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 پيشگفتار 

 
 

متفكـران و  . شـيده اسـت  انسان از ديرباز و از بدو پيدايش جامعه و دولت بـه قـانون و ضـرورت ايجـاد آن اندي                 
انديشمندان اجتماعى از دوران باستان تاكنون در پى شناخت بهتـرين اشـكال حكومـت و جسـتجوى راههـا و                     
روشهاى نيل به عدالت اجتماعى و تحكيم مبانى ارزشهاى اخالقى در قالب نظامهاى قانونى تالش و مسـاعى                  

ف افراد، نهادها و دولت و چگـونگى تنظـيم روابـط و             قانون حدود اختيارات و شرح وظاي     . فراوان به كار بردهاند   
قانون اساسى مجموعه مقررات پايه كه ماهيت نهادها و تشكيالت و . مناسبات آنها را مشخص و معين مىسازد

نظام سياسى، شيوه حكومت و ساخت و تركيب قواى قضايى و اجرايى و مقننه را بررسى و طـرز عمـل آنهـا را       
سى بيانگر اراده و جلى آرمانهاى يك ملـت اسـت و از مهمتـرين دسـتاوردهاى يـك                   قانون اسا . تعريف مىكند 

قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران حاصل انقالب شكوهمند مردم مسلمان ايران بـه             . تحول اجتماعى است  
ايـن قـانون    .  به شعر نشست   1357 بهمن   22است كه در    » قدس سره شريف  «رهبرى قائد بزرگ امام خمينى      

 . حكام و مبانى دين مبين اسالم طرح ريزى و قوام يافته استبراساس ا
 
 
 :  ـ تدوين قانون اساسى1
 

پس از پيروزى انقالب و استقرار نظام جمهورى اسالمى يران از سوى شخصيتها، جمعيتها و سازمانها پيرامـون            
در پاسـخ   . ابراز گرديد قانون اساسى بحثها، مصاحبهها و گفتگوهايى مطرح شد و نظريات و پيشنهادهاى متعدد              

 مـرداد همـان     28 انجام شـود و در       1358 مرداد   12به اين ضرورت انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسى در          
مجلس كـار خـود را در ايـن زمينـه           . سال مجلس خبرگان جهت بررسى و تدوين قانون اساسى گشايش يافت          

 آبان 26دوين قانون اساسى به پايان رسيد و در         ت 1358 آبان ماه    24بطور جدى و فعال آغاز كرد و سرانجام در          
 فصل به انضـمام مقدمـه چـاپ و          12 اصل در    175متن كامل قانون اساسى در روزنامه كثيراالنتشار كيهان با          

 . منتشر شد و در يازدهم آذرماه همان سال در يك همه پرسى با اكثريت آراى ملت به تصويب رسيد
 
 
  1358م قانون اساسى مصوب  ـ اصطالحات و الحاقات و تقسي2
 

 با توجه به تغييرات جامعه و مقتضيات زمان ضرورت بازنگرى و بررسـى مجـدد قـانون اساسـى               1368در سال   
 ـ  85 ـ  70 ـ  69 ـ  64 ـ  60 ـ  57 ـ  5مطرح شد و براى آن اصطالحات و الحاقاتى درنظر گرفته شد و اصـول  

 ـ  126 ـ  124 ـ  122 ـ  121 ـ  113 ـ  112 ـ  111 ـ  110 ـ  109 ـ  108 ـ  107 ـ  99 ـ  91 ـ  89 ـ  88 ـ  87
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 ـ  157 ـ  142 ـ  141 ـ  140 ـ  138 ـ  137 ـ  136 ـ  135 ـ  134 ـ  133 ـ  132 ـ  131 ـ  130 ـ  128 ـ  127
 به قانون 177 و 176 تغيير و اصالح گرديد و دو اصل 175 ـ  174 ـ  173 ـ  164 ـ  162 ـ  161 ـ  160 ـ  158

 بـه  1368 اصل در چهارده فصـل مـورخ ششـم مـراد     177اين قانون مشتمل بر  اساسى اضافه شد و در نتيجه       
اين مجموعه با ديگر نسخههاى .  قرار گرفت1358تصويب نهايى مردم رسيد و جايگزين قانون اساسى مصوب 

در خاتمه از   . چاپ شده قانون اساسى و با متن منتشر شده آن در روزنامه كيهان مقابله و تصحيح گرديده است                 
اميـدوارم بـا پيشـنهادات و       . ر محترم كه زحمت طبع و نشر اين مجموعه را عهدهدار بودهانـد سپاسـگزارم              ناش

 .انتقادات خوانندگان عزيز بتوانيم ضعفها و كاستيهاى خود را قوت بخشيم
 
 
 
 
 

 مناهللا التوفيق و عليهالتكالن على خاتمى
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يلَنا بِالْبسلنا رسَار الْميزانَلَقَدو الْكِتابمهعانزَلْنا م1[ ناتِ و [ 
 

 مقدمه 

قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران مبين نهادهاى فرهنگـى، اجتمـاعى، سياسـى واقتصـادى جامعـه ايـران                   
ماهيت انقالب عظـيم    . براساس اصول و ضوابط اسالمى است كه انعكاس خواست قلبى امت اسالمى مىباشد            

 مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيروزى كه در شعارهاى قـاطع و كوبنـده همـه قشـرهاى                    اسالمى ايران و روند   
مردم تبلور مىيافت اين خواست اساسى را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيروزى بزرگ، ملّت ما با تمام            

ه اخيـر، مكتبـى و      ويژگى بنيادى اينانقالب نسبت به ديگر نهضتهاى ايران در سد         . وجود نيل به آن را مىطلبد     
ملّـت مسـلمان ايـران پـس از گـذر از نهضـت ضـد اسـتبدادى مشـروطه و نهضـت                     . اسالمى بودن آن اسـت    

ت ايـن                     استعمارى ملى شدن نفت به اين تجربه گرانبار دست يافت كه علت اساسى و مشخص عدم موفقيـضد
اسـالمى و رهبـرى روحانيـت       گرچه در نهضتهاى اخير خط فكـرى        . نهضتها، مكتبى نبودن مبارزات بوده است     

مبارز سهم اصلى و اساسى را برعهده داشت ولى به دليل دور شدن ايـن مبـارزات از مواضـع اصـيل اسـالمى،               
از اينجا وجدان بيدار ملّت به رهبرى مرجع عاليقدر تقليد حضرت آيـت             . جنبشها به سرعت به ركود كشانده شد      

ت اصيل مكتبى و اسالمى را دريافت و ايـن بـار روحانيـت              اللّه العظمى امام خمينى ضرورت پيگيرى خطّ نهض       
د بـا رهبـرى                       مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضتهاى مردمى بوده و نويسـندگان و روشـنفكران متعهـ

آغاز نهضت اخير ملّت ايران در سال هزار و سيصد و هشـتاد و دو هجـرى قمـرى                   . (ايشان تحرّك نوينى يافت   
 ] 2.)[ چهل ويك هجرى شمسى مىباشدبرابر با هزار و سيصد و

 
 طليعه نهضت 

كـه گـامى در جهـت تثبيـت پايههـاى           » انقالب سفيد «اعتراض درهم كوبنده امام خمينى به توطئه آمريكايى         
حكومت استبداد و تحكيم وابستگيهاى سياسى، فرهنگى و اقتصادى ايران بـه امپريـاليزم جهـانى بـود عامـل                    

 كه در حقيقـت     42قب آن انقالب عظيم و خونبار امت اسالمى در خرداد ماه            حركت يكپارچه ملّت گشت و متعا     
نقطه آغاز شكوفايى اين قيام شكوهمند و گسترده بود مركزيت امام را بـه عنـوان رهبـرى اسـالمى تثبيـت و                       

مصـونيت  (مستحكم نمود و علىرغم تبعيد ايشان از ايران درپـى اعتـراض بـه قـانون ننگـين كاپيتوالسـيون                      
پيوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار يافت و ملّت مسلمان و به ويژه روشنفكران               ) ان آمريكايى مستشار

 . متعهد و روحانيت مبارز راه خود را درميان تبعيد و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند
گرى پرداخت و با    در اين ميان قشر آگاه و مسؤول جامعه در سنگر مسجد، حوزههاى علميه و دانشگاه به روشن                

الهام از مكتب انقالبى و پربار اسالم تـالش پيگيـر و ثمربخشـى را در بـاالبردن سـطح آگـاهى و هوشـيارى                         
رژيم استبداد كه سركوبى نهضت اسالمى را با حملـه دژخيمانـه بـه              . مبارزاتى و مكتبى ملّت مسلمان آغاز كرد      

موده بود، به مذبوحانهترين اقدامات ددمنشانه جهـت        فيضيه و دانشگاه و همه كانونهاى پرخروش انقالب آغاز ن         
رهايى از خشم انقالبى مردم، دسـت زد و در ايـن ميـان، جوخههـاى اعـدام، شـكنجههاى قـرون وسـطايى و            
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خـون  . زندانهاى درازمدت، بهايى بود كه ملّت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه مىپرداخـت                 
سـر مىدادنـد يـا در ميـان         » اللّهـاكبر «ايمان كه سحرگاهان در ميدانهاى تير فرياد        صدها زن و مرد جوان و با      

كوچه و بازار هدف گلولههاى دشمن قرار مىگرفتند انقالب اسالمى ايران را تداوم بخشيد، بيانيهها و پيامهـاى                 
 .  دادپىدرپى امام به مناسبتهاى مختلف، آگاهى و عزم امت اسالمى را عمق و گسترش هرچه فزونتر

 
 حكومت اسالمى 

طرح حكومت اسالمى بر پايه واليت فقيه كه در اوج خفقان و اختناق رژيم استبدادى از سوى امامخمينى ارائه                   
شد انگيزه مشخص و منسجم نوينى را در مردم مسلمان ايجاد نمود و راه اصيل مبارزه مكتبى اسالم را گشـود                     

 . خل و خارج كشور فشردهتر ساختكه تالش مبارزان مسلمان و متعهد را در دا
 

در چنين خطى نهضت ادامه يافت تا سرانجام نارضايىها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در                    
داخل و افشاگرى و انعكاس مبارزه به وسيله روحانيت و دانشجويان مبارز در سطح جهانى، بنيانهـاى حاكميـت                

اچار رژيم و اربابانش مجبـور بـه كاسـتن از فشـار و اختنـاق و بـه اصـطالح                     رژيم را بشدت متزلزل كرد و به ن       
بازكردن فضاى سياسى كشور شدند تا به گمان خويش دريچه اطمينانى به منظور پيشگيرى از سـقوط حتمـى                   
ود خود بگشايند اما ملّت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبرى قاطع و خللناپذير امام، قيام پيروزمند و يكپارچه خـ                    

 . را به طور گسترده و سراسرى آغاز نمود
 

 خشم ملّت 

 از طرف رژيم حاكم     1356 دى   17انتشار نامه توهينĤميزى به ساحت مقدس روحانيت و به ويژه امامخمينى در             
اين حركت را سريعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژيم براى مهار كـردن آتشفشـان    

 اين قيام معترضانه را با به خاك و خون كشيدن خاموش كند اما اين خود خون بيشـترى در             خشم مردم كوشيد  
رگهاى انقالب جارى ساخت و تپشهاى پىدرپى انقالب در هفتمها و چهلمهاى يادبود شهداى انقالب، حيات و           

ستمرار حركت  گرمى و جوشش يكپارچه و هرچه فزونترى به اين نهضت در سراسر كشور بخشيد و در ادامه و ا                  
مردم تمامى سازمانهاى كشور با اعتصاب يكپارچه خود و شركت در تظاهرات خيابانى در سقوط رژيم استبدادى 
مشاركت فعاالنه جستند، همبستگى گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناحهاى مذهبى و سياسى در ايـن                   

به شكل بارزى در تمـامى صـحنههاى ايـن جهـاد            مبارزه به طرز چشمگيرى تعيينكننده بود، و مخصوصاً زنان          
بزرگ حضور فعال و گستردهاى داشتند، صحنههايى از آن نوع كه مادرى را با كودكى در آغوش، شـتابان بـه                      
سوى ميدان نبرد و لولههاى مسلسل نشان مىداد بيانگر سهم عمده و تعيينكننده اين قشـر بـزرگ جامعـه در                     

 . مبارزه بود
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 داخت بهائى كه ملّت پر

