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فصـل دوم
هْوتزیي اصَل قاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایزاى
قاًَى اساسی جوَْسی اسالهی ایشاى هثیي ًْادّای فشٌّگی اجتواػی سیاسی اقتصادی تش اساس اصَل ٍ ضَاتظ
اسالهی است کِ اًؼکاس قلثی اهت اسالهی تاضذ قاًَى اساسی جوَْسی اسالهی ایشاى دس  ۲۳فصل تٌظین ضذُ است
کِ دس تاسیخ  ۳۵آتاى هاُ  ۲۴۳۱تصَیش ًْایی ًْایی سسیذ.

اصَل کلی قاًَى اساسی
اصل اٍل
حکَهت اسالهی اصل اٍل تَدُ کِ عثق اػتقاد هلت ایشاى تِ حکَهي حق ،ػذل قشآى
دس ّوِ پشسی۲۲فشٍدیي ّ۲۴۶1جشی ضوسی تَسظ افشادی کِ حق سای داضتٌذ تِ سّثشی آیت االِ خویٌی (سُ)
سای هثثت آٍسد.
ٍحی الْی ٍ ًقص تٌیادیي آى دس تیاى قَاًیي
اصل دٍم
هؼاد ٍ ًقص ساصًذُ آى دس سیش تکاهلی اًساى
جوَْری اسالهی ًظاهی است بز پایِ

ػذل خذا خذاًٍذ دس خلقت ٍ تطشیغ
اهاهت ٍ سّثشی هستوش
کشاهت ٍ اسصش ٍاالی اًساى.
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اصل سَم
دٍلت جوَْسی اسالهی ایشاى هَظف است تشای سسیذى تِ اّذاف اصل دٍم توام اهکاًات خَد سا تِ کاس گیشد:
 -۲فضای هساػذ تشای سضذ فضایل اخالقی تش اساس ایواى ٍ تقَا
 -۳تاالتشدى سغح ػلوی هشدم(سساًِ ّا  ،سٍصًاهِ ّاٍ غیشُ)
 -۴هحَ ّشگًَِ اًحصاس علثی  ،سلغِ گشی
 -۵ایجاد ًظام اداسی صحیح ٍ حزف ًظاهْای اضافی

قسظ ٍ ػذل ،استقالل سیاسی  ،اقتصادیّ ،وثستگی هلی سا تاهیي هی کٌذ.

اصل چْارم
هشتَط تِ کلیِ قَاًیي ٍ هقشسات هذًی جضایی فشٌّگی ًظاهی تش اساس هَاصیي اسالهی هی تاضذ کِ تطخیص ایي اهش
تِ ػْذُ فقْای ضَسای ًگْثاى است.
اصل پٌجن

اصل پٌجن دس صهاى غیثت حضشت ٍلی ػصش دس جوَْسی اسالهی ایشاى ٍالیت اهش ٍ اهاهت اهت تش ػْذُ فقیِ ػادل
ٍ تا تقَا ٍ هذتش است دس صَستی کِ ّیچ فقیْی داسای چٌیي اکثشیتی ًثاضذ سّثش تا ضَسای سّثشی هشکة اص فقْای
ٍاجذ ضشایظ هغاتق اصل یکصذ ٍ ّفتاد ػْذاساى هیگشدد.
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اصل ششن

دس جوَْسی اسالهی ایشاى اهَس کطَس تایذ تا تَجِ تِ آسای ػوَهی هشدم اًتخاب گشدد  .اًتخاتات سئیس جوَْس،
ًوایٌذگاى هجلس ضَسای اسالهی ٍ اػضای ضَساّا یا اص ساُ ّوِ پشسی دس هَاسدی کِ دس اصَل دیگش ایي قاًَى
تشگضیذُ هیضَد .

اقتصاد ٍ اهَر هالی
اصل چْل ٍ سَم

تاهیي استقالل اقتصادی جاهؼِ ٍ سیطِکي کشدى فقش ٍ هحشٍهیت ٍ تشآٍسدى ًیاصّای اًساى هی تاضذ کِ تش اساس
ضَاتظ صیش استَاس هی ضَد.

