
 جمهوری مشروطه ايرانی پيش نويس قانون اساس

 ١٣٨٣ آبان ١٩پاريس

 مقدمه 

پس از گذشت بيش از يك ربع قرن از عمر ننگين حكومت اسالمی در ايران به غير از خفقان، گرسنگی، جنايت، دزدی، 

.  نياورده استفحشا و اعتياد و ديگر دستاوردهای ننگين، اين حكومت چيز ديگری برای ملت شريف ايران به ارمغان

ستون پنجم (المللی مذهبی و همچنين خيانت اپوزيسيون  عملكردهای زيرآانه اين حكومت با حمايت استعمارگران بين

ملت بزرگ و قهرمان ايرانزمين به اين نتيجه . همواره در مسير تاآتيكهای نگهدارنده حكومت مؤثر بوده است) رژيم

 .ساالری در ايران خواهد بود ساز دموآراسی، آزادی و مردم ضدانسانی زمينهرسيده است آه تنها براندازی اين حكومت 

های مختلف و شكستهای گوناگون و متوالی، دريافته است آه نه اصالحات  در اين راستا ملت بزرگ ايران پس از تجربه

آزاد و آباد و باافتخار بايد از ساز خواهد بود، و برای رسيدن به ايرانی  و نه رفراندم در داخل اين حكومت دستاربند چاره

 .مرز براندازی عبور آرد

نويس قانون  سازمان پارس و شورای براندازی در اين لحظات حساس از تاريخ ميهن ما ايران ضرورت تهيه طرح پيش

وند اساسی جمهوری مشروطه ايران را احساس نمود و با تهيه و پيشنهاد آن به پيشگاه ملت قهرمان ايران، بار ديگر پي

 .نمايد گرای ملت ايران ابراز می همبستگی خود را با خواستهای موجه و مردم

بحران سياسی ـ اجتماعی، بحران فرهنگی، . نيازی به اثبات ندارد آه ايران آنونی با بحرانی عميق و فراگير روبرو است

قومی و چه از نظر مذهبی و چه بحران سياسی ـ اقتصادی و همچنين وجود شكاف عظيمی مابين ملت ايران، چه از نظر 

برای رفع اين بحرانها و شكافها آه بانی . از نظر جنسيت، باعث شده است مقام ايران و ايرانی چنين در جهان تنزل يابد

آن ساختار حكومت اسالمی در ايران است، بايد ملت ايران در همبستگی برای براندازی هيچگونه ترديدی بخود راه 

نمايد آه  و شورای براندازی بعد از نابودی حكومت اسالمی پيشنهاد ساختاری را در آينده ايران میسازمان پارس . ندهد

در آن آزادی، برابری، برادری، همبستگی و مهر و دوستی مابين ملت ايران سايه افكند و با هم، ايرانی خواهيم ساخت 

طرح . ما ايجاد نظام جمهوری مشروطه خواهد بوددر اين راستا پيشنهاد ! مردم ايران. مملو از بالندگی و فرزانگی

 چنين است آه بعد از براندازی در مجلس مردمی مؤسسان بررسی خواهد شد و با نظر ملت ،نويس قانون اساسی آن پيش

 .ايران به تصويب خواهد رسيد

  

 



 فصل اول

 اساس مشروطيت جمهوری مشروطه در ايران

  

 . پيشرفته آه در آن دين از سياست و دولت جدا خواهد بودايجاد يك جامعه مدرن، نوگرا و -١اصل 

 .تضمين استقالل قوه قضايی آشور از مهمترين وظايف دولت بشمار ميرودـ ٢اصل  

بايست در مسير خواست اآثريت مردم و برای حفظ   روند سياسی ـ اقتصادی، سياسی ـ اجتماعی در جامعه میـ٣اصل  

 .منافع و حقوق ملت ايران باشد

 رابطه مابين مردم و مسئوالن نظام جمهوری مشروطه يعنی قوانين مدنی جامعه توسط مردم و با اراده مردم ـ۴اصل  

 .تنظيم و تصويب خواهد شد

 هر فرد ايرانی بدون در نظر گرفتن مذهب، قوميت و جنسيت از حق و حقوق برابر برخوردار خواهد بود و ـ۵اصل  

های فرهنگی ـ اجتماعی  شور به رسميت شناخته خواهد شد و خودگردانی و آزادیتنوع فرهنگی، قومی و مذهبی در آ

برای همه اقوام ايرانی محفوظ خواهد بود، چرا آه رعايت حقوق مدنی مردم ايران آنچه در پيوست اعالميه جهانی حقوق 

 .درپايتخت ايران دايرخواهد شدودفترنمايندگی حقوق بشر بشر آمده است، منافاتی با حفظ يكپارچگی آشور ما ايران ندارد

های گوناگون احزاب مختلف آه برای پيشبرد روند توسعه در  گيری از تضادهای مثبت سازنده و انديشه بهرهـ ۶اصل  

های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، در استدالل و منطق پيشرفت روزافزون جامعه ايرانی در جهان خواهد  تمام زمينه

 .بود

گذاری آزاد  های مثبت آشاورزی، صنعتی، معادن، جهانگردی و سرمايه ها و برنامه ی از پروژهگير بهرهـ ٧اصل  

برای افزايش سرمايه و ثروت ملی، در جهت فراهم آوردن امكانات رفاهی مردم ايران و همچنين دادن امكانات مساوی 

 .ها خواهد بود فزون آشور در تمام زمينهبه همه اقشار مردم ايران در رسيدن به آرمانها و آرزوهايشان و توسعه روزا

ايجاد روابط انسانی و عادالنه مابين آارگر و آارفرما، آارمند و مدير و رعايت عدالت اجتماعی در قوانين ـ ٨اصل  

 .مدنی آشور و در انتها مسئوليت داشتن دولت در ايجاد رفاه اجتماعی برای مردم ايران خواهد بود

باشند و هر شخصی حق دارد آه از امكانات و سطح زندگی مناسب برای تأمين  دولت میمردم تحت حمايت ـ ٩اصل  

های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار  اش، بويژه از حيث خوراك، مسكن، مراقبت سالمتی و رفاه خانواده



مند گردد و  اجتماعی بهرهباشد و همچنين حق دارد آه در مواقع بيكاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی و پيری از تأمين 

 .مند شود خانواده آه رآن طبيعی و اساسی جامعه است بايد از حمايت جامعه و دولت بهره

اين حق، مستلزم آزادی تغيير دين يا . مند شود هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهرهـ ١٠اصل  

 .باشد جمعی و به طور خصوصی و يا عمومی میاعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين و اعتقاد يا بصورت 

ها در هيچ موردی نبايد برخالف مصالح، منافع و حقوق ميهنی مردم ايران بكار گرفته  اين حقوق و آزادیـ ١١اصل  

 .شود

نظام جمهوری مشروطه ايران، مردم ساالر و مردم گراست آه در خدمت ملت ايران خواهد بود و در اين ـ ١٢اصل  

 .ی اراده اآثريت مردم و جوابگو در مقابل ملت ايران خواهد بودروند، مجر

اساس مشروطيت جمهوری بطور جزء و آل بايد توسط مردم و مسئولين آشور مورد رعايت و اجرا قرار ـ ١٣اصل  