نهال انقالب پس از يك سال و اندى مبارزه مستمر و پيگير با بارورى از خون بـيش از شصـت هـزار شـهيد و      
اسـتقالل، آزادى،   «: صدهزار زخمى و معلول با برجاى نهادن ميلياردها تومان خسارت مالى در ميان فريادهـاى              

ن و وحـدت و قاطعيـت رهبـرى در          به ثمر نشست و اين نهضت عظيم كه با تكيه بـر ايمـا             » حكومت اسالمى 
مراحل حساس و هيجانانگيز نهضت و نيز فداكارى ملّت بـه پيـروزى رسـيد موفـق بـه درهـم كوبيـدن تمـام                        
محاسبات و مناسبات و نهادهاى امپرياليستى گرديد كه درنوع خـود سرفصـل جديـدى بـر انقالبـات گسـترده                     

 . مردمى در جهان شد
 
 و پنجاه و هفت روزهاى فروريختن بنياد شاهنشاهى شد و استبداد داخلى              بهمن سال يكهزار و سيصد     22 و   21

و سلطه خارجى متّكى بر آن را درهم شكست و با اين پيروزى بزرگ طليعـه حكومـت اسـالمى كـه خواسـت                        
 . ديرينه مردم مسلمان است نويد پيروزى نهايى را داد

 
اى اسالم و مقـام رهبـرى در همهپرسـى جمهـورى     ملّت ايران به طور يكپارچه و با شركت مراجع تقليد و علم 

به نظـام   % 2/98اسالمى تصميم نهايى و قاطع خود را بر ايجاد نظام جمهورى اسالمى اعالم كرد و با اكثريت                  
 . جمهورى اسالمى رأى مثبت داد

 
هنگـى و   اكنون قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسى، اجتماعى، فر              

اقتصادى جامعه بايد راهگشاى تحكيم پايههاى حكومت اسالمى و ارائهدهنده طرح نوين نظـام حكـومتى بـر                   
 . ويرانههاى نظام طاغوتى قبلى گردد

 
 شيوه حكومت در اسالم 

حكومت از ديدگاه اسالم، برخاسته از موضع طبقاتى و سلطهگرى فردى يا گروهى نيسـت بلكـه تبلـور آرمـان                     
 همكيش و همفكر است كه به خود سازمان مىدهد تا در روند تحول فكرى و عقيدتى راه خود را                    سياسى ملتى 

ملّـت مـا در جريـان تكامـل انقالبـى خـود از غبارهـا و                 . بگشـايد ) حركت به سوى اللّه   (به سوى هدف نهايى     
رى و جهـانبينى    زنگارهاى طاغوتى زدوده شد و از آميزههاى فكرى بيگانه خود را پاك نموده و به مواضع فكـ                 

بـرچنين  . خود را بنا كند   ) اسوه(اصيل اسالمى بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازين اسالمى جامعه نمونه               
ت بخشـد و شـرايطى را بوجـود                      پايهاى، رسالت قانون اساسى اين است كه زمينههاى اعتقادى نهضت را عينيـ

 . مى پرورش يابدآورد كه در آن انسان با ارزشهاى واال و جهانشمول اسال
 

قانون اساسى با توجه به محتواى اسالمى انقالب ايران كـه حركتـى بـراى پيـروزى تمـامى مستضـعفين بـر                       
مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقالب را در داخل و خارج كشـور فـراهم مىكنـد بـويژه در گسـترش روابـط                        
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ان هذه  (كيل امت واحد جهانى را هموار كند        بينالمللى، با ديگر جنبشهاى اسالمى و مردمى مىكوشد تا راه تش          
و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامى جهان قوام ) امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون

 . يابد
 

با توجه به ماهيت اين نهضت بزرگ، قانون اساسى تضمينگر نفى هرگونه استبداد فكرى و اجتماعى و انحصـار     
اشد و در خط گسستن از سيستم استبدادى، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشـان تـالش                  اقتصادى مىب 

 ). ويضع عنهماصرهم واالغالل التى كانت عليهم. (مىكند
 

در ايجاد نهادها وبنيادهاى سياسى كه خود پايه تشكيل جامعه است براساس تلقّى مكتبى، صـالحان عهدهـدار                  
و قانونگـذارى كـه مبـين ضـابطههاى     ) الرض يرثها عبادى الصـالحون ان ا(حكومت و اداره مملكت مىگردند     

بنـابراين نظـارت دقيـق و جـدى از ناحيـه      . مديريت اجتماعى است بـر مـدار قـرآن و سـنت، جريـان مىيابـد           
امرى محتوم و ضرورى است و چون هدف از حكومت،        ) فقهاى عادل (اسالمشناسان عادل و پرهيزكار و متعهد       

تا زمينه بروز و شكوفايى استعدادها بـه  ) والى اللّه المصير  (ر حركت به سوى نظام الهى است        رشد دادن انسان د   
و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسـترده          ) تخلقو باخالق اللّه  (منظور تجلّى ابعاد خداگونگى انسان فراهم آيد        

 . تمامى عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمىتواند باشد
 

ن جهت، قانون اساسى زمينـه چنـين مشـاركتى را در تمـام مراحـل تصـميمگيريهاى سياسـى و                     با توجه به اي   
سرنوشتساز براى همه افراد اجتماع فراهم مىسازد تا در مسير تكامـل انسـان هـر فـردى خـود دسـتاندركار و                       

ريـد ان   ون. (مسؤول رشد و ارتقاء و رهبرى گردد كه اين همان تحقّق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود                
 .) نمن على الذين استضعفوا فى االرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين

 
 واليت فقيه عادل 

براساس واليت امر وامامت مستمر، قانون اساسى زمينه تحقق رهبرى فقيه جامعالشرايطى را كه از طرف مردم                 
آماده مىكند تا ضامن )  حالله وحرامهمجارى االمور بيدالعلماء باللّه االمناء على(به عنوان رهبر شناخته مىشود 

 . عدم انحراف سازمانهاى مختلف از وظايف اصيل اسالمى خود باشد
 

 اقتصاد وسيله است نه هدف 

در تحكيم بنيادهاى اقتصادى، اصل، رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تكامـل اوسـت نـه همچـون ديگـر                      
زيرا كه در مكاتب مادى، اقتصاد خود هدف است و بدين           نظامهاى اقتصادى تمركز و تكاثر ثروت و سودجويى،         

جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهى مىشود ولى در اسـالم اقتصـاد وسـيله اسـت و از                     
با اين ديدگاه برنامه اقتصـاد اسـالمى        . وسيله، انتظارى جز كارآيى بهتر در راه وصول به هدف نمىتوان داشت           
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مناسب براى بروز خالّقيتهاى متفاوت انسانى است و بدينجهت تأمين امكانـات مسـاوى و               فراهم كردن زمينه    
متناسب و ايجاد كار براى همه افراد و رفع نيازهاى ضرورى جهت استمرار حركت تكاملى او برعهده حكومـت                   

 . اسالمى است
 

 زن در قانون اساسى 

كنون درخدمت اسـتثمار همـه جانبـه خـارجى بودنـد            در ايجاد بنيادى اجتماعى اسالمى، نيروهاى انسانى كه تا        
هويت اصلى و حقوق انسانى خود را باز مىيابند و در اين بازيابى طبيعى است كه زنان به دليل سـتم بيشـترى                       

 . كه تاكنون از نظام طاغوتى متحمل شدهاند استيفاى حقوق آنان بيشتر خواهد بود
 

شد و تعالى انسان اسـت و توافـق عقيـدتى و آرمـانى در تشـكيل                 خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلى ر       
خانواده كه زمينهساز اصلى حركت تكاملى و رشد يابنده انسان است اصل اساسى بوده و فراهم كردن امكانات                  

زن در چنين برداشـتى از واحـد خـانواده، از حالـت             . جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسالمى است         
درخدمت اشاعه مصرفزدگى و استثمار، خارج شده و ضـمن بازيـافتن وظيفـه              ) ابراز كار بودن   (و يا ) شىءبودن(

ال حيـات                      خطير و پرارج مادرى در پرورش انسانهاى مكتبى پيشاهنگ و خود همرزم مـردان در ميـدانهاى فعـ
تى واالتر خواهـد    مىباشد و در نتيجه پذيراى مسؤوليتى خطيرتر و در ديدگاه اسالمى برخوردار از ارزش و كرام               

 . بود
 

 ارتش مكتبى 

در تشكيل و تجهيز نيروهاى دفاعى كشور توجه بر آن است كه ايمان و مكتب، اساس و ضـابطه باشـد بـدين                       
جهت ارتش جمهورى اسالمى و سپاه پاسداران انقالب در انطباق با هدف فوق شكل داده مىشوند و نـه تنهـا                     

كتبى يعنى جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكميت قانون             حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت م        
 . خدا در جهان را نيز عهدهدار خواهند بود

 
 ). واعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدواللّه وعدوكم وآخرين من دونهم(
 

 قضا در قانون اساسى 

ر خـط حركـت اسـالمى، بـه منظـور پيشـگيرى از انحرافـات        مسأله قضا در رابطه با پاسدارى از حقوق مردم د      
موضعى در درون امت اسالمى امرى است حياتى، از اين رو ايجـاد سيسـتم قضـائى برپايـه عـدل اسـالمى و                        
متشكّل از قضات عادل وآشنا به ضوابط دقيق دينى، پيشبينى شدهاست، اين نظام به دليل حساسيت بنيادى و                  

واذا حكمتم بين الناس ان     . (زم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد           دقّت در مكتبى بودن آن ال     
 .) تحكموا بالعدل
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 قوه مجريه 

قوه مجريه به دليل اهميت ويژهاى كه در رابطه با اجراى احكام و مقررات اسالمى به منظور رسيدن به روابـط       
تى كه اين مسأله حياتى در زمينهسـازى وصـول بـه            و مناسبات عادالنه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرور         

نتيجتاً محصور شدن در هر نوع      . هدف نهايى حيات خواهد داشت، بايستى راهگشاى ايجاد جامعه اسالمى باشد          
نظام دست و پاگير پيچيده كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشهدار كند از ديدگاه اسالمى نفى خواهد شد                      

سى كه زاييده و حاصل حاكميتهاى طاغوتى است، به شدت طرد خواهد شد تـا نظـام                 بدين جهت نظام بوروكرا   
 . اجرايى با كارآيى بيشتر و سرعت افزونتر در اجراى تعهدات ادارى به وجود آيد

 
 وسايل ارتباط جمعى 

 بايستى در جهـت رونـد تكـاملى انقـالب اسـالمى در خـدمت اشـاعه       ) راديو ـ تلويزيون (وسايل ارتباط جمعى 
هاى متفاوت بهره جويد و از اشاعه و تـرويج           فرهنگ اسالمى قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه           

 . خصلتهاى تخريبى و ضداسالمى جداً پرهيز كند
 

پيروى از اصول چنين قانونى كه آزادى و كرامت ابناى بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامـل                      
شايد برعهده همگان است و الزم است كه امت مسلمان با انتخاب مسؤولين كـاردان و مـؤمن و                   انسان را مىگ  

نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعاالنه در ساختن جامعه اسالمى مشاركت جويند، به اميد اين كـه در بنـاى                      
ـ               ) اسوه(جامعه نمونه اسالمى     وكـذلك  . (ق گـردد  كه بتواند الگو و شهيدى بر همگـى مـردم جهـان باشـد موف

 .) جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
 

 نمايندگان 

كار تدوين قانون اساسى را براساس بررسى پيش نويس پيشنهادى     . مجلس خبرگان متشكل از نمايندگان مردم     
دولت و كليه پيشـنهادهايى كـه از گروههـاى مختلـف مـردم رسـيده بـود در دوازده فصـل كـه مشـتمل بـر                            

صـلى اهللا عليـه وآلـه       (مىباشد در طليعه پـانزدهمين قـرن هجـرت پيغمبـر اكـرم              ] 3[تادوپنج اصل يكصدوهف
بنيانگذار مكتب رهايى بخش اسالم با اهداف و انگيزههاى مشروح فوق به پايان رساند، به اين اميد كـه                   )وسلم

 . اين قرن، قرن حكومت جهانى مستضعفين و شكست تمامى مستكبرين گردد
 
براطالق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين                 اين اصل   ] 4[

 . امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است
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 اصل پنجم 

ت بـر            ) عجالللّهتعالىفرجه(در زمان غيبت حضرت ولىعصر       در جمهورى اسالمى ايران واليت امر و امامت امـ
است كه طبق اصل يكصدوهفتم عهدهـدار آن        ] 5[ به زمان، شجاع، مدير و مدبر      عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه     

