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ان  ن ا ج.ا. ا

 

 .دیکن  فیرا تعر  یقانون اساس -١
سه گانه  یقوا یاست که شکل حکومت و سازمان عال  یمتشکل از مجموعه قواعد و مقررات کل  یاساس قانون

 و حقوق گریکدیکشور و ارتباط آنها با 

 .کندیافراد را در مقابل دولت مشخص م یها یآزاد و

 .دیده حرا به دلخواه توض مورد سه ست؟یچ یقانون اساس یضرور  یژگ ده و -٢
 نوع حکومت و ارکان آن نييتع) يک

 اراتیو اخت فیوظا زینآن و  یهاهیپااست که نوع حکومت، ارکان و  نیا یقانون اساس یژگ یو  نیو اول نیتر مهم
 یاسالم یجمهور ران؛یاعالم شده که حکومت ا یاول قانون اساس اصل کرده باشد. در انیب صراحتبهرا  کیهر 

  .اندشدهمشخص  زین گانهسه یقوا و یرهبر ۱۱۰ و ۵, ۵۷، ۱۰۷ل  اص ژهیو بهآن  گریدر اصول د ،نیاست. افزون بر ا

 یاصول کل انيب) دو
فصل  باشند. در اصول ریسا یبرا یو اساس هیکه آنها پا یا؛ به گونهباشد یمتضمن اصول کل  دیبا یاساس قانون

و  انداصول گرید یبرا ییمبنا ،اصول نیشده است. ا نیآن مع یکل  اصول ،یاسالم یجمهور یاول قانون اساس
 .کنندیمرا مشخص  یاسالم ینظام و دولت جمهور یهااستیسو  هایمشخطاهداف و 

 بودن یکل) سه
انون در ق اتیجزئ دیاست. ق یعاد نیبا قوان اتیو جزئ لیتفص انیب رایشود؛ ز  اتیوارد جزئ دینبا یاساس قانون
 .دابیانطباق  دیجد طیتا با شرا دهدینمو فرصت  کاهدیماز عمر آن  و کندیمخارج  یادیآن را از حالت بن ،یاساس

 جامعه یو فرهنگ یاعتقاد یانطباق با مبان) چهار
 نهیشیو پ یاجتماع ، یاقتصاد ،یفرهنگ  ،یاسیس ،یاخالق  ؛یارزش ،یمذهب  ،یاعتقاد یبا مبان  دیبا یاساس قانون

 .ابدیدوام  یطوالن  یمدت  یتا بتواند برا باشد جامعه مطابقت داشته ورسومآدابو  یخ یتار 

 اجرا تيقابل) پنج
 دداجرا نگر  یقانون اساس اصولاز  یکامل است که تمام اصول آن اجرا شود. اگر بخش یوقت  یقانون اساس اعتبار

اع و اوض طیآن شرا سندگانیمعناست که نو  بدان و و سست است متزلزل افتد آن قانون قیآن به تعو  یاجرا ای
 .اندگرفتهر نکشور و جامعه را در نظ

 تيوضوح و شفاف) شش
 یریگجهینت و ریتعب ،ریکه از ابتدا راه تفس یو بدون ابهام باشد. قانون اساس حیروشن صر  دیبا یقانون اساس اصول

که به نفع اوست  یاصول  یخواهد کرد از محتوا یسع یگروه و فرد هر دوپهلو را باز بگذارد، ناقص است؛ چراکه
و  رادیا یراه را برا یقانون  نیچندر هر حال . دینما ریا گروهش تفسیاصول را در جهت منافع خود  ایاستفاده کند 

 .اختالف است منشأ اشکال باز نهاده و خود
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 یدر قانون اساس یبازنگر ینيشبيپ) هفت
اصل در قانون  کیبه عنوان  زیخود ن نیچند اصل که ا ای کی رییتغ ایالحاق و  یعن ی  یدر قانون اساس یبازنگر

 طیو شرا ازهاین نیا گر،ید یسو و ازخاص بشر است  طیو شرا ازهاین دهییقانون زا سو کیاز  رایآمده است؛ ز 
 .و اصالح شود ابدی رییتغ ازهایو ن طیمتناسب با آن شرا دیقانون با ،رو نیا. از رندییهمواره در حال تغ

 یمفسر قانون اساس ینيبشيپ) هشت
. به داشته باشد یشتریممکن است موارد ناگفته و مبهم ب ،باشد یکل  دیکه با رو نیااز  ژهیو به یاساس قانون

 یاسالم یجمهور یدر قانون اساس اساس نی. بر اشودیم چندان دو ،در آن ریتفس تیضرورت و اهم لیدل نیهم
سه  بیبا تصو  تانگهبان است  یبه عهده شورا یقانون اساس ریتفسکه  اصل مهم توجه شده است نیبه ا زین

 .شودیچهارم آنان انجام م

 یعدم تعارض درون) نُه
ا راست نینکند. در ا یرا نف گریاصل د ،یاصل  چینباشند و ه گریکدیدر تعارض با  دیبا یقانون اساس اصول

و  ووسسمتهم گریکدیمصوب با  اصولبرند تا  به کاررا  خود دقت تینها دیبا یقانون اساس کنندگاننیتدو 
 .هماهنگ باشند

 نيقوان گريبر د یبرتر) دَه
ن را آ ای خالف آن باشد تواندینم یقانون  چیقانون است و ه نیتر یاصل و  نیمعتبرتر  ،نیتر مهم یاساس قانون

