
 

 مجموعه مقاالت حقوقی
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 تالیف:

 مظلومیفاطمه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 یار انتشارات قانون

 

 



 

 مطالب فهرست

 
 9 ........................................................................................................ اول مقاله

 9 ................................................ ایران اسالمى جمهورى اساسى قانون در رهبرى با مرتبط اصول

 19 ....................................................................................................... دوم مقاله

 19 ................................................... هند و ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون یقیتطب یبررس

 21 .......................................................................................................... : چکیده

 23 ........................................................................................................... : مقدمه

 24 ........................................................... مقایسوی اساسی حقوق های ویژگی:  اول گفتار

 24 ............................................................... مقایسوی اساسی حقوق تاریخچه:  اول فصل

 27 ................................................... اساسی حقوق در مقایسوی مطالعات ثمرات:  دوم فصل

 28 ....................................................................................مقایسه موضوع:  سوم فصل

 30 .................................................: هند و ایران اساسی حقوق تطبیقی مقایسه:   دوم گفتار

 30 ............................................................................... ایران اساسی حقوق:  اول فصل

 35 ................................................................................ هند اساسی حقوق:  دوم فصل

 42 .......................................................................... هند اساسی قانون متن:  سوم گفتار

 42 .................................................. : قضائیه و مققنه ، مجریه قوه به مربوط مواد:  اول فصل

 46 ................................................................................... : پیشنهادات و گیری جهینت

 47 ............................................................................................................ : منابع

 49 ..................................................................................................... سوم مقاله

 49 ..............................................یاساس قانون 43 اصل 2 بند با رابطه در دولت کردیرو بر ینگرش

 51 ............................................................................................................ دهیچک

 53 ............................................................................................................ مقدمه

 54 ........................................................................................ مناسب یطیمح طیشرا

 54 ................................................................................................. بزرگ یکارفرما

 56 ........................................................................................................... : تعاون

 56 ........................................................................................ : تعاون یمفهوم فیتعر

 56 ................................................................................. : یتعاون شرکت یقانون فیتعر

 57 .......................................................................... یتعاون بخش یفرصتها و ها کردیرو

 57 ..........................................................................................کشور در موجود موانع

 60 ............................................................................................... تعاون بخش نقش

 62 .................................................................................. یاساس قانون یاقتصاد اصول

 65 ............................................................. : 43 اصل 2 بند با رابطه در دولت یکارکردها

 68 .......................................................................................... شنهادیپ و یبند جمع



مجموعه مقاالت حقوقی/  8 

 
 69 ......................................................... یاساس قانون یاقتصاد اصول از دیجد ریتفس ارائه

 70 ............................................................................................................ : منابع

 71 ................................................................................................... چهارم مقاله

 71 ....................................................................................................... قرض در قبض

 73 ......................................................................... آن تیاهم و انواع و قرض اول بخش

 78 ............................................................. قرض عقد مورد در یقیتطب مطالعه دوم بخش

 80 ............................................................... قرض مورد در میکر قرآن اتیآ ـ سوم بخش

 84 ...................................................................................... قرض عقد ـ چهارم بخش

 89 ................................................................... قرض عقد در تیمالک حصول پنجم بخش

 113 ......................................................................................................... خالصه

 115 ................................................................................................... پنجم مقاله

 115 .................................................... یاساس قانون اصول در یاسالم نظام یارزش یمبان یبررس

 117 .......................................................................................................... دهیچک

 119 ....................................................................................................... مقــدمـه

 121 .................................................................................................. یاساس قانون

 123 ............................................................................ یاساس قانون یانیوح منابع(الف

 138 ........................................................................................... یرهبر یها یژگیو

 143 ................................................................................................... یریگ جهینت

 144 .......................................................................................................... : منابع



 

 مقاله اول

 رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران اصول مرتبط با



 

 اسالمى جمهورى: 2اصل

 : والیت فقيه عادل و با تقوا5اصل

 : قواى حاکم در جمهورى اسالمى57اصل

 : قوه مجریه60اصل

 : شوراى نگهبان91اصل

 : تعيين رهبر توسط خبرگان رهبرى107اصل

 : شرایط و صفات رهبر109اصل

 : وظایف و اختيارات رهبر110اصل

 : فوت یا کناره گيرى یا عزل رهبر111اصل

 : مجمع تشخيص مصلحت نظام112اصل

 : رئيس جمهور113اصل

 : فوت عزل یا استعفاى رئيس جمهور131اصل

 : دارایى رهبر، رئيس جمهور و مسئولين142اصل

 : رئيس قوه قضائيه157اصل

 صدا و سيماى جمهورى اسالمى ایران: 175اصل

 : شوراي عالی امنيت ملی176اصل

 : بازنگرى در قانون اساسى177صلا

 2اصل 

 جمهورى اسالمى، نظامى است بر پایه ایمان به:

خداى یکتا )ال اله إال اهلل( و اختصاص حاکميت و تشریع به او و لزوم تسليم در برابر امر  .1

 .او

 .بيان قوانين وحى الهى و نقش بنيادى آن در .2

 .معاد و نقش سازنده آن در سير تکاملى انسان به سوى خدا .3

 .عدل خدا در خلقت و تشریع .4
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 .امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقالب اسالم .5

 :  کرامت و ارزش واالى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا، که از راه .6

اهلل عليهم  الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومين )سالم معـ اجتهاد مستمر فقهاى جا الف

 (اجمعين

 ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تالش در پيشبرد آنها، ب

قسط و عدل و استقالل  پذیرى، گرى و سلطه کشى و سلطه ـ نفى هر گونه ستمگرى و ستم ج

 .کند ملى را تأمين مى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى

 5اصل 

در جمهورى اسالمى ایران، والیت « عجل اهلل تعالى فرجه»در زمان غيبت حضرت ولى عصر 

امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که 

 .گردد دار آن مى طبق اصل یکصد و هفتم عهده

 57اصل 

ر اسالمى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائيه که زیر قواى حاکم در جمهو

گردند. این قوا  نظر والیت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى

 .مستقل از یکدیگرند

 60اصل 

از  اعمال قوه مجریه جز در امورى که در این قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده،

 .طریق رئيس جمهور و وزراء است

 91اصل 

به منظور پاسدارى از احکام اسالم و قانون اساسى از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس 

 .شود شوراى اسالمى با آنها، شورایى به نام شوراى نگهبان با ترکيب زیر تشکيل مى

و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام  زمان مقتضيات به آگاه و عادل فقهاى از نفر شش .1

 .رهبرى است
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هاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى که به  شش نفر حقوقدان، در رشته .2

شوند و با رأى مجلس انتخاب  وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسالمى معرفى مى

 .گردند مى

 107اصل 

قالب جهانى اسالم و بنيانگذار جمهورى اسالمى پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر کبير ان

که از طرف اکثریت قاطع « قدّس سرّه الشریف»اهلل العظمى امام خمينى  ایران حضرت آیت

مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم 

در اصول پنجم و یکصد و نهم  است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور

کنند هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل  بررسى و مشورت مى

سياسى و اجتماعى یا داراى مقبوليت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور 

این صورت کنند و در غير  در اصل یکصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى

نمایند. رهبر منتخب خبرگان، والیت امر و  یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى

 .هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت همه مسئوليت

 .رهبر در برابر قوانين با سایر افراد کشور مساوى است

 109اصل 

 :شرایط و صفات رهبر

 .در ابواب مختلف فقه افتاء براى الزم علمى صالحيت .1

 .عدالت و تقواى الزم براى رهبرى امت اسالم  .2

بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى   .3

 .رهبرى

تر  در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصى که داراى بينش فقهى و سياسى قوى .4

 .باشد مقدم است

 110اصل 

 :وظایف و اختيارات رهبر
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 تشخيص مجمع با مشورت از پس ایران اسالمى جمهورى نظام کلى سياستهاى تعيين .1

 .نظام مصلحت

 .نظارت بر حسن اجراى سياستهاى کلى نظام  .2

 .پرسى فرمان همه  .3

 .فرماندهى کل نيروهاى مسلح  .4

 .اعالم جنگ و صلح و بسيج نيروها  .5

 :نصب و عزل و قبول استعفاى  .6

 .فقهاى شوراى نگهبان - الف

 .عاليترین مقام قوه قضائيه - ب

 .رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ایران - ج

 .رئيس ستاد مشترک - د

 .فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى - ه

 .فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى - و

 .گانه سه قواى روابط تنظيم و اختالف حل .7

حل نيست، از طریق مجمع تشخيص مصلحت  حل معضالت نظام که از طرق عادى قابل .8

 .نظام

امضاى حکم ریاست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صالحيت داوطلبان ریاست  .9

آید، باید قبل از انتخابات به تأیيد  جمهورى از جهت دارا بودن شرایطى که در این قانون مى

 .شوراى نگهبان و در دوره اول به تأیيد رهبرى برسد

ا در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالى کشور عزل رئيس جمهور ب  .10

به تخلف وى از وظایف قانونى، یا رأى مجلس شوراى اسالمى به عدم کفایت وى بر اساس 

 .اصل هشتاد و نهم

عفو یا تخفيف مجازات محکومين در حدود موازین اسالمى پس از پيشنهاد رئيس   .11

 .قوه قضائيه
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 .و اختيارات خود را به شخص دیگرى تفویض کندتواند بعضى از وظایف  رهبر مى .12

 111اصل 

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود. یا فاقد یکى از شرایط مذکور در 

اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از 

 .مقام خود بر کنار خواهد شد

باشد. در صورت فوت  عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مىتشخيص این امر به 

گيرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر  یا کناره

جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفى رهبر، شورایى مرکب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و 

خاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظایف رهبرى را یکى از فقهاى شوراى نگهبان به انت

گيرد و چنانچه در این مدت یکى از آنان به هر دليل نتواند انجام  به طور موقت به عهده مى

وظيفه نماید، فرد دیگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جاى وى 

 .گردد منصوب مى

 6هاى )د( و )ه( و )و( بند  و قسمت 10و  5و  3و  1این شورا در خصوص وظایف بندهاى 

اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام 

 .کند مى

هر گاه رهبر بر اثر بيمارى یا حادثه دیگرى موقتاً از انجام وظایف رهبرى ناتوان شود، در این 

 .دار خواهد بود مدت شوراى مذکور در این اصل وظایف او را عهده 

 112اصل 

مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصحلت در مواردى که مصوبه مجلس شوراى 

اسالمى را شوراى نگهبان خالف موازین شرع و یا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر 

گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نکند و مشاوره در امورى که رهبرى به آنان 

دهد و سایر وظایفى که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبرى تشکيل  جاع مىار

 .شود مى

 .نماید اعضاى ثابت و متغير این مجمع را مقام رهبرى تعيين مى


