
We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, 

establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, 

promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and 

our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of 

America. 

ضمین دفاع تتر، استقرار عدالت، تأمین آسایش ملی، ای کاملایاالت متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ما مردم

 ای ایاالترا برقانون اساسی حاضر مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، 

 .نماییممتحده آمریکا وضع و مقرر می

 

Article. I. 

 اصل اول

Section. 1. 

 1بخش 

All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United 

States, which shall consist of a Senate and House of Representatives. 

س سنا و مجلس گذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایاالت متحده مرکب از مجلقانونکلیه اختیارات 

 .گرددنمایندگان، واگذار می

Section. 2. 

 2بخش 

[1] The House of Representatives shall be composed of Members chosen every 
second Year by the People of the several States, and the Electors in each State shall 
have the Qualifications requisite for Electors of the most numerous Branch of the 
State Legislature. 

انتخاب  های مختلف هر دو سال یک بار آنان رامجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالت(. ۱)

ن ایالت آدهندگان ایالتی که مجلس در هر ایالت باید از همان شرایط الزم برای رأیدهندگان کنند و رأیمی

 .ترین نماینده را دارد، برخوردار باشندبیش



[2] No Person shall be a Representative who shall not have attained to the Age of 
twenty five Years, and been seven Years a Citizen of the United States, and who 
shall not, when elected, be an Inhabitant of that State in which he shall be chosen. 

ر زمان دکس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایاالت متحده نباشد و هیچ(. ۲)

 .تواند نماینده )مجلس( شودشد، نمیگردد نباجا انتخاب میانتخاب، مقیم ایالتی که از آن

[3] Representatives and direct Taxes shall be apportioned among the several States 
which may be included within this Union, according to their respective Numbers, 
which shall be determined by adding to the whole Number of free Persons, 
including those bound to Service for a Term of Years, and excluding Indians not 
taxed, three fifths of all other Persons. The actual Enumeration shall be made 
within three Years after the first Meeting of the Congress of the United States, and 
within every subsequent Term of ten Years, in such Manner as they shall by Law 
direct. The Number of Representatives shall not exceed one for every thirty 
Thousand, but each State shall have at Least one Representative; and until such 
enumeration shall be made, the State of New Hampshire shall be entitled to chuse 
three, Massachusetts eight, Rhode-Island and Providence Plantations one, 
Connecticut five, New-York six, New Jersey four, Pennsylvania eight, Delaware one, 
Maryland six, Virginia ten, North Carolina five, South Carolina five, and Georgia 
three. 

جمعیت  برحسب ،شوندملحق می هایی که به اتحادیههای مستقیم ایالتتعداد نمایندگان و میزان مالیات(. ۳)

شود. افراد آزاد شامل شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین میها تعیین میآن

ا در بر رولی سرخپوستان معاف از مالیات  ،کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند

 هالسسه سال پس از نخستین اجالس کنگره ایاالت متحده و در هر دوره ده  گیرد. سرشماری اصلی ظرفنمی

ر سی هزار نفر کند. تعداد نمایندگان برای هبعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می

انجام سرشماری  از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالت باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان

ه؛ ماساچوست، ندیر، سه نمایاها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشهر یک از ایالت ،مزبور

نیوجرسی، چهار  آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛-هشت نماینده؛ رود

مالی، پنج نماینده؛ ویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شنماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دال

 .کارولینای جنوبی، پنج نماینده وجورجیا، سه نماینده

[4] When vacancies happen in the Representation from any State, the Executive 
Authority thereof shall issue Writs of Election to fill such Vacancies. 
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رای جایگزینی های نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالت دستور انتخابات را بگاه کرسیهر(. ۴)

 .کنندها صادر میآن

[5] The House of Representatives shall chuse their Speaker and other Officers; and 
shall have the sole Power of Impeachment. 

علیه  م جرمنماید و دارای اختیار انحصاری اعالمقامات خود را انتخاب میمجلس نمایندگان رئیس و سایر (. ۵)

 .استمقامات دولتی 

Section. 3. 

 ۳بخش 

[1] The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each 
State, chosen by the Legislature thereof, for six Years; and each Senator shall have 
one Vote. 

ال انتخاب گذاری ایالتی برای مدت شش سدو سناتور از هر ایالت که مجلس قانونسنای ایاالت متحده از (. ۱)

 .و هر سناتور دارای یک رأی است شودتشکیل می، کندمی

[2] Immediately after they shall be assembled in Consequence of the first Election, 
they shall be divided as equally as may be into three Classes. The Seats of the 
Senators of the first Class shall be vacated at the Expiration of the second Year, of 
the second Class at the Expiration of the fourth Year, and of the third Class at the 
Expiration of the sixth Year, so that one third may be chosen every second Year; and 
if Vacancies happen by Resignation, or otherwise, during the Recess of the 
Legislature of any State, the Executive thereof may make temporary Appointments 
until the next Meeting of the Legislature, which shall then fill such Vacancies. 

الفاصله به بدهند، سناتورها باید ای که سناتورهای مجلس سنا پس از نخستین انتخابات تشکیل میدر جلسه(. ۲)

، های سناتورهای دسته نخست باید در پایان سال دومسه دسته در حد امکان مساوی تقسیم شوند. کرسی

ری که های دسته سوم در پایان سال ششم خالی شود، به طوهای دسته دوم در پایان سال چهارم و کرسیکرسی

 گذاریلس قانونچه در دوره فترت مجو چنان ؛ن را دوباره انتخاب نمودبتوان هر دو سال یک بار یک سوم نمایندگا

توانند تا برگزاری ای به دلیل استعفا یا نظایر آن خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالت میکرسی نماینده ،ایالتی

هایی را انجام به طور موقت انتصاب ،نمایدهای خالی را پر میگذاری ایالتی که کرسیاجالس آینده مجلس قانون

 .دهند

 



[3] No Person shall be a Senator who shall not have attained to the Age of thirty 
Years, and been nine Years a Citizen of the United States, and who shall not, when 
elected, be an Inhabitant of that State for which he shall be chosen. 

نتخاب مقیم کس تا زمانی که به سن سی سالگی نرسد و نه سال تبعه ایاالت متحده نباشد و در زمان اهیچ(. ۳)

 .تواند سناتور سنا شودشود، نمیایالتی نباشد که از آن انتخاب می

[4] The Vice President of the United States shall be President of the Senate, but 
shall have no Vote, unless they be equally divided. 

د داشت، مگر ولی حق رأی نخواه ،جمهور ایاالت متحده، ریاست مجلس سنا را به عهده داردرئیس اول معاون(. ۴)

 .وافق و مخالف مساوی باشدزمانی که تعداد نمایندگان م

[5] The Senate shall chuse their other Officers, and also a President pro tempore, 
in the Absence of the Vice President, or when he shall exercise the Office of 
President of the United States. 

