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 شگفتاریپ
 

و  یخ انوالب اسالمیرویدادها در تاریکی از مهمترین تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
پرسی قضور شکوهمند مردم در همهاس . با در تاریخ مل  ایران  یعطف عنوان نوطهبه
اکثری  قریب به اتفاق کلیه کسانی  مثب با رای « جمهوری اسالمی»، نظام 5511 ماهفروردین59

ها و تاکیدات که قق رای داشتند، به عنوان نظام سیاسی کشور پذیرفته شد. پس از آن با هدای 
امام خمینی)ره(، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار  ،ی ایرانبنیانگذار جمهوری اسالم

نویس قانون اساسی را که توسط برخی گردید و نمایندگان منتخب مل  در این مجلس، متن پیش
انوالبیون طراز اول تهیه شده بود، مورد بحث و بررسی قرار دادند و پس از تصویب، آن را برای 

ازدهم و یشنبه و دوشنبه یک یروزها پرسیدر همه گذاردند. یعموم یراتایید نهایی مل  به 
ن متن اعالم ینظر موافق خود را با ادرصد  1/22مأخوذه،  یاز مجموع آرا 5511آذر ماه  دوازدهم

 ی؛ قانوندیران رسیمردم ا ییب نهایبه تصو ،یاسالم ینظام نوپا یب قانون اساسین ترتینمودند و بد
 د.یگرد  ریتعب «بزرگترین ثمره جمهوری اسالمیù عنوان به انوالب اسالمی یدرهبر فو المکه در ک

، مورد ص و اشکاالتیام خمینی)ره( و به منظور رفع نوابه دستور ام 5571این قانون در سال 
 5571ا اصالقات سال ب 5511بازنگری قرار گرف  و هم اینک متن قانون اساسی مصوب سال 

 شود. (، به عنوان قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران شناخته میاصل 566فصل و 51)مشتمل بر 
های فرهنگی، اجتماعی، مبین نهاد»به تصریح مودمه آن  ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

اساس اصول و ضوابط اسالمی اس  که انعکاس خواس  قلبی ام   سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر
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های قکوم  طلبد و باید راهگشای تحکیم پاینیل به آن را می ،وجودباشد و مل  با تمام اسالمی می
لذاس  که  «های نظام طاغوتی قبلی گردد.دهنده طرح نوین نظام قکومتی بر ویرانههیاسالمی و ارا

اجرای کامل و دقیق تمامی یکصد و هفتاد و هف  اصل قانون اساسی به عنوان یک مجموعه منسجم، 
تواند به استورار کامل نظام جمهوری اسالمی ایران منجر شود و قرکتی از هم، می پیوسته و متاثرهمبه

ترین هدف شریع  و ترین و اصلییلکبه عنوان  ،صحیح و شتابان را به سوی استورار و توسعه عدال 
در  بر ایجاد وقدت و همگراییمنزله یک میثاق ملی عالوهقانون اساسی به ،موجب شود. از طرفی نظام
بدیلی به عنوان ، نوش بی...و  ها ی، جمعها، اقزابها، اقلی اقوام، گروه اعم از ،تمامی شهروندان انیم

ای اس  گونهبه ،عنوان قانون عالی و برترالخطاب بر عهده دارد. همچنین تفوق قانون اساسی بهفصل
 آن سنجیده شود. و تشریح قوانین و موررات دیگر باید با تبیین ، تفسیرکه همواره وضع، 

انجام  یدر راستامعاون  تدوین، تنویح و انتشار قوانین و موررات معاون  قووقی ر یس جمهور 
و جامعه از جمله مدیران در چندین نوب ، قسب نیاز اقشار مختلف  نونکتامحوله،  یها یمامور
به تهیه و انتشار قانون مندان، مبادرت عالقه ، استادان و دانشجویان قووق و سایراجراییارشناسان ک

چاپ چهارم قاضر، . مجموعه نموده اس و ...(  یری، وزیمختلف )اعم از رقع یهادر انواع و قطعیادشده 
 )سارع(« نیقوان یعموم یرساناطالع یسر» ن اثر و از زمره آثار منتشره با عنوانیا یبی)ویرایش دوم( قطع ج

مجموعه ن یاگردد. یم مخاطبان ارجمند میتود منتشر و یب قانون اساسیزمان با سالروز تصوهم هکاس  
 باشد:به شرح ذیل می یهایدارای ویژگی

در مـتن   یقانون اساسـ  5571با توجه به درج و اعمال اصالقات سال  مان اصول سابق:درج  -اول
بق، مـتن  برای فراهم شدن امکان تحلیل قووقی و موایسه بین اصول جدید و اصـول سـا  مجموعه، 
 ها درج شده اس .در زیرنویس نیشیپاصول 

اساس اصل نود و هشتم  نظر به اینکه بر نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان: درج -دوم 
چهارم آنان عهده شورای نگهبان اس  و با تصویب سهاصول قانون اساسی به تفسیر»قانون اساسی 
تمامی نظرات تفسیری  نابع معتبر و در دسترس،تالش شده اس  با استفاده از م« شودانجام می

مواردی نیز وجود دارد که شورای  آوری و در زیرنویس اصول مربوط درج گردد.جمع ،رای نگهبانشو
لذا نظرات مذکور  ،چهارم دس  نیافتهبه قد نصاب سه یادشده در موام تفسیر اصول قانون اساسی،

به منظور استفاده از مبانی  رات،گونه نظنبودن اینآور علیرغم الزام اند ووصف مشورتی یافته
 یسع ،خصوص نیا در درج شده اس .قاضر در مجموعه  ،الزم یهایبردارر بهرهیو سا استداللی

 ،ن ارتباطیعمل در ا کمال ؛ردیصورت گ یو مشورت یرینظرات تفس انیم یویدق کیکتف دهیگرد
نگهبان به استعالم  یپاسخ شورااً یدر آن، ثان رح به نوع نظیا عدم تصریح یو تصراوالً متن نظر 
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تاب ک( و ثالثاً 21ل اصلی)مندرج در ذ یدادگستر یاداره قووق 92/1/5572مورخ  1596/6شماره 
ن قال یبوده اس . در ع (5512رماه یش اول، تیرایچاپ دوم، و) «نگهبان یات شورایمجموعه نظر»

ر اس  کالزم به ذ اس . س الزم درج شدهیرنویال، زبا یهاکان مالیا تعارض میو در موارد ابهام 
ده و یتفا گردکا نگهبان یشورا یه متن نظرات صادرشده از سوی  اختصار، به ارایرعا یدر راستا

 (1)  نگهبان اجتناب شده اس . یشده از شوراانجام یهاان از درج استعالمکاالم یقت

نظر به اینکه بسیاری از اصول  ن)ع(:درج برخی آیات قرآن کریم و روایات معصومی -سوم 
باشد بر همین اساس گرفته از مبانی دین مبین اسالم میاساسی جمهوری اسالمی ایران نشأتقانون

 برخی از آیات و روایات مرتبط به این قانون با ترجمه فارسی آنها در مجموعه قاضر، آورده شده اس .
دسترسی سریع به محتوای کلی اصول قانون برای  درج فهرست تفصی ی قانون اساسی: -چهارم

گانه مندرج در مجموعه، تهیه و در ابتدای آن اساسی، فهرس  تفصیلی اصول یکصد و هفتاد و هف 
 درج شده اس .

ن محترم به اصول منظور تسهیل و تسریع در دسترسی خوانندگابه :نامه تفصی یواژه-پنبم

 و کلیدی تهیه و در پایان مجموعه گنجانده شده اس . ای مبتنی بر کلمات مهمنامهواژه ،نظرمورد

و در نهای  برای اینکه وظیفه روشنگری در تهیه این مجموعه تا قد امکـان بـه صـورت کامـل     
تنوـیح و انتشـار قـوانین و     در مواردی که بیان نظر تکمیلی و یا تنویحی معاون  تـدوین،  اجرا گردد،

 (همراه بـا عالمـ  معاونـ  )   نویس اصول مرتبط یرتوضیحات الزم در ز موررات ضرورت داشته،
   درج گردیده اس .

 یشـنهادها یه و اعالم نظـرات، انتوـادات و پ  یبا ارامحترم زان و خوانندگان یعز یکایکد اس  یام
  (2) .ندیفرما یاریش ما را در ادامه راه یخو

 ید انصاریمج
 جمهورسییر یمعاون حقوق

 
ن و یقـوان  یسامانه مل قیاز طر مربوط به نظرات یهاو استعالم نگهبان یانظرات شور ،یمتن قانون اساس ـ 1

ـ یا ی( و نشـان یـی اجرا یهاگاهدست یبرا)دول   ینترانتی  ایسا درران یا یاسالم یموررات جمهور ـ ذ ینترنت ل ی
 . www.dotic.ir :اس  گانیرا یقابل دسترس (عموم مردم و عالقمندان یبرا)

، یاسـالم  یعصر)عج(، قبل از توـاطع جمهـور  یابان ولیخ ـ: تهران یشنهاد خود را به نشانینظر، انتواد و پ ـ  2
ـ  5557676115 یدپسـت ک ـن و موررات یح و انتشار قوانین و تنویمعاون  تدو 5511شماره  ـ یا یا نشـان ی  ینترنت

ttgh@govir.ir 6621-95- 71111155و تلفن 6621 -95-77111116اررنگد. در ضمن دوییارسال فرما 
 باشد.یاف  و استماع نظرات عالقمندان و صاقبنظران میز آماده درین

http://www.dotic.ir-/
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 08  22 ن و شغل اشخاصکت، جان، مال، حقوق، مسیثیت حیمصون 

 08  23 دیش عقایت تفتیممنوع 

 08  20 طبوعاتم یآزاد 

 یو افشاا  یالمات تلفنکردن مکها، ضبط و فاش نامه یت بازرسیممنوع 

 مخابرات و سانسور و استراق سمع و هر گونه تجسس
25  08 

 08  26 هاتیاحزاب و جمع یآزاد 

 09  27 هاییمایپل اجتماعات و راهکیتش یآزاد 

 09  28 حق داشتن شغل 

 09  29 ین اجتماعیماز تأ یبرخوردار 

 09  34 گانیرش راو پروآموزش  

 54  31 نکحق داشتن مس 

 54  32 افراد یریمنع دستگ 
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 54  33 د افرادیمنع تبع 

 51  30 یحق دادخواه 

 51  35 هال در دادگاهکیحق انتخاب و 

 51  36 آن یم به مجازات و اجراکح 

 51  37 اصل برائت 

 51  38 ا سوگندینجه و اجبار افراد به شهادت، اقرار کت شیممنوع 

 51  39 یت افراد بازداشت شده و زندانیثیحرمت و ح کتت هیممنوع 

 52  04 ریمنع اضرار به غ 

 52  01 شورکت یحق تابع 

 52  02 ت اتباع خارجهیتابع 

  یاقتصاد و امور مال ـفصل چهارم 

 (14-11)اصول 

 52  03 رانیا یاسالم یاساس اقتصاد جمهور 

خاش  ران بار ساه ب  یا ا یاساالم  یجمهاور  یاستوار بودن نظام اقتصااد  

 یو خصوص ینتعاو ایلتدو
00  53 

 55  05 یعموم یهاتقرارگرفتن انفال و ثرو یومت اسالمکار حیدر اخت 

 56  06 شیار خوکسب و کت افراد نسبت به حاصل کیمال 

 56  07 یت شخصکیمال 

 56  08 هادر سطح استان یمل یو درآمدها یعیاز منابع طب یبردارض در بهرهیمنع تبع 

 56  09 یع و رد آن به صاحبان اصلمشرونا یهاتاخذ ثرو 

 57  54 ستیط زیحفاظت مح 

 57  51 اتیضع مالو 

 57  52 شورکل کب بودجه یه و تصویته 

 58  53 لک یداردر خزانه یلتدو یهاافتیز درکتمر 
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 64  50 شورکوان محاسبات ید 

 64  55 هاه حسابیلکشور به کوان محاسبات ید یا حسابرسی یدگیرس 

  از آن یناش یت ملت و قوایکماححق  ـفصل پنجم 

 (11-14)اصول

 61  56 ت مطلق خدایمکحا 

 61  57 رانیا یاسالم یم در جمهورکحا یقوا 

 61  58 یاسالم یق مجلس شورایاعمال قوه مقننه از طر 

 61  59 مردم ءم به آرایو مراجعه مستق یپرسق همهیاعمال قوه مقننه از طر 

 62  64 ءزراو جمهور وسییق ریه از طریاعمال قوه مجر 

 62  61 یدادگستر یهاق دادگاهیه از طرییاعمال قوه قضا 

 قوه مقننه ـفصل ششم 

  یاسالم یمجلس شورا ـل مبحث او 

 (14-07)اصول 

 62  62 یاسالم یل مجلس شوراکیتش 

 62  63 یاسالم یمجلس شورا یندگیره نمادو 

 63  60 یاسالم یندگان مجلس شورایعده نما 

 63  65 یاسالم یلس شورات جلسات مجیرسم 

 63  66 یاسالم یسه مجلس شوراییت رأیس و هییب انتخاب ریترت 

 60  67 ندگانیسوگند نما 

 یدر زمان جنگ و اشاغال نظاام   یاسالم یتوقف انتخابات مجلس شورا 

 دیل مجلس جدکیار مجلس سابق در صورت عدم تشکو ادامه 
68  65 

 65  69 یاسالم یرات مجلس شوراکبودن مذایعلن 

ف وزرا باه  یلکن تیو همچن رانیزو ،نان اومعاو، جمهورسییت رکحق شر 

 مجلس یدر جلسات علن حضور
74  66 
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 یاسالم یت مجلس شورایارات و صالحیاخت ـم مبحث دو

 (04-11)اصول 

 67  71 ضع قانونبه و یاسالم یحق مجلس شورا 

 67  72 یا قانون اساسی یام اسالمکر با احین مغایضع قوانمنع و 

 68  73 توسط مجلس ین عادیر قوانیشرح و تفس 

 68  70 یاسالم یبه مجلس شورا یقانون یهاح و طرحیم لوایتقد 

در  یح قاانون یشنهادات راجع باه لاوا  یها و پط قابل طرح بودن طرحیشرا 

 یاسالم یمجلس شورا
75  68 

 69  76 شورکق و تفحص در تمام امور یبه تحق یاسالم یحق مجلس شورا 

 یالمللا نیب یهاها، قراردادها و موافقتنامهنامهلهها، مقاوامهب عهدنیتصو 

 یاسالم یتوسط مجلس شورا
77  74 

 70  78 یر خطوط مرزییمنع تغ 

 75  79 یومت نظامکح یمنع برقرار 

 75  84 یو خارج ین عوض داخلبدو یهاکمکا یام گرفتن و دادن و 

 76  81 انیجها و مؤسسات به خارتکل شرکیاز تشیت دادن امتیممنوع 

 76  82 یارشناسان خارجکمنع استخدام  

 78  83 یس ملیو نفا یلترقابل انتقال بودن بناها و اموال دویغ 

 78  80 نده در برابر تمام ملتیت هر نمایلمسؤو 

 78  85 یندگیقائم به شخص بودن سمت نما 

 81  86 خود یندگان در اظهار نظر و رأینما یآزاد 

 82  87 جمهورسییران توسط ریزت وأیه یاعتماد برا یاخذ رأ 

 82  88 ءزراجمهور و وسییندگان از ریسؤال نما 

 83  89 جمهورسییو ر ءزراران، ویزت وأیضاح هیاست 

 80  94 یاسالم یگانه به مجلس شوراسه یار قواکت مردم از طرز یاکاعالم ش 
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 85  91 نگهبان یشورا یب اعضاکیل و ترکیتش 

 87  92 باننگه یشورا ینحوه انتخاب اعضا 

 87  93 نگهبان یجود شوران ومجلس بدو یعدم اعتبار قانون 

نگهباان باه منظاور انطبااق باا       یه مصوبات مجلس به شورایلکارسال  

 یو قانون اساس ین اسالمیمواز
90  88 

 89  95 نگهبان یو اظهارنظر شورا یدگیمدت رس 

ام اساالم و قاانون   کرت مصوبات مجلس با احیص عدم مغاینحوه تشخ 

 نگهبان یتوسط شورا یاساس
96  89 

ا یا ار و کا ع در ینگهبان در مجلاس جهات تسار    یشورا یحضور اعضا 

 هاح و طرحیب لوایت تصویفور
97  91 

 91  98 نگهبان یتوسط شورا یر قانون اساسیتفس 

 93  99 یپرسو همه یعموم ینگهبان بر انتخابات و مراجعه به آرا ینظارت شورا 

 شوراها ـفصل هفتم 

 (477-471)اصول 

 90  144 آنها توسط مردم یشوراها و نحوه انتخاب اعضا 

 90  141 هااستان یعالیل شوراکیتش 

 90  142 هااستان یعالیها توسط شوراشنهاد طرحیه و پیته 

 95  143 مات شوراهایت تصمیرعا 

 95  140 یو خدمات ی، اداریآموزش یاحدهال شوراها در وکیتش 

 95  145 شورکن ین اسالم و قوانیمات شوراها با موازیمخالف نبودن تصم 

 95  146 یف قانونیظاانحالل شوراها در صورت انحراف از و 

 یرهبر یا شورایرهبر  ـفصل هشتم 

 (470-444)اصول 

 95  147 ن رهبریینحوه تع 



 ران یا یاسالم یجمهور یانون اساسمجموعه ق

 

01 

 صفحه اصل عنوان

 96  148 ط خبرگانیتعداد و شرا 

 97  149 ط و صفات رهبریشرا 

 98  114 ارات رهبریف و اختیظاو 

د در صاورت  یا ن رهبار جد یای خود و نحاوه تع نار شدن رهبر از مقام کبر 

 ا عزل رهبری یریگنارهکفوت، 
111  144 

 141  112 ص مصلحت نظامیمجمع تشخ 

 هیقوه مجر ـفصل نهم 

 (444-414)اصول 

 142  113 یشور پس از مقام رهبرک ین مقام رسمیتریجمهور به عنوان عالسییر 

 143  110 جمهورسییمدت انتخاب ر 

 143  115 جمهورسییط ریشرا 

انتخااب   یو نحاوه برگازار   یاسات جمهاور  یر ینامزدها یاعالم آمادگ 

 جمهورسییر
116  140 

 140  117 جمهورسیینحوه انتخاب ر 

 145  118 یاست جمهورینگهبان بر انتخابات ر ینظارت شورا 

 145  119 دیجمهور جدسییانتخاب ر 

 145  124 یجمهور استیر یانتخابات ید مهلت انتخابات در صورت فوت نامزدهایتمد 

 145  121 جمهورسییسوگند ر 

 147  122 یاسالم یجمهور در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراسییت ریلمسؤو 

 147  123 جمهورسییله ریسبه و یپرسجه همهیمصوبات مجلس و نت یامضا 

 147  120 جمهورسیینان رمعاو 

لات  دو یهاا و قراردادهاا  ها و موافقتنامهنامهلهها و مقاوعهدنامه یامضا 

 جمهورسییها توسط رلتر دویران با سایا
125  147 

 148  126و  یجمهور در امور برنامه و بودجاه و اماور ادار  سییم ریت مستقیلمسؤو 
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 شورک یاستخدام
 149  127 جمهورسییژه ریندگان وینما 

 114  128 جمهورسییرش استوارنامه آنان توسط ریو پذ ءران و امضاین سفییتع 

 111  129 جمهورسییتوسط ر یلتدو یهانشان یاعطا 

 111  134 جمهورسییر یاستعفا 

جمهااور و انتخاااب سیاایر یماااریا بیااباات ی، غیفااوت، عاازل، اسااتعفا 

 دیجمهور جدسییر
131  111 

د نظار در قاانون   یا و تجد ءزراعدم اعتماد به و یا ابراز رأیضاح یمنع است 

ن جمهور بر عهده معااو سییارات ریه اختک یدر مدت یو همه پرس یاساس

 است یگریا فرد دیل او
132  112 

 112  133 جمهورسییتوسط ر ءزران وییتع 

 113  130 جمهورسییران توسط ریزت وأیاست هیر 

 110  135 ءزرااز و یکا هر یران یزت وأیه یاستعفا 

 116  136 جمهورسییتوسط ر ءزراعزل و 

 117  137 جمهور و مجلسسییدر برابر ر ءزرات ویلمسؤو 

 117  138 رانیزت وأینامه توسط هنیینامه و آبیضع تصوو 

و  یراجاع باه اماوال عماوم     یران در صلح دعاویزت وأیب هیم تصولزو 

 یرا ارجاع آن به داوی یلتدو
139  124 

 121  104 ءزرانان او و وجمهور و معاوسییبه اتهام ر یدگیرس 

 122  101 یلتشغل دو یکش از یت داشتن بیممنوع 

 126  102 ءزراجمهور و وسیینان رجمهور، معاوسییرهبر، ر ییبه دارا یدگیرس 

از اساتقالل،   یدر پاسادار  یران و نقاش و یا ا یاساالم  یارتش جمهور 

 شورک یاسالم یو نظام جمهور یت ارضیتمام
103  126 

 126  100 یو مردم یتبکارتش م 
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 127  105 شورک یانتظام یهارویان در ارتش و نیت خارجیمنع عضو 

 127  106 شورکدر  یخارج ینظام یهاگاهیامنع استقرار پ 

 127  107 ارتش در زمان صلح یزات فنیاستفاده از افراد و تجه 

 127  108 انات ارتشکل و امیسااز و یشخص یبردارمنع بهره 

 127  109 انیع و سلب درجه نظامیترف 

 128  154 یسپاه پاسداران انقالب اسالم 

 128  151 یهمگان یلت در آموزش نظامفه دویظو 

 یاست خارجیس ـدهم  فصل

 (414-411)اصول 

 128  152 رانیا یاسالم یجمهور یاست خارجیس 

 128  153 گانه شودیه موجب سلطه بک یمنع انعقاد قرارداد 

 129  150 ن در هر نقطه از جهانیت از مبارزه حق طلبانه مستضعفیحما 

 129  155 یاسیس یپناهندگ 

 هییقوه قضا ـازدهم یفصل 

 (411-401)اصول 

 129  156 هییف قوه قضایاظو 

 134  157 هییس قوه قضایین رییتع 

 134  158 هییس قوه قضاییف ریظاو 

 132  159 اتیاکتظلمات و ش یبه عنوان مرجع رسم یدادگستر 

 132  164 یو نحوه انتخاب و یر دادگستریزف ویظات و ویلمسؤو 

 133  161 شورک یوان عالیل دکیتش 

 133  162 لکشور و دادستان ک یوان عالیس دییر 

 133  163 یط قاضیصفات و شرا 

 130  160 یر محل خدمت و سمت قاضییا تغیمنع انفصال  
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 130  165 ماتکبودن محا یعلن 

 130  166 هاام دادگاهکمستدل بودن اح 

 130  167 مکر حدر صدو یفه قاضیظو 

 135  168 ت منصفهأیبا حضور ه یو مطبوعات یاسیم سیبه جرا یدگیرس 

 135  169 مین جراییعن در تینشدن قوان عطف به ماسبق 

مخاالف   یلتدو یهانامهنییها و آنامهبیتصو یقضات از اجرا یخوددار 

 هیارات قوه مجرید و اختام اسالم و خارج از حدوکبا اح
174  135 

 136  171 یر و اشتباه قاضیجبران خسارت افراد در موارد تفس 

 136  172 یم نظامکل محاکیتش 

 136  173 یوان عدالت ادارید 

 137  170 شورکل ک یرسسازمان باز 

 مایصدا و س ـازدهم فصل دو

 (401)اصل 

 137  175 رانیا یاسالم یجمهور یمایصدا و س 

 یت ملیامن یعالیشورا ـزدهم یفصل س

 (401)اصل 

 138  176 یت ملیامن یعالیشورا 

 یدر قانون اساس یبازنگر ـفصل چهاردهم 

 (400)اصل 

 139  177 یدر قانون اساس یبازنگر 
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   نگهبان یت شوراانظر یخیست تارفهر
 صفحه اصلشماره خیشماره / تار ردیف

 132 164 11/9/1359 ا 021  1
 113 سابق 130 26/9/1359 -064  2

 122 101،158 8/14/1359 -2/029م/  3
 126 100 20/14/1359ا  735  0
 88 90،96   7/11/1359ا  785  5
 66 69 8/11/1359 ا 50م/  6
 142 113 8/11/1359 ا 068  7
 72 77 10/12/1359 ا 136  8
 127 82، 105 10/12/1359 ا1380  9

 123 101 21/12/1359 ا1041  14
 73 77 24/1/1364ا  7و ا 1897  11
 72 77 24/1/1364 -12-د 1944  12
13  24/1/1364 138 ،53 59 
10  2/2/1364 81 76 
 123 101 3/2/1364 ا2491  15
 77 81، 82 3/2/1364ا  20را 1723  16
 02 0 8/2/1364 ا1983  17
 123 101 9/2/1364ا  1722  18
 123 101 27/3/1364 ام 2748  19
24  2/0/1364 96 89 
 69 76 3/0/1364 ا2813  21
 126 100 0/0/1364ا 2634  22
 75 52، 84 6/0/1364 ا19 -و2835  23
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20  28/0/1364 67 60 
 83 88 8/5/1364ا  3493م/  25
 77 82 10/5/1364 ا3179  26
 111 131 9/6/1364 ا3556  27
28  28/6/1364 22 08 
 71 77 19/7/1364ا 3827  29
 71 77 7/8/1364 ا 3943  34
 143 113 1/11/1364ا  0210  31
 129 156،170 5/11/1364ا  0249  32
 78 80، 86، 88 8/11/1364ا 0237  33
 75 77، 84 28/11/1364ا  0299  30
 69 76، 80، 88 17/1/1361ا 2039  35
 76 84 24/3/1361ا 0683  36
 58 53 22/9/1361 ا6671  37
 120 101 24/2/1362 ا8513  38
 148 125 9/0/1362ا 9439  39
 74 76،88،94،164 16/0/1362 ا9475  04
 97 148 12/5/1362ا 9326  01
 97 148 18/5/1362ا 9333  02
 88 90 20/5/1362 ا9040  03
 66 69 10/7/1362 ا9594  00
 91 98 27/7/1362 ا9751  05
 73 77، 125 3/8/1362ا  9781  06
 121 77،139 8/9/1362 ا 9993  07
 116 136 9/9/1362 ا14490  08
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 117 88، 137 29/9/1362 ا14180  09
 83 88 2/14/1362ا 14204  54
 97 148 16/12/1362ا 14844  51
 122 104 29/12/1362ا  14874  52
 09 34 17/5/1363ا  1503  53
 136 172 2/7/1363ا  1794  50
 113 130 3/7/1363 ا 1619  55

56  1907- 25/7/1363 138 ،85 81 

 62 64،127 25/7/1363ا  1909  57

 148 سابق 126 5/14/1363 -2364  58
 71 77 16/8/1363 ا2449  59
 91 96 11/14/1363ا  2037  64
 147 125 8/12/1363ا  2961  61
 134 سابق 158 1/3/1360 -3072  62

 140 117 5/0/1360ا  2760  63
 73 77، 139 19/0/1360ا 3786  60
 01 3، 24 1/5/1360 ا0401  65
 69 75 7/12/1360 ا5599  66
 121 139 14/2/1365 ا5939  67
 54 34 16/2/1365ا 5578  68
 124 139 18/0/1365 ا6425  69
 121 139 11/14/1365ا 7080  74
 67 74 1/11/1365ا 7090  71
 113 130 5/12/1365 ا7751  72
 146 121 6/12/1365ا 7643  73
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 67 74 8/7/1366ا 8806  70
 85 94 27/8/1366ا 9596  75
 85 94 23/14/1366ا 9946  76
 53 03،09 20/14/1366 ا9308  77
 70 77، 125 29/14/1366ا 12887  78
 69 75 5/7/1367ا 1033  79
 120 101 5/7/1367ا 2032  84
 71 76 3/14/1367ا 3348  81
 74 76 7/14/1367ا 3300  82
 120 101 19/2/1368 ا118  83
 91 97 15/8/1368 ا1258  80
 134 158 22/1/1369ا 1259  85
 130 160 23/0/1369 ا008  86
 133 161 2/5/1369 ا 4018  87
 84 85 11/6/1369 ا4565  88
 93 98 6/14/1369 ا1158  89
 115 89،135 22/1/1374 ا1436  94
 93 99 1/3/1374 ا1230  91
 124 138 15/6/1371 ا2141  92
 50 00 21/1/1372 ا0052  93
 141 0، 112 3/3/1372 ا0575  90
 03 0، 112 24/0/1372 ا0872  95
96  5481-20/5/1372 101 120 

 141 112 20/7/1372 ا5318  97
 120 101 20/7/1372 ا5044  98
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 صفحه اصلشماره خیشماره / تار ردیف

 110 130، 138 5/8/1372 ا5062  99
 149 127، 137 22/8/1372 ا5077  144
 124 139 17/9/1372 ا5646  141
142  5686 - 16/14/1372   138 118 
 79،125 85،101 22/2/1373 ا6772  143
 57 52، 53 17/3/1370ا 287  140
145  4654/21/75- 12/0/1375 93،90 87 
 64 55 10/9/1375 ا1116/21/75  146
 68 73 14/3/1376 ا583/21/76  147
148  1100/21/76 -13/5/1376 126،127،135،138 110 
 118 138 25/1/1378ا 0512/21/78  149
 118 138 26/3/1378ا  0844/21/78  114
 57 52،70 20/5/1378ا 5106/21/78  111
 69 75 21/6/1378ا 5250/21/78  112
 131 158، 164 2/8/1378ا 5515/21/78  113
 131 158، 164 13/8/1378ا 5614/21/78  110
115  6186/21/78 - 24/11/1378 127،138 149 
 111 127 34/5/1379ا 737/21/79  116
 93 98 3/7/1379ا 892/21/79  117
 55 00، 175   14/7/1379 ا979/21/79  118
 131 158 34/7/1379 ا 1465/21/79  119
124  1504/21/79- 24/14/1379 73 68 
 135 0،174،173 18/2/1384ا  1279/21/84  121
122  1682/21 /84- 14/0/1384 91 85 
123  3436/21/84 - 24/14/1384 86 81 



 نگهبان یت شوراانظر یخیتارفهرست 

 

11 

 صفحه اصلشماره خیشماره / تار ردیف

 114 127 12/14/1381ا  2120/34/81  120
 88 59، 90 25/12/1381ا  0140/34/81  125
 114 127 20/1/1382ا  2766/34/82  126
 64 55 25/5/1382ا  3952/34/82  127
 142 112 16/3/1383ا  7507/34/83  128
 119 138 2/8/1383ا /م164/34/83  129
 135 174،173 21/14/1383ا  9387/34/83  134
 135 174،173 7/11/1383ا  9086/34/83  131
 69 75 1/0/1385ا  15881/34/85  132
133  24976/34/1386- 34/1/1386 138 124 
130  21173/34/86-25/2/1386 126 149 

 03 0، 91، 99 19/0/1386ا 21930  135
136  20098/34/1386- 0/14/1386 135 115 
137  29173/34/1387- 22/8/1387 101 125 
 112 133 21/2/1394ا 02209/34/94  138
 116 135 29/2/1394ا  02360/34/94  139
104  03058/34/94- 2/6/1394 138 119 
 81 85، 138 24/3/1391-/م 732/34/91  101

102  07102/34/91 - 12/0/1391   113 143 

103  09709/34/91 - 23/12/1391   05 69 

100  54442/34/92 - 31/1/1392 52 58 

105  3652/142/93-3/12/1393 136 116 

 



 

 
 
 
 

 )ره( ینین امام خمیفرام
 یقانون اساس یب و بازنگریدرباره تصو

 
 
 

 در مورد  ر دولت موقتینخست وزبه )ره( نى یفرمان امام خم
 اساسى ب قانونیتصو

 4/3/8331مورخ 

 میبسم اهلل الرحمن الرح
  ؛ر دولت موقت جمهورى اسالمىیجناب آقاى مهندس مهدى بازرگان نخست وز

 ش را به دستیت خوکنده مملیران هر چه زودتر سرنوشت آیارز االزم است ملت مب

دست آورد  م اسالمى خود را در همه روابط و نظامات اجتماعى بهیرد و ثمره انقالب عظیگ
ند، از کاده یجامعه پ ونؤابد، عدالت اسالم را در همه شیرفته خود را باز و حقوق از دست

ل آن یمکن و تیمشغول تدو هاى انقالبحه شوراى طرکن رو طرح قانون اساسى را یا
ار کار افیرسانده و هر چه زودتر در اخت ب شوراى انقالبیل و به تصویمکهستند با سرعت ت

ن ییه تعکتمامى اقشار ملت در مدت محدودى  د تا همه صاحبنظران ویعمومى بگذار
ه با تبادل کمى یر تصمند و بنا بیدرباره آن ابراز نما ات خود رایشنهادها و نظرید، پیینمایم

از  یکبى دهند تا مردم هر استان و هر یدولت گرفته شد، ترت نظر با شوراى انقالب و
ه شوراى انقالب اسالمى و کندگان صاحبنظر خود را به تعدادى ینما هاى مذهبىتیاقل

 ندگان مردم با توجه به همهیل از نماکنند و مجلس متشکنند، انتخاب کمى نییدولت تع

بررسى و  ىیده شده است مواد قانون اساسى را به صورت نهایه رسکدى یهادهاى مفشنیپ
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رشد و تعالى و  هاىها و فرصته حقوق و آزادىیلکه در آن کند و سعى شود یم نمایتنظ
ت یثرکافراد است و ا ه ضامن حقوق همهکن اسالمى ین ملت بر مبناى موازیاستقالل ا

ن یه اکنى گردد و پس از آنیبشیپ ى مثبت داده است،أران بدان ریب به اتفاق مردم ایقر
ى أى قرار گرفت، به ریمورد بررسى نها ندگان صاحبنظر مردمیقانون اساسى در جمع نما

م یا رد خود را مستقیهمه آحاد ملت قبول و  ىیپرسى نهاهمه یکگذارده شود و طى 
رد تا با یرع وقت انجام گن مراحل در اسیه تمام اکشود  ند و سعىیدرباره آن ابراز نما

  .ابدیومت جمهورى اسالمى استقرار کان حکندگان مجلس، ارینما جمهورى وسییانتخاب ر
 نىیاهلل الموسوى الخمروح

 
 در مورد جمهورسییربه )ره(  ینیامام خمنامه 

 اساسى ن متمم قانونیتدو 
 4/2/8331مورخ 

 میبسم اهلل الرحمن الرح

 ران داموت یو است محترم جمهوورى اسوالمى ا  یاى رامنهاالسالم آقاى خجناب حجت

 افاضاته
ن یثر مسوؤول کا شور،کنى و عملى از اداره یسب ده سال تجربه عکه پس از کاز آن جا  

ه کو انود  دهیو ن عقیبر ا رانیارشناسان نظام مقدس جمهورى اسالمى اکاران و کاندرو دست
ص و یجاودانوه اسوت، داراى نقوا    ار خووب و یه داراى نقاط قوت بسو کن یقانون اساسى با ا

روزى انقوالب و  یو ملتهب ابتوداى پ  ب آن به علت جوین و تصویه در تدوکاالتى است کاش
به آن توجه شده است، ولى خوشوبختانه   مترکى جامعه، یق معضالت اجرایعدم شناخت دق

سال مورد بحث محافل گوناگون بووده اسوت و    ى دویکم قانون اساسى پس از یمساله تتم
ر یر جامعه اسالمى و انقالبى ماست و چه بسا تاخیناپذضرورت اجتناب یکص آن ینقارفع 

ز بنابر احساس یشور و انقالب گردد. و من نکعواقب تلخى براى  در آن موجب بروز آفات و
گور  یل دیه جنگ و مسوا کام ر حل آن بودهکها قبل در فملى خود از مدت ف شرعى ویلکت

  .دیگردانجام آن مى مانع از
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نظوام   -الفودا  روحى له- ةاهللیر حضرت بقیارى خداوند بزرگ و دعاى خیه به کنون کا
أتى را یگرفته است، ه شیسازندگى و رشد و تعالى همه جانبه خود را در پران راهیاسالمى ا
ب مووارد و  ین و تصویبررسى و تدو ه پس ازکن نمودم یین امر مهم تعیدگى به ایبراى رس
  .ران بگذارندیز ایف و عزیعمومى مردم شر د آن را به آرا ییشود، تأر مىکه ذکاصولى 

  م:اگرفته ن مهم در نظریه براى اکانى ین و آقایحضرات حجج اسالم والمسلم -الف 

 هاشومى آقواى  -4آقواى موؤمن    -3آبوادى  آقاى طاهرى خرم -2نى کیآقاى مش -1

آقواى   - 8ر( یقاى موسوى )نخست وزآ -7اى آقاى خامنه -6نى یآقاى ام - 5رفسنجانى 
محمودى   آقواى  -11 نىیآقاى موسوى خوو   -11لى یآقاى موسوى اردب - 9بى یحسن حب

جنتوى   آقواى  -15اشوانى  کآقاى امامى  -14زدى یآقاى  -13آقاى خزعلى  -12النى یگ
     روبوى کآقواى   -19آقواى توسولى    -18آقاى آذرى قموى   -17نى کآقاى مهدوى  -16
 داهلل نورى آقاى عب -21

ص مصولحت و  یه و مجمع تشخییه و قضاییاجرا ه از مجلس خبرگان و قواى مقننه وک
ندگان مجلس شوراى اسالمى به انتخاب مجلوس انتخواب   ینما ز پنج نفر ازیگر و نیافراد د

 .اندشده
 ل مورد بحث:یمحدوده مسا -ب 
 -4ه ییقوه قضوا ت یریز در مدکتمر -3ه یت قوه مجریریز در مدکتمر -2رهبرى  - 1 

 -5گانه در آن نظارت داشته باشند. قواى سه  هکما به صورتى یت صدا و سیریز در مدکتمر
ص مصلحت براى حل معضالت یمجمع تشخ -6اسالمى  ندگان مجلس شوراىیتعداد نما

راه بوازنگرى   -7گر نباشد یقدرتى در عرض قواى د هکنظام و مشورت رهبرى به صورتى 
  .نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسالمى رییتغ - 8به قانون اساسى 

 .ثر دو ماه استکار حداکن یمدت براى ا -ج 
  .ان را از خداوند متعال خواستارمیق حضرات آقایتوف

  اتهکاهلل و برم و رحمهیکوالسالم عل
 نىیاهلل الموسوى الخمروح
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 خ علىیشحاج ن یوالمسلمبه نامه حجت االسالم )ره(  ینیامام خمپاسخ 

 متمم قانون اساسى در مورد نىکیمش 
 9/2/8331مورخ 

 میبسم اهلل الرحمن الرح
  نى دامت افاضاتهکیخ على مشین جناب آقاى حاج شیاالسالم والمسلمحضرت حجت

 .نمکو ان یو د نظرم را در مورد موتمم قوانون اساسوى ب   یپس از عرض سالم خواسته بود
ه کرهبرى، ما  نم. فقط در موردکنمى یمن دخالت نند،کان صالح دانستند عمل یهرگونه آقا

ه از کو م ینکفردى را انتخاب  دیم. باینکمان را بدون سرپرست رها م نظام اسالمىیتواننمى
  .ندک رنگ دفاعیاست و نیمان در جهان ست اسالمىیثیح

عوادل   سوت. مجتهود  یت الزم نیو ه شرط مرجعکمن از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم 
رأى دادند توا   ند. اگر مردم به خبرگانکت مىیفاکشور کد خبرگان محترم سراسر ییتأمورد 

ردند کن ییهم فردى را تع نند، وقتى آنهاکن ییومتشان تعکمجتهد عادلى را براى رهبرى ح
ن صورت او ولى منتخب یاست. در ا رد، قهرى او مورد قبول مردمیتا رهبرى را به عهده بگ

 .افذ استمش نکشود و حمردم مى
 ت پافشوارى یو گفتم ولى دوستان در شورط مرجع ن را مىیدر اصل قانون اساسى من ا

چنودان دور   نوده نوه  ین در آیه اکدانستم ردم. من در آن هنگام مىکردند، من هم قبول ک
  م.خواستار ان را از درگاه خداوند متعالیق آقایست. توفیاده شدن نیقابل پ
 

 اتهکبراهلل و م و رحمهیکوالسالم عل
 نىیاهلل الموسوى الخمروح
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 رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس
 (2)6/3/2561با اصالحات  (1)21/9/2531مصوب 

 میالرحمن الرح هللابسم ا
 (3) القِسْطِاسُ بِقوُمَ النَّیلِ زَانَیلمِاابَ وَ تَمَعَهُمُ الِكِاناتِ وَ أنزَلنَیا بالبَنا رُسُلَنلَقَد أَرْسَلْ 

 مقدمه

و  یاسا ی، سی، اجتماا  یفرهنگا  ین نهادهاا یان مبریا یاسالم یجمهور یقانون اساس

ران پس از پیروزی انقالب اساالمی، در دوازد  فلام مماتمم بار     یا یاسالم یجمهور یقانون اساس ا  1
قاانون   یینهاا  یندگان مجلس بررسا یت دو سوم مجموع نمایثرکد و با ایم گردیلد و هفتاد و پنج اصم تنظیك
سات و  یمطااب  باا ب   یشمس یلد و پنجا  و همت هجریهزار و سیكچهارم آبان ما   ست ویخ بیدر تار یاساس

 یپرسا هماه ن قاانون در  ید. ایرس ییب نهایبه تلو یقمر یلد و نود و نه هجریهزار و سیكالحجه یچهارم ذ
 2/22/2531ماورخ   21201شامار    یو در روزناماه رسام  ملت قرار گرفت نهایی د ییتأ مورد 21/9/2531 مورخ
 ج شد. در

د و در یرسا  یقاانون اساسا   یباازنگر  یب شاورا یباه تلاو   2531رماا   یدر ت یه قانون اساسا یاصالح ا  2
 یه در روزناماه رسام  ین اصاالح یا . اقارار گرفات  ماردم ایاران    یید نهاا ییمورد تأ 3/3/2531مورخ  یپرسهمه
ه کا ر درج گردیاد   یا زه، مواردی به شار   یدرج شد  است. در آغاز این اصالح 3/3/2531مورخ  21930شمار 

 : استخود، ا مال شد   یتماماً در مجمو ه حاضر در جا
 :8531مصوب  یم قانون اساسیرات و تتمییاصالحات و تغ

 یشاورا  هک را 2531 ملوب یاساس قانون میتتم و راتییتغ و اصالحات منهادیپ رانیا یاسالم یجمهور دولت
 انقاالب  ریبک رهبر و نأمالمی ظ قائد( 8)*1325 ما  همتبیارد 4 مورخ فرمان موجبه ب یاساس قانون یبازنگر
 و چهم در فیالمر رسّ قدس ینیخم امام یالعظمتیآ حضرت رانیا یاسالم یجمهور انگذاریبن و اسالم یجهان
 شلات  و لدیس و هزاریك ما  ریت ستمیب تا هفدهم مورخ جلسات در حیتوض و میتلم چند و مدون اصم همت

 یینها بیتلو به خود اجالس نیمیك و چهم در و رد ک نیتدو و یبررس یینها طورهب یشمس یهجر همت و
 هماتم  و سات یب مورخ فرمان یط یپرس همه جهت و فرمود  امضاء و دییتأ آن را یرهبر معظم مقام و رساند 
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 یاست که انعكااس خواسات قلبا    یاساس اصول و ضوابط اسالم ران بریجامعه ا یاقتلاد
مردم مسالمان از   ةند مبارزران و رویا یم اسالمیت انقالب  ظیباشد. ماهیم یامت اسالم
ن یا افات ا ییتبلاور ما  مردم  یقاطع و کوبند  همه قمرها یکه در شعارها یزرویابتدا تا پ

بزرگ، ملات ماا باا تماام      یزروین پیعه ایرا ممخص کرد  و اکنون در طل یخواست اساس
 طلبد.یم به آن را میجود نو

و  یرمكتبا یران در ساد  اخ یا ا یهاا گر نهضات ین انقالب نسبت به دیا یادیبن یژگیو
طاه و  ممارو  یدادپس از گذر از نهضت ضد استب رانیبودن آنست، ملت مسلمان ا یاسالم

و  یافت که  لت اساسا ین تجربه گرانبار دست یشدن نفت به ا یمل ینهضت ضد استعمار

                                                                                          


 :گذاردیم یپرسهمه به ریز شر  به اندرد ک ابالغ دولت به همت و شلت و لدیس و هزاریك ما  ریت
 یشورا مجلس»  بارت ران،یا یاسالم یجمهور یاساس قانون مقدمه و هاسرفلم و اصول یتمام در -8 ادهم
 .ابدییم رییتغ« یاسالم یشورا مجلس» به« یمل

« مبحاث ساوم  » ناوان   م گردد ویتبد« وزراء و یاست جمهوریر» نوان مبحث اول و فلم نهم به  -2ماده 
ر یا وزمبحث دوم، نخست» نوان  ابد ویر ییتغ« مبحث دوم»وم ( به لدوچهم وسیكن فلم ) قبم از اصم یهم
فلام  »به  «یگروه یهافلم دوازدهم، رسانه» نوان  وسوم( حذف گردد و یلدوسیك)قبم از اصم « وزراء و

زدهم، یفلام سا  »و شمام،  ناوان    (2)*تااد فلادو ه یكاباد و قبام از اصام    ی رییا تغ« مایسا  دوازدهم، صدا و
قاانون   در یباازنگر  ،(5)*مدهفلام چهاار  »لدو هفتااد وهفاتم،  ناوان    یكو قبم از « یت ملیامن ی الیشورا
 افزود  گردد.« یاساس

 -221 -219 -211 -210 -99 -92 -19 -11 -10 -13 -01 -39 -34 -31 -30 -3اصاااول  - 5ماااده  
222- 221- 225- 212- 211- 214- 213- 210- 211- 251- 252- 251- 255- 254- 253- 253- 
شاود  یاصال  م 203 و 204 -205 -234 -231 -232 -231 -231 -230 -241 -242 -241 -251 -250
ز باه  یا ن 200و  203اصول  رد ویگیم قرار 2531ملوب  یاصول قانون اساس یبه جا ابد وییم میتتم ر وییو تغ

همت اصم مادون   وچهم  اضافات در ها وییجابجا رات وییه اصالحات و تغیلکشود و یاضافه م یقانون اساس
 .گرددیب میر تلویشر  زه ب

 ر شد  است. یتحر« 2531»به اشتبا   یو در متن روزنامه رسم« 2531» یدر نسخه ابالغ  -8*
 ر شد  است.یتحر« همتاد»به اشتبا   یو متن روزنامه رسم یدر نسخه ابالغ  -2*
 ر شد  است.یحرت« چهارم»به اشتبا   یو متن روزنامه رسم یدر نسخه ابالغ  -5*
 .13ه ید، آیسورة الحد ا  3
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نباودن مباارزات باود  اسات. گرچاه در       یهاا مكتبا  ن نهضات یا ت ایا ممخص  دم موفق
بار   ار یو اساسا  یت مبارز سهم اصلیحانرو یو رهبر یاسالم یر خط فكریاخ یهانهضت

هاا  ، جناب  یم اساالم ین مباارزات از مواضاع اصا   یر شدن ام دویبه دل یل هد  داشت و
د یا قادر تقل یمرجاع  ال  یدار ملت به رهبار یجدان بنجا ویبه رکود کماند  شد از ا سر تبه

و  یم مكتبا یخط نهضات اصا   یریگیرت پ)ر ( ضرو ینیامام خم یالعظم هللا تیحضرت آ
 یهاا ر صف مقادم نهضات  ت مبارز کمور که هموار  دیحانرو رن بایافت و ایرا در یاسالم
افت. )آغااز  ی ینیمان تحرك نویا یشنفكران متعهد با رهبرسندگان و رویبود  و نو یمردم

برابر باا هازار و    یقمر یلد و همتاد و دو هجریران در سال هزار و سیر ملت اینهضت اخ
 باشد(.یم یشمس یك هجریلد و چهم و یس
 

 عه نهضتیطل

 یکه گاام « دیانقالب سف» ییكای)ر ( به توطئه آمر ینیا تراض درهم کوبند  امام خم 
و  ی، فرهنگا یاسا یس یهاا یابساتگ م ویحكومت استبداد و تحكا  یهاهیت پایدر جهت تثب

كپارچه ملات گمات و متعاقاب آن    یبود  امم حرکت  یزم جهانیالیران به امپریا یاقتلاد
 ییطه آغااز شاكوفا  قت نقیکه در حق 41در خرداد ما   یم و خونبار امت اسالمیانقالب  ظ

ت و یا تثب یاساالم  یت اماام را باه  ناوان رهبار    یام شكوهمند و گسترد  بود مرکزین قیا
ن یا تااراض بااه قااانون ننگاا یران در پاایاامااان از اید ایاارغم تبعیاامسااتحكم نمااود و  ل

وند مستحكم امت با امام همچنان استمرار ی( پییكایت مستماران آمریون )ملونیتوالسیکاپ
د یان تبعیت مبارز را  خود را در میحانشنفكران متعهد و روژ  رویوان و بهافت و ملت مسلمی

 و زندان، شكنجه و ا دام ادامه دادند.
ه و دانمگا  به ی لم یهال جامعه در سنگر مسجد، حوز ان قمر آگا  و مسؤوین میدر ا 
را  یو ثمربخما  ریگیو پربار اسالم تالش پ یپرداخت و با الهام از مكتب انقالب یشنگررو

م یا ملت مسالمان آغااز کارد. ر     یو مكتب یمبارزات یاریو هوش یدر باال بردن سطح آگاه
ه و دانماگا  و هماه   یضا یماناه باه ف  یرا با حملاه د خ  ینهضت اسالم یاستبداد که سرکوب

ن اقادامات ددمنماانه جهات    یتار ش انقالب آغاز نمود  بود به مذبوحاناه پرخرو یهاکانون
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ن قرو یهاا دام، شكنجه یهاان جوخهین میمردم، دست زد و در ا یانقالباز خمم  ییرها
بود که ملت مسلمان ما به نمانه  زم راسخ خود به  ییدرازمدت، بها یهاو زندان ییسطاو

ماان کاه ساحرگاهان در    یپرداخات. خاون صادها زن و مارد جاوان و باا     یادامه مبارز  ما 
 یهاا ان کوچه و باازار هادف گلولاه   یا در میدادند یسر م« اکبر هللا»اد یر فریت یهادانیم

 یدر پ یپ یهاامیها و پهیانید، بیم بخمران را تداویا یگرفتند انقالب اسالمیدشمن قرار م
تر نرا  م  و گسترش هرچه فزو ی زم امت اسالم و یمختلف، آگاه یهاامام به مناسبت

 داد.
 یحكومت اسالم

 یم اساتبداد یج خفقان و اختناق ر ه که در اویت فقیاله ویبر پا یطر  حكومت اسالم 
را در ماردم مسالمان    ینیز  ممخص و منسجم ناو یه شد انگی)ر ( ارا ینیامام خم یاز سو

اسالم را گمود که تالش مبارزان مسلمان و متعهد را  یم مبارز  مكتبیجاد نمود و را  اصیا
 تر ساخت.در داخم و خارج کمور فمرد 

ها و شدت خمام ماردم براثار    ییافت تا سرانجام نارضاینهضت ادامه  ین خطیدر چن 
ت و یا حانله رویسا و انعكااس مباارز  باه و    ین در داخم و افمااگر زافزوفمار و اختناق رو

م را بمادت متزلازل کارد و باه     یت ر یحاکم یهاانی، بنیان مبارز در سطح جهانیدانمجو
 یفمار و اختناق و به اصطال  بااز کاردن فضاا    م و اربابان  مجبور به کاستن ازیناچار ر 

از ساقو    یریماگ یباه منظاور پ   یناان یچه اطمی  دریکمور شدند تا به گمان خو یاسیس
ر اماام،  یناپاذ قاطع و خلام  یند اما ملت برآشفته و آگا  و ملمم به رهبریخود بگما یحتم
 د.آغاز نمو یطور گسترد  و سراسرهكپارچه خود را بیزمند و رویام پیق

 

 خشم ملت

)ر ( در ینا یژ  اماام خم یا ت و باه و یا حانبه ساحت مقدس رو یزیآمنیانتمار نامه توه 
 عتر نمود و با ث انفجار خمم مردم درین حرکت را سریم حاکم ایاز طرف ر  2533 ید20

ام معترضانه ین قید ایمهار کردن آتمفمان خمم مردم کوش یم برایسراسر کمور شد و ر 
انقاالب   یهاا در رگ یمترین خود خون بیدن خاموش کند اما ایخون کم را با به خاك و
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 یادبود شاهدا یا  یهاا هاا و چهلام  مانقالب در هفات  یدر پ یپ یهاساخت و طپ  یجار
ن نهضات در سراسار   یا باه ا  یترنكپارچه و هرچه فزویو جوش   یات و گرمیانقالب، ح
کماور باا ا تلااب     یهاا زمانساا  ید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامیکمور بخم

مماارکت فعاالناه    یم اساتبداد یا در سقو  ر  یابانیكپارچه خود و شرکت در تظاهرات خی
در  یاسا یو س یماذهب  یهاا گسترد  مردان و زنان از همه اقمار و جنا  یجستند، همبستگ

 یدر تماام  یبود، و مخلوصاً زنان به شكم بارز کنند نییتع یرین مبارز  به طرز چممگیا
از آن ناوع کاه    ییهاا داشتند، صحنه یان جهاد بزرگ حضور فعال و گسترد یا یهاحنهص
داد یمسلسم نمان م یهادان نبرد و لولهیم یدر آغوش، شتابان به سو یرا با کودک یمادر
 ن قمر بزرگ جامعه در مبارز  بود.ین کنند  اییانگر سهم  مد  و تعیب

 

 كه ملت پرداخت ییبها

  از یاز خون ب یرر با بارویگیمبارزة مستمر و پ یك سال و اندیاز  نهال انقالب پس 
اردهاا توماان خساارت    یلینهادن م یو معلول و با برجا ید و صدهزار زخمیشلت هزار شه

ن نهضت یبه ثمر نمست و ا« ی، حكومت اسالمیاستقالل، آزاد» :یادهایان فریدر م یمال
ز یا آمجاان یدر مراحام حسااس و ه   یت رهبریحدت و قاطعمان و ویه بر ایم که با تكی ظ

دن تماام محاسابات و   یا د موف  باه درهام کوب  یرس یزرویملت به پ یز فداکارینهضت و ن
بار انقالباات    یدیا د که در ناوع خاود سرفلام جد   یگرد یستیالیامپر یمناسبات و نهادها
 در جهان شد. یگسترد  مردم

 یاد شاهنمااه یختن بنیفرو ر یزهالد و پنجا  و هفت رویكهزار و سیبهمن سال  11و  12 
عاه  یبزرگ طل یزروین پیبر آن را درهم شكست و با ا یمتك یو سلطه خارج یشد و استبداد داخل
 را داد. یینها یزروید پینه مردم مسلمان است نویریکه خواست د یحكومت اسالم

در  یرهبار اسالم و مقام  یاد و  لمیكپارچه و با شرکت مراجع تقلیطور هران بیملت ا 
 ین جمهاور یجاد نظاام ناو  یو قاطع خود را بر ا ییم نهایتلم یاسالم یجمهور یپرسهمه
 مثبت داد. یرأ یاسالم یبه نظام جمهور % 1/91ت یا الم کرد و با اکثر یاسالم
انگر نهادهاا و مناسابات   یا ران باه  ناوان ب  یا ا یاسالم یجمهور یاکنون قانون اساس 
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حكومات   یهاا هیا م پایتحكا  ید راهگمایجامعه با یلادو اقت ی، فرهنگیا ، اجتمیاسیس
 گردد. یقبل ینظام طاغوت یهارانهیبر و ین نظام حكومتیطر  نو دهند هیاراو  یاسالم

 

 وه حكومت در اسالمیش

 یها ا گارو یا  یفارد  یگرو سلطه یدگا  اسالم برخاسته از موضع طبقاتیحكومت از د 
دهد ی  و هم فكر است که به خود سازمان میهم ک یملت یاسیست بلكه تبلور آرمان سین

( هللا ی)حرکت باه ساو   ییهدف نها یرا  خود را به سو یدتیو  ق یند تحول فكرتا در رو
د  شاد و  زدو یطاغوت یخود از غبارها و زنگارها یانقالبان تكامم ید. ملت ما در جریبگما
 یم اسالمیاص ینیبجهانو  یگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكریب یفكر یهاز یاز آم

جامعه نمونه )اسو ( خود را بنا کناد بار    ین اسالمیبازگمت و اکنون بر آن است که با مواز
ت یا نینهضات را    یا تقااد  یهاا ناه ین است که زمیا ی، رسالت قانون اساسیاهین پایچن

اال و جهاان شامول   و یهاا رد کاه در آن انساان باا ارزش   جود آورا به و یطیبخمد و شرا
 ابد.یرش پرو یاسالم
 یزرویا پ یبارا  یران کاه حرکتا  یا انقالب ا یاسالم یبا توجه به محتوا یقانون اساس 
را در داخام و خاارج کماور     نقاالب ن ایم انه تداوین بود زمین بر مستكبریمستضعف یتمام

 یو مردما  یاسالم یهاگر جنب ی، با دیالمللنیابط بژ  در گسترش رویکند به ویفراهم م
وَ اَنا رَبُّكُمْ   ًوَاحدَ ذِ ِ اُمَّتُكُمْ اُمَّهًه )انَّرا هموار کند  یاحد جهانم امت ویکوشد تا را  تمكیم

 ابد.یجهان قوام  یم و تحت ستم در تمامو استمرار مبارز  در نجات ملم محرو (1)نِ(فَا ْبُدُو
گوناه اساتبداد   هار   یگر نفنیتضم ین نهضت بزرگ، قانون اساسیت ایبا توجه به ماه 
، و یساتم اساتبداد  یخط گسستن از س باشد و دریم یو انحلار اقتلاد یو اجتما  یفكر

لَاالَ  الَغصْرَهُمْ وَ اضَعُ  َنْهُمْ اِی)وَ کند. یسپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تالش م
(2)هِمْ(.یکَانَتْ  َلَ یالَّت

 .91ه یاء، آیسورة االنب ا  1
 .230ه یسورة اال راف، آ ا  2
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 یم جامعه اسات براسااس تلقا   یه تمكیکه خود پا یاسیس یادهایجاد نهادها و بنیدر ا

 ی ِباادِ  هَاا رِثُی)أَنَّ ألْاأَرضَ  گردناد یدار حكومت و ادار  مملكت ما ، صالحان  هد یمكتب

است بر مادار قارآن و    یت اجتما یریمد یهان ضابطهیکه مب یو قانونگذار (1)(للَّالِحُونَا

زکار یسان  ادل و پرهشناه اسالمیاز ناح ی  و جدین نظارت دقیابد بنابراییان میسنت، جر

است و چون هدف از حكومت، رشاد دادن   یرمحتوم و ضرو ی ادل( امر یو متعهد )فقها

 ییز و شاكوفا نه برویتا زم(2)ر(یالْمَل هللاِا ی)وَ اِلاست ینظام اله یانسان در حرکت به سو

ن جز یو ا(3)(هللا)تَخَلَّقُوا باخالق ا دیانسان فراهم آ یابعاد خداگونگ یمنظور تجلاستعدادها به

 تواند باشد.یند تحول جامعه نم ناصر اجتماع در رو یدر گرو ممارکت فعال و گسترد  تمام

را در تماام مراحام    ین مماارکت یناه چنا  یزم ین جهات، قاانون اساسا   یا با توجه به ا 

ر یسازد تا در مسیهمه افراد اجتماع فراهم م یساز براو سرنوشت یاسیس یهایریگمیتلم

ن یا گردد کاه ا  یو رهبر ءل رشد و ارتقاکار و مسؤوخود دست اندر یسان هر فردتكامم ان

 ن خواهد بود.ین در زمیهمان تحق  حكومت مستضعف

 .(4)نَ(یارِثو نَجعَلَهُمُ الوَ ًهالْاَرضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمّیفِ سْتُضْعِفُواا نَیلَّذا یدُ اَنْ نَمُّنَ  َلَی)وَ نُر 

 

 له عادیت فقیالو

ه یا فق یناه تحقا  رهبار   یزم یت امار و امامات مساتمر، قاانون اساسا     یالبراساس و 

د یا ماور ب الُُا یجاار )مَشاود  یرا که از طرف مردم به  نوان رهبر شناخته م یطیالمراجامع

 یهاکند تا ضامن  دم انحراف سازمانیآماد  م (5)رامهِ(اللهِ و حَحَ یل َ ءانَمَاالُ هللابا ءالعُلَما