 .گيرد

در . د آردقانون اساسی نظام جمهوری مشروطه ايران روابط بين مسئوالن نظام و مردم ايران را تعيين خواهـ ١۴اصل  

گيرند  اين راستا آارگزاران منتخب مردم نه تنها آمر مردم نيستند بلكه مسئوالنی هستند آه مشروعيتشان را از مردم می

 .و جوابگو در مقابل مردم ايران خواهند بود

  

 ٢فصل 

 ديدگاهها و اصول مردم ساالری و مردم گرايی

  

 .ب و اعتقادهای شخصی و گروهی خواهد بودجمهوری مشروطه بدون وابستگی به هيچ مذهـ ١۵اصل 

 .شعار ملت ايران، مهر و دوستی، برابری، برادری و همبستگی برای ساختن ايران بزرگ خواهد بودـ ١۶اصل  

 .آارگزاران و مسئوالن نظام منتخب مردم و در خدمت مردم خواهند بودـ ١٧اصل  

گذاری، قضايی و اجرايی تشكيل شده است آه وظايف خود را  نظام جمهوری مشروطه ايران از سه قوه قانونـ ١٨اصل  

 .دهند بصورت مستقل انجام می



 .پرچم ايران سبز، سفيد و سرخ استـ ١٩اصل  

 .زبان رسمی آشور پارسی است، و همچنين به ترويج و توسعه زبانهای محلی اقدام خواهد شدـ ٢٠اصل  

 .پايتخت ايران تهران استـ ٢١اصل  

 .مردم ايران در مقابل قوانين آشوری بدون استثناء برابر خواهند بودهمه ـ ٢٢اصل  

های  ناپذير است، محترم شمردن، پاسداری و حراست از آن وظيفه تمامی ارگان شأن و حرمت انسان خدشهـ ٢٣اصل  

 .دولتی است

رض احدی نمی مردم از حيث جان، مال، مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و معتـ ٢۴اصل  

 .نمايد توان شد مگر بحكم و ترتيبی آه قوانين آشوری معين می

  

 ٣فصل 

 حقوق انسانی

  

هر شخصی از حق رشد و شكوفايی شخصيت خويش تا بدانجا برخوردار است آه به حقوق شخص ديگری آسيب نرساند ـ ٢۵اصل  

 .و از نظم مبتنی بر قانون اساسی تخلف نكند

ناپذير است، دخل و تصرف در   حيات و سالمت بدن برخوردار است، آزادی فردی خدشههر آس از حقـ ٢۶اصل  

 .حقوق، فقط بر اساس قانون مجاز است

 .مجازات اعدام، قطع عضو و تنبيه بدنی ممنوع استـ ٢٧اصل  

ی مردان و زنان از تساوی حقوق طبق ميراث کهن سال سرزمين پارس برخوردارند، دولت تساوی واقعـ ٢٨اصل  

 .آند های موجود اقدام می مردان و زنان را ترويج و در جهت از بين بردن نابرابری

هيچ آس نبايد به دليل جنسيت، اصل و نسب، نژاد، زبان، زادگاه و منشاء، عقيده و ايمان، باورهای مذهبی يا ـ ٢٩اصل  

 .سياسی، از امتيازی برخوردار يا از امتيازی محروم شود



 .ناپذير است ده، وجدان و اعتقادات مذهبی و مسلكی آسيبٱزادی عقيـ ٣٠اصل  

اجرای مراسم و تشكيل مجامع مذهبی برای هر مذهبی در مكانهای مربوط به آن مذهب آزاد است و اجرای ـ ٣١اصل  

 .مراسم مذهبی در اماآن عمومی نياز به اجازه وزارت آشور و هماهنگی با آن را دارد

شهروندی خصوصی و دولتی و همچنين خدمت در ادارات دولتی مستقل از اعتقادات برخورداری از حقوق ـ ٣٢اصل  

 .مذهبی است

آارمندان دولت فقط تا آن جا اجازه دارند تعلق . هيچ شخصی مجاز نيست اعتقادات مذهبی خود را آشكار سازدـ ٣٣اصل  

 .آيد مارگيری قانونی الزم میشود يا برای آ مذهبی شخصی را جويا شوند آه حقوق يا وظايفی از آن ناشی می

 .توان به انجام فرايض دينی يا جشن يا عزاداری يا سوگند مذهبی وادار آرد هيچ شخصی را نمیـ ٣۴اصل  

آزادی مطبوعات و . اش را در آالم، نوشتار و تصوير آزادانه اظهار دارد و تبليغ آند هر آس حق دارد عقيدهـ ٣۵اصل  

شود و اين در صورتی خواهد بود آه قانون اساسی  و، تلويزيون و فيلم تضمين میآزادی گزارشگری از طريق رادي

 .رعايت شود

  

 ۴فصل 

 حذف آليه اشكال تبعيض عليه زنان

  

های سياسی  مردان و زنان صرف نظر از وضعيت تأهل آنها بر مبنای برابری حقوق انسانی و آزاديهای اساسی در زمينهـ ٣۶اصل  

 .جتماعی، سياسی ـ اقتصادی و آليه قوانين مدنی آشور از جمله امور ازدواج و طالق برابر خواهند بودـ فرهنگی، سياسی ـ ا

ايجاد حمايت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و اطمينان از طريق دادگاههای صالح ملی و ـ ٣٧اصل  

 .آميز وع اقدام تبعيضديگر نهادهای عمومی در جهت حمايت مؤثر از زنان در مقابل هر ن

های عمومی و صالحيت انتخاب شدن در تمام ارگانهای  پرسی زنان حق رأی در همه انتخابات و همهـ ٣٨اصل  

 .انتخاباتی عمومی، حق شرآت در سياستهای دولتی و انجام وظايف دولتی در تمام سطوح آن را دارا می باشند



 يا تغيير تابعيت شوهر در طی دوران ازدواج، خود بخود موجب در موارد ازدواج زن با مرد خارجی، وـ ٣٩اصل  

 .تغيير تابعيت، عدم تابعيت و يا تحميل تابعيت شوهر به زن نخواهد شد

زنان در هر شرايط، در ارتباط با بارداری و زايمان و پس از زايمان، از اعطاء خدمات رايگان دولتی ـ ۴٠اصل  

 . همچنين دولت تغذيه آافی، رفاه اجتماعی مادران را تأمين خواهد آردبرخوردار خواهند بود و در صورت لزوم

 ١٢ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاريخ ١٨٠/٣۴در آل قانون اساسی جمهوری مشروطه ايران قطعنامه شماره ـ ۴١اصل  

با مردان را رعايت خواهد  را باور دارد و آنوانسيون حذف آليه اشكال تبعيض عليه زنان و برابری آامل آنها ١٣۶٠شهريور 

 .آرد

 .خانواده تحت حمايت ويژه مقررات دولتی قرار داردـ ۴٢اصل  

در اين راستا مسئوليت . مراقبت، تربيت و پرورش فرزندان حق طبيعی و باالترين وظيفه پدر و مادر استـ ۴٣اصل  

 .عهده خواهند گرفتها از جمله وزارت آموزش و پرورش و علوم عالی ب اصلی را دولت و وزارتخانه

در صورتی آه پدر و مادر قادر به انجام وظايف خود نباشند و يا به دليل ديگری فرزندان در معرض خطر آلوده شدن به فساد يا ـ ۴۴اصل  

 .گيرند توان فقط بر اساس قانون از خانواده جدا آرد و تحت پرورش و مراقبت دولت قرار می آسيب قرار داشته باشند، آنان را می

 .هر مادری حق دارد از حمايت و مددآاری دولت برای تعليم و تربيت فرزند خود برخوردار باشدـ ۴۵اصل  

  

 ۵فصل 

 اصول اجتماعی

  

 . مجموعه امور آموزش و پرورش و علوم عالی و مراآز تحقيقی تحت نظر دولت قرار داردـ۴۶اصل 

 مدارس خصوصی به عنوان جانشين مدارس داير آردن. شود حق تأسيس مدارس خصوصی تضمين میـ ۴٧اصل 

های مدارس دولتی پيروی شود و اهداف آموزشی و  بايست از اهداف و برنامه دولتی، نياز به اجازه دولتی دارد و می

 .تر از مدارس دولتی باشد تربيت علمی هيأت آموزشی نبايد عقب

 .اجازه و هماهنگی مقامات دولتی دارندشهروندان ايرانی حق اجتماعات در فضای عمومی را با آسب ـ ۴٨اصل 



 .های فرهنگی و انسان دوستانه را دارد هر ايرانی حق تأسيس و ثبت انجمنـ ۴٩اصل 

ها مخالف قوانين جزايی يا بر ضد نظم مبتنی بر قانون اساسی  هايی آه اهداف يا فعاليت آن ها و جمعيت  انجمنـ۵٠اصل 

 .شود باشد ممنوع اعالم میيا عليه انديشه تفاهم ميان مردم ايران 

 حق تأسيس و ثبت اتحاديه به منظور حراست از شرايط آاری و اقتصادی و برای بهبود بخشيدن به آنها برای ـ۵١اصل 

 .شود هر شغلی تضمين می

شود و با مشارآت نماينده وزير شهرسازی و مسكن   سال انتخاب می۴شهردار مستقيمًا توسط مردم برای ـ ۵٢اصل

 .دهد خود را انجام میمسئوليت 

شود مگر در شرايط خدشه وارد آردن به امنيت و منافع   سری بودن نامه و پست، تلفن آحاد ملت تضمين میـ۵٣اصل 

 .ملت ايران

 وسايل تكنيكی استراق سمع برای حفاظت از منافع و حقوق ملی با کسب اجازه ازمقامات قضايی مجاز ـ۵۴اصل

 .باشد می

 . حق آزادی انتخاب شغل، محل سكونت و رفت و آمد در سراسر ايران برخوردار است هر ايرانی ازـ۵۵اصل

 . آار اجباری فقط در صورت زندانی شدن و به دستور دادگاه مجاز استـ۵۶اصل

توان در صورت ادامه نيافتن تحصيالت دانشگاهی با پايان يافتن سن هجده سالگی   هر مرد و زن ايرانی را میـ۵٧اصل

 . ارتش و دفاع ملی فراخواندبه خدمت در

 . خدمت اجباری در ارتش برای فراگيری از چگونگی حراست و دفاع از ميهن، يك سال خواهد بودـ۵٨اصل

 . حريم خانه خدشه ناپذير استـ۵٩اصل

 .باشد  بازرسی محل سكونت فقط با اجازه قاضی و فقط به صورتی آه در قانون ذآر شده است مجاز میـ۶٠اصل

 .شود مالكيت و حق بر ارث تضمين می حق ـ۶١اصل

انجام اين امر فقط براساس قانون يا با استناد به .  سلب مالكيت فقط در جهت تأمين رفاه همگانی جايز استـ۶٢اصل

مقدار خسارت با توجه به منافع عمومی و . قانونی مجاز است آه چگونگی حدود خسارت و پرداخت آن را معين سازد

 .شود یمنافع طرفين تعيين م



باشد و در اين راستا   منابع طبيعی، معادن، جنگلها، آويرها، آوهها، دشتهای بدون سند متعلق به ملت ايران میـ۶٣اصل

 .برداری و برنامه ريزی آنها را بعهده دارد دولت مسئوليت بهره

 . دو تابعيتی بودن شهروندان ايرانی مجاز استـ۶۴اصل

 .ی مجاز نيست مگر بر اساس قانون و برای تضمين امنيت ملی سلب تابعيت از شهروند ايرانـ۶۵اصل

بايست از قانون اساسی و جاری آشور وهمچنين ازقوانين   هر شهروند دو تابعيتی در زمان اقامت در ايران میـ۶۶اصل

 .مدنی پيروی آند

 پناهندگی  اشخاص آشورهای ديگر آه تحت تعقيب از نظر سياسی ـ فرهنگی باشند، در ايران از حقـ۶٧اصل

 .آند ای چگونگی اين امر را معين می برخوردارند و قانون جداگانه

  

 ۶فصل 

 اختيارات و مسئوليت رياست جمهوری مشروطه ايران

  

 رئيس جمهوری مشروطه حافظ قانون اساسی ، يكپارچگی ملت ايران، و ناظر بر اجرای وظايف قوای ـ۶٨اصل

 .باشد قانونگذاری، قوای قضايی، قوای اجرايی می

 . رئيس جمهوری مشروطه حافظ استقالل و تماميت ارضی ايران استـ۶٩اصل

 .شود  رئيس جمهوری مشروطه برای چهار سال از طرف مردم انتخاب میـ٧٠اصل

اگر در اولين انتخابات رأی . گيرد  رئيس جمهوری مشروطه با رأی اآثريت، مسئوليت خود را بدست میـ٧١اصل

 آانديداها در هفته بعد آه بيشترين درصد رأی را دارند با هم رقابت خواهند آرد و هرآدام آه اآثريت نبود، دو نفر از

گيرد و همزمان   سال بدست می۴رأی اآثريت را بدست گرفت مسئوليت رياست جمهوری مشروطه ايران را بمدت 

 .معاونت رياست جمهوری را به شورای نظام معرفی می کند

 .گيرد وزارت آشور و با ثبت نام قبلی رأی دهندگان صورت می انتخابات زير نظر ـ٧٢اصل



 روز قبل از پايان حكم رياست جمهوری ٣۵ روز و حداآثر ٢٠ انتخابات رياست جمهوری مشروطه حداقل ـ٧٣اصل

 .گيرد قبلی صورت می

ق به تعويق انداختن  اول انتخابات يكی از آانديداها فوت آند شورای حافظ قانون اساسی ح اگر قبل از دورهـ ٧۴اصل 

 .انتخابات را دارد

باشد و همچنين رياست شورای امنيت ملی را به   رئيس جمهوری مشروطه، رئيس نظام و فرمانده آل قوا میـ٧۵اصل

 .عهده دارد

 .آند  نخست وزير و دولت وی را تأييد يا رد مي، رئيس جمهورـ٧۶اصل

 .نقش رئيس جلسه را بعهده دارد رئيس جمهوری مشروطه در جلسه شورای وزيران ـ٧٧اصل

بايست به تصويب و امضاء رياست جمهوری برسد، و در غير اينصورت قابل اجرا نخواهد   تمام قوانين میـ٧٨اصل

تواند مجددًا آن را قبل از توشيح رياست جمهوری به مجلس  بود، و در صورت تجديد نظر در مورد اليحه قانونی می

 .ارسال دارد

 .باشد اد رفراندم در مورد قوانين مهم و تغيير قانون اساسی با رئيس جمهور می حق پيشنهـ٧٩اصل