تاهیي استقالل اقتصادی جاهؼِ بز اساس ضَابظ

تاهیي ًیاسّای اساسی هسکي خَراک ٍ اهکاًات آى بزای خاًَادُ
ّا
تاهیي شزایظ ٍ اهکاًات کار بزای ّوِ بِ
هٌظَر رسیذى بِ اشتغال کاهل
تٌظین بزًاهِ اقتصادی کشَر بزای
افشایش هْارت ابتکار
آسادی اًتخاب شغل ٍ جلَگیزی اس بْزُ
کشی اس کار دیگزاى
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اًحصار ٍ احتکار ٍ ربا ٍ دیگز هؼاهالت باعل

بِ کارگیزی ػلَم ٍ فٌَى بزای تَسؼِ اقتصاد
کشَر

هٌغ اسزاف ٍ سزهایِ گذاری تَلیذ ٍ تَسیغ

اصل چْل ٍ چْارم
تیاى هی کٌذ کِ ًظام اقتصاد جوَْسی اسالهی ایشاى تش پایِ سِ تخص دٍلتی ٍ خصَصی ٍ تؼاًٍی هی تاضذ.

بخش دٍلتی

صٌایغ تاصسگاًی خاسجی

تیوِ تاهیي ًیشٍ کطتی ساًی

تخص دٍلتی تِ صَست هالکیت ػوشاًی دس اختیاس دٍلت است
بخش خصَصی

کطاٍسصی

تجاست

صٌؼت
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تخص خصَصی ضاهل فؼالیتّای اقتصادی دٍلتی ٍ تؼاًٍی است کِ تفسیش ضَاتظ ٍ قلوشٍ ٍ ضشایظ ّش سِ تخص
سا قاًَى هؼیي هیکٌذ.
اصل پٌجاُ ٍ یکن
ّیچ ًَع هالیاتی تِ هَجة قاًَى ٍضغ ًوی گشدد ٍ هَاسد هؼافیت ٍ تخطَدگی تَسظ قاًَى هؼیي هی ضَد.

اصل پٌجاُ ٍ دٍم

تَدجِ اص عشف دٍلت تْیِ ٍ تشای سسیذگی ٍ تصَیة هجلس ضَسای اسالهی تصوین هی گشدد.

اصل پٌجاُ ٍ چْارم
دیَاى هحاسثات کطَس تِ عَس هستقین صیش ًظش هجلس ضَسای اسالهی است.
اصل پٌجاُ ٍ پٌجن
کلیِ حساتْای ٍصاستخاًِ ّا هَسسات ٍ ضشکتّای دٍلتی سا گَیٌذ کِ تِ ًحَی اص اًحا اص تَدجِ کل کطَس
استفادُ هی کٌٌذ ٍ تِ ّیچ ٍجِ اص اػتثاسات هصَتِ تجاٍص ًوی کٌذ.
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قَُ هقٌٌِ
اصل شصت ٍ دٍم
هجلس ضَسای اسالهی اص ًوایٌذگاى هلت کِ تا سای هخفی اًتخاب هی ضَد تطکیل هی گشدد.

اصل شصت ٍ سَم
دٍسُ ًوایٌذگی هجلس ضَسای اسالهی چْاس سال هی تاضذ ٍ دس ایي حالت کطَس ّیچ صهاًی ًثایذ تذٍى هجلس تاضذ.

اصل شصت ٍ پٌجن
تشگضاسی اًتخاتات جلسات هجلس ضَسای اسالهی تا حضَس دٍ سَم هجلس ًوایٌذگاى تطکیل هی ضَد ٍ تشای
تصَیة آییي ًاهِ داخلی ٍ هَفقیت فقظ دٍ سَم حاضشاى الصم است.

اصل شصت ٍ ًْن

دس ساتغِ تا هزاکشات هجلس ضَسای اسالهی هلی کِ تایذ تِ صَست ػلٌی تیاى ضَد سا رکش هی کٌذ ٍ هصَتات
جلسات غیش ػلٌی دس صَستی هؼتثش است کِ تا حضَس ضَسای ًگْثاى تِ تصَیة سِ چْاسم هجلس ًوایٌذگاى تشسذ
کِ ایي جلسِ غیش ػلٌی تِ تقاضای سئیس جوَْس یا یکی اص ٍصسا یا دُ ًفش اص ًوایٌذگاى تطکیل هی ضَد.

