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 بنام خداوند جان و خرد

 مپنجویرایش                      مقدمه:

 

کدام خصوصیت گاندی،  .روزی از دوستی خواستم یک مقایسۀ ساده بین شهید چمران خودمان با گاندی، رهبر هند داشته باشد

گم و نام یک خیابان آزادگان  ی ازپس چرا او آن شد و این در دشت هیچ نیافتیم.ما آن مرد بزرگ، بر چمران ما برتری داشته است؟ 

 شد؟

خواهیم یک کشور مسلمان و البته همین امروز مثالً مردم کشور آلمان بگویند که ما میاگر پرسیدم که دیگر روزی دیگر از دوستی 

  ها بدهیم؟ ما هیچ نداشتیم.توانیم به آنچه میدار و آغازگر این ادعا شیعه شویم، ما بعنوان طالیه

پس چرا با وجود  الگو کافی بود.یک انقالب در یک کشور، شاید یک شهید همت ن اندیشیدم که برای راهبری کردیبارها با خودم م

ها را جا گذاشتیم که ادعای کشورم، در کدام پیچ تند آنهای خلوص سایر رزمندگان بیها و صدها هزار قلهصدها تن از این همت

 معلول مشتی بردۀ زر و زور و تزویر؟تا بخود آمدیم، این روزها باید بحث کنیم که آیا فسادها سیستمی است و یا 

های اخیر بدنبال آن بودم که چرا در کار انقالب چنین گره کوری افتاده است و ما کجاها اشتباه کردیم که علی رغم در این سال

ایثارگران، این  زده تودۀ مردم نجیب، مادران و فرزندان شهیدان، جانبازان صبور و، باید خجالتایمانیهای این همه دستاورد و اسوه

 صاحبان اصلی انقالب باشیم؟

 چرا؟  .رسیدندبنظر نمی هاچندان کافی برای حل این پرسشنیز،  در این چهار دهه گذشت سرزمینمسرمرور سریع خاطرات و 

وجدانم را کمی آرام غوغای درون و و چشمهایم را چندباره شستم و گذاشتم ای جا در قاب پنجرهخودم را دیگر روزی تا این که 

 کردم. 

از هیچ خردمند و پیامبری نیاموخته بود که  ،و طراح کشورم همفلسفۀ استاد اخالق، معلم ، و فرزانه مبارز آن پیر مرددیدم حتی 

یک کلمه کرد، نه انتخاب میرا برای کشورم باید و شیوۀ حکمرانی کدام ساختار  ،هاای از ایسمانبارهاز میان و  یروزگارچنین در 

  کم و نه یک کلمه زیاد؟

هرچند  کشورم را جمهوری اسالمی نامید. ،شناخت: مردم و اسالم ناب را و بدینسانباور دارم که آن رهبر دو چیز را خوب میاما 

 دادیم.  رأی میما گفت، که تا خودش بود، اصالً مهم نبود که نام حکمرانی کشورم چه باشد، هر چه می

ته است و ما را به کجا خواهد دانستیم که این ترکیب جدید چه در درونش نهفنگرم، من و حتی هیچ کس، نمیحاال که خوب می

  برد؟

آن دنیاست و اسالم دستگیر و چراغ راهنمایی برای عبور؟ بردن کاروان انسانی به گذرگاهی برای اصالت ندارد و تنها آیا جمهوریت 

د؟ اگر نشوننادیده و گاهی پایمال اکثریت کرد تا باید چه ها حقوق اقلیتبا در این میانه،  پس چه کسی مسئول دنیای مردم است؟

تجربه نشان داد که پرتوافشانی ، چه باید بکنند؟ رها را قبول نداشته باشندهمان مردم این روزها بطور اساسی کارآمدی برخی ساختا

ها ها نیست؟ اشکالهای طبیعی دهسال گذشته بیانگر همین نکتهواکنشا آن چراغ هم چندان نبود و شاید در انحصار برخی بود. آی

 کجا بودند؟

در کردیم و خواندیم، شاید چندان درک نمیاگر هم میای بنام قانون اساسی رأی دادیم که شاید هیچ نخوانده بودیم و به مجموعه

 آنکه بدانیم که چه شد. دیشیدیم، بازنگری آن بود، ولی شد، بیانالتهاب از دست دادن آن رهبر فرزانه، به تنها چیزی که نمیمیدان 

نشست، ولی چندان ظاهراً این تعبیر کمی بیشتر در ذهن میساالری دینی نامیدند، نوعی مردمرا بعدها دیگران ساختار کشورم 

  کارساز نبود.
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چندان را مورد بررسی قرار دادیم، فهمیدم که چرا اساسی  قانوناینک که با دقت و فرصت بیشتر، با نگاه تیزبین و تجربۀ چهل ساله، 

آورم که سر و دل پری باشد. ولی از من نخواهید که در این فرصت، از سراپا اشکاالت آن حرفی بمیان راهگشا توانسته است هم نمی

، چه آنان هر چه در توان ج شومو از دایرۀ شکر خار ای نثار زحماتشان کندان آن و ترسم که قلمم به خطا، گزافهعضدارم از وا

 داشتند، مضایقه نکرده بودند.

آنچه حاصل شد این بود که اسالمیت و آن فقه پویای شیعی از جمهوریت جا ماند و بجای آن زورمداری دوستان در جای جای 

رنگتر شدند و ز کمها صورت نگرفت و ساختارهای از اساس ضعیف هر روکشور بجای راهبردها، جا خوش کردند و گردش اندیشه

 ها و حتی اذهان نشست.اعتمادی بر دلبی

ورزان وارداتی، روبهان ، اندیشهبازانهای سیاستجوییستیزه :بهافتاد کارمان و  سردر فضای سردرگمی، که این گونه شد بهر حال 

از درخت نازک  خواهاثمیرو مدعیان چینان ، خوشهنظرتنگو اندیش لیسان مداهنه مرام، دوستان نافهم و کجظاهرصالح، کاسه

های فرهنگی و نفوذهای آشکار و درازان و دزدان، همه و همه از یک طرف، هجمهدرد، دسترانت خوران پلید، مسئولین بیانقالب، 

سکاندار این کشتی ها که هشدارها و رهنمایی و هر چه دیگر یاز طرف یبراندازبا هدف های ظالمانه بیگانگان پنهان فکری و تحریم

 ، در هیاهوی بازی سیاست گم شدند.زده هم گاهی گفتطوفان

و خون ها انداختند و چه بسیار پیشرفت ای سختشکست را باعث گردیدند و ما را به ورطهطلیعۀ ناکارآمدی و  ،هابرآیند همۀ این

 در این فضای غبارآلود گم شدند.نیز ها دل خوردن

و  گام دوم انقالب قرار داریم، به یقین دریافتم که با این ساختار حکمرانی که در قانون اساسی فعلی در آستانۀ شروعکه  اکنون

 اند، راه به جایی نخواهیم برد. گذشتگان برایمان نوشته

 های درست بسپاریم. را بدست آدمسازی آن ها را باید درست کنیم، سپس پیادهابتدا حرف

ای طراحی ای قانونی بگونهد و با نوآوری، نهادهنکج نباشاز ابتدا  هاسعی بر آن بوده که خشتدر مجموعه قوانین اساسی جدید 

ساالری و حکمرانی دینی مانند دو کفۀ ترازو، شاهین جمهوری اسالمی را همواره بر مسیر درست و عدالت نگهدارند. تا مردم ،شوند

 شاءاهلل.ان

 

 راهنمای مجموعه قوانین اساسی:

تجربۀ گذشته تواند این مقدار طوالنی و اغلب با جزئیات باشد. ها خرده گیرند که قانون اساسی نمیاز ممکن است برخیدر همین آغ

بسیاری از  اتبا وجود قانون اساسی از همان آغاز، راه را گم و موجبتا ها و شعارها باعث شدند گوییثابت کرد که همین کلی

، نشان داد که قانون و حال گذاری در گذشتهها سند باالدستی و سیاستها را فراهم کردیم. از طرف دیگر، تولید دهگریتوجیه

 تواند به این گونه موارد هم ورود داشته باشد و ما را در آینده کمتر به این کارها بکشاند.اساسی می

 قوانین در عین حال بسیار ساده است:ساختار این مجموعه با این وجود، ولی 

 ، بیانگر کلیات و اهداف اولیه است.۲و ۱اصول  -۱ 

 شوند و سایر اصول با این اصل ارتباط دارند.گانه تعریف می۳۴باشد، زیرا در آن نهادهای اصل سوم مهمترین اصل می -۲ 

 د. نکنمواردی اساسی دربارۀ این نهادها را بیان می ۸تا  ۴اصول  -۳ 

 کند.ۀ روابط خارجی و جایگاه کشور در بین سایر ملل تعیین میدربار ۹اصل  -۴ 

  پردازد.ها میبه موارد دین، مذاهب و حقوق اقلیت ۱۴تا  ۱۰اصول  -۵ 
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ها و احزاب در انتخابات شوراهای شهری و روستایی و مجلس شورای اسالمی مواردی را بیان به نقش گروه ۱۵اصل  -۶

 کند.می

 به ساختار اقتصادی بخش خصوصی در کشور اشاره دارند. ۱۷تا  ۱۶اصول  -۷

 کند.میزان دخالت و ورود دولت به امور بنگاه داری و اقتصادی را مشخص می ۱۸اصل  -۸

 کند.های خصوصی قابل قبول در کشور را تشریح میانواع شرکت ۱۹اصل  -۹

 باشد.ۀ نهاد خانواده میدربار ۲۰اصل  -۱۰

دربارۀ نهاد مراکز  ۲۳در مورد نهاد هنر و سینما و اصل  ۲۲اد مدرسه و آموزش و پرورش، اصل دربارۀ نه ۲۱اصل  -۱۱

 باشد.عمومی و حجاب می

 باشند.های اقتصادی میها و شوراهای روستایی و شهری و شهرکدربارۀ نهاد شهرداری ۲۵تا  ۲۴اصل  -۱۲

 حزاب سیاسی بویژه در ارتباط با انتخابات، مطالبی را بیان کرده است.ها و اۀ نقش گروهبطور مشخص دربار ۲۶اصل  -۱۳

 باشد.دربارۀ تعریف جدید اصناف و نقش آنها در حاکمیت می ۲۷اصل  -۱۴

دربارۀ  ۳۳دربارأ نهاد مطبوعات، اصل  ۳۲و  ۳۱نهاد اقشار و نژاد، اصول  ۳۰ها، اصل دربارۀ نهاد دانشگاه ۲۹و  ۲۸اصل  -۱۵

 باشند.دربارۀ نهاد سازمان اموال و احسان عمومی می ۳۴های اجتماعی و اصل شبکه فضای مجازی و

 کند.ها را بیان مینهاد سازمان امور دینی، مساجد و مدارس دینی اقلیت ۳۵اصل  -۱۶

 دهد.های خارجی را توضیح میو بانک زیکدهی، بانک مرهای وامشیوهانوع ها، ، بانک۳۹و  ۳۸و  ۳۷و  ۳۶اصول  -۱۷

               ۴۲دربارۀ شورای عالی فرهنگ عمومی کشور، اصل  ۴۱نهاد فرهنگ جهان اسالم و حج، اصل  دربارۀ ۴۰اصل  -۱۸

 باشند.ارۀ سازمان ساماندهی و هماهنگی اطالعات و آمار کشور میدرب

 ۴۵اجرای قانون اساسی، اصل دربارۀ شورای عالی امنیت ملی و نظارت بر  ۴۴دربارۀ نهاد صدا و سیما، اصل  ۴۳اصل  -۱۹

 باشند.دربارۀ نهاد استاندارد می ۴۷و اصل  دربارۀ نهاد سازمان ثبت اسناد رسمی ۴۶زیست، اصل دربارۀ نهاد محیط

 باشند.دربارۀ نهاد انرژی اتمی می ۴۹دربارۀ بیمۀ مرکزی، اصل  ۴۸اصل  -۲۰

دربارۀ مجمع تشخیص مصلحت  ۵۲ای نگهبان، اصل دربارۀ شور ۵۱رۀ مجلس شورای اسالمی و اصل دربا ۵۰اصل  -۲۱

   باشند.   دربارۀ قوه مقننه می ۵۴اصلدربارۀ مجلس خبرگان رهبری  و  ۵۳اصل نظام، 

دربارۀ رهبر  ۵۸مربوط به نیروهای مسلح کشور و اصل  ۵۷دربارۀ استانداران و اصل  ۵۶دربارۀ دولت و اصل  ۵۵اصل  -۲۲

 باشند.می

تجربۀ شخصی در ویرایش صفر است، پس  نمائید حاصل هزاران ساعت پژوهش و نگاشتن و چندین سالبهر حال آنچه مالحظه می

 های آن را برای من آشکار کنید. عیب نیست و حق سروری بر گردن نگارنده خواهید داشت، اگر کاستیحتماً بی

 

 گذاری، پژوهشگر راهبردی حکمرانی و سیاستدنیاتدوین: مهدی مقیّ      

         ۰۸  /۰۱  /۱۳۹۸  

          ۰۹۱۲۱۰۱۹۴۶۳ 
        Mahdi_m_n@yahoo.com 
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سالمی و  -۱اصل سالم بطور عامساالری آن مردمالگوی نوع حکومت در کشور ایران، جمهوری ا ساس دین ا قوانین  و است که بر ا

سیر نیل به  ،بطور خاص سند ملیمندرج در این  سالمی، اداره می -ایرانینوین تمدن ساختن یک در م شود. هیچ فکر و یا ارادۀ ا

توانند در و تنها با رأی بیش از دو سوم کسانی که می نقض نمایددر عمل تواند و نباید مفاد این مجموعه را فردی و یا گروهی نمی

شرکت نمایند، می شوری  سنجی عمومی ک شودتواند نظر صالح و یا جایگزین  صول و یا بندهایی از آن حذف، ا حاکمیتی . جایگاه ا

سی سا ستناد، پایهاین مجموعه قوانین ا سوب می، باالترین و از نظر ا ستی،سایر شود. ترین مح سناد باالد ها و نامه، آئینقوانین ا

 شوند.قوانین عادی نامیده میاز این پس،  ود نباش مبتنی بر این مجموعهباید  ،کشوربعدی های اجرائی ها و تصمیمرویه

 

صل شور ایران  -۲ا سارتی که به خود و یا در ک سبت خ ست و همه در برابر نقض آن، به ن سان و الزم ا عمل به قانون برای همه یک

 دارای تنبیهی قانونی خواهند بود.بر اساس قوانین عادی اند، دیگران وارد کرده

 

های عموم و یا در مواردی خصللوص شللهروندان از طریق سللاالری در کشللور ایران با اعمال قوانین، حقوق و دیدگاهمردم -۳اصللل

شوند و هر یک بقدر برای کشور به رسمیت شمرده می مجموعه قوانین اساسییابد. نهادهایی که در این نهادهای قانونی تحقق می

سازندگی و پیشرفت آن مؤثر و دارای شرح بندهای زیر مشخص و تعریف شده خود در  اند. در قوانین عادی الزم حقوقی هستند، ب

ست تا تعاریف، محدوده سمیها و یا حقوق هر یک از این نهادهاا سی، در چارچوب این ی ر سا سعه یافته و یا  مجموعه قوانین ا تو

شوند شکلتکمیل  شور برای کارکر گیری موازی و یا باالتر هر.  شرایطی مجاز نهاد جدیدی در ک شابه این نهادها، در هیچ  دهای م

 باشد. نمی

گانۀ دیگر ، شهروند کشور ایران محسوب شده و یا بدلیل داشتن تابعیت دوفرد: منظور هر کسی است که برابر قوانین عادی -۱بند

کوچکترین واحد حقوقی در کشور محسوب کشورها و ایران، تقاضای استفاده از حقوق شهروندی و قوانین ایران را داشته باشد. فرد 

 شود.می

باشللد که حداقل دارای دو عضللو از افراد: پدر رشللوهرر، مادر رزنر، خانواده: منظور کوچکترین واحد اجتماعی کشللور می -۲بند

د. خانواده از نظر باشللکنند، میفرزندان و یا دیگر کسللانی که برابر قوانین عادی با این افراد، در یک محیطی بنام خانه، زندگی می

  باشد.ترین و مؤثرترین نهاد در کشور میفرهنگی و تربیتی، پایه

شی از ابتدای مهدکودک، پیشمدارس:  -۳بند ستانی، آموزبه واحدهای آموز ستان، اعم از آن که شدب ستانی تا پایان دبیر های دب

 شود.بخش خصوصی باشند، اطالق می ها بطور کامل با دولت بوده و یا بر اساس قوانین عادی، باادارۀ آن

شگاه -۴بند ستان در مقاطع فوق دیپلم تا دان شی عالی بعد از دبیر سا دکتری اعم از آن که ادارۀ آن پایانها: به واحدهای آموز ها پ

از نظر تربیت شود. این واحدها بطور کامل و یا جزئی با دولت بوده و یا بر اساس قوانین عادی، با بخش خصوصی باشند، اطالق می

 باشند. و تأمین نیروها و مدیران متعهد، کارآمد و خالق کشور، مهمترین نهاد می

شود که بقصد کسب مراکز اقتصادی: به مراکز کسب و کار صنعتی، کشاورزی، معدنی، آموزشی، درمانی و خدماتی گفته می -۵بند

های واحد اقتصادی کشور محسوب و برابر ها در واقع سلولشود. این واحددرآمد و سودآوری توسط شهروندان کشور تأسیس می

 و یا سایر قوانین عادی، دارای حقوقی ویژه خواهند بود.  مجموعه قوانین اساسیاین 

های ها، مجامع و سازمانسازمان هنر و سینما: این نهاد مردمی مسئول تأمین، پیگیری و تدوین حقوق ویژۀ همۀ افراد، گروه -۶بند

نویسی، نگارگری و سایر محصوالت فرهنگی است که توسط شهروندان عرضۀ محصوالت صوتی، تصویری، نمایشی، خوشتولیدی و 

شهروندان هنرمند در بخش خصوصی در چارچوب این شوند، میو بخش خصوصی کشور پدید می سازمان که توسط  شد. این  با
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باشد. هنرمندان و ود، نمایندۀ رسمی و حقوقی همۀ هنرمندان میشو سایر قوانین عادی ایجاد و اداره می مجموعه قوانین اساسی

 مند شوند.توانند عضو سازمان باشند و از مزایای عمومی آن بهرههای دولتی هستند، میواحدهای هنری که در مجموعه

ل نقلیۀ عمومی و خصوصی، شهری، داخل وسایهای شهری و بینهایی مانند: معابر و خیابانمراکز و اماکن عمومی: به مکان -۷بند

صی و عمومی، کلیۀ ادارات دولتی و مراکز پارک صو شی و تفریحی خ ستانی، اماکن ورز ها و مناطق تفریحی عمومی، جنگلی و کوه

شود ها اطالق میها و سایر مواردی مانند اینهای نمایش و جشنهای خصوصی و دولتی، سالنخرید، درمانی، آموزشی و دانشگاه

 با یکدیگر معاشرت دارند. ها در آنان کشور که شهروند

ادارۀ مردمی همۀ امور اجتماعی، اقتصادی، انتظامی، عمرانی، سیاسی، فرهنگی و علمی شهرها در کشور ایران  ها:شهرداری -۸بند

 شود.ها و توسط شهردار انجام میبا نظارت شورایی از منتخبین آن

ساس این گروه -۹بند ستند که بر ا سی مردمی ه سیا سی: بزرگترین نهادهای  سیا سیها و احزاب  سا شکیل  مجموعه قوانین ا ت

 شوند و در تسهیم قدرت و حکمرانی در کشور مؤثر هستند.می

ود و مهمترین شتشکیل می مجموعه قوانین اساسیسازمان اصناف: باالترین نهاد اقتصادی مردمی است که براساس این  -۱۰بند

 کند.های صنعتی، بازرگانی و خدماتی در کشور را ایفاء میگیریها، راهبردها و تصمیمنقش در تدوین سیاست

سللویه اسللت که مسللئولیت اداره و نظارت بر امور جاری همۀ نشللریات سللازمان مطبوعات: نهادی ارتباطی، مردمی و یک -۱۱بند

 ها، چاپ و امور تبلیغاتی را برعهده دارد. مهکاغذی اعم از انواع کتاب، مجالت، روزنا

شبکه -۱۲بند شبکۀ ملی و یا جهانی، مبتنی بر های اجتماعی مجازی: نهادی ارتباطی، مردمی، یکسازمان  سویه و یا گروهی، در 

نیداری و امنیتی بستر اینترنت و فضای مجازی است که مسئولیت اداره و نظارت بر محتوای منابع اطالعاتی، نوشتاری، دیداری، ش

 ها را برعهده دارد. این شبکه

ستاد اجرایی فرمان  -۱۳بند ضعفان و جانبازان، بنیاد علوی،  ست شور: این نهاد ادغامی از بنیاد م سان عمومی ک سازمان اموال و اح

و مسللئولیت اداره و  باشللدهای خاص، کمیتۀ امداد امام خمینی و طرح شللهیدرجایی میامام، بنیاد شللهید، امور معلولین و بیماری

های مراکز گفته شده، اموال ارثی بدون وارث، همچنین اموال رها و توقیف شده در گمرکات کشور رسیدگی به کلیۀ اموال و دارائی

هایی که برابر رأی دادگاه، بدون مالک تشخیص داده و یا به نفع عموم مردم مصادره شود را برعهده خواهد و هرگونه اموال و دارائی

 اشت. د

باشلللد و های دینی، بقاع متبرکه و اوقاف میسلللازمان امور دینی: این نهاد ادغامی از امور مسلللاجد و ائمۀ جمعه، حوزه -۱۴بند

 مسئولیت اداره و رسیدگی به این موارد را برعهده خواهد داشت. 

تعامالت مالی و پولی شهروندان کشور را ها: یکی از نهادهایی زیرساختی راهبردی در اقتصاد کشور هستند که بستر بانک -۱۵بند

 کنند.فراهم می

شور و عملیات بانک -۱۶بند ست که به امور پولی، ارزی و اعتباری ک صاد کالن ا ستی در حوزۀ اقت های بانک مرکزی: یک نهاد فراد

 کند.  دولتی و خصوصی نظارت راهبردی می

باشللد و مسللئولیت تبلیغات از سللازمان حج و تبلیغات اسللالمی می سللازمان فرهنگ جهان اسللالم و حج: این نهاد ادغامی -۱۷بند

 های انقالب اسالمی در خارج از کشور و هماهنگی امور حجاج را برعهده خواهد داشت.فرهنگی، دینی، مبانی و ارزش

راهکارها، نظارت ها، ها، روالها، شاخصشورای عالی فرهنگ عمومی: یک نهاد فرادستی است که مسئولیت تعیین سیاست -۱۸بند

 ها را برعهده دارد.بر عملکرد فرهنگی عمومی سایر نهادها، نتایج، دستاوردها و محصوالت فرهنگی آن
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رسانی و برخی خدمات آوری، پردازش، اطالعدهی و هماهنگی اطالعات و آمار کشور: این نهاد مسئول جمعسازمان سامان -۱۹بند

صادی، دار صیلی، اقت شغلی، تح شهروندان حقیقی، حقوقی، نهادهای اطالعاتی  سالمت همۀ  سی، اجتماعی و  سیا ضایی،  ائی، ق

 باشد.خصوصی و دولتی کشور می

های رادیویی و تلویزیونی و سازمان صدا و سیما: نهادی است که مسئولیت اداره و تولید محصوالت صوتی و تصویری شبکه -۲۰بند

حمایت بر ایجاد و توسللعۀ همین امور توسللط افراد حقیقی و یا حقوقی خبرگزاری رسللمی و دولتی کشللور و همچنین نظارت و 

 بصورت غیردولتی را برعهده دارد. 

گیری در امور مهم و کالن شورای امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی: نهادی است که مسئولیت بررسی و تصمیم -۲۱بند

 هده دارد.در سطح استان را برع ،امنیتی کشور و در مواردی -دفاعی

زیست: نهادی فرادستی است که مسئولیت رسیدگی به امور محیط زیست دریایی، هوایی، زمینی، زیرزمینی سازمان محیط -۲۲بند

 های کسب و کار و شرایط شغلی کشور را برعهده خواهد داشت. و محیط

ست که مدیریت و نظارت بر فر -۲۳بند ستقل ا شور: نهادی م سمی ک سناد ر آیند ثبت و تأیید خرید و فروش اموال سازمان ثبت ا

 منقول، غیرمنقول، تولد و فوت، ازدواج و طالق و سایر معاهدات شهروندان را برعهده دارد.

های کمی گذاری و تعیین محدودهسازمان استاندارد محصوالت صنعتی کشور: نهادی فرادستی است که مسئولیت شاخص -۲۴بند

 و کاالهای وارداتی و صادراتی کشور را برعهده دارد.و کیفی محصوالت و تولیدات داخلی 

 ای کشور را برعهده دارد. سازمان مرکزی بیمه: نهادی باالدستی و فراگیر است که مسئولیت ساماندهی و ادارۀ امور بیمه -۲۵بند

 پردازد.میسازمان انرژی اتمی: نهادی تخصصی و فراگیر است که به امور مواد پرتوزا در کشور  -۲۶بند

گذاری مجلس شورای اسالمی: این نهاد یکی از چهار رکن اساسی ادارۀ امور و مسئول نظام قانونمجلس شورای اسالمی:  -۲۷بند

 شود.ساالری کشور محسوب میو مهمترین نماد مردم

شورای اسالمی با این شورای نگهبان قانون اساسی: نهادی تخصصی است که مسئولیت پاسداری انطباق مصوبات مجلس  -۲۸بند

 و موازین اولیۀ شرع اسالم و فقه شیعه را برعهده دارد. مجموعه قوانین اساسی

تشخیص مصلحت نظام: نهادی فراگیر، راهبردی و مشورتی است که زیر نظر رهبری، مسئولیت حل برخی معضالت  مجمع -۲۹بند

 های محوله را برعهده دارد.و مشکالت کالن کشوری در همۀ زمینه

گیری مجلس خبرگان رهبری: نهادی عالی و فرادستی و غیراجرایی است که مسئولیت نظارت بر عملکرد رهبری و تصمیم -۳۰بند

 در مورد انتخاب ایشان را برعهده دارد.

ضائیه: -۳۱بند ضایی و مهمترین نماد عدالتقوۀ ق سئول نظام ق سی ادارۀ امور و م سا شواین نهاد یکی از چهار رکن ا ستری ک ر گ

 شود. محسوب می

محسللوب پیشللرفت کشللور : این نهاد یکی از چهار رکن اسللاسللی ادارۀ امور و مسللئول نظام اجرایی و مهمترین نماد دولت -۳۲بند

 شود. می

نظامی است که تحت فرماندهی رهبر، مسئولیت برقراری امنیت داخلی و دفاع از مرزهای کشور را نهادی  :نیروهای مسلح -۳۳بند

 برعهده دارد. 

 باشد.مداری و نماد استحکام و یکپارچگی کشور میاین نهاد یکی از چهار رکن اساسی ادارۀ امور و مسئول دین رهبری: -۳۴بند
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و این مجموعه قوانین اسللاسللی و همچنین قوانین عادی،  دارای حقوقی هسللتندصللل سللوم ین اهمۀ نهادهای مندرج در ا -۳۵بند

آفرین، سللازنده و ای با یک روح، وحدتها هسللتند. همۀ قوانین در کشللور بطور کلی باید بصللورت منظومهگر حقوق قانونی آنبیان

 باشند.  اسالمی -ایرانیتمدن پیشران همۀ نهادها و ارکان نظام در مسیر ساختن یک 

تواند مخالف کل حقوق هر یک از نهادهای گفته شده باشد، ولی هیچ یک از قوانین در این مجموعه و یا قوانین عادی نمی -۳۶بند

ممکن اسللت در حین ادارۀ کشللور توسللط این نهادها، برخی قوانین مزاحم و یا مانع از اجرای حقوق قانونی یک یا چند نهاد دیگر 

 ود. در این مجموعه قوانین اساسی و یا قوانین عادی باید برای این شرایط، راه حل تعیین شود. مدت بشبطور دائمی و یا کوتاه

ها تعیین کرده اسللت، آزادی فکر، های گفته شللده در چارچوبی که این مجموعه و یا قوانین عادی برای آنهر یک از نهاد -۳۷بند

وظف هسلللتند طبق قوانین عادی در وظایف خود کوتاهی نکنند و از عقیده، تصلللمیم و عمل را دارند و در برابر این حق آزادی، م

های قانونی دیگر نهادها نیز وارد نشللوند. چنانچه بهر دلیلی نهادی باعث بروز هر گونه خسللارت به سللایر طرف دیگر، به محدوده

اند، به نسبت باید جبران مؤثر بوده نهادها شود، برابر قوانین عادی باید میزان خسارت تعیین و همۀ کسانی که در بروز آن خسارات

 نمایند. 

هیچ یک از نهادهای کشور مجاز نیستند برای گرفتن و یا اعمال حق قانونی خود به زور متوسل شوند. قوانین عادی کشور  -۳۸بند

 ها را تعیین نماید.نوع، زمان، چگونگی و مجری آنباید  نیاز به اعمال قدرت،برای همۀ موارد 

ضع قوانین عادی برای همۀ نهادها باید بگونه -۳۹بند شد که باعث و ستی، وحدتگرایش به رواج و ای با شارکتدو  ،، همکاری، م

 شود. کشوردر ادالنۀ مسئولیت و پرورش استعدادها، خالقیت و نوآوری عتقسیم 

 

شناسد. هرگونه توهین به پرچم و یا کشور ایران حکومت هر کشوری در دنیا که عضو سازمان ملل باشد را به رسمیت می -۴اصل

با کشورهای عضو زیر تواند بر اساس بندهای باشد. دولت مینماد قانونی این کشورها، ممنوع و برابر قوانین عادی، دارای تنبیه می

 .سازمان ملل روابط برقرار نماید

خواهد  ، علمی و فناوریفرهنگی ،مبتنی بر عزت و استقالل سیاسی، اقتصادی، نظامیروابط خارجی کشور با سایر کشورها  -۱بند

شترکتواند با آنبود و می ساس منافع ملی و م صادی وابطر ،ها بر ا سی، اقت شد. در این  ، علمی و فناوریفرهنگی  ،سیا شته با دا

در توسعۀ بوده و ضروری است، کشور ایران جانبه همهو باید همواره راهبردی، درازمدت، برادرانه  با کشورهای همسایه وابطمیان، ر

 روابط و حل اختالفات احتمالی با این کشورها پیشگام باشد. 

 کنندۀ جنگ با سایر کشورها باشد.کشور در هیچ شرایطی نباید شروع -۲بند

 باشد.م، طبیعی و واجب برای همۀ نهادهای کشور میمشارکت در دفاع از مرزهای کشور حقی مسل -۳بند

بشللرط الزم آن که بنابر  ،هرگونه حمایت مالی و یا ارسللال قوا، ادوات، مشللاور نظامی به هر یک از کشللورهای همسللایه -۴بند

کشور اصلی سازمان ملل باشد، در  ۵درخواست دولت قانونی آن کشور و برای سایر کشورها، بشرط کافی همراهی عملی با یکی از 

   مجاز است. یاسالم یمجلس شورا ندگانیدوسوم نما یتنها با رأ هر دو صورت،

غیرنظامی و غیرمسلللح سللاکن در سللایر های مسلللمان افراد و یا گروه هر نوع حمایت مالی، مادی و معنوی خیرخواهانه از -۵بند

های انسانی ناشی از سوانح طبیعی و ها وجود نداشته باشد، مجاز است. کمککشورها، بشرط آن که گمان عملیات نظامی برای آن

 باشد.جنگ به سایر کشورها در حد توان همواره مجاز می

 با کشورهای مسلمان و یا اعضای سازمان کشورهای غیرمتعهد باید بطور ویژه پیگیری شود.ایجاد و تحکیم روابط سیاسی  -۶ندب
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باشد و هر کس که بطور شفاهی و یا کتبی اقرار به سه اصل آن، توحید دین رسمی، اصلی و تا ابد کشور ایران، اسالم می -۵اصل

باشلللد. هیچ یک از مفاد این رروز قیامتر نماید، مسللللمان میرال اله اال اهللر، حضلللرت محمد رصر بعنوان خاتم پیامبران و معاد 

صل در هیچ  شد. این ا شته با ضاد و انحراف دا صل مغایرت، منافات، ت سه ا سی و یا قوانین عادی نباید با این  سا مجموعه قوانین ا

 باشد.شرایطی قابل تغییر نمی

 

باشد و این اصل در هیچ شرایطی ی مبتنی بر فقه جعفری میمذهب رسمی، اصلی و تا ابد کشور ایران، شیعۀ دوازده امام -۶اصل

 باشد. قابل تغییر نمی

همۀ قوانین این مجموعه و یا قوانین عادی در کشلللور ایران باید بر مبنای این مذهب باشلللند و فقه شلللیعه جعفری باید با  -۱بند

 پویایی ذاتی خود، امکان وضع قوانین عادی جدید را در کشور فراهم کند. 

 ای نخواهند بود.شوند و هیچگاه دارای حقوق ویژهمذهبی غیررسمی محسوب می هایسایر اقسام تشیع در کشور، اقلیت -۲ندب

 

صل شافعی و حنبلی، اقلیت -۷ا سنن، حنفی، مالکی،  شند و برابر های مذهبی رسمی در کشور میمذاهب بزرگ چهارگانۀ اهل ت با

 دی، دارای حقوقی ویژه خواهند بود. و قوانین عا مجموعه قوانین اساسیهمین 

های تحصیلی ویژۀ مذهبی های علمیه، کتب و رشتهتوانند در همۀ جای کشور دارای مساجد، حوزهاین مذاهب چهارگانه می -۱بند

اجرایی ها باشللند و هیچ قانون عادی نباید محدودیتی برای این موارد در کشللور وضللع نماید. چگونگی خود در مدارس و دانشللگاه

 کند.شدن این اصل را قوانین عادی تعیین می

جمهور و معاون اول ایشان، وزرا توانند مشاغل رئیسهمۀ کسانی که دارای یکی از مذاهب چهارگانه اهل تسنن هستند، نمی -۲بند

، ۲۷، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۴، ۱۳، ۱۲ها در اطالعات، خارجه، کشور، ارشاد و رؤسای نهادهای مندرج در بندهای و معاونین آن

را احراز نمایند و هیچ قانون عادی نباید مانعی برای تصدی پیروان این مذاهب در سایر مشاغل بوجود  ۳۴و  ۳۳، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸

 بیاورد.

سنن بیش از  -۳بند ستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل ت شهری و یا رو سکونی  ست  ۱۰در مناطق م شند، الزم ا صد با در

درصد نسبت جمعیت این مذاهب در آن مناطق، در صورت داشتن سایر شرایط  ۷۰مشاغل دولتی و نهادهای مجاز تا سقف  تصدی

 کند.قانونی، به آنان واگذار شود. چگونگی اجرایی شدن این اصل را قوانین عادی تعیین می

ها در درصد نسبت جمعیتی آن ۵۰تا حداکثر تعداد کل نمایندگان مذاهب چهارگانه اهل تسنن در مجلس شورای اسالمی،  -۴بند

 تواند افزایش یابد. کشور، می

درصد باشد، باید یک نماینده  ۳۰در مناطق مسکونی شهری و یا روستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل تسنن بیش از  -۵بند

 از اهل تسنن به مجلس شورای اسالمی راه یابد.

س -۶بند شهری و یا رو سکونی  سنن بیش از در مناطق م شند، حداقل یک  ۲۰تایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل ت صد با در

 عضو در شوراهای شهری و یا روستایی باید از اهل تسنن باشد. 

سنن بیش از  -۷بند ستایی که جمعیت مذاهب چهارگانه اهل ت شهری و یا رو سکونی  صد می ۵۰در مناطق م شند، حداکثر تا در با

 توانند از اهل تسنن باشند.می ،وراهای شهری و یا روستاییدرصد از اعضای ش ۸۰سقف 

شور، اقلیت -۸بند سنن در ک سام اهل ت سوب می هایسایر اق سمی مح ای نخواهند شوند و هیچگاه دارای حقوق ویژهمذهبی غیرر

 بود.
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مجموعه ستند و برابر همین ر ارمنی،آشوری و کلدانیر ه رسمی در کشور ایران، زردشتی، یهودیت، مسیحیتاقلیت ادیان  -۸اصل

ساسی سایر ادیان و مذاهب قوانین ا ، غیر از موارد ذکر شده، در کشور دارای هاآن و قوانین عادی، دارای حقوقی ویژه خواهند بود. 

 حقوقی ویژه نخواهند بود. 

نمایندهر و مسللیحیت دو نماینده هزار نفر، زردشللتی ریک نمایندهر، یهودیت ریک  ۱۰۰هر یک از ادیان رسللمی تا جمعیت  -۱بند

هزار نفر  ۱۰۰ریکی ارمنی و دیگری از بین آشللوری و کلدانیر، در مجلس شللورای اسللالمی شللورای خواهند بود و برای بیش از 

 شود.ها اضافه میآنهزار نفر افزایش، یک نفر به نمایندگان  ۵۰ها در کشور، بازای هر جمعیت هر یک از آن

 توانند برای عضویت در شوراهای روستایی و شهری، انتخاب شوند.رسمی میپیروان ادیان  -۲بند

ای و یا در سایر موارد استخدام دولتی همۀ پیروان ادیان رسمی بویژه در مشاغل فنی و تخصصی، علمی، دانشگاهی، مشاوره -۳بند

 باشد.غیرحساس از نظر امنیتی، نظامی و اطالعاتی، مجاز می

 ها باشند. های مذهبی و تعالیم دینی خود در آنتوانند دارای اماکن و انجام مراسمرسمی می هر یک از ادیان -۴بند

سمی می -۵بند سمی ویژهادیان ر ست تا حد امکان برای پیروان این توانند دارای مدارس در مقاطع ر شند. الزم ا ای برای خود با

شنا سئولین و کار سط م صی تو سی دینی و مذهبی خا ها تدوین و برابر قوانین عادی بجای دروس دینی و سان آنادیان متون در

 ها اعمال شود.ها برای پیروان آنمذهبی اسالمی در مدارس و دانشگاه
 

صل شهروند ایرانی که دارای  -۹ا شور دارای اختیار تمام  ۱۸هر  سمی ک شد، در انتخاب یکی از ادیان و یا مذاهب ر سال تمام با

 دین و مذهب پدر برای او نیز خواهد بود.باشد و کمتر از این سن، می

 

سال سن و تنها با داشتن گواهی عدم سوءپیشینه و با داشتن  ۲۵شهروند حقیقی، دارای حداقل  ۵هر گروهی با حداقل  -۱۰اصل

غیراقتصادی در یکی از -مرامنامه و اساسنامۀ مصوب خود مبنی بر اقرار به اطاعت رفتاری، گفتاری، نوشتاری و فعالیت غیرانتفاعی

سی، فرهنگی و دینی، هنری،حوزه سیا سایر  های  سی و یا  سا شی، اجتماعی و امور خیریه در چارچوب این مجموعه قوانین ا ورز

شکل با عناوینی مانند قوانین عادی، می شور یک ت سهگروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمعتواند در ک س سازمان  ، مؤ برای خود و 

  روزنامۀ رسمی کشور، اعالم عمومی شود.در  داشته باشد و برای آن عضوگیری نماید و الزم است مراتب شروع بکار آن

 باشد.های سیاسی ممنوع میعضویت و فعالیت کارکنان رسمی نیروهای مسلح در گروه -۱بند

سامانهای سیاسی که اقدام به عضوگیری رسمی و ثبتگروه -۲بند سازمان  سامانۀ  دهی و هماهنگی اطالعات و آمار نام از طریق 

ها همواره طی دو سال پیاپی منتهی به زمان شروع تبلیغات انتخابات، کمتر از هزار ضای رسمی آنکشور نمایند، بشرط آن که اع

 شوند.نفر نباشند، یک حزب سیاسی محسوب می

شهروند ایرانی تنها می -۳بند سال، حداکثر یک بار میهر  شد و در طی یک  سی با سیا تواند عضویت خود را تواند عضو یک حزب 

 یاسی تغییر دهد.در یکی از احزاب س

مدیرۀ یک باشد. با رأی هفتاد درصد هیئتها و مقررات داخلی گروه خود مینامهموظف به رعایت آئین هر عضو رسمی گروه -۴بند

 توان عضویت یک فرد را در آن گروه ابطال کرد.گروه، می
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مه و اسللاسللنامه با رعایت قوانین عادی، باید دارای های کلیدی خود در مرامنامدیره و یا جایگاههر گروه برای انتخاب هیئت -۵بند

ها، در روالی باشللد و هر عضللو گروه دارای یک رأی خواهد بود و حق دارد در انتخابات داخلی گروه شللرکت کرده و برابر آن روال

 های گروه خود انتخاب شود.ها و جایگاهسمت

وشنی گفته شده، هیچ قانون عادی و یا ضوابطی برای تصدی مشاغل به ر مجموعه قوانین اساسیبجز در مواردی که در این  -۶بند

 ای باشد که آن افراد به عضویت در گروه خاصی وادار شوند.تواند بگونهای به افراد، نمیدولتی و یا دادن امتیاز ویژه

و برای انتخابات مجلس شورای های سیاسی حق فعالیت انتخاباتی تنها در موارد شوراهای روستایی و شهری را دارند گروه -۷بند

 اسالمی، اجازۀ هیچگونه فعالیت تبلیغاتی مستقل و یا اعالم نمایندگان برای این انتخابات را رأساً ندارند.

سالمی را  -۸بند شورای ا ضویت در مجلس  شدن و ع سی حق فعالیت انتخاباتی و اعالم نمایندگان برای انتخاب  سیا تنها احزاب 

 دارند.

پذیر است، که در های سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسالمی تنها با ائتالف با یک حزب سیاسی امکانگروهمشارکت  -۹بند

 های انتخاباتی گروه باید با نام، نظارت و مسئولیت حزب سیاسی مربوط انجام شود.این صورت، کلیۀ فعالیت

سی تنها افرادی را می -۱۰بند سیا شدن داحزاب  سال توانند برای انتخاب  سالمی معرفی نمایند که حداقل یک  شورای ا ر مجلس 

 منتهی به زمان معرفی، عضو رسمی آن حزب بوده باشند. 

سالمی، تنها می -۱۱بند شورای ا سی در انتخابات مجلس  سیا توانند به نمایندگان اعالمی از طرف حزب اعضای رسمی یک حزب 

 مربوط رأی دهند.

در هر انتخاباتی در کشور شرکت کرده و به هر کسی که برابر قوانین عادی واجد شرایط انتخاب تواند هر شهروند ایرانی می -۱۲بند

شرکت در انتخابات و یا رأی دادن  شد، رأی دهد. از طرف دیگر، هیچ قانونی و مقررات عادی نباید برای فردی بدلیل عدم  شدن با

 یعی برای وی ایجاد نماید.به گروه و یا فردی خاص، محدودیتی به لحاظ حقوق شهروندی و طب

شهروند ایرانی می -۱۳بند شی و هر  صادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورز سی، اقت سیا شتاری در امور  صورت گفتاری و نو تواند ب

داشته باشد. چنانچه و سایر قوانین عادی کشور باشد، اظهار نظر و یا فعالیتی اساسی دینی بشرط آن که در چارچوب این قوانین 

این آزادی شللهروندی موجب خسللارت و یا از بین رفتن حقوق سللایر نهادها شللود، الزم اسللت قوانین عادی وضللع و روال جبران 

 ها توسط آن شهروند و یا سایرین را به روشنی تعیین کنند. خسارت

سی می -۱۴بند سیا شباحزاب  شنهاد و طرح مدون خود را جهت پی رد امور احزاب و انتخابات در کشور به مجلس توانند هرگونه پی

 ها اقدام نماید.شورای اسالمی ارسال نمایند و آن مجلس نیز موظف به رسیدگی بوده و با اعمال اصالحات خود، برای تصویب آن

بر باورهایی فراگیر دوستانه هستند که مبتنی های غیرانتفاعی با اهداف انسانهار، نوعی گروهنهاد رسمنهای مردمسازمان -۱۵بند

 ها بطور ویژه حمایت کند.ای و گاهی فراملی هستند. دولت موظف است از این سمنمنطقه

 

و یا سایر  مجموعه قوانین اساسیایجاد هر مرکز اقتصادی در کشور ایران با لحاظ موارد مندرج در بندهای زیر برابر این  -۱۱اصل

 قوانین عادی آزاد است. 

های کشورهای خانهش داخلی مشروبات الکلی در کشور بمنظور صادرات یا فروش به گردشگران خارجی، سفارتتولید و فرو -۱بند

ضه، تبلیغات و فروش آن ست، بطوری که روال عر شور مجاز ا سلمان ک شهروندان پیروان ادیان غیرم ها نباید در منظر خارجی و 

صورت گیرد وعمومی، فروشگاه شکار در جامعه  صورت آ شهروندان مسلمان در کشور  ها و ب فروش مشروبات الکلی بهر صورت به 



11 

 

سلمان نمیممنوع می شهروندان م شامل  شدن این بند  شد. اجرایی  شود و قوانین عادی باید چگونگی تحقق این بند را فراهم با

 کنند.

ست  -۲بند شور مجاز ا شت و یا تولید مواد مخدر طبیعی ربه میزان محدودر و یا تنباکو در ک ضه، تبلیغات و فروش ک و تولید، عر

صورت کنترلآن ستگاهها ب سبهای امنیتی و برابر قوانین عادی مجاز میشده و با نظارت د شد، ولی هرگونه ک کار برای تولید و با

 فروش مواد مخدر مصنوعی در کشور ممنوع است.

سب و کاری که نوعی بهره -۳بند سوب هرگونه ک شهروند ایرانی مح شرافت و پاکدامنی زنان  سی از کودکان و یا خالف  شی جن ک

 باشد. شود، ممنوع است. بکارگیری زنان برای نمایش، تبلیغ و فروش کاالها در محافل زنانه، برابر قوانین عادی مجاز می

صوالت تراریخته بطو -۴بند شت و یا تولید مح شور مجاز میک شد، ولی بهنگام فروش باید تراریخته بودن آنر کلی در ک ها قید با

 شود.

