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 پيشگفتار

 ناميـده  اصرمع اجتماعى پديده انگيزترين شگفت ايران در اسالمى انقالب اگر
 خشـونت،  و قهـر  بـر  تكيـه  بـدون  كـه،  مردمـى  نهضـتى  :نيست گزافه شود

 سياسـى  عرصـه  در بسيار تأييد و پشتيبانى از برخوردار و پيشه ستم حكومتى
 و كشـتار  و خشـونت  گونـه  هـر  اعمـال  از دراز سـاليان  طى در كه را جهان

 فـرو  درتقـ  سـرير  از گونه بدان كوتاه مدتى طى در بود، نكرده پروا شكنجه
 امـا  .برانگيخـت  را گـران  نظاره تحسين و تعجب كه كشاند تالشى به و آورد
 اى گونـه  بـه  نيـز  پيروزى از پس نخستين سالهاى در ساز، شگفتى انقالب اين

 از پـس  :پرداخـت  خـود  هـاى  آرمـان  و اهداف كردن نهادينه به انگيز تحسين
 بـه  آن از پـس  پرداخـت،  جديد نظام شكل درباره پرسى همه به كوتاه مدتى

 اساسـى  قانون خبرگان مجلس تشكيل براى نظران صاحب و خبرگان انتخاب
 رسـيدن  فرا از پيش سرانجام، و كرد مبادرت اساسى قانون تنظيم و تدوين و

 زمينـه  گونـه  بـدين  و گـذارد  پرسـى  همـه  بـه  را آن پيـروزى،  سـالگرد  اولين
 .ساخت مهيا جديد نظام استقرار براى اى شايسته

ــانون ــىا ق ــورى ساس ــالمى جمه ــران اس ــه اي ــل ب ــاگون دالي  از گون
 تجسـم  كـه  ايـن  آنهـا  تـرين  مهـم  و اسـت  برخـوردار  ويژه هاى برجستگى
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 آن تحقـق  پـى  در ايـران  مسـلمان  مـردم  كـه  اسـت  هايى ارزش و ها آرمان
 آن بهشتى دكتر شهيد اللّه آيت آمد، خواهد چنانچه روى، همين از .اند بوده
 قـانون،  ايـن  كننـدگان  تـدوين  كه آن ديگر .نامد مى اسالمى انقالب بيانيه را

ــى ــدگان از گروه ــان و زب ــمارى و نخبگ ــايان ش ــه ش ــارزان از توج  و مب
 و كشـيده  هـا  رنـج  نهضـت  ايـن  نشستن ثمر به براى كه بودند تالشگرانى

 بـه  خـود  آرمـانى  نظـام  دربـاره  هـا  سـال  و ساخته هموار خود بر ها سختى
 هـر  كـه  است اين ديگر توجه جالب نكته .بودند پرداخته مباحثه و مطالعه
 اسـت  نظرهـايى  تبادل و گفتگوها حاصل قانون، اين اصول و فصول از يك
 هـاى  انديشـه  و آراء بازتاب و است گرفته صورت خبرگان اين ميان در كه

 هـايى  زمينـه  يـا  زمينـه  در كـدام  هـر  كـه  است دينى روشنفكران و عالمان
  .اند بوده نظر صاحب

 تبيـين  اهميـت  انگيـز،  ستايش تالش آن از دهه دو ذشتگ از پس اينك،
 ايـن  طـى  در كه گوناگونى هاى قرائت سبب به آن، نظرى مبانى و قانون اين

 از يكـى  و اسـت  مطرح پيش از بيش است، شده آن از نظر و عمل در سالها
 است خبرگانى و زبدگان هاى ديدگاه به مراجعه مهم، اين انجام طرق بهترين

  .اند يازيده آن وينتد به دست كه
 و تفصـيلى  نظـرات  شامل و است شده تهيه انگيزه همين با حاضر كتاب
 نقشى خود كه است اساسى قانون درباره بهشتى دكتر شهيد اللّه آيت تفسيرى

 .است داشته آن تدوين در مهم بس
 از پـيش  هفتـه  دو تاريخ به ايشان تلويزيوني گفتگوي نخست، بخش در
 مربـوط  كـه  آمده 1358 فروردين 12 روز ايران المياس جمهوري پرسي  همه
 در كـه  اسـت  سياسـي  نظـام  يـك  نـوان  ع بـه  اسـالمي  جمهوري ماهيت به

 .بود نيامده قبلي هاي چاپ
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 نظـام " عنـوان  بـا  ايشـان  روشنگر و ارزنده گفتار دربرگيرنده دوم بخش
 تهران ارشاد حسينيه در 58/9/9 تاريخ به كه است "اساسى قانون در سياسى
 كه است فرزانه انديشمند آن از گفتارى حاوى بخش ومينس .است شده ايراد

 ايـراد  مقـدس  مشـهد  در 1358 تابستان در "اساسى قانون پيرامون" عنوان با
 اساسى قانون درباره ايشان مطبوعاتى گفتگوى شامل چهارم بخش .است شده
 منتشر 1358 ماه تير پانزدهم تاريخ به اسالمى جمهورى روزنامه در كه است
 خطبـه  يكـى  :اسـت  حاضـر  كتـاب  بخـش  پايـان  نيز پيوست دو .است شده

 حقـوق  بـه  آن در كـه  اسـت  )ع(على اميرمؤمنان البالغه نهج هفتم و دويست
 شـهيد  اللّـه  آيت توسط بارها و شده پرداخته مردم و اسالمى حكمران متقابل
 ديگـر،  ؛است گرفته قرار استفاده مورد كتاب اصلى هاى فصل در بهشتى دكتر
 علـت  بـه  كه است 1358 مصوب اسالمى جمهورى اساسى قانون كامل متن

 .است شده آورده خوانندگان دسترسى تسهيل منظور به و آن به فراوان ارجاع
 انـدركاران  دست همه از را خود صميمانه سپاس فرصت اين در است الزم

 منشـور  ايـن  ربهت فهم در حاضر مجموعه كه باشد .نماييم ابراز كتاب اين تهيه
 .افتد مؤثر اسالمى انقالب برجسته

  

   بهشتى اللّه آيت شهيد هاى انديشه و آثار نشر بنياد
  

 الرَّحيم الرَّحمنِ اهللاِ بِسمِ

 يـك  در عمـومي،  آراء بـه  مراجعـه  يك در خواهد  مي ديگر هفتة دو ما ملت
 مهـوري ج دربـارة  را نظرش رفراندوم،اش    اروپايي اصطالح به و پرسي، همه

 و بـرادران  بـا  بـاره  ايـن  در تا دارم فرصتي كه خوشوقتم .كند اعالم اسالمي
 يعنـي  ايـران،  ملت انقالب اخير مرحلة آغاز از .بگويم سخني عزيز خواهران

 ايـن  بـر  نگـري  ژرف و تيزبيني با انقالب رهبري پيش، سال شانزده حدود از
 همـة  دها،فسـا  همـة  هـا،  خرابـي  همـة  اصـلي  عامـل  كـه  داشـت  تكيه نكته
 نـوع  رژيـم،  از اسـت  عبـارت  مـا  كشـور  در هـا  روزي تيره و ها  ماندگي  عقب

 اعـالم  مكـرر  و سـلطنت؛  تحميلـي  و پايه بي مسألة خصوص به و حكومت،
 شـورا،  مجلـس ( مجلِسـين  بـراي  آزاد انتخابـات  قبيـل  از مسائلي كه شد  مي

 اينهـا  لامثا و روستا، بخش، شهرستان، هاي  انجمن آزاد انتخاب ،)سنا مجلس
 جنـبش  بـراي  انحرافي هاي  جهت ايجاد فقط فاسد، رژيم يك چهارچوب در
 و مرد اخير سال دو ـ يكي در كه بود هم جهت همين به .ماست ملت قيام و

ــلمان زن ــي و مس ــا انقالب ــعارهاي در م ــان ش ــدة تك ــايي دهن ــاي راهپيم  ه
 تكيـه  شـعار  ايـن  بـر  فـراوان  عشـق  و شور با چيز هر از بيش پرشكوهشان،

  .»اسالمي حكومت آزادي، استقالل،« :زدند فرياد و كردند
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 انقالبيـون  شـعار  از اصـلي  بخشي عنوان به اسالمي حكومت كه وقتي از
 و چيست؟ اسالمي حكومت شكل كه شد  مي سؤال مكرر شد، مطرح ايرانيان
 مرحلة نخستين در كرد اعالم رهبري كه بود عمومي سؤال اين به پاسخ براي

 آمـدن  .بود خواهد »اسالمي جمهوري« شما حكومت شكل ،انقالب پيروزي
 .داشـت  تـري    عام معني اسالمي حكومت جاي به جمهوري واژة و اصطالح
 از خـاص  نـوعي  جمهـوري  داشـت؛  تـري  خـاص  معنـي  اسالمي جمهوري
 پيرامـون  كه كرد  مي ايجاب حكومت جاي به جمهوري آمدن .است حكومت
 در توضـيحاتي  بتـوانيم  مياسـال  حكومـت  بـا اش    رابطه و جمهوري سيستم
 .بگذاريم مردم اختيار

 در حكومـت  نـوع  .بدهم توضيح جمهوري اصل دربارة بيشتر قدري قبالً
 و زور اتكاء به فرد يك كه است فردي حكومت يا بشري، بزرگ هاي  جامعه
 پـوش،   زره و تانـك  از تفنـگ،  لولة از استفاده با سرنيزه، برق زير در قدرت،
 قـدرت،  منشـأ  و مبـدأ  تنـه  يـك  و كنـد   مـي  تحميل مردم بر رااش    داري زمام

 ايـن  به اروپايي اصطالح در كه شود  مي قانون اجراي و قانون، گيري،  تصميم
 بگـوييم  تـوانيم   مـي  فارسـي  زبـان  در آن ترجمـة  در و 1»منارشـي « گوييم  مي

 در و ،»شاهنشـاهي « شـد  كردنـد،  تـرش   گُنـده  خيلـي  وقتـي  كـه  »پادشاهي«
 سـلطنت  توانـد   مـي  سـلطنت  البته .گوييم مي »سلطنت« نآ به عربي، اصطالح

 نظـام  در حـال  هـر  بـه  ولـي  باشـد؛  مشروطه سلطنت تواند  مي و باشد مطلق
 فـرد  يـك  كـه  اسـت  اين آن و هست مطلب يك سلطنتي، رژيم در سلطنتي،

 يـا  زور، قـدرت،  اتكاء به را داري زمام سِمت اين و شده جامعه يك دار زمام
 .است آورده دست به ديگر زورمند و تقدر صاحب يك وراثت
 هـا،   زبـده  از گروه يك حكومت از است عبارت حكومت از ديگري نوع
 سـبب  به را داري زمام كه جامعه يك بر ممتاز و برجسته قشر برجسته، افراد

                                                           
1. Monarchy 
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 نـوع  ايـن  مختلـف  انـواع  ميـان  از .اند  آورده دست به خاص امتيازات داشتن
 و برگزيـدگان  گروه حكومت يكي :است معروف خيلي نوعش دو حكومت،
 و بلندانديشـي  نظـر  از فكـري،  نظـر  از روحـي،  نظـر  از كه كساني و اشراف
 اصـطالح  در آن از كـه  دارنـد  امتيـازاتي  و هـا  ويژگي انساني مختلف ملَكات
 مـا،  زبـان  دراش    ترجمـه  در و شـود   مـي  يـاد  1»آريستوكراسـي « بـه  اروپايي
  .است آمده برگزيدگان حكومت
 بـه  يـابي  دست و ثروت داشتن سبب به گروهي كه است آن ديگر قسمي

 قشـر  و طبقـه  .بشـوند  دار م زمـا  و برسـند  قـدرت  به اند توانسته زر و سرمايه
 تعبيـر  2»اليگارشـي « بـه  آن از كـه  اقتصادي قدرت داشتن اتكاء به ثروتمندان

 تـوانيم   مـي  بـاز  و نـداريم  بـرايش  هنـوز  فارسي معروف معادل ما و شود  مي
 بـر  كنـد   مـي  حكومـت  گروه يك باز اينجا در .»ثروتمندان حكومت« بگوييم
 نـوع  نظـر  از فكري، نظر از كه كند  مي توجيه امتيازي با را حكومتش و مردم

 آورده دسـت  بـه  اقتصـادي  قدرت نظر از يا ملكات، و اخالق نظر از تربيت،
 .دوم نوع هم اين .اكثريت بر ممتاز اقليتي حكومت است؛

 لولـة  و سـرنيزه  بـرق  و سـرنيزه  پرتـو  در نه كه ستا حكومتي سوم نوع
 امتيازات داشتن دليل به نه و است زور و قدرت و پوش  زره و تانك و تفنگ
 عامة حمايت از را قدرتش و منصب و سِمت دار، زمام بلكه ثروت؛ يا خاص
 قدرت گيرد  مي آنها از عامه، از ناس، از خلق، از مردم، تودة از .گيرد  مي مردم

 بـر  سِـمت  ايـن  بـه  را او كـه  هسـتند  آنهـا  .را خـودش  سِـمت  و را خودش
 3»رِپوبليكـا « بـه  باستان يونان در حكومت نوع اين از .پذيرند  مي يا گزينند  مي
 حكومـت  ،4»دموكراسي« نام با آن از كه عامه از برگرفته حكومت .شد  مي ياد

                                                           
1. Aristocracy 
2. Oligarchy 
3. Republican  
4. Democracy  
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 يطـور  بـه  .شد   مي ياد عامه حكومت و ملت، حكومت توده، حكومت دِمو،
  .باشد گام هم و همراه دموكراسي با بايد عمالً رِپوبليكا كه

 شـد،   مـي  ترجمـه  عربـي  زبـان  به يوناني معارف و ها كتاب كه زماني در
 انتخـاب  ِرپوبليكـا  عربـي  معـادل  براي را »جمهوريت« واژة عرب مترجمين

 معنـي  چنـد  عربـي  زبان در »جمهور« كه است اين انتخاب اين منشأ .كردند
 قـاموس  كتـاب  در .كـنم    مـي  نقل لغت سند و منبع دو از را ها اين كه داشت

 :النّـاس  مِـنَ  و .حولَهـا  مـا  علـي  فَةُالْمشرِ ملَةُالْرَّ ):بِالضَّم( اَلْجمهور« :گويد  مي
ملُّهج. و عظَمكُلِّ م كـه  شـن  از اي  تـوده  از اسـت  عبـارت  جمهـور « 1.»شَيء 
 جمهـورِ  گـوييم  مـي  وقتـي  همچنين .است آن بر مشرف و اطرافش از بلندتر
 عمـدة  قسـمت  يعنـي  جمهور كلي  طور به و مردم، عمدة قسمت يعني ناس،
 »جمهور« معني در قاموس كتاب در فيروزآبادي كه است بياني اين .»چيز هر

  .عربي زبان در است، آورده
ـ  :اَلْجمهـور « آمـده  اسـت،  جديـد  عربي نامة  لغت كه المنْجِد در الْكَثيـرُ  لُاَلرَّم 

،تَراكِمالْم ظَمعو الْقَومِ م ،مما اَشْرافَهةُجع الْقَوم ظَمعكُلِّ م اي  توده جمهور« 2.»شَيء 
 اشـراف  و مـردم  عمـدة  قسـمت  كه اين يا باشد انباشته هم روي كه است شن از

 »جمهوريـت « معنـي  در بعـد  و .»چيـز  هـر  عمـدة  قسمت مردم، جماعت مردم،
 بـلْ  بِـالتَّوارثْ  ال محـدد  لِوقْـتٍ  زعيمها يعينُ لةالدو اَوِ مةالْاُ يةاَلْجمهور« :گويد  مي

 رئـيس  كه دولتي يا جامعه از است عبارت جمهوريت« 3.»مةالْاُ الْجمهورِ بِاِنْتِخابِ
ـ  امت جمهور انتخاب به شود  مي انتخاب معين زماني  مدت براي آن دار زمام يا  هن

                                                           
المصـباح المنيـر و اسـاس       يقـة ترتيب القاموس المحـيط علـي طـر       وي،  الطاهر احمد الزا  . 1

 .»ر  هـ  م ج«، ذيل 534، ص1ق، ج1399، بيروت، دارالكتب العلميه، غةالبال
 .»ر هـ م ج«: ، ذيل102ق، ص1402، بيروت، دارالمشرق، اللغةالمنجد في لويس معلوف، . 2
 . همانجا.3
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 معـادل  عنـوان  بـه  جمهوريت واژة انتخاب كه كنيد  مي مالحظه .»توارث روي از
  .است بوده كامل تناسب رعايت با رِپوبليكا واژة براي

 مـردم  اكثريت طريق از دارش زمام كه حكومتي يعني جمهوري حكومت
 كـه  منابعي همين از فارسي، منابع در .آيد  مي كار سر بر مردم عمدة قسمت و

 نقـل  مطلبـي  منبـع  دو از بـاز  هاسـت،   كـرده  تحصـيل  همة دسترس در تقريباً
 آمـده  71 صـفحة  هفـتم،  چاپ آشوري، داريوش سياسي فرهنگ در .كنم  مي

 مـوروثي  كشـور  رئيس جانشيني آن در كه حكومت نوعي :جمهوري« :است
 غيـر  يـا  مسـتقيم  رأي با انتخاب و است محدود غالباً رياست مدت و نيست
 متضـمن  غالبـاً  كلمـه  مفهـوم  نظـر  از جمهـوري  .شود  مي انجام مردم مستقيم

ــاتي ــز دموكراســي از درج ــا هســت؛ ني ــين در ام ــال، ع ــر ح ــياري ب  از بس
 معناي به صرفاً وجه اين در و شود  مي اطالق نيز غيرسلطنتي هاي  ديكتاتوري
 حكـومتي  طـرز  :جمهوري« :است آمده معين فرهنگ در 1.»است غيرسلطنتي

 محـدود  مـدتي  بـراي  كشـور  مـردم  جانـب  از )جمهور رئيس( آن رئيس كه
  2.»شود مي انتخاب

 توضـيح  ايـن  در مـا  كـه  را مفهـومي  آن و جمهـوري  بين رابطة بنابراين،
 شد روشن و دريافتيد خوبي به كنيم، بيان اسالمي جمهوري براي خواهيم  مي
 انـواع  ميـان  در خوب .چيست آن لغوي ريشة و اصيل است اي  رابطه اين كه

 :شـود   مـي  يـاد  هـم  ديگـر  حكومـت  نـوع  يك از گاهي تيم،گف كه حكومت
 وقـت  بـه  بايـد  را آن دربارة بحث كه الهي حكومت 3،»تئوكراسي« حكومت
 توضـيحي  كوتاه و فشرده خواهم  مي بحث اين در چون كنم؛ واگذار ديگري
  .باشم داده اسالمي جمهوري دربارة

                                                           
 .»جمهوري«: ، ذيل71، ص1357رواريد، ، تهران، مفرهنگ سياسيداريوش آشوري،  .1
 .»جمهوري«: ، ذيل1242، ص1، ج1371، تهرن، اميركبير، فرهنگ فارسيمحمد معين،  .2

3 . Theocracy 
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 يا سلطنتي ومتحك يعني برشمرديم، كه نوعي چند اين ميان از آيا ببينيم
 داشـتن  دليـل  بـه  مشـخص  گـروه  يـك  حكومـت  و پادشـاهي،  و »منارشي«

 يـا  جمهـوري  حكومـت  و اُليگارشي، خواه و آريستوكراسي خواه ها، ويژگي
 سـازگارتر  حكومـت  زمينـة  در اسـالم  مبـاني  بـا  ها اين از يك كدام رپوبليك،

 حكومـت  و جمهـوري  نـوع  كـرديم،  يـاد  كـه  نوعي چند اين ميان از است؟
  .است سازگارتر داري زمام زمينة در اسالم مباني با جمهوري

 مطـرح  )ص( اكـرم  پيغمبر زمان در وقتي اسالمي، جامعة يك در حكومت
 مطـرح  ها آن حضور زمان و )س( شيعه ائمة عصر در است وقت يك شود،  مي
 مطـرح  هسـتيم،  مـا  كه زماني در يعني عصر، اين در است وقت يك و شود،  مي
 امـت  و جامعـه  ادارة بـه  اسـت  مربـوط  نـه  بكنم خواهم  مي كه يبحث .شود  مي

 ظهـور  زمـان  در جامعـه  ادارة به است مربوط نه اكرم، پيغمبر عصر در اسالمي
 اسـت،  علمي بحثي ما براي بحث آن چون .ما امروز به است مربوط بلكه ائمه؛
  باشيم؟ داشته حكومتي نوع چه ما امروز كه است اين است مهم آنچه
 بايـد  صـرفاً  حـاكم  دار، زمام حكومت، ما عصر در اسالمي، مباني طبق بر
 مـردم  دار زمام دارد حق كسي .بگيرد مردم آراء از را خويش قدرت و سِمت
 .باشـد  مـردم  حمايـت  مـورد  و مردم پذيرفتة الاقل يا مردم برگزيدة كه باشد
 داري زمـام  قـدرت،  واليـت،  كـه  اسـالم  مبـاني  طبـق  بر ندارد حق كس هيچ
 پـذيرش  خالف بر و آنها رضايت خالف بر كند؛ تحميل مردم بر را شخود

 بـر  آمـد  كسي اگر كه اين براي چرا؟ .آنها انتخاب خالف بر و نها آ حمايت و
 هـا  آن بـه  مـردم،  خواسـت  و پذيرش و انتخاب خالف بر مردم، رأي خالف
 بخواهيد، خواهيد  مي هستم، شما بر حاكم من هستم، شما آقاباالسر من گفت
 از و تحميـل  بـا  و زور بـا  كـه  است آدمي يك آدم اين نخواهيد، خواهيد  مي

 و كـرده  ادعـا  خـودش  بـراي  را سِـمتي  اسـت  آمـده  طلبي  تفوق انگيزة روي
 انديشـة  طبـق  بـر  و قـرآن  منطـق  در طلبـي   برتري و امتيازطلبي و طلبي  تفوق
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 بختـي  تيـره  ماية و فساد ماية و مطرود، مردود، اسالمي ايدئولوژي و اسالمي
 .است آخرت و دنيا در

 را خودشـان  كـه  آنها از مستكبرين، از مختلف آيات در قرآن كه بينيم  مي
 يـاد  زشـتي  بـه  كننـد،   مـي  تحميل ديگران بر را شان بزرگي شمرند،  مي بزرگ
 عامـل  را فروشـي  بزرگـي  و طلبـي  بزرگي و جويي  بزرگي و استكبار و كند  مي

 الْملَـاُ  قـالَ « :كنيـد  توجـه  اعراف ورةس 76 و 75 هاي  آيه به .داند  مي انحراف
 صالِحاً اَنَّ اَتَعلَمونَ مِنْهم ءامنَ لِمنْ استُضْعِفوا لِلَّذينَ قَومِهِ مِنْ استَكْبرُوا الَّذينَ
 بِالَّـذي  اِنّـا  اسـتَكْبرُوا  الَّـذينَ  قالَ .مؤمِنُون بِه اُرسِلَ بِما اِنّا قالُو ربه مِنْ مرْسلٌ

ءامبرابـر  در مـردم  مختلـف  هـاي  گـروه  وضع از شود  مي ياد .»كافِرون بِه نْتُم 
 حـال  در كـه  آنهـايي  هـا،   كـن  پـر  چشـم  آن مأل، هاي گروه آن .پيامبر صالح

 بزرگ و دانند  مي ديگران از بلندتر گردن و سر يك را خود و هستند اسكتبار
 گوينـد  مـي  عموالًم كه آنهايي به مستضعفين، به صالح قوم بزرگان .شمرند  مي
 در يـا  شـمرند   مـي  نـاتوان  و ضـعيف  را آنهـا  و باشيد خور  توسري بايد شما

 ايمـان  كـه  مستضعفيني اين به آنها، مؤمنان به دارند؛  مي نگه ناتواني و ضعف
 صالح كه داريد يقين داريد، علم شما  راستي به :گفتند صالح، به بودند آورده

 بـه  مـا  بلـي،  :گفتنـد  توده اين عفين،مستض اين خدا؟ جانب از است پيامبري
 مـا  نه، :گفتند مستكبران اين اما داريم؛ ايمان دارد، صالح پيامبرمان كه رسالتي

 ايـن  نـداريم  قبول ما هستيم، كافر ايد،  آورده ايمان بدان شما كه چيزي آن به
 انقـالب  تسـليم  كه آن جاي به بخواهند اينها كه شد سبب استكبار .را مطلب
 بگوينـد  بايسـتند،  دعـوت  ايـن  برابـر  در بشـوند،  صالح الهي تدعو و الهي

 اي ضـعفا،  اي گوييد  مي چه شما .قوم بزرگان هستيم ما ماست، آن از قدرت
 مايگان؟ بي اي ناتوانان،
 الَّـذينَ  الْملَـاُ  قـالَ « :گويـد   مي كه شعيب داستان در را اين مشابه بينيد  مي

 قَرْيتِنـا  مِـنْ  معـك  ءامنُـو  الَّـذينَ  و شُـعيب  يـا  كلَنُخْرِجنَّ قَومِه مِنْ استَكْبرُوا
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 بـه  را بزرگـي  كـه  قوم بزرگان اين« 1.»كارِهين كُنّا اَولَو قالَ مِلَّتِنا في اَولَتَعودنَّ
 واال مقـام  داراي را خـود  و كردنـد   مي فروشي بزرگي و بودند بسته خودشان

 ايمـان  تـو  بـه  كـه  را كسـاني  همـة  و تـو  شـعيب  اي :گفتند كردند،  مي تلقي
 آيـين  و ملت به گرديد باز بايد يا كنيم،  مي بيرون خودمان آبادي از اند،  آورده

 آنهـا  »باشـد؟  مـا  دلخـواه  خـالف  بر و نخواهيم ما چند هر :گفت شعيب .ما
 بـر  كننـد،  تحميـل  مـردم  بـر  را خودشـان  طاغوتي نظام و رژيم خواستند  مي

  .رفتند مي او دنبال كه كساني همة و الهي رهبر به مؤمنان، بر شعيب،
 طاغوتـان  قـدرت،  صـاحبان  تـاريخي؛  برخـورد  يـك  تكـرار  كنيـد  مالحظه

 تحميـل  مـردم  قـدر  عالي رهبران بر حتي و مردم بر را خودشان رژيم خواهند  مي
 و سـر  يـك  مـا  كـه  اين ادعاي با زور، با تحميل، با استكبار، با چيزي؟ چه با كنند
 خـالف  بـر  و كراهـت  بـا  ولـو  بايد، ديگران و تريم زرگب و بلندتر همه از گردن

 عـين  .كنند قبول را ما داري زمام و سِمت و مقام و پندار و انديشه و رأي ميلشان،
 بـا  برخـورد  در انقـالب  قـدر  عالي رهبر و ما انقالب رهبران و ما، مردم ما، كه آن

  .باشد رديگ طاغوتيان و طاغوت، شاه، و شاهنشاهي، نظام شاهنشاهي، رژيم
 نقـل  طـور  ايـن  قـرآن  گويـد،   مـي  فرعونيان و فرعون برابر در )ع( موسي

 مِـنْ  ربكُـم  و بِرَبي عذْت اِنّي موسي قالَ و« :غافر سورة از 27 آية در كند  مي
 خـداي  بـه  شما، خداي به برم  مي پناه من« .»الْحِساب بِيومِ يؤْمِنُ ال متَكَبرٍ كُلِّ

 خـودش  به را بزرگي كه فروش  بزرگي متكبر هر از شما ارخداوندگ و خودم
 نـوع  هـر  و رستاخيز، روز كشي،  حساب روز و حساب روز به ايمان و بسته
  .»ندارد حساب روز

 سـد  همـواره  امتيازطلبـان  طلبان،  تفوق طاغوتان، فروشان،  بزرگي متكبران،
 و علـو  داعيـة  و اسـتعال  و طلبـي   تفـوق  و طلبـي   بزرگي .هستند ها  جنبش راه

                                                           
 ..88سورة اعراف، آية  .1
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 سـورة  از 83 آية كه آنجا تا است مردود و مطرود قرآن نظر از داشتن برتري
 علُـواً  اليريدونَ لِلَّذينَ نَجعلُها ةُالĤْخِرَ الدار تِلْك« :كند  مي بيان طور اين قصص

 ارزنده، فرجام آن آخرت، سراي آن« ؛»لِلْمتَّقين الْعاقِبةُ و الفَساداً و الْاَرضِ فِي
 پـي  در زمـين  روي در كه ايم  كرده مقرر آنهايي براي را ارزنده فرجام اين ما

،و فسـاد  دنبـال  به نه و علوند پي در نه .نيستند طلبي  تفوق جويي،  برتري علو 
 آن از خداترسـان،  آن از متقـين،  آن از صـرفاً  فرجـام  و عاقبت .آفريني  تباهي
  .»دارند حق پرواي خدا، پرواي كه است كساني
 و طلبـي   تفـوق  كلـي  طـور  بـه  اسـالم  عـالي  مبـاني  كـه  كنيد  مي حظهمال

 بـا  رااش    رابطـه  توانـد   نمـي  كـس  هيچ گويد  مي .كند  مي محكوم را امتيازطلبي
 چيست؟ سلطنت خوب .بدهد قرار امتيازطلبي و طلبي  تفوق مبناي بر ديگران
 چـون  چرا؟ شمايم؛ فرمانرواي من گفت  مي شخص يك كه بود اين سلطنت

 او از مقـام  ايـن  وارث مـن  و داشته زور من پدر چون چرا؟ نه، يا رم،دا زور
 خود جانشيني و عهد ولي عنوان به را او خواست  مي پدر كه موقعي و .هستم

 مـن،  تـر  بزرگ پسر هم آن عهد، ولي كه بود مدعي البد كند، تحميل مردم بر
 توانـد   يم ديگران از بهتر حتماً كه است خاص هاي ويژگي و امتيازات داراي
  .كند اداره را كشور و ملت

 گـروه،  بـراي  چـه  و فـرد  براي چه طلبي،  تفوق نوع اين كه است طبيعي
 كـه  است حكومتي نوع آن و چيز يك فقط ماند؟  مي چه خوب .است مطرود
 بايـد  نكند، تحميل بخواهد اگر خوب .نكند تحميل مردم بر رااش    اري د زمام
  .مردم انتخاب و مردم، پذيرش مردم، مايتح راه از بياورد؟ دست به اهر چهاز

 را مـان   مـذهبي  رهبـران  همواره خصوص، به شيعه تاريخ در كه دانيد  مي
 يـا  .مستقيم غير انتخاب با يا مستقيم انتخاب با يا پذيرفتند؛  مي خودشان مردم

 دينـي  رهبـر  و دينـي  عـالم  عنـوان  بـه  فرد اين كه داشتند شناسايي خودشان
 يـا  شـهر،  در ديني رهبر محله، مسجد در ديني رهبر حل،م ديني رهبر روستا،
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 است آن شايستة اسالمي بزرگ جامعة در ديني رهبر يا كشور، در ديني رهبر
 قبـول  عنـوان  اين به را كسي مردم اكثريت وقتي و بگيرد قرار قبول مورد كه
 گـاه   هـيچ  و .اعـال  مرجع اول، درجة رهبر بزرگ، رهبر شد  مي اين كردند،  مي
 عنـوان  به بوده، مرجع من پدر كه اين عنوان به وراثت، عنوان به رجعيم هيچ

 را، مـرجعيتش  نخواهيـد،  يـا  بخواهيـد  هسـتم،  شـما  مرجـع  مـن  كه تحميل
  .است نكرده تحميل مردم بر را رهبريش
 ايـن  آيـد،  كـار  سـر  حكـومتي  اسـاس  ايـن  بـر  مـا  جامعة در بايد كه حاال
 كـه  ايـن  عامـل  تحميل، عامل كلش آن در كه باشد داشته شكلي بايد حكومت

 طبق بر شكل اين .باشد نداشته وجود كنم،  مي تحميل شما بر من را سمت اين
 باشـد؟  تواند  مي شكلي چه كرديم، حكومت گانة سه انواع از ما كه هايي  تعريف

 جمهـوري  :اسـت  ايـن  اسـالمي  جمهـوري  از پايـه  يك اين، بر بنا .جمهوري
 بـه  ملـت  اكثريـت  آزادانـة  انتخاب و يرشپذ با كه است حكومتي نوع اسالمي
  .است اسالمي جمهوري هاي پايه ترين اساسي از يكي اين .رسد مي قدرت

 مـردان  و زنـان  اي باشـيد  بيـدار  ! عزيـز  خواهران و برادران ! ايران ملت
 را حكـومتي  بايـد  اكنـون  هـم  از ! باشيد هشيار ! ما كشور انقالبي پرخروش
 عنـوان  هـيچ  بـه  تحميـل  عامل و زور عامل حكومت آن در كه كنيد انتخاب
 احـدي  بـرداري  بهره مورد اجتماعي هاي  سِمت از سِمتي هيچ به رسيدن براي
 مصـالح  همـة  ديگر، مسائل همة ما نظر به .است اساسي پاية اين .نگيرد قرار
 دخالـت  طريـق  از شـود؛  تأمين طريق اين از و بگيرد مايه اينجا از بايد ديگر

 فرد تعيين در و خويش سرنوشت تعيين در متعهد مسلمان دمر و زن آگاهانة
  .است اساسي پاية يك اين .امت دار زمام عنوان به گروهي يا

 توانـد   مـي  بيايـد،  كار سر مردم آزاد رأي اساس بر كه حكومتي هر خوب
 .نيسـت  كـافي  شـرط  ولـي  است الزم شرط اين .نه باشد؟ اسالمي جمهوري

 كشـور  يـك  مـردم  اكثريـت  وقتي كه است اين آن و دارد هم دوم شرط يك
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 بـراي  آزاد رأي بـا  را گروهـي  يـا  فـردي  اگـر  هـا  مسـلمان  ايـن  اند،  مسلمان
 ايـن  كـه  خواهنـد   مـي  دار زمـام  ايـن  از خود خودبه كردند، انتخاب داري زمام

 مقـررات  به نسبت مملكت ادارة در را خودش رژيم اين نظام، اين حكومت،
 بـر  را كشـور  و جامعه كه باشد متعهد .بداند دمتعه و ملتزم اسالمي تعاليم و

  .كند اداره اسالم بخش سعادت تعاليم مبناي
 اسـالمي  حكومت در نيز دوم اصل يك كه كنيد  مي مالحظه ترتيب، بدين
 كـه  دوسـتاني  بحـث،  اين دنبالة در .اسالم تعاليم به نسبت تعهد اصل :هست
 تفسـير  دهنـد،   مـي  دامـه ا عزيـز  شنوندگان و بينندگان شما براي را بحث اين

 فراوان درود و سالم و كرد، خواهند بيان برايتان دوم پاية اين دربارة بيشتري
 .شما همة بر

 كرديـد،  پيـدا  اطالع كه طور همان .عزيز بينندگان كنم مي عرض سالم *
 .بشـود  اعالم ايران اسالمي جمهوري جديد اساسي قانون فردا كه است قرار
 بهشـتي  محمـد  دكتر آقاي جناب با داديم ترتيب گفتگويي مناسبت همين به
 .باشيم داشته صحبتي ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون مسائل دربارة كه

 اسـت  ايـن  كنم  مي عرض خدمتتان مصاحبه اين آغاز از قبل كه مهمي نكتة
 كـه  بـود  خواهـد  هايي  برنامه مجموعه از برنامه نخستين امشب گفتگوي كه

 .گذراند خواهيم نظرتان از اساسي قانون مورد در روشنگري براي
 در كـه  هست يادمان ما بهشتي، دكتر آقاي جناب محضرتان از تشكر با
 وزيـري   نخسـت  حكم در آوردند، تشريف ايران به پاريس از امام كه زماني
 تصويب مورد در است قرار مؤسسان مجلس كه بود شده ذكر بازرگان آقاي
 نظـر  بـه  ديگـري  شـكل  به مسئله اآلن كهآن حال و كند اقدام اساسي قانون
 لطفـاً  آمـده،  وجود به رأي تغيير اين اگر شده؟ داده رأيي تغيير آيا .رسد  مي

 نه؟ يا آمده پيش چيزي چنين اصالً آيا و است نحو چه به كه بفرماييد



 21     اهللا دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي شهيد آيت

 

 الرَّحيم الرَّحمنِ اهللاِ بِسمِ
 مسـلمان  اهرانخـو  و بـرادران  عزيز، بينندگان و شنوندگان همة بر سالم با

 جلسـات  در و شـده    مطـرح  مكـرر  روزهـا  ايـن  در سؤال اين .ميهنمان هم
 ايـن  حقيقـت  .اند  كرده مطرح را سؤال همين عيناً بزرگ يا كوچك مختلف
 گونـه  دو مسـائل  دربـارة  نظرشان اظهار و مردم دادن رأي كيفيت كه است
 نظـر  اظهـار  .غيرمسـتقيم  نظـر  اظهـار  يكـي  مستقيم، اظهارنظر يكي :است

 بتواننـد  عمـوم  طـور  بـه  افراد كه است صحيح مواردي در معموالً مستقيم
 بتواننـد  كـافي  مطالعـة  بـا  و كنند كسب كافي اطالعات موضوع يك دربارة
 ايـران  در بايد آيا اينكه و رژيم اصل مورد در ما مثالً .بدهند نظر آن دربارة
 اطالعـات  برخي كه كرديم  مي احساس نه، يا باشد اسالمي جمهوري رژيم
 معنـي  دربـارة  ايران مردم اتفاق به نزديك اكثريت ايران، مردم همة را كلي

 بـه  تواننـد   مـي  بـودنش  اسـالمي  صـفت  و بودن اسالمي معني و جمهوري
 آن ديگـر  انـواع  دربـارة  توانستند  مي هم را اطالع اين مشابه .بياورند دست

ــه حكومــت ــد دســت ب  ،مشــروطه ســلطنتي اســتبدادي، ســلطنتي، :بياورن
 هــاي جمهــوري دموكراتيــك، جمهــوري اســالمي، قيــد بــدون جمهــوري

 مـا  مـردم  بيشـتر  كـه  بگـوييم  توانيم  مي الاقل و .اينها امثال و سوسياليستي
 همـين  در بنـده  كـه  چه يعني اجماالً اسالمي جمهوري بفهمند توانستند  مي
 كـه  پاسـخي  طبـق  و دادم شـرح  برايشان فشرده و كوتاه خيلي و آمدم جا

 همـين  بلـه  كه گفتند  مي دادند،  مي ما به بعداً بينندگان و شنوندگان از خيلي
 خوب .كرد روشن را مطلب ما براي رأي و نظر اظهار حدود تا توضيحات

 هـم  رهبـري  كه بود اين .دهند رأي مستقيماً توانند  مي مردم ها  زمينه اين در
 اي ! ايـران  مسـلمان  مـردم  اي اينكـه  عنوان به را رژيم و نظام اصل مسئلة
 هـاي   نظـام  ميـان  در شـما  آيـا  !غيرمسـلمان  و مسـلمان  از اعـم  ايران مردم

ــف ــومتي مختل ــواع و حك ــف ان ــت، مختل ــوري حكوم ــالمي جمه  را اس
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 اكثريـت  چطـور  كـه  ديـديم  و كرد مردم از را سؤال اين نه؟ يا خواهيد  مي
 .آري كه دادند پاسخ نظيري كم قاطع
 دارد، مختلـف  مسـائل  ،اسـت  اي  مجموعـه  يـك  كه اساسي قانون مورد در
 اقتصـادي  دارد، اجتمـاعي  مسـائل  دارد، حقـوقي  مسـائل  دارد، اسالمي مسائل
 مسـتقيم  نظـر  اظهار افراد يك  يك از شود  نمي اي  مجموعه چنين  زمينة در دارد؛

 را رأيتـان  بگـوييم  و بكنيم سؤال مردم از بخواهيم وقتي زمينه اين در .خواست
 بكنيـد،  بيـان  شـده  گذاشـته  اختيارتـان  در و هتهي كه اساسي قانون طرح دربارة
 را رأي ايـن  .بـدهيم  رأي تـوانيم   نمي مستقيماً ما كه بگويند توانند  مي اينها طبعاً
 اساسي قانون زمينة در مطلع و نظر صاحب افراد يعني خبره، افراد طريق از بايد
 .باشند ما اعتماد و قبول مورد افراد اين كه بدهيم مختلفش هاي بخش و

 سـابقة  دنيـا  در نظـر  اظهـار  نوع اين دربارة سال ها  ده طول در كه وشير
 از گروه گروه مردم، يعني است؛ مؤسسان مجلس تشكيل همان دارد، طوالني
 اسـت،  نظـر  صاحب كه كسي عنوان به را نفر يك مردم، از گروهي هر مردم،

 و كننـد   مـي  انتخـاب  آنهاسـت،  اعتمـاد  مـورد  اساسي قانون مسائل زمينة در
 كـه  خواهنـد   مـي  گونـاگون  نظران صاحب اين از و مجلس يك به فرستند  مي
 بعـد  و كنند نظر اظهاراش    درباره كنند، بررسي را اساسي قانون مواد يك يك
 مـردم  منتخـب  خُبرگـان  ايـن  آراء اكثريت طبق بر مواد اين از يك يك وقتي
 قرار كثريتا تأييد مورد ترتيب اين به كه اي  مجموعه گرفت، قرار تأييد مورد
 معـروف  كيفيـت  آن هـم  ايـن  .گيـرد   مـي  قرار هم ملت تأييد مورد گيرد،  مي