 . رياست جمهوری پس از گفتگو و مشاورت با نخست وزير و رئيس مجلس، حق انحالل مجلس را داردـ٨٠اصل

يس گيرد و رئ  روز پس از انحالل مجلس صورت می۴٠ روز و حداآثر ٢٠ انتخابات دوباره مجلس حداقل ـ٨١اصل

 .جمهور حق انحالل مجدد اين مجلس را برای مدت يكسال نخواهد داشت

تصويب و به (آند  آند را توشيح می ها و قوانين اداری آه شورای وزيران پيشنهاد می  رياست جمهوری پروژهـ٨٢اصل

 ).رساند امضاء می

با نخست وزير، رئيس مجلس تواند بعد از مراجعه و بحث و گفتگو   در شرايط اضطراری رئيس جمهور میـ٨٣اصل

شورای ملی وسنا و رئيس شورای حافظ قانون اساسی تصميماتی قابل اجرا در مسير حفظ منافع، استقالل و تماميت 

 .ارضی آشور را بگيرد و آن را توسط يك آنفرانس مطبوعاتی به مردم اعالم نمايد

مجلس شورای ملی، رئيس مجلس سنا، رئيس  شورای نظام عبارت است از رئيس جمهور، نخست وزير، رئيس ـ٨۴اصل

 .شورای حافظ قانون اساسی و مشاورين آنها



رئيس جمهور، نشان لياقت، سفرا و نمايندگان نظام جمهوری مشروطه، استانداران، فرمانداران را مورد تصويب و ـ ٨۵اصل 

 .دهد تأييد قرارمی

 .انيان را مورد عفو قرار دهدتواند زند  رئيس جمهور حق بخشش مجريان را دارد و میـ٨۶اصل

 .دارد  رئيس جمهور نظرات خود را توسط قاصد به مجلس سنا و شورای ملی ابالغ میـ٨٧اصل

 .گردد های رياست جمهوری برای اجرا توسط نخست وزير و وزير مربوط امضاء و تصويب می  فرمانـ٨٨اصل

 .ادهای قانونگذاری باشدتواند هم زمان عضو دولت يا يكی از نه  رئيس جمهور نمیـ٨٩اصل

 رئيس جمهور پيش از به عهده گرفتن مقام رياست جمهوری مشروطه موظف است در برابر نشست مشترك ـ٩٠اصل

 :اعضاء مجلس شورای ملی و سنا سوگند زير را ادا نمايد

ن، استقالل و تماميت آنم آه تمام نيروی خود را در خدمت مردم ايرا من در برابر پروردگار و مردم ايران سوگند ياد می

ها، آوشا باشم و وظايفم را هوشيارانه و به بهترين وجه انجام  ارضی آشور ايران، حفاظت از قانون اساسی و دفاع از آن

 .دهم و عدالت را در قبال هر فردی رعايت آنم

 .تواند بدون ذآر سوگند مذهبی ادا شود اين سوگند می

وی به نام مردم ايران درکاردولت وعقد . ی نماينده ملت ايران استالملل  رئيس جمهور در روابط بينـ٩١اصل

دارد  قراردادهای بين المللی نظارت دارد وبا مشاورت و هماهنگی وزير امور خارجه به آشورهای ديگر سفير اعزام می

 .پذيرد ها را می و سفيران آن

داران را صادر  ليرتبه و افسران و درجهتواند حكم انتصاب و عزل قضات و آارمندان عا  رئيس جمهور میـ٩٢اصل

 .تواند اين اختيارات را به ديگران منتقل آند آند و همچنين می

تواند با تأييد شورای حافظ قانون اساسی و تأييد حداقل دو سوم از نمايندگان مجلس   مجلس شورای ملی میـ٩٣اصل

 .الی آشور شكايت آندشورای ملی، از رئيس جمهور به سبب نقض قانون اساسی به ديوان ع

 در صورتی آه ديوان عالی آشور رأی به مجرميت رئيس جمهور بدهد هم زمان مجاز است رئيس جمهور را ـ٩۴اصل

 روز بعد انجام خواهد گرفت ٣٠ روز و حداآثر ٢٠از مقامش عزل آند و انتخابات اضطراری رياست جمهوری حداقل 

 . به معاونت رياست جمهوری محول می شودو مسئوليت و وظايف رياست جمهوری در اين مدت



  

 ٧فصل 

 دولت

  

 .شود از نخست وزير و وزيران  دولت تشكيل میـ٩۵اصل

آند و رئيس جمهور   حزبی آه اآثريت اعضای مجلس شورای ملی را بدست آورد نخست وزير را انتخاب میـ٩۶اصل

 .نمايد وزير را صادر می حكم انتصاب نخست

آند و وی با صدور حكم، آنان را به وزارت انتخاب  ران را به رئيس جمهور پيشنهاد می نخست وزير، وزيـ٩٧اصل

 .نمايد می

 انتصاب خود را به ٩٠ نخست وزير و وزيران در برابر مجلس شورای ملی با ادای سوگند ياد شده در اصل ـ٩٨اصل

 .پذيرند اين مقام می

هر وزيری در انجام . ند و مسئوليت آن را به عهده داردآ  نخست وزير خط و مشی آلی سياست را تعيين میـ٩٩اصل

درباره . امور مربوط به وزارتخانه خود در چارچوب خط و مشی تعيين شده از سوی نخست وزير مستقل و مسئول است

ای آه به تصويب  نخست وزير هيئت دولت را طبق آئين نامه. گيرد اختالف نظر ميان وزيران، هيئت وزيران تصميم می

 .آند ئت دولت و تأييد رئيس جمهور رسيده است اداره میهي

 .آند  نخست وزير يكی ازافراد مورد اعتماد شايسته وکاردانِ  را به سمت معاون خود انتخاب میـ١٠٠اصل

 .رسد  با تشكيل مجلس شورای ملی جديد دوران نخست وزير و هيئت وزيران به پايان میـ١٠١اصل

 .تا انتصاب نخست وزير و وزيران جديد به آار خود ادامه خواهند داد نخست وزير و وزيران ـ١٠٢اصل

 .توانند هم زمان نماينده مجلس شورای ملی و سنا باشند  اعضای دولت و وابستگان به شغل دولتی نمیـ١٠٣اصل

  

 ٨فصل 



 اریذقوای قانونگ

  

 .باشد  قوای قانونگذاری شامل مجلس شورای ملی و سنا میـ١٠۴اصل

شوند و تعداد آنها نسبت به جمعيت  ايندگان مجلس شورای ملی با انتخابات و رأی مردم ايران تعيين می نمـ١٠۵اصل

 ۴٠٠ ميليون نفری حدود٧۵ تا ٧٠شود و برای جمعيت بين  بندی نواحی تعيين می ها با تقسيم شهرها، شهرستانها و بخش

 .ای خواهد گرفت نماينده خواهد بود آه آن بصورت قاطع در متمم اين اصل ج۴۵٠تا

. شوند پرستان و اشخاص باتجربه و محترم آشور انتخاب می نمايندگان مجلس سنا از نخبگان و ميهنـ ١٠۶اصل     

شوند و تعداد آنها يك سوم  پنجاه درصد اين نمايندگان از طرف رئيس جمهور و پنجاه درصد از طرف مردم انتخاب می

