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  یاقتصاد و امورمال:  فصل چهارم

 

انسان در  یازهایت و برآوردن نیکردن فقر و محروم کن شهیجامعه و ر ین استقالل اقتصادیتام یـ برا 34اصل 

 :شود یراستوار میران براساس ضوابط زیا یاسالم یاو، اقتصاد جمهور یان رشد، باحفظ آزادگیجر

 ی، آموزش و پرورش و امکانات الزم برا ،درمان ، بهداشت ، پوشاک ، خوراک مسکن:  یاساس یازهاین نیـ تام 1

 . همه یبرا ل خانوادهیتشک

ار همه یل کار در اختیاشتغال کامل و قراردادن وسا دن بهیهمه به منظور رس یو امکانات کار براط ین شرایـ تام 2

گر که نه یا هر راه مشروع دی ، از راه وام بدون بهره یل کار ندارند، در شکل تعاونیوسا یکارند ول که قادر به یکسان

بزرگ  یک کارفرماینه دولت را به صورت  شود و یخاص منته یبه تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروهها

ک از مراحل یاقتصاد کشور در هر  یعموم یزیر حاکم بربرنامه یت ضرورتهاید با رعاین اقدام بایا. مطلق درآورد

 .ردیگ رشد صورت

که شکل و محتوا وساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش  یکشور به صورت یم برنامه اقتصادیـ تنظ 4

ش یکشور و افزا یفعال در رهبر و شرکت یو اجتماع یاسی، س یمعنو یخودساز یبرا ی، فرصت وتوان کاف یشغل

 .مهارت و ابتکار داشته باشد

 . یگریاز کار د یکش از بهره یرین وجلوگیمع یانتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار یت آزادیـ رعا 3

 . باطل و حرام گر معامالتیو د ر و انحصار و احتکار و ربایـ منع اضرار به غ 5

 . ع و خدماتید، توزی، تول یگذار هی، سرما ر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرفیـ منع اسراف و تبذ 6

 .شرفت اقتصاد کشوریتوسعه و پ یاج برایت افراد ماهر به نسبت احتیـ استفاده از علوم و فنون و ترب 7

 .گانه بر اقتصاد کشوریب یاز سلطه اقتصاد یریـ جلوگ 8

ن کند و کشور را به مرحله یرا تام یعموم یازهایکه ن یو صنعت ی، دام یدات کشاورزیش تولید بر افزایـ تأک 9

 .برهاند یبرساند و ازوابستگ ییخودکفا

 

و  منظم یزیر با برنامه یو خصوص ی، تعاون یبخش دولت ه سهیران برپایا یاسالم یجمهور یـ نظام اقتصاد 33اصل 

 . استوار است حیصح

رو، ین نی، تام مهی، ب ی، بانکدار ، معادن بزرگ یخارج یع مادر، بازرگانی، صنا ع بزرگیه صنایشامل کل یبخش دولت

آهن و  ، راه و راه یرانی، کشت ییمای، هواپ ، پست و تلگراف وتلفن ونیزیو و تلوی، راد یبزرگ آبرسان یها سدها وشبکه

 . ار دولت استیو در اخت یت عمومیصورت مالک نها است که بهیمانند ا

 یاست که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسالم عید و توزیتول یشامل شرکتها و مؤسسات تعاون یبخش تعاون

 .شود یل میتشک
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 یتهایشود که مکمل فعال ی،تجارت و خدمات م ، صنعت ی، دامدار یشامل آن قسمت از کشاورز یبخش خصوص

 . است یتعاون و یدولت یاقتصاد

ن اسالم خارج نشود و یباشد و از محدوده قوان ن فصل مطابقیگر ایکه با اصول د یین سه بخش تا جایت در ایمالک

 . است یاسالم یقانون جمهور تیان جامعه نشود مورد حمایه زیکشور گردد و ما یموجب رشد وتوسعه اقتصاد

 .کند یم نیمعط هر سه بخش را قانون یل ضوابط و قلمرو و شرایتفص

ر یها و سا ها، رودخانه اچهیاها، دری، در ، معادن ارهاشدهیموات  ینهایل زمیاز قب یعموم یـ انفال و ثروتها 35اصل 

