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 :پیشگفتار

 

یش، با ملی خو ایران طی سالیان مبارزه برای دستیابی به حاکمیت ملت و پاسداری از ارزش هایبزرگ ملت    

رین تروطه گامی بزرگ در راه رسیدن به این هدف مهم خود برداشت که از مهم پیروزی در انقالب مش

شاره ایسم و مدرن مدستاوردهای آن می توان به جلوه گری ناسیونالیسم، دموکراسی، سکوالریسم، سوسیالیس

ز  ۱۳۵۷ قالبنمود و این دستاوردها که در مسیر تکوین و تکامل مشروطیت در حال پخته تر شدن بود، با ان

ی ادامه م یش رادست رفت و هزینه های فراوانی بر ایران تحمیل نمود و ملت ایران که مبارزات حق طلبانه خو

رده و بخش را شناسایی ک ۵۷داد، ریشه تمام مشکالت ایجاد شده پس از براندازی حکومت پادشاهی در سال 

 .ی کندشاهنشاهی جست و جو م های خود را در بازگشت به خویشتن یعنی نظام شکوهمند تبزرگی از خواس

 ی از همهکیده اچجلوه ای از شکوفایی ملی و  "نظام شاهنشاهی"به گواه تاریخ و اندیشه و فرهنگ ایرانی،    

زندگی  تمراردستاوردهای ملت ایران در درازای تاریخ بوده و هرگاه این نظام برپا گردیده است متضمن اس

 است. «نشاهینظام شاه»ران جویای زندگی سرافراز باشد، خود مولد سرافراز ملت بوده است و هرگاه ملت ای

و  وازن قواتیک و ت مردم و اصل تفکسامانه پادشاهی پارلمانی، با تأکید بر حق حاکمیت ملت از طریق مشارک   

 ت برخاسته از فرهنگ و تاریخاست، نظامیس "ملت -دولت "پیوستگی حکومت و ملت که محصول آن ساختار 

حاد اری و اتا همکبو پیشرو تا همه مردم از هر گرایش و اندیشه،  ، همه ایرانی، دموکراتیک، سکوالرمینایرانز

 برای کشور خویش بکوشند و خود را در سرنوشت و اداره آن سهیم بدانند. 

ه ب ن، تنهاونتشاو شهر زادگاه و سک ان جدای از جنسیت، باورهای مذهبیاین قانون اساسی برای همه ایرانی   

لی به مشناخت منافع است. موجب حق فرزندی ملت، حقوق شهروندی یکسانی را در همه سطوح و شئون قائل 

ندی ت و سربلموجودی و امانتی برای اه و آزادی و نیرومندی نسل امروزاز رف وردیرهاعنوان یادگاری از نیاکان، 

نج عنصر پده و شیخی ملت ایران پایه ریزی آیندگان است. همچنین این قانون بر اساس نیازهای اجتماعی و تار

 مدرنیسم در سایه هویت تاریخی را -۵و  سوسیالیسم -۴ی، دموکراس -۳سکوالریسم،  -۲ناسیونالیسم،  -۱مهم: 

 دارا است.

 ،تبرپایی عدال برای تأمین آسایش و رفاه اجتماعی که حاصل توزیع عادالنه ثروت است، تضمین امنیت ملی،   

ن ینده، ایی و آو پاسداری از حقوق نسل های کنون نگ ملی، پاسداری از میراث نیاکانریخ و فرهاحترام به تا

 .تدوین شده استقانون اساسی 

 پاینده ایران
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 اصول پایه -1فصل 

 

فرهنگ،  متکی بر« اهی ایرانشاهنش»حکومت ایران پادشاهی مشروطه پارلمانی است که با عنوان  -1اصل 

 جتماعی و منطقه ای ایران است.و بایسته های ا تاریخ

 ست.املی  و اقتدار بزرگ ایران برای یگانگی، شکوفاییآیین شاهنشاهی ایران، آرمان نهایی ملت  -2اصل 

ش دم، بخو آینده است که با نیاخاک پیوند دارد و مر شته ناگسستی نسل های گذشته، حالملت ر -3اصل 

 کنونی از زنجیره ملت است.

 آن ملت ایران است و قوای کشور از ملت سرچشمه می گیرد.حاکمیت از  -۴اصل 

تعیین  ابات برایانتخ امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی و با تأکید بر منافع و مصالح ملی که از راه -5اصل 

مه پرسی هز راه ، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا امِهستاننمایندگان مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجلس 

 مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد، اداره شود. در

ولت است و د و آرمان ملی شکل گرفته ی فرامین تاریخی، خواست های مردمحکومت ایران برای اجرا -۶اصل 

 بازوی اجرایی آن است.

 بر اساس اصل تفکیک و استقالل قوا است. پادشاهیکارکرد حکومت  -7اصل 

ن قرار ی تباراایران موظف است سیاست های خود را بر پایه اتحاد و یکپارچگی ایران هیپادشاحکومت  -۸اصل 

 و فرهنگی ایرانزمین تحقق بخشد. بکوشد تا وحدت اجتماعی، اقتصادی دهد و

 کشور ایران سکوالر و فاقد دین و مذهب رسمی است. -9اصل 

اریخی و ی است تگرفته بر خانواده و مقوله اخانواده واحد اصیل و برتر اجتماع است و ملت، بنیاد  -1۰اصل 

ی ، پاسداروادهل خاناجتماعی. همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکی

 و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق ملی باشد. از قداست آن

ز امروز ل اقوق نسحگار و میراث نیاکان، تأمین و پرورش منافع و مصالح ملی بر مبنای پاسداری از یاد -11اصل 

 .گردد و امانتی برای موجودیت و سربلندی آیندگان تعریف و پیش بینی می رفاه و عدالت و نیرومندی

 کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس منافع و مصالح ملی باشد. -12اصل 
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کیک دیگر تفو تمامیت سرزمینی کشور از یک یکپارچگی ملتی و تاریخی، آزادی، استقالل، هویت مل -13اصل 

از  استفاده ه نامبناپذیر و پاسداری از آن ها وظیفه حکومت و ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد 

ارد ه ای وو تمامیت سرزمینی کشور کمترین خدش هویت ملی و تاریخی، یکپارچگی ملتآزادی، به استقالل، 

ات، سلب مقرر قامی حق ندارد به نام این موارد، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین وکند و هیچ م

 نماید.

نسل های  و میهن ایرانیان، ملک مشاع آحاد ملت ازاست  تجزیه ناپذیرتمامیت سرزمینی ایران  -1۴اصل 

 یاییو جغراف یاسیو تجزیه س قهایی روانی، تفرگذشته و حال و آینده است. هیچ اقدام یا قانونی نباید موجب جد

 ایران شود.

 حکومت ایران موظف است همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد: -15اصل 

 مشارکت همه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛ -۱

 برقراری عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی؛ -۲

 دی های فردی، اجتماعی و سیاسی در حدود قانون؛تأمین آزا -۳

 توسعه و تحکیم همیاری و همکاری ملی در میان همه مردم؛ -۴

 وزش عالی؛آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آم -۵

 ایرانی؛ ایر با فرهنگضاد و مغفرهنگ غنی ملی و دوری از فرهنگ های در تتوسعه تشویق مردم و نهادها به  -۶

روهی و رسانه های گ باال بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و -۷

 دیگر؛ارتباطی وسایل 

 ی؛و فرهنگ ، فنینی در تمام زمینه های علمیرساحمایت برای تحقیق، بررسی، نوآوری و بروزتشویق و  -۸

 استثمار و جلوگیری از چیرگی بیگانگان؛ و رطرد کامل استعما -۹

 محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛ -۱۰

 ای مادی وتمام زمینه ه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه و فرصت های برابر برای همه، در -۱۱

 معنوی؛

 ؛و موازی ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیالت غیر ضروری -۱۲



 ۴                                                                                  اساسی پیشنهادی حزب پان ایرانیستقانون 

 
 
 

نظام  وسرزمینی  تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقالل و تمامیت -۱۳

 ملی کشور؛

زمینه  وع محرومیت درپی ریزی اقتصادی عادالنه و ملی جهت ایجاد رفاه، رفع فقر، برطرف ساختن هر ن -۱۴

 های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، آموزش، بیمه و مانند این ها؛

ای تضمین فض واه نسل کنونی تأمین عدالت اقتصادی از راه توزیع عادالنه ثروت عمومی و ملی با نگاه به رف -۱۵

 سالم حیاتی برای نسل های آینده؛

 ا؛تأمین خودکفایی در دانش، فناوری، صنعت، کشاورزی، امور نظامی و مانند این ه -۱۶

بر وم در براو تساوی عم  مهاد امنیت قضائی عادالنه برای هتأمین حقوق همه جانبه شهروندان ایرانی و ایج -۱۷

 قانون؛

هانی جیران در عرصه تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس احترام متقابل و تأمین و تضمین حقوق ملت ا -۱۸

 دیگر کشورها. باو ایجاد تفاهم و تعامل 

 

 

 

 سانه هافرهنگ، تاریخ، هویت ملی و ر -2فصل 

 

یژه وو جشن ها به  ها ، آداب، سنت ها، آیینفارسیمنزله روح در کالبد ملت است. زبان فرهنگ به  -1۶اصل 

ی شه هادیان و فرهنگ ملی ،میراث تاریخینوروز از عناصر مهم تشکیل دهنده فرهنگ ملی ایران هستند. 

