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مقدمه
بر اساس اصل (  )49قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،کليهی مصوبات مجلس شورای اسالمی از
نظر انطباق با موازین اسالم و قانون اساسی بهوسيله شورای نگهبان مورد بررسی قرار میگيرد و در صورت
مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده میشود .همچنين بهموجب اصل (  )58قانون اساسی ،مجلس
شورای اسالمی میتواند تصویب اساسنامهی سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به
کميسيونهای ذیربط مجلس یا هيئت وزیران واگذار کند که در این صورت ،این اساسنامهها نيز باید به
لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به تأیيد شورای نگهبان برسند .عالوه بر این ،بهموجب اصل ( )9
قانون اساسی ،کليهی قوانين و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتصادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سياسی و غير
اینها باید بر اساس موازین اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانين و
مقررات دیگر حاکم است و تشخيص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان است .تفسير قانون اساسی
نيز به موجب اصل (  )45قانون اساسی ،بر عهدهی شورای نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول ،کليهی مصوبات مجلس ،اساسنامهی سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته
به دولت و استفساریههای مربوط به اصول قانون اساسی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و
حقوقی قرار گرفته و سرانجام در قالب نظریه شورای نگهبان به مراجع مربوطه اعالم میشو د .بدینسان،
مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهی آن برای آحاد عالقه مندان به
این مباحث ،به ویژه پژوهشگران و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی از اهميت ویژهای برخوردار است.
با عنایت به تأکيدات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر ضرورت انتشار مشروح مذاکرات شورای
نگهبان ،گروه تدوین نظرات و مبانی آرای شورای نگهبان ،بهعنوان یكی از شرح وظایف خویش در
پژوهشكده شورای نگهبان ،آمادهسازی متون مذاکرات جلسات شورای نگهبان برای انتشار عمومی را در
دستور کار دارد .این مهم ،در چند مرحله به شرح زیر انجام می پذیرد :پس از پيادهسازی فایلهای
صوتی جلسات شورای نگهبان ،این متون در اختيار کارشناسان گروه قرار میگيرد تا از لحاظ فنی و
ادبی ویرایش شده و در صورت لزوم ،اظهارات اعضای شورا مستندسازی شود .سپس متون ویرایش و
مستندسازیشده از لحاظ صحت ،اتقان و انطباق با محتوای متون اوليه و همچنين از جهت ویرایشی،
مورد بازبينی قرار میگيرد .در نهایت ،متون بازبينیشده بار دیگر از جهات مذکور توسط ناظران علمی
پروژه ،به طور دقيق ،از جهت شكلی و محتوایی بررسی میشود و سپس منتشر میگردد.
پژوهشكده شورای نگهبان اميدوار است با توليد و عرضهی این مجموعه ،عالوه بر حرکت در
جهت تحق قِ بخشی از منویات مقام معظم رهبری ،خواستهی جامعهی علمی کشور و همچنين مراکز
سياستگذاری ،تقنينی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد .مسلماً انتشار و عرضهی چنين آثاری
میتواند ثمرهی بيش از سی سال مجاهدت و تالش شورای نگهبان در پاسداری از شرع و قانون اساسی
را در اختيار کليهی عالقمندان ،به ویژه محافل علمی و پژوهشی ،اعم از دانشگاهی و حوزوی قرار دهد
و به غنیتر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمك کند.
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اليحه تشكيل هيئتهای انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان
نيروهای مسلح

منشی جلسه ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .دستور اول« :اليحه تشكيل هيئتهای
انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيروهای مسلح

( )1

فصل اول  -كليات
ماده  - 1اصطالحات به كاررفته در اين قانون دارای معاني مشروح زير است:
الف  -نيروهای مسلح :مجموعه ستاد كل نيروهای مسلح جمهوری اسالمي ايران،
ارتش جمهوری اسالمي ايران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،وزارت دفاع و
پشتيباني نيروهای مسلح ،نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران و سازمانها و
شركتهای تابعه و وابسته به آنها
ب  -ستاد كل :ستاد كل نيروهای مسلح جمهوری اسالمي ايران
پ  -ارتش :ارتش جمهوری اسالمي ايران
ت  -سپاه :سپاه پاسداران انقالب اسالمي
ث  -وزارت دفاع :وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح
ج  -نيروی انتظامي :نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران
چ  -عقيدتي س ياسي :دفتر عقيدتي سياسي در ستاد كل نيروهای مسلح و سازمان
عقيدتي سياسي در ارتش ،نيروی انتظامي و وزارت دفاع
ح  -نمايندگي ولي فقيه :نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمي
 .1الیحه چگونگی تشكيل و نحوه رسيدگی هيئتهای انضباطی نيروهای مسلّح در تاریخ
 0942 /6 /02به تصویب هيئت وزیران رسيد و در تاریخ  0940 /00 /6در آن تغييراتی اعمال نمود .این
الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی ،با تغييراتی در متن و عنوان ،با عنوان الیحه تشكيل
هيئتهای انضباطی رسيدگی به شكایات و تخلفات کارکنان نيروهای مسلّح در تاریخ 0948 /00 /09
به تصویب نمایندگان رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل (  )49قانون اساسی ،طی
نامهی شمارهی  66 /0901مورخ  0946 /0 /06برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد .شورای
نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،0946 /0 /09نظر خود مبنی بر عدم مغایرت
مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره  46 /020 /005مورخ  0946 /0 /09به
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
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خ  -حفاظت اطالعات :حفاظت اطالعات ستاد كل نيروهای مسلح و سازمان
حفاظت اطالعات در ارتش ،سپاه ،نيروی ا نتظامي و وزارت دفاع
د  -سازمان قضايي :سازمان قضايي نيروهای مسلح
ذ  -كاركنان :پايور ،پيماني ،بسيجي ويژه و تماموقت
تبصره  -تعريف سازمانها و شركتهای تابعه و وابسته تابع قوانين و مقررات
مربوط است.
ماده  - 2برای رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان شاغل در نيروهای مسلح كه
برای آنان پيشنهاد تنبيهات انضباطي محروميت از ترفيع ،تنزيل درجه يا رتبه يا
عناوين مشابه ،معافيت يا اخراج از خدمت ميشود و همچنين رسيدگي به شكايات
كاركنان در امور خدمتي ،هيئتهای بدوی و تجديد نظر انضباطي كاركنان
نيروهای مسلح مطابق اين قانون تشكيل ميگردد.
تبصره  -منظور از تخلفات انضباطي كاركنان ،تخلفات انضباطي مذكور در آييننامه
انضباطي نيروهای مسلح و قانون آيين دادرسي كيفری مصوب  1932/12/4و قانون
آيين دادرسي جرائم نيروهای مسلح و دادرسي الكترونيكي مصوب  1939/7/8و
قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح مصوب  1982/10/3و قانون ديوان عدالت
اداری مصوب  1982/ 3/22و مقررات مربوط ميباشد».
آقاي شبزندهدار ـ [نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی]« :الزم است آييننامه
انضباطي نيروهای مسلح و مقررات مربوط (مذكور در ذيل تبصره) مالحظه شود
تا حاوی مطالب خالف شرع نباشد )1 (».چون گمان میکنم بعضی از مقررات  ،مربوط
به قبل از انقالب است  ،این آیين نامه باید دیده شود؛ چون شاید این آیيننامه ،مربوط
به قبل از انقالب باشد.
