
 

 

 یمبسم ا... الرحمن الرح

 

 الناس بالقسط یقومل یزانو انزلنا معهم الکتاب و الم یناتارسلنا رسلنا بالب لقد

 

 مقدمه

 

براساس اصول و    یرانجامعه ا یو اقتصاد  یاسی س  ی،اجتماع ی،فرهنگ ینهادها ینمب یرانا یاسالم  یجمهور یاساس   قانون

 باشد. یم یالمامت اس یاست که انعکاس خواست قلب یضوابط اسالم

 

قاطع و کوبنده همه  یکه در شالالعارها یروزیو روند مبارزه مردم مسالاللمان از ابتدا  ا   یرانا یاسالالالم یمانقالب عظ ماهیت

شرها  س      ینا یافت یمردم  بلور م یق سا ست ا شخص کرده و اکنون در طل  یخوا بزرگ ملت ما با  مام  یروزی  ینا یعهرا م

 طلبد. یبه آن را م یلوجود ن

 

سبت به د  ینا یادیبن ژگیوی ضت ها  یگرانقالب ن سده اخ  یرانا ینه سالم  یمکتب یردر  سلم   یو ا ست، ملت م ان بودن آن ا

 افتی جربه گرانبار دست  ینشدن نفت به ا یمل یمشروطه و نهضت ضد استعمار ی س از گذر از نهضت ضد استبداد   یرانا

س   سا شخص عدم موفق  یکه علت ا ضت ها مکتب  ینا یتو م ضت ها   ودننب ینه ست. گرچه در نه  خط یراخ یمبارزات بوده ا

سالم  یفکر صل    یتروحان یو رهبر یا سهم ا س    یمبارز  سا شت ول  یو ا شدن ا  یلبه دل یرا بر عهده دا مبارزات از  یندور 

ص    ضع ا سالم  یلموا شد از ا      ی،ا شانده  سرعت به رکود ک  یدل ق یقدرمرجع عال یملت به رهبر یداروجدان ب ینجاجنبش ها به 

ص    یگیریضرورت    ینیامام خم یاهلل العظم یتضرت آ ح ضت ا سالم  یمکتب یلخط نه  یتبار روحان ینو ا یافترا در یو ا

ضت ها      صف مقدم نه شور که همواره در  سندگان بوده و نو یمردم یمبارز ک شنفکران متعهد با رهبر  ی شان ا یو رو  حرک  ی

 .یافت ینینو

ضت اخ  س    یرانملت ا یر)آغاز نه سال هزار و  شتاد و دو هجر  صد یدر  س  یقمر یو ه صد برابر با هزار و   یکو چهل و  ی

 .باشد( یم یشمس یهجر

 

 یها یها  یتدر جهت  ثب یکه گام (ید)انقالب سالالف یکاییبه  وطئه آمر ینینهضالالت اعتراد درهم کوبنده امام خم طلیعه

ستبداد و  حک  ستگ  یمحکومت ا سی، س  یها یواب صاد  یفرهنگ یا  کپارچهیبود عامل حرکت  یجهان الیزمیبه امپر یرانا یو اقت

 ینا یینقطه آغاز شالالکوفا یقتکه در حق 2431در خرداد ماه  سالالالمیو خونبار امت ا یمملت گشالالت و متعاقآ آن انقالب عظ

 یراناز ا یشان ا ید بع یرغمو مستحکم نمود و عل  یت ثب یاسالم  یامام را به عنوان رهبر یتشکوهمند و گسترده بود مرکز   یامق

سیون کا  یناعتراد به قانون ننگ ی در  صون  یتوال شاران آمر   یت) م ست ستحکم امت با امام همچنان ا  یوند  ( یکاییم ستمرار  م

و زندان، شکنجه و اعدام ادامه   ید بع یانمبارز راه خود را در م یتروشنفکران متعهد و روحان  یژهو ملت مسلمان و به و  یافت

 رداخت و با الهام از  یو دانشگاه به روشنگر یهعلم یل جامعه در سنگر مسجد، حوزه هاقشر آگاه و مسئو یانم یندادند. در ا



 

 

ملت  یبو مکت یمبارزا  یاریو هوشالال یرا در باال بردن سالالطآ آگاه یو ثمربخشالال یرگ یو  ربار اسالالالم  الپ   یانقالب کتآم

سلمان آغاز کرد. رژ  سرکوب    یمم ستبداد که  سالم    یا ضت ا ضیه به ف یمانهرا باحمله دژخ ینه شگاه و همه کانون ها  ی  ر  یو دان

 ینمردم، دسالالت زد و در ا یاز خشالالم انقالب ییاقدامات ددمنشالالانه جهت رها ینخروپ انقالب آغازنموده بود به مذبوحانه  ر

بود که ملت مسالاللمان ما به نشالالانه عزم  یدراز مدت، بها  یو زندان ها یقرون وسالالطا  یاعدام، شالالکنجه ها یجوخه ها یانم

سخ خ  صدها زن و مرد جوان و با ا  یود به ادامه مبارزه مرا سحرگاهان در م  یمان رداخت. خود  اهلل »  یادفر یر  یها یدانکه 

شمن قرار م  یکوچه و بازار هدف گلوله ها یاندر م یادادند  یسر م « اکبر سالم  ید ش  یگرفتند انقالب ا  یانیهب ید،را  داوم بخ

 را عمق و گسترپ هر چه فزون  ر داد. یو عزم امت اسالم یمختلف، آگاه یت هاامام به مناسب یدر   ی  یها یامها و  

 

امام  یاز سالالو یاسالالتبداد یمکه در اوج خفقان و اختناق رژ یهفق یتوال یهبر  ا یطرح حکومت اسالالالم یاسالالالم حکومت

ن اسالم را گشود که مبارزا   یمبارزه مکتب یلنمود و راه اص  یجادرا مسلمان ا  ینیمشخص و منسجم نو   یزهارا ه شد انگ  ینیخم

 ساخت. رمسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده  

ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و     یی ا سرانجام نارضا   یافتنهضت ادامه   یخط درچنین

 را به شالدت  یمرژ یتحاکم یها یاننب ی،مبارزدر سالطآ جهان  یانو دانشالجو  یتروحان یلهو انعکاس مبارزه به وسال  یافشالاگر 

ستن و اربابانش مجبور به  یممتزلزل کرد. و به ناچار رژ ضا      کا صطالح باز کردن ف شار و اختناق و به ا سی س  یاز ف شور   یا ک

و  . اما ملت بر آشالالفته و آگاهیندخود بگشالالا یاز سالالقوح حتم یشالالگیریبه منظور   ینانیاطم یچهدر یششالالدند  ا به گمان خو

 آغاز نمود. یخود را به طرز گسترده و سراسر یکپارچهو  یروزمند  یامامام، ق یرقاطع و خلل نا ذ یمصمم به رهبر

 

شار نامه  وه    شم ملت انت ساحت مقدس روحان  یزآم ینخ حاکم  یماز طرف رژ 2431 ید 21در  ینیامام خم یژهو بو یتب

سر  ینا سر کشو      یعحرکت را  سرا شد و رژ  ر نمود و باعث انفجار خشم مردم در  شفشان خشم مردم     یبرا یمر  مهارکردن آ 

ش  ش    یامق ینا یدکو ضانه را با به خاک و خون ک شتری خود خون ب ینکند اما ا خاموپ یدنمعتر  یانقالب جار یدر رگ ها ی

 و یکپارچهو جوشش  یو گرم یاتانقالب، ح یشهدا یادبود یانقالب در هفتم ها و چهلم ها یدر   ی  یساخت و طپش ها

ش       ینبه ا یفزون  رهر چه  شور بخ سر ک سرا ضت در  ستمرار حرکت مردم  یدنه ش  یسازمان ها  ی مام یو در ادامه و ا ا ب ورک

گسترده   یمشارکت فعاالنه جستند، همبستگ    یاستبداد  یمدر سقوح رژ  یابانیخود و شرکت در  ظاهرات خ  یکپارچهاعتصاب  

شار و جناح ها  س  یمذهب یمردان و زنان از همه اق سی و  شمگ  ینادر  یا صاً     یین ع یریمبارزه به طرز چ صو کننده بود، و مخ

شکل بارز  سترده ا    ینا یصحنه ها  یدر  مام یزنان به  ضور فعال و گ صحنه ها    یجهاد بزرگ ح شتند،  از آن نوع که  ییدا

شتابان به سو   یرا با کودک یمادر شان م    ینبرد و لوله ها یدانم یدر آغوپ،  کننده  یینعسهم عمده و    یانگرداد ب یمسلسل ن

 قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود. ینا

 

ت از شالالصالال یشاز خون ب یبا بارور یگیرمبارزه مسالالتمر و   یسالالال و اند یککه ملت  رداخت نهال انقالب  س از  بهایی

 ی،د:) استقالل، آزا یادهایفر یاندر م ی ومان خسارت مال یلیاردهانهادن م یو معلول و با برجا یو صد هزار زخم یدهزار شه 

سالم  ست و ا   ( یحکومت ا ش ضت عظ  ینبه ثمر ن ساس و   یرهبر یتو وحدت و قاطع یمانبر ا یهم که با  کینه در مراحل ح



 

 

 ی مام محاسالالبات و مناسالالبات و نهادها  یدنموفق به درهم کوب یدرسالال یروزیملت به   یفداکار یزنهضالالت و ن یزآم یجانه

و  یکهزارسال   منبه 11و  21در جهان شد.   یانقالبات گسترده مردم بر  یدیکه در نوع خود سر فصل جد   یدگرد یالیستی امپر

صد س  شاه    یادبن یختنفرور یو  نجاه و هفت روزها ی ستبداد داخل    یشاهن سلطه خارج  یشد و ا بر آن را درهم  یمتک یو 

ا داد. ملت ر یینها یروزی  یدمردم مسلمان بود، نو یرینهکه خواست د یحکومت اسالم یعهبزرگ طل یروزی  ینشکست و با ا

 ییهان یم صم  یاسالم  یجمهور یدر همه  رس  یاسالم و مقام رهبر  یو علما ید قل مراجعو با شرکت   یکپارچهبه طور  یرانا

 مثبت داد. یرا یاسالم یبه نظام جمهور %1/89 یتاعالم کرد و با اکثر یاسالم یجمهور یننظام نو یجادو قاطع خود را بر ا

 

س    اکنون سا سالم  یجمهور یقانون ا س    یانگربه عنوان ب یرانا یا سبات  سی، نهادها و منا صاد  یفرهنگ ی،اجتماع یا  یو اقت

شا  یدجامعه با سالم  یها یه ا یم حک یراهگ  ینظام طاغو  یها یرانهبر و ینظام حکومت ینو ارا ه دهنده طرح نو یحکومت ا

 گردد. یقبل

 

 حکومت در اسالم شیوه

 

 یملت اسی یبلکه  بلور آرمان س  یست ن یگروه یا یفرد یو سلطه گر  یته از موضع طبقا  اسالم، برخاس   یدگاهاز د حکومت

 ییهدف نها یراه خود را به سالالو ید یو عق یدهد  ا در روند  حول فکر یو هم فکر اسالالت که به خود سالالازمان م یشهم ک

 یزهزدوده شالالد و از آم یطاغو  یارهاخود از غبارها و زنگ ی کامل انقالب یان. ملت ما در جریدبگشالالا اهلل ( ی)حرکت به سالالو

ص  ینیو جهان ب یخود را  اک نمود و به مواضع فکر  یگانهب یفکر یها سالم  یلا  نیبازگشت اکنون بر آن است که با مواز   یا

ضت  نه یاعتقاد یها ینهزم هاست ک  ینا یرسالت قانون اساس    ی،ا یه ا ینخود را بنا کند بر چن جامعه نمونه )اسوه (  یاسالم 

شرا    ینیتعرا  شد و  سان با ارزپ ها  یطیبخ سالم    یرا به وجود آورد که در آن ان شمول ا . قانون یابد رورپ  یواال و جهان 

 ین داوم ا ینهود زمب ینبر مستکبر ینمستضعف ی مام یروزی  یبرا یکه حرکت یرانانقالب ا یاسالم یبا  وجه به محتوا یاساس

 و یاسالالالم یجنبش ها یگربا د ی،الملل یندر گسالالترپ روابط ب یژهکند به و یداخل و خارج کشالالور فراهم م رانقالب را د

شک   یم یمردم شد  ا راه   ستمرار   (1)را هموار کند )ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون ( یامت واحد جهان یلکو و ا

 ینهضالالت بزرگ، قانون اسالالاسالال  ینا یت. با وجه به ماهیابدقوام  نجها یمبارزه در نجات ملل محروم و  حت سالالتم در  مام

ستبداد فکر  یگر نف ین ضم  س      یم یو انحصار اقتصاد   یو اجتماع یهر گونه ا شد و در خط گسستن از  ستم با س  ی و  ی،تبدادا

شان  الپ م       ست خود شت مردم به د سرنو ضع کند. )و  یسپردن  صرهم و االغالل الت  ی  یجاد. در ا(4) ( یهمکانت عل یعنهم ا

سی س  اییادهنهادها و بن شک  ی یهکه خود  ا یا ساس  لق    یل  ست بر ا صالحان عهده دار حکومت و اداره   ی،مکتب یجامعه ا

صالحون (  یعباد یرثهاکردند. )ان االرد  یمملکت م ست بر   یاجتماع یریتمد یضابطه ها  ینکه مب یو قانون گذار (3) ال ا

سنت، جر  سان عادل و  ره      یهاز ناح یو جد یقنظارت دق ینبد بنابرایا یم یانمدار قرآن و  شنا سالم   یو متعهد )فقها یزگارا

 یاست ) و ال  ینظام اله یاست و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سو     یمحتوم و ضرور  یامر عادل(

ستعدادها به منظور  جل  یبروز و شکوفا   ینه ا زم (3) ( یرهلل المص  سان فراهم آ  یخداگونگ ادابع یا  هلل () خلقوا باخالق ا یدان

 ین واند باشالالد. با  وجه به ا یعناصالالر اجتماع در روند  حول جامعه نم یجز در گرو مشالالارکت فعال و گسالالترده  مام ینو ا



 

 

س    سا شارکت  ینچن ینهزم یجهت، قانون ا صم  یم سی س  یها یریگ یمرا در  مام مراحل   ساز برا     یا شت  سرنو  داهمه افر یو 

س سازد  ا د  یاجتماع فراهم م سان هر فرد  یرر م شد و ار قا و رهبر     ی کامل ان سئول ر ست اندرکار و م  ینگردد که ا یخود د

االرد و نجعلهم ا مه و  یاسالالتضالالعفوا ف ینالذ یان نمن عل یدخواهد بود. )و نر یندرزم ینهمان  حقق حکومت مسالالتضالالعف