 یقانون اساس ژهیو  تیاست. علت اهم یقانون اساس ا،یدر دن نیقوان و شاخص همه اریمع ،رو نیاکند. از  ینف
جامعه را مشخص  هر یاسیو س یحقوق  یکل  یآن است که ساختارها نیقوان ریسا انیو برجسته بودن آن در م

حکومت، دولت نظام  یهاچهارچوبتداوم و استحکام  ،ضمانت ثبات یعن ی  ی. احترام به قانون اساسکندیم
 نیقوان قیتطب یبرا ینهاد نظارت  ا،یدن یدر تمام کشورها رو، نیهم ازهر کشور.  در مستقر تیو حاکم یاسیس

در نظام  مثال یو اجرا نشود. برا بیتصو  یاساس برخالف قانون یقانون  چیشده تا ه لیتشک یبا قانون اساس یعاد
 در ،کشور یعال  وانیعهده د و هند بر کایدر آمر است،  نگهبان یعهده شورا بر فهیوظ نیا رانیا یاسالم یجمهور
  است. یبرعهده دادگاه قانون اساس هیو ترک ایتالیا ،و در آلمان یقانون اساس یعهده شورا بر فرانسه

  

ر  ست؟یچ یمردم در قانون اساس یو رفاه یحقوق اقتصاد نتر مهم -٣  .دیفقط نام 
 انتخاب شغل یآزاد) يک

ئله مس نیآنان باشد، انتخاب کنند. ا قهیرا که مطابق ذوق و سل یهر نوع شغل و کار رندیمخ یهر دولت  شهروندان
 هاگروهاز  یاپارهطبقات ممتاز جامعه بوده و  ژهیو ها، حرفهکارها، و  یبرخ  ،درگذشتهامر بوده که  نیدر واکنش به ا

حق هر شهروند است و  شغل، انتخاب یاصل، آزاد نیا هیبر پامشاغل منع شده بودند. اما  گونهنیابقات از و ط
 و مشروع دیباز داشت. البته شغل هر شخص با اشعالقهاز کار مورد  ای خاص مجبور کرد یاو را به شغل  توانینم

 .و اقتصاد سالم باشد یعموم تینظم و امن یو مقررات آن جامعه و در راستا نیو قوان هاارزشمطابق با فرهنگ، 

 مشروع تيو مالک وکارکسباز  یو حق برخوردار یآزاد) دو
نه  گرفته و دهیناد یکل بهرا  یخصوص  تیمالک ،یست یمارکس یهانظامنه همانند  ،یاسالم یجمهور یاساس قانون

ه اسالم ضمن ب بخشاتیح میتعالاست؛ بلکه بر اساس گذارده  شرط و دیقیغرب؛ آن را ب  یدارهیسرمامانند نظام 
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شروع نام یاندوزثروت و یعدالت یب کرده است تا  ین یبشیپ ییهاو راهابزارها  ،یخصوص  تیشناختن مالک تیرسم
  مهار گردد. حدوحصریب و 

به عنوان  تواندینم کسچیهاست و  شیمشروع خو  وکارکسبمالک حاصل  هرکس :میخوانیم یدر قانون اساس
  .کند سلب یگریرا از د وکارکسبخود، امکان  وکارکسبنسبت به  تیمالک

اه مشروع باشد، محترم است؛ ضوابط آن را قانون ر که از  یشخص  تیمالک :آمده است گرید یدر اصل  نیهمچن
 .کندیم نیمع

غصب رشوه، اختالس ، عبارت است از: ربا نامشروع یهاتیمالکاز موارد  یبرخ  ،یاساس قانون ۴٩اصل   بر اساس
موات  ییهانیفروش زم ،یو معامالت دولت  هایکاراز مقاطه سوءاستفاده، سوءاستفاده از موقوفات ،قمار ،سرقت

به صاحب حق بازگرداند و در  را نیچننیا یدولت موظف است موارد .کردن اماکن فساد ریو دا یو مباحات اصل 
 .بدهد المالتیبصورت معلوم نبودن صاحب، به 

 حق داشتن مسکن متناسب) سه
ط و متوس نییپا یقشرها ان،یم نیاست. در ا فرد ازیمتناسب با ن یداشتن مسکن  افراد هیاول یازهایاز ن یک ی

اهم خود فر  یبرا یکمک آن بتوانند سرپناه تا با  انددولت انتظارچشم مسکن خود را ندارند، دیجامعه که توان خر 
 ناییروستا ژهیو بهافراد جامعه  یمسکون  ازیراستا، دولت را موظف کرده است به ن نیدر هم یاساس قانون .کنند

 ندستیخانه را ندارند، بلکه قادر ن دیتوان خر  تنهانه نانیا چراکه و کارگران توجه کند و در جهت حل آن بکوشد؛
 یبه قشرها مناسب، بر حق داشتن مسکن دیضمن تأک گذارقانون لیدل نیپرداخت کنند. به هم زیاجاره آن را ن

است. دولت موظف  یران یحق هر فرد ا و ازین ،مسکن متناسب داشتن. خاص داشته است یتوجه زین ریپذبیآس
را فراهم  اصل نیا یاجرا نهیزم و کارگران، نانیروستانش خصوصبه ازمندترند،یآنها که ن یبرا تیاولو  تیاست با رعا

 .کند

 یاجتماع نياز تأم یحق برخوردار) چهار
خانواده خود را نداشته و  یو اداره اقتصاد یزندگ  نیتوان تأم یل یجامعه ممکن است به دال یافراد و قشرها یبرخ 