  .اساسي قانون تصويب و بررسي براي مؤسسان مجلس تشكيل
 راه همـين  از اساسـي  قانون تصويب براي كه بود همين نظر كار آغاز در
 اخيـر  قرن در ولي .بودم نظر اين طرفدار شخصاً من خود حتي .شود استفاده

 اساسـي  قـانون  تصـويب  بـراي  مؤسسـان  مجـالس  تشكيل به نسبت دنيا رد
 قـانون  تصويب براي كشورها از برخي در كه آمده پيش مشكالتي و مسائلي
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 مجلـس  دار  سـابقه  و مـألوف  و معـروف  طريقـة  از نتوانسـتند  جديد اساسي
 مجلـس  واقعاً صورتي در مؤسسان مجلس اينكه آن و كنند استفاده مؤسسان

 باشد؛ مختلف خبرگان از متشكّلي مجموعة كه است اي ارزنده و جالب بسيار
 گفـتم  كـه  طـور  همان .است بعدي چند نيست، بعدي يك اساسي قانون چون

 كـه  شود  مي گاهي اين بر بنا .مختلف هاي  زمينه در دارد ايدئولوژيك بعدهاي
 نيـد بي  مي و نظرند صاحب زمينه دو يا يك در همه مردم منتخب افراد بينيد  مي
 دو ـ يكي در شود، مي تشكيل مردم نمايندگان از كه وسيعي جلسة يك در كه
 آن در كـه  گفـت  شود  نمي كه طوري به نيستند؛ زيادي متخصصان ديگر بعد

 .مشكل يك اين .كردند نظر اظهار اكثريت با خبرگان از اي عده زمينه
 نممكـ  معمـوالً  .است بزرگ اي  مجموعه اساسي قانون اينكه دوم مشكل

 مجلـس  يـك  در .باشـد  داشـته  اصـل  و ماده بيشتر يا 200 تا 100 بين است
 وقتـي  شـود،   مي تشكيل نفر ششصد يا پانصد، سيصد، از كه بزرگي مؤسسان
 بـيش  و كـم  هـم  افـراد  اين و بگذارند بحث به را مواد اين تك تك بخواهند
 گـاهي  .كشـد   مـي  طـول  خيلـي  كنيـد   مي مالحظه كنند، نظر اظهاراش    درباره

 .بكشـد  طـول  هفتـه  يـك  است ممكن اصل يك دربارة نظر  اظهار و ررسيب
 قـدر  چـه  كنيـد   مي فكر اصل دويست تا پنجاه و صد براي ما وقت آن خوب
 چون و بيشتر يا سال دو گاهي سال، يك گاهي بگيريم؟ نظر در بايد فرصت

 پـيش  هـا  جامعـه  و كشـورها  اجتمـاعي  هـاي   نظام در كه بنيادي تغييرهاي در
 دو تـا  بمانـد  اساسي قانون بدون طور همين جامعه كه نبوده فرصت ه،آمد  مي

 .اند افتاده ديگري راه انتخاب فكر به سال،
 كـه  است اين آيد،  مي پيش ها  جامعه از برخي در گاهي كه ديگري مسئلة
 شـود   مـي  مؤسسان، مجلس در شركت براي شوند،  مي انتخاب كه نمايندگاني

 اما باشند؛ مردم اعتماد مورد و مشهور و قهعال مورد و محبوب هاي  چهره كه
 نداشـته  هـا   رشـته  از يـك  هـيچ  در حتي تخصصي چندان زمينه اين در اصوالً
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 علـت  بـه  داشـته،  مـردم  به كه خدماتي علت به شهري در كسي يعني باشند؛
 او بـه  مردم است، شده معروف مردم ميان در داشته، مردم با كه خوبي روابط
 در فقط حتي واقعاً او كه نيست چنان اما دارند؛ او به هم اعتماد دارند، عالقه
 .باشد نظر صاحب و خبره اساسي قانون هاي شاخه از يكي

 منتخـب  نمايندگان عنوان به نفر پانصد يا سيصد اگر كه بينيد  مي اين بنابر
 از بينيـد   مـي  گـاهي  آينـد،   مي هم گِرد اساسي قانون تصويب مجلس در مردم
 غيـر  رأي رأيشـان  بقيـه  و هسـتند  خبـره  نفـر   چهـل  اي سي نفر، سيصد اين

 كـه  نيست درست اين و گرفته قرار ها  خبره رأي كنار در كه است هايي  خبره
 بله؛ اند؟  مردم نمايندة .دهيم قرار خبرگان رأي كنار در را خبرگان غير رأي ما

 لـي و بله؛ اند؟  مردم اعتماد مورد و مردم قبول مورد بله؛ اند؟  مردم عالقة مورد
 خبـره  بينـيم   مـي  مـوارد  از بسـياري  در .اسـت  سؤال جاي هستند؟ هم خبره
 اين .رأي يك هم خبره آن و دارد رأي يك اين آيند،  مي كه آنجا ولي .نيستند

 آن بـا  اساسـي  قـانون  تصـويب  بـه  مربـوط  مجالس در كه است مشكلي هم
 .اند شده رو روبه

ـ  هـاي   سال اين در حتي خودمان ما كه ديگري مشكل  آن بـا  مكـرر  راخي
 در خواهنـد   مـي  و شـوند   مـي  جمع اي  عده وقتي كه است اين بوديم، رو  روبه
 حتي اصل، يك متن مصوبه، يك متن كه بينيم  مي بدهند، نظر مطلب يك بارة
 فـردي  هـر  و كننـد  تصـويب  خواهنـد   مـي  گـروه  يـك  كـه  اعالميه يك متن
 اينكـه  جـاي  بـه  متن اين بينيم  مي گاهي كند، نظر اظهاراش    درباره خواهد  مي
 اي  مجموعـه  يعنـي  است؛ آلياژ يك باشد، دار  جهت منظم راست سر متن يك
 بعـد  و اسـت  داده پيشـنهاد  نفـر  يك رااش    جمله هر كه هايي  جمله از است
 باشـند،  كـرده  جمـع  را اكثريـت  مختلف آراء و بياورد رأي واقعاً اينكه براي
 هماهنگي آن با هم خيلي كه كردند تهيه آلياژ يك متن كنندگان  تنظيم بينيد  مي

 بـا  اخير ماه چند همين در حتي و اخير سال يك همين در خودم بنده .ندارد
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 انسـجام  و رواني و سالست آن كه كردم برخورد مكرر مصوبي هاي  نامه  آيين
 انـد   گفتـه  اسـت،  چنـين  چـرا  كه ايم پرسيده وقتي .است نشده رعايت آن در

 روي و گفـت  اي  جملـه  كس هر يم،كرد مطرح را اصل يا ماده اين ما خوب
 و بگذاريـد  را جملـه  اين حاال گفتند هم ديگران .داشت اصرار هماش    جمله
  .رسيد مجلس آن اكثريت تصويب به معجون يك جمله، يك بعد

 رو  روبـه  آن بـا  مفصـل  مـتن  يـك  تصـويب  در كـه  است مشكالتي اينها
 هايي  جامعه از بعضي در اخير قرن يك اين در كه بوده ترتيب اين به .اند  بوده
 زمينـه  ايـن  در اي  تجربـه  و انـد   داشته اساسي قانون تصويب و تهيه سابقة كه

 كـه  متنوع نظران صاحب از اي  عده قبالً را اساسي قانون كه بينيم  مي اند،  داشته
 مطالعـه  و تخصـص  اساسي قانون هاي  زمينه از يكي در گروهيشان يا فرد هر

 تنظيم را آن فكري هم و هماهنگي با حدودم اي  عده و نشسته هم دور داشته،
 اين بعداً وقت آن اند؛  داده انسجام اند،  داده شكل اند،  داده جهت آن به اند،  كرده

 صورت به رفراندوم، يك صورت به اند  آمده رهبران و داران زمام را مجموعه
 ايـن  رفراندوم اين معني درحقيقت و اند  گذاشته مردم رأي به پرسي همه يك

 كــه شــما اســپانيا، مــردم اي فرانســه، مــردم اي ايــران، مــردم اي هكــ اســت
 ايـن  كنيـد،  نظر اظهار و بدهيد رأي تان  آينده اساسي قانون دربارة خواهيد  مي

 از عـده  ايـن  گويند  مي .كنند  مي معرفي نظران صاحب از عده اين را مجموعه
 و جامعيـت  بـه  اگـر  شـما  انـد،   كـرده  فـراهم  را مجموعـه  اين نظران صاحب

 رأي توانيـد   مـي  و داريـد  موافق نظر مجموعه اين اعتماد قابليت و صالحيت
 اينجـا  حقيقـت  در .بدهيد منفي رأي نه گر و بدهيد، مثبت رأي بدهيد، مثبت
 بـه  دهنـد   مـي  رأي بدهنـد،  رأي مـتن  اصـل  بـه  بخواهند آنچه از بيش مردم

 ايـن  انـد   توانسته كه گروهي آن و مجموعه آن بودن اعتماد قابل و صالحيت
 نظـر  بـه  منطقـي  و اسـت  معقـول  راه يـك  هـم  اين خوب .كنند تهيه را متن
 .رسد مي
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 كـه  مشـكالتي  همـة  با كرديم  مي فكر اول ايران اساسي قانون مورد در ما
 ايـران  در بينيم مي كه همچنان .برويم دارتر  سابقه راه همان از داشتيم، خبر قبالً
 و مـذهبي  رهبـران  و اجتماعي رهبران از برخي يا زياد سياسي هاي  گروه هم

 قـانون  كـه  گوينـد   مـي  و هسـتند  روش همـين  طرفدار هم مذهبي هاي  گروه
 ايـن  به توجه با ولي برسد؛ تصويب به مؤسسان مجلس طريق از بايد اساسي

 شـد  عـرض  كـه  هايي  نارسايي اين حتي به توجه با شد، عرض كه مشكالتي
 از نفـر  صـدهزار  هـر  يمبگوي و كنيم اعالم را مؤسسان مجلس انتخاب ما كه

 آينـده  مجلـس  در تقريبـاً  ترتيـب  ايـن  بـه  كننـد،  انتخـاب  نماينده يك مردم
 فـرد  يك هر كه بيايد منتخب نمايندة نفر 360 تا 350 اقل حد بايد مؤسسان

 .ند ا كرده انتخاب مردم از نفر صدهزار حدود را
 :بود مطرح برايمان سؤاالت اين

 چهـرة  يـك  نـه،  يـا  كنـد   مـي  انتخاب خبره يك نفر صدهزار هر واقعاً آيا .1
 اعتماد؟ قابل عالقة مورد محبوب

 سـطح  هـم  خبرويـت  نظـر  از افـراد  واقعـاً  آيا نفر 360 يا 350 اين بين در .2
 سـي  ممكـن  اسـت؟  زيـاد  خيلي سطح اختالف اصوالً يا هستند يكديگر

 بـاال  خيلـي  سـطحي  در نظـري  صاحب و اطالعات نظر از نفر چهل نفر،
 .نباشند خبره اصالً هم اي عده يا تر، پايين هاي سطح در يهبق و باشند

 ها  زمينه اين از يكي در گروه هر كه هستند مختلفي هاي  گروه عده اين آيا .3
 دو يـا  يك حتي ها  زمينه از بعضي در است ممكن نه يا است نظر صاحب

 بيايد؟ نظر صاحب ها ده ها زمينه از بعضي در و نيايد هم نظر صاحب نفر
 كنـيم،   مي مطرح اي  نفره 360 يا 350 مجلس چنين در كه را اصلي يك هر .4

 خواهنـد   مـي  كـه  كسـاني  همـة  بـه  واقعاً آيا برسانيم؟ تصويب به چگونه
 يـا  بـدهيم  صـحبت  فرصـت  كنند، نظر  اظهار و صحبت اصل اين دربارة
 عجـب  كـه  آورند   برمي فرياد جا همان كه كنيم محدود اگر كنيم؟ محدود
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 داريـد  هـم  را تـان   اساسي قانون شد؟ اي  آزادي چه و راسيدموك چه اين
 كـه  داريـم  تجربه ما خوب بدهيم، فرصت بخواهيم اگر .كنيد  مي سانسور

 بكنـد،  نظـر  اظهـار  كسي هر خواهيم  مي هم واقعاً و دهيم  مي فرصت اگر
 مـن  .بشـويم  معطـل  اصـل  يـك  تصـويب  بـراي  روز چندين گاهي بايد
 از حسـاس  مرحلـة  اين در ما كه است معتقد ما انقالبي ملت آيا دانم  نمي

 بـراي  كنـيم  صـرف  وقـت  سال سه يا دو يا يك داريم فرصت انقالبمان
 اساسي؟ قانون تصويب

 رو روبه آن با انقالبمان از جالب مرحلة اين در مخصوصاً ما كه ديگري مسئلة
 و اصرار رسالتشان، به باشند تر  مؤمن نمايندگان قدر هر كه است اين هستيم،

 و است؛ بيشتر بدهيم، نظر اظهار وقت آنها به اينكه براي پافشاريشان و أكيدت
 هـم  دلخوريشـان  اسـت،  كـم  فرصت است، كم وقت آقا بگوييم ما كه وقتي
 .شود بيشتر هم كنندگانشان  انتخاب رنجش و دلخوري شايد و شود  مي بيشتر
 ديگـري  اهر فـراوان،  نظـر  تبـادل  با كه افتاد فكر اين به رهبري كه است اين

  .مردم بر است شده عرضه كه است اين ديگر راه آن و كند انتخاب
 نظرانـي   صـاحب  پـيش  مـاه  چنـد  از كـه  شـد  اين بر قرار بفرماييد مالحظه

 علـوم  و حقـوق  هاي  رشته در كه كساني از محدود بسيار گروه يك در محدود
 و فشـرده  مـتن  و زمينـه  اينهـا  داشـتند،  تحصـيالت  خارج و داخل در اسالمي

 انجـام  پـيش  مـاه  چنـد  در كـار  ايـن  .كننـد  آماده اساسي قانون براي منسجمي
 حـوزة  مقـام  عـالي  مدرسين از گروهي تقليد، مراجع اختيار در متن اين .گرفت
 از اي  عـده  و اسـالمي  علـوم  هـاي   زمينـه  در نظـران   صـاحب  از اي  عـده  علميه،
 كردنـد  مطالعـه  كدام هر هم اينها .شد گذاشته ديگر هاي  رشته در نظران  صاحب

 در هـا   برنامـه  و ها  طرح تهية نظارت در مجموعه يك بعد .دادند را نظراتشان و
 كـرد  رسيدگي ديگر بار رسيده نظرهاي اين اضافة به را طرح اين و آمد دولت

  .كند عرضه انقالب شوراي بر را طرح اين تا كرد تهيه جديدي طرح آن از و
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 علـوم  در نظـران   صـاحب  از اسـت  اي  مجموعـه  بـاز  كـه  انقالب شوراي
 ايـن  هـم  اينهـا  اجتمـاعي،  و فني هاي   رشته حتي و حقوق، اقتصاد، اسالمي،

 ايـن  و دادند قرار دقيق بررسي مورد فشرده مجموعة آن در ديگر بار را طرح
 بـراي  شود،  مياش    درباره رهبري طرف از كه نهايي نظر اظهار با نهايي طرح
 اسـت  قـرار  طرحـي  چنين شود  مي تهگف مردم به .شود  مي منتشر عموم اطالع

 فرصـت  شـما  به كه است اين رسيدن تصويب به كيفيت و برسد تصويب به
 را نظر صاحب فرد يك ايران مردم از نفر پانصدهزار هر حدود براي دهيم  مي

 نفـر  هفتـاد  تـا  شصت حدود بتوانند مردم كه طوري به كنيد؛ انتخاب بگرديد
 سياسـي،  هـاي   گـروه  مـردم،  فرصـت  ايـن  در و كنند انتخاب را نظر صاحب
 مراجع فكري، مراجع مذهبي، هاي  گروه علمي، هاي  گروه حقوقي، هاي  گروه
 نظـرات  بتوانند هم اينها ديگر، شهرهاي در نجف، در قم، در تهران، در ديني

  .بفرستند عملياتي ستاد يك براي كتباً را خودشان
 كـه  كننـد   مي ابانتخ را منتخبشان نظران صاحب مردم هم مدت همين در
 طـرح  ايـن  نفـر  هفتـاد  تا شصت بين تر  فشرده مجموعة يك در و بيايند اينها
 بـه  كـه  نظراتـي  به اصلي هر بررسي در و دهند قرار بحث مورد را شده تهيه
 گـروه  ايـن  از كه است اين شده بيني  پيش طرح و كنند توجه رسيده ستاد آن

 وقـت،  اسـرع  در كـه  شود خواسته هستند، محدود كه نفري هفتاد تا شصت
 و صـبح  پيـاپي  جلسـات  در را خـود  رسيدگي ماه يك مدت در االمكان  حتي
 در را مسـيري  چنـين  كـه  را طرحي چنين بتوانند و بدهند ادامه شب و عصر
 آنهـا  اختيـار  در هم مردم نظرات و شده پخته و كرده طي نظران صاحب ميان
 كـه  مجلـس  ايـن  در .بياورند در نهايي بندي  جمع يك صورت به شده، نهاده
 يـك  نيسـت،  بحثي بگذاريد مؤسسان، مجلس بگذاريد را اسمش خواهيد  مي

 آن خبرگـان،  مجلـس  بگذاريد را نامش خواهيد  مي كوچك، مؤسسان مجلس
 خبرگـان  مجلـس  بايـد  حـال  هر به مؤسسان مجلس چون نيست، بحثي هم
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 ايـن  رخاط به خبرگان مجلس گفتيم ما اگر نداريم، كه لفظي بحث ما بود؛  مي
 يـا  مؤسسان مجلس نمايندگان حداقل كه داشتند برداشتي چنين مردم كه بود
 آنجـا  از و آن برابر دو يا نيم و برابر يك يا است، پارلمان نمايندگان اندازة به
 خواهنـد   مـي  اند سهيم انقالب رهبري در كه كساني همة و انقالب رهبري كه

 كـه  آنجـا  از رهبـري  نـد، كن تنظـيم  صـداقت  كمـال  در مردم با را روابطشان
 گفـت  باشـد،  مشـكل  مؤسسـان  مجلـس  ناميـدن  اسـت  ممكن كرد   احساس

 كـه  عرايضـي  بـه  توجـه  بـا  و كنيم دقت اگر كه حالي در ؛»خبرگان مجلس«
 مجلـس  هـم  نفـري  پانصـد  مؤسسـان  مجلـس  كه بگوييم بايد كردم، عرض
 مجلـس  هـم  نفـري  شصـت  يا نفري هفتاد خبرگان مجلس و است خبرگان
 و روند چنين در مجلسي، چنين در ولي .نداريم لفظي بحث استگ مؤسسان
 مجلـس  ايـن  و شـود   مـي  آمـاده  اساسـي  قـانون  نهايي متن اي،  فشرده جريان
 قـانون  نهايي متن كه كند تأييد آرا اكثريت با مؤسسان مجلس اين يا خبرگان
 دربـارة  را نظرشـان  كه بدهيم فرصت ديگر بار مردم به اما است؛ اين اساسي
 مؤسسـان  مجلس نمايندگان يا منتخب خبرگان خبرگان، اين نهايي حيتصال

 در را شـان   نهايي نظر اند،  داشته خبرگان اين كه كاري روند و منتخب، فشردة
  .كنند اظهار نه يا آري پرسش يك با رفراندوم يك در پرسي، همه يك

  اي  ابطهر مردم آراء با جديد اساسي قانون رابطة ما تعبير به ترتيب، اين به
 قبالً متن، اين قانون، اين كه دانند  مي بار يك مردم يعني شود؛  مي  »ميخه شش«

 تقليد قدر عالي مراجع نظر به كرده، طي خبرگان ميان در را مفصل مراحل آن
 بعـد  انـد،   كـرده  نظـر  اظهاراش    درباره امام و قدر عالي رهبري رسيده، ديني و

 اي  مجموعه خود كه انقالب شوراي به بعد آمده، خبرگان مجموعة به مجدداً
 كسـي  هـر  شـده،  گذاشـته  مـردم  اختيـار  در هـم  بعد آمده، خبرگان از است

 و كرده بندي  رده و بندي  گروه را نظرها اين آمده ستاد يك و داده را نظراتش
 مـردم  اعتمـاد  مـورد  و زبـده  منتخبِ خُبرگان از جديد اي  مجموعه اختيار در
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 قبـول  عـدم  يـا  قبـول  رأي معـرض  در ترتيب اين به نهايي متن و شده نهاده
 حكـم  مـردم  نهـايي  رأي حقيقت در اصوالً گوييم  مي گاه ما .شده نهاده مردم
 منتخـب  قـانون  آن به خواهند مي .كنند  مي منتخب قانون يك با كه دارد بيعتي
 .گرفتيم نظر در ما كه است روندي آن اين .پذيرفتيم را تو كه بگويند
 همـين  جملـه  از داشـتم،  هـا   گـروه  و اشخاص با بنده كه مباحثاتي حسب بر
 قـانون  كـه  داديـم  شـرح  وقتـي  داشـتيم،  مفصـلي  بحث  مجموعه يك در ديشب
 همـه  محافل اين در شود،  مي گذاشته رأي به طور  اين و شده تهيه طور  اين اساسي
 اساسـي  قـانون  تهيـة  بـراي  ممكن راه ترين  موجه و ترين  منطقي اين كه پذيرفتند

 نظـران   صـاحب  و كارشناسـان  آراء از آن در كـه  اسـت  جانبه  همه و متقن و پخته
 در بلكـه  و مرحلـه  دو در مـردم  انتخاب و رأي از آمده، عمل به استفاده حداكثر

 در كـه  گويند  مي نه يا آري وقتي مردم نهايي مرحلة در و شده، استفاده مرحله سه
 از بسـياري  نظـر  .گرفتنـد  قرار قانوني چنين تدوين و تنظيم و تهيه مفصل جريان
 شـما  اگـر  كـه  دارم دوست حاال .است ممكن راه بهترين اين كه بود اين دوستان

 بـا  هـم  شما و من نظر كه بگوييد و كنيد سؤال يا بدهيد نظر اين دربارة توانيد،  مي
 .باشد شده مشخص شنوندگان و بينندگان براي نظر تبادل
 صـحبت  اساسـي  قـانون  تصـويب  كيفيت دربارة كافي اندازة به شما *
 ميخـه  چهـار  همـان  اين شايد داشتيد اشاره كه طور همان فرموديد و كرديد
 داشـتم  كه سؤالي من .باشد مسئله اين شدن ميخه شش شما قول به و شدن
 هستند مشتاق بسيار ايران مردم همة كه طور همان هم ما بينندگان كه آنجا از
 رقـم  را مملكـت  اين يندةآ مشي خط كه كشورشان اساسي قانون مورد در

 بعضي مورد در داريد اطالعي اگر كنم  مي خواهش شما از بدانند، زد خواهد
 .بكنيد برايمان اي اشاره اساسي، قانون مواد از

 از آينـده  هفتة در انشاءاهللا منظم هاي  بحث سلسله يك در اساسي قانون بله،
 و گرفت واهدخ قرار تلويزيوني ـ راديو بحث مورد نظر صاحب دوستان طرف
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 آنچـه  .بدهند نظر آن دربارة خاصي بخش در نظران  صاحب از يك هر اميدوارم
 قـاطع  رأي پايـة  بـر  اساسي قانون اين كه است اين كنم عرض توانم  مي اجماالً
 مطالـب  همـة  .شـده  تهيه است اسالمي جمهوري ايران، حكومت نوع كه مردم
 قانون اين يعني است جمهوري .است اسالمي جمهوري كلمة دو همين در هم
 قانون، اين اين، بر بنا .مردم تودة يعني جمهور، مصالح و منافع تأمين جهت در

 قـرار  نظـر  مـورد  را ما مسلمان مردم همة مصلحت خواهد  مي كه است قانوني
 بـا  رابطـه  در گروهي هر منافع و مصالح به اين بر بنا و جمعي؛ صورت به دهد
 بـراي  باشـد  قـانوني  واقعـاً  تـا  كـرده  جـه تو ديگـر  هـاي   گروه مصالح و منافع

 كليـات  ايـن  كه دارد كلياتي اساسي قانون كه بينيد  مي ترتيب، اين به .جمهوري
 فـرد،  حقـوق  دربـارة  كـه  بينيـد   مي و كند  مي مشخص را ما قانون كلي خطوط
 قلـم  بيـان  آزادي سياسي، و اجتماعي هاي  آزادي اعال، حد در فردي هاي  آزادي

 هـاي   آزادي نـوع  همه و مسافرت، آزادي مسكن، آزادي يده،عق آزادي گفتار، و
 و فـردي  حقوق حفظ با چهارچوب اين در يكديگر با افراد رابطة در و فردي،
  .كليات در دارد مفصل موادي اجتماعي، حقوق

 قضايي و اجرايي، گذاري، قانون گانة سه قواي مردم، با دولت رابطة دربارة
 جمهور رئيس مردم، با جمهور رئيس رابطة ديگر،يك با قوا اين رابطة مردم، با
 مجلـس  بـا  اينهـا  همـة  جمهـور،  رئـيس  بـا  دولـت  هيـأت  دولـت،  هيأت با

 كـه  حكومـت،  كار بر مردم نظارت براي ممكن كيفيت بهترين گذاري، قانون
 از نهي و معروف به امر عالي اصل از حقيقت در و است اصل ترين مهم اين
 در ارتـش  وضـع  حكومـت،  بـا  مـردم  مالي ابطةر شده، اتخاذ اسالم در منكر
 و خانواده مسئلة ديگر، قواي با و مردم با ارتش رابطة و آينده اسالمي، جامعة
 در اسـالمي  سـاز   انسـان  و عزيـز  كـانون  اين حفظ و خانواده كه مهمي نقش
 اجتمـاعي،  نظـام  بـه  مربـوط  قوانين همة در بايد چگونه اينكه و دارد جامعه

 كامل مراقبت كانون اين طهارت و كانون اين حفظ در گيخانواد و اقتصادي
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 هـاي   فاصـله  بـه  اسـت  ممكـن  كه هايي  فاصله بردن بين از مسئلة .باشد شده
 و بـرادران  همبسـتگي  و انسجام و برادري و اخوت به و بشود منجر طبقاتي

 مـا  مسلمان مردم رابطة بزند، لطمه اسالمي امت يك در ما مسلمان خواهران
 و فصول ها  بحث اين يك يك دربارة جهان؛ ديگر مردم با و ديگر نمسلمانا با

 در آن نشـر  با انشاءاهللا كه دارد اي  شده تنظيم شدة تحقيق فشردة منقح اصول
 كه كنم مي اعالم را اين صراحت با و رسد مي عموم اطالع به فردا، پس يا فردا
 طـرح  ايـن  تكميل در كه هايي  گروه و افراد همة هم و اوليه كنندگان  تهيه هم

 از قانون اين نهايي تكميل براي بايد كه اند  بوده معتقد داشتند، ما براي نقشي
  .بشود استفاده كنند، اظهار باره اين در رأيي توانند مي كه كساني همة آراء

 سـتاد  بـراي  را آراءشـان  عالقـه  و صـميميت  با ما مردم كه اميدوارم بنده
 آينـد،   مـي  مجلـس  اين به كه اي  خبره دگاننماين انتخاب در ما مردم .بفرستند
 شـناخته  خـوب  را اسالم كه باشند كساني بايد كارشناسان اين كه كنند توجه
 اطالعـات  اسـالم  دربارة بايد شان  همه .بدانند هم را دنيا امروز وضع و باشند
 اسـالم  بـا اش    آشـنايي  كـه  بيايد داني حقوق يك اگر چون .باشند داشته كافي
 مفيـد  چنـدان  آنجـا  در هـم اش    حقوقي نظرهاي اظهار حتي ناي نباشد، كافي

 يـك  از ديگـر،  فكـري  زمينـة  يك از اصالً او اينكه براي چرا؟ .افتاد نخواهد
 اساسي قانون چه براي ما است قرار كه حالي در زند؛  مي حرف ديگر ديدگاه
 قـانون  كـه  دادنـد  رأي قبالً مردم همة يعني .اسالمي جمهوري باشيم؟ داشته
 چيـز  همـه  بـراي  كه اسالمي بشود؛ تنظيم اسالم ديدگاه از بايد جديد ياساس
 يـك  و ايدئولوژي بلكه نيست، كلي بيني  جهان يك فقط دارد، رأي دارد، نظر
  .هست هم اجرايي و عملي نظام

 از كـه  بيننـدگان  و شـنوندگان  همـة  بـه  كنم  مي توصيه بنده كه است اين
 كنـار  و گوشه از كه هايي  آگاهي از ادهاستف با كه باشند آن فكر در حاال همين

 پانصـدهزار  هـر  نماينـدگي  بـراي  را خواهراني و برادران آورند،  مي دست به
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 مجلـس  يـا  فشرده مؤسسان مجلس اين در نفر پانصدهزار هر حدود در نفر،
 بـه  ثانياً باشند، مطلع اسالمي مسائل و اسالم در اوالً كه كنند انتخاب خبرگان
 امـا  دارد اطالعـاتي  اسـالم  دربـارة  كـه  آيـد   مي كسي اگر .باشند مؤمن اسالم

 يـك  عنـوان  بـه  را اسالم يا ندارد، قلبي راسخ اعتقاد اسالم به نسبت خودش
 دينـي  اسـالم  گويـد   مـي  نـدارد؛  قبول اجراست قابل امروز كه اجتماعي نظام
 و اجـرا  قابـل  مـردم  امـروز  بـراي  اسالمي قواعد و قوانين ولي محترم است
 قـانون  دربـارة  بياينـد  توانند  نمي اينها نيست، مفيد و سودمند يا نيست عملي
 ايـن  وارد اسـالم  دربـارة  منفـي  نظر با اول همان از چون بدهند؛ نظر اساسي
 شـما  كـنم   مي تأكيد خصوص به باشند؛ هشيار بايد ما مردم .شوند  مي مجلس

 دوران ايـن  در كه كساني اي نستوه، مبارزان اي ايمان، با متعهد مسلمانان اي
 وقـت  داديـد،  مـال  داديد، خون و داشتيد اي  قهرمانانه مبارزات عزيز و عظيم
 حسـاس  مرحلة يك در ما باشيد مواظب كشيديد؛ زحمت برديد، رنج داديد،

 بـه  را كساني چه ببينيد كنيد دقت بايد .داريم قرار كننده  تعيين  نقطة يك در و
 ايـن  بـه  هسـتند  مادتـان اعت و قبـول  مورد كه خبرگان و نظران صاحب عنوان

 باشـند،  مسـلمان  بايـد  اينهـا  .فرسـتيد   مـي  محفـل  و مجلس اين به مجموعه،
 يـك  عنـوان  بـه  را اسالم كه باشد داده نشان قبالً هايشان  گفته هايشان،  نوشته
 حـدود  تـا  را اسـالم  كـه  باشـند  كسـاني  .دارند قبول زنده مكتب يك و دين

 بيشـتر  تخصص اسالمي هاي  زمينه در يا اين بر عالوه و باشند شناخته زيادي
 يـا  قضـايي  حقـوق  يـا  اقتصـاد  يا شناسي  جامعه هاي  زمينه در يا باشند  داشته
 كسـاني  اينها .اجتماعي و سياسي و خانوادگي و آموزشي شناسي روان مسائل
 قـانون  تكامـل  در آنهـا  نفـرة  هفتـاد  تـا  شصت مجموعة توانند  مي كه هستند
  .باشد اشتهد سازنده و زنده نقشي ما اساسي
 بدهيـد  اجـازه  .گذاشتيد ما اختيار در را وقتتان اينكه از متشكرم بسيار *

 هـايي   برنامـه  هم آينده هاي  شب در ما كه كنم عرض خدمتتان عزيز بينندگان
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 خـواهيم  مـنعكس  را شـما  نظريـات  و اساسي قانون به راجع داشت خواهيم
 آقـاي  جنـاب  كـه  طـور  همان نظران، صاحب نظر از بتوانيم كه ترتيبي به كرد
  .كنيم عرضه خدمتتان و استفاده فرمودند، را شرايط بهشتي محمد دكتر
 كرديـد،  پيـدا  اطالع كه طور همان .عزيز بينندگان كنم مي عرض سالم * 
 .بشـود  اعالم ايران اسالمي جمهوري جديد اساسي قانون فردا كه است قرار
 بهشـتي  محمـد  دكتر قايآ جناب با داديم ترتيب گفتگويي مناسبت همين به
 .باشيم داشته صحبتي ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون مسائل دربارة كه

 كه است اين كنم  مي عرض خدمتتان مصاحبه اين آغاز از قبل كه مهمي نكتة
 بـراي  كـه  بود خواهد هايي  برنامه مجموعه از برنامه نخستين امشب گفتگوي

 .گذراند خواهيم نظرتان از اساسي قانون مورد در روشنگري
 در كـه  هسـت  يادمـان  ما بهشتي، دكتر آقاي جناب محضرتان از تشكر با
 وزيـري   نخسـت  حكـم  در آوردند، تشريف ايران به پاريس از امام كه زماني
 تصـويب  مورد در است قرار مؤسسان مجلس كه بود شده ذكر بازرگان آقاي
 نظـر  بـه  يگـري د شـكل  بـه  مسئله اآلن آنكه حال و كند اقدام اساسي قانون
 لطفـاً  آمـده،  وجـود  بـه  رأي تغيير اين اگر شده؟ داده رأيي تغيير آيا .رسد  مي

 نه؟ يا آمده پيش چيزي چنين اصالً آيا و است نحو چه به كه بفرماييد



  اساسى قانون در سياسى نظام
  



 الرّجيمِ الشَّيطانِ مِنَ العليم السميعِ بِاللّهِ اَعوذُ
 الرَّحيم حمنِالرَّ اللّهِ بِسمِ

الم  والصلوةُ العالَمينَ رب اَلحمدلِلّهِ السـلـى  وميـعِ  عاَنبِيائِـهِ  ج و 
 الطّـاهِرينَ  االَئِمةِ على و )ص (محمدٍ نَبينا و سيدنا على و رسلِهِ
حبِه  و آلِـهِ  مِن والخِيرَةِ بيتِهِ اَهلِ مِن صـ  الم لَينـا  والسـع لـى  وع 

 و عبدِاللّـهِ  اَبـا  يـا  علَيك والسالم الصلوةُ ثُم .الصالِحينِ عِبادِاللّهِ
 مِنّـا  علَـيكُم  بِرَحلِـك  اَناخَت و بِفِنائِك حلَّت الَّتى االَرواحِ علَى
المداً اللّهِ سقينا ما اَبب و قِىاللّيلُ ب النَّهار و 

 

 هم .هستيم رو روبه گوناگون هاى مناسبت با كردن صحبت براى روزها اين
 همـين  بـه  هم و هست بيشترى امكان زمينه انتخاب و موضوع نوع نظر از

 ترديـد  دچـار  موضـوع  انتخـاب  در انسـان  نتيجـه  در و بيشتر، امكان دليل
  .شود مى

 خــود بــا باشــم دوســتان خــدمت در داشــتم را توفيــق ايــن كــه امشــب
 روز عاشوراسـت؛  .بگـويم  سـخن  دوسـتان  با مطلبى چه درباره انديشيدم مى

 مـردم  شـما  و درآمـده  پايـه  صـورت  بـه  كه شهادتى است؛ شهادت تاريخى
 حـال  در همچنان و بسازيد رفيعى بناى پايه اين بر توانستيد دوست شهادت
 .هستيد ساختن
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 جديـدى  مرحلـه  بـه  پـا  عاشـورا،  ثمره انقالب، بگوييم؟ را عاشورا نقش
 هـم  زدايـى  استثمار به شك بى كه زدايى استعمار راه در سريع حركتى :نهاده
  كنيم؟ بيان را اين است؛ همراه هم با بلكه و انجامد مى

 كه آنها بخصوص مملكت، اين گوناگون قشرهاى بيشتر همبستگى امكان
 اخـتالف  هـم  بـا  چند هر گيرند، مى قرار اسالمى عمل و انديشه مخروط در

 كنيم؟ مطرح را منظور اين به پيشنهادى و طرح ارايه و دارند، سليقه
 كنيم؟ مطرح گفت نه يا آرى يا آن به فردا پس بايد كه را اساسى قانون
 انتخـاب  را سـوم  موضوع اين من خود خواست موضوعات، اين ميان در
 اخـتالف  بـا  اسـالمى  هاى گروه همه كه آن براى اصلى ارايه يعنى بود، كرده
 بـراى  را هماهنـگ  پيوسـته  هـم  بـه  نيـروى  بزرگتـرين  بتوانند هايشان سليقه

 روح اعمـاق  در مسأله اين چون بياورند؛ وجود به انقالب اين تداوم تضمين
 .مندم عالقه آن به خيلى و دارد اى گسترده خيلى جاى من ضمير و وجدان و

 سـخنى  اينجـا  در كه ديگر دوستان از يكى با و بودم كرده تنظيم را بحثم
 اساسـى  قانون روى دارد جا كه كردند يدتأك ايشان و كردم مشورت اند داشته
 قـم  علميـه  حوزه در بحث براى كه را موضوعى هم بنده .بشود بحث بيشتر

 بـه  نتوانسـتم  تغييرِاخير اين با شد مقارن درست چون و بودم، گرفته نظر در
 در خـواهران  و بـرادران  شما با اينجا در امشب كه گرفتم نظر در بروم، آنجا
 از پـس  انتخاب، اين اميدوارم ."اساسى قانون در سياسى نظام" :بگذارم ميان
 .باشد بجايى انتخاب مشورت، آن
 

 امامت و امت نظام
 چـه  را آن اسم چيست؟ اسالمى جمهورى اساسى قانون در سياسى نظام نام
 دنيـا  سياسـى  مقـوالتِ  ها، بندى رده و بنديها نوع اين در بگذاريم؟ نظامى نوع
 اند؟ كدام
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 را نـام  ترين مناسب اسالم از راستين تشيع برداشت كه است اين حقيقت
 كـردم  كـه  اى اشاره اين با توانيد مى .است كرده بينى پيش قبالً نظام اين براى

 را گويـايى  عنوان چه اسالم سياسى نظام براى راستين تشيع بگوييد خودتان
 جمهـورى  اجتماعى سياسى نظام ."امامت و امت نظام" :است؟ كرده انتخاب

 ايـن  از يـك  هـيچ  بـا  كـه  است اين حق و است امامت و امت نظام المىاس
 تطبيـق  قابـل  آمده اساسى حقوق يا سياسى حقوق هاى كتاب در كه عناوينى
 چشمشـان  پـاى  و كردنـد  را تجربه اين ايران انقالبيون بار يك اتفاقاً .نيست
 چـه  ددانيـ  مـى  حـاال  گفتند بعد .كردند انقالب استبداد از رهايى براى .خورد
 انتخاب جديد نظام براى كه عنوانى اين چون ."مشروطه" :بگذاريد؟ جايش
 كـه  را تأثيرى آن حتى نبود، اسالم فرهنگ به مربوط و بود اى عاريه بود شده
 .نداشـت  مـا  براى باشد داشته توانست مى عاريتى فكر اين اصلى صاحبان در

  .است همين عاريتى چيز خاصيت
 امامـت  و امـت  نظـام  بايـد  ما نظام عنوان كنيم ىم فكر ما دليل، همين به
 روشـن  مـردم  توده براى هنوز عنوان اين چون انقالب، اثناى در منتها، .باشد
 هـم  بسـيار  كـه  شـد  انتخـاب  "اسـالمى  حكومت" اول شعار عنوان به نبود،
 جمهور رئيس حكومتى نظام اين شد معلوم وقتى سپس و بود گويا و خوب
 ايـن  كامـل  و راستين نام ولى ."اسالمى جمهورى" شد گفته آنوقت دارد هم

 عملـى  و عقيـدتى  اصـول  نظـام  اين رأس در .است امامت و امت نظام نظام،
 .شـود  سـرازير  قلّه اين از بايد چيز همه .است سنّت و كتاب اساس بر اسالم

 حـق  اصلى صاحبان و مسئوليت حامالن عملى، و عقيدتى اصول اين طبق بر
  .اند مردم و "ناس" عمل، و عقيده نظام اين در ايدئولوژى، اين در

 كسـى  چـه  بـه  خواهنـد  مى كنند مشخص بايد اول .است مهم خيلى اين
 به يا گروه؟ يك به طبقه؟ يك به خانواده؟ يك به فرد؟ يك به :كنند خدمت
 عامـه  بـه  مكتـب  نظـر  تمام سنت، و كتاب اساس بر انسان؟ هر و مردم عامه
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 شـوند  مـى  جمع مكتب اين محور بر كه آنها مردم عامه ميان در و است مردم
 شـوند  مـى  آنهـا  .برخوردارنـد  خـاص  اولويـت  و تقـدم  از گيرند مى شكل و
 صـالح  اسـت؛  نـاس  همه خدمت در اسالم .است ناس از غير امت ."امت"

 كـل  سـعادت  بـه  اسالمى نظام .را مسلمانان صالح فقط نه خواهد مى را همه
 اسـالم  به اعتقاد پايه بر كه آنها بشر، كل و سنا ميان در ولى .انديشد مى بشر
 نظر از امت، .امت شوند مى آورند مى وجود به مجموعه يك اسالم به التزام و

 .امامت به دارد نياز حتماً اسالم، عمل و عقيده مبانى و اسالمى ايدئولوژى
 جهـت  آن بـه  اينكه بدون امت، گويد مى مكتبى وقت يك !بفرماييد دقت

 نشـان  را سـعادت  اصلىِ و كلى خطوط خواهد مى اسالم .كند عمل كه بدهد
 از و نشـويد  گـم  اللّـه  الـى  مسـير  در خواهيد مى اگر !امت اى گويد مى .بدهد