شللوند، نوعی مرکز متر مربع مسللاحت زیربنا که به رهن و اجاره داده و یا فروخته می ۱۵۰واحدهای مسللکونی با بیش از  -۵بند

 باشند. اقتصادی و کسب و کار محسوب شده و مشمول مالیات برابر قوانین عادی می

شوند و هرگونه کسب اقتصادی محسوب میمتر مربع مساحت زیربنا، نوعی مرکز  ۱۰۰واحدهای اداری و تجاری با بیش از  -۶بند

 ها مشمول مالیات برابر قوانین عادی خواهند بود.درآمد از آن

سکونی، اداری و یا تجاری بگونه -۷بند ساخت انبوهدریافت مالیات از واحدهای م شویق  شد تا موجب ت سازی و کوچک ای باید با

 شود.  

 

باشللد. سللال تمام می ۱۸شللهروندان ایرانی از جمله در مراکز اقتصللادی، حداقل سللن بکارگیری و هرگونه اسللتخدام  -۱۲اصللل

های الزم برای تخلف از این موارد شود و باید در قوانین عادی مجازاتبکارگماردن شهروندان بیشتر از توان جانی جرم محسوب می

 تعیین شود.

 

اندازی کند. کز اقتصادی را در کشور برابر قوانین عادی راهتواند هر تعداد مرسال، می ۲۰هر شهروند ایرانی دارای حداقل  -۱۳اصل

شور ایجاد  شهروندان ک صادی برای  سیس مرکز اقت صدور مجوز تأ صل و  هیچ مقررات و قانون عادی نباید مانعی در اجرای این ا

 نماید. 

. این کد توسط وزارت دارائی و امور دید یک کد اقتصادی یکتا داشته باشهر شهروند ایرانی و یا مرکز اقتصادی در کشور با -۱بند

صادر می صادی  صاص میاقت صورتی به هر مرکز اخت صادی در  صناف مربوط شود. کد اقت سازمان ا سط  سنامۀ آن تو شنا یابد که 

صادی با قید کد شهروندان و یا مراکز اقت ست همۀ تبادالت مالی و پولی  شد. الزم ا شده با ز طریق و ا های طرفینتنظیم و تأیید 

 صورت گیرد. های بانکیگاهدر

صورت میقیمت -۲بند سط آنان  صادی تنها تو صوالت و کاالهای تولیدی مراکز اقت گیرد و دولت و یا قوانین عادی حق گذاری مح

صناف مربوط می ست به آنان در این زمینه را ندارند. تنها ا سیا صادی در این زمینه مداخله و یا اعمال  صاحبان مراکز اقت توانند با 

 گذاری مناسب کمک نمایند.ها را در قیمتمشاوره داشته و آن

سامانه -۳بند ست که قیمت آن را قبالً در  صورتی مجاز به فروش کاالی خود ا صادی در  شد. خرید و هر مرکز اقت ای ثبت کرده با

شده، ممنوع خواهد بود. همۀ کاالها در هن سامانۀ گفته  سب کد ثبت فروش کاالها بدون ثبت و اعالم قبلی در  گام فروش باید برچ

 شده را داشته باشند. 
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صل شورهای خارجی می -۱۴ا شتن حداکثر هر فرد حقیقی و یا حقوقی دارای تابعیت ک سهم در ایجاد مراکز  ۷۵تواند با دا صد  در

کت داشته باشد درصد سهم در مراکز اقتصادی کالن، با دولت و یا شهروندان ایرانی شرا ۹۰اقتصادی کوچک و متوسط و حداکثر 

و درآمد و سهم خود را با ارزهای معتبر از کشور خارج نماید. بانک مرکزی موظف است چگونگی این مشارکت را تعیین، تسهیل و 

 تضمین کند.

درصللد گفته شللده، با رأی اکثریت نسللبی کمیسللیون مربوط در مجلس شللورای اسللالمی،  ۷۵در مورد مشللارکت بیش از  -۱بند

 پذیر است.امکان

های اقتصللادی مانند یک شللهروند عادی تابعیت دوگانۀ کشللور دیگری را دارد، در امور و فعالیت کههر فرد حقیقی ایرانی  -۲بند

 شود.ایرانی محسوب می

 

باید  هااین فروشگاهشوند. های شهروندان نیز نوعی مراکز اقتصادی محسوب میکنندۀ همۀ نیازمندیهای عرضهفروشگاه -۱۵اصل

هایی موسوم به ه صندوقهای جاری بصورت سپردهدرصد از ارزش کاالهایی که در حال فروش دارند را ب سهع به میزان در مجمو

 اعطاءوام بدون بهره به تولیدکنندگان بمنظور تقویت تولید داخلی، بصورت ها نمایند. مبالغ این صندوقواریز  "پیوندهای صندوق"

ها تعیین ها و پرداخت وام، چگونگی تشکیل این صندوقسایر قوانین عادیالزم است در این مجموعه قوانین اساسی و خواهد شد. 

 د.باشو نظارت بر این اصل میاصناف مسئول تحقق سازمان  شوند.

دودیتی قائل شوند، ولی برای ها، به هر تعداد در هر محله، منطقه و یا شهر محدولت و یا اصناف نباید در ایجاد این فروشگاه -۱بند

 ها، واریز مبلغ گفته شده و تأییدیۀ صنف مربوط، ضروری است. شروع و ادامۀ کار آن

 ها موظف هستند از ابتدای سال سوم، هر ساله سه درصد به میزان واریزی، تا سقف بیست درصد افزایش دهند.فروشگاه -۲بند

شگاه -۳بند صراف از عرضۀ هرفرو صورت ان صندوقنوع کاالیی، می ها در  مربوط به آن کاالها را با کسر دو  توانند مبالغ واریزی به 

 های پیوند در مدت حداکثر یک هفته بازپس گیرند.درصد کارمزد، از صندوق

 

همۀ مراکز اقتصادی موظف هستند از سال سوم به بعد فعالیت خود، به میزان یک درصد سود خود را به صندوق نوآوری  -۱۶اصل

 و شکوفایی استان خود واریز کنند. این میزان در سال پنجم به دو درصد و از سال هشتم به بعد، چهار درصد خواهد شد.

شرکت -۱بند شامل  صل  شگاه بنیان، مراکزهای دانشاین ا سته به دان صادی واب شد و اقت صادی ر شی، مراکز اقت ها و مراکز پژوه

 شود.، نمی۲۰ها و مراکز اقتصادی مشمول اصلخدمات میانجی و بورس فناوری و نظائر این

 شود.ها کسر میمبالغ واریزی توسط مراکز اقتصادی مشمول این اصل، از میزان مالیات تکلیفی آن -۲بند

های ها و یا شلللرکتپرداختی در طول یکسلللال مالی به قراردادهای تحقیقاتی با مراکز پژوهشلللی و دانشلللگاه مبالغ خالص -۳بند

 تواند جایگزین پرداختی به صندوق گفته شده قرار گیرد.بنیان توسط مراکز اقتصادی، میدانش

 شوند. بنیان خصوصی مشمول هیچگونه عوارض و مالیات نمیهای دانششرکت -۴بند

ای از محل الحسنۀ بدون بهرهبنیان خصوصی و پرداخت وام قرضهای دانشدولت موظف است با ارزشگذاری فناوری شرکت -۵بند

کارها کمک نماید. های از سال دوم به بعد، به ایجاد و توسعۀ این نوع کسبصندوق، حداقل بمیزان ارزش گفته شده، با بازپرداخت

مانت وام تلقی شللود که در این صللورت تا تسللویۀ وام، مالکیت فناوری متعلق به دولت تواند بعنوان ضللمیزان ارزش فناوری می

 باشد.می
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سیس تا  -۶بند صی تازه تأ صو صادی خ سهیالت بانکی برای راه ۳مراکز اقت ستفاده سال پس از اولین تولید، چنانچه از ت اندازی ا

خواهند بود. در غیر اینصللورت، این مدت تا پایان مهلت مقرر های دسللتمزد، درآمد و ارزش افزوده ننکرده باشللند، مشللمول مالیات

 ادای وام، افزایش خواهد یافت.

 

، عناوین و یا مجموعه قوانین اسللاسللیبطور کلی اجازۀ داشللتن مراکز اقتصللادی را ندارد، بجز در مواردی که این دولت  -۱۷اصللل

 ها را مشخص کرده باشد.چگونگی آن

ها برای دولت و همۀ نهادهایی متوسط ویژه شهروندان عادی و بخش خصوصی است و داشتن آنمراکز اقتصادی کوچک و  -۱بند

 کنند، ممنوع است.که به هر نحوی همه و یا بخشی از بودجۀ خود را از دولت دریافت و یا از بودجۀ عمومی کشور استفاده می

 باشند.ن هیچ نوع مرکز اقتصادی نمیهای دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز به داشتبانک -۲بند

 باشند.نیروهای مسلح در کشور ایران مجاز به داشتن هیج نوع مرکز اقتصادی بطور کامل نمی -۳بند

سازی، مجتمعدولت می -۴بند شیمیائی و پتروشیمی، خودرو صنایع نفت و گاز،  صادی بزرگ و زیربنایی مانند  های تواند مراکز اقت

ستخراج معادن بزرگ، تولید انرژی عظیم فوالد و فلزی، شیدی و بادی، تولید نیروگاه ا ساخت مزارع بزرگ انرژی خور سیلی،  های ف

صادیق، تعیین میزان  ۱۰۰برق آبی تا میزان  شخیص م شهروندان ایرانی و خارجی ایجاد نماید. ت شارکت  صد بتنهایی و یا با م در

سال از  ۳باشد. دولت پس از مجوز به دولت، بر عهدۀ مجلس شورای اسالمی میها و دادن گذاری و منابع مالی اینگونه طرحسرمایه

صلی اندازی این مراکز اقتصادی، تنها میراه تواند تا سقف یک سوم سهم خود را حفظ نماید و الزم است یک سوم دیگر از سهم ا

سازمان مرکزی بیمه سود به  شده و بدون  صرف  خود را با همان ارزش تمام  شد و ربرای م ستگیر بفرو ش سالمت و بازن در بیمۀ 

درصد را با  ۵۰سقف تا تواند از سهم نهایی خود مابقی را از طریق بورس بصورت خرید سهام به عموم مردم واگذار نماید. دولت می

ست از این منا ستاد مجاز ا سلح واگذار نماید و آن  ستاد کل نیروهای م شان، به  بع مالی تنها اخذ مجوز از رهبری و یا با حکم ای

 های نظامی استفاده نماید.برای خودکفایی و پیشرفت تحقیقات سامانه

 ۱۰۰، پیشگام باشد و مجاز است تا سقف های پیشرفته و جدیدنی بر فناوریاندازی مراکز اقتصادی مبتدولت باید برای راه -۵بند

شللده واگذار اندازی، باید آن را به بخش خصللوصللی با قیمت تمامز زمان راهسللال ا ۳ها را بپردازد. ولی بعد از های آندرصللد هزینه

نماید و درصورت عدم استقبال بخش خصوصی، مالکیت آن را به یک یا چند دانشگاه ریا مرکز پژوهشیر دولتی منتقل و تا سقف 

شی آن ۷۰ سرانۀ پژوه سال، از  سنواتی و طی پنج  صورت  شده، ب صد قیمت تمام  خود را دریافت کند. اندازی راهای هها هزینهدر

 ها ریا مرکز پژوهشیر با رعایت مفاد این بند نیز صورت گیرد.تواند بصورت ترکیبی بخش خصوصی و دانشگاهواگذاری همچنین می

برخی مشاغل و یا مراکز اقتصادی همراه با صدمات جسمی، روحی و روانی بیشتری نسبت به سایرین هستند. دولت موظف  -۶بند

 باشد.وکارها میای برای این نوع کسببه شناسائی، نظارت، حمایت و تدوین قوانین عادی و استانداردهای ویژه

 

های: با مسللئولیت محدود، سللهامی رعام و خاصر، تعاونی، توانند در قالب شللرکتمراکز اقتصللادی جمعی در کشللور می -۱۸اصللل

سهامیر، برابر  سهامی و غیر سبی، مختلط ر ضامنی، ن صادی هر فرد حقیقی و یا حقوقی  شوند.با قوانین عادی ایجاد ت شراکت اقت

باشد و الزم است تا قوانین عادی برای ها شرکتاین در قالب یکی از تواند تنها میدارای تابعیت کشورهای خارجی با طرف ایرانی 

 د.نتحقق و تسهیل این موضوع وضع شو
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رزی و تربیت فرزندان کشور است، تشکیل و حفظ آن و تسهیگری در ازدواج جوانان خانواده کانون عشق و محبت، مهرو -۱۹اصل

 باشد. یکی از وظایف مهم همۀ نهادها و ارکان کشور می

باشللد و شللایسللته اسللت که ادارۀ خانواده توسللط ایشللان با های خانواده میپدر مسللئول امور حقوقی، قانونی و تأمین هزینه -۱بند

 خانواده و بویژه مادر انجام شود. مشورت و همراهی اعضای

دولت موظف است حداقل حقوق پایه برای پدر یک خانواده را در هر شغل اعم از دولتی و یا خصوصی، بتناسب تعداد اعضاء  -۲بند

سکان خانواده، بگونه سالمت، آموزش و مکان ا شاک،  سکن، خوراک، پو و امور ای تعیین کند تا پدر خانواده بتواند نیازهای اولیۀ م

تفریحی خانواده را با عزت برآورده کند. هیچ کس و یا مرکز اقتصللادی مجاز نیسللت فردی راعم از زن و یا مردر را در کشللور بطور 

 وقت بکارگیری و از این حداقل حقوق پایه کمتر به ایشان پرداخت نماید.تمام

سالمت م -۳بند شغل پدر، تحت پوشش بیمۀ  سالمت اعضای یهمۀ اعضای یک خانواده بنابر  سهم بیمۀ  سوم  شند. تأمین یک  با

شود. فرزندان دختر و پسر تا باشد که بطور ماهانه پرداخت میمی و مابقی بر عهدۀ مراکز اقتصادی و یا دولتخانواده بر عهدۀ پدر 

 شوند.اند، مشمول این بند میاند و یا شخصاً دارای حقوق ماهیانه نشدهزمانی که ازدواج نکرده

های خانواده در صللورت فوت پدر و یا ناتوانی عقلی و جسللمی در ادارۀ امور خانواده بنابر تشللخیص دادگاه، کلیۀ مسللئولیت -۴بند

باشللد. اگر یکی از هر دو دلیل گفته شللده برای مادر هم باشللد، سللرپرسللتی خانواده بترتیب به پدربزرگ رپدریر، برعهدۀ مادر می

ستی را برعهده می عموی بزرگتر، پدربزرگ رمادریر و یا سرپر سئولیت  گیرد. دایی بزرگتر خواهد بود و در غیر این موارد، دولت م

ستی خانواده،  سرپر شند،  شده با شرایط گفته  صورتی که پدر و یا مادر هر دو بطور همزمان دارای  فرزندان به بترتیب تواند میدر 

سر و یا دختر شرط آن که حداقل  پ شود، ب شخیص این  ۲۵واگذار  شند، ت شته و دارای حداقل حقوق پایۀ ماهیانه با سن دا سال 

 باشد. موضوعات با دادگاه می

گر موظف است معادل آخرین حقوق ایشان را بمدت درصورتی که سرپرستی خانواده به دیگری منتقل گردید، سازمان بیمه -۵بند

س سال بطور ماهیانه به  ساس این یک ست خانواده، برا سرپر ست خانواده بپردازد. بعد از این مدت، پرداخت حقوق به  مجموعه رپر

 و سایر قوانین عادی و بیمه خواهد بود.    قوانین اساسی

 های خود را در زمان حیات و یا بصللورت وصللیت برای بعد ازسللوم مالکیت اموال و دارائیتواند بیش از یکپدر خانواده نمی -۶بند

ها واگذار، هبه و یا وقف نماید، مگر آن که هیچ وارثی فوت خود، از خودش و یا وارثین سلللب و به اعضللای خانواده و یا به غیر آن

 نداشته باشد.

صورت فوت پدر، اموال و دارائی -۷بند شان برابر قوانین دینی پدر به وارثین میدر  صادی های ای سیم ارث برای مراکز اقت سد. تق ر

ص شد و بهرهباید ب سهم با صاص  شرایطی نباید منجر به از بین رفتن و یا ناکارآمدی ورت اخت سهم خود در هیچ  برداری وارثین از 

مرکز اقتصادی، رمثالً تقسیم زمین زراعی به واحدهای کوچکترر شود. بدین ترتیب الزم است دولت بر تحقق این بند نظارت داشته 

شد و در چگونگی بهره شتیبانی برداری از مربا سیده، نظر موافق دولت اخذ و در قوانین عادی ارث این نظر پ صادی بارث ر اکز اقت

 شود.

های زندگی را تأمین نماید، اگر با خانواده اگر پدر خانواده در قید حیات باشلللد ولی بدلیل فاقد شلللغل بودن، نتواند هزینه -۸بند

کند، تا یکسللال برای پدر تأمین کند و اگر با خانواده زندگی نمی کند، دولت موظف اسللت معادل حداقل حقوق پایه رازندگی می

بمیزان دوسوم آن را به مادر خانواده تا همین مدت بطور ماهیانه بپردازد. بعد از این مدت، چنانچه شرایط مالی پدر مساعد نباشد، 

 های خانواده تابع قوانین عادی و بیمه خواهد بود.تأمین هزینه
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ت رمتعهر، فقط برای پیروان مذهب تشیع و در اولین مورد، بدون اجازۀ همسر دائمی مجاز است، ولی برای موارد ازدواج موق -۹بند

سران دائمی خواهد بود.  سمی هم ضایت ر سالمی، برابر دوم به بعد، منوط به ر ضوع برای پیروان دیگر ادیان و یا مذاهب ا این مو

 باشد.مذهب و دین خودشان می

سلمانان به تعداد ازدواج دا -۱۰بند سران قبلی  ،۴ئم برای م سمی هم ضایت ر ستطاعت مالی بنابر نظر تا منوط به ر شخیص ا و ت

شرط استطاعت مالی باشد، ولی ها میتابع قوانین دینی آن . برای پیروان سایر ادیان، کل موضوع و چگونگی آن،قاضی، مجاز است

 . خواهد بودالزم همچنان 

شد. میزان نقد شرط مهریه در ازدواج دائم برای همۀ پیروان ادیان و مذاهب الزم و می -۱۱بند سیه با صورت نقدی و ن تواند به دو 

شامل هرگونه اموال و دارائی است که توسط زوج ریا والدین طرفینر در همان زمان وقوع عقد به زوجه واگذار و به مالکیت ایشان 

قداری است که زوج متعهد است پس از ازدواج آن را به زوجه بپردازد. باید قوانین عادی مبلغی را بعنوان آید و میزان نسیه مدرمی

مهریۀ نسیۀ رسمی حداکثری تعیین نمایند و شایسته است که شهروندان ایرانی با الهام از تعالیم اسالم و معنویت ادیان الهی، در 

تواند تابعی از حداقل این مقدار حداکثری تعیین نمایند. مبلغ مهر نسیۀ حداکثری میهای نسیه را کمتر از ازدواج خود مبلغ مهریه

سمی ثبت نمایند.  ستند تنها این دو میزان مهریه را بطور ر سناد موظف ه سمی ثبت ا شد. دفاتر ر شور با در حقوق پایه ماهیانۀ ک

و ایشللان نخواهد و یا نتواند آن مبلغ را به همسللرش  صللورتی که پس از ازدواج، زوجه مهریۀ نسللیۀ خود را از زوج مطالبه نماید

کند و در این میان، الزم بپردازد، میزان و چگونگی پرداخت آن مهریه از دارائی، اموال و یا حقوق ماهیانۀ زوج را، دادگاه تعیین می

ستطاعت از پ شود و هیچ زوجی بدلیل عدم ا شهروندی زوج مراعات  ست حفظ خانواده و حقوق اولیۀ  رداخت هر مقدار از مهریه، ا

 مستوجب و مشمول زندان و حبس نخواهد بود.

سمی و نهایی نتوانهیچ یک از زوجین نمی -۱۲بند ضاوت و دادن مجوز ر شوند. ق سر خود جدا  د بدون دالیل موجه و معقول از هم

 با دادگاه است.پس از موافقت مشاور خانواده، طالق، 

رود، ولی بنابر درخواست مادر و احراز حقوقی و قانونی پدر نسبت به فرزندان از بین نمییت و مسئولپس از طالق، مراتب  -۱۳بند

سر تا پایان  ضایت پدر، فرزندان پ سط دادگاه، حتی بدون ر شان تو توانند تحت سالگی می ۱۳سالگی و دختران تا  ۱۰صالحیت ای

 باشد.ها میأمین هزینۀ فرزندان بر عهدۀ پدر آنسرپرستی مادر و بعنوان یک خانواده زندگی کنند، در این شرایط، ت

سن بلوغ دخالت و  -۱۴بند سیدن به  ستند در اموال و دارائی فرزندان تا ر ستان فرزندان نابالغ طالق مجاز نی سرپر مادر و یا دیگر 

صورت نیاز به توسعه و یا احتمال خطر نابودی و ایجاد نقص در آن صرف نمایند و در  ها، فقط با اجازۀ رسمی از طرف دولت برابر ت

 تواند فراهم شود.   سرپرست می قوانین عادی، این امکان برای

بهره بمیزان الزم برای خرید و یا اجارۀ مسللکن حداقلی به الحسللنه و یا کمدولت موظف هسللتند شللرایط وام دادن قرض -۱۵بند

 تناسب محل سکونت و همچنین برای تهیۀ لوازم اولیۀ زندگی زوجین جوان را از منابع خود تأمین کند. 

ها بر اسللاس عالقه، عقیده و همسللانی فرزندان را به ازدواجی وادار نماید و شللایسللته اسللت که ازدواجهیچ کس حق ندارد  -۱۶بند

 فرهنگی باشد. 

 هایی در نظر گرفته شود.در قوانین عادی همواره برای تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری تشویق -۱۷دبن

مشاوره خانواده ، مجوز سال به باال ۱۵باشد. برای دختران ال میس ۱۸سن رسمی ازدواج در کشور برای پسران و دختران  -۱۸بند

 مراجع قضایی الزم است.و 
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هایی که دارای فرزندان ناتوان جسللمی، ذهنی، موظف اسللت به خانوادهو سللازمان اموال و احسللان عمومی کشللور دولت  -۱۹بند

سلللرپرسلللت، پدران و مادران از کار افتاده که های خاص و یا فرزندان سللله قلویی به باال هسلللتند، به کودکان بی و یا بدبیماری

 . های ویژه تا حد رفع نیاز داشته باشدها نیستند، کمکبازماندگان قادر به نگهداری از آن

 

پایه، علوم ریاضی و فیزیک، تجربی، ، علومزندگی و همزیستی اجتماعی و شهروندی های اولیۀ سواد، عمومیانجام آموزش -۲۰اصل

ای و هنر همراه با هدایت و تقویت ذهنی و عملی خالقیت و نوآوری علمی، بصلللورت فنی و حرفهزندگی، های انسلللانی، مهارت

اخالقگرایی، تعاون و همکاری گروهی، خودباوری و خوداتکایی، از خودگذشتگی و ایثار، پرسشگری یکپارچه با ایجاد روحیۀ معنوی، 

سللتیزی، نهادینه شللدن اخالق شللهروندی و خوانی، احسللان به پدر و مادر، نیکی به دیگران، طرفداری از مظلومیت و ظلمو کتاب

های ریزینظام آموزش و پرورش کشللور اسللت که باید با برنامهاجتماعی، ایجاد باور پیشللرفت همراه با عزت نفس، از جمله اهداف 

سازی کشور بسمت ایجاد ویژه، پویا و هماهنگ با نهاد خانه، توسط دولت در مدارس جاری شود تا فرزندانی تربیت شوند که آینده

 شودسوم تعیین میتمدن ایرانی اسالمی را تضمین نماید. حداقل بودجۀ امور تربیتی و پرورشی نسبت به آموزشی، یک

آموزش و پرورش در کشللور ایران از ابتدای دبسللتان تا انتهای دوره متوسللطه اول رمعادل نه سللال تحصللیلیر، برای همۀ  -۱بند

باشد و فرزندان ایرانی واجب و ادامۀ آن تا پایان متوسطه دوم رمعادل دوازده سالر، رایگان است. دولت مسئول تحقق این اصل می

 کشور موظف هستند تا در حوزۀ اختیارات قانونی خود در اجرایی شدن کامل این اصل تالش نمایند.همۀ نهادهای 

تواند برای تحصلللیل فرزندان تا پایان دورۀ اول متوسلللطه و یا بنابر درخواسلللت خودش، تا پایان هیچ نهاد و قانونی نمی -۲بند

 دۀ این امر، مسببین باید برابر قوانین عادی مجازات شوند.تحصیالت عالی در دانشگاه، مانعی ایجاد نماید و در صورت مشاه

ها با کمک نهادهای خانه، وزارت آموزش و پرورش موظف اسللت با اسللتفاده از آمار و اطالعات متولدین کشللور و رصللد آن -۳بند

سوادی در کشور تا آمار بی مدرسه، نیروی انتظامی و سایر نهادها، بویژه در مناطق کمتر برخوردار روستایی و شهری، تالش نماید

 تواند موجب برکناری وزیر مربوط شود.به صفر برسد و قصور در این زمینه می

هر نوع بکارگیری و استخدام افرادی رحتی برای خدمت سربازیر، که فاقد گواهی پایان دورۀ متوسطه اول باشند، توسط هر  -۴بند

صی و یا دولتی، ممنوع می صو شد.فرد و یا نهاد خ صدور گواهی با شوند.  ست قوانینی عادی برای تحقق این بند تعیین  هایی الزم ا

باشلللد. وزارت آموزش و پرورش الزم اسلللت با همکاری خدمت سلللربازی و یا رانندگی برای این افراد مجاز نمیمانند کارت پایان

ده و مفید برای تحصللیل این افراد هایی فشللرنیروهای مسلللح رحتی در صللورت لزوم با افزایش طول مدت خدمت سللربازیر، دوره

 طراحی و اجرا نماید.

سان -۵بند ضمن الهام و رعایت تعالیم و مبانی تربیتی و ان ست  شیوهدولت موظف ا سالم، از آخرین  شی و ساز ا های علمی، آموز

 تجربیات موفق سایر کشورها در مدارس کشور استفاده نماید.

آموزان خود را در وانین عادی مجاز و دولت موظف است سرانۀ هزینۀ تحصیلی دانشدر کشور ایجاد مدارس خصوصی برابر ق -۶بند

آموز مشابه، به این مدارس پرداخت کند. دولت مجاز نیست هر مقطع تحصیلی محاسبه کرده و نیمی از آن مبالغ را بازای هر دانش

 گذاری مقاطع آموزشی مدارس خصوصی دخالت نماید.در قیمت

صیلی را با قیمت یارانهدولت موظف  -۷بند صورت رایگان و لوازم کمک تح سی را ب ست همۀ کتب در صیلی ا ای، تا پایان مقطع تح

 آموزان قرار دهد.دبیرستان، در اختیار دانش
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ها با عزت و راحت زندگی کنند. دولت شللود و الزم اسللت آندر کشللور ایران شللغل معلمی مانند شللغل انبیاء محسللوب می -۸بند

ست حق سکن، کمک هزینهموظف ا سهیالت م شاغل همتراز برای وق ماهیانه و مزایا، ت سبت به م شتری ن های ازدواج و درمان بی

 ریزی نماید.ها، برنامههای نوین آموزشی و افزایش سطح تحصیلی آنایشان فراهم کند و برای بازآموزی، آشنایی با روش

ش -۹بند ست در تأمین مدارس کافی و مجهز در  ستانداردها را دولت موظف ا شترین اهتمام و رعایت ا سلمان بی شور م أن یک ک

ساً به این کار اقدام نماید. از طرف دیگر با امتیازهای ویژه شته باشد، ولی مجاز نیست رأ های رایگان ای، از جمله اختصاص زمیندا

بخش خصوصی، بصورت وقف  در مناطق مسکونی و شهری به بخش آموزش کشور و یا بخشودگی مالیاتی، ساختن مدارس توسط

سه صارف علمی و یا مدر ساخت و هزینۀ م شعاب برای  شور رونق دهد. حق ان ضت ملی و دینی در ک سازی خیرین را، مانند یک نه

 باشد.آب، برق و گاز مدارس کشور تا پایان دورۀ متوسطه دوم، رایگان می

سایر نهادها در امر ورزش،  -۱۰بند ستند با همکاری  شی، مدارس موظف ه شان علمی، ورز ستعدادهای درخ تربیت بدنی، یافتن ا

شکی سالمت دانشترویج و آموزش برخی امور پز سقف پایه و  ست تا  شند و دولت موظف ا شا با شور بطور جدی کو  ۱۰آموزان ک

 آموزان را به این امر اختصاص دهد.های دانشدرصد از سرانۀ هزینه

صادی و بویژه  -۱۱بند صلی مراکز اقت سببدنۀ ا صنعتی نیازمند افرادی دارای دانشک ورزیده و ماهر  ،فنی ،های کاربردیوکارهای 

شتاری و دیداری را از مقطع ابتدایی تا پایان دورۀ  صورت نو سی ب ست اوالً محتوای درو ستند. وزارت آموزش و پرورش موظف ا ه

شنایی دانش سطه اول برای آ سبمتو سطه دوم نیز حداقل نیمی از وکارها تدوین نمایند. آموزان با انواع ک ثانیاً از ابتدای دورۀ متو

های علمی و ای و اخذ گواهی دیپلم فنی هدایت نمایند. ثالثاً با داشتن دانشگاههای فنی و حرفهآموزان کشور را بسمت رشتهدانش

شته صیلی فنی و حرفهکاربردی، ر سطح فوقهای تح شتن کارنامۀ قبولی دیپلم  دیپلم بدون آزمون ورودی و تنهاای خود را تا  با دا

توانند برابر التحصللیالن این مقطع میباشللد. فارغدیپلم برای این دانشللجویان رایگان میفنی، توسللعه دهد. تحصللیل در مقطع فوق

های تحت پوشللش وزارت علوم و فناوری، با حداکثر ده واحد قوانین عادی برای ادامۀ تحصللیل در مقطع کارشللناسللی به دانشللگاه

 های همراستا، وارد شوند.   سی جبرانی و تطبیق در رشتهدر

شور برای ایرانیان مقیم در آن  -۱۲بند ستقل ایرانی در خارج از ک ست وزرات امور خارجه، ایجاد مدارس م شخیص و درخوا بنابر ت

ست. این نوع آموزش می سط وزارت آموزش و پرورش مجاز ا شورها، تو صورت هک شی و حتی ب صورت بخ مکاری با مدارس تواند ب

متداول در آن کشلللورها در قالب تدریس محتوای تعدادی دروس مانند زبان و ادبیات فارسلللی، فرهنگ دینی و هویت ملی، با 

و آموزشی خود، منابع مالی تحقق این بند را فراهم  های فرهنگیموظف است در قالب بودجهای صورت گیرد. دولت مالحظات ویژه

 آورد.

 

صل سانی و اخالقتعالی -۲۱ا شی روح و فطرت ان شرفت، عمقمداری، هدایتبخ شیوهگری امید به آینده و پی شی  های تفکر در بخ

سالمی  ستقیم فرهنگ و تاریخ ایرانی ا شنایی، آموزش و ترویج غیرم شار جامعه، آ جامعه، ایجاد پیوندهای عمیق عاطفی در بین اق

ها ای از نارسائیسویهواسطۀ و یکمان، ایجاد شورانگیزی و شادی در مردم، بیان بیکشور و ثبت و گسترش جهانی آن به دیگر مرد

سرفرازی قله سیر و نمادی از آزادی و جاودانهو یا  شور، م شعور در ک شیوههای ایمانی و  شه با  های زیبا، انتظارات و گی بیان و اندی

 باشد. وظایفی است که برعهدۀ سازمان هنر و سینما می

نماینده از اقشللار مختلف هنرمندان، که به نسللبت  ۸هنر و سللینما دارای یک هیئت مدیره پنج سللاله متشللکل از  سللازمان -۱بند

ها، شلوند و عالوه بر آنرئیسله سلنی انتخاب میها و با رأی مسلتقیم، ابتدا با همکاری و نظارت دولت و زیر نظر هیئتجمعیت آن

شامل مییک نفر نمایندۀ دولت، یک نفر نمایندۀ ق شور را  ضائیه و یک نفر نمایندۀ امنیتی ک سپس هیئتوۀ ق مدیره از بین شود. 



18 

 

سللال،  ۵نمایندگان اقشللار مختلف هنرمندان، دو نفر را برای ریاسللت سللازمان به دولت معرفی و دولت یکی از آنان را برای مدت 

 کند.بعنوان ریاست سازمان منصوب می

ها و ای حل اختالفات صنفی و هنری، واحدهای تعیین مالکیت مادی و معنوی، تعیین شاخصتواند دارای شوراهسازمان می -۲بند

صدور  شخیص آثار مخرب روحی و روانی، ممیزی محتوی و واحد  شار مختلف هنری، ممیزی هنری و ت ضوابط کاری اق معیارها و 

 های اهل هنر و سینما باشد.لیتمجور انتشار و نمایش و سایر موارد برای پاسخگویی الزم به کشور در قبال فعا

ها و یا برخی شهرهای بزرگ، باید به تأیید مجلس شورای اسالمی برسد. تأمین ساختار سازمان و شعبات آن در مراکز استان -۳بند

درصللد و تأمین مکان مناسللب برای سللازمان مرکزی و شللعبات آن، برعهدۀ دولت  ۴۰های جاری سللازمان بمیزان حداقل هزینه

شمی ست ادارۀ امور و بهرهبا صد مکان ۸۰برداری از حداقل د. دولت همچنین موظف ا شاد را به در های هنری در اختیار وزارت ار

 شود.تواند از این مسیر تأمین میسازمان واگذار نماید. تأمین همه و یا بخشی از تعهد مالی دولت به سازمان می

سبصدور مجوز اماکن هنری راعم از مراکز اقت -۴بند صی صادی و ک صو شهروندان و بخش خ سط  وکار هنری و یا غیرانتفاعیر تو

 باشد.برابر قوانین عادی، برعهدۀ سازمان می

باشد. چنانچه اثر هنری هر هنرمند رو یا گروه هنری و به نسبت پدیدآورندگیر، مسئول آثار و پیامدهای اثر هنری خود می -۵بند

 شریک است.مسئول و فرهنگی ، در این امر کان نیز باندازۀ ایشاندر محلی به نمایش درآید، مسئول آن م

سازمان با صدور مجوزهای خود، در  -۶بند سازمان اجازۀ فروش، انتشار، نمایش و یا تبلیغات را ندارد و  هیچ اثر هنری بدون مجوز 

محل نمایش، رافع مسئولیت سازمان در باشد. داشتن مسئولیت هنرمند و یا صاحب قبال آثار و پیامدهای اثر هنری باید پاسخگو 

صدور مجوز اولیه نمی صولی و کلی قبل از نمایش و یا  شکلی ا صورت بروز موارد نامطلوب کنترل و نظارت محتوایی و  شد. در  با

اری جویی نماید و در صورت قصور و یا به نسبت تقصیر، از برکنفرهنگی، سازمان موظف است سریعاً در درون خود ردیابی و چاره

 ها به مراجع قضایی، اقدام نماید.افراد تا معرفی آن

ضمون آثار هنری می -۷بند شرط آن که م شد، ب شی، اخالقی و تربیتی با سی، آموز سا سی، اجتماعی، دینی، تاریخی، اح سیا تواند 

 باشد. ننسی فحشاء و فساد اخالقی و ج دهندۀوهین به مقدسات دینی و ملی، اشاعهموجب سلب آرامش افراد، جامعه، ت

شلللوند. حفظ و مراقبت از هنرمندان همواره نوعی الگو و سلللمبل فرهنگی بویژه برای کودکان و جوانان در جامعه تلقی می -۸بند

صی آن صو صی و خ شخ سی، اوالً ها همراه با آگاهحریم  سیا صادی و  سیب اخالقی، اجتماعی، اقت سازی و آموزش از گزند هر نوع آ

  های اطالعاتی و امنیتی کشور، الزم و ضروری است. برای دستگاهبرای سازمان و ثانیاً 

ستفاده، حتی بصورت غیرانتفاعی، از آثار هنری، بدون کسب رضایت صاحب اثر، ممنوع است. چنانچه آثاری برای  -۹بند تکثیر و ا

المانع است. چنانچه صاحب اثر ها از صدا و سیمای کشور بصاحب اثر آن دیگر منشأ و منظور اقتصادی نیست، نمایش و پخش آن

اختالف خود بررسی کند. درصورت عدم اقناع صاحب  هنری شکایتی داشته باشد، سازمان موظف است موضوع را در شورای حل

 شود.اثر و بنابر درخواست ایشان، موضوع از طرف سازمان به دادگاه ویژۀ رسانه ارجاع داده می

 شود.داری مادی از آثار هنری به وارثین ایشان منتقل میبربعد از فوت صاحب اثر، بهره -۱۰بند

سطح جامعه و اذهان عمومی و بروز زیان -۱۱بند صوالت هنری در  شتر، بعد از بدلیل اثرگذاری فوری مح شدنی بی های جبران نا

شکایت از افراد حقیقی و یا حقوقی و یا دریافت بازخوردهای منفی اجتماعی و سی از پخش یک  دریافت  ست سیا اثر هنری، الزم ا

های ساعت، نظریۀ خود را مبنی بر دستور توقف آنی از انتشار و یا عدم آن را اعالم نماید و سپس بررسی ۲۴سازمان حداکثر ظرف 

بیشتر را انجام دهد. چنانچه موضوع شکایت در شورای حل اختالف سازمان منتفی نشد و یا صحت موضوع شکایت محرز گردید، 

 شود. یدگی قضایی به دادگاه ویژۀ رسانه ارجاع میموضوع برای رس
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 شود.هر نوع درآمدی مادی ناشی از فروش، توزیع و یا نمایش آثار هنری، مشمول قوانین مالیاتی کشور می -۱۲بند

تولید، با های درصلد هزینه ۵۰دولت موظف اسلت با تأیید سلازمان، به تولید آثار هنری کمک مادی بدون بهره، تا سلقف  -۱۳بند

های دولت تواند صندوق اعتباری هنر زیر نظر خود تأسیس نماید تا کمکدوساله داشته باشد. در این زمینه سازمان می بازپرداخت

 اندازی، گردش مالی و اعطای وام بیشتر صندوق شود.ها، موجب راههای وامو بازپرداخت

 باشد.با اجازۀ سازمان مجاز می هاایجاد محصوالت فرهنگی مشترک با غیرایرانی -۱۴بند

شللود، با ها محسللوب میسللازمان موظف اسللت برای هنرمندانی که فعالیت و تولید آثار هنری تنها و یا شللغل اصلللی آن -۱۵بند

و از کارافتادگی بیکاری، های سللالمت، نسللبت به تحت پوشللش قرار دادن ایشللان در بیمه ،همکاری سللازمان مرکزی بیمه کشللور

شستگی، سوم هزینۀ این بیمهاقدام نماید بازن سرمایه. تأمین یک  سوم توسط  شخاص هنرمند، یک  گذاران آثار هنری و ها توسط ا

 باشد. باشد. مرجع تشخیص از کارافتادگی، سازمان مییک سوم باقیمانده برعهدۀ دولت می

شبرد امور سازمان می -۱۷بند شنهاد و طرح مدون خود را جهت پی ضائی به مجلس تواند هرگونه پی شتی و ق صنفی، هنری، معی

 ها اقدام نماید.شورای اسالمی ارسال نماید و آن مجلس نیز موظف به رسیدگی بوده و با اعمال اصالحات خود، برای تصویب آن

 

صل ضباط عمومی برابر این  -۲۲ا شخص و حقوق یکدیگر، رعایت قوانین و ان سبرقراری آرامش، احترام به  سا و  یمجموعه قوانین ا

 سایر قوانین عادی برای همۀ شهروندان کشور در مراکز و اماکن عمومی الزامی است.  

شوند و هیچ فرد حقیقی و منزل مسکونی، مراکز اقتصادی و مکان نهادهای شخصی، حریم خصوصی شهروندان محسوب می -۱بند

صاحب شود، مگر آن که برابر قوانین  ها، واردخانه و مالک آنیا حقوقی اجازه ندارد بدون اجازه گرفتن از  سی  صی ک صو حریم خ

کشور بصورت کتبی مجاز باشد و شایسته است اعمال قانون در این موارد همراه با سالم و خوشرویی بوده و بکارگیری احتمالی زور 

صی خود کارو چگونگی آن باید در اجازه صو سی حق ندارد در حریم خ شد. از طرف دیگر، هیچ ک شده با ی انجام دهد که نامه قید 

موجب آزار و یا احتمال خطر و امنیت جانی و مالی، سلب آسایش، اشاعۀ اعمال زشت یا الگوی رفتارهای ناشایست برای همسایگان 

 شود. 

با الهام از آیات نورانی و کالم وحی در قرآن کریم و همچنین تعالیم معنوی ادیان الهی، شللایسللته اسللت که مردان و زنان  -۲بند

ها آراسته و با وقار بوده ایرانی در مراکز و اماکن عمومی با پاکدامنی با یکدیگر معاشرت داشته باشند و پوشش ظاهری آن شهروند

سینۀ  سر، گردن و تا قلب و  شاندن موی  سری و پو شیدن مقنعه یا رو شور ایران، با پو شد و بویژه زنان ک و خالف عفت عمومی نبا

کاری بیشلللتری را در مراکز و اماکن عمومی فراهم نمایند و در برابر، مردان نیز باید با پرهیز از های پاکدامنی و پرهیزخود، زمینه

سبآلود، نگاه گناه شش منا ست، و گفتار حرکات  ،پو شای شریف و نا سی را برای زنان  سطح پاکیزگی و عفاف جامعه و امنیت جن

شش و رفتارهای ناهنجا شور افزایش دهند. تعیین الگوی پو های الزم را قوانین عادی ر در مراکز و اماکن عمومی و مجازاتعفیف ک

 کند.مشخص می

ها با رعایت بند باال و بشرط عدم اختالط با مردان و حضور گروهی و جمعی زنان در مراکز و اماکن عمومی و بویژه ورزشگاه -۳بند

 باشد.پرهیز از گفتارهای جمعی و بدور از وقار، مجاز می

شور، محلدولت موظ -۴بند شهرهای ک ست تا در مراکز و اماکن عمومی همۀ  هایی را بمنظور گردهمایی، تظاهرات و یا بحث ف ا

ها بتوانند آزادانه با هواداران خود در نظر بگیرد تا آن های رسللمیسللازمانیا گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و آزاد برای هر 

سئولیت عواقب و یا  شند. م شته با صدور پیامدهای این قبیل اجتماعات برعهدۀ برگزارکنندگان میهمایش دا ضمن  شد و دولت  با

 نهایت همکاری الزم را داشته باشد. ،مجوز، باید در ایجاد امنیت و برقراری مناسب این قبیل اجتماعات آزاد



20 

 

تاری و پوششی از هر فرد و یا گروه تواند در صورت مشاهدۀ خطا و یا نابهنجاری اخالقی، نوشتاری، رفهر شهروند ایرانی می -۵بند

ها بطور گفتاری و دوستانه تذکر و در صورت الزم، به مسئولین مربوط و انتظامی کشور، مراتب را در مراکز و اماکن عمومی، به آن

الع عموم های مجازی مناسبی برای تحقق این بند را مهیا کرده و به اطهای ارتباطی و برنامهگزارش دهد. دولت موظف است روش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          شهروندان برساند.                                                                                                             

 

گیری و دهدار و شهردار، باالترین مقام اجرائی در اداره و توسعۀ روستاها الترین مرجع تصمیمشورای روستاها و شهرها با -۲۳اصل

کند. از این ها را این مجموعه قوانین اساسی و سایر قوانین عادی معین مینباشند و چگونگی انتخاب و حدود اختیار آو شهرها می

شود. اعضای شوراها با رأی مستقیم مردم و شهردار از بین اعضای شورای شهر ها بعنوان شورا و شهردار یاد میپس، باختصار از آن

 شوند.ها، انتخاب میو توسط آن

حداکثر تعداد اعضای شورا در روستاها و شهرهای تا سه هزار نفر، شهرهای تا بیست هزار نفر، شهرهای تا یکصد هزار نفر،  -۱بند

هزار نفر، شللهرهای تا دو میلیون نفر جمعیت و کالن شللهرها، بترتیب: شللهرهای تا سللیصللد هزار نفر، شللهرهای تا هفتصللد 

سازمان انتخابات، به یک نفر تعیین می ۱۵،۱۳،۱۱،۹،۷،۵،۳ سط  شده تو شرایط اعالم  شهروندان از بین واجدین  شوند. در عمل 

شده رأی می شتر از مقادیر گفته  سنی، بی ست  شورا به ریا سه  از بین خود یک نفر را بعنوان دهند. منتخبین مردم در اولین جل

  شود.ۀ این افراد توسط استاندار تأیید و ابالغ میکنند. حکم همشهردار انتخاب می

شهروند ایرانی دارای سن  -۲بند سی، اجتماعی، سال منتهی به روز رأی ۷۰تا  ۲۵هر  سیا شتن هرگونه گرایش فکری،  گیری، با دا

سوء صادی و گواهی عدم  شیفرهنگی و اقت سواد پی شتن  سایر قوانین عادی، دا سی و  سا نه، اقرار به تابعیت از این مجموعه قوانین ا

دیپلم برای روستاها و کارشناسی برای سایر شهرها، اعتقاد به یکی از مذاهب و ادیان رسمی کشور، بشرط آن که محل حداقل فوق

تواند با رأی محل مردم، عضو شوراها و یا شهردار شود. یسال منتهی به زمان انتخابات، ساکن آنجا باشد، م ۳تولدش و یا حداقل 

ستعفاء بدهند، مگر آن که،  شغل فعلی خود ا شدن باید یک ماه قبل از زمان انتخابات از  شهردار  شورا و یا  ضویت در  ضیان ع متقا

وقت ر شللدن، شللغل تماممجوز کتبی ترک خدمت از باالترین مقام مجاز مربوط را ارائه داده باشللند. عضللویت در شللورا و شللهردا

شغل دولتی و یا خصوصی دیگری نمیمحسوب می شتن  شغلی و میزان حقوق و شود و این افراد مجاز به دا شند. جایگاه  توانند با

شلود. کند و هر نوع پرداخت و مزایای دیگری، تخلف محسلوب میمزایای اعضلای شلوراها و شلهرداران را قوانین عادی تعیین می

باشد و محدودیتی در تعداد دفعات عضویت در شورا و یا شهردار شدن وجود ندارد. کلیۀ سال می ۵ و شهردارانمدت عمر شوراها 

 های خود را در اول و پایان دوره خدمت خود باطالع عموم برسانند.اعضای شوراها و شهرداران باید لیست اموال و دارائی

تواند در انتخابات شللوراها فعالیت و یا افرادی را اعالم و تبلیغ نماید و در این زمینه تنها سللایر هیچ حزب سللیاسللی نمی -۳بند

شکلگروه صناف و بازاریان و ت شغلی، ا صادی،  سی، فرهنگی، اجتماعی، اقت سیا صنفی و مانند اینهای  ساکن در محل، های  ها 

 یکدیگر، فعالیت و رقابت سالم انتخاباتی برابر قوانین عادی داشته باشند.  توانند بتنهایی و یا با ائتالف بامی

کند و شورا هر شهردار حداکثر یک ماه پس از انتخاب، برنامۀ اداره و توسعۀ روستا و شهر را به شورای مربوط پیشنهاد می -۴بند

شان ارائه و برنامۀ  صالحی خود را به ای ست ظرف مدت یک ماه نظرات ا شهموظف ا صویب برساند و برای اجرا به  ردار نهایی را به ت

هایی که برنامه د.بصورت ماهیانه به شورا گزارش ده حداقل استنیز موظف  ابالغ و سپس بر عملکرد ایشان نظارت نماید و شهردار

ستان نیز آنندارملی نیاز به منابع مالی  شورای ا ست  شورا، الزم ا صویب  صویب و میزد، پس از ت سهم مالی بخش ملی وها را ت  ان 

 د.چگونگی پرداخت آن را تعیین نمای
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شللهرداران در انتخاب همکاران خود در هر سللطحی کامالً آزاد هسللتند و شللورا و یا هر فرد حقیقی و حقوقی دیگری حق  -۵بند

 مداخله ندارد.