 یاقشره ،یافراد از نظر اقتصاد نیتنگنا باشند. اقتصاددانان به ا در یشت یو مع یدستکم از نظر اقتصاد ای
 :کندیم دیتأک یقانون اساس ل،یدل نی. به همندیگو یمجامعه  ریپذبیآس

حوادث  ،یراه ماندگ در  ،یسرپرست ی، ب یازکارافتادگ  ،یریپ ،یکاریب ،یاز نظر بازنشستگ  یاجتماع  نیاز تأم یبرخوردار
 .است یحق همگان  ره،یو غ مهیبه صورت ب یپزشک  یهامراقبت ،یدرمان  و یبه خدمات بهداشت  ازیو سوانح، ن

مردم، خدمات و  از مشارکتحاصل  یو درآمدها یعموم یاز محل درآمدها نیمکلف است طبق قوان دولت
 .کند نیتأم کشور افراد کیکای یفوق را برا یمال  یهاتیحما

 تيفقر و محروم کردنکنشهيرو  یاستقالل اقتصاد نيتأم یچگونگ) پنج
  )او یبا حفظ آزادگ (رشد  انیانسان در جر  یازهایبه جهت برآوردن ن نیمنظور و همچن نیا یبرا

 :است استوار چند یضوابط  بر اساس رانیا یاسالم یاقتصاد جمهور

و امکانات الزم  وپرورشآموزشافراد مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان،  یاساس یازهاین نیتأمالف) 
 همه؛ یخانواده برا لیتشک یبرا
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 رایکار در اخت لیوسا قراردادنبه اشتغال کامل و  دنیرس منظوربههمگان  یو امکانات کار برا طیشرا نیتأمب) 
هر راه  ایو از راه وام بدون بهره  یندارند، آن هم در شکل تعاون  کار لیوسا یکه قادر به کارند، ول  یهمه کسان 
 صورتبهو نه دولت را  شود یخاص منته یهاگروهکه نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و  گریمشروع د

 بزرگ مطلق درآورد؛ یکارفرما کی

که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش  یکشور به صورت  یبرنامه اقتصاد مینظج) ت
 شیکشور و افزا یرکت فعال در رهبراشمو  یاجتماع  ،یاسیس ،یمعنو یخودساز یبرا یفرصت و توان کاف  ،یشغل 

 مهارت و ابتکار را داشته باشد؛

 ؛یگرید از کار یکشبهرهاز  یریو جلوگ نیانتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار مع یآزاد تیرعاد) 

 معامالت باطل و حرام؛ گریانحصار، احتکار و ربا و د ر،یمنع اضرار به غل) 

 و خدمات؛ عیتوز  د،یتول، یگذارهیسرمااعم از مصرف،  در همه شئون مربوط به اقتصاد، ریمنع اسراف و تبذم) 

 ور؛کش یاقتصاد شرفتیتوسعه و پ یبرا )اجیبه نسبت احت(افراد ماهر  تیاستفاده از علوم و فنون و تربن) 

 بر اقتصاد کشور؛ گانهیب یاز سلطه اقتصاد یریجلوگهـ) 

کند و کشور را به مرحله  نیرا تأم یعموم یازهایکه ن یو صنعت  یدام ،یکشاورز داتیتول شیبر افزا دیتأکی) 
 .برهاند یبرساند و از وابستگ  ییخودکفا

 گانيرا وپرورشآموزشاز  یبرخوردار) شش
 انیا پات گانیرا التیاز حق تحص دیبلکه همه افراد با ست،ین یقشر خاص  ایخاص طبقه  ل،یو تحص یسوادآموز حق

 یعال  التیتحص نهیزم ،دولت را موظف کرده است یقانون اساس ن،یا بر دوره متوسطه برخوردار باشند. افزون
  فراهم کند. گانیبه طور راکشور  ییتا سرحد خودکفا زیرا ن یدانشگاه 

  

 . دیده حرا توض مذه یسکوالر و قانون اساس یقانون اساس ن تفاوت -٤
 یمذهب و اعتقادات مذهب  یبرا ازیو هرگونه امت ندیاعتنایب و مذهب  نینسبت به د ایدن یاساس نیاز قوان یاپاره

خود را داشته باشند و به مراسم  یاعتقادات مذهب  ،یاز لحاظ شخص  توانندیم افراد همهنیباا. اما دانندیمرا مردود 
 نهگو نیاکنند.  غیتبل یحکومت  و یدولت  یهاسازمانندارند آن را در حق  یول  ند؛ینماخود عمل  یو اعتقادات مذهب 

  .ندیگو یم یرمذهب یغ ایسکوالر  یرا قانون اساس نیقوان

 تیبه رسم یو مذهب رسم نیبه عنوان د را مردم آن کشور شتریو مذهب ب نید یاساس نیاز قوان گرید یادسته
 خالف دهندینماجازه  نیو افزون بر ا کنندیمدو مکلف  نیا جیبه ترو  زیکشور را ن یاصل  یو نهادها شناسندیم

 نیاز ا رانیا یاسالم یجمهور یوضع شود. قانون اساس ین یدر جامعه قوان زیکشور ن یو مذهب رسم نید اصول
 .خوردیم به چشم یژگ یو  نیو در تمام اصول آن ا ختهیآمدرهم عیتش یرسم و مذهب نینوع است که با اصول د

