچ فرد خارجی بھ عضویت در ارتش و نیروھای انتظامی کشور پذیرفتھ نمی

 ١۴۶اصل 
 .آمیز باشد ممنوع است ھای صلح کشور ھر چند بھ عنوان استفادهاستقرار ھر گونھ پایگاه نظامی خارجی در 

 ١۴٧اصل 
آموزشی، تولیدی، و جھاد سازندگی، با  دولت باید در زمان صلح از افراد و تجھیزات فنی ارتش در کارھای امدادی،

 .کند در حدی کھ بھ آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید رعایت کامل موازین عدل اسالمی استفاده

 ١۴٨ اصل



افراد آنھا بھ صورت گماشتھ، راننده  برداری شخصی از وساإل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از ھر نوع بھره
 .شخصی و نظایر اینھا ممنوع است

 ١۴٩اصل 
 .ترفیع درجھ نظامیان و سلب آن بھ موجب قانون است

 ١۵٠اصل 
تشکیل شد، برای ادامھ نقش خود در نگھبانی  انقالب سپاه پاسداران انقالب اسالمی کھ در نخستین روزھای پیروزی این

 حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطھ با وظایف و قلمرو. ماند می از انقالب و دستاوردھای آن پابرجا
 .شود آنھا بھ وسیلھ قانون تعیین می مسوولیت نیروھای مسلح دیگر با تأکید بر ھمکاری و ھماھنگی برادرانھ میان

 ١۵١صل ا
بھ عدواهللا و عدوکم و آخرین من دونھم  الخیل ترھبون واعدوالھم مااستطعتم من قوه و من رباط"بھ حکم آیھ کریمیھ 

 است برای ھمھ افراد کشور برنامھ و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین دولت موظف" اهللا یعلمھم التعلمونھم
کشور و نظام جمھوری اسالمی ایران را  ھمواره توانایی دفاع مسلحانھ از اسالمی فراھم نماید، بھ طوری کھ ھمھ افراد

 .اجازه مقامات رسمی باشد داشتھ باشند، ولی داشتن اسلحھ باید با

 ١۵٢اصل 
پذیری، حفظ استقالل ھمھ جانبھ و  سلطھ جویی و سیاست خارجی جمھوری اسالمی ایران بر اساس نفی ھر گونھ سلطھ

آمیز متقابل  گر و روابط صلح ھای سلطھ مسلمانان و عدم تعھد در برابر قدرت اع از حقوق ھمھتمامیت ارضی کشور، دف
 .دول غیر محارب استوار است با

 ١۵٣اصل 
ھر گونھ قرارداد کھ موجب سلطھ بیگانھ بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرھنگ، ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع 

 .است

 ١۵۴اصل 
و استقالل و آزادی و حکومت حق و  داند جمھوری اسالمی ایران سعادت انسان در کل جامعھ بشری را آرمان خود می

این در عین خودداری کامل از ھر گونھ دخالت در امور داخلی ملتھای  بنا بر. شناسد عدل را حق ھمھ مردم جھان می
 .کند می طلبانھ مستضعفین در برابر مستکبرین در ھر نقطھ از جھان حمایت مبارزه حق دیگر، از

 ١۵۵اصل 
پناه دھد مگر این کھ بر طبق قوانین ایران  تواند بھ کسانی کھ پناھندگی سیاسی بخواھند دولت جمھوری اسالمی ایران می

 .خاإن و تبھکار شناختھ شوند

 وظایف قوه قضاییھ - ١۵۶اصل 
دار وظایف  تحقق بخشند بھ عدالت و عھده ای است مستقل کھ پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول یھ قوهقوه قضای
مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ  رسیدگی و صدور حکم در - ١:  زیر است



حقوق عامھ و گسترش عدل و  احیای -  ٢. کند اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیھ، کھ قانون معین می تصمیم و
کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای  - ۴. نظارت بر حسن اجرای قوانین - ٣. آزادیھای مشروع

 .اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین -  ۵. جزایی اسالم حدود و مقررات مدون

 ١۵٧اصل 
اجرایی قمام رھبری یک نفر مجتھد عادل و  ھای قوه قضاییھ در کلیھ امور قضایی و اداری و بھ منظور انجام مسوولیت

مقام  نماید کھ عالیترین را برای مدت پنج سال بھ عنوان رییس قوه قضاییھ تعیین می آگاه بھ امور قضایی و مدیر و مدبر
 .قوه قضاییھ است

 گردد کھ  نام شورای عالی قضایی تشکیل می یھ شورایی بھبھ منظور انجام مسوولیتھای قوه قضای:     اصل سابق
 : وظایف آن بھ شرح زیر است باالترین مقام قوه قضاییھ است و