 خود باشد. یم اسالمیف اصیظامختلف از و

 .213ه یاء، آیسورة االنب ا  1
 .21ه یسورة فاطر، آا  11ه یسورة آل  مران، آا  41ه یسورة النور، آ ا  2
 .251، صفحه 31(، بحاراالنوار جلد رم )کامبر ایپ ا  3
 .3ه یسورة القلص، آ ا  4
 .151(، تحف العقول، صفحه ن )یامام حس ا  5
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 له است نه هدفیساقتصاد و

ان رشاد و تكامام   یا انساان در جر  یازهاا ی، اصم، رفع نیاقتلاد یادهایم بنیدر تحك 
را کاه در  یا ، زییت و سودجوتمرکز و تكاثر ثرو یاقتلاد یهاگر نظامیست نه همچون داو

ب یا رشد، اقتلاد  امم تخرن جهت در مراحم ی، اقتلاد خود هدف است و بدیمكاتب ماد
 ییجز کاارآ  یله انتظاریسله است و از ویسدر اسالم اقتلاد و یلشود ویم یو فساد و تباه
 توان داشت.یصول به هدف نمبهتر در را  و

ز بارو  یناه مناساب بارا   یفاراهم کاردن زم   یدگا  برناماه اقتلااد اساالم   یا ن دیا با ا 
جاد یو متناسب و ا ین امكانات مساویمت تأن جهیاست و بد یت انسانمتفاو یهاتیخالق
او بار  هاد     یجهت اساتمرار حرکات تكاامل    یرضرو یازهایهمه افراد و رفع ن یکار برا

 است. یحكومت اسالم
 

 یزن در قانون اساس

که تاکنون در خادمت اساتثمار    یانسان یهاروی، نیاسالم یاجتما  یادهایجاد بنیدر ا 
 یابیا ن بازیا ابند و در اییخود را باز م یو حقوق انسان یاصل تیبودند هو یجانبه خارجههم
اناد  متحمام شاد    یکه تاکنون از نظام طاغوت یمتریم ستم بیاست که زنان به دل یعیطب
 متر خواهد بود.یحقوق آنان ب یفایاست
و  یدتیانسان است و تواف   ق یرشد و تعال ین جامعه و کانون اصلیادیاحد بنخانواد  و 
ابناد  انساان اسات    یو رشاد   یحرکت تكامل یساز اصلنهیم خانواد  که زمیدر تمك یآرمان

ف حكومات  یظاا ن مقلاود از و یا م به ایبود  و فراهم کردن امكانات جهت ن یاصم اساس
ا )ابزار کاار  یبودن( و  یئیاحد خانواد ، از حالت )شاز و ین برداشتیاست، زن در چن یاسالم

ر و یفه خطیظافتن ویو استثمار، خارج شد  و ضمن باز یزدگبودن( در خدمت اشا ه ملرف
 یهاا دانیماهنگ و خود همرزم مردان در میپ یمكتب یهارش انساندر پرو یپر ارج مادر
برخوردار از  یدگا  اسالمیرتر و در دیخط یتیلمسؤو یرایجه پذیباشد و در نتیات میفعال ح

 االتر خواهد بود.و یارزش و کرامت
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 یارتش مكتب

ماان و مكتاب،   یکمور توجه بر آن است کاه ا  یدفا  یهارویز نیم و تجهیدر تمك 
و سپا  پاساداران انقاالب در    یاسالم ین جهت ارت  جمهوریاساس و ضابطه باشد بد

شوند و نه تنها حفظ و حراسات از مرزهاا بلكاه باار     یانطباق با هدف فوق شكم داد  م
ت قاانون خادا در   یا ارز  در را  گسترش حاکمجهاد در را  خدا و مب یعنی یرسالت مكتب
 مِیا لّخَاو مِنْ رِباا ِ    مِنْ قُوَّ سْتَطَعْتُمْالَهُمْ ماَ  ا)وَاَ ِدُّودار خواهند بود. ز  هد یجهان را ن

 .(1)(نَ مِنْ دوُنِهِمْیآخَرِکُمْ وَ وَ  َدُوَّ هللا تُرهِبُونَ بِهِ  ُدُوَّ

 یقضا در قانون اساس

، باه منظاور   یاز حقوق مردم در خط حرکات اساالم   یابطه با پاسداردر ر ءله قضامسأ 
جااد  ین رو ایا ، از ایاتیاست ح یامر ین امت اسالمدر درو یاز انحرافات موضع یریمگیپ
  یا و متمكم از قضات  ادل و آشانا باه ضاوابط دق    یه  دل اسالمیبر پا ییستم قضایس
باودن آن   یو دقت در مكتب یادینت بیم حساسیبه دل من نظایشد  است، ا ینیب یپ ینید

اَنْ  لنّااسِ انَ یبَا  ا حَكَمْاتُمْ )و اِذر از هر نوع رابطه و مناسبات ناساالم باشاد.   الزم است به دو
 .(2)تَحْكُمْوا بِالْعَدلِ(

 هیقوه مجر

به  یاحكام و مقررات اسالم یکه در رابطه با اجرا یاژ یت ویم اهمیه به دلیقو  مجر 

کاه   یرتا ن ضارو یابط و مناسبات  ادالنه حاکم بر جامعه دارد و همچنودن به ریمنظور رس

 یسات یات خواهاد داشات با  یا ح ییصول باه هادف نهاا   و یسازنهیدر زم یاتیله حن مسأیا

ر یجتاً محلور شدن در هر نوع نظام دسات و پااگ  یباشد. نت یجاد جامعه اسالمیا یراهگما

خواهد شد  ینف یدگا  اسالمیدار کند از دها خدشین هدف را کند و یصول به اد  که ویچیپ

 .31ه یسورة االنفال، آ ا  1
 .31ه یسورة النساء، آ ا  2
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شدت طارد  هاست ب یطاغوت یهاتید  و حاصم حاکمییکه زا یکراسن جهت نظام بورویبد

 یتعهادات ادار  یتار در اجارا  نمتر و سار ت افازو  یب ییبا کارآ ییخواهد شد تا نظام اجرا

 د.یجود آوبه

 یل ارتباط جمعیساو

 یانقالب اسالم یند تكاملدر جهت رو یستیون( بایزیتلو او ی)راد یم ارتبا  جمعیساو 

 یهاا ماه ینه از برخورد ساالم اند ین زمیرد و در ایقرار گ یدر خدمت اشا ه فرهنگ اسالم

 ز کند.یجداً پره یو ضد اسالم یبیتخر یهاج خللتید و از اشا ه و ترویت بهر  جومتفاو

بمار را سارلوحه اهاداف خاود      ءت ابناو کرام یکه آزاد ین قانونیاز اصول چن یرویپ 

د بر  هد  همگان است و الزم است که امات  یگمایدانسته و را  رشد و تكامم انسان را م

ن کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعاالنه در یلمسلمان با انتخاب مسؤو

)اساو (   یمونه اسالمجامعه ن ینكه در بناید ایبه ام ندیممارکت جو یساختن جامعه اسالم

 نااکُمْ أُمَّاهً  )و کَذلِكَ جَعَلْمردم جهان باشد موف  گردد.  یبر همگ یدیکه بتواند الگو و شه

 .(1)النّاس( ی َلَ ءَوَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدا

 ندگانینما

را بار اسااس    ین قاانون اساسا  یندگان مردم، کار تدویمجلس خبرگان متمكم از نما 

مختلاف ماردم    یهاا که از گارو   ییمنهادهایه پیلت و کلدو ینهادمیس پینو یپ یبررس

عاه  یباشاد در طل یم (2)اصم پنجكلد و هفتاد و یفلم که ممتمم بر  دوازد د  بود در یرس

انگاذار مكتاب   یه و الاه و سالم( بن  یا  ل هللا یغمبار اکارم )صال   ین قرن هجارت پ یپانزدهم

ن یا د که این امیان رساند به ایبه پا   فوقممرو یهاز یبخ  اسالم با اهداف و انگییرها

 ن گردد.یمستكبر ین و شكست تمامیمستضعف یقرن، قرن حكومت جهان

 .245ه یسورة البقر ، آ ا  1
فلام و تعاداد   باه چهاارد     از دوازد  تعداد فلاول  2531با توجه به اصالحات به  مم آمد  در سال  ا   2

  .ه استافتیر ییهفت اصم تغلد و هفتاد و یكپنج به تاد و د و هفلیكاصول از 
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 رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

 یاصول كل ـل فصل او

 لاصل او

اش باه  ناه یریران، براساس ا تقااد د یاست که ملت ا یاسالم یران جمهوریحكومت ا 
قادر  یمرجاع  ال  یزمند خود به رهبررویپ یانقالب اسالم یحكومت ح  و  دل قرآن، در پ

كهازار و  ین ماا   یا ردازدهم فارو یا دهم و  یپرس، در همهینیامام خم یالعظم هللاه اید آیتقل
كهازار و  یساال   یلا االویم جمااد ل و دوبرابر با او یسشم یلد و پنجا  و همت هجریس
داشتند، به آن  یکه ح  رأ ینه کسایکل %1/91ت یبا اکثر یقمر یلد و نود و نه هجریس
 مثبت داد. یرأ

 ماصل دو

 مان به:یه ایاست بر پا ی، نظامیاسالم یجمهور 
م در یم تسال ع باه او و لازو  یت و تمار یو اختلاص حاکم )الاِلهَ اِالاللّه( كتای یخدا ا 2 

 برابر امر او.
 ن.یان قوانیآن در ب یادیو نق  بن یاله یحو ا 1 
 خدا. یانسان به سو یر تكاملیق  سازندة آن در سمعاد و ن ا 5 
 ع.ی دل خدا در خلقت و تمر ا 4 
 م انقالب اسالم.آن در تداو یمستمر و نق  اساس یامامت و رهبر ا 3 
 ت او در برابر خدا،یلتوأم با مسؤو یانسان و آزاد یاالکرامت و ارزش و ا 3 
 که از را : 
سالمُ اللّاهِ  ن یط براساس کتاب و سنت معلومیالمراجامع یاجتهاد مستمر فقها االف  
ن،یهِم اَجْمَعی َلَ

 مبرد آنها.یو تالش در پ یمرفته بمریاستفاد  از  لوم و فنون و تجارب پ اب  
 ،یریپذو سلطه یگرو سلطه یکمو ستم یگرهر گونه ستم ینف اج  
را  یمل یو همبستگ یو فرهنگ یو اجتما  یو اقتلاد یاسیقسط و  دل و استقالل س 
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 کند.ین میمتأ
 اصل سوم

م، م به اهداف ماذکور در اصام دو  ین یران موظف است برایا یاسالم یلت جمهوردو 
 ر به کار برد:یامور ز یهمه امكانات خود را برا

مان و تقوا و مباارز  باا   یبراساس ا یم اخالقید فضاشر یط مسا د برایجاد محیا ا 2 
 .یفساد و تباه ه مظاهریکل

ح از یهاا باا اساتفاد  صاح    ناه یدر هماه زم  ی ماوم  یهاا یباال بردن سطح آگاه ا 1 
 گر.یم دیساو و یهگرو یهامطبو ات و رسانه

م و یهمه، در تماام ساطو  و تساه    یگان برایرا یت بدنیرش و تربآموزش و پرو ا 5 
 .یم آموزش  الیتعم
و  ی، فرهنگا ی، فنا ی لما  یهاا نهیبتكار در تمام زمو تتبع و ا ی  بررست رویتقو ا 4 
   محققان.ی  و تمویس مراکز تحقیس  تأیاز طر یاسالم
 از نفوذ اجانب. یریطرد کامم استعمار و جلوگ ا 3 
 .یو انحلارطلب یمحو هر گونه استبداد و خودکامگ ا 3 
 (1)د قانون.در حدو یو اجتما  یاسیس یهاین آزادیمتأ ا 0 
 یو فرهنگا  یاجتماا   ،یاقتلااد  ،یاسین سرنوشت سییممارکت  امه مردم در تع ا1 
  .یخو
و  یماد یهانهیهمه، در تمام زم یجاد امكانات  ادالنه برایا و اضات نارویرفع تبع ا 9 

ق ماورخ   ˚ 2435 طاف باه ناماه شامار      : نگهبان یشورا 8/3/8530مورخ  0408شماره  اعالم نظر ا 1
 51/4/2534نگهباان در جلساه    یشورا یه با حضور ا ضاک مورکج از افت  وارض خرویحه دریال 2/3/2534

قارار گرفات و    ینگهبان مطر  و مورد بررسا  یشوراد  است در جلسهیرس یاسالم یب مجلس شورایبه تلو
 شود:یر ا الم مینظر شورا به شر  ز

ه طبا   کا هار شاخص اسات     یاجتماا   و یو حقوق مسلم فارد  یسفر از ا مال  اد یح  مسافرت و آزاد»
د یا حساب قاانون با  بر یاصم سوم قانون اساسا  0همگان از آن برخوردارند و برحسب بند یقانون اساس 11اصم
ضاع  نظار باه و   یلا رت دارد، ویمغا یو قانون اساس ین شر یبا مواز یط  ادین ح  در شراین شود. سلب ایتأم
 « د شد.ییت آرا تأیثرکبا ا یلیو جنگ تحم یالعاد  فعلفوق
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 .یمعنو
 ر.رضرویالت غیح و حذف تمكیصح یجاد نظام اداریا ا 21 
حفظ استقالل  یبرا ی موم ی  آموزش نظامیز طرا یه دفاع ملیت کامم بنیتقو ا 22 
 کمور. یو نظام اسالم یت ارضیو تمام
رفع فقر و  جاد رفا  ویجهت ا ی ادالنه برطب  ضوابط اسالمح ویاقتلاد صح یزیریپ ا 21 

 مه.یم بیه و مسكن و کار و بهداشت و تعمیتغذ یهانهیت در زمیمبرطرف ساختن هر نوع محرو
 نها.یا مانند و ینظام امور و یرزکماو فنون صنعت و در  لوم و ییخودکفا نیمتأ ا 25 
 ی ادالناه بارا   ییت قضایجاد امنین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایمتأ ا 24 

  موم در برابر قانون. یهمه و تساو
 ن همه مردم.یب ین  مومو تعاو یاسالم یم برادریتوسعه و تحك ا 23 
اسالم، تعهد برادرانه نسابت باه    یارهایکمور براساس مع یاست خارجیم سیتنظ ا 23 

 غ از مستضعفان جهان.یدریت بیهمه مسلمانان و حما
 

 اصل چهارم

 یاسی، سی، نظامی، فرهنگی، اداری، اقتلادی، مالیی، جزاین و مقررات مدنیه قوانیکل 
همه اصاول   (1)ا  مومیاصم بر اطالق  نیباشد. ا ین اسالمید براساس موازینها بایر ایو غ

 ءن امار بار  هادة فقهاا    یا ص ایگر حاکم است و تمخین و مقررات دیو قوان یقانون اساس
  (2)نگهبان است. یشورا

ه کا درج شد  اسات  « اطالق با  موم» 2531سال  ین روزنامه رسمیدر متن مندرج در مجمو ه قوان  ا 1
 رسد.یح به نظر میصح« ا  مومیاطالق »
مساتفاد از اصام چهاارم قاانون     »:نگهباان  یشورا 1/2/8534مورخ  8815شماره  تفسیری نظر االف  ا 2

باشاد و   ین اساالم ید مطاب  موازیها بانهیمقررات در تمام زم ن ویه قوانیلکه به طور اطالق کن است یا یاساس
اجارا   ییمراجع قضا در هک را یمقررات و نین قوانینگهبان است، بنابرا یوراش ین امر به  هد  فقهایص ایتمخ
ا یا ص مطابقات  یو تماخ  یداند، جهت بررسا یم ین اسالمیآنها را مخالف مواز ییقضا ی الیگردد و شورایم

 «د.ینگهبان ارسال دار یشورا ءفقها یبرا ین اسالمیمخالفت با مواز
 یمطاب  اصم چهارم قانون اساسا  ا5»: نگهبان یشورا 5/5/8552ورخ م 0353شماره تفسیری نظر  از ب ا 
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 (1)اصل پنجم
ت یا الران ویا یاسالم ی، در جمهور«فَرَجَه یتَعال هللا َجَّمَ ا» لر  یلبت ویدر زمان غ

ر و مدبر است کاه  یل و باتقوا، آگا  به زمان، شجاع، مده  ادیامر و امامت امت بر  هد  فق
 گردد.یدار آن مكلد و هفتم  هد یطب  اصم 

 
 اصل ششم

ادار  شاود، از را    ی ماوم  ءآرا ءد باه اتكاا  یا ران امور کمور بایا یاسالم یدر جمهور 
 ریشوراها و نظا یا ضا ،یاسالم یندگان مجلس شورایجمهور، نماسییانتخابات: انتخاب ر

 گردد.ین مین قانون معیگر ایکه در اصول د یدر موارد یپرسا از را  همهینها، یا

                                                                                          


ن شرع باشد و در مقام تعارض نسبت باه اصام   یتواند خالف موازیص مللحت نظام نمیملوبات مجمع تمخ
ن نسابت  ی( و همچنا 221اصم  صدرنگهبان )موضوع  یو شورا یاسالم یموردنظر مجلس شورا یقانون اساس

 «م است.کص مللحت نظام حایمور ملوبه مجمع تمخکگر یررات دمق ن ویر قوانیبه سا
آن است « ن شرعیخالف مواز» منظور از: نگهبان یشورا 24/0/8552مورخ  0152 هشمارتفسیری نظر  -ج
باه مجماع    221ن رابطه صدر اصام  یه و در این ثانویام  ناوكه شرع سازگار باشد و نه با احیلام اوكه نه با احک

 .سته را داد  این ثانویف به لحاظ  ناویلكن تییتنها اجاز  تعص مللحت یتمخ
ن شاورا در  یا ا یرینظار تفسا  » نگهبان: یشورا 88/0/8513مورخ  28850/54/83نظر تفسیری شماره  -د

و  ی، اساتخدام ی، اداریب ضوابط و مقاررات ماال  یه تلوکن است یا یقانون اساس 99و  92، 4خلوص اصول 
ن شاورا  یا ص شورا متوقف بر آنها است، بر  هد  خود ایف آن به تمخیه انجام وظاکنگهبان  یشورا یالتكیتم
 «باشد.یم

س اصام  یرناو ینگهباان منادرج در ز   یشورا 21/1/2511مورخ  2109/12/11شمار   یریبه نظر تفس  -ها
 ن مجمو ه رجوع شود.یدر ا یلد و هفتادم قانون اساسیك
 یاساالم  یجمهاور  در، فرجاه  یتعال هللا  جم،  لریلو حضرت بتیغ زمان در (:پنجم اصل) اصل سابق ا 1
 هکا ، اسات  مادبر  و ریماد ، شاجاع ، زماان  به آگا ، یباتقو و  ادل هیفق  هد  بر امت امامت و امر تیالو رانیا
 نباشاد  یتا یثرکا نیچن یدارا یهیفق چیه هک یصورت در و باشند رفتهیپذ و شناخته یرهبر به را او مردم تیثرکا

   .گرددیم آن دار هد  هفتم و لدیك اصم طب  باال طیشرا اجدو یفقها از بکمر یرهبر یشورا ای رهبر
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 اصل هفتم

شوراها:  (2)«مْراأل یشاوِرْهُم ف»و  (1)«منَهُیبَ یورهُمْ شُو أمْرُ»م: یطب  دستور قرآن کر 
نها یر ایستا و نظااستان، شهرستان، شهر، محم، بخ ، رو ی، شورایاسالم یمجلس شورا

ف یظاا ارات و وید اختم و حدویو ادار  امور کمورند. موارد، طرز تمك یریگمیارکان تلماز 
 کند.ین میاز آن مع ین ناشین قانون و قوانیشوراها را ا

 
 اصل هشتم

 یافاه یظاز منكار و  یف و نها ر، امر به معارو یران د وت به خیا یاسالم یدر جمهور 
لت نسابت باه ماردم و ماردم     گر، دویكدیبه  و متقابم بر  هد  مردم نسبت یاست همگان
 کند.ین میت آن را قانون معیفید و کط و حدویلت، شرانسبت به دو

 (3)«نْهَوْنَ  َنِ الْمُنْكَرِی فِ وَبالْمَعرُونَ ومُرُأیبَعْضٍ  ءُایوَ الْمُؤمِنُونَ وَ الْمؤمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِ»

 اصل نهم

گر یكاد یکماور از   یت ارضا یا حادت و تمام و اساتقالل و و  یآزادران یا یاسالم یدر جمهور 
ح  نادارد باه    یا مقامی  ا گرویچ فرد یلت و آحاد ملت است. هفه دویظرند و حفظ آنها ویك ناپذیتفك

ن یران کمتار یا یت ارضیو تمام ی، نظامی، اقتلادی، فرهنگیاسیبه استقالل س ینام استفاد  از آزاد
 یهاا یکماور آزاد  یت ارضیح  ندارد به نام حفظ استقالل و تمام یچ مقامیارد کند و هو یاخدشه
 ن و مقررات، سلب کند.یضع قوانع را، هر چند با وممرو
 

 اصل دهم

ن و مقاررات و  یاسات، هماه قاوان    یجامعاه اساالم   یادیا احاد بن از آنجا که خانواد  و 

 .51ه ی، آیسورة المور ا  1
 .239ه یسورة آل  مران، آ ا  2
  .02ه یسورة التوبه، آ ا  3
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از قداست آن و  ی ، پاسدارم خانوادید در جهت آسان کردن تمكیمربو  با یهایزیربرنامه
 باشد. یه حقوق و اخالق اسالمیبر پا یابط خانوادگرو یاستوار

 

 ازدهمیاصل 

همه مسالمانان   (1)«نكُمْ فَا ْبُدورَبُّ وَ اَنَا  احدَو هٌهذِ ِ اُمَّتُكُمْ اُمََّاِنَّ »مه یه کریبه حكم آ 
ه یا خاود را بار پا   یکلا  اسات یران موظف است سیا یاسالم یلت جمهوراند و دوك امتی

، یاسا یحادت س رد تاا و ر به  مام آو یگیقرار دهد و کوش  پ یائتالف و اتحاد ملم اسالم
 جهان اسالم را تحق  بخمد. یو فرهنگ یاقتلاد

 

 ازدهماصل دو

 الْابَادَ یالَا ن اصام  یا اسات و ا  ی مار یاثن یران، اسالم و مذهب جعفریا ین رسمید 
 یدیا و ز ی، حنبلا ی، مالكی، شافعیا م از حنف یر اسالمگیر است و مذاهب دییرقابم تغیغ
، طبا  فقاه   ین مذاهب در انجاام مراسام ماذهب   یان ارویباشند و پیاحترام کامم م یدارا

ت( و یصاج، طالق، ارث و وه )ازدویو احوال شخل ینیت دیم و تربیخودشان آزادند و در تعل
ن یك از ایان هر رویکه پ یار هر منطقهت دارند و دیها رسممربو  به آن در دادگا  ید او

ارات شوراها بر طب  آن ماذهب  ید اختدر حدو یت داشته باشند، مقررات محلیمذاهب اکثر
 ر مذاهب.یان سارویخواهد بود، با حفظ حقوق پ

 

 زدهمیاصل س

د شوند که در حدویشناخته م ینید یهاتیتنها اقل یحیو مس یمی، کلیان زرتمتیرانیا 
ن یای بر طب  آ ینیمات دیه و تعلیخود آزادند و در احوال شخل ینیدر انجام مراسم دقانون 

 کنند.یخود  مم م
 

 .91ه یاء، آیسورة االنب ا  1
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 اصل چهاردهم

وکُم مِنْ خْرِجُیو لَمْ  نْیلدّایقاتِلوکُم فین لَمْ ینْهاکُمُ اللّهُ  َنِ الَّذیال»فه یه شریبه حكم آ 
 یاساالم  یلات جمهاور  دو (1)«نیالمُقْسِط حِبُّی هللاَا هم اِنَّیوهُم و تُقْسِطوا اِلارکُم أن تَبَرُّیدِ
رمسالمان باا اخاالق حسانه و قساط و  ادل       یران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیا

 ت کنند. یآنان را ر ا یند و حقوق انسانی مم نما یاسالم
ران توطئاه  یا یاسالم یا تبار دارد که بر ضد اسالم و جمهور ین اصم در ح  کسانیا
 م نكنند.و اقدا
  

 كشور یخ و پرچم رسمیزبان، خط، تار ـم فصل دو

 اصل پانزدهم

 یاست. اسناد و مكاتبات و متون رسم یران فارسیو ممترك مردم ا یزبان و خط رسم 
در  یو قاوم  یمحلا  یهاا اساتفاد  از زباان   یلن زبان و خط باشد وید با ایبا یو کتب درس

آزاد  یات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسا یادبس یو تدر یهگرو یهامطبو ات و رسانه
 است.

 اصل شانزدهم

باا   الًکاام  یات فارسیاست و ادب ی رب یاز آنجا که زبان قرآن و  لوم و معارف اسالم 
ها رة متوسطه در همه کالسان دویتا پا ییر  ابتداد پس از دوین زبان بایخته است ایآن آم

 س شود.یها تدرو در همه رشته
 ل هفدهماص

ه و آلاه و سالم( اسات و    یا  ل هللا یامبر اسالم )صلیکمور هجرت پ یخ رسمیمبدأ تار 
 یلتا کاار ادارات دو  یهر دو معتبار اسات اماا مبناا     یقمر یو هجر یشمس یخ هجریتار
 ز جمعه است.رو یهفتگ یم رسمیاست. تعط یشمس یهجر

 .1ه یسورة الممتحنه، آ ا  1
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 اصل هجدهم

 یا  المات مخلاوص جمهاور   د و سرخ بیسبز و سف یهاران به رنگیا یپرچم رسم 
 است.« اکبر هللا»و شعار  یاسالم
  

 حقوق ملت ـفصل سوم 

 اصل نوزدهم

برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان  یله که باشند از حقوق مساویران از هر قوم و قبیمردم ا 
 از نخواهد بود.ینها سبب امتیو مانند ا

 

 ستمیاصل ب

ت قانون قرار دارند و از هماه حقاوق   یماكسان در حیهمه افراد ملت ا م از زن و مرد  
 (1)ن اسالم برخوردارند.یت موازیبا ر ا یو فرهنگ ی، اجتما ی، اقتلادیاسی، سیانسان

 

 كمیست و یاصل ب

د ین نمایتضم ین اسالمیت موازیلت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با ر ادو 
 ر را انجام دهد:یو امور ز
 او. یمعنو و یحقوق مادیایاح زن و تیشخل رشد یبرا  دمسا یهانهیزم جادیا ا 2 
ت از یا و حضاانت فرزناد، و حما   یران بااردار ت ماادران، بالخلاوص در دو  یحما - 1 

 سرپرست.یکودکان ب
 خانواد . یان و بقایحفظ ک یجاد دادگا  صالح برایا ا 5 
 .سرپرستیوگان و زنان سالخورد  و بیمه خاص بیجاد بیا ا 4 
سته در جهت غبطه آنها در صورت نباودن  یمومت فرزندان به مادران شایق یا طا ا 3 

   مراجعه شود. «سوم اصم»یرقپاو نگهبان در یشورا 2/3/2534 مورخ 1424 شمار  ا الم نظر به  ا 1
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 .یشر  یلو
 مست و دویاصل ب

ت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغم اشاخاص از تعارض ملاون اسات مگار در      یثیح
 (1)ز کند.یکه قانون تجو یموارد

 

 ست و سومیاصل ب

ماورد   یاد یا ن به صارف داشاتن  ق  توایچكس را نمید ممنوع است و هی   قایتفت 
 تعرض و مؤاخذ  قرار داد.

 ست و چهارمیاصل ب

ا حقاوق  یا اسالم  یان مطالب آزادند مگر آنكه مخم به مبانیات و مطبو ات در بینمر 
 کند.ین میم آن را قانون معیباشد. تفل ی موم

 

 ست و پنجمیاصل ب

مخاابرات   ی، افماا یلفنا ها، ضبط و فاش کاردن مكالماات ت  و نرساندن نامه یبازرس 
و تلكس، سانسور،  دم مخابر  و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گوناه تجساس    یتلگراف

 ممنوع است مگر به حكم قانون.
 ست و ششمیاصل ب

 یهاا تیا ا اقلی یاسالم یهاو انجمن یو صنف یاسیس یهاها، انجمنتیاحزاب، جمع 
ن ی، ماواز یحادت ملا  ، ویل استقالل، آزادنكه اصوی  به اشناخته شد  آزادند، ممرو ینید

توان از شرکت در آنها یچكس را نمیرا نقض نكنند. ه یاسالم یو اساس جمهور یاسالم

دادن از ساواب  مرباو  باه     اطاالع  یلکطوربه»: نگهبان یشورا 21/3/8534مورخ  تفسیری نظر االف  1
 «ست.یز نید، جاینمایز میه قانون تجوک یر مواردیدر غ یقانون اساس 11ت اشخاص طب  اصمیثیتعرض به ح

ص یتماخ  ین قاانون یلا مسؤو یه از سوک یدر صورت»: نگهبان یشورا 21/3/8534مورخ  تفسیرینظر  اب 
ز اساناد  کا شاود، مر  یقاانون انتخاباات پرسما    21ور در مااد  کد موانع مذدر حدو یندگیطلبان نمات داویصالح

 «.م پاسخ دهدین شر  و تفلور بدوکاز موانع مذ یك ا اثبات هری یتواند درخلوص نفیم
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 از آنها مجبور ساخت. یكیا به شرکت در یمنع کرد 
 

 ست و هفتمیاصل ب

 ین حمم سال ، به شار  آنكاه مخام باه مباان     ها، بدوییمایپم اجتما ات و را یتمك
 اشد آزاد است.اسالم نب

 ست و هشتمیاصل ب

و  یم است و مخالف اساالم و ملاالح  ماوم   یرا که بدان ما یهر کس ح  دارد شغل
 ند.یست برگزیگران نیحقوق د
هماه افاراد امكاان     یاز جامعه به مماغم گوناگون بارا یت نیلت موظف است با ر ادو

 د.یجاد نمایاحراز مماغم ا یرا برا یط مساویاشتغال به کار و شرا
 

 ست و نهمیاصل ب

، ی، از کارافتاادگ یریا ، پیكاار ی، بیاز نظار بازنمساتگ   ین اجتماا  یماز تأ یبرخوردار 
و  یو درماان  یاز باه خادمات بهداشات   یا ، حوادث و ساوانح و ن ی، در را  ماندگیسرپرستیب

 .یاست همگان یر  حقیمه و غیبه صورت ب یپزشك یهامراقبت
حاصام از   یو درآمادها  ی ماوم  یم درآمادها ن از محا یلت مكلف است طب  قواندو

 ن کند.یمك افراد کمور تأیك ی یفوق را برا یمال یهاتیممارکت مردم، خدمات و حما
 

 امیاصل س

رة ان دویا همه ملت تاا پا  یگان را برایرش رام آموزش و پرویسالت موظف است ودو 
گان یکمور به طور را ییارا تا سرحد خودکف یالت  الیم تحلیسامتوسطه فراهم سازد و و

 (1)گسترش دهد.

و بعض  یقانون اساس 51اصم »: نگهبان یشورا 85/3/8535مورخ  8305شماره  تفسیرینظر  ا  الف ا 1
ه در کا را  یاناات كلات ام ه دوکا ن اسات  ید و مقلود اینماین میینظام را تع یلکاست یر سیاصول ممابه آن مس

د، یا ع نمایا عاادل طبا  قاانون توز   منهاد شد ، به طاور مت یپ یه در قانون اساسک ییهام رشتهکار دارد، در یاخت
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 كمیو  یاصل س

لت موظف اسات  است. دو یرانیاز، ح  هر فرد و خانواد  ایداشتن مسكن متناسب با ن 
 ینه اجراینان و کارگران زمیستانمازمندترند به خلوص رویآنها که ن یت برایلوت اویبا ر ا

 ن اصم را فراهم کند.یا
 مو دو یاصل س

کناد. در  ین میکه قانون مع یبیر کرد مگر به حكم و ترتیتوان دستگینم چكس رایه 
م شود یم بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهید با ذکر دالیصورت بازداشت، موضوع اتهام با

ارسال  ییبه مراجع صالحه قضا یند  مقدماتست و چهار سا ت پرویو حداکثر ظرف مدت ب
 ت فراهم گردد. قو مقدمات محاکمه، در اسرع و

 شود.ین اصم طب  قانون مجازات میمتخلف از ا
 

 و سوم یاصل س

اش ا از اقامات در محام ماورد  القاه    ید کرد یتوان از محم اقامت خود تبعیکس را نمچیه 

                                                                                          


ت یا لات باا ر ا  دو یلا کاناات  كد فراهم شود. و با  ادم ام یا بعضاً بای الًکان كگان در حد امین آموزش رایبنابرا
ه مساتفاد از  کا ر اسات  کد. الزم باه تاذ  یا نمایگران اقدام ما یح مستضعفان و مستعدان بر دیها مثم ترجتیلواو

ن یباه موجاب قاوان    یمل یهاس مدارس و دانمگا یست تأیوزش و ممنو بودن آم یلتدو یقانون اساس 51اصم
ست،  مام  یگان برخوردار نیم آموزش رایساردن وکانات فراهم كلت از امه دوکهذا مادام یباشد.  لینم ی اد

 «باشد.ینم یر با قانون اساسیمغا (8)*انقالب یبه ملوبه شورا
م اطفاال و جواناان   یاناات تحلا  كم و امین وساا یقانون تأم 1و  0اصال  مواد  یحه قانونیالمنظور   -8*
 باشد.یم رانیا یاسالم یانقالب جمهور یشورا 13/0/2531ملوب  یرانیا

قاانون   51ه از اصام  كا نیبا توجه باه ا »نگهبان:  یشورا 83/2/8533 مورخ 3351شماره  تفسیرینظر  ب ا 
شاود،  هاا  ملاى اساتفاد  نماى    ارس و دانماگا  س ماد یت تأسیاساسى دولتى بودن آموزش و پرورش و ممنو 

ه مرتفاع  یافت شاهر یمور آزاد ا الم شود اضطرار دولت به درکها  ملى در س مدارس و آموزشگا یچنانچه تأس
 «ر قانون اساسى قابم بررسى خواهد بود.یس مدارس ملى رفع اضطرار نمود تفسیگردد، و چنانچه با تأسمى
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 دارد.یکه قانون مقرر م یمجبور ساخت، مگر در موارد یبه اقامت در محل ایممنوع 
 

 و چهارم یاصل س

باه   یتواناد باه منظاور دادخاواه    یسلم هر فرد است و هار کاس ما   ح  م یدادخواه 
هاا را در دساترس   ن گونه دادگا ید. همه افراد ملت ح  دارند ایصالح رجوع نما یهادادگا 

که به موجب قانون ح  مراجعاه باه آن را    یتوان از دادگاهیکس را نمچیداشته باشند و ه
 دارد منع کرد.

 و پنجم یاصل س

 ییند و اگر توانایم انتخاب نمایکخود و یح  دارند برا ین د ویها طرف در همه دادگا 
 م فراهم گردد.یکن وییآنها امكانات تع ید برایم را نداشته باشند بایکانتخاب و

 

 و ششم یاصل س

   دادگا  صالح و به موجب قانون باشد.ید تنها از طریآن با یحكم به مجازات و اجرا 
 

 و هفتم یاصل س

نكه جرم او یشود، مگر ایچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمیبرائت است و ه اصم، 
 در دادگا  صالح ثابت گردد.

 و هشتم یاصل س

ا کسب اطالع ممنوع اسات، اجباار شاخص باه     یگرفتن اقرار و  یهرگونه شكنجه برا 
 تبار فاقد ارزش و ا ین شهادت و اقرار و سوگندیست و چنیا سوگند، مجاز نیشهادت، اقرار 

 شود.ین اصم طب  قانون مجازات میاست. متخلف از ا
 

 و نهم یاصل س

د شد  یا تبعی یر، بازداشت، زندانیکه به حكم قانون دستگ یت کسیثیهتك حرمت و ح 
 به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
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 اصل چهلم

 یز به منافع  موماوا تجیر یله اضرار به غیس  را ویتواند ا مال ح  خویکس نمچیه 
 قرار دهد.

 كمیاصل چهل و 

 یرانا یچ ایتواناد از ها  یلت نما است و دو یرانیران ح  مسلم هر فرد ایت کمور ایتابع 
 یگار یت کماور د یا کاه باه تابع   یا در صورتیت کند، مگر به درخواست خود او یسلب تابع

 د.یدرآ
 ماصل چهل و دو

ن گونه یت ایند و سلب تابعیران درآیت ایبه تابعن ید قوانتوانند در حدویاتباع خارجه م 
ا خاود آنهاا   یا رد یت آنهاا را بپاذ  یا تابع یگار یلت دممكن است که دو یاشخاص در صورت
 درخواست کنند.

 یاقتصاد و امور مال ـفصل چهارم 

 اصل چهل و سوم

ردن ت و بارآو یا مکن کردن فقر و محارو مهیجامعه و ر ین استقالل اقتلادیمتأ یبرا 
ران براسااس  یا یاسالم یاو، اقتلاد جمهور یان رشد، با حفظ آزادگیانسان در جر یازهاین

 شود:یر استوار میضوابط ز
: مسكن، خاوراك، پوشااك، بهداشات، درماان، آماوزش و      یاساس یازهاین نیمتأ ا 2 
 همه. یم خانواد  برایتمك یرش و امكانات الزم براپرو
دن به اشتغال کامام و قارار   یهمه به منظور رس یکار برا ط و امكاناتین شرایمتأ ا 1 
م کار ندارناد، در شاكم   یساو یلکه قادر به کارند و یار همه کسانیم کار در اختیسادادن و
ت در ل ثارو گر که ناه باه تمرکاز و تاداو    یع دا هر را  ممروین بهر  ام بدو، از را  وینتعاو

بازرگ   یك کارفرماا یا لت را به صورت و نه دو شود یخاص منته یهادست افراد و گرو 
اقتلااد   ی ماوم  یزیا رحاکم بر برنامه یهارتت ضروید با ر این اقدام بایرد. امطل  درآو
 رد.یك از مراحم رشد صورت گیکمور در هر
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که شكم و محتوا و ساا ات کاار چناان     یکمور به صورت یم برنامه اقتلادیتنظ ا 5 
، یمعناو  یخودسااز  یبارا  ی، فرصت و تاوان کااف  یر تالش شغل  بباشد که هر فرد  الو

   مهارت و ابتكار داشته باشد.یکمور و افزا یو شرکت فعال در رهبر یو اجتما  یاسیس
از  یرین و جلاوگ یمعا  یانتخاب شغم، و  دم اجباار افاراد باه کاار     یت آزادیر ا ا 4 
 .یگریاز کار د یکمبهر 
 (1) گر معامالت باطم و حرام.یار و احتكار و ربا و در و انحلیمنع اضرار به غ ا 3 
ن مربااو  بااه اقتلاااد، ا اام از ملاارف،  ر در همااه شااؤویمنااع اسااراف و تبااذ - 3 
 ع و خدمات.ید، توزی، تولیگذارهیسرما
توساعه و   یاج بارا یا ت افاراد مااهر باه نسابت احت    یاستفاد  از  لوم و فنون و ترب ا 0 
 مرفت اقتلاد کمور.یپ

 گانه بر اقتلاد کمور.یب یاز سلطه اقتلاد یریجلوگ ا 1 
ن یما را تأ ی موم یازهایکه ن یو صنعت ی، دامیرزدات کماوی  تولید بر افزایکتأ ا 9 

 برهاند. یابستگبرساند و از و ییکند و کمور را به مرحله خودکفا
 

 اصل چهل و چهارم

با  یو خلوص ین، تعاویلتدو ه سه بخ یران بر پایا یاسالم یجمهور ینظام اقتلاد 

ر یخافت بهر  و خسارات تأیدر»: نگهبان یشورا 20/84/8533مورخ  8501 شماره تفسیرینظر  -الف ا 1
افات آن را  یخاود در  یدتیا  ق یه برحساب مباان  کا  یها و اشخاص خارجتکها و مؤسسات و شره از دولتیدتأ

 ست و اصول چهم وین یر با قانون اساسیجو  مغانگونه ویصول ادانند شر اً مجاز است، لذا مطالبه ویممنوع نم
 «باشد.ین مورد نمیشامم ا ینهم قانون اساس سوم و چهم و

 :نگهبان یشورا 8/2/8533مورخ  3851نظر شماره اعالم –ب 

 5/1/2533م ن مورخ 1/1 ˚ 1/212 طف به نامه شمار   
 رانیا یاسالم یر محترم جمهورینخست وز

 د:ین صورت ا الم نظر گردیالزم بد ینگهبان مطر  و پس از بحث و بررس یشورا یموضوع در جلسه رسم
 یایساریمکبا  2903ه یفور 15برابر با  2535موافقتنامه مورخ بهمن  یرد بر مبناکریت دامطالبه بهر  و خسار» 

رت یران مغایا یاسالم یجمهور یو قانون اساس ین شر یلت فرانسه با موازفرانسه و با ضمانت دو یاتم یانر 
«.ندارد
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 ح استوار است.یمنظم و صح یزیربرنامه
، معاادن بازرگ،   یخارج یع مادر، بازرگانیع بزرگ، صنایه صنایشامم کل یلتبخ  دو 
، (1)ونیا زیو و تلویا ، رادیبازرگ آبرساان   یهاا رو، سدها و شبكهین نیممه، تأی، ب(1)یبانكدار

 :رانیا یاسالم یجمهور یزکمر کس بانییر 88/82/8558مورخ  0514استعالم شماره  1
 ر محترم شورا  نگهبانیدب

د  باه  یا م آن شاورا  محتارم گرد  یبه طور حضور  تقد 11/21/2502ه در جلسه مورخ کرو گزارشى یاحتراماً پ
ثر از کاساتفاد  حادا   ن امر بایه تحق  اكنیمور و نظر به اکگذار  در هیاز سرمایبا توجه به ن رساند:استحضار مى

ن وجاه  یردولتى به بهتریردن مؤسسات مردمى غکن امر بدون فعال یسر است و اینگى میاندازها و منابع نقدپس
ن مؤسساات دارا   یا ا مانهاد شاد  اسات.   یپ را  حام  یكجاد مؤسسات ا تبار  به  نوان یست، ایر نیپذانكام
ن یهاا  اساساى با   ن وجو  افتراق آنها اختالفكند لکاد مىیها زكه شباهت آنها را به بانکى هستند یهاتیفعال
 سازد.ور را روشن مىکو مؤسسات مذ كبان

هاا  تجاار    كناس و بانا كز  با قدرت انتمار اسکمر كشوند: بانم مىیها به دو دسته تقسكلى بانکبه طور 
مؤسسات ا تباار    نند.کمى ب از محملى برا  خل  پول استفاد ین ترتینند و به اکه حساب جار  افتتا  مىک

 شود.داد  نمى كرا به آنها اجاز  افتتا  حساب جار  و صدور دسته چیستند زیقادر به خل  پول ن
ن ین هما كنوع حساب محرومند، ل یكن مؤسسات فقط از افتتا  یلى در ظاهر اکگر، گرچه به طور یبه  بارت د

 یاك ز  کا مر كناس، بانا كه اجاز  انتمار اسکب یان ترتار دارد. به همیج اقتلاد  بسیتفاوت، اثرات و نتا یك
امالً از کا را  كز بانا یا سازد، اجاز  افتتا  حساب جار  نگر مىیها  دكامالً متفاوت از بانکا  مور را مؤسسهک

 د.ینماى متفاوت و مجزا مىكر بانیمؤسسات ا تبار  غ
ى كقاانون پاولى و باان    52ماد   اف بند هیف نظر  و طب  تعریى طب  تعركر بانیدر واقع مؤسسات ا تبار  غ

هاا  ا تباار  را باه    تیا نند و فقط برخى از فعالکاستفاد  نمى كه از نام بانکشود مور به مؤسساتى گفته مىک
گاذار  واساطه وجاو     هیها و مؤسسات سارما كر بانین مؤسسات نظیدهند. از  انجام مىکمر كص بانیتمخ

ز  باشد. کمر كنترل و نظارت بانکن مؤسسات تحت یها  اتیست فعالن جهت ضرور  ایاز ا شوند.تلقى مى
ن یا ا 24از مااد    23و بناد   22ژ  بناد ب از مااد    یمور و به وکى كلذا به موجب مواد مختلف قانون پولى و بان

هاا و  كت بانا یا مور، موظف به دخالت و نظارت بر فعالکز  به منظور حسن اجرا  نظام پولى کمر كقانون بان
 ى شد  است.كر بانیات ا تبار  غمؤسس

ا یا ه آکا ناد  ین امار اباراز فرما  یا ا ممورتى شورا درباار  ا یر  یه گذشت استد ا دارد نظر تفسکبا توجه به آنچه 
شاود و  ز ا ماال ماى  یا ى نكر باان یران نسبت به مؤسسات ا تبار  غیقانون اساسى جمهور  اسالمى ا 44اصم

 ر؟یا خینسبت به آن تسر  دارد 
 نگهبان یشورا 28/8/8552مورخ  0032شماره  یمشورت نظر
 رانیا یاسالم یجمهور یزکمر كاست محترم بانیر
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نهاا اسات کاه باه     یآهان و مانناد ا  ، را  و را یرانی، کمتییمایپست و تلگراف و تلفن، هواپ
ها و مؤسساات  شامم شرکت ینلت است. بخ  تعاوار دویو در اخت یت  مومیصورت مالك

  شاود. یم ما یتماك  یستا بر طب  ضوابط اسالمع است که در شهر و روید و توزیتول ینتعاو
شود یو خدمات م ، صنعت، تجارتی، دامداریرزشامم آن قسمت از کماو یبخ  خلوص
 است. ینو تعاو یلتدو یاقتلاد یهاتیکه مكمم فعال

ن فلام مطااب  باشاد و از    یا گار ا یکه با اصاول د  یین سه بخ  تا جایت در ایمالك 
ان یز هیکمور گردد و ما ین اسالم خارج نمود و موجب رشد و توسعه اقتلادید  قوانمحدو

 است. یاسالم یت قانون جمهوریجامعه نمود مورد حما
 کند.ین میط هر سه بخ  را قانون معیم ضوابط و قلمرو و شرایتفل 

 

 اصل چهل و پنجم

ها، اچهیاها، دریرها شد ، معادن، در ایموات  یهانیزم میقب از ی موم یهاثروت انفال و 
 یتعا ، مرایعیطب یهامهیزارها، بیها، نها، جنگمها، در ، کو ی موم یهار آبیها و سادخانهرو

ن یکاه از غاصاب   یالمالاك و اماوال  ماوم   و اموال مجهول ارثن وست، ارث بدویم نیکه حر

                                                                                          


 گردد:ین شر  ا الم مینگهبان به ا یشورا ینظر ممورت 29/21/2502/ها مورخ 4511 طف به نامه شمار  
توسعه  كیات بانی ملت خود را به یه فعالک یدر صورت یف مرقوم در متن نامه مؤسسات ا تباریبا توجه به تعر»

ر ی( مغاا یاسالم یجمهور یزکمر كبان 29/21/2502مورخ  ا/ه4511ور در نامه )شمار  کد  مذندهند در محدو
 «باشد.ینم یقانون اساس 44اصم 

 ... :(8)*نگهبان یشورا 84/5/8558مورخ  858/28/58شماره  یرینظر تفساز  1
در  یقانون اساس 44ح اصمی: مطاب  نص صریقانون اساس چهم و چهارماصم  درخلوص یرینظر تفس اب »

 ییویا راد یخلوص یهاهكشب یاندازس و را یساست و تأ یلتون دویزیو و تلویران رادیا یاسالم ینظام جمهور
از  یریو تلاو  یصاوت  یهاا ن جهت انتمار و پخ  برنامهیباشد. بدین اصم میر ایبه هر نحو، مغا یونیزیو تلو
ماردم در قالاب    یر ( بارا یو غ ینور بری)همانند ماهوار ، فرستند ، ف ریقابم انتمار فراگ یفن یهاستمی  سیطر

 «ور است.کران خالف اصم مذیا یاسالم یجمهور یمایس ر از سازمان صدا ویغ یابلکو  ییویامواج راد
 درج شد  است. یقانون اساس 203م اصم ی، ذیرین نظر تفسیبند الف ا  -8*
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است تا بر طب  ملالح  امه نسبت به آنهاا  مام    یار حكومت اسالمیدر اخت ،شودیمسترد م
 کند.ین میك را قانون معیب استفاد  از هریم و ترتید. تفلینما

 
 اصل چهل و ششم

 نوان هتواند بیچكس نمی  است و هیع خوو کار ممروهر کس مالك حاصم کسب  
 سلب کند. یگریت نسبت به کسب و کار خود امكان کسب و کار را از دیمالك

 

 اصل چهل و هفتم

ن یع باشاد محتارم اسات. ضاوابط آن را قاانون معا      که از را  ممرو یت شخلیمالك 
 کند.یم

 اصل چهل و هشتم

ع یا ها و توزدر سطح استان یمل یاستفاد  از درآمدهاو  یعیاز منابع طب یبرداردر بهر  
ض در کاار نباشاد،   ید تبعا یا ها و مناط  مختلف کمور، باان استانیم یاقتلاد یهاتیفعال
ه و امكاناات الزم در  یازهاا و اساتعداد رشاد خاود، سارما     یکه هر منطقه فراخور ن یطورهب

 دسترس داشته باشد.
 اصل چهل و نهم

از رباا، غلاب، رشاو ، اخاتالس، سارقت، قماار،        یناش یهالت موظف است ثروتدو 
 یهانیش زم، فرویلتها و معامالت دویکاراز مقاطعه استفاد ءاز موقوفات، سو استفاد ءسو

ع را گرفتاه و باه   ر ممارو یا ر موارد غیر کردن اماکن فساد و سای، دایموات و مباحات اصل
د باا  یا ن حكام با یا الماال بدهاد. ا  تیبصاحب ح  رد کند و در صورت معلوم نبودن او به 

 (1)لت اجرا شود.له دویسبه و ی  و ثبوت شر یو تحق یدگیرس

س اصام  یرناو یمنادرج در ز  نگهبان یشورا 14/21/2533مورخ  9541شمار  تفسیری نظر به   -الف  ا 1
  ن مجمو ه رجوع شود:یدر هم یچهم و سوم قانون اساس

 :نگهبان یشورا 8/2/8533مورخ  3851نظر شماره اعالم   –ب 

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

د در آن یبعد با یهاز و نسمست که نسم امرویط زی، حفاظت محیاسالم یدر جمهور 
ن رو یا گاردد. از ا یما  یتلقا  یفاه  ماوم  یظداشاته باشاند، و   یرو به رشد یات اجتما یح
رقابام جباران آن   یب غیا تخریست یط زیمح یر آن که با آلودگیو غ یاقتلاد یاهتیفعال

 دا کند، ممنوع است.یمالزمه پ
 كمیاصل پنجاه و 

و  یت و بخماودگ یا شود مگر به موجب قانون، ماوارد معاف یضع نمات ویچ نوع مالیه 
 شود.یبه موجب قانون ممخص م یاتیف مالیتخف

 

 ماصل پنجاه و دو

ه و یا لات ته شود از طرف دویکه در قانون مقرر م یبینه کم کمور به ترتبودجه ساال 
ر در ارقام ییگردد. هر گونه تغیم میتسل یاسالم یب به مجلس شورایو تلو یدگیرس یبرا

 (1)ز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.یبودجه ن
                                                                                          



 رانیا یاسالم یر محترم جمهورینخست وز
 د:ین صورت ا الم نظر گردیالزم بد ینگهبان مطر  و پس از بحث و بررس یشورا یموضوع در جلسه رسم

 یایساریمکبا  2903ه یفور 15برابر با  2535موافقتنامه مورخ بهمن  یرد بر مبناکریت دامطالبه بهر  و خسار» 
رت یران مغایا یاسالم یجمهور یقانون اساسو  ین شر یلت فرانسه با موازفرانسه و با ضمانت دو یاتم یانر 
«.ندارد

 :نگهبان یشورا 85/5/8550مورخ  215شماره  الف ا نظر تفسیری ا 1
ام بودجه اار در ارقییر مورد تغایدر غ ا ات بعد  مربو اامور و متمم آن و اصالحکم کبودجه ساالنه  -2»
 د.م مجلس گردیحه و از سو  دولت تقدیست به صورت الیبامى
نناد  کم مجلاس ماى  ینادگان محتارم تقاد   یه نماک  طرحى یر در ارقام بودجه از طرییان تغكدر مورد ام -1

 «د.یشورا  نگهبان به رأ  نرس
هرگونه »ه  بارت كنینظر به ا»نگهبان:  یشورا 20/3/8551 مورخ 3803/28/51شماره  نظر تفسیری ا  ب

   آن ممخص گردد تا پاسخ روشن داد  شود.ید ملادیلى است باک (8)*«اصالحات در قانون بودجه
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 اصل پنجاه و سوم

شاود و هماه   یکام متمرکاز ما    یدارخزاناه  یهاا لت در حسااب دو یهاافتیه دریکل 
 (1)رد.یگید ا تبارات ملوب به موجب قانون انجام مها در حدوپرداخت

                                                                                          


 31له طر  قانونى با توجه به اصام  یر بگذارد به وسیم بودجه تأثکه در کر در ارقام بودجه به نحو  ییتغ -2
 ست.یر نیپذانكقانون اساسى ام

ز یقاانون اساساى جاا    31  طر  قانونى با توجاه باه اصام    یب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریتلو -1
 باشد.ىنم

ر نگاذارد  یمور تأثکم که در بودجه کله طر  قانونى در صورتى یر در ارقام بودجه به وسییدر خلوص تغ -5
 اورد  است.یر  نیرأ  تفس
«ر در ارقام بودجه است.ییز همانند تغیالحاق و حذف ن -4

« اصام هماتادم  » یرقا نگهبان در پااو  یشورا 3/4/2531مورخ  29 -و 1153شمار   تفسیریبه نظر   اج 
 مراجعه شود.

رییس مجلس شورای اسالمی درج  13/1/2501ق مورخ  -5144این  بارت در متن استعالم شمار    -8*
 شد  است.

 :58/8/8582مورخ 34442/54/82شماره  یرینظر تفس -د

 (برکاته دامتی )گانیگلپای محمدی آقا نیوالمسلم االسالم حجت جناب
 ی(العال مدظلهی )رهبر معظم مقام دفتر محترم سییر

 و پنجاا   اصام  خلوص دری ریتفس اظاهارنظار بری مبن 13/9/2592 ماورخ م/2ا3414 شمارة نامه به  اطف
 نظار  و گرفت قراری بررس و بحث مورد نگهبانی شورا 1/21/2592 مورخ جلسه در موضوع ،یاساس قانون دوم
 :گرددی م ا الم ریز شر  به شورا
 و سات ین ریپاذ  امكاان  دهاد،  رییا تغ را بودجه شاکله کهی نحو به بودجه ارقام در رییتغ اول، سؤال درخلوص ا
 .دینرسی ریتفس نظر به شورا نیا دوم سؤال مورد در باشد،ی می اساس قانون 31 اصم خالف جتاًینت

دبیر شورای نگهبان ا احمد جنتی
 :نگهبان یشورا 22/8/8538مورخ  3358شماره  تفسیرینظر  االف  ا 1

 ست.ین یر قانون اساسیت هالل احمر مغایبودن جمع یلتر دویاستقالل و غ ا2»
ت یا جمع یه و اماداد یا ریباه خادمات خ   كمک یلت براو ا انه در بودجه دو كمکه به  نوان ک یجوهو ا1
در آن  ییل پاساخگو مساؤو  یگریا شخص دیر یزه وكنیاز به این ینظر قانون اساس شود ازیاحمر منظور مهالل
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 مجلس باشد ندارد.
لات  دو یافتیا شود دریصول ملت وه مطاب  قانون توسط دوکت هالل احمر یجمع یاختلاص یدرآمدها ا5
 «  .شود و به هالل احمر اختلاص داردینم یتلق
 :ریوزنخست 20/82/8538مورخ  53334استعالم شماره  اب 

 محترم نگهبان یشورا
نامه طارز  نییران در خلوص آیوزأتیه 51/22/2539مورخ  01351شمار   نامهبینسخه از تلو یكبا ارسال 

به اطالع  یاست جمهوریر 21/21/2539/ت مورخ 131نامه شمار   یپکو فتو ییس قضایانتخاب و استخدام پل
 23/4/2539ملاوب   ییس قضاا یم پلكیتم یحه قانونیال 2ماد   2تبلر   ریبه موجب قسمت اخ هکرساند یم

ه کا خواهاد باود    یانامهنییعات به موجب آیزان حقوق و ترفیب استخدام و میترت» د:یب مقرر گردانقال یشورا
 «رساند.یانقالب م یا شورایران یوزأتیب هیرد و به تلوکه خواهد یته یزارت دادگسترو

 یورجمها  یقاانون اساسا   230و باا توجاه باه اصام      یر دادگستریزن وییران نظر به  دم تعیوزأتیه نیبنابرا
 یار ناشیه است و به استناد اختیین مقام قو  قضایباالتر (8)*ییقضا ی الیه به موجب آن شوراکران یا یاسالم

 نمود  است. ییقضا ی الیشورا یمنهادیب طر  پیور اقدام به تلوکاز تبلر  مذ
باود    یحه قانونین الیبرا یه مبتنکران یوزأتینامه هبیمزبور و هم تلو یحه قانونیه هم الكنینظر به ا كنیا

خلاوص ا االم   نیا قرار گرفته لذا خواهممند است نظر آن شاورا را در ا  (2)*یاست جمهوریراد ریاست مورد ا
 د.یند تا اقدام الزم به  مم آینما

 :نگهبان یشورا 24/8/8534مورخ  تفسیرینظر 
هباان مطار  و ماورد    نگ یشاورا  ی: موضوع در جلسه رسام 14/21/2539مورخه  03331 طف به نامه شمار  

 یقاانون اساسا   35نامه ماورد ساؤال باا اصام     بیتلوشورا  یت ا ضایثرکقرار گرفت به نظر ا یبحث و بررس
 ر شناخته نمد.یمغا یقانون اساس 251رت دارد و با اصم یمغا
 ه محول شد  است.ییقضا س قو ییف آن به ریظاحذف و و ییقضا ی الیشورا  -8*
 ر است:یبه شر  ز یوراست جمهیراد ریا  -2*

 2مااد   2و باه اساتناد تبلار      ییقضاا  ی الیمنهاد شورایه بنا بر پک 13/22/2539نامه مورخ بیدر مورد تلو
 دارد:ید  است اشعار میانقالب صادر گرد یشورا 3/4/2539ملوب  ییس قضایم پلكیتم یحه قانونیال
 ی اال یرد )ناه شاورا  کا ه خواهاد  یا ته یزارت دادگسترنامه را ونییه آک تح شد  اسیدر تبلر  مزبور تلر الًاو
ن یقاوان  یای اجرا یهانامهنیین آیران اجاز  تدویوزأتیا هیر یزز فقط به وین یقانون اساس 251( در اصم ییقضا

 را به  هد  ندارد. یاریفه و اختیظن ویچن ییقضا ی الیداد  شد  است و شورا
 35ه باه موجاب اصام    کا  ینامه داد  شد  است در صورتنییزان حقوق در آین مییمزبور اجاز  تع ر اً در تبلیثان

ن یای ن تعیرد( بناابرا یا گید ا تبارات ملوب به موجب قانون انجام مها در حدو)... و همه پرداخت یقانون اساس
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 اصل پنجاه و چهارم

باشاد. ساازمان و   یم یاسالم یر نظر مجلس شورایماً زیوان محاسبات کمور مستقید 
 ن خواهد شد.ییها به موجب قانون تعادار  امور آن در تهران و مراکز استان

 

 نجاه و پنجماصل پ

ر یو سا یلتدو یهاها، مؤسسات، شرکتزارتخانهو یهاه حسابیوان محاسبات به کلید 
که قانون مقارر   یبیکنند به ترتیاز بودجه کم کمور استفاد  م ءاز انحا یکه به نحو ییهادستگا 

رد  و هار  ز نكا از ا تبارات ملوب تجاو یانهیچ هزید که هینمایم یا حسابرسی یدگیدارد رسیم
هاا و اساناد و مادارك    وان محاسابات، حسااب  یا د  باشاد. د یدر محم خود به ملرف رس یجهو

غ بودجه هر سال را به انضامام نظارات خاود باه     یو گزارش تفر یرآومربوطه را برابر قانون جمع
 (1)د در دسترس  موم گذاشته شود.ین گزارش باید. اینمایم میتسل یاسالم یمجلس شورا

                                                                                          


 یا شاورا یا اسات )و   یاساالم  یص مجلس شاورا یب ا تبار آن از خلایلت و تلون دویزان حقوق مستخدمیم
خ یه در تاار کا خاصه لت بدهد. ت دوأیرا به ه یار قانونگذاریانقالب مجاز نبود  اخت یبود  است( و شوراانقالب 
نامه فوق مدت همت ما  بعاد  بیب و در حال اجراء بود  و تلویتلو یفوق قانون اساس یحه قانونیب الیتلو

 ند.ین خلوص اظهارنظر نمایانگهبان در  یار مجلس شورا صادر شد  است. اقتضاء دارد شوراکاز شروع به 
  صدریابوالحسن بن -جمهور سییر

 مراجعه شود. 31س اصم یرنویدر ز 20/5/2504مورخ  110به نظر تفسیری شمار   ا  ج
( 33اصام ) »: (8)*نگهباان  یشاورا  80/8/8553ماورخ   8883/28/53شاماره   تفسایری نظار   الف ا ا 1

وان محاسابات در  یا ت دیماور منظاور شاد  و صاالح    کم کا بودجه ه در کاست  یناظر به ا تبارات یاساسقانون
  «د به همان موارد است.محدو یو حسابرس یدگیرس

 یقاانون اساسا   33اصام  »:(2)*نگهبان یشورا 23/3/5851مورخ  5832/54/12 شماره ب ا نظر تفسیری 
و  یدگیرسا  وان محاسابات در یا ت دیماور منظاور شاد  و صاالح    کم کا ه در بودجاه  کاست  یناظر به ا تبارات

   «همان موارد است. محدود به یحسابرس
ه در کا د  است. اما از آنجاا  ی، اظهار گرد33مضمون در مورد اصم  یكور با کمذ یرینظرات تفس  -2و*8*

د.  یخ متفاوت و در پاسخ به دو مرجع مختلف قانون صادر شد  است، اقدام به ثبت هر دو نظر گردیدو تار
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 از آن یناش یت ملت و قوایحق حاكم ـجم فصل پن

 اصل پنجاه و ششم

 یت مطل  بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انساان را بار سرنوشات اجتماا     یحاکم 
ا در خادمت  یا را از انسان سلب کند  ین ح  الهیتواند ایچكس نمی  حاکم ساخته است. هیخو

د یا آیکه در اصول بعد ما  ی  خداداد را از طرقن حیخاص قرار دهد و ملت ا یها گرویمنافع فرد 
 کند.یا مال م

 (1)اصل پنجاه و هفتم
ه کاه  ییقضاا  ه و قاو  یران  بارتند از: قو  مقننه، قو  مجریا یاسالم یحاکم در جمهور یقوا

ن قاوا  یگردند. این قانون ا مال میندة ایت مطلقة امر و امامت امت بر طب  اصول آیالر نظر ویز
 گرند.یكدی مستقم از

 اصل پنجاه و هشتم

ندگان منتخب مردم یاست که از نما یاسالم ی  مجلس شورایا مال قو  مقننه از طر 
اجارا باه    ید برایآیکه در اصول بعد م یمراحل یشود و ملوبات آن پس از طیم میتمك

 گردد.یه ابالغ مییه و قضایقو  مجر
 

 اصل پنجاه و نهم

ممكن است ا مال قاوة   یو فرهنگ ی، اجتما یاسی، سیار مهم اقتلادیدر مسائم بس 
 رد. یمردم صورت گ ءم به آرایو مراجعه مستق یپرسمقننه از را  همه

نادگان مجلاس   یب دو سوم مجماوع نما ید به تلویبا ی موم ءدرخواست مراجعه به آرا
 (2)برسد.