. بود و در مورد انتخابات قاطع مجلس سنا بيشتر در متمم آن جای خواهد گرفتتعداد نمايندگان مجلس شورای ملی خواهد 

 .شوند نمايندگان مجلس سنا بمدت چهار سال انتخاب می

 مجلس شورای ملی نماينده اآثريت ملت ايران است و در امور رفاهی و سياست اجتماعی، سياست فرهنگی و ـ١٠٧اصل

 .گيرد  قانون اساسی تصميم میسياست اقتصادی آشور با رعايت

 .باشد  محل تشكيل مجلس شورای ملی در پايتخت میـ١٠٨اصل

 .شوند و پس از پايان اين مدت نمايندگان حق دوباره انتخاب شدن را دارند  سال انتخاب می۴ نمايندگان بمدت ـ١٠٩اصل

حداقل يك سوم از نمايندگان حاضر باشند ها بايد  در مورد قوانين و اليحه) رايزنی( در موقع شروع مذاآرات ـ١١٠اصل

شود آه  بايست سه چهارم از نمايندگان حاضر باشند و اآثريت آرا وقتی حاصل می گيری در مجلس می ولی هنگام رأی

 .ای بدهند بيش از نصف نمايندگان مجلس رأی موافق يا مخالف در مورد اليحه

 .شود ر طبق نظامنامه داخلی مجلس تعيين می مدت تعطيل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بـ١١١اصل

، نمايندگی خود را از ٩٠ نمايندگان مجلس شورای ملی قبل از شروع به آار با ادای سوگند ياد شده در اصل ـ١١٢اصل

 .پذيرند جانب مردم ايران می

بدون اطالع و آويز آسی   نمايندگان مجلس مصونيت اجتماعی و قضايی دارند و بهيچ عنوان و بهيچ دستـ١١٣اصل

اگر احيانًا يكی از اعضاء بصورت علنی مرتكب جنحه . تصويب مجلس شورای ملی حق ندارد معترض اعضای آن بشود

 .و جنايتی شود، و در حين ارتكاب جنايت دستگير گردد، باز بايد اجرای حكم در باره او با اجازه مجلس باشد



 .آند آند و حكم او را رئيس جمهور تصويب می  مجلس شورای ملی نخست وزير را پيشنهاد میـ١١۴اصل

 .توانند در آن بدون حق نطق شرآت آنند نگاران می  مذاآرات مجلس علنی خواهد بود و روزنامهـ١١۵اصل

 نخست وزير و وزيران حق شرآت در مذاآرات مجلس را دارند و همچنين حق نطق و اظهار نظر با اجازه ـ١١۶اصل

 .دباشن رئيس مجلس را دارا می

داند پس از مذاآره و رايزنی،   مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صالح آشور و مردم میـ١١٧اصل

از روی راستی و درستی عنوان آرده و با رعايت اآثريت آرا در آمال امنيت و اطمينان و پس از تصويب مجلس سنا، 

 .ء برسدتوسط نخست وزير به عرض رئيس جمهور برای تصويب و امضا

 .تواند از طريق دولت به مجلس شورای ملی آورده شود  اليحه قانونی میـ١١٨اصل

 بررسی اليحه بودجه، تغيير در وضع مالياتها و رد و قبول عوارض آه از طرف دولت اقدام خواهد شد بايد به ـ١١٩اصل

 .تصويب مجلس برسد

خر هر سال برای سال آينده آماده شده باشد و پانزده روز ها بايد در نيمه آ طرح بودجه هر يك از وزارتخانهـ ١٢٠اصل

 .قبل ازسال مالی حاضر باشد

 : در موارد زير حق قانونگذاری به مجلس شورای ملی تعلق داردـ١٢١اصل

 . امور مربوط به روابط خارجی و دفاع ملی و قوانين مدنیـ

 . امور مربوط به حق تابعيت در قلمرو آشوریـ

 . زادی رفت و آمد، وقوانين مربوط به اقامت و مهاجرت از و به ايران امور مربوط به آـ

 .  امور پولی ـ چاپ اسكناس و سكه زنی، اوراق قرضهـ

 وحدت ميان قلمرو گمرآی و بازرگانی، عقد قراردادهای تجارتی و آشتيرانی، آزادی مراوده آااليی و آزادی مبادالت ـ

 .بت از مرزهاهای گمرآی و مراق پولی با خارج و تعرفه

 . امور مربوط به پروازهای هوايیـ

 . امور مربوط به حمل و نقل با راه آهن و راه شوسه و ساختن و نگهداری و اجاره آنـ



 . امور پستی و ارتباطات تلفنیـ

 . امور حقوقی مربوط به آارمندان و خدمتگزاران دولتیـ

 . حق چاپها، حق تأليف و  امور مربوط به حقوق آسب و آار و حرفهـ

 . امور مربوط به روابط پليس و مردمـ

 . امور مربوط به دفاع از نظام مبتنی بر قانون اساسیـ

 . دفاع از موجوديت و امنيت آشورـ

ها،  نامه نحوه برگزاری دادگاه های قضايی، آئين نامه ها، آئين  حقوق مدنی، حقوق جزايی و نحوه اجرای مجازاتـ

 .ع، محضرداری و مشورت قضايیمقررات مربوط به وآالی مداف

 . مقررات ازدواج و طالقـ

 .ها و اجتماعات  حقوق انجمنـ

 . امور مربوط به اجازه اقامت خارجيان و اجازه تأسيس شرآتهای خارجیـ

 . حقوق مربوط به حمل اسلحه و استفاده از مواد منفجرهـ

 . امور مربوط به پناهندگان و مهاجرانـ

 .عمومی امور مربوط به همياری ـ

 .های جنگی و غرامت  امور مربوط به خسارتـ

های  های خصوصی و بيمه معادن، صنايع، انرژی، صنعتگری، آسبه، بازرگانی، بانك و بورس، بيمه( حقوق اقتصادی ـ

 .آاری های بی اجتماعی و بازنشستگی و بيمه

 .ای و حفاظت از آن  توليد و استفاده از انرژی هستهـ

 .ك های مردمی به نيازمندان جامعه امور مربوط به آمـ



 .های آموزشی، پرورشی و پژوهشی و باال بردن سطح و ميزان آنها  امور مربوط به آمكـ

 . تبديل امالك و منابع طبيعی ملی به خصوصیـ

  ترويج و ترغيب جنگلداری، آبادانی، تأمين مواد غذايی، واردات و صادرات، توليد آشاورزی و جنگلی، صيد ماهی درـ

 .سواحل و درياها و پاسداری از سواحل دريايی

 . تأمين اقتصادی بيمارستانها و تنظيم سطح درمانی و بهداشتی بيمارستانهاـ

 . بطور جمعی امور بهداشتی و درمانی و پژوهشی در آل آشورـ

 . مناسبات اساسی حقوقی مطبوعاتـ

 . حفاظت از بناها، اماآن و آثار تاريخی ايرانـ

 .گردد المللی، به پيشنهاد رئيس جمهورو وزير امور اقتصادی در مجلس مطرح می دهای تجارتی بين عقد قرارداـ

باشد  تواند از طريق قانونی تغيير دهد و بنا به سه چهارم آرا می  مواد قانون اساسی را مجلس شورای ملی میـ١٢٢اصل

