پیشگفتار

سپبس خداًٍدی زا کِ سخنٌَزاى اش سخدَ ى اٍ فبنصًخد ٍ بگخبث ساى اش شخوبزت ًقوخا ّخبی اٍ
ًبتَاى ٍ تالش ساى اش ا ای بك اٍ ز هبًدُ اًد.
بفؼ اهٌیا  ،ازتمبء زفبُ فوَهی ز کٌبز افصایش آگبّی ّی فسٌّ ی ثِ هس م سخِ ٍؽیفخِ خغیخس
ثنشدازاى اسا  .ز ٍالـ ایي ٍؽبیف بگبس  ،کلیخِ هخَاز ی زا کخِ یخا ًؾخبم سیبسخی ز فخب ی
تسیي سغح خَ ثس فْدُ از ثِ ٍت ثنشداز ًْب ُ اسا.اگس چِ ایي نبی بُ ثب فساش ٍ فسٍ ّبیی
ثِ حبػ اخدیبزات ٍ ٍؽبیف هَانِ شدُ اسا اهب ز شسایغی ًیخص کخِ کخبّش اخدیخبزات لخبًًَی ٍ
ٍالقیبت سیبسی کشَز اش لدزت آى کبسدِ اسا .ثبش ّن ثنشدازی هحل تصخوین سخبشی ٍ تصخوین
گیسی ّوِ هگبئل یا ثنخش ثخِ بگخبة هخی آهخدُ اسخا .ایخي نبی خبُ زیشخِ ز تخبزی تشخ یل
سبشهبًْبی ٍ دی ایساى از اش شهبى فدحقلی شخبُ لبنخبز  )9329ثخب ٍشازت اخلخِ ثخِ هٌؾخَز ا ازُ
هگبئل اخلی کشَز تشخ یل گس یخدُ تخب ثخِ اهخسٍش کخِ ز سخب  9296لخبًَى تمگخیوبت کشخَزی
تصَیت ٍ کشَز ثِ ازکبًی چَى اسدبى  ،شْسسخدبى  ،ثنخش ٍ ّگخدبى تمگخین گس یخد ٍ .ز سخب
ً 9298بم ٍشازت نلیلِ اخلِ ثِ ٍشازت کشَز تغییس یبفا.