 .ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری بھ تناسب مسوولیتھای اصل یکصد و پنجاه و ششم .١
 .تھیھ لوایح قضایی متناسب با جمھوری اسالمی .٢
تعیین مشاغل و ترفیع آنان و  ل و نصب آنھا و تغییر محل مأموریت واستخدام قضات عادل و شایستھ و عز .٣

 .مانند اینھا از امور اداری، طبق قانون

 ١۵٨اصل 
 :وظایف رییس رییس قوه قضاییھ بھ شرح زیر است

 .ھای اصل یکصد و پنجاه و ششم ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری بھ تناسب مسوولیت .١
 .ھوری اسالمیتھیھ لوایح قضایی متناسب با جم .٢
تعیین مشاغل و ترفیع آنان و  استخدام قضات عادل و شایستھ و عزل و نصب آنھا و تغییر محل مأموریت و .٣

 .مانند اینھا از امور اداری، طبق قانون

 شود شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می:     اصل سابق: 

 .رییس دیوان عالی کشور .١
 .دادستان کل کشور .٢
 .و عادل بھ انتخاب قضات کشور سھ نفر قاضی مجتھد .٣

شرایط انتخاب . مجددشان بالمانع است شوند و انتخاب اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می
 .کند می شونده و انتخاب کننده را قانون معین

 ١۵٩اصل 
 .ھا و تعیین صالحیت آنھا منوط بھ حکم قانون است تشکیل دادگاه. مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است

 ١۶٠اصل 
مجریھ و قوه مقننھ را بر عھده دارد و از  وزیر دادگستری مسوولیت کلیھ مساإل مربوطھ بھ روابط قوه قضاییھ با قوه

 .گردد کند انتخاب می ر پیشنھاد میرییس جمھو میان کسانی کھ رییس قوه قضاییھ بھ
استخدامی غیر قضات را بھ وزیر دادگستری  تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات رییس قوه قضاییھ می

بھ  دادگستری دارای ھمان اختیارات و وظایفی خواھد بود کھ در قوانین برای وزراء در این صورت وزیر. تفویض کند
 .شود بینی می قام اجرایی پیشعنوان عالیترین م



 قوه قضاییھ با قوه مجریھ و قوه مقننھ را  وزیر دادگستری مسوولیت کلیھ مساإل مربوط بھ روابط:     اصل سابق
 .گردد کند انتخاب می وزیر پیشنھاد می شورای عالی قضایی بھ نخست دارد و از میان کسانی کھ  بر عھده

 ١۶١اصل 
وحدت رویھ قضایی و انجام  نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاددیوان عالی کشور بھ منظور 

 .گردد کند تشکیل می اساس ضوابطی کھ رییس قوه قضاییھ تعیین می شود بر مسوولیتھایی کھ طبق قانون بھ آن محول می

 حدت رویھ قوانین در محاکم و ایجاد و دیوان عالی کشور بھ منظور نظارت بر اجرای صحیح:    اصل سابق
شود بر اساس ضوابطی کھ شورای عالی قضایی  بھ آن محول می قضایی و انجام مسوولیتھایی کھ طبق قانون

 .گردد می کند تشکیل تعیین می

 ١۶٢اصل 
قضایی باشند و رییس قوه قضاییھ با مشورت  رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتھد عادل و آگاه بھ امور

 .کند برای مدت پنج سال بھ این سمت منصوب می ی کشور آنھا راقضایت دیوان عال

 عادل و آگاه بھ امور قضایی باشند و رھبری یا  رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتھد:     اصل سابق
 .کنند آنھا را برای مدت پنج سال بھ این سمت منصوب می مشورت قضات دیوان عالی کشور

 ١۶٣اصل 
 .شود ط قاضی طبق موازین فقھی بھ وسیلھ قانون معین میصفات و شرای

 ١۶۴اصل 
تخلفی کھ موجب انفصال است بھ طور  توان از مقامی کھ شاغل آن است بدون محاکمھ و ثبوت جرم یا قاضی را نمی

محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر بھ اقتضای مصلحت جامعھ با  موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او
ای قضات بر  انتقال دوره نقل و. قوه قضاییھ پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل تصمیم رییس

 .گیرد کند صورت می طبق ضوابط کلی کھ قانون تعیین می

 محاکمھ و ثبوت جرم یا تخلفی کھ موجب  ل آنست بدونتوان از مقامی کھ شاغ قاضی را نمی:     اصل سابق
کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر بھ  انفصال است بھ طور موقت یا داإم منفصل

ای قضات  دوره نقل و انتقال. جامعھ با تصویب اعضای شورای عالی قضایی بھ اتفاق آراء اقتضای مصلحت
 .گیرد کند صورت می ون تعیین میبر طبق ضوابط کلی کھ قان

 ١۶۵اصل 
تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت  شود و حضور افراد بالمانع است مگر آن کھ بھ محاکمات، علنی انجام می

 .خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند کھ محاکمھ علنی نباشد عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی

 ١۶۶اصل 
 .تدل و مستند بھ مواد قانون و اصولی باشد کھ بر اساس آن حکم صادر شده استھا باید مس احکام دادگاه

 ١۶٧اصل 



نیابد با استناد بھ منابع معتبر اسالمی یا  قاضی موظف است کوشش کند حکم ھر دعوا را در قوانین مدونھ بیابد و اگر
 یا اجمال یا تعارض قوانین مدونھ ازتواند بھ بھانھ سکوت یا نقص  نماید و نمی فتاوای معتبر، حکم قضیھ را صادر

 .رسیدگی بھ دعوا و صدور حکم امتناع ورزد

 ١۶٨اصل 
. گیرد محاکم دادگستری صورت می رسیدگی بھ جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور ھیأت منصفھ در

 .کند تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسالمی معین می نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات ھیأت منصفھ و

 ١۶٩اصل 
 .شود ھیچ فعلی یا ترک فعلی بھ استناد قانونی کھ بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی

 ١٧٠اصل 
می یا خاجر مخالف با قوانین و مقررات اسال ھای دولتی کھ نامھ ھا و آیین نامھ ھا مکلفند از اجرای تصویب قضات دادگاه

 تواند ابطال این گونھ مقررات را از دیوان عدالت خودداری کنند و ھر کس می از حدود اختیارات قوه مجریھ است
 .اداری تقاضا کند

 ١٧١اصل 
بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی  ھر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم

موازین اسالمی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت بھ وسیلھ  صورت تقصر، مقصر طبق متوجھ کسی گردد، در
 .گردد شود، و در ھر حال از متھم اعاده حیثیت می می دولت جبران

 ١٧٢اصل 
ؤاندارمری، شھربانی و سپاه  برای رسیدگی بھ جراإم مربوط بھ وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش،

گردد، ولی بھ جراإم عمومی آنان یا جراإمی کھ در مقام  قانون تشکیل می سالمی، محاکم نظامی مطابقپاسداران انقالب ا
نظامی، بخشی از قوه قضاییھ  ھای دادستانی و دادگاه. شود دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می ضابط

 .کشور و مشمول اصول مربوط بھ این قوه ھستند

 ١٧٣اصل 
ھای دولتی و احقاق  نامھ واحدھا با آیین دگی بھ شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت بھ مأمورین یابھ منظور رسی

 حدود اختیارات و نحوه. گردد زیر نظر رییس قوه قضاییھ تأسیس می" عدالت اداری دیوان"حقوق آنھا، دیوانی بھ نام 
 .کند عمل این دیوان را قانون تعیین می

 اصل سابق    : 

مردم نسبت بھ مأمورین یا واحدھا یا  کصد وھفتاد و سوم بھ منظور رسیدگی بھ شکایات، تظلمات و اعتراضاتاصل ی
دیوانی بھ نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس  ھای دولتی و احقاق حقوق آنھا نامھ آیین
  .کند میحدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین  .گردد می

 ١٧۴اصل 



ھای اداری سازمانی بھ  قوانین در دستگاه بر اساس حق نظارت قوه قضاییھ نسبت بھ حسن جریان امور و اجرای صحیح
 حدود اختیارات و وظایف این سازمان را. گردد نظر رییس قوه قضاییھ تشکیل می زیر" سازمان بازرسی کل کشور"نام 

 .کند قانون تعیین می

 امور و اجراء صحیح قوانین در  بر اساس حق نظارت قوه قضاییھ نسبت بھ حسن جریان:     اصل سابق
زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل " بازرسی کل کشور سازمان"ھای اداری سازمانی بھ نام  دستگاه

 .کند وظایف این سازمان را قانون معین می حدود اختیارات و. گردد می

 ١٧۵اصل 
موازین اسالمی و مصالح کشور باید  در صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت

سیمای جمھوری اسالمی ایران با مقام رھبری است و شورایی مرکب  نصب و عزل رییس سازمان صدا و. تأمین گردد
بر این سازمان  نظارت) ھر کدام دو نفر(می رییس جمھور و رییس قوه قضاییھ و مجلس شورای اسال از نمایندگان