 ر، حکم قانونی و اجرایی خواهد داشت.کلیۀ قراردادهای مالی و حقوقی و تعهدآور روستا و شهر با تأیید و امضای شهردا -۶بند

های سللیاسللی، اقتصللادی، فرهنگی و هنری، ورزشللی، صللنفی و ارتباط ها و تشللکلتعدد، گسللتردگی، بزرگی و قدمت گروه -۷بند

یافتگی مدیریت روستا و شهر دارد و شایسته است که مدیریت روستایی و شهری توسط شورا و تنگاتنگ با مردم، حاکی از توسعه

 ،ها، همراه با مطالعات نوین توسللعه و اسللتفاده از تجربیات دیگر جوامع بشللریشللهردار، با همکاری و همفکری این اقشللار و گروه

 صورت گیرد.

شم -۸بند ستقاللانداز و افق برنامهچ سمت ا شهرها باید ب ستاها و  سعۀ رو صادی، بهره ،های اداره و تو مندی خوداتکایی مالی و اقت

محیطی و کاهش مصرف آب، هماهنگ های زیستهمگان از باالترین سطح رفاه و اشتغال، برقراری عدالت اجتماعی، دارای پیوست

 ای، استانی و کشوری باشد.های کالن منطقهها و برنامهها، طرحو همخوان با سیاست

ستقر -۹بند ضوابط عمومی و ا صی در ار مکانتعیین  صو سکونی، دوایر دولتی و خ سب و کارها، منازل م صادی و ک های مراکز اقت

 باشند.ها میروستاها و شهرها با شوراهاست و شهرداران مسئول تشخیص مصادیق، صدور مجوز مکان استقرار و اخذ عوارض

های آنان را از طریق ها و یا استانداران از طرحتوانند مشکالت اجرایی و عدم حمایت دولتشوراهای روستایی و شهری می -۱۰بند

 های ذیربط، پیگیری نمایند.نمایندگان آن حوزه در مجلس شورای اسالمی و طرح در کمیسیون

توانند در مورد همۀ امور از ایشان سؤال و یا مسئولیت نظارت بر عملکرد شهرداران حاضر و یا گذشته با شوراهاست و می -۱۱بند

گیری ص نمایند و در صورت مشاهدۀ تخلف، پیگیری قضایی داشته باشند و یا در مورد برکناری شهردار فعلی تصمیمتحقیق و تفح

 کنند. 

 

همۀ روسللتاها و شللهرهای کشللور باید بتوانند در یک بازۀ زمانی حداکثر ده سللاله، از نظر تأمین مالی با منابع بومی و  -۲۴اصللل

 وند.ها، توسعه یافته و خوداتکا شمالیات

ریزی در های شغلی شهرداری توسط قوانین عادی تعیین و دولت موظف است با برنامهساختار سازمانی و حقوق ماهیانۀ رده -۱بند

ها، کاهش به نسلبت افزایش خوداتکایی شلهرداریاز بودجۀ عمومی و دولت، بازۀ زمانی گفته شلده، سلهم تأمین حقوق ماهیانه را 

 دهد. 
سه ساله و بعد از احداث، مالیات  بصورت قسطی وسازروستاها و شهرها از این قبیل هستند: عوارض ساخت منابع مالی در -۲بند

خرید و فروش امالک و خودرو بمیزان یک درصد قیمت معامله از فروشنده و همزمان با انجام معامله، هزینۀ سرانۀ خدمات شهری 

اداری با سللی درصللد و تجاری با دو برابر افزایش و بصللورت ماهیانه،  از همۀ واحدهای مسللکونی به نسللبت مسللاحت زیربنا و برای

و یا قوانین عادی و بصللورت ماهیانه،  مجموعه قوانین اسللاسللیهای خالی برابر مقادیر گفته شللده در این عوارض بر اجاره و یا خانه

یافتگی منطقه و اوت در ارزش و توسللعهها از همۀ واحدهای مسللکونی به نسللبت متراژ و تفهزینۀ سللرانۀ نوسللازی معابر و خیابان

ست  سرپر ضای خانواده از پدر و یا  شی و کتابخانه بازای اع سبز، ورز ضاهای  سرانۀ احداث و نگهداری ف سالیانه، هزینۀ  صورت  ب

ابت جرائم از خودروها، دریافتی بو استهالک معابر خانواده و بصورت ماهیانه، سرانۀ هزینۀ آلودگی هوا به نسبت میزان خرید بنزین 

عالوه بر این موارد، شوراها مجازند  .ی کشاورزی و صنعتی و خدماتیرانندگی، یک درصد عوارض فروش از همۀ فروشندگان کاالها

صویب نمایند. هر  صورت مقطعی و یا دائمی ت ضی جدیدی را ب سرزمینی خود، منابع عوار صادی، اجتماعی،  ضعیت اقت با توجه به و

 اندازی نمایند. تند سامانۀ مجازی برای دریافت عوارض و درآمدهای خود راهروستاها و شهرها موظف هس
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شمشهرداری -۳بند ستند با چ صورتی مجاز نی شی از ها در هیچ  شهریپو ست که مورد ، هزینهتخلفات  ای دریافت کنند و الزم ا

 تخلف کالً برطرف شود. 

سایگبلندمرتبه -۴بند ضوابط فنی و حقوق هم سان و حداقل یک پارکینگ بازای هر واحد، سازی با رعایت  سی آ ستر ان، تأمین د

ساحت صد از ارزش کل م صورت، ده در ست. در این  ست که در زمان مجاز ا شهرداری ا های افزون بر تراکم مجاز اولیه، متعلق به 

 شود.فروش از سازندگان اخذ می

و شهری نبوده، ولی در طرح توسعۀ اراضی مصوب روستاها  هایی که قبالً جزو محدوۀ مسکونی روستاییمالکیت همۀ زمین -۵بند

شهرها به آن شهرداریها افزوده میو  شهرداران باید بابت این مالکیت، برابر قیمت پایۀ قبل از الحاق، که شود، به  ها تعلق دارند و 

ها باید حداقل نیمی از این امالک را برای ها پرداخت نمایند. شهرداریکنند، به صاحبان این زمینها را شوراها تعیین میمیزان آن

ضاهای عمومی بکار گیرند و مجازند نیمی دیگر آنایجاد راه ها را بعداً برای تأمین منابع مالی، زیر نظر ها، دوایر دولتی، خدمات و ف

 شورا و بروش مزایده، بفروش برسانند.

های شهری، الزم است سازی بافتهای بهینهند، ولی در طرحهایی که در محدوۀ مسکونی روستایی و شهری هستهمۀ زمین -۶بند

ها از صاحبان اصلی لغو ها به هر نحوی مورد استفاد قرار گیرد، مالکیت آن بخشها توسط شهرداریهمه و یا بخشی از مساحت آن

یافته، تا متوسط و کمتر توسعهها باید در مناطق خوب و گران تا سقف نیم و در مناطق شود و شهرداریو به شهرداری واگذار می

ها باید گذاریها بپردازد. ارزشهای واگذار شده را بصورت نقد و یا اقساط حداکثر دو ساله به صاحبان آنسقف دوسوم ارزش بخش

 به تأیید شوراها برسد.

هرها را بدلیل اخالل در  تواند دسللتور تغییر کاربری و تعطیلی مراکز صللنعتی و اقتصللادی داخل روسللتاها و شللشللهردار می -۷بند

صرف باال در آب و  شهری و یا آنان که دارای م شتن بدهی بابت نپرداختن انواع عوارض  شهروندان، دا شهر و  سالمت  سایش و  آ

 صادر نماید.  ،انرژی هستند را

ع سللایر نهادها، در همۀ مسللئوالن مراکز خدماتی شللهری آب، برق، گاز، سللالمت، فرهنگی، ورزشللی، ارتباطاتی، انتظامی تاب -۸بند

 کنند.ها کار میهای مصوب روستایی و شهری، باید زیر نظر شهرداریاجرای طرح

  

ها، برعهدۀ محیطی آنهای صللنعتی مراکز اقتصللادی، همراه با پیوسللت مالحظات زیسللتطراحی و سللاخت شللهرک -۲۵اصللل

ستانداران میشهرداری شد که به روش مزایده، مطالعاتها با هماهنگی ا شرکت با صی واگذار میو اجرای آن به  صو شود. های خ

ستند که حتیشهرداری شهرکها موظف ه صی طراحی و راهالمقدور این  ص صنعتی داخل ها را بطور تخ صادی  اندازی و مراکز اقت

 ها منتقل نمایند.شهر را به این شهرک

های مراکز اقتصادی قرار ها برای ایجاد انواع شهرکریدولت موظف است که زمین رایگان از منابع طبیعی در اختیار شهردا -۱بند

سایر موارد وآهنر، تأمین آب، برق، گاز طبیعی برعهدۀ دولت دهد. همچنین احداث راه رراه شهرداری ،ساخت و تأمین  ها برعهدۀ 

 باشد.می

های اقتصادی نیز باشد و صاحبان طرحها، رایگان میهای مصوب به مراکز اقتصادی در این شهرکواگذاری زمین بنابر طرح -۲بند

ستند حداکثر تا  سخ  ۳موظف ه صورت، واگذاری زمین ف صادی خود اقدام نمایند، در غیر این سبت به احداث بنای مرکز اقت سال ن

واند یک طرح دیگر را متناسللب با ابعاد و موقعیت زمین به تصللویب برسللاند، تصللاحب آن چنانچه مرکز اقتصللادی بتولی گردد. می

ها به مراکز اقتصادی در هیچ شرایطی مالکیت زمین در این شهرکقابل تمدید است.  ،زمین برای حداکثر یک دورۀ سه ساله دیگر

 منتقل نخواهد شد.
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شده خ -۳بند ود را به دیگری واگذار نماید. در صورت انحالل مرکز اقتصادی و عدم هیچ مرکز اقتصادی مجاز نیست زمین واگذار 

شود و شهرداری موظف است تحویل داده میتمایل صاحب مرکز برای احداث واحد جدید، زمین همراه با بناهای آن به شهرداری 

 نصف قیمت کارشناسی روز بناها را به مرکز اقتصادی بپردازد.

ستندشهرداری -۴بند شهرک ها مجاز ه سرانۀ احداث امکانات داخل  سال پس از راههزینۀ  ساط ها را یک   وساله  ۲اندازی و با اق

 .نماینداز همۀ مراکز اقتصادی اخذ  ،عوارض نوسازی و توسعه را بصورت ماهانه از سال سوم

ز اقتصللادی، یک نماینده از نفره متشللکل از نمایندگان مراک ۱۱ای حداکثر مدیرههای مراکز اقتصللادی دارای هیئتشللهرک -۵بند

ها، تالش برای جلب مراکز ها عبارتند از: ادارۀ امور داخلی شللهرکند که وظیفۀ عمدۀ آنهای مربوط و مدیرعامل هسللتشللهرداری

ها، حل و فصلللل اختالفات داخلی مراکز با ها در شلللهرکاقتصلللادی جدید و تأمین زنجیرتۀ تأمین مراکز و تکمیل چرخۀ تولید آن

شات دورهیکدیگر صادی و تدوین طرح، تنظیم گزار ضعیت مراکز اقت سعهای از و شهرداریهای تو صویب  های ای برای آگاهی و ت

محیطی، ایجاد ها، نظارت بر امور زیسللتها، تأمین امنیت و حراسللت شللهرکمربوط، نظارت بر دخل و خرج امور جاری شللهرک

تأسلللیس و رشلللد، نظارت عمومی بر حفظ و رعایت اسلللتانداردهای های حمایتی داخلی و کمک به واحدهای در حال صلللندوق

ها، حمایت از محصللوالت مراکز اقتصللادی، پیگیری و حمایت از ایجاد مراکز آموزشللی، علمی، تحقیقاتی و دانشللگاهی در شللهرک

شللود و در ها انجام میمدیره زیر نظر شللهرداریها و بازدیدهای علمی خبرگان و دانشللگاهیان. انتخاب افراد هیئتبرگزاری همایش

 مدیره رسیده است.این میان، تنها مدیرعامل و افراد اجرایی ایشان دارای دستمزدی هستند که به تصویب هیئت

کرد محلی و یا ملی خواهد شللد. نظارت کلی بر هزینه های مصللوبدر همان شللهر و صللرف طرحها هرداریشللدرآمد همۀ  -۶بند

 باشد.میها ها برعهدۀ استانداریشهرداری

 

سللازی سللیاسللی و پردازی، ایجاد نوآوری و شللادابی، آموزش، جریانها و احزاب سللیاسللی با ایدهدر کشللور ایران گروه -۲۶اصللل

ساالری، ها، مردمهکردن کار گروهی در جامعه را دارند و اهرمی برای عینیت بخشیدن اراددر نهادینه سازی، بزرگترین نقشفرهنگ

 ت در تعیین سرنوشت امور سیاسی و حکمرانی کشور هستند.آزادی و سمبل مشارک

های سیاسی کوچکترین واحدهای منسجم مردمی هستند که با ارتباط عمومی خود افکار، آراء و هیجانات فردی را به گروه -۱بند

شهر تبدیل میجریان ستا و  سطح رو سی و مؤثر در  سیا ضباط درونهای  سمی و گروهی، عکنند و با تقویت نظم و ان ضوگیری ر

 شوند.توانند به احزاب فراگیر در سطح منطقه، استان و یا کشور تبدیل انتخابات روستایی و شهری، میدر پیروزی  برایتالش 

سمی می -۲بند سی ر سیا ضوگیری خود را هدف هر گروه  ست ع صورت مجاز ا شد، در این  شدن با تواند از همان ابتدا برای حزب 

 وع نماید.شرو فراگیر بطور رسمی 

توانند از هرگونه وسللایل ارتباط جمعی ها و احزاب سللیاسللی رسللمی در بیان عقاید سللیاسللی خود آزاد هسللتند و میگروه -۳بند 

 ها و جذب اعضاء برابر قوانین جاری استفاده نمایند.های مجازی در نشر دیدگاهنوشتاری، دیداری، شنیداری، ارتباطی و شبکه

 ای کمک نماید.جازه ندارد به گروه و یا حزب سیاسی خاصی از نظر مالی، امکاناتی و یا رسانهدولت و هر مقامی ا -۴بند

صات همۀ گروه -۵بند شخ ست م سنامه، مرامنامه، رئیس، دبیر کل، دولت موظف ا سا شروع، ا سی را مانند: تاریخ  سیا ها و احزاب 

ستی، آدرس رایانا شورای مرکزی، آدرس قانونی، تلفن، آدرس پ ضای  شکایات و تعداد آخرین اع سیدگی به  مه، نحوۀ تماس واحد ر

 دهی و هماهنگی اطالعات و آمار کشور در اختیار عموم قرار دهد. ها را از طریق سامانۀ سازمان ساماناعضای رسمی آن
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ستند فقط با اطالع قبلی به مراجع گروه -۶بند شور مجاز ه سمی ک ستجات ر سایر د سی و همچنین  سیا قانونی، در ها و احزاب 

های خود را برگزار نمایند. در اینصللورت، دولت موظف اسللت تأمین اماکنی که در اختیار و یا تملک آنهاسللت، جلسللات و همایش

 امنیت و نظم عمومی خارج از این اماکن را فراهم نماید.

ن خصوصی و یا دولتی در خود هر گروه و احزاب سیاسی موظف هستند واحد حل اختالفی را برای رسیدگی به امور شاکیا -۷بند

شکایتننمایتالش ایجاد و  شی از عملکردد تا  صل  شانهای نا ستانه حل و ف ها و احزاب موظفند . همچنین این گروهشودبطور دو

 که مراتب شکایت و نتیجۀ آن را در نشریات خود به آگاهی عموم برسانند.

منصفه را برای رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی از رای هیئتهای دامرجع قضایی موظف است تا مراتبی از دادگاه -۸بند

 ها و احزاب سیاسی تشکیل دهند.گروه

سی را نمی -۹بند سیا شور مورد پیگرد قانونی قرار داد، مگر آن که هیج گروه و حزب  توان بدلیل نقد و تحلیل عملکرد نهادهای ک

 ی حقیقی و یا حقوقی باشد و قضاوت نهایی با دادگاه احزاب خواهد بود.متهم به افترا و بیان مطالب نادرست از طرف شاک

ها و احزاب سیاسی باید منتهی به مجازات فرد، دبیر کل، رئیس رو یا ترکیبی از این افراد ر تخلفات ثابت شده توسط گروه -۱۰بند

ست مجازاتبنابر رأی دادگاه احزاب  صورتی که بیش ای این افراد اعمال نماید. های داخلی خود را برشود و حزب نیز موظف ا در 

شورای مرکزی گروه ضای  سوم اع شکایت و یا در طول دوران فعالیت خود بنابر رأی دادگاه از دو  سی در یک  سیا ها و یا احزاب 

 شت.و یا حزب منحل و آن افراد اجازۀ فعالیت سیاسی بمدت پنج سال را نخواهند دا احزاب مجرم شناخته شوند، آن گروه

توانند رئیس، دبیرکل و یا نمایندۀ کسانی که حتی یک بار از طرف دادگاه سیاسی در هر سطحی مجرم شناخته شوند، نمی -۱۱بند

 ها در انتخابات شوراهای روستایی و شهری و یا نمایندگی مجلس شورای اسالمی باشند.آن

سازمانهای معاند با نظام و یا های مالی از گروهاخذ کمک -۱۲بند شور یافته با آنان، توهین به مقدهمکاری  سمی ک سات ادیان ر

توان آن گروه ، تنها دالیلی هستند که در صورت اثبات در دادگاه احزاب، میربشرط آن که رسماً اظهار ندامت نشودر بصورت آشکار

 و یا حزب را منحل کرد.  

 

صل صادی -۲۷ا شور ایران همۀ امور اقت سیبه جز در مواردی که در این  ،در ک سا ست، در اختیار  مجموعه قوانین ا برعهدۀ دولت ا

 شود.بخش خصوصی است که بواسطۀ سازمان اصناف مدیریت و اجرا می

صنف  -۱بند ست که منافع آن ایمجموعههر  شاغل ا شغلی پنج ها در از م صادرات و توزیع به ، بنیاندانشگروه  تولید، واردات، 

شکر، کارخانهیکدیگر واب شاورزان چغندر قند و نی ستند، مانند ک شکر و توزیعسته ه صلی قند و های قند، واردکنندگان  کنندگان ا

دهند. هر صنفی دارای یک شورای سه تا پنج که مجموعاً یک صنف را تشکیل میبنیان در استان مربوط، های دانششرکتشکر، 

شکل از  شدهغلی گفشهای نمایندگان گروهنفره، مت ستان میدر  ته  صنفی همراه با یک نماینده از طرف هر ا شوراهای  شد. این  با

ستانداری، می ستانی اتخاذ نمایند. در قبال این اختیارات، شوراگیریتوانند باالترین تصمیما  هاها دربارۀ صنف خود را در محدودۀ ا

ستان، ایجاد بازار طرحد بود. تدوین نها پاسخگو خواهبه واحدهای صنفی کوچکتر در شهرستان های توسعه و پیشرفت صنف در ا

های فنی به اعضللا، نظارت بر ضللوابط و ارتقاء برای محصللوالت صللنف در اسللتان و کشللور، مدیریت و اشللاعۀ دانش و انجام کمک

صمیم ستاندارهای محصوالت صنف، ت شهرهای بزرگا صنفی مشابه در  شوراهای  ستان،  گیری برای ایجاد و تفویض اختیارات به  ا

هایی که درخواست استفاده از تسهیالت بانکی مدیریت بر صندوق پیوند صنفی، راهبری نوآوری در واحدهای صنفی، تصویب طرح

باشللند. را دارند، جلب منابع بانکی الزم برای اختصللاص وام به واحدهای صللنفی خود، از جمله وظایف این شللوراهای صللنفی می
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شوراها بای سازمانی این  شد.ساختار  صنفی با ساده و دارای واحدی برای حل اختالفات  سطح  د  صنفی در  شوراهای  ضویت در  ع

  شوند.وقت محسوب میثر مشاغل نیمهها، حداکاستان

صنف را در تهران بگونه -۲بند شوراهای عالی هر  ست  صناف مرکزی موظف ا ستانسازمان ا صناف ا شوراهای ا ها ای از نمایندگان 

تولید، واردات، صللادرات و بنیان، دانشگروه شللغلی  هر صللنف یک یا چند نفر از هر پنج یب حاصللل برایتشللکیل دهد که در ترک

صمیم صنف، باالترین مرجع ت صنفی به همراه یک نماینده از دولت در هر  شوراهای عالی  شند. این  شته با ضور دا گیری توزیع ح

سرمایه صادرات، واردات، جذب  صنف با طرحراهی طرحهای خارجی، همگامی و همدربارۀ  شرفت  سعه و پی های ها و برنامههای تو

شته شور، پیگیری ایجاد ر سعه در ک صویب تعرفه و عوارض کالن تو صنف، ت سانی برای  شگاهی بمنظور تربیت نیروی ان های دان

اندازی برای ایجاد و راههای صادراتی، تدوین و تصویب ضوابط و استانداردهای الزم گمرگی برای کاالهای وارداتی صنف و یا مشوق

  وقت محسوب شوند.توانند مشاغل تماممی ،عضویت در شوراهای عالی اصنافباشند. و مدیریت صندوق پیوند صنف می

مدیره متشللکل از رؤسللای شللوراهای عالی اصللناف و مدیرعامل، سللاختار سللازمان اصللناف مرکزی حداقل دارای یک هیئت -۳بند

باشد. عمده گذاری، واحد بازرگانی خارجی، واحد عالی رسیدگی به تخلفات صنفی میحقوقی و قانونشوراهای عالی اصناف، واحد 

ها و شوراهای عالی در تهران، هماهنگی مصوبات شوراها با مدیره نظارت و پیگیری تشکیل شوراهای اصناف در استانوظایف هیئت

ست سیا شور، تدوین قوانین یکدیگر و با  صادی ک سالمی برای های کالن اقت شورای ا صناف و ارتباط با مجلس  صادی برای ا اقت

صویب، نظارت عالی بر عملکرد و حساب صمیمهای مالی صندوقت سازمان و های پیوند، پیگیری و تحلیل بازخورد ت های اقتصادی 

 باشد.دولت می

صناف را -۴بند سازمان ا صوب می ساختار  سالمی م شورای ا شرکتمجلس  ضای شهای دانکند و بجز  ست دیگر اع بنیان، الزم ا

صنف یک رتا حداکثر سهر در هزار از فروش خود را ماهیانه به سازمان اصناف استان مربوط واریز نمایند. دولت موظف است مکان 

 ها و تهران فراهم نماید.های مناسب برای فعالیت اصناف در مرکز استانو پشتیبانی

 

محیطی و کمبود منابع آبی را کالت علمی، فناوری و نوآوری مراکز اقتصللادی، زیسللتها وظیفه دارند که مشللدانشللگاه -۲۸اصللل

ساز و اقتدارآفرین در تراز جهانی هدایت کنند و نیروی انسانی و های نوین، آیندهبرطرف کنند و پیشرفت کشور را به مسیر فناوری

ها، تولید و انجام تحقیقات علمی پایه،  عالوه بر این ایند.مدیران خالق، کارآفرین و متعهد را برای همۀ نهادهای کشلللور تربیت نم

 ،گذاریدر سیاستورزی بنیان در کشور، اندیشههای دانشهمکاری و همراستایی با شرکت ،های فناورانه، ایجاد مراکز رشدپژوهش

شکالت و گذار از حکمرانی،  شور، بحرانحل م سی و کالن ک سا شجویان و حمایت از های ا شگاهی و پرورش دان ساتید برتر دان ا

 .باشدها و مراکز پژوهشی میبرعهدۀ دانشگاهدانشمندان در تراز جهانی، 

شگاه و یا مرکز آموزش عالی دولتی برای مقاطع فوق -۱بند ستاندار هر منطقه ایجاد دان ست ا سی تنها بنابر درخوا شنا دیپلم و کار

باشد و مابقی را دولت موظف است تأمین کند. پذیر میازی توسط ایشان امکاناندبشرط تأمین مکان و حداقل یک سوم هزینۀ راه

ستانداران مجازند برای تأمین هزینه شگاها ساخت دان صادی اخذ ها و مرکز آموزش عالی، عوارض ویژههای اولیۀ  ای را از مراکز اقت

 کافی است.یافته، تنها شرط تأمین مکان نمایند. برای مناطق محروم و یا کمتر توسعه

کنند، مجاز نیسللتند که دانشللگاهی ویژه دولتی که از بودجه عمومی اسللتفاده می، سللازمان دولتی و یا نیمههیچ وزارتخانه -۲بند

 شوند.داشته باشند. نیروهای مسلح شامل این بند نمی

شگاه، هیئت -۳بند شگاههای علمی آن دامتشکل از منتخبین گروه امنای آنباالترین رکن هر دان ها و یک نماینده از سوی وزارت ن

های دراز مدت توسعه علمی و آموزشی و بودجۀ ساالنۀ دانشگاه، چگونگی و تعداد باشد و تصویب و نظارت برنامهعلوم و فناوری می
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شجویان، تأیید همکاری ستپذیرش دان سیا شگاه با  شور، نظارت بر امور تحقیقاتی و های علمی، هماهنگی دان محیط های کلی ک

 سال برعهده دارد. ۵فرهنگی و انتخاب رئیس دانشگاه را بمدت 

شگا -۴بند ستند که مقطعی بنام فوقتابع های هدان صی میوزارت علوم و فناوری مجاز نی صو شند. بخش خ شته با تواند در دیپلم دا

شگاه شد. دان شته با  ۳۰حداقل پذیرش ریزی کنند تا ها باید برنامهایجاد و توسعۀ این مقطع همکاری مؤثری با آموزش و پرورش دا

 الن این مقطع اختصاص دهند.التحصیدرصد از ظرفیت مقطع کارشناسی خود را به فارغ

های دولتی مجاز باشد و دانشگاهآموزش اعم از روزانه و یا شبانه در مقطع کارشناسی برای همۀ شهروندان ایرانی رایگان می -۵بند

شته دیپلم، کارشناسی و باالتر را داتواند مجوز تأسیس دانشگاه برای مقاطع فوقنیستند مبلغی دریافت نمایند. بخش خصوصی می

توانند بخشی از نیازهای آموزشی خود را طی قراردادهای مالی از های تحصیلی هستند و میها مجاز به اخذ هزینهباشد و تنها این

 های دولتی تأمین نمایند. طریق دانشگاه

شگاه -۶بند شجویان دان ست به همۀ دان دیپلم به باال، قهای دولتی متناسب با مقطع تحصیلی و وضعیت تأهل، از فودولت موظف ا

صیلی بالعوض و وامکمک صورت قرضهزینۀ تح شجویی ب صادی های دان شتن کد اقت سنه بدهد. پرداخت این مبالغ منوط به دا الح

حساب های جدید، منوط به تسویهباشد. ادامه تحصیل دانشجویان در مقاطع باالتر و دریافت وامافراد حقیقی برای هر دانشجو می

الزم است که باشد و سال بیشتر نشده  ۳از  ،مقاطع قبلی نیست، بشرط آن که فاصلۀ زمانی و وقفۀ بین دو مقطع های دریافتیوام

دانشجویان موظف هستند در صورت عدم تمایل ذکر شود. تحصیلی مقاطع بدهی کل التحصیلی، میزان های موقت فارغدر گواهی

سال بصورت نقد و یا اقساط، بدهی خود را بپردازند، در غیر اینصورت، بدلیل  ۳به ادامۀ تحصیل در مقاطع باالتر، حداکثر در مدت 

 المعامله خواهند شد. ها مسدود و ممنوعبدهی به دولت، کد اقتصادی آن

التحصیل شدن الزم است های دولتی در ازای استفاده از آموزش رایگان موظف هستند پس از فارغهمۀ دانشجویان دانشگاه -۷بند

سیر،  ۳بمدت  بترتیب، شنا شدر،  ۲سال ربرای مقطع کار سی ار شنا سازمان ۳سال ربرای کار های سال ربرای مقطع دکتریر، در 

شوند. چنانچه این افراد بخواهند بدون انجام این تعهد خدمت برای  شاغل  صیلی خود،  شتۀ تح صی، مرتبط با ر صو دولتی و یا خ

شوند و یا  ست ادامۀ تحصیل به خارج از کشور اعزام  بهر دلیلی در مشاغل غیرمرتبط با رشتۀ تحصیلی خود فعالیت نمایند، الزم ا

هزینۀ مدت استفاده از آموزش رایگان خود را بصورت یکجا بپردازند. در هر صورت چنانچه این تعهد انجام نشود، این افراد بدهکار 

ند شللد. میزان هزینۀ تحصللیلی در مقاطع مختلف را المعامله خواهها مسللدود و ممنوعشللوند و کد اقتصللادی آنبه دولت تلقی می

 کند.ساالنه مجلس شورای اسالمی تعیین می

ها را باندازۀ متقاضللیان افزایش دهد و پذیرش دانشللجویان بدون اعمال آزمون دولت موظف اسللت ظرفیت ورودی دانشللگاه -۸بند 

 سراسری، ولی بطور متمرکز و مجزا برای هر دانشگاه خواهد بود. 

ها باید فقط نمرات درسی مقطع قبلی مالک پذیرش قرار گیرد و هرگونه سهمیه و یا برای ورود به مقطع کارشناسی دانشگاه -۹بند

شگاه ست. دان شر و افرادی ممنوع ا شتن ها هر یک میامتیازی برای هر ق شرایطی مانند دا شجویان خود  توانند برای پذیرش دان

های مناطق محروم و دیپلم را داشللته باشللند. دولت و یا دانشللگاهاز دروس دبیرسللتانی و یا فوقحداقل نمره برای همه و یا برخی 

 ها داشته باشند.ای برای جلب دانشجویان به تحصیل در آن دانشگاهتوانند امتیازات ویژهمی ،یافتهکمتر توسعه

نوع رشللته و یا نیاز ها، متأثر از های جنسللی برای پذیرش در برخی از رشللتههای جنسللیتی و یا ناتوائیاعمال محدودیت -۱۰بند

 ، مجاز است.جامعه
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سی  -۱۱بند سیا سایر جرائم فعالیت اجتماعی و عقیدتی، اتهام و یا ارتکاب به جرم  توانند مانعی برای ورود شهروندان ایرانی نمیو 

های دانشگاهی، ادیان و یا مذاهب غیررسمی بشرط پرداخت هزینهگاه و یا تداوم تحصیالت دانشگاهی و اخراج ایشان باشد. به دانش

 توانند تحصیالت دانشگاهی داشته باشند. می

سخنرانی برای تبیین و نقد اهداف و برنامه -۱۲بند سم  شور، گروهبرگزاری اجتماعات و مرا سمی ک ها و احزاب ها نهادها و ارکان ر

 ها توسط دانشگاهیان، بشرط آن که مخل نظم عمومی دانشگاه نباشد، مجاز است.  در دانشگاه

 

صل شته -۲۹ا شند و وزارت در کشور ایران ایجاد و برگزاری ر شد و دکتری باید نیازمحور با سی ار شنا های تحصیلی در مقاطع کار

ش ست نیازهای علمی و فناورانۀ ک شگاهعلوم و فناوری موظف ا ساند. از طرف ور را گردآوری و به آگاهی کلیۀ دان ها و عموم مردم بر

های آتی خود را در این زمینه به وزارت گفته شللده اعالم کنند. بشللرط دیگر، همۀ نهادهای کشللور موظف هسللتند نیازهای سللال

 انی است.فنی و عمر علمی، هایرعایت نیازمحور بودن، نقش دولت در این دو مقطع، تأمین زیرساخت

شته چنانچه -۱بند شگاهی برای هر ر شجو جذب نماید، اگر تعداد آن  دان ساالنه دان شد و دکتری بخواهد  سی ار شنا از مقطع کار

ست نیاز کتبی حداقل یک بهره شجویان برابر درخوا ضمین بکارگیری آندان صی و همراه با ت صو شد، دولت بردار دولتی و یا خ ها با

 ها را به دانشگاه مربوط بپردازد.های سرانۀ آنرای کارشناسی ارشد و یک برابر برای دورۀ دکتری، هزینهموظف است تا دو برابر ب

ستفاده از نتایج و محتوای پایان -۲بند صی برای ا صو صادی دولتی و یا خ سینامهچنانچه مراکز اقت شنا شد و یا های مقطع کار ار

ساله شگاهر ست ها بپردازندهای دکتری مبالغی به دان شگاه ۵۰، دولت نیز موظف ا ها را درصد آن ۲۵ها و درصد این مبالغ را به دان

 به دانشجویان مربوط بپردازد.  

های دولتی یا خصوصی ای و فناورانۀ خود با دانشگاهتوانند برای حل مسائل توسعهمراکز اقتصادی دولتی و یا خصوصی می -۳بند

درصللد مبلغ قرارداد را بعنوان یارانۀ پژوهشللی صللنعتی به  ۴۰ت، دولت موظف اسللت قرارداد پژوهشللی منعقد کنند. در این صللور

بعنوان پرداختی توانند نیمی از سللهم خود را بعنوان مالیات تکلیفی محسللوب و اسللناد آن را به دانشللگاه بپردازد و مراکز نیز می

 مالیات بر دستمزد معاف هستند. مالیاتی به مسئولین مربوط ارائه دهند. این نوع قراردادها کالً از پرداخت

شگاه -۴بند سلح با دان شی نیروهای م ست در قراردادهای پژوه صد از مبلغ قرارداد را بعنوان یارانۀ  ۶۰ها میزان دولت موظف ا در

 های طرف قرارداد بپردازد.هپژوهشی دفاعی به دانشگا

انجام قراردادهای پژوهشللی مندرج در بند باال، بازای هر  دانشللگاهی درهای فردی و یا گروهی بینبمنظور تقویت همکاری -۵بند

ها واگذار نماید، دولت موظف است سی درصد آن مقدار میزان از انجام موضوع پژوهش را که دانشگاه طرف قرارداد به دیگر دانشگاه

 را بعنوان تشویق، به دانشگاه طرف قرارداد بپردازد.

سی -۶بند شنا شد و یا ایجاد مقاطع کار شگاههای علمی و فناوریدکتری در حوزهار سط دان ها تنها با اعالم های نوین و نوظهور تو

، دولت موظف است پذیر است. در این صورتهای دولتی و یا خصوصی با جذب تعداد محدودی دانشجو امکاننیاز یکی از سازمان

 ۱۰تواند تا سللقف حمایت مالی دولت در این زمینه، میزد. ها را بپرداهای فنی، عمرانی و سللرانۀ دانشللجویی این دورهتمام هزینه

  درصد کل حمایت مالی دولت باشد.

ها باید در خدمت آموزش و پژوهش باشللد و ایشللان بتنهایی مجاز به عقد علمی دانشللگاههمۀ اوقات موظفی اعضللای هیئت -۷بند

 قرارداد پژوهشی با خارج از دانشگاه نیستند.
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های مراکز رشللد و یا شللرکتها، پژوهشللکدهها، رشللتهها موظف هسللتند از طریق ایجاد دکترای پژوهشللی، میاندانشللگاه -۸بند

شی خود را به فناوریدانش ستاوردهای علمی و پژوه شکده، بنیان، د سانند. ایجاد پژوه ستفاده و نزدیک به نوآوری بر های قابل ا

 باشد.ها ممنوع میارج از مدیریت دانشگاهها و مراکز پژوهشی دولتی خپژوهشگاه

شگاه -۹بند شگاهدان ستند با ایجاد رابطۀ علمی و فناوری با دان شجو و ها موظف ه شور و تبادل دان شی خارج از ک ها و مراکز پژوه

 ها، موجب افزایش غنا و کیفیت علمی و فناوری کشور شوند.های آموزشی و پژوهشی مشترک با آنایجاد دوره

را شناسایی و بمنظور و اساتید برجستۀ علمی ها موظف هستند دانشجویان جوان دارای استعدادهای برتر و ویژه دانشگاه -۱۰بند

شمندپروری برای آن شی جداگانه، برنامههادان شی و پژوه ست از این برنامههای آموز شند. دولت موظف ا شته با شتیبانی ای دا ها پ

 نماید.   

 

صل سبت به دیگری برتری ندارد و هیچیک از این دستهران هیچ قوم، نژاد و طایفهدر کشور ای -۳۰ا توانند در گفتار، جات نمیای ن

ند. طلبی را در دیگران ایجاد ککردار، رفتار و نوشتار خود عملی انجام دهند که گمان برهم خوردن انسجام ملی و یا ذهنیت جدایی

صل،  دولت موظف است در حفظ و تقویت فرهنگ، آداب و رسوم،  باشند.تی و قضایی میدوایر امنیمرجع تشخیص تخلف از این ا

ای داشته های ویژهآوازها و صنایع دستی و محصوالت محلی، نگهداری و مرمت آثار باستانی در کشور برنامه ،هازبان، خط، گویش

 باشد.

 

صل سالت هدایت مطبوعات قدیمی -۳۱ا ست که ر سیلۀ ارتباطی ا شهترین و سمت جریان آزاد باورها و اندی های فردی و گروهی ب

های ها و هنجارها، الگوسازی، ایجاد زمینهبخشی، باال بردن اطالعات، دانش، شناساندن ارزشاهداف فردی و عمومی بمنظور آگاهی

 ها را برعهده دارد.های اجتماعی و دگرگونیپذیرش نوآوری

شار مختلف مییهمدیرسازمان مطبوعات دارای هیئت -۱بند شکل از نماینگان فرهیختۀ منتخب اق شد تا با خرد جمعی و ای مت با

ساس خطوط راهنما، چارچوب سیها و مقررات این برا سا شیوه بر وظایف و  مجموعه قوانین ا سایر قوانین عادی دیگر، با بهترین  و 

مدیره زیرنظر وزارت ارشاد انجام و در اولین هیئتنقش خطیر مطبوعات در کشور نظارت و قضاوت داشته باشند. انتخابات اعضای 

 د.نشوجلسه با ریاست سنی، رئیس و مدیرعامل سازمان معین می

شعبات آن -۲بند سازمان مرکزی در تهران و یا  شورای ساختار  صویب مجلس  شهرهای بزرگ، باید به ت ستانی و  ها در مراکز ا

ها و تواند شللوراهای حل اختالفات صللنفی، واحدهای تعیین مالکیت مادی و معنوی، تعیین شللاخصسللازمان میاسللالمی برسللد. 

تواند بمیزان یک در سازمان میمعیارها و ضوابط نشر، ممیزی هنری، ممیزی محتوی، واحد صدور مجور نشر و چاپ داشته باشد. 

جاری خود، ماهیانه از مراکز اقتصادی مربوط دریافت کند و دولت موظف های هزار، از فروش مطبوعات کشور را برای تأمین هزینه

شعبات آن، برعهدۀ دولت می سازمان مرکزی و  سب برای  صورت نیاز، الباقی را تأمین نماید. تأمین مکان منا ست، در شد. دولت ا با

وزارت ارشللاد را به این سللازمان واگذار درصللد مراکز نشللر در اختیار  ۸۰برداری از حداقل همچنین موظف اسللت ادارۀ امور و بهره

 نماید. 

وکارهای فرهنگی و یا غیرانتفاعیر توسللط شللهروندان و بخش صللدور مجوز اماکن نشللر راعم از مراکز اقتصللادی و کسللب -۳بند

 باشد.خصوصی برابر قوانین عادی، برعهدۀ سازمان می

 شود.، مشمول قوانین مالیاتی کشور میاتنشریتوزیع چاپ، فروش و یا هر نوع درآمدی مادی ناشی از  -۴بند
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تواند کاغذ و یا سللایر لوازم مورد نیاز مراکز اقتصللادی و یا فرهنگی تحت پوشللش خود را رأسللاً بدون پرداخت سللازمان می -۵بند

 بین آن مراکز توزیع نماید.دو درصد کارمزد، و تنها با عوارض گمرکی به کشور وارد کرده و بدون اخذ سود 

سندگی  -۶بند سانی که نوی ست برای ک صلی آنو یا خبرنگاری سازمان موظف ا شغل ا سوب میتنها و یا  با همکاری شود، ها مح

اقدام کارافتادگی و بازنشستگی، بیکاری، های سالمت، نسبت به تحت پوشش قرار دادن ایشان در بیمه ،سازمان مرکزی بیمه کشور

سوم هزینۀ این بیمهنمای شخاص و باقیمانده برعهدۀ دولت میها د. تأمین یک  سط این ا شخیص از کارافتادگی، تو شد. مرجع ت با

 باشد. سازمان می

 

بار آن محتوی مسئولیت دارند. این نویسنده یا تولیدکنندۀ محتوی و ناشر هر دو به یک اندازه در عواقب و پیامدهای زیان -۳۲اصل

باشد. اصولی و کلی سازمان مطبوعات قبل از انتشار و صدور مجوز اولیه نمیاصل رافع مسئولیت کنترل و نظارت محتوایی و شکلی 

جویی نماید و در صورت قصور و در صورت بروز موارد نامناسب مطبوعاتی، سازمان موظف است سریعاً در درون خود ردیابی و چاره

 یا به نسبت تقصیر، از برکناری تا معرفی افراد به مراجع قضایی اقدام نماید.

 پرستی، ممنوع است. دینی و شیطانپردۀ کفر، بیتوهین صریح به مقدسات ادیان و مذاهب رسمی کشور، ترویج بی -۱ندب

 افشای اسرار نظامی، اطالعات امنیتی و متن مذاکرات جلسات سری کشور، بهر صورت ممنوع است. -۲بند

باری جنسی، تبلیغ مواد مخدر و سیگار، بیان الفاظ رکیک،  بند ونشر متون و تصاویر خالف عفت عمومی، مروج فحشاء و بی -۳بند

 ها، ممنوع است.بیان مطالبی در تخریب و تمسخر قومیت

 گرایی و تشویق به خودکشی، ممنوع است.و همجنس ترویج افکار پوچ -۴بند

 ممنوع است. نامه، دعوت به شورش و اجتماعات خالف قانون و مخل آسایش شهروندان،انتشار هرگونه شب -۵بند

انتشار عمومی اطالعات خصوصی و اسرار شخصی افراد ممنوع است و اگر بقصد آبروریزی باشد، مجازات شدیدتری خواهد  -۶بند

  داشت.

 مجاز است. ،تبیین و نقد احکام شرعی، فقهی و فروع دین -۷بند

 مجاز است. ،نقالب اسالمی و مسئولین کشورهای اتبیین و نقد بیانات و عملکرد همۀ ارکان و نهادهای نظام، آرمان -۸بند

های سللیاسللی، فکری و ها، گروهها در دانشللگاهتبیین و نقد همۀ مکاتب فلسللفی و دینی غربی و شللرقی و بویژه آموزش آن -۹بند

 مجاز است. ،فرهنگی

ن بخش اعمال نماید. از ای برای ایسللازمان موظف اسللت برای صللیانت فرهنگی و فکری کودکان و نوجوانان، نظارت ویژه -۱۰بند

طرف دیگر، ممکن است محتوایی برای افراد بزرگسال مناسب ولی برای کودکان احتمال زیان داشته باشد، در این موارد الزم است 

 در نشریات گفته شود. ،قید سن قابل استفاده

توانند باید با ذکر مأخذ انجام شللود. ناشللرین می ،در صللورت قید ناشللر، هرگونه اسللتفاده محتوایی از متون و یا تکثیر آن -۱۱بند

شکایت خود در این زمینه را به سازمان ارائه نمایند. سازمان نیز موظف است موضوع را در شورای حل اختالف خود بررسی کند. 

 شود. یدرصورت عدم اقناع ناشر و با درخواست ایشان، موضوع از طرف سازمان به دادگاه ویژۀ مطبوعات ارجاع داده م

 شود.شان منتقل میوارثین ایوی به برداری مادی از آثار ، بهرهمحتویبعد از فوت صاحب  -۱۲بند

شکایت افراد حقیقی و یا حقوقی و یا دریافت بازخوردهای منفی اجتماعی و -۱۳بند صورت  شر یک محتوی، الزم  در سی از ن سیا

اعالم نماید و سللپس  ،دسللتور توقف آنی از انتشللار و یا عدم آن راحداکثر ظرف یک هفته، نظریۀ خود مبنی بر سللازمان اسللت 
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شکایت بررسی شد و یا صحت موضوع  سازمان منتفی ن شورای حل اختالف  شکایت در  های بیشتر را انجام دهد. چنانچه موضوع 

 شود. ارجاع می مطبوعاتمحرز گردید، موضوع برای رسیدگی قضایی به دادگاه ویژۀ 

در قبال متن منتشر شده در یک نشریه، مسئول نشریه موظف است  دریافت جوابیۀ شخص حقیقی و یا حقوقیدر صورت  -۱۴بند

 متن جوابیه را همتراز با نوشتۀ اصلی در اولین فرصت منتشر نماید. 