جمهور و یا زمانی که وی رئیس موقت را برای مواقع غیبت معاون رئیسسنا سایر مقامات خود و نیز یک نفر (. ۵)

 کند.مینماید، انتخاب وظیفه میجمهور ایاالت متحده انجام به جای رئیس

[6] The Senate shall have the sole Power to try all Impeachments. When sitting for 
that Purpose, they shall be on Oath or Affirmation. When the President of the 
United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no Person shall be 
convicted without the Concurrence of two thirds of the Members present. 

اعضای آن  .دعلیه مقامات دولتی رسیدگی کن اتهاماتمجلس سنا به طور انحصاری اختیار دارد که به کلیه (. ۶)

 قیقت نگویند.حدهند، باید سوگند یاد نموده یا رسماً اظهار کنند که جز هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می

و  :استشود، ریاست جلسه با رئیس دیوان عالی کشور جمهور ایاالت متحده محاکمه میزمانی که شخص رئیس

 .ه باشندایندگان حاضر در این مورد اتفاق نظر داشتتوان مجرم شناخت مگر این که دو سوم نمکس را نمیهیچ

[6] Judgment in Cases of Impeachment shall not extend further than to removal 
from Office, and disqualification to hold and enjoy any Office of honor, Trust or 
Profit under the United States: but the Party convicted shall nevertheless be liable 
and subject to Indictment, Trial, Judgment and Punishment, according to Law. 

ر گونه سمت عزل از سمت، سلب صالحیت احراز ه نباید ازعلیه مقامات دولتی، حکم صادره اتهام در مورد (. ۷)

شود، حکوم میبا این حال کسی که م فراتر باشد:یاالت متحده افتخاری یا مسئولیت تعهدآور و یا انتفاعی در ا

 .گیردبراساس قانون تحت پیگرد، محاکمه، محکومیت و مجازات قرار می

Section. 4. 



 ۴بخش 

[1] The Times, Places and Manner of holding Elections for Senators and 
Representatives, shall be prescribed in each State by the Legislature thereof; but 
the Congress may at any time by Law make or alter such Regulations, except as to 
the Places of chusing Senators. 

ا مشخص رگذاری هر ایالت، زمان، مکان و شیوه برگزاری انتخابات سنا و مجلس نمایندگان مجلس قانون(. ۱)

ارد مربوط به مکان تواند مقررات مزبور را به جز در موهر زمان، از طریق وضع قانون می  خواهد کرد، ولی کنگره در

 .انتخاب سناتورها، تنظیم نموده یا تغییر دهد

[2] The Congress shall assemble at least once in every Year, and such Meeting shall 
be on the first Monday in December, unless they shall by Law appoint a different 
Day. 

، مگر استبر اولین دوشنبه ماه دسام دهد، جلسه مزبور درکنگره در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می(. ۲)

 .که نمایندگان به موجب قانون روز دیگری را تعیین نماینداین

Section. 5. 

 ۵بخش 

[1] Each House shall be the Judge of the Elections, Returns and Qualifications of its 
own Members, and a Majority of each shall constitute a Quorum to do Business; 
but a smaller Number may adjourn from day to day, and may be authorized to 
compel the Attendance of absent Members, in such Manner, and under such 
Penalties as each House may provide. 

نماید و جلسات ابات و صالحیت اعضای خود نظارت میانتخابات، گزارش آرای انتخ هر یک از مجلسین بر(. ۱)

جلسه به  نصاب نرسیدن تعداد حضار، یابد. اما در صورت به حدها[ با حضور اکثریت نمایندگان رسمیت می]آن

اتی که خود روز دیگری موکول خواهد شد و مجلس مجاز خواهد بود که حضور اعضای غایب را به شیوه و با تنبیه

 .الزامی سازد ،کندتعیین می

[2] Each House may determine the Rules of its Proceedings, punish its Members for 
disorderly Behaviour, and, with the Concurrence of two thirds, expel a Member. 

انضباطی مجازات و با بینامه داخلی خود را تهیه و اعضای خود را به دلیل تواند آیینهر یک از مجلسین می(. ۲)

 .اتفاق نظر دو سوم نمایندگان عضوی را اخراج نماید

[3] Each House shall keep a Journal of its Proceedings, and from time to time 
publish the same, excepting such Parts as may in their Judgment require Secrecy; 



and the Yeas and Nays of the Members of either House on any question shall, at 
the Desire of one fifth of those Present, be entered on the Journal. 

کند و مذاکراتی را ای تنظیم و هراز چند گاه آن را منتشر میهر مجلس مشروح مذاکرات خود را در نشریه(. ۳)

ن هر مجلس در نماید؛ و آرای مثبت و منفی نمایندگامی ااز انتشار مستثن ها ضروری باشد،که محرمانه ماندن آن

 .زمینه مسائل مختلف باید با تمایل یک پنجم اعضای حاضر، در روزنامه درج گردد

[4] Neither House, during the Session of Congress, shall, without the Consent of the 
other, adjourn for more than three days, nor to any other Place than that in which 
the two Houses shall be sitting. 

ر بیش یک از مجلسین در مدت تشکیل جلسات کنگره نباید تشکیل جلسه را بدون موافقت مجلس دیگ هیچ(. ۴)

 .جلسات دو مجلس منتقل نماید از سه روز به تعویق اندازد و یا به مکان دیگری غیر از محل تشکیل

Section. 6. 

 ۶بخش 

[1] The Senators and Representatives shall receive a Compensation for their 
Services, to be ascertained by Law, and paid out of the Treasury of the United 
States. They shall in all Cases, except Treason, Felony and Breach of the Peace, be 
privileged from Arrest during their Attendance at the Session of their respective 
Houses, and in going to and returning from the same; and for any Speech or Debate 
in either House, they shall not be questioned in any other Place. 

داری کند و از محل خزانهسناتورها و نمایندگان در ازای خدمتشان حقوق و مزایایی را که قانون تعیین می(. ۱)

ور دارند های مجلس مربوطه حض. آنان در هنگامی که در جلسهنمایندشود، دریافت میایاالت متحده پرداخت می

ازداشت مصون و در زمان رفت و آمد به مجلس، در کلیه موارد به جز خیانت، جنایت و اخالل در نظم عمومی از ب

ان دیگری نباید خواهند بود و برای هر گونه سخنرانی یا بحثی که در هر یک از مجلسین ایراد نمایند، در هیچ مک

 .مؤاخذه شوند

[2] No Senator or Representative shall, during the Time for which he was elected, 
be appointed to any civil Office under the Authority of the United States, which 
shall have been created, or the Emoluments whereof shall have been encreased 
during such time; and no Person holding any Office under the United States, shall 
be a Member of either House during his Continuance in Office. 

ای طی دوره نمایندگی خود نباید به یک سمت دولتی در دستگاه حاکمه ایاالت متحده هیچ سناتور یا نماینده(. ۲)

گردد، منصوب ن تصدی مقام سناتوری ایجاد، یا موجب افزایش حقوق و مزایای وی در طی دوره مزبور میکه در زما



شود و شخصی که در ایاالت متحده دارای سمت دولتی باشد تا زمانی که تصدی سمت فوق را داشته باشد، نباید 

 .به عضویت هیچ یک از مجلسین درآید

Section. 7. 

 ۷بخش 

[1] All Bills for raising Revenue shall originate in the House of Representatives; but 
the Senate may propose or concur with Amendments as on other Bills. 

ایر لوایح ستواند همانند شود، ولی سنا میکلیه لوایح برای تحصیل درآمد در مجلس نمایندگان تصویب می(. ۱)

 .یا با اصالحات موافقت نماید ،اصالحاتی را پیشنهادها در مورد آن

[2] Every Bill which shall have passed the House of Representatives and the Senate, 
shall, before it become a Law, be presented to the President of the United States; 
If he approve he shall sign it, but if not he shall return it, with his Objections to that 
House in which it shall have originated, who shall enter the Objections at large on 
their Journal, and proceed to reconsider it. If after such Reconsideration two thirds 
of that House shall agree to pass the Bill, it shall be sent, together with the 
Objections, to the other House, by which it shall likewise be reconsidered, and if 
approved by two thirds of that House, it shall become a Law. But in all such Cases 
the Votes of both Houses shall be determined by yeas and Nays, and the Names of 
the Persons voting for and against the Bill shall be entered on the Journal of each 
House respectively. If any Bill shall not be returned by the President within ten Days 
(Sundays excepted) after it shall have been presented to him, the Same shall be a 
Law, in like Manner as if he had signed it, unless the Congress by their Adjournment 
prevent its Return, in which Case it shall not be a Law. 

جمهور به رئیس ،ن درآیدکه به صورت قانوای که به تصویب مجلس نمایندگان و سنا برسد، قبل از اینهر الیحه(. ۲)

با ذکر  جمهور[ آن را]رئیس ،ایاالت متحده تقدیم خواهد شد که آن را تأیید و امضا نماید؛ در صورت عدم تایید

دالیل مخالفت به مجلسی که الیحه در آن تصویب شده است ارجاع و مجلس مزبور پس از درج موارد مخالفت در 

ای با رأی دو سوم اعضای آن چه بعد از تجدیدنظر فوق، الیحهکرد. چناننشریه خود، در الیحه تجدیدنظر خواهد 

تصویب شود، همراه با موارد مخالفت به مجلس دیگر ارسال خواهد شد تا به روش مشابه آن را بررسی نماید و در 

همه این  ی درلو .به صورت قانون درخواهد آمد ،یید نمایندأصورتی که دو سوم اعضای مجلس مزبور نیز آن را ت

مشخص خواهد شد و اسامی موافقان و مخالفان الیحه در نشریه « نه»و « آری»موارد آرای هر دو مجلس به صورت 

ظرف مدت ده روز )بدون  جمهورای پس از ارائه به رئیسحههر یک از مجلسین به ترتیب ثبت خواهد شد. اگر الی

شده تلقی خواهد شد و به صورت قانون درخواهد آمد،  ها( توسط وی اعاده نگردد، الیحه امضااحتساب یکشنبه



که در این حالت، الیحه به صورت  جلوگیری نمایداز ارجاع آن با تعطیلی و تعویق جلسه خود، که کنگره مگر این

 .قانون درنخواهد آمد

[3] Every Order, Resolution, or Vote to which the Concurrence of the Senate and 
House of Representatives may be necessary (except on a question of Adjournment) 
shall be presented to the President of the United States; and before the Same shall 
take Effect, shall be approved by him, or being disapproved by him, shall be 
repassed by two thirds of the Senate and House of Representatives, according to 
the Rules and Limitations prescribed in the Case of a Bill. 

به جز مسأله هر گونه دستور، تصمیم یا رأی که نیاز به نظر موافق سنا و مجلس نمایندگان داشته باشد )(. ۳)

 ،دم موافقت ویو در صورت ع ،ارائه و قبل از اجرا توسط وی تأیید شود جمهور ایاالت متحدهتعویق( باید به رئیس

وایح تعیین لتوان با رأی دو سوم اعضای سنا و مجلس نمایندگان طبق قوانین و حدودی که در مورد الیحه را می

 .دوباره بررسی و تصویب کرد ،شده است

Section. 8. 

 ۸بخش 

[1] The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and 
Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare 
of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform 
throughout the United States; 

های ها، مالیاتها، عوارض گمرکی، تعرفه: وضع و وصول مالیاتاستر موارد ذیل دارای اختیار کنگره د(. ۱)

مرکی، لکن کلیه عوارض گ ها و تأمین دفاع مشترک و رفاه عمومی ایاالت متحده؛غیرمستقیم، پرداخت بدهی

 است؛ان های غیرمستقیم در سراسر ایاالت متحده یکسها و مالیاتتعرفه

[2] To borrow Money on the credit of the United States; 

 ؛دریافت وام با استفاده از اعتبارات ایاالت متحده(. ۲)

[3] To regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, and 
with the Indian Tribes; 

 ؛پوستهای مختلف و با قبایل سرخکشورهای خارجی، بین ایالتوضع مقررات برای تجارت با (. ۳)

[4] To establish an uniform Rule of Naturalization, and uniform Laws on the subject 
of Bankruptcies throughout the United States; 

 ؛تحدهدر سراسر ایاالت متهیه قانون واحد برای اعطای تابعیت و قوانین واحد در مورد ورشکستگی (. ۴)



[5] To coin Money, regulate the Value thereof, and of foreign Coin, and fix the 
Standard of Weights and Measures; 

 ؛گیریانتشار پول، تعیین ارزش آن و ارزش پول خارجی و تعیین معیارهای وزن و اندازه(. ۵)

[6] To provide for the Punishment of counterfeiting the Securities and current Coin 
of the United States; 

 ؛تعیین مجازات جعل اوراق بهادار و پول رایج ایاالت متحده(. ۶)

[7] To establish Post Offices and post Roads; 

 ؛های مراسالتیتأسیس ادارات پستی و ایجاد راه(. ۷)

[8] To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited 
Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and 
Discoveries; 

سندگان و تشویق پیشرفت علم و هنرهای سودمند از راه حفظ حق انحصاری برای تألیفات و اختراعات نوی(. ۸)

 ؛مدت زمان محدودمخترعان برای 

[9] To constitute Tribunals inferior to the supreme Court; 

 ؛کشورعالی های تالی دیوان تشکیل دادگاه( ۹)

[10] To define and punish Piracies and Felonies committed on the high Seas, and 
Offences against the Law of Nations; 

 ؛ملل حقوقهای دریایی و جنایات ارتکابی در دریاهای آزاد و جرائم برعلیه دزدیتعریف و مجازات (. ۱۰)

[11] To declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make Rules 
concerning Captures on Land and Water; 

 ؛دریایی به متصرفات زمینی وو وضع قوانین مربوط « صدور مجوز اقدام مقابله به مثل»اعالن جنگ و (. ۱۱)

[12] To raise and support Armies, but no Appropriation of Money to that Use shall 
be for a longer Term than two Years; 

 برای بیش از اختصاص هر گونه اعتبار به منظور استفاده در این زمینهولی  ،تشکیل ارتش و حمایت از آن(. ۱۲)

 ود؛ساله مجاز نخواهد ب یک دوره دو

[13] To provide and maintain a Navy; 

 ؛تشکیل و نگهداری نیروی دریایی(. ۱۳)



[14] To make Rules for the Government and Regulation of the land and naval 
Forces; 

 ؛هاوضع مقررات برای اداره نیروهای زمینی و دریایی و ایجاد نظم در میان آن(. ۱۴)

[15] To provide for calling forth the Militia to execute the Laws of the Union, 
suppress Insurrections and repel Invasions; 

 ؛ها و دفع تهاجماتفراخوانی نیروهای مردمی برای اجرای قوانین اتحادیه، سرکوب شورش(. ۱۵)

[16] To provide for organizing, arming, and disciplining, the Militia, and for 
governing such Part of them as may be employed in the Service of the United 
States, reserving to the States respectively, the Appointment of the Officers, and 
the Authority of training the Militia according to the discipline prescribed by 
Congress; 

ز آنان به سازماندهی، تأمین سالح و منظم ساختن نیروهای شبه نظامی و ترتیب به خدمت گرفتن بخشی ا(. ۱۶)

به نظامیان طوری که در خدمت ایاالت متحده باشند؛ در عین حال، برای ایاالت اختیار نصب افسران و آموزش ش

 است.محفوظ  طبق قواعد انضباطی مقرر از سوی کنگره

[17] To exercise exclusive Legislation in all Cases whatsoever, over such District (not 
exceeding ten Miles square) as may, by Cession of particular States, and the 
Acceptance of Congress, become the Seat of the Government of the United States, 
and to exercise like Authority over all Places purchased by the Consent of the 
Legislature of the State in which the Same shall be, for the Erection of Forts, 
Magazines, Arsenals, dock-Yards, and other needful Buildings;—And 

بع( که با ای )با مساحت حداکثر ده مایل مری در همه موارد نسبت به منطقهگذاری انحصاراعمال قانون(. ۱۷)

ارات مشابه تواند مقر حکومت ایاالت متحده گردد و نیز اعمال اختیهای خاص و پذیرش کنگره میواگذاری ایالت

رتخانه، وزاگذاری ایالتی برای ایجاد استحکامات، زرادخانه، هایی که با موافقت مجلس قانوندر مورد مکان

 -؛ وشوندسازی و سایر تأسیسات مورد نیاز در آن ایالت خریداری میهای کشتیکارخانه

[18] To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into 
Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution 
in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof. 

متحده و یا هر  تدوین کلیه قوانین که برای اعمال اختیارات آینده و سایر اختیاراتی که به دولت ایاالت(. ۱۸)

 ؛تهای اجرایی به موجب قانون اساسی واگذار شده، ضروری و مقتضی اسخانه یا دستگاهوزارت

Section. 9. 



 9بخش 

[1] The Migration or Importation of such Persons as any of the States now existing 
shall think proper to admit, shall not be prohibited by the Congress prior to the Year 
one thousand eight hundred and eight, but a Tax or duty may be imposed on such 
Importation, not exceeding ten dollars for each Person. 

کنند تا قبل از می یدهای فعلی پذیرش آنان را تأی کنگره نباید مهاجرت یا ورود افرادی را که هر یک از ایالت(. ۱)

رض گمرکی را گونه ورود پرداخت مالیات یا عوا تواند برای اینسال هزار و هشتصد و هشت ممنوع نماید، اما می

 .حداکثر تا ده دالر مقرر کند

[2] The Privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended, unless when 
in Cases of Rebellion or Invasion the public Safety may require it. 

ومی آن را قرار احضار زندانی قابل تعلیق نیست، مگر در موارد شورش یا تهاجم خارجی که امنیت عمق (. ح۲)

 .ایجاب نماید

[3] No Bill of Attainder or ex post facto Law shall be passed. 

، نباید تصویب فراد بدون محاکمه و یا قانونی که عطف به ماسبق گرددای دایر بر مجازات اهیچ گونه الیحه(. ۳)

 .شود

[4] No Capitation, or other direct, Tax shall be laid, unless in Proportion to the 
Census or enumeration herein before directed to be taken. 

ارگیری یا که متناسب با آممگر این د،دیگری نباید وضع شوالیات مستقیم هیچ گونه مالیات سرانه یا م(. ۴)

 .بینی شده در این قانون باشدسرشماری پیش

[5] No Tax or Duty shall be laid on Articles exported from any State. 

 .هیچ گونه مالیات یا عوارض گمرکی بر کاالهای صادراتی هر یک از ایاالت وضع نخواهد شد(. ۵)

[6] No Preference shall be given by any Regulation of Commerce or Revenue to the 
Ports of one State over those of another: nor shall Vessels bound to, or from, one 
State, be obliged to enter, clear, or pay Duties in another. 

های ندرهای ایالتبالت نباید هیچ امتیازی را برای بندرهای خود نسبت به مقررات بازرگانی یا مالیاتی یک ای(. ۶)

ندر دیگر یا بکنند، مجبور به ورود به هایی که عازم ایالتی هستند و یا از آن حرکت میل شوند؛ کشتیئدیگر قا

 نیستند.ترخیص از آن و یا پرداخت عوارض در آنجا 



[7] No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of 
Appropriations made by Law; and a regular Statement and Account of the Receipts 
and Expenditures of all public Money shall be published from time to time. 

ها و نامهکند خواهد بود و اظهارمعین می داری فقط براساس اعتباراتی که قانونبرداشت پول از خزانه(. ۷)

 .شودحساب دریافت و پرداخت کلیه وجوه دولتی به طور منظم و هر از چند گاه منتشر میصورت

[8] No Title of Nobility shall be granted by the United States: And no Person holding 
any Office of Profit or Trust under them, shall, without the Consent of the Congress, 
accept of any present, Emolument, Office, or Title, of any kind whatever, from any 
King, Prince, or foreign State. 

رسمی  کند: هر کسی که در ایاالت متحده دارای سمتگونه عنوان اشرافی اعطا نمیت متحده هیچایاال(. ۸)

ا از هیچ شاه، تواند بدون رضایت کنگره هیچ نوع هدیه، مقرری، سمت و یا عنوانی رنمی ،تعهدآور یا امانی باشد

 .شاهزاده و یا کشور خارجی بپذیرد

Section. 10. 

 1۰بخش 

[1] No State shall enter into any Treaty, Alliance, or Confederation; grant Letters of 
Marque and Reprisal; coin Money; emit Bills of Credit; make any Thing but gold and 
silver Coin a Tender in Payment of Debts; pass any Bill of Attainder, ex post facto 
Law, or Law impairing the Obligation of Contracts, or grant any Title of Nobility. 

دور مجوز اقدام صها ممنوع است: الحاق به معاهده، اتحادیه و یا کنفدراسیون؛ انجام موارد ذیل برای ایالت(. ۱)

ها؛ رداخت بدهیپرای مقابله به مثل؛ چاپ پول؛ انتشار اوراق بهادار؛ پیشنهاد هر چیزی غیر از سکه طال و نقره ب

انونی که به تصویب هر نوع الیحه، مجازات افراد بدون محاکمه یا به موجب قانونی که عطف به ماسبق شود یا ق

 .اعطای هر گونه عنوان اشرافی یا و ،تعهدات قراردادی لطمه وارد آورد

[2] No State shall, without the Consent of the Congress, lay any Imposts or Duties 
on Imports or Exports, except what may be absolutely necessary for executing it's 
inspection Laws: and the net Produce of all Duties and Imposts, laid by any State 
on Imports or Exports, shall be for the Use of the Treasury of the United States; and 
all such Laws shall be subject to the Revision and Controul of the Congress. 

 ،گونه تعرفه یا عوارض گمرکی بر واردات و صادرات وضع نمایدتواند بدون موافقت کنگره هیچنمیهیچ ایالتی (. ۲)

به جز مواردی که برای اجرای قوانین بازرسی آن ایالت کامالً ضروری باشد؛ سود خالص کلیه عوارض گمرکی و 



داری ایاالت متحده به مصرف باید از طریق خزانه ،ها بر واردات یا صادرات وضع نمایندها که هر یک از ایالتتعرفه

 .ها نظارت نمایدبر آنتواند تمامی این قوانین را بازنگری و برسد. کنگره می

[3] No State shall, without the Consent of Congress, lay any Duty of Tonnage, keep 
Troops, or Ships of War in time of Peace, enter into any Agreement or Compact 
with another State, or with a foreign Power, or engage in War, unless actually 
invaded, or in such imminent Danger as will not admit of delay. 

از یا کشتی جنگی هیچ ایالتی نباید بدون موافقت کنگره، عوارض بار یا مالیات وضع نماید، در زمان صلح سرب(. ۳)

جنگ شود، مگر  د یا واردنامه یا میثاقی امضا نماینگهداری کند، با ایالت دیگر و یا با یک قدرت خارجی موافقت

 .یز نباشدالوقوعی باشد که درنگ در برابر آن جاکه عمالً مورد تهاجم قرار گیرد یا در معرض خطر قریباین

 

Article. II 

 اصل دوم

Section. 1. 

 1بخش 

[1] The executive Power shall be vested in a President of the United States of 
America. He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with 
the Vice President, chosen for the same Term, be elected, as follows 

ر سال است و با رد. دوره ریاست جمهوری چهاجمهور ایاالت متحده آمریکا قرار داقوه مجریه در اختیار رئیس(. ۱)

 د:به ترتیب ذیل انتخاب خواهند ش بوده،ور که دوره وی نیز چهار سال جمهمعاون رئیس

[2] Each State shall appoint, in such Manner as the Legislature thereof may direct, 
a Number of Electors, equal to the whole Number of Senators and Representatives 
to which the State may be entitled in the Congress: but no Senator or 
Representative, or Person holding an Office of Trust or Profit under the United 
States, shall be appointed an Elector. 

د نمود که کننده تعیین خواهکند، تعدادی انتخابی آن معین میگذارای که مجلس قانونهر ایالت به شیوه(. ۲)

ها در کنگره است. ولی که یک ایالت مجاز به داشتن آن استتعدادشان برابر با تعداد کل سناتورها و نمایندگانی 

تواند به عنوان مین ،هیچ سناتور، نماینده یا فردی که در ایاالت متحده دارای سمتی غیرانتفاعی و یا انتفاعی باشد

 .کننده تعیین گرددانتخاب



[3] The Electors shall meet in their respective States, and vote by Ballot for two 
Persons, of whom one at least shall not be an Inhabitant of the same State with 
themselves. And they shall make a List of all the Persons voted for, and of the 
Number of Votes for each; which List they shall sign and certify, and transmit sealed 
to the Seat of the Government of the United States, directed to the President of 
the Senate. The President of the Senate shall, in the Presence of the Senate and 
House of Representatives, open all the Certificates, and the Votes shall then be 
counted. The Person having the greatest Number of Votes shall be the President, if 
such Number be a Majority of the whole Number of Electors appointed; and if there 
be more than one who have such Majority, and have an equal Number of Votes, 
then the House of Representatives shall immediately chuse by Ballot one of them 
for President; and if no Person have a Majority, then from the five highest on the 
List the said House shall in like Manner chuse the President. But in chusing the 
President, the Votes shall be taken by States, the Representation from each State 
having one Vote; A quorum for this Purpose shall consist of a Member or Members 
from two thirds of the States, and a Majority of all the States shall be necessary to 
a Choice. In every Case, after the Choice of the President, the Person having the 
greatest Number of Votes of the Electors shall be the Vice President. But if there 
should remain two or more who have equal Votes, the Senate shall chuse from 
them by Ballot the Vice President. 

حداقل یک  های خود تشکیل جلسه دهند و از طریق رأی مخفی دو نفر را کهایالتکنندگان باید در انتخاب(. ۳)

ده شده است و گاه فهرستی از افرادی را که رأی به آنان داو آن کردهانتخاب  ،نفرشان مقیم ایالت آنان نباشد

مت ایاالت ز حکویید به صورت مهر شده به مرکأچنین تعداد آرای هر یک از آنان را تهیه و پس از امضا و تهم

ان کلیه متحده و به نام شخص رئیس سنا ارسال نمایند؛ رئیس سنا در حضور نمایندگان سنا و مجلس نمایندگ

کنندگان از کل انتخابرا ترین تعداد آراء شوند. شخصی که بیشو سپس آراء شمارش می گشودهها را تأییدیه

باشند و  از یک نفر اکثریت مزبور را به تساوی داشته شود و اگر بیشجمهور میتعیین شده کسب نماید، رئیس

ت جمهوری درنگ از طریق رأی مخفی یک از آنان را به سمت ریاستعداد آراء مساوی باشد، مجلس نمایندگان بی

به همان روش  نماید، و اگر هیچ فردی حائز اکثریت آراء نباشد، در این صورت مجلس نمایندگان مزبورانتخاب می

ها رأی خواهند داد و هر نماید. اما در انتخاب وی، ایالتجمهور را انتخاب میپنج نفر اول فهرست، رئیساز میان 

 ،هاوم ایالتس، حد نصاب الزم برای این منظور عبارت است از مجموع عضو یا اعضای دو استایالت دارای یک رأی 

ه کجمهور، شخصی پس از انتخاب رئیس . در هر حالتاستها برای انتخاب ضروری و اکثریتی از کل ایالت

چند نفر  ی اگر دو یالشود. وجمهور میمعاون رئیس ،کنندگان را کسب نموده باشدترین تعداد آرای انتخاببیش

 .کندنتخاب میاجمهور را با رأی مخفی باقی بمانند که دارای آرای مساوی باشند، سنا از میان آنان معاون رئیس



[4] The Congress may determine the Time of chusing the Electors, and the Day on 
which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout the 
United States. 

ن بریزند، معی را به صندوق کنندگان و روزی را که آنان باید آرای خودتواند زمان تعیین انتخابکنگره می(. ۴)

 .این روز باید در سراسر ایاالت متحده یک روز واحد باشد ؛نماید

 [5] No Person except a natural born Citizen, or a Citizen of the United States, at the 
time of the Adoption of this Constitution, shall be eligible to the Office of President; 
neither shall any Person be eligible to that Office who shall not have attained to the 
Age of thirty five Years, and been fourteen Years a Resident within the United 
States. 

می یا تبعه هر شخصی برای احراز مقام ریاست جمهوری باید در زمان تصویب این قانون اساسی، شهروند بو(. ۵)

 .یاالت متحده، حداقل سی و پنج ساله و مدت چهارده سال مقیم ایاالت متحده باشدا

[6] In Case of the Removal of the President from Office, or of his Death, Resignation, 
or Inability to discharge the Powers and Duties of the said Office, the Same shall 
devolve on the Vice President, and the Congress may by Law provide for the Case 
of Removal, Death, Resignation or Inability, both of the President and Vice 
President, declaring what Officer shall then act as President, and such Officer shall 
act accordingly, until the Disability be removed, or a President shall be elected. 

ها، به معاون گیری یا ناتوانی از انجام آنجمهور در صورت برکناری، فوت، کنارهوظایف و اختیارات رئیس(. ۶)

نی گیری یا ناتواتواند به موجب قانون در موارد برکناری، فوت، کنارهشود. کنگره میجمهور واگذار میرئیس

مزبور طبق  جمهور و نیز معاون وی، مقام مسئولی را به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین نماید، و مقامرئیس

 .نمایدجمهور انجام وظیفه میجمهور، به عنوان رئیسمقررات، تا زمان رفع ناتوانی یا انتخاب رئیس

[7] The President shall, at stated Times, receive for his Services, a Compensation, 
which shall neither be encreased nor diminished during the Period for which he 
shall have been elected, and he shall not receive within that Period any other 
Emolument from the United States, or any of them. 

یاست رو میزان آن در طول دوره  کندمیهای معین حقوق دریافت خدماتش در زمانجمهور در ازای رئیس(. ۷)

ری از گونه مقرری دیگهور نباید در طول دوره مزبور هیچجمرئیسو یابد، جمهوری وی افزایش یا کاهش نمی

 د.ها دریافت نمایا هیچ یک از ایالتایاالت متحده ی

[8] Before he enter on the Execution of his Office, he shall take the following Oath 
or Affirmation:—"I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the 



Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, 
protect and defend the Constitution of the United States." 

من »: نمایدجمهور پیش از تصدی سمت خود به شرح ذیل سوگند یاد نموده و مراتب ذیل را تأیید میرئیس(. ۸)

جا که در توان کنم که مسئولیت ریاست جمهوری ایاالت متحده را صادقانه انجام دهم و تا آنرسماً سوگند یاد می

 «.صیانت، حمایت و دفاع نمایمدارم از قانون اساسی ایاالت متحده 

Section. 2. 

 2بخش 

[1] The President shall be Commander in Chief of the Army and Navy of the United 
States, and of the Militia of the several States, when called into the actual Service 
of the United States; he may require the Opinion, in writing, of the principal Officer 
in each of the executive Departments, upon any Subject relating to the Duties of 
their respective Offices, and he shall have Power to grant Reprieves and Pardons 
for Offences against the United States, except in Cases of Impeachment. 

خدمت بالفعل  های مختلف که جهت انجامهرگاه ارتش و نیروی دریایی ایاالت متحده و نیروهای مردمی ایالت(. ۱)

تواند نظرات کتبی مقام ی میو ؛جمهور فرمانده کل آنان خواهد بودبرای ایاالت متحده فراخوانده شوند، رئیس

ها جویا شود. را در مورد موضوعات مربوط به وظایف دستگاه متبوع آن جراییهای ادستگاهرتبه هر یک از عالی

اعالم جرم علیه  جمهور حق تعلیق اجرای مجازات و یا عفو جرائم ارتکابی علیه ایاالت متحده را جز در مواردرئیس

 د.دار ،مقامات دولتی

[2] He shall have Power, by and with the Advice and Consent of the Senate, to make 
Treaties, provided two thirds of the Senators present concur; and he shall 
nominate, and by and with the Advice and Consent of the Senate, shall appoint 
Ambassadors, other public Ministers and Consuls, Judges of the supreme Court, 
and all other Officers of the United States, whose Appointments are not herein 
otherwise provided for, and which shall be established by Law: but the Congress 
may by Law vest the Appointment of such inferior Officers, as they think proper, in 
the President alone, in the Courts of Law, or in the Heads of Departments. 

ر انعقاد جمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورهای حاضر، دارای اختیارئیس(. ۲)

ور، قضات دیوان و به ترتیبی که قانون معین خواهد کرد، سفیران و سایر نمایندگان و کارداران کشبوده معاهدات 

باشد، معرفی و  عالی و سایر مقامات ایاالت متحده را که انتصاب آنان در قانون اساسی به نحو دیگری مقرر نشده

به نحوی که  های پایین راتواند به موجب قانون، اختیار انتصاب مقامات ردهولی کنگره می :منصوب خواهد نمود

 .ها واگذار نمایدخانهوزارتجمهور، محاکم قضایی یا رؤسای شایسته بداند به شخص رئیس



[3] The President shall have Power to fill up all Vacancies that may happen during 
the Recess of the Senate, by granting Commissions which shall expire at the End of 
their next Session. 

وند با شسمتهایی که ممکن است در زمان تعطیلی موقت سنا بالتصدی جمهور مختار است برای کلیه رئیس(. ۳)

 .یابدمی اعطای مأموریت شخص یا اشخاصی را منصوب نماید، مأموریت مزبور در پایان اجالس بعدی سنا خاتمه

Section. 3. 

 ۳بخش 

He shall from time to time give to the Congress Information of the State of the 
Union, and recommend to their Consideration such Measures as he shall judge 
necessary and expedient; he may, on extraordinary Occasions, convene both 
Houses, or either of them, and in Case of Disagreement between them, with 
Respect to the Time of Adjournment, he may adjourn them to such Time as he shall 
think proper; he shall receive Ambassadors and other public Ministers; he shall take 
Care that the Laws be faithfully executed, and shall Commission all the Officers of 
the United States. 

و مقتضی  به کنگره ارائه و اقداماتی را که ضروری دولتگاه گزارشی در مورد وضعیت د جمهور هر از چنرئیس

کی از یتواند در مواقع اضطراری هر دو مجلس یا وی می ؛نمایدپیشنهاد می هاآنحظه برای مال ،تشخیص دهد

ها را تا هر زمان دیگری ها را ]برای تشکیل جلسه[ فراخواند، و در صورت ]بروز[ اختالف در مورد دوره فترت، آنآن

ح قوانین پذیرد، بر اجرای صحیتعطیل کند؛ وی سفیران و نمایندگان خارجی را به حضور می ،که مناسب بداند

 .نمایدارت و کلیه مقامات مسئول ایاالت متحده را منصوب مینظ

Section. 4. 

 ۴بخش 

The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be 
removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or 
other high Crimes and Misdemeanors. 

اطر ارتکاب جمهور و کلیه مقامات کشوری پس از اعالم جرم علیه آنان و محکومیت به خجمهور، معاون رئیسرئیس

 .شوند)جرم( خیانت، ارتشاء و سایر جرائم شدید و جنحه از کار برکنار می

 

Article. III. 



 اصل سوم

Section. 1. 

 1بخش 

The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court, and 
in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish. 
The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold their Offices during 
good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for their Services, a 
Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office. 

ن نماید و تشکیل تواند درهر زمانی تعییهای تالی که کنگره میقوه قضاییه ایاالت متحده به دیوان عالی و دادگاه

در مقام خود  ،دهای تالی تا زمانی که حسن رفتار داشته باشنگردد. قاضیان دیوان عالی و دادگاهواگذار می ،هدد

ر طول مدت دکنند. میزان این حقوق های معین در ازای خدمتشان دریافت میباقی مانده و حقوق خود را در زمان

 .یابدداری این سمت کاهش نمیعهده

Section. 2. 

 2بخش 

[1] The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this 
Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be 
made, under their Authority;—to all Cases affecting Ambassadors, other public 
Ministers and Consuls;—to all Cases of admiralty and maritime Jurisdiction;—to 
Controversies to which the United States shall be a Party;—to Controversies 
between two or more States;— between a State and Citizens of another State,—
between Citizens of different States,—between Citizens of the same State claiming 
Lands under Grants of different States, and between a State, or the Citizens 
thereof, and foreign States, Citizens or Subjects. 

و انصاف ناشی  اساس قانون لیه دعاوی، برود: کشت متحده موارد ذیل را شامل میحیطه عمل قوه قضاییه ایاال(. ۱)

ند شد؛ـ کلیه از قانون اساسی، سایر قوانین ایاالت متحده و معاهداتی که به موجب قوانین منعقد شده یا خواه

ـ اختالفاتی که بلندپایه دولتی؛ـ دعاوی دریایی و دریانوردی؛ها و دیگر مقامات دعاوی مربوط به سفیران، کنسول

ت و شهروندان های دعوی باشد؛ـ اختالف بین دو یا چند ایالت؛ـ بین یک ایالها ایاالت متحده یکی از طرفدر آن

های ده ایالتهای مختلف؛ـ بین شهروندان یک ایالت که مدعی اراضی واگذار شایالت دیگر؛ـ بین شهروندان ایالت

 .بین یک ایالت یا شهروندان آن با کشورها، شهروندان یا اتباع خارجیو مختلف دیگر هستند، 



[2] In all Cases affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls, and 
those in which a State shall be Party, the supreme Court shall have original 
Jurisdiction. In all the other Cases before mentioned, the supreme Court shall have 
appellate Jurisdiction, both as to Law and Fact, with such Exceptions, and under 
such Regulations as the Congress shall make. 

الت طرف دعوی ت بلندپایه و در مواردی که یک ایها و سایر مقامادعاوی مربوط به سفیران، کنسول هدر کلی(. ۲)

الی صالحیت است، صالحیت اصلی را دیوان عالی خواهد داشت. در کلیه موارد دیگری که قبالً ذکر شد، دیوان ع

اس مقرراتی اس با استثنائات و بر ،را هم نسبت به مسائل شکلی و هم نسبت به مسائل ماهوی اعتراض و استیناف

 .دارد ،کندنون معین میکه کنگره طبق قا

[3] The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury; and 
such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been 
committed; but when not committed within any State, the Trial shall be at such 
Place or Places as the Congress may by Law have directed. 

 اینانجام و  باید توسط هیأت منصفه ،اعالم جرم علیه مقامات دولتییدگی به کلیه جرائم به جز موارد رس(. ۳)

نباشد، محاکمه ها ؛ ولی هرگاه محل وقوع جرم هیچ یک از ایالتبشودرسیدگی باید در ایالت محل وقوع جرم برگزار 

 .برگزار شود ،کندهایی که کنگره به موجب قانون تعیین میباید در محل یا محل

Section. 3. 

 ۳بخش 

[1] Treason against the United States, shall consist only in levying War against them, 
or in adhering to their Enemies, giving them Aid and Comfort. No Person shall be 
convicted of Treason unless on the Testimony of two Witnesses to the same overt 
Act, or on Confession in open Court. 

 آن دشمنانکمک و مساعدت به ، دارییا طرف ،خیانت به ایاالت متحده، فقط شامل تحمیل جنگ به آن(. ۱)

م آشکار و مگر براساس گواهی دو شاهد بر یک اقدا ،شودارتکاب( خیانت محکوم نمی. هیچ فردی به )جرم شودمی

 .یا اعتراف در دادگاه علنی

[2] The Congress shall have Power to declare the Punishment of Treason, but no 
Attainder of Treason shall work Corruption of Blood, or Forfeiture except during 
the Life of the Person attainted. 

طرد و بر  دایرنباید فرد خائن مجازات ؛ ولی حکم درم ارتکاب( خیانت را دارکنگره اختیار تعیین مجازات )ج(. ۲)

 مگر در دوره زندگی خود فرد محکوم. ،باشد خلع عنوان یا مصادره اموال



 

Article. IV. 

 اصل چهارم

Section. 1. 

 1بخش 

Full Faith and Credit shall be given in each State to the public Acts, Records, and 
judicial Proceedings of every other State. And the Congress may by general Laws 
prescribe the Manner in which such Acts, Records and Proceedings shall be 
proved, and the Effect thereof. 

اشت. کنگره دها اعتبار و رسمیت کامل خواهد قوانین عمومی، سوابق و تصمیمات قضایی یک ایالت در سایر ایالت

 .ا معین نمایدرتواند از طریق قوانین کلی شیوه احراز اصالت این قوانین، سوابق و تصمیمات مزبور و اثر آن می

Section. 2. 

 2بخش 

[1] The Citizens of each State shall be entitled to all Privileges and Immunities of 
Citizens in the several States. 

 .خواهند شد های دیگر برخوردارهای شهروندان در ایالتشهروندان هر ایالت از تمامی امتیازات و مصونیت(. ۱)

[2] A Person charged in any State with Treason, Felony, or other Crime, who shall 
flee from Justice, and be found in another State, shall on Demand of the executive 
Authority of the State from which he fled, be delivered up, to be removed to the 
State having Jurisdiction of the Crime. 

نگال عدالت چمتهم به )ارتکاب( خیانت، جنایت، یا جرائم دیگر گردد، )و( از  هرگاه شخصی در هر ایالتی(. ۲)

جا گریخته است، به ایشان بگریزد، و در ایالت دیگر یافت شود، با تقاضای مقامات اجرایی ایالتی که وی از آن

 .تحویل و به ایالتی که صالحیت قضایی رسیدگی به جرم را دارد، منتقل خواهد شد

[3] No Person held to Service or Labour in one State, under the Laws thereof, 
escaping into another, shall, in Consequence of any Law or Regulation therein, be 
discharged from such Service or Labour, but shall be delivered up on Claim of the 
Party to whom such Service or Labour may be due. 