 هیمجر قو ، مقننه قو : از  بارتند رانیا یاسالم یجمهور در مکحا یقوا :(هفتم و هپنجا اصل) اصل سابق ا 1
 قاوا  نیا ا. گردناد یما  ا مال قانون نیا ند یآ اصول طب  بر، امت امامت و امر تیالو نظر ریز هک هییقضا قو  و

   .گرددیم برقرار جمهورسییر لهیسو به آنها انیم ارتبا  و گرندیدیك از مستقم
س یرناو ینگهباان منادرج در ز   یشاورا  13/21/2512ماورخ   4214/51/12شامار    نظر تفسایری به   ا 2
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 (1)اصل شصتم

گاذارد    یر  هاد  رهبار  ماً با ین قانون مستقیکه در ا یه جز در اموریا مال قو  مجر 

 (2) است. ءزراجمهور و وسیی  ریشد ، از طر
 

 كمیاصل شصت و 

 ین اسالمید طب  موازیاست که با یدادگستر یهاله دادگا یسه به وییا مال قو  قضا 

 ادالت و   یو گسترش و اجرا یو حفظ حقوق  موم یم شود و به حم و فلم د اویتمك

 بپردازد. ید الهاقامه حدو

 قوه مقننه ـششم  فصل

 یاسالم یمجلس شورا ـل مبحث او

 ماصل شصت و دو

انتخاب  یمخف یم و با رأیندگان ملت که به طور مستقیاز نما یاسالم یمجلس شورا 

 گردد.یم میشوند تمكیم

 اصل شصت و سوم

  از ید پیر  باچهار سال است. انتخابات هر دو یاسالم یمجلس شورا یندگیر  نمادو 

 ن مجلس نباشد.چ زمان بدویکه کمور در ه یر  قبم برگزار شود به طوران دویاپ

                                                                                          


 مراجعه شود. 94اصم

 یماً بر هاد  رهبار  ین قاانون مساتق  یا ه در اک یه جز در اموریا مال قو  مجر :(اصل شصتم) اصل سابق ا 1
  زرا است.ر و ویوزجمهور و نخستسیی  ریگذارد  شد ، از طر

رناد  در  یگمیتلام  یم شاوراها كیتما » نگهبان: یشورا 23/5/8535مورخ 8808شماره  یظر مشورتن ا 2
   رت دارد.یمغا یا قانون اساسیأت وزراء یت افراد خارج از هیبا  ضو ییرابطه با امور اجرا

ب یم تلاو كن شا یرا به ا یقانون یاسالم یچنانچه مجلس شورا یست ولیراً معتبر نین نظر تفسیاست ا یهیبد
 «  نگهبان وجود دارد. یان رد آن در شوراكد امینما
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 (1)اصل شصت و چهارم
 یپرسخ همهیست و هفتاد نفر است و از تاریدو یاسالم یندگان مجلس شورای د  نما

پاس از هار د  ساال، باا در نظار       یشمس یلد و شلت و همت هجریكهزار و سیسال 
تواناد  یند  ما یست نفر نمایر آنها حداکثر بیو نظا ییای، جغرافیاسی، سیگرفتن  وامم انسان

 (2)اضافه شود.
ك یا مجمو اً  یو کلدان یان آشوریحیند  و مسیك نمایان هر کدام یمیان و کلیزرتمت 
 کنند.یند  انتخاب میك نمایجنوب و شمال هر کدام  یان ارمنیحیند  و مسینما
 کند.ین میندگان را قانون معینماه و تعداد یانتخاب یهادة حوز محدو 

 

 اصل شصت و پنجم

ساوم مجماوع   حضاور دو  با یاسالم یشوراانتخابات، جلسات مجلس  یاز برگزارپس 
انجاام   ینامه ملاوب داخلا  نییح طب  آیها و لواب طر یابد و تلوییت میندگان رسمینما
ب یتلو یبرا باشد.ن شد  ییتع ینلاب خاص یکه در قانون اساس یرد مگر در مواردیگیم
 موافقت دو سوم حاضران الزم است. ینامه داخلنییآ

 

 اصل شصت و ششم

آنها و اماور   یرة تلدها و دوونیسیتعداد کم سه مجلس وییت رأیه س وییب انتخاب ریترت 

است و پاس از   نفر هفتادوستیدو یمل یندگان مجلس شورای د  نما :(اصل شصت و چهارم)اصل سابق ا  1
 یاك لد و پنجا  هزار نفار  یكبه نسبت هر  یمور در هر حوز  انتخابکت یاد شدن جمعیهر د  سال در صورت ز

 یاك مجمو ااً   یلادان کو  یان آشوریحیند  و مسینما یكدام کان هر یمیلکان و یزرتمت شود.یند  اضافه مینما
ت یا   جمعینند و در صورت افازا کیند  انتخاب مینما یكدام کجنوب و شمال هر  یان ارمنیحیند  و مسینما
خواهناد   یناد  اضااف  ینما یك یلد و پنجا  هزار نفر اضافیكهر  یها پس از هر د  سال به ازاتیاز اقل یكهر 

 ند.کین میداشت مقررات مربو  به انتخابات را قانون مع
 ینادگان مجلاس شاورا   یتعاداد نما  ،ن اصام یا آمد  طب  ا ممرات بهییدر حال حاضر و با توجه به تغ ا  2

 باشد.یست و نود نفر میدو یاسالم
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 گردد.ین میمجلس مع ینامه داخلنییله آیسانتظامات مجلس به و مذاکرات و مربو  به

 

 فتماصل شصت و ه

نامه اد کنند و متن قسمیر سوگند یب زین جلسه مجلس به ترتید در نخستیندگان باینما

 (1)ند.ینما ءرا امضا

 میالرحمن الرح هللابسم ا

ه بار شارف   یکنم و با تكیاد میقادر متعال سوگند  ید، به خدایمن در برابر قرآن مج»

انقاالب   یردهاا دساتاو  م اساالم و نگاهباان  یم که پاسدار حرینمای  تعهد میخو یانسان

را که ملت به ما ساپرد  باه    یاعهیدباشم، و یاسالم یجمهور یران و مبانیملت ا یاسالم

م و یت نمایکالت، امانت و تقوا را ر اف ویظاکنم و در انجام و ی ادل پاسدار ینی نوان ام

شام، از  بناد با یکمور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پا یهموار  به استقالل و ا تال

 یهاا و اظهارنظرهاا، اساتقالل کماور و آزاد    ها و نوشتهدفاع کنم و در گفته یقانون اساس

 «ن ملالح آنها را مدنظر داشته باشم.یممردم و تأ

 اد خواهند کرد.یخود  ین سوگند را با ذکر کتاب آسمانیا ینید یهاتیندگان اقلینما

دا یا کاه حضاور پ   یان جلسهیلر اود دیکه در جلسه نخست شرکت ندارند با یندگانینما

 رند.آو یکنند مراسم سوگند را به جایم

 نگهبان: یشورا 21/0/8534مورخ  یرینظر تفس ا 1
 وزارت کمور

ان احسان یندگى مجلس شورا  اسالمى چون در ضمن آنها افراد  را مثم آقایمزدها  نمانادر مورد صالحیت 
اند الزم رد کباشند ا الم ستى و ضد اسالمى مىیسکد ماریه ممهور به داشتن  قاکانور  کین یطبر  و نورالد

  ن شر  ا الم نظر شد:ین موضوع در جلسه رسمى شورا  نگهبان مطر  و بدیه اکر است کبه تذ
م اسالم و مفهوم یدر مورد سوگند به خداوند متعال و پاسدار  از حر 30آنچه از قانون اساسى مخلوصاً اصم »

ا مسالمان و  یا ه کا دارناد   ندگى مجلس شورا  اسالمى رایت نمایسانى صالحکشود، فقط استفاد  مى 34اصم 
گونه افاراد را  نید اسامى این دستور دهیبراباشند. بنا 34ور در اصم کها  مذتیا از اقلیمتعهد به مبانى اسالم و 

 «ست نامزدها حذف و به اطالع  موم برسانند.یاز ل
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 اصل شصت و هشتم

ب ساه چهاارم   یجمهور و تلاو سییمنهاد ریکمور به پ یدر زمان جنگ و اشغال نظام
 یمملكت برا یا تمامینگهبان انتخابات نقا  اشغال شد   ید شوراییندگان و تأیمجموع نما
د، مجلاس سااب    یا م مجلاس جد یود و در صاورت  ادم تماك   شیمتوقف م ینیمدت مع

 همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
 

 (1)اصل شصت و نهم
و و یا   رادیباشد و گزارش کامم آن از طر ید  لنیبا یاسالم یمذاکرات مجلس شورا

ت یا که ر ا ی، در صورتیط اضطراریاطالع  موم منتمر شود. در شرا یبرا یزنامة رسمرو
نادگان،  یا د  نفار از نما ی ءزرااز و یكیا یجمهور سییر یجاب کند، به تقاضایر ات کمویامن

معتبار اسات کاه باا      یدر صورت یر لنیشود. ملوبات جلسة غیم میتمك یر  لنیجلسة غ
ندگان برسد. گازارش و ملاوبات   یب سه چهارم مجموع نماینگهبان به تلو یحضور شورا

 (2)اطالع  موم منتمر گردد. یبرا یط اضطرارید پس از برطرف شدن شراین جلسات بایا

امام آن از  کباشاد و گازارش    ید  لنا یا با یمل یرات مجلس شوراکمذا (:اصل شصت و نهم) اصل سابق ا 1
ت یا ت امنیا ه ر اک یدر صورت یط اضطراریاطالع  موم منتمر شود. در شرا یبرا یزنامه رسمو و روی  رادیطر
شود. یم مكیتم یر لنیجلسه غ دگاننیا د  نفر از نمایزرا از و یكیا یر یوزنخست یند، به تقاضاکجاب یمور اک

ب ساه چهاارم مجماوع    ینگهبان باه تلاو   یه با حضور شوراکمعتبر است  یدر صورت یر لنیملوبات جلسه غ
اطالع  ماوم   یبرا یط اضطراریبرطرف شدن شراد پس از ین جلسات بایندگان برسد. گزارش و ملوبات اینما

   منتمر گردد.
 :یاسالمیمجلس شورااست محترمیر83/84/8538مورخ  ادال ه/ 55استعالم شمارها  الف ا 2

 یمحترم نگهبان قانون اساس یشورا
 از امم آنکباشد و گزارش  ید  لنیبا یمل یرات مجلس شوراکمذا ینهم قانون اساسبراساس اصم شلت و» 
 «اطالع  موم منتمر شود... یبرا یزنامه رسمو و روی  رادیطر
گردد، باه  یمجلس پخ  م ماً ازیمستق یاسالم یجمهور ی  صدایطر مجلس از یرات  لنک  مذا: ممروالًاو 

ه یو تهیتوسط راد یمات متخذ  درجلسات  لنیات و تلمكهمه ن یفمرد  حاو یه چنانچه گزارشکرسد ینظر م
 م.ین مورد خواستاریدتر است، نظر شما را در ایز پخ  گردد مفان اخبار رویو در پا
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 (1)اصل هفتادم
 یجلسات  لن ح  شرکت در انفراد به ایاجتماع  ران بهیزاو و و نانمعاو جمهور وسییر

ندگان یکه نما یصورت در باشند و داشته همرا  را ران خودتوانند مماویم مجلس را دارند و

                                                                                          


را  یالتكمم یزنامه رسمدر رو یرات  لنکن سا ت مذایاغذ انتمار چندکمبود کو  ییجوتوجه به صرفه اً: بایثان 
 یقاانون اساسا  رت با یشود تا درصورت  دم مغایه میارا یریگمیر جهت تلمیمنهادات زیسازد، لذا پیفراهم م
 از دو را  انتخاب و بدان  مم شود: یكی
رد تاا باه   یا قارار گ  یزنامه رسمار رویه و در اختیاز هرجلسه ته تراک  مذالد نسخه از صورت ممرویك ا2 

 ازمند گذارد  شود.یز نکار مرایزنامه دراختمه روی نوان ضم
ار یا ه و دراختیجلسه ته رات در هرک  مذامرومات متخذ  از میات و تلمكتمام ن یفمرد  حاو یگزارش ا1 
 جهت انتمار گذارد  شود.  یزنامه رسمرو

 :نگهبان یشورا 1/88/8538مورخ  30م/شماره  تفسیری ظرن
  یاسالم یاست محترم مجلس شورایر

نگهباان مطار  شاد و ماورد      یشورا یموضوع در جلسه رسم 23/21/2539/دال ا ها مورخ  00 طف به نامه 
 شود:ین شر  ا الم میار گرفت. نظر شورا به اقر یبررس
و و یا   رادیطر از یاسالم یرات مجلس شوراکامم مذاکد گزارش یه باکصراحت دارد  یقانون اساس 39اصم »
 «باشد.یم یمنهاد شد  خالف قانون اساسی  پیتفا به دو طرکن ایمنتمر شود. بنابرا یزنامه رسمرو
 یندگان مجلس شورایان نمایسؤال آقا»: نگهبان یشورا 80/5/8532مورخ  8384شماره  تفسیرینظر  ا  ب

قرار  یبررس نگهبان مطر  و مورد بحث و یشورا یجلسه رسم در یقانون اساس 39ر اصم یدربار  تفس یاسالم
ط یه در شارا کا ن اسات  یا ا یقاانون اساسا   39نگهبان مستفاد از اصم  یشورا یت ا ضایثرکگرفت و به نظر ا

 یر لنا یجلساه غ  یتقاضاا  یناد مقاماات صاالح بارا    کجااب  یماور ا کت یت امنیه ر اک یتصور در یاضطرار
م كیتما  یر لنا یآنهاا جلساه غ   ید طب  تقاضایباشند و بایندگان میا د  نفر از نمایزرا از و یكیا یر یوزنخست
را  نند کاضاا م تقیا دال یاساالم  یت مجلس شورایثرکه اک یدرصورت یر لنیم جلسه غكیپس از تم یلشود و

  «خواهد بود. یدگیقابم طر  و رس یجلسه  لن ندانست موضوع در یافک یط اضطراریجود شرانسبت به و
ت در کا باه انفاراد حا  شار    یا ران به اجتمااع  یزر و ویوزجمهور، نخستسییر :(اصل هفتادم) اصل سابق ا 1

نادگان الزم  یه نماکا  یشند و در صورتران خود را همرا  داشته باتوانند مماویمجلس را دارند و م یجلسات  لن
 شود.ینند مطالبمان استماع مکلف به حضورند و هرگا  تقاضا كزرا مر و ویوزجمهور و نخستسییبدانند، ر
  ت برسد.یثرکب اید به تلویجمهور به مجلس باسیید وت ر
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 شود.یضورند و هرگا  تقاضا کنند مطالبمان استماع ممكلف به ح ءزراالزم بدانند، و

 یاسالم یت مجلس شورایارات و صالحیاخت ـم مبحث دو

 (1)كمیاصل هفتاد و 

تواند قانون یم ید مقرر در قانون اساسدر  موم مسائم در حدو یاسالم یمجلس شورا
 ضع کند.و

 ماصل هفتاد و دو

کماور   یضع کند که با اصول و احكام مذهب رسام و ینیتواند قوانینم یاسالم یمجلس شورا 

 :یسالما یس مجلس شوراییب رینا 82/84/8533خ مور د اه 5385/3شماره الف ا استعالم ا  1

 «د اللَّه العالىییدام تأ»ت اللَّه صافى یحضرت آ -ر محترم شورا  نگهبانیدب
نناد مطالبماان   کد و هرگاا  تقاضاا   یا گوم اصم هفتادم قانون اساسى ماى ید ذیت داریه  ناکمحترماً همانطور 

نند کان یدر مجلس برند و مطالبمان را یتوانند وقت بگر و وزرا مىیوزجمهور، نخستسییه رکشود، استماع مى
ه مربو  کد و در مورد  یگوم آن مىیه ذکون اصم نود یسیمکه توسط کن جمله شامم گزارشاتى یا اطالق ایآ

ا  و لهأشود برا  بررساى مسا  م مىكیه تمکا  ژ یها  وونیسیمکا یرساند به  موم باشد به اطالع  امه مى
و  ناد یایه دولت باشاد ب یدر مجلس قرائت شد اگر  ل ونیسیمکه گزارش كه پس از آنکگزارش دادن به مجلس 

 یید به دستگا  قضایابد بایمى ییله چون بُعد قضاأشود و مسد مىییا تقیا انلراف دارد ینند کب یذكمجلس را ت
 ند.یر شد  پاسخ مرقوم فرماین جهت تفسین دو اصم در اید اییلطفاً دستور فرما داد  شود؟

 نگهبان: یشورا 8/88/8533 مورخ 5080شماره  (8)*ینظر مشورت

 س محترم مجلس شورا  اسالمىیینائب ر -زد ین جناب آقا  یحضرت حجت االسالم و المسلم
ر ا الم یت ا ضا  شورا  نگهبان به شر  زیثرکنظر ا: 21/21/2533مورخ  ر اه 5390/3 طف به نامه شمار  

شود. الزم شامم آن نمى 01باشد اطالق اصم  91 ور در اصمکجه مذیاگر مقلود از گزارش ا الم نت» شود:مى
 «ست.یر  نیافى نظر تفسکر است نظر فوق به لحاظ  دم رأ  کبه تذ

نگهباان، چااد دوم،    یات شاورا یا مجمو اه نظر  یریات تفسا یا ن نظر در فلام نظر یرغم درج ای ل  -8*
 نمود. یتلق ید آن را ممورتین بایك، ل2519رما  ی  اول، تیرایو

قانون اساسى اساتفاد    01آنچه از اصم »نگهبان:  یشورا 1/5/8533مورخ  1103شماره  یریتفسب ا نظر  
ت در جلسات مجلاس شاورا  اساالمى را دارناد و     کن اصم ح  شریور در اکه مقامات مذکن است یشود امى

را  آنهاا مقارر   نامه حقاى با  نیین چنانچه در آید بر ایند. زاینماان مىیمطالبمان را در ارتبا  با دستور مجلس ب
 «رت ندارد.یست با قانون اساسى مغایشود گرچه به موجب قانون اساسى ن
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کاه در اصام ناود و شمام آماد        یبا ین امر به ترتیص ایرت داشته باشد. تمخیمغا یا قانون اساسی
 نگهبان است. ی هد  شورابر

 اصل هفتاد و سوم

ن اصام  یفاد ااست م یاسالم یت مجلس شورایدر صالح ین  ادیر قوانیشر  و تفس 
 (1)ست.یکنند نین میز ح ، از قوانیه دادرسان، در مقام تمک یریمانع از تفس

 

 اصل هفتاد و چهارم

 یقانون یهاطر  و شودیم میمجلس تقد به رانیزوتأیه بیتلو از پس یح قانونیلوا 
 (2)قابم طر  است. یاسالم یندگان، در مجلس شورایمنهاد حداقم پانزد  نفر از نمایبه پ

 

 ماصل هفتاد و پنج

 یح قاانون ینادگان در خلاوص لاوا   یکه نما یمنهادها و اصالحاتیو پ یقانون یهاطر  
 یانجاماد، در صاورت  یم ینه  مومی  هزیا افزای یم درآمد  مومیکنند و به تقلی نوان م

ز یا د نینه جدین هزیما تأی  جبران کاه  درآمد یقابم طر  در مجلس است که در آن طر

  :نگهبان یشورا 84/5/8553مورخ  315/28/53شماره  یریتفس نظرالف ا  ـ 1

ه رفاع ابهاام قاانون    ک ی  و توسعه قانون در مواردیین تضیان مراد مقنن است بنابرایر بیمقلود از تفس ا2»
 شود.ینم یتلق ریست، تفسین

ه مرباو  باه گذشاته    کا  ین درماوارد یبنابرا االجراستزمه موارد الیلکان مراد مقنن در یر از زمان بیتفس ا1
ر قاانون باه ماوارد    یاناد تفسا  اند و آن را به مرحله اجرا گذاشاته از قانون داشته یگریان برداشت دیاست و مجر
  «ابد.یینم یور تسرکمختومه مذ

ه یا ه در نظرکا هماانطور   »نگهبان:  یشورا 24/84/8558 مورخ 8304/28/58 شماره تفسیرینظر  ب ا 
ه ماوارد  یا لکان ماراد مقانن در   یر از زمان بیه تفسکآمد  است  21/5/2503مورخ  315/12/03ر  شمار  یتفس
 ابد.یه به موارد مختومه تسر  نمىکد ین قیاالجراء است با االزم
ه یا د مطااب  نظر یا ر قانون، موضو ى مختوماه نماد  باشاد با   یالجراء شدن تفساه تا هنگام الزمكن چنانیبنابرا
 «ر  اقدام گردد.یتفس
 مراجعه شود. 31س اصم یرنویمندرج در ز 14/3/2501مورخ  3243/12/01تفسیری شمار   به نظر  ا 2
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 (1)معلوم شد  باشد.
 تاد و ششماصل هف

 (2)  و تفحّص در تمام امور کمور را دارد.یح  تحق یاسالم یمجلس شورا 

ظر باه  ناا  یقاانون اساسا   03اصام  »: نگهباان  یشاورا  5/82/8530مورخ  3388 مشورتینظر ا الف  ا 1
 «باشد.یحه بودجه نمیندگان در الینما یمنهادهایپ

ن یا تاأم یا اه  و ک  جبران ین طرییتع»نگهبان:  یشورا 3/5/8535 مورخ 8055شماره  یب ا نظر مشورت 
 «افتن طر  در مجلس شورا  اسالمى الزم است.یت ینه برا  قابلیهز

م یاستظهار شورا از طر  تقسا » هبان:نگ یشورا 28/3/8551مورخ  3230/28/51شماره ج ا نظر تفسیری  
ند تا استان خراساان را باه   که دولت را ملزم کارشناسى بود  است وگرنه طرحى کاستان خراسان الزام دولت به 

 «قانون اساسى است. 03د خالف اصم یم نمایچند استان تقس
 یپنج قانون اساس اصم هفتاد و»:نگهبان یشورا 8/0/8513مورخ  83118/54/13شماره  تفسیرینظر د ا  

 «شود.یداشته باشد م یه گردد و بار مالیه طب  قانون به مجلس اراک یشامم هر طرح
 نگهبان: یشورا 25/82/8588مورخ  08508/54/88شماره  یریها ا نظر تفس

 (برکاته دامتی )گانیگلپای محمدی آقا نیالمسلم و االسالم حجت جناب
 ی(العال لهمدظی )رهبر معظم مقام دفتر محترم سیرئ

 پنجم و هفتاد اصم درخلوصی ریتفس اظهارنظر بری مبن ،13/9/2592 مورخ م/2ا3413 شمارة نامه به  طف
 شار   باه  شاورا  نظر و گرفت قراری بررس و بحث مورد نگهبانی شورا متعدد جلسات در موضوع ،یاساس قانون
 :گرددی م ا الم ریز

 و محام  نیای تع بادون  و نامحادود  مادت ی بارا  و  مطلا  نحاو  به ،«ییجو صرفه محم از»  بارت درج ا2
 محام  از»ی هاا   باارت  درج زیا ن و منباع  نیتاأم  بدون ،«یسنوات بودجه دری نیب  یپ»  بارت درج، نیهمچن

 جباران   یطر بود ، دیجدی مال بار مستلزم اگر ،«دستگا  ملوب ا تبارات محم از» و« مربو  ملوب ا تبارات
 .گرددی نم محسوبی اساس قانون 03 اصم در مذکور دیجد نهیهز نیتأم ای درآمد کاه 
 باه  توجه با ،«دیجد نهیهز نیتأم ای درآمد کاه   یطر نمدن معلوم»ی عنی دوم سؤال كی بند مورد در ا1
 ارجااع  قابم نیبنابرا نبود ، مجلس در طر  قابمی اساس قانون 03 اصم صراحت به منهادیپ ای طر  اصم نكهیا
 .دینرسی ریتفس نظر به شورا نیا موارد، ریسا خلوص در. باشدی نم زین ظامن مللحت صیتمخ مجمع به
حقوق  در 03ور در اصم کح  مذ»: نگهبان یشورا 5/0/8534مورخ  2185شماره  تفسیرینظر  ا  الف ا 2

 .«ن ح  را ندارندیندگان ایاست و نما یاسالم یمجلس شورا
قاانون اساساى مرباو  باه      03اصام  »نگهبان:  یراشو 85/8/8538مورخ  2058شماره نظر تفسیری  ب ا 

نادگان اسات. البتاه    یز ناظر به ح  اظهار نظر نماین 14ندگان و اصم یمجلس شورا  اسالمى است نه آحاد نما
ن اصاول و  یح بخواهد و به هر حال از اید و از او توضیال نماؤر سیند  مجلس ح  دارد از وزینما 11طب  اصم 
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ب مجلاس  ید به تلویبا یالمللنیب یهاها، قراردادها و موافقتنامهنامهلهها، مقاو هدنامه
 (1)برسد. یاسالم یشورا

                                                                                          


ى مرباو  باه   یند  مجلس شورا  اسالمى بتواند در امور اجرایه نماکشود استفاد  نمىر اصول قانون اساسى یسا
 «ند.کا  امضاء ا موافقتنامهیها  دولتى قرارداد ند و برا  انجام آنها با ارگانکنندگان خود دخالت کانتخاب

نادگان مجلاس   یدر رابطه با ساؤال نما »: نگهبان یشورا 83/0/8532مورخ  8453شماره تفسیری نظر  اج  
ه در کا  یفیظاا د وز در حدوین یر دادگستریزو ستر  اطم یقانون اساس 11ه در اصم کر یزاز و یاسالم یشورا
قاو    یهاا تیا لهذا در رابطه باا مساؤو  یباشد و  لیل ماو مقرر شد  است مسؤو یبرا یقانون اساس 231اصم 
 91ه به موجب اصم ییار قو  قضاکات از طرز یاكطه با شدر راب یلل نخواهد بود ومسؤو یر دادگستریزه وییقضا

را الزم   و تفحاص  یا تحق یاسالم یه مجلس شوراک یز در رابطه با مواردی مم خواهد شد و ن یقانون اساس
ن دو اصام و  یا اسات در رابطاه باا ا    یهید. بدینما  و تفحص یتواند تحقیم یقانون اساس 03بداند طب  اصم 

د یا نناد  ندانسات با  که پاسخ را قانعک یدرصورت یاسالم یه مجلس شوراک یاقدام  و تفحص و یت تحقیفکی
 د.یب نمایتواند قانون الزم را تلوید میبنما
ماور  ک یو خاارج  یتواند در هماه مساائم داخلا   یند  میهر نما یقانون اساس 14چون طب  اصم  نیا  بر الو

اظهاار   یاساالم  یرا الزم بداناد در مجلاس شاورا    یرتواند هرگونه نظا یز مین یید در امور قضایاظهارنظر نما
  «د.ینما

 03ر  شورا  نگهبان اصم یبراساس نظر تفس» :شوراى نگهبان 5/84/8535 مورخ 5541نظر تفسیری  ا د
 «شود.م مقام معظم رهبر ، مجلس خبرگان و شورا  نگهبان نمىیشامم موارد  از قب

م یقانون اساسى شامم موارد  از قب 03اصم » :ى نگهبانشورا 5/84/8535مورخ  5500نظر تفسیری  -ها 
 «شود.باشند نمىه مافوق مجلس شورا  اسالمى مىکمقام معظم رهبر ، مجلس خبرگان و شورا  نگهبان 

 :ریوزمعاون نخست 81/5/8534 مورخ 33484شماره الف ا استعالم  1

 شورا  محترم نگهبان قانون اساسى
سساه نقاد   ؤدر )م كن بانیت اکرامون شریران مبنى بر تقاضا  ا الم نظر پیملى ا كمه بانوست نایمحترماً به پ

ت موضاوع، در فرساتادن پاساخ    یا خواهممند است با توجه باه اهم  گردد. ربى( در  ربستان سعود  ارسال مى
 د.یع به  مم آیتسر
 رانیا یمل كبان 1/0/2531مورخ   4/23021شمار  نامه 

 قانون اساسى شورا  محترم نگهبان
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ج پاولى  یى و رفع حواكات بانیه خدمات و انواع  ملیران به منظور ارایملى ا كرساند بانمحترماً به استحضار مى
جاه آن از  یه نتکا س نماود   یمور  ربستان سعود  )شهر جد ( تأسکا  در ها  قبم شعبهرانى از سالیحجاج ا

 باشد.ت بخ  مىیجهات ماد  و معنو  رضا
مور مزبور کها  خارجى در كه بانیلکه طب  آن کد  است یب رسیمور نامبرد  قانونى به تلوکدر چند  قبم 

ناد باه   یت نماکها  محلى ادغاام و مماار  كستى با بانیها  خارجى باكه بانکن معنى ید سعود  شوند، بدیبا
ر یا اع سعود  باشد در غه متعل  به اتبیبق %31ها  خارجى و كسهام آنها متعل  به بان %41ثر که حداکنحو  

ن یه در ماورد چناد  یا ن رویا ا ر  و اخراج خواهند شد.یها  خارجى جلوگكت شعب بانیصورت از ادامه فعال نیا
ملاى در جاد     كه شعبه بانکاند ز ا الم داشتهیران نیملى ا كخارجى در سعود  انجام شد  و در مورد بان كبان

ه کا ند باه نحاو    یت نماکسسه نقد  ربى ادغام و ممارؤى به نام مكستانى در بانکها  لبنانى و پاكبا شعبه بان
ه متعل  به دولت یبق %01( و %21دام کستانى )هر کران، لبنانى، پایا كمزبور متعل  به سه بان كسهام بان 51%

ن سعود  اجبار  ا الم شد  اگر هر چه زودتر با آن موافقت نمود مانع ین  مم طب  قوانیسعود  باشد چون ا
د  یا الت  دكملى از صحنه خارج و مم كاز آن لغو بانیب امتین ترتیران شد  و بدیملى ا كار شعبه بانکمه ادا

ه مبلاغ  کا ران یا ملاى ا  كساهم بانا   %21ت کن مماار یا اضاافه باا ا  ه جاد خواهد شد با یر  این و غیجهت زائر
گاردد و پاولى از   ن مىیران تأمیملى ا كشود از محم وجو  همان شعبه جد  بانال سعود  مىیر 111/111/13
 شود.مور ارسال نمىک

ال كقاانون اساساى بالاشا    00دگى فرمود  با توجه باه اصام   یبا  رض مراتب فوق متمنّى است به موضوع رس
ه فرصت از دسات  كنیند تا قبم از اید ا الم فرمایاز به قانون جدیرا به شر  فوق و بدون ن كت بانکبودن ممار

ابالغ گردد. كن بانیت مزبور به شعبه جد  اکت ممارفایبرود مراتب جهت انجام تمر
 :شوراى نگهبان 88/5/8534 مورخ 5125شماره  تفسیرینظر 

ملاى   كبانا  1/0/2531 مورخ 4/23021 وست نامه شمار یپه ب 21/0/2531مورخ  33121  طف به نامه شمار 
 «باشد.قانون اساسى نمى 00ت ا ضا  شورا  نگهبان موضوع مممول اصم یثرکبه نظر ا» دارد:اشعار مى

زارتخاناه  طرف آن و یكه ک ییقراردادها» :نگهبان یشورا 5/1/8534 مورخ 5845شمارهتفسیری نظر  ا  ب
محساوب   یالمللنیباشد قرارداد بیم یخارج یت خلوصکگر قرارداد شریو طرف د یلتت دوکا شریا مؤسسه ی
 «باشد.ینم یقانون اساس 00شود و مممول اصم ینم
باتوجاه باه    یقاانون اساسا   00اصام  »: نگهباان  یشورا 83/1/8535مورخ  2448شماره تفسیری نظر  ا  ج

ران و یا ا یلتا دو یهاا ر ساازمان یهاا و ساا  زارتخاناه ن ویانجاام معاملاه با    یه بارا ک یی( از قراردادها213)اصم
ن یا ت و ماوارد خااص ا  گردد منلرف اسیباشند منعقد م یت حقوقیشخل یه داراک یلتدو یخارج یهاتکشر

ب مجلاس  یاز باه تلاو  یا ن شد  باشد نییتع یآن به موجب قانون  اد یلکه ضوابط ک یگونه قراردادها درصورت
ول باه  کا مو یز به طور موردین قراردادها را نیاز ا یتواند انعقاد بخمیم یقانون  اد یلندارد و یاسالم یشورا
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 «د.یبنما یاسالم یب مجلس شورایتلو
 :مایس سازمان صداو یسرپرست یشورا 84/82/8538مورخ  1034/3330/25م شماره استعال ا د

 محترم نگهبان   یشورا
و مؤسساات و  ران یا ا یاساالم  یجمهاور  یمایصدا و سن سازمان یمنعقد  ب یاز قراردادها یه بعضكنینظر به ا

 پاساخ اسات   یمقتضا  ده فسخ شوک ندکیجاب میا یموارددر و  استن سازمان یان ایبه ز یخارج یهاتکشر
 ر؟  یا خیاست  یاسالم یب مجلس شورایمنو  به تلوهم ا فسخ و اقاله قراردادها یآه کند یفرما
  :نگهبان یشورا 80/82/8538مورخ  853شماره  تفسیرینظر 

 رانیا یاسالم یجمهور یمایصدا و س یسرپرست یشورا
نگهباان مطار  و    یشاورا  یجلسه رسمموضوع در  21/21/2539مورخ  1431/3334/15 طف به نامه شمار  

ه ساازمان  کا  یارات قاانون ید اختور در حدوکمذ یا اقاله قراردادهایفسخ »شود: ین شر  ا الم مینظر شورا به ا
 «ندارد. یاسالم یب مجلس شورایاز به تلویدارد ن یاسالم یجمهور یمایصدا و س

 :عر دفایزو 88/8/8534مورخ  0/48/8048استعالم شماره  ا ها

  ینگهبان قانون اساس یشورا
 یهاا هاا، قراردادهاا و موافقتناماه   ناماه لاه ها، مقااو  هدنامه یبه موجب اصم هفتاد و هفتم قانون اساس ا2 
 برسد. یاسالم یب مجلس شوراید به تلویبا یالمللنیب

 یاساالم  یرت  جمهورا یهایازمندین نیمبه منظور تأ یلی راق و جنگ تحم یلت بعثز دودر اثر تجاو ا1 
د  اسات و  یا گرد یرانا یا ایا و  یخاارج  یهاتکد اسلحه با شریر از  قد قرارداد خریناگز یزارت دفاع ملران، ویا

 شود.یت طرف قرارداد امضا شد  و مکزارت و شرن وین ایقراردادها ب
ساب مجاوز از مجلاس    کباه   اجیز احتین قراردادها نیا ایا الم دارند آ یخواهممند است با توجه به قانون اساس

 ه آن شورا رفتار گردد.یر تا بر طب  نظریا خیدارد  یاسالم یشورا
 :نگهبان یشورا 24/8/8534مورخ  82د ا 8844شماره  تفسیرینظر 

 (ی)پارلمان یوزارت دفاع مل
نگهبان مطر  و مورد  یشورا یمورد سؤال در جلسه رسم 29/2/2531مورخ  4/19/2412 طف به نامه شمار  

 ن شر  است: یقرار گرفت نظر شورا بد یبررس
 «.باشدینم یقانون اساس 00ور در موضوع سؤال مممول اصم ک قد قرارداد مذ»
  :رانیایمل کبان 83/8/8534مورخ  0/283و  25/82/8538مورخ  0/2185استعالم شماره  او 

  یمحترم نگهبان قانون اساس یشورا
 یت بازرگاان کباه نفاع شار    یدو فقر  ا تبار اساناد  2900ران در سال یا یمل كدهد: شعبه قاهر  بانیع میتلد
دالر  431/134/2اف ساودان خرطاوم جمعااً باه مبلاغ       كبان یر و به تقاضاكد شروسودان و به منظور و یلتدو





 انون اساسی جمهوری اسالمی ایران ق

 

31 

                                                                                          


سودان بود  است. اما باه  لات قطاع     یزکمر كبان یسیقه آن دو فقر  سفته با ظهرنویثه وکافتتا  نمود  است 
ساودان   یزکا مر ك، بانا یاسا یبه سودان، بنا بر جهات س ی رب یمورهاکر یو سا ی ربستان سعود یهاكمک

 د.ینما ءفایور را اکمذ یهااز سفته ینتوانسته تعهدات خود ناش
نادگان  یبا حضاور نما  یالت سودان جلسهاز طرف دو یندگیبه نما MORGAN GENERAL راً مؤسسهیاخ
 یزکا مر كز در آن حضور داشته است و از طارف بانا  یران نیا یمل كند  بانیه نماکم كیاران در لندن تمكطلب

ضاع و احاوال  ه با توجه به اوکد  یه گردیر اراکالذمنظور بازپرداخت اقسا  معوق ا تبار فوق به یمنهادیسودان پ
ه كا نین نظر باه ا نوکا خواهد بود. كن بانیحه به سود امنهاد مطرویو سنج  جوانب و اطراف امر قبول پ یفعل
ران و تباادل اساناد و   یا ا یمل كبانلت سودان( و اف سودان )دو كن بانیمابیف یقرارداد ین امر مستلزم امضایا

ه صارفاً باه   کا االشاعار اسات   فاوق  یدو فقر  ا تبار اسناد یاز ا طا یناش كن بانیمربو  به مطالبات ا كمدار
رد. خواهمامند اسات مقارر    یا گیمور صاورت ما  کخارج از ان در یاز ممتر یكیاز  كصول مطالبات بانمنظور و
 یقاانون اساسا   00باا اصام    كقرارداد از طرف بان ءند امضایفرما ا الم ن وییفرمود  جواباً تع یدگید رسییفرما

 ر و امتنان است.كد تمیا نه؟ موجب مزیدارد  ینتیمبا یاسالم یجمهور
 :نگهبان یشورا 24/8/8534مورخ  5و ا 8185شماره  تفسیرینظر 

 رانیا یمل كاست بانیر
 یدارد ماورد ساؤال در شاورا   ی: اشعار ما 23/2/2531 -4/193و  0/21/2539 -4/19195 طف به نامه شمار  
صول طلاب و بازپرداخات اقساا  معوقاه اسات      ه مربو  به نحو  وکبه نظر شورا موضوع نگهبان مطر  شد و 

 باشد.ینم یقانون اساس 00 مممول اصم
احد و یقانون اساس 213 و 00موضوع اصول»: نگهبان یشورا 5/1/8532مورخ 8518شماره سیریتف نظر از 

 «شود.یانجام م داددهد مؤخر از انعقاد قراریت میه به قرارداد رسمک یاسالم یراب مجلس شویاست و تلو
 نگهبان: یشورا 88/0/8530 مورخ 5513 شماره ا نظر تفسیری ح

 رانیاست محترم جمهور  اسالمى ایر -ا ن جناب آقا  خامنهیحضرت حجت االسالم و المسلم
 :1/4/2534مورخ  1253/2 طف به نامه شمار  

ه صلح د او  راجاع  کقانون اساسى صراحت دارد  259ه اصم کدارد ته معطوف مىكن نیتوجه آن جناب را بد»
ران باه  یا وزأتیا ب هیبار تلاو  د  االو   یه طرف د و  خارجى باشد باکبه اموال  مومى و دولتى در صورتى 

ر آن نادارد  ین جهت مورد  برا  تفسینى نمد  و از ایب یى هم پیچگونه استثنایز برسد و هیب مجلس نیتلو
هاا   خیه در تاار کا ن دو نظار شاورا  نگهباان    یا تعارضاى با  یا ان بازپرسان ابهام و یو اما برخالف استنبا  آقا

المللى اباراز شاد  وجاود    نیقانون اساسى و قراردادها  ب 00 ر اصمیدر رابطه با تفس 23/1/2535و  1/9/2531
ن باود  یا ندگان مجلس ایخالصه نظر شورا  نگهبان در رابطه با سؤال نما 1/9/2531ه مورخ یرا در نظریندارد ز

م كا د و قراردادها  جزئى اگر خارج از محدود  اصم قارارداد باشاد در ح  یجاد تعهد نمایادداشت تفاهم اگر ایه ک
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ت ملاالح  یا باا ر ا  یئا ت مگر اصالحات جزممنوع اس یر در خطو  مرزییگونه تغهر 
کمور لطمه نزند و به  یت ارضیك طرفه نباشد و به استقالل و تمامینكه یکمور به شر  ا

 برسد. یاسالم یندگان مجلس شورایب چهارپنجم مجموع نمایتلو

                                                                                          


المللاى محساوب   نیعنى چنانچه قرارداد بیت شود ید ر ایم بر قرارداد در مورد آنها باکاد است و ضوابط حاقرارد
ان مفاادّ  یا ز در مقاام ب یا ن 23/1/2535ه ماورخ  یا ب مجلس برساد. و نظر ید به تلویبا 00شود طبعاً طب  اصم 

هاا  خاارجى دارا    تکمعامله باا شار   ه برا  انجامکى یه قراردادهاکالمللى بود  و اظهار نظر شد  نیقرارداد ب
المللاى  نیعناى قارارداد با   یقاانون اساساى نباود      00شود خود بخود مممول اصم ت حقوقى منعقد مىیشخل

ن یمعا  له قاانون  ااد   یه به وسکب مجلس ندارد و طب  ضوابطى یاز به تلویشود. و انعقاد آن نمحسوب نمى
از آنهاا   یاك چ یه شاورا  نگهباان وجاود نادارد و ها     یا ن دو نظرین تعارضى با یبنابرا شود قابم انعقاد است.مى
را صلح د او  ارتباطى با انعقااد قارارداد نادارد و    یرد زیتواند در مورد صلح د او  دولتى مورد استناد قرار گنمى

 «ن شد  است.ییم آن تعكبدون ابهام ح 259در اصم 
 :س مجلس شوراى اسالمىییر 22/84/8533ا مورخ /د. ه234/52138شماره ط ا استعالم 

 شورا  محترم نگهبان
توساعه اساالمى در مجلاس     كم بانا یا المللى از قبنیها و مجامع بران به سازمانیحى در خلوص الحاق ایلوا

هاا و قراردادهاا    ناماه هاا، مقاولاه  ناماه موافقات  ها،   هدنامهیگونه موارد از ملادنیه اكنیشود در امطر  مى
ندگان اختالف نظر وجود دارد، لطفاً نظر آن شاورا   ین نمایباشد با نمىیباشد مى 00ر اصم ور دکالمللى مذنیب

 د.یین خلوص بفرمایمحترم را در ا
 :شوراى نگهبان 28/84/8533 مورخ 82115شماره  تفسیری نظر

 است محترم مجلس شورا  اسالمىیر
 ؛11/21/2533مورخ  ا/د. ه131/51132 طف به نامه شمار  

ر  شاورا  نگهباان   یسؤال در جلسه شورا  نگهبان مطر  و مورد بحث و بررسى قرار گرفت نظر تفس موضوع
جتااً  یشاود نت ه ملح  مىکه طرفى یها  مورد سؤال  له بر الحاقكنیبه ا با توجه» شود:م ا الم مىیبه شر  ذ

ب ید به تلاو ینامه است و باموافقت مكشود در حیمترتب مقانون اساسى  213و  00ور در اصولکآثار موارد مذ
 .«مجلس شورا  اسالمى برسد

و نظار   259س اصام  یرناو یدر ز نگهباان  یشاورا  1/9/2531ماورخ   9995شامار   تفسایری  به نظر   ا ی
   .مراجعه شود 11س اصم یرنویدر ز 11/22/2531مورخ  4199ممورتی 
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 اصل هفتاد و نهم

ر آن، یا نظ یط اضاطرار یممنوع است. در حالت جنگ و شارا  یحكومت نظام یبرقرار 
را برقارار   یرضارو  یهاتیموقتاً محدود یاسالم یب مجلس شورایلت ح  دارد با تلودو
رت کاه ضارو   یز باشد و در صورترو ی  از سیتواند بیمدت آن به هر حال نم یلد، وینما

 لت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.باشد دو یهمچنان باق
 

 اصل هشتادم

د باا  یا لات با از طرف دو یو خارج ین  وض داخلبدو یهاا کمكیام گرفتن و دادن و 
 (1)باشد. یاسالم یب مجلس شورایتلو

هاا و  اخاذ و پرداخات وام  »: نگهبان یشورا 3/0/8534مورخ  88و ا   2153شماره  تفسیرینظر  االف  ا 1
باتوجه باه   یلباشد. وینم یاساسن قانو 11مممول اصم گر ید یلتبه دستگا  دو یلتدستگا  دو یك یهاكمک

 «.باشدیدر ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون م یرییبه تغ یاگر منته (31) اصم
 :رویر نیزو 25/88/8534مورخ  044/8848استعالم شماره  اب  

  باا گارو   یا( موافقتناماه ماال  كا مازنادران )ن  یگاا  حرارتا  رویا    احاداث ن پرو یاجرا یبرا یدر رابطه با قرارداد
د یا ور منعقاد گرد ک   مذپرو یارز یهانهیاز هز ین قسمتیمتأ یدر سدنر برا كت بانیریبه مد یآلمان یهاكبان
در  ید آن منعا یا تمد یه بارا كا نیشد  و با توجه به ا یمنقض 2912 سپتامبر 52خ یه مدت استفاد  از آن در تارک

 24/3/2531ماورخ   31121نامه شمار  بیتلو یز طیران نیزت محترم وأید نمد  و هیور قکمتن موافقتنامه مذ
ا طبا   یا د موافقتناماه آ یا ه با توجه به  دم منع تمدکن سؤال مطر  است یاند، اد نمود یید موافقتنامه را تأیتمد

محتارم نگهباان قاانون     یو شاورا  یاساالم  یب مجلاس شاورا  یبه تلو یازید موافقتنامه نیتمد یقانون اساس
 ند.یا الم فرما ید مراتب را جهت اقدامات بعدییتقاضا دارد دستور فرما ر؟یا خیدارد  یاساس
  :نگهبان یشورا 21/88/8534مورخ  0288شماره  یمشورت نظر

 رویر محترم نیوز
درسادنر باه اطاالع     كبا بان ی، در خلوص موافقتنامه مال10/22/2531مورخ  411/2219مار   طف به نامه ش

 گردد:یر ا الم میت ا ضاء به شر  زیثرکنگهبان مطر  و نظر ا یه موضوع در شوراکرساند یم
ان یا ب ورکه در ناماه ماذ  ک ید آن به نحویاست، تمد یآن باق یور لغو نمد  و ا تبار قانونکچون موافقتنامه مذ»
ه به  ناوان  ین نظریرت ندارد. ایمغا ینداشته و با قانون اساس یاسالم یب مجلس شورایبه تلو یازید ، نیگرد
  «باشد.ینم یر قانون اساسیتفس
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 كمیاصل هشتاد و 

و  یرزو کمااو  یو صانعت  یها و مؤسسات در اماور تجاارت  م شرکتیاز تمكیدادن امت 
 (1).ان مطلقاً ممنوع استیمعادن و خدمات به خارج

 

 ماصل هشتاد و دو

رت باا  لت ممنوع اسات مگار در ماوارد ضارو    از طرف دو یارجاستخدام کارشناسان خ 
                                                                                          



ه ا تباار  کا لى هر قارارداد   کبه طور »: شوراى نگهبان 24/5/8538 مورخ 0315شماره  یمشورتج ا نظر  
نى شاد  باشاد و   یب ید مهلت استفاد  از وام پیا تمدید قرارداد یدر آن تمدقانونى آن به قوت خود باقى باشد و 

د مادت و مهلات   ید شد  باشد، تمدیب شورا  انقالب مدت آن تمدیه بر حسب تلوکى ین در قراردادهایهمچن
شد ن جهت نمد  باینى ایب یه پکى یب مجلس شورا  اسالمى ندارد و در قراردادهایاز به تلویاستفاد  از آن ن

 ب مجلس دارد.یاز به تلوین
 «باشد.ر قانون اساسى نمىیه به  نوان تفسین نظریر است اکالزم به تذ

 یلتا دو یهاا ه با دساتگا  ک یخارج یهاتکشر»: نگهبان یشورا 2/2/8534تفسیری مورخ نظر ا الف  ا 1
 ید قراردادهاا خود در حادو  یهاتیفعال و یتوانند جهت انجام امور قانونیاند ممنعقد نمود  یران قرارداد قانونیا

 12ن امار باا اصام    یا ناد و ا یران مباادرت نما یا ها به ثبت شعب خود در اتکقانون ثبت شر 5منعقد  طب  ماد 
  «.ندارد یرتیمغا یاساسقانون

 وزیر نیرو: 23/82/8538مورخ  034/5058/2334شماره ا استعالم  ب

  ینگهبان قانون اساس یشورا
ن وزارت اسات باه   یا تابعه ا یهاتکاز شر یكیه کآب  یخدمات مهندس یت سهامکرساند شریبه استحضار م
ت کسد گتوند و سد استور به منظور انعقاد قراداد با شر ط خاص مربو  بهیو شرا ی مران یهات طر یلحاظ فور
 یهاا ناماه ب یا درخواست نماود  تاا در تعق   9/21/2539 مورخ 3422/4نامه شمار   یت طکانفرگوپرو  یخارج
 ییقضاا  ی اال یبه شورا 51/9/2539 مورخ 431/1412/23012و  2/9/2539مورخ  431/1131/25139شمار  
 ند. یم ا الم نظر فرمایور  در ذکمحترم تقاضا گردد تا نسبت به موارد مذ یاز آن شورا اًمجدد
هاا و  تکم شركیاز تمیدادن امت» یاسالم یجمهور یم قانون اساسیكه برابر اصم همتاد و كنینظر به ا -2
هار گاا     «ممناوع اسات   اًان مطلقیو معادن و خدمات به خارج یماورزکو  یو صنعت یسسات در امور تجارتؤم

در حاد   یرانیا یهاتکت سهام شركیم مالیت و تحلکا مماریران و یدر ا یسسه خارجؤا میت کثبت شعبه شر
ن قادرت  یمااب یت و موافقتناماه ف کاساسانامه شار  ه در كا متر از پنجا  درصد سهام در هر مورد ممارو  بار آن  ک
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 (1).یاسالم یب مجلس شورایتلو

                                                                                          


بار   یرانا یه تفوق ساهامداران ا كد  بلیمحدود نگرد یدر مجامع  موم یرانیران و سهامداران ایمد یریگمیتلم
هاا ممامول اصام    تکشد  باشد باز هم مورد از نظر ثبات شار   ینیب یممهود و پ ینحو بارزبه یسهام خارج
 ر؟ یا خیاست  یم قانون اساسیكهمتاد و 
ت باا نظار   یا د دو فوریا با ق یاسور باشد ماد  واحد یم اًه قانونک ید   نداالقتضاء و در صورتیتقاضا گرد -1
 یماتر در اداماه اجارا   یع بیگاردد تاا در جهات تسار     یاسالم یم مجلس شورایه و تقدیته ییقضا ی الیشورا
ر مرباو  اساتفاد  از تخلاص    یو وز ییراس دستگا  اجییمنهاد ریه به پک یدر موراد ی مران یهاات طر ی مل
 یرانا یبه خادمات افاراد مماابه ا    یا دسترسیمور به لحاظ  دم وجود کا خارج از یدر داخم  یارشناسان خارجک

 یون برناماه و بودجاه مجلاس شاورا    یسا یمکم باه  ی  مراجعاه مساتق  ید از طریجاب نمایداشته و ضرورت امر ا
ار صادور مجاوز   یاخت ی  ضوابط اصم همتاد و پنجم قانون اساسساله وف یك یمیدور  آزما یك یبرا یاسالم

 ملوبات الزم را همانند مجلس داشته باشد. 
 م احترام یبا تقد  د. ینمایم ینه صادر خواهند فرمود سپاسگزارین زمیه در اک یاز دستورات الًقب

رو یر نیوز -حسن  باسپور 
 :ى نگهبانشورا 5/2/8534 مورخ 20 -ر 8525شماره  تفسیرینظر 

 رویر محترم نیوز
 :13/21/2539خ یتار 431/5402/13131 طف به نامه 

ه سؤال شد  با کدر هر دو مورد  »گردد: ن شر  ا الم مىیموضوع در شورا  نگهبان مطر  شد، نظر شورا بد
 «ر با قانون اساسى شناخته نمد.یه در نامه مرقوم شد ، مغاکود  یتوجه به ق

اصام   یرقا نگهباان منادرج در پااو    یشاورا  24/21/2539مورخ  2514شمار   تفسیری به نظر  ا  الف1
 لدو چهم و پنجم مراجعه شود.یك

ه در کا شورا هماانطور   یبه نظر ا ضا»: نگهبان یشورا 80/3/8534مورخ  5858شماره  تفسیرینظر  ا  ب 
ب مجلس یرت با تلوضرو موارد فقط در یارشناسان خارجکح شد  است استخدام یتلر یقانون اساس 11اصم 
ب ید باا تلاو  یا با یارشاناس خاارج  کز استخدام ین (8)*مورد سؤال ن دریر است، بنابرایپذانكام یاسالم یشورا

 (2)* «مجلس باشد.
 باشد.ساختمان می تمام و در دستهای نیمهخارجی در پرو  استفاد  موقت از کارشناسان سؤالمورد   -8*
 ص مللحت نظام مالحظه شود.یمجمع تمخ 19/1/2539ار ملوب کون قان 210و  213مواد   -2*
 12س اصام یرناو ینگهباان منادرج در ز   یشورا 5/1/2531مورخ 14ر ا  2015به نظر تفسیری شمار   ا   ج

 مراجعه شود. 
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 اصل هشتاد و سوم

ب یست مگر با تلاو یر نیباشد قابم انتقال به غ یس ملیکه از نفا یلتبناها و اموال دو 
 س منحلر به فرد نباشد.یکه از نفا ی، آن هم در صورتیاسالم یمجلس شورا

 

 چهارماصل هشتاد و 

 یو خارج یل است و ح  دارد در همه مسائم داخلند  در برابر تمام ملت مسؤویهر نما 
  (1)د.یکمور اظهارنظر نما

 (2)اصل هشتاد و پنجم

سات. مجلاس   ین یگار یباه د  یاگاذار قائم به شخص است و قابام و  یندگیسمت نما
 یردر ماوارد ضارو   یلا اگاذار کناد و  و یتا أیا هیرا به شخص  یار قانونگذاریتواند اختینم
 یهاا ونیسا یم باه کم ت اصام هفتااد و دو  ین را با ر ایاز قوان یضع بعضار ویتواند اختیم

د یا نماین ما یای که مجلس تع ین در مدتین قوانیصورت ا نیض کند، در ایخود تفو یداخل

 :نگهبان یشورا 1/88/8534مورخ  0255شماره  یریالف ا نظر تفس ا1
 م تهران در مجلس شورا  اسالمىند  مردینما -د امانىیبرادر جناب حاج سع

 دارد:جنابعالى در شورا  نگهبان مطر  شد. در پاسخ اشعار مى 3/22/2531نامه مورخ 
د در مقام ید موظفیارد کاد یه کد و شر اً و به موجب سوگند  یند  مجلس شورا  اسالمى هستیجنابعالى نما»
د ییر مسؤول بنماید از وزیه الزم بدانکسؤالى را ح و یقانون اساسى هرگونه توض 11ندگى مجلس طب  اصمینما

ماور  کد در همه مسائم داخلاى و خاارجى   ید و ح  داریقانون اساسى در برابر تمام ملت مسؤول 14و طب  اصم
امالً کا نادگى در اظهاارنظر و رأ    ینما فیفا  وظایا قانون اساسى در مقام 13د و مطاب  اصم ییاظهار نظر نما

أت دولات  یاز ه (8)*قانون اساسى 253ران را با اصمیوزأتینامه هبید رابطه تلویتوانن مىیبراد. بنایباشآزاد مى
 «باشد.به آن تخلف از قانون مى ست و ممیاصم باشد قانونى ننیاست اگر خارج از حدود اهىید. بدییسؤال نما

 باشد.یمورد نظر م 251اشتبا  بود  و اصم  253رسد اصم یبه نظر م  -8*
 مراجعه شود.  03س اصم ینوریمندرج در ز 20/2/2532مورخ  1459به نظر تفسیری شمار    -ب
 یگار یباه د  یاگاذار قائم به شاخص اسات و قابام و    یندگیسمت نما (:هشتاد و پنجم)اصل  اصل سابق ا 2
تواناد  یما  یرضارو  در موارد یلند، وکاگذار و یتأیا هیرا به شخص  یار قانونگذاریتواند اختیست. مجلس نمین
ناد، در  کض یخاود تفاو   یداخلا  یهاا ونیسا یمکم باه  ت اصم هفتاد و دوین را با ر ایاز قوان یضع بعضار ویاخت
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 (1)آنها با مجلس خواهد بود. ییب نهایشود و تلویاجرا م یمیآزما صورتبه

                                                                                          


 ییب نهاا یشود و تلاو یاجرا م یمید، به صورت آزماینماین مییه مجلس تعک ین در مدتین قوانیصورت انیا
  آنها با مجلس خواهد بود.