صنفیسازمان می -۱۵بند شبرد امور  شنهاد و طرح مدون جهت پی س و تواند هرگونه پی شورای ا شتی خود را به مجلس  المی معی

 ها اقدام نماید.ارسال نماید و آن مجلس نیز موظف به رسیدگی بوده و با اعمال اصالحات خود، برای تصویب آن

 

صل شبکه -۳۳ا شامل  ضای مجازی با ابزارهای خود  شخاص حقیقی و یا حقوقی،پایگاههای اجتماعی، ف های رایانامه، بانک های ا

های کاربردی، موتورهای جسللتجو، پردازش سللریع و هوش مصللنوعی، به سللریعترین، و برنامه افزارهاافزارها، نرماطالعاتی، سللخت

ترین، فراگیرترین و با نفوذترین سللامانۀ برای یادگیری علم، فناوری، اطالعات و هزینهترین، کمترین، مردمیکارآمدترین، گسللترده

ی و اعتقادی، فرهنگی، سللرگرمی و بازی، شللفافیت اطالعاتی، های فکررسللانی، ایجاد زیرسللاختسللازی، اطالعدانش، آموزش، آگاه

شده  ضۀ کاال در این دوران تبدیل  سب و کارهای مجازی و عر صادی و ک سان برای ایجاد مراکز اقت ستری آ عامل نظارت عمومی، ب

ی، دیداری، شنیداری و های اجتماعی مجازی، اداره و نظارت بر محتوای منابع اطالعاتی، نوشتاراست. عمده وظیفۀ سازمان شبکه

 باشد.های اجتماعی مجازی و امور کاربران اینترنتی میامنیتی شبکه

 باشد.بدلیل اهمیت این سازمان، ریاست آن برعهدۀ وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات می -۱بند

س شورای اسالمی، یک نماینده تصمیمات سازمان بصورت شورایی متشکل از یک نماینده از نهاد رهبری، دو نماینده از مجل -۲بند

ست وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  صناف مربوط و به ریا سازمان ا ضائیه، یک نماینده از وزارت اطالعات، دو نماینده از  از قوۀ ق

 خواهد بود. 

و سللینما و های اجتماعی مجازی باید تابع قوانین کشللور باشللند و همۀ آنچه که در محتوی و شللکل در مورد هنر شللبکه -۳بند

تواند ها نیز وجود دارد. هر شبکۀ اجتماعی که مفاد این بند را قبول داشته باشد، میمطبوعات باید رعایت شود، در مورد این شبکه

 در کشور ایران فعالیت نماید. 

شوند برای آن که های جاسوسی دنیا قرار بگیرند، یا محملی بهای اجتماعی مجازی نباید مورد سوء استفادۀ سرویسشبکه -۴بند

ممنوعیت و یا  ای در کشور به خطر بیافتد، یا برای جلوگیری از اشاعۀ فحشاء، روالامنیت اجتماعی برخی از شهروندان و یا منطقه

های محارب و تروریسم شوند. سازمان ای برای فعالیت گروهامکان محدودیت فعالیت برای همۀ کاربران بوجود بیاید، یا نباید عرصه

 های الزم گزارش نماید.ها را همواره رصد، پایش و به شورای امنیت ملی کشور برای تصمیمف است وضعیت این شبکهموظ

ساخت -۵بند ست زیر شورهای دولت موظف ا ضای مجازی بومی در حد ک شبکۀ ف سرعت و امن و  های الزم برای ایجاد اینترنت پر

 ای داشته باشد.های ویژهکمک ،اعی مجازی بومیهای اجتمپیشرفته را در کشور فراهم کند و به شبکه

وکارهای اینترنتی، فروش کلیۀ کاالهایی که از این طریق صورت برای افزایش اقبال بیشتر کاربران ایرانی به استفاده از کسب -۶بند

 د. نباشمیمعاف مالیات بر ارزش افزوده نیمی از گیرد، از پرداخت می

ها، از نظر داشتن تعداد انبوهی نهاد حقیقی و حقوقی در درون این شبکههای مردمها و گروهانجمن های اجتماعی و یاشبکه -۷بند

 ، هیچ محدودیتی ندارند.ءاز کاربران و یا اعضا

ضای اینترنت داخلی و یا خارجی با پرداخت هزینه و  -۸بند ست به هر تعداد و میزان دامنه از ف هر فرد حقیقی و یا حقوقی مجاز ا

شته باشد. بدلیل ماهیت و خاصیت فضای مجازی، این دامنهاحرا توانند نوعی مرکز اقتصادی، ها میز هویت ملی خود در اختیار دا
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شی و علمی و امثال این سی، هنری، فرهنگی، آموز سیا صفحاگروه و حزب  شتها و یا  صی با شخ صورت، رعایت مفاد نی  د. در هر 

صول و بندهای این  سیمجموعه قوانین اهمۀ ا ضای مجازی  سا ست، برای ف ضای واقعی ا سایر قوانین عادی که برای ف و همچنین 

 یابد.  نیز تعمیم می

 

های معظم شهیدان، جانبازان یکی از وظایف اصلی حکومت در کشور ایران، توانمندسازی و رسیدگی ویژه به امور خانواده -۳۴اصل

ضعفان، مردم و مناطق  ست سرافراز، م سازمان اموال و برخوردار، معلولین و بیماریمحروم و کمایثارگر، آزادگان  ست.  های خاص ا

 احسان عمومی کشور بطور ویژه و دولت بطور عام، وظیفۀ تحقق این اصل را برعهده دارند.

ت مدیره متشلللکل از یک رئیس ربه انتخاب وزارت امور اقتصلللادی و دارائیر، یک نماینده از وزارسلللازمان دارای یک هیئت -۱بند

شگاهی و یک مدیرعامل رهر دو به  صاددان دان سالمی، یک نماینده از نهاد رهبری، یک اقت شورای ا صمت، دو نماینده از مجلس 

صویب طرحمدیرهر، میانتخاب هیئت شد. ت صادی، روالها و برنامهبا سهام و های اقت سان، نظارت بر خرید و فروش  های کمک و اح

ها، باشد. ساختار این سازمان و شعبات آن در مراکز استانمدیره میان، از جمله اهم وظایف هیئتها و عملکرد ساالنۀ سازمدارائی

 باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.

سایر بندهای این  -۲بند ستفاده در  سیبرای ا سا شهیدان، جانبازان و آزادگان عز مجموعه قوانین ا یز دو نوع خانواده تعیین و برای 

 لدین، برادران و خواهران.شامل وا :شامل جانباز رآزادهر، همسر و فرزندان و خانواده درجه دو :خانواده درجه یک گردد،می

سلح، حقوق و مزایای پایه -۳بند ستاد کل نیروهای م ستند با همکاری  سازمان موظف ه شهید، جانباز و دولت و  ای را برای فرد 

مزایای سللایرین در قوانین عادی، از همان ابتدای شللهادت، جانبازی و یا اسللارت، بطور آزاده تعیین و برابر نظام پرداخت حقوق و 

ها کسر خواهد شد. در صورتی که از خانوادۀ اعطا کنند و با ازدواج فرزندان، سهم آنذینفع ماهانه به سرپرست خانوادۀ درجه یک 

شد، نیمی از حقوق و مزایا تا زمان ازدوا یکدرجه  سر باقی با شان پرداخت میفقط هم صورت عدم وجود ج مجدد به ای شود. در 

 شود.درصد از آن حقوق و مزایا به سرپرست خانوادۀ درجه دو ایشان داده می ۲۰، یکخانوادۀ درجه 

سب -۴بند شتغال، ایجاد ک سکن، خودرو، ا ستند در مورد تأمین م سازمان موظف ه صیل به وکار، هزینهدولت و  های ازدواج و تح

ای تعیین و پرداخت های بدون و یا کم بهرهوام ،های درجه یک و دو شهیدان، جانبازان و آزادگان، مزایای ویژهی خانوادهنسبت برا

 نامۀ این موارد باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.آئین کنند.

ها بهر دلیلی قادر به تأمین حداقل حقوق و دستمزد مصوب نباشد، محروم مطلق تلقی شده ای که سرپرست آنهر خانواده -۵بند

حقوق را ماهانه به سرپرست خانواده بپردازند. بهتر است مدت زمان این پرداخت سقف آن و دولت و سازمان موظف هستند که تا 

 یااشتغال  کمک بهمان باید در توانمندسازی و مستقل کردن سرپرست خانواده تالش نمایند. بیش از دو سال نباشد و دولت و ساز

ستانی و یا عالی صیالت دبیر سهبه آنان ی وام کم و یا بدون بهرۀ درازمدتاعطاها، فرزندان این خانواده اتمام تح سازی، ایجاد ، مدر

شرب ،راه سانیبرق ،آب  صل میو امثال این موارد، از جمله اقد ر سازمان برای تحقق این ا شند. امات دولت و  نامۀ این موارد آئینبا

 باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.

های بالعوض و یا دولت و سللازمان موظف هسللتند تأمین مسللکن محرومین مطلق را بصللورت اجتماعی و یا با اعطای کمک -۶بند

 نامۀ این موارد باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.آئین های بدون بهره و درازمدت تضمین کنند.وام

فقط بزرگ، تواند برای توانمندسازی خود، سهامدار عمدۀ یک مرکز اقتصادی باشد و در مراکز اقتصادی دولتی سازمان نمی -۷بند

ان موظف است ظرف باشد. سازمدرصد، مجاز به داشتن سهام می ۱۰تا سقف  ،درصد و در مراکز اقتصادی خصوصی ۲۰تا سقف 

 سال وضعیت و نقش خود را در مراکز اقتصادی موجود به سطح مقادیر گفته شده برساند. ۲مدت 
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 باشد. سازمان مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و حقوق نمی -۸بند

 نهاد انجام دهد. های خیریۀ مردمسازمان مجاز است انجام بخشی از وظایف خود را با مشارکت و همکاری رسمی سازمان -۹بند

درصد آن، از مالیات  ۲۰مراکز اقتصادی بهر میزانی که به سازمان کمک نمایند، مابازای ارائۀ اسناد پرداختی کمک بعالوۀ  -۱۰بند

 د.ها کاسته خواهد شآن سودبر 

شیوه -۱۱بند سخگوسازمان در اتخاذ  سالمی پا شورای ا سالیانه  ستهای کاری خود تنها به نمایندگان مجلس  ست  و موظف ا

 نمایندگان آن مجلس گزارش دهند.با جزئیات به خود را به مردم و کلی گزارش عملکرد 

 

الم وحی و رسللالت پیامبران و اولیاء الهی، بمنظور کمک به افزایش سللطح آگاهی عموم مردم از دین اسللالم و تبیین ک -۳۵اصللل

سؤالپاسخ شرعی و فقهی افراد، ترویج مبانی اخالقدهی به  سمت های احکام  گرایی فردی و گروهی، هدایت افکار عمومی جامعه ب

ط اقشار کردن نظارت عمومی و دائمی بویژه توسبصیرت سیاسی و اجتماعی جامعه، تقویت باورهای دینی، نهادینهوحدت، تقویت 

شارکت دادن آن شور، تقویت امید و روحیۀ خودباوری بویژه در جوانان و م سائل روزمرۀ ک ها در پایین جامعه در امور اجتماعی و م

شتن آئین سانزنده نگدا ست ان شعائر مذهبی، الزم ا سته، پرهیزگار، دارای اخالق های اخالقی و  ضل، طالب علوم دینی، وار های فا

باشد. سازمان موظف است بیت شوند. وظیفۀ مهم سازمان امور دینی تأمین این مبلغین و سفیران هدایت میتر اسالمی و سخنور

 مصرف نماید. از وقف عام خود را برای این وظایفهمۀ منابع مالی ناشی 

شاه -۱بند صومه،  ضرت مع ضا رعر، ح شریف امام ر ستان حرم  سازمان و تولیت آ شاهرئیس این  چراغ را رهبری برای عبدالعظیم و 

و ترجیحاً از بین طالب علوم در هر شهر سازمان نمایندۀ کنند، رئیس سایر مساجد و بقاع متبرکه توسط سال انتخاب می ۵مدت 

امنایی، خودجوش و مردمی سال انتخاب و ادارۀ این مراکز مذهبی، بصورت هیئت ۵ برای مدت دیپلم به باالدینی دارای مدرک فوق

 و با نظارت این سازمان دینی خواهد بود.

صادی دولتی سازمان امور دینی نمی -۲بند شد و در مراکز اقت صادی با سهامدار عمدۀ یک مرکز اقت سازی خود،  تواند برای توانمند

سقف  سهام می ۱۰در مراکز اقتصادی خصوصی تا سقف درصد و  ۲۰فقط تا  شتن  ست درصد، مجاز به دا سازمان موظف ا شد.  با

سال وضعیت و نقش خود را در مراکز اقتصادی موجود به سطح مقادیر گفته شده برساند. در مواردی که همۀ مرکز  ۲ظرف مدت 

رۀ آن مرکز را به بخش خصوصی واگذار کرده و منافع آن را اقتصادی بدلیل وقف باید در اموال سازمان باشد، الزم است سازمان ادا

 برداری کند.بهره

برای توانمندسازی و خوداتکایی های ساخت ایجاد یک مرکز اقتصادی که مساجد و بقاع متبرکه در طرحسازمان مجاز است  -۳بند

 ها کمک نماید.درصد بعنوان شریک به آن ۴۰، تا سقف خود دارند

امنا شللود و سللازمان و هیئتامنای یک مسللجد و یا بقاع متبرکه بودن معادل ثلث یک شللغل کامل تعریف میرئیس هیئت -۴بند

 هر یک بطور مساوی نیمی از ثلث حقوق پایۀ مصوب کشور را به ایشان بپردازند.متعهد هستند 

سئول سازمان و دولت  -۵بند ساختم ستند و های حفظ و نگهداری زیر ساجد و بقاع متبرکه ه سئولین م وظیفه دارند با کمک م

  ها جلوگیری نمایند.این اماکن، از تخریب تدریجی آن

صارف آب، برق و گاز آن -۶بند ساجد و بقاع متبرکه و همچنین هزینۀ م ساخت م شعابی برای  شد و ها رایگان میهرگونه حق ان با

 د.های امنا موظف هستند که بر کاهش مصرف این اماکن نظارت داشته باشنهیئت

ساجد و یا بقاع متبرکه در آن -۷بند سازمان، م صادی که  شان، از پرداخت مراکز اقت سهم ای شارکت و  سبت م سهم دارند، به ن ها 

 مالیات بر درآمد، حقوق و ارزش افزوده معاف هستند.
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غیرانتفاعی و دارای یک  هاالحسنه باشند. این صندوقتوانند دارای صندوق قرضهای علمیه میمساجد، بقاع متبرکه، حوزه -۸بند

سللال انتخاب  ۳های علمیه و برای مدت امنای مسللاجد، بقاع متبرکه یا حوزهنفره هسللتند که توسللط هیئت ۵یا  ۳مدیریۀ هیئت

ها مانند یک مرکز ها در واقع یک مرکز اقتصللادی ولی با اهداف غیرانتفاعی هسللتند و مراحل تشللکیل آنشللوند. این صللندوقمی

ها مجاز هستند باید از وزارت امور اقتصادی و دارائی کسب مجوز نمایند و دارای کد اقتصادی باشند. این صندوق اقتصادی است و

سقف  ضمانت ۵۰تا  صندوق دارای یک های الزم، فقط به افراد حقیقی وام قرضبرابر حقوق پایه با اخذ  سنه اعطاء نمایند. هر  الح

گیرد. مشللابه شللرایط و اهد بود و کلیۀ مراودات پولی از طریق آن بانک صللورت میبانک عامل و یک حسللاب مالی در آن بانک خو

 شود.ضوابط این بند، مشمول کلیساها هم می

دهی اعزام طالب و روحانیون بمنظور تبلیغ به اقصاء نقاط کشور، بنابر درخواست سازمان امور دینی مسئول هماهنگی و نظم -۹بند

صی برای ادای نمازها و ادارات دولتی و یسازمان صو سمهای جماعت در آنا خ شد. های یادبود و امثالهم میها و یا برگزاری مرا با

همتراز با حقوق  هاای برای کمک به آنپایه. سازمان باید حقوقاسترسیدگی و مراقبت از اوضاع معیشتی مبلغین برعهدۀ سازمان 

 ات به ایشان پرداخت نماید.با مدت تبلیغ ماهیانۀ کارکنان دولتی تعیین و متناسب

توانند دارای دو نوع مدارس علوم دینی باشللند و از بین های علمیۀ دینی اعم از مذهب تشللیع و یا اهل تسللنن، میحوزه -۱۰بند

سمی باالتر اقدام به پذیرش طلبه نمایند. برگزاری آزمونآموزان فارغدانش سطه و یا مقاطع ر صیل دورۀ اول متو  ورودی برای التح

سه می ست، ولی هر دو نوع مدر شگاهی، این مدارس ممنوع ا توانند در امر پذیرش، برای همه و یا برخی از دروس مدارس و یا دان

 شرط نمره، معدل و یا سن را داشته باشند. 

ستند که از بین فارغ -۱۱بند سته ه سطه علوم دینیر، آن د صیالن دورۀ اومدارس نوع اول ربا عنوان مدارس متو سطه التح ل متو

باشللند. در این مدارس عالوه بر تعلیم دروس ویژۀ خود، کنند و دارای سلله پایه رمقدماتر و هر پایه بمدت یکسللال میپذیرش می

سواد طلبه سطح  سی، تاریخ و جغرافیا با حجم این دروس در مقطع باید  صاد، علوم اجتماعی، زبان انگلی ضیات، اقت ها در دروس ریا

انسلللانی همتراز باشلللد و بدین منظور، این مدارس باید آموزش جبرانی برای این دروس برگزار و برای مدورۀ دوم متوسلللطۀ علو

 ساله باشد.  ۴تواند حداکثر آموختگان، مدرک دیپلم علوم دینی صادر نمایند. طول دورۀ تحصیل در این مدارس میدانش

التحصیالن دارای مدرک دیپلم علوم سته هستند که از بین فارغمدارس نوع دوم ربا عنوان مدارس عالی علوم دینیر، آن د -۱۲بند

سال میدینی پذیرش می سطح یکر و هر پایه بمدت یک سه پایه ر شند. در این مدارس عالوه بر تعلیم دروس ویژۀ کنند و دارای  با

صادر میدیپلم عآموختگان این دوره، مدرک فوقخود، باید یک زبان خارجی را نیز فراگیرند. برای دانش شود. طول دورۀ لوم دینی 

 ساله باشد.  ۴تواند حداکثر تحصیل در این مدارس می

توانند دارای مرکز آموزش عالی علوم دینی با دو مقطع های علمیۀ دینی اعم از مذهب تشلللیع و یا اهل تسلللنن، میحوزه -۱۳بند

کند، دارای دو پایه رسللطح دور و هر پایه دیپلم علوم دینی را پذیرش میالتحصللیالن دارای مدرک فوقباشللند. مقطع اول که فارغ

التحصیالن شود. مقطع دوم که فارغختگان این دوره، مدرک کارشناسی علوم دینی صادر میآموباشد. برای دانشبمدت یکسال می

باشللد. برای کند، دارای دو پایه رسللطح ارشللدر و هر پایه بمدت یکسللال میدارای مدرک کارشللناسللی علوم دینی را پذیرش می

تواند ل دورۀ تحصیل در هر یک از این دو مقطع میشود. طوارشد علوم دینی صادر میآموختگان این دوره، مدرک کارشناسیدانش

شد. هر مرکز آموزش عالی علوم دینی می ۳حداکثر  توانند در امر پذیرش خود، برای همه و یا برخی از دروس مقطع قبلی، ساله با

 شرط نمره، معدل و یا سن را داشته باشند. 

سوابق تحصیلی طالب، تهیۀ -۱۴بند مکان مناسب برای مدارس و مراکز عالی علوم دینی، برعهدۀ  نظارت بر حسن عملکرد، حفظ 

ستند تا  سازمان امور دینی و دولت موظف ه ست. همچنین  همۀ مدارس و یا مراکز عالی علوم  جاریهای هزینهکمبود سازمان ا
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سنن  شیع و اهل ت ستند را جبران نماینددینی برای هر دو مذهب ت سازمان و دولت موظف ه صل  ۶که برابر بند . عالوه بر این،   ا

صورت قرض، کمک هزینۀ تحصیلی بالعوض و وام۲۸ شجویی ب شجویان علوم دینی در مقاطع مختلف، با های دان الحسنه نیز به دان

 همان شرایط بازپرداخت داشته باشند. 

به مقاطع باالتر، وارد  التحصلللیالن مقاطع تحصلللیلی در مدارس و یا مراکز عالی علوم دینی، در صلللورت عدم راهیابیفارغ -۱۵بند

 شوند. دوران مشمولیت خدمت سربازی می

هزینۀ ها، کمکارشد، مانند سایر دانشجویان در دانشگاهسازمان و دولت موظف هستند به طالب تا پایان مقطع کارشناسی -۱۶بند

 تحصیلی پرداخت نماید.

سی -۱۷بند شنا صیلی کار شد علوم دینی، دورۀ خارج بعد از مقطع تح سال ادامه یابد. روح شود و حداکثر میآغاز میار تواند تا ده 

های علوم دینی و ها و رشته، باید تفکر، تحقیق، توسعۀ مبانی فقهی و نوآوری و کامالً تخصصی در یکی از گرایشحاکم بر این دوره

های ها توسط حوزهبرگزاری این دوره گیری حل مسائل جامعه و رفع شبهات در زمینۀ علوم انسانی باشد. شایسته استدارای جهت

علمیۀ دینی در ارتباط نزدیک و با همکاری با اساتید دانشگاهی صورت گیرد. برای پایان یافتن این دوره، ارائۀ یک رساله ضروری و 

داوری و احراز های کشور باشد. درصورت تأیید رساله توسط هیئت الزم است که یکی از دو نفر اساتید راهنمای اصلی، از دانشگاه

شود. با این شرایط، سازمان و دولت موظف هستند های علوم دینی به طلبه اعطاء مینمرۀ قبولی، مدرک دکتری در یکی از گرایش

 های مقطع دکترای طلبه را بپردازند.نیمی از هزینه

علوم دینی، یکی از وظایف مهم  ریزی برای تربیت قضلللات برای دسلللتگاه کشلللور از طریق مراکز عالیهمکاری در برنامه -۱۸بند

 باشد.سازمان می

بکارگیری تخصللصللی افراد روحانی در مشللاغل دولتی، فقط برای دارندگان مدارک تحصللیلی دکترای علوم دینی به باالتر،  -۱۹بند

 باشد.مجاز می

شهرها می -۲۰بند سازمان در  شان در عمل، همان دفاتر  شهر، امام جمعۀ آنجا و دفاتر ای سازمان در هر  سئول  شد. ترکیب و م با

ساختار این دفاتر به تناسب جمعیت شهرها و میزان وقف خواهد بود و سازمان موظف است، ساختار هر دفتر را تعیین نماید. عالوه 

نفرر و بزرگ و مراکز  ۶نفرر، متوسللط ر ۳کثر نیروی انسللانی در شللهرهای کشللور کوچک رحدابکارگیری بر مسللئول دفتر، میزان 

 شود. نفرر تعیین می ۱۱نفرر و در دفتر مرکزی تهران ر ۸ها راستان

باشللند. ائمۀ جماعت شللوند و مسللئول و ناظر عالی امور دینی شللهرها میامامان جمعۀ شللهرها توسللط رهبری انتخاب می -۲۱بند

امان جمعه شهرها اجازۀ ندارند سالیق شخصی خود را در امور دینی و یا فرهنگی شهرها اعمال نمایند، بلکه الزم است مساجد و ام

 ، اسناد باالدستی و رهنمودهای رهبری، مردم را به مسیر هدایت رهنمون سازند.مجموعه قوانین اساسیدر چارچوب این 

سیرت امامان و بزرگان دین،  -۲۲بند ست که با الهام از  سته ا شان شای سطح زندگی امامان جمعه در حد کمترین افراد و دفتر ای

 خواهی عموم جامعه باشد.مأمنی برای تظلم

 

ها فقط از طریق ارائۀ خدمات بانکی خواهد بود و اجازۀ ها در کشور ایران نوعی مرکز اقتصادی هستند که درآمد آنبانک -۳۶اصل

 گذاری به نیابت از مشتریان خود را خواهند داشت.مفاد زیر امکان سرمایه داری ندارند و تنها بر اساسبنگاه

شهروند ایرانی با حداقل  ۵هر  -۱بند سی،  ۳۰نفر  شنا شاوندان درجه یک و دور، دارای مدرک کار شرط نبودن خوی سن رب سال 

شرکت نداشتن سوءپیشینه، داشتن سپردۀ نقدی دائمی به میزان حداقل پنجاه هزار برابر حقوق پایه در بانک مرکزی، تأسیس یک 

ضامنیسهامی خاص  شرط آن که هسرمایه ت شتن زیرساخت  ۳۰یچ یک از افراد بیش از گذاری، ب شند و دا شته با سهم ندا درصد 
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از بانک مرکزی دریافت و سلللپس اقدام به را توانند مجوز اولیۀ تأسلللیس یک بانک مرکزی، میافزار مورد تأیید بانکسلللخت و نرم

شرط اقپذیره شرکت نمایند. ب سهام به افراد حقیقی از طریق بورس برای آن  سی و فروش  سهام در بورس نوی بال عمومی و فروش 

سس جزو خریداران  شرط آن که هیچ یک از پنج نفر مؤ سال رب سپردۀ دائمی حداکثر در مدت یک حداقل به میزان نیمی از مبلغ 

تواند رسماً شروع بکار و شعبات خود را بازگشایی نماید. سهام نباشندر، مجوز دائمی تأسیس از طرف بانک مرکزی صادر و بانک می

نانچه در این مدت فروش سهام به میزان گفته شده نباشد، مجوز اولیه باطل و شرکت موظف است ابتدا از طریق بورس به میزان چ

حساب و سپس سپردۀ خود را عیناً بدون ارزش سهامی که از افراد حقیقی دریافت کرده است، عیناً به آنها عودت و با بورس تسویه

سال بنابر پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب مجلس شورای  ۵تا  ۳فت نماید. مبلغ سپردۀ دائمی هر کسر و سود از بانک مرکزی دریا

 تواند افزایش یابد. اسالمی می

شللرکت تضللامنی بانک موظف اسللت پس از اخذ مجوز اولیه یک نفر را بعنوان مدیر عامل بانک انتخاب و به بانک مرکزی  -۲بند

ر عامل، بعد از اخذ مجوز دائمی و در طی مجامع رسللمی سللهامداران شللرکت تضللامنی بانک های بعدی مدینماید. انتخابمعرفی 

 تواند مدیر عامل یک بانک باشد.میفقط خواهد بود. یک نفر در هر زمان 

اندازی بانک، هر سال حداقل معادل نرخ تورم سال گذشته، سپردۀ دائمی نزد بانک شرکت تضامنی موظف است پس از راه -۳بند

 ی را افزایش دهند.مرکز

درصد  ۴۹تواند تا باشند و تنها دولت میهای فعلی نمیهیچ شرکت و یا نهاد وابسته به دولت مجاز به داشتن سهام در بانک -۴بند

ها و نهادهای وابسته به خود را ظرف یکسال، تا سقف های دولتی فعلی باشد. دولت موظف است سهام همۀ شرکتسهامدار بانک

های ها و نهادها را در بانکمالکیت عام دولت تبدیل و یکپارچه نماید و مازاد بر این مقدار از مالکیت سهام این شرکت درصد به ۴۹

فعلی، از طریق بورس به اشللخاص حقیقی واگذار نماید. در این میان تنها وزارت دفاع و پشللتیبانی نیروهای مسلللح به نمایندگی از 

سلح می ست همۀ بانکیک تواند مالک کل نیروهای م شد و الزم ا شرکتبانک با سلح و یا  سته، های متعلق به نیروهای م های واب

 ظرف یکسال در این بانک ادغام شوند.

 تواند داشته باشد.ها میهر مرکز اقتصادی فقط یک حساب بانکی در کل بانک -۵بند

 هر دو طرف همراه باشد. ها باید با کد اقتصادی معتبرهر تراکنش یک و یا دوطرفه در بانک -۶بند

دهنده بعنوان دسلللتمزد دریافت نمایند. این هزارم از هر انتقال پولی را از مبدأ انتقالها مجاز هسلللتند مبلغ یک دهبانک -۷بند

 شود. نمی های عابر بانکهای خرید کاال و یا برداشت مستقیم بواسطۀ کارتهای مالی ناشی از درگاهبرداشت شامل تراکنش

 های خودپرداز و یا انتقال پولی توسط اینترنت سقف تعیین نمایند.توانند برای برداشت نقدی از دستگاهها میبانک -۸بند

 شود.درآمد ناشی از کل عملکرد بانک برای شرکت تضامنی، مشمول قوانین مالیات بردرآمد می -۹بند

 ی ندارد.ها از طریق بورس هیچگونه مالیاتخرید و فروش سهام بانک -۱۰بند

های دولت و یا از منابع عمومی های جاری خود از بودجههای دولتی مجاز نیسلللتند که برای پرداخت حقوق و هزینهبانک -۱۱بند

ای نسلللبت به انواع برداری از امتیازات ویژهها نباید موجب بهرهکشلللور اسلللتفاده نمایند و باید خودکفا باشلللند. دولتی بودن بانک

شود. حقوق  سایر کارمندان است، ولی آنو مزایای کارمندان بانکخصوصی ب شتن های دولتی مانند  ها مجاز هستند در صورت دا

 ها بپردازند.سود عملکرد در پایان سال، حداکثر بیست درصد حقوق پایۀ کارمندان خود را بعنوان پاداش آخر سال، به آن

 ایند و مرکز اقتصادی داشته باشند. داری نمها در هیچ شرایطی مجاز نیستند بنگاهبانک -۱۲بند

صل  ۴تواند در صنایع موضوع بند دولت نمی -۱۳بند ستفاده نماید. از طرف دیگر، بانک، از منابع بانک۱۷ا ها در هیچ شرایطی ها ا

 هایی که دولت کارفرمای اصلی است، مشارکت مالی داشته باشند.مجاز نیستند در طرح
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 ها ممنوع است.گذاری در بانککشی و تعیین جوایز برای هر نوع سپردهابزار تشویقی مانند قرعهاستفاده از هر نوع  -۱۴بند

 

های متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی را برابر بندهای بعدی بصورت ها موظف هستند همۀ منابع مالی و سپردهبانک -۳۷اصل

ها نوع وام داده شللده، به حسللاب مالکین حقیقی و یا حقوقی آناعطای وام به چرخۀ اقتصللادی کشللور انتقال دهند و متناسللب با 

ستی انجام دهند و بانک مرکزی سودهایی را بطور ماهانه واریز نمایند. بانک ها باید چارچوب و مقررات مندرج در این بندها را بدر

 شود. ها منجر میل آنها از این اصل، باید به انحالباشد. تکرار تخلف بانکها میموظف به نظارت بر اجرای آن

شدیک درصد کل وام می هزینۀ عملیات بانکی برای هر نوع و هر مقدار وام، -۱بند شی  .با ساالنۀ ارزش پول نا برای جبران کاهش 

سود پایه از واماز تورم، بانک شده، میزانی را نیز بعنوان  سود پاگیرنده دریافت ها مجاز هستند عالوه بر کارمزد گفته  یه برابر کنند. 

دهند، در عمل براساس تورم سال گذشته، محاسبات وام و بازپرداخت آن را انجام میها بانک .باشدبا سی درصد نرخ تورم کشور می

. عالوه کنندمیرا بازنگری برای سال آینده و محاسبات بازپرداخت وام ولی در پایان هر سال، مجدداً نرخ تورم واقعی سال را اعمال 

ای نیز خواهند داشت ها سود ارزش افزودهاست، بانک به تناسب آن که وام به کدام بخش داده شده پویای گفته شده،یۀ سود پابر 

 شود. که در بندهای بعدی تعیین می

ها مجاز هسللتند در هر ماه حداکثر تا سللقف یک پنجم سللپردۀ خود نزد بانک مرکزی را به افراد حقیقی و حقوقی وام بانک -۲بند

تواند منجر به را رصلللد و نظارت نماید. تخطی از مفاد این بند میمیزان پرداخت نمایند. بانک مرکزی موظف اسلللت ماهانه این 

 انحالل بانک شود.

وظف هسللتند که به کارمندان رسللمی دولتی و یا مراکز اقتصللادی با دریافت گواهی اشللتغال و کسللر از حقوق از ها مبانک -۳بند

ها ها، با سود پایه بعالوۀ کارمزد و بدون ضمانت، وام پرداخت نمایند. بانکبرابر آخرین فیش حقوقی آن ۱۰سازمان مربوط، تا سقف 

صد از کل امکان وام سه در ستند حداقل  ساط وام، کد موظف ه صورت عدم پرداخت اق صاص دهند. در دهی خود را به این امر اخت

 المعامله خواهند شد. گیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوعاقتصادی فرد وام

گذاری نمایند و بعد از توانند مبلغی را در هر بانکی حداقل برای یکسلال سلپردههر سلازمان دولتی و یا مراکز اقتصلادی می -۴بند

گذاری شده به اعضای غیررسمی گذاری و طی یک قرارداد، از بانک بخواهند تا دو برابر مبلغ سرمایهگذشت یک ماه از زمان سپرده

سازمانخود، بگونه ضمانت میای که  شخص و  شرایط مندرج در بند باال وام پرداخت نمایند. بانکهای مربوط م شابه  ها کنند، م

صد از کل امکان وام ستند حداقل دو در ساط وام، کد موظف ه صورت عدم پرداخت اق صاص دهند. در دهی خود را به این امر اخت

 المعامله خواهند شد.    منوعگیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ماقتصادی فرد وام

های خیریهر نهاد خیریۀ رسمی رسمنالحسنۀ رسمی و یا سازمان مردمقرض ها موظف هستند یک یا چند صندوقهمۀ بانک -۵بند

شند و از طریق آن شته با شش خود دا ضامن حقیقی معتبر، وامرا تحت پو شهروندان های قرضها و با وجود  سنه را فقط به  الح

ها معادل سود پایه بعالوۀ چهار درصد ریک درصد کارمزد بانک، یک درصد کارمزد سمن و دو درصد بپردازند. سود این وامحقیقی 

صندوق سازی  سمن هابرای توانمند ستقیماً به بانکهار میو یا  سهیالت را م سود پایه این نوع از ت ست  شد. دولت موظف ا ها با

ها موظف هسللتند حداقل پنج مبالغ افزایش دهد. بانک ها را معادل آنه سللپردۀ دائمی بانکبپردازد و یا بطور غیرمسللتقیم، سللاالن

گیرنده و یا دهی خود را به این امر اختصاص دهند. درصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی فرد وامدرصد از کل امکان وام

 المعامله خواهند شد.ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوع

دولت موظف اسللت پس از ثبت رسللمی هر ازدواج، به هر دو زوج، معادل پنج برابر حقوق پایۀ آن سللال را بطور یکجا هدیه  -۶بند

 گیرد. ها صورت مینماید. این امر با تأمین و اختصاص منابع توسط دولت به بانک
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مین تمهیدات ازدواج، معادل ده برابر حقوق ها موظف هسللتند پس از ثبت رسللمی هر ازدواج، به هر دو زوج و برای تأبانک -۷بند

سال را به آن سهیالت را ها وام قرضپایۀ آن  سود پایه این نوع از ت ست  سود پایه بعالوۀ کارمزد بدهند. دولت موظف ا سنه با  الح

ها موظف یش دهد. بانکمبالغ افزا ها را معادل آنها بپردازد و یا بطور غیرمسللتقیم، سللاالنه سللپردۀ دائمی بانکمسللتقیماً به بانک

دهی خود را به این امر اختصاص دهند. درصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی هستند حداقل یک درصد از کل امکان وام

 المعامله خواهند شد.گیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوعفرد وام

و برای تأمین مسکن زوجین، معادل ارزش یک واحد مسکونی حداقل  ها موظف هستند پس از ثبت رسمی هر ازدواجبانک -۸بند

المدت حداقل پانزده ساله با ضمانت کل واحد را ، وامی طویلدر همان شهر شصت متر مربعی با طول ساخت حداکثر پانزده ساله

سللوم سللود پایه خواهد بود که دولت ها عالوه بر کارمزد و سللود پایه، یک ها قرار دهند. سللود ارزش افزوده این وامدر اختیار زوج

ستقیماً به بانک شویق م ست آن را بعنوان ت سپردۀ دائمی بانکموظف ا ساالنه  ستقیم،  ها را معادل این ها بپردازد و یا بطور غیرم

دهی خود را به این امر اختصلللاص دهند. ها موظف هسلللتند حداقل پنج درصلللد از کل امکان واممیزان سلللود افزایش دهد. بانک

 المعامله خواهند شد.گیرنده و یا ضامن وی موقتاً مسدود و ایشان ممنوعرصورت عدم پرداخت اقساط وام، کد اقتصادی فرد وامد

الحسنه های قرضبنیان بپردازند. اعطای این وامهای دانشای را به شرکتالحسنههای قرضها موظف هستند، وامهمۀ بانک -۹بند

باشد. سود این ها توسط یک پژوهشکدۀ دولتی و یا خصوصی و یا دفاعی مید طرح علمی آن شرکتبدون ضمانت و منوط به تأیی

شکده نیز میوام صد دیگر بعنوان کارمزد نظارت علمی پژوه سود پایه و کارمزد، یک در صل ها عالوه بر  ست ا شد. دولت موظف ا با

ستقیماً سهیالت را م سود پایۀ این نوع از ت ضمانت نماید و  سپردۀ دائمی  به بانکوام را  ساالنه  ستقیم،  ها بپردازد و یا بطور غیرم

دهی خود را به این امر اختصاص ها موظف هستند حداقل یک درصد از کل امکان واممبالغ افزایش دهد. بانک ها را معادل آنبانک

صادی فرد وام ساط وام، کد اقت صورت عدم پرداخت اق ضامن وی موقتاً دهند. در شان ممنوعگیرنده و  سدود و ای المعامله خواهند م

 شد.

ساز مسکونی در روستاها و شهرها ودهی خود را به امر ساختها موظف هستند حداقل سیزده درصد از کل امکان وامبانک -۱۰بند

ود ارزش ها حداقل بیست درصد باشند، اختصاص دهند. سسازان و شهروندان حقیقی بشرط آن که پیشرفت فیزیکی آنبرای انبوه

زمان فروش  معادل سود پایه خواهد بود که در ،بصورت ساالنه و سود پایه، از زمان دریافت وام و ها عالوه بر کارمزدافزودۀ این وام

شد، بانک سبه خواهد  ساط و یا واگذاری واحدها به مالکین و خریداران محا سود را بطور اق ستند کل  از  سال ۱۲تا ها موظف ه

 گیرند. حساب در رهن بانک قرار مید. اسناد این امالک تا زمان تسویهکنناخذ  مالکین

 های: کشللاورزیدهی خود را به مراکز اقتصللادی و در بخشها موظف هسللتند حداقل هفتاد درصللد از کل امکان وامبانک -۱۱بند

سه درصدساله پنجو  رپانزده درصد ساله ر، خدمات ر سه  سه درصدهای نوین در بخش خصوصی ر، انرژیو  ساله ر ر، توسعۀ و ده 

ده  و ر، معادن و صنایع متوسط و کوچک رچهل درصدو دو ساله حمایت از واردات رچهار درصد ر،ساله دوو  صادرات رپنج درصد

ها عالوه بر کارمزد و سود پایه، معادل نصف سود پایه خواهد بود که دولت موظف ر اختصاص دهند. سود ارزش افزودۀ این وامساله

ها را معادل این میزان سود ها بپردازد و یا بطور غیرمستقیم، ساالنه سپردۀ دائمی بانکآن را بعنوان تشویق مستقیماً به بانک است

صناف مربوط می سازمان ا سط  صادی منوط به تأیید میزان نیاز تو شد. در این نوع وامافزایش دهد. پرداخت وام به مراکز اقت ها، با

 شوند.میت صنعتی و تولیدی موجود و یا در حال خریداری، بعنوان ضمانت بازپرداخت پذیرفته آالماشین ،اسناد ملکی

سپردهتوانند در بانکمیحقیقی و حقوقی شهروندان  -۱۲بند سپردهگذاری جاری و یا مدتها دو نوع  شند. به  شته با های دار دا

، یک و نیم برابر و برای هدار شللش ماههای مدتی سللپردهبراهسللتند که ها موظف گیرد ولی بانکتعلق نمی جاری هیچ سللودی

شهروندان سپرده ساب  سود به ح سود پایه و ارزش افزوده دریافتی را ماهانه بعنوان  سه برابر مجموع  شتر،  ساله و یا بی های یک
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شخص در طرحگذار واریز نمایندسپرده شهروندان را بطور م سپردۀ  شرط آن که  سودهای وام، ب سود ارزش  های دارای  پایه و یا 

کنند، ها را خریداری میهای تضللامنی بانک. این رویه برای شللهروندانی که از طریق بورس سللهام شللرکتافزوده بکار گرفته باشللد

 باشند.در بورس میو متداول ها و روال جاری ها تابع سود ساالنۀ این شرکتوجود ندارد و آن

سپردهبانک -۱۳بند ستند هر مقدار از  شهروندان را که در وامهای مدتها موظف ه شارکت میدار  شخص نمایند که ها م دهند، م

سوددهی به آن مقادیر در کدام طرح و قرارداد قرض شروع  ست و  شده ا صادی بکارگیری  سنه و یا طرح عمرانی و یا مرکز اقت الح

شر سب با آن مقادیر، ب سوی وامشهروندان متنا ساط از  شروع بازپرداخت اق ست که ط  گیرندگان خواهد بود. بدین ترتیب، ممکن ا

 ها متفاوت باشد.  سپردۀ شهروندی بصورت وام همزمان در دو طرح عمرانی مشارکت داده شوند، ولی شروع سوددهی آن

شوند وسط اصناف ایجاد و مدیریت میگذاری جاری حقوقی است که تر، نوعی سپرده۱۴های پیوند رموضوع اصل صندوق -۱۴بند

صناف و از طریق بانک صادی هایی بدون بهره و کوتاهها، وامو با مجوز ا سالهر، به مراکز اقت ساطی حداکثر دو مدت ربا بازپرداخت اق

شللود. این می گیرنده اخذها از وامها عالوه بر کارمزد بانکی، یک درصللد دیگر برای کارمزد صللندوقشللود. در این وامپرداخت می

ها در پایان سال صفر باشد. سازمان ها مجاز نیستند بیشتر از موجودی خود وام پرداخت نمایند و باید تراز مالی حساب آنصندوق

 هاست.   اصناف مسئول نظارت بر حسن انجام این صندوق

هر استاندار ری حقوقی است که توسط گذاری جار، نوعی سپرده۱۵ری و شکوفایی استانی رموضوع اصل های نوآوصندوق -۱۵بند

هایی بدون بهره فقط به ها، وامها و از طریق بانکشلللوند و با مجوز آنایجاد و مدیریت می ،اتاق اصلللناف اسلللتانو با همکاری 

ها ن شرکتها از ایها عالوه بر کارمزد بانکی، یک درصد دیگر برای کارمزد صندوقشود. در این وامبنیان داده میهای دانششرکت

صندوقاخذ می شتر از موجودی خود وام پرداخت نمایند و باید تراز مالی حساب آنشود. این  ستند بی سال ها مجاز نی ها در پایان 

 هاست.   صفر باشد. سازمان اصناف مسئول نظارت بر حسن انجام این صندوق

 اصللل ۶بند  الحسللنۀ دانشللجویی رموضللوعهای قرضی وامها، مدارس و مراکز آموزش عالی علوم دینی برای اعطادانشللگاه -۱۶بند

ها برابر با یک درصد کارمزد بانک و سود گذاری نمایند. سود این وامها بصورت جاری سپردهمنابع مالی خود را در بانک ر، باید۲۸

شترر می سازی این نهادها در اعطای وام بی شتر از موجودی خود وام پرداخت پایه ربرای توانمند ستند بی شد. این نهادها مجاز نی با

 ها در پایان سال صفر باشد. آن نمایند و باید تراز مالی حساب

نسبت به دیگران اولویت  ۳۴ اصل ۶تا  ۴ های خود به مشموالن بندها، همۀ نهادهای دولتی و خصوصی در اعطای وامبانک -۱۷بند

صل برای منسوبین درجه یک بند های قرضقائل شوند. وام شامل کارمزدها می۳الحسنۀ این ا س، فقط  ود شود و از سود پایه و یا 

شود. سازمان اموال و احسان ارزش افزوده کالً معاف هستند. برای منسوبین درجۀ دو همان بند، سود پایه و ارزش افزوده نصف می

سپردۀ جاری در بانک سود پایه و یا ارزش افزودۀ این عمومی باید یک  شدن  صف  شی از معاف و یا ن ها افتتاح و مجموع مبالغ نا

 امل جبران نماید.های عافراد را برای بانک

ها باید یک سللپردۀ جاری در یکی از بانک ،ها با منابع خودبرای اعطای وام ۳۵اصللل  ۸های خیریۀ مشللمول بند ندوقصلل -۱۸بند

سود این وام شند.  شته با سازی دا صد برای توانمند صندوق و دو در صد کارمزد  صد کارمزد بانک، یک در صد ریک در ها چهار در

شد.ر میهاصندوق صندوق با شتر از موجودی خود وام این  ستند بی سقف پرداختی مندرج در آن بند، مجاز نی ضمن رعایت  ها 

 پرداخت نمایند.