 ردرا مو عامل پرورش نیروهای خالقه ملت است و حکومت باید فرهنگ ملی ،نیرومند نسل های گذشته

 قرار دهد و برای تبادل فرهنگی با همه ایرانی تباران بکوشد. پاسداری، گسترش و اعتال

ودی از ی ایران نمشاهی ایران برآمده از آیین شاهنشاهی و فرهنگ ایرانی است. قانون اساسپادنظام  -17اصل 

خاک  یرانی(،آیین شاهنشاهی است که مهم ترین اصول این آیین پاسداشت از اصول خون )ملت و تبار ا

 ری است.عه بشو ایفای نقش انسانی ملت ایران در پیشگاه جام اریخی ایران(، پیوستگی خاک و خون)سرزمین ت

رسی و فاایران و ابزار ارتباطی همه ایرانی تباران است. پاسداری از زبان  روان ملت "فارسیزبان " -1۸اصل 

 احترام به گویش های آن وظیفه ملت و حکومت ملی است.
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تاب های است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و ک فارسیزبان و خط رسمی و مشترک ملت ایران  -19اصل 

در  ای گروهیانه هدرسی باید با این زبان و خط باشد. استفاده از زبان ها و گویش های محلی در مطبوعات و رس

 ارسی آزاد است.فکنار زبان 

ر ی گاهشماتاجگذاری کورش بزرگ است و ارکان تقویم بر مبنا نوروز سالمبدأ تاریخ رسمی کشور  -2۰اصل 

 خیامی تعیین می شود. تعطیل رسمی هفتگی روز آدینه )جمعه( است.

ریخی شان تاو با ن "سبز و سفید و سرخ"پرچم ملی و رسمی ایران با ترتیبی از باال به رنگ های  -21اصل 

 است.« شیر و خورشید»

 است. "ایرانای "سرود ملی کشور،  -22اصل 

یان بیس و رسانه های گروهی، نشریات، مطبوعات، پیام رسان ها و ارتباطات فضای مجازی در تأس -23اصل 

 مطالب آزادند مگر آنکه مخل به امنیت ملی یا حقوق عمومی باشند.

و  هلجه با دولت و همه سازمان ها و نهادهای مرتبط با امور فرهنگی موظف به روشنگری و مبارز -2۴اصل 

ت و خرافا ج جهلخرافات هستند. هیچکس یا هیچ نهاد یا هیچ گروهی حق ندارد به نام آزادی، به تبلیغ و تروی

 بپردازد. 

 ست.امنوع مهرگونه تفرقه افکنی میان مردم یا توهین به ملت ایران، تاریخ، فرهنگ و هویت آن  -25اصل 

قی و ص حقیها و ارتباطات فضای مجازی و اشخا رسانه های گروهی، نشریات، مطبوعات، پیام رسان -2۶اصل 

ند و در آزاد حقوقی در افشای مدلل و مستند موارد زیر در ارتباط با مسئوالن و نهادهای حکومتی و عمومی

 با افشاگری از تعرض مصون خواهند بود: ارتباط

م کاری، سهل ک -۵؛ ارتشاء -۴ت و کشور؛ خیانت به مل -۳تخلف از قانون؛  -۲دروغگویی و خلف وعده؛  -۱

و  صادی، اداری، سیاسیفساد اقت -۸یل اموال عمومی؛ محیف و  -۷رانت خواری؛  -۶انگاری و بی مسئولیتی؛ 

 .اخالقی

مین ر باید تأح کشودر صدا و سیمای ملی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین ملی و مصال -27اصل 

 وازمان سسیمای ملی با نخست وزیر است. خط مشی و ترتیب اداره گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و 

 نظارت بر آن را قانون معین می کند.
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 حقوق و وظایف ملت -3فصل 

 

 ستند.دار ههمه مردم ایران به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق مساوی برخور -2۸اصل 

 است. ر ملتاست و این امر ناشی از وظیفه فرد در براب قانون حافظ حقوق فردی یکایک ایرانیان -29اصل 

 نه ستم وز هرگومردم و حکومت باید برای برقراری عدالت با هدف ایجاد روابط دادگرانه و به دور ا -3۰اصل 

 افرازی وو سر فساد و بهره کشی میان حکومت و مردم بکوشند تا امکان شکوفایی گوهر انسانی و رشد خانواده

 به وجود آید. اقتدار ملی

ال ری در قبیت پذیهمه افراد از حق آزادی از جمله آزادی اندیشه، گفتار و نوشتار و همراه با مسئول -31اصل 

 استفاده از آن بهره مند خواهند بود. هر فرد موظف به اطاعت از قانون است.

 ؤاخذهممورد تعرض و تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای  -32اصل 

 قرار داد.

 ت.هر شخص حقیقی یا حقوقی موظف به پرداخت مالیات و عوارض وضع شده توسط قانون اس -33اصل 

نتخب مشهروندان حق مشارکت در سرنوشت عمومی خود به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگان  -3۴اصل 

 در انتخابات سراسری را دارند.

ه عمل که ب مخفی بودن آراء غیر قابل تعرض است و رأی دهنده برای انتخابی در کلیه انتخابات، -35اصل 

 آورده است، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.

ص می ن مشخهمه ایرانیان اعم از مرد و زن موظف به دفاع از کشور هستند که تفصیل آن را قانو -3۶اصل 

 کند.

ر دو شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر  سکنانواده، مال، حقوق، مشرف، حیثیت، جان، خ -37اصل 

 دارد. مواردی که قانون مقرر می

نه ها و حتوی رسابازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات و م -3۸اصل 

نوع مجسس مپیام رسان های فضای مجازی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه ت

 است مگر به حکم قانون.
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یت ل حاکم، گروه ها، انجمن ها و اصناف آزاد است، مشروط به اینکه اصوحزاب سراسریافعالیت  -39اصل 

 .ندقض نکنو هویت و فرهنگ ملی را ن مینی، یگانگی ملی، استقالل کشورملی و قانون اساسی، تمامیت سرز

 اینت در تعیین می کند. هیچکس را نمی توان از شرکمزبور را قانون  تشکل هایچگونگی اعالم موجودیت 

 منع کرد یا به شرکت در یکی از آن ها مجبور ساخت. تشکل ها

صفه یئت منجلوگیری از فعالیت یک حزب، گروه یا انجمن تنها با حکم دادگاه علنی و با حضور ه -۴۰اصل 

 حسوب شودمجرم  وه هایی که اهداف آن هاامکان پذیر است. ایجاد و فعالیت گروه های زیرزمینی، مخفی، یا گر

 ممنوع است.

مکان  شور درکتشکیل اجتماعات بدون داشتن سالح آزاد است. اجتماعات و تظاهرات با اطالع وزارت  -۴1اصل 

وزارت  اشد وبهای عمومی نباید موجب اخالل در نظم عمومی و امنیت ملی و ایجاد خطر برای اشخاص و اموال 

 انان ایرانیمیکنی نظارت و از آن حفاظت نماید. اجتماعات و راه پیمایی ها با هدف نفرت پراکشور باید بر آن 

 ممنوع است.

حق مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته می شود. هیچکس را نمی توان از مالکیت خصوصی  -۴2اصل 

 محروم ساخت.

صالح  ر دادگاهدر اینکه جرم او اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگ -۴3اصل 

 ثابت گردد.

کنجه، شاجبار،  هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطالعات ممنوع است. اعترافاتی که با -۴۴اصل 

ی یرفته نمو پذ تهدید و یا پس از توقیف یا بازداشت طوالنی به دست آمده باشد، به عنوان دلیل مسموع نیست

 طبق قانون مجازات خواهد شد. شود. متخلف از این اصل

ورت هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در ص -۴5اصل 

بیست و  ظرف مدت داکثربازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود و ح

ردد. اهم گحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فرچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صال

 متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

لح صای ئمراجع قضادادخواهی حق مسلم همه مردم است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به  -۴۶اصل 

نیاز  ارک موردز مدو استفاده ا قضائی تهامات علیه خود، روندرجوع نماید. هرکس از حق داشتن وکیل، اطالع از ا

 برای دفاع از خود برخوردار است.
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یفری مور کادر و دادرسی الزامی است و  ها و کلیه مراحل تحقیق، بازپرسی حضور وکیل در دادگاه -۴7اصل 

 ماید.اهم ناگر کسی توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، دولت باید برای او امکانات تعیین وکیل فر

 .حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد -۴۸اصل 

ومان به . محکو بازپروری شخصیت مجرم باشد د کنترل بزه و بزهکار، آگاه سازیهدف از مجازات بای -۴9اصل 

 شخصاً درمکه  ستثنائاتیزندان نیز از حقوق اساسی ذکر شده در قانون اساسی بهره مند خواهند بود، به جز ا

ه های ، بیمحکم دادگاه و قوانین بازداشت آمده باشد. در هر حال زندانی حق کار و کسب سود حاصل از آن

 اجتماعی، بهداشت، تحصیل و ادامه رشد شخصیت خود را دارد.

جهت  تیمطابق با قانون در نظر گرفت تا فرص "خدمات عمومی"برای محکومان می توان مجازات  -5۰اصل 

 جبران بزه و بهره مندی ملت فراهم گردد.

گر کوم به دیهتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی، تبعید یا مح -51اصل 

 مجازات ها شده، به هر صورت که باشد ممنوع است.

 وکالی دادگستری در برابر دفاع از موکالن خود باید از تعرض مصون باشند. -52اصل 

می نافع عموهیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله آسیب و ضرر به دیگران یا تجاوز به م -53اصل 

 قرار دهد.

به دور  و منیتادون پوشاک، بدون کار، بدون هیچ ایرانی نباید گرسنه، بدون مسکن، بدون بهداشت، ب -5۴اصل 

 .کید ورزدول تأو دولت باید بر احقاق این اص از آموزش متناسب با استعداد خود باشد. برنامه های پارلمان

ر ومی برقراای عمعدالت اجتماعی باید از طریق فرصت های برابر و توزیع عادالنه ثروت ملی و درآمده -55اصل 

 گردد.

