
 مقدمه و متن

  پيش نويس قانون اساسي

 

 : در ابتدا شش نفر ذيل 

 ناصر كاتوزيان،فتح اهللا بني صدر، حسن حبيبي، احمد صدر حاج سيد جوادي، عبدالكريم الهيجي ، جعفري لنگرودي

ل تشـكيل   كميسيون نهايي براي نوشتن متن پيش نويس قانون اساسي ، ولي از افـراد ذيـ               .  متن پيش نويسي را تهيه نمودند     

 :  گرديد و پيش نويس نهايي قانون اساسي با متن اوليه تفاوت دارد  

يداهللا سحابي، كريم سنجابي، مرتضي مطهري،عزت اهللا سحابي، ابوالحسن بني صدر، و دكتر صحت از حزب ملـت ايـران و دو                      

 . قاضي  از ديوان عالي كشور 

 

اين متن  . يران و مقدمة آن است كه به قلم آقاي ابوالحسن بني صدر نوشته شده است متن زير پيش نويس كامل قانون اساسي جمهوري اسالمي ا

 .مورد قبول آقاي خميني نيز واقع شده است  

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه اينك به تصويب ملت ايران مي رسد، در اركان و بنيادها و حقوق و تكاليفي كـه                       

و از آن زمان تا امروز براي تحقـق توحيـد بنحـو             ) ص( آورد، ترجمان مبارزه اي است كه از آغاز تا روزگار محمد              مي پديد

اين قانون بيان آرمانهائي است كه در جريان انقالب دوران ساز ملـت ايـران در شـعار اسـتقالل،                    . پيگير ادامه يافته است   

 بر جاي نظامي كه در يك دوران بسيار طوالني، زورمداري را در صورت              اين قانون . آزادي، جمهوري اسالمي تبلور يافته اند     

شاهنشاهي اصل مي شمرد و انسان را تا حد وسيله تحقق استبداد مطلقه ناچيز و زبون مي كرد، پايـه نظـامي را اسـتوار                         

زادي بخـش، بـر دامنـه       گرداند كه به افراد و آحاد ملت امكان مي دهد از طريق دستيابي به استقالل كامل در اسالم آ                   مي

 . آزاديهاي خود بيفزايند

     در پي فروريختن ديواره شب ديرپاي شاهنشاهي و آغاز روز استقالل و آزادي كه تـابش خورشـيد اسـالم نويـد آنـرا          

دهد، زمان آن رسيده است كه قرنها مبارزه ملت ايران و همـه مستضـعفان روي زمـين در شـالوده گـذاري جامعـه                          مي

در .  ثمر نشيند كه در آن انسان، آزاد و مختار و مسئول و رهبر نظام توحيدي در پهنه ايران و جهان بگـردد                      پيشاهنگي به 

آن انساني فعليت پيدا كند كه بر روي زمين مقام و منزلت انسانيش را در نظامهاي سـتمگرانه، بـزور سـتانده بودنـد و از                          

 . ندمسند خليفه اللهيش به ژرفاهاي تدني ها فروافكنده بود

     اين انقالب ظفرمند بايد به بيرون رفتن از نظامي جهاني بيانجامد كه در آن از ديرباز حاصل كار و سعي تمامت انسـانها                       

در كشورهاي مسلط و زير سلطه بقدرت هاي تخريبي بدل مي گردد و در خدمت تكاثر قدرت سياسي و سـرمايه و ادامـه                        

ابعاد اين قدرتهاي تخريبي چنان بزرگ شده اند و با چنان شتابي بزرگتـر   . ي افتد نظام هاي اجتماعي مبتني بر زور، بكار م       

مي شوند كه انسانيت اين عصر در اضطراب و سرگيجه اي طاقت شكن، مـرگ فرهنـگ آزادي و تبـاهي فطـرت انسـاني                         

 انقالب بر اساس رابطه     در بحبوحه اين پريشاني و از خودبيگانگي، ملت ما در جريان          . خويش را نزديك و نزديكتر مي بيند      

انسان و خدا، از تفرقه به وحدت گرائيد و كاري را كه ناممكن مي نمود به انجام رساند و اينك مي خواهد با استوار كـردن                          

از نظـام   در حقيقت ملـت، بـراي رهـائي         . بنياد جامعه توحيدي، افق رهائي و آزادي را بروي خود و همه انسانيت بگشايد             

ن در نظام جهاني و تكيه كردن به اين و آن ابرقدرت، بخود تكيه كرد و از راه برادري و برابري كه در    شاهنشاهي بجاي ماند  

رابطه با خدا معني دار مي شود، بوحدتي استوار رسيد و در جريان بيرون رفتن از سلطه همـه جانبـه قـدرتهاي جهـاني،                         

 .هنگ سلطه گران فراهم آوردموجبات پيروزي فرهنگ توحيد، فرهنگ قديم و قويم خويش را بر فر



ابزار اين سلطه بودند، موجب غفلت از           نزديك به دو قرن سلطه سياسي و اقتصادي و فرهنگي و حاكميت گروه هايي كه                

در حقيقت ملتي كه همواره از جانب مهاجمان در ميان گرفته شده بود و طبيعت موطنش نيز هـر روز                    . اصل خود شده بود   

و ناسازگاري مي گراييد، چگونه مي توانست بدون فرهنگي كه ره آورد مبارزه حيـاتي او بـود، بـه    بيشتر از پيش بخشكي  

جامعه آزاد و توحيدي آن جامعه اي است كـه نـه   : استقالل در اين فرهنگ تعريفي ويژه مي يابد     . حيات خويش ادامه دهد   

 .گر استمسلط و نه زير سلطه، نه ستمگر و نه ستم پذير و يار ستمديده عليه ستم

   بدينسان استقاللي كه در جمهوري اسالمي جريان آن آغاز مي گيرد، بيرون رفتن از همه مناسبات و تناسباتي كه بدانها                    

وقتي استقالل همه جانبه تحقق مي پذيرد، آزاديهـا         . كشور ما بطور روزافزون غارت مي شد و مردم ما اسيرتر مي گشتند            

 .ر استقالل و استقالل در آزادي و تحصيل اين دو در اسالم ممكن مي گرددآزادي د. نيز واقعيت پيدا مي كنند

در حقيقت بر پايه رقابت حدود عمل هـر فـرد را توانـائي رقيـب تشـكيل                  .     بدينسان آزادي نيز تعريفي ديگر مي يابد      

اين ندارد كه بـه تابعيـت       كاربردن جز   » دمكراسي«بر اين پايه،    . دهد و كار قانون در تنظيم رقابت ها خالصه مي شود           مي

فرد كه بظاهر اصـيل     . انسان از تمركز و تكاثر قدرتهاي سياسي و اقتصادي در محدوده نظام طبقاتي قرار و قاعده ببخشد                

شمرده مي گردد، وسيله ايجاد و رشد قدرت تباه كننده اي مي شود كه زمان به زمان دائره آزادي ادعائي و ميدان عمل را                        

نه فراخنـاي   . د و جامعه نه عرصه سعي انسان در فراگرد رشد كه تنگناي فعاليت تخريبي او مي گردد                تنگ تر نيز مي ساز    

 .آزادي، كه حصار بندگي و زندان تباه گر استعدادهاي او مي شود

    وقتي درعرصه قدرت جوئي، ميدان عمل تنگ تر مي شود و اختيار انسان در فعاليت هاي سازنده كمتـر و در عمليـات                       

تمركز و تكاثر زور . بي فزونتر مي گردد، بتدريج جستجوي رشد و آزادي جاي خود را به جستجوي قدرت ها مي دهد               تخري

در جريان رشد قـدرت هـاي سـلطه         . و قدرت هاي ويرانگر جاي رشد انسان و فراخي جستن افق آزاديهاي او را مي گيرد               

يرون مي رود تا بعنوان آلت ايـن قـدرت هـا بـه صـحنه                جوي اقتصادي و سياسي، الجرم انسان بعنوان انسان از صحنه ب          

 هاي غربي و شرقي كه دو شكل يك واقعيت يعني همان زورمداري هسـتند، روز              » دمكراسي«از اينروست كه در     . بازگردد

در حقيقـت   .  و زمان به زمـان از آهنـگ رشـد واقعـي او كاسـته مـي گـردد                   روز آزاديهاي انسان محدودتر مي شوند     ه  ب

با ابتكار و سازندگي رشـد  .  از فعاليت هاي تخريبي و پرداختن به سازندگي و رشد مقدمات الزم آزادي هستند         بازايستادن

جامعه اي كـه در     . حاصل مي شود و وقتي حاصل سعي، بكار افزودن بر امكان رشد رفت، بر دامنه آزاديها افزوده مي گردد                  

 ها از تخريب خود و يكديگر باز مي ايستند و در جريان ساختن              آن انسان و رشد او هدف فعاليت ها قرار مي گيرد، انسان           

 . ة آزاد توحيدي را بدينسان بنا مي كنندگردانند و جامع و ساخته شدن خويش قدرت هاي مخرب را منحل مي

كه      برگرداندن جريان شتاب گير تخريب به سازندگي و مسير غي به رشد و جهت انقياد به آزادي، بدون قبول تصويري                     

در . در حقيقت انسان در مقام خليفه خدا، در مداري باز  قرار مـي گيـرد               . اسالم از انسان بدست مي دهد، ميسر نمي شود        

وقتي نظام اجتماعي بازتاب اين برداشـت از        .  مي شود   كران ناپيدا از هر تنگنائي آزاد      اين مدار و در گذر دائمي به معنويت       

 و قرارها، نه ترجمان موازنه قوا كه بيانگر توحيد انسانها شدند، ديگر انسان خـود و                 انسان و قلمرو عمل او گشت و قانونها       

جامعه و طبيعت را رقيب و خصم، و عرصه زندگي اجتماعي را جو خفقان آور نمي يابد، بلكه خود و جامعه و طبيعت را يـار                     

نان تنظيم مي شوند كه در جامعه انسانها در         بدينسان وقتي رابطه انسان و خدا اساس قرار مي گيرد و قوانين چ            . مي جويد 

موازنه قوا و تقابل هاي كاهنده قرار نگيرند، تنها يك مسابقه بر جا مي ماند و آن مسابقه در سازندگي و رهبري به رشـد و                          

 .در نتيجه گسترده تر كردن افق آزادي اين آزادي است

و عمل در شالوده گذاري نظام اجتماعي توحيدي مي شوند، پرتو               ارزشهائي كه از طريق قوانين و قرارها، ضابطه انديشه          

اين ارزشها يكساني انسان را با خويشتن خويش و با خانواده و با جامعه خـودي و بـا جامعـه                     . اين تصوير از انسان هستند    

 :جهاني و انسان جامع، خليفه اهللا بيان مي كنند

امطلوب به نابرابري بر پايه زور و تشـخص طلبـي تبـديل نشـود و نظـام                      اگر نابرابري در استعدادها در نظام اجتماعي ن       

اجتماعي چنان گردد كه امكان دهد هر كس استعداد خويش را در مقام مسئول خود و همگان، در جستجوي هويتي جامع                     

ل و از انقياد به آزادي      تر براي خود و ديگران بكار اندازد، جريان رشد يك رشته گذار از نابرابري به برابري و از نقص به كما                    



بدينسان توحيد به مثابه ارزش، تنها خود را با همنوع يكسان شمردن نيست، بلكه سعي در رشد دادن خـود و                     . مي گردد 

اين توحيد مساعي ممكن نمي شود مگر آنكه انسان و جامعـه  . همنوع و در اين رشد با يكديگر همساني جستن نيز هست          

د يا كه مباني عيني و ذهني كه موجب مي گردند آدميان در گروه هاي متخاصـم نيروهـاي                   انساني بعنوان مطلق نفي گردن    

 بعـث   خويش و استعدادها و منابع طبيعت را عليه يكديگر بكار اندازند، از ميان برداشته شوند تا انسان در نظام توحيـدي                    

 حركت پيوسته و مداوم انسان و جامعـه         بعثتي كه اسالم ارزش مي كند،     . كند و راه خويش را بسوي خدا سر راست گرداند         

 .او در نظامي است كه در آن هر كس سعي خويش را بكار مي برد تا همراه ديگران از بندگي طاغوت آزاد گردد

    بدينقرار در شالوده گذاري جامعه اسالمي ايجاد برابري در امكان كار، و مشاركت و فراهم آوردن اسـباب جهـاد عليـه                      

. شه و باور و روابط اجتماعي ما، بساط حكومت مطلقه گسترده است بايد از اولويت كامل برخوردار گردد                 طاغوت كه بر اندي   

بايد قلمروهاي سياست و اقتصاد و روابط اجتماعي و فرهنگ، قلمروهاي جهاد عليه طاغوت شناخته گردند و اخالق ديني                   

 بهدف خويش برسد، در ايـران مـردم از سـلطه خـارجي و     و قانون، تداوم اين جهاد را تضمين كنند تا كه انقالب بزرگ ما     

 .استبداد همزاد او بياسايند و در ايران و جهان وعده خدا تحقق يابد و زمين و رهبريش از آن مستضعفان جهان بگردد

ني كه قـانون        تا وقتي اصالت فرد يا جامعه تا بدانجا مطلق شود كه انسان نتواند از خود فراتر برود، به سخن ديگر تا زما                     

اسباب مشاركت عموم در مسئوليت ها و رهبري را فراهم نياورد و انسان بمثابه پيشاهنگ و موجودي كـه از خـود فراتـر                        

 .رود، شناخته نگردد، اين وعده جامة عمل بخود نمي پوشد مي

ردن كار رهبري در        همگاني كردن رهبري و مسئوليت و فراهم آوردن همه اسباب تحقق اين مقصود و بخصوص ارزش ك                

مسير رشد، شرط رشد و آزادي انسان و به منزله اعتراف قانوني بحق و مسئوليت فرد فرد مردم كشور در ساختمان جامعه    

 .توحيدي و شركت در رهبري جامعة جهاني در جهت استقرار قطعي توحيد در جهان است

دن به تحول اجتماعي اسبابي فراهم آورد كه هـر كـس                 بدينقرار ارزش كردن كار رهبري بدانست كه قانون در جهت دا          

بتواند فراخور استعداد خويش در مسئوليت بزرگ رهبري شركت كند، همه امام يكديگر و مسئول يكديگر بشوند آنسـان              

 .عدالت واقعي همين است.  معرف نيرو و اراده و هويت و رهبري جمع در صراط مستقيم بازگشت به خدا گرددكه هر كس

در حقيقت اگر پذيرفته شـود كـه همـه مسـئولند و شـركت در      . دالت ضابطه تشخيص رهبري اسالمي از غير آنست           ع

رهبري حق و مسئوليتي از آن فرد فرد مردم است، خط عدالت آن خطي مي شود كه در آن همه نسبت به يكديگر فعـال                         

مين عرصه سعي و عمل براي همه را وظيفه مقـدم  باشند و همه براي يكديگر حق داشتن عرصه عمل را بپذيرند و قانون تأ     

انديشه توحيدي نمي پذيرد كه افزودن بر عرصه سعي و كار يكي با كاستن از عرصـه سـعي و كـار ديگـري                        . دولت بداند 

مالزمه پيدا كند و بر آنست كه وقتي هيچكس بار سلطه خويش را بر دوش ديگران ننهد و زير بار سـلطه ديگـري نـرود و           

بدينقرار قانوني  . استعداد خويش و ديگران را فريضه شناسد، زمان به زمان عرصه كار همگان فراختر مي گردد               رشد دادن   

كه اساس نظام نواسالمي را مي گذارد، بايد امتيازاتي را كه بر زور مبتني هستند و از موقعيت هاي سياسـي و اقتصـادي و            

 كار را اساس حق انسان بر محصول آن شناسد و با ايجاد امكان              اجتماعي و فرهنگي منشاء مي گيرند، ملغي كند و سعي و          

 زير سلطه، ميان جامعه انقالبي ما واسطه گران بين المللي و در درون جامعه خودمان، حذف                 –از بين بردن رابطه سلطه گر       

 .همه عوارض اين رابطه از جمله استثمار را ممكن گرداند

عدالت در رابطه بـا هـدف معنـي پيـدا           .  به بهانه برابري، ايستا و ساكن گردانيم          بدينقرار عدالت آن نيست كه جامعه را      

از اينـرو مقتضـي عـدالت       . كند و كوتاه ترين خطي است كه يك جامعه فعال براي رسيدن به هدف در پيش مي گيرد                  مي

 انواع سانسورها را فـراهم آورد تـا   بنابراين قانون بايد اين امر را ممكن گرداند و اسباب از بين بردن. ارزيابي و انتقاد است 

 .مشاركت عموم در ساختمان جامعه توحيدي ممكن گردد

 فراخي و   ، به روز  ز بعثت ، رسيدن به رو   اين هدف .    بدينسان در جمهوري اسالمي، انسان و جامعه هدفدار تلقي مي گردند          

اين هدف استقرار آن جامعـه      . ان گرفتار است  ها و فقر، فقر همه جانبه اي است كه بشر امروز بد           »ندرت«آزادي از تنگناي    

اي است كه در آن خوب و بد هر انديشه و هر كاري را تجربه معين مي كند و امر به معروف و نهي از منكر جامعه را بخـط                              



عدل نزديك مي كند و انسانها از غيريت ها آزاد مي شوند و در صراط مستقيم رشد، فطرت آزاد و توحيدي خويش را بـاز                         

 .جويندمي 

   با وجود اين براي آنكه بزرگترين انقالب قرن حاضر و نخستين انقالبي كه خارج از موازنه قـدرتها و بـدون دادن مجـال                        

دخالت به آنها از راه تبلور ارزش هاي فوق در انديشه و عمل مردم مسلمان ما راه پيروزي را گشود، تكـرار تجربـه هـاي                          

نظـام  «بركنـدن پايـه هـاي       . اساسي از توجه به واقعيت هـاي كشـور چـاره نيسـت            ناكام گذشته نگردد، در تهيه قانون       

و استوار كردن اساس اسـتقالل و آزادي و اسـتقرار جمهـوري اسـالمي بـراي پيـروز گردانـدن انسـان در                  » شاهنشاهي

م دارنـد، اصـول     بنيادگذاري جامعه توحيدي نيازمند آنست كه اصول ناظر به استقالل و آزادي با همان مفهوم كه در اسال                 

 .كلي و هدفهاي  عمومي تلقي گردند

     قبول حق استقالل و آزادي براي همه جامعه ها و پذيرش اخالق و نظام ارزشي اسالمي بمثابه بنيان روابـط سياسـي و                       

 جامعـه   اقتصادي و اجتماعي و جهت يابي سعي انسان در جامعه انقالبي، امكان داده اند كه در اصول اين قانون تصويري از                    

در حقيقت رهنمود تجربه ما و كشورهاي زيـر سـلطه           . زير سلطه، بدست داده شود     -جديد جهاني آزاد از روابط سلطه گر      

ديگر اينست كه رشد در وابستگي ممكن نمي شود و آزادي در جامعه اي كه خود زير سلطه است از دايـره پنـدار بيـرون     

 .نمي آيد

 ما در جريان يك بعثت فرهنگي نه تنها از يوغ سلطه فرهنگي غـرب آزاد گـردد و                       وجدان به اين امر سبب شد كه ملت       

فرهنگ اسالمي خويش را به برنده ترين سالح مبارزه حياتي خود تبديل كند، بلكه مردم جهان را از وجود و كـاربرد ايـن                  

ران متجلي شدند، جهان شمولند     در حقيقت ارزش هاي روشنگر تصوير انسان و جامعه كه در انقالب اي            . سالح آگاه گرداند  

همان سان كه آمد پيام اين انقالب       . و انقالب ايران بمثابه نمايشگر اين ارزش ها، خود داراي ارزشي جهاني و تاريخي است              

اينست كه نه تنها بيرون از مناسبات و تناسبات زور مي توان انقالب كرد، بلكه انقالب موفق بايد چنين خصيصه اي داشته          

 .اركان و بنيادهائي كه بوجود مي آورد بايد بنفسه مانع از بازگشت جامعه انقالبي به آن مناسبات بگردندباشد و 

     بدينقرار تالش براي پيروز گرداندن انقالب ايران در دست يافتن به هدفهاي خويش يـك مسـئوليت سـخت خطيـر و                      

» نظام شاهنشـاهي  « چرا كه ديديم بحران و بن بستي كه          .بسيار گرانقدر زنان و مردان انقالبي ايران و سراسر جهان است          

همه جا حاصل كار انسان و منابع رو و زير زمين به قدرت تخريبي بدل               . در آن گرفتار آمد، بحران و بن بستي جهاني است         

و بايـد  انقالب ايران، انقالبي است عليه يك نظام جهـاني تبـاه گـر       . مي شود و صرف تباهي حال و آينده انسان مي گردد          

براي آنكه اين انقالب جهاني بشود، ايجاد بنيادهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي متناسب با اين فرهنـگ                  . جهاني بگردد 

 .بدين لحاظ. انقالبي ضرورت پيدا مي كند

 ضابطه در تعيـين   .     در ايجاد اركان و بنيادهاي سياسي، ديگر حاكميت قطعي دولت، ملت، اصل و ضابطه فرض نمي شود                

چند و چون اركان و بنيادها و حدود اختياراتشان، رشد انسان بعنـوان عضـو جامعـه در تحـول بسـوي نظـام توحيـدي                          

دت با عنايت به واقعيت هاي داخلي و خارجي كوشش مي شود كه رهبري سياسي جامعه در عين آنكه مظهر وح  . گردد مي

ملت ما كه قرنها و قرنهـا در نظـام اسـتبدادي            . گرداند مردم هيچ منطقه اي را ضايع ن       ملت مي شود، بنام اين وحدت حق      

مسلط بر ديگران يا زير سلطه ديگران مي زيسته و همواره قدرت حكومت مجال هرگونه رشد را از او مي سـتانده اسـت،                        

ط زور  محتاج بنيادها و اركاني است كه به قدرت استبدادي تحول نجويند و بار ديگر از راه تحميل نابرابري و گستردن بسا                    

از اينرو در حـدودي كـه وحـدت كشـور و رشـد              . و ستم، جامعه را گرفتار انواع اختالفها و خصومتها و تبعيضها نگردانند           

عمومي جامعه و ضرورتهاي محلي ايجاب مي كند، از طريق شوراها و بنيادهاي منطقه اي ديگر حق خودمختاري مردم هر                    

 .محل به آنها بازپس داده مي شود

ضـابطه در   . د اركان و بنيادهاي اقتصادي، ديگر سودجوئي و تمركز و تكاثر مال و سرمايه اصل شمرده نمي شود                     در ايجا 

از عنايت بـه ايـن واقعيـت زمـان          . تعيين چند و چون فعاليت هاي اقتصادي رفع نيازهاي انسان در جريان رشد مي گردد              

تصادي، دستگاهي است كه تحصيل حداكثر سود و تبديل         غفلت نمي شود كه در همه نظامهاي اجتماعي امروز، دستگاه اق          

اين امر سبب مي شود كه بر عوامل اجتماعي تشديد فقـر  . مازادها را به قدرتهاي تخريبي هدف اصلي خود قرار داده است      



باز هم افزوده گردد و منابع طبيعت روي به زوال گذارند و اقتصاد امروز همچون اسـلحه خطرنـاكي موجوديـت نسـلهاي                       

در تنظيم اصول اين قانون مفهوم متداول رشد اقتصادي كه فرهنگ سلطه گـر غـرب سـعي                  از اينرو   . ينده را تهديد كند   آ

رشد اقتصادي آنست كه نه تنها امكان فعاليت انديشـه و كـار انسـان را                . دارد به بشر بقبوالند مورد اعتناء قرار نمي گيرد        

ر پهناتري پيدا كنند و فعاليت اقتصـادي در بطـن سـعي انسـان در                وسعت بخشد بلكه نسلهاي بعدي عرصه سعي و كار پ         

اصول اين قانون، وظيفه اركانها و بنيادهاي مختلف ايجاد كار براي           بدينقرار نه تنها موافق     . جريان رشد جا و محل پيدا كند      

ار رهبـري و ارزيـابي و    بلكه بر عهده آنهاست كه بتدريج امكان شركت فرد فرد مردم كشور را در ك           عموم افراد ملت است   

چنان نباشد كه براي بيكاران هيچ نوع كار نباشد و براي آنها هم كه كار مي كنند فقط يك نوع                    . ابتكار و ابداع فراهم آورند    

اركانها و بنيادهـاي اقتصـادي      . كار وجود داشته باشد كه همان شركت در توليد كاال و يا خدمت بعنوان يكي از ابزار است                 

آنسـان كـه    . م آوردن امكانات بيشتر، اشتغال بكارهاي رهبري و ارزيابي و ابتكار را هر چه زودتر فراهم آورند                بايد با فراه  

نسل جوان امروز و نسلهاي آينده در عرصه هاي گوناگون سعي، كارمايه انقالبي را فزوني و روحيه انقالبي خويش را تـوان                      

 . بخشند

غفلت نمي شود كه پيـروزي انقـالب در گـرو متالشـي              از توجه به اين  موضوع           در ايجاد ارگان ها و بنيادهاي اجتماعي      

كردن كامل سازمان اجتماعي است، سازماني كه زن و مرد و بيشتر زن را آلت تمركز و تكاثر قدرتهاي مالي و غيـر آن در                         

ي اجتمـاعي بـر پايـه زور و      و از ميان بردن قشربند    » شاهنشاهي« اينرو در تغيير نظام اجتماعي       از. مقياس جهان مي كرد   

خانواده كانون رشد و تعالي انسان و واحد پيشاهنگ تلقـي           . ستم، به اعاده حقوق انسان بخصوص زن توجه كامل مي شود          

ضابطه هاي كنـوني ازدواج كـه بيـانگر    . مي گردد كه در آن فرزندان مؤمن به آرمانهاي اين انقالب بزرگ تربيت مي گردند    

ي مي شـوند و توافـق در عقيـده و عالقـه ضـابطه ازدواج            عادت و امكان رشد زوجين هستند، نف      ستقدم نياز به قدرت بر      

قانون و اخالق بايد اسباب آزادي ازدواج جوانـان را فـراهم آورد و همـواره                . دختران و پسران اين ملت پذيرفته مي گردد       

 .حقوق خانواده را بر حقوق پدر، مادر، و يا زوجين مقدم بشمارد

شود، اين قـانون   ز آنجا كه در جمهوري اسالمي كار رهبري و ابداع و ابتكار و ارزيابي، از ارزش ويژه اي برخوردار مي      و ا 

براي زنان و مردان و بويژه زنان امكانات مادي و معنوي فراهم مي آورد تا تعليم و تربيت فرزندان قرباني تضييقات مادي و                       

رها گردند  » نيروي كار «و هم بعنوان    » شيئي جنسي «وقعيت دون انساني هم بعنوان      انواع فشارها نگردد و زنان كشور از م       

و با فراغت بال وظيفه پرارج مادري و مشاركت در مسئوليت هايي را به انجام رسانند كه در عهده انسان پيشاهنگ عصـر                       

 .انقالب است

و حفـظ   » فرهنگ شاهنشاهي «ن كردن بنيادها و اركان           در ايجاد بنيادها و اركان فرهنگي، عالوه بر عنايت به لزوم ويرا           

تداوم بعثت فرهنگي كه ترجمان انقالب رهائي بخش نسل امروز است، به فراهم آوردن اسباب رشد انسان تقـدم قطعـي                      

در حقيقت پيروزي مردم ايران در مبارزه تاريخي خويش، كه در تضاد مـذهب و اسـتبداد حـاكم متجلـي                     . داده مي شود  

از . تي قرين موفقيت قطعي مي گردد كه برداشت و تصوير اسالمي انسان در وجود ا نسان طراز نو تحقق پذيرد                   شد، وق  مي

اينرو اصول اين قانون چنان تدوين مي شوند كه بر اساسشان بنيادها و اركان فرهنگي بتوانند بوجود آيند كـه در محـيط                       

 .مي تربيت گرددتعليم و تربيت، انسان ناطق ارزش واال و جهان شمول اسال

    بدينسان اين قانون اساسي هم تبلور خواستهاي انقالب اسالمي ما و هم تدارك همه جانبه براي دوام ايـن انقـالب تـا                       

 .پيروزي كامل انسان، انسان پيشاهنگ و رشيد و آزاد است

نند كه تغيير زندگي قـومي كـه            اينك بر عهده همگان است كه پيروي از اين اصول انقالبي را وظيفه خود شناسند و بدا                

خواستار رشد، و دستيابي به خير و كمال و زيبائي و آزادي است، باخواست و ياري خداوند، زماني انجام پذير است كه آن                       

 .قوم خود را صاحب اراده و حق حاكميت بشمارد و در مسير رشد گامهاي استوار بردارد

 كاردان و مؤمن، و نظارت بر كـار آنهـا در اجـراي ايـن قـانون و                   مسئوالن  ت كه با انتخاب مديران و           بر عهده مردم اس   

مشاركت در ساختمان جامعه اسالمي انقالبي، مبارزه تاريخي خويش را به پيروزي كامل رسانند تا در جامعه اسوه، انسـان                    



كـه سـپيده آزادي بـر    مسلمان در مسير رشد و آزادي مسند خليفه اللهي را بازجويد و شهيد بر مردم جهـان گـردد تـا     

 .سرتاسر زمين بردهد
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 قانون اساسي جمهوري اسالمي

 

 

 اصول كلي: فصل اول

 
است كه ملت ايران در پي انقالب اسالمي پيروزمندش در همه پرسي دهم             » جمهوري اسالمي « نوع حكومت ايران     -1اصل  

 .به آن رأي مثبت داده است% 2/98 و هشت هجري شمسي با اكثريت و يازدهم فروردين سال يكهزار و سيصد و پنجاه

 نظام جمهوري اسالمي نظامي است توحيدي بر پايه فرهنگ اصيل و پويا و انقالبي اسـالم، بـا تكيـه بـر ارزش و                         -2اصل  

رهنگـي،  كرامت انسان، مسئوليت او دربارة خويش، نقش بنيادي تقوا در رشد او، نفي هرگونه تبعـيض و سـلطه جـوئي ف                     

سياسي و اقتصادي و ضرورت استفاده از دستĤوردهاي سودمند علوم و فرهنگ بشري در جهت التزام كامل به همه تعاليم                    

 .الهي اسالم

امـور  » ي بينهمرامرهم شو«و » وشاور هم في االمر«:   آراء عمومي مبناي حكومت است و بر طبق دستور قرآن كه         -3اصل  

از آن  اين قـانون و قـوانين ناشـي         خب مردم در حدود صالحيت آنان و به ترتيبي كه در            كشور بايداز طريق شوراهاي منت    

 .مشخص مي شود حل و فصل گردد

 جمهوري اسالمي ايران در استقرار جامعة توحيدي معنويت و اخالق اسالمي را مبناي روابط سياسي، اجتمـاعي و                  -4اصل  

 . اقتصادي قرار مي دهد

  : بر مبناي آية كريمه-5اصل 

 (*)يا ايهاالناس انا خلقناكم من ذكر وانثي و جعلنا كم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم 

    در جمهوري اسالمي ايران همة اقوام از قبيل فارس، ترك، كرُد، عرب، بلوچ، تركمن و نظائر اينها از حقوق كامالً مساوي                     

 . نيست مگر بر اساس تقويبرخوردارند و هيچكس را بر ديگران امتيازي

هيچ فـرد يـا گـروه و هـيچ مقـام و             .  در جمهوري اسالمي ايران استقالل و آزادي از يكديگر تفكيك ناپذيرند           -6    اصل  

مرجعي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، بر استقالل و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند يا به نـام حفـظ                         

ـ       كمشروع ديگر را از     رضي كشور، آزادي عقيده، بيان، قلم و آزاديهاي         استقالل و تماميت ا    ا قـوانين و    سـي سـلب كنـد ي

 .مقرراتي بدين منظور وضع كند مگر در حالت جنگ

 جمهوري اسالمي ايران سعادت انسان در كل جامعة بشري را آرمان خود مي داند و رسيدن به استقالل و آزادي و                      -7اصل  

همة مردم جهان مي شناسد و بنابراين در عين خودداري كامل از هرگونه دخالت سلطه جويان                حكومت حق و عدل را حق       

 .در امور داخلي ملت هاي ديگر، از مبارزة حق طلبانه مستضعفين عليه مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند

كشاورزي بومي را ترويج مي كند، و در        اقتصادي اسالمي، صنعت و      جمهوري اسالمي ايران با رعايت كامل موازين         -8اصل  

عين حال از همة علوم و فنون پيشرفتة جهان در امر صنعت و كشاورزي نيز استفاده مي نمايد، البتـه بـا رعايـت كامـل                          



 جامعه به ديگران و بدون التزام به پـذيرش          كشور و جلوگيري از هرگونه وابستگي     استقالل سياسي و اقتصادي و فرهنگي       

  حاكم بر آنهاونظام اجتماعي

 در جمهوري اسالمي سعي و كار و حاصل آن حق هر كس مي باشد هيچكس نمي تواند بعنوان مالكيت بر سـعي و                  -9اصل  

امكان سعي و كار براي همه بايد چنان فراهم گردد كه هـيچكس مـورد   . كار خود امكان سعي و كار را از ديگري سلب كند       

 .بهره كشي و استثمار ديگران قرار نگيرد

 جمهوري اسالمي ايران بايد امكانات آموزش و پرورش را براي همة مردم كشور بطور يكسان فراهم كند تـا هـر                      -10اصل  

كس بتواند فراخور استعدادش از آموزش و پرورش و رشد و شـكوفايي برخـوردار گـردد و محـدديت امكانـات سـد راه                         

 .پيشرفت او نشود

قوانين بايد اسـباب اسـتواري ازدواج را بـر پايـه            . البي ايران محسوب مي گردد     خانواده واحد بنيادي جامعه انق     -11اصل  

توافق در عقيده و عالقه فراهم آورد و در تنظيم آنها حقوق خانواده بر حقوق فردي زوجين مقدم شمرده شود و روابط زن                       

 . ظاهري و مادي و هوسرانينه بر تفاخر. و مرد بايد بر مبناي طهارت و تقوي و ارزشهاي واالي انساني قرار گيرد

بيت فرزندان با پدر و مادر و در دوران كودكي بيشتر با مادر است تعليم و تربيت دختـران وظيفـة                      از آنجا كه تر    -12اصل  

مقدم بنيادهاي فرهنگي تلقي مي شود و قوانين راجع به خانواده بايد براي ما در امكانات مادي و معنوي در نظر بگيرد تـا                        

 .غت بال بوظيفه پر ارج مادري و مسئوليت هايي بپردازد كه در جامعه انقالبي اسالمي بر عهده داردبتواند بفرا

 

 دين رسمي كشور: فصل دوم
 دين رسمي ايران اسالم و مذهب جعفري است كه مذهب اكثريت مسلمانان ايران است و مذاهب ديگر اسالمي،                   -13اصل  

حترم است و در مناطقي كه مسلمانان پيـرو ايـن مـذاهب اكثريـت دارنـد                 اعم حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي معتبر و م        

مقررات محلي در حدود اختيارات شوري ها بر طبق اين مذاهب خواهند بود، ولي در احوال شخصيه و در تعليم و تربيـت                       

 .مذهب اسالمي خود عمل مي كندديني هر مسلمان در هر نقطه از ايران بر طبق 

 و در انجام مراسـم دينـي        ديان و مسيحيان در ايران اقليت هاي رسمي ديني شناخته مي شوند            زرتشتيان، يهو  -14اصل  

 .ند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي كنندخود آزاد

 

 حق حاكميت ملي و قواي ناشي از آن: فصل سوم
ه كار رود و هيچ  فرد يا گروهي نمي تواند اين حق           حق حاكميت ملي از آن همة مردم است و بايد به نفع عموم ب              -15فصل  

 .الهي همگاني را به خود اختصاص دهد يا در جهت منافع اختصاصي خود يا گروه معيني بكار برد

قوة مقننه، قوة قضائيه و قوة مجريه كه بايد هميشه مسـتقل            :  قواي ناشي از اعمال حق حاكميت ملي عبارتند از         -16اصل  

 . ارتباط ميان آنها بر طبق اين قانون به وسيله رئيس جمهور برقرار گردداز يكديگر باشند و

 اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصـوبات                     -17اصل  

 كه به سرنوشت كشور و در امور مهم. آن پس از توشيح رئيس جمهور براي اجرا به قوة قضائيه و قوة مجريه ابالغ مي گردد                

مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي و اجتماعي مربوط باشد ممكن است تصـويب قـانون از راه همـه پرسـي و مراجعـه                        

 .مستقيم به آراء مردم صورت گيرد

 اعمال قوة قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بر طبق موازين اسالم تشكيل شود و به رسيدگي به       -18اصل  

 .عاوي و حل و فصل آنها و حفظ حقوق عمومي و اجراي عدالت اسالمي بپردازدد

 . اعمال قوة مجريه از طريق رئيس جمهور و هيات وزيران است-19اصل 

 

 پرچم، زبان و خط رسمي كشور: فصل چهارم



 . پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با عالمت مخصوص جمهوري اسالمي است-20اصل 

 زبان و خط مشترك مردم ايران فارسي است و متون و مكاتبات رسمي بايد با اين زبان و خط باشد، ولي استفاده        -21 اصل

 .از زبانهاي محلي در مدارس و مطبوعات محلي آزاد است

 

 حقوق ملت: فصل پنجم
 . همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، در برابر قانون مساوي اند-22اصل 

 .حيثيت و جان و مسكن و شغل اشخاص محترم و مصون از تعرض است، مگر به حكم قانون عقيده و -23اصل 

افشاي مخـابرات تلگرافـي و تلكـس، عـدم          .  نامه هاي پستي و مكالمات تلفني از بازرسي و ضبط مصون است            -24اصل  

 .مخابرة آنها و تجسس از طريق استماع مكالمه هاي تلفني ممنوع است مگر بحكم قانون

 مطبوعات در نشر مطالب و بيان عقايد آزادند، مگر در نشر مطالب مخالف عفت عمومي با توهين به شعائر ديني،              -25اصل  

اتهام و افترا و تعرض به شرف و حيثيت و آبروي اشخاص يا نشر اكاذيب جرائم مطبوعاتي و كيفيت مجازات و رسيدگي به                       

 .آنها را قانون معين مي كند

معيت ها و انجمن هاي ديني، سياسي و صنفي آزاد است مشروط به اينكه اصـول اسـتقالل،                   تشكيل احزاب، ج   -26اصل  

شركت افـراد در اينگونـه گروههـا آزاد اسـت و            . آزادي، حاكميت و وحدت ملي و اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنند           

ركت در يكي از اين گروهها      هيچكس را نمي توان از شركت در گروه ديني، سياسي و اجتماعي دلخواهش منع كرد يا به ش                 

 .مجبور ساخت

 در خيابانهـا و ميـدانهاي        تشكيل اجتماعات مسالمت آميز آزاد ا ست و مقررات مربوط به اجتماع و راهپيمـايي               -27اصل  

 .عمومي به موجب قانون معين خواهد شد

 . برگزيند هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسالم و مصالح عمومي نيست-28اصل 

 حق استفاده از بيمه بهداشت، درمان، بيكاري، پيري و از كارافتادگي، حقي است همگاني و دولت مكلف است بر                    -29اصل  

طبق قوانين با استفاده از درآمدهاي ملي اين بيمه ها را براي يك يك افراد كشور تأمين كند و در اين زمينه، كشـاورزان،                        

 . تقدم دارندكارگران و گروههاي كم درآمد حق

اتبـاع خارجـه نيـز      .  سلب تابعيت اشخاص فقط در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد               -30اصل  

 .توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند مي

 هر كس حق دارد به منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع كند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه بموجب     -31 اصل

 .قانون بايد دربارة او حكم كند منصرف كرد و به دادگاه ديگري فرستاد

 .ددبرائت است و هيچكس مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم در دادگاه صالح ثابت گربر  اصل -32اصل 

 . حكم به مجازات و اجراء آن بايد به موجب قانون باشد-33اصل 

 . هيچ فعل يا ترك فعلي جرم محسوب نمي شود، مگر به استناد قانوني كه پيش از وقوع آن وضع شده باشد-34اصل 

 موضـوع  در صورت بازداشـت .  هيچ كس را نمي توان دستگير كرد، مگر بحكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند      -35اصل  

 .اتهام بايد با ذكر دالئل حداكثر در مدت بيست و چهار ساعت به متهم ابالغ شود

اجبار اشخاص به شهادت يا اقرار يا سوگند نيز در هـيچ            .  شكنجه بدني يا رواني جهت اقرار گرفتن ممنوع است         -36اصل  

مجازات تخلف از اين اصل را قانون معين        . صورت مجاز نيست و چنين شهادت يا اقرار يا سوگند فاقد ارزش و اعتبار است              

 .مي كند

 لطمه به حرمت و حيثيت انساني كه به حكم قانون بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع        -37اصل  

 . است



به اقامت در    هيچ يك از ايرانيان را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد يا از اقامت در محل دلخواهش ممنوع يا                      -38اصل  

 .محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد

 . هيچ حقي را نمي توان بر خالف مباني و هدفهايي كه موجب آن شده مورد استفاده قرار داد-39اصل 

 . مالكيت شخصي كه از راه مشروع به دست آيد محترم است و حدود آن را قانون معين مي كند-40اصل 

 ملكي را نمي توان به عنوان نياز عمومي از صاحبش گرفت، مگر با تصويب قانون و پرداخت قيمـت عادلـة                       هيچ -41اصل  

 .آن

 هركس حق دارد در حدود قانون از حمايت مادي و معنوي آثار علمي، ادبي، هنـري و صـنعتي خـود برخـوردار            -42اصل  

 .باشد

 .ه غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار ب-43اصل 

 به اجراي ايـن اصـل را قـانون          ضوابط مربوط   . مي توان معطل گذاشت    زمينهاي قابل كشت را بدون عذر موجه ن        -44اصل  

 .معين مي كند

 . تبديل اراضي قابل كشت به غير كشاورزي ممنوع است مگر به حكم قانون-45اصل 

يشه ها و رودخانه ها و آبهاي عمومي ديگـر و اراضـي مـوات و                يي و معادن و جنگلها و ب      ني و دريا   منابع زيرزمي  -46اصل  

 .مراتع از اموال عمومي است و نحوه اداره و بهره برداري از آنها بوسيله قوانين معين مي شود

عمومي شود بـا     مالكيت خصوصي در صنايع، كشاورزي يا بازرگاني در صورتيكه وسيله اضرار يا تجاوز به منافع                 -47اصل  

 .تصويب مجلس شوراي ملي، ملي اعالم مي گردد

 

 مجلس شوراي ملي: مبحث اول -قوة مقننه : فصل ششم
 . شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان را قانون معين خواهد كرد. االجرا است    نمايندگان براي همه ملت الزم 

انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل بعمل آيد           . ل است  دورة نمايندگي در مجلس شوراي ملي چهار سا        -49اصل  

 .بطوريكه جمهوري اسالمي هر هيچ صورت بدون مجلس نباشد

 عدة نمايندگان مجلس شوراي ملي دويست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زياد شدن جمعيت                      -50اصل  

زرتشتيان و يهوديـان كشـور     . جاه هزار نفر يك نماينده اضافه مي شود       كشور، در هر دوره انتخاباتي به نسبت هر صد و پن          

هر كدام يك نماينده و مسيحيان دو نماينده جداگانه انتخاب مي كنند و در صورت افزايش جمعيت هر يك از اين اقليـت                       

نتخابات مطابق قـانون    مقررات مربوط به ا   . ها به ازاي هر يكصد و پنجاه هزار نفر اضافي يك نماينده اضافي خواهند داشت              

 .معين مي شود

 : نمايندگان بايد پيش از رسميت يافتن مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمايند-51اصل 

من امضاء كننده اين ورقه به خداوند متعال و قرآن كريم و شرف انساني خود سوگند مـي خـورم كـه نگاهبـان دسـت                          « 

سالمي ملت ايران و مباني جمهوري اسالمي باشم وديعه اي را كه ملت به ما سپرده است بسـان امينـي                     آوردهاي انقالب ا  

در انجام وظايف وكالت تقوي پيشه كنم و همواره باستقالل و اعتالي كشور و حفظ حقوق ملت پايبند                  . عادل پاسداري كنم  

و بيان عقايد خويش جز به استقالل كشور و آزادي مردم           باشم، از حريم قانون  اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها                

 )اقليت هاي مذهبي اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد(» نينديشم

 ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه را مجلس و تعداد كميسيونها و دورة تصدي آنها و امور مربوط به مـذاكرات                      -52اصل  

 . آئين نامه داخلي مجلس معين مي گرددو انتظامات مجلس بوسيلة

بـه تقاضـاي   .  مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن در روزنامة رسمي منتشـر شـود                -53اصل  

رئيس جمهور يا نخست وزير يا يكي از وزراء يا رئيس مجلس يا ده نفر از نمايندگان ممكن است جلسه محرمانه با حضـور                        



در صورت اخير مصوبات اين گروه خـاص از نماينـدگان وقتـي             . ا با حضور عده خاص از آنها تشكيل شود        همه نمايندگان ي  

 .معتبر است كه به تصويب مجلس برسد

 وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات مجلس را دارند و در صورتيكه مجلس الزم بداند مكلف به                      -54اصل  

 .وزيران مي توانند مشاوران خود را نيز همراه داشته باشند. البشان استماع مي شودحضورند و هر گاه تقاضا كنند مط

 

  اختيارات و صالحيت–مبحث دوم 
 .  مجلس شوراي ملي در عموم مسائل و در حدود صالحيت مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند-55اصل 

 ديگري نيست و هر نماينده در برابر تمام ملـت مسـئوليت              سمت نمايندگي قائم بشخص است و قابل تعويض به         -56اصل  

مي تواند اختيار وضـع     ... مجلس نمي تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند، ولي در موارد ضرور                 . دارد

تعيـين  در اين صورت اين قـوانين در مـدتي كـه مجلـس              . بعضي از قوانين را به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند          

 .نمايد بصورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود مي

مفاد اين ماده مانع از تفسيري نيست كه دادرسـان          . ي است  تفسير قوانين عادي در صالحيت مجلس شوراي مل        -57اصل  

 .در مقام تميز حق از قوانين مي كنند

 .يس ملي دارد، قابل انتقال بغير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي ملي بناهاي دولتي و اموالي كه جنبة نفا-58اصل 

 تغيير درخطوط مرزي كشور در صورتي ممكن است كه بتصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلـس شـوراي                   -59اصل  

 .ملي برسد

صنعتي و كشاورزي و     دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات عمومي و اعطاي امتياز انحصار در امور تجارتي و                 -60اصل  

 .معادن از طرف دولت بدون تصويب مجلس شوراي ملي ممنوع است

 عهدنامه ها و مقاوله نامه هاي بين المللي و قراردادهاي ديگر از اين قبيل بايد بتصـويب مجلـس شـوراي ملـي              -61اصل  

 . برسد

رورت بايـد بـه تصـويب مجلـس          استخدام كارشناسان و مستشاران خارجي از طرف دولت در حد احتياج و ض             -62اصل  

 .شوراي ملي برسد

هاي بدون عوض از طرف دولت اعم از داخله و خارجه بايد با تصويب مجلـس شـوراي                  ك گرفتن و دادن وام و كم      -63اصل  

