مجموعه

قانون اساسی
جمهـوری اسالمی ایـران
چاپ چهارم (ویرایش دوم)
مشتمل بر:
قانون اساسی با اصالحات سال 8631؛
نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان؛
برخی آیات و روایات مرتبط با قانون اساسی؛
فهرست تفصیلی اصول قانون اساسی؛
فهرست تاریخی نظرات شورای نگهبان؛
واژهنامه تفصیلی؛
زیرنویسهای توضیحی و تنقیحی؛

و . ...
معاونت حقوقی ریاست جمهوری
معاونت تدوین ،تنقیح و انتشارقوانین و مقررات
آذر ماه 8631

shenasname.ir

ایران .قانون اساسی (جمهوری اسالمی)
مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران /تهیه و تنظیم :معاونـ قوـوقی ریاسـ جمهـوری ،امـور
تدوین ،تنویح و انتشار قوانین و موررات؛ تدوین وتنویح :مهناز کردنـا یج ،فاطمـه شـمیری؛ زیرنظـر :مهـدی
مهدیزاده ،سیدرقمان سالم ( .ویراس .)9
تهران :ریاس جمهوری ،معاون قووقی ،معاون تدوین ،تنوـیح و انتشـار قـوانین و موـررات ،اداره
چاپ و انتشار .5521
فهرست نویسی براساس اطالعات فیپا
قانون اساسی ˚ ایران
ایران .ریاس جمهوری .معاون تدوین ،تنویح و انتشار قوانین و موررات .اداره چاپ و انتشار
کتابخانه ملی ایران 1121915:
519/11695
1 5521یKMH9671/15571/

اداره چاپ و انتشار معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
نشانی :تهران ـ خیابان ولیعصر (عج) ـ قبل از چهارراه جمهوری اسالمی ـ شماره 5511
کدپستی 5557676115 :تلفن 77129661 :ـ  + 2195دورنگار 77129666 :ـ + 2195
پست الکترونیکttgh@govir.ir :

پیامک76667761 :

نام کتاب :مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

تهیه و تنظیم :امور تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
ناشر :معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
لیتوگرافی و چاپ :اداره چاپ و انتشار
چاپ اول :اردیبهشت ماه 1931
چاپ چهارم (ویرایش دوم) :آذر ماه 1931

شمارگان 9000 :نسخه
قیمت 31000:ریال
شابک399-600-9797-93-6 :
کلیه حقوق برای معاونت تدوین ،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات
معاونت حقوقی ریاست جمهوری محفوظ است.

قال امیرالمومنین علی(ع) :ادقُّوا اَقالمَکُم وَ قارِبُوا بَینَ سُطُورِکُم و احذِفُوا عَنّی فُضُولَکُم واقصِدُُوا
قصَُْ المَعانی وَ اِیّاکُم وَ االِکْثار فَاِنَّ اَمْوالَ المُسلِمین التَحْتَمِلُ االضْرار
نوک قلمهای خود را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک به هم بنویسید ،عبارتهاای اااا
را حذف و اصل سخن را مورد توجه قرار دهید ،بپرهیزید از زیادهروی و مصرف بای

از

حد که اموال مسلمانان تحمل ارر و زیان ندارد.
انتخاب قلم ،چین  ،آمادهسازی و ...کتاب حااار در راساتای اجارا و یاادهساازی اقتصااد
مقاااومت و بااا هاادف اساات اده و صاار ه جااوی حااداکثری از کاغااذ و سااایر اقاافی مصاار
بهکارر ته انجای شده ،این اقدای موجب صر هجوی بیستو ان درصادی کاغاذ و ...رردیاده
است؛ امید داریم چنانچه احتماالً از سهولت است اده از مجموعه کاسته شده ،خوانندران عزیاز
با اغماض بدان بنگرند.
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تنقیح ،آمادهسازی و چاپ آن را برعهده داشاهاند ،اعالم میدارد.
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پیشگفتار
تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران یکی از مهمترین رویدادها در تاریخ انوالب اسالمی و
بهعنوان نوطه عطفی در تاریخ مل ایران اس  .با قضور شکوهمند مردم در همهپرسی
59فروردینماه  ،5511نظام «جمهوری اسالمی» با رای مثب اکثری قریب به اتفاق کلیه کسانی
که قق رای داشتند ،به عنوان نظام سیاسی کشور پذیرفته شد .پس از آن با هدای ها و تاکیدات
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ،امام خمینی(ره) ،انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار
گردید و نمایندگان منتخب مل در این مجلس ،متن پیشنویس قانون اساسی را که توسط برخی
انوالبیون طراز اول تهیه شده بود ،مورد بحث و بررسی قرار دادند و پس از تصویب ،آن را برای
تایید نهایی مل به رای عمومی گذاردند .در همهپرسی روزهای یکشنبه و دوشنبه یازدهم و
دوازدهم آذر ماه  5511از مجموع آرای مأخوذه 22/1 ،درصد نظر موافق خود را با این متن اعالم
نمودند و بدین ترتیب قانون اساسی نظام نوپای اسالمی ،به تصویب نهایی مردم ایران رسید؛ قانونی
که در کالم رهبر فوید انوالب اسالمی به عنوان ùبزرگترین ثمره جمهوری اسالمی» تعبیر گردید.
این قانون در سال  5571به دستور امام خمینی(ره) و به منظور رفع نوایص و اشکاالت ،مورد
بازنگری قرار گرف و هم اینک متن قانون اساسی مصوب سال  5511با اصالقات سال 5571
(مشتمل بر 51فصل و  566اصل) ،به عنوان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران شناخته میشود.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،به تصریح مودمه آن «مبین نهادهای فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسالمی اس که انعکاس خواس قلبی ام
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اسالمی میباشد و مل با تمام وجود ،نیل به آن را میطلبد و باید راهگشای تحکیم پایهای قکوم
اسالمی و ارایهدهنده طرح نوین نظام قکومتی بر ویرانههای نظام طاغوتی قبلی گردد ».لذاس که
اجرای کامل و دقیق تمامی یکصد و هفتاد و هف اصل قانون اساسی به عنوان یک مجموعه منسجم،
بههمپیوسته و متاثر از هم ،میتواند به استورار کامل نظام جمهوری اسالمی ایران منجر شود و قرکتی
صحیح و شتابان را به سوی استورار و توسعه عدال  ،به عنوان کلیترین و اصلیترین هدف شریع و
نظام موجب شود .از طرفی ،قانون اساسی بهمنزله یک میثاق ملی عالوهبر ایجاد وقدت و همگرایی در
میان تمامی شهروندان ،اعم از اقوام ،گروهها ،اقلی ها ،اقزاب ،جمعی ها و  ،...نوش بیبدیلی به عنوان
فصلالخطاب بر عهده دارد .همچنین تفوق قانون اساسی بهعنوان قانون عالی و برتر ،بهگونهای اس
که همواره وضع ،تفسیر ،تبیین و تشریح قوانین و موررات دیگر باید با آن سنجیده شود.
معاون تدوین ،تنویح و انتشار قوانین و موررات معاون قووقی ر یس جمهور در راستای انجام
ماموری های محوله ،تاکنون در چندین نوب  ،قسب نیاز اقشار مختلف جامعه از جمله مدیران و
کارشناسان اجرایی ،استادان و دانشجویان قووق و سایر عالقهمندان ،مبادرت به تهیه و انتشار قانون
یادشده در انواع و قطعهای مختلف (اعم از رقعی ،وزیری و  )...نموده اس  .مجموعه قاضر ،چاپ چهارم
(ویرایش دوم) قطع جیبی این اثر و از زمره آثار منتشره با عنوان «سری اطالعرسانی عمومی قوانین» (سارع)
اس که همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی منتشر و تودیم مخاطبان ارجمند میگردد .این مجموعه
دارای ویژگیهایی به شرح ذیل میباشد:
اول -درج مان اصول سابق :با توجه به درج و اعمال اصالقات سال  5571قانون اساسـی در مـتن
مجموعه ،برای فراهم شدن امکان تحلیل قووقی و موایسه بین اصول جدید و اصـول سـابق ،مـتن
اصول پیشین در زیرنویسها درج شده اس .
دوم  -درج نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان :نظر به اینکه بر اساس اصل نود و هشتم
قانون اساسی «تفسیر اصول قانون اساسی بهعهده شورای نگهبان اس و با تصویب سهچهارم آنان
انجام میشود» تالش شده اس با استفاده از منابع معتبر و در دسترس ،تمامی نظرات تفسیری
شورای نگهبان ،جمعآوری و در زیرنویس اصول مربوط درج گردد .مواردی نیز وجود دارد که شورای
یادشده در موام تفسیر اصول قانون اساسی ،به قد نصاب سهچهارم دس نیافته ،لذا نظرات مذکور
وصف مشورتی یافتهاند و علیرغم الزامآور نبودن اینگونه نظرات ،به منظور استفاده از مبانی
استداللی و سایر بهرهبرداریهای الزم ،در مجموعه قاضر درج شده اس  .در این خصوص ،سعی
گردیده تفکیک دقیوی میان نظرات تفسیری و مشورتی صورت گیرد؛ مالک عمل در این ارتباط،
اوالً متن نظر و تصریح یا عدم تصریح به نوع نظر در آن ،ثانیاً پاسخ شورای نگهبان به استعالم
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شماره  6/1596مورخ  5572/1/92اداره قووقی دادگستری (مندرج در ذیل اصل )21و ثالثاً کتاب
«مجموعه نظریات شورای نگهبان» (چاپ دوم ،ویرایش اول ،تیرماه  )5512بوده اس  .در عین قال
و در موارد ابهام یا تعارض میان مالکهای باال ،زیرنویس الزم درج شده اس  .الزم به ذکر اس
در راستای رعای اختصار ،به ارایه متن نظرات صادرشده از سوی شورای نگهبان اکتفا گردیده و
قتی االمکان از درج استعالمهای انجامشده از شورای نگهبان اجتناب شده اس .

()1

سوم  -درج برخی آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) :نظر به اینکه بسیاری از اصول
قانوناساسی جمهوری اسالمی ایران نشأتگرفته از مبانی دین مبین اسالم میباشد بر همین اساس
برخی از آیات و روایات مرتبط به این قانون با ترجمه فارسی آنها در مجموعه قاضر ،آورده شده اس .
چهارم -درج فهرست تفصی ی قانون اساسی :برای دسترسی سریع به محتوای کلی اصول قانون
اساسی ،فهرس تفصیلی اصول یکصد و هفتاد و هف گانه مندرج در مجموعه ،تهیه و در ابتدای آن
درج شده اس .
پنبم-واژهنامه تفصی ی :بهمنظور تسهیل و تسریع در دسترسی خوانندگان محترم به اصول
موردنظر ،واژهنامهای مبتنی بر کلمات مهم و کلیدی تهیه و در پایان مجموعه گنجانده شده اس .
و در نهای برای اینکه وظیفه روشنگری در تهیه این مجموعه تا قد امکـان بـه صـورت کامـل
اجرا گردد ،در مواردی که بیان نظر تکمیلی و یا تنویحی معاون تـدوین ،تنوـیح و انتشـار قـوانین و
موررات ضرورت داشته ،توضیحات الزم در زیرنویس اصول مرتبط همراه بـا عالمـ معاونـ ( )
درج گردیده اس .
امید اس یکایک عزیزان و خوانندگان محترم با ارایه و اعالم نظـرات ،انتوـادات و پیشـنهادهای
()2
خویش ما را در ادامه راه یاری فرمایند.
مجید انصاری
معاون حقوقی رییسجمهور
 1ـ متن قانون اساسی ،نظرات شورای نگهبان و استعالمهای مربوط به نظرات از طریق سامانه ملی قـوانین و
موررات جمهوری اسالمی ایران در سای اینترانتی دول (برای دستگاههای اجرایـی) و نشـانی اینترنتـی ذیـل
(برای عموم مردم و عالقمندان) قابل دسترسی رایگان اس . www.dotic.ir :
 2ـ نظر ،انتواد و پیشنهاد خود را به نشانی :تهران ـ خیابان ولیعصر(عج) ،قبل از توـاطع جمهـوری اسـالمی،
شماره  5511معاون تدوین و تنویح و انتشار قوانین و موررات ـ کدپسـتی  5557676115یـا نشـانی اینترنتـی
 ttgh@govir.irارسال فرمایید .در ضمن دورنگار6621 -95-77111116و تلفن 6621-95- 71111155
نیز آماده دریاف و استماع نظرات عالقمندان و صاقبنظران میباشد.
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حق داشتن مسکن

31

54

منع دستگیری افراد

32

54

ممنوعیت بازرسی نامه ها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشاای
مخابرات و سانسور و استراق سمع و هر گونه تجسس

مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

01

اصل

صفحه

عنوان

منع تبعید افراد

33

54

حق دادخواهی

30

51

حق انتخاب وکیل در دادگاهها

35

51

حکم به مجازات و اجرای آن

36

51

اصل برائت

37

51

ممنوعیت شکنجه و اجبار افراد به شهادت ،اقرار یا سوگند

38

51

ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشت شده و زندانی

39

51

منع اضرار به غیر

04

52

حق تابعیت کشور

01

52

تابعیت اتباع خارجه

02

52

فصل چهارم ـ اقتصاد و امور مالی
(اصول )14-11

03

52

اساس اقتصاد جمهوری اسالمی ایران

00

53

در اختیار حکومت اسالمی قرارگرفتن انفال و ثروتهای عمومی

05

55

مالکیت افراد نسبت به حاصل کسب و کار خویش

06

56

مالکیت شخصی

07

56

منع تبعیض در بهرهبرداری از منابع طبیعی و درآمدهای ملی در سطح استانها

08

56

اخذ ثروتهای نامشروع و رد آن به صاحبان اصلی

09

56

حفاظت محیط زیست

54

57

وضع مالیات

51

57

تهیه و تصویب بودجه کل کشور

52

57

تمرکز دریافتهای دولتی در خزانهداری کل

53

58

استوار بودن نظام اقتصاادی جمهاوری اساالمی ایاران بار ساه بخاش
دولتیا تعاونی و خصوصی

فهرست تفصیلی اصول قانون اساسی

00

اصل

صفحه

عنوان

دیوان محاسبات کشور

50

64

رسیدگی یا حسابرسی دیوان محاسبات کشور به کلیه حسابها

55

64

فصل پنجم ـ حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
(اصول)11-14

حاکمیت مطلق خدا

56

61

قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران

57

61

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسالمی

58

61

اعمال قوه مقننه از طریق همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم

59

61

اعمال قوه مجریه از طریق رییسجمهور و وزراء

64

62

اعمال قوه قضاییه از طریق دادگاههای دادگستری

61

62

فصل ششم ـ قوه مقننه
مبحث اول ـ مجلس شورای اسالمی
(اصول )14-07

62

62

تشکیل مجلس شورای اسالمی
دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی

63

62

عده نمایندگان مجلس شورای اسالمی

60

63

رسمیت جلسات مجلس شورای اسالمی

65

63

ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی

66

63

سوگند نمایندگان

67

60

68

65

69

65

74

66

توقف انتخابات مجلس شورای اسالمی در زمان جنگ و اشاغال نظاامی
و ادامه کار مجلس سابق در صورت عدم تشکیل مجلس جدید
علنیبودن مذاکرات مجلس شورای اسالمی
حق شرکت رییسجمهور ،معاونان او ،وزیران و همچنین تکلیف وزرا باه
حضور در جلسات علنی مجلس

مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

01

اصل

عنوان

صفحه

مبحث دوم ـ اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی
(اصول )04-11

حق مجلس شورای اسالمی به وضع قانون

71

67

منع وضع قوانین مغایر با احکام اسالمی یا قانون اساسی

72

67

شرح و تفسیر قوانین عادی توسط مجلس

73

68

تقدیم لوایح و طرحهای قانونی به مجلس شورای اسالمی

70

68

75

68

76

69

77

74

منع تغییر خطوط مرزی

78

70

منع برقراری حکومت نظامی

79

75

گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی

84

75

ممنوعیت دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات به خارجیان

81

76

منع استخدام کارشناسان خارجی

82

76

غیرقابل انتقال بودن بناها و اموال دولتی و نفایس ملی

83

78

مسؤولیت هر نماینده در برابر تمام ملت

80

78

قائم به شخص بودن سمت نمایندگی

85

78

آزادی نمایندگان در اظهار نظر و رأی خود

86

81

اخذ رأی اعتماد برای هیأت وزیران توسط رییسجمهور

87

82

سؤال نمایندگان از رییسجمهور و وزراء

88

82

استیضاح هیأت وزیران ،وزراء و رییسجمهور

89

83

اعالم شکایت مردم از طرز کار قوای سهگانه به مجلس شورای اسالمی

94

80

شرایط قابل طرح بودن طرحها و پیشنهادات راجع باه لاوایح قاانونی در
مجلس شورای اسالمی
حق مجلس شورای اسالمی به تحقیق و تفحص در تمام امور کشور
تصویب عهدنامهها ،مقاوله نامهها ،قراردادها و موافقتنامههای بینالمللای
توسط مجلس شورای اسالمی

فهرست تفصیلی اصول قانون اساسی

01

اصل

صفحه

عنوان

تشکیل و ترکیب اعضای شورای نگهبان

91

85

نحوه انتخاب اعضای شورای نگهبان

92

87

عدم اعتبار قانونی مجلس بدون وجود شورای نگهبان

93

87

90

88

95

89

96

89

97

91

تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان

98

91

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی

99

93

ارسال کلیه مصوبات مجلس به شورای نگهباان باه منظاور انطبااق باا
موازین اسالمی و قانون اساسی
مدت رسیدگی و اظهارنظر شورای نگهبان
نحوه تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اساالم و قاانون
اساسی توسط شورای نگهبان
حضور اعضای شورای نگهبان در مجلاس جهات تساریع در کاار و یاا
فوریت تصویب لوایح و طرحها

فصل هفتم ـ شوراها
(اصول )477-471

شوراها و نحوه انتخاب اعضای آنها توسط مردم

144

90

تشکیل شورایعالی استانها

141

90

تهیه و پیشنهاد طرحها توسط شورایعالی استانها

142

90

رعایت تصمیمات شوراها

143

95

تشکیل شوراها در واحدهای آموزشی ،اداری و خدماتی

140

95

مخالف نبودن تصمیمات شوراها با موازین اسالم و قوانین کشور

145

95

انحالل شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی

146

95

فصل هشتم ـ رهبر یا شورای رهبری
(اصول )470-444

نحوه تعیین رهبر

147

95

مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

01

اصل

صفحه

عنوان

تعداد و شرایط خبرگان

148

96

شرایط و صفات رهبر

149

97

وظایف و اختیارات رهبر

114

98

111

144

112

141

برکنار شدن رهبر از مقام خود و نحاوه تعیاین رهبار جدیاد در صاورت
فوت ،کنارهگیری یا عزل رهبر
مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصل نهم ـ قوه مجریه
(اصول )444-414

رییسجمهور به عنوان عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری

113

142

مدت انتخاب رییسجمهور

110

143

شرایط رییسجمهور

115

143

116

140

نحوه انتخاب رییسجمهور

117

140

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری

118

145

انتخاب رییسجمهور جدید

119

145

تمدید مهلت انتخابات در صورت فوت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری

124

145

سوگند رییسجمهور

121

145

مسؤولیت رییسجمهور در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسالمی

122

147

امضای مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی به وسیله رییسجمهور

123

147

معاونان رییسجمهور

120

147

125

147

126

148

اعالم آمادگی نامزدهای ریاسات جمهاوری و نحاوه برگازاری انتخااب
رییسجمهور

امضای عهدنامهها و مقاولهنامهها و موافقتنامههاا و قراردادهاای دولات
ایران با سایر دولتها توسط رییسجمهور
مسؤولیت مستقیم رییسجمهور در امور برنامه و بودجاه و اماور اداری و

فهرست تفصیلی اصول قانون اساسی

عنوان

01

اصل

صفحه

استخدامی کشور
نمایندگان ویژه رییسجمهور

127

149

تعیین سفیران و امضاء و پذیرش استوارنامه آنان توسط رییسجمهور

128

114

اعطای نشانهای دولتی توسط رییسجمهور

129

111

استعفای رییسجمهور

134

111

131

111

فااوت ،عاازل ،اسااتعفای ،غیباات ی اا بیماااری ریاایسجمهااور و انتخاااب
رییسجمهور جدید
منع استیضاح یا ابراز رأی عدم اعتماد به وزراء و تجدیاد نظار در قاانون
اساسی و همه پرسی در مدتی که اختیارات رییسجمهور بر عهده معااون

132

112

اول یا فرد دیگری است
تعیین وزراء توسط رییسجمهور

133

112

ریاست هیأت وزیران توسط رییسجمهور

130

113

استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزراء

135

110

عزل وزراء توسط رییسجمهور

136

116

مسؤولیت وزراء در برابر رییسجمهور و مجلس

137

117

وضع تصویبنامه و آییننامه توسط هیأت وزیران

138

117

139

124

رسیدگی به اتهام رییسجمهور و معاونان او و وزراء

104

121

ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل دولتی

101

122

رسیدگی به دارایی رهبر ،رییسجمهور ،معاونان رییسجمهور و وزراء

102

126

103

126

100

126

لزوم تصویب هیأت وزیران در صلح دعاوی راجاع باه اماوال عماومی و
دولتی یا ارجاع آن به داوری

ارتش جمهوری اساالمی ایاران و نقاش وی در پاساداری از اساتقالل،
تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسالمی کشور
ارتش مکتبی و مردمی

مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

01

اصل

صفحه

عنوان

منع عضویت خارجیان در ارتش و نیروهای انتظامی کشور

105

127

منع استقرار پایگاههای نظامی خارجی در کشور

106

127

استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش در زمان صلح

107

127

منع بهرهبرداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش

108

127

ترفیع و سلب درجه نظامیان

109

127

سپاه پاسداران انقالب اسالمی

154

128

وظیفه دولت در آموزش نظامی همگانی

151

128

فصل دهم ـ سیاست خارجی
(اصول )414-411

سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران

152

128

منع انعقاد قراردادی که موجب سلطه بیگانه شود

153

128

حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در هر نقطه از جهان

150

129

پناهندگی سیاسی

155

129

فصل یازدهم ـ قوه قضاییه

(اصول )411-401
156

129

وظایف قوه قضاییه
تعیین رییس قوه قضاییه

157

134

وظایف رییس قوه قضاییه

158

134

دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات

159

132

مسؤولیت و وظایف وزیر دادگستری و نحوه انتخاب وی

164

132

تشکیل دیوان عالی کشور

161

133

رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل

162

133

صفات و شرایط قاضی

163

133

منع انفصال یا تغییر محل خدمت و سمت قاضی

160

130

فهرست تفصیلی اصول قانون اساسی

01

اصل

صفحه

عنوان

علنی بودن محاکمات

165

130

مستدل بودن احکام دادگاهها

166

130

وظیفه قاضی در صدور حکم

167

130

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه

168

135

عطف به ماسبق نشدن قوانین در تعیین جرایم

169

135

174

135

جبران خسارت افراد در موارد تفسیر و اشتباه قاضی

171

136

تشکیل محاکم نظامی

172

136

دیوان عدالت اداری

173

136

سازمان بازرسی کل کشور

170

137

خودداری قضات از اجرای تصویب نامهها و آییننامههای دولتی مخاالف
با احکام اسالم و خارج از حدود و اختیارات قوه مجریه

فصل دوازدهم ـ صدا و سیما
(اصل )401

175

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

137

فصل سیزدهم ـ شورایعالی امنیت ملی
(اصل )401

176

شورایعالی امنیت ملی

138

فصل چهاردهم ـ بازنگری در قانون اساسی
(اصل )400

بازنگری در قانون اساسی

177

139

مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

01

فهرست تاریخی نظرات شورای نگهبان
ردیف

1
2
3
0
5
6
7
8
9
14
11
12
13
10
15
16
17
18
19
24
21
22
23

شماره  /تاریخ

 021ا 1359/9/11
1359/9/26 -064
م1359/14/8 -029/2/
 735ا 1359/14/20
 785ا 1359/11/7
م 50/ا 1359/11/8
 068ا 1359/11/8
 136ا 1359/12/10
1380ا 1359/12/10
1041ا 1359/12/21
1897و ا  7ا 1364/1/24
1944د 1364/1/24 -12-
1364/1/24
1364/2/2
2491ا 1364/2/3
1723را  20ا 1364/2/3
1983ا 1364/2/8
 1722ا 1364/2/9
2748م ا 1364/3/27
1364/0/2
2813ا 1364/0/3
2634ا 1364/0/0
2835و19 -ا 1364/0/6

شمارهاصل

صفحه

164
 130سابق
101،158
100
90،96
69
113
77
82 ،105
101
77
77
53 ،138
81
101
81 ،82
0
101
101
96
76
100
52 ،84

132
113
122
126
88
66
142
72
127
123
73
72
59
76
123
77
02
123
123
89
69
126
75

فهرست تاریخی نظرات شورای نگهبان

ردیف

20
25
26
27
28
29
34
31
32
33
30
35
36
37
38
39
04
01
02
03
00
05
06
07
08

شماره  /تاریخ

1364/0/28
م 3493/ا 1364/5/8
3179ا 1364/5/10
3556ا 1364/6/9
1364/6/28
3827ا 1364/7/19
 3943ا 1364/8/7
 0210ا 1364/11/1
 0249ا 1364/11/5
0237ا 1364/11/8
 0299ا 1364/11/28
2039ا 1361/1/17
0683ا 1361/3/24
6671ا 1361/9/22
8513ا 1362/2/24
9439ا 1362/0/9
9475ا 1362/0/16
9326ا 1362/5/12
9333ا 1362/5/18
9040ا 1362/5/20
9594ا 1362/7/10
9751ا 1362/7/27
 9781ا 1362/8/3
 9993ا 1362/9/8
14490ا 1362/9/9

09

شمارهاصل

صفحه

67
88
82
131
22
77
77
113
156،170
80 ،86 ،88
77 ،84
76 ،80 ،88
84
53
101
125
76،88،94،164
148
148
90
69
98
77 ،125
77،139
136

60
83
77
111
08
71
71
143
129
78
75
69
76
58
120
148
74
97
97
88
66
91
73
121
116
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ردیف

09
54
51
52
53
50
55
56
57
58
59
64
61
62
63
60
65
66
67
68
69
74
71
72
73

شماره  /تاریخ

14180ا 1362/9/29
14204ا 1362/14/2
14844ا 1362/12/16
 14874ا 1362/12/29
 1503ا 1363/5/17
 1794ا 1363/7/2
 1619ا 1363/7/3
1363/7/25 -1907
 1909ا 1363/7/25
1363/14/5 -2364
2449ا 1363/8/16
 2037ا 1363/14/11
 2961ا 1363/12/8
1360/3/1 -3072
 2760ا 1360/0/5
3786ا 1360/0/19
0401ا 1360/5/1
5599ا 1360/12/7
5939ا 1365/2/14
5578ا 1365/2/16
6425ا 1365/0/18
7080ا 1365/14/11
7090ا 1365/11/1
7751ا 1365/12/5
7643ا 1365/12/6

شمارهاصل

صفحه

88 ،137
88
148
104
34
172
130
85 ،138
64،127
 126سابق
77
96
125
 158سابق
117
77 ،139
3 ،24
75
139
34
139
139
74
130
121

117
83
97
122
09
136
113
81
62
148
71
91
147
134
140
73
01
69
121
54
124
121
67
113
146

فهرست تاریخی نظرات شورای نگهبان

ردیف

70
75
76
77
78
79
84
81
82
83
80
85
86
87
88
89
94
91
92
93
90
95
96
97
98

شماره  /تاریخ

8806ا 1366/7/8
9596ا 1366/8/27
9946ا 1366/14/23
9308ا 1366/14/20
12887ا 1366/14/29
1033ا 1367/7/5
2032ا 1367/7/5
3348ا 1367/14/3
3300ا 1367/14/7
118ا 1368/2/19
1258ا 1368/8/15
1259ا 1369/1/22
008ا 1369/0/23
 4018ا 1369/5/2
4565ا 1369/6/11
1158ا 1369/14/6
1436ا 1374/1/22
1230ا 1374/3/1
2141ا 1371/6/15
0052ا 1372/1/21
0575ا 1372/3/3
0872ا 1372/0/24
1372/5/20-5481
5318ا 1372/7/20
5044ا 1372/7/20

10

شمارهاصل

صفحه

74
94
94
03،09
77 ،125
75
101
76
76
101
97
158
160
161
85
98
89،135
99
138
00
0 ،112
0 ،112
101
112
101

67
85
85
53
70
69
120
71
74
120
91
134
130
133
84
93
115
93
124
50
141
03
120
141
120
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ردیف

99
144
141
142
143
140
145
146
147
148
149
114
111
112
113
110
115
116
117
118
119
124
121
122
123

شماره  /تاریخ

5062ا 1372/8/5
5077ا 1372/8/22
5646ا 1372/9/17
1372/14/16 - 5686
6772ا 1373/2/22
287ا 1370/3/17
1375/0/12 -75/21/4654
75/21/1116ا 1375/9/10
76/21/583ا 1376/3/14
1376/5/13- 76/21/1100
78/21/0512ا 1378/1/25
 78/21/0844ا 1378/3/26
78/21/5106ا 1378/5/20
78/21/5250ا 1378/6/21
78/21/5515ا 1378/8/2
78/21/5614ا 1378/8/13
1378/11/24 - 78/21/6186
79/21/737ا 1379/5/34
79/21/892ا 1379/7/3
79/21/979ا 1379/7/14
 79/21/1465ا 1379/7/34
1379/14/24 -79/21/1504
 84/21/1279ا 1384/2/18
1384/0/14 -84 /21/1682
1384/14/24 - 84/21/3436

شمارهاصل

صفحه

130 ،138
127 ،137
139
138
85،101
52 ،53
93،90
55
73
126،127،135،138
138
138
52،70
75
158 ،164
158 ،164
127،138
127
98
00 ،175
158
73
0،174،173
91
86

110
149
124
118
79،125
57
87
64
68
110
118
118
57
69
131
131
149
111
93
55
131
68
135
85
81

فهرست تاریخی نظرات شورای نگهبان

11

ردیف

شماره  /تاریخ

شمارهاصل

صفحه

120
125
126
127
128
129
134
131
132
133
130
135
136
137
138
139
104
101
102
103
100
105

 81/34/2120ا 1381/14/12
 81/34/0140ا 1381/12/25
 82/34/2766ا 1382/1/20
 82/34/3952ا 1382/5/25
 83/34/7507ا 1383/3/16
/83/34/164ما 1383/8/2
 83/34/9387ا 1383/14/21
 83/34/9086ا 1383/11/7
 85/34/15881ا 1385/0/1
1386/1/34 -1386/34/24976
1386/2/25-86/34/21173
21930ا 1386/0/19
1386/14/0 -1386/34/20098
1387/8/22 -1387/34/29173
 94/34/02209ا1394/2/21
 94/34/02360ا 1394/2/29
1394/6/2 -94/34/03058
/91/34/732م 1391/3/24-
1391/0/12 - 91/34/07102
1391/12/23 - 91/34/09709
1392/1/31 - 92/34/54442
1393/12/3-93/142/3652

127
59 ،90
127
55
112
138
174،173
174،173
75
138
126
0 ،91 ،99
135
101
133
135
138
85 ،138
113
05
52
136

114
88
114
64
142
119
135
135
69
124
149
03
115
125
112
116
119
81
143
69
58
116
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فرمان امام خمینى (ره) به نخست وزیر دولت موقت در مورد
تصویب قانون اساسى
مورخ 8331/3/4

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان نخست وزیر دولت موقت جمهورى اسالمى؛
الزم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست
گیرد و ثمره انقالب عظی م اسالمى خود را در همه روابط و نظامات اجتماعى به دست آورد
و حقوق از دسترفته خود را باز یابد ،عدالت اسالم را در همه شؤون جامعه پیاده کند ،از
این رو طرح قانون اساسى را که شوراى طرحهاى انقالب مشغول تدوین و تکمیل آن
هستند با سرعت تکمیل و به تصویب شوراى انقالب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار
عمومى بگذارید تا همه صاحبنظران و تمامى اقشار ملت در مدت محدودى که تعیین
مینمایید ،پیشنهادها و نظریات خود را درباره آن ابراز نمایند و بنا بر تصمیمى که با تبادل
نظر با شوراى انقالب و دولت گرفته شد ،ترتیبى دهند تا مردم هر استان و هر یک از
اقلیتهاى مذهبى نمایندگان صاحبنظر خود را به تعدادى که شوراى انقالب اسالمى و
دولت تعیین مىکنند ،انتخاب کنند و مجلس متشکل از نمایندگان مردم با توجه به همه
پیشنهادهاى مفیدى که رسیده شده است مواد قانون اساسى را به صورت نهایى بررسى و
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تنظیم نمایند و سعى شود که در آن کلیه حقوق و آزادىها و فرصتهاى رشد و تعالى و
استقالل این ملت بر مبناى موازین اسالمى که ضامن حقوق همه افراد است و اکثریت
قریب به اتفاق مردم ایران بدان رأى مثبت داده است ،پیشبینى گردد و پس از آنکه این
قانون اساسى در جمع نمایندگان صاحبنظر مردم مورد بررسى نهایى قرار گرفت ،به رأى
گذارده شود و طى یک همهپرسى نهایى همه آحاد ملت قبول و یا رد خود را مستقیم
درباره آن ابراز نمایند و سعى شود که تمام این مراحل در اسرع وقت انجام گیرد تا با
انتخاب رییسجمهورى و نمایندگان مجلس ،ارکان حکومت جمهورى اسالمى استقرار یابد.
روحاهلل الموسوى الخمینى

نامه امام خمینی (ره) به رییسجمهور در مورد
تدوین متمم قانون اساسى
مورخ 8331/2/4

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجتاالسالم آقاى خامنهاى ریاست محترم جمهوورى اسوالمى ایوران داموت
افاضاته
از آن جا که پس از کسب ده سال تجربه عینى و عملى از اداره کشور ،اکثر مسوؤولین
و دستاندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهورى اسالمى ایران بر این عقیودهانود کوه
قانون اساسى با این که داراى نقاط قوت بسویار خووب و جاودانوه اسوت ،داراى نقوایص و
اشکاالتى است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتوداى پیوروزى انقوالب و
عدم شناخت دقیق معضالت اجرایى جامعه ،کمتر به آن توجه شده است ،ولى خوشوبختانه
مساله تتمیم قانون اساسى پس از یکى دو سال مورد بحث محافل گوناگون بووده اسوت و
رفع نقایص آن یک ضرورت اجتنابناپذیر جامعه اسالمى و انقالبى ماست و چه بسا تاخیر
در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخى براى کشور و انقالب گردد .و من نیز بنابر احساس
تکلیف شرعى و ملى خود از مدتها قبل در فکر حل آن بودهام که جنگ و مسوایل دیگور
مانع از انجام آن مىگردید.
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اکنون که به یارى خداوند بزرگ و دعاى خیر حضرت بقیةاهلل -روحى لهالفودا  -نظوام
اسالمى ایران راهسازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پیش گرفته است ،هیأتى را
براى رسیدگى به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسى و تدوین و تصویب مووارد و
اصولى که ذکر مىشود ،تأیید آن را به آرا عمومى مردم شریف و عزیز ایران بگذارند .
الف  -حضرات حجج اسالم والمسلمین و آقایانى که براى این مهم در نظر گرفتهام:
 -1آقاى مشکینى  -2آقاى طاهرى خرمآبوادى  -3آقواى موؤمن  -4آقواىهاشومى
رفسنجانى  - 5آقاى امینى  -6آقاى خامنهاى  -7آقاى موسوى (نخست وزیر)  - 8آقواى
حسن حبیبى  - 9آقاى موسوى اردبیلى  -11آقاى موسوى خوو ینى  -11آقواى محمودى
گیالنى  -12آقاى خزعلى  -13آقاى یزدى  -14آقاى امامى کاشوانى  -15آقواى جنتوى
 -16آقاى مهدوى کنى  -17آقاى آذرى قموى  -18آقواى توسولى  -19آقواى کروبوى
 -21آقاى عبداهلل نورى
که از مجلس خبرگان و قواى مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصولحت و
افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسالمى به انتخاب مجلوس انتخواب
شدهاند.
ب -محدوده مسایل مورد بحث:
 - 1رهبرى  -2تمرکز در مدیریت قوه مجریه  -3تمرکز در مدیریت قوه قضواییه -4
تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتى که قواى سه گانه در آن نظارت داشته باشند-5 .
تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسالمى  -6مجمع تشخیص مصلحت براى حل معضالت
نظام و مشورت رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد  -7راه بوازنگرى
به قانون اساسى  - 8تغییر نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسالمى.
ج  -مدت براى این کار حداکثر دو ماه است.
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.
والسالم علیکم و رحمهاهلل و برکاته
روحاهلل الموسوى الخمینى
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پاسخ امام خمینی (ره) به نامه حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ على
مشکینى در مورد متمم قانون اساسى
مورخ 8331/2/9

بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضرت حجتاالسالم والمسلمین جناب آقاى حاج شیخ على مشکینى دامت افاضاته
پس از عرض سالم خواسته بودید نظرم را در مورد موتمم قوانون اساسوى بیوان کونم.
هرگونه آقایان صالح دانستند عمل کنند ،من دخالتی نمىکنم .فقط در مورد رهبرى ،ما که
نمىتوانیم نظام اسالمىمان را بدون سرپرست رها کنیم .باید فردى را انتخاب کنیم کوه از
حیثیت اسالمىمان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند.
من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیوت الزم نیسوت .مجتهود عوادل
مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت مىکند .اگر مردم به خبرگان رأى دادند توا
مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند ،وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند
تا رهبرى را به عهده بگیرد ،قهرى او مورد قبول مردم است .در این صورت او ولى منتخب
مردم مىشود و حکمش نافذ است.
در اصل قانون اساسى من این را مىگفتم ولى دوستان در شورط مرجعیوت پافشوارى
کردند ،من هم قبول کردم .من در آن هنگام مىدانستم که این در آینوده نوه چنودان دور
قابل پیاده شدن نیست .توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
والسالم علیکم و رحمهاهلل و برکاته
روحاهلل الموسوى الخمینى
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
مصوب  )1(2531/9/21با اصالحات 2561/3/6

()2

بسم اﷲ الرحمن الرحیم
لَقَد أَرْسَلْنا رُسُلَنا بالبَینَاتِ وَ أنزَلنا مَعَهُمُ الِكِتَابَ وَ المِیزَانَ لِیقوُمَ النَّاسُ بِالقِسْطِ

()3

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبین نهادهاای فرهنگای ،اجتماا ی ،سیاسای و
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پس از پیروزی انقالب اساالمی ،در دوازد فلام مماتمم بار
1ا
یكلد و هفتاد و پنج اصم تنظیم گردید و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسای نهاایی قاانون
اساسی در تاریخ بیست و چهارم آبان ما یكهزار و سیلد و پنجا و همت هجری شمسی مطااب باا بیسات و
چهارم ذیالحجه یكهزار و سیلد و نود و نه هجری قمری به تلویب نهایی رسید .این قاانون در هماهپرسای
مورخ  2531/9/21مورد تأیید نهایی ملت قرار گرفت و در روزناماه رسامی شامار  21201ماورخ 2531/22/2
درج شد.
اصالحیه قانون اساسای در تیرماا  2531باه تلاویب شاورای باازنگری قاانون اساسای رساید و در
2ا
همهپرسی مورخ  2531/3/3مورد تأیید نهاایی ماردم ایاران قارار گرفات .ایان اصاالحیه در روزناماه رسامی
شمار  21930مورخ  2531/3/3درج شد است .در آغاز این اصالحیه ،مواردی به شار زیار درج گردیاد کاه
تماماً در مجمو ه حاضر در جای خود ،ا مال شد است:
اصالحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب :8531

دولت جمهوری اسالمی ایران پیمنهاد اصالحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی ملوب  2531را که شاورای
بازنگری قانون اساسی به موجب فرمان مورخ  4اردیبهمت ما  )8*(2531قائد ظیمالمأن و رهبر کبیر انقاالب
جهانی اسالم و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران حضرت آیتالعظمی امام خمینی قدس سّر المریف در چهم و
همت اصم مدون و چند تلمیم و توضیح در جلسات مورخ هفدهم تا بیستم تیر ما یكهزار و سیلد و شلات
و همت هجری شمسی بهطور نهایی بررسی و تدوین کرد و در چهم و یكمین اجالس خود به تلویب نهایی
رساند و مقام معظم رهبری آن را تأیید و امضاء فرمود و جهت همه پرسی طی فرمان مورخ بیسات و هماتم
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اقتلادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسالمی است که انعكااس خواسات قلبای
امت اسالمی میباشد .ماهیت انقالب ظیم اسالمی ایران و روند مبارزة مردم مسالمان از
ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبند همه قمرهای مردم تبلاور ماییافات ایان
خواست اساسی را ممخص کرد و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ،ملات ماا باا تماام
وجود نیم به آن را میطلبد.
ویژگی بنیادی این انقالب نسبت به دیگر نهضاتهاای ایاران در ساد اخیرمكتبای و
اسالمی بودن آنست ،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مماروطاه و
نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که لت اساسای و

تیر ما یكهزار و سیلد و شلت و همت به دولت ابالغ کرد اند به شر زیر به همهپرسی میگذارد:
ماده  -8در تمامی اصول و سرفلمها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،بارت «مجلس شورای
ملی» به «مجلس شورای اسالمی» تغییر مییابد.
ماده  -2نوان مبحث اول و فلم نهم به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیم گردد و ناوان «مبحاث ساوم»
همین فلم ( قبم از اصم یكلدوچهم وسوم ) به «مبحث دوم» تغییر یابد و نوان «مبحث دوم ،نخستوزیار
و وزراء» (قبم از اصم یكلدوسی وسوم) حذف گردد و نوان «فلم دوازدهم ،رسانههای گروهی» به «فلام
دوازدهم ،صدا و سایما» تغییار یاباد و قبام از اصام یكلادو هفتااد(* )2و شمام ،ناوان «فلام سایزدهم،
شورای الی امنیت ملی» و قبم از یكلدو هفتااد وهفاتم ،ناوان «فلام چهااردهم(* ،)5باازنگری در قاانون
اساسی» افزود گردد.
ماااده  - 5اصاااول -221 -219 -211 -210 -99 -92 -19 -11 -10 -13 -01 -39 -34 -31 -30 -3
-253 -253 -254 -255 -251 -252 -251 -211 -210 -213 -214 -211 -212 -225 -221 -222
 204 -205 -234 -231 -232 -231 -231 -230 -241 -242 -241 -251 -250و  203اصال میشاود
و تغییر و تتمیم مییابد و به جای اصول قانون اساسی ملوب  2531قرار میگیرد و اصول  203و  200نیاز باه
قانون اساسی اضافه میشود و کلیه اصالحات و تغییرات و جابجاییها و اضافات در چهم و همت اصم مادون
به شر زیر تلویب میگردد.
*- 8

در نسخه ابالغی « »2531و در متن روزنامه رسمی به اشتبا « »2531تحریر شد است.
در نسخه ابالغی و متن روزنامه رسمی به اشتبا «همتاد» تحریر شد است.
در نسخه ابالغی و متن روزنامه رسمی به اشتبا «چهارم» تحریر شد است.