 نیدر هم ایدن یکشورها شتریب یاساس نیبا قوان رانیا یاسالم یجمهور یتفاوت قانون اساس نیتر مهمدر واقع 
 .شودیمگفته  یو مذهب  ین ید یقانون اساس ،یاساس نیقوان گونهنیااست. به  یژگ یو 
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وط به آن است؟ یدر چه سال یقانون اساس یبازنگر  -٥  انجام شد و کدام اصل مر
  .است یقانون اساس یبه بازنگر مربوط ۱۷۷ اصل یچهاردهم قانون اساس فصل ۱۳۶۸بهار سال  در

 

 ؟شودیمو به چه صورت انجام  یتوسط چه کس یدر موارد ضرور  یدر قانون اساس یبازنگر  دستور  -٦
س پ یکه مقام رهبر شودیمانجام  بیترت نیبد یدر موارد ضرور رانیا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس یبازنگر

قانون  میمصت ایموارد اصالح  جمهورسیرئخطاب به  یحکم یط  ،نظاممصلحت صیاز مشورت با مجمع تشخ
  .کندیم شنهادیپ یبازنگر یرا به شورا یاساس

 

ق -٧ رائت چ ،یاساس قانون ۳۷اصل   ط  ست؟یاصل 
  به چند نکته توجه شده است: یاصل در قانون اساس نیمورد ا در

جرم او در دادگاه ثابت  نکهیا مگر ،شودینماز نظر قانون مجرم شناخته  کسچیهاصل بر برائت است و  نکهیا اول
ثابت نشود فرد متهم است  ،درست یدادرس نییآ تیرعا یکه حکم فرد در دادگاه ط  یتا زمان  گر،یگردد. به سخن د

محرز نشود  دنظریکه حکم در دادگاه تجد یمتهم و زمان  لیپس از محاکمه در دادگاه و با حضور وک یحت  .نه مجرم
 .شودینمشخص مجرم شناخته 

 و کسچیه یعن ی دادگاه صالح و به موجب قانون باشد؛  قیتنها از طر  دیآن با یحکم به مجازات و اجرا نکهیا دوم
بر  دیبا زین یحق ندارند افراد را محاکمه و مجازات کنند و حکم قاض  آن یهادادگاهو  هییجز قوه قضا یاقوه چیه

 .قانون باشد اساس

صادر  آن حکم بر اساسباشد که  یمستدل و مستند به قانون و اصول  دیبا زیصالح ن یهادادگاهاحکام  نکهیا سوم
 تیعدم حقان ای تیآن، حقان بر اساسرا که  یل یدل کی دیبا یدگ یرس انیدادگاه در پا ،دیگر انیب شده است. به

که  ستین یتنها کاف  نیبر ا افزون .اوردیخود ب یاتهام را محرز دانسته در رأ لهیبه آن وس ای طرف دعوا را شناخته
حق شناخته شود و حکم به استناد قانون صادر  زیآن ادعا از طرف قانون ن دیدادگاه ادعا ثابت گردد. بلکه با یبرا

 .گردد

  

قبهعطف از اصل منظور  -٨  ست؟یچ ننشدن قوان ماس
باشد  یون نقا موجببه دیمجازات با یریندارد. به تعب یاست و نسبت به ماقبل خود اثر ندهیقانون نسبت به آ اثر

مجازات کرد.  یقانون بعد موجببه توانینمرا  یمجرم چیه ،رونیازا .از ارتکاب آن عمل مقرر شده است شیکه پ
از آن در قانون نشده  یذکر اصالً  ای جرم نباشد یقانون کنون  موجببه یترک فعل  ایهرگاه فعل  گر،یبه سخن د

افراد را محاکمه و مجازات کرد.  ،شودیم بیتصو  یاعمال  نیکه پس از ارتکاب چن یقانون  موجببه توانینمباشد، 
آمده است تا  کشورها شتریب یاساس نیاست که در قوان »نینشدن قوان ماسبقبهعطفاصل « یمعنا به نیا

 یدر قانون اساس لیدل نی. به همزدیبپره ،باشد داشته ییکه اثر قهقرا ین یقوان بیتصو  از زین یعاد گذارقانون
 است، که بعد از آن وضع شده یبه استناد به قانون  یترک فعل  ایفعل  چیه: آمده است رانیا یاسالم یجمهور

 .شودینمجرم محسوب 
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 یو در چه صورت ست؟یودن محاکمات چ یمنظور و علت از علن یاساس قانون ۱۶۵اصل   ر اساس -٩
 نباشد؟ یعلن تواندیم

 :زا اندعبارتکار  نیا لیدال که است شدهرفتهیپذ یبودن محاکمات اصل  یعلن  ،کشورها شتریحال حاضر در ب در

 .باشند انیناظر جر و  ابندیحضور  یدر دادرس توانندیم مندعالقهاشخاص  ،یدر محاکمات علن  نکهیا اول

 یاز روند دادرس دمو مر  شودیممنتشر  یگروه  یهارسانهدر  هادادگاه گونهنیادر  شدهمطرحمباحث  نکهیا دوم
 .شوندیمآگاه 

 .کنند تیآنچه عدل و انصاف است رعا کوشندیم شتریب یبا دقت  ،قضات ،ییهادادگاه نیدر چن نکهیا سوم

 نی، ااساسنیبراکرده است.  دیتأک هادادگاهبودن  یبر علن  زیحقوق بشر ن یجهان  هیماده ده اعالم نکهیا چهارم
و حضور افراد در آن بالمانع است،  شودیمانجام  یعلن  محاکمات،، است قرار گرفته زین گذارقانون موردتوجهاصل 

 ،یخصوص  یدعاو در ایباشد  ینظم عموم ای یعفت عموم یبودن آن مناف  یدادگاه، علن  صیمگر آنکه به تشخ
 . نباشد یدعوا تقاضا کنند که محاکمه علن  نیطرف

  

ل تجد از اصل منظور  -١٠ به چند نوع  راندر ا دنظر یتجد یهادادگاهو  ستیودن احکام چ دنظر یقا
 ؟شوندیم میتقس

م مثال صاحب حق محکو یدچار اشتباه شوند برا هایدگ یرسمردم ممکن است در  گرید مانندبه زیقضات ن ازآنجاکه
 ین یبشیپ یجبران اشتباه قاض  یبرا ییهاراهکشورها  یاساس نیدر قوان گردد، نییمجازات تع گناهیب  یبرا ایشود 

ها آن  شتریب ایتمام احکام  اصل، نیا بر اساساست.  دنظریدر کشور ما دادگاه تجد هاراه نیاز ا یک یشده است. 
  :اندشده میبه دو نوع تقس رانیدر ا دنظریتجد یهادادگاههستند.  دنظریقابل تجد

 سینفر رئ کیشده است و مرکب از  ین یبشیپبه تعداد الزم  استان هر در مرکزکه  یدنظریتجد یهادادگاه اول
  .باشد یو دو عضو مستشارم

خالف قانون را  یحکم را برعهده دارد و رأ یدگ یرس کشور، یعال  وانید است. کشور یعال  وانیدر د دنظریتجد دومی
  .بخشدیمدر کشور را تحقق  ییقضا هینقض و وحدت رو 

  

ران ماد یاساس قانون ۱۷۱اصل   اساس ر  -١١ باه قاض یمعنو ای یمنظور از ج  ست؟یچ یاش
 یمعنو ای یحکم بر مورد خاص، ضرر ماد قیدر تطب ایحکم  ایدر موضوع  یاشتباه قاض  ای ریدر اثر تقص هرگاه

صورت، خسارت توسط دولت جبران  نیا ریضامن است. در غ یاسالم نیگردد، مقصر طبق مواز  یمتوجه کس
 دیدچار اشتباه شود، خود مقصر است و با یاگر قاض  ن،یبنابرا .شودیم تیثی، از متهم اعاده حدرهرحالو  شودیم

سارت جبران خ یمال  نظر از دیبا یحال، قاض  نیباشد. در ا یت یثیح ای یممکن است از نظر مال  یجبران کند. اشتباه و
ت د، دولدر اثر اشتباه نباش یو معنو یخسارت ماد نیشود. اما اگر ا تیثی، اعاده حهبود ییکند و اگر از نظر آبرو 

 .است خسارت موظف به جبران
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ق -١٢  هتک حرمت به چه منظور است؟ تیممنوع یاساس قانون ۳۹اصل   ط
 یکس رسواکردنمفتضح و  زیخودش و ن یو کندن پرده از جا دنیپرده، کش کردنپاره ،یدرپرده یبه معنا هتک

 یآنچه حفظ و نگهدار زیروا نباشد و ن شاست و آنچه شکستن یارجمند آبرو و یحرمت به معنا نیاست. همچن
 .و محترم داشتن آن واجب است

را که  یو هتک حرمت کس فراتر رفته نیاز ا یحت ، افزون بر ممنوع کردن هتک حرمت افراد ،یاساس قانون
ست زند، د یاقدام نیکه به چن زین یکس ینموده است. برا ممنوع شده، دیتبع ایبازداشت  ر،یدستگ قانونحکمبه
 .جازات در نظر گرفته شده استم

  

ر قانون چ یتو امن قضا یهایآزادو  حقوق -١٣ را  ست؟یمردم در 
 یحقوق  یاز تساو یبرخوردار )١
 و مراجعه به دادگاه یدادخواه  حق )٢
 لیانتخاب وک حق )٣
 از تعرض تیمصون )٤
 دیاز تبع تیمصون )٥
 و گرفتن اطالعات اقرار یبرا شکنجه تیممنوع )٦
 هتک حرمت تیممنوع )٧
 یرقانون یغ فیتوق تیممنوع اصل )٨
 برائت اصل )٩

 نیقوان نشدن ماسبقبهعطف اصل )١٠
 بودن محاکمات یعلن  اصل )١١
 بودن احکام دیقابل تجد اصل )١٢
 یاشتباه قاض  یمعنو ای یجبران ماد اصل )١٣

 

ق قانون دل -١٤ وعات یاسیس میمنصفه در دادگاه جرا تیحضور ه لط  به چه منظور است؟ یو مط
و  یو مطبوعات  یاسیس یهایآزادحراست از  منظوربه یو مطبوعات  یاسیس میمنصفه در دادگاه جرا ئتیه حضور

 ،هایآزاد گونهنیانکنند و  ریخود تفس هیرا عل یو مطبوعات  یاسیس تیفعال صاحبان قدرت هرگونه نکهیا یبرا
 ئتیه نیا فهی. وظاندکرده ین یبشیپ منصفه را ئتینوع محاکمات، حضور ه نیا یبرا گذارانقانونمحدود نشود، 

 از مجموع یب یترک دیمنصفه با ئتیه ،رو نیهم ازشود و  ایآن است که نظر جامعه را نسبت به موضوع جو 
 یهاتیمحدود بهباتوجهمهم نظر داشته و  نیبه ا یاسالم یجمهور یباشد. قانون اساس جامعه ندگانینما

  در نظر گرفته است: هادادگاه گونهنیا یرا برا یاساس از انقالب، دو شرط شیدر پ یاسیس انیمحاکمات زندان

  باشد. یعلن  دیبا یو مطبوعات  یاسیس میبه جرا یدگ یرس نکهیا اول

 .ردیصورت پذ یمنصفه در محاکم دادگستر ئتیبا حضور ه دیبا میجرا گونهنیابه  یدگ یرس نکه،یا دوم

شخص  ،یاسیس از نظام یندگ یآن است که چون محاکم به نما هادادگاه گونهنیامنصفه در  ئتیحضور ه لیدل
 و یاسیس تیو هرگونه فعال رندیو صاحبان قدرت قرار گ زمامداران فشارتحتممکن است  ،کنندیمرا محاکمه 
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 دهنیکه خود نما ئتیه نیا با آن برخورد کنند. اما حضور شدتبهموجود قلمداد نموده و  میرژ  هیرا عل یمطبوعات 
 .شودیم میجرا گونهنیادر  یقاض  یرأ لیباعث تعد شکیب است،  یافکار عموم

  

ر در قوه مجر  اراتیو اخت فیوظا -١٥  ست؟یچ هیره
 :عبارت است از هیدر قوه مجر  یمقام رهبر اراتیو اخت فیوظا ،یاساس قانون ۱۳۱ و ۱۳۰، ۱۱۰ اصول بر اساس

 مسلح؛ یروهایکل ن یفرمانده  )١
 روها؛ین جی، صلح و بسجنگاعالن )٢
 فرمانده کل ارتش؛ ینصب، عزل و قبول استعفا )٣
 ؛یفرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالم یاستعفانصب، عزل و قبول  )٤
 ؛یو انتظام ینظام یروهاین یفرماندهان عال  ی، عزل و قبول استعفانصب )٥
 مردم؛ یپس از انتخاب از سو یجمهوراستیر حکم  یامضا )٦
 یجمهوراستیر احراز تخلف  ایو  یاسالم یمجلس شورا یاسیس تیعدم کفا یپس از رأ جمهورسیرئعزل  )٧

 کشور؛ یعال  وانید نظر بر اساسخود  یقانون  فیاز وظا
 ؛جمهورسیرئ یقبول استعفا )٨
 ؛یمل  تیامن یعال یشورامصوبات  دییتأ )٩

  .ژهیو  طیتوسط معاون اول او در شرا جمهورسیرئ یهاتیمسئولموافقت با برعهده گرفتن  )١٠

  

ول استعفا ،نصب -١٦  نر ا یو چه کسان است یر عهده چه کس مایصداوسسازمان  سیرئ یعزل و ق
 سازمان نظارت دارند؟

سازمان  سیرئ ینصب، عزل و قبول استعفا ،یاساس قانون ۱۱۰بند شش اصل  "ج"قسمت  و ۱۷۵ اصل هیبر پا
 قوه سیو رئ جمهورسیرئ ندگانیاز نمامرکب  ییاست و شورا یرهبر با مقام رانیا یاسالم یجمهور یمایصداوس

  .سازمان نظارت دارند نیبر ا )دو نفر هرکدام( یاسالم یو مجلس شورا هییقضا

 

ر در قوه مقننه چ اراتیو اخت فیوظا -١٧  ست؟یره
 یپرسهمه یفرمان اجرا) يک

 قیر از ط یو فرهنگ  یاجتماع  ،یاسیس ،یمهم اقتصاد اریدرباره مسائل بس یریگمیتصمگاه  ،یقانون اساس طبق
 بیبه تصو  دیبا یعموم ی. درخواست مراجعه به آراردیپذیم صورت مردم یبه آرا میو مراجعه مستق یپرسهمه

رهبر  اراتیو اخت فیوظا از یپرسهمه فرمان ۱۱۰مجلس برسد. بر طبق بند سوم اصل   ندگانیدو سوم مجموع نما
ادر ص یمقام رهبر یاز سو دیبا یپرسهمه یفرمان اجرا ندگان،یدو سوم مجموع نما بیاز تصو پس  ،نی؛ بنابرااست
 .شودینماجرا  یپرسهمهصورت  نیا ریغ در که شود

 نگهبان یشورا یفقها ی، عزل و قبول استعفانصب) دو
با  »نگهبان یشورا«به نام  ییشورا یاز احکام اسالم و قانون اساس یپاسدار منظوربه ،یاصول قانون اساس طبق
ختلف ی مهادر رشته نداحقوق ششو زمان و مسائل روز  اتیمقتض عادل و آگاه به هیشش نفر فق تیعضو 
 .است یرهبر مقام نگهبان برعهده یشورا یفقها ی. نصب، عزل و قبول استعفاشودیم لیتشک یحقوق 
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ر در قوه قضا اراتیو اخت فیوظا -١٨  ست؟یچ هییره

 هييقوه قضا سيرئ ینصب، عزل و قبول استعفا) يک
مقام قوه  نیتر یعال  ینصب، عزل و قبول استعفا ،یاساس قانون ۱۱۰از بند ششم اصل  "ب"قسمت  بر اساس

 حیامر تصر  نیبر ا زین یاساس قانون ۱۵۷است. اصل  یرهبر برعهده ،استآن  سیکه در حال حاضر رئ هییقضا
 .کرده است

 نيمجازات محکوم فيعفو و تخف) دو
پس از  یاسالم نیدر حدود مواز  نیمجازات محکوم فیعفو و تخف ،یاساس قانون ۱۱۰اصل  ازدهیبند  موجببه
 یهامناسبتقوه در  نیا سیرئ ل،یدل نیاست. به هم یرهبر مقام اراتیاز اخت ه،ییقوه قضا سیرئ شنهادیپ