حوزه معاونت سیاسی  ،امنیتی و اجتماعی
دفتر سیاسی و انتخابات
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وظايف و اختيارات بخشذار در قلمرو مأموريت خويش
 9خ هگئَ ثسلسازی ٍ بفؼ ًؾن ٍ اهٌیا ز ثنش .
 3خ ّدایا ٍ تش یل هستت نلگبت شَزای تأهیي ثنش ز صَزت اشدي نوقیخا ثخیش اش 911
ّصاز ًفس) ٍ ًؾبزت ثس بگي انسای هصَثبت آى.
 2خ کلیِ ازگبى ّبی فضخَ شخَزای تخأهیي ٍ سخبیس سخد بّْبی انسائخی ثنخش هَؽفٌخد هصخَثبت
شَزای تأهیي ثنش زا انسا ًوبیٌد ٍ ز صَزت فدم انسا ثب هدنلفیي ثساثخس همخسزات زفدخبز خَاّخد
شد.
 4خ ّدایا ٍ ًؾبزت ثس فول س شَزای تأهیي ٍ هگبئل اهٌیدی ثنش ٍ سبیس سخد بّْبی انسائخی ٍ
هحلیّ ،وبٌّ ی ز بفؼ ٍ آهب گی ازگبى ّبی اًدؾبهی.
 5خ پیش ثیٌی ٍ پیش یسی هقضخالت اهٌیدخی ثنخش ٍ تقیخیي ٍ تخدٍیي اٍ َیخا ّخب ز چخبز چخَة
ٍؽبیف لبًًَی
 6خ فساّن آٍ ز ى هَنجبت انسای عسح ّخب ٍ سیبسخدْبی فخبم اهٌیدخی ٍ اًدؾخبهی ،هصخَثبت هسانخـ
لبًًَی ،سدَز ا قول ّب ٍ اثالغیِ ّبی شَزای تأهیي شْسسدبى
7خ ًؾبزت ثس بگي انسای لَاًیي ٍ همسزات ز بَشُ اسدحفبؽی ثنش
 8خ پیش یسی ٍ همبثلِ ثب هش الت هسشی ٍ ًؾبزت ٍ هسالجا اش هسشّبی خبکی ٍ پی یسی ثِ هٌؾخَز
نلَگیسی اش ّسگًَِ تس ٍ ًمل ٍ اًدمبالت غیس هجبش ز چبزچَة سیبسا ّب ٍ خخظ هشخی ّخبی
هصَة اثالغی.
 9خ ثسزسی ٍ ازائِ پیشٌْب ایجب هسشّبی زسوی شهیٌی) ثنش ثِ هگئَ یي هبفَق.
 91خ پی یسی هصَثبت ٍ ایجخب ّوخبٌّ ی ّخبی الشم ز خصخَا هجخبزشُ ثخب هخَا هنخدز ،لبچخبق
سالح ،هَا هٌفجسُ ،کبال ٍ ازش ز بَشُ اسدحفبؽی ثنش
ً -99ؾبزت ثس بگي انسای لَاًیي ٍ همسزات هسثَط ثِ تس  ،البها ٍ سبیس اهَز هسثَط ثِ اتجخبؿ ٍ
ًوبیٌدگی ّبی خبزنی ،پٌبٌّدگبى ، ،هْبنسیي ٍ آٍازگبى ز ثنش.
2

 -93فساّن آٍز ى هَنجبت تش یل ٍ تمَیا شخَزاّبی اسخالهی ثخِ هٌؾخَز نلخت هشخبزکا ّوخِ
نبًجِ هس م ثنش ز اهَز هشبزکا پریس ٍ سبشهبًدّی هغلَة آى ٍ افوخب ًؾخبزت ثخس شخَزاّبی
فَق ز چبزچَة لَاًیي ٍ همسزات هسثَعِ ٍ آئیي ًبهِ ّبی انسائی.
92خ تش یل ٍ ّدایا شَزاّبی ثنش ،زٍسدبٍ شْس ٍ پی یسی هصَثبت هدنخدُ شخَزاّبی هخرکَز
عجك لَاًیي ٍ همسزات هسثَعِ.
94خخ ایجخخب شهیٌخخِ ّخخبی الشم ثخخسای تأسخخیا ٍ تَسخخقِ هجخخبهـ ٍ تشخ ل ّخخبی گًَخخبگَى فسٌّ خخی،
اندوبفی ،سیبسی ٍ تنصصی ٍ ًؾبزت ثس فقب یا ّبی آى ّب ثخِ هٌؾخَز گگخدست هشخبزکا ّخبی
هس هی ز ّوِ شهیٌِ ّخب ٍ ًْب یٌخِ شخدى آشا ی ّخبی سیبسخی ٍ اندوخبفی ز چخبزچَة ٍؽخبیف
ثنشداز ثب ّوبٌّ ی هگئَ یي هبفَق..
ً -95ؾبزت ٍ انساء ّوِ پسسی ٍ کلیِ اًدنبثبتی کِ ثِ هَنت لبًَى ثسگصاز هی گس .
ّ -96و بزی ٍ ّوبٌّ ی ثب هگئَ یي تمگیوبت کشَزی.
97خ ًؾبزت ثس بگي نسیبى اهَز هسثَط ثِ ثجا ٍ ابَا .
98خ ایجب شهیٌِ هٌبست نْا زشد ٍ ازتمبء فسٌّ ی ،سیبسی ،الدصب ی ٍ اندوبفی ثخبًَاى ٍ ایجخب
ّوبٌّ ی ثیي سد بُ ّبی ذیسثظ ٍ ًؾبزت ثس فقب یا آى ّب ز بَشُ اسدحفبؽی ثنش.
 -99فساّن آٍز ى شهیٌِ ّبی هٌبست ثسای زشد  ،پیشسفا ٍ گگدست آهَشت ٍ پخسٍزت ّو خبًی
ثْداشا فوَهی ،آهَشت فب ی ٍ تحمیمبت ثس اسبس سدَزا قول ّبی صب زُ ٍ لَاًیي ٍ همخسازات
هسثَعِ.
 -31بفؼ ٍ بساسا اش ازشت ّبی ًؾبم همدس نوَْزی اسالهی ایساى ٍ گگدست فسٌّگ اصخیل
اسالهی ز ثنش.
ّ -39دایا ٍ ّوبٌّ ی الداهبت هسثَط ثِ پیش یسی ٍ نلَگیسی اش هٌ خسات ٍ هفبسخد اندوخبفی
ز بَشُ اسدحفبؽی.
 -33فساّن آٍز ى شهیٌِ ّبی فدا ا اندوبفی ٍ فمسش ایی ز بَش اسدحفبؽی.
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 -32اتنبذ تداثیس ٍ پیشٌْب ٍ افوب ّوبٌّ ی الشم ثِ هٌؾَز پیش یسی  ،کٌدس ٍ هْبز ثحساى ّخبی
ًبشی اش بَا ث ٍ ثالیبی عجیقی اش لجیل سیل ٍ ش ص ِ ...
ّ -34و بزی ثب اهَز ایثبزگساى ٍ ازتجبط ثب خبًَا ُ ّبی هقؾن شْداء.
 -35ازششیبثی فول س هگئَ یي ثنش ثساسبس هصَثبت ٍ سدَزا قول ّبی هسانـ ذیصالح.
 36خ فساّن آٍز ى شهیٌِ ّبی ّو بزی ٍ ایجب ّوبٌّ ی ثیي فقب یا سد بُ ّبی ٍ دی ،سخبشهبى
ّبی هحلیًْ ،ب ّبی اًمالة اسالهی ،شَزاّبی هحلی ز چبزچَة لخَاًیي ٍ همخسزات هسثَعخِ ز
ثنش.
ً -37ؾبزت ٍ هسالجا ز انسای ثسًبهِ ّبی فوساًی ز ثنش ٍ گصازت هگدوس ثِ هگخئَ یي هخبفَق
ٍ ترکس ثِ هگئَ یي انسایی ٍ افالم ثِ هگئَ یي هسثَعِ ز نْا زفـ ًَالص ابدوب ی.
ً -38ؾبزت ثس بفؼ ٍ بساسا اش هٌبثـ عجیقی ٍ هحیظ شیگا ٍ اسدفب ُ ثْیٌخِ اش هٌخبثـ ٍ اه بًخبت
ثب مَُ ٍ هَنَ ثنش.
 -39شٌبسبیی اسدق دا ّبی هٌغمِ ای ٍ تقییي ًیبشهٌدی ّبی ثنش ٍ تصوین گیسی ٍ ّوخبٌّ ی ز
چبزچَة سیبسا ّب ٍ زاّجس ّبی تَسقِ هلی ،اسدبًی ٍ شْسسدبى.
 -21پیشخخٌْب ٍ خخـ فخخَاز