 .کند قانون معین می خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را. خواھند داشت

 انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسالمی باید  آزادی) رادیو و تلویزیون(ھای گروھی  در رسانھ:     اصل سابق
 ، مقننھ و مجریھ اداره)شورای عالی قضایی(قوای سھ گانھ قضاییھ نظر مشترک  ھا زیر این رسانھ. تأمین شود
 .کند ترتیب آن را قانون معین می. خواھد شد

 نسبت بھ قانون اساسی صورت گرفتھ، بھ  ١٣۶٨بھ موجب اصالحاتی کھ در سال  اصل یکصد و ھفتاد و ششم
 :قانون اساسی الحاق شده است

ھفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با  دوازده فصل مشتمل بر یکصد وقانون اساسی جمھوری اسالمی ایران کھ در 
بررسی نھایی قانون اساسی بھ تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چھارم  اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس

ود و نھ یکھزار و سیصد و ن الحجھ ماه یکھزار و سیصد و پنجاه و ھشت ھجری شمسی مطابق با بیست و چھارم ذی آبان
 .ھجری قمری بھ تصویب نھایی رسید

 وظایف شورای عالی امنیت ملی - ١٧۶اصل 
بھ " شورای عالی امنیت ملی"حاکمیت ملی  بھ منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و

 .گرد تشکیل می ریاست رییس جمھور، با وظایف زیر

 .امنیتی کشور در محدوده سیاستھای کلی تعیین شده از طرف مقام رھبری - تعیین سیاستھای دفاعی  .١
ھای سیاسی، اطالعاتی، اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی  ھماھنگ نمودن فعالیت .٢

 .امنیتی -
 .داخلی و خارجی گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابلھ با تھدیدھای بھره .٣

 :اعضای شورا عبارتند از

 روسای قوای سھ گانھ .١
 رییس ستاد فرماندھی کل نیروھای مسلح .٢
 مسوول امور برنامھ و بودجھ .٣
 دو نماینده بھ انتخاب مقام رھبری .٤
 وزرای امور خارجھ، کشور، اطالعات .٥
 حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه .٦

دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل  ناسب وظایف خود شوراھای فرعی از قبیل شورایشورای عالی امنیت ملی بھ ت
جمھور یا یکی از اعضای شورای عالی است کھ از طرف رییس  ریاست ھر یک از شوراھای فرعی با رییس. میدھد



بھ تصویب  ھاکند و تشکیالت آن حدود اختیارات و وظایف شوراھای فرعی را قانونی معین می .شود جمھور تعیین می
 .مقام رھبری قابل اجراست مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید. رسد شورای عالی می

 نسبت بھ قانون اساسی صورت گرفتھ، بھ  ١٣۶٨بھ موجب اصالحاتی کھ در سال  اصل یکصد و ھفتاد و ششم
 .قانون اساسی الحاق شده است

 بازنگری در قانون اساسی - ١٧٧اصل 
مقام رھبری پس . گیرد زیر انجام می قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران، در موارد ضروری بھ ترتیببازنگری در 

حکمی خطاب بھ رییس جمھور موارد اصالح یا تتمیم قانون اساسی را  از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی
 :نماید بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنھاد می بھ شورای

 .ای نگھباناعضای شور .١
 .روسای قوای سھ گانھ .٢
 .اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام .٣
 .پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رھبری .٤
 .ده نفر بھ انتخاب مقام رھبری .٥
 .سھ نفر از ھیأت وزیران .٦
 .سھ نفر از قوه قضاییھ .٧
 .ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی .٨
 .سھ نفر از دانشگاھیان .٩

پس از تأیید و امضای مقام رھبری باید از  مصوبات شورا. کند شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می
 رعایت ذیل اصل پنجاه و. پرسی برسد کنندگان در ھمھ تصویب اکثریت مطلق شرکت طریق مراجعھ بھ آراء عمومی بھ

مربوط بھ اسالمی بودن نظام و ابتنای  محتوای اصول. زم نیستال" بازنگری در قانون اساسی"پرسی  نھم در مورد ھمھ
ھای ایمانی و اھداف جمھوری اسالمی ایران و جمھوری بودن  اسالمی و پایھ کلیھ قوانین و مقررات بر اساس موازین

ن تغییر دین و مذھب رسمی ایرا و والیت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء بھ آراء عمومی و حکومت
 .ناپذیر است

 نسبت بھ قانون اساسی صورت گرفتھ، بھ  ١٣۶٨بھ موجب اصالحاتی کھ در سال  اصل یکصد و ھفتاد و ھفتم
 .قانون اساسی الحاق شده است

 