ازه ک اندی بهدولت موظف است بکوشد عدالت اقتصادی، اجتماعی، رفاه و توسعه در سرتاسر ایران  -5۶اصل 

 تبعبض و اختالفی از این نظر میان مناطق مختلف کشور وجود نداشته باشد.برقرار باشد و 

پیری،  ستگی،دولت موظف است همه ایرانیان را زیر پوشش بیمه های اجتماعی و بیمه از نظر بازنش -57اصل 

مات ت، خدبیکاری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، بدسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، مسئولی

 قرار دهد. ها و مانند آندرمانی  -داشتی به
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قوق عایت حرو  دو طرفازدواج فقط بر اساس رضایت متقابل زن و مرد انجام می گیرد و با همکاری  -5۸اصل 

 سایر الق و، انتخاب محل زندگی، طمتساوی زوجین حفظ خواهد شد. در مورد انتخاب همسر، حق مالکیت، ارث

 سی زوجینی اساواده، قوانین الزم بر پایه حفظ حرمت فردی و خانواده و تساومسائل مربوط به ازدواج و خان

 وضع خواهد شد.

 کار کودکان و ازدواج افراد زیر هجده سال ممنوع است. -59اصل 

وارد دولت موظف است کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست را تا سن هجده سالگی مورد حمایت م -۶۰اصل 

 د.اهم نمایوره فرددهد و شرایط رشد و فعالیت مفید اجتماعی را برای آنان در آن مذکور در قانون اساسی قرار 

 .می کندتفصیل امر را قانون معین 

لوم و عدولت موظف است وسایل آموزش و پرورش یکسان و رایگان را هماهنگ با پیشرفته ترین  -۶1اصل 

مه هدهد.  تحصیلی فراهم کند و گسترشفنون موجود در جهان برای همه آحاد مردم تا پایان آخرین مراحل 

هره مند بانون قخانواده ها موظفند فرزندان تحت تکلف خود را از آموزش و پرورش متعارف به ترتیب مقرر در 

 نمایند. تحصیالت تا پایان دوره متوسطه اجباری است.

 اشد.شتغال باکننده  اصل پیوستگی تعلیمات و مشاغل ضروری است و آموزش ملی باید بتواند تأمین -۶2اصل 

 به فرزندان ایرانی باید امکان و فرصت متساوی در آموزش و پرورش داده شود. -۶3اصل 

سئولیت بول مهرکس باید در برابر تحصیالت عالی رایگان به ترتیبی که قانون پیش بینی می کند ق -۶۴اصل 

 کند و برای مدتی معین تعهد خدمت برای دولت داشته باشد.

و  تاریخی -اجتماعی  -، حقوق سیاسی میم پرورش سیاسی بر مبنای شناخت موجودیت ملیتع -۶5اصل 

 ارتقاء پایگاه ملت بزرگ ایران در جامعه بشری از وظایف مشترک ملت، حکومت و احزاب است.

مشروع  سود و کسب یق کارهر ایرانی حق کار کردن، آزادی انتخاب شغل و حرفه، رشد و ترقی از طر -۶۶اصل 

خالف ابی می رفع نیازهای خود و خانواده خویش را بدون هیچگونه تبعیضی دارد به شرطی که شغل انتخبرا

 مه افرادرای هبمصالح ملی و حقوق دیگران نباشد. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، 

 کار فراهم کند.امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل و ایجاد کسب و 

ت مورد حمای و مصرف کنندگان کارگران، کارمندانصنایع، حقوق صاحبان مشاغل، تولید کنندگان،  -۶7اصل 

ر، عات کا. ضوابط مربوط به دستمزد، سامی گردداست و از طریق اصناف و ادارات پیش بینی شده پیگیری 

 تعطیلی و سایر شرایط به موجب قانون تعیین می شود.



 1۰                                                                                  اساسی پیشنهادی حزب پان ایرانیستقانون 

 
 
 

 هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است. -۶۸اصل 

ا دان راز طریق ایجاد پانسیون های مناسب، کفایت اقتصادی و آسایش روحی سالمن ددولت بای -۶9اصل 

ان ی های آنازمندبرای رفع نیتضمین نماید. همچنین رفاه آن ها باید با ارائه خدمات اجتماعی مختص سالمندان 

 فرهنگی تأمین گردد. امور و مسکن بهداشت،مانند 

ازمان ست و ستمام هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی در چارچوب بیمه تامین اجتماعی رایگان ا -7۰اصل 

ش ظ و گسترو حف فراگیر تأمین اجتماعی وظیفه دار پرداخت هزینه ها برای نیل به هدف امنیت خاطر هر ایرانی

 ات را قانون تعیین می کند.بهداشت و سالمت عمومی و فردی خواهد بود. جزئی

گاه های تأمین و گسترش بهداشت، امنیت و آسایش روانی مردم باید از مهم ترین وظایف دست -71اصل 

شتن ور دابا منظ "پزشکی جامعه نگر"بهداشتی و درمانی دولت باشد. گسترش و آموزش و تقویت مداوم اصل 

 حفظ مصالح ملی از وظایف دولت است.

زمینه  وانی،رید با اتخاذ سیاست های پیشگیری، درمان و توانبخشی برای معلوالن جسمی و دولت با -72اصل 

هره مند هروندی بشنی و های الزم را برای آنان آماده کند تا به طور برابر با دیگر ایرانیان از حقوق اساسی انسا

 گردند.

اصل حن ایرانی یا خوو یوند با خاک تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و به موجب پ -73اصل 

 می شود. شرایط الزم برای کسب تابعیت کشور ایران یا سلب أن به موجب قانون تعیین می شود.
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 اقتصاد -۴فصل 

 

تصدی  زی می شود.ملی برنامه ریو مصالح اقتصاد کشور بر مبنای اصول اقتصاد آزاد با لحاط منافع  -7۴اصل 

سیما،  وصدا  دی باید به حداقل برسد و تنها شامل موارد مهم مانند فروش نفت، ادارهدولت در امور اقتصا

سدها،  وه ها مدیریت تولید نفت و گاز و پتروشیمی، مدیریت تولید و فروش آب و برق و گاز، اداره نیروگا

ت و ت پسدیریم، مدیریت احداث جاده ها و راه های مواصالتی کشور، مدیریت بر امور بانک ها و مؤسسات مالی

خواهد  دولت و مدیریت بر امور شرکت های بیمه باشد. تصدی بانک مرکزی با تلفن و هواپیمایی و کشتیرانی

 بود.

ی نامه ریزی هابر فراهم نماید.را  فعالیت های اقتصادیتوسعه و برای بسترهای مناسب دولت باید  -75اصل 

صادی های اقت ازمانرا در نظر گرفته و به همکاری با دیگر س دولتی باید پیشنهادهای پارلمان و احزاب و اصناف

می  نون معینتشکیل خواهد شد که ترکیب و نحوه کار آن را قا "اقتصادعالی شورای "بپردازد، بدین منظور 

 سازد.

دریاچه ها،  سرمایه ها و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، -7۶اصل 

رث بدون اراتع، های طبیعی، م، جنگل ها، نیزارها، بیشه انه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره هارودخ

حکومت  ختیاراو اموال مجهول المالک، اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود و مانند این ها در  وارث

رتیب ل نماید. تفصیل و تملی است و دولت موظف است بر طبق مصالح ملی و عمومی نسبت به آن ها عم

 استفاده از هر یک را قانون معین می کند.

 عالیت هایفوزیع در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و ت -77اصل 

ن کنان آسا انمیاقتصادی میان استان ها و شهرستان های مختلف کشور، با توجه به مشاع بودن سرزمین ایران 

زم را مکانات اله و انباید تبعیضی در کار باشد به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمای

ت از مساح در دسترس داشته باشد و همه شهرها چه مرزی و چه مرکزی، به طور عادالنه بر مبنای جمعیت و

 امکانات و رفاه برابر بهره مند باشند.

فات، موقو ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختالس، دزدی، سوء استفاده از دولت موظف است -7۸اصل 

 وارد غیریر مو سا روش زمین های موات و مباحات اصلیسوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معامالت دولتی، ف

می، فاده عموتی اسقانونی و غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، آن را برا

 شود. ملی نماید. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت توسط قوه قضائیه به وسیله دولت اجرا
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 وودگی هیچ نوع مالیاتی توسط دولت وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخش -79اصل 

 تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.

ررسی و رای بکشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و ب بودجه ساالنه کل -۸۰اصل 

د یشنهاپتصویب به مجلس شورای ملی تسلیم می شود. مجلس شورای ملی می تواند برای بودجه ساالنه کل 

 اصالح دهد و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

 کند. تقدیم بودجه را به مجلس شورای ملیالیحه باید حداقل سه ماه قبل از پایان سال، دولت  -۸1اصل 

ا رداخت هپمتمرکز می شود و همه واریز و کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل  -۸2اصل 

وانند تن می در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. دستگاه های دولتی تنها مطابق قانو

 هزینه های خود را انجام دهند.

 ات اعالمبا جزئی ومحل و مقدار درآمدها و مخارج دولت باید شفاف باشد و گزارش ساالنه آن عموماً  -۸3اصل 

 گردد.

اه دستگ دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر -۸۴اصل 

 یچ هزینهد که هانحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی یا حسابرسی می نمایهایی که به نحوی از 

اب ها رش حسای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. همچنین گزا

جلس مد به و اسناد و مدارک مربوطه را جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خو

 شورای ملی تسلیم می کند و این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

 دارد. انونیقدولت برای چاپ و انتشار پول، اوراق قرضه، سهام ملی و اخذ اعتبار نیاز به مجوز  -۸5اصل 

های نهاد وفعالیت اقتصادی برای دستگاه های پادشاهی، نظامی، امنیتی، پارلمان، قوه قضائیه  -۸۶اصل 

 زیرمجموعه آن ها ممنوع است.

ر جی به منظوخارگذاری جذب سرمایه خارجی آزاد است. دولت باید زمینه های الزم برای سرمایه  -۸7اصل  

 شرایط ورود سرمایه به کشور را پارلمان تعیین می کنند.. توسعه کشور را فراهم کند

ن پیش از مسئولیت، هنگام شفاف باشد و دارایی آنادارایی و درآمد تمامی مسئوالن حکومتی باید  -۸۸اصل 

و پس از اتمام مسئولیتشان اعالم و مورد بررسی قرار گیرد. رسیدگی به این کار از وظایف سازمان  مسئولیت

 بازرسی کل کشور است.
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 هی، وظایف و اختیارات آنپادشاه، نهاد پادشا -5فصل 

 

 قام ایشانت و مت کشور است. پادشاه عالی ترین مقام کشور اسو ثبا دشاه نماد یگانگی، یکپارچگیپا -۸9اصل 

 از اراده ملت ناشی می شود.