 (یننجعلهم الوارث

 

ساس وال  یهفق والیت س    یتبر ا ستمر، قانون ا س امر و امامت م شرا  یهفق ی حقق رهبر ینهزم یا رف را که از ط یطیجامع ال

شناخته م  ضامن عدم   یآماده م حالله و حرامه ( یالعلماء باهلل االمنا عل یداالمور، ب یشود )مجار  یمردم به عنوان رهبر  کند  ا 

 خود باشند. یاسالم یلاص یفمختلف از وظا یانحراف سازمان ها

 

صاد  س  اقت ست نه هدف در   یلهو صاد  یادهایبن یم حکا صل، اقت سان در جر  یازهایرفع ن ی،ا ست نه     یانان شد و  کامل او ر

صاد  ینظام ها یگرهمچون د سودجو  یاقت ست و     ی،که در مکا آ ماد یراز یی، مرکز و  کاثر ثروت و  صاد خود هدف ا اقت

صاد عامل  خر   ینبد شد، اقت ساد و  ب  یآجهت در مراحل ر سالم اقت  یشود ول  یم اهیو ف س  در ا س   یلهصاد و ست و از و  لهیا

صول به هدف نم  یجز کارآ  یانتظار شت. با ا  یبهتر در راه و صاد  یدگاهد ین وان دا سالم  یبرنامه اقت  نهیفراهم کردن زم یا

همه  یبرا ارک یجادو متناسآ و ا  یامکانات مساو  ینجهت  ام یناست و بد  یمتفاوت انسان  یها یتبروز خالق یمناسآ برا 

 است. یاو بر عهده حکومت اسالم یجهت استمرار حرکت  کامل یضرور زهاییاافراد و رفع ن

 

که  ا کنون در خدمت اسالالتثمار همه جانبه  یانسالالان ی،نیروهایاسالالالم یاجتماع یادهایبن یجاددر ا یدر قانون اسالالاسالال زن

 یشتری م بست  یلان به دلاست که زن  یعیطب یابیباز ینو در ا یابند یخود را باز م یو حقوق انسان  یاصل  یتبودند هو یخارج

 یاصل جامعه و کانون یادینخواهد بود. خانواده واحد بن یشترحقوق آنان ب یفایمتحمل شده انداست یکه  ا کنون از نظام طاغو 

شد و  عال  ست و  وافق عق    یر سان ا شک  یو آرمان ید یان صل    ینهخانواده که زم یلدر   شد   یحرکت  کامل یساز ا  ابندهیو ر

صل      ست ا سان ا س   ان سا صود از وظا  ینبه ا یلبوده و فراهم کردن امکانات جهت ن یا سالم  متحکو یفمق ست، زن در   یا ا

شت  ینچن ش  یبردا صرف زدگ    )ابزار کار بودن ( یاو  بودن ( یئیاز واحد خانواده، از حالت ) شاعه م ستثمار،   یدر خدمت ا و ا

آهنگ و خود همرزم مردان در  یش  یمکتب یانسان ها در  رورپ  یو  ر ارج مادر یرخط یفهوظ یافتنخارج شده و ضمن باز  

 یبرخوردار از ارزپ و کرامت یاسالالالم یدگاهو در د یر رخط یتیمسالالئول یرای ذ یجهباشالالد و در نت یم یاتفعال ح یها یدانم

 واال ر خواهد بود.

 

ساس   یمانکشور  وجه بر آن است که ا   یدفاع یروهاین یزو  جه یلدر  شک  یمکتب ار ش ش  و مکتآ، ا  یند بدو ضابطه با

شالالوند و نه  نها حفو و  یو سالالپاه  اسالالداران انقالب در انطباق با هدف فوق شالالکل داده م  یاسالالالم یجهت ار ش جمهور

 زیقانون خدا در جهان را ن یتو مبارزه در راه گسترپ حاکم  داجهاد در راه خ یعنی یحراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتب  

 .من دونهم ( ین رهبون به عدو اهلل و عدوکم و آخر یلوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباح الخعهده دار خواهند بود. )و اعد

 



 

 

 یدر قانون اساس قضا

 

رون در د یازانحرافات موضع  یشگیری به منظور   ی،از حقوق مردم در خط حرکت اسالم  یقضا در رابطه با  اسدار   مساله 

سالم  ست ح  یامر ی،امت ا ستم س  یجادرو ا یناز ا یا ی،ا ضا   ی سالم  یهبر  ا یق شنا به      یعدل ا ضات عادل و آ شکل از ق و مت

به دور از هر  بودن آن الزم است یو دقت در مکتب یادیبن یتحساس دلیلنظام به  ینشده است، ا ینیب یش  ینید یقضوابط دق

 الناس ان  حکموا بالعدل ( یننوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. )و اذا حکمتم ب

 

 یهرمج قوه

 

سالم  یکه در رابطه با اجرا یا یژهو یتاهم یلبه دل یهمجر قوه س  یاحکام و مقررات ا سبات   یدنبه منظور ر به روابط و منا

ساله ح  ینکه ا یضرور   ینعادالنه حاکم بر جامعه دارد و همچن صول به هدف نها  یساز  ینهدر زم یا یم خواهد  یاتح ییو

وصول به   که یچیده  یرمحصور شدن در هر نوع نظام دست و  اگ    یجتاً. نتدباش  یجامعه اسالم  یجادا یراهگشا  یستی داشت با 

شه دار کند از د  یاهدف را کند و  ینا سالم  یدگاهخد شد بد  ینف یا س  ینخواهد  صل   یدهکه زا  یجهت نظام بوروکرا و حا

دات  عه یدر اجرا  رفزون و سرعت ا  یشتر ب یبا کارا  یاست به شدت طرد خواهد شد  ا نظام اجرا     یطاغو  یها یتحاکم

 .یدبه وجود آ یادار

 

 یار باح جمع وسا ل

 

سا ل ار باح جمع __ ستی با (  لویزیون – یو) راد یو سالم  ی سالم    یدر جهت روند انقالب ا شاعه فرهنگ ا  یدر خدمت ا

سالم اند  ینهزم ینو در ا یردقرار گ شه از برخورد  شاعه و  رو  یدمتفاوت بهره جو یها ی صلت  یجو از ا ض  یبی خر یها خ د و 

و کرامت ابنا بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد      یکه آزاد نیقانو یناز اصول چن  یروزیکند.   یزجدا  ره یاسالم 

کاردان و مومن و نظارت  ینبر عهده همگان است و الزم است که امت مسلمان با انتخاب مسئول یدگشا  یو  کامل انسان را م 

)اسوه  یجامعه نمونه اسالم یدر بنا ینکها یدبه ام یندمشارکت جو یبه طور فعاالنه در ساختن جامعه اسالم مستمر بر کار آنان  

 .(الناس یمردم جهان باشد موفق گردد. )و کذلک جعلناکم امه وسطا لتکونوا شهدا عل یبر همگ یدیکه بتواند الگو و شه (

 

 خبرگان مجلس

 

 یشنهادی   یسنو یش  یرا بر اساس بررس   یقانون اساس   ینمردم، کار  دو یندگانمجلس خبرگان متشکل از نما  نمایندگان

ج اصل  و هفتاد و  ن یکصد بود در دوازده فصل که مشتمل بر    یدهمختلف مردم رس  یکه از گروه ها یشنهادها ی   یهدولت و کل

الم با بخش اسالال یمکتآ رها  یانگذارو آله و سالاللم، بن یهاهلل عل یصالالل اکرم یغمبرقرن هجرت   ین انزدهم یعهباشالالد در طل یم

 یمامو شکست     ینمستضعف   یقرن، قرن حکومت جهان ینکه ا یدام ینرساند، به ا  یانمشروح فوق به  ا  یها یزهاهداف و انگ



 

 

 گردد. ینمستکبر

 

  

 

 یاول،اصول کل فصل

 

  

 

 اول اصل

 

به حکومت حق و عدل قرآن، در  ی ایران جمهوری اسالالالمی اسالالت که ملت ایران بر اسالالاس اعتقاد دیرینه اپ   حکومت

انقالب اسالالالمی  یروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر قلید حضالالرت آیت اهلل العظمی امام خمینی، در همه  رسالالی دهم و  

برابر با اول و دوم جمادی سال یکهزار و سیصدو نود     مسی یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و  نجاه و هشت هجری ش    

 کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد. 89/ 1ا اکثریت % و نه هجری قمری ب

 

 دوم اصل

 

 اسالمی، نظامی است بر  ایه ایمان به: جمهوری

 

 و اختصاص حاکمیت و شریع به او و لزوم  سلیم در برابر امر او. خدای یکتا ) ال اله اال اهلل ( -2

 

 قوانین. وحی الهی ونقش بنیادی آن در بیان - 1

 

 معاد و نقش سازنده آن در سیر  کاملی انسان به سوی خدا. - 4

 

 عدل خدا در خلقت و  شریع. - 3

 

 امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در  داوم انقالب اسالم. - 3

 

 کرامت و ارزپ واالی انسان و آزادی  وام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه: - 1

 



 

 

 جتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سالم اهلل علیهم اجمعین.ا - الف

 

 استفاده از علوم و فنون و  جارب  یشرفته بشری و  الپ در  یشبرد آنها. - ب

 

صادی و                - ج سی و اقت سیا ستقالل  سط و عدل و ا سلطه  ذیری، ق سلطه گری و  شی و  ستم ک ستمگری و  نفی هر گونه 

 عی و فرهنگی و همبستگی ملی را  أمین می کند.اجتما

 

 سوم اصل

 

صل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر      دولت ست برای نیل به اهداف مذکور در ا سالمی ایران موظف ا جمهوری ا

 به کار برد:

 

 فساد و  باهی.ایجاد محیط مساعد برای رشد فضا ل اخالقی بر اساس ایمان و  قوی و مبارزه با کلیه مظاهر -2

 

سا ل         - 1 سانه های گروهی و و صحیآ از مطبوعات و ر ستفاده  سطآ آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با ا باال بردن 

 دیگر. 

 

 آموزپ و  رورپ و  ربیت بدنی رایگان برای همه، در  مام سطوح و  سهیل و  عمیم آموزپ عالی. - 4

 

سی و  تبع و ابتکا  - 3 سیس مراکز  حقیق     قویت روح برر سالمی ازطریق  أ ر در  مام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و ا

 و  شویق محققان.

 

 طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانآ. -3

 

 محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی. - 1

 

  آمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. - 1

 

 عامه مردم در  عیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. مشارکت - 9

 

 رفع  بعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه، در  مام زمینه های مادی و معنوی.  - 8



 

 

 

 ایجاد نظام اداری صحیآ و حذف  شکیالت غیر ضرور. -21

 

نظامی عمومی برای حفو اسالالتقالل و  مامیت ارضالالی و نظام اسالالالمی    قویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزپ -22

 کشور.

 

ساختن هر نوع           -21 سالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف  ضوابط ا صحیآ و عادالنه بر طبق  صاد   ی ریزی اقت

 محرومیت در زمینه های  غذیه و مسکن و کار و بهداشت و  عمیم بیمه.

 

 لوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. أمین خودکفایی در ع -24

 

  أمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضا ی عادالنه برای همه و  ساوی عموم در برابر قانون. -23

 

  وسعه و  حکیم برادری اسالمی و  عاون عمومی بین همه مردم. -23

 

کشور براساس معیارهای اسالم،  عهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از       نظیم سیاست خارجی    -21

 مستضعفان جهان.

 

 چهارم اصل

 

ساس موازین         کلیه سی و غیر اینها باید بر ا سیا صادی، اداری، فرهنگی، نظامی،  قوانین و مقررات مدنی، جزا ی، مالی، اقت

همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگرحاکم است و  شخیص این امر       اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا عموم    

 بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

 

  نجم اصل

 

در جمهوری اسالالالمی ایران والیت امر و امامت امت برعهده  زمان غیبت حضالالرت ولی عصالالر )عجل اهلل  عالی فرجه ( در

 یرو مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.فقیه عادل و با  قوی، آگاه به زمان، شجاع، مد

 

 ششم اصل

 



 

 

جمهوری اسالالالالمی ایران امور کشالالالور باید به ا کاء آراء عمومی اداره شالالالود از راه انتخابات :انتخاب ر یس جمهور،          در

که در اصول دیگر این قانون   نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه  رسی در مواردی     

 معین می گردد.

 

 هفتم اصل

 

شوری بینهم (   طبق ستور قرآن کریم: )و امرهم  شاورهم فی االمر(  د ستان،         و ) شورای ا سالمی،  شورای ا شوراها: مجلس 

ر ره اموشورای شهرستان، شورای شهر، شورای محل، شورای بخش، شورای روستا و نظا ر اینها از ارکان  صمیم گیری و ادا           

 شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. ظایفکشورند. موارد، طرز  شکیل و حدود اختیارات و و

 

 هشتم اصل

 

جمهوری اسالالمی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای اسالت همگانی و متقابل بر عهده مردم    در

ردم و مردم نسالالبت به دولت. شالالرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.)و  نسالالبت به یکدیگر، دولت نسالالبت به م 

 و ینهون عن المنکر(. عروفالمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالم

 

 نهم اصل

 

شور از یکدیگر  فکیک نا ذیرند و حفو آنها        در ضی ک ستقالل و وحدت و  مامیت ار سالمی ایران آزادی و ا  جمهوری ا

سی، فرهنگی،           سیا ستقالل  ستفاده از آزادی به ا ست. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام ا وظیفه دولت و آحاد ملت ا

ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارند به نام حفو استقالل و  مامیت  دشهاقتصادی و نظامی و  مامیت ارضی ایران کمترین خ

 ند با وضع قوانین و مقررات، سلآ کند.ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چ

 

 دهم اصل

 

آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسالالالالمی اسالالالت، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوح باید در جهت  از

 آسان کردن  شکیل خانواده،  اسداری از قداست آن واستواری روابط خانوادگی بر  ایه حقوق و اخالق اسالمی باشد.

 

 یازدهم صلا

 

سالمی    حکم آیه کریمه )ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون ( به سلمانان یک امت اند و دولت جمهوری ا همه م



 

 

شش  ی گیری به عمل آورد  ا          سالمی قرار دهد و کو ست کلی خود را بر  ایه ا تالف و ا حاد ملل ا سیا ست  ایران موظف ا

 بخشد.  حققن اسالم را وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جها

 

 دوازدهم اصل

 

ست و مذاهآ دیگر            دین صل الی االبد غیر قابل  غییر ا ست و این ا شری ا سالم و مذهآ جعفری اثنی ع سمی ایران، ا ر

اسالالالمی اعم از حنفی، شالالافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشالالند و  یروان این مذاهآ در انجام مراسالالم  

ش  صیت (     حوالان آزادند و در علیم و  ربیت دینی و امذهبی، خود صیه )ازدواج، طالق، ارث و و و دعاوی مربوح به آن  شخ

در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که  یروان هر یک از این مذاهآ اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود 

 حقوق  یروان سایر مذاهآ.اختیارات شوراها بر طبق آن مذهآ خواهد بود، با حفو 

 

 سیزدهم اصل

 

سم دینی خود         ایرانیان شوند که در حدودقانون در انجام مرا شناخته می  سیحی  نها اقلیت های دینی  شتی، کلیمی و م زر 

 آزادند و در احوال شخصیه و  علیمات دینی بر طبق آ ین خود عمل می کنند.

 

 چهاردهم اصل

 

شریفه   به سطوا الیهم ان  الینهکم اهلل »حکم آیه  عن الذین لم یقا لوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان  بروهم و  ق

دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و       « اهلل یحآ المقسطین 

حق کسالالانی اعتبار دارد که بر ضالالد اسالالالم و  عدل اسالالالمی عمل نمایند و حقوق انسالالانی آنان را رعایت کنند. این اصالالل در

 جمهوری اسالمی ایران  وطئه و اقدام نکنند.

 

  

 

 کشور یو  رچم رسم یخدوم زبان، خط،  ار فصل

 

  

 

  انزدهم اصل

 



 

 

سم  زبان شترک مردم   یو خط ر سم  یخزبان، خط ،  ار» و م شور   یو  رچم ر س  یرانا «ک سناد و مکا بات و     یفار ست. ا ا

سم  س و  یمتون ر شد ول  ینبا ا یدبا یکتآ در ستفاده از زبان ها  یزبان و خط با سانه ها  یو قوم یمحل یا  یدر مطبوعات و ر

 آزاد است . یفارس نآنها در مدارس، در کنار زبا یاتادب یسو  در یگروه

 

 شانزدهم اصل

 

سالم  از ست و ادب  یعرب یآنجا که زبان قرآن و علوم ومعارف ا س  یاتا ست ا  یختهکامالً با آن آم یفار س از   یدزبان با ینا

 شود. یسدوره متوسطه در همه کالس ها و در همه رشته ها  در یان ا  ا یدوره ابتدا 

 

 هفدهم اصل

 

 یمرق یو هجر یشمس   یهجر یخاست و  ار  و آله و سلم (  یهاهلل عل ی)صل  یامبراسالم کشور، هجرت    یرسم  یخ ار مبدأ

 روز جمعه است . یهفتگ یرسم یلاست .  عط یشمس یهجر یت دولتکار ادارا یهر دو معتبر است اما مبنا

 

 یجدهمه اصل

 

 است و شعار اهلل اکبر یاسالم یو سرخ با عالمت مخصوص جمهور یدسبز و سف یبه رنگ ها یرانا یرسم  رچم

 

  

 

 سوم، حقوق ملت فصل

 

  

 

 نوزدهم اصل

 

ساو   یلهاز هر قوم و قب یرانا مردم شند از حقوق م واهد نخ یازسبآ امت  ینهاخور دارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند ابر یکه با

 بود.

 

 یستمب اصل

 



 

 

حقوق  یاسالالی،حقوق سالال ی،قانون قرار دارند و از همه حقوق انسالالان یتدر حما یکسالالانافراد ملت اعم از زن و مرد  همه

 اسالم برخوردارند. ینمواز یتبا رعا یو فرهنگ ی، اجتماع یاقتصاد

 

 یکمو  یستب اصل

 

 را انجام دهد: یرو امور ز یدنما ین ضم یاسالم ینمواز یتموظف است حقوق زن را در  مام جهات با رعا دولت

 

 او. یو معنو یحقوق ماد یایزن واح یترشد شخص یمساعد برا یها ینهزم یجادا - 2

 

 سر رست. یاز کودکان ب یتو حضانت فرزند، و حما یمادران، بالخصوص در دوران باردار یتحما - 1

 

 خانواده. یو بقا یانحفو ک یدادگاه صالآ برا یجادا - 4

 

 سر رست. یو زنان سالخورده و ب یوگانخاص ب یمهب یجادا - 3

 

 .یشرع یدر جهت غبطه آنها در صورت نبودن ول یستهفرزندان به مادران شا یمومتق یاعطا - 3

 

 و دوم یستب اصل

 

 کند. یزکه قانون  جو یاشخاص از  عرد مصون است مگر در موارد، جان ، حقوق ، مسکن و شغل  حیثیت

 

 و سوم یستب اصل

 

 مورد  عرد و مواخذه قرار داد. یا یده وان به صرف داشتن عق یکس را نم یچممنوع است و ه یدعقا  فتیش

 

 و چهارم یستب اصل

 

شریات  سالم  یمطالآ آزادند مگر آنکه مخل به مبان یانو مطبوعات در ب ن ص    یحقوق عموم یا یا شد.  ف نون آن را قا یلبا

 کند. یم ینمع

 

 و  نجم یستب اصل



 

 

 

و  لکس ، سالالانسالالور، عدم  یمخابرات  لگراف ی، افشالالا یو نرسالالاندن نامه ها، ضالالبط و فاپ کردن مکالمات  لفن بازرسالالی

 مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه  جسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

 

 ششمو  یستب اصل

 

شناخته شده آزادند، مشروح     ینید یها یتاقل یا یاسالم  یو انجمن ها یو صنف  یاسی س  یها، انجمن ها یتجمع احزاب،

ستقالل ، آزاد   ینکهبه ا سالم  ین، مواز ی، وحدت مل یاصول ا ساس جمهور  یا سالم  یو ا  یکس را نم یچرا نقض نکنند. ه یا

 از آنها مجبور ساخت. کییشرکت در  یابه وان از شرکت در آنها منع کرد 

 

 و هفتم یستب اصل

 

 اسالم نباشد آزاد است . یها، بدون حمل سالح ، به شرح آنکه مخل به مبان یماییاجتماعات و راه    شکیل

 

 و هشتم یستب اصل

 

شغل  هر صالآ عموم     یلراکه بدان ما یکس حق دارد  سالم و م ست و مخالف ا ست ن یگرانو حقوق د یا . دولت یندبرگز ی

احراز  یبرا یمسالالاو یطهمه افراد امکان اشالالتغال به کار و شالالرا یجامعه به مشالالاغل گوناگون برا یازن یتظف اسالالت با رعامو

 .یدنما یجادمشاغل ا

 

 و نهم یستب اصل

 

ستگ   یاجتماع یناز  ام برخورداری ش ست   یب ی،از کار افتادگ یری،  یکاری،، ب یاز نظر بازن حوادث  ی،در راه ماندگ ی،سر ر

 .یاست همگان یحق یرهو غ یمهبه صورت ب ی زشک یو مراقبت ها یو درمان یبه خدمات بهداشت یازو ن و سوانآ

 یتحاصالالل از مشالالارکت مردم ، خدمات و حما یو درآمدها یعموم یاز محل درآمدها ینمکلف اسالالت طبق قوان دولت

 کند. ینافراد کشور  ام یک یک یفوق را برا یمال یها

 

 ام یس اصل

 

دوره متوسالالطه فراهم سالالازد و وسالالا ل  یانهمه ملت  ا  ا یرا برا یگانت وسالالا ل آموزپ و  رورپ راموظف اسالال دولت

 گسترپ دهد. یگانکشور به طور را یرا  ا سر حد خودکفا  یعال یالت حص



 

 

 

 یکمو  یس اصل

 

آنها که  یبرا یتاولو یتاسالالت. دولت موظف اسالالت با رعا یرانیحق هر فرد و خانواده ا یاز،مسالالکن متناسالالآ با ن داشالالتن

 اصل را فراهم کند. ینا یاجرا ینهو کارگران زم ینانبه خصوص روستانش یازمند رند،ن

 

 و دوم یس اصل

 

ستگ  یکس را نم هیچ ضوع ا هام       یم ینکه قانون مع یبیکرد مگر به حکم و  ر  یر وان د شت ، مو صورت بازدا کند. در 

صله کتباً به متهم ابالغ و  فه  یلبا ذکر دال یدبا ست شود و حداکثر ظرف مدت ب  یمبالفا ساعت  رونده مقدم  ی به  یا و چهار 

 ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. یمراجع صالحه قضا 

 شود. یاصل طبق قانون مجازات م یناز ا متخلف

 

 و سوم یس اصل

 

 یبه اقامت در محل    یا اپ ممنوع  از اقامت در محل مورد عالقه     یا کرد  ید  وان از محل اقامت خود  بع    یکس را نم هیچ

 دارد. یکه قانون مقرر م یمجبور ساخت، مگر در موارد

 

 و چهارم یس اصل

 

. همه افراد ملت یدصالآ رجوع نما یبه دادگاه ها یبه منظور دادخواه یتواندحق مسلم هر فرداست و هر کس م دادخواهی

که به موجآ قانون حق مراجعه  ی وان از دادگاه یکس را نم یچهگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و  ینحق دارند ا

 به آن را دارد منع کرد.

 

 و  نجم یس اصل

 

را نداشالالته باشالالند   یلانتخاب وک ییو اگر  وانا یندانتخاب نما یلخود وک یحق دارند برا یدعو ینهمه دادگاه ها، طرف در

 فراهم گردد. یلوک یینآنها امکانات  ع یبرا یدبا

 

 و ششم یس اصل

 



 

 

 دادگاه صالآ و به موجآ قانون باشد. یق نها از طر یدآن با یبه مجازات و اجرا حکم

 

 و هفتم یس اصل

 

 جرم او در دادگاه صالآ ثابت گردد. ینکهشود، مگر ا یکس از نظرقانون مجرم شناخته نم یچبرا ت است و ه اصل،

 

 و هشتم یس اصل

 

و  ست یسوگند مجاز ن  یاآ اطالع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار    کس  یاگرفتن اقرار و  یگونه شکنجه برا  هر

 شود. یاصل طبق قانون مجازات م ینفاقد ارزپ و اعتبار است. متخلف از ا یشهادت و اقرار و سوگند ینچن

 

 و نهم یس اصل

 

ستگ  یکس  یثیتحرمت و ح هتک شت ، زندان  یر،که به حکم قانون د شد مم  شده به هر   ید بع یا یبازدا نوع و صورت که با

 موجآ مجازات است.

 

 چهلم اصل

 

 قرار دهد. ی جاوز به منافع عموم یا یراضرار به غ یلهرا وس یش واند اعمال حق خو یکس نم هیچ

 

 یکمچهل و  اصل

 

 است کند، مگر به درخو یتسلآ  ابع  یرانیا یچ واند از ه یاست و دولت نم  یرانیحق مسلم هرفرد ا  یرانکشور ا   ابعیت

 .یددر آ یگریکشور د یتکه به  ابع یدر صور  یاخود او 

 

 چهل و دوم اصل

 

مکن است م یگونه اشخاص در صور  ینا یتو سلآ  ابع ینددرآ یرانا یتبه  ابع ین وانند در حدود قوان یخارجه م ا باع

 خود آنها درخواست کنند. یا یردآنها را بپذ یت ابع یگریکه دولت د

 

  



 

 

 

 یو امور مال یچهارم،اقتصاد فصل

 

  

 

 چهل و سوم اصل

 

فو رشد، با ح یانانسان در جر  یازهایو برآوردن ن یتکن کردن فقر و محروم یشه جامعه و ر یاستقالل اقتصاد   ین ام برای

 شود: یاستوار م یربر اساس ضوابط ز یرانا یاسالم یاو، اقتصاد جمهور یآزادگ

 

س    یازهاین ین ام - 2 سا شا   یا سکن، خوراک،  و شت، درمان، آموزپ و  رورپ و امکانات الزم برا : م شک  یک، بهدا  یل 

 همه . یخانواده برا

 

 یانهمه کس  یاربه اشتغال کامل و قرار دادن وسا ل کار در اخت   یدنهمه به منظور رس  یو امکانات کار برا یطشرا  ین ام - 1

که نه به  مرکز و  یگرهر راه مشالالروع د یادون بهره از راه وام ب ی،وسالالا ل کار ندارند، در شالالکل  عاون  یکه قادر به کارند ول

 ینبزرگ مطلق درآورد. ا یکارفرما یکشود و نه دولت را به صورت    یخاص منته های داول ثروت در دست افراد و گروه  

 .یرداز مراحل رشد صورت گ یکاقتصاد کشور در هر  یعموم یزیحاکم بر برنامه ر یضرورت ها یتبا رعا یداقدام با

 

 ،یکه شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر  الپ شغل     یکشور به صور    یبرنامه اقتصاد  یم نظ - 4

کار مهارت و ابت یشکشور و افزا  یو شرکت فعال در رهبر  یو اجتماع یاسی س  ی،معنو یخود ساز  یبرا یفرصت و  وان کاف 

 داشته باشد.

 

 .یگریاز کار د یاز بهره کش یریو جلوگ ینمع یاجبار افراد به کار انتخاب شغل و عدم یآزاد یترعا - 3

 

 معامالت باطل و حرام. یگرو انحصار و احتکار و ربا و د یرمنع اضرار به غ - 3

 

 و خدمات . یع وز ید، ول ی،گذار یهدر همه شئون مربوح به اقتصاد،اعم از مصرف، سرما یرمنع اسراف و  بذ - 1

 

 اقتصاد کشور. یشرفت وسعه و   یبرا یاجافراد ماهر به نسبت احت یتاز علوم و فنون و  رباستفاده  - 1

 

 بر اقتصاد کشور. یگانهب یاز سلطه اقتصاد یریجلوگ - 9



 

 

 

 یکند و کشور را به مرحله خودکفا   ینرا  ام یعموم یازهایکه ن یو صنعت  یدام ی،کشاورز  یدات ول یشبر افزا ید اک - 8

 برهاند. یاز وابستگبرساند و 

 

 چهل و چهارم اصل

 

استوار   آیمنظم و صح  یزیبا برنامه ر یو خصوص   ی عاون ی،سه بخش دولت  یهبر  ا یرانا یاسالم  یجمهور یاقتصاد  نظام

سدها   یرو،ن ین ام یمه،ب ی،معادن بزرگ، بانکدار ی،خارج یمادر، بازرگان یعبزرگ، صنا  یعصنا  یهشامل کل  یاست . بخش دولت 

شب  سان  یکه هاو  ست و  لگراف و  لفن، هوا  یزیونو  لو یوراد ی،بزرگ آبر شت  یما ی،،    ینهاا راه و راه آهن و مانند یرانی،ک

 دولت است. یارو در اخت یعموم یتاست که به صورت مالک

 

سات  عاون       ی عاون بخش س شرکت ها و مو سالم         یعو  وز ید ول یشامل  ضوابط ا ستا بر طبق  شهر و رو ست که در   یا

 شود. یم یل شک

 

ص    بخش صو شاورز      یخ سمت از ک  یها یتشود که مکمل فعال  یصنعت،  جارت و خدمات م  ی،دامدار ی،شامل آن ق

 است. یو  عاون یدولت یاقتصاد

اسالالالم خارج نشالالود و  ینفصالالل مطابق باشالالد و از محدوده قوان یگراینکه با اصالالول د یسالاله بخش  ا جا  یندر ا مالکیت

 است. یاسالم یقانون جمهور یتجامعه نشود مورد حما یانز یهکشور گردد و ما یموجآ رشد و  وسعه اقتصاد

 

 کند. یم ینهرسه بخش را قانون مع یطضوابط و قلمرو و شرا  فصیل

 

 چهل و  نجم اصل

 

شده، معادن، در  یاموات  یها ینزم یلاز قب یعموم یو ثروت ها انفال سا  یاچهدر یاها،رها   ریها ، رودخانه رودخانه ها و 

ارث بدون وارث، و اموال   یسالالالت،ن یمکه حر  یعی،مرا عیطب یها  یشالالالهب یزارها، کوه ها، دره ها، جنگل ها، ن     ی،عموم یآبها 

است  ا بر طبق مصالآ عامه نسبت  یحکومت اسالم یارشود، در اخت یم مسترد ینکه از غاصب  یمجهول المالک و اموال عموم

 .یدبه آنها عمل نما

 کند. یم ینرا قانون مع یکاز هر استفاده  یآو  ر   فصیل

 

 چهل و ششم اصل

 



 

 

شروع خو     هر سآ و کار م صل ک ست و کس نم  یشکس مالک حا سآ و کار خود    یت واند به عنوان مالک یا سبت به ک ن

 سلآ کند. یگریامکان کسآ و کار را از د

 

 چهل و هفتم اصل

 

 کند. یم ینمعکه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون  یشخص مالکیت

 

 چهل و هشتم اصل

 

ستفاده از درآمدها  یعیاز منابع طب یبهره بردار در ستان ها و  وز   یمل یو ا سطآ ا صاد  یها یتفعال یعدر  ستان  ا یانم یاقت

الزم  هیو استعداد رشد خود، سرما یازهاکه هر منطقه فراخور ن یدر کار نباشد. به طور یض بع یدها و مناطق مختلف کشور، با

 دسترس داشته باشد.در 

 

 چهل و نهم اصل

 

از ربا، غصآ، رشوه، اختالس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده         یناش  یموظف است ثروت ها  دولت

 یرموارد غ یرکردن اماکن فسالالاد و سالالا یردا ی،موات و مباحات اصالالل یها ینفروپ زم ی،ها و معامالت دولت یاز مقاطعه کار

 المال بدهد. یتنبودن او به ب لومه و به صاحآ حق رد کند و در صورت معمشروع را گرفت

 

 دولت اجرا شود. یلهبه وس یو ثبوت شرع یقو  حق یدگیبا رس یدحکم با این

 

  نجاهم اصل

 

سالم  یجمهور در ست ز یطحفاظت مح ی،ا سل ها    ی سل امروز و ن شد  یاجتماع یاتدر آن ح یدبعد با یکه ن  یرو به ر

شند،    شته با صاد  یها یترو فعال ینگردد. از ا یم ی لق یعموم یفهوظدا ست ز یطمح یآن که با آلودگ یرو غ یاقت  یآ خر ای ی

 کند، ممنوع است. یداقابل جبران مالزمه   یرغ

 

 یکم نجاه و  اصل

 

به موجآ قانون  یا یمال یفو  خف یو بخشالالودگ یتشالالود مگر به موجآ قانون موارد معاف یوضالالع نم یاتنوع مال هیچ

 شود. یشخص مم



 

 

 

  نجاه و دوم اصل

 

شور به  ر     بودجه س  یو برا یهشود از طرف دولت  ه  یکه درقانون مقرر م یبیساالنه کل ک صو  یدگیر ه مجلس ب یآو  

  ابع مرا آ مقرر در قانون خواهد بود. یزارقام بودجه ن ییردرگردد.هر گونه  غ یم یم سل یاسالم یشورا

 

  نجاه و سوم اصل

 

ساب ها  یها یافتدر کلیه صوب    یکل متمرکز م یخزانه دار یدولت در ح شود و همه  رداخت ها در حدود اعتبارات م

 .یردگ یبه موجآ قانون انجام م

 

  نجاه و چهارم اصل

 

باشد. سازمان و اداره امور آن در  هران و مراکز استان     یم یاسالم  ینظر مجلس شورا  یرز یماًمحاسبات کشور مستق    دیوان

 خواهد شد. یینقانون  عها به موجآ 

 

  نجاه و  نجم اصل

 

سبات به کل  دیوان ساب ها  یهمحا شرکت ها     یح سات،  س سا  یدولت یوزار خانه ها، مو ستگاه ها  یرو  ز ا یکه به نحو یید

 یا ینههز یچکه ه یدنما یم یحسابرس   یا یدگیدارد رس  یکه قانون مقررم یبیکنند به  ر  یانحا از بودجه کل کشور استفاده م  

 باشد. یدهخود به مصرف رس حلدر م یاعتبارات مصوب  جاوز نکرده و هر وجه از

 

بودجه هر سالال را به   یقو گزارپ  فر یمحاسالبات، حسالاب ها و اسالناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آور    دیوان

 .یدنما یم یم سل یاسالم یانضمام نظرات خود به مجلس شورا

 

 گذاشته شود.در دسترس عموم  یدگزارپ با این

 

  

 

 از آن ینش یملت و قوا یت نجم، حق حاکم فصل

 



 

 

  

 

  نجاه و ششم اصل

 

 یچحاکم ساخته است. ه   یشخو یمطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماع      حاکمیت

حق خداداد  ینص قرار دهد و ملت اخا یگروه یادر خدمت منافع فرد  یارا از انسان سلآ کند  یحق اله ین واند ا یکس نم

 کند. یاعمال م یدآ یکه در اصول بعد م یرا از طرق

 

  نجاه و هفتم اصل

 

مطلقه امر و   یت نظر وال یرکه ز  یه و قوه قضالالالا  یه عبار نداز: قوه مقننه، قوه مجر    یرانا یاسالالالالم یحاکم در جمهور  قوای

 .گردند یقانون اعمال م ینا یندهامامت امت بر طبق اصول آ

 

 .یکدیگرندقوا مستقل از  این

 

  نجاه و هشتم اصل

 

شود و مصوبات آن  س    یم یلمنتخآ مردم  شک  یندگاناست که از نما  یاسالم  یمجلس شورا  یققوه مقننه از طر اعمال

 گردد. یابالغ م یهو قضا  یهاجرا به قوه مجر یبرا ید،آ یکه در اصول بعد م یمراحل یاز ط

 

  نجاه و نهم اصل

 

س  در س م صاد  یارا ل ب س  یمهم اقت سی ،  س    یو فرهنگ ی،اجتماع یا ست اعمال قوه مقننه از راه همه  ر و مراجعه  یممکن ا

 .یردبه آرا مردم صورت گ یممستق

 

 مجلس برسد. یندگاندو سوم مجموع نما یآبه  صو یدبا یمراجعه به آرا عموم درخواست

 

 شصتم اصل

 

جمهور و وزرا  یسر  یقگذارده شالالالده ، از طر یبر عهده رهبر یماًون مسالالالتققان ینکه درا یجز در امور یهقوه مجر اعمال

 است .



 

 

 

 یکمشصت و  اصل

 

ضا   اعمال س  یهقوه ق ستر  یدادگاه ها یلهبه و ست که با  یدادگ سالم  ینطبق مواز یدا شک  یا صل     یل  شود و به حل و ف

 د.بپرداز یعدالت و اقامه حدود اله یو گسترپ و اجرا یو حفو حقوق عموم یدعاو

 

 ششم، قوه مقننه فصل

 

 یاسالم یمجلس شورا -اول  مبحث

 

 شصت و دوم اصل

 

 گردد. یم یلشوند  شک یانتخاب م یمخف یو با را یمملت که به طور مستق یندگاناز نما یاسالم یشورا مجلس

 

 خواهد کرد. ینانتخابات را قانون مع یفیتانتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و ک شرایط

 

 سوم شصت و اصل

 

شورا  یندگینما دوره سالم  یمجلس  ست؛ انتخابات هر دوره با    یا سال ا شود به   یاناز  ا یش  یدچهار  دوره قبل برگزار

 بدون مجلس نباشد. یزمان یچکه کشور در ه یطور

 

 شصت و چهارم اصل

 

ت و و شص   یصد س  و یکهزارسال   یهمه  رس  یخو هفتاد نفر است و از  ار  یست دو یاسالم  یمجلس شورا  یندگاننما عده

سان   یشمس   یهشت هجر  سال، با در نظر گرفتن عوامل ان س آنها حداکثر ب یرو نظا یا یجغراف یاسی، س  ی س از هر ده  نفر  تی

شت     یم یندهنما شود. زر  ضافه  س  یندهنما یک کدامهر  یمیانو کل یان واند ا شور  یحیانو م و  یندهانم یکمجموعاً  یو کلدان یآ

 کنند. یانتخاب م یندهنما یکل هر کدام جنوب و شما یارمن یحیانمس

 

 کند. یم ینرا قانون مع یندگانو  عداد نما یهانتخاب یحوزه ها محدوده

 

 شصت و  نجم اصل



 

 

 

و  یابد یم یترسالالم یندگانبا حضالالور دو سالالوم مجموع نما یاسالالالم یانتخابات، جلسالالات مجلس شالالورا یاز برگزار  س

صو  صوب د  ینطبق آ  یآطرح ها و لوا یآ  س    یمگر در موارد یردگ یانجام م یاخلنامه م سا ص    یکه در قانون ا صآ خا  ین

 شده باشد. یین ع

 

 موافقت دو سوم حاضران الزم است. ینامه داخل ینآ  یآ صو برای

 

 شصت و ششم اصل

 

آنها و امور مربوح به مذاکرات و     یها و دوره  صالالالد  یسالالالیونمجلس و  عداد کم  یسالالالهر  یات و ه یسانتخاب ر    ر یآ 

 گردد. یم ینمجلس مع ینامه داخل ینآ  یلهت مجلس به وسانتظاما

 

 شصت و هفتم اصل

 

 .یندکنند و متن قسم نامه را امضا نما یادسوگند  یرز یآجلسه مجلس به  ر  یندر نخست یدبا نمایندگان

 

 یماهلل الرحمن الرح بسم

که  مینما ی عهد م یشخو یبر شالرف انسالان   یهکنم و با  ک یم یادقادر متعال سالوگند   یبه خدا ید،) من در برابر قرآن مج

 را که ملت یا یعهباشم، ود  یاسالم  یجمهور یو مبان یرانملت ا یانقالب اسالم  یاسالم و نگاهبان دستاوردها   یم اسدار حر 

و همواره به   یمنما  یت را رعا  یوکالت، امانت و  قو     یفکنم و در انجام وظا   یعادل  اسالالالدار   ینیبه ما سالالالپرده به عنوان ام   

ته دفاع کنم و در گفته ها و نوش یبند باشم،از قانون اساس یکشور و حفو حقوق ملت و خدمت به مردم  ا یستقالل و اعتال ا

 ینا ینید یها یتاقل یندگان. نماباشم (  همصالآ آنها را مد نظر داشت   ینمردم و  ام یها و اظهار نظرها، استقالل کشور و آزاد  

 یسه ا جل یندر اول یدکه در جلسه نخست شرکت ندارند با    یندگانیخواهند کرد. نما یادد خو یسوگند را با ذکر کتاب آسمان  

 آورند. یکنند مراسم سوگند را به جا یم یداکه حضور  

 

 شصت و هشتم اصل

 

شغال نظام  در شور به    یزمان جنگ و ا شنهاد ک صو  یسر  ی  یشورا  ییدو  ا یندگانسه چهارم مجموع نما  یآجمهور و  

س مجل یلشالود و در صالورت عدم  شالک    یمتوقف م ینیمدت مع یمملکت برا ی مام یاخابات نقاح اشالغال شالده   نگهبان انت

 مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. ید،جد

 



 

 

 شصت و نهم اصل

 

شورا  مذاکرات سالم  یمجلس  شد و گزارپ کامل آن از طر  یعلن یدبا یا سم  یوراد یقبا م اطالع عمو یبرا یو روزنامه ر

 یاز وزرا ا یکی یاجمهور  یسر  یکند، به  قاضا  یجابکشورا  یتامن یتکه رعا یدر صور   ی،اضطرار  یطمنتشر شود. در شرا   

 شود. یم یل شک یعلن یرجلسه غ یندگان،ده نفر از نما

 

صوبات  سه غ  م صور   یعلن یرجل شورا     یدر  ضور  ست که با ح صو  یمعتبر ا  ندگانیسه چهارم مجموع نما  یآنگهبان به  

 برسد.

 

 اطالع عموم منتشر گردد. یبرا یاضطرار یط س از برطرف شدن شرا یدجلسات با ینو مصوبات ا گزارپ

 

 هفتادم اصل

 

 وانند  یمجلس را دارند و م یبه انفراد حق شالالرکت در جلسالالات علن  یابه اجتماع  یرانجمهور و معاونان او، و وز ر یس

صور         شند و در  شته با شاوران خود را همراه دا ضا کنند     یندگانکه نما یم ضورند و هرگاه  قا الزم بدانند، وزرا مکلف به ح

 شود. یمطالبشان استماع م

 

 یکمهفتاد و  اصل

 

  واند قانون وضع کند. یم یدر عموم مسا ل درحدود مقرر در قانون اساس یاسالم یشورا مجلس

 

 هفتاد و دوم اصل

 

سالم  یشورا  مجلس ضع کند که  ینی واند قوان ینم یا سم   و صول و احکام مذهآ ر شور   یبا ا س   یاک سا  تیرمغا یقانون ا

 داشته باشد.

