
 اس قاًَى اساسی جوَْری اسالهی ایزاى

 اص عشیك ّوِ پشسی 21/9/2531هصَة 

 

دٍلت جوَْری اسالهی ایزاى هَظف است بزای ًیل بِ اّداف هذکَر در اصل  -اصل سَم

 دٍم، ّوِ اهکاًات خَد را بزای اهَر سیز بِ کار بزد:

ٍ هبارسُ با کلیِ ی ایجاد هحیط هساعد بزای رشد فضایل اخالقی بز اساس ایواى ٍ تقَی  -1

 هظاّز فساد ٍ تباّی.

 تَسعِ ٍ تحکین بزادری اسالهی ٍ تعاٍى عوَهی بیي ّوِ ی هزدم. -11

یىصذ ٍ ّفتبد ٍ ّفت اصل لبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی، ًبهی اص هسجذ ثِ هیبى ًیبهذُ است. توبهی دس  (2

تٌْب دس همذهِ لبًَى اسبسی ٍ دس ثیبى آغبص ضىل گیشی ًْضت ضذ استجذادی دس سبلْبی پیص اص اًمالة 

ستجذاد اضبسُ وشدُ ٍ دس هجبسصُ ثب ااسالهی، لبًًَگزاس ثِ ًمص هَثش هسبجذ دس افضایص آگبّی ٍ ػضم هلت ایشاى 

لطش آگبُ ٍ هسئَل جبهؼِ دس سٌگش هسجذ، حَصُ ّبی ػلویِ ٍ داًطگبُ ثِ سٍضٌگشی پشداخت ٍ ثب »آٍسدُ است: 

الْبم اص هىتت اًمالثی ٍ پشثبس اسالم، تالش پیگیش ٍ ثوش ثخطی سا دس ثبال ثشدى سغح آگبّی ٍ َّضیبسی 

 «هجبسصاتی ٍ هىتجی هلت هسلوبى آغبص وشد.

 ،ػٌبیت ثِ جبیگبُ ٍاالی هسجذ دس لشآى، فشهبیطبت ٍ سیشُ ًجی اوشم )ظ( ٍ ائوِ هؼصَهیي )ػلیْن السالم( ثب (1

تحمك آسهبًْبی دس  هسبجذًمص ثسضای  ًیضٍ ثیبًبت ثٌیبًگزاس جوَْسی اسالهی پیص ٍ پس اص اًمالة اسالهی، 

 جزٍل هی داضت.طتشی سا ثِ ایي هْن هجبهؼِ ی اسالهی، ضبیستِ ثَد لبًًَگزاس لبًَى اسبسی ایشاى تَجِ ثی

ضَساّبی اسالهی وطَس،  ثبةدس فصل ّفتن لبًَى اسبسی دس ثبصًگشی ّبی احتوبلی آیٌذُ، ثِ ًظش هی سسذ ( 5

 هٌبسجی جْت ثیبى ًمص، ٍظبیف ٍ اختیبسات هسبجذ ثبضذ. هحول

، اص جولِ ٍظبیف ٍ هجلس ضَسای اسالهی 2/9/2532( دس لبًَى تطىیالت ضَساّبی اسالهی وطَس هصَة 4

اختیبسات تؼییي ضذُ ثشای ضَسای اسالهی دُ، تطَیك هشدم ثِ ًگْذاسی ٍ تأسیس هسبجذ ٍ تىبیب ٍ ثمبع هتجشوِ 

 (13هبدُ ی  3ثَد. )ثٌذ 



ثِ تىلیف دٍلت دس ثِ وبس ثشدى ثب ایي ٍجَد هی تَاى اص اصل سَم لبًَى اسبسی ثِ صَست ضوٌی ٍ تلَیحی  (3

ْت ثشپبیی ٍ سًٍك اهَس هسبجذ پی ثشد. ثذیْی است یىی اص هحیظ ّبی هٌبست جْت ّوِ ی اهىبًبت خَد ج

سضذ فضبیل اخاللی هشدم، هجبسصُ ثب هظبّش فسبد ٍ تجبّی ٍ ایجبد هَّدت، تؼبٍى ػوَهی ٍ ثشادسی اسالهی، 

 هسبجذ هی ثبضٌذ.

ىتب، ٍحی الْی، هؼبد، ػذل، جوَْسی اسالهی ایشاى دس اصل دٍم لبًَى اسبسی، ثش پبیِ ی ایوبى ثِ خذای ی (3

وشاهت اًسبًی، اجتْبد هستوش فمْبی جبهغ الطشایظ ٍ ... ضىل گشفتِ است. دس اصل سَم، دٍلت هَظف گشدیذُ 

پبوسبصی هحیظ جبهؼِ اص فسبد اخاللی،  است ثِ هٌظَس تحمك اّذاف فَق، ّوِ ی اهىبًبت خَد سا ثِ وبس ثٌذد.

ًٍذاى دس اداسُ ی اهَس جبهؼِ، پشٍسش جَاًبًی آگبُ ٍ هتؼْذ، تضویِ ی ًفَس هشدم، افضایص هطبسوت ضْش

ًظبست ّوگبًی اص عشیك ثسیج هشدهی، تضویِ ی هستوش سشدهذاساى حىَهتی ٍ... اص جولِ ضشٍعی است وِ ثشای 

پیطجشد اّذاف هٌذسج دس اصل دٍم لبًَى اسبسی ایشاى الصم است. پش ٍاضح است یىی اص هٌبست تشیي ثستشّبی 

 تحمك ضشٍط هزوَس، هسبجذ وطَس هی ثبضٌذ. هوىي جْت

، ، اختالس، سزقت، رشَُزٍتْای ًاشی اس ربا، غصبدٍلت هَظف است ث -اصل چْل ٍ ًْن

فزٍش ، س هقاطعِ کاریْا ٍ هعاهالت دٍلتیاستفادُ ا ء، سَاستفادُ اس هَقَفات ءسَ، قوار

غیز هشزٍع را گزفتِ ٍ بِ  ، دائز کزدى اهاکي فساد ٍ سایز هَاردسهیٌْای هَات ٍ هباحات اصلی

صاحب حق رد کٌد ٍ در صَرت هعلَم ًبَدى اٍ بِ بیت الوال بدّد. ایي حکن باید با 

 .رسیدگی ٍ تحقیق ٍ ثبَت شزعی بِ ٍسیلِ دٍلت اجزا شَد

ًطبى اص ًفَر فشٌّگ ٍلف دس هیبى ایشاًیبى داسد وِ سبخت هسبجذ ثِ ػٌَاى یىی اص هَاسد هتؼذد ًیت ٍالفبى   (2

سفت. احسبًی هبًذگبس وِ لذهت خَد سا ثِ  ّبی جبهؼِ اسالهی ّوَاسُ اص ًیبت اصلی ٍالفبى ثِ ضوبس هی صِضبخ

تَسظ  تؼذی ٍ تفشیظثِ سجت ػوذتبً تضییغ حمَق هسجذ هَلَفِ  ذ.سسبً بی اٍلیي هسبجذ دس ایشاى هیتبسیخ ثٌ

 تَسظ اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی است.ٍ یب سَء استفبدُ ٍ تصشف غیش لبًًَی هَلَفِ سلجبت هسجذ هستأجشیي 

ثشخالف تشتیجی وِ ضشع  ػجبست است اص تحصیل ثشٍت ًبضی اص دخبلت دس ٍلف «سَء استفبدُ اص هَلَفبت» (1

 (21/3/2534لبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی ایشاى، هصَة  49لبًَى ًحَُ ی اجشای اصل  2)ثٌذ چْبسم هبدُ  .هؼیي ًوَدُ ثبضذ



وِ ػذم ًظبست وبفی ٍ  یىی اص هصبدیك ثبسص فسبد التصبدی استخَاسی  هَلَفِفبت ٍ سَء استفبدُ اص هَلَ (5

ثِ ٍیژُ دس سبصهبى ثجت اسٌبد ٍ اهالن، اداسُ ول هٌبثغ عجیؼی ٍ سبصهبى  ،ًبّوبٌّگی هیبى دستگبّْبی اداسی

 است.ثشٍص آى اصلی  ػللاٍلبف ٍ اهَس خیشیِ وطَس اص 

لبًَى ًحَُ ی اجشای اصل  ثِ هٌظَس فشاس اص همشسات هشثَط ثِ سَء استفبدُ اص هَلَفبت ّش گًَِ ًمل ٍ اًتمبل (4

گیشًذُ دس صَست هغلغ ثَدى ٍ اًتمبل دٌّذُ ثِ  اًتمبلٍ پس اص اثجبت ثبعل ٍ ثالاثش است لبًَى اسبسی،  49

 لبًَى اسبسی 49اجشای اصل  لبًَى ًحَُ ی 24سن: هبدُ ثشای هغبلؼِ ثیطتش )ذ. ذ ضٌهجبصات والّجشداسی هحىَم خَاّ

 جوَْسی اسالهی ایشاى(

دس حىن هبل اهَال ثِ دست آهذُ ًبضی اص سَء استفبدُ اص هَلَفبت، ّش ًَع ػَض ثبثت اًتمبل دسیبفت  (3

 جوَْسی اسالهی ایشاى( لبًَى اسبسی 49لبًَى ًحَُ ی اجشای اصل  23سن: هبدُ ثشای هغبلؼِ ثیطتش ) .ًبهطشٍع است

الذاهبت صیش اًجبم  آًْبثِ هٌظَس احیبء، تَسؼِ ٍ استفبدُ ثْیٌِ اص ظشفیت هَلَفبت ٍ همبثلِ ثب سَءاستفبدُ اص  (3

 ضَد: هی

الف ـ سبصهبى ثجت اسٌبد ٍ اهالن وطَس ثب ّوىبسی سبصهبى اٍلبف ٍ اهَس خیشیِ هىلف است ًسجت ثِ ثجت 

 اًذ، الذام ًوبیذ.  هَلَفبت ثالهؼبسضی وِ صحت ٍلف آى هحشص ٍلیىي تبوٌَى ثجت ًطذُ

ٌذ ة ـ ثِ هٌظَس ایجبد ثبًه اعالػبت جبهغ هَلَفبت، ولیِ اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی هتَلی ٍلف هَظف

اعالػبت ولیِ هَلَفبت، ًزٍسات، اثالث ثبلیِ، هحجَسبت ٍ صذلبت ٍ هَلَفبت ػبم غیشهتصشفی ٍ داسای 

ای لشاس دٌّذ وِ تب پبیبى سبل اٍل ثشًبهِ تَسظ سبصهبى اٍلبف ٍ اهَس خیشیِ ایجبد  تَلیت سا ثش سٍی سبهبًِ

 (سی اسالهی ایشاىپٌجسبلِ ی پٌجن تَسؼِ ی جوَْلبًَى ثشًبهِ  211)سن: هبدُ  ضَد. هی

 