اصل ّفتاد ٍ یکن
هجلس ضَسای اسالهی دس اهَس هسائل دس حذ هقشس دس قاًَى اساسی هی تَاًذ قاًَى ٍضغ کٌذ.
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سَاالت هزبَط بِ حقَق اساسی بِ ّوزاُ پاسخ
 .1بؼذ رحلت حضزت اهام) قذس سزُ ( در کشَر ،هْوتزیي ٍاقؼِ سیاسی ٍ الْی کِ بِ ٍقَع پیَست
کذام اس هَارد سیز هی باشذ؟
 )۲اًتخاب سّثش

 )۳ساّپیوایی تی ًظیش هشدم دس حوایت اص ًظام

 )۴اًتخاب سئیس جوَْسی

 )۵اػالى ٍفاداسی تِ خظ اهام

در دٍراى پس اس جٌگ هْوتزیي بزًاهِ باسساسی دٍلت جوَْری اسالهی ایزاى چِ بَد؟
 )۲سیاست خاسجی

 )۳تشًاهِ  ۶سالِ

 )۴اصالح ٍضغ اقتصادی

 )۵تشًاهِ ۲۱سالِ

پس اس پیزٍسی اًقالب اسالهی اٍلیي ًْادی کِ تشکیل شذُ کذام یک اس هَارد سیزاست؟
 )۲هجلس خثشگاى

 )۳جْاد ساصًذگی

 )۴کویتِ اًقال ب

 )۵ضَسای ًگْثاى

پس اس اًقالب اسالهی اٍلیي ًخست ٍسیز چِ کسی اًتخاب شذ؟
 )۲آیت اهلل سفسٌجاًی

 )۳هْذی تاصسگاى

 )۴هیشحسیي هَسَی

 )۵اتَالحسي تٌی صذس

آهزیکا در حولِ ًظاهی بِ عبس چِ ّذفی داشت؟
 )۲آصادساصی گشٍگاى ّای الًِ جاسَسی

 )۳تثلیغات تش ضذ اًقال ب

 )۴ایجاد کَدتا

ّ )۵ش سِ هَسد
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 .2در سهاى کذام شاُ قاجار اٍلیي هجلس قاًَى گذاری ایجاد شذ؟
 )۲هظفشالذیي ضاُ

 )۳احوذ ضا ُ

 )۴هحوذ ضاُ

ً )۵اصشالذیي ضاُ

اٍلیي دٍرُ هجلس شَرای اسالهی ریاست آى را چِ کسی ػْذُ دار بَد؟
 )۲آیت اهلل کشٍتی

 )۳آیت اهلل ًاعق ًَسی

 )۴آیت اهلل تْطتی

 )۵آیت اهلل سفسٌجاًی

در چِ سالی شَرای ًگْباى بزاساس قاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایزاى ،ایجاد شذ؟
ً )۲یوِ اٍل سال۲۴۶1

ً )۳یوِ اٍل سال۲۴۶۳

ً )۴یوِ دٍم سال۲۴۶1

ً )۵یوِ دٍم سال۲۴۶۳

چِ کشَرّایی اػضای دائوی شَرای اهٌیت ساسهاى هلل هتحذ را تشکیل هی دٌّذ؟
 )۲آهشیکا ،سٍسیِ ،اًگلیس ،فشاًسِ ،طاپي ،چیي

 )۳سٍسیِ ،چیي ،فشاًسِ ،اًگلیس ،آهشیکا

 )۴آهشیکا ،اًگلیس ،سٍسیِ ،فشاًسِ ،آلواى ،چیي

 )۵آهشیکا ،اًگلیس ،سٍسیِ ،ایتالیا ،چیي

 .3هستقیواً شْزداری تْزاى سیز ًظز کذام ًْاد قزار هی گیزد؟
ٍ )۲صاست هسکي ٍ ضْشساصی

ٍ )۳صاست کطَ س

 )۴هستقل است

ًْ )۵اد سیاست جوَْسی

ساسهاى حفاظت هحیظ سیست سیز ًظز کذام ساسهاى هی باشذ؟
 )۲جْاد ساصًذگی

 )۳سیاست جوَْسی
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ٍ )۴صاست کطَس
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ٍ )۵صاست تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضکی

