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اصلبيستوپنجم

اصل بيست و پنجم
بازرسي و نرساندن نامهها ،ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ،افشاي مخابرات
تلگرافي و تلكس ،سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و هرگونه تجسس
ممنوع است مگر به حكم قانون.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسالمی
 -1-1نظر شماره  0778مورخ  1331/3/11شورای نگهبان در خصوص طرح تأسيس
وزارت اطالعات مصوب  1331/1/17مجلس شورای اسالمی:

 -1-1-1چون مستفاد از اصل  22قانون اساسي ،ممنوعيت تجسس در سطح
همگاني و مردمي است و استثناء «مگر حكم قانون» شامل تجویز این نوع تجسس عام
و آموزش آن نميشود ،بند (هـ) ماده ( )11و عبارت «با حداكثر استفاده از نيروهاي
مردمي» در بند (الف) ماده مزبور 1،با اصل  22قانون اساسي مغایر شناخته شد و از

 .1ماده  -11شرح وظایف وزارت اطالعات:
الف -كسب و جمعآوري اخبار با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي و توليد ،تجزیه ،تحليل و
طبقهبندي اطالعات مورد نياز در ابعاد داخلي و خارجي
ب -كشف توطئهها و فعاليتهاي براندازي ،جاسوسي ،خرابكاري و اغتشاش عليه استقالل و امنيت و
تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسالمي ایران
ج -حراست اخبار ،اطالعات ،اسناد ،مدارك ،تأسيسات و پرسنل وزارتخانه
د -آموزش و كمكهاي الزم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارك ،اسناد و اشياء مهم آنها
تبصره -هر یك از ارگانها و نهادها ،مسئول حفاظت از مدارك ،اسناد و اشياء مهم خود ميباشند.
ه -باال بردن سطح آگاهي و آموزش اطالعاتي جامعه براي مردميكردن كسب اخبار.
و -ارائه خدمات اطالعاتي ضروري به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به
توطئهها
ز -همكاري و تبادل اطالعات و تجارب اطالعاتي با كشورهایي كه حائز صالحيت الزم باشند.
مصوبه اصالحي مورخ  1632/1/22مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -12شرح وظایف وزارت اطالعات:
الف -كسب و جمعآوري اخبار و توليد ،تجزیه ،تحليل و طبقهبندي اطالعات مورد نياز در ابعاد داخلي
و خارجي
ب -كشف توطئهها و فعاليتهاي براندازي ،جاسوسي ،خرابكاري و اغتشاش عليه استقالل و امنيت و
تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسالمي ایران
ج -حراست اخبار ،اطالعات ،اسناد ،مدارك ،تأسيسات و پرسنل وزارتخانه
د -آموزش و كمكهاي الزم به ارگانها ونهادها جهت حفاظت از مدارك ،اسناد و اشياء مهم آنها
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جهت انطباق با موازین شرعي نيز به تأیيد اكثریت فقها نرسيد.
 -1نظرات شورای نگهبان در خصوص اساسنامههای مصوب هيئت وزیران
-- -3نظرات تفسيری و مشورتی شورای نگهبان
-- -4نظرات شورای نگهبان در پاسخ به استعالمات اشخاص حقيقی و حقوقی
-- -5تذکرهای ارشادی و قانونی شورای نگهبان
--
تبصره -هر یك از ارگانها و نهادها ،مسئول حفاظت از مدارك ،اسناد و اشياء مهم خود ميباشند.
هـ -باال بردن سطح آگاهي و آموزش اطالعاتي جامعه
و -ارائه خدمات اطالعاتي ضروري به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئهها
ز -همكاري و تبادل اطالعات و تجارب اطالعاتي با كشورهایي كه حائز صالحيت الزم باشند.
نظر شماره  1111مورخ  1632/2/2شوراي نگهبان در خصوص طرح تأسيس وزارت اطالعات مصوب
 1632/1/22مجلس شوراي اسالمي:
ایراد شوراي نگهبان نسبت به بند (هـ) ماده ( )11كه اكنون بند (هـ) ماده ( )12شده است و در ردیف
( )2نظریه شوراي نگهبان ذكر شده ،به قوت خود باقي است و با حذف عبارت «براي مردمي كردن
كسب اخبار» رفع اشكال نميشود ،بلكه «آموزش اطالعاتي جامعه» از وظایف وزارت اطالعات نيز باید
حذف شود.
مصوبه اصالحي (نهایي) مورخ  1632/2/22مجلس به منظور رفع ایراد شورا:
ماده  -12شرح وظایف وزارت اطالعات:
الف -كسب و جمعآوري اخبار و توليد ،تجزیه ،تحليل و طبقهبندي اطالعات مورد نياز در ابعاد داخلي و خارجي
ب -كشف توطئهها و فعاليتهاي براندازي ،جاسوسي ،خرابكاري و اغتشاش عليه استقالل و امنيت و
تماميت ارضي كشور و نظام جمهوري اسالمي ایران
ج -حراست اخبار ،اطالعات ،اسناد ،مدارك ،تأسيسات و پرسنل وزارتخانه
د -آموزش و كمكهاي الزم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارك ،اسناد و اشياء مهم آنها
تبصره -هر یك از ارگانها و نهادها ،مسؤول حفاظت از مدارك ،اسناد و اشياء مهم خود ميباشند.
هـ -ارائه خدمات اطالعاتي ضروري به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئهها
و -همكاري و تبادل اطالعات و تجارب اطالعاتي با كشورهایي كه حائز صالحيت الزم باشند.
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