 فیعفو و تخف شنهادیپ و هیقوه، ته نیرا با کمک همکاران خود در ا طیاز واجدان شرا یمختلف سال، فهرست 
افراد مزبور شامل عفو و  شان،یا بیو تصو  دیی. پس از تأکندیمارسال  یرا به حضور مقام رهبر مجازات آنها

 .خواهند شد فیتخف

  

 ؟استنظر کدام قوه  ر و ز  ستیچ یعدالت ادار  واند -١٩
نها و احقاق حق آ  یدگ یرس منظوربهرا  ین یمع التیحقوق افراد تشک تیهرچه بهتر رعا نیتضم یبرا یاساس قانون

 :کرده است ین یبشیپ یادار یهادستگاهدر برابر دولت و 

و  یدولت  یهانامهنییآ ایواحدها  ای نیتظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمور  ات،یبه شکا یدگ یرس منظوربه
  .گرددیم سیتأس هییقضا قوه سیرئنظر  ریز  "یادار عدالت" وانیبه نام د یوان یاحقاق حقوق آنها، د

 

 است؟ یمقننه متشکل از چه ارکان قوه -٢٠
 است و بدون "نگهبان یشورا"و  "یاسالم یمجلس شورا" یعن ی  ،گریکدیاز  زیمتما کامالً نهاد مرکب از دو رکن  نیا

 کی رانیا یاسالم یقوه مقننه در جمهور اساسنیبرا .ستین ممکن آن دو اعمال قوه مقننه یاشتراک مساع 
 .کنندیم خاص خود اقدام فیاز ارکان آن به انجام وظا کیاست که هر  یاما دو رکن  یمجلس

  

و نظارت به چند دسته  یگذار قانونسهولت انجام امور  یرا یاسالم یمجلس شورا یداخل ساختار  -٢١
 ؟شودیم میتقس

 شوند:تقسیم می دسته ۳ به

 سهیرئئتیه )١
 مجلس یهاونیسیکم )٢
  یاسالم یلسات مجلس شوراج )٣
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آنها را شرح  اراتیو اخت فیوظا ؟است یدولت شامل چه کسان تیه ای رانوز  تیه -٢٢
 .دیده

با  زیآن ن استیکه ر  است جمهورسیرئو معاونان  رانیوز  معاون اول، ،جمهورسیرئشامل  رانیوز  ئتیه
 :شرح است نیبد رانیوز  ئتیه اراتیو اخت فیاست. وظا جمهورسیرئ

سازمان، اداره آن  سیو رئ جمهورسیرئمعاون  ر،یهر وز  فهیوظ :یاسالم یآن به مجلس شورا ميو تقد حيلوا بيتصو) يک
و معاونان و  رانیموارد، وز  شتریدر ب گر،ید یریقانون است. به تعب بر اساس سازمان ایوزارتخانه، معاونت 

 تئیهبه  یقانون اساس ،حالنیدرع . امااندمقننهمصوب قوه  نیقوان یمأمور اجرا ،یدولت  یهاسازمان سانیرئ
 ایکه قانون وجود ندارد  یخود در موارد یهاتیمسئولو  فیوظا یحسن اجرا یاجازه داده است برا رانیوز 

 ر،یوز  هر، لیدل نیکنند. به هم یاسالم یمجلس شورا میو تقد بیتصو  ه،یرا ته یح یدارد، لوا نقص قانون
 طهیمربوط به ح حهیال سینو شیپ یموارد نیچن سازمان موظف است در سیرئ ای جمهورسیرئمعاون 
 هاونیسیکمدر  زین رانیوز  ئتیه .دیارسال نما رانیوز  ئتیبه ه بیتصو  یخود را فراهم کند و برا تیمسئول

سازمان مربوط،  سیرئ ای ریو وز  جمهورسیرئمشترک  یو پس از امضا کنندیم بیو جلسات خود آنها را تصو 
. افزون گرددیمبه مجلس ارسال  یینها بیبحث و تصو  یبرا جمهورسیرئ یو پارلمان  یمعاون حقوق  قیطر  از

 بیدر زمان تصو  دیآنها با یهر دو ای جمهورسیرئ یو پارلمان  یحقوق  معاون ایسازمان  سیرئ ای ریوز  ن،یبر ا
 .ابندی در مجلس حضور رانیوز  ئتیهاز  یندگ یآن، به نما حیدفاع و توض یبرا حهیال

 فیانجام وظا یحق دارد برا رانیوز  ئتیه ،یاساس قانون ۱۳۸طبق اصل  :يیاجرا یهانامهبيتصوو  هانامهنييآوضع ) دو
 آن را ایبپردازد  نامهنییآو  هانامهبیتصو به وضع  ،یادار یهاسازمان میتنظ و نیقوان یاجرا نیو تأم یادار
پس از  ن،یدر محدوده قوان هاونیسیکم نی. مصوبات اواگذار کند ریمتشکل از چند وز  یهاونیسیکمبه 
 .االجراستالزم جمهورسیرئ دییتأ

ارجاع آن به  ای یدولت  و یدرباره اموال عموم یصلح دعاو :یارجاع به داور اي یاموال عموم یصلح دعاو بيتصو) سه
که  یبرسد. در موارد زیبه اطالع مجلس ن دیاست و با وزیران ئتیه بیتصو  در هر مورد، موکول به یداور

م موارد مه داستی. ناگفته پبرسد مجلس بیبه تصو  دیبا زین یباشد و در موارد مهم داخل  یطرف دعوا خارج 
 .کندیمرا قانون مشخص 