شهروند ایرانی می -۱۹بند سپردههر  ساب  سابگذاری جاری ارزی در بانکتواند دارای فقط یک ح شد. این نوع ح ها قابلیت ها با

صورت ریالیعملیات بانکی عادی فقط در داخل کشور روار شت و انتقالر و ب شت. کارمزد انتقال برابر با  -یز، بردا ارزی را خواهند دا

ها همچنین باید سامانۀ ارزی مجازی جدیدی طراحی کنند تا شهروندان باشد. بانکهزارم نرخ ریالی رسمی و دولتی ارز مییک ده
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کنند به دیگر شللهروندان ها را با قیمتی که شللهروندان تعیین میها وکالت دهند روزانه ارز آناز طریق آن سللامانه بتوانند به بانک

صورت حضوری و یا مجازی بفروشند و معادل ریالی آن را پس از کسر نیم درصد کارمزد، به حساب فروشنده واریز نمایند. الزم  ب

ده شود. انتقال وجوه ارزی این های ارزی برای کمک به شهروندان نمایش دااست در این سامانه فهرستی از آخرین خرید و فروش

پذیر های عامل امکانهای این بانک در بانکها و پیشلللخوانها به خارج از کشلللور فقط از طریق بانک مرکزی و یا درگاهحسلللاب

 باشد.می

ست مراتب را گیرنده حقیقی و یا حقوقی نتواند بهر دلیلی بدهی خود را به بانک بپردازد، بانک مرکزی موظف چنانچه وام -۱۹بند ا

لت مقرر نتواند بدهی خود به بانک را بروز و یا تسویه نماید، بنابر درخواست گیرنده در مهکتباً به ایشان تذکر و مهلت دهد. اگر وام

گیرنده را صادر نماید و بر های وامبانک مربوط و تأیید بانک مرکزی، دستگاه قضائی موظف است فوراً حکم مصادرۀ اموال و دارائی

های دادرسی نظارت نماید. در طول زمان دادرسی و ادای دیون، ها توسط بانک مربوط و برداشت برابر دیون بعالوۀ هزینهفروش آن

الخروج خواهند بود و سوابق در سامانۀ اطالعات اقتصادی گیرنده حقیقی و یا حقوقی ابطال و افراد مسئول ممنوعکد اقتصادی وام

 گردد.افراد درج می

 ها مطالبه و با خود حمل نماید.پایه را بصورت اسکناس از بانکبرابر حقوق ۱۵تواند هر شهروند حداکثر تنها می -۲۰بند

 

صل ست -۳۸ا سیا شاخصتدوین  شتگی پولی، کاهش ارزش پولی ملی و نرخ ها، راهبردها و پایش  صلۀ طبقاتی و انبا های میزان فا

ها، منابع ارزی، ذخائر طال و اعتبار پولی کشللور، تدوین و تنظیم روابط و یره و پشللتوانههای ذختورم، تالش در جهت حفظ دارائی

بانکی و مقررات الخطاب روابط بینکننده، نظارت عالی، فصللللمناسلللبات زیرسلللاختی ارزی و بانکی با خارج از کشلللور، هماهنگ

کردن به ثبات و امنیت اقتصادی، نگاهداری اطالعات  بانکداری در کشور، رصد میزان مردمی بودن اقتصاد، ترویج شفافیت و کمک

 باشد.برعهدۀ بانک مرکزی می ،کنندگان از درآمدهای عمومی کشوراقتصادی همۀ نهادهای دولتی و استفاده

شنهادی رئیس -۱بند سالمی بمدت رئیس بانک مرکزی از بین دو نفر پی شورای ا جمهور و بنابر انتخاب اکثریت نمایندگان مجلس 

 سال خواهد بود. ۵

ای متشکل از دو نفر از کمیسیون اقتصادی مجلس، سه وزیر اقتصاد و دارائی، جهاد کشاورزی و رئیسهاین بانک دارای هیئت -۲بند

دان به یک نفر اقتصللاد هار وخصللوصللی به انتخاب رؤسللای بانک ها ریک نفر دولتی و یک نفرسللمت، دو نفر از مدیران عامل بانک

ملکرد و یا تصویب ها و راهبردها و مقررات پولی و ارزی، تأیید عشخیص مصلحت نظام خواهد بود. تصویب سیاستانتخاب مجمع ت

. شرکت افراد در است رئیسههیئتاز جمله وظایف های داخلی، نامهبانک مرکزی، تصویب آئین ها و نظارت بر عملکردانحالل بانک

 باشد. افت وجه میفاقد دستمزد و یا دری ء،هیئت برای اعضااین 

 باشد. بطور کلی ممنوع می ،خرید و فروش ارز، سکۀ طال و دخالت مستقیم در این بازار توسط بانک مرکزی -۲بند

های چاپ اسلکناس بنابر تأیید نمایندگان مجلس شلورای اسلالمی مجاز اسلت، مگر آن که میزان انتشلار مابازای اسلکناس -۳بند

 یج در کشور در هیچ شرایطی نباید بیش از دو و نیم برابر ذخائر طال و ارز بانک مرکزی باشد.فرسوده باشد. میزان اسکناس را

سکه -۴بند ضرب انواع  شور  تولید و  صاراً بادر ک ست و انح شی با دریافت هر  بانک مرکزی ا سفار ست بطور  این بانک تنها مجاز ا

 ها اقدام به این کار نماید. مقدار شمش طال از مراکز اقتصادی عضو اتاق اصناف درازای کارمزد، برای آن

سهام طرح -۵بند صادی که دولت کارفرمای آنتعیین تعداد و ارزش اولیۀ  سهاهای کالن اقت ضۀ اولیه در بورس  ست، برای عر م، ها

 پذیر است.ها، تنها از طریق بورس سهام امکانبرعهدۀ بانک مرکزی است. حمایت مردمی در این طرح
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اقتصللادی همۀ اشللخاص حقیقی و مالی و ، اطالعات و برخط بانک مرکزی موظف اسللت با داشللتن سللامانۀ مجازی مناسللب -۶بند

س، حداکثر در پایان هر روز کاری، باید در این سلللامانه ثبت دارائی همۀ افراد حقیقی و حقوقی در بورحقوقی را نگهداری نماید. 

 شود.

 های خصوصی و یا دولتی دخالت نماید.بانک مرکزی مجاز نیست در انتخاب مدیران عامل بانک -۷بند

یا  بانک مرکزی مجاز نیسلللت در هیچ شلللرایطی از منابع و ذخائر عمومی نزد خود به دولت و یا نهادهای دولتی وام دهد و -۸بند

 ها را ضمانت مالی نماید.عملکرد آن

  انتشار اوراق بهادار ربجز تمبر، سفته، چکر، کالً در کشور ممنوع است. -۹بند

درآمدهای ارزی دولت و همۀ نهادهای دولتی حاصللل از فروش نفت و یا صللادرات، باید در اختیار بانک مرکزی باشللد و به  -۱۰بند

واریز شوند. بانک مرکزی باید بخشی از این درآمدها را بصورت ارز اسکناس وارد کشور کند  های این بانک در خارج از کشورحساب

ستور سازمان برنامه و بودجه، مقادیری از آنو برابر د سابالعمل  ها با فروش های ارزی نهادهای دولتی واریز نماید، تا آنها را به ح

سهمیه ریالی خود را تأمین کنند. بخش دوم درآمدهای ارزی در اختیار بانک مرکزی،  های ارزی در بازار، بتوانند نیازهای پولیاین 

های تجاری مراکز اقتصادی خصوصی و دولتی با اولویت در چارچوب برنامۀ مصوب بودجۀ کشور، مصروف تأمین ارز ثبت سفارش

ورزی، خودرو، لوازم خانگی، امنیتی، بخش سللالمت، تأمین نیازهای اسللاسللی و عمومی، بخش صللنعتی و معدنی و کشللا -دفاعی

شجوی و غیره می شور ذخیره خواهد الکترونیک و ارتباطات، بخش علمی و فناوری و دان صندوق ارزی ک سوم ارز در  شود. بخش 

 ای که باید به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده باشد.شد. برداشت از این صندوق ممنوع است مگر در شرایط ویژه

ست بانک مرکزی ورود ارز همرا -۱۱بند شهروندان حقیقی آزاد و الزم ا شور برای عموم  سمی ک سافر به هر میزان از مبادی ر ه م

شایش و ارز همراه آنان را به   سافران گ سپردۀ ارزی برای م ساب جاری  برای مقادیر بیش از هزار یورو در همان مبادی ورودی، ح

 باشد. زد میها ایشان واریز کند. این عملیات بانکی بدون کارمحساب

سید دریافت  -۱۲بند ستند که همۀ ارز همراه خود را تحویل و ر شور موظف ه سمی ک شگران خارجی هنگام ورود از مبادی ر گرد

های عابر بانک به ایشان تسلیم کند و در هنگام نمایند. بانک مرکزی موظف است معادل ریالی ارز با نرخ روز بازار را بصورت کارت

ها را با همان نرخ زمان ورود بصلللورت ارز به ایشلللان عودت نماید. هر دو عملیات بانکی دارای دۀ در آن کارتخروج وجوه باقیمان

 باشد.کارمزد نمی

تا و تواند هزار یورو اسکناس همراه داشته باشد. برای مقادیر بیش از این مقدار هر مسافری هنگام خروج از کشور فقط می -۱۳بند

باشند. بانک مرکزی موظف است از طریق داشته های کشور سقف مجاز، الزم است افراد حساب جاری سپردۀ ارزی در یکی از بانک

های المللی و یا به حسلابهای ارزی بینهای ارزی و پس از کسلر کارمزد، از طریق واریز به کارت اعتباریبرداشلت از این حسلاب

میزان سللقف مجاز گفته شللده را هر سللال بانک  در اختیار این افراد قرار دهد.تا سللقف مجاز را ارز  ها در خارج از کشللور،ارزی آن

 کند.مرکزی با تأیید مجلس شورای اسالمی اعالم می

های ارزی بانک مرکزی واریز و از تواند هر مقدار ارز در خارج از کشللور خود را به یکی از حسللابهر مرکز اقتصللادی می -۱۴بند

های عادی منتقل نماید. های جاری سپردۀ ارزی خودش در بانکن بانک در ایران، همه و یا بخشی از ارز خود را به حسابطریق آ

 باشد.این عملیات بدون کارمزد می

شمش طال رودو -۱۵بند ساخته و  سفارش، هماهنگی با  سکه، طالی ن شرط ثبت  ست گرم و به هر میزان، ب شور بیش از دوی به ک

 مربوط و بانک مرکزی، مجاز است. اتاق اصناف
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ساخته و یا سکه به خارج از کشور توسط مسافران، تا دویست گرم آزاد است و برای بیش از این میزان، نیاز خروج طالی  -۱۶بند

فلزات گرانبها را  سایر جواهرات ومیزان سقف مجاز خروج  باشد.به ثبت سفارش، اخذ مجوز اتاق اصناف مربوط و بانک مرکزی می

 کند.هر سال بانک مرکزی با تأیید مجلس شورای اسالمی اعالم می

پذیری برای افراد گذاری و سپردهگذاری، سپردهشود و مجاز به سرمایهبانک مرکزی یک بانک عامل معمولی محسوب نمی -۱۷بند

 حقیقی و یا حقوقی نیست.

ستمزدهایش را شود و باید از محل عملکرد خود، هزینهسوب میبانک مرکزی از نظر مالی غیرانتفاعی مح -۱۸بند های جاری و د

بپردازد و الباقی را به حسللاب درآمدهای دولت واریز نماید. این بانک موظف اسللت برای انواع خدمات خود به اشللخاص حقیقی و 

و ها دارای شعبه و برای امور نقلمراکز استانرئیسه به تصویب برساند. این بانک باید در حقوقی، کارمزدهایی را تعیین و در هیئت

 های عامل باشد.   ی در دیگر بانکیهاها و پیشخواننیز درگاه مجموعه قوانین اساسیانتقال ارزی مندرج در این 

وام و  باشلللد. ولی برای دریافتهای خارجی به نمایندگی از دولت میبانک مرکزی مجاز به انجام تعامالت بانکی با بانک -۱۹بند

 نماید، نیاز به مصوبه از مجلس شورای اسالمی بصورت علنی و یا محرمانه دارد. مواردی که کشور را مدیون می

ها را از های سپردۀ ارزی و ریالی همۀ شهروندان حقیقی و یا حقوقی را همواره رصد و آنبانک مرکزی موظف است حساب -۲۰بند

امتعارف نظارت و تحلیل نماید و همکاری الزم را با نهادهای امنیتی اقتصلللادی و امور امور پولی و انباشلللتگی ن ،منظر پولشلللویی

 مالیاتی بعمل آورد.

 

 های خارجی مجاز هستند که در ایران نمایندگی داشته باشند و بانک ارزی تأسیس نمایند.بانک -۳۹اصل

ستند.  -ها مجاز به عملیات بانکی ریالی و یا ریالیاین بانک -۱بند شت نی صورت واریز و یا بردا ارزی و عملیات بانکی ارزی نقدی ب

 المللی داشته باشند. توانند با همکاری بانک مرکزی، سایر عملیات بانکی بینها میاین بانک

های عادی دسترسی های ارزی شهروندان در بانککه به اطالعات حسابها بکمک یک سامانۀ مجازی مجاز هستند این بانک -۲بند

شند و با مجوزی که از طریق بانک شته با ساب ارزی دریافت می دا شی از مبالغ ارزی موجود مرکزی برای هر ح کنند، همه و یا بخ

ساب شهروندان را به ح ساب  شور منتقل و یا کارتدر ح شتریان در خارج از ک صد م المللی برای عابر بانکی ارزی بینهای های مق

صادر نمایند. این رویه میآن سابها  شور و واریز به ح شهروندان در بانکتواند برای انتقال ارز از خارج ک های عادی نیز های ارزی 

شده در این بانک سترس و قابل ها باید برابر توافقات با بانک مرکزی، صورت گیرد. همۀ عملیات و نقل و انتقاالت ارزی انجام  در د

 باشد.هزارم مبالغ ارزی میها برابر با یکنمایش برخط برای بانک مرکزی قرار باشد. کارمزد انتقال در این بانک

 

گرایی، فراخوان بشر سرگشته بسمت رسانی رحمت و دوستی، دعوت به صلح و برادری، دمیدن روح معنویت و کمالپیام -۴۰اصل

ورزی با متفکران جهان و آشنایی به جانشینی خدا در زمین، گفتگو و اندیشهلیاقت هایی برای انسان های موحد و خداجوی وانسان

گری برای ابراز های دینی و غیردینی، تعامل، همگامی و همفکری با جهان اسالم در راستای ایجاد امت واحده و تسهیلسایر بینش

سلمان در م شهروندان م شکار پیام وحدت  سخ و لبیک آ سازمان پا یهمانی پروردگار عالم در میعادگاه حج، از جمله وظایف عمدۀ 

 باشد. فرهنگ جهان اسالم و حج می

صللار یک قشللر و طرز این نهاد غیرانتفاعی اسللت و هیچ فعالیتی فرهنگی برای مخاطبین داخلی ندارد. این نهاد نباید در انح -۱بند

شد و شد، با گروه مجاز نیست در خارج از کشور فقط تفکری خاص با شته با سیاسی خاص و محدودی تماس دا های فرهنگی و یا 

 بطوری که این رابطه باعث خلل در پیکرۀ امت اسالمی شود و یا شائبۀ تفرقه را ایجاد نماید. 
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شلللود و باید حداقل دارای مدرک دکترا باشلللد. این نهاد سلللال تعیین می ۵رئیس این نهاد توسلللط رهبری برای مدت  -۲بند

 ها باید از اساتید دانشگاه باشد.ای پنج نفره به انتخاب حوزۀ علمیۀ قم خواهد داشت که حداقل یک نفر از آنرئیسههیئت

ستفاده از فارغاین نهاد می -۳بند شگاهیتواند با ا صیالن علوم دینی و دان سفیران  ،التح افرادی را برای کوتاه و یا دراز مدت بعنوان 

 تواند مراکزی بصورت موقت و یا دائمی در خارج از کشور داشته باشد. ام نماید. همچنین میهدایت به خارج از کشور اعز

 ای داشته باشد.این نهاد باید یک شبکۀ تلویزیونی، شبکۀ مجازی و انتشارات ویژه -۴بند

برای هماهنگی امور حج  و دفاتریدر تهران و مشللهد فرهنگی تواند دو شللعبۀ اصلللی مرکز این نهاد در قم خواهد بود و می -۵بند

 داشته باشد. ها درمراکز استان

نام برای اعزام به سلللفر حج و عتبات عالیات، برعهدۀ سلللازمان هایی برای اعزام حجاج، انجام ثبتانتخاب مدیران و کاروان -۶بند

مجلس شورای گیرد. ورت میهای الزم توسط این سازمان بصورت مجازی صنام، اعزام و آموزشباشد. همۀ امور مربوط به ثبتمی

سالمی  ست در موظف ا سال ا سقف ارز همراه مسافر برای این امور را تأیید کند و مسافران باید شخصاً ارز خود را از بازار آزاد هر 

 باشد.امور مربوط به اعزام این افراد بدون دریافت هزینه و عوارض خروج از کشور می تهیه کنند.

 ها و بودجۀ این نهاد باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.برنامهها، همۀ طرح -۷بند

 

صل ست -۴۱ا سیا صمیم در مواجهتعیین  سازی اتخاذ ت ضور در  ها و هموار شی، ح شرکت در مجامع ورز با رویدادهای فرهنگی، 

مختلف جامعه، تحلیل روندهای های سالمت روحی و روانی در اقشار اماکن و معابر عمومی و تفریحی و فرهنگسراها، رصد شاخص

رویه و گرایی و مصلرف بیگرایی و ترویج افکار نادرسلت در جامعه، تدوین و تبلیغ الگوهای نوین سلبک زندگی، بدور از تجملفرقه

سراف، ردیابی و پیگیری روال شور، پایش و تحلیل روند بزهکاری، های تبعیضا شئونات ک سیتی، قومی و مذهبی در همۀ  آمیز جن

صادیق رذایل طال شخیص و تعیین م شاط، ت ستگی اجتماعی، میزان امید و ن س شار، کودکان محروم، گ شونت در جامعه و اق ق، خ

بندوباری، فحشاء، باال رفتن سن ازدواج و گرایی در دولتمردان و مسئولین، مراقبت از نفوذ و اشاعۀ فرهنگ بیاخالقی و بویژه دروغ

 از جمله وظایف شورای عالی فرهنگ عمومی کشور است.  ،نسلیها و افزایش فواصل بینناپائی آن

ستگاه -۱بند صی، دولت و د صو ست ولی همۀ نهادهای دولتی و بخش خ شورا، نهادی غیراجرایی ا ضایی، های قانوناین  گذاری و ق

 های این شورا را مالک قرار دهند. ها و تشخیصها و موارد اجرایی خود، باید رهنمودها، سیاستگیریدر اتخاذ تصمیم

شود و باید حداقل دارای مدرک دکترا باشد. اعضای این شورا سال تعیین می ۵مدت برای و رئیس این شورا توسط رهبری  -۲بند

عبارتند از: سه نفر از دولت روزرای کشور، ارشاد اسالمی و مقام امنیتیر، دو نفر از مجلس شورای اسالمی، شهرداران تهران، مشهد 

شگاهجشهر دیگر، دو روحانی دارای مدرک دکترا به انتخاب رئیسو یک کالن ساتید دان شورا، مهور، دو نفر از ا ها به انتخاب رئیس 

دو نفر از سللازمان هنر و سللینما، رئیس سللازمان صللدا و سللیما، دو نفر از بانوان دارای مدرک دکترای علوم دینی و یا اجتماعی 

 د.دانشگاهی. این شورا دارای یک دبیرخانه، روابط عمومی و چندین گروه تحقیقاتی و پژوهشی خواهد بو

 دولت موظف است امکان دسترسی به اطالعات و منابع پژوهشی محرمانه برای پیشبرد اهداف این شورا را فراهم نماید. -۳بند

های علمیه، حداکثر ها، مدارس عالی علوم دینی و حوزههای پژوهشلللی و تحقیقاتی دانشلللگاهاین شلللورا باید از فرصلللت -۴بند

 های فرهنگی مفید سایر ملل نیز غفلت نکند. ع و شاخصبرداری را داشته باشد و از مناببهره

های فرهنگی همۀ نهادهای خصوصی و دولتی، بویژه سازمان صدا و سیما، سازمان هنر و سینما، سازمان مطبوعات و گروه -۵بند

 شته باشند.های الزم را داها و هماهنگیها و اجرای امور خود، با این شورا مشاورهگیریتوانند قبل از تصمیممی
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رسانی مناسب و شفاف برای عموم جامعه، تذکر و اخطار کتبی در مصادیق مشخص به خاطیان حقیقی و سازی و اطالعآگاه -۶بند

 حقوقی، باید سرلوحۀ عملکرد شورا قرار گیرد.

 

صل شمهدایت و برنامه -۴۲ا سمت چ شور ب شتن دانش ریزی آگاهانۀ ک شور بدون دا شته، همهاندازها و اهداف کالن ک جانبه از گذ

های سللازی همۀ دادههی و یکپارچهباشللد. داشللتن، سللاماندپذیر نمیبینی رویدادهای آینده امکانحال و تحلیل ابر روندها و پیش

ها های همۀ افراد، نهادها، وقایع طبیعی، روندهای اجتماعی، اقتصادی و رویدادهای سیاسی و پردازش آنعلمی و ضروری از پدیده

س ستفادهتا  شتهطح تولید اطالعات اولیه و در اختیار ا ساماندهی و هماهنگی کنندگان قرار دادن این دا سازمان  ها، وظیفۀ خطیر 

 باشد.اطالعات و آمار کشور می

سب انواع داده ۵جمهور برای یک دورۀ رئیس این نهاد فراگیر را رئیس -۱بند کند، ها و اطالعاتی که تولید میساله تعیین و به تنا

سپاری و نظارت صورت گیرد و های آن از طریق بروندارای تعدادی واحد و ساختاری تخت و ساده خواهد بود و باید عمدۀ کارکرد

بنیان تأمین کند. هیچ نهادی در کشلللور مجاز به های دانشها و یا شلللرکتنیازهای علمی و پژوهشلللی خود را از طریق دانشلللگاه

 باشد.ها و اطالعات آن، مرجع همۀ نهادهای کشور میباشد و دادهسازمان نمی کاری در کارکردهای اینموازی

 ها و یا اطالعات خود مبلغی دریافت نماید.این نهاد کالً غیرانتفاعی است و اجازه ندارد در قبال تولید و تحویل داده -۲بند

جتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی، جغرافیایی و ، اها و اطالعات این سازمان از نظر نوع به شهروندی، نهادیداده -۳بند

کند، باید امکان دسترسی و استفاده شوند. سازمان برابر روالی که جزئیات آن را قوانین عادی تعیین میمحیطی تقسیم میزیست

 ها و اطالعات خود را برای شهروندان حقیقی و حقوقی فراهم نماید.از همۀ داده

ای در اختیار آن و نهاد خصوصی و یا دولتی موظف است اطالعات مورد نیاز سازمان را بصورت برخط و یا دورههر شهروند  -۴بند

 قرار دهد.

های نوین فناوری اطالعات و رایانش ها و اطالعات است و باید بتواند با استفاده از شیوهسازمان موظف به داشتن و تهیۀ داده -۵بند

سابری، به پایگاه سازمانهای داده  سی و دادهایر نهادها و  ستر شته و تولید دادهها د شماری و برداری دا سر ها و اطالعات بروش 

 گیری مستقیم، آخرین روش باشد.آماری

باشد و در صورت تعویض محل سکونت های یگانه و ثابت ملی، اقتصادی و محل سکونت میهر شهروند حداقل دارای شماره -۶بند

ست در مدت سازمان ثبت نماید و عدم اطالع خود، موظف ا سامانۀ مجازی  سانی بموقع، برابر قوانین عادی دو روز، مراتب را در  ر

 تخلف محسوب خواهد شد.

سطح امنیتی عادی رکلیۀ دادهداده -۷بند سه  سازمان دارای  شهروندان حقیقی در این  سنامهها و اطالعات  شنا ای، ارتباطی، های 

شغلی و مهارت، محل  صیلی،  سطح تح سالمت افراد و خانوادۀ درجه یک و دور،  صی، ظاهری و  شخ زندگی، دین، تابعیت، عالیق 

باشد. سایر محرمانه راطالعات بانکی و اقتصادی، سیاسیر و سطح خیلی محرمانه راطالعات قضایی، تعیین موقعیت و جابجاییر می

 .ها و اطالعات، حداکثر در دو سطح عادی و محرنامه خواهند بودداده

شهروند حقیقی می -۸بند شد، ولی مجاز به ویرایش آنهر  شته با سی دا ستر سطح عادی خود د ها تواند بطور یکانی به اطالعات 

 نیست. سازمان باید چگونگی تعویض این اطالعات را تعیین نماید.  

صی که به نحوی تولیدکننده -۹بند صو ستند،  ادهها و یا تغییردهندگان دهمۀ نهادها و مراکز دولتی و خ شهروندان ه و اطالعات 

مراکز درمانی ربرای متولدین و برخی اطالعات سللالمت، بطور روزانهر، پزشللکی قانونی ربرای افراد متوفی و برخی اطالعات  :مانند

برای سلللاالنهر، مراکز ثبت امالک و خودرو ربطور روزانهر، بانک مرکزی رها ربطور نیمجسلللمی، بطور روزانهر، مدارس و دانشلللگاه
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ربطور  اطالعات اقتصللادی و بانکی، بطور هفتگیر، مراکز اقتصللادی ربرای اشللتغال و درآمد، بطور ماهانهر، مراکز قضللایی و امنیتی

های مورد توافق، به سلللازمان برسلللانند و سلللازمان باید تکلیف همۀ نهادهای دولتی و یا های خود را برابر با روالروزانهر، باید داده

صی را در چگو صو سانی دادهخ شده میها تعیین و به آننگی بروزر ضرورت، قیود زمانی گفته  توانند در عمل ها ابالغ نماید. بنابر 

 کاهش یابند. 

تواند به همۀ اطالعات شهروندان دسترسی داشته باشد. همچنین با موافقت ایشان، امکان دسترسی به اطالعات قاضی می -۱۰بند

 اقتصادی هر طرف، برای طرف مقابل آن مجاز است. سازمان باید امکان تحقق این بند را فراهم نماید.

ی شلللهروندان و یا نهادهای حقیقی و حقوقی، بشلللرط آن که هاهرگونه نقل و انتقال و یا فروش رسلللمی اموال و دارائی -۱۱بند

 .هستندها قبالً در سامانۀ سازمان ثبت و مورد تأیید باشد، مجاز اطالعات آن

 

 های فکری برای امکان پذیرش و انتخاب باورهایگیری و پرهیز از یکسونگری، ایجاد زمینهسازی درست، بدون جهتآگاه -۴۳اصل

شاعهخواهی و عدالتها بسمت حقدهی افکار و اندیشهسالم در عموم یا مخاطبین خاص، جهت  -دادن فرهنگ غنی ایرانیجویی، ا

سالمی بویژه بمنظور تقویت پایه سازی برای جذب و پوشش همۀ اقشار، حمایت از صدور تولیدات فرهنگی به های خانواده، برنامها

شب شورها، واگذاری برخی  صی و نظارت بر آنکهسایر ک صو شا و مقابله با تهدیدات و تبیین ها به بخش خ صد، اف ها، تالش برای ر

سری، باال بردن تراز امید به آینده و راه سرا صی  ص شی عمومی، فنی و تخ های نفوذ فرهنگی بیگانگان، کمک به تحقق عدالت آموز

فراد با تبلیغات محصللوالت و کاالهای داخلی، از جمله عمده شللادابی جامعه، کمک به افزایش خودباوری و روحیۀ خودکفایی در ا

 باشد.وظایف سازمان صدا و سیمای کشور می

سازمان دارای  گذاری و اداره شود.این سازمان نهادی حاکمیتی و فرادستی است و باید توسط ارکان اصلی کشور سیاست -۱بند

سهئتیک هی و سالر ۵یک رئیس به انتخاب رهبری ربمدت  شکل از نمایندگان رئیس رئی سالمی، قوۀ مت شورای ا جمهور، مجلس 

سه حزب  سه نفر نماینده از  سالم و حج و  سازمان فرهنگ جهان ا شورای عالی فرهنگ عمومی،  سینما،  سازمان هنر و  ضائیه،  ق

 رسمی دارای بیشترین عضو خواهد بود. ساختار سازمان را باید مجلس شورای اسالمی تأیید نماید.

سط رئیس -۲بند سازمان، تو شنهادی رئیس  سالمی رایرنار از بین افراد پی جمهور انتخاب و برای مدت رئیس خبرگزاری جمهوری ا

 شود.سال منصوب می ۵

های ها خصوصی هستندر، شبکهتای آن۲شبکۀ داخلی و سراسری رکه  ۱۲این سازمان در حوزۀ سیما مجاز است حداکثر  -۳بند

ستانی محلی،  صدانشبکۀ برو ۵ا ست حداکثر  ،مرزی و در حوزۀ  سری رکه  ۱۰مجاز ا سرا صی تای آن۲شبکۀ داخلی و  صو ها خ

شبکه ستندر،  ستانی محلی و ه شد. شبکۀ برون ۵های ا شته با شبکههدف مرزی دا سی  سا ستفادۀ ا ستانی محلی مرزی، ا های ا

 .خواهد بودحداکثری همسایگان کشور از تولیدات فرهنگی صدا و سیما 

های فکری، عرصللله را باز کردن برای بروز ها و اقلیتزادی بیان و افکار با کمترین محدودیت، میدان دادن به دگراندیشلللهآ -۴بند

ستن قالبها و نوآوریخالقیت شک صارگرایی اکثریت، ها و رویهها، عادتها بویژه در جوانان و افراد مبتکر،  های جاری، پرهیز از انح

شن  شجاعانۀ نقدهای رو شان دادن زوایای پنهان و پرده، منادی رهاییو بیبیان  شی و آرمانگرایی انقالبی، گریز از پرداختن و ن بخ

های های شللبکهتوانند به نوعی رسللالت برنامهمغفول جامعه، همه مواردی هسللتند که با سللعۀ صللدر نظام جمهوری اسللالمی، می

شند. از طرف دیگر، پرهیز از ترویج کفر، توهین به  صی با صو ستن حریم پاکدامنی جامعه، خ شک شاء و  شاعۀ فح سات دینی، ا مقد

ها باید رعایت های کلی هستند که در این شبکهافترا به افراد حقیقی و حقوقی، عدم افشای اسرار نظامی و امنیتی کشور، چارچوب

 شوند.   
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سوء ۳هر  -۵بند شهروند ایرانی که دارای عدم  سی و سال تمام، مدرک  ۳۰سابقه، حداقلنفر  شنا سابقۀ فرهنگی یا  ۵کار سال 

شته باشند و صالحیت عمومی آن -سیاسی های سهامی توانند شرکتها را سازمان تأیید کند، میاجتماعی یا هنری و یا علمی دا

شد،  شرکت، بیشتر از سی درصد نبا شروع و آیندۀ  سهم هیچ یک از افراد در  شرط آن که  سیما، ب صدا و  ضامنی تولیدات  خاص ت

س شرکتتأ ستند که مییس نمایند. این  سمی ه شور ربویژه ها تنها مراکز ر ضیان حقیقی و یا حقوقی در ک توانند برای همۀ متقا

سی و احزابر، برنامهگروه سیا سازمان موظف خواهد بود آنهای  شبکههایی تولید کنند که پس از تأیید،  صی ها را در  صو های خ

توانند در دو مورد از موضلوعات تخصلصلی سلیاسلی، اقتصلادی، اجتماعی، ها تنها میبرای عموم کشلور پخش نماید. این شلرکت

سرگرمی، علمی، فرهنگی و دینی، تهیۀ خبر و خبرنگاری، تبلیغات کاال، مستندسازی، آموزشی، کارتون و انیمیشن برای  ورزشی، 

 کودکان، فعالیت داشته باشند.

های خصوصی، جمعاً ا در هر یک از موضوعات تخصصی گفته شده در شبکههسازمان موظف است برای تأیید پخش برنامه -۶بند

ها را ها، تعیین و اسامی و نشانی آنهای هنری، موضوعی و حقوقی در هر دو موضوع فعالیت شرکتسه نفر کارشناس برای جنبه

ها، از مشاورۀ این کارشناسان بهره مهتوانند در همۀ مسیر طراحی تا ساخت برناها میها اعالم نماید. شرکترسماً به این شرکت

ببرند. کارشناسان نیز موظف هستند تا در پایان کار، نظر رسمی خود را جهت پخش هر برنامه به سازمان اعالم نمایند. درصورت 

تأیید،  های خصوصی خواهند بود. در صورت عدمها قابل پخش توسط سازمان در شبکهنظر مثبت دو نفر از این کارشناسان، برنامه

ها کالً برعهدۀ سازمان های کارشناسی این برنامهتوانند از سازمان تقاضای تجدید بررسی کارشناسی داشته باشند. هزینهها میشرکت

ریزی نماید که مدت شود. سازمان باید طوری برنامهها و کارشناسان، جرم محسوب میباشد و هرگونه مراودۀ مالی بین شرکتمی

 ظر کارشناسی بیشتر از ده روز نباشد. اعالم تجدید ن

شکال برنامه -۷بند ست موارد ا شرکتسازمان موظف ا شده را به  شاکی حقیقی و یا های پخش  صورت وجود  ها اعالم نماید و در 

شود، طرح دعوی حقوقی، مدیریت نماید تا ابتدا موضوع در گروه های حل اختالف رسیدگی شود و در صورتی که توافقی حاصل ن

 ا به دادگاه ویژه رسانه ارجاع دهد.ر

شرکتشبکه -۸بند شند.  شته با ستند پخش زنده هم دا صی مجاز ه صو شده باید طرح این برنامههای خ ها را به تأیید های گفته 

 کارشناسان مربوط برسانند و در طول زمان اجرای زنده، حضور و نظارت این کارشناسان اجباری است.

سازمان و -۹بند ست  شدهگذاری برنامهاحدی برای قیمتالزم ا شد و در مورد قیمت هر برنامه، قبل از پخش  ،های تأیید  شته با دا

شرکتآن ضوع، مدت، زمان پخش، کیفیت هنری و میزان هزینهها، با  ستند های برنامهها توافق نماید. پیچیدگی مو ها، مواردی ه

های دولتی، شبکهدر های مشابه سازمان برنامههمان سال های سرانۀ ینهکه در ارزشگذاری اهمیت دارند و در مقایسه نباید از هز

 ها بپردازد.های خصوصی، قیمت توافق شده را به شرکتها در شبکهپس از پخش برنامهموظف است  کمتر باشد. سازمان

شبکه سازمان تنها مدیریت پخش برنامهمدیریت  ست و  سازمان نی صی برعهدۀ  صو شبکههای خ شدۀ این  ها را برعهده های تأیید 

شبکهسازمان برای راهدارد.  سختاندازی و حمایت از  ست همۀ امکانات  صی، موظف ا صو سازی، افزاری، برنامهافزاری، نرمهای خ

شبکه سایر موارد نیاز این  شرکت هاپخش و  صورت اجاره در اختیار  سمی مالی، ب سیما را در قبال قرارداد ر صدا و  صی  صو های خ

 قرار دهد.

 

صل ضع تفرقه -۴۴ا سی و تحلیل موا سط بیگانگان، مراقبت از حرکات نظامی برر سی داخلی و یا تو سیا افکنانۀ دینی، قومیتی و 

و مسلحانه در داخل و منطقه، اتخاذ تصمیم در برابر وقایع آشوبگرانه های افراطی یابی ایجاد و رشد جریاندیگران در مرزها، ریشه

نظارت در مورد  یانت از اقتدار و عزت ملی، بررسی وو مخل آسایش عمومی و یا محلی، بررسی و تحلیل روابط خارجی از منظر ص
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مورد موضوعات کالن علمی مؤثر در امور گیری در امنیتی کشور، بررسی و نظارت و تصمیم -المللی دفاعیها و معاهدات بینپیمان

سته -دفاعی شکایات مرتبط با نقض امنیتی مانند تحقیقات ه سیدگی به  ستی، آب و هوا، ر سما، لیزر، زی ای، الکترومغناطیس، پال

عملی قانون اسللاسللی توسللط همۀ نهادهای دولتی و یا خصللوصللی بویژه توسللط ضللابطین قوۀ قضللائیه و حمایت از رعایت حقوق 

 دان در این رابطه، از جمله مهمترین وظایف شورای عالی امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی است.شهرون

شخص رئیس -۱بند شورا با  ست  ضائیه، رئیس مجلس جمهور میریا شورا عبارتند از: نمایندۀ رهبری، رئیس قوۀ ق ضای  شد. اع با

سالمی، وزرای اطالعات ستاد مشترک نیروهای مسلح  دفاع ،وزارت امور خارجه ،کشور ،شورای ا شند. رئیسمیو رئیس  جمهور، با

های شورا عبارتند از: امنیت شهری، کند. حداقل زیرمجموعهمیسال انتخاب  ۵یک نفر را بعنوان مسئول دبیرخانۀ شورا برای مدت 

بانی اجرای قانون اساسی دفاعی و امنیتی، رصد و دیدهعلمی امنیت مرزها و دفاع، امنیت اطالعات، روابط و معاهدات خارجی، امور 

شهروندی، امور امنیتی احزاب و گروه سی و فرقهو  سیا شورا های  ساختار دبیرخانۀ این  سالمی تعیین ها.  شورای ا سط مجلس  تو

 .شودمی

ستان -۲بند ستدر همۀ ا سی ا سیا ستان با ترکیب معاون  شورای امنیت ا ستاندار،  ست ا  اندار، فرماندۀ ناجا، امام جمعۀها نیز به ریا

گیری شود. رسیدگی و تصمیممرکز، فرمانده سپاه، دادستان، رئیس شورای شهر مرکز و نمایندۀ وزارت اطالعات استان تشکیل می

شهروندان، از جمله  سی و یا حقوق  سا شات مردمی در مورد نقض قانون ا شکایات و گزار ستان، پیگیری  سائل امنیتی ا در مورد م

باشد. الزم است این شوراها گزارش اقدامات خود را ماهانه به دبیرخانۀ شورای عالی ارسال ها میایف عمدۀ این شورا در استانوظ

صمیم شورای عالی تعیین مینمایند. محدودۀ ت ستانی را  شوراهای ا سی و بویژه حوادث امنیتی در  ،کندگیری  سا ولی در اقدامات ا

 گی با شورای عالی الزم است. ابعاد گستردۀ استانی، هماهن

صی،  -۳بند صو سی در همۀ نهادهای دولتی و خ سا صادیق وقوع نقض در اجرای قانون ا شخیص اولیۀ م ، اجرائیگانۀ سه ارکانت

ای در شللورا در تهران و بطور شللبکهاین ، نهادهای نظامی و انتظامی، نهادهای در اختیار رهبری، در زیرمجموعۀ همقننه و قضللائی

ستان شخیص اولیۀ زیرمجموعهها انجام میا ستانشود. ت شورای ا شورای عالی ردر تهرانر و یا  سد، وجود ها چنانچه به تأیید  ها بر

و ها شود. پس از احراز این موضوع، مراتب به باالترین مقام دستگاه مربوط در استاننقض در اجرای قانون اساسی قطعی تلقی می

ستانداران و توسط  ،تهران های ذیربط نیز موظف هستند در مدت حداکثر یک هفته شود. دستگاهخانۀ شورای عالی ابالغ میدبیرا

ستانی ارجاع می صورت، مراتب به داد سارت نمایند، در غیر این ضوع نقض را برطرف و جبران خ ضایی موظف مو ستگاه ق شود و د

دادگاه ویژۀ نقض قانون اساسی مبنی بر عمدی و آگاهانه است با الویت زمانی به اینگونه موارد رسیدگی نماید. در صورت تشخیص 

باشد. فرد خاطی، نهاد مربوط و در میهای دولتی رافرادر خطاکار از سمتکمترین مجازات، برکناری فرد نقض قانون اساسی، بودن 

 باشند. نهایت دولت، بترتیب مسئول جبران خسارات، بویژه برای اشخاص حقیقی، می

 

صل شور و اجرای برنامهمراقبت از منابع و گونهپایش و  -۴۵ا صرف و تولید های گیاهی و جانوری ک هایی برای ایجاد تعادل بین م

زیسلللت، تدوین و نظارت بر اجرایی شلللدن اسلللتانداردهای مجدد آن منابع، پیشلللگیری و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط

صادی، تدوین و نظارت بر های کسبمحیط شکیل بانک ژنتیک وکار و مراکز اقت صادی، ت صوالت مراکز اقت ستاندارد بودن همۀ مح ا

سازگاری اجرای مکان طرح ضوابط و چگونگی  شور، تعیین  سانی و جانوری ک ستبا محیط های عمرانی کالنگیاهی، ان ، احداث زی

شگاه صادی بزرگ، پاالی صنعتی جدید، مراکز اقت سکونی و  سیلی و بادی بزرگ که عمدتًا ها، نیروگاهشهرهای م های برقی آبی، ف

ستانداردهای آلودگی ها دولتکارفرمای آن صوتی، الکترومغناطیسی و آب و هوایی زیستها هستند، تدوین و نظارت بر ا محیطی، 

زیست دریاهای سرزمینی کشور، از جمله وظایف های جاری، سواحل و حفظ محیطگی مخازن آبی، آبکشور، نظارت جدی بر آلود
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باشد. نقش و عملکرد سازمان در انجام وظایف خود باید بیشتر ایجابی و کمتر سلبی باشد و نباید زیست کشور میسازمان محیط

، نظرات و ابی شود. از طرف دیگرلتی و خصوصی برآورد و ارزیهمواره بصورت مانعی برای پیشرفت اجرایی کارکردهای نهادهای دو

صالحی سازمان باید قبل از اجرای  اقدامات ا ست تأمین نظر کارکردهای این  شد و الزم ا شته با شگیرانه دا همۀ نهادها و حالت پی

 سازمان در مراحل طراحی و مطالعات انجام گیرد.  

سازمان را رئیس -۱بند سازمان دارای یک هیئتسال انتخاب می ۵ی مدت جمهور برارئیس این  سهکند.  ای با ترکیب وزرای رئی

شاورزی ،صمت شورای  ،جهادک سانی، یک نماینده از مجلس  سازمان برنامه و بودجه و منابع ان شکی، رئیس  شت و آموزش پز بهدا

گذاری، هماهنگی باشد که امور سیاستیدان به انتخاب دادستان کل کشور و یک نماینده از سازمان اصناف ماسالمی، یک حقوق

از جمله وظایف آن خواهد بود. ساختار سازمان را باید مجلس  ،دستگاهی و نظارت راهبردی بر عملکرد و اجرای احکام سازمانبین

 شورای اسالمی تأیید نماید.

ها و منابع طبیعی، دفاتر و ه جنگلها تا شللهرهای کوچک و بویژه در نواحی نزدیک بالزم اسللت سللازمان در مراکز اسللتان -۲بند

ستانی وزارتخانه ستاندار، مدیران ا شکل از نمایندۀ ا شورایی مت ستانی دارای  سعه دهد. مراکز ا صمتکارکردهای خود را تو ، های 

 جهادکشاورزی، نمایندۀ سازمان اصناف و نمایندۀ دادستان استان خواهند بود.

ها و شهرهای الزم است در تهران، مراکز استان ،و یا اعمال قانون برای موارد تخلفسازمان بمنظور نظارت و پایش محیطی  -۳بند

نظامی گشلللت زمینی محیطی، یگان گشلللت هوایی مجهز به اطفاء حریق محیطی و یک بزرگ، یگان ورزیده و آموزش دیدۀ نیمه

شته باشدیگان ضابطین اجرای احکام و همچنین زیرساخت و دولت موظف است نیازهای سازمان را در  ها و ابزار ارتباطی کافی دا

 دهند.  ها، ضابطین اجرای احکام را آموزشاین موارد برطرف نماید. ضروری است سازمان با همکاری دادستانی کل و یا استان

شخاص و مراکز نوع جرائم و یا چگونگی برخورد با خاطیان، اعم ا ،ای را تدوین کند و در آن میزاننامهسازمان باید آئین -۴بند  ز ا

سازمان اقتصادی حقیقی، حقوقی، دولتی و خصوصی را تعیین نماید. این آئین سالمی برسد.  شورای ا صویب مجلس  نامه باید به ت

ها را عملی و یا برای اجرا به دیگر نامۀ مصللوب، احکام اجرایی را صللادر و توسللط ضللابطین خود آنتواند بر اسللاس این آئینمی

 نماید.ها ابالغ سازمان

ارشد ها دارای یک واحد حقوقی است که رئیس آن باید حداقل دارای مدرک کارشناسیسازمان در تهران و همۀ مراکز استان -۵بند

سئول تهیۀ پیش شد، این واحد م سازمان در تهران و یا حقوق با سط رئیس  نویس احکام تخلف خواهد بود. پس از تأیید احکام تو

 االجراست و باید فوراً اجرا شوند.الزم ،ای همۀ نهادهای دولتی و خصوصی کشورها، احکام صادره براستان

شهروند حقیقی و یا حقوقی مربوط می -۶بند ستانهر  شهر صادره در تهران و یا  شته تواند برای احکام  ست تجدیدنظر دا ها درخوا

ستان شهر صادرۀ  شد. در این موارد، احکام  شکل از نمایندۀ  ها در واحد حقوقی تهران و احکامبا صادرۀ تهران، در کارگروهی مت

گیرد. احکام تجدیدنظر دادسللتانی کل، رئیس واحد حقوقی تهران و یک حقوقدان با انتخاب رئیس سللازمان، مورد بررسللی قرار می

رد تعطیلی شللده، قطعی نهایی و غیرقابل برگشللت خواهند بود. سللازمان باید تالش نماید که اطالۀ مدت تجدیدنظر، بویژه در موا

 مراکز اقتصادی، بیش از یک ماه نباشد.

 

مدیریت، نظارت بر فرآیند و عملکرد عاملین: صللدور سللند، تأیید مالکیت زمین، واحدهای مسللکونی، اداری، تجاری،  -۴۶اصللل

ها، وسایل نقلیۀ موتوری زمینی، هوایی و دریایی، تقسیم این اموال و وسایل بعالوۀ صنعتی، کشاورزی، ورزشی و یا با سایر کاربری

سهام افراد متوفی دارائی سمی آنهای پولی و  شمند و ابطال ر سنامه و کارت ملی هو شنا صدور  ها برای افراد برابر با قوانین ارث، 
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فوت شده، ثبت و صدور اسناد ازدواج و طالق و همچنین ثبت رسمی هرگونه معاهدات بین شهروندان حقیقی و حقوقی در کشور، 

 باشد. از جمله وظایف سازمان ثبت اسناد رسمی کشور می

جمهور برای شود و رئیس آن با مدرک دکترای حقوق را، رئیسزمان غیرانتفاعی است و بصورت خوداتکایی اداره میاین سا -۱بند

 کند. ساختار سازمان را باید مجلس شورای اسالمی تأیید نماید.سال تعیین می ۵مدت 

ستانی آن، حداقل  -۲بند شعبات مراکز ا سازمان و  سنا برایاحد دارای یک واین  شنا شمند، صدور   واحدیک مه و کارت ملی هو

سناد و  برای سمی ثبت ا صویب سازمان ساختار خواهد بود. واحد حقوقی یک صدور مجوز و نظارت بر عملکرد دفاتر ر را مجلس ت

 گیرد.توسط شعبات سازمان انجام میبطور مستقل ها، امور مربوط به تهران توسط سازمان و در مراکز استان کند.می

شهر -۳بند سال سن و  ۲۵نفر با مدرک کارشناسی حقوق، حداقل ۲ارشد حقوق، همراه با وند ایرانی دارای مدرک کارشناسیهر 

سوء شتن  شرط آن که هیچ یک از افراد بیش از ندا ضامنی، ب سهام خاص ت شرکت  سیس یک  شته  ۳۰سابقه و تأ سهم ندا صد  در

، مجوز تأسیس تنها یک دفتر رسمی ثبت اسناد را برای هر روستا و یا شهر هاتواند از سازمان در تهران و یا مراکز استانباشند، می

ست هیچ محدودیتی برای اعطای هر تعداد مجوز برای هر نقطه سازمان مجاز نی شور را اعمال نماید. ترکیب دریافت نماید.  ای از ک

 تحصیلی اعضای شرکت در هیچ شرایطی نباید تغییر کند.

