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نکات کلیدی فصل چهارم��
1- شرایط و صفات مقام رهبری:

الف( اجتهاد و فقاهت         ب( عدالت و تقوا 

د( بینش صحیح سیاسی و اجتماعی ج( صالحیت علمی الزم 
و  فقهی  بینش  دارای  که  شخصی  واجدین،  تعدد  صورت  در 
سیاسی قوی تر باشد مقدم است.»عدم شرط تابعیت و مرجعیت 

درخصوص مقام رهبری قابل توجه است«
2- اعضای مجلس خبرگان در انتخابات عمومی با اکثریت نسبی 

توسط مردم برای 8 سال انتخاب می شوند.
3- وظایف مجلس خبرگان:

الف( انتخابات و عزل مقام رهبری
ب( نظارت بر فعالیت و عملکرد مقام رهبری

مجلس  مقابل  در  رهبر،  حقوقی  و  سیاسی  پاسخگویی   -4

خبرگان است.

نکات کلیدی فصل سوم��
1- بنیادی ترین و اساسی ترین حق در گفتمان حقوق بشری حق 

حیات شناخته شده است.

2- مهمترین حقوق ملت:

الف( حقوق مدنی و سیاسی؛

ب( حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ؛

ج( حقوق اقتصادی؛

3- توصیه های اکید مبنی بر عدم تجسس و ممنوعیت فاش 

کردن مکالمات تلفنی مصداق حق حریم خصوصی افراد است.

4- تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سالح، به شرط 

آن که مخل به مبانی اسالم نباشد آزاد است.

5- شکل بارز نظارت همگانی، امر به معروف و نهی از منکر 

است.

نکات کلیدی فصل دوم��
1- نظام اقتصادی ایران به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی 

تقسیم می شود.

2- مبدا تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر است و تاریخ هجری 

ادارات دولتی  کار  مبنای  اما  معتبرند  و قمری هر دو  شمسی 

هجری شمسی است.

3- دولت متشکل از 3 عنصر، ملت- سرزمین و قدرت عالی 

سیاسی می باشد.

4- دین رسمی ایران اسالم و مذهب جعفری اثنی عشری است 

و این اصل الی االبد غیرقابل تغییر است.

5- اصول کلی آزادی، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی کشور 

که در اصل نهم مقرر شده اند از مفهوم تفکیک  ناپذیری تبعیت 

می کنند.

نکات کلیدی فصل اول��
ذیل  اصالحات   1368 سال  اساسی  قانون  بازنگری  در   -1

صورت گرفت:

و  فقیه  ولی  عنوان  به  نفر  یک  و  رهبری حذف  شورای  الف( 

رئیس جمهور جایگزین شد.

ب( شرط مرجعیت از شرایط رهبری حذف شد.

ج( مفهوم والیت عام یا مطلقه به اصل 57 اضافه شد.

د( سمت نخست وزیری حذف شد.

انتصاب  با  قوه قضائیه  رئیس  و  قضایی حذف  عالی  ه( شورای 

رهبری جایگزین شد.

و( شورای عالی امنیت ملی اضافه گردید.

ز( مجمع تشخیص مصلحت تاسیس شد.

ح( نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسالمی تغییر یافت.
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5- پاسخگویی مالی رهبر در مقابل رئیس قوه  قضائیه است.

رئیس  رئیس جمهور،  رهبری:  موقت  شورای  اعضای   -6

 قوه  قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع 

تشخیص مصلحت نظام

7- وظایف و اختیارات مقام رهبری:

الف( تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر اجرای آن ها؛

ب( فرمان همه پرسی؛

ج( فرماندهی کل نیروهای مسلح؛

د( حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه؛

ه( حل معضالت نظام ؛

و( نظارت تشریعی بر امر قانونگذاری؛

ز( نظارت اجرایی و تنفیذی در مدیریت اجرایی کشور؛ 

ح( نظارت بر امر قضا.

6- بنیادی ترین حق در نظام انتخابات آزاد و منصفانه حق رأی 

می باشد.