به  ،، و به ایالت دیگر فرار کنداستشخصی که در یک ایالت طبق قوانین آن موظف به انجام خدمت یا کاری (. ۳)

به درخواست و الذمه نخواهد شد، جا از انجام خدمت یا کار مزبور بریموجب هیچ یک از قوانین یا مقررات آن

 .شودتحویل می ،شدی وی انجام میبایستی براطرفی که خدمت یا کار می

Section. 3. 

 ۳بخش 

[1] New States may be admitted by the Congress into this Union; but no new State 
shall be formed or erected within the Jurisdiction of any other State; nor any State 
be formed by the Junction of two or more States, or Parts of States, without the 
Consent of the Legislatures of the States concerned as well as of the Congress. 

های جدید را به عضویت اتحادیه بپذیرد، اما هیچ ایالت جدیدی در حوزه قضایی ایالت تواند ایالتکنگره می(. ۱)

ها، بدون هایی از ایالتنیز هیچ ایالتی از الحاق دو یا چند ایالت یا بخش دیگر تشکیل یا تأسیس نخواهد شد، و

 .های مربوطه و کنگره تشکیل نخواهد شدگذاری ایالتموافقت مجلس قانون

[2] The Congress shall have Power to dispose of and make all needful Rules and 
Regulations respecting the Territory or other Property belonging to the United 
States; and nothing in this Constitution shall be so construed as to Prejudice any 
Claims of the United States, or of any particular State. 

به ایاالت  ها یا سایر امالک متعلقکنگره اختیار تنظیم یا تدوین کلیه قوانین و مقررات مربوط به سرزمین(. ۲)

؛ مفاد قانون اساسی به نحوی تفسیر نخواهد شد که ناقض حقوق ایاالت متحده یا یک ایالت خاص دمتحده را دار

 .باشد

Section. 4. 

 ۴بخش 

The United States shall guarantee to every State in this Union a Republican Form of 
Government, and shall protect each of them against Invasion; and on Application 
of the Legislature, or of the Executive (when the Legislature cannot be convened), 
against domestic Violence. 

های اتحادیه، شکل حکومت جمهوری را تضمین و در برابر تهاجم )حمله( و در ایاالت متحده برای هر یک از ایالت

در  ،گذاری ایالتی، یا قوه مجریه )در زمانی که نتوان مجلس مزبور را تشکیل داد(صورت درخواست مجلس قانون

 .ایت خواهد نمودها حممقابل آشوب داخلی، از آن

 



Article. V. 

 اصل پنجم

The Congress, whenever two thirds of both Houses shall deem it necessary, shall 
propose Amendments to this Constitution, or, on the Application of the 
Legislatures of two thirds of the several States, shall call a Convention for proposing 
Amendments, which, in either Case, shall be valid to all Intents and Purposes, as 
Part of this Constitution, when ratified by the Legislatures of three fourths of the 
several States, or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the other 
Mode of Ratification may be proposed by the Congress; Provided that no 
Amendment which may be made prior to the Year One thousand eight hundred 
and eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses in the Ninth Section 
of the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived of its 
equal Suffrage in the Senate. 

ضروری تشخیص دهند، کنگره اصالحاتی را برای قانون اساسی پیشنهاد  دو مجلسهرگاه دو سوم نمایندگان 

های مختلف، مجمعی برای پیشنهاد اصالحات سوم ایالتگذاری دو قانون السخواهد داد، و یا بنا به درخواست مج

های مختلف و یا گذاری سه چهارم ایالتقانون السد. در هر دو حالت هرگاه پیشنهادها را مجشخواهد تشکیل 

ها تصویب نمایند، به عنوان بخشی از این قانون اساسی برای کلیه مقاصد و اهداف معتبر مجامع سه چهارم ایالت

ای که تواند پیشنهاد نماید. با وجود این، هیچ اصالحیههر یک از دو روش اصالحی فوق را کنگره می خواهد بود.

به هیچ نحوی بر بندهای اول و  ،هزار و هشتصد و هشت میالدی به تصویب برسد ممکن است قبل از سال یک

حق رأی مساوی در سنا  چهارم بخش نهم اصل اول تأثیری نخواهد گذاشت و هیچ ایالتی بدون رضایت خود از

 .شودمحروم نمی

 

Article. VI. 

 اصل ششم

[1] All Debts contracted and Engagements entered into, before the Adoption of this 
Constitution, shall be as valid against the United States under this Constitution, as 
under the Confederation. 

گونه که به موجب اند، هماننون اساسی پذیرفته شدهکلیه تعهدات و دیونی که پیش از تصویب این قا(. ۱)

 .اند، طبق قانون اساسی حاضر نیز معتبر استکنفدراسیون برای ایاالت متحده معتبر بوده



[2] This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in 
Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the 
Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the 
Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws 
of any State to the Contrary notwithstanding. 

منعقد شده و یا شوند و کلیه معاهدات این قانون اساسی و قوانین ایاالت متحده که براساس آن وضع می(. ۲)

و قضات در تمام  هستند، قانون برتر این سرزمین شوندمعاهداتی که به نام )و اختیار( ایاالت متحده منعقد می

 .نمایندها مغایر است، از آن تبعیت میچه با قانون اساسی یا سایر قوانین هر یک از ایالت ها بدون توجه به آنایالت

[3] The Senators and Representatives before mentioned, and the Members of the 
several State Legislatures, and all executive and judicial Officers, both of the United 
States and of the several States, shall be bound by Oath or Affirmation, to support 
this Constitution; but no religious Test shall ever be required as a Qualification to 
any Office or public Trust under the United States. 

های مختلف و تمام مقامات گذاری ایالت قانون الس ذکر شدند، اعضای مجبالً سناتورها و نمایندگانی که ق(. ۳)

شوند از قانون اساسی با ادای سوگند یا اعالم رسمی موظف می ،های مختلفقضایی و اجرایی ایاالت متحده و ایالت

ت در ایاال حمایت نمایند، اما هیچ آزمون مذهبی به عنوان شرط الزم برای واگذاری سمت رسمی یا غیرانتفاعی

 .متحده وجود ندارد

 

Article. VII. 

 هفتم اصل

[1] The Ratification of the Conventions of nine States, shall be sufficient for the 
Establishment of this Constitution between the States so ratifying the Same. 

 ،نمایندهایی که آن را تصویب میتصویب قانون اساسی از سوی مجامع نه ایالت، این قانون را بین ایالت(. ۱)

 .دکناالجرا میالزم

[2] The Word, "the," being interlined between the seventh and eighth Lines of the 
first Page, The Word "Thirty" being partly written on an Erazure in the fifteenth Line 
of the first Page, The Words "is tried" being interlined between the thirty second 
and thirty third Lines of the first Page and the Word "the" being interlined between 
the forty third and forty fourth Lines of the second Page. 



 السبه پیشنهاد کنگره و تصویب مج اصالحات قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا و اصول افزوده شده به آن بنا(. ۲)

 است.الزم االجرا  ،های مختلف، به موجب اصل پنجم قانون اساسی اولیهگذاری ایالتقانون