  :یاسالم یس مجلس شوراییر 3/3/8555/د مورخ 00832/84استعالم شماره از 

 محترم نگهبان   یشورا
ران، یا ا یاساالم  یجمهاور  یقاانون اساسا   13و  242و با توجاه باه اصاول     91اصم  یدر اجرا. میكسالم  ل

 ... د:ییر ا الم فرمایمحترم را در دو مورد ز یآن شورا یریخواهممند است نظر تفس
مدت  یشوند و برایب میمجلس تلو یداخل یهاونیسیمکدر  یمیآزما یراه به صورت اجک ینیا قوانیآ ا1
 ر؟یا خیباشد یز میگر نیا مدت دیر  دو یك ید و اجرا برایند قابم تمدیآیب مجلس به اجرا در میبا تلو نیعم

  نگهبان یشورا 22/2/8555مورخ  3552شماره  یرینظر تفساز 

  یاسالم یاست محترم مجلس شورایر
نگهباان   یشاورا  15/3/2505موضاوع در جلساه ماورخ     3/3/2505/د ماورخ  44231/21نامه شمار    طف به

 گردد:...ین شر  ا الم میبد یمطر  و نظر شورا
 «د.ینرس یرینگهبان به نظر تفس یشورا 1ا در مورد بند  1
  :نگهبان یشورا 5/0/8534مورخ  2543شماره م/ اعالم نظر –الف  ـ 1

  یاسالم یشورا است محترم مجلسیر
 :15/5/2531 اق  ا090 طف به نامه شمار  

 یاساالم  یه از مجلاس شاورا  کا  ی، چون طب  ساوابق کیامور گمر یینامه اجرانییآ 131ه ماد  یحه الحاقیال»
ه ک یونیسیمکب شد  است و یتلو 2531خرداد  11ملوب  کیقانون امور گمر 39فرستاد  شد  به استناد ماد  

ون یسا یمکاسات و   یطااغوت  یون مجلس شاورا یسیمکنامه را داشته نیین آیب ایور ح  تلوکطب  قانون مذ
باه   ین مااد  الحااق  یا ب ایار تلاو یا د اختیا ه باکرسد یباشد به نظر میمقام آن نمقائم یاسالم یمجلس شورا

داد   یاساالم  یار را مجلاس شاورا  ین اختیداد  شود و اگر ا مستقالً یاسالم یون از جانب مجلس شورایسیمک
دنظر الزم باا  ین ماد  تجدید در اییاست دستور فرما یباشد. متمنیر آن میمغا« 39به استناد ماد  »است  بارت 

 «بدهند. یافکح یتوض
 :نگهبان یشورا 25/0/8534مورخ  2850شماره  اعالم نظر اب 
  یاسالم یاست محترم مجلس شورایر

دارد موضاوع مجادداً در   یاشعار م 23/4/2531 اق  ا 110و  23/4/2531 ا ق ا 111شمار   یها طف به نامه
 گردد:یم ا الم میقرار گرفت و نظر شورا به شر  ذ ینگهبان مورد بحث و بررس یشورا
 یاساالم  ی  مجلاس شاورا  یا ران، ا مال قو  مقننه از طریا یاسالم یجمهور یقانون اساس 31مطاب  اصم »
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هاا،  اساسانامة ساازمان   یما یب دایتواناد تلاو  یما  یاسالم یلس شوران مجیهمچن 
م باه  ت اصام هفتااد و دو  یا لات را باا ر ا  ابساته باه دو  ا ویا  یلتا ها، مؤسساات دو شرکت
ن صاورت  یلت بدهد. در اب آنها را به دویا اجازة تلویاگذار کند و ربط ویذ یهاونیسیکم

رت یمغاا  یا قاانون اساسا  یا کماور و   یسممذهب ر امد با اصول و احكیلت نباملوبات دو
نگهباان   یب مذکور در اصم ناود و شمام باا شاورا    ین امر به ترتیص ایداشته باشد، تمخ

کمور باشاد و   ین و مقررات  مومید مخالف قوانیلت نبان ملوبات دوی  بر ا الو (1)است.
                                                                                          



ناد و تنهاا در ماوارد    کاگاذار  و یتأیا هیرا به شخص  یار قانونگذارید اختتوانیمجلس نم 13است و طب  اصم 
ن ییند، آن هم با تعکض یخود تفو یداخل یهاونیسیمکن را به یاز قوان یضع بعضار وین است اختكرت ممضرو

م ن در نظاا یبا خاود مجلاس اسات، بناابرا     ییب نهایه تلوكنید ایو ق یمیاجرا به صورت آزما ین برایمدت مع
مجلاس   یداخلا  یهاا ونیسیمک یهنگام یاسالم یجمهور یومت قانون اساسكه حیو در سا یاسالم یجمهور

باه آنهاا    یاساالم  یه مجلاس شاورا  یا حاً از ناحیار صار ین اختیه اکن بپردازند یاز قوان یضع برختوانند به ویم
 ض گردد.یتفو
ن ما  یردقانون مزبور ملوب فرو یینامه اجرانییآ 590و ماد   31ملوب خردادما   کیقانون امور گمر 39ماد  
رد ، در کا اگاذار  و یملا  یمجلس شورا ییون دارایسیمکر و اصال  آن را به ییا تغینامه و نییب آیح  تلو 32
ون یسا یمکگار  یرا دیشد. ز یمنتف کینامه امور گمرنییقانون و آ 590و  39م موضوع ماد  یر ر ییه با تغک یحال
باه   یهاا ونیسا یمکد و باا  یا جد ید در نظامیجد یه مجلسكندارد، بل یجود خارجو یمل یمجلس شورا ییدارا
نگهباان اشاار  شاد      یشاورا  5/4/2531ا1013ه در ناماه م  کا طاور  جود آمد  است و هماند به ویجد كسب
 39ن مااد   یباشاد و بناابرا  یساب  نم یمل یون مجلس شورایسیمکن یجانم یاسالم یون مجلس شورایسیمک
 یاسالم یمجلس شورا ییون دارایسیمکموضوع شامم  ءبه لحاظ انتفا کینامه امور گمرنییآ 590ن و ماد  قانو
ار یا از مجلاس اخت  یقانون اساسا  13د طب  اصم یند باکب یرا تلو یون بخواهد امریسیمکشود و چنانچه ینم

 13ور در مااد   کال  رقام ماذ  نگهباان اصا   یشاورا  13/4/2531 ا1014/ه در نامه شمار  مكنیگرفته باشد. و ا
امم از مجلس ارسال نماد  باود و   که سواب  امر به طور کن جهت بود ید شد  از اییتأ یلتنامه معامالت دونییآ

د ییا اگاذار نماود، آن را تأ  ون ویسیمکب را به یح  تلو یاسالم یه مجلس شوراک ورن تلینگهبان با ا یشورا
   «رد  است.ک

هاا،  ساازمان  یهاا ه اساسانامه یا لک»: نگهباان  یشاورا  88/3/8538مورخ  4333شماره  تفسیری نظر ا 1
لات  ت دوأیا ب هیبه تلو یه قانون اساسیخ اصالحیه پس از تارکلت ابسته به دوا وی یلتها، مؤسسات دوتکشر
مزباور  خ یا بعاد از تاار  یا داد  شد  و  یه قانون اساسیخ اصالحیب آن قبم از تاریا برسد خوا  اجاز  تلوی  دیرس

ا نمد  باشد، مممول یشد   یقانون اساس 13ح به اصم یب، تلریردن اجاز  تلوکاگذار باشد و خوا  در ضمن و
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اجارا باه    یغ براد ضمن ابالین مزبور بایرت آنها با قوانیو ا الم  دم مغا یبه منظور بررس
 (1) برسد. یاسالم یس مجلس شوراییاطالع ر

 

 اصل هشتاد و ششم

خاود کاامال    یدر اظهاارنظر و رأ  ینادگ یف نمایظاو یفایندگان مجلس در مقام اینما 
که در مقام  ییا آرایاند که در مجلس اظهار کرد  یتوان آنها را به سبب نظراتیآزادند و نم

 (2)ف کرد.یا توقیب یاند تعقداد  خود یندگیف نمایظاو یفایا
                                                                                          



باه   ین شرع و قاانون اساسا  یبا مواز هارت آنیص  دم مغایتمخ ید برایر بود  و باکالذم مقرر در اصم فوقكح
 «  نگهبان ارسال شود. یشورا

  :نگهبان یشورا 23/5/8535 مورخ 8805شماره  یریتفسنظر  -الفا  1
نگهبان باه   ی، نظر شورایقانون اساس 213: در ارتبا  با اصم 11/0/2535مورخ  4141/2 طف به نامه شمار  

 شود: یر ا الم میشر  ز
به وضاو  داللات    213است، اصم  (8)*جمهورسییها با رنامهنییها وآنامهبیرت تلویص مغایه تمخكنیدر ا»

ه کا ن اسات  یا ران نظر شورا بر ایأت وزیجمهور وهسیین ریست. و در موارد اختالف بیر نیبه تفس دارد و محتاج
ه اختالف مرباو   کیدر صورت راًکباشد. تذینامه قابم اجراء نمنیینامه وآبیجمهور تلوسییت نظر ریبدون ر ا

ا یا  یقاانون اساسا   91اصام   نگهباان طبا    یباشد و شورا یا قانون  ادی یبه اختالف استنبا  از قانون اساس
 «ر قانون مستند خواهد بود.یر نمود، تفسی، قانون را تفس05طب  اصم  یاسالم یمجلس شورا

 باشد.یم یاسالم یس مجلس شورایین امر بر هد  ریا 251و  13، به موجب اصول در حال حاضر  -8*
 نگهبان: یشورا 24/5/8588مورخ/م 552/54/88شماره یرینظر تفس -ب 
  یو اصاال  ملاوبه خاو    دنظریمكلف به تجد یاسالم یس مجلس شوراییران پس از ا الم نظر ریوزأتیه»

 «(8)*خواهد شد. االثریملغ رادیاملوبه مورد  ،یصورت پس از گذشت مهلت مقرر قانون نیا ریاست؛ در غ
 باشد.راد ملوبه مییاالثر شدن قسمت مورد ا یمنظور، ملغ  -8*
 1214/51/12شامار    یریتفسا نگهبان و نظار   یشورا 11/22/2501مورخ  3213/12/01مار  ا الم نظر ش به  -ج

 مراجعه شود. 210م اصم یدر ذ 14/2/2511مورخ  1033/51/11شمار   یریتفسو نظر  1/21/2512مورخ 
 : نگهبان یشورا 24/84/8514مورخ  5453/28/14شماره  یری.نظر تفسا الف ا 2

 با  نایت به:
ران درخلوص اصم هماتاد و  یا یاسالم یجمهور یقانون اساس یینها یرات مجلس بررسک  مذاممرو ا2

سان و برابرناد، و  یك یندارد و تمام مردم در برابر ح  و قانون اله یمه اسالمیت ریه ملونكنیاز ا کیشمم، حا
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 (1)اصل هشتاد و هفتم

د از مجلس یگر بای  از هر اقدام دیم و پیران پس از تمكیوزأتیه یجمهور براسییر
تواناد از  یز در مورد مسائم مهم و مورد اخاتالف ما  ین یران تلدرد. در دویا تماد بگ یرأ

 ا تماد کند. یرأ یران تقاضایوزأتیه یمجلس برا
 

 (2)اصل هشتاد و هشتم
از  یاساالم  ینادگان مجلاس شاورا   یك چهاارم کام نما  یا در هر ماورد کاه حاداقم    

                                                                                          


رد دساتگا   یا انجاام گ ه او یا  ل یتیاكب اسات و اگار شا   یرد قابم تعقیا جرم قرار گیه در مظنه گنا  ک یفرد هر
 ند.کب ید او را تعقیبا ییقضا
ران از یا همه ملات ا  یستم دائر بر برخورداریاز آن جمله اصول نوزدهم و بو  یاصول متعدد قانون اساس ا1 

 .یحقوق مساو
 یفایندگان در مجلس و در مقام اینما یاختلاص موضوع اصم همتاد و ش  مربو  به اظهارنظر و رأ ا5 
 ؛ن مجرمانهیاب ا مال و  ناوكو  دم مالزمه آن با ارت یندگیماف نیظاو

 ؛ف مجرمیا توقیب یمنع تعق یه شر ی دم توج ا4 
رت دائار بار ضارو    ین قانون اساسیتدو ی)ر ( به  نوان ناظر و راهنما ینیحضرت امام خم كنظر مبار ا 3 
 ه،ییقو  قضا توسط یگدیم جبران آن در مجلس و رسلزوحرمت اشخاص و كز از هتیپره
دادن و اظهاارنظر در جهات    یناد  در رابطاه باا رأ   ینما یان آزادیدر مقام ب یو شمم قانون اساس اصم همتاد»
باشاد  ین اصم خارج مین مجرمانه از شمول ایاب ا مال و  ناوك، در مجلس است و ارتیندگیف نمایظاو یفایا
  «شد.بایب جرم نمكت مرتیلمسؤو ینافم ین آزادیو ا
 مراجعه شود. 14س اصم یرنوینگهبان مندرج در ز یشورا 1/22/2531مورخ  4150شمار   تفسیریبه نظر  ا  ب
د از یا گار با ی  از هر اقادام د یو پ یم و معرفكیران پس از تمیوزأتیه :(اصل هشتاد و هفتم)اصل سابق  ا 1

 یتواند از مجلس تقاضایمهم و مورد اختالف مز در مورد مسائم ین یران تلدرد. در دویا تماد بگ یمجلس رأ
  ند.کا تماد  یرأ
ف او یظاا از و یكای ل درباار   ر مساؤو یزاز و یاند یه نماکدر هر مورد  :(اصل هشتاد و هشتم)اصل سابق  ا 2

ز   از د  روید با یا ن جواب نبایرموظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و ایزند آن وکسؤال 
  .یمل یص مجلس شورایر افتد مگر با  ذر موجه به تمخیختأبه 
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ف آناان ساؤال   یظااز و یكیل، دربارة ر مسؤویزندگان از ویك از نمایا هر یجمهور و سییر
ن یر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و ایزا ویجمهور سییکنند، ر
ر یا خز به تأ  از د  رویر بیزك ما  و در مورد وی  از یجمهور بسییدر مورد رد یجواب نبا

 (1).یاسالم یص مجلس شورایافتد مگر با  ذرموجه به تمخ
 

 (2)اصل هشتاد و نهم
دانناد  یکاه الزم ما   یتوانناد در ماوارد  یما  یاساالم  یندگان مجلاس شاورا  ینما ا 2

 شود.   مراجعه« 03اصم » یرقنگهبان در پاو یشورا 23/4/2531مورخ  9103شمار   تفسیری به نظر  ا الف ا 1
 مراجعه شود.« 250اصم » یرقنگهبان در پاو یشورا 19/9/2531مورخ  21214شمار   یریبه نظر تفس  ا ب 
، 254، 11، 14، 03از دقت در اصاول  » :نگهبان یشورا 1/3/8534مورخ  5485تفسیری شماره م/نظر  اج  

لناد و ساؤال   نادگان مجلاس مساؤو   یدر برابر مجلس و نما ءزرالت و وه دوکشود یاستفاد  م یقانون اساس 250
نادگان از  یساؤال نما  ن صاورت یرایا د در مجلس  نوان و در مجلس به آن پاسخ داد  شود و به غیندگان باینما
 «  را دارد. ی اد یهام سؤال و پاسخكگر و پاسخ آنها حید ییلت و هر مقام اجرادو

 نگهبان: یشورا 2/84/8532 مورخ 84204شماره نظر مشورتی د ا 

د ظرف د  روز بدهد و با یند  را بایر جواب سؤال نمایه وزکن است یقانون اساسى ا 11مستفاد از اصم  -2»
ار مجلاس در  یان دارد و نسبت به اختكر جواب از د  روز امیص مجلس شورا  اسالمى تأخیبه تمخ ذر موجه 

ه مقلاود  كا نیت است ولاى باا توجاه باه ا    کن وقت برا  جواب اگرچه قانون اساسى ساییر از د  روز در تعیتأخ
وتاهى جاواب  کت مور را تحت سؤال قرار دهند و ظرف مدکمه مسائم جار  یندگان بتوانند همیه نماکنست یا
ز باا  ین وقت جواب نییر مجلس در تعیاست تأخ زیر در جواب با  ذرموجه جایر وزیه تأخكنیرند و با توجه به ایبگ

 ول به نظر مجلس شورا  اسالمى است.کهى است موارد  ذر موجه مویبد ال ندارد.ك ذر موجه اش
 او سؤال شود. ه مجدداً از شخصکواب است ج لف بهكصورتى مد دریجد ریر به هر نوان وزیوز رییبا تغ -1
طاى   9/4/2531/ق ماورخ  4353نظر شورا  نگهبان  طف باه ناماه شامار      (8)*3در خلوص سؤال  -5
 «.به مجلس شورا  اسالمى ا الم شد  است (2)*23/4/2531مورخ  9103شمار  

هاا و  ا دادگاا  یا  ییلى قضاا  اا ف شورا یى به وظایگور دادگستر  مسؤول جوابیا وزیآ -3سوال شمار   -8*
 د پاسخگو باشد.یه چگونه باییا نه؟ و اگر نه، قو  قضایباشد قضات مى

 درج شد  است. 03 اصم یرقپاو نگهبان در یشورا 23/4/2531مورخ  9103 شمار تفسیری  رنظ  -2*
 یشمار  تفسایر  و نظر 14س اصم یرنویمندرج در ز 1/22/2531مورخ  4150به نظر تفسیری شمار    ها ا 
 مراجعه شود. 03س اصم یر نویمندرج در ز 20/2/2532مورخ  1459

ا یا ران یوزأتیدانند هیه الزم مک یتوانند در مواردیندگان مجلس مینما :(اصل هشتاد و نهم) اصل سابق ا 2
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قابام طار  در مجلاس     یقتا ضا  ویضا  کنند، استیرا است ءزراك از ویا هر یران یوزأتیه
 م شود.یندگان به مجلس تقدیحداقم د  نفر از نما یاست که با امضا

ز پس از طار  آن در مجلاس حاضار    د ظرف مدت د  رویضا  بایر مورد استیزا ویران یوزأتیه 
ا یا ران یا وزتأیا ا تماد بخواهد. در صورت  ادم حضاور ه   یرأ جلسد و از میشود و به آن پاسخ گو

کاه   یدهند و در صاورت یحات الزم را میضا  خود توضیندگان مزبور دربارة استیپاسخ، نما یر برایزو
ناداد   (1)ا تمااد  یاگار مجلاس رأ     ادم ا تمااد خواهاد کارد.     یبداناد ا االم رأ   یمجلس مقتض

توانناد  یضا  نما یمورد است یزراشود. در هر دو صورت وی زل م ضا یر مورد استیزا ویران یوزأتیه
 دا کنند.یت پیشود  ضویم میکه بالفاصله بعد از آن تمك یرانیوزأتیدر ه
جمهاور  سییر یاسالم یندگان مجلس شورایسوم از نماكیکه حداقم  یدر صورت ا 1

ضا  قرار یکمور مورد است ییاجرا اموره و ادارة یت قو  مجریریف مدیظاو یرا در مقام اجرا
ك ما  پس از طر  آن در مجلس حاضار شاود و در   ید ظرف مدت یبا جمهورسییدهند، ر

ندگان یانات نمایکه پس از ب یبدهد. در صورت یحات کافیخلوص مسائم مطر  شد  توض
ت یا نادگان باه  ادم کفا   یت دو سوم کام نما یجمهور، اکثرسییمخالف و مواف  و پاسخ ر

و دهام باه اطاالع مقاام     كلاد  یبند د  اصم  یدادند مراتب جهت اجرا یجمهور رأسییر
 رسد.یم یرهبر

 اصل نودم

تواند یه داشته باشد، مییا قو  قضایه یا قو  مجریاز طرز کار مجلس  یتیهر کس شكا 

                                                                                          


م د  نفار از  حاداق  یه باا امضاا  کا قابم طر  در مجلس است  یقتضا  وینند. استکضا  یرا است ءزرااز و یكهر 
ز پس از طر  آن در د ظرف مدت د  رویضا  بایر مورد استیزا ویران یوزأتیه م شود.یندگان به مجلس تقدینما

ا یا ران یا وزأتیا تماد بخواهد. در صورت  دم حضور ه ید و از مجلس رأیمجلس حاضر شود و به آن پاسخ گو
ه مجلاس  کا  یدهناد و در صاورت  یحات الزم را ما یتوضضا  خود یندگان مزبور دربار  استیپاسخ نما یر برایزو

ر ماورد  یا زا ویا ران یا وزأتیا ا تمااد ناداد ه   یاگر مجلاس رأ  رد.ک دم ا تماد خواهد  یبداند ا الم رأ یمقتض
ه کا  یرانا یوزأتیا توانند در هیضا  نمیمورد است یزراا ویر یوزشود. در هر دو صورت نخستیضا   زل میاست

  نند.کدا یت پیشود  ضویم مكیبالفاصله بعد از آن تم
 مراجعه شود. 253 اصم ینگهبان در پاورق یشورا 11/2/2501مورخ 2153شمار  تفسیریبه نظر   1
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ن یا  رضه کند. مجلس موظف اسات باه ا   یاسالم یت خود را کتباً به مجلس شورایشكا
ا قاو   یه و یرت به قو  مجیکه شكا یدهد و در موارد یکند و پاسخ کاف یدگیات رسیشكا
جاه را  یاز آنها بخواهاد و در مادت متناساب نت    یو پاسخ کاف یدگیه مربو  است رسییقضا

 (1)که مربو  به  موم باشد به اطالع  امه برساند. ید و در موردیا الم نما
 

 (2)كمیاصل نود و 

 ملاوبات رت یاز نظار  ادم مغاا    یاز احكام اسالم و قاانون اساسا   یبه منظور پاسدار 
م یر تماك یا ب زیا نگهباان باا ترک   یبه ناام شاورا   ییبا آنها، شورا یاسالم یرامجلس شو

 شود:یم
ن  د  یز. انتخاب اات زمان و مسائم روی ادل و آگا  به مقتض یش  نفر از فقها ا 2 

 است. یبا مقام رهبر
که  یان حقوقدانان مسلمانی، از میمختلف حقوق یهاش  نفر حقوقدان، در رشته ا 1 
مجلاس   یشاوند و باا رأ  یم یمعرف یاسالم یه به مجلس شوراییس قو  قضاییله ریسوبه

 (3)گردند.یانتخاب م

 مراجعه شود. 03 اصم یرقپاو نگهبان در یشورا 23/4/2531 مورخ 9103 شمار تفسیری به نظر   االف ا1
ت مربو  به طارز  یاكه شکدر صورتى »: شوراى نگهبان 25/1/8533 مورخ 8383شماره نظر تفسیری  -ب 
 «د.یدگى نمایتواند به آن رست خود مىیدر محدود  صالح 91ون اصم یسیمکن فعلى باشد یار مسؤولک
ت مرباو  باه تخلفاات    یاكچنانچه ش»: شوراى نگهبان 25/84/8533 مورخ 8843شماره  تفسیرینظر  - ج

ت یاكدگى باه شا  یه موظف به رسكنیف آنها بعد از انقالب اسالمى است )مثم ایان فعلى در ارتبا  با وظیمسؤول
 «ون اصمِ نود است.یسیمکدگى در یى باشد( قابم طر  و رسکشا
رت یاز نظار  ادم مغاا    یام اسالم و قاانون اساسا  كاز اح یبه منظور پاسدار :(میکاصل نود و )اصل سابق  ا 2

 شود:یم مكیر تمیب زکینگهبان با تر یبه نام شورا ییبا آنها، شورا یمل یملوبات مجلس شورا
 یا شاورا یا ن  اد  باا رهبار    یانتخاب ا زمسائم رو ات زمان وی ادل و آگا  به مقتض ینفر از فقهاش  ا 2 
 است. یرهبر
له یسا ه باه و کا  یان حقوقادانان مسالمان  یا ، از میمختلاف حقاوق   یهاا ش  نفر حقوقادان، در رشاته   ا 1 
  گردند.یمجلس انتخاب م یشوند و با رأیم یمعرف یمل یبه مجلس شورا ییضاق ی الیشورا

 92اصام  1مطاب  بناد »: نگهبان یشورا 84/0/8514مورخ  8312/28/14شماره تفسیری نظر  االف  ا 3
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س قاو   یای از باه  هاد  ر  یا   از افاراد ماورد ن  ینگهبان به تعداد ب یحقوقدانان شورا یار معرفیاخت یاساسقانون
شاد  تعاداد الزم را انتخااب     یان افراد معرفا یموظف است فقط از م یاسالم یمجلس شورا باشد ویه مییضاق
 «د.ینما

 مراجعه شود. 4س اصم یرنویدر ز 29/4/2513مورخ  12954/51/23به نظر تفسیری شمار   اب  
 :ص مصلحت نظامیس مجمع تشخییبه ر یمتن نامه مقام معظم رهبرا  ج

  یرفسنجان یهاشم یجناب آقا -ص مللحت نظامیرم مجمع تمخاست محتیر 
 ت یبا سالم و تح 
اند در مورد انتخاب دو نفر  ضاو  ه نتوانستهییو قو  محترم قضا یاسالم یه مجلس محترم شوراكنیبا توجه به ا 

ف یا تحل ر در مراسام یخن است موجب تأكن ممیابند، و ایمحترم نگهبان به تواف  الزم دست  یحقوقدان شورا
شاد  اسات،    ینیب یپ یم در قانون اساسكن ممیحم ا  ه بحمداهللا راکمحترم گردد و از آنجا  یس جمهورییر

ص ملالحت را در  یالعااد  مجماع تماخ   ، جلساه فاوق  یقانون اساس 221ه با توجه به اصم کسته است یلذا شا
 د.یینجانب گزارش فرمایبه ا یینها یریگمیتلم یخود را برا ید و نظر ممورتیم دهكین زمان، تمیتریكنزد
لات  ناد متعاال مساأ   الن محتارم را از خاداو  گر مساؤو یه و مقننه و دییقضا یمحترم قوا یقات رؤساید توفیمز 
 24/3/2511 - یاخامنه ید لیس                   م.ینمایم
  :یص مصلحت نظام به مقام معظم رهبریس مجمع تشخییمتن نامه ر 

 «اتهکدامت بر» یااهللا خامنهتیحضرت آ یعظم انقالب اسالمرهبر م كمحضر مبار 
در حام معضام انتخااب     یه نظار مماورت  یا بار ارا  یمبنا  24/3/2511ماورخ   2452/2 طف به دستور شمار   

 رساند:یمحترم نگهبان به استحضار م یحقوقدانان شورا
م جلساه  كیتم 23/3/2511خ یمللحت نظام در تار صی، مجمع تمخیقانون اساس 221اصم  1بند  یدر اجرا 

 جود داشت:م ویبه شر  ذ یلکحم ممخص و آمد ، دو را  یمعضم پ یلیلتف یداد. پس از بررس
 شود.ینگهبان حم م یت مطل ، انتخاب حقوقدانان شورایثرکا یت آرا به جایثرکردن اک یبا نسب االف  
و  یاسات جمهاور  یف ریتحل یبرا یلكا ضا مم جود سه چهارمبا و باننگه یبودن شورا یبا ا الم رسم اب  

خواهد ماند. پاس از   ینگهبان حم نمد  باق یم انتخاب دو حقوقدان شوراكماند اما ممینم یا تبار مجلس باق
م باه محضار   یتقد یر را برایص مللحت نظام سه بند زیهمه جانبه و استماع همه نظرات، مجمع تمخ یبررس

 رد:کب ی، تلویینها یریگمی، جهت تلمیرهبر ممقام معظ
ن جلساه  یلا نگهبان، در او ینامه مربو  به انتخاب حقوقدانان شورانییمجدد و اصال  آ یتا زمان بررس ا2 

د یا به  مم آ یریگیگر رأیه، بار دییاست محترم قو  قضایر یمنهادیپ ی، براساس اسامیاسالم یمجلس شورا
 یت نساب یا ثرکم، اشد  و در مرتبه دو یریگیمجدداً رأمطل  در همان جلسه  تیثرکو در صورت  دم حلول ا

 خواهد بود. كانتخاب حقوقدانان مال یبرا
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 ماصل نود و دو

ر  پاس  ن دویدر نخسات  یلشوند ویمدت ش  سال انتخاب م ینگهبان برا یشورا یا ضا 
 یااز تا  یابناد و ا ضاا  ییر ما ییا د قر اه تغ یا   به قهر گرو یاز ا ضا یمیاز گذشتن سه سال، ن

 شوند.یآنها انتخاب م یجابه
 اصل نود و سوم

ندارد مگار در ماورد    ینگهبان ا تبار قانون یجود شوران وبدو یاسالم یمجلس شورا 
 (1)نگهبان. یشورا یندگان و انتخاب ش  نفر حقوقدان ا ضایب ا تبارنامه نمایتلو

                                                                                          


 یگار از ا ضاا  ید یمانهاد جمعا  یت دارد )البتاه پ یت سه چهارم ا ضا رسمیثرکجود انگهبان با و یشورا ا1 
 یز برخین یگرید و نظر دن بند بویا یبر ابتدا «نگهبان یشورا یریتا ا الن نظر تفس»د یردن قکمجمع اضافه 
ه کا  ییاز آنجاا  یلا رد. ویا قارار گ  نگهبان مبنا یشورا یسه چهارم، پنج شمم ا ضا یه به جاکاز ا ضا داشتند 

 امد(.یبه  مم ن یریگیگر رأیمنهاد دیرد، در مورد دو پآو یل رأمنهاد اویپ
ن كا ن فرصات مم یلا گهباان در او ن یدو  ضو حقوقادان شاورا   انتخاببا توجه به دو بند فوق و پس از  ا5 

   رد.یس جمهور انجام پذییف ریمراسم تحل
 ص مللحت نظامیس مجمع تمخییر - یرفسنجانیبر هاشمکا

  :ص مصلحت نظامیس مجمع تشخییبه نامه ر یپاسخ مقام معظم رهبر 

 میبسم اهللا الرحمن الرح
 یشاورا  یریه تفسا یا ا االن نظر  د تاا یح قیص مللحت نظام را با ترجیمجمع محترم تمخ یمنهادیملوبه پ 

محترم نگهباان   یو شورا یاسالم ینم و جهت اجرا آن را به مجلس محترم شوراکید مییتأ 1در بند « نگهبان
 م.ینمایه ابالغ مییو قو  قضا

 یه، مجلاس محتارم شاورا   ییس محترم قو  قضاا ییر یاز سو نانحقوقدا یقت پس از معرفارم در اسرع ودویام 
 یدتار باه برگازار   نگهباان، هرچاه زو   یماند  از حقوقدانان شورایم جلسه و انتخاب دو نفر باقكیبا تم یاسالم

ه باا  کص مللحت نظام یمحترم مجمع تمخ یس و ا ضاییان از زحمات ریف همت گمارند. در پایمراسم تحل
  م.ینمایم یدند سپاسگزاریرزن معضم اهتمام ویبه حم ا دسر ت  مم و دقت خو

 23/3/2511 - یامنهخا ید لیس 
 ید ا تباار قاانون  یا ن تردبادو »: نگهبان یشورا 82/0/8553مورخ  4334/28/53تفسیری شماره نظر  ا 1

ه کا نگهباان اسات و در مقاام تعاارض دو قاانون       یمنو  به اظهارنظر شاورا  یاسالم یملوبات مجلس شورا




  جمهوری اسالمی ایران انون اساسیمجموعه ق

 

33 

 

 اصل نود و چهارم

 ینگهبان فرساتاد  شاود. شاورا    یراد به شویبا یاسالم یه ملوبات مجلس شورایکل
ن یصول از نظر انطباق بار ماواز  خ ویز از تارنگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف د  رو

دنظر یا تجد یند بارا یر ببیقرار دهد و چنانچه آن را مغا یمورد بررس یاسالم و قانون اساس
 (2) (1) ن صورت ملوبه قابم اجرا است.یر ایبه مجلس بازگرداند. در غ

                                                                                          


اسات، و   یاساالم  یب مجلاس شاورا  یخ تلاو یتاار  كار و ماال ید نمود  است معیینگهبان هر دو را تأ یشورا
 « زند.یص میحدت زمان قانون خاص قانون  ام را تخلدرصورت و

 مراجعه شود. یبه نظر قبل  ا 1
رت ملاوبات  یص مغاا یتماخ »شاورای نگهباان:    5/88/8538مورخ  513نظر تفسیری شماره  االف  ا 2

نگهباان اسات و    یمزباور باا شاورا    قاانون  93و  94 طبا  اصاول   یباا قاانون اساسا    یاسالم یمجلس شورا
ه یا لکقاانون مزباور    ینگهباان در موقاع بررسا    یندارد. شورا یتیولؤفه و مسین خلوص وظیجمهور در اسییر

د مورد توجه و بحث قارارداد  اسات و   یمرقوم داشته ا یه جنابعالکرا  یاتیات مختلف از جمله نظریجهات و نظر
 یو اصاول قاانون اساسا    ین شار  یامم به جوانب موضاوع و ماواز  کت یدر هر مورد با  نا یبه حول و قو  اله

 « د.ینمایاظهارنظر م
ه به  كنی  برار  الویدرمورد اصم تفس ا2»: نگهبان یشورا 20/3/8532مورخ  8040شماره  تفسیری نظر -ب

ز یا ن نیر قاوان ینگهبان ارسال شود و تفس ید به شورایبا یاسالم یه ملوبات مجلس شورایلک 94موجب اصم 
ز یا ن یرت باا قاانون اساسا   یو  ادم مغاا   ین اسالمین با موازیر اصول مربو  به انطباق قوانیملوبه است از سا

ا توساعه قاانون   یا   ییتضا  ه متضمن رفع اجمال و ابهام وكنیاز لحاظ ا ین  ادیر قوانیه تفسکشود یاستفاد  م
 نگهبان ارسال شود. ید به شورایاست، لذا با یرت با قانون اساسیو مغا ین شر یاست قابم  دم انطباق با مواز

ز نظر باه  یب شد  است نیتلو یشهر یقانون اراض 23و 24و 9ر مواد یه به  نوان تفسک یادر مورد ملوبه -1
د  اسات  یندگان محترم نرسیب دو ثلث نمایور در قانون فوق را دارد و به تلوکه صورت توسعه ضرورت مذكنیا

ه طرف ک یاست در موارد یانتظام یه در رابطه به دخالت قواک 23ر ماد  یباشد.تفسین شرع منطب  نمیبا مواز
بادون نظار مقاام     یانتظام یست و اصم دخالت قوایمنطب  ن ین شر یباشد با موازیخود م یبرا یحق یمد 
 «رت دارد.یمغا یصالح با قانون اساس ییقضا

درخواسات مراجعاه باه آراء    »نگهبان:  یاشور 23/82/8518مورخ  0840/54/18ج ا نظر تفسیری شماره  
 94د طب  اصم یاست و با یاسالم ی  ملوبات مجلس شورایاز ملاد یقانون اساس 39موضوع اصم  ی موم

 «نگهبان ارسال شود. یبه شورا یقانون اساس
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 اصل نود و پنجم

 یکااف  ییو اظهارنظر نها یدگیرس یز را برانگهبان مدت د  رو یکه شورا یدر موارد 
م خواساتار  یا گر با ذکر دلیز دد  رو یحداکثر برا یاسالم یتواند از مجلس شوراینداند، م
 قت شود.د ویتمد

 اصل نود و ششم

ت یا ساالم باا اکثر  با احكاام ا  یاسالم یرت ملوبات مجلس شورایص  دم مغایتمخ 
ت همه یبر  هد  اکثر یص  دم تعارض آنها با قانون اساسینگهبان و تمخ یشورا یفقها
 (1)نگهبان است. یشورا یا ضا

 94شورای نگهبان منادرج در زیرناویس اصام    0/22/2539مورخ  013به نظر تفسیری شمار    -الف 1
 عه شود. مراج
 :نگهبان یشورا 2/0/8534مورخ  یریتفسنظر  اب 

در ماورد ملاوبات    یریا گیم شد در مورد نحو  رأكینفر ا ضا تم 21ه با حضور ک 1/4/2531در جلسه مورخ  
 یریگید رأیبا»معتقد بودند  یمفلم به  مم آمد. برخ یبحث و بررس یمجلس از لحاظ انطباق با قانون اساس

رت ملاوبه باا   یباه  ادم مغاا    ینگهباان رأ  یشاورا  ءت ا ضاا یا ثرکد و چنانچاه ا یا به  مم آرت یبه  دم مغا
 «دادند ملوبه قابم اجرا است. یاساسقانون
ه کا  ید و درصاورت یا باه  مام آ   یرت ملوبه با قانون اساسا یبه مغا یریگید رأیبا» گر معتقد بودندید یجمع 
 یاساالم  یدنظر به مجلس شورایست ملوبه جهت تجدر ایمغا یدادند ملوبه با قانون اساس یت ا ضا رأیثرکا

 «شود.یداد  م
رت یبه  ناوان مغاا   یریگیه رأكنیا یعنیم ر دوینفر با برداشت و تفس 9به  مم آمد  یریگین خلوص رأیدرا 

م ر دویجاه تفسا  یو در نت ددادنا  یل رأر اویان... به تفسا یدادند و سه نفر از آقا ید، رأیبه  مم آ یبا قانون اساس
 ب شد.یتلو
رت ملاوبات مجلاس   یا  ادم مغاا  یرت یر  نسبت به مغایگ أقانون اساسى در مورد نحو  ر 93اصم  ح:یتوض

رت ملوبات مجلس شاورا   یص  دم مغایتمخ»دارد: ام اسالم و قانون اساسى مقرر مىكشورا  اسالمى با اح
م تعارض آنها باا قاانون اساساى بار     ص  دیت فقها  شورا  نگهبان و تمخیثرکام اسالمى با اكاسالمى با اح

 .«ت همه ا ضا  شورا  نگهبان استیثرک هد  ا
د در مورد انطباق ملاوبه مجلاس باا قاانون اساساى      یا بایه آکن موضوع بحث بود یدر شورا  نگهبان بر سر ا

عناى  یت یا رثکشود و اگار ا د مىییت ملوبه را مطاب  قانون اساسى دانستند تأیثرکجتاً اگر ایر  شود و نتیگ أر
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رت یر  بار مغاا  یا گ أد ریا ه باكنیا ایشود و ندانستند رد مى نفر آن را منطب  بر قانون اساسى 21نفر از  0 اقالًً
ر قاانون  ینفار آن را مغاا   21نفار از   0 اقاالً عناى  یت یثرکه اگر اکا  د بگونهیملوبه با قانون اساسى به  مم آ

جتااً  یشود نتد مىییت حاصم نمد ملوبه تأیثرکن ایدد و اگر اگراساسى شناختند برا  اصال  به مجلس باز مى
رت حاصم نمد  است ملاوبه  یت بر مغایثرکر ندانند چون رأ  ایر بدانند و ش  نفر مغایاگر ش  نفر آن را مغا

ن یر  بار هما  یا گ أنفر ا ضاء قرار گرفت و ر 9ت یثرکد ایین نظر مورد تأیه همکشود، د شد  محسوب مىییتأ
ن یا ه اکا م نمد  ولى صورت جلسه فاوق  یر تنظینه به  نوان تفسین زمیافت. متن بخلوصى در ایامه منوال اد

 .دیناً نقم گردیر  است  یرساند و حاو  رأ  تفسمعنى را مى
  :یاسالم یمجلس شورا 3/84/8535ها مورخ  ا/د 238/85405استعالم شماره  ا ج

 یمحترم نگهبان قانون اساس یشورا
ه گماان  کا  ییداشتم از آن جاا  یران سؤالیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 93درخلوص اصم . میك لسالم 
است محترم مجلاس در  یر یعنیل خودم با مسؤو د نینما یكد مسائم مربو  به قو  مقننه را به  نوان یردم باک
د، یا دانینگونه سؤاالت نما یع اا قانوناً خودتان را مرجیقات آن جناب شدم و اگر شر اً ان بگذارم، لذا مزاحم اویم

ه یت آن را شر اً و قانوناً دارد، تهیلت و مسؤویه صالحک یل مجلس، پاسخ آن را از هر مقاملطفاً به  نون مسؤو
 د.ییت فرماینجانب را هدایو ا مود فر
 ام اسالم باا كبا اح یاسالم یرت ملوبات مجلس شورایص  دم مغایتمخ یقانون اساس 93سؤال: طب  اصم  
 باشد:یر میاز صور ز یكدام کص ین تمخیه اکن است یال اؤنگهبان است، س یشورا یت فقهایثرکا
 رت:یمغا یعنیام شرع كرت با احیمغا 

 ن یمسلم ماعبا اج ا2 
 ن یمسلم ءبا اجماع فقها ا1 
 ممهور یبا فتوا ا5 
 نگهبان   یشورا یبا نظر و اجتهاد خود ا ضا ا4 
ر نقا   یا ص دهناد  و در صاورت اخ  ینگهبان نقا  تماخ   یمحترم شورا یل نق  فقهاه در سه صورت اوک 

 مطابقت با : یعنیام شرع كفتوادهند  خواهد بود و مطابقت با اح
 نگهبان   یمحترم شورا ینظر و اجتهاد ا ضا ا2 
 ن یبا اجماع مسلم ا1 
 ن یمسلم ءبا اجماع فقها ا5 
 ممهور یبا فتوا ا4 
 رنادریرممهور و غیغ یابا فتو ا3 
ست )مانند صورت پنجم(؟ین یافکالجمله یا موافقت فیگر آیو به  بارت د 
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 اصل نود و هفتم

حاه  یتوانند هنگام مذاکر  دربار  الیع در کار مینگهبان به منظور تسر یشورا یا ضا 
ا یا طار    یقتا اساتماع کنناد. اماا و    در مجلس حاضر شوند و ماذاکرات را  یا طر  قانونی
د در مجلاس  یا نگهباان با  یشورا یرد، ا ضایدر دستور کار مجلس قرار گ یفور یاحهیال

 (1)ند.یحاضر شوند و نظر خود را اظهار نما
 

 اصل نود و هشتم

ب سه چهارم آنان انجام ینگهبان است که با تلو یبه  هد  شورا یر قانون اساسیتفس 
 (2)شود.یم

                                                                                          


 نگهبان یشورا 88/84/8535مورخ  2055شماره  تفسیرینظر  

 یاسالم یس محترم مجلس شوراییر
قاانون   93و  94 ،4اگرچه سؤال با دقت در اصام   3/21/2535/د ا ها مورخ  132/25140 طف به نامه شمار  

نگهبان مطر  و نظر ا ضای شورا بار   یدر جلسه شورا یپرس  ارسال كمعذال ،شودیبه وضو  معلوم م یاساس
 ه:کن است یا
  «نگهبان است. یشورا ءبا فقها ییبه طور نظر فتوا ین اسالمین با موازیا انطباق قوانیرت یص مغایتمخ»
ور در کمذ یحه فوریا الیمقلود از طر  : »باننگه یشورا 83/1/8531مورخ 8231شماره یرینظر تفس ا 1

ا یا قاوع خساارت   به آن مستلزم و یدگیر در رسیخه تأکاست  یاحهیا الی، طر  یهفتم قانون اساس اصم نود و
 .«شودیست شامم نمیم سر ت نن حد از لزویبه آن در ا یدگیه رسکرا  ییهاح و طر یفوت فرصت باشد و لوا

 : نگهبان یشورا 25/5/8532مورخ  8538شماره (8)*راعالم نظ ا الف 2
  یاسالم یاست محترم مجلس شورایر 
از قاانون   یا اصاول یا ر اصام  یراجع به تفسا  یطر  قانون (2)*:29/0/2531 /ق مورخ3142 طف به نامه شمار  

نگهباان مطار  و ماورد بحاث و      یشاورا  یجلسه رسم در یاسالم یمجلس شورا 20/0/2531ملوب یاساس
 شود:یر ا الم میت شورا به شر  زیثرکقرار گرفت و نظر ا یرسبر

چنانچاه در   یه درموارد اختالف نظر در مفاد قانون اساسا کن است یا یقانون اساس 91مستفاد از اصم  ا2» 
 یباشند. بن بست  ملا یه در ارتبا  با آن مک یمقامات و اشخاص یاز اصول برا یاثر اختالف نظر در مفاد اصل

 ینگهباان باشاد، شاورا    یم از شاورا یساب نظار مساتق   که رفع بن بست متوقف برک یشد  باشد به طور جادیا
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و  یر بررسیاگر موضوع مورد اختالف در مس یلد وینمایر میص اجمال اصم، آن را تفسینگهبان درصورت تمخ
ندگان یاز نما یمعا جی یك یر از سویتفس ینگهبان باشد، تقاضا یشورا آالًو م یاسالم یب مجلس شورایتلو
 ایا دهاد و  یما  یرأ یندگان طب  برداشت خود از قانون اساسیاز نما یكگر مورد ندارد، هریا افراد و مقامات دی
حاه  ید و سرانجام چنانچاه ال ینمایم میتنظ یحه موردنظر را مطاب  برداشت خود از قانون اساسیلت الت دوأیه
 دارد.یا الم منگهبان نظر خود را  یب شد، شورایا طر  تلوی

از اصاول   یور در اصلک  موضوع مذییا توسعه و تضیت و یخلوص یر به  نوان الغایه تفسک یموارد در ا1 
اج را یا ن احتیا نگهباان ا  یر احساس شود، و شاورا یمور به تفسکاج مبرم یه احتک یباشد، درصورت یقانون اساس

  ر خواهد نمود.یص داد، اصم موردنظر را تفسیتمخ
را  یر اصال یبه هرگونه تفسا  یاند یقت هر نمادارد هر ویه به طور مطل  اشعار مکمرقوم  ین طر  قانونیبنابرا 

پاسخ  ینیلف نمود  در مدت معكنگهبان بخواهد و شورا را م یس مجلس از شورایی  ریتواند از طریخواست م
 «است. یر قانون اساسیدهد، مغا یریتفس

 یات شاورا یا ( مجمو اه نظر یو ارشاد یرات قانونکور در فلم پنجم )تذکه نظر مذکگردد یادآور می  -8*
 درج شد  است.  2519رما  ی  اول، تیراینگهبان چاد دوم، و

 29/0/2531خ یتار  ا ق  3142شمار   -2*
 یاز قانون اساس یا اصولیر اصل یراجع به تفس یطرح قانون

س یای   ریا نادگان حا  دارناد از طر   یدام از نماکا  هار  یاصم نود و همتم قانون اساس یدر اجرا ماده واحده ا 
 د.یرا بنما یاز اصول قانون اساس یكر هر یتفس یمجلس تقاضا

س كنگهبان مانع  یبالفاصله آن را به شورا ین جلسه  لنین تقاضا در اولیس مجلس پس از ا الم وصول اییر
ر را رساماً باه مجلاس ا االم     ا اصول مزباو یر اصم یما  تفس یكثر ظرف مدت کنگهبان حدا ید. شوراینمایم
از  یكای ا یا س یای توساط ر  ین جلساه  لنا  یر  در اولا کع و بدون مذاید. متن پاسخ بالفاصله طبع و توزینمایم

 گردد.یها قرائت میمنم
ه و قاو   یا ه بناا باه درخواسات قاو  مجر    کا را  یر اصول قانون اساسیاز تفس ینگهبان رونوشت یشورا تبصره ا 
 دارد.یارسال م یاسالم یمجلس شورا د بهیآی مم مه بهییقضا
 ار مجلس خواهد گذاشت.یان شد، آن را در اختیفوق به در ماد ک یبیر به ترتیافت تفسیس مجلس پس از درییر

لاد و  یهازار و س یكمنبه هفدهم مهرما  یكتبلر  در جلسه روز  یكفوق ممتمم بر ماد  واحد  و  یطر  قانون
 د  است.یب رسیلوبه ت یاسالم یشلت و دو مجلس شورا

  ران:یا یاسالم یجمهور یدادگستر یاداره حقوق 28/1/8538مورخ  3525/5استعالم شماره  ا ب

 یمحترم نگهبان قانون اساس یشورا
د  یا محترم آن شورا ا االم گرد  یا ضا ی( آرا4/5ت )یثرکم با ایات ذیه نظرکد ییخواهممند است ا الم فرما 
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 (1)د و نهماصل نو

، مجلاس  یاست جمهوری، رینگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبر یشورا
 (2)را بر  هد  دارد. یپرسو همه ی موم ءو مراجعه به آرا یاسالم یشورا

                                                                                          


 ؟ریخ ایاست  یر قانون اساسیتفس ایآ
 ؛1/21/2539 ا 45/419ه شمار : م/ینظر ا 2 
 ؛1/22/2539 ا 34ه شمار : م/ینظر ا 1 
 ؛24/21/2539 ا 2514ه شمار : ینظر ا 5 
 ح است(.یصح 12/21/2539خ یحاً: تاری)توض 0/21/2539 ا 2412ه شمار : ینظر ا 4 
 ه(.یاست نه نظر خ استعالمین مورد شمار  و تاریا حاً:ی)توض 1/2/2531 ا 15141ه شمار :ینظر ا 3 
 21/9/2539اا  1133، یریا زونخسات  1/1/2531ا   13224شامار    یهاا ه در جواب به ناماه ک یاتیز نظریو ن 

 21/21/2539 -02431و 5/4/2531 -0311 ،یریاازونخساات 0/21/2539 -04141 ،ییقضااا ی ااالیشااورا
ا االم   یاسالم یمجلس شورا 14/5/2531 ا ق ا 115و  یریوزنخست 13/21/2531ا12411و یریزونخست
 د  است.یگرد

 :نگهبان یشورا 3/84/8538مورخ  8831شماره تفسیری نظر 

 رانیا یاسالم یجمهور یدادگستر یاست محترم ادار  حقوقیر
 یری ناوان نظار تفسا   ور ک نوان شد  در نامه مذ یهاهینظر 19/1/2539مورخ  3510/0 طف به نامه شمار  »

ح یه تلار کا  ینگهبان ابراز شد ، در صاورت  یشورا یاز سو یه در ارتبا  با قانون اساسک یاتینظر اصوالً ودارد 
 « است. یریا الم شد  و تفس یقانون اساس 91است طب  اصم  یه ممورتکنمد  باشد 

قاانون اساساى    91صام  مطاب  ا»: نگهبان یشورا 5/5/8558مورخ  182/28/58شماره ج ا نظر تفسیری  
از  یاك چ یر هیگر  ح  تفسیچ مرجع دیو ه از اصول آن انحلاراً بر  هد  شورا  نگهبان است یكر هر یتفس

 «اصول قانون اساسى را ندارد.
اساساى باه  مام    ار قرار نگرفته و اقدامى ناسازگار با قانونکند موضوع در دستور یلذا مقتضى است دستور فرما

 د.یاین
 یجمهور، انتخاباات مجلاس شاورا   سیینگهبان نظارت بر انتخاب ر یشورا :(اصل نود و نهم) سابقاصل  ا 1
  را بر هد  دارد. یپرسو همه ی موم یو مراجعه به آرا یمل
قاانون   99ور در اصم کنظارت مذ»: نگهبان یشورا 8/5/8554مورخ  8250شماره تفسیری نظر  االف  2

 «شود.یداها میاندکت ید و رد صالحییانتخابات از جمله تأ ییتمام مراحم اجرا است و شامم یاستلواب یاساس
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 شوراها ـفصل هفتم 

 كصدمیاصل 

، ی، فرهنگا ی، بهداشات ی،  مرانا ی، اقتلااد یاجتماا   یهاا ع برنامهیمبرد سریپ یبرا 
 ، ادار  اموریات محلیمردم با توجه به مقتض ی  همكاریاز طر یر امور رفاهیو سا یآموزش
د ، بخا ،   یباه ناام شاورا    ییا استان با نظارت شورایبخ ، شهر، شهرستان  ستا،رو هر
آن را ماردم هماان محام انتخااب      یرد کاه ا ضاا  یا گیم صورت استان ای شهرستان شهر،
ارات و نحاو   یا ف و اختیظاا د وشوندگان و حادو و انتخابکنندگان ط انتخابیشرا کنند.یم

ت اصاول  یا د باا ر ا یا ماذکور و سلساله مراتاب آنهاا را کاه با      یانتخاب و نظارت شوراها
باشاد   یت حكومات مرکاز  یا و تابع یاساالم  یو نظام جمهور یت ارضیو تمام یملحدتو

 کند.ین میقانون مع
 كمیكصد و یاصل 

 یو رفااه  ی مرانا  یهاه برنامهیدر ته یجلب همكار ض ویاز تبع یریبه منظور جلوگ 
نادگان  یهاا مرکاب از نما  اساتان  ی اال یهماهنگ آنها، شاورا  یها و نظارت بر اجرااستان
ن ین شاورا را قاانون معا   یا ف ایظاا م و وینحو  تماك   شود.یم میها تمكاستان یشوراها

 کند.یم
 مكصد و دویاصل 

ا از یا ماً یه و مساتق یته ییهاف خود طر یظاد ووها ح  دارد در حداستان ی الیشورا 
د در مجلاس ماورد   یا هاا با ن طر یا منهاد کند.یپ یاسالم یلت به مجلس شورا  دویطر
 (1) رد.یقرار گ یبررس

                                                                                          


 4س اصام  یرناو ینگهباان منادرج در ز   یشاورا  29/4/2513مورخ  12954/51/23به نظر تفسیری   اب  
 مراجعه شود. 

هفتاد و  م اصمینگهبان مندرج در ذ یشورا 2/4/2513مورخ  23112/51/13شمار   یریبه نظر تتفس  ا 1
 رجوع شود. یپنجم قانون اساس
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 كصد و سومیاصل 

ن یای لات تع که از طارف دو  یر مقامات کموریاستانداران، فرمانداران، بخمداران و سا 
 مات آنها هستند.یت تلمیات شوراها ملزم به ر اارید اختشوند در حدویم
 

 كصد و چهارمیاصل 

 در یجااد همااهنگ  یا و هاا برناماه  هیا ته در یهمكار و ین قسط اسالمیمتأ به منظور 
نادگان  یمرکاب از نما  یی، شاوراها یرزو کمااو  ی، صنعتیدیتول یاحدهامرفت امور در ویپ

و  ی، خادمات ی، اداریآموزشا  یاحدهان، و در ورایگر کارکنان و مدیکارگران و دهقانان و د
 یچگاونگ  شاود. یم ما یاحدها تماك ن ویا ءندگان ا ضایمرکب از نما یینها شوراهایمانند ا
 کند.یم نیمع قانون را ارات آنهایاخت ف ویظاد وحدو ن شوراها ویم ایتمك

 

 كصد و پنجمیاصل 

 ن کمور باشد.ینن اسالم و قواید مخالف موازیمات شوراها نبایتلم 
 

 كصد و ششمیاصل 

انحاراف   صیست. مرجع تمخیممكن ن یف قانونیظاانحالل شوراها جز در صورت انحراف از و 
شورا در صاورت ا تاراض     کند.یم نیقانون مع آنها را م مجددیطرز تمك و انحالل شوراها بیترت و

 یدگیظف است خارج از نوبت به آن رسا ت کند و دادگا  مویبه انحالل ح  دارد به دادگا  صالح شكا
 کند.

 یرهبر یا شورایرهبر  ـفصل هشتم 
 (1) كصد و هفتمیاصل 

 یجمهاور انگاذار  یاساالم و بن  یر انقاالب جهاان  یا د و رهبار کب یقدر تقلیپس از مرجع  ال

ن قاانون از  یا ور در اصم پانجم ا کط مذیاجد شراو یاز فقها یكیهرگا   :(صد و هفتمیکاصل )اصل سابق  ا 1
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ت یا که از طارف اکثر «فیالمرسر قدس»ینیامام خم یالعظم هللا تیران حضرت آیا یاسالم
ن رهبار باه  هاد  خبرگاان     یای رفته شادند، تع یشناخته و پذ یت و رهبریه مرجعقاطع مردم ب

 اصول پانجم و  در ط مذکوریاجد شراو یدربارة همة فقها یمنتخب مردم است. خبرگان رهبر
 یاز آنان را ا لم به احكام و موضو ات فقه یكیهرگا   نندکیو ممورت م ینهم بررسكلدوی
از  یكا یخااص در   یاجاد برجساتگ  ا ویا ت  امه یمقبول یداراا ی یو اجتما  یاسیا مسائم سی

ر یا کنند و در غیانتخاب م یص دهند او را به رهبریكلد و نهم تمخیصفات مذکور در اصم 
ند. رهبر منتخب خبرگاان،  ینمایم یو معرف باز آنان را به  نوان رهبر انتخا یكین صورت یا
ن با یرهبر در برابر قوان بر  هد  خواهد داشت.از آن را  یناش یهاتیلت امر و همة مسؤویالو
 است. یر افراد کمور مساویسا
 

 (1)كصد و هشتمیاصل 
جلساات   ینامه داخلنییت انتخاب آنها و آیفیط خبرگان، کیقانون مربو  به تعداد و شرا

 ءت آرایا ه و باا اکثر ینگهبان ته ین شورایلاو ءله فقهایسبه و دیبا ر ن دوینخست یآنان برا
 رهبر انقالب برسد.  ییب نهایب شود و به تلویآنان تلو

ر مقررات مرباو  باه   یب ساین قانون و تلویدنظر در ایر و تجدییگونه تغاز آن پس هر

                                                                                          


ه در ماورد مرجاع   کا گوناه  رفته شد  باشد، هماان یشناخته و پذ یت و رهبریت قاطع مردم به مرجعیثرکطرف ا
ت امار و هماه   یا الن رهبار، و یا ن شاد  اسات، ا  یچنا  ینیامام خم یالعظم هللاتید و رهبر انقالب آیقدر تقلی ال

ه کا  یساان کن صورت خبرگان منتخب ماردم درباار  هماه    یر ایاز آن را بر هد  دارد، در غ یناش یهاتیمسؤول
 یخاص برا یبرجستگ یمرجع را دارا یكنند، هرگا  کیو ممورت م یدارند بررس یت و رهبریت مرجعیصالح
را  یط رهبار یشارا  اجاد ا پانج مرجاع و  یگرنه سه ند، وینمایم یند او را به  نوان رهبر به مردم معرفابیب یرهبر
  نند.کیم ین و به مردم معرفییتع یرهبر یشورا ی نوان ا ضابه
نامه نییت انتخاب آنها و آیفکیط خبرگان، یقانون مربو  به تعداد و شرا :(صد و هشتمیکاصل )اصل سابق  ا 1
آناان   یت آرایثرکه و با اینگهبان ته ین شورایلاو یله فقهایسد به ویر  بان دوینخست یجلسات آنان برا یداخل
ن قاانون در  یا دنظر در ایا ر و تجدییا رهبر انقالب برسد. از آن پس هرگوناه تغ  ییب نهایب شود و به تلویتلو
 ت مجلس خبرگان است.یصالح
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 (2)خود آنان است. (1)تیصالحدر ف خبرگان یظاو
 

 (3)كصد و نهمیاصل 
 ط و صفات رهبر:یشرا
 ختلف فقه.در ابواب م ءافتا یالزم برا یت  لمیصالح ا 2 
 امت اسالم. یرهبر یالزم برا ی دالت و تقوا ا 1 
 یبارا  یت و قادرت کااف  یریر، شجا ت، مدی، تدبیو اجتما  یاسیح سین  صحیب ا5 
 .یرهبر
تر یقو یاسیو س ین  فقهیب یکه دارا یط فوق، شخلین شرایاجددر صورت تعدد و 
 مقدم است. دباش

درج شاد  اسات   « تیخبرگان و صالح» یروزنامه رسم 5312ن سال یدر متن مندرج در مجمو ه قوان ا 1
 رسد.یح به نظر میصح« تیخبرگان در صالح»ه ک

رت یرت و  دم مغایص مغایتمخ»: شوراى نگهبان 82/3/8532مورخ  8523شماره الف ا نظر تفسیری  ا 2
ون اساساى را  ت قاان یا ه همه نهادهاا ر ا کاالصول ست ولى  لىیملوبات مجلس خبرگان با شورا  نگهبان ن

قانون اساسى ارتبا  ندارد و ملوبات مجلس خبرگاان   222ملوبه مجلس خبرگان به اصم  21ند ماد  ینمامى
 «گر قانون اساسى ا تبار قانونى ندارد.ین اصم و اصول دیخارج از محدود  ا

ن یاساسى اقانون  222مستفاد از اصم »: شوراى نگهبان 81/3/8532 مورخ 8555شماره ب ا نظر تفسیری  
ن آن یین اصم به  هد  مجلس خبرگان است و تعیدگى و  مم به ایم خبرگان برا  رسكیه مقررات تمکاست 
ر و هرگونه اصال  الزم از طرف مجلس یین تغیباشد بنابراه مىین اجالسیه مربو  به دستور اولین اجالسیدر اول

  (8)*.«ور از لحاظ قانون اساسى بالمانع استکخبرگان در مقررات مذ
ه در حاال حاضار باا مفااد     کا باشاد  یما  یساب  قانون اساسا  222ر مربو  به اصم کرالذیدو نظر اخ  -8*

 د  است.یدرج گرد 211م اصم ین دو نظر ذیمطابقت دارد. لذا ا یقانون اساس 211اصم
ت ا ضاا  شاورا    یا ثرکباه نظار ا  »: شوراى نگهبان 83/82/8532مورخ  84144شماره ج ا نظر تفسیری  

قاانون اساساى هرگوناه دساتبرد در      211ن طب  اصم یم شد  است، بنابراكینگهبان چون مجلس خبرگان تم
 «باشد.قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان مى

 :یرهبر یشورا یا ضا ای رهبر صفات و طیشرا (:صد و نهمیکاصل ) اصل سابق ا 3
 .تیجعمر و ءافتا یبرا الزم ییتقوا و ی لم تیصالح ا 2 
   .یرهبر یبرا یافک تیریمد و قدرت و شجا ت و یاجتما  و یاسیس ن یب ا 1 
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 (1)كصد و دهمیاصل 

 رات رهبر:ایف و اختیظاو
ران پس از مماورت باا مجماع    یا یاسالم ینظام جمهور یکل یهااستین سییتع ا 2 
 .ص مللحت نظامیتمخ
 .نظام یکل یهااستیس ینظارت بر حسن اجرا ا 1 
 .یپرسفرمان همه ا 5 

 :یارات رهبریف و اختیظاو (:صد و دهمیکاصل ) اصل سابق ا 1
 نگهبان. یشورا ین فقهاییتع ا 2 
 مور.ک یین مقام قضایترینلب  ال ا 1 
 ر:یب زیمسلح به ترت یهارویم نک یفرمانده ا 5 
 .كس ستاد ممتریینلب و  زل ر ا الف 
 .یم سپا  پاسداران انقالب اسالمکنلب و  زل فرماند   اب  
 ر:یز یب از هفت نفر از ا ضاک، مریدفاع مل ی الیم شوراكیتم اج  
 جمهور.سییر ا 
 ر.یوزنخست ا 
 ر دفاع.یزو ا 
 .كس ستاد ممترییر ا 
 .ینقالب اسالمم سپا  پاسداران اکفرماند   ا 
 ن رهبر.ییر به تعدو مماو ا 
 دفاع. ی الیمنهاد شورایگانه به پسه یهاروین ین فرماندهان  الییتع اد  
 دفاع. ی الیمنهاد شورایها به پرویج نیا الن جنگ و صلح و بس اها  

 از جهت دارا یجمهوراست یطلبان رت داویپس از انتخاب مردم، صالح یاست جمهوریم ركح یامضا ا 4 
د ییا ل باه تأ ر  اونگهباان و در دو  ید شاورا ییا د قبم از انتخابات به تأید بایآین قانون میه در اک یطیبودن شرا
 برسد. یرهبر
از  یماور باه تخلاف و   ک ی اال وانیا م دكمور، پس از حکجمهور با در نظر گرفتن ملالح سیی زل ر ا 3 
 او. یاسیت سیفاکبه  دم  یمل یمجلس شورا یا رأی یف قانونیظاو

  مور.ک ی الوانیمنهاد دی، پس از پین اسالمید موازن، در حدویومكف مجازات محیا تخفی فو  ا 3 
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 .مسلح یهارویکم ن یفرمانده ا 4 
 .هارویج نیا الن جنگ و صلح و بس ا 3 
 : ءزل و قبول استعفانلب و   ا 3 
 .نگهبان یشورا یفقها االف  
 .هیین مقام قو  قضایتری ال اب  
 .رانیا یاسالم یجمهور یمایس سازمان صدا و سییر اج  
 .س ستاد ممتركییر اد  
 .یفرماند  کم سپا  پاسداران انقالب اسالم اها  
 .یو انتظام ینظام یهاروین یفرماندهان  ال او  
 .گانهسه یابط قوام رویحم اختالف و تنظ ا 0 
ص ی  مجمع تماخ یست، از طریقابم حم ن یحم معضالت نظام که از طرق  اد ا 1 

 .مللحت نظام
اسات  یطلباان ر ت داویصالحا  پس از انتخاب مردم یاست جمهوریحكم ر ءامضا ا 9 
د یید قبم از انتخابات به تأیاد، بیآین قانون میکه در ا یطیاز جهت دارا بودن شرا یجمهور
 .برسد ید رهبرییل به تأر  اونگهبان و در دو یشورا
کمور  ی الوانیجمهور با در نظر گرفتن ملالح کمور پس از حكم دسیی زل ر ا 21 

براساس  یت ویبه  دم کفا یاسالم یمجلس شورا یا رأی، یف قانونیظااز و یبه تخلف و
 .اصم همتاد و نهم

مانهاد  یپاس از پ  ین اساالم ید ماواز ن در حدویف مجازات محكومیا تخفی فو  ا 22 
 ه.ییس قو  قضاییر

 (1)ض کند.یتفو یگریبه شخص د ارات خود رایف و اختیظااز و یتواند بعضیرهبر م 

 28/8/8535ق مورخ  ا534استعالم شماره  ـ 1

 یمحترم نگهبان قانون اساس یشورا
ن قاانون  یا ب ایخ تلاو یزارت دفااع از تاار  و یف قاانون یظاا ت و ویا مورح مأیبه منظورانجام صح ااحده ماده و

 ینترلر و سازمان حسابرسکاز  یش حسابدارنت روا تبارات و معاو نت بودجه وارت ( و معاو یی)دارا یحسابیذ
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 (1)ازدهمیكصد و یاصل 
ذکور در ط ما یاز شارا  یكیا فاقد یخود ناتوان شود.  یف قانونیظاهرگا  رهبر از انجام و

ط بود  است، از یاز شرا یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضیكلد و نهم گردد، یاصول پنجم و 
 مقام خود برکنار خواهد شد.