آقاي كدخدائی ـ نه  ،معموالً این مقررات بازب ينی شده است.
آقاي عليزاده ـ فرمایش آقایان این است که باالخره این تبصره دارد به آن آیيننامه
رسميت میدهد؛ در حالی که آن آیيننامه برای بررسی به شورای نگهبان نيامده است.
 .1نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /026ف 46 /مورخ  ،0946 /0 /00قابل
مشاهده در نشانی زیرyon.ir/NcxEW :
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منشی جلسه ـ حاجآقا  ،دوستان آیيننامه را از اینترنت گرفتهاند .البته این آیيننامه یك
اشكاالت امالیی دارد و خيلی رسمی نيست  ،جایی هم به صورت رسمی منتشر نشده
است .اگر نياز است  ،باید نامه بزنيم که رسماً آن را برای ما بفرستند .اآلن میگویم آن
متنی که ما از اینترنت گرفتهایم  ،یك اشكاالت امالیی و مانند اینها دارد و خيلی رسمی
نيست.
آقاي عليزاده ـ [ اشكال شما ]،همان اشكال شرعی نيست؟
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي عليزاده ـ صرفاً اشكال شرعی وارد نيست ؛ چون در واقع  ،اآلن این آیيننامه دارد
در متن قانون میآید .وقتی این آیيننامه در متن قانون میآید ،دیگر قانون میشود؛ لذا
م ا باید از جهت قانون اساسی هم آن را بررسی بكنيم .بنابراین ،باید آن آیيننامه را
بياورند تا آن را ببينيم.
آقاي مؤمن ـ این قانونها که مربوط به بعد از انقالب است؛ این قوانينی که در متن به
آنها اشاره شده است  ،مربوط به بعد از انقالب است.
آقاي عليزاده ـ بله  ،قبول است .این قوانين که درست است [مربوط به بعد از انقالب
است ،ولی] آیين نامه را که به شورای نگهبان نياوردهاند.
آقاي مؤمن ـ نه ،ببينيد؛ اصالً این آیيننامه[ ،مربوط به] این قوانين است.
آقاي عليزاده ـ خب میدانم؛ شورای نگهبان [آن آیين نامه را بررسی نكرده است].
آقاي شبزندهدار ـ یك اشكال این است.
منشی جلسه ـ این آیيننامه ،آیيننامهی مفصلی هم است؛ ( )092ماده دارد.
آقاي شبزندهدار ـ حاال آن آیيننامه ( )092یا ( )082تا ماده دارد .اگر آن آیيننامه را
نگاه کنيم  ،می بينيم که اصالً خيلی از مواد آن ،در حقيقت ماهيت قانونی دارد.
آقاي مؤمن ـ ماده ( )0را نگاه کنيد« .ماده  - 0اصطالحات به کاررفته در این قانون
دارای معانی مشروح زی ر است:
الف  -نيروهای مسلح :مجموعه ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران،
ارتش جمهوری اسالمی ایران ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،وزارت دفاع و پشتيبانی
نيروهای مسلح ،نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمانها و شرکتهای تابعه
و وابسته به آنها
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ب  »... -همهی قوانين مربوط به ای نها  ،برای بعد از انقالب است.
آقاي عليزاده ـ درست است.
منشی جلسه ـ آقای دکتر [سوادکوهی] میگویند این آیيننامه مورد تأیيد رهبری است.
آقاي كدخدائی ـ ظاهراً آقای دکتر سوادکوهی هم فرمایشی دارند.
آقاي سوادكوهی ـ بسم اهلل الرحمن الرحيم .من با توجه به سابقهای که میبينم و در
گزارش پژوهشكده شورای نگهبان هم آمده است  ،این آیيننامه مورد تأیيد و تنفيذ
مقام معظم رهبری است .ظاهراً در دادنامهی شماره ( )092مورخ  0959/9/04دیوان
عدالت اداری(  )0به این آیيننامهی انضباطی نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
استناد شده است که این آیيننامه مورد تأیيد و تنفيذ مقام معظم رهبری است.
آقاي عليزاده ـ از کجا می دانيد؟
آقاي سوادكوهی ـ اینطور که در سابقه آمده است  ،آقایان نتوانستها ند آن آیيننامه
را به دست بياورند .البته در مواردی که در دیوان عدالت اداری مطرح شده است ،
این آیين نامه ذکر شده است .معلوم میشود این آیيننامه آنجا هست  ،ولی این
آیيننامه در دسترس کسی نيست که احتماالً بخواهد نسبت به این آیيننامه
استنادی داشته باشد .در گزارش پژوهشكدهی شورای نگهبان یك نكتهای مطرح
شده است .آن نكته ،نكتهی مهمی است و آن این است که آیا با وضع این مصوبه ،
این اختيار برای مجلس هست که تغييراتی در آنچه که مورد تأیيد و تنفيذ مقام
معظم رهبری قرار گرفته است ،اعمال کند و مواردی را به نحو دیگر تغيير دهد؟
اآلن در این گزارش ،چند دیدگاه ذکر شده است )0 (.اآلن ممكن است برای ما این
 .1دادنامه شماره  59 /092مورخ  59 /9 /04هيات عمومی دیوان عدالت اداری« :نظر به اینكه آیيننامه
انضباطی نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مورد تایيد و تنفيذ مقام معظم رهبری قرار گرفته است،
بنابراین آیيننامه مذکور از مصادیق مقررات دولتی مندرج در ماده  08قانون دیوان عدالت اداری
محسوب نمی شود و موردی برای طرح و رسيدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به آیيننامه
فوقالذکر در هيأت عمومی دیوان وجود ندارد ».قابل مشاهده در نشانی اینترنتی زیر:
https://divan-edalat.ir/aho-detail/1004

 ...« .2در خصوص نكته اخير دو رویكرد وجود دارد .برخی م عتقدند که با توجه به اینكه در آیيننامه
ان ضباطی نيروهای مسلّح بر صالحيت هيئتهای مندرج در مواد (  )029و (  )028قانون ارتش و
هيئت های مشابه در ستاد فرماندهی کل قوا ،سپاه و نيروی انتظامی تصریح شده و این مصوبه به تأیيد
مقام معظم رهبری رسيده است ،لذا در واقع مواد مربوط به ترکيب هيئتهای مزبور مورد تأیيد مقام
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مطلب از این حيث که این آیيننامهی انضباطی که در اینجا هست و ما آن را
ندیدهایم و آن آیيننامه می خواهد در اینجا تأیيد بشود ،مورد اشكال باشد  ،اما
اینكه این آیين نامه مورد تأیيد مقام معظم رهبری است ،قطعی است؛ یعنی اینطور
که در گزارش ذکر شده است و مسائلی که از آن استفا ده میشود و با توجه به
آنچه که من در مورد دیوان عدالت اداری می دانستم ،این مسئله قطعی است .اگر
بخواهيد از این موضوع عبور کنيم  ،فقط باید این مسئله پاسخ داده بشود که آیا
جایز است قانون که اآلن دارد شكل میگيرد  ،به این صورت بر خالف این
آیيننامهای باشد که مورد تنفيذ مقام معظم رهبری است؟ آیا این ،مخالفت با اصل
( ) 81قانون اساسی نيست؟ به نظرم باید نسبت به این مسئله پاسخ بدهيم تا بعد به
آنچه که در گرو این امر است ،ورود کنيم .من فعالً می خواستم این نكته مطرح
بشود که از حيث ایرادی که ممكن است این مصوبه در مورد اصل ( )81قانون
اساسی داشته باشد  ،تأملی صورت بگيرد.
آقاي مدرسی یزدي ـ بعضی مواد این مصوبه ،مخالف این آیيننامه است و در این
مصوبه ،آن را کم و زیاد کرده اند.
آقاي سوادكوهی ـ در مواردی نسبت به آن آیيننامه تغييراتی شكل گرفته است.
آقاي مؤمن ـ کجا؟

معظم رهبری بوده و نتيجتاً بدون اذن ایشان مجلس نمی تواند اقدام به اصالح ترکيب هيئتهای مزبور
نماید .بنابراین ،بر مبنای این نظر مواد متعدد مصوبه حاضر که به تعيين ترکيب هيئتهای انضباطی
رسيدگی به شكایات و تخلفات نيروهای مسلّح می پردازد ،مغایر با اصل (  )81قانون اساسی است .البته
در مقابل نظر فوقالذکر ،برخی معتقدند که آنچه در ماده (  )098آیيننامه انضباطی نيروهای مسلّح از
منظر مقام معظم رهبری مورد تأیيد و تنفيذ قرار گرفته ،این بوده است که در خصوص تنبيهات
« محروميت از ترفيع ،تنزیل درجه یا رتبه ،معافيت از خدمت یا اخراج از خدمت » ،فرماندهان نيروهای
مسلّح بدون تشریفات این تنبيهات را در حق کارکنان نيروهای مسلّح اعمال نكنند؛ لذا تنفيذ این
آیيننامه به معنای تأیيد ترکيب هيئتهای انضباطی نيروهای مسلّح در قوانين مزبور نبوده و از آنجایی
که ترکيب اوليه این هيئتها را خود قانون گذار عادی مشخص کرده بود ،در حال حاضر اصالح ترکيب
این هيئت ها نيز واجد ایراد نيست و مغایر با تنفيذ مقام معظم رهبری نيست ».نظر کارشناسی مجمع
مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره  4620220مورخ  ،0946 /0 /00صص  ،6- 8قابل
مشاهده در نشانی زیرyon.ir/AJhK7 :
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آقاي مدرسی یزدي ـ مثالً کجایش؟
آقاي سوادكوهی ـ یعنی بعضی از چيزهایی را که اآلن در این مصوبه ذکر کردهاند  ،مثل
مسائلی در مورد هيئتهای رسيدگی به تخلفات  ،ترکيب این هيئتها  ،شرایط کسانی
که میتوانند به امور خدمتی اعتراض کنند و غيره تغيير پيدا کرده است.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب ،این برای کسی است که آیا این آیين نامه را واقعاً اجرا
کرده باشند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي مدرسی یزدي ـ اما معلوم نيست که آن را اجرا کرده باشند.
آقاي سوادكوهی ـ چرا؛ این آیيننامه را ا جرا کردهاند .حاال این آیيننامه دارد اجرا
میشود .ببينيد ؛ اآلن در دیوان عدالت اداری به پروندههایی رسيدگی میشود که در آنها
هيئتهای انضباطی نيروهای مسلح اشخاص را از حيث تخلفاتی که مرتكب شده اند،
بر مبنای آن آیين نامه محكوم کردهاند ؛ مثل پروندههایی که به قطع خدمت عمومی
نيروهای مسلح مربوط میشود .این اشخاص به دیوان عدالت اداری میآیند و اعتراض
میکنند که از حقوق خودشان دفاع کنند؛ چون در مقابل دیوان عدالت اداری ،همين
آیين نامه مورد استناد است .دیوان عدالت مدتها با این سؤال مواجه بود که این
آیين نامه چه حكمی دارد  ،تا اینكه نهایتاً به این رسيدند که چون این آیيننامه مورد
تأیيد مقام معظم رهبری است  ،گفتند فعالً اجرا شود؛ احتمال دارد قضيه اینطور باشد.
اآلن به نظر من در حال حاضر  ،یك چيزی نسبت به آنچه که در این مصوبه می خواهد
شكل بگيرد و قانونگذاری شود  ،مبهم است.
آقاي كدخدائی ـ البته فرمایش حضرتعالی درست است ،ولی در ماده ( )020قانون
ارتش جمهوری اسالمی ایران(  )0و ماده ( )002قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران
 .1ماده (  )020قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران مصوب  0966 /1 /1مجلس شورای اسالمی « :ماده
 - 020پرسنل ارتش و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها از نظر امور انضباطی تابع آیيننامهای
میباشند که تكاليف انضباطی پرسنل ،ميزان تشویقات و تنبيهات انضباطی و حدود اختيارات فرماندهان
و مسئوالن در زمينه اعمال آنها را در حدود مقرر در این قانون تعيين مینماید .آیيننامه انضباطی فوق
توسط ستاد مشترك با همكاری و هماهنگی وزارت دفاع و نيروهای سهگانه و سازمان عقيدتی سياسی
تهيه و در صورت تصویب مقام رهبری به اجراء گذارده میشوند».
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انقالب اسالمی(  )0و ماده ( )005قانون استخدام نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ،
طریق تصویب این آیيننامه را گفتهاند .ذیل ماده ( ) 002قانون مقررات استخدامی سپاه
میگوید« :ماده  ... - 110آيين نامه انضباطي فوق توسط ستاد كل سپاه تهيه و پس از
تصويب فرماندهي كل به مورد اجراء گذارده ميشود ».ماده ( )005قانون استخدام
نيروی انتظامی هم گفته است« :ماده  - 118كاركنان نيروی انتظامي از نظر امور
انضباطي تابع آيين نامه انضباطي نيروهای مسلح مصوب فرماندهي كل قوا
ميباشند؛» یعنی در خود قانون ،به طریق تصویب آیين نامه اشاره شده است .ولی
خب  ،حاال اگر می خواهيد آیيننامه را ببينيد  ،یك حرف دیگری است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این بحثها الزم نيست دیگر.
آقاي كدخدائی ـ یعنی همهی قوانين مذکور به این آیين نامه اشاره میکنند که مصوب
فرماندهی کل قواست.
آقاي سوادكوهی ـ آن آیيننامه [ی مذکور در این قوانين]  ،همين آیيننامه [ی مذکور
در تبصرهی ماده ( ])0است.
آقاي كدخدائی ـ بله.
آقاي سوادكوهی ـ ولی این آیيننامه کمتر مورد استناد قرار گرفته است.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب  ،شاید در این آیيننامه  ،اصالً هيئت انضباطی را پيشبينی
نكردهاند.
آقاي سوادكوهی ـ چرا؛ در این آیين نامه ،هيئت انضباطی دارند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،هيئتهای انضباطی در آیيننامه هست.
آقاي كدخدائی ـ اصالً هيئت انضباطی [ بر اساس آیين نامه تشكيل شده است].
آقاي مدرسی یزدي ـ نه  ،خب معلوم نيست هيئتهای انضباطی در خود آیيننامهای
 .1ماده (  ) 002قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب  0912 /1 /00مجلس
شورای اسالمی « :ماده  - 002پرسنل سپاه از نظر امور انضباطی تابع آیيننامهای میباشند که تكاليف
انضباطی پرسنل ،نوع و ميزان تشویقات و تنبيهات انضباطی و حدود اختيارات فرماندهان و مسئوالن در
زمينه اعمال آنها را در حدود مقرر در این قانون تعيين مینماید.
آیيننامه انضباطی فوق توسط ستاد کل سپاه تهيه و پس از تصویب فرماندهی کل به مورد اجراء گذارده
میشود».
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که مصوب فرماندهی کل قوا بوده است  ،وجود داشته باشد .شاید اصالً خودشان [=
مقام معظم رهبری ،در این زمينه] دستور العمل دادهاند؛ نيروهای مسلح هم بر اساس
آن ،یك هيئت انضباطی درست کردهاند.
آقاي سوادكوهی ـ نه  ،این آیيننامه هيئت انضباطی دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب  ،باید آیيننامه را دید.
آقاي عليزاده ـ حاال اصالً اآلن ما باید در مورد این بحث کنيم و ببينيم که اصالً مجلس
میتواند در این موارد [= هيئتهای انضباطی] قانون وضع بكند یا نمیتواند وضع
کند؟ اگر این موضوع را حل کنيم  ،آنموقع جای بحثهای دیگر هست.
آقاي مؤمن ـ یعنی چه؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ ستاد کل نيروهای مسلح با این مصوبه موافقت کرده است؟
آقاي عليزاده ـ این ستاد موافقت کرده است؟
آقاي [هاشمی شاهرودي] ـ ستاد کل ،با یك جاهای این مصوبه موافقت کرد ه است.
میگویند ستاد کل از طرف فرماندهی کل قوا این مصوبه را تأیيد کرده است.
آقاي سوادكوهی ـ خب ،فرماندهی کل قوا باید با این مصوبه موافقت کند .اصل ،نظر
فرماندهی کل قواست.
آقاي عليزاده ـ بله دیگر.
آقاي عليزاده ـ اگر ستاد کل موافقت کرده است  ،از طرف فرماندهی کل قوا بوده است
دیگر .اگر ستاد موافقت کرده است  ،اشكالی نيست.
آقاي سوادكوهی ـ باید به پژوهشكدهی شورای نگهبان بگویيم  ،متن [آیيننامه را برای
ما] بفرستد.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ حاال میگویند ستاد کل با این مصوبه موافقت کرده است .به
نظر ستاد کل ،این مصوبه اشكالی ندارد.
آقاي عليزاده ـ خب  ،اگر اینطوری است  ،اشكالی وارد نيست.
آقاي كدخدائی ـ حاال قرار شد چهکار کنيم؟ به ستاد کل نامه بنویسيم و بگویيم
نظرشان را در مورد این آیين نامه بفرستند؟
آقاي مؤمن ـ یعنی اگر آنجا [= آیيننامه] قيد شده است که ترکيب هيئتهای انضباطی
باید به تأیيد مقام معظم رهبری برسد و آن ترکيب هم به تأیيد ایشان رسيده باشد[ ،این
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مصوبه از این جهت اشكال دارد].
آقاي عليزاده ـ اگر قرار باشد که [هيئتهای انضباطی] به تأیيد مقام معظم رهبری
برسد ،باید ایشان آنها را تأیيد کند.
آقاي مؤمن ـ بله  ،اگر ایشان این مصوبه را تأیيد کرده باشند ،اشكالی نيست.
آقاي عليزاده ـ اگر ایشان فرموده باشند که نظرشان خالف این مصوبه است  ،این
مصوبه ایراد دارد.
آقاي مؤمن ـ ایراد آقای دکتر سوادکوهی در اینجا چيست؟ من نمیدانم.
آقاي سوادكوهی ـ صفحه ( )6گزارش پژوهشكده( )0را عنایت کنيد.
آقاي مؤمن ـ این مصوبه در اینجا میگوید در مورد تخلفات نيروهای مسلح  ،طبق آن
آیيننامه عمل بشود .پس ایراد آقای دکتر سوادکوهی در اینجا چيست؟ خب فرض بر
این است که آیين نامه به تأیيد مقام معظم رهبری رسيده است .خب  ،این مصوبه هم می -
گوید این افراد به تخلفات انضباطی که آنجا در آیيننامه نوشته شده است  ،رسيدگی
کنند .این مصوبه  ،چه مانعی دارد؟ اشكالی ندارد .یعنی این مصوبه ،مطابق آیيننامه است.
آقاي سوادكوهی ـ ببينيد؛ اگر صفحه ( )6گزارش پژوهشكده را عنایت بفرمایيد ،
اینطور ذکر کرده است ...« :لذا در واقع مواد مربوط به ترك يب هيئتهای مزبور
مورد تأييد مقام معظم رهبری بوده و نتيجتاً بدون اذن ايشان مجلس نمي تواند اقدام
به اصالح تركيب هيئتهای مزبور بنمايد»... .
آقاي كدخدائی ـ کجا را میفرمایيد؟
آقاي سوادكوهی ـ دارم از روی صفحه ( )6گزارش پژوهشكده می خوانم.
آقاي عليزاده ـ دارند گزارش پژوهشكده را می خوانند.
آقاي سوادكوهی ـ پژوهشكده به این مطلب رسيده است .می خواهم آنچه را عرض
کنم که در این گزارش آمده است.
آقاي مؤمن ـ این مطلب در کجا آمده است؟
آقاي سوادكوهی ـ در صفحه ( )6گزارش پژوهشكده.
 .1در این خصوص ،بنگرید به :نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان)،
شماره  4620220مورخ  ،0946 /0 /00ص  ، 6قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/AJhK7 :
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آقاي مؤمن ـ در خود آیيننامهی انضباطی نيروهای مسلح چيزی هست که مخالف با
این مصوبهای است که مجلس تنظيم کرده است؟
آقاي سوادكوهی ـ بله  ،می خواهم عرض کنم که موارد مخالفتش را هم ذکر کردهاند.
آقاي مؤمن ـ این مطلب کجاست؟
آقاي سوادكوهی ـ مثالً این گزارش گفته است ...« :بنابراين بر مبنای اين نظر ،مواد
م تعدد مصوبه حاضر كه به تعيين تركيب هيئتهای انضباطي رسيدگي به شكايات
و تخلفات نيروهای مسلح مي پردازد ،مغاير با اصل ( )27قانون اساسي است»... .
آقاي مؤمن ـ حاال در تبصره ای که اآلن خواندیم  ،این حرف نيست.
آقاي سوادكوهی ـ نه[ ،شاید] این آیيننامه به طور کلی [ ،با این مصوبه تغيير پيدا کرده
است] .سؤالی که اآلن مطرح است  ،این است که این مصوبه [حق تغيير آن آیيننامهی
مورد تأیيد مقام معظم رهبری را دارد؟]
آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ تبصره ای که اآلن خواندیم ،چه ایرادی دارد؟ این تبصره میگوید
اگر نيروهای مسلح تخلفی کردند  ،هيئتهای انضباطی به آن رسيدگی میکنند .خب،
این تبصره که نگفته است خالف آن آیين نامه عمل کنيد.
آقاي سوادكوهی ـ حاجآقا [ی مؤمن]  ،ایراد این تبصره این است که مستند به یك
آیيننامه ای شده است  ،ولی آن را تغيير داده است.
آقاي مؤمن ـ خب ،اآلن که در این تبصره تغييری در مورد آیيننامه نيست.
آقاي كدخدائی ـ نه آقای دکتر [سوادکوهی]  ،این تبصره که برای تغيير آیيننامه
نيست.
آقاي سوادكوهی ـ آن آیين نامه توسط رهبری تأیيد شده است .درست است؟
آقاي كدخدائی ـ بله.
آقاي سوادكوهی ـ اآلن این تبصره دارد میگوید تخلفات انضباطی نيروهای مسلح در
آن آیين نامه ذکر شده است؛ اما فقط در مورد تخلفات به آن آیين نامه ارجاع داده است.
درست است؟ یعنی این تبصره میگوید تخلفات نيروهای مسلح ،همان تخلفاتی است
که در آن آیيننامه آمده است.
آقاي مؤمن ـ اجازه بفرمایيد؛ این تبصره میگوید برای رسيدگی به تخلفات ،این کارها را بكنيد.
آقاي سوادكوهی ـ شما میگویيد ما آن آیين نامه را پذیرفتهایم  ،اما مجموعهی این
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چيزی که اآلن دارد تصویب میشود  ،در ارتباط با یك آیيننامه ای است که ما مفاد آن
را نمیدانيم.
آقاي عليزاده ـ در آن آیيننامه تخلفات انضباطی نيروهای مسلح ،به اضافهی تشكيل
هيئتهای انضباطی رسيدگی و ترکيب آنها و غيره ذکر شده است.
آقاي كدخدائی ـ نه  ،اآلن آیين نامه جلویمان است  ،ولی این آیيننامه چيزی در مورد
هيئتهای انضباطی ندارد.
آقاي سوادكوهی ـ چرا.
آقاي كدخدائی ـ ببينيد ؛ اینطور بوده است که آن آیيننامهی انضباطی  ،تخلفات
نيروهای مسلح و نحوهی اعمال مجازات و مانند اینها را بيان کرده است  ،اما هيئتهای
انضباطی نيروهای مسلح در مواد ( )029و ( )028قانون ارتش(  )0و مواد ( )009و
( ) 008قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران(  )0آمده است .اآلن این مصوبه که آمده
 .1مواد (  )029و (  )028قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران مصوب  0966 /1 /1مجلس شورای اسالمی:
« ماده  - 029رسيدگی به تخلفات پرسنل که فرمانده نيروی مربوط برای آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع،
تنزیل درجه یا رتبه ،معافيت از خدمت و یا اخراج از خدمت می دهد و همچنين رسيدگی به شكایات
پرسنل از ردههای باالتر در امور خدمتی ،در هيئتهایی مرکب از اعضاء مشروحه زیر به عمل میآید:
الف  -معاون پرسنلی نيروی مربوط یا جانشين وی
ب  -رئيس بازرسی نيروی مربوط یا جانشين وی
ج  -مسئول سازمان عقيدتی سياسی نيروی مربوط یا جانشين وی
د  -مسئول سازمان حفاظت اطالعات نيروی مربوط یا جانشين وی
ه  -نماینده سازمان قضایی نيروهای مسلّح.
تبصره ... - 0
ماده  - 028هيئت تجدید نظر از اعضاء زیر تشكيل میگردد:
الف  -رئيس ستاد مشترك
ب  -وزیر دفاع
ج  -فرماندهان نيروهای زمينی ،هوایی ،دریایی
د  -رئيس سازمان عقيدتی سياسی
ه  -رئيس سازمان حفاظت اطالعات
و  -رئيس سازمان قضایی نيروهای مسلّح.
تبصره »... - 0
 .2مواد (  )009و (  )008قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب 0912 /1 /00
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است  ،می خواهد آ ن قوانين عادی را اصالح بكند و آن هيئتها را تجميع کند  ،نه اینكه
آیيننامهی مورد تأیيد فرماندهی کل قوا را تغيير بدهد .هيئتهای انضباطی رسيدگی
به تخلفات نيروهای مسلح که اشاره میفرمایيد که این مصوبه آنها را تغيير میدهد  ،در
مواد ( )029و ( )028قانون ارتش آمده است که مصوب مجلس است .همچنين
هيئتهای انضباطی سپاه هم در مواد ( )009و ( ) 008قانون مقررات استخدامی سپاه
آمده است که آن هم یك قانون عادی است .اآلن این مصوبه می خواهد آن قوانين را

مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 009رسيدگی به تخلفات پرسنلی که فرمانده نيرو یا رئيس سازمان
مربوطه برای آنها پيشنهاد معافيت از خدمت یا اخراج از خدمت می دهد و همچنين رسيدگی به
شكایات پرسنل از ردههای باالتر در امور خدمتی در هيئتهای بدوی مرکب از اعضای زیر به عمل
میآید:
الف  -فرمانده یا جانشين نيرو یا سازمان مربوطه به عنوان رئيس هيئت
ب  -مسئول دفتر نمایندگی ولیّ فقيه یا جانشين وی در نيرو یا سازمان مربوط
ج  -معاون نيروی انسانی نيرو یا سازمان به عنوان دبير هيئت
د  -مسئول بازرسی یا جانشين وی در نيرو یا سازمان مربوطه
ه  -مسئول حفاظت اطالعات یا جانشين وی در نيرو یا سازمان مربوطه
و  -مدیریت قضایی یا جانشين وی در نيرو یا سازمان مربوطه
ز  -نماینده سازمان قضایی نيروهای مسلّح.
تبصره ... - 0
ماده  - 008رسيدگی به تخلفات پرسنل نظامی از درجه ستوان دومی و کارمندان از رتبه (  )06و به باال
که فرمانده نيرو ،رؤسای سازمانها ،ستاد کل ،ستاد کل سپاه و وزیر برای آنها پيشنهاد معافيت از خدمت
یا اخراج می دهند و همچنين رسيدگی به شكایات پرسنل از فرماندهان و رؤسای ستاد نيروها و
جانشينان آنان و معاونتهای ستاد کل سپاه و نيز تخلفات آنها و بررسی آراء مورد اعتراض واقعشده
هيئتهای بدوی ،در هيئت عالی انضباطی در ستاد کل سپاه مرکب از اعضای زیر به عمل میآید:
الف  -فرمانده کل سپاه یا جانشين وی به عنوان رئيس هيئت
ب  -نماینده ولی فقيه در سپاه یا جانشين وی
ج  -معاون نيروی انسانی ستاد کل سپاه به عنوان دبير هيئت
د  -معاون بازرسی ستاد کل سپاه
ه  -مسئول حفاظت اطالعات سپاه
و  -مدیریت قضایی ستاد کل سپاه
ز  -رئيس سازمان قضایی نيروهای مسلّح.
تبصره »... -
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اصالح بكند .اگر این مصوبه ناظر به آیيننامه باشد  ،یك امر دیگری است  ،ولی
میخو اهم بگویم مبنای این مصوبه  ،اصالح قانون ارتش و قانون سپاه است که آن
قوانين مصوب مجلس است.
آقاي مؤمن ـ بله  ،خب حاال این چه اشكالی دارد؟
آقاي عليزاده ـ هيئتهای انضباطی مربوط به نيروی انتظامی هم در مواد ( )000و
( )000قانون استخدام نيروی انتظامی(  )0آمده است که این هم قانون عادی است .ماده
( )000هيئتها را گفته است.
آقاي كدخدائی ـ بله ،حاال در واقع ،این مصوبه آن هيئتها را تجميع کرده است.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )006این آیيننامه(  )0مجازاتها را هم گفته است.
 .1مواد (  )000و (  )000قانون استخدام نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب 0952 /00 /02
مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 000رسيدگی به تخلفات کارکنان که فرمانده انتظامی استان یا رؤسا و
مسئولين ردههای همطراز و باالتر برای آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع ،تنزیل درجه یا رتبه ،معافيت از
خدمت و یا اخراج می دهند در هيئتهایی مرکب از اعضاء مشروحه زیر به عمل میآید:
الف  -معاون نيروی انسانی نيروی انتظامی یا جانشين وی
ب  -رئيس بازرسی کل نيروی انتظامی یا جانشين وی
ج  -معاون ذیربط سازمان عقيدتی سياسی نيروی انتظامی یا جانشين وی
د  -معاون ذیربط سازمان حفاظت اطالعات نيروی انتظامی یا جانشين وی
ه  -نماینده سازمان قضایی نيروهای مسلّح.
تبصره ... - 0
 - 000هيئت تجدید نظر از اعضاء زیر تشكيل خواهد شد:
الف  -جانشين فرمانده کل قوا یا نماینده ایشان در حد معاون
ب  -فرمانده نيروی انتظامی یا جانشين وی
ج  -رئيس سازمان عقيدتی سياسی نيروی انتظامی یا جانشين وی
د  -رئيس سازمان حفاظت اطالعات نيروی انتظامی یا جانشين وی
ه  -رئيس سازمان قضایی نيروهای مسلّح یا جانشين وی.
تبصره »... -
 .2ماده (  )006آیيننامهی انضباطی نيروهای مسلّح جمهوری اسالمی ایران « :ماده  - 006موارد زیر
تخلف محسوب شده و درباره مرتكبين آنها ،تنبيهات انضباطی برابر جداول نوع تخلفات اعمال میگردد
(جداول شماره  9و :)8
الف :عدم آراستگی ،نامناسب بودن وضع ظاهری و عدم توجه به نظافت شخصی
ب»... :
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آقاي كدخدائی ـ بله.
آقاي مؤمن ـ این تبصره که نمیگوید خالف آیين نامه عمل کنيد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ میگوید اگر کسی از نيروهای مسلح تخلف کرد  ،طبق آیيننامه رسيدگی
کنند.
آقاي كدخدائی ـ بله.
آقاي مؤمن ـ این تبصره خالف آیيننامه است؟
آقاي سوادكوهی ـ پس ماده ( )098را هم بخوانيد.
آقاي كدخدائی ـ ماده ( )098را بخوانيد.
آقاي سوادكوهی ـ ماده ( )098آیيننامه را بخوانيد.
آقاي كدخدائی ـ بله ،ماده ( )098آیيننامهی مورد تأیيد رهبری را بخوانيد.
آقاي سوادكوهی ـ ماده ( )098آیيننامه اینطور میگوید« :ماده  - 192رسيدگي به
تخلفات پرسنل كه فرمانده نيروی مربوطه برای آنا ن پيشنهاد محروميت از ترفيع،
تنزيل درجه يا رتبه ،معافيت از خدمت يا اخراج از خدمت ميدهد و همچنين
رسيدگي به شكايت پرسنل از ردههای باالتر در امور خدمتي در هيئتهای مندرج
در مواد ( )104و ( )102قانون ارتش و هيئتهای مشابه در ستاد فرماندهي كل
سپاه و نيروی انتظامي به عمل ميآيد.
تبصره »... -
آقاي كدخدائی ـ احسنت! یعنی هيئتی که در قانون عادی آمده است ،به تخلفات
رسيدگی میکند.
آقاي سوادكوهی ـ بله.
آقاي كدخدائی ـ اآلن این مصوبه دارد این قوانين را اصالح میکند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي سوادكوهی ـ نه  ،در ادامهی گزارش پژوهشكده آمده است ...« :اين در حالي
است كه بر طبق ماده ( )2مصوبه حاضر «هيئتهای بدوی و تجديد نظر انضباطي
كاركنان نيروهای مسلح مطابق اين قانون تشكيل ميگردد» »...
آقاي كدخدائی ـ بله  ،خب این هيئتها مطابق قانون تشكيل میشود.
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آقاي سوادكوهی ـ ولی از این به بعد  ،این هيئتها مطابق این مصوبه تشكيل میشوند.
آقاي كدخدائی ـ خب  ،همينطور است دیگر.
آقاي سوادكوهی ـ بله.
آقاي سوادكوهی ـ [در ادامهی این گزارش آمده است ...« ]:و به موجب ماده ()97
اين مصوبه

( )1

نيز ،با تأييد اين مصوبه توسط شورای نگهبان هيئتهای مندرج در

مواد ( )104و ( )102قانون ارتش جمهوری اسالمي ايران ،مواد ( )114و ()112
قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي و مواد ( )121و ()122
قانون استخدام نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران كه در حال حاضر با تجويز
مقام معظم رهبری مسئوليت رسيدگي به پيشنهادات مزبور و همچنين رسيدگي به
شكايات كاركنان در امور خدمتي را دارند ،منحل مي گردند و هيئتهايي
جايگزين آنها ميشوند كه از نظر تركيب اعضا و سازوكار رسيدگي تفاوتهايي با
آنچه مورد تأييد مقام معظم رهبری قرار گرفته ،دارند».

( )2

آقاي كدخدائی ـ خيلی خب  ،تشكيل این هيئتها بر اساس قانون است.
آقاي مؤمن ـ قانون اساسی را دارید می خوانيد؟
آقاي كدخدائی ـ نه.
آقاي سوادكوهی ـ نه حاجآقا  ،این عبارت ،گزارش پژوهشكده در مورد آن آیيننامه
است که با این مصوبهی مجلس [تغيير میکند].
آقاي مؤمن ـ خب  ،اآلن که در این تبصره چيزی نيامده است که آن آیيننامه را تغيير
دهد .اآلن ما داریم تبصره را می خوانيم .شما به تبصره ایراد دارید؟
 .1ماده (  )91الیحه تشكيل هيئت های انضباطی رسيدگی به شكایات و تخلفات کارکنان نيروهای مسلّح
مصوب  0948 /00 /09مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 91از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون ،مواد
(  )029و (  ) 028قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران مصوب  0966 /1 /1با اصالحات بعدی آن و مواد
(  )009و (  ) 008قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب  0912 /1 /00و مواد (  )000و (  )000قانون
استخدام نيروی انتظامی مصوب  0950 /00 /02و اصالحات بعدی آن و قانون چگونگی اعتراض کارکنان
مشمول قوانين استخدامی نيروهای مسلّح نسبت به آراء صادره از هيئتهای رسيدگی تخلفات انضباطی
مصوب  0954 /0 /08نسخ میگردد».
 . 2نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره  4620220مورخ
 ،0946 /0 /00ص  ، 8قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/AJhK7 :
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آقاي سوادكوهی ـ بله حاجآقا  ،دارم در مورد تبصره عرض میکنم.
آقاي مؤمن ـ کجای این تبصره ایراد دارد؟ این تبصره فقط میگوید اگر کسی بر
خالف آیيننامه عمل کرد  ،به آن رسيدگی کنند .این تبصره با کجای آیيننامه منافات
دارد؟
آقاي عليزاده ـ جناب آقای دکتر [سوادکوهی]  ،حاال ایراد مجمع مشورتی حقوقی
چيست؟
آقاي سوادكوهی ـ ببينيد ؛ ایرادشان این است که ما یك چيزی به نام آیيننامه داریم.
آقاي عليزاده ـ نه  ،آیين نامه را تغيير ندادهاند  ،بلكه این هيئتها را تغيير دادهاند .این
هيئتها در قانون بوده است .حاال قانون را تغيير دادهاند.
آقاي كدخدائی ـ بله ،این هيئتها در قانون بوده است .حاال اگر آیين نامه تغيير کرده
است  ،باید جای دیگر آن را بحث بكنيم.
آقاي مؤمن ـ اآلن این ایراد که مربوط به این تبصره نيست.
آقاي سوادكوهی ـ ببينيد ؛ اآلن مجموعهی آیيننامه محل بحث است که [که این تبصره
آن را تغيير داده است].
آقاي كدخدائی ـ نه.
آقاي مؤمن ـ اآلن این آیيننامه ،محل بحث نيست .ببينيد؛ این تبصره میگوید منظور
از تخلفات انضباطی کارکنان  ،یكی از تخلفات مذکور در آیيننامهی انضباطی است.
آقاي سوادكوهی ـ خب  ،ولی این مصوبه دارد چيزهای دیگر آیيننامه را حذف
میکند ؛ این مصوبه باید چيزهای دیگر آیيننامه را حذف کند.
آقاي مؤمن ـ نه  ،این تبصره میگوید طبق آن آیيننامه عمل بكنيد.
آقاي عليزاده ـ بله ،اینجا چيزی از آیيننامه را حذف نكرده است؛ اینجا میگوید طبق
آیيننامه عمل بكنيد .تبصرهی ماده ( )0میگوید به آن آیيننامه عمل بكنيد.
آقاي كدخدائی ـ بله ،این مصوبه نمی خواهد آیيننامه را حذف کند .هر جایی چيزی
از آیيننامه را حذف کردند  ،آنجا بفرمایيد که به آن ایراد بگيریم.
ال این تبصره،
آقاي مؤمن ـ بله ،آنجا بفرمایيد که این مورد خالف آیين نامه است .فع ً
خالف آیيننامه نيست.
آقاي سوادكوهی ـ می خواهيد از این تبصره عبور کنيد؟
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آقاي كدخدائی ـ بله.
آقاي مؤمن ـ بله ،این تبصره ایرادی ندارد.
آقاي عليزاده ـ به نظر من  ،اگر این تبصره آیيننامه را هم حذف کرده باشد  ،اشكالی
ندارد؛ چون آن قوانين تصویب آیيننامه را تجویز کردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ خب درست است که آن قانون تصویب آیيننامه را تجویز کرده
است  ،ولی باالخره آن آیيننامه [ به تصویب مقام معظم رهبری رسيده است].
آقاي عليزاده ـ باالخره وقتی آن قانون الزم االجرا بود ،این [آیين نامه معتبر بود].
آقاي شبزندهدار ـ من یك سؤالی داشتم .ببينيد؛ رهبری آن آیيننامه را که قوانين
فعلی به آن اشاره کرده اند ،برای خود پرسنل ارتش و سپاه و نيروهای انتظامی تأیيد
فرمودهاند ؛ در حالی که این مصوبه مربوط به کارکنان [غير نظامی نيروهای مسلح]
است .اآلن تبصرهی ماده ( ) 0تخلفات کارکنان را به آن آیيننامه احاله داده است.
آقاي مؤمن ـ به چه کسی احاله داده است؟
آقاي شبزندهدار ـ یعنی این تبصره میگوید منظور از تخلفات انضباطی کارکنان،
تخلفات انضباطی مذکور در آیيننامهی انضباطی نيروهای مسلح است.
آقاي مؤمن ـ خب باشد.
آقاي شبزندهدار ـ بنابراین ،اگر این آیين نامه به تأیيد «آقا» [= مقام معظم رهبری]
رسيده باشد  ،آنچه که ایشان تأیيد فرموده اند ،راجع به خود ارتش و نيروهای ارتش و
نيروهای سپاه و نيروی انتظامی است  ،اما ایشان راجع به کارکنان در آن آیيننامه چيزی
نفرمودهاند.
آقاي كدخدائی ـ یعنی می خواهيد بفرمایيد آن آیين نامه در مورد نيروهای مسلح و
نظاميان است ،اما این تبصره در مورد کارکنان غير نظامی است.
آقاي مؤمن ـ پس این تبصره ایراد ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ چرا؛ چون ممكن است مصلحت نيروهای مسلح  ،غير از مصلحت
کارکنان باشد.
آقاي عليزاده ـ این مصوبه میگوید از جهت این قانون ،کارکنان ارتش و سپاه و
نيروی انتظامی هم مشمول آن آیيننامه هستند .این اشكالی دارد؟
آقاي شبزندهدار ـ چون این تبصره می خواهد در مورد کارکنان حكم کند ،پس ما
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باید آن آیيننامه را ببينيم .ما نمیتوانيم بگویيم چون رهبری آن آیيننامه را در مورد
پرسنل ارتش و سپاه تأیيد فرموده است  ،پس اجرای آن آیيننامه در مورد کارکنان هم
اشكالی ندارد ؛ چون ایشان آن آیيننامه را برای یك افر اد خاصی و برای یك جای
خاصی تأیيد فرمودهاند.
آقاي عليزاده ـ آن آیيننامه چه میگوید؟ در مورد کارکنان است؟ در مورد چيست؟
آقاي شبزندهدار ـ نمی دانيم دیگر؛ ایراد همين است که نمی دانيم.
آقاي عليزاده ـ ظاهراً در قوانين فعلی هم همينطور بوده است [که آن آیيننامه شامل
کارکنان غير نظامی هم بشود] .اآلن من یك نگاهی میکنم و به شما عرض میکنم.
آقاي شبزندهدار ـ اینكه گفتيم باید آن آیين نامه را ببينيم  ،به خاطر این است که در
مجمع مشورتی فقهی قم هم به این نكته توجه شد که این تبصره در مورد کارکنان
است  ،نه برای نيروهای خود ارتش و سپاه.
آقاي مؤمن ـ پس شما به آن جملهی قبل [= اصل ماده ( ])0ایراد دارید .توجه
میفرمایيد؟ یعنی شما دارید به ماده ( )0ایراد وارد میکنيد  ،نه به تبصرهی آن.
آقاي شبزندهدار ـ در تبصرهی این ماده هم همين آمده است که [موضوع آن ،
تخلفات کارکنان است].
آقاي عليزاده ـ بله  ،اشكال مجمع مشورتی حقوقی هم به تبصره است.
آقاي مؤمن ـ نه حاجآقا  ،لطف کنيد؛ ماده ( )0میگوید« :ماده  - 0برای رسيدگی به
تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نيروهای مسلح  ...و همچنين رسيدگی به شكایات
کارکنان در امور خدمتی هيئتهای بدوی و تجدید نظر انضباطی کارکنان نيروهای
مسلح مطابق این قانون تشكيل می گردد ».خب ،این ماده چه ایرادی دارد؟
آقاي كدخدائی ـ در قوانين فعلی ارتش و سپاه و نيروی انتظامی هم همين لفظ
«کارکنان» بوده است .همچنين این مصوبه بحث کارکنان را هم دارد؛ یعنی هر دو نوع
کارکنان را شامل میشود؛ یعنی عالوه بر پرسنل که کارکنان نظاميند  ،کارکنان غير
نظامی را هم شامل میشود.
آقاي شبزندهدار ـ آن [= قوانين عادی] که مصوب «آقا» [= مقام معظم رهبری]
نيست.
آقاي كدخدائی ـ در این قوانين فعلی [هم آمده است که رسيدگی به تخلفات کارکنان
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غير نظامی هم] در واقع بر اساس همان آیين نامه است دیگر .قبالً در همان قانون
ارتش  ،کارکنان را به کارکنان غير نظامی هم سرایت می دادند ؛ یعنی بعد از اینكه
کارکنان نظامی را مشمول قانون می دانستند  ،در مواد بعدی میگفتند در مورد کارکنان
غير نظامی هم مثل همانها عمل بشود.
آقاي شبزندهدار ـ ببينيد؛ این استدالل که چون آن آیيننامه مصوب رهبری است ،
پس در مورد کارکنان هم باید اعمال شود ،درست نيست.
آقاي مؤمن ـ پس شما به تبصرهی ماده ( )0ایراد ندارید ،شما به اصل این ماده ایراد
دارید.
آقاي شبزندهدار ـ بله  ،به هر دو با هم ایراد وارد است دیگر ؛ چون این تبصره هم آن
ماده را روشن میکند .تبصره میگوید« :تبصره  -منظور از تخلفات انضباطی کارکنان ،
تخلفات انضباطی مذکور در آیين نامه انضباطی نيروهای مسلح  »...است .این کارکنان،
همان کارکنان مذکور در اصل ماده است.
آقاي مؤمن ـ بله  ،منظور ،همان کارکنانی است که آنجا در ماده آمده است.
آقاي مؤمن ـ خب  ،این چه ایرادی دارد؟ این چه اشتباهی دارد؟
آقاي شبزندهدار ـ اشكالش همين است که ما آن آیيننامه را ندیدهایم.
آقاي مؤمن ـ درست است که آن را ندیدهایم ،ولی مقام معظم رهبری آن را تأیيد کرده است.
آقاي شبزندهدار ـ نه  ،مقام معظم رهبری آن آیيننامه را برای خود پرسنل ارتش و
سپاه تأیيد کرده است ،نه برای کارکنان آن.
آقاي مؤمن ـ اآلن این تبصره نمیگوید که آن آیيننامه برای غير کارکنان است  ،بلكه
میگوید همان تخلفاتی که در [آیين نامه آمده است ،منظور از تخلفات انضباطی است].
آقاي شبزندهدار ـ این تبصره میگوید منظور از تخلفات انضباطی کارکنان  ،همان
تخلفات ی است که در آیين نامه آمده است؛ میگوید منظور از تخلفات کارکنان  ،همان
تخلفات پرسنل نظامی است .خب ممكن است تخلفات آنها به خاطر اینكه نيروی
[نظامی هستند ،با تخلفات کارکنان فرق کند].
آقاي مؤمن ـ یعنی این مصوبه دارد آیيننامه را توسعه میدهد.

آقاي شبزندهدار ـ بله  ،دارد کارکنان را به نيروی نظامی الحاق میکند .باید آن آیين -
نامه را دید؛ چون تخلفات مذکور در آیيننامه ،ممكن است بر اثر یك مصالحی باشد
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که «آقا» [= مقام معظم رهبری] راجع به نيروهای نظامی فرموده باشند و این مصالح
را جع به کارکنان وجود نداشته باشد.
آقاي مؤمن ـ من نمیدانم؛ باید آیين نامه را دید ،ولی این بحث ،غير از این است که
بخواهيم به متن آیيننامه ایراد وارد بكنيم .شما میگویيد متن آیيننامه  ،به خود افراد
نيروهای مسلح اختصاص دارد ،ولی حاال این مصوبه کارکنان را هم به نيروهای مسلح
الحاق کرده است.
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اگر این مصوبه کارکنان غير نظامی را ملحق به نيروهای نظامی کرده
باشد [ ،این مسئله قابل بررسی است].
آقاي شبزندهدار ـ این مصوبه ،کارکنان را به نيروهای نظامی ملحق کرده است.
آقاي مؤمن ـ حاال و اقعاً اینطور است؟
آقاي شبزندهدار ـ باید آن آیيننامه را دید .اگر اینطوری است که کارکنان هم مشمول
آیيننامه بوده اند و «آقا» آن آیيننامه را تأیيد فرمودهاند  ،خب ایرادی وارد نيست.
آقاي مؤمن ـ بله  ،این یك چيز دیگری است و یك فرمایش دیگری است؛ یعنی به
متن آیيننامه ایرادی نداریم  ،بلكه میگویيم چون آیيننامه شامل خود نيروهای مسلح
می شود و کارکنان را شامل نمیشود ،این توسعهای که در این مصوبه دارند میدهند ،
درست نيست.
آقاي كدخدائی ـ اولِ آیيننامه را که شمول آن را نشان میدهد  ،بياورید؛ اول آیيننامه
دارد شمولش را میگوید.
آقاي مؤمن ـ نه  ،ایراد آقای شبزنده دار حرف دیگری میشود؛ این ایراد  ،غير از
رسيدگی کردن به متن آیيننامه است .اینكه از آیيننامه توسعه در نمیآید یا در میآید ،
من نمیفهمم.
آقاي عليزاده ـ معلوم نيست که این آیيننامه کجای عالم پيدا میشود؟!
آقاي كدخدائی ـ آیيننامه هست ،ولی آقایان میفرمایند که نسخهی رسمیِ آن را نداریم.
آقاي مدرسی یزدي ـ آیين نامه صد و خرده ای ماده است.
آقاي عليزاده ـ حضرت حاجآقای شبزنده دار ،ببينيد؛ ماده ( )0آیيننامه را بخوانيد.
میگوید« :ماده  - 1ن يروهای مسلح جمهوری اسالمي ايران:
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به ستاد فرماندهي كل قوا ،ارتش ،سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نيروی انتظامي
و وزارت دفاع و سازمانهای وابسته اطالق ميگردد ».این مصوبه هم چيز اضافهای
نسبت به آیيننامه نگفته است ؛ این هم همان مطالب آیيننامه را میگوید.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،موضوع این مصوبه کارکنان نيروهای مسلح است.
آقاي عليزاده ـ خب وقتی نيروهای مسلح شامل سازمانهای وابسته باشد  ،در نتيجه،
به کارکنان سازمانهای وابسته ،کارکن ان ستاد فرماندهی ،کارکنان ارتش و غيره ،به
همهی اینها نيروهای مسلح میگویند ؛ یعنی آن چيزی که این آیيننامه نوشته است  ،در
مورد همهی این افراد ،قابل اجرا است ؛ یعنی فقط خود نيروهای نظامی را که مجازات
نمیکنند ،بلكه کارکنانشان را هم مجازات میکنند.
آقاي سوادكوهی ـ بله  ،درست است .آیيننامه همهی کارکنان را شامل میشود.
آقاي موسوي ـ عنوان این مصوبه هم  ،عبارتِ «کارکنان نيروهای مسلح» را میگوید؛
عنوان ،افراد نظامی را از غير نظامی جدا نكرده است .عنوان همين مصوبه « ،الیحه
تشكيل هيئتهای انضباطی رسