
 ايرانى اسالمى جمهورى قانون اساس

 

 فصل اول

 ىاصول کل

 

 ١اصل 

اش به بر اساس اعتقاد ديرينهاست كه ملت ايران، ى اسالمى حكومت ايران جمهوروع ن 

ى روزيپبه را  ١۳۵۷بهمن انقالب  کسب آن،ا اميد بى حكومت حق و عدل قرآن، در پ

 ى،امام خمينى العظمهللا  عاليقدر تقليد آيتمرجع ى پيروزمند خود به رهبرى اسالم .رساند

ى شمسى دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجرى پرسدر همه

با ى قمرى سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجرى االولى برابر با اول و دوم جماد

 .مثبت دادى داشتند، به آن رأى كه حق رأى % كليه كسان ٢ /٨۹اكثريت 

 

 ٢اصل   

 ى: است بر پايهى نظام ى،اسالم ايرانى جمهور  

االهللا( و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در باربر يكتا )الالهى خدا - ١ 

 امر او.

 آن در بيان قوانين.ى و نقش بنيادى الهى وح - ٢ 

 خدا.ى انسان به سوى معاد و نقش سازنده آن در سير تكامل - ۳ 

 عدل خدا در خلقت و تشريع. - ۴ 

 ى.آن در تداوم انقالب اسالمى مستمر و نقش اساسى ت و رهبرماما - ۵ 

 :كه از راه در برابر خدا،توأم با مسئوليت او ى انسان و آزادى كرامت و ارزش واال - ۶ 

هللا عليهم الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سالمجامعى مستمر فقهااجتهاد  -الف  

 اجمعين،

 و تالش در پيشبرد آنها،ى استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشر - ب 

 ى،پذيرو سلطهى گرو سلطهى كشو ستمى هر گونه ستمگرى نف - ج 

 وى و فرهنگى اجتماعو ى اقتصادو ى و استقالل سياسى عدالت اجتماع عدل قسط و

 .را تأمين ميكندى ملى همبستگ



 

 ۳اصل   

نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه ى ايران موظف است براى اسالمى دولت جمهور  

 امور زير به كار برد:ى امكانات خود را برا

و ى تقومان و يابر اساس ى اخالقو ى انسانل ئرشد فضاى ايجاد محيط مساعد برا - ١

 ى.مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباه

با استفاده صحيح از مطبوعات و  هادر همه زمينهى عمومى باال بردن سطح آگاهيها - ٢ 

 و وسايل ديگر.ى گروهى هارسانه

همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم ى رايگان براى آموزش و پرورش و تربيت بدن - ۳ 

 ى.آموزش عال

 وى فرهنگ وى فن ى،علمى هاو تتبع و ابتكار در تمام زمينهى بررستقويت روح  - ۴ 

 از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.ى اسالم

 .اجانب استعمارگراناز نفوذ ى طرد كامل استعمار و جلوگير - ۵ 

 ى.و انحصارطلبى محو هر گونه استبداد و خودكامگ - ۶ 

 .قوانين منطبق بر حقوق بشر قانوندر حدود ى اجتماعو ى سياسى تأمين آزاديها - ۷ 

ى و فرهنگى اجتماع ى،اقتصاد ى،مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياس - ٨ 

 خويش.

و ى مادى هاهمه، در تمام زمينهى رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه برا - ۹ 

 ى.معنو

 تشكيالت غير ضرور.صحيح و حذف ى ايجاد نظام ادار - ١٠ 

حفظ استقالل و ى براى عمومى از طريق آموزش نظامى تقويت كامل بنيه دفاع مل - ١١ 

 كشور.ى اسالمى مردم ساالرانه و نظام ى تماميت ارض

جهت ايجاد رفاه و ى بر طبق ضوابط اسالمصحيح و عادالنه ى اقتصادى ريزى پ – ١٢ 

تغذيه و مسكن و كار و ى هامحروميت در زمينهرفع فقر و برطرف ساختن هر نوع 

 بهداشت و تعميم بيمه.

 و مانند اينها.ى و امور نظامى در علوم و فنون صنعت و كشاورزى تأمين خودكفاي - ١۳ 

همه ى عادالنه براى تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضاي - ١۴ 

 عموم در برابر قانون.ى و تساو

 بين همه مردم.ى و تعاون عمومى اسالمى برادرى دوست توسعه و تحكيم - ۵١ 



 بشردوستانهى بر اساس معيارهاى با توجه به منافع ملكشور ى تنظيم سياست خارج - ۶١ 

ب يده و آسيب دياقشار آس دريغ ازى و حمايت ب اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان

 جهان. مستضعفان و قربانيان نقض حقوق بشر در ريپذ

 

 ۴اصل  

و ى سياس ى،نظام ى،فرهنگ ى،ادار ى،اقتصاد ى،مال ى،جزاي ى،كليه قوانين و مقررات مدن 

باشد. اين اصل بر اطالق يا ى اسالم بشردوستانهو ى قحقوغير اينها بايد بر اساس موازين 

و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر ى عموم همه اصول قانون اساس

 است. نگهبانى فقهاء شوراى اساسديوان قانون عهده 

 

 ۵اصل  

 

بين ى ميثاق ها وملل متحد، معاهدات سازمان منشور خود را نسبت به ايران ى جمهور 

 داند.ى متعهد م، حقوق بشرى اعالميه جهانمفاد به آن ملحق شده است و ايران که ى الملل

 ايران:ى در جمهور

 جايز نيست. شته باشد،تعارض داى كه با اصول دمكراس ى تدوين قوانين -١

تعارض ى ذكر شده در اين قانون اساسى اساسى حقوق و آزاديها كه باى تدوين قوانين -٢

 جايز نيست.شته باشد، دا

 

ايران و ى اسالمى جمهورفرجه" در ى عصر "عجل هللا تعالى حضرت ول تدر زمان غيب  

آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر  ى،واليت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقو

 دار آن ميگردد.است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده

فرجه، ى هللا تعالعصر، عجلى در زمان غيبت حضرت ول: اصل پنجم: اصل سابق - ١) 

آگاه به  ى،مر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با قتوايران واليت اى اسالمى در جمهور

شناخته و پذيرفته ى زمان، شجاع، مدير و مدبر است، كه اكثريت مردم او را به رهبر

ى رهبرى نباشد رهبر يا شوراى چنين اكثريتى داراى كه هيچ فقيهى باشند و در صورت

 دار آن ميگردد. (هواجد شرايط باال طبق اصل يكصد و هفتم عهدى مركب از فقها

 

 ۶اصل  



اداره شود، از راه ى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومى اسالمى در جمهور  

شوراها و ى اعضا ى،ملى اسالمى اانتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شور

 معين ميگردد.كه در اصول ديگر اين قانون ى در مواردى پرسنظائر اينها، يا از راه همه

 

 ۷اصل  

شوراها، مجلس  بينهم" و "شاورهم فياالمر"ى طبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شور  

استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از ى شورا ى،ملى اسالمى شورا

 و اداره امور كشورند.ى گيراركان تصميم

از آن ى وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشموارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و 

 .معين ميكند

 

 ٨اصل   

است ى اوظيفه از منكرى دعوت به خير، امر به معروف و نهايران ى اسالمى در جمهور  

و را نسبت به مردم وظايف خود ، دولت و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگرى همگان

ى ، انجام مآن را قانون معين ميكند کهى حدود و كيفيتشرايط و  تحت مردم نسبت به دولت.

 .دهد

 .المنكر""والمُومنون و المُومنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن

 

 ۹اصل   

كشور از يكديگر ى تماميت ارض و استقالل و وحدت وى ايران آزادى اسالمى رودر جمه  

حق ى دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامتفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه 

تماميت و ى نظام ى،اقتصاد ى،فرهنگ ى،به استقالل سياس ى،ندارد به نام استفاده از آزاد

حق ندارد به نام حفظ استقالل و ى وارد كند و هيچ مقامى اايران كمترين خدشهى ارض

ی و زبان وى دينى اقليت ها وى قوم و ى ملى ها گروهى كشور آزاديهاى تماميت ارض

 را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند. مشروعکشور ى جنس

ميان کشورها طبق ى در مورد روابط دوستانه و همکارى اصول حقوق بين الملل ۀاعالمي»

 ى،ملى اعالميۀ مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقليت ها»و « منشور سازمان ملل

ى راهنمااز جمله سازمان ملل متحد، ى از مصوبات مجمع عموم« يزبانو ى دين ى،قوم

 ايران هستند.ى در جمهوراين اصل ى اجراى چگونگ



 

 ١٠اصل  

قوانين و  همهاست، ى اسالمجامعه ى واحد بنياد با اشکال گوناگون آنكه خانواده از آنجا   

ى تدوين م در جهت آسان كردن تشكيل خانواده مربوط بايدى يهاى ريزمقررات و برنامه

ى بر پايه حقوق و اخالق اسالمى روابط خانوادگى از قداست آن و استوارى پاسدار ،گردند.

 .باشد

 

 ١١اصل  

 اند وبه حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون" همه مسلمانان يك امت 

بين ى همبستگ ۀخود را بر پايى سياست كل استظف ومايران ى اسالمى دولت جمهور

ى م ير به عملگيپدهد و كوشش ى مقرار ى تالف و اتحاد ملل اسالمئا و عدم تعهد ى الملل

با تضمين حقوق مناسبات ديپلماتيک عضو سازمان ملل متحد ى با کليۀ کشورها آورد تا

و ى اقتصاد ى،وحدت سياس باشد.داشته ى قوانين شناخته شده بين المللى برابر بر مبنا

 جهان اسالم را تحقق بخشد.ى فرهنگ

 

 ١٢اصل  

ايران، اسالم و مذهب ى دين رسم باشندى دين و حکومت از هم جدا م ايران،ى در جمهور 

ى االبد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسالماست و اين اصل اليى عشرى اثنى جعفر

 اين تمام پيروان احترام كامل ميباشند وى داراى و زيدى حنبل ى،مالك ى،شافع ى،اعم از حنف

در ى و در تعليم و تربيت دين .خودشان آزادند فقه آيين طبق ى،مذاهب در انجام مراسم مذهب

و احوال شخصيه )ازدواج، طالق، ارث و وصيت(  کشورى کنار آموزش و پرورش عموم

آن و ديگر ى الحاقى حقوق بشر، ميثاق هاى و اعالميه جهانکشور ى منطبق بر قوانين مدن

ها رسميت مربوط به آن در دادگاهى و دعاو پذيرفته شده از جانب کشورى اسناد بين الملل

كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات ى او در هر منطقهدارند 

حفظ حقوق پيروان ساير در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با ى محل

 .مذاهب

  

 ١۳اصل  



شناخته ى دينى تنها اقليتهاى و مسيحى كليم ى،زرتشت پيرو اديان گوناگون،ايرانيان ى تمام 

خود آزادند و در احوال شخصيه و ى در حدود قانون در انجام مراسم دين شوند كهمي

 .عمل ميكنند ١٢در چهار چوب شرايط اصل بر طبق آيين خود ى تعليمات دين

 

 ١۴اصل   

ان  من دياركم يخرجوكمالدين لم يقاتلوكم فيالدين و لمهللا عنبه حكم آيه شريفه "الينهاكم 

 و مسلمانانايران ى اسالمى دولت جمهور المقسطين"هللا يحبتبروهم و تقسطوااليهم ان

و قسط و با اخالق حسنه  مسلمان مقيم کشورى ايراننسبت به افراد غير  دنا است موظف

ان، يپناهجو. كنند کند آنان را رعايتى و حقوق انسان نمايند نمايدعمل ى عدل اسالم

در مدت اقامت کوتاه يا بلند خود در ايران،  گريدى پناهندگان، مهاجران و اتباع کشورها

اسالم اعتبار دارد كه بر ضد ى اين اصل در حق كسان. تابع قوانين و مقررات کشور هستند

 ه و اقدام نكنند.ئايران توطى اسالمى و جمهور

 

 فصل دوم

 زبان، خط، تاريخ و پرچم کشور

 

 ١۵اصل   

مشترك  زبانو  کشورى رسم و خطى از زبان هاى کى يبا دستور خط فارسى فارسزبان   

و نامه ها به اين زبان ى و اسناد رسمى انتشار روزنامۀ رسم است. ى فارسمردم ايران 

هيئت دولت،  ى،ملى مجلس شوراچون جلسات ى رسمجلسات گيرد و در ى م صورت

اسناد و مكاتبات و متون  شود.ى از اين زبان استفاده مى رسمى ها و کنفرانس ها دادگاه

 ديگر مردم ايرانى استفاده از زبانهاى بايد با اين زبان و خط باشد ولى و كتب درسى رسم

و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در ى گروهى هامطبوعات و رسانهدر ى و قومى محل

 .آزاد است پذيرد.ى صورت مى كنار زبان فارس

کشور ى رسمى گر زبان هايدى ترکمنو ى بلوچ ى،عرب ى،کرد ى،بايجانآذرى هازبان   

از ى کيبه آن كه اكثريت جمعيت  گوناگون کشور، مناطقى ادارى واحدهاهستند و در کليه 

 .آيندى حساب مبه آن منطقه ديگر ى زبان رسمکنند، ى تکلم من زبان ها يا

 



 ١۶اصل  

ى قرآن و علوم و معارف اسالمو ى اسپانيول ى،فرانسو ى،انگليسى هازبان  از آنجا كه  

كامال با آن ى ادبيات فارس است وسازمان ملل متحد هستند، ى رسمى که از زبان هاى عرب

در كالسها و  همهتا پايان دوره متوسطه در ى پس از دوره ابتداي بايداين زبان  آميخته است

 .دنشوى م شود تدريس گوناگون، فراخور امکانات و تمايل دانش آموزانى هارشته همه

 

  

 ١۷اصل   

هللا عليه و آله وسلم( است و ى )صلى هجرت پيامبر اسالم و كشورى تاريخ رسم مبداء  

 ى،كار ادارات دولتى مبنا هر دو معتبر است، اماى قمرى و هجرى شمسى تاريخ هجر

 .روز جمعه استى هفتگى طيل رسمعاست. تى شمسى ديخورشى هجر

 

 ١٨اصل   

ى با عالمت مخصوص جمهورسبز و سفيد و سرخ ى ايران به رنگهاى پرچم رسم  

 .است و شعار "هللا اكبر"ى اسالم

 

 فصل سوم 

 حقوق ملت

 

 ١۹اصل  

برخوردارند و رنگ، نژاد، ى كه باشند از حقوق مساو قبيلهتبار مردم ايران از هر قوم و   

يا هر عقيدۀ ديگر و ى ، مذهب، عقيدۀ سياسزبان ى،جنس شيگراو ى تيت جنسيهويت، جنس

سبب  و مانند اينها ثروت، والدت يا هر موقعيت ديگر ى،همچنين مليت، وضع اجتماع

 امتياز نخواهد بود.

 

 ٢٠اصل   

يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق  اعم از زن و مرد همه افراد ملت  

 .برخوردارند با رعايت و موازين اسالمى و فرهنگى اجتماع ى،اقتصاد ى،سياس ى،انسان



 

 ٢١اصل   

تضمين نمايد ى با رعايت موازين اسالمرا در تمام جهات  اندولت موظف است حقوق زن  

 و امور زير را انجام دهد:

و  اوى و معنوى حقوق مادى رشد شخصيت زن و احياى مساعد براى هاايجاد زمينه - ١ 

 .کامل زنان و مردانى تأمين برابرحقوق

از و حضانت فرزند، و حمايت ى حمايت مادران، بالخصوص در دوران باردار - ٢ 

 و بدسرپرست سرپرستكودكان بي

 خانواده.ى حفظ كيان و بقاى ايجاد دادگاه صالح برا - ۳ 

 سرپرستبيو  خودسرپرست ،سالخورده، بيکارزنان  بيوگان وايجاد بيمه خاص  - ۴ 

 .خانوار

مادر از ى که عدم شايستگى مگر در موارد نادرقيمومت فرزندان به مادران ى اعطا - ۵ 

 ى.شرعى شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ول دادگاه صالح محرز باشد.نظر 

 

 ٢٢اصل  

ورود و  .حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است  

ى در صورت .است ممنوع ى،قضاي يا حكم ملك صاحب اجازه بدون سكونت محلى بازرس

به حقوق ديگران شود، قانون شرايط منع تداوم آن شغل که تداوم يک شغل موجب تعرض 

را ى احتمالاشتغال به شغل ديگر يا جبران زيان آن شغل جهت  شاغالن بهى و بازآموز

 .كه قانون تجويز كندى مگر در مواردکند. ى تعيين م

 

 ٢۳اصل   

مورد تعرض و ى انميتوان به صرف داشتن عقيدهتفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را   

 .دمُواخذه قرار د

 

 ٢۴اصل   

به شکل توهين يا بهتان به فرد يا نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه   

تفصيل آن را قانون  .باشد باشندى حقوق عموم اسالم ياى به مبانمخل ى اجتماعى گروه

 معين ميكند.



 

  

 ٢۵اصل   

 ى،مخابرات تلگرافى افشا ى،ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنو نرساندن نامهى بازرس  

سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس  ى،نترنتيو ا تلكس و

 .ست مگر به حكم قانوناممنوع 

 

 ٢۶اصل  

ى و انجمنهاهمچون سنديکاها ى و صنفى دين ى،سياسى هاها، انجمناحزاب، جمعيت  

استقالل،  اصولعليه ى اقدام آزادند، مشروط به اين كه شناخته شدهى دينى يا اقليتهاى اسالم

ى و اساس جمهورى موازين اسالم ى،وحدت مل ونظام دمکراتيک ى بنيادى مبان ى،آزاد

. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به را نقض نكنند انجام ندهند.ى اسالم

 .از آنها مجبور ساختى شركت در يك

 

 ٢۷اصل  

ى به مسئوالن انتظامى با اعالم قبل سالح،ها، بدون حمل يپيمايتشكيل اجتماعات و راه  

مقررات مربوط به اجتماع و  .آزاد است اسالم نباشدى به شرط آن كه مخل به مبان محل،

 کرد.معين خواهد  قانونرا ى عمومى هاميدان ها ودرخيابانى پيمائراه

 

 ٢٨اصل   

و حقوق ى مصالح عموم اسالم ورا كه بدان مايل است و مخالف ى هر كس حق دارد شغل  

 برگزيند. ،ديگران نيست

همه افراد امكان ى دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، برا

 احراز مشاغل ايجاد نمايد.ى را براى اشتغال به كار و شرايط مساو

 

 ٢۹اصل  

 ى،ازكارافتادگ ى،پير ى،بيكار ى،نظر بازنشستگاز ى از تأمين اجتماعى برخوردار 

و ى درمانى حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشت ى،ماندگدر راه  ى،سرپرستيب

 ى.است همگانى به صورت بيمه و غيره، حقى پزشكى مراقبتها



حاصل از مشاركت ى و درآمدهاى عمومى دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدها

 .يك يك افراد كشور تأمين كندى فوق را براى مالى خدمات و حمايتهامردم، 

 

 ۳٠اصل   

همه ملت تا پايان دوره ى دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را برا  

كشور به طور ى را تا سر حد خودكفايى متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيالت عال

 .رايگان گسترش دهد

 

 ۳١اصل   

است. دولت موظف است با ى داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايران  

و ى حاشيه نشينان شهر ،آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينانى رعايت اولويت برا

 .اين اصل را فراهم كندى كارگران زمينه اجرا

 

 ۳٢اصل   

كه قانون معين ميكند در صورت ى ترتيبهيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و   

بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر داليل بالفاصله كتبا به متهم ابالغ و تفهيم شود و 

ارسال ى به مراجع صالحه قضايى حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدمات

ن مجازات خلف از اين اصل طبق قانوتو مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. م

 .ميشود

 

 ۳۳اصل   

اش هيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد عالقه  

يا ى بهداشت به داليلكه قانون ى مجبور ساخت، مگر در مواردى ممنوع يا به اقامت در محل

 ميدارد.مقرر و ايدئولوژيک ى سياسى و بدون جنبه هاى و اجتماعى فرد امنيت

 

 ۳۴اصل  

ى هابه دادگاهى حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهى دادخواه  

ها را در دسترس داشته باشند رند اين گونه دادگاهاصالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق د

 كرد.كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع ى و هيچكس را نميتواند از دادگاه



 

 ۳۵اصل  

ى يو اگر توانا خود وكيل انتخاب نمايندى حق دارند براى ها طرفين دعودر همه دادگاه  

 .آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گرددى انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد برا

 

 ۳۶اصل   

 .باشدحكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون   

 

 ۳۷اصل   

اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين كه جرم او   

 .در دادگاه صالح ثابت گردد

 

 ۳٨اصل   

گرفتن اقرار و يا كسب اطالع ممنوع ى براى و بدرفتارى يا روانى بدن هر گونه شكنجه  

نيست و چنين شهادت و اقرار و است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز 

 فاقد ارزش و اعتبار است.ى سوگند

 .متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود

 

 ۳۹اصل   

يا تبعيد شده، به ى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى هتك حرمت و حيثيت كس  

 .هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است

 

 ۴٠اصل   

ى نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومهيچكس   

 .قرار دهد

 

 ۴١اصل   

سلب ى و دولت نميتواند از هيچ ايراناست ى تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايران  

 .درآيدى كه به تابعيت كشور ديگرى يا در صورتتابعيت كند، مگر به درخواست خود او 



 

 ۴٢اصل   

اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه   

خود آنها  تابعيت آنها را بپذيرد ياى دولت ديگرممكن است كه ى اشخاص در صورت

 .درخواست كنند

 

 فصل چهارم 

 ىاقتصاد و امور مال

 

 ۴۳اصل  

كن كردن فقر و محروميت و برآوردن ريشهجامعه و ى تأمين استقالل اقتصادى برا  

ايران بر اساس ى اسالمى او، اقتصاد جمهورى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادى نيازها

 ضوابط زير استوار ميشود:

مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش  ى:اساسى تأمين نيازها - ١ 

 مه.هى تشكيل خانواده براى ارو امكانات الزم ب

همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن ى تأمين شرايط و امكانات كار برا - ٢ 

وسايل كار ندارند، در شكل ى كه قادر به كارند ولى وسايل كار در اختيار همه كسان

كه نه به تمركز و ى ديگر مشروعى هاراه  هريا يا کم بهره از راه وام بدون بهره  ى،تعاون

شود و نه دولت را به صورت يك ى خاص منتهى هاثروت در دست افراد و گروهتداول 

حاكم بر ى هابزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتى كارفرما

 اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.ى عمومى ريزبرنامه

ساعت كار چنان باشد كه شكل و محتوا و ى كشور به صورتى تنظيم برنامه اقتصاد - ۳ 

و ى سياس ى،معنوى خودسازى براى فرصت و توان كاف ى،كه هر فرد عالوه بر تالش شغل

 كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.ى و شركت فعال در رهبرى اجتماع

از ى معين و جلوگيرى انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كارى رعايت آزاد - ۴ 

 ى.ديگراز كار ى كشبهره

 و ديگر معامالت رباى قانون غيرى سودبر منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و - ۵ 

 .باطل و حرامى غير قانون



 ى،گذارون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايهئمنع اسراف و تبذير در همه ش - ۶ 

 توليد، توزيع و خدمات.

توسعه و پيشرفت ى استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج برا - ۷ 

 اقتصاد كشور.

 بر اقتصاد كشور. بيگانهى کشورها و مؤسسات خارجى از سلطه اقتصادى جلوگير - ٨ 

را تأمين كند ى عمومى كه نيازهاى و صنعتى دام ى،تأكيد بر افزايش توليدات كشاورز - ۹ 

 .برهاندى برساند و از وابستگى كشور را به مرحله خودكفايو 

 

 ۴۴اصل   

با ى و خصوصى تعاون ى،ايران بر پايه سه بخش دولتى اسالمى جمهورى نظام اقتصاد  

 منظم و صحيح استوار است.ى ريزبرنامه

معادن  ى،خارجى بزرگ، صنايع مادر، بازرگانصنايع  كليهآن بخش از شامل ى بخش دولت 

راديو و تلويزيون،  ى،بزرگ آبرسانى هانيرو، سدها و شبكه نيبيمه، تأم ى،بزرگ، بانكدار

و تأسيسات  آهن و مانند اينهاراه و راه ى،كشتيران ى،پست و تلگراف و تلفن، هواپيماي

داشتن  در اختيار يا ومحرز ى صورت مالكيت عموم به در آنى سودآوراست كه ى خدمات

 است.ى ضرورى امنيت ملى برادولت  آن توسط

توليد و توزيع است که در شهر و روستا ى شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونى بخش تعاون

 شود.ى تشکيل مى اسالمى قانونبر طبق ضوابط 

صنعت، تجارت و خدمات  ى،دامدار ى،شامل آن قسمت از كشاورزى بخش خصوص 

 است.ى و تعاونى دولتى اقتصادى ميشود كه مكمل فعاليتها

كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده ى مالكيت در اين سه بخش تا جاي 

كشور گردد و مايه زيان جامعه ى خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصاد اسالمقوانين 

 است. ايرانى اسالم ىنشود مورد حمايت قانون جمهور

 .تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند 

 

 ۴۵اصل  

يا رها شده، معادن،  موات خشک و بايرى از قبيل زمينهاى عمومى ثروتها انفال و  

، جنگلها، نيزارها، هاها، درهكوه ى،عمومى ها و ساير آبهادرياها، درياچه، رودخانه

المالك و كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهولى مراتع ى،طبيعى هابيشه



است تا بر ى حكومت اسالم دولت كه از غاصبين مسترد ميشود. در اختيارى اموال عموم

مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون طبق 

 معين ميكند.

 

 ۴۶اصل  

خويش است و هيچكس نميتواند به  مشروعى قانون هر كس مالك حاصل كسب و كار  

 .سلب كندى عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگر

 

 ۴۷اصل   

باشد محترم است. ضوابط آن را تأمين شده  مشروعى قانونكه از راه ى مالكيت شخص  

تصاحب هر ملک  باشد.ى اعمال حقوق مالكيت بايد منطبق با رفاه عموم. قانون معين ميكند

عادالنۀ آن ى قانون و با پرداخت بهاى بايد بر مبنا ى،عمومى برطرف کردن نيازى برا

 صورت پذيرد.

و ى هنر ى،ادب ى،آثار علمى و معنوى حمايت ماد هر كس حق دارد در حدود قانون از

 .خود برخوردار باشدى صنعت

 

 

 ۴٨اصل  

در سطح استانها و توزيع ى ملى استفاده از درآمدهاو ى از منابع طبيعى برداردر بهره  

يض در كار نباشد، به ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعميان استانى اقتصادى فعاليتها

كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات الزم در ى طور

 دسترس داشته باشد.

 

 ۴۹اصل  

غصب، رشوه، اختالس،  ربا، ى،قانون غيرى سودبراز ى ناشى دولت موظف است ثروتها  

 ى،كاريها و معامالت دولتسوءاستفاده از مقاطعه سوءاستفاده از موقوفات، قمار،سرقت، 

مباحات  ى،سابقۀ آبادانيا با مالک بدون  اموالو  موات خشک و بايرى فروش زمينها

را گرفته و به صاحب  مشروعى قانون و ساير موارد غير ر كردن اماكن فسادئدا ى،لاص



بدهد. اين حكم بايد با  المالبيت كلى دارخزانهحق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به 

 .به وسيله دولت اجرا شودى شرعو تحقيق و ثبوت ى رسيدگ

 

 ۵٠اصل   

بعد بايد در ى حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلها ى،اسالم ايرانى در جمهور  

ميگردد. از اين رو ى تلقى داشته باشند، وظيفه عمومى رو به رشدى آن حيات اجتماع

محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ى و غير آن كه با آلودگى اقتصادى فعاليتها

 مالزمه پيدا كند، ممنوع است.

 

 ۵١اصل  

و ى وضع نميشود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگ هيچ نوع ماليات  

 به موجب قانون مشخص ميشود.ى تخفيف ماليات

 

 ۵٢اصل  

شود از طرف دولت تهيه و يكه در قانون مقرر مى بودجه ساالنه كل كشور به ترتيب  

تغيير در تسليم ميگردد. هر گونه ى ملى اسالمى و تصويب به مجلس شوراى رسيدگى برا

 ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

 

 ۵۳اصل  

كل متمركز ميشود و همه پرداختها در ى دارخزانهى دولت در حسابهاى كليه دريافتها  

 .حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد

 

 ۵۴اصل   

ميباشد. سازمان و ى ملى اسالمى ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شورا  

 اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.

 

 ۵۵اصل  

و ساير ى دولتى ها، موسسات، شركتهاوزارتخانهى ديوان محاسبات به كليه حسابها  

كه قانون ى ترتيباز انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ى كه به نحوى هايدستگاه



از اعتبارات مصوب تجاوز ى امينمايد كه هيچ هزينهى يا حسابرسى مقرر ميدارد رسيدگ

در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد ى نكرده و هر وجه

و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام ى آورو مدارك مربوطه را برابر قانون جمع

تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس ى ملى اسالمى خود به مجلس شورانظرات 

 .عموم گذاشته شود

 

 فصل پنجم 

 از آنى ناشى حق حاکميت ملت و قوا

 

 

 ۵۶اصل  

ى بر سرنوشت اجتماع راانسان  خداست و هم او، حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن  

را از انسان سلب كند يا در خدمت ى الهاست. هيچكس نميتواند اين حق  ساختهخويش حاكم 

از آن همۀ مردم است و بايد به نفع ى حق حاکميت مل. خاص قرار دهدى منافع فرد يا گروه

 .كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكندى را از طرق خدادادو ملت اين حق  عموم به کار رود

. 

 

 ۵۷اصل   

ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه ى اسالمى جمهورحاكم در ى قوا   

كه زير نظر واليت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال 

 ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.

: زايران عبارتند اى اسالمى حاكم در جمهورى قوا :: اصل پنجاه و هفتماصل سابق - ١)  

بر طبق اصول  زير نظر واليت امر و امامت امت،قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه 

ند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله دآينده اين قانون اعمال ميگر

 (رييس جمهور برقرار ميگردد. 

 

 ۵٨اصل    



است كه از نمايندگان منتخب مردم ى ملى اسالمى اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورا  

كه در اصول بعد ى مراحلى ط رئيس جمهورى امضا شود و مصوبات آن پس ازتشكيل مي

 .اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابالغ ميگرددى برا ميآيد

 

 ۵۹اصل   

اعمال قوه مقننه  ممكن استى و فرهنگى اجتماع ى،سياس ى،در مسائل بسيار مهم اقتصاد  

گيرد. در خواست مراجعه به ى مو مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت ى پرساز راه همه

ى توسط يک سوم نمايندگان مجلس يا پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأى آراء عموم

 .نمايندگان مجلس برسد مجموع دو سومت ياکثربايد به تصويب گيرد و ى صورت م

اين قانون  ١١١و  ١١٠اصول بر طبق  ى،مرتبط با تغيير در قانون اساسى پيشنهادها

 شود.ى مى بررس

  

 ۶٠اصل   

 گذارده شده،ى كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبرى جز در اموراعمال قوه مجريه  

 از طريق رييس جمهور و وزراء است.

كه در اين قانون مستقيما ى اعمال قوه مجريه جز در امور: : اصل شصتماصل سابق - ١) 

 وزير و وزراء است. (گذارده شده، از طريق رييس جمهور و نخستى بر عهده رهبر

 

 ۶١اصل    

ى طبق موازين اسالماست كه بايد ى دادگسترى هااعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه  

و عدالت ى و گسترش و اجراى و حفظ حقوق عمومى به حل و فصل دعاو تشكيل شود و

 .بپردازدى اقامه حدود اله

 

 فصل ششم 

 قوه مقننه

 ىملى سالماى مبحث اول( مجلس شورا

 

 ۶٢اصل 



انتخاب ى مخفى از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأى ملى اسالمى مجلس شورا  

 ميشوند تشكيل ميگردد.

 شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.كنندگان و انتخابشرايط انتخاب

 

 ۶۳اصل   

چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش ى ملى اسالمى مجلس شوراى دوره نمايندگ  

 زمان بدون مجلس نباشد.كه كشور در هيچ ى از پايان دوره قبل برگزار شود به طور

 

 ۶۴اصل   

و از تاريخ نفر است د نو هفتاددويست وى ملى اسالمى عده نمايندگان مجلس شورا 

پس از هر ده سال، با در ى شمسى سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجرى پرسهمه

نماينده و نظاير آنها حداكثر بيست نفر ى جغرافياي ى،سياس ى،نظر گرفتن عوامل انسان

و ى مسيحيان آشور هر كدام يك نماينده و ،كليميان و ،. زرتشتيانميتواند اضافه شود

يك  حداقلهر كدام  و بهائيان جنوب و شمالى مسيحيان ارمن و دهمجموعا يك نماين ى،كلدان

 انتخاب ميكنند. در مجلس خواهند داشت. نماينده

 نمايندگان را قانون معين ميكند.انتخابيه و تعداد ى هامحدوده حوزه 

و پيروان  بهائيان ،ان، کليميان، مسيحيانيتشترجامعه زشهروندان که ى )تبصره: در زمان

در جامعه را تضمين  خودى حقوق شهروندن يتأم، کشورى مذهبى ساير اديان و فرقه ها

 .(مانندى مى تنها جمالت اول و سوم باق و شودى شده بدانند، جملۀ دوم اين اصل حذف م

  

 ۶۵اصل  

با حضور دو سوم ى ملى اسالمى انتخابات، جلسات مجلس شوراى پس از برگزار  

ى نامه مصوب داخلمجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين

 تعيين شده باشد.ى نصاب خاصى كه در قانون اساسى انجام ميگيرد مگر در موارد

 موافقت دو سوم حاضران الزم است.ى نامه داخلتصويب آيينى برا

 

 ۶۶اصل   

آنها و امور ى ترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصد  

 مجلس معين ميگردد.ى نامه داخلمربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين



 

 ۶۷اصل  

نامه را نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم  

 يند.امضاء نما

 الرحيمالرحمنهللابسم

ى با تكيه بر شرف انسان قادر متعال سوگند ياد ميكنم وى در برابر قرآن مجيد، به خدا"من  

ملت ى انقالب اسالمى نگاهبان دستاوردها پاسدار حريم اسالم وخويش تعهد مينمايم كه 

سپرده به عنوان  ما من را كه ملت بهى اباشم، وديعهايران ى اسالمى جمهورى ايران و مبان

را رعايت نمايم و ى و تقوكنم و در انجام وظايف وكالت، امانت ى عادل پاسدارى امين

  كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، ازى همواره به استقالل و اعتال

ى ها و اظهارنظرها، استقالل كشور و آزادها و نوشتهدفاع كنم و در گفتهى قانون اساس

 مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."

 خود ياد خواهند كرد.ى اين سوگند را با ذكر كتاب آسمانى دينى نمايندگان اقليتها

كه حضور پيدا ميكنند ى اكه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهى نمايندگان

 آوردند.ى مراسم سوگند را به جا

 

 ۶٨اصل   

به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم  كشورى در زمان جنگ و اشغال نظام  

ى شوراى اساسديوان قانون انتخابات و ى کميسيون مستقل مرکز مجموع نمايندگان و تأييد

متوقف ميشود و در ى مدت معينى مملكت براى از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمام نگهبان

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

 

 ۶۹اصل   

باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و ى بايد علنى ملى اسالمى مذاكرات مجلس شورا 

كه ى در صورت ى،اطالع عموم منتشر شود. در شرايط اضطرارى براى روزنامه رسم

ده نفر از  از وزراء ياى يكرييس جمهور يا ى رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضا

شود. مصوبات جلسه يتشكيل مى جلسه غير علندر صورت تصويب مجلس، نمايندگان، 

 نگهبانى شوراى اساسديوان قانون هيئت  معتبر است كه با حضورى در صورتى غير علن



بايد پس از سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات  به تصويب

 اطالع عموم منتشر گردد.ى براى بر طرف شدن شرايط اضطرار

 

 ۷٠اصل  

رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شركت در جلسات    

كه ى مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى علن

كلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع نمايندگان الزم بدانند، وزراء م

 ميشود.

 

 ىملى اسالمى مبحث دوم( اختيارات و صالحيت مجلس شورا

 

 ۷١اصل  

ميتواند ى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى ملى اسالمى مجلس شورا  

 قانون وضع كند.

 

 ۷٢اصل   

حقوق بشر ى جهانى اعالميهوضع كند كه با ى قوانيننميتواند ى ملى اسالمى مجلس شورا  

و تعهدات  منطبق با آنى يا قانون اساس كشورى اصول و احكام مذهب رسم آنى هاو ميثاق

كه در اصل نود و ى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب رفته شده،يپذى ن الملليب

 است. نگهبانى شوراى اساسديوان قانون  ششم آمده بر عهده

 

 ۷۳اصل   

است. مفاد اين ى ملى اسالمى در صالحيت مجلس شوراى قوانين عاد کليه شرح و تفسير  

 كه دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.ى اصل مانع از تفسير

 

 ۷۴اصل   

به ى قانونى پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاى لوايح قانون  

 قابل طرح است.ى ملى اسالمى پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شورا

 



 ۷۵اصل   

عنوان ى كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونى و پيشنهادها و اصالحاتى قانونى هاطرح  

قابل طرح ى ميانجامد، در صورتى يا افزايش هزينه عمومى ميكنند و به تقليل درآمد عموم

در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده 

 باشد.

 

 ۷۶اصل   

 حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.ى ملى اسالمى امجلس شور  

 

 ۷۷اصل   

بايد به تصويب مجلس ى المللبينى هانامهها، قراردادها و موافقتنامهها، مقاولهعهدنامه  

 برسد.ى ملى اسالمى شورا

 

 ۷٨اصل   

با رعايت مصالح ى ممنوع است مگر اصالحات جزيى هر گونه تغيير در خطوط مرز  

د و نكشور لطمه نزى تماميت ارضل و الكشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استق

 برسد.ى ملى اسالمى به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شورا

 

 ۷۹اصل   

نظير آن، ى ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطرارى حكومت نظامى برقرار  

را ى ضرورى موقتا محدوديتهاى ملى اسالمى دولت حق دارد با تصويب مجلس شورا

كه ى روز باشد و در صورتى به هر حال نميتواند بيش از سمدت آن ى برقرار نمايد، ول

 باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.ى ضرورت همچنان باق

 

 ٨٠اصل   

از طرف دولت بايد با ى و خارجى بدون عوض داخلى گرفتن و دادن وام يا كمكها  

 باشد.ى ملى اسالمى تصويب مجلس شورا

 

 ٨١اصل   



و معادن ى و كشاورزى و صنعتى دادن امتياز تشكيل شركتها و مُوسسات در امور تجارت  

ى مجاز مى ملى ه قانون تجارت مصوب مجلس شوراير پاتنها ب و خدمات به خارجيان

 .مطلقا ممنوع است .باشد

 

 ٨٢اصل   

از طرف دولت ممنوع است مگر در ى خارج كارشناسانى مستشاران نظام استخدام  

 ى.ملى اسالمى موارد ضرورت با تصويب مجلس شورا

 

 ٨۳اصل   

مگر با تصويب باشد قابل انتقال به غير نيست ى مل سكه از نفايى بناها و اموال دولت 

 .منحصر به فرد نباشد سكه از نفايى آن هم در صورت ى اسالمى مجلس شورا

 

 ٨۴اصل   

ى و خارجى دارد در همه مسائل داخلابر تمام ملت مسئول است و حق رهر نماينده در ب 

 كشور اظهار نظر نمايد.

 

 ٨۵اصل   

نيست. مجلس نميتواند ى به ديگرى قائم به شخص است و قابل واگذارى سمت نمايندگ 

ميتواند ى در موارد ضرورى واگذار كند ولى را به شخص يا هيأتى اختيار قانونگذار

خود ى داخلى هااصل هفتاد و دوم به كميسيوناز قوانين را با رعايت ى اختيار وضع بعض

كه مجلس تعيين مينمايد به صورت ى تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدت

 آنها با مجلس خواهد بود.ى اجرا ميشود و تصويب نهايى آزمايش

اساسنامه سازمانها، شركتها، ى مئميتواند تصويب داى ملى اسالمى همچنين مجلس شورا

ذيربط ى يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى لتمُوسسات دو

واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد 

مغايرت داشته باشد، تشخيص اين ى قانون اساس كشور و ياى اصول و احكام مذهب رسمبا 

است.  نگهبانى شوراى اساسديوان قانون امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با 

كشور باشد و به ى عالوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عموم



به  اجراى و اعالم عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابالغ براى منظور بررس

 برسد.ى ملى اسالمى اطالع رييس مجلس شورا

 

 ٨۶اصل  

خود كامال آزادند ى در اظهار نظر و رأى وظايف نمايندگى نمايندگان مجلس در مقام ايفا  

ى كه در مقام ايفاى اند يا آرايكه در مجلس اظهار كردهى و نميتوان آنها را به سبب نظرات

 توقيف كرد.اند تعقيب يا خود دادهى وظايف نمايندگ

 

 ٨۷اصل   

هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس ى رييس جمهور برا 

نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختالف ميتواند از ى اعتماد بگيرد. در دوران تصدى رأ

 اعتماد كند.ى رأى هيأت وزيران تقاضاى مجلس برا

 

 ٨٨اصل  

از رييس ى ملى اسالمى در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شورا 

از وظايف آنان سوال كنند، ى جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يك

رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين 

ش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به جواب نبايد در مورد رييس جمهور بي

 ىاسالمى مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شورار افتد يتأخ

  

 ٨۹اصل  

كه الزم ميدانند هيأت ى ميتوانند در مواردى ملى اسالمى نمايندگان مجلس شورا - ١ 

مجلس است قابل طرح در ى وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقت

 حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.ى كه با امضا

هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس  

اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور ى حاضر شدو و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأ

زبور درباره استيضاح خود توضيحات الزم پاسخ، نمايندگان مى هيأت وزيران يا وزير برا

 عدم اعتماد خواهد كرد.ى بداند اعالم رأى كه مجلس مقتضى را ميدهند و در صورت



اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. ى اگر مجلس رأ 

بالفاصله بعد از كه ى مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيرانى در هر دو صورت وزرا

 آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند.

رييس  ى،ملى اسالمى از نمايندگان مجلس شورا سوم پنجم كه حداقل يك ى در صورت - ٢ 

كشور مورد ى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى جمهور را در مقام اجرا

از طرح آن در مجلس استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس 

كه پس ى بدهد. در صورتى حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كاف

نمايندگان ت دو سوم کل از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثري

ى رئيس جمهور عزل و انتخابات رياست جمهور، دادندى به عدم كفايت رييس جمهور رأ

بند ده اصل يكصد و دهم به ى مراتب جهت اجرا پذيرد.يرت مصو پنجاه روزظرف 

 ميرسد.ى اطالع مقام رهبر

يک سال از حداقل است که ى قابل بررسى در صورت طرح استيضاح رياست جمهور -

 جمهور منتخب گذشته باشد. پست رياستى زمان تصد

نمايد. با اين حال، تجاوز ى تصميم درباره استيضاح نبايد از عزل متهم از مقام دولت -

 شود.يمعاف نمى نو مدى وليت جزايئكه استيضاح شده از مسى شخص

 

 

 ۹٠اصل  

از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند ى هر كس شكايت  

عرضه كند. مجلس موظف است به اين ى ملى اسالمى شكايت خود را كتبا به مجلس شورا

كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه ى دهد و در مواردى كند و پاسخ كافى شكايات رسيدگ

از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را ى و پاسخ كافى قضاييه مربوط است رسيدگ

 كه مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند.ى اعالم نمايد و در مورد

 

 ۹١اصل   

مجلس  ،از نظر عدم مغايرت مصوباتى اساس قانون احكام اسالم واز ى به منظور پاسدار 

با  نگهبانى شوراى اساسديوان قانون به نام ى شورايى نهاد ،هابا آنى ملى اسالمى شورا

 تركيب زير تشكيل ميشود.

 



آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز.  عادل وى فقها حقوقدانان نفر از ششچهار  – ١ 

 است.ى مقام رهبر با تصويب سه پنجم آراء  ىملى مجلس شوراانتخاب اين عده با 

ى مسلمانى از ميان حقوقدانان ى،مختلف حقوقى هانفر حقوقدان، در رشته ششچهار  – ٢ 

ى معرفى اسالمى به مجلس شوراى قضائى عالى شورا رييس قوه قضاييه  كه به وسيله

 انتخاب ميگردند. مجلسى ميشوند و با رأ

 رئيس جمهورانتخاب به حقوقدانان نفر از چهار   -۳

 

حقوقدانان ديوان قانون اساسی بايد از ميان قضات، دادستان ها، استادان دانشکده های 

حقوق، کارمندان عاليرتبه دولتی و وکالی شناخته شده با حداقل پانزده سال سابقه کار 

 انتخاب شوند

 

 ۹٢اصل 

ى شوند ولمدت شش سال انتخاب ميى برا نگهبان ى شوراى اساسديوان قانون ى اعضا  

قيد  )در دور اول به بههر گروه ى از اعضاى در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيم

ديوان قانون هر عضو  آنها انتخاب ميشوند.ى به جاى اتازهى تغيير مييابند و اعضا (قرعه

 باشد. يوانداين تواند عضو يسال م ۱۲حد اکثر به مدت ى اساس

 

 ۹۳اصل   

اعتبار  نگهبان ى شوراى اساسديوان قانون بدون وجود ى ملى اسالمى مجلس شورا  

نفر حقوقدان  ششچهار ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب ى قانون

 .نگهبانى شوراى اساسديوان قانون ى اعضا

  

 ۹۴اصل   

 نگهبان ى شورا ى اساسديوان قانون بايد به ى ملى اسالمى كليه مصوبات مجلس شورا  

موظف است آن را حداكثر ظرف ده  نگهبان ى شورا ى اساسديوان قانون فرستاده شود. 

قرار ى مورد بررسى قانون اساس موازين اسالم وروز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر 

تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت ى دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند برا

 مصوبه قابل اجرا است.

 



 ۹۵اصل   

و ى رسيدگى مدت ده روز را برا بانهگنى شوراى اساسديوان قانون كه ى در موارد  

ده روز ى حداكثر براى ملى اسالمى نداند، ميتواند از مجلس شوراى كافى اظهار نظر نهاي

 ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.

 

 ۹۶اصل   

با احكام اسالم با اكثريت ى اسالمى ملى تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شورا  

و ميثاق ها و ى با قانون اساس و تشخيص عدم تعارض آنها نگهبان ى شوراى شوراى فقها

ديوان قانون ى اعضا همهعهده اكثريت  بر پيشتر تصويب شده ى بين المللى مقاوله نامه ها

 است. نگهبان ى شورا ى اساس

 

 ۹۷اصل   

به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام  نگهبان ى شورا ى اساسديوان قانون ى اعضا  

در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما ى مذاكره درباره اليحه يا طرح قانون

ديوان قانون ى در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاى فورى اطرح يا اليحهى وقت

 بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند. نگهبان ى شورا ى اساس

 

 ۹٨اصل   

است كه با تصويب سه  نگهبان ى شورا ى اساسديوان قانون به عهده ى تفسير قانون اساس  

 چهارم آنان انجام ميشود.

 

 ۹۹اصل   

 کشور را ى بين المللى تعهدات حقوقمنطبق با نظارت  نگهبان ى شورا ى اساسديوان قانون 

مجلس  ى،رياست جمهور ى،خبرگان رهبر ى،تدوين قانون اساسبر انتخابات مجلس 

با ى به صورت همکار را ى،پرسو همهى و مراجعه به آراء عمومى اسالمى ملى شورا

بر عهده ى طرف بين المللى انتخابات و ناظران کارشناس و بى کميسيون مستقل مرکز

 دارد.

 

 



 فصل هفتم

 شوراها 

 

 ١٠٠اصل  

 ى،فرهنگ ى،بهداشت ى،عمران ى،اقتصاد ى،اجتماعى هاپيشبرد سريع برنامهى برا  

اداره  ى،مردم با توجه به مقتضيات محلى از طريق همكارى و ساير امور رفاهى آموزش

ده، ى به نام شوراى امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شوراي

آن را مردم همان محل انتخاب ى بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضا

 ميكنند.

شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و  كنندگان و انتخابشرايط انتخاب 

و ى مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملى نظارت شوراها

 .باشد قانون معين ميكندى و تابعيت حكومت مركزى اسالمى و نظام جمهورى تماميت ارض

 

 ١٠١اصل    

ى و رفاهى عمرانى هادر تهيه برنامهى از تبعيض و جلب همكارى به منظور جلوگير  

استانها مركب از نمايندگان ى عالى هماهنگ آنها، شوراى استانها و نظارت بر اجرا

 استانها تشكيل ميشود.ى شوراها

 .نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند

 

 ١٠٢اصل   

تهيه و مستقيما يا از ى استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايى عالى شورا  

پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد ى ملى اسالمى طريق دولت به مجلس شورا

 .قرار گيردى بررس

 

 ١٠۳اصل   

كه از طرف دولت تعيين ى استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشور  

 .ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند

 



 ١٠۴اصل   

در پيشرفت ى ها و ايجاد هماهنگدر تهيه برنامهى همكار وى قسط اسالمبه منظور تأمين   

مركب از نمايندگان كارگران ى شوراهاي ى،و كشاورزى صنعت ى،توليدى امور در واحدها

و مانند ى خدمات ى،ادار ى،آموزشى و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدها

 واحدها تشكيل ميشود.مركب از نمايندگان اعضاء اين ى اينها شوراهاي

 .تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكندى چگونگ

 

 ١٠۵اصل   

 .قوانين كشور باشد موازين اسالم وتصميمات شوراها نبايد مخالف   

 

 ١٠۶اصل   

ممكن نيست. مرجع تشخيص ى انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانون  

 انحراف و ترتيب انحالل شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.

شورا در صورت اعتراض به انحالل حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف 

 .كندى است خارج از نوبت به آن رسيدگ

 

 فصل هشتم

 ىقانون اساسى ديگر و بازنگرى نهادهاى رهبر

 

 ١٠۷اصل  

 

ى عالى "شوراکشور، ى و حاكميت ملى کپارچگياز ى و پاسدارى منظور تأمين منافع ملبه 

 به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگرد. “ىامنيت مل

 كشورى امنيت -ى دفاعى تعيين سياستها - ١ 

در ى و اقتصادى فرهنگ ى،اجتماع ى،اطالعات ى،سياسى هاهماهنگ نمودن فعاليت - ٢  

 ى.امنيت -ى دفاعى با تدابير كلارتباط 

و ى داخلى مقابله با تهديدهاى كشور براى و معنوى از امكانات مادى گيربهره - ۳ 

 ى.خارج



 شورا عبارتند از:ى اعضا 

 سه گانهى قواى رُوسا -  

 مسلحى كل نيروهاى رييس ستاد فرمانده - 

 مسئول امور برنامه و بودجه - 

 كشور، اطالعاتامور خارجه، ى وزرا - 

 حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش -

دفاع و ى از قبيل شوراى فرعى به تناسب وظايف خود شوراهاى امنيت ملى عالى شورا -

با رييس جمهور يا ى فرعى امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاى شورا

 جمهور تعيين ميشود.است كه از طرف رييس ى عالى شوراى از اعضاى يك

معين ميكند و تشكيالت آنها به ى را قانونى فرعى حدود اختيارات و وظايف شوراها 

 ميرسد.ى عالى تصويب شورا

 

ى اسالم و بنيانگذار جمهورى هبر كبير انقالب جهانرپس از مرجع عاليقدر تقليد و  

كه از طرف اكثريت  الشريف""قدس سرهى امام خمينى العظمهللاايران حضرت آيتى اسالم

شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان ى قاطع مردم به مرجعيت و رهبر

درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم ى منتخب مردم است. خبرگان رهبر

از آنان را اعلم به احكام و ى و مشورت ميكنند هر گاه يكى و يكصد و نهم بررس

ى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى يا داراى و اجتماعى يا مسائل سياسى موضوعات فقه

ى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى خاص در يك

ى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى انتخاب ميكنند و در غير اين صورت يك

از آن را بر عهده ى ناشى هاامر و همه مسئوليتمينمايند. رهبر منتخب خبرگان، واليت 

 خواهد داشت.

 است.ى رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساو

واجد شرايط مذكور در اصل ى از فقهاى هر گاه يك: : اصل يكصد و هفتماصل سابق - ١) 

يرفته شده شناخته و پذى پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبر

ى امام خمينى العظمهللاباشد، همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقالب آيت

از آن را بر عهده دارد، در ى ناشى چنين شده است، اين رهبر، واليت امر و همه مسئوليتها

ى كه صالحيت مرجعيت و رهبرى غير اين صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه كسان

ى خاص براى برجستگى مرجع را داراى و مشورت ميكنند، هر گاه يكى بررس دارند



مينمايند، وگرنه سه يا پنج مرجع واجد ى بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفى رهبر

 ميكنند. (ى تعيين و به مردم معرفى رهبرى شوراى را به عنوان اعضاى شرايط رهبر

 

  

 ١٠٨اصل  

 
ى هاى پرسعادالنه انتخابات و همهى به منظور برگزار« انتخابات مستقلى هاكميسيون» -
 د.نشويتشكيل مى احزاب سياسى و نظارت بر امور ادارى مل
ى از سومركب است از: سه عضو منصوب « انتخاباتى مرکز مستقلكميسيون » -

به انتخاب و سه عضو ديگر ى ملى شوراسه عضو به انتخاب مجلس  ،جمهوررئيس
 .گزيندى رئيس خود را برم ،اعضاميان كميسيون از  ى.قضائى عالى شورا

 كميسيون شش سال است.ى مدت مأموريت اعضا -
 گونهو  حق شركت در هيچباشند داشته تعلق ى احزاب سياسبه د كميسيون نبايى اعضا -

 را ندارند.ى فعاليت سياس
توان از خدمت اخراج نمود مگر در صورت محكوميت به هيچ عضو كميسيون را نمي -

 زندان به حکم دادگاه صالحه
خود حق وضع مقررات ى در حدود اختيارات قانون« انتخاباتى مستقل مرکزكميسيون » -

 ،مصوب مجلسى در چهارچوب قوانين انتخاباتى پرسهمه و انتخاباتى مربوط به برگزار
 را دارد.خود ى و هم چنين نظم داخلى مربوط به احزاب سياسى امور ادار

در هر « انتخاباتمستقل ى هاكميسيون»تشكيالت، وظايف و ساير موضوعات مربوط به  -
 نمايد.يسطح را قانون معين م

 
 

  

جلسات آنان ى نامه داخلقانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين  

نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان ى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراى برا

رهبر انقالب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد ى تصويب شود و به تصويب نهاي

انون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صالحيت خود نظر در اين ق

 آنان است.

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت : : اصل يكصد و هشتماصل سابق - ١) 

اولين ى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى جلسات آنان براى نامه داخلانتخاب آنها و آيين

رهبر انقالب ى ا اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهاينگهبان تهيه و بى شورا

بسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون در صالحيت مجلس خبرگان 

 است. (



 

 ١٠۹اصل    

 
الزم را به ى هاتوانند دستورالعمليمى در هر سطح« انتخابات مستقلى هاكميسيون» - 

ى ملى هاى پرسراجع به انتخابات و همهى مربوط در مورد امور ادارى ادارى هاسازمان
 دهندگان صادر نمايند.يرأى از قبيل تهيه و تدارك فهرست اسام

ها پس از دريافت آنها مربوط موظف به رعايت اين دستورالعملى ادارى سازمانها -
 باشند.يم
در هر سطح، در « خاباتانت مستقلى هاكميسيون»تحت مديريت ى مبارزات انتخابات -

 گردد.يو برابر تضمين مى گيرد. فرصت مساويحدود قانون صورت م
 

 شرايط و صفات رهبر: 

 افتاء در ابواب مختلف فقه.ى الزم براى صالحيت علم - ١ 

 امت اسالم.ى رهبرى الزم براى عدالت و تقوا - ٢ 

ى براى تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كاف ى،و اجتماعى بينش صحيح سياس - ۳ 

 ى.رهبر

تر باشد قويى و سياسى بينش فقهى كه داراى در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخص 

 مقدم است.

 

 ى:رهبرى شوراى شرايط و صفات رهبر يا اعضا: : اصل يكصد و نهماصل سابق - ١)  

 مرجعيت.افتاء و ى الزم براى و تقوايى صالحيت علم - ١ 

 ( ى.رهبرى براى و شجاعت و قدرت و مديريت كفاى و اجتماعى بينش سياس - ٢ 

 

 ١١٠اصل    

 

يا و  يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيرانى ملى اكثريت نمايندگان مجلس شورا هرگاه 

نظر در يك يا چند اصل از قانون  لزوم تجديد ى،پانصد هزار نفر از دارندگان حق رأ

مجلس يا هيأت وزيران تهيه و  را عنوان كنند، طرح يا اليحه تجديد نظر از طرفى اساس

، نمايندگان مجلس دو سومتصويب  پس از گيرد.ى قرار مى ملى مجلس شوراى مورد بررس

گذاشته ى توسط ملت ايران به همه پرسى يتصويب نهاى برا ى،متن تجديد نظر شدۀ پيشنهاد

 شود.ى م



روزنامۀ از طريق ى سه ماه پيش از همه پرس ى،تغيير قانون اساسى مصوبۀ مجلس برا - 

 يابد.ى مانتشار کشور  ى تصويرو ى صوت ى،چاپى و  ديگر رسانه هاى رسم

 

 

 رات رهبر:اوظايف و اختي  

ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص ى اسالمى نظام جمهورى تعيين سياستها كل - ١ 

 مصلحت نظام.

 نظام.ى كلى سياستهاى نظارت بر حسن اجرا - ٢ 

 ى.پرسفرمان همه - ۳ 

 مسلح.ى كل نيروهاى فرمانده - ۴ 

 .اعالم جنگ و صلح و بسيج نيروها - ۵ 

 ى:نصب و عزل و قبول استعفا - ۶ 

 نگهبان.ى شوراى هافقه -الف  

 عاليترين مقام قوه قضاييه. -ب  

 ايران.ى اسالمى جمهورى رييس سازمان صدا و سيما -ج  

 رييس ستاد مشترك. -د  

 ى.فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالم -ه  

 ى.و انتظامى نظامى نيروهاى فرماندهان عال -و  

 سه گانه.ى حل اختالف و تنظيم روابط قوا - ۷ 

قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص ى حل معضالت نظام كه از طرق عاد - ٨ 

 مصلحت نظام.

پس از انتخاب مردم صالحيت داوطلبان رياست ى امضاء حكم رياست جمهور - ۹ 

كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد ى از جهت دارا بودن شرايطى جمهور

 برسد.ى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى شورا

كشور ى م ديوان عالعزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حك -١٠  

بر اساس ى به عدم كفايت وى اسالمى مجلس شوراى يا رأ ى،از وظايف قانونى به تخلف و

 اصل هشتاد و نهم.

پس از پيشنهاد رييس ى عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسالم - ١١ 

 قوه قضاييه.



 تفويض كند.ى ديگراز وظايف و اختيارات خود را به شخص ى رهبر ميتواند بعض 

 ى:وظايف و اختيارات رهبر: : اصل يكصد و دهماصل سابق - ١) 

 نگهبان.ى شوراى تعيين فقها - ١ 

 كشور.ى نصب عاليترين مقام قضاي - ٢ 

 مسلح به ترتيب زير:ى نيروهاى كلى فرمانده - ۳ 

 نصب و عزل رييس ستاد مشترك. -الف   

 ى.سپاه پاسداران انقالب اسالمنصب و عزل فرمانده كل  -ب  

 زير:ى مركب از هفت نفر از اعضا ى،دفاع ملى عالى تشكيل شورا -ج  

 رييس جمهور. - 

 وزير.نخست - 

 وزير دفاع. - 

 رييس ستاد مشترك. - 

 ى.فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالم - 

 دو مشاور به تعيين رهبر. - 

 دفاع.ى عالى سه گانه به پيشنهاد شوراى نيروهاى تعيين فرماندهان عال -د  

 دفاع.ى عالى به پيشنهاد شوراى اعالم جنگ و صلح و بسيج نيروها -ه  

حكم رياست جمهور پس از انتخاب مردم صالحيت داوطلبان رياست ى امضا - ۴ 

كه در اين قانون ميآيد بايد قبل از انتخابات به تأييد ى از جهت دارا بودن شرايطى جمهور

 برسد.ى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى شورا

كشور ى عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عال - ۵ 

 او.ى به عدم كفايت سياسى ملى مجلس شوراى يا رأى از وظايف قانونى به تخلف و

پيشنهاد ديوان  پس از ى،عفو يا تخفيف مجازات محكوميت، در حدود موازين اسالم - ۶ 

 كشور. (ى عال

 

 ١١١اصل    

 

يا و يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيأت وزيران ى ملى اكثريت نمايندگان مجلس شورا هرگاه

در ى ک ششم صاحبان حق رايا يدر کل کشور و ى نفر از دارندگان حق رأ ونيليک مي

باشند، در صورت ى قانون اساسى و ساختارى تغيير بنيادخواستار سه استان کشور، 



تصويب طرح يا اليحۀ مربوط توسط دو سوم نمايندگان مجلس، انتخابات مجلس تدوين 

جديد ى حکومتى نهادهاشود. ى منحل مى ملى صورت گرفته و مجلس شوراى قانون اساس

 گيرند.ى شکل مى يک  همه پرسى جديد و تصويب آن در پى پس از تدوين قانون اساس

انجام وظايف خود ادامه به ى قانون اساسى همه پرسى تا برگزارى حکومتى ساير نهادها -

 دهند.ى م

 

از شرايط مذكور در ى خود ناتوان شود. يا فاقد يكى هر گاه رهبر از انجام وظايف قانون  

از شرايط بوده است، ى اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعض

 كنار خواهد شد.از مقام خود بر 

تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت 

ى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى گيريا كناره

مركب از رييس جمهور، رييس ى رهبر، شورايى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرف

نگهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه ى شوراى از فقهاى كقوه قضاييه و ي

از آنان به ى را به طور موقت به عهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكى وظايف رهبر

هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد درگير به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در 

 منصوب ميگردد.ى وى شورا به جا

)د( و )ه( و )و( بند ى هاو قسمت ١٠و  ۵و  ۳و  ١ى ا در خصوص وظايف بندهااين شور

كصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ياصل  ۶

 اقدام ميكند.

ناتوان شود، ى موقتا از انجام وظايف رهبرى يا حداكثر ديگرى هر گاه رهبر بر اثر بيمار

 دار خواهد بود.اين اصل وظايف او را عهدهمذكور در ى در اين مدت شورا

رهبر يا ى شوراى از اعضاى هر گاه رهبر يا يك: : اصل يكصد و يازدهماصل سابق - ١) 

از ى ناتوان شود يا فاقد يكى رهبرى از انجام وظايف قانونى رهبرى شوراى از اعضاى يك

كنار خواهد شد. تشخيص اين شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم گردد از مقام خود بر 

 امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم است.

و عمل به اين اصل در اولين اجالسيه خبرگان ى رسيدگى مقررات تشكيل خبرگان برا

 شود. (تعيين مي

 

 ١١٢اصل    



 

  

تشخيص مصحلت در ى تشخيص مصلحت نظام براى مجمع تشخيص مصلحت نظام برا  

نگهبان خالف موازين شرع و يا ى را شوراى اسالمى مصوبه مجلس شوراكه ى موارد

نگهبان را تأمين ى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى قانون اساس

كه در اين قانون ى به آنان ارجاع ميدهد و ساير وظايفى كه رهبرى نكند و مشاوره در امور

 شود.تشكيل ميى ذكر شده است به دستور رهبر

 تعيين مينمايد.ى اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبر 

خواهد ى مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبر 

 رسيد.

در برابر ى رهبرى شوراى رهبر يا اعضا: : اصل يكصد و دوازدهماصل سابق - ١) 

 هستند. (ى قوانين با ساير افراد كشور مساو

 

  

 فصل نهم

 قوۀ مجريه

 و وزراى رياست جمهور –مبحث اول 

 

 ١١۳ ١١٢ اصل

  

  

روابط  وى در امور داخلكشور ى رييس جمهور عاليترين مقام رسمى پس از مقام رهبر

رياست قوه و  سه گانهى تنظيم روابط قواو ى قانون اساسى و مسئوليت اجرا استى المللبين

 بر عهده دارد. مربوط ميشود،ى كه مستقيما به رهبرى جز در امورمجريه را 

 

 ١١۳اصل 

 

 :ئيس جمهوروظايف و اختيارات ر



 ه

 كشور.و دادستان کل ى رئيس ديوان عالتعيين  – ١ 

 مسلح به ترتيب زير:ى نيروهاى كلى فرمانده - ٢ 

 .به پيشنهاد هيئت وزيران نصب و عزل رييس ستاد مشترك -الف   

 ى.و انتظامى نظامى نيروهاى فرماندهان عالتعيين  – ب 

 ىمراحل قانونى طپس از ى همه پرس اعالم – ۳

 ى.ملى پس از تصويب مجلس شورا اعالم جنگ و صلح و بسيج نيروها - ۴ 

 كشور.ى پيشنهاد ديوان عالافت يدرعفو يا تخفيف مجازات محكوميت، پس از  - ۵ 

اين فصل به رئيس جمهور محول ى که در اصول بعدى به انضمام ساير وظايف و اختيارات 

 شده است.

 

 ١١٤اصل  

مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد ى مدت چهار سال با رأى رييس جمهور برا  

 يك دوره بالمانع است.ى تنها براى صورت متوالاو به 

 

 ١١٥اصل   

كه واجد شرايط زير ى سياس وى رجال مذهبى هاتيشخص رييس جمهور بايد از ميان  

 باشند انتخاب گردد:

و معتقد  مُومن ى،و امانت و تقوحسن سابقه ى دارا مدير و مدبر،االصل، تابع ايران، يايران

 .كشورى و مذهب رسمايران ى اسالمى جمهورى به مبان

 

 ١١٦اصل  

خود را رسما اعالم كنند. ى بايد قبل از شروع انتخابات آمادگى رياست جمهورى نامزدها  

 .را قانون معين ميكندى انتخاب رييس جمهورى نحوه برگزار

 

 ١١۷اصل   

گاه در دوره هر ى شود، ولكنندگان انتخاب ميرييس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت  

بار ى هفته بعد برا دوبدست نياورد، روز جمعه ى نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريت

ى آراء بيشتر گرفته ميشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخستى دوم رأ



دارنده آراء بيشتر، از شركت در ى از نامزدهاى اگر بعضى اند شركت ميكنند، ولداشته

ى انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأ

 .انتخاب مجدد معرف ميشوندى اند براداشته

 

 ١١٨اصل   

ديوان  طبق اصل نود و نهم بر عهدهى مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهور  

انتخابات و ناظران کارشناس ى با کميسيون مستقل مرکزى به صورت همکارى اساسقانون 

ى اساسديوان قانون  قبل از تشكيل نخستينى است ول نگهبانى شوراى طرف بين المللى و ب

كه قانون است ى انجمن نظارت انتخاباتى کميسيون مستقل مرکزبر عهده  نگهبانى شورا

 .تعيين ميكند

 

 ١١۹اصل  

ى قبلى پايان دوره رياست جمهورانتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از   

ى انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهور

 .را انجام ميدهدى سابق، رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهور

 

 ١٢٠اصل   

كه صالحيت او طبق اين ى از نامزدهايى يكى گيرى هر گاه در فاصله ده روز پيش از رأ  

احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير ميافتد. اگر در فاصله دور  قانون

از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات ى نخست و دور دوم نيز يك

 .دو هفته تمديد ميشودى برا

 

 ١٢١اصل   

ديوان  رييس كه با حضورى ادر جلسهى ملى اسالمى شورارييس جمهور در مجلس   

شود به تشكيل مي نگهبانى شوراى اساسديوان قانون ى و اعضا قوه قضاييه کشورى عال

 ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مينمايد.

 الرحيمالرحمنهللابسم 

به خداوند قادر ملت ايران  قرآن كريم و در برابر"من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه  

ى و قانون اساس ى اسالمى نظام جمهور وى مذهب رسمسوگند ياد ميكنم كه پاسدار  متعال



 كه بر عهدهى هاي مسئوليتى كشور باشم و همه استعداد و صالحيت خويش را در راه ايفا

 ترويج دين و اخالق،كشور، ى ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتالگرفته

و ى بپرهيزم و از آزادى گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگاز حق و ى پشتيبان

ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست ى براى كه قانون اساسى حرمت اشخاص و حقوق

خود ى اختيارات قانونى تمام كشور ازى و فرهنگى و اقتصادى از مرزها و استقالل سياس

با و  دريغ نورزمى هيچ اقدام استفاده کنم کشورى با در نظر گرفتن تعهدات بين الملل

را كه ملت ى قدرت السالممه اطهار عليهمئاز پيامبر اسالم و اى استعانت از خداوند و پيرو

پارسا و فداكار نگاهدار باشم و ى به من سپرده است همچون امين مقدسى  به عنوان امانت

 آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."

 

 

 ١٢٢اصل   

و يا قوانين ى كه به موجب قانون اساسى رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايف   

 مسئول است.ى ملى اسالمى شوراو مجلس  و رهبردارد در برابر ملت  به عهدهى عاد

 

 ١٢۳اصل 

مراحل ى را پس از طى پرسرييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه  

 .اجرا در اختيار مسئوالن بگذاردى امضاء كند و براى و ابالغ به وى قانون

 

 ١٢٤اصل   

 داشته باشد.ى خود معاونانى انجام وظايف قانونى رييس جمهور ميتواند برا   

ساير ى اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگى معاون اول رييس جمهور با موافقت و 

 معاونتها را به عهده خواهد داشت.

 

 ١٢٥اصل 

دولت ايران با ساير دولتها ى ها و قراردادهانامهتفها، موافنامهها، مقاولهعهدنامهى امضا  

پس از تصويب مجلس ى المللبينى هامربوط به اتحاديهى هاپيمانى و همچنين امضا

 .او استى با رييس جمهور يا نماينده قانونى ملى اسالمى شورا

 



 ١٢٦اصل   

كشور را ى و استخدامى رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور ادار   

 بگذارد.ى مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگر

 

 ١٢۷اصل   

رييس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران    

ات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيار

 يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.

 

 ١٢٨اصل 

نهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين ميشوند. رييس شسفيران به پي   

ديگر را ى سفيران كشورهاجمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه 

 ميپذيرد.

 

 ١٢۹اصل 

 .با رييس جمهور استى دولتى نشانهاى اعطا  

 

 ١۳٠اصل   

كه ى تقديم ميكند و تا زمان رهبرى ملى شورا مجلس خود را بهى رييس جمهور استعفا   

 او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.ى استعفا

 

 ١۳١اصل 

بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در ى در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيمار   

هنوز ى پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعى كه مدت رياست جمهورى مورد

ى يا موافقت رهبراز اين قبيل، معاون اول رييس جمهور ى انتخاب نشده و يا امور ديگر

متشكل از رييس مجلس و ى شورايبر عهده ميگيرد و  راى وى اختيارات و مسئوليتها

دهد كه حداكثر ظرف ى موظف است ترتيب رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور

، در صورت فوت معاون اول و يا امور مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود



معاون اول كه رييس جمهور ى گردد و نيز در صورتى كه مانع انجام وظايف وى ديگر

 .او منصوب ميكندى را به جاى فرد ديگرى نداشته باشد مقام رهبر

 

 ١۳٢اصل 

ى يا فرد ديگر  رييس جمهور بر عهده معاون اولى كه اختيارات و مسئوليتهاى در مدت   

، وزراء را نميتوان استيضاح و يكم منصوب ميگرددى كه به موجب اصل يكصد و ساست 

و يا ى تجديد نظر در قانون اساسى اعتماد داد و نيز نميتوان براعدم ى كرد يا به آنان رأ

 اقدام نمود.ى پرسامر همه

 

 ١۳۳اصل 

ميشوند با ى اعتماد به مجلس معرفى رفتن رأگى وزراء توسط رييس جمهور تعيين و برا   

وزراء الزم نيست. تعداد وزيران و حدود ى اعتماد جديد براى تغيير مجلس، گرفتن رأ

 اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.

 

 ١۳٤اصل 

رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ    

ى وزيران و هيأت دولت ميپردازد و با همكارى هاتدابير الزم به هماهنگ ساختن تصميم

 دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.ى مشوزيران، برنامه و خط

كه ى در صورتى دولتى هاهدستگاى قانون در موارد اختالف نظر و يا تداخل در وظايف 

نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور 

 االجرا است.اتخاذ ميشود الزم

توافق ممكن  وجود آيد وه اختالف نظر بى ملى هرگاه بين قوه مجريه و مجلس شورا  -

س جمهور به حد نصاب مطروحه در اصل يت رئيعدم کفابر ى مجلس مبنى و را نگردد

با ى از راه همه پرسبدون نياز به تصويب مجلس، ، رئيس جمهور ميتواند ده باشدينرس ٨۹

در  .تصويب ملت برساند ، انحالل مجلس شورا را بهمردمى آرا دو سومکسب حداقل 

داده شود كه مجلس ى ترتيب صورت انحالل بايد بالفاصله انتخابات جديد مجلس اعالم و

كند. رئيس  خود را آغاز تاريخ انحالل، كاراعالم از پس شش هفته ى جديد حداكثر ط

 .كند تواند از اين حق استفادهيفقط يكبار مى رياست جمهورى جمهور در هر دوره

 مسئول اقدامات هيأت وزيران است.رييس جمهور در برابر مجلس  



 

 

 ١۳٥اصل  

اعتماد، مجلس ى اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأكه عزل نشدهى وزراء تا زمان   

 ميمانند.ى عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقى به آنها رأ

وزيران تا هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيأت ى استعفا

 تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.

مدت سه ماه ى كه وزير ندارند حداكثر براى هايوزارتخانهى رييس جمهور ميتواند برا

 سرپرست تعيين نمايد.

 

 ١۳٦اصل 

وزير يا وزيران ى رييس جمهور ميتواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد برا   

كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت ى اعتماد بگيرد، و در صورتى جديد از مجلس رأ

هيأت ى براى ملى اسالمى شورااز هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس ى نيم

 اعتماد كند.ى رأى وزيران تقاضا

 

 

 ١۳۷اصل   

بر رييس جمهور و مجلس است اهر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در بر   

 كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.ى و در امور

 

 ١۳٨اصل 

قوانين ى اجرايى هانامهمأمور تدوين آيينى كه هيأت وزيران يا وزيرى عالوه بر موارد   

قوانين و تنظيم ى و تأمين اجراى انجام وظايف ادارى برا ميشود، هيأت وزيران حق دارد

نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در نامه و آيينبه وضع تصويبى ادارى سازمانها

نامه و صدور بخشنامه را حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين

 الف باشد.مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخى دارد ول



شكل از تمى از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاى دولت ميتواند تصويب برخ

چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس 

 االجرا است.جمهور الزم

، ضمن اصلمذكور در اين ى دولت و مصوبات كميسيونهاى هانامهها و آييننامهتصويب

كه آنها ى ميرسد تا در صورتى ملى اسالمى شورااجرا به اطالع رييس مجلس ى ابالغ برا

 تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.ى را بر خالف قوانين بيابد با ذكر دليل برا

 

 ١۳۹اصل  

در هر مورد، ى يا ارجاع آن به داورى و دولتى راجع به اموال عمومى صلح دعاو  

كه طرف ى تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطالع مجلس برسد. در مواردموكول به 

بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را ى باشد و در موارد مهم داخلى خارجى دعو

 .قانون تعيين ميكند

 

 ١٤٠اصل   

با اطالع ى به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادى رسيدگ   

 انجام ميشود.ى دادگسترى عمومى هادر دادگاهى ملى اسالمى شورامجلس 

 

 ١٤١اصل  

  

رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك    

از ى كه تمام يا قسمتى داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مُوسساتى شغل دولت

ى اسالمى شورامجلس ى است و نمايندگى متعلق به دولت يا مُوسسات عمومسرمايه آن 

و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در ى و مشاوره حقوقى و وكالت دادگسترى مل

ادارات و موسسات ى تعاونى جز شركتها ى،خصوصى هيأت مديره انواع مختلف شركتها

 آنان ممنوع است.ى برا

 است.ى از اين، حكم مستثنى ها و مُوسسات تحقيقاتدانشگاهدر ى آموزشى سمتها

 

 ١٤٢اصل  



رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان  رهبر،ى داراي   

ميشود كه بر ى رسيدگ رييس قوه قضاييهى قضائى عالى شورا قبل و بعد از خدمت، توسط

 خالف حق، افزايش نيافته باشد.

 

 انقالبمبحث دوم( ارتش و سپاه پاسداران 

 

 

 ١۴۳اصل   

ى و نظام جمهورى تماميت ارضاز استقالل و ى ايران پاسدارى اسالمى ارتش جمهور  

 .كشور را بر عهده داردى اسالم

 

 ١۴۴اصل   

 است ى مردم وى مكتبى باشد كه ارتشى اسالمى ارتش بايدايران ى اسالمى ارتش جمهور  

رعايت حقوق بشر بدانند به خود را ملزم كه  دشايسته را به خدمت بپذيرى افرادو بايد 

 .فداكار باشند آنى مردم ساالرو در راه تحقق  مومنى اهداف انقالب اسالم

 

 ١۴۵اصل    

 .كشور پذيرفته نميشودى انتظامى به عضويت در ارتش و نيروهاى هيچ فرد خارج  

 

 ١۴۶اصل    

آميز صلحى هادر كشور هر چند به عنوان استفادهى خارجى گونه پايگاه نظاماستقرار هر   

 .باشد ممنوع است

 

 ١۴۷اصل   

 ى،آموزش ى،امدادى ارتش در كارهاى دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فن  

ى استفاده كند در حدى موازين عدل اسالم قوانين با رعايت كامل ى،سازندگ جهادو  ى،توليد

 .وارد نيايدى آسيبى رزمى كه به آمادگ

 

 ١۴٨اصل   



از افراد آنها ى از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصى شخصى بردارهر نوع بهره  

 .و نظاير اينها ممنوع استى به صورت گماشته، راننده شخص

 

 ١۴۹اصل   

 .ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است  

 

 ١۵٠اصل   

 

 

كه در نخستين ى انقالب اسالمسپاه پاسداران ى و غير نظامى نظامى افراد و تجهيزات فن 

ى حسب نياز به ارتش و نيروها تشكيل شد، ١۳۵۷بهمن انقالب  اينى پيروزى روزها

از ى ادامه نقش خود در نگهبانى برا. شودى منتقل مى يا ديگر مؤسسات دولتى انتظام

پابرجا ميماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در آن ى انقالب و دستاوردها

ى و هماهنگى مسلح ديگر با تأكيد بر همكارى رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروها

 .برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين ميشود

 

 ١۵١اصل    

الخيل ترهبون به عدوهللا و رباطبه حكم آيه كريميه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من   

همه افراد كشور ى هللا يعلمهم" دولت موظف است براعدوكم و آخرين من دونهم التعلمونهم

كه ى فراهم نمايد، به طورى را بر طبق موازين اسالمى برنامه و امكانات آموزش نظام

ايران را داشته ى اسالمى دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهورى همه افراد همواره تواناي

 مجاز استى با اجازه مقامات رسم بايدتنها افراد کشور ى براداشتن اسلحه ى باشند، ول

 .باشد

 

 فصل دهم 

 ىسياست خارج

 

 ١۵٢اصل  



و ى جويهر گونه سلطهى ايران بر اساس نفى اسالمى جمهورى سياست خارج  

 كشور، دفاع از حقوق همهى تماميت ارضحفظ استقالل همه جانبه و  ى،پذيرسلطه

آميز متقابل با و روابط صلح گرسلطهى هادر برابر قدرتو عدم تعهد  مسلمانان محرومان

 .استوار است دول غير محارب عضو سازمان ملل متحدى کليۀ کشورها

 

 ١۵۳اصل    

فرهنگ، ارتش و  ى،و اقتصادى منابع طبيعهر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر   

 .ون كشور گردد ممنوع استئديگر ش

 

 ١۵۴اصل    

را آرمان خود ميداند و ى ايران سعادت انسان در كل جامعه بشرى اسالمى جمهور  

را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنا بر اين در  و حكومت حق و عدلى استقالل و آزاد

 طلبانهديگر، از مبارزه حقى ملتهاى كامل از هر گونه دخالت در امور داخلى عين خوددار

مستضعفين در ى غلبه بر عقب ماندگى دچار فقر فاحش برا يافتهاتوسعه نى مردم کشورها

 .در هر نقطه از جهان حمايت ميكند برابر مستكبرين

 

 ١۵۵اصل     

بخواهند پناه دهد ى سياسى كه پناهندگى ايران ميتواند به كسانى اسالمى دولت جمهور  

 .تبهكار شناخته شوند ن وئخاى و بين الملل مگر اين كه بر طبق قوانين ايران

 

 فصل يازدهم  

 قوۀ قضائيه

 ١۵۶اصل   

و مسئول تحقق ى اجتماعو ى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى اقوه قضاييه قوه  

 :دار وظايف زير استبه عدالت و عهدهيدن بخش

و ى و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوى رسيدگ - ١  

رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين 

 ميكند.



 .مشروعى اجتماعى آزاديهاحقوق عامه و گسترش عدل و ى احيا - ٢ 

 قوانين.ى نظارت بر حسن اجرا - ۳ 

مقررات مدون  حدود وى مجرمين و اجرا مجازات و تعزيركشف جرم و تعقيب  - ۴ 

 .اسالمى يجزا

 .از وقوع جرم و اصالح مجرمينى پيشگيرى اقدام مناسب برا - ۵  

 

 ١۵۷اصل   

قام مى و اجرايى و ادارى قوه قضاييه در كليه امور قضايى هابه منظور انجام مسئوليت   

مدت پنج سال ى و مدير و مدبر را براى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى رهبر

 به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مينمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.

قوه قضاييه ى به منظور انجام مسئوليتها: اصل يكصد و پنجاه و هفتم: اصل سابق - ١)  

تشكيل ميگردد كه باالترين مقام قوه قضاييه است و ى قضايى عالى شورا به نامى شوراي

 :وظايف آن به شرح زير ميباشد

پنجاه و اصل يكصد و ى به تناسب مسئوليتهاى ايجاد تشكيالت الزم در دادگستر - ١   

 ششم.

 ى.اسالمى متناسب با جمهورى تهيه لوايح قضاي - ٢ 

استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين  - ۳ 

 (طبق قانون.  ى،مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادار

 

 ١۵٨اصل    

 

 رييس قوه قضاييه به شرح زير است: وظايف   

اصل يكصد و پنجاه و ى هابه تناسب مسئوليتى ايجاد تشكيالت الزم در دادگستر - ١  

 ششم.

 ى.اسالمى متناسب با جمهورى تهيه لوايح قضاي - ٢ 

استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين  - ۳ 

 طبق قانون. ى،مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادار

 



عضو  پنجازده دواز ى قضايى عالى شورا :اصل يكصد و پنجاه و هشتم: اصل سابق - ١)  

 تشكيل ميشود:

 .که رياست شورا را نيز به عهده دارد كشورى رييس ديوان عال - ١  

 دادستان كل كشور. - ٢ 

به انتخاب ى با حداقل ده سال سابقۀ خدمت قضائ عادل مجتهد وى نفر قاضچهار  سه - ۳ 

 كشور. قضات حقوقدانان

 کشور به انتخاب آن ديوانى شعب ديوان عالى نفر از مستشاران يا رؤسا دو – ۴ 

حقوقدان از ميان استادان رسمی حقوق قضايی دانشگاهی و وکالی دادگستری به  چهار – ۵

 انتخاب مجلس شورای ملی

 

مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان ى اين شورا براى اعضا 

 بالمانع است.يک دورۀ ديگر ى برا

شورا و سازمان ى تقسيم کار بين اعضاى و چگونگشرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده  

 (را قانون معين ميكند. آن 

 

 ١۵۹اصل    

ها و تعيين صالحيت آنها است. تشكيل دادگاهى تظلمات و شكايات، دادگسترى مرجع رسم  

 .منوط به حكم قانون است

 

 ١۶٠اصل   

مسئوليت كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه ى وزير دادگستر   

به  رييس قوه قضاييهى قضايى عالى شوراكه ى مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسان

 رييس جمهور پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.