باشاد. در صاورت فاوت    یكلد و همتم مین امر به  هدة خبرگان مذکور در اصم یص ایتمخ 
د یا رهبار جد  یو معرفا  نییا عقت نسبت به تا  زل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وی یریگا کنار ی

از  یكا یه و ییس قاو  قضاا  یای جمهاور، ر سییمرکب از ر ییرهبر، شورا یند. تا هنگام معرفیاقدام نما
را باه طاور    یف رهبار یظاص مللحت نظام، همه وینگهبان به انتخاب مجمع تمخ یشورا یفقها

د، یا فاه نما یظانجاام و  اناد م نتویاز آنان به هر دل یكین مدت یرد و چنانچه در ایگیموقت به  هد  م

                                                                                          


ماور باه صاورت    کد ارت  در خاارج از  یه دفاتر خریلکزارت دفاع منتقم و انات و پرسنم به وكه امیلکارت  با 
گاناه  ساه  یهاا رویا ن ینترلار و حسابرسا  ک، ییاست دارا یهیدفاع  مم خواهد نمود. بد زارتر نظر ویز یزکتمر

 مربوطه خود خواهند بود. یهارویت نیهمچنان تحت تابع
زارت دفاع باه آن  و ید را حسب تقاضایاز دفاتر خریسه گانه موظفند پرسنم متخلص مورد ن یهاروین اتبصره 
 ند.یمور نمادفاتر مأ

 نگهبان یشورا 3/84/8535مورخ  2003اره شم اعالم نظر

ر ییا تغ یطر  قانون 19/9/2535مورخ  1511رو نامه شمار  یو پ 12/9/2535ق مورخ ا031 طف به نامه شمار  
نگهباان مطار  و ماورد بحاث و      ید ارت  در جلسات شورایو دفاتر خر یحسابرس ،نترولرک یحسابیت ذیتابع
 شود:یر ا الم میء به شر  زت ا ضایثرکقرار گرفت و نظر ا یبررس
 یر رزما یا غ یاحادها انتازاع و  یلرت ندارد. ویمغا ید ارت  با قانون اساسیبر خر یهرگونه ا مال نظارت قانون»

ن آنهاا  ارت  بدو توقف دارد و ارت  به آنها ییارآکت و یه  رفاً فعالکور در طر ( از ارت  کمذ یاحدها)مانند و
  «است. یقانون اساس 221با اصم ر یشود مغایف و ناقص میضع
 یف قاانون یظاو انجام از یرهبر یشورا یا ضا از یكی ایرهبر  هرگا  :(ازدهمی و صدیک اصل) اصل سابق ا 1
ناار خواهاد شاد.    کلد و نهم گردد از مقام خاود بر یكور در اصم کط مذیاز شرا یكیا فاقد یناتوان شود  یرهبر
 لد و همتم است.یكور در اصم کن مذن امر به  هد  خبرگایص ایتمخ

  شود.یم نییتع خبرگان هیاجالس نیلاو اصم در نیا به  مم و یدگیرس یبرا م خبرگانكیتم مقررات
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 گردد.یمنلوب م یو ی، در شورا به جاءت فقهایبه انتخاب مجمع، با حفظ اکثر یگریفرد د
( و ا)د( و )ه یااهو قسمت 21و  3و  5و  2 یدهااف بنیااظوص واورا در خلان شیا 

ص ملالحت  یمجمع تمخ ءب سه چهارم ا ضایكلد و دهم، پس از تلویاصم  3)و( بند 
 کند.یم ماقدانظام 
ناتوان شاود،   یف رهبریظاموقتاً از انجام و یگریا حادثه دی یماریهرگا  رهبر بر اثر ب 
 دار خواهد بود.ف او را  هد یظان اصم ویمذکور در ا ین مدت شورایدر ا

 

 (1)ازدهمكصد و دویاصل 

که ملوبه مجلس  یص مللحت در مواردیتمخ یص مللحت نظام برایمجمع تمخ 
بداند و مجلس با  یا قانون اساسین شرع و ینگهبان خالف مواز یرا شورا یاسالم یشورا

کاه   یر  در اماور ن نكند و ممااو یمنگهبان را تأ یدر نظر گرفتن مللحت نظام نظر شورا
ن قانون ذکر شد  اسات باه دساتور    یکه در ا یفیظار ویدهد و سایبه آنان ارجاع م یرهبر
 (2)شود.یم میتمك یرهبر

ماور  کر افاراد  ین با ساا یدر برابر قوان یرهبر یشورا یا ا ضایرهبر  :(ازدهمصد و دویکاصل )سابق  اصل ا 1
  هستند. یمساو

 :نگهبان یشورا 5/5/8552مورخ  0353شماره تفسیری نظر  ا الف ا 2

 ند.کدنظر یملوبه خود تجد یدر مواد قانون الًتواند مستقیص مللحت نظام نمیمجمع تمخ ا2»
ن مواد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقاام توساعه و   یید  تبملوب مجمع درمحدو یر مواد قانونیتفس ا1
 د.یتواند اقدام نماینم الًمستق  ملوبه خود باشد ییتض
ن شرع یتواند خالف موازیص مللحت نظام نمیملوبات مجمع تمخ یمطاب  اصم چهارم قانون اساس ا5

نگهباان   یو شاورا  یاساالم  یماوردنظر مجلاس شاورا    یباشد و در مقام تعارض نسبت به اصم قاانون اساسا  
ص یماور ملاوبه مجماع تماخ    کگار  یمقررات د ن ویر قوانین نسبت به سای( و همچن221اصم  صدر)موضوع 

 م است.کمللحت نظام حا
 ینگهباان باه رأ   یشاورا  یر اصول قاانون اساسا  یه در مورد تعارض ملوبات مجمع با ساکر است کالزم به ذ

 «د.ینرس
ح  رد و  یاز مراجع قانونگذار یكچیه»: نگهبان یشورا 20/5/8552مورخ  3581شماره تفسیری .نظر ا ب

مجماع ملالحت    هه ملاوب ک یص مللحت نظام ندارد اما درصورتیو فسخ ملوبه مجمع تمخ ابطال و نقض
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 .دینماین مییتع ین مجمع را مقام رهبریر ایثابت و متغ ءضاا  
 ید مقاام رهبار  ییا ب و به تاأ یه و تلویته ءمقررات مربو  به مجمع توسط خود ا ضا 

  د.یخواهد رس

 هیقوه مجر ـفصل نهم 

 زراو و یاست جمهوریر ـل مبحث او

 (1)زدهمیكصد و سیاصل 

 یت اجرایلکمور است و مسؤو ین مقام رسمیتریجمهور  السییر یپس از مقام رهبر
شود، یمربو  م یماً به رهبریکه مستق یه را جز در اموریاست قو  مجریو ر یقانون اساس
 (2)بر  هد  دارد.

                                                                                          


ه کا باه  بود  مجلس پس از گذشت زماان معتد   یاسالم ینگهبان و مجلس شورا ینظر شورامربو  به اختالف
از  ه موضوع به  نوان معضمک یموارد ر را دارد. و دریب قانون مغایر مللحت موجه باشد ح  طر  و تلوییتغ

لاه  و  دم مخالفت معظم یبه مجمع ارسال شد  باشد درصورت استعالم از مقام رهبر یطرف مقام معظم رهبر
 «باشد.یم یاسالم یموضوع قابم طر  در مجلس شورا

آن « ن شارع یخاالف ماواز  » منظاور از : نگهبان یشورا 24/0/8552مورخ  0152 هشمارتفسیری نظر  ا ج 
باه   221ن رابطاه صادر اصام    یا ه و در این ثانویام  ناوكشرع سازگار باشد و نه با اح هیلام اوكه نه با احکاست 

 .سته را داد  این ثانویف به لحاظ  ناویلكن تییص مللحت تنها اجاز  تعیمجمع تمخ
قاانون   221مساتفاد از اصام   »نگهباان:   یشورا 83/5/8515مورخ  5305/54/15 شمارهد ا نظر تفسیری  

 یاز مجلاس شاورا   یاص ملالحت در ملاوبه  یص مللحت نظام ح  تماخ یع تمخه مجمکنست یا یاساس
ا یا از آن را خالف شارع   یا قسمتینگهبان در مورد آن ا الم نظر نمود  باشد و تمام  یه شوراکرا دارد  یاسالم
 یرا مابهم دانساته و از مجلاس شاورا     یااز ملاوبه  ینگهباان قسامت   یبداند هرگا  شورا یر قانون اساسیمغا
ن مراد و ا االم  ییند قبم از تبکان مراد خود از آن قسمت شد  باشد تا پس از آن ا الم نظر یخواستار ب یماسال

ص مللحت در ماوارد  یو ا الم تمخ یص مللحت نظام ح  بررسینگهبان دربار  آن مجمع تمخ ینظر شورا
 «خالف را ندارد.

مور است ک ین مقام رسمیتریجمهور  السییر یپس از مقام رهبر :(زدهمیصد و سیکاصل ) اصل سابق ا 1
ه کا  یه را جاز در اماور  یا اسات قاو  مجر  یسه گاناه و ر  یابط قوام رویو تنظ یقانون اساس یت اجرایلو مسؤو
   شود، بر هد  دارد.یمربو  م یماً به رهبریمستق

 225وجه به اصمجمهور با تسییر»: نگهبان یشورا 1/88/8538مورخ  031شماره تفسیری نظر  االف  ا 2
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 كصد و چهاردهمیاصل 

شاود و انتخااب   یم مردم انتخاب ما یمستق یمدت چهار سال با رأ یجمهور براسییر 
 ر  بالمانع است.ك دوی یراتنها ب یمجدد او به صورت متوال

 

 كصد و پانزدهمیاصل 

 ر باشند انتخاب گردد:یط زیاجد شراکه و یاسیو س یان رجال مذهبید از میجمهور باسییر 
حسن ساابقه و امانات و تقاوا، ماؤمن و      یر و مدبر، دارایران، مدیاالصم، تابع ایرانیا 

                                                                                          


 «ندارد. 233اصم  5ر را دارد و منافات با بند کح  اخطار و تذ
در رابطه باا   212و  225آنچه از اصم »: نگهبان یشورا 8/88/8534مورخ  0280تفسیری شماره نظر  اب  

 یمور و نظام جمهاور ک یجمهور پاسدار مذهب رسمسییشود، ریاستفاد  م یرر قانون اساسكاصول متعدد و م
ه را جاز در  یاست قو  مجریو ر (8)*انهگسه یابط قوام رویو تنظ یقانون اساس یت اجرایلاست و مسؤو یاسالم
تواناد از  یها ما تیف و مسؤولیظان ویشود، بر  هد  دارد. در رابطه با ایمربو  م یماً به رهبریه مستقک یامور

حات الزم یور موظفند توضا کواهد و مقامات مذبخ یحات رسمیتوض یو نظام ییو قضا ییل اجرامقامات مسؤو
را مخاالف   یانیا موظاف اسات چنانچاه جر    یجمهورسییاست ر یهیبگذارند. بد یاست جمهوریار ریرا در اخت

ص داد، اقادامات الزم را معماول دارد.   یتماخ  یو قاانون اساسا   یاسالم یمور و نظام جمهورک یمذهب رسم
 «  رت دارد.یمغا ی، با قانون اساسیمهوراست جیدر ر یاحد بازرسم وكین تمیبنابرا

 نگهبان:  یشورا 82/0/8588مورخ  05802/54/88شماره  یرینظر تفس -ج

 ،یاساسقانون 225ت اجراء در اصم یآن است که مقلود از مسؤول یا مستفاد از اصول متعدد قانون اساس2»
 است. یقانون اساسی از نظارت بر اجرا ریغ یامر
برداشت، ناوع   ص،یتمخ یکه قانون اساس شودینم یشامم موارد 225در اصم  ورجمهسییر تیولؤا مس1
 صینگهباان، مجماع تماخ    یشاورا  ،یرا به  هد  مجلس خبرگاان رهبار   یفیو وظا اراتیا مال اخت تیفیو ک

هاا  آن باه  یکاه قاانون اساسا    یگریو هر مقام و دستگا  د هیقو  قضائ ،یاسالم یمللحت نظام، مجلس شورا
 محول نمود  است. یافهیوظ ای اریاخت
 جااد یت اجاراء نادارد، حا  ا   یح  نظارت و مساؤول  جمهورسییر یکه به موجب قانون اساس یا در موارد5
 «را هم ندارد. یالتیتمك گونهچیه
 زدهم است.یلد و سیكسه گانه مربو  به اصم ساب   یم روابط قوایتنظ  -8*
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 ور.کم یران و مذهب رسمیا یاسالم یجمهور یمعتقد به مبان
 

 كصد و شانزدهمیاصل 

خاود را رساماً ا االم     یع انتخابات آمادگد قبم از شرویبا یاست جمهوریر ینامزدها 
 کند.ین میرا قانون مع یجمهورسییانتخاب ر یکنند. نحو  برگزار

 

 كصد و هفدهمیاصل 

ر هرگا  در دو یلشود، ویکنندگان، انتخاب مشرکت ءت مطل  آرایجمهور با اکثرسییر 
م بار دو یز جمعه هفته بعد برارد، رواویبه دست ن یتین اکثریك از نامزدها چنیچینخست ه

 یماتر یب ءر نخسات آرا م تنها دو نفار از نامزدهاا کاه در دو   ر دوشود. در دویگرفته م یرأ
ماتر، از شارکت در   یب ءدارناد  آرا  یاز نامزدهاا  یاگر بعضا  یلکنند، ویشرکت م دانداشته

 یگاران رأ ی  از دیر نخسات با  ه، دو نفار کاه در دو  یا ان بقیمنلرف شوند، از م انتخابات
 (1)شوند.یم یانتخاب مجدد معرف یاند براداشته

 :شورکر یزو 28/5/8530مورخ  33/543استعالم شماره  ا 1

 یمحترم نگهبان قانون اساس یشورا
 ءت مطل  آرایثرکجمهور با اسییر یلد و هفدهم قانون اساسیكه استحضار دارند، به موجب اصم ک یبه طور 
باه دسات    یتا یثرکن ایاز نامزدها چنا  یكچ یل هه در مرحله اوک یشود و در صورتینندگان انتخاب مکتکشر
م جمهور در مرحله دوسییر ت انتخابیفکیه کن یت به ایبا  نا  شود.ید  میمکم ه دوبه مرحل اباترند، انتخاوین

ت مطلا   یا ثرکز ایا م نه در مرحله دوکند یند در پاسخ ا الم نماید ، خواهممند است دستور فرمایممخص نگرد
 است؟ یافک ءآرا یت نسبیثرکسب اکا یو   مم خواهد بود كمال ءآرا

 : نگهبان یشورا 3/0/8530 خمور 2530شماره  تفسیرینظر  

 مورکر محترم یوز
ر ا االم  یا شاورا باه شار  ز    یت سه چهارم ا ضاا یثرکنظر ا 19/5/2534مورخ  33/513 طف به نامه شمار  

 شود:یم
ه اگار در قاانون   کا ن اسات  یا ت ایشود. نهایت داشته باشند، انتخاب میثرکه اکاز دو نفر  یكم هرر  دودر دو»

ت مطلا   یا ثرکت باه ا یثرکن صورت صاحب ایه در اکن دو نفر باطم ا الم شود یر ایبو  به غمر ءانتخابات آرا
انتخااب   یت نساب یا ثرکرند، به ااویبه حساب ب ءرا هم در جمع آرا گرانیمربو  به د ءانتخاب شد  است و اگر آرا
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 كصد و هجدهمیاصل 

 یطب  اصم نود و نهم بر  هد  شاورا  یاست جمهوریت نظارت بر انتخابات ریلمسؤو 
است که  ی هد  انجمن نظارتنگهبان بر  ین شورایم نخستیقبم از تمك یلنگهبان است و

 کند.ین مییقانون تع
 كصد و نوزدهمیاصل 

 یاسات جمهاور  یر  ران دوی  از پایما  پكید حداقم ید بایجمهور جدسییانتخاب ر 
 یاست جمهوریر  ران دوید و پایجمهور جدسییانجام شد  باشد و در فاصله انتخاب ر یقبل

 دهد.یانجام م را یورجمهسییف ریظان ویمیپ جمهورسییر ساب ،
 

 ستمیكصد و بیاصل 

ن یا ت او طبا  ا یکاه صاالح   ییاز نامزدهاا  یكی یریگی  از رأیز پهرگا  در فاصله د  رو 
ر نخست افتد. اگر در فاصله دویر میخقانون احراز شد  فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأ

دو هفتاه   ینخست فوت کند، مهلت انتخاباات بارا  ر ت دویاز دو نفر حائز اکثر یكیز یم نر دوو دو
 شود.ید میتمد

 (1)كمیست و یكصد و بیاصل 
ه و ییس قو  قضاا ییکه با حضور ر یادر جلسه یاسالم یجمهور در مجلس شوراسییر

                                                                                          


د یا بعاد از آن تجد  ت دارد منتخاب و یا ثرکه از دو نفار ا ک یاحد است. و فردجه ویشد  است و در هر صورت نت
  «ست.ین یانتخابات قانون

 حضاور  باا  هک یاجلسه در یمل یشورا مجلس در جمهورسییر: (میک و ستیب و صدیک اصل) اصل سابق ا 1
 ادیا  ساوگند  ریا ز بیا ترت باه  شاود یم مكیتم یاساس قانون نگهبان یشورا یا ضا و مورک ی الوانید سییر
 .دینمایم امضا را سوگندنامه و ندکیم

 میالرح الرحمن هللا بسم
 ادیا  ساوگند  متعاال  قاادر  ناد خاداو  به رانیا ملت برابر در و میرک قرآن مگا یپ در جمهورسییر  نوان به من»
 و اساتعداد  هماه  و باشام  ماور ک یاساسا  قاانون  و یاساالم  یجمهور نظام و یرسم مذهب پاسدار هک نمکیم
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کناد و ساوگندنامه را   یاد ما یر سوگند یب زیشود به ترتیم مینگهبان تمك یشورا یا ضا
 د.ینمایم ءامضا

 میلرحمن الرحا هللابسم ا
ند قادر ران به خداویم و در برابر ملت ایمگا  قرآن کریجمهور در پسییمن به  نوان ر»

و قاانون   یاساالم  یو نظاام جمهاور   یکنم که پاسدار ماذهب رسام  یاد میمتعال سوگند 
کاه   ییهاا تیلمسؤو یفای  را در را  ایت خویکمور باشم و همه استعداد و صالح یاساس

ن و یا ج دیکمور، ترو یقف خدمت به مردم و ا تالرم و خود را ویکار گام بهبر  هد  گرفته
زم و از یا بپره یاز ح  و گسترش  ادالت ساازم و از هرگوناه خودکاامگ     یبانیاخالق، پمت

 ت کنم. یملت شناخته است حما یبرا یکه قانون اساس یو حرمت اشخاص و حقوق یآزاد
 یچ اقادام یکماور از ها   یو فرهنگ یاقتلادو  یاسیدر حراست از مرزها و استقالل س

الساالم  همیامبر اساالم و ائماه اطهاار  لا    یاز پ یرویند و پغ نورزم و با استعانت از خداویدر
پارسا و فداکار  ینیمقدس به من سپرد  است همچون ام یرا که ملت به  نوان امانت یقدرت

 (1)«نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.

                                                                                          


 مردم به خدمت قفو را خود و رمیگ ارک به امگرفته  هد بر هک ییهاتیلمسؤو یفایا را  در را  یخو تیصالح
 زمیبپره یامگکخود هرگونه از و سازم  دالت گسترش و ح  از یبانیپمت، اخالق و نید جیترو، مورک یا تال و
 از حراسات  در. نمکا  تیا حما است شناخته ملت یبرا یاساس قانون هک یحقوق و اشخاص حرمت و یآزاد از و

 و ناد خاداو  از اساتعانت  باا  و ناورزم  غیدر یاقدام چیه از مورک یفرهنگ و یاقتلاد و یاسیس استقالل و مرزها
 است سپرد  من به مقدس یامانت  نوان به ملت هک را یقدرت السالم همی ل اطهار ائمه و اسالم امبریپ از یرویپ

  .«سپارمب خود از پس ملت منتخب به را آن و باشم نگاهدار ارکفدا و پارسا ینیام همچون
 : شوراى نگهبان یفقها 3/82/8533 مورخ 5345شماره  ینظر شرع ا 1

 شود:ر ا الم مىیت فقها به شر  زیثرکد و نظر شر ى ایموضوع در جلسه شورا  نگهبان مطر  گرد
ف و ید در تماام اقادامات و وظاا   یا جمهاور با سیای ه رکا ن است یشود اآنچه از  بارت سوگندنامه استفاد  مى»

ر اماور   یمور و ساا کاسى و اقتلاد  یدار است حفظ و حراست از مرزها و استقالل سه  هد کى یهاتیمسؤول
 د. یان شد  است را مرا ات نمایه در سوگندنامه بکرا 

ر ملاالح  یه امضا  او موجب  واقب سوء و بروز خطراتى برا  مرزها و ساکد یولى چنانچه در مورد  احراز نما
د و خوددار  او از امضااء حِناث   ید از امضا خوددار  نمایشود شر اً بار  اسالمى مىه اسالم و نظام جمهوی ال
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 (1)مست و دویكصد و بیاصل 

ن یا قاوان یا و  یکه به موجب قاانون اساسا   یفیظاارات و وید اختجمهور در حدوسییر 
 ل است.مسؤو یاسالم یبه  هد  دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورا ی اد

 

 ست و سومیكصد و بیاصل 

مراحام   یط را پس از یپرسجه همهیا نتیجمهور موظف است ملوبات مجلس سییر 
 الن بگذارد.ار مسؤویاجرا در اخت یامضا کند و برا یو ابالغ به و یقانون

 

 (2)ست و چهارمیكصد و بیاصل 

ل ن اوداشته باشد. معاو ینانخود معاو یف قانونیظاانجام و یتواند برایجمهور مسییر 
ها را باه  نتر معاویسا یت هماهنگیلران و مسؤویوزأتیادار  ه یجمهور با موافقت وسییر

  هد  خواهد داشت.
 ست و پنجمیكصد و بیاصل 

ر یران باا ساا  یا لات ا دو یها و قراردادهانامهها، موافقتنامهلهها، مقاو هدنامه یامضا 
ب یپاس از تلاو   یالمللا نیب یهاهیمربو  به اتحاد یهامانیپ ین امضایها و همچنلتدو

 (3)او است. یند  قانونینما ایجمهور سییبا ر یاسالم یمجلس شورا

                                                                                          


 «باشد.قسم نمى
  در برابار ملات   یف خویظاارات و وید اختجمهور در حدوسییر :(مست و دویصد و بیکاصل )اصل سابق  ا 1

  ند.کین میت را قانون معیلن مسؤویبه تخلف از ا یدگیل است، نحو  رسمسؤو
ناد و  کیناامزد ما   یریا وزنخست یرا برا یجمهور فردسییر :(ست و چهارمیصد و بیکاصل ) اصل سابق ا 2

  د.ینمایاو صادر م یبرا یریوزم نخستكح یمل یم از مجلس شورایتما یسب رأکپس از 
رخ ماو  21110و نظار تفسایری شامار      5/1/2531ماورخ   9012تفسایری شامار    باه نظار     -الف  3
 مراجعه شود.  00س اصم یرنوینگهبان در ز یشورا 19/21/2533
ن یا یقانون اساس 213مستفاد از اصم »: نگهبان یشورا 1/82/8535مورخ  2838تفسیری شماره نظر  اب 
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 (1)ست و ششمیكصد و بیاصل 
ماً یکمور را مستق یو استخدام یت امور برنامه و بودجه و امور اداریلجمهور مسؤوسییر

                                                                                          


 بااو است و سند قرارداد  یند  قانونیا نمایجمهور سییر ی... با امضا ها ونامهلهها، مقاو هدنامه یه امضاکاست 
  «افت.یت خواهد یاو رسم یقانون ند یاا نمی یجمهورسییر یامضا

 :شوراى نگهبان 8/0/8532 مورخ 8458شماره  نظر تفسیری - ج

 رانیى جمهور  اسالمى ایایرو  دریفرماند  محترم ن
ماورخ   212 -12 -51/121و شامار    13/21/2532ماورخ   212 -12 -114/121هاا  شامار     طف به ناماه 

ت ا ضاا   یا ثرکموضوع در جلسه شورا  نگهبان مطر  و مورد بحث و بررسى قرار گرفت. نظار ا  :2/4/2531
 شود:ن شر  ا الم مىیشورا  نگهبان بد

مرقوم اسات متضامّن قارارداد و تعهاد       (8)*ه در صورت جلسه ارسالىكار چنانکچون ارسال نامه درخواست »
 «ب مجلس شورا  اسالمى ندارد.یبه تلو ازیباشد و نقانون اساسى نمى 213ست مممول اصم ین

 یرات اساسا یا مور هندوستان در خلاوص انجاام تعم  کمنهاد از یمنظور صورتجلسه درخواست اخذ پ  -8*
 باشد.یشناور نداجا م یهاگانیاز  یتعداد

ب یلات پاس از تلاو   دو یهاا ناماه نیای هاا و آ ناماه بیتلاو  :(ست و ششام یصد و بیکاصل )اصل سابق  ا 1
 یم بارا یا ر دلکا اباد باا ذ  ین بیه آنها را برخالف قوانک یرسد و در صورتیجمهور مسییران به اطالع ریوزأتیه

 (8)* فرستد.یران میوزأتیدنظر به هیتجد

 باشد:یم قابم توجه میذ یریدر خلوص اصم ساب ، نظر تفس  -8* 
 : نگهبان یشورا 3/84/8535 مورخ 2534شماره  یریتفسنظر از 

ه یا ارا یجمهاور سییداشته باشد، به ر یلیحات و دالیاگر توض یاست جمهوریر رابطه با نظر ردولت د -2»
 .  ب نامه صادر  اجراء شودیدانست، تلو یافکحات را یجمهور توضسییدهد تا چنانچه ر

 یشاود و بررسا  یمعلوم م (2)*نگهبان یشورا 13/0/2535مورخ  2940ه شمار یپاسخ سؤال دوم از نظر -1
 م ندارد.د لزویجد
 یجمهور است، ولا سیین با شخص ریرت ملوبه با قوانیو اظهار نظر در مغا ین اصم بررسیبه موجب ا -4

جمهور باه  سییه قبالً رک یدر صورت یبه طور رسم یاست جمهوریس دفتر رییا ریمماور  یا الم نظر او از سو
 «ست.ین یبا قانون اساس ریرد  باشد، مغاکت و ا تبار امضاء او را ا الم یت خود رسمیمسؤول

 شود. مراجعه 13اصم یور مندرج در پاورقکمذ یریتفس رنظبه   -2*
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 (1)بگذارد. یگریتواند ادار  آنها را به  هد  دیبر  هد  دارد و م
 

 (2)ست و هفتمیكصد و بیاصل 

ران یا وزأتیا ب هیرت باا تلاو  ، بر حساب ضارو  تواند در موارد خاصیجمهور مسییر
مات ین ماوارد تلام  یا د. در ایا ن نمایای ارات مماخص تع یژ  با اختیندگان ویا نمایند ، ینما
 (3)ران خواهد بود.یوزأتیجمهور و هسییمات ریندگان مذکور در حكم تلمیا نمایند  ینما

ت اماور  یض مسؤولیتفونگهبان:  یشورا 23/2/8513مورخ  28855/54/13شماره  یرینظر تفس -الف ا 1
ر اصام  یجمهاور مغاا  سیریا  یار از سویض اختیبدون تفو یبه سازمان خاص یقانون اساس 213ور در اصم کمذ
 مانع ندارد. یالت خاص قانونكی  تمیآن امور از طر یجمهور به اجراسین الزام ریكور است، لکمذ
 253س اصام یرناو ینگهبان در ز یشورا 25/3/2503مورخ  2244/12/03تفسیری شمار  نظر  5به بند -ب 

 مراجعه شود.
ران در حضاور او  یوزأتیبداند جلسه هجمهور الزم سییهرگا  ر :(ست و هفتمیصد و بیکاصل ) اصل سابق ا 2
  شود.یم مكیتم یاست ویبه ر
تواند یم یاسالم یمجلس شورا»: نگهبان یشورا 21/2/8552 مورخ 3055شماره  ینظر مشورت ا الف  3
اناد ساؤال   رد کض یتفو یگریه قانوناً بر هد  دارند و به دک یفیظازرا صرفاً درخلوص وا ویجمهور و سییاز ر
ن ماورد را از  یا ر بگذارد ح  ساؤال در ا یزجمهور و وسییر ریرا به  هد  غ یارک ماًیتقند البته اگر مجلس مسک
تفحاص در   و  یا ز ندارد اگرچه ح  تحقیل مزبور را نه ح  سؤال از مسؤوک نیا ماکر ندارد یزا ویجمهور سییر

   «ه را دارد.ییضاق از قو  یدگیرس م درخواستصورت لزو مور و درک امور همه
  :نگهبان یشورا 24/88/8551مورخ  3813/28/51شماره  نظراعالم  اب 
  یاسالم یاست محترم مجلس شورایر
 :25/22/2501مورخ  3251/12/01رو نامه شمار  یو پ 3/22/2501ق مورخ  ا5344 طف به نامه شمار   
ران در یا ا یاساالم  یجمهاور  ی( قانون اساسا 251( و )13اصم ) یطر  الحاق پنج تبلر  به قانون نحو  اجرا 

لاد و هفتااد و   یهزار و سیكما  ملوب چهارم بهمن (8)*یاسالم یس مجلس شوراییر یهاتیلمسؤو رابطه با
م یا نگهبان مطر  شد نظر شورا به شر  ذ یشورا 11/22/2501در جلسه مورخ  یاسالم یهمت مجلس شورا

 گردد:یا الم م
ور در کمات ماذ یاست الازام باه ارساال تلام     ییمربو  به امور اجرا 210ه اصم كنیار ا( با استظه5در تبلر  ) 

 شناخته شد. یس مجلس خالف قانون اساسییبه ر یاساس نونقا 210اصم
 یاساالم  یجمهاور  ی( قانون اساسا 851( و )13اصل ) یاز طرح الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرا -8*

  یاسالم یس مجلس شوراییر یهاتیلران در رابطه با مسؤویا
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 (1)ست و هشتمیكصد و بیاصل 

جمهاور  سیای شوند. رین مییجمهور تعسییب ریرجه و تلور امور خایزمنهاد ویران به پیسف 
 رد.یپذیگر را مید یران کمورهایکند و استوارنامه سفیران را امضا میاستوارنامه سف

 

                                                                                          


اصام هماتاد و پانجم     ی( به قانون نحو  اجارا 0) ی( ال5) یهام به  نوان تبلر یذ یهاتبلر  ااحده ماده و 
س یای ر یهاا تیا لران در رابطه با مسؤویا یاسالم یجمهور ی( قانون اساس251و همتم ) یسلد و یك( و 13)

 گردد:یالحاق م 13/21/2531ملوب  یاسالم یمجلس شورا
و هماتم   یلد و سیك( و 13مربو  در مورد اصم همتاد و پنجم ) یهاونیسیمکلت و ملوبات دو ا5تبصره  
خ یهفته از تاار  یكد ظرف یبا ی( قانون اساس210ست و هفتم )یب ولد یكمات موضوع اصم یز تلمی( و ن251)

 برسد. یاسالم یشورا س مجلسییبه اطالع ر ءاجرا یبرا ،ضمن ابالغ ،میاتخاذ تلم ایب یتلو
شاامم   210د  اصام  محادو »: نگهباان  یشاورا  54/3/8558مورخ  555/28/58شماره  تفسیرینظر  اج 
   «مات خواهد بود.یشود و منحلراً شامم تلمیها نماساسنامه و اهنامهنییها و آنامهبیتلو

مرباو  باه اماور     210اصام »نگهبان:  یشورا 82/84/8518مورخ  2820/54/18نظر تفسیری شماره  ا د
مات خواهد باود  یشود و منحلراً شامم تلمیها نمها و اساسنامهنامهنییها و آنامهبیاست و شامم تلو ییاجرا
باه   یقانون اساس 210ار دولت، موضوع اصمیض اختیه مقرر نمود  است تفوک( 19ماد  ) ین تبلر  الحاقیبنابرا
ناماه  بین تلاو كا به مقلود اسات ل  یاست، واف ییمحدود به امور اجرا جمهورسییژ  ریندگان ویا نمایند  ینما
م یا نامه ذبی  تلوید از ملادینماین مییارات ممخص تعیبا اخت یندگانیا نمایند  یآن نما یه طکأت دولت یه

س مجلاس  یای اجرا به اطالع ر ینامه ضمن ابالغ برابین تلویباشد و الزم است ایم یقانون اساس 251اصم 
د نظار باه   یا تجد یم بارا یا ر دلکا ن بداناد باا ذ  یها را بر خالف قاوان ه آنک یبرسد تا در صورت یاسالم یشورا
   «ران بفرستد.یوزأتیه

ر از یا غ ینگهبان نظر یشورا»نگهبان:  یشورا 20/8/8512مورخ  2533/54/12شماره  تفسیرینظر   -ها
 یاساسقانون 210در خلوص اصم 1/21/2512مورخ 1214/51/12شورا از موضوع نامه شمار نیا یرینظر تفس
 «ندارد.
 4بناد و  31س اصام  یرنوینگهبان مندرج در ز یشورا 13/0/2535مورخ 2949شمار   یبه نظر ممورت و ا  
   .مراجعه شود 253س اصم یرنویدر ز 25/3/2503مورخ  2244/12/03تفسیری شمار  نظر 

ناد و اساتوارنامه   کیران را امضا میاستوارنامه سف جمهورسییر: (ست و هشتمیصد و بیکاصل ) اصل سابق ا 1
  رد.یپذیگر را مید یمورهاکران یسف
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 ست و نهمیكصد و بیاصل 

 جمهور است.سییبا ر یلتدو یهانمان یا طا 
 

 (1)امیكصد و سیاصل 

رفته یاو پذ یکه استعفا یکند و تا زمانیم میخود را به رهبر تقد یجمهور استعفاسییر
 دهد.یف خود ادامه میظانمد  است به انجام و

 

 (2)كمیو  یكصد و سیاصل 
ا در یا جمهاور و  سیای   از دو ما  ریب یماریا بیبت ی، غءدر صورت فوت،  زل، استعفا

هناوز   ید بار اثار ماوانع   یجمهور جدسییافته و ریان یپا یاست جمهوریکه مدت ر یمورد
 یجمهاور باا موافقات رهبار    سییل رن اوم، معاوین قبیاز ا یگریا امور دینتخاب نمد  و ا

س مجلاس و  یای متماكم از ر  ییرد و شورایگیرا بر  هد  م یو یهاتیلارات و مسؤویاخت
دهد که حاداکثر ظارف    یبیجمهور موظف است ترتسییل رن اوه و معاوییس قو  قضاییر

ا اماور  یا ل و ن اود انتخاب شود، در صاورت فاوت معااو   یجد جمهورسییز رمدت پنجا  رو
ل ن اوجمهاور معااو  سیای کاه ر  یز در صاورت یگردد و ن یف ویظاکه مانع انجام و یگرید

 (3)کند.یاو منلوب م یرا به جا یگریفرد د ینداشته باشد مقام رهبر

موقات   یبه نام شاورا  ییجمهور شوراسییر یماریا بیبت یدر هنگام غ :(امیصد و سیکاصل )اصل سابق  ا 1
ف او را یظاا ماور و ک ی اال وانیا س دیای و ر یمل یس مجلس شوراییر، ریزوب از نخستکمر یاست جمهوریر

ا یا جمهاور  سییز در مورد  زل ریابد و نیما  ادامه ن  از دویجمهور بسییه  ذر ركنی  بر ادهد، ممرویانجام م
هنوز انتخااب نماد ،    ید بر اثر موانعیجمهور جدسییافته و ریان یساب  پا یاست جمهوریه مدت رک یدر مورد

  است.ا ن شوریبر هد  ا یاست جمهوریف ریظاو
  ازل  و ماا   دو از  یبا  یماار یب ایا  یریگنار ک، فوت صورت در :(میک و یس و صدیک اصل) اصل سابق ا 2
 هکا  دهاد  یبا یترت اسات  موظاف  یجمهور استیر موقت یشورا، گونه نیا از یگرید موجبات ای، جمهورسییر

 را یجمهاور  استیر اراتیاخت و فیظاو مدت نیا در و شود انتخاب دیجد جمهورسییر زرو پنجا  ظرف ثرکحدا
 .دارد بر هد  یپرسهمه امر در جز

 یه  مد  نظر قانون اساسكنیبا توجه به ا» :نگهبان یشورا 8/3/8534مورخ  5333شماره  تفسیرینظر  ا 3
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 (1)مو دو یكصد و سیاصل 

اسات   یگار یا فارد د یل ن اوجمهور بر  هد  معاوسییر یهاتیلارات و مسؤویکه اخت یدر مدت
ا به آناان  یضا  کرد یتوان استیرا نم ءزراگردد، ویكم منلوب میو  یكلد و سیکه به موجب اصم 

 نمود. داماق یپرسا امر همهیو  یدنظر در قانون اساسیتجد یتوان برایز نمی دم ا تماد داد و ن یرأ
 

 (2)و سوم یكصد و سیاصل 

شوند یم یا تماد به مجلس معرف یگرفتن رأ ین و براییجمهور تعسییتوسط ر ءزراو 
د ران و حادو یا زسات. تعاداد و  یالزم ن ءزراو ید برایا تماد جد یر مجلس، گرفتن رأییبا تغ
 (3)کند.ین میك از آنان را قانون معیارات هر یاخت

                                                                                          


ه درصورت اتفاق كنیباشد و نظر به ایمور مکم امور یاز تعط یریقوع فترت و جلوگ دم و 252 و 251در اصول 
شود یاست حاصم م یه منا  ا تبار قانونکت یثرکا (8)*یاست جمهوریموقت ر ی ضو شورادو نفر از سه  یرأ

داشته باشاند اقادامات و    یه دو نفر اتفاق رأک یور در مواردکمذ یشورا یاز سه نفر ا ضا یكیدرصورت فوت 
  «و معتبر است. یقانون یاست جمهوریر یمات آنها به  نوان شورایتلم

 است. یقانون اساس یمربو  به اصول قبل یت جمهوراسیموقت ر یشورا  -8*
اسات  یموقات ر  یجمهور بر هد  شوراسییف ریظاه وک یدر مدت :(مو دو یصد و سیکاصل ) اصل سابق ا 1

دنظر در یا تجد یتوان برایز نمی دم ا تماد داد و ن یا به آن رأیرد کضا  یتوان استیلت را نماست دو یجمهور
   نمود.اقدام  یقانون اساس

ر و یوزمنهاد نخستیبه پ ءزراو :(و سوم یصد و سیکاصل زراء؛ ر و ویوزنخست ام )مبحث دو اصل سابق ا 2
 شوند.یم یا تماد به مجلس معرف یگرفتن رأ ین و برایجمهور معسییب ریتلو
  ند.کین میاز آنان را قانون مع یكارات هر ید اختران و حدویزتعداد و 

با توجاه باه وضاو  اصاول     : »نگهبان یشورا 28/2/8584مورخ  02208/54/84 شماره تفسیری نظر ا 3
ا چناد وزارتخاناه،   یز ادغام دو یو ن یارات قانونیف و اختیر در وظایی، هرگونه تغ255خلوصاً اصم  یقانون اساس

ارات یا و اخت تیولؤدر مسا  یرییا ب مجلاس، تغ یبرسد و تا قبم از تلاو  یاسالم یب مجلس شوراید به تلویبا
 آمد.  به وجود نخواهد یقبل یهاران و وزارتخانهیوز
ا تمااد از   یاز باه اخاذ رأ  یا شد  و ن د محسوبیر جدیشد ، در هر صورت وز ا ادغامید یجد یهار وزارتخانهیوز

 .«دارد یاسالم یمجلس شورا
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 (2)(1)و چهارم یكصد و سیاصل 
نظاارت دارد و باا اتخااذ     رانیا زهور است که بر کاار و جمسییران با ریوزأتیاست هیر
 یپردازد و با همكاار یلت مت دوأیران و هیزو یهامیر الزم به هماهنگ ساختن تلمیتداب
  کند.ین را اجرا مین و قوانییلت را تعدو یران، برنامه و خط ممیزو

ران یا زار وکا ه بار  کا اسات  ر یا وزران با نخستیوزأتیاست هیر: (و چهارم یصد و سیکاصل ) اصل سابق ا 1
ران، برناماه  یزو یاركپردازد و با همیلت مدو یهامیر الزم به هماهنگ ساختن تلمینظارت دارد و با اتخاذ تداب

ران یا وزأتیا ل اقدامات هر در برابر مجلس مسؤویوزنخست ند.کین را اجرا مین و قوانییلت را تعدو یممو خط
  (8)* است.

 باشد:یم قابم توجه میذ یریاب  مالحظه نظر تفسدر خلوص اصم س  -8*
 : نگهبان یشورا 23/8/8538مورخ  034شماره  تفسیری نظر

 ناد  و ی ناوان نما ه با  یف نسبت به مراجعه افاراد یلكسب تکدر مورد  :23/9/2539ة مورخ1113ة  طف به نام
ن اشاعار  یر دساتور باه ماأمور   و صادو  ییا مداخله در اماور اجرا  و یدولت یهابه سازمان یجمهوراستیمماور ر

ت قااطع ا ضااء شاورا    یا ثرکنظر ا قرار گرفت و ینگهبان مطر  ومورد بحث وبررس یموضوع در شورا دارد:یم
 یطب  قانون اساس ستند،یول نؤجمهور مقام مسسییندگان رینما ن ویچون مماور»گردد: یر ا الم میشر  زهب

 .«را ندارند ین دولتیأمورصدور دستور به م و ییح  مداخله در امور اجرا
ابسته و یهاسازمان جادیا ای جودو»: نگهبان یشورا 5/5/8535مورخ  8388شماره  تفسیری نظر االف  ا 2

ن یای تع لات و مات دویتلام  یهمااهنگ  ران ویا زو ارکا  بر ریوزنظارت نخست ابزار له ویسه وک یریوزبه نخست
 اسات،  یقانون اساسا  254اصم  مندرج در ریوزف نخستیظامربو  به و یلکبه طور لت ودو یخط ممبرنامه و

 باا  گار یزارتخاناه د به و آنها یاگذارو و یریوزنخست از مزبور یهاانتزاع سازمان و باشدینم یقانون اساس ریمغا
 رت دارد.یمغا یقانون اساس

مطابقت داد   یقانون اساس با دیادشد  بای یهاارات سازمانیاخت ف ویظاو مربو  به یاست مقررات قانون یهیبد
 (8)*«شود.

 است. یمربو  به اصول ساب  قانون اساس« ریوزنخست»  -8*

 254ه باه موجاب اصام    كا نینظر به ا»: نگهبان یشورا 3/82/8533مورخ  5538شماره  تفسیرینظر  ا ب
ه در ناماه  کا اسات هماانطور   ر یا وزف نخسات یظاا لات و ... از و دو یهامیهماهنگ ساختن تلم یقانون اساس

ر صارفاً  یا وزرنظر نخستیتحت هر  نوان ز یم سازمانكیاظهارنظر شد  است تم 5/0/2535 مورخ 2329شمار 
الزم باه منظاور انجاام     یهاا یزیا رو برنامه ییاجرا یهااقدامات دستگا  یارگذاستیو س یجاد هماهنگیجهت ا
 «رت ندارد.یمغا یبا قانون اساس ییاجرا یهاانات دستگا كج امیر امم و بسیپدافند غ
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کاه   یدر صاورت  یلتود یهادستگا  یف قانونیظاا تداخم در ویدر موارد اختالف نظر و 
جمهور سییمنهاد ریران که به پیوزأتیم هیر قانون نداشته باشد، تلمییا تغیر یاز به تفسین

 (1)االجرا است.شود الزمیاتخاذ م
 ران است.یوزأتیل اقدامات هجمهور در برابر مجلس مسؤوسییر

 

 (2)و پنجم یكصد و سیاصل 
ا تمااد، مجلاس    یا درخواست رأیضا  یر اثر استا بیاند و که  زل نمد  یتا زمان ءزراو

ا یا ران یا وزأتیه یمانند. استعفایم ی دم ا تماد نداد  است در سمت خود باق یبه آنها رأ
د باه  یا لات جد ن دویای ران تاا تع یوزأتیشود و هیم میجمهور تسلسییك از آنان به ریهر 
 (3)ف خود ادامه خواهند داد.یظاو

اساتفاد    یقاانون اساسا   254از اصام  »: نگهبان یشورا 3/1/8552مورخ  3032 ارهشم یرینظر تفس ا 1
 یاگاذار ر. مگار در و یا م اسات و الغ یران مرجع اتخااذ تلام  یوزأتیاز موارد اختالف، ه یك ه در هرکشود یم

 251ر )باه موجاب اصام    یا زم از چناد و كمتم یهاونیسیمکه لت بف دویظااز امور مربو  به و یب برخیتلو
 (.«یسقانون اسا

ه مورد ا تماد مجلس است در سمت خاود  ک یر تا زمانیوزنخست :(و پنجم یصد و سیکاصل )اصل سابق  ا 2
د ف خاو یظار به ویوزد نخستیلت جدن دوییشود و تا تعیم میجمهور تسلسییلت به ردو یماند استعفایم یباق

  دهد.یادامه م
 253با توجه باه صاراحت اصام   »: نگهبان یشورا 22/8/8554مورخ  8453شماره  تفسیری نظر االف  ا 3

زرا را درماورد  ناار گذاشاتن و  ک كه ماال کا  2531در سال  یقانون اساس یبازنگر یملوب شورا یقانون اساس
ت به استلحاب ا تماد اباراز شاد  باه    ینادانسته است و با   یاسالم ی دم ا تماد مجلس شورا یضا  رأیاست
ت یا ثرکه اکا شاود  ی زل ما  یضا  هنگامیر مورد استیزا ویران، یوزأتیار آنها، هکمجلس در آغاز  یزرا از سوو
 «گردد.یت موجب  زل نمیثرکا تماد ا یبدهند و صرف  دم احراز رأ ماد دم ا ت یندگان رأینما
 :نگهبان یشورا 85/3/8553خ مور 8800/28/53 تفسیری شماره نظر اب 

 یت خود بااق یلان بر مسؤوکماکد یجد ءزراا تماد به و یتا رأ یاست جمهوریر  رزرا از زمان اختتام دوو ا2»
 مانند.یم

ران تحت نظر یوزأتیه یریگمیم و تلمكیهستند و تم یت باقیلمسؤو رموجود در فاصله مزبور ب یزراو ا1
 سر است.ید میجد یاست جمهوریر

ه مرباو  باه ادار    کن در آن قسمت كدهند، لیار خود ادامه مکن به جمهور به  نوان معاوسیینان رمعاو ا5
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مدت سه ماا    یر ندارند حداکثر برایزکه و ییهازارتخانهو یراتواند بیجمهور مسییر 
 (1) د.ین نماییسرپرست تع

                                                                                          


 باشد.یجمهور مسییموافقت ر یبه نو  نو ار مکاست، ادامه  یو استخدام یامور برنامه و بودجه و امور ادار
اناد در  انتخاب شاد   ی( قانون اساس210ه استناد اصم )ه بکجمهور سییژ  ریندگان ویمات نمایه تلمیلک ا4
 باشد.ین مدت نافذ نمیا

  «االجرا است.ور الزمکمات مذید تلمیجد یاست جمهورید رییبا تأ (8)*3در بند  ا3
 ی، در فاصاله زماان  ی( قاانون اساسا  251زرا موضوع اصم )م از وكمتم یهاونیسیمکم كیا تمیآ ا 3بند  -8*

 ر؟یا خیاالجرا است د الزمیجد یاست جمهورید رییمان با تأیمات ایتلم است ومزبور مجاز 

 : یاسالم یمجلس شورا سییر 3/5/8513ورخ م /د5832/8/84استعالم شماره  ا الف � 1

 نگهبان   یر محترم شورایدب - یت اهللا جنتیحضرت آ
 .ه مقرر داشته استک یاسو پنجم قانون اس یلد و سیكر اصم یبا سالم، با توجه به قسمت اخ

ن یای ماا  سرپرسات تع  مادت ساه   یثر بارا کر ندارند حادا یه وزک ییهاوزارتخانه یتواند برایجمهور مسییر»... 
 « د.ینما

 ند: یم ا الم فرماین اصم، خلوصاً در موارد ذیآن شورا را در مورد ا یرینظر تفس
ر ندارد به مدت سه ماا  سرپرسات   یه وزک یاتخانهوزار یتواند برایبار م یك یجمهور تنها براسییا ریآ -2
 ت شود؟ یبار ر ایكما  د سهیق یند ولکن ییتواند سرپرست تعیدفعات مبار و بهیك  از یه بكنیا اید ینمانییتع

 .دیمک  از سه ما  طول یب یچنانچه مدت سرپرست -1
 ت دارد؟  یار و مسؤولیفه و اختیا وظیا سرپرست منعزل است یآ - 5
 است؟  ی هد  چه شخلهت وزارتخانه بیا سرپرست ندارد مسؤولیر یه وزارتخانه وزک یدر مدت -4
ه سرپرسات اباالغ   کا  یا از زماان یر ندارد و یه وزارتخانه وزکشود یشروع م یمدت زمان سه ما  از زمان -3

 رد؟ یگیم یسرپرست
انتخااب   یاسالم یتماد مجلس شواا  ی لت  دم رأه شد و ب یجمهور معرفسییر توسط ریچنانچه وز -3
 ست؟ یف چیلكد تیمک  از سه ما  به درازا یر بیوز

 دارد؟   یتیرد چه وضعكن یجمهور در مهلت مناسب سرپرست معرفسییاگر ر -0
 حداد  ادل  یغالمعل - یاسالم یس مجلس شوراییر

 نگهبان: یشورا 0/84/8513مورخ  20081/54/13 شماره نظر تفسیری

  یاسالم یجلس شوراس محترم مییر
لاد و  یكر اصم یقسمت اخ»دربار   یریبر اظهار نظر تفس یمبن 5/21/2513/د مورخ 231133/21نامه شمار  

ر یشر  زه نظر شورا ب وقرار گرفت  ینگهبان مورد بحث و بررس یدر جلسات شورا« یپنجم قانون اساس و یس
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 (1)و ششم یكصد و سیاصل 

د یران جدیزا ویر یزو ید براین صورت بایرا  زل کند و در ا ءزراتواند ویجمهور مسییر
 لات ه دوکاه پاس از اباراز ا تمااد مجلاس با       یرد، و در صاورت یا تماد بگ یاز مجلس رأ

 رانیا وزأتیه یبرا یاسالم ید مجدداً از مجلس شوراید بایر نماییران تغیوزأتیاز ه یمین 
 (2)کند.  تمادا یرأ یتقاضا 

                                                                                          


 . گرددیا الم م
ر یپاذ انكا سه ما  ام یك  از یب ین سرپرست براییتع یقانون اساس 253مطاب  اصم »: در پاسخ به سؤال اول

 د.نکن ییسرپرست تع تواند به دفعاتیجمهور مسییور رکن در مدت سه ما  مذیكباشد، لینم
 .«دینرس یرینگهبان به نظر تفس یر، شوراکالذر موارد مطروحه در نامه فوقیراجع به سا

با توجاه باه اصاول متعادد     »نگهبان:  یشورا 28/2/8584ورخ م 02530/54/84 شماره نظر تفسیری ا ب
 یتواناد شخلااً سرپرسات   یجمهاور نما  سییا وضع آن، ر یخیو سابقه تار 253م اصم یو ظهور ذ یقانون اساس
 «رد.یر ندارند را بر هد  بگیه وزک ییهاوزارتخانه

را  یگار یر دیزند و وکرا  زل  یریزر بخواهد ویوزهرگا  نخست :(و ششم یصد و سیکاصل ) اصل سابق ا 1
 ید از مجلاس رأ یا ر جدیا زو یجمهاور باشاد و بارا   سییب رین  زل و نلب با تلوید ایند، بایاو برگز یبه جا

د یا ر نماییا ران تغیا وزأتیا ه یاز ا ضا یمیلت، نه پس از ابراز ا تماد مجلس به دوک یرد و در صورتیا تماد بگ
  ند.کا تماد  یرأ ید مجدداً از مجلس تقاضایلت بادو
 :نگهبان یشورا 8/8/8532مورخ  84480شماره  یرینظر تفس -الف  ا 2

ه پس از ابراز ا تمااد مجلاس باه    ک یه مقرر نمود  است )... و درصورتک یقانون اساس 253م اصم یذ ا2»
ند( منحلار  کماد ا ت یرأ یضاد مجدداً از مجلس تقایلت باد، دویر نماییران تغیوزأتیه یاز ا ضا یمیلت، ندو

 یبا یه باه هار ترت  كا رفته باشد. بلیصورت پذ تاًاحدران دفعتاً ویوزأتیه ءاز ا ضا یمیر نییه تغکست ین یبه مورد
د یا لات با ر اسات و دو کالاذ ر حاصم شود، مممول اصم فوقیین تغیلت، اپس از زمان ابراز ا تماد مجلس به دو

 ند.ک دا تما یرأ یمجدداً از مجلس تقاضا
ضاع  و یاز ا ضا یمیر نییاحتساب، تغ كافته باشد، مالی  یران افزایوزأتیه ءه تعداد ا ضاک یدرصورت ا1

ران در همان حاال، چنانچاه مالحظاه    یوزأتیه یهر زمان باتوجه به تعداد ا ضا یعنیران است یوزأتیحاضر ه
 «زم است.ا تماد مجدد از مجلس ال یرأ یاند، تقاضاافتهیر ییآن تغ یاز ا ضا یمیشد ن

 دم ا تماد  یضا  و رأیاست» نگهبان: یشورا 5/82/8585مورخ  5332/842/85شماره  یرینظر تفس -ب
ن شاورا باه نظار    یا ر موارد ساؤال معمولاه، ا  یشود و در خلوص سایر محسوب مییتغ« ریفوت وز»و « ریبه وز
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 (1)و هفتم یكصد و سیاصل 

 و مجلس است و جمهورسییر برابر   دریف خاص خویظال وران مسؤویزو از كی هر
 (2)هست. زین گرانید ا مال لمسؤو رسدیم نرایزوتأیه بیتلوبه که یامور در

 

 (3)و هشتم یكصد و سیاصل 
ن یقاوان  ییاجرا یهانامهنیین آیمور تدومأ یریزا ویران یوزأتیکه ه ی  بر موارد الو

م ین و تنظا یقاوان  ین اجرایمو تأ یف اداریظاانجام و یران ح  دارد برایوزأتیشود، هیم
 نامه بپردازد. نیینامه و آبیضع تلووبه  یادار یهاسازمان
ضاع  ران حا  و یا وزأتیا   و ملاوبات ه یف خاو یظاد وز در حدویران نیزك از ویهر 

ن مخالف ی  قواند با متن و روین مقررات نبایمفاد ا یلر بخمنامه را دارد ونامه و صدونییآ

                                                                                          


 است. یمنتفز با توجه به پاسخ سؤال اول موضو اً ید. پاسخ به سؤال دوم نینرس یریتفس
  (:و هفتم یصد و سیکاصل ) اصل سابق ا 1
ب یه باه تلاو  کا  یدر اماور  یلا   در برابار مجلاس اسات، و   یف خااص خاو  یظال وران، مسؤویزاز و یكهر 
  ز هست.یگران نیل ا مال درسد مسؤویران میوزأتیه
 یه طب  قاانون و باا رأ  ک یریزهر و» :نگهبان یشورا 28/8/8532مورخ  84810 یرینظر تفس االف  ا 2

ل اسات و  در برابر مجلاس مساؤو   یقانون اساس 250ن شد  باشد طب  اصم ییر تعیز نوان وه ا تماد مجلس ب
ر جهات  ر ممااو یا زر باه  ناوان و  یوزن نخستا معاویر ن مماوییرد، و تعکتوان از او سؤال یم 11مطاب  اصم 

 «است. یر قانون اساسی، مغاییات اجرای مل
 210م اصام  یا ذ یرقا نگهبان مندرج در پاو یشورا 11/1/2501مورخ  3400شمار   یممورتبه نظر   - ب

  .دینکرجوع 
ن یا ماور تادو  ماأ  یریا زا ویا ران یا وزأتیه هک ی  بر موارد الو (:و هشتم یصد و سیکاصل ) اصل سابق ا 3
ن و یقاوان  ین اجارا یما و تأ یف اداریظام وانجا یران ح  دارد برایوزأتیشود هین میقوان ییاجرا یهانامهنییآ

ف یظاا و دحادو  در زیا ن رانیا زاز و یاك  نامه بپاردازد. هار  نییآ و نامهبیضع تلوبه و یادار یهام سازمانیتنظ
د با متن ین مقررات نبایا مفاد یلدارد، و بخمنامه را رنامه و صدونییضع آح  و رانیزوتأیملوبات ه و  یخو
  ن مخالف باشد.ی  قوانو رو
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 (1)باشد.
 یهاا ونیسا یخاود را باه کم   فیظاا از امور مربو  باه و  یب برخیتواند تلویلت مدو 

ن پاس از  یدة قاوان ها در محدوونیسین کمیملوبات ا (2)د.یاگذار نمار ویزمتمكم از چند و

نامه نییب آیارجاع تلو»: شوراى نگهبان 23/8/8551 مورخ 0382/28/51شماره  یریتفسنظر  -الف  ا 1
 «قانون اساسى است. 251ها  مجلس خالف اصم ونیسیمکا یون یسیمکبه 

ن  ین گاز قانو 21چون ماد  »: شوراى نگهبان 23/5/8551 مورخ 0144/28/51شماره  یریتفسب ا نظر  
ص یا قاانون اساساى تماخ   یر با شرع ینان آموزش و پرورش از نظر شورا  نگهبان گذشته و مغاکارکمعلمان و 

ه بر مبناا  مااد    کا  نامهنییباشد بالتبع ا تبار آت دارد و قابم اجراء مىیور قانونکداد  نمد  است، فلذا ماد  مذ
 «د  به قوت خود باقى است.یب رسیور به تلوکمذ
 253س اصام یرنوینگهبان در ز یشورا 25/3/2503مورخ  2244/12/03 یرینظر تفس 3به بند  ا  الف ا 2

  مراجعه شود.
 :یاسالم یس مجلس شوراییر 21/8/8552خ یا ها تار / ب310شماره ب ا استعالم 

  نگهبان محترم یشورا
 شامار   یهاا ناماه بیتلاو  دو فقار  ز ا ییرهایتلو ارسال و ضمن 11/0/2501 مورخ /ها ب1 شمار  رو نامهیپ

ه مالحظا  هکا  یطاور به 21/1/2501 ها مورخ 144 / ت41321 شمار  و 1/0/2501 ها مورخ 122 /ت12223
اگار   هکا اناد  نماود   میاتخاذ تلم یاگونههخود ب یقبل نامهبی( تلو2) تبلر  با اصال  رانیوزأتید هییفرمایم
نفار از  ر ا چهاا یا  داشاتند و پانج   تکشر از جلسات یكیدر  ونیسیمکا یوزرا  ضو شورا ز نفر ا ا نهی د  المثمیف

 ا پانج ی ش  هكآن در فرض جهیباشند بالنته داشت تکشر ز در جلسهیمزبور ن ونیسیمکا یر شورا یر وزیغ یا ضا
وزرا باا امار   ز چهار نفر ا تیر در معیر وزیغ یا ضا ا چهارنفری پنج نكباشند ل نداشتهت موافق ینفر از وزرا با امر
 21/1/2501ها مورخ  144/ت41321شمار   نامهبیتلو مستنداً به یاملوبه نیباشند چن داشته مزبور موافقت
 ماورد موافقات   بوزرا بر حَسا ز نفر ا ا نهی حضور د  به تیبا  نا هک یدر حال خواهد داشت ییاجرا ا تبار و قوت

لد و یكبا منظور اصم  یاصالح یك رسد تبلر ینظر م به هذا چونی ل دارد ضرورت نفر آنان ا پنجینفر  ش 
 با امر مطروحه لهكمتم یهاونیسیمک از یك ضو هر  یوزرا یآرا تیثرکا لزوم هک یقانون اساس همتم و یس
 از طرف ییجوچار  ینو  جهت لذا مراتب است یر با قانون اساسیمغا جهیبالنت باشد در تضاد ویم ونیسیمکدر 
        .سازند را مطلع نجانبیا متّخذ م یتلم جهید از نتیید دستور فرمایگرد ا الم محترم یشورا آن

  یاسالم یس مجلس شوراییر - یبر ناط  نورکا ی ل
 نگهبان: یشورا 83/84/8552 مورخ 3313 شمارهنظر تفسیری 

  یاسالم یشورا مجلس محترم استیر
 شد و نظر شورا مطر  نگهبان یشورا 2/21/2501 مورخ در جلسه 11/9/2501 ها مورخ / ب314 شمار  نامه
حاذور  ندارند و لاذا م  یرأ ر وزرا ح یغ هک است نیا دولت أتیه مستفاد از ملوبه»: گرددیم ا الم شر  نیبد
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 االجرا است.جمهور الزمسیید رییتأ
ن اصام،  یا ماذکور در ا  یهاونیسیلت و ملوبات کمدو یهانامهنییها و آنامهبیتلو 

کاه   یرسد تا در صاورت یم یاسالم یشوراس مجلس ییاجرا به اطالع ر یضمن ابالغ برا
 (1)ران بفرستد.یوزأتیدنظر به هیتجد یم برایابد با ذکر دلین بیآنها را برخالف قوان

                                                                                          


 اسات  ور دانساته کماذ  ونیسا یمکز  ضاو  یر وزرا را نیغ هک لحاظ نیاز ا نكد لیآینم  یفوق پ ور در نامهکمذ
 .«است یاساسقانون 251اصم خالف

ه ییقضاس قو ییاست ر یهیبد»: نگهبان یشورا 2/3/8584مورخ  05031/54/84شماره  یریتفسنظر  اج 
ور در کارات ماذ یا تواناد در حادود اخت  ید، اما ما ینامه وضع نمانیین قو  آیخارج از ا یهادستگا  یتواند براینم

االتبااع  هاا الزم هماه دساتگا    یمان براینامه ملوب انیین صورت آیند، در اکب ینامه تلونیی، آیاساسقانون
 «است.

