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 حبوویت سیبسی وِ لذسهتذتشیي ٍاؾغ لَاًیي ٍ اداسُ دٍلت سا ثش ػْذُ داسد.                                     

 

 

 همبٍهت ًبپزیش ٍ ثشتشی ًست ثِ سبیش لذستْب     

 تحمك  ٍجَد ٍ آثبس خبسجیداسای      

 پبیذاس ٍ استمشاس یبفتِ     

 سبص ٍ وبسّبی حىَهت اػوبل هی ضَد ٍ حىَهت قشص اػوبل حبوویت است.حبوویت تَسف 

 

 ًظشیِ حبوویت هشدم          طاى طان سٍسَ )حبوویت هشدم صهبًی سخ هی دّذ وِ ّش یه اص افشاد جبهؼِ 

 ثِ غَست هسبٍی ٍ ثذٍى ٍاسكِ دس تؼییي سشًَضت خَد ًمص آفشیٌی ًوبیذ.( 

  

 سسبى لبًَى اسبسی فشاًسِ )حبوویت هتؼلك ثِ هلت ًِ ته ته هشدم(ًظشیِ حبوویت هلی           هَ 

 هٌطبء الْی حبوویت          قجك اًذیطِ تَحیذی حبوویت تٌْب اص آى خذاًٍذ هتؼبل است. 

 دس صهبى غیجت اهبم ػػَم حبوویت سیبسی ثِ ػْذُ فمیِ خَاّذ ثَد.  

 غَست ضفبف اثجبت ضَد. قجك حبوویت تَحیذی هجٌبی ارى الْی ثشا حبوویت ثبیذثِ  

 

 حبوویت دس لبًَى اسبسی ایشاى  سیطِ دس ارى الْی       هتؼلك ثِ خذاًٍذ  سٍش اػوبل      تَسف ٍلی فمیِ  

 هفَْم حبوویت دس آسا ٍ ػمبیذ حمَلی

 اٍغبف حبوویت دس جبهؼِ
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است ٍلی وِ دس ػػش غیجت ثِ ٍلی فمیِ ٍاگزاس ضذُ  لذست حبوویت سیبسی هتؼلك ثِ خذاًٍذ ٍ هٌػَثبى ٍی

 است.)سیطِ دس ارى الْی (

 

 

لبًَى اسبسی( حبوویت هكلك ثش جْبى ٍ اًسبى اص آى خذا است ٍ اٍ اًسبى سا ثش سشًـَضت  65قجك )اغل 

اجتوبػی خَیص حبون سبختِ است.ّیچىس ًوی تَاًذ ایي حك سا اص اًسبى سلت یب دس خذهت هٌبفغ فشد یب 

  ذ.گشٍّی خبظ لشاس دّ

 حبوویت هلی ضبهل اثؼبدی ًظیش       هطبسوت دس اًتخبثبت      تطىیل احضاة ٍ تطىلْبی سیبسی ٍ غیشُ

 لبًَى اسبسی       احضاة     جوؼیتْب      اًجوي ّبی سیبسی ٍ غٌفی        اًجوي ّبی اسالهی  65قجك اغل 

 ثِ ضشـ ػذم ًمؽ اغَل                                                         

استمالل آصادی       ٍحذت هلی هَاصیي اسالهی         اسبس جوَْسی اسالهی       آصاد ٍ ّیچىس سا ًویتَاى 

 اص ضشوت دس آًْب هٌغ یب ثِ ضشوت دس یىی آص آًْب اججبس ًوَد.

 سی       هحذٍدیت ّبی آصادی اجتوبػبت ٍ ساّپیوبیی ّب سا هؼییي هی وٌذ.لبًَى اسب 62قجك اغل 

 اجتوبع ػوَهی هَلت است          ثِ هحؽ آگبّی افشاد اص ػمبیذ ٍ افىبس یىذیگش ثبیذ هتفشق ضًَذ.

 تذاسوبت اجتوبع ػوَهی یب هحل سخٌشاًی ثبیذ اص لجل اًجبم ضَد ٍ هخل ًظن ػوَهی ًجبضذ.

س هَسد اٍؾبع     التػبدی     اجتوبػی      سیبسی دس     هىبى هؼیي     صهبى هطخع آصادی اجتوبػبت د

 تَسف افشادی وِ ّن فىش ٍ ّن ػمیذُ ثبضٌذ غَست هیگشد.