 معین می اساسی پادشاه عالی ترین مقام حکومتی در روابط بین المللی است. وظایف پادشاه را قانون -9۰اصل 

 کند.

  پادشاه می تواند مرد یا زن باشد. -91اصل 

 ت کند.ی مشورو یا شورای پادشاه مِهستانردی که صالح می داند با مجلس پادشاه می تواند در موا -92اصل 

 زیر است:دارای وظایف پادشاه  -93اصل 

 شورت با مجالس کشور و ارائه پیشنهاد برای پیشبرد بهتر منافع و مصالح ملی؛م - ۱

 پاسداری از کیان کشور، منافع و مصالح ملی، تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی؛  -۲

 ؛راز طریق درخواست پیگیری از دادستان کل کشو ردممفاع از حقوق داخلی د -۳

 انتخاب اعضای شورای پادشاهی و تعیین ولیعهد؛ -۴

 دعوت به تشکیل جلسه مشترک پارلمان در موارد اضطراری به تشخیص پادشاه؛ -۵

اره ن برگزاری دوبفرماصدور و  دیوان عالی کشورانحالل پارلمان یا یکی از دو مجلس آن پس از تأیید  -۶

 انتخابات مجلس منحل شده؛

 ؛پرسی همه اعالن فرمان -۷

 ی؛ان عالی نظاماز طریق تعیین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده مسلح نیروهای کل فرماندهی -۸

 اعالم جنگ و صلح پس از تصویب در پارلمان؛ -۹

 ؛شدن توشیح حکم نخست وزیری پس از انتخاب -۱۰

  و دولتی؛ یا پس گرفتن نشان های نظامی، ملیاعطا  -۱۱

  ؛عفو پیشنهادی نهادهای قضائیپذیرش یا رد  -۱۲
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  انتصاب دادستان کل کشور پس از انتخاب شدن توسط وزیر دادگستری؛ -۱۳

  در شورای عالی امنیت ملی؛جهت عضویت تعیین دو نماینده  -۱۴

  یران و نمایندگان سیاسی کشور؛امضای اختیارات تام و استوارنامه سف -۱۵

  پذیرش استوارنامه سفیران و نمایندگان خارجی. -۱۶

 

لس ر توسط مجاز میان افراد دارای شرایط زی بالفاصلهباید بعدی در صورت نبود ولیعهد، پادشاه  -9۴اصل 

 :ی کندمید ای. نبود ولیعهد را شورای پادشاهی تبا رأی بیش از سه چهارم باشندگان انتخاب شود مِهستان

ارای نیک نامی د -۴نظامی؛  آشنا با مسائل کالن -۳داقل سن سی سال؛ ح -۲ایرانی و از پدر و مادر ایرانی؛  -۱

ارای سابقه روشن فعالیت های اجتماعی د -۶ دارای نیک نامی در میان مردم؛ ۵خانوادگی از نسل های گذشته؛ 

 گانه ایرانی.دارای تابعیت ی -۸ مقیم در ایران؛ -۷و سیاسی؛  

شورای "ان ، به عنوبه شرح مذکور پادشاه باید هفت تن را از میان افراد دارای شرایط پادشاهی -95اصل 

ز ایا یکی  شاه وانتخاب کند که این افراد الزم است از مجلس سنا رأی اعتماد کسب کنند. همسر پاد "پادشاهی

ه شورای بربوط بات اخذ رأی اعتماد و دیگر موارد مشاهزاده ها می توانند عضو شورای پادشاهی باشند. ترتی

 پادشاهی را قانون معین می کند.

 کند. ی معرفیو شورای پادشاه و پارلمان  مِهستانپادشاه باید ولیعهد خود را تعیین و به مجلس  -9۶اصل 

ر براب پادشاه و اعضای شورای پادشاهی پس از انتخاب شدن باید در پارلمان حاضر شده و در -97اصل 

 نمایندگان سوگند زیر را ادا نمایند:

 یراناپاینده  -به نام خداوند جان و خرد 

کیه که با ت ی کنمممن به عنوان پادشاه ایران / عضو شورای پادشاهی ایران و وارث آیین شاهنشاهی، سوگند یاد 

 انراث نیاکر می، امانت دانوی ملتبر شرف انسانی خویش پاسدار کشور ایران و نگاهبان دستاوردهای مادی و مع

ل مینی عادوان او پاسدار منافع نسل های کنونی و آینده باشم و ودیعه ای را که ملت به من سپرده را به عن

فظ کشور، ح عتالیپاسداری کنم و در انجام وظایف میهن پرستانه خود امانت دار باشم و همواره به استقالل، ا

  ن اساسی پایبند و در راه راستی و درستی باشم.حقوق ملت، خدمت به مردم و اصول قانو
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رگزاری بونگی شورای پادشاهی باید از میان خود با حداقل پنج رأی رئیس شورا را انتخاب کند. چگ -9۸اصل 

ن طبق ظایر آنو و ولیعهد نشست های شورای پادشاهی، وظایف رئیس شورا و نحوه اقدام در زمان نبود پادشاه 

 می رسد.و مجلس سنا بود که توسط شورا تهیه می شود و به تصویب پادشاه  آیین نامه ای خواهد

م ه از انجاپادشا و شورای پادشاهی نظارت داشته باشد. هرگاه باید بر پادشاه، ولیعهد مِهستانمجلس  -99اصل 

کند  ا برکناراو ر باید مِهستانوظایف قانونی خود ناتوان شود یا نخواهد به وظایف قانونی خود عمل کند، مجلس 

 ست.ا سناجلس با م و مطابق قانون روند تعیین پادشاه جدید صورت گیرد. احراز شرایط ناتوانی یا امتناع مذکور

هد به ن ولیعدر صورت برکناری، کناره گیری یا مرگ پادشاه، ولیعهد تاجگذاری می کند. تا رسید -1۰۰اصل 

 ا انجام خواهد داد.هیجده سال شورای پادشاهی وظایف مربوط به پادشاه ر

 سن هیجده عهد بهکشور ایران هیچگاه بدون پادشاه نخواهد بود. در صورت نبود ولیعهد و یا اگر ولی -1۰1اصل 

یار  در اختا موقتاًرپادشاه جدید، این جایگاه  سوگند یاد کردنرئیس شورای پادشاهی تا زمان  ،سال نرسیده باشد

 خواهد داشت.

و  می شود ز نمایندگان مردم ایران که به طور مستقیم انتخاب می شوند تشکیلا مِهستانمجلس  -1۰2اصل 

تی س مشورو یک مجلست او قانون اساسی  نشاهی، جایگاه پادشاهی، حقوق ملتپاسدار کیان کشور، آیین شاه

ن تیارات آیف و اخبر نهاد پادشاهی نظارت خواهد داشت و وظا مِهستان. مجلس خواهد بودبرای پادشاه و ولیعهد 

 ط قانون اساسی پیش بینی شده است.توس

. المانع استببرای مدت هفت سال انتخاب می شوند و انتخاب دوباره آنان  مِهستاناعضای مجلس  -1۰3اصل 

مجلس  بدون انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمانی

، ت دولتپادشاهی، هیئ ی توانند همزمان عضو پارلمان، شوراینم مِهستاننباشد. اعضای مجلس  مِهستان

 و فرمانداران باشند. استانداران

ی و ورای ملشبرابر است با دو برابر مجموع تعداد نمایندگان مجلس  مِهستانتعداد اعضای مجلس  -1۰۴اصل 

 ه، تعدادخابیه های انتمجلس سنا. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، کیفیت انتخابات، محدوده حوز

 آیین نامه مزایای مالی و پاداش عضویت در آن را پارلمان تصویب خواهد کرد.و  نمایندگان
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خاب انت شوروزارت کباید از میان افراد دارای شرایط زیر و پس از تأیید  مِهستاناعضای مجلس  -1۰5اصل 

 گردند:

 -۴ ارای حداقل تحصیالت کارشناسی؛د -۳؛ هل و پنج سالحداقل سن چ -۲ ی؛رانیو از پدر و مادر ا یرانیا- ۱

حسن شهرت  یدارا -۵ ؛طلب هیو تجز یستیترور یبه گروه ها یعدم وابستگ -۴باورمند به قانون اساسی کشور؛ 

 .رانیا میمق -۶ ؛و سابقه

میت رس با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضا مِهستانپس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس  -1۰۶اصل 

 می یابد و تصویب طرح ها و پیشنهادها طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد.

امه نآیین  به وسیله مِهستانترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه و دیگر امور داخلی مجلس مجلس  -1۰7اصل 

 ت.اس الزمداخلی آن تصویب می شود. برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت حداقل دو سوم اعضا 

 د:ند یاد کننپس از انتخاب شدن باید در نخستین جلسه به ترتیب زیر سوگ مِهستاناعضای مجلس  -1۰۸اصل 

 یراناپاینده  -به نام خداوند جان و خرد 

شرف  تکیه بر ن و باو در برابر آیین انسانی شاهنشاهی ایرا مِهستانمن به عنوان نماینده مردم ایران در مجلس 

 دار مانتاملت،  یاد می کنم که پاسدار کشور ایران و نگاهبان دستاوردهای مادی و معنویانسانی خویش سوگند 

نوان را به ع پردندسو پاسدار منافع نسل های کنونی و آینده باشم و ودیعه ای را که مردم به من  میراث نیاکان

الل به استق موارههتگو باشم و امانت دار و راس ،وظایف وکالت، میهن پرستامینی عادل پاسداری کنم و در انجام 

ی، آیین اساس و از قانونو خدمت به مردم پایبند باشم  رومندی ملت و کشور، حفظ حقوق ملتو یکپارچگی و نی

 و جایگاه پادشاهی دفاع نمایم. شاهنشاهی

به  را وگندسکنند مراسم  اعضایی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می

 ند.جای آور

ر دو وظایف  بر حسب ضرورتعالوه بر آن حداقل ساالنه یکبار در آستانه نوروز و  مِهستانمجلس  -1۰9اصل 

 .کند تقدیم میپارلمان پادشاه و به را  نشست ها دهد و گزارش میتشکیل جلسه زمان های مقتضی 
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 به شرح زیر است: مِهستانوظایف مجلس  -11۰اصل 

 پادشاه؛  مشورت با - ۱

 نتخاب پادشاه جدید در صورت نبود ولیعهد؛ا -۲

 ظارت بر پادشاه، ولیعهد و شورای پادشاهی؛ ن -۳

خود عمل  ه وظایف قانونیباز انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا نخواهد در صورتی که پادشاه برکناری  -۴

 ؛کند

لسات به برگزاری جلسات ضروری و ارسال گزارش ج رگزاری نشست در آستانه نوروز هر سال و عالوه بر آنب -۵

 پادشاه و پارلمان. 

