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قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران 

اصول کلی  
فصل اول  

١- اصل اول:  
حکومـت ایران جـمھوری اسـالمی اسـت کھ مـلت ایران، بـر اسـاس اعـتقاد دیرینھ اش بـھ حکومـت حـق و عـدل 
قـرآن، در پی انـقالب اسـالمی پیروزمـند خـود بـھ رھـبری مـرجـع عـالیقدر تقلید آیت اهللا العظمی امـام خـمینی، در 
ھـمھ پـرسی دھـم ویازدھـم فـروردین مـاه یکھزار و سیصد و پـنجاه و ھشـت ھجـری شمسی بـرابـر بـا اول و دوم 
جـمادی االولی سـال یکھزار و سیصد و نـود و نـھ ھجـری قـمری بـا اکثر٩٨/٢ کلیھ کسانی کھ حـق رای داشـتند، 

بھ آن رای مثبت داد. 

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

١. خدای یکتا (الالھ االاهللا) و اختصاص حاکمیت و تشریع بھ او و لزوم تسلیم در برابر امر او، 
٢. وحی الھی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، 

٣. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بھ سوی خدا، 
۴. عدل خدا درخلقت وتشریع، 

۵. امامت و رھبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم، 
۶. کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا کھ از راه:  

الف- اجتھاد مستمر فقھای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سالم اهللا علیھم اجمعین، 
ب- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفتھ بشری و تالش در پیشبرد آنھا، 

ج- نفی ھــر گــونــھ ســتمگری و ســتم کشی و ســلطھ گــری و ســلطھ پــذیری، قســط و عــدل و اســتقالل سیاسی و 
اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی و ھمبستگی ملی را تامین می کند. 

٣- اصل سوم: 
 دولـت جـمھوری اسـالمی ایران مـوظـف اسـت بـرای نیل بـھ اھـداف مـذکور در اصـل دوم، ھـمھ امکانـات خـود را 

برای امور زیر بھ کار برد: 
١. ایجاد محیط مـساعـد بـرای رشـد فـضائـل اخـالقی بـر اسـاس ایمان و تـقوی و مـبارزه بـا کلیھ مـظاھـر فـساد و 

تباھی. 
٢. بـاال بـردن سـطح آگـاھی ھـای عـمومی در ھـمھ زمینھ ھـا بـا اسـتفاده صحیح از مـطبوعـات و رسـانـھ ھـای گـروھی 

و وسائل دیگر. 

۴- اصلی چھارم: 
کلیھ قـوانین و مـقررات مـدنی، جـزایی، مـالی، اقـتصادی، اداری، فـرھنگی، نـظامی، سیاسی و غیر اینھا بـاید بـر 
اسـاس مـوازین اسـالمی بـاشـد. این اصـل بـر اطـالق یا عـموم ھـمھ اصـول قـانـون اسـاسی و قـوانین و مـقررات دیگر 

حاآم است و تشخیص این امر بر عھده فقھا شورای نگھبان است.  
  

۵- اصل پنجم: 
 در زمـان غیبت حـضرت ولی عـصر "عجـل اهللا تـعالی فـرجـھ " در جـمھوری اسـالمی ایران والیت امـر و امـامـت 
امـت بـر عھـده فقیھ عـادل و بـا تـقوی، آگـاه بـھ زمـان، شـجاع، مـدیر و مـدبـر اسـت کھ طـبق اصـل یکصد و ھـفتم عھـده 

دار آن می گردد. 
  

۶- اصل ششم: 
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در جـمھوری اسـالمی ایران امـور کشور بـاید بـھ اتکا آرا عـمومی اداره شـود، از راه انـتخابـات: انـتخاب رییس 
جـمھور، نـمایندگـان مجـلس شـورای اسـالمی، اعـضای شـوراھـا و نـظایر اینھا، یا از راه ھـمھ پـرسی در مـواردی 

کھ در اصول دیگر این قانون معین می گردد. 
  

٧- اصل ھفتم: 
طـبق دسـتور قـرآن کریم: "و امـرھـم شـوری بینھم" و "شـاورھـم فی االمـر" شـوراھـا: مجـلس شـورای اسـالمی، 
شـورای اسـتان، شھـرسـتان، شھـر، محـل، بـخش، روسـتا و نـظائـر اینھا از ارکان تصمیم گیری و اداره امـور 

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

  
٨- اصل ھشتم:  

در جـمھوری اسـالمی ایران دعـوت بـھ خیر، امـر بـھ مـعروف و نھی از منکر وظیفھ ای اسـت ھـمگانی و مـتقابـل 
بـر عھـده مـردم نسـبت بـھ یکدیگر، دولـت نسـبت بـھ مـردم و مـردم نسـبت بـھ دولـت. شـرایط و حـدود کیفیت آن را 

قانون معین می کند (والمومنون والمومنات بعضھم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینھون عن المنکر). 
  

٩- اصل نھم: 
 در جـمھوری اسـالمی ایران آزادی و اسـتقالل و وحـدت و تـمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک نـاپـذیرنـد و 
حـفظ آنـھا وظیفھ دولـت و آحـاد مـلت اسـت. ھیچ فـرد یا گـروه یا مـقامی حـق نـدارد بـھ نـام اسـتفاده از آزادی بـھ 
اســتقالل سیاسی، فــرھنگی، اقــتصادی و نــظامی و تــمامیت ارضی ایران کمترین خــدشــھ ای وارد کند و ھیچ 
مـقامی حـق نـدارد بـھ نـام حـفظ اسـتقالل و تـمامیت ارضی کشور آزادی ھـای مشـروع را، ھـر چـند بـا وضـع قـوانین 

و مقررات، سلب کند. 
  

١٠- اصل دھم: 
 از آنـجا کھ خـانـواده واحـد بنیادی جـامـعھ اسـالمی اسـت، ھـمھ قـوانین و مـقررات و بـرنـامـھ ریزی ھـای مـربـوط بـاید 
در جھـت آسـان کردن تشکیل خـانـواده، پـاسـداری از قـداسـت آن و اسـتواری روابـط خـانـوادگی بـر پـایھ حـقوق و 

اخالق اسالمی باشد. 
  

١١- اصل یازدھم: 
 بـھ حکم آیھ کریمھ "ان ھـذه امتکم امـھ واحـده و انـا ربکم فـاعـبدون " ھـمھ مسـلمانـان یک امـت ھسـتند و دولـت 
جـمھوری اسـالمی ایران مـوظـف اسـت سیاسـت کلی خـود را بـر پـایھ ائـتالف و اتـحاد مـلل اسـامی قـرار دھـد و 

کوشش پیگیر بھ عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرھنگی جھان اسالم را تحقق بخشد. 
  

١٢- اصل دوازدھم: 
 دین رسمی ایران، اسـالم و مـذھـب جـعفری اثنی عشـری اسـت و این اصـل الی االبـد غیر قـابـل تغییر اسـت و 
مـذاھـب دیگر اسـالمی اعـم از حنفی، شـافعی، مـالکی، حنبلی و زیدی دارای احـترام کامـل می بـاشـند و پیروان این 
مـذاھـب در انـجام مـراسـم مـذھـبی، طـبق فـقھ خـودشـان آزادنـد و در تعلیم و تـربیت دینی و احـوال شخصیھ (ازدواج، 
طـالق، ارث و وصیت) و دعـاوی مـربـوط بـھ آن در دادگـاھـھا رسمیت دارنـد و در ھـر مـنطقھ ای کھ پیروان ھـر 
یک از این مـذاھـب اکثریت داشـتھ بـاشـند، مـقررات محـلی در حـدود اختیارات شـوراھـا بـر طـبق آن مـذھـب خـواھـد 

بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاھب. 
  

١٣- اصل سیزدھم: 
 ایرانیان زرتشـتی، کلیمی و مسیحی تـنھا اقلیتھای دینی شـناخـتھ می شـونـد کھ در حـدود قـانـون در انـجام مـراسـم 

دینی خود آزادند و در احوال شخصیھ و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. 
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١۴- اصل چھاردھم: 
 بـھ حکم آیھ شـریفھ "الینھیکم اهللا عـن الـذین لـم یقاتـلوکم فی الـدین و لـم یخرجـوکم مـن دیارکم ان تـبروھـم و تقسـطوا 
الیھم ان اهللا یحب المقسـطین" دولـت جـمھوری اسـالمی ایران و مسـلمانـان مـوظـف ھسـتند نسـبت بـھ افـراد غیر 
مسـلمان بـا اخـالق حـسنھ و قسـط و عـدل اسـالمی عـمل نـمایند و حـقوق انـسانی آنـان را رعـایت کنند این اصـل در 

حق کسانی اعتبار دارد کھ بر ضد اسالم و جمھوری اسالمی ایران توطئھ و اقدام نکنند.  

فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور  
١۵- اصل پانزدھم: 

 زبـان و خـط رسمی و مشـترك مـردم ایران فـارسی اسـت. اسـناد و مکاتـبات و مـتون رسمی و کتب درسی بـاید بـا 
این زبـان و خـط بـاشـد ولی اسـتفاده از زبـانـھای محـلی و قـومی در مـطبوعـات و رسـانـھ ھـای گـروھی و تـدریس 

ادبیات آنھا در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. 
  

١۶- اصل شانزدھم: 
از آنـجا کھ زبـان قـرآن و عـلوم و مـعارف اسـالمی عـربی اسـت و ادبیات فـارسی کامـالً "بـا آن آمیختھ اسـت این 

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

١٧- اصل ھفدھم: 
 مـبداء تـاریخ رسمی کشور ھجـرت پیامـبر اسـالم (صلی اهللا علیھ و آلـھ و سـلم) اسـت و تـاریخ ھجـری شمسی و 
ھجـری قـمری ھـر دو مـعتبر اسـت امـا مـبنای کار ادارات دولتی ھجـری شمسی اسـت. تعطیل رسمی ھفتگی روز 

جمعھ است.  

١٨- اصل ھجدھم: 
 پـرچـم رسمی ایران بـھ رنـگھای سـبز و سفید و سـرخ بـا عـالمـت مـخصوص جـمھوری اسـالمی و شـعار "اهللا اکبر 
"اسـت .زبـان و خـط رسمی و مشـترك مـردم ایران فـارسی اسـت. اسـناد و مکاتـبات و مـتون رسمی و کتب درسی 
بـاید بـا این زبـان و خـط بـاشـد ولی اسـتفاده از زبـانـھای محـلی و قـومی در مـطبوعـات و رسـانـھ ھـای گـروھی و 

تدریس ادبیات آنھا در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.  
   

فصل سوم: حقوق ملت  
١٩- اصل نوزدھم:  

مـردم ایران از ھـر قـوم و قبیلھ کھ بـاشـند از حـقوق مـساوی بـرخـوردارنـد و رنـگ، نـژاد، زبـان، و مـانـند اینھا سـبب 
امتیاز نخواھد بود. 

  
٢٠- اصل بیستم: 

ھـمھ افـراد مـلت اعـم از زن و مـرد یکسان در حـمایت قـانـون قـرار دارنـد و از ھـمھ حـقوق انـسانی، سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند. 

٢١- اصل بیست و یکم: 
 دولـت مـوظـف اسـت حـقوق زن را در تـمام جـھات بـا رعـایت مـوازین اسـالمی تضمین نـماید و امـور زیر را انـجام 

دھد:  
١. ایجاد زمینھ ھای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 

٢. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست. 
٣. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 
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۴. ایجاد بیمھ خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 

۵. اعطای قیمومیت فرزندان بھ مادران شایستھ در جھت غبطھ آنھا در صورت نبودن ولی شرعی. 
  

٢٢- اصل بیست و دوم:  
حیثیت، جـان، مـال، حـقوق، مسکن و شـغل اشـخاص از تـعرض مـصون اسـت مـگر در مـواردی کھ قـانـون تـجویز 

کند. 

٢٣- اصل بیست وسوم:  
تفتیش عقاید ممنوع است و ھیچ کس را نمی توان بھ صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. 

٢۴- اصل بیست و چھارم:  
نشـریات و مـطبوعـات در بیان مـطالـب آزاد ھسـتند مـگر آن کھ مخـل بـھ مـبانی اسـالم یا حـقوق عـمومی بـاشـند. 

تفصیل آن را قانون معین می کند. 

٢۵- اصل بیست و پنجم:  
بـازرسی و نـرسـانـدن نـامـھ ھـا، ضـبط و فـاش کردن مکالـمات تلفنی، افـشای مـخابـرات تـلگرافی و تلکس، سـانـسور، 

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

٢۶- اصل بیست وششم:  
احـزاب، جـمعیت ھـا، انجـمن ھـای سیاسی و صنفی و انجـمن ھـای اسـالمی یا اقلیتھای دینی شـناخـتھ شـده آزادنـد، 
مشـروط بـھ اینکھ اصـول اسـتقالل، آزادی، وحـدت ملی، مـوازین اسـالمی و اسـاس جـمھوری اسـالمی را نـقض 

نکنند. ھیچ کس را نمی توان از شرکت در آنھا منع کرد یا بھ شرکت در یکی از آنھا مجبور ساخت. 
  

٢٧- اصل بیست و ھفتم: 
تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ھا، بدون حمل سالح، بھ شرط آن کھ مخل بھ مبانی اسالم نباشد آزاد است. 

٢٨- اصل بیست و ھشتم:  
ھـر کس حـق دارد شغلی را کھ بـدان مـایل اسـت و مـخالـف اسـالم و مـصالـح عـمومی و حـقوق دیگران نیست 
بـرگـزیند. دولـت مـوظـف اسـت بـا رعـایت نیاز جـامـعھ بـھ مـشاغـل گـونـاگـون بـرای ھـمھ افـراد امکان اشـتغال بـھ کار و 

شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.  

٢٩- اصل بیست و نھم:  
بـرخـورداری از تـامین اجـتماعی از نـظر بـازنشسـتگی، بیکاری، پیری، ازکارافـتادگی، بی سـرپـرسـتی، درراه 
مـانـدگی، حـوادث و سـوانـح و نیاز بـھ خـدمـات بھـداشـتی و درمـانی و مـراقـبتھای پـزشکی بـھ صـورت بیمھ و غیره 
حقی اســت ھــمگانی. دولــت مکلف اســت طــبق قــوانین از محــل درآمــدھــای عــمومی و درآمــدھــای حــاصــل از 

مشارکت مردم، خدمات و حمایتھای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. 

٣٠- اصل سی ام: 
دولـت مـوظـف اسـت وسـائـل آمـوزش و پـرورش رایگان را بـرای ھـمھ مـلت تـا پـایان دوره مـتوسـطھ فـراھـم سـازد و 

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

٣١- اصل سی و یکم: 

info@zehnenaab.com www.zehnenaab.com 09122938218

http://www.zehnenaab.com
mailto:info@zehnenaab.com


قانون اساسی جمهوری اسالمی موسسه ثبتی ذهن ناب Page  of 5 24
داشـتن مسکن مـتناسـب بـا نیاز، حـق ھـر فـرد و خـانـواده ایرانی اسـت. دولـت مـوظـف اسـت بـا رعـایت اولـویت بـرای 

آنھا کھ نیازمندترند بھ خصوص روستا نشینان و کارگران زمینھ اجرای این اصل را فراھم کند. 

٣٢- اصل سی و دوم: 
ھیچکس را نمی تـوان دسـتگیر کرد مـگر بـھ حکم و تـرتیبی کھ قـانـون معین می کند. در صـورت بـازداشـت، 
مـوضـوع اتـھام بـاید بـا ذکر دالیل بـالفـاصـلھ کتباً  بـھ مـتھم ابـالغ و تفھیم شـود و حـداکثر ظـرف مـدت بیست و چـھار 
سـاعـت پـرونـده مـقدمـاتی بـھ مـراجـع صـالـحھ قـضایی ارسـال و مـقدمـات مـحاکمھ، در اسـرع وقـت فـراھـم گـردد. 

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. 

٣٣- اصل سی وسوم: 
ھیچ کس را نمی تـوان از محـل اقـامـت خـود تبعید کرد یا از اقـامـت در محـل مـورد عـالقـھ اش مـمنوع یا بـھ اقـامـت 

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

٣۴- اصل سی و چھارم: 
دادخـواھی حـق مسـلم ھـر فـرد اسـت و ھـر کس می تـوانـد بـھ مـنظور دادخـواھی بـھ دادگـاھـھای صـالـح رجـوع نـماید. 
ھـمھ افـراد مـلت حـق دارنـد این گـونـھ دادگـاھـھا را در دسـترس داشـتھ بـاشـند و ھیچ کس را نمی تـوان را دادگـاھی 

کھ بھ موجب قانون حق مراجعھ بھ آن را دارد منع کرد. 

٣۵- اصل سی و پنجم: 
در ھـمھ دادگـاه ھـا طـرفین دعـوی حـق دارنـد بـرای خـود وکیل انـتخاب نـمایند و اگـر تـوانـایی انـتخاب وکیل را 

نداشتھ باشند باید برای آنھا امکانات تعیین وکیل فراھم گردد. 

٣۶- اصل سی و ششم: 
حکم بھ مجازات و اجرا آن باید تنھا از طریق دادگاه صالح و بھ موجب قانون باشد. 

٣٧- اصل سی و ھفتم: 
اصـل، بـرائـت اسـت و ھیچ کس از نـظر قـانـون مجـرم شـناخـتھ نمی شـود، مـگر اینکھ جـرم او در دادگـاه صـالـح ثـابـت 

گردد.  

٣٨- اصل سی و ھشتم:  
ھـر گـونـھ شکنجھ بـرای گـرفـتن اقـرار و یا کسب اطـالع مـمنوع اسـت. اجـبار شـخص بـھ شـھادت، اقـرار یا سـوگـند 
مـجاز نیست و چنین شـھادت و اقـرار و سـوگـندی فـاقـد ارزش و اعـتبار اسـت. متخـلف از این اصـل طـبق قـانـون 

مجازات می شود. 

٣٩- اصل سی و نھم:  
ھـتک حـرمـت و حیثیت کسی کھ بـھ حکم قـانـون دسـتگیر، بـازداشـت، زنـدانی یا تبعید شـده بـھ ھـر صـورت کھ بـاشـد 

ممنوع و موجب مجازات است. 

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

۴١- اصل چھل و یکم: 
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تـابعیت کشور ایران حـق مسـلم ھـر فـرد ایرانی اسـت و دولـت نمی تـوانـد از ھیچ ایرانی سـلب تـابعیت کند، مـگر بـھ 

درخواست خود او یا در صورتی کھ بھ تابعیت کشور دیگری درآید. 

۴٢- اصل چھل و دوم: 
 اتـباع خـارجـھ می تـوانـند در حـدود قـوانین بـھ تـابعیت ایران درآیند و سـلب تـابعیت این گـونـھ اشـخاص در صـورتی 

ممکن است کھ دولت دیگری تابعیت آنھا را بھ پذیرد یا خود آنھا درخواست کنند.  

فصل چھارم: اقتصاد و امور مالی  
۴٣- اصل چھل و سوم:  

بـرای تـامین اسـتقالل اقـتصادی جـامـعھ و ریشھ کن کردن فـقر و محـرومیت و بـرآوردن نیازھـای انـسان در جـریان 
رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمھوری اسالمی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:  

١. تـامین نیازھـای اسـاسی: مسکن، خـوراك، پـوشـاك، بھـداشـت، درمـان، آمـوزش و پـرورش و امکانـات الزم بـرای 
تشکیل خانواده برای ھمھ.  

٢. تـامین شـرایط و امکانـات کار بـرای ھـمھ بـھ مـنظور رسیدن بـھ اشـتغال کامـل و قـرار دادن وسـائـل کار در 
اختیار ھـمھ کسانی کھ قـادر بـھ کار ھسـتند ولی وسـائـل کار نـدارنـد، در شکل تـعاونی، از راه وام بـدون بھـره یا ھـر 
راه مشـروع دیگر کھ نـھ بـھ تـمرکز و تـداول ثـروت در دسـت افـراد و گـروھـھای خـاص منتھی شـود و نـھ دولـت را 
بـھ صـورت یک کارفـرمـای بـزرگ مـطلق درآورد. این اقـدام بـاید بـا رعـایت ضـرورتـھای حـاکم بـر بـرنـامـھ ریزی 

عمومی اقتصاد کشور در ھر یک از مراحل رشد صورت گیرد.  
٣. تنظیم بـرنـامـھ اقـتصادی کشور بـھ صـورتی کھ شکل و مـحتوا و سـاعـات کار چـنان بـاشـد کھ ھـر فـرد عـالوه بـر 
تـالش شغلی، فـرصـت و تـوان کافی بـرای خـودسـازی مـعنوی، سیاسی و اجـتماعی و شـرکت فـعال در رھـبری 

کشور و افزایش مھارت و ابتکار داشتھ باشد. 
۴. رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد بھ کاری معین و جلوگیری از بھره کشی از کار دیگری. 

۵. منع اضرار بھ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام. 
۶. مـنع اسـراف و تـبذیر در ھـمھ شـئون مـربـوط بـھ اقـتصاد، اعـم از مـصرف، سـرمـایھ گـذاری، تـولید، تـوزیع و 

خدمات. 
٧. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماھر بھ نسبت احتیاج برای توسعھ و پیشرفت اقتصاد کشور. 

٨. جلوگیری از سلطھ اقتصادی بیگانھ بر اقتصاد کشور. 
٩. تــاکید بــر افــزایش تــولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی کھ نیازھــای عــمومی را تــامین کند و کشور را بــھ 

مرحلھ خودکفایی برساند و از وابستگی برھاند.  

۴۴- اصل چھل و چھارم:  
نـظام اقـتصاد جـمھوری اسـالمی ایران بـر پـایھ سـھ بـخش دولتی، تـعاونی و خـصوصی بـا بـرنـامـھ ریزی مـنظم و 
صحیح اسـتوار اسـت. بـخش دولتی شـامـل کلیھ صـنایع بـزرگ، صـنایع مـادر، بـازرگـانی خـارجی، مـعادن بـزرگ، 
بـانکداری، بیمھ، تـامین نیرو، سـدھـا و شـبکھ ھـای بـزرگ آبـرسـانی، رادیو و تـلویزیون، پسـت و تـلگراف و تـلفن، 
ھـواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آھـن و مـانـند اینھا اسـت کھ بـھ صـورت مـالکیت عـمومی و در اختیار دولـت 
اسـت. بـخش تـعاونی شـامـل شـرکتھا و مـوسـسات تـعاونی تـولید و تـوزیع اسـت کھ در شھـر و روسـتا بـر طـبق 
ضـوابـط اسـالمی تشکیل می شـود. بـخش خـصوصی شـامـل آن قـسمت از کشاورزی، دامـداری، صـنعت، تـجارت و 
خـدمـات می شـود کھ مکمل فـعالیتھای اقـتصادی دولتی و تـعاونی اسـت. مـالکیت در این سـھ بـخش تـا جـایی کھ بـا 
اصـول دیگر این فـصل مـطابـق بـاشـد و از محـدوده قـوانین اسـالم خـارج نـشود و مـوجـب رشـد و تـوسـعھ اقـتصادی 
کشور گـردد و مـایھ زیان جـامـعھ نـشود مـورد حـمایت قـانـون جـمھوری اسـالمی اسـت. تفصیل ضـوابـط و قـلمرو و 

شرایط ھر سھ بخش را قانون معین می کند. 

۴۵- اصل چھل و پنجم: 
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انـفال و ثـروتـھای عـمومی از قبیل زمینھای مـوات یا رھـا شـده، مـعادن، دریاھـا، دریاچـھ ھـا، رودخـانـھ ھـا و سـایر 
آبــھای عــمومی، کوھــھا، دره ھــا، جــنگلھا، نیزارھــا، بیشھ ھــای طبیعی، مــراتعی کھ حــریم نیست، ارث بــدون 
وارث، و امـوال مـجھول الـمالک و امـوال عـمومی کھ از غـاصبین مسـترد می شـود، در اختیار حکومـت اسـالمی 
اسـت تـا بـر طـبق مـصالـح عـامـھ نسـبت بـھ آنـھا عـمل نـماید. تفصیل و تـرتیب اسـتفاده از ھـر یک را قـانـون معین می 

کند. 

۴۶- اصل چھل و ششم:  
ھـر کس مـالک حـاصـل کسب و کار مشـروع خـویش اسـت و ھیچ کس نمی تـوانـد بـھ عـنوان مـالکیت نسـبت بـھ 

کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. 

۴٧- اصل چھل و ھفتم: 
مالکیت شخصی کھ از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند. 

۴٨ـ اصل چھل و ھشتم: 
در بھـره بـرداری از مـنابـع طبیعی و اسـتفاده از درآمـدھـای ملی در سـطح اسـتان ھـا و تـوزیع فـعالیتھای اقـتصادی 
میان اسـتان ھـا و مـناطـق مـختلف کشور، بـاید تبعیض در کار نـباشـد. بـھ طـوری کھ ھـر مـنطقھ فـراخـور نیازھـا و 

استعداد رشد خود، سرمایھ و امکانات الزم در دسترس داشتھ باشد. 

۴٩- اصل چھل و نھم: 
دولـت مـوظـف اسـت ثـروتـھای نـاشی از ربـا، غـصب، رشـوه، اخـتالس، سـرقـت، قـمار، سـو اسـتفاده از مـوقـوفـات، 
سـو اسـتفاده از مـقاطـعھ کاریھا و مـعامـالت دولتی، فـروش زمینھای مـوات و مـباحـات اصلی، دائـر کردن امـاکن 
فـساد و سـایر مـوارد غیر مشـروع را گـرفـتھ و بـھ صـاحـب حـق رد کند و در صـورت مـعلوم نـبودن او بـھ بیت الـمال 

بدھد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بھ وسیلھ دولت اجرا شود. 

۵٠- اصل پنجاه ام: 
در جـمھوری اسـالمی، حـفاظـت محیط زیست کھ نسـل امـروز و نسـلھای بـعد بـاید در آن حیات اجـتماعی رو بـھ 
رشـدی داشـتھ بـاشـند، وظیفھ عـمومی تلقی می گـردد. از این رو فـعالیتھای اقـتصادی و غیر آن کھ بـا آلـودگی 

محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمھ پیدا کند، ممنوع است. 

۵١-  اصل پنجاه و یکم: 
ھیچ نـوع مـالیات وضـع نمی شـود مـگر بـھ مـوجـب قـانـون. مـوارد مـعافیت و بـخشودگی و تخفیف مـالیاتی بـھ مـوجـب 

قانون مشخص می شود. 

۵٢- اصل پنجاه و دوم:  
بـودجـھ سـاالنـھ کل کشور بـھ تـرتیبی کھ در قـانـون مـقرر می شـود از طـرف دولـت تھیھ و بـرای رسیدگی و 
تـصویب بـھ مجـلس شـورای اسـالمی تسـلیم می گـردد. ھـر گـونـھ تغییر در ارقـام بـودجـھ نیز تـابـع مـراتـب مـقرر در 

قانون خواھد بود. 

۵٣- اصل پنجاه و سوم:  
کلیھ دریافـتھای دولـت در حـسابـھای خـزانـھ داری کل مـتمرکز می شـود و ھـمھ پـرداخـتھا در حـدود اعـتبارات 

مصوب بھ موجب قانون انجام می گیرد. 

۵۴- اصل پنجاه و چھارم: 
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 دیوان مـحاسـبات کشور مسـتقیماً زیر نـظر مجـلس شـورای اسـالمی می بـاشـد. سـازمـان و اداره امـور آن در تھـران 

و مراکز استانھا بھ موجب قانون تعیین خواھد شد. 

۵۵- اصل پنجاه و پنجم: 
 دیوان مـحاسـبات بـھ کلیھ حـسابـھای وزارتـخانـھ ھـا، مـوسـسات، شـرکتھای دولتی و سـایر دسـتگاه ھـایی کھ بـھ نـحوی 
از انـحا از بـودجـھ کل کشور اسـتفاده می کنند بـھ تـرتیبی کھ قـانـون مـقرر می دارد رسیدگی یا حـسابـرسی می نـماید 
کھ ھیچ ھـزینھ ای از اعـتبارات مـصوب تـجاوز نکرده و ھـر وجھی در محـل خـود بـھ مـصرف رسیده بـاشـد. دیوان 
مـحاسـبات، حـسابـھا و اسـناد و مـدارك مـربـوطـھ را بـرابـر قـانـون جـمع آوری و گـزارش تـفریغ بـودجـھ ھـر سـال را بـھ 
انـضمام نـظرات خـود بـھ مجـلس شـورای اسـالمی تسـلیم می نـماید. این گـزارش بـاید در دسـترس عـموم گـذاشـتھ 

شود. 

فصل پنجم: حق مالکیت ملت و قوای ناشی از آن  
۵۶- اصل پنجاه و ششم:  

حـاکمیت مـطلق بـر جـھان و انـسان از آن خـدا اسـت و ھـم او، انـسان را بـر سـرنـوشـت اجـتماعی خـویش حـاکم سـاخـتھ 
اسـت، ھیچکس نمی تـوانـد این حـق الھی را از انـسان سـلب کند یا در خـدمـت مـنافـع فـرد یا گـروھی خـاص قـرار 

دھد و ملت این حق خداداد را از طرق کھ در اصول بعد می آید اعمال می کند. 

۵٧- اصل پنجاه و ھفتم: 
قـوای حـاکم در جـمھوری اسـالمی ایران عـبارت ھسـتند از: قـوه مـقننھ، قـوه مجـریھ و قـوه قـضائیھ کھ زیر نـظر 
والیت مـطلقھ امـر و امـام امـت بـر طـبق اصـول آینده این قـانـون اعـمال می گـردنـد، این قـوا مسـتقل از یکدیگر 

ھستند. 

۵٨- اصل پنجاه و ھشتم: 
اعـمال قـوه مـقننھ از طـریق مجـلس شـورای اسـالمی اسـت کھ از نـمایندگـان مـنتخب مـردم تشکیل می شـود و 
مصوبات آن پس از طی مراحلی کھ در اصول بعد می آید برای اجرا بھ قوه مجریھ و قضائیھ ابالغ می گردد. 

۵٩- اصل پنجاه و نھم:  
در مـسائـل بسیار مـھم اقـتصادی، سیاسی، اجـتماعی و فـرھنگی ممکن اسـت اعـمال قـوه مـقننھ از راه ھـمھ پـرسی و 
مـراجـعھ مسـتقیم بـھ آرا مـردم صـورتی گیرد. درخـواسـت مـراجـعھ بـھ آرا عـمومی بـاید بـھ تـصویب دو سـوم مجـموع 

نمایندگان مجلس برسد. 

۶٠- اصل شصتم: 
اعـمال قـوه مجـریھ جـز در امـوری کھ در این قـانـون مسـتقیماً بـر عھـده رھـبری گـذارده شـده، از طـریق رئیس 

جمھور و وزرا است. 

۶١- اصل شصت و یکم:  
اعـمال قـوه قـضائیھ بـھ وسیلھ دادگـاه ھـای دادگسـتری اسـت کھ بـاید طـبق مـوازین اسـالمی تشکیل شـود و بـھ حـل و 

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

فصل ششم: قوه مقنننھ مبحث اول - مجلس شورای اسالمی 
۶٢- اصل شصت و دوم: 

مجـلس شـورای اسـالمی از نـمایندگـانی مـلت کھ بـھ طـور مسـتقیم و بـا رای مخفی انـتخاب می شـونـد تشکیل می 
گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواھد کرد. 
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۶٣- اصل شصت و سوم: 
دوره نـمایندگی مجـلس شـورای اسـالمی چـھار سـال اسـت. انـتخابـات ھـر دوره بـاید پیش از پـایان دوره قـبل بـرگـزار 

شود بھ طوری کھ کشور در ھیچ زمان بدون مجلس نباشد. 

۶۴- اصل شصت و چھارم: 
عـده نـمایندگـان مجـلس شـورای اسـالمی دویست و ھـفتاد نـفر اسـت، از تـاریخ ھـمھ پـرسی سـال یک ھـزار و سیصد 
و شـصت و ھشـت ھجـری شمسی پـس از ھـر ده سـال، بـا در نـظر گـرفـتن عـوامـل انـسانی، سیاسی، جـغرافیایی و 
نـظایر آنـھا حـداکثر بیست نـفر نـماینده می تـوانـد اضـافـھ شـود. زرتشـتیان و کلیمیان ھـر کدام یک نـماینده و مسیحیان 
آشـوری و کلدانی مجـموعـاً یک نـماینده و مسیحیان ارمنی جـنوب و شـمال ھـر کدام یک نـماینده انـتخاب می کنند. 

محدوده حوزه ھای انتخابیھ و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند. 

۶۵- اصل شصت و پنجم: 
 پـس از بـرگـزاری انـتخابـات، جـلسات مجـلس شـورای اسـالمی بـا حـضور دو سـوم مجـموع نـمایندگـان رسمیت می 
یابـد و تـصویب طـرح ھـا و لـوایح طـبق آیین نـامـھ مـصوب داخـلی انـجام می گیرد مـگر در مـواردی کھ در قـانـون 

اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین نامھ داخلی موافقت دو سوم حاضران الزم است. 

۶۶- اصل شصت وششم:  
تــرتیب انــتخاب رئیس و ھیات رئیسھ مجــلس و تــعداد کمیسیون ھــا و دوره تــصدی آنــھا و امــور مــربــوط بــھ 

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

۶٧- اصل شصت و ھفتم: 
نمایندگان باید در نخستین جلسھ مجلس بھ ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامھ را امضا نمایند:  

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

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

و تقوی را رعایت نمایم و ھمواره بھ استقالل و اعتالی کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت بھ مردم پایبند 
باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفتھ ھا و نوشتھ ھا و اظھار نظرھا، استقالل کشور و آزادی مردم و 

تامین مصالح آنھا در مد نظر داشتھ باشم. " نمایندگان اقلیتھای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد 
خواھند کرد. نمایندگانی کھ در جلسھ نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسھ ای کھ حضور پیدا می کنند 

مراسم سوگند را بجای آورند.” 

۶٨- اصل شصت و ھشتم: 
در زمـان جـنگ و اشـغال نـظامی کشور بـھ پیشنھاد رییس جـمھوری و تـصویب سـھ چـھارم مجـموع نـمایندگـان و 
تـایید شـورای نگھـبان، انـتخابـات نـقاط اشـغال شـده یا تـمامی مملکت بـرای مـدت معینی مـتوقـف می شـود و در 

صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق ھمچنان بھ کار خود ادامھ خواھد داد. 

۶٩- اصل شصت و نھم: 
مـذاکرات مجـلس شـورای اسـالمی بـاید علنی بـاشـد و گـزارش کامـل آن از طـریق رادیو و روزنـامـھ رسمی بـرای 
اطـالع عـموم منتشـر شـود. در شـرایط اضـطراری، در صـورتی کھ رعـایت امنیت کشور ایجاب کند، بـھ تـقاضـای 
رییس جـمھور یا یکی از وزرا یا ده نـفر از نـمایندگـان، جـلسھ غیر علنی تشکیل می شـود. مـصوبـات جـلسھ غیر 
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علنی در صـورتی مـعتبر اسـت کھ بـا حـضور شـورای نگھـبان بـھ تـصویب سـھ چـھارم مجـموع نـمایندگـان بـرسـد. 
گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطالع عموم منتشر گردد. 

٧٠- اصل ھفتاد ام: 
رییس جـمھور و مـعاونـان او و وزیران بـھ اجـتماع یا بـھ انـفراد حـق شـرکت در جـلسات علنی مجـلس را دارنـد و 
می تـوانـند مـشاوران خـود را ھـمراه داشـتھ بـاشـند و در صـورتی کھ نـمایندگـان الزم بـدانـند، وزرا مکلف بـھ حـضور 

ھستند و ھر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود. 

مبحث دوم - اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی 
٧١- اصل ھفتاد و یکم: 

مجلس شورای اسالمی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. 

٧٢- اصل ھفتاد و دوم: 
مجـلس شـورای اسـالمی نمی تـوانـد قـوانینی وضـع کند کھ بـا اصـول و احکام مـذھـب رسمی کشور یا قـانـون اسـاسی 

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

٧٣- اصل ھفتاد و سوم:  
شـرح و تفسیر قـوانین عـادی در صـالحیت مجـلس شـورای اسـالمی اسـت. مـفاد این اصـل مـانـع از تفسیری کھ 

دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست. 

٧۴- اصل ھفتاد و چھارم: 
لـوایح قـانـونی پـس از تـصویب ھیات وزیران بـھ مجـلس تـقدیم می شـود و طـرحـھای قـانـونی بـھ پیشنھاد حـداقـل 

پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسالمی قابل طرح است. 

٧۵- اصل ھفتاد و پنجم: 
طـرح ھـای قـانـونی و پیشنھادھـا و اصـالحـاتی کھ نـمایندگـان در خـصوص لـوایح قـانـونی عـنوان می کند و بـھ تقلیل 
درآمـد عـمومی بـا افـزایش ھـزینھ ھـای عـمومی می انـجامـد، در صـورتی قـابـل طـرح در مجـلس اسـت کھ در آن 

طریق جبران کاھش درآمد یا تامین ھزینھ جدید نیز معلوم شده باشد.  

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

٧٧- اصل ھفتاد و ھفتم:  
عھـدنـامـھ ھـا، مـقاولـھ نـامـھ ھـا، قـراردادھـا و مـوافـقتنامـھ ھـای بین المللی بـاید بـھ تـصویب مجـلس شـورای اسـالمی 

برسد.  

٧٨- اصل ھفتاد و ھشتم:  
ھـر گـونـھ تغییر در خـطوط مـرزی مـمنوع اسـت مـگر اصـالحـات جـزئی بـا رعـایت مـصالـح کشور بـھ شـرط این کھ 
یک طـرفـھ نـباشـد و بـھ اسـتقالل و تـمامیت ارضی کشور لـطمھ نـزنـد و بـھ تـصویب چـھار پنجـم نـمایندگـان مجـلس 

شورای اسالمی برسد.  

٧٩- اصل ھفتاد و نھم:  

info@zehnenaab.com www.zehnenaab.com 09122938218

http://www.zehnenaab.com
mailto:info@zehnenaab.com


قانون اساسی جمهوری اسالمی موسسه ثبتی ذهن ناب Page  of 11 24
بـرقـراری حکومـت نـظامی مـمنوع اسـت. در حـالـت جـنگ و شـرایط اضـطراری نظیر آن دولـت حـق دارد بـا 
تـصویب مجـلس شـورای اسـالمی مـوقـتاً محـدودیتھای ضـروری را بـرقـرار نـماید، ولی مـدت آن بـھ ھـر حـال نمی 
تـوانـد بیش از سی روز بـاشـد و در صـورتی کھ ضـرورت ھـمچنان بـاقی بـاشـد دولـت مـوظـف اسـت مجـدداً از 

مجلس کسب مجوز کند.  

٨٠- اصل ھشتادم:  
گـرفـتن و دادن وام یا کمکھای بـدون عـوض داخـلی و خـارجی از طـرف دولـت بـاید بـا تـصویب مجـلس شـورای 

اسالمی باشد.  

٨١- اصل ھشتاد و یکم:  
دادن امتیاز تشکیل شــرکتھا و مــوســسات در امــور تــجارتی و صنعتی و کشاورزی و مــعادن و خــدمــات بــھ 

خارجیان مطلقاً ممنوع است. 

٨٢- اصل ھشتاد و دوم:  
اسـتخدام کارشـناسـان خـارجی از طـرف دولـت مـمنوع اسـت مـگر در مـوارد ضـرورت بـا تـصویب مجـلس شـورای 

اسالمی.  

٨٣- اصل ھشتاد و سوم:  
بـناھـا و امـوال دولتی کھ از نـفایس ملی بـاشـد قـابـل انـتقال بـھ غیر نیست مـگر بـا تـصویب مجـلس شـورای اسـالمی، 

آن ھم در صورتی کھ از نفایس منحصربفرد نباشد. 

٨۴- اصل ھشتاد و چھارم: 
 ھـر نـماینده در بـرابـر تـمام مـلت مسـئول اسـت و حـق دارد در ھـمھ مـسائـل داخـلی و خـارجی کشور اظـھار نـظر 

نماید. 

٨۵- اصل ھشتاد و پنجم: 
سـمت نـمایندگی قـائـم بـھ شـخص اسـت و قـابـل واگـذاری بـھ دیگری نیست. مجـلس نمی تـوانـد اختیار قـانـون گـذاری را 
بـھ شـخص یا ھیاتی واگـذار کند ولی در مـوارد ضـروری می تـوانـد اختیار وضـع بعضی از قـوانین را بـا رعـایت 
اصـل ھـفتاد و دوم بـھ کمیسیون ھـای داخـلی خـود تـفویض کند، در این صـورت این قـوانین در مـدتی کھ مجـلس 
تعیین می نـماید بـھ صـورت آزمـایشی اجـرا می شـود و تـصویب نـھایی آنـھا بـا مجـلس خـواھـد بـود. ھمچنین مجـلس 
شـورای اسـالمی می تـوانـد تـصویب دائمی اسـاسـنامـھ سـازمـانـھا، شـرکتھا، مـوسـسات دولتی یا وابسـتھ بـھ دولـت را بـا 
رعـایت اصـل ھـفتاد و دوم بـھ کمیسیونـھای ذیربـط واگـذار کند و یا اجـازه تـصویب آنـھا را بـھ دولـت بـدھـد. در این 
صـورت مـصوبـات دولـت نـباید بـا اصـول و احکام مـذھـب رسمی کشور و یا قـانـون اسـاسی مـغایرت داشـتھ بـاشـد، 
تشخیص این امـر بـھ تـرتیب مـذکور در اصـل نـود و شـشم بـا شـورای نگھـبان اسـت. عـالوه بـر این مـصوبـات دولـت 
نـباید مـخالـف قـوانین و مـقررات عـمومی کشور بـاشـد و بـھ مـنظور بـررسی و اعـالم عـدم مـغایرت آنـھا بـا قـوانین 

مزبور باید ضمن ابالغ برای اجرا بھ اطالع رییس مجلس شورای اسالمی برسد. 

٨۶- اصل ھشتاد و ششم: 
نـمایندگـان مجـلس در مـقام ایفای وظـایف نـمایندگی در اظـھار نـظر و رای خـود کامـالً آزادنـد و نمی تـوان آنـھا را بـھ 
سـبب نـظراتی کھ در مجـلس اظـھار کرده انـد یا آرایی کھ در مـقام ایفای وظـایف نـمایندگی خـود داده انـد تعقیب یا 

توقیف کرد.  

٨٧- اصل ھشتاد و ھفتم:  
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رییس جـمھور بـرای ھیات وزیران پـس از تشکیل و پیش از ھـر اقـدام دیگر بـاید از مجـلس رای اعـتماد بگیرد. 
در دوران تـصدی نیز در مـورد مـسائـل مـھم و مـورد اخـتالف می تـوانـد از مجـلس بـرای ھیات وزیران تـقاضـای 

رای اعتماد کند.  

٨٨- اصل ھشتاد و ھشتم:  
در ھـر مـورد کھ حـداقـل یک چـھارم کل نـمایندگـان مجـلس شـورای اسـالمی از رییس جـمھور و یا ھـر یک از 
نـمایندگـان از وزیر مسـئول، دربـاره یکی از وظـایف آنـان سـوال کنند، رییس جـمھور بـا وزیر مـوظـف اسـت در 
مجـلس حـاضـر شـود و بـھ سـوال جـواب دھـد و این جـواب نـباید در مـورد رییس جـمھور بیش از یک مـاه و در 

مورد وزیر بیش از ده روز بھ تاخیر افتد مگر با عذر موجھ بھ تشخیص مجلس شورای اسالمی. 

٨٩- اصل ھشتاد و نھم:  
١. نـمایندگـان مجـلس شـورای اسـالمی می تـوانـند در مـواردی کھ الزم می دانـند ھیات وزیران یا ھـر یک از وزرا 
را اسـتیضاح کنند، اسـتیضاح وقتی قـابـل طـرح در مجـلس اسـت کھ بـا امـضای حـداقـل ده نـفر از نـمایندگـان بـھ 
مجـلس تـقدیم شـود. ھیات وزیران یا وزیر مـورد اسـتیضاح بـاید ظـرف مـدت ده روز پـس از طـرح آن در مجـلس 
حـاضـر شـود و بـھ آن پـاسـخ گـوید و از مجـلس رای اعـتماد بـخواھـد. در صـورت عـدم حـضور ھیات وزیران یا 
وزیر بـرای پـاسـخ، نـمایندگـان مـزبـور دربـاره اسـتیضاح خـود تـوضیحات الزم را می دھـند و در صـورتی کھ 
مجـلس مقتضی بـدانـد اعـالم رای عـدم اعـتماد خـواھـد کرد. اگـر مجـلس رای اعـتماد نـداد ھیات وزیران یا وزیر 
مـورد اسـتیضاح عـزل می شـود. در ھـر دو صـورت وزرای مـورد اسـتیضاح نمی تـوانـند در ھیات وزیرانی کھ 

بالفاصلھ بعد از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کنند.  
٢. در صـورتی کھ حـداقـل یک سـوم از نـمایندگـان مجـلس شـورای اسـالمی شـورای اسـالمی رییس جـمھور را در 
مـقام اجـرای وظـایف مـدیریت قـوه مجـریھ و اداره امـور اجـرایی کشور مـورد اسـتیضاح قـرار دھـند، رییس جـمھور 
بـاید ظـرف مـدت یک مـاه پـس از طـرح آن در مجـلس حـاضـر شـود و در خـصوص مـسائـل مـطرح شـده تـوضیحات 
کافی بـدھـد. در صـورتی کھ پـس از بیانـات نـمایندگـان مـخالـف و مـوافـق و پـاسـخ رییس جـمھور، اکثریت دو سـوم 
کل نـمایندگـان بـھ عـدم کفایت رییس جـمھور رای دادنـد مـراتـب جھـت اجـرای بـند ١٠ اصـل یکصد و دھـم بـھ اطـالع 

مقام رھبری می رسد. 

٩٠- اصل نودم: 
ھـر کس شکایتی از طـرز کار مجـلس یا قـوه مجـریھ یا قـوه قـضائیھ داشـتھ بـاشـد، می تـوانـد شکایت خـود را کتباً بـھ 
مجـلس شـورای اسـالمی عـرضـھ کند. مجـلس مـوظـف اسـت بـھ این شکایات رسیدگی کند و پـاسـخ کافی دھـد و در 
مـواردی کھ شکایت بـھ قـوه مجـریھ یا قـوه قـضائیھ مـربـوط اسـت رسیدگی و پـاسـخ کافی از آنـھا بـخواھـد و در مـدت 

متناسب نتیجھ را اعالم نماید و در موردی کھ مربوط بھ عموم باشد بھ اطالع عامھ برساند. 

٩١- اصل نود و یکم: 
 بـھ مـنظور پـاسـداری از احکام اسـالم و قـانـون اسـاسی از نـظر عـدم مـغایرت مـصوبـات مجـلس شـورای اسـالمی بـا 

آنھا، شورایی بھ نام شورای نگھبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:  
١. شش نفر از فقھای عادل و آگاه بھ مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رھبری است. 

٢.شـش نـفر حـقوقـدان، در رشـتھ ھـای مـختلف حـقوقی، از میان حـقوقـدانـان مسـلمانی کھ بـھ وسیلھ رییس قـوه 
قضائیھ بھ مجلس شورای اسالمی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند.  

٩٢- اصل نود ودوم:  
اعـضای شـورای نگھـبان بـرای مـدت شـش سـال انـتخاب می شـونـد ولی در نخسـتین دوره پـس از گـذشـتن سـھ سـال، 

نیمی از اعضای ھر گروه بھ قید قرعھ تغییر می یابند و اعضای تازه ای بھ جای آنھا انتخاب می شوند.  
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٩٣- اصل نود وسوم:  

مجـلس شـورای اسـالمی بـدون وجـود شـورای نگھـبان اعـتبار قـانـونی نـدارد مـگر در مـورد تـصویب اعـتبارنـامـھ 
نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگھبان.  

٩۴- اصل نود و چھارم:  
کلیھ مـصوبـات مجـلس شـورای اسـالمی بـاید بـھ شـورای نگھـبان فـرسـتاده شـود. شـورای نگھـبان مـوظـف اسـت آن را 
حـداکثر ظـرف ده روز از تـاریخ وصـول از نـظر انـطباق بـر مـوازین اسـالم و قـانـون اسـاسی مـورد بـررسی قـرار 
دھـد و چـنانـچھ آن را مـغایر ببیند بـرای تجـدید نـظر بـھ مجـلس بـازگـردانـد. در غیر این صـورت مـصوبـھ قـابـل اجـرا 

است.  

٩۵- اصل نود و پنجم:  
در مـواردی کھ شـورای نگھـبان مـدت ده روز را بـرای رسیدگی و اظـھار نـظر نـھایی کافی نـدانـد، می تـوانـد از 

مجلس شورای اسالمی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود. 

٩۶- اصل نود وششم:  
تشخیص عـدم مـغایرت مـصوبـات مجـلس شـورای اسـالمی بـا احکام اسـالم بـا اکثریت فـقھای شـورای نگھـبان و 

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

٩٧- اصل نود و ھفتم:  
اعـضای شـورای نگھـبان بـھ مـنظور تسـریع در کار می تـوانـند ھـنگام مـذاکره دربـاره الیحھ یا طـرح قـانـونی در 
مجـلس حـاضـر شـونـد و مـذاکرات را اسـتماع کنند. امـا وقتی طـرح یا الیحھ ای فـوری در دسـتور کار مجـلس قـرار 

گیرد، اعضای شورای نگھبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظھار نمایند. 

٩٨- اصل نود و ھشتم: 
تفسیر قانون اساسی بھ عده شورای نگھبان است کھ با تصویب سھ چھارم آنان انجام می شود. 

٩٩- اصل نود و نھم: 
شـورای نگھـبان نـظارت بـر انـتخابـات مجـلس خـبرگـان رھـبری، ریاسـت جـمھوری، مجـلس شـورای اسـالمی و 

مراجعھ بھ آرا عمومی و ھمھ پرسی را بر عھده دارد. 

فصل ھفتم: شوراھا  
١٠٠- اصل یکصدم:  

بـرای پیشبرد سـریع بـرنـامـھ ھـای اجـتماعی، اقـتصادی، عـمرانی، بھـداشـتی، فـرھنگی آمـوزشی و سـایر امـور 
رفـاھی از طـریق ھمکاری مـردم بـا تـوجـھ بـھ مقتضیات محـلی اداره امـور ھـر روسـتا، بـخش، شھـر، شھـرسـتان یا 
اسـتان بـا نـظارت شـورایی بـھ نـام شـورای ده، بـخش، شھـر، شھـرسـتان یا اسـتان صـورت می گیرد کھ اعـضای آن 
را مـردم ھـمان محـل انـتخاب می کنند. شـرایط انـتخاب کنندگـان و انـتخاب شـونـدگـان و حـدود وظـایف و اختیارات و 
نـحوه انـتخاب و نـظارت شـوراھـای مـذکور و سـلسلھ مـراتـب آنـھا را کھ بـاید بـا رعـایت اصـول وحـدت ملی و 

تمامیت ارضی و نظام جمھوری اسالمی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می کنند. 

١٠١- اصل یکصد و یکم: 
بـھ مـنظور جـلوگیری از تبعیض و جـلب ھمکاری در تھیھ بـرنـامـھ ھـای عـمرانی و رفـاھی اسـتانـھا و نـظارت بـر 
اجـرای ھـماھـنگ آن، شـورای عـالی اسـتانـھا مـرکب از نـمایندگـان شـوراھـای اسـتانـھا تشکیل می شـود. نـحوه تشکیل 

و وظایف این شورا را قانون معین می کند. 
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١٠٢- اصل یکصد و دوم: 
شـورای عـالی انـسانـھا حـق دارد در حـدود وظـایف خـود طـرحـھایی تھیھ و مسـتقیماً یا از طـریق دولـت بـھ مجـلس 

شورای اسالمی پیشنھاد کند. این طرحھا باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 

١٠٣- اصل یکصد و سوم: 
اسـتانـداران، فـرمـانـداران، بخشـداران و سـایر مـقامـات کشوری کھ از طـرف دولـت تعیین می شـونـد در حـدود 

اختیارات شوراھا ملزم بھ رعایت تصمیمات آنھا ھستند. 

١٠۴- اصل یکصد و چھارم: 
 بـھ مـنظور تـامین قسـط اسـالمی و ھمکاری در تھیھ بـرنـامـھ ھـا و ایجاد ھـماھنگی در پیشرفـت امـور در واحـدھـای 
تـولیدی، صنعتی و کشاورزی، شـوراھـایی مـرکب از نـمایندگـان کارگـران و دھـقانـان و دیگر کارکنان و مـدیران، 
و در واحـدھـای آمـوزشی، اداری، خـدمـاتی و مـانـند اینھا شـوراھـایی مـرکب از نـمایندگـان اعـضای این واحـدھـا 

تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراھا و حدود وظایف و اختیارات آنھا را قانون معین میکند.  

١٠۵- اصل یکصد و پنجم:  
تصمیمات شوراھا نباید مخالف موازین اسالم و قوانین کشور باشد.  

١٠۶- اصل یکصد و ششم:  
انـحالل شـوراھـا جـز در صـورت انحـراف از وظـایف قـانـونی ممکن نیست. مـرجـع تشخیص انحـراف و تـرتیب 
انـحالل شـوراھـا و طـرز تشکیل مجـدد آنـھا را قـانـون معین می کند. شـورا در صـورت اعـتراض بـھ انـحالل حـق 

دارد بھ دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بھ آن رسیدگی کند.  

فصل ھشتم: رھبر یا شورای رھبری  
١٠٧- اصل یکصد و ھفتم:  

پـس از مـرجـع عـالی قـدر تقلید و رھـبر کبیر انـقالب جـھانی اسـالم و بنیان گـذار جـمھوری اسـالمی ایران حـضرت 
آیت اهللا العظمی امـام خـمینی "قـدس سـره الشـریف " کھ از طـرف اکثریت قـاطـع مـردم بـھ مـرجعیت و رھـبری 
شـناخـتھ و پـذیرفـتھ شـدنـد، تعیین رھـبر بـھ عھـده خـبرگـان مـنتخب مـردم اسـت. خـبرگـان رھـبری دربـاره ھـمھ فـقھا 
واجـد شـرایط مـذکور در اصـول پنجـم و یکصد و نـھم بـررسی و مـشورت می کند ھـر گـاه یکی از آنـان را اعـلم بـھ 
احکام و مـوضـوعـات فقھی یا سـائـل سیاسی و اجـتماعی یا دارای مـقبولیت عـامـھ یا واجـد بـرجسـتگی خـاص در 
یکی از صـفات مـذکور در اصـل یکصد و نـھم تشخیص دھـند او را بـھ رھـبری نـتخاب می کنند و در غیر این 
صـورت یکی از آنـان را بـھ عـنوان رھـبر انـتخاب و مـعرفی می نـمایند. رھـبر مـنتخب خـبرگـان، والیت امـر و ھـمھ 
مسئولیت ھای ناشی از آن را بر عھده خواھد داشت. رھبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. 

١٠٨- اصل یکصد و ھشتم: 
قـانـون مـربـوط بـھ تـعداد و شـرایط خـبرگـان، کیفیت انـتخاب آنـھا و آیین نـامـھ داخـلی سـات آنـان بـرای نخسـتین دوره 
بـاید بـھ وسیلھ فـقھا اولین شـورای نگھـبان تھیھ و اکثریت آرا آنـان تـصویب شـود و بـھ تـصویب نـھایی رھـبر انـقالب 
بـرسـد. از آن پـس ھـر گـونـھ تغییر و تجـدید نـظر در این قـانـون و تـصویب سـایر مـقررات مـربـوط بـھ وظـایف 

خبرگان در صالحیت خود آنان است. 

١٠٩- اصل یکصد و نھم: 
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شرایط و صفات رھبر:  

١. صالحیت علمی الزم برای افتا در ابواب مختلف فقھ. 
٢. عدالت و تقوای الزم برای رھبری امت اسالم. 

٣. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رھبری.  
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی کھ دارای بینش فقھی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است. 

١١٠- اصل یکصد و دھم:  
وظایف و اختیارات رھبر: 

١. تعیین سیاستھای کلی نظام جمھوری اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 
٢. نظارت بر حسن اجرای سیاستھای کلی نظام. 

٣. فرمان ھمھ پرسی. 
۴. فرماندھی کل نیروھای مسلح. 

۵. اعالن جنگ و صلح و بسیج نیروھا.  
۶. نصب و عزل و قبول استعفا:  

الف- فقھای شورای نگھبان. 
ب- عالیترین مقام قوه قضائیھ. 

ج- رییس سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران. 
 د- رئیس ستاد مشترك. 

ھـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی. 
و - فرماندھان عالی نیروھای نظامی و انتظامی.  

٧. حل اختالف و تنظیم روابط قوای سھ گانھ. 
٨. حل معضالت نظام کھ از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 

٩. امـضا حکم ریاسـت جـمھوری پـس از انـتخاب مـردم - صـالحیت داوطـلبان ریاسـت جـمھوری از جھـت دارا 
بـودن شـرایطی کھ در این قـانـون می آید، بـاید قـبل از انـتخابـات بـھ تـایید شـورای نگھـبان و در دوره اول بـھ تـایید 

رھبری برسد. 
١٠. عـزل رییس جـمھور بـا در نـظر گـرفـتن مـصالـح کشور پـس از حکم دیوان عـالی کشور بـھ تخـلف وی از 

وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسالمی بھ عدم کفایت وی بر اساس اصل ھشتاد و نھم. 
١١.عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسالمی پس از پیشنھاد رییس قوه قضائیھ.  

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

١١١- اصل یکصد و یازدھم:  
ھـر گـاه رھـبر از انـجام وظـایف قـانـونی خـود نـاتـوان شـود، یا فـاقـد یکی از شـرایط مـذکور در اصـول پنجـم و یکصد 
و نـھم گـردد، یا مـعلوم شـود از آغـاز فـاقـد بعضی از شـرایط بـوده اسـت، از مـقام خـود بـرکنار خـواھـد شـد. تشخیص 
این امـر بـھ عھـده خـبرگـان مـذکور در اصـل یکصد و ھشـتم میباشـد. در صـورت فـوت یا کناره گیری یا عـزل 
رھـبر، خـبرگـان مـوظـف ھسـتند، در اسـرع وقـت نسـبت بـھ تعیین و مـعرفی رھـبر جـدید اقـدام نـمایند. تـا ھـنگام 
مـعرفی رھـبر، شـورایی مـرکب از رییس جـمھور، رییس قـوه قـضاییھ و یکی از فـقھای شـورای نگھـبان بـھ انـتخاب 
مجـمع تشخیص مـصلحت نـظام، ھـمھ وظـایف رھـبری را بـھ طـور مـوقـت بـھ عھـده می گیرد و چـنانـچھ در این 
مـدت یکی از آنـان بـھ ھـر دلیل نـتوانـد انـجام وظیفھ نـماید، فـرد دیگری بـھ انـتخاب مجـمع، بـا حـفظ اکثریت فـقھا، در 
شـــورا بـــھ جـــای وی مـــنصوب می گـــردد. این شـــورا درخـــصوص وظـــایف بـــندھـــای ١ و ٣ و۵ و١٠ و 
قـسمتھای ( د ) و ( ه ) و ( و ) بـند ۶ اصـل یکصد و دھـم، پـس از تـصویب سـھ چـھارم اعـضا مجـمع تشخیص 
مـصلحت نـظام اقـدام می کند. ھـر گـاه رھـبر بـر اثـر بیماری یا حـادثـھ دیگری مـوقـتاً از انـجام وظـایف رھـبری 

ناتوان شود در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عھده دار خواھد بود. 
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١١٢- اصل یکصد و دوازدھم: 

 مجـمع تشخیص مـصلحت نـظام بـرای تشخیص مـصلحت در مـواردی کھ مـصوبـھ مجـلس شـورای اسـالمی را 
شـورای نگھـبان خـالف مـوازین شـرع و یا قـانـون اسـاسی بـدانـد و مجـلس بـا در نـظر گـرفـتن مـصلحت نـظام نـظر 
شـورای نگھـبان را تـامین نکند و مـشاوره در امـوری کھ رھـبری بـھ آنـان ارجـاع می دھـد و سـایر وظـایفی کھ در 
این قـانـون ذکر شـده اسـت بـھ دسـتور رھـبری تشکیل می شـود. اعـضا ثـابـت و متغیر این مجـمع را مـقام رھـبری 
تعیین می نـماید. مـقررات مـربـوط بـھ مجـمع تـوسـط خـود اعـضا تھیھ و تـصویب و بـھ تـایید مـقام رھـبری خـواھـد 

رسید.  

فصل نھم: قوه مجریھ  
مبحث اول - ریاست جمھوری و وزرا  

١١٣- اصل یکصد و سیزدھم:  
پـس از مـقام رھـبری رییس جـمھور عـالیترین مـقام رسمی کشور اسـت و مسـئولیت اجـرای قـانـون اسـاسی و 

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

١١۴- اصل یکصد و چھاردھم:  
رییس جـمھور بـرای مـدت چـھار سـال بـا رای مسـتقیم مـردم انـتخاب می شـود و انـتخاب مجـدد او بـھ صـورت 

متوالی تنھا برای یک دوره بالمانع است. 

١١۵- اصل یکصد و پانزدھم: 
رییس جـمھور بـاید از میان رجـال مـذھـبی و سیاسی کھ واجـد شـرایط زیر بـاشـند انـتخاب گـردد: ایرانی االصـل، 
تـابـع ایران، مـدیر و مـدبـر، دارای حـسن سـابـقھ و امـانـت و تـقوی، مـومـن و مـعتقد بـھ مـبانی جـمھوری اسـالمی ایران 

و مذھب رسمی کشور. 

١١۶- اصل یکصد و شانزدھم: 
نـامـزدھـای ریاسـت جـمھوری بـاید قـبل از شـروع انـتخابـات آمـادگی خـود را رسـماً اعـالم کنند. نـحوه بـرگـزاری 

انتخاب رییس جمھوری را قانون معین می کند. 

١١٧- اصل یکصد و ھفدھم: 
رئیس جـمھور بـا اکثریت مـطلق آرا شـرکت کنندگـان، انـتخاب می شـود، ولی ھـر گـاه در دور نخسـت ھیچ یک از 
نـامـزدھـا چنین اکثریتی بـھ دسـت نیاورد، روز جـمعھ ھـفتھ بـعد بـرای بـار دوم رای گـرفـتھ می شـود. در دور دوم 
تـنھا دو نـفر از نـامـزدھـا کھ در دور نخسـت آرا بیشتری داشـتھ انـد شـرکت می کنند، ولی اگـر بعضی از نـامـزدھـای 
دارنـده آرا بیشتر، از شـرکت در انـتخابـات مـنصرف شـونـد، از میان بقیھ، دو نـفر کھ در دور نخسـت بیش از 

دیگران رای داشتھ اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند. 

١١٨- اصل یکصد و ھجدھم: 
مسـئولیت نـظارت بـر انـتخابـات ریاسـت جـمھوری طـبق اصـل نـود و نـھم بـر عھـده شـورای نگھـبان اسـت ولی قـبل 

از تشکیل نخستین شورای نگھبان بر عھده انجمن نظارتی است کھ قانون تعیین می کنند. 

١١٩- اصل یکصد و نوزدھم: 
انـتخاب رئیس جـمھور جـدید بـاید حـداقـل یک مـاه پیش از پـایان دوره ریاسـت جـمھوری قبلی انـجام شـده بـاشـد و در 
فـاصـلھ انـتخاب رییس جـمھور جـدید و پـایان دوره ریاسـت جـمھوری سـابـق رییس جـمھور پیشین وظـایف رییس 

جمھوری را انجام می دھد. 
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١٢٠- اصل یکصد و بیستم: 

 ھـر گـاه در فـاصـلھ ده روز پیش از رای گیری یکی از نـامـزدھـایی کھ صـالحیت او طـبق این قـانـون احـراز شـده 
فـوت کند، انـتخابـات بـھ مـدت دو ھـفتھ بـھ تـاخیر می افـتد. اگـر در فـاصـلھ دور نخسـت و دور دوم نیز یکی از دو 

نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مھلت انتخابات برای دو ھفتھ تمدید می شود. 

١٢١- اصل یکصد و بیست و یکم: 
رییس جـمھور در مجـلس شـورای اسـالمی در جـلسھ ای کھ بـا حـضور رئیس قـوه قـضاییھ و اعـضای شـورای 

نگھبان تشکیل می شود بھ ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامھ را امضا می نماید:  
بسم اهللا الرحمن الرحیم  

من بھ عنوان رییس جمھور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بھ خداوند قادر متعال سوگند یاد می 
کنم کھ پاسدار مذھب رسمی و نظام جمھوری اسالمی و قانون اساسی کشور باشم و ھمھ استعداد و صالحیت 
خویش را در راه ایفای مسئولیتھایی کھ بر عھده گرفتھ ام بکار گیرم و خود را وقف خدمت بھ مردم و اعالی 
کشور، ترویج دین و اخالق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از ھر گونھ خودکامگی بپرھیزم و از 

آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی کھ قانون اساسی برای ملت شناختھ است حمایت کنم. در حراست از 
مرزھا و استقالل سیاسی و اقتصادی و فرھنگی کشور از ھیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و 
پیروی از پیامبر اسالم و ائمھ اطھار علیھم السالم قدرتی را کھ ملت بھ عنوان امانتی مقدس بھ من سپرده است 

ھمچون امینی پارسا و فداکار نگاھدار باشم و آن را بھ منتخب ملت پس از خود بسپارم . 

١٢٢- اصل یکصد و بیست و دوم: 
رییس جـمھور در حـدود اختیارات و وظـایفی کھ بـھ مـوجـب قـانـون اسـاسی و یا قـوانین عـادی بـھ عھـده دارد در 

برابر ملت و رھبر و مجلس شورای اسالمی مسئول است. 

١٢٣- اصل یکصد و بیست و سوم: 
رییس جـمھور مـوظـف اسـت مـصوبـات مجـلس یا نتیجھ ھـمھ پـرسی را پـس از طی مـراحـل قـانـون و ابـالغ بـھ وی 

امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئوالن بگذارد. 

١٢۴- اصل یکصد و بیست و چھارم: 
رییس جـمھور می تـوانـد بـرای انـجام وظـایف قـانـونی خـود مـعاونـانی داشـتھ بـاشـد. مـعاون اول رییس جـمھور بـا 

موافقت وی اداره ھیات وزیران و مسئولیت ھماھنگی سایر معاونتھا را بھ عھده خواھد داشت. 

١٢۵- اصل یکصد و بیست و پنجم: 
امـضای عھـدنـامـھ ھـا، مـقاولـھ نـامـھ ھـا، مـوافـقتنامـھ ھـا و قـراردادھـای دولـت ایران بـا سـایر دولـتھا و ھمچنین امـضای 
پیمانـھای مـربـوط بـھ اتـحادیھ ھـای بین المللی پـس از تـصویب مجـلس شـورای اسـالمی بـا رییس جـمھور یا نـماینده 

قانونی او است. 

١٢۶- اصل یکصد و بیست و ششم: 
رییس جـمھور مسـئولیت امـور بـرنـامـھ و بـودجـھ و امـور اداری و اسـتخدامی کشور را مسـتقیماً بـر عھـده دارد و 

می تواند اداره آنھا را بھ عھده دیگری بھ گذارد. 

١٢٧- اصل یکصد و بیست و ھفتم:  
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رییس جـمھور می تـوانـد در مـوارد خـاص، بـر حسـب ضـرورت بـا تـصویب ھیات وزیران نـماینده یا نـمایندگـان 
ویژه بـا اختیارات مـشخص تعیین نـماید. در این مـوارد تصمیمات نـماینده یا نـمایندگـان مـذکور در حکم تصمیمات 

رییس جمھور و ھیات وزیران خواھد بود.  

١٢٨- اصل یکصد و بیست و ھشتم:  
سفیران بـھ پیشنھاد وزیر امـور خـارجـھ و تـصویب رییس جـمھور تعیین می شـونـد. رییس جـمھور اسـتوارنـامـھ 

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

١٢٩- اصل یکصد و بیست و نھم:  
اعطای نشانھای دولتی با رییس جمھور است.  

١٣٠- اصل یکصد وسی ام:  
رییس جـمھور اسـتعفای خـود را بـھ رھـبر تـقدیم می کند و تـا زمـانی کھ اسـتعفای او پـذیرفـتھ نشـده اسـت بـھ انـجام 

وظایف خود ادامھ می دھد. 

١٣١- اصل یکصد و سی و یکم:  
در صــورت فــوت، عــزل، اســتعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو مــاه رییس جــمھور و یا در مــوردی کھ مــدت 
ریاسـت جـمھوری پـایان یافـتھ و رییس جـمھور جـدید بـر اثـر مـوانعی ھـنوز انـتخاب نشـده و یا امـور دیگری از این 
قبیل، مــعاون اول رییس جــمھور بــا مــوافــقت رھــبری اختیارات و مســئولیتھای وی را بــر عھــده می گیرد و 
شـورایی متشکل از رییس مجـلس و رییس قـوه قـضاییھ و مـعاون اول رییس جـمھور مـوظـف اسـت تـرتیبی دھـد کھ 
حـداکثر ظـرف مـدت پـنجاه روز رییس جـمھور جـدید انـتخاب شـود، در صـورت فـوت مـعاون اول و یا امـور 
دیگری کھ مـانـع انـجام وظـایف وی گـردد و نیز در صـورتی کھ رییس جـمھور مـعاون اول نـداشـتھ بـاشـد مـقام 

رھبری فرد دیگری را بھ جای او منصوب می کند.  

١٣٢- اصل یکصد و سی و دوم:  
در مـدتی کھ اختیارات و مسـئولیتھای رییس جـمھور بـر عھـده مـعاون اول یا فـرد دیگری اسـت کھ بـھ مـوجـب 
اصـل یکصد و سی و یکم مـنصوب می گـردد، وزرا را نمی تـوان اسـتیضاح کرد یا بـھ آنـان رای عـدم اعـتماد داد 

و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر ھمھ پرسی اقدام نمود. 

١٣٣- اصل یکصد وسی و سوم: 
 وزرا تـوسـط رییس جـمھور تعیین و بـرای گـرفـتن رای اعـتماد بـھ مجـلس مـعرفی می شـونـد بـا تغییر مجـلس، 
گـرفـتن رای اعـتماد جـدید بـرای وزرا الزم نیست. تـعداد وزیران و حـدود اختیارات ھـر یک از آنـان را قـانـون 

معین می کند. 

١٣۴- اصل یکصد و سی و چھارم: 
ریاســت ھیات وزیران بــا رییس جــمھور اســت کھ بــر کار وزیران نــظارت دارد و بــا اتــخاذ تــدابیر الزم بــھ 
ھـماھـنگ سـاخـتن تصمیم ھـای وزیران و ھیات دولـت می پـردازد و بـا ھمکاری وزیران، بـرنـامـھ و خـط مشی 
دولـت را تعیین و قـوانین را اجـرا می کند. در مـوارد اخـتالف نـظر و یا تـداخـل در وظـایف قـانـونی دسـتگاھـھای 
دولتی در صـورتی کھ نیاز بـھ تفسیر یا تغییر قـانـون نـداشـتھ بـاشـد، تصمیم ھیات وزیران کھ بـھ پیشنھاد رییس 
جمھور اتخاذ می شود الزم االجرا است. رییس جمھور در برابر مجلس مسئول اقدامات ھیات وزیران است. 

١٣۵- اصل یکصد و سی و پنجم: 
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وزرا تـا زمـانی کھ عـزل نشـده انـد و یا بـر اثـر اسـتیضاح یا در خـواسـت رای اعـتماد، مجـلس بـھ آنـھا رای عـدم 
اعـتماد نـداده اسـت در سـمت خـو بـاقی می مـانـند. اسـتعفای ھیات وزیران یا ھـر یک از آنـان بـھ رییس جـمھور 
تسـلیم می شـود و ھیات وزیران تـا تعیین دولـت جـدید بـھ وظـایف خـود ادامـھ خـواھـند داد. رییس جـمھور می تـوانـد 

برای وزارتخانھ ھایی کھ وزیر ندارند حداکثر برای مدت سھ ماه سرپرست تعیین نماید. 

١٣۶- اصل یکصد و سی و ششم: 
رییس جـمھور می تـوانـد وزرا را عـزل کند و در این صـورت بـاید بـرای وزیر یا وزیران جـدید از مجـلس رای 
اعـتماد بگیرد، و در صـورتی کھ پـس از ابـراز اعـتماد مجـلس بـھ دولـت نیمی از ھیات وزیران تغییر نـماید بـاید 

مجدداً از مجلس شورای اسالمی برای ھیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. 

١٣٧- اصل یکصد و سی و ھفتم: 
ھـر یک از وزیران مسـئول وظـایف خـاص خـویش در بـرابـر رییس جـمھور و مجـلس اسـت و در امـوری کھ بـھ 

تصویب ھیات وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز ھست. 

١٣٨- اصل یکصد و سی و ھشتم: 
عـالوه بـر مـواردی کھ ھیات وزیران یا وزیری مـامـور تـدوین آیین نـامـھ ھـای اجـرایی قـوانین می شـود، ھیات 
وزیران حــق دارد بــرای انــجام وظــایف اداری و تــامین اجــرای قــوانین و تنظیم ســازمــانــھای اداری بــھ وضــع 
تـصویبنامـھ و آیین نـامـھ بـپردازد. ھـر یک از وزیران نیز در حـدود وظـایف خـویش و مـصوبـات ھیات وزیران 
حـق وضـع آیین نـامـھ و صـدور بـخشنامـھ را دارد ولی مـفاد این مـقررات نـباید بـا مـتن و روح قـوانین مـخالـف بـاشـد. 
دولـت می تـوانـد تـصویب بـرخی از امـور مـربـوط بـھ وظـایف خـود را بـھ کمیسیونـھای متشکل از چـند وزیر واگـذار 
نـماید. مـصوبـات این کمیسیونـھا در محـدوده قـوانین پـس از تـایید رییس جـمھور الزم االجـرا اسـت. تـصویبنامـھ ھـا 
و آیین نـامـھ ھـای دولـت و مـصوبـات کمیسیونـھای مـذکور در این اصـل، ضـمن ابـالغ بـرای اجـرا بـھ اطـالع رییس 
مجـلس شـورای اسـالمی می رسـد تـا در صـورتی کھ آنـھا را بـر خـالف قـوانین بیابـد بـا ذکر دلیل بـرای تجـدید نـظر 

بھ ھیات وزیران بفرستد.  

١٣٩- اصل یکصد و سی و نھم:  
صـلح دعـاوی راجـع بـھ امـوال عـمومی و دولتی یا ارجـاع آن بـھ داوری در ھـر مـورد مـوکول بـھ تـصویب ھیات 
وزیران اسـت و بـاید بـھ اطـالع مجـلس بـرسـد. در مـواردی کھ طـرف دعـوی خـارجی بـاشـد و در مـوارد مـھم داخـلی 

باید بھ تصویب مجلس نیز برسد. موارد مھم را قانون تعیین می کند. 

١۴٠- اصل یکصد و چھلم:   
رسیدگی بـھ اتـھام رییس جـمھور و مـعاونـان او و وزیران در مـورد جـرائـم عـادی بـا اطـالع مجـلس شـورای 

اسالمی در دادگاھھای عمومی دادگستری انجام می شود.  

١۴١- اصل یکصد و چھل و یکم:  
رییس جـمھور، مـعاونـان رییس جـمھور، وزیران و کارمـندان دولـت نمی تـوانـند بیش از یک شـغل دولتی داشـتھ 
بـاشـند و داشـتن ھـر نـوع شـغل دیگر در مـوسـساتی کھ تـمام یا قسمتی از سـرمـایھ آن مـتعلق بـھ دولـت یا مـوسـسات 
عــمومی اســت و نــمایندگی مجــلس شــورای اســالمی و وکاالت دادگســتری و مــشاوره حــقوقی و نیز ریاســت و 
مـدیرت عـامـل یا عـضویت در ھیات مـدیره انـواع مـختلف شـرکتھای خـصوصی، جـز شـرکتھای تـعاونی ادارات و 
مـوسـسات بـرای آنـان مـمنوع اسـت. سـمتھای آمـوزشی در دانـشگاھـھا و مـوسـسات تحقیقاتی از این حکم مسـتثنی 

است. 

١۴٢- اصل یکصد و چھل و دوم: 
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دارایی رھـبر، رییس جـمھور، مـعاونـان رییس جـمھور، وزیران و ھمسـر و فـرزنـدان آنـان قـبل و بـعد از خـدمـت، 

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

مبحث دوم - ارتش و سپاه پاسداران انقالب  
١۴٣- اصل یکصد و چھل و سوم:  

ارتـش جـمھوری اسـالمی ایران پـاسـداری از اسـتقالل و تـمامیت ارضی و نـظام جـمھوری اسـالمی کشور را بـر 
عھده دارد.  

١۴۴- اصل یکصد و چھل و چھارم:  
ارتـش جـمھوری اسـالمی ایران بـاید ارتشی اسـالمی بـاشـد کھ ارتشی مکتبی و مـردمی اسـت و بـاید افـرادی شـایستھ 

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

١۴۵- اصل یکصد و چھل و پنجم:  
ھیچ فرد خارجی بھ عضویت در ارتش و نیروھای انتظامی کشور پذیرفتھ نمی شود.  

١۴۶- اصل یکصد و چھل و ششم:  
استقرار ھر گونھ پایگاه نظامی خارجی در کشور ھر چند بھ عنوان استفاده ھای صلح آمیز باشد ممنوع است.  

١۴٧- اصل یکصد و چھل و ھفتم:  
دولــت بــاید در زمــان صــلح از افــراد و تجھیزات فنی ارتــش در کارھــای امــدادی، آمــوزشی، تــولیدی و جــھاد 
سـازنـدگی، بـا رعـایت کامـل مـوازین عـدل اسـالمی اسـتفاده کند در حـدی کھ بـھ آمـادگی رزمی ارتـش آسیبی وارد 

نیاید.  

١۴٨- اصل یکصد و چھل وھشتم:  
ھـر نـوع بھـره بـرداری شخصی از وسـائـل و امکانـات ارتـش و اسـتفاده شخصی از افـراد آنـھا بـھ صـورت گـماشـتھ، 

راننده شخصی و نظایر اینھا ممنوع است.  

١۴٩- اصل یکصد و چھل و نھم:  
ترفیع درجھ نظامیان و سلب آن بھ موجب قانون است.  

١۵٠- اصل یکصد و پنجاھم:  
سـپاه پـاسـداران انـقالب اسـالمی کھ در نخسـتین روزھـای پیروزی این انـقالب تشکیل شـد، بـرای ادامـھ نـقش خـود 
در نگھـبانی از انـقالب و دسـتاوردھـای آن پـابـرجـا می مـانـد. حـدود وظـائـف و قـلمرو مسـئولیت این سـپاه در رابـطھ 
بـا وظـایف و قـلمرو و مسـئولیت نیروھـای مسـلح دیگر بـا تـاکید بـر ھمکاری و ھـماھنگی بـرادرانـھ میان آنـھا بـھ 

وسیلھ قانون تعیین می شود. 

١۵١- اصل یکصد و پنجاه و یکم: 
 بـھ حکم آیھ کریمھ "و اعـدوا لـھم مـااسـتطعتم مـن قـوه و مـن ربـاطـالخیل تـرھـبون بـھ عـدواهللا و عـدوکم و آخـرین مـن 
دونـھم التـعلمونـھم اهللا یعلمھم " دولـت مـوظـف اسـت بـرای ھـمھ افـراد کشور بـرنـامـھ و امکانـات آمـوزش نـظامی را 
بـر طـبق مـوازین اسـالمی فـراھـم نـماید، بـھ طـوری کھ ھـمھ افـراد ھـمواره تـوانـایی دفـاع مسـلحانـھ از کشور و نـظام 

جمھوری اسالمی ایران را داشتھ باشند، ولی داشتن اسلحھ باید با اجازه مقامات رسمی باشد.  
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فصل دھم: سیاست خارجی 

١۵٢- اصل یکصد و پنجاه و دوم: 
سیاسـت خـارجی جـمھوری اسـالمی ایران بـر اسـاس نفی ھـر گـونـھ سـلطھ جـویی و سـلطھ پـذیری، حـفظ اسـتقالل 
ھـمھ جـانـبھ و تـمامیت ارضی کشور، دفـاع از حـقوق ھـمھ مسـلمانـان و عـدم تعھـد در بـرابـر قـدرتـھای سـلطھ گـر و 

روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.  

١۵٣- اصل یکصد و پنجاه و سوم:  
ھـر گـونـھ قـرارداد کھ مـوجـب سـلطھ بیگانـھ بـر مـنابـع طبیعی و اقـتصادی، فـرھـنگ، ارتـش و دیگر شـئون کشور 

گردد ممنوع است.  

١۵۴- اصل یکصد و پنجاه و چھارم:  
جـمھوری اسـالمی ایران سـعادت انـسان در کل جـامـعھ بشـری را آرمـان خـود می دانـد و اسـتقالل و آزادی و 
حکومـت حـق و عـدل را حـق ھـمھ مـردم جـھان می شـناسـد. بـنابـراین در عین خـودداری کامـل از ھـر گـونـھ دخـالـت 
در امـور داخـلی مـلتھای دیگر از مـبارزه حـق طـلبانـھ مسـتضعفین در بـرابـر مسـتکبرین در ھـر نـقطھ از جـھان 

حمایت می کند. 

١۵۵- اصل یکصد و پنجاه و پنجم: 
 دولـت جـمھوری اسـالمی ایران می تـوانـد بـھ کسانی کھ پـناھـندگی سیاسی بـخواھـند پـناه دھـد مـگر اینکھ بـر طـبق 

قوانین ایران خائن و تبھکار شناختھ شوند.  

فصل یازدھم: قوه قضاییھ 
١۵۶-اصل یکصد و پنجاه و ششم: 

قـوه قـضاییھ قـوه ای اسـت مسـتقل کھ پشـتیبان حـقوق فـردی و اجـتماعی و مسـئول تـحقق بخشیدن بـھ عـدالـت و عھـده 
دار وظایف زیر است:  

١. رسیدگی و صـدور حکم در مـورد تـظلمات، تـعدیات، شکایات، حـل و فـصل دعـاوی و رفـع خـصومـات و اخـذ 
تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیھ کھ قانون معین می کند.  

٢. احیای حقوق عامھ و گسترش عدل و آزادیھای مشروع. 
٣. نظارت بر حسن اجرای قوانین. 

۴. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم. 
۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین.  

١۵٧- اصل یکصد و پنجاه و ھفتم:  
بـھ مـنظور انـجام مسـئولیت ھـای قـوه قـضاییھ در کلیھ امـور قـضایی و اداری و اجـرایی مـقام رھـبری یک نـفر 
مجتھـد عـادل و آگـاه بـھ امـور قـضایی و مـدیر و مـدبـر را بـرای مـدت پـنج سـال بـھ عـنوان رییس قـوه قـضاییھ تعیین 

می نماید کھ عالیترین مقام قوه قضاییھ است. 

١۵٨- اصل یکصد و پنجاه و ھشتم: 
وظایف رییس قوه قضاییھ بھ شرح زیر است:  

١. ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری بھ تناسب مسئولیت ھای اصل یکصد و پنجاه و ششم. 
٢. تھیھ لوایح قضایی متناسب با جمھوری اسالمی. 

٣. اسـتخدام قـضات عـادل و شـایستھ و عـزل و نـصب آنـھا و تغییر محـل مـامـوریت و تعیین مـشاغـل و تـرفیع آنـان و 
مانند اینھا از امور اداری، طبق قانون.  
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١۵٩- اصل یکصد و پنجاه و نھم:  

مـرجـع رسمی تـظلمات و شکایات دادگسـتری اسـت. تشکیل دادگـاھـھا و تعیین صـالحیت آنـھا مـنوط بـھ حکم قـانـون 
است.  

١۶٠- اصل یکصد و شصتم:  
وزیر دادگسـتری مسـئولیت کلیھ مـسائـل مـربـوط بـھ روابـط قـوه قـضائیھ بـا قـوه مجـریھ و قـوه مـقننھ را بـر عھـده دارد 
و از میان کسانی کھ رییس قـوه قـضاییھ بـھ رییس جـمھور پیشنھاد می کند انـتخاب می گـردد. رییس قـوه قـضاییھ 
می تـوانـد اختیارات تـام مـالی و اداری و نیز اختیارات اسـتخدامی غیر قـضات را بـھ وزیر دادگسـتری تـفویض 
کند. در این صـورت وزیر دادگسـتری دارای ھـمان اختیارات و وظـایفی خـواھـد بـود کھ در قـوانین بـرای وزرا بـھ 

عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.  

١۶١- اصل یکصد و شصت و یکم:  
دیوان عـالی کشور بـھ مـنظور نـظارت بـر اجـرای صحیح قـوانین در مـحاکم و ایجاد وحـدت رویھ قـضایی و انـجام 
مسـئولیتھایی کھ طـبق قـانـون بـھ آن مـحول می شـود بـر اسـاس ضـوابطی کھ رییس قـوه قـضاییھ تعیین می کند 

تشکیل می گردد.  

١۶٢- اصل یکصد و شصت و دوم:  
رییس دیوان عـالی کشور و دادسـتان کل بـاید مجتھـد عـادل و آگـاه بـھ امـور قـضایی بـاشـند و رییس قـوه قـضاییھ بـا 

مشورت قضات دیوان عالی کشور آنھا را برای مدت پنج سال بھ این سمت منصوب می کند.  

١۶٣- اصل یکصد و شصت و سوم:  
صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقھی بوسیلھ قانون معین می شود.  

١۶۴- اصل یکصد و شصت و چھارم:  
قـاضی را نمی تـوان از مـقامی کھ شـاغـل آن اسـت بـدون مـحاکمھ و ثـبوت جـرم یا تخـلفی کھ مـوجـب انـفصال اسـت 
بـھ طـور مـوقـت یا دائـم مـنفصل کرد یا بـدون رضـای او محـل خـدمـت یا سـمتش را تغییر داد مـگر بـھ اقـتضای 
مـصلحت جـامـعھ بـا تصمیم رییس قـوه قـضاییھ پـس از مـشورت بـا رییس دیوان عـالی کشور و دادسـتان کل، نـقل و 

انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی کھ قانون تعیین می کند صورت می گیرد. 

١۶۵- اصل یکصد و شصت و پنجم: 
مـحاکمات، علنی انـجام می شـود و حـضور افـراد بـالمـانـع اسـت مـگر آنکھ بـھ تشخیص دادگـاه علنی بـودن آن مـنافی 
عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند کھ محاکمھ علنی نباشد. 

١۶۶- اصل یکصد و شصت و ششم: 
احکام دادگاه ھا باید مستدل و مستند بھ مواد قانون و اصولی باشد کھ بر اساس آن حکم صادر شده است. 

١۶٧- اصل یکصد و شصت و ھفتم: 
قـاضی مـوظـف اسـت کوشـش کند حکم ھـر دعـوا را در قـوانین مـدونـھ بیابـد و اگـر نیابـد بـا اسـتناد بـھ مـنابـع مـعتبر 
اسـالمی یا فـتاوی مـعتبر حکم قضیھ را صـادر نـماید و نمی تـوانـد بـھ بـھانـھ سکوت یا نـقص یا اجـمال یا تـعارض 

قوانین مدونھ از رسیدگی بھ دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. 

١۶٨- اصل یکصد و شصت و ھشتم: 
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رسیدگی بـھ جـرائـم سیاسی و مـطبوعـاتی علنی اسـت و بـا حـضور ھیات مـنصفھ در مـحاکم دادگسـتری صـورت می 
گیرد. نـحوه انـتخاب، شـرایط، اختیارات ھیات مـنصفھ و تـعریف جـرم سیاسی را قـانـون بـر اسـاس مـوازین اسـالمی 

معین می کند. 

١۶٩- اصل یکصد و شصت و نھم:  
ھیچ فعل یا ترك فعلی بھ استناد قانونی کھ بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود. 

١٧٠- اصل یکصد و ھفتادم:  
قـضات دادگـاھـھا مکلفند از اجـرای تـصویبنامـھ ھـا و آیین نـامـھ ھـای دولتی کھ مـخالـف بـا قـوانین و مـقررات اسـالمی 
یا خـارج از حـدود اختیارات قـوه مجـریھ اسـت خـودداری کنند. و ھـر کس می تـوانـد ابـطال این گـونـھ مـقررات را 

از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.  

١٧١- اصل یکصد و ھفتاد و یکم:  
ھـر گـاه در اثـر تقصیر یا اشـتباه قـاضی در مـوضـوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بـر مـورد خـاص ضـرر مـادی یا 
مــعنوی مــتوجــھ کسی گــردد در صــورت تقصیر، مــقصر طــبق مــوازین اســالمی ضــامــن اســت و در غیر این 

صورت خسارت بھ وسیلھ دولت جبران می شود، و در ھر حال از متھم اعاده حیثیت می گردد. 

١٧٢-اصل یکصد و ھفتاد و دوم: 
بـرای رسیدگی بـھ جـرائـم مـربـوط بـھ وظـایف خـاص نـظامی یا انـتظامی اعـضا ارتـش، ژانـدارمـری، شھـربـانی و 
سـپاه پـاسـداران انـقالب اسـامی مـحاکم نـظامی مـطابـق قـانـون تشکیل می گـردد، ولی بـھ جـرائـم عـمومی آنـان یا 
جــرائمی کھ در مــقام ضــابــط دادگســتری مــرتکب شــونــد در مــحاکم عــمومی رسیدگی می شــونــد. دادســتانی و 

دادگاھھای نظامی بخشی از قوه قضاییھ کشور و مشمول اصول مربوط بھ این قوه ھستند. 

١٧٣- اصل یکصد و ھفتاد و سوم: 
 بـھ مـنظور رسیدگی بـھ شکایات، تـظلمات و اعـتراضـات مـردم نسـبت بـھ مـامـورین یا واحـدھـا یا آیین نـامـھ ھـای 
دولتی و احـقاق حـقوق آنـھا، دیوانی بـھ نـام دیوان عـدالـت اداری زیر نـظر رییس قـوه قـضاییھ تـاسیس می گـردد. 

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.  

١٧۴- اصل یکصد و ھفتاد و چھارم:  
بـر اسـاس حـق نـظارت قـوه قـضاییھ نسـبت بـھ حـسن جـریان امـور و اجـرای صحیح قـوانین در دسـتگاھـھای اداری 
سـازمـانی بـھ نـام "سـازمـان بـازرسی کل کشور" زیر نـظر رییس قـوه قـضاییھ تشکیل می گـردد. حـدود اختیارات و 

وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.  

فصل دوازدھم: صدا و سیما 
١٧۵- اصل یکصد و ھفتاد و پنجم: 

در صـدا و سیمای جـمھوری اسـالمی ایران، آزادی بیان و نشـر افکار بـا رعـایت مـوازین اسـالمی و مـصالـح 
کشور بـاید تـامین گـردد. نـصب و عـزل رییس سـازمـان صـدا و سیمای جـمھوری اسـالمی ایران بـا مـقام رھـبری 
اسـت و شـورایی مـرکب از نـمایندگـان رییس جـمھور و رییس قـوه قـضاییھ و مجـلس شـورای اسـالمی ( ھـر کدام 
دو نـفر ) نـظارت بـر این سـازمـان خـواھـند داشـت. خـط مشی و تـرتیب اداره سـازمـان و نـظارت بـر آن را قـانـون 

معین می کند.  

فصل سیزدھم: شورای عالی امنیت ملی 
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١٧۶- اصل یکصد و ھفتاد و ششم: 

بـھ مـنظور تـامین مـنافـع ملی و پـاسـداری از انـقالب اسـالمی و تـمامیت ارضی و حـاکمیت ملی، شـورای عـالی 
امنیت ملی بھ ریاست رییس جمھور، با وظایف زیر تشکیل می گردد: 

١. تعیین سیاستھای دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاستھای کلی تعیین شده از طرف مقام رھبری. 
٢. ھـماھـنگ نـمودن فـعالیت ھـای سیاسی، اطـالعـاتی، اجـتماعی، فـرھنگی و اقـتصادی در ارتـباط بـا تـدابیر کلی 

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

اعضای شورا عبارت ھستند از:  
روسای قوای سھ گانھ. -
رییس ستاد فرماندھی کل نیروھای مسلح. -
مسئول امور برنامھ و بودجھ. -
دو نماینده بھ انتخاب مقام رھبری. -
وزرای امور خارجھ، کشور، اطالعات. -
حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه.  -

شـورای عـالی امنیت ملی بـھ تـناسـب وظـایف خـود شـوراھـای فـرعی از قبیل شـورای دفـاع و شـورای امنیت کشور 
تشکیل می دھـد. ریاسـت ھـر یک از شـوراھـای فـرعی بـا رییس جـمھور یا یکی از اعـضای شـورای عـالی اسـت 
کھ طـرف رییس جـمھور تعیین می شـود. حـدود اختیارات و وظـایف شـوراھـای فـرعی را قـانـون معین می کند و 
تشکیالت آنـھا بـھ تـصویب شـورای عـالی می رسـد. مـصوبـات شـورای عـالی امنیت ملی پـس از تـایید مـقام رھـبری 

قابل اجرا است.  

فصل چھاردھم: بازنگری در قانون اساسی 
١٧٧- اصل یکصد و ھفتاد و ھفتم: 

بـازنـگری در قـانـون اسـاسی جـمھوری اسـالمی ایران، در مـوارد ضـروری بـھ تـرتیب زیر انـجام می گیرد: مـقام 
رھـبری پـس از مـشورت بـا مجـمع تشخیص مـصلحت نـظام طی حکمی خـطاب بـھ رییس جـمھور مـوارد صـالح یا 

تتمیم قانون اساسی را بھ شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنھاد می نماید:  
١. اعضای شورای نگھبان. 

٢. روسای قوای سھ گانھ. 
٣. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. 
۴. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رھبری. 

۵. ده نفر بھ انتخاب مقام رھبری. 
۶. سھ نفر از ھیات وزیران. 

٧. سھ نفر از قوه قضائیھ. 
٨. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی. 

٩. سھ نفر از دانشگاھیان.  
شیوه کار و کیفیت انـتخاب و شـرایط آن را قـانـون معین می کند. مـصوبـات شـورا پـس از تـایید و امـضای مـقام 
رھـبری بـاید از طـریق مـراجـعھ بـھ آرا عـمومی بـھ تـصویب اکثریت مـطلق شـرکت کنندگـان در ھـمھ پـرسی بـرسـد. 
رعـایت ذیل اصـل پـنجاه و نـھم در مـورد ھـمھ پـرسی ( بـازنـگری در قـانـون اسـاسی ) الزم نیست. مـحتوای اصـول 
مـربـوط بـھ اسـالمی بـودن نـظام و ابـتنای کلیھ قـوانین و مـقررات بـر اسـاس مـوازین اسـالمی و پـایھ ھـای ایمانی و 
اھـداف جـمھوری اسـالمی ایران و جـمھوری بـودن حکومـت و والیت امـر و امـامـت امـت و نیز اداره امـور کشور 

با اتکا بھ آرا عمومی و دین و مذھب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
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