7- تابعیت، عامل ارتباط دو مفهوم حاکمیت و ملت است، در 

واقع رابطه ای سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد و دولت است.

8- امنیت مسکن افراد فقط به موجب قانون قابل نقض است.

9- حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از: 

الف( حق حیات     ب( حق امنیت    ج( حق حریم خصوصی 

د( حق رفت و آمد آزاد و اقامت   ه( حق آزادی های فکری 

و( حق آزادی  اطالعات و مطبوعات ز( حق آزادی های سیاسی

10- آزادی های سیاسی عبارتنداز:

الف( آزادی انتخاب و حق تعیین سرنوشت  ب( حق رأی 

د( نظارت همگانی ج( حق کاندیدا شدن 

6- هیج مقامی حق ندارد، آزادی های مشروع را هرچند با وضع 

قانون، از افراد سلب نماید.

هرگونه  نفی  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست   -7

سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقالل همه جانبه و تمامیت 

ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر 

قدرت های سلطه گر استوار است.

8- اهداف خصوصی سازی: 

الف( افزایش کارایی و تحمیل رقابت هرچه بیشتر واحدهای 

اقتصادی ؛

ب( کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی؛

ج( تقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه؛

د( توسعه بازارهای سرمایه و دستیابی به منابع مالی و فناوری 

خارجی.

اداره  شیوه  و  سیاسی  نظام  ساختار  به  جمهوریت  مفهوم   -2

تعبیر  و  می پردازد  نظام  بیرونی  ساختار  و  شکل  و  حکومت 

دموکراسی مبین ماهیت نظام سیاسی و ارزش های اجتماعی است.

3- در نظام جمهوری اسالمی ایران منشأ مشروعیت حکومت 

الهی است.

4- تفکیک قوای حاکم در ایران: تفکیک نسبی همراه با استقالل 

قوا و همکاری قوا

5- آیه »انا هدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا« بیانگر شاخصه های 

اصل تعیین سرنوشت در اسالمیت نظام می باشد.

6-یکی از مؤثرترین و تأثیرگذارترین کنترل ها در نظام مردم 

ساالر، کنترل قضایی بر اعمال قوه ی مجریه است.
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نکات کلیدی فصل هشتم��
1- مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازوی اجرایی و مشورتی 

مقام رهبری است و اعضای ثابت و متغیر آن را مقام رهبری 

تعیین می نماید.

2- شورای عالی استانها می تواند به مجلس طرح قانونی ارسال نماید.

3- خط و مشی سازمان صدا و سیما را قانون معین می کند.

4- مرجع حل اختالف بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص 

وضع قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

5- نظام حقوقی شوراهای محلی، عدم تمرکز محلی نامیده می شود.

قوای  نمایندگان  سیما!  و  صدا  بر  نظارت  شوای  اعضای   -6

سه گانه »هرکدام 2نفر« و برای مدت 2 سال انتخاب می شوند 

و ماهیت نظارت بر این شورا اطالعی است.

محدوده  در  مصلحت،  تشخیص  مجلس  مصوبات  تفسیر   -7

نکات کلیدی فصل هفتم��
1- وظایف و اختیارات رئیس  قوه قضائیه:

الف( ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری؛

ب( تهیه لوایح قضایی؛

ج( استخدام قضات و عزل و تغییر محل مأموریت آن ها؛

د( نصب و عزل رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، 

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک و روسای مجتمع های قضایی

ه( پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور؛

و( معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به مجلس شورای اسالمی؛

ز( تعیین نماینده در صدا و سیما؛

ح( ریاست محکمه عالی انتظامی قضات؛

ت( انطباق آراء قطعی دادگاه ها با بّین شرع.

نکات کلیدی فصل ششم��
1- رئیس جمهور، مسئول اجرایی قانون اساسی است.

2- رئیس جمهور در مقابل دیوان عالی کشور پاسخگویی قانونی 

دارد.

3- رئیس جمهور در مقابل رئیس  قوه قضائیه پاسخگویی مالی دارد.

4- رسیدگی به اتهام رئیس جمهور درمورد جرائم عادی با اطالع 

مجلس و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.

5- تاسیس وزارتخانه در صالحیت مجلس است.

6- وزیر برای مدت 4 سال انتخاب می شود.

قوانین  مراتب  سلسله  نظام  در  مجریه  قوه  مصوبات  به   -7

»تصویب نامه« گفته می شود.

8- در صورت اختالف بین دستگاه های دولتی، در صورتی که 

نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد تصمیم هیات وزیران 

نکات کلیدی فصل پنجم��
1- مجلس در کلیه امور کشور حق تحقیق و تفحص دارد.

2- قوه مقننه در ایران یک مجلسی دو رکنی است.

3- ارکان قوه مقننه: مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان 

4- انواع کمیسیون های مجلس:

الف( تخصصی           ب( خاص        ج( ویژه و مشترک

اعضای  به  نسبت  مجلس  که  نظارتی  نوع  شدیدترین   -5

قوه مجریه اعمال می نماید استیضاح است.

6- اعضای شورای نگهبان: 6 فقیه منتخب رهبری و 6 حقوقدان 

منتخب مجلس با معرفی رئیس قوه قضائیه 

7- اعضای شورای نگهبان برای 6 سال انتخاب می شوند.

1 نمایندگان مجلس 
3

8- استیضاح رئیس جمهور توسط حداقل 

صورت می گیرد.
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تبیین مواد با مجمع است اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق 

مصوبه خود باشد مستقال نمی تواند اقدام نماید.

8- وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی:

الف( تدوین اصول سیاست فرهنگی کشور؛

ب( بررسی و تحلیل امور فرهنگی داخلی و خارجی؛

ج( بررسی امور آموزشی و تحقیقاتی در کشور؛

د( تدوین و تصویب سیاست های اسالمی تبلیغات کشور؛

ه( سیاستگذاری در خصوص کتب درسی، نشر کتاب و ....؛

و( تعیین ضوابط تأسیس موسسات و مراکز علمی و فرهنگی.

2- رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری برای 5 سال انتخاب 
می شود.

3- هیات منصفه، مشخصه ی نهاد قضایی مردمی است.
یا معنوی  مادی  قاضی در حکم، ضرر  تقصیر  اثر  اگر در   -4
اثر  بر  اگر  و  است  ضامن  »قاضی«  مقصر  گردد  کسی  متوجه 
اشتباه قاضی باشد خسارت به وسیله دولت جبران و از متهم 

اعاده حیثیت می گردد.
5- صالحیت دادگاه انقالب رسیدگی به جرایم ذیل است:

الف( کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی یا محاربه؛
ب( توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی و مقام رهبری؛

ج( توطئه علیه جمهوری اسالمی و تخریب موسسات به منظور 
مقابله با نظام؛    د( جاسوسی به نفع اجانب؛

ه( کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر؛

و( دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود الزم االجرا است و 

اگر اختالف درمورد استنباط از قانون یا ناشی از اقدام قانونگذار 

باشد، دولت با تقدیم الیحه تفسیری. نظر نهایی مجلس را جویا 

می شود و اگر اختالف ماهیت اجرایی داشته باشد تصمیم هیات 

وزیران الزم االجرا است.

9- منظور از ایرانی االصل بودن رئیس جمهور این است که پدر 

وی ایرانی باشد و تابعیت اصلی باشد نه اکتسابی.

10- رئیس جمهور در مقابل رهبر و مجلس پاسخگویی سیاسی 

دارد.

9- نظارت تصویبی مجلس شامل موارد ذیل می باشد:

الف( عهدنامه های بین المللی

4 نمایندگان 
5

ب( تغییر خطوط مرزی: با تصویب 

ج( اعمال محدودیت های ضروری
د( صلح دعاوی   ه( قرض و استقراض
و( امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجیان

ز( فروش بناها و اموال دولتی: قابل انتقال به غیر نیست مگر با 
تصویب مجلس در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.

10- دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس است.
11- در طرح یا الیحه فوری، حضور اعضای شورای نگهبان در 

مجلس ضروری است.
12- عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور نیاز به تصویب اکثریت  

2 کل نمایندگان دارد.
3
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