ست داده -۴بند ستند و الزم ا سط نیروی انتظامی معتبر ه سند مالکیت انواع خودورها تو صورت ها و اطالعات آنصدور اولین  ها ب

شود. ولی برای انتقال و فروش سال  شور ار ساماندهی و هماهنگی اطالعات و آمار ک سازمان  های بعدی، الزم برخط به پایگاه دادۀ 

ها و اطالعات آن بصورت برخط به پایگاه اطالعات سازمان ارسال و سپس برای رسمی ثبت و داده است ابتدا فرایند انتقال در دفاتر

  سایر موارد مرتبط با نیروی انتظامی اقدام شود.

ستند -۵بند سناد موظف ه سمی ثبت ا سازمان همۀ داده ،دفاتر ر صورت برخط به پایگاه اطالعات  ضوع ثبت را ب ها و اطالعات مو

سال نمایند.  صله دریافت اطالعات ثبت را به ذینفعان اطالعار ست، بالفا سازمان همچنین موظف سازمان نیز موظف ا سانی کند.  ر

اسللت حداکثر تا پایان همان روز، اطالعات دریافتی خود را به پایگاه دادۀ سللازمان سللاماندهی و هماهنگی اطالعات و آمار کشللور 

 ارسال نماید.

شرایطی، -۶بند سوب می وکالت فروش با هر  شده شود و باید دادهمالکیت قطعی برای موکل مح ها و اطالعات آن در پایگاه گفته 

 وارد شود.

ستان -۷بند صادره از طرف بیمار شتن گواهی معتبر والدت  سناد با دا سمی ثبت ا شور، پس از ثبتدفاتر ر  ها و مراکز درمانی ک

  کنند.خط به پایگاه داده سازمان، برای صدور شناسنامه ارسال میها و اطالعات را بصورت برمشخصات نوزاد و والدین، داده

سازمان می -۸بند سناد و  سمی ثبت ا صار وراثت با دفاتر ر سئولیت اجرای فرآیند انح ستند با رؤیت م شد. این دفاتر موظف ه با

صات متوفی و چگونگی وفات، اموال و دارائی شخ ضی، پس از ثبت م سط قا شده تو شده متوفی در گواهی فوت تأیید  های ثبت 

انجام دهند. عالوه بر این، سازمان نیز موظف است بالفاصله اطالعات مربوط به تقسیم اولیه پایگاه دادۀ سازمان را بین وراث تقسیم 

های بانکی و اوراق بهادار متوفی را به بانک مرکزی ارسللال نماید. سللازمان و بانک مرکزی نیز موظف هسللتند در پایان ارث دارائی

سیم ارث، تغییرات و اطالعات جدید را به پایگاه شور  همان روز عملیات تق ساماندهی و هماهنگی اطالعات و آمار ک سازمان  دادۀ 

ارث خود را  برداری از سللهمماه اجازۀ بهره ۳رسللانی نمایند. وراث ذینفع بمدت ارسللال کنند و انجام تقسللیم ارث را به وراث اطالع

سیم ارث به دفاتر ارائه نمایندندارند. در این مدت وراث می سیم ارث اولیه تغییری  توانند مدارک جدیدی در مورد تق و چنانچه تق

توانند از دفاتر درخواسللت صللدور گواهی مالکیت و نداشللته باشللد، انحصللار وراثت قطعی تلقی شللده و هر یک از وراث ذینفع می
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دی و برداری از اموال، برداشت وجوه نقمرکزی نیز موظف هستند امکان بهره های ارثی خود را داشته باشند و سازمان و بانکدارئی

 یا اوراق سهام را برای وراث فراهم نمایند.

های خطا، اطالعات و سلللازمان باید پایگاه دادۀ خود را طوری هوشلللمندانه و ایمن طراحی و مدیریت کند که امکان داده -۹بند

العات اشتباه مدارک نادرست توسط شهروندان حقیقی و یا حقوقی به دفاتر رسمی ثبت اسناد از یک طرف، ثبت هرگونه داده و اط

های دادۀ سلازمان، بانک مرکزی و یا سلازمان سلاماندهی و و نادرسلت و یا عدم ارسلال بموقع اطالعات توسلط این دفاتر به پایگاه

 هماهنگی اطالعات و آمار کشور از طرف دیگر، وجود نداشته باشد.

ضی چنانچه  -۱۰بند سازمان در ثبت قا صیر دفاتر و یا  صور و یا تق شخیص دهد که بدلیل ق ست و ت شهروندان در بموقع اطالعات، 

 حقیقی و یا حقوقی دچار خسران و ضرری شده باشند، دفاتر و سازمان باید خسارت را جبران کنند. 

خیص قاضللی موجب خسللارت به دیگر چنانچه شللهروندی با دادن داده، اطالعات و مدارک نادرسللت به دفاتر، بنابر تشلل -۱۱بند

و  دیدهزیانها را به های فرد خاطی را مسدود و اسامی آنشهروندان شود، دفاتر و سازمان موظف هستند که در همۀ اموال و دارائی

 قاضی مربوط اعالم نمایند.

کارمزدی را از  ،ثبتی خود توانند برای کلیۀ عملیات و خدماتسلللازمان و دفاتر با تصلللویب مجلس شلللورای اسلللالمی می -۱۲بند

 باشد.شهروندان حقیقی و حقوقی دریافت نمایند. سهم سازمان از این کارمزدها در حد خوداتکایی است و مجاز به داشتن سود نمی

سازمان و دفاتر برای جبران خسارات احتمالی شهروندان ناشی از کارکرد نادرست خود، باید عملکرد خود را بیمه نمایند.  -۱۳بند

 شود.ها اخذ مینیمی از تأمین مبلغ بیمه، سهم سازمان و دفاتر و نیمی دیگر، سهم شهروندان است که در هر ثبت از آن

 باشد.هر نوع اخذ مالیات بر ارث ممنوع است و دولت مجاز به کسب درآمد از این طریق نمی -۱۴بند

 

صل شاخص -۴۷ا ستیابی به تولیداتی با کیفیتی بهتر تدوین  شور هایی برای د شرفته و و خاص بومی ک شورهای پی و یا در حد ک

سعه سامانهتو صوالت فناورانه، زیر سامانهیافته در مواد اولیه، قطعات، مح ستهها، آرایهها،  صوط تولید، ب بندی، حمل و نقل، ها، خ

ها و مراکز اقتصللادی خصللوصللی و یا دولتی، در همۀ بخش گیریهای سللنجش و اندازهاهبکارگیری و تعمیرات محصللوالت، دسللتگ

ها، از جمله وظایف مهم سللازمان سللازی عمومی از نتایج بررسللیها و آگاهسللازی آن شللاخصفرآیندها، خدمات و نظارت بر پیاده

 باشد.استاندارد محصوالت صنعتی کشور می

سللال تعیین  ۵جمهور برای مدت رئیس شللود و رئیس آن راتکایی اداره میو بصللورت خودااین سللازمان غیرانتفاعی اسللت  -۱بند

 .شودمجلس شورای اسالمی تأیید توسط کند. ساختار سازمان باید می

ها و مراکز علمی و ها و استانداردهای سازمان صرفاً در تهران خواهد بود و از ظرفیت پژوهشی دانشگاهبخش تعیین شاخص -۲بند

کند. شعبات مراکز استانی و یا شهرهای بزرگ این سازمان امر نظارت بنیان کشور برای این منظور استفاده میهای دانشرکتیا ش

 ها را برعهده خواهند داشت.و بازرسی

های شرکتهای مشخص خود را به ای در حد گسترده و با روالهای دورهبرداریها و نمونهسازمان باید امور اجرایی بازرسی -۳بند

های مرتبط باشند، دارای تخصص هاشرکت سپاری نماید، بشرط آن که کارمندان آن، برونسهامی خاص تضامنی با همین اهداف

سی شرکتو بازر سی بر عملکرد این  ساس و یا بازر سازمان میهای ویژه، موارد ح شرکتها را خودش انجام دهد.  ها را تواند این 

 ها را افزایش دهد.های کاری آنبقه و حسن کارکرد، حوزهبندی و به تناسب سادرجه
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شگاه -۴بند شرکتهای اندازههمۀ آزمای سازمان باید در اختیار  سهامی گیری و معتبر و مورد اعتماد  سئولیت محدود و یا  های با م

سازمان باید حمایت و تقویت  بنیان تضامنی باشد و سازمان مجاز نیست خودش رأساً وارد امور اجرایی شود. سیاستخاص دانش

 ها باشد.در ایجاد و توسعۀ این شرکت

صورت، جبران هرگونه  -۵بند سازمان عرضه کند. در غیر این ستانداردهای  صادی باید تولیدات و کاالهای خود را برابر ا هر مرکز اقت

ا بخشی از کاال، برعهدۀ مرکز اقتصادی است خسارات وارده به شهروندان حقیقی و یا حقوقی ناشی از عدم استاندارد بودن کامل و ی

 کند. که میزان آن را قاضی تعیین می

شگاه -۶بند صادی که با همکاری دان شرکتهر مرکز اقت شوند که همه و یا بخشی از های دانشها و  سازمان موفق  بنیان و با تأیید 

ها در حکم ادای مالیات برای این های این نوع همکاریزینهتولیدات خود را برابر اسلللتانداردهای سلللازمان ارتقاء و تولید نمایند، ه

 شود.مراکز محسوب می

شرکت -۷بند  های خود، کارمزدی را با توانند برای کلیۀ عملیات، خدمات و بازرسیهای پیمانکار طرف قرارداد با آن میسازمان و 

. در هر صورت، سهم سازمان از این کارمزدها باید در تصویب مجلس شورای اسالمی از شهروندان حقیقی و حقوقی دریافت نمایند

 حد خوداتکایی باشد و مجاز به داشتن سود نیست. 

 

های سللالمت انسللانی و اشللخاص، مشللاغل و مسللئولیت، تجهیزات و اموال، اماکن، ای در همۀ زمینههماهنگی امور بیمه -۴۸اصللل

شاورزی و دامپروری، حمل و نقل کا صوالت ک سائط نقلیه، مح سئولیت تحقق و پیگیری بیمهال و دیگر زمینهو های های جدید، م

گر، رسیدگی های بیمهدر هر زمینه، نظارت بر عملکرد سازمانای بیمهها و مقررات سازی رویهضروری و اجباری در کشور، یکسان

های فرایند انحالل و یا ادغام سللازمانگزار، صللدور مجوز تأسللیس و نظارت  گر و بیمهگیری در موارد اختالف بین بیمهو تصللمیم

 باشد.گر از جمله وظایف سازمان مرکزی بیمه میبیمه

جمهور شود و ریاست سازمان را رئیسباشد و بصورت خوداتکایی اداره میگزار نمیسازمان غیرانتفاعی است و خودش بیمه -۱بند

 شورای اسالمی تأیید نماید.کند. ساختار سازمان را باید مجلس سال انتخاب می ۵برای مدت 

سازمان -۲بند ست که نظارت بر عملکرد  ستانی ا شعبات مراکز ا سازمان دارای  شش بیمۀ های بیمهاین  گر، تأیید افراد تحت پو

های اولیه برای صدور مجوز نهایی ها و همچنین بررسیسالمت، اقدام برای بیمۀ بازنشستگی، رسیدگی به شکایات و حل اختالف

 باشد.        ها میگذار، از جمله وظایف آنهای کارفرمای بیمهزمان مرکزی، تعامل با سازمانتوسط سا

است که باید همۀ شهروندان کشور را از بدو تولد تا پایان عمر تحت و همگانی قطعی  ،بیمۀ سالمت مهمترین بیمۀ ضروری -۳بند

باشللد. برابر این بیمه باید همۀ شللهروندان بتوانند در همۀ ر میپوشللش کامل درمانی قرار دهد و سللازمان موظف به تحقق این ام

های سالمت انسانی، بطور یکسان، بدون پرداخت هزینه، از دست رفتن مهلت پیشگیری و درمان، از همۀ امکانات بیمارستانی زمینه

شد. شته با شهروندان وجود ندا صورتی که هیچ تفاوتی بین  ستفاده نمایند، ب ساخت و درمانی دولتی ا های الزم ایجاد و تقویت زیر

ست این امر را برنامهدرمانی برای تحقق این بیمه برعهدۀ دولت می سازمان موظف ا شد و  سازمان با ریزی، پایش و نظارت نماید. 

مین موظف است سرانۀ این نوع بیمه بازای هر شهروند را در ابتدای هر سال تعیین و مجلس شورای اسالمی آن را تصویب کند. تأ

باشد که چنانچه کارمند دولت و یا بخش سوم این سرانه برعهدۀ سرپرست هر خانواده و یا هر شهروند شاغل و یا بازنشسته مییک

خصوصی باشند، کارفرمای ایشان موظف است مبلغ سرانۀ مربوط به کارکنان را ماهیانه از حقوق افراد کسر و مستقیماً به حساب 

کنند که از شللوند و یا در مراکزی کار میین مابقی دوسللوم برای افرادی که کارمند دولت محسللوب میسللازمان واریز نمایند. تأم

کنند و یا کنند، تماماً برعهدۀ دولت و برای کسانی که در مراکز اقتصادی بخش خصوصی کار میبودجۀ عمومی کشور استفاده می
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ستفاده نمیمراکز آن صادی مربوط خواهد بود. دیگر سوم عهدۀ دولت و یکسوم برکنند، یکها از منابع عمومی ا برعهدۀ مراکز اقت

ها توسللط سللازمان اموال و احسللان عمومی تأمین پرداخت همۀ سللرانۀ بیمۀ افراد محروم مطلق که همه و یا بخشللی از درآمد آن

باشد که باید ت سهم دولت میباشد. سازمان برنامه و بودجه مسئول پرداخت سرجمع سرانۀ بیمۀ سالمشود، برعهدۀ دولت میمی

ماهیانه به سازمان پرداخت نماید. مراکز اقتصادی خصوصی نیز موظف هستند که سرجمع سهم خود و کارمندانشان را و مستقیماً 

 ماهیانه به سازمان پرداخت کنند. 

سالمت همۀ اعضای خانوادۀ درجه یک و می -۴بند سهم بیمۀ  سرپرست خانواده باید  تواند برای درجه دو، داماد و عروس، هر فرد 

ها ها حقوق شلغل و یا بازنشلسلتگی نداشلته نباشلندر، بپردازد و دربارۀ آنکه آن ربشلرط آن خود را قانونی فرزندها و فرزندان آن

جنسی، کالً جایز نیست. این بند شامل سایر شهروندان دارای شغل آزاد در بخش غیردولتی، بشرط  اعمال شرط سنی و یا تفاوت

ریا بطور مناصلللفه بین دولت و کارفرمای بخش شلللود. تأمین نیمی دیگر برعهدۀ دولت پرداخت نصلللف سلللرانۀ سلللالمت، نیز می

 باشد. میخصوصیر، 

باشد و بعد د تا دو ماهگی، تماماً تحت پوشش بیمۀ سالمت و برعهدۀ دولت مینوزادرمان و رسیدگی به های زایمان و هزینه -۵بند

 های قانونی برای برقراری بیمۀ سالمت نوزاد را انجام دهد.از این مدت، سرپرست خانواده موظف است اقدامات و پرداخت

ی برای این امر انجام دهد. دولت بیمۀ سللالمت سللراسللری اسللت و هیچ نهاد دولتی مجاز نیسللت از منابع خود هزینۀ دیگر -۶بند

های غیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به موظف است همۀ مراکز درمانی و بیمارستانی در اختیار نهادها و وزارتخانه

 این وزارتخانه منتقل نماید. مدیریت کلیۀ واحدهای درمانی و بیمارستانی دولتی باید یکسان توسط این نهاد صورت گیرد.

بارزترین جلوۀ تحقق عدالت توسللط دولت و از جمله مهمترین وظایف اوسللت و الزمۀ آن وجود  ،اجرای کامل بیمۀ سللالمت -۷بند

شور می سرزمینی امکانات و خدمات درمانی ک ستند که در مورد عمق و آمایش  سالمی موظف ه شورای ا سازمان و مجلس  شد.  با

ها و بویژه مندی شهروندان در همۀ استانیمه و همچنین سهولت دسترسی بهرهگستردگی انواع خدمات درمانی تحت پوشش این ب

 مناطق کمتربرخوردار کشور، نظارت و پایش مداوم داشته باشند.

ضروری -۸بند شهروند میو همگانی قطعی  ،بیمۀ حقوق بیکاری نوعی بیمۀ  ست و هر  ستگی ا ش و تا  برای خودتواند تا زمان بازن

برای اعضای درجه یک و دو بعالوۀ داماد و یا عروس، بمدت حداکثر یک سال پیاپی و یا دو سال متناوب، بشرط آن که  ،زمان فوت

فرد ذینفع در این مدت فاقد شغل و درآمد ماهیانه و سرپرست خانواده بوده باشد، از مزایای آن استفاده نماید. حقوق ماهیانۀ بیمۀ 

شور صف حقوق پایۀ ک سوم ربرای ذینفع متأهلر و معادل حقوق پایه ربرای ذینفع متأهل  بیکاری معادل ن ربرای ذینفع مجردر، دو

سهم پرداخت ماهیانه دارای حداقل یک فرزندر تعیین می سرانۀ تأمین بیمۀ بیکاری را تعیین نماید و  ست  سازمان موظف ا شود. 

شاغل ریک صورت وجوبرای هر فرد  سازمان کارفرمای غیردولتی ردر صورت عدم وجود سومر و دولت ریکد، یکسومر،  سوم و در

باشد و دریافت این سرانه از فرد شاغل و کارفرما تا زمان بازنشستگی خواهد بود. تصویب استفاده از کارفرمای دولتی، دوسومر می

ستان سازمان در مراکز ا شعبات  صورت میمزایای بیمۀ بیکاری از طریق  سازمانها  شد، ولی مرکزی نمی گیرد و نیازی به تأیید  با

تواند بیشللتر از مدت زمان برای مدت اسللتفادۀ بیش از یکسللال، این امر الزم اسللت. مدت زمان اسللتفادۀ ذینفع از این بیمه نمی

ستقیم و  صورت واریز م سازمان مرکزی باید ب سط  شد. پرداخت حقوق بیمۀ بیکاری تو شاغل با سط  سرانۀ این بیمه تو پرداخت 

ساب ذ شود. به حقوق بیمۀ بیکاریماهیانه به ح سوراتی تعلق نمی ینفع انجام  توانند همچنان از و افراد ذینفع میگیرد هیچگونه ک

شند.  سالمت برخوردار با شوهرمزایای بیمۀ  شدهزن و  ستفاده از حقوق بیمۀ توانند یماند، هر دو ی که همزمان بیکار  ضی ا  متقا

سلللوم حقوق پایه افزایش کنند و تنها بازای یک فرزند، یکحقوق پایه دریافت می معادل اًباشلللند، در اینصلللورت مجموع یکاربی

 یابد.می
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شود که سی سال است و شامل همۀ شهروندان شاغلی میو همگانی قطعی  ،بیمۀ حقوق بازنشستگی نوعی بیمۀ ضروری -۹بند 

ۀ این بیمه تابع و کسری از حقوق و مزایای پایۀ هر ها ماهیانه به حساب سازمان واریز شده باشد. میزان سرانسهم سرانۀ بیمۀ آن

آن را تعیین و مجلس شللورای اسللالمی تصللویب کند. سللهم تأمین و چگونگی پرداخت  الگویباشللد و الزم اسللت سللازمان فرد می

سالمت می سازمان، مانند بیمۀ  شدماهیانۀ این بیمه به  شاغل و کارفرما تا زمان ب با سرانه از فرد  ستگی خواهد و دریافت این  ش ازن

شود و بطور . میزان حقوق بیمۀ بازنشستگی کامل بر اساس متوسط حقوق و مزایای ماهیانۀ دو سال آخر شاغلین محاسبه میبود

سازمان تعیین میسالیانه نیز افزایش می ستگی را  ش سبۀ حقوق بیمۀ بازن ست از منابع و یابد. نحوۀ دقیق محا کند. دولت موظف ا

 ها واریز نماید. ق بازنشستگی همۀ شهروندان کشور را مستقیماً و بصورت ماهیانه به حساب شخصی آندرآمدهای خود حقو

سازمان -۱۰بند شاغل در نهادهای دولتی و یا  شهروند  شور حقوق دریافت میهر  کنند، پس هایی که به نحوی از بودجۀ عمومی ک

ها یستند دستمزد و مزایای عادی خود را دریافت کنند و حقوق آناز پرداخت سی سال سرانۀ بیمۀ بازنشستگی خود، دیگر مجاز ن

باشللند، در  گردد، اعم از آن که برابر قوانین عادی بازنشللسللته نشللدهبطور خودکار از مسللیر بازنشللسللتگی محاسللبه و پرداخت می

 افراد بازنشستهممنوع است. استفاده از تجربیات گرانبهای در ادامۀ همکاری، ای به این افراد پرداخت هرگونه مزایای ویژهاینصورت، 

 سال بعد از بازنشستگی مجاز است. ۱۰ساعت در ماه تا  ۵۰وقت و تا سقف در نهادهای دولتی بصورت پاره

تر از گردد و بازنشستگی زودکمترین مدت واریزی سرانۀ بیمۀ بازنشستگی برای استفاده از مزایای آن، ده سال تعیین می -۱۱بند

سال برای شاغلین مجاز است، ولی حقوق بیمۀ بازنشستگی ایشان با لحاظ تعدیل سنواتی محاسبه خواهد شد. امکان ترمیم و  ۳۰

سال وجود دارد، بشرط آن که شاغل ذینفع مجموع سهم سرانۀ بیمۀ خودش، کارفرما و دولت با  دوارتقاء حقوق ایشان تا حداکثر 

 یکجا بحساب سازمان واریز نماید. احتساب آخرین ماه را، بطور 

سال بدون  -۱۲بند شان تا یک ستگی ای ش ستگی فوت نماید، همۀ حقوق ماهیانۀ بیمۀ بازن ش شاغل قبل و یا بعد از بازن چنانچه فرد 

واهد شود و تا پایان عمر اعضای خانواده ادامه ختغییر و بعد از آن با اعمال ضریب هشتاد درصد، به سرپرست خانواده پرداخت می

سر می صدی از حقوق ک ضای خانواده نیز در صورت فوت هر یک از اع شت. در  سط قوانین عادی دا سورات تو شود، میزان این ک

 شوند.تعیین می

شخاص ثالث، از جمله بیمه -۱۳بند شینان و ا سرن سایل نقلیه،  سارت و ضروریبیمۀ خ شور و تقریباً همگانی قطعی  ،های  در ک

ها، بازای هر وسیلۀ نقلیه و اشخاص، توسط سازمان در ابتدای هر سال برابر قوانین عادی تعیین یمۀ آنهستند که مقادیر سرانۀ ب

گر مجری مفاد این بند هستند. میزان بیمۀ خسارت انسانی مشمول این بند برای های بیمهشود. مالکین وسائل نقلیه و سازمانمی

 ها فعالیت داشته باشند.گرهای دولتی مجاز نیستند در این زمینهبیمههای شود. سازمانزن و مرد بطور یکسان محاسبه می

باشد و وابسته به وسیلۀ گذار میهای قبل، فقط متعلق به فرد بیمههای ساالنه ناشی از عدم تصادف در سالامتیاز تخفیف -۱۴بند

توانند این امتیاز گر میهای بیمهستفاده کند. شرکتتواند آن امتیاز را در مورد هر ماشینی اگذار مینقلیۀ خاصی نیست و فرد بیمه

ها، متفاوت در نظر بگیرند. همچنین باقیماندۀ زمانی بیمۀ وسللیلۀ حسللاب، زن یا مرد بودن و یا سللن آنگذاران خوشرا بنابر بیمه

 تواند به وسیلۀ نقلیۀ دیگر انتقال یابد.گذار، مینقلیۀ فروخته شده، بنابر درخواست بیمه

سکونی و تجاری، باالبرهای حمل کاال، انبارداریبیمه -۱۵بند سرویس دانشها، اماکن م سایل نقلیۀ عمومی، ها،  سافران و آموزان، م

های ضروری در کشور هستند که سازمان باید بطور کلی بر چگونگی محاسبه ها هم از جمله بیمهخسارات حین شغل و مانند این

سازمانها و فرآیند اجرایی آنحق بیمه شد و اجازه دهد تا  شته با ها با یکدیگر رقابت نمایند. گر در این بیمههای بیمهها نظارت دا

 ها فعالیت داشته باشند.گرهای دولتی مجاز نیستند در این زمینههای بیمهسازمان
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سی ۳حداقل  -۱۶بند شنا سی شهروند ایرانی ریک نفر کار شنا شد بیمه و دو نفر دیگر با مدرک کار شتهار  ۲۵های مرتبطر، با در ر

سوء شتن  سن و ندا شرط آن که هیچ یک از افراد بیش از سال  ضامنی، ب سهام خاص ت شرکت  سیس یک  شتن  ۳۰سابقه و تأ و دا

سازمان، می شند ثابت نزد  شته با سهم ندا صد  سپردۀ در ستانمقداری  سازمان در تهران و یا مراکز ا سیس توانند از  ها، مجوز تأ

ها مجازند ابتدا در یک موضلللوع بیمه فعالیت خود را آغاز کنند. محدودۀ عملیات این افت نمایند. این شلللرکتشلللرکت بیمه دری

ها در پنج سال نخست، باید در استان محل تأسیس خود باشند و سپس با ارزیابی سازمان، امکان فعالیت در سطح کشور را شرکت

شرکت سپردۀ این  شت. مقدار  ستگی به نخواهند دا ضوع و پیشها ب ها خواهد دهی آنبینی محدودۀ حوزۀ عملیات و پوششوع مو

سازمان تعیین می شت و مقدار آن را  ستانی آندا شعبات ا سازمان و یا  ستند هیچ محدودیتی برای اعطای هر تعداد  کند.  مجاز نی

ستان را اعمال نمایند. شرکت مجوز در یک ا ستند به هر تعداد دفاتر کارگزاین  شان ایجاد نمایند و ها مجاز ه اری بیمه برای خود

ها در سامانۀ اطالعاتی شرکت و سازمان ثبت شوند. مسئولیت باشد، ولی الزم است اسامی آننیازی به کسب مجوز از سازمان نمی

 باشد.ای میهای بیمهحقوقی و نظارت بر عملکرد این دفاتر برعهدۀ شرکت

 

آموزش، تولید، خرید و فروش همۀ عناصللر و ترکیبات پرتوزا، طراحی، سللاخت و هدایت و مدیریت راهبردی پژوهش،  -۴۹اصللل

ستهبرداری انواع نیروگاهبهره ستگاههای تحقیقاتی و تولید انرژی برق ه سایر ای، نظارت بر د شی در  شکی و یا آموز های پرتوی پز

های دولتی و خصللوصللی در برابر مواد و دسللتگاهنهادها، مدیریت بر آموزش، نظارت و پایش از سللالمت انسللانی کارکنان نهادهای 

ها، همکاری ها، مسئولیت حمل مواد پرتوی و یا چگونگی نگهداری از آنپرتوی و تعیین میزان و سطح پرتوگیری و سختی کار آن

اتمی در  یالمللی، نمایندگی و سخنگوی رسمی مواضع علمی کشور در زمینۀ انرژهای نظارتی، پژوهشی و آموزشی بینبا سازمان

بنیان برای پرتودهی مواد غذایی، خوراکی، پزشللکی و یا توسللعۀ های دانشالمللی، حمایت و همکاری در ایجاد شللرکتمجامع بین

ای و اتمی و های نوین هسللتهکاربردی پرتوها و لیزر در صللنعت و درمان، تحقیق و توسللعۀ درونزای علمی و کاربردی تولید انرژی

سئولیت ت سمایی، م سوختپال ستهولید داخلی و یا تأمین چرخۀ  شور، تهیۀ و تدوین پیشای مورد نیاز نیروگاههای ه نویس های ک

 باشد.زیست، ازجمله وظایف سازمان انرژی اتمی ایران میقراردادها و تعهدات فرامرزی کشور در زمینۀ مواد پرتوی و محیط

های کوتاه و بلندمدت شود و الزم است ساختار و برنامهانتخاب میجمهور رئیس این سازمان بمدت پنج سال توسط رئیس -۱بند

 آن توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد. 

توانند در زمینۀ آموزش، تربیت کارکنان ها میهیچ نهادی مجاز نیست در حیطۀ کاری این سازمان وارد شود و تنها دانشگاه -۲بند

بنیان خصللوصللی نیز موظف هسللتند در چارچوب های دانشن فعالیت نمایند. شللرکتفنی، پژوهشللی و آموزشللی مورد نیاز سللازما

 ها و راهبردهای سازمان فعالیت نمایند.سیاست

 کند، خوداتکا شود.این سازمان باید در یک بازۀ معین، که مجلس شورای اسالمی آن را تعیین می -۳بند

 

صل ساسیتحقیق، تصویب و نظارت بر اجرای قوانین عادی در چارچوب این  -۵۰ا ها ربا رأی و شرح و تفسیر آن مجموعه قوانین ا

های نامهیا لوایح و آئین ،های بلندمدت توسللعه و یکسللالۀ دولتاکثریت نسللبی نمایندگانر، بررسللی، تصللویب و نظارت بر طرح

سبی نمایندگانر وداخل ساختارها، طرح یا یربا رأی اکثریت ن شور ربا رأی اکثریت مطلق ها و برنامهتأیید  سمی ک های نهادهای ر

مراکز اجرایی و یا قضللایی کشللور ربا رأی اکثریت نسللبی نهادها و تحقیق، تفحص و بازرسللی از همۀ اعضللای کمیسللیون مربوطر، 

ی، شهری و استانی، نظارت بر تدوین و اجرای نمایندگانر، رسیدگی و پیگیری به شکایات و گزارشات دریافتی از شوراهای روستای

سی، نظامی، فرهنگی، محیطهای بینپیمان سیا صادی،  صویب انجام همهالمللی تعهدآور اقت شور، ت سرزمینی ک ستی و  سی زی پر
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ساسیکشوری و یا بازنگری در برخی از اصول و بندهای این  رخواست و اگر بنابر د درصد رأی نمایندگان ۸۰ربا  مجموعه قوانین ا

شد، با رأی اکثریت مطلق نمایندگان شور ربا رهبری با سمتی و یا کل ک ضطراری در ق شرایط نظامی و ا صویب حکومت و   ۸۰ر، ت

درصللد رأی نمایندگانر، تصللویب برکناری وزرا و یا معاونین  ۷۰درصللد رأی نمایندگانر، دادن و یا گرفتن وام از دول خارجی ربا 

سای نهادهایی که در این رئیس سبی نمایندگانر و یا رؤ سیمججمهور ربا رأی اکثریت ن سا صوب  موعه قوانین ا از طرف دولت من

اند ربا رأی اکثریت مطلق اعضای کمیسیون مربوطر و استانداران ربا رأی اکثریت مطلق نمایندگان استان مربوطر، تأیید معاون شده

شده از طرف رئیس ضیح از راول از بین افراد معرفی  ستن تو سش و خوا جمهور ئیسجمهور ربا رأی اکثریت مطلق نمایندگانر، پر

، و اگر بنابر درخواست رهبری درصد نمایندگان ۷۰پنجم رأی نمایندگانر و یا رأی به عدم کفایت و برکناری ایشان ربا رأی ربا یک

ها ربا رأی اکثریت نسبی نمایندگانر، تأیید ایجاد و یا انحالل ر، تأیید تقسیم و یا ادغام استانباشد، با رأی اکثریت مطلق نمایندگان

جمهور ربا رأی های رئیسها و معاونتاطق آزاد تجاری ربا رأی اکثریت نسلللبی نمایندگانر، تأیید ایجاد و یا ادغام وزارتخانهمن

 اکثریت مطلق نمایندگانر، از جمله وظایف مهم مجلس شورای اسالمی است.

سیصد نفر و تعداد نمایندگان کالن شهر  ،های دینیرتعداد نمایندگان مجلس شورای اسالمی ربا احتساب نمایندگان اقلیت -۱بند

سی نفر تعیین می شمیراناتر  شهر و  سالم شور ثابت تهران رتهران، ری، ا صد میلیون نفر جمعیت ک سقف یک شوند. این مقادیر تا 

سبت شهرهای آنمی هستند و بعد از آن به ن ستان رو نیز  سبت جمعیت و تواند افزایش یابد. نمایندگان هر ا سه با هار، به ن در مقای

سالمی در هر دورۀ انتخابات تعیین می شورای ا سط مجلس  شهر تهران، تو ستانی نباید کمتر از تعداد نمایندگان   ۳شود و هیچ ا

شللود و در این نماینده داشللته باشللد. در شللهرها و مناطق کمتر از یکصللد و پنجاه هزار نفر جمعیت، بتنهایی انتخابات برگزار نمی

ا دیگر شهرها و روستاهای مجاور، یک حوزۀ انتخاباتی بزرگتر را تشکیل دهند. کمترین میزان رأی برای انتخاب شرایط الزم است ب

شللود. کنندگان تعیین میشللدن در هر مرحلۀ اول، اکثریت مطلق رنصللف بعالوۀ یکر و برای مرحلۀ دوم، اکثریت نسللبی شللرکت

 باشد. کنندۀ نهایی میها، تعیینی شهر رشهرهایر آن حوزهاکثریت مطلق اعضای شورا درصورت کسب آراء مساوی، رأی

های مذهبی، نمایندگان اقلیت -شوند: الفنمایندگان مجلس شورای اسالمی از سه مسیر با آرای مستقیم مردم انتخاب می -۲بند

سان -کنند، جنمایندگانی که احزاب برای هر حوزۀ انتخابیه معرفی می -ب صت نفر از بین ک ش ستگی به تعداد  ی که هیچگونه واب

شته شوند. سهمیۀ این افراد مستقل به نسبت اند و افرادی آزاد و مستقل تلقی میاحزاب در سه سال منتهی به زمان انتخابات ندا

ستان تعیین می شرکتجمعیت هر ا شد و همۀ  شته با ستقل دا ستانی حداقل یک نفر م ست هر ا سطح شود و الزم ا کنندگان در 

ستان می شند و در انند به آنتوا شته با ضویت در احزاب را دا سمی اعالم عدم ع ستقل باید چندین بار بطور ر ها رأی دهند. افراد م

 شود. این صورت، بیان هرگونه تبلیغ احزاب از افراد مستقل، تخلف انتخاباتی محسوب می

ات به عضویت رسمی یکی از احزاب رسمی کشور ساعت قبل از شروع انتخاب ۲۴، کسانی که تا ۱۰اصل  ۱۱با توجه به بند  -۳بند

 توانند به افراد مستقل و آزاد استان خود رأی دهند.درآیند، دیگر نیازی به انتخاب نمایندگان حزب خود ندارند و تنها می

به ای بعنوان کمک دولت موظف اسللت به هر نمایندۀ معرفی شللدۀ احزاب برای انتخابات مجلس شللورای اسللالمی، سللرانه -۴بند

گردد. دولت همچنین موظف اسلللت در زمان تبلیغات انتخاباتی بپردازد. این مقدار سلللرانه برای افراد مسلللتقل دو برابر تعیین می

 نمایندگان فراهم نماید.همۀ برداری تبلیغاتی عادالنه از صدا و سیما را برای تبلیغات حداکثر امکان بهره

ست. انتخاب نمایندگان برای دورۀ بعد باید یک ماه قبل  -۵بند سالمی در کشور ا دولت مسئول برگزاری انتخابات مجلس شورای ا

 از اتمام مجلس فعلی به پایان رسیده باشد. 

نداشتن سابقۀ قضایی و سال سن، دارای مدرک کارشناسی ارشد، بدون سوء ۶۸و حداکثر  ۲۸هر شهروند با داشتن حداقل  -۶بند

نام نمایندگی رو یا در نهادهایی که به نحوی از شللهرت بد، نداشللتن هیچ شللغل و یا سللمت دولتی در شللش ماه قبل از زمان ثبت
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کنندر، برخوردار از نعم بینایی، شنوایی و گویایی، حداقل یک سال عضویت رسمی در همان حزب بودجۀ عمومی کشور استفاده می

ست تنها بر، میربرای نمایندگان اعالمی احزا شهروند مجاز ا شوند. هر  سالمی  شورای ا سب رأی کافی نمایندۀ مجلس  توانند با ک

باشد. اگر کسی شبهه سه بار انتخاب شود. مسئولیت تشخیص و تأیید شرایط گفته شده برای هر شهروند، برعهدۀ حزب ذیربط می

شته با شده توسط احزاب دا شرایط افراد تأیید  شکالی در درستی  ستانو ا ست موارد را به دادستانی ا های مربوط اعالم شد، الزم ا

شود. افراد مستقل نیز نماید. در صورت احراز اشکال توسط دادستانی، مراتب به فرد و حزب ذیربط و عموم مردم اعالم و برکنار می

موظف هستند اسامی همۀ افراد متقاضی  های هر استان نیزباید با مراجعه به دادستانی شرایط گفته شده را متعهد شوند. دادستانی

رسانی نمایند. الزم است برای انتخاب شدن را بارها برای نظارت عمومی و بروز اشکاالت احتمالی برای عموم مردم آن استان اطالع

 یند.رسانی عمومی و مشارکت نظارتی مردمی را برای همۀ شهروندان فراهم نمادولت و دادستانی شرایط و وقت کافی اطالع

ستانداری، دو نماینده از شورای شهر، یک نماینده از با هایی دولت موظف است برای هر حوزۀ انتخابی هیئت -۷بند دو نماینده از ا

تشللکیل دهد تا به روند اجرای انتخابات نظارت  ،هر حزبی که نماینده برای حوزه معرفی کرده اسللت و یک نماینده از دادسللتانی

باشد. مسئولیت تأیید سالمت انتخابات با تأیید صحت و درستی عملیات اجرایی انتخابات با این هیئت میداشته باشند. مسئولیت 

ستان می باشد که تا دو هفته بعد از اتمام انتخابات فرصت دارد تا با رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و یا حقوقی، دادستانی هر ا

ز صللحت و سللالمت انتخابات هر حوزه، دولت موظف اسللت بالفاصللله اعتبارنامۀ سللالمت انتخابات را تأیید نماید. در صللورت احرا

 نمایندگان انتخاب شده را صادر و به مجلس شورای اسالمی فعلی ارسال نماید. 

در هر صورت، با اعالم عدم درستی در هر حوزه، انتخابات آن حوزه باطل خواهد بود. در صورت اعالم عدم سالمت انتخابات،  -۸بند

باشد. ولی چنانچه مورد مناقشۀ یکی از ذینفعان باشد، یک گروه مورد مناقشۀ ذینفعان قرار نگیرد نیز، نتیجۀ انتخابات باطل میکه 

کنند. در صورتی که حد نصاب سه نفره متشکل از نمایندگان دولت، مجلس و دادستانی تصمیم نهایی را با رأی اکثریت اتخاذ می

شده به دوی شکیل مینمایندگان تأیید  سه ست نفر برسد، مجلس جدید ت صورت، ادامه کار مجلس فعلی بمدت  شود، در غیر این 

شللود. الزم اسللت در قوانین عادی مصللادیق عدم سللالمت ماه تمدید و انتخابات دوباره ربا میزان رأی اکثریت نسللبیر، برگزار می

 انتخابات تعریف شوند.

باشد و قابل واگذاری بغیر نیست و نمایندگان مجاز به داشتن هیچگونه شغل وقت میطول دورۀ نمایندگی چهار سال و تمام -۹بند

ها و ساختار احزابر دولتی و غیردولتی، تعهد شغلی و یا های شرکتمدیرهوقت، مشاوره و یا عضویت در هیئتراعم از تمام و یا پاره

باشند. شفافیت مالی و عدم تخلف نمایندگی شود، نمی مالی که منجر به عدم امکان خدمت تمام وقت جسمی و فکری در وظایف

 باشد. در زمان تبلیغات نیز شرط الزم برای تأیید انتخاب شدن می

کنند. در این مدت گرفتن دریافت نمایندگان در طول دورۀ نمایندگی فقط از مجلس شللورای اسللالمی حقوق دریافت می -۱۰بند

کنند، یا اخذ هرگونه امتیاز برای هایی که از بودجۀ عمومی اسلللتفاده میی و یا شلللرکتهرگونه وجه و یا همکاری با نهادهای دولت

تأسیس مراکز اقتصادی ممنوع است و برای همۀ اعضای خانوادۀ درجه یک و دو و داماد و عروس ایشان، در صورتی مجاز است که 

سته بودن این بکارگیری در کمیس شای شته و  های داخلی مجلس مورد تأیید اکثریت مطلق قرار یوننماینده در این امر دخالتی ندا

 گرفته باشد. 

نمایندگان بعد از اتمام دورۀ نمایندگی، با احتساب سنوات دوران نمایندگی، در صورتی که هنوز مشمول سن بازنشستگی  -۱۱بند

صورت تمایل، فقط می شند، در  سنوات مثبت مرنبا ساب  شغل قبلی دولتی خود ربا احت تبطر، بازگشت نمایند و مجاز به توانند به 

ادامۀ خدمت در دیگر مشللاغل دولتی نیسللتند. این نمایندگان مجاز نیسللتند تا سلله سللال آینده تقاضللای هرگونه تأسللیس مراکز 

 اقتصادی برای خود را داشته باشند.
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سئولین محلی حوزۀ انتخابیۀ خود، می -۱۲بند شکالت افراد حقیقی نمایندگان از طریق م شات توانند م شکایات و گزار و حقوقی، 

ای مجاز نیست های مصوب را پیگیری نمایند، ولی هیچ نمایندهدریافتی از شوراهای روستایی و شهری و یا چگونگی پیشرفت طرح

ن ها، بصورت انفرادی و مستقیم با وزرا ریا معاونیبرای رسیدگی و پیگیری این امور و یا سایر امور جاری در کشور و رفع مشکل آن

جمهورر و استانداران ارتباط و یا پرسشگری کتبی و شفاهی داشته باشند و الزم است موضوعات ابتدا در کمیسیون مربوط رئیس

سیون از وزیر ریا معاون رئیس سط رئیس کمی ضاء، تو سبی اع سؤال و پیگیری طرح و با تأیید ن ستاندار  شود. وزرا ریا جمهورر و یا ا

ها تا حداکثر ده روز در کمیسلللیون پاسلللخ دهند. تانداران نیز موظف هسلللتند خود و یا نمایندۀ آنجمهورر و اسلللمعاونین رئیس

سیون ست کمی سیون، الزم ا ضای کمی صورت عدم اقناع اکثریت مطلق اع ست برکناری در صالح کار و یا درخوا ها دربارۀ چگونگی ا

صمیم سگیری و به وزیر ریا معاون رئیسافراد خاطی ت ستنکاف وزرا ریا معاونین جمهورر و یا ا صورت ا تاندار مربوط ابالغ نمایند. در

سیونرئیس سیون مجلس، با رأی اکثریت مطلق کمی صوبۀ کمی ستانداران از اجرای م ست برکناری وزرا ریا جمهورر و یا ا ها، درخوا

صمیممعاونین رئیس ستانداران برای ت سال میجمهورر و یا ا سۀ علنی ار ثر ظرف یک هفته باید در صحن و حداک شودگیری در جل

جمهورر و یا ناپذیر و یا مهم در زیرمجموعۀ وزیری ریا معاون رئیسچنانچه سلله اشللکال اجرایی جبراناگر . گیری شللودعلنی رأی

سیون ستاندار در کمی ست مجلس در مختلف های ا شد، الزم ا شرایط نیز مجلس مورد تأیید قرار گرفته با سۀ علنی دربارۀ این  جل

ستاندار اری آن وزیر ریا معاون رئیسبرکن شدۀ صورت . در هر دو برگزار نمایدجمهورر و یا ا ست این برای گفته  برکناری، الزم نی

صمیموزرا و یا معاونین  سۀ ت ضور یابند و چنانچه رأی بر برکناری در جل شان در ها آنگیری ح ضور ای شود، از همان لحظه ح داده 

  محل کار غیرقانونی خواهد بود.

جمهور ابتدا باید رأساً توسط وزیر مربوط در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد. چنانچه اکثریت مطلق اعضای سؤال از رئیس -۱۳بند

صحن علنی طرح می ضوع در  شدند، مو سیون قانع ن صحن علنی شود و رئیسکمی صت دارد تا در  جمهور در مدت یک هفته فر

جمهور موظف اسللت اصللالح امر را برابر نظریۀ کمیسللیون دگان قانع نشللدند، رئیسمجلس توضللیح دهد. اگر اکثریت مطلق نماین

جمهور در یک دورۀ به سللله و یا تعداد برکناری مربوط انجام دهد. اگر تعداد عدم اقناع اکثریت مطلق نمایندگان مجلس از رئیس

جمهور بصورت علنی تشکیل جلسه دهد. در ی رئیسوزرا ریا معاونینر ایشان به پنج عدد برسد، الزم است مجلس فوراً برای برکنار

ستند ظرف مدت صورت رأی بر برکناری رئیس شان موظف ه شت و ای صله معاون اول زمام امور را برعهده خواهد دا جمهور، بالفا

 جمهوری اقدام نماید. سه ماه نسبت به برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست

ها تحقیق و تفحص داشلته باشلد، ولی پس از اتمام و اعالم نتایج سلی و یا دادرسلی دادگاهتواند در زمان بازپرمجلس نمی -۱۴بند

تواند در مورد تواند همراه با نمایندۀ دادستانی صورت گیرد. مجلس میدستگاه قضایی در مورد یک پرونده و بطور ویژه، این امر می

دهای دسللتگاه قضللایی با هماهنگی دادسللتانی، همواره بازدید، ها، عملکرد ضللابطین قضللایی و کارکرها، زندانچگونگی بازداشللت

دستگاه قضا موظف است نتایج تحقیق و تفحص و یا گزارشات اشکاالت و نکات مورد  پرسشگری و یا تحقیق و تفحص داشته باشد.

