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 پیشگفتار
تدوين قانون اساسي جماوري اسالمي ايفران يیفي از مامتفرين رويفدادها در 

عنوان نقطه عطهي در تاريخ ملت ايران است. رفا حوفور تاريخ انقالب اسالمي و ره

رفا « جماوري اسالمي»، نظام 1358ماه فروردين 12پرسي شیوهمند مردم در همه
عنوان نظفام مثبت اكثريت قريب ره اتهاق كليه كساني كه حق رأي داشتند، رهرأي 

ها و تأكيفدا  رنيانذفذار جمافوري پذيرفته شد. پس از آن را هفدايت كشورسياسي 

اسالمي ايران، امام خميني)ره(، انتخارا  مجلفس خبرگفان قفانون اساسفي ررگف ار 
نويس قفانون اساسفي را يشگرديد و نمايندگان منتخب ملت در اين مجلس، متن پ

كه توسط ررخي انقالريون طراز اول تايه شده رود، مورد رحث و رررسي قرار دادنفد 

و پس از تصفويب، آن را رفراي تأييفد نافايي ملفت رفه رأي عمفومي گذاردنفد. در 
از مجمفوع  1358شنبه و دوشنبه يازدهم و دوازدهم آذر ماه پرسي روزهاي يكهمه

صد نظر موافق خود را رفا ايفن مفتن اعفالم كردنفد و رفدين در 5/99آراي مأخوذه، 

ترتيب قانون اساسي نظام نوپاي اسالمي، ره تصفويب نافايي مفردم ايفران رسفيد  
بزرگترین ثمره جمهوری »عنوان قانوني كه در كالم رهبر فقيد انقالب اسالمي ره

 تعبير گرديد.« اسالمی

ره( و ره منظور رففع نقفايو و ره دستور امام خميني) 1368اين قانون در سال 
اشیاال ، مورد رازنذري قفرار گرففت و هفم اينفك مفتن قفانون اساسفي مصفوب 

عنوان اصفل(، رفه 177فصفل و  14)مشتمل رر  1368را اصالحا  سال  1358سال

 شود. قانون اساسي جماوري اسالمي ايران شناخته مي
مبفين ناادهفاي »قانون اساسي جماوري اسالمي ايران، ره تصفري  مقدمفه آن 

فرهنذي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران رر اساس اصول و اوارط اسالمي 
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راشد و ملت را تمام وجود، نيل ره آن است كه انعیاس خواست قلبي امت اسالمي مي

دهنده طرح نوين یومت اسالمي و ارايههاي حطلبد و رايد راهذشاي تحیيم پايهرا مي

لذاسفت كفه اجفراي كامفل و « هاي نظام طاغوتي قبلي گردد.نظام حیومتي رر ويرانه
عنوان يفك مجموعفه دقيق تمامي يیصد و ههتاد و ههفت اصفل قفانون اساسفي رفه

توانفد رفه اسفتقرار كامفل نظفام جمافوري پيوسته و متأثر از هم، ميهم، رهمنسجم

منجر شود و حركتي صحي  و شتاران را ره سفوي اسفتقرار و توسفعه  اسالمي ايران
ترين هفد  شفريعت و نظفام موجفب شفود. از ترين و اصفليعدالت، ره عنوان كلي

رر ايجاد وحد  و همذرايفي در من له يك ميثاق ملي عالوهطرفي، قانون اساسي ره

ها و ...، نقش اب، جمعيتها، اح ها، اقليتميان تمامي شاروندان، اعم از اقوام، گروه
الخطاب ررعافده دارد. همننفين تهفوق قفانون اساسفي رديلي ره عنفوان فصفلري

اي اسفت كفه همفواره وافع، تهسفير، تبيفين و گونهعنوان قانون عالي و ررتر، رهره

 تشري  قوانين و مقررا  ديذر رايد را آن سنجيده شود. 
جمافور يسرا  معاونت حقفوقي ريمعاونت تدوين، تنقي  و انتشار قوانين و مقر

ت، حسفب هاي محوله، تاكنون در انفدين نورفدر راستاي انجام تیاليف و مأموريت

دان و نيففاز اقشففار مختلففف جامعففه از جملففه مففديران و كارشناسففان اجرايففي، اسففتا
ه در ن يادشفدمندان، مبادر  ره تايه و انتشار قفانودانشجويان حقوق و ساير عالقه

ا  افحاار،  مختلف )اعم از رقعي، وزيري و ...( نموده و مجموعه هايانواع و قطع

يفل هفايي رفه شفرح ذقطع جيبي اين اثر است. اين مجموعفه داراي ويگگي هشتم
 راشد:مي

 1368را توجه ره درج و اعمال اصفالحا  سفال  درج متن اصول سابق: -اول

ي و مقايسفه قانون اساسي در متن مجموعه، رراي فراهم شدن امیان تحليل حقوق
 ها درج شده است.رين اصول جديد و اصول سارق، متن اصول پيشين در زيرنويس
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نظفر رفه اينیفه رفر  درج نظرات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان: -دوم 

عاده شوراي تهسير اصول قانون اساسي ره»اساس اصل نود و هشتم قانون اساسي 

تفال  شفده اسفت رفا « شفودااارم آنان انجفام مينذابان است و را تصويب سه
استهاده از منارع معتبر و در دسفترس، تمفامي نظفرا  تهسفيري شفوراي نذابفان، 

آوري و در زيرنويس اصول مرروط درج گردد. مواردي ني  وجود دارد كه شوراي جمع

ااارم دست نيافته، لذا يادشده در مقام تهسير اصول قانون اساسي، ره حد نصاب سه
گونه نظرا ، رفه آور نبودن ايناند و عليرغم ال امورتي يافتهنظرا  مذكور وصف مش

هاي الزم، در مجموعه حاافر ررداريمنظور استهاده از مباني استداللي و ساير راره

درج شده است. در اين خصوص، سعي گرديده تهیيك دقيقي ميان نظرا  تهسيري 
نظر و تصري  يا عدم و مشورتي صور  گيرد  مالك عمل در اين ارتباط، اوالً متن 

 5327/7تصري  ره نوع نظر در آن، ثانياً پاسخ شوراي نذابان رفه اسفتعالم شفماره 

( و ثالثفاً كتفاب 98اداره حقوقي دادگستري )مندرج در ذيل اصل  29/8/1369مورخ 
( و 1389)افا  دوم، ويفرايش اول، تيرمفاه « مجموعه نظريا  شفوراي نذابفان»

ابان روده است. در عين حفال و در مفوارد ارافام يفا سامانه جامع نظرا  شوراي نذ

هاي راال، زيرنويس الزم درج شده است. الزم ره ذكر اسفت در تعارض ميان مالك
اختصار در اين مجموعه، ره ارايه مفتن نظفرا  صادرشفده از سفوي  راستاي رعايت

ز شفده اهاي انجاماالمیفان از درج اسفتعالمشوراي نذابفان اكتهفا گرديفده و حتي

 (1)شوراي نذابان اجتناب شده است.

 
هاي مرروط ره نظفرا  از طريفق سفامانه متن قانون اساسي، نظرا  شوراي نذابان و استعالم ـ 1

هاي اجرايي( و ملي قوانين و مقررا  جماوري اسالمي ايران در سايت اينترانتي دولت )رراي دستذاه
 منففدان( قارففل دسترسففي رايذففان اسففت:مففردم و عالقهذيففل )رففراي عمففوم  نشففاني اينترنتففي

www.qavanin.ir . 

http://www.dotic.ir-/
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رفراي دسترسفي سفريع رفه  درج فهرست تفصیلی قاانون اساسای: -سوم 

اساسفي، فارسفت تهصفيلي اصفول يیصفد و ههتفاد و محتواي كلفي اصفول قانون

 گانه مندرج در مجموعه، تايه و در ارتداي آن درج شده است.ههت
گان سريع در دسترسي خواننفدمنظور تسايل و تره نامه تفصیلی:واژه -چهارم 

ر ايفه و دتاي مبتني رر كلما  مافم و كليفدي نامهمحترم ره اصول مورد نظر، واژه

 پايان مجموعه گنجانده شده است.
 امیفان و در ناايت رراي اينیه وظيهه روشنذري در تايه اين مجموعه تفا حفد

ت معاونف قيحفيصور  كامل اجرا گردد، در مواردي كه ريان نظر تیميلي و يفا تنره

م در تففدوين، تنقففي  و انتشففار قففوانين و مقففررا  اففرور  داشففته، تواففيحا  الز
 ( درج شده است. زيرنويس اصول مرتبط همراه را عالمت معاونت )

اميد است يیايك ع ي ان و خوانندگان محترم را ارايه و اعالم نظرا ، انتقادا  

  (1)ايند.و پيشناادهاي خويش ما را در ادامه راه ياري فرم

 

 محمد دهقان   

 جمهورمعاون حقوقی ريیس

 

 
عصر)عج(، قبل از تقفاطع جمافوري خياران ولي -نظر، انتقاد و پيشنااد خود را ره نشاني: تاران ـ 1

يا  1316767451كدپستي  -ين و تنقي  و انتشار قوانين و مقررا معاونت تدو 1158اسالمي، شماره 
و تلهفن  0098 -21-66492707رنذار ارسال فرماييد. در امن دو .irlaw@iripo نشاني اينترنتي
 راشد.نظران ميمندان و صاحبني  آماده دريافت و استماع نظرا  عالقه 21-0098- 64455511