"الوثقـاى ةعـرو  و المتـين  حبـل  بـه  بايـد  نشويد "والالضّالين عليهم مغضوب 
 نشـان  بـا  كـه  ـ است پيامبر حد در كه وقتى تا امامت اين .زنيد چنگ امامت

 شـود  مـى  گفتـه  بنـابراين  شـود،  مى معين ـ آمده خدا جانب از خاص و ژهوي
 دوره در .هسـتند  امام اينان .)ص(محمد امامت موسى، امامت ابراهيم، امامت
 بـا  ولـى  انـد  منصـوب  و منصوص معصوم امامان ،)ص( اسالم پيامبر از پس
 .نيست تحميلى است، تعيينى اينكه
 .ببريـد  فرمـان  پيامبر اين از بايد :لرَّسولَاَطيعوا شود مى گفته ها مسلمان به
 بـه  عبداللّـه  فرزند به مسلمانان وقتى چون .نيست تحميلى ولى است، تعيينى
 اطاعـت  قبول زمينه آوردند، ايمان و شدند معتقد اللّه رسول و اللّه نبى عنوان

 در امـروز  ولـى  .نيست تحميلى ولى هست تعيينى .دارند دل در خود با را او
 ديگـر  امامت، عصر، اين در منصوص، منصوبِ معصومِ امامِ غيبتِ صرع اين

 انتخـابى  يـا  پـذيرفتنى  و شـناختنى  بلكـه  نيست؛ هم تحميلى نيست؛ تعيينى
 .اسـت  مشـخص  رابطـه  يـك  ما عصر در امامت و امت رابطه بنابراين .است
 در شـما  .تحميـل  نـه  و تعيـين  نه پذيرفتن و آگاهانه شناختن !بفرماييد دقت
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 كـه  ايـد  شـنيده  كس هيچ از يا ايد خوانده جا هيچ متمادى هاى قرن اين طول
 مجبوريـد  بگوينـد  و باشند كرده تحميل مردم به را دينى رهبر و تقليد مرجع

 ايد؟ خوانده يا شنيده حال به تا شما آيا كنيد؟ تقليد او از
 و تعهـد  بـا  .متعهدنـد  و مسـئول  يكـديگر  بـه  نسـبت  امت و امامت اين

 در ولــى بشــوم، رد و بگــويم اشــاره بـا  ناچــارم را اينهــا .قابــلمت مسـئوليت 
 1.است امام بر امت و امت بر امام حقوق زمينه همين در اى خطبه البالغه نهج

 علـى  ببينيـد  كنيـد  مطالعه و كنيد مراجعه داريد فرصت اگر بجاست و خوب
  .گويم مى برايتان را آن از اى گوشه .گويد مى چه مردم به السالم عليه

 وارث ايـن  تـاريخ،  برجسـته  اسـوه  و امـام  اين نمونه، انسان اين ،)ع( على
 هـاى  انسـان  و پيـامبران  همـه  و عيسـى  و موسى و ابراهيم و نوح و آدم ممتاز
 :گويـد  مـى  ايد خوانده تاريخ در را اوصافش كه مردمى به ابراهيمى، اديان نمونه
 پادشاهان و جباران زبان با من با كه است اين دارم شما بر كه حقوقى از !مردم

 حـرف  مـن  بـا  زننـد،  مـى  حرف آنها با مردم كه زبانى آن با تاريخ، طواغيت و
 !نـه  .كنـيم  انتقاد على به كنيم مى جرأت ما كجا بگويد خود به كسى مبادا .نزنيد

 نگهبان خدا اگر من، .بگوييد من به رسد مى نظرتان به آنچه و كنيد انتقاد من از
 مـن  بـر  اى خـرده  شـما  كـه  باشم آن از برتر كه نيست چنان نباشد، نگهدارم و

 .بود نمى چنين بايد كه بدهيد نشان را اى نقطه كارم در و بگيريد
 آن همـه  .كنيد مطالعه را خطبه اين .)ع( على :گويد؟ مى را اين كسى چه

 رابطـه  بنـابراين،  .اسـت  عالى اصلى حاوى آن جمله جمله و است خواندنى
 از و باشد داشته آگاهانه شناختى امام از بايد امت كه ستا اين امامت و امت

 از پـس  و نيسـت  كـار  در تحميـل  و تعيـين  چـون  بپذيرد، را او قلب صميم
 .شود مى برقرار جامعى و شديد متقابل مسئوليتِ دو، اين ميان پذيرفتن،

                                                           
 همـراه  به را مذكور خطبه كامل متن كه است البالغه نهج هفتم و دويست خطبه به اشاره. 1

 .كنيد مى مالحظه كتاب اين پايان در پيوستها بخش در فارسى برگردان
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 جامعه مديريت
ـ  بـه  آيـد  مـى  وجـود  بـه  چيـزى  امامـت  و امت پايه بر !بفرماييد دقت خوب  امن

 آنچـه  .است سياسى نظام درباره اسالم طرح از اول بخش اين ."جامعه مديريت"
 بايد تقليد، مرجع و )ع( امام حتى ،)ص( پيغمبر حتى همه، كه دارد قرار رأس در

 بـر  اسالم عملىِ و عقيدتى اصول نكنند تخلف مويى سرِ آن از و باشند او مراقب
 :فرمايد مى )ص( اكرم پيغمبر ارهدرب كريم قرآن حتى .است سنّت و كتاب اساس
لَ لَو ولَينا تَقَوع عضالَخَذْنا االَقاويلِ ب مينِ مِنهبِالي نا ثُملَقَطَع تين مِنه1.الو 

 گفته برخالف اگر فرض به اما كند، نمى چنين هرگز خدا رسول گويد مى
 خـواهيم  نـابودى  بـه  را او مـا  ببنـدد  ما به سخنى خدا تعليم و فرمان و خدا

 فكـرى  يـك  اسـت  خـوب  انقالبى مجتهد فالن آقا، :گويند مى بعضى .كشاند
 مجتهـد  دسـت  در نـرم  موم يك مثل دين كه اين مثل .بكند حكم فالن براى
 هـر  بـه  و خواست دلش جور هر مردم و مكان و زمان سليقه مطابق تا است
 ينچن يك آگاه مجتهدان از و نيست طور اين !دربياورد خواست دلش شكلى

 هر به را آن بتوانى و باشد موم مثل كه مكتبى .نخواهيد مكتب با را بازيگرى
 نظـام  ويژگـى  اولين .نيست مكتب ديگر اصالً بياورى در بخواهى كه شكلى
 .مكتـب  برابـر  در متعهـد  و مكتبـى  اسـت  نظامى كه است اين اسالم سياسى
 دل آن به و داشت دوست پسنديد، را مكتب اين كس هر .نيست هم اجبارى
 .است مكتبى نظام ولى نيايد؛ نبست دل آن به هم كسى هر و بيايد بست

 اساس بر اسالم عملىِ و عقيدتى اصول دارد قرار قله و اوج در آنچه پس
 نظـام  براى مهم مسأله كه شود مى داده تعليم اين آنجا از .است سنّت و كتاب
 جهـت  در تمسـئولي  ايـن  حامل و است جهان مردم كل يعنى مردم، و ناس

 :است امت مال مسئوليت .است امت جهان مردم كل صالح
                                                           

 را راستش دست بست، مى سخنانى ما بر اگر و: ترجمه(. 46 و 4544 آيات الحاقه، سوره .1
 .)كرديم مى قطع را شاهرگش سپس گرفتيم، مى
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 1المنكَر عنِ ينهونَ و بِالمعروفِ يأمرونَ و الخَيرِ اِلَى يدعونَ مةٌاُ مِنكُم ولتَكُن
 امـت  مـردان  و زنـان  يكايك نيست، سر به عمامه فقط خير به دعوت حامل
 امـت  مال مسئوليت .باشند منكر زا ناهى و معروف به آمِر و خير به كننده دعوت
 مكتبـى  پيونـد  يكديگر با مكتب محور بر كه مردم از اى مجموعه آن يعنى است،
 محـور  بـه  سـخت  بايد خود راستين نقش ايفاى براى امت اين و .اند كرده برقرار
 .دارند تعهدآور متقابل رابطه يكديگر با امامت و امت اين و باشد، متوجه امامت
  

  مىاسال جمهورى
 مـديريت  ايـن  شـكل  .جامعه مديريت :خيزد؟ برمى چه امامت و امت اين از

 و زمان هر در .است نشده پيشنهاد آن براى اسالم در خاصى شكل :چيست؟
 داشـته  مختلـف  اَشـكال  شـود  مـى  مختلـف  شرايط با متناسب و مكان هر در

 آن در و نكنـيم  فرامـوش  شـدم  متـذكر  قبالً كه را اصولى آن بايد فقط .باشد
 داشـته  تـوانيم  مـى  اسالمى پادشاهى نظام آيا بنابراين، .نباشد تحميل و تعيين
 كـه  ايـن  دوم مطلـب  .اسـت  تحميـل  و تعيـين  آنجا در چون !هرگز :باشيم؟
 .است مكتب پايه بر امامت و امت از برخاسته جامعه مديريت
 زمـانى  مقطـع  يـك  بـراى  و ايـران  شـرايط  بـا  متناسب اساسى، قانون در
  :از است عبارت كه است شده پيشنهاد شكلى حظه،مال درخور
 .امت با رابطه در يعنى مردم، مستقيم منتخبِ جمهورى رئيس اول،
 .اند امت با رابطه در هم اينها .ديگر شوراهاى و ملى شوراى مجلس دوم،
 در قضايى دستگاه است؟ كسى چه با رابطه در اين .قضايى دستگاه سوم،
 آمريكـا  متحـده  ايـاالت  در مـثالً  .دارد فمختلـ  وضـعى  مختلـف  كشورهاى

 ايـن  در اسـالمى،  نظام در ولى .مردم مستقيم انتخب به گردد مى باز اش ريشه
                                                           

 خيـر  بـه  دعـوتگر  باشند گروهى شما ميان از بايد و: ترجمه(. 104 آيه عمران، آل سوره .1
 .)دارند باز ناشايستى از و دهند فرمان نيكى به كه
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 انتخـاب  چـون  .بكنـيم  را كـار  ايـن  توانيم نمى داريم، پيش در ما كه مقطعى
 شـوراى  مجلس نماينده تعيين و انتخاب از تر ظريف خيلى او تعيين و قاضى
 از اسـالمى،  مـوازين  طبق بر اساسى، قانون اين در .تشوراهاس عضو يا ملى
 سـوى  از .اسـت  چنـين  آنـيم،  در مـا  كـه  زمانى اجرايى هاى زمينه و سو يك

 در امـت  نقـش  حقيقـت  در يعنى داديم، قرار امامت با رابطه در را آن ديگر،
 امـت  انتخـاب  .است مستقيم غير بلكه نيست مستقيم قضايى دستگاه انتخاب
 .رهبرى و امامت قطري از اما است
 بـه  دولتـى  قضـايى،  دسـتگاه  و مجلس جمهورى، رئيس يعنى سه، اين از
 مستقيم غير منتخَبِ دولت اين كه ـ وزراء و 1وزير نخست يعنى آيد، مى وجود
 و جمهورى رئيس اساسى، قانون طبق بر بايد، را دولت اين چون است، مردم

 پيشـنهاد  كسـى  چـه  اسىاس قانون طبق بر را وزير نخست .كنند معين مجلس
 اوالً !خيـر  است؟ تمام مطلب او پيشنهاد با آيا ولى .جمهورى رئيس :كند؟ مى

 و كنـد  مى تعيين را وزير نخست مجلس تمايل رأى كسب با جمهورى رئيس
 وزيرانش و همكاران وزير نخست داد، وزيرى نخست حكم او به وقتى ثانياً
 جمهورى رئيس آنوقت .كند مى معرفى جمهورى رئيس به و كند مى انتخاب را

 اعتماد رأى آنها به بايد مردم نمايندگان .ببرد مجلس به مجدداً را آنها نام بايد
 طريق از يكى :شود مى مربوط امت به طريق دو از دولت كه است اين .بدهند
 .ملى شوراى مجلس طريق از ديگرى جمهورى، رئيس
 

 مردم نظارت راههاى
 اما .باشد امت از برخاسته مستقيم غير صورت به دباي دولت كه بينيم مى پس
 چشـمى  چند را كارگزاران اين امت و ملت خير، :شود؟ مى ختم همين به آيا

                                                           
 در وزيـرى  نخسـت  مقـام  وجـود  كـه  باشـند  داشـته  توجـه  گرامى خوانندگان است الزم .1

 .شد حذف اساسى قانون در نظر تجديد
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ــر ــر زي ــد نظ ــك .دارن ــوع ي ــارت ن ــدود نظ ــيس مح ــورى رئ  دارد جمه
 نظـارت  يـك  اسـت؛  محـدود  خيلى البته كه ،)مردم منتخب جمهورى رئيس(

 شـوراى  .دارنـد  ديگر، شوراهاى و ملى شوراى مجلس يعنى شوراها، مفصل
 و بـزرگ  خيلـى  هـم  را نگهبـان  شـوراى  ايـن  .نـدارد  كـارى  اينجـا  نگهبـان 
 كـه  است اين آن و ندارد بيشتر كار يك نگهبان شوراى .اند كرده آفرين سؤال

 اصـول  و اسـالم  اصـول  بـا  كنـد  مى تصويب ملى شوراى مجلس كه قوانينى
 ملـت  طـرف  از دولـت  كـار  هم ديگرى طريق از .باشد منطبق اساسى قانون
 كل بازرسى طريق از مشتركاً مردم خود و رهبرى :گيرد مى قرار نظارت مورد
 از يكـى  كـه  كشور كل بازرسى بخصوص قضايى، دستگاه طريق از و كشور
 .است قضايى دستگاه هاى سازمان
 :بـردارد؟  قدمى ملت مصالح برخالف كند مى جرأت دولتى آيا ديگر حاال

 بـه  را جملـه  ايـن  كنم مى خواهش چيست؟ شرط آن .شرط يك به اما .خير
 ايـن  مفـاد  اگـر  كنيد باور چون بفرستيد، اسالميتان و اجتماعى ضمير اعماق
 انقالبـى  هـر  ماننـد  نماند، زنده ما اجتماعى و اسالمى ضمير اعماق در جمله

 حضـور  شـرط  به .بود خواهد چنين نيز ما انقالب است، خطر معرض در كه
 در "چـه  تـو  به" و "چه من به" .جامعه اداره در امت افراد يك يك آگاهانه
 در "چـه  تـو  بـه " .است درست معنا يك به بله .ندارد وجود اسالمى جامعه
 كنـى  مـى  نظـارت  اگر اما كنى، مى بيجا دخالت ديگران قلمرو در كه هنگامى

 تـو  به" و "چه من به" نظارت براى .ندارد معنى "چه من به" و "چه تو به"
 وجـود  "چـه  من به" و "چه تو به" البته دخالت، براى اما ندارد، وجود "چه
 .آرى نظارت نه، دخالت .دارد

 سالم را آن اگر .است خون گردش دستگاه مثل درست اساسى قانون اين
 وقتـى  شـما  راسـتى  بـه  .كند مى تغذيه درست را سلولها يكايك داشتيد، نگاه

 كـه  ايد كرده فكر هيچ كنيد مى لمي آسپيرين قرص يك و گيرد مى درد سرتان
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 در خـون  گـردش  دسـتگاه  دارد؟ كار چه سر به رود مى معده به كه آسپيرين
 و دهـد  مـى  انجام خاصى كار دارند را دستگاه اين كه جاندارانى و انسان بدن
 و كنـد  مـى  حمل خود با و گيرد مى را بدن مجموعه نيازهاى كه است اين آن
 بـه  ملت شما آگاه، ملت شما .رساند مى دارد يازن آن به كه را خونى جا هر به
 كـه  داديـد  نشان اخير ماهِ هجده اين در بخصوص كه مردمى شما خاسته، پا
 زمـان  بـه  عـالِم  و ايد كرده درك را زمانتان و هستيد قوى بسيار تشخيص در

 حضـور  ايـن  و گذشتگى خود از و فداكارى اين و آگاهى خود اين ايد، شده
 بـه  اساسـى  قـانون  سياسـىِ  نظـام  آنوقـت  كنيـد؛  حفظ را نهمتعهدا و آگاهانه
 كـه  كـرد  خواهـد  كار چنان دقيق، و منظم خون گردش دستگاه يك صورت
  .ندهد راه دل به را تجاوز و كشى حق و ديكتاتورى هوس احدى ديگر

 از گوينـد  مـى  طرف آن و طرف اين اى عده چطور كه كنم مى تعجب من
 !آخونـدها  ديكتـاتورى  هـم  آن آيـد،  مـى  ىديكتـاتور  بوى اساسى قانون اين

 تـوهين  هم :است دوجانبه توهين يك اين !آيد مى نعلين فاشيسم پاى صداى
 ملت اين كه شود مى باورتان راستى به آيا .ملت به توهين هم و روحانيت به
 هـم  هنـوز  بكند اعتماد كسى چه به و باشد كسى چه با كه اين تشخيص در
 هـايى،  گروه و افراد به سالها اين در شما !خواهران و برادران خواهد؟ مى قيم
 اعتمادتـان  چگونـه  و ايـد  كرده اعتماد اى پايه چه بر معمم، غير چه معمم چه
 باز را چشممان كرد؟ طى فراز و نشيب گاهى اعتمادتان چگونه و يافت دوام
 در مـا  مـردم  انصـافاً  .بنگـريم  دقـت  با داد رخ جامعه اين در را آنچه و كنيم

 چنـين  بـا  مگـر  .كردنـد  عمـل  هوشـيارانه  و آگاهانه ها زمينه اين در مجموع
 باشـد،  نعلـين  فاشيسـم  خواهد مى ـ فاشيسم پاى صداى است ممكن مردمى

 فاشيسـم  خواهـد  مـى  تـاج،  فاشيسـم  خواهـد  مى سرنيزه، فاشيسم خواهد مى
 ملـت  ايـن  بـه  است خوب بيايد؟ ـ ديگر چيز هر فاشيسم خواهد مى عمامه،
 صـميمانه  و بيـنم  مـى  را خـوش  واقعيـت  يـك  و بينم واقع من .بشويم معتقد
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 ايـن  كـنم  مى حس كه هست درونم در آرامشى و طمأنينه حالت كه گويم مى
 كـه  است احساسى اين رساند، خواهند منزل به را بار اين خدا يارى به مردم
 و دادنـد  خـون  همه اين كردند، تالش همه اين كه مردمى شود مى مگر .دارم
 كـه  شكلى هر در ديكتاتورى، و فاشيسم بدهند اجازه كشيدند، زجر همه ناي

 تحقيـر  نوع يك هم اين من نظر به گردد؟ باز جامعه اين به باشد، خواهد مى
 بـه  تـوهين  هـم  و ما جامعه مترقى اجتماعى و سياسى وجدان شمردنِ كم و

 ييمبگـو  روحانى جاى به من ذوق مطابق است بهتر البته كه است، روحانيت
  .مسئول متعهدِ دينىِ عالم

 يـا  چهـل  سال اواخر در و نوشتيم مختلف دوستان با كه اى نوشته در من
 منتشر "روحانيت و مرجعيت پيرامون بحثى" عنوان تحت يك و چهل اوايل
 در ."مسـلمين  ميـان  در و اسـالم  در روحانيت" عنوان تحت دارم بحثى شد،
 روحانيـت  دارد اصـالت  برايمـان  سـالم ا در ما آنچه كه ام كرده اشاره و آنجا

 متعهـد  عـالم  هاى ويژگى از يكى .است مسئول متعهدِ عاملِ عالمِ بلكه نيست
 بپـذيرد  را رياست خواهد مى وقتى .نيست طلب رياست كه است اين مسئول

 عشـق  آن بـه  سـالها  كـه  معشوقى مثل نه پذيرد مى شاقّ سنگينِ بار يك مثل
 و متعهد عالم !كنيد دقت خوب .است رسيده آن وصال به حاال و ورزيده مى

 و زنـد  مـى  بـاز  سر رياست مسئوليت پذيرش از نه شد، تكليف اگر مسئول،
 دوز و دود مـى  رياست دنبال به نه و آورد مى در مĤبى مقدس و بازى مقدس

 آمـده  دستشـان  معيارها اين ما مردم ديگر كنم مى گمان من .چيند مى كلك و
 در اشـتباه  از هـم  زود غالبـاً  و بكننـد،  اشتباه اج دو يكى است ممكن .است
 در معيـار  چـون  بزننـد  عيـار  تواننـد  مى و اند شناخته را معيارها ولى آيند، مى

  .است دستشان
 ايـن  در و ايـم  كـرده  اعالم را اصل اين افراد و ها جمعيت درباره مكرر ما
 ذكـر  جمهـورى  رئـيس  و امـام  در را تقـوى  و عـدل  شرط اين اساسى قانون
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 يـا  رهبـرى  شـوراى  عضـو  يـا  رهبـر  خواهنـد  مـى  كه كسانى يعنى .ايم كرده
 اسـالم،  برابـر  در متعهد اسالم، به آگاه هايى انسان بايد باشند جمهورى رئيس
 گـويم  نمـى  نزنـد،  سر او از اولى تركِ هيچ گويم نمى .باشند تقوى با و عادل

 تـرس  خدا هك بدهد نشان او زندگى و رفتار مجموعه گويم مى باشد؛ معصوم
 كوشـد،  مـى  خواهـد،  مـى  اسالم، تعاليم و اسالم به نسبت دارد مباالت است،
 بـا  هم ديگران درباره اگر و .كند مى برخورد اسالم با متعهدانه و كند مى عمل

 را راستش وگرنه، كند مى معين قانون را اينها كه است آمده نگفتيم، صراحت
 دربـاره  مسـئوليتى  كـه  كسى هر در مختلف درجات به شرايط اين بخواهيد،

 معـاون،  وزيـر،  وزيـر،  نخسـت  :است معتبر گرفت خواهد عهده به ملت اين
 . ... و فرمانده مديركل،
 قيـام  مبـارز  ملـت  شـما  كـه  است اين نظام اين روح .بود نظام شكل اين
 را معيارهـا  كنيـد؛  حفـظ  صـحنه  در هميشه براى را حضورتان قهرمان، كرده
 نماينـدگان  خواهيـد  مـى  ديگـر  روز چند .كنيد رعايت اًدقيق و بشناسيد دقيقاً

 و كشـتزار  و مزرعه و كارگاه و روستا بخش، شهر، استان، شوراهاى مجلس،
 ايـن  در را قالتـاق  آدمهاى باشيد مراقب جا همه .كنيد تعيين را ديگر جاهاى
 كسـى  چـه  دسـت  بـه  را امورتـان  زمـام  ببينيـد  .ندهيـد  راه پيچيـده  دستگاه

 و باشـى  داشـته  پـول  تومـان  پانصـد  اگـر  !مـن  خواهر !من رادرب .سپاريد مى
 مراقب كنى؟ مى دقت قدر چه دهى؟ مى كسى چه به بدهى امانت به بخواهى

 و انقـالب  و خـود  سرنوشـت  سپرد، خواهى كه دست به را سرنوشتت باش
 قـانون  در سياسـى  نظـام  پيرامـون  اسـت  اى فشـرده  اين .را جامعه سرنوشت
 .ايران اسالمى جمهورى اساسى
 پيـروزى  از قبـل  چـه  خـارجى،  متفكران و خبرنگاران كه هايى تماس در
 كـار  چـه  شـما  پرسـيدند  مـى  انـد  گرفته انقالب، پيروزى از بعد چه و انقالب

 خـواهيم  مـى  كـار  چـه  بگـوييم  توانيم نمى گفتيم مى آنها به بكنيد؟ خواهيد مى
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 خـواهيم  مـى  ىوقتـ  شـاءاهللا  ان .نيست ميسر شما براى آن درك چون بكنيم،
 خـواهيم  مـى  كه دهيم مى نشان و كنيم مى مشخص كنيم تهيه را اساسى قانون
 مانـده  بـاقى  آن عمده قسمت من نظر به ولى .كرديم را كار اين .كنيم كار چه

 تحقـق  و آورديـم  عينيت به ذهنيت از را اين وقتى ما گفتيم مى آنها به .است
 بياييـد  كنـيم  مـى  دعوت شما از آنوقت شد، اجرا نظام اين عمالً و بخشيديم

 حـاال  .شـود  مـى  اداره چگونـه  انقالبـى  ملت و ايران اسالمى جمهورى ببينيد
 شما همت و همكارى با و خداوند يارى به تا ببنديم پيمان هم با خواهيم مى
 دسـتاورد  بياينـد  تـا  كنـيم  دعوت آنان از و يابد تحقق نظامى چنين زودى به

  .ندببين را اسالمى انقالب واقعى
  

  رهبرى انتخاب
 مسـاوى  كشـور  افراد ساير با قوانين برابر در رهبرى شوراى اعضاى يا رهبر

 رهبـر  هرگـاه  كـه  است آمده يازدهم و يكصد اصل در اين، بر عالوه .هستند
 نـاتوان  رهبـرى  قـانونى  وظـايف  انجـام  از رهبرى شوراى اعضاى از يكى يا

 خـود  مقـام  از گـردد  نهم و صد اصل در مذكور شرايط از يكى فاقد يا شود
 اصـل  در مـذكور  خبرگـان  عهـده  بـه  امـر  ايـن  تشخيص .شد خواهد بركنار
 تشـكيل  مقـررات  .هستند مردم منتخب خبرگان آن كه است هشتم و يكصد
 تعيين خبرگان اجالسيه اولين در اصل اين به عمل و رسيدگى براى خبرگان

 .شود مى
 كـه  ايـن  بـراى  اساسـى  وانينق در كه بينيد مى باشيد كرده دقت اگر شما
 بـه  وزيـر  يـا  وزيـر  نخسـت  جمهورى، رئيس مجلس، نماينده براى مصونيتى

 اصـولى  كنـد  كـار  تـر  راحـت  خيـال  با و بيشتر قدرت با او تا بياورند وجود
 وزيـر  نخسـت  جمهـورى،  رئيس وزير، بخواهند اگر شود مى گفته مثالً .هست

 او از مجلـس  بايـد  و دارد تشـريفاتى  كننـد،  محاكمـه  را مجلسـى  نماينده يا
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 رهبـر  حتـى  كه دوازدهم، و يكصد اصل اين حفظ براى .كند مصونيت سلب
 مسـاوى  كشـور  افـراد  سـاير  بـا  قـوانين  برابـر  در رهبـرى  شوراى اعضاى و

 معنـا  اين اينكه با ـ اينجا بود بجا خيلى .رفت قانون اين از اينها همه هستند،
 برابـر  در ،"محـاكم  برابر در و" دش مى نوشته تصريح براى ـ شود مى فهميده
 هـم  حـاال  معنـا  اين البته .هستند مساوى كشور افراد ساير با محاكم و قوانين
 آورده "محـاكم " بـود  خـوب  بيشـتر  صـراحت  بـراى  منتها شود، مى فهميده

 .شد مى
 گذاشـته  امـام  عهـده  بر ايران اسالمى جامعه در ها مسئوليت اين كه وقتى

 ايـن  نزديـك  از بايـد  شـورا،  صـورت  بـه  چه ردف صورت به چه امام، و شد
 و مـردم  عـامِ  مرجعيـت  بايـد  پس اين از خود خودبه بدهد، انجام را وظايف
 كامـل  صورت به را نقش اين بتواند كه باشد جايى در امت امامت و رهبرى
 انجـام  كامـل  طـور  بـه  را نقـش  اين تواند مى ايران خارج در اگر .دهد انجام
 هـم  طـور  همـين  كـه  توانـد،  نمى عمالً اگر و ندارد معنى مرز ما براى بدهد

 .اسـت  يافتـه  تحقـق  اسالمى جامعه كه بيايد جايى به امامت مقرّ بايد هست،
 اولـين  كـرد،  پيـدا  تحقـق  اسـالمى  جمهـورى  اين اگر :بزنم حرف تعارف بى

 جامعـه  اولـين  .شود مى ما عصر در اسالم كامل نظام بر مبتنى اسالمى جامعه
 صـورت  ايـن  در و شـود،  مـى  ما عصر در اسالم كامل نظام بر مبتنى اسالمىِ
 ايـن  بگيـرد  عهده به مسئوليتى نظام اين در تواند مى كه هركس وظيفه اصوالً
  .بيايد نظام اين داخل به هست كه دنيا گوشه هر از كه است

 بـاتقوا،  آگـاه،  ترين فقيه او، براى كه دين، در ترين فقيه فقط نه عادل، فقيه
 بـه  عـالم  هـم  فقيه، اگر حاال .ايم گذاشته شرط را توانا و شجاع ير،مد متعهد،
 هـم  و اسـت،  نچسـبيده  زمين وجب يك به و دارد شجاعت هم است، زمان

 يعنى ديگر يابد، مى ايران جامعه در را ها مسئوليت اين و است عادل و تقوا با
 حـاال  شاهنشـاهى  فرهنـگ  اين !كرد؟ شود مى كار چه بيايد؟ نخواهد كه چه
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 مختار خود فرد يك كه است اين ذهنمان در هم ما .كند نمى رها را ما حاالها
 توانـد  مـى  احيانـاً  كند مى عمل خود ميل و تشخيص به فقط كه اى يكدنده و

 جـايى  بيايد بايد باشد رهبر خواهد مى كه فردى .شود نمى اين .باشد ما رهبر
 كننـد؟  مى كار چه او با كرد تخلف اگر .دهد مى انجام را رهبريش وظايف كه
 .بيايد او جاى به ديگر كسى گويند مى

 در آنچـه  بـه  بايد فرد هر .ندارد مرز و شرط بگويم بايد نظارت مورد در
 بگويـد،  رسـد  مـى  نظـرش  به چيزى اگر و بنگرد دقت با گذرد مى پيرامونش
 امروز .بدهد اطالع مسئول مقامات به اجرا براى و بدهد تذكر كند، افشاگرى

 امنيـت  و اطالعـات  و آگـاهى  دسـتگاه  دانيـد  مى كه كردم عرض انشگاهد در
 دسـتگاه  نقـش  بايـد  همـه  .ايـران  سرتاسـر  در :كجاست؟ اسالمى جمهورى
 امـا  .نـدارد  مـرز  كـه  اسـت  نظـارت  آن ايـن  .كنند ايفا ايران در را اطالعاتى
 كـار  راهنمـايى  مـأمور  بينيـد  مـى  چهـارراه  سـر  شما يعنى چه؟ يعنى دخالت
 مـن  بگويـد  رسـد  مـى  راه از كسى هر اگر .دهد نمى انجام درست را خودش

 بايد پس .دارد حساب دخالت .شود مى مرج و هرج كنم راهنمايى خواهم مى
 بـاور  .بدهـد  اطـالع  و كند اعتراض مربوط مسئول به فوراً بايد كند؟ كار چه
 پـنج  دهد، نمى انجام را كارش كسى اگر كه شد عادت اى جامعه در اگر كنيد

 دهـى،  نمـى  انجـام  خـوب  را كـارت  چرا بگويند او به نفر پانزده نفر، ده فر،ن
 جاهاى در كه ايم ديده مكرّر را مسأله اين ما .شود مى حل مشكالت از خيلى

 .نباشد آشغال مسجد در است قرار مثالً .است داشته اثر و شده عمل مختلف
 عمـوم  به تعلقم كه جا هر در و طور همين هم خيابان در مسجد، در فقط نه

 مسـجد  در كسـى  اگـر  حـاال  .اسـت  ممتـاز  نمونـه  مسجد خوب ولى است،
 هـم  اعتـراض  و برداشـتند  را آشـغال  آن رفتنـد  نفـر  چنـد  انداخت، آشغالى
 مـؤثر  و كردنـد  عمـل  هايى نمونه در را اين و ماند مى تميز مسجدها اند، كرده
  .است شده واقع هم
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 پاسخ و پرسش

 حقوق سوم فصل در يكم و بيست اصل پنج بند رد كه اند نوشته خواهرى 
 آنهـا  غبطه جهت در شايسته مادرانِ به فرزندان قيمومت كه است آمده ملت
 توضـيح  را ايـن  من اند خواسته .شود مى اعطا شرعى ولى نبودن صورت در

 .بدهم
 و هـدف  و خـوارزمى  هاى مدرسه آموزان دانش از اى عده كه است اين علت
 مـا  كـه  بودنـد  نوشـته  نامـه  مكرر مادران از خصوصاً و آنها اولياى از برخى
 و اموال مقررات، و ام، داده دست از را شوهرم يا ايم، داده دست از را پدرمان
 حيف و سپرده مادر غير دست به را رفته دست از شوهر و پدر اين امكانات

 را فرزنـدش  تربيـت  بـر  تسـلط  و اداره توانـايى  مادر نتيجه در و شده ميل و
 كـه  سـتم،  ايـن  رفع براى اى پايه اساسى قانون در ما كه بودند خواسته .ندارد
 زن نماينـده  تنها كه گرجى، خانم .بگذاريم فرزند، بر هم و است مادر بر هم
 و مشورت با گويا كه بودند كرده تهيه اى نوشته هم بودند خبرگان مجلس در

 رئيسـه  هيـأت  بـه  بودنـد  فرسـتاده  و است بوده خواهران از اى عده خواست
 نكـات  ايـن  اساسى قانون در و بشود فكرى زمينه اين در تا خبرگان مجلس
 اهميـت  جهت به آيد، نمى اساسى قانون در معموالً مسائل اين اينكه با .بيايد

 مـادران  و آمـوزان  دانش اين نداى به باشد مثبت پاسخ اينكه براى و موضوع
 فرسـتاده  را پيامهـا  ايـن  مجلـس  در خود نماينده توسط كه خواهرانى و آنها

  .گذاشتيم را بند اين بودند،
 ولـى  پـدرى،  جـد  و پـدر  اسـالم،  قوانين طبق بر كه، است اين آن شرح
 شـد  داده تشـخيص  ولـى  بودنـد  يـا  نبودنـد،  اينها اگر .هستند طبيعى شرعىِ

 و شايسـته  مـادران  به اولويت ها، بچه براى قيم انتخاب در ندارند، صالحيت
 گـاهى  :اسـت  مختلف وضعشان هم مادران چون .شود مى داده شرايط واجد
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 و امـوال  و هـا  بچـه  و كنـد  مى شوهر ديگرى مرد به شوهر مرگ از پس مادر
 بـه  وفادار مادر اگر .گذارد مى دوم شوهر اين اختيار در را امكاناتش و دارايى
 اين و دبشو داده مادرها اين به اولويت خواستيم بود متين و شايسته و فرزند
  .باشد جديد نظام در زن حقوق و شخصيت و احترام رعايت از اى گوشه

 بـه  فرزندان قيمومت دادن :را يكم و بيست اصل از پنج بند كنم مى معنى
 ولـى  نبـودن  صـورت  در فرزندان مصلحت و غبطه جهت در شايسته مادران
 يگـر د باشـند،  قيمومـت  اعمـال  بـر  قـادر  پدرى جد يا پدر اگر يعنى .شرعى
 .ندارند حاكم و قاضى و دادگاه طرف از نصب به احتياج

 آيـا  و كنيـد  مـى  توجيـه  چگونـه  را مخـدر  مواد به اعتياد با مبارزه مسأله
 است؟ بررسى مورد باره اين در انقالب شوراى در اى برنامه

 و شـادابى  اشـتغالِ  ايجـاد  اول درجه در اعتياد با مبارزه راه ما نظر به بله،
 از دو ايـن  .اسـت  ازدواج تسـهيل  و مـردم  براى معنويت با اههمر آور نشاط
 معتـادان  درمـان  آن از پـس  و اسـت،  اعتيـاد  بـا  مبارزه در مؤثر بسيار عوامل
 .اسـت  اول نكتـه  آن اصلى درمان ولى .مخدر مواد قاچاق با مبارزه و موجود
 اشخاص يا جوان نسل كه است آن از ناشى اعتيادها اين از بسيارى آمار، طبق
 تنگناهـا  اين از مردم اگر و بينند مى سرگردان و مضيقه در را خود جوان، غير
  .بروند مخدر مواد سراغ كمتر كنم مى فكر بيايند، در اصلى سرگردانى و

 را گام اولين انقالب شوراى و است شده بينى پيش اين اساسى قانون در
 را ايـن  بنـده  .دارد برمى زودى به هم را بعدى گامهاى .برداشت هفته اين در

 مسـئوليت  مـدت  كنـد  مـى  كوشش اينكه با انقالب شوراى كه ام كرده عرض
 حكومـتِ  و بشـود  انجـام  انتخابـات  و كنـد  كوتاهتر شود مى قدر هر را خود

 يـك  اگـر  اما بگيرد، عهده بر را مسئوليت اساسى قانون طبق بر مردم منتخب
 كار عنوان به دهد مى مانجا كه را كارهايى دارد عهده بر را مسئوليت هم هفته

 كـه  گفتـيم  مـى  را همين هميشه هم موقت دولت به ما .دهد نمى انجام موقت
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 همـين  به .نيست بنيادى قاطع هاى برنامه نداشتن بر دليلى دولت بودن موقت
 .گذاريم مى پايه يعنى است، موقت غير بدهيم انجام كارى هر ما دليل،
 ايجاد براى اساسى، قانون اداقتص بخش سوم، و چهل اصل از دوم بند در
 كسـانى  همه به بايد كه ايم گفته روستا و شهر در مردم در خالق حركت يك
 و وسـيله  و ابـزار  ندارنـد  كـار  وسـايل  و سـرمايه  امـا  دارنـد  كار توانايى كه

 را اسـتعدادها  ايـن  .بگيـريم  كـار  بـه  را اسـتعدادها  ايـن  .بدهيم كار امكانات
 سـرگردان  اسـتعداد  نبايـد  اسـالمى  جمهـورى  رد .داد قرار تنگنا در شود نمى

 شـد  برداشته گام اولين گذشته هفته در منظور همين براى .باشد داشته وجود
 درصـد  يـك  از كه كارمزد حداقل با بهره بدون وام تومان ميليارد سه مبلغ و

 و ممكـن  راه ترين ساده از درصد، يك از كمتر هم شايد و بود نخواهد بيشتر
 هـاى  صـندوق  هـاى  شـبكه  شايد كه اعتمادترين، قابل ولى نتري تشريفات كم

 افـراد  همه اختيار در كشور سرتاسر در كه شد تصويب باشند، الحسنه قرض
 سـازنده  و سـالم  فعاليتهـاى  خواهنـد  مـى  كـه  شـود  داده قـرار  هـايى  گروه و

 .باشند داشته صنعتى و خدماتى دامى، كشاورزى،
 بـه  طرح اين قبالً .است برداشته انقالب شوراى كه است گامى اولين اين
 اشـكال  دو ولـى  بـود  كـرده  تصـويب  شـورا  و بود شده مطرح ديگر شكلى
 اين براى كه اين دوم .بود افتاده ادارى هاى خم و پيچ در كه اين يكى :داشت

 انقـالب  با اين كه بودند كرده منظور درصد شش يا چهار برابر كارمزدى وام
 كـه  بكنـيم  را كـارى  همـان  مرتبـه  دو واهيمخـ  نمى ما .خواند نمى ما اسالمى

 و نكشـيده  آب ربـاى  و كردند مى بازار غير و بازار مĤب مقدس رباخوارهاى
 بهـره  بهـره  بگـذاريم،  هـم  كـارمزد  را بهـره  اسم اگر .خوردند مى كشيده آب

 هـم  و برداشتيم را بهره هم و داديم را تغييرات اين كه بود دليل اين به .است
 قـرار  عمـل  ميـدان  در زودتر شاءاهللا ان بتواند تا كرديم ساده را وام دادنِ راه

 .بگيرد
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 را آن مسـئوليت  دوسـتان  كه سازندگى، جهاد .هست هم ديگر طرق البته
 عمل ميدان به نيروها كشاندن براى آمادگى حداكثر با گذاشتند، بنده عهده به

 پيوند نتري كوتاه و ترين سريع يعنى رفت، خواهد كشور جاى همه به سازنده
ــكيالتى ــكيالت .تش ــت، الزم تش ــاب اس ــاب و حس ــت، الزم كت ــى اس  ول
 ايـن  ما ضربتى و قاطع اقدامات از يكى .است مضرّ كاغذبازى و بوروكراسى

 ضـربتى  طـور  بـه  ادارى پيوندهاى اين تمام از را سازندگى جهاد كار كه بود
  .سپرديم جوانها اين خود دست به هم را آن اداره و كرديم جدا

 همـين  در و كننـد  مـى  اداره را جهـاد  مركزى موقت شوراى ها جوان ناآل
 آنجـا  تـا  انـد  فرستاده ها استان به را االختيارشان تام نمايندگان هم كوتاه مدت
 طبق بدهم، مژده شما به .آورند بوجود كافى اختيارات با جوان شوراهاى هم

 يـك  دسـازندگى جها كـار  در لحظه اين تا اند، داده مسئوالن اين كه گزارشى
 مورد چند اگر نكرده خداى كنيم فرض .است نشده گزارش هم سوءاستفاده

 واجـب  اسـتثنايى  مـوارد  اين تحمل انقالب اين براى جمع در آمد، پيش هم
 و هـا  حركـت  در آورى زيـان  كندى چنان استثنايى موارد اين از پرهيز .است
 اصـلى  اخـتالف  .رود مـى  دسـت  از انقالب اصل كه آورد مى وجود به كارها

 كـه  ايـن  .اسـت  بـوده  جملـه  يـك  همين بر موقت دولت با انقالب شوراى
 اكثريـت  كـه  گشت برمى جمله يك همين به دارد وجود اختالفى شنيديد مى