و  میتنظ ه،یته رانیوز  ئتیهمهم  اراتیو اخت فیوظا گریاز د :بودجه و ارسال به مجلس حهيال بيو تصو هيته) چهار
، ساسانیبرااست.  یاسالم یبه مجلس شورا یینها بیتصو  یبرا آن بودجه ساالنه کشور و ارسال بیتصو 
سال  یخود را برا ازیمورد ن بودجه موقعبه اندموظف یدولت  یهاسازمان سانیمعاونان و رئ ران،یاز وز  کیهر 

رت و نظا یزیر برنامهنخست در معاونت  شنهادهایپ نیدهند. ا شنهادیدولت پ ئتیبرآورد کنند و به ه ندهیآ
 .شودیمبه مجلس فرستاده  بیو پس از تصو  یدولت بررس ئتیسپس در ه ،جمهورسیرئ یهبردرا
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 ست؟یچ هیقوه مجر  فیوظا -٢٣

 گريد یقوا ماتيتصم یاجرا) يک
 تمایتصم یک ی: است گرید یقوا یاز سو یریگمیتصمبه اجرا نهادن دو گونه  ه،یقوه مجر  تیموارد صالح نیا در

دامات اق ،ییو اجرا یو دستگاه حکومت  ندیآیدرم االجراالزمقانون  صورت توسط قوه مقننه که سرانجام به ین یتقن
 یکه به شکل آرا دارتیصالح یهادادگاه توسط ییقضا ماتیتصم یگری. ددهدیمقواعد قرار  نیا هیخود را بر پا

 آنها به یاجرا یرا برا ازیم و وسائل موردنمکلف است همه لواز  هیمجر  و قوه شودیمصادر  االجراالزم ییقضا

 .اندازد کار

 ماتيتدارک تصم) دو
به  امیکشور با ارسال پ سیمثال، رئ یاست. برا میاتخاذ تصم یمقدمات برا هیته ه،یعملکرد قوه مجر  گرید شکل

 هویش ای یمشخط شودیمملزم  قیطر  نیبه ا زیو قوه مقننه ن گذاردیم مختلف انگشت یهاضرورتمجالس، بر 
ره به کنگ کایآمر  جمهورسیرئ امیاندازد؛ مانند پ انیبه جر  هیقوه مجر  یهاخواستهخود را در بستر  یهایگذارقانون

 یقانون  حیوال هیته یعن ی با ابتکار قانون،  تواندیم هیقوه مجر  ن،یبه پارلمان. افزون بر ا فرانسه جمهورسیرئ امیپ ای
 .کند نییتع زیرا ن یگذارقانونقوه  ماتیخود، چارچوب تصم یهاخواستهو مشارکت در جلسات مجالس و دفاع از 

 االجراالزم ماتياتخاذ تصم) سه
. ستین یقانون  و مهلت شرطشیپ چیکه گاه تابع ه ردیگیم یدیجد ماتیاز موارد تصم یاریدر بس هیمجر  قوه
مسئول، خود با ابتکارعمل کار را به سامان رساند.  یادار ای یاسیس مقام کندیم جابیا هیکار قوه مجر  تیماه

 میهست. سه زین ییاجرا یهادستورالعمل ای یماهو یهانامهنییآ بیقدرت تصو  یدارا هیقوه مجر  ن؛یافزون بر ا
 هیته یابر  شهیاست هم یبه قواعد قانون  هیشب ثیکه از هر ح یعام و کل  صدور قواعددر  هیبودن قوه مجر 

  .است یگذارقانون نیع یبلکه در موارد ،قانون نبوده یاجرا مقدمات

 

 ؟دشونیماعضا چگونه انتخاب  نو ا شودیم لتشک نگهبان از چه اعضا یشوا یداخل ساختار  -٢٤
 شوراست یخارج از اعضا ایاعضا  انیسخنگو از م کیخود و  یاز اعضا مقامقائم کی ر،یدب کی ینگهبان دارا یشوا

است.  یمخف یرأمطلق و با  تیو سخنگو با اکثر  مقامقائم ر،ی. انتخاب دبشوندیم انتخاب کسانیمدت  یکه برا
 دیتجد انتخابات اندکردهکسب  یشتریب یرأ اول که در مرحله یدونفر نیب د،یمطلق حاصل نگرد تیاگر بار اول اکثر 

  است. یکاف  ینسب  تیمرحله، کسب اکثر  نی. در اشودیم

مصلحت نظام  صیمجمع تشخ ر ثابت و متغ یاعضا؛ یاساس قانون ۱۱۲اصل   ر اساس -٢٥
 ست؟یمصلحت نظام چ صیمجمع تشخ اراتیو اخت فیوظا ؟شودیم نتع یتوسط چه کس

مقررات مربوط به مجمع توسط خود  نی. همچنشودیم نییتع یمجمع توسط مقام رهبر نیا ریثابت و متغ یاعضا
مصلحت نظام  صیمجمع تشخ اراتیو اخت فی. وظارسدیم یرهبر مقام دییو تأ بیشده و به تصو  هیاعضا ته

 :است قرارنیازا

 نگهبان؛ یو شورا یاسالم یمجلس شورا نیحل اختالف ب )١
 کالن نظام؛ یهااستیس نییو تع یقانون اساس یدر حل معضالت نظام. بازنگر یمشاوره به رهبر )٢
 ؛یرهبر یدر شورا تیعضو  یبرا نگهبان یشورا یاز فقها یک یانتخاب  )٣
 .یقانون اساس یبازنگر یثابت مجمع در شورا یاعضا تیعضو  )٤
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