 نظر مجلس را مالک عمل و اصالح نهادی خود قرار دهد.

شرایطی نیست و دولت موظف  -۱۵بند پرسشگری، بازدید، تحقیق و تفحص از دولت و همۀ نهادهای آن توسط مجلس تابع هیچ 

 باشد. به همکاری می

نمایندگان مجلس در بیان عقیده، اظهار نظر و نقد خود از همۀ نهادها و ارکان کشور و افشاگری در صحن علنی ربا رعایت  -۱۶بند

ضللایی قرار داد. ولی در برابر بیان تهمت، افترا، ها را مورد تعقیب قتوان برای این آزادی آنیر آزاد هسللتند و نمیموازین امنیت مل

توانند از ایشان شکایت نمایند، توهین و فحاشی و اعمال ناپسندی از این قبیل، شخصاً مسئول هستند و افراد حقیقی و حقوقی می
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ها خواهد بود. در پایان م ناشی از آزادی بیان این نمایندگان، منوط به اتمام دورۀ نمایندگی آنولی اعمال رأی دادگاه در مورد جرائ

 ها، الزم است رأی نمایندگان در سامانۀ مجازی مجلس در اختیار عموم قرار گیرد.گیری در مجلس و یا کمیسیونهر رأی

شللوند و امکان غیرعلنی مذاکرات علنی مجلس بطور همزمان از طریق رادیو و مصللوبات آن در روزنامۀ رسللمی منتشللر می -۱۷بند

توانند جمهور، وزرا، معاونین و استانداران میجمهور و یا کمیسیون مربوط وجود دارد. رئیسبرگزار شدن مجلس با درخواست رئیس

شاوران  شرایط انفرادی و یا جمعی رهمراه با م شدن  شند. بعد از برطرف  شته با ضور دا سات مجلس ح ضطرار خودر، در همۀ جل ا

 جلسات باطالع عموم برسد.این ، الزم است گزارش و یا مصوبات هاغیرعلنی شدن نشست

 بینی نشللده باشللد، مگر آن کهمجلس مجاز نیسللت قوانینی عادی تصللویب نماید که بار مالی آن در برنامۀ آن سللال پیش -۱۸بند

 های توسعۀ بلندمدت کشور همراستا باشند. تأمین مالی آن را دولت ضمانت نماید. همچنین الزم است مصوبات مجلس با برنامه

سیون -۱۹بند ست کمی سهولت در اجرای قوانین عادی را مورد بازبینی قرار دهند نامهینهای مجلس همۀ آئالزم ا های دولت برای 

 اسطۀ آنان را تأیید کنند.و ضمانت اجرای بهینۀ قوانین بو

 خواهد بود.  مجموعه قوانین اساسیمالک، چارچوب و معیار تصویب قوانین عادی توسط مجلس، فقط و فقط همین  -۲۰بند

های گیریمشخص شده، برخی تصمیم مجموعه قوانین اساسیتواند بغیر از مواردی که در این مجلس شورای اسالمی می -۲۱بند

سیو شرط رأی اکثریت مطلق تفویض کند. نخود را به کمی صورت  ینقواننوع  یناهای داخلی، با  شآزماعادی دارای مدت و ب  یی

 خواهند بود و پس از پایان یافتن مدت و اصالحات احتمالی، الزم است با رأی اکثریت نسبی مجلس به قوانین عادی تبدیل شوند.

 شود.اصالح و بموجب آن اداره می قوانین اساسیمجموعه نامۀ داخلی مجلس بر اساس این آئین -۲۲بند

صویت قوانین مورد توجه و مالک عمل قرار مرکز پژوهش -۲۳بند شان در ت سی ای شنا های مجلس باید همواره تقویت و نظرات کار

توانند برای ها و افراد پژوهشللی حقوقدان ثابتی داشللته باشللد تا بهای مجلس، گروهگیرد. الزم اسللت این مرکز بموازات کمیسللیون

ها مانند یک حافظۀ هوشمند، روال و میزان انطباق یا تعارض با قوانین گذشته را هنگام وضع قوانین عادی جدید تبیین کمیسیون

 های مرکز را بیان نمایند.ها نیز در پیوست لوایح پیشنهادی قوانین عادی جدید، باید نظرات کارشناسی گروهنمایند. کمیسیون

، الزم اسلت همۀ قوانین عادی تا کنون کشلور توسلط مجلس مورد بازنگری، مجموعه قوانین اسلاسلیتصلویب این بعد از  -۲۴بند

 اصالح و یا ملغی شود و در این زمینه دولت و دستگاه قضایی همکاری الزم را داشته باشند.

و تفاسیر مصوبات قبلیر، باید توسط اعضای دولت و استانداران برکناری مربوط به همۀ مصوبات مجلس ربغیر از مصوبات  -۲۵بند

این شللورای نگهبان قانون اسللاسللی بررسللی و کمتر از ده روز رو یا حداکثر دو هفتهر، نظر خود مبنی بر میزان انطباق مصللوبات با 

سی را به مجلس اعالم وانیقمجموعه  سا صوبات قطعی و قابل اجرا تلقی مین ا صورت، م صورت عدنماید، در غیر این م شوند. در 

موافقت مجلس با اشکاالت مطرح شده توسط شورای نگهبان، مصوبات برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال 

شورای نگهبان به می شکاالت  ست حداکثر در مدت دو هفته، نظر خود را در مورد درستی و یا نادرستی ا شورا موظف ا شود و آن 

الت، آن مصوبات قابل اجرا نیستند. در مواردی که مجمع نظرات و اصالحاتی متفاوت مجلس ارسال نماید و در صورت تأیید اشکا

 از مجلس و یا شورای نگهبان داشته باشد، الزم است آن نظرات در مجلس مجدداً کارشناسی شوند. 

ماه با تصلللویب ابالغیۀ موصلللوبات مجلس به دولت، باید بالفاصلللله باطالع ذینفعان برسلللد و حداکثر در کمتر از یک  -۲۶بند

های الزم باجرا درآیند. در صلورتی که عدم اجرای قوانین توسلط دولت بیش از دو مورد باشلد، مجلس باید برای برکناری نامهآئین

 عمل نماید. ۱۱جمهور مطابق بند رئیس
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ضایی، مجلس و دولت  -۲۷بند ستگاه ق صی در چارچوب عملکرد و یا کارکردهای د شخ ضوع م صورتی که در مو شته در  توافقی دا

سیدگی می صالح امر و ر ست ا ضوع به رهبری گزارش و درخوا شند، مو ضی را با ستور مقت صاً د شخ ست  شود. رهبری نیز موظف ا

 صادر نمایند و یا رأی مجمع تشخیص مصلحت نظام را مالک عمل قرار دهند.

 

صل شور، مرجعیت  -۵۱ا سی ک سیا صادی، اجتماعی، فرهنگی و  ضایی، اقت سداری و حفظ دینی بودن قوانین اجرایی، ق بمنظور پا

ساسیتفسیر و توضیح مفاد این  ستایی و یا اشکاالت مصوبات و قوانین عمجموعه قوانین ا ادی مصوب ، تبیین میزان انطباق، همرا

عدم مغایرت و مخالفت آن مصوبات و قوانین با احکام اولیۀ شرع اسالم و فقه  مجموعه و یا تشخیص مجلس شورای اسالمی با این

 عشری، وظایف مهم و خطیر شورای نگهبان قانون اساسی هستند.شیعۀ اثنی

سه نفر حقوقدان دارای  -۱بند شکل از چهار نفر روحانی فقیه دارای مدرک دکترای علوم دینی و  شورا هفت نفر، مت ضای  تعداد اع

باشللد. رئیس شللورا را رهبری از بین شللوند، میتری دانشللگاهی که از طرف رهبر و برای مدت پنج سللال انتخاب میمدرک دک

 د.کنو برای مدت پنج سال انتخاب میروحانیون عض

شند.  -۲بند شته با ضویت در نهادی دیگر دا شغل، تعهد و یا ع ستند  ضویت خود مجاز نی شورا تمام وقت بوده و در مدت ع ضای  اع

 تواند توسط رهبر تمدید شود. یت اعضای شورا حداکثر تا دو دورۀ دیگر میعضو

توانند حداکثر دو باشد که رئیس آن، سخنگوی شورا نیز خواهد بود. هر یک از اعضای شورا میشورا دارای یک دبیرخانه می -۳بند

 .مشاور رسمی داشته باشند. ساختار شورا باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد

 های مجلس اسالمی شرکت نمایند.توانند به همراه مشاوران خود در جلسات علنی و یا کمیسیوناعضای شورا می -۴بند

صوبات مجلس، می -۵بند سی م شورا در برر ست مجلس، متن مذاکرات  صورت نیاز و درخوا سیون مربوط در  تواند در اختیار کمی

 قرار گیرد.

شورا حداقل پنج رأی  -۶بند صوبات  ستند به این مجموعه قوانینم شورا باید م سان را الزم دارد و نظریه مخالفت و مغایرت   هم

باشد. در مورد انطباق مصوبات مجلس با موازین و احکام اولیۀ شرع اسالم و فقه شیعه، رأی سه عضو روحانی فقیه کفایت  اساسی

ستنباط فقها در مورد عدم انطباق، در چمی ست دالیل و ا سیارچوب این کند. ممکن ا سا صورت  مجموعه قوانین ا شد، در این  نبا

 الزم است نظریۀ مخالفت همراه با تفصیل بیشتری به مجلس شورای اسالمی ارسال شود. 

 

گذاری و اختالفات حل ها در مواجهه با مشللکالت قانونبسللترفت کشللور و نظام جمهوری اسللالمی از بنکمک به برون -۵۲اصللل

ستفاده از احکام ثانویه اسالمی و حکومتی و نشدۀ بین مصوبات مجلس  ساسی با ا شورای اسالمی و نظرات شورای نگهبان قانون ا

تشخیص مصلحت نظام در هر مقطع زمانی، بررسی و اتخاذ تصمیم با اجازه و به نیابت از رهبری، ارائۀ نظرات مشورتی به ایشان در 

ستموارد ارجاعی، تدوین برخی راهبرد سیا شاخها،  سال آن به ها و خطوط راهنما در رویارویی نظام با پدیدهصها،  های نوین و ار

سالمی شورای ا صویب برنامهبمنظور رعایت و تأثیرگذاری آن ،مجلس  صویت قوانین و به ها در ت شور و ت ساالنۀ ک های بلندمدت و 

ضائیهبرای برنامه ،دولت ستفاده در تهیۀ لوایح و یا به قوۀ ق سهیل اجرای عدالت برا ،ریزی بهتر و ا سریع و ت و احقاق ی کمک به ت

 باشند.تشخیص مصلحت نظام می مجمعحقوق شهروندان، وظایف 

را رهبری برای مدت  آنباشد. رئیس و دبیر زیر نظر رهبری است و مسئولیت حسن عملکردهای آن با ایشان می مجمعاین  -۱بند

صوب می سال من سط رهبر برای مدت پنج  مجمعکند. پنج  ضای حقیقی آن تو ست که اع ضو حقوقی و حقیقی ا دارای دو نوع ع

ضای حقوقی آن عبارتند از: رئیسسال انتخاب می شان، رئیساول جمهور و معاون شوند. اع سالمی، رئیس قوۀ  ای شورای ا مجلس 
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ستاد کل نیروهای مسلح، رؤسای جمهور دو دورۀ  قضائیه، رئیس شورای عالی امنیت ملی و نظارت بر اجرای قانون اساسی، رئیس

، وزیر روزرایر مرتبط با موضوع بحث، رئیس و آن شورا قبل، رئیس شورای نگهبان همراه با یک روحانی فقیه و یک حقوقدان عضو

شو سای دو حزب اول و دوم کشور، رئیس  سالمی مرتبط با موضوع بحث، دبیر مجمع، رؤ شورای ا رای دو عضو کمیسیون مجلس 

سالمی، سه نفر روحانی با  سابق مجلس شورای ا عالی فرهنگ عمومی. ترکیب اعضای حقیقی عبارتند از: دو نفر از بین نمایندگان 

گرایشات فقه و حقوق، اقتصاد و علوم سیاسی دارای مدرک دکتری علوم دینی، سه نفر حقوقدان، اقتصاددان و سیاستمدار دارای 

شگاهی، دو نفر صادیاز بانوان دارای مدرک دکترای علوم دینی مدرک دکتری دان سی، اقت سیا شگاهی، دو نفر از  ،  و اجتماعی دان

ضای  ضویت اع صادی جوان دارای مدرک دکتری. مدت ع سی یا اقت سیا ستگان و نخبگان فرهنگی،  ست که  یتا زمان یحقوقبرج ا

تواند تعداد اعضللای حقیقی را تا پنج نفر دیگر افزایش رهبری می ها همچنان وجود داشللته باشللد.آن یبراحقوقی انتخاب  طیشللرا

 دهد.

 های ساالنۀ مجمع باید توسط مجلس شورای اسالمی مصوب شوند.ساختار دبیرخانه و برنامه -۲بند

 گهبانشورای نیرادات دارای ا است که یا از طرف رهبری و یا موصوباتی مجلس شورای اسالمی مجمعموضوعیت دستور کار  -۳بند

های این دو مسللیر، در مورد سللایر موضللوعات مطروحه در کشللور اظهار نظر و یا مجاز نیسللت غیر از درخواسللت مجمع باشللد.می

 ای داشته باشد.مصوبه

تواند شلللامل چند حالت باشلللد، حالت اول: همه و یا تعدادی از به مجلس می مجمع، جوابیۀ ۵۰اصلللل  ۲۵با توجه به بند  -۵بند

اشکاالت شورای نگهبان درست هستند، در این حالت مصوبه قابلیت اجرا ندارد. حالت دوم: همۀ اشکاالت شورای نگهبان نادرست 

سط مجلس برای اجرا ابالغ می صوبه عیناً تو ستند، در این حالت م سوم: بره ستند و شود. حالت  ست ه شکاالت در مجمع خی از ا

های مجلس بررسی در کمیسیون مجمعبرای اصالح موارد نادرست پیشنهاداتی داشته باشد، در این حالت الزم است پیشنهادهای 

شوند و در صورت احراز رأی شوند و پس از انجام هر گونه اصالح، فقط آن موارد اصالح شده دوباره در صحن علنی نظرسنجی می

 شود. فی، دوباره به شورای نگهبان ارسال میکا

صمیم مجمع -۶بند شاورهبرای ت شور و یا ارائۀ م صالح ک شخیص موارد  ست گیری بهینه، ت شرو به رهبری، الزم ا های کارآمد و پی

شته باشد. بدین لحاظ الزم است زیر نظر  دبیرخانۀ شورا، همواره از مباحث علمی و یا تجربیات دیگر جوامع بطور روزآمد آگاهی دا

سته ضای های علمی مرتبط با بخشه شگاهی، اع صمیم مجمعهای علمی و دان ستهرا در ت ها تنها مرجع گیری یاری کنند. این ه

ستند که می ضوعاتی مانند: خألدولتی ه سیدر این ها و نواقص احتمالی توانند دربارۀ مو سا صالح و  مجموعه قوانین ا و چگونگی ا

های حکمرانی همگام با های سللاختاری نظام، تدوین احکام و راهبردهای حکومتی، بررسللی شللیوهکنکاش در گرهبازنگری در آن، 

ست سیا ضیات زمان، تدوین  سالمی، نیازها و  -ها، اهداف کالن و راهبرهای الگوهای ایرانیمقت شرفت و تمدن نوین ا سالمی پی ا

صورت برون ستخراج و ب ست نتایج این پژوهشها را سپاری آنعناوین پژوهشی ا ها در اختیار عموم و بویژه پیگیری نمایند و الزم ا

 اندیشمندان کشور قرار گیرد.

 

صل شور برای -۵۳ا شده، نظارت بر عملکرد ا انتخاب رهبر ک صمیمیمدت تعیین   ،و انتخاب رهبر بعدیعزل گیری برای شان و ت

 باشد.وظایف مجلس خبرگان رهبری می

نفر غیرروحانی خبره خواهند بود. از این تعداد،  ۳۰ها روحانی و نفر آن ۷۰باشلد که تعداد عضلو می ۱۰۰ این مجلس دارای -۱بند

شهر تهران تعداد  ستانغیرروحانی خبره تعیین می ۳روحانی و  ۷برای  سایر ا شیوه، گردد و برای  سبت جمعیت و با همین  ها به ن

ولی هر اسلللتان باید حداقل یک نمایندۀ خبرۀ روحانی و یک نمایندۀ خبرۀ شلللوند، افراد روحانی و غیرروحانی خبره تقسلللیم می
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ماند، ولی پس از این غیرروحانی در این مجلس داشته باشد. این تعداد نماینده تا سقف یکصد میلیون نفر جمعیت کشور ثابت می

روحانی و غیرروحانی خبره به تعداد  میزان، بازای هر دو میلیون نفر افزایش جمعیت در هر اسلللتان و یا شلللهر تهران، یک نفر

ها، بعهدۀ مجلس شللورای اسللالمی شللود. چگونگی توزیع نمایندگان مجلس خبرگان در اسللتاننمایندگان این مجلس افزوده می

 باشد که در هر دوره، باید سهمیۀ هر استان را تعیین کنند. می

شود و هیچیک از نمایندگان ین مجلس شغل محسوب نمیطول دورۀ نمایندگی این مجلس هشت سال است و عضویت در ا -۲بند

 های تردد و جاری مجلس با دولت خواهد بود. کنند، ولی تأمین هزینهدستمزدی بابت عضویت دریافت نمی

شود. دولت موظف است این انتخابات را زمانی برگزار کند انتخابات مجلس خبرگان توسط دولت و بصورت استانی برگزار می -۳بند

دو ماه قبل از اتمام دورۀ فعلی، کل اعضللای مجلس تعیین شللده باشللند. رأی الزم برای انتخاب شللدن در مرحلۀ اول، اکثریت  که

سبی تعیین می شد. شود. هر فرد تنها میمطلق و در مراحل بعدی، اکثریت ن شته با ضویت دا سه دوره در مجلس خبرگان ع تواند 

شود. بدلیل اهمیت این شورا، نباید انتخابات ، چهل و حداکثر، هفتاد سال تعیین میحداقل سن برای نماینده شدن در این مجلس

آن همزمان با دیگر انتخابات انجام شود. در صورت مساوی بودن آراء، افراد منتخب با رأی اکثریت مطلق نمایندگان مجلس شورای 

 شوند.اسالمی استان مربوط تعیین می

صورتی میافراد روحانی و یا غیررو -۴بند ستند، در  صوب ه سایر نهادها من ضو مجلس خبرگان حانی که از طرف رهبر در  توانند ع

 رهبری شوند که در هر مرحله از انتخابات، رأی اکثریت مطلق را کسب کرده باشند. 

شلللرایط احراز خبرگی افراد روحانی عبارتند از: دارای مدرک دکترای علوم دینی، تأیید صلللریح فقیه بودن و دارای بینش  -۵بند

شتن ایشان توسط سه نفر از آیات عظام رشیعه و یا اهل تسننر، رهبری و یکی از آیات عظام رشیعه و یا اهل تسننر،  سیاسی دا

 شرط حداقل پنج سال عضویت.  اعضای شورای نگهبان قانون اساسی ب

سللیاسللی، های علومشللرایط احراز خبرگی افراد غیرروحانی عبارتند از: دارای مدارک دکترای دانشللگاهی در یکی از رشللته -۶بند

رئیسۀ احزاب رسمی کشور، دارای اجتماعی، دینی و اقتصادی، دارای مدرک کارشناسی ارشد و حداقل پنج سال عضویت در هیئت

ش سابقۀ حداقل مدرک کار شد و  سی ار شنا سالمی، دارای مدرک کار شورای ا ضویت در مجلس  شد و دو دوره ع سی ار سال  ۱۰نا

 ۱۰سال در سمت وزارت، دارای مدرک کارشناسی ارشد و حداقل  ۱۰استانداری، دارای مدرک کارشناسی ارشد و سابقۀ حداقل 

معاون بودن، دارای مدرک کارشناسی ارشد و هشت سال  جمهورسال عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو دوره رئیس

 جمهور بودن.رئیس اول

سابقۀ قضایی و نداشتن شهرت بد، برخوردار از نعم بینایی، شنوایی و گویایی و هر شهروند با داشتن حداقل سن، بدون سوء -۷بند

خبرگان رهبری شوند. مسئولیت تشخیص و تأیید توانند با کسب رأی کافی عضو مجلس دارای شرایط گفته شده در دو بند باال می

باشد و اگر کسی شبهه و اشکالی در درستی شرایط افراد تأیید شده داشته شرایط گفته شده بر عهدۀ شورای عالی هر استان می

تب به فرد اعالم و های مربوط اعالم نماید. در صورت احراز اشکال توسط دادستانی، مراباشد، الزم است موارد را به دادستانی استان

ستانیبرکنار می شدن را بارها برای نظارت شود. داد ضی برای انتخاب  سامی همۀ افراد متقا ستند ا ستان نیز موظف ه های هر ا

رسانی نمایند. الزم است دولت و دادستانی شرایط و وقت کافی عمومی و بروز اشکاالت احتمالی برای عموم مردم آن استان اطالع

 عمومی و مشارکت نظارتی مردمی را برای همۀ شهروندان فراهم نمایند.رسانی اطالع

شود. دهندگان به این نمایندگان، هیجده سال تعیین میشود و حداقل سن رأیانتخابات این مجلس توسط دولت انجام می -۸بند

ز بین نماینگان مجلس شللورای هایی متشللکل از یک نمایندۀ اسللتانداری، دو نماینده ادولت موظف اسللت برای هر اسللتان هیئت

سئولیت تأیید  شند. م شته با شکیل دهد تا به روند اجرای انتخابات نظارت دا ستانی ت ستان و یک نماینده از داد سالمی در آن ا ا
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باشد که تا دو مسئولیت تأیید سالمت انتخابات با دادستانی هر استان می یی انتخابات با این هیئت وصحت و درستی عملیات اجرا

د. در هر نفته بعد از اتمام انتخابات فرصت دارد تا با رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و یا حقوقی، سالمت انتخابات را تأیید نمایه

شرط در هر  صورت احراز این دو  ستانی، انتخابات آن قابل قبول خواهد بود و در  سالمت در هر حوزۀ ا ستی و  صورت، با اعالم در

 الفاصله اعتبارنامۀ نمایندگان انتخاب شده را صادر و به مجلس خبرگان رهبری فعلی ارسال نماید. استان، دولت موظف است ب

رئیسه رسه شود. در این نشست، پنج نفر اعضای هیئتدر صورت انتخاب همۀ اعضای این مجلس، اولین نشست برگزار می -۹بند

لس از بین روحانیون شللوند. رئیس مجت چهار سللال انتخاب میها برای مدنفر روحانی و دو نفر غیرروحانیر و اعضللای کمیسللیون

سللال خواهد داشللت. جلسللات عمومی مجلس خبرگان هر د. این مجلس حداقل یک نشللسللت عمومی دو روزه در شللوانتخاب می

کی از شللود. بنابر درخواسللت رئیس، یا نایب رئیس و یا یشللهر قم تعیین می ،هاتواند غیرعلنی هم برگزار شللود. محل نشللسللتمی

 شد.تواند نشست فوری داشته بارئیسه ردر صورت فقدان آن دور، مجلس میاعضای هیئت

مجلس خبرگان باید در پایان هر نشست ساالنه نظر خود را دربارۀ سالمت جسمی و عملکرد رهبر و نهادهایی که مستقیماً  -۱۰بند

 شوند را به آگاهی عموم برسانند. زیر نظر رهبری اداره می

صورت گیرد. رأیگیریهمۀ رأی -۱۱بند گیری دربارۀ کلیات عملکرد رهبر باید در پایان هر های مجلس خبرگان باید بطور مخفی 

سد. آراء مثبت اکثریت  شود و به آگاهی عموم بر ساالنه انجام  ست  ش شد. ولی چنانچه رأی اکثریت قابل قبول می مطلقن مطلق با

شد و یا در یک دورۀ مجلس خبر سه عدد با گان، تعداد آراء مثبت مثبت نبا سبی به  ست اکثریت ن ش سه ن ست در  سد، الزم ا بر

صله دربارۀ عدم کفایت رهبر رأی ولی چنانچه تعداد  باشد،یت مطلق میگیری صورت گیرد. آراء الزم برای برکناری رهبر، اکثربالفا

باشللد و از همان لحظه، گیری برای عدم کفایت نمییآراء مثبت اکثریت نسللبی در یک دوره به پنج عدد برسللد، دیگر نیازی به رأ

 باشد.ید میرهبر وقت از سمت خود خلع

در صللورت فوت، احراز عدم توانائی جسللمی و یا عقلی، عدم برخورداری از نعم بینایی، شللنوایی، گویایی، دچار فراموشللی  -۱۲بند

ید شدن رهبر کفایت و یا خلع انصاف، کسب رأی عدمسالگی، تشخیص خارج شدن از مسیر عدالت و هشتاد شدن، ورود به سن 

 گیری نماید. ، الزم است مجلس خبرگان بالفاصله دربارۀ تعیین رهبر بعدی تصمیموقت

با رأی اعضللای خود، یک نفر را  ازمجلس خبرگان رهبری در موعد مقرر از بین افراد واجد شللرایط رهبری در کشللور و یا  -۱۳بند

گیری برآورده نشللوند، در مرحلۀ بعد، بین دوره نفر اول دوباره رأیمیزان رأی کنند، اگر این برای رهبری انتخاب میهفتاد درصللد 

ست. رأی شود و در این مرحله، می صمیماکثریت مطلق بودن کافی ا سه زمان نبودن رهبری تا ت گیری رهبر جدید نباید بیش از 

 روز بطول بیانجامد.

دارای اولویت برتر موقت  شللورای رهبریتواند تعداد سلله نفر را بعنوان در هر دوره، اگر صللالح بداند، می مجلس خبرگان -۱۴بند

سبی  ،برای رهبری آینده ساله، با رأی اکثریت ن سه  سه تن برابر بند برای یک دورۀ   ،۱۳انتخاب نماید و در زمان مقرر از بین این 

گیرد. ولی همۀ مراحل انتخاب رهبر آینده باید در یک مجلس خبرگان باشللد، حتی اگر الزم باشللد که میانتخاب رهبری صللورت 

 گیری نهایی حداکثر بمدت یک ماه تمدید شود. طول عمر مجلس فعلی برای تصمیم

 باشد.  در هیچ شرایطی شورایی شدن رهبری مجاز نمی -۱۵بند

 

از طریق رسللیدگی به دعاوی افراد حقیقی و حقوقی و صللدور  ش روانی جامعهبرقراری عدالت و کمک به افزایش آسللای -۵۴اصللل

احکام الزم، مسئولیت دفاع و ابتیاع حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهروندان، مرجع رسیدگی به دعاوی بین نهادهای 

ضایی سیر قوانین ق سمی و تف صادیق اجرایی ر شکیل و تطبیق قوانین اداری با م سئول ت سی در زمینهدادگاه، م های ها و امور دادر
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صادره، ادارۀ امور زندان ضایی، راهتخصصی مورد نیاز جامعه، اعمال احکام  سایر ها، تدوین لوایح ق شوراهای حل اختالف در  اندازی 

وت در همۀ محاکم نهادها و همکاری با این شللوراها، همکاری با سللایر نهادها در اعمال قوانین و مقررات، ایجاد وحدت رویه و قضللا

های عمومی در گذاری تجربیات قضلللایی، کمک به افزایش آگاهیای برای قضلللات و اشلللتراکهای دورهقضلللایی و اجرای آموزش

از المللی و پیگیری حقوق شللهروندان ایرانی مقیم خارج از کشللور فصللل دعاوی بین و مدیریت حلپیشللگیری و امکان وقوع جرم، 

 باشد.  جمله وظایف قوۀ مقننۀ کشور می

های دارای مدرک دکترای دانشلللگاهی و یا مدارس عالی علوم دینی و برای مدت دانرئیس این قوه را رهبر از بین حقوق -۱بند

 کند. چهار سال و حداکثر دو بار انتخاب می

ها، امور ضللابطین، ادسللراهای عمومی، دیوان عالی، امور زندانها و دهای اصلللی این قوه عبارتند از: انواع دادگاهزیرمجموعه -۲بند

ها را باید و پزشللکی قانونی. سللاختار هر یک از این زیرمجموعه ها و دادسللراهای ویژهها، واحد اطالعات قضللایی، دادگاهدادسللتانی

 مجلس شورای اسالمی تصویب نماید.

بصورت خوداتکایی اداره شود. این قوه مجاز است برای کند، ا تصویب میبعد از یک بازۀ زمانی که مجلس آن راین قوه باید  -۳بند

ها باید متناسب با نوع و یا مبلغ های قضایی خود مبالغی را از طرفین دعوی بطور مناصفه اخذ نماید. میزان این هزینهتأمین هزینه

شد. در مواردی که  شالعموم و دادستانی بدولت و یا مدعیشاکی دعوای طرفین با شود، باید همۀ طرف خصوصی اگر د، نا محکوم 

در مواردی که شاکی خصوصی شود. ای دریافت نمیدر صورتی که طرفین دعوی نهادهای دولتی باشند، هزینه .بپردازدها را هزینه

شود، شاکی خصوصی باید هزینه عد از اتمام های قضایی باید بدریافت هزینههای دادرسی را بپردازد. باشد و طرف دولت محکوم ن

صورت گیرد.  صدور حکم  ضایی و  ضایی هر طرف که کار ق ضی میرا بپردازباید هزینۀ ق شده و قا تواند د، بدهکار به این قوه تلقی 

صورت تقسیط صادر نماید.  ،برای دریافت این هزینه از حکم فروش و مصادرۀ اموال فرد بدهکار تا دریافت ب صاف، حکم  با رعایت ان

 های قضایی را به تصویب مجلس شورای اسالمی برساند.ت میزان و چگونگی دریافت هزینهاین قوه موظف اس

را از طریق تدوین لوایح و ارسال  کشور و مجوزهای قانونی خودگذاری ندارد و باید همۀ نیازهای قضایی این قوه اجازۀ قانون -۴بند

 ها به مجلس شورای اسالمی برای تصویب، برآورده نماید.مستقیم آن

توانند به حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت بازرسی، ها و یا قضات میضابطین این قوه تنها با مجوز دادستانی -۵بند

های آنان و حتی اشلللخاص حقیقی و حقوقی را موقت اموال و دارائیآوری مدارک و شلللواهد وارد شلللوند و یا بطور بازدید، جمع

 نمایند. المعامله الخروج و ممنوعو یا ممنوعبازداشت 

ساعت، حتماً باید در  ۲۴شود، ولی محل نگهداری این افراد پس از حداکثر زمان بازداشت موقت افراد بیست روز تعیین می -۶بند

صوص موقتی شد تا مرزندان مخ ضی میها با ستانی و یا قا شود. داد سی و تحقیق کامل  شت موقت را احل بازپر توانند زمان بازدا

حداکثر ده روز دیگر تمدید کنند. پس از اتمام این مدت، فرد بازداشت شده یا باید تبرئه شود و یا بصورت مشروط و بدون وثیقه و 

تحت نظر بودن، آزاد شللود و یا کالً حکم مقتضللی برای مجازات اثبات المعامله شللدن و یا الخروج یا ممنوعبا قرارهایی مانند ممنوع

شت موقت، جزو مدت زمان زندانی محسوب می شود. مدت زمان بازدا صادر  شان توسط قاضی  شت موقت برای شدۀ ای شود. بازدا

شود، طرف دعویاین مدت قابل اعتراض نمی صادر  شده  شت  شد، ولی چنانچه حکم برائت برای فرد بازدا حقیقی باید دو برابر  با

خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم مادی وارده به فرد مزبور و کل هزینۀ دادرسی را بپردازد و اگر طرف دعوی حقوقی باشد، میزان 

ای نخواهد داشللت. بازداشللت موقت تحت هر شللرایطی بیش از گردد و دادرسللی هزینهپرداختی، معادل آن خسللارات تعیین می

شدهمدت سارات به های گفته  شود، کمترین مجازات افراد خاطی برکناری و پرداخت همۀ خ ، نوعی جرم بوده و اگر عمدی تلقی 

 باشد.شده میفرد بازداشت
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ها، فقط و فقط با مجوز باالترین ردۀ واحد اطالعات و اقداماتی مانند این ، غیرآشکارشنود، پایش و امور اطالعاتی نامحسوس -۷بند

ستاناین قوه در مراکز  شخاص و یا اموال باید برابر ها امکانا شت موقت ا شکار، دستگیری و بازدا ست. ولی هرگونه عملیات آ پذیر ا

عمل شللود. اختیارات و عملیات واحد اطالعات این قوه فقط در حدی اسللت که خروجی و دسللتاوردهای آن برای  ۶و  ۵بندهای 

ستانی ضات و یا برای داد شخیص ق شد. تداکمک به ت سایر حوزهها با شور برای این واحد ممنوع خل و عملیات در  های اطالعاتی ک

 باشد.می

ایشللان را مورد سللؤال، بازجویی،  ،تواند دربارۀ چگونگی و نوع حکم صللادره توسللط قاضللیهیچ فرد حقیقی و یا حقوقی نمی -۸بند

ا پیگرد حقوقی و قضلایی قرار دهد. دادسلرا و شلماتت، اعمال فشلار روحی و روانی و نظر، تهدید و ارعاب مالی، جانی و شلغلی و ی

ست یکی از طرفین دعویدادگاه صدور حکم، بنابر درخوا ستند که مجازند بعد از  ضات تنها مرجعی ه یا رئیس دادگاه  ،های ویژۀ ق

مجازات برای کمترین د. نپروندۀ مورد دعوی و حکم را با احتمال تبانی قاضللی مورد رسللیدگی قرار ده نظر و یا رئیس قوۀ،تجدید

کمترین میزان تبانی یک قاضی، برکناری همیشگی از سمت قضاوت تا اخراج از قوه و تنبیه قضایی خواهد بود. ولی در هر صورت، 

 باشد.، برعهدۀ قاضی خطاکار و قوه میدیدهزیان یاجبران خسارات وارده به طرف دعو

التحصیالن کارشناسی ارشد دانشگاهی و یا مدارس عالی علوم دینی گزینش و استخدام آزمایشی قضات از بین برترین فارغ -۹بند

ای گیرد و در صورت الزم، آزمون سراسری مالک انتخاب خواهد بود. محل شغل قضات بصورت دورههای حقوق انجام میدر رشته

رهای دیگر منتقل شوند، بطوری ، حتی به شهباشد و بعد از این مدت الزم است جابجا شوند و در صورت الزمساله می ۵و حداکثر 

ها نیز امکان خدمت بهینه را داشته باشد. قوه قضائیه موظف است امکان آسایش و رفاه که این قوه در شهرهای دور از مراکز استان

ضات در این نقل سبی ق ست تمهیدات الزن شان فراهم نماید. این قوه همچنین موظف ا سب را برای ای سکن منا م انتقاالت، بویژه م

 برای تأمین امنیت جانی قضات را بکار گیرد.

تواند بدون نظر داشته باشد و هیچ دادگاهی نمیهر طرف دعوی حق دارد بعد از صدور حکم دادگاه، یکبار تقاضای تجدید -۱۰بند

 صدور حکم، پایان یابد.

قاضای غیرعلنی بودن داشته باشند و ها علنی است، مگر آن که طرفین آن خصوصی باشند و هر دو تجلسات همۀ دادگاه -۱۱بند

امکان افشللا و توضللیحات اعمال منافی عفت عمومی، موارد امنیتی، نظامی و یا  ،دادرسللیهر در مضللامین و محتوای چنانچه یا 

  جاسوسی و اطالعاتی کشور باشد. تشخیص این موارد با قاضی است.

تشکیل شود و و علنی منصفۀ چهار نفره باید با حضور هیئت ،و سیاسی ای، رسانهیمطبوعاتجرائم های ویژه مانند دادگاه -۱۲بند

منصللفه شللامل دو نفر نماینده از نهاد و یا صللنف مربوط و دو نفر حکم صللادره حداقل باید با رأی چهار نفر باشللد. اعضللای هیئت

عضاء برای مدت چهار سال و حداکثر باشد. این اارشد مرتبط ربا انتخاب رئیس قوهر میدان دارای حداقل مدرک کارشناسیحقوق

قوۀ قضائیه موظف  شود.های این قوه تعیین میهزینهالزحمۀ این افراد توسط مجلس در صورتشوند. حقبرای دو دوره انتخاب می

 های ویژه را به تصویب مجلس شورای اسالمی برساند.است لوایح جرائم مربوط به دادگاه

سی و بازجویی -۱۳بند سخیری و یا غیر آن برای خوانده و متهم از ابتدای مرحلۀ بازپر شتن وکیل اعم از ت های اولیه و تحقیقات دا

ضایی  شهروندان در امور ق ساسی همۀ  شدر، تا صدور حکم اولیه و یا تجدیدنظر، جزو حقوق ا شرط آن که مخل امر تحقیقات نبا رب

شخیص عدم ست. ت ست  کیفری و حقوقی ا شان موظف ا ست و ای ضی ا سخیری، برعهدۀ قا شتن وکیل ت ستطاعت مالی برای دا ا

باشللد، مگر آن که شللرایط را برای وجود وکیل در حین تحقیقات و دادرسللی فراهم نماید. بازجویی بدون حضللور وکیل مجاز نمی

ضائ شته باشد. هزینۀ وکیل تسخیری برعهدۀ قوۀ ق سایر هزینهمتهم خودش تمایلی به حضور وکیل ندا ها در انتهای یه است که با 

 شود. عمل می ۶و  ۵دادرسی مانند بندهای 
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ضوعی، ممنوع و حداقل مجازات عاملین در این  -۱۴بند سمی برای اقرار به هر مو اعمال هرگونه اقدام آزاردهندۀ روانی، روحی و ج

 آزار باطل و فاقد اعتبار است. مبتنی بر باشد و هرگونه سند تنظیم شدهزمینه، اخراج از سمت و شغل می

ها باید توسط دیوان عالی تأیید شود. برای عمدی محسوب حکم اعدام در کشور براساس دین اسالم مجاز است و احکام آن -۱۵بند

ی کشته شدن ناشی از سوانح رانندگاست. و با قصد و نیت قبلی بوده شدن قتل نفس، باید ثابت شود که قاتل سابقۀ شرارت داشته 

چنانچه قتل نفس عمدی و قاتل سرپرست شود، مگر آن که با قصد و نیت قبلی بوده باشد. در هر صورتی قتل عمد محسوب نمی

شان بپردازند.  شند، باید دیۀ کامل فرد قاتل را به خانوادۀ ای شته با صاص نفس دا صرار بر اجرای ق شد و اولیای دم ا حکم خانواده با

صنوعی مجاز میاعدام برای مرتکبین تولید، ح شد و چگونگی آن را مل و توزیع، واردات، خرید و فروش مواد مخدر طبیعی و یا م با

ست دیۀ این افراد را به خانوادۀ قوانین عادی تعیین می ضائیه موظف ا شند، قوه ق ست خانواده با سرپر کند، ولی چنانچه این افراد 

 آنان بپردازد.

توانند عالوه بر رد شود، ولی قضات مینوعی که باشد، از جمله مصادیق اعدام محسوب نمیمفاسد اقتصادی بهر میزانی و  -۱۶بند

 مال، تا سقف ده برابر میزان مفسده، افراد را جریمه نمایند.

ضائیه و قضات موظف هستند تا از جریمۀ زندانی شدن بپرهیزند و موارد تنبیهی مانند تبعید، انجام کارهای سخت،  -۱۷بند قوه ق

صر  شهری، آبادانی و درختکاری، خدمت و آموزش در ح سالمندان، انجام خدمات  خانگی، خدمت در مراکز نگهداری از معلولین و 

 المنفعه را جایگزین و یا مکمل مدت زندان نمایند.مناطق محروم و دورافتاده و یا مراکز عام

تنها  د.نباشها، معرف عملکرد ساالنۀ این قوه میآنهای دادرسی، کاهش زمان و افزایش کیفیت های کاهش هزینهشاخص -۱۸بند

مجاز ها و افزایش تعداد قضات توسعۀ کمی دادگاهها بنابر تشخیص مجلس شورای اسالمی، امکان در صورت مطلوب بودن شاخص

  باشد.می

 فرهنگ بومی داشته باشند.  و برگرفته ازتمام قضات در طول دادرسی و جلسات دادگاه، باید لباسی متحدالشکل هماهنگ  -۱۹بند

شرایط،  -۲۰بند شد و در این  شوری با ستخدامی کارکنان باید تابع نظام هماهنگ ک فقط حقوق ماهیانۀ در این قوه نظام اداری و ا

ضات صد  ،ق شتر پنجاه در سایر کارکنان دولت خواهد بود.بی سبت به  صویب  ن هرگونه مجوز خاص دیگری در این زمینه تنها با ت

 باشد.رای اسالمی مجاز میمجلس شو

 باشد.ها میجرم آمرین مستقیم ربا هر شخصیت حقیقی و یا حقوقیر به آزار، جراحت و قتل هر فرد، همانند عاملین آن -۲۱بند

شود، مگر آن که دادستانی مرکز های دانشجویی جرم محسوب میها و خوابگاهورود نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاه -۲۲بند

 مجوز صادر کرده باشد. ،اناست

 گیرد.برابر قوانین کشور صورت می ،امور قضایی افراد دو تابعیتی -۲۳بند

دانشگاهی و یا ارشد کارشناسیحداقل همۀ شهروندان زن یا مرد با داشتن مدرک وکالت هم نوعی فعالیت اقتصادی است.  -۲۴بند

شند. د نتوانمیاز مراکز عالی علوم دینی،  صناف در یک یا چند موضوع وکیل دعاوی با سازمان ا ستان عضوی از  کانون وکالی هر ا

سازمان می ستان و تابع مقررات عمومی آن  ستان نظارت و آن ا ستانداران موظف هستند بر انتخاب اعضای کانون وکالی ا شند. ا با

شند. انتخاب شته با ستان باهمکاری دا ضای کانون وکالی هر ا سی حقوق و مقیم آن کنندگان اع شنا ید حداقل دارای مدارک کار

ستان شند.  ا ستان تعیین می کانون ،رابرای فعالیت اقصادی زمینۀ تخصصی وکالت با ساس رشتۀ د که مینمایوکالی هر ا تواند برا

صیلی و یا آزمون ستانی تح شد.های ا ص با ست، ولی زمینۀ تخ شان را باید صبرای دارندگان مدرک دکتری، نیازی به آزمون نی ی ای

اقتصادی مالیاتی  و شمارۀوکالی استان کانون از تخصصی داشتن گواهی  ،شرط فعالیت وکال کانون وکالی استان مشخص نماید.
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سابقۀ سال  ۵وکالی هر استان فقط برای همان استان اعتبار دارد، مگر آن که حداقل و یا مجوز باشد. گواهی تخصصی کانون می

 داشته باشد. را استان  وکالت مؤثر در آن

و همچنین گیری از کانون وکالی کشور با الگو ،در هر استانالت کامل امور قضایی موکل وکمشاوره و یا الزحمۀ تعیین حق -۲۵بند

 ۲۰الزحمۀ وکیل بترتیب . پرداخت حقباشللدبرعهدۀ کانون وکالی هر اسللتان می، و رسللیدگی به شللکایات نظارت بر عملکرد وکال

صد در ابتدا،  صدور و منوط به موفقیت در احقاق حق کامل مورد توافق با موکل می ۳۰در صد در حین و الباقی پس از  شد. در با

سی برابر با  ضوع و میزان مالی دادر سب با مو شدهمیزان دریافتی وکال متنا سالم ،الگوی گفته  شورای ا صویب مجلس  ی باید به ت

 باشد.وکال تابع مقررات مالیاتی کشور می و پرداخت مالیاترسیده باشد. گزارش 

ها را برای کل کشللور و چگونگی ابطال گواهی فعالیت آن بندی وکالنامۀ درجهکانون وکالی کشللوری موظف اسللت آئین -۲۶بند

 های متحدالشکلی استفاده نمایند.ها از لباستصویب کند. وکال موظف هستند در محاکم قضایی و جلسات دادگاه

برای زنان  های رشد و همکاری زنان را در این نهاد در همۀ سطوح افزایش دهد. اخذ مشاورۀ قضاییقوه قضائیه باید زمینه -۲۷بند

 الزم است. ،خانوادهمرتبط با  یهاصدور حکم در همۀ دادگاه

 یک مرد همراه با یک زن، با توجه به موضوع دعوی و جمیع جهات، با قاضی است. دو زن و یا  تشخیص کفایت شهادت -۲۸بند

د و الزم اسللت باشللمیبرابر با یکدیگر های سللال و در طول ماهمذهب  ،جنس، سللننوع هر همۀ شللهروندان از میزان دیۀ  -۲۹بند

 قوانین عادی بر این اساس بازنگری شوند.

الملل این قوه موظف اسللت دعاوی حقوقی و قضللایی کشللور را با هماهنگی وزارت خارجه مدیریت نماید. واحد امور بین -۳۰بند

شور، تعامل، همکار شهروندان ایرانی در خارج از ک ضایی و حمایت از حقوق  سازمانپیگیری ق سخگویی در قبال  های مدعی ی و پا

  باشد.نیز از جمله وظایف این واحد میحقوق بشر 

جرائم عادی اعضای دولت، نمایندگان مجلس، رئیس قوۀ قضائیه و معاونین ایشان، رهبری و نمایندگان ایشان در نهادها و  -۳۱بند

 ا مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد.هها در دادگاهتواند در زمان تصدی آنسایر مسئولین کشور، می

 باشد.شده است رعطف به ماسبقر، مجاز نمیاستناد به قانونی که در زمان وقوع عملی جرم محسوب نمی -۳۲بند

قوۀ قضللائیه موظف اسللت خسللارت مادی و اه بوده، چنانچه بعد از اجرای حکم قاضللی مشللخص گردید که آن حکم اشللتب -۳۳بند

 را جبران نماید. دیدهزیانمعنوی برای فرد 

 

ها، ریزی برای اجرای آنچند و یک سلالۀ اجرایی کشلور و برنامهتوسلعه و پیشلرفت های کالن مسلئولیت تدوین برنامه -۵۵اصلل

و  مجموعه قوانین اسلللاسلللیکارفرمایی برخی امور اجرائی، مدیریت، همکاری و نظارت بر نهادهای رسلللمی اجرائی مندرج در این 

انواع امر در این نهادها ، مشللارکت و همکاری با ها در کشللورمراقبت و ممانعت از ایجاد سللازوکارها و نهادهای موازی اجرایی با آن

مدیریت بر ، هاگری روابط بین آنکنندگی و تنظیمو هماهنگ ساالریهای اقتصادی، فرهنگی، توسعۀ سیاسی و مردماریذسیاستگ

ستفادۀ بهینه از  ستو محیط منابع و ذخائر مادی و طبیعیا سی زی سیا شور، ایجاد روابط  صادی، نظامی و فرهنگیک با همۀ  ، اقت

، اهتمام در جهت کارآمدی نظام مجموعه قوانین اسللاسللیالمللی در چارچوب این و تعهدات بین هاکشللورها و انعقاد انواع پیمان

ستقرار دولت الکترونیکی و کاهش قو شور با ا سیتأمین انین و رفع موانع اجرایی، اجرایی ک سیا نظام برقراری ، امنیت اجتماعی و 

صاد دانش شور، حمایت از نظام نوآوری و اقت شهروندان ک شور، سالمت و آموزش همگانی و رایگان برای همۀ  برگزاری بنیان در ک

صدور گواهی نمایندگان منتخب سری و  سرا ست انتخابات  سال بموقع و در شورای ا نظارت و  می و خبرگان رهبری،در مجالس 

مدیریت ویژۀ امور اجرایی ، مجموعه قوانین اسللاسللیهمکاری در برگزاری انواع انتخابات الزم برای نهادهای رسللمی مندرج در این 
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و حقوق شهروندی، مدیریت و سیاستگذاری کالن توسعۀ متوازن از سازی و حمایت پیاده ،ای و یا سراسری بحران در کشورمنطقه

ستانعادالنۀ  شهرها و ا ستاها و  ستانها و منظقهرو شور، ای و بین ا سرزمینی ک ریزی ویژه برای برنامهها و تدوین برنامۀ آمایش 

حفظ منابع آبی، خاکی، رفع آلودگی هوا های اجرای برنامهاهتمام ویژه برای برخوردار و مرزنشینان کشور، مناطق کم ،بنادر توسعۀ

سیب، مزداییو بیابان شار کم درآمد و آ سمت فقرزدایی مطلق و حمایت از اق شور، نمایندگی سئولیت نیل ب صادی در ک پذیر اقت

صرف صناف، م شور  تدوین لوایحکنندگان کاالها در همۀ ا شبرد امور اجرایی ک سیدر چارچوب این برای پی سا و  مجموعه قوانین ا

 ارتو نظ مجموعه قوانین اساسیشدن همۀ اصول و بندهای این ی یاجرامسئول ها برابر مصوبۀ مجلس شورای اسالمی، اجرای آن

بنیاد و حمایت از اقتصلللاد مردم های بسلللیار پیشلللرفته و جسلللورانه،های علمی و فناوریحمایت از طرح ،هابر حسلللن اجرای آن

سرمایه سازی برای  ستر سترش راهگذاری عموم مردم در طرحب و  ، مخابراتیهای ارتباطی زمینی، ریلی، دریایی، هواییهای ملی، گ

 وظایف نهاد دولت، همین زمینه با نیروهای مسللح خارجیموارد همکاری در امور اطالعاتی امنیتی داخلی و انجام فضلای مجازی، 

 باشد.می

برای مدت چهار  ر،اکثریت نسلللبی رو در دور دوم بابا رأی مسلللتقیم اکثریت مطلق مردم  ،راعم از زن یا مردرجمهور رئیس -۱بند

معاون اول ایشان جمهور و سال بیشتر نباشد. رئیس ۷۵و حداکثر برای دو بار امکان انتخاب دارد، بشرط آن که سن ایشان از سال 

، دولت توسط ایشان یبانتخامجموعۀ معاونین و وزرای همچنین شود و انتخاب میاسالمی که با رأی اکثریت مطلق مجلس شورای 

جمهور را رهبر سحکم رئیباشللد. جمهور ولی در ذیل ایشللان میمسللئولیت و اختیارات معاون اول همانند رئیسشللوند. نامیده می

 کند.تنفیذ می

سئولیت، اختیارات -۲بند ساختاراز جنبۀ م سالمی، تفاوتی بین معاون ،  شورای ا ستقیم به مجلس  سخگویی م وجود  تراو وز تو پا

های خود، یکی از این دو نوع سمت را برای پیشبرد جمهور مختار است به مقتضای زمان و ضرورت، برای اجرای برنامهرئیسندارد. 

شور انتخاب نماید.  شور،  هایها و وزارتخانهتمعاونامور ک صادامور الزم عبارتند از: امور خارجه، ک صنعت، معدن و ی و اقت دارائی، 

و  فرهنگیامور  حقوقی،دادگسللتری و ، علمی و نوآوری، و آموزش پزشللکی تجارت رصللمتر، آموزش و پرورش، بهداشللت و درمان

، کشللاورزی و شللهرسللازی، راه و و برنامه و بودجه، نفت، نیروانسللانی منابع دفاع، اطالعات، ، ارتباطات و فناوری اطالعات، ورزشللی

و یا هماهنگی با هیچ تأیید  ،خود کامالً آزاد بوده و در هیچ موردی نیاز به مجوزجمهور در انتخاب وزرا و معاونین رئیس. دامپروری

کاری خود، اسامی و کارنامۀ گذشتۀ وزرای خود ولی الزم است در همان نخستین روز  ،نداردشورای اسالمی مجلس  رهبری و، نهاد

نمایندگان توسط وزرا و معاونین ایشان جمهور، سؤال و پاسخگویی رئیسجمهور، مجلس شورای ارسال نماید. رئیسو  رهبریرا به 

  باشد. مجموعه قوانین اساسیبرابر این باید فقط مجلس شورای اسالمی، 

ستیار حداکثرتواند میجمهور رئیس -۳بند شاور یا د ستدبیر برای امور دفتری و هماهنگی نهاد یک و  پنج م شته جریا مهوری دا

دولت مجاز نیسللت بغیر از ها را باید مجلس مصللوب نماید و ها و وزراتخانهو همۀ معاونتجمهوری ریاسللت  نهادسللاختار باشللد. 

  .کندبرای خودش ایجاد سازمان جدیدی سازوکار و یا  ،مشخص کرده است مجموعه قوانین اساسینهادهایی که این 

مداخله را مجلس شورای اسالمی و مدت میزان  ،نوع ،دولت مجاز نیست در بازار مداخله کند، مگر آن که وضعیت اضطراری -۴بند

 تعیین کرده باشد.

و یا در  و بندهای آن ۲۷اصللل در این موارد باید برابر ، بلکه اری کندذگبتنهایی سللیاسللتای در هیچ زمینهتواند دولت نمی -۵بند

 اقدام نماید.تعامل با سایر نهادهای رسمی کشور 

مختلف در امور  مجموعه قوانین اسللاسللیباشللد، بلکه موظف اسللت برابر اصللول و بندهای این داری نمیدولت مجاز به بنگاه -۶بند

شرکتگذاری نماید. سرمایه سال، همۀ  سه  ست در مدت حداکثر  سازماندولت موظف ا سته به خود و یا  های دولتی را به های واب
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 داری خود خاتمه دهد و الزم اسللتد و به بنگاه، واگذار نمایمجموعه قوانین اسللاسللیبخش خصللوصللی، برابر اصللول راهنمای این 

 .ها را تأیید نمایندو آننظارت  هاینمایندگانی از مجلس شورای اسالمی بطور ویژه بر روند واگذار

شفافیت تدوین لوایحی برای با است و الزم  باشددر کشور دولت میرانت و فساد اداری و اقتصادی و شیوع  مسئولیت ایجاد -۷بند

شاخصنظارت و کنترل عملکرو یا کاهش قوانین،  سایر نهادها،  ستاوردهای همۀ نهادها و د  های اداری و طراحی تلهگذاری برای د

صادی  سد و رانتبرای اقت شف مفا ستفاده از  ،خواریک ستگان و جوانگرایی، از  ،های نوین پردازش اطالعاتشیوها شای بکارگیری 

 مند جلوگیری نماید.ایجاد و یا رشد سرطانی فساد نظام

صول و بندهای این وظایف عموم زیرمجموعه -۸بند سیمجموعه قوانین های دولت در ا سا ست. هر  ا شده ا صورت پراکنده بیان  ب

های تکالیف خود را مدون و در قالب برنامهو موارد دیگر گفته شللده در این اصللل، ها الزم اسللت برابر آن وظایف یک از مجموعه

 ساالنه در مقابل مجلس شورای اسالمی پاسخگو باشند.

الزحمه برای ، مجاز به دریافت حقشللوندمحسللوب میدولت کارمندان سللایر شللهروندان که یا هیچ یک از اعضللای دولت و  -۹بند

در شرکت در شوراها و مجامع وابسته به دولت و یا سایر نهادهای خصوصی که به نمایندگی دولت موظف به شرکت عضویت و یا 

 باشند. هستند، نمیها آن

ستند در طول دوران خدمت خودهیج یک از کارکنان دولت  -۱۰بند ضو هیئت مجاز نی شرکتع شند، ولی مدیرۀ  صی با صو های خ

 درصد برای آنان مانعی ندارد. ۱۵ها تا سقف داشتن سهام این شرکت

کندر و مواردی در هر سلال تعیین میمیزان آن را های کم رکه مجلس شلورای اسلالمی معافیت مالیاتی فقط برای حقوق -۱۱بند

ضریب باشد. است و هیچ فرد و یا نهاد دیگری مجاز به عدم پرداخت مالیات نمی مجاز ،تعیین کرده مجموعه قوانین اساسیکه این 

صادی نباید اوالً اخذ مالیات  صناف و در همۀ مراکز اقت شاغل و ا سان در همۀ م شدیک سب با میزان و  با ثانیاً در هر مقوله هم متنا

 درصد، ۱۰-۵ اخذ مالیات، برای تولیدکنندگان داخلی ضریبکمترین و بیشترین د. نبصورت پلکانی افزایش یابافزایش  سود، باید 

دولت د. نشودرصد تعیین می ۳۰-۲۰، میزان هاو مانند این ای، توزیع داخلی و واردات کاالهای غیراساسیهای واسطهبرای فعالیت

ست  صویب مجلس موظف ا ضرایب را تعیین و به ت صنوف این  سالمی برای همۀ مشاغل و  ساند. ثباتشورای ا سه  بر ضرایب  این 

 ها تغییر و افزایش دهد.، در آنآن مجلستواند با تأیید ساله بوده و دولت بعد از آن زمان می

زدایی و کم کردن فاصلۀ طبقاتی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت باید از تمام ظرفیت و اختیارات خود برای محرومیت -۱۲بند

 ها به مجلس شورای اسالمی و عموم مردم گزارش نماید.با آمار و شاخص تالش نماید و پیشرفت کشور در این زمینه را

ها، درصد ارزش جهانی آن های انرژی و آب مصرفی را تا سقف هشتاددولت موظف است ظرف مدت پنج سال همۀ حامل -۱۳بند

 کنندگان حقیقی و حقوقی قرار دهد.در اختیار همۀ مصرف

تواند شخصاً اقدام به واردات این کاالها نماید، بلکه مسئول تأمین کاالهای اساسی و عمومی برای کشور نیست و نمیدولت  -۱۴بند

 نظارت داشته باشد. تنها دولت بر این امر است این امر برعهدۀ بخش خصوصی است و الزم 

گذاری مجدد برای رشد های: سرمایهدرآمدهای ناشی از منابع نفت و پتروشمی در اختیار دولت بوده و الزم است در زمینه -۱۵بند

مجموعه قوانین های امور زیربنایی اقتصللادی و سللایر تکالیف دولت که در این همان صللنایع، تقویت صللندوق ذخیرۀ ارزی، هزینه

موارد باید با تأیید مجلس شورای اسالمی باشد. برداشت از صندوق ذخیرۀ ارزی فقط با هزینه شود و همۀ این دیده شده،  اساسی

 رأی اکثریت مطلق مجلس مجاز خواهد بود.

فقط های پیوند، با ایجاد صللندوق، ۲۷اصللل  ۲را، برابر بند دولت موظف اسللت میزان عوارض گمرگی دریافتی از هر کاال  -۱۶بند

 هزینه نماید.ن کاال کمی و کیفی صنف هما ۀبرای توسع
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سعۀ جنگلهای مرتبط با حفظ محیطهای درازمدت و نظارت بر اجرای طرحتدوین برنامه -۱۷بند ست، بویژه آب و خاک و تو ها زی

 باشد.بر عهدۀ دولت می ،های طبیعیبومو زیست

شتغال وظیفۀ دولت نیست، ولی  -۱۸بند ص ۸اند، برابر بند شدهبیکار که شاغلی  حمایت مالی از افرادایجاد ا ، برعهدۀ ۴۸ و۱۸ول ا

عالوه بر این موارد، برای کسانی که دارای مدارک دانشگاهی و یا مدارس عالی علوم دینی باشند و بمدت دو سال  باشد.ایشان می

ست بمدت یکسال به افراد مجرد معادل یک چهارم و برای افراد متأهل شند، دولت موظف ا شده با شتغال ن صف حقوق  موفق به ا ن

ها را حداقل اند، آنماه از این مزایا استفاده کرده که حداقل دو این افرادبین از متعهد شوند که پایه را بپردازد. اگر مراکز اقتصادی 

د و الباقی تا حقوق همیادامه د ارآن افکمک مالی خود را به  ،بمدت شش ماهبرای دو سال بکارگیری نمایند، دولت تا همان سقف 

  مصوب فرد، برعهدۀ کارفرمای مربوط خواهد بود.
یافته از کودکان در این زمینه، زدودن اساسی این نکشی سازمابهرهخشکاندن ریشۀ و گری بصورت عمومی تکدیبرچیدن  -۱۹بند

شت اجتماعی  شور، برنامهپدیدۀ ز ست از چهرۀ ک شای شر ریزی و اجرای طرحو نا سازی این ق محروم جامعه، از هایی برای توانمند

 باشد.جمله وظایف دولت می

باشد. دولت موظف است در حاشیۀ هر شهر خرد و یا کالن، یک و یا چند مکان و فروشی در سطح شهرها مجاز نمیخرده -۲۰بند

ن جزء ایجاد فروشی و یا عرضۀ مستقیم کاال توسط تولیدکنندگادر برخی ایام هفته، بازارهایی با انضباط و تحت نظارت برای خرده

در این بازارها، گذاری دولت مجاز نیسلللت در قیمتگیرد و فروشلللان قرار میفروش بطور رایگان در اختیار خرده هایمکانکند. 

 خواهد بود.و عوارض ای داشته باشد و هر میزان فروش در این بازارها، فاقد هر گونه مالیات مداخله

بدون پرداخت عوارض  ،کشلور همسلایهشلهروندان با  ،هایی با نظارت و کنترل دولتمرزنشلینان مجاز هسلتند در بازارچه -۲۱بند

 ، ولی فروش این کاالها به داخل کشور، مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.نمایندکاالهای مجاز مبادرت به داد و ستد گمرکی، 

گیرد سازمان اموال و احسان عمومی کشور قرار میکلیۀ اموال کشف شدۀ قاچاق توسط دولت و نیروی انتظامی، در اختیار  -۲۲بند

گذاری مناسب آن کاالها را بفروشد و یا بین افراد محروم تحت پوشش خود، بطور رایگان توزیع و این سازمان مجاز است با قیمت

 نماید.

د، ولی مجاز نعفاف و حجاب در مراکز و اماکن عمومی باش ،باید مروج و مشوق اخالقها و یا سایر نهادها، شهرداری ،دولت -۲۳بند

با حفظ کرامت انسللانی افراد، در این موارد، برابر قوانین و های اجتماعی . رسللیدگی به ناهنجارییسللتندبه مداخله در این امور ن

 برعهدۀ نیروی انتظامی خواهد بود. 

نوع اسلللت و دولت و نیروی انتظامی موظف به تحقق این امر طبیعی و مصلللنوعی به کشلللور مممخدر هر نوع مواد  ورود -۲۴بند

ستند تا معتادین را از منظر عمومی خارج می شان همچنین موظف ه شند. ای ستگیر با صی، د صو نمایند و در و یا در تجمعات خ

تواند با فروش دولت می ها اقدامات الزم را انجام دهند.ای نسبت به درمان، توانمندسازی و احیای شخصیت اجتماعی آنمراکز ویژه

المللیر، درآمد های داروئی داخلی و یا خارجی ربا نظارت و رعایت مقررات بینمواد مخدر کشف شده جهت امور درمانی به شرکت

  حاصله را در امر بازسازی معتادین هزینه و الباقی را نابود نماید.  

شناختی، اجتماعی وروسپیگری معلول نابهنجاری -۲۵بند ست اقتصادی های  موظف نیروی انتظامی  و . دولتو در کشور ممنوع ا

ها به جامعه، برعهدۀ آوری ایشان هستند. تشخیص میزان تقصیر و یا قصور این افراد، احتمال توبه و اصالح و بازگشت آنبه جمع

ست. دولت و  ضی ا شته  قوۀقا صالح این افراد همکاری الزم را دا سازی و ا سبت به توانمند شترک ن ستند بطور م ضائیه موظف ه ق

 باشند.
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گذاری خارجی در کشور، برابر با مفاد موظف است برای سرمایهدولت ایجاد مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی در کشور ممنوع و  -۲۶بند

سیاین  سا شهرک، حمایت و قانونمجموعه قوانین ا صوب فعلی را به  های زدائی الزم را بعمل آورد. همچنین دولت باید مناطق م

شرکت ستا تعهدات قبلی آن مناطق با  صنعتی تبدیل کند. در این را صادی و  ، هاآنهای خارجی، همچنان تا پایان زمان مراکز اقت

این تبدیل باید صللورت گیرد، مگر در موارد اسللتثنائی که مجلس  ،ایرانیهای شللرکتتعهدات به جرا دارند. ولی در مورد قابلیت ا

 شورای اسالمی آن را تأیید نماید.

است  زمینه دولت موظفاین بار کاهش یابد و در همواره باید تالش کند تا فاصلۀ بین تولید و توزیع انواع میوه و ترهدولت  -۲۷بند

بار تأسلیس و با هماهنگی نهاد اصلناف، بطور ند مکان را بعنوان میادین میوه و ترهدر حاشلیۀ هر شلهر خرد و یا کالن، یک و یا چ

گذاری در این میادین را ها قرار دهد. دولت حق مداخله و قیمتهای صلللنفی آنرایگان در اختیار تولیدکنندگان واقعی و یا تعاونی

 ندارد. 

های پیشللرفت خود را به مجلس وری منابع انسللانی هر سللاله مؤلفهدولت موظف اسللت در کاهش نظام اداری و ارتقاء بهره -۲۸بند

  شورای اسالمی گزارش دهد.

سلللرمایۀ اشلللخاص و یا مراکز حالل دولت و هیچ نهاد دیگری نباید قوانین و یا مقرراتی تصلللویب کنند تا مانع افزایش  -۲۹بند

ساخت مراکز اقتصادی و در و بویژه کارآفرینان گذاری سرمایهو تشویق اقتصادی اقتصادی شخصی و غیردولتی شود. ایجاد امنیت 

 هاست.دولتۀ یفمهمترین وظو تقویت تولیدات داخلی، صنعتی جدید 

دولت مجاز نیست رأساً اقدام به تحقیقات و توسعۀ محصوالت کشاورزی و دامپروری نماید. بلکه این کار جزو وظایف ذاتی  -۳۰بند

باشللد. دولت موظف اسللت فرآیند علمی و نوآوری را در این زمینه مدیریت و میخصللوصللی بنیان های دانشها و شللرکتدانشللگاه

 های مزبور قرار گیرند.ها منتقل و یا در اختیار شرکتحمایت مالی نماید. همۀ امکانات فعلی در این زمینه باید به دانشگاه

ست عقب -۳۱بند شور در زمیندولت موظف ا سوپرآلیاژها را، با مدیریت و حمایت و بویژه بومیمتالوژی علمی  ۀماندگی ک سازی 

 بنیان، جبران نماید. های دانشها و شرکتمالی از دانشگاه

کنند، باید دولت و کسللانی که از بودجۀ عمومی اسللتفاده میو بازنشللسللتگان پرداخت حقوق و مزایا برای کلیۀ کارکنان  -۳۳بند

شد.  سالمی با شورای ا صوب مجلس  ساس نظام هماهنگ م سان و برا سبت به یک شترین میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت ن بی

کارکنان افزایش  نیروهای مسلح بیست درصد نسبت به سایرماهیانۀ و مزایای حقوق  شود.برابر تعیین می هفتکمترین مقدار آن، 

 باشد.ر می۵۴اصل  ۲۰ ها مانند قضات ربندگاهعلمی دانشاعضای هیئتخواهد داشت و برای 

حمایت از پژوهش بغیر از بودجۀ ر های دولتی برای ادارۀ کشور،ی سازمانبودجۀ جاری شامل همۀ حقوق و سربارهاسهم  -۳۴بند

 درصد باشد. پنج ای، باید حداکثر نسبت به عمرانی، زیرساختی و امور توسعه ،های امنیتی، دفاعی، آموزشی و سالمتربخشو 

های استان ر،۱.۲زدایی رمحرومیتر، ۱ها عبارتند از: ارزیابی عملکرد رودجۀ سرانۀ استانب اختصاصئب عوامل مؤثر در ضرا  -۳۵بند

مقدار  .ر۱.۰۵زیستیر ات، اصالحر۱.۰۵ر، مساحتر۱.۱ت رر، جمعی۱.۱آبی رر، کم۱.۱ر، مرز آبی ر۱.۰۵خیزی ر، زلزلهر۱.۰۵مرزی ر

 کند.رای اسالمی تعیین میشودقیق مجموع این ضرایب برای هر استان را ساالنه مجلس 

 دولت موظف است بدهی خود را ماهیانه با جزئیات به آگاهی عموم برساند. -۳۶بند

 باشد را مورد حسابرسی قرار دهد.ها دولتی آنتواند هر سازمان و شرکتی که بیش از پنجاه درصد سهم دولت تنها می -۳۷بند

شوه، رانتو امنیتی داخلی مانند  امور اطالعاتی -۳۸بند شویی، ر صادی، پول سد اقت شف مفا سائی  ،های عمومی، کالهبرداریک شنا

 باشد.، از جمله وظایف دولت میگراییفرقه، اخالقی و باندهای مفاسد اجتماعی
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شور متبوعش و مقررات تواند دولت می -۳۹بند سی بدهد، منوط به آن که، بنابر ادعای ک سیا شورهای دیگر پناهندگی  به تبعۀ ک

 باشد.کشور، آن فرد مجرم تشخیص داده نشود و مرجع این تشخیص، قاضی می

و یا پذیرفتن اعتبارنامۀ سفیران کشورهای دیگر، پس از معرفی وزارت امور خارجه، اعطای حکم سفیر برای دیگر کشورها  -۴۰بند

 باشد.جمهور میبرعهدۀ رئیس

 باشد.جمهور برای کارمندان دولت ممنوع میتوسط رئیسجوایز دادن اعطای هرگونه نشان و یا  -۴۱بند

 جمهور سندیت و قابلیت اجرا خواهند داشت.رئیسالمللی با امضای ها و تعهدات بینانعقاد انواع پیمان -۴۲بند

 باشد.گیرد، مجاز به داشتن شغل دوم نمیهیج شهروند کارمند که از دولت و یا از بودجۀ عمومی کشور حقوق می -۴۳بند

ضی و حوادثی مانند این -۴۴بند صورتی که بدلیل مری سه ماه به وظایف خود عمل نمها، رئیسدر  اید، آن جمهور نتواند به مدت 

سوب میرئیس شده مح سبت به برگزاری انتخابات اقدام نماید. در تمام جمهور برکنار  ست در مدت دو ماه ن شود و دولت موظف ا

و جمهور را برعهده دارد، ولی ایشلللان اجازۀ برکناری وزرای فعلی و ترمیم کابینه جمهور وظایف رئیساین مدت، معاون اول رئیس

 اشت و مجلس شورای اسالمی نیز نباید در این موارد اقداماتی داشته باشد. د را نخواهداستانداران 

دهی و سللازمان سللامانشللود و باید بعنوان سللوء پیشللینه در سللوابق افراد در سللامانۀ تخلف مالیاتی نوعی جرم تلقی می -۴۵بند

 هماهنگی اطالعات و آمار کشور درج شود.

 

صل ستانداران عالی -۵۶ا ستانا صمیمترین مقام اجرایی دولت در ا ستند. در سازی ها و باالترین مرجع ت ستان ه تمام دولت و هر ا

ستان سمی که در مراکز ا شعبه نهادهای ر ستانداران دربارۀ و یا اداره کل دارندها  شند. ا ستانداران با ، باید در امور اجرایی زیر نظر ا

ستند و میعملکرد خود و نهادهای گ سخگو ه سالمی پا شورای ا شده در مقابل مجلس  ضاح فته  ستی ستانداران را توانند ا شوند. ا

سال تجربۀ مدیریتی رو حتی ست  شتن بی شد و دا سی ار شنا سمی خود، دارای مدرک حداقل کار المقدور دولت از بین کارکنان ر

 باشد.مجاز به بکارگیری بازنشستگان نمیکند و بومی استانر و حداکثر برای دو دورۀ پنج ساله، انتخاب می

ستانداری -۱بند سعۀ اختیارات ا سرلوحۀ کار خود بداند و تو ساختار اداری خود را  ست تمرکززدایی در  سیار دولت موظف ا ها را ب

شورای عالی ها را به ها و چگونگی تخصیص منابع مالی عمومی به این طرحبندی آنهای ملی و اولویتتقویت نماید و تصویب طرح

 استان واگذار کند.  هر

شود و اعضای آن عبارتند از: استاندار به همراه سه معاون، رئیس شورای شورای عالی استان به ریاست استاندار تشکیل می -۲بند

ستان شهر شوراهای  ستان و نمایندگان  صناف ا صمیما شورا باالترین مرجع ت ستان. این  ر هر گیری دربارۀ وظایف دولت دهای آن ا

ستان می صوبات این ا شدن م ست که اجرایی  ستاندار موظف ا شت. ا سبی اعتبار خواهد دا شورا با رأی اکثریت ن صمیمات  شد. ت با

های محلی و ملی دریافتی از روستاها و شهرهای استان و تعیین میزان سهم مالی شورا را پیگیری و پشتیبانی نماید. تصویب طرح

صیص منابع به آنبخش ملی و چگونگی نظارت بر پ شرفت و تخ شهرداریی ها و هماهنگی و انتقال تجربیات ها، نظارت بر عملکرد 

ستان و یا برخی شهرهای آن، از جمله مهمترین وظایف این شوراها میبین آن بندی باشد. اولویتها، تصویب برخی عوارض برای ا

قطعی محسللوب  ،از نظر دولت و اختصللاص بودجهوراها، مصللوبات این شللهاسللت و های محلی و ملی با شللورای عالی اسللتانطرح

 شوند.می

بندی مناطق مسللکونی بترتیب جمعیت عبارتند از: روسللتا، بخش، شللهر، مرکز اسللتان که هر یک دارای دو رده و تقسللیم -۳بند

: دهدار، عبارتند ازبترتیب  مناطقاین  کنندۀمسللئولین ادارهباشللند. محدوده ریکی محدودۀ مسللکونی و دیگری محدودۀ ملیر می

را تعیین این افراد شود و ها تشکیل میبخشدار، شهردار و شهردار مرکز. در هر یک از این مناطق شوراهایی با انتخاب ساکنین آن
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شوند که همۀ مساحت استان را پوشش دهند. مسئولیت ادارۀ هر دو محدوده با های گفته شده طوری تقسیم میکنند. محدودهمی

باشد. دولت موظف است این نواحی و تقسیمات را تعیین و در مجلس شورای اسالمی گفته شده و شوراهای مربوط می مسئولین

هر  کنندهادارهها به مسئولین بندی فرمانداری از تقسیمات کشوری حذف و وظایف آنبه تصویب برساند. با ترتیب گفته شده، رده

 .باشدکنندگان بر عهدۀ استانداران میبر عملکرد شوراها و ادارهشود و پیگیری و نظارت ها منتقل میو شوراهای آنمنطقه 

سن اجرای انتخابات  -۴بند سئول برگزاری و نظارت بر ح ستانداران م شوری در ا ستانی و ک ستاندر همۀ نهادها، ا برابر مفاد این  ،ا

سی سا سئولیت و ادی دیگر، میو یا قوانین ع مجموعه قوانین ا ستاد انتخابات با م ستان، یک  شند. برای تحقق این بند در هر ا با

شکیل می ستاندار ربطور موقت و یا دائمر ت ستادهای نظارت ا ستان موظف به همکاری با  سطح ا سئوالن نهادها در  شود. کلیۀ م

 باشند. انتخابات می

ستان برعهدۀ  -۵بند سئول برقراری امنیت در هر ا ستاندار میم شان ا ضمن انجام وظایف خود، تابع اوامر ای شد و نیروی انتظامی  با

 های سازمانی خود ندارند.باشند و برای اقدام در این موارد، نیاز به مجوز از ردهدر مواقع الزم می

 باشند.های ملی بین استانی و همکاری با یکدیگر میاستانداران موظف به پیشبرد طرح -۶بند

ر هر استانی الزم است ستادهای بحران حوادث زیر نظر مستقیم استاندار ایجاد و امکاناتی برای موارد بحران تهیه نمایند. د -۷بند

 هر استان باید معین یک و یا چند استان همجوار خود باشد. 

صندوق -۸بند سئول ایجاد و رئیس  ستانداران م ستان خود میا شکوفایی ا ستند برای این های نوآوری و  شان موظف ه شند. ای با

شگاهی و سه نفر نماینده از صندوق ساتید دان صنافها هیئت امنایی متشکل از سه نفر از ا تشکیل دهند و برای میزان و  شورای ا

صمیمدانش هایهای اعطایی به شرکتچگونگی وام ها باید دارای سطح آمادگی فناوری های این شرکتگیری نمایند. طرحبنیان ت

بردار کارفرمای نتایج طرح بوده و سلی درصلد هزینۀ طرح را برعهده گرفته باشلد. در این پنج و بیشلتر باشلند و یک صلنعت بهره

سه شرکت دانششرایط، یک قرارداد  صنعت و  صندوق،  سب با بنیان منعجانبه بین  صد از مبلغ طرح متنا سقف هفتاد در قد و تا 

شرفت ربرابر بند  صل  ۱۵پی شرکتساله  ۵ ،پرداختبا بازر، وام بدون بهره ۳۷ا ها، گیری کلی این وامشود. جهتداده میها به این 

 باشد.کمک به تحقق نوآوری در صنعت می

کاربردی و تأمین مراکز اقتصادی و صنعت خود را با کمک همسایگان هر استان باید تالش نماید که زنجیرۀ تحقیقات علمی  -۹بند

 های استانی و ملی خود قرار دهد.های جدید، خوداتکایی را سرلوحۀ تصویب طرحتکمیل نماید و با ایجاد تنوع در مشاغل و ظرفیت

ستند بطور محلی، منطقه -۱۰بند ستانداران مجاز ه ضع نمایند ا ضی و ستانی، عوار شورای ای و یا ا صله را با نظر  و درآمدهای حا

 های محلی اختصاص دهند.عالی استان، فقط به طرح

ستان -۱۱بند سئولین ا ستند با م ستانداران مجاز ه شورهای همجوار خود تفاهما صادی، فرهنگی، نامههای ک ها و یا قراردادهای اقت

 وافق مجلس شورای اسالمی صورت گیرد.علمی، آموزشی و خدمات فنی منعقد نمایند. این موارد باید با نظر م

 

صل ست -۵۷ا شور، همکاری هوائی، زمینی و آبی مرزهای و حفظ مراقبت  ،حرا سایگان، ک امنیتی و دفاعی مرزی و غیرمرزی با هم

شکار  شف و مبارزۀک شهود و آ شهای خیابانی و اقدامات مخل امنیت و نظم عمومی،  ،گروهی ،با اخاللگران فردیم حفاظت شور

، تأمین امنیت شللهری، هاو مراکز حسللاس امنیتی و سللفارتخانه های سللیاسللیگروه ،های ملیهمایش ،پیرامونی از مجامع عمومی

های عمومی دفاع آموزشمورد نیاز دفاعی و امنیتی،  تأمین سللالح و تجهیزات نظامیای، اماکن تفریحی و ورزشللی عمومی، جاده

های عالی و آموزشسللازی صللنایع دفاعی، های علمی، فناورانه و نوآوری و بومیهششللهری و سللرزمینی، انجام و حمایت از پژو

شور،  سانی نظامی مورد نیاز ک صی و تربیت نیروهای ان ص سیج مردمی در موارد تخ شت فرهنگ دفاع مقدس، ب احیاء و زنده نگهدا
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انجام امور مستشاری نظامی در کشورهای غیرهمسایه ربرابر مفاد بند برخوردار، بحران و انجام خدمات ویژه در مناطق محروم و کم

تأمین امنیت پروازهای داخلی و خارجی، دفاع و پدافند سایبری، رصد و روندشناسی امور نظامی سایر کشورها، ارتقای ر، ۴اصل  ۴

انجام امور اطالعاتی و یروهای مسلللح، ن انجام امور اطالعاتی و امنیتی درونهوشللمندی دفاعی و پیشللگیری از غافلگیری و فریب، 

حراست و تأمین امنیت از حمل و نقل دریایی در آبهای داخلی همین زمینه،  امنیتی سیاسی خارجی و همکاری با دولت در موارد

حفظ آمادگی دفاعی و های صلللنعت غیردفاعی، های دومنظوره به بخش ملی و کمک به نوآوریانتقال فناوریمرزی و فرامرزی، 

 باشد.وظایف مهم نیروهای مسلح میرزمی نیروهای مسلح در زمان صلح، 

ست. واحد ریا دفتریر زیر  -۱بند شان ا سران قوای نظامی و انتظامی با ای صابات  سلح با رهبر و کلیۀ انت فرماندهی کل نیروهای م

 ساختار این دفتر باید توسط مجلس شورای اسالمی تصویب شود.  دهند.نظر ایشان امور هماهنگی و ارتباطی فرماندهی را انجام می

شود. ساختار و وظایف حداکثر برای دو دوره توسط رهبر تعیین می الس ۵رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح برای مدت  -۲بند

 این ستاد باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.

های جزو زیرمجموعه ،عالی این نهاد ی نظامیه دفاعی است و سایر نهادهای آموزشاین نهاد مجاز به داشتن تنها یک دانشگا -۳بند

باشد. این دانشگاه ارشد به باال مید. این دانشگاه تنها مجاز به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسینشواین دانشگاه محسوب می

سئول تولید علم و فناوری سطح آمادگی مورد نیاز دفاعی بدیع و نو  ونوظهورهای دفاعی م سعۀ فناوریتا  ها و پنج خواهد بود و تو

نظامی نیروهای واحدهای خودکفایی های جوار صنایع دفاعی و با همکاری علمی و فنی ها، در پژوهشکدهتکمیل فرآیند نوآوری آن

ی و همچنین هماهنگی، تعامل و محصللوالت دفاعدسللتیابی به تا تحقیقات مسللیر  نظارت و راهبری عالیبرای گیرد. صللورت می

سه درهمکاری بخش ملی  س ستا، مؤ ستی در این نهاد ایجاد میاین را سۀ مزبور را مجلس شود. ای باالد س شگاه و مؤ ساختار دان

 کند.شورای اسالمی تصویب می

شکی و ، نیروهای نظامی این نهاد عبارتند از: هوایی -۴بند ضا، زمینی، دریایی، مو سریع و ، انتظامیهواف های نامنظم جنگواکنش 

 آیند. قدس. این نیروها از ادغام واحدهای نظامی سپاه و ارتش بوجود می

که در موارد  این نهاد دارای دو واحد اطالعات و امنیتی برای امور داخلی نهاد و دیگری برای خارج از کشللور خواهد داشللت -۵بند

 آورد. داخلی با دولت همکاری الزم را بعمل میمفاسد اقتصادی، اجتماعی، اخالقی و بویژه سیاسی 

 باشد که در امور سیاسی دخالت نماید.این نهاد مجاز نمی -۶بند

، ولی پوشللش باشللدهایی وابسللته و تحتشللرکتدارای و یا  کندداری باشللد که در امور اقتصللادی بنگاهاین نهاد مجاز نمی -۷بند

 بیست درصد داشته باشد.، سهامی کمتر از تواند در مراکز اقتصادیمی

سازی مناطق محروم و می هاداین ن -۸بند صادی و زیربنایی، باز ساخت مراکز اقت ست نماید، در  تواند در مواردی که دولت درخوا

 دیده، مانند یک پیمانکار عمل نماید.آسیب

ساً تولی -۹بند صنایع دفاعی رأ سالح را در  ست که تجهیزات نظامی و  ضروری نظامی و یا  کندد این نهاد تنها مجاز ا سایر لوازم  و 

سه، کفش و نظایر این شوند. هر چند که این نهاد میعمومی مانند الب سامانهرای تواند بها، باید در بخش ملی تولید  ها و ساخت 

 های نظامی خود نیز، با روش تولید بدون کارخانه، از بخش ملی استفاده نماید.زیرسامانه

 است امور پدافند غیرعامل کشور را راهبری و نظارت نماید.این نهاد موظف  -۱۰بند

 باشد.های بخش ملی میحقوق و مزایای اعضای پژوهشی و آموزشی دارای مدرک دکتری این نهاد، مانند دانشگاه -۱۱بند

سازمان و با مالحظات ویژه  -۱۲بند صنعتی مرتبط با دفاع و پدافند نوین این نهاد، در یک  شی و  پیگیری انجام و کلیۀ امور پژوه

 گیری را از بخش ملی داشته باشد.این سازمان موظف است حداکثر بهره شود.می
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، افراد ارادۀهمسللوسللازی یکپارچگی فکری و  رمنظواین نهاد نظامی اسللت که بنظامی نیمهبسللیج واحد مردمی و عمومی  -۱۳بند

در  های انقالب،سللتاوردها و آرماند ،هاحفظ ارزشبرای پاسللداری و  ،اقشللار مردمدر تقویت کار گروهی و ایجاد فرهنگ مشللترک 

 کند. فعالیت میگسترۀ سرزمینی کشور 

 

صل سداری از روند تکاملی تمدن -۵۸ا شور مبتنی بر ارزشپا شاد عموم بر خداجویی و نهادینه ها و آرمانسازی ک ها، هدایت و ار

سازندگی کشور،  صفات الهی در فرهنگ و زندگی مردم، تقویت باورهای دینی و امید به آینده و  تحقق نظارت و پاسخگویی شدن 

شورساالری و تقویت نقش مردم در ادارمردم سئولیت وحدتساالریکاهش دولت و ۀ امور ک شور، م شار ک شی اق سازی ، بخ الگو

ستی سازی اقتصاد مقاومتی، سازی و تکیه بر توان داخل و پیادهنظارت بر بومیدر جامعه، و فسادستیزی دستی و پاکصداقت  ،را

گرایی و جذب جوانفرهنگی و قضایی،  ،اجتماعی ،های اقتصادی، سیاسیسازی عدالت در همۀ زمینهبر جریانو پاسخگویی نظارت 

سیاسی و عزت کشور مبتنی بر حکمت و مصلحت، نخبگان در حاکمیت،  ستقالل  مسلح، اعالم  یفرماندهی کل نیروهانظارت بر ا

انتخاب جمهوری، تنفیض حکم ریاستفرمان دفاع از سرزمین و یا پذیرفتن صلح، اعالم حکومت نظامی بطور بخشی و یا سراسری، 

و  حمایت از محرومان جامعه، مجموعه قوانین اسلاسلیبرای نهادهای مندرج در این  سلایر نمایندگان رهبریرئیس قوۀ قضلائیه و 

ساجد نظارت بر فقرزدایی شهرها، هدایت و راهبری روابط فرهنگی  ناامبقاع متبرکۀ داخلی و تعیین امو ، راهبری امور م جمعه در 

اماکن زیارتی خارج از کشور، تالش در جهت تقریب مذاهب و ایجاد روابط نظارت بر امور حج و  ،مسلمانانبا جهان بویژه  یغیو تبل

 باشد.ایجاد هماهنگی بین سه رکن دیگر، از جمله وظایف رهبری در کشور میبا مراکز علمی و فکری اسالمی، 

تواند شرایطی، سن رهبر نمیهر لی در ، وشودانتخاب می مجموعه قوانین اساسیرهبر توسط مجلس خبرگان برابر مفاد این  -۱بند

شتر از  شد. هشتادبی شخصی، حداقل رهبر باید دارای:  سال با سی و تقوای  سیا مرتبۀ علمی دکترای دینی، توانائی اجتهاد، بینش 

 ی برسد.ساختار نهاد رهبری باید به تصویب مجلس شورای اسالم اجتماعی، شجاعت و قدرت کافی در مدیریت باشد.

موظف  یرهبرتعیین کرده باشد،  برای مدت سه سال موقتشورای رهبری ، یک ۵۳اصل  ۱۴بنابر بند اگر مجلس خبرگان  -۲بند

های خود را به اعضای این شورا محول نماید، بطوری است که این شور را با امور و وظایف رهبری آشنا و یا حتی برخی مسئولیت

بعد از گذشللت سلله سللال،  .برای انتخاب رهبر آینده داشللته باشللنداز این افراد بهتری رزیابی ادر زمان مقرر، مجلس خبرگان که 

سالۀ دیگر، همان ترکیب و یا با افراد شورا را کاناین تواند مجلس خبرگان رهبری می سه  لم یکن اعالم کرده و یا برای یک دورۀ 

 جدیدی، شورای رهبری را انتخاب نماید. 

 تواند اجرای قانون را برای خود و یا دیگران نقض کند.رهبر مانند هر فرد در برابر قانون یکسان است و ایشان نمی -۳بند

سیاین برابر  ساالرینماید تا مردمو مراقبت باید تالش  یرهبر -۴بند سا شود.  مجموعه قوانین ا شور اجرایی  شئونات ک در همۀ 

 ،و ثانیاً ارجاع اشکال به مجلس شورای اسالمیبرای اصالح اعمال این بخش از وظایف رهبری، اوالً با تذکر به نهاد و مسئول مربوط 

 باشد.برای اصالح و یا وضع قوانین عادی جدید می

 تقدیم نمایند. تهیه و برای ایشان  گزارش الزم صورت درخواست رهبری، همۀ ارکان و نهادها موظف هستند در -۵بند

ست و  -۶بند صوابی نی ست شور  تواند درمینرهبر نظارت رهبری از نوع ا دخالت و نهادها و در حوزۀ وظایف دیگر ارکان ادارۀ امور ک

از بررسللی چگونگی رفع  یا پسو  بطور مسللتقیمناهماهنگی و اختالفی بروز کند، نظر ایشللان ها آنمواردی بین  ولی اگر در نماید،

 دهشود و الزم است اوالً اجرا شالخطاب محسوب میگذاری ایشان، حکم فصلو صحهمجمع تشخیص مصلحت نظام توسط  اشکال

 ارسال شود. ، به مجلس شورای اسالمیقوانین عادیشدن به و ثانیاً، برای تبدیل 
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تر برای مردم، کارکردهای رهبری خبرگان رهبری و بطور عموم و کلیو ذکر مصادیق برای مجلس دقیق رهبری باید با بیان  -۶بند

 بطور ساالنه گزارش دهند. و تأثیر مستقیم نقش خود در کشور را

مجموعه قوانین پرسی کشوری در مورد اصالح، حذف و یا افزودن موادی جدید به این درصورت تشخیص رهبری برای همه -۷بند

 گیری نماید.در مورد درخواست رهبری تصمیم ،در کمترین زمان و ۵۰است برابر اصل موظفشورای اسالمی مجلس ، اساسی

آن جمهور و درخواست بررسی در این مورد از مجلس شورای اسالمی، در صورت تشخیص رهبر مبنی بر عدم کفایت رئیس -۸بند

 گیری نماید.تصمیم، در کمترین زمان، در مورد درخواست رهبری ۵۰موظف است برابر اصل مجلس 

شور و مدیریت نیروهای  -۹بند سرزمینی ک سری برای دفاع در برابر تجاوز بیگانگان به حریم  سرا شی و یا  صورت بخ اعالم جنگ ب

مسلح کشور تا رفع و دفع متجاوز از مرزها، بعهدۀ رهبری است. ولی برای ورود به حریم کشور بیگانه برای استحکام مواضع دفاعی، 

درخواسللت محرمانۀ رهبری را بطور غیرعلنی با رأی اکثریت وز از مجلس شللورای اسللالمی دارد. مجلس موظف اسللت نیاز به مج

صمیم سالمی در اولین فرصت ممکن، مراتب را مطلق، ت شورای ا ست مجلس  گیری نماید و محرمانه به رهبری اطالع دهد و الزم ا

 به آگاهی عموم برساند.

در مورد زمان و یا چگونگی شللرایط  ،جمهور و یا نمایندگان مجلساسللت، ولی چنانچه نظر رئیسپذیرش صلللح با رهبری  -۱۰بند

 کننده خواهد بود.پذیرش صلح با ایشان متفاوت باشد، رأی هشتاد درصد نمایندگان تعیین

ندانیان، بنابر شللرایط عفو زندانیان باید به تصللویب مجلس شللورای اسللالمی برسللد و تشللخیص احراز شللرایط برای عفو ز -۱۱بند

 باشد.پیشنهاد رئیس قوۀ قضائیه، برعهدۀ رهبری می

صورتی که  -۱۲بند شان، بدالیلی و بطور همزمان، نتوانند برای مدت کوتاهی انجام وظیفه نمایند، رئیسدر  جمهور و معاون اول ای

با دولت و امور اجرایی کشللور ادارۀ هیئتجمهور وقت، فردی را بطور موقت برای رهبر موظف اسللت از بین وزرا و یا معاونین رئیس

غیرممکن و یا قرار باشللد بیش از دو ماه طول برای هر دو ولی در صللورتی که عدم اجرای وظایف  .منصللوب نمایندحفظ سللمت، 

شد ستبک ست دولت ظرف دو ماه انتخابات جدید ریا شده مجاز به جمهوری را برگزار نماید، الزم ا صوب  صورت، فرد من . در هر 

 بوده و مجلس شورای اسالمی نیز نباید در این موارد اقداماتی داشته باشد. یا اقدامات اساسی ناستانداران تغییرات در کابینه و 

ضرهبر، رئیس -۱۳بند سالمی، رئیس و معاونین قوۀ ق شورای ا شان، همۀ نمایندگان مجلس  ائیه موظف جمهور، وزرا و معاونین ای

 های خود را به عموم مردم اعالم نمایند.هستند، قبل و بعد از گرفتن مسئولیت خود، فهرست اموال و دارائی
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