آصادی ساّپیوبیی وِ ثِ غَست غف ّبی هتحشن دس هؼبثش ػوَهی ثِ غَست ًوبیطی جْت اثشاص اػتشاؼ ٍ 

 ل سالح یب هخل هجبًی اسالم ثبضذ ٍ ایي آصادی هكلك ًخَاّذ ثَد.خَاستِ جوؼی غَست هیگیشد ٍ ًجبیذ ثب حو

 ػكف ساّپیوبیی ثِ اجتوبػبت ػكف خبظ ثؼذ اص ػبم است. 

 حبوویت الْی دس لبًَى اسبسی

 دس لبًَى اسبسی هلیحبوویت 
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 لبًَى اسبسی      دس آصادیْبی هطشٍع الخػَظ اجتوبػبت ٍ ساّپیوبیی ّب ًجبیذ ووتشیي خذضِ ثِ  9قجك اغل 

 استمالل سیبسی

 استمالل فشٌّگی

 یاستمالل التػبد

 استمالل ًظبهی ٍ توبهیت اسؾی جوَْسی اسالهی ایشاى ٍاسد ضَد.

لبًَى اسبسی      ثشگضاسی ساّپیوبیی ّب ٍ اجتوبػبت ًجبیذ ثبػث ؾشس ثِ دیگشاى یب تجبٍص ثِ هٌبفغ  04قجك اغل 

  ػوَهی گشدد.

 (18.آ.0تمبؾبی هجَص اص قشیك فشهبًذاسی هحل اجتوبػبت یب ساّپیوبیی ثبیذ یه ّفتِ لجل اص آى اًجبم ضَد.)م.  

 اجتوبػبت یب ساّپیوبیی تبثغ ؾَاثف جذاگبًِ خَاّذ ثَد.  

غذٍس هجَص ّوضهبى ثشای ٍ یب چٌذ گشٍُ دس یه صهبى ٍ هىبى همذٍس ًیست هگش هشاسوی هطتشن داضتِ   

 ٍ هلضم ثِ سپشدى تؼْذ ٍ فشم دسخَاست خَاٌّذ ثَد.ثبضٌذ ٍ 

لبًَى اسبسی      هكجَػبت ٍ ًطشیبت دس ثیبى هكبلت آصاد ّستٌذ هگش هخل هجبًی اسالم یب   60قجك اغل 

حمَق ػوَهی ثبضذ.    تفػیل آى سا لبًَى هطخع هی وٌذ ٍ هوىي است اسایِ هكبلت چبپی یب الىتشًٍیىی 

 تػَیش(        هوٌَػیت آصادای هكلك ٍ ثذٍى لیذ ضشـ تَسف هكجَػبت ٍ ًطشیبت -غذا  -ثبضذ.)ًَضتبس 

 ًطشیبت ضبهل وتبة همبلِ سٍصًبهِ فػلٌبهِ گبٌّبهِ سبلٌبهِ ٍ هجلِ هی ضَد.  

هوٌَػیت آصادای هكلك ٍ ثذٍى لیذ ضشـ )ًظشات ٍ اًتمبدات سبصًذُ ٍ پیطٌْبدّبی هشدم ٍ هسئَلیي ثبیذ ثب  

 اسالهی ٍ هػبلح جبهؼِ دسج ٍ ثِ اقالع ػوَم ثشسذ. سػبیت هَاصیي

لبًَى اسبسی      تبثؼیت حك هسلن ّش ایشاًی ثَدُ ٍ سلت تبثؼیت ّش ایشاًی فمف دس غَست    08قجك اغل 

 خَى( –سیستن خبن  –پزیشش تبثؼیت وطَس دیگش یب دسخَاست ضخع ایشاى هوىي است.)تبثؼیت اغلی 

آیٌذ ٍ سلت تبثؼیت دسهی تَاًٌذ  حذٍد لَاًیي ثِ تبثؼیت ایشاى  دس اتجبع خبسجِ      لبًَى اسبسی 06قجك اغل 

سلت دسخَاست     دٍلت دیگشی تبثؼیت آًْب سا ثپزیشد یب خَد آًْب      اهىبى داسدایٌگًَِ اضخبظ دس غَستی 

  .)اوتسبثی یب اسادی(وٌٌذتبثؼیت 
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 .البهت دس خبسجِ ثشای خذهت دٍلت ایشاى دس حىن البهت دس خبن ایشاى استدس هَسد فمشُ دٍم ایي هبدُ هذت  

 

 

دسخَاست تبثؼیت ثبیذ هستمیوب یب ثِ تَسف حىبم یب ٍالت ثِ ٍصاست اهَس خبسجِ تسلین : لبًَى هذًی 91۹هبدُ 

