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 13/5/02/20 هػَب

 1 هازُ

 ّای سیاست یا سیاسی ًْازّای ٍ هسیطیت ػلیِ کطَض اهَض اغالح اًگیعُ تا چٌاًچِ لاًَى ایي( 2) هازُ زض هػطح خطائن اظ یک ّط

 هحسَب سیاسی خطم تاضس زاضتِ ضا ًظام اغل تِ ظزى ضطتِ لػس هطتکة آًکِ تسٍى یاتس، اضتکاب کطَض ذاضخی یا زاذلی

 .ضَز هی

 

 2 هازُ

 .ضًَس هی هحسَب سیاسی خطم لاًَى ایي( 1) هازُ زض همطض ضطایظ تا اًغثاق غَضت زض ظیط خطائن

 هدلس ًوایٌسگاى ٍظضا، خوَْض، ضئیس هؼاًٍاى ًظام، هػلحت تطریع هدوغ ضئیس لَُ، سِ ضٍسای تِ افتطاء یا تَّیي - الف

 آًاى هسٍَلیت ٍاسغِ تِ ًگْثاى ضَضای اػضای ٍ ذثطگاى هدلس ًوایٌسگاى اسالهی، ضَضای

 هازُ هفاز ضػایت تا است ضسُ ٍاضز ایطاى اسالهی خوَْضی للوطٍ زض کِ ذاضخی کطَض سیاسی ًوایٌسُ یا ضئیس تِ تَّیي - ب

 تؼعیطات ترص اسالهی هداظات لاًَى( 517)

 ّای اًدوي ٍ غٌفی ٍ سیاسی ّای اًدوي ّا، خوؼیت احعاب، فؼالیت لاًَى( 16) هازُ( ّـ) ٍ( ز) تٌسّای زض هٌسضج خطائن - ج

 1360/06/07 هػَب ضسُ ضٌاذتِ زیٌی ّای اللیت یا اسالهی

 ضٍستا ٍ ضْط اسالهی ضَضاّای ٍ اسالهی ضَضای هدلس خوَْضی، ضیاست ضّثطی، ذثطگاى اًتراتات لَاًیي زض همطض خطائن - ت

 اًتراتات ًاظطاى ٍ هدطیاى استثٌای تِ

 اکاشیة ًطط - ث

 



 3 هازُ

 :ضَز ًوی هحسَب سیاسی خطم ظیط خطائن تِ ضطٍع ٍ هؼاًٍت هطاضکت، هثاضطت،

 زیات ٍ لػاظ  حسٍز، هستَخة خطائن- الف

 ذاضخی ٍ زاذلی هماهات تِ سَءلػس - ب

 گیطی گطٍگاى ٍ ضتایی آزم - ج

 زضیایی ضاّعًی ٍ ضتایی َّاپیوا آى، تِ تْسیس ٍ گصاضی توة - ت

 ػوسی ترطیة ٍ حطیك ایداز اهَال، غاضت ٍ سطلت - ث

 ضٍاًگطزاى ٍ هَازهرسض سالح، فطٍش ٍ ذطیس ٍ لاچاق غیطلاًًَی، ًگْساضی ٍ حول - ج

 هعتَض خطم اظ ًاضی اهَال اذتفای پَلطَیی، زٍلتی، ٍخَُ زض غیطلاًًَی تػطف اذتالس، اضتطاء، ٍ ضضا - ذ

 اسطاض افطای ٍ خاسَسی - ح

 زضگیطی ٍ کطتاض ٍ خٌگ علثی، تدعیِ تِ هطزم تحطیک - خ

 حاکویتی یا ػوَهی ضطٍضی ذسهات اضائِ تطای ضسُ گطفتِ کاض تِ هراتطاتی ٍ ای ضایاًِ ّای ساهاًِ یا ّا زازُ زض اذتالل - ز

 غیط یا زازُ حاهلْای یا هراتطاتی یا ای ضایاًِ ّای ساهاًِ ٍسیلِ تِ اضتکاتی خطائن اظ اػن ػوَهی اذالق ٍ ػفت ػلیِ خطائن کلیِ - ش

 آى

 

 4 هازُ

 .است 13/2/12/04 هػَب کیفطی زازضسی آییي لاًَى هغاتك هٌػفِ ّیات تِ هطتَط همطضات ٍ سیاسی خطائن تِ ضسیسگی ًحَُ

 

 5 هازُ

 زض ضسیسگی اظ هطحلِ ّط زض تَاًس هی هتْن. است هغطح آى زض پطًٍسُ کِ است زازگاّی یا زازسطا تا اتْام تَزى سیاسی تطریع

 زض لطاضی عی کٌٌسُ ضسیسگی هطخغ. کٌس ایطاز ذَز اتْام تَزى غیطسیاسی تِ ًسثت زازگاُ زض زازضسی اٍل خلسِ پایاى تا ٍ زازسطا

 .است کیفطی زازضسی آییي لاًَى همطضات تاتغ لطاض ایي تِ اػتطاؼ ٍ غسٍض ضیَُ. ًوایس هی اظْاضًظط هَضز ایي



 

 6 هازُ

 :ضَز هی اػوال سیاسی خطائن هحکَهاى ٍ هتْواى تِ ًسثت ظیط هَاضز

 ػازی هدطهاى اظ حثس ٍ تاظزاضت زضهست ًگْساضی هحل تَزى هدعا - الف

 حثس ٍ تاظزاضت زٍضاى عَل زض ظًساى لثاس پَضاًسى اظ هوٌَػیت - ب

 خطم تکطاض تِ ًاظط همطضات اخطای هوٌَػیت - ج

 سیاسی هدطهاى تَزى استطزاز غیطلاتل - ت

 تکویل تطای ضا آى یا تسّس تثاًی تین لضائی همام کِ هَاضزی زض خع تِ اًفطازی غَضت تِ حثس ٍ تاظزاضت هوٌَػیت - ث

 .تاضس ضٍظ پاًعزُ اظ تیص ًثایس آى هست حال ّط زض لکي تساًس ضطٍضی تحمیمات

 حثس هست عَل زض اٍل عثمِ تستگاى تا هکاتثِ ٍ هاللات حك - ج

 حثس هست عَل زض تلَیعیَى ٍ ضازیَ ًططیات، کتة، تِ زستطسی حك - ذ

 

 ضَضای هدلس پٌح ٍ ًَز ٍ سیػس ٍ ّعاض یک هاُ اضزیثْطت تیستن هَضخ زٍضٌثِ ضٍظ ػلٌی خلسِ زض هازُ ضص تط هطتول فَق لاًَى

 .ضسیس ًگْثاى ضَضای تاییس تِ/13/5/02/2 تاضید زض ٍ ضس تػَیة  اسالهی