 

 نگهبان است. یکه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورا یبیامر به  ر  ینا  شخیص

 

 هفتاد و سوم اصل

 

س  شرح  صالح  یعاد ینقوان یرو  ف شورا  یتدر  سالم  یمجلس  ست. مفاد ا  یا س   ینا صل مانع از  ف سان،  یریا ر د که دادر



 

 

 .یستکنند ن یم ینحق، از قوان یزمقام  م

 

 هفتاد و چهارم اصل

 

صو  یقانون لوایآ شنهاد به   یقانون یشود و طرح ها  یم یمبه مجلس  قد یرانوز یاته یآ س از   فر از حداقل  انزده ن ی

 قابل طرح است. یاسالم یدر مجلس شورا یندگان،نما

 

 هفتاد و  نجم اصل

 

د درآم یلکنند و به  قل یعنوان م یقانون یآدر خصالالوص لوا یندگانکه نما یو اصالالالحا  دهایشالالنهاو   یقانون یها طرح

جبران کاهش درآمد  یققابل طرح در مجلس است که در آن طر  یانجامد، در صور   یم یعموم یها ینههز یشافزا یا یعموم

 معلوم شده باشد. یزن یدجد ینههز ین ام یا

 

 هفتاد و ششم اصل

 

 و  فحص در  مام امور کشور را دارد. یقحق  حق یماسال یشورا مجلس

 

 هفتاد و هفتم اصل

 

 برسد. یاسالم یمجلس شورا یآبه  صو یدبا یالملل ینب یها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه ها عهدنامه

 

 هفتاد و هشتم اصل

 

باشد  طرفه ن یک ینکهلآ کشور به شرح ا  مصا  یتبا رعا یممنوع است مگر اصالحات جز    یدر خطوح مرز ییرگونه  غ هر

 رسد.ب یاسالم یمجلس شورا یندگانچهار  نجم مجموع نما یآکشور لطمه نزند و به  صو یارض یتو به استقالل و  مام

 

 هفتاد و نهم اصل

 

مجلس  یآآن دولت حق دارد با  صالالو یرنظ یاضالالطرار یطممنوع اسالالت .درحالت جنگ و شالالرا یحکومت نظام برقراری

س  یش واند ب یمدت آن به هر حال نم ی. ولیدرا برقرار نما یضرور  یها یتموقتاً محدود یسالم ا یشورا  شد و   یاز  روز با

 مجلس کسآ مجوز کند. ازباشد دولت موظف است مجدداً  یکه ضرورت همچنان باق یدر صور 



 

 

 

 هشتادم اصل

 

صو  یدبااز طرف دولت  یو خارج یبدون عود داخل یکمک ها یاو دادن وام و  گرفتن شورا  یآبا   سالم  یمجلس   یا

 باشد.

 

 یکمهشتاد و  اصل

 

شک  یازامت دادن سات در امور  جار      یل  س صنعت  یشرکت ها و مو شاورز  یو  مطلقاً  یانو معادن و خدمات به خارج یوک

 ممنوع است .

 

 هشتاد و دوم اصل

 

 . یاسالم یمجلس شورا یآصواز طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با   یکارشناسان خارج استخدام

 

 هشتاد و سوم اصل

 

شد قابل انتقال به غ  یمل یسکه از نفا یو اموال دولت بناها ست ن یربا صو  ی شورا  یآمگر با   سالم  یمجلس  آن هم در  ی،ا

 منحصر به فرد نباشد. یسکه از نفا یصور 

 

 هشتاد و چهارم اصل

 

 .یدکشور اظهار نظر نما یو خارج یدر همه مسا ل داخلدر برابر  مام ملت مسئول است و حق دارد  یندهنما هر

 

 هشتاد و  نجم اصل

 

ا به ر یقانون گذار یار واند اخت ی. مجلس نمیسالالتن یگریبه د یقا م به شالالخص اسالالت و قابل واگذار یندگینما سالالمت

ه اصل هفتاد و دوم ب  تیرا با رعا یناز قوان یوضع بعض   یار واند اخت یم یدر موارد ضرور  یواگذار کند، ول یا یه یاشخص  

سیون کم  شی یبه صورت آزما  یدنما یم یینکه مجلس  ع یدر مد  ینن قوانیصورت ا  ینکند، در ا یضخود  فو یداخل یها ی

امه اساسن   یدا م یآ واند  صو  یم یاسالم  یمجلس شورا  ینآنها با مجلس خواهد بود. همچن ینها  یآشود و  صو   یاجرا م

گذار کند وا یربطذ یها یسیوناصل هفتاد و دوم به کم یتوابسته به دولت را با رعا یا یدولتسازمان ها، شرکت ها، موسسات   



 

 

صو  یاو  صوبات دولت نبا    ینآنها به دولت بدهد. در ا یآاجازه   سم    یدصورت م صول و احکام مذهآ ر شور و   یبا ا  یاک

 داشته باشد. یرتمغا یقانون اساس

 

مخالف  دیمصوبات دولت نبا یننگهبان است. عالوه بر ا ید و ششم با شورامذکور در اصل نو یآامر به  ر  ینا  شخیص 

اجرا  یضمن ابالغ برا یدمزبور با ینآنها با قوان یرتو اعالم عدم مغا یکشور باشد و به منظور بررس یو مقررات عموم ینقوان

 برسد. یاسالم یمجلس شورا یسبه اطالع ر 

 

 هشتاد و ششم اصل

 

 وان آنها را به سالالالبآ     یخود کامالً آزادند و نم   یدر اظهار نظر و را  یندگی نما  یفوظا  یفای ام امجلس در مق  نمایندگان   

 کرد. یف وق یا یآخود داده اند  عق یندگینما یفوظا یفایکه در مقام ا یآرا  یاکه در مجلس اظهار کرده اند  ینظرا 

 

 هشتاد و هفتم اصل

 

. در دوران یرداعتماد بگ  یاز مجلس را ید با  یگراز هر اقدام د  یشو   یل  س از  شالالالک یرانوز یات ه یجمهور برا ر یس

 اعتماد کند. یرا ی قاضا یرانوز یاته ی واند از مجلس برا یدر مورد مسا ل مهم و مورد اختالف م یزن ی صد

 

 هشتاد و هشتم اصل

 

از  یندگاناز نما یکهر  یاجمهور و  یساز ر  یاسالالالم یمجلس شالالورا یندگانچهارم کل نما یکهر مورد که حداقل  در

سئول، درباره   یروز سوال کنند، ر   یفاز وظا یکیم سوال       یروز یاجمهور  یسآنان  شود و به  ضر  ست در مجلس حا موظف ا

افتد مگر با    یراز ده روز به  اخ   یشب یرماه و در مورد وز  یک از  یشجمهور ب یسدر مورد ر  ید جواب نبا  ینجواب دهد و ا 

 .یاسالم یشورا مجلس یصعذر موجه به  شخ

 

 هشتاد و نهم اصل

 

 یضاح از وزرا را است  یکهر یا یرانوز یاتدانند ه یکه الزم م ی وانند در موارد یم یاسالم  یمجلس شورا  یندگاننما - 2

ست  ضاح کنند، ا ضا    یوقت ی ست که با ام  یا رانیوز یاتشود.ه  یمبه مجلس  قد یندگانحداقل ده نفر از نما یطرح در مجلس ا

ست مو یروز ضاح رد ا سخ گو      یدبا ی شود و به آن  ا ضر   یو از مجلس را یدظرف مدت ده روز  س از طرح آن در مجلس حا

 حاتیخود  وض یضاحمزبور درباره است یندگان اسخ، نما یبرا یروز یا یرانوز یاتاعتماد به خواهد. در صورت عدم حضور ه  

صور   یالزم را م ض  یدهند و در   یاتاعتماد نداد ه رایعدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس  یبداند اعالم را یکه مجلس مقت



 

 

که  یرانیوز یات وانند در ه ینم یضالاح مورد اسالت  یشالود. در هر دو صالورت وزرا   یعزل م یضالاح مورد اسالت  یروز یا یرانوز

 کنند یدا  یتشود عضو یم یلبالفاصله بعد از آن  شک

 

 یفوظا یجمهور را در مقام اجرا یسر  یاسالالالم یورامجلس شالال یندگانسالالوم از نما یککه حداقل  یدر صالالور  - 1

ست   یو اداره امور اجرا  یهقوه مجر یریتمد ماه  س از طرح  یکظرف مدت  یدجمهوربا یسقرار دهند، ر  یضاح کشور مورد ا

 انیندگنما یاناتکه  س از ب یبدهد. در صور   افیک یحاتآن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسا ل مطرح شده  وض       

دادند مرا آ جهت  یجمهور را یسر  یتبه عدم کفا یندگاندو سوم کل نما  یتجمهور، اکثر یسو موافق و  اسخ ر   مخالف

 رسد. یم یو دهم به اطالع مقام رهبر یکصداصل  21بند  یاجرا

 

 نودم اصل

 

لس ا کتباً به مجخود ر یت واند شالالکا یداشالالته باشالالد، م یهقوه قضالالا  یا یهقوه مجر یااز طرز کار مجلس  یتیکس شالالکا هر

به  تیکه شکا یدهد و در موارد یکند و  اسخ کاف یدگیرس یاتشکا  ینعرضه کند. مجلس موظف است به ا   یاسالم  یشورا 

و در  دیرا اعالم نما یجهاز آنها بخواهد و در مدت متناسآ نت  کافیو  اسخ   یدگیمربوح است رس   یهقوه قضا   یاو  یهقوه مجر

 شد به اطالع عامه برساند.که مربوح به عموم با یموارد

 

 یکمنود و  اصل

 

ساس    یمنظور  اسدار  به  ییبا آنها، شورا  یاسالم  یمصوبات مجلس شورا   یرتاز نظر عدم مغا یاز احکام اسالم و قانون ا

 شود: یم یل شک یرز یآنگهبان با  رک یبه نام شورا

 

 زمان و مسا ل روز. یاتعادل و آگاه به مقتض یشش نفر از فقها - 2

 

 است . یعده با مقام رهبر ینا انتخاب

 

شته ها    - 1 سلمان  یاناز م ی،مختلف حقوق یشش نفر حقوقدان، در ر س  یحقوقدانان م ضا   یسر  یلهکه به و به  هیقوه ق

 گردند. یمجلس انتخاب م یشوند و با را یم یمعرف یاسالم یمجلس شورا

 

 نود و دوم اصل

 

ضای  سال    ینگهبان برا یشورا  اع شش  ست  یشوند ول  یانتخاب ممدت  سال، ن     یندر نخ سه  شتن  از  یمیدوره  س از گذ



 

 

 شوند. یآنها انتخاب م یبه جا ی ازه ا یو اعضا یابند یم ییرقرعه  غ یدهر گروه به ق یاعضا

 

 نود و سوم اصل

 

 و یندگانااعتبارنامه نم یآندارد، مگر در مورد  صالالو ینگهبان اعتبار قانون یبدون وجود شالالورا یاسالالالم یشالالورا مجلس

 نگهبان. یشورا یانتخاب شش نفر حقوقدان اعضا

 

 نود و چهارم اصل

 

شورا    کلیه صوبات مجلس  سالم  یم شورا  یدبا یا شورا     یبه  شود.  ستاده  ست آن را حداکثر   ینگهبان فر نگهبان موظف ا

صول از نظر انطباق بر مواز  یخظرف ده روز از  ار س      ینو سا سالم و قانون ا س  یا  یرد و چنانچه آن را مغاقرار ده یمورد برر

 نظربه مجلس باز گرداند. ید جد یبرا یندبب

 

 صورت مصوبه قابل اجرا است . ینا یرغ در

 

 نود و  نجم اصل

 

شورا  یموارد در س  ینگهبان مدت ده روز را برا یکه  شورا  ینداند، م یکاف یو اظهار نظر نها  یدگیر  ی واند از مجلس 

 وقت شود. یدخواستار  مد یلا ذکر دلب یگرده روز د یحداکثر برا یاسالم

 

 نود و ششم اصل

 

عدم  صینگهبان و  شخ  یشورا  یفقها یتبا احکام اسالم با اکثر  یاسالم  یمصوبات مجلس شورا   یرتعدم مغا  شخیص 

 نگهبان است . یشورا یهمه اعضا یتبر عهده اکثر ی عارد آنها با قانون اساس

 

 نود و هفتم اصل

 

در مجلس حاضالالر  یطرح قانون یا یحه وانند هنگام مذاکره درباره ال یدر کار م یعمنظور  سالالر نگهبان به یشالالورا اعضالالای

ستماع کنند. اما وقت   ستور کار مجلس قرار گ  یفور یا یحهال یاطرح  یشوند و مذاکرات را ا ضا  یرد،در د ان نگهب یشورا  یاع

 .ماینددر مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار ن یدبا

 



 

 

 منود و هشت اصل

 

 شود. یسه چهارم آنان انجام م یآنگهبان است که با  صو یبه عهده شورا یقانون اساس  فسیر

 

 نود و نهم اصل

 

ست ر ی،نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبر شورای  شورا  ی،جمهور یا سالم  یمجلس  و مراجعه به آرا  یا

 را بر عهده دارد. یو همه  رس یعموم

 

  

 

 هفتم، شوراها فصل

 

  

 

 یکصدم اصل

 

شبرد   برای صاد  ی،اجتماع یبرنامه ها یعسر  ی شت  ی،عمران ی،اقت ش  ی،فرهنگ ی،بهدا سا  یآموز  یقراز ط یامور رفاه یرو 

ض  یهمکار ستان         یمحل یاتمردم با  وجه به مقت شهر شهر،  ستا، بخش،  شورا     یااداره امور هر رو ستان با نظارت  ام به ن یا

ستان       یشورا  شهر شهر،  صورت م    یاده، بخش،  ستان  ضا  گیرد یا شرا  یآن را مردم همان محل انتخاب م یکه اع  یطکنند. 

