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اش به حکومت حق و عدل  نهیری،براساس اعتقاد د رانیاست که ملت ا یاسالم یران جمهوریاصل اول ـ حکومت ا

  ، در همه ینیخم امام یاهلل العظم تید آیقدر تقلیمرجع عال یروزمند خود به رهبریپ یانقالب اسالم  ی، در پ قرآن

 یاالول یبرابر با اول ودوم جماد یشمس یصد و پنجاه و هشت هجریکهزار و سیماه   نیروردازدهم فیدهم و  یپرس

 یداشتند به آن را یکه حق را یه کسانیکل% 89/ 2ت یبا اکثر یقمر یصد و نود و نه هجریکهزار و سیسال 

 .مثبت داد

 : مان بهیه ایاست برپا ی، نظام یاسالم یـ جمهور 2اصل 

 .م در برابر امر اویع به او و لزوم تسلیت و تشریو اختصاص حاکم( االاهلل هالال)کتا ی یـ خدا 1

 . نیان قوانیآن در ب یادیو نقش بن یاله یـ وح 2

 .خدا یانسان به سو یر تکاملیـ معاد و نقش سازنده آن در س 3

 . عیـ عدل خدا در خلقت و تشر 4

 . اسالم بانقال آن در تداوم یمستمر و نقش اساس یـ امامت و رهبر 5

 : ت او دربرابر خدا که از راهیتوام با مسوول یانسان و آزاد یـ کرامت و ارزش واال 6

 . نیهم اجمعیاهلل عل ن سالمیمعصوم ط براساس کتاب و سنتیالشرا جامع یالف ـ اجتهاد مستمر فقها

 .شبرد آنهایو تالش در پ یشرفته بشریب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پ

و  یو اقتصاد یاسی،قسط و عدل و استقالل س یریپذ و سلطه یگر و سلطه یو ستمکش یهرگونه ستمگر یفج ـ ن

 .کند ین میرا تام یمل یو همبستگ یو فرهنگ یاجتماع

، همه امکانات خود را  اهداف مذکور در اصل دوم ل بهین یران موظف است برایا یاسالم یـ دولت جمهور 3اصل 

 :بردکار  ر بهیامور ز یبرا

 . یه مظاهر فساد و تباهیمان وتقوا و مبارزه با کلیبراساس ا یل اخالقیرشد فضا یط مساعد برایجاد محیـ ا 1

ل یو وسا یگروه یها ح از مطبوعات و رسانهیصح  ها با استفاده نهیدر همه زم یعموم یهایـ باالبردن سطح آگاه 2

 .گرید

 . یم آموزش عالیل و تعمیسطوح و تسه ، در تمام همه یگان برایرا یت بدنیـ آموزش و پرورش و ترب 3

س مراکز یق تاسیاز طر یو اسالم ی، فرهنگ ی،فن یعلم یها نهیو تتبع و ابتکار در تمام زم یت روح بررسیـ تقو 4

 . محققان ق یق و تشویتحق

 . از نفوذ اجانب یریـ طرد کامل استعمار و جلوگ 5

 . یانحصارطلب و یـ محو هرگونه استبداد و خودکامگ 6

 . در حدود قانون یو اجتماع یاسیس یهاین آزادیـ تام 7

 . شیخو یو فرهنگ ی،اجتماع ی، اقتصاد یاسین سرنوشت سییـ مشارکت عامه مردم در تع 9
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 . یو معنو یماد یها نهیزم  ، در تمام همه یجاد امکانات عادالنه برایضات ناروا و ایـ رفع تبع 8

 .رضروریالت غیح و حذف تشکیصح یجاد نظام اداریـ ا 11

و نظام  یت ارضیحفظ استقالل و تمام یبرا یعموم یق آموزش نظامیاز طر یه دفاع ملیت کامل بنیـ تقو 11

 .کشور یاسالم

جاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر یجهت ا  یح و عادالنه برطبق ضوابط اسالمیاقتصاد صح یزیر یـ پ 12

 . مهیم بیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیتغذ یها نهیت در زمینوع محروم

 .نهایو مانند ا یو امورنظام یدر علوم و فنون صنعت و کشاورز یین خودکفایـ تام 13

عموم در برابر  یهمه و تساو یعادالنه برا یقضائ تیجاد امنین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایـ تام 14

 . قانون

 . مردم ن همهیب یو تعاون عموم یاسالم یم برادریـ توسعه و تحک 15

ت ی، تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حما اسالم یارهایکشور براساس مع یاست خارجیم سیـ تنظ 16

 . جهان  غ از مستضعفانیدر یب

د ینها بایا ریو غ یاسی، س ی، نظام ی، فرهنگ ی،ادار ی، اقتصاد ی، مال ی، جزائ ین و مقررات مدنیه قوانیـ کل 4اصل 

گر حاکم ین و مقررات دیو قوان یا عموم همه اصول قانون اساسین اصل بر اطالق یا. باشد یاسالم نیبراساس مواز