 :ضذُ ٍ داسای هٌؿوبت ریل ثبضذ

 ػیبل ٍ اٍالد اٍسَاد هػذق اسٌبد َّیت تمبؾب وٌٌذُ ٍ  -8

تػذیك ًبهِ ًظویِ دائش ثِ تؼییي هذت البهت تمبؾب وٌٌذُ دس ایشاى ٍ ًذاضتي سَء سبثمِ ٍ داضتي  -6

ٍصاست اهَس خبسجِ دس غَست لضٍم اقالػبت ساجؼِ ثِ  فی یب ضغل هؼیي ثشای تبهیي هؼبش.هىٌت وب

یب سد  ت هضثَس دس لجَل بتب ّید ت ٍصساء اسسبل خَاّذ ًوَبؾب وٌٌذُ سا تىویل ٍ آى سا ثِ ّیضخع تمب

وٌٌذُ تسلین  آى تػوین همتؿی اتخبر وٌذ دس غَست لجَل ضذى تمبؾب سٌذ تبثؼیت ثِ دسخَاست 

 .خَاّذ ضذ

 .ثِ سي ّیجذُ سبل توبم سسیذُ ثبضٌذ

 .سبل اػن اص هتَالی یب هتٌبٍة دس ایشاى سبوي ثَدُ ثبضٌذ 6

 .فشاسی اص خذهت ًظبهی ًجبضٌذ

 .دس ّیچ هولىتی ثِ جٌحِ هْن یب جٌبیت غیش سیبسی هحىَم ًطذُ ثبضٌذ

تَسف اتجبع خبسجِضشایف تبثؼیت ایشاى   

 وست تبثؼیت هؼوَل

 وست تبثؼیت تسْیلی
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ایشاًی  ثِ دسخَاست هبدس     ثِ تبثؼیت ایشاى شاًی ثب هشداى خبسجی ضشـ تبثؼیت فشصًذاى حبغل اص اصدٍاج صًبى ای

سبصهبى اقالػبت سپبُ پبسذاسى اًمالة اسالهی(  تطخیع )ٍصاست اقالػبت ٍدس غَست ػذم هطىل اهٌیتی ثِ 

 هوىي است.

 

 

 

ثِ  تَاًذ ثِ هٌظَس دادخَاّی دادخَاّی حك هسلن ّش فشد است ٍ ّش وس هیلبًَى اسبسی     ۹0قجك اغل

وس  ّب سا دس دستشس داضتِ ثبضٌذ ٍ ّیچ ِ دادگبُّوِ افشاد هلت حك داسًذ ایي گًَّبی غبلح سجَع ًوبیذ. دادگبُ

 .تَاى اص دادگبّی وِ ثِ هَجت لبًَى حك هشاجؼِ ثِ آى سا داسد هٌغ وشد سا ًوی

ّب ٍ تؼییي  تطىیل دادگبُهشجغ سسوی تظلوبت ٍ ضىبیبت،دادگستشی است.لبًَى اسبسی     869قجك اغل 

 .غالحیت آًْب هٌَـ ثِ حىن لبًَى است

ّبی دادگستشی است وِ ثبیذ قجك هَاصیي  اػوبل لَُ لؿبییِ ثِ ٍسیلِ دادگبُلبًَى اسبسی       58قجك اغل 

اسالهی تطىیل ضَد ٍ ثِ حل ٍ فػل دػبٍی ٍ حفظ حمَق ػوَهی ٍ گستشش ٍ اجشای ػذالت ٍ البهِ حذٍد 

 .الْی ثپشداصد

س توبم جْبت ثب سػبیت هَاصیي اسالهی دٍلت هَظف است حمَق صى سا دلبًَى اسبسی       68قجك اغل  

 :تؿویي ًوبیذ ٍ اهَس صیش سا اًجبم دّذ

 .ّبی هسبػذ ثشای سضذ ضخػیت صى ٍ احیبی حمَق هبدی ٍ هؼٌَی اٍ  ایجبد صهیٌِ -8

 .سشپشست  ٍ حوبیت اص وَدوبى ثی دس دٍساى ثبسداسی ٍ حؿبًت فشصًذثبلخػَظ حوبیت هبدساى، -6

 .حفظ ویبى ٍ ثمبی خبًَادُ ایجبد دادگبُ غبلح ثشای -۹

 .سشپشست ایجبد ثیوِ خبظ ثیَگبى ٍ صًبى سبلخَسدُ ٍ ثی -0

 .اػكبی لیوَهت فشصًذاى ثِ هبدساى ضبیستِ دس جْت غجكِ آًْب دس غَست ًجَدى ٍلیّ ضشع -6

 حمَق لؿبیی

 دادخَاّی 