 ] 7][6[مىگردد
 

 اصل ششم 

انتخـاب ريـيس    : در جمهورى اسالمى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراى عمـومى اداره شـود از راه انتخابـات                  
ز راه همهپرسى در مواردى كه در       جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، اعضاى شوراها و نظاير اينها، يا ا           

 ] 8.[اصول ديگر اين قانون معين مىگردد
 

 اصل هفتم 

مجلـس شـوراى    : شـوراها ] 10[»شـاورهم فـى االمـر     «و  ] 9[»وامرهم شورى بينهم  «: طبق دستور قرآن كريم   
ه امـور  اسالمى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا، و نظاير اينها از اركان تصميمگيرى و ادار               

 . كشورند
 

 ] 11.[موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معين مىكند
 

 اصل هشتم 

در جمهورى اسالمى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفهاى است همگانى و متقابـل بـر                      
ت آن       ] 12.[ به مردم و مردم نسبت به دولت       عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت       شرايط و حدود و كيفيـ

 . را قانون معين مىكند
 
 ] 14][13[».والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر«
 

 اصل نهم 

ناپذيرند و حفظ   در جمهورى اسالمى ايران آزادى و استقالل و وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيك               
هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى بـه اسـتقالل                 . آنها وظيفه دولت و آحاد ملّت است      

سياسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى و تماميت ارضى ايران كمترين خدشهاى وارد كنـد و هـيچ مقـامى حـق                     
يهاى مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سـلب           ندارد به نام حفظ استقالل و تماميت ارضى كشور آزاد         

 . كند
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 اصل دهم 

ازآنجا كه خانواده واحد بنيادى جامعه اسالمى است، و همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاى مربـوط بايـد در                    
الق جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پايه حقـوق و اخـ               

 . اسالمى باشد
 

 اصل يازدهم 

همـه مسـلمانان يـك امتانـد و دولـت      ]15[»ان هذه امتكم امة واحده وانا ربكم فاعبـدون  «به حكم آيه كريمه     
جمهورى اسالمى ايران موظّف است سياست كلى خود را بر پايه ائتالف و اتّحـاد ملـل اسـالمى قـرار دهـد و                        

 . اقتصادى و فرهنگى جهان اسالم را تحقق بخشدكوشش پىگير به عمل آورد تا وجدت سياسى، 
 

 اصل دوازدهم 

دين رسمى ايران، اسالم و مذهب جعفرى اثنىعشرى است و اين اصل الىاالبد غيرقابل تغيير است و مـذاهب       
ديگر اسالمى اعم از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى داراى احترام كامل مىباشند و پيروان اين مـذاهب                   

ازدواج،طـالق،  ( مراسم مذهبى، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينى واحـوال شخصـيه                  در انجام 
و دعاوى مربوط به آن در دادگاهها رسميت دارند و در هر منطقهاى كه پيروان هريـك از ايـن   ) ارث و وصيت    

 مذهب خواهد بـود، بـا حفـظ    مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلّى در حدود اختيارات شوراها برطبق آن        
 . حقوق پيروان ساير مذاهب

 
 :پي نوشتها

 
 » گردآورنده «25ـ قرآن ، سوره حديد ، آيه ]1[
 » گردآورنده«. 25ـ قرآن، سوره حديد، آيه ] 2[
 به تصـويب مـردم رسـيد، تعـداد فصـول بـه              1368ـ در بازنگرى كه در قانون اساسى پديد آمد و در سال             ] 3[

 » گردآورنده«. مشتمل بر يكصد و هفتاد و هفت اصل تغيير يافتچهارده فصل كه 
]4 [                       اِلَـى اللّـهِ و وهفى شَىء فَـرُد تُمعفَإِنْ تَناز رِ مِنْكُماُولِى اْالَم ولَ ووا الرَّسواللّه واَطيعنُوا اَطيعا الذينَ امهـ يا اَي

 . 59آيه /قرآن، سوره نساء) گردآورنده (59/قرآن، نساء. لْيومِ الَاخِرِالرَّسولِ اِنْ كُنْتُم تُؤمِنُونَ بِاللّهِ وا
ونَ                   ] 5[ كُمـتَح ف كَيـ دى فَما لَكُـمهدى اِلّا اَنْ يهنَ الياَم عتَّبقُ اَنْ يقِّ اَحالْح دِى اِلَىهنْ يگردآورنـده «. ـ اَفَم «

 . 35آيه / قرآن، سوره يونس
در زمان غيبت حضرت ولى عصر عجالللّه تعالى فرجه، در جمهورى «بل از تجديد نظر ـ متن اصل پنجم ق] 6[

اسالمى ايران واليت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه                     
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چنين اكثريتى نباشـد  اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند و در صورتى كه هيچ فقيهى داراى     
 » .رهبر يا شوراى رهبرى مركب از فقهاى واجد شرايط باال طبق اصل يكصدوهفتم عهدهدار آن مىگردد

 . 172نهجالبالغه، خطبه . ـ اَيها الناس اِنَّ اَحقَّ بِهداالْمرِ اَقْواهم علَيهِ واَعلَمهم بِاَمرِاللّهِ فيهِ] 7[
]8 [تَقْبنِ اسءِـ مĤالْخَط واقِعم رَفاالْراءِ ع وهج164نهجالبالغه، حكمت . لَ و . 
 . 38آيه / ـ قرآن، سوره شورى ] 9[
 » گردآورنده«. 158قرآن، سوره آل عمران، آيه .ـ و شاوِرهم فِى اْالمرِ فَاِذا عزَمت فَتَوكَّلْ علَى اللّهِ ] 10[
 . 152نهجالبالغه، حكمت . ك ومن شاور الرِجالَ شاركَها فِى عقُولِهاـ منِ استَبد بِرَايِهِ هلَ] 11[
]12 [نَهسونَ َاحتَّبِعلَ فَيونَ الْقَوتَمِعسشِّرْ عِبادِ الَّذينَ يگردآورنده«. 18و17قرآن، سوره زمر، آيات . ـ فَب « 
 » گردآورنده«. 71ـ قرآن، سوره توبه، آيه ] 13[
قـرآن، سـوره آلعمـران، آيـه        . كُن مِنْكُم اُمةٌ يدعونَ اِلَى الْخَيرِ وياْمرُونَ بِالْمعرُوفِ وينْهونَ عنِ الْمنْكَر          ـ ولْتَ ] 14[

104 . 
 » گردآورنده«. 92ـ قرآن، سوره انبياء، آيه ] 15[
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 اصل سيزدهم 

هاى دينى شناخته مىشوند كه در حدود قـانون در انجـام مراسـم              ايرانيان زرتشتى، كليمى و مسيحى تنها اقليت      
 . دينى خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينى برطبق آيين خود عمل مىكنند

 
 اصل چهاردهم 

الَتَنْهكُم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم فى الـدين ولـم يخرجـوكم مـن ديـاركم ان تبـرّوهم                    «به حكم آيه شريه     
دولت جمهورى اسالمى ايران و مسلمانان موظفند نسبت بـه افـراد            ] 1[».م اناللّه يحب المقسطين   وتقسطوا اليه 

غير مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمى عمل نمايند و حقوق انسانى آنـان را رعايـت كننـد، ايـن                        
 . ام نكننداصل در حق كسانى اعتبار دارد كه بر ضد اسالم و جمهورى اسالمى ايران توطئه و اقد

 
 

 زبان، خط، تاريخ و پرچمرسمى كشور : فصل دوم 

 
 اصل پانزدهم 

اسناد و مكاتبات و متون رسمى و كتب درسـى بايـد بـا        . زبان و خط رسمى و مشترك مردم ايران فارسى است         
ات اين زبان و خط باشد ولى استفاده از زبانهاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانههاى گروهى و تدريس ادبي   

 . آنها در مدارس، در كنار زبان فارسى آزاد است
 

 اصل شانزدهم 

از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسالمى عربى است و ادبيات فارسى كامال با آن آميخته است اين زبـان                
 . بايد پس از دوره ابتدايى تا پايان دوره متوسطه در همه كالسها و در همه رشتهها تدريس شود

 
 دهم اصل هف

اسـت و تـاريخ هجـرى شمسـى و        ) صلى اهللا عليه وآله وسـلم     (مبداء تاريخ رسمى كشور، هجرت پيامبر اسالم        
تعطيل رسـمى هفتگـى روز   . هجرى قمرى هر دو معتبر است اما مبناى كار ادارات دولتى هجرى شمسى است      

 . جمعه است
 

 اصل هجدهم 

» اللّهـاكبر «مت مخصوص جمهورى اسالمى و شـعار        پرچم رسمى ايران به رنگهاى سبز و سفيد و سرخ با عال           
 . است
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 حقوق ملّت : فصل سوم 

 
 اصل نوزدهم 

مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز          
 ] 2.[نخواهد بود

 
 اصل بيستم 

ر حمايت قانون قراردارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى،           همه افراد ملّت اعم از زن و مرد يكسان د         
 ] 3.[اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسالم برخوردارند

 
 اصل بيست ويكم 

و امور زير را انجـام      ] 4[دولت موظّف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسالمى تضمين نمايد              
 : دهد
 
 . مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او ـ ايجاد زمينههاى 1
 .  ـ حمايت مادران، بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بىسرپرست2
 .  ـ ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده3
 .  ـ ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بىسرپرست4
 . عطاى قيومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعى ـ ا5
 

 اصل بيست ودوم 

مگر در مواردى كه قانون تجـويز   ] 5[حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است           
 . كند
 

 اصل بيست وسوم 

 . اشتن عقيدهاى مورد تعرض و مؤاخذه قرار دادتفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمىتوان به صرف د
 

 اصل بيست وچهارم 

تفضيل آن را . نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخلّ به مبانى اسالم يا حقوق عمومى باشد
 . قانون معين مىكند
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 اصل بيست وپنجم 

 مخابرات تلگرافـى و تلكـس، سانسـور،         بازرسى و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى          
 . عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون

 
 اصل بيست وششم 

احزاب، جمعيتها، انجمنهاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسـالمى يـا اقليتهـاى دينـى شـناخته شـده آزادنـد،                      
ادى، وحدت ملّى، موازين اسـالمى واسـاس جمهـورى اسـالمى را نقـض               مشروط به اينكه اصول استقالل، آز     

 . هيچ كس را نمىتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يك از آنها مجبور ساخت. نكنند
 

 اصل بيست وهفتم 

 . تشكيل اجتماعات و راهپيمايىها، بدون حمل سالح، به شرط آنكه مخل به مبانى اسالم نباشد آزاد است
 
 صل بيست وهشتم ا

هركس حق دارد شغلى راكه بـدان مايـل اسـت ومخـالف اسـالم ومصـالح عمـومى وحقـوق ديگـران نيسـت                
 ] 6.[برگزيند

 
دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امكان اشـتغال بـه كـار و شـرايط                       

 . مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد
 

 هم اصل بيست ون

برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر باز نشستگى، بيكارى، پيرى، از كارافتادگى، بىسرپرستى، در راهمانـدگى،                
حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبتهاى پزشكى به صورت بيمه و غيـره حقّـى اسـت          

 .همگانى
  

ودرآمدهاى حاصـل از مشـاركت مـردم، خـدمات و           دولت مكلّف است طبق قوانين از مجل درآمدهاى عمومى          
 . حمايتهاى مالى فوق را براى يكيك افراد كشور تأمين كند

 
 اصل سىام 

دولت موظّف است وسايل آموزش وپرورش رايگان را براى همه ملّت تا پايـان دوره متوسـطه فـراهم سـازد و                      
 . سترش دهدوسايل تحصيالت عالى را تا سرحد خودكفايى كشور به طور رايگان گ
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 اصل سى ويكم 

ت بـراى                       داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانى است، دولت موظّف است با رعايـت اولويـ
 . آنها كه نيازمندترند بخصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراى اين اصل را فراهم كند

 
 اصل سى و دوم 

درصورت بازداشت، موضـوع    .م و ترتيبى كه قانون معين مىكند      هيچ كس را نمىتوان دستگير كرد مگر به حك        
اتّهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كتباً به متّهم ابالغ و تفهيم شود وحداكثر ظرف مدت بيست و چهـار سـاعت                      

متخلّف از ايـن  . پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضائى ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد        
 . طبق قانون مجازات مىشوداصل 
 