 ت.صون اسمپادشاه پس از برکناری، در برابر تصمیمات و اقدامات سیاسی خود در مدت پادشاهی  -111اصل 

 د.نشان های دولتی به پیشنهاد نخست وزیر و توسط پادشاه اعطا یا پس گرفته خواهد ش -112اصل 

 

 

 

 مانپارل -۶فصل 

 

ک آنها و نشست مشتر پارلمان ایران از مجموع مجلس شورای ملی و مجلس سنا تشکیل می شود -113اصل 

  .دارد جلسه پارلمان نام

ل د تشکیز نمایندگان مردم که به طور مستقیم انتخاب می شونمجلس شورای ملی و مجلس سنا ا -11۴اصل 

تعداد  و ابیهخابات، محدوده حوزه های انتخمی شود. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، کیفیت انت

 شد.لس بانمایندگان برای هر مجلس را قانون معین خواهد کرد. هیچکس نمی تواند همزمان عضو هر دو مج

د به رگزار شوقبل ب نمایندگی پارلمان پنج سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره دوره -115اصل 

 مایندگانو سوم ندنباشد. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه  مجلسطوری که کشور در هیچ زمان بدون 

 منتخب خواهد بود. انتخاب دوباره نمایندگان سابق بالمانع است.
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نتخابات اتجدید بالفاصله باید  می شودمنحل هر دلیلی دو مجلس به هر یک از  که مورد رھدر  -11۶اصل 

 بود، دھتشکیل می شود برای یک دوره جدید خوامجلس پیشین . مجلس جدید که پس از انحالل صورت بگیرد

 .است شده منحل که مجلسی دوره بقیه برای نه

گان اد نمایندتعدبه نفر است و هر ده سال یکبار  نوددویست و  تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی -117اصل 

 خواهد شد.افزوده متناسب با عامل جمعیت و به نسبت هر سیصد هزار تن یک نماینده 

 تعداد نمایندگان مجلس سنا به ترتیب زیر تعیین خواهد شد: -11۸اصل 

زه های وده حویک نفر. محد کشورن جمعیت از هر استان کشور دو نفر و عالوه بر آن به ازای هر دو میلیون ت

 انتخابیه و تعداد نمایندگان را مجلس شورای ملی تعیین خواهد کرد.

 کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای ملی باید شرایط زیر را داشته باشند: -119اصل 

دم ع  -۴ ؛اسیکارشن دارای حداقل تحصیالت -۳ ؛داقل سن سی سالح -۲ ؛ایرانی و از پدر و مادر ایرانی -۱

باورمند به قانون اساسی  -۶ ؛ارای تابعیت یگانه ایرانید -۵ ؛تروریست و تجزیه طلب یوابستگی به گروه ها

 مقیم ایران. -۷ ؛کشور

 ی کشورن عالدیواصالحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای ملی بر اساس موارد فوق الذکر باید به تأیید 

  برسد.

 ایندگی مجلس سنا باید شرایط زیر را داشته باشند:کاندیداهای نم -12۰اصل 

 -۴ ؛دارای حداقل تحصیالت کارشناسی -۳ ؛داقل سن سی و پنج سالح -۲ ؛ایرانی و از پدر و مادر ایرانی -۱

 ضویت درعیا و  مِهستانو یا مجلس سنا و یا مجلس سابقه حداقل یک دوره نمایندگی در مجلس شورای ملی 

و  قه قضاوتل سابو یا ده سا وزارت، معاونت وزارت، استانداری تن سابقه پنج سال سابقهیا داششورای پادشاهی 

اورمند به ب -۷ ؛عیت یگانه ایرانیدارای تاب -۶ ؛تروریستی و تجزیه طلب یعدم وابستگی به گروه ها -۵ ؛وکالت

 مقیم ایران. -۸ ؛قانون اساسی کشور

مجلس  یندگیباال الزامی نیست. صالحیت کاندیداهای نما برای دوره نخست مجلس سنا رعایت شرط بند چهارم

 برسد. دیوان عالی کشورباید بر اساس موارد گفته شده در این اصل به تأیید  سنا
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 سلطنت، و دوره ، و همچنین برای شورایمِهستانبرای دوره نخست انتخابات پارلمان، مجلس  -121اصل 

، ماندارانان، فرستان کل کشور، فرماندهان عالی نظامی، استانداروزیران، داد هیئتنخست انتخاب نخست وزیر، 

ان و ملدر مورد پار معاونان وزیران، مدیران کل و شهرداران، شرط تابعیت یگانه ایرانی الزم االجرا نیست ولی،

ستین کیل نخ، اگر فردی در انتخابات نخست با تابعیت دوگانه برگزیده شد، باید پیش از تشمِهستانمجلس 

تواند بد تا نشست هر مجلس تابعیت غیرایرانی را ابطال و گواهی الزم را به رییس مجلس مربوطه تقدیم کن

 ته خواهدشناخ سوگند یاد کند در غیر این صورت نفر دوم برگزیده شده در آن حوزه به عنوان نماینده منتخب

ی را یر ایرانبعیت غجکم، گواهی ابطال تاشد. در باره دیگر اشخاص مذکور در باال فرد منتخب باید پیش از صدور 

در باره  به دفتر نخست وزیری تحویل و گواهی تحویل را اخذ و به مرجع صدور حکم مسئولیت تسلیم کند.

 .می شودنخست وزیر گواهی ابطال تابعیت دوم به دادستان تحویل 

دو سوم  با حضور حداقلپس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی و یا مجلس سنا  -122اصل 

یرد. می گ مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرح ها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام

 برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت حداقل دو سوم نماینگان الزم است.

آن  تصدی ا و دورهترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه هر کدام از دو مجلس و تعداد کمیسیون ه -123اصل 

وطه مربس ها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی که توسط خود مجل

 تصویب می شود خواهد بود.

ینی بساسی پیش اتمام قوانین باید به تصویب هر دو مجلس برسد به استثناء مواردی که در قانون  -12۴اصل 

 س را نیاز دارد.شده است و تنها تصویب یک مجل

 نمایندگان پارلمان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند: -125اصل 

 یراناپاینده  -به نام خداوند جان و خرد 

ر شرف ا تکیه بن و بمن به عنوان نماینده مردم ایران در پارلمان کشور و در برابر آیین انسانی شاهنشاهی ایرا

 مانت داراملت،  یاد می کنم که پاسدار کشور ایران و نگاهبان دستاوردهای مادی و معنویانسانی خویش سوگند 

نوان را به ع پردندسو پاسدار منافع نسل های کنونی و آینده باشم و ودیعه ای را که مردم به من  میراث نیاکان

اره به همو ستگو باشم وامینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، میهن پرست و امانت دار و را

انون از ق و خدمت به مردم پایبند باشم و رومندی ملت و کشور، حفظ حقوق ملتاستقالل و یکپارچگی و نی

 اساسی دفاع نمایم.

وگند را ساسم کنند مر نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا می

 ند.به جای آور



 2۰                                                                                  اساسی پیشنهادی حزب پان ایرانیستقانون 

 
 
 

 ا امضایبزمان افتتاحیه مجلس شورای ملی و مجلس سنا خطابه ای به حضور پادشاه تهیه و در  -12۶اصل 

ر زمان به محضر ایشان فرستاده خواهد شد و یا اگر پادشاه دمربوطه رئیس سنی یا رییس منتخب مجلس 

 افتتاحیه در مجلس حاضر باشد خطاب به ایشان توسط رئیس مجلس خوانده خواهد شد.

ق ست و حادام از نمایندگان مجلس شورای ملی یا مجلس سنا در برابر ملت و کشور مسئول هر ک -127اصل 

 دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

ر هارم هدر زمان جنگ و یا اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب حداقل سه چ -12۸اصل 

صورت  و در شغال شده یا سرتاسر کشور برای مدت معینی متوقف می شودکدام از دو مجلس، انتخابات نقاط ا

 اد.تشکیل نشدن مجلس جدید، مجلس سابق همچنان تا انتخاب مجلس جدید به کار خود ادامه خواهد د

 ز طریقامذاکرات مجلس شورای ملی و مجلس سنا باید علنی باشد و گزارش کامل آن مستقیماً  -129اصل 

ود. نتشر شمو همچنین از طریق روزنامه رسمی و سایت اینترنتی مجلس برای اطالع عموم  لتیرسانه های دو

ی ع است ولالمانبحضور خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری ها و مطبوعات و رسانه ها اینترنتی در جلسات پارلمان 

 هیچکدام از آن ها حق سخنرانی یا اظهار نظر یا مداخله در مذاکرات را ندارند.

یکی  ت وزیر یادر شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخس -13۰اصل 

 از وزیران یا سی نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی آن مجلس تشکیل می شود.