 . نگهبان است یشورا یفقها ن امر برعهدهیص ایاست و تشخ

امامت ت امر و یران والیا یاسالم یدر جمهور« فرجه یاهلل تعال عجل»عصر  یبت حضرت ولیـ در زمان غ 5اصل 

دار آن  کصد و هفتم عهدهی ر و مدبر است که طبق اصلی، مد ، شجاع عادل و باتقوا، آگاه به زمان هیامت برعهده فق

 .گردد یم

 

س یانتخاب رئ:  اداره شود، از راه انتخابات یعموم ید به اتکاء آرایران امور کشور بایا یاسالم یـ در جمهور 6اصل 

که در اصول  یدر موارد یپرس ااز راه همهینها، یر ایشوراها و نظا ی، اعضا یالماس یندگان مجلس شورایجمهور،نما

 .گردد یم نین قانون معیگر اید

،  یاسالم یمجلس شورا: شوراها« االمر یشاورهم ف»و « نهمیب یو امرهم شور»:  میـ طبق دستور قرآن کر 7اصل 

 .امور کشورند و اداره یریگ مینها از ارکان تصمیار ی، روستا و نظا ، بخش ،شهر، محل ، شهرستان استان یشورا

 .کند ین میاز آن مع ین ناشیقانون و قوان نیف شوراها را ایارات و وظایل و حدود اختیموارد، طرز تشک

و متقابل  یاست همگان یا فهیاز منکر وظ یو نه ر، امر به معروفیران دعوت به خیا یاسالم یـ در جمهور 9اصل 

ت آن را قانون یفیط وحدود و کیشرا.  گر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولتیکدیبه  تبرعهده مردم نسب

 «نهون عن المنکریامرون بالمعروف و یاء بعض یو المومنون و المومنات بعضهم اول». کند ین میمع
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رند و یناپذ کیفکگر تیکدیکشور از  یت ارضیو استقالل و وحدت وتمام یران آزادیا یاسالم یـ در جمهور 8اصل 

به استقالل  یاستفاده از آزاد حق ندارد به نام یا مقامیا گروه یچ فرد یه.  دولت و آحاد ملت است فهیحفظ آنها وظ

ندارد به  حق یچ مقامیوارد کند و ه یا ن خدشهیران کمتریا یت ارضیوتمام ی، نظام ی، اقتصاد ی، فرهنگ یاسیس

 .، سلب کند ن و مقرراتیرا، هر چند با وضع قوان مشروع یهایآزاد کشور یت ارضینام حفظ استقالل و تمام

مربوط  یهایزیر ن و مقررات و برنامهیقوان ، همه است یجامعه اسالم یادیـ از آن جا که خانواده واحد بن 11اصل 

حقوق و ه یبرپا  یروابط خانوادگ یاز قداست آن و استوار ی، پاسدار ل خانوادهیتشک  کردن د در جهت آسانیبا

 .باشد یاخالق اسالم

ک امتند و دولت یهمه مسلمانان « ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون»مه یه کریـ به حکم آ 11اصل 

قرار دهد و کوشش  یاسالم ه ائتالف و اتحاد مللیخود را بر پا یاست کلیموظف است س رانیا یاسالم یجمهور

 .جهان اسالم را تحقق بخشد یو فرهنگ یتصاد،اق یاسیر به عمل آورد تا وحدت سیگیپ

راست ییرقابل تغیاالبد غ ین اصل الیاست و ا یعشر یاثن ی، اسالم و مذهب جعفر رانیا یرسم نیـ د 12اصل 

ن یروان ایباشند و پ یم احترام کامل یدارا یدیو ز ی، حنبل ی، مالک ی، شافع یاعم از حنف یگر اسالمیومذاهب د

ه یو احوال شخص ینیت دیم و تربیخودشان آزادند و در تعل ، طبق فقه یسم مذهبمذاهب در انجام مرا

روان هر یکه پ یا دارند و در هر منطقه تیمربوط به آن در دادگاهها رسم یو دعاو(  تی،طالق ، ارث و وص ازدواج)

ذهب خواهد بود، با م ارات شوراها برطبق آنیدر حدود اخت یداشته باشند، مقررات محل تین مذاهب اکثریک از ای

 . ر مذاهبیروان سایحفظ حقوق پ

شوند که در حدود قانون در انجام  یشناخته م ینید یتهایتنها اقل یحیو مس یمی، کل یان زرتشتیرانیـ ا 13اصل 

 .کنند یم ن خود عملییبرطبق آ ینیمات دیه و تعلیخودآزادند و در احوال شخص ینیمراسم د

ارکم ان یخرجوکم من دین و لم یالد یقاتلوکم فین لم ینهاکم اهلل عن الذی ال»ه یه شریـ به حکم آ 14اصل 

موظفند نسبت به افراد  ران و مسلمانانیا یاسالم یدولت جمهور« نَیحب المقسطیهم ان اهلل یتبروهم و تقسطوا ال

در  ن اصلیند، ات کنیآنان را رعا یند و حقوق انسانیعمل نما یاسالم رمسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدلیغ

 .توطئه و اقدام نکنند رانیا یاسالم یاعتبار دارد که برضد اسالم و جمهور یحق کسان