 معطل انقالب پيروزى براى كه هستند و بودند معتقد انقالب شوراى اعضاى
 اشـتغالِ  و كار ها جوان براى اول بايد حال، هر به .شد شود نمى ها حرف اين
 هـاى  راه اينهـا  .اسـت  مهم خيلى كار با همراه ورزش و آورد شادابى و زنده
  .است اعتياد با مبارزه اصلى

 الزم قاچاقچيـان  بـا  سرسـختانه  مبـارزه  و معتادان درمان اين، بر عالوه
 قاچاقچيان اين اگر حداقل كنم مى خواهش ايران ملت و شما همه از .است
 كـارى  هيچ ها كميته اين .كنيد دستگير را آنها كرديد همشاهد را مخدر مواد
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 و بگيرنـد  آنهـا  دسـت  از را مـواد  اين كه اين اال بكنند، خواهند نمى آنها با
 يـك  اگـر  .شـوند  پـر  زنـدانها  تا بكنند خواهند نمى هم زندان .كنند معدوم
 كـنم  مـى  فكـر  بنـده  آيـد  وجـود  به كار اين براى ايران در عمومى حركت
 .شود مى كن هريش قاچاق
 
 بشوند؟ جمهور رئيس توانند مى زنان آيا 
 در چه فقها، ميان در خير، يا باشند جمهورى رئيس توانند مى خانمها كه اين در

 .نداشت وجود يكسانى نظر خبرگان، مجلس فقيهان ميان در چه و مراجع ميان
 قـانون  .تنددانسـ  نمـى  اى عده و دانستند مى اسالم موازين با منطبق را آن اى عده

 بـه  تقريبـاً  كـه  نمايندگان، كل سوم دو اكثريتِ رأى با مطابق بود ناچار اساسى
 تـا  شـود  تنظـيم  باشـند،  ما مردم سوم دو اكثريت رأى نمايشگر معدل صورت
 بـه  مـتن  نياورد رأى چون و باشد محكم آن دينى و اعتقادى و اسالمى پشتوانه
 تـر  گسترده تواند مى كه بينشى اين راگ آينده در شاءاهللا ان كه شد تنظيم صورتى

 منظـور  ايـن  بـراى  راه آنوقـت  آورد، دسـت  بـه  را مردم سوم دو حمايت شود
 مـدت  بـراى  و عمـالً  كـه  دانيـد  مـى  شما !خواهران بفرماييد دقت .شود هموار

 اى مرحلـه  آن به بكند، انتخاب و بدهد رأى خواهد مى وقتى ما جامعه طوالنى،
 دسـت  بـه  را كافى رأى و فرصت ها سمت گونه ناي تصدى براى خواهرى كه

 .بـود  خواهيم رو روبه آن با زمان نظر از كه است اى مسأله اين .رسد نمى بياورد
 كـرده  تنظـيم  طـورى  را اصـل  ابتدا .شد تنظيم صورت اين به اصل كه بود اين

 تواننـد  نمـى  بـانوان  اسـالمى  نظـر  از بگويـد  خواسـت  مـى  صـريحاً  كـه  بودند
 فقهـاى  از حتـى  مخـالف  آراء چـون  نيـاورد،  رأى اين كه ندشو جمهور رئيس
 بـه  اساسـى  قـانون  كه درآمد صورت اين به بنابراين .بود زياد جلسه در حاضر

 بايـد  زمـان  رونـد  در مسـأله  ايـن  كـه  باشد معلوم ولى نشود كشيده بست بن
 اهميـت  ايـن  بـه  بـرادران  و خـواهران  همـه  و بگيرد قرار توجه مورد همچنان
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 مردمتـان  سـوم  دو طـرف  از الاقل كه باشد قانونى شما اساسى قانون كه بدهيد
 .است مهمتر خيلى اين .باشد گرفته قرار حمايت مورد

 باطـل  سنّت .است قرآن بيانگر سنت .دهم مى توضيح كمى را مطلب اين
 صراحت با كه اى آيه كريم قرآن در .است قرآن بيانگر ولى نيست قرآن كننده
 از برخـى  دليل همين به .نداريم كند نفى را زن يك جمهورى رياست امكان

 روايـت  چنـد  .پذيرفتنـد  نمى را مطلب اين هم مجلس در فقيه نظران صاحب
 ايـن  منتهـا  .كند مى سلب زن از را زمامدارى و فرمانروايى آنها مفاد كه داريم

 را آنها بگويند و بگيرند تصميم آنها درباره يكباره تا نيست قرآن ضد روايات
 در نـه  يعنـى  شـود،  مـى  اثبـات  نه و نفى نه مسأله اين قرآن در .بگذاريم ركنا

 توانـد  نمـى  زن كـه  بگويـد  كـافى  داللت و صراحت با كه هست اى آيه قرآن
 توانـد  مـى  زن بگويد صراحت با كه هست اى آيه قرآن در نه و باشد زمامدار
 كرد مى تصريح و گفت مى كه داشتيم صريحى آيه قرآن در اگر .باشد زمامدار

 حـديث  .افتـاد  مـى  اعتبـار  از احاديـث  آنوقت باشد، زمامدار تواند مى زن كه
 صـراحت  با قرآن در اى مسأله درباره وقتى ولى .ندارد اعتبارى قرآن مخالف
 .رسد مى سنّت روشنگرىِ به نوبت آنوقت شود نمى بحثى

 نـه  و مسلّماً، .دارد وجود مرد و زن جامعه در گوييم مى ما !بفرماييد دقت
 كتـاب  در نـه  او پـذيرش  بـراى  .بپذيرد را سمت اين تواند مى مرد منحصراً،

 مـرد  كـه  اسـت  ايـن  مسـلم  قـدر  ترتيـب  اين به .سنت در نه و هست منعى
 زن آيـا  كـه  اسـت  ايـن  هسـت  سـؤال  آن در آنچه .بكند را كار اين تواند مى

 وجـود  سـؤال  ايـن  چـرا  خير؟ يا باشد جمهورى رئيس تواند مى هم مسلمان
 ايـن  به نسبت قرآن در .نيست آن كننده نفى قرآن .روايات اين دليل به دارد؟

 نفـى  دربـاره  .نـدارد  وجـود  نصى زن، به راجع نه و مرد به راجع نه قسمت،
 راجـع  اما .شود مى روشن مرد تكليف بنابراين و نيست مطلبى مرد زمامدارى

 آيد مى وجود به ابهام يك و سؤال يك هست، روايات از بعضى چون زن، به
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 براى آينده در شاءاهللا ان كه احساسات، با نه كرد روشن فقيهانه را آن بايد كه
 آورده روايـات  در كه داليلى من خود براى .شود مى حل مسأله فقها شوراى

 هـيچ  و نيست كافى باشد جمهورى رئيس و زمامدار تواند نمى زن كه شود مى
 بررسـى  صـورت  بـه  مسـأله  ايـن  در كـه  ابتدا از .است نبوده كافى هم وقت

 بـه  نظـر  ايـن  تا ولى .است بوده كافى غير برايم داليل كردم تحقيق اجتهادى
 در ملـت  فقهـاى  و ملـت  آراء سـوم  دو تحقيقىِ قبول مورد گسترده صورت

 .نكنيد شتابزدگى آن براى نگيرد قرار قبول مورد و نيايد
 را مسـلّم  قـدرِ  آن فعلـى  اساسـى  قانون كه است اين من عرض بنابراين

 زنـان  به راجع فعالً و باشند زمامدار توانند مى مذهبى رجال يعنى است، گفته
 صـورت  بـه  آن گسـترده  فقاهتى زمينه كه وقتى تا گذاشته مسكوت را مسأله
 تصـويب  بـه  و كـرد  مطـرح  را ايـن  تـوان  مى موقع آن در .شود آماده روشن
 .رسيد مرحله آن به و رساند
 و انـد  شـده  آگاه بسيار انقالبى مردم اين و امت اين كه كنيد مى تأييد اگر 

 را نماينـدگان  يـا  جمهـورى  رئـيس  مـردم  چنانچه كنند، مى انتخاب آگاهانه
 ايد؟ گذاشته وتو حق امامت براى چرا كردند، انتخاب
 ببينـيم  بدهيـد  اجـازه  .است الزم توضيح اساسى قانون درباره شود مى معلوم
 دربـاره  كسى كه اين و مجلس نمايندگان دمور در اما .كجاست وتو حق اين

 در نه مقننه، قوه به مربوط اساسى قانون اصول در دهد، مى نظر آن نمايندگان
 نه پنج، و شصت اصل در نه چهار، و شصت اصل در نه سه، و شصت اصل
 نـه  هشت، و شصت نه هفت، و شصت اصل در نه شش، و شصت اصل در

 چـه؟  جمهورى رئيس مورد در اما .ينيمب نمى چيز هيچ هفتاد نه و نه و شصت
 يـك  در است؟ معمول چيز چه دنيا بزرگ احزاب در جمهورى رئيس درباره
 و كنند مى فعاليت و شوند مى نامزد افرادى كه است اين معمول بزرگ حزب
 آن مركـزى  شـوراى  گـاهى  و گيـرد  مـى  انجام گاهى مقدماتى انتخابات بعداً
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 .كنـد  مى معرفى را نامزد ترين مناسب و كند مى بررسى افراد اين درباره حزب
 آمـده  اساسى قانون در آنچه .نيست اساسى قانون اين در هم مقدار اين حتى
 و اسـت  شـده  ذكر جمهورى رئيس براى قانون اين در شرايطى كه است اين

 هـاى  راه از يكى و شود مى انتخاب مردم مستقيم آراء با جمهورى رئيس چون
 شـرايط  واجـد  جمهـورى  رئـيس  اين آيا كه اين از ممرد اطالع براى مناسب
 مردم گويد نمى امامت شرطى، هر نه( خير، يا هست اساسى قانون در مذكور

 امامـت  )نـداريم  اساسـى  قانون در چيزى چنين نكنيد، يا كنيد انتخاب را اين
 كدام جمهورى، رؤساى نامزدهاى براى شده منتشر فهرست اين در گويد مى
 را ايـن  بدهيـد  اجـازه  .هسـت  اساسـى  قـانون  در ذكورمـ  شرايط واجد يك

  :بخوانم
 پـس  جمهـورى  رياست حكم امضاى :دهم و يكصد اصل از چهار بند

 جمهـورى،  رياسـت  داوطلبان صالحيت كه اين بر عالوه .مردم انتخاب از
 انتخابـات  از قبل بايد آيد، مى قانون اين در كه شرايطى بودن دارا جهت از
 وجـود  نگهبان شوراى هنوز چون( اول دوره در و باننگه شوراى تأييد به

 ميـان  در وتـو  حـقِ  هيچ كه كنيد مى مالحظه .برسد رهبرى تأييد به )ندارد
 بعـد  و كننـد  انتخـاب  را كسـى  مـردم  كه است اين وتو حق معناى .نيست
 اساسـى  قـانون  در چيـزى  چنـين  .شـود  نمى بگويد نگهبان شوراى يا رهبر

 مـورد  گسـترده  ميـدان  يـك  در بايد جمهورى يسرئ چون گفتيم ما .نداريم
 بـراى  شـده،  ذكـر  قـانون  ايـن  در او بـراى  شرايطى و بگيرد قرار دهى رأى
 وجـوى  پـرس  و باشـند  نداشته معطلى بخصوص جهتِ اين در مردم اينكه
 اسـت  اساسـى  قـانون  اجـراى  مسـئول  كه نگهبان شوراى نخواهند، زيادى

 هـر  مـردم  شما حاال هستند، ساسىا قانون شرايط واجد افراد اين گويد مى
 وجـود  وتـويى  حـق  بنابراين .است قطعى انتخابتان كرديد انتخاب را كدام
 .ندارد



 اساسى قانون پيرامون
 



 الرَّحيم الرَّحمنِ اللّهِ بِسمِ

 اَنْبِيائِـهِ  جميعِ على علَينا والسالم والصلوةُ العالَمينَ رب اَلْحمدلِلّهِ
و سلِهِر لى ونا عديس نا ونَ خاتَمِ نَبيدٍ القاسِمِ اَبىِ النَّبيمحص(م( و 

 علـى  و اَميرِالمومِنينَ علىٍ موالنا بعدِهِ مِنْ وصِيهِ و عمهِ اَبنِ على
حبِه  و آلِـهِ   مِنْ والخِيرَةِ البيتِ اَهلِ مِنْ الهداةِ االَئِمةِ ال  صـ السـوم 
  .الصالِحين عِبادِاللّهِ على و علَينا

 با  ملت شما بر همفكران و دوستان همه و من صميمانه درود و
 ايران قهرمان و مبارز ايمان

 

 انقـالب  آينـده  و اساسـى  قـانون  فكرى زيربناى كردن روشن بحث موضوع
 هشد بندى اصل بيانيه بايد حقيقت در اساسى قانون .است ايران ملت اسالمى

 اساسـى  قـانون  بنـابراين  .باشد عزيز مردم شما اسالمى انقالب شده تنظيم و
 همـه  اجمـاالً  .شـود  مشخص فكريش زيربناى بايد چيز، هر از قبل ما، آينده
 آفـرين  انقالب است اسالمى آينده، اجتماعى نظام فكرى زيربناى كه دانيم مى
 انسـان  اسـالم  اجتماعى، عدل و قسط اسالم توحيد، اسالم آفرين، حركت و

 هـا  بحـث  در دارد جـا  ولـى  .نيهيليسم از شده رهانيده انسان اسالم و متعالى
 ايـن  فكرى زيربناى درباره ما مردم ذهن و شود، تكيه بيشتر بخش اين روى
  .شود تر روشن نظام
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 زمينـه  در اساسى قانون پيشنهادى متن اصول از قسمتى خواندن با امشب
 زيربنـاى  .كـرد  خـواهم  دنبال خواهران و رادرانب براى را بحثى زيربناها، اين

 :از است عبارت ايران جديد اساسى قانون فكرى
 

 اول زيربناى
 با مردم كه است نظامى ولى اسالمى، است نظامى ايران اجتماعى جديد نظام

 در اسـت  نظـامى  كردنـد،  انتخاب را آن خودشان گزينش و اختيار و انتخاب
 .اسـالم  پايـه  بـر  مردمـى  اسـت  نظامى ديگر رتعبي به يا مردم؛ به خدمت راه

 فاقـد  نظـامى  نـه  ايـدئولوژيك،  اسـت  نظامى ما آينده اجتماعى نظام بنابراين
 ملّـى  نه اومانيستى و مردمى است نظامى و اسالم؛ برابر در متعهد ايدئولوژى؛

 انسـان  نـه  اسـت  دوسـت  انسان كه اسالمى اومانيسم هم آن ناسيوناليست، و
 نهفتـه  شـد  انتخـاب  نظـام  ايـن  بـراى  كه نامى در مفاهيم اين همه و .پرست
  .اسالمى جمهورى :شد؟ انتخاب نامى چه .است

 اسـتقالل، « كـه  برآورديـد  فريـاد  هايتـان  راهپيمـايى  در انقالبى مردم شما
 ايـن  به پاسخ نظام اين و .بود ملت شما فرياد اين .»اسالمى جمهورى آزادى،
 شـد  عـرض  كـه  مفاهيمى اين همه مىاسال جمهورى نامِ اين در .است فرياد
 يعنـى  اسـت،  اى تـوده  يعنـى  است، خلقى يعنى است، جمهورى .است نهفته
 و اسـت  ايـدئولوژى  داراى يعنى است، اسالمى و است؛ مردمى است، ناسى
 مـردم  .اسـت  متعهـد  شـده،  تحميل نه شده، انتخاب ايدئولوژىِ يك برابر در

 قـدرت  ايـن  و گيرد مى قدرت و مايه مردم نيروى و مردم از و است دوست
 نـه  گروه، يك به نه و فرد يك به نه مردم همه به مردم، به خدمت جهت در
 فكرى زيربناهاى از يكى اين .شود مى استفاده طبقه، يك به نه و قشر يك به

 معـين  اساسـى  قـانون  نويس پيش از اصولى .است ايران جديد اساسى قانون
 .دهم مى توضيح و خوانم مى بعداً بخش اين با رابطه در و كردم
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 دوم زيربناى
 محـيط  كـه  باشـد  بايـد  نظـامى  ايـران،  فرهنگى و اقتصادى و سياسى جديد نظام

 آمـاده  اللّه الى را حركتش و او انسانى رشد و انسان تكامل براى را آينده اجتماعى
 :محيط اين ويژگيهاى از .انسان اين خود تالش و همت و تدبير با هم آن سازد،

 الهى روح و انسان كرامت به است محيط اين بر حاكم نظام خاص جهتو ـ1
 درون و انگـارى  پـوچ  و نيهيليسـم  در انسـان  سـقوط  از جلوگيرى و او،

  .دنياپرستى و پرستى ماده و گرايى ماده و ماترياليسم و پوكى،
 تـا  انسـان  اجتماعى و فردى آزاديهاى و استقالل به است نظام اين اهتمام ـ2

 اسـتبداد  چنگـال  در انسان اسارت از جلوگيرى و ممكن، دسرح آخرين
  .خارجى استعمار يا اى طبقه و گروهى و فردى و داخلى

 اسـتثمار  از جلـوگيرى  و انسان استقالل و آزادى به است نظام اين اهتمام ـ3
 فـردى،  كاپيتاليسـم  و خـارجى  يـا  داخلـى  دارى سـرمايه  دست به انسان
 و گروهـى  و طبقـاتى  تبعـيض  گونـه  هـر  بـا  مبارزه و دولتى يا اى، طبقه

 .ناسيوناليستى
 

 سوم زيربناى
 اجتمـاعى  محـيط  چنين آمدن وجود به عملى شرط كه مطلب اين به اعتراف

  :است اين
 ممكـن  حـد  آخرين تا امورشان اداره و سرنوشت تعيين در مردم دخالت ـ1

 خـود  دسـت  به شود مى كه آنجا تا بايد نظام يعنى .كند پيدا گسترش بايد
 .بشود اداره مردم

 داشـتن،  نظـام  عـين  در كـه،  بيايـد  وجـود  بـه  مـديريتى  بايـد  جامعـه  در ـ2
ــتگى ــتن، همبس ــله داش ــب سلس ــتن، مرات ــباط داش ــتن، انض  آن در داش
  .برسد حداقل به مركزيت و سانتراليسم
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 ملت اين اسالمى انقالب كه بگيرد قرار مديريتى دست در بايد امور اداره ـ3
 برنامـه  در باشـد،  مردم اعتماد و پذيرش مورد باشد، ردهك درك خوب را

 اجرايـى  مسـائل  در و باشد آگاه زمان شرايط به ها برنامه اجراى و ريزى
 ايـن  و تواناييها اين و آگاهيها اين .باشد داشته انقالبى قاطعيت و توانايى
 همـراه  پويـا  اجتمـاعى  و اسـالمى  بينش با بايد بودنها مردم اعتماد مورد
 قـانون  زيربنـاى  اينهـا  .دارد نگـه  مصـون  را ما اجتماعى مديريت و باشد

  .ماست آينده اساسى
 ملـى  نه اسالمى است نظامى كه ما، آينده اجتماعى نظام زيربناى مورد در اما
 مثالً ملى، هاى گروه درباره انقالب اين آيا كه پرسند مى ما از ناسيوناليستى، و

 جـواب  چـه  شـما  چيسـت؟  ضـعش مو آن، مشـابه  هـاى  گـروه  و ملى جبهه
 تهيـه  اى فشـرده  و روشـن  جـواب  سـؤال  ايـن  بـه  پاسـخ  براى آيا دهيد؟ مى

 مخـالف  رهبريمـان  و انقالبمان ملى، هاى گروه و ملى عناصر با آيا ايد؟ كرده
 در ملـى  عناصـر  كـه  را هـايى  زحمت و كوششها آيا .مخالفتى چه نه، :است؟
 ناديـده  اند داشته مردمى ضد واملع از برخى با مبارزه راه در سال دهها طول
 بـه  :گويـد؟  مـى  چه اينها به پس نه، كند؟ مى تلقى ارزش بى را آنها و گيرد مى
 مبـارزه  ملـى  تفكـرات  پايـه  بر كه خواهرانى و برادران آقايان، گويد مى اينها
 .اسـت  نـاقص  مـا  ملـت  براى تان مبارزه تِز ولى محترم، تان مبارزه كرديد، مى

 مـا  اگـر  چـون  .نشود كسى رنجش و آمدن بد باعث مطلب اين كه اميدوارم
 چـه،  بگـوييم؟  چـه  ديگـر  پس است، ناقص ات مبارزه تز آقا بگوييم نتوانيم
 حـد  در ملـى  هـاى  گـروه  .افكـار  و آراء برخورد و نظر تبادل در داريم آزادى
 مـورد  انـد  داشـته  اسـتعمار  و اسـتبداد  بـا  ما ملت مبارزه پيشبرد در كه نقشى

 بـا  همـراه  و بـرادرى  كمال با ولى هستند، ما ارجگذارىِ و احترام و قدردانى
 نـاقص  مـا  كنـونى  انقـالب  بـراى  ها گروه اين تز گوييم مى اسالمى صراحت

 و گيـرد،  مـى  مايـه  ناسيوناليستى تفكر نوعى از حال هر به ملى انقالب .است
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 مـا  فرماييـد؟  مـى  نصـيحت  چه .گيرد مى مايه جهانى تفكر از اسالمى انقالب
 در يـا  كنـيم،  محصـور  را خودمـان  مليـت  تنـگ  چهـارچوب  يـك  در بياييم

 اسـت؟  اولـى  كـدام  بينديشيم؟ كران تا كران از زمين مردم به جهان فراخناى
 دوسـتى  مـردم  و اومانيسم با كدام است؟ تر انسانى كدام است؟ تر متعالى كدام
 يسمناسيونال تنگ چهارچوب در آمديم ما اگر خوب است؟ سازگارتر مترقى

 ايـران  خـاك  و آب ايـن  در سـؤال  دهها با كرديم گرفتار را خودمان مليت و
 چهـارچوب  در كـه  هسـتند  آنهـايى  :انـد؟  كـدام  ايـران  ملت .هستيم رو روبه

 مـا  آيـا  .انـد  ملـت  يـك  اينهـا  همه و .كنند مى زندگى كنونى سياسى مرزهاى
 كنيم؟ عرضه مليتى چنين براى فكرى زيربناى و فلسفه پايه، اين بر توانيم مى
 صـورت  يـك  بـه  را كـرد  بـرادران  كـه  نيسـت  ناسيوناليستى تفكر همين آيا

 بـه  را تـركمن  بـرادران  و ديگر صورت به را بلوچ برادران و كند مى وسوسه
 بـه  را ديگـر  بـرادران  و چهـارم  صـورت  به را عرب برادران و سوم صورت
 ديگر؟ هاى صورت
 بـراى  ديگـر  كه ستا مشكل آنوقت شود مى ناسيوناليسم صحبت وقتى

 و پيـرو  و تـابع  سياسـى  نظـر  از بايـد  تو كنيد توجيه بتوانيد سنندجى كرد
 .كركوك و موصل مقيم كردِ به نه و ايران ملت نام به ملتى به باشى وابسته
 بـاز،  خيلـى  اسـالمى  انقالب اين و .اسالمى است انقالبى ما كنونى انقالب
 كـرد  بـرادر  بـه  پذير، طرتف دلپذير، منطقى، و مستدل خيلى روشن، خيلى
 عـرب  بـه  روى؟ مى كجا به هستى، يكى من با تو مسلمان، برادر :گويد مى

 هسـتى،  يكـى  ما با تو مسلمان، خواهر مسلمان، برادر :گويد مى خوزستانى
 .طـور  همـين  بلوچ به طور، همين تركمن خواهر و برادر به روى؟ مى كجا
 جهت روى اصول اين در كه هست اصل چند اساسى قانون نويس پيش در

 شـده،  تكيه ما انقالب بودن ايدئولوژيك و بودن اسالمى و مترقى و متعالى
  .تعهدآور تكيه
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 در ايـران  ملت كه است اسالمى جمهورى ايران حكومت نوع :اول اصل
 سـال  فروردين يازدهم و دهم پرسى همه در پيروزمندش اسالمى انقالب پى

  .است داده مثبت رأى آن به ددرص 98/2 اكثريت با شمسى هجرى 1358
 كريمه آيه مبناى بر پنجم، اصل

 

 و شُـعوباً  جعلنـاكُم  و اُنثى و ذَكَرٍ مِن خَلَقناكُم اِنّا النّاس اَيها يا
 1خَبير عليم اللّه اِنَّ اَتقيكُم عِنداللّه اَكرَمكُم اِنَّ لِتَعارفوا قَبائِلَ

 

 بلوچ عرب، كرد، ترك، فارس، قبيل از اقوام همه ايران اسالمى جمهورى در
 بـر  را كـس  هيچ و برخردارند مساوى كامالً حقوق از اينها نظاير و تركمن و

  .تقوى اساس بر مگر نيست امتيازى ديگرى
 يكـديگر  از اسـتقالل  و آزادى ايـران  اسـالمى  جمهورى در« :ششم اصل
 استفاده نام به ندارد حق مرجعى و مقام يا گروه يا فرد هيچ .ناپذيرند تفكيك

 يـا  كنـد،  وارد اى خدشه كمترين ايران ارضى تماميت و استقالل بر آزادى از
 و قلـم  بيـان،  عقيـده،  آزادى كشـور  ارضـى  تماميـت  و استقالل حفظ نام به

 بـدين  مقـررات  و قوانين يا نمايد، سلب كسى از را ديگر مشروع هاى آزادى
  ».جنگ حالت در مگر كند وضع منظور

 قـانون  بايـد  اول، زيربنـاى  آن در يعنـى  اول، اصـل  در نيد،ك مى مالحظه
 تقـوى  و فضـيلت  پايـه  بر انسان رشد و كرامت و آزادى براى بتواند اساسى
  .كند فراهم را ها زمينه همه

 را پـرورش  و آمـوزش  امكانات بايد ايران، اسالمى جمهورى :دهم اصل
 فراخـور  بتوانـد  كس هر تا كند، فراهم يكسان طور به كشور مردم همه براى

                                                           
 زن يـك  و مـرد  يـك  از را شـما  مـا  همانـا  مـردم  اى هان: ترجمه(. 13 آيه حجرات، سوره. 1

 يابيـد،  آشـنايى  و انـس  يكـديگر  بـا  تـا  ايـم  درآورده قبايلى و اقوام هيأت به را شما و آفريديم
 .)است آگاه داناى خداوند كه شماست، پرهيزگارترين خداوند نزد در شما گراميترين گمانبي
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 و گـردد  برخـوردار  شـكوفايى  و رشـد  و پـرورش  و آمـوزش  از استعدادش
 «.نشود او پيشرفت راه سد امكانات محدوديت
 كـه  اسـت  جعفـرى  مـذهب  و اسـالم  ايـران  رسمى دين« :سيزدهم اصل
 حنفـى،  از اعم اسالمى، ديگرِ مذاهب و است ايران مسلمانان اكثريت مذهب
 امـور  و شخصـيه  احـوال  در و .است محترم و تبرمع حنبلى و شافعى مالكى،
 مذهب طبق بر ايران از نقطه هر در مسلمان هر دينى، تربيت و تعليم و فقهى

  .»كند مى عمل خود اسالمى
  .نيست عقيده تحميل او بر كه اى جامعه يعنى
 رسمى اقليتهاى ايران در مسيحيان و يهوديان زرتشتيان،« :چهاردهم اصل

 احـوال  در و آزادنـد  خـود  دينـى  مراسـم  انجـام  در و شوند مى شناخته دينى
 .»كنند مى عمل خود آيين طبق بر دينى تعليمات و شخصيه
 مردمـى  مـا  نظـام  و مـا  حكومت كه آمد نكته اين اول فكرى زيربناى در
  .گيرد مى نيرو و مايه مردم از و است

 عمـوم  نفع به بايد و است مردم همه آنِ از ملى حاكميت حق« :پانزدهم اصل
 خـود  بـه  را همگـانى  الهـى  حـق  اين تواند نمى گروهى يا فرد هيچ و رود كار به

 در ».بـرد  كار به معينى گروه يا خود اختصاصى منافع جهت در يا دهد اختصاص
 اصـل .اسـت  شـده  تكيـه  خويشـتن  بـر  حاكميت در مردم نقش روى اصول اين

 .اند مساوى قانون ابربر در مرد، و زن از اعم ملت، افراد همه« :دوم و بيست
 بـا  كـه  كنـد  وضع قوانينى تواند نمى ملى شوراى مجلس :وششم شصت اصل
 ايـن  تشـخيص  .باشد داشته مغايرت اساسى قانون و اسالم احكام و مسلّم اصول
 .»است اساسى قانون نگهبان شوراى عهده به چهار و چهل و صد اصل طبق امر

 مصـوبات  توشـيح  مهلـت  رد دارد حـق  جمهور رئيس :چهارم و هشتاد اصل
 شرعى احكام و مسلم اصول يا اساسى قانون خالف بر كه را ملى شوراى مجلس

  .گرداند باز مجلس آن به مجدد بررسى و اصالح براى خود داليل ذكر با بيند مى
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 گويـد  مـى  يك و چهل و صد اصل در اول :چهارم و چهل و صد اصل
 آن، بـا  عـادى  قـوانين  نطبـاق ا نظـر  از اساسى، قانون از پاسدارى منظور به

 از نفـر  پـنج  :شـود  مـى  تشكيل زير تركيب با اساسى قانون نگهبان شوراى
 شش .باشند هم زمان مقتضيات به آگاه كه شرعى مسائل در مجتهدان ميان
 چهـار  و چهـل  و صد اصل در بعد .حقوقى مسائل در نظران صاحب از نفر
 بـا  را عـادى  قـانون  فتمخال عدم شورا كه صورتى در« :گويد مى طور اين

 سـوم  دو بـا  قـانون  ايـن  اصول ساير و شرعى احكام و اسالم مسلم اصول
 بـه  تعـارض  دالئـل  ذكـر  بـا  نظـر  تجديـد  براى را آن بايد نكند تأييد آراء

 نظـر  تجديـد  آن در شـده  ذكر دالئل به توجه با مجلس و برگرداند مجلس
 .»آورد عمل به

 توضيح كه است تفاهمى سوء يك چهارم و چهل و صد اصل اين درباره
 حقوقـدان  نفـر  شـش  از مركّـب  شـورايتان  اين گوييد مى شما اند گفته :بدهم
 هم با مجتهد غير حقوقدان نفر شش اين اگر خوب، .مجتهد نفر پنج و است
 مطـابق  كه قانونى يك كه دارد وجود خطر اين مطلب يك روى كردند توافق

 و چهـل  و صـد  اصـل  در .ردبگـذ  تصويب از مجلس اين در نيست اسالم با
 پـنج  حقوقـدان،  نفـر  شش .است شده توجه دقت با مطلب اين روى چهارم

 آراء، سـوم  دو با اينها را قانونى اگر .شوند مى نفر يازده جمعاً كه مجتهد، نفر
 كـه  قدر همين ندارد، مخالفت شرع قانون با كه نكنند تأييد نفر، هشت يعنى
 قانونى پس .ملى شوراى مجلس به نظر ديدتج براى برگردد بايد نكنند تأييد
 مخـالف  نفـر  يـازده  ايـن  از نفر هشت كه رسد مى قطعيت و نهايى مرحله به

 كـه  اسـت  ايـن  نتيجـه  .باشـند  كرده تأييد شرع احكام و اصول با را نبودنش
 شرع احكام با را قانون اين موافقت اِفتاء شرايط واجد مجتهد نفر دو حداقل
 الـرأى  متفـق  حقوقـدان  نفـر  شش آن اگر اال و نفر، دو لحداق اند؛ كرده تأييد
 .مجتهدان از نفر پنج يا چهار يا سه شود مى كه، نباشند



 71     پيرامون قانون اساسي

 

 روى خوانـدم،  نـويس  پـيش  متن روى از دوستان براى كه اصولى اين در
 ايـدئولوژى  بـا  قوانينش انطباق در دقت و آينده نظام و انقالب بودن اسالمى
 نيروهـا  بايد كه اين و آينده نظام بودن خلقى و بودن مردمى روى و اسالمى،

 انسان كرامت و آزادى روى و باشد، مردم همه خدمت در و برخيزد مردم از
  .است اساسى قانون نويس پيش اصول در اول زيربناى اين .است شده تكيه

 ايــن دربرگيرنــده اساســى قــانون نــويس پــيش اصــول در دوم زيربنــاى
 .هاست ويژگى
 تهيـه  مسـكن  و نـان  و آب فقـط  كه است نظامى ما ماعىاجت آينده نظام

 و نظـام  يـك  در كـه  اسـت  مصـرف  و توليد حيوان يك انسان مگر .كند نمى
 نيازهاى و مسكن و پوشاك و نان و آب روى ذكر و فكر تمام اساسى قانون

 پيكـر  در .اللّـه  روح از برخـوردار  اسـت  جانـدارى  انسان .باشد او اقتصادى
 چنين يك زندگى اداره براى بخواهيم اگر .است شده يدهدم الهى نغمه ماديش

 بيـاوريم،  وجـود  بـه  را حكومتى و قانون و مديريت و نظام و نظم موجودى
 كرامـت  اصـل  روى اساسى قانون در لذا .شود توجه ها جنبه اين تمام به بايد

  .است شده تكيه انسان الهى جنبه و معنوى ارزش و انسان
 فرهنگ پايه بر توحيدى است نظامى اسالمى، جمهورى نظام« :دوم اصل

 مسـئوليت  و انسان كرامت و ارزش بر تكيه با اسالمى انقالبىِ و پويا و اصيل
 و تبعـيض  گونـه  هـر  نفـى  او، رشد در تقوى بنيادى نقش خويش، درباره او

 دستاوردهاى از استفاده ضرورت و اقتصادى و سياسى فرهنگى، جويى سلطه
  «.اسالم تعاليم همه به كامل التزام عين در بشرى، فرهنگ و علوم سودمند

 بعد يك از است اى نشانه دوم اصل بندهاى اين يك يك كنيد، مى مالحظه
 اسـالم  اصـيل  فرهنگ .آينده اسالمى نظام و اسالم ايدئولوژى از اساسى و مهم

 بـراى  فقـط  نـه  بـار،  يـك  فقـط  نـه  ــ  انقالبـى  متحجر، نه پويا است فرهنگى
 تأسـف  مايه ترين بزرگ است؟ شده تمام شما انقالب آيا .رژيم يك برانداختن
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 زيـادى  عده حكومت و قدرت گرفتن دست در از بعد روز دو كه است اين ما
 پيـروز  داديـم،  خون داديم، كشته كرديم، انقالب بحمداللّه كردند خيال مردم از

 وزىپيـر  بامـداد  در كـه  انقالبـى  و انقـالب  آن بر واى .شد تمام ديگر و شديم
 بـا  و ببنـدد  دل شـده  پيـروز  انقـالب  دهنـده  آسـايش  و آرام محيط به بخواهد
  .انقالبى و انقالب آن بر واى .كند خداحافظى پيكار و مبارزه و شهادت
 انقـالب  پيـروزى  از كـه  مـاه  شـش  ايـن  در بگـويم،  بايد تأسف كمال با
 از لـى خي .ايم خورده سهمگين و شكننده هاى ضربه ما طريق اين از گذرد، مى

 .داريـم  انقـالب  مـا  كـه  انگـار  نه انگار روزانه زندگى در كه بينيم مى را مردم
 آخـرين  تـا  را انقالبشـان  كـه  است مردمى زندگى مصرف، نظر از زندگيمان

 زنـدگى  بـه  آوردن رو مصـرف،  بـه  آوردن رو .اند كرده تمام پيروزى مرحله
 براى است رخط ترين بزرگ شدن، روزمرگى خطرناك بيمارى دچار روزمره،
 آن، هـاى  خصـلت  تمـام  بـا  انقالبمان سالها تا ما !خواهران و برادران .انقالب
 كـه  كننـد  الهـام  ما به كه طريق اين از خواهند مى ما دشمنان .دارد الزم زمان
 يكجـا  شادى و خوشى و لذت و سعادت كنيد، استراحت گيريد، آرام برويد

 در را انقالبـى  روحيـه  خواهنـد  مـى  خواهيـد؛  مـى  چـه  ديگـر  شـد،  نصيبتان
 شور خواهند مى .كنند افسرده ما جوان و پير در ما، مرد و زن و ما هاى جوان
 دنيا در است انقالب كدام .باشيم هوشيار باشيم، بيدار .بخوابانند را ما انقالبى

 خودآگـاهى  .باشـد  يافتـه  شـده  تمـام  را خـودش  كار پيروزيش صبح در كه
 هـاى  سـال  تا گفتم من :كى؟ تا .يابد ادامه نانهمچ بايد انقالبى شور انقالبى،
 اى جامعـه  اسـالمى  جامعه بگويم بگذاريد نهايت، بى تا بگويم بگذاريد سال؛
  .ندارد زمانى پايانِ آن در انقالب تداوم كه است
 اسـت  نظـامى  اسـالمى  جمهـورى  نظـام « گـوييم  مـى  دوم اصل اين در لذا

 و ارزش بـر  تكيـه  بـا  اسـالم  بـىِ انقال و پويـا  و اصيل فرهنگ پايه بر توحيدى
 مـن  بـه  دسـتى  دو را دنيـا  نيسـتم  حاضر وقت هيچ شخصاً من .»انسان كرامت
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 روح آن تـو  كـن،  سـقوط  دنيـايى  هـاى  ارزش اين در تو بگويند و كنند تقديم
 آسـتان  زيـارت  براى ايد آمده كه شما از .كن فراموش را اسالمى عرفانى متعالى
 لحظـات  آن از لحظـه  يـك  آيا كنم، مى سؤال عليه اللّه سالم االئمه ثامن مقدس
 هـزار  صـدها  با حاضريد را امام راه و امام حقِ به عارفِ زائرِ يك عرفانى شور
 سـعادت  توانـد  مـى  هـا  انسـان  براى اقتصاد و پول مگر كنيد؟ مبادله پول تومان
 دنيـا  اقتصادى پيشرفته هاى جامعه كه خطرى ترين بزرگ دانيد مى بياورد؟ كامل

 ولى هست، خطر البته اقتصادى طبقاتى فاصله چيست؟ كند مى تهديد امروز ار
 هسـت،  خطـر  البتـه  دولتـى  كاپيتاليستى طبقاتى تسلط .نيست خطر ترين بزرگ
 :چيسـت؟  خطـر  تـرين  بزرگ پس .نيست خطر ترين بزرگ ولى هست، مشكل

 و توليـد  فـرداى  و امروز مكرر برنامه .كردن پوكى و پوچى احساس نيهيليسم،
 انسان، زندگى .يافتن شادابى و فروغ بدون و كننده خسته و آور مالل را مصرف
 و شـور  بدون زندگى .خواهد مى عشق گرماى و شور و فروغ چيز، هر از پيش

 عشـق  گلرخـان،  بـه  عشق چى؟ به عشق حاال .ندارد معنى و مزه عشق گرماى
 شوهر و زن عشق .اين از باالتر نه، جنسى؟ عشق زن، به مرد عشق مرد، به زن
 و مـادر  و پـدر  مقـدس  عاطفـه  و عشـق  يكـديگر،  بـه  وفادار همسر عنوان به

 اى دوره و دارد زمـانى  دارد، جايى انسان زندگى در جنسى عشق البته فرزندى،
 يكديگر به نسبت شوهر و زن عشق .شود مى سپرى گذرد، مى زود يا دير .دارد
 پـدر  عالقـه  و عشق .است هارزند و است مقدس است همراه وفادارى با وقتى

 شـان  عاطفـه  و ارحـام  و بسـتگان  و مـادر  و پدر به فرزندان و فرزند به مادر و
 عشـقى  آن اينهـا  از يك هيچ ولى .است ارزنده است، محترم يكديگر به نسبت

 توانـد  مى كه است عشقى چه .نيست بكند پر و ماالمال را انسان تهى درونِ كه
 مـرگ،  لحظـه  در حتـى  و زنـدگى  پايان تا انانس براى كه باشد؟ فروزان عشق
 عشـق  كدام كند، مى وداع آن با كه عشقى نه دارد ادامه او براى كه باشد عشقى
 مطلق، عدل به عشق مطلق، كمال به عشق حق، به عشق خدا، به عشق :است؟
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 بـر  تكيـه  عـين  در كه، است آيينى اسالم و .عرفانى عشق الهى، مطلق جمال به
 رضـوانٌ « بر باالترش تكيه نيازها، اين تمام قبول و تأييد و اقتصادى هاى ارزش

 .است »اكبر اللّهِ مِن
 دل در را عشق اين كه باشد نظامى بايد اسالمى جمهورى اجتماعى نظام

 ايـن  در مـا  آنچـه  است آفرين لذت چه .دارد نگه فروزان ما جامعه مرد و زن
 مـا  گويند مى زندگى در كه جوانى دختران بسيار چه .كنيم مى مشاهده ها سال
 زاهـد،  مجاهد، مبارز، خدا، به متوجه مؤمن، باشيم داشته همسرى خواهيم مى

 كـه  جـوانى  پسـران  بسـيار  چه و مسلمان؛ يك عشق از برخوردار ولى پارسا
 .هـا  خصـلت  اين از برخوردار اول درجه در خواهيم مى همسرى ما گويند مى

 بـه  انـدام،  زيبايى به چهره، زيبايى به دادن، زيبايى به را نخستين ارزش ديگر
 و رونق پر زندگى به كالن، هاى حقوق به ثروت، به مهريه، و قباله به جهيزيه،

 و دختـران  از بسـيارى  بـراى  بـرق،  و زرق پر و شكوه پر و جالل و جاه پر
 انقالب دهندگان ادامه شماييد اين .است رفته بين از بحمداهللا ما جوان پسران
  .باشيد پيروز .خدا بزرگ سپاه و اكبر اللّهِ جند شماييد اين .اسالم راستين
 داشـته  نظامى يك ما مرتبه دو اگر .باشد نظامى چنين يك بايد آينده نظام
 از روى، مـى  چـپ  اقتصـاد؛  روى مـى  راست اقتصاد، روى مى چپ كه باشيم
 توليـد  مسـأله  جا همه هوا، به و زمين به روى، مى سر پشت از روى، مى جلو
 بـه  آيـا  باشد، كرده پر را مان انديشه و قلب و احساس و مغز تمام مصرف و

 جلـو  انسـان  متعـالى  و عـالى  ارزش سمت به آيا ايم؟ رفته جلو اسالم سمت
 در شاهنشـاهى  نظـام  مگر ارتجاع؟ يا است پيشرفت و ترقى اين آيا ايم؟ رفته
 مردم براى مخواهي مى ما كه داد مى وعده داد؟ مى وعده چى ما به هايش وعده
 نيازهـاى  از خانه البته خوب، .باشند داشته خانه بايد همه .كنيم درست خانه

 و كسـب  و شغل انسانى هر البته .باشند داشته شغل بايد همه .است ضرورى
 تلويزيون بايد همه .باشند داشته تفريحى هاى برنامه بايد همه .خواهد مى كار
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 سـينما  و تئـاتر  بـه  بايـد  همه .فكرى كننده سرگرم هاى برنامه با باشند داشته
 سـوارى  ماشين بايد همه .مبتذل هاى فيلم و ها نمايشنامه تماشاى براى بروند
 از و .باشـند  داشـته  مبـل  بايد همه .باشند داشته فرش بايد همه .باشند داشته
 وقتـى  .بماننـد  انسان بايد همه كه اين نبود كار در آنچه و .ديگر بايدهاى اين
 معنـوى  لذت و فكر از و مادى امور و لذات در شود مى خالصه انسانيت كه

 شاهنشـاهى  اسـمش  منتها است، شاهنشاهى نظام همان كه اين گردد، مى جدا
 ارتجـاع  ايـن  .دارد جمهـورى  رئـيس  شاه، جاى به .است جمهورى و نيست
 ايـن  از غيـر  .شوند انسان انسانها تا كرديم انقالب ما انقالب؟ كو پس .است
  است؟
 و شـدن  انسان آرمان اسالمى، جمهورى آرمان !عزيز خواهران و درانبرا
 بايـد  آينده اساسى قانون اصول تمام در .است اللّه الى حركت و شدن متعالى
 رشـد  در تقـوا  بنيـادى  نقـش  :بخـورد  چشـم  به اصل اين روى تكيه همواره
 خـدا  از نكنـيم،  گرانفروشـى  و بترسـيم  خـدا  از آقا گوييم مى يكوقت .انسان
 خيانـت  بترسـيم  خـدا  از نگـوييم،  دروغ بترسـيم  خدا از نكنيم، ظلم بترسيم
 و زن و بترسـيم  خـدا  از نبـازيم،  قمار نخوريم، شراب بترسيم خدا از نكنيم،
 .بـدهيم  انجـام  را مان وظيفه بترسيم خدا از نكنيم، آلوده نگاه يكديگر به مرد
 .نيسـت  همـين  قـوا ت ولى دارد، مؤثر و سازنده نقش مسائل اين همه در تقوا
 حضـور  در را خـود  همـواره  انسـان  منِ يعنى تقوا .دارد ترى عالى معنى تقوا
  .ام زنده خدا ياد با و يابم مى خدا

 
 تَطمـئِنُّ  بِذِكرِاللّـهِ  اَال بِذِكرِاللّـه  قُلـوبهم  تَطمـئِنُّ  و آمنوا اَلَّذينَ

1القُلوب 
                                                           

 خـدا  يـاد  بـا  دلهايشـان  و اند آورده ايمان كه كسانى )همان(: ترجمه. 28 آيه رعد، سوره. 1
 .يردگ مى آرام دلها كه خداست ياد با كه بدانيد گيرد، مى آرام

 مباني نظري قانون اساسي    76

 

نْ النّاسِ مِنَ وتَّخِذُ مونِ مِن يم  و انـداداً  هِاللّ دـونَهحِبي  ـبكَح 
 1للّه حباً اَشَد آمنوا والَّذينَ اللّهِ

 از بايـد  اسالمى جمهورى نظام در .ياد ذكر، بيخبرى؛ و غفلت ضد يعنى تقوا
 شما و من كه ببارد هايى انگيزه و ها نشانه جامعه برون و درون از ديوار، و در
  .دارد نگه زنده دلهامان در را خدا ياد و بياورد خدا ياد به را

 و بيخبرى از كه حالتى در تقواست، حال در انسان خدا ياد ماندن زنده با
 انسانيت رشد عامل تقوايى چنين و كند، پيدا نجات تواند مى سقوط و غفلت
 مـان،  كارخانه در كار تحصيلمان، مان، معامله عبادتمان، زيارتمان، .است انسان
 بـا  همـه  برخاسـتمان،  و نشسـتمان  سـخنمان،  مان،سكوت كشتزارمان، در كار

 .انسان دهنده رشد تقواى آن شود مى اين .خدا ياد با :چيست؟
 فرهنگى جويى سلطه و تبعيض گونه هر نفى او رشد در تقوا بنيادى نقش

 اسـير  آينـده  اجتمـاعى  نظـام  در كـه  كـارگرى  .اسـت  اقتصـادى  و سياسى و
 كـه  ارباب اسير بخواهد كشاورزى .تنيس اسالمى نظام اين بماند، كارفرمايى

 .نيست اسالمى نظام اين بماند، دار ميدان اسير هيچ،
 اقتصـادى  و فرهنگـى  و اجتماعى جويىِ سلطه هرگونه بايد آينده نظام در

 نيسـت،  گـرا  بيگانه و است اسالمى اصيل نظام اين آنكه عين در .برود بين از
 بـا  حـال  عـين  در اما ،است اسالمى جمهورى است، غربى نه است شرقى نه

 و اسـت  نكـرده  قهـر  صـنعت  و فـن  و تكنيـك  و دانش و علم دستاوردهاى
 از آمده، روسيه از آمده، اروپا از صنعت ندارم، كارى صنعت با من گويد نمى
 جـا  هـر  از فن و تجربه و آگاهى و صنعت .است آمده آمريكا از آمده، چين
 جامعـه  در خويشـتن  تصـرف  به بعد و كنيم مى مسلمانش اول را آن ما بيايد

                                                           
 قائـل  خداونـد  بـراى  همتايـانى  كـه  هسـتند  مردم از كسانى: ترجمه. 165 آيه بقره، سوره. 1

 خداوند مؤمنان آنكه حال دارند، مى دوست خدا داشتن دوست همچون را آنها و شوند مى
 .دارند تر دوست را
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 چـه  كـرد؟  مسـلمان  را صنعت بايد جور چه حال .آوريم مى درش خويشتن
 جامعـه  كـرد،  مسـلمان  را هنـر  بايد جور چه كرد، مسلمان را علم بايد جور

 و انسـان  زنـدگى  مگـر  .كنـد  قهـر  هنـر  با كه نيست ذوقى بى جامعه اسالمى
 اول را هنـر  ولـى  ؟باشـد  انسانى است ممكن هنر و ذوق بدون انسان حيات

 پـيش  طـرح  از دوم اصـل  اين .كنيم مى استفاده آن از بعد كنيم، مى مسلمانش
 .است اساسى قانون نويس
 



  مطبوعاتى گفتگوى



 قـانون  تفسـير  و تعبيـر  براى چهارچوبى اساسى قانون مقدمه كه آنجا زا ا
 بـر  حقيقـت  در" :است آمده پيشنهادى مقدمه در شود، مى محسوب اساسى

 كـار  و دهـد  مى تشكيل رقيب توانائى را فرد هر عمل و حدود رقابت، يهپا
 تعريف اين گرفتن نظر در با" شود مى خالصه ها رقابت اين تنظيم در قانون،

  شود؟ مى شناخته برسميت محركه عامل يك و اصل يك بعنوان رقابت آيا
 

 رقـابتى  .مثبت جنبه ديگر و تخريبى و منفى جنبه يكى :دارد جنبه دو رقابت
 حقيقـت  در چـون  اسـت،  مـردود  اسالم نظر از باشد داشته تخريبى جنبه كه
 .است رشك و حسد نوع يك

 همـه  قـرآن  .اسـت  مسـابقه  نوعى باشد داشته مثبت جنبه كه رقابتى ولى
 دعـوت  دارند، مختلف هاى بينش اما معتقدند وحى به و خدا به كه را مردمى

 و باشـند  داشـته  مسـابقه  يكديگر با اه نيكى بسوى و نيكى راه در كه كند مى
 .كـرد  خواهد داورى ديگر جهان در ها بينش اختالف درباره خداوند سرانجام

 يـك  بـه  كـه  افـراد  همه و اجتماعى گروههاى همه كه است معنى بدين اين
 داشـته  مسـابقه  يعنـى  مثبت رقابت مسير آن در معتقدند راه يك به و مكتب
 و تخريـب  مسـير  در ولـى  بلـه  مثبت مسابقه ىمعنا به رقابت بنابراين .باشند

 .خير ديگران كار در كارشكنى
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 توانـد  مى چيزهايى چه اسالمى جامعه در انسان محركه عامل شما نظر به 
 باشد؟

 هـا  فعاليـت  از بخشى در .است متنوع انسان محركه عوامل اسالمى جامعه در
 ديگـر  اىجـ  در و دارد، حركـت  و تـالش  مـادى  نيازهاى تأثير تحت انسان
 در كـه  سـؤال  ايـن  بـه  پاسـخ  كلـى  بطـور  معنوى، عالى نيازهاى تأثير تحت
 هـاى  خواسـت  تـأمين  :اسـت  روشـن  چيسـت  انسـان  محركـه  عامل جامعه
 ببينـيم  دارد بسـتگى  حاال .انسانند محرك كه هستند ها خواست اين .خودش
 پيشـرفته  انسـان  يـك  دارد، هـايى  خواسـت  نـوع  چـه  اى جامعه هر در انسان
 در تنهـا  هـايش  خواسـته  اسـالمى  مبانى و اسالم فرهنگ طبق بر شده ساخته
 عـاليترين  .دارد هـم  تـرى  عـالى  هـاى  خواسته بلكه شود نمى خالصه ماديات
 كـه  است مطلق عدل و حق و خير به عشق خدا، به عشق انسان در خواست

 خـالق  رضـاى  راه در خلق به خدمت ها، انسان به خدمت عالقه آن، دنباله به
 اهللا الـى  تقرب بايد پيشرفته، اسالمى جامعه در بنابراين .برد نام توان مى هم را

 معنـى  بـدين  ايـن  ولـى  شـود  محسـوب  انگيزه مؤثرترين و ترين مهم بعنوان
 و دهنـد  مـى  انجـام  عـادى  كارهاى كه كنيم نمى پيدا هايى انسان ما كه نيست
 را كارهايشـان  كـه  آنهـا  فراواننـد  بلكـه  نيست، اهللا الى تقرب كارهايشان همه

 در حتـى  كنيـد  دقـت  ولـى  .دهنـد  مى انجام مادى هاى انگيزه همين براساس
 هـر  كـه  اسـت  مسابقه نوعى حال هر به دارد معنوى جنبه كه كارهايى مورد

 تكامـل  و باشـد  ديگـران  از جلـوتر  و بـاالتر  درجه يك كند مى سعى انسانى
 بيشـتر  چـه  هـر  مايلنـد  كـه  هسـتند  كسـانى  .دانستن براى مسابقه نظير يابد،
 نزديـك  خـدا  بـه  بيشتر چه هر كه باشند هايى انسان دارد اشكالى چه .بدانند
 باشـيد  داشـته  توجه اما .شوند مند بهره خدا رضاى مورد كماالت از و بشوند

 وقتـى  يعنـى  .باشد داشته منفى و تخريبى جنبه نبايستى گاه هيچ عمل اين كه
ـ  است توانسته ديگرى انسان كه بينم مى من  برسـد،  كمـال  از مرحلـه  ايـن  هب
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 ام دريافتـه  كه چرا .برسم باالتر يا مرحله اين به هم من كه شوم مى برانگيخته
  .رسيد مرحله اين به توان مى

 

 نظام؟ يا جامعه فرد، :دهد مى چيز چه به را اصالت اساسى قانون  
 سـت ا اجتماع و فرد آميخته اصالت به قائل اسالم نظر مبناى بر اساسى قانون
 محـيط  و نظـام  اينكـه  معنـاى  بـه  اسـت  اصـل  فرد نه اسالم ديدگاه از يعنى

 محـيط  كـه  اسـت  سرنوشـتى  بازيچـه  فـرد  نه و ندارند نقشى هيچ اجتماعى
 .اسـت  سـاز  سرنوشـت  خـود  انسانى هر بلكه .كند مى تعيين برايش اجتماعى

 پيـدا  ديگرى شكل اينجا در "االمرين بين امر بل تفويض ال و جبر ال" همان
 و اسـت  اجتماعى محيط جبر و اجتماعى جبر محكوم نه انسان يعنى كند مى
 كـه  ــ  حـدودى  تا انسان، بلكه است اجتماعى محيط بر حاكم صددرصد نه
 توانـد  مـى  ــ  دارد نوسـان  كـه  حدوديسـت  نيسـت،  هندسـى  هم حدود اين

 بهتـرين  در هـم  و اجتماعى نظامات بدترين در هم .بسازد را خود سرنوشت
 .سـاز  محـيط  هم و است خودساز هم انسان .است ساز سرنوشت نانسا آنها
 جـائى  بـه  بـاالخره  و نيست مطلق سازى محيط و خودسازى بر تسلطش اما
 .كنند مى محدود را او تسلط ديگر عوامل كه رسد مى

 

 اسـت  نظام با اصالت آيا بيايد پيش موردى اگر اجتماعى نظام با رابطه در 
  فرد؟ يا

 فرد مصلحت اسالم در كه است اين مسئله اينجا در ست؟ا مصلحت منظورتان
 فرد مصلحت بر جامعه مصلحت شك بى است؟ مقدم كدام جامعه مصلحت يا

 در فـرد  مصـلحت  به گردد برمى جامعه مصلحت باز كنيد دقت اما است، مقدم
 بـه  فردى، مصلحت اما هستند انسان افراد حال هر به مصلحت موضوع .جامعه
 اجتمـاعى  مصـلحت  و نـدارد  ارتبـاطى  چندان هم ديگران به و گردد برمى فرد
  .افراد مجموعه به بلكه فرد يك به نه ولى گردد مى بر فرد به اينكه يعنى
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 مقـدم  جامعـه  مصلحت باشد، مطرح جامعه مصلحت كه آنجا در شك بى
 .است فرد بر

 
 عدالت اسالمى رهبرى تشخيص ضابطه اساسى قانون پيشنهادى مقدمه در 

 تـرى  جامع ضوابط كه آن يا گيرد؟ برمى در را جوانب تمام اين آيا شده ذكر
  است؟ الزم

 نظـام  يـك  بعنـوان  اسـالم  بـه  ايمان از است عبارت اسالم و رهبرى ضابطه
 تـاريخى  ايـدئولوژى  يك و زنده ايدئولوژى و بينى جهان يك عمل، و عقيده
 و تمـاعى اج بيـنش  تعهـد،  و مسـئوليت  احسـاس  مسئوليت، به ايمان و شده

 و مناسـب  حـل  راه ارايـه  و مـديريت  و تدبير قدرت زمان، مسائل به آگاهى
 ايـن  همه به عدالت اگر حاال .اجتماعى و اخالقى الهى وظايف به بودن مقيد
 عـدالت،  از اگـر  ولـى  .آيد نمى پيش مشكلى شود، مى كه شود، اطالق وجوه
 بايـد  شـود،  نمـى  فهميده ظاهراً كه شود، نمى فهميده مديريت قدرت و بينش
  .است رهبرى معيار بينش و مديريت و قدرت با همراه عدالت گفت

 ذكـر  آگـاهى  و عـدالت  را رهبـرى  معيارهـاى  "فقيه واليت" در نيز امام
  .است شده ذكر عدالت تنها پيشنهادى اساسى قانون مقدمه در ولى اند كرده

 گذاشـته  عمـومى  افكـار  معرض در اساسى قانون كه بوديم مقيد ما اينكه
 است همين براى بشود تكميل ديگر بار مردم منتخب خبرگان بوسيله و شود
 نقـص  بـى  كـارش  كـه  كند ادعا تواند نمى گروهى يا فرد هيچ كه معتقديم كه

 .شود برطرف بايستى بعدى مراحل در كمبودها اين و است
 
 گريبانست به دست آنها با دولت كه مشكالتى و موجود مسائل شود مى گفته 

 از را تصـميمات  ترين اساسى دولت حتى نيست، اساسى قانون نبودن از ناشى
 داشته وجود اساسى قانون آنكه بدون است كرده اتخاذ مالكيت زمينه در جمله
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 مسـئله  تمـام  اساساً آيا و است كرده بيان را واقعيت حد چه تا نكته اين .باشد
  ت؟اس شده اساسى قانون تصويب در تسريع باعث كه است اين

 باشـد  كـار  سر دولتى كه است اين خاطر به اساسى قانون تصويب در تسريع
 بـزرگ  مشكل .كند ريزى برنامه مدت دراز براى تواند مى كه باشد مطمئن كه

 تصويب اساسى قانون تا چون و است آن بودن موقت همان در موقت دولت
 ميم،تصـ  اتخـاذ  در كه است اين شود، نمى خارج بودن موقت از دولت نشود
  .نيست باز دستش كارست الزمه كه طور آن سازماندهى و ريزى برنامه

 

 خطـوط  در تغيير" گويد مى اصل اين چيست؟ نه و پنجاه اصل از منظور 
 مجمـوع  چهـارم  سـه  تصـويب  به كه است ممكن صورتى در كشور مرزى

 "برسد ملى شوراى مجلس نمايندگان
 

 بـا  شود مى ديده و آيد مى پيش ىجزئ اختالفات ها همسايه بين شود مى گاهى
 تغيير را دارد، هايى شكستگى كه مرزى خط يك توان مى جزئى مصالحه يك
 ايجـاد  بـا  آورده، وجـود  بـه  مشـكالتى  كه مستقيم خط يك عكس به و داد

 نشـان  مستقيمى خط گاهى مثالً .كند مى برطرف را مشكالت هايى شكستگى
 و گـذرد  مـى  آبـادى  يـك  وسط از خط اين و است كشور دو بين مرز دهنده
 آن خيابـان،  يـك  در و شـهر  يك در بيند مى گاهى اروپايى شهرهاى در حتى
 ايـن  .اسـت  ديگـر  كشـور  آنِ از طـرف  اين و كشور يك آنِ از خيابان طرف
 جزئى تغييرات شود مى الزم گاهى بنابراين .آورد مى وجود به مشكالتى واقعاً
 ايـن  براى كه است آن براى ينا .شود ايجاد مرزى خطوط هاى شكستگى در
 .باشد داشته وجود راهى جزئى اصالحات نوع

 

 هيئـت  و جمهـور  رئـيس  مـورد  در شش و صد و شش و هفتاد اصل در 
 ايران تابع و االصل ايرانى مسلمان، بايستى وزيران هيئت و شده گفته وزيران
 ذكـر  باشند شرايطى چنين داراى نيز آنها همسر كه اين مورد در ولى باشند
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 هـم  همسرشـان  كه باشد الزم صراحتى چنين كنيد نمى فكر آيا .است نكرده
 باشند؟ ايرانى
 تـذكر  ولـى  بـدهم،  را نظر اين توانم نمى مسلماً هنوز نه، است، مطالعه جاى

 باشـد  ايرانى كه باشد الزم هم همسرش حتى جمهور رئيس كه است جايى به
 .باشد كاملتر ايران به اش وابستگى و
 
 قـانون  دربـاره  اظهـار  زمينـه  در افراد صالحيت درباره مختلفى نظرات راًاخي 

 نظـر  تواننـد  مى اسالمى متخصصين فقط گويند مى گروهى .شود مى ارايه اساسى
 حقـوقى،  موارد جمله از تخصصى مسائل در كه اند عقيده اين بر اى عده و بدهند

  چيست؟ شما نظر .كنند اظهارنظر بايستى فنون متخصصين اجتماعى و اقتصادى
 

 طـور  بـه  داشـتم  قبـل  روز چنـد  كه تلويزيونى مصاحبه در را خودم نظر من
  .كردم بيان روشن

 و حقـوق  اقتصـاد،  شناسـى،  جامعـه  در كـه  كسانى اساسى قانون در گفتم
 منتها .است الزم حضورشان باشند داشته تخصص اجتماعى روانشناسى حتى
 كـه  باشـند  دارا را شـرط  ايـن  بايـد  كارشناسـان  ايـن  همـه  كـه  كردم اضافه

 .باشـند  پذيرفته زنده ايدئولوژى يك عنوان به را اسالم كه باشند كارشناسانى
 باشد جمع آن در اقتصاددانى يا روانشناس يا شناس جامعه است ممكن چون
 نگـاه  ماترياليستى ديدگاه از حقوقى و اقتصادى و شناسى جامعه مسايل به كه
 بـراى  توانـد  مـى  نظرات اين .كند بررسى اسالمى رغي هاى ديدگاه از يا و كند
 طبعـاً  گيـرى  تصـميم  مجلـس  يـك  در ولى باشد، سودمند بحث مجلس يك
 كـه  اسـت  جهت اين به هم اين .شود تلقى سودمندى رأى او رأى تواند نمى
 انقـالب  ايـن  در كـه  اسـت  درسـت  .انـد  كـرده  انقـالب  اسـالم  پايه بر مردم
 تـوده  امـا  اند، كرده كمك هم آنها و اند نبوده اسالمى كه بودند هم هايى گروه
 به .است اسالمى هم انقالب عالى رهبرى و بود اسالم انقالب، محور و مردم
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 و رژيـم  اصل مردم آن در كه شد برگزار رفراندومى و شديم پيروز آن دنبال
 جمهـورى  ايران حكومتى نظام و رژيم كه گفتند و كردند معين را ايران نظام

 اساسـى  قـانون  بياينـد  اى عـده  كـه  اسـت  ايـن  سوم قدم حاال .است اسالمى
 تواننـد  مى كسانى چه .بدهند رأى آن به مردم و بنويسند را اسالمى جمهورى

 ايـن  اول درجـه  در كـه  كسـانى  بنويسند؟ را اسالمى جمهورى اساسى قانون
 بـراى  پايه نظام دارنده و زنده دين يك عنوان به اسالم .باشند پذيرفته را مبنا
 و حقوقـدان  شـناس،  جامعـه  تواننـد  مـى  عـده  اين .است آينده حكومتى نظام

 .باشند هم اسالمى علوم در نظر صاحب علماى و باشند اقتصاددان
 

 اساسـى  قـانون  دربـاره  آن در بـود  بنـا  كه را ميتينگى اى عده جمعه روز 
 بايسـتى  آنكـه  يـا  اسـت؟  منطقى روشى چنين آيا .زدند بهم شود اظهارنظر
  شود؟ داده همگان به اظهارنظر فرصت

 

 در .ايـم  كـرده  عمل بدان و ايم كرده اعالم را خود نظر مكرر ها زمينه اين در باز
 آن امكان و شود داده اظهارنظر فرصت ها گروه همه به بايستى ما اجتماعى نظام
 نه اين .كنند بيان جمعى و فردى صورت به را خود نظرهاى بتوانند كه شود داده
 .هسـت  هـم  اسـالمى  جمهورى حزب نظر بلكه است من شخص دگاهدي تنها

 و افـراد  سالم، اجتماعى محيط در بايد كه است معتقد اسالمى جمهورى حزب
 حتـى  .باشند داشته مختلف مسايل درباره را خودشان اظهارنظر توانايى ها گروه
 اعاجتم اين در آنچه بنابراين .ماست اسالمى انقالب نظر مخالف نظراتشان اگر

 مورد بايد بدهند تشكيل را اجتماعشان ها اين اند شده مانع اى عده كه داده روى
 بودنـد،  كسانى چه بودند، هايى گروه چه اينها شود معلوم و گيرد قرار رسيدگى
 روشن قضايا تمام تا حال هر به اند؟ داشته حساسيت چرا و بوده چه شان انگيزه
 ايـن  در اسـالمى  جمهـورى  حزب لىك نظر ولى داد قطعى نظر توان نمى نشده
 مخـالف  چنـد  هـر  هـا،  گـروه  افراد همه اسالمى، جامعه در :است روشن زمينه
  .كنند بيان را خود نظر و رأى دارند امكان باشند، اسالم
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 شـرايط  شـده  محـول  قـانون  عهـده  بـه  پيشـنهادى  مـتن  در كـه  موضوعى 
 در شـرايط  ايـن  .است ملى شوراى مجلس شوندگان انتخاب و كنندگان انتخاب
 نظـر  بـه  احتمـالى  شرايط و شود مى تعيين مقامى چه توسط مجلس دوره اولين
 اجتمـاعى  و سياسى رشد رفتن باال به توجه با و بود خواهد صورتى چه به شما

  كند؟ مى تغيير كنندگان انتخاب بخصوص و شوندگان انتخاب سن آيا جوانان،
 

 بـراى  كـه  سـالى  شـانزده  انهمـ  كنندگان انتخاب سن كه است اين نظرم من
 بـراى  شـوندگان  انتخـاب  مـورد  در و شـود  حفـظ  بود شده تعيين رفراندوم
 و آورد پـائين  را سـن  حـداقل  بايـد  كنم مى فكر من هم ملى شوراى مجلس
 تحصـيل  اگـر  كـه  هسـتند  افرادى .باشد معقولى حد سال پنج و بيست شايد
 اجتمـاعى  تجربه كنند، مى كار اگر و رسيده پايان به تحصيالتشان اند كرده مى

 راه مجلـس  به بتوانند هم ها ساله پنج و بيست كه است آن براى اين و دارند
 البتـه  .باشـد  برخـوردار  هـم  جـوان  فكر از همواره بتواند مجلس و كنند پيدا
  .شد خواهد گرفته تصميم موردشان در آينده در كه است مسائلى ها اين

 از انتخابـات  نخسين براى كنندگان انتخاب و شوندگان انتخاب شرايط اينكه اما
 ترتيـب  بـدين  .انقـالب  شـوراى  راه از :معلومست جواب شود، مى تعيين راهى چه

 و شـود  مـى  برگـزار  كنـد  مى تعيين انقالب شوراى كه شرايطى با انتخابات نخستين
  .كند مى تصويب را انتخابات نامه آئين مجلس، نخستين بعدى، انتخابات براى

 

 بـه  هـم  انسانى، دون موقعيت از كشور زنان كه است آمده مقدمه متن در 
 كردن كار آيا .شوند رها "كار نيروى" بعنوان هم و "جنسى شيئى" عنوان

  كنيد؟ مى تلقى انسانى دون موقعيت يك زن براى را
 

 نيـروى  يـك  عنـوان  به صرفاً زن به كه است اين منظور .نبوده اين منظور نه،
 نوزده قرن در دانيد مى كه طور همان كه معنى اين به .شودن نگاه اقتصادى كار

 تعقيـب  دارهـا  سـرمايه  طـرف  از ها، فعاليت ميدان به زن كشاندن براى تالش
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 كـار  نيـروى  كردن تر ارزان براى كه كردند مى احساس دارها سرمايه و شد مى
 و شـود  بيشتر عرضه تا بياورند كار بازار به كار نيروى بيشترى مقدار بايستى

 و كردنـد  نمـى  اكتفـا  هم اين به حتى اينكه بخصوص .شود ارزان محصوالت
 از يكـى  جهـت  همـين  بـه  .كردنـد  مـى  پرداخـت  كمترى مزد زنان به اصوالً

 بـراى  مسـاوى  مزد" :بود اين كارگرى سنديكاهاى و ها اتحاديه هاى خواسته
 هگفتـ  كـه  اسـت  منظور بدين مطلب اين بيان ."مرد و زن از اعم مساوى كار
 در زن، مقـام  بـردن  بـاال  و زن كـردن  آزاد عنوان تحت نگرش، آن با شود مى

 ميـدان  وارد بازخريـد  قابل كار نيروى يك بعنوان را آن خواستند مى حقيقت
 انتخـاب  از برخاسـته  كار اينكه نه ولى .است انسانى دون كار يك اين كنند،
 از برخاسـته  كـار  يكـى  :اسـت  نـوع  دو كـار  ببينيد، .كنيم نمى تأييد را انسان

 است انسانيت شخصيت سازنده و شخصيت تجلى اين كه انسان هر انتخاب
 و ديگـر  قـاهر  و غالب هاى قدرت توسط غالباً كه اقتصادى صرفاً كار دوم و

 ايـن  در كـه  است طبيعى و شود مى بازخريد اقتصادى و اجتماعى هاى سلطه
  .توليدى ماشين يك آورد، مى در شيئى صورت به آرام آرام را انسان صورت

 
 زمينـه  در اى منطقه شوراهاى دخالت به راجع كه چهارم و هفتاد اصل در 

 و سياسى امور زمينه در آيا كه ندارد صراحت اصل اين است، سياسى امور
 تابع كه آن يا دارند اختياراتى شوراها اين بيگانه كشورهاى و اتباع با ارتباط

 .كرد خواهند عمل مركزى حكومت زيرنظر و
 

 حكومـت  بـا  كشور نظامى و اقتصادى كلى هاى برنامه و خارجى سياست نه،
 .است خارج شوراها اختيارات حدود از و است مركزى



  يك ضميمه
 البالغه نهج هفتم و دويست خطبه

  السالم عليه على امام
  



ةٍ مِن وخُطب لَيهِ لَّهع المالس 
 بِصِفِّينَ

 

 علَـى  لَكُـم  و اَمرِكُم، بِوِاليةِ حقَّاً علَيكُم لِى اللَّه لَجع فَقَد بعد اَما
ذى  مِثلُ الحقِّ مِنَ ع  فَـالحقُّ  .علَـيكُم  لِـى  الـَّ ءِ  اَوسـĤفِـى  االَشـي 

 علَيـهِ،  جرَى اِلّا لِاَحدٍ يجرِى لَا .التَّنَاصفِ فِى اَضيقُها و التَّواصفِ،
جرِى ال ولَيهِ يرَى اِال عج ،لَه 

دٍ كَانَ لَو واَن لِاَح جرِىي لَه ال و  جـرِىلَيـهِ  يلَكَـانَ  ع  ذلِـك 
 كُلِّ فِى لِعدلِهِ و عِبادِهِ، علَى لِقُدرتِهِ خَلقِهِ دونَ سبحانَه لِلّهِ خَالِصًا

ا  علَـى  حقَّه جعلَ لكِنَّه و .قَضĤَئِهِ صرُوف علَيهِ جرَت ما اَن دِالعِبـ 
،وهطِيعي لَ وعم جهزَآءلَيـهِ  جفَةَ  عضـاعوابِ  م الً  الثـَّ  و منـه  تَفَضـُّ
  .اَهلُه المزِيدِ مِنَ هو بِما تَوسعاً
لَ ثُمعج انَهبحقُوقِهِ مِن سقُوقاً حا  حعضِ  افتَرَضَـهاسِ  لِـب  النـَّ
 لَا و .بعضاً بعضُها يوجِب و وهِهاوج فِى تَتَكَافَاُ فَجعلَها بعضٍ، علَى

بستَوجي Ĥعضُهعضٍ اِال ببِب. و ا اَعظَمم اُفتَرض انَهبحمِن س تِلك 
 فَرِيضَةً .الوالِى علَى الرَّعِيةِ حقُّ و الرَّعِيةِ علَى الوالِى حقُّ الحقُوقِ
 عِـزّاً  و الُلفَـتِهِم،  نِظَاماً فَجعلَها كُلٍّ، علَى لِكُلٍّ سبحانَه اللَّه فَرَضَها
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 الوالةُ تَصلُح ال و الوالةِ، بِصالحِ اِال الرَّعِيةُ تَصلُح فَلَيست .لِدِينِهِم
ةُ  اَدتِ فَاِذَآ .الرَّعِيةِ بِاستِقَامةِ اِال الِى  اِلَـى  الرَّعِيـالـو  ،ه  اَدى و حقـَّ

 اعتَدلَت و الدينِ، منَاهِج قَامت و بينَهم، الحقُّ عزَّ قَّها،ح اِلَيها الوالِى
الِمعدلِ، مالع رَت ولَى جا عنَنُ اَذاللِهالس لَحفَص انُ،  بِذَلك الزَّمـ و 
ءِ فِى طُمِعĤَقولَةِ، بالد ت وئِسي طَامِعآءِ ماالَعد. تِ اِذَا وةُ غَلَبالرَّعِي 
و ،Ĥاِلَيه و فالِى اَجحتِهِ، الواختَلَفَت بِرَعِي نَالِكةُ هالكَلِم. رَت وظَه 

الِمعورِ، مالج ينِ فِى االِدغَالُ كَثُرَ والد تُرِكَـت  و  جĤ حـنَنِ،  م السـ 
 فَلَـا  .النُّفُـوسِ  عِلَـلُ  كَثُـرَت  و .االَحكَام عطِّلَتِ و .بِالهوى فَعمِلَ

شستَوحظِيمِ يقٍّ لِعطِّلَ، حع ظِيمِ ال واطِلٍ لِعفُعِلَ ب. نَالِكتَـذِلُّ  فَه 
االَبرَار تَعِزُّ و ،االَشرَار و تَعظُم اتاللَّهِ تَبِع ادِ عِندالعِب. 

 اَحد فَلَيس علَيهِ، التَّعاونِ حسنِ و ذلِك فِى بِالتَّنَاصحِ فَعلَيكُم
نِاِ و لَى اشتَداللّهِ رِضَا ع ،هحِرص لِ فِى طَالَ ومالع ،هادالِغٍ اجتِهبِب 

هِ  حقُـوقِ  واجِبِ من لَكِن و .لَه الطَّاعةِ مِنَ اَهلُه اللَّه ما حقِيقَةَ  اللـَّ
ةِ  علَـى  التَّعاونُ و جهدِهِم، بِمبلَغِ النَّصِيحةُ العِبادِ علَى قِّ ا اِقَامـ لحـ 
 فِـى  تَقَـدمت  و منزِلَتُه، الحقِّ فِى عظُمت اِن و امرُؤٌ لَيس و .بينَهم
هِ،  مِـن  اللّـه  حملَه ما علَى يعانَ اَن بِفَوقِ .فَضِيلَتُه الدينِ  ال و حقـِّ
ـ  اَن بِدونِ العيونُ اقتَحمته و النُّفُوس صغَّرَته اِن و امرُؤٌ  علَـى  ينَيعِ
 .علَيهِ يعانَ اَو ذَلِك،

هابـ فَاَج َليهع الملٌ ـ السجن رابِهِ مكثِـرُ  طَوِيلٍ بِكَلَامٍ اَصحي  
 :السالم علَيهِ فَقَالَ لَه، طَاعتَه و سمعه يذكُرُ و علَيهِ الثَّنĤَء فِيهِ

لَّ  و نَفسِهِ، ىفِ اللَّهِ جاللُ عظُم من حقِّ مِن اِنَّ جـ  هوضِـعم 
 اَحقَّ اِنَّ و .سِواه ما كُلُّ ـ ذَلِك لِعِظَمِ ـ عِنده يصغُرَ اَن قَلبِهِ مِن
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انُه  لَطُـف  و علَيـهِ،  اللّهِ نِعمةُ عظُمت لَمن كَذَلِك كَانَ من اِحسـ 
 علَيـهِ  اللّهِ حقُّ ازداد الاِ اَحدٍ علَى اللَّهِ نِعمةُ تَعظُم لَم فَاِنَّه .اِلَيهِ

 .عِظَماً
االتِ اَسخَفِ مِن اِنَّ والةِ حالو الِحِ عِندظَنَّ اَن النَّاسِ صبِهِم ي 
بالفَخرِ، ح و وضَعم يلَى اَمرُهالكِبرِ ع. قَـد  و  كُـونَ  اَن كَرِهـتي 
 ــ  لَسـت  و .الثَّنَـĤءِ  استِماع و االِطرَآء، اُحِب اَنِّى ظَنِّكُم فِى جالَ

 انحِطَاطاً لَتَرَكتُه ذَلِك يقَالَ اَن اُحِب كُنت لَو و .كَذلِك ـ بِحمدِاللَّهِ
ةِ  مِـنَ  بِهِ اَحقُّ هو ما تَنَاولِ عن سبحانَه لِلَّهِ ظَمـءِ  العĤ الكِبرِيـو. و 
 ثَنَـĤءٍ  بِجمِيلِ علَى تُثنُوا فَال .البالءِ بعد الثَّنَاء النَّاس استَحلَى ربما

 مِن اَفرُغ لَّم حقُوقٍ فِى التَّقِيةِ منَ اِلَيكُم و اللَّهِ اِلَى نَفسِى لِاِخرَاجِى
ونِى  فَلَا اِمضĤَئِها، مِن الَبد فَرَآئِض و اَدآئِها، ا  تُكَلِّمـ بِمـ  م  بِـهِ  تُكَلـَّ

ادِرةِ،  اَهلِ عِند بِهِ يتَحفَّظُ بِما مِنِّى واتَتَحفَّظُ ال و الجبابِرَةُ، البـ ال و 
 و لِـى،  قِيـلَ  حقٍّ فِى استِثقَاالً بِى تَظُنُّوا وال بِالمصانَعةِ، تُخَالِطُونِى

قَّ  اسـتَثقَلَ  منِ فَاِنَّه .لِّنَفسِى اِعظَامٍ التِماس ال قَـالَ  اَن الحـي  اَوِ لَـه 
وا  فَال .علَيهِ اَثقَلَ بِهِمĤ العملُ كَانَ علَيهِ ضيعرَ اَن العدلَ ن  تَكُفـُّ عـ 
دلٍ،  مشُورةٍ اَو بِحقٍّ مقَالَةٍ فَـاِنّى  بِعـ  اَن بِفَـوقِ  نَفسِـى  فِـى  لَسـت 
ا  نَّفسِـى  مِن اللَّه يكفِى اَن اِال فِعلِى مِن ذَلِك آمنُ ال و ء اُخطِى مـ 

وه مِنّى بِهِ اَملَك . 
ا  يملِك .غَيرُه رب ال لِرَب مملُوكُونَ عبيد اَنتُم و اَنَا اِنَّمĤفَ  مِنـَّ
 علَيهِ صلَحنَا ما اِلَى فِيهِ كُنَّا مِما اَخرَجنَا و اَنفُسِنَا، مِن نَملِك ال ما

  .مىالع بعد البصِيرَةَ اَعطَانَا و بِالهدى، الضَّاللَةِ بعد فَاَبدلَنَا
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 1گفتارى
 است كرده ايراد صفين در موال كه

 

 من بر را شما و ـ امرتان واليت با ـ شما بر مرا سبحان خداى گمان بى بعد، اما
 را حـق  .اسـت  برابر شما، و من ميان متقابل حقوق اين و است، زده رقم حقى
 انصـاف  پاسـدارى  و عمـل  در ولـى  اسـت،  ميـدان  تـرين  فـراخ  سخن مقام در

 او زيـان  بـه  ناگزير شود اجرا كسى سود به چون حق كه چرا .مانند ىب تنگنايى
  .يابد جريان نيز او سود به شود، اجرا كس هر زيان به و رود، كار به نيز

 از تنها موردى چنين شود، اجرا سويه يك حق، موردى در كه بود بنا اگر
 است درتىق بندگان بر را او كه چرا او، هاى آفريده نه بود، سبحان خداى آن
 .گمـان  بى است ناب عدالت است زده رقم او كه سرنوشتى قلمرو و كران، بى
 خويش حق :است نهاده متقابل اى گونه به را حق نيز مورد اين در همه اين با
 سـر  از ــ  را آنـان  پـاداش  برابر در و چرا، و چون بى فرمانبرى بندگان بر را

 رقم چندان دو سزاست ار او خداوندى كه گشايشى و فزونى و كرم و فضل
 .است زده

 را انسـانها  اجتمـاعى  روابـط  در متقابـل  حقـوق  خداونـد  ميـان  اين در
 متقابـل  حقـوق  آن، بعـد  بزرگتـر  كه .است زده رقم خود حقوق از بخشى
 آن سبحان خداوند كه است الهى اى فريضه اين و .است زمامداران و مردم

 را متقابـل  حقـوق  نآ پـس  اسـت،  كرده واجب ديگرى بر يك هر براى را
 سـامان  ملـت  كـه  چنان .است خواسته دينشان شكوه راز و همبستگى نظام
 اسـتقامت  با جز نشوند اصالح زمامداران و زمامداران، اصالح با مگر نيابد
 را ملـت  حقـوق  نيز زمامدار و بپردازد را والى حق ملت گاه هر پس .ملت
 گــردد، اســتوار ديــن راههــاى يابــد، شــكوه ميانشــان در حــق دارد، پــاس
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 .يابـد  جريـان  فراخـور  رونـدى  در سنتها و شود راست عدالت هاى شناسه
 و رود، مـى  اميـد  دولـت  مانـدگارى  بـه  شـود  مـى  اصالح زمانه سان، بدين

 بـر  ملـت  كـه  هنگـامى  ولـى  .گـردد  مـى  مبدل نوميدى به دشمنان آزمندى
 يـد، درآ زورگويى در از خود ملت با زمامدار و شود خو چيره خود زمامدار
 در كـارى  دغـل  شـود،  مى آشكار جور هاى نشانه دهد، مى رخ كلمه اختالف

 هـوس  و هـوا  .مانـد  مى رهرو بى سنت اصلى هاى راه و يابد مى فزونى دين
 هـاى  بيمـارى  .شـود  مى كشيده تعطيل به احكام و گيرد مى قرار عمل مبناى

 و باشـد،  بـزرگ  چنـد  هر حق، تعطيل از كه چنان گيرد، مى فزونى نفسانى
 از .كنـد  نمـى  نگرانـى  احساس كسى چشمگير، چند هر باطل، شدن عملى
 خـدا  از بنـدگان  و يابنـد  مـى  عـزت  بـدان  و افتند مى ذلت به نيكان رو اين

  .بينند مى گران كيفرى
 آن، بـر  نيـك  همكارى و زمينه اين در متقابل دادن پند باد شما بر پس

 در و يص،حـر  سـخت  خـدا  خشـنودى  بـر  كـه  چند هر كس هيچ كه چرا
 ژرفاى به تواند نمى باشد طوالنى اش سابقه عملى مبارزات و كوشى سخت
 از بخشـى  امـا  .يابـد  راه ــ  اسـت  شايسته را او كه چنان ـ خداوند اطاعت
 خـويش  استعداد و توان حد در كه است اين بندگان بر الهى واجب حقوق

 هيچ .دكنن همكارى خود ميان در حق اجراى بر و نورزند دريغ نصيحت از
 در و يابـد  عظـيم  جايگـاهى  حـق  اجراى و شناخت در كه چند هر ـ كس

 در كـه  نباشد مقامى چنان در ـ باشد پيشتاز و پرسابقه دينى فضيلت كسب
 ديگـران  يـارى  از نيـاز  بـى  است، شده تكليف بدو كه الهى حقوق اجراى
 و بشـمارند  كـوچكش  نفوس كه چند هر ـ كس هيچ سو ديگر از و باشد،

 يا بدهد كمكى زمينه اين در كه نباشد آن از تر كم ـ ببينند حقيرش چشمها
  .بستاند كمكى
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 گفتار همان ادامه 
 اصــحاب از مــردى رســيد، جــا بــدين حضــرت ســخن چــون

 فـراوان  ثنـاى  را حضـرتش  آن ضـمن  در كـه  طوالنى باگفتارى
 را موال ـ شد يادآور را بودنش فرمان به گوش و پيروى و گفت
 :گرفت پى چنين را خويش سخن امام و گفت پاسخ

 

 او حقـوق  از بخشـى  خداوند، بزرگى برابر در چيز همه ديدن ناچيز گمان بى
 در را او و باشـد  پـذيرا  جـان  ژرفـاى  در را خداى شكوه كه آن هر بر است
 ويژگـى  ايـن  به كس سزاوارترين شك بى و دهد، شكوهمند جايگاهى قلب
 از و كنـد  مـى  سـنگينى  بيشـتر  دوشـش  بـر  خداونـد  نعمـت  كه است او هم

 نعمـت  ترديـد  بـى  كـه  دارد، تـر  افـزون  اى بهـره  حق لطف سراسر هاى نيكى
 .گيرد بزرگى وى بر نيز الهى حق كند، سنگينى كس هر دوش بر خداوند
 شايسـته  مردم نگاه در جامعه زمامداران هاى حالت ترين پست از گمان بى

 سياسـت  و انـد  سـتايش  دوسـتدار  كـه  شـوند  مـتهم  گمان بدين كه است اين
 نـدارم  خوش من كه راستى به و .است يافته بنا كبرورزى بر شان كشوردارى

 ثنـاى  شـنيدن  و ام گراييـده  چاپلوسـى  به كه يابد راه ذهنتان در پندار اين كه
 اگـر  امـا  .نيسـتم  چنـين  ـ خداوند از سپاس با ـ من .دارم دوست را خويش
 بـه  كـه  ــ  سبحان خداوند ابربر در خاكسارى عنوان به را آن بودم، نيز چنين
 درگيـرى  از پـس  مردمان، كه بسا آرى، .نهادم مى وا ـ است سزاوارتر بزرگى

 آن بـراى  كه خواهم مى شما از ولى .شوند كام شيرين ستايش از پيروزمندانه،
 از بخشـى  ـ خداترسى انگيزه به ـ شما و خدا پيشگاه در ام توانسته احياناً كه

 از نـاگزير  كـه  واجبى وظايف عهده از و بپردازم مدار گردن به كه را حقوقى
 رسـم  كه سان بدان و نستاييد نيكو ثناى و مدح با مرا برآيم، آنم، دادن انجام
 از كـه  چنـان  آن و مگوييـد  سـخن  من با است، تاريخ جباران با گفتن سخن

 مـن  بـا  تصـنع  بـا  و مگيريـد  فاصـله  من از كنند، مى پروا دژخوى زورمندان
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 گـران  مـرا  شـود  گفتـه  حقـى  سخن من با اگر كه مپنداريد نينچ و نياميزيد
 زيـرا  خواهانم، را خويش نفس بزرگداشت من كه مبريد گمان نيز و آيد، مى
 دو آن بـه  عمل كند، سنگينى احساس عدالت پيشنهاد و حق شنيدن از كه آن

 كـه  مورزيد، دريغ عدل پيشنهاد و حق سخن از پس، باشد، تر سنگين برايش
 خـويش  كـردار  در خطا از و نكنم خطا كه نيستم آن از برتر خود دنز در من
 خويشـم  خويشـتن  برابـر  در خداونـد  كـه  آن مگر ندارم، ايمنى احساس نيز

 .باشد مالك را هستيم قلمرو من خود از بيش او كه كند، كفايت
 در هسـتيم  بنـدگانى  همگـى  شـما  و من كه نيست اين جز واقعيت آرى،

 هـايى  بخش حتى كه است او نباشد، پروردگارى وا جز كه پروردگارى ملك
 ما كه است او هم و دارد، تملك در ـ خودمان مالكيت از فراتر را ما خود از
 در پـس  دهـد،  سامانمان كه درآورد نظامى به بوديم آن در كه جاهليتى از را
 ارزانـى  مان بينايى كورى، پس از و ساخت گزين جاى را هدايت گمراهى پى

  .داشت



 دو مهضمي
  اساسى قانون متن
  ايران اسالمى جمهورى

 )1358 مصوبه(
 پاورقى در 1368 مصوب تغييرات

  
  



 اول فصل

 كلى اصول
 اول اصل

 اعتقـاد  اسـاس  بـر  ايـران،  ملـت  كـه  است اسالمى جمهورى ايران حكومت
 پيروزمنـد  اسـالمى  انقـالب  پـى  در قرآن، عدل و حق حكومت به اش ديرينه
 در خمينـى،  امـام  العظمـى  اهللا آيـت  تقليـد  عاليقـدر  مرجـع  رهبـرى  بـه  خود
 هشـت  و پنجـاه  و سيصـد  و يكهـزار  ماه فروردين يازدهم و دهم پرسى همه

 و سيصـد  و يكهـزار  سـال  االولى جمادى دوم و اول با برابر شمسى هجرى
 داشـتند،  رأى حـق  كه كسانى كليه % 98/2 اكثريت با قمرى هجرى نه و نود
 .داد مثبت رأى آن به

  

 دوم اصل
 :به ايمان پايه بر است نظامى اسالمى، جمهورى

 لـزوم  و او بـه  تشـريع  و حاكميـت  اختصـاص  و )االاهللا الاله( يكتا خداى ـ1
 .او امر برابر در تسليم

  .قوانين بيان در آن بنيادى نقش و الهى وحى ـ2
 .خدا سوى به انسان تكاملى سير در آن سازنده نقش و معاد ـ3
 .تشريع و خلقت در خدا عدل ـ4
 .اسالم انقالب تداوم در آن اساسى نقش و مستمر رهبرى و امامت ـ5
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 خـدا،  برابر در او مسئوليت با توأم آزادى و انسان واالى ارزش و كرامت ـ6
 :راه از كه

 و كتـاب  اسـاس  بر الشرايط جامع فقهاى مستمر اجتهاد ـ الف
 .اجمعين عليهم اهللا سالم معصومين سنت

 و بشـرى  پيشـرفته  تجـارب  و فنـون  و علوم از استفاده ـ ب
 .آنها پيشبرد در تالش

 و گـرى  سـلطه  و كشـى  سـتم  و گـرى  سـتم  گونه هر نفى ـ ج
  .پذيرى سلطه

 و فرهنگــى و اجتمــاعى و اقتصــادى و سياســى اســتقالل و عــدل و قســط
 .كند مى تأمين را ملى همبستگى

  
 سوم اصل
 در مـذكور  اهـداف  به لني براى است موظف ايران اسالمى جمهورى دولت
 .برد كار به زير امور براى را خود امكانات همه دوم، اصل

 و تقـوا  و ايمان اساس بر اخالقى فضائل رشد براى مساعد محيط ايجاد ـ1 
 .تباهى و فساد مظاهر كليه با مبارزه

 از صـحيح  استفاده با ها زمينه همه در عمومى هاى آگاهى سطح بردن باال ـ2 
 .ديگر وسايل و گروهى هاى انهرس و مطبوعات

 و سـطوح  تمـام  در همه، براى رايگان بدنى تربيت و پرورش و آموزش ـ3 
 .عالى آموزش تعميم و تسهيل

 فنـى،  علمـى،  هـاى  زمينـه  تمـام  در ابتكار و تتبع و بررسى روح تقويت ـ4 
 .محققان تشويق و تحقيق مراكز تأسيس طريق از اسالمى و فرهنگى

 .اجانب نفوذ از جلوگيرى و عماراست كامل طرد ـ5 
 .انحصارطلبى و خودكامگى و استبداد گونه هر محو ـ6 
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 .قانون حدود در اجتماعى و سياسى آزاديهاى تأمين ـ7 
 و اجتمـاعى  اقتصـادى،  سياسى، سرنوشت تعيين در مردم عامه مشاركت ـ8 

 .خويش فرهنگى
 تمـام  در همـه،  بـراى  عادالنـه  امكانـات  ايجـاد  و نـاروا  تبعيضـات  رفع ـ9 

 .معنوى و مادى هاى زمينه
 .ضرور غير تشكيالت حذف و صحيح ادارى نظام ايجاد ـ10 
 حفظ براى عمومى نظامى آموزش طريق از ملى دفاع بنيه كامل تقويت ـ11 

 .كشور اسالمى نظام و ارضى تماميت و استقالل
 جـاد اي جهت اسالمى ضوابط طبق بر عادالنه و صحيح اقتصاد ريزى پى ـ12 

 هـاى  زمينـه  در محروميـت  نـوع  هـر  ساختن برطرف و فقر رفع و رفاه
 .بيمه تعميم و بهداشت و كار و مسكن و تغذيه

 نظـامى  امور و كشاورزى و صنعت و فنون و علوم در خودكفائى تأمين ـ13 
 .اينها مانند و

 قضـائى  امنيـت  ايجـاد  و مـرد  و زن از افـراد  جانبـه  همه حقوق تأمين ـ14 
 .قانون برابر در عموم تساوى و همه راىب عادالنه

 .مردم همه بين عمومى تعاون و اسالم برادرى تحكيم و توسعه ـ15 
 برادرانـه  تعهد اسالم، معيارهاى براساس كشور خارجى سياست تنظيم ـ16 

 .جهان مستضعفان از دريغ بى حمايت و مسلمانان همه به نسبت
 
 چهارم اصل
 فرهنگـى،  ادارى، اقتصـادى،  مـالى،  زائـى، ج مـدنى،  مقـررات  و قوانين كليه

 بـر  اصـل  اين .باشد اسالمى موازين براساس بايد اينها غير و سياسى نظامى،
 حـاكم  ديگـر  مقـررات  و قـوانين  و اساسى قانون اصول همه عموم يا اطالق
 .است نگهبان شوراى فقهاى برعهده امر اين تشخيص و است
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 1پنجم اصل
 جمهـورى  در فرجـه،  تعـالى  اهللا جـل ع عصـر،  ولـى  حضرت غيبت زمان در

 بـه  آگـاه  باتقوا، و عادل فقيه عهده بر امت امامت و امر واليت ايران اسالمى
 و شـناخته  رهبرى به را او مردم اكثريت كه است، مدبر و مدير شجاع، زمان،

 يا رهبر نباشد اكثريتى چنين داراى فقيهى هيچ صورتيكه در و باشند، پذيرفته
 هفـتم  و يكصـد  اصل طبق باال شرايط واجد فقهاى از مركب رهبرى شوراى
 .گردد مى آن دار عهده
  
 ششم اصل
 شـود،  اداره عمومى آراء اتكاء به بايد كشور امور ايران اسالمى جمهورى در
 ملـى،  شـوراى  مجلـس  نماينـدگان  جمهور، رئيس انتخابات .انتخابات راه از

 اصـول  در كـه  مواردى در ىپرس همه راه از يا ها، اين نظائر و شوراها اعضاى
 .گردد مى معين قانون اين ديگر

 
  هفتم اصل
 »االمـر  فـى  شـاورهم « و »بيـنهم  شـورى  امـرهم  و« :كـريم  قرآن دستور طبق

 روسـتا  بخش، محل، شهرستان، استان، شوراى ملى، شوراى مجلس شوراها،
 .كشورند امور اداره و گيرى تصميم اركان از اينها نظائر و

 و قـانون  اين را شوراها وظايف و اختيارات حدود و يلتشك طرز موارد،
 .كند مى معين آن از ناشى قوانين

                                                           
 ايـران  اسـالمى  جمهـورى  در »فرجـه  تعـالى  اهللا عجل« عصر ولى حضرت غيبت زمان در. 1

 مـدبر  و مـدير  شجاع، زمان، به آگاه باتقوى، و عادل فقيه عهده بر امت امامت و امر واليت
 .گردد مى آن دار عهده هفتم و يكصد اصل طبق كه است
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 هشتم اصل
 منكـر  از نهـى  و معـروف  بـه  امر خير، به دعوت ايران اسالمى جمهورى در

 دولـت  يكـديگر،  بـه  نسـبت  مردم عهده بر متقابل و همگانى است اى وظيفه
 قـانون  آنرا كيفيت و حدود و شرايط .دولت به نسبت مردم و مردم به نسبت
 .كند مى معين
 ينهـون  و بـالمعروف  يأمرون بعض اولياء بعضهم والمؤمنات والمؤمنون«
 .»المنكر عن

  
 نهم اصل
 ارضـى  تماميـت  و وحـدت  و اسـتقالل  و آزادى ايران اسالمى جمهورى در

 ملـت  آحـاد  و دولـت  وظيفه آنها حفظ و ناپذيرند تفكيك يكديگر از كشور
 استقالل به آزادى از استفاده نام به ندارد حق مقامى يا گروه يا دفر هيچ .است

 اى خدشه كمترين ايران ارضى تماميت و نظامى و اقتصادى فرهنگى، سياسى،
 ارضـى  تماميـت  و اسـتقالل  حفـظ  نـام  به ندارد حق مقامى هيچ و كند وارد
 .كند سلب مقررات، و قوانين وضع با چند هر را، مشروع آزاديهاى كشور

 

 دهم اصل
 مقررات و قوانين همه است، اسالمى جامعه بنيادى واحد خانواده كه آنجا از
 خـانواده،  تشـكيل  كـردن  آسـان  جهـت  در بايـد  مربـوط  هاى ريزى برنامه و

 اخـالق  و حقوق پايه بر خانوادگى روابط استوارى و آن قداست از پاسدارى
 .باشد اسالمى

  

 يازدهم اصل
 همـه  »فاعبـدون  ربكـم  انـا  و واحـده  مـة ا امـتكم  هذه ان« كريمه آيه حكم به

 كلى سياست است موظف ايران اسالمى جمهورى دولت و امتند يك مسلمانان
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 عمل به گير پى كوشش و دهد قرار اسالمى ملل اتحاد و ائتالف پايه بر را خود
 .بخشد تحقق را اسالم جهان فرهنگى و اقتصادى سياسى، وحدت تا آورد

 
 دوازدهم اصل
 اصـل  ايـن  و اسـت  عشـرى  اثنى جعفرى مذهب و اسالم ايران، مىرس دين
 شـافعى،  حنفى، از اعم اسالمى ديگر مذاهب و است تغيير قابل غير االبد الى

 در مذاهب اين پيروان و باشند مى كامل احترام داراى زيدى و حنبلى مالكى،
 و دينـى  تربيـت  و تعليم در و آزادند خودشان فقه طبق مذهبى، مراسم انجام
 در آن بـه  مربـوط  دعاوى و )وصيت و ارث طالق، ازدواج،( شخصيه احوال
 مـذاهب  ايـن  از يك هر پيروان كه اى منطقه هر در و دارند رسميت ها دادگاه
 آن طبـق  بر شوراها اختيارات حدود در محلى مقررات باشند، داشته اكثريت
 .مذاهب ساير پيروان حقوق حفظ با بود، خواهد مذاهب

  
 همسيزد اصل

 در كه شوند مى شناخته دينى اقليتهاى تنها مسيحى و كليمى زرتشتى، ايرانيان
 و شخصـيه  احـوال  در و آزادنـد  خـود  دينـى  مراسـم  انجـام  در قانون حدود

 .كنند مى عمل خود آئين طبق بر دينى تعليمات
  
 چهاردهم اصل
 لـم  و الـدين  فـى  يقـاتلوكم  لـم  الذين عن اهللا ينهيكم ال« شريفه آيه حكم به

 »المقسـطين  يحـب  اهللا ان الـيهم  تقسطوا و تبروهم ان دياركم من يخرجوكم
 غيـر  افـراد  بـه  نسـبت  موظفنـد  مسـلمانان  و ايـران  اسالمى جمهورى دولت

 انسانى حقوق و نمايند عمل اسالمى عدل و قسط و حسنه اخالق با مسلمان
 و سـالم ا ضد بر كه دارد اعتبار كسانى حق در اصل اين .كنند رعايت را آنان

  .نكنند اقدام و توطئه ايران اسالمى جمهورى



 دوم فصل

 كشور رسمى پرچم و تاريخ خط، زبان،
 

 پانزدهم اصل
 و مكاتبـات  و اسـناد  .اسـت  فارسى ايران مردم مشترك و رسمى خط و زبان
 از اسـتفاده  ولـى  باشـد  خـط  و زبـان  اين با بايد درسى كتب و رسمى متون

 ادبيـات  تدريس و گروهى هاى رسانه و وعاتمطب در قومى و محلى زبانهاى
 .است آزاد فارسى زبان كنار در مدارس، در آنها

  

 شانزدهم اصل
 فارسـى  ادبيات و است عربى اسالمى معارف و علوم و قرآن زبان كه آنجا از

 دوره پايـان  تـا  ابتـدائى  دوره از پـس  بايـد  زبان اين است آميخته آن با كامالً
 .شود تدريس ها رشته همه در و كالسها همه در متوسطه

  

 هفدهم اصل
 )سـلم  و آلـه  و عليـه  اهللا صـلى ( اسالم پيامبر هجرت كشور رسمى تاريخ مبدأ
 كـار  مبناى اما است معتبر دو هر قمرى هجرى و شمسى هجرى تاريخ و است

 .است جمعه روز هفتگى رسمى تعطيل .است شمسى هجرى دولتى ادارات
  

 هجدهم اصل
 مخصـوص  عالمـت  بـا  سـرخ  و سفيد و سبز رنگهاى به ايران رسمى پرچم

 .است »اكبر اهللا« شعار و اسالمى جمهورى

 سوم فصل

 ملت حقوق
  

 نوزدهم اصل
 و برخوردارنـد  مسـاوى  حقـوق  از باشـند  كـه  قبيله و قوم هر از ايران مردم
 .بود نخواهد امتياز سبب اينها مانند و زبان نژاد، رنگ،
  
 بيستم اصل
 از و دارنـد  قـرار  قـانون  حمايت در يكسان مرد و زن از اعم ملت افراد همه
 موازين رعايت با فرهنگى و اجتماعى اقتصادى، سياسى، انسانى، حقوق همه
 .برخوردارند اسالم
  
 يكم و بيست اصل
 اسـالمى  مـوازين  رعايت با جهات تمام در را زن حقوق است موظف دولت
 .دهد انجام را زير امور و نمايد تضمين

 و مادى حقوق احياى و زن شخصيت رشد براى مساعد هاى زمينه ايجاد ـ1 
 .او معنوى

 و فرزنـد،  حضـانت  و بـاردارى  دوران در بالخصـوص  مـادران،  حمايت ـ2 
 .سرپرست بى كودكان از حمايت

 .خانواده بقاى و كيان حفظ براى صالح دادگاه ايجاد ـ3 
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 .سرپرست بى و سالخورده زنان و بيوگان خاص بيمه ايجاد ـ4 
 صورت در آنها غبطه جهت در شايسته مادران به فرزندان قيومت اعطاى ـ5 

 . شرعى ولى نبودن
 

 دوم و بيست اصل
 اسـت  مصـون  تعرض از اشخاص شغل و مسكن حقوق، مال، جان، حيثيت،

 .كند تجويز قانون كه مواردى در مگر
  
 سوم و بيست اصل

 اى عقيـده  داشتن صرف به نتوا نمى را كس هيچ و است ممنوع عقايد تفتيش
 .داد قرار مؤاخذه و تعرض مورد

 
 چهارم و بيست اصل

 يا اسالم مبانى به مخل آنكه مگر آزادند مطالب بيان در مطبوعات و نشريات
 .كند مى معين قانون را آن تفصيل .باشد عمومى حقوق

  
 پنجم و بيست اصل

 افشـاى  لفنـى، ت مكالمـات  كـردن  فـاش  و ضـبط  ها، نامه نرساندن و بازرسى
 اسـتراق  آنهـا،  نرسـاندن  و مخابره عدم سانسور، تلكس، و تلگرافى مخابرات

 .قانون حكم به مگر است ممنوع تجسس گونه هر و سمع
 

 ششم و بيست اصل
 يـا  اسـالمى  انجمنهـاى  و صـنفى  و سياسـى  هاى انجمن ها، جمعيت احزاب،
 آزادى، سـتقالل، ا اصـول  اينكه به مشروط آزادند، شده شناخته دينى اقليتهاى
 .نكننـد  نقـض  را اسـالمى  جمهـورى  اساس و اسالمى موازين ملى، وحدت

 مباني نظري قانون اساسي    112

 

 آنها از يكى در شركت به يا كرد منع آنها در شركت از توان نمى را كس هيچ
  .ساخت مجبور

 
 هفتم و بيست اصل

 بـه  مخل آنكه شرط به سالح، حمل بدون ها، پيمائى راه و اجتماعات تشكيل
  .است آزاد نباشد اسالم مبانى
  
 هشتم و بيست اصل
 مصـالح  و اسـالم  مخـالف  و اسـت  مايل بدان كه را شغلى دارد حق كس هر

 .برگزيند نيست ديگران حقوق و عمومى
 همـه  بـراى  گونـاگون  مشاغل به جامعه نياز رعايت با است موظف دولت

 .نمايد ايجاد مشاغل احراز براى را مساوى شرايط و كار به اشتغال امكان افراد
  
 نهم و بيست اصل

 افتادگى، كار از پيرى، بيكارى، بازنشستگى، نظر از اجتماعى تأمين از برخوردارى
 و بهداشـتى  خـدمات  بـه  نيـاز  و سـوانح  و حوادث ماندگى، راه در سرپرستى، بى

 .همگانى است حقى غيره و بيمه صورت به پزشكى مراقبتهاى و درمانى
 درآمـدهاى  و عمومى آمدهاىدر محل از قوانين طبق است مكلف دولت
 يـك  يـك  براى را فوق مالى حمايتهاى و خدمات مردم، مشاركت از حاصل
 .كند تأمين كشور افراد
  
  ام سى اصل
 تـا  ملـت  همه براى را رايگان پرورش و آموزش وسائل است موظف دولت
 حـد  سـر  تـا  را عـالى  تحصـيالت  وسائل و سازد فراهم متوسطه دوره پايان

 .دهد گسترش رايگان طور به كشور خودكفائى
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 يكم و سى اصل
 دولـت  .اسـت  ايرانـى  خـانواده  و فرد هر حق نياز، با متناسب مسكن داشتن
 خصـوص  بـه  نيازمندترنـد  كـه  آنهـا  بـراى  اولويـت  رعايت با است موظف

 .كند فراهم را اصل اين اجراى زمينه كارگران و روستانشينان
 

 دوم و سى اصل
 معـين  قـانون  كه ترتيبى و حكم به مگر كرد دستگير توان نمى را كس هيچ
 بالفاصـله  داليـل  ذكـر  بـا  بايد اتهام موضوع بازداشت، صورت در .كند مى
 چهـار  و بيسـت  مـدت  ظـرف  حـداكثر  و شـود  تفهيم و ابالغ متهم به كتباً

 مقـدمات  و ارسـال  قضـائى  صـالحه  مراجـع  بـه  مقـدماتى  پرونـده  ساعت
 قـانون  طبـق  اصـل  ايـن  از متخلـف  .گـردد  فراهم وقت اسرع در محاكمه،
 .شود مى مجازات

  
 سوم و سى اصل
 محـل  در اقامـت  از يـا  كرد تبعيد خود اقامت محل از توان نمى را كس هيچ
 مواردى در مگر ساخت، مجبور محلى در اقامت به يا ممنوع اش عالقه مورد
 .دارد مى مقرر قانون كه
  

 چهارم و سى اصل
 دادخـواهى  منظـور  به تواند مى كس هر و است فرد هر مسلم حق دادخواهى

 گونـه  ايـن  دارنـد  حـق  ملـت  افـراد  همـه  .نمايد رجوع صالح دادگاههاى به
 كـه  دادگاهى از توان نمى را كس هيچ و باشند داشته دسترس در را دادگاهها

  .كرد منع دارد را آن به مراجعه حق قانون موجب به
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 پنجم و سى اصل
 و نماينـد  انتخاب وكيل خود براى ددارن حق دعوى طرفين دادگاهها همه در
 تعيـين  امكانـات  آنهـا  بـراى  بايـد  باشند نداشته را وكيل انتخاب توانائى اگر

 .گردد فراهم وكيل
  
 ششم و سى اصل
 موجـب  بـه  و صـالح  دادگاه طريق از تنها بايد آن اجراء و مجازات به حكم
 .باشد قانون
  

 هفتم و سى اصل
 اين مگر شود، نمى شناخته مجرم قانون نظر از كس هيچ و است برائت اصل،

 .گردد ثابت صالح دادگاه در او جرم كه
  
  هشتم و سى اصل
 اجبـار  .اسـت  ممنـوع  اطـالع  كسب يا و اقرار گرفتن براى شكنجه گونه هر

 و اقـرار  و شـهادت  چنين و نيست مجاز سوگند يا اقرار شهادت، به شخص
  .است اعتبار و ارزش فاقد سوگندى

  .شود مى مجازات قانون طبق اصل ينا از متخلف
  

 نهم و سى اصل
 يا زندانى بازداشت، دستگير، قانون حكم به كه كسى حيثيت و حرمت هتك
 .است مجازات موجب و ممنوع باشد كه صورت هر به شده تبعيد
  
 چهلم اصل
 منـافع  بـه  تجاوز يا غير به اضرار وسيله را خويش اعمال تواند نمى كس هيچ

  .دهد قرار عمومى
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 يكم و چهل اصل
 هيچ از تواند نمى دولت و است ايرانى فرد هر مسلم حق ايران كشور تابعيت
 بـه  صـورتيكه  در يـا  او خـود  درخواسـت  بـه  مگر كند، تابعيت سلب ايرانى
  .درآيد ديگرى كشور تابعيت

  
 دوم و چهل اصل
 بسـل  و درآينـد  ايـران  تابعيـت  بـه  قـوانين  حدود در توانند مى خارجه اتباع

 تابعيت ديگرى دولت كه است ممكن صورتى در اشخاص گونه اين تابعيت
 .كنند درخواست آنها خود يا بپذيرد را آنها

  
  
  
  
  
  
  

 چهارم فصل

  مالى امور و اقتصاد
  
 سوم و چهل اصل
 و محروميـت  و فقـر  كـردن  كن ريشه و جامعه اقتصادى استقالل تأمين براى

 اقتصــاد او، آزادگــى حفــظ بــا رشــد، يــانجر در انســان نيازهــاى بــرآوردن
  :شود مى استوار زير ضوابط اساس بر ايران اسالمى جمهورى

 درمـان،  بهداشـت،  پوشـاك،  خـوراك،  مسـكن،  :اساسـى  نيازهاى تأمين ـ1 
 .همه براى خانواده تشكيل براى الزم امكانات و پرورش و آموزش

 كامـل  اشتغال به يدنرس منظور به همه براى كار امكانات و شرايط تأمين ـ2 
 ولـى  كارنـد  بـه  قـادر  كـه  كسانى همه اختيار در كار وسائل دادن قرار و

 راه هـر  يـا  بهـره  بـدون  وام راه از تعـاونى،  شـكل  در ندارند، كار وسائل
 گروههـاى  و افراد دست در ثروت تداول و تمركز به نه كه ديگر مشروع
ـ  كارفرماى يك صورت به را دولت نه و شود منتهى خاص  مطلـق  زرگب
 ريـزى  برنامـه  بـر  حـاكم  ضـرورتهاى  رعايـت  با بايد اقدام اين .درآورد
 .گيرد صورت رشد مراحل از يك هر در كشور، اقتصاد عمومى

 كار ساعات و محتوا و شكل كه صورتى به كشور اقتصادى برنامه تنظيم ـ3 
 بـراى  كافى توان و فرصت شغلى، تالش بر عالوه فرد هر كه باشد چنان
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 كشـور  رهبرى در فعال شركت و اجتماعى و سياسى معنوى، ىخودساز
 .باشد داشته ابتكار و مهارت افزايش و

 و معـين  كـارى  بـه  افـراد  اجبـار  عـدم  و شـغل،  انتخـاب  آزادى رعايت ـ4 
 .ديگرى كار از كشى بهره از جلوگيرى

 و باطـل  معـامالت  ديگـر  و ربا و احتكار و انحصار و غير به اضرار منع ـ5 
 .حرام

 مصـرف،  از اعـم  اقتصـاد،  بـه  مربوط شئون همه در تبذير و اسراف منع ـ6 
  .خدمات و توزيع توليد، گذارى، سرمايه

 بـراى  احتيـاج  نسـبت  بـه  مـاهر  افـراد  تربيت و فنون و علوم از استفاده ـ7 
  .كشور اقتصاد پيشرفت و توسعه

 .كشور اقتصاد بر بيگانه اقتصادى سلطه از جلوگيرى ـ8 
 عمومى نيازهاى كه صنعتى و دامى كشاورزى، توليدات افزايش بر تأكيد ـ9 

 وابسـتگى  از و برسـاند  خودكفـائى  مرحلـه  بـه  را كشـور  و كند تأمين را
 .برهاند

  
 چهارم و چهل اصل
 و تعـاونى  دولتـى،  بخـش  سـه  پايه بر ايران اسالمى جمهورى اقتصادى نظام

 .است استوار صحيح و منظم ريزى برنامه با خصوصى
 خـارجى،  بازرگـانى  مـادر،  صـنايع  بـزرگ،  صنايع كليه شامل دولتى بخش

 آبرسـانى،  بـزرگ  هاى شبكه و سدها نيرو، تأمين بيمه، بانكدارى، بزرگ، معادن
 آهن راه و راه كشتيرانى، هواپيمائى، تلفن، و تلگراف و پست تلويزيون، و راديو

 .است ولتد اختيار در و عمومى مالكيت صورت به كه است اينها مانند و
 كـه  است توزيع و توليد تعاونى مؤسسات و شركتها شامل تعاونى بخش

  .شود مى تشكيل اسالمى ضوابط طبق بر روستا و شهر در
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 صـنعت،  دامـدارى،  كشـاورزى،  از قسـمت  آن شـامل  خصوصـى  بخش
 تعـاونى  و دولتـى  اقتصـادى  فعاليتهـاى  مكمل كه شود مى خدمات و تجارت
 .است

 مطـابق  فصـل  ايـن  ديگـر  اصول با كه جائى تا بخش سه اين در مالكيت
 توسـعه  و رشـد  موجـب  و نشـود  خـارج  اسـالم  قـوانين  محدوده از و باشد

 جمهورى قانون حمايت مورد نشود جامعه زيان مايه و گردد كشور اقتصادى
 .است اسالمى

 .كند مى معين قانون را بخش سه هر شرايط قلمرو و ضوابط تفصيل
  
 پنجم و چهل اصل
 درياهـا،  معـادن،  شده، رها يا موات زمينهاى قبيل از عمومى ثروتهاى و انفال

 نيزارهـا،  جنگلها، ها، دره كوهها، عمومى، آبهاى ساير و ها رودخانه ها، درياچه
 مجهول اموال و وارث، بدون ارث نيست، حريم كه مراتعى طبيعى، هاى بيشه

 حكومـت  ختيـار ا در شـود،  مى مسترد غاصبين از كه عمومى اموال و المالك
 و تفصـيل  .نمايـد  عمـل  آنهـا  به نسبت عامه مصالح طبق بر تا است اسالمى
 .كند مى معين قانون را يك هر از استفاده ترتيب

  

  ششم و چهل اصل
 كـس  هـيچ  و اسـت  خـويش  مشـروع  كـار  و كسـب  حاصل مالك كس هر
 را كار و كسب امكان خود كار و كسب به نسبت مالكيت عنوان به تواند نمى

 .كند سلب ديگرى زا
  
 هفتم و چهل اصل

 قـانون  آنـرا  ضـوابط  .اسـت  محتـرم  باشد مشروع راه از كه شخصى مالكيت
  .كند مى معين
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 هشتم و چهل اصل
 اسـتانها  سطح در ملى درآمدهاى از استفاده و طبيعى منابع از بردارى بهره در
 يـد با كشـور،  مختلـف  منـاطق  و اسـتانها  ميـان  اقتصـادى  فعاليتهاى توزيع و

 رشـد  استعداد و نيازها فراخور منطقه هر كه طورى به .نباشد كار در تبعيض
 .باشد داشته دسترس در الزم امكانات و سرمايه خود،
  
 نهم و چهل اصل
 سـرقت،  اخـتالس،  رشوه، غصب، ربا، از ناشى ثروتهاى است موظف دولت
 امالتمعـ  و كاريهـا  مقاطعـه  از سوءاسـتفاده  موقوفـات،  از سوءاستفاده قمار،
 و فسـاد  امـاكن  كـردن  دائـر  اصلى، مباحات و موات زمينهاى فروش دولتى،
 صـورت  در و كنـد  رد حـق  صـاحب  بـه  و گرفته را مشروع غير موارد ساير
 و تحقيـق  و رسـيدگى  بـا  بايـد  حكم اين .بدهد المال بيت به او نبودن معلوم
 .شود اجرا دولت بوسيله شرعى ثبوت
  
 پنجاهم اصل
 بعـد  نسـلهاى  و امروز نسل كه زيست محيط حفاظت ى،اسالم جمهورى در
 تلقـى  عمـومى  وظيفه باشند، داشته رشدى به رو اجتماعى حيات آن در بايد
 زيست محيط آلودگى با كه آن غير و اقتصادى فعاليتهاى رو اين از .گردد مى
 .است ممنوع كند، پيدا مالزمه آن جبران قابل غير تخريب يا
 

 يكم و پنجاه اصل
 و معافيـت  مـوارد  .قـانون  موجـب  بـه  مگـر  شود نمى وضع ماليات وعن هيچ

 .شود مى مشخص قانون موجب به مالياتى تخفيف و بخشودگى
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 دوم و پنجاه اصل
 دولـت  طرف از شود مى مقرر قانون در كه ترتيبى به كشور كل ساالنه بودجه
 .گـردد  مـى  تسـليم  1ملـى  شوراى مجلس به تصويب و رسيدگى براى و تهيه

 .بود خواهد قانون در مقرر مراتب تابع نيز بودجه ارقام در تغيير ههرگون
  

 سوم و پنجاه اصل
 همـه  و شـود  مى متمركز كل دارى خزانه حسابهاى در دولت دريافتهاى كليه

 .گيرد مى انجام قانون موجب به مصوب اعتبارات حدود در پرداختها
  
 چهارم و پنجاه اصل
 و سـازمان  .باشد مى ملى شوراى مجلس نظر رزي مستقيماً كشور محاسبات ديوان
 .شد خواهد تعيين قانون موجب به استانها مراكز و تهران در آن امور اداره
  

 پنجم و پنجاه اصل
 دولتـى  شركتهاى مؤسسات، ها، وزارتخانه حسابهاى كليه به محاسبات ديوان

 اسـتفاده  كشـور  كـل  بودجـه  از انحـاء  از نحـوى  به كه دستگاههائى ساير و
 كـه  نمايد مى حسابرسى يا رسيدگى دارد مى مقرر قانون كه ترتيبى به كنند مى
 خـود  محـل  در وجهى هر و نكرده تجاوز مصوب اعتبارات از اى هزينه هيچ
 مربوطـه  مـدارك  و اسناد و حسابها محاسبات، ديوان .باشد رسيده مصرف به
 نضـمام ا بـه  را سـال  هـر  بودجـه  تفريغ گزارش و آورى جمع قانون برابر را

 در بايـد  گـزارش  ايـن  .نمايـد  مى تسليم ملى شوراى مجلس به خود نظرات
 .شود گذاشته عموم دسترس

                                                           
 مصـوبات  در شـده  عنـوان  ملى شوراى مجلس كه هايى اصل كليه در است ذكر به الزم. 1

 .است يافته تغيير اسالمى شوراى مجلس به 1368 سال



 پنجم فصل

 آن از ناشى قواى و ملت حاكميت حق 
  
 ششم و پنجاه اصل

 بـر  را انسـان  او، هـم  و خداسـت  آن از انسـان  و جهـان  بـر  مطلق حاكميت
 حق اين تواند نمى كس هيچ .است ساخته حاكم خويش اجتماعى سرنوشت

 قـرار  خـاص  گروهـى  يـا  فرد منافع خدمت در يا كند سلب انسان از را الهى
 اعمـال  آيـد  مـى  بعـد  اصـول  در كه طرقى از را خداداد حق اين ملت و دهد
 .كند مى

  
 1هفتم و پنجاه اصل
 و مجريـه  قـوه  مقننه، قوه :از عبارتند ايران اسالمى جمهورى در حاكم قواى
 ايـن  آينـده  اصـول  طبق بر امت، امامت و امر واليت نظر رزي كه قضائيه قوه

 بـه  آنهـا  ميـان  ارتبـاط  و يكديگرند از مستقل قوا اين .گردند مى اعمال قانون
 .گردد مى برقرار جمهور رئيس وسيله

                                                           
 قضـائيه  قـوه  و مجريـه  قوه مقننه، قوه: از عبارتند ايران اسالمى جمهورى در حاكم قواى. 1
 اعمـال  قـانون  ايـن  آينـده  اصـول  طبـق  بـر  امـت  امامـت  و امـر  مطلقـه  واليـت  نظـر  زير كه
 .يكديگرند از مستقل قوا اين. گردند مى
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 هشتم و پنجاه اصل 
 منتخـب  نمايندگان از كه است ملى شوراى مجلس طريق از مقننه قوه اعمال
 آيـد  مـى  بعـد  اصول در كه مراحلى طى آن مصوبات و شود مى تشكيل مردم
 .گردد مى ابالغ قضائيه و مجريه قوه به اجرا براى

 
 نهم و پنجاه اصل
 اسـت  ممكـن  فرهنگـى  و اجتمـاعى  سياسى، اقتصادى، مهم بسيار مسائل در

 صـورت  مـردم  آراء بـه  مستقيم مراجعه و پرسى همه راه از مقننه قوه اعمال
 مجمـوع  سـوم  دو تصـويب  به بايد عمومى آراء هب مراجعه درخواست .گيرد

 .برسد مجلس نمايندگان

  

 1شصتم اصل
 رهبـرى  عهـده  بـر  مستقيماً قانون اين در كه امورى در جز مجريه قوه اعمال
  .است وزراء و وزير نخست و جمهور رئيس طريق از شده، گذارده

  

 يكم و شصت اصل
 موازين طبق بايد كه است ىدادگستر دادگاههاى وسيله به قضائيه قوه اعمال

 و عمـومى  حقـوق  حفـظ  و دعـاوى  فصـل  و حل به و شود تشكيل اسالمى
   .بپردازند الهى حدود اقامه و عدالت اجراى و گسترش

 

                                                           
 شـده،  گذارده رهبرى عهده بر مستقيماً قانون اين در كه امورى در زج مجريه قوه اعمال. 1
 .است وزراء و جمهور رئيس طريق از



 ششم فصل
 مقننه قوه

 ملى شوراى مجلس ـ اول مبحث
  
 دوم و شصت اصل

 مخفـى  رأى بـا  و مسـتقيم  طور به كه ملت نمايندگان از ملى شوراى مجلس
 .گردد مى تشكيل شوند مى انتخاب

 قـانون  را انتخابات كيفيت و شوندگان انتخاب و كنندگان انتخاب شرايط
 .كرد خواهد معين
  
 سوم و شصت اصل
 از پـيش  بايد دوره هر انتخابات .است سال چهار ملى شوراى مجلس نمايندگى دوره
 .نباشد مجلس بدون زمان هيچ در كشور كه طورى به شود برگزار قبل دوره پايان
  

  1چهارم و شصت اصل
 از پس و است نفر هفتاد و دويست ملى شوراى مجلس نمايندگان عده
 انتخـابى  حوزه هر در كشور جمعيت شدن زياد صورت در سال ده هر

                                                           
 پرسـى  همـه  تـاريخ  از و اسـت  نفـر  هفتاد و دويست اسالمى شوراى مجلس نمايندگان عده. 1

 گـرفتن  نظـر  در بـا  دهسـال،  هر از پس شمسى هجرى هشت و شصت و سيصد و يكهزار سال
 . شود اضافه تواند مى نماينده نفر بيست حداكثر آنها نظاير و جغرافيائى سياسى، انسانى، عوامل

 يـك  مجموعـاً  كلدانى و آشورى مسيحيان و نماينده يك كدام هر كليميان و زرتشتيان
 . كنند مى انتخاب نماينده يك كدام هر شمال و جنوب ارمنى مسيحيان و نماينده

 .كند مى معين قانون را مايندگانن تعداد و انتخابيه هاى حوزه محدوده
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 .شـود  مـى  اضـافه  نماينـده  يـك  نفـر  هزار پنجاه و يكصد هر نسبت به
 كلدانى و شورىآ مسيحيان و نماينده يك كدام هر كليميان و زرتشتيان
 يـك  كـدام  هـر  شمال و جنوب ارمنى مسيحيان و نماينده يك مجموعاً
 از يـك  هـر  جمعيـت  افـزايش  صـورت  در و كننـد  مى انتخاب نماينده
 يـك  اضافى نفر پنجاه و يكصد هر ازاى به سال ده هر از پس ها اقليت
 قـانون  را انتخابـات  بـه  مربوط مقررات .داشت خواهند اضافى نماينده
 .كند ىم معين
  
 پنجم و شصت اصل
 سـوم  دو حضـور  با ملى شوراى مجلس جلسات انتخابات، برگزارى از پس

 نامـه  آئين طبق لوايح و طرحها تصويب و يابد مى رسميت نمايندگان مجموع
 نصـاب  اساسـى  قـانون  در كه مواردى در مگر گيرد مى انحام داخلى مصوب
  .باشد شده تعيين خاصى

 .است الزم حاضران سوم دو موافقت اخلىد نامه آئين تصويب براى
  
  ششم و شصت اصل

 دوره و كميسـيونها  تعـداد  و مجلـس  رئيسـه  هيـأت  و رئيس انتخاب ترتيب
 نامـه  آئين وسيله به مجلس انتظامات و مذاكرات به مربوط امور و آنها تصدى
 .گردد مى معين مجلس داخلى

  
 هفتم و شصت اصل

 و كننـد  يـاد  سـوگند  زير ترتيب به جلسم جلسه نخستين در بايد نمايندگان
 .نمايند امضاء را نامه قسم متن
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 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 يـاد  سوگند متعال قادر خداى به مجيد، قرآن برابر در من«

 نمـايم  مـى  تعهد خويش انسانى شرف بر تكيه با و كنم مى
 انقـالب  دسـتاوردهاى  نگاهبـان  و اسالم حريم پاسدار كه

 باشــم، اســالمى جمهــورى مبــانى و ايــران ملــت اسـالمى 
 عـادل  امينـى  عنـوان  بـه  سـپرده  ما به ملت كه را اى وديعه

 را تقـوا  و امانت وكالت، وظايف انجام در و كنم پاسدارى
 و كشـور  اعـتالى  و اسـتقالل  بـه  همـواره  و نمايم رعايت
 قانون از باشم، بند پاى مردم به خدمت و ملت حقوق حفظ

 اظهارنظرهـا،  و هـا  نوشـته  و اه گفته در و كنم دفاع اساسى
 را آنهــا مصــالح تــأمين و مــردم آزادى و كشــور اســتقالل
 .»باشم داشته مدنظر

 

 يـاد  خـود  آسـمانى  كتـاب  ذكـر  بـا  را سـوگند  اين دينى اقليتهاى نمايندگان
 .كرد خواهند

 اى جلسـه  اولـين  در بايد ندارند شركت نخست جلسه در كه نمايندگانى
 .آورند جاى به را سوگند سممرا كنند مى پيدا حضور كه

  
 هشتم و شصت اصل
 تصويب و جمهور رئيس پيشنهاد به كشور نظامى اشتغال و جنگ زمان در
 اشغال نقاط انتخابات نگهبان شوراى تأييد و نمايندگان مجموع چهارم سه
 صـورت  در و شـود  مـى  متوقـف  معينى مدت براى مملكت تمامى يا شده
 ادامـه  خـود  كـار  بـه  همچنـان  بقسـا  مجلـس  جديد، مجلس تشكيل عدم

 .داد خواهد

 مباني نظري قانون اساسي    126

 

  1نهم و شصت اصل
 طريـق  از آن كامـل  گـزارش  و باشد علنى بايد ملى شوراى مجلس مذاكرات

 در اضـطرارى،  شـرايط  در .شـود  منتشـر  اطالع براى رسمى روزنامه و راديو
 يـا  وزيـر  نخسـت  تقاضـاى  به كند، ايجاب كشور امنيت رعايت كه صورتى

 .شـود  مـى  تشـكيل  علنـى  غيـر  جلسـه  نمايندگان، از نفر ده يا وزراء از يكى
 شـوراى  حضـور  بـا  كـه  اسـت  معتبـر  صـورتى  در غيرعلنى جلسه مصوبات
 مصـوبات  و گزارش .برسد نمايندگان مجموع چهارم سه تصويب به نگهبان

 عمـوم  اطـالع  براى اضطرارى شرايط شدن برطرف از پس بايد جلسات اين
 .گردد منتشر
  
 2هفتادم اصل
 در شـركت  حـق  افـراد  به يا اجتماع به وزيران و وزير نخست جمهور، يسرئ

 داشـته  همـراه  را خـود  مشـاوران  توانند مى و دارند را مجلس علنى جلسات
 وزيـر  نخست و جمهور رئيس بدانند، الزم نمايندگان كه صورتى در و باشند

  .دشو مى استماع مطالبشان كنند تقاضا گاه هر و حضورند به مكلف وزراء و
 

 .برسد اكثريت تصويب به بايد مجلس به جمهور رئيس دعوت
                                                           

 و راديـو  طريـق  از آن كامل گزارش و باشد علنى بايد اسالمى شوراى مجلس مذاكرات. 1
 رعايت كه صورتى در اضطرارى، شرايط در. شود منتشر عموم اطالع براى رسمى روزنامه
ــد، كشــورايجاب امنيــت ــه كن ــا جمهــور رئــيس تقاضــاى ب ــا وزراء از يكــى ي  از نفــر ده ي

 معتبـر  صـورتى  در علنـى  غيـر  جلسه مصوبات. شود مى تشكيل علنى غير جلسه ايندگان،نم
 گزارش. برسد نمايندگان مجموع چهارم سه تصويب به نگهبان شوراى حضور با كه است

 عمـوم  اطـالع  بـراى  اضـطرارى  شـرايط  شـدن  برطرف از پس بايد جلسات اين مصوبات و
 .گردد منتشر

 علنـى  جلسـات  در شـركت  حـق  انفراد به يا اجتماع به وزيران و او معاونان و جمهور رئيس. 2
 نماينـدگان  كـه  صـورتى  در و باشند داشته همراه را خود مشاوران توانند مى و دارند را مجلس
 .شود مى استماع مطالبشان كنند تقاضا گاه هر و حضورند به مكلف وزراء بدانند، الزم
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 ملى شوراى مجلس صالحيت و اختيارات ـ دوم مبحث
 يكم و هفتاد اصل

 اساسـى  قـانون  در مقـرر  حـدود  در مسـائل  عمـوم  در ملـى  شوراى مجلس
 .كند وضع قانون تواند مى

  
 دوم و هفتاد اصل

 مذهب احكام و اصول با كه كند وضع قوانينى تواند نمى ملى شوراى مجلس
 بـه  امـر  ايـن  تشـخيص  .باشـد  داشته مغايرت اساسى قانون يا كشور رسمى
 .است نگهبان شوراى عهده بر آمده ششم و نود اصل در كه ترتيبى

 
 سوم و هفتاد اصل
 ايـن  مفـاد  .است ملى شوراى مجلس صالحيت در عادى قوانين تفسير و شرح
 .نيست كنند مى قوانين از حق، تميز مقام در دادرسان، كه تفسيرى از مانع اصل
  
 چهارم و هفتاد اصل
 و شـود  مـى  تقـديم  مجلـس  بـه  وزيـران  هيأت تصويب از پس قانونى لوايح

 مجلـس  در نماينـدگان،  از نفـر  پـانزده  حـداقل  پيشـنهاد  به قانونى طرحهاى
 .است طرح قابل ملى شوراى

  
 وپنجم هفتاد اصل

 لـوايح  خصوص در نمايندگان كه حاتىاصال و پيشنهادها و قانونى طرحهاى
 عمومى هاى هزينه افزايش يا عمومى درآمد تقليل به و كنند مى عنوان قانونى

 جبـران  طريـق  آن در كـه  اسـت  مجلس در طرح قابل صورتى در انجامد، مى
 .باشد شده معلوم نيز جديد هزينه تأمين يا درآمد كاهش
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 ششم و هفتاد اصل
 .دارد را كشور امور تمام در تفحص و تحقيق حق ملى شوراى مجلس

  

 هفتم و هفتاد اصل
 بايـد  المللـى  بـين  هـاى  نامـه  موافقـت  و قراردادهـا  ها، نامه مقاوله ها، عهدنامه

 .برسد ملى شوراى مجلس تصويب به
  

 هشتم و هفتاد اصل
 رعايت با جزئى اصالحات مگر است ممنوع مرزى خطوط در تغيير هرگونه
 تماميـت  و اسـتقالل  بـه  و نباشـد  طرفـه  يـك  كه اين شرط به كشور مصالح
 مجلـس  نمايندگان مجموع پنجم چهار تصويب به و نزند لطمه كشور ارضى
 .برسد ملى شوراى

  

 نهم و هفتاد اصل
 اضـطرارى  شـرايط  و جنگ حالت در .است ممنوع نظامى حكومت برقرارى

 ىمحـدوديتها  موقتـاً  ملى شوراى مجلس تصويب با دارد حق دولت آن نظير
 سـى  از بـيش  توانـد  نمـى  حال هر به آن مدت ولى نمايد، برقرار را ضرورى

 اسـت  موظف دولت باشد باقى همچنان ضرورت كه صورتى در و باشد روز
 .كند مجوز كسب مجلس از مجدداً

  

 هشتادم اصل
 دولت طرف از خارجى و داخلى عوض بدون كمكهاى يا وام دادن و گرفتن
  .باشد لىم شوراى مجلس تصويب با بايد

 
 يكم و هشتاد اصل
ــاز دادن ــور در مؤسســات و شــركتها تشــكيل امتي  و صــنعتى و تجــارتى ام

 .است ممنوع مطلقاً خارجيان به خدمات و معادن و كشاورزى
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 دوم و هشتاد اصل
 مـوارد  در مگـر  اسـت  ممنـوع  دولـت  طرف از خارجى كارشناسان استخدام
 .ملى شوراى مجلس تصويب با ضرورت

  
 سوم و هشتاد اصل
 بـا  مگـر  نيسـت  غيـر  بـه  انتقـال  قابل باشد ملى نفايس از كه دولتى اموال و بناها

 .نباشد فرد به منحصر نفايس از كه صورتى در آنهم ملى، شوراى مجلس تصويب
 

 چهارم و هشتاد اصل
 مسـائل  همـه  در دارد حـق  و اسـت  مسـئول  ملـت  تمام برابر در نماينده هر

 .نمايد اظهارنظر كشور خارجى و داخلى
  

 1پنجم و هشتاد اصل
 .نيسـت  ديگـرى  بـه  واگـذارى  قابل و است شخص به قائم نمايندگى سمت
 ولـى  كند، واگذار هيأتى يا شخص به را قانونگذارى اختيار تواند نمى مجلس

                                                           
 تواند نمى مجلس. نيست بديگرى گذارىوا قابل و است شخص به قائم نمايندگى سمت. 1

 اختيـار  تواند مى ضرورى موارد در ولى كند واگذار هياتى يا بشخص را قانونگذارى اختيار
 تفـويض  خـود  داخلى كميسيونهاى به دوم و هفتاد اصل رعايت با را قوانين از بعضى وضع
 آزمايشـى  بصـورت  نمايـد  مـى  تعيـين  مجلس كه مدتى در قوانين اين صورت اين در كند،
 . بود خواهد مجلس با آنها نهايى تصويب و شود مى اجراء

 شـركتها،  سـازمانها،  اساسـنامه  دائمى تصويب تواند مى اسالمى شوراى مجلس همچنين
 ذيـربط  كميسـيونهاى  بـه  دوم و هفتاد اصل رعايت با را دولت به وابسته يا دولتى موسسات
 دولـت  مصـوبات  صـورت  ايـن  در بدهـد،  دولت به را آنها تصويب اجازه يا و كند واگذار
 باشـد،  داشـته  مغـايرت  اساسـى  قـانون  يـا  و كشـور  رسـمى  مـذهب  احكـام  و اصول با نبايد

 اين بر عالوه است نگهبان شوراى با ششم و نود اصل در مذكور ترتيب به امر اين تشخيص
 و بررسـى  بمنظـور  و باشـد  كشـور  عمـومى  مقررات و قوانين مخالف نبايد دولت مصوبات

 مجلـس  رئـيس  بـاطالع  اجراء براى ابالغ ضمن بايد مزبور قوانين با آنها مغايرت عدم اعالم
 .برسد اسالمى شوراى
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 اصـل  رعايـت  با را قوانين از بعضى وضع اختيار تواند مى ضرورى موارد در
 ايـن  صورت اين در كند، تفويض خود داخلى هاى كميسيون به دوم و هفتاد
 شـود  مى اجرا آزمايشى صورت به نمايد مى تعيين مجلس كه مدتى در قوانين

 .بود خواهد مجلس با آنها نهائى تصويب و
  
 ششم و هشتاد اصل

 خـود  رأى و نظـر  اظهار در نمايندگى وظايف ايفاى مقام در مجلس نمايندگان
 يـا  اند كرده اظهار مجلس در كه نظراتى سبب به را آنها توان نمى و آزادند كامالً
 .كرد توقيف يا تعقيب اند داده خود نمايندگى وظايف ايفاى مقام در كه آرائى
  
  1هفتم و هشتاد اصل
 از بايـد  ديگـر  اقـدام  هـر  از پـيش  و معرفـى  و تشكيل از پس وزيران هيأت
 دمـور  و مهم مسائل مورد در نيز تصدى دوران در .بگيرد اعتماد رأى مجلس
 .كند اعتماد رأى تقاضاى مجلس از تواند مى اختالف

  
 2هشتم و هشتاد اصل 

 سـؤال  او وظـايف  از يكـى  درباره مسئول وزير از اى نماينده كه مورد هر در
 و دهـد  جـواب  سؤال به و شود حاضر مجلس در است موظف وزير آن كند

                                                           
 از بايـد  ديگـر  اقـدام  هـر  از پـيش  و تشـكيل  از پـس  وزيـران  هيئـت  براى جمهور رئيس. 1

 اخـتالف  مـورد  و مهـم  مسـائل  مـورد  در نيـز  تصـدى  دوران در. بگيرد اعتماد رأى مجلس
 . كند اعتماد رأى تقاضاى وزيران هيئت براى مجلس از تواند مى

 رئـيس  از اسـالمى  شـوراى  مجلـس  نماينـدگان  كل چهارم يك حداقل كه مورد هر در. 2
 كنند، سؤال آنان وظايف از يكى درباره مسئول، وزير از نمايندگان از يك هر يا و جمهور
 ايـن  و دهـد  جـواب  سـؤال  به و شود حاضر مجلس در است موظف وزير يا جمهور رئيس
 بـه  روز 10 از بـيش  وزيـر  مـورد  در و يكمـاه  از بـيش  جمهـور  رئيس مورد در نبايد جواب
 .اسالمى شوراى مجلس تشخيص به موجه عذر با مگر افتد تاخير
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 تشخيص هب موجه عذر با مگر افتد تأخير به روز ده از بيش نبايد جواب اين
 .ملى شوراى مجلس

  
 1نهم و هشتاد اصل

 هـر  يا وزيران هيأت دانند مى الزم كه مواردى در توانند مى مجلس نمايندگان
 اسـت  مجلـس  در طـرح  قابل وقتى استيضاح .كنند استيضاح را وزراء از يك
 .شود تقديم مجلس به نمايندگان از نفر ده حداقل امضاى با كه

 از پـس  روز ده مـدت  ظـرف  بايـد  استيضاح دمور وزير يا وزيران هيأت
 اعتماد رأى مجلس از و گويد پاسخ آن به و شود حاضر مجلس در آن طرح

 نمايندگان پاسخ براى وزير يا وزيران هيأت حضور عدم صورت در .بخواهد
                                                           

 هيئـت  داننـد  مـى  الزم كـه  مـواردى  در توانند مى اسالمى شوراى مجلس نمايندگانـ  1   . 1
 مجلس در طرح قابل وقتى استيضاح كنند، ضاحاستي را وزراء از يك هر يا وزيران
 . شود تقديم مجلس به نمايندگان از نفر 10 حداقل امضاى با كه است

 مجلـس  در آن طـرح  از پس روز 10 مدت ظرف بايد استيضاح مورد وزير يا وزيران هيئت
 حضـور  عدم صورت در. بخواهد اعتماد رأى مجلس از و گويد پاسخ آن به و شود حاضر
 را الزم توضيحات خود استيضاح درباره مزبور نمايندگان پاسخ، براى وزير يا يرانوز هيئت
 . كرد خواهد اعتماد عدم رأى اعالم بداند مقتضى مجلس كه صورتى در و دهند مى

 هـر  در. شود مى عزل استيضاح مورد وزير يا وزيران هيئت نداد اعتماد رأى مجلس اگر
 آن از بعـد  بالفاصـله  كـه  وزيرانـى  هيئـت  در اننـد تو نمى استيضاح مورد وزراى صورت دو

 . كنند پيدا عضويت شود مى تشكيل
 را جمهـور  رئيس اسالمى شوراى مجلس نمايندگان از سوم يك حداقل كه صورتى درـ  2

 استيضـاح  مورد كشور اجرائى امور اداره و مجريه قوه مديريت وظايف اجراى مقام در
 حاضـر  مجلـس  در آن طـرح  از پـس  يكماه مدت ظرف بايد جمهور رئيس دهند، قرار

 از پـس  كـه  صـورتى  در بدهد، كافى توضيحات شده مطرح مسائل خصوص در شودو
 كــل ســوم دو اكثريــت جمهــور رئــيس پاســخ و موافــق و مخــالف نماينــدگان بيانــات

 اصـل  10 بنـد  اجراى جهت مراتب دادند راى جمهور رئيس كفايت عدم به نمايندگان
 .رسد مى رهبرى قامم اطالع به دهم و يكصد
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 كـه  صـورتى  در و دهنـد  مـى  را الزم توضيحات خود استيضاح درباره مزبور
 .كرد خواهد اعتماد معد رأى اعالم بداند مقتضى مجلس
 عـزل  استيضـاح  مورد وزير يا وزيران هيأت نداد اعتماد رأى مجلس اگر

 تواننـد  نمى استيضاح مورد وزراى يا وزير نخست صورت دو هر در .شود مى
 .كنند پيدا عضويت شود مى تشكيل آن از بعد بالفاصله كه وزيرانى هيأت در

  
 نودم اصل
 داشـته  قضـائيه  قـوه  يـا  مجريـه  قـوه  يا مجلس كار طرز از شكايتى كسى هر

 .كنـد  عرضـه  ملـى  شـوراى  مجلـس  بـه  كتباً را خود شكايت تواند مى باشد،
 در و دهـد  كـافى  پاسخ و كند رسيدگى شكايات اين به است موظف مجلس
 و رسـيدگى  اسـت  مربوط قضائيه قوه يا و مجريه قوه به شكايت كه موردى
 در و نمايـد  اعـالم  را نتيجـه  سـب متنا مدت در و بخواهد آنها از كافى پاسخ

 .برساند عامه اطالع به باشد عموم به مربوط كه مواردى
 

  1يكم و نود اصل
 مغـايرت  عـدم  نظـر  از اساسـى  قـانون  و اسالم احكام از پاسدارى منظور به

 تركيب با نگهبان شوراى نام به شورائى آنها، با ملى شوراى مجلس مصوبات
  .شود مى تشكيل زير

                                                           
 مجلـس  مصـوبات  مغايرت عدم نظر از اساسى قانون و اسالم احكام از پاسدارى بمنظور. 1

 :شود مى تشكيل زير تركيب با نگهبان شوراى بنام شورايى آنها، با اسالمى شوراى
 بـا  عـده  ايـن  انتخـاب  روز، مسـائل  و زمـان  مقتضيات به آگاه و عادل فقهاى از نفر ششـ  1

 . است ىرهبر مقام
 كـه  مسـلمانى  حقوقـدانان  ميـان  از حقـوقى،  مختلـف  هـاى  رشـته  در حقوقدان، نفر ششـ  2

 مجلـس  راى بـا  و شـوند  مـى  معرفى اسالمى شوراى مجلس به قضائيه قوه رئيس بوسيله
 .گردند مى انتخاب
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 مسـائل  و زمان مقتضيات به آگاه و عادل فقهاى از رنف شش ـ1 
  .است رهبرى شوراى يا رهبر با عده اين انتخاب روز،

 ميـان  از حقـوقى،  مختلف هاى رشته در حقوقدان، نفر شش ـ2 
 بـه  قضـائى  شـورايعالى  وسـيله  بـه  كـه  مسلمانى حقوقدانان

 مجلـس  رأى بـا  و شـوند  مـى  معرفـى  ملـى  شـوراى  مجلس
 .گردند مى انتخاب

  

 دوم و نود اصل
 در ولـى  شـوند  مـى  انتخـاب  سـال  شـش  مدت براى نگهبان شوراى اعضاى
 قرعه قيد به گروه هر اعضاى از نيمى سال، سه گذشتن از پس دوره نخستين

 .شوند مى انتخاب آنها جاى به اى تازه اعضاى و يابند مى تغيير
  

 سوم و نود اصل
 در مگـر  ندارد قانونى تباراع نگهبان شوراى وجود بدون ملى شوراى مجلس
 اعضـاى  حقوقـدان  نفـر  شـش  انتخاب و نمايندگان اعتبارنامه تصويب مورد

 .نگهبان شوراى
  

 چهارم و نود اصل
 .شـود  فرسـتاده  نگهبـان  شـوراى  بـه  بايد ملى شوراى مجلس مصوبات كليه

 از وصـول  تاريخ از روز ده ظرف حداكثر را آن است موظف نگهبان شوراى
 و دهـد  قـرار  بررسـى  مـورد  اساسـى  قـانون  و اسـالم  موازين بر انطباق نظر

 ايـن  غيـر  در .بازگرداند مجلس به نظر تجديد براى ببيند مغاير را آن چنانچه
 .است اجرا قابل مصوبه صورت
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 پنجم و نود اصل
 اظهـارنظر  و رسـيدگى  بـراى  را روز ده مدت نگهبان شوراى كه مواردى در

 ديگر روز ده براى حداكثر ملى شوراى لسمج از تواند مى نداند، كافى نهائى
  .شود وقت تمديد خواستار دليل ذكر با
 

 ششم و نود اصل
 بـا  اسـالم  احكـام  بـا  ملـى  شـوراى  مجلس مصوبات مغايرت عدم تشخيص
 اساسـى  قانون با آنها تعارض عدم تشخيص و نگهبان شوراى فقهاى اكثريت

 .است نگهبان شوراى اعضاى همه اكثريت عهده بر
  

 هفتم و نود لاص
 درباره مذاكره هنگام توانند مى كار در تسريع منظور به نگهبان شوراى اعضاى
 اما .كنند استماع را مذاكرات و شوند حاضر مجلس در قانونى طرح يا اليحه
 اعضـاى  گيـرد،  قـرار  مجلـس  كـار  دسـتور  در فورى اى اليحه يا طرح وقتى

 .نمايند اظهار را ودخ نظر و شوند حاضر مجلس در بايد نگهبان شوراى
  
 هشتم و نود اصل
 چهـارم  سه تصويب با كه است نگهبان شوراى عهده به اساسى قانون تفسير
 .شود مى انجام آنان
  
 1نهم و نود اصل

 شـوراى  مجلـس  انتخابات جمهور، رئيس انتخاب بر نظارت نگهبان شوراى
  .دارد عهده بر را پرسى همه و عمومى آراء به مراجعه و ملى

                                                           
 مجلـس  جمهـورى،  رياست رهبرى، خبرگان مجلس انتخابات بر نظارت نگهبان شوراى. 1

 .دارد عهده بر را پرسى همه و عمومى آراء به مراجعه و اسالمى شوراى



 هفتم صلف

 شوراها
  
 يكصدم اصل
 بهداشـتى،  عمرانـى،  اقتصـادى،  اجتمـاعى،  هـاى  برنامـه  سـريع  پيشبرد براى

 بـه  توجـه  بـا  مردم همكارى طريق از رفاهى امور ساير و آموزشى فرهنگى،
 بـا  اسـتان  يـا  شهرسـتان  شـهر،  بخش، روستا، هر امور اداره محلى مقتضيات
 صـورت  اسـتان  يـا  شهرستان ،شهر بخش، ده، شوراى نام به شورائى نظارت

 .كنند مى انتخاب محل همان مردم را آن اعضاى كه گيرد مى
ــدگان انتخــاب شــرايط ــايف حــدود و شــوندگان انتخــاب و كنن  و وظ
 را آنها مراتب سلسله و مذكور شوراهاى نظارت و انتخاب نحوه و اختيارات

 جمهـورى  نظـام  و ارضـى  تماميـت  و ملـى  وحدت اصول رعايت با بايد كه
 .كند مى معين قانون باشد مركزى حكومت تابعيت و اسالمى

  

 يكم و يكصد اصل
 عمرانـى  هاى برنامه تهيه در همكارى جلب و تبعيض از جلوگيرى منظور به
 مركـب  استانها شورايعالى آنها، هماهنگ اجراى بر نظارت و استانها رفاهى و
 .شود مى تشكيل استانها شوراهاى نمايندگان از

 .كند مى معين قانون را شورا اين وظايف و تشكيل نحوه
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 دوم و يكصد اصل
 مستقيماً و تهيه طرحهائى خود وظايف حدود در دارد حق استانها شورايعالى

 در بايـد  طرحهـا  ايـن  .كند پيشنهاد ملى شوراى مجلس به دولت طريق از يا
 .گيرد قرار بررسى مورد مجلس

  

 سوم و يكصد اصل
 دولـت  طـرف  از كـه  كشـورى  مقامات ساير و بخشداران فرمانداران، استانداران،

  .هستند آنها تصميمات رعايت به ملزم شوراها اختيارات حدود در شوند مى تعيين
  

 چهارم و يكصد اصل
 همـاهنگى  ايجاد و ها برنامه تهيه در همكارى و اسالمى قسط تأمين منظور به
 شـوراهائى  كشـاورزى،  و صـنعتى  توليـدى،  واحـدهاى  در امور پيشرفت در

 در و مـديران،  و كاركنـان  ديگـر  و دهقانـان  و كـارگران  نمايندگان از مركب
 از مركــب شــوراهائى اينهــا ماننــد و خــدماتى ادارى، آموزشــى، واحــدهاى
  .شود مى تشكيل واحدها اين اعضاء نمايندگان

 قـانون  را آنها اختيارات و وظايف حدود و شوراها اين تشكيل چگونگى
  .كند مى معين
  

 پنجم و يكصد اصل
 .باشد كشور قوانين و اسالم موازين مخالف نبايد شوراها تصميمات

  

 ششم و يكصد اصل
 .نيسـت  ممكـن  قـانونى  وظـايف  از انحـراف  صورت در جز شوراها انحالل
 آنهـا  مجدد تشكيل طرز و شوراها انحالل ترتيب و انحراف تشخيص مرجع

 .كند مى معين قانون را
 شـكايت  صـالح  دادگـاه  به دارد حق انحالل به اعتراض صورت در شورا

 .كند رسيدگى آن به نوبت از خارج است موظف دادگاه و كند



 هشتم فصل

  رهبرى شوراى يا رهبر
  
 1هفتم و يكصد اصل
 طرف از قانون اين پنجم اصل در مذكور شرايط واجد فقهاى از يكى گاه هر

 باشـد،  شـده  فتـه پذير و شـناخته  رهبـرى  و مرجعيت به مردم قاطع اكثريت
 العظمـى  اهللا آيـت  انقـالب  رهبر و تقليد عاليقدر مرجع مورد در كه همانگونه

 ناشـى  مسئوليتهاى همه و امر واليت رهبر، اين است، شده چنين خمينى امام
 همـه  درباره مردم منتخب خبرگان صورت اين غير در .دارد برعهده را آن از

 .كننـد  مـى  مشـورت  و رسىبر دارند رهبرى و مرجعيت صالحيت كه كسانى
                                                           

 جمهـورى  بنيانگـذار  و اسـالم  جهـانى  انقـالب  كبيـر  رهبر و تقليد عاليقدر مرجع از پس. 1
 طـرف  از كـه  »الشـريف  سـره  قـدس « خمينـى  امـام  العظمى اهللا آيت حضرت ايران اسالمى
 بعهـده  رهبـر  تعيـين  ،شـدند  پذيرفتـه  و شـناخته  رهبـرى  و مرجعيـت  بـه  مردم قاطع اكثريت
 در مـذكور  شـرايط  واجد فقهاى، همه درباره رهبرى خبرگان. است مردم منتخب خبرگان
 بـه  اعلـم  را آنـان  از يكـى  گـاه  هـر  كنند مى مشورت و بررسى نهم و يكصد و پنجم اصول
 واجـد  يـا  عامـه  مقبـوالت  داراى يـا  اجتماعى و سياسى مسائل يا فقهى موضوعات و احكام

 بـه  را او دهنـد  تشخيص نهم و يكصد اصل در مذكور صفات از يكى در خاص برجستگى
 و انتخـاب  رهبـر  عنـوان  بـه  را آنـان  از يكـى  صورت اين غير در و كنند مى انتخاب رهبرى
 را آن از ناشـى  هـاى  مسـئوليت  همـه  و امـر  واليت خبرگان، منتخب رهبر. نمايند مى معرفى
 .است مساوى كشور افراد ساير با قوانين برابر در رهبر. داشت خواهد برعهده
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 بـه  را او بياينـد  رهبـرى  بـراى  خاص برجستگى داراى را مرجع يك گاه هر
 شـرايط  واجد مرجع پنج يا سه گرنه و نمايند، مى معرفى مردم به رهبر عنوان
  .كنند مى معرفى مردم به و تعيين رهبرى شوراى اعضاى عنوان به را رهبرى

  
 1هشتم و يكصد اصل
 نامـه  آئـين  و آنهـا  انتخـاب  كيفيت خبرگان، شرايط و عدادت به مربوط قانون
 شـوراى  اولين فقهاى وسيله به بايد دوره نخستين براى آنان جلسات داخلى
 رهبـر  نهـائى  تصـويب  به و شود تصويب آنان آراء اكثريت با و تهيه نگهبان
 در قـانون  ايـن  در نظـر  تجديـد  و تغييـر  گونـه  هر پس آن از .برسد انقالب

 .است خبرگان لسمج صالحيت
  

 2نهم و يكصد اصل
 :رهبرى شوراى اعضاى يا رهبر صفات و شرايط

 .مرجعيت و افتاء براى الزم تقوايى و علمى صالحيت ـ1 
 .رهبرى براى كافى مديريت و قدرت و شجاعت و اجتماعى و سياسى بينش ـ2 

                                                           
 داخلـى  نامـه  آئـين  و هـا  آن انتخـاب  كيفيـت  خبرگـان،  شـرايط  و تعداد به مربوط قانون. 1

 اكثريـت  بـا  و تهيه نگهبان شوراى اولين فقهاء بوسيله بايد دوره نخستين براى آنان جلسات
 و تغييـر  نهگو هر پس آن از. برسد انقالب رهبر نهائى تصويب به و شود تصويب آنان آراء

 صـالحيت  در خبرگان وظايف به مربوط مقررات ساير تصويب و قانون اين در نظر تجديد
 .است آنان خود

 : رهبر صفات و شرايط. 2
 .فقه مختلف ابواب در افتاء براى الزم علمى صالحيتـ 1
 .اسالم امت رهبرى براى الزم تقوى و عدالتـ 2
 كـافى  قـدرت  و مـديريت  اعت،شـج  تـدبير،  اجتماعى، و سياسى صحيح بينشـ  3

 . رهبرى براى
 تـر  قـوى  سياسـى  و فقهـى  بيـنش  داراى كه شخصى فوق، شرايط واجدين تعدد صورت در

 . است مقدم باشد
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 1دهم و يكصد اصل
 :رهبرى اختيارات و وظايف

                                                           
 :رهبر اختيارات و وظائف. 1

 مجمـع  بـا  مشـورت  از پـس  ايران اسالمى جمهورى نظام كلى سياستهاى تعيينـ  1
 .نظام مصلحت تشخيص

 . نظام كلى سياستهاى اجراى حسن بر نظارتـ 2
 . پرسى همه فرمانـ 3
 .مسلح نيروهاى كل فرماندهىـ 4
 . نيروها بسيج و صلح و جنگ اعالنـ 5
 : استعفاء قبول و عزل و نصبـ 6

 .نگهبان شوراى فقهاى ـ الف
 . قضائيه قوه مقام عاليترين ـ ب
 . ايران اسالمى جمهورى سيماى و صدا سازمان رئيس ـ ج
 . شتركم ستاد رئيس ـ د
 .اسالمى انقالب پاسداران سپاه كل فرمانده ـ ه
 . انتظامى و نظامى نيروهاى عالى فرماندهان ـ و

 . گانه سه قواى روابط تنظيم و اختالف حلـ 7
 تشخيص مجمع طريق از نيست، حل قابل عادى طرق از كه نظام معضالت حلـ  8

 .نظام مصلحت
 داوطلبـان  صـالحيت . ردممـ  انتخـاب  از پـس  جمهـورى  رياسـت  حكـم  امضاءـ  9

 بايـد  آيـد،  مـى  قـانون  اين در كه شرايطى بودن دارا جهت از جمهورى رياست
 .برسد رهبرى تأييد به اول دوره در و نگهبان شوراى تاييد به انتخاب از قبل

 ديوانعـالى  حكـم  از پـس  كشـور  مصالح گرفتن نظر در با جمهور رئيس عزلـ  10
 عـدم  به اسالمى شوراى مجلس رأى يا قانونى، وظايف از وى تخلف به كشور
 . نهم و هشتاد اصل اساس بر وى كفايت

 پيشـنهاد  از پس اسالمى موازين حدود در محكومين مجازات تخفيف يا عفوـ   11
 .قضائيه قوه رئيس

 .كند تفويض ديگرى بشخص را خود اختيارات و وظايف از بعضى تواند مى رهبر
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 .ننگهبا شوراى فقهاى تعيين ـ1
 .كشور قضائى مقام عاليترين نصب ـ2
 :زير ترتيب به مسلح نيروهاى كل فرماندهى ـ3

 .مشترك ستاد رئيس عزل و نصب )الف
 . اسالمى انقالب پاسداران سپاه كل فرمانده عزل و نصب )ب
 :زير اعضاى از نفر هفت از مركب ملى، دفاع شورايعالى تشكيل )ج

 .جمهور رئيس ـ
 .وزير نخست ـ
 .مشترك ستاد رئيس ـ
 .اسالمى انقالب پاسداران سپاه كل فرمانده ـ
 .رهبر تعيين به مشاور دو ـ

     شـورايعالى  پيشـنهاد  بـه  گانـه  سـه  نيروهـاى  عالى فرماندهان تعيين )د
  .دفاع

 .دفاع شورايعالى پيشنهاد به نيروها بسيج و صلح و جنگ اعالن )ه
 داوطلبان صالحيت .مردم انتخاب از پس جمهورى رياست حكم امضاى ـ4

 آيـد  مـى  قـانون  اين در كه شرايطى بودن دارا جهت از جمهورى رياست
 تأييـد  بـه  اول دوره در و نگهبـان  شـوراى  تأييـد  به انتخابات از قبل بايد

  .برسد رهبرى
 حكـم  از پـس  كشـور،  مصـالح  گـرفتن  نظـر  در بـا  جمهـور  رئيس عزل ـ5

 شـوراى  مجلس رأى اي قانونى وظايف از وى تخلف به كشور ديوانعالى
 .او سياسى كفايت عدم به ملى

 از پـس  اسـالمى،  مـوازين  حـدود  در محكومين، مجازات تخفيف يا عفو ـ6
 .كشور ديوانعالى پيشنهاد
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 1يازدهم و يكصد اصل
 قـانونى  وظـايف  انجـام  از رهبـرى  شـوراى  اعضـاى  از يكى يا رهبر گاه هر

 نهـم  و يكصـد  اصـل  در مـذكور  شـرايط  از يكى فاقد يا شود ناتوان رهبرى
 خبرگـان  عهـده  بـه  امـر  اين تشخيص .شد خواهد بركنار خود مقام از گردد
  .است هشتم و يكصد اصل در مذكور

 اولـين  در اصـل  ايـن  بـه  عمل و رسيدگى براى خبرگان تشكيل مقررات
  .شود مى تعيين خبرگان اجالسيه

  

 2دوازدهم و يكصد اصل
 .هستند مساوى كشور افراد ساير با وانينق برابر در رهبرى شوراى اعضاى يا رهبر

                                                           
 در مذكور شرايط از يكى فاقد يا شود، ناتوان خود ىقانون وظايف انجام از رهبر گاه هر. 1

 اسـت،  بوده شرايط از بعضى فاقد آغاز از شود معلوم يا گردد، نهم و يكصد و پنجم اصول
 . شد خواهد بركنار خود مقام از

 .باشد مى هشتم و يكصد اصل در مذكور خبرگان عهده به امر اين شخيص
 بـه  نسـبت  وقـت  اسرع در موظفند خبرگان ،رهبر عزل يا گيرى كناره يا فوت صورت در
 رئـيس  از مركـب  شـورائى  رهبـر،  معرفى هنگام تا نمايند، اقدام جديد رهبر معرفى و تعيين

 تشـخيص  مجمـع  انتخـاب  بـه  نگهبـان  شـوراى  فقهاى از يكى و قضائيه قوه رئيس جمهور،
 مـدت  نايـ  در چنانچه و گيرد مى بعهده موقت بطور را رهبرى وظايف همه نظام، مصلحت

 حفـظ  بـا  مجمـع،  انتخـاب  بـه  ديگـرى  فـرد  نمايد وظيفه انجام نتواند دليل بهر آنان از يكى
 .گردد مى منصوب وى جاى به شورى در فقها، اكثريت
 اصـل  6 بند )و( و )ه( و )د( قسمتهاى و 10 و 5 و 3 و 1 بندهاى وظايف خصوص در شورا اين
 . كند مى اقدام نظام مصلحت تشخيص مجمع اعضاء چهارم سه تصويب از پس دهم، و يكصد
 شـود،  نـاتوان  رهبـرى  وظايف انجام از موقتاً ديگرى حادثه يا بيمارى اثر بر رهبر گاه هر
 .بود خواهد دار عهده را او وظايف اصل اين در مذكور شوراى مدت اين در
 مجلـس  مصـوبه  كـه  مـواردى  در مصـلحت  تشـخيص  براى نظام مصلحت تشخيص مجمع. 2

 و بدانـد  اساسـى  قـانون  يـا  و شرع موازين خالف نگهبان را اسالمى شوراى را ىاسالم شوراى
 امـورى  در مشاوره و نكند تأمين را نگهبان شوراى نظر نظام مصلحت گرفتن نظر در با مجلس

 دسـتور  بـه  اسـت  شده ذكر قانون اين در كه وظايفى ساير و دهد مى ارجاع آنان به رهبرى كه
 . شود مى تشكيل رهبرى
 . نمايد مى تعيين رهبرى مقام را مجمع اين متغير و ثابت ءاعضا

 .رسيد خواهد رهبرى مقام تأييد به و تصويب و تهيه اعضاء خود توسط مجمع به مربوط مقررات

 نهم فصل

 مجريه قوه
 جمهورى رياست ـ اول مبحث

  
 1سيزدهم و يكصد اصل
 و اسـت  كشـور  رسـمى  مقـام  عـاليترين  جمهـور  رئيس رهبرى مقام از پس

 قـوه  رياسـت  و گانـه  سه قواى روابط تنظيم و اساسى قانون اجراى مسئوليت
 .دارد عهده بر شود، مى مربوط رهبرى به مستقيماً كه امورى در جز را مجريه
  
 چهاردهم و يكصد اصل
 و شـود  مى انتخاب مردم مستقيم رأى با سال چهار مدت براى جمهور رئيس

 .است بالمانع دوره يك براى تنها متوالى صورت به او مجدد انتخاب
  
 پانزدهم و يكصد اصل
 زيـر  شـرايط  واجـد  كـه  سياسـى  و مذهبى رجال ميان از بايد جمهور رئيس
 :گردد انتخاب باشند

                                                           
 اجراى مسئوليت و است كشور رسمى مقام ترين عالى جمهور رئيس رهبرى مقام از پس. 1

 شـود  مـى  مربوط رهبرى به مستقيماً كه رىامو در جز را مجريه قوه رياست و اساسى قانون
 .دارد عهده بر
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 و امانـت  و سـابقه  حسـن  داراى مدبر، و مدير ايران، تابع االصل، ايرانى
  .كشور رسمى مذهب و ايران اسالمى جمهورى مبانى به معتقد و مؤمن تقوا،
 شانزدهم و يكصد اصل