3ا

سورة الحدید ،آیه .13

*- 2
*- 5
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ممخص دم موفقیات ایان نهضاتهاا مكتبای نباودن مباارزات باود اسات .گرچاه در
نهضتهای اخیر خط فكری اسالمی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسای را بار
هد داشت ولی به دلیم دور شدن این مباارزات از مواضاع اصایم اساالمی ،جناب هاا
بهسر ت به رکود کماند شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهباری مرجاع الیقادر تقلیاد
حضرت آیت اﷲ العظمی امام خمینی (ر ) ضرورت پیگیری خط نهضات اصایم مكتبای و
اسالمی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کمور که هموار در صف مقادم نهضاتهاای
مردمی بود و نویسندگان و روشنفكران متعهد با رهبری ایمان تحرك نوینی یافت( .آغااز
نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیلد و همتاد و دو هجری قمری برابر باا هازار و
سیلد و چهم و یك هجری شمسی میباشد).
طلیعه نهضت

ا تراض درهم کوبند امام خمینی (ر ) به توطئه آمریكایی «انقالب سفید» که گاامی
در جهت تثبیت پایههای حكومت استبداد و تحكایم وابساتگیهاای سیاسای ،فرهنگای و
اقتلادی ایران به امپریالیزم جهانی بود امم حرکت یكپارچه ملات گمات و متعاقاب آن
انقالب ظیم و خونبار امت اسالمی در خرداد ما  41که در حقیقت نقطه آغااز شاكوفایی
این قیام شكوهمند و گسترد بود مرکزیت اماام را باه ناوان رهباری اساالمی تثبیات و
مسااتحكم نمااود و لی ارغم تبعی اد ایمااان از ای اران در پ ای ا تااراض بااه قااانون ننگ این
کاپیتوالسیون (ملونیت مستماران آمریكایی) پیوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار
یافت و ملت مسلمان و بهویژ روشنفكران متعهد و روحانیت مبارز را خود را در میان تبعید
و زندان ،شكنجه و ا دام ادامه دادند.
در این میان قمر آگا و مسؤول جامعه در سنگر مسجد ،حوز های لمیه و دانمگا به
روشنگری پرداخت و با الهام از مكتب انقالبی و پربار اسالم تالش پیگیر و ثمربخمای را
در باال بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مكتبی ملت مسالمان آغااز کارد .ر یام
استبداد که سرکوبی نهضت اسالمی را با حملاه د خیماناه باه فیضایه و دانماگا و هماه
کانونهای پرخروش انقالب آغاز نمود بود به مذبوحاناهتارین اقادامات ددمنماانه جهات
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رهایی از خمم انقالبی مردم ،دست زد و در این میان جوخههای ا دام ،شكنجههای قرون
وسطایی و زندانهای درازمدت ،بهایی بود که ملت مسلمان ما به نمانه زم راسخ خود به
ادامه مبارز مایپرداخات .خاون صادها زن و مارد جاوان و باایماان کاه ساحرگاهان در
میدانهای تیر فریاد «اﷲ اکبر» سر میدادند یا در میان کوچه و باازار هادف گلولاههاای
دشمن قرار میگرفتند انقالب اسالمی ایران را تداوم بخمید ،بیانیهها و پیامهای پی در پی
امام به مناسبتهای مختلف ،آگاهی و زم امت اسالمی را م و گسترش هرچه فزونتر
داد.
حكومت اسالمی

طر حكومت اسالمی بر پایه والیت فقیه که در اوج خفقان و اختناق ر یم اساتبدادی
از سوی امام خمینی (ر ) ارایه شد انگیز ممخص و منسجم ناوینی را در ماردم مسالمان
ایجاد نمود و را اصیم مبارز مكتبی اسالم را گمود که تالش مبارزان مسلمان و متعهد را
در داخم و خارج کمور فمرد تر ساخت.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی ها و شدت خمام ماردم براثار
فمار و اختناق روزافزون در داخم و افمااگری و انعكااس مباارز باه وسایله روحانیات و
دانمجویان مبارز در سطح جهانی ،بنیانهای حاکمیت ر یم را بمادت متزلازل کارد و باه
ناچار ر یم و اربابان مجبور به کاستن از فمار و اختناق و به اصطال بااز کاردن فضاای
سیاسی کمور شدند تا به گمان خوی دریچه اطمیناانی باه منظاور پیماگیری از ساقو
حتمی خود بگمایند اما ملت برآشفته و آگا و ملمم به رهبری قاطع و خلامناپاذیر اماام،
قیام پیروزمند و یكپارچه خود را بهطور گسترد و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت

انتمار نامه توهینآمیزی به ساحت مقدس روحانیات و باه ویاژ اماام خمینای(ر ) در
20دی  2533از طرف ر یم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و با ث انفجار خمم مردم در
سراسر کمور شد و ر یم برای مهار کردن آتمفمان خمم مردم کوشید این قیام معترضانه
را با به خاك و خون کمیدن خاموش کند اما این خود خون بیمتری در رگهاای انقاالب
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جاری ساخت و طپ های پی در پی انقالب در هفاتمهاا و چهلامهاای یاادبود شاهدای
انقالب ،حیات و گرمی و جوش یكپارچه و هرچه فزونتری باه ایان نهضات در سراسار
کمور بخمید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی ساازمانهاای کماور باا ا تلااب
یكپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقو ر یام اساتبدادی مماارکت فعاالناه
جستند ،همبستگی گسترد مردان و زنان از همه اقمار و جنا هاای ماذهبی و سیاسای در
این مبارز به طرز چممگیری تعیینکنند بود ،و مخلوصاً زنان به شكم بارزی در تماامی
صحنههای این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترد ای داشتند ،صحنههاایی از آن ناوع کاه
مادری را با کودکی در آغوش ،شتابان به سوی میدان نبرد و لولههای مسلسم نمان میداد
بیانگر سهم مد و تعیین کنند این قمر بزرگ جامعه در مبارز بود.
بهایی كه ملت پرداخت

نهال انقالب پس از یك سال و اندی مبارزة مستمر و پیگیر با باروری از خون بی از
شلت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با برجای نهادن میلیاردهاا توماان خساارت
مالی در میان فریادهای« :استقالل ،آزادی ،حكومت اسالمی» به ثمر نمست و این نهضت
ظیم که با تكیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحام حسااس و هیجاانآمیاز
نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موف باه درهام کوبیادن تماام محاسابات و
مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در ناوع خاود سرفلام جدیادی بار انقالباات
گسترد مردمی در جهان شد.
 12و  11بهمن سال یكهزار و سیلد و پنجا و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنمااهی
شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متكی بر آن را درهم شكست و با این پیروزی بزرگ طلیعاه
حكومت اسالمی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد.
ملت ایران بهطور یكپارچه و با شرکت مراجع تقلید و لمای اسالم و مقام رهباری در
همهپرسی جمهوری اسالمی تلمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظاام ناوین جمهاوری
اسالمی ا الم کرد و با اکثریت  % 91/1به نظام جمهوری اسالمی رأی مثبت داد.
اکنون قانون اساسی جمهوری اسالمی ایاران باه ناوان بیاانگر نهادهاا و مناسابات
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سیاسی ،اجتما ی ،فرهنگی و اقتلادی جامعه باید راهگمای تحكایم پایاههاای حكومات
اسالمی و ارایهدهند طر نوین نظام حكومتی بر ویرانههای نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حكومت در اسالم

حكومت از دیدگا اسالم برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فاردی یاا گاروهای
نیست بلكه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کی و هم فكر است که به خود سازمان میدهد
تا در روند تحول فكری و قیدتی را خود را به سوی هدف نهایی (حرکت باه ساوی اﷲ)
بگماید .ملت ما در جریان تكامم انقالبی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدود شاد و
از آمیز های فكری بیگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكری و جهانبینی اصیم اسالمی
بازگمت و اکنون بر آن است که با موازین اسالمی جامعه نمونه (اسو ) خود را بنا کناد بار
چنین پایهای ،رسالت قانون اساسی این است که زمیناههاای ا تقاادی نهضات را ینیات
بخمد و شرایطی را به وجود آو رد کاه در آن انساان باا ارزشهاای واال و جهاان شامول
اسالمی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسالمی انقالب ایاران کاه حرکتای بارای پیاروزی
تمامی مستضعفین بر مستكبرین بود زمینه تداوم این انقاالب را در داخام و خاارج کماور
فراهم میکند به ویژ در گسترش روابط بینالمللی ،با دیگر جنب های اسالمی و مردمای
میکوشد تا را تمكیم امت واحد جهانی را هموار کند (انَّ هذِ ِ اُمَّتُكُمْ اُمَّهً وَاحدَ ً وَ اَنا رَبُّكُمْ
فَا ْبُدُونِ)( )1و استمرار مبارز در نجات ملم محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ،قانون اساسی تضمینگر نفی هار گوناه اساتبداد
فكری و اجتما ی و انحلار اقتلادی میباشد و در خط گسستن از سیساتم اساتبدادی ،و
سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تالش میکند( .وَ یضَعُ َنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ االَغلَاالَ
()2
الَّتی کَانَتْ َلَیهِمْ).
1ا

2ا

سورة االنبیاء ،آیه .91
سورة اال راف ،آیه .230
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در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تمكیم جامعه اسات براسااس تلقای
مكتبی ،صالحان هد دار حكومت و ادار مملكت مایگردناد (أَنَّ ألْاأَرضَ یرِثُهَاا ِباادِی
اللَّالِحُونَ)( )1و قانونگذاری که مبین ضابطههای مدیریت اجتما ی است بر مادار قارآن و
سنت ،جریان مییابد بنابراین نظارت دقی و جدی از ناحیه اسالمشناسان ادل و پرهیزکار
و متعهد (فقهای ادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حكومت ،رشاد دادن
انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (وَ اِلی اﷲِ الْمَلیر)( )2تا زمینه بروز و شاكوفایی
استعدادها بهمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تَخَلَّقُوا باخالق اﷲ)( )3و این جز
در گرو ممارکت فعال و گسترد تمامی ناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد.
با توجه به ایان جهات ،قاانون اساسای زمیناه چناین مماارکتی را در تماام مراحام
تلمیمگیریهای سیاسی و سرنوشتساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر
تكامم انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبری گردد کاه ایان
همان تحق حكومت مستضعفین در زمین خواهد بود.
()4
(وَ نُریدُ اَنْ نَمُّنَ َلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِیالْاَرضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمّهً و نَجعَلَهُمُ الوَارِثینَ) .
والیت فقیه عادل

براساس والیت امار و امامات مساتمر ،قاانون اساسای زمیناه تحقا رهباری فقیاه
جامعالمرایطی را که از طرف مردم به نوان رهبر شناخته میشاود (مَجااری االُماور بیاد
العُلَماء باﷲ االُمَنَاء َلی حَاللهِ و حَرامهِ)( )5آماد می کند تا ضامن دم انحراف سازمانهای
مختلف از وظایف اصیم اسالمی خود باشد.
1ا
2ا
3ا

4ا
5ا

سورة االنبیاء ،آیه .213
سورة النور ،آیه  41ا سورة آل مران ،آیه  11ا سورة فاطر ،آیه .21
پیامبر اکرم ( ،)بحاراالنوار جلد  ،31صفحه .251
سورة القلص ،آیه .3
امام حسین ( ،)تحف العقول ،صفحه .151
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اقتصاد وسیله است نه هدف

در تحكیم بنیادهای اقتلادی ،اصم ،رفع نیازهاای انساان در جریاان رشاد و تكامام
اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتلادی تمرکز و تكاثر ثروت و سودجویی ،زیارا کاه در
مكاتب مادی ،اقتلاد خود هدف است و بدین جهت در مراحم رشد ،اقتلاد امم تخریاب
و فساد و تباهی میشود ولی در اسالم اقتلاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کاارآیی
بهتر در را وصول به هدف نمیتوان داشت.
با ایان دیادگا برناماه اقتلااد اساالمی فاراهم کاردن زمیناه مناساب بارای باروز
خالقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امكانات مساوی و متناسب و ایجاد
کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت اساتمرار حرکات تكااملی او بار هاد
حكومت اسالمی است.
زن در قانون اساسی

در ایجاد بنیادهای اجتما ی اسالمی ،نیروهای انسانی که تاکنون در خادمت اساتثمار
همهجانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز مییابند و در ایان بازیاابی
طبیعی است که زنان به دلیم ستم بیمتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمام شاد اناد
استیفای حقوق آنان بیمتر خواهد بود.
خانواد واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و تواف قیدتی و
آرمانی در تمكیم خانواد که زمینهساز اصلی حرکت تكاملی و رشاد یابناد انساان اسات
اصم اساسی بود و فراهم کردن امكانات جهت نیم به ایان مقلاود از وظاایف حكومات
اسالمی است ،زن در چنین برداشتی از واحد خانواد  ،از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کاار
بودن) در خدمت اشا ه ملرفزدگی و استثمار ،خارج شد و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و
پر ارج مادری در پرورش انسانهای مكتبی پیماهنگ و خود همرزم مردان در میدانهاای
فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگا اسالمی برخوردار از
ارزش و کرامتی واالتر خواهد بود.
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ارتش مكتبی

در تمكیم و تجهیز نیرو های دفا ی کمور توجه بر آن است کاه ایماان و مكتاب،
اساس و ضابطه باشد بدی ن جهت ارت جمهوری اسالمی و سپا پاساداران انقاالب در
انطباق با هدف فوق شكم داد می شوند و نه تنها حفظ و حراسات از مرزهاا بلكاه باار
رسالت مكتبی یعنی جهاد در را خدا و مب ارز در را گسترش حاکمیات قاانون خادا در
جهان را نیز هد دار خواهند بود( .وَاَ ِدُّو ا لَهُمْ ماَ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ و مِنْ رِباا ِ الّخَیامِ
تُرهِبُونَ بِهِ ُدُوَّ اﷲ وَ َدُوَّکُمْ وَ آخَرِی نَ مِنْ دوُنِهِمْ)(.)1
قضا در قانون اساسی

مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکات اساالمی ،باه منظاور
پیمگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسالمی امری است حیاتی ،از ایان رو ایجااد
سیستم قضایی بر پایه دل اسالمی و متمكم از قضات ادل و آشانا باه ضاوابط دقیا
دینی پی بینی شد است ،این نظام به دلیم حساسیت بنیادی و دقت در مكتبی باودن آن
الزم است به دو ر از هر نوع رابطه و مناسبات ناساالم باشاد( .و اِذا حَكَمْاتُمْ بَاینَ النّااسِ اَنْ
تَحْكُمْوا بِالْعَدلِ)(.)2
قوه مجریه

قو مجریه به دلیم اهمیت ویژ ای که در رابطه با اجرای احكام و مقررات اسالمی به
منظور رسیدن به رو ابط و مناسبات ادالنه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضارورتای کاه
این مسأله حیاتی در زمینهسازی وصول باه هادف نهاایی حیاات خواهاد داشات بایساتی
راهگمای ایجاد جامعه اسالمی باشد .نتیجتاً محلور شدن در هر نوع نظام دسات و پااگیر
پیچید که وصول به این هدف را کند و یا خدشهدار کند از دیدگا اسالمی نفی خواهد شد
1ا
2ا

سورة االنفال ،آیه .31
سورة النساء ،آیه .31
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بدین جهت نظام بوروکراسی که زایید و حاصم حاکمیتهای طاغوتی است بهشدت طارد
خواهد شد تا نظام اجرایی با کارآیی بیمتر و سار ت افازونتار در اجارای تعهادات اداری
بهوجود آید.
وسایل ارتباط جمعی

وسایم ارتبا جمعی (رادیو ا تلویزیون) بایستی در جهت روند تكاملی انقالب اسالمی
در خدمت اشا ه فرهنگ اسالمی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد ساالم اندیماههاای
متفاوت بهر جوید و از اشا ه و ترویج خللتهای تخریبی و ضد اسالمی جداً پرهیز کند.
پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بمار را سارلوحه اهاداف خاود
دانسته و را رشد و تكامم انسان را میگماید بر هد همگان است و الزم است که امات
مسلمان با انتخاب مسؤولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعاالنه در
ساختن جامعه اسالمی ممارکت جویند به امید اینكه در بنای جامعه نمونه اسالمی (اساو )
که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موف گردد( .و کَذلِكَ جَعَلْنااکُمْ أُمَّاهً
وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ َلَی النّاس)(.)1
نمایندگان

مجلس خبرگان متمكم از نمایندگان مردم ،کار تدوین قاانون اساسای را بار اسااس
بررسی پی نویس پیمنهادی دولت و کلیه پیمنهادهایی که از گارو هاای مختلاف ماردم
رسید بود در دوازد فلم که ممتمم بر یكلد و هفتاد و پنج اصم( )2میباشاد در طلیعاه
پانزدهمین قرن هجارت پیغمبار اکارم (صالی اﷲ لیاه و الاه و سالم) بنیانگاذار مكتاب
رهاییبخ اسالم با اهداف و انگیز های ممرو فوق به پایان رساند به این امید که ایان
قرن ،قرن حكومت جهانی مستضعفین و شكست تمامی مستكبرین گردد.
سورة البقر  ،آیه .245
1ا
با توجه به اصالحات به مم آمد در سال  2531تعداد فلاول از دوازد باه چهاارد فلام و تعاداد
2ا
اصول از یكلد و هفتاد و پنج به یكلد و هفتاد و هفت اصم تغییر یافته است.
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
فصل اول ـ اصول كلی
اصل اول

حكومت ایران جمهوری اسالمی است که ملت ایران ،براساس ا تقااد دیریناهاش باه
حكومت ح و دل قرآن ،در پی انقالب اسالمی پیروزمند خود به رهبری مرجاع الیقادر
تقلید آیه اﷲ العظمی امام خمینی ،در همهپرسی دهم و یاازدهم فاروردیان ماا یكهازار و
سیلد و پنجا و همت هجری شمسی برابر با اول و دوم جماادیاالولای ساال یكهازار و
سیلد و نود و نه هجری قمری با اکثریت  %91/1کلیه کسانی که ح رأی داشتند ،به آن
رأی مثبت داد.
اصل دوم

جمهوری اسالمی ،نظامی است بر پایه ایمان به:
 2ا خدای یكتا (الاِلهَ اِالاللّه) و اختلاص حاکمیت و تماریع باه او و لازوم تسالیم در
برابر امر او.
 1ا وحی الهی و نق بنیادی آن در بیان قوانین.
 5ا معاد و نق سازندة آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا.
 4ا دل خدا در خلقت و تمریع.
 3ا امامت و رهبری مستمر و نق اساسی آن در تداوم انقالب اسالم.
 3ا کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا،
که از را :
الف ا اجتهاد مستمر فقهای جامعالمرایط براساس کتاب و سنت معلومین سالمُ اللّاهِ
َلَیهِم اَجْمَعین،
ب ا استفاد از لوم و فنون و تجارب پیمرفته بمری و تالش در پیمبرد آنها.
ج ا نفی هر گونه ستمگری و ستمکمی و سلطهگری و سلطهپذیری،
قسط و دل و استقالل سیاسی و اقتلادی و اجتما ی و فرهنگی و همبستگی ملی را
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تأمین میکند.
اصل سوم

دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است برای نیم به اهداف ماذکور در اصام دوم،
همه امكانات خود را برای امور زیر به کار برد:
 2ا ایجاد محیط مسا د برای رشد فضایم اخالقی براساس ایمان و تقوا و مباارز باا
کلیه مظاهر فساد و تباهی.
 1ا باال بردن سطح آگاهیهاای ماومی در هماه زمیناههاا باا اساتفاد صاحیح از
مطبو ات و رسانههای گروهی و وسایم دیگر.
 5ا آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ،در تماام ساطو و تساهیم و
تعمیم آموزش الی.
 4ا تقویت رو بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینههاای لمای ،فنای ،فرهنگای و
اسالمی از طری تأسیس مراکز تحقی و تموی محققان.
 3ا طرد کامم استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
 3ا محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحلارطلبی.
()1
 0ا تأمین آزادیهای سیاسی و اجتما ی در حدود قانون.
1ا ممارکت امه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتلاادی ،اجتماا ی و فرهنگای
خوی .
 9ا رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات ادالنه برای همه ،در تمام زمینههای مادی و
 1ا اعالم نظر شماره  0408مورخ  8530/3/8شورای نگهبان :طاف باه ناماه شامار  ˚ 2435ق ماورخ
 2534/3/2الیحه دریافت وارض خروج از کمور که با حضور ا ضای شورای نگهباان در جلساه 2534/4/51
به تلویب مجلس شورای اسالمی رسید است در جلسه شورای نگهبان مطر و مورد بررسای قارار گرفات و
نظر شورا به شر زیر ا الم میشود:
«ح مسافرت و آزادی سفر از ا مال ادی و حقوق مسلم فاردی و اجتماا ی هار شاخص اسات کاه طبا
اصم 11قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند 0اصم سوم قانون اساسای برحساب قاانون بایاد
تأمین شود .سلب این ح در شرایط ادی با موازین شر ی و قانون اساسی مغایرت دارد ،ولای نظار باه وضاع
فوقالعاد فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تأیید شد».
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معنوی.
 21ا ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تمكیالت غیرضرور.
 22ا تقویت کامم بنیه دفاع ملی از طری آموزش نظامی مومی برای حفظ استقالل
و تمامیت ارضی و نظام اسالمی کمور.
 21ا پیریزی اقتلاد صحیح و ادالنه برطب ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفا و رفع فقر و
برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسكن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
 25ا تأمین خودکفایی در لوم و فنون صنعت و کماورزی و امور نظامی و مانند اینها.
 24ا تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی ادالناه بارای
همه و تساوی موم در برابر قانون.
 23ا توسعه و تحكیم برادری اسالمی و تعاون مومی بین همه مردم.
 23ا تنظیم سیاست خارجی کمور براساس معیارهای اسالم ،تعهد برادرانه نسابت باه
همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم

کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتلادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی
و غیر اینها باید براساس موازین اسالمی باشد .این اصم بر اطالق یا موم( )1همه اصاول
قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تمخیص ایان امار بار هادة فقهااء
()2
شورای نگهبان است.
 1ا در متن مندرج در مجمو ه قوانین روزنامه رسمی سال « 2531اطالق با موم» درج شد اسات کاه
«اطالق یا موم» صحیح به نظر میرسد.
 2ا الف ا نظر تفسیری شماره  8815مورخ  8534/2/1شورای نگهباان«:مساتفاد از اصام چهاارم قاانون
اساسی این است که به طور اطالق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینهها باید مطاب موازین اساالمی باشاد و
تمخیص این امر به هد فقهای شورای نگهبان است ،بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضایی اجارا
میگردد و شورای الی قضایی آنها را مخالف موازین اسالمی میداند ،جهت بررسای و تماخیص مطابقات یاا
مخالفت با موازین اسالمی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید».
ب ا از نظر تفسیری شماره  0353مورخ  8552/5/5شورای نگهبان5« :ا مطاب اصم چهارم قانون اساسای
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اصل پنجم

()1

در زمان غیبت ولی لر « َجَّمَ اﷲ تَعالی فَرَجَه» ،در جمهوری اسالمی ایران والیات
امر و امامت امت بر هد فقیه ادل و باتقوا ،آگا به زمان ،شجاع ،مدیر و مدبر است کاه
طب اصم یكلد و هفتم هد دار آن میگردد.
اصل ششم

در جمهوری اسالمی ایران امور کمور بایاد باه اتكااء آراء ماومی ادار شاود ،از را
انتخابات :انتخاب رییسجمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،ا ضای شوراها و نظایر
اینها ،یا از را همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.

ملوبات مجمع تمخیص مللحت نظام نمیتواند خالف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت باه اصام
قانون اساسی موردنظر مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصم  )221و همچناین نسابت
به سایر قوانین و مقررات دیگر کمور ملوبه مجمع تمخیص مللحت نظام حاکم است».
ج -نظر تفسیری شماره  0152مورخ  8552/0/24شورای نگهبان :منظور از «خالف موازین شرع» آن است
که نه با احكام اولیه شرع سازگار باشد و نه با احكام ناوین ثانویه و در این رابطه صدر اصام  221باه مجماع
تمخیص مللحت تنها اجاز تعیین تكلیف به لحاظ ناوین ثانویه را داد است.
د -نظر تفسیری شماره  83/54/28850مورخ  8513/0/88شورای نگهبان« :نظار تفسایری ایان شاورا در
خلوص اصول  92 ،4و  99قانون اساسی این است که تلویب ضوابط و مقاررات ماالی ،اداری ،اساتخدامی و
تمكیالتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تمخیص شورا متوقف بر آنها است ،بر هد خود ایان شاورا
میباشد».
ها -به نظر تفسیری شمار  11/12/2109مورخ  2511/1/21شورای نگهباان منادرج در زیرناویس اصام
یكلد و هفتادم قانون اساسی در این مجمو ه رجوع شود.
 1ا اصل سابق (اصل پنجم) :در زمان غیبت حضرت ولی لر ،جم اﷲ تعالی فرجاه ،در جمهاوری اساالمی
ایران و الیت امر و امامت امت بر هد فقیه ادل و باتقوی ،آگا به زماان ،شاجاع ،مادیر و مادبر اسات ،کاه
اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتای نباشاد
رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط باال طب اصم یكلد و هفتم هد دار آن میگردد.
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اصل هفتم
()1

()2

طب دستور قرآن کریم« :و أمْرُهُمْ شُوری بَینَهُم» و «شاوِرْهُم فی األمْر» شوراها:
مجلس شورای اسالمی ،شورای استان ،شهرستان ،شهر ،محم ،بخ  ،روستا و نظایر اینها
از ارکان تلمیمگیری و ادار امور کمورند .موارد ،طرز تمكیم و حدود اختیارات و وظاایف
شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
اصل هشتم

در جمهوری اسالمی ایران د وت به خیر ،امر به معاروف و نهای از منكار وظیفاهای
است همگانی و متقابم بر هد مردم نسبت به یكدیگر ،دولت نسابت باه ماردم و ماردم
نسبت به دولت ،شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.
()3
«وَ الْمُؤمِنُونَ وَ الْمؤمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیاءُ بَعْضٍ یأمُرُونَ بالْمَعرُوفِ وَ ینْهَوْنَ َنِ الْمُنْكَرِ»
اصل نهم

در جمهوری اسالمی ایران آزادی و اساتقالل و وحادت و تمامیات ارضای کماور از یكادیگر
تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است .هیچ فرد یا گرو یا مقامی ح نادارد باه
نام استفاد از آزادی به استقالل سیاسی ،فرهنگی ،اقتلادی ،نظامی و تمامیت ارضی ایران کمتارین
خدشهای وارد کند و هیچ مقامی ح ندارد به نام حفظ استقالل و تمامیت ارضی کماور آزادیهاای
ممروع را ،هر چند با وضع قوانین و مقررات ،سلب کند.
اصل دهم

از آنجا که خانواد واحاد بنیاادی جامعاه اساالمی اسات ،هماه قاوانین و مقاررات و
1ا
2ا
3ا

سورة الموری ،آیه .51
سورة آل مران ،آیه .239
سورة التوبه ،آیه .02
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برنامهریزیهای مربو باید در جهت آسان کردن تمكیم خانواد  ،پاسداری از قداست آن و
استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی باشد.
اصل یازدهم
()1

به حكم آیه کریمه «اِنَّ هذِ ِ اُمَّتُكُمْ اُمََّهٌ واحدَ وَ اَنَا رَبُّكُمْ فَا ْبُدون» همه مسالمانان
یك امتاند و دولت جمهوری اسالمی ایران موظف است سیاسات کلای خاود را بار پایاه
ائتالف و اتحاد ملم اسالمی قرار دهد و کوش پیگیر به مام آورد تاا وحادت سیاسای،
اقتلادی و فرهنگی جهان اسالم را تحق بخمد.
اصل دوازدهم

دین رسمی ایران ،اسالم و مذهب جعفری اثنی ماری اسات و ایان اصام الَایالْابَادَ
غیرقابم تغییر است و مذاهب دیگر اسالمی ا م از حنفی ،شافعی ،مالكی ،حنبلای و زیادی
دارای احترام کامم میباشند و پیروان این مذاهب در انجاام مراسام ماذهبی ،طبا فقاه
خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخلیه (ازدواج ،طالق ،ارث و وصیت) و
د اوی مربو به آن در دادگا ها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یك از این
مذاهب اکثریت داشته باشند ،مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طب آن ماذهب
خواهد بود ،با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم

ایرانیان زرتمتی ،کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود
قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخلیه و تعلیمات دینی بر طب آیاین
خود مم میکنند.

1ا

سورة االنبیاء ،آیه .91
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اصل چهاردهم

به حكم آیه شریفه «الینْهاکُمُ اللّهُ َنِ الَّذین لَمْ یقاتِلوکُم فیﺍلدّینْ و لَمْ یخْرِجُوکُم مِنْ
دِیارکُم أن تَبَرُّوهُم و تُقْسِطوا اِلیهم اِنَّ اﷲَ یحِبُّ المُقْسِطین»( )1دولات جمهاوری اساالمی
ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسالمان باا اخاالق حسانه و قساط و ادل
اسالمی مم نمایند و حقوق انسانی آنان را ر ایت کنند.
این اصم در ح کسانی ا تبار دارد که بر ضد اسالم و جمهوری اسالمی ایران توطئاه
و اقدام نكنند.
فصل دوم ـ زبان ،خط ،تاریخ و پرچم رسمی كشور
اصل پانزدهم

زبان و خط رسمی و ممترك مردم ایران فارسی است .اسناد و مكاتبات و متون رسمی
و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی اساتفاد از زباانهاای محلای و قاومی در
مطبو ات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ،در کنار زبان فارسای آزاد
است.
اصل شانزدهم

از آنجا که زبان قرآن و لوم و معارف اسالمی ربی است و ادبیات فارسی کاامالً باا
آن آمیخته است این زبان باید پس از دور ابتدایی تا پایان دورة متوسطه در همه کالسها
و در همه رشتهها تدریس شود.
اصل هفدهم

مبدأ تاریخ رسمی کمور هجرت پیامبر اسالم (صلی اﷲ لیاه و آلاه و سالم) اسات و
تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبار اسات اماا مبناای کاار ادارات دولتای
هجری شمسی است .تعطیم رسمی هفتگی روز جمعه است.
1ا

سورة الممتحنه ،آیه .1
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اصل هجدهم

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با المات مخلاوص جمهاوری
اسالمی و شعار «اﷲ اکبر» است.
فصل سوم ـ حقوق ملت
اصل نوزدهم

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان
و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم

همه افراد ملت ا م از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از هماه حقاوق
()1
انسانی ،سیاسی ،اقتلادی ،اجتما ی و فرهنگی با ر ایت موازین اسالم برخوردارند.
اصل بیست و یكم

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با ر ایت موازین اسالمی تضمین نماید
و امور زیر را انجام دهد:
 2ا ایجاد زمینههای مسا د برای رشد شخلیت زن و احیایحقوق مادی و معنوی او.
 - 1حمایت ماادران ،بالخلاوص در دوران باارداری و حضاانت فرزناد ،و حمایات از
کودکان بیسرپرست.
 5ا ایجاد دادگا صالح برای حفظ کیان و بقای خانواد .
 4ا ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورد و بیسرپرست.
 3ا ا طای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نباودن
1ا

به ا الم نظر شمار  4142مورخ  2534/3/2شورای نگهبان در پاورقی«اصم سوم» مراجعه شود.
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ولی شر ی.
اصل بیست و دوم

حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسكن و شغم اشاخاص از تعارض ملاون اسات مگار در
()1
مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم

تفتی قاید ممنوع است و هیچكس را نمیتوان به صارف داشاتن قیاد ای ماورد
تعرض و مؤاخذ قرار داد.
اصل بیست و چهارم

نمریات و مطبو ات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخم به مبانی اسالم یاا حقاوق
مومی باشد .تفلیم آن را قانون معین میکند.
اصل بیست و پنجم

بازرسی و نرساندن نامه ها ،ضبط و فاش کاردن مكالماات تلفنای ،افماای مخاابرات
تلگرافی و تلكس ،سانسور ،دم مخابر و نرساندن آنها ،استراق سمع و هر گوناه تجساس
ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل بیست و ششم

احزاب ،جمعیتها ،انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسالمی یا اقلیاتهاای
دینی شناخته شد آزادند ،ممرو به اینكه اصول استقالل ،آزادی ،وحادت ملای ،ماوازین
اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را نقض نكنند .هیچكس را نمیتوان از شرکت در آنها
 1الف ا نظر تفسیری مورخ  8534/3/21شورای نگهبان« :بهطورکلی اطاالع دادن از ساواب مرباو باه
تعرض به حیثیت اشخاص طب اصم 11قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز مینماید ،جایز نیست».
ب ا نظر تفسیری مورخ  8534/3/21شورای نگهبان« :در صورتی که از سوی مسؤولاین قاانونی تماخیص
صالحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در مااد  21قاانون انتخاباات پرسمای شاود ،مرکاز اساناد
میتواند درخلوص نفی یا اثبات هر یك از موانع مذکور بدون شر و تفلیم پاسخ دهد».

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

33

منع کرد یا به شرکت در یكی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم

تمكیم اجتما ات و را پیماییها ،بدون حمم سال  ،به شار آنكاه مخام باه مباانی
اسالم نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم

هر کس ح دارد شغلی را که بدان مایم است و مخالف اساالم و ملاالح ماومی و
حقوق دیگران نیست برگزیند.
دو لت موظف است با ر ایت نیاز جامعه به مماغم گوناگون بارای هماه افاراد امكاان
اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مماغم ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم

برخورداری از تأمین اجتماا ی از نظار بازنمساتگی ،بیكااری ،پیاری ،از کارافتاادگی،
بیسرپرستی ،در را ماندگی ،حوادث و ساوانح و نیااز باه خادمات بهداشاتی و درماانی و
مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیر حقی است همگانی.
دو لت مكلف است طب قوانین از محام درآمادهای ماومی و درآمادهای حاصام از
ممارکت مردم ،خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد کمور تأمین کند.
اصل سیام

دولت موظف است وسایم آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تاا پایاان دورة
متوسطه فراهم سازد و وسایم تحلیالت الی را تا سرحد خودکفایی کمور به طور رایگان
()1
گسترش دهد.
 1ا الف ا نظر تفسیری شماره  8305مورخ  8535/3/85شورای نگهبان« :اصم  51قانون اساسی و بعض
اصول ممابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین مینماید و مقلود این اسات کاه دولات امكانااتی را کاه در
اختیار دارد ،در کم رشتههایی که در قانون اساسی پیمنهاد شد  ،به طاور متعاادل طبا قاانون توزیاع نمایاد،
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اصل سی و یكم

داشتن مسكن متناسب با نیاز ،ح هر فرد و خانواد ایرانی است .دولت موظف اسات
با ر ایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خلوص روستانمینان و کارگران زمینه اجرای
این اصم را فراهم کند.
اصل سی و دوم

هیچكس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حكم و ترتیبی که قانون معین میکناد .در
صورت بازداشت ،موضوع اتهام باید با ذکر دالیم بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود
و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار سا ت پروند مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال
و مقدمات محاکمه ،در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصم طب قانون مجازات میشود.
اصل سی و سوم

هیچکس را نمیتوان از محم اقامت خود تبعید کرد یا از اقامات در محام ماورد القاهاش

بنابراین آموزش رایگان در حد امكان کالً یا بعضاً باید فراهم شود .و با ادم امكاناات کلای دولات باا ر ایات
اولویتها مثم ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام ماینمایاد .الزم باه تاذکر اسات کاه مساتفاد از
اصم 51قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنو یت تأسیس مدارس و دانمگا های ملی باه موجاب قاوانین
ادی نمیباشد .لیهذا مادام که دولت از امكانات فراهم کردن وسایم آموزش رایگان برخوردار نیست ،مام
به ملوبه شورای انقالب(* )8مغایر با قانون اساسی نمیباشد».

* -8منظور الیحه قانونی اصال مواد  0و  1قانون تأمین وساایم و امكاناات تحلایم اطفاال و جواناان
ایرانی ملوب  2531/0/13شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران میباشد.
ب ا نظر تفسیری شماره  3351مورخ  8533/2/83شورای نگهبان« :با توجه باه اینكاه از اصام  51قاانون
اساسى دولتى بودن آموزش و پرورش و ممنو یت تأسیس مادارس و دانماگا هاا ملاى اساتفاد نماىشاود،
چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگا ها ملى در کمور آزاد ا الم شود اضطرار دولت به دریافت شاهریه مرتفاع
مىگردد ،و چنانچه با تأسیس مدارس ملى رفع اضطرار نمود تفسیر قانون اساسى قابم بررسى خواهد بود».
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ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ،مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
اصل سی و چهارم

دادخواهی ح مسلم هر فرد است و هار کاس مایتواناد باه منظاور دادخاواهی باه
دادگا های صالح رجوع نماید .همه افراد ملت ح دارند این گونه دادگا هاا را در دساترس
داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون ح مراجعاه باه آن را
دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم

در همه دادگا ها طرفین د وی ح دارند برای خود وکیم انتخاب نمایند و اگر توانایی
انتخاب وکیم را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وکیم فراهم گردد.
اصل سی و ششم

حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طری دادگا صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم

اصم ،برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود ،مگر اینكه جرم او
در دادگا صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم

هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالع ممنوع اسات ،اجباار شاخص باه
شهادت ،اقرار یا سوگند ،مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و ا تبار
است .متخلف از این اصم طب قانون مجازات میشود.
اصل سی و نهم

هتك حرمت و حیثیت کسی که به حكم قانون دستگیر ،بازداشت ،زندانی یا تبعید شد
به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
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اصل چهلم

هیچکس نمیتواند ا مال ح خوی
قرار دهد.

را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع مومی

اصل چهل و یكم

تابعیت کمور ایران ح مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمایتواناد از هایچ ایرانای
سلب تابعیت کند ،مگر به درخواست خود او یا در صورتی کاه باه تابعیات کماور دیگاری
درآید.
اصل چهل و دوم

اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه
اشخاص در صورتی ممكن است که دولت دیگاری تابعیات آنهاا را بپاذیرد یاا خاود آنهاا
درخواست کنند.
فصل چهارم ـ اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم

برای تأمین استقالل اقتلادی جامعه و ریمهکن کردن فقر و محارومیات و بارآوردن
نیازهای انسان در جریان رشد ،با حفظ آزادگی او ،اقتلاد جمهوری اسالمی ایران براسااس
ضوابط زیر استوار میشود:
 2ا تأمین نیازهای اساسی :مسكن ،خاوراك ،پوشااك ،بهداشات ،درماان ،آماوزش و
پرورش و امكانات الزم برای تمكیم خانواد برای همه.
 1ا تأمین شرایط و امكانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامام و قارار
دادن وسایم کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایم کار ندارناد ،در شاكم
تعاونی ،از را وام بدون بهر یا هر را ممروع دیگر که ناه باه تمرکاز و تاداول ثاروت در
دست افراد و گرو های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یاك کارفرماای بازرگ
مطل درآورد .این اقدام باید با ر ایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریازی ماومی اقتلااد
کمور در هریك از مراحم رشد صورت گیرد.
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 5ا تنظیم برنامه اقتلادی کمور به صورتی که شكم و محتوا و ساا ات کاار چناان
باشد که هر فرد الو بر تالش شغلی ،فرصت و تاوان کاافی بارای خودساازی معناوی،
سیاسی و اجتما ی و شرکت فعال در رهبری کمور و افزای مهارت و ابتكار داشته باشد.
 4ا ر ایت آزادی انتخاب شغم ،و دم اجباار افاراد باه کااری معاین و جلاوگیری از
بهر کمی از کار دیگری.
()1
 3ا منع اضرار به غیر و انحلار و احتكار و ربا و دیگر معامالت باطم و حرام.
 - 3منااع اسااراف و تبااذیر در همااه شااؤون مربااو بااه اقتلاااد ،ا اام از ملاارف،
سرمایهگذاری ،تولید ،توزیع و خدمات.
 0ا استفاد از لوم و فنون و تربیت افاراد مااهر باه نسابت احتیااج بارای توساعه و
پیمرفت اقتلاد کمور.
 1ا جلوگیری از سلطه اقتلادی بیگانه بر اقتلاد کمور.
 9ا تأکید بر افزای تولیدات کماورزی ،دامی و صنعتی که نیازهای مومی را تأماین
کند و کمور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم

نظام اقتلادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخ

دولتی ،تعاونی و خلوصی با

 1ا الف -نظر تفسیری شماره  8501مورخ  8533/84/20شورای نگهبان« :دریافت بهر و خسارات تأخیر
تأدیه از دولتها و مؤسسات و شرکتها و اشخاص خارجی کاه برحساب مباانی قیادتی خاود دریافات آن را
ممنوع نمیدانند شر اً مجاز است ،لذا مطالبه وصول اینگونه وجو مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهم و
سوم و چهم و نهم قانون اساسی شامم این مورد نمیباشد».
ب –اعالم نظر شماره  3851مورخ  8533/2/8شورای نگهبان:

طف به نامه شمار 1/1 ˚ 212/1م ن مورخ 2533/1/5
نخست وزیر محترم جمهوری اسالمی ایران
موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطر و پس از بحث و بررسی الزم بدین صورت ا الم نظر گردید:
«مطالبه بهر و خسارات دیرکرد بر مبنای موافقتنامه مورخ بهمن  2535برابر با  15فوریه  2903با کمیساریای
انر ی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین شر ی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت
ندارد».
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برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخ دو لتی شامم کلیه صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معاادن بازرگ،
بانكداری( ،)1بیمه ،تأمین نیرو ،سدها و شبكههاای بازرگ آبرساانی ،رادیاو و تلویزیاون(،)1
 1استعالم شماره  0514مورخ  8558/82/88رییس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران:
دبیر محترم شورا نگهبان
احتراماً پیرو گزارشى که در جلسه مورخ  2502/21/11به طور حضور تقدیم آن شاورا محتارم گردیاد باه
استحضار مىرساند :با توجه به نیاز سرمایهگذار در کمور و نظر به اینكه تحق این امر با اساتفاد حاداکثر از
پساندازها و منابع نقدینگى میسر است و این امر بدون فعال کردن مؤسسات مردمى غیردولتى به بهترین وجاه
امكانپذیر نیست ،ایجاد مؤسسات ا تبار به نوان یك را حام پیمانهاد شاد اسات .ایان مؤسساات دارا
فعالیتهایى هستند که شباهت آنها را به بانكها زیاد مىکند لكن وجو افتراق آنها اختالفهاا اساساى باین
بانك و مؤسسات مذکور را روشن مىسازد.
به طور کلى بانكها به دو دسته تقسیم مىشوند :بانك مرکز با قدرت انتمار اسكناس و باناكهاا تجاار
که حساب جار افتتا مىکنند و به این ترتیب از محملى برا خل پول استفاد مىکنند .مؤسسات ا تباار
قادر به خل پول نیستند زیرا به آنها اجاز افتتا حساب جار و صدور دسته چك داد نمىشود.
به بارت دیگر ،گرچه به طور کلى در ظاهر این مؤسسات فقط از افتتا یك نوع حساب محرومند ،لكن هماین
یك تفاوت ،اثرات و نتایج اقتلاد بسیار دارد .به همان ترتیب که اجاز انتمار اسكناس ،باناك مرکاز یاك
کمور را مؤسسها کامالً متفاوت از بانكها دیگر مىسازد ،اجاز افتتا حساب جار نیاز باناك را کاامالً از
مؤسسات ا تبار غیر بانكى متفاوت و مجزا مىنماید.
در واقع مؤسسات ا تبار غیر بانكى طب تعریف نظر و طب تعریف بند ها ماد  52قاانون پاولى و باانكى
کمور به مؤسساتى گفته مىشود که از نام بانك استفاد نمىکنند و فقط برخى از فعالیاتهاا ا تباار را باه
تمخیص بانك مرکز انجام مىدهند .این مؤسسات نظیر بانكها و مؤسسات سارمایهگاذار واساطه وجاو
تلقى مىشوند .از این جهت ضرور است فعالیتها این مؤسسات تحت کنترل و نظارت بانك مرکز باشد.
لذا به موجب مواد مختلف قانون پولى و بانكى کمور و به ویژ بناد ب از مااد  22و بناد  23از مااد  24ایان
قانون بانك مرکز به منظور حسن اجرا نظام پولى کمور ،موظف به دخالت و نظارت بر فعالیات باناكهاا و
مؤسسات ا تبار غیر بانكى شد است.
با توجه به آنچه که گذشت استد ا دارد نظر تفسیر یا ممورتى شورا درباار ایان امار اباراز فرمایناد کاه آیاا
اصم 44قانون اساسى جمهور اسالمى ایران نسبت به مؤسسات ا تبار غیر باانكى نیاز ا ماال ماىشاود و
نسبت به آن تسر دارد یا خیر؟
نظر مشورتی شماره  0032مورخ  8552/8/28شورای نگهبان

ریاست محترم بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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پست و تلگراف و تلفن ،هواپیمایی ،کمتیرانی ،را و را آهان و مانناد اینهاا اسات کاه باه
صورت مالكیت مومی و در اختیار دولت است .بخ تعاونی شامم شرکتها و مؤسساات
تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طب ضوابط اسالمی تماكیم مایشاود.
بخ خلوصی شامم آن قسمت از کماورزی ،دامداری ،صنعت ،تجارت و خدمات میشود
که مكمم فعالیتهای اقتلادی دولتی و تعاونی است.
مالكیت در این سه بخ تا جایی که با اصاول دیگار ایان فلام مطااب باشاد و از
محدود قوانین اسالم خارج نمود و موجب رشد و توسعه اقتلادی کمور گردد و مایه زیان
جامعه نمود مورد حمایت قانون جمهوری اسالمی است.
تفلیم ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخ را قانون معین میکند.
اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهای مومی از قبیم زمینهای موات یا رها شد  ،معادن ،دریاها ،دریاچهها،
رودخانهها و سایر آبهای مومی ،کو ها ،در ها ،جنگمها ،نیزارها ،بیمههای طبیعی ،مراتعای
که حریم نیست ،ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالاك و اماوال ماومی کاه از غاصابین

طف به نامه شمار /4511ها مورخ  2502/21/29نظر ممورتی شورای نگهبان به این شر ا الم میگردد:
«با توجه به تعریف مرقوم در متن نامه مؤسسات ا تباری در صورتی که فعالیت خود را به ملیات بانكی توسعه
ندهند در محدود مذکور در نامه (شمار /4511ها مورخ  2502/21/29بانك مرکزی جمهوری اسالمی) مغاایر
اصم  44قانون اساسی نمیباشد».

 1از نظر تفسیری شماره  58/28/858مورخ  8558/5/84شورای نگهبان(*... :)8

«ب ا نظر تفسیری درخلوص اصم چهم و چهارم قانون اساسی :مطاب نص صریح اصم 44قانون اساسی در
نظام جمهوری اسالمی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و را اندازی شبكههای خلوصی رادیاویی
و تلویزیونی به هر نحو ،مغایر این اصم میباشد .بدین جهت انتمار و پخ برنامههاای صاوتی و تلاویری از
طری سیستمهای فنی قابم انتمار فراگیر (همانند ماهوار  ،فرستند  ،فیبر نوری و غیر ) بارای ماردم در قالاب
امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران خالف اصم مذکور است».
* -8بند الف این نظر تفسیری ،ذیم اصم  203قانون اساسی درج شد است.
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مسترد میشود ،در اختیار حكومت اسالمی است تا بر طب ملالح امه نسبت به آنهاا مام
نماید .تفلیم و ترتیب استفاد از هریك را قانون معین میکند.
اصل چهل و ششم

هر کس مالك حاصم کسب و کار ممروع خوی است و هیچكس نمیتواند به نوان
مالكیت نسبت به کسب و کار خود امكان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم

مالكیت شخلی که از را ممرو ع باشاد محتارم اسات .ضاوابط آن را قاانون معاین
میکند.
اصل چهل و هشتم

در بهر برداری از منابع طبیعی و استفاد از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیاع
فعالیتهای اقتلادی میان استانها و مناط مختلف کمور ،بایاد تبعایض در کاار نباشاد،
بهطوری که هر منطقه فراخور نیازهاا و اساتعداد رشاد خاود ،سارمایه و امكاناات الزم در
دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم

دولت موظف است ثروتهای ناشی از رباا ،غلاب ،رشاو  ،اخاتالس ،سارقت ،قماار،
سوءاستفاد از موقوفات ،سوءاستفاد از مقاطعهکاریها و معامالت دولتی ،فروش زمینهای
موات و مباحات اصلی ،دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیار مماروع را گرفتاه و باه
صاحب ح رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالماال بدهاد .ایان حكام بایاد باا
()1
رسیدگی و تحقی و ثبوت شر ی به وسیله دولت اجرا شود.
 1ا الف -به نظر تفسیری شمار  9541مورخ  2533/21/14شورای نگهبان منادرج در زیرناویس اصام
چهم و سوم قانون اساسی در همین مجمو ه رجوع شود:
ب – اعالم نظر شماره  3851مورخ  8533/2/8شورای نگهبان:

طف به نامه شمار 1/1 ˚ 212/1م ن مورخ :2533/1/5
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اصل پنجاهم

در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیط زیست که نسم امروز و نسمهای بعد باید در آن
حیات اجتما ی رو به رشدی داشاته باشاند ،وظیفاه ماومی تلقای مایگاردد .از ایان رو
فعالیتهای اقتلادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابام جباران آن
مالزمه پیدا کند ،ممنوع است.
اصل پنجاه و یكم

هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ،ماوارد معافیات و بخماودگی و
تخفیف مالیاتی به موجب قانون ممخص میشود.
اصل پنجاه و دوم

بودجه ساالنه کم کمور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولات تهیاه و
برای رسیدگی و تلویب به مجلس شورای اسالمی تسلیم میگردد .هر گونه تغییر در ارقام
()1
بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

نخست وزیر محترم جمهوری اسالمی ایران
موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطر و پس از بحث و بررسی الزم بدین صورت ا الم نظر گردید:
«مطالبه بهر و خسارات دیرکرد بر مبنای موافقتنامه مورخ بهمن  2535برابر با  15فوریه  2903با کمیساریای
انر ی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین شر ی و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مغایرت
ندارد».
 1ا الف ا نظر تفسیری شماره  215مورخ  8550/5/85شورای نگهبان:
« -2بودجه ساالنه کم کمور و متمم آن و اصالحااات بعد مربو ا در غیار مورد تغییر در ارقااام بودجه
مىبایست به صورت الیحه و از سو دولت تقدیم مجلس گردد.
 -1در مورد امكان تغییر در ارقام بودجه از طری طرحى که نماینادگان محتارم تقادیم مجلاس ماىکنناد
شورا نگهبان به رأ نرسید».
ب ا نظر تفسیری شماره  51/28/3803مورخ  8551/3/20شورای نگهبان« :نظر به اینكه بارت «هرگونه
اصالحات در قانون بودجه»(* )8کلى است باید ملادی آن ممخص گردد تا پاسخ روشن داد شود.
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اصل پنجاه و سوم

کلیه دریافتهای دولت در حساابهاای خزاناهداری کام متمرکاز مایشاود و هماه
()1
پرداختها در حدود ا تبارات ملوب به موجب قانون انجام میگیرد.

 -2تغییر در ارقام بودجه به نحو که در کم بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طر قانونى با توجه به اصام 31
قانون اساسى امكانپذیر نیست.
 -1تلویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طری طر قانونى با توجاه باه اصام  31قاانون اساساى جاایز
نمىباشد.
 -5در خلوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طر قانونى در صورتى که در بودجه کم کمور تأثیر نگاذارد
رأ تفسیر نیاورد است.
 -4الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است».
ج ا به نظر تفسیری شمار  1153و 29 -مورخ  2531/4/3شورای نگهبان در پااورقای «اصام هماتادم»
مراجعه شود.

* -8این بارت در متن استعالم شمار  -5144ق مورخ  2501/1/13رییس مجلس شورای اسالمی درج
شد است.
د -نظر تفسیری شماره  82/54/34442مورخ:8582/8/58

جناب حجت االسالم والمسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت برکاته)
رییس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
اطف به نامه شمارة 3414ا/2م ماورخ  2592/9/13مبنی بر اظاهارنظار تفسیری در خلوص اصام پنجاا و
دوم قانون اساسی ،موضوع در جلسه مورخ  2592/21/1شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظار
شورا به شر زیر ا الم می گردد:
ا درخلوص سؤال اول ،تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییار دهاد ،امكاان پاذیر نیسات و
نتیجتاً خالف اصم  31قانون اساسی می باشد ،در مورد سؤال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.
دبیر شورای نگهبان ا احمد جنتی

1ا

الف ا نظر تفسیری شماره  3358مورخ  8538/8/22شورای نگهبان:

«2ا استقالل و غیر دولتی بودن جمعیت هالل احمر مغایر قانون اساسی نیست.
1ا وجوهی که به نوان کمك و ا انه در بودجه دولت برای کمك باه خادمات خیریاه و امادادی جمعیات
هاللاحمر منظور میشود از نظر قانون اساسی نیاز به اینكه وزیر یا شخص دیگری مساؤول پاساخگویی آن در
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مجلس باشد ندارد.
5ا درآمدهای اختلاصی جمعیت هالل احمر که مطاب قانون توسط دولت وصول میشود دریاافتی دولات
تلقی نمیشود و به هالل احمر اختلاص دارد».
ب ا استعالم شماره  53334مورخ  8538/82/20نخستوزیر:

شورای محترم نگهبان
با ارسال یك نسخه از تلویبنامه شمار  01351مورخ  2539/22/51هیأتوزیران در خلوص آییننامه طارز
انتخاب و استخدام پلیس قضایی و فتوکپی نامه شمار /131ت مورخ  2539/21/21ریاست جمهوری به اطالع
میرساند که به موجب قسمت اخیر تبلر  2ماد  2الیحه قانونی تمكیم پلیس قضاایی ملاوب 2539/4/23
شورای انقالب مقرر گردید« :ترتیب استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آییننامهای خواهاد باود کاه
وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تلویب هیأتوزیران یا شورای انقالب میرساند».
بنابراین هیأتوزیران نظر به دم تعیین وزیر دادگستری و باا توجاه باه اصام  230قاانون اساسای جمهاوری
اسالمی ایران که به موجب آن شورای الی قضایی(* )8باالترین مقام قو قضاییه است و به استناد اختیار ناشی
از تبلر مذکور اقدام به تلویب طر پیمنهادی شورای الی قضایی نمود است.
اینك نظر به اینكه هم الیحه قانونی مزبور و هم تلویبنامه هیأتوزیران که مبتنی براین الیحه قانونی باود
است مورد ایراد ریاست جمهوری(* )2قرار گرفته لذا خواهممند است نظر آن شاورا را در ایانخلاوص ا االم
نمایند تا اقدام الزم به مم آید.

نظر تفسیری مورخ  8534/8/24شورای نگهبان:

طف به نامه شمار  03331مورخه  :2539/21/14موضوع در جلسه رسامی شاورای نگهباان مطار و ماورد
بحث و بررسی قرار گرفت به نظر اکثریت ا ضای شورا تلویبنامه ماورد ساؤال باا اصام  35قاانون اساسای
مغایرت دارد و با اصم  251قانون اساسی مغایر شناخته نمد.

* -8شورای الی قضایی حذف و وظایف آن به رییس قو قضاییه محول شد است.
* -2ایراد ریاست جمهوری به شر زیر است:
در مورد تلویبنامه مورخ  2539/22/13که بنا بر پیمنهاد شورای الی قضاایی و باه اساتناد تبلار 2مااد 2
الیحه قانونی تمكیم پلیس قضایی ملوب  2539/4/3شورای انقالب صادر گردید است اشعار میدارد:
اوالً در تبلر مزبور تلریح شد است که آییننامه را وزارت دادگستری تهیاه خواهاد کارد (ناه شاورای االی
قضایی) در اصم  251قانون اساسی نیز فقط به وزیر یا هیأتوزیران اجاز تدوین آییننامههای اجرایای قاوانین
داد شد است و شورای الی قضایی چنین وظیفه و اختیاری را به هد ندارد.
ثانیاً در تبلر مزبور اجاز تعیین میزان حقوق در آییننامه داد شد است در صورتی کاه باه موجاب اصام 35
قانون اساسی ( ...و همه پرداختها در حدود ا تبارات ملوب به موجب قانون انجام میگیارد) بناابراین تعیاین
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اصل پنجاه و چهارم

دیوان محاسبات کمور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسالمی میباشاد .ساازمان و
ادار امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها ،مؤسسات ،شرکتهای دولتی و سایر
دستگا هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کم کمور استفاد میکنند به ترتیبی که قانون مقارر
میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از ا تبارات ملوب تجاوز نكارد و هار
وجهی در محم خود به ملرف رسید باشاد .دیاوان محاسابات ،حساابهاا و اساناد و مادارك
مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضامام نظارات خاود باه
()1
مجلس شورای اسالمی تسلیم مینماید .این گزارش باید در دسترس موم گذاشته شود.

میزان حقوق مستخدمین دولت و تلویب ا تبار آن از خلایص مجلس شاورای اساالمی اسات (و یاا شاورای
انقالب بود است) و شورای انقالب مجاز نبود اختیار قانونگذاری را به هیأت دولت بدهد .خاصه کاه در تااریخ
تلویب الیحه قانونی فوق قانون اساسی تلویب و در حال اجراء بود و تلویبنامه فوق مدت همت ما بعاد
از شروع به کار مجلس شورا صادر شد است .اقتضاء دارد شورای نگهبان در این خلوص اظهارنظر نمایند.
رییسجمهور  -ابوالحسن بنیصدر
ج ا به نظر تفسیری شمار  110مورخ  2504/5/20در زیرنویس اصم  31مراجعه شود.
 1ا الف ا نظار تفسایری شاماره  53/28/8883ماورخ  8553/8/80شاورای نگهباان(*« :)8اصام ()33
قانوناساسی ناظر به ا تباراتی است که در بودجه کام کماور منظاور شاد و صاالحیت دیاوان محاسابات در
رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است».
ب ا نظر تفسیری شماره  12/54/5832مورخ  8515/3/23شورای نگهبان(*«:)2اصام  33قاانون اساسای
ناظر به ا تباراتی است که در بودجاه کام کماور منظاور شاد و صاالحیت دیاوان محاسابات در رسایدگی و
حسابرسی محدود به همان موارد است».