م یا ور در ذکمذ «نینقوا»لمه ک»نگهبان:  یشورا 83/3/8558مورخ  2848شماره  یرینظر تفس ا  الف ا 1
 «شود.ینم یشامم قانون اساس یاسو همتم قانون اس یلد و سیكاصم 

ماورخ   نظرو 254م اصم ینگهبان مندرج در ذ یشورا 3/1/2501مورخ  3431شمار   یرینظر تفس به  ا ب
 یشاورا  11/22/2501ماورخ   3213/12/01و ا الم نظر شامار    35م اصم ینگهبان در ذ یشورا 11/2/2531

ماورخ   1033/51/11شامار    یریتفسا و نظار   1/21/2512مورخ  1214/51/12شمار   یریتفسنگهبان و نظر 
ری یسااتف نظاارو  13/0/2535 مااورخ 2940شاامار   یریتفساانظاار و  210م اصاام یاادر ذ 14/2/2511

 مراجعه شود. 13اصم یدر پاورق نگهبانیشورا 11/5/2592/م مورخ051/51/92شمارة
ه ملاوبات دولات   کطور همان»: نگهبان یشورا 2/1/8515/م مورخ 834/54/15ره شما یریتفسنظر  -ج 

گوناه ملاوبات هام خاارج از     نیبه ا یدگیرس ،است یقانون اساس 251ور در اصم کخارج از موارد چهارگانه مذ
 «است مجلس است.یارات ریاخت

 :یاسالم یس مجلس شوراییر 22/8/8513/د مورخ 803303/84استعالم شماره  ا د

 نگهبان یر محترم شورایدب - یجنت …ت ایحضرت آ
اتخااذ   یماتیو ... تلام « مقارر نماود  »، «موافقات نماود  »ر ینظ ینیران تحت  ناویأت وزیه بعضاً هكنینظر به ا

 یلدو سیكر اصم یبنامه است مممول قسمت اخیه فاقد  نوان تلوكمات به ا تبار آنیگونه تلمنیند در اکیم
 یس مجلاس شاورا  یای نظار ر و ا االم  یبررس یجه از ارسال آن براینمد  و در نت یتلق یو همتم قانون اساس

 د:ییر ا الم نمایمحترم را به سؤاالت ز یآن شورا یریشود، خواهممند است نظر تفسیم یخوددار یاسالم
ور در کذما  یف قانونیلكران، رافع تیأت وزیمات هیتلم یبنامه برایر از  نوان تلویغ ینیا اتخاذ  ناویا آ  2

س یای ر یت قاانون یران و رافاع مساؤول  یا أت وزیا ه یبرا یو همتم قانون اساس یلد و سیكر اصم یقسمت اخ
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 و نهم یكصد و سیاصل 

در هار ماورد   (2)یرا ارجااع آن باه داو  ی (1)یلتو دو یراجع به اموال  موم یصلح د او
کاه طارف    یطالع مجلس برسد. در مواردد به ایران است و بایوزأتیب هیموکول به تلو

                                                                                          


 ا نه؟یباشد یم یاسالم یمجلس شورا
 ر؟یا خیشود یز میا  طف به ما سب  نیت فوق آیف و مسؤولیلكا در صورت مرتفع نبودن ت 1
 شود.یمر ارسال کالذمات فوقیاز تلم ییهاوست نمونهیبه پ

 نگهبان را از خداوند متعال خواستارم. یمحترم شورا یقات ا ضایدوام توف
 نگهبان: یشورا 54/8/8513مورخ  24853/54/13نظر شماره 

 یاسالم یس محترم مجلس شوراییر
ر اصام  یا قسمت اخ»دربار   یریاظهارنظر تفس یبر تقاضا ی، مبن11/9/2513/د مورخ 243343/21نامه شمار  

قارار   ینگهبان ماورد بحاث و بررسا    یشورا 19/2/2513در جلسه مورخ « یو همتم قانون اساس یلد و سیك
 (8)*د.ینرس یرینگهبان به نظر تفس یگرفت و شورا

رماا   ی  اول، تیراینگهبان، چاد دوم، و یات شورایمجمو ه نظر یهاهیور درفلم استفسارکنظر مذ  -8*
 درج شد  است.  2519

و نهام قاانون    یلاد و سا  یكاصام  » :نگهبان یشورا 85/8/8552مورخ  3343شماره  (8)* نظر ا  الف � 1
ور را کنگهبان به اتفااق آرا اصام ماذ    یشورا یر ندارد و ا ضایبه تفس یازیضو  نبه لحاظ صراحت و و یاساس

 «دانند.یز مین یلتدو یهاتکشامم اموال شر
« یات مماورت یا نظر»ن نظر مزبور در فلام  یكلبودن در متن نظر،  یح به ممورتیرغم  دم تلری ل  -8*

 درج شد  است. 2519رما  ی  اول، تیراینگهبان، چاد دوم، و یات شورایمجمو ه نظر
 مراجعه شود. 00م اصم یمندرج در ذ 29/4/2534مورخ  5013به نظر شمار   ا ب 
 : نگهبان یشورا 81/0/8533مورخ  3423شماره  یمشورت نظر ا 2

 لحااظ از  یمور در صورتکه ین جاریه قوانكنینظر به ا 14/1/2533م ن مورخ  20/45-31ر   طف به نامه شما
 ه شمول هار ک یه در مواردكنیرت داشته باشد و نظر به ایمغا یه با قانون اساسکدارد  ییمنع اجرا یقانون اساس

 یه شاورا کا باشد، مادام از داشته ینگهبان ن یر شورایه به تفسین جارینسبت به قوان یاز اصول قانون اساس یك
اسات و   ین به اصم خود بااق یآن قوان ءو جواز اجرا ردندا یین منع اجراینداد  باشد آن قوان یرینگهبان نظر تفس

د  ینرسا  یرینگهبان به نظار تفسا   ینسبت به قرارداد مورد سؤال شورا 259ه در مورد شمول اصم كنینظر به ا
  رت ندارد.یمغا یبا قانون اساس یاسالم یجوز از مجلس شوراسب مکن لت بدواز طرف دو یرارجاع به داو
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ز برسد. موارد مهام را  یب مجلس نید به تلویبا یباشد و در موارد مهم داخل یخارج ید و
 (1) کند.ین مییقانون تع

 (2)كصد و چهلمیاصل 

باا اطاالع    یم  ادیران در مورد جرایزنان او و وجمهور و معاوسییبه اتهام ر یدگیرس 

 :نگهبان یشورا 1/8/8532مورخ  8885شماره  یریتفس نظر االف  ا 1

شاود، فقاط   یانجام م یاسالم یب مجلس شورایبه استناد تلو یلا هر مقام مسؤویلت در هر مورد  مم دو ا2»
 از دارد.ین یاسالم یب مجلس شورایبه تلو الًکد  جزئاً و آن محدو ت دارد و خارج ازید  ملوبه قانوندر محدو
 یور در قاانون اساسا  کضاوابط ماذ   یستید مثم قرارداد است و بایجاد تعهد نمایادداشت تفاهم چنانچه ای ا1

 ت شود. ینسبت به آن ر ا
د  ه خارج از محدوک یدر صورت یقانون اساس 00در رابطه با اصم قرارداد موضوع اصم  یئجز یقرادادها ا5

 «برسد. یسالما یب مجلس شوراید به تلویباشد با یقرارداد اصل
 :نگهبان  یشورا 84/2/8533مورخ  3858شماره  (8)* نظرا  ب

 ر محترم ینخست وز
 :5/1/2533م ن مورخ  1/1 -1/212 طف به نامه شمار  

ن شار  ا االم   یت ا ضاا باد  یا ثرکر اموضوع در جلسه شورا  نگهبان مطر  و پس از بحث و بررسى الزم نظ
 شود:مى
هر چناد در   یانقالب اسالم یزروی  از پیپ یهادر مورد موافقتنامه یقانون اساس 259بر حسب اطالق اصم »

 .«ت شودید ر ایور باکشد  باشد مقررات اصم مذ ینیب یپ یرآنها ارجاع به داو
 یات مماورت یا ن نظار مزباور در فلام نظر   یكلا بودن در متن نظر،  یح به ممورتیرغم  دم تلری ل  -8*

 درج شد  است.  2519رما  ی  اول، تیراینگهبان، چاد دوم، و یات شورایمجمو ه نظر
 شوراى نگهبان 88/84/8533 مورخ 5010شماره  یریتفسنظر  ا ج

قانون اساسى منحلراً مربو  به صالح د ااو  راجاع باه اماوال       259ور در اصم کفات مذیانجام تمر -2»
 باشد.نمى ییباشد و شامم طر  د و  در مراجع قضاا ارجاع د او  به داور  مىیمومى و دولتى و  

ران با توجه باه  یرد جمهور  اسالمى ایه حقوق و اموال  مومى و دولتى مورد تعد  قرار گک یدر موارد -1
ا ام از   ییدر مراجاع قضاا  تواند برا  احقاق حقوق مزبور اقدامات الزم، از جمله طر  د او   قانون اساسى مى

ها  ا سازمانیها و له وزارتخانهیتواند به وسران مىین جمهور  اسالمى ایداخلى و خارجى، معمول دارد. همچن
  «ربط اقدامات مزبور را انجام دهد.ذ 
م یران در ماورد جارا  یزر و ویوزجمهور و نخستسییبه اتهام ر یدگیرس (:صد و چهلمیکاصل ) اصل سابق ا 2
  شود.یانجام م یدادگستر ی موم یهادر دادگا  یمل یبا اطالع مجلس شورا ی اد
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 (1)شود.یانجام م یدادگستر ی موم یهادادگا در  یاسالم یمجلس شورا
 

 (2)كمیكصد و چهل و یاصل 
ك یا از  یتوانناد با  یلت نمران و کارمندان دویزجمهور، وسیینان رجمهور، معاوسییر

از  یا قسامت یا که تمام  یگر در مؤسساتیداشته باشند و داشتن هر نوع شغم د یلتشغم دو
و  یاسالم یمجلس شورا یندگیاست و نما یسات  موما مؤسیلت ة آن متعل  به دویسرما
ت أیا ت در هیا  ضاو یا ت  امام  یریاست و مدیز ریو ن یرة حقوقو مماو یکالت دادگسترو
 یادارات و مؤسسات برا ینتعاو یها، جز شرکتیخلوص یهارة انواع مختلف شرکتیمد

 آنان ممنوع است.
 (3)است. یمستثن حكم نیا از یقاتیحقت مؤسسات و هادانمگا  در یآموزش یهاسمت 

لد و چهلم قانون یكمفاد اصم »: نگهبان یشورا 28/82/8532مورخ  84154شماره یرینظر تفس ا 1
 یصاف  ااد  فه، ویظا به سبب انجام وین یح اب جرم دركر ندارد و ارتیبه تفس یازیشن است و نرو یاساس
باه   یدگیآماد ، رسا   یدادگساتر  یادار  حقاوق  یه درنظر مماورت کطور برد و همانیان نمیدن آن را از مبو
ا به ین یچه در ح ءزراو ور یوزنخست جمهور،سییر یابك...( ارتی، مطبو اتی، نظامیاسی)نه س یم  ادیجرا

انجاام   یدادگستر ی موم یاهدر دادگا  یاسالم یا نباشد، با اطالع مجلس شورایفه باشد یظسبب انجام و
  «شود.یم

توانناد  یلات نما  ارمندان دوکران و یزر، ویوزجمهور، نخستسییر :(میکصد و چهل و یکاصل ) اصل سابق ا 2
ه یاز سارما  یا قسامت یا ه تمام ک یگر در مؤسساتیداشته باشند و داشتن هر نوع شغم د یلتشغم دو یك  از یب

ر  و ممااو  یالات دادگساتر  کو و یمل یمجلس شورا یندگیاست و نما یموما مؤسسات  یلت آن متعل  به دو
، جاز  یخلوصا  یهاا تکر  اناواع مختلاف شار   یت مدأیت در هیا  ضویت  امم یریاست و مدیز ریو ن یحقوق
 آنان ممنوع است. یادارات و مؤسسات برا ینتعاو یهاتکشر

 است. یم مستثنكن حیاز ا یقاتیها و مؤسسات تحقدر دانمگا  یآموزش یهاسمت
   رد.یها را بپذزارتخانهاز و یبرخ یرت به طور موقت تلدموارد ضرو رتواند دیر میوزنخست

 :نگهبان یشورا 1/84/8538مورخ  2/028مشماره  یرینظر تفس االف  ا 3

 رانیا یاسالم یجمهور ییقضا ی الیشورا
 یاساالم  یندگان مجلس شورایاز نما یاشتغال برخدر مورد  25/9/2539/ش مورخ 1511 طف به نامه شمار  
قارار گرفات و    ینگهبان مطر  و مورد بررسا  یدارد موضوع در شورایانقالب اشعار م یهابه قضاوت در دادگا 

 گردد:یر ا الم میشورا به شر  ز یت ا ضایثرکنظر ا
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استخدام و  ازل و نلاب    ییقضا ی الیاز طرف شورا یقانون اساس (8)*230ه طب  بند سوم اصم ک یقضات»
 «باشند. یاسالم یند  مجلس شورایتوانند نماینم یقانون اساس 242باشد مطاب  اصم یمزبور م یبا شورا آنها

 .یقانون اساس 231در حال حاضر اصم   -8*
 یلتا قاف ساازمان دو چون سازمان او»: نگهبان یشورا 28/82/8538مورخ  8048شماره  یرینظر تفس اب 

 «باشد.یم یقانون اساس 242مخالف اصم  یاسالم یمجلس شورا یندگیآن با سمت نما یرپرستاست، س
 :رانیا یاسالم یجمهور یمایصدا و س 20/82/8538خ یح تار /د5385شماره استعالم  ا ج

 یخلوصا  یهاا تکدر شار  یگاذار هیچند مورد سرما در گذشته رانیا یاسالم یجمهور یمایصدا و س سازمان
 %49 هکا هاا  تکدر شار  ینادگان ینما الماال تیو ب سازمان منافع حفظ یبرا انقالب یروزیو بعد از پ است داشته
( دار )سازمانسهام ندگانینما یاساس قانون بید اما بعد از تلوینمایم منلوب است سازمانه ب متعل  آن سهام

باا   حاال  اسات  جااد نماود   یا سازمان یبرا یلكامر مم نیدانند و ایم یاساس قانون 242 اصم خود را مممول
 حام  یبارا  ساازمان  یباشند دفتر حقاوق یدار( مما )سهامیصدا و س ندگانیصرفاً نما اشخاص نیا هكنیا به توجه
 شاد لاذا خواهمامند اسات    بایما  محتارم  یشورا آن لهیوس مزبور به اصم میر و تاویتفس به محتاج مكمم نیا

ا یا هساتند   یاساس قانون 242 اصم ( مممولدار )سازمانسهام ندگانیا نمایآ هکمورد  نیدر ا متخذ  ماتیتلم
 ند. یفرما دفتر ابالغ نیا ر؟ بهیخ

 بود  رانیا یماسال یجمهور یمایصدا و س یرسم ارمندانک( دارد )سازمان سهام ندگانینما هیلکگر ید از طرف
 آن ساهام  %49 هکها تکخود در شر یندگینما یند و براینمایم افتیحقوق در و ا تبار سازمان و تنها از بودجه

 ند. ینماینم افتیدر ر یا غیحقوق و   نوان به یزیدارد چ تعل  سازمان به
ت دو شغم داشتن ا م از موظاف  یممنو » :نگهبان یشورا 5/2/8534مورخ  2488 شماره یرینظر تفس ا د

مه یاگار آن مؤسساه ضام    یلتا هاا و ادارات دو زارتخاناه تابعاه و  یهاا بودن است و در مورد مؤسسات و سازمان
س مرباو  باشاد و   ییا ریر یا مدی ریزف ویظاآن جزو و یو سرپرست یه تلدک یا ادار  باشد، به طوریزارتخانه و
ساازمان   یاگر تلد یلست. وین یر قانون اساسین مغاآ یباشد، تلد یمنتف اًقانونآن  یگر برایل دن مسؤوییتع

احاد باشاد،   ا سرپرسات آن و یا س یی نوان رر بهیا مدیس ییا ریر یزشخص و یمربوطه با حفظ استقالل آن، برا
  «است. یمخالف قانون اساس

مرقوم به  نوان  یندگیه نماک یدر صورت»: نگهبان یشورا 8/2/8534مورخ  8522 شماره یریتفس نظر -ها
 «ندارد. یشود، مانع قانونیت است و شغم مستقم شمرد  نمیمورمأ
 یقاانون اساسا   242مستفاد از اصام  »: نگهبان یشورا 25/5/8534م مورخ  2541شماره  یرینظر تفس او 
ور در اصام  کماذ  یتا لاز مماغم دو یكیدار شدن با قبول و  هد  یاسالم یند  مجلس شورایه نماکن است یا

  در مجلاس  یا اساتعفا یا استعفا نداد  باشاد   یاست هر چند به طور رسم یندگیاز نما یم مستعفكمرقوم در ح
 «قرائت نمد  باشد.
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 :نگهبان یشورا 24/2/8532مورخ  1385شماره  یرینظر تفس از 

 است.  یندگیبه سمت نماشود مانع از اشتغال یمحسوب م یه سمت اداركنیبه ا راست دانمگا ، نظیر ا2»
 یه شااغم ساازمان  کا  یندگان مجلس در صورتینما ین  برایو گز یبازساز یهاأتیت در هی ضو ا5 و 1

لت محسوب شاود  ارمند دوکمزبور  یهاأتیت در هیند  با  ضویشد  باشد و نما ینیب یور پکن مذیتحت  ناو
 مجلس است.  یندگیاز اشتغال او به نما مانع
 یای اجرا یهاا تیا لد و مساؤو ینماین میمرا تأ لت بودجه آنهاه دوک یاتفالب یادهایها و بنها و ارگاننهاد ا4

باشاد و ماانع از   یلت ما دو یارمندکآنها  یارمندکشوند و یمحسوب م یلتباشند دویدار مبرحسب قانون  هد 
ندارناد   یقاانون  یای اجرا یهاا تیا لمساؤو ند ینمایه مک یاست و چنانچه در رابطه با خدمات یدگنیاشتغال به نما

 «د.یبنما یمال كمک لت به آنهاگردد هر چند دویلت محسوب نمدو یارمندک آنها یارمندک
قانون اساساى   242م اصم یبا توجه به ذ»: شوراى نگهبان 3/5/8535 مورخ 2052شماره  یریتفسنظر  اح 

قاتى بالمانع است و در یها و مؤسسات تحقر دانمگا ند  مجلس شورا  اسالمى به سمت آموزشى دیاشتغال نما
 «رد.ی مم قرار گ كد مالین  اد  بایور در نامه قوانکگر مذیجهات د

ت أیلت در هارمندان دوکو  رازت وی ضو»: نگهبان یشورا 88/2/8531مورخ  881شماره  یرینظر تفس -ط
( یرانتفاا  یها و مدارس غدانمگا  یت امناأیدر هت یجمله  ضو )از یلتا دویو  یمؤسسات خلوص (8)*(و)امنا 

 «ندارد. یقانون اساس 242با اصم یرتیگردد مغاینم یتلق یور، شغم سازمانکمذ یهاه سمتكنیبه لحاظ ا
 باشد.یرسد با توجه به متن استعالم، حرف )و( زائد میبه نظر م  -8*
ماور  کوان محاسابات  یا س دییچون ر»: هباننگ یشورا 20/5/8552مورخ  3044شماره تفسیری نظر  ا ی
وان یا تواناد در د ینما  یاساالم  یمجلاس شاورا   ینادگ یبا حفاظ سامت نما   ذاشود لیلت محسوب مارمند دوک

 «ر شناخته شد.یمغا یقانون اساس 242د و موضوع با اصم یفه نمایظمحاسبات انجام و
م وضع آنان یندگان و تبدیخدام نمااست نگهبان: یشورا 20/3/8552مورخ  3418شماره  ینظر مشورت - ک

 ندارد. یبا قانون اساس یرتیبه شر   دم اشتغال در دستگا  موضوع استخدام مغا
  :یاسالم یس مجلس شوراییر 3/3/8555/د مورخ 00832/84استعالم شماره  از ال 

 محترم نگهبان   یشورا
ران، یا ا یاساالم  یجمهاور  ین اساسا قاانو  13و  242و با توجاه باه اصاول     91اصم  یدر اجرا. میكسالم  ل

 د:ییر ا الم فرمایمحترم را در دو مورد ز یآن شورا یریخواهممند است نظر تفس
ناادگان یمااور بااه نماک یهااادانمااگا  یهاااد كدانماا یا سرپرسااتیاااساات یت ریاالمسااؤو یا ا طااایااآ ا2
ر یا ممامول قسامت اخ   هاا م سامت یا ن قبیا ا ای است یندگینما تمانع از اشتغال به سم یاسالمیشورامجلس
م كا ن حیا از ا یقاات یها و مؤسسات تحقدر دانمگا  یآموزش یهاه صراحت دارد سمتک یاساسقانون 242اصم
 باشد؟یاست م یمستثن
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 : نگهبان یشورا 22/2/8555مورخ  3552شماره  یرینظر تفساز  -م

  یاسالم یاست محترم مجلس شورایر
نگهباان   یشاورا  15/3/2505موضاوع در جلساه ماورخ     3/3/2505/د ماورخ  44231/21 طف به نامه شمار  
 گردد:ین شر  ا الم میبد یمطر  و نظر شورا

 یت ادارمَاسات دانماگا  سِا   ید  مانناد ر كاسات دانما  یه ركا نینظر باه ا ا در مورد بند اول به اتفاق آراء 2»
 یون اساسا قاان  242خالف اصام   یاسالم یمحترم مجلس شورا نندگاینما یآن برا یشود تلدیمحسوب م

  است.
نگهباان   یشاورا  11/1/2531ماورخ   1325است محترم مجلس را به بند اول نامه شامار   ین رابطه نظر ریدر ا

 «م.ینکیجلب م
 :نگهبان یشورا 23/5/8513مورخ  28335/54/13 شماره (8)* نظر –ن 
 یاسالم یس محترم مجلس شوراییر

لد وچهم و یكاصم »دربار   یریرخواست اظهارنظر تفسبر د ی؛ مبن3/5/2513/د مورخ 55019/21نامه شمارة 
قاانون   242شود و ملاداق اصام   ینگهبان شغم محسوب م یدر شورا تیا  ضویه آكنیو ا یم قانون اساسیك
 «ر؟یا خیباشد یم یاساس
جتااً شاورا باه نظار     یقرار گرفت و نت یبحث و بررس نگهبان مورد یشورا 23/5/2513موضوع در جلسه مورخ  

 (2)*د.ینرس یریتفس
نگهبان، چااد دوم،   یات شورایمجمو ه نظر یهاهیور در فلم استفسارکه نظر مذکگردد یادآور می  -8*
 ، درج شد  است.2519رما  ی  اول، تیرایو
 24/0/8511مصاوب  8555شاغل مصاوب    یاک ش از یب یت تصدیبه قانون ممنوع یالحاق 84 تبصره -2*

مؤسسات  گانه وسه یاز قوا یكه اشخاص شاغم در هر یلکزمان ت همی ضو ص مصلحت نظام:یمجمع تشخ
ر کا ه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکدولت  ا وابسته بهی یها و مؤسسات دولتتکتابعه آنها و شر یهاو سازمان

 نگهبان باه جاز ممااغم    یند، در شوراینمایمور استفاد  مکم کمقدار از بودجه  ح نام بود  و به هریا تلرینام 
 2505شغم ملوب یك  از یب یتلد تیممنو  ( قانون1( و افراد موضوع تبلر  )2موضوع تبلر  ) یآموزش

ن قاانون  یا ه قبام از ا کا نگهباان   یشورا ینونکشامم ا ضاء  تیممنو  نیبه  نوان حقوقدان ممنوع است و ا
 ت دریندهناد از  ضاو  ن قاانون اساتعفاء   یب ایشود و چنانچه ظرف دو ما  پس از تلویز میانتخاب شد  اند ن

 .شوندیشناخته م ینگهبان مستعف یشورا
ت باه  ناوان   ی ضاو »:نگهباان  یشاورا  22/1/8515ماورخ   28855/54/15 شاماره  یرینظر تفس -س 
ا یا ه آن تمامااً  یه سارما کا  یو مؤسساات  یر مومیو غ یردولتیغ یر  امم مؤسسات فرهنگیا مدیر  و یمدأتیه

ممامول  ، محساوب نماوند   یا خلوصا یا  یت دولتا کز شریست و نین یمجزئأ متعل  به دولت و مؤسسات  مو
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 (1) مكصد و چهل و دویاصل 
ران و همسر و فرزندان آنان قبام  یزجمهور، وسیینان رجمهور، معاوسییرهبر، ر ییدارا

افته ی  نیشود که برخالف ح ، افزایم یدگیه رسییس قو  قضاییو بعد از خدمت، توسط ر
 باشد.

 پاسداران انقالبارتش و سپاه  ـ (2)دوممبحث 

 كصد و چهل و سومیاصل 

 یو نظام جمهاور  یت ارضیاز استقالل و تمام یران پاسداریا یاسالم یارت  جمهور 
 .کمور را بر  هد  دارد یاسالم
 

 كصد و چهل و چهارمیاصل 

 یو مردما  یمكتبا  یباشد که ارتم یاسالم ید ارتمیران بایا یاسالم یارت  جمهور 
ماؤمن و در   یرد که به اهداف انقالب اساالم یسته را به خدمت بپذیشا ید افرادیاست و با

 (3)را  تحق  آن فداکار باشند.
                                                                                          



 «.باشدینم یقانون اساس 242اصم
ر، یوزجمهور، نخستسیی، ریرهبر یشورا یا ا ضایرهبر  ییدارا :(مصد و چهل و دویکاصل )اصل سابق  ا 1
ه برخالف ح  کشود یم یدگیمور رسک ی الوانیران و همسر و فرزندان آنان قبم و بعد از خدمت، توسط دیزو
  افته باشد.ی  نیافزا
« ارت  و سپا  پاسداران انقالب -مبحث سوم»،  نوان یقانون اساس 2531سال ات به موجب اصالح  ا 2
  افته است.یر ییتغ« ارت  و سپا  پاسداران انقالب ام مبحث دو»به 
 :هبانشوراى نگ 20/84/8538 مورخ 553شماره  یریتفسالف ا نظر  ا 3

در اساتخدام  »ه کا ن اسات  یا ه ا ضاء حاضر در جلسه بر ایدر شورا  نگهبان مطر ، رأ  متّف ٌ  ل (8)*موضوع
 «ور باشد.کد شر  اسالم مذیپرسنم ارت  با

توانناد  ی ایاران مای  سالمآیا نیروهای مسلح جمهوری ا»موضوع استعالم ناظر بر این سوال است که   -8*
 «نتخاب نمایند یا تنها باید افراد مسلمان را به استخدام درآورند؟های مذهبی رسمی را ااقلیت

روها  مسلح طبا   یدر استخدام برا  ن»: شوراى نگهبان 0/0/8534 مورخ 2354شماره  یریتفسب ا نظر  




 انون اساسی جمهوری اسالمی ایران ق

 

333 

 
 كصد و چهل و پنجمیاصل 

 (1)شود.یرفته نمیکمور پذ یانتظام یهارویت در ارت  و نیبه  ضو یچ فرد خارجیه 
 

 كصد و چهل و ششمیاصل 

ز یا آمصالح  یهاا ند به  نوان اساتفاد  در کمور هر چ یخارج یگا  نظامیاستقرار هر گونه پا 
 باشد ممنوع است.

 كصد و چهل و هفتمیاصل 

، ی، آموزشا یامداد یارت  در کارها یزات فنید در زمان صلح از افراد و تجهیلت بادو 
کاه   یاستفاد  کند در حادّ  ین  دل اسالمیت کامم موازی، با ر ایسازندگ و جهاد یدیتول

 د.یایرد ناو یبیارت  آس یرزم یبه آمادگ
 

 كصد و چهل و هشتمیاصل 

از افراد آنها  یم و امكانات ارت  و استفاد  شخلیسااز و یشخل یبردارهر نوع بهر  
 نها ممنوع است.یر ایو نظا یبه صورت گماشته، رانند  شخل

 

 كصد و چهل و نهمیاصل 

 ان و سلب آن به موجب قانون است.یع درجه نظامیترف 

                                                                                          


هاا از  تیا فاه اقل ید استخدام شوند و نسبت باه خادمت وظ  یتبى و مؤمن به اهداف انقالب باك، افراد م244اصم 
 «د.ییه وضع ارت  و ملالح  الى آن اقتضاء دارد اقدام نماکست. هر نوع یمنعى نجهت قانون 

و  یارشناساان خاارج  کار گرفتن کبه»: نگهبان یشورا 80/82/8538مورخ  8510شماره  یریتفسنظر  ا 1
ممنوع شاد    یقانون اساس 243ه در اصم کت در ارت  یاستفاد  از تخلص آنان به طور موقت در ارت ،  ضو

رت باا  در ماوارد ضارو   یارشناسان خارجکاستخدام مزبور قانون  11است طب  اصم  یعیگردد. طبیحسوب نمم
 «ر است.یپذانكام یاسالم یب مجلس شورایتلو
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 كصد و پنجاهمیاصل 

م ین انقاالب تماك  یا ا یزرویپ یزهان رویکه در نخست یپا  پاسداران انقالب اسالمس 
د ماناد. حادو  یآن پابرجا م یردهااز انقالب و دستاو یادامه نق  خود در نگهبان یشد، برا

مسالح   یهاا رویت نیلف و قلمرو مسؤویظان سپا  در رابطه با ویت ایلف و قلمرو مسؤویظاو
 شود.ین مییله قانون تعیسوان آنها بهیبرادرانه م یهماهنگ و یر همكارد بیکتأ گر باید
 

 كمیكصد و پنجاه و یاصل 

مِ تُرهِبُاونَ بِاهِ   یا و مِنْ رِبا ِ الخَ  ٍمن قُوَّ سْتَطَعْتُما لَهُمْ ماا و اَ ِدُّو» مهیه کریبه حكم آ 
 یلت موظف است برادو (1)«علَمُهُمْی هللاُلَمونَهُمُ انَ مِنْ دوُنِهِمْ التَعیوَ  َدُوَّکُم و آخَرِ هللاِاَ  َدُوَّ

د، یا فراهم نما ین اسالمیرا بر طب  مواز یهمه افراد کمور برنامه و امكانات آموزش نظام
 یاساالم  یدفاع مسلحانه از کمور و نظاام جمهاور   ییکه همه افراد هموار  توانا یطوربه
 باشد. یاجاز  مقامات رسمد با یداشتن اسلحه با یلران را داشته باشند، ویا

  
 یاست خارجیس ـفصل دهم 

 مكصد و پنجاه و دویاصل 

و  ییجاو هار گوناه سالطه    یران براسااس نفا  یا ا یاساالم  یجمهاور  یاست خارجیس 
کماور، دفااع از حقاوق هماه      یت ارضا یا ، حفظ استقالل همه جانباه و تمام یریپذسلطه

ل ز متقابام باا دو  یا آماباط صالح  رو گار و سالطه  یهامسلمانان و  دم تعهد در برابر قدرت
 رمحارب استوار است.یغ

 كصد و پنجاه و سومیاصل 

، فرهنگ، ارتا  و  یو اقتلاد یعیگانه بر منابع طبیهرگونه قرارداد که موجب سلطة ب 
 .ن کمور گردد ممنوع استگر شؤوید

 .31ه یسورة االنفال، آ ا 1
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 كصد و پنجاه و چهارمیاصل 

داناد و  یرا آرمان خاود ما   یمرران سعادت انسان در کم جامعه بیا یاسالم یجمهور 
ن در یشناساد. بناابرا  یو حكومت ح  و  دل را ح  همه مردم جهان ما  یاستقالل و آزاد

طلبانه گر، از مبارز  ح ید یهاملت یکامم از هر گونه دخالت در امور داخل ین خودداری 
 کند.یت مین در هر نقطه از جهان حماین در برابر مستكبریمستضعف

 

 پنجاه و پنجمكصد و یاصل 

بخواهناد پناا     یاسیس یکه پناهندگ یتواند به کسانیران میا یاسالم یلت جمهوردو 
 ران خائن و تبهكار شناخته شوند.ین اینكه برطب  قوانیدهد مگر ا

 

 هییقوه قضا ـازدهم یفصل 

 كصد و پنجاه و ششمیاصل 

ل تحق  و مسؤو ی و اجتما یبان حقوق فردیاست مستقم که پمت یاه قو ییقو  قضا 
 ر است:یف زیظادار ودن به  دالت و  هد یبخم
و رفاع   یات، حمّ و فلم د ااو یات، شكایر حكم در مورد تظلّمات، تعدّو صدو یدگیرس ا 2 

 کند.ین میه، که قانون معیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیخلومات و اخذ تلم
 ع.ممرو یهایل و آزادحقوق  امه و گسترش  د یایاح ا 1 
 (1)ن.یقوان ینظارت بر حسن اجرا ا 5 
 اسالم. یید و مقررات مدوّن جزاحدو ین و اجرایر مجرمیب و مجازات و تعزیکمف جرم و تعق ا 4 

 یاساسقانون 233اصم  5برحسب بند »: نگهبان یشورا 3/88/8534مورخ  0248شماره  یریتفس نظر ـ 1
ن باه  یقاوان  ءتواناد در ماوارد تخلاف از اجارا    ین اصم ما ین دارد. بنابرایقوان یه نظارت بر حسن اجراییاقو  قض

 204ه باه موجاب اصام   کا  هییل موظفناد باه اخطاارات قاو  قضاا     ند و مقامات مسؤوکل اخطار مقامات مسؤو
ب و یا اناد و ترت نماود   تخلاف  یند و در صورت  دم توجه، از قانون اساسیشود، توجه نمایانجام م یاساسقانون
 « ان شد  است.یز بین یف در قانون  ادیظان وید احدو
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 ن.یقوع جرم و اصال  مجرماز و یریمگیپ یاقدام مناسب برا ا 3 
 

 (1)كصد و پنجاه و هفتمیاصل 
مقاام   ییو اجرا یو ادار ییه امور قضایه در کلییقو  قضا یهاتیلومسؤ انجام منظوربه
مدت پنج ساال   یر و مدبّر را برایو مد ییك نفر مجتهد  ادل و آگا  به امور قضای یرهبر

 ه است.ییقضا ن مقام قو یترید که  الینماین مییه تعییقضا س قو ییبه  نوان ر
 

 (2)كصد و پنجاه و هشتمیاصل 
 ر است:یه به شر  زییس قو  قضاییف ریظاو
كلد و پنجا  یاصم  یهاتیلبه تناسب مسؤو یالت الزم در دادگستریجاد تمكیا ا 2 

 (3)و شمم.

باه ناام    ییه شاورا ییقضاا  قاو   یهاا تیانجام مسؤول به منظور :(هفتم پنجاه و صد ویکاصل )اصل سابق  ا 1
 باشد:یر میف آن به شر  زیظاه است و ویین مقام قو  قضایه باالترکگردد یم مكیتم ییقضا ی الیشورا
 لد و پنجا  و شمم.یكاصم  یهاتیبه تناسب مسؤول یدادگستر الت الزم دركیتم جادیا ا2
 ران.یا یاسالم یمتناسب با جمهور ییح قضایه لوایته ا 1
ع یا ن ممااغم و ترف یای ت و تعیمورر محم مأییسته و  زل و نلب آنها و تغیاستخدام قضات  ادل و شا ا 5

   ، طب  قانون.یز امور ادارنها ایآنان و مانند ا
 شود:یم مكیاز پنج  ضو تم ییقضا ی الیشورا :(صد و پنجاه و هشتمیکاصل )اصل سابق  ا 2

 مور.ک ی الوانیس دییر ا 2
 مور.کم کدادستان  ا 1
 مور.کمجتهد و  ادل به انتخاب قضات  یسه نفر قاض ا 5
 شوند و انتخاب مجددشان بالمانع است.یانتخاب م مدت پنج سال و طب  قانون ین شورا برایا یا ضا
 (8)* ند.کین مینند  را قانون معکط انتخاب شوند  و انتخاب یشرا

 باشد:یم قابم توجه میذ یریدر خلوص اصم ساب ، نظر تفس  -8*
 یادور  یقاانون اساسا   231مستفاد از اصم » :شوراى نگهبان 8/5/8530 مورخ 5052شماره  یریتفسنظر 
د شاود هار چناد    یا مزباور تجد  یشورا ید در هر پنج سال انتخاب ا ضایاست لذا با ییقضا ی ال یدن شورابو
 «از آنها در اثناء دور  انتخاب شد  باشند. یبرخ
موضوع سؤال در جلسه شورا  » :شوراى نگهبان 22/8/8538مورخ  8238شماره الف ا نظر مشورتی   ا 3
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 (1).یاسالم یمتناسب با جمهور ییح قضایه لوایته ا 1 
ت و یا مورر محام ماأ  ییا سته و  زل و نلب آنها و تغیاستخدام قضات  ادل و شا ا 5 
 (2)، طب  قانون.ینها از امور اداریع آنان و مانند ایترف ن مماغم وییتع

                                                                                          


ت ا ضا  شاورا  نگهباان، مارتبط و    یثرکار گرفت و به نظر ممورتى انگهبان مطر  و مورد بحث و بررسى قر
رتى باا اصاول قاانون اساساى     یه مغاییالتى به قو  قضاكیلحاظ سازمانى و تم (8)*ییس قضایوابسته نمودن پل

 «ندارد.
م شد  بود با توجه كیانقالب تم یشورا 3/4/2539ملوب  یحه قانونیه به موجب الک ییس قضایپل  -8*

شاود  یادآور ما یا ادغاام شاد  اسات.     یانتظاام  یرویدر ن 10/4/2539ملوب  یانتظام یرویقانون ن 2اد  به م
 د.یم گردیتقد یاسالم یبه مجلس شورا یاحهیال 2514در سال  ییس قضایپل یایمنظور احبه

ر یا ف وزیآنچه مربو  باه وظاا  »: شوراى نگهبان 2/1/8551 مورخ 3383/28/51شماره  یریتفسب ا نظر  
الت كین تمیقانون اساسى خواهد بود. ا 231قانون اساسى است مممول اصم  231ور در اصم کادگستر  مذد
آنچاه مرباو  باه     ن شاود. یه تأمیید از طرف قو  قضایه برسد و ا تبارات آن باییس قو  قضاییب رید به تلویبا
 231رد  مممول اصمکاگذار أت دولت به  هد  و  ویه هکفى است یز وظایر دادگستر  و نیف وزارتى وزیوظا

 «ب دولت برسد.ید به تلویالت آن باكیست و تمیقانون اساسى ن
ف وزارتى یآنچه مربو  به وظا» :شوراى نگهبان 85/1/8551 مورخ 3384/28/51شماره  یریتفسج ا نظر  

هد  و  واگاذار  أت دولت به  یه هکفى یز در مورد وظایه ندارد و نییه ارتبا  با قو  قضاکر دادگستر  است یوز
 «ب دولت برسد.ید به تلویالت آن باكیست و تمیقانون اساسى ن 231رد  است مممول اصم ک

 نگهبان: یشورا54/5/8558مورخ  8433/28/58شماره  یریتفسنظر  ا 1

ازدهم یا را فلام   ییح قضایمربو  به محتوا  آن است و محتوا  لوا ییر قضایو غ ییح قضایفرق لوا -2»
ازدهم و یا گار فلام   یو موضو ات مربو  به آنها در اصاول د  231و  230و  233ژ  اصول یسى به وقانون اسا

 ند.کن مىیمع ییر اصول مربو  به امور قضایسا
م نمود  و آن را باه مجلاس شاورا  اساالمى جهات      یتنظ ییحه قضایتواند مستقالً الأت دولت نمىیه -1
 د.یى ارسال نمایب نهایتلو
اساالمى   شود، به مجلاس شاورا   ه و به دولت ارسال مىیه تهییس قو  قضاییتوسط ره ک ییح قضایلوا -5
ه ییقضاا قاو   سیای ح فقط با جلب موافقت ریگونه لوانیدر ا ییر مربو  به امور قضاییگردد. هرگونه تغم مىیتقد

 «باشد.مجاز مى

 :نگهبان یشورا 1/84/8538مورخ  2/028مشماره  یرینظر تفس ا 2

 رانیا یاسالم یجمهور ییقضا ی الیشورا
 یاساالم  یندگان مجلس شورایاز نما یدر مورد اشتغال برخ 25/9/2539/ش مورخ 1511 طف به نامه شمار  
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 كصد و پنجاه و نهمیاصل 

ت ین صالحییها و تعم دادگا یاست. تمك یات، دادگستریتظلّمات و شكا یمرجع رسم 
 آنها منو  به حكم قانون است.

 
 (1)كصد و شصتمیاصل 

ه و یا ه با قوّ  مجرییقوّ  قضاابط ه مسائم مربو  به رویکل (2) تیلمسؤو یر دادگستریزو
منهاد یجمهور پسییه به رییس قوّ  قضاییکه ر یان کسانیقوّ  مقننه را بر  هد  دارد و از م

 گردد.یکند انتخاب میم
 یارات اساتخدام یا ز اختیا و ن یارو اد یارات تاامّ ماال  یا تواند اختیه مییس قوّ  قضاییر 
 ض کند. یتفو یر دادگستریزقضات را به وریغ

خواهاد باود کاه در     یفیظاا ارات و ویا همان اخت یدارا یر دادگستریزن صورت ویر اد
 (3)شود.یم ینیب یپ یین مقام اجرایتریبه  نوان  ال ءزراو ین برایقوان

                                                                                          


قارار گرفات و    ینگهبان مطر  و مورد بررسا  یدارد موضوع در شورایانقالب اشعار م یهابه قضاوت در دادگا 
 ردد:گیر ا الم میشورا به شر  ز یت ا ضایثرکنظر ا
استخدام و  ازل و نلاب    ییقضا ی الیاز طرف شورا یقانون اساس (8)*230ه طب  بند سوم اصم ک یقضات»
 «باشند. یاسالم یند  مجلس شورایتوانند نماینم یقانون اساس 242باشد مطاب  اصم یمزبور م یبا شورا آنها

ه باا  ییابط قوّ  قضامسائم مربو  به روه یلکت یلمسؤو یر دادگستریزو (:صد و شصتمیکاصل ) اصل سابق 1
ند کیمنهاد میر پیوزبه نخست ییقضا ی الیه شوراک یسانکان یه و قوّ  مقننه را بر هد  دارد و از میقوّ  مجر
 گردد.  یانتخاب م

 یبرقارار  یر دادگساتر یزفه ویظو»: نگهبان یشورا 88/8/8538مورخ  028شماره  یرینظر تفس االف  2
باا   كف مماتر یظاا فاه و و یظن ویا ت ایا له و مقننه است و  هد  دار مساؤو یه با قو  مجریین قو  قضایب رابطه
 كی، خادمات و پزشا  ینیارگزکا ، یمانناد: ادار  اماور ماال    یدادگستر یالتكیباشد و در امور تمیران میوزأتیه

 «باشد.یم ییقضا ی الین امور به  هد  شورایندارد و ا یتیلفه و مسؤویظو یقانون
شامار    یریتفسا و نظار   03س اصام  یرناو یدر ز 23/4/2531ماورخ   9103شامار    یریتفسا به نظر   ا 3

 مراجعه شود. 231س اصمیرنویمندرج در ز 25/1/2501مورخ  3321/12/01و  1/1/2501مورخ  3323/12/01
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 (1)كمیكصد و شصت و یاصل 

حادت  جاد وین در محاکم و ایح قوانیصح یکمور به منظور نظارت بر اجرا ی الوانید

 یشود براساس ضوابطیکه طب  قانون به آن محوّل م ییهاتیلانجام مسؤوو  ییه قضایرو

 (2 )گردد.یم میکند تمكین مییه تعییس قوّ  قضاییکه ر

 

 (3)مكصد و شصت و دویاصل 

 یید مجتهد  ادل و آگا  به اماور قضاا  یکمور و دادستان کم با ی الوانیس دییر

مادت   یکماور آنهاا را بارا    ی الوانیه با ممورت قضات دییس قوّ  قضاییباشند و ر

 کند.یت منلوب ممَن سِیسال به اپنج

 

 كصد و شصت و سومیاصل 

 شود.ین میله قانون معیسبه و ین فقهیطب  مواز یط قاضیصفات و شرا

 

ن در یح قاوان یصاح  یجرامور به منظور نظارت بر اک ی الوانید :(میکصد و شصت و یکاصل )اصل سابق  ا 1
شاود براسااس   یه طب  قاانون باه آن محاول ما    ک ییهاتیو انجام مسؤول ییه قضایحدت روجاد ویم و اکمحا

  گردد.یم مكیند تمکین مییتع ییقضا ی الیه شوراک یضوابط
 :نگهبان یشورا 2/3/8538مورخ  4081شماره  یرینظر تفس ا 2

 یشاامم دادسارا   یقانون اساسا  232در اصم « مورک ی الوانید»نوان الت موجود  كیبا توجه به تم ا2»
 باشد.یز مین ی الوانید

از آناان   یاك احد نظارت توساط هر جاد ویم و اکمور و دادستان ک ی الوانیس دییخلوص نظارت ر در ا1
 «از به قانون دارد.یت است و نکسا 232اصم

د مجتهد  ادل و آگا  یم باکمور و دادستان ک ی الوانیس دییر :(مصد و شصت و دویکاصل )اصل سابق  ا 3
ن سامت  یا مدت پنج ساال باه ا   یرا برا مور آنهاک ی الوانیبا ممورت قضات د یباشند و رهبر ییبه امور قضا
 ند. کیمنلوب م
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 (1)كصد و شصت و چهارمیاصل 
 یا تخلفا ین محاکمه و ثبوت جرم که شاغم آن است بدو یتوان از مقامیرا نم یقاض 
او محم خدمت  ین رضاا بدویم منفلم کرد یا دایه موجب انفلال است به طور موقت ک
ه پس از ییس قو  قضاییم ریمللحت جامعه با تلم یر داد مگر به اقتضاییا سمت  را تغی

قضاات برطبا     یار کمور و دادستان کم. نقام و انتقاال دو   ی الوانیس دییممورت با ر
 (2)رد.یگیکند صورت مین مییکه قانون تع یضوابط کل
 

 كصد و شصت و پنجمیاصل 

ص یشود و حضور افراد بالمانع است مگار آنكاه باه تماخ    یانجام م یمحاکمات،  لن 
 یخلوصا  یا در د ااو یا باشد  یا نظم  مومی ی فت  موم یبودن آن مناف یدادگا ،  لن

 نباشد. ین د وا تقاضا کنند که محاکمه  لنیطرف
 

 كصد و شصت و ششمیاصل 

باشاد کاه براسااس آن     ید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصاول یها بااحكام دادگا  
 حكم صادر شد  است.