مذکور و سلسله مرا آ    یو نحوه انتخاب ونظارت شوراها  یاراتو اخت یفانتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظا 

انون ق باشد  یحکومت مرکز تیو  ابع یاسالم  یو نظام جمهور یارض  یتو  مام یاصول وحدت مل  یتبا رعا یدآنها را که با

 کند. یم ینمع

 

 یکمو  یکصد اصل

 

لآ همکار   یضاز  بع یریمنظور جلوگ به  ها    یه در  ه یو ج مه  نا فاه  یعمران یبر ظارت بر اجرا     یو ر ها و ن تان   یاسالالال

 شود. یم یلاستان ها  شک یشوراها یندگاناستان ها مرکآ از نما یعال یهماهنگ آنها، شورا

 

 کند. یم ینشورا را قانون مع ینا یفو وظا یل شک نحوه

 



 

 

 و دوم یکصد اصل

 

ستان ها حق دارد در حدود وظا  یعال شورای  ستق  یه ه یخود طرح ها  یفا شورا  یقاز طر یا یماًو م  یدولت به مجلس 

 کند. یشنهاد  یاسالم

 

 .یردقرار گ یدر مجلس مورد بررس یدطرح ها با این

 

 و سوم یکصد اصل

 

ا شوراه  یاراتشوند در حدود اخت  یم یینکه از طرف دولت  ع یمقامات کشور  یربخشداران و سا   فرمانداران، استانداران، 

 آنها هستند. یمات صم یتملزم به رعا

 

 و چهارم یکصد اصل

 

 یدی، ول یامور در واحدها یشالالرفتدر   یهماهنگ یجادبرنامه ها و ا یهدر  ه یو همکار یقسالالط اسالالالم  ینمنظور  ام به

شاورز  یصنعت  ش  یو در واحدها یران،کارکنان و مد یگرکارگران و دهقانان و د یندگانمرکآ از نما یشوراها   ی،و ک  ی،آموز

 شود. یم یلواحدها  شک یناعضا ا نمایندگانمرکآ از  یشوراها  ینهاو مانند ا یخدما  ی،ادار

 

 کند. یم ینآنها را قانون مع یاراتو اخت یفشوراها و حدود وظا ینا یل شک چگونگی

 

 و  نجم یکصد اصل

 

 کشور باشد. یناسالم و قوان ینمخالف مواز یدشوراها نبا  صمیمات

 

 و ششم یکصد اصل

 

انحالل شوراها   یآانحراف و  ر  یص. مرجع  شخ یست ممکن ن یقانون یفشوراها جز در صورت انحراف از وظا   انحالل

 کند. یم ینمجدد آنها را قانون مع یلو طرز  شک

 

صورت اعتراد ب  شورا  شکا   در  صالآ  ست خارج از نوبت به آن   یته انحالل حق دارد به دادگاه  کند و دادگاه موظف ا

 کند. یدگیرس



 

 

 

  

 

 یرهبر یشورا یاهشتم، رهبر  فصل

 

  

 

 و هفتم یکصد اصل

 

 ی العظماهلل یتحضرت آ یرانا یاسالم یجمهور یانگذاراسالم و بن یانقالب جهان یرو رهبر کب ید قل یقدراز مرجع عال  س

رهبر به  نییشدند،  ع  یرفتهو رهبر شناخته و  ذ  یتقاطع مردم به مرجع یتکه از طرف اکثر «یفقدس سره الشر  » ینیمام خما

و نهم  یکصالالدمذکور در اصالالل  نجم و  یطواجد شالالرا یدرباره همه فقها بریعهده خبرگان منتخآ مردم اسالالت. خبرگان ره

س  شورت م  یبرر ضوعات فقه از آنان را اعل یکیکنند هر گاه  یو م س   یا یم به احکام و مو سا ل  سی م  یدارا یا یو اجتماع یا

 یرهبر رابهدهند او  یصو نهم  شالالخ یکصالالداز صالالفات مذکور در اصالالل  یکیخاص در  یواجد برجسالالتگ یاعامه  یتمقبول

 خبرگان، . رهبر منتخآ  یند نما  یم یاز آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرف    یکیصالالالورت  ینا یرکنند و در غ  یانتخاب م 

 از آن را بر عهده خواهد داشت. یناش یها یتامر و همه مسئول یتوال

 

 است. یافراد کشور مساو یربا سا یندر برابر قوان رهبر

 

 وهشتم یکصد اصل

 

به  یده بادور یننخسالالت یجلسالالات آنان برا ینامه داخل ینانتخاب آنها و آ  یفیتخبرگان ک یطمربوح به  عداد و شالالرا قانون

. از آن  س رهبر انقالب برسد  ینها  یآشود و به  صو   یآآرا آنان  صو  یتو با اکثر یهنگهبان  ه یشورا  یناول یافقه یلهوس 

 ت.خود آنان اس یتخبرگان در صالح یفمقررات مربوح به وظا یرسا یآو  صو نقانو یننظر در ا یدو  جد ییرهر گونه  غ

 

 و نهم یکصد اصل

 

 و صفات رهبر شرایط

 

 افتا در ابواب مختلف فقه. یالزم برا یعلم یتصالح - 2

 



 

 

 امت اسالم. یرهبر یالزم برا یعدالت و  قوا - 1

 

سی س  یآصح  ینشب - 4 صورت  عدد واجد یرهبر یبرا یو قدرت کاف یریتشجاعت، مد  یر، دب ی،و اجتماع یا  نی. در 

  ر باشد مقدم است. یقو یاسیو س یفقه ینشب یکه دارا یفوق، شخص یطشرا

 

 و دهم یکصد اصل

 

 رهبر یاراتو اخت وظایف

 

 مصلحت نظام. یص س از مشورت با مجمع  شخ یرانا یاسالم ینظام جمهور یکل یها یاستس یین ع - 2

 

 نظام. یکل یها یاستس ینظارت بر حسن اجرا - 1

 

 .یفرمان همه  رس - 4

 

 مسلآ. یروهایکل ن یفرمانده -3

 

 .یروهان یجاعالن جنگ و صلآ و بس - 3

 

 نصآ و عزل و قبول استعفا: - 1

 

 نگهبان. یشورا فقهای – الف

 

 .یهمقام قوه قضا  ین ر یعال - ب

 

 .یرانا یاسالم یجمهور یمایسازمان صدا و س یسر  - ج

 

 ستاد مشترک. یسر  - د

 

 .یفرمانده کل سپاه  اسداران انقالب اسالم - ه

 



 

 

 .یامو انتظ ینظام یروهاین یفرماندهان عال - و

 

 سه گانه. یروابط قوا یمحل اختالف و  نظ - 1

 

 مصلحت نظام. یصمجمع  شخ یقاز طر یست،قابل حل ن یحل معضالت نظام که از طرق عاد - 9

 

از جهت دارا بودن  یجمهور یاسالالتداوطلبان ر یت س ازانتخاب مردم ، صالالالح یجمهور یاسالالتحکم ر یامضالالا - 8

 برسد. یرهبر ییدنگهبان و در دوره اول به  ا یشورا ییدقبل از انتخاب به  ا یدبا یدآ یقانون م ینکه درا یطیشرا

 

شور  س از حکم د    یسعزل ر  -21 صالآ ک شور به  خلف و  یعال یوانجمهور با در نظر گرفتن م   ی،نقانو یفاز وظا یک

 بر اساس اصل هشتاد و نهم. یو یتبه عدم کفا یاسالم یمجلس شورا یرا یا

 

 .یهقوه قضا  یسر  یشنهاد س از   یاسالم یندر حدود مواز ینمجازات محکوم یف خف یاعفو  -22

 

 کند. یض فو یگریخود را به شخص د یاراتو اخت یفاز وظا ی واند بعض یم رهبر

 

 یازدهمو  یکصد اصل

 

، و نهم گردد یکصد و  مذکور در اصول  نجم  یطاز شرا  یکیفاقد  یاخود نا وان شود،   یقانون یفرهبر از انجام وظا هرگاه

 بوده است ، از مقام خود بر کنار خواهد شد. یطاز شرا یمعلوم شود از آغاز فاقد بعض یا

 

 باشد. یوهشتم م یکصدامر به عهده خبرگان مذکور در اصل  ینا  شخیص

 

سبت به  ع    یا یریکناره گ یاصورت فوق   در سرع وقت ن اقدام  دیجد رهبر یو معرف یینعزل رهبر، خبرگان موظفند در ا

شورا   ی.  ا هنگام معرفیندنما ضا   یسجمهور، ر  یسمرکآ از ر  یرهبر،  تخاب نگهبان به ان یشورا  یاز فقها یکیو  یهقوه ق

از آنان  یکیمدت  ینو چنانچه در ا یردگ یطور موقت به عهده م هرا ب یرهبر یفمصالاللحت نظام، همه وظا یصمجمع  شالالخ

 یوب ممنصالال یو یفقها در شالالورا، به جا یتبه انتخاب مجمع، با حفو اکثر یگریفرد د ید،انم یفهنتواند انجام وظ یلبه هر دل

و دهم،  یکصداصل  1بند  و )و( و )ه ( )د( یو قسمت ها 21و  3و  4و  1و  2 یبندها یفشورا در خصوص وظا ینگردد. ا

 کند. یمصلحت نظام اقدام م یصمجمع  شخ یسه چهارم اعضا یآ س از  صو

 

شود، در ا  یرهبر یفموقتاً از انجام وظا یگریحادثه د یا یماریرهبر بر اثر ب هرگاه شورا  یننا وان   نیمذکور در ا یمدت 



 

 

 او را عهده دار خواهد بود. یفاصل وظا

 

 و دوازدهم یکصد اصل

 

ان نگهب یرا شورا  یاسالم  یکه مصوبه مجلس شورا   یمصلحت در موارد  یص شخ  یمصلحت نظام برا  یص شخ  مجمع

س    یاشرع و   ینخالف مواز سا شورا    یقانون ا صلحت نظام نظر  ند و نک یننگهبان را  ام یبداند و مجلس با در نظر گرفتن م

 یل شک  یقانون ذکر شده است به دستور رهبر    ینکه در ا یفیوظا یردهد و سا  یبه آنان ارجاع م یکه رهبر یمشاوره در امور 

 شود. یم

 

 .یدنما یم یین ع یمجمع را مقام رهبر ینا یرثابت و متغ اعضای

 .یدخواهد رس یمقام رهبر ییدو به  ا یآو  صو یهمربوح به مجمع  وسط خود اعضا  ه مقررات

 

  

 

 یهنهم، قوه مجر فصل

 

 و وزرا یجمهور یاستر -اول  مبحث

 

  

 

 یزدهمو س یکصد اصل

 

سم  ین ر یجمهور عال یسر  یاز مقام رهبر  س س      یمقام ر ست و م شور ا س    یاجرا یتئولک سا ست و ر یقانون ا قوه  یا

 شود، بر عهده دارد. یمربوح م یبه رهبر یماًکه مستق یرا جز در امور یهمجر

 

 و چهاردهم یکصد اصل

 

،  نها  یشالالود و انتخاب مجدد او به صالالورت متوال یمردم انتخاب م یممسالالتق یمدت چهار سالالال با را یجمهور برا ر یس

 دوره بالمانع است . یک یبرا

 

 و  انزدهم یکصد اصل



 

 

 

 باشند انتخاب گردد. یرز یطکه واجد شرا یاسیو س یرجال مذهب یاناز م یدجمهور با ر یس

 

صل،  ابع ا  ایرانی سابقه و امانت و  قو    یو مدبر، دارا یر، مد یراناال سن  سالم  یجمهور ی، مومن و معتقد به مبان یح  یا

 کشور. یو مذهآ رسم یرانا

 

 و شانزدهم یکصد اصل

 

 خود را رسماً اعالم کنند. یقبل از شروع انتخابات آمادگ یدبا یجمهور یاستر امزدهاین

 

 کند. یم ینجمهور را قانون مع یسانتخاب ر  یبرگزار نحوه

 

 و هفدهم یکصد اصل

 

از نامزدها  یک یچهرگاه در دوره نخسالالت ه یشالالود، ول یمطلق آرا شالالرکت کنندگان، انتخاب م یتجمهور با اکثر ر یس

ست ن  یتیاکثر ینچن شود. در دوره دوم  نها دو نفر از نامزدها که   یگرفته م یبار دوم را یروز جمعه هفته بعد برا یاورد،به د

ست آرا ب  شتری در دور نخ شرکت م   ی شته اند  ض  یول کنند، یدا شتر، دارنده آرا ب یاز نامزدها یاگر بع شرکت در انتخ  ی ابات از 

 وند.ش یم یانتخاب مجدد معرف یداشته اند برا یرا یگراناز د یشدر دور نخست ب دو نفر که یه،بق یانمنصرف شوند، از م

 

 یجدهمو ه یکصد اصل

 

سئولیت  ست نظارت بر انتخاب ر م شورا    یجمهور یا صل نود و نهم بر عهده  ست ول  یطبق ا شک  ینگهبان ا  لیقبل از  

 .کند یم ییناست که قانون  ع ینگهبان بر عهده انجمن نظار  یشورا یننخست

 

 و نوزدهم یکصد اصل

 

ست دوره ر یاناز  ا یشماه   یکحداقل  یدبا یدجمهور جد یسر  انتخاب صله      یقبل یجمهور یا شد و در فا شده با انجام 

 یرا انجام م یجمهور یسر  یفوظا یشینجمهور   یسسابق، ر  یجمهور یاستدوره ر یانو  ا یدجمهور جد یسانتخاب ر 

 دهد.

 

 یستمو ب یکصد اصل



 

 

 

قانون احراز شالالالده فوت کند،  یناو طبق ا یتکه صالالالالح یاز نامزدها  یکی یریگ یاز را یشدر فاصالالالله ده روز   هرگاه

دور  یت از دو نفر حا ز اکثر  یکی یزافتد. اگر در فاصالالالله دور نخسالالالت و دور دوم ن    یم یرانتخابات به مدت دو هفته به  اخ       

 د.شو می یددو هفته  مد ینخست فوت کند، مهلت انتخابات برا

 

 یکمو  یستو ب یکصد اصل

 

 لینگهبان  شک  یشورا  یو اعضا  یهقوه قضا   یسکه با حضور ر   یدر جلسه ا  یاسالم  یدر مجلس شورا  یجمهور ر یس

 .یدنما یکند و سوگند نامه را امضا م یم یادسوگند  یرز یآشود به  ر  یم

 

 یماهلل الرحمن الرح بسم

 کنم که  یم یاد به خداوند قادر متعال سالالالوگند         یرانو در برابر ملت ا  یمرقرآن ک یشالالالگاه جمهور در   یسبه عنوان ر   من

سم    سدار مذهآ ر س    یو نظام جمهور ی ا سا صالح        یو قانون ا ستعداد و  شم و همه ا شور با  یفایرا در راه ا یشخو یتک

و اخالق،  یند یجکشالالالور،  رو یو خود را وقف خدمت به مردم و اعتال    یرمکه برعهده گرفته ام به کار گ      یها   یت مسالالالئول

نون که قا یو حرمت اشخاص و حقوق  یو از آزاد یزمبپره یاز حق و گسترپ عدالت سازم و از هر گونه خودکامگ   یبانی شت 

س   سا ست حما   یبرا یا شناخته ا س     یتملت  ستقالل  ست از مرزها و ا سی کنم. در حرا صاد  یا شور از ه  یو فرهنگ یو اقت  چیک

ستعانت از خد  یغدر یاقدام سالم و ا مه اطهار عل  یامبراز   یرویاوند و  نورزم و با ا سالم قدر   یهما  را که ملت به عنوان یال

 . ارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخآ ملت  س از خود بسپارم ینیمقدس به من سپرده است همچون ام یامانت

 

 و دوم یستو ب یکصد اصل

 

به عهده دارد در برابر ملت و  یعاد ینقوان یاو  یموجآ قانون اسالالاسالالکه به  یفیو وظا یاراتجمهور در حدود اخت ر یس

 مسئول است . یاسالم یرهبر و مجلس شورا

 

 و سوم یستو ب یکصد اصل

 

صوبات مجلس    ر یس ست م س  یجهنت یاجمهور موظف ا ضا کند و  یو ابالغ به و یمراحل قانون یرا  س از ط یهمه  ر  ام

 د.مسئوالن بگذار یاراجرا در اخت یبرا

 

 و چهارم یستو ب یکصد اصل

 



 

 

 یجمهور با موافقت و یسداشالالته باشالالد. معاون اول ر   یخود معاونان یقانون یفانجام وظا ی واند برا یجمهور م ر یس

 معاونت ها را به عهده خواهد داشت. یرسا یهماهنگ یتو مسئول یرانوز یاتاداره ه

 

 و  نجم یستو ب یکصد اصل

 

ضای  سا  یراندولت ا ینامه ها، موافقت نامه ها و قراردادها عهد نامه ها، مقاوله ام ضا  یندولت ها و همچن یربا   یمان  یام

 ت .اوس یقانون یندهنما یاجمهور  یسبا ر  یاسالم یمجلس شورا یآ س از صو یالملل ینب یها یهمربوح به ا حاد یها

 

 و ششم یستو ب یکصد اصل

 

سئول  ر یس ستخدام  یمور ادارامور برنامه و بودجه و ا یتجمهور م ستق    یو ا شور را م  واند اداره  یبر عهده دارد و م یماًک

 بگذارد. یگریآنها را به عهده د

 

 و هفتم یستو ب یکصد اصل

 

 اراتیبا اخت یژهو یندگاننما یا یندهنما یرانوز یاته یآ واند در موارد خاص، بر حسآ ضرورت با  صو یجمهورم ر یس

 رانیوز یاتجمهور و ه یسر  یماتمذکور در حکم  صم  یندگاننما یا یندهنما یماترد  صم موا ین. در ایدنما یینمشخص  ع 

 خواهد بود.

 

 و هشتم یستو ب یکصد اصل

 

ستوارنامه سف   یسشوند. ر   یم یینجمهور  ع یسر  یآامور خارجه و  صو  یروز یشنهاد به   سفیران  را امضا   نیراجمهور ا

 .یرد ذ یرا م گرید یکشورها یرانکند و استوارنامه سف یم

 

 و نهم یستو ب یکصد اصل

 

 جمهور است. یسبا ر  یدولت ینشان ها اعطای

 

 ام یو س یکصد اصل

 

 کند و ... یم یمخود را به رهبر  قد یجمهور استعفا ر یس



 

 

 

 یکمو  یو س یکصد اصل

 

ستعفا، غ    در ست مدت ر که یدر مورد یاجمهور و  یساز دو ماه ر  یشب یماریب یا یبتصورت فوت، عزل، ا  یجمهور یا

شده و   یبر اثر موانع یدجمهور جد یسو ر  یافته یان ا مهور با ج یسمعاون اول ر  یل،قب یناز ا یگریامور د یاهنوز انتخاب ن

و  یها قوه قض یسمجلس و ر  یسمتشکل از ر  یو شورا  یردگ یعهده م بررا  یو یها یتو مسئول یاراتاخت یموافقت رهبر

ست  ر  جمه یسمعاون اول ر  شود، در   یدجمهور جد یسدهد که حداکثر ظرف مدت  نجاه روز ر  یبیور موظف ا انتخاب 

اول  معاونجمهور  یسکه ر  یدر صالالالور  یزگردد و ن یو یفکه مانع انجام وظا یگریامور د یاصالالالورت فوت معاون اول و 

 کند. یاو منصوب م یرا به جا یگریفرد د ینداشته باشد مقام رهبر

 

 و دوم یس یکصد اصل

 

سئول  یاراتکه اخت یمد  در صل    یگریفرد د یاجمهور بر عهده معاون اول  یسر  یها یتو م ست که به موجآ ا ص ا  دیک

س  صوب م  یکمو  یو  ست  یگردد، وزرا را نم یمن ضاح  وان ا  یدد ج ی وان برا ینم یزعدم اعتماد داد و ن یبه آنان را یاکرد  ی

 .وداقدام نم یامر همه  رس یاو  ینظر در قانون اساس

 

 و سوم یو س یکصد اصل

 

سط ر   وزرا اعتماد  یمجلس، گرفتن را ییرشوند. با  غ  یم یاعتماد به مجلس معرف یگرفتن را یو برا یینجمهور ع یس و

 .یستوزرا الزم ن یبرا یدجد

 

 کند. یم یناز آنان را قانون مع یکهر  یاراتو حدود اخت یرانوز  عداد

 

 و چهارم یو س یکصد اصل

 

الزم به هماهنگ سالالاختن  یرنظارت دارد و با ا خاذ  داب یرانجمهور اسالالت که بر کار وز یسبا ر  یرانوز یاته یاسالالتر

صم  ش  یران،وز ی ردازد و با همکار یدولت م یاتو ه یرانوز یها یم   یرا اجرا م ینو قوان ییندولت را  ع یبرنامه و خط م

 کند.

 

انون نداشته ق ییر غ یا یربه  فس یازکه ن یدر صور   یدولت یدستگاه ها  یقانون یف داخل در وظا یاموارد اختالف نظر و  در

جمهور در برابر مجلس  یسشالالود الزم االجرا اسالالت. ر  یجمهور ا خاذ م یسر  یشالالنهادکه به   یرانوز یاته یمباشالالد،  صالالم



 

 

 است. یرانوز یاتمسئول اقدامات ه

 

 و  نجم یو س یکصد اصل

 

شده  ی ا زمان وزرا ست  یااند و  که عزل ن ضاح بر اثر ا ست را  یا ی ست در   یاعتماد، مجلس به آنها را یدرخوا اعتماد نداده ا

 مانند. یم یسمت خود باق

 یفظابه و یددولت جد یین ا  ع یرانوز یاتشود و ه یم یمجمهور  سل یساز آنان به ر  یکهر  یا یرانوز یاته استعفای 

مدت سالاله ماه سالالر رسالالت  یندارند حداکثر برا یرکه وز یوزار خانه ها  یبرا واند  یجمهور م یسخود ادامه خواهند داد. ر 

 .یدنما یین ع

 

 و ششم یو س یکصد اصل

 

 و یرداعتماد بگ یاز مجلس را یدجد یرانوز یا یروز یبرا یدصالالورت با ین واند وزرارا عزل کند و در ا یجمهور م ر یس

صور   شورا  یدبا یدنما ییر غ یرانوز یاتز ها یمیکه  س از ابراز اعتماد مجلس به دولت ن یدر  سال  یمجدداً از مجلس   یما

 اعتماد کند. یرا ی قاضا یرانوز یاته یبرا

 

 و هفتم یو س یکصد اصل

 

 یآکه به  صالالو یجمهور و مجلس اسالالت و در امور یسدر برابر ر  یشخاص خو یفمسالالئول و وظا یراناز وز یک هر

 هست. یزن یگرانرسد مسئول اعمال د یم یرانوز یاته

 

 و هشتم یو س یکصد اصل

 

حق دارد  یرانوز یاتشالالود، ه یم ینقوان یاجرا  ینامه ها ینآ  ینمامور  دو یریوز یا یرانوز یاتکه ه یبر موارد عالوه

نامه بپردازد، هر  یننامه و آ  یآبه وضالالع  صالالو یادار یسالالازمان ها یمو  نظ ینقوان یاجرا ینو  ام یادار یفانجام وظا یبرا

مفاد  ینامه و صدور بخشنامه را دارد ول   ینحق وضع آ   یرانوز یاته مصوبات و  یشخو یفدرحدود وظا یزن یراناز وز یک

ه خود را ب یفاز امور مربوح به وظا یبرخ یآ واند  صالالالو یمخالف باشالالالد. دولت م ینبا متن و روح قوان یدمقررات نبا ینا

سیون کم شکل از چند وز  یها ی صوبات ا یدواگذار نما یرمت سیون کم ین. م مهور ج یسر  ییدن  س از  ایها در محدوده قوان ی

صو    ست.   صوبات کم  ینامه ها یننامه ها و آ  یآالزم االجرا ا سیون دولت و م ضمن ابالغ برا    ینمذکور در ا یها ی صل،   یا

 ید جد یابر یلدلبا ذکر  یابدب ینکه آنها را بر خالف قوان یرسد،  ا در صور    یم یاسالم  یمجلس شورا  یساجرا به اطالع ر 

 بفرستد. زیرانو یاتنظر به ه



 

 

 

 و نهم یو س یکصد اصل

 

صو  یارجاع آن به داور یا یو دولت یراجع به اموال عموم یدعاو صلآ  ست و   یرانوز یاته یآدر هر مورد موکول به   ا

 یزمجلس ن یآصالالوبه   یدبا یباشالالد و در موارد مهم داخل یخارج یکه طرف دعو یبه اطالع مجلس برسالالد. در موارد یدبا

 برسد.

 

 کند. یم یینمهم را قانون  ع موارد

 

 و چهلم یکصد اصل

 

در دادگاه  یاسالالالم یبا اطالع مجلس شالالورا یدر مورد جرا م عاد یرانجمهورو معاونان او و وز یسبه ا هام ر  رسالالیدگی

 شود. یانجام م یدادگستر یعموم یها

 

 یکمو چهل و  یکصد اصل

 

ن داشته باشند و داشت   یشغل دولت  یکاز  یش وانند ب یو کارمندان دولت نم یرانجمهور، وز یسجمهور، معاونان ر  ر یس

شغل د  سا     یگرهر نوع  س سمت  یاکه  مام  یدر مو سرما  یق سات عموم    یاآن متعلق به دولت  یهاز  س ست و نما  یمو  یندگیا

شورا  سالم  یمجلس  ستر  یا شاوره حقوق  یو وکالت دادگ ست ر یزو ن یو م ضو  یاامل ع یریتو مد یا  یرهمد یاتدر ه یتع

شرکت ها  ص    یانواع مختلف  صو شرکت ها  ی،خ سات برا    ی عاون یجز  س سمت ها    یادارات و مو ست .   یآنان ممنوع ا

 است. یحکم مستثن یناز ا یقا یدر دانشگاه ها و موسسات  حق یآموزش

 

 و چهل و دوم یکصد اصل

 

 یسو همسالالر و فرزندان آنان قبل و بعداز خدمت،  وسالالط ر   یرانجمهور، وز یسجمهور، معاونان ر  یسرهبر، ر  دارا ی

 باشد. یافتهن یششود که بر خالف حق، افزا یم یدگیرس یهقوه قضا 

 

  

 

 یار ش و سپاه  اسداران انقالب اسالم -دوم  مبحث

 



 

 

  

 

 و چهل و سوم یکصد اصل

 

 کشور را بر عهده دارد. یاسالم یرو نظام جمهو یارض یتاز استقالل و  مام ی اسدار یرانا یاسالم یجمهور ار ش

 

 و چهل و چهارم یکصد اصل

 

ا به خدمت ر یستهشا یافراد یداست و با یومردم یمکتب یباشد که ار ش یاسالم یار ش یدبا یرانا یاسالم یجمهور ار ش

 مومن و در راه  حقق آن فداکار باشد. یکه به اهداف انقالب اسالم یردبپذ

 

 و چهل و  نجم یکصد اصل

 

 شود. ینم یرفتهکشور  ذ یانتظام یروهایدر ار ش و ن یتبه عضو یفرد خارج یچه

 

 و چهل و ششم یکصد اصل

 

 باشد ممنوع است . یزصلآ آم یدر کشور هر چند به عنوان استفاده ها یخارج ینظام یگاههر گونه  ا استقرار

 

 و چهل و هفتم یکصد اصل

 

با  ی،و جهاد سالالازندگ یدی، ول ی،آموزشالال ی،امداد یار ش در کارها ینف یزاتدر زمان صالاللآ از افراد و  جه یدبا دولت

 .یایدوارد ن یبیار ش آس یرزم یکه به آمادگ یاستفاده کند در حد یعدل اسالم ینکامل مواز یترعا

 

 و چهل و هشتم یکصد اصل

 

 یرت گماشته، راننده شخصاز افراد آنها به صو یاز وسا ل و امکانات ار ش و استفاده شخص یشخص ینوع بهره بردار هر

 ممنوع است. ینهاا یرو نظا

 

 و چهل و نهم یکصد اصل

 



 

 

 و سلآ آن به موجآ قانون است. یاندرجه نظام  رفیع

 

 و  نجاهم یکصد اصل

 

سالم   سپاه   یادامه نقش خود در نگهبان یشد، برا  یلانقالب  شک  ینا یروزی  یروزها ینکه در نخست  ی اسداران انقالب ا

و قلمرو  یفسالالپاه در رابطه با وظا ینا یتو قلمرو ومسالالئول یفماند. حدود وظا یآن  ا بر جا م یدسالالتاوردهااز انقالب و 

 شود. یم یینقانون  ع یلهآنها به وس یانبرادرانه م یو هماهنگ یبر همکار یدبا  اک یگرمسلآ د یروهاین یتمسئول

 

 یکمو  نجاه و  یکصد اصل

 

من دونهم  ین رهبون به عدواهلل و عدوکم و آخر یلاسالالتطعتم من قوه و من رباح الخ و اعدوا لهم ما»  یمهکر یهحکم آ به

 یماسال ینرا بر طبق مواز یهمه افراد کشور برنامه و امکانات آموزپ نظام  یدولت موظف است برا «  یعلمهمال علمونهم اهلل 

شو    یی وانا موارهکه همه افراد ه یبه طور ید،فراهم نما سلحانه از ک سالم  یر و نظام جمهوردفاع م شند،     یرانا یا شته با را دا

 باشد. یبا اجازه مقامات رسم یدداشتن اسلحه با یول

 

  

 

 یخارج یاستدهم، س فصل

 

  

 

 و  نجاه و دوم یکصد اصل

 

حفو استقالل همه جانبه و   یری،و سلطه  ذ  یهر گونه سلطه جو   یبر اساس نف  یرانا یاسالم  یجمهور یخارج سیاست  

ض  یت مام سلمانان و عدم  عهد در برابر قدرت ها   یار شور، دفاع از حقوق همه م صلآ آم   یک با  متقابل یزسلطه گر و روابط 

 محارب استوار است. یردول غ

 

  نجاه و سوم یکصدو اصل

 

وع شالالئون کشالالور گردد ممن یگرار ش و د ی،فرهنگ ی،و اقتصالالاد یعیبر منابع طب یگانهگونه قرارداد که موجآ سالاللطه ب هر

 است.



 

 

 

 و  نجاه و چهارم یکصد اصل

 

سالم  جمهوری شر     یرانا یا سان در کل جامعه ب ستقالل و آزاد  یرا آرمان خود م یسعادت ان و حکومت حق و  یداند و ا

سد. بنابرا    یعدل را حق همه مردم جهان م  یگرد یملت ها یکامل از هر گونه دخالت در امور داخل یخوددار یندر ع ینشنا

 کند. یم یتهر نقطه از جهان حما رد یندر برابر مستکبر ینستضعفاز مبارزه حق طلبانه م

 

 و  نجاه و  نجم یکصد اصل

 

سالم  یجمهور دولت سان  یم یرانا یا سی س  یکه  ناهندگ ی واندبه ک  یرانا نیبر طبق قوان ینکهبخواهند  ناه دهد مگر ا یا

 خا ن و  بهکار شناخته شوند.

 

  

 

 قوه قضا یه -یازدهم  فصل

 

  

 

 و  نجاه و ششم کصدی اصل

 

 یفدار وظا حقق بخشند به عدالت و عهده  یولو مس  یو اجتماع یحقوق فرد یباناست مستقل که  شت    یاقوه ییهقضا  قوه

 :است یرز

 

و  یمو رفع خصومات و اخذ  صم   یحل و فصل دعاو  یات،شکا  یات،و صدور حکم در مورد  ظلمات،  عد  یدگیرس  - 2

 .کندیم ینکه قانون مع یه،مور حسباقدام الزم در آن قسمت از ا

 

 مشروع. یهایحقوق عامه و گسترپ عدل و آزاد یایاح - 1

 

حدود و مقررات مدون  یو اجرا ینمجرم یرمجازات و  عز یآکشف جرم و  عق  - 3. ینقوان ینظارت بر حسن اجرا  - 4

 .یناز وقوع جرم و اصالح مجرم یشگیری  یاقدام مناسآ برا - 3اسالم.  ییجزا

 



 

 

 و  نجاه و هفتم یکصد اصل

 

نفر مجتهد عادل و آگاه  یک یقمام رهبر ییو اجرا یو ادار ییامور قضا  یهدر کل ییهقوه قضا  هاییتمنظور انجام مسوول  به

 ییهام قوه قضا مق یترینکه عال نمایدیم یین ع ییهقوه قضا  ییسمدت  نج سال به عنوان ر  یو مدبر را برا یرو مد ییبه امور قضا 

 است.

 

 و  نجاه و هشتم یکصد اصل

 

 است: یربه شرح ز ییهقوه قضا ییسر ییسر وظایف

 

 و  نجاه و ششم. یکصداصل  هاییتبه  ناسآ مسوول یالزم در دادگستر یالت شک ایجاد

 

 .یاسالم یمتناسآ با جمهور ییقضا یآلوا  هیه

 

ستخدام  شا   ا سته قضات عادل و  شاغل و  رف  یین عو  یتمحل مأمور ییرو عزل و نصآ آنها و  غ  ی از  نهایآنان و مانند ا یعم

 طبق قانون. ی،امور ادار

 

 و  نجاه و نهم یکصد اصل

 

 آنها منوح به حکم قانون است. یتصالح یینها و  عدادگاه یلاست.  شک یدادگستر یات، ظلمات و شکا یرسم مرجع

 

 و شصتم یکصد اصل

 

ستر  وزیر سوول  یدادگ ساإل مربوطه به روابط  یهکل یتم ضا  م  انیو قوه مقننه را بر عهده دارد و از م یهبا قوه مجر ییهقوه ق

 .گرددیانتخاب م کندیم یشنهادجمهور   ییسبه ر ییهقوه قضا ییسکه ر یکسان

 

 یض فو یدادگستر یرقضات را به وز یرغ یاستخدام یاراتاخت یزو ن یو ادار ی ام مال یاراتاخت  واندیم ییهقوه قضا رییس

 رینیتوزراء به عنوان عال یبرا ینخواهد بود که در قوان یفیو وظا یاراتهمان اخت یدارا یدادگستر  یرصورت وز  ینکند. در ا

 .شودیم بینییش  ییمقام اجرا

 

 و شصت و یکم یکصد اصل



 

 

 

 هایییتو انجام مسوول  ییقضا  یهوحدت رو یجاددر محاکم و ا ینقوان یآصح  یکشور به منظور نظارت بر اجرا  یعال دیوان

 .گرددیم یل شک کندیم یین ع ییهقوه قضا ییسکه ر یبر اساس ضوابط شودیکه طبق قانون به آن محول م

 

 و شصت و دوم یکصد اصل

 

ستان کل با    یعال یواند رییس شور و داد ضا  یدک شند و ر  ییمجتهد عادل و آگاه به امور ق ضا  ییسبا شورت  با م ییهقوه ق

 .کندیسمت منصوب م ینمدت  نج سال به ا یکشور آنها را برا یعال یواند یتقضا

 

 و شصت و سوم یکصد اصل

 

 .شودیم ینقانون مع یلهبه وس یفقه ینطبق مواز یقاض یطو شرا صفات

 

 و شصت و چهارم یکصد اصل

 

که موجآ انفصالالال اسالالت به طور  ی خلف یاکه شالالاغل آن اسالالت بدون محاکمه و ثبوت جرم  یاز مقام  وانیرا نم قاضالالی

صل کرد  دا یاموقت  ضا  یاإم منف ضا  ییرسمتش را  غ  یااو محل خدمت  یبدون ر صم    یداد مگر به اقت صلحت جامعه با    میم

 یابط کلقضات بر طبق ضو یاکشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره یعال یواند ییس س از مشورت با ر ییهقوه قضا ییسر

 .گیردیصورت م کندیم یینکه قانون  ع

 

  نجم و شصت و یکصد اصل

 

 عفت یبودن آن مناف یدادگاه، علن یصو حضالالور افراد بالمانع اسالالت مگر آن که به  شالالخ شالالودیانجام م یعلن محاکمات،

 نباشد. یدعوا  قاضا کنند که محاکمه علن ینطرف یخصوص یدر دعاو یاباشد  یعموم یانظم یعموم

 

 و شصت و ششم یکصد اصل

 

 باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. یواد قانون و اصولمستدل و مستند به م یدها بادادگاه احکام

 

 و شصت و هفتم یکصد اصل

 



 

 

 یا یبا اسالالتناد به منابع معتبر اسالالالم یابدو اگر ن یابدمدونه ب ینموظف اسالالت کوشالالش کند حکم هر دعوا را در قوان قاضالالی

به  یدگیمدونه از رس ین عارد قوان یااجمال  یانقص  یابه بهانه سکوت   واندیو نم یدرا صادر نما یهمعتبر، حکم قض یفتاوا

 دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

 

 و شصت و هشتم یکصد اصل

 

. نحوه ردگییصورت م  یمنصفه در محاکم دادگستر   یأتاست و با حضور ه   یعلن یو مطبوعا  یاسی به جراإم س  رسیدگی 

 .کندیم ینمع یاسالم ینون ر اساس موازرا قان یاسیجرم س یفمنصفه و  عر یأته یاراتاخت یط،انتخاب، شرا

 

 و شصت و نهم یکصد اصل

 

 .شودیکه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نم یبه استناد قانون ی رک فعل یا یفعل هیچ

 

 و هفتادم یکصد اصل

 

ز خاجر ا یا یاسالم  و مقررات ینکه مخالف با قوان یدولت هاینامهیینو آ هانامهیآ صو  یها مکلفند از اجرادادگاه قضات 

ست خوددار  یهقوه مجر یاراتحدود اخت ضا   یعدالت ادار یوانگونه مقررات را از د ینابطال ا  واندیکنند و هر کس م یا  قا

 کند.

 

 و هفتاد و یکم یکصد اصل

 

متوجه  ینومع یا یحکم بر مورد خاص، ضرر ماد  یقدر  طب یادر حکم  یادر موضوع   یاشتباه قاض   یا یرگاه در اثر  فس  هر

ران دولت جب یلهصورت خسارت به وس    ینا یرضامن است و ر غ   یاسالم  ینگردد، در صورت  قصر، مقصر طبق مواز    یکس 

 .گرددیم یثیتو در هر حال از متهم اعاده ح شود،یم

 

 و هفتاد و دوم یکصد اصل

 

س  برای ضاء ار ش، ؤاند  یانتظام یا یخاص نظام یفبه جراإم مربوح به وظا یدگیر سداران    یشهربان  ی،ارمراع سپاه  ا  و 

که در مقام ضالالالابط    یجراإم یا آنان   یبه جراإم عموم  یول گردد،یم یل مطابق قانون  شالالالک   یمحاکم نظام   ی،انقالب اسالالالالم

ستر  شوند در محاکم عموم  یدادگ س  یمر کآ  ستان شود یم یدگیر ش  ی،نظام یهاو دادگاه ی. داد ضا  یبخ ش  ییهاز قوه ق ور و ک

 قوه هستند. ینبه ا مشمول اصول مربوح



 

 

 

 و هفتاد و سوم یکصد اصل

 

س  به شکا  یدگیمنظور ر سبت به مأمور    یات،به  ضات مردم ن حقاق و ا یدولت هاینامهیینواحدها با آ یا ین ظلمات و اعترا

مل عو نحوه  یارات. حدود اختگرددیم یس أسالال ییهقوه قضالالا ییسنظر ر یرز "یعدالت ادار یواند"به نام  یوانیحقوق آنها، د

 .کندیم یینرا قانون  ع یواند ینا

 

 و هفتاد و چهارم یکصد اصل

 

به نام  یسازمان یادار یهادر دستگاه ینقوان یآصح یامور و اجرا یاننسبت به حسن جر ییهاساس حق نظارت قوه قضا بر

س   " شور  یسازمان بازر ضا  ییسنظر ر یرز "کل ک شک  ییهقوه ق ن سازمان را قانو  ینا یفو وظا یارات. حدود اختگرددیم یل 

 .کندیم یین ع

 

  

 

 یمادوازدهم، صدا و س فصل

 

  

 

 و هفتاد و  نجم یکصد اصل

 

س   در سالم  یجمهور یمایصدا و  شر افکار با رعا  یانب یآزاد یران،ا یا سالم  ینمواز یتو ن شور با   یا صالآ ک  نی ام یدو م

 گردد.

 

صآ  س     یسو عزل ر  ن صدا و  سالم  یجمهور یمایسازمان  شورا     یبا مقام رهبر یرانا یا ست و   یندگانمرکآ از نما یا

ضا   یسجمهور و ر  یسر  شورا  یهقوه ق سالم  یو مجلس  شت. خط     یننظارت بر ا )هر کدام دو نفر( یا سازمان خواهند دا

 کند. یم یناداره سازمان و نظارت بر آن را قانون مع یآو  ر  یمش

 

  

 

 یتامن یعال یشورا یزدهم،س فصل



 

 

 

  

 

 و هفتاد و ششم یکصد اصل

 

ه ب یمل یتامن یعال یشالالورا ی،مل یتو حاکم یارضالال یتو  مام یاز انقالب اسالالالم یو  اسالالدار یمنافع مل ینمنظور  ام به

 گردد: یم یل شک یرز یفجمهور، با وظا یسر  یاستر

 

 . یبرشده از طرف مقام ره یین ع یکل یها یاستکشور در محدوده س یتیامن - یدفاع یها یاستس یین ع - 2

 

 - یدفاع یکل یردر ار باح با  داب یو اقتصالالاد ی، فرهنگ ی،اجتماع ی، اطالعا  یاسالالیسالال یها یتهماهنگ نمودن فعال - 1

 . یتیامن

 

 .یو خارج یداخل یدهایمقابله با  هد یکشور برا یو معنو یاز امکانات ماد یریبهره گ - 4

 

 شورا عبار ند از: اعضای

 

 سه گانه . یقوا یروسا -

 

 مسلآ. یروهایکل ن یستاد فرمانده یسر  -

 

 مسئول امور برنامه و بودجه . -

 

 . یبه انتخاب مقام رهبر یندهدو نما -

 

 امور خارجه ، کشور، اطالعات . یوزرا -

 

 مقام ار ش و سپاه. ین ر یمربوح و عال یرحسآ مورد وز -

 

 یم لیکشور  شک   یتامن یدفاع و شورا  یشورا  یلباز ق یفرع یخود شوراها  یفبه  ناسآ وظا  یمل یتامن یعال شورای 

ست دهد. ر شوراها  یکهر  یا ضا  یکی یاجمهور  یسبا ر  یفرع یاز  ست که از طرف ر   یعال یشورا  یاز اع جمهور  یسا



 

 

 شود. یم یین ع

 

 رسد. یم یعال یشورا یآآنها به  صو یلکند و  شک یم ینرا قانون مع یفرع یشوراها یفو وظا یاراتاخت حدود

 

 قابل اجراست . یمقام رهبر یید س از ا یمل یتامن یعال یشورا صوباتم

 

  

 

 در قانون یچهاردهم، بازنگر فصل

 

  

 

 و هفتاد و هفتم یکصد اصل

 

 .یردگ یانجام م یرز یآبه  ر  یدر موارد ضرور یران،ا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس بازنگری

 

 می عم یاجمهور موارد اصالح   یسخطاب به ر  یحکم ینظام ط مصلحت  یص س از مشورت با مجمع  شخ   یرهبر مقام

 :یدنما یم یشنهاد  یرز یآبا  رک یقانون اساس یبازنگر یرابه شورا یقانون اساس

 

 نگهبان. یشورا یاعضا - 2

 

 سه گانه. یقوا یروسا - 1

 

 مصلحت نظام. یصثابت مجمع  شخ یاعضا - 4

 

 .یان رهبرمجلس خبرگ ی نج نفر از اعضا - 3

 

 .یده نفر به انتخاب مقام رهبر - 3

 

 .یرانوز یأتسه نفر از ه - 1

 



 

 

 .یهسه نفر از قوه قضا  -1

 

 .یاسالم یمجلس شورا یندگانده نفراز نما - 9

 

 .یانسه نفر از دانشگاه - 8

 

 کند. یم ینآن را قانون مع یطانتخاب و شرا یفیتکار و ک شیوه

 

صوبات  ضا  ییدشورا  س از  أ  م صو  یمراجعه به آراء عموم یقازطر یدبا یمقام رهبر یو ام ش  یتاکثر یآبه   رکت مطلق 

 .یستالزم ن یدر قانون اساس یبازنگر یاصل  نجاه و نهم در مورد همه  رس یلذ یتبرسد. رعا یکنندگان در همه  رس

 

و  یمانیا یها یهو  ا یاسالم  ینر اساس مواز و مقررات ب ینقوان یهکل یبودن نظام و ابتنا یاصول مربوح به اسالم   محتوای

اداره امور کشالور با ا کاء به آراء   یزامر و امامت امت و ن یتبودن حکومت و وال یو جمهور یرانا یاسالالم  یاهداف جمهور

 است. ا ذیرن ییر غ یرانا یو مذهآ رسم ینو د یعموم