، ارث بدون وارث و اموال  ستیم نیکه حر ی، مراتع یعیطب یها شهیزارها، بیها، جنگلها، ن ، کوهها، دره یعموم یآبها

است تا برطبق مصالح  یار حکومت اسالمیشود، در اخت ین مسترد میه از غاصبک یعموم المالک و اموال مجهول

 .کند ین میک را قانون معیب استفاده از هر یل وترتید، تفصیعامه نسبت به آنها عمل نما

ت نسبت به یتواند به عنوان مالک یکس نم چیاست و ه شیـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خو 36اصل 

 .سلب کند یگریمکان کسب و کار را از دکسب و کارخود ا

 .کند ین میضوابط آن را قانون مع.  است که از راه مشروع باشد محترم یت شخصیـ مالک 37اصل 

 یتهایع فعالیدر سطح استانها و توز یمل یو استفاده ازدرآمدها یعیاز منابع طب یبردار ـ در بهره 38اصل 

ازها و یکه هر منطقه فراخور ن یبه طور. ض در کار نباشدید تبعیر، بااستانها و مناطق مختلف کشو انیم یاقتصاد

 .الزم در دسترس داشته باشد ه و امکاناتیاستعداد رشد خود، سرما

، قمار، سوءاستفاده از  ، سرقت ، اختالس ،رشوه از ربا، غصب یناش یـ دولت موظف است ثروتها 39اصل 

رکردن اماکن ی، دا یموات و مباحات اصل ینهای، فروش زم یعامالت دولتها و میکار ،سوءاستفاده از مقاطعه موقوفات

ن یالمال بدهد ا تینبودن او به ب معلوم رمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت یر مواردغیفساد و سا

 .له دولت اجرا شودیبه وس یو ثبوت شرع قیو تحق یدگید با رسیحکم با

 یات ا جتماعید در آن حیبعد با یامروز و نسلها ست که نسلیط زی، حفاظت مح یاسالم یـ در جمهور 55اصل 

 یر آن که با آلودگیوغ یاقتصاد یتهاین رو فعالیاز ا. گردد یم یتلق یفه عمومیباشند، وظ داشته یرو به رشد

 . دا کند، ممنوع استیمالزمه پ  رقابل جبران آنیب غیا تخریست یط زیمح

به  یاتیف مالیو تخف یت و بخشودگیموارد معاف.  قانون شود مگر به موجب یت وضع نمایچ نوع مالیـ ه 51اصل 

 .شود یقانون مشخص م موجب

و  یدگیرس یه و برایشود ازطرف دولت ته یکه در قانون مقررم یبیکشور به ترت ـ بودجه ساالنه کل 52اصل 

مراتب مقرر در قانون  ز تابعیام بودجه نر در ارقییهرگونه تغ. گردد یم میتسل یاسالم یشورا ب به مجلسیتصو

 .خواهد بود

شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات  یکل متمرکز م یدار خزانه یدولت در حسابها یافتهایه دریـ کل 54اصل 

 .ردیگ یموجب قانون انجام م مصوب به
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مان و اداره امور آن در ساز. باشد یم یاسالم یر نظرمجلس شورایما زیوان محاسبات کشور مستقیـ د 53اصل 

 .ن خواهد شدییتهران ومراکز استانها به موجب قانون تع

که به  ییر دستگاههایو سا یدولت ی، شرکتها ها،مؤسسات وزارتخانه یه حسابهایوان محاسبات به کلیـ د 55اصل 

 یا حسابرسی یدگیدارد رس یکه قانون مقررم یبیکنند به ترت یازانحاء از بودجه کل کشور استفاده م ینحو

وان ید. ده باشدیرس در محل خود به مصرف یازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجه یا نهیچ هزید که هینما یم

غ بودجه هر سال را به یو گزارش تفر یآور ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع محاسبات

 .د در دسترس عموم گذاشته شودیبا ن گزارشیا. دیمان یم میتسل یاسالم ینظرات خود به مجلس شورا انضمام
 

 


