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  ١٦/٣/١٣٩٦                                                                         ٩٤/٧٨٩ره هـ/شما

  يبسمه تعال
  يجاسب يجناب آقا

  رانيا ياسالم يجمهور يرعامل محترم روزنامه رسميمد
  با سالم

مورخ  ١٣٥به شماره دادنامه  يوان عدالت اداريد يأت عموميهرأي  ك نسخه ازي
  با موضوع: ٢٦/٢/١٣٩٦

مصوبه ناظر بر تشكيل شوراي ساماندهي سبكهاي رزمي و دستورالعمل  ابطال«
هاي مختلف رزمي در جمهوري اسالمي  تعيين ضوابط و شرايط فعاليت سبكهاي رشته

  گردد. يوست ارسال ميبه پ يجهت درج در روزنامه رسم» ايران
  نيدرب يـ مهد يعدالت اداروان يد يتخصص يأتهايو سرپرست ه يأت عموميركل هيمد

  
  ٩٤/٧٨٩رونده: السه پک       ١٣٥ ماره دادنامه:ش       ۲۶/۲/۱۳۹۶خ دادنامه: يتار

  يوان عدالت اداريد يأت عموميه مرجع رسيدگي:
  خانشان  ياحمد سالم يآقا ي:شاك

 يسامانده يشورا«ل يابطال مصوبه ناظر بر تشک موضوع شکايت و خواسته:
هاي  رشته يت سبکهايط فعالين ضوابط و شراييستورالعمل تعد«و » يرزم يسبکها

  »رانيا ياسالم يدر جمهور يمختلف رزم
ابطال مصوبه ناظر بر  يخانشان به موجب دادخواست ياحمد سالم يآقا گردش کار:

 دستورالعمل تعيين ضوابط و شرايط فعاليت«و » شوراي ساماندهي سبکهاي رزمي«تشکيل 
را خواستار شده و در جهت » رانيا ياسالم يدر جمهور يرزم مختلفهاي  رشته يسبکها

  ن خواسته اعالم کرده است که:ييتب
وزارت ورزش و جوانان) به دور از استناد ( يت بدنين سازمان تربياز مسئول يتعداد«

ن به اصطالح دستورالعمل ينموده و با تدو يبه نام سامانده ييل شوراياقدام به تشک يقانون
 ياسالم يدر جمهور يمختلف رزمهاي  رشته يت سبکهايط فعاليط و شران ضوابييتع«
ب يو نظارت و با تصو ريزي برنامهدفتر اي  و حرفه يدر مرکز توسعه ورزش قهرمان» رانيا

در امر ورزش را  يقانونغير ن شورا خود خوانده، دخالتيدر ا ١٣٨٧آن در آذر ماه سال 
 ٧ ، مغاير با ماده١٣٩٠تر کردن مفاد آن در آذر ماه  يشروع نموده و با تغيير مجدد و غيرقانون

 ٣ورزش نموده، بر خالف بند  ين شورايگزي، خود را جايت بدنيل سازمان تربيقانون تشک
 همان قانون که دخالت در امور ورزش از وظايف شوراي ورزش استحصاء شده است ٨ماده 

ل ظلم و ستم روا يذ يشرح بندها با دخالت در امور ورزش به هزاران نفر از ورزشکاران به
نفر هستند  ٤آن در اصل  ٥/٧/١٣٨٩ن شورا به استناد صورتجلسه مورخ يداشته است. ا

 ٨/٧/١٣٩٢ـ  ٤٣٩ـ  ٤٤٠دادنامه شماره  ٧٨ن صورتجلسه در پاراگراف اول صفحه يکه ا
ه ل صدور دستورالعمل ابطال شديز به عنوان تنها دلين يوان عدالت اداريد يأت عموميه

  را برمال ساخته است. يسامانده يبودن شورا يقانونغير ده است،يدرج گرد
وزارت  ريزي و نظارت دبير خود خوانده اين شورا که همزمان مسئوليت مديرکلي برنامه

خود خوانده را  ين شورايا يقانونغير ماتيه تصميز به عهده دارد کليورزش و جوانان را ن
مراجع  ود تبديل به دستورات عام شمول و آمره نموده و بهبا سوءاستفاده از جايگاه شغلي خ

دهد،  ت اجرا ابالغ نموده و به آن تصميمات جلوه قانوني ميـذيربط و فدراسيونها جه
و  ريزي برنامهرکل يمد ١٦/٨/١٣٨٩ـ ٢٧٨/٤/٣١طور نمونه صدور دستورالعمل شماره  به

م مورخ يتصم يکه در راستا(وزارت ورزش و جوانان) است  يت بدنينظارت سازمان ترب
 ٤٣٩ـ  ٤٤٠دادنامه شماره  ينفره صادر و ط ٤(صورتجلسه  يسامانده يشورا ٥/٧/١٣٨٩
  گردد. مي ابطال  يوان عدالت اداريد يأت عموميه ٨/٧/١٣٩٢ـ 

 ريزي برنامه مکاتبات دبير شوراي ساماندهي از سنگر قانوني خود، يعني جايگاه مديرکل
 يبه نام سامانده يقانوني غيرمات شورايل تصميوانان در تبدو نظارت وزارت ورزش و ج

از جمله  يتيريسطوح مد يبه دستورات آمره و عام الشمول و ابالغ آن جهت اجرا در تمام
وان يد يأت عموميه ١٥/٤/١٣٩٤ـ  ٤٣٦بدون توجه به دادنامه (ون کونگ فو يفدراس

افته که يادامه  يو شهرستانها طور استانها يت بدني) و به تبع آن ادارات تربيعدالت ادار
است.  حقوق حقه هزاران ورزشکار را پايمال و عدم گسترش ورزش در کشور را فراهم نموده

ن ين متخلفيبه ا يبه حد يقانوني غيرن شورايو حق جلوه دادن ا يقانونغير مکاتبات
 ٤٠ و ١٧٠عايت به اصل راعتماد به نفس داده که حتي برخي از قضات مراجع قضايي بدون 

مستفاد  قانون  ديوان عدالت اداري با ١٠ماده   ٣بند  ١قانون اساسي و با عدم توجه به تبصره 
 ماليکنند که حقوق حقه مردم پا مي صادر ييآرا يقانونغير ن گونه مکاتباتيقرار دادن ا

ن وزارت ورزش و جوانان در اثر عدم ينفر از مسئول ٤ت از آن دارند که يگردد حکا مي
خود خوانده  ييل شوراياقدام به تشک يقانونهاي غير نامه آيينن ي، با تدويرل باالدستکنت

اراتشان ينموده و با سوء استفاده از مقام خود از حدود اخت» يسامانده يبه نام شورا«
نکه يند، نظر به اينما مي آمره و عام الشمول يخارج شده و اقدام به صدور دستورالعملها

 يجاد هماهنگيا ١٣٥٠ران مصوب سال يا يت بدنيقانون سازمان ترب ٨ماده  ٣مطابق بند 
ات مؤسس حات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها،يو تفر يت بدنيمربوط به ترب يتهايدر فعال

و  يت بدنيگر مراکز تربيو د يورزش يأتهايونها و هيباشگاهها و فدراس يآموزش عال
 ٧سازمان احصاء شده است و برابر ماده  يراارات شويف و اختيحات سالم از جمله وظايتفر

نفر وزير و ساير اعضاي واجد شرايط  ٧همان قانون شوراي سازمان متشکل از 
سازمان را عهده دار شود!  يف شورايکه وظا يسامانده يشورا به نام ييشورا باشند نه مي

و مستفاد از  يوان عدالت اداريد يأت عموميه يلذا با در نظر گرفتن هر دو دادنامه اصدار
و برابر ماده  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١بند 
را از زمان صدور  يو اقدامات تبع عنه معترضٌمورد  ٢ابطال هر  يهمان قانون، استدعا ١٣

ه ع حقوق حقييانت به موقع قانون، از تضيتقاضامندم، تا با ص يل آن از محضر عاليو تشک
  »ي شود.ريهزاران نفر از ورزشکاران جلوگ

  ر است:يمتن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار ز
 
  :مقدمه«

اصول و هنر دفاع  يريبر بکارگ يرزمهاي  رشته يتمام يد فلسفه وجوديبدون ترد
 ، اساساًيفيو ک ين ورزشها در ابعاد کميرغم رشد و توسعه انواع اياستوار است. عل يشخص

وابسته است. ها  ک از رشتهيد و صاحب نظران هرياسات يدگاههايتفاوت د ن تنوع بريا
 يديک مهارت، عنوان و مشخصات جدي يدر نحوه اجرا ييار جزير بسييکه با تغ يبطور

را از وزارت اي  ن خواستهيمخاطب ياق و عالقمنديکه اشت يگردد. هر چند تا وقت مي انيبن
الت يکن با توجه تسهيگردد. ل نمي جاديا ينداشته باشد مشکل يورزش و جوانان در پ

جهت  هاي ورزشي منظور گرديده و به مندي قهرمانان رشته متعدد و متنوعي که جهت بهره
 يامر يمختلف رزمهاي  ت رشتهينحوه فعال ين، ساماندهي، مخاطبياز سردرگم يريجلوگ

  ر است.يناپذ اجتناب
  يک:ماده 

  اهداف: 
مربوطه براساس هاي  رشاخهيو ز يرزم يورزشهاي  ت رشتهينحوه فعال يساماندهـ ١

  ون مربوطهيدر فدراس يورزش المللي بينمستندات مراجع معتبر 
اداره ورزش  ياستهايس يدر راستاها  ک از رشتهيت هريا لغو مجوز فعاليصدور و ـ ٢

  کشور
  ونهايدر فدراس يمواز يجاد سبکهاياز ا يريجلوگـ ٣

 در نحوه اجراي تکنيک يا قوانين و مقررات استانداردشده،اي  سليقهتغيير  هرگونه تبصره:
  باشد. مي يکار يمصداق مواز

  باشد. مي مربوطه يکارگروه تخصص يکار يص موازيمرجع تشخ تبصره:
  ف و مفاهيميماده دو: تعار

 ي،رزم يورزشها ،ووشو ،تكواندو ،کاراته يورزش يونهايفدراس منظور فدراسيون:
  باشد. ي ميورزش يهاو انجمنجودو و کونگ فو 

  رانيا ياسالم يوزارت ورزش و جوانان جمهور وزارت:
  وابسته به وزارتخانهك از ادارات کل ورزش و جوانان يهر  اداره كل:

  وابسته به ادارات کلك از ادارات وزارت ورزش و جوانان يهر  اداره:
  باشد. مي ونيفدراس يته فنيکم منظور كميته فني:

  باشد. ي ميرزمهاي  رشته ين مرجع ساماندهيترباال شوراي ساماندهي:
 يونهايـک از فـدراسيـرمجموعـه هر يدر ز يالت ورزشياز تشک يبه سطح انجمن:

 المللي (کميته بين  IOCمورد تأييدگردد که ورزش موردنظر  نامه اطالق مي موضوع اين آيين
  ) باشد.Sport accordا (يک) يالمپ

هريک از فدراسيونهاي موضوع  زيرمجموعهزشي در به سطحي از تشکيالت ور کميته:
داراي فدراسيون جهاني يا آسيايي و  الزاماًگردد که ورزش موردنظر  نامه اطالق مي اين آيين

  ) بوده و در پانزده استان کشور فعاليت نمايد.OCAمورد تأييد شوراي المپيک آسيا (
 

ز فدراسيونهاي موضوع اين به سطحي از تشکيالت ورزشي در زيرمجموعه هريک ا گروه:
گردد که ورزش موردنظر فاقد ضوابط تعيين شده در تشکيالت انجمن و  نامه اطالق مي آيين

  باشد. کميته بوده و حداقل در پانزده استان کشور فعال و داراي هزار نفر مخاطب مي
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    بندي سبکهاي رزمي جدول سطح

  عنوان
  

  سطح فعاليت  الزامات

  توضيحات
مورد 
  دتأيي

Sport 
accord  

مورد 
  تأييد
IOC 

مورد 
  تأييد

OCA  

داراي 
فدراسيون 
  جهاني

داراي 
فدراسيون 
  آسيايي

  استاني  کشوري  ابداعي

    ـ  ٭  ـ  ـ  ـ  ـ  ٭  ٭  انجمن

  ـ  ـ  ٭  ٭  ٭  ـ  ـ  کميته
حداقل 

١٥ 
  استان

  

  ٭  ـ  ٭  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  گروه
حداقل 

نفر  ١٠٠
مخاطب 
  داشته باشد

  
ان آنها يند و بانينما مي تيوان گروه فعالکه تحت عن يورزشهاي  رشته تبصره:

  ند.ياستفاده نما ياز اصطالحات زبان فارس يستيبودن آن را دارند با يرانيو ا يابداع يادعا
  :يرزمهاي  رشته يسامانده ياعضاء شورا :٣ماده

  س شورايرئ                                         اي و حرفه يورزش قهرمان  معاون:  ٣ـ١
  ر شورايدب                                       و نظارت ريزي برنامهر کل دفتر يمد:  ٣ـ٢
  عضو                             يتيترب يتوسعه ورزش همگانر کل دفتر يمد: ٣ـ٣
  عضو         اي و حرفه يورزش قهرمان يابيدفتر توسعه استعدادر کل يمد: ٣ـ٤
  عضوات               يبه شکا ييعملکرد و پاسخگو يابيارزر کل دفتر يمد: ٣ـ ٥
  عضو          حراست                                                    ر کل يمد: ٣ـ ٦
  عضو                                                        يحقوقر کل دفتر يمد: ٣ـ٧
  عضو         ط                        مرتبهاي  ونيا سرپرستان فدراسيسا : رؤ٣ـ ٨
  عضو   س شورايير تأييد ر شورا ويشنهاد دبي: سه نفر کارشناس خبره به پ٣ـ٩

 عضويت افراد قائم به شخص بوده و در صورت تفويض اختيار، نماينده مربوطه تبصره:
  د.ينما مي در جلسات شرکترأي  بدون حق

اي وزارتخانه  رزش قهرماني و حرفهاحکام اعضاء شورا توسط معاون و تبصره: 
  گردد. صادر مي
  ف شورا:يوظا :٤ماده

 هاي رزمي موجود در فدراسيونهاي مختلف و تعيين جايگاه : بررسي وضعيت رشته٤ـ١
  ون مرتبطيهر رشته در فدراس

  ن دستورالعمليد و اعالم نظر براساس مفاد ايجد يدرخواستها ي: بررس٤ـ٢
 يونهايک از فدراسيت در هريمجاز و سطح فعال هاي : انتشار فهرست رشته٤ـ٣

  مربوطه در آغاز هر سال
د در کسب يجدبندي  ت سطوح مختلف و اعالم سطحيانه وضعيسال ي: بررس٤ـ٤

  ط الزميشرا
هاي  ت سطوح مختلف که در دورهيم راجع به ادامه فعاليو اتخاذ تصم ي: بررس٤ـ ٥

  ند.يسب نماشده نتوانند و حد نصاب الزم را ک نييتع يزمان
 نيا موضوعهاي  ونيفدراس ندگانينما حضور با يتخصص يها کارگروه لي: تشک٤ـ ٦

  دستورالعمل
 مربوطه يتخصص کارگروه به را واصله شنهاداتيپ است موظف شورا رخانهي: دب٤ـ٧

  دهد. قرار شورا کار دستور در کارگروه اعالم نظر و يبررس از پس و ارجاع
 سطح هر مسئولين اخالقي و فني صالحيت احراز طشراي و ضوابط : تصويب٤ـ ٨

  مربوطه مرجع شنهاديپ به
 در يذات طور به اي و ابالغ وزارت يعال مقام توسط که مرتبط فيوظا ري: سا٤ـ٩

  شورا) ياعضا ينسب تياکثر صيتشخ به(رد يگ قرار تواند يم شورا فيوظا حوزه
 فدراسيونها پوشش تحت زميرهاي  رشته انحالل تعليق و فعاليت، مجوز : صدور٤ـ١٠

  بود. خواهد شورا بيتصو و صيتشخ با
 ريدب توسط شورا ياعضا تأييد از پس يتخصص يکارگروهها اعضاء احکام تبصره:

  گردد. يم صادر شورا
  مقررات مربوط به جلسات و مصوبات شورا: :٥ماده 

 و يميتنظ برنامه اساس بر کباري هفته دو حداقل يعاد بصورت شورا : جلسات٥ـ ١
  گردد. يل ميتشک شده نييتع يتهاياولو

 تياکثررأي  با آن مصوبات و داشته تيرسم اعضا دوسوم حضور با : جلسات٥ـ ٢
  باشد. مي قبول مورد حاضر ياعضا ينسب

 شورا ريدب استير تحت شانيا ابيغ در و شورا سيرئ استير تحت : جلسات٥ـ ٣
  د.يگرد خواهد ليتشک

  شورا نافذ است. سيرئ رأي يمساو طيشرا : در٥ـ ٤
  د.يرس خواهد حاضر ياعضا به و ميتنظ صورتجلسه بصورت جلسه : مصوبات٥ـ  ٥
  د.يگرد خواهد ارسال شورا ريدب امضاء با اجرا جهت مصوبات وها  : دعوتنامه٥ـ  ٦
 خواهد برگزار شورا سيرئ تأکيد و شورا ريدب درخواست به العاده فوق : جلسات٥ـ ٧

  شد. يعاد جلسات ليتشک مانع دينبا العاده فوقات جلس ليتشک و ديگرد
 ياعضا ميتصم اي دهيرس يتقاضا حسب شورا ريدب توسط جلسات : دستور٥ـ  ٨

  گردد. مي نييتع يقبل جلسات در شورا
 و تشکيل خاص موضوعات بررسي براي دائم يا موقت کارگروههاي تواند مي : شورا٥ـ ٩
  نمايد. ابالغ جلسات آن در ازطرح بعد شورا وباتمص عنوان به راها  کارگروه اين نظرات

جلسات  دررأي  حق بدون نظر صاحب و مطلع کارشناسان از تواند يم : شورا٥ـ ١٠
  آورد. بعمل دعوت

 طرح و بوده شده نييتع جلسه دستور اساس بر صرفاً شورا جلسات لي: تشک٥ـ ١١
  باشد. نمي ريپذ امکان دستور از خارج موضوع

 توجه با جلسات در )٣ ماده ۸( بند يها ونيفدراس يروسا از ک يره حضور تبصره:
  است. مربوطه ونيفدراس با موضوع ارتباط به

  :موجودهاي  سبک وضعيت تطبيق نحوه: ۶ماده
 اطالعات شورا يسو از شده نييتع مهلت حداکثر ظرف ديبا ونهايفدراس هي: کل٦ـ١
 ارسال شورا رخانهيدب توسط که ييها فرم در را پوشش تحت يرزمهاي  رشته به مربوطه

  ند.ينما و عودت ليتکم گردد يم
 دستورالعمل ضميمه بايد فرمهايها  فدراسيون پوشش تحت رزميهاي  رشته : کليه٦ـ٢

 ونيفدراس به و ليشده تکم نييتع مهلت انقضاء تا حداکثر مستندات و مدارک همراه به را
  ند.ينما ميتسل مربوطه
ونها يموجود در فدراسهاي  گاه رشتهيمدت شش ماه جا : شورا موظف است ظرف٦ـ٣

  د.ين و رسماً ابالغ نماييک را تعيو سطوح هر
  باشد. ي ميدگيت رسيموجود در اولوهاي  گاه جهت رشتهين جاييتع: ٦ـ٤

  :چگونگي فعاليت انجمن،کميته،گروه:۷ماده
ماه  ٣حداکثر ظرف مدت  يستيبا نامه آيينن يموضوع ا يونهايک از فدراسيهر 

ون مربوطه يته و گروه در فدراسيت انجمن، کمينحوه فعال ياجرائ نامه آيينه ينسبت به ته
  برسانند. يسامانده يشورا تأييد اقدام و مراتب را به

    : تبيين جايگاه حقوقي انجمن،کميته و گروه در ساختار فدراسيون٨ماده
شرح 
  فعاليت

فعاليت 
  المللي بين

منابع و 
  عتباراتا

برگزاري 
مسابقات 
قهرماني 
  كشور

نمايندگي 
  در استان

سهاي البرگزاري ك
آموزشي مربيگري 

  ـ داوري
برگزاري 
  دوره استاژ

صدور 
گواهينامه 
  كمربند

توسط   انجمن
تقويم   فدراسيون  فدراسيون

  فدراسيون
زيرنظر هيأت 

ا  هماهنگي ب  فدراسيون  استان
  فدراسيون

ا  هماهنگي ب
  فدراسيون

توسط   کميته
تقويم   کفاخود  فدراسيون

  فدراسيون
زيرنظر هيأت 

  استان
فدراسيون يا 
  هيأت استان

ا  هماهنگي ب
  فدراسيون

 ا  هماهنگيب
  فدراسيون

  کفاخود  ندارد  گروه
با صالحديد 
فدراسيون 

  مربوطه
زيرنظر هيأت 

  استان
فدراسيون يا 
  هيأت استان

ا  هماهنگي ب
  فدراسيون

 ا  هماهنگيب
  فدراسيون

نامه نحوه  نيين آيمشمول ا يونهايک از فدراسيهر  يهايژگيبا توجه به و :۱تبصره
ف شده بر اساس ماده هفت، در يتعرهاي  ک از ساختاريهر يگاه حقوقين جاييت و تبيفعال

  گردد. يح ميل تشريون مربوطه به تفصيفدراس يياجرا نامه آيين
 تأييد ه مراتب موردکيدر صورت يبرون مرز ينفرات برتر در مسابقات رسم :۲تبصره

 نامه نظام پاداش و تسهيالت قهرماني شوراي برون مرزي قرار گرفته باشد مشمول اين آيين
الت با يفقط تسه يقرار خواهد گرفت و در مورد نفرات برتر گروهها در مسابقات داخل

  ط تعلق خواهد گرفت.ير شرايت سايرعا
شورا  ير اعضايا سايس شورا يرئ شنهادين دستورالعمل به پير در مفاد اييتغ :۹ماده

  ر است.يسه چهارم اعضاء شورا) امکان پذ(ت مطلق يب اکثريو تصو
اي  و حرفه يتبصره در حوزه معاونت ورزش قهرمان ۹ماده و  ٩ن دستورالعمل در يا

  »ده و الزم االجراست.يب رسيبه تصو ۷/٩/١٣٩٠خ ياصالح و در تار ۱۳۹۰در آبان ماه 
وزارت ورزش و جوانان  يکور، سرپرست اداره کل امور حقوقت مذيدر پاسخ به شکا

  ح داده است که:يتوض ٥/١٠/١٣٩٤ـ  /ص٢٤١١٨/٥٢حه شماره يبه موجب ال
 يت بدنيسازمان ترب يسازمانهاي  ف و پستيبه استناد مجموعه اهداف، وظا) ۱«

) ماده و (ه (د) ي) و بندها۵۴ماده ( يياجرا نامه نيآي) ۴( براساس ماده يميسابق تنظ
ران يا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ي، اجتماعي) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد۱۴۳(

معاونت  ۲۲/۹/۸۸مورخ  ۸۴۳۱۶/۷/۲۰۰ز مصوبه شماره ي) و ن۱وستي(پ ۱۳۸۵مصوب 
 يليالت تفصيس جمهور در خصوص تشکيرئ يه انسانيت وسرمايريمحترم توسعه مد
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 ۳۳۰۵۵/۹۰/۲۱۰ن مصوبه شماره يهمچن ) و۲وستي(پ »سابق يت بدنيسازمان ترب«
» يجوانان فعل وزارت ورزش و« يابالغ يليالت تفصيمتضمن تشک ۱۸/۱۲/۹۰مورخ 

ت يو با رعا يکشور ت خدماتيري) قانون مد۳۱ماده ( ياجرا ي) که در راستا۳وستي(پ
  دارد: مي ده است، اعالمين وزارت ابالغ گردي) قانون مزبور به ا۲۹مفاد ماده (

ف معاونت توسعه ورزش ياز تکال يف مصوب مذکور، بخشيشرح وظا بحسـ ۱/۱
  :ن وزارت عبارتست ازيااي  و حرفه يقهرمان

ا عدم يم به جهت صدور ياتخاذ تصم د ويجد يورزشهاي  و مطالعه رشته يبررس«
  »ون و...)يته، فدراسيانجمن، کم(از يالت مورد نيقالب تشک ت دريصدور مجوز فعال

و بندي  و سطح يرزمهاي  م در خصوص رشتهياتخاذ تصم و يمطالعه، بررس«
  »ک آنهايتفک

د و صاحب نظران به يران متخصص، اساتيمتشکل از مد يمشورت يل شوراهايتشک«
  » يا و حرفه يورزش قهرمانهاي  نهيختگان ورزش در زميفره ياز نظرها گيري بهرهمنظور 
ف دفتر ياز شرح وظا يارات مذکور، بخشيف و اختيز مستنداً به وظايو نـ ۲/۱

  وزارتخانه (سازمان سابق) عبارتست از:اي  و حرفه يو نظارت ورزش قهرمان ريزي برنامه
م يد و اتخاذ تصميجد يورزشهاي  و مطالعه رشته يو نظارت بر بررس ريزي برنامه«

  »الت مصوبيت در قالب تشکيا عدم صدور مجوز فعاليجهت صدور 
هاي  م در خصوص رشتهي، مطالعه و اتخاذ تصميو نظارت بر بررس ريزي برنامه«

  »ک آنهايو تفکبندي  و سطح يرزم
 يسبکها يسامانده يشورا«ل يد که تشکيفرمائ مي قيبنا به مراتب مذکور، تصد

تحت  يرزم يه سبکهايکل يسامان بخش يم متخذه در راستايک تصميبه عنوان » يرزم
وزارت ورزش و جوانان بوده و  يو قانون يف ذاتيقاً جزو وظايربط، دقيذ يونهاينظر فدراس

ز در يمربوطه ن يف وزارت و شوراياز و منطبق با وظايمورد نهاي  ب دستورالعمليتصو
شورا و مصوبات  يرقانونيل غيتشک يمزبور بوده است. لذا ادعا يشورا يف قانونيزمره تکال

  باشد. ي ميآن، کامالً فاقد وجاهت قانون
) ۷موضوع ماده (» يت بدنيسازمان ترب يشورا«، شي) خواهان در اظهارات خو۲

 ريزي جهت سـاماندهي سبکهاي ورزشي سازمان تربيت بدني را متولي برنامهتأسيس  قانون
ن يت به قضات محترم داشته که اين ذهنيا يدر القا ين استدالل سعيدانسته است و بـا ا

نموده است. » مانساز يشورا«ن يگزيرا جا» يرزم يسبکها يسامانده يشورا«وزارت 
 ) قانون۸مصرحه در ماده (» سازمان يشورا«ف يق به شرح وظايدق يحال آن که با نگاه

ر آموزش يس جمهور، وزيآن شورا (متشکل از رئ يب اعضايسازمان و نظر به ترکتأسيس 
 ير تعاون، سرپرست سازمان و...)، بخوبي، وزير کار و امور اجتماعير کشور، وزيو پرورش، وز

کالن حوزه ورزش کشور بر عهده  ياستهايدرخصوص س ريزي برنامهگردد که  مي محرز
ورزش (از جمله  يو تخصص يدر مورد مسائل جزئ ريزي برنامهمزبور نهاده شده و  يشورا

ده است و ين نگردييف آن شورا تبيوظاچ وجه از ي) به هيرزم يف سبکهاين تکلييتع
ه در يمشارال يباشند. لذا ادعا مي ازمان خارجس يف شورايگونه موارد موضوعاً از وظا نيا
  باشد. مي ز محکوم به ردين خصوص نيا

الت يتشک«، يت بدنيسازمان تربتأسيس  ) قانون۱۵ل ماده (ي) به استناد تبصره ذ۳
 به المللي و..... تعيين و و وظايف فدراسيونها و هيأتهاي ورزشي با توجه به مقررات بين

الت و نحوه عملکرد ين اوصاف، تشکي، فلذا با ا»ديد رسب سرپرست سازمان خواهيتصو
ست پس از يبا مي زيمربوطه ن يورزش يونهاياز فدراس يبه عنوان توابع يرزم يانجمنها

 يت بدنيب سرپرست سازمان تربيو تصو تأييد الزم، مورد يو ادار يفات قانونيتشر يجر
ه صورت قانوني فعاليت نمايند. سابق (وزير ورزش و جوانان فعلي) واقع گردد تا بتواند ب

ن يو تدو يرزم يسبکها يسامانده يل شوراين اوصاف اقدام وزارت در تشکيا با
  باشد. ي ميوجاهت قانون يدستورالعمل مربوطه کامالً دارا

، صدور و لغو پروانه يت بدنيسازمان تربتأسيس  ) قانون۴) و (۱) به موجب مواد (۴
ونها، يفدراس :در کشور (اعم از يت بدنيمرتبط با ترب يتهايفعال يجاد هماهنگيباشگاهها و ا

..) در صالحيت ذاتي سازمان تربيت بدني سابق .هيأتهاي ورزشي، مراکز تربيت بدني و
  باشد. مي (وزارت ورزش و جوانان فعلي ) به عنوان تنها متولي عام و خاص امور ورزش کشور

 يشورا«ن، مکاتبات و...يفاد قـوان) خواهان بـا خلط مبحث و برداشت نـادرست از م۵
تأسيس  ) قانون۷مصرحه در ماده ( »سازمان يشورا«را » يرزم يسبکها يسامانده

 ياز واحدها يکي يداخل ، مکاتباتيگريد يقلمداد نموده و در جا يت بدنيسازمان ترب
اره ر ناصواب از دادنامه شميدانسته و با تفس» يسامانده يمصوبات شورا«تابعه وزارت را، 

ر کل يمد يابطال نامه داخل«ر بر يدا يوان عدالت اداريد يأت عموميه ۴۳۹ـ  ۴۴۰
ده يز واقع گردين وزارت نيا يرش و اجرايکه مورد پذ» و نظارت ريزي برنامهمحترم دفتر 

، در دادخواست »دستورالعمل«نمودن آن نامه به عنوان  ياست،  ضمن تالش در تلق
شورا را درخواست نموده است. و در کل، هاي  دستورالعمل ه مکاتبات ويموجود، ابطال کل

ن ين و مقررات مورد عمل وزارت ورزش و جوانان و همچنيده انگاشتن قوانيبا ناد
ت يورزش و جوانان در مرجع يگاه قانونيمربوطه، جا يهاو دستورالعملها  نامه آيين

و  ين از نظامات قانونيدانند و حاضر به تمکيم يقانونغير را يرزم يسبکها يسامانده
 تيصدور مجوز فعال ي، انطباق با مقررات برايو مستندات خود جهت بررس ارائه مدارک 

 ن، بدونيرپا گذاشتن قوانيبر ارائه مدارک، با ز يمتعدد مبنرغم مکاتبات يباشند و عل نمي
قدامات دهند. که ا مي مربوطه ادامه يخود در رشته ورزش يرقانونيت غيمجوز، به فعالاخذ 
 ير مراجع قانونين خصوص از جانب وزارت ورزش و جوانان و سايالزم در ا يو ادار يقانون

  باشد.يدر دست انجام م
) در خاتمه شايان تأکيد است که آقاي احمد سالمي خانشان با طرح دعاوي متعدد با ۶
ات امري نظر ديوان عدالت اداري، سعي در اثبهاي متفاوت در شعب بدوي و تجديد خواسته

ناحق و ملزم نمودن آن مرجع به صدور رأيي غيرقانوني برخالف قوانين و مقررات موجود و 
با توجه به اينکه اقدامات و درخواستهاي غيرقانوني ايشان محرز  مورد عمل اين وزارت نموده و

مبتني  صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري ۲۷۶۲به دادنامه شماره  اًباشد (توجه و مسلم مي
بر رد شکايت آقاي سالمي خانشان با خواسته الزام وزارت به ارتقاي جايگاه سبک کانگ 

ريزي و اقدام در راستاي  به فدراسيون)، و در شرايطي که اين وزارت مکلف به برنامه ۲۱فوتوآ
پاسخگويي به درخواستهاي نابجا و غيرقانوني متعدد  باشد، تحقق اهداف کالن ورزش کشور مي

ان، ضمن اتالف وقت و انرژي مسئوالن، عمالً اين وزارت را در انجام وظايف کالن محوله با ايش
  سازد که: مشکل مواجه خواهد نمود. در پايان خاطرنشان مي

ک سازمان مردم نهاد پروانه يبه عنوان  ۱۳۸۵در اسفند  ۲۱انجمن کانگ فوتوآ 
نحوه  يبه منظور سامانده ۱۳۹۱کن در سال يد. لينما مي افتيت از وزارت کشور دريفعال
 يمردم نهاد فعال در دو حوزه ورزش و جوانان، تفاهم نامه همکار يت سازمانهايفعال

 مستنداً» وزارت ورزش و جوانان«با » مرکز امور اجتماعي و فرهنگي وزارت کشور«فيمابين 
ـ ۳۱۲۸۱/ت۲۷۸۶۲مردم نهاد به شماره  يت سازمانهايو فعالتأسيس  يياجرا نامه آيينبه 
در خصوص صدور «د ي) تفاهم نامه مذکور مقرر گرد۲، امضاء و به استناد ماده (۸/۵/۸۴

ت آنها در حوزه ورزش و جوانان يکه فعال ييها سمت يد برايد و عدم تمديمجوز، تمد
که ». دياظهار نظر نما يف شده است وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه تخصصيتعر

با وزارت و ارائه مدارک و  يشان حاضر به همکاريد ايوان گردشتر عنيهمان طور که پ
  باشند. نمي تيو صدور مجوز فعال يمستندات الزمه جهت بررس

در  ين موضوعات مطروحه توسط شاکييالذکر و تب ت به مراتب معنونه فوقيبا عنا
تابعه جهت  يو تالش همه جانبه وزارت ورزش و جوانان و واحدها يميدادخواست تقد

 ين شده با مراعات شئون اسالمييتع يو اصول ورزش ين موضوعه، مشيدام بر اساس قواناق
مجدد  تأکيد ضمن و مقتضيات ملي به عنوان باالترين مرجع ذيصالح در حوزه ورزش کشور،

ف و يعمل به وظا يدر راستا »يرزم يسبکها يسامانده يشورا«گاه يبودن جا يبر قانون
دستورالعمل ضوابط « يز وجاهت قانونيرت ورزش و جوانان و نمحوله به وزا يف قانونيتکال

اي  و حرفه يمصوب معاونت ورزش قهرمان» يمختلف رزمهاي  ت رشتهيط فعاليو شرا
ت يو حما يباني، به منظور پشتيفيف مصوبه تکليوزارت  ورزش و جوانان حسب شرح وظا

ت يبر رد شکا يسته مبنيشا ن وزارت، از آن مقام محترم صدور دستوريا ياز اقدامات قانون
  »ي مورد استدعاست.شاک

ن يس و معاونيبا حضور رئ ٢٦/٢/١٣٩٦خ يدر تار يوان عدالت اداريد يأت عموميه
ل شد و پس از يوان تشکيو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب د يوان عدالت اداريد

  مبادرت کرده است.رأي  ر به صدوريت آراء به شرح زيبا اکثر يبحث و بررس
  

  هيأت عمومي رأي
جاد ي، ا١٣٥٠مصوب سال  يت بدنيسازمان تربتأسيس  قانون ٨ماده  ٣مطابق بند 

 ها، ها، دانشگاه ات سالم در آموزشگاهحيو تفر يت بدنيمربوط به ترب يتهايدر فعال يهماهنگ
ت يگر مراکز تربيو د يورزش يأتهايونها و هيو فدراسها  ، باشگاهيات آموزش عالمؤسس

سازمان شناخته شده است، در  يارات شورايف و اختيحات سالم، از جمله وظايفرو ت يبدن
الت يتشکاند  مکلف شده يياجراهاي  دستگاه يت خدمات کشوريريقانون مد ٣١ماده 
کشور ارسال  ريزي برنامهت و يريبه سازمان مد ٢٩ت مفاد ماده يخود را با رعا يليتفص

 يالت مذکور با الگوها، ضوابط و شاخصهايرت تشکيا عدم مغايرت يز مغايکنند و سازمان ن
و اي  و حرفه يف معاونت توسعه ورزش قهرمانيمربوط اعالم کنند. هر چند در شرح وظا

معاونت اي  و حرفه يو نظارت ورزش قهرمان ريزي برنامهف دفتر يشرح وظا ٤ـ ٣اجزاء بند 
م يد و اتخاذ تصميجد يزشورهاي  و مطالعه رشته يو نظارت بر بررس ريزي برنامهمذکور، 

ته، انجمن، يالت مصوب (کميت در قالب تشکيا عدم صدور مجوز فعاليجهت صدور 
از آنجا که در دستورالعمل  ين دفتر احصاء شده است وليف اي..) از جمله وظا.ون ويفدراس

 يرزمهاي  رشته يسامانده ي، شورايمختلف رزمهاي  ت رشتهيط فعاليضوابط و شرا
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ت معاونت ورزش ين شده که در صالحيين شورا تعيا يبرا يفيوظاشده و تأسيس 
ف يدارد و از وظا ين شورا جنبه مشورتيمات ايوجود ندارد که تصم يلياست و دل يقهرمان

 يسامانده يل شوراين تشکيشود، بنابرا مي آن شورا خلق قاعده الزام آور استنباط
مرجع مصوب خارج است و مستند  اراتياز حدود اخت الذکر فوقبه شرح  يرزمهاي  رشته

مصوب  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيقانون تشک ٨٨و ماده  ١٢ماده  ١به بند 
قانون  ١٣فراز دوم ماده  يبر اجرا يمبن يگر شاکيشود. با خواسته د مي ابطال ١٣٩٢سال 
ابطال  يو تسر ١٣٩٢مصوب سال  يوان عدالت اداريد ين دادرسييالت و آيتشک

مصوبه و ب يخ تصوياز تار يرزمهاي  رشته يسامانده يل شورايستورالعمل ناظر بر تشکد
  دستورالعمل موافقت نشد.

  يـ محمدكاظم بهرام يوان عدالت اداريد يأت عموميس هيرئ
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