*8و* -2نظرات تفسیری مذکور با یك مضمون در مورد اصم  ،33اظهار گردید است .اما از آنجاا کاه در
دو تاریخ متفاوت و در پاسخ به دو مرجع مختلف قانون صادر شد است ،اقدام به ثبت هر دو نظر گردید.
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فصل پنجم ـ حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم

حاکمیت مطل بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ،انساان را بار سرنوشات اجتماا ی
خوی حاکم ساخته است .هیچكس نمیتواند این ح الهی را از انسان سلب کند یاا در خادمت
منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این ح خداداد را از طرقی که در اصول بعد مایآیاد
ا مال میکند.
اصل پنجاه و هفتم

()1

قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران بارتند از :قو مقننه ،قو مجریه و قاو قضااییه کاه
زیر نظر والیت مطلقة امر و امامت امت بر طب اصول آیندة این قانون ا مال میگردند .این قاوا
مستقم از یكدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم

ا مال قو مقننه از طری مجلس شورای اسالمی است که از نمایندگان منتخب مردم
تمكیم می شود و ملوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجارا باه
قو مجریه و قضاییه ابالغ میگردد.
اصل پنجاه و نهم

در مسائم بسیار مهم اقتلادی ،سیاسی ،اجتما ی و فرهنگی ممكن است ا مال قاوة
مقننه از را همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.
درخواست مراجعه به آراء مومی باید به تلویب دو سوم مجماوع نماینادگان مجلاس
()2
برسد.
 1ا اصل سابق (اصل پنجاه و هفتم) :قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران بارتند از :قو مقننه ،قو مجریه
و قو قضاییه که زیر نظر والیت امر و امامت امت ،بر طب اصول آیند این قانون ا مال مایگردناد .ایان قاوا
مستقم از یكدیگرند و ارتبا میان آنها به وسیله رییسجمهور برقرار میگردد.
 2ا به نظر تفسایری شامار  12/51/4214ماورخ  2512/21/13شاورای نگهباان منادرج در زیرناویس
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اصل شصتم

()1

ا مال قو مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بار هاد رهباری گاذارد
()2
شد  ،از طری رییسجمهور و وزراء است.
اصل شصت و یكم

ا مال قو قضاییه به وسیله دادگا های دادگستری است که باید طب موازین اسالمی
تمكیم شود و به حم و فلم د اوی و حفظ حقوق مومی و گسترش و اجرای ادالت و
اقامه حدود الهی بپردازد.
فصل ششم ـ قوه مقننه
مبحث اول ـ مجلس شورای اسالمی
اصل شصت و دوم

مجلس شورای اسالمی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب
میشوند تمكیم میگردد.
اصل شصت و سوم

دور نمایندگی مجلس شورای اسالمی چهار سال است .انتخابات هر دور باید پی
پایان دور قبم برگزار شود به طوری که کمور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

از


اصم 94مراجعه شود.
 1ا اصل سابق (اصل شصتم) :ا مال قو مجریه جز در اموری که در ایان قاانون مساتقیماً بر هاد رهباری
گذارد شد  ،از طری رییسجمهور و نخستوزیر و وزرا است.
 2ا نظر مشورتی شماره 8808مورخ  8535/5/23شورای نگهبان« :تماكیم شاوراهای تلامیمگیرناد در
رابطه با امور اجرایی با ضویت افراد خارج از هیأت وزراء یا قانون اساسی مغایرت دارد.
بدیهی است این نظر تفسیراً معتبر نیست ولی چنانچه مجلس شورای اسالمی قانونی را به این شاكم تلاویب
نماید امكان رد آن در شورای نگهبان وجود دارد».
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اصل شصت و چهارم

()1

د نمایندگان مجلس شورای اسالمی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همهپرسی
سال یكهزار و سیلد و شلت و همت هجری شمسی پاس از هار د ساال ،باا در نظار
گرفتن وامم انسانی ،سیاسی ،جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نمایند مایتواناد
()2
اضافه شود.
زرتمتیان و کلیمیان هر کدام یك نمایند و مسیحیان آشوری و کلدانی مجمو اً یاك
نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یك نمایند انتخاب میکنند.
محدودة حوز های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.
اصل شصت و پنجم

پساز برگزاری انتخابات ،جلسات مجلس شورای اسالمی با حضاور دوساوم مجماوع
نمایندگان رسمیت مییابد و تلویب طر ها و لوایح طب آییننامه ملاوب داخلای انجاام
میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نلاب خاصی تعیین شد باشد .برای تلویب
آییننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران الزم است.
اصل شصت و ششم

ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دورة تلدی آنها و اماور
 1ا اصل سابق (اصل شصت و چهارم) :د نمایندگان مجلس شورای ملی دویستوهفتاد نفر است و پاس از
هر د سال در صورت زیاد شدن جمعیت کمور در هر حوز انتخابی به نسبت هر یكلد و پنجا هزار نفار یاك
نمایند اضافه میشود .زرتمتیان و کلیمیان هر کدام یك نمایند و مسیحیان آشوری و کلادانی مجمو ااً یاك
نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یك نمایند انتخاب میکنند و در صورت افازای جمعیات
هر یك از اقلیتها پس از هر د سال به ازای هر یكلد و پنجا هزار نفر اضافی یك نمایناد اضاافی خواهناد
داشت مقررات مربو به انتخابات را قانون معین میکند.
 2ا در حال حاضر و با توجه به تغییرات به ممآمد طب ایان اصام ،تعاداد نماینادگان مجلاس شاورای
اسالمی دویست و نود نفر میباشد.
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مربو به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آییننامه داخلی مجلس معین میگردد.
اصل شصت و هفتم

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسمنامه
()1
را امضاء نمایند.
بسم اﷲ الرحمن الرحیم

«من در برابر قرآن مجید ،به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تكیه بار شارف
انسانی خوی تعهد مینمایم که پاسدار حریم اساالم و نگاهباان دساتاوردهاای انقاالب
اسالمی ملت ایران و مبانی جمهوری اسالمی باشم ،ودیعهای را که ملت به ما ساپرد باه
نوان امینی ادل پاسداری کنم و در انجام وظایف و کالت ،امانت و تقوا را ر ایت نمایم و
هموار به استقالل و ا تالی کمور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبناد باشام ،از
قانون اساسی دفاع کنم و در گفتهها و نوشته هاا و اظهارنظرهاا ،اساتقالل کماور و آزادی
مردم و تأمین ملالح آنها را مدنظر داشته باشم».
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهای کاه حضاور پیادا
میکنند مراسم سوگند را به جای آورند.
 1ا نظر تفسیری مورخ  8534/0/21شورای نگهبان:

وزارت کمور
در مورد صالحیت نامزدها نمایندگى مجلس شورا اسالمى چون در ضمن آنها افراد را مثم آقایان احسان
طبر و نورالدین کیانور که ممهور به داشتن قاید مارکسیستى و ضد اسالمى مىباشند ا الم کرد اند الزم
به تذکر است که این موضوع در جلسه رسمى شورا نگهبان مطر و بدین شر ا الم نظر شد:
«آنچه از قانون اساسى مخلوصاً اصم  30در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدار از حریم اسالم و مفهوم
اصم  34استفاد مىشود ،فقط کسانى صالحیت نمایندگى مجلس شورا اسالمى را دارناد کاه یاا مسالمان و
متعهد به مبانى اسالم و یا از اقلیتها مذکور در اصم  34باشند .بنابراین دستور دهید اسامى اینگونه افاراد را
از لیست نامزدها حذف و به اطالع موم برسانند».
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اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامی کمور به پیمنهاد رییسجمهور و تلاویب ساه چهاارم
مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقا اشغال شد یا تمامی مملكت برای
مدت معینی متوقف میشود و در صاورت ادم تماكیم مجلاس جدیاد ،مجلاس سااب
همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم

()1

مذاکرات مجلس شورای اسالمی باید لنی باشد و گزارش کامم آن از طری رادیاو و
روزنامة رسمی برای اطالع موم منتمر شود .در شرایط اضطراری ،در صورتی که ر ایات
امنیت کمور ایجاب کند ،به تقاضای رییسجمهور یا یكی از وزراء یا د نفار از نماینادگان،
جلسة غیر لنی تمكیم میشود .ملوبات جلسة غیر لنی در صورتی معتبار اسات کاه باا
حضور شورای نگهبان به تلویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد .گازارش و ملاوبات
()2
این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطالع موم منتمر گردد.
 1ا اصل سابق (اصل شصت و نهم) :مذاکرات مجلس شورای ملی بایاد لنای باشاد و گازارش کامام آن از
طری رادیو و روزنامه رسمی برای اطالع موم منتمر شود .در شرایط اضطراری در صورتی که ر ایات امنیات
کمور ایجاب کند ،به تقاضای نخستوزیر یا یكی از وزرا یا د نفر از نمایندگان جلسه غیر لنی تمكیم میشود.
ملوبات جلسه غیر لنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان باه تلاویب ساه چهاارم مجماوع
نمایندگان برسد .گزارش و ملوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطالع ماوم
منتمر گردد.

2ا

الف ا استعالم شماره /55دال ها مورخ 8538/84/83ریاست محترممجلس شورایاسالمی:

شورای محترم نگهبان قانون اساسی
«براساس اصم شلت ونهم قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای ملی باید لنی باشد و گزارش کامم آن از
طری رادیو و روزنامه رسمی برای اطالع موم منتمر شود»...
اوالً :ممرو مذاکرات لنی مجلس از طری صدای جمهوری اسالمی مستقیماً از مجلس پخ میگردد ،باه
نظر میرسد که چنانچه گزارشی فمرد حاوی همه نكات و تلمیمات متخذ درجلسات لنی توسط رادیو تهیه
و در پایان اخبار روز پخ گردد مفیدتر است ،نظر شما را در این مورد خواستاریم.
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اصل هفتادم

()1

رییسجمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد ح شرکت در جلسات لنی
مجلس را دارند و میتوانند مماوران خود را همرا داشته باشند و در صورتی که نمایندگان

ثانیاً :با توجه به صرفهجویی و کمبود کاغذ انتمار چندین سا ت مذاکرات لنی در روزنامه رسمی ممكالتی را
فراهم میسازد ،لذا پیمنهادات زیر جهت تلمیمگیری ارایه میشود تا درصورت دم مغایرت با قاانون اساسای
یكی از دو را انتخاب و بدان مم شود:
2ا یكلد نسخه از صورت ممرو مذاکرات از هرجلسه تهیه و در اختیار روزنامه رسمی قارار گیارد تاا باه
نوان ضمیمه روزنامه دراختیار مراکز نیازمند گذارد شود.
1ا گزارشی فمرد حاوی تمام نكات و تلمیمات متخذ از ممرو مذاکرات در هر جلسه تهیه و دراختیاار
روزنامه رسمی جهت انتمار گذارد شود.
نظر تفسیری شماره م 30/مورخ  8538/88/1شورای نگهبان:

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
طف به نامه /00دال ا ها مورخ  2539/21/23موضوع در جلسه رسمی شورای نگهباان مطار شاد و ماورد
بررسی قرار گرفت .نظر شورا به این شر ا الم میشود:
«اصم  39قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامم مذاکرات مجلس شورای اسالمی از طری رادیاو و
روزنامه رسمی منتمر شود .بنابراین اکتفا به دو طری پیمنهاد شد خالف قانون اساسی میباشد».
ب ا نظر تفسیری شماره  8384مورخ  8532/5/80شورای نگهبان« :سؤال آقایان نمایندگان مجلس شورای
اسالمی دربار تفسیر اصم  39قانون اساسی در جلسه رسمی شورای نگهبان مطر و مورد بحث و بررسی قرار
گرفت و به نظر اکثریت ا ضای شورای نگهبان مستفاد از اصم  39قاانون اساسای ایان اسات کاه در شارایط
اضطراری در صورتی که ر ایت امنیت کماور ایجااب کناد مقاماات صاالح بارای تقاضاای جلساه غیر لنای
نخستوزیر یا یكی از وزرا یا د نفر از نمایندگان میباشند و باید طب تقاضای آنهاا جلساه غیر لنای تماكیم
شود ولی پس از تمكیم جلسه غیر لنی درصورتی که اکثریت مجلس شورای اساالمی دالیام تقاضااکنند را
نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه لنی قابم طر و رسیدگی خواهد بود».
 1ا اصل سابق (اصل هفتادم) :رییسجمهور ،نخستوزیر و وزیران به اجتمااع یاا باه انفاراد حا شارکت در
جلسات لنی مجلس را دارند و میتوانند مماوران خود را همرا داشته باشند و در صورتی کاه نماینادگان الزم
بدانند ،رییسجمهور و نخستوزیر و وزرا مكلف به حضورند و هرگا تقاضا کنند مطالبمان استماع میشود.
د وت رییسجمهور به مجلس باید به تلویب اکثریت برسد.
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الزم بدانند ،وزراء مكلف به حضورند و هرگا تقاضا کنند مطالبمان استماع میشود.
مبحث دوم ـ اختیارات و صالحیت مجلس شورای اسالمی
اصل هفتاد و یكم

()1

مجلس شورای اسالمی در موم مسائم در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون
وضع کند.
اصل هفتاد و دوم

مجلس شورای اسالمی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احكام مذهب رسامی کماور
 1ا الف ا استعالم شماره  3/5385ها د مورخ  8533/84/82نایب رییس مجلس شورای اسالمی:

دبیر محترم شورا نگهبان -حضرت آیت اللَّه صافى «دام تأیید اللَّه العالى»
محترماً همانطور که نایت دارید ذیم اصم هفتادم قانون اساسى ماىگویاد و هرگاا تقاضاا کنناد مطالبماان
استماع مىشود ،که رییسجمهور ،نخستوزیر و وزرا مىتوانند وقت بگیرند و مطالبمان را در مجلس بیان کنند
آیا اطالق این جمله شامم گزارشاتى که توسط کمیسیون اصم نود که ذیم آن مىگوید و در مورد که مربو
به موم باشد به اطالع امه مىرساند یا کمیسیونها ویژ ا که تمكیم مىشود برا بررساى مساألها و
گزارش دادن به مجلس که پس از آنكه گزارش کمیسیون در مجلس قرائت شد اگر لیه دولت باشاد بیایناد و
مجلس را تكذیب کنند یا انلراف دارد یا تقیید مىشود و مسأله چون بُعد قضایی مىیابد باید به دستگا قضایی
داد شود؟ لطفاً دستور فرمایید این دو اصم در این جهت تفسیر شد پاسخ مرقوم فرمایند.
نظر مشورتی(* )8شماره  5080مورخ  8533/88/8شورای نگهبان:

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقا یزد  -نائب رییس محترم مجلس شورا اسالمى
طف به نامه شمار  3/5390ها ر مورخ  :2533/21/21نظر اکثریت ا ضا شورا نگهبان به شر زیر ا الم
مىشود« :اگر مقلود از گزارش ا الم نتیجه مذکور در اصم  91باشد اطالق اصم  01شامم آن نمىشود .الزم
به تذکر است نظر فوق به لحاظ دم رأ کافى نظر تفسیر نیست».
*- 8

ویرای

لیرغم درج این نظر در فلام نظریاات تفسایری مجمو اه نظریاات شاورای نگهباان ،چااد دوم،
اول ،تیرما  ،2519لیكن باید آن را ممورتی تلقی نمود.

ب ا نظر تفسیری شماره  1103مورخ  8533/5/1شورای نگهبان« :آنچه از اصم  01قانون اساسى اساتفاد
مىشود این است که مقامات مذکور در این اصم ح شرکت در جلسات مجلاس شاورا اساالمى را دارناد و
مطالبمان را در ارتبا با دستور مجلس بیان مىنمایند .زاید بر این چنانچه در آییننامه حقاى بارا آنهاا مقارر
شود گرچه به موجب قانون اساسى نیست با قانون اساسى مغایرت ندارد».
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یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد .تمخیص این امر به ترتیبای کاه در اصام ناود و شمام آماد
بر هد شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم

شر و تفسیر قوانین ادی در صالحیت مجلس شورای اسالمی است مفاد این اصام
()1
مانع از تفسیری که دادرسان ،در مقام تمیز ح  ،از قوانین میکنند نیست.
اصل هفتاد و چهارم

لوایح قانونی پس از تلویب هیأتوزیران به مجلس تقدیم میشود و طر های قانونی
()2
به پیمنهاد حداقم پانزد نفر از نمایندگان ،در مجلس شورای اسالمی قابم طر است.
اصل هفتاد و پنجم

طر های قانونی و پیمنهادها و اصالحاتی که نماینادگان در خلاوص لاوایح قاانونی
نوان میکنند و به تقلیم درآمد مومی یا افزای هزینه مومی میانجاماد ،در صاورتی
قابم طر در مجلس است که در آن طری جبران کاه درآمد یا تأمین هزینه جدید نیاز
 1ـ الف ا نظر تفسیری شماره  53/28/315مورخ  8553/5/84شورای نگهبان:

«2ا مقلود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضیی و توسعه قانون در مواردی که رفاع ابهاام قاانون
نیست ،تفسیر تلقی نمیشود.
1ا تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد الزماالجراست بنابراین درماواردی کاه مرباو باه گذشاته
است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشتهاند و آن را به مرحله اجرا گذاشاتهاناد تفسایر قاانون باه ماوارد
مختومه مذکور تسری نمییابد».
ب ا نظر تفسیری شماره  58/28/8304مورخ  8558/84/24شورای نگهبان« :هماانطور کاه در نظریاه
تفسیر شمار  03/12/315مورخ  2503/5/21آمد است که تفسیر از زمان بیان ماراد مقانن در کلیاه ماوارد
الزماالجراء است با این قید که به موارد مختومه تسر نمىیابد.
بنابراین چنانكه تا هنگام الزماالجراء شدن تفسیر قانون ،موضو ى مختوماه نماد باشاد بایاد مطااب نظریاه
تفسیر اقدام گردد».
 2ا به نظر تفسیری شمار  01/12/3243مورخ  2501/3/14مندرج در زیرنویس اصم  31مراجعه شود.
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()1

اصل هفتاد و ششم

مجلس شورای اسالمی ح تحقی و تفحّص در تمام امور کمور را دارد.

()2

 1ا الف ا نظر مشورتی  3388مورخ  8530/82/5شاورای نگهباان« :اصام  03قاانون اساسای نااظر باه
پیمنهادهای نمایندگان در الیحه بودجه نمیباشد».
ب ا نظر مشورتی شماره  8055مورخ  8535/5/3شورای نگهبان« :تعیین طری جبران کاه و یاا تاأمین
هزینه برا قابلیت یافتن طر در مجلس شورا اسالمى الزم است».
ج ا نظر تفسیری شماره  51/28/3230مورخ  8551/3/28شورای نگهبان« :استظهار شورا از طر تقسایم
استان خراسان الزام دولت به کارشناسى بود است وگرنه طرحى که دولت را ملزم کند تا استان خراساان را باه
چند استان تقسیم نماید خالف اصم  03قانون اساسى است».
د ا نظر تفسیری شماره  13/54/83118مورخ  8513/0/8شورای نگهبان«:اصم هفتاد و پنج قانون اساسی
شامم هر طرحی که طب قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد میشود».
ها ا نظر تفسیری شماره  88/54/08508مورخ  8588/82/25شورای نگهبان:

جناب حجت االسالم و المسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت برکاته)
رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
طف به نامه شمارة 3413ا/2م مورخ  ،2592/9/13مبنی بر اظهارنظر تفسیری درخلوص اصم هفتاد و پنجم
قانون اساسی ،موضوع در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شاورا باه شار
زیر ا الم می گردد:
2ا درج بارت «از محم صرفه جویی» ،به نحاو مطلا و بارای مادت نامحادود و بادون تعیاین محام و
همچنین درج ،بارت «پی بینی در بودجه سنواتی» ،بدون تاأمین منباع و نیاز درج باارت هاای «از محام
ا تبارات ملوب مربو » و «از محم ا تبارات ملوب دستگا » ،اگر مستلزم بار مالی جدید بود  ،طری جباران
کاه درآمد یا تأمین هزینه جدید مذکور در اصم  03قانون اساسی محسوب نمی گردد.
1ا در مورد بند یك سؤال دوم یعنی «معلوم نمدن طری کاه درآمد یا تأمین هزینه جدید» ،با توجه باه
اینكه اصم طر یا پیمنهاد به صراحت اصم  03قانون اساسی قابم طر در مجلس نبود  ،بنابراین قابم ارجااع
به مجمع تمخیص مللحت نظام نیز نمی باشد .در خلوص سایر موارد ،این شورا به نظر تفسیری نرسید.
 2ا الف ا نظر تفسیری شماره  2185مورخ  8534/0/5شورای نگهبان« :ح مذکور در اصم  03در حقوق
مجلس شورای اسالمی است و نمایندگان این ح را ندارند».
ب ا نظر تفسیری شماره  2058مورخ  8538/8/85شورای نگهبان« :اصام  03قاانون اساساى مرباو باه
مجلس شورا اسالمى است نه آحاد نمایندگان و اصم  14نیز ناظر به ح اظهار نظر نماینادگان اسات .البتاه
طب اصم  11نمایند مجلس ح دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصاول و
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اصل هفتاد و هفتم

هدنامهها ،مقاولهنامهها ،قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تلویب مجلاس
()1
شورای اسالمی برسد.

سایر اصول قانون اساسى استفاد نمىشود که نمایند مجلس شورا اسالمى بتواند در امور اجرایى مرباو باه
انتخابکنندگان خود دخالت کند و برا انجام آنها با ارگانها دولتى قرارداد یا موافقتنامها امضاء کند».
ج ا نظر تفسیری شماره  8453مورخ  8532/0/83شورای نگهبان« :در رابطه با ساؤال نماینادگان مجلاس
شورای اسالمی از وزیر که در اصم  11قانون اساسی مطر است وزیر دادگستری نیز در حدود وظاایفی کاه در
اصم  231قانون اساسی برای او مقرر شد است مسؤول میباشد و لیهذا در رابطه باا مساؤولیاتهاای قاو
قضاییه وزیر دادگستری مسؤول نخواهد بود ولی در رابطه با شكایات از طرز کار قو قضاییه به موجب اصم 91
قانون اساسی مم خواهد شد و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسالمی تحقیا و تفحاص را الزم
بداند طب اصم  03قانون اساسی میتواند تحقی و تفحص نماید .بدیهی اسات در رابطاه باا ایان دو اصام و
کیفیت تحقی و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسالمی درصورتی که پاسخ را قانعکنناد ندانسات بایاد
بنماید میتواند قانون الزم را تلویب نماید.
الو براین چون طب اصم  14قانون اساسی هر نمایند میتواند در هماه مساائم داخلای و خاارجی کماور
اظهارنظر نماید در امور قضایی نیز میتواند هرگونه نظاری را الزم بداناد در مجلاس شاورای اساالمی اظهاار
نماید».
د ا نظر تفسیری  5541مورخ  8535/84/5شوراى نگهبان« :براساس نظر تفسیر شورا نگهبان اصم 03
شامم موارد از قبیم مقام معظم رهبر  ،مجلس خبرگان و شورا نگهبان نمىشود».
ها  -نظر تفسیری  5500مورخ  8535/84/5شوراى نگهبان« :اصم  03قانون اساسى شامم موارد از قبیم
مقام معظم رهبر  ،مجلس خبرگان و شورا نگهبان که مافوق مجلس شورا اسالمى مىباشند نمىشود».

1

الف ا استعالم شماره  33484مورخ  8534/5/81معاون نخستوزیر:

شورا محترم نگهبان قانون اساسى
محترماً به پیوست نامه بانك ملى ایران مبنى بر تقاضا ا الم نظر پیرامون شرکت این بانك در (مؤسساه نقاد
ربى) در ربستان سعود ارسال مىگردد .خواهممند است با توجه باه اهمیات موضاوع ،در فرساتادن پاساخ
تسریع به مم آید.
نامه شمار  23021/4مورخ  2531/0/1بانك ملی ایران
شورا محترم نگهبان قانون اساسى
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محترماً به استحضار مىرساند بانك ملى ایران به منظور ارایه خدمات و انواع ملیات بانكى و رفع حوایج پاولى
حجاج ایرانى از سالها قبم شعبها در کمور ربستان سعود (شهر جد ) تأسیس نماود کاه نتیجاه آن از
جهات ماد و معنو رضایت بخ مىباشد.
چند قبم در کمور نامبرد قانونى به تلویب رسید است که طب آن کلیه بانكها خارجى در کمور مزبور
باید سعود شوند ،بدین معنى که بانكها خارجى بایستى با بانكها محلى ادغاام و مماارکت نمایناد باه
نحو که حداکثر  %41سهام آنها متعل به بانكها خارجى و  %31بقیه متعل به اتباع سعود باشد در غیار
این صورت از ادامه فعالیت شعب بانكها خارجى جلوگیر و اخراج خواهند شد .ایان رویاه در ماورد چنادین
بانك خارجى در سعود انجام شد و در مورد بانك ملى ایران نیز ا الم داشتهاند که شعبه بانك ملاى در جاد
با شعبه بانكها لبنانى و پاکستانى در بانكى به نام مؤسسه نقد ربى ادغام و ممارکت نمایند باه نحاو کاه
 %51سهام بانك مزبور متعل به سه بانك ایران ،لبنانى ،پاکستانى (هر کدام  )%21و  %01بقیه متعل به دولت
سعود باشد چون این مم طب قوانین سعود اجبار ا الم شد اگر هر چه زودتر با آن موافقت نمود مانع
ادامه کار شعبه بانك ملى ایران شد و بدین ترتیب امتیاز آن لغو بانك ملى از صحنه خارج و ممكالت دیاد
جهت زائرین و غیر ایجاد خواهد شد باه اضاافه باا ایان مماارکت  %21ساهم باناك ملاى ایاران کاه مبلاغ
 13/111/111ریال سعود مىشود از محم وجو همان شعبه جد بانك ملى ایران تأمین مىگاردد و پاولى از
کمور ارسال نمىشود.
با رض مراتب فوق متمنّى است به موضوع رسیدگى فرمود با توجه باه اصام  00قاانون اساساى بالاشاكال
بودن ممارکت بانك را به شر فوق و بدون نیاز به قانون جدید ا الم فرمایند تا قبم از اینكه فرصت از دسات
برود مراتب جهت انجام تمریفات ممارکت مزبور به شعبه جد این بانك ابالغ گردد.
نظر تفسیری شماره  5125مورخ  8534/5/88شوراى نگهبان:

طف به نامه شمار  33121مورخ  2531/0/21به پیوست نامه شمار  23021/4مورخ  2531/0/1باناك ملاى
اشعار مىدارد« :به نظر اکثریت ا ضا شورا نگهبان موضوع مممول اصم  00قانون اساسى نمىباشد».
ب ا نظر تفسیری شماره 5845مورخ  8534/1/5شورای نگهبان« :قراردادهایی که یك طرف آن وزارتخاناه
یا مؤسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خلوصی خارجی میباشد قرارداد بینالمللی محساوب
نمیشود و مممول اصم  00قانون اساسی نمیباشد».
ج ا نظر تفسیری شماره  2448مورخ  8535/1/83شورای نگهباان« :اصام  00قاانون اساسای باتوجاه باه
اصم( )213از قراردادهایی که بارای انجاام معاملاه باین وزارتخاناههاا و ساایر ساازمانهاای دولتای ایاران و
شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخلیت حقوقی باشند منعقد میگردد منلرف است و ماوارد خااص ایان
گونه قراردادها درصورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون ادی تعیین شد باشد نیااز باه تلاویب مجلاس
شورای اسالمی ندارد ولی قانون ادی میتواند انعقاد بخمی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکاول باه
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تلویب مجلس شورای اسالمی بنماید».
د ا استعالم شماره  25/3330/1034مورخ  8538/82/84شورای سرپرستی سازمان صداو سیما:

شورای محترم نگهبان
نظر به اینكه بعضی از قراردادهای منعقد بین سازمان صدا و سیمای جمهاوری اساالمی ایاران و مؤسساات و
شرکتهای خارجی به زیان این سازمان است و در مواردی ایجاب میکند که فسخ شود مقتضای اسات پاساخ
فرمایند که آیا فسخ و اقاله قراردادها هم منو به تلویب مجلس شورای اسالمی است یا خیر؟
نظر تفسیری شماره  853مورخ  8538/82/80شورای نگهبان:

شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
طف به نامه شمار  15/3334/1431مورخ  2539/21/21موضوع در جلسه رسمی شاورای نگهباان مطار و
نظر شورا به این شر ا الم میشود« :فسخ یا اقاله قراردادهای مذکور در حدود اختیارات قاانونی کاه ساازمان
صدا و سیمای جمهوری اسالمی دارد نیاز به تلویب مجلس شورای اسالمی ندارد».
ها ا استعالم شماره  8048/48/0مورخ  8534/8/88وزیر دفاع:

شورای نگهبان قانون اساسی
2ا به موجب اصم هفتاد و هفتم قانون اساسی هدنامهها ،مقااولاهناماههاا ،قراردادهاا و موافقتناماههاای
بینالمللی باید به تلویب مجلس شورای اسالمی برسد.
1ا در اثر تجاوز دولت بعثی راق و جنگ تحمیلی به منظور تأمین نیازمندیهای ارت جمهوری اساالمی
ایران ،وزارت دفاع ملی ناگزیر از قد قرارداد خرید اسلحه با شرکتهای خاارجی و یاا ایرانای گردیاد اسات و
قراردادها بین این وزارت و شرکت طرف قرارداد امضا شد و میشود.
خواهممند است با توجه به قانون اساسی ا الم دارند آیا این قراردادها نیز احتیاج باه کساب مجاوز از مجلاس
شورای اسالمی دارد یا خیر تا بر طب نظریه آن شورا رفتار گردد.
نظر تفسیری شماره 8844د ا  82مورخ  8534/8/24شورای نگهبان:

وزارت دفاع ملی (پارلمانی)
طف به نامه شمار  2412/19/4مورخ  2531/2/29مورد سؤال در جلسه رسمی شورای نگهبان مطر و مورد
بررسی قرار گرفت نظر شورا بدین شر است:
« قد قرارداد مذکور در موضوع سؤال مممول اصم  00قانون اساسی نمیباشد».
و ا استعالم شماره  2185/0مورخ  8538/82/25و  283/0مورخ  8534/8/83بانک ملیایران:

شورای محترم نگهبان قانون اساسی
تلدیع میدهد :شعبه قاهر بانك ملی ایران در سال  2900دو فقر ا تبار اسانادی باه نفاع شارکت بازرگاانی
دولتی سودان و به منظور ورود شكر و به تقاضای بانك اف ساودان خرطاوم جمعااً باه مبلاغ  2/134/431دالر
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افتتا نمود است که وثیقه آن دو فقر سفته با ظهرنویسی بانك مرکزی سودان بود است .اما باه لات قطاع
کمكهای ربستان سعودی و سایر کمورهای ربی به سودان ،بنا بر جهات سیاسای ،باناك مرکازی ساودان
نتوانسته تعهدات خود ناشی از سفتههای مذکور را ایفاء نماید.
اخیراً مؤسسه  MORGAN GENERALبه نمایندگی از طرف دولت سودان جلسهای با حضاور نماینادگان
طلبكاران در لندن تمكیم که نمایند بانك ملی ایران نیز در آن حضور داشته است و از طارف باناك مرکازی
سودان پیمنهادی به منظور بازپرداخت اقسا معوق ا تبار فوقالذکر ارایه گردید که با توجه به اوضاع و احاوال
فعلی و سنج جوانب و اطراف امر قبول پیمنهاد مطروحه به سود این بانك خواهد بود .اکنون نظر باه اینكاه
این امر مستلزم امضای قراردادی فیمابین بانك اف سودان (دولت سودان) و بانك ملی ایاران و تباادل اساناد و
مدارك مربو به مطالبات این بانك ناشی از ا طای دو فقر ا تبار اسنادی فاوقاالشاعار اسات کاه صارفاً باه
منظور وصول مطالبات بانك از یكی از ممتریان در خارج از کمور صاورت مایگیارد .خواهمامند اسات مقارر
فرمایید رسیدگی فرمود جواباً تعیین و ا الم فرمایند امضاء قرارداد از طرف بانك باا اصام  00قاانون اساسای
جمهوری اسالمی مباینتی دارد یا نه؟ موجب مزید تمكر و امتنان است.
نظر تفسیری شماره 8185و ا  5مورخ  8534/8/24شورای نگهبان:

ریاست بانك ملی ایران
طف به نامه شمار  2539/21/0 -19195/4و  :2531/2/23 -193/4اشعار مایدارد ماورد ساؤال در شاورای
نگهبان مطر شد و به نظر شورا موضوع که مربو به نحو وصول طلاب و بازپرداخات اقساا معوقاه اسات
مممول اصم  00قانون اساسی نمیباشد.
ز ا نظر تفسیری شماره 8518مورخ 8532/1/5شورای نگهبان« :موضوع اصول 00و  213قانون اساسی واحد
است و تلویب مجلس شورای اسالمی که به قرارداد رسمیت میدهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام میشود».
ح ا نظر تفسیری شماره  5513مورخ  8530/0/88شورای نگهبان:

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقا خامنها  -ریاست محترم جمهور اسالمى ایران
طف به نامه شمار  2/1253مورخ :2534/4/1
«توجه آن جناب را بدین نكته معطوف مىدارد که اصم  259قانون اساسى صراحت دارد که صلح د او راجاع
به اموال مومى و دولتى در صورتى که طرف د و خارجى باشد باید االو بار تلاویب هیاأتوزیاران باه
تلویب مجلس نیز برسد و هیچگونه استثنایى هم پی بینى نمد و از این جهت مورد برا تفسیر آن نادارد
و اما برخالف استنبا آقایان بازپرسان ابهام و یاا تعارضاى باین دو نظار شاورا نگهباان کاه در تااریخهاا
 2531/9/1و  2535/1/23در رابطه با تفسیر اصم  00قانون اساسى و قراردادها بینالمللى اباراز شاد وجاود
ندارد زیرا در نظریه مورخ  2531/9/1خالصه نظر شورا نگهبان در رابطه با سؤال نمایندگان مجلس ایان باود
که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادها جزئى اگر خارج از محدود اصم قارارداد باشاد در حكام
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اصل هفتاد و هشتم

هرگونه تغییر در خطو مرزی ممنوع است مگر اصالحات جزئای باا ر ایات ملاالح
کمور به شر اینكه یك طرفه نباشد و به استقالل و تمامیت ارضی کمور لطمه نزند و به
تلویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسالمی برسد.

قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد در مورد آنها باید ر ایت شود یعنى چنانچه قرارداد بینالمللاى محساوب
شود طبعاً طب اصم  00باید به تلویب مجلس برساد .و نظریاه ماورخ  2535/1/23نیاز در مقاام بیاان مفاادّ
قرارداد بینالمللى بود و اظهار نظر شد که قراردادهایى که برا انجام معامله باا شارکتهاا خاارجى دارا
شخلیت حقوقى منعقد مىشود خود بخود مممول اصم  00قاانون اساساى نباود یعناى قارارداد باینالمللاى
محسوب نمىشود .و انعقاد آن نیاز به تلویب مجلس ندارد و طب ضوابطى که به وسیله قاانون ااد معاین
مىشود قابم انعقاد است .بنابراین تعارضى باین دو نظریاه شاورا نگهباان وجاود نادارد و هایچ یاك از آنهاا
نمىتواند در مورد صلح د او دولتى مورد استناد قرار گیرد زیرا صلح د او ارتباطى با انعقااد قارارداد نادارد و
در اصم  259بدون ابهام حكم آن تعیین شد است».
ط ا استعالم شماره /52138/234د .ها مورخ  8533/84/22رییس مجلس شوراى اسالمى:

شورا محترم نگهبان
لوایحى در خلوص الحاق ایران به سازمانها و مجامع بینالمللى از قبیام باناك توساعه اساالمى در مجلاس
مطر مىشود در اینكه اینگونه موارد از ملادی هدنامهها ،موافقاتناماههاا ،مقاولاهناماههاا و قراردادهاا
بینالمللى مذکور در اصم  00مىباشد یا نمىباشد بین نمایندگان اختالف نظر وجود دارد ،لطفاً نظر آن شاورا
محترم را در این خلوص بفرمایید.
نظر تفسیری شماره  82115مورخ  8533/84/28شوراى نگهبان:

ریاست محترم مجلس شورا اسالمى
طف به نامه شمار /51132/131د .ها مورخ 2533/21/11؛
موضوع سؤال در جلسه شورا نگهبان مطر و مورد بحث و بررسى قرار گرفت نظر تفسیر شاورا نگهباان
به شر ذیم ا الم مىشود« :با توجه به اینكه بر الحاقها مورد سؤال لیه طرفى که ملح مىشاود نتیجتااً
آثار موارد مذکور در اصول 00و  213قانون اساسى مترتب میشود در حكم موافقتنامه است و باید به تلاویب
مجلس شورا اسالمى برسد».
به نظر تفسایری شامار  9995ماورخ  2531/9/1شاورای نگهباان در زیرناویس اصام  259و نظار
یا
ممورتی  4199مورخ  2531/22/11در زیرنویس اصم  11مراجعه شود.
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اصل هفتاد و نهم

برقراری حكومت نظامی ممنوع است .در حالت جنگ و شارایط اضاطراری نظیار آن،
دولت ح دارد با تلویب مجلس شورای اسالمی موقتاً محدودیتهای ضاروری را برقارار
نماید ،ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بی از سی روز باشد و در صورتی کاه ضارورت
همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم

گرفتن و دادن وام یا کمكهای بدون وض داخلی و خارجی از طرف دولات بایاد باا
()1
تلویب مجلس شورای اسالمی باشد.
 1ا الف ا نظر تفسیری شماره  2153و ا  88مورخ  8534/0/3شورای نگهبان« :اخاذ و پرداخات وامهاا و
کمكهای یك دستگا دولتی به دستگا دولتی دیگر مممول اصم  11قانون اساسی نمیباشد .ولی باتوجه باه
اصم ( )31اگر منتهی به تغییری در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون میباشد».
ب ا استعالم شماره  8848/044مورخ  8534/88/25وزیر نیرو:

در رابطه با قراردادی برای اجرای پرو احاداث نیاروگاا حرارتای مازنادران (نكاا) موافقتناماه ماالی باا گارو
بانكهای آلمانی به مدیریت بانك در سدنر برای تأمین قسمتی از هزینههای ارزی پرو مذکور منعقاد گردیاد
که مدت استفاد از آن در تاریخ  52سپتامبر  2912منقضی شد و با توجه به اینكاه بارای تمدیاد آن منعای در
متن موافقتنامه مذکور قید نمد و هیأت محترم وزیران نیز طی تلویبنامه شمار  31121ماورخ 2531/3/24
تمدید موافقتنامه را تأیید نمود اند ،این سؤال مطر است که با توجه به دم منع تمدیاد موافقتناماه آیاا طبا
قانون اساسی تمدید موافقتنامه نیازی به تلویب مجلاس شاورای اساالمی و شاورای محتارم نگهباان قاانون
اساسی دارد یا خیر؟ تقاضا دارد دستور فرمایید مراتب را جهت اقدامات بعدی ا الم فرمایند.
نظر مشورتی شماره  0288مورخ  8534/88/21شورای نگهبان:

وزیر محترم نیرو
طف به نامه شمار  2219/411مورخ  ،2531/22/10در خلوص موافقتنامه مالی با بانك درسادنر باه اطاالع
میرساند که موضوع در شورای نگهبان مطر و نظر اکثریت ا ضاء به شر زیر ا الم میگردد:
«چون موافقتنامه مذکور لغو نمد و ا تبار قانونی آن باقی است ،تمدید آن به نحوی که در ناماه ماذکور بیاان
گردید  ،نیازی به تلویب مجلس شورای اسالمی نداشته و با قانون اساسی مغایرت ندارد .این نظریه به ناوان
تفسیر قانون اساسی نمیباشد».
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اصل هشتاد و یكم

دادن امتیاز تمكیم شرکتها و مؤسسات در اماور تجاارتی و صانعتی و کمااورزی و
()1
معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع اسات مگار در ماوارد ضارورت باا

ج ا نظر مشورتی شماره  0315مورخ  8538/5/24شوراى نگهبان« :به طور کلى هر قارارداد کاه ا تباار
قانونى آن به قوت خود باقى باشد و در آن تمدید قرارداد یا تمدید مهلت استفاد از وام پی بینى شاد باشاد و
همچنین در قراردادهایى که بر حسب تلویب شورا انقالب مدت آن تمدید شد باشد ،تمدید مادت و مهلات
استفاد از آن نیاز به تلویب مجلس شورا اسالمى ندارد و در قراردادهایى که پی بینى این جهت نمد باشد
نیاز به تلویب مجلس دارد.
الزم به تذکر است این نظریه به نوان تفسیر قانون اساسى نمىباشد».
 1ا الف ا نظر تفسیری مورخ  8534/2/2شورای نگهبان« :شرکتهای خارجی که با دساتگا هاای دولتای
ایران قرارداد قانونی منعقد نمود اند میتوانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حادود قراردادهاای
منعقد طب ماد  5قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایاران مباادرت نمایناد و ایان امار باا اصام 12
قانوناساسی مغایرتی ندارد».
ب ا استعالم شماره  2334/5058/034مورخ  8538/82/23وزیر نیرو:

شورای نگهبان قانون اساسی
به استحضار میرساند شرکت سهامی خدمات مهندسی آب که یكی از شرکتهای تابعه ایان وزارت اسات باه
لحاظ فوریت طر های مرانی و شرایط خاص مربو به سد گتوند و سد استور به منظور انعقاد قراداد با شرکت
خارجی انفرگوپرو کت طی نامه شمار  4/3422مورخ  2539/21/9درخواست نماود تاا در تعقیاب ناماههاای
شمار  25139/1131/431مورخ  2539/9/2و  23012/1412/431مورخ  2539/9/51به شورای االی قضاایی
مجدداً از آن شورای محترم تقاضا گردد تا نسبت به موارد مذکور در ذیم ا الم نظر فرمایند.
 -2نظر به اینكه برابر اصم همتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسالمی «دادن امتیاز تمكیم شرکتهاا و
مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کماورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممناوع اسات» هار گاا
ثبت شعبه شرکت یا مؤسسه خارجی در ایران و یا ممارکت و تحلیم مالكیت سهام شرکتهای ایرانی در حاد
کمتر از پنجا درصد سهام در هر مورد ممارو بار آنكاه در اساسانامه شارکت و موافقتناماه فیماابین قادرت
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تلویب مجلس شورای اسالمی.
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()1


تلمیمگیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع مومی محدود نگردید بلكه تفوق ساهامداران ایرانای بار
سهام خارجی بهنحو بارزی ممهود و پی بینی شد باشد باز هم مورد از نظر ثبات شارکتهاا ممامول اصام
همتاد و یكم قانون اساسی است یا خیر؟
 -1تقاضا گردید نداالقتضاء و در صورتی که قانوناً میسور باشد ماد واحد ای با قیاد دو فوریات باا نظار
شورای الی قضایی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسالمی گاردد تاا در جهات تساریع بیماتر در اداماه اجارای
ملیات طر های مرانی در مورادی که به پیمنهاد رییس دستگا اجرایی و وزیر مرباو اساتفاد از تخلاص
کارشناسان خارجی در داخم یا خارج از کمور به لحاظ دم وجود یا دسترسی به خادمات افاراد مماابه ایرانای
داشته و ضرورت امر ایجاب نماید از طری مراجعاه مساتقیم باه کمیسایون برناماه و بودجاه مجلاس شاورای
اسالمی برای یك دور آزمایمی یك ساله وف ضوابط اصم همتاد و پنجم قانون اساسی اختیار صادور مجاوز
ملوبات الزم را همانند مجلس داشته باشد.
با تقدیم احترام
قبالً از دستوراتی که در این زمینه صادر خواهند فرمود سپاسگزاری مینماید.
حسن باسپور  -وزیر نیرو
نظر تفسیری شماره  8525ر 20 -مورخ  8534/2/5شوراى نگهبان:

وزیر محترم نیرو
طف به نامه  13131/5402/431تاریخ :2539/21/13
موضوع در شورا نگهبان مطر شد ،نظر شورا بدین شر ا الم مىگردد« :در هر دو مورد که سؤال شد با
توجه به قیود که در نامه مرقوم شد  ،مغایر با قانون اساسى شناخته نمد».
 1الف ا به نظر تفسیری شمار  2514مورخ  2539/21/24شاورای نگهباان منادرج در پااورقای اصام
یكلدو چهم و پنجم مراجعه شود.
ب ا نظر تفسیری شماره  5858مورخ  8534/3/80شورای نگهبان« :به نظر ا ضای شورا هماانطور کاه در
اصم  11قانون اساسی تلریح شد است استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تلویب مجلس
شورای اسالمی امكانپذیر است ،بنابراین در مورد سؤال(* )8نیز استخدام کارشاناس خاارجی بایاد باا تلاویب
مجلس باشد)2*( ».
مورد سؤال استفاد موقت از کارشناسانخارجی در پرو های نیمهتمام و در دست ساختمان میباشد.
*- 8
مواد  213و  210قانون کار ملوب  2539/1/19مجمع تمخیص مللحت نظام مالحظه شود.
*- 2
ج ا به نظر تفسیری شمار 2015ر ا  14مورخ 2531/1/5شورای نگهباان منادرج در زیرناویس اصام12
مراجعه شود.
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اصل هشتاد و سوم

بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابم انتقال به غیر نیست مگر با تلاویب
مجلس شورای اسالمی ،آن هم در صورتی که از نفایس منحلر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم

هر نمایند در برابر تمام ملت مسؤول است و ح دارد در همه مسائم داخلی و خارجی
()1
کمور اظهارنظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم

()2

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابام واگاذاری باه دیگاری نیسات .مجلاس
نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتای واگاذار کناد ولای در ماوارد ضاروری
میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با ر ایت اصام هفتااد و دوم باه کمیسایونهاای
داخلی خود تفویض کند ،در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیاین ماینمایاد
 1ا الف ا نظر تفسیری شماره  0255مورخ  8534/88/1شورای نگهبان:

برادر جناب حاج سعید امانى -نمایند مردم تهران در مجلس شورا اسالمى
نامه مورخ  2531/22/3جنابعالى در شورا نگهبان مطر شد .در پاسخ اشعار مىدارد:
«جنابعالى نمایند مجلس شورا اسالمى هستید و شر اً و به موجب سوگند که یاد کرد اید موظفید در مقام
نمایندگى مجلس طب اصم 11قانون اساسى هرگونه توضیح و سؤالى را که الزم بدانید از وزیر مسؤول بنمایید
و طب اصم 14قانون اساسى در برابر تمام ملت مسؤولید و ح دارید در همه مسائم داخلاى و خاارجى کماور
اظهار نظر نمایید و مطاب اصم  13قانون اساسى در مقام ایفا وظایف نماینادگى در اظهاارنظر و رأ کاامالً
آزاد مىباشید .بنابراین مىتوانید رابطه تلویبنامه هیأتوزیران را با اصم 253قانون اساسى(* )8از هیأت دولات
سؤال نمایید .بدیهىاست اگر خارج از حدود ایناصم باشد قانونى نیست و مم به آن تخلف از قانون مىباشد».
*- 8

به نظر میرسد اصم  253اشتبا بود و اصم  251مورد نظر میباشد.

ب -به نظر تفسیری شمار  1459مورخ  2532/2/20مندرج در زیرنویس اصم  03مراجعه شود.
 2ا اصل سابق (اصل هشتاد و پنجم) :سمت نمایندگی قائم به شاخص اسات و قابام واگاذاری باه دیگاری
نیست .مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ،ولی در موارد ضاروری مایتواناد
اختیار وضع بعضی از قوانین را با ر ایت اصم هفتاد و دوم باه کمیسایونهاای داخلای خاود تفاویض کناد ،در
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بهصورت آزمایمی اجرا میشود و تلویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

33
()1


اینصورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید ،به صورت آزمایمی اجرا میشود و تلاویب نهاایی
آنها با مجلس خواهد بود.
از استعالم شماره /84/00832د مورخ  8555/3/3رییس مجلس شورای اسالمی:

شورای محترم نگهبان
سالم لیكم .در اجرای اصم  91و با توجاه باه اصاول  242و  13قاانون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران،
خواهممند است نظر تفسیری آن شورای محترم را در دو مورد زیر ا الم فرمایید... :
1ا آیا قوانینی که به صورت اجرای آزمایمی در کمیسیونهای داخلی مجلس تلویب میشوند و برای مدت
معین با تلویب مجلس به اجرا در میآیند قابم تمدید و اجرا برای یك دور یا مدت دیگر نیز میباشد یا خیر؟
از نظر تفسیری شماره  3552مورخ  8555/2/22شورای نگهبان

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
طف به نامه شمار /21/44231د ماورخ  2505/3/3موضاوع در جلساه ماورخ  2505/3/15شاورای نگهباان
مطر و نظر شورای بدین شر ا الم میگردد...:
 1ا در مورد بند  1شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید».
 1ـ الف – اعالم نظر شماره م 2543/مورخ  8534/0/5شورای نگهبان:

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
طف به نامه شمار 090ا ق ا :2531/5/15
«الیحه الحاقیه ماد  131آییننامه اجرایی امور گمرکی ،چون طب ساوابقی کاه از مجلاس شاورای اساالمی
فرستاد شد به استناد ماد  39قانون امور گمرکی ملوب  11خرداد  2531تلویب شد است و کمیسیونی که
طب قانون مذکور ح تلویب این آییننامه را داشته کمیسیون مجلس شاورای طااغوتی اسات و کمیسایون
مجلس شورای اسالمی قائممقام آن نمیباشد به نظر میرسد که بایاد اختیاار تلاویب ایان مااد الحااقی باه
کمیسیون از جانب مجلس شورای اسالمی مستقالً داد شود و اگر این اختیار را مجلاس شاورای اساالمی داد
است بارت «به استناد ماد  »39مغایر آن میباشد .متمنی است دستور فرمایید در این ماد تجدیدنظر الزم باا
توضیح کافی بدهند».
ب ا اعالم نظر شماره  2850مورخ  8534/0/25شورای نگهبان:

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
طف به نامههای شمار  111ا ق ا  2531/4/23و  110ا ق ا  2531/4/23اشعار میدارد موضاوع مجادداً در
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شر ذیم ا الم میگردد:
«مطاب اصم  31قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،ا مال قو مقننه از طریا مجلاس شاورای اساالمی
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همچنین مجلس شورای اسالمی مایتواناد تلاویب دایمای اساسانامة ساازمانهاا،
شرکتها ،مؤسساات دولتای یاا وابساته باه دولات را باا ر ایات اصام هفتااد و دوم باه
کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازة تلویب آنها را به دولت بدهد .در این صاورت
ملوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی کماور و یاا قاانون اساسای مغاایرت
داشته باشد ،تمخیص این امر به ترتیب مذکور در اصم ناود و شمام باا شاورای نگهباان
است )1(.الو بر این ملوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات مومی کمور باشاد و

است و طب اصم  13مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگاذار کناد و تنهاا در ماوارد
ضرورت ممكن است اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند ،آن هم با تعیین
مدت معین برای اجرا به صورت آزمایمی و قید اینكه تلویب نهایی با خاود مجلاس اسات ،بناابراین در نظاام
جمهوری اسالمی و در سایه حكومت قانون اساسی جمهوری اسالمی هنگامی کمیسیونهاای داخلای مجلاس
می توانند به وضع برخی از قوانین بپردازند که این اختیار صاریحاً از ناحیاه مجلاس شاورای اساالمی باه آنهاا
تفویض گردد.
ماد  39قانون امور گمرکی ملوب خردادما  31و ماد  590آییننامه اجرایی قانون مزبور ملوب فروردین ما
 32ح تلویب آییننامه و یا تغییر و اصال آن را به کمیسیون دارایی مجلس شورای ملای واگاذار کارد  ،در
حالی که با تغییر ر یم موضوع ماد  39و  590قانون و آییننامه امور گمرکی منتفی شد .زیرا دیگار کمیسایون
دارایی مجلس شورای ملی وجود خارجی ندارد ،بلكه مجلسی جدید در نظامی جدیاد و باا کمیسایونهاای باه
سبك جدید به وجود آمد است و همانطاور کاه در ناماه م  1013ا 2531/4/5شاورای نگهباان اشاار شاد
کمیسیون مجلس شورای اسالمی جانمین کمیسیون مجلس شورای ملی ساب نمیباشاد و بناابراین مااد 39
قانون و ماد  590آییننامه امور گمرکی به لحاظ انتفاء موضوع شامم کمیسیون دارایی مجلس شورای اسالمی
نمیشود و چنانچه کمیسیون بخواهد امری را تلویب کند باید طب اصم  13قانون اساسای از مجلاس اختیاار
گرفته باشد .و اینكه در نامه شمار م1014/ا  2531/4/13شاورای نگهباان اصاال رقام ماذکور در مااد 13
آییننامه معامالت دولتی تأیید شد از این جهت بود که سواب امر به طور کامم از مجلس ارسال نماد باود و
شورای نگهبان با این تلور که مجلس شورای اسالمی ح تلویب را به کمیسیون واگاذار نماود ،آن را تأییاد
کرد است».
 1ا نظر تفسیری شماره  4333مورخ  8538/3/88شاورای نگهباان« :کلیاه اساسانامههاای ساازمانهاا،
شرکتها ،مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصالحیه قانون اساسی به تلویب هیاأت دولات
رسید یا برسد خوا اجاز تلویب آن قبم از تاریخ اصالحیه قانون اساسی داد شد و یاا بعاد از تااریخ مزباور
باشد و خوا در ضمن واگذار کردن اجاز تلویب ،تلریح به اصم  13قانون اساسی شد یا نمد باشد ،مممول
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به منظور بررسی و ا الم دم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابالغ برای اجارا باه
()1
اطالع رییس مجلس شورای اسالمی برسد.
اصل هشتاد و ششم

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نماینادگی در اظهاارنظر و رأی خاود کاامال
آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرد اند یا آرایی که در مقام
()2
ایفای وظایف نمایندگی خود داد اند تعقیب یا توقیف کرد.

حكم مقرر در اصم فوقالذکر بود و باید برای تمخیص دم مغایرت آنها با موازین شرع و قاانون اساسای باه
شورای نگهبان ارسال شود».

1ا

الف -نظر تفسیری شماره  8805مورخ  8535/5/23شورای نگهبان:

طف به نامه شمار  2/4141مورخ  :2535/0/11در ارتبا با اصم  213قانون اساسی ،نظر شورای نگهبان باه
شر زیر ا الم میشود:
«در اینكه تمخیص مغایرت تلویبنامهها وآییننامهها با رییسجمهور(* )8است ،اصم  213به وضاو داللات
دارد و محتاج به تفسیر نیست .و در موارد اختالف بین رییسجمهور وهیأت وزیران نظر شورا بر ایان اسات کاه
بدون ر ایت نظر رییسجمهور تلویبنامه وآییننامه قابم اجراء نمیباشد .تذکراً در صورتیکه اختالف مرباو
به اختالف استنبا از قانون اساسی یا قانون ادی باشد و شورای نگهباان طبا اصام  91قاانون اساسای یاا
مجلس شورای اسالمی طب اصم  ،05قانون را تفسیر نمود ،تفسیر قانون مستند خواهد بود».
*- 8

در حال حاضر ،به موجب اصول  13و  251این امر بر هد رییس مجلس شورای اسالمی میباشد.

ب  -نظر تفسیری شماره/88/54/552م مورخ 8588/5/24شورای نگهبان:

«هیأتوزیران پس از ا الم نظر رییس مجلس شورای اسالمی مكلف به تجدیدنظر و اصاال ملاوبه خاوی
است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی ،ملوبه مورد ایراد ملغیاالثر خواهد شد»)8*(.
*- 8

منظور ،ملغی االثر شدن قسمت مورد ایراد ملوبه میباشد.

ج -به ا الم نظر شمار  01/12/3213مورخ  2501/22/11شورای نگهبان و نظار تفسایری شامار 12/51/1214
مورخ  2512/21/1و نظر تفسیری شمار  11/51/1033مورخ  2511/2/14در ذیم اصم  210مراجعه شود.

2ا

الف ا.نظر تفسیری شماره  14/28/5453مورخ  8514/84/24شورای نگهبان:

با نایت به:
2ا ممرو مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران درخلوص اصم هماتاد و
شمم ،حاکی از اینكه ملونیت ریمه اسالمی ندارد و تمام مردم در برابر ح و قانون الهی یكسان و برابرناد ،و
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اصل هشتاد و هفتم

()1

رییسجمهور برای هیأتوزیران پس از تمكیم و پی از هر اقدام دیگر باید از مجلس
رأی ا تماد بگیرد .در دوران تلدی نیز در مورد مسائم مهم و مورد اخاتالف مایتواناد از
مجلس برای هیأتوزیران تقاضای رأی ا تماد کند.
اصل هشتاد و هشتم

()2

در هر ماورد کاه حاداقم یاك چهاارم کام نماینادگان مجلاس شاورای اساالمی از

هر فردی که در مظنه گنا یا جرم قرار گیرد قابم تعقیب اسات و اگار شاكایتی لیاه او انجاام گیارد دساتگا
قضایی باید او را تعقیب کند.
1ا اصول متعدد قانون اساسی و از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دائر بر برخورداری همه ملات ایاران از
حقوق مساوی.
5ا اختلاص موضوع اصم همتاد و ش مربو به اظهارنظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای
وظایف نمایندگی و دم مالزمه آن با ارتكاب ا مال و ناوین مجرمانه؛
4ا دم توجیه شر ی منع تعقیب یا توقیف مجرم؛
 3ا نظر مبارك حضرت امام خمینی (ر ) به نوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دائار بار ضارورت
پرهیز از هتك حرمت اشخاص ولزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قو قضاییه،
«اصم همتاد و شمم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نمایناد در رابطاه باا رأی دادن و اظهاارنظر در جهات
ایفای وظایف نمایندگی ،در مجلس است و ارتكاب ا مال و ناوین مجرمانه از شمول این اصم خارج میباشاد
و این آزادی منافی مسؤولیت مرتكب جرم نمیباشد».
ب ا به نظر تفسیری شمار  4150مورخ  2531/22/1شورای نگهبان مندرج در زیرنویس اصم  14مراجعه شود.
 1ا اصل سابق (اصل هشتاد و هفتم) :هیأتوزیران پس از تمكیم و معرفی و پی از هر اقادام دیگار بایاد از
مجلس رأی ا تماد بگیرد .در دوران تلدی نیز در مورد مسائم مهم و مورد اختالف میتواند از مجلس تقاضای
رأی ا تماد کند.
 2ا اصل سابق (اصل هشتاد و هشتم) :در هر مورد که نمایند ای از وزیر مساؤول درباار یكای از وظاایف او
سؤال کند آن وزیرموظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نبایاد بای از د روز
به تأخیر افتد مگر با ذر موجه به تمخیص مجلس شورای ملی.
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رییسجمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسؤول ،دربارة یكی از وظایف آناان ساؤال
کنند ،رییسجمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این
جواب نباید در مورد رییسجمهور بی از یك ما و در مورد وزیر بی از د روز به تأخیار
()1
افتد مگر با ذرموجه به تمخیص مجلس شورای اسالمی.
اصل هشتاد و نهم

()2

 2ا نمایندگان مجلاس شاورای اساالمی مایتوانناد در ماواردی کاه الزم مایدانناد
 1ا الف ا به نظر تفسیری شمار  9103مورخ  2531/4/23شورای نگهبان در پاورقی «اصم  »03مراجعه شود.
ب ا به نظر تفسیری شمار  21214مورخ  2531/9/19شورای نگهبان در پاورقی «اصم  »250مراجعه شود.
ج ا نظر تفسیری شماره م 5485/مورخ  8534/3/1شورای نگهبان« :از دقت در اصاول ،254 ،11 ،14 ،03
 250قانون اساسی استفاد میشود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نماینادگان مجلاس مساؤولناد و ساؤال
نمایندگان بای د در مجلس نوان و در مجلس به آن پاسخ داد شود و به غیاراین صاورت ساؤال نماینادگان از
دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حكم سؤال و پاسخهای ادی را دارد».
د ا نظر مشورتی شماره  84204مورخ  8532/84/2شورای نگهبان:

« -2مستفاد از اصم  11قانون اساسى این است که وزیر جواب سؤال نمایند را باید ظرف د روز بدهد و با
ذر موجه به تمخیص مجلس شورا اسالمى تأخیر جواب از د روز امكان دارد و نسبت به اختیار مجلاس در
تأخیر از د روز در تعیین وقت برا جواب اگرچه قانون اساسى ساکت است ولاى باا توجاه باه اینكاه مقلاود
اینست که نمایندگان بتوانند همیمه مسائم جار کمور را تحت سؤال قرار دهند و ظرف مدت کوتاهى جاواب
بگیرند و با توجه به اینكه تأخیر وزیر در جواب با ذرموجه جایز است تأخیر مجلس در تعیین وقت جواب نیز باا
ذر موجه اشكال ندارد .بدیهى است موارد ذر موجه موکول به نظر مجلس شورا اسالمى است.
 -1با تغییر وزیر به هر نوان وزیر جدید درصورتى مكلف به جواب است که مجدداً از شخص او سؤال شود.
 -5در خلوص سؤال  )8*(3نظر شورا نگهبان طف باه ناماه شامار /4353ق ماورخ  2531/4/9طاى
شمار  9103مورخ  )2*(2531/4/23به مجلس شورا اسالمى ا الم شد است».

* -8سوال شمار  -3آیا وزیر دادگستر مسؤول جوابگویى به وظایف شورا االى قضاایی یاا دادگاا هاا و
قضات مىباشد یا نه؟ و اگر نه ،قو قضاییه چگونه باید پاسخگو باشد.
* -2نظر تفسیری شمار  9103مورخ  2531/4/23شورای نگهبان در پاورقی اصم  03درج شد است.
ها ا به نظر تفسیری شمار  4150مورخ  2531/22/1مندرج در زیرنویس اصم  14و نظر شمار تفسایری
 1459مورخ  2532/2/20مندرج در زیر نویس اصم  03مراجعه شود.
 2ا اصل سابق (اصل هشتاد و نهم) :نمایندگان مجلس میتوانند در مواردی که الزم میدانند هیأتوزیران یاا
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هیأتوزیران یا هر یك از وزراء را استیضا کنند ،استیضا وقتای قابام طار در مجلاس
است که با امضای حداقم د نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیأتوزیران یا وزیر مورد استیضا باید ظرف مدت د روز پس از طار آن در مجلاس حاضار
شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی ا تماد بخواهد .در صورت ادم حضاور هیاأتوزیاران یاا
وزیر برای پاسخ ،نمایندگان مزبور دربارة استیضا خود توضیحات الزم را میدهند و در صاورتی کاه
مجلس مقتضی بداناد ا االم رأی ادم ا تمااد خواهاد کارد .اگار مجلاس رأی ا تمااد( )1ناداد
هیأتوزیران یا وزیر مورد استیضا زل میشود .در هر دو صورت وزرای مورد استیضا نمایتوانناد
در هیأتوزیرانی که بالفاصله بعد از آن تمكیم میشود ضویت پیدا کنند.
 1ا در صورتی که حداقم یكسوم از نمایندگان مجلس شورای اسالمی رییسجمهاور
را در مقام اجرای وظایف مدیریت قو مجریه و ادارة امور اجرایی کمور مورد استیضا قرار
دهند ،رییسجمهور باید ظرف مدت ی ك ما پس از طر آن در مجلس حاضار شاود و در
خلوص مسائم مطر شد توضیحات کافی بدهد .در صورتی که پس از بیانات نمایندگان
مخالف و مواف و پاسخ رییسجمهور ،اکثریت دو سوم کام نماینادگان باه ادم کفایات
رییسجمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند د اصم یكلاد و دهام باه اطاالع مقاام
رهبری میرسد.
اصل نودم

هر کس شكایتی از طرز کار مجلس یا قو مجریه یا قو قضاییه داشته باشد ،میتواند

هر یك از وزراء را استیضا کنند .استیضا وقتی قابم طر در مجلس است کاه باا امضاای حاداقم د نفار از
نمایندگان به مجلس تقدیم شود .هیأتوزیران یا وزیر مورد استیضا باید ظرف مدت د روز پس از طر آن در
مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی ا تماد بخواهد .در صورت دم حضور هیأتوزیاران یاا
وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور دربار استیضا خود توضیحات الزم را مایدهناد و در صاورتی کاه مجلاس
مقتضی بداند ا الم رأی دم ا تماد خواهد کرد .اگر مجلاس رأی ا تمااد ناداد هیاأتوزیاران یاا وزیار ماورد
استیضا زل میشود .در هر دو صورت نخستوزیر یا وزرای مورد استیضا نمیتوانند در هیاأتوزیرانای کاه
بالفاصله بعد از آن تمكیم میشود ضویت پیدا کنند.
به نظر تفسیری شمار  2153مورخ 2501/2/11شورای نگهبان در پاورقی اصم  253مراجعه شود.
1
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شكایت خود را کتباً به مجلس شورای اسالمی رضه کند .مجلس موظف اسات باه ایان
شكایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شكایت به قو مجریه و یا قاو
قضاییه مربو است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهاد و در مادت متناساب نتیجاه را
()1
ا الم نماید و در موردی که مربو به موم باشد به اطالع امه برساند.
اصل نود و یكم

()2

به منظور پاسداری از احكام اسالم و قاانون اساسای از نظار ادم مغاایرت ملاوبات
مجلس شورای اسالمی با آنها ،شورایی به ناام شاورای نگهباان باا ترکیاب زیار تماكیم
میشود:
 2ا ش نفر از فقهای ادل و آگا به مقتضیات زمان و مسائم روز .انتخاب این د
با مقام رهبری است.
 1ا ش نفر حقوقدان ،در رشتههای مختلف حقوقی ،از میان حقوقدانان مسلمانی که
بهوسیله رییس قو قضاییه به مجلس شورای اسالمی معرفی میشاوند و باا رأی مجلاس
()3
انتخاب میگردند.
1ا الفا به نظر تفسیری شمار  9103مورخ  2531/4/23شورای نگهبان در پاورقی اصم  03مراجعه شود.
ب  -نظر تفسیری شماره  8383مورخ  8533/1/25شوراى نگهبان« :در صورتى که شكایت مربو به طارز
کار مسؤولین فعلى باشد کمیسیون اصم  91در محدود صالحیت خود مىتواند به آن رسیدگى نماید».
ج  -نظر تفسیری شماره  8843مورخ  8533/84/25شوراى نگهبان« :چنانچه شكایت مرباو باه تخلفاات
مسؤولین فعلى در ارتبا با وظایف آنها بعد از انقالب اسالمى است (مثم اینكه موظف به رسیدگى باه شاكایت
شاکى باشد) قابم طر و رسیدگى در کمیسیون اصمِ نود است».
 2ا اصل سابق (اصل نود و یکم) :به منظور پاسداری از احكام اسالم و قاانون اساسای از نظار ادم مغاایرت
ملوبات مجلس شورای ملی با آنها ،شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تمكیم میشود:
 2ا ش نفر از فقهای ادل و آگا به مقتضیات زمان و مسائم روز انتخاب این اد باا رهبار یاا شاورای
رهبری است.
 1ا ش نفر حقوقادان ،در رشاتههاای مختلاف حقاوقی ،از میاان حقوقادانان مسالمانی کاه باه وسایله
شورای الی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
 3ا الف ا نظر تفسیری شماره  14/28/8312مورخ  8514/0/84شورای نگهبان« :مطاب بناد 1اصام92
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قانوناساسی اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بی از افاراد ماورد نیااز باه هاد ریایس قاو
قضاییه میباشد و مجلس شورای اسالمی موظف است فقط از میان افراد معرفای شاد تعاداد الزم را انتخااب
نماید».
ب ا به نظر تفسیری شمار  23/51/12954مورخ  2513/4/29در زیرنویس اصم  4مراجعه شود.
ج ا متن نامه مقام معظم رهبری به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ریاست محترم مجمع تمخیص مللحت نظام -جناب آقای هاشمی رفسنجانی
با سالم و تحیت
با توجه به اینكه مجلس محترم شورای اسالمی و قو محترم قضاییه نتوانستهاند در مورد انتخاب دو نفر ضاو
حقوقدان شورای محترم نگهبان به تواف الزم دست یابند ،و این ممكن است موجب تأخیر در مراسام تحلیاف
رییس جمهوری محترم گردد و از آنجا که بحمداﷲ را حم این ممكم در قانون اساسی پی بینی شاد اسات،
لذا شایسته است که با توجه به اصم  221قانون اساسی ،جلساه فاوقالعااد مجماع تماخیص ملالحت را در
نزدیكترین زمان ،تمكیم دهید و نظر ممورتی خود را برای تلمیمگیری نهایی به اینجانب گزارش فرمایید.
مزید توفیقات رؤسای محترم قوای قضاییه و مقننه و دیگر مساؤوالن محتارم را از خاداوناد متعاال مساألات
سید لی خامنهای 2511/3/24 -
مینمایم.
متن نامه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری:

محضر مبارك رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیتاﷲ خامنهای «دامت برکاته»
طف به دستور شمار  2/2452ماورخ  2511/3/24مبنای بار ارایاه نظار مماورتی در حام معضام انتخااب
حقوقدانان شورای محترم نگهبان به استحضار میرساند:
در اجرای بند  1اصم  221قانون اساسی ،مجمع تمخیص مللحت نظام در تاریخ  2511/3/23تمكیم جلساه
داد .پس از بررسی تفلیلی معضم پی آمد  ،دو را حم ممخص و کلی به شر ذیم وجود داشت:
الف ا با نسبی کردن اکثریت آرا به جای اکثریت مطل  ،انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان حم میشود.
ب ا با ا الم رسمی بودن شورای نگهبان با وجود سه چهارم ا ضا ممكلی برای تحلیف ریاسات جمهاوری و
ا تبار مجلس باقی نمیماند اما ممكم انتخاب دو حقوقدان شورای نگهبان حم نمد باقی خواهد ماند .پاس از
بررسی همه جانبه و استماع همه نظرات ،مجمع تمخیص مللحت نظام سه بند زیر را برای تقدیم باه محضار
مقام معظم رهبری ،جهت تلمیمگیری نهایی ،تلویب کرد:
2ا تا زمان بررسی مجدد و اصال آییننامه مربو به انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان ،در اولاین جلساه
مجلس شورای اسالمی ،براساس اسامی پیمنهادی ریاست محترم قو قضاییه ،بار دیگر رأیگیری به مم آیاد
و در صورت دم حلول اکثریت مطل در همان جلسه مجدداً رأیگیری شد و در مرتبه دوم ،اکثریات نسابی
برای انتخاب حقوقدانان مالك خواهد بود.
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اصل نود و دوم

ا ضای شورای نگهبان برای مدت ش سال انتخاب میشوند ولی در نخساتین دور پاس
از گذشتن سه سال ،نیمی از ا ضای هر گرو به قیاد قر اه تغییار ماییابناد و ا ضاای تااز ای
بهجای آنها انتخاب میشوند.
اصل نود و سوم

مجلس شورای اسالمی بدون وجود شورای نگهبان ا تبار قانونی ندارد مگار در ماورد
()1
تلویب ا تبارنامه نمایندگان و انتخاب ش نفر حقوقدان ا ضای شورای نگهبان.

1ا شورای نگهبان با وجود اکثریت سه چهارم ا ضا رسمیت دارد (البتاه پیمانهاد جمعای دیگار از ا ضاای
مجمع اضافه کردن قید «تا ا الن نظر تفسیری شورای نگهبان» بر ابتدای این بند بود و نظر دیگری نیز برخی
از ا ضا داشتند که به جای سه چهارم ،پنج شمم ا ضای شورای نگهبان مبنا قارار گیارد .ولای از آنجاایی کاه
پیمنهاد اول رأی آورد ،در مورد دو پیمنهاد دیگر رأیگیری به مم نیامد).
5ا با توجه به دو بند فوق و پس از انتخاب دو ضو حقوقادان شاورای نگهباان در اولاین فرصات ممكان
مراسم تحلیف رییس جمهور انجام پذیرد.
اکبر هاشمیرفسنجانی  -رییس مجمع تمخیص مللحت نظام
پاسخ مقام معظم رهبری به نامه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

بسم اﷲ الرحمن الرحیم
ملوبه پیمنهادی مجمع محترم تمخیص مللحت نظام را با ترجیح قید تاا ا االن نظریاه تفسایری شاورای
نگهبان» در بند  1تأیید میکنم و جهت اجرا آن را به مجلس محترم شورای اسالمی و شورای محترم نگهباان
و قو قضاییه ابالغ مینمایم.
امیدوارم در اسرع وقت پس از معرفی حقوقدانان از سوی رییس محترم قو قضااییه ،مجلاس محتارم شاورای
اسالمی با تمكیم جلسه و انتخاب دو نفر باقیماند از حقوقدانان شورای نگهباان ،هرچاه زودتار باه برگازاری
مراسم تحلیف همت گمارند .در پایان از زحمات رییس و ا ضای محترم مجمع تمخیص مللحت نظام که باا
سر ت مم و دقت خود به حم این معضم اهتمام ورزیدند سپاسگزاری مینمایم.
سید لی خامنهای 2511/3/23 -
 1ا نظر تفسیری شماره  53/28/4334مورخ  8553/0/82شورای نگهبان« :بادون تردیاد ا تباار قاانونی
ملوبات مجلس شورای اسالمی منو به اظهارنظر شاورای نگهباان اسات و در مقاام تعاارض دو قاانون کاه
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اصل نود و چهارم

کلیه ملوبات مجلس شورای اسالمی باید به شورای نگهبان فرساتاد شاود .شاورای
نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف د روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بار ماوازین
اسالم و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند بارای تجدیادنظر
()2( )1
به مجلس بازگرداند .در غیر این صورت ملوبه قابم اجرا است.

شورای نگهبان هر دو را تأیید نمود است معیار و ماالك تااریخ تلاویب مجلاس شاورای اساالمی اسات ،و
درصورت وحدت زمان قانون خاص قانون ام را تخلیص میزند».
 1ا به نظر قبلی مراجعه شود.
 2ا الف ا نظر تفسیری شماره  513مورخ  8538/88/5شاورای نگهباان« :تماخیص مغاایرت ملاوبات
مجلس شورای اسالمی باا قاانون اساسای طبا اصاول  94و  93قاانون مزباور باا شاورای نگهباان اسات و
رییسجمهور در این خلوص وظیفه و مسؤولیتی ندارد .شورای نگهباان در موقاع بررسای قاانون مزباور کلیاه
جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته اید مورد توجه و بحث قارارداد اسات و
به حول و قو الهی در هر مورد با نایت کامم به جوانب موضاوع و ماوازین شار ی و اصاول قاانون اساسای
اظهارنظر مینماید».
ب -نظر تفسیری شماره  8040مورخ  8532/3/20شورای نگهبان2« :ا درمورد اصم تفسیر الو براینكه به
موجب اصم  94کلیه ملوبات مجلس شورای اسالمی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قاوانین نیاز
ملوبه است از سایر اصول مربو به انطباق قوانین با موازین اسالمی و ادم مغاایرت باا قاانون اساسای نیاز
استفاد میشود که تفسیر قوانین ادی از لحاظ اینكه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضایی یاا توساعه قاانون
است قابم دم انطباق با موازین شر ی و مغایرت با قانون اساسی است ،لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود.
 -1در مورد ملوبهای که به نوان تفسیر مواد 9و 24و  23قانون اراضی شهری تلویب شد است نیز نظر باه
اینكه صورت توسعه ضرورت مذکور در قانون فوق را دارد و به تلویب دو ثلث نمایندگان محترم نرسید اسات
با موازین شرع منطب نمیباشد.تفسیر ماد  23که در رابطه به دخالت قوای انتظامی است در مواردی که طرف
مد ی حقی برای خود میباشد با موازین شر ی منطب نیست و اصم دخالت قوای انتظامی بادون نظار مقاام
قضایی صالح با قانون اساسی مغایرت دارد».
ج ا نظر تفسیری شماره  18/54/0840مورخ  8518/82/23شورای نگهبان« :درخواسات مراجعاه باه آراء
مومی موضوع اصم  39قانون اساسی از ملادی ملوبات مجلس شورای اسالمی است و باید طب اصم 94
قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود».
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اصل نود و پنجم

در مواردی که شورای نگهبان مدت د روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کاافی
نداند ،می تواند از مجلس شورای اسالمی حداکثر برای د روز دیگر با ذکر دلیام خواساتار
تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم

تمخیص دم مغایرت ملوبات مجلس شورای اسالمی با احكاام اساالم باا اکثریات
فقهای شورای نگهبان و تمخیص دم تعارض آنها با قانون اساسی بر هد اکثریت همه
()1
ا ضای شورای نگهبان است.
1

الف -

به نظر تفسیری شمار  013مورخ  2539/22/0شورای نگهبان منادرج در زیرناویس اصام94

مراجعه شود.

ب ا نظر تفسیری مورخ  8534/0/2شورای نگهبان:

در جلسه مورخ  2531/4/1که با حضور  21نفر ا ضا تمكیم شد در مورد نحو رأیگیاری در ماورد ملاوبات
مجلس از لحاظ انطباق با قانون اساسی بحث و بررسی مفلم به مم آمد .برخی معتقد بودند «باید رأیگیری
به دم مغایرت به مم آیاد و چنانچاه اکثریات ا ضااء شاورای نگهباان رأی باه ادم مغاایرت ملاوبه باا
قانوناساسی دادند ملوبه قابم اجرا است».
جمعی دیگر معتقد بودند «باید رأیگیری به مغایرت ملوبه با قانون اساسای باه مام آیاد و درصاورتی کاه
اکثریت ا ضا رأی دادند ملوبه با قانون اساسی مغایر است ملوبه جهت تجدیدنظر به مجلس شورای اساالمی
داد میشود».
دراین خلوص رأیگیری به مم آمد  9نفر با برداشت و تفسیر دوم یعنی اینكه رأیگیری به ناوان مغاایرت
با قانون اساسی به مم آید ،رأی دادند و سه نفر از آقایان ...به تفسایر اول رأی دادناد و در نتیجاه تفسایر دوم
تلویب شد.
توضیح :اصم  93قانون اساسى در مورد نحو رأ گیر نسبت به مغایرت یا ادم مغاایرت ملاوبات مجلاس
شورا اسالمى با احكام اسالم و قانون اساسى مقرر مىدارد« :تمخیص دم مغایرت ملوبات مجلس شاورا
اسالمى با احكام اسالمى با اکثریت فقها شورا نگهبان و تمخیص دم تعارض آنها باا قاانون اساساى بار
هد اکثریت همه ا ضا شورا نگهبان است».
در شورا نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق ملاوبه مجلاس باا قاانون اساساى
رأ گیر شود و نتیجتاً اگر اکثریت ملوبه را مطاب قانون اساسى دانستند تأیید مىشود و اگار اکثریات یعناى
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اقالً  0نفر از  21نفر آن را منطب بر قانون اساسى ندانستند رد مىشود و یا اینكه بایاد رأ گیار بار مغاایرت
ملوبه با قانون اساسى به مم آید بگونها که اگر اکثریت یعناى اقاالً  0نفار از  21نفار آن را مغاایر قاانون
اساسى شناختند برا اصال به مجلس باز مىگردد و اگر این اکثریت حاصم نمد ملوبه تأیید مىشود نتیجتااً
اگر ش نفر آن را مغایر بدانند و ش نفر مغایر ندانند چون رأ اکثریت بر مغایرت حاصم نمد است ملاوبه
تأیید شد محسوب مىشود ،که همین نظر مورد تأیید اکثریت  9نفر ا ضاء قرار گرفت و رأ گیار بار هماین
منوال ادامه یافت .متن بخلوصى در این زمینه به نوان تفسیر تنظیم نمد ولى صورت جلسه فاوق کاه ایان
معنى را مىرساند و حاو رأ تفسیر است یناً نقم گردید.
ج ا استعالم شماره /85405/238د ا ها مورخ  8535/84/3مجلس شورای اسالمی:

شورای محترم نگهبان قانون اساسی
سالم لیكم .درخلوص اصم  93قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران سؤالی داشتم از آن جاایی کاه گماان
کردم باید مسائم مربو به قو مقننه را به نوان یك نمایند با مسؤول خودم یعنی ریاست محترم مجلاس در
میان بگذارم ،لذا مزاحم اوقات آن جناب شدم و اگر شر اً یا قانوناً خودتان را مرجع اینگونه سؤاالت نمایدانیاد،
لطفاً به نون مسؤو ل مجلس ،پاسخ آن را از هر مقامی که صالحیت و مسؤولیت آن را شر اً و قانوناً دارد ،تهیه
فرمود و اینجانب را هدایت فرمایید.
سؤال :طب اصم  93قانون اساسی تمخیص دم مغایرت ملوبات مجلس شورای اسالمی با احكام اسالم باا
اکثریت فقهای شورای نگهبان است ،سؤال این است که این تمخیص کدام یك از صور زیر میباشد:
مغایرت با احكام شرع یعنی مغایرت:
2ا با اجماع مسلمین
1ا با اجماع فقهاء مسلمین
5ا با فتوای ممهور
4ا با نظر و اجتهاد خود ا ضای شورای نگهبان
که در سه صورت اول نق فقهای محترم شورای نگهبان نقا تماخیص دهناد و در صاورت اخیار نقا
فتوادهند خواهد بود و مطابقت با احكام شرع یعنی مطابقت با :
2ا نظر و اجتهاد ا ضای محترم شورای نگهبان
1ا با اجماع مسلمین
5ا با اجماع فقهاء مسلمین
4ا با فتوای ممهور
3ا با فتوای غیرممهور و غیرنادر
و به بارت دیگر آیا موافقت فیالجمله کافی نیست (مانند صورت پنجم)؟
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اصل نود و هفتم

ا ضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکر دربار الیحاه
یا طر قانونی در مجلس حاضر شوند و ماذاکرات را اساتماع کنناد .اماا وقتای طار یاا
الیحهای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد ،ا ضای شورای نگهباان بایاد در مجلاس
()1
حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم

تفسیر قانون اساسی به هد شورای نگهبان است که با تلویب سه چهارم آنان انجام
()2
میشود.

نظر تفسیری شماره  2055مورخ  8535/84/88شورای نگهبان

رییس محترم مجلس شورای اسالمی
طف به نامه شمار /25140/132د ا ها مورخ  2535/21/3اگرچه سؤال با دقت در اصام  94 ،4و  93قاانون
اساسی به وضو معلوم میشود ،معذالك پرس ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطر و نظر ا ضای شورا بار
این است که:
«تمخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسالمی به طور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است».
 1ا نظر تفسیری شماره8231مورخ  8531/1/83شورای نگهبان« :مقلود از طر یا الیحه فوری مذکور در
اصم نود و هفتم قانون اساسی ،طر یا الیحهای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقاوع خساارت یاا
فوت فرصت باشد و لوایح و طر هایی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سر ت نیست شامم نمیشود».

2

الف ا اعالم نظر(* )8شماره 8538مورخ  8532/5/25شورای نگهبان:

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
طف به نامه شمار /3142ق مورخ  )2*(:2531/0/29طر قانونی راجع به تفسایر اصام یاا اصاولی از قاانون
اساسی ملوب 2531/0/20مجلس شورای اسالمی در جلسه رسمی شاورای نگهباان مطار و ماورد بحاث و
بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت شورا به شر زیر ا الم میشود:
«2ا مستفاد از اصم  91قانون اساسی این است که درموارد اختالف نظر در مفاد قانون اساسای چنانچاه در
اثر اختالف نظر در مفاد اصلی از اصول برای مقامات و اشخاصی که در ارتبا با آن میباشند .بن بست ملای
ایجاد شد باشد به طوری که رفع بن بست متوقف برکساب نظار مساتقیم از شاورای نگهباان باشاد ،شاورای
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نگهبان درصورت تمخیص اجمال اصم ،آن را تفسیر مینماید ولی اگر موضوع مورد اختالف در مسیر بررسی و
تلویب مجلس شورای اسالمی و مآالً شورای نگهبان باشد ،تقاضای تفسیر از سوی یك یا جمعی از نمایندگان
یا افراد و مقامات دیگر مورد ندارد ،هریك از نمایندگان طب برداشت خود از قانون اساسی رأی مایدهاد و یاا
هیأت دولت الیحه موردنظر را مطاب برداشت خود از قانون اساسی تنظیم مینماید و سرانجام چنانچاه الیحاه
یا طر تلویب شد ،شورای نگهبان نظر خود را ا الم میدارد.
1ا در مواردی که تفسیر به نوان الغای خلوصیت و یا توسعه و تضیی موضوع مذکور در اصلی از اصاول
قانون اساسی باشد ،درصورتی که احتیاج مبرم کمور به تفسیر احساس شود ،و شاورای نگهباان ایان احتیااج را
تمخیص داد ،اصم موردنظر را تفسیر خواهد نمود.
بنابراین طر قانونی مرقوم که به طور مطل اشعار میدارد هر وقت هر نمایند ای به هرگونه تفسایر اصالی را
خواست میتواند از طری رییس مجلس از شورای نگهبان بخواهد و شورا را مكلف نمود در مدت معینی پاسخ
تفسیری دهد ،مغایر قانون اساسی است».
* -8یادآور میگردد که نظر مذکور در فلم پنجم (تذکرات قانونی و ارشادی) مجمو اه نظریاات شاورای
نگهبان چاد دوم ،ویرای اول ،تیرما  2519درج شد است.
تاریخ 2531/0/29
* -2شمار  3142ا ق
طرح قانونی راجع به تفسیر اصل یا اصولی از قانون اساسی

ماده واحده ا در اجرای اصم نود و همتم قانون اساسی هار کادام از نماینادگان حا دارناد از طریا ریایس
مجلس تقاضای تفسیر هر یك از اصول قانون اساسی را بنماید.
رییس مجلس پس از ا الم وصول این تقاضا در اولین جلسه لنی بالفاصله آن را به شورای نگهبان مانعكس
مینماید .شورای نگهبان حداکثر ظرف مدت یك ما تفسیر اصم یا اصول مزباور را رساماً باه مجلاس ا االم
مینماید .متن پاسخ بالفاصله طبع و توزیع و بدون مذاکر در اولاین جلساه لنای توساط ریایس یاا یكای از
منمیها قرائت میگردد.
تبصره ا شورای نگهبان رونوشتی از تفسیر اصول قانون اساسی را کاه بناا باه درخواسات قاو مجریاه و قاو
قضاییه به مم میآید به مجلس شورای اسالمی ارسال میدارد.
رییس مجلس پس از دریافت تفسیر به ترتیبی که در ماد فوق بیان شد ،آن را در اختیار مجلس خواهد گذاشت.
طر قانونی فوق ممتمم بر ماد واحد و یك تبلر در جلسه روز یكمنبه هفدهم مهرما یكهازار و سیلاد و
شلت و دو مجلس شورای اسالمی به تلویب رسید است.
ب ا استعالم شماره  5/3525مورخ  8538/1/28اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسالمی ایران:

شورای محترم نگهبان قانون اساسی
خواهممند است ا الم فرمایید که نظریات ذیم با اکثریت ( )5/4آرای ا ضای محترم آن شورا ا االم گردیاد
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اصل نود و نهم

()1

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری ،مجلاس
()2
شورای اسالمی و مراجعه به آراء مومی و همهپرسی را بر هد دارد.

آیا تفسیر قانون اساسی است یا خیر؟
 2ا نظریه شمار  :م 419/45/ا 2539/21/1؛
 1ا نظریه شمار  :م 34/ا 2539/22/1؛
 5ا نظریه شمار  2514 :ا 2539/21/24؛
 4ا نظریه شمار  2412 :ا ( 2539/21/0توضیحاً :تاریخ  2539/21/12صحیح است).
 3ا نظریه شمار  15141:ا ( 2531/2/1توضیحاً :این مورد شمار و تاریخ استعالم است نه نظریه).
و نیز نظریاتی که در جواب به ناماههاای شامار  13224ا 2531/1/1نخساتوزیاری 1133 ،اا2539/9/21
شااورای ااالی قضااایی 2539/21/0 -04141 ،نخسااتوزیااری 2531/4/5 -0311 ،و2539/21/21 -02431
نخستوزیری و12411ا 2531/21/13نخستوزیری و  115ا ق ا  2531/5/14مجلس شورای اسالمی ا االم
گردید است.
نظر تفسیری شماره  8831مورخ  8538/84/3شورای نگهبان:

ریاست محترم ادار حقوقی دادگستری جمهوری اسالمی ایران
« طف به نامه شمار  0/3510مورخ  2539/1/19نظریههای نوان شد در نامه مذکور ناوان نظار تفسایری
دارد و اصوالً نظریاتی که در ارتبا با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان ابراز شد  ،در صاورتی کاه تلاریح
نمد باشد که ممورتی است طب اصم  91قانون اساسی ا الم شد و تفسیری است».
ج ا نظر تفسیری شماره  58/28/182مورخ  8558/5/5شورای نگهبان« :مطاب اصام  91قاانون اساساى
تفسیر هر یك از اصول آن انحلاراً بر هد شورا نگهبان است و هیچ مرجع دیگر ح تفسیر هیچ یاك از
اصول قانون اساسى را ندارد».
لذا مقتضى است دستور فرمایند موضوع در دستور کار قرار نگرفته و اقدامى ناسازگار با قانوناساساى باه مام
نیاید.
 1ا اصل سابق (اصل نود و نهم) :شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییسجمهور ،انتخاباات مجلاس شاورای
ملی و مراجعه به آرای مومی و همهپرسی را بر هد دارد.
 2الف ا نظر تفسیری شماره  8250مورخ  8554/5/8شورای نگهبان« :نظارت مذکور در اصم  99قاانون
اساسی استلوابی است و شامم تمام مراحم اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صالحیت کاندیداها میشود».
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فصل هفتم ـ شوراها
اصل یكصدم

برای پیمبرد سریع برنامههاای اجتماا ی ،اقتلاادی ،مرانای ،بهداشاتی ،فرهنگای،
آموزشی و سایر امور رفاهی از طری همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی ،ادار امور
هر روستا ،بخ  ،شهر ،شهرستان یا استان با نظارت شورایی باه ناام شاورای د  ،بخا ،
شهر ،شهرستان یا استان صورت میگیارد کاه ا ضاای آن را ماردم هماان محام انتخااب
میکنند .شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و حادود وظاایف و اختیاارات و نحاو
انتخاب و نظارت شوراهای ماذکور و سلساله مراتاب آنهاا را کاه بایاد باا ر ایات اصاول
وحدتملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اساالمی و تابعیات حكومات مرکازی باشاد
قانون معین میکند.
اصل یكصد و یكم

به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامههای مرانای و رفااهی
استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ،شاورای االی اساتانهاا مرکاب از نماینادگان
شوراهای استانها تمكیم میشود .نحو تماكیم و وظاایف ایان شاورا را قاانون معاین
میکند.
اصل یكصد و دوم

شورای الی استانها ح دارد در حدود وظایف خود طر هایی تهیه و مساتقیماً یاا از
طری دو لت به مجلس شورای اسالمی پیمنهاد کند .این طر هاا بایاد در مجلاس ماورد
()1
بررسی قرار گیرد.

به نظر تفسیری  23/51/12954مورخ  2513/4/29شاورای نگهباان منادرج در زیرناویس اصام 4
با
مراجعه شود.
 1ا به نظر تتفسیری شمار  13/51/23112مورخ  2513/4/2شورای نگهبان مندرج در ذیم اصم هفتاد و
پنجم قانون اساسی رجوع شود.
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اصل یكصد و سوم

استانداران ،فرمانداران ،بخمداران و سایر مقامات کموری که از طارف دولات تعیاین
میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به ر ایت تلمیمات آنها هستند.
اصل یكصد و چهارم

به منظور تأمین قسط اسالمی و همكاری در تهیاه برناماههاا و ایجااد همااهنگی در
پیمرفت امور در واحدهای تولیدی ،صنعتی و کمااورزی ،شاوراهایی مرکاب از نماینادگان
کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران ،و در واحدهای آموزشای ،اداری ،خادماتی و
مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان ا ضاء این واحدها تماكیم مایشاود .چگاونگی
تمكیم این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.
اصل یكصد و پنجم

تلمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسالم و قوانین کمور باشد.
اصل یكصد و ششم

انحالل شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست .مرجع تمخیص انحاراف
و ترتیب انحالل شوراها و طرز تمكیم مجدد آنها را قانون معین میکند .شورا در صاورت ا تاراض
به انحالل ح دارد به دادگا صالح شكایت کند و دادگا موظف است خارج از نوبت به آن رسایدگی
کند.
فصل هشتم ـ رهبر یا شورای رهبری
اصل یكصد و هفتم

()1

پس از مرجع الیقدر تقلید و رهبار کبیار انقاالب جهاانی اساالم و بنیانگاذار جمهاوری
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و هفتم) :هرگا یكی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصم پانجم ایان قاانون از



33

مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

اسالمی ایران حضرت آیت اﷲ العظمی امام خمینی«قدسسر المریف»که از طارف اکثریات
قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شادند ،تعیاین رهبار باه هاد خبرگاان
منتخب مردم است .خبرگان رهبری دربارة همة فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پانجم و
یكلدونهم بررسی و ممورت میکنند هرگا یكی از آنان را ا لم به احكام و موضو ات فقهی
یا مسائم سیاسی و اجتما ی یا دارای مقبولیت امه یاا واجاد برجساتگی خااص در یكای از
صفات مذکور در اصم یكلد و نهم تمخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیار
این صورت یكی از آنان را به نوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند .رهبر منتخب خبرگاان،
والیت امر و همة مسؤولیتهای ناشی از آن را بر هد خواهد داشت .رهبر در برابر قوانین با
سایر افراد کمور مساوی است.
اصل یكصد و هشتم

()1

قانون مربو به تعداد و شرایط خبرگان ،کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلساات
آنان برای نخستین دور باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و باا اکثریات آراء
آنان تلویب شود و به تلویب نهایی رهبر انقالب برسد.
از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تلویب سایر مقررات مرباو باه

طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شد باشد ،هماانگوناه کاه در ماورد مرجاع
الیقدر تقلید و رهبر انقالب آیتاﷲ العظمی امام خمینی چناین شاد اسات ،ایان رهبار ،والیات امار و هماه
مسؤولیتهای ناشی از آن را بر هد دارد ،در غیر این صورت خبرگان منتخب ماردم درباار هماه کساانی کاه
صالحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و ممورت میکنند ،هرگا یك مرجع را دارای برجستگی خاص برای
رهبری بیابند او را به نوان رهبر به مردم معرفی مینمایند ،وگرنه سه یا پانج مرجاع واجاد شارایط رهباری را
به نوان ا ضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و هشتم) :قانون مربو به تعداد و شرایط خبرگان ،کیفیت انتخاب آنها و آییننامه
داخلی جلسات آنان برای نخستین دور باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آناان
تلویب شود و به تلویب نهایی رهبر انقالب برسد .از آن پس هرگوناه تغییار و تجدیادنظر در ایان قاانون در
صالحیت مجلس خبرگان است.
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وظایف خبرگان در صالحیت( )1خود آنان است.

()2

اصل یكصد و نهم

()3

شرایط و صفات رهبر:
 2ا صالحیت لمی الزم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
 1ا دالت و تقوای الزم برای رهبری امت اسالم.
5ا بین صحیح سیاسی و اجتما ی ،تدبیر ،شجا ت ،مدیریت و قادرت کاافی بارای
رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ،شخلی که دارای بین فقهی و سیاسی قویتر
باشد مقدم است.
 1ا در متن مندرج در مجمو ه قوانین سال  2531روزنامه رسمی «خبرگان و صالحیت» درج شاد اسات
که «خبرگان در صالحیت» صحیح به نظر میرسد.
 2ا الف ا نظر تفسیری شماره  8523مورخ  8532/3/82شوراى نگهبان« :تمخیص مغایرت و دم مغایرت
ملوبات مجلس خبرگان با شورا نگهبان نیست ولى لىاالصول که همه نهادهاا ر ایات قاانون اساساى را
مىنمایند ماد  21ملوبه مجلس خبرگان به اصم  222قانون اساسى ارتبا ندارد و ملوبات مجلس خبرگاان
خارج از محدود این اصم و اصول دیگر قانون اساسى ا تبار قانونى ندارد».
ب ا نظر تفسیری شماره  8555مورخ  8532/3/81شوراى نگهبان« :مستفاد از اصم  222قانون اساسى این
است که مقررات تمكیم خبرگان برا رسیدگى و مم به این اصم به هد مجلس خبرگان است و تعیین آن
در اولین اجالسیه مربو به دستور اولین اجالسیه مىباشد بنابراین تغییر و هرگونه اصال الزم از طرف مجلس
خبرگان در مقررات مذکور از لحاظ قانون اساسى بالمانع است)8*(».
* -8دو نظر اخیرالذکر مربو به اصم  222ساب قانون اساسای مایباشاد کاه در حاال حاضار باا مفااد
اصم 211قانون اساسی مطابقت دارد .لذا این دو نظر ذیم اصم  211درج گردید است.
ج ا نظر تفسیری شماره  84144مورخ  8532/82/83شوراى نگهبان« :باه نظار اکثریات ا ضاا شاورا
نگهبان چون مجلس خبرگان تمكیم شد است ،بنابراین طب اصم  211قاانون اساساى هرگوناه دساتبرد در
قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان مىباشد».
 3ا اصل سابق (اصل یکصد و نهم) :شرایط و صفات رهبر یا ا ضای شورای رهبری:
 2ا صالحیت لمی و تقوایی الزم برای افتاء و مرجعیت.
 1ا بین سیاسی و اجتما ی و شجا ت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری.
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اصل یكصد و دهم

()1

وظایف و اختیارات رهبر:
 2ا تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران پس از مماورت باا مجماع
تمخیص مللحت نظام.
 1ا نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
 5ا فرمان همهپرسی.
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و دهم) :وظایف و اختیارات رهبری:
 2ا تعیین فقهای شورای نگهبان.
 1ا نلب الیترین مقام قضایی کمور.
 5ا فرماندهی کم نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
الف ا نلب و زل رییس ستاد ممترك.
ب ا نلب و زل فرماند کم سپا پاسداران انقالب اسالمی.
ج ا تمكیم شورای الی دفاع ملی ،مرکب از هفت نفر از ا ضای زیر:
ا رییسجمهور.
ا نخستوزیر.
ا وزیر دفاع.
ا رییس ستاد ممترك.
ا فرماند کم سپا پاسداران انقالب اسالمی.
ا دو مماور به تعیین رهبر.
د ا تعیین فرماندهان الی نیروهای سهگانه به پیمنهاد شورای الی دفاع.
ها ا ا الن جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیمنهاد شورای الی دفاع.
 4ا امضای حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ،صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا
بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبم از انتخابات به تأییاد شاورای نگهباان و در دور اول باه تأییاد
رهبری برسد.
 3ا زل رییسجمهور با در نظر گرفتن ملالح کمور ،پس از حكم دیاوان االی کماور باه تخلاف وی از
وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به دم کفایت سیاسی او.
 3ا فو یا تخفیف مجازات محكومین ،در حدود موازین اسالمی ،پس از پیمنهاد دیوان الی کمور.
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 4ا فرماندهی کم نیروهای مسلح.
 3ا ا الن جنگ و صلح و بسیج نیروها.
 3ا نلب و زل و قبول استعفاء :
الف ا فقهای شورای نگهبان.
ب ا الیترین مقام قو قضاییه.
ج ا رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
د ا رییس ستاد ممترك.
ها ا فرماند کم سپا پاسداران انقالب اسالمی.
و ا فرماندهان الی نیروهای نظامی و انتظامی.
 0ا حم اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه.
 1ا حم معضالت نظام که از طرق ادی قابم حم نیست ،از طری مجمع تماخیص
مللحت نظام.
 9ا امضاء حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم ا صالحیت داوطلباان ریاسات
جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید ،باید قبم از انتخابات به تأیید
شورای نگهبان و در دور اول به تأیید رهبری برسد.
 21ا زل رییس جمهور با در نظر گرفتن ملالح کمور پس از حكم دیوان الی کمور
به تخلف وی از وظایف قانونی ،یا رأی مجلس شورای اسالمی به دم کفایت وی براساس
اصم همتاد و نهم.
 22ا فو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود ماوازین اساالمی پاس از پیمانهاد
رییس قو قضاییه.
()1
رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
 1ـ استعالم شماره 534ا ق مورخ 8535/8/28

شورای محترم نگهبان قانون اساسی
ماده واحده ا به منظورانجام صحیح مأموریات و وظاایف قاانونی وزارت دفااع از تااریخ تلاویب ایان قاانون
ذیحسابی (دارایی ارت ) و معاونت بودجه و ا تبارات و معاونت روش حسابداری از کنترلر و سازمان حسابرسی
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اصل یكصد و یازدهم

()1

هرگا رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود .یا فاقد یكی از شارایط ماذکور در
اصول پنجم و یكلد و نهم گردد ،یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بود است ،از
مقام خود برکنار خواهد شد.
تمخیص این امر به هدة خبرگان مذکور در اصم یكلد و همتم میباشاد .در صاورت فاوت
یا کنار گیری یا زل رهبر ،خبرگان موظفند ،در اسرع وقت نسبت به تعیاین و معرفای رهبار جدیاد
اقدام نمایند .تا هنگام معرفی رهبر ،شورایی مرکب از رییسجمهاور ،ریایس قاو قضااییه و یكای از
فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تمخیص مللحت نظام ،همه وظایف رهباری را باه طاور
موقت به هد میگیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیم نتواناد انجاام وظیفاه نمایاد،

ارت با کلیه امكانات و پرسنم به وزارت دفاع منتقم و کلیه دفاتر خرید ارت در خاارج از کماور باه صاورت
تمرکزی زیر نظر وزارت دفاع مم خواهد نمود .بدیهی است دارایی ،کنترلار و حسابرسای نیاروهاای ساهگاناه
همچنان تحت تابعیت نیروهای مربوطه خود خواهند بود.
تبصره ا نیروهای سه گانه موظفند پرسنم متخلص مورد نیاز دفاتر خرید را حسب تقاضای وزارت دفاع باه آن
دفاتر مأمور نمایند.
اعالم نظر شماره  2003مورخ  8535/84/3شورای نگهبان

طف به نامه شمار 031اق مورخ  2535/9/12و پیرو نامه شمار  1511مورخ  2535/9/19طر قانونی تغییار
تابعیت ذی حسابی کنترولر ،حسابرسی و دفاتر خرید ارت در جلسات شورای نگهباان مطار و ماورد بحاث و
بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت ا ضاء به شر زیر ا الم میشود:
«هرگونه ا مال نظارت قانونی بر خرید ارت با قانون اساسی مغایرت ندارد .ولی انتازاع واحادهای غیار رزمای
(مانند واحدهای مذکور در طر ) از ارت که رفاً فعالیت و کارآیی ارت به آنها توقف دارد و ارت بدون آنهاا
ضعیف و ناقص میشود مغایر با اصم  221قانون اساسی است».
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و یازدهم) :هرگا رهبر یا یكی از ا ضای شورای رهبری از انجام وظایف قاانونی
رهبری ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذکور در اصم یكلد و نهم گردد از مقام خاود برکناار خواهاد شاد.
تمخیص این امر به هد خبرگان مذکور در اصم یكلد و همتم است.
مقررات تمكیم خبرگان برای رسیدگی و مم به این اصم در اولین اجالسیه خبرگان تعیین میشود.
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فرد دیگری به انتخاب مجمع ،با حفظ اکثریت فقهاء ،در شورا به جای وی منلوب میگردد.
این شاورا در خلاوص وظاایف بنادهای  2و  5و  3و  21و قسمتهاای (د) و (ها) و
(و) بند  3اصم یكلد و دهم ،پس از تلویب سه چهارم ا ضاء مجمع تمخیص ملالحت
نظام اقدام میکند.
هرگا رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شاود،
در این مدت شورای مذکور در این اصم وظایف او را هد دار خواهد بود.
اصل یكصد و دوازدهم

()1

مجمع تمخیص مللحت نظام برای تمخیص مللحت در مواردی که ملوبه مجلس
شورای اسالمی را شورای نگهبان خالف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با
در نظر گرفتن مللحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و ممااور در اماوری کاه
رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شد اسات باه دساتور
()2
رهبری تمكیم میشود.
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و دوازدهم) :رهبر یا ا ضای شورای رهبری در برابر قوانین با ساایر افاراد کماور
مساوی هستند.