 كصد و شصت و هفتمیاصل 

اباد باا   یابد و اگر نین مدوّنه بیموظف است کوش  کند حكم هر د وا را در قوان یقاض 

ن ه شااغم آن اسات بادو   کا  یتاوان از مقاام  یرا نما  یقاض :(صد و شصت و چهارمیکاصل )اصل سابق  ا 1
او  ین رضاا ا بادو یا رد کم منفلم یا دایه موجب انفلال است به طور موقت ک یا تخلفیه و ثبوت جرم مکمحا

باه   ییقضاا  ی الیشورا یب ا ضایمللحت جامعه با تلو یر داد مگر به اقتضاییا سمت  را تغیمحم خدمت 
  رد.یگیورت مند صکین مییه قانون تعک یلکقضات برطب  ضوابط  یار نقم و انتقال دو ءاتفاق آرا

قاانون   234منادرج در اصام    یاستثنا»: نگهبان یشورا 25/0/8538مورخ  4001شماره  یرینظر تفس ا 2
مور ک ی الوانیس دییه پس از ممورت با رییس قو  قضاییم ریمللحت جامعه با تلم ی)مگر به اقتضا یاساس

ر ییا ا سامت  را تغ یاو محم خدمت  ین رضاوا بدی بارت ) یعنیم اصم م( صرفاً ناظر به جمله دوکو دادستان 
 «اصم ندارد. صدربه جمله  یباشد و ارتباطیداد( م
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تواند به بهانه ید و نمیماه را صادر نیمعتبر حكم قض یا فتاوی یاستناد به منابع معتبر اسالم
ر حكم امتنااع  به د وا و صدو یدگین مدوّنه از رسیا تعارض قوانیا اجمال یا نقص یسكوت 

 رزد.و
 كصد و شصت و هشتمیاصل 

ت منلفه در محاکم أیاست و با حضور ه ی لن یو مطبو ات یاسیم سیبه جرا یدگیرس 
ف جارم  یا ت منلافه و تعر أیارات هیط، اختیرد. نحو  انتخاب، شرایگیصورت م یدادگستر

 کند.ین میمع ین اسالمیرا قانون براساس مواز یاسیس
 

 كصد و شصت و نهمیاصل 

ضع شد  است جرم محساوب  که بعد از آن و یبه استناد قانون یا ترك فعلیچ فعم یه 
 شود.ینم
 

 كصد و هفتادمیاصل 

که مخاالف باا    یلتدو یهانامهنییها و آنامهبیتلو یها مكلفند از اجراقضات دادگا  
کنناد و   یه اسات خاوددار  یا قو  مجرارات ید اختا خارج از حدوی ین و مقررات اسالمیقوان
 (1)تقاضا کند. یوان  دالت ادارین گونه مقررات را از دیتواند ابطال ایکس مهر

نسابت باه ابطاال    »: شاوراى نگهباان   81/2/8514 ماورخ  8258/28/14شماره  یریتفسالف ا نظر   ا 1
از زماان  ال   از ابطا یلد و هفتادم به خود  خود اقتضا  با یكها اصم ها و بخمنامهنامهبیها و تلونامهنییآ

ص فقهاا  شاورا  نگهباان اسات و از     ین چون ابطال موارد خالف شارع مساتند باه تماخ    كرا ندارد، لابطال 
 (8)*«.ب آنها خواهد بودیباشد، فلذا ابطال از زمان تلو  ا مال اصم چهارم قانون اساسى مىیملاد

الت و كیور به قانون تما کاصم مذموضوع  یدولت یهانامهنییها و آنامهبیدر مورد نحو  ابطال تلو  -8*
 مراجعه شود. 11/9/2591ملوب  یوان  دالت ادارید ین دادرسییآ

 øهیا مجر قو ùنه یباتوجه به قر»نگهبان:یشورا 28/84/8515مورخ 8515/54/15شماره یریتفس ا نظرب
 «ه است.یرمجن اصم قو یدر ا یر دولتیمقلود از تعب یاساسلد و هفتادم قانونیكر اصم یدر قسمت اخ

ملاوبه ابطاال شاد  در     یاجرا»: نگهبان یشورا 5/88/8515 مورخ 8013/54/15شماره یریتفسج ا نظر 
ه کا  کای برهماان مال  یا مبتنیبه همان مضمون و  یاب ملوبهیز تلویامد  و نیه به مرحله اجراء درنک یموارد





  جمهوری اسالمی ایران انون اساسیمجموعه ق

 

313 

 

 كمیكصد و هفتاد و یاصل 

  حكم بر ماورد  یا در تطبیم ا در حكیدر موضوع  یا اشتبا  قاضیر یهرگا  در اثر تقل 
ن یر، مقلار طبا  ماواز   یگردد در صاورت تقلا   یمتوجه کس یا معنوی یخاص ضرر ماد

شاود، و در  یران ما لت جبا له دویسن صورت خسارت به ویر ایضامن است و در غ یاسالم
 گردد.یت میثیحال از متهم ا اد  حهر

 
 مكصد و هفتاد و دویاصل 

، یارت ،  انادارمر  ءا ضا (1)یا انتظامی یف خاص نظامیظابه و م مربو یبه جرا یدگیرس یبرا 
باه   یلا گردد ویم میمطاب  قانون تمك ی، محاکم نظامیو سپا  پاسداران انقالب اسالم (2)یشهربان
 یمرتكاب شاوند در محااکم  ماوم     یکه در مقاام ضاابط دادگساتر    یمیا جرایآنان  یم  مومیجرا
ه کماور و ممامول اصاول    ییاز قاو  قضاا   ی، بخما ینظام یهاو دادگا  یدادستان شود.یم یدگیرس

 ن قوّ  هستند.یمربو  به ا
 (3)كصد و هفتاد و سومیاصل 

احدها ا وی نیمورات، تظلمات و ا تراضات مردم نسبت به مأیبه شكا یدگیبه منظور رس

                                                                                          


 یریه تفسا ید، برخالف نظریز جد، بدون اخذ مجویموجب ابطال ملوبه شد  است مانند  دم وجود مجوز قانون
 «نگهبان است. یشورا

ف یظاا م مرباو  باه و  یجرا یلکمفهوم » :نگهبان یشورا 2/5/8535مورخ  8584شماره  یرینظر تفس ا 1
ا یا  یماور نظاام  ه ماأ کا اسات   یست و منظور تخلفاتیر نیشن است و محتاج به تفسرو یو انتظام یخاص نظام

ن یمعا  ید آن را قاانون  ااد  ف خااص و حادو  یظاا شود و ویب مكاص خود مرتف خیظادر ارتبا  با و یانتظام
  «د.ینمایم

از ادغاام کمیتاه،   ، 10/4/2539ملاوب   جمهاوری اساالمی ایاران    یانتظاام  یرویا به موجب قانون ن  ا 2
  .تمكیم گردید «جمهوری اسالمی ایران یانتظام یروین» ،یو شهربان ی اندارمر

ات، تظلمات و ا تراضات مردم نسبت یاكبه ش یدگیبه منظور رس :(صد و هفتاد و سومیکاصل )اصل سابق  ا 3
ر نظار  یا ز یوان  ادالت ادار یا به ناام د  یوانیو احقاق حقوق آنها د یلتدو یهانامهنییا آیاحدها ا وین یموربه مأ
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ر نظار  یا ز یروان  ادالت ادا یبه نام د یوانیو احقاق حقوق آنها، د (1)یلتدو یهانامهنییا آی
 گردد.یس میسه تأییس قو  قضاییر

 کند.ین مییوان را قانون تعین دیارات و نحو   مم اید اختحدو 
 

 (2)كصد و هفتاد و چهارمیاصل 
ن در یح قاوان یصاح  یان اماور و اجارا  یا ه نسابت باه حسان جر   ییبراساس ح  نظارت قو  قضا

م یه تماك ییس قو  قضاییر نظر ریز« مورکم ک یسازمان بازرس»به نام  یسازمان یادار یهادستگا 
 گردد.یم

 (3)کند.ین میین سازمان را قانون تعیف ایظاارات و وید اختحدو 
  

 (4)مایصدا و س ـ ازدهمفصل دو

 (5)كصد و هفتاد و پنجمیاصل 

ن یت ماواز یا ان و نمر افكار باا ر ا یب یران، آزادیا یاسالم یجمهور یمایدر صدا و س
 ن گردد.یمد تأیکمور باو ملالح  یاسالم

                                                                                          


  ند.کین مییون تعوان را قانین دیارات و نحو   مم اید اختگردد. حدویس میستأ ییقضا ی الیشورا
مااورخ  9510/51/15، شاامار  21/1/2511مااورخ  2109/12/11شاامار   یریتفساابااه نظاارات   1
لد وهفتادم یكاصم  ینگهبان مندرج در پاورق یشورا 0/22/2515مورخ  9413/51/15و شمار   12/21/2515

 مراجعه شود.
ان امور و یه نسبت به حسن جرییقو  قضا براساس ح  نظارت :(صد و هفتاد و چهارمیکاصل )اصل سابق  ا 2
 ی اال یر نظر شاورا یز« مورکم ک یسازمان بازرس»به نام  یسازمان یادار یهان در دستگا یح قوانیصح یاجرا
  ند.کین مین سازمان را قانون معیف ایظاارات و وید اختگردد. حدویم مكیتمییقضا
   مراجعه شود. 233اصم  5م بند ینگهبان در ذ یاشور 3/22/2531مورخ  4119شمار  به نظر   ا 3
 بود  است.« یگروه یهارسانه»، یقانون اساس ی نوان فلم دوازدهم، قبم از بازنگر  ا 4
انتماارات و   یون( آزادیا زیو و تلویا )راد یها گارو  یهادر رسانه: (صد و هفتاد و پنجمیکاصل )اصل سابق 5
 ی الی)شورا هییگانه قضاسه یقوا كر نظر ممتریها زن رسانهین شود. ایمد تأیبا ین اسالمیغات طب  موازیتبل
 ند.کین میب آن را قانون معیه ادار  خواهد شد. ترتی(، مقننه و مجرییقضا
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 یران باا مقاام رهبار   یا یاسالم یجمهور یمایس سازمان صدا و سیینلب و  زل ر 
 یه و مجلاس شاورا  ییس قو  قضاا ییجمهور و رسییندگان ریمرکب از نما ییاست و شورا

 ن سازمان خواهند داشت.ی)هر کدام دو نفر( نظارت بر ا یاسالم
 (1)کند.ین میرت بر آن را قانون معب ادار  سازمان و نظایو ترت یخط مم 
  

 (2)یت ملیامن یعالیشورا ـزدهم یفصل س

 كصد و هفتاد و ششمیاصل 

ت یا و حاکم یت ارضیو تمام یاز انقالب اسالم یو پاسدار ین منافع ملیمبه منظور تأ 
 گردد.یم میرتمكیف زیظابا و جمهور،سییاست ریبه ر یت ملیامن ی الیشورا یمل

 شد نییتع یکل یهااستیدة سکمور در محدو یتیامن ا یدفا  یهااستین سییتع ا 2 
 .یاز طرف مقام رهبر

در  یو اقتلاد ی، فرهنگی، اجتما ی، اطال اتیاسیس یهاتینمودن فعال هماهنگ ا 1 
 .یتیامن ا یدفا  یر کلیارتبا  با تداب

 .یو خارج یداخل یدهایمقابله با تهد یاکمور بر یو معنو یاز امكانات ماد یریگبهر  ا 5 
 شورا  بارتند از: یا ضا 
 گانهسه یقوا یرؤسا ا 
 مسلح یهارویکم ن یفرمانده دس ستاییر ا 

 : (8)*نگهبان یشورا 84/5/8558مورخ  858/28/58شماره  یرینظر تفس از1

در  یقاانون اساسا   203: مطااب  اصام   یاساس قانون لد و هفتاد و پنجمیكاصم  درخلوص یریه تفسینظر»
، یاساتگذار ین سیباشد. بنابرایم یم مقام معظم رهبریر نظر مستقیما زیران صدا و سیا یاسالم ینظام جمهور

 ین اساالم یت موازیار با ر اكان و نمر افیب یتحق  آزاد یراستا ر الزم در همه ابعاد خلوصاً دریت و تدابیهدا
 یارات اختلاصا یا ور به آن اشار  شد  است از اختکه در صدر اصم مذکن و مراتب ؤومور در همه شکو ملالح 
  «باشد.یآن مقام م

 درج شد  است. یقانون اساس 44م اصم ین نظر ذیبند ب ا  -8*
الحااق   آن، به یقانون اساس 2531لد و هفتاد و شمم به موجب اصالحات سال یكاصم ن فلم ویا 2

  شد  است.
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 ل امور برنامه و بودجهمسؤو ا 
 یند  به انتخاب مقام رهبریدو نما ا 
 امور خارجه، کمور، اطال ات یزراو ا 
 ن مقام ارت  و سپا یتریو  و  الر مربیزحسب مورد و ا 
دفاع و  یرام شویاز قب یفر  یف خود شوراهایظابه تناسب و یت ملیامن ی الیشورا 
ا یجمهور سییبا ر یفر  یك از شوراهایاست هر یدهد. ریم میت کمور تمكیامن یشورا
 شود.ین مییجمهور تعسییاست که از طرف ر ی الیشورا یاز ا ضا یكی

الت آنهاا باه   یکند و تمكین میرا قانون مع یفر  یف شوراهایظاارات و ویتد اخحدو 
 رسد.یم ی الیب شورایتلو
 قابم اجراست. ید مقام رهبرییپس از تأ یت ملیامن ی الیشورا وباتمل 
  

 (1)یدر قانون اساس یبازنگر ـفصل چهاردهم 

 كصد و هفتاد و هفتمیاصل 
ر یا ب زیا باه ترت  یرران، در موارد ضارو یا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس یبازنگر
 رد.یگیانجام م
خطاب باه   یحكم یص مللحت نظام طیپس از ممورت با مجمع تمخ یمقام رهبر 
باا   یقاانون اساسا   یبازنگر یرا به شورا یم قانون اساسیا تتمیجمهور موارد اصال  سییر
 د:ینمایمنهاد میر پیب زیترک
 .نگهبان یشورا یا ضا ا 2 
 گانه.سه یقوا یرؤسا ا 1 
 ص مللحت نظام.یثابت مجمع تمخ یا ضا ا 5 
 .یمجلس خبرگان رهبر یپنج نفر از ا ضا ا 4 

الحااق   آن، به یاساس قانون 2531سال  لد و هفتاد و هفتم به موجب اصالحاتیكاصم ن فلم و یا  ا 1
  شد  است.
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 .ید  نفر به انتخاب مقام رهبر ا 3 
 ران.یوزأتیسه نفر از ه ا 3 
 ه.ییسه نفر از قو  قضا ا 0 
 .یاسالم یندگان مجلس شوراید  نفر از نما ا 1 
 ان.یسه نفر از دانمگاه ا 9 
 کند.ین میط آن را قانون معیت انتخاب و شرایفیو  کار و کیش 
 ی موم ء  مراجعه به آراید از طریبا یمقام رهبر ید و امضاییملوبات شورا پس از تأ 

 برسد. یپرسکنندگان در همهت مطل  شرکتیب اکثریبه تلو
الزم  «یدر قاانون اساسا   یبازنگر» یرسپم اصم پنجا  و نهم در مورد همهیت ذیر ا 
 ست.ین

ن و مقررات براسااس  یه قوانیکل یبودن نظام و ابتنا یاصول مربو  به اسالم یمحتوا 
باودن   یران و جمهاور یا ا یاساالم  یو اهداف جمهاور  یمانیا یهاهیو پا ین اسالمیمواز

ن و یا و د ی موم ءرابه آ ءز ادار  امور کمور با اتكایت امر و امامت امت و نیالحكومت و و
  ر است.یرناپذییران تغیا یممذهب رس



 

 

 

 

 

 اتیاات و رویآ یبرخ
 رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساسمرتبط با 

 

 
 
 

 2اصل  ـ خداوند ییکتای

 .522: البقرهم، یرکقرآن  ـ1
 است. یو ابد یتا و ازلیکخداوند 

 .52: النملم، یرک قرآن  ـ5
 م است. یست و او پروردگار عرش عظین ییخداوند که جز او خدا

 .11: )ص(محمدم، یرکقرآن  ـ3
 ست.ین یسکتا و جز او یکه خدا کپس بدان 

 

 2اصل  ـ امتیمعاد و روز ق

 .113: البقرهم، یرکقرآن  ـ1
انـد ککـم خوا ـد    ن آنها و در خصوص آنچه اختالف داشتهیامت بیخداوند متعال روز ق

 نمود.
ـ الجاث م،یرکـ قـرآن ـ5 : هی
11.
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ن آنها در آنچه اختالف کردنـد قاـاوت خوا ـد    یامت بیوردگارت روز قه پرک یدرستبه
 نمود.
3-
 13 :االسراءم، یرکقرآن 

ـ او ب یبـرا  یتـاب کامـت،  یم؛ و روز قیاختهی، اعمالش را بر گردنش آویو  ر انسان رون ی
 ند! یبیه آن را در برابر خود، گشوده مکم یآوریم

 

 2اصل  ـ یرامت انسانک

 ـ1
 .17: االسراءم، یرکقرآن 

 یم و از غذا ایا سوار نمودیو در کیم و آنها را در خشیرامت دادک مانا فرزندان آدم را 
 م.یداد یاز مخلوقات خود رجحان و برتر یاریم و آنها را بر بسیردکعطا  یآنها را روز کپا

 

 3اصل  ـ یل اخالقیفضا

32415، ح121، ص13ج نزالعمال،ک ـ1 
ارم اخالق را به اتمام رسانم. کام تا ماسالم )ص(:  مانا مبعوث شده یرسول گرام

5-
 53131، ح143، ص17ج نزالعمال،ک 

ـ ه آن ماکـ د یبند باشیارم اخالق پاکبه م السالم:هیامام على عل ه سـربلند  اسـت و از   ی
 ن مى برد.یف را پَست و بزرگوار  را از بی ا  شره آن انسانکد ینکاخالق پَست دور  

 
 3اصل  ـو دانش  یآگاه

قـرآن  ...-1
 1الزمر: م،یرک

ر کسـانند!! تنهـا خردمنـدان متـذ    یکدانند یه نمک یسانکدانند با یه مک یسانکا یآ بگو
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 .شوندیم

 3اصل  ـ یمحو هرگونه استبداد و انحصارطلب

 .121: عمرانآلم، یرکقرآن  ـ1
 ن.کار با آنان مشورت کن یآنها آمرزش بخواه و در ا یشان درگذر و برایپس از ا

ـ5
.33: یالشور ،میرکقرآن 

شان به یار اکدارند و یرده و نماز را برپا مکه دعوت پروردگارشان را اجابت ک یسانکو 
 نند،کیم انفاق میاداده یان آنهاست و از آنچه به آنها روزیصورت مشورت در م

البالغـه،  جنهـ ـ   3
 .121مت کک صالح، یق صبحیتحق
ه کس کشد و آن  کد  الیخود استبداد ورز ی)ع(: آن کس که در رأین علیرالمؤمنیام

 شد. یکشان شریا ی ابا رجال مشورت نمود در عقل
 صـالح،  یق صبحیالبالغه، تحقنهج ـ  4
 .113مت کک

گران استقبال نمـود، راه بـه شـناخت    ید یافت آرایس از درک)ع(:  ر ین علیرالمؤمنیام
 وقوع خطا گشود. 

 

 3اصل  ـ یه دفاع ملیامل بنکت یتقو

قـرآن   ـ1
 .27: االنفالم، یرک

ـ اسبان )سالح( فرا م آور ید از جمله نگا داریتوانیه مک ییرویو در برابر آنان  ر ن د. ی
د.یله دشمن خدا و دشمن خود را بترسانیتا بدان وس

 

 3ت ـ اصل یرفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروم



  رانیا یاسالم یجمهور یانون اساسمجموعه ق

 

244 

 .523:البقره م،یرکقرآن 
خداوند وعده  یند؛ ولکید د؛ و به فحشا امر میم یدستیطان، شما را وعده فقر و تهیش
 . ز( داناستیع، و )به  ر چید د؛ و خداوند، قدرتش وسیبه شما م« یفزون»و « آمرزش»

 4جلدالحیا
 .فر انجامدکه به کاست  یکفقر به آن نزدرم)ص(:کارسول

4جلدالحیا
ـ ار ، گفتند: ا  رسول خـدا! آ کد فر و بک)ص(: پناه مى برم به خدا از اسالمامبر یپ  ا ی

 دانى ! فرمود: آر  .فر برابر مىکقرض را با 
ـ 3

 
بر. فقر بـه  خداوند پناه م. پس از آن به کمنایب یر گردیه فقکنیامام علی)ع(: فرزندم از ا

 گردد.یم یجاد دشمنیسازد و باعث ایرساند و عقل را مشوش میب مین آسید
 

 3اصل  ـ یاسالم یم برادرکیتح

 .17: الحجراتم، یرکقرآن  ـ1
 د.یبرقرار ساز ین برادرانتان صلح و آشتین بین برادرند، بنابرا مانا مؤمنا

 .173: عمرانآلم، یرکقرآن  ـ5
ه یشما الفت داد و در سا ی اان دلیو خداوند م {دیگر بودیدیکه خصم کد ینکاد ی... }

 د.یبرادر شد گریدیکنعمت او با 
ـ 3

 23نامه صالح، یصبح قیالبالغه، تحقنهج
ز بـا  یت و محبت و لطف بر آنها آراسته نمـا و سـت  یور رکمت بر رعیامام علی)ع(: قلبت را به ز
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ا یـ ت بـر دو صـنف  سـتند:    یرا رعی! زیمت شمریه خوردنشان را غنک یوکش یآنها چون جانور
 گونه  ستند یکا در خلقت با تو به یتو  ینیبرادر د

 4صل ا ـ یام الهکاطاعت از اح

قرآن 
 .21: ءنساالم، یرک

ـ د رسول خدا و وینکد خدا را و اطاعت ینکد! اطاعت یاردهمان آویه اک یسانک یا ـ   یل
کل آن اختالف(  ید )برایردکدا یپ یزیدر چ یامر از خودتان را پس چنانچه اختالف و نزاع

 .دیارز معاد دمان به خدا و رویا ید. اگر به راستینکآن را به خدا و رسول خدا ارجاع 
 .44مائده: الم، یرکقرآن  ـ 5 
افران کـ نـد،  مانـا از   کم نکـ ند فرو فرستاده است که خداوکس براساس آنچه ک ر  ـ 
 است.
 .42مائده: الم، یرک قرآن ـ 3 
نـد،  مانـا از لالمـان    کم نکند فرو فرستاده است که خداوکس براساس آنچه ک ر  ـ 
 است.
 .41مائده: الم، یرکقرآن ـ 4 
نـد،  مانـا از فاسـقان    کم نککند فرو فرستاده است ه خداوکس براساس آنچه ک ر  ـ 
 است.
 21نعام: االم، یرکقرآن   ـ 2 
 م، فقط از آن خداست.که کک یبه درست ـ 
 .551بقره: الم، یرکقرآن  ـ 2 
 اران خوا د بود.کند، از ستمکز د خدا تجاوه به کدوکس ک ر  ـ 
 .122مت کصالح، ک یق صبحیالبالغه، تحقنهج  ـ 1 
 ین اطاعت در گرو نافرمـان یا  رگاهست، یز نیجا یچ مخلوقیاطاعت از  امام علی)ع(:   
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 از فرمان خدا باشد.
  
 5اصل  ـرهبر  یهایژگیو 

ـ 1
 .32ونس. یم، یرکقرآن 

ارتر اسـت  اطاعت شدن سزاو یند براکیت میکق  دا یه افراد را به سوک یسکا یآ ـ 
شـود،  یشما را چه مـ ت شود، یه خود  داکمگر آن؛ ت محتاج استیه خود به  داک یسکا ی

 د!ینکیم یچگونه داور
 .541بقره: الم، یرکقرآن   ـ 5 
و « علـم »سـعت در  د و او را ویرا بر شما ر بر برگز« طالوت»ند ه خداوک یبه درست ـ 
 داشت. یارزان« تقدر»

ـ 3 
 154 م، البقره:یرکقرآن  

ـ از عهـده ا  ید و او بـه خـوب  آزمو یل گوناگونیم را با وسایه خداوند، ابرا ک ی نگام ن ی
م یابـرا  « مردم قـرار دادم!  یشوایمن تو را امام و پ» ا برآمد. خداوند به او فرمود: شیآزما

اران کمان من، بـه سـتم  یقرار بده!( خداوند فرمود: پ یز امامانیرد: از دودمان من )نکعرض 
  رسد! ینم

 ـ 4 
 .تحف العقول

 ن خدایام و قوانکاکد یباآمده است: ( )ع(نیت امام کسیابه رو) )ع(یدر خطبه امام عل ـ 
 خدا  ستند. ن بر کالل و کرامیه امکباشد  یخداشناس یبه دست علما

أَنَّهُ  وَ قَدْ عَلِمْتُمْ ú ـ 2 
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 .131صالح، خطبه  یق صبحیالبالغه، تحقنهج
ـ بخ دینبا هک دیق دانستیبه تحق و ú: )ع(یامام عل   ـ  ی و  غنـائم  ،خـون  ،سامول بـر ن
ه بر اموال آنان طمع ورزد. نـادان  کمبادا  آنان گردد، یشوایابد و پیت یمسلمانان والام کاک
د و یـ خود، مسـلمانان را گمـراه نما   یبه نادان ن استکه ممکچرا ست ین منصب سزاوار نیز بدین

ـ یعدالت نیند و بککق آنان را سلب م رود یه بکد، چرا یز نبایار نکستم را  یه مردمـ کـ ن یز  مچن
ند تـا  کیافت میمش رشوه درکه به خاطر کک یسکطور نید و  میرا محروم نما یبخشد و مردم

   ند.کاف یه سنّت را وانهد پس مردم را به تبا ک یسکن یرا ند د و  مچن یسککق 
 ـ 2

 .113س، ص یم بن قیتاب سُلَک 
ـ را بـه دسـت گ   یومت امتـ کامر ک یسکه کشود ی:  رگز نم)ص(اکرم امبریپ   رد، در ی
ه کـ گردند، تا آنیم وسته به عقب بازیه پکنیآنان باشد، مگر ا انیتر از او در مه عالمک یکال

 نند.کیاند از نو آغاز مردهک مه آنچه را )از صفات زشت( ر ا 
 ـ 1 

 .124صالح، خطبه  یق صبحیالبالغه، تحقنهج 
نـد متعـال ر بـر    ن بندگان نـزد خـداو  ین و برتریتریه گرامک ی: به درست)ع(یامام عل  
ن یمعلوم د ی اند. سنتکیت میگران را(  دایافته است و )دیت یه خود  داکاست  یعادل

 برد.ین میناشناخته را از ب ی ادارد و بدعتیرا به پا م
ـ 3 

 .25صالح، نامه  یق صبحیالبالغه، تحقنهج
ـ ار بـر ا کـ خرد و تبهیه افراد بکنم کتوانم تحمل یاما نم ú :)ع(یامام عل   ن امـت  ی
رند و بندگان خدا را به خدمت در آورند و بـا افـراد صـالح    ینند و مال خدا را در دست گکومت کک

 بجنگند و با فاسقان  مراه شوند.
 ـ 1 
 .117مت کصالح، ک یق صبحیالبالغه، تحقنهج
ش ار نبـوده و بـه رو  که سازشـ ک یسکدارد، مگر یرا به پا نم یامر اله: او)ع(یامام عل  
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 رو طمع نباشد.یز پیند و خود نکا ل باطل عمل ن
 ـ 17 

 .)ص(یتحف العقول، عن النب 
تمنـد  ان باشند و تـوانگران شـما سـخاو   یکه ر بران شما از نک ی: زمان)ص(رمکمبر اایپ 

 کر خـا یتان بهتر است از زین برایزم یرد، رویانجام گ تان براساس مشورتیار اکباشند و 
 یار اکرزند و به ز مرگ(. اما اگر ر بران شما از اشرار بوده و توانگران شما بخل و ی)زندگ

 یشما بهتر است )مـرگ بـرا   ین قبر براو درو کر خایرد، زیان انجام گشما به دست زنانت
 است(. یشما بهتر از زندگ

ـ11
 .571 صالح، خطبه یق صبحیالبالغه، تحقنهج
را در کـد   شیخـو  یه زنـدگ کرده است کاجب ند بر ر بران عادل وخداو )ع(:یامام عل 

 .اشوباندیر را به واسطه فقرش برنیمردمان ناتوان قرار د ند تا فق
 
 7اصل  ـ یشور 

 .123عمران: م، آلیرکقرآن ـ 1 
 ل نما.کبر خدا تو یم گرفتیه تصمک ین، و زمانکار مشورت کامبر( با آنها در یپ ی)ا ـ 
 .33: یم، الشوریرکقرآن  ـ 5 
 د ند.یگر انجام میدیکشان را براساس مشورت با یار اکن یمؤمن ـ 
البالغه، نهج ـ 3 
 .121مت کصالح، ک یق صبحیتحق
ه با افـراد  ک یسکشود و یم کرزد  الخود استبداد و یه نسبت به نظر و رأک یسک ـ 

 ت جسته است.کند در عقل آنان شرکمشورت 
  
 8اصل  ـر کاز من یف و نهامر به معرو 
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ـ 1 
 .11م، التوبه: یرکقرآن 

از  یف و نهـ گرند، امر بـه معـرو  ید یبرخ یولاز مردان مؤمن و زنان مؤمن  ی گرو ـ 
 کنند و ...یم رکمن

ـ 5 
 .174عمران: م، آلیرکقرآن 

رده و کف نند، امر به معروکر یه امت را دعوت به خکباشند  ی ان شما گروید از میبا ـ 
 ست بازدارند.یناشا یار اکاز 
ـ3 

 .117عمران: م، آلیرکقرآن 
ه( امـر بـه معـروف و    کنیاند؛ )چه اده شدهیانسانها آفر یبراه کد یبود ین امتیشما بهتر

  د.یمان دارید و به خدا اینکیر مکاز من ینه
... 
 
 8اصل  ـاِتّباع احسن  

 .13، 11زمر: ال ،میرکقرآن  
ن آن را یسـاارند و بهتـر  یه به  مة سخنان گوش مکآنان مرا  پس بشارت ده بندگان 
 رده، و آنها خردمندانند.کتشان یه خدا  داک ستند  یسانکآنان  نندیگزیبرم

 
 01اصل  -خانواده

 .51م: روالم، یرکقرآن  ـ 1
شما از جنس خودتان جفت و  مسر  یه خدا براک م آن است  یات الهیاز آ یکیو  ـ 
قـرار   یو مهربـان  یستان شما دویند مد و خداویابیاج با او( آرامش اسطه ازدوه به وکد )یآفر
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 .نندکیر مکه تفک یگرو  یاست برا یی ان نشانهیر اداده است د
 

 00اصل  ـ یحدت امت اسالمو 

 15: ءایانب ،میرکقرآن  
 د.یردگار شما  ستم پس مرا بارستاکد است و من پروو یه امت شما امتک یبه درست 
ـ 5

 .175: عمرانآل ،میرکقرآن  
ه دشـمن  کد یاد آوریت خداوند را د و نعمینده نشوکد و پرایزیدرآو یسمان الهیبه ر ی مگ

 د.یه نعمات او با  م دوست و برادر شدیشما الفت داد و در سا ی اان دلید و او میگر بودیدیک
 

 02اصل  ـدین اسالم 
 ـ1
 .3ئده:، المامیرکقرآن 

 ین اسالم را برایردم و دکدم و نعمت را بر شما تمام یمال رسانکن شما را به یامروز د
 دم.یشما پسند
م، یرکـ قـرآن   ـ5
 .32عمران: آل

شـود و او در آخـرت از   یرفتـه نمـ  یند،  رگز از او پذیم برگزر از اسالیغ ینیس دکو  ر
 اران است.کانیز

 
 03اصل  ـن یعدم اکراه در د

 .522م، البقره: یرکقرآن   ـ1
 ار شده است.کرا ه آشیه راه از بکست چرا یراه نکن ایار دکدر 
 
 04اصل  ـرمسلمانان یو رفتار با غ یانسانحقوق  
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ـ1
 .3ممتحنه: الم، یرکقرآن  

ه با شما به سـبب  ک یسانکنسبت به  مة  یو دادگر یستند متعال شما را از دوخداو ـ 
تـا از آنـان    نـد کینم یاند نهتان نراندهی اطنرده و شما را از وکن جنگ نیتان به دیبندیپا
نـد مـردم عـادل و    ه خـداو کد، چرا ینکبا آنان به عدالت و انصاف رفتار ه کد، بلیجوئ یزاریب

 دارد.یمست دادگستر را دو
ـ5 

 .23صالح، نامه  یق صبحیالبالغه، تحقنهج 
 ین و براک! قلبت را نسبت به مردم سرشار از رکمت و محبت کمال یا )ع(:یامام عل  

ـ ؛ زیمت بشماریل و غارت آنان را غنه چااوکمباش  یاوان درندهیآنان چون ک  یرا مردمـ ی
ـ یا بـرادران د یـ ستند: یه خارج ناز دو گرو ینکیومت مکه بر آنان کک ـ تـو  سـتند و    ین ا ی

زند و یسر م یی اه گاه از آنان لغزشکسانند، یکه از نظر خلقت با تو کو مانند ت یی اانسان
زنـد، از  یرعمـد سـر مـ   یا غیاز آنان به عمد  یا اشتبا ی شوندیا منارو یار اکب کگاه مرت

خداوند تو را مورد عفو  یخوا یه مکیآنان را مَنگر،  مانطور یاشتباه آنان درگذر و لغزشها
 ند.کن تو صرفنظر قرار د د و از گنا ا

 
 01ـ اصل  یزبان عرب 

 .173م، النحل: یرکقرآن ـ 1
 وا و روشن است.یش ین زبان عربیا
 112م، الشعراء: یرکقرآن -5
 .ردکار نازل کآش یرا به زبان عرب )قرآن( آن 
 . 3م، الزخرف:یرکقرآن -3
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 د!ینک کد شما )آن را( دریم، شایقرار داد یح و عربیفص یه ما آن را قرآنک
 

 08م شعائرـ اصل یتعظ

 .35م، الحج: یرکقرآن ـ 1
را بـزرگ و بـا عظمـت     ینشان و عالمت( الهـ  یره به معنای)جمع شعس شعائر کو  ر

  است.ز دلیه از پروا و پر ک یشمرد به درست
 
 فصل سوم ـحق  

ـ 1 

 .512صالح، خطبه  یق صبحینهج البالغه، تحق 
برعهـده   شـما را  یه ر بـر کـ نیاسـطه ا مـن، بـه و   یند متعال بـرا خداو )ع(:یامام عل 

بـر گـردن مـن     یشـما)ملت(،  مچنـان، کقـ    یقرار داده اسـت و متقـابال بـرا    یدارم، کق
دان را دارد و در مقـام  یـ ن میعتریسـ ف، ویان و توصـ یـ گذاشته است. امـا کـق، در مقـام ب   

ه متقـابال  کـ نیابـد مگـر ا  ییان نمـ یـ جر یسـ کن عرصه را. کـق بـه نفـع    یعمل، دشوارتر
ه کـ نیگـردد مگـر ا  ینمـ  یجـار  یسـ کد؛ و کـق بـه رـرر    رجـود آو به و یتیلش مسؤویبرا

 به  مان اندازه به سود او خوا د بود.
ـ 5 
 .31صالح ، خطبه  یق صبحیالبالغه، تحقنهج
ز است یل است، از نظر من عزیاسطه ستم بر او( به لا ر ذلبه وه )کآن  )ع(:یامام عل  

ند، در نزد مـن  کیجلوه م یش( به لا ر قویاسطه ستمگره )به وکرم و آن یتا کق او را بگ
 گران را از او بازستانم.یر است تا کق دیکق
ـ 3 

 .31صالح ، نامه  یق صبحینهج البالغه، تحق
ن، کـ ن تو و او  ست تباه میه بک یاسطة رفاقت رگز کق برادرت را به و )ع(:یامام عل 
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 ، با تو برادر نخوا د بود.ینکیع میه کقش را راک یسکچون 
  
 3فصل  ـرفع عُسر و حرج و اضطرار  

 .132البقره:  م،یرکقرآن  ـ 1 
 تان را.یرده است نه مشقت و دشوارکتان را اراده یش آسانیام خوکند در اکخداو ـ 
 .13م، الحج: یرکقرآن  ـ 5 
 ن قرار نداده است.یدر د یو سختند رنج خداو ـ 
 .2مائده: الم، یرکقرآن  ـ 3 
 قرار د د. یو کرج یشما دشوار یش برایام خوکه در اککرده است کند اراده نخداو ـ 
 .113م، البقره: یرکن قرآ ـ 4 
را انجام ند د، اگـر   یم الهکه ککست ین یرد، بر او گنا یس در ارطرار قرار گک ر  ـ 
 ان نباشد.یو طغ یشکسر ین عملش از رویا

 
 01اصل  ـاز یو عدم امت یبرابر

ـ 1
 .13م، الحجرات: یرکقرآن  

ل مختلف ی ا و قباهم و شما را گرویدیمرد و زن آفر یکمردم، ما  مه شما را از  یا ـ 
ن شما نزد خـدا  یارتره بزرگوک ید. به درستیگر را بازشناسیدیکله( یسن ویم تا )به ایقرار داد
 باشد.ین شما میبا تقواتر
ـ 5 

 .345، ص 12، جیر قرطبی(، تفسیث نبوی)کد
ـ تاست، و پدر شما نیک یردگار  مة شما خداه پروکد یمردم بدان یا ـ  اسـت.   یکـی ز ی

لت و یه فاـ کـ سـت،  مچنـان   یعرب نسبت به عجـم ن  یبرا یلتیچ فایه  کد یآگاه باش
 یبـرا  وبت به سـر   اه نسیس یبرا یچ برتریست. و  یعجم نسبت به عرب ن یبرا یبرتر
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گر، یدیکـ انسانها نسبت به  یبرابر یار اصلیه معکد یست. و آگاه باشیاه نیسر  نسبت به س
 است. یتنها تقو
  

 20و  21ل واص ـ زن منزلت و حقوق

ـ 1
 .11نحل: الم، یرکقرآن  

ه مؤمن باشد، ما به ک یانجام د د، در صورت یکار نک ـچه مرد و چه زن  ـس ک ر  ـ 
 م داد.یردند، پاداش خوا کید و آنان را به بهتر از آنچه عمل میم بخشیخوا  کپا یاو زندگ
 .553م، البقره: یرکقرآن  ـ 5
ـ ه باکـ ه مردان بر زنان دارنـد،  کرا دارند  یزنان بر مردان  مان کقوق ـ   یشـ د بـا رو ی
 گر دارند.ید یشان منزلتیده ادا گردد؛ البته مردان بر ایپسند
ـ 3
 .31صالح، نامه  یق صبحیالبالغه، تحقنهج
را زن  مچون برگ گل ین، زکادار مو یارکش از کد خودش به یزن را ب )ع(:یامام عل 

 قهرمان خشن. یکاست نه 
  

 22اصل  ـ ت انسان از تعرضیونمص
ـ 1

 .133م، البقره: یرکقرآن  
له رشوه یه به وسکد ینکفیم قااوت نکرا به محاار کد و یگر را به ناکق مخوریدیکمال 
  د.یدانیخود م یه شما بطالن دعوکنید با ایمال مردم را بخور یاو زور پاره
م، یرکـ قـرآن   ـ 5
 .34التوبه:
 خورند.یکبار و را بان اموال مردم را به ناکق ماز ا یارید بسیبدان
ـ 3
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 .572م، البقره: یرکقرآن  
شـد تـا   وکارش فتنـه و فسـاد اسـت ب   کافت، یچون از کاور تو فاصله گرفت و قدرت 

ند و خداونـد مفسـدان را دوسـت نـدارد و     ککاصل خلق به باد فنا د د و نسل بشر را نابود 
 نند.که فساد کنخواسته  یت الی رگز در مش

 .33م، االسراء: یرکقرآن  ـ 4
 براساس کق )قصاص(. د مگریشکرده مکه کرام کرا  یو نفس
ـ   2
 .31م، االسراء: یرکقرآن  

ه ما رازق شما و آنـان  کبگور( د )زندهی رگز فرزندان خود را از وکشت فقر به قتل نرسان
 است. یار گناه بزرگی)کرمت دارد( بس ین قتل نفسیرا چنیم، زی ست
 ـ ...  2
 .35م، المائده: یرکقرآن 
نـد،  ک نیزم یدر رو یاه فساد و فتنهکا بدون آنیرا بدون کق قصاص و  یه نفسک ر 

ات بخشد )از یرا ک یه نفسکشته است و  ر که  مه مردم را کبه قتل برساند مثل آن باشد 
 ده است.یات بخشیه  مه مردم را ککمرگ نجات د د( مثل آن است 

 .13م، النساء: یرکقرآن  ـ 1
 ه جاودانه در آن بماند.کاو جهنم است  یشد جزاکا عمداً بر یمؤمن یسکو  ر 
 .23م، االکزاب:یرکقرآن ـ  3
 د.ید بدون اذن وارد منزل رسول خدا نشویاوردهمان آیه به خدا اک یسانک یا
ـ 1

 .131م، البقره: یرکقرآن  
ه کـ آن اسـت   یکـی ن ید ولی ا به درون منزل روه از پشت خانهکست یآن ن یکی... و ن

 د...یوارد شو ا به خانه د و از دربینکشه یپ یتقو
ـ 17

 .51م، النور: یرکقرآن  
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د یرید تا اجازه بگیوارد نشور از خانه خود یى غی اد! در خانهیامان آوردهیه اکسانى کا  
 د!یر شوکد متذین برا  شما بهتر است؛ شاید؛ اینکو بر ا ل آن خانه سالم 

 الفصاکه.نهج -11
 یت مسـلمان از سـو  یثیرامت و کرمت و ککپیامبر اکرم)ص(: تعرض به جان و آبرو و 

 گر کرام است.یمسلمان د
ـ البالغـه، تحق نهـج  -15 صـالح،   یق صـبح ی
 .31نامه
 ده است.یند تو را آزاد آفره خداوکمباش، چرا  یگریبنده د )ع(:یامام عل 
13-  

  مانند خون اوست.رامت مسلمان کت و یثیکرمت آبرو، ک
ـ  14

 .23نامه صالح،  یق صبحیالبالغه، تحقنهج
ن گناه یخته شود، ایه با کق رکگناه یختن خون مردم بیبر کذر باش از ر )ع(:یامام عل

گـردد. قـدرت   یعمر مـ  یوتا کش گناه و سلب نعمت و یرا دچار عقوبت و باعث افزا یآدم
ت را کخته، قدرت و شویم ره خون به کراکن کت میبه ناکق تقو ی ایزیرخود را با خون

 گردد.یومت مکک یزوال و موجبات فروپاش
 

 25عدم تجسس ـ اصل 

 .15م، الحجرات:یرکقرآن  ـ1
 ند.کبت نیگر غیاز شما از بعض د ید و بعاینکگران تجسس میار دکو در 

 

 31منزلت علم ـ اصل 

 .1م، الزمر: یرکقرآن ـ ...  1
 ستند برابرند!یه ا ل علم نک یسانکه ا ل علم  ستند و ک یسانکا یبگو )محمد( آ
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 .53م، فاطر: یرکقرآن ـ  5
 ...ترسندان بندگان خدا، تنها دانشمندان از او مىیاز م... 
 .114م، طه: یرکقرآن ـ  3 

 و بگو پروردگارا مرا دانش افزا.
 الفصاکه. نهجـ  4

 رم)ص(: دانش برتر از عبادت است.کارسول
 الفصاکه. نهجـ  2

  است.ن آنیترن اعمال معتدلیرم)ص(: علم مقدم بر عمل است و بهترکارسول
ـ  2

 
ـ نان پین و جانشـ یدر زمـ  یء خداوند در میان مردم و انوار نوراندانشمندان امنا امبران و ی
 امبران  ستند.یوارثان من و پ

ـ  1
 صاکه.الفنهج

اموزد، خداوند پـاداش او  یب یه علمکمان است و  ر یات اسالم و ستون ایرم)ص(: علم ککارسول
 آموزد.یداند به او میند، خدا آنچه را او نمکاموزد به آن عمل یه دانش بکند و  ر کامل کرا 

 ـ  3
 ش از من است. یامبران پیست. دانش، ارث من و پیمنع علم روا ن

 الفصاکه.نهجـ  1
 ردن بهتر است.کروز در طلب علم بودن نزد خداوند از جهاد رم )ص(: شبانهکارسول
ـ  17
 .صالح یق صبحیالبالغه، تحقنهج

ان )ا ل علـم(  یه از داناکاموزند تا آنیه بکخدا از مردم نادان عهد نگرفت  )ع(:یامام عل
 ه آموزش د ند.کعهد گرفت 
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 30مسکن ـ اصل 
 . 37م، النحل: یرکقرآن ـ 1 

 د آورد.یه آرامش پدیشما ما یتان برای او خداوند از خانه

 34اصل  ـ یعموم یدادرس

ـ  1

 .23نامه صالح، یق صبحیالبالغه، تحقنهج 
ـ ار دسـت کما یبسـ  ین فردیپس بر قااوت چن )ع(:یامام عل ت انـداز و بـر او بـذل و    ی
ـ  یاز و مقـام و یفتد نیندانش نچ یسکه کن با دست باز تا آن کد کبخشش  ش خـود  یرا پ

ن یـ من باشد در ایب مردم ایبه او بسته نشود و از آس یه از خاصگانت طمعکقدر ارج نِه آن
 ی و یه از روکر بوده یاران اسکن )اسالم( در دست بدین دیه اکن کخصوص خوب تأمل 

 خوردند.یا مین نان دنیردند و به نام دکیار مکو  وس 
5-

)ص(

 .23نامه خذ، مان مأ
ن یمع یقت ستند و یی ادرد ا و کاجت یه داراک ینندگانکمراجعه  یبرا )ع(:یامام عل



 ران یا یاسالم یجمهور یانون اساسق رتبط باات میات و روایآ یبرخ

 

211 

قـرار   یو عموم ی؛ لذا مجلس  مگانینک یدگیاز آنان رسیشخصاً نسبت به ن ین تا بتوانک
، یت کـق تعـال  یررا ین. در آن مجلس براکدا یبده و خود شخصاً در آن مجلس کاور پ

محافظت و  یه براکستانت ان و دویه ارتشکن و دستور بده کده است، توارع یه تو را آفرک
ه کـ نیر شـوند و کاـور نداشـته باشـند؛ تـا ا     اند از آن مجلس دوردهکا دیانتظامات کاور پ

، سخنان خود ینتکلا مه وچ ترس و وی  یت دردمند و کاجتمند، با تو بیآن جمع یسخنگو
فان یان آنها کق رعیه در مک یامت»فرمود: یه مکدم ید. من بار ا از رسول خدا شنیرا بگو
گرفته نشود.  رگز آن امت )از لوث انحـراف   یس و معطلچ ترین  رمندان بدوا و زویاز اقو

 «.نخوا د شد کو فساد و للم( پا
 

 31ـ اصل اهلل قضاء بما انزل

 .23م، النساء: یرکقرآن  ـ  1 
 د، دادگرانه باشد.ینکیم مکن مردم، قااوت و کیو چون ب

 .44م، المائده: یرکقرآن  ـ  5
 افرند.کنند، کم نکرده است، ککه بر وفق آنچه خداوند نازل ک یسانکو 
 .42، المائده: میرکقرآن  ـ  3
 نند، ستمگرانند.کم نکرده است، ککمطابق آنچه خداوند نازل  یسانکو 
 41م، المائده: یرکقرآن  ـ  4
 ند فاسق و نافرمانند.یم ننماکرده است، ککه وفق آنچه خداوند نازل ک یسانکو 
 

 31ـ اصل  یو حرمت انسان کرامت

ـ  1
 .17م، االسراء: یرکقرآن 

ـ و در کیرا در خشم؛ و آنها یداشت یزادگان را گرامیما آدم م؛ و از انـواع  یردکـ ا، کمـل  ی
ـ اردهکه خلق ک یاز موجودات یاریم؛ و آنها را بر بسیداد یزه به آنان روزکیپا ی ایروز م، ی
 م.یدیبخش یبرتر
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ـ  5
ـ ثیرامـت و کرمـت و ک  کآبرو و  رم)ص(: تعرض به جان وکاینب  یت مسـلمان از سـو  ی

 گر کرام است.یمسلمان د
   ـ  3
 ت مسلمان  مچون خون است. یثیرم)ص(: کرمت آبرو و ککاینب
 

 41اصل  ـقاعدة الضرر و الضرار 

عه، شفعه، یل الشیساو )ص(-1
 .2باب
ـ ه به زک یزیه: در اسالم و مقرّرات آن، چک فرمودندم کک یااقعهرم در وکامبر ایپ  ان ی

 جود ندارد.گران را باز گذارد، ویان رساندن به دیه راه ررر و زکنیا ایمردم باشد و 
 

 42اصل  -رحمت بر خلق

ـ  1
 

 .23نامه صالح،  یق صبحیالبالغه، تحقنهج
ز. آنان بـر دو  یو محبت و لطف به آنان برانگت ی)ع(: و دلت را به رکمت بر رعیامام عل

 باشند. یگونه م یکه در خلقت با تو به کا یتو  ستند  ینیا برادر دیاند: دسته
 
 4فصل  ـ یاقتصاد، اموال و اراض 

 .2: ءنساالم، یرکقرآن  ـ 1
قـوام   ین امـوال را بـرا  یند اه خداوکد، چرا یهان و نابخردان نسااریاموالتان را به سف ـ 
 ات شما قرار داده است.یک

ـ 5
 .51: ءنساالم، یرکقرآن 



 ران یا یاسالم یجمهور یانون اساسق رتبط باات میات و روایآ یبرخ

 

212 

ه کـ نید، مگـر ا ینکن خود تباه مید! اموالتان را به باطل بیاردهمان آویه اک یسانک یا ـ 
 ت صورت گرفته باشد.یررا یه از روکباشد  ی)مبادله و سود( براساس تجارت

 51م، البقره: یرکقرآن  ـ 3 
 ده است.یشما آفر ین برایز را در زمیه  مه چکت اس یسکاو  ـ 
 .123م، البقره: یرکقرآن  ـ 4 
 د.یزه است بخورکین کالل و پایه در زمکد، از آنچه یاردهمان آویه اک یسانک یا ـ 
 .1نفال: االم، یرکقرآن  ـ 2 
پرسند؛ بگو انفال از آنِ خدا ی( میعموم ی اترسول خدا، از تو دربارة انفال )ثرو یا ـ 

 باشد.یو رسول خدا م
 )ع(ـ 2 

 .1عه، انفال، باب یل الشیساو
: انفـال عبـارت اسـت از تمـام     فرمودنـد ه کنقل شده  )ع(بن جعفر یاز کارت موس ـ 
ن جنگ به ه بدوک یی انیاند، و تمام زمن رفتهیه صاکبان آنها از بکران شده یو ی انیزم

اگـذار  افران و سـتمگران بـا مصـالحه و صـلح آنهـا را و     کـ ا ین افتاده است و یدست مسلم
زار ـا و  مـة   یابانها نهفته اسـت، و  مـة ن  یو ها و آنچه در اعماق بکن یاند، و  مچنردهک
ه از راه غصب به چنگ آنها کن یندارند، و اموال خالصة سالط یاکبه صک یموات ی انیزم
ه برشـمرده شـد   کآن برگردد.  مة آنچه  ید به صاکب اصلیبا یرا  ر غصبیامده باشد، زین

 ارث ندارد.ه وکاست  یسکارث است، و امام و اماممال 
ـ 1 

 .2موات، باب  ءایعه، اکیل الشیساو 
د. امـام  یابـان پرسـ  یالسالم دربـارة آب ب هیالحسن عل یمحمد بن سنان از کارت اب ـ 
 «.ندیک( شرتمام مسلمانان در آب و آتش و علف )مراتع»ند: یفرمایم
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 .23نامه  صالح، یق صبحیالبالغه، تحقنهجـ3 
 ستند،  یه  مة مردم در آن مساوکخود در آنچه  یبرا یاز خوا یاز امت )ع(:یامام عل 
 ز.یبار 
ـ 1 

 
 .535صالح، خطبه  یق صبحیالبالغه، تحقنهج
رد کـ یطلب مـ  یزیالمال چتیود و از به آمده بک یسکه السالم به یر علیکارت ام ـ 
ه از راه کـ اسـت   یمین غنایت نه از آن من است و نه از آن تو؛ ان مال و ثرویا ند:یفرمایم

 یان به دست آنها افتاده است. اگر تو  م در جنـگ  مرا شـان بـوده   یر زدن مسلمیشمش
رآنـان نخوا ـد   یغ یگرنه دسترنج آنها بـرا از آنهاست، و یکز  مچون سهم  ر یسهم تو ن

 بود.
ـ 17 

ل یسـا و 
 .5موات، باب  ءایعه، اکیالش
ـ کـ ند: رسول خدا فرمـود:  ـر   یفرمایه مکاز امام صادق نقل شده است  ـ   یس درخت
نـد،  مـة   کرا آباد  یان مردهیا زمیند، و کاکداث  یابانیدر ب یگران نهریارد، و قبل از دکب

 خدا و رسول خدا. یاست از سو یمکن کیست و اخود او یآنها برا
 )ع(ـ 11 

 .1موات، باب ءایعه، اکیل الشیساو 
ا بـه عمـران و   یند و ک ءاین را اکیاز زم یاه قطعهک یند:  ر قومیفرمایامام  فتم م ـ 
 تر است.رتر و مقدماگران سزاوین از دیآن باردازد، به آن زم یآباد
 ـ 15 

 .11موات، باب  ءایعه، اکیل الشیساو
 م  یاصل کن از آن خداست و مالیند: )به طور قطع( زمیفرمایکارت امام  فتم م ـ 
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 یرا سه سال متوال ینیزم یسکرده است. پس  رکقف ند آن را به بندگانش وست و خداواو
شـود و  یمـ  فتـه ازاو گر نـد، کن یبردارمعطل بگذارد و از آن بهره یچ علت و عذرین  بدو
 گردد.یاگذار مگران ویبه د یبرداربهره یبرا
  

 43معامالت حرام ـ اصل 

ـ  1
 .51: ءنساالم، یرکقرآن 

ه کـ نید، مگـر ا ینکن خود تباه مید! اموالتان را به باطل بیاردهمان آویه اک یسانک یا ـ 
 ت صورت گرفته باشد.یررا یه از روکباشد  ی)مبادله و سود( براساس تجارت

 
 43اصل  ـت ز ثروکتمر 

 .1و  2علق: الم، یرکقرآن  ـ 1 
ـ  ک یانسان، زمان ـ   یشـ کان و سریـ رد سـر بـه طغ  کـ مشـا ده   یازیـ نیه خـود را در ب
 دارد.یبرم
ـ 5 

 .1حشر: الم، یرکقرآن  
ـ ند بـه پ ستا ا از طرف خداونان روکسا که از اموال و امالک مه آنچه  ـ  امبرش بـه  ی
تـام و  یا ینـدان رسـول و بـرا   شـاو یمت داده شده است. از آن خدا و رسـول خـدا و خو  یغن

شه در دسـت  یست تا اموال  مم قرار داده شده اکن کیمستمندان و در راه ماندگان است. ا
 دار برسد(.ا نباشد )اموال در گردش باشد و کق به کقیاغن
ـ 3 
 .34م، التوبه: یرکقرآن 
ننـد و در راه  کی م انبار م یزند و آن را بر رواندویمه از طال و نقره گنج کبه آنان  ـ 

 بشارتشان ده. کدردنا ینند، به عذابکیخدا انفاق نم
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 43اصل  ـمتها ین قییار و تعکمنع احت 

عه، آداب یل الشـ یسـا و)ص(ـ 1
 .51تجارت، باب

اج مـردم( از  یننده )متاع مورد اکتکرنده و عرره د: فرا م آویفرمایم )ص(رسول خدا ـ 
 ند است.ر مورد لعن خداوکشود و محتیداده م یزطرف خدا رو

تـابُ  ک، ةنهج السعادـ 5 
 .157اْلَا ْواز، ص  یهُ عَلَیقارِ ةُرُفاعَ یاِل یلِعَ

ن. کـ  یار نهـ کالسالم به استاندار خود در ا واز نوشت: )تجار را( از اکتهیعل یامام عل ـ 
برسـان و   کرد، به مجازات دردنـا کار کرا اکت یتو ارزاق عموم یه پس از نهکرا  یسکبعد 

 ش( قرار بده.فرو یرده )براک ارکه اکتکردن آنچه کلا ر  اعملش ر یساس جزا
ـ 3 

)ص(

 .23صالح، نامه  یق صبحیالغه، تحقنهج الب 
باشند، آن  م بـه  یل میه تنگ نظر و بخک ستند  ی ان تجار گرویدر م )ع(:یامام عل 
باشـند و  یاز مردم میمورد ن یار ارزاق عمومکاکت ی مواره در پ یعنیح؛ یزشت و قب یصورت
رر مـردم اسـت و   ار موجب رکن یافتن بر  مه معامالت را دارند. ایشه تسلط یه اندکنیا ای

ن، چون ک یریار به شدت جلوگکن از اکتید. بنابرارویزمامداران به شمار م یبرا یبیخود ع
ـ  یند. بایفرمایم یریار جلوگکز از اکتیرسول خدا ن ط آسـان  ین مـرد بـا شـرا   ید معـامالت ب
 یکچیه به  کباشد  یی انر  ین عدل و انصاف باشد و دارایرد و  مواره با موازیصورت گ
ار، کـ تو از اکت یس بعد از نهکدار( اجحاف نشود، پس  ر یشنده و خرن معامله )فرویاز طرف

فر عملش برسان و در مجـازات  کیرد. او را به کآلوده  ین اعمالیباز  م دست خود را به چن
 ن نباشد.رویه مجازات از کد بکر. البته توجه داشته باش یاو سخت بگ
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 43اصل  ـربا  

ـ 1
م، یرکـ قـرآن   

 .512البقره: 
ره شـده  یـ طان بـر او چ یه شک یسکزند، مگر به مانند یمت برنخایز قرباخواران در رو ـ 
ش اسـت، در  د و فـرو یـ شان گفتنـد ربـا ماننـد خر   یه اکن عذاب به سبب آن است یباشد. ا
 رده است.کش را کالل و ربا را کرام د و فرویند خره خداوک یصورت
ـ 5 

 .511و 513م، البقره: یرکقرآن 
 یایه از بقاکد و  مة آنچه را ینکشه یرا پ یاله ید! تقوایاردهمان آویه اک یسانک یا ـ 

ن ید. پس اگر ایمانتان درست است و مؤمن  ستیا ید، اگر به راستیاگذارربا بازمانده است و
جنگ با خدا و رسولش  اارکد، آشید یادامه م ید و  مچنان به رباخوارینکینم کار را ترک

 یسـ کن صـورت بـه   یشماست و در ا ید اصل مال از براینکد. البته اگر توبه ینکرا اعالن 
 ا نشده است. م بر شما رو ید و ستمیاردهکن یستم
)ص( )ع(ـ 3 

 .4ل، ربا، باب یساو
 رده است:کلة ربا، پنج نفر را لعن ه فرمود: رسول خدا در مسأکن است یرالمؤمنیاز ام ـ 
 الف . رباخوار. 
 ه باعث شده ربا داده شود.ک یاندهیل و نماکیب. و 
 ج و د. دو نفر شا د بر ربا. 
 رده است.کن معامله را ثبت یه اک یسک ـ .  
  
 43اصل  ـر یاسراف و تبذ 

 .31عراف: االم، یرکقرآن  ـ 1
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ـ نکاسراف ن یلد ویاشامید و بیبخور ـ  سـت  ننـدگان را دو کنـد اسـراف  د؛  مانـا خـداو  ی
 دارد.ینم

 .51و  52م، االسراء: یرکقرآن  ـ5 
 ن  ستند.یطاینندگان  مانا از برادران شکه اسراف کد، ینکر نایاسراف بس ـ 
ـ 3 

 .51صالح، نامه  یق صبحینهج البالغه، تحق 
نده باش. یر آکز به فن. امروکشه یانه را پیش منار بگذار و روکاسراف را  )ع(:یامام عل 

ه بـدان  کـ  یزرو یادة آن را بـرا یـ ش نگهـدار و ز یخو یرت براا به مقدار ررویاز اموال دن
 ش فرست.یش( پی)آخرت خو یازمندین

 
 45انفال ـ اصل 

ـ  1
 .1م، االنفال: یرکقرآن  

م انفال مختص به خـدا و رسـول   یم تقسکپرسند مگو کیم( انفال میاز تو درباره )تقس
د از یمؤمن  سـت  ید و اگر به راستیین خودتان صلح نماید و بینکاوست پس از خداوند پروا 

 د.ینکامبر او اطاعت یخداوند و پ
ـ  2

 جعفر)ع(.بنیکارت موس 
اند و تمـام  ا رفتهیه صاکبان آنها از دنکران شده یو ی انیانفال عبارت است از تمام زم

افران و ستمگران بـا مصـالحه و   کا ین افتاده و یه بدون جنگ به دست مسلمک یی انیزم
 ا نهفته است و  مه ابانیب  ا و آنچه در اعماقوهکن یاند و  مچنردهکصلح آنها را واگذار 

ه از راه کـ ن یندارند و امـوال خالصـه سـالط    یه موات و صاکبک یی انیزار ا و  مه زمین
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آن برگـردد،  مـه    ید به صاکب اصلیبا یرا  ر غصبیامده باشد، زی ا نغصب به چنگ آن
 ه وارث ندارد.کاست  یسکه برشمرده شد مال امام است و امام وارث کآنچه 
 
 45اصل  ـ یلتندن اموال غصب شدة دوبرگردا 

 )ع(-1

 .12صالح، خطبه  یق صبحیالبالغه، تحقنهج 
المـال بازگردانـد، فرمـود: بـه خـدا      تیعثمان را به ب یایه عطاک ی نگام )ع(یامام عل 

ن و آن یـ ن به ایالمال مسلمتیهوده از بیه بکده و آنچه را یه عثمان بخشکسوگند آنچه را 
ـ گردانم؛ اگر چه با آن اموال مهر زنان را پرداخته یز مابم به صاکبش بایداده است، اگر ب ا ی

گـران   یه عدالت بر وک یسکاست، اما آن  یشیدر عدالت گشا یده باشند. آریخر یزانینک
 گرانتر خوا د بود. یو ید، تحمل ستم و للم برایآ

 

 48ـ اصل  یبرابر

 .لفصاکهانهجـ  1
ـ ه ماکـ د یض قائـل نشـو  ید و تبعـ ینکت یرا رعا یبرابررم)ص(: کارسول  ینـدگ که پرای

 گردد.یتان میدلها
 

 51ست ـ اصل یط زیمح

ـ  1
 .الفصاکهنهج 
در دست شما بـود، اگـر    یه نهالکیر برپا شود، درکالیر رستاخاگ یکترم)ص(: کارسول 

 د.یارکد پس بیارکد آن را بیتوانیم
ـ  5

 الفصاکه.نهج 
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ه از آن درخـت کاصـل   کـ  یاوهی ر م یارد به ازاکب یس درختک ر رم)ص(:کارسول 
 ند.کیاو ثبت م یبرا یگردد، خداوند ثواب

 ـ  3
 الفصاکه.نهج

ل از محصو یوانیا کی یه انسانکارد،  ر بار کب یس درختک ر رم)ص(: کارسول 
 گردد.یکساب م یااو صدقه یآن بخورد برا

 

 51ت مطلق خداوند ـ اصل یحاکم

 .171م، البقره: یرکقرآن  ـ  1
 ن است.ی ا و زمآسمان یه خداوند فرمانرواک یدانیا نمیآ
 .52عمران: م، آلیرکقرآن  ـ  5

 .ی ست یفرمانروا یبگو خداوندا ا
م، یرکـ قـرآن   ـ  3
 .13المائده:

 اسـت از آن خداونـد اسـت و    ان آنیـ ن و آنچـه در م ی ـا و زمـ  ، آسـمان ییو فرمانروا
 به دست اوست. سرنوشت ما

 
 10اصل  قضاء ـ

ـ  1
 .23م، النساء: یرکقرآن  
م کـ د، کیردکم کمردم ک انید و اگر می ا را به صاکبانش برگردانه امانتکد یفرما یخداوند امر م
 د.ییبه عدالت نما

 
ـ  5
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 .23نامه  صالح، یق صبحیالبالغه، تحقنهج 
ن کن ییرا تع یسکت یان رعین مردم از میقااوت ب یاشتر، برا کمال یا )ع(:یامام عل

ـ ایار ـا بـه تنـگ ن   که از ک یسکدانند، یه او را افال و برتر مک د و تخاصـمات او را بـه   ی
 ر بوده است.یاران اسکر دستان بدن دین دیشد و در خطا اصرار نورزد... اکلجاجت ن
ـ  3

 
ان شـما  ید تا میگر را نزد ا ل جور و ستم بریدیکت از یاکع(: زنهار مبادا شامام صادق)

ـ ام دکه از اککان خودتان یاز م ید به مردینکه رجوع کنند، بلکقااوت  و دانـا   ین آگـا  ی
ام را به قااوت نصب نموده ین شخصیرا من چنید، زیقرار د  یب او را قاریترتنیباشد بد

 د.ییمان یو نزد او تظلم و دادخوا 
 
  7و  1 یهافصل ـ یشور 

 مراجعه شود. 1 و 3لوات مربوط به اصیاات و رویبه آ 1و  2در مورد فصول 
  
 015و  10و  72اصول  ـ یام الهکاطاعت از اح 

 مراجعه شود. 4ات مربوط به اصل یاات و رویبه آ 172و  11و  15در مورد اصول 
  

 78صیانت از مرزها ـ اصل 

ـ  1
 

 ن)ع(.یالحسبنیه، علیه سجادیصحف
( را از )تعـرض( مصـون   یاسـالم  یشور اکن )یمسلم یمحمد و آل او، مرز ادرود بر 

ش ده و آنـان را بـه   یفزا و جهت آنـان را افـزا  یان آنها بی ا و کامبدارد، خداوند بر عزت آن
را  یآنان را کفالت بفرما و به آنـان علـوم   ییای)مدرن( مجهز نما و کدود جغراف ی اسالح

 ل بفرما.یر و تسهینان را تدبدانند و امور آیه نمکاموز یب
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 80ت کافران ـ اصل یوال

ـ  1
 .131م، النساء: یرکقرآن  
افران کـ ا نـزد  یگفتند، آ کن( را ترینان )مسلمفار را دوست داشتند و مؤمکه کآن گروه 

 روند( عزت  مگان نزد خداست.یطلبند )خطا میرامت خود را مکعزت و 
 

 11کمک به مظلوم ـ اصل 

 551م، الشعراء: یرکقرآن  ـ 1
 گردند.انى باز مىکه مه به چکاران به زود  خوا ند دانست کو ستم
 
 ـ  5
 الفصاکه.نهج

ت کـق خـود را مطالبـه    یاکرا مظلوم با شیت مظلوم بر کذر باش زیاکاز شرم)ص(: کارسول
 د د.یدار مکق ند و خداوند کق را بهکیم

ــ   3
 الفصاکه.نهج 
ابر ـا کمـل    یبـر رو  ین ویرا نفرید، زین مظلوم بترسیاز تظلم و نفررم)ص(: کارسول

ه تـو را  کد به عزت و جاللم سوگند یگویرسد( و خداوندمتعادل میشود )به استجابت میم
 ر باشد.ینم اگرچه با تأخکیم یاری

 ـ  4
 الفصاکه.نهج

تند دند و او را از ستم خود بـاز نداشـ  یرا د یه مردم ستمگرک یرم)ص(:  نگامکارسول
 ند.که خداوند  مه را به عذاب خود مبتال کرود یم آن میب

 ،نهـج البالغـه  ـ  2
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23نامه
ا یفان از اقویان آنها کق رعیه در مک یامت)ص( نقل فرمود:  رسول خدا )ع( از یامام عل

گرفته نشود.  رگز آن امت )از لوث انحراف و فسـاد   یچ ترس و معطلین  رمندان بدوزو و
 .نخوا د شد کو للم( پا
 
 .41صالح، نامه  یق صبحینهج البالغه، تحق -2
 د.یده باشیر ستمداویند: دشمن ستمگر و یفرمایت میصبه فرزندانش و )ع(یامام عل 

 

 10گاه عالمان ـ اصل یجا

  الفصاکه.نهج ـ  1
ه بـر  کـ بخشـد  یرا بر جا الن )قاصر( م یامت اموریخداوند در روز قرم)ص(: کارسول

 بخشد.یعلماء و دانشمندان نم
 الفصاکه.نهج ـ  5

 ن است.ین خدا در زمیدانشمند و عالم امرم)ص(: کارسول
 

   7مشورت ـ فصل
 مراجعه شود. 1و 3اصول  به ات مربوطیاات و رویآـ به  1
 الفصاکه.نهج ـ  5

 از مالمت است. یمنیمشاوره و مشورت مانع ندامت و موجب ارم)ص(: کارسول
 الفصاکه.نهج ـ  3

 ست.یردن نکتر از مشورت مطمئن یارکچ  می رم)ص(: کارسول
 

 014ـ اصل  یقسط اسالم

 .3م، المائده: یرکقرآن  ـ  1
 ...دید ]و[ به عدالت شهادت د یزید، برا  خدا به داد برخیامان آوردهیه اکسانى کا  
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 132م، النساء: یرکقرآن  ـ 5
 ...دی  خدا گوا ى د د و براینکام یوسته به عدالت قید، پیامان آوردهیه اکسانى کا  
 .24ونس: یم، یرکقرآن  ـ ...  3
 شان ستم نرود.یان آنان به عدالت داور  شود و بر ایو م... 
 .52د: یم، الحدیرکقرآن  ـ ...  4
 ...زندیم تا مردم به انصاف برخیتاب و ترازو را فرود آوردک ا و با آن... 
 

 017ـ اصل  یرهبر

 .23م، النساء: یرکقرآن ـ  1
 د.ی ا را به ا ل آن برگردانه امانتکد د ی مانا خداوند فرمان م

ـ البالغـه، تحق نهـج  ـ  5  یق صـبح ی
  . 2نامه صالح،

ه کـ اسـت   یه امانتکست بلیله امرار معاش نیتو وس یت برایقبول مسؤول )ع(:یامام عل
 . یادار شدهعهده
ـ البالغـه، تحق نهج ـ  3 ق ی
 .33خطبه صالح، یصبح

تـر اسـت،   ومت محبـوب کم از کیارزش برایفش بکن یبه خدا سوگند  م )ع(:یامام عل
 م.یرا دفع نما یا باطلیپا دارم را به یه کقکمگر آن
ـ  4

 .131خطبه صالح، یق صبحیالبالغه، تحقنهج 
و  که ملکن بود یا یم نه برایه آنچه ما انجام دادک یدانیپروردگارا تو م )ع(:یامام عل

م، یدست آوربه یزیا چیه از متاع پست دنکنیا یم و نه برایبه دست آور یو قدرت یسلطنت
م و صـلح و مسـالمت را در   ینت را بازگردانیدن رفته یاز ب ی اه نشانهکن بود یا یه براکبل

ه ک ین و مقرراتیرند و قوانیقرار گ یمنیات در ادهیم تا بندگان ستمدیار سازکت آشیشهر ا
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 گردد. یگر عملیسارده شد بار د یبه دست فراموش
 

  011اصل  ـرهبر  یهایژگیو 

 مراجعه شود. 2ات مربوط به اصل یاات و رویبه آ
 

 001بر ـ اصل ارات رهیاخت

ـ  1 

 .23نامهصالح،  یق صبحیالبالغه، تحقنهج 
ـ انـد و با م( )قائد( ساختهیم )ر بر( )زعکه مرا بر شما کاک...  رگز مگو  )ع(:یامام عل د ی

شـدن   یـک ن و نزدیـ د یسبب فساد دل و سست ین پنداریرا چنیفرمان من اطاعت شود ز
  است.در نعمت یدگرگون
ـب     کا در ی یه خود را در عظمت با خدا برابر دانکن یز در ایبار  ه یبـر و جبـروت خـود را بـه او تش

 سازد.یمقدار میل و بیامه را ذلک)زورگو و مستبد( را خوار و  ر خود یه خدا  ر جبارک یینما
 

  033اصل  -ریوز

 .31 یال 51م، طه: یرکقرآن  ـ  1
 ن.کم کپشت مرا بدو مح، برادرم  ارون را، اور  از خاندان من برا  من قرار دهیو 
 .32م، الفرقان: یرکقرآن  ـ  5

 .میارش ساختکو برادرش  ارون را مددم یتاب دادکبه موسى 
ـ  3

 .23نامه صالح،  یق صبحیالبالغه، تحقنهج 
ار کر اشرار و ر بران تبهیز وزیه در گذشته نک ستند  یسانکن وزراء یبدتر )ع(:یامام عل
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د جزو ینان نبایاند ابوده یکشان شریار اکن در یاران و مجرمکبا آن تبه یسانکا یبوده اند 
ه تـو  کـ ین و برادران ستمگران  ستند درکالیاران مجرمکرازداران تو باشند، چون آنان  م

ه از نظـر  کـ  یسـان ک، ینکانتخاب  یتوانی ا مآن یان افراد به جاین را از مین جانشیبهتر
ن را  م بـه دوش  ین کال بار جرم مجرمیستند و در عیمتر نکاز آنان  یر و نفوذ اجتماعکف

 یکاند و در گنـاه شـر  ردهکت نک ا شره با ستمگران در ستم آنک ستند  یسانکاند نداشته
 اند.جرم آنان نبوده

ـ  4
 الفصاکه.نهج 

ش یشـوا یه پکار کدرست یریمسلمانان از پاداش وز یکچ از یپاداش  رم)ص(: کارسول
 ست.یتر ند بزرگینمایت میخداوند  دا یند و او را به سوکیرا اطاعت م

 034اصل  ـلت دوارگزاران کو  ءزراونظارت بر 

ـ 1 

 .23نامهصالح،  یق صبحیالبالغه، تحقنهج 
ـ ار گکش به ین. آنها را با آزماکارمندان خود نظر ک یار اکدر  )ع(:یامام عل  را از  یسـ کر، و ی
و  ـوس   ی ـو  یاز رو دن ویرزرا استبداد ویمگمار. ز یارکبه  یامگکو  وس و خود ی و یرو
ـ اسـت. از م  یتیجنـا  واداشتن خود سرچشمة  ر سـتم  و یارکرا به  یسک را  یان مـردم، افـراد  ی

 صالح باشند. یتر در اسالم و از خاندانتر و باسابقهفیتر، عفار آزمودهکه کن کانتخاب 
 

 031ـ اصل  یاموال عموم

 .2م، النساء: یرکقرآن  ـ  1
 ین اموال را براید. خداوند ایهان و نابخردان نسااری( به سفیاموال خود را )اموال عموم

 ات شما قرار داده است...یقوام و ک
ـ  5
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 .535خطبه صالح،  یق صبحیالبالغه، تحقنهج

اسـت   ین مالیالمال( نه از آن من است و نه متعلق به تو، اتین مال )بیا )ع(:یامام عل
 ییاز آنهـا  یـک  مچون سهم  ـر   یداشته باش ین، اگر تو  م در آن سهمیمتعلق به مسلم

 رافراد مستحق نخوا د بود.یغ ی ستند وگرنه برا یکه شرکاست 
ـ  3

 .12خطبه صالح،  یق صبحیالبالغه، تحقنهج 
ن بـه  یالمال مسـلم تیرکق( از بیهوده )من غیه بکبه خدا سوگند آنچه را  )ع(:یامام عل

 وسعت و گشایش است ودر عدل  گردانم،یالمال باز متیابم به بین و آن داده شده، اگر بیا
 تر خوا د بود.گران یو یتابد، تحمل ستم و للم برایه عدالت را برنمک یسکآن 

 

 043اصل ـ ارتش 

 .23صالح، نامه  یق صبحیالبالغه، تحقنهج
ملـت  سـتند و موجـب     یم براکمح یند، دژ اان، به اذن خداویرکلش )ع(:یامام عل  
ن چ گاه ملت بدویباشند، و  یت را ها مین و امنینت ر بران و سبب عزت دیو ز یسرفراز

 دار باشد.یتواند پاینم یچنان ارتش
 

 044ل صفات فرماندهان ارتش ـ اص

.23نامه  صالح، یق صبحیالبالغه، تحقنهج 
ان باشد و  رچه یاور نظامیار و یه کن یرا برگز یسکان سران سااه یو از م )ع(:یامام عل

 ستند ببخشد تا  مـه   یه در پشت جبهه از آنان باقک یسانکانش  ست به آنان و کدر ام
شان را متوجـه  یرا عطوفت تو نسبت به آنان دلهایزم، خود جزم دادند زدر جهاد با دشمن ع
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 گرداند.یتو م
  041اصل  -لیسب ینف

 141النساء:  م،یرکقرآن  -1
 د د.ین سلطه نمیافران را بر مؤمنکخداوند  رگز 

 

 050اصل ـرو یه نیته

ـ 1
 .27نفال: االم، یرکقرآن  

له یسـ د، تا به وی ا آماده سازبکز مرو ا ید، از ساز و برگ جنگیه در توان دارکآنچه  ـ 
و شما آنهـا   ـه  ستند ن دو گرویر از ایه غکرا  یگریآن دشمن خدا و دشمن خود و افراد د

 د.یبترسان ـدارد  یند بر آنان آگا ه خداوکد بلیشناسیرا نم
 
 052ـ اصل  ییجوو سلطه یریپذسلطه ینف

 .141، النساء: میرکقرآن  ـ ...  1
 ان مسلمانان را ى نگشوده است.یافران به زک رگز برا   )خداوند(و او
ـ  5

 .23نامه صالح،  یق صبحیالبالغه، تحقنهج
ه کـ ن کـ ت دارد، مخالفـت م یه خدا از آن رراکو از دعوت صلح دشمن  )ع(:یامام عل
شهر ا  ند وکیت رفع می اید د و ناراکتیت فرصت آرامش و استراکت میرو ایصلح به ن
. اگر با خصـم  یه با او صلح نمودک یگردد. اما به شدت بر کذر باش از دشمن وقتیامن م



 ران یا یاسالم یجمهور یانون اساسق رتبط باات میات و روایآ یبرخ

 

211 

ات را ادا بند بـاش و ذمـه  یمان و عهدت پایبه پ یدیو در ذمه شود امانت بخش یمان بستیپ
را مردم درخصـوص  یقرار ده، ز یاه بستهک یمانیدر مقابل پ یشتن را چون سارین و خوک
رغم تمـام  یستند علیده نیعقت داشتن وفاء به عهد  میمانند ا م یرائض الهدام از فکچی 
به  یبندیان  م پاکر از مسلمانان مشریپرورانند و به غیه در سر مک یال و آراء مختلفیام

خـتن خـون مـردم    یدانند. بر کذر بـاش از ر یان خود واجب میمان را در میوفاء به عهد و پ
ش گناه و سـلب  یرا دچار عقوبت و باعث افزا ین گناه آدمیود، اخته شیه با کق رکگناه یب

ه کـ ن کـ ت میبه ناکق تقو ی ایزیرگردد. قدرت خود را با خونیعمر م یوتا کنعمت و 
 گردد.یومت مکک یت را زوال و موجبات فروپاشکخته، قدرت و شویخون به کرام ر

ـ  3

 .23نامه صالح،  یق صبحیالبالغه، تحقنهج 
ه بزرگان امت آن را پاس کان مبر یرا از م یکیاست( نی ا، رفتار ا )سنییآ )ع(:یامام عل

انـد.  ت بـا  ـم سـاخته   یاند و رعافتهیوند یاند و مردم از پرتو آن پردهکداشته و به آن عمل 
وارد  بی( خـوب گذشـته آسـ   ی ااستی)س ی اه به سنتکن کجاد می( را ایاستی)س یسنت

 رد.ی ا به تعلق گان بردن سنتیاش باشد و گنا ش در از مدآورندهیپد یسازد تا اجرش برا
 

 053اصل  ـ ل(یسب ی)قاعدة نف گانهیسلطة بمنع 

 .141: ءنساالم، یرکقرآن  ـ 1
 د د.ین باشد قرار نمیه موجب تسلط آنها بر مؤمنکرا  یفار را ک یند  رگز براخداو 
  
 054اصل  ـاعانت مظلوم  

 .41صالح، نامه  یق صبحینهج البالغه، تحق ـ 1
 د.یده باشیر ستمداویند: دشمن ستمگر و یفرمایت میصبه فرزندانش و )ع(یامام عل 
 
 00فصل  ـقضات  
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 .12: یم، الشوریرکقرآن  ـ  1
 نم.کان شما به عدالت رفتار یه در مکاند و به من فرمان داده

 .23م، النساء: یرکقرآن  ـ  5
 د.ینکد به عدل داور  ینیشان مردم به داور  نیو چون در م

 .17م، النحل: یرکقرآن  ـ  3
 .د دشاوندان فرمان مىیخدا به عدل و اکسان و بخشش به خو

 .52م، ص: یرکن قرآ ـ  4
 ن.ک ان مردم به کق داور یم. در میدین گردانیفه رو  زمیا  داود، ما تو را خل

 الفصاکه.نهج  -2
 د، عدالت پیشه کنید.یردکم کرم)ص(: اگر ککارسول
ـ 2 

 .23مه صالح، نا یق صبحیالبالغه، تحقنهج 
ن و یه نـزد تـو برتـر   کـ ن کت انتخاب قااو یرا برا یسکان مردم یاز م :)ع(یامام عل 
ان او را در تنگنا قرار ند د. برخورد دو مخـالف او را بـه   ن افراد باشد. مراجعة فراویتریگرام

ه ک. بازگشت به کق، در آن  نگام ندکن یا ندارد. در اشتبا اتش پافشارو یج خلقکخشم و 
ن رانده باشد. در فهم مطالب روید. کرص و آز از دل بیایسخت ن یشن شد، بر واو رو یبرا

رتر یل از  مه فراگیافت دلیتر و در درند. در شبهات از  مه محتاطکتفا نکق ایتحق کبه اند
باتر و کیشف امور شکشود. در  هگران آزردیمتر از دکنندگان کتیاکرر شکباشد. از مراجعه م

 ید ایـ ب ند ـد و تمج ید ا او را فریتر باشد. تمجار شدن کق از  مه قاطعکشدر  نگام آ
 . ستند کن افراد اندیو البته ا úن او را از راه راست منحرف نگرداندیغدرو
ل یسـا وـ 1
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 .3، باب یآداب القارعه، یالش
ن دعـوا، در  ید در مـورد طـرف  یشود، بایت مدار امر قااوه عهدهک یسک :)ع(یامام عل 
 ند.کت یامل را رعاک یدادن، برابر یردن و جاکردن، نگاه کاشاره 
)ع(ـ  3

 .11، باب یعه، صفات القاریل الشیساو
در  ین آنها اختالفـ یه بکان یعیدر مورد دو نفر از ش )ع(عمر بن کنظله از امام صادق ـ 

ث یکد یسکه از شما چه کنند کند: نگاه یفرمایم )ع(رد. امامک یا ارث بود پرسشیقرض و 
شناسد، پس یام ما را مکدارد و اک ین آگا یند و نسبت به کالل و کرام دکیت میاما را رو

م قرار دادم. کرا بر شما کا یسکن یه من چنکشوند، چرا  یاو رار یرت و داود به قااویبا
 کم خـدا سـب  کـ ه ککـ  یاقع نشود، به درستام ما و مورد قبول وکبه اکند کم کپس اگر ک

ن یردن )امر( ما ردّ )امر( خدا است و اکد ردّ یشده است. اما بدان یشمرده شده و فرمان ما نف
 ند است.به خداو کار در کد شرک

 071اصل  ـ یام الهکاطاعت از اح

 مراجعه شود. 4ات مربوط به اصل یاات و رویبه آ
  
 070اصل  ـ یقاض یخطا 

 )ع(

 .17، باب یعه، آداب القاریل الشیساو 
ـ ننـد، با کن در خون و مال خطا ایه قارک: آنچه را فرمودم کک )ع(نیرالمؤمنیام  د بـه  ی
 ن جبران گردد.یالمال مسلمتیلة بیسو
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 074اصل  ـلت ارگزاران دوکنسبت به  ینظارت و بازرس 

 1-
نهـج   

 .23صالح، نامه  یق صبحیالبالغه، تحق
 یفـادار از ا ـل صـداقت و و   یمخفـ  یمـوران لت مأارگزاران دوکة یلک: بر )ع(یامام عل 
ه کم سبب خوا د شد و مداو یپنهان یسرا بازریرند. زیر نظر بگیآنان را ز یار اکه کبگمار 

 ب شوند.یترغ تردن با ملکو مدارا  یآنان به امانتدار
 

 071امنیت ـ اصل 

 .الفصاکهنهج ـ  1
آن  از مـردم در مـورد   یاریه بسـ کـ ت و سالمت دو نعمت است یامنرم )ص(: کارسول 

 شوند.یم یمانی( پشیدچار )قدرنشناس
ـ  5

 .الفصاکهنهج
نـد و درآمـدش   کت یـ س سالم باشد و در )جامعه( اکساس امنک ر رم )ص(: کارسول 

 ام او خوا د بود.کا به یباشد، دن یفکم
415. ص یشابوریالنن الفتالیروره الواعظ3

 و امنیت. صحت ؛دو نعمتند که قدرشان مجهول استرم )ص(: کارسول 



 

 

 

 

 یلیصتفنامه واژه
 رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس

 

 
 
 

 اصل واژه

  آ
44یآبرسان

44یعموم یهاآب

9آحاد ملت

881 -806 -68آراء

811 -49 -8یآراء عموم

49آراء مردم

844آرمان

 -84 -81 -81آزاد

14- 18- 11- 68

41یآزادگ

 -41 -18 -9 -1یآزاد

81- 818- 844

814ارکان و نشر افیب یآزاد

و  یاساااایس یهااااایآزاد

یاجتماع

1

 اصل واژه
848 -9مشروع یهایآزاد

64یشیآزما

84یآشور

1یعموم یهایآگاه

40ستیط زیمح یآلودگ

888یآمادگ

841یرزم یآمادگ

1یآموزش عال

848یآموزش نظام

1یعموم یآموزش نظام

41 -1آموزش و پرورش

10گانیرورش راآموزش و پ

 848-804 -800یآموزش

841

801 -8ینیخمامام یالعظماللّهتیآ

41ندهیآ
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 اصل واژه
84فهیه شریآ

848 -88مهیرکه یآ

81نییآ

816نامهنییآ

88 -84مجلس ینامه داخلنییآ

816ییاجرا یهانامهنییآ

816دولت یهانامهنییآ

811 - 810یدولت یهانامهنییآ

 ا
41 -1ارکابت

811ابتناء

818ابراز اعتماد

810ابطال

 -64 -46 -11ابالغ

811- 816

809ابواب مختلف فقه

41اتباع خارجه

88یاتحاد ملل اسالم

814یالمللنیب یهاهیاتحاد

811 -8یاء به آراء عمومکات

840 -11اتهام

1اجانب

41 -16اجبار

10اجتماع

11اجتماعات

1اجتهاد

81احترام

 اصل واژه
41ارکاحت

41اجیاحت

18احزاب

811احقاق حقوق

98 -98ام اسالمکاح

888هاام دادگاهکاح

64 -11شورک یام مذهب رسمکاح

801یام و موضوعات فقهکاح

81 -81هیاحوال شخص

848 -18اء حقوقیاح

49اختالس

880اختالف

814اختالف نظر

ت یت و صااااالحارایاااااخت

 یاسالم یمجلس شورا

مبحث دوم فصل 

ششم

848میاخذ تصم

818 -1(یاخالق )اخالق

80یاخالق اسالم

84اخالق حسنه

848 -81ادارات

 ˚818 ˚804-4-1یادار
816˚841˚ 846- 

880 - 814

84اتیادب

88یات فارسیادب

818ارتباط

 846 -8841 -844ارتش
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 اصل واژه
841- 811- 818

 یاسااالم یتااش جمهااورار

رانیا

841- 844

844یو مردم یتبکم یارتش

81ارث

44ارث بدون وارث

16 -1ارزش

41ارقام بودجه

84یارمن

19یارافتادگکاز 

64اساسنامه

811 -1یاساس

 -800 -46 -1ها(استان )استان

808

801استانداران

1استبداد

 -846 -818 -61(یاستخدام )استخدام

880

14استراق سمع

818استعانت

818 -46استعداد

 -818 - 810-880استعفاء

814

1استعمار

846یاستفاده شخص

848زیآمصلح یهااستفاده

 -16 -81 -18 -1استقالل

 اصل واژه
841- 841- 844

41یاستقالل اقتصاد

818 -9 -1یاسیاستقالل س

91 - 10استماع

816رانیاستوارنامه سف

811 -69ضاحیاست

41اسراف

 -88 - 80 -4 -1(یاسالم )اسالم

81-84˚88- 10- 

18- 14- 18-11- 

16- 44-44- 88- 

81- 98-94- 98- 

804-804- 801- 

809- 818- 844- 

841- 848- 848- 

881- 886-810- 

818- 814- 811

848اسلحه

44 -84اسناد

818اشتباه

16ارکاشتغال به 

41املکاشتغال 

86یاشغال نظام

 -848 -16 -14اصالح )اصالحات(

811

811اصل پنجاه و نهم

888 -801اصل پنجم

1اصل دوم
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 اصل واژه
64 -11اصل نود و ششم

886اصل نود و نهم

880اصل هشتاد و نهم

64اصل هفتاد و دوم

846صد و پنجاه و ششمکیاصل 

888 -69صد و دهمکیاصل 

811مکیو  یصد و سکیاصل 

888 -801صد و نهمکیاصل 

888صد و هشتمکیاصل 

4صد و هفتمکیاصل 

4یاصول قانون اساس

41 - 40ریاضرار به غ

19یاضطرار

90اطالع عامه

89اطالع عموم

818یاطالعات

68 -64 -81اظهارنظر )اظهار نظرها(

94ییاظهارنظر نها

818تیثیاعاده ح

16 -84اعتبار

44 -41اعتبارات مصوب

91یاعتبار قانون

91اعتبارنامه

811 -808اعتراض )اعتراضات(

8اعتقاد

818 -81شورک یاعتال

818اعتماد

 اصل واژه
880اعالن جنگ و صلح

801اعلم

40اعمال حق

809افتاء

14مخابرات یافشا

814ارکاف

88یاقامه حدود اله

11اقامت

 -88 -9 -4 -1-1(یصاداقتصاد )اقت

10-41- 44- 46- 

40

فصل چهارمیاقتصاد و امور مال

884مصلحت یاقتضا

16اقرار

81 -18 -81ینید یهاتیاقل

 -98 -69 -81 -8تیثرکا

801- 806- 888- 

810

881ت مطلق آراءیثرکا

86برکا اللّه

88 -48 -1یاله

81االبد یال

49ن فسادکاما

801 -8ینیمامام خ

811 -1امامت

811 -41 -4امامت امت

818 -884 -81امانت
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 اصل واژه
811 -41 -88 -4امت

809امت اسالم

68 -89ازیامت

841یامداد

از  یاماار بااه معااروف و نهاا 

رکمن

6

 - 880 -69 -81امضاء

818- 811- 814- 

816- 811

1انات عادالنهکام

41ارکانات کام

1ییت قضایامن

89شورکت یامن

818یت ملیامن

818یتیامن

819 -61یاموال دولت

819 -44 یاموال عموم

44کالمالاموال مجهول

841 -69ییامور اجرا

846 -841یامور ادار

 یو اساااتخدام یاماااور ادار

شورک

818

68یامور تجارت

848هیامور حسب

818 -816امور خارجه

68امور خدمات

844یاخلامور د

 اصل واژه
800یامور رفاه

68یامور صنعت

881 -841ییامور قضا

68یشاورزکامور 

811 -18 -1 -8شورکامور 

فصل چهارم یامور مال

68امور معادن

1یامور نظام

818 -81نیام

 -84 -81 -81 -8انتخابات

86- 99- 880- 

888- 881- 886-

810

886یاست جمهوریانتخابات ر

ابااات مجلااس خبرگااان انتخ

یرهبر

99

86انتخابات نقاط اشغال شده

888 -8جمهورسییانتخاب ر

889دیجمهور جدسییانتخاب ر

ساه  ییأت ریس هییانتخاب ر

مجلس

88

881 -884انتخاب مجدد

41انتخاب شغل

800 -81انتخاب شوندگان

800 -81نندگانکانتخاب 

14لیکانتخاب و

88انتظامات مجلس
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 اصل واژه
61ریانتقال به غ

884قضات یاانتقال دوره

886انجمن نظارت

18یاسالم یهاانجمن

18یو صنف یاسیس یهاانجمن

808انحراف

41انحصار

1یانحصارطلب

808انحالل شوراها

44انفال

10انفراد

884انفصال

840 -806انقالب

)انقااالب  یانقااالب اسااالم

اسالم(

8- 1- 81-880- 

844- 840- 811- 

818

801اسالم یانقالب جهان

 یاالولیدوم جماد -و -اول

یقمر یهجر 8199

8

18تیاولو

806نگهبان ین شورایاول

1اهداف

88ائتالف

 86-84 -81 -8رانیا

89- 48- 41- 

81- 884- 818 

814-811

 اصل واژه
48 -18 -81ان(یرانی)ا یرانیا

884االصلیرانیا

811 -1 -1(یمانیمان )ایا

818السالمهمیائمه اطهار عل

  ب
18یباردار

19 -11بازداشت

14یبازرس

44یخارج یبازرگان

19یبازنشستگ

811یدر قانون اساس یبازنگر

44یدارکبان

800 -1بخش

44یبخش تعاون

44یبخش خصوص

801بخشداران

44یبخش دولت

816بخشنامه

48یبخشودگ

11برائت

1یاسالم یبرادر

841برخالف حق

816نیبرخالف قوان

888نار شدنکبر

888 -84 -81(یبرگزار شدن )برگزار
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 اصل واژه
16دنیبرگز

848 -814 -804ها(برنامه )برنامه

41یبرنامه اقتصاد

80یزیربرنامه

41یعموم یزیربرنامه

818 -818برنامه و بودجه

818میمن الرحالرح بسم اللّه

880روهایج نیبس

800یآموزش یهابرنامه

800یاجتماع یهابرنامه

800یاقتصاد یهابرنامه

800یبهداشت یهابرنامه

800یعمران یهابرنامه

 یو رفاه یعمران یهابرنامه

هااستان

808

800یفرهنگ یهابرنامه

61بناها

801رانیا یاسالم یانگذار جمهوریبن

1یدفاع مله یبن

44 -41شورکل کبودجه ساالنه 

800 -41 -19 -1(یبهداشت )بهداشت

41بهره

41یشکبهره

46یعیاز منابع طب یبرداربهره

846یشخص یبرداربهره

814 -14 -1انیب

49المالتیب

 اصل واژه
18سرپرستیب

19یسرپرستیب

44یعیطب یهاشهیب

19یارکیب

841 -41گانهیب

818 -888یماریب

44 -19 -18 -1مهیب

809یاسیح سینش صحیب

18وگانیب

 پ
818 -81پاسدار

 -98 -81 - 80یپاسدار

841- 818

848یخارج یگاه نظامیپا

86رانیا یپرچم رسم

41هاپرداخت

11یپرونده مقدمات

44پست و تلگراف و تلفن

818یبانیپشت

844پناه دادن

844یاسیس یپناهندگ

41کپوشا

818 -81امبر اسالم )ص(یپ

19یریپ

804 -41شرفتیپ

848یریشگیپ

 -801-14-14-86شنهادها(یشنهاد )پیپ
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 اصل واژه
880 - 816-814- 

880- 811

814هامانیپ

 ت
884رانیتابع ا

800 -41 -48تیتابع

81شورک یخ رسمیتار

94خ وصولیتار

و  یشمساا یخ هجااریتااار

یقمر یهجر

81

811 -1سیتأس

 -41 -19 -1 -1نیتأم

81- 14- 804- 

881- 816- 814-

818

19 ین اجتماعیتأم

 -881 - 880 -86دییتأ

816- 818- 811

1یتباه

1ریتبذ

19 -11دیتبع

808 -46ضیتبع

1ضات ناروایتبع

844ارکتبه

1تتبّع

811میتتم

1تجارب

 اصل واژه
68 -44(یتجارت )تجارت

44 - 40تجاوز

 -811 -806 -94دنظریتجد

816

14تجسّس

841زاتیتجه

10یالت عالیتحص

18 -49 -1قیتحق

848یقاتیتحق

1میکتح

40بیتخر

48یاتیف مالیتخف

880نیومکف مجازات محیتخف

884 - 880تخلّف

818یتیامن - یدفاع یلکر یتداب

814ر الزمیتداب

814خلتدا

1تداوم انقالب

809ریتدب

88 -84سیتدر

816نیتدو

41تیترب

1یت بدنیترب

846 -849عیترف

889فعل کتر

818جیترو

1یتساو
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 اصل واژه
91ارکع در یتسر

814 -41 -1میتسل

818التیکتش

1رضروریالت غیکتش

846الت الزمیکتش

11ل اجتماعاتیکتش

41 - 80ل خانوادهیکتش

1ق محققانیتشو

61 -88یتصد

 -86 -84 -49-41بیتصو

89-14- 11- 16- 

19-60- 61-61- 

64-91-96-888- 

881- 814- 811- 

816- 811- 816- 

819- 818

64 یمیب دایتصو

810 -816بنامهیتصو

806 -64ییب نهایتصو

18نیتضم

818قیتطب

881 -98تعارض

1یتعاون عموم

44 -41یتعاون

44عید و توزیتول یتعاون

11 -11تعرض

848نیر مجرمیتعز

 اصل واژه
811 -849 -848تظلمات

81یهفتگ یل رسمیتعط

848نیب مجرمیتعق

81ینیمات دیتعل

81ینیت دیم و تربیتعل

1تعهد برادرانه

1هیتغذ

11دیش عقایتفت

18تفحص

44غ بودجهیتفر

814ر قانونییتغ

818ریتفس

96یر قانون اساسیتفس

814 -11نیر قوانیتفس

880 - 880 -64ضیتفو

11میتفه

818ریتقص

801دیتقل

 -809 -81 -4 -1یتقو

884

41یتالش شغل

44 -14(یتلفن )تلفن

14سکتل

44 -14(یتلگراف )تلگراف

44ونیزیتلو

 -800 -16 -9 -1یت ارضیتمام

841- 841- 818
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 اصل واژه
41زکتمر

11ز حقیتم

848 -41 -14(ییتوان )توانا

46 -44 -41عیتوز

41 -1توسعه

44شورک یتوسعه اقتصاد

84توطئه

68فیتوق

 -804 -44 -41(یدید )تولیتول

841

و  ی، داما یشاورزکدات یتول

یصنعت

41

818دهایتهد

44تهران

  ث
884ثبوت جرم

49یثبوت شرع

49 -41ها(ثروت )ثروت

44یعموم یهاثروت

  ج
1طیالشراجامع

 -44 -41 -16جامعه

884

80یجامعه اسالم

844یجامعه بشر

11جان

886یو مطبوعات یاسیم سیجرا

 اصل واژه
840یم عادیجرا

811یم عمومیجرا

 -884 -848 -11جرم

889

886یاسیجرم س

848 -4ییجزا

81یعشر یاثن یجعفر

84ییایجغراف

881 -81عهجم

18هاتیجمع

811یجمهور

 -6 -8 -4 -1 -8رانیا یاسالم یجمهور

9- 84- 86- 18- 

41- 44-40- 41-

81- 800- 801- 

880- 884- 818- 

841- 844- 848- 

841- 844- 844- 

846˚ 811

880 -19 -86جنگ 

44هاجنگل

84جنوب

841یجهادسازندگ

844 ˚48 -1جهان

88جهان اسالم

 ح
888حادثه
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 اصل واژه
48 ˚4مکحا

1تیمکحا

48ت مطلقیمکحا

818یت ملیمکحا

88یحدود اله

حاادود و مقااررات ماادون   

اسالم ییجزا

848

1التیکحذف تش

818حراست

41حرام

818 ˚19حرمت

44م یحر

81م اسالمیحر

44هاحساب

41لک یدارخزانه یهاحساب

44یحسابرس

848 ˚ 880حسن اجرا

814ان اموریحسن جر

884حسن سابقه

18حضانت فرزند

اماام   یالعظم اللّههیحضرت آ

ینیخم

801

حضرت  ف(یالشر)قدس سره

عصر)عج(یول

4

40ستیط زیحفاظت مح

48یحق اله

61 یناش یو قوا یت ملیمکحق حا

 اصل واژه
یحق رأ فصل پنجم از آن

48 ˚14حق مسلم

18حقوق زن

848مهحقوق عا

848یو اجتماع یحقوق فرد

80یحقوق و اخالق اسالم

10 ˚84یحقوق انسان

91 ˚98حقوقدان

88 ˚14یحقوق عموم

89یحقوق مساو

فصل سوم و اصل حقوق ملت

81

19یحق همگان

880یاست جمهوریم رکح

811 ˚881 -848م کح

811ومتکح

44یومت اسالمکح

8رانیومت اکح

844مت حق و عدلوکح

800یزکومت مرکح

19یومت نظامکح

880حل اختالف

880حل معضالت نظام

848یحل و فصل دعاو

44 ˚ 10ت قانونیحما

18ت مادرانیحما

19یمال یهاتیحما
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 اصل واژه
11حمل سالح

81یحنبل

81یحنف

84هیانتخاب یهاحوزه

40یات اجتماعیح

818 ˚19 -11تیثیح

  خ
810خارج از حدود

808خارج از نوبت

41خارجه

 -64 -61 - 60یخارج

819- 844- 848- 

818

68انیخارج

 -18 -18 - 80خانواده

41

844خائن

888 ˚806 -801خبرگان

818 ˚81 -48 -1خدا )خداوند(

9خدشه

19یو درمان یخدمات بهداشت

818خدمت به مردم

41لک یدارخزانه

818ارتخس

884 ˚44یخصوص

848خصومات

84یخط رسم

 اصل واژه
814 ˚814یخط مش

16یخطوط مرز

ا قانون ین شرع یخالف مواز

یاساس

881

41یخودساز

818یامگکخود

41 ˚ 10 -1ییفاکخود

41کخورا

 د
14یدادخواه

11دادرسان

884 ˚881لکدادستان 

811یدادستان

 -11 -14 -14-81ها(دادگاه )دادگاه

88- 808- 849- 

884- 888˚ 810

 یهاا دادگاه صاالح )دادگااه  

صالح(

18- 14-18-11˚ 
808

 یعماااوم  یهاااا دادگااااه 

یدادگستر

840

811ینظام یهادادگاه

 -846 - 840 -88یدادگستر

849- 880˚ 886

841ییدارا

44یدامدار

41 یدام

848هادانشگاه
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 اصل واژه
811انیدانشگاه

819یداور

880یاست جمهوریداوطلبان ر

14درآمد

 ی)درآمادها  یدرآمد عماوم 

(یعموم

19˚ 14

حاصاااال از   یدرآماااادها

ت مردمکمشار

19

46یمل یدرآمدها

44در دسترس عموم گذاشتن

19یدر راه ماندگ

41 ˚19(یدرمان )درمان

44هادره

44هااچهیدر

41دولت یهاافتیدر

44اهایدر

840ردهادستاو

814یادار یهادستگاه

814یدولت یهادستگاه

19 -11ریدستگ

91ارکدستور 

 -819 -88 -81یدعاو

848- 884

884یخصوص یدعاو

6ریدعوت به خ

 ˚884 -819 -14یدعو
881

 اصل واژه
818 ˚841 -81(یدفاع )دفاع

848دفاع مسلحانه

1یدفاع مل

18یدوران باردار

61یدوران تصد

88ییدوره ابتدا

889یاست جمهوریدوره ر

10 ˚88دوره متوسطه

81یندگیدوره نما

841ر محاربیدول غ

 -16 -18 -9 -6دولت

19-10 - 18-48- 

41-44- 49- 41-

41-19- 60- 61- 

64- 801- 801- 

814- 818- 816-

848- 841- 848

814رانیدولت ا

814دیدولت جد

 یاسااالم یدولاات جمهااور

رانیا

1- 88- 84˚ 844

800ده )روستا(

804دهقانان

ن مااه  یازدهم فروردیدهم و 

یشمس یهجر8146

8

811 ˚818ن ید

81رانیا ین رسمید
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 -888 - 880شورک یوان عالید

881- 884

811 ˚ 810یوان عدالت ادارید

44 ˚44شورکوان محاسبات ید

 ر
89 ˚44ویراد

846یراننده شخص

44ه را

44آهنراه

11هاییمایپراه

 880 -98 -68 -8 یرأ

- 881

 -811 -69 -61اعتماد یرأ

814˚ 818

814 ˚811 -69عدم اعتماد یرأ

10 -1گانیرا

810 ˚69دادن( ی)رأ یریگیرأ

8مثبت یرأ

81یمخف یرأ

884میمستق یرأ

49 ˚41ربا

884یاسیو س یرجال مذهب

84 ˚1یگروه یهارسانه

98 ˚88هارشته

40 -46 -44 -41رشد

18ت زنیرشد شخص

1لیرشد فضا

 اصل واژه
49رشوه

884رضا

808 - 800 -1(یرفاه )رفاه

89 ˚86ها(رنگ )رنگ

86هارنگ

80یروابط خانوادگ

816نیروح قوان

841زیآمروابط صلح

44هارودخانه

881 ˚81روز جمعه

89یروزنامه رسم

840یروزیپ یروزها

811 ˚818گانهسه یقوا یرؤسا

800 -44 -1روستا

18نانیروستانش

888ییه قضایرو

-880-809 -801رهبر

888-811-810-

841

806رهبر انقالب

 یر انقاالب جهاان  یا بکرهبر 

اسالم

801

فصل  یرهبر یرهبر و شورا

یرهبر هشتم

8- 1- 41- 80- 

69- 98- 801- 

809-880 - 888-

881- 881- 818- 

841- 814- 818- 
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 اصل واژه
811

818 ˚848استیر

 -888 - 880 -99یاست جمهوریر

886- 889˚ 818

881هیاست قوه مجریر

814رانیأت وزیاست هیر

41ردن فقرکن کشهیر

جمهااااااااور سیاااااااایر

(یجمهورسیی)ر

8-80 - 86- 89- 

61-66-69-880- 

888- 881-884- 

884- 888- 881- 

889- 818- 811- 

811- 814- 814- 

818- 811- 816- 

819- 810- 818- 

811-811- 814- 

814- 818- 811- 

816- 840- 848- 

841-880- 814˚ 
818- 811

884 -881شورک یوان عالیس دییر

س ساااازمان صااادا و یااایر

 یاساالم  یجمهاور  یمایس

رانیا

880 - 814

 لکا  یفرماناده  ستاد سییر

مسلح یروهاین

818

880 کستاد مشتر سییر

 -888 - 880 -98هییس قوه قضاییر

 اصل واژه
818-818˚ 841- 

841- 846- 880-

888- 881- 884- 

811- 814- 814

 یس مجلاااس شاااورایااایر

یاسالم

88- 64- 818- 

816

 ز
89 -88 -84زبان

84 یو قوم یمحل یهازبان

81یزرتشت

 -98 -86 -81 -4زمان

810 - 814˚ 841

84انیزرتشت

49 ˚44ا رها شدهیموات  یهانیمز

1یعلم یهانهیزم

18 - 10 -1زن

18زنان سالخورده

19 یزندان

81یدیز

 ژ
 811 یژاندارمر

 س
 -814 -64 ˚44ها(سازمان )سازمان

814

814شورکل ک یسازمان بازرس

 یمایسااازمان صاادا و ساا  

 یجمهور

880 - 814
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 اصل واژه
816یادار یهاسازمان

41ارک ساعات

 و صاادیس و هاازارکیسااال 

هشت  و شصت

84

86سبز یشمس یهجر

سااا اه پاساااداران انقاااالب 

یاسالم

880 - 840 - 

811- 818

ل کااا یساااتاد فرماناااده 

مسلح یروهاین

818

880کستاد مشتر

1یشکستم 

1یستمگر

44سدها

814سرپرست

86سرخ

49سرقت

848 -46هیسرما

41یگذارهیسرما

و  یاسااااایسرنوشااااات س

  یاقتصاد

1

 یفرهنگاااا  و یاجتماااااع 

یسرنوشت اجتماع

48

1یعموم یهایسطح آگاه

844سعادت انسان

86دیسف

881وتکس

11سالح 

 اصل واژه
800سلسله مراتب

841گانهیسلطه ب

41یسلطه اقتصاد

841 ˚1یریپذسلطه

841ییجوسلطه

841گرسلطه

1یگرسلطه

881 -814سمت

64یندگیسمت نما

848یآموزش یهاسمت

1نیسنت معصوم

49سوء استفاده

66سؤال

19سوانح

818 -81 -16سوگند

818سوگندنامه

818ردنکاد یسوگند 

فصل  و841 -1یاست خارجیس

دهم

818 - 880 -88(یلک یهااستی)سیلکاست یس

 - یدفااااع یهاااااساااتیس

یتیامن

818

 ش
884شاغل

81یفعشا

44یبزرگ آبرسان یهاهکشب

809شجاعت
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 اصل واژه
18ت زنیشخص

19 ˚89یط اضطراریشرا

16یط مساویشرا

11نیر قوانیشرح و تفس

881 -49 -18(یشرع )شرع

81یشرف انسان

 یت فعااال در رهباار کشاار

شورک

41

811 -881نندگانکت کشر

64 -68 -44هاتکشر

848ادارات یتعاون یهاتکشر

848یخصوص یهاتکشر

44یدولت یهاتکشر

888شروع انتخابات

86برکا شعار اللّه

41 -16 -11شغل

848یشغل دولت

 -848 -808 - 90ت(یاکات )شیاکش

849- 811

16نجهکش

84شمال

 -98 -81 -1 -8شورا )شوراها(

800 -808- 801- 

801- 804- 804-

808- 888- 818- 

814- 818- 811

808هااستان یشوراها

 اصل واژه
818یفرع یشوراها

818شورکت یامن یشورا

قااانون  یبااازنگر یشااورا

یاساس

811

818دفاع یشورا

 فصل هشتم یرهبر یشورا

هااستان یعالیشورا

808˚ 801

818یت ملیامن یعالیشورا

 -11 -89 -86 -4نگهبان یشورا

64-98- 91- 91-

94-94- 98- 91-

96-99-806-880 

888-881-886- 

811

16شهادت

800 ˚ 44 -1شهر

811یشهربان

800 -1شهرستان

  ص
 یجمهااور یمایصاادا و ساا

رانیا یاسالم

880 ˚ 814

 -880 ˚806 -11تیصالح

810 - 818- 849

809یت علمیصالح

841 ˚ 880صلح

841 ˚848زیآمصلح

819یصلح دعاو
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44ع بزرگیصنا

44ع مادریصنا

 -68 -44 -41 -1(ینعت )صنعتص

804

18یصنف

 ض
811یضابط دادگستر

818ضامن بودن

14ضبط

84ضد اسالم

818یا معنوی یضرر ماد

811 ˚61 -19ضرورت

م باار کحااا یهاااضاارورت

یعموم یهایزیربرنامه

41

44 ˚1یضوابط اسالم

  ط
69 -64 -14 -14ردنکطرح 

 یهااا)طاارح یطاارح قااانون

(یانونق

84-14- 14- 91- 

801

1امل استعمارکطرد 

884 -819 -814(ین دعوی)طرف یطرف دعو

81طالق

 ع
 -841 -98 -81-4عادل

846- 881

1عادالنه

880یین مقام اجرایتریعال

 اصل واژه
818ن مقام ارتش و س اهیتریعال

881شورک ین مقام رسمیتریعال

841 ˚ 880هیین مقام قوه قضایتریعال

1عامّه مردم

 -818 ˚809 -88عدالت

848

 -841 -84 -1 -8عدل

844- 848

41عدم اجبار

814 ˚811عدم اعتماد

98عدم تعارض

841عدم تعهد

69عدم حضور

880 ˚69تیفاکعدم 

98 ˚98 -64رتیعدم مغا

66عذر موجه

88یعرب

90عرضه

 -888 - 880 -69عزل

818- 814-818- 

846- 814

884یعفت عموم

880عفو

11دیعقا

 یعالمت مخصوص جمهور

یاسالم

86

809 ˚1یعلم
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 اصل واژه
 -884 - 10 -89یعلن

886

41 -88 -1 -1علوم

808 ˚ 800یعمران

84یعوامل انسان

814 ˚11هاعهدنامه

 غ
44نیغاصب

18غبطه

49غصب

818 ˚4بتیغ

89یرعلنیغ

81رییرقابل تغیغ

40رقابل جبرانیغ

841ر محاربیغ

84ر مسلمانیغ

49ر مشروعیغ

 ف
88 -84یفارس

881فتاوا

844یفرد خارج

841 -18فرزند )فرزندان(

880یپرسفرمان همه

801فرمانداران

 یروهاااین یفرمانادهان عاال  

 ینظام

880

ل سا اه پاساداران  کفرمانده 

 اصل واژه
یاسالم انقالب

 یروهااایل نکاا یفرمانااده

مسلح

880 ˚ 818

49فروش

 -88 -9 -4 -1-1(یفرهنگ )فرهنگ

10 - 49˚ 800- 

818- 841- 818

49 ˚1فساد

1یل اخالقیفضا

818یاجتماع یهاتیفعال

818یاطالعات یهاتیفعال

818 ˚ 40 -46یاقتصاد یهاتیفعال

 یدولت یاقتصاد یهاتیفعال

یو تعاون

44

818یاسیس یهاتیالفع

818یفرهنگ یهاتیفعال

41 -1فقر

 -809 -801 -81(یفقه )فقه

881

888 -801 -98فقهاء

806نگهبان ین شورایفقهاء اول

 - 880 -94 -4نگهبان یفقهاء شورا

888

1طیالشراجامع یفقها

4هیفق

41 -1فنون

1فنون صنعت
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 اصل واژه
841 -1یفن

818 - 810 -888فوت

 ق
818 -81قادر متعال

 -881 -884 -881یقاض

818

 -18 -81 -84 -4یقانون اساس

11-64- 98- 94- 

98-96-881-881 

818˚811- 811- 

811

64یقانونگذار

64قائم به شخص

880قبول

89لهیقب

80قداست

841گرسلطه یهاقدرت

801فیقدس سره الشر

 -81 -88 -1 -8م(یرکقرآن )قرآن 

818

841 -11قرارداد )قراردادها(

841رانیدولت ا یقراردادها

91قرعه

804 -84 -1قسط

81قسم نامه

 -884 -881 -846قضات

810

 اصل واژه
 -846 -841 -1ییقضا

881

 90 -88 -46 -41هییقضا

98- 848- 841- 

846- 880- 811- 

814

49قمار

64 ˚ 80 -9 -4ن  یقوان

44ن اسالمیقوان

844رانین ایقوان

811 ˚11ین عادیقوان

881ن مدونهیقوان

810ین و مقررات اسالمیقوان

41مکحا یقوا

811 -818 - 880گانهسه یقوا

 90 -88 -46 -41هییقوه قضا

98- 880- 888- 

818- 818- 841-

848- 841- 846- 

880- 811- 814- 

ازدهمیو فصل 811

 - 80 -46 -41هیقوه مجر

69- 90 - 881- 

و فصل  810 -880

نهم

 -49 -46 -41قوه مقننه

و فصل ششم 880

18مومت فرزندانیق
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 اصل واژه

 ک
 -84 -41 -16 -1ارک

90 - 91- 814˚ 
811

81یار ادارات دولتک

61یارشناسان خارجک

41بزرگ یارفرماک

804نانکارک

804 -18ارگرانک

848ارمندان دولتک

48ار مشروعک

و  ی، آموزشا یامداد یارهاک

یدیتول

841

14اهش درآمدک

1تابک

81یتاب آسمانک

84یتب درسک

1رامتک

19سب مجوزک

48ارکسب و ک

 -68 -44 -41 -1یشاورزک

804

44یرانیشتک

848شف جرمک

84یلدانک

84 -81ان(یمیلک) یمیلک

816 -88هاونیسیمک

 اصل واژه
64یداخل یهاونیسیمک

64ربطیذ یهانویسیمک

60بدون عوض یهاکمک

888یریگنارهک

18سرپرستیان بکودک

44هاوهک

 گ
91 -9گروه

48 -41خاص یهاگروه

89 -44گزارش

846گماشته

  ل
816 -814الزم االجرا

91 -14 -14 -84یح قانونیلوا

846ییح قضایلوا

 م
18ستهیمادران شا

11مال

48کمال

81(یک)مذهب مال یکمال

48 -44تیکمال

41یت شخصیکمال

44یت عمومیکمال

880 -19 -4 یمال

48اتیمال

811 -816ن(یمأمور )مأمور
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846تیمأمور

41ماهر

49مباحات

1مبارزه

طلبانااااه مبااااارزه حااااق 

نیمستضعف

844

11 -14اسالم یمبان

 یاسااالم یجمهااور یمبااان

رانیا

884- 81

81شورک یخ رسمیمبدأ تار

81یار ادارات دولتک یمبنا

16 -11متخلف

ا مؤسسات یمتعلق به دولت 

یعموم

848

10 -88متوسطه

84یمتون رسم

818 -11متهم

8مثبت

 -16 -18 -11مجازات

19- 880 - 848

881 -841مجتهد عادل

848 -11ن(یمجرم )مجرم

 - 80 -46 -41هیمجر

90 - 880 - 810

86دیمجلس جد

811 -99یمجلس خبرگان رهبر

86مجلس سابق

 اصل واژه
 -44 -41 -1 -8یاسالم یمجلس شورا

44-46- 81- 81- 

84-84- 88- 81-

86-89-10 - 18- 

11- 11-14- 14- 

18- 11- 16-19- 

60-61- 61- 64- 

68-61- 66- 69- 

90 -98-91- 94- 

94- 98-91- 99- 

801- 880- 881- 

818-811- 811- 

814- 818- 811- 

814- 814- 818- 

811- 816- 819- 

840-848˚ 814- 

811

ص مصالحت  یمجمع تشاخ 

نظام

880 - 888- 

881˚ 811

19مجوز

44کالمالمجهول

886 ˚888یم دادگسترکمحا

811یم نظامکمحا

884 -884 ˚11مات(کمه )محاکمحا

19یضرور یهاتیمحدود

41 ˚1تیمحروم

1محققان

880نیومکمح



  یلیتفص نامهواژه

 

111 

 اصل واژه
11محل اقامت 

884محل خدمت

846تیمحل مأمور

11محل مورد عالقه

40ستیط زیمح

1ط مساعدیمح

14مخابرات

14مخابره

16مخالف اسالم

ن و مقاررات  یمخالف با قوان

یاسالم

810

64ن و مقرراتیمخالف قوان

804ن اسالمیمخالف مواز

86مخصوص

11 ˚14اسالم یمخل به مبان

84مدارس

841 ˚884 -4مدبّر

818یاست جمهوریمدت ر

4یمدن

841 ˚884 -804ریمد

809 ˚69تیریمد

848ت عاملیریمد

 یرات مجلااس شااوراکمااذا

یاسالم

89

91رهکمذا

81یگر اسالمیمذاهب د

81یعشر یاثن یمذاهب جعفر

 اصل واژه
 -884 -64 -11شورک یمذهب رسم

818- 811

884 ˚81یذهبم

44مراتع

11ییمراجع صالحه قضا

811 ˚99 -49یمراجعه به آراء عموم

811یمراحل قانون

81ینیمراسم د

81یمراسم مذهب

81مراسم سوگند

19یکپزش یهامراقبت

44هاز استانکمرا

1قیز تحقکمرا

849یمرجع رسم

801 ˚8دیقدر تقل یمرجع عال

801تیمرجع

41ییفاکرحله خودم

10 -1مرد

 -89 -84 -6 -1مردم

19-46- 49- 81- 

800 -801- 880-

884- 818- 844- 

811

844یمردم

818مرزها

16یمرز

49یار مهم اقتصادیمسائل بس
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 اصل واژه
64یو خارج یمسائل داخل

801یاسیمسائل س

61مسائل مهم

1مستضعفان جهان

844نیمستضعف

844نیبرکمست

41 -18 -11 -1نکمس

848مسلحانه

 -98 -84 -88 -1مسلمان )مسلمانان(

841

818تیمسؤول

قااانون  یت اجاارایمسااؤول

یاساس

881

814یت هماهنگیمسؤول

81یحیمس

84یلدانکو  یان آشوریحیمس

19 ˚1ت مردمکمشار

846 ˚16مشاغل

10مشاوران

881مشاوره

848یمشاوره حقوق

 ˚41 -48 -41 -9مشروع
848

 -881 - 880-801مشورت

884˚ 811

81مصالح

44مصالح عامه

 اصل واژه
16یمصالح عموم

814 ˚ 880 -16شورکمصالح 

44 -41مصرف

884 ˚881 - 880مصلحت

64 ˚89مصوبات

811مصوبات شورا

 یعاااال یمصاااوبات شاااورا

یت ملیامن

818

 یمصااوبات مجلااس شااورا 

یاسالم

98- 94- 98- 

881- 811

816 ˚46رانیأت وزیمصوبات ه

11مصون

886 -14 -84 -1(یمطبوعات )مطبوعات

1یمظاهر فساد و تباه

1معاد

68 ˚44معادن

44معادن بزرگ

88یمعارف اسالم

48تیمعاف

41معامالت باطل و حرام

49یمعامالت دولت

840 ˚814 - 10معاونان

841 ˚848جمهورسییمعاونان ر

811 ˚818 -814جمهورسییمعاون اول ر

814هامعاونت

881 ˚89 -81معتبر

880معضالت نظام



  یلیتفص نامهواژه
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 اصل واژه
1اسالم یارهایمع

98 -94 -64 -11رت(یر )مغایمغا

49هایارکمقاطعه

848یمقامات رسم

801یشورکمقامات 

880ییمقام اجرا

814 ˚11نامهمقاوله

801ت عامهیمقبول

98ات زمانیمقتض

800یات محلیمقتض

818مقدس

11مهکمقدمات محا

80 ˚9 -4مقررات

810یمقررات اسالم

64یمقررات عموم

81یمقررات محل

848اسالم ییمقررات مدون جزا

818مقصر

84اتباتکم

14یالمات تلفنکم

844یتبکم

 -14 - 10 -10-9ملت

48-81˚81- 64- 

818˚ 811

81 ˚8رانیملت ا

844گرید یهاتیمل

88یملل اسالم

 اصل واژه
 -61 -46 -18 -1یمل

800 - 818

86تکممل

841 ˚46یعیمنابع طب

881یمنابع معتبر اسالم

46شورکمناطق مختلف 

40یمنافع عموم

818یمنافع مل

884یعفت عموم یمناف

61منحصر به فرد

46 ˚81منطقه

41ریمنع اضرار به غ

884نفصلم

49 ˚44موات

11مؤاخذه

61موارد ضرورت

811 ˚64یموارد ضرور

ن ین اسااالم )مااواز یمااواز

(یاسالم

4-10 - 18- 18- 

88-94-804-880 

848-886-818˚ 
814- 811

881ن شرع  یمواز

841ین عدل اسالمیمواز

881ین فقهیمواز

814هاموافقتنامه

11یالمللنیب یهاموافقتنامه

848 ˚68 -44مؤسسات
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 اصل واژه
44یمؤسسات تعاون

64یمؤسسات دولت

848یمؤسسات عموم

64مؤسسات وابسته به دولت

801یموضوعات فقه

11موضوع اتهام

49موقوفات

844 ˚884مؤمن

41مهارت

 ن
881 ˚888یاست جمهوریر ینامزدها

811یپرسجه همهینت

89نژاد

40نسل امروز

40بعد یاهنسل

819یدولت یهانشان

814ارکنشر اف

14اتینشر

84نصاب

 -808 - 800 -99نظارت

880- 886- 814- 

848- 888- 814- 

814

1حیصح ینظام ادار

1شورک ینظام اسالم

 یجمهااور ینظااام اقتصاااد

یاسالم

44

 اصل واژه
 یاسااالم ینظااام جمهااور 

رانیا

800 - 880 - 

818- 841˚ 848

 -19 -86 -9 -4ینظام

880- 848- 

848˚ 811

849انینظام

884ینظم عموم

61یس ملینفا

1نفوذ اجانب

86نقاط اشغال شده

881نینقص قوان

884قضات یانقل و انتقال دوره

 ینگاهبااااان دسااااتاوردها

یانقالب اسالم

81

81ینید یهاتیندگان اقلینما

814جمهورسییندگان رینما

 یهاناااادگان شاااااورا ینما

هااستان

808

 یندگان مجلاس شاورا  ینما

یاسالم

8- 49- 84- 84- 

81- 86- 89- 10 

14- 14-16-64˚ 
68- 66- 69- 

91˚ 811

69ندگان مخالف و موافقینما

81ندگان ملتینما

46ندگان منتخب مردمینما

811ژهیندگان وینما



  یلیتفص نامهواژه
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 اصل واژه
 یمجلااس شااورا یناادگینما

یاسالم

81- 64- 68˚ 
848

818 ˚804ندگان(یمانده )نینما

814ینده قانونینما

6رکاز من ینه

16از جامعهین

41یاسالم یازهاین

41یعموم یازهاین

880 ˚44روها(یرو )نین

844 ˚ 880یانتظام یروهاین

 ˚ 840 - 880مسلح یروهاین
818

880ینظام یروهاین

44زارهاین

 و
64وابسته به دولت

80یادیواحد بن

804یآموزش یواحدها

804یادار یواحدها

و  یصانعت  یدیتول یواحدها

یشاورزک

804

804یخدمات یواحدها

44وارث

60وام

41وام بدون بهره

44وجه

9وحدت

 اصل واژه
888ییه قضایوحدت رو

88یاسیوحدت س

800 ˚18یوحدت مل

1یاله یوح

814 ˚44هاوزارتخانه

 - 10 -89 -80وزراء( -ران یر )وزیوز

66- 69- 816- 

811- 811- 814- 

814-818- 811- 

816-840 - 848- 

841˚ 818

818ر اطالعاتیوز

818 ˚816ر امور خارجهیوز

880یر دادگستریوز

818شورکر یوز

66ر مسؤولیوز

69ضاحیر مورد استیوز

81تیوص

69 ˚68فیوظا

816یف اداریوظا

811ف خاصیوظا

و  یخاااص نظااام  فیوظااا

یانتظام

811

888یف رهبریوظا

68یندگیف نمایوظا

9فه دولتیوظ

40یفه عمومیوظ
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 اصل واژه
6یفه همگانیوظ

81التکو

848یالت دادگسترکو

14لیکو

 ˚801 -41 -4ت امریوال
811

18یشرع یول

 ـه
19تیثیحرمت و ح کهت

81امبر اسالمیهجرت پ

81یشمس یهجر

81یرقم یهجر

44نهیهز

14ینه عمومیهز

818 ˚814 -808هماهنگ

840 ˚814 -804یهماهنگ

1یمل یهمبستگ

841همسر

 -804 -808- 800یارکهم

 اصل واژه
814- 840

 -84 -49 -8 -8یپرسهمه

99- 880 ˚ 811˚ 
811

قاانون   یباازنگر  یپرسهمه

یاساس

811

44ییمایهواپ

64أتیه

88سه مجلسییأت ریه

848رهیأت مدیه

886أت منصفهیه

 -814-69-61-14أت دولت(یران )هیأت وزیه

811- 814- 814- 

818- 811- 816- 

819˚ 811

 ی
 ن مااااهیازدهم فاااروردیااا

یشمس یهجر8146

8

 19شورکافراد  کی کی

  
 