 .و زمانی مورد اجرا است آه رياست جمهوری آن را تصويب نمايد

در صورت فقدان اين امر تاريخ .  در هر قانونی و هر مقرارت قانونی بايد تاريخ شروع و اجرای آن ذآر شودـ١٢٣اصل

 .شروع اجرا چهارده روز پس از اعالم آن در روزنامه رسمی آشور است

س شورای ملی  قوانين انتخاباتی و شرايط آانديداها برای رياست جمهوری و مجلس شورای ملی را، نمايندگان مجلـ١٢۴اصل

 .آنند تعيين می

 . اعالم جنگ با آشورهای ديگر به امضاء و تصويب مجلس شورای ملی و سنا و رياست جمهوری خواهد بودـ١٢۵اصل

 . اعالم حكومت نظامی در شورای وزيران با رياست رئيس جمهور خواهد بودـ١٢۶اصل

س، شورای حافظ قانون اساسی داوری خواهد  در صورت بوجود آمدن مخالفت بين نخست وزير و رئيس مجلـ١٢٧اصل

 .کرد

 .توانند تقاضای تجديد نظر نسبت به هر قانونی را بدهند  همه وزيران و نمايندگان دو مجلس میـ١٢٨اصل

 .ها اشاره نموده است هايی است آه دولت در مورد اليحه  مذاآرات مجلس شورای ملی بر پايه اولويتـ١٢٩اصل



 . روز سئوال و جواب مجلس شورای ملی و دولت خواهد بود يك روز در هفتهـ١٣٠اصل

تواند عرض حال و يا ايرادات و شكايات خود را بطور آتبی به دفترخانه عرايض   هر شهروند ايرانی میـ١٣١اصل

 .مجلس ارسال نمايد

 .اشته باشدتواند برحسب لزوم با ده نفر از نمايندگان و يا وزيران اجالس محرمانه د  رئيس مجلس میـ١٣٢اصل

 اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئيس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاآرات را آه صالح بداند به ـ١٣٣اصل

اطالع عموم برساند لكن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزيری بوده است افشای مذاآرات موقوف به اجازه آن وزير 

 .است

د قبول قرار نگرفت، وزير مسئول پس از رد و يا قبول ايرادات مجلس و  هرگاه اليحه وزيری در مجلس مورـ١٣۴اصل

 .تواند اليحه مزبور را دوباره به مجلس ارسال دارد تجديد نظر و اصالح اليحه می

 نمايندگان مجلس شورای ملی بايد رد يا قبول مطالب را صريح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ـ١٣۵اصل

 .تحت فشار قرار دهدايشان را تهديد يا 

 هر وقت مطلبی از طرف يكی از نمايندگان مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاآره خواهد بود آه ـ١٣۶اصل

حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس آن را تصويب آرده باشند، و در اين صورت آن عنوان بطور آبتی به رئيس 

 .عنوان را در انجمن تحقيق مجلس مطرح و بررسی نمايدمجلس تقديم خواهد شد و رئيس مجلس حق دارد آن 

 در موقع مذاآره و بحث در مورد يك اليحه پيشنهادی از طرف يك وزير بايد به وزير مربوطه پانزده روز ـ١٣٧اصل

قبل اطالع داده شود آه او يا معاون او در مجلس حضور داشته باشند و در صورت تصويب با اآثريت آرا، بطور رسمی 

 .بصورت قانون اجرايی به وزير مسئول داده خواهد شد تا وی اقدامات الزم را بعمل آورد ،حه تصويب شدهالي

 در هر امری آه مجلس شورای ملی از وزير مسئولی توضيح بخواهد آن وزير ناگزير به جواب دادن است ـ١٣٨اصل

وزير مسئول ،زد، ولی بعد از رفع زمان معينمگر مطالب محرمانه آه افشا آردن آن منافع و امنيت ملی را بخطر بيندا

 .است آه جوابگو باشد

توانند وزيران را مورد سئوال و جواب قرار دهند و نيز آنها را به محاآمه   مجلس شورای ملی و سنا میـ١٣٩اصل

 .درآورند و بعد قانون در مورد آنها تصميم خواهد گرفت

 سنا با اآثريت سه چهارم عدم رضايت خود را از هيئت  در صورتی آه مجلس شورای ملی و يا مجلسـ١۴٠اصل

 .وزيران و يا وزيری اظهار نمايند آن هيئت يا آن وزير از مقام وزارت عزل خواهد شد



 تعيين تقصير و مجازات وارده بر وزيران در موقعی آه مورد اتهام مجلس شورای ملی يا مجلس سنا شوند و ـ١۴١اصل

 .تهامات شخصی مدعيان گردند، نسبت به آنها طبق قانون مدنی آشور رفتار خواهد شديا در امور اداره خود دچار ا

  

 ٩فصل 

 شورای حافظ قانون اساسی

  

سه نفر توسط رئيس جمهور، سه نفر توسط . شوند  سال انتخاب می٨ نفر خواهد بود و برای مدت ٩ تعداد آنها ـ١۴٢اصل

 .رئيس مجلس شورای ملی، سه نفر توسط مجلس سنا

 .گردد و يك حق رأی بيشتر ندارد  رئيس شورای حافظ قانون اساسی توسط رئيس جمهور تعيين میـ١۴٣صلا

 شورا نظارت خواهد آرد بر رعايت قانون اساسی توسط رئيس جمهور، مجلس شورای ملی و سنا و همچنين ـ١۴۴اصل

 .دولت

 . نظارت بر انتخابات رياست جمهوریـ١۴۵اصل

 .تخاباتی مجلس سنا و شورای ملی بررسی شكايات انـ١۴۶اصل

 ).رفراندم(پرسی   نظارت بر همهـ١۴٧اصل

 هر اليحه قانونی قبل از تصويب و امضاء رئيس جمهور بايد هماهنگی آن با قانون اساسی توسط شورای حافظ قانون ـ١۴٨اصل

 .اساسی تأييد گردد

 .اسی قابل اجرا نيست هر اليحه قانونی بدون تصويب و تأييد شورای حافظ قانون اسـ١۴٩اصل

قوانين داخلی شورا، .  نظر و نفوذ شورای حافظ قانون اساسی ماورای قوه مقننه، قوه اجرائی و قضايی استـ١۵٠اصل

 .گردد توسط خود شورا تعيين می

  



 ١٠فصل 

 امور قضايی

  

 .اشدب خواهی امور قضايی آشور می  رئيس جمهور حافظ استقالل و درستی و راستی و عدالتـ١۵١اصل

های آشوری، دادگاه های استان و شهرها آه در اين   قوه قضايی از طريق ديوان عالی آشور، از طريق دادگاهـ١۵٢اصل

 .شود بينی شده است اعمال می قانون اساسی پيش

شود از قضات آشوری و اعضای ديگرتعيين رئيس ديوان عالی کشوربا رئيس   ديوان عالی آشور تشكيل میـ١۵٣اصل

 .ت ووزيردادگستری معاون او می باشدجمهوراس

 .شوند سال تعيين می۴باشند آه توسط رياست جمهوری برای مدت   نفر می٩ اعضای ديوان عالی آشور ـ١۵۴اصل

 . ديوان عالی آشور قوانين قضايی آشور را بر اساس قانون اساسی تنظيم خواهد آردـ١۵۵اصل