2

ا الف ا نظر تفسیری شماره  0353مورخ  8552/5/5شورای نگهبان:

«2ا مجمع تمخیص مللحت نظام نمیتواند مستقالً در مواد قانونی ملوبه خود تجدیدنظر کند.
1ا تفسیر مواد قانونی ملوب مجمع درمحدود تبیین مواد با مجمع است .اما اگر مجمع در مقاام توساعه و
تضیی ملوبه خود باشد مستقالً نمیتواند اقدام نماید.
5ا مطاب اصم چهارم قانون اساسی ملوبات مجمع تمخیص مللحت نظام نمیتواند خالف موازین شرع
باشد و در مقام تعارض نسبت به اصم قاانون اساسای ماوردنظر مجلاس شاورای اساالمی و شاورای نگهباان
(موضوع صدر اصم  )221و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگار کماور ملاوبه مجماع تماخیص
مللحت نظام حاکم است.
الزم به ذکر است که در مورد تعارض ملوبات مجمع با سایر اصول قاانون اساسای شاورای نگهباان باه رأی
نرسید».
ب ا.نظر تفسیری شماره  3581مورخ  8552/5/20شورای نگهبان« :هیچیك از مراجع قانونگذاری ح رد و
ابطال و نقض و فسخ ملوبه مجمع تمخیص مللحت نظام ندارد اما درصورتی که ملاوبه مجماع ملالحت
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ا ضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین مینماید.
مقررات مربو به مجمع توسط خود ا ضاء تهیه و تلویب و به تاأییاد مقاام رهباری
خواهد رسید.
فصل نهم ـ قوه مجریه
مبحث اول ـ ریاست جمهوری و وزرا
اصل یكصد و سیزدهم

()1

پس از مقام رهبری رییسجمهور الیترین مقام رسمی کمور است و مسؤولیت اجرای
قانون اساسی و ریاست قو مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربو میشود،
()2
بر هد دارد.

مربو به اختالفنظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی بود مجلس پس از گذشت زماان معتدباه کاه
تغییر مللحت موجه باشد ح طر و تلویب قانون مغایر را دارد .و در مواردی که موضوع به نوان معضم از
طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شد باشد درصورت استعالم از مقام رهبری و دم مخالفت معظملاه
موضوع قابم طر در مجلس شورای اسالمی میباشد».
ج ا نظر تفسیری شماره  0152مورخ  8552/0/24شورای نگهبان :منظاور از «خاالف ماوازین شارع» آن
است که نه با احكام اولیه شرع سازگار باشد و نه با احكام ناوین ثانویه و در ایان رابطاه صادر اصام  221باه
مجمع تمخیص مللحت تنها اجاز تعیین تكلیف به لحاظ ناوین ثانویه را داد است.
د ا نظر تفسیری شماره  15/54/5305مورخ  8515/5/83شورای نگهباان« :مساتفاد از اصام  221قاانون
اساسی اینست که مجمع تمخیص مللحت نظام ح تماخیص ملالحت در ملاوبهای از مجلاس شاورای
اسالمی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن ا الم نظر نمود باشد و تمام یا قسمتی از آن را خالف شارع یاا
مغایر قانون اساسی بداند هرگا شورای نگهباان قسامتی از ملاوبهای را مابهم دانساته و از مجلاس شاورای
اسالمی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شد باشد تا پس از آن ا الم نظر کند قبم از تبیین مراد و ا االم
نظر شورای نگهبان دربار آن مجمع تمخیص مللحت نظام ح بررسی و ا الم تمخیص مللحت در ماوارد
خالف را ندارد».
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و سیزدهم) :پس از مقام رهبری رییسجمهور الیترین مقام رسمی کمور است
و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاناه و ریاسات قاو مجریاه را جاز در اماوری کاه
مستقیماً به رهبری مربو میشود ،بر هد دارد.
 2ا الف ا نظر تفسیری شماره  031مورخ  8538/88/1شورای نگهبان« :رییسجمهور با توجه به اصم225
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اصل یكصد و چهاردهم

رییسجمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب مایشاود و انتخااب
مجدد او به صورت متوالی تنها برای یك دور بالمانع است.
اصل یكصد و پانزدهم

رییسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانیاالصم ،تابع ایران ،مدیر و مدبر ،دارای حسن ساابقه و امانات و تقاوا ،ماؤمن و

ح اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند  5اصم  233ندارد».
ب ا نظر تفسیری شماره  0280مورخ  8534/88/8شورای نگهبان« :آنچه از اصم  225و  212در رابطه باا
اصول متعدد و مكرر قانون اساسی استفاد میشود ،رییسجمهور پاسدار مذهب رسمی کمور و نظام جمهاوری
اسالمی است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه(* )8و ریاست قو مجریه را جاز در
اموری که مستقیماً به رهبری مربو میشود ،بر هد دارد .در رابطه با این وظایف و مسؤولیتها مایتواناد از
مقامات مسؤول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضایحات الزم
را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند .بدیهی است رییسجمهوری موظاف اسات چنانچاه جریاانی را مخاالف
مذهب رسمی کمور و نظام جمهوری اسالمی و قاانون اساسای تماخیص داد ،اقادامات الزم را معماول دارد.
بنابراین تمكیم واحد بازرسی در ریاست جمهوری ،با قانون اساسی مغایرت دارد».
ج -نظر تفسیری شماره  88/54/05802مورخ  8588/0/82شورای نگهبان:

«2ا مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقلود از مسؤولیت اجراء در اصم  225قانوناساسی،
امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
1ا مسؤولیت رییسجمهور در اصم  225شامم مواردی نمیشود که قانون اساسی تمخیص ،برداشت ،ناوع
و کیفیت ا مال اختیارات و وظایفی را به هد مجلس خبرگاان رهباری ،شاورای نگهباان ،مجماع تماخیص
مللحت نظام ،مجلس شورای اسالمی ،قو قضائیه و هر مقام و دستگا دیگری کاه قاانون اساسای باه آنهاا
اختیار یا وظیفهای محول نمود است.
5ا در مواردی که به موجب قانون اساسی رییسجمهور ح نظارت و مساؤولیت اجاراء نادارد ،حا ایجااد
هیچگونه تمكیالتی را هم ندارد».
*- 8

تنظیم روابط قوای سه گانه مربو به اصم ساب یكلد و سیزدهم است.
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معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کمور.
اصل یكصد و شانزدهم

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبم از شرو ع انتخابات آمادگی خاود را رساماً ا االم
کنند .نحو برگزاری انتخاب رییسجمهوری را قانون معین میکند.
اصل یكصد و هفدهم

رییسجمهور با اکثریت مطل آراء شرکتکنندگان ،انتخاب میشود ،ولی هرگا در دور
نخست هیچیك از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد ،روز جمعه هفته بعد برای بار دوم
رأی گرفته میشود .در دور دوم تنها دو نفار از نامزدهاا کاه در دور نخسات آراء بیماتری
داشتهاند شرکت میکنند ،ولی اگر بعضای از نامزدهاای دارناد آراء بیماتر ،از شارکت در
انتخابات منلرف شوند ،از میان بقیاه ،دو نفار کاه در دور نخسات بای از دیگاران رأی
()1
داشتهاند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.
 1ا استعالم شماره  543/33مورخ  8530/5/28وزیر کشور:

شورای محترم نگهبان قانون اساسی
به طوری که استحضار دارند ،به موجب اصم یكلد و هفدهم قانون اساسی رییسجمهور با اکثریت مطل آراء
شرکتکنندگان انتخاب میشود و در صورتی که در مرحله اول هیچ یك از نامزدها چناین اکثریتای باه دسات
نیاورند ،انتخابات به مرحله دوم کمید میشود .با نایت به این که کیفیت انتخاب رییسجمهور در مرحله دوم
ممخص نگردید  ،خواهممند است دستور فرمایند در پاسخ ا الم نمایند که در مرحله دوم نیاز اکثریات مطلا
آراء مالك مم خواهد بود و یا کسب اکثریت نسبی آراء کافی است؟
نظر تفسیری شماره  2530مورخ  8530/0/3شورای نگهبان:

وزیر محترم کمور
طف به نامه شمار  513/33مورخ  2534/5/19نظر اکثریت سه چهارم ا ضاای شاورا باه شار زیار ا االم
میشود:
«در دور دوم هریك از دو نفر که اکثریت داشته باشند ،انتخاب میشود .نهایت ایان اسات کاه اگار در قاانون
انتخابات آراء مربو به غیر این دو نفر باطم ا الم شود که در این صورت صاحب اکثریت باه اکثریات مطلا
انتخاب شد است و اگر آراء مربو به دیگران را هم در جمع آراء به حساب بیاورند ،به اکثریات نسابی انتخااب
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اصل یكصد و هجدهم

مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طب اصم نود و نهم بر هد شاورای
نگهبان است ولی قبم از تمكیم نخستین شورای نگهبان بر هد انجمن نظارتی است که
قانون تعیین میکند.
اصل یكصد و نوزدهم

انتخاب رییسجمهور جدید باید حداقم یكما پی از پایان دور ریاسات جمهاوری
قبلی انجام شد باشد و در فاصله انتخاب رییسجمهور جدید و پایان دور ریاست جمهوری
ساب  ،رییسجمهور پیمین وظایف رییسجمهوری را انجام میدهد.
اصل یكصد و بیستم

هرگا در فاصله د روز پی از رأیگیری یكی از نامزدهاایی کاه صاالحیت او طبا ایان
قانون احراز شد فوت کند ،انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد .اگر در فاصله دور نخست
و دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند ،مهلت انتخاباات بارای دو هفتاه
تمدید میشود.
() 1

اصل یكصد و بیست و یكم

رییسجمهور در مجلس شورای اسالمی در جلسهای که با حضور رییس قو قضااییه و

شد است و در هر صورت نتیجه واحد است .و فردی که از دو نفار اکثریات دارد منتخاب و بعاد از آن تجدیاد
انتخابات قانونی نیست».
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و بیست و یکم) :رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسه ای که باا حضاور
رییس دیوان الی کمور و ا ضای شورای نگهبان قانون اساسی تمكیم می شاود باه ترتیاب زیار ساوگند یااد
میکند و سوگندنامه را امضا مینماید.
بسم اﷲ الرحمن الرحیم
«من به نوان رییس جمهور در پیمگا قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خاداو ناد قاادر متعاال ساوگند یااد
میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اساالمی و قاانون اساسای کماور باشام و هماه اساتعداد و



343

مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

ا ضای شورای نگهبان تمكیم میشود به ترتیب زیر سوگند یاد مایکناد و ساوگندنامه را
امضاء مینماید.
بسم اﷲ الرحمن الرحیم
«من به نوان رییسجمهور در پیمگا قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر
متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار ماذهب رسامی و نظاام جمهاوری اساالمی و قاانون
اساسی کمور باشم و همه استعداد و صالحیت خوی را در را ایفای مسؤولیتهاایی کاه
بر هد گرفتهام بهکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و ا تالی کمور ،ترویج دیان و
اخالق ،پمتیبانی از ح و گسترش ادالت ساازم و از هرگوناه خودکاامگی بپرهیازم و از
آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.
در حراست از مرزها و استقالل سیاسی و اقتلادی و فرهنگی کماور از هایچ اقادامی
دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اساالم و ائماه اطهاار لایهمالساالم
قدرتی را که ملت به نوان امانتی مقدس به من سپرد است همچون امینی پارسا و فداکار
()1
نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم».

صالحیت خوی را در را ایفای مسؤو لیت هایی که بر هد گرفته ام به کار گیرم و خود را و قف خدمت به مردم
و ا تالی کمور ،ترویج دین و اخالق ،پمتیبانی از ح و گسترش دالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم
و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایات کانم .در حراسات از
مرزها و استقالل سیاسی و اقتلادی و فرهنگی کمور از هیچ اقدامی دریغ ناورزم و باا اساتعانت از خاداو ناد و
پیروی از پیامبر اسالم و ائمه اطهار لیهم السالم قدرتی را که ملت به نوان امانتی مقدس به من سپرد است
همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم».

1ا

نظر شرعی شماره  5345مورخ  8533/82/3فقهای شوراى نگهبان:

موضوع در جلسه شورا نگهبان مطر گردید و نظر شر ى اکثریت فقها به شر زیر ا الم مىشود:
«آنچه از بارت سوگندنامه استفاد مىشود این است کاه ریایسجمهاور بایاد در تماام اقادامات و وظاایف و
مسؤولیتهایى که هد دار است حفظ و حراست از مرزها و استقالل سیاسى و اقتلاد کمور و ساایر اماور
را که در سوگندنامه بیان شد است را مرا ات نماید.
ولى چنانچه در مورد احراز نماید که امضا او موجب واقب سوء و بروز خطراتى برا مرزها و سایر ملاالح
الیه اسالم و نظام جمهور اسالمى مىشود شر اً باید از امضا خوددار نماید و خوددار او از امضااء حِناث
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()1

رییسجمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قاانون اساسای و یاا قاوانین
ادی به هد دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسالمی مسؤول است.
اصل یكصد و بیست و سوم

رییسجمهور موظف است ملوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحام
قانونی و ابالغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسؤوالن بگذارد.
اصل یكصد و بیست و چهارم

()2

رییسجمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد .معاون اول
رییسجمهور با موافقت وی ادار هیأتوزیران و مسؤولیت هماهنگی سایر معاونتها را باه
هد خواهد داشت.
اصل یكصد و بیست و پنجم

امضای هدنامهها ،مقاولهنامهها ،موافقتنامه ها و قراردادهای دولات ایاران باا ساایر
دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربو به اتحادیههای بینالمللای پاس از تلاویب
()3
مجلس شورای اسالمی با رییسجمهور یا نمایند قانونی او است.

قسم نمىباشد».
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و بیست و دوم) :رییسجمهور در حدود اختیارات و وظایف خوی در برابار ملات
مسؤول است ،نحو رسیدگی به تخلف از این مسؤولیت را قانون معین میکند.
 2ا اصل سابق (اصل یکصد و بیست و چهارم) :رییسجمهور فردی را برای نخستوزیاری ناامزد مایکناد و
پس از کسب رأی تمایم از مجلس شورای ملی حكم نخستوزیری برای او صادر مینماید.
 3الف  -باه نظار تفسایری شامار  9012ماورخ  2531/1/5و نظار تفسایری شامار  21110ماورخ
 2533/21/19شورای نگهبان در زیرنویس اصم  00مراجعه شود.
ب ا نظر تفسیری شماره  2838مورخ  8535/82/1شورای نگهبان« :مستفاد از اصم  213قانون اساسی این
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اصل یكصد و بیست و ششم

()1

رییسجمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کمور را مستقیماً


است که امضای هدنامهها ،مقاولهنامهها و  ...با امضای رییسجمهور یا نمایند قانونی او است و سند قرارداد با
امضای رییسجمهوری یا نمایند قانونی او رسمیت خواهد یافت».
ج  -نظر تفسیری شماره  8458مورخ  8532/0/8شوراى نگهبان:

فرماند محترم نیرو دریایى جمهور اسالمى ایران
طف به ناماههاا شامار  212 -12 -121/114ماورخ  2532/21/13و شامار  212 -12 -121/51ماورخ
 :2531/4/2موضوع در جلسه شورا نگهبان مطر و مورد بحث و بررسى قرار گرفت .نظار اکثریات ا ضاا
شورا نگهبان بدین شر ا الم مىشود:
«چون ارسال نامه درخواست کار چنانكه در صورت جلسه ارسالى(* )8مرقوم اسات متضامّن قارارداد و تعهاد
نیست مممول اصم  213قانون اساسى نمىباشد و نیاز به تلویب مجلس شورا اسالمى ندارد».
منظور صورتجلسه درخواست اخذ پیمنهاد از کمور هندوستان در خلاوص انجاام تعمیارات اساسای
*- 8
تعدادی از یگانهای شناور نداجا میباشد.
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و بیست و ششام) :تلاویبناماههاا و آیاینناماههاای دولات پاس از تلاویب
هیأتوزیران به اطالع رییسجمهور میرسد و در صورتی که آنها را برخالف قوانین بیاباد باا ذکار دلیام بارای
(*)8
تجدیدنظر به هیأتوزیران میفرستد.
*- 8

در خلوص اصم ساب  ،نظر تفسیری ذیم قابم توجه میباشد:

از نظر تفسیری شماره  2534مورخ  8535/84/3شورای نگهبان:

« -2دولت در رابطه با نظر ریاست جمهوری اگر توضیحات و دالیلی داشته باشد ،به رییسجمهاوری ارایاه
دهد تا چنانچه رییسجمهور توضیحات را کافی دانست ،تلویب نامه صادر اجراء شود.
 -1پاسخ سؤال دوم از نظریه شمار  2940مورخ  2535/0/13شورای نگهبان(* )2معلوم میشاود و بررسای
جدید لزوم ندارد.
 -4به موجب این اصم بررسی و اظهار نظر در مغایرت ملوبه با قوانین با شخص رییسجمهور است ،ولای
ا الم نظر او از سوی مماور یا رییس دفتر ریاست جمهوری به طور رسمی در صورتی که قبالً رییسجمهور باه
مسؤولیت خود رسمیت و ا تبار امضاء او را ا الم کرد باشد ،مغایر با قانون اساسی نیست».
*- 2

به نظر تفسیری مذکور مندرج در پاورقی اصم 13مراجعه شود.
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بر هد دارد و میتواند ادار آنها را به هد دیگری بگذارد.
اصل یكصد و بیست و هفتم

()1

()2

رییسجمهور میتواند در موارد خاص ،بر حساب ضارورت باا تلاویب هیاأتوزیاران
نمایند  ،یا نمایندگان ویژ با اختیارات مماخص تعیاین نمایاد .در ایان ماوارد تلامیمات
()3
نمایند یا نمایندگان مذکور در حكم تلمیمات رییسجمهور و هیأتوزیران خواهد بود.
 1ا الف -نظر تفسیری شماره  13/54/28855مورخ  8513/2/23شورای نگهبان :تفویض مسؤولیت اماور
مذکور در اصم  213قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی ریایسجمهاور مغاایر اصام
مذکور است ،لكن الزام رییسجمهور به اجرای آن امور از طری تمكیالت خاص قانونی مانع ندارد.
ب  -به بند 5نظر تفسیری شمار  03/12/2244مورخ  2503/3/25شورای نگهبان در زیرناویس اصام253
مراجعه شود.
 2ا اصل سابق (اصل یکصد و بیست و هفتم) :هرگا رییسجمهور الزم بداند جلسه هیأتوزیران در حضاور او
به ریاست وی تمكیم میشود.
 3الف ا نظر مشورتی شماره  3055مورخ  8552/2/21شورای نگهبان« :مجلس شورای اسالمی میتواند
از رییسجمهور و یا وزرا صرفاً درخلوص وظایفی که قانوناً بر هد دارند و به دیگری تفویض کرد اناد ساؤال
کند البته اگر مجلس مستقیماً کاری را به هد غیر رییسجمهور و وزیر بگذارد ح ساؤال در ایان ماورد را از
رییسجمهور یا وزیر ندارد کما این که ح سؤال از مسؤول مزبور را نیز ندارد اگرچه ح تحقیا و تفحاص در
همه امور کمور و در صورت لزوم درخواست رسیدگی از قو قضاییه را دارد».
ب ا اعالم نظر شماره  51/28/3813مورخ  8551/88/24شورای نگهبان:

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
طف به نامه شمار 5344ا ق مورخ  2501/22/3و پیرو نامه شمار  01/12/3251مورخ :2501/22/25
طر الحاق پنج تبلر به قانون نحو اجرای اصم ( )13و ( )251قانون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران در
رابطه با مسؤولیتهای رییس مجلس شورای اسالمی(* )8ملوب چهارم بهمنما یكهزار و سیلاد و هفتااد و
همت مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ  2501/22/11شورای نگهبان مطر شد نظر شورا به شر ذیام
ا الم میگردد:
در تبلر ( )5با استظهار اینكه اصم  210مربو به امور اجرایی است الازام باه ارساال تلامیمات ماذکور در
اصم 210قانون اساسی به رییس مجلس خالف قانون اساسی شناخته شد.
* -8از طرح الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ( )13و ( )851قانون اساسای جمهاوری اساالمی
ایران در رابطه با مسؤولیتهای رییس مجلس شورای اسالمی
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اصل یكصد و بیست و هشتم

()1

سفیران به پیمنهاد وزیر امور خارجه و تلویب رییسجمهور تعیین میشوند .ریایسجمهاور
استوارنامه سفیران را امضا میکند و استوارنامه سفیران کمورهای دیگر را میپذیرد.


ماده و احده ا تبلر های ذیم به نوان تبلر های ( )5الی ( )0به قانون نحو اجارای اصام هماتاد و پانجم
( )13و یكلد و سی و همتم ( )251قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با مسؤولیاتهاای ریایس
مجلس شورای اسالمی ملوب  2531/21/13الحاق میگردد:
تبصره 5ا ملوبات دولت و کمیسیونهای مربو در مورد اصم همتاد و پنجم ( )13و یكلد و سی و هماتم
( )251و نیز تلمیمات موضوع اصم یكلد و بیست و هفتم ( )210قانون اساسی باید ظرف یك هفته از تااریخ
تلویب یا اتخاذ تلمیم ،ضمن ابالغ ،برای اجراء به اطالع رییس مجلس شورای اسالمی برسد.
ج ا نظر تفسیری شماره  58/28/555مورخ  8558/3/54شاورای نگهباان« :محادود اصام  210شاامم
تلویبنامهها و آییننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحلراً شامم تلمیمات خواهد بود».
د ا نظر تفسیری شماره  18/54/2820مورخ  8518/84/82شورای نگهبان« :اصام 210مرباو باه اماور
اجرایی است و شامم تلویبنامهها و آییننامهها و اساسنامهها نمیشود و منحلراً شامم تلمیمات خواهد باود
بنابراین تبلر الحاقی ماد ( )19که مقرر نمود است تفویض اختیار دولت ،موضوع اصم 210قانون اساسی باه
نمایند یا نمایندگان ویژ رییسجمهور محدود به امور اجرایی است ،وافی به مقلود اسات لكان تلاویبناماه
هیأت دولت که طی آن نمایند یا نمایندگانی با اختیارات ممخص تعیین مینماید از ملادی تلویبنامه ذیام
اصم  251قانون اساسی میباشد و الزم است این تلویبنامه ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع ریایس مجلاس
شورای اسالمی برسد تا در صورتی که آنها را بر خالف قاوانین بداناد باا ذکار دلیام بارای تجدیاد نظار باه
هیأتوزیران بفرستد».
ها -نظر تفسیری شماره  12/54/2533مورخ  8512/8/20شورای نگهبان« :شورای نگهبان نظری غیار از
نظر تفسیری اینشورا از موضوع نامه شمار  12/51/1214مورخ 2512/21/1در خلوص اصم 210قانوناساسی
ندارد».
و ا به نظر ممورتی شمار 2949مورخ  2535/0/13شورای نگهبان مندرج در زیرنویس اصام  31و بناد4
نظر تفسیری شمار  03/12/2244مورخ  2503/3/25در زیرنویس اصم  253مراجعه شود.
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و بیست و هشتم) :رییسجمهور استوارنامه سفیران را امضا میکناد و اساتوارنامه
سفیران کمورهای دیگر را میپذیرد.
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اصل یكصد و بیست و نهم

ا طای نمانهای دولتی با رییسجمهور است.
اصل یكصد و سیام

()1

رییسجمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته
نمد است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
اصل یكصد و سی و یكم

()2

در صورت فوت ،زل ،استعفاء ،غیبت یا بیماری بی از دو ما ریایسجمهاور و یاا در
موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییسجمهور جدید بار اثار ماوانعی هناوز
انتخاب نمد و یا امور دیگری از این قبیم ،معاون اول رییسجمهاور باا موافقات رهباری
اختیارات و مسؤولیتهای وی را بر هد میگیرد و شورایی متماكم از ریایس مجلاس و
رییس قو قضاییه و معاون اول رییسجمهور موظف است ترتیبی دهد که حاداکثر ظارف
مدت پنجا روز رییسجمهور جدید انتخاب شود ،در صاورت فاوت معااون اول و یاا اماور
دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صاورتی کاه ریایسجمهاور معااون اول
()3
نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منلوب میکند.
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و سیام) :در هنگام غیبت یا بیماری رییسجمهور شورایی به نام شاورای موقات
ریاست جمهوری مرکب از نخستوزیر ،رییس مجلس شورای ملی و ریایس دیاوان االی کماور وظاایف او را
انجام میدهد ،ممرو بر اینكه ذر رییسجمهور بی از دوما ادامه نیابد و نیز در مورد زل رییسجمهاور یاا
در موردی که مدت ریاست جمهوری ساب پایان یافته و رییسجمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخااب نماد ،
وظایف ریاست جمهوری بر هد این شورا است.
 2ا اصل سابق (اصل یکصد و سی و یکم) :در صورت فوت ،کنار گیری یاا بیمااری بای از دو ماا و ازل
رییسجمهور ،یا موجبات دیگری از این گونه ،شورای موقت ریاست جمهوری موظاف اسات ترتیبای دهاد کاه
حداکثر ظرف پنجا رو ز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت و ظایف و اختیارات ریاست جمهاوری را
جز در امر همهپرسی بر هد دارد.
 3ا نظر تفسیری شماره  5333مورخ  8534/3/8شورای نگهبان« :با توجه به اینكه مد نظر قانون اساسی
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اصل یكصد و سی و دوم

()1

در مدتی که اختیارات و مسؤولیتهای رییسجمهور بر هد معاون اول یا فارد دیگاری اسات
که به موجب اصم یكلد و سی و یكم منلوب میگردد ،وزراء را نمیتوان استیضا کرد یا به آناان
رأی دم ا تماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همهپرسی اقدام نمود.
اصل یكصد و سی و سوم

()2

وزراء توسط رییسجمهور تعیین و برای گرفتن رأی ا تماد به مجلس معرفی میشوند
با تغییر مجلس ،گرفتن رأی ا تماد جدید برای وزراء الزم نیسات .تعاداد وزیاران و حادود
()3
اختیارات هر یك از آنان را قانون معین میکند.

در اصول  251و  252دم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیم امور کمور میباشد و نظر به اینكه درصورت اتفاق
رأی دو نفر از سه ضو شورای موقت ریاست جمهوری(* )8اکثریت که منا ا تبار قانونی است حاصم میشود
درصورت فوت یكی از سه نفر ا ضای شورای مذکور در مواردی که دو نفر اتفاق رأی داشته باشاند اقادامات و
تلمیمات آنها به نوان شورای ریاست جمهوری قانونی و معتبر است».
*- 8

شورای موقت ریاست جمهوری مربو به اصول قبلی قانون اساسی است.

 1ا اصل سابق (اصل یکصد و سی و دوم) :در مدتی که وظایف رییسجمهور بر هد شورای موقات ریاسات
جمهوری است دولت را نمیتوان استیضا کرد یا به آن رأی دم ا تماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیادنظر در
قانون اساسی اقدام نمود.
 2ا اصل سابق (مبحث دوم ا نخستوزیر و وزراء؛ اصل یکصد و سی و سوم) :وزراء به پیمنهاد نخستوزیر و
تلویب رییسجمهور معین و برای گرفتن رأی ا تماد به مجلس معرفی میشوند.
تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معین میکند.
 3ا نظر تفسیری شماره  84/54/02208مورخ  8584/2/28شورای نگهبان« :با توجاه باه وضاو اصاول
قانون اساسی خلوصاً اصم  ،255هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چناد وزارتخاناه،
باید به تلویب مجلس شورای اسالمی برسد و تا قبم از تلاویب مجلاس ،تغییاری در مساؤولیت و اختیاارات
وزیران و وزارتخانههای قبلی به وجود نخواهد آمد.
وزیر وزارتخانههای جدید یا ادغام شد  ،در هر صورت وزیر جدید محسوب شد و نیااز باه اخاذ رأی ا تمااد از
مجلس شورای اسالمی دارد».
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()2()1

ریاست هیأتوزیران با رییسجمهور است که بر کاار وزیاران نظاارت دارد و باا اتخااذ
تدابیر الزم به هماهنگ ساختن تلمیمهای وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همكااری
وزیران ،برنامه و خط ممی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و سی و چهارم) :ریاست هیأتوزیران با نخستوزیار اسات کاه بار کاار وزیاران
نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر الزم به هماهنگ ساختن تلمیمهای دولت میپردازد و با همكاری وزیران ،برناماه
و خطممی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند .نخستوزیر در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیاأتوزیاران
است)8*( .
*- 8

در خلوص اصم ساب مالحظه نظر تفسیری ذیم قابم توجه میباشد:

نظر تفسیری شماره  034مورخ  8538/8/23شورای نگهبان:

طف به نامة 1113مورخة  :2539/9/23در مورد کسب تكلیف نسبت به مراجعه افارادی باه ناوان نمایناد و
مماور ریاستجمهوری به سازمانهای دولتی و مداخله در اماور اجرایای و صادور دساتور باه ماأمورین اشاعار
میدارد :موضوع در شورای نگهبان مطر ومورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر اکثریات قااطع ا ضااء شاورا
بهشر زیر ا الم میگردد« :چون مماورین و نمایندگان رییسجمهور مقام مسؤول نیستند ،طب قانون اساسی
ح مداخله در امور اجرایی و صدور دستور به مأمورین دولتی را ندارند».
 2ا الف ا نظر تفسیری شماره  8388مورخ  8535/5/5شورای نگهبان« :وجود یا ایجاد سازمانهای وابسته
به نخستوزیری که وسیله و ابزار نظارت نخستوزیر بر کاار وزیاران و همااهنگی تلامیمات دولات و تعیاین
برنامه وخط ممی دولت و به طورکلی مربو به وظایف نخستوزیر مندرج در اصم  254قانون اساسای اسات،
مغایر قانون اساسی نمیباشد و انتزاع سازمانهای مزبور از نخستوزیری و واگذاری آنها به وزارتخاناه دیگار باا
قانون اساسی مغایرت دارد.
بدیهی است مقررات قانونی مربو به وظایف و اختیارات سازمانهای یادشد باید با قانون اساسی مطابقت داد
(*)8
شود».
*- 8

«نخستوزیر» مربو به اصول ساب قانون اساسی است.

ب ا نظر تفسیری شماره  5538مورخ  8533/82/3شورای نگهبان« :نظر به اینكاه باه موجاب اصام 254
قانون اساسی هماهنگ ساختن تلمیمهای دولات و  ...از وظاایف نخساتوزیار اسات هماانطور کاه در ناماه
شمار  2329مورخ  2535/0/5اظهارنظر شد است تمكیم سازمانی تحت هر نوان زیرنظر نخستوزیار صارفاً
جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری اقدامات دستگا های اجرایی و برنامهریازیهاای الزم باه منظاور انجاام
پدافند غیر امم و بسیج امكانات دستگا های اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد».
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در موارد اختالف نظر و یا تداخم در وظایف قانونی دستگا های دولتی در صاورتی کاه
نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد ،تلمیم هیأتوزیران که به پیمنهاد رییسجمهور
()1
اتخاذ میشود الزماالجرا است.
رییسجمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأتوزیران است.
اصل یكصد و سی و پنجم

()2

وزراء تا زمانی که زل نمد اند و یا بر اثر استیضا یا درخواست رأی ا تمااد ،مجلاس
به آنها رأی دم ا تماد نداد است در سمت خود باقی میمانند .استعفای هیأتوزیاران یاا
هر یك از آنان به رییسجمهور تسلیم میشود و هیأتوزیران تاا تعیاین دولات جدیاد باه
()3
وظایف خود ادامه خواهند داد.
 1ا نظر تفسیری شماره  3032مورخ  8552/1/3شورای نگهبان« :از اصام  254قاانون اساسای اساتفاد
میشود که در هر یك از موارد اختالف ،هیأتوزیران مرجع اتخااذ تلامیم اسات و الغیار .مگار در واگاذاری
تلویب برخی از امور مربو به وظایف دولت به کمیسیونهای متمكم از چناد وزیار (باه موجاب اصام 251
قانون اساسی)».
 2ا اصل سابق (اصل یکصد و سی و پنجم) :نخستوزیر تا زمانی که مورد ا تماد مجلس است در سمت خاود
باقی میماند استعفای دولت به رییسجمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخستوزیر به وظایف خاود
ادامه میدهد.
 3ا الف ا نظر تفسیری شماره  8453مورخ  8554/8/22شورای نگهبان« :با توجه باه صاراحت اصام253
قانون اساسی ملوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال  2531کاه ماالك کناار گذاشاتن وزرا را درماورد
استیضا رأی دم ا تماد مجلس شورای اسالمی دانسته است و با نایت به استلحاب ا تماد اباراز شاد باه
وزرا از سوی مجلس در آغاز کار آنها ،هیأتوزیران ،یا وزیر مورد استیضا هنگامی زل مایشاود کاه اکثریات
نمایندگان رأی دم ا تماد بدهند و صرف دم احراز رأی ا تماد اکثریت موجب زل نمیگردد».
ب ا نظر تفسیری شماره  53/28/8800مورخ  8553/3/85شورای نگهبان:

«2ا وزرا از زمان اختتام دور ریاست جمهوری تا رأی ا تماد به وزراء جدید کماکان بر مسؤولیت خود بااقی
میمانند.
1ا وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤولیت باقی هستند و تمكیم و تلمیمگیری هیأتوزیران تحت نظر
ریاست جمهوری جدید میسر است.
5ا معاونان رییسجمهور به نوان معاون به کار خود ادامه میدهند ،لكن در آن قسمت که مرباو باه ادار
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رییسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماا
()1
سرپرست تعیین نماید.

امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است ،ادامه کار منو به نو ی موافقت رییسجمهور میباشد.
4ا کلیه تلمیمات نمایندگان ویژ رییسجمهور که به استناد اصم ( )210قانون اساسی انتخاب شاد اناد در
این مدت نافذ نمیباشد.
3ا در بند  )8*(3با تأیید ریاست جمهوری جدید تلمیمات مذکور الزماالجرا است».

* -8بند  3ا آیا تمكیم کمیسیونهای متمكم از وزرا موضوع اصم ( )251قاانون اساسای ،در فاصاله زماانی
مزبور مجاز است و تلمیمات ایمان با تأیید ریاست جمهوری جدید الزماالجرا است یا خیر؟
� الف ا استعالم شماره /84/8/5832د مورخ  8513/5/3رییس مجلس شورای اسالمی:
1

حضرت آیت اﷲ جنتی  -دبیر محترم شورای نگهبان
با سالم ،با توجه به قسمت اخیر اصم یكلد و سی و پنجم قانون اساسی که مقرر داشته است.
« ...رییسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند حاداکثر بارای مادت ساهماا سرپرسات تعیاین
نماید».
نظر تفسیری آن شورا را در مورد این اصم ،خلوصاً در موارد ذیم ا الم فرمایند:
 -2آیا رییسجمهور تنها برای یك بار میتواند برای وزارتخانهای که وزیر ندارد به مدت سه ماا سرپرسات
تعییننماید یا اینكه بی از یكبار و بهدفعات میتواند سرپرست تعیین کند ولی قید سهما یكبار ر ایت شود؟
 -1چنانچه مدت سرپرستی بی از سه ما طول کمید.
 - 5آیا سرپرست منعزل است یا وظیفه و اختیار و مسؤولیت دارد؟
 -4در مدتی که وزارتخانه وزیر یا سرپرست ندارد مسؤولیت وزارتخانه به هد چه شخلی است؟
 -3مدت زمان سه ما از زمانی شروع میشود که وزارتخانه وزیر ندارد و یا از زماانی کاه سرپرسات اباالغ
سرپرستی میگیرد؟
 -3چنانچه وزیر توسط رییسجمهور معرفی شد و به لت دم رأی ا تماد مجلس شوای اسالمی انتخااب
وزیر بی از سه ما به درازا کمید تكلیف چیست؟
 -0اگر رییسجمهور در مهلت مناسب سرپرست معرفی نكرد چه وضعیتی دارد؟
رییس مجلس شورای اسالمی  -غالمعلی حداد ادل
نظر تفسیری شماره  13/54/20081مورخ  8513/84/0شورای نگهبان:

رییس محترم مجلس شورای اسالمی
نامه شمار /21/231133د مورخ  2513/21/5مبنی بر اظهار نظر تفسیری دربار «قسمت اخیر اصم یكلاد و
سی و پنجم قانون اساسی» در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شر زیر
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اصل یكصد و سی و ششم

()1

رییسجمهور میتواند وزراء را زل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید
از مجلس رأی ا تماد بگیرد ،و در صاورتی کاه پاس از اباراز ا تمااد مجلاس باه دولات
نیمی از هیأتوزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسالمی برای هیأتوزیاران
()2
تقاضای رأی ا تماد کند.

ا الم میگردد.
در پاسخ به سؤال اول« :مطاب اصم  253قانون اساسی تعیین سرپرست برای بی از یك سه ما امكاانپاذیر
نمیباشد ،لیكن در مدت سه ما مذکور رییسجمهور میتواند به دفعات سرپرست تعیین کند.
راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوقالذکر ،شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید».
ب ا نظر تفسیری شماره  84/54/02530مورخ  8584/2/28شورای نگهبان« :با توجاه باه اصاول متعادد
قانون اساسی و ظهور ذیم اصم  253و سابقه تاریخی وضع آن ،ریایسجمهاور نمایتواناد شخلااً سرپرساتی
وزارتخانههایی که وزیر ندارند را بر هد بگیرد».
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و سی و ششم) :هرگا نخستوزیر بخواهد وزیری را زل کند و وزیر دیگاری را
به جای او برگزیند ،باید این زل و نلب با تلویب رییسجمهاور باشاد و بارای وزیار جدیاد از مجلاس رأی
ا تماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز ا تماد مجلس به دولت ،نیمی از ا ضای هیاأتوزیاران تغییار نمایاد
دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی ا تماد کند.

2ا

الف  -نظر تفسیری شماره  84480مورخ  8532/8/8شورای نگهبان:

«2ا ذیم اصم  253قانون اساسی که مقرر نمود است ( ...و درصورتی که پس از ابراز ا تمااد مجلاس باه
دولت ،نیمی از ا ضای هیأتوزیران تغییر نماید ،دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی ا تماد کند) منحلار
به موردی نیست که تغییر نیمی از ا ضاء هیأتوزیران دفعتاً واحدتاً صورت پذیرفته باشد .بلكاه باه هار ترتیبای
پس از زمان ابراز ا تماد مجلس به دولت ،این تغییر حاصم شود ،مممول اصم فوقالاذکر اسات و دولات بایاد
مجدداً از مجلس تقاضای رأی ا تماد کند.
1ا درصورتی که تعداد ا ضاء هیأتوزیران افزای یافته باشد ،مالك احتساب ،تغییر نیمی از ا ضای وضاع
حاضر هیأتوزیران است یعنی هر زمان باتوجه به تعداد ا ضای هیأتوزیران در همان حاال ،چنانچاه مالحظاه
شد نیمی از ا ضای آن تغییر یافتهاند ،تقاضای رأی ا تماد مجدد از مجلس الزم است».
ب -نظر تفسیری شماره  85/842/5332مورخ  8585/82/5شورای نگهبان« :استیضا و رأی دم ا تماد
به وزیر» و «فوت وزیر» تغییر محسوب میشود و در خلوص سایر موارد ساؤال معمولاه ،ایان شاورا باه نظار
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()1

هر یك از وزیران مسؤول وظایف خاص خوی در برابر رییسجمهور و مجلس است و
()2
در اموری که بهتلویب هیأتوزیران میرسد مسؤول ا مال دیگران نیز هست.
اصل یكصد و سی و هشتم

()3

الو بر مواردی که هیأتوزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قاوانین
میشود ،هیأتوزیران ح دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قاوانین و تنظایم
سازمانهای اداری به وضع تلویبنامه و آییننامه بپردازد.
هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خاوی و ملاوبات هیاأتوزیاران حا وضاع
آییننامه و صدور بخمنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و رو قوانین مخالف

تفسیری نرسید .پاسخ به سؤال دوم نیز با توجه به پاسخ سؤال اول موضو اً منتفی است.
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و سی و هفتم):
هر یك از وزیران ،مسؤول وظایف خااص خاوی در برابار مجلاس اسات ،ولای در اماوری کاه باه تلاویب
هیأتوزیران میرسد مسؤول ا مال دیگران نیز هست.
 2ا الف ا نظر تفسیری  84810مورخ  8532/8/28شورای نگهبان« :هر وزیری که طب قاانون و باا رأی
ا تماد مجلس به نوان وزیر تعیین شد باشد طب اصم  250قانون اساسی در برابر مجلاس مساؤول اسات و
مطاب اصم  11میتوان از او سؤال کرد ،و تعیین مماور یا معاون نخستوزیر باه ناوان وزیار ممااور جهات
ملیات اجرایی ،مغایر قانون اساسی است».
ب  -به نظر ممورتی شمار  3400مورخ  2501/1/11شورای نگهبان مندرج در پاورقای ذیام اصام 210
رجوع کنید.
 3ا اصل سابق (اصل یکصد و سی و هشتم) :الو بر مواردی که هیأتوزیاران یاا وزیاری ماأماور تادویان
آییننامههای اجرایی قوانین میشود هیأتوزیران ح دارد برای انجام وظایف اداری و تأماین اجارای قاوانین و
تنظیم سازمانهای اداری به وضع تلویبنامه و آییننامه بپاردازد .هار یاك از وزیاران نیاز در حادود وظاایف
خوی و ملوبات هیأتوزیران ح وضع آییننامه و صدور بخمنامه را دارد ،ولی مفاد این مقررات نباید با متن
و رو قوانین مخالف باشد.
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()1

باشد.
دولت میتواند تلویب برخی از امور مربو باه وظاایف خاود را باه کمیسایونهاای
متمكم از چند وزیر واگذار نماید )2(.ملوبات این کمیسیونها در محدودة قاوانین پاس از
 1ا الف  -نظر تفسیری شماره  51/28/0382مورخ  8551/8/23شوراى نگهبان« :ارجاع تلویب آییننامه
به کمیسیون یا کمیسیونها مجلس خالف اصم  251قانون اساسى است».
ب ا نظر تفسیری شماره  51/28/0144مورخ  8551/5/23شوراى نگهبان« :چون ماد  21قانون گازین
معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از نظر شورا نگهبان گذشته و مغایر با شرع یا قاانون اساساى تماخیص
داد نمد است ،فلذا ماد مذکور قانونیت دارد و قابم اجراء مىباشد بالتبع ا تبار آییننامها که بر مبناا مااد
مذکور به تلویب رسید به قوت خود باقى است».
 2ا الف ا به بند  3نظر تفسیری  03/12/2244مورخ  2503/3/25شورای نگهبان در زیرنویس اصام253
مراجعه شود.
ب ا استعالم شماره  /310ب ا ها تاریخ  8552/8/21رییس مجلس شورای اسالمی:

شورای محترم نگهبان
پیرو نامه شمار /1ها ب مورخ  2501/0/11و ضمن ارسال تلویرهایی از دو فقار تلاویبناماههاای شامار
/12223ت  122ها مورخ  2501/0/1و شمار  /41321ت  144ها مورخ  2501/1/21بهطاوری کاه مالحظاه
میفرمایید هیأتوزیران با اصال تبلر ( )2تلویبنامه قبلی خود بهگونهای اتخاذ تلمیم نماود اناد کاه اگار
فیالمثم د یا نه نفر از وزرا ضو شورا یا کمیسیون در یكی از جلسات شرکت داشاتند و پانج یاا چهاار نفار از
ا ضای غیر وزیر شورا یا کمیسیون مزبور نیز در جلسه شرکت داشته باشند بالنتیجه در فرض آنكه ش یا پانج
نفر از وزرا با امری موافقت نداشته باشند لكن پنج یا چهارنفر ا ضای غیر وزیر در معیت چهار نفر از وزرا باا امار
مزبور موافقت داشته باشند چنین ملوبهای مستنداً به تلویبنامه شمار /41321ت 144ها مورخ 2501/1/21
ا تبار و قوت اجرایی خواهد داشت در حالی که با نایت به حضور د یا نه نفر از وزرا بر حَساب ماورد موافقات
ش نفر یا پنج نفر آنان ضرورت دارد لیهذا چون به نظر میرسد تبلر یك اصالحی با منظور اصم یكلد و
سی و همتم قانون اساسی که لزوم اکثریت آرای وزرای ضو هر یك از کمیسیونهای متمكله با امر مطروحه
در کمیسیون میباشد در تضاد و بالنتیجه مغایر با قانون اساسی است لذا مراتب جهت نو ی چار جویی از طرف
آن شورای محترم ا الم گردید دستور فرمایید از نتیجه تلمیم متّخذ اینجانب را مطلع سازند.
لی اکبر ناط نوری  -رییس مجلس شورای اسالمی
نظر تفسیری شماره  3313مورخ  8552/84/83شورای نگهبان:

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
نامه شمار  /314ب ها مورخ  2501/9/11در جلسه مورخ  2501/21/2شورای نگهبان مطر شد و نظر شورا
بدین شر ا الم میگردد« :مستفاد از ملوبه هیأت دولت این است که غیر وزرا ح رأی ندارند و لاذا محاذور
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تأیید رییسجمهور الزماالجرا است.
تلویبنامهها و آییننامههای دولت و ملوبات کمیسیونهای ماذکور در ایان اصام،
ضمن ابالغ برای اجرا به اطالع رییس مجلس شورای اسالمی میرسد تا در صاورتی کاه
()1
آنها را برخالف قوانین بیابد با ذکر دلیم برای تجدیدنظر به هیأتوزیران بفرستد.

مذکور در نامه فوق پی نمیآید لكن از این لحاظ که غیر وزرا را نیز ضاو کمیسایون ماذکور دانساته اسات
خالف اصم 251قانوناساسی است».
ج ا نظر تفسیری شماره  84/54/05031مورخ  8584/3/2شورای نگهبان« :بدیهی است رییس قو قضاییه
نمیتواند برای دستگا های خارج از این قو آییننامه وضع نماید ،اما مایتواناد در حادود اختیاارات ماذکور در
قانوناساسی ،آییننامه تلویب کند ،در این صورت آییننامه ملوب ایمان برای هماه دساتگا هاا الزماالتبااع
است».
 1ا الف ا نظر تفسیری شماره  2848مورخ  8558/3/83شورای نگهبان« :کلمه «قوانین» مذکور در ذیام
اصم یكلد و سی و همتم قانون اساسی شامم قانون اساسی نمیشود».
ب ا به نظر تفسیری شمار  3431مورخ  2501/1/3شورای نگهبان مندرج در ذیم اصم 254و نظر ماورخ
 2531/2/11شورای نگهبان در ذیم اصم  35و ا الم نظر شامار  01/12/3213ماورخ  2501/22/11شاورای
نگهبان و نظر تفسیری شمار  12/51/1214مورخ  2512/21/1و نظار تفسایری شامار  11/51/1033ماورخ
 2511/2/14در ذیاام اصاام  210و نظاار تفساایری شاامار  2940مااورخ  2535/0/13و نظاار تفساایری
شمارة/92/51/051م مورخ 2592/5/11شوراینگهبان در پاورقی اصم 13مراجعه شود.
ج  -نظر تفسیری شماره /15/54/834م مورخ  8515/1/2شورای نگهبان« :همانطور که ملاوبات دولات
خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصم  251قانون اساسی است ،رسیدگی به اینگوناه ملاوبات هام خاارج از
اختیارات ریاست مجلس است».
د ا استعالم شماره /84/803303د مورخ  8513/8/22رییس مجلس شورای اسالمی:

حضرت آیت ا… جنتی  -دبیر محترم شورای نگهبان
نظر به اینكه بعضاً هیأت وزیران تحت ناوینی نظیر «موافقات نماود»« ،مقارر نماود» و  ...تلامیماتی اتخااذ
میکند در اینگونه تلمیمات به ا تبار آنكه فاقد نوان تلویبنامه است مممول قسمت اخیر اصم یكلدو سی
و همتم قانون اساسی تلقی نمد و در نتیجه از ارسال آن برای بررسی و ا االمنظار ریایس مجلاس شاورای
اسالمی خودداری میشود ،خواهممند است نظر تفسیری آن شورای محترم را به سؤاالت زیر ا الم نمایید:
 2ا آیا اتخاذ ناوینی غیر از نوان تلویبنامه برای تلمیمات هیأت وزیران ،رافع تكلیف قانونی ماذکور در
قسمت اخیر اصم یكلد و سی و همتم قانون اساسی برای هیاأت وزیاران و رافاع مساؤولیت قاانونی ریایس
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اصل یكصد و سی و نهم
()2

صلح د اوی راجع به اموال مومی و دولتی( )1یا ارجااع آن باه داوری در هار ماورد
موکول به تلویب هیأتوزیران است و باید به اطالع مجلس برسد .در مواردی کاه طارف

مجلس شورای اسالمی میباشد یا نه؟
 1ا در صورت مرتفع نبودن تكلیف و مسؤولیت فوق آیا طف به ما سب نیز میشود یا خیر؟
به پیوست نمونههایی از تلمیمات فوقالذکر ارسال میشود.
دوام توفیقات ا ضای محترم شورای نگهبان را از خداوند متعال خواستارم.
نظر شماره  13/54/24853مورخ  8513/8/54شورای نگهبان:

رییس محترم مجلس شورای اسالمی
نامه شمار /21/243343د مورخ  ،2513/9/11مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری دربار «قسمت اخیار اصام
یكلد و سی و همتم قانون اساسی» در جلسه مورخ  2513/2/19شورای نگهبان ماورد بحاث و بررسای قارار
(*)8
گرفت و شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید.

اول ،تیرماا

* -8نظر مذکور درفلم استفساریههای مجمو ه نظریات شورای نگهبان ،چاد دوم ،ویرای
 2519درج شد است.
� الف ا نظر (* )8شماره  3343مورخ  8552/8/85شورای نگهبان« :اصام یكلاد و سای و نهام قاانون
1
اساسی به لحاظ صراحت و وضو نیازی به تفسیر ندارد و ا ضای شورای نگهبان به اتفااق آرا اصام ماذکور را
شامم اموال شرکتهای دولتی نیز میدانند».

لیرغم دم تلریح به ممورتی بودن در متن نظر ،لیكن نظر مزبور در فلام «نظریاات مماورتی»
*- 8
مجمو ه نظریات شورای نگهبان ،چاد دوم ،ویرای اول ،تیرما  2519درج شد است.
با

2

به نظر شمار  5013مورخ  2534/4/29مندرج در ذیم اصم  00مراجعه شود.

ا نظر مشورتی شماره  3423مورخ  8533/0/81شورای نگهبان:

طف به نامه شمار  45/20-31م ن مورخ  2533/1/14نظر به اینكه قوانین جاریه کمور در صورتی از لحااظ
قانون اساسی منع اجرایی دارد که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و نظر به اینكه در مواردی که شمول هار
یك از اصول قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد ،مادام کاه شاورای
نگهبان نظر تفسیری نداد باشد آن قوانین منع اجرایی ندارد و جواز اجراء آن قوانین به اصم خود بااقی اسات و
نظر به اینكه در مورد شمول اصم  259نسبت به قرارداد مورد سؤال شورای نگهبان به نظار تفسایری نرساید
ارجاع به داوری از طرف دولت بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسالمی با قانون اساسی مغایرت ندارد.
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د وی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تلویب مجلس نیز برسد .موارد مهام را
()1
قانون تعیین میکند.
اصل یكصد و چهلم

()2

رسیدگی به اتهام رییسجمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم ادی باا اطاالع
1

ا الف ا نظر تفسیری شماره  8885مورخ  8532/8/1شورای نگهبان:

«2ا در هر مورد مم دولت یا هر مقام مسؤولی به استناد تلویب مجلس شورای اسالمی انجام میشاود ،فقاط
در محدود ملوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدود جزئاً و کالً به تلویب مجلس شورای اسالمی نیاز دارد.
1ا یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثم قرارداد است و بایستی ضاوابط ماذکور در قاانون اساسای
نسبت به آن ر ایت شود.
5ا قرادادهای جزئی در رابطه با اصم قرارداد موضوع اصم  00قانون اساسی در صورتی که خارج از محدود
قرارداد اصلی باشد باید به تلویب مجلس شورای اسالمی برسد».
ب ا نظر (* )8شماره  3858مورخ  8533/2/84شورای نگهبان :

نخست وزیر محترم
طف به نامه شمار  1/1 -212/1م ن مورخ :2533/1/5
موضوع در جلسه شورا نگهبان مطر و پس از بحث و بررسى الزم نظر اکثریات ا ضاا بادین شار ا االم
مىشود:
«بر حسب اطالق اصم  259قانون اساسی در مورد موافقتنامههای پی از پیروزی انقالب اسالمی هر چناد در
آنها ارجاع به داوری پی بینی شد باشد مقررات اصم مذکور باید ر ایت شود».

لیرغم دم تلریح به ممورتی بودن در متن نظر ،لایكن نظار مزباور در فلام نظریاات مماورتی
*- 8
مجمو ه نظریات شورای نگهبان ،چاد دوم ،ویرای اول ،تیرما  2519درج شد است.
ج ا نظر تفسیری شماره  5010مورخ  8533/84/88شوراى نگهبان

« -2انجام تمریفات مذکور در اصم  259قانون اساسى منحلراً مربو به صالح د ااو راجاع باه اماوال
مومى و دولتى و یا ارجاع د او به داور مىباشد و شامم طر د و در مراجع قضایی نمىباشد.
 -1در مواردی که حقوق و اموال مومى و دولتى مورد تعد قرار گیرد جمهور اسالمى ایران با توجه باه
قانون اساسى مىتواند برا احقاق حقوق مزبور اقدامات الزم ،از جمله طر د او در مراجاع قضاایی ا ام از
داخلى و خارجى ،معمول دارد .همچنین جمهور اسالمى ایران مىتواند به وسیله وزارتخانهها و یا سازمانها
ذ ربط اقدامات مزبور را انجام دهد».
 2ا اصل سابق (اصل یکصد و چهلم) :رسیدگی به اتهام رییسجمهور و نخستوزیر و وزیران در ماورد جارایم
ادی با اطالع مجلس شورای ملی در دادگا های مومی دادگستری انجام میشود.
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مجلس شورای اسالمی در دادگا های مومی دادگستری انجام میشود.
اصل یكصد و چهل و یكم

()1

()2

رییسجمهور ،معاونان رییسجمهور ،وزیران و کارمندان دولت نمیتوانناد بای از یاك
شغم دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغم دیگر در مؤسساتی که تمام یاا قسامتی از
سرمایة آن متعل به دولت یا مؤسسات مومی است و نمایندگی مجلس شورای اسالمی و
وکالت دادگستری و مماورة حقوقی و نیز ریاست و مدیریت امام یاا ضاویت در هیاأت
مدیرة انواع مختلف شرکتهای خلوصی ،جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای
آنان ممنوع است.
()3
سمتهای آموزشی در دانمگا ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.
 1ا نظر تفسیری شماره 84154مورخ  8532/82/28شورای نگهبان « :مفاد اصم یكلد و چهلم قانون
اساسی رو شن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتكاب جرم در حین یا به سبب انجام و ظیفه ،و صاف اادی
بودن آن را از میان نمی برد و همانطور که درنظر مماورتی ادار حقاوقی دادگساتری آماد  ،رسایدگی باه
جرایم ادی (نه سیاسی ،نظامی ،مطبو اتی )...ارتكابی رییس جمهور ،نخست وزیر و و زراء چه در حین یا به
سبب انجام و ظیفه باشد ی ا نباشد ،با اطالع مجلس شورای اسالمی در دادگا های مومی دادگستری انجاام
میشود».
 2ا اصل سابق (اصل یکصد و چهل و یکم) :رییسجمهور ،نخستوزیر ،وزیران و کارمندان دولات نمایتوانناد
بی از یك شغم دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغم دیگر در مؤسساتی که تمام یاا قسامتی از سارمایه
آن متعل به دولت یا مؤسسات مومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالات دادگساتری و ممااور
حقوقی و نیز ریاست و مدیریت امم یا ضویت در هیأت مدیر اناواع مختلاف شارکتهاای خلوصای ،جاز
شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانمگا ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.
نخستوزیر میتواند در موارد ضرورت به طور موقت تلدی برخی از وزارتخانهها را بپذیرد.
 3ا الف ا نظر تفسیری شماره م 028/2مورخ  8538/84/1شورای نگهبان:
شورای الی قضایی جمهوری اسالمی ایران
طف به نامه شمار /1511ش مورخ  2539/9/25در مورد اشتغال برخی از نمایندگان مجلس شورای اساالمی
به قضاوت در دادگا های انقالب اشعار میدارد موضوع در شورای نگهبان مطر و مورد بررسای قارار گرفات و
نظر اکثریت ا ضای شورا به شر زیر ا الم میگردد:



قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

331


«قضاتی که طب بند سوم اصم  )8*(230قانون اساسی از طرف شورای الی قضایی استخدام و ازل و نلاب
آنها با شورای مزبور میباشد مطاب اصم  242قانون اساسی نمیتوانند نمایند مجلس شورای اسالمی باشند».
*- 8

در حال حاضر اصم  231قانون اساسی.

ب ا نظر تفسیری شماره  8048مورخ  8538/82/28شورای نگهبان« :چون سازمان اوقاف ساازمان دولتای
است ،سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسالمی مخالف اصم  242قانون اساسی میباشد».
ج ا استعالم شماره /5385د ح تاریخ  8538/82/20صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران:

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در گذشته چند مورد سرمایهگاذاری در شارکتهاای خلوصای
داشته است و بعد از پیروزی انقالب برای حفظ منافع سازمان و بیتالماال نماینادگانی در شارکتهاا کاه %49
سهام آن متعل به سازمان است منلوب مینماید اما بعد از تلویب قانون اساسی نمایندگان سهامدار (سازمان)
خود را مممول اصم  242قانون اساسی میدانند و این امر ممكلی برای سازمان ایجااد نماود اسات حاال باا
توجه به اینكه این اشخاص صرفاً نمایندگان صدا و سیما (سهامدار) میباشند دفتر حقاوقی ساازمان بارای حام
این ممكم محتاج به تفسیر و تاویم اصم مزبور به وسیله آن شورای محتارم مایباشاد لاذا خواهمامند اسات
تلمیمات متخذ در این مورد که آیا نمایندگان سهامدار (سازمان) مممول اصم  242قانون اساسی هساتند یاا
خیر؟ به این دفتر ابالغ فرمایند.
از طرف دیگر کلیه نمایندگان سهام دارد (سازمان) کارمندان رسمی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران بود
و تنها از بودجه و ا تبار سازمان حقوق دریافت مینمایند و برای نمایندگی خود در شرکتها که  %49ساهام آن
به سازمان تعل دارد چیزی به نوان حقوق و یا غیر دریافت نمینمایند.
د ا نظر تفسیری شماره  2488مورخ  8534/2/5شورای نگهبان« :ممنو یت دو شغم داشتن ا م از موظاف
بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهاای تابعاه وزارتخاناههاا و ادارات دولتای اگار آن مؤسساه ضامیمه
وزارتخانه یا ادار باشد ،به طوری که تلدی و سرپرستی آن جزو وظایف وزیر یا مدیر یا رییس مرباو باشاد و
تعیین مسؤول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد ،تلدی آن مغایر قانون اساسی نیست .ولی اگر تلدی ساازمان
مربوطه با حفظ استقالل آن ،برای شخص وزیر یا رییس یا مدیر به نوان رییس یاا سرپرسات آن واحاد باشاد،
مخالف قانون اساسی است».
ها -نظر تفسیری شماره  8522مورخ  8534/2/8شورای نگهبان« :در صورتی که نمایندگی مرقوم به نوان
مأموریت است و شغم مستقم شمرد نمیشود ،مانع قانونی ندارد».
و ا نظر تفسیری شماره  2541م مورخ  8534/5/25شورای نگهبان« :مستفاد از اصام  242قاانون اساسای
این است که نمایند مجلس شورای اسالمی با قبول و هد دار شدن یكی از مماغم دولتای ماذکور در اصام
مرقوم در حكم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفا نداد باشاد یاا اساتعفای در مجلاس
قرائت نمد باشد».
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ز ا نظر تفسیری شماره  1385مورخ  8532/2/24شورای نگهبان:

«2ا ریاست دانمگا  ،نظر به اینكه سمت اداری محسوب میشود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
 1و 5ا ضویت در هیأتهای بازسازی و گزین برای نمایندگان مجلس در صورتی کاه شااغم ساازمانی
تحت ناوین مذکور پی بینی شد باشد و نمایند با ضویت در هیأتهای مزبور کارمند دولت محسوب شاود
مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
4ا نهادها و ارگانها و بنیادهای اتفالبی که دولت بودجه آنها را تأمین مینماید و مساؤولیاتهاای اجرایای
برحسب قانون هد دار میباشند دولتی محسوب میشوند و کارمندی آنها کارمندی دولت مایباشاد و ماانع از
اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که مینمایند مساؤولیاتهاای اجرایای قاانونی ندارناد
کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمیگردد هر چند دولت به آنها کمك مالی بنماید».
ح ا نظر تفسیری شماره  2052مورخ  8535/5/3شوراى نگهبان« :با توجه به ذیم اصم  242قانون اساساى
اشتغال نمایند مجلس شورا اسالمى به سمت آموزشى در دانمگا ها و مؤسسات تحقیقاتى بالمانع است و در
جهات دیگر مذکور در نامه قوانین اد باید مالك مم قرار گیرد».
ط -نظر تفسیری شماره  881مورخ  8531/2/88شورای نگهبان « :ضویت وزرا و کارمندان دولت در هیأت
امنا (و)(* )8مؤسسات خلوصی و یا دولتی (از جمله ضویت در هیأت امنای دانمگا ها و مدارس غیرانتفاا ی)
به لحاظ اینكه سمتهای مذکور ،شغم سازمانی تلقی نمیگردد مغایرتی با اصم 242قانون اساسی ندارد».
*- 8

به نظر میرسد با توجه به متن استعالم ،حرف (و) زائد میباشد.

ی ا نظر تفسیری شماره  3044مورخ  8552/5/20شورای نگهبان« :چون رییس دیاوان محاسابات کماور
کارمند دولت محسوب میشود لذا با حفاظ سامت نماینادگی مجلاس شاورای اساالمی نمایتواناد در دیاوان
محاسبات انجام وظیفه نماید و موضوع با اصم  242قانون اساسی مغایر شناخته شد».
ک  -نظر مشورتی شماره  3418مورخ  8552/3/20شورای نگهبان :استخدام نمایندگان و تبدیم وضع آنان
به شر دم اشتغال در دستگا موضوع استخدام مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
ل ا از استعالم شماره /84/00832د مورخ  8555/3/3رییس مجلس شورای اسالمی:

شورای محترم نگهبان
سالم لیكم .در اجرای اصم  91و با توجاه باه اصاول  242و  13قاانون اساسای جمهاوری اساالمی ایاران،
خواهممند است نظر تفسیری آن شورای محترم را در دو مورد زیر ا الم فرمایید:
 2ا آیاا ا طااای مسااؤولیات ریاساات یاا سرپرسااتی دانماكد هااای دانمااگا هااای کمااور بااه نمایناادگان
مجلسشورایاسالمی مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است یا ایان قبیام سامتهاا ممامول قسامت اخیار
اصم 242قانوناساسی که صراحت دارد سمتهای آموزشی در دانمگا ها و مؤسسات تحقیقااتی از ایان حكام
مستثنی است میباشد؟
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م -از نظر تفسیری شماره  3552مورخ  8555/2/22شورای نگهبان:

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
طف به نامه شمار /21/44231د ماورخ  2505/3/3موضاوع در جلساه ماورخ  2505/3/15شاورای نگهباان
مطر و نظر شورای بدین شر ا الم میگردد:
«2ا در مورد بند اول به اتفاق آراء نظر باه اینكاه ریاسات دانماكد مانناد ریاسات دانماگا سِامَت اداری
محسوب میشود تلدی آن برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی خالف اصام  242قاانون اساسای
است.
در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شامار  1325ماورخ  2531/1/11شاورای نگهباان
جلب میکنیم».
ن – نظر (* )8شماره  13/54/28335مورخ  8513/5/23شورای نگهبان:

رییس محترم مجلس شورای اسالمی
نامه شمارة /21/55019د مورخ 2513/5/3؛ مبنی بر درخواست اظهارنظر تفسیری دربار «اصم یكلد وچهم و
یكم قانون اساسی و اینكه آیا ضویت در شورای نگهبان شغم محسوب میشود و ملاداق اصام  242قاانون
اساسی میباشد یا خیر؟»
موضوع در جلسه مورخ  2513/5/23شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجتااً شاورا باه نظار
تفسیری نرسید)2*(.
*- 8

ویرای

یادآور میگردد که نظر مذکور در فلم استفساریههای مجمو ه نظریات شورای نگهبان ،چااد دوم،
اول ،تیرما  ،2519درج شد است.

* -2تبصره  84الحاقی به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یاک شاغل مصاوب 8555مصاوب 8511/0/24

مجمع تشخیص مصلحت نظام :ضویت همزمان کلیه اشخاص شاغم در هر یك از قوای سهگانه و مؤسسات
و سازمانهای تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکار
نام یا تلریح نام بود و به هر مقدار از بودجه کم کمور استفاد مینمایند ،در شورای نگهبان باه جاز ممااغم
آموزشی موضوع تبلر ( )2و افراد موضوع تبلر ( )1قانون ممنو یت تلدی بی از یك شغم ملوب2505
به نوان حقوقدان ممنوع است و این ممنو یت شامم ا ضاء کنونی شورای نگهباان کاه قبام از ایان قاانون
انتخاب شد اند نیز میشود و چنانچه ظرف دو ما پس از تلویب این قاانون اساتعفاء ندهناد از ضاویت در
شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند.
س  -نظر تفسیری شاماره  15/54/28855ماورخ  8515/1/22شاورای نگهباان « :ضاویت باه ناوان
هیأتمدیر و یا مدیر امم مؤسسات فرهنگی غیردولتی و غیر مومی و مؤسسااتی کاه سارمایه آن تمامااً یاا
جزئأ متعل به دولت و مؤسسات مومی نیست و نیز شرکت دولتای یاا خلوصای محساوب نماوند ،ممامول
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اصل یكصد و چهل و دوم

()1

دارایی رهبر ،رییسجمهور ،معاونان رییسجمهور ،وزیران و همسر و فرزندان آنان قبام
و بعد از خدمت ،توسط رییس قو قضاییه رسیدگی میشود که برخالف ح  ،افزای نیافته
باشد.
مبحث دوم( )2ـ ارتش و سپاه پاسداران انقالب
اصل یكصد و چهل و سوم

ارت جمهوری اسالمی ایران پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی و نظام جمهاوری
اسالمی کمور را بر هد دارد.
اصل یكصد و چهل و چهارم

ارت جمهوری اسالمی ایران باید ارتمی اسالمی باشد که ارتمی مكتبای و مردمای
است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقالب اساالمی ماؤمن و در
()3
را تحق آن فداکار باشند.

اصم 242قانون اساسی نمیباشد».
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و چهل و دوم) :دارایی رهبر یا ا ضای شورای رهبری ،رییسجمهور ،نخستوزیر،
وزیران و همسر و فرزندان آنان قبم و بعد از خدمت ،توسط دیوان الی کمور رسیدگی میشود که برخالف ح
افزای نیافته باشد.
 2ا به موجب اصالحات سال  2531قانون اساسی ،نوان «مبحث سوم -ارت و سپا پاسداران انقالب»
به «مبحث دوم ا ارت و سپا پاسداران انقالب» تغییر یافته است.

3ا

الف ا نظر تفسیری شماره  553مورخ  8538/84/20شوراى نگهبان:

موضوع(* )8در شورا نگهبان مطر  ،رأ متّف ٌ لیه ا ضاء حاضر در جلسه بر ایان اسات کاه «در اساتخدام
پرسنم ارت باید شر اسالم مذکور باشد».
* -8موضوع استعالم ناظر بر این سوال است که «آیا نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایاران مایتوانناد
اقلیتهای مذهبی رسمی را انتخاب نمایند یا تنها باید افراد مسلمان را به استخدام درآورند؟»
ب ا نظر تفسیری شماره  2354مورخ  8534/0/0شوراى نگهبان« :در استخدام برا نیروها مسلح طبا
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اصل یكصد و چهل و پنجم

هیچ فرد خارجی به ضویت در ارت

و نیروهای انتظامی کمور پذیرفته نمیشود.

()1

اصل یكصد و چهل و ششم

استقرار هر گونه پایگا نظامی خارجی در کمور هر چند به نوان اساتفاد هاای صالحآمیاز
باشد ممنوع است.
اصل یكصد و چهل و هفتم

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارت در کارهای امدادی ،آموزشای،
تولیدی و جهاد سازندگی ،با ر ایت کامم موازین دل اسالمی استفاد کند در حادّی کاه
به آمادگی رزمی ارت آسیبی وارد نیاید.
اصل یكصد و چهل و هشتم

هر نوع بهر برداری شخلی از وسایم و امكانات ارت
به صورت گماشته ،رانند شخلی و نظایر اینها ممنوع است.

و استفاد شخلی از افراد آنها

اصل یكصد و چهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.

اصم  ،244افراد مكتبى و مؤمن به اهداف انقالب باید استخدام شوند و نسبت باه خادمت وظیفاه اقلیاتهاا از
جهت قانون منعى نیست .هر نوع که وضع ارت و ملالح الى آن اقتضاء دارد اقدام نمایید».
 1ا نظر تفسیری شماره  8510مورخ  8538/82/80شورای نگهبان« :بهکار گرفتن کارشناساان خاارجی و
استفاد از تخلص آنان به طور موقت در ارت  ،ضویت در ارت که در اصم  243قانون اساسی ممنوع شاد
محسوب نمیگردد .طبیعی است طب اصم  11قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در ماوارد ضارورت باا
تلویب مجلس شورای اسالمی امكانپذیر است».
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اصل یكصد و پنجاهم

سپا پاسداران انقالب اسالمی که در نخستین روزهای پیروزی ایان انقاالب تماكیم
شد ،برای ادامه نق خود در نگهبانی از انقالب و دستاوردهای آن پابرجا میماناد .حادود
وظایف و قلمرو مسؤولیت این سپا در رابطه با وظایف و قلمرو مسؤولیت نیروهاای مسالح
دیگر با تأکید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بهوسیله قانون تعیین میشود.
اصل یكصد و پنجاه و یكم

به حكم آیه کریمه «و اَ ِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُم من قُوَّ ٍ و مِنْ رِبا ِ الخَیامِ تُرهِبُاونَ بِا ِه
َدُوَّ اَﷲِ وَ َدُوَّکُم و آخَرِینَ مِنْ دوُنِهِمْ التَعلَمونَهُمُ اﷲُ یعلَمُهُمْ»( )1دولت موظف است برای
همه افراد کمور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طب موازین اسالمی فراهم نمایاد،
بهطوری که همه افراد هموار توانایی دفاع مسلحانه از کمور و نظاام جمهاوری اساالمی
ایران را داشته باشند ،ولی داشتن اسلحه باید با اجاز مقامات رسمی باشد.
فصل دهم ـ سیاست خارجی
اصل یكصد و پنجاه و دوم

سیاست خارجی جمهاوری اساالمی ایاران براسااس نفای هار گوناه سالطهجاویی و
سلطهپذیری ،حفظ استقالل همه جانباه و تمامیات ارضای کماور ،دفااع از حقاوق هماه
مسلمانان و دم تعهد در برابر قدرتهای سالطهگار و رواباط صالحآمیاز متقابام باا دول
غیرمحارب استوار است.
اصل یكصد و پنجاه و سوم

هرگونه قرارداد که موجب سلطة بیگانه بر منابع طبیعی و اقتلادی ،فرهنگ ،ارتا
دیگر شؤون کمور گردد ممنوع است.
1ا

سورة االنفال ،آیه .31

و
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اصل یكصد و پنجاه و چهارم

جمهوری اسالمی ایران سعادت انسان در کم جامعه بمری را آرمان خاود مایداناد و
استقالل و آزادی و حكومت ح و دل را ح همه مردم جهان مایشناساد .بناابراین در
ین خودداری کامم از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر ،از مبارز ح طلبانه
مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
اصل یكصد و پنجاه و پنجم

دولت جمهوری اسالمی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهناد پناا
دهد مگر اینكه برطب قوانین ایران خائن و تبهكار شناخته شوند.
فصل یازدهم ـ قوه قضاییه
اصل یكصد و پنجاه و ششم

قو قضاییه قو ای است مستقم که پمتیبان حقوق فردی و اجتما ی و مسؤول تحق
بخمیدن به دالت و هد دار وظایف زیر است:
 2ا رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلّمات ،تعدّیات ،شكایات ،حمّ و فلم د ااوی و رفاع
خلومات و اخذ تلمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه ،که قانون معین میکند.
 1ا احیای حقوق امه و گسترش دل و آزادیهای ممروع.
()1
 5ا نظارت بر حسن اجرای قوانین.
 4ا کمف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزایی اسالم.
 1ـ نظر تفسیری شماره  0248مورخ  8534/88/3شورای نگهبان« :برحسب بند  5اصم  233قانوناساسی
قو قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد .بنابراین اصم مای تواناد در ماوارد تخلاف از اجاراء قاوانین باه
مقامات مسؤو ل اخطار کند و مقامات مسؤو ل موظفناد باه اخطاارات قاو قضااییه کاه باه موجاب اصام204
قانوناساسی انجام میشود ،توجه نمایند و در صورت دم توجه ،از قانون اساسی تخلاف نماود اناد و ترتیاب و
حدود این وظایف در قانون ادی نیز بیان شد است».
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 3ا اقدام مناسب برای پیمگیری از وقوع جرم و اصال مجرمین.
اصل یكصد و پنجاه و هفتم

()1

بهمنظور انجام مسؤولیتهای قو قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقاام
رهبری یك نفر مجتهد ادل و آگا به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدت پنج ساال
به نوان رییس قو قضاییه تعیین مینماید که الیترین مقام قو قضاییه است.
اصل یكصد و پنجاه و هشتم

()2

وظایف رییس قو قضاییه به شر زیر است:
 2ا ایجاد تمكیالت الزم در دادگستری به تناسب مسؤولیتهای اصم یكلد و پنجا
()3
و شمم.
 1ا اصل سابق (اصل یکصد و پنجاه و هفتم) :به منظور انجام مسؤولیتهاای قاو قضااییه شاورایی باه ناام
شورای الی قضایی تمكیم میگردد که باالترین مقام قو قضاییه است و وظایف آن به شر زیر میباشد:
2ا ایجاد تمكیالت الزم در دادگستری به تناسب مسؤولیتهای اصم یكلد و پنجا و شمم.
 1ا تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی ایران.
 5ا استخدام قضات ادل و شایسته و زل و نلب آنها و تغییر محم مأموریت و تعیاین ممااغم و ترفیاع
آنان و مانند اینها از امور اداری ،طب قانون.
 2ا اصل سابق (اصل یکصد و پنجاه و هشتم) :شورای الی قضایی از پنج ضو تمكیم میشود:
 2ا رییس دیوان الی کمور.
 1ا دادستان کم کمور.
 5ا سه نفر قاضی مجتهد و ادل به انتخاب قضات کمور.
ا ضای این شورا برای مدت پنج سال و طب قانون انتخاب میشوند و انتخاب مجددشان بالمانع است.
شرایط انتخاب شوند و انتخاب کنند را قانون معین میکند)8*( .
* -8در خلوص اصم ساب  ،نظر تفسیری ذیم قابم توجه میباشد:
نظر تفسیری شماره  5052مورخ  8530/5/8شوراى نگهبان« :مستفاد از اصم  231قاانون اساسای دور ای
بودن شورای الی قضایی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب ا ضای شورای مزباور تجدیاد شاود هار چناد
برخی از آنها در اثناء دور انتخاب شد باشند».
 3ا الف ا نظر مشورتی شماره  8238مورخ  8538/8/22شوراى نگهبان« :موضوع سؤال در جلسه شورا
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()1

 1ا تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی.
 5ا استخدام قضات ادل و شایسته و زل و نلب آنها و تغییار محام ماأموریات و
()2
تعیین مماغم و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ،طب قانون.

نگهبان مطر و مورد بحث و بررسى قرار گرفت و به نظر ممورتى اکثریت ا ضا شاورا نگهباان ،مارتبط و
وابسته نمودن پلیس قضایی(* )8لحاظ سازمانى و تمكیالتى به قو قضاییه مغایرتى باا اصاول قاانون اساساى
ندارد».
* -8پلیس قضایی که به موجب الیحه قانونی ملوب  2539/4/3شورای انقالب تمكیم شد بود با توجه
به ماد  2قانون نیروی انتظامی ملوب  2539/4/10در نیروی انتظاامی ادغاام شاد اسات .یاادآور مایشاود
بهمنظور احیای پلیس قضایی در سال  2514الیحهای به مجلس شورای اسالمی تقدیم گردید.
ب ا نظر تفسیری شماره  51/28/3383مورخ  8551/1/2شوراى نگهبان« :آنچه مربو باه وظاایف وزیار
دادگستر مذکور در اصم  231قانون اساسى است مممول اصم  231قانون اساسى خواهد بود .این تمكیالت
باید به تلویب رییس قو قضاییه برسد و ا تبارات آن باید از طرف قو قضاییه تأمین شاود .آنچاه مرباو باه
وظایف وزارتى وزیر دادگستر و نیز وظایفى است که هیأت دولت به هد و واگذار کرد مممول اصم231
قانون اساسى نیست و تمكیالت آن باید به تلویب دولت برسد».
ج ا نظر تفسیری شماره  51/28/3384مورخ  8551/1/85شوراى نگهبان« :آنچه مربو به وظایف وزارتى
وزیر دادگستر است که ارتبا با قو قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفى که هیأت دولت به هد و واگاذار
کرد است مممول اصم  231قانون اساسى نیست و تمكیالت آن باید به تلویب دولت برسد».
 1ا نظر تفسیری شماره  58/28/8433مورخ 8558/5/54شورای نگهبان:
« -2فرق لوایح قضایی و غیر قضایی مربو به محتوا آن است و محتوا لوایح قضایی را فلام یاازدهم
قانون اساسى به ویژ اصول  233و  230و  231و موضو ات مربو به آنها در اصاول دیگار فلام یاازدهم و
سایر اصول مربو به امور قضایی معین مىکند.
 -1هیأت دولت نمىتواند مستقالً الیحه قضایی تنظیم نمود و آن را باه مجلاس شاورا اساالمى جهات
تلویب نهایى ارسال نماید.
 -5لوایح قضایی که توسط رییس قو قضاییه تهیه و به دولت ارسال مىشود ،به مجلاس شاورا اساالمى
تقدیم مىگردد .هرگونه تغییر مربو به امور قضایی در اینگونه لوایح فقط با جلب موافقت ریایس قاو قضااییه
مجاز مىباشد».
 2ا نظر تفسیری شماره م 028/2مورخ  8538/84/1شورای نگهبان:
شورای الی قضایی جمهوری اسالمی ایران
طف به نامه شمار /1511ش مورخ  2539/9/25در مورد اشتغال برخی از نمایندگان مجلس شورای اساالمی
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اصل یكصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلّمات و شكایات ،دادگستری است .تمكیم دادگا ها و تعیین صالحیت
آنها منو به حكم قانون است.
اصل یكصد و شصتم

()1

وزیر دادگستری مسؤولیت ( )2کلیه مسائم مربو به روابط قوّ قضاییه با قوّ مجریاه و
قوّ مقننه را بر هد دارد و از میان کسانی که رییس قوّ قضاییه به رییسجمهور پیمنهاد
میکند انتخاب میگردد.
رییس قوّ قضاییه میتواند اختیاارات تاامّ ماالی و اداری و نیاز اختیاارات اساتخدامی
غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.
در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیاارات و وظاایفی خواهاد باود کاه در
()3
قوانین برای وزراء به نوان الیترین مقام اجرایی پی بینی میشود.

به قضاوت در دادگا های انقالب اشعار میدارد موضوع در شورای نگهبان مطر و مورد بررسای قارار گرفات و
نظر اکثریت ا ضای شورا به شر زیر ا الم میگردد:
«قضاتی که طب بند سوم اصم  )8*(230قانون اساسی از طرف شورای الی قضایی استخدام و ازل و نلاب
آنها با شورای مزبور میباشد مطاب اصم  242قانون اساسی نمیتوانند نمایند مجلس شورای اسالمی باشند».
 1اصل سابق (اصل یکصد و شصتم) :وزیر دادگستری مسؤولیت کلیه مسائم مربو به روابط قوّ قضاییه باا
قوّ مجریه و قوّ مقننه را بر هد دارد و از میان کسانی که شورای الی قضایی به نخستوزیر پیمنهاد میکند
انتخاب میگردد.
 2الف ا نظر تفسیری شماره  028مورخ  8538/8/88شورای نگهبان« :وظیفه وزیر دادگساتری برقاراری
رابطه بین قو قضاییه با قو مجریه و مقننه است و هد دار مساؤولیات ایان وظیفاه و وظاایف مماترك باا
هیأتوزیران میباشد و در امور تمكیالتی دادگستری مانناد :ادار اماور ماالی ،کاارگزینی ،خادمات و پزشاكی
قانونی وظیفه و مسؤولیتی ندارد و این امور به هد شورای الی قضایی میباشد».
 3ا به نظر تفسایری شامار  9103ماورخ  2531/4/23در زیرناویس اصام  03و نظار تفسایری شامار
 01/12/3323مورخ  2501/1/1و  01/12/3321مورخ  2501/1/25مندرج در زیرنویس اصم 231مراجعه شود.
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()1

دیوان الی کمور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحادت
رویه قضایی و انجام مسؤولیتهایی که طب قانون به آن محوّل میشود براساس ضوابطی
( )2
که رییس قوّ قضاییه تعیین میکند تمكیم میگردد.
اصل یكصد و شصت و دوم

()3

رییس دیوان الی کمور و دادستان کم بای د مجتهد ادل و آگا به اماور قضاایی
باشند و ریی س قوّ قضایی ه با ممورت قضات دیوان الی کماور آنهاا را بارای مادت
پنج سال به این سِمَت منلوب می کند.
اصل یكصد و شصت و سوم

صفات و شرایط قاضی طب موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود.

 1ا اصل سابق (اصل یکصد و شصت و یکم) :دیوان الی کمور به منظور نظارت بر اجرای صاحیح قاوانین در
محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسؤولیتهایی که طب قاانون باه آن محاول مایشاود براسااس
ضوابطی که شورای الی قضایی تعیین میکند تمكیم میگردد.

2ا

نظر تفسیری شماره  4081مورخ  8538/3/2شورای نگهبان:

«2ا با توجه به تمكیالت موجود نوان «دیوان الی کمور» در اصم  232قانون اساسای شاامم دادسارای
دیوان الی نیز میباشد.
1ا در خلوص نظارت رییس دیوان الی کمور و دادستان کم و ایجاد واحد نظارت توساط هریاك از آناان
اصم 232ساکت است و نیاز به قانون دارد».
 3ا اصل سابق (اصل یکصد و شصت و دوم) :رییس دیوان الی کمور و دادستان کم باید مجتهد ادل و آگا
به امور قضایی باشند و رهبری با ممورت قضات دیوان الی کمور آنها را برای مدت پنج ساال باه ایان سامت
منلوب میکند.
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اصل یكصد و شصت و چهارم

()1

قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغم آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفای
که موجب انفلال است به طور موقت یا دایم منفلم کرد یا بدون رضای او محم خدمت
یا سمت را تغییر داد مگر به اقتضای مللحت جامعه با تلمیم رییس قو قضاییه پس از
ممورت با رییس دیوان الی کمور و دادستان کم .نقام و انتقاال دور ای قضاات برطبا
()2
ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
اصل یكصد و شصت و پنجم

محاکمات ،لنی انجام می شود و حضور افراد بالمانع است مگار آنكاه باه تماخیص
دادگا  ،لنی بودن آن منافی فت مومی یا نظم مومی باشد یاا در د ااوی خلوصای
طرفین د وا تقاضا کنند که محاکمه لنی نباشد.
اصل یكصد و شصت و ششم

احكام دادگا ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصاولی باشاد کاه براسااس آن
حكم صادر شد است.
اصل یكصد و شصت و هفتم

قاضی موظف است کوش

کند حكم هر د وا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیاباد باا

 1ا اصل سابق (اصل یکصد و شصت و چهارم) :قاضی را نمایتاوان از مقاامی کاه شااغم آن اسات بادون
محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفلال است به طور موقت یا دایم منفلم کرد یاا بادون رضاای او
محم خدمت یا سمت را تغییر داد مگر به اقتضای مللحت جامعه با تلویب ا ضای شورای الی قضاایی باه
اتفاق آراء نقم و انتقال دور ای قضات برطب ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
 2ا نظر تفسیری شماره  4001مورخ  8538/0/25شورای نگهبان« :استثنای منادرج در اصام  234قاانون
اساسی (مگر به اقتضای مللحت جامعه با تلمیم رییس قو قضاییه پس از ممورت با رییس دیوان الی کمور
و دادستان کم) صرفاً ناظر به جمله دوم اصم یعنی بارت (یا بدون رضای او محم خدمت یا سامت را تغییار
داد) میباشد و ارتباطی به جمله صدر اصم ندارد».
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استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه
سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به د وا و صدور حكم امتنااع
ورزد.
اصل یكصد و شصت و هشتم

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبو اتی لنی است و با حضور هیأت منلفه در محاکم
دادگستری صورت میگیرد .نحو انتخاب ،شرایط ،اختیارات هیأت منلافه و تعریاف جارم
سیاسی را قانون براساس موازین اسالمی معین میکند.
اصل یكصد و شصت و نهم

هیچ فعم یا ترك فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شد است جرم محساوب
نمیشود.
اصل یكصد و هفتادم

قضات دادگا ها مكلفند از اجرای تلویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخاالف باا
قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قو مجریاه اسات خاودداری کنناد و
()1
هرکس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان دالت اداری تقاضا کند.
 1ا الف ا نظر تفسیری شماره  14/28/8258ماورخ  8514/2/81شاوراى نگهباان« :نسابت باه ابطاال
آییننامهها و تلویبنامهها و بخمنامهها اصم یكلد و هفتادم به خود خود اقتضا بای از ابطاال از زماان
ابطال را ندارد ،لكن چون ابطال موارد خالف شارع مساتند باه تماخیص فقهاا شاورا نگهباان اسات و از
ملادی ا مال اصم چهارم قانون اساسى مىباشد ،فلذا ابطال از زمان تلویب آنها خواهد بود)8*(».
* -8در مورد نحو ابطال تلویبنامهها و آییننامههای دولتی موضوع اصم مذکور به قانون تماكیالت و
آیین دادرسی دیوان دالت اداری ملوب  2591/9/11مراجعه شود.
ب ا نظر تفسیری شماره 15/54/8515مورخ 8515/84/28شوراینگهبان«:باتوجه به قرینه ùقو مجریاهø
در قسمت اخیر اصم یكلد و هفتادم قانوناساسی مقلود از تعبیر دولتی در این اصم قو مجریه است».
ج ا نظرتفسیری شماره 15/54/8013مورخ  8515/88/5شورای نگهبان« :اجرای ملاوبه ابطاال شاد در
مواردی که به مرحله اجراء درنیامد و نیز تلویب ملوبهای به همان مضمون و یا مبتنی برهماان مالکای کاه
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اصل یكصد و هفتاد و یكم

هرگا در اثر تقلیر یا اشتبا قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبی حكم بر ماورد
خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صاورت تقلایر ،مقلار طبا ماوازین
اسالمی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جباران مایشاود ،و در
هرحال از متهم ا اد حیثیت میگردد.
اصل یكصد و هفتاد و دوم

برای رسیدگی به جرایم مربو به وظایف خاص نظامی یا انتظامی( )1ا ضاء ارت  ،انادارمری،
شهربانی( )2و سپا پاسداران انقالب اسالمی ،محاکم نظامی مطاب قانون تمكیم میگردد ولای باه
جرایم مومی آنان یا جرایمی که در مقاام ضاابط دادگساتری مرتكاب شاوند در محااکم ماومی
رسیدگی میشود .دادستانی و دادگا های نظامی ،بخمای از قاو قضااییه کماور و ممامول اصاول
مربو به این قوّ هستند.
اصل یكصد و هفتاد و سوم

()3

به منظور رسیدگی به شكایات ،تظلمات و ا تراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها

موجب ابطال ملوبه شد است مانند دم وجود مجوز قانونی ،بدون اخذ مجوز جدید ،برخالف نظریه تفسایری
شورای نگهبان است».
 1ا نظر تفسیری شماره  8584مورخ  8535/5/2شورای نگهبان« :مفهوم کلی جرایم مرباو باه وظاایف
خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست و منظور تخلفاتی اسات کاه ماأماور نظاامی یاا
انتظامی در ارتبا با وظایف خاص خود مرتكب میشود و وظاایف خااص و حادود آن را قاانون اادی معاین
مینماید».
 2ا به موجب قانون نیاروی انتظاامی جمهاوری اساالمی ایاران ملاوب  ،2539/4/10از ادغاام کمیتاه،
اندارمری و شهربانی« ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران» تمكیم گردید.
 3ا اصل سابق (اصل یکصد و هفتاد و سوم) :به منظور رسیدگی به شكایات ،تظلمات و ا تراضات مردم نسبت
به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به ناام دیاوان ادالت اداری زیار نظار



قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

313

یا آییننامههای دولتی( )1و احقاق حقوق آنها ،دیوانی به نام دیوان ادالت اداری زیار نظار
رییس قو قضاییه تأسیس میگردد.
حدود اختیارات و نحو مم این دیوان را قانون تعیین میکند.
اصل یكصد و هفتاد و چهارم

()2

براساس ح نظارت قو قضاییه نسابت باه حسان جریاان اماور و اجارای صاحیح قاوانین در
دستگا های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کم کمور» زیر نظر رییس قو قضاییه تماكیم
میگردد.
()3
حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
فصل دوازدهم ـ صدا و سیما
اصل یكصد و هفتاد و پنجم

()4

()5

در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران ،آزادی بیان و نمر افكار باا ر ایات ماوازین
اسالمی و ملالح کمور باید تأمین گردد.

شورای الی قضایی تأسیس میگردد .حدود اختیارات و نحو مم این دیوان را قانون تعیین میکند.
بااه نظاارات تفساایری شاامار  11/12/2109مااورخ  ،2511/1/21شاامار  15/51/9510مااورخ
1
 2515/21/12و شمار  15/51/9413مورخ  2515/22/0شورای نگهبان مندرج در پاورقی اصم یكلد وهفتادم
مراجعه شود.
 2ا اصل سابق (اصل یکصد و هفتاد و چهارم) :براساس ح نظارت قو قضاییه نسبت به حسن جریان امور و
اجرای صحیح قوانین در دستگا های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کم کمور» زیر نظر شاورای االی
قضاییتمكیم میگردد .حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین میکند.
 3ا به نظر شمار  4119مورخ  2531/22/3شورای نگهبان در ذیم بند  5اصم  233مراجعه شود.
نوان فلم دوازدهم ،قبم از بازنگری قانون اساسی« ،رسانههای گروهی» بود است.
4ا
 5اصل سابق (اصل یکصد و هفتاد و پنجم) :در رسانههای گاروهای (رادیاو و تلویزیاون) آزادی انتماارات و
تبلیغات طب موازین اسالمی باید تأمین شود .این رسانهها زیر نظر ممترك قوای سهگانه قضاییه (شورای الی
قضایی) ،مقننه و مجریه ادار خواهد شد .ترتیب آن را قانون معین میکند.
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نلب و زل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران باا مقاام رهباری
است و شورایی مرکب از نمایندگان رییسجمهور و رییس قو قضااییه و مجلاس شاورای
اسالمی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
()1
خط ممی و ترتیب ادار سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.
فصل سیزدهم ـ شورایعالی امنیت ملی

()2

اصل یكصد و هفتاد و ششم

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقالب اسالمی و تمامیت ارضی و حاکمیات
ملی شورای الی امنیت ملی به ریاست رییسجمهور ،با وظایف زیرتمكیم میگردد.
 2ا تعیین سیاستهای دفا ی ا امنیتی کمور در محدودة سیاستهای کلی تعیینشد
از طرف مقام رهبری.
 1ا هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ،اطال اتی ،اجتما ی ،فرهنگی و اقتلادی در
ارتبا با تدابیر کلی دفا ی ا امنیتی.
 5ا بهر گیری از امكانات مادی و معنوی کمور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
ا ضای شورا بارتند از:
ا رؤسای قوای سهگانه
ا رییس ستاد فرماندهی کم نیروهای مسلح
1

از نظر تفسیری شماره  58/28/858مورخ  8558/5/84شورای نگهبان(*:)8

«نظریه تفسیری درخلوص اصم یكلد و هفتاد و پنجم قانون اساسی :مطااب اصام  203قاانون اساسای در
نظام جمهوری اسالمی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری میباشد .بنابراین سیاساتگذاری،
هدایت و تدابیر الزم در همه ابعاد خلوصاً در راستای تحق آزادی بیان و نمر افكار با ر ایت موازین اساالمی
و ملالح کمور در همه شؤون و مراتب که در صدر اصم مذکور به آن اشار شد است از اختیاارات اختلاصای
آن مقام میباشد».
* -8بند ب این نظر ذیم اصم  44قانون اساسی درج شد است.
این فلم و اصم یكلد و هفتاد و شمم به موجب اصالحات سال  2531قانون اساسی ،به آن الحااق
2
شد است.
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ا مسؤول امور برنامه و بودجه
ا دو نمایند به انتخاب مقام رهبری
ا وزرای امور خارجه ،کمور ،اطال ات
ا حسب مورد وزیر مربو و الیترین مقام ارت و سپا
شورای الی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فر ی از قبیم شورای دفاع و
شورای امنیت کمور تمكیم میدهد .ریاست هر یك از شوراهای فر ی با رییسجمهور یا
یكی از ا ضای شورای الی است که از طرف رییسجمهور تعیین میشود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فر ی را قانون معین میکند و تمكیالت آنهاا باه
تلویب شورای الی میرسد.
ملوبات شورای الی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابم اجراست.
فصل چهاردهم ـ بازنگری در قانون اساسی

()1

اصل یكصد و هفتاد و هفتم

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،در موارد ضاروری باه ترتیاب زیار
انجام میگیرد.
مقام رهبری پس از ممورت با مجمع تمخیص مللحت نظام طی حكمی خطاب باه
رییسجمهور موارد اصال یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قاانون اساسای باا
ترکیب زیر پیمنهاد مینماید:
 2ا ا ضای شورای نگهبان.
 1ا رؤسای قوای سهگانه.
 5ا ا ضای ثابت مجمع تمخیص مللحت نظام.
 4ا پنج نفر از ا ضای مجلس خبرگان رهبری.
 1ا این فلم و اصم یكلد و هفتاد و هفتم به موجب اصالحات سال  2531قانون اساسی ،به آن الحااق
شد است.
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 3ا د نفر به انتخاب مقام رهبری.
 3ا سه نفر از هیأتوزیران.
 0ا سه نفر از قو قضاییه.
 1ا د نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی.
 9ا سه نفر از دانمگاهیان.
شیو کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین میکند.
ملوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طری مراجعه به آراء مومی
به تلویب اکثریت مطل شرکتکنندگان در همهپرسی برسد.
ر ایت ذیم اصم پنجا و نهم در مورد همهپرسی «بازنگری در قاانون اساسای» الزم
نیست.
محتوای اصول مربو به اسالمی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براسااس
موازین اسالمی و پایههای ایمانی و اهداف جمهاوری اساالمی ایاران و جمهاوری باودن
حكومت و والیت امر و امامت امت و نیز ادار امور کمور با اتكاء به آراء مومی و دیان و
مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

برخی آیات و روایات
مرتبط با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

یکتایی خداوند ـ اصل 2

قرآن کریم ،البقره.522 :
1ـ
خداوند یکتا و ازلی و ابدی است.
قرآن کریم ،النمل.52 :
5ـ
خداوند که جز او خدایی نیست و او پروردگار عرش عظیم است.
قرآن کریم ،محمد(ص).11 :
3ـ
پس بدان که خدا یکتا و جز او کسی نیست.
معاد و روز قیامت ـ اصل 2

قرآن کریم ،البقره.113 :
1ـ
خداوند متعال روز قیامت بین آنها و در خصوص آنچه اختالف داشتهانـد ککـم خوا ـد
نمود.
قـرآنکـریم ،الجاثیـه:
5ـ
.11
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بهدرستی که پروردگارت روز قیامت بین آنها در آنچه اختالف کردنـد قاـاوت خوا ـد
نمود.
-3
قرآن کریم ،االسراء13 :
و ر انسانی ،اعمالش را بر گردنش آویختهایم؛ و روز قیامـت ،کتـابی بـرای او بیـرون
میآوریم که آن را در برابر خود ،گشوده میبیند!
کرامت انسانی ـ اصل 2

1ـ
قرآن کریم ،االسراء.17 :
مانا فرزندان آدم را کرامت دادیم و آنها را در خشکی و دریا سوار نمودیم و از غذا ای
پاک آنها را روزی عطا کردیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود رجحان و برتری دادیم.
فضایل اخالقی ـ اصل 3

کنزالعمال ،ج ،13ص ،121ح32415
1ـ
رسول گرامی اسالم (ص) :مانا مبعوث شدهام تا مکارم اخالق را به اتمام رسانم.
-5
کنزالعمال ،ج ،17ص ،143ح53131
امام على علیهالسالم :به مکارم اخالق پایبند باشید کـه آن مایـه سـربلند اسـت و از
اخالق پَست دور کنید که آن انسان ا شریف را پَست و بزرگوار را از بین مى برد.
آگاهی و دانش ـ اصل 3

قـرآن

... -1
کریم ،الزمر1:
بگو آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند یکسـانند!! تنهـا خردمنـدان متـذکر
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میشوند.
محو هرگونه استبداد و انحصارطلبی ـ اصل 3

قرآن کریم ،آلعمران.121 :
1ـ
پس از ایشان درگذر و برای آنها آمرزش بخواه و در این کار با آنان مشورت کن.
5ـ
قرآن کریم ،الشوری.33 :
و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا میدارند و کار ایشان به
صورت مشورت در میان آنهاست و از آنچه به آنها روزی دادهایم انفاق میکنند،
نهـجالبالغـه،
3ـ
تحقیق صبحی صالح ،ککمت .121
امیرالمؤمنین علی(ع) :آن کس که در رأی خود استبداد ورزید الک شد و آن کس که
با رجال مشورت نمود در عقل ای ایشان شریک شد.
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صـالح،
4ـ
ککمت .113
امیرالمؤمنین علی(ع) :ر کس از دریافت آرای دیگران استقبال نمـود ،راه بـه شـناخت
وقوع خطا گشود.
تقویت کامل بنیه دفاع ملی ـ اصل 3

قـرآن

1ـ
کریم ،االنفال.27 :
و در برابر آنان ر نیرویی که میتوانید از جمله نگا داری اسبان (سالح) فرا م آوریـد.
تا بدان وسیله دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید.
رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت ـ اصل 3
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قرآن کریم ،البقره.523:
شیطان ،شما را وعده فقر و تهیدستی مید د؛ و به فحشا امر میکند؛ ولی خداوند وعده
«آمرزش» و «فزونی» به شما مید د؛ و خداوند ،قدرتش وسیع ،و (به ر چیز) داناست.
الحیا جلد4
رسولاکرم(ص) :فقر به آن نزدیک است که به کفر انجامد.
الحیا جلد4
پیامبر اسالم(ص) :پناه مى برم به خدا از کفر و بد کار  ،گفتند :ا رسول خـدا! آیـا
قرض را با کفر برابر مىدانى ! فرمود :آر .
3ـ
امام علی(ع) :فرزندم از اینکه فقیر گردی بیمناکم .پس از آن به خداوند پناه بر .فقر بـه
دین آسیب میرساند و عقل را مشوش میسازد و باعث ایجاد دشمنی میگردد.
تحکیم برادری اسالمی ـ اصل 3

قرآن کریم ،الحجرات.17 :
1ـ
مانا مؤمنان برادرند ،بنابراین بین برادرانتان صلح و آشتی برقرار سازید.
قرآن کریم ،آلعمران.173 :
5ـ
{ ...یاد کنید که خصم یکدیگر بودید} و خداوند میان دل ای شما الفت داد و در سایه
نعمت او با یکدیگر برادر شدید.
3ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه23
امام علی(ع) :قلبت را به زیور رکمت بر رعیت و محبت و لطف بر آنها آراسته نمـا و سـتیز بـا
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آنها چون جانوری وکشی که خوردنشان را غنیمت شمری! زیرا رعیت بـر دو صـنف سـتند :یـا
برادر دینی تو یا در خلقت با تو به یک گونه ستند
اطاعت از احکام الهی ـ اصل 4

قرآن
کریم ،النساء.21 :
ـ ای کسانی که ایمان آوردهاید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول خدا و ولـی
امر از خودتان را پس چنانچه اختالف و نزاعی در چیزی پیدا کردید (برای کل آن اختالف)
آن را به خدا و رسول خدا ارجاع کنید .اگر به راستی ایمان به خدا و روز معاد دارید.
قرآن کریم ،المائده.44 :
5ـ
ـ ر کس براساس آنچه که خداوند فرو فرستاده است ککـم نکنـد ،مانـا از کـافران
است.
قرآن کریم ،المائده.42 :
3ـ
ـ ر کس براساس آنچه که خداوند فرو فرستاده است ککم نکنـد ،مانـا از لالمـان
است.
قرآن کریم ،المائده.41 :
4ـ
ـ ر کس براساس آنچه که خداوند فرو فرستاده است ککم نکنـد ،مانـا از فاسـقان
است.
قرآن کریم ،االنعام21 :
2ـ
ـ به درستی که ککم ،فقط از آن خداست.
قرآن کریم ،البقره.551 :
2ـ
ـ ر کس که به کدود خدا تجاوز کند ،از ستمکاران خوا د بود.
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،ککمت .122
1ـ
امام علی(ع) :اطاعت از یچ مخلوقی جایز نیست ،رگاه این اطاعت در گرو نافرمـانی
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از فرمان خدا باشد.
ویژگیهای رهبر ـ اصل 5

1ـ
قرآن کریم ،یونس.32 .
ـ آیا کسی که افراد را به سوی کق دایت میکند برای اطاعت شدن سزاوارتر اسـت
یا کسی که خود به دایت محتاج است؛ مگر آنکه خود دایت شود ،شما را چه مـیشـود،
چگونه داوری میکنید!
قرآن کریم ،البقره.541 :
5ـ
ـ به درستی که خداوند «طالوت» را بر شما ر بر برگزید و او را وسـعت در «علـم» و
«قدرت» ارزانی داشت.
3ـ
قرآن کریم ،البقره154 :
نگامی که خداوند ،ابرا یم را با وسایل گوناگونی آزمود و او بـه خـوبی از عهـده ایـن
آزمایش ا برآمد .خداوند به او فرمود« :من تو را امام و پیشوای مردم قـرار دادم!» ابـرا یم
عرض کرد :از دودمان من (نیز امامانی قرار بده!) خداوند فرمود :پیمان من ،بـه سـتمکاران
نمیرسد!
4ـ
تحف العقول.
ـ در خطبه امام علی(ع) (به روایت امام کسین(ع)) آمده است :باید اککام و قوانین خدا
به دست علمای خداشناسی باشد که امین بر کالل و کرام خدا ستند.
 2ـ  úوَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ
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نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،خطبه .131
امام علی(ع) ú :و به تحقیق دانستید که نباید بخیـل بـر نـاموس ،خـون ،غنـائم و
اککام مسلمانان والیت یابد و پیشوای آنان گردد ،مبادا که بر اموال آنان طمع ورزد .نـادان
نیز بدین منصب سزاوار نیست چرا که ممکن است به نادانی خود ،مسـلمانان را گمـراه نمایـد و
ستمکار نیز نباید ،چرا که بیم رود کق آنان را سلب کند و بیعدالت نیز مچنـین کـه مردمـی را
بخشد و مردمی را محروم نماید و مینطور کسی که به خاطر ککمش رشوه دریافت میکند تـا
کق کسی را ند د و مچنین کسی که سنّت را وانهد پس مردم را به تبا ی افکند.
2ـ
کتاب سُلَیم بن قیس ،ص .113
پیامبر اکرم(ص) :رگز نمیشود که کسی امر ککومت امتـی را بـه دسـت گیـرد ،در
کالی که عالمتر از او در میان آنان باشد ،مگر اینکه پیوسته به عقب باز میگردند ،تا آنکـه
مه آنچه را (از صفات زشت) ر ا کردهاند از نو آغاز میکنند.
1ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،خطبه .124
امام علی(ع) :به درستی که گرامیترین و برترین بندگان نـزد خـداونـد متعـال ر بـر
عادلی است که خود دایت یافته است و (دیگران را) دایت میکند .سنت ای معلوم دین
را به پا میدارد و بدعت ای ناشناخته را از بین میبرد.
3ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .25
امام علی(ع) ú :اما نمیتوانم تحمل کنم که افراد بیخرد و تبهکـار بـر ایـن امـت
ککومت کنند و مال خدا را در دست گیرند و بندگان خدا را به خدمت در آورند و بـا افـراد صـالح
بجنگند و با فاسقان مراه شوند.
1ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،ککمت .117
امام علی(ع) :اوامر الهی را به پا نمیدارد ،مگر کسی که سازشـکار نبـوده و بـه روش
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ا ل باطل عمل نکند و خود نیز پیرو طمع نباشد.
 17ـ
تحف العقول ،عن النبی(ص).
پیامبر اکرم(ص) :زمانی که ر بران شما از نیکان باشند و تـوانگران شـما سـخاوتمنـد
باشند و کار ایتان براساس مشورت انجام گیرد ،روی زمین برایتان بهتر است از زیر خـاک
(زندگی به ز مرگ) .اما اگر ر بران شما از اشرار بوده و توانگران شما بخل ورزند و کار ای
شما به دست زنانتان انجام گیرد ،زیر خاک و درون قبر برای شما بهتر است (مـرگ بـرای
شما بهتر از زندگی است).
11ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،خطبه .571
امام علی(ع) :خداوند بر ر بران عادل واجب کرده است که زنـدگی خـویش را در کـد
مردمان ناتوان قرار د ند تا فقیر را به واسطه فقرش برنیاشوباند.
شوری ـ اصل 7

قرآن کریم ،آلعمران.123 :
1ـ
ـ (ای پیامبر) با آنها در کار مشورت کن ،و زمانی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل نما.
قرآن کریم ،الشوری.33 :
5ـ
ـ مؤمنین کار ایشان را براساس مشورت با یکدیگر انجام مید ند.
نهجالبالغه،
3ـ
تحقیق صبحی صالح ،ککمت .121
ـ کسی که نسبت به نظر و رأی خود استبداد ورزد الک میشود و کسی که با افـراد
مشورت کند در عقل آنان شرکت جسته است.
امر به معروف و نهی از منکر ـ اصل 8
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1ـ
قرآن کریم ،التوبه.11 :
ـ گرو ی از مردان مؤمن و زنان مؤمن ولی برخی دیگرند ،امر بـه معـروف و نهـی از
منکر میکنند و ...
 5ـ
قرآن کریم ،آلعمران.174 :
ـ باید از میان شما گرو ی باشند که امت را دعوت به خیر کنند ،امر به معروف کرده و
از کار ای ناشایست بازدارند.
3ـ
قرآن کریم ،آلعمران.117 :
شما بهترین امتی بودید که برای انسانها آفریده شدهاند؛ (چه اینکه) امـر بـه معـروف و
نهی از منکر میکنید و به خدا ایمان دارید.
...
اِتّباع احسن ـ اصل 8

قرآن کریم ،الزمر.13 ،11 :
پس بشارت ده بندگان مرا آنان که به مة سخنان گوش میسـاارند و بهتـرین آن را
برمیگزینند آنان کسانی ستند که خدا دایتشان کرده ،و آنها خردمندانند.
خانواده -اصل 01

1ـ
قرآن کریم ،الروم.51 :
ـ و یکی از آیات الهی م آن است که خدا برای شما از جنس خودتان جفت و مسر
آفرید (که به واسطه ازدواج با او) آرامش یابید و خداوند میان شما دوستی و مهربـانی قـرار
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داده است در این نشانه ایی است برای گرو ی که تفکر میکنند.
وحدت امت اسالمی ـ اصل 00

قرآن کریم ،انبیاء15 :
به درستی که امت شما امتی واکد است و من پروردگار شما ستم پس مرا بارستید.
5ـ
قرآن کریم ،آلعمران.175 :
مگی به ریسمان الهی درآویزید و پراکنده نشوید و نعمت خداوند را یاد آورید که دشـمن
یکدیگر بودید و او میان دل ای شما الفت داد و در سایه نعمات او با م دوست و برادر شدید.
دین اسالم ـ اصل 02

1ـ
قرآن کریم ،المائده.3:
امروز دین شما را به کمال رسانیدم و نعمت را بر شما تمام کردم و دین اسالم را برای
شما پسندیدم.
قـرآن کـریم،
5ـ
آلعمران.32 :
و رکس دینی غیر از اسالم برگزیند ،رگز از او پذیرفتـه نمـیشـود و او در آخـرت از
زیانکاران است.
عدم اکراه در دین ـ اصل 03

قرآن کریم ،البقره.522 :
1ـ
در کار دین اکراه نیست چرا که راه از بیرا ه آشکار شده است.
حقوق انسانی و رفتار با غیرمسلمانان ـ اصل 04
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1ـ
قرآن کریم ،الممتحنه.3 :
ـ خداوند متعال شما را از دوستی و دادگری نسبت به مة کسانی که با شما به سـبب
پایبندیتان به دین جنگ نکرده و شما را از وطن ایتان نراندهاند نهی نمیکنـد تـا از آنـان
بیزاری جوئید ،بلکه با آنان به عدالت و انصاف رفتار کنید ،چرا که خـداونـد مـردم عـادل و
دادگستر را دوست میدارد.
5ـ

نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .23
امام علی(ع) :ای مالک! قلبت را نسبت به مردم سرشار از رکمت و محبت کن و برای
آنان چون کیوان درندهای مباش که چااول و غارت آنان را غنیمت بشماری؛ زیـرا مردمـی
که بر آنان ککومت میکنی از دو گروه خارج نیستند :یـا بـرادران دینـی تـو سـتند و یـا
انسان ایی مانند تو که از نظر خلقت با تو یکسانند ،که گاه از آنان لغزش ایی سر میزند و
گاه مرتکب کار ای ناروا میشوند یا اشتبا ی از آنان به عمد یا غیرعمـد سـر مـیزنـد ،از
اشتباه آنان درگذر و لغزشهای آنان را مَنگر ،مانطوریکه میخوا ی خداوند تو را مورد عفو
قرار د د و از گنا ان تو صرفنظر کند.
زبان عربی ـ اصل 01

قرآن کریم ،النحل.173 :
1ـ
این زبان عربی شیوا و روشن است.
قرآن کریم ،الشعراء112 :
-5
آن (قرآن) را به زبان عربی آشکار نازل کرد.
قرآن کریم ،الزخرف. 3:
-3
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که ما آن را قرآنی فصیح و عربی قرار دادیم ،شاید شما (آن را) درک کنید!
تعظیم شعائرـ اصل 08

قرآن کریم ،الحج.35 :
1ـ
و رکس شعائر (جمع شعیره به معنای نشان و عالمت) الهـی را بـزرگ و بـا عظمـت
شمرد به درستی که از پروا و پر یز دل است.
حق ـ فصل سوم

1ـ
نهج البالغه ،تحقیق صبحی صالح ،خطبه .512
امام علی(ع) :خداوند متعال بـرای مـن ،بـه و اسـطه اینکـه ر بـری شـما را برعهـده
دارم ،کقی قرار داده اسـت و متقـابال بـرای شـما(ملت) ،مچنـان ،کقـی بـر گـردن مـن
گذاشته است .امـا کـق ،در مقـام بیـان و توصـیف ،وسـیعترین میـدان را دارد و در مقـام
عمل ،دشوارترین عرصه را .کـق بـه نفـع کسـی جریـان نمـییابـد مگـر اینکـه متقـابال
برایش مسؤولیتی به وجـود آورد؛ و کـق بـه رـرر کسـی جـاری نمـیگـردد مگـر اینکـه
به مان اندازه به سود او خوا د بود.
5ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح  ،خطبه .31
امام علی(ع) :آن که (به واسطه ستم بر او) به لا ر ذلیل است ،از نظر من عزیز است
تا کق او را بگیرم و آن که (به واسطه ستمگریش) به لا ر قوی جلوه میکند ،در نزد مـن
کقیر است تا کق دیگران را از او بازستانم.
3ـ
نهج البالغه ،تحقیق صبحی صالح  ،نامه .31
امام علی(ع) :رگز کق برادرت را به واسطة رفاقتی که بین تو و او ست تباه مکـن،
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چون کسی که کقش را رایع میکنی ،با تو برادر نخوا د بود.
رفع عُسر و حرج و اضطرار ـ فصل 3

قرآن کریم ،البقره.132 :
1ـ
ـ خداوند در اککام خویش آسانیتان را اراده کرده است نه مشقت و دشواریتان را.
قرآن کریم ،الحج.13 :
5ـ
ـ خداوند رنج و سختی در دین قرار نداده است.
قرآن کریم ،المائده.2 :
3ـ
ـ خداوند اراده نکرده است که در اککام خویش برای شما دشواری و کرجی قرار د د.
قرآن کریم ،البقره.113 :
4ـ
ـ ر کس در ارطرار قرار گیرد ،بر او گنا ی نیست که ککم الهی را انجام ند د ،اگـر
این عملش از روی سرکشی و طغیان نباشد.
برابری و عدم امتیاز ـ اصل 01

1ـ
قرآن کریم ،الحجرات.13 :
ـ ای مردم ،ما مه شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را گروه ا و قبایل مختلف
قرار دادیم تا (به این وسیله) یکدیگر را بازشناسید .به درستی که بزرگوارترین شما نزد خـدا
با تقواترین شما میباشد.
5ـ
(کدیث نبوی) ،تفسیر قرطبی ،ج ،12ص .345
ـ ای مردم بدانید که پرو ردگار مة شما خدای یکتاست ،و پدر شما نیـز یکـی اسـت.
آگاه باشید که یچ فایلتی برای عرب نسبت به عجـم نیسـت ،مچنـان کـه فاـیلت و
برتری برای عجم نسبت به عرب نیست .و یچ برتری برای سیاه نسبت به سـر و بـرای
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سر نسبت به سیاه نیست .و آگاه باشید که معیار اصلی برابری انسانها نسبت به یکـدیگر،
تنها تقوی است.
منزلت و حقوق زن ـ اصول  21و 20

1ـ
قرآن کریم ،النحل.11 :
ـ ر کس ـ چه مرد و چه زن ـ کار نیک انجام د د ،در صورتی که مؤمن باشد ،ما به
او زندگی پاک خوا یم بخشید و آنان را به بهتر از آنچه عمل میکردند ،پاداش خوا یم داد.
قرآن کریم ،البقره.553 :
5ـ
ـ زنان بر مردان مان کقوقی را دارند که مردان بر زنان دارنـد ،کـه بایـد بـا روشـی
پسندیده ادا گردد؛ البته مردان بر ایشان منزلتی دیگر دارند.
3ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .31
امام علی(ع) :زن را بیش از کد خودش به کاری وادار مکن ،زیرا زن مچون برگ گل
است نه یک قهرمان خشن.
مصونیت انسان از تعرض ـ اصل 22

1ـ
قرآن کریم ،البقره.133 :
مال یکدیگر را به ناکق مخورید و کار را به محاکم قااوت نیفکنید که به وسیله رشوه
و زور پارهای مال مردم را بخورید با اینکه شما بطالن دعوی خود میدانید.
قـرآن کـریم،
5ـ
التوبه.34:
بدانید بسیاری از اکبار و را بان اموال مردم را به ناکق میخورند.
3ـ
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قرآن کریم ،البقره.572 :
چون از کاور تو فاصله گرفت و قدرت یافت ،کارش فتنـه و فسـاد اسـت بکوشـد تـا
کاصل خلق به باد فنا د د و نسل بشر را نابود کند و خداونـد مفسـدان را دوسـت نـدارد و
رگز در مشیت الی نخواسته که فساد کنند.
قرآن کریم ،االسراء.33 :
4ـ
و نفسی را که کرام کرده مکشید مگر براساس کق (قصاص).
2ـ
قرآن کریم ،االسراء.31 :
رگز فرزندان خود را از وکشت فقر به قتل نرسانید (زندهبگور) که ما رازق شما و آنـان
ستیم ،زیرا چنین قتل نفسی (کرمت دارد) بسیار گناه بزرگی است.
 2ـ ...
قرآن کریم ،المائده.35 :
ر که نفسی را بدون کق قصاص و یا بدون آنکه فساد و فتنهای در روی زمین کنـد،
به قتل برساند مثل آن باشد که مه مردم را کشته است و ر که نفسی را کیات بخشد (از
مرگ نجات د د) مثل آن است که مه مردم را کیات بخشیده است.
قرآن کریم ،النساء.13 :
1ـ
و ر کسی مؤمنی را عمداً بکشد جزای او جهنم است که جاودانه در آن بماند.
قرآنکریم ،االکزاب.23:
3ـ
ای کسانی که به خدا ایمان آوردهاید بدون اذن وارد منزل رسول خدا نشوید.
1ـ
قرآن کریم ،البقره.131 :
 ...و نیکی آن نیست که از پشت خانه ا به درون منزل روید ولی نیکـی آن اسـت کـه
تقوی پیشه کنید و از درب ا به خانه وارد شوید...
17ـ
قرآن کریم ،النور.51 :
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ا کسانى که ایمان آوردهاید! در خانه ایى غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید
و بر ا ل آن خانه سالم کنید؛ این برا شما بهتر است؛ شاید متذکر شوید!
نهجالفصاکه.
-11
پیامبر اکرم(ص) :تعرض به جان و آبرو و کرامت و کرمت و کیثیت مسـلمان از سـوی
مسلمان دیگر کرام است.
نهـجالبالغـه ،تحقیـق صـبحی صـالح،
-15
نامه.31
امام علی(ع) :بنده دیگری مباش ،چرا که خداوند تو را آزاد آفریده است.
-13
کرمت آبرو ،کیثیت و کرامت مسلمان مانند خون اوست.
 14ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .23
امام علی(ع) :بر کذر باش از ریختن خون مردم بیگناه که با کق ریخته شود ،این گناه
آدمی را دچار عقوبت و باعث افزایش گناه و سلب نعمت و کوتا ی عمر مـیگـردد .قـدرت
خود را با خونریزی ای به ناکق تقویت مکن که خون به کرام ریخته ،قدرت و شوکت را
زوال و موجبات فروپاشی ککومت میگردد.
عدم تجسس ـ اصل 25

قرآن کریم ،الحجرات.15:
1ـ
و در کار دیگران تجسس مکنید و بعای از شما از بعض دیگر غیبت نکند.
منزلت علم ـ اصل 31

قرآن کریم ،الزمر.1 :
 1ـ ...
بگو (محمد) آیا کسانی که ا ل علم ستند و کسانی که ا ل علم نیستند برابرند!
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قرآن کریم ،فاطر.53 :
5ـ
 ...از میان بندگان خدا ،تنها دانشمندان از او مىترسند...
قرآن کریم ،طه.114 :
3ـ
و بگو پروردگارا مرا دانش افزا.
نهجالفصاکه.
4ـ
رسولاکرم(ص) :دانش برتر از عبادت است.
نهجالفصاکه.
2ـ
رسولاکرم(ص) :علم مقدم بر عمل است و بهترین اعمال معتدلترین آن است.
2ـ
دانشمندان امناء خداوند در میان مردم و انوار نورانی در زمـین و جانشـینان پیـامبران و
وارثان من و پیامبران ستند.
1ـ
نهجالفصاکه.
رسولاکرم(ص) :علم کیات اسالم و ستون ایمان است و ر که علمی بیاموزد ،خداوند پـاداش او
را کامل کند و ر که دانش بیاموزد به آن عمل کند ،خدا آنچه را او نمیداند به او میآموزد.
3ـ
منع علم روا نیست .دانش ،ارث من و پیامبران پیش از من است.
نهجالفصاکه.
1ـ
رسولاکرم (ص) :شبانهروز در طلب علم بودن نزد خداوند از جهاد کردن بهتر است.
 17ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح.
امام علی(ع) :خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بیاموزند تا آنکه از دانایان (ا ل علـم)
عهد گرفت که آموزش د ند.
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مسکن ـ اصل 30

قرآن کریم ،النحل. 37 :
1ـ
و خداوند از خانه ایتان برای شما مایه آرامش پدید آورد.
دادرسی عمومی ـ اصل 34

1ـ

نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه.23
امام علی(ع) :پس بر قااوت چنین فردی بسـیار دسـت کمایـت انـداز و بـر او بـذل و
بخشش کن با دست باز تا آن کد که کسی چندانش نیفتد نیاز و مقـام وی را پـیش خـود
آنقدر ارج نِه که از خاصگانت طمعی به او بسته نشود و از آسیب مردم ایمن باشد در ایـن
خصوص خوب تأمل کن که این دین (اسالم) در دست بدکاران اسیر بوده که از روی وی
و وس کار میکردند و به نام دین نان دنیا میخوردند.
-5
(ص)
مان مأخذ ،نامه.23
امام علی(ع) :برای مراجعه کنندگانی که دارای درد ا و کاجت ایی ستند وقتی معین
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کن تا بتوانی شخصاً نسبت به نیاز آنان رسیدگی کنی؛ لذا مجلس مگانی و عمومی قـرار
بده و خود شخصاً در آن مجلس کاور پیدا کن .در آن مجلس برای ررایت کـق تعـالی،
که تو را آفریده است ،توارع کن و دستور بده که ارتشیان و دوستانت که برای محافظت و
انتظامات کاور پیدا کردهاند از آن مجلس دور شـوند و کاـور نداشـته باشـند؛ تـا اینکـه
سخنگوی آن جمعیت دردمند و کاجتمند ،با تو بی یچ ترس و وا مه ولکنتی ،سخنان خود
را بگوید .من بار ا از رسول خدا شنیدم که میفرمود« :امتی که در میان آنها کق رعیفان
از اقویا و زورمندان بدون یچ ترس و معطلی گرفته نشود .رگز آن امت (از لوث انحـراف
و فساد و للم) پاک نخوا د شد».
قضاء بما انزلاهلل ـ اصل 31

قرآن کریم ،النساء.23 :
1ـ
و چون بین مردم ،قااوت و ککم میکنید ،دادگرانه باشد.
قرآن کریم ،المائده.44 :
5ـ
و کسانی که بر وفق آنچه خداوند نازل کرده است ،ککم نکنند ،کافرند.
قرآن کریم ،المائده.42 :
3ـ
و کسانی مطابق آنچه خداوند نازل کرده است ،ککم نکنند ،ستمگرانند.
قرآن کریم ،المائده41 :
4ـ
و کسانی که وفق آنچه خداوند نازل کرده است ،ککم ننمایند فاسق و نافرمانند.
کرامت و حرمت انسانی ـ اصل 31

1ـ
قرآن کریم ،االسراء.17 :
ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم؛ و آنها را در خشکی و دریـا ،کمـل کـردیم؛ و از انـواع
روزی ای پاکیزه به آنان روزی دادیم؛ و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کردهایـم،
برتری بخشیدیم.
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5ـ
نبیاکرم(ص) :تعرض به جان و آبرو و کرامـت و کرمـت و کیثیـت مسـلمان از سـوی
مسلمان دیگر کرام است.
3ـ
نبیاکرم(ص) :کرمت آبرو و کیثیت مسلمان مچون خون است.
قاعدة الضرر و الضرار ـ اصل 41

(ص)

وسایل الشیعه ،شفعه،

-1
باب.2
پیامبر اکرم در واقعهای ککم فرمودند که :در اسالم و مقرّرات آن ،چیزی که به زیـان
مردم باشد و یا اینکه راه ررر و زیان رساندن به دیگران را باز گذارد ،وجود ندارد.
رحمت بر خلق -اصل 42

1ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه.23
امام علی(ع) :و دلت را به رکمت بر رعیت و محبت و لطف به آنان برانگیز .آنان بـر دو
دستهاند :یا برادر دینی تو ستند یا که در خلقت با تو به یک گونه میباشند.
اقتصاد ،اموال و اراضی ـ فصل 4

قرآن کریم ،النساء.2 :
1ـ
ـ اموالتان را به سفیهان و نابخردان نساارید ،چرا که خداوند این امـوال را بـرای قـوام
کیات شما قرار داده است.
 5ـ
قرآن کریم ،النساء.51 :
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ـ ای کسانی که ایمان آوردهاید! اموالتان را به باطل بین خود تباه مکنید ،مگـر اینکـه
(مبادله و سود) براساس تجارتی باشد که از روی ررایت صورت گرفته باشد.
قرآن کریم ،البقره51 :
3ـ
ـ او کسی است که مه چیز را در زمین برای شما آفریده است.
قرآن کریم ،البقره.123 :
4ـ
ـ ای کسانی که ایمان آوردهاید ،از آنچه که در زمین کالل و پاکیزه است بخورید.
قرآن کریم ،االنفال.1 :
2ـ
ـ ای رسول خدا ،از تو دربارة انفال (ثروت ای عمومی) میپرسند؛ بگو انفال از آنِ خدا
و رسول خدا میباشد.
(ع)
2ـ

وسایل الشیعه ،انفال ،باب .1
ـ از کارت موسی بن جعفر(ع) نقل شده که فرمودنـد :انفـال عبـارت اسـت از تمـام
زمین ای ویران شده که صاکبان آنها از بین رفتهاند ،و تمام زمین ایی که بدون جنگ به
دست مسلمین افتاده است و یا کـافران و سـتمگران بـا مصـالحه و صـلح آنهـا را واگـذار
کردهاند ،و مچنین کو ها و آنچه در اعماق بیابانها نهفته اسـت ،و مـة نیزار ـا و مـة
زمین ای مواتی که صاکبی ندارند ،و اموال خالصة سالطین که از راه غصب به چنگ آنها
نیامده باشد ،زیرا ر غصبی باید به صاکب اصلی آن برگردد .مة آنچه که برشـمرده شـد
مال امام است ،و امام وارث کسی است که وارث ندارد.
1ـ
وسایل الشیعه ،اکیاء موات ،باب .2
ـ محمد بن سنان از کارت ابی الحسن علیهالسالم دربـارة آب بیابـان پرسـید .امـام
میفرمایند« :تمام مسلمانان در آب و آتش و علف (مراتع) شریکند».
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نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .23
3ـ
امام علی(ع) :از امتیاز خوا ی برای خود در آنچه که مة مردم در آن مساوی ستند،
بار یز.
1ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،خطبه .535
ـ کارت امیر علیه السالم به کسی که آمده بود و از بیتالمال چیزی طلب مـیکـرد
میفرمایند :این مال و ثروت نه از آن من است و نه از آن تو؛ این غنایمی اسـت کـه از راه
شمشیر زدن مسلمی ن به دست آنها افتاده است .اگر تو م در جنـگ مرا شـان بـودهای
سهم تو نیز مچون سهم ر یک از آنهاست ،وگرنه دسترنج آنها بـرای غیرآنـان نخوا ـد
بود.
 17ـ
وسـایل
الشیعه ،اکیاء موات ،باب .5
ـ از امام صادق نقل شده است که میفرمایند :رسول خدا فرمـود :ـر کـس درختـی
بکارد ،و قبل از دیگران نهری در بیابانی اکداث کند ،و یا زمین مردهای را آباد کنـد ،مـة
آنها برای خود اوست و این ککمی است از سوی خدا و رسول خدا.
(ع)
 11ـ
وسایل الشیعه ،اکیاء موات ،باب.1
ـ امام فتم میفرمایند :ر قومی که قطعهای از زمین را اکیاء کند و یا بـه عمـران و
آبادی آن باردازد ،به آن زمین از دیگران سزاوارتر و مقدمتر است.
 15ـ
وسایل الشیعه ،اکیاء موات ،باب .11
ـ کارت امام فتم میفرمایند( :به طور قطع) زمین از آن خداست و مالک اصلی م
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اوست و خداوند آن را به بندگانش وقف کرده است .پس رکسی زمینی را سه سال متوالی
بدون یچ علت و عذری معطل بگذارد و از آن بهرهبرداری نکنـد ،ازاو گرفتـه مـیشـود و
برای بهرهبرداری به دیگران واگذار میگردد.
معامالت حرام ـ اصل 43

1ـ
قرآن کریم ،النساء.51 :
ـ ای کسانی که ایمان آوردهاید! اموالتان را به باطل بین خود تباه مکنید ،مگـر اینکـه
(مبادله و سود) براساس تجارتی باشد که از روی ررایت صورت گرفته باشد.
تمرکز ثروت ـ اصل 43

قرآن کریم ،العلق 2 :و .1
1ـ
ـ انسان ،زمانی که خـود را در بـینیـازی مشـا ده کـرد سـر بـه طغیـان و سرکشـی
برمیدارد.
5ـ
قرآن کریم ،الحشر.1 :
ـ مه آنچه که از اموال و امالک ساکنان روستا ا از طرف خداوند بـه پیـامبرش بـه
غنیمت داده شده است .از آن خدا و رسـول خـدا و خویشـاونـدان رسـول و بـرای ایتـام و
مستمندان و در راه ماندگان است .این ککم قرار داده شده است تا اموال میشه در دسـت
اغنیا نباشد (اموال در گردش باشد و کق به کقدار برسد).
3ـ
قرآن کریم ،التوبه.34 :
ـ به آنان که از طال و نقره گنج میاندوزند و آن را بر روی م انبار میکننـد و در راه
خدا انفاق نمیکنند ،به عذابی دردناک بشارتشان ده.
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منع احتکار و تعیین قیمتها ـ اصل 43

(ص)

وسـایل الشـیعه ،آداب

1ـ
تجارت ،باب.51
ـ رسول خدا(ص) میفرماید :فرا م آورنده و عرره کننده (متاع مورد اکتیاج مـردم) از
طرف خدا روزی داده میشود و محتکر مورد لعن خداوند است.
نهج السعادة ،کتـابُ
5ـ
عَلِی اِلی رُفاعَةُ قارِیهُ عَلَی اْلَا ْواز ،ص .157
ـ امام علی علیهالسالم به استاندار خود در ا واز نوشت( :تجار را) از اکتکار نهـی کـن.
بعد کسی را که پس از نهی تو ارزاق عمومی را اکتکار کرد ،به مجازات دردنـاک برسـان و
ساس جزای عملش را لا ر کردن آنچه که اکتکار کرده (برای فروش) قرار بده.
3ـ
(ص)
نهج البالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .23
امام علی(ع) :در میان تجار گرو ی ستند که تنگ نظر و بخیل میباشند ،آن م بـه
صورتی زشت و قبیح؛ یعنی مواره در پی اکتکار ارزاق عمومی مورد نیاز مردم میباشـند و
یا اینکه اندیشه تسلط یافتن بر مه معامالت را دارند .این کار موجب ررر مـردم اسـت و
خود عیبی برای زمامداران به شمار میرود .بنابراین از اکتکار به شدت جلوگیری کن ،چون
رسول خدا نیز از اکتکار جلوگیری میفرمایند .باید معـامالت بـین مـرد بـا شـرایط آسـان
صورت گیرد و مواره با موازین عدل و انصاف باشد و دارای نر ایی باشد که به یچیک
از طرفین معامله (فروشنده و خریدار) اجحاف نشود ،پس ر کس بعد از نهی تو از اکتکـار،
باز م دست خود را به چنین اعمالی آلوده کرد .او را به کیفر عملش برسان و در مجـازات
او سخت بگیر .البته توجه داشته باش که مجازات از کد بیرون نباشد.
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ربا ـ اصل 43

1ـ
قـرآن کـریم،
البقره.512 :
ـ رباخواران در روز قیامت برنخیزند ،مگر به مانند کسی که شیطان بـر او چیـره شـده
باشد .این عذاب به سبب آن است که ایشان گفتنـد ربـا ماننـد خریـد و فـروش اسـت ،در
صورتی که خداوند خرید و فروش را کالل و ربا را کرام کرده است.
5ـ
قرآن کریم ،البقره513 :و .511
ـ ای کسانی که ایمان آوردهاید! تقوای الهی را پیشه کنید و مة آنچه را که از بقایای
ربا بازمانده است واگذارید ،اگر به راستی ایمانتان درست است و مؤمن ستید .پس اگر این
کار را ترک نمیکنید و مچنان به رباخواری ادامه مید ید ،آشکارا جنگ با خدا و رسولش
را اعالن کنید .البته اگر توبه کنید اصل مال از برای شماست و در این صـورت بـه کسـی
ستمی نکردهاید و ستمی م بر شما روا نشده است.
(ص)
(ع)
3ـ
وسایل ،ربا ،باب .4
ـ از امیرالمؤمنین است که فرمود :رسول خدا در مسألة ربا ،پنج نفر را لعن کرده است:
الف  .رباخوار.
ب .وکیل و نمایندهای که باعث شده ربا داده شود.
ج و د .دو نفر شا د بر ربا.
ـ  .کسی که این معامله را ثبت کرده است.
اسراف و تبذیر ـ اصل 43

1ـ

قرآن کریم ،االعراف.31 :
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ـ بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنیـد؛ مانـا خـداونـد اسـرافکننـدگان را دوسـت
نمیدارد.
قرآن کریم ،االسراء 52 :و .51
5ـ
ـ اسراف بسیار نکنید ،که اسراف کنندگان مانا از برادران شیاطین ستند.
3ـ
نهج البالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .51
امام علی(ع) :اسراف را کنار بگذار و روش میانه را پیشه کن .امروز به فکر آینده باش.
از اموال دنیا به مقدار ررورت برای خویش نگهـدار و زیـادة آن را بـرای روزی کـه بـدان
نیازمندی (آخرت خویش) پیش فرست.
انفال ـ اصل 45

1ـ
قرآن کریم ،االنفال.1 :
از تو درباره (تقسیم) انفال میپرسند مگو ککم تقسیم انفال مختص به خـدا و رسـول
اوست پس از خداوند پروا کنید و بین خودتان صلح نمایید و اگر به راستی مؤمن سـتید از
خداوند و پیامبر او اطاعت کنید.
2ـ

کارت موسیبنجعفر(ع).
انفال عبارت است از تمام زمین ای ویران شده که صاکبان آنها از دنیا رفتهاند و تمـام
زمین ایی که بدون جنگ به دست مسلمین افتاده و یا کافران و ستمگران بـا مصـالحه و
صلح آنها را واگذار کردهاند و مچنین کوه ا و آنچه در اعماق بیابان ا نهفته است و مه
نیزار ا و مه زمین ایی که موات و صاکبی ندارند و امـوال خالصـه سـالطین کـه از راه
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غصب به چنگ آن ا نیامده باشد ،زیرا ر غصبی باید به صاکب اصلی آن برگـردد ،مـه
آنچه که برشمرده شد مال امام است و امام وارث کسی است که وارث ندارد.
برگرداندن اموال غصب شدة دولتی ـ اصل 45

-1

(ع)

نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،خطبه .12
امام علی(ع) نگامی که عطایای عثمان را به بیتالمـال بازگردانـد ،فرمـود :بـه خـدا
سوگند آنچه را که عثمان بخشیده و آنچه را که بیهوده از بیتالمال مسلمین به ایـن و آن
داده است ،اگر بیابم به صاکبش باز می گردانم؛ اگر چه با آن اموال مهر زنان را پرداخته یـا
کنیزانی خریده باشند .آری در عدالت گشایشی است ،اما آن کسی که عدالت بر وی گـران
آید ،تحمل ستم و للم برای وی گرانتر خوا د بود.
برابری ـ اصل 48

نهجالفصاکه.
1ـ
رسولاکرم(ص) :برابری را رعایت کنید و تبعـیض قائـل نشـوید کـه مایـه پراکنـدگی
دلهایتان میگردد.
محیط زیست ـ اصل 51

1ـ
نهجالفصاکه.
رسول اکرم(ص) :کتی اگر رستاخیر برپا شود ،درکالیکه نهالی در دست شما بـود ،اگـر
میتوانید آن را بکارید پس بکارید.
5ـ
نهجالفصاکه.
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رسول اکرم(ص) :ر کس درختی بکارد به ازای ر میوهای کـه از آن درخـت کاصـل
گردد ،خداوند ثوابی برای او ثبت میکند.
3ـ
نهجالفصاکه.
رسول اکرم(ص) :ر ک س درختی ب ک ارد ،ر بار ک ه انسانی ی ا ک ی وانی از محصول
آن بخورد برای او صدقه ا ی کساب می گردد.
حاکمیت مطلق خداوند ـ اصل 51

قرآن کریم ،البقره.171 :
1ـ
آیا نمیدانی که خداوند فرمانروای آسمان ا و زمین است.
قرآن کریم ،آلعمران.52 :
5ـ
بگو خداوندا ای فرمانروای ستی.
قـرآن کـریم،
3ـ
المائده.13:
و فرمانروایی ،آسـمان ـا و زمـین و آنچـه در میـان آن اسـت از آن خداونـد اسـت و
سرنوشت ما به دست اوست.
قضاء ـ اصل 10

1ـ
قرآن کریم ،النساء.23 :
خداوند امر می فرماید که امانت ا را به صاکبانش برگردانید و اگر میان مردم ککم کردید ،ککـم
به عدالت نمایید.
5ـ
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نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .23
امام علی(ع) :ای مالک اشتر ،برای قااوت بین مردم از میان رعیت کسی را تعیین کن
که او را افال و برتر میدانند ،کسی که از کار ـا بـه تنـگ نیایـد و تخاصـمات او را بـه
لجاجت نکشد و در خطا اصرار نورزد ...این دین در دستان بدکاران اسیر بوده است.
3ـ
امام صادق(ع) :زنهار مبادا شکایت از یکدیگر را نزد ا ل جور و ستم برید تا میان شـما
قااوت کنند ،بلکه رجوع کنید به مردی از میان خودتان که از اککام دیـن آگـا ی و دانـا
باشد بدینترتیب او را قاری قرار د ید ،زیرا من چنین شخصی را به قااوت نصب نمودهام
و نزد او تظلم و دادخوا ی نمایید.
شوری ـ فصلهای  1و 7

در مورد فصول  2و  1به آیات و روایات مربوط به اصول 3و  1مراجعه شود.
اطاعت از احکام الهی ـ اصول  72و  10و 015

در مورد اصول  15و  11و  172به آیات و روایات مربوط به اصل  4مراجعه شود.
صیانت از مرزها ـ اصل 78

1ـ
صحفیه سجادیه ،علیبنالحسین(ع).
درود بر محمد و آل او ،مرز ای مسلمین (کشور ای اسـالمی) را از (تعـرض) مصـون
بدارد ،خداوند بر عزت آن ا و کامیان آنها بیفزا و جهت آنـان را افـزایش ده و آنـان را بـه
سالح ای (مدرن) مجهز نما و کدود جغرافیایی آنان را کفالت بفرما و به آنـان علـومی را
بیاموز که نمیدانند و امور آنان را تدبیر و تسهیل بفرما.
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والیت کافران ـ اصل 80

1ـ
قرآن کریم ،النساء.131 :
آن گروه که کفار را دوست داشتند و مؤمنان (مسلمین) را ترک گفتند ،آیا نـزد کـافران
عزت و کرامت خود را میطلبند (خطا میروند) عزت مگان نزد خداست.
کمک به مظلوم ـ اصل 11

قرآن کریم ،الشعراء551 :
1ـ
و ستمکاران به زود خوا ند دانست که به چه مکانى باز مىگردند.
5ـ
نهجالفصاکه.
رسولاکرم(ص) :از شکایت مظلوم بر کذر باش زیرا مظلوم با شکایت کـق خـود را مطالبـه
میکند و خداوند کق را به کقدار مید د.
 3ــ
نهجالفصاکه.
رسولاکرم(ص) :از تظلم و نفرین مظلوم بترسید ،زیرا نفرین وی بـر روی ابر ـا کمـل
می شود (به استجابت میرسد) و خداوندمتعادل میگوید به عزت و جاللم سوگند که تـو را
یاری میکنم اگرچه با تأخیر باشد.
4ـ
نهجالفصاکه.
رسولاکرم(ص) :نگامی که مردم ستمگری را دیدند و او را از ستم خود بـاز نداشـتند
بیم آن میرود که خداوند مه را به عذاب خود مبتال کند.
نهـج البالغـه،
2ـ
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نامه23
امام علی (ع) از رسول خدا (ص) نقل فرمود :امتی که در میان آنها کق رعیفان از اقویا
و زورمندان بدون یچ ترس و معطلی گرفته نشود .رگز آن امت (از لوث انحراف و فسـاد
و للم) پاک نخوا د شد.
نهج البالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .41
-2
امام علی(ع) به فرزندانش وصیت میفرمایند :دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
جایگاه عالمان ـ اصل 10

نهجالفصاکه.
1ـ
رسولاکرم(ص) :خداوند در روز قیامت اموری را بر جا الن (قاصر) میبخشـد کـه بـر
علماء و دانشمندان نمیبخشد.
نهجالفصاکه.
5ـ
رسولاکرم(ص) :دانشمند و عالم امین خدا در زمین است.
مشورت ـ فصل7

 1ـ به آیات و روایات مربوط به اصول  3و 1مراجعه شود.
نهجالفصاکه.
5ـ
رسولاکرم(ص) :مشاوره و مشورت مانع ندامت و موجب ایمنی از مالمت است.
نهجالفصاکه.
3ـ
رسولاکرم(ص) :یچ مکاری مطمئنتر از مشورت کردن نیست.
قسط اسالمی ـ اصل 014

قرآن کریم ،المائده.3 :
1ـ
ا کسانى که ایمان آوردهاید ،برا خدا به داد برخیزید [و] به عدالت شهادت د ید...
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قرآن کریم ،النساء132 :
5ـ
ا کسانى که ایمان آوردهاید ،پیوسته به عدالت قیام کنید و برا خدا گوا ى د ید...
قرآن کریم ،یونس.24 :
 3ـ ...
 ...و میان آنان به عدالت داور شود و بر ایشان ستم نرود.
قرآن کریم ،الحدید.52 :
 4ـ ...
 ...و با آن ا کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند...
رهبری ـ اصل 017

قرآن کریم ،النساء.23 :
1ـ
مانا خداوند فرمان مید د که امانت ا را به ا ل آن برگردانید.
نهـجالبالغـه ،تحقیـق صـبحی
5ـ
صالح ،نامه.2
امام علی(ع) :قبول مسؤولیت برای تو وسیله امرار معاش نیست بلکه امانتی اسـت کـه
عهدهدار شدهای.
نهجالبالغـه ،تحقیـق
3ـ
صبحی صالح ،خطبه.33
امام علی(ع) :به خدا سوگند مین کفش بیارزش برایم از ککومت محبـوبتـر اسـت،
مگر آنکه کقی را بهپا دارم یا باطلی را دفع نمایم.
4ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،خطبه.131
امام علی(ع) :پروردگارا تو میدانی که آنچه ما انجام دادیم نه برای این بود که ملک و
سلطنتی و قدرتی به دست آوریم و نه برای اینکه از متاع پست دنیا چیزی بهدست آوریم،
بلکه برای این بود که نشانه ای از بین رفته دینت را بازگردانیم و صـلح و مسـالمت را در
شهر ایت آشکار سازیم تا بندگان ستمدیده ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقرراتی که
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به دست فراموشی سارده شد بار دیگر عملی گردد.
ویژگیهای رهبر ـ اصل 011

به آیات و روایات مربوط به اصل  2مراجعه شود.
اختیارات رهبر ـ اصل 001

1ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه.23
امام علی(ع) ... :رگز مگو که مرا بر شما کاکم (ر بر) (زعیم) (قائد) ساختهانـد و بایـد
فرمان من اطاعت شود زیرا چنین پنداری سبب فساد دل و سستی دیـن و نزدیـک شـدن
دگرگونی در نعمت است.
بار یز در این که خود را در عظمت با خدا برابر دانی یا در کبـر و جبـروت خـود را بـه او تشـبیه
نمایی که خدا ر جباری (زورگو و مستبد) را خوار و ر خودکامه را ذلیل و بیمقدار میسازد.
وزیر -اصل 033

قرآن کریم ،طه 51 :الی .31
1ـ
و یاور از خاندان من برا من قرار ده ،برادرم ارون را ،پشت مرا بدو محکم کن.
قرآن کریم ،الفرقان.32 :
5ـ
به موسى کتاب دادیم و برادرش ارون را مددکارش ساختیم.
3ـ

نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .23
امام علی(ع) :بدترین وزراء کسانی ستند که در گذشته نیز وزیر اشرار و ر بران تبهکار
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بوده اند یا کسانی با آن تبهکاران و مجرمین در کار ایشان شریک بودهاند اینان نباید جزو
رازداران تو باشند ،چون آنان مکاران مجرمین و برادران ستمگران ستند درکالیکـه تـو
بهترین جانشین را از میان افراد به جای آن ا میتوانی انتخاب کنی ،کسـانی کـه از نظـر
فکر و نفوذ اجتماعی از آنان کمتر نیستند و در عین کال بار جرم مجرمین را م بـه دوش
نداشتهاند کسانی ستند که با ستمگران در ستم آن ا شرکت نکردهاند و در گنـاه شـریک
جرم آنان نبودهاند.
4ـ
نهجالفصاکه.
رسولاکرم(ص) :پاداش یچ از یک مسلمانان از پاداش وزیری درستکار که پیشـوایش
را اطاعت میکند و او را به سوی خداوند دایت مینماید بزرگتر نیست.
نظارت بر وزراء و کارگزاران دولت ـ اصل 034

1ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه.23
امام علی(ع) :در کار ای کارمندان خود نظر کن .آنها را با آزمایش به کار گیـر ،و کسـی را از
روی وی و وس و خودکامگی به کاری مگمار .زیرا استبداد ورزیدن و از روی ـوی و ـوس
کسی را به کاری واداشتن خود سرچشمة ر سـتم و جنـایتی اسـت .از میـان مـردم ،افـرادی را
انتخاب کن که کار آزمودهتر ،عفیفتر و باسابقهتر در اسالم و از خاندانی صالح باشند.
اموال عمومی ـ اصل 031

قرآن کریم ،النساء.2 :
1ـ
اموال خود را (اموال عمومی) به سفیهان و نابخردان نساارید .خداوند این اموال را برای
قوام و کیات شما قرار داده است...
5ـ
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نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،خطبه .535
امام علی(ع) :این مال (بیت المال) نه از آن من است و نه متعلق به تو ،این مالی اسـت
متعلق به مسلمین ،اگر تو م در آن سهمی داشته باشی مچون سهم ـر یـک از آنهـایی
است که شریک ستند وگرنه برای غیرافراد مستحق نخوا د بود.
3ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،خطبه .12
امام علی(ع) :به خدا سوگند آنچه را که بیهوده (من غیرکق) از بیتالمال مسـلمین بـه
این و آن داده شده ،اگر بیابم به بیتالمال باز میگردانم ،در عدل وسعت و گشایش است و
آن کسی که عدالت را برنمیتابد ،تحمل ستم و للم برای وی گرانتر خوا د بود.
ارتش ـ اصل043

نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .23
امام علی(ع) :لشکریان ،به اذن خداوند ،دژ ای محکم برای ملـت سـتند و موجـب
سرفرازی و زینت ر بران و سبب عزت دین و امنیت را ها میباشند ،و یچ گاه ملت بدون
چنان ارتشی نمیتواند پایدار باشد.
صفات فرماندهان ارتش ـ اصل 044

نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .23
امام علی(ع) :و از میان سران سااه کسی را برگزین که یار و یاور نظامیان باشد و رچه
در امکانش ست به آنان و کسانی که در پشت جبهه از آنان باقی ستند ببخشد تا مـه
در جهاد با دشمن عزم ،خود جزم دادند زیرا عطوفت تو نسبت به آنان دلهایشان را متوجـه
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تو میگرداند.
نفی سبیل -اصل 041

-1
خداوند رگز کافران را بر مؤمنین سلطه نمید د.

قرآن کریم ،النساء141 :

تهیه نیرو ـ اصل050

1ـ
قرآن کریم ،االنفال.27 :
ـ آنچه که در توان دارید ،از ساز و برگ جنگی و از مرکب ا آماده سازید ،تا به وسـیله
آن دشمن خدا و دشمن خود و افراد دیگری را که غیر از این دو گروه ستند ـ و شما آنهـا
را نمیشناسید بلکه خداوند بر آنان آگا ی دارد ـ بترسانید.
نفی سلطهپذیری و سلطهجویی ـ اصل 052

قرآن کریم ،النساء.141 :
 1ـ ...
و او(خداوند) رگز برا کافران به زیان مسلمانان را ى نگشوده است.
5ـ

نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .23
امام علی(ع) :و از دعوت صلح دشمن که خدا از آن ررایت دارد ،مخالفـت مکـن کـه
صلح به نیرو ایت فرصت آرامش و استراکت مید د و ناراکتی ایت رفع میکند و شهر ا
امن می گردد .اما به شدت بر کذر باش از دشمن وقتی که با او صلح نمودی .اگر با خصـم
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پیمان بستی و در ذمه شود امانت بخشیدی به پیمان و عهدت پایبند بـاش و ذمـهات را ادا
کن و خویشتن را چون ساری در مقابل پیمانی که بستهای قرار ده ،زیرا مردم درخصـوص
یچکدام از فرائض الهی مانند ا میت داشتن وفاء به عهد معقیده نیستند علیرغم تمـام
امیال و آراء مختلفی که در سر میپرورانند و به غیر از مسلمانان مشرکان م پایبندی به
وفاء به عهد و پیمان را در میان خود واجب میدانند .بر کذر بـاش از ریخـتن خـون مـردم
بیگناه که با کق ریخته شود ،این گناه آدمی را دچار عقوبت و باعث افزایش گناه و سـلب
نعمت و کوتا ی عمر می گردد .قدرت خود را با خونریزی ای به ناکق تقویت مکـن کـه
خون به کرام ریخته ،قدرت و شوکت را زوال و موجبات فروپاشی ککومت میگردد.
3ـ
نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .23
امام علی(ع) :آیین ا ،رفتار ا (سیاست) نیکی را از میان مبر که بزرگان امت آن را پاس
داشته و به آن عمل کردهاند و مردم از پرتو آن پیوند یافتهاند و رعیت بـا ـم سـاختهانـد.
سنتی (سیاستی) را ایجاد مکن که به سنت ای (سیاست ای) خـوب گذشـته آسـیب وارد
سازد تا اجرش برای پدیدآورندهاش باشد و گنا ش در از میان بردن سنت ا به تعلق گیرد.
منع سلطة بیگانه (قاعدة نفی سبیل) ـ اصل 053

قرآن کریم ،النساء.141 :
1ـ
خداوند رگز برای کفار را ی را که موجب تسلط آنها بر مؤمنین باشد قرار نمید د.
اعانت مظلوم ـ اصل 054

نهج البالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .41
1ـ
امام علی(ع) به فرزندانش وصیت میفرمایند :دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.
قضات ـ فصل 00
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قرآن کریم ،الشوری.12 :
1ـ
و به من فرمان دادهاند که در میان شما به عدالت رفتار کنم.
قرآن کریم ،النساء.23 :
5ـ
و چون در میان مردم به داور نشینید به عدل داور کنید.
قرآن کریم ،النحل.17 :
3ـ
خدا به عدل و اکسان و بخشش به خویشاوندان فرمان مىد د.
قرآن کریم ،ص.52 :
4ـ
ا داود ،ما تو را خلیفه رو زمین گردانیدیم .در میان مردم به کق داور کن.
نهجالفصاکه.
-2
رسولاکرم(ص) :اگر ککم کردید ،عدالت پیشه کنید.
2ـ

نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .23
امام علی(ع) :از میان مردم کسی را برای قااوت انتخاب کن کـه نـزد تـو برتـرین و
گرامیترین افراد باشد .مراجعة فراوان او را در تنگنا قرار ند د .برخورد دو مخـالف او را بـه
خشم و کج خلقی وا ندارد .در اشتبا اتش پافشاری نکند .بازگشت به کق ،در آن نگام که
برای او روشن شد ،بر وی سخت نیاید .کرص و آز از دل بیرون رانده باشد .در فهم مطالب
به اندک تحقیق اکتفا نکند .در شبهات از مه محتاطتر و در دریافت دلیل از مه فراگیرتر
باشد .از مراجعه مکرر شکایتکنندگان کمتر از دیگران آزرده شود .در کشف امور شکیباتر و
در نگام آشکار شدن کق از مه قاطعتر باشد .تمجید ا او را فریب ند ـد و تمجیـد ای
دروغین او را از راه راست منحرف نگرداند  úو البته این افراد اندک ستند.
وسـایل
1ـ
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الشیعه ،آداب القاری ،باب .3
امام علی(ع) :کسی که عهدهدار امر قااوت میشود ،باید در مـورد طـرفین دعـوا ،در
اشاره کردن ،نگاه کردن و جای دادن ،برابری کامل را رعایت کند.
(ع)
3ـ

وسایل الشیعه ،صفات القاری ،باب .11
ـ عمر بن کنظله از امام صادق(ع) در مورد دو نفر از شیعیان که بین آنها اختالفـی در
قرض و یا ارث بود پرسشی کرد .امام(ع) میفرمایند :نگاه کنند که از شما چه کسی کدیث
ما را روایت میکند و نسبت به کالل و کرام دین آگا ی دارد و اککام ما را میشناسد ،پس
باید به قااوت و داوری او راری شوند ،چرا که من چنین کسی را بر شما کاکم قرار دادم.
پس اگر ککم کند به اککام ما و مورد قبول واقع نشود ،به درستی کـه ککـم خـدا سـبک
شمرده شده و فرمان ما نفی شده است .اما بدانید ردّ کردن (امر) ما ردّ (امر) خدا است و این
کار در کد شرک به خداوند است.
اطاعت از احکام الهی ـ اصل 071

به آیات و روایات مربوط به اصل  4مراجعه شود.
خطای قاضی ـ اصل 070

(ع)
وسایل الشیعه ،آداب القاری ،باب .17
امیرالمؤمنین(ع) ککم فرمود :آنچه را که قاریان در خون و مال خطا کننـد ،بایـد بـه
وسیلة بیتالمال مسلمین جبران گردد.
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نظارت و بازرسی نسبت به کارگزاران دولت ـ اصل 074

-1
نهـج
البالغه ،تحقیق صبحی صالح ،نامه .23
امام علی(ع) :بر کلیة کارگزاران دولت مأمـورانی مخفـی از ا ـل صـداقت و وفـاداری
بگمار که کار ای آنان را زیر نظر بگیرند .زیرا بازرسی پنهانی و مداوم سبب خوا د شد که
آنان به امانتداری و مدارا کردن با ملت ترغیب شوند.
امنیت ـ اصل 071

نهجالفصاکه.
1ـ
رسول اکرم (ص) :امنیت و سالمت دو نعمت است کـه بسـیاری از مـردم در مـورد آن
دچار (قدرنشناسی) پشیمانی میشوند.
5ـ
نهجالفصاکه.
رسول اکرم (ص) :ر کس سالم باشد و در (جامعه) اکساس امنیـت کنـد و درآمـدش
مکفی باشد ،دنیا به کام او خوا د بود.
روره الواعظین الفتال النیشابوری  .ص415
3
رسول اکرم (ص) :دو نعمتند که قدرشان مجهول است؛ صحت و امنیت.

واژهنامه تفصیلی
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

اصل

واژه

اصل

واژه
آزادیهای مشروع

848 -9

آبرسانی

44

آزمایشی

64

آبهای عمومی

44

آشوری

84

آ

آحاد ملت

9

آگاهیهای عمومی

1

آراء

881 -806 -68

آلودگی محیط زیست

40

آراء عمومی

811 -49 -8

آمادگی

888

آراء مردم

49

آمادگی رزمی

841

آرمان

844

آموزش عالی

1

آزاد

-84 -81 -81
68 -11 -18 -14

آموزش نظامی

848

آموزش نظامی عمومی

1

آزادگی

41

آموزش و پرورش

41 -1

آزادی

-41 -18 -9 -1
844 -818 -81

آموزش و پرورش رایگان

10

آموزشی

آزادی بیان و نشر افکار

814

848-804 -800
841

آزادیهااااای سیاساااای و 1
اجتماعی

آیتاللّهالعظمی امامخمینی 801 -8
آینده

41
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اصل

واژه

اصل

واژه

آیه شریفه

84

احتکار

41

آیه کریمه

848 -88

احتیاج

41

آیین

81

احزاب

18

آییننامه

816

احقاق حقوق

811

آییننامه داخلی مجلس

88 -84

احکام اسالم

98 -98

آییننامههای اجرایی

816

احکام دادگاهها

888

آییننامههای دولت

816

احکام مذهب رسمی کشور 64 -11

آییننامههای دولتی

811 - 810

ابتکار

احکام و موضوعات فقهی

801

احوال شخصیه

81 -81

41 -1

احیاء حقوق

848 -18

ا
ابتناء

811

اختالس

49

ابراز اعتماد

818

اختالف

880

ابطال

810

اختالف نظر

814

ابالغ

-64 -46 -11
816 -811

اختیااااارات و صااااالحیت مبحث دوم فصل
ششم
مجلس شورای اسالمی

ابواب مختلف فقه

809

اخذ تصمیم

848

اتباع خارجه

41

اخالق (اخالقی)

818 -1

اتحاد ملل اسالمی

88

اخالق اسالمی

80

اتحادیههای بینالمللی

814

اخالق حسنه

84

اتکاء به آراء عمومی

811 -8

ادارات

848 -81

اتهام

840 -11

اداری

اجانب

1

اجبار

41 -16

˚ 818 ˚ 804-4-1
-846 ˚ 841˚ 816
814 - 880

ادبیات

84

ادبیات فارسی

88

ارتباط

818

ارتش

846 -8841 -844

اجتماع

10

اجتماعات

11

اجتهاد

1

احترام

81

واژهنامه تفصیلی
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واژه

واژه

اصل
818 -811 -841

ارتااش جمهااوری اسااالمی 844 -841
ایران
ارتشی مکتبی و مردمی

اصل
844 -841 -841

استقالل اقتصادی

41

استقالل سیاسی

818 -9 -1

844

استماع

91 - 10

ارث

81

استوارنامه سفیران

816

ارث بدون وارث

44

استیضاح

811 -69

ارزش

16 -1

اسراف

41

ارقام بودجه

41

اسالم (اسالمی)

ارمنی

84

از کارافتادگی

19

اساسنامه

64

اساسی

811 -1

استان (استانها)

-800 -46 -1
808

استانداران

801

-88 - 80 -4 -1
-10 -88˚ 84-81
-11-18 -14 -18
-88 -44-44 -16
-98 -94-98 -81
-801 -804-804
-844 -818 -809
-848 -848 -841
-810-886 -881
811 -814 -818

اسلحه

848

استبداد

1

استخدام (استخدامی)

-846 -818 -61
880

استراق سمع

14

اسناد

44 -84

استعانت

818

اشتباه

818

استعداد

818 -46

اشتغال به کار

16

استعفاء

-818 - 810-880
814

اشتغال کامل

41

اشغال نظامی

86

اصالح (اصالحات)

-848 -16 -14
811

استعمار

1

استفاده شخصی

846

استفادههای صلحآمیز

848

اصل پنجاه و نهم

811

استقالل

-16 -81 -18 -1

اصل پنجم

888 -801

اصل دوم

1
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اصل

واژه

اصل

واژه

اصل نود و ششم

64 -11

اعالن جنگ و صلح

880

اصل نود و نهم

886

اعلم

801

اصل هشتاد و نهم

880

اعمال حق

40

اصل هفتاد و دوم

64

افتاء

809

افشای مخابرات

14

اصل یکصد و دهم

888 -69

افکار

814

اصل یکصد و پنجاه و ششم 846
اصل یکصد و سی و یکم

811

اقامه حدود الهی

88

اصل یکصد و نهم

888 -801

اقامت

11

اصل یکصد و هشتم

888

اقتصاد (اقتصادی)

-88 -9 -4 -1-1
-46 -44 -41-10
40
فصل چهارم

اصل یکصد و هفتم

4

اصول قانون اساسی

4

اضرار به غیر

41 - 40

اقتصاد و امور مالی

اضطراری

19

اقتضای مصلحت

884

اطالع عامه

90

اقرار

16

اطالع عموم

89

اقلیتهای دینی

81 -18 -81

اطالعاتی

818

اکثریت

اظهارنظر (اظهار نظرها)

68 -64 -81

اظهارنظر نهایی

94

-98 -69 -81 -8
-888 -806 -801
810

اعاده حیثیت

818

اکثریت مطلق آراء

881

اعتبار

16 -84

اللّه اکبر

86

اعتبارات مصوب

44 -41

الهی

88 -48 -1

اعتبار قانونی

91

الی االبد

81

اعتبارنامه

91

اماکن فساد

49

اعتراض (اعتراضات)

811 -808

امام خمینی

801 -8

اعتقاد

8

امامت

811 -1

اعتالی کشور

818 -81

امامت امت

811 -41 -4

اعتماد

818

امانت

818 -884 -81

واژهنامه تفصیلی

281

اصل

واژه

اصل

واژه

امت

811 -41 -88 -4

امور رفاهی

800

امت اسالم

809

امور صنعتی

68

امتیاز

68 -89

امور قضایی

881 -841

امدادی

841

امور کشاورزی

68

امور کشور

811 -18 -1 -8

امور مالی

فصل چهارم

امور معادن

68

اماار بااه معااروف و نه ای از 6
منکر
امضاء

امکانات عادالنه

- 880 -69 -81
-814 -811 -818
811 -816

امور نظامی

1

امین

818 -81

1

انتخابات

-84 -81 -81 -8
-880 -99 -86
-886 -881 -888
810

امکانات کار

41

امنیت قضایی

1

امنیت کشور

89

امنیت ملی

818

انتخابات ریاست جمهوری 886

امنیتی

818

اموال دولتی

819 -61

انتخابااات مجلااس خبرگااان 99
رهبری

اموال عمومی

819 -44

انتخابات نقاط اشغال شده

86

اموال مجهولالمالک

44

انتخاب رییسجمهور

888 -8

امور اجرایی

841 -69

انتخاب رییسجمهور جدید 889

امور اداری

846 -841

انتخاب رییس هیأت رییساه 88
مجلس

اماااور اداری و اساااتخدامی 818
کشور

انتخاب مجدد

881 -884

انتخاب شغل

41
800 -81
800 -81

امور تجارتی

68

امور حسبیه

848

انتخاب شوندگان

امور خارجه

818 -816

انتخاب کنندگان

امور خدمات

68

انتخاب وکیل

14

امور داخلی

844

انتظامات مجلس

88
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اصل

واژه

اصل

واژه

انتقال به غیر

61

ایرانی (ایرانیان)

انتقال دورهای قضات

884

ایرانیاالصل

884

ایمان (ایمانی)

811 -1 -1

ائمه اطهار علیهمالسالم

818

انجمن نظارت

886

انجمنهای اسالمی

18

انجمنهای سیاسی و صنفی 18

48 -18 -81

انحراف

808

ب

انحصار

41

بارداری

18

انحصارطلبی

1

بازداشت

19 -11

انحالل شوراها

808

بازرسی

14

انفال

44

بازرگانی خارجی

44

انفراد

10

بازنشستگی

19

انفصال

884

بازنگری در قانون اساسی

811

انقالب

840 -806
بانکداری

44

انقااالب اسااالمی (انقااالب -880-81 -1 -8
-811 -840 -844
اسالم)
818
انقالب جهانی اسالم

801

اول -و -دوم جمادیاالولی 8
 8199هجری قمری

بخش

800 -1

بخش تعاونی

44

بخش خصوصی

44

بخشداران

801

بخش دولتی

44

اولویت

18

بخشنامه

816

اولین شورای نگهبان

806

بخشودگی

48

اهداف

1

برائت

11

ائتالف

88

برادری اسالمی

1

ایران

86-84 -81 -8
-41 -48 -89
818 -884 -81
811-814

برخالف حق

841

برخالف قوانین

816

برکنار شدن

888

برگزار شدن (برگزاری)

888 -84 -81

واژهنامه تفصیلی

281

اصل

واژه

اصل

واژه

برگزیدن

16

بیسرپرست

18

برنامه (برنامهها)

848 -814 -804

بیسرپرستی

19

برنامه اقتصادی

41

بیشههای طبیعی

44

برنامهریزی

80

بیکاری

19

برنامهریزی عمومی

41

بیگانه

841 -41

برنامه و بودجه

818 -818

بیماری

818 -888

بسم اللّه الرحمن الرحیم

818

بیمه

44 -19 -18 -1

بسیج نیروها

880

بینش صحیح سیاسی

809

برنامههای آموزشی

800

بیوگان

18

برنامههای اجتماعی

800

پ

برنامههای اقتصادی

800

پاسدار

818 -81

برنامههای بهداشتی

800

پاسداری

برنامههای عمرانی

800

-98 -81 - 80
818 -841

برنامههای عمرانی و رفاهی 808
استانها

پایگاه نظامی خارجی

848

پرچم رسمی ایران

86

برنامههای فرهنگی

800

پرداختها

41

بناها

61

پرونده مقدماتی

11

پست و تلگراف و تلفن

44

بنیه دفاع ملی

1

پشتیبانی

818

بودجه ساالنه کل کشور

44 -41

پناه دادن

844

بهداشت (بهداشتی)

800 -41 -19 -1

پناهندگی سیاسی

844

بهره

41

پوشاک

41

بهرهکشی

41

پیامبر اسالم (ص)

818 -81

بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 801

بهرهبرداری از منابع طبیعی 46

پیری

19

846

پیشرفت

804 -41

بیان

814 -14 -1

پیشگیری

848

بیتالمال

49

پیشنهاد (پیشنهادها)

بهرهبرداری شخصی

-801-14-14-86
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واژه

پیمانها

اصل

اصل

واژه

-814-816 - 880
811 -880

تجارت (تجارتی)

68 -44

تجاوز

44 - 40

814

تجدیدنظر

-811 -806 -94
816

ت
تجسّس

14

تابعیت

800 -41 -48

تجهیزات

841

تاریخ رسمی کشور

81

تحصیالت عالی

10

تاریخ وصول

94

تحقیق

18 -49 -1

تحقیقاتی

848

تابع ایران

884

تاااریخ هجااری شمساای و 81
هجری قمری

تحکیم

1

تأسیس

811 -1

تخریب

40

تأمین

-41 -19 -1 -1
-804 -14 -81
-814 -816 -881
818

تخفیف مالیاتی

48

تخفیف مجازات محکومین 880
تخلّف

884 - 880

تدابیر کلی دفاعی  -امنیتی 818

تأمین اجتماعی

19

تدابیر الزم

814

تأیید

-881 - 880 -86
811 -818 -816

تداخل

814

تداوم انقالب

1

تباهی

1

تدبیر

809

تبذیر

1

تدریس

88 -84

تبعید

19 -11

تدوین

816

تبعیض

808 -46

تربیت

41

تبعیضات ناروا

1

تربیت بدنی

1

تبهکار

844

ترفیع

846 -849

تتبّع

1

ترک فعل

889

تتمیم

811

ترویج

818

تجارب

1

تساوی

1
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281

اصل

واژه

اصل

واژه

تسریع در کار

91

تظلمات

811 -849 -848

تسلیم

814 -41 -1

تعطیل رسمی هفتگی

81

تشکیالت

818

تعقیب مجرمین

848

تشکیالت غیرضرور

1

تعلیمات دینی

81

تشکیالت الزم

846

تعلیم و تربیت دینی

81

تشکیل اجتماعات

11

تعهد برادرانه

1

تشکیل خانواده

41 - 80

تغذیه

1

تشویق محققان

1

تفتیش عقاید

11

تصدی

61 -88

تفحص

18

تصویب

-86 -84 -49-41
-16 -11 -14-89
-61-61 -60-19
-888-96-91-64
-811 -814 -881
-816 -811 -816
818 -819

تفریغ بودجه

44

تغییر قانون

814

تفسیر

818

تفسیر قانون اساسی

96

تفسیر قوانین

814 -11

تفویض

880 - 880 -64

تفهیم

11

تصویب دایمی

64

تقصیر

818

تصویبنامه

810 -816

تقلید

801

تصویب نهایی

806 -64

تقوی

تضمین

18

-809 -81 -4 -1
884

تطبیق

818

تالش شغلی

41

تعارض

881 -98

تلفن (تلفنی)

44 -14

تعاون عمومی

1

تلکس

14

تعاونی

44 -41

تلگراف (تلگرافی)

44 -14

تعاونی تولید و توزیع

44

تلویزیون

44

تعرض

11 -11

تمامیت ارضی

تعزیر مجرمین

848

-800 -16 -9 -1
818 -841 -841
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اصل

واژه

اصل

واژه

تمرکز

41

جرایم عادی

840

تمیز حق

11

جرایم عمومی

811

توان (توانایی)

848 -41 -14

جرم

توزیع

46 -44 -41

-884 -848 -11
889

توسعه

41 -1

جرم سیاسی

886

توسعه اقتصادی کشور

44

جزایی

848 -4

توطئه

84

جعفری اثنی عشری

81

توقیف

68

جغرافیایی

84

تولید (تولیدی)

-804 -44 -41
841

جمعه

881 -81

جمعیتها

18

تولیدات کشاورزی ،دامای و 41
صنعتی
تهدیدها

818

تهران

44

جمهوری

811

جمهوری اسالمی ایران

- 6 -8 - 4 - 1 - 8
-18 -86 -84 -9
-41 -40-44 -41
-801 -800 -81
-818 -884 -880
-848 -844 -841
-844 -844 -841
811 ˚ 846

جنگ

880 -19 -86

جنگلها

44

جنوب

84

جهادسازندگی

841

جهان

844 ˚ 48 -1

جهان اسالم

88

ث
ثبوت جرم

884

ثبوت شرعی

49

ثروت (ثروتها)

49 -41

ثروتهای عمومی

44

ج
جامعالشرایط

1

جامعه

-44 -41 -16
884

جامعه اسالمی

80

جامعه بشری

844

جان

11

جرایم سیاسی و مطبوعاتی 886

ح
حادثه

888

واژهنامه تفصیلی

212

واژه
حاکم

اصل
48 ˚ 4

اصل

واژه
از آن فصل پنجم حق رأی

حاکمیت

1

حق مسلم

48 ˚ 14

حاکمیت مطلق

48

حقوق زن

18

حاکمیت ملی

818

حقوق عامه

848

حدود الهی

88

حقوق فردی و اجتماعی

848

حقوق و اخالق اسالمی

80

حقوق انسانی

10 ˚ 84

حاادود و مقااررات ماادون 848
جزایی اسالم
حذف تشکیالت

1

حقوقدان

91 ˚ 98

حراست

818

حقوق عمومی

حرام

41

حقوق مساوی

88 ˚ 14
89

حرمت

818 ˚ 19

حقوق ملت

حریم

44

فصل سوم و اصل
81

حریم اسالم

81

حق همگانی

19

حسابها

44

حکم ریاست جمهوری

880

ح کم

811 ˚ 881 -848

حسابرسی

44

حکومت

811

حسن اجرا

848 ˚ 880

حکومت اسالمی

44

حسن جریان امور

814

حکومت ایران

8

حسن سابقه

884

حکومت حق و عدل

844

حضانت فرزند

18

حکومت مرکزی

800

حکومت نظامی

19

حل اختالف

880

حسابهای خزانهداری کل 41

حضرت آیهاللّه العظمی اماام 801
خمینی
(قدس سرهالشریف) حضرت 4
ولیعصر(عج)

حل معضالت نظام

880

حل و فصل دعاوی

848

حفاظت محیط زیست

40

حمایت قانون

حق الهی

48

حمایت مادران

44 ˚ 10
18

حمایتهای مالی

19

حق حاکمیت ملی و قوای ناشی 61
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اصل

واژه

اصل

واژه

814 ˚ 814

حمل سالح

11

خط مشی

حنبلی

81

خطوط مرزی

حنفی

81

حوزههای انتخابیه

84

خالف موازین شرع یا قانون 881
اساسی

16

حیات اجتماعی

40

خودسازی

41

حیثیت

818 ˚ 19 -11

خودکامگی

818

خودکفایی

41 ˚ 10 -1

خارج از حدود

810

خوراک

41

خارج از نوبت

808

د

خ

خارجه

41

دادخواهی

14

خارجی

-64 -61 - 60
-848 -844 -819
818

دادرسان

11

دادستان کل

884 ˚ 881

خارجیان

68

خانواده

-18 -18 - 80
41

خائن

844

خبرگان

888 ˚ 806 -801

خدا (خداوند)

818 ˚ 81 -48 -1

خدشه

9

دادستانی

811

دادگاه (دادگاهها)

-11 -14 -14-81
-849 -808 -88
810 ˚ 888 -884

دادگاه صاالح (دادگااههاای ˚ 11-18-14 -18
صالح)
808
دادگااااههاااای عماااومی 840
دادگستری
دادگاههای نظامی

811

دادگستری

-846 - 840 -88
886 ˚ 880 -849

خسارت

818

دارایی

841

خصوصی

884 ˚ 44

دامداری

44

خصومات

848

دامی

41

خط رسمی

84

دانشگاهها

848

خدمات بهداشتی و درمانی 19
خدمت به مردم

818

خزانهداری کل

41

واژهنامه تفصیلی

211

واژه

واژه

اصل

دانشگاهیان

811

دفاع (دفاعی)

داوری

819

دفاع مسلحانه

داوطلبان ریاست جمهوری 880
درآمد

14

درآمد عماومی (درآمادهای 14 ˚ 19
عمومی)
درآماااادهای حاصاااال از 19
مشارکت مردم
درآمدهای ملی

46

در دسترس عموم گذاشتن 44
در راه ماندگی

19

درمان (درمانی)

41 ˚ 19
44

دریاچهها

44

دریافتهای دولت

41

درهها

دریاها

44

دستاوردها

840

اصل
818 ˚ 841 -81
848

دفاع ملی

1

دوران بارداری

18

دوران تصدی

61

دوره ابتدایی

88

دوره ریاست جمهوری

889

دوره متوسطه

10 ˚ 88

دوره نمایندگی

81

دول غیر محارب

841

دولت

-16 -18 -9 -6
-48-18 - 10-19
-41 -49 -44-41
-61 -60 -19-41
-801 -801 -64
-816 -818 -814
848 -841 -848

دستگاههای اداری

814

دولت ایران

814

دستگاههای دولتی

814

دولت جدید

814

دستگیر

19 -11

دستور کار

91

دعاوی

-819 -88 -81
884 -848

دعاوی خصوصی

884

دعوت به خیر

6

دعوی

˚ 884 -819 -14
881

دولاات جمهااوری اسااالمی 844 ˚ 84 -88 -1
ایران
ده (روستا)

800

دهقانان

804

دهم و یازدهم فروردین مااه 8
8146هجری شمسی
دین

811 ˚ 818

دین رسمی ایران

81
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اصل

واژه

واژه

اصل

دیوان عالی کشور

-888 - 880
884 -881

رضا

دیوان عدالت اداری

811 ˚ 810

رفاه (رفاهی)

808 - 800 -1

دیوان محاسبات کشور

44 ˚ 44

رنگ (رنگها)

89 ˚ 86

رشوه

49
884

رنگها

86

89 ˚ 44
846

روابط خانوادگی

80

روح قوانین

816

راه

44

روابط صلحآمیز

841

راهآهن

44

رودخانهها

44

راهپیماییها

11

روز جمعه

رأی

880 -98 -68 -8
881 -

روزنامه رسمی

881 ˚ 81
89

روزهای پیروزی

840

ر
رادیو
راننده شخصی

رأی اعتماد

-811 -69 -61
818 ˚ 814

رؤسای قوای سهگانه

811 ˚ 818

روستا

800 -44 -1

رأی عدم اعتماد

814 ˚ 811 -69

روستانشینان

18

رایگان

10 -1

رویه قضایی

888

رأیگیری (رأی دادن)

810 ˚ 69

رهبر

رأی مثبت

8

رأی مخفی

81

-880-809 -801
-810-811-888
841

رأی مستقیم

884

رهبر انقالب

806

ربا

49 ˚ 41

رجال مذهبی و سیاسی

884

رهبر کبیار انقاالب جهاانی 801
اسالم

رسانههای گروهی

84 ˚ 1

رهبر و شورای رهبری فصل -80 -41 -1 -8
-801 -98 -69
هشتم رهبری
-888 - 880-809
-818 -881 -881
-818 -814 -841

رشتهها

98 ˚ 88

رشد

40 -46 -44 -41

رشد شخصیت زن

18

رشد فضایل

1

واژهنامه تفصیلی

211

اصل

واژه

واژه

811
ریاست

818 ˚ 848

ریاست جمهوری

-888 - 880 -99
818 ˚ 889 -886

اصل
-841 ˚ 818-818
-880 -846 -841
-884 -881 -888
814 -814 -811

ریاست قوه مجریه

881

ریاست هیأت وزیران

814

ریااایس مجلاااس شاااورای -818 -64 -88
816
اسالمی

ریشهکن کردن فقر

41

ز

ریاااااااایسجمهااااااااور -89 -86 - 80-8
-880-69-66-61
(رییسجمهوری)
-884-881 -888
-881 -888 -884
-811 -818 -889
-814 -814 -811
-816 -811 -818
-818 -810 -819
-814 -811-811
-811 -818 -814
-848 -840 -816
˚ 814 -880-841
811 -818
رییس دیوان عالی کشور

884 -881

زبان

89 -88 -84

زبانهای محلی و قومی

84

زرتشتی

81

زمان

-98 -86 -81 -4
841 ˚ 814 - 810

زرتشتیان

84

زمینهای موات یا رها شده 49 ˚ 44
1
زمینههای علمی
زن

18 - 10 -1

زنان سالخورده

18

زندانی

19

زیدی

81

ژ
ژاندارمری

811

ریااایس ساااازمان صااادا و 814 - 880
سیمای جمهاوری اساالمی
ایران

سازمان (سازمانها)

رییس ستاد فرمانادهی کال 818
نیروهای مسلح

سازمان بازرسی کل کشور 814

رییس ستاد مشترک

880

رییس قوه قضاییه

-888 - 880 -98

س
-814 -64 ˚ 44
814

سااازمان صاادا و ساایمای 814 - 880
جمهوری
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اصل

واژه

اصل

واژه

سازمانهای اداری

816

سلسله مراتب

800

ساعات کار

41

سلطه بیگانه

841

سااال یکهاازار و سیصااد و 84
شصت و هشت
هجری شمسی سبز

86

سا ا اه پاساااداران انقاااالب - 840 - 880
818 -811
اسالمی
ساااتاد فرمانااادهی کااال 818
نیروهای مسلح

سلطه اقتصادی

41

سلطهپذیری

841 ˚ 1

سلطهجویی

841

سلطهگر

841

سلطهگری

1

سمت

881 -814

سمت نمایندگی

64

ستاد مشترک

880

سمتهای آموزشی

848

ستم کشی

1

سنت معصومین

1

ستمگری

1

سوء استفاده

49

سدها

44

سؤال

66

سرپرست

814

سوانح

19

سرخ

86

سوگند

818 -81 -16

سرقت

49

سوگندنامه

818

سرمایه

848 -46

سوگند یاد کردن

818

سرمایهگذاری

41

سیاست خارجی

841 -1و فصل
دهم

سرنوشااااات سیاسااااای و 1
اقتصادی

سیاست کلی(سیاستهای کلی) 818 - 880 -88

اجتماااااعی و فرهنگاااای 48
سرنوشت اجتماعی

سیاساااتهاااای دفااااعی 818 -
امنیتی

سطح آگاهیهای عمومی

1

سعادت انسان

844

سفید

86

سکوت

881

سالح

11

ش
شاغل

884

شافعی

81

شبکههای بزرگ آبرسانی

44

شجاعت

809

واژهنامه تفصیلی
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اصل

واژه

اصل

واژه

شخصیت زن

18

شوراهای فرعی

818

شرایط اضطراری

19 ˚ 89

شورای امنیت کشور

818

شرایط مساوی

16

شرح و تفسیر قوانین

11

شااورای بااازنگری قااانون 811
اساسی

شرع (شرعی)

881 -49 -18

شورای دفاع

شرف انسانی

81

شورای رهبری فصل هشتم 801 ˚ 808
شورایعالی استانها

شاارکت فعااال در رهبااری 41
کشور
شرکت کنندگان

811 -881

شرکتها

64 -68 -44

شرکتهای تعاونی ادارات

848

شرکتهای خصوصی

848

818

شورایعالی امنیت ملی

818

شورای نگهبان

-11 -89 -86 -4
-91 -91 -98-64
-91 -98 -94-94
880-806-99-96
-886-881-888
811
16

شرکتهای دولتی

44

شروع انتخابات

888

شعار اللّه اکبر

86

شهادت

شغل

41 -16 -11

شهر

800 ˚ 44 -1

شغل دولتی

848

شهربانی

811

شکایات (شکایت)

-848 -808 - 90
811 -849

شهرستان

800 -1

شکنجه

16

شمال

84

شورا (شوراها)

شوراهای استانها

ص
صاادا و ساایمای جمهااوری 814 ˚ 880
اسالمی ایران
صالحیت

-880 ˚ 806 -11
849 -818 - 810

-98 -81 -1 -8
-801 -808- 800
-804 -804 -801
-818 -888 -808
811 -818 -814

صالحیت علمی

809

صلح

841 ˚ 880

صلحآمیز

808

صلح دعاوی

841 ˚ 848
819
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اصل

واژه

اصل

واژه

صنایع بزرگ

44

عالیترین مقام ارتش و س اه 818

صنایع مادر

44

عالیترین مقام رسمی کشور 881

صنعت (صنعتی)

-68 -44 -41 -1
804

عالیترین مقام قوه قضاییه

841 ˚ 880

عامّه مردم

1

صنفی

18

عدالت

-818 ˚ 809 -88
848

عدل

-841 -84 -1 -8
848 -844

عدم اجبار

41

عدم اعتماد
عدم تعارض

814 ˚ 811
98

عدم تعهد

841

عدم حضور

69

عدم کفایت

880 ˚ 69

عدم مغایرت

98 ˚ 98 -64

عذر موجه

66

عربی

88

عرضه

90

عزل

-888 - 880 -69
-818-814 -818
814 -846

عفت عمومی

884

عفو

880

عقاید

11

ض
ضابط دادگستری

811

ضامن بودن

818

ضبط

14

ضد اسالم

84

ضرر مادی یا معنوی

818

ضرورت

811 ˚ 61 -19

ضاارورتهااای حاااکم باار 41
برنامهریزیهای عمومی
ضوابط اسالمی

44 ˚ 1

ط
طرح کردن

69 -64 -14 -14

طاارح قااانونی (طاارحهااای -91 -14 -14-84
801
قانونی)
طرد کامل استعمار

1

طرف دعوی (طرفین دعوی) 884 -819 -814
طالق

81

ع
عادل

-841 -98 -81-4
881 -846

عادالنه

1

عالیترین مقام اجرایی

880

عالمت مخصوص جمهوری 86
اسالمی
علمی

809 ˚ 1
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واژه
علنی

اصل
-884 - 10 -89
886

علوم

41 -88 -1 -1

عمرانی

808 ˚ 800

عوامل انسانی

84

عهدنامهها

814 ˚ 11

واژه
انقالب اسالمی

فرماناادهی کاال نیروهااای 818 ˚ 880
مسلح
فروش

49

فرهنگ (فرهنگی)

-88 -9 -4 -1-1
-800 ˚ 49 - 10
818 -841 -818

فساد

49 ˚ 1

فضایل اخالقی

1

فعالیتهای اجتماعی

818

فعالیتهای اطالعاتی

818

غ
غاصبین

44

غبطه

18

غصب

49

غیبت

818 ˚ 4

غیرعلنی

89

غیرقابل تغییر

81

غیرقابل جبران

40

غیر محارب

841

غیر مسلمان

84

غیر مشروع

49

ف
فارسی

88 -84

فتاوا

881

فرد خارجی

844

فرزند (فرزندان)

841 -18

فرمان همهپرسی

880

فرمانداران

801

فرمانادهان عاالی نیروهااای 880
نظامی
فرمانده کل سا اه پاساداران

اصل

فعالیتهای اقتصادی
818 ˚ 40 -46
فعالیتهای اقتصادی دولتی 44
و تعاونی
فعالیتهای سیاسی

818

فعالیتهای فرهنگی

818

فقر

41 -1

فقه (فقهی)

-809 -801 -81
881

فقهاء

888 -801 -98

فقهاء اولین شورای نگهبان 806
فقهاء شورای نگهبان

- 880 -94 -4
888

فقهای جامعالشرایط

1

فقیه

4

فنون

41 -1

فنون صنعت

1
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اصل

واژه
فنی

841 -1

فوت

818 - 810 -888

ق
قادر متعال

818 -81

قاضی

-881 -884 -881
818

قانون اساسی

اصل

واژه
قضایی

-846 -841 -1
881

قضاییه

90 -88 -46 -41
-841 -848 -98
-811 -880 -846
814

قمار

49

قوانین

64 ˚ 80 -9 -4

قوانین اسالم

44

قوانین ایران

844

-18 -81 -84 -4
-94 -98 -64-11
881-881-96-98
-811 -811˚ 818
811

قوانین عادی

811 ˚ 11

قانونگذاری

64

قوانین مدونه

881

قائم به شخص

64

قوانین و مقررات اسالمی

810

قبول

880

قوای حاکم

41

قبیله

89

قوای سهگانه

811 -818 - 880

قداست

80

قوه قضاییه

قدرتهای سلطهگر

841

قدس سره الشریف

801

قرآن (قرآن کریم)

-81 -88 -1 -8
818

90 -88 -46 -41
-888 -880 -98
-841 -818 -818
-846 -841 -848
-814 -811 -880
811و فصل یازدهم

قوه مجریه

- 80 -46 -41
-881 - 90 -69
 810 -880و فصل
نهم

قوه مقننه

-49 -46 -41
 880و فصل ششم

قیمومت فرزندان

18

قرارداد (قراردادها)

841 -11

قراردادهای دولت ایران

841

قرعه

91

قسط

804 -84 -1

قسم نامه

81

قضات

-884 -881 -846
810
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اصل

واژه
ک

اصل

واژه
کمیسیونهای داخلی

64

کمیسیونهای ذیربط

64

کمکهای بدون عوض

60
888

کار

-84 -41 -16 -1
˚ 814 -91 - 90
811

کنارهگیری

کار ادارات دولتی

81

کودکان بیسرپرست

18

کارشناسان خارجی

61

کوهها

44

کارفرمای بزرگ

41

گ

کارکنان

804

گروه

91 -9

کارگران

804 -18

گروههای خاص

48 -41

کارمندان دولت

848

گزارش

89 -44

کار مشروع

48

گماشته

846

کارهای امدادی ،آموزشای و 841
تولیدی
کاهش درآمد

14

کتاب

1

کتاب آسمانی

81

کتب درسی

84

کرامت

1

کسب مجوز

19

کسب و کار

48

کشاورزی

-68 -44 -41 -1
804

کشتیرانی

44

کشف جرم

848

کلدانی

84

کلیمی (کلیمیان)

84 -81

کمیسیونها

816 -88

ل
الزم االجرا

816 -814

لوایح قانونی

91 -14 -14 -84

لوایح قضایی

846

م
مادران شایسته

18

مال

11

مالک

48

مالکی (مذهب مالکی)

81

مالکیت

48 -44

مالکیت شخصی

41

مالکیت عمومی

44

مالی

880 -19 -4

مالیات

48

مأمور (مأمورین)

811 -816
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اصل

واژه
مأموریت

846

ماهر

41

مباحات

49

مبارزه

1

واژه
مجلس شورای اسالمی

مبااااارزه حااااقطلبانااااه 844
مستضعفین
مبانی اسالم

11 -14

مبااانی جمهااوری اسااالمی 81 -884
ایران
مبدأ تاریخ رسمی کشور

81

مبنای کار ادارات دولتی

81

متخلف

16 -11

متعلق به دولت یا مؤسسات 848
عمومی
متوسطه

10 -88

متون رسمی

84

متهم

818 -11

مثبت

8

مجازات

-16 -18 -11
848 - 880 -19

مجتهد عادل

881 -841

مجرم (مجرمین)

848 -11

مجریه

- 80 -46 -41
810 - 880 - 90

مجلس جدید

86

مجلس خبرگان رهبری

811 -99

مجلس سابق

86

اصل
-44 -41 -1 -8
-81 -81 -46-44
-81 -88 -84-84
-18 - 10-89-86
-14 -14-11 -11
-19-16 -11 -18
-64 -61 -61-60
-69 -66 -61-68
-94 -91-98- 90
-99 -91-98 -94
-881 -880 -801
-811 -811-818
-811 -818 -814
-818 -814 -814
-819 -816 -811
-814 ˚ 848-840
811

مجمع تشاخیص مصالحت -888 - 880
نظام
811 ˚ 881
مجوز

19

مجهولالمالک

44

محاکم دادگستری

886 ˚ 888

محاکم نظامی

811

محاکمه (محاکمات)

884 -884 ˚ 11

محدودیتهای ضروری

19

محرومیت

41 ˚ 1
1

محکومین

880

محققان
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اصل

واژه
محل اقامت

11

محل خدمت

884

اصل

واژه
مذهب رسمی کشور

-884 -64 -11
811 -818

محل مأموریت

846

مذهبی

884 ˚ 81

محل مورد عالقه

11

مراتع

44

محیط زیست

40

مراجع صالحه قضایی

11

محیط مساعد

1

مراجعه به آراء عمومی

811 ˚ 99 -49

مخابرات

14

مراحل قانونی

811

مخابره

14

مراسم دینی

81

مخالف اسالم

16

مراسم مذهبی

81

مراسم سوگند

81

مراقبتهای پزشکی

19

مخالف قوانین و مقررات

64

مراکز استانها

44

مخالف موازین اسالم

804

مراکز تحقیق

1

مخصوص

86

مرجع رسمی

849

مخل به مبانی اسالم

11 ˚ 14

مرجع عالی قدر تقلید

801 ˚ 8

مدارس

84

مرجعیت

801

مدبّر

841 ˚ 884 -4

مرحله خودکفایی

41

مخالف با قوانین و مقاررات 810
اسالمی

مدت ریاست جمهوری

818

مرد

10 -1

مدنی

4

مردم

مدیر

841 ˚ 884 -804

-89 -84 -6 -1
-81 -49 -46-19
-880 -801- 800
-844 -818 -884
811

مردمی

844

مدیریت

809 ˚ 69

مدیریت عامل

848

مااذاکرات مجلااس شااورای 89
اسالمی
مذاکره

91

مرزها

818

مذاهب دیگر اسالمی

81

مرزی

16

مذاهب جعفری اثنی عشری 81

مسائل بسیار مهم اقتصادی 49

مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

111

اصل

واژه

اصل

واژه

مسائل داخلی و خارجی

64

مصالح عمومی

16

مسائل سیاسی

801

مصالح کشور

814 ˚ 880 -16

مسائل مهم

61

مصرف

44 -41

مستضعفان جهان

1

مصلحت

884 ˚ 881 - 880

مستضعفین

844

مصوبات

مستکبرین

844

مصوبات شورا

64 ˚ 89
811

مسکن

41 -18 -11 -1

مسلحانه

848

مصاااوبات شاااورای عاااالی 818
امنیت ملی

مسلمان (مسلمانان)

-98 -84 -88 -1
841

مصااوبات مجلااس شااورای -98 -94 -98
811 -881
اسالمی

مسؤولیت

818

مصوبات هیأت وزیران

816 ˚ 46

مصون

11

مطبوعات (مطبوعاتی)

886 -14 -84 -1

مسؤولیت هماهنگی

814

مظاهر فساد و تباهی

1

مسیحی

81

معاد

1

مسااؤولیت اجاارای قااانون 881
اساسی

معادن

68 ˚ 44

مشارکت مردم

19 ˚ 1

معادن بزرگ

44

مشاوران

846 ˚ 16
10

معارف اسالمی

88

معافیت

48

مشاوره

881

معامالت باطل و حرام

41

مشاوره حقوقی

848

معامالت دولتی

49

مشروع

˚ 41 -48 -41 -9
848

معاونان

840 ˚ 814 - 10

مشورت

-881 - 880-801
811 ˚ 884

معاونتها

مصالح

81

معتبر

881 ˚ 89 -81

مصالح عامه

44

معضالت نظام

880

مسیحیان آشوری و کلدانی 84
مشاغل

معاونان رییسجمهور

841 ˚ 848

معاون اول رییسجمهور

811 ˚ 818 -814
814
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اصل

واژه
معیارهای اسالم

1

مغایر (مغایرت)

98 -94 -64 -11

واژه
ملی

اصل
-61 -46 -18 -1
818 - 800

مقاطعهکاریها

49

مملکت

86

مقامات رسمی

848

منابع طبیعی

841 ˚ 46

مقامات کشوری

801

منابع معتبر اسالمی

881

مقام اجرایی

880

مناطق مختلف کشور

46

مقاولهنامه

منافع عمومی

40

مقبولیت عامه

814 ˚ 11
801

منافع ملی

818

مقتضیات زمان

98

منافی عفت عمومی

884

مقتضیات محلی

800

منحصر به فرد

61

مقدس

818

منطقه

46 ˚ 81

مقدمات محاکمه

11

منع اضرار به غیر

41

مقررات اسالمی

80 ˚ 9 -4
810

منفصل

884

موات

49 ˚ 44

مقررات عمومی

64

مؤاخذه

11

مقررات محلی

81

موارد ضرورت

61

موارد ضروری

811 ˚ 64

مقررات

مقررات مدون جزایی اسالم 848
مقصر

818

مکاتبات

84

مکالمات تلفنی

14

مکتبی

844

ملت

مااوازین اسااالم (مااوازین -18 -18 - 10-4
880-804-94-88
اسالمی)
˚ 818-886-848
811 -814

-14 - 10 -10-9
-64 -81˚ 81-48
811 ˚ 818

موازین شرع

881

موازین عدل اسالمی

841

موازین فقهی

881

ملت ایران

81 ˚ 8

موافقتنامهها

814

ملیتهای دیگر

844

موافقتنامههای بینالمللی

11

ملل اسالمی

88

مؤسسات

848 ˚ 68 -44

مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

111

اصل

واژه
مؤسسات تعاونی

44

مؤسسات دولتی

64

اصل

واژه

نظااام جمهااوری اسااالمی - 880 - 800
ایران
848 ˚ 841 -818

نظامیان

-19 -86 -9 -4
-848 -880
811 ˚ 848
849

نظامی

884

مؤسسات عمومی

848

مؤسسات وابسته به دولت

64

موضوعات فقهی

801

موضوع اتهام

11

موقوفات

49

نظم عمومی

مهارت

844 ˚ 884
41

نفایس ملی

61

نفوذ اجانب

1

ن

نقاط اشغال شده

86

نامزدهای ریاست جمهوری 881 ˚ 888
811
نتیجه همهپرسی

نقص قوانین

881

مؤمن

نژاد

89

نسل امروز

40

نسلهای بعد

40

نشانهای دولتی

819

نشر افکار

814

نشریات

14

نصاب

84

نظارت

-808 - 800 -99
-814 -886 -880
-814 -888 -848
814

نظام اداری صحیح

1

نظام اسالمی کشور

1

نظااام اقتصااادی جمهااوری 44
اسالمی

نقل و انتقال دورهای قضات 884
نگاهبااااان دسااااتاوردهای 81
انقالب اسالمی
نمایندگان اقلیتهای دینی 81
نمایندگان رییسجمهور

814

نمایناااادگان شاااااوراهای 808
استانها
نمایندگان مجلاس شاورای -84 -84 -49 -8
10 -89 -86 -81
اسالمی
˚ 64-16-14 -14
-69 -66 -68
811 ˚ 91
نمایندگان مخالف و موافق 69
نمایندگان ملت

81

نمایندگان منتخب مردم

46

نمایندگان ویژه

811

واژهنامه تفصیلی

111

اصل

واژه

نمایناادگی مجلااس شااورای ˚ 68 -64 -81
اسالمی
848
نماینده (نمایندگان)

818 ˚ 804
814

نهی از منکر

نماینده قانونی

اصل

واژه
وحدت رویه قضایی

888

وحدت سیاسی

88

وحدت ملی

800 ˚ 18

وحی الهی

1

6

وزارتخانهها

814 ˚ 44

نیاز جامعه

16

وزیر (وزیران  -وزراء)

نیازهای اسالمی

41

- 10 -89 -80
-816 -69 -66
-814 -811 -811
-811 -818-814
-848 - 840-816
818 ˚ 841
818

نیازهای عمومی

41

نیرو (نیروها)

880 ˚ 44

نیروهای انتظامی

844 ˚ 880

نیروهای مسلح

˚ 840 - 880
818

وزیر اطالعات

نیروهای نظامی

880

وزیر امور خارجه

818 ˚ 816

نیزارها

44

وزیر دادگستری

880

وزیر کشور

818

وزیر مسؤول

66

وزیر مورد استیضاح

69

وصیت

81

و

وابسته به دولت

64

واحد بنیادی

80

واحدهای آموزشی

804

واحدهای اداری

804

واحدهای تولیدی صانعتی و 804
کشاورزی
واحدهای خدماتی

804

وارث

44

وام

60

وام بدون بهره

41

وجه

44

وحدت

9

وظایف

69 ˚ 68

وظایف اداری

816

وظایف خاص

811

وظااایف خاااص نظااامی و 811
انتظامی
وظایف رهبری

888

وظایف نمایندگی

68

وظیفه دولت

9

وظیفه عمومی

40

مجموعه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

118

اصل

واژه
وظیفه همگانی

6

وکالت

81

وکالت دادگستری

848

وکیل

14

والیت امر

˚ 801 -41 -4
811

ولی شرعی

18

هـ

هتک حرمت و حیثیت

19

هجرت پیامبر اسالم

81

هجری شمسی

81

هجری قمری

81

هزینه

44

هزینه عمومی

14

هماهنگ

818 ˚ 814 -808

همبستگی ملی

840 ˚ 814 -804
1

هماهنگی
همسر

841

همکاری

-804 -808- 800

اصل

واژه

840 -814
همهپرسی

-84 -49 -8 -8
˚ 811 ˚ 880 -99
811

همهپرسی باازنگری قاانون 811
اساسی
هواپیمایی

44

هیأت

64

هیأت رییسه مجلس

88

هیأت مدیره

848

هیأت منصفه

886

هیأت وزیران (هیأت دولت) -814-69-61-14
-814 -814 -811
-816 -811 -818
811 ˚ 819
ی

یاااازدهم فاااروردین مااااه 8
8146هجری شمسی
یک یک افراد کشور

19