 را خـود  آمـادگى  انتخابـات  شـروع  از قبـل  بايد جمهورى رياست نامزدهاى
 .كند مى معين قانون را جمهورى رئيس برگزارى نحوه .نندك اعالم رسماً
  

 هفدهم و يكصد اصل
 ولـى  شـود،  مى انتخاب كنندگان، شركت آراء مطلق اكثريت با جمهور رئيس

 نيـاورد،  دسـت  بـه  اكثريتى چنين نامزدها از يك هيچ نخست دور در گاه هر
 دو تنهـا  دوم دور در .شـود  مى گرفته رأى دوم بار براى بعد هفته جمعه روز
 ولى كنند، مى شركت اند داشته بيشترى آراء نخست دور در كه نامزدها از نفر
 منصـرف  انتخابـات  در شـركت  از بيشتر، آراء دارنده نامزدهاى از بعضى اگر

 انـد  داشـته  رأى ديگران از بيش نخست دور در كه نفر دو بقيه، ميان از شوند
 .شوند مى معرفى مجدد انتخاب براى
  

 هجدهم و كصدي اصل
 بـر  نهـم  و نـود  اصـل  طبـق  جمهورى رياست انتخابات بر نظارت مسئوليت

 بـر  نگهبـان  شـوراى  نخستين تشكيل از قبل ولى است نگهبان شوراى عهده
  .كند مى تعيين قانون كه است نظارتى انجمن عهده
  

  نوزدهم و يكصد اصل
 رياسـت  رهدو پايـان  از پيش يكماه حداقل بايد جديد جمهور رئيس انتخاب

 و جديـد  جمهور رئيس انتخاب فاصله در و باشد شده انجام قبلى جمهورى
 رئـيس  وظـايف  پيشـين  جمهـور  رئـيس  سابق جمهورى رياست دوره پايان

 .دهد مى انجام را جمهورى
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 بيستم و يكصد اصل
 او صـالحيت  كه نامزدهائى از يكى گيرى رأى از پيش روز ده فاصله در گاه هر

 تـأخير  بـه  هفتـه  دو مـدت  بـه  انتخابات كند، فوت شده ازاحر قانون اين طبق
 حـائز  نفـر  دو از يكـى  از نيـز  دوم دور و نخسـت  دور فاصـله  در اگر .افتد مى

  .شود مى تمديد هفته دو براى انتخابات مهلت كند، فوت نخست دور اكثريت
  
 1يكم و بيست و يكصد اصل
 رئـيس  ورحضـ  بـا  كـه  اى جلسـه  در ملـى  شوراى مجلس در جمهور رئيس

 بـه  شـود  مى تشكيل اساسى قانون نگهبان شوراى اعضاى و كشور ديوانعالى
  :نمايد مى امضاء را نامه سوگند زير ترتيب

  
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 بـه  ايـران  ملت برابر در و كريم قرآن پيشگاه در جمهور رئيس عنوان به من«
 نظـام  و رسـمى  مـذهب  پاسـدار  كـه  كـنم  مى ياد سوگند متعال قادر خداوند

 صـالحيت  و اسـتعداد  همه و باشم كشور اساسى قانون و اسالمى جمهورى
 خـود  و گيـرم  كار به ام گرفته برعهده كه مسئوليتهائى ايفاى راه در را خويش

 از پشـتيبانى  اخالق، و دين ترويج كشور، اعتالى و مردم به خدمت وقف را
 و آزادى از و يـزم بپره خودكامگى هرگونه از و سازم عدالت گسترش و حق

 اسـت  شـناخته  ملـت  بـراى  اساسـى  قـانون  كـه  حقوقى و اشخاص حرمت
 فرهنگـى  و اقتصادى و سياسى استقالل و مرزها از حراست در .كنم حمايت
 پيـامبر  از پيروى و خداوند از استعانت با و نورزم دريغ اقدامى هيچ از كشور
 به مقدس امانتى عنوان به ملت كه را قدرتى السالم عليهم اطهار ائمه و اسالم

                                                           
 و قضـائيه  قوه رئيس حضور با كه اى جلسه در اسالمى شوراى مجلس در جمهور رئيس. 1

 را سـوگندنامه  و كنـد  مـى  ياد سوگند زير ترتيب به شود مى تشكيل نگهبان شوراى اعضاى
 .نمايد مى امضاء
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 بـه  آنـرا  و باشـم  نگاهـدار  فـداكار  و پارسـا  امينـى  همچون است سپرده من
 .»سپارم خود از پس ملت منتخب

 

 1دوم و بيست و يكصد اصل
 مسـئول  ملـت  برابر در خويش وظايف و اختيارات حدود در جمهور رئيس
 .دكن مى معين قانون را مسئوليت اين از تخلف به رسيدگى نحوه است،

  

 سوم و بيست و يكصد اصل
 از پـس  را پرسـى  همه نتيجه يا مجلس مصوبات است موظف جمهور رئيس
 مسئوالن اختيار در اجرا براى و كند امضاء وى به ابالغ و قانونى مراحل طى

 .بگذارد
  

  2چهارم و بيست و يكصد اصل
 كسـب  از پـس  و كنـد  مـى  نامزد وزيرى نخست براى را فردى جمهور رئيس
 صـادر  او بـراى  وزيـرى  نخسـت  حكـم  ملـى  شـوراى  مجلس از تمايل رأى
 .نمايد مى

  

 پنجم و بيست و يكصد اصل
 بـا  ايـران  دولـت  قراردادهـاى  و ها نامه موافقت ها، نامه مقاوله ها، عهدنامه امضاى
 پـس  المللى بين هاى اتحاديه به مربوط پيمانهاى امضاى همچنين و دولتها ساير
 .است او قانونى نماينده يا جمهور رئيس با ىمل شوراى مجلس تصويب از

                                                           
 عـادى  قـوانين  يـا  و اساسـى  قـانون  بموجـب  كـه  فىوظاي و اختيارات حدود در جمهور رئيس. 1

 .است مسؤول اسالمى شوراى مجلس و رهبر و ملت برابر در دارد بعهده
 . باشد داشته معاونانى خود قانونى وظايف انجام براى تواند مى جمهور رئيس. 2

 سـاير  همـاهنگى  مسـئوليت  و وزيـران  هيئـت  اداره وى موافقت با جمهور رئيس اول معاون
  .داشت خواهد بعهده را تهامعاون
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 1ششم و بيست و يكصد اصل
 بـه  وزيـران  هيـأت  تصـويب  از پـس  دولـت  هاى نامه آئين و ها نامه تصويب
 بيابـد  قـوانين  بـرخالف  را آنها كه صورتى در و رسد مى جمهور رئيس اطالع

 .فرستد مى وزيران هيأت به تجديدنظر براى دليل ذكر با
 

 2هفتم و بيست و يكصد اصل
 بـه  و او حضـور  در وزيـران  هيـأت  جلسـه  بداند الزم جمهور رئيس گاه هر

  .شود مى تشكيل وى رياست
  
 3هشتم و بيست و يكصد اصل
 سـفيران  اسـتوارنامه  و كنـد  مـى  امضـاء  را سـفيران  اسـتوارنامه  جمهور رئيس

 .پذيرد مى را ديگر كشورهاى
  
 نهم و بيست و يكصد اصل

 .است جمهور رئيس با لتىدو نشانهاى اعطاى
                                                           

 را كشـور  اسـتخدامى  و ادارى امـور  و بودجـه  و برنامـه  امـور  مسـووليت  جمهـور  رئيس .1
  .بگذارد ديگرى بعهده را آنها اداره تواند مى و دارد عهده بر مستقيماً

 وزيـران  هيئـت  تصـويب  بـا  ضـرورت  برحسب خاص، موارد در تواند مى جمهور رئيس. 2
 تصـميمات  مـوارد  ايـن  در. نمايـد  تعيـين  مشـخص  اختيـارات  بـا  ويـژه  اننمايندگ يا نماينده
 خواهـد  وزيـران  هيئـت  و جمهـور  رئـيس  تصميمات حكم در مذكور نمايندگان يا نماينده

  .بود
 رئـيس . شـوند  مى تعيين جمهور رئيس تصويب و خارجه امور وزارت پيشنهاد به سفيران. 3

 را ديگـر  كشـورهاى  سـفيران  اسـتوارنامه  و كنـد  مـى  امضـاء  را سـفيران  اسـتوارنامه  جمهور
 .پذيرد مى
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  1ام سى و يكصد اصل
 موقـت  شـوراى  نـام  بـه  شـورائى  جمهـور  رئيس بيمارى يا غيبت هنگام در

 و ملـى  شـوراى  مجلـس  رئـيس  وزيـر،  نخست از مركب جمهورى رياست
 عـذر  اينكـه  بـر  مشروط دهد، مى انجام را او وظايف كشور ديوانعالى رئيس
 يا جمهور رئيس عزل مورد در نيز و دنياب ادامه ماه دو از بيش جمهور رئيس

 جمهـور  رئـيس  و يافتـه  پايـان  سـابق  جمهورى رياست مدت كه موردى در
 عهـده  بر جمهورى رياست وظايف نشده، انتخاب هنوز موانعى اثر بر جديد
 .است شورا اين

  
 2يكم و سى و يكصد اصل
 ور،جمه رئيس عزل و ماه دو از بيش بيمارى يا گيرى كناره فوت، صورت در
 موظـف  جمهـورى  رياسـت  موقـت  شوراى گونه اين از ديگرى موجبات يا

 انتخـاب  جديد جمهور رئيس روز پنجاه ظرف حداكثر كه دهد ترتيبى است
 امـر  در جـز  را جمهـورى  رياسـت  اختيارات و وظايف مدت اين در و شود
 .دارد عهده بر پرسى همه

                                                           
 پذيرفته او استعفاى كه زمانى تا و كند مى تقديم رهبر به را خود استعفاى جمهور رئيس .1

 .دهد مى ادامه خود وظايف انجام به است نشده
 در يـا  و جمهـور  رئـيس  ماه دو از بيش بيمارى يا غيبت استعفاء، عزل، فوت، صورت در .2

 هنـوز  مـوانعى  اثـر  بر جديد جمهور رئيس و يافته پايان جمهورى رياست مدت كه موردى
 رهبـرى  موافقـت  بـا  جمهـور  رئـيس  اول معاون قبيل، اين از ديگرى امور يا و نشده انتخاب

 و محلـس  رئـيس  از متشـكل  شـورائى  و گيـرد  مـى  برعهـده  را وى مسووليتهاى و اختيارات
 ظـرف  حداكثر كه دهد ترتيبى است موظف جمهور رئيس اول معاون و قضائيه قوه رئيس
 امـور  يـا  و اول معاون فوت صورت در شود، انتخاب جديد جمهور رئيس روز پنجاه مدت

 اول معـاون  جمهـور  رئـيس  كـه  صورتى در نيز و گردد وى وظايف انجام مانع كه ديگرى
 .كند مى منصوب او جاى به را ديگرى فرد رهبرى مقام باشد نداشته
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 1دوم و سى و يكصد اصل
 جمهـورى  رياست موقت شوراى عهده رب جمهور رئيس وظايف كه مدتى در

 توان نمى نيز و داد اعتماد رأى آن به يا كرد استيضاح توان نمى را دولت است
 .نمود اقدام اساسى قانون در تجديدنظر براى
  

  وزراء و وزير نخست ـ دوم مبحث
  

 2سوم و سى و يكصد اصل
 گـرفتن  براى و معين جمهور رئيس تصويب و وزير نخست پيشنهاد به وزراء
 .شوند مى معرفى مجلس به اعتماد رأى

 .كند مى معين قانون را آنان از يك هر اختيارات حدود و وزيران تعداد
  
 3چهارم و سى و يكصد اصل

 و دارد نظـارت  وزيران كار بر كه است وزير نخست با وزيران هيأت رياست
 بـا  و دپـرداز  مـى  دولـت  هاى تصميم ساختن هماهنگ به الزم تدابير اتخاذ با

                                                           
 ديگـرى  فـرد  يا اول معاون عهده بر جمهور رئيس مسووليتهاى و ختياراتا كه مدتى در .1

 تـوان  نمـى  را وزراء گـردد،  مـى  منصـوب  يكـم  و سـى  و يكصـد  اصـل  بموجـب  كـه  است
 قـانون  در نظـر  تجديـد  بـراى  تـوان  نمـى  نيز و داد اعتماد عدم رأى آنان به يا كرد استيضاح
 .نمود اقدام پرسى همه امر يا و اساسى

. شـوند  مى معرفى مجلس به اعتماد رأى گرفتن براى و تعيين جمهور رئيس وسطت وزراء .2
 حـدود  و وزيـران  تعـداد  نيست، الزم وزراء براى جديد اعتماد رأى گرفتن مجلس، تغيير با

 .كند مى معين قانون را آنان از يك هر اختيارات
 تـدابير  اتخـاذ  بـا  و رددا نظارت وزيران كار بر كه است جمهور رئيس يا وزيران هيئت رياست .3

 وزيـران،  همكـارى  بـا  و پـردازد  مـى  دولت هيئت و وزيران هاى تصميم ساختن هماهنگ به الزم
 . كند مى اجرا را قوانين و تعيين را دولت مشى خط و برنامه
 صـورتيكه  در دولتـى  دستگاههاى قانونى وظايف در تداخل يا و نظر اختالف موارد در
 جمهـور  رئيس پيشنهاد به كه وزيران هيئت تصميم باشد، نداشته نونقا تغيير يا تفسير به نياز

 .است االجراء الزم شود مى اتخاذ
 .است وزيران هيئت اقدامات مسوول مجلس برابر در جمهور رئيس
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 اجـرا  را قـوانين  و تعيـين  را دولـت  مشـى  خـط  و برنامـه  وزيران، همكارى
  .كند مى

 .است وزيران هيأت اقدامات مسئول مجلس برابر در وزير نخست
  
 1پنجم و سى و يكصد اصل

 بـاقى  خـود  سـمت  در اسـت  مجلـس  اعتمـاد  مورد زمانيكه تا وزير نخست
 دولـت  تعيـين  تـا  و شـود  مى تسليم جمهور رئيس به دولت استعفاى .ماند مى

 .دهد مى ادامه خود وظايف به وزير نخست جديد
 

  2ششم و سى و يكصد اصل
 جـاى  بـه  را ديگرى وزير و كند عزل را وزيرى بخواهد وزير نخست گاه هر
 بـراى  و باشـد  جمهـور  رئـيس  تصويب با نصب و عزل اين بايد برگزيند، او

 اعتماد ابراز از پس كه صورتى در و بگيرد اعتماد رأى مجلس از جديد وزير
 بايـد  دولـت  نمايـد  تغييـر  وزيـران  هيـأت  اعضاى از نيمى دولت، به مجلس
 .كند اعتماد رأى تقاضاى مجلس از مجدداً

                                                           
 مجلـس  اعتمـاد،  راى درخواست يا استيضاح اثر بر يا و اند نشده عزل كه زمانى تا وزراء .1
 .مانند مى باقى خود سمت در تاس نداده اعتماد راى آنها به

 هيئـت  و شـود  مـى  تسـليم  جمهـور  رئـيس  بـه  آنـان  از يك هر يا وزيران هيئت استعفاى
 .داد خواهند ادامه خود وظايف به جديد دولت تعيين تا وزيران

 سـه  مـدت  بـراى  حداكثر ندارند وزير كه هائى وزارتخانه براى تواند مى جمهور رئيس  
 .نمايد تعيين سرپرست ماه

 وزيـران  يـا  وزيـر  بـراى  بايد صورت اين در و كند عزل را وزراء تواند مى جمهور رئيس .2
 دولـت  بـه  مجلـس  اعتماد ابراز از پس كه صورتى در و بگيرد اعتماد رأى مجلس از جديد
 وزيران هيات براى اسالمى شوراى مجلس از مجدداً بايد نمايد تغيير وزيران هيئت از نيمى

 .ندك اعتماد راى تقاضاى
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  1هفتم و سى و يكصد اصل
 ولى است، مجلس برابر در خويش خاص وظايف مسئول وزيران، از يك هر
 نيـز  ديگـران  اعمـال  لمسئو رسد مى وزيران هيأت تصويب به كه امورى در

 .هست
  
 2هشتم و سى و يكصد اصل
 هـاى  نامـه  آئـين  تـدوين  مـأمور  وزيرى يا وزيران هيأت كه مواردى بر عالوه
 و ادارى وظـايف  انجـام  براى دارد حق وزيران هيأت شود مى قوانين اجرائى
 و نامـه  تصـويب  وضـع  بـه  ادارى سـازمانهاى  تنظـيم  و قوانين اجراى تأمين
 مصوبات و خويش وظايف حدود در نيز وزيران از يك هر .دازدبپر نامه آئين
 ايـن  مفـاد  ولى دارد، را بخشنامه صدور و نامه آئين وضع حق وزيران هيأت

 .باشد مخالف قوانين روح و متن با نبايد مقررات
                                                           

 است مجلس و جمهور رئيس برابر در خويش خاص وظايف مسوول وزيران از يك هر .1
 .هست نيز ديگران اعمال مسوول رسد مى وزيران هيئت تصويب به كه امورى در و
 قـوانين  اجرائـى  هاى نامه آئين تدوين مأمور وزيرى يا وزيران هيئت كه مواردى بر عالوه .2

 تنظـيم  و قـوانين  اجراى تامين و ادارى وظايف انجام براى دارد حق وزيران هيئت شود، مى
 حـدود  در نيز وزيران از يك هر بپردازد، نامه آئين و نامه تصويب وضع به ادارى سازمانهاى
 دارد را بخشـنامه  صـدور  و نامـه  آئـين  وضـع  حق وزيران هيئت مصوبات و خويش وظايف

 .باشد لفمخا قوانين روح و متن با نبايد مقررات اين مفاد ولى
 كميسـيونهاى  بـه  را خـود  وظـايف  بـه  مربـوط  امـور  از برخـى  تصـويب  تواند مى دولت
 تأييد از پس قوانين محدوده در كميسيونها اين مصوبات نمايد واگذار وزير چند از متشكل
 .است االجرا الزم جمهور رئيس

 صـل، ا ايـن  در مـذكور  هاى كميسيون مصوبات و دولت هاى نامه آئين و ها تصويبنامه
 در تــا رســد، مــى اســالمى شــوراى مجلــس رئــيس اطــالع بــه اجــراء بــراى ابــالغ ضــمن

 وزيـران  هيئـت  بـه  نظـر  تجديـد  براى دليل ذكر با بيابد قوانين برخالف را آنها صورتيكه
 .بفرستد
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 نهم و سى و يكصد اصل
 هـر  در داورى بـه  آن ارجاع يا دولتى و عمومى اموال به راجع دعاوى صلح
 .برسـد  مجلـس  اطالع به بايد و است وزيران هيأت تصويب به وكولم مورد
 بـه  بايـد  داخلـى  مهـم  موارد در و باشد خارجى دعوى طرف كه مواردى در

 .كند مى تعيين قانون را مهم موارد .برسد نيز مجلس تصويب
 

 1چهلم و يكصد اصل
 عـادى  مجرائ مورد در وزيران و وزير نخست و جمهور رئيس اتهام به رسيدگى

 .شود مى انجام دادگسترى عمومى دادگاههاى در ملى شوراى مجلس اطالع با
  

 2يكم و چهل و يكصد اصل
 يك از بيش توانند نمى دولت كارمندان و وزيران وزير، نخست جمهور، رئيس
 تمـام  كـه  مؤسساتى در ديگر شغل نوع هر داشتن و باشند داشته دولتى شغل

 و اسـت  عمـومى  مؤسسـات  يـا  دولـت  بـه  متعلـق  آن سـرمايه  از قسمتى يا
 نيـز  و حقـوقى  مشاوره و دادگسترى وكالت و ملى شوراى مجلس نمايندگى
 شركتهاى مختلف انواع مديره هيأت در عضويت يا عامل مديريت و رياست

 .است ممنوع آنان براى مؤسسات و ادارات تعاونى شركتهاى جز خصوصى،
                                                           

 اطـالع  بـا  عـادى  جرائم مورد در وزيران و او معاونان و جمهور رئيس اتهام به رسيدگى .1
 .شود مى انجام دادگسترى عمومى هاى دادگاه رد اسالمى شوراى مجلس

 از بـيش  تواننـد  نمـى  دولـت  كارمنـدان  و وزيران جمهور، رئيس معاونان جمهور، رئيس .2
 قسـمتى  يـا  تمام كه مؤسساتى در ديگر شغل نوع هر داشتن و باشند داشته دولتى شغل يك
 شـوراى  سمجلـ  نماينـدگى  و اسـت  عمـومى  مؤسسـات  يـا  دولـت  بـه  متعلق آن سرمايه از

 عضـويت  يـا  عامل مديريت و رياست نيز و حقوقى مشاوره و دادگسترى وكالت و اسالمى
 و ادارات تعـاونى  هـاى  شـركت  جزء خصوصى، هاى شركت مختلف انواع مديره هيئت در

 . است ممنوع آنان براى مؤسسات
 .است مستثنى حكم اين از تحقيقاتى مؤسسات و دانشگاهها در آموزشى هاى سمت
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 حكـم  ايـن  از تحقيقـاتى  اتمؤسسـ  و دانشـگاهها  در آموزشـى  سمتهاى
  .است مستثنى

 از برخـى  تصدى موقت طور به ضرورت موارد در تواند مى وزير نخست
 .بپذيرد را ها وزراتخانه

  

 1دوم و چهل و يكصد اصل
 و وزيران وزير، نخست جمهور، رئيس رهبرى، شوراى اعضاى يا رهبر دارائى

 كشــور ديوانعـالى  طتوسـ  خـدمت،  از بعــد و قبـل  آنـان  فرزنـدان  و همسـر 
 .باشد نيافته افزايش حق، برخالف كه شود مى رسيدگى

 
 اسالمى انقالب پاسداران سپاه و ارتش ـ سوم مبحث

  
 سوم و چهل و يكصد اصل
 نظـام  و ارضى تماميت و استقالل از پاسدارى ايران اسالمى جمهورى ارتش

 .دارد برعهده را كشور اسالمى جمهورى
 

 رمچها و چهل و يكصد اصل
 و مكتبـى  ارتشى كه باشد اسالمى ارتشى بايد ايران اسالمى جمهورى ارتش
 انقالب اهداف به كه بپذيرد خدمت به را شايسته افرادى بايد و است مردمى
 .باشند فداكار آن تحقق راه در و مؤمن اسالمى

  

 پنجم و چهل و يكصد اصل
 پذيرفتـه  كشـور  انتظـامى  نيروهاى و ارتش در عضويت به خارجى فرد هيچ
 .شود نمى

                                                           
 و قبـل  آنان فرزندان و همسر و وزيران جمهور، رئيس معاونان جمهور، رئيس رهبر، رائىدا .1

 .باشد نيافته افزايش حق برخالف شودكه مى رسيدگى قضائيه قوه رئيس توسط خدمت، از بعد
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 ششم و چهل و يكصد اصل
 عنــوان بــه چنــد هــر كشــور در خــارجى نظــامى پايگــاه هرگونــه اســتقرار
  .است ممنوع باشد آميز صلح هاى استفاده

  
 هفتم و چهل و يكصد اصل
 امدادى، كارهاى در ارتش فنى تجهيزات و افراد از صلح زمان در بايد دولت

 اسـالمى  عـدل  موازين كامل رعايت با ى،سازندگ جهاد و توليدى، آموزشى،
 .نيايد وارد آسيبى ارتش رزمى آمادگى به كه حدى در كند استفاده

  
 هشتم و چهل و يكصد اصل
 اسـتفاده  و ارتـش  امكانـات  و وسـائل  از شخصـى  بـردارى  بهـره  نـوع  هـر 

 اينهـا  نظـاير  و شخصـى  راننـده  گماشـته،  صـورت  به آنها افراد از شخصى
 .است ممنوع
  
 نهم و چهل و كصدي اصل
 .است قانون موجب به آن سلب و نظاميان درجه ترفيع

 
 پنجاهم و يكصد اصل
 ايـن  پيـروزى  روزهـاى  نخسـتين  در كـه  اسـالمى  انقالب پاسداران سپاه

 و انقـالب  از نگهبـانى  در خـود  نقـش  ادامـه  بـراى  شـد،  تشكيل انقالب
 ايـن  مسـئوليت  قلمـرو  و وظايف حدود .ماند مى پابرجا آن دستاوردهاى

 بـا  ديگـر  مسـلح  نيروهـاى  مسـئوليت  قلمرو و وظايف با رابطه در سپاه
 تعيـين  قـانون  وسـيله  به آنها ميان برادرانه هماهنگى و همكارى بر تأكيد
 .شود مى
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 يكم و پنجاه و يكصد اصل
 ترهبون الخيل رباط من و ةقو من استطعتم ما واعدوالهم« كريمه آيه حكم به
 دولـت  »يعلمهـم  اهللا التعلمـونهم  دونهـم  مـن  آخـرين  و وعدوكم عدواهللا به

 بـر  را نظـامى  آمـوزش  امكانات و برنامه كشور افراد همه براى است موظف
 دفاع توانائى همواره افراد همه طوريكه به نمايد، فراهم اسالمى موازين طبق

 داشتن ولى باشند، داشته را ايران اسالمى جمهورى نظام و كشور از مسلحانه
 .باشد رسمى مقامات اجازه با بايد اسلحه



 دهم فصل
 خارجى سياست 

  

 دوم و پنجاه و يكصد اصل
 جـوئى  سلطه هرگونه نفى اساس بر ايران اسالمى جمهورى خارجى سياست

 از دفـاع  كشـور،  ارضـى  تماميت و جانبه همه استقالل حفظ پذيرى، سلطه و
 بـط روا و گـر  سـلطه  قـدرتهاى  برابـر  در تعهـد  عدم و مسلمانان همه حقوق
  .است استوار محارب غير دول با متقابل آميز صلح
  
 سوم و پنجاه و يكصد اصل

 فرهنـگ،  اقتصادى، و طبيعى منابع بر بيگانه سلطه موجب كه قرارداد هرگونه
 .است ممنوع گردد كشور شئون ديگر و ارتش
  

 چهارم و پنجاه و يكصد اصل
 خـود  آرمـان  را بشـرى  جامعه كل در انسان سعادت ايران اسالمى جمهورى

 جهـان  مردم همه حق را عدل و حق حكومت و آزادى و استقالل و داند مى
 امـور  در دخالـت  هرگونـه  از كامـل  خـوددارى  عـين  در بنابراين .شناسد مى

 در مسـتكبرين  برابـر  در مستضعفين طلبانه حق مبارزه از ديگر ملتهاى داخلى
 .كند مى حمايت جهان از نقطه هر

 

 پنجم و پنجاه و يكصد اصل
 بخواهند سياسى پناهندگى كه كسانى به تواند مى ايران اسالمى جمهورى دولت
 .شوند شناخته تبهكار و خائن ايران قوانين طبق بر اينكه مگر دهد پناه

 يازدهم فصل
 قضائيه قوه

  
 ششم و پنجاه و يكصد اصل
 و اجتمـاعى  و فـردى  حقـوق  پشـتيبان  كـه  مسـتقل  است اى قوه قضائيه قوه

 :است زير وظايف دار عهده و عدالت به بخشيدن تحقق مسئول
 و حـل  شـكايات،  تعـديات،  تظلمـات،  مورد در حكم صدور و رسيدگى ـ1

 قسمت آن در الزم اقدام و تصميم اخذ و خصومات رفع و دعاوى فصل
  .كند مى معين قانون كه حسبيه امور از

 .مشروع آزاديهاى و عدل گسترش و عامه حقوق احياى ـ2
 .قوانين اجراى حسن بر رتنظا ـ3
 و حـدود  اجـراى  و مجـرمين  تعزيـر  و مجـازات  و تعقيب و جرم كشف ـ4

 .اسالم جزائى مدون مقررات
 مجرمين اصالح و جرم وقوع از پيشگيرى براى مناسب اقدام ـ5

  
 1هفتم و پنجاه و يكصد اصل

 تشـكيل  ضـائى ق شورايعالى نام به شورائى قضائيه قوه مسئوليتهاى انجام منظور به
 :باشند مى زير شرح به آن وظايف و است قضائيه قوه مقام باالترين كه گردد مى

                                                           
 مقـام  اجرائـى،  و ادارى و قضـائى  امـور  كليـه  در قضـائيه  قـوه  مسووليتهاى انجام بمنظور .1

 پنجسـال  مـدت  بـراى  را مـدبر  و مـدير  و قضائى امور به آگاه و عادل مجتهد يكنفر رهبرى
 .است قضائيه قوه مقام عاليترين كه نمايد مى تعيين قضائيه قوه رئيس بعنوان
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 و يكصد اصل مسئوليتهاى تناسب به دادگسترى در الزم تشكيالت ايجاد ـ1
 .ششم و پنجاه

 .اسالمى جمهورى با متناسب قضائى لوايح تهيه ـ2
 مأموريت محل غييرت و آنها نصب و عزل و شايسته و عادل قضات استخدام ـ3

 .قانون طبق ادارى، امور از اينها مانند و آنان ترفيع و مشاغل تعيين و
  
 1هشتم و پنجاه و يكصد اصل

 .شود مى تشكيل عضو پنج از قضائى شورايعالى
 .كشور ديوانعالى رئيس ـ1 
 .كشور كل دادستان ـ2 
 .كشور قضات انتخاب به عادل و مجتهد قاضى نفر سه ـ3 

 و شـوند  مى انتخاب قانون طبق و سال پنج مدت براى شورا اين ضاىاع 
 .است بالمانع مجددشان انتخاب

 .بكند معين قانون را كننده انتخاب و شونده انتخاب شرايط 
  
 نهم و پنجاه و يكصد اصل
 تعيين و دادگاهها تشكيل .است دادگسترى شكايات و تظلمات رسمى مرجع

 .است نونقا حكم به منوط آنها صالحيت
                                                           

 : است زير بشرح قضائيه قوه رئيس وظايف .1
 و پنجـاه  و يكصـد  اصـل  مسـووليتهاى  تناسـب  بـه  دادگسترى در الزم تشكيالت ايجادـ  1  

 . هشتم
 . اسالمى جمهورى با متناسب قضائى لوايح تهيه ـ2  
 تعيـين  و مأموريـت  محـل  تغييـر  و آنها نصب و عزل و شايسته و عادل قضات استخدامـ  3  

 .قانون طبق ادارى، امور از اينها مانند و آنان ترفيع و مشغل
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 1شصتم و يكصد اصل
 قـوه  بـا  قضـائيه  قوه روابط به مربوط مسائل كليه مسئوليت دادگسترى وزير

 بـه  قضائى شورايعالى كه كسانى ميان از و دارد برعهده را مقننه قوه و مجريه
 .گردد مى انتخاب كند مى پيشنهاد وزير نخست

  

 2يكم و شصت و يكصد اصل
 ايجاد و محاكم در قوانين صحيح اجراى بر نظارت منظور به كشور ديوانعالى
 شود مى محول آن به قانون طبق كه مسئوليتهائى انجام و قضائى رويه وحدت

 .گردد مى تشكيل كند مى تعيين قضائى شورايعالى كه ضوابطى اساس بر
 

  3دوم و شصت و يكصد اصل
 امـور  بـه  آگـاه  و عـادل  مجتهـد  بايـد  كل دادستان و كشور ديوانعالى رئيس
 مدت براى را آنها كشور ديوانعالى قضات مشورت با رهبرى و باشند قضائى

  .كند مى منصوب سمت اين به سال پنج
                                                           

 قـوه  و مجريـه  قوه با قضائيه قوه روابط به مربوط مسائل كليه مسووليت دادگسترى وزير .1
 پيشـنهاد  جمهـور  رئـيس  بـه  قضـائيه  قـوه  رئـيس  كـه  كسانى ميان از و دارد برعهده را مقننه
 . گردد مى انتخاب كند مى

 غيـر  اسـتخدامى  اختيـارات  نيـز  و ادارى و مالى تام اختيارات تواند مى قضائيه قوه رئيس
 نهمـا  داراى دادگسـترى  وزيـر  صورت اين در. كند تفويض دادگسترى وزير به را قضات

 اجرائـى  مقـام  عـاليترين  بعنـوان  وزراء بـراى  قـوانين  در كه بود خواهد وظايفى و اختيارات
 .شود مى بينى پيش

 وحـدت  ايجـاد  و محـاكم  در قـوانين  صـحيح  اجراى بر نظارت بمنظور كشور ديوانعالى .2
 ضـوابطى  اسـاس  بـر  شـود  مى محول آن به قانون طبق كه مسووليتهائى انجام و قضايى رويه
 .گردد مى تشكيل كند مى تعيين قضائيه قوه سرئي كه

 و باشـند  قضـائى  امور به آگاه و عادل مجتهد بايد كل دادستان و كشور ديوانعالى رئيس .3
 سـمت  ايـن  بـه  پنجسـال  مـدت  بـراى  را آنها كشور ديوانعالى قضات مشورت با قضائيه قوه

 .كند مى منصوب
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 سوم و شصت و يكصد اصل
  .شود مى معين قانون وسيله به فقهى موازين طبق قاضى شرايط و صفات

  
 1چهارم و شصت و يكصد اصل
 يـا  جـرم  ثبوت و محاكمه بدون آنست شاغل كه مقامى از توان نمى را قاضى
 بـدون  يـا  كرد منفصل دائم يا موقت طور به است انفصال موجب كه تخلفى
 مصـلحت  اقتضـاى  بـه  مگـر  داد تغييـر  را سمتش يا خدمت محل او رضاى
 انتقـال  و نقـل  .آراء اتفـاق  بـه  قضـائى  شورايعالى اعضاى تصويب با جامعه
 صـورت  كنـد  مـى  تعيـين  قـانون  كـه  كلـى  ضـوابط  طبـق  بر قضات اى دوره
 .گيرد مى

  
 پنجم و شصت و يكصد اصل

 بـه  آنكـه  مگـر  اسـت  بالمانع افراد حضور و شود مى انجام علنى محاكمات،
 يـا  باشـد  عمومى نظم يا عمومى عفت منافى آن بودن علنى دادگاه تشخيص

 .نباشد علنى محاكمه كه كنند تقاضا دعوا طرفين خصوصى دعاوى در
  
 ششم و شصت و يكصد اصل
 بـر  كـه  باشـد  اصـولى  و قانون مواد به مستند و مستدل بايد دادگاهها احكام
 .است شده صادر حكم آن اساس

                                                           
 تخلفـى  يـا  جـرم  ثبـوت  و محاكمه دونب است آن شاغل كه مقامى از توان نمى را قاضى .1
 خـدمت  محـل  او رضاى بدون يا كرد منفصل دائم يا موقت بطور است انفصال موجب كه
 از پـس  قضـائيه  قـوه  رئيس تصميم با جامعه مصلحت اقتضاى به مگر داد تغيير را سمتش يا

 طبـق  بـر  قضـات  اى دوره انتقـال  و نقـل  كـل  دادسـتان  و كشور ديوانعالى رئيس با مشورت
 .گيرد مى صورت كند مى تعيين قانون كه كلى ضوابط
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 هفتم و شصت و يكصد اصل
 و بيابـد  مدونـه  قوانين در را دعوا هر حكم كند كوشش است موظف قاضى
 صـادر  را قضيه حكم معتبر فتاوى يا اسالمى معتبر منابع به استناد با نيابد اگر

 مدونه قوانين تعارض يا اجمال يا نقص يا سكوت بهانه به تواند نمى و نمايد
  .ورزد امتناع حكم صدور و دعوا به رسيدگى از
  

 هشتم و شصت و يكصد اصل
 منصـفه  هيـأت  حضور با و است علنى مطبوعاتى و سياسى جرائم به رسيدگى

 هيـأت  اختيارات يط،شرا انتخاب، نحوه .گيرد مى صورت دادگسترى محاكم در
 .كند مى معين اسالمى موازين اساس بر قانون را سياسى جرم تعريف و منصفه

  
 نهم و شصت و يكصد اصل
 جـرم  اسـت  شده وضع آن از بعد كه قانونى استناد به فعلى ترك يا فعل هيچ

 .شود نمى محسوب
  
 هفتادم و يكصد اصل

 كـه  دولتى هاى نامه آئين و ها نامه تصويب اجراى از مكلفند دادگاهها قضات
 مجريـه  قوه اختيارات حدود از خارج يا اسالمى مقررات و قوانين با مخالف
 از را مقـررات  گونـه  ايـن  ابطـال  توانـد  مـى  كس هر و .كنند خوددارى است
 .كند تقاضا ادارى عدالت ديوان
 

 يكم و هفتاد و يكصد اصل
 حكـم  تطبيق در يا حكم در يا موضوع در قاضى اشتباه يا تقصير اثر در گاه هر
 تقصـير،  صـورت  در گـردد  كسـى  متوجه معنوى يا مادى ضرر خاص مورد بر

 بـه  خسـارت  صـورت  ايـن  غير در و است ضامن اسالمى موازين طبق مقصر
  .گردد مى حيثيت اعاده متهم از حال هر در و شود، مى جبران دولت وسيله
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 دوم و هفتاد و يكصد اصل
 اعضـاء  انتظـامى  يـا  نظامى خاص وظايف به مربوط جرائم به رسيدگى براى

 نظـامى  محـاكم  اسالمى انقالب پاسداران سپاه و شهربانى ژاندارمرى، ارتش،
 در كـه  جرائمـى  يا آنان عمومى جرائم به ولى گردد، مى تشكيل قانون مطابق
 .شود مى رسيدگى عمومى محاكم در شوند مرتكب دادگسترى ضابط مقام

 مشـمول  و كشـور  قضـائيه  قـوه  از بخشى نظامى دادگاههاى و دادستانى
  .هستند قوه اين به مربوطه اصول

  
 1سوم و هفتاد و يكصد اصل
 بـه  نسـبت  مـردم  اعتراضـات  و تظلمـات  شـكايات،  بـه  رسـيدگى  منظور به

 نـام  به ديوانى آنها حقوق احقاق و دولتى هاى نامه آئين يا واحدها يا مأمورين
 حـدود  .گـردد  مـى  تأسـيس  قضـائى  يعالىشورا نظر زير ادارى عدالت ديوان

  .كند مى تعيين قانون را ديوان اين عمل نحوه و اختيارات
  
  2چهارم و هفتاد و يكصد اصل
 اجـراء  و امـور  جريـان  حسـن  بـه  نسـبت  قضائيه قوه نظارت حق اساس بر

 كـل  بازرسـى  سـازمان « نـام  به سازمانى ادارى دستگاههاى در قوانين صحيح
 و اختيـارات  حـدود  .گـردد  مـى  تشـكيل  قضـائى  شورايعالى نظر زير »كشور

 .كند مى معين قانون را سازمان اين وظايف
                                                           

 يا واحدها يا مأمورين به نسبت مردم اعتراضات و تظلمات شكايات، به رسيدگى بمنظور .1
 رئـيس  نظـر  زيـر  ادارى عدالت ديوان بنام ديوانى آنها، حقوق احقاق و دولتى هاى نامه آئين
 . گردد مى تأسيس قضائيه قوه

 . كند مى تعيين قانون را ديوان اين عمل نحوه و اختيارات حدود
ـتگاههاى  در قـوانين  صحيح اجراى و امور جريان حبس به نسبت قضائيه قوه نظارت حق براساس .2  دس

  .گردد مى تشكيل قضائيه قوه رئيس نظر زير »كشور كل بازرسى سازمان« بنام سازمانى ادارى
 . كند ىم تعيين قانون را سازمان اين وظايف و اختيارات حدود

 دوازدهم فصل

 گروهى هاى رسانه
  

 1پنجم و هفتاد و يكصد اصل
 طبـق  تبليغـات  و انتشارات آزادى )تلويزيون و راديو( گروهى هاى رسانه در

 گانـه  سه قواى مشترك نظر زير اه رسانه اين .شود تأمين بايد اسالمى موازين
 را آن ترتيـب  .شـد  خواهد اداره مجريه و مقننه ،)قضائى شورايعالى( قضائيه
 .كند مى معين قانون

 بـر  مشـتمل  فصـل  دوازده در كـه  ايـران  اسالمى جمهورى اساسى قانون
 مجمـوع  سـوم  دو اكثريـت  بـا  و گرديـده  تنظـيم  اصل پنج و هفتاد و يكصد

 در اسـت  رسـيده  تصـويب  به اساسى قانون نهائى بررسى مجلس نمايندگان
 هجـرى  هشـت  و پنجـاه  و سيصـد  و هـزار  مـاه  آبان چهارم و بيست تاريخ

 نـه  و نـود  و سيصـد  و يكهـزار  الحجـه  ذى چهارم و بيست با مطابق شمسى
   .رسيد نهائى تصويب به قمرى هجرى

                                                           
 مـوازين  رعايـت  بـا  افكـار  نشر و بيان آزادى ايران، اسالمى جمهورى سيماى و صدا در .1

 . گردد تأمين بايد كشور مصالح و اسالمى
 و اسـت  رهبـرى  مقام با ايران اسالمى جمهورى سيماى و صدا سازمان رئيس عزل و نصب

 اسـالمى  شـوراى  لسمج و قضائيه قوه رئيس و جمهور رئيس نمايندگان از مركب شورائى
 . داشت خواهند سازمان اين بر نظارت )نفر دو كدام هر(

 .كند مى معين قانون را آن بر نظارت و سازمان اداره ترتيب و مشى خط
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