غير ى اختيارات استخدامو نيز ى و ادارى رييس قوه قضاييه ميتواند اختيارات تام مال

همان ى داراى تفويض كند. در اين صورت وزير دادگسترى قضات را به وزير دادگستر

ى وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايى خواهد بود كه در قوانين براى اختيارات و وظايف

 ميشود.ى بينپيش



مسائل مربوط به  مسئوليت كليهى : اصل يكصد و شصتم: وزير دادگستراصل سابق - ١) 

ى كه شوراى دارد و از ميان كسان روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده

 وزير پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد. (به نخستى قضايى عال

 

 ١۶١اصل    

صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت ى كشور به منظور نظارت بر اجراى ديوان عال   

كه ى كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطى و انجام مسئوليتهايى قضايرويه 

 رييس قوه قضاييه تعيين ميكند تشكيل ميگردد.

 

كشور به منظور نظارت بر ى ديوان عال :: اصل يكصد و شصت و يكماصل سابق - ١) 

كه طبق ى مسئوليتهايو انجام ى صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايى اجرا

تعيين ميكند تشكيل ى قضايى عالى كه شوراى قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابط

 (ميگردد. 

 

  

 ١۶٢اصل  

باشند و  ى كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى رييس ديوان عال   

مدت پنج سال به اين ى براكشور آنها را ى رييس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عال

 سمت منصوب ميكند.

كشور و دادستان كل ى رييس ديوان عال :: اصل يكصد و شصت و دوماصل سابق - ١) 

ا بى رهبررئيس جمهور باشند و ى به امور قضاي آگاهمسلط عادل و  مجتهد ى حقوقدانان بايد

 اين سمت بهى تصدى برا مدت پنج سالى كشور آنها را براى مشورت قضات ديوان عال

 (منصوب ميكند. 

 

 ١۶۳اصل   

 به وسيله قانون معين ميشود.ى طبق موازين فقهى صفات و شرايط قاض  

 

 ١۶۴اصل   



كه ى كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفى را نميتوان از مقامى قاض   

او محل خدمت يا ى رضام منفصل كرد يا بدون ئموجب انفصال است به طور موقت يا دا

مصلحت جامعه با تصميم  رييس قوه قضاييه پس از ى سمتش را تغيير داد مگر به اقتضا

قضات بر طبق ى اكشور و دادستان كل. نقل و انتقال دورهى مشورت با رييس ديوان عال

 كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.ى ضوابط كل

كه شاغل ى را نميتوان از مقامى قاض :ارم: اصل يكصد و شصت و چهاصل سابق - ١) 

م ئكه موجب انفصال است به طور موقت يا داى آنست بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلف

ى او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاى منفصل كرد يا بدون رضا

انتقال به اتفاق آراء. نقل و ى قضايى عالى شوراى مصلحت جامعه با تصويب اعضا

 (كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد. ى قضات بر طبق ضوابط كلى ادوره

 

 ١۶۵اصل    

انجام ميشود و حضور افراد بالمانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، ى محاكمات، علن  

طرفين ى خصوصى باشد يا در دعاوى نظم عموم ياى عفت عمومى بودن آن منافى علن

 نباشد.ى حاكمه علندعوا تقاضا كنند كه م

 

 ١۶۶اصل    

باشد كه بر اساس آن حكم ى ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولاحكام دادگاه  

 صادر شده است.

 

 ١۶۷اصل   

اگر نيابد با موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و ى قاض  

حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به  معتبر،ى يا فتاواى استناد به منابع معتبر اسالم

به دعوا و صدور حكم ى بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگ

بيابد، دون را در قوانين مى حقوقى دعاو نتواند حكمى كه قاضى در موارد امتناع ورزد.

 .حكم قضيه را صادر كند ى،عدالت و مصالح عمومبر اساس بايد 

 

 ١۶٨اصل   



است و با حضور هيأت منصفه در محاكم ى علنى و مطبوعاتى به جرائم سياسى رسيدگ  

منصفه و تعريف جرم صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت ى دادگستر

 معين ميكند.ى ر اساس موازين اسالمبرا قانون ى سياس

 

 ١۶۹اصل   

كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب ى به استناد قانونى يا ترك فعلى هيچ فعل  

 نميشود.

 

 ١۷٠اصل   

كه مخالف با قوانين ى دولتى هانامهها و آييننامهتصويبى ها مكلفند از اجراقضات دادگاه  

كنند و هر كس ى ج از حدود اختيارات قوه مجريه است خوددارريا خاى اسالمو مقررات 

 تقاضا كند.ى ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت ادار

 

 ١۷١اصل   

در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد ى هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاض  

طبق موازين ر، مقصر يگردد، در صورت تقصى متوجه كسى يا معنوى خاص، ضرر ماد

ر غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در دضامن است و ى اسالم

 هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.

 

 ١۷٢اصل   

اعضاء ارتش، ى يا انتظامى به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامى رسيدگى برا  

مطابق قانون ى محاكم نظام ى،و سپاه پاسداران انقالب اسالمى شهربان و ى،ژاندارمر

مرتكب ى كه در مقام ضابط دادگسترى آنان يا جرائمى به جرائم عمومى تشكيل ميگردد، ول

 ميشود.ى رسيدگى در محاكم عموم شوند

كشور و مشمول اصول مربوط به اين از قوه قضاييه ى بخش ى،نظامى هاو دادگاهى دادستان

 قوه هستند.

 

 ١۷۳اصل   



به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها ى به منظور رسيدگ   

زير نظر  “ىبه نام "ديوان عدالت ادارى و احقاق حقوق آنها، ديوانى دولتى هانامهبا آيين

 رييس قوه قضاييه تأسيس ميگردد.

 ارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.حدود اختي 

ظلمات و تبه شكايات، ى به منظور رسيدگ :: اصل يكصد وهفتاد و سوماصل سابق - ١) 

و احقاق حقوق آنها ى دولتى هانامهاعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين

تأسيس ميگردد. حدود ى قضايى عالى زير نظر شوراى به نام ديوان عدالت ادارى ديوان

 ( اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.

 

 ١۷۴اصل    

صحيح قوانين ى بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجرا   

كل كشور" زير نظر رييس قوه ى به نام "سازمان بازرسى سازمانى ادارى هادر دستگاه

 قضاييه تشكيل ميگردد.

 حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين ميكند. 

بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت  :: اصل يكصد و هفتاد و چهارماصل سابق - ١) 

به نام ى سازمانى ادارى هابه حسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه

تشكيل ميگردد. حدود ى قضايى عالى نظر شورا كل كشور" زيرى "سازمان بازرس

 (اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين ميكند. 

 

 فصل دوازدهم 

 ىگروهى رسانه ها صدا و سيما

 

 ١۷۵اصل  

بيان و نشر افكار با رعايت موازين ى ايران، آزادى اسالمى جمهورى در صدا و سيما   

 گردد.و مصالح كشور بايد تأمين ى اسالم

است ى ايران با مقام رهبرى اسالمى جمهورى نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيما 

ى اسالمى مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراى و شوراي

 )هر كدام دو نفر( نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.



 (٢قانون معين ميكند.)و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را ى خط مش  

 :اصل سابق - ١) 

انتشارات ى )راديو و تلويزيون( آزادى گروهى هادر رسانه اصل يكصد و هفتاد و پنجم:  

ها زير نظر مشترك بايد تأمين شود. اين رسانهى تبليغات طبق موازين اسالماطالعات و 

اره خواهد شد. ترتيب آن ، مقننه و مجريه ادى(قضايى عالى سه گانه قضاييه )شوراى قوا

 . (را قانون معين ميكند

نسبت به قانون  ٨۶١۳ال سكه در ى اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصالحات - ٢) 

 الحاق شده است:ى صورت گرفته، به قانون اساسى اساس

 

 

در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج  كهايران ى اسالمى جمهورى قانون اساس  

قانون ى نهايى و با اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان مجلس بررسم گرديده ياصل تنظ

در تاريخ بيست و چهارم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه  .است به تصويب رسيدهى اساس

سيصد و نود و نه الحجه يكهزار و ى مطابق با بيست و چهارم ذى شمسى و هشت هجر

 رسيد. (ى به تصويب نهايى قمرى هجر

 

 ۷۶١اصل    

و حاكميت ى و تماميت ارضى از انقالب اسالمى و پاسدارى به منظور تأمين منافع مل   

 به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگرد. “ىامنيت ملى عالى "شوراى مل

تعيين شده از طرف ى كلى در محدوده سياستهاكشور ى امنيت -ى دفاعى تعيين سياستها - ١ 

 ى.مقام رهبر

در ى و اقتصادى فرهنگ ى،اجتماع ى،اطالعات ى،سياسى هاهماهنگ نمودن فعاليت - ٢ 

 ى.امنيت -ى دفاعى ارتباط با تدابير كل

و ى داخلى مقابله با تهديدهاى كشور براى و معنوى از امكانات مادى گيربهره - ۳ 

 ى.خارج

 را عبارتند از:شوى اعضا 

 سه گانهى قواى رُوسا -  

 مسلحى كل نيروهاى رييس ستاد فرمانده - 

 مسئول امور برنامه و بودجه - 



 ىدو نماينده به انتخاب مقام رهبر - 

 امور خارجه، كشور، اطالعاتى وزرا - 

 حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه - 

دفاع و ى از قبيل شوراى فرعى تناسب وظايف خود شوراهابه ى امنيت ملى عالى شورا 

با رييس جمهور يا ى فرعى امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاى شورا

 است كه از طرف رييس جمهور تعيين ميشود.ى عالى شوراى از اعضاى يك

ها به معين ميكند و تشكيالت آنى را قانونى فرعى حدود اختيارات و وظايف شوراها 

 ميرسد.ى عالى تصويب شورا

 قابل اجراست.ى مقام رهبر پس از تأييدى امنيت ملى عالى مصوبات شورا 

نسبت به قانون  ٨۶١۳كه در سال ى اصل يكصد و هفتاد و ششم به موجب اصالحات - ١) 

 الحاق شده است. (ى صورت گرفته، به قانون اساسى اساس

 

 ۷۷١اصل  

به ترتيب زير ى ايران، در موارد ضرورى اسالمى جمهورى اساسدر قانون ى بازنگر   

 انجام ميگيرد.

خطاب به رييس ى حكمى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى مقام رهبر

با تركيب ى قانون اساسى بازنگرى را به شوراى جمهور موارد اصالح يا تتميم قانون اساس

 زير پيشنهاد مينمايد:

 نگهبان.ى شورا ى ضااع – ١  

 سه گانه.ى قواى رُوسا - ٢ 

 ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.ى اعضا - ۳ 

 ى.مجلس خبرگان رهبرى پنج نفر از اعضا - ۴ 

 ى.ده نفر به انتخاب مقام رهبر - ۵ 

 سه نفر از هيأت وزيران. - ۶ 

 سه نفر از قوه قضاييه. - ۷ 

 ى.اسالمى ده نفر از نمايندگان مجلس شورا - ٨ 

 نفر از دانشگاهيان. سه - ۹ 

 شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين ميكند. 



ى بايد از طريق مراجعه به آراء عمومى مقام رهبرى مصوبات شورا پس از تأييد و امضا 

 برسد.ى پرسكنندگان در همهبه تصويب اكثريت مطلق شركت

 الزم نيست. “ىدر قانون اساسى ر"بازنگى پرسرعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه

كليه قوانين و مقررات بر اساس ى بودن نظام و ابتناى به اسالم طاصول مربوى محتوا

بودن ى ايران و جمهورى اسالمى و اهداف جمهورى ايمانى هاو پايهى موازين اسالم

و دين ى عمومحكومت و واليت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء 

 ايران تغيير ناپذير است.ى و مذهب رسم

نسبت به قانون  ٨۶١۳كه در سال ى اصل يكصد و هفتاد و هفتم به موجب اصالحات - ١) 

 الحاق شده است. (ى صورت گرفته، به قانون اساسى اساس

 

  