ی و رای ملنخست وزیر و هیئت دولت به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس شو -131اصل 

ید به لس باهرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود. دعوت از نخست وزیر به مجو سنا را دارند مجلس

 .باشد اشخاص فوق الذکر میتوانند مشاوران خود را به همراه داشته تصویب اکثریت نمایندگان برسد.

 .دو تفحص در تمام امور کشور را دارمجلس شورای ملی حق تحقیق  -132اصل 

ی جلس شورامجلس شورای ملی در عموم مسائل کشور می تواند قانون وضع کند و قوانین مصوب م -133اصل 

 ملی پس از تصویب در مجلس سنا به شرح این قانون به موقع اجرا گذاشته می شود.

زم نه ها الزارتخاوکلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و پادشاهی و انتظام امور کشور و اساس  -13۴اصل 

 است باید به تصویب پارلمان برسد.

 شد.پارلمان نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول قانون اساسی مغایرت داشته با -135اصل 

فسیری شرح و تفسیر مصوبات هر مجلس در صالحیت همان مجلس است. مفاد این اصل مانع از ت -13۶اصل 

 که دادستان، در مقام تمیز حق از قوانین می کند نیست.
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به چه د و چنانلوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران ابتدا به مجلس شورای ملی تقدیم می شو -137اصل 

ونی ای قانهشد طبق اصول قانون اساسی به مجلس سنا برای تصویب ارائه می گردد. طرح صورت قانون تصویب 

ابل طرح قبوطه ویب در کمیسیون مربه پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی و پس از تص

 است.

ی کنند وان مطرح های قانونی و پیشنهادها و اصالحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عن -13۸اصل 

ن که در آ ن استو به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در پارلما

 مین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.طریق جبران کاهش درآمد یا تأ

ه شرط بهرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصالحات جزئی با رعایت مصالح کشور،  -139اصل 

م مجموع ر پنجآنکه یکسویه نباشد و به استقالل و تمامیت سرزمینی کشور لطمه نزند و به تصویب حداقل چها

ه بکشورها  لمان آنخطوط مرزی با همسایگان چنانچه بنا به تصویب پارح و اصالنمایندگان پارلمان برسد. تغییر 

ی همه ه همکاربآزاد است و پارلمان و دولت موظف طبق مصوبات پارلمان منظور پیوند دوباره با ایران باشد 

 جانبه و برنامه ریزی های الزم برای اجرای آن هستند.

 ست.مانع اها در صورت تصویب پارلمان هر دو کشور بال اتحاد سرزمینی ایران با دیگر سرزمین -1۴۰اصل 

ملی عرلمان اعالم حکومت نظامی به پیشنهاد دولت و یا پادشاه و با تصویب حداقل سه چهارم پا -1۴1اصل 

ط شرای و شرایط دیگر آن را مشخص خواهد کرد. در حالت جنگ و . پارلمان محدوده اجرا، مدت زماناست

ی ر حال نمبه ه حق دارد موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن اضطراری مانند آن، دولت

سب کلمان تواند بیش از نود روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است از پار

 مجوز کند.

مان ویب پارلا تصگرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید ب -1۴2اصل 

 باشد.

اند می تونپارلمان  .سمت نمایندگی پارلمان قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست -1۴3اصل 

اسنامه می اساختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کنند. مجلس شورای ملی می تواند تصویب دائ

اجازه  ند یاکدولت را به کمیسیون های مربوطه واگذار  سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به

و  شته باشدرت داتصویب آن ها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول قانون اساسی مغای

 همچنین نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد.
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 ند و نمیمالً آزادگی در اظهار نظر و رأی خود کانمایندگان پارلمان در مقام ایفای وظایف نمایند -1۴۴اصل 

ود ایندگی خیف نمتوان آن ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظا

قط در فه شوند. ؤاخذنباید م ،داده اند تعقیب یا توقیف کرد و برای هرگونه سخنرانی یا ارائه نظری در هر مکانی

وانعالی سط دیتونت به کشور و نقض آشکار قانون اساسی می توان آن نماینده را با اطالع پارلمان صورت خیا

شور کل ک محاکمه نمود. رسیدگی به اتهام تخلفات و جرائم نمایندگان به شرح مزبور توسط دادستانکشور

 صورت می گیرد.

ورای ملی شاالت نمایندگان مجلس نخست وزیر یا هر یک از وزیران موظف به پاسخگویی به سئو -1۴5اصل 

میسیون کر در هستند. هر هفته می توان زمانی را برای این منظور در نظر گرفت. در صورتی که توضیحات وزی

 .ح کندقانع کننده نباشد، مجلس می تواند با امضای حداقل سی نفر نماینده وزیر مربوطه را استیضا

 مایندگان هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنانوم سدو در صورت نیاز طبق تصمیم  -1۴۶اصل 

 ی یا بینهم ملکمیسیون مشترک پارلمان تشکیل می شود و از نخست وزیر یا هر یک از وزیران درباره مسائل م

ر خواهد. دبوضیح المللی که مورد اتخاذ تصمیم نخست وزیر، هیئت دولت یا هر یک از وزیران قرار گرفته است ت

اع ی ارجمیسیون مشترک پارلمان موضوع برای اتخاذ تصمیم قانونی به مجلس شورای ملصورت قانع نشدن ک

 می شود.

مور اداره اخب پارلمانی، نخست وزیر را در مقام اجرای وظایف مدیریت دولت و تدر صورتی که کمیسیون من

جلس من در طرح آاجرائی و بین المللی مورد استیضاح قرار دهد، نخست وزیر باید ظرف مدت ده روز پس از 

انات شورای ملی حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بی

شورای  مجلسد پارلمان به عدم کفایت نخست وزیر رأی دادن سه چهارمنمایندگان و پاسخ نخست وزیر، اکثریت 

  .می شودبرگزار  توسط وزارت کشور جدیدانتخابات ملی منحل و بالفاصله 

ادشاه پاشت و تصمیمات سیاسی که از اهمیت ویژه ای برخوردار باشند را می توان به همه پرسی گذ -1۴7اصل 

نی شده یش بیفراخوان آن را صادر خواهد کرد. شرایط و چگونگی انواع همه پرسی که در این قانون اساسی پ

  را قانون معین خواهد ساخت.است 

بدین  ان است،گزاری انتخابات و اعالم نتایج از حقوق کاندیداها و رأی دهندگنظارت بر روند بر -1۴۸اصل 

ین کار برای ا می تواند بر روند برگزاری و اعالم نتایج نظارت نماید یایا حزب سیاسی منظور هر کاندیدا 

  نمایندگانی تعیین کند.

س سنا ای ملی و تأیید مجلتغییر پایتخت به موجب رأی حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شور -1۴9اصل 

 ممکن خواهد بود.
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 شوراها و انجمن ها -7فصل 

 

شهر با  وستا وبرای پیشبرد بهتر برنامه های توسعه کشور از طریق همکاری مردم اداره امور هر ر -15۰اصل 

ند. ی کنمتخاب نظارت انجمنی به نام انجمن روستا یا شهر صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل ان

ن های انجم شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت

 گفته شده و سلسله مراتب و انحالل آن ها را قانون معین می کند.

 تصمیمات انجمن ها نباید مخالف قانون اساسی و قوانین مصوب پارلمان باشد. -151اصل 

در  ن می شوندفرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیی استانداران، -152اصل 

 حدود اختیارات انجمن ها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.

 

 

 

 قوه مجریه -۸فصل 

 

 ای قانونپس از مقام پادشاهی، نخست وزیر عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجر -153اصل 

 قوه مجریه را بر عهده دارد.  اساسی و ریاست

ورده است آنخست وزیر توسط حزبی که در انتخابات مجلس شورای ملی اکثریت مطلق را به دست  -15۴اصل 

ست از رده اانتخاب می شود و اگر هیچ حزبی اکثریت مطلق را نداشت، حزبی که اکثریت نسبی را به دست آو

 راسی ها صد کره مجموع نمایندگان آن ها بیشتر از پنجاه درطریق ائتالف با حزب یا احزاب دیگر به نحوی ک

ن آسب با د نخست وزیر را تعیین می کند و نخست وزیر باید اعضای هیئت دولت را متنانباشتصاحب کرده 

 ائتالف انتخاب کند. انتخاب مجدد نخست وزیر و دیگر اعضای هیئت دولت بالمانع است.

 

 



 2۴                                                                                  اساسی پیشنهادی حزب پان ایرانیستقانون 

 
 
 

اشند انتخاب باید از میان اشخاص سیاسی که واجد شرایط زیر بدولت  تهیئو اعضای نخست وزیر  -155اصل 

 :دشون

اورمند و ب -۴حصیالت کارشناسی؛ دارای حداقل ت -۳سال؛  ۳۰ل سن حداق -۲ایرانی و از پدر و مادر ایرانی؛  -۱

 ارای تابعیت یگانه ایرانی.د -۶ مقیم ایران؛ -۵مقید به قانون اساسی کشور؛ 

 . را انجام می دهد محولهانتخاب نخست وزیر جدید، نخست وزیر پیشین وظایف  در فاصله-15۶اصل 

اد ییر سوگند و اعضای هیئت دولت در جلسه مشترک پارلمان به ترتیب ز نخست وزیر، معاونان او -157اصل 

 می کنند:

 یراناپاینده  -به نام خداوند جان و خرد 

ظام گاهبان نکه ن یر در برابر مردم ایران سوگند یاد می کنممن به عنوان نخست وزیر / معاون نخست وزیر / وز

ت هایی سئولیمشاهنشاهی ایران و قانون اساسی کشور باشم و همه توانایی و صالحیت خویش را در راه ایفای 

ز تیبانی او پش ملت و اعتالی کشور، ترویج اخالق که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به

ای ملت اسی برسازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اسعدالت 

تصادی ی و اقاستقالل سیاس باشم. همچنین در حراست از مرزهاشناخته است حمایت کنم و تابع قوانین کشور 

ده ه من سپربمقدس  عنوان امانتیو فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و قدرتی را که نمایندگان مردم به 

 همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب پس از خود بسپارم. را اند

ه ر پادشاهیئت دولت باید بالفاصله پس از ادای سوگند در مجلس، به حضواعضای نخست وزیر و  -15۸اصل 

 .شوندرسیده و اعضای هیئت دولت به محضر پادشاه معرفی 

ده عهادی به نخست وزیر در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین ع -159صل ا

 و پارلمان مسئول است. دارد در برابر ملت، پادشاه

الغ نونی و ابنخست وزیر موظف است مصوبات پارلمان یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قا -1۶۰اصل 

 ار مسئوالن بگذارد.به وی برای اجرا در اختی

 نخست وزیر می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. -1۶1اصل 

و  دولت ها ا سایرو قراردادهای دولت ایران ب مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها امضای عهدنامه ها، -1۶2اصل 

خست ان با نپس از تصویب پارلمقه ای و منطهمچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی 

 وزیر یا نماینده قانونی اوست.
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ارد ر عهده دیماً بنخست وزیر مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی دولت را مستق -1۶3اصل 

 و می تواند اداره هر یک از آن ها را به عهده یکی از معاونان خود بگذارد.

 و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.تعداد وزیران  -1۶۴اصل 

 سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب نخست وزیر تعیین می شوند. -1۶5اصل 

و حزب یا  شودمجلس شورای ملی، به پادشاه تقدیم در پس از تصویب  نخست وزیر بایداستعفای  -1۶۶اصل 

 تخاب نخست وزیر جدید اقدام کند.ائتالف حاکم باید بالفاصله نسبت به ان

خست ی که ندر صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه نخست وزیر و در صورت -1۶7اصل 

شکیل تائتالف  یت یاوزیر جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده باشد و یا امور دیگری از این قبیل، حزب اکثر

لت به یئت دوهجدید خواهد کرد و تا زمان سوگند خوردن نخست وزیر جدید، شده اقدام به انتخاب نخست وزیر 

 وظایف خود ادامه می دهد.

ر به تفسی ی که نیازدر موارد اختالف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی، در صورت -1۶۸اصل 

جلس از دو م کدام وزیر در برابر هر یا تغییر قانون نباشد، تصمیم الزم توسط نخست وزیر اتخاذ می شود. نخست

 مسئول اقدامات خود و هیئت وزیران است.

که  اموری هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر نخست وزیر و پارلمان است و در -1۶9اصل 

 به تصویب هیئت وزیران می رسد هیئت وزیران مسئولیت مشترک دارند.

ی شود، موانین ت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرائی قعالوه بر مواردی که هیئ -17۰اصل 

ه وضع بداری اهیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های 

 ران حقت وزیتصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئ

 .با قوانین باشدمغایر وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید 

 ویب هیئتبه تص صلح دعاوی راجع به اموال ملی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول -171اصل 

جلس مویب د باید به تصوزیران است و باید به اطالع پارلمان برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باش

 نیز برسد. شورای ملی

ضور هیئت حبا  دیوان عالی کشورهیئت دولت باید در اعضای رسیدگی به اتهامات نخست وزیر و  -172اصل 

 منصفه انجام شود.
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ی داشته و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولت هیئت دولتاعضای نخست وزیر،  -173اصل 

ؤسسات ت یا منوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولباشند و داشتن هر 

مل یا یریت عاو مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مد پارلمان، قضاوت، وکالت دادگستریعمومی است و نمایندگی 

رای ب عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات

 ت.آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی اس

وندان یت شهرنیروهای انتظامی به دولت وابسته هستند و وظیفه حراست از حقوق، آزادی ها و امن -17۴اصل 

 .می شودتعیین را به عهده دارند. وظایف، اصول و آیین نامه نیروهای انتظامی توسط قانون 

ط تحت شرای وانندتواگذاری و فروش زمین و ملک به اتباع بیگانه ممنوع است. اتباع بیگانه تنها می  -175اصل 

 قانونی و با اجازه دولت، برای مدتی مشخص و محدود، زمینی محدود را اجاره نمایند.

 واندت. دولت میمیباشندی و غیر قابل فروش یا خصوصی سازاست ملی  طبیعیمنابع  و معادن -17۶اصل 

گذار واجاره ابه را برای مدت معین به اشخاص حقوقی خصوصی بجز منابع نفت و گاز معادن و منابع زیرزمینی 

 کند.

االب ها، تچه ها، منابع طبیعی مانند جنگل ها، کوه ها، دشت ها، مراتع، دریاها، دریامحیط زیست و  -177اصل 

 می شود، ون معینتباطی و مانند این ها، به همراه حریم هر یک که توسط قانو راه های ارسواحل رودخانه ها، 

 ع است.ن ها ممنوآاز  زیانباربهره برداری هرگونه دخل و تصرف یا اراضی ملی است و فروش یا دارایی ها و جزء 

 ملیی مجلس شورااستخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت فقط در موارد ضرورت و با تصویب  -17۸اصل 

 مقدور است.
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 سیاست خارجی -9فصل 

 

 ق و منافعسیاست خارجی حکومت ایران متضمن اعتالی ملت ایران در جامعه بشری و مدافع حقو -179اصل 

 ملی ایرانیان در جامعه بین الملل است.

، ریسیاست خارجی ایران بر اساس نفی هرگونه سیاست استعماری و سلطه جویی و سلطه پذی -1۸۰اصل 

 ست.وار احفظ استقالل همه جانبه و تمامیت سرزمینی کشور و روابط صلح آمیز متقابل با دول دیگر است

 است. نوع ارتباط دولت ایران با دیگر دول جهان بر اساس شناخت حق حاکمیت ملت ایران -1۸1اصل 

ت باید ولت و ملدی است. پیوند یگانگی فرهنگی مردمان ایران با سرزمین های ایرانی تبار ناگسستن -1۸2اصل 

زم و الهای  در استحکام و گسترش این پیوند تاریخی کوشا باشند. حکومت ایران موظف است با برنامه ریزی

در  ی متقابلری هاروابط برادرانه، با دیگر هم تباران و وابستگان فرهنگی پیوندی قوی برقرار کند و با همکا

 قدم بردارد. "رث تمدن ایرانیاتحادیه کشورهای وا"جهت یگانگی و تشکیل 

عطا دگی ادولت ایران می تواند به کسانی که خواهان پناهندگی هستند طبق قوانین جاری پناه -1۸3اصل 

 کند.
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 قوه قضائیه -1۰فصل 

 

خشیدن به بقوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق  -1۸۴اصل 

 :ده دار وظایف زیر استعدالت و عه

 سیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها و اخذر -۱

حیای حقوق عامه و گسترش عدالت و ا -۲تصمیم و اقدام الزم در آن قسمت از امور که قانون معین می کند؛ 

اقدام  -۵ب مجازات و صدور و اجرای احکام؛ و تعقیکشف جرم  -۴جلوگیری از فساد؛  -۳آزادی های قانونی؛ 

 و مانند این ها. اصالح مجرمان -۶مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم؛ 

قانون ل اصو نسبت بهدولت  هیئتنخست وزیر و اعضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات  -1۸5 اصل

حاکمه با قانون اساسی و مشورای ملی  به شکایات مربوط به عدم تطابق مصوبات مجلسرسیدگی  ،اساسی

 ادگاهدنظور مبدین  نخست وزیر در مواردی که در قانون اساسی پیش بینی شده است با دیوان عالی کشور است.

، اعضای رمحاکمه نخست وزی .می شوداست تشکیل دیوان عالی کشور شعب  یرؤسااز ل تشکه مکقانون اساسی 

  شعبه اول دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت. در دولت و نمایندگان پارلمان هیئت

 تفسیر قانون اساسی با دادگاه قانون اساسی است. -1۸۶اصل 

ر وان عالی کشودیشعبه اول  در مِهستانرسیدگی به گزارش های مربوط به تخلف پارلمان و مجلس  -1۸7اصل 

 صورت خواهد گرفت.

و  اهادگاه نوع دمربوط می شود.  دادسراهاگاه ها و اجرای عدالت و دادخواهی انحصاراً به داد -1۸۸اصل 

 نون معینتوسط قا رویه های قضائیچگونگی اتخاذ و  یین دادرسی ها، مقررات، اختیاراتمجازات ها، آ، دادسراها

 می شود.

از  د. صیانتنظام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه خواهد بوبقای عدالت قضائی تضمین کننده  -1۸9اصل 

 ائی است.ام قضآزادی های ملت ایران و خانواده ها و افراد و روابط میان آن ها، از اهم وظایف نظ حقوق و

ائی و ویه قضردیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت  -19۰اصل 

ان عالی تعداد شعب دیو .می شودتشکیل  به آن محول می شوداساسی انجام مسئولیت هایی که طبق قانون 

 .می کندرا قانون تعیین دیوان قضات به عضویت شعب  ءکشور و شرایط ارتقا

 دادستان کل کشور توسط وزیر دادگستری انتخاب و توسط پادشاه منصوب می شود. -191اصل 
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اشته یر آن دظانو شوراها اصناف، و یا عضویت در در احزاب،  یقضات و دادستان ها نمی توانند مقام -192اصل 

 باشند. صفات و شرایط قاضی به وسیله قانون معین می شود.

م خلع قت یا دائقاضی را نمی توان از مقامی که در آن شاغل است بدون محاکمه و ثبوت به طور مو -193اصل 

ر بی قضات وره اکرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر بر طبق قانون. نقل و انتقال د

 طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.

نی بودن اه، علمحاکمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بالمانع است مگر آنکه به تشخیص دادگ -19۴اصل 

اضا کند وا تقآن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی یا امنیت ملی باشد یا در دعاوی خصوصی یکی از طرفین دع

 علنی نباشد.که محاکمه 

الی، ا دیجیترادیو تلویزیون های خصوصی و یتمامی دادگاه های مربوط به مطبوعات و رسانه ها،  -195اصل 

ند با ی توانمو جرائم درجه یک باید دارای هیئت منصفه باشند. شهروندان  مسائل سیاسیاتهامات مربوط به 

یئت هند. شرایط اعضا و چگونگی تشکیل مشارکت در هیئت های منصفه در دستگاه دادگستری شرکت نمای

 های منصفه را قانون معین خواهد ساخت.

ه منابع با استناد قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد ب -19۶اصل 

م در جرائ وف نصامعتبر قانونی و حقوقی مرتبط و نزدیک با موضوع، عرف، وحدت رویه ها و با رعایت عدالت و ا

ا ییا نقص  نه سکوتحکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بها ،مشورت با هیئت منصفهبا مذکور در اصل باال 

 اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

ر ره با ذکم صادگیرد و احکا تشکیل دادگاه ها و رسیدگی به اتهامات، ترجیحاً بایستی حضوری انجام -197اصل 

 دالیل باید در جلسه دادگاه قرائت شود.

ورد مکم بر هرگاه در اثر تفسیر یا اشتباه دستگاه قضائی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق ح -19۸اصل 

ن یر ایغخاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق قانون ضامن است و در 

ی مبران جارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت، یا خسارت وی صورت خس

 شود.

ابق امی مطبرای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص مأموران نظامی یا انتظامی، محاکم نظ -199اصل 

اند در  شده گستری مرتکبقانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط داد

صول اشمول محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و م

 مربوط به این قوه هستند.
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 یین نامها یا آبه منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحده -2۰۰اصل 

شود.  شکیل میتزیر نظر قوه قضائیه  "دیوان عدالت اداری"حقوق آن ها، دیوانی به نام های دولتی و احقاق 

 حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.

ی ، اجران جریان اموربر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به پاسداشت حقوق داخلی ملت، حس -2۰1اصل 

کل  ازرسیسازمان ب"د در دستگاه های حکومتی و اداری، سازمانی به نام و جلوگیری از فسا صحیح قوانین

مان را ساز و وظایف این حدود اختیارات، آیین نامه داخلی زیر نظر وزیر دادگستری تشکیل می شود. "کشور

 قانون تعیین می کند.

بر  مشتمل عضو بیشتر از یک مجموعه از مجموعه های حاکمیتی هیچکس نمی تواند همزمان -2۰2اصل 

 ی محلیوراهاشو  ، شهردارانفرمانداران ،دولت، استانداران ئتیه ،یادشاهپ یپارلمان، شورا ،مِهستانمجلس 

 است. ل دیوان عالی کشوروشعبه ارسیدگی به این موضوع بر عهده  باشد.

ل ستان کاددخود را به  تیشکا تواندی داشته باشد م یتیسه گانه کشور شکا یکه از قوا یشخص هر -2۰3اصل 

 کشور تقدیم کند.

 

 

 

 سیاست های نظامی و دفاعی -11فصل 

 

ر پایه ی کشور باستقالل و تمامیت سرزمینی و نظام شاهنشاهکیان کشور و ارتش ایران، پاسداری از  -2۰۴اصل 

 رگونههتشکیل  قانون اساسی را بر عهده دارد. جلوگیری از هرگونه تجاوز و تعدی به کشور وظیفه ارتش است.

 .است ممنوع شته باشدوظایف مشابه ارتش دا ارتش دیگر یا سازمان یا گروهی که

اره یرد و همومیهن پرست باشد و افرادی شایسته را به خدمت پذ و ارتش ایران باید ارتشی ملی -2۰5اصل 

 مجهز به پیشرفته ترین فناوری های نظامی به منظور افزایش توان نظامی و دفاعی خود باشد.

 ارتش ایران مستقل از قوای سه گانه و فرماندهی آن بر عهده پادشاه است. -2۰۶اصل 

به عضویت در ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی کشور پذیرفته  و چند تابعیتی هیچ فرد خارجی -2۰7اصل 

 نمی شود.
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د ز باشآمی استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح -2۰۸اصل 

 ممنوع است.

عایت ر،  با آموزشیو  دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی -2۰9اصل 

رای تواند ب ز نمیآسیبی وارد نیاید استفاده کند. ارتش نی ارتش کامل موازین ملی در حدی که به آمادگی رزمی

 ه ای دریافت نماید.انجام چنین کارهایی پیمانکار باشد و یا هزین

 ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است. -21۰اصل 

 ا بر طبقیگان ردولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی به روز و را -211اصل 

سلحانه ی دفاع موانایتموازین ملی در قالب پدافند عامل و غیر عامل فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره 

 د.ن باشاز کشور را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه برای غیر نظامیان باید محدود و مطابق با قانو

بع انی تاو بسیج همگ نجام خدمت در دوره ضرورت، احتیاط و ذخیره در زمان صلح، جنگچگونگی ا -212اصل 

 قانون خواهد بود.

مانع ح ملی بالفاعی منطقه ای و بین المللی بر پایه منافع و مصالعضویت ارتش در پیمان های د -213اصل 

 است.

 

 

 

 شورای عالی امنیت ملی -12فصل 

 

و  یویت ملت ملی، فرهنگ و تاریخ و هبه منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از حاکمیت و وحد -21۴اصل 

 د:ایف زیر تشکیل می شوبه ریاست نخست وزیر، با وظ "شورای عالی امنیت ملی"تمامیت سرزمینی، 

ماهنگ کردن فعالیت های سیاسی، اطالعاتی، ه -۲؛ امنیتی کشور -تعیین سیاست های کلی دفاعی  -۱

 -۳امنیتی؛  -فاعی داجتماعی، فرهنگی، آموزشی، دیپلماتیک، اقتصادی و مانند این ها در ارتباط با تدابیر کلی 

 قابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای م
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مجلس  ، رئیساعضای شورای عالی امنیت ملی عبارتند از: نخست وزیر، دو نماینده از سوی پادشاه -215اصل 

ئیس ، ررییس دیوان عالی کشور، ، وزیر دادگستری،مِهستانشورای ملی، رئیس مجلس سنا، رئیس مجلس 

ان ئیس سازمه، رجی کل نیروهای مسلح، وزیر کشور، وزیر امور خارسازمان برنامه و بودجه، رئیس ستاد فرمانده

 نیاز وزیران یا مسئوالن مربوطه. و حسب مورد اطالعات و امنیت

 برسد. اعضا آیین نامه داخلی شورای عالی امنیت ملی باید توسط شورا تدوین و به تصویب حداقل نه تن از

ت هد و ریاسخود می تواند کمیسیون هایی را تشکیل د شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف -21۶اصل 

ی گردد. یین مهر یک از کمیسیون ها با یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است که از طرف نخست وزیر تع

ی عالی شورا حدود اختیارات و وظایف کمیسیون ها را قانون معین می کند و تشکیالت آن ها باید به تصویب

 امنیت ملی برسد.

 

 

 

 بازنگری در قانون اساسی -13فصل 

 

 پیشنهادی یا دولت یا پیشنهاد دو سوم نمایندگان مجلس شورای مل هیئتشنهاد یبنا به پهرگاه  -217اصل 

ویب با تص ضرورت پیدا کند، لزوم تجدید نظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی دیوان عالی کشور

شور عالی ک ملی تغییرات پیشنهادی برای بررسی و تایید به دیواندو سوم نمایندگان مجلس شورای اکثریت 

ت متن تعییرا و  ند ر پیدا کنی که باید تغییگزارش نهایی دیوان عالی کشور در باره اصل یا اصول. می شودارجاع 

مجلس  . مصوبه مجلس شورای ملی برای تصویب بهمی شودارجاع  یشورای ملبه مجلس نهایی برای تصویب 

ه ن استفادارشناسادیوان عالی کشور در تهیه گزارش تغییرات از نظرات  دولت و دیگر ک خواهد شد. رستادهفسنا 

 خواهد کرد.

تغییرات و اصالحات قانون اساسی باید بر اساس مقتضیات زمان و با توجه به پاسداری از اصول  -21۸اصل 

تاریخ و فرهنگ، ، یگانگی و نیرومندی ملت، نیپادشاهی پارلماسامانه مربوط به حق حاکمیت ملی و حقوق ملت، 

یا  ، حذفتفکیک و استقالل قوا و سکوالریسم باشد. اصالحات قانون اساسی، تحت هیچ عنوان نباید باعث نقض

 خدشه دار شدن اصول یاد شده یا در تغایر با آن ها باشد.



 

 :ارتباط با ما

 

 

ود به فضای مجازی اینترنت نیست و این حزب در درون از آنجا که فعالیت حزب پان ایرانیست صرفاً محد   

ایران و همچنین برون از کشور نیز فعال است، همه هم میهنان برای شرکت در نشست های هفتگی و ارتباط 

 مستقیم با مسئوالن، به دفاتر حزب پان ایرانیست فراخوانده می شوند.

هران، سعادت آباد، بلوار فرحزادی، بین میدان سرو و نشانی دفتر مرکزی حزب پان ایرانیست )پایگاه سیاوش(: ت

 .۱۷، البی. روزهای یکشنبه از ساعت  ۱۲۲میدان بوستان، ضلع جنوبی خیابان سرو غربی، شماره

 

 www.Paniranist-Party.org                              :                     تارنمای رسمی حزب پان ایرانیست

 telegram.me/paniranist_party                                    :ان ایرانیست در تلگرامکانال رسمی حزب پ

         instagram.com/pan.iranist                             :برگه رسمی حزب پان ایرانیست در اینستاگرام

 facebook.com/hezbpaniranist                             برگه فیسبوک رسمی حزب پان ایرانیست:        

 Paniranist.Iran@gmail.com                                          :ایمیل روابط عمومی حزب پان ایرانیست

 manochehryazdi@gmail.com                :(ایمیل سخنگوی حزب پان ایرانیست )سرور منوچهر یزدی

 

 سرافراز          با ما هب پیشو  یکپارچه، نیرومندربای اریانی         آزاد، آباد، 
 

 آن با بیان خاستگاه آزاد است. پخشحقوق این مجموعه برای حزب پان ایرانیست بوده و 

 

 پاینده اریان