 اصل سى وسوم 

هيچ كس را نمىتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد عالقهاش ممنوع يا به اقامت در                 
 . محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى كه قانون مقرّر مىدارد

 
 اصل سى وچهارم 

منظور دادخواهى به دادگاههاى صـالح رجـوع نمايـد،          دادخواهى حقّ مسلّم هر فرد است و هركس مىتواند به           
همه افراد ملّت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمىتوان از دادگاهى كـه                     

 . به موجب قانون حق مراجعه به آن رادارد منع كرد
 

 اصل سى وپنجم 

نتخاب نمايند واگر توانايى انتخاب وكيل را نداشـته         درهمه دادگاهها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل ا         
 . باشند بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد

 
 اصل سى وششم 

 . حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد
 

 اصل سى وهفتم 

 . نمىشود مگر اين كه جرم او در دادگاه ثابت گردداصل، برائت است و هيچ كس ازنظر قانون مجرم شناخته 
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 اصل سى و هشتم 

هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطّالع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز 
 . نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است

 . مىشودمتخلّف از اين اصل طبق قانون مجازات 
 

 اصل سى ونهم 

هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده به هرصورت كـه باشـد                   
 . ممنوع و موجب مجازات است

 
 اصل چهلم 

 . هيچ كس نمىتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد
 

 اصل چهل ويكم 

بعيت كشور ايران حقّ مسلم هر فرد ايرانى است و دولت نمىتواند ازهيچ ايرانى سلب تابعيت كنـد، مگـر بـه                      تا
 . درخواست خود او يا در صورتى كه به تابعيت كشور ديگرى درآيد

 

 اصل چهل ودوم 

اص در صورتى ممكن اتباع خارجه مىتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اينگونه اشخ
 . است كه دولت ديگرى تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند

 
 اقتصاد و امور مالى : فصل چهارم 

 
 اصل چهل وسوم 

در ] 7[براى تأمين استقالل اقتصادى جامعه و ريشهكن كردن فقـر و محروميـت و بـرآوردن نيازهـاى انسـان                   
 : صاد جمهورى اسالمى ايران براساس ضوابط زير استوار مىشودجريان رشد، با حفظ آزادگى او، اقت

مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات الزم بـراى  :  ـ تأمين نيازهاى اساسى 1
 . تشكيل خانواده براى همه

وسايل كار در اختيار  ـ تأمين شرايط و امكانات كار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن  2
ازراه وام بدون بهره يا هر راه مشروع        ] 8[همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسايل كار ندارند، در شكل تعاونى،            

ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك             
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يد با رعايت ضرورتهاى حاكم بر برنامهريزى عمومى اقتصاد كشـور           اين اقدام با  . كارفرماى بزرگ مطلق درآورد   
 . در هريك از مراحل رشد صورت گيرد

 ـ تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد عـالوه بـر    3
 فعال در رهبرى كشور     تالش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت             

 . و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد
 .  ـ رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كارى معين و جلوگيرى از بهرهكشى از كار ديگرى4
 . و ديگر معامالت باطل و حرام] 9[ ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا5
 همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سـرمايهگذارى، توليـد، توزيـع و    در] 10[ ـ منع اسراف و تبذير 6

 . خدمات
 .  ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براى توسعه وپيشرفت اقتصاد كشور7
 .  ـ جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور8
ى، دامى و صنعتى كه نيازهاى عمومى را تأمين كند و كشور را به مرحله  ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورز 9

 . خودكفايى برساند و از وابستگى برهاند
 

 اصل چهل و چهارم 

نظام اقتصادى جمهورى اسالمى ايران برپايه سه بخش دولتى، تعـاونى و خصوصـى بـا برنـامهريزى مـنظم و                 
 . صحيح استوار است

زرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، بخش دولتى شامل كليه صنايع ب
سدها و شبكههاى بزرگ آبرسانى، راديـو و تلويزيـون، پسـت و تلگـراف، تلفـن، هواپيمـايى، كشـتيرانى، راه و               

 . راهĤهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است
ركتها و مؤسسات تعاونى توليد و توزيع است كه در شهر وروستا برطبق ضوابط اسـالمى            بخش تعاونى شامل ش   

 . تشكيل مىشود
بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشـاورزى، دامـدارى، صـنعت، تجـارت و خـدمات مىشـود كـه مكمـل                       

 . فعاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است
 

 فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسـالم خـارج            مالكيت در اين سه بخش تا جايى كه با اصول ديگر اين           
نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و مايه زيان جامعه نشـود مـورد حمايـت قـانون جمهـورى                       

 . اسالمى است
 

 . تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هرسه بخش را قانون معين مىكند
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 اصل چهل و پنجم 

نهاى موات يا رهاشده، معادن، درياها، درياچهها، رودخانهها و سـاير آبهـاى             انفال وثروتهاى عمومى ازقبيل زمي    
عمومى، كوهها، درهها، جنگلها، نيزارها، بيشههاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بـدون وارث و امـوال                  
مجهواللمالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد مىشود، در اختيـار حكومـت اسـالمى اسـت تـا برطبـق                      

 . لح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مىكندمصا
 

 اصل چهل وششم 

هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمىتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب 
 . و كار خود امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند

 
 اصل چهل وهفتم 

 . ضوابط آن را قانون معين مىكند. شخصى كه از راه مشروع باشد محترم استمالكيت 
 

 اصل چهل وهشتم 

در بهرهبردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استانها و توزيع فعاليتهاى اقتصادى ميـان                   
فراخور نيازها واسـتعداد رشـد      بطورى كه هر منطقه     . استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد         

 . خود، سرمايه و امكانات الزم در دسترس داشته باشد
 

 اصل چهل ونهم 

دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا، غصـب، رشـوه، اخـتالس، سـرقت، قمـار، سوءاسـتفاده از موقوفـات،                      
داير كردن اماكن فسـاد     سوءاستفاده از مقاطعهكاريها ومعامالت دولتى، فروش زمينهاى موات و مباحات اصلى،            

و ساير موارد غير مشروع را گرفته وبه صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمـال بدهـد ايـن                   
 . حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجرا شود

 
 اصل پنجاهم 

ايـد در آن حيـات اجتمـاعى رو بـه           در جمهورى اسالمى، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاى بعد ب            
از اينرو فعاليتهاى اقتصادى و غير آن كه با آلـودگى محـيط    . رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى مىگردد      

 . زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن مالزمه پيدا كند، ممنوع است
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 اصل پنجاه ويكم 

عافيت و بخشودگى و تخفيف مالياتى بـه موجـب          موارد م . هيچ نوع ماليات وضع نمىشود مگر به موجب قانون        
 . قانون مشخص مىشود

 
 اصل پنجاه ودوم 

بودجه ساالنه كل كشور به ترتيبى كه در قانون مقرّر مىشود از طرف دولت تهيه و براى رسيدگى و تصويب به 
 . قانون خواهد بودهرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در . مجلس شوراى اسالمى تسليم مىگردد

 
 اصل پنجاه و سوم 

كليه دريافتهاى دولت در حسابهاى خزانهدارى كل متمركز مىشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصـوب                 
 . به موجب قانون انجام مىگيرد

 
 اصل پنجاه و چهارم 

ور آن درتهـران و     سـازمان واداره امـ    . ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراىاسالمى مىباشـد         
 . مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد

 
 اصل پنجاه و پنجم 

ديوان محاسبات به كليه حسابهاى وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاى دولتى و ساير دستگاههايى كه به نحـوى                
 حسابرسى مىنمايـد    از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مىكنند به ترتيبى كه قانون مقرّر مىدارد رسيدگى يا               

ديـوان  . كه هيچ هزينهاى از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسـيده باشـد                   
محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمعĤورى و گزارش تفريـغ بودجـه هـر سـال را بـه              

اين گزارش بايـد در دسـترس عمـوم گذاشـته           . انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسالمى تسليم مىنمايد        
 . شود
 

 حق حاكميت ملّت و قواى ناشى از آن : فصل پنجم 

 
 اصل پنجاه و ششم 

حاكميت مطلق بر جهان و انسان ازآن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حـاكم سـاخته                     
دمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد هيچكس نمىتواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خ        . است

 . وملّت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مىآيد اعمال مىكند
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 اصل پنجاه و هفتم 

قوه مقننه، قوه مجريـه وقوهقضـاييه كـه زيـر نظـر واليـت           : قواى حاكم در جمهورى اسالمى ايران عبارتند از       
 ] 11.[اين قوا مستقل از يكديگرند. ن قانون اعمال مىگردندمطلقه امر وامامت امت بر طبق اصول آينده اي

 
 اصل پنجاه وهشتم 

اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراى اسالمى است كـه از نماينـدگان منتخـب مـردم تشـكيل مىشـود و                     
 . مصوبات آن پس از طى مراحلى كه در اصول بعد مىآيد براى اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابالغ مىگردد

 
 صل پنجاه ونهم ا

درمسايل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوه مقننـه از راه همهپرسـى و                  
در خواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دوسوم مجموع           . مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد      

 . نمايندگان مجلس برسد
 

 اصل شصتم 

امورى كه دراين قانون مستقيماً برعهده رهبرى گذارده شده،از طريـق رييسـجمهور و              اعمال قوه مجريه جز در    
 ] 12. [وزرا است

 
 اصل شصت ويكم 

اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاى دادگسترى است كه بايد طبق موازين اسالمى تشكيل شود و به حل و                   
 ] 14 [-]13.[حدود الهى بپردازدفصل دعاوى و حفظ حقوق عمومى و گسترش واجراى عدالت و اقامه 

 
 قوه مقننه : فصل ششم 

 
 مجلس شوراى اسالمى : مبحث اول 

 
 اصل شصت ودوم 

مجلس شوراى اسالمى ازنمايندگان ملّت كه بـه طـور مسـتقيم و بـا رأى مخفـى انتخـاب مىشـوند تشـكيل                        
 . مىگردد

 . عين خواهد كردشرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و كيفيت انتخابات را قانون م
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 اصل شصت وسوم 

انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبـل برگـزار            . دوره نمايندگى مجلس شوراى اسالمى چهارسال است      
 . شود به طورى كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد

 
 اصل شصت وچهارم 

خ همهپرسى سال يكهـزارو سيصـد و        عده نمايندگان مجلس شوراى اسالمى دويست وهفتاد نفر است و از تاري           
شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظرگرفتن عوامل انسانى، سياسى، جغرافيايى و نظاير                   

 . آنها حداكثر بيست نفر نماينده مىتواند اضافه شود
يان ارمنى  زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده و مسيحيان آشورى و كلدانى مجموعاً يك نماينده و مسيح               

 . جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مىكنند
 ] 15.[محدوده حوزههاى انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مىكند

 

 اصل شصت وپنجم 

پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسالمى با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مىيابد                
ق آييننامه مصوب داخلى انجام مىگيرد مگر در مواردى كه در قانون اساسى نصاب و تصويب طرحها ولوايح طب
 . خاصى تعيين شده باشد

 . براى تصويب آيين نامه داخلى موافقت دوسوم حاضران الزم است
 

 اصل شصت وششم 

ذاكرات و  ترتيب انتخاب رييس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدى آنها و امور مربوط به م                  
 . انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلى مجلس معين مىگردد

 
 اصل شصت وهفتم 

 . نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسمنامه را امضاء نمايند
 

 الرحيم الرحمن اللّه بسم

مىكنم وبا تكيـه بـر شـرف انسـانى خـويش تعهـد              من در برابر قرآن مجيد، به خداى قادر متعال سوگند ياد            «
مىنمايم كه پاسدار حريم اسالم و نگاهبان دستاوردهاى انقالب اسالمى ملّت ايران و مبانى جمهورى اسالمى                
باشم، وديعهاى را كه ملّت به ما سپرده به عنوان امينى عادل پاسدارى كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و                     

 و همواره به استقالل و اعتالى كشور و حفظ حقوق ملّت و خدمت به مردم پاىبند باشـم،                   تقوا را رعايت نمايم   
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از قانون اساسى دفاع كنم و در گفتهها ونوشتهها واظهار نظرها، استقالل كشور و آزادى مردم و تأمين مصـالح                    
 » .آنها را مدنظر داشته باشم

 
 .  آسمانى خود ياد خواهند كردنمايندگان اقليتهاى دينى اين سوگند را با ذكر كتاب

نمايندگانى كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهاى كه حضور پيدا مىكنند مراسم سـوگند را                   
 . به جاى آورند

 
 اصل شصت وهشتم 

درزمان جنگ و اشغال نظامى كشور به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سهچهارم مجموع نمايندگان و تأييـد                  
بان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامى مملكت براى مدت معينى متوقف مىشود و در صورت عدم شوراى نگه

 . تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد
 

 اصل شصت ونهم 

مذاكرات مجلس شوراى اسالمى بايد علنى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديـو و روزنامـه رسـمى بـراى                      
در شرايط اضطرارى، درصورتى كه رعايت امنيت كشـور ايجـاب كنـد، بـه تقاضـاى                 . ع عموم منتشر شود   اطال

مصوبات جلسـه غيرعلنـى     . رييسجمهور يا يكى از وزرا يا دهنفر از نمايندگان، جلسه غير علنى تشكيل مىشود             
گـزارش و   .  برسـد  درصورتى معتبر است كه با حضور شوراى نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نماينـدگان              

 ] 16.[مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطرارى براى اطالع عموم منتشر گردد
 

 :پي نوشتها

 
 » گردآورنده«. 8ـ قرآن، سوره ممتحنه، آيه ] 1[
]2 [         اللّـهِ اَتْقـيكُمعِند كُمفُوا ِانَّ َاكْـرَمقَبائِـلَ لِتَعـار وباً وشُع لْناكُمعج ُانْثى و مِنْ ذَكَرو ِانّا خَلَقْناكُم ا اَلنّاسهـ يا اَي .

 » گردآورنده«. 13قرآن، سوره حجرات، آيه 
]3 [        مِنْ اَنْفُسِكُم مِنْ آياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُم ةً         ـ ومحر ةً ودوم نَكُميلَ بعج ها وكُنُوا ِالَيواجاً لِتَسقـرآن، سـوره روم،     .  اَز

 » گردآورنده«. 21آيه 
وره روم،  قـرآن، سـ   . ـ و مِنْ آياتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ اَنْفُسِكُم اَزواجاً لِتَسكُنُوا ِالَيها و جعلَ بينَكُم مودةً و رحمةً                 ] 4[

 » گردآورنده«. 21آيه 
بـه فرزنـدش امـام      ) ع(، وصاياى امـام علـى       31نهجالبالغه، نامه   . ـ التَكُنْ عبد غَيرِك وقَدجعلَك اللّه حرّاً      ] 5[

 ) ع(حسن مجتبى 
 » گردآورنده«. 31نهجالبالغه، نامه . ـ التَكُنْ عبد غَيرِك وقَدجعلَك اللّه حرّاً] 6[
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 » گردآورنده«. 7و6قرآن، سوره علق، آيات . ـ كَلĤّ اِنَّ االِنسانَ لَيطغى اَن رآه استغنى] 7[
 . ـ تَعاونُوا علَى الْبرِ والتَّقوى والتَعاونُوا علَى االِثمِ والعدوانِ واتَّقُوا اللّه اِنَّ اللّه شَديد الْعِقابِ] 8[
ع                  ـ الَّذينَ يأكُلُونَ ال   ] 9[ يـقـالوآ ِانَّمـا الْب مبِاَنَّه ذلِك سطانُ مِنَ الْمالشَّي طُهتَخَبالذَّى ي قُومون ِالّا كَما يقُومرِّبوا الي

 » گردآورنده«. 276 و 275قرآن، سوره بقره، آيات . مِثْلُ الرِّبوا و َاحلَّ اللّه الْبيع و حرَّم الرِّبوا
 » گردآورنده«. 31قرآن، سوره اعراف، آيه . رَبوا والتُسرِفُوا ِانَّه اليحِب الْمسرِفينَـ كُلُوا واشْ] 10[
 . ـ متن اصل پنجاه و هفتم قبل از تجديد نظر] 11[
قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر واليت امر       : قواى حاكم در جمهورى اسالمى ايران عبارتند از       «

اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنهـا          . ر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مىگردند       وامامت امت، ب  
 » .به وسيله رييسجمهور برقرار مىگردد

 : ـ متن اصل شصتم قبل از تجديد نظر] 12[
اعمال قوه مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً برعهـده رهبـرى گـذارده شـده، از طريـق ريـيس                        «
 » .هور و نخستوزير و وزرا استجم
 38قرآن، سوره ص، آيـه      . ـ يا داود اِنّا جعلْناك خليفَةً فِى االَْرضِ فَاحكُم بينَ الناسِ بِالْحقِّ والتَتَّبِعِ الْهوى             ] 13[
 » گردآورنده«
قرآن، سوره نساء،   . ا حكَمتُم بينَ النّاسِ اَنْ تَحكُموا بِالْعدلِ      ـ اِنَّ اللّه ياْمرُكُم اَنْ تُؤَدوا االَْماناتِ اِلى اَهلِها واِذ         ] 14[

 » گردآورنده«. 61آيه 
 : ـ متن اصل شصت وچهارم قبل از تجديد نظر] 15[
عده نمايندگان مجلس شوراى ملى دويست و هفتاد نفـر اسـت و پـس از هـر ده سـال درصـورت زيادشـدن             «

زرتشتيان و . ه نسبت هر يكصدو پنجاه هزار نفر يك نماينده اضافه مىشودجمعيت كشور در هر حوزه انتخابى ب
كليميان هركدام يك نماينده و مسيحيان آشورى و كلدانى مجموعاً يك نماينده و مسـيحيان ارمنـى جنـوب و                 
شمال هركدام يك نماينده انتخاب مىكنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اقليتها پس از هـرده سـال                     

مقـررات مربـوط بـه انتخابـات را         . اى هر يكصدوپنجاه هزار نفر اضافى يك نماينده اضافى خواهند داشت          به از 
 » .قانون معين مىكند

 : ـ متن اصلى شصت ونهم قبل از تجديد نظر] 16[
مذاكرات مجلس شوراى ملى بايد علنى باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى براى اطالع                   «

درشرايط اضطرارى در صورتى كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاى نخست وزير              . تشر شود عموم من 
مصـوبات جلسـه غيرعلنـى در صـورتى         . يا يكى از وزرا يا دهنفر از نمايندگان جلسه غير علنى تشكيل مىشود            

ش و مصوبات اين    گزار. معتبر است كه با حضور شوراى نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد             
 » .جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطرارى براى اطالع عموم منتشر گردد
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 اصل هفتادم 

رييس جمهور ومعاونان او و وزيران به اجتماع يابه انفـراد حـق شـركت در جلسـات علنـى مجلـس را دارنـد و             
 الزم بدانند، وزرا مكلف بـه حضـورند و   مىتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و درصورتى كه نمايندگان 

 ] 1.[هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مىشود
 

 اختيارات و صالحيت مجلس شوراى اسالمى : مبحث دوم 

 
 اصل هفتاد ويكم 

 . مجلس شوراى اسالمى در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسى مىتواند قانون وضع كند
 

 اصل هفتادو دوم 

ى اسالمى نمىتواند قوانينى وضع كند كه با اصول واحكام مذهب رسمى كشـور يـا قانوناساسـى                  مجلس شورا 
 . تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده برعهده شوراى نگهبان است. مغايرت داشته باشد

 
 اصل هفتاد وسوم 

 اصـل مـانع از تفسـيرى كـه          شرح و تفسير قوانين عادى در صالحيت مجلسشوراى اسالمى است، مفـاد ايـن             
 . دادرسان، درمقام تميز حق، ازقوانين مىكنند نيست

 
 اصل هفتاد وچهارم 

لوايح قانونى پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مىشود و طرحهـاى قـانونى بـه پيشـنهاد حـداقل                      
 . پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراى اسالمى قابل طرح است

 
 م اصل هفتادو پنج

طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصالحاتى كه نمايندگان درخصوص لوايح قانونى عنوان مىكننـد و بـه تقليـل                   
درآمد عمومى يا افزايش هزينههاى عمومى مىانجامد، درصورتى قابل طرح در مجلس است كـه درآن طريـق                  

 . جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد
 

 ششم اصل هفتادو 

 . مجلس شوراى اسالمى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد
 



 26

 اصل هفتاد وهفتم 

 . عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاى بينالمللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسالمى برسد
 

 اصل هفتادو هشتم 

با رعايت مصالح كشور به شـرط اينكـه يـك           هرگونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است مگر اصالحات جزئى           
طرفه نباشد و به استقالل و تماميت ارضى كشور لطمه نزند و به تصويب چهارپنجم مجموع نمايندگان مجلس                  

 . شوراى اسالمى برسد
 

 اصل هفتاد ونهم 

در حالت جنگ وشرايط اضطرارى نظيرآن، دولت حـق دارد بـا تصـويب              . برقرارى حكومت نظامى ممنوع است    
جلس شوراى اسالمى موقتاً محدوديتهاى ضرورى را برقرار نمايد، ولى مدت آن به هرحال نمىتواند بـيش از                  م

سىروز باشد و در صورتى كه ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجدداً از مجلـس كسـب مجـوز                  
 . كند
 

 اصل هشتادم 

ولت بايـد بـا تصـويب مجلـس شـوراى           گرفتن و دادن وام يا كمكهاى بدون عوض داخلى وخارجى از طرف د            
 . اسالمى باشد

 
 اصل هشتادو يكم 

دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات بـه خارجيـان          
 . مطلقاً ممنوع است

 
 اصل هشتاد ودوم 

 تصـويب مجلـس شـوراى       استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر درمـوارد ضـرورت بـا              
 . اسالمى

 

 اصل هشتادو سوم 

بناها واموال دولتى كه از نفايس ملى باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شـوراى اسـالمى،                     
 . آن هم درصورتى كه از نفايس منحصر به فرد نباشد
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 اصل هشتادو چهارم 

 . در همه مسايل داخلى وخارجى كشور اظهارنظر نمايدهر نماينده در برابر تمام ملّت مسؤول است و حق دارد 
 

 اصل هشتادو پنجم 

مجلس نمىتواند اختيار قانونگذارى را     . سمت نمايندگى قائم به شخص است و قابل واگذارى به ديگرى نيست           
به شخص يا هيأتى واگذار كند ولى در موارد ضرورى مىتواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايـت اصـل                      
هفتاد و دوم به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند، دراين صورت اين قوانين در مـدتى كـه مجلـس تعيـين                      

 . مىنمايد به صورت آزمايشى اجرا مىشود و تصويب نهايى آنها با مجلس خواهد بود
همچنين، مجلس شوراى اسالمى مىتواند تصويب دايمى اساسنامه سـازمانها، شـركتها، مؤسسـات دولتـى يـا                  

ابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنهـا را بـه       و
دولت بدهد، دراين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مـذهب رسـمى كشـور و يـا قـانون اساسـى                        

عـالوه بـر    . شوراى نگهبان اسـت   مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نودوششم با              
اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومى كشور باشد و به منظور بررسى و اعالم عدم مغايرت                   

 ] 2.[آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابالغ براى اجرا به اطالع رييس مجلس شوراى اسالمى برسد
 

 اصل هشتاد وششم 

 وظايف نمايندگى و اظهارنظر و رأى خود كامال آزادند و نمىتـوان آنهـا را بـه    نمايندگان مجلس در مقام ايفاى  
سبب نظراتى كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود دادهاند تعقيب يـا                    

 . توقيف كرد
 

 اصل هشتادو هفتم 

در .  ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد       رييس جمهور براى هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام            
دوران تصدى نيز در مورد مسايل مهم و مورد اختالف مىتواند از مجلس بـراى هيـأت وزيـران تقاضـاى رأى                      

 ] 3.[اعتماد كند
 

 اصل هشتادو هشتم 

در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلـس شـوراى اسـالمى از ريـيس جمهـور ويـا هريـك از                
دگان از وزير مسؤول درباره يكى از وظايف آنان سؤال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس              نماين

حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يـك مـاه و در مـورد وزيـر                          
 ] 4.[بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراى اسالمى
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 اصل هشتاد و نهم 

 ـ نمايندگان مجلس شوراى اسالمى مىتوانند در مواردى كه الزم مىدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزرا را  1
استيضاح كنند، استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است كه با امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلـس                    

 . تقديم شود
ضاح بايد ظرف مدت ده روز پس ازطرح آن در مجلس حاضر شودو به آن پاسخ                هيأت وزيران يا وزير مورد استي     

در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور . گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد  
 درباره استيضاح خود توضيحات الزم را مىدهند و در صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعالم رأى عدم اعتمـاد                  

 . خواهد كرد
در هر دو صـورت وزراى مـورد        . اگر مجلس رأى اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مىشود            

 . استيضاح نمىتوانند در هيأت وزيرانى كه بالفاصله بعد از آن تشكيل مىشود عضويت پيدا كنند
س جمهـور را در مقـام اجـراى     ـ در صورتى كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسـالمى ريـي   2

مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى كشور مورد استيضاح قراردهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه                  
در صورتى كـه  . پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافى بدهد    

جمهور، اكثريت دوسوم كل نمايندگان به عدم كفايـت         پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس           
 ] 5.[ اصل يكصد ودهم به اطالع مقام رهبرى مىرسد10رييسجمهور رأى دادند مراتب جهت اجراى بند 

 
 اصل نودم 

هركس شكايتى از طرز كار مجلس ياقوهمجريه ياقوهقضاييه داشته باشد، مىتوانـد شـكايت خـود را كتبـاً بـه                
مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در              . عرضه كند مجلس شوراى اسالمى    

مواردى كه شكايت به قوه مجريه و يا قوهقضائيه مربوط است رسـيدگى و پاسـخ كـافى از آنهـا بخواهـد و در             
 . مدت متناسب نتيجه را اعالم نمايد و در مواردى كه مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند

 
  نود و يكم اصل

به منظور پاسدارى از احكام اسالم و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسالمى با آنها، 
 : شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مىشود

  . ـ شش نفر از فقهاى عادل آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز، انتخاب اين عده با مقام رهبرى است1
 ـ شش نفر حقوقدان، در رشتههاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه بـه وسـيله ريـيس قـوه      2

 ] 6.[قضائيه به مجلس شوراى اسالمى معرفى مىشوند و با رأى مجلس انتخاب مى گردند
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 اصل نود و دوم 

ازگذشتن سه سـال،    اعضاى شوراى نگهبان براى مدت شش سال انتخاب مىشوند ولى در نخستين دوره پس               
 . نيمى از اعضاى هرگروه به قيد قرعه تغيير مىيابند و اعضاى تازهاى به جاى آنها انتخاب مىشوند

 
 اصل نود و سوم 

مجلس شوراى اسالمى بدون وجود شوراى نگهبـان اعتبـار قـانونى نـدارد مگـر در مـورد تصـويب اعتبارنامـه                     
 . ى نگهباننمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى شورا

 
 اصل نود و چهارم 

شوراى نگهبان موظف است آن را      . كليه مصوبات مجلس شوراى اسالمى بايد به شوراى نگهبان فرستاده شود          
حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسالم و قانون اساسى مورد بررسى قـرار دهـد و                       

 . در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است. ر به مجلس بازگرداندچنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديدنظ
 

 اصل نودو پنجم 

در مواردى كه شوراى نگهبان مدت ده روز را براى رسيدگى و اظهار نظر نهايى كافى نداند، مىتواند از مجلس                    
 . شوراى اسالمى حداكثر براى ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود

 
  ششم اصل نود و

تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسالمى با احكام اسالم با اكثريت فقهـاى شـوراى نگهبـان و                   
 . تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى بر عهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است

 
 اصل نود و هفتم 

باره اليحه يا طرح قانونى در مجلس       اعضاى شوراى نگهبان به منظور تسريع در كار مىتوانند هنگام مذاكره در           
اما وقتى طرح يا اليحهـاى فـورى در دسـتور كـار مجلـس قرارگيـرد،       . حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند      

 . اعضاى شوراى نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند
 

 اصل نودو هشتم 

 . ه با تصويب سه چهارم آنان انجام مىشودتفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است ك
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 اصل نودونهم 

شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبـرى، رياسـت جمهـورى، مجلـس شـوراى اسـالمى و                    
 ] 7.[مراجعه به آراى عمومى و همهپرسى را برعهده دارد

 
 شوراها : فصل هفتم 

 
 اصل يكصدم 

 اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفـاهى از     براى پيشبرد سريع برنامههاى اجتماعى،    
طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى اداره امور هر روستا، بخش، شـهر، شهرسـتان يـا اسـتان بـا                       
نظارت شورايى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مىگيـرد كـه اعضـاى آن را مـردم                      

 . خاب مىكنندهمان محل انت
شرايط انتخابكنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور                 
و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملى و تماميت ارضى و نظام جمهورى اسالمى و تابعيت      

 . حكومت مركزى باشد قانون معين مىكند
 

 كم اصل يكصد و ي

به منظور جلوگيرى از تبعيض وجلب همكارى در تهيه برنامههاى عمرانى و رفاهى استانها ونظارت بـر اجـراى                   
 . هماهنگ آنها، شوراى عالى استانها مركب از نمايندگان شوراهاى استانها تشكيل مىشود

 . نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مىكند
 

 اصل يكصد ودوم 

استانها حق دارد درحدود وظايف خود طرحهايى تهيه و مستقيماً يـا از طريـق دولـت بـه مجلـس        شوراى عالى   
 . اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسى قرار بگيرد. شوراى اسالمى پيشناد كند

 
 اصل يكصد وسوم 

د اختيـارات  استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مىشوند در حدو  
 . شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند

 
 اصل يكصد و چهارم 
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به منظور تأمين قسط اسالمى و همكارى در تهيه برنامهها و ايجاد هماهنگى در پيشـرفت امـور در واحـدهاى                     
ان، و در   توليدى، صنعتى وكشاورزى، شوراهايى مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مدير              

واحدهاى آموزشى، ادارى، خدماتى و مانند اينها شوراهايى مركب از نمايندگان اعضـاى ايـن واحـدها تشـكيل                   
 . چگونگى تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مىكند. مىشود

 
 اصل يكصدو پنجم 

 . باشدتصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسالم و قوانين كشور 
 

 اصل يكصدو ششم 

انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونى ممكن نيست،مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحالل                
 . شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مىكند

بـت  شورا در صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نو                   
 . به آن رسيدگى كند

 
 رهبر ياشوراى رهبرى : فصل هشتم 

 
 اصل يكصدو هفتم 

پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقالب جهانى اسالم و بنيانگذار جمهـورى اسـالمى ايـران حضـرت آيتاللّـه           
كه از طرف اكثريت قـاطع مـردم بـه مرجعيـت و رهبـرى شـناخته و                  » قدسسرهالشريف«العظمى امام خمينى    

خبرگان رهبـرى دربـاره همـه فقهـاى واجـد           . يرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است         پذ
شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مىكنند هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و                      

سـتگى خـاص در يكـى از        موضوعات فقهى يا مسايل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجـد برج              
صفات مذكور در اصل يكصد ونهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مىكنند و در غير اين صورت يكـى                     

رهبر منتخب خبرگان، واليـت امـر و همـه مسـؤوليتهاى            . از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مىنمايند         
 . ناشى از آن را برعهده خواهد داشت

 ] 8.[نين با ساير افراد كشور مساوى استرهبر در برابر قوا
 

 اصل يكصد و هشتم 

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلى جلسات آنان براى نخستين دوره                  
بايد بهوسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريـت آراى آنـان تصـويب شـود و بـه تصـويب نهـايى                         
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از آن پس هرگونه تغيير و تجديدنظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف       . ب برسد رهبرانقال
 ] 9.[خبرگان و در صالحيت خود آنان است

 
 اصل يكصد و نهم 

 : شرايط و صفات رهبر
 .  ـ صالحيت علمى الزم براى افتاء در ابواب مختلف فقه1
 . سالم ـ عدالت و تقواى الزم براى رهبرى امت ا2
 .  ـ بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى3

 ] 10.[در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوىتر باشد مقدم است
 

 :پي نوشتها

 
 : ـ متن اصل هفتادم قبل از تجديد نظر] 1[
 به اجتماع يا به انفراد حق شـركت در جلسـات علنـى مجلـس را دارنـد و                    رييس جمهور، نخستوزير و وزيران    «

مىتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمايندگان الزم بداننـد، رييسـجمهور و نخسـت                    
دعوت رييس جمهور به مجلـس      . وزير و وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مىشود            

 » .به تصويب اكثريت برسدبايد 
 : ـ متن اصل هشتاد و پنجم قبل از تجديدنظر] 2[
مجلس نمىتواند اختيار قانونگذارى را . سمت نمايندگى قائم به شخص است وقابل واگذارى به ديگرى نيست «

اصـل  به شخص يا هيأتى واگذار كند، ولى در موارد ضرورى مىتواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايـت            
هفتادودوم به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مـدتى كـه مجلـس تعيـين                      

 » .مىنمايد به صورت آزمايشى اجرامىشود و تصويب نهايى آنها با مجلس خواهد بود
 : ـ متن اصل هشتاد و هفتم قبل از تجديدنظر] 3[
در دوران  . ر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتمـاد بگيـرد          هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفى و پيش از ه          «

 » .تصدى نيز در مورد مسايل مهم و مورد اختالف مىتواند از مجلس تقاضاى رأى اعتماد كند
 : ـ متن اصل هشتادوهشتم قبل از تجديدنظر] 4[
وظف است درمجلـس    در هر مورد كه نمايندهاى از وزير مسؤول درباره يكى ازوظايف اوسؤال كند آن وزير م               «

حاضر شود وبه سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد بيش ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجـه بـه تشـخيص            
 » .مجلس شوراى ملّى

 : ـ متن اصل هشتادونهم قبل از تجديد نظر] 5 [
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. ستيضـاح كننـد  نمايندگان مجلس مىتوانند در مواردى كه الزم مىدانند هيأت وزيران يـا هريـك از وزرا را ا              «
 . استيضاح وقتى قابل طرح در مجلس است كه به امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان مجلس تقديم شود

هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن درمجلـس حاضـر شـود و بـه آن                         
ران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان      در صورت عدم حضور هيأت وزي     . پاسخ گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد       

مزبور درباره استيضاح خود توضيحات الزم را مىدهند و در صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعـالم رأى عـدم                    
 . اعتماد خواهد كرد

در هر دو صورت نخسـتوزير يـا        . اگر مجلس رأى اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مىشود            
 » .اح نمىتوانند در هيأت وزيرانى كه بالفاصله بعد ازآن تشكيل مىشود عضويت پيدا كنندوزراى مورد استيض

 : ـ متن اصل نود و يكم قبل از تجديدنظر] 6[
به منظور پاسدارى از احكام اسالم و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسالمى با آنها، 

 :  زير تشكيل مىشودشورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب
انتخاب اين عده بـا رهبرياشـوراى رهبـرى    . ـ شش نفر از فقهاى عادل آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز 1

 . است
 ـ شش نفر حقوقدان، در رشتههاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله شـوراى عـالى    2

 » .ى مجلس انتخاب مىگردندقضايى به مجلس شوراى ملى معرفى مىشوند و با رأ
 : ـ متن اصل نودو نهم قبل از تجديد نظر] 7[
شوراى نگهبان نظارت بر انتخاب رييس جمهور، انتخابات مجلس شوراى ملى و مراجعه بـه آراى عمـومى و                   «

 » .همهپرسى را برعهده دارد
 : ـ متن اصل يكصد و هفتم قبل از تجديد نظر] 8[
ايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و               هرگاه يكى از فقهاى واجد شر     «

رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقالب آيتاللّـه العظمـى                    
، در غيـر ايـن      امام خمينى چنين شده است، اينرهبر، واليت امر و همه مسؤوليتهاى ناشى از آن را برعهده دارد                

صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانى كه صالحيت مرجعيـت و رهبـرى دارنـد بررسـى و مشـورت                     
مىكنند، هرگاه يك مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بيابند او را به عنوان رهبر به مـردم معرفـى                     

اى شوراى رهبرى تعيـين و بـه مـردم          مىنمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد شرايط رهبرى را به عنوان اعض            
 » .معرفى مىكنند

 : ـ متن اصل يكصدو هشتم قبل از تجديدنظر] 9[
قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آييننامه داخلى جلسـات آنـان بـراى نخسـتين                     «

تصويب شود و بـه تصـويب نهـايى         دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آرا آنان               
 » .ازآن پس هرگونه تغيير وتجديدنظر در اين قانون در صالحيت مجلس خبرگان است. رهبر انقالب برسد

 : ـ متن اصل يكصد و نهم قبل از تجديدنظر] 10[
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 : شرايط و صفات رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى«
 .  ـ صالحيت علمى و تقوايى الزم براى افتاء و مرجعيت1
 » . ـ بينش سياسى و اجتماعى و شجاعت و قدرت و مديريت كافى براى رهبرى2
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 اصل يكصد و دهم 

 : وظايف واختيارات رهبر
 .  ـ تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسالمى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام1
 . ستهاى كلى نظام ـ نظارت بر حسن اجراى سيا2
 .  ـ فرمان همهپرسى3
 .  ـ فرماندهى كل نيروهاى مسلح4
 .  ـ اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروها5
 :  ـ نصب و عزل و قبول استعفا6

 الف ـ فقهاى شوراى نگهبان 
 . ب ـ عالىترين مقام قوهقضائيه

 . ج ـ رييس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران
 . تركد ـ رييس ستاد مش

 . هـ ـ فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى
 . و ـ فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى

 .  ـ حل اختالق و تنظيم روابط قواى سهگانه7
 .  ـ حل معضالت نظام كه ازطرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام8
 صالحيت داوطلبان رياسـت جمهـورى از جهـت دارا    ;ب مردم ـ امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخا 9

بودن شرايطى كه در اين قانون مىآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبـان و در دوره اول بـه تأييـد                        
 . رهبرى برسد

 ـ عزل رييس جمهور با درنظرگرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظـايف   10
 نونى، يا رأى مجلس شوراى اسالمى به عدم كفايت وى براساس اصل هشتادونهم قا
 .  ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسالمى پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه11

 ] 1.[رهبر مىتواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند
 

 اصل يكصد و يازدهم 

هبر ازانجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مـذكور در اصـول پـنجم و يكصـد و        هرگاه ر 
 . نهم گردد،يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد

 . تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور دراصل يكصدو هشتم مىباشد
رهگيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسـبت بـه تعيـين و معرفـى رهبـر              درصورت فوت يا كنا   
تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رييس جمهور، رييس قوهقضاييه و يكى از فقهـاى                . جديد اقدام نمايند  

شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را بـه طـور موقـت بـه عهـده                      
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ىگيرد و چنانچه در اين مدت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفـه نمايـد، فـرد ديگـرى بـه انتخـاب          م
 . مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا، به جاى وى منصوب مىگردد

 اصــل 6بنــد ) و(و ) هـــ(و ) د( و قســمتهاى 10 و 5 و 3 و 2 و 1ايــن شــورا در خصــوص وظــايف بنــدهاى 
 . تصويب سه چهارم اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مىكنديكصدودهم، پس از 

هرگاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگر موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور                    
 ] 2.[در اين اصل وظايف او را عهدهدار خواهد بود

 
 اصل يكصدو دوازدهم 

ص مصلحت در مواردى كـه مصـوبه مجلـس شـوراى اسـالمى را               مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخي     
شوراى نگهبان خالف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس بـا در نظرگـرفتن مصـلحت نظـام نظـر                       
شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مىدهد و ساير وظايفى كه در ايـن              

 . دستور رهبرى تشكيل مىشودقانون ذكر شده است به 
مقررات مربوط به مجمع توسـط خـود اعضـاء          . اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مىنمايد          

 ] 3.[تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد
 

 قوهمجريه : فصل نهم 

 
 رياست جمهورى و وزرا : مبحث اول 

 
 اصل يكصد وسيزدهم 

برى رييس جمهور عالىترين مقام رسمى كشـور اسـت و مسـؤوليت اجـراى قـانون اساسـى و                    پس از مقام ره   
 ] 4.[رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مىشود، برعهده دارد

 
 اصل يكصد و چهاردهم 

ـ                     ه صـورت   رييس جمهورى براى مدت چهار سال با رأى مستقيم مردم انتخاب مىشـود و انتخـاب مجـدد او ب
 . متوالى تنها براى يك دوره بالمانع است

 
 اصل يكصد و پانزدهم 

 : رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد
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ايرانىاالصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقـد بـه مبـانى جمهـورى           
 . ران و مذهب رسمى كشوراسالمى اي

 
 اصل يكصدو شانزدهم 

نحوه برگزارى انتخاب   . نامزدهاى رياست جمهورى بايد قبل از شروع انتخابات آمادگى خود را رسماً اعالم كنند             
 . رييس جمهورى را قانون معين مىكند

 
 اصل يكصد و هفدهم 

ى هرگـاه در دور نخسـت هـيچ يـك از            رييس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركتكنندگان، انتخاب مىشود، ول         
در دور دوم تنهـا دو      . نامزدها چنين اكثريتى بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براى بار دوم رأى گرفته مىشود              

نفر از نامزدها را كه در دور نخست آراى بيشترى داشتند شركت مىكنند، ولى اگر بعضى از نامزدهـاى دارنـده                     
بات منصرف شوند، ازميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگـران رأى                آراى بيشتر، از شركت در انتخا     

 . داشتهاند براى انتخاب مجدد معرفى مىشوند
 

 اصل يكصدو هجدهم 

مسؤوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهورى طبق اصل نود و نهم برعهده شوراى نگهبان است ولى قبـل از                   
 . من نظارتى است كه قانون تعيين مىكندتشكيل نخستين شوراى نگهبان برعهده انج

 
 اصل يكصد و نوزدهم 

انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يكماه پيش از پايان دوره رياست جمهورى قبلى انجام شده باشـد و در                  
فاصله انتخاب رييس جمهور جديـد و پايـان دوره رياسـت جمهـورى سـابق ريـيس جمهـور پيشـين وظـايف                        

 . مىدهدرييسجمهورى را انجام 
 

 اصل يكصد و بيستم 

هرگاه در فاصله ده روز پيش از رأى گيرى يكى از نامزدهايى كه صالحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت                     
اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكى از دو نفـر حـايز   . كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مىافتد   

 . تخابات براى دو هفته تمديد مىشوداكثريت دور نخست فوت كند، مهلت ان
 

 اصل يكصد و بيست و يكم 
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رييس جمهور در مجلس شوراى اسالمى در جلسهاى كه با حضور رييس قوهقضاييه و اعضاى شوراى نگهبان                 
 ] 5.[تشكيل مىشود به ترتيب زير سوگند ياد مىكند و سوگندنامه را امضا مىنمايد

 
 الرحيم الرحمن اللّه بسم

 

وان رييس جمهور درپيشگاه قرآن كريم و در برابر ملّت ايران به خداونـد قـادر متعـال سـوگند يـاد                      من به عن  «
مىكنم كه پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسالمى و قـانون اساسـى كشـور باشـم و همـه اسـتعداد و                        

 خدمت به مـردم  صالحيت خويش را در راه ايفاى مسؤوليتهايى كه برعهده گرفتهام به كار گيرم و خود را وقف               
و اعتالى كشور، ترويج دين و اخالق، پشـتيبانى از حـق و گسـترش عـدالت سـازم و از هرگونـه خودكـامگى                         
در . بپرهيزم و از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملّت شـناخته اسـت حمايـت كـنم                      

قدامى دريغ نـورزم و بـا اسـتعانت از          حراست از مرزها و استقالل سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشور از هيچ ا             
خداوند و پيروى از پيامبر اسالم و ائمه اطهار عليهمالسالم قدرتى را كه ملّت به عنوان امانتى مقـدس بـه مـن                       

 » .سپرده است همچون امينى پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملّت پس از خود بسپارم
 

 اصل يكصد و بيست و دوم 

هور در حدود اختيارات و وظايفى كه به موجب قانون اساسى و يا قوانين عادى به عهده دارد در برابر                    رييس جم 
 ] 6.[ملّت و رهبر و مجلس شوراى اسالمى مسؤول است

 
 اصل يكصد و بيست و سوم 

رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسى را پس از طى مراحل قـانونى وابـالغ بـه وى                   
 . كند و براى اجرا در اختيار مسؤوالن بگذاردامضا 
 

 اصل يكصدو بيست وچهارم 

معاون اول رييس جمهوربا موافقت     . رييس جمهور مىتواند براى انجام وظايف قانونى خود معاونانى داشته باشد          
 ] 7.[وى اداره هيأت وزيران و مسؤوليت هماهنگى ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت

 
 بيست وپنجم اصل يكصدو 

امضاى عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاى دولت ايران با سـاير دولتهـا و همچنـين امضـاى                  
پيمانهاى مربوط به اتحاديههاى بينالمللى پس از تصويب مجلس شوراى اسالمى با رييس جمهور يـا نماينـده                  

 . قانونى اوست
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 اصل يكصدو بيست وششم 

يت امور برنامـه و بودجـه و امـور ادارى و اسـتخدامى كشـور را مسـتقيماً برعهـده دارد و                       رييس جمهور مسؤول  
 ] 8.[مىتواند اداره آنها را به عهده ديگرى بگذارد

 

 اصل يكصد و بيست و هفتم 

رييس جمهور مىتواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه بـا                  
در اين موارد، تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات ريـيس           . شخص تعيين نمايد  اختيارات م 

 ] 9.[جمهور و هيأت وزيران خواهد بود
 

 اصل يكصد و بيست و هشتم 

رييس جمهور استوارنامه سفيران    . سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مىشوند           
 ] 10.[و استوارنامه سفيران كشورهاى ديگر را مىپذيردرا امضا مىكند 

 
 اصل يكصد و بيست و نهم 

 . اعطاى نشانهاى دولتى با رييس جمهور است
 

 اصل يكصد و سىام 

رييس جمهور استعفاى خود را به رهبر تقديم مىكند و تا زمانى كه استعفاى او پذيرفته نشده اسـت بـه انجـام                       
 ] 11.[وظايف خود ادامه مىدهد

 
 اصل يكصد و سى و يكم 

در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يابيمارى بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردى كـه مـدت رياسـت                       
جمهورى پايان يافته و رييسجمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى ازقبيل، معاون اول                   

ؤوليتهاى وى رابرعهده مىگيرد و شـورايى متشـكل از ريـيس            رييس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مس       
مجلس و رييس قوهقضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبى دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه                  
روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، درصورت فوت معاون اول و يا امور ديگرى كه مانع انجـام وظـايف وى                     

س جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب               گردد ونيز درصورتى كه ريي    
 ] 12.[مىكند
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 اصل يكصد و سى و دوم 

در مدتى كه اختيارات و مسؤوليتهاى رييس جمهور برعهده معاون اول يا فرد ديگرى است كه به موجب اصـل     
 بـه آنـان رأى عـدم اعتمـاد داد و نيـز              يكصدو سى ويكم منصوب مىگردد، وزرا را نمىتوان استيضاح كرد يـا           
 ] 13.[نمىتوان براى تجديد نظر در قانون اساسى و يا امر همهپرسى اقدام نمود

 
 اصل يكصد و سى و سوم 

وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مىشوند با تغيير مجلس، گـرفتن                   
تعـداد وزيـران و حـدود اختيـارات هريـك از آنـان را قـانون معـين                   . رأى اعتماد جديد براى وزرا الزم نيسـت       

 ] 14.[مىكند
 

 اصل يكصد و سى و چهارم 

رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تـدابير الزم بـه هماهنـگ             
نامه و خط مشى دولت را تعيـين و         ساختن تصميمهاى وزيران و هيأت دولت مىپردازد و با همكارى وزيران، بر           

 . قوانين را اجرا مىكند
در موارد اختالفنظر ويا تداخل در وظايف قانونى دستگاههاى دولتى درصورتى كه نياز به تفسير يا تغيير قـانون                   

 . نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مىشود الزماالجرا است
 ] 15.[ر مجلس مسؤول اقدامات هيأت وزيران استرييس جمهور دربراب

 

 اصل يكصد و سى و پنجم 

وزرا تا زمانى كه عزل نشدهاند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأى اعتماد، مجلس به آنها رأى عـدم اعتمـاد                       
 . نداده است در سمت خود باقى مىمانند

م مى شود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديـد        استعفاى هيأت وزيران يا هريك از آنان به رييس جمهور تسلي          
 . به وظايف خود ادامه خواهند داد

رييس جمهور مىتواند براى وزراتخانههايى كـه وزيـر ندارنـد حـداكثر بـراى مـدت سـهماه سرپرسـت تعيـين              
 ]. 16[نمايد
 

 اصل يكصد و سى و ششم 

ير يا وزيران جديد از مجلـس رأى اعتمـاد        رييس جمهور مىتواند وزرا را عزل كند ودر اين صورت بايد براى وز            
بگيرد و در صورتى كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمـى ازهيـأت وزيـران تغييرنمايـد بايـد مجـدداً از                

 ]. 17[مجلس شوراى اسالمى براى هيأت وزيران تقاضاى رأى اعتماد كند
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 اصل يكصد و سى و هفتم 

دربرابر ريـيس جمهـور و مجلـس اسـت و در امـورى كـه بـه                  هريك از وزيران مسؤول وظايف خاص خويش        
 ]. 18[تصويب هيأت وزيران مىرسد مسؤول اعمال ديگران نيز هست

 
 اصل يكصدو سى وهشتم 

عالوه بر مواردى كه هيأت وزيران يا وزيرى مأمور تدوين آيين نامههاى اجرايى قوانين مىشود، هيأت وزيـران   
تأمين اجراى قوانين و تنظيم سازمانهاى ادارى بـه وضـع تصـويبنامهها و       حق دارد براى انجام وظايف ادارى و        

هريك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حـق وضـع آييننامـه و                   . آييننامه بپردازد 
 . صدور بخشنامه را دارد ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد

ب برخى از امور مربوط به وظايف خود را به كميسـيونهاى متشـكل از چنـد وزيـر واگـذار                     دولت مىتواند تصوي  
 . مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور الزم االجرا است. نمايد

تصويب نامهها و آييننامههاى دولت و مصوبات كميسيونهاى مذكور در اين اصل، ضمن ابـالغ بـراى اجـرا بـه           
طالع رييس مجلس شوراى اسالمى مىرسد تا در صورتى كه آنها را برخالف قوانين بيابد بـاذكر دليـل بـراى                     ا

 ]. 19[تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد
 

 اصل يكصدو سى ونهم 

صلح دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد موكول به تصويب هيأت وزيران 
در مواردى كه طرف دعوا خارجى باشد و در مـوارد مهـم داخلـى بايـد بـه                   . يد به اطالع مجلس برسد    است و با  

 . موارد مهم را قانون تعيين مىكند. تصويب مجلس نيز برسد
 

 اصل يكصدو چهلم 

رسيدگى به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادى با اطالع مجلس شـوراى اسـالمى              
 ]. 20[دگاههاى عمومى دادگسترى انجام مىشوددر دا
 

 :پي نوشتها

 
 : ـ متن اصل يكصدودهم قبل از تجديدنظر] 1[
 : وظايف و اختيارات رهبرى«
 .  ـ تعيين فقهاى شوراى نگهبان1
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 .  ـ نصب عالىترين مقام قضائى كشور2
 :  ـ فرماندهى كل نيروهاى مسلح به ترتيب زير3

 .  مشتركالف ـ نصب و عزل رييس ستاد
 . ب ـ نصب و عزل فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى

 : ج ـ تشكيل شوراى عالى دفاع ملى، مركب از هفت نفر از اعضاى زير
 ـ رييس جمهور 
 ـ نخست وزير 
 ـ وزير دفاع 

 ـ رييس ستاد مشترك 
 ـ فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى 

 ـ دو مشاور به تعيين رهبر 
 .  تعيين فرماندهان عالى نيروهاى سهگانه به پيشنهاد شوراىعالى دفاعد ـ

 . هـ ـ اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد شوراى عالى دفاع
 ـ امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم صالحيت داوطلبـان رياسـت جمهـورى از جهـت دارا      4

ل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبـان و در دوره اول بـه تأييـد                بودن شرايطى كه در اين قانون مىآيد بايد قب        
 . رهبرى برسد

 ـ عزل رييس جمهور با درنظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظـايف   5
 . قانونى يارأى مجلس شوراى ملى به عدم كفايت سياسى او

 » . موازين اسالمى، پس از پيشنهاد ديوان عالى كشور ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين، در حدود6
 : ـ متن اصل يكصدو يازدهم قبل از تجديدنظر] 2[
هرگاه رهبر يا يكى از اعضاى شوراى رهبرى از انجام وظايف قانونى رهبرى نـاتوان شـود يـا فاقـد يكـى از                        «

 اين امر بـه عهـده خبرگـان         تشخيص. شرايط مذكور دراصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بركنار خواهد شد            
 . مذكور در اصل يكصدو هشتم است

 » .مقررات تشكيل خبرگان براى رسيدگى و عمل به اين اصل در اولين اجالسيه خبرگان تعيين مىشود
 : ـ متن اصل يكصد و دوازدهم قبل از تجديدنظر] 3[
 » . هستندرهبر يا اعضاى شوراى رهبرى در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى«
 : ـ متن اصل يكصد و سيزدهم قبل از تجديدنظر] 4[
پس از مقام رهبرى رييس جمهور عالىترين مقام رسمى كشور اسـت ومسـؤوليت اجـراى قـانون اساسـى و                     «

تنظيم روابط قواى سهگانه و رياست قوه مجريه را جز در امورى كـه مسـتقيماً بـه رهبـرى مربـوط مىشـود،                        
 » .برعهده دارد

 : ن اصل يكصد و بيست و يكم قبل از تجديدنظرـ مت] 5[
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رييس جمهور در مجلس شوراى ملى در جلسهاى كه با حضور رييس ديوان عـالى كشـور و اعضـاى شـوراى                      
 . نگهبان قانون اساسى تشكيل مىشود به ترتيب زير سوگند ياد مىكند و سوگندنامه را امضا مىنمايد

 
 بسم اللّه الرحمن الرحيم

ييس جمهور درپيشگاه قرآن كريم و در برابر ملّت ايران به خداونـد قـادر متعـال سـوگند يـاد                     من به عنوان ر   «
مىكنم كه پاسدار مذهب رسمى ونظام جمهورى اسـالمى و قـانون اساسـى كشـور باشـم و همـه اسـتعداد و                        

به مـردم  صالحيت خويش را در راه ايفاى مسؤوليتهايى كه برعهده گرفتهام به كار گيرم و خود را وقف خدمت                
و اعتالى كشور، ترويج دين و اخالق، پشـتيبانى از حـق و گسـترش عـدالت سـازم و از هرگونـه خودكـامگى                         
در . بپرهيزم و از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملّت شـناخته اسـت حمايـت كـنم                      

دريغ نـورزم و بـا اسـتعانت از         حراست از مرزها و استقالل سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشور از هيچ اقدامى               
خداوند و پيروى از پيامبر اسالم وائمه اطهار عليهمالسالم قدرتى را كه ملّت به عنوان امـانتى بـه مـن سـپرده                       

 » .است همچون امينى پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملّت پس از خود بسپارم
 : دنظرـ متن اصل يكصد و بيست و دوم قبل از تجدي] 6[
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايف خويش در برابر ملّت مسؤول است، نحوه رسيدگى به تخلف از اين                   «

 » .مسؤوليت را قانون معين مىكند
 : ـ متن اصل يكصد وبيست وچهارم قبل از تجديدنظر] 7[
جلس شوراى ملـى    رييس جمهور فردى را براى نخست وزيرى نامزد مىكند و پس از كسب رأى تمايل از م                «

 » .حكم نخست وزيرى براى او صادر مىنمايد
 : ـ متن اصل يكصد و بيست وششم قبل از تجديدنظر] 8[
تصويبنامهها و آييننامههاى دولت پس از تصويب هيأت وزيران به اطالع رييس جمهور مىرسد و درصـورتى                 «

 » .أت وزيران مىفرستدكه آنها را برخالف قوانين بيابد با ذكر دليل براى تجديدنظر به هي
 : ـ متن اصل يكصد و بيست و هفتم قبل از تجديدنظر] 9[
 » .هر گاه رييس جمهور الزم بداند جلسه هيأت وزيران در حضور او به رياست وى تشكيل مىشود«
 : ـ متن اصل يكصدو بيست وهشتم قبل ازتجديد نظر] 10[
 » .وارنامه سفيران كشورهاى ديگر را مىپذيردرييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مىكند و است«
 ـ متن اصل يكصد و سىام قبل از تجديد نظر ] 11[
در هنگام غيبت يا بيمارى رييس جمهور شورايى به نام شوراى موقت رياسـت جمهـورى مركـب از نخسـت                     «

ر اينكه عذر   وزير، رييس مجلس شوراى ملى و رييس ديوان عالى كشور وظايف او را انجام مىدهند، مشروط ب                
رييس جمهور بيش از دوماه ادامه نيابد و نيز در مورد عزل ريـيس جمهـور يـا در مـوردى كـه مـدت رياسـت                           
جمهورى سابق پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده، وظايف رياسـت جمهـورى                   

 » .برعهده اين شورا است



 44

 : تجديدنظرـ متن اصل يكصد و سى و يكم قبل از ] 12[
درصورت فوت، كناره گيرى يابيمارى بيش ازدوماه و عزل رييس جمهور، يا موجبـات ديگـرى از ايـن گونـه،                     «

شوراى موقت رياست جمهورى موظف است ترتيبى دهد كه حداكثر ظـرف پنجـاه روز ريـيس جمهـور جديـد                     
 » .مهپرسى برعهده داردانتخاب شود و در اين مدت وظايف و اختيارات رياست جمهورى را جز در امور ه

 : ـ متن اصل يكصد و سى و دوم قبل از تجديدنظر] 13[
درمدتى كه وظايف رييس جمهور برعهده شوراى موقت رياست جمهورى است دولت را نمى توان استيضـاح                 «

 » .كرد يا به آن رأى عدم اعتماد داد و نيز نمىتوان براى تجديد نظر در قانون اساسى اقدام نمود
 : متن اصل يكصد و سى و سوم قبل از تجديدنظرـ ] 14[
وزرا به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رييس جمهور معين و براى گـرفتن رأى اعتمـاد بـه مجلـس معرفـى               «

 . مىشوند
 » .تعداد وزيران و حدود اختيارات هريك از آنان را قانون معين مىكند

 : ـ متن اصل يكصد و سى و چهارم قبل از تجديدنظر] 15[
رياست هيأت وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير الزم بـه هماهنـگ                      «

ساختن تصميمهاى دولت مىپردازد و با همكارى وزيران، برنامه و خطمشى دولت را تعيـين و قـوانين را اجـرا                     
 . مىكند

 » .نخستوزير دربرابر مجلس مسؤول اقدامات هيأت وزيران است
 ـ متن اصل يكصد و سى و پنجم قبل از تجديدنظر ]16[
نخست وزير تا زمانى كه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقى مىمانـد اسـتعفاى دولـت بـه ريـيس                       «

 » .جمهور تسليم مىشود و تا تعيين دولت جديد نخست وزير به وظايف خود ادامه مىدهد
 ر ـ متن اصل يكصد و سى و ششم قبل از تجديدنظ]17[
هرگاه نخستوزير بخواهد وزيرى را عزل كند و وزير ديگرى را به جاى او برگزيند، بايد اين عزل و نصـب بـا                       «

تصويب رييس جمهور باشد و براى وزير جديد از مجلس رأى اعتماد بگيرد و در صورتى كه پس از ابراز اعتماد                     
يد مجدداً از مجلـس تقاضـاى رأى اعتمـاد          مجلس به دولت، نيمى از اعضاى هيأت وزيران تغيير نمايد دولت با           

 » .كند
 ـ متن اصل يكصد و سى و هفتم قبل از تجديدنظر ]18[
ولى در امورى كه به تصويب هيـأت        . هر يك از وزيران، مسؤول وظايف خاص خويش در برابر مجلس است           « 

 » .وزيران مىرسد مسؤول اعمال ديگران نيز هست
 ل از تجديدنظر ـ متن اصل يكصد و سى و هشتم قب]19[
عالوه بر مواردى كه هيأت وزيران يا وزيرى مأمور تدوين آييننامههاى اجرايى قوانين مىشود هيأت وزيـران                 «

حق دارد براى انجام وظايف ادارى و تأمين اجراى قوانين و تنظـيم سـازمانهاى ادارى بـه وضـع تصـويبنامه و                   
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ف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامـه و            هريك از وزيران نيز در حدود وظاي      . آييننامه بپردازد 
 » .صدور بخشنامه را دارد، ولى مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد

 ـ متن اصل يكصد و چهلم قبل از تجديدنظر ]20[
راى ملـى  رسيدگى به اتهام رييس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرايم عادى با اطالع مجلس شـو          «

 » .در دادگاههاى عمومى دادگسترى انجام مىشود