های عالی اداری، عالی مالی، عالی  ی و امور اجتماعی دادگاههای قضايی عمومی، اداری، مال  برای حوزهـ١۵۶اصل

 .آار، عالی امور اجتماعی وجود دارند آه زير نظر ديوان عالی آشور انجام وظيفه خواهند آرد

شوند و به   قضات دادگاه عالی اداری به تعداد مساوی از طرف مجلس شورای ملی و مجلس سنا برگزيده میـ١۵٧اصل

 .وزيران و نمايندگان مردم رسيدگی خواهند آردشكايات در مورد 

شود و به شكايات در مورد آارمندان  اين قضات از طرف وزير دادگستری برگزيده می.  دادگاه امور اداریـ١۵٨اصل

 .دولت رسيدگی خواهد آرد

ربوط به قوانين  دولت مجاز است يك دادگاه برای نيروهای نظامی ايجاد آند و اين دادگاه در قلمرو امور مـ١۵٩اصل

 .وزارت دادگستری قرار دارد و قضات آن بايد اجازه قضاوت قضايی را داشته باشند

 .شوند مگر آنكه علنی بودن آن منافات با امنيت و منافع ملی داشته باشد ها بطور علنی تشكيل می  دادگاهـ١۶٠اصل

شوند و به  گستری طبق قانون تعيين میهای مختلف وزارت داد  قضات و مسئوالن دادگاهها و رؤسای بخشـ١۶١اصل

 .تصويب رئيس جمهور، در مسند آار قرار می گيرند



توان از شغل خود بطور موقت و يا دائم بدون محاآمه و ثبوت تقصير، تغيير داد مگر   هيچ قاضی را نمیـ١۶٢اصل

 .اينكه خودش استعفا نمايد

 . حقوق و مقرری قضات بموجب قانون معين خواهد شدـ١۶٣اصل

 .توانند شغل دولتی و يا غيردولتی ديگری را داشته باشند  قضات دادگاهها نمیـ١۶۴اصل

 در صورتی آه يكی از قاضيان در مقام قضاوت و يا خارج از آن عليه اصول قانون اساسی يا عليه نظم مبتنی ـ١۶۵اصل

تواند مقرر  ، با اآثريت دو سوم، میبر قانون مرتكب تخلفی شود، به تقاضای مجلس شورای ملی و يا ديوان عالی آشور

توان وی را  سازد آه قاضی به مقام ديگری برگزيده شود و يا به خدمت او پايان داده شود، و در صورت اقدام عمدی، می

 .از مقامش عزل آرد

 .شود  شكايت از قضات، در ديوان عالی آشور مطرح میـ١۶۶اصل

توان تقاضای تجديد  نون اساسی و قوانين دادگستری باشد، می در صورتی آه قضاوت يك قاضی مخالف قاـ١۶٧اصل

 .نظر در دادگاههای عالی و ديوان عالی آشور را نمود

اين شخص حق دارد برای دفاع .  هر شخص در برابر دادگاه از حق صحبت و دفاع از خود برخوردار استـ١۶٨اصل

 .ايد وآيل رايگان در اختيار او قرار دهداز خود وآيل انتخاب آند و در صورت نداشتن توان مالی دولت ب

تواند به عنوان جرم شناخته شود آه جرم بودن آن پيش از ارتكاب عمل از طريق   هر عملی در صورتی میـ١۶٩اصل

 .قانون تعيين شده باشد

 .توان بر اساس قوانين عمومی بيش از يك بار برای ارتكاب به همان جرم، جزا داد  هيچ آس را نمیـ١٧٠اصل

توان فقط بر اساس قانون و فقط با توجه به اشكالی آه در آن قانون تصريح شده است   آزادی شخص را میـ١٧١اصل

 شکنجه، آزار روحی و جسمی شخصی آه در بازداشت قرار دارد به هر شکل و به هر عنوان مطلقًا ممنوع .محدود آرد

 .است

در مورد هر بازداشتی آه بر . تواند تصميم بگيرد ی می در باره مجاز بودن بازداشت و مدت آن فقط قاضـ١٧٢اصل

پليس مجاز نيست بر اساس تصميم خود شخصی را بيش . اساس دستور قاضی نيست بايد فورًا تصميم قاضی را جويا شد

بازداشت و دستور بازداشت بايد فورًا به اطالع بستگان يا به اطالع شخص مورد .  ساعت در بازداشت نگاه دارد٢۴از 

 .عتماد وی برسدا



  

 ١١فصل 

 امور مالی

  

 .های ناشی از انجام تكليف اداری خود است  دولت مسئول پرداخت هزينهـ١٧٣اصل

 .باشد ها مربوط به دولت می  حق قانونگذاری در باره گمرك و انحصار امور مالی و مالياتـ١٧۴اصل

ماليات بر درآمد، ماليات بر دارايی، : گيرد لت تعلق میهای زير به دو  درآمد از انحصار مالی و درآمد از مالياتـ١٧۵اصل

 .ها، ماليات بر وسايل نقليه، ماليات غيرمستقيم روی آاال و اجناس و مواد غذايی ها و جاده ماليات بر ارث، عوارض از راه

 بر قانون های غيرمستقيم، مبتنی  ادارات مالی آشوری، اداره درآمد از گمرك، انحصارهای مالی، مالياتـ١٧۶اصل

 .گردد آشوری تعيين می

البته چنين مقررات قانونی نياز به تأييد مجلس شورای . شود  وضع مقررات قانونی مالی به دولت اعطا میـ١٧٧اصل

 .باشند ملی دارد آه پس از تأييد مجلس، قوانين آشوری خواهند بود و قابل اجرا می

بطور الزامی تعادل اقتصادی تمامی آشور را مد نظر داشته  دولت بايد در تنظيم دخل و خرج بودجه خود ـ١٧٨اصل

 .باشد

 .باشد قانون مشخص خواهد آرد  مواردی آه از دادن ماليات معاف میـ١٧٩اصل

 . طرح بودجه دولت بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسدـ١٨٠اصل

 . به موافقت وزير اقتصاد و دارايی داردبينی شده نياز های بيشتر و خارج از آنچه در قانون بودجه پيش  هزينهـ١٨١اصل

های دولت  ها و بدهكاری ها و همچنين دارايی  وزير اقتصاد و دارايی بايد صورت حساب درآمدها و هزينهـ١٨٢اصل

 .را هر سال به مجلس شورای ملی گزارش آند

هايی در  به هزينهها آه منجر   اعطای اختيار برای گرفتن اعتبارات و تضمين تعهدات و مانند آنـ١٨٣اصل

و همچنين درآمد از . شود، همراه با تعيين ميزان آن نياز به قوانين آشوری دارد ای آتی می های محاسبه سال



بينی شده در بودجه بيشتر باشد، فقط در مورد  گذاری پيش ها برای سرمايه اعتبارات نبايد از مجموع پرداخت

تر اين امر، از طريق  ترتيب دقيق. توان استثناء قايل شد شور میگيری از اختالل در تعادل مجموع اقتصاد آ پيش

 .شود قوانين آشوری معين می

  

 ١٢فصل 

 شورای اقتصادی و اجتماعی آشور

  

منتخبين آن سه نفر توسط . شود  شورای اقتصادی و اجتماعی از متخصصين اقتصادی و اجتماعی تشكيل میـ١٨۴اصل

های اقتصادی و اجتماعی دولت و  شوند و مسئول بررسی پروژه ير تعيين میوز رئيس جمهور و دو نفر توسط نخست

باشند و حد قانونی آنها را قوانين  ريزی و بودجه و دادن مشاورت به دولت و مجلس شورای ملی می بررسی برنامه

 .آند آشوری تعيين می

  

 ١٣فصل 

 شورای امنيت آشور

  

شوند، و جلسات آنها در نهاد رياست  اتی و انتظامی آشور تشكيل می شورای امنيت آشور از متخصصين اطالعـ١٨۵اصل

گيرد، و آنها عبارتند از وزير آشور، وزير دفاع، فرماندهان سه نيرو، مسئول اطالعات و امنيت  جمهوری صورت می

ست جمهوری رياست شورای امنيت آشور با ريا. آشور، مسئول اطالعات ارتش، وزير اقتصاد و مشاورين و معاونين آنها

جلسات اين شورا به فرمان رياست جمهوری و يا با پيشنهاد يكی از اعضای شورا و همچنين در مواقع اضطراری . باشد می

 .خواهد بود

  

 وضعيت دفاعی



  

 تعيين وضعيت دفاعی در صورت تجاوز مسلحانه به قلمرو جمهوری مشروطه مربوط به مجلس شورای ملی ـ١٨۶اصل

 .شود توسط رئيس جمهور آه فرمانده آل نيروهای انتظامی است قرائت میباشد و اين امر  می

ناپذير   در صورتی آه وضعيت اقدام فوری ايجاب آند و برای تشكيل بموقع مجلس شورای ملی موانع اجتنابـ١٨٧اصل

 .آند  اعضاء آن تعيين میی تمامیوجود داشته باشد، وضعيت دفاعی را آميسيون مشترك با اآثريت دو سوم آرا

وزير، رئيس مجلس   نماينده نخست٢ آميسيون مشترك عبارت خواهد بود از دو نماينده رئيس جمهور، ـ١٨٨اصل

 .شورای ملی، رئيس مجلس سنا و رئيس شورای حافظ قانون اساسی

 در صورت اعالم وجود وضعيت دفاعی و در صورت تجاوز مسلحانه به قلمرو جمهوری مشروطه ايران ـ١٨٩اصل

المللی در باره وجود وضعيت  هايی را بر اساس حقوق بين تواند با تأييد مجلس شورای ملی بيانيه هور میرئيس جم

دفاعی صادر نمايد و در صورت اضطراری بودن و نبودن فرصت اجالس مجلس، آميسيون مشترك اين مسئوليت را 

 .بعهده خواهد گرفت

 با اآثريت آراء تمامی وياحداقل   با دو سوم آراء  در وضعيت دفاعی، در صورتی آه آميسيون مشتركـ١٩٠اصل

ناپذير مواجه است، و يا به اندازه آافی  اعضاء آن به اين نتيجه برسد آه تشكيل بموقع مجلس شورای ملی با موانع اجتناب

ا ه شود و از تمامی حقوق آن اعضاء برای رسميت جلسه موجود نيست، آميسيون مشترك جانشين مجلس شورای ملی می

 .برخوردار است

 در زمان وجود وضعيت دفاعی، پايان دوره انتخابی مجلس شورای ملی شش ماه پس از پايان وضعيت دفاعی ـ١٩١اصل

خواهد بود، در صورتی آه دوره رياست جمهوری در زمان وجود وضعيت دفاعی پايان يابد، وی تا نه ماه پس از پايان 

 .دوضعيت دفاعی در مقام خود باقی خواهد مان

در صورت نياز به تغيير نخست وزير، رياست جمهور شخص ديگری را به عنوان نخست وزير می تواند به ـ ١٩٢اصل 

 .کميسيون مشترک معرفی کند

 . در سراسر دوران وضعيت دفاعی انحالل مجلس شورای ملی غيرممكن استـ١٩٣اصل

اسی را بطور جزيی و يا آلی تغيير دهد و يا آن را  آميسيون مشترك مجاز نيست با وضع قوانين جديد، قانون اسـ١٩۴اصل

 .معلق سازد و يا از اجرای آن ممانعت آند



 آيين نامه هايی آه آميسيون مشترك وضع آرده است حداآثر شش ماه پس از پايان وضعيت دفاعی از اعتبار ـ١٩۵اصل

 .شود ساقط می

ز اعالم عمومی رئيس جمهور، وضعيت دفاعی  با تصويب آميسيون مشترك و يا مجلس شورای ملی، پس اـ١٩۶اصل

 .شود پايان يافته تلقی می

  

 ١۵فصل 

 تقسيمات آشوری

 . تقسيمات آشور ايران عبارت خواهد بود از بخشها، شهرستانها، شهرها و استانهاـ١٩٧اصل

مومی  شهردار مسئوليت عمران و آبادسازی، مدرنيزه آردن شهر و همچنين تأمين رفاه اجتماعی و عـ١٩٨اصل

شهروندان را دارا است و به مدت چهار سال توسط شهروندان محلی با نظارت و هماهنگی وزارت آشور انتخاب 

 .اين شهردار با مشاورت و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی عمل خواهد آرد. شود می

 اهالی انتخاب  در تمام آشور شوراهای شهری و شهرستانی و بخشی وجود دارد آه اعضاء آن از طرفـ ١٩٩اصل

اين شوراها اختيار نظارت در عملكرد . ها خواهد بود داری ها و بخش شوند، آه محل تشكيل آنها در شهرداری می

 .گردد ها را دارند، و نظامنامه شوراها توسط مجلس مؤسسان تعيين می داری ها و بخش شهرداری

توانند تابعيت غير  اورت با مسئوالن آشوری میريزی در مش  مشاوران اجتماعی، اقتصادی، طرح و برنامهـ٢٠٠اصل

 .ايرانی داشته باشند

  

 مقررات دوران انتقال

 اداره آشور و ايجاد امنيت و آرامش در دوران انتقال توسط شورای براندازی و ارگانهای وابسته به آن انجام ـ١

 .گيرد می

 .آند اجتماعی و مدنی را تعيين مینويس قانون اساسی جمهوری مشروطه روابط  در دوران انتقال پيشـ ٢

 .نويس قانون اساسی جمهوری مشروطه تشكيل خواهد شد  مجلس مؤسسان برای تكميل و تصويب پيشـ٣



 نحوه دقيق انتخابات نخستين مجلس شورای ملی و نخستين رئيس جمهوری مشروطه ايران را مجلس مؤسسان با ـ۴

 .آند رعايت قانون اساسی مشروطه ايران وضع می

 پس از تشكيل نخستين مجلس شورای ملی و انتخاب رئيس جمهور و همچنين معرفی نخست وزير و هيئت دولت پس ـ۵

 .گردد از بيست روز، شورای براندازی و ارگانهای وابسته به آن منحل می

ت به مردم بتواند  از آنجا آه اداره آشور ايران به يك دستگاه اداری مدرن نياز دارد آه از لحاظ انجام وظايف و خدمـ۶

ای برای اصالح مجموعه دستگاه  به بهترين روش عمل آند، دولت موظف است حداآثر يكسال از شروع آار، اليحه

 .اداری موجود در آشور به مجلس شورای ملی ارائه دهد

 پاينده ايران
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