ندیخخد ثخخس فقب یخخا ّخخبی الدصخخب ی ٍ خخخدهبتی ز هحخخدٍ ُ ثنخخش ٍ

شٌبسبیی هٌبثـ ندید زآهدی ٍ پیشٌْب آى ثِ هسانـ ذیسثظ ز نْا انخسای ثسًبهخِ ّخبی تَسخقِ
هٌغمِ ای ز چْبز چَة لَاًیي ٍ همسزات.
 -29تالت ز نْا کگت هٌبثـ زآهدی همسز ز لَاًیي هسثَعِ ز هحدٍ ُ ثنش ٍ ّو بزی ثب
سد بّْبی ذیسثظ فلی ا نصَا شْس ازیّ ،یبزی ٍ شَزاّبی اسالهی ثنش ٍ زٍسدب.
ّ -23دایا ٍ ّوبٌّ ی ز انساء ثسًبهِ ّبی تَسقِ الدصب ی ،اندوبفی ،فسٌّ ی کشَز ٍ تشخَیك
سسهبیِ گرازاى اش عسیك تش یل هَسگبت افدجبزی غیس ٍ دی ٍ نرة سسهبیِ ّبی هحلخی ٍ سخَق
ا ى آًْب ثِ سوا فقب یا ّبی تَ ید ٍ فوساًی.
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 -22صدٍز ب ن ٍ کبزت ثسای ّیبز هٌدنت شَزای اسالهی زٍسدب ثِ اسدٌب هخب ُ  47آیخیي ًبهخِ
انسایی لبًَى
 -24صدٍز ب ن فص ثسای ّیبز هقصٍ اش خدها هگدٌد ثِ تجصسُ ذیل ثٌد م هب ُ  69لبًَى.
 -25ثسسی ٍ تغجیك کلیِ هصَثبت شَزای اسالهی زٍسدب ثخب لخَاًیي ٍ همخسزات نخبزی ٍ ازنخبء ثخِ
هگئَ یي شیسثظ ثس اسبس هب ُ  81لبًَى.
 -26اخر زًٍَشا گصازشبت هبّبًِ ّیبزی ثب فٌَاى شَزای اسالهی زٍسدب ثس اسخبس ثٌخد 97هخب ُ
91اسبسٌبهِ تش یالت ٍ سبشهبى ّیبزیْب.
ّ -27و خبزی ثخب ّیخبزی ثخِ هٌؾخخَز ثسسخی ٍ صخدٍز پسٍاًخِ ّخبی کگخخت ثخِ اسخدٌب ثٌخد 24هخخب ُ
91اسبسٌبهِ.
 -28اخر گصازت پیشسفا یب فدم پیشسفا فیصی ی عسبْب هگدٌد ثِ ثٌد 21هب ُ 91اسبسٌبهِ.
 -29تصَیت ثْبی خدهبت ثس اسبس ثٌد 5هب ُ 92اسبسٌبهِ.
 -41صدٍز اب بم بمَلی ٍ هبهَزیا ٍ هسخصی ّیبز ثب هَافما شَزا ٍفك هب ُ 96اسبسٌبهِ.
 -49افوب ًؾبزت فب یخِ ثخس فول خس شخَزا ٍ ّیخبزی ثخِ فٌخَاى ًوبیٌخدُ فخب ی ٍ خا ز ثنخش
ًٍؾبزت ثس بگي انسای لَاًیي هسثَعِ.
 -43انسای سبیس ٍؽبیفی کِ ز ثنش اش عسیك هسانـ ذیصالح ثِ ثنشداز هحَ هی گس .
 زٍسب ٍ هگئَ یي ا ازات ز ثنش ثب ّوبٌّ ی ثنشداز هٌصَة هی شًَد.خ کلیِ زؤسبی ا ازات ٍ ًْب ّبی اًمالة اسالهی هَؽفٌد فدم بضَز خَ زا ز هحل خدها ثِ
اعالؿ ثنشداز ثسسبًٌد ٍ نبًشیي هَلا خَ زا ثِ ٍی هقسفی ًوبیٌد.
خ فص ٍ تغییس زؤسب ٍ هگئَ یي ا ازات ثنش تَسظ همبم ّبی هجبش سد بّْبی ذیسثظ ثب اعالؿ
ثنشداز صَزت هی گیس .
خ کلیِ زؤسبی ا ازات ٍ یب ثبالتسیي همبم انسائی ز ثنش ٍ فسهبًدُ پبس بُ اًدؾبهی هَؽفٌد فدم
بضَز خَ زا ثِ اعالؿ ثنشداز ثسسبًٌد ٍ نبًشیي هَلا خَ زا ثِ ٍی هقسفی ًوبیٌد.
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خ ز هَاز ی کِ ثنشداز بضَز هدیسی زا ز ثنش ز شهبى هقیي سٍزی ثداًٌد زئیا ا ازُ
هصثَز هَؽف اسا اش هسخصی یب هأهَزیا ز آى شهبى صسفٌؾس ًوَ ُ ٍ ز هحل خدها بضَز
یبثد.
خ ثنشداز هی تَاًٌد ز انسای ٍؽبیف ٍابدّبی انسائی ثنش کِ ثِ ًحَی ثب ثسًبهِ ّبی تَسقِ ٍ
سیبسا ّبی فوَهی ،هگبئل اهٌیدی ٍ آزاهش فوَهی هستجظ اسا ًگجا ثِ ایجب ّوبٌّ ی ثیي
ٍابدّبی هرکَز ٍ اسدفب ُ ثْیٌِ اش اه بًبت آًْب ثب زفبیا لَاًیي ٍ همسزات هجب زت ًوبید.
 -ثنشدازاى هی تَاًٌد هگدمیوب ثب همبهبت هگئَ

ز شْسسدبى ازتجبط ثسلساز ًوبیٌد ٍ هگبئل

هَز ًؾس ز للوسٍ هبهَزیا خَیش زا هغسح ًوبیٌد.
خ کلیِ ٍابدّبی لضبئی ز ثنش زخصَا هگبئلی کِ ثِ ًحَی ثب آزاهش ٍ اهٌیا فوَهی
ثنش هستجظ اسا ّوبٌّ ی الشم زا ثب ثنشداز هقوَ

ازًد.

خ کلیِ سد بّْبی انسائی ز ثنش هَؽفٌد تستیجی اتنبذ ًوبیٌد کِ ثنشدازاى اش هأهَزیا ّبی
سبشهبًی ٍ الداهبت ثِ فول آهدُ ٍ آخسیي سدَزا قول ّبَ ،اثظ ٍ ثنشٌبهِ ّبی صب زُ آگبّی
اشدِ ثبشٌد.
کلیِ شَزاّب ،سدب ّب ٍ هجبهقی کِ ثسای ّوبٌّ ی اًجبم ٍؽبیف سد بّْبی انسایی ز ثنش
عجك لَاًیي ٍ همسزات تش یل هی گس شیس ًؾس ثنشداز فقب یا خَاٌّد ًوَ
خ ٍابدّبی انسائی ثنش هَؽف ثِ ازائِ گصازت فول س

ٍزُ ای خَیش ثِ ثنشدازاى هی

ثبشٌد .ثنشدازاى هی تَاًٌد ز صَزت صٍم بگت هَز خبزج اش ٍزُ هصثَز ًیص اش ٍابدّبی
هسثَعِ گصازت اهَز هسثَعِ زا زیبفا ًوبیٌد.
ثوٌؾَز فساّن سبخدي شهیٌِ هٌبست نْا ّوبٌّ ی ثیي فقب یدْبی هندلف ٍ افصایش لبثلیدْب ٍکبزایی سد بّبی انسایی ٍ تحمك سیبسدْبی فوَهی ٍ ثسًبهِ ّبی تَسقِ ز ثنش شَزای ا ازی
ثنش ثِ زیبسا ثنشداز تش یل هی گس .
اًجبم هساسن تشسیفبت اسدمجب ،پریسایی،هشبیقا) اش همبهبت فب یستجِ اخلی،خبزنی،اسدبًی ٍشْسسدبًی کِ زسوب ثِ ثنش سفس هی ًوبیٌد ثقْدُ ثنشداز هی ثبشد.
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