 . ملي باشد

طرحهاي قانوني بـه پيشـنهاد      .  لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس شوراي ملي تقديم مي شود              -64اصل  

 . نفر از نمايندگان در مجلس شوراي ملي قابل طرح است15اقل حد

 طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصالحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و بـه تقليـل                     -65اصل  

يـق  درآمد عمومي به افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس خواهـد بـود كـه در آن طر                       

 .جبران كاهش در آمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد

.  مجلس شوراي ملي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول مسلم اسالم و قانون ا ساسي مغايرت داشته باشد                    -66اصل  

 . به عهدة شوراي نگهباني قانون اساسي است144تشخيص اين امر طبق اصل 

 . هر يك از امور كشور را دارد درق و تفحص تحقي مجلس شوراي ملي حق-67اصل 

 . برقراري حكومت نظامي ممنوع است مگر هنگام جنگ بحكم قانون-68اصل 

 در هر مورد كه نماينده اي از وزير مسئول دربارة موضوعي از وظايف او سئوال كند، آن وزير موظف به جوابست                      -69اصل  

 .مگر با عذر موجهو جواب نبايد بيش از ده روز بتأخير بيفتد 

نفـر از   ) 10(استيضاح در صورتي قابل طرح است كه به امضاء ده           .  نمايندگان مي توانند دولت را استيضاح كنند       -70اصل  

مجلـس  . پاسخ باستيضاح بايد ظرف ده روز از تاريخ تقديم آن، از طرف دولت يا وزير مسئول داده شـود . نمايندگان برسد 



و نخست  . در صورت اخير دولت معزول است     . دولت رأي اعتماد يا رأي عدم اعتماد مي دهد        پس از استماع پاسخ دولت به       

 .وزير يا وزير مورد استيضاح نمي تواند در هيئت دولتي كه بالفاصله تشكيل مي شود شركت كند

ايفـاي وظـايف    نمايندگان مجلس را نمي توان به مناسبت عقايدي كه در مجلس اظهار كرده يا رأيي كه در مقام       -71اصل  

 ولي اگر نماينده اي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شـود بالفاصـله مـورد       .خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد      نمايندگي  

در صورتيكه نماينده متهم به ارتكاب جرم غيـر مشـهود         . تعقيب قرار مي گيرد جريان تعقيب بايد به آگاهي مجلس برسد          

 .قرار مي گيردباشد، به شرط سلب مصونيت تحت تعقيب 

در دوران  .  هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايـد از مجلـس رأي اعتمـاد بگيـرد                       -72اصل  

 .تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختالف، دولت مي تواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند

قوه قضائي داشته باشد، مي تواند به مجلـس شـوراي ملـي     هر كس شكايتي از روش كار نمايندگان مجلس و يا    -73اصل  

هر گاه شكايت دربارة نماينده يا نمايندگان مجلس باشد، بايد به او پاسخ كافي داده شود و اگر راجع به دولـت                      . اعالم كند 

 .يا سياست قضائي باشد به وزارتخانه مسئول فرستاده مي شود تا مورد رسيدگي قرار گيرد

 

 هاي منطقه ايشورا: مبحث سوم
يشبرد اصطالحات بهداشتي و آموزشي و فرهنگي و اقتصادي، با توجه به مقتضـيات               براي تأمين رفاه عمومي و پ      -74اصل  

بومي و جلب همكاري مردم در اين مقاصد، اداره امور هر روستا و بخش و شهر و شهرستان و استان با نظارت شورائي بـه                         

. ستان، يا استان كه اعضاي آنرا مردم همان محل انتخاب مي كنند، صورت مي گيـرد            نام شوراي ده يا بخش يا شهر يا شهر        

حدود اختيارات، و عمل و نحوه نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايـد رعايـت اصـول وحـدت ملـي و                          

 .تماميت ارضي و تابعيت حكومت مركزي باشد، قانون تعيين مي كند

 

 قوه مجريه: فصل هفتم

 رئيس جمهوري: ث اولمبح
 رئيس جمهوري باالترين مقام رسمي كشور در امور داخلي و روابط بين المللي است و اجراي قانون اساسي است             -75اصل  

 .و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را بعهده دارد

 . رئيس جمهوري بايد مسلمان و ايراني االصل و تابع ايران باشد-76اصل 

 رئيس جمهوري براي مدت چهار سال از راه مراجعه مستقيم به آراء عمومي انتخاب مي شود و انتخاب متوالي او                     -77اصل  

 .تنها براي يك دوره ديگر امكان دارد

نحوه انجام انتخاب رئيس    . خويش را بطور رسمي اعالم كنند      داوطلبان احراز مقام رياست جمهوري بايد آمادگي         -78اصل  

 . تعيين مي كندجمهوري را قانون

 رئيس جمهوري به اكثريت مطلق آراء شركت كنندگان انتخاب مي شود، ولي هرگاه در دور نخست هيچيـك از                    -79اصل  

 هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته مي شود در دور دوم تنها دو نفر            ه  داوطلبان نتواند چنين اكثريتي بدست آورد، روز جمع       

بيشتري بدست آورده اند شركت مي كنند، ليكن اگر بعضي از داوطلبان برنـده آن دوره،                از داوطلباني كه دور نخست آراء       

. از شركت در انتخابات منصرف شوند، انتخاب از ميان دو داوطلبي صورت مي گيرد كه بيش از ديگران رأي داشـته باشـد                      

ين دورة انتخـاب رئـيس جمهـوري        در نخسـت  . شوراي نگهبان قانون اساسي بر انتخابات نظارت و نتيجه را اعالم مي كند            

 .انجمن عالي نظار كه طبق آئين نامه تشكيل مي شود، نظارت بر انتخاب رئيس جمهوري را بر عهده دارد

 انتخاب رئيس جمهوري جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دورة رياست جمهوري انجام شود و در فاصـلة                     -80اصل  

ة رياست جمهوري سابق، رئيس جمهوري پيشين وظايف رياسـت جمهـوري را             انتخاب رئيس جمهوري جديد و پايان دور      

 .انجام مي دهد



 هر گاه در ده روز پيش از روز رأي گيري يكي از داوطلبان فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته بتأخير مي افتد،                        -81اصل  

 .وت كند مهلت انتخابات تجديد مي شوداگر در فاصله دور نخست و در دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست ف

 رئيس جمهوري در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با حضور رئـيس ديوانعـالي كشـور و اعضـاي شـوراي                        -82اصل  

 .نگهبان قانون اساسي تشكيل مي شود، سوگند نامه زير را قرائت و امضاء مي كند

كنم كه پاسـدار     د قادر و متعال و قرآن كريم سوگند ياد مي         من، بعنوان رئيس جمهوري در پيشگاه ملت ايران، به خداون         « 

قانون اساسي و نگاهبان دين رسمي كشور باشم و همه وجود و استعداد و صالحيت خويش را وقـف خـدمت بـه مـردم و                          

اعتالي كشور و ترويج اخالق و پشتيباني از حق و عدالت سازم، از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كـه قـانون اساسـي                         

اي ملت شناخته است حمايت كنم و در حراست از مرزها و استقالل سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي                      بر

دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر و ائمه اطهار عليه السالم قدرتي را كه ملت بعنوان امانتي مقدس بـه                

ر نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملـت پـس از خـود بسـپارم و از هرگونـه                    من سپرده است، همچون اميني پارسا و فداكا       

 .»خودكامگي بپرهيزم

 توشيح قوانين با رئيس جمهور است ولي خودداري او از توشيح قانون در مهلت مقرر، جز در مـوارد مصـرح در                       -83اصل  

مهلـت توشـيح    .  سازد، يا به تأخير اندازد     قانون اساسي، نمي تواند اجراي قوانين را پس از انقضاي مهلت توشيح و متوقف             

 .قانون ده روز از تاريخ ابالغ قانون به نخست وزير است

 مي تواند در مهلت توشيح، مصوبات مجلس شوراي ملي را كه برخالف قانون اساسـي يـا اصـول                     رئيس جمهور  -84اصل  

 آن بـه مجلـس بازگردانـد، در اينصـورت           مسلم و احكام شرعي مي بيند، با ذكر داليل خود، براي اصالح و بررسي مجدد              

 برسـد و هرگـاه      رسد، بايد ظرف مهلت مقـرر بـه توشـيح           پس از شور مجدد بتصويب مجلس شوراي ملي مي          قانوني كه   

رياست جمهوري آنرا باز هم معارض با قانون اساسي يا اصول مسلم و احكام شرعي بدانند مراتب را بـه شـوراي نگهبـان                        

 .كند اعالم مي

د نظر در آنرا با ذكر      ي در امور مالي نيز، هر گاه رياست جمهوري اجراي قانون را به مصلحت نبيند، مي تواند تجد                 -85اصل  

درخواست تجديد نظر نيز بايد تـا پايـان مهلـت           . داليل از مجلس بخواهد ولي پس از تصويب مجدد بايد آنرا توشيح كند            

 .توشيح انجام شود

 رئيس جمهور، تصويب عهدنامه اليحه اي به همه پرسي گـذارده مـي شـود، مهلـت                   در مواردي كه به پيشنهاد     -86اصل  

 .توشيح قانون از تاريخي آغاز مي شود كه نتيجه همه پرسي بوسيلة شوراي نگهبان اعالم مي گردد

 . رئيس جمهور نخست وزير را انتخاب مي كند-87اصل 

 .مسئول است رئيس جمهور در حدود اختيارات خويش در برابر ملت -88اصل 

 هرگاه بين قوه مجريه و مجلس شوراي ملي اختالف نظر بوجود آيـد و توافـق ممكـن نگـردد، رئـيس جمهـور                       -89اصل  

تواند از راه همه پرسي انحالل مجلس شوراي را به تصويب ملت برساند و در صورت انحالل بايـد بالفاصـله انتخابـات                        مي

رئـيس  .  هفته از تاريخ انحالل كار خود را آغاز كند6جديد حداكثر طي جديد مجلس اعالم و ترتيبي داده شود كه مجلس     

 .جمهور در هر دوره رياست جمهوري فقط يكبار از اين حق استفاده كند

 اعالم عفو عمومي پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است، همچنين رئيس جمهور حق دارد در                    -90اصل  

 .تخفيف دهدحدود قوانين مجازات محكومان را 

 . اعطاي نشانها و عناوين افتخاري دولت با رئيس جمهور است-91اصل 

 رئيس جمهور استوارنامه سفيران اعزامي به كشورهاي بيگانه را امضاء مي كند و استوارنامة سفيران كشـورهاي                  -92اصل  

 .بيگانه را مي پذيرد

 كل ستاد ارتش جمهوري اسالمي به پيشنهاد هيـات     رئيس.  فرماندهي كل نيروهاي نظامي با رئيس جمهور است        -93اصل  

 .وزيران و تصويب رئيس جمهور تعيين مي شود



 امضاي عهدنامه هاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي با                    -94اصل  

 . ملي انجام مي شودرئيس جمهور يا نماينده قانوني او است كه پس از تصويب مجلس شوراي

 اعالن جنگ و متاركه پيمان صلح پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رئيس جمهور است مگر در موارد فـوري                      -95اصل  

 .و اضطراري كه رئيس جمهور با مشورت هيات وزيران تصميم مي گيرد

جلس قرائت مي شود نظرهاي  رئيس جمهور در صورت لزوم مي تواند از طريق پيامي كه توسط نخست وزير در م          -96اصل  

 .خود را باطالع نمايندگان برساند، اين پيام مورد بحث قرار نمي گيرد

نخسـت وزيـر،    :  در مورد غيبت يا بيماري رئيس جمهور، شورائي بنام شوراي موقت رياست جمهوري مركـب از                -97اصل  

 مشروط بر اينكه عذر رئيس جمهور بـراي         رئيس مجلس شوراي ملي و رئيس ديوانعالي كشور، وظايف او را انجام مي دهد،             

 . از دو ماه نباشديشبمدتي 

موجباتي كه مانع از اجراي وظـايف وي        ت يا كناره گيري رئيس جمهور يا بيماري طوالني و يا ساير              در صورت فو   -98اصل  

ت مجلس و اقدام    شود وظايف و اختيارات رئيس جمهور باستثناي اختيار مربوط به درخواست تجديد نظر نسبت به مصوبا               

به همه پرسي موقت با شوراي موقت رياست جمهوري است و اين شورا حداقل يك ماه و حداكثر پنجاه روز پس از احـراز                        

 .آن موجبات نسبت به انتخابات رئيس جمهور جديد اقدام مي كند

ولت را استيضاح كرد     در مدتي كه وظايف رئيس جمهور بعهدة شوراي موقت رياست جمهوري است، نمي توان د               -99اصل  

 .يا به آن رأي عدم اعتماد داد و يا تجديد نظر در قانون اساسي را عنوان كرد

 . هرگاه رئيس جمهور الزم بداند، جلسه هيات وزيران در حضور وي و برياست او تشكيل مي شود-100اصل 

الع رئـيس جمهـور مـي رسـد و در            تصويب نامه ها آئين نامه هاي دولت، پس از تصويب هيات وزيران، به اط              -101اصل  

 .صورتيكه رئيس جمهور اين مصوبه ها را برخالف قوانين بيابد مي تواند براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد

 هرگاه رئيس جمهور به خيانت يا توطئه عليه امنيت كشور متهم شود، مجلس شوراي ملي بايـد بـه اتهـام او                       -102اصل  

 همه نمايندگان مجلس رأي به تعقيب او دادند هيات عمومي ديوان عالي كشـور بـه اتهـام                   رسيدگي كند و اگر سه چهارم     

پس از رأي مجلس به تعقيب تا صـدور رأي نهـايي ديـوان              . رسيدگي و بر طبق قوانين عمومي مجازات او را معين مي كند           

 .هوري انجام مي دهدعالي كشور رئيس جمهور از مقام خود معلق است و وظايف او را شوراي موقت رياست جم

 

 هيات وزيران: مبحث دوم
ادارة امور كشور بعهدة هيات وزيران و       .  وزراء به پيشنهاد نخست وزير و تصويب رئيس جمهور معين مي شوند            -103اصل  

تعداد وزيران و حدود صالحيت هر يك از آنـان را           . مسئوليت اجرائي كليه سازمانهاي كشوري و لشگري با اين هيات است          

 .ن معين مي كندقانو

 رياست هيات وزيران با نخست وزير است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخـاذ تـدابير الزم بـه هماهنـگ              -104اصل  

تصميم هاي دولت مي پردازد و با همكاري وزيران خط مشي سياسي دولت را تعيين و اجـراي قـوانين را تـأمين                       ساختن  

 .ول اقدامات وزيران استنخست وزير در برابر مجلس مسئ. كند مي

استعفاي دولت به رئيس جمهور     .  نخست وزير تا زمانيكه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقي مي ماند              -105اصل  

 .تقديم مي شود و يا تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه مي دهد

 مسلمان و ايرانـي االصـل و تـابع ايـران             هيچكس نمي تواند به مقام نخست وزيري و وزارت برسد مگر اينكه            -106اصل  

 .باشد

 وزيران در برابر مجلس شوراي ملي مسئول و ضامن اعمال يكديگرند و تا زماني بكار خود ادامه مي دهد كه در                   -107اصل  

 .اجراي وظايف خود مورد اعتماد مجلس باشد



ند، ولـي هرگـاه     يديگري را بجاي او برگز     نخست وزير مي تواند با تصويب رئيس جمهور، وزيري را عزل كند و               -108اصل  

 .پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از اعضاي هيات وزيران تغيير كند، دولت بايد مجدداً تقاضاي رأي اعتماد كند

 عالوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئين نامه هاي اجرائي قوانين مي شود، هيات وزيران                    -109اصل  

ق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري بوضع تصـويب نامـه و آئـين نامـه و                         ح

هر يك از وزيران نيـز در حـدود         . نظامنامه بپردازد، ولي مفاد اين مقررات هيچگاه نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد              

 .آئين نامه و صدور بخشنامه را داردوظايف خويش و مصوبات هيات وزيران، حق وضع 

 صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و ارجاع آن به داوري موكول به تصويب هيات وزيران در هر مورد                      -110اصل  

 .است

 نخست وزير و هر يك از وزيران در صورتيكه متهم به خيانت يا توطئه عليه امنيت كشور گردند، اتهام آنها در                      -111اصل  

 مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت و چنانچه اكثريت مجلس رأي داد، تعقيب مـتهم در هيـات عمـومي ديوانعـالي                      مجلس

 .كشور بعمل مي آيد، مجازات اين جرائم تابع قوانين عمومي است

 رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و نخست وزير و وزيران در مورد جرائم عمومي، پس از تصويب مجلس شوراي ملي،                     -112

 . دادگاههاي عمومي دادگستري انجام مي شوددر

 

 امور مالي: مبحث سوم
موارد معافيت و بخشودگي و تخفيـف ماليـاتي نيـز بـه             .  هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون          -113اصل  

 . موجب قانون معين مي شود

هر كس از مواهب طبيعي بهره بيشتر برد، بـار           نظام مالياتي بايد عادالنه و مردمي باشد و چنان برقرار شود كه              -114اصل  

 .هزينه هاي عمومي را بيشتر بدوش كشد

 بودجة كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي تصويب به مجلـس شـوراي                        -115اصل  

 .اهد بودهرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خو. ملي تسليم خواهد شد

 كليه دريافتهاي مربوط به دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شـود و تمـام پرداختهـا در حـدود                       -116اصل  

 .اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد

يين تهران و مراكز استان ها به موجب قانون تشكيل و تع           ديوان محاسبات كشور و سازمان و ادارة امور آن در            -117اصل  

 . خواهد شد

 مجلس شوراي ملي عده كافي بعنوان مستشار ديوان محاسبات به ترتيبي كه قانون معين مـي كنـد انتخـاب                     -118اصل  

 .خواهد كرد

 ديوان محاسبات كليه حسابهاي وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و ساير دسـتگاههايي بنحـوي از                   -119اصل  

 مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي و يا حسابرسي مي نمايد و مراقبت                  انحاء از بودجه كل كشور استفاده     

خواهد كرد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد حسابها و                       

 بانضمام نظرات خود به مجلـس شـوراي         اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع آوري و اليحه تفريغ بودجه هر سال را               

 .ملي تسليم مي نمايد

 

 ارتش: مبحث چهارم
 . ارتش جمهوري اسالمي ايران پاسداري از استقالل و تماميت ارضي كشور را بعهده دارد-120اصل 

ز كشور  عبور يا اقامت نيروي نظامي خارجي ا      .  هيچ افسر و سرباز خارجي به خدمت نظام ايران قبول نمي شود            -121اصل  

 .تنها با رعايت مصالح كشور، آنهم با تشخيص و تصويب سه چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي ملي ممكن است



 هزينه هاي نظامي ساالنه از طرف مجلس شوراي ملي تصويب مي شود كه در آن هزينه خريد اسلحه بايـد بـه              -122اصل  

 .صراحت معين و ضرورت تهيه انواع آن توجيه شود

 .استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي، هر چند بعنوان استفاده هاي صلح آميز در ايران ممنوع است -123اصل 

 . ترفيع درجه نظاميان و سلب آن بموجب قانون است-124اصل 

 

 قوه قضائيه: شتمفصل ه
به حكم تشكيل محاكم و تعيين صالحيت محاكم منوط    .  محاكم دادگستري مرجع رسمي تظلمات عمومي است       -125اصل  

 .قانون است و كسي نمي تواند به هيچ عنوان دادگاهي تشكيل دهد

 اين قـانون لـوازم و       138 قوه قضائيه مستقل و رئيس جمهور ضامن استقالل شورايعالي قضائي در حدود اصل               -126اصل  

 .مقتضيات اين استقالل را فراهم مي آورد و در حفظ آن با رئيس جمهور همكاري مي كند

كيل محاكم اختصاصي جز در موارد مصرح در اين قانون ممنوع است، ولي ممكـن اسـت برخـي از شـعب                       تش -127اصل  

 .محاكم عمومي بنوع خاصي از دعاوي رسيدگي كنند

 . ديوانعالي كشور بمنظور نظارت بر اجراي قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي تشكيل مي شود-128اصل 

وان از مقامي كه شاغل آنند بطور موقت يا دائم بدون محاكمه و ثبوت جرم منفصل كـرد   قضات محاكم را نمي ت  -129اصل  

يا محل خدمت يا سمت آنان را بدون رضاي آنها تغيير داد، تغيير محل و سمت بازپرسان بـا تصـويب شـورايعالي قضـائي           

 .ممكن است

حقوق اعالم كند و نمي تواند بطور عام رأي دهد           محكمه بايد حكم هر دعوي را با توجه به قوانين و ساير منابع               -130اصل  

 .و قاعده كلي بوجود آورد

تخلـف  .  احكام دادگاهها بايد مستدل و حاوي مواد قانوني و اصولي باشد كه بر طبق آنها حكم صادر شده است     -131اصل  

 .از اين اصل موجب نقض حكم در ديوان كشور مي شود

م يا منافي عفـت عمـومي       ار آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن مخالف نظ         محاكمات علني انجام مي شود مگ      -132اصل  

 .باشد

 . رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعات در محاكم دادگستري و با حضور هيات منصفه صورت مي گيرد-133اصل 

 در  دادگاههاي دادگستري مكلفند به دعاوي موافق قـوانين رسـيدگي كـرده حكـم داده يـا فصـل نماينـد و       -134اصل  

صورتيكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصالً قانوني در قضيه مطروحه و مفاد قـوانين                      

 .موضوعه و شرع و عرف و عادت قضيه را حل و فصل نمايند

 قواعد شرع، عرف و      در مواردي كه قاضي نتواند حكم دعاوي حقوق را در قوانين موضوعه بيابد، بايد با الهام از                 -135اصل  

 .عادت مسلم و آنچه عدالت و مصالح عمومي اقتضا دارد، حكم قضيه را صادر كند

 قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه ها و نظامنامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين يـا                       -136اصل  

عي حق دارد ابطال اينگونه مقررات را از شوراي دولتـي           خارج از حدود وظايف قوه مجريه است، خودداري كنند و هر ذينف           

 .بخواهد

به جرايم  .  براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي شود                -137اصل  

كم عمـومي   عمومي نظاميان و به كليه جرائم افسران و درجه داران و افراد و كارمنـدان شـهرباني و ژانـدارمري در محـا                      

 .رسيدگي مي شود

م از استخدام و نصب و عزل قضات و تغيير محل مأموريت            اره امور مربوط به قوه قضائيه اع       شورايعالي قضائي اد   -138اصل  

 :است ازاين شورا مركب . و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها را بعهده دارد

 .كشور، به انتخاب آن ديوان سه نفر از مستشاران يا رؤساي شعب ديوان عالي -1



 . شش نفر از قضاتي كه داراي الاقل دهسال سابقه خدمت قضائي باشند بترتيبي كه قانون معين مي كند-2

 . رئيس ديوان عالي كشور كه رياست شوري را نيز بعهده دارد-3

  دادستان كل كشور-4

 كار بين اعضاي شورا و سـازمان آنـرا قـانون            چگونگي تقسيم . اعضاي انتخابي شوري به مدت پنجسال انتخاب مي شوند        

 .معين مي كند

 حكم انتصاب رئيس ديوان عالي كشور و رؤساي شعب و مستشاران و دادستان كل كشور بـه امضـاي رئـيس                      -139اصل  

 .جمهور صادر مي شود و ساير احكام به امضاي وزير دادگستري مي رسد

 

 ديوان عدالت اداري: فصل نهم
سيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي،                  بمنظور ر  -140اصل  

و احقاق حقوق آنها ديواني بنام ديوان عدالت اداري تأسيس مي گردد، حدود و اختيارات و نحوه عمـل ايـن ديـوان را بـا                          

 .رعايت استقالل قوه قضائيه، قانون تعيين مي كند

 

 ي نگهبان قانون اساسيشورا: فصل دهم
 بمنظور پاسداري از قانون اساسي از نظر انطباق قوانين عادي با آن شوراي نگهبان قانون اساسي به ترتيب زير                    -141اصل  

 :تشكيل مي شود

مجلس شوراي ملي اين پنج نفر را از        .  پنج نفر از ميان مجتهدان در مسائل شرعي كه آگاه به مقتضيات زمان هم باشند               -1

 .ت اسامي پيشنهادي مراجع معروف تقليد انتخاب مي كندفهرس

 شش نفر از صاحبنظران در مسائل حقوقي، سه نفر از اساتيد دانشكده هاي حقوق كشور و سه نفـر از قضـات ديـوان                         -2

 .عالي كشور كه به وسيله، مجلس شوراي ملي از دو گروه مزبور انتخاب مي شوند

انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره، پس از پنجسال از هر گروه دو نفر بـه   اين اشخاص براي مدت دهسال    -142اصل  

 .رياست شورا به انتخاب اعضاي آن است. قيد قرعه تغيير مي يابند و انتخاب مجدد اعضاء ممكن نيست

ـ        -143اصل   ا  شوراي نگهبان به درخواست يكي از مراجع معروف تقليد، يا رئيس جمهـور يـا رئـيس ديوانعـالي كشـور ي

مشروط بر اينكه از تاريخ توشيح قانون بيش از يك مـاه            . دادستان كل كشور صالحيت رسيدگي به قوانين را پيدا مي كند          

 .نگذشته باشد

 در صورتي كه شوري قانون عادي را به دليل مخالفت صريح با اصول مسلم شرعي يا ساير اصـول ايـن قـانون                        -144اصل  

براي تجديد نظر با ذكر داليل تعارض به مجلس بر مي گرداند و مجلـس بـا توجـه بـه                   متعارض با قانون اساسي بداند، آنرا       

 .داليل ذكر شده تجديد نظر بعمل مي آورد

 . تصميم هاي شوراي نگهبان با رأي حداقل دوسوم اعضاء معتبر است-145اصل 

. را نيـز بعهـده دارد     ) نـدوم رفرا( شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور و مراجعـه بـه آراء عمـومي                 -146اصل  

درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد از طرف رئيس جمهور يا دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي باشد و براي اجرا به                      

 .شوراي نگهبان تسليم گردد

 

 فصل يازدهم
وم تجديد نظـر در      هرگاه اكثريت نمايندگان مجلس شوراي ملي يا رئيس جمهور به پيشنهاد هيات وزيران، لز              -147اصل  

يك يا چند اصل از قانون اساسي را عنوان كنند، طرح يا اليحه تجديد نظر از طرف مجلس يا هيات وزيران تهيـه و مـورد                          



بررسي مجلس شوراي ملي واقع مي شود، اين متن پس از تصويب سه چهارم نمايندگان مجلس بايد توسط رفراندوم مورد                    

 .ودن نظام حكومتي كشور مشمول اين مطلب نيستتأييد ملت قرار گيرد اصل اسالمي ب

قبول مقام ديگر بمنزله استعفاي از مقام نخست        .  هيچكس نمي تواند بيش از يكي از مقام هاي زير را دارا باشد             -148اصل  

رياست جمهور، نخست وزيري و نيابت آن، وزارت و قائم مقامي و معاونت آن اسـتانداري و فرمانـداري، نماينـدگي                     . است

 .جلس شوراي ملي، عضويت در شوراي نگهبان قانون اساسي، عضويت در شوراي عالي قضائيم

 .تنها نخست وزير درمورد تصدي وزارتخانه هاي ديگر از اين قاعده مستثني است

جـز در مـورد عضـويت قضـات در شـوراي            ( مقامات ياد شده در اصل پيش، با تصدي مقام قضاء و دادستاني              -149اصل  

تمام يا بخشي از سرمايه آن      و هرگونه وظيفه اداري دولتي و هر نوع شغل در مؤسساتي كه             ) راي عالي قضائي  نگهبان و شو  

متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نيز با رياست و مديريت عامل يا عضويت در هياتهـاي مـديره انـواع مختلـف                 

سمتهاي آموزشي در دانشـگاهها و مؤسسـات        . دشركتهاي خصوصي و يا وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي منافات دار          

 .علمي از اين قاعده مستثني است

 

 فصل دوازدهم
اين رسانه ها   . كه دولتي هستند، آزادي انتشار اطالعات بايد تأمين باشد        ) راديو و تلويزيون  ( وسائل تبليغ عامه     -150اصل  

 . كند  معين ميترتيب آنرا قانون. د شدنتحت نظارت مشترك قواي سه گانه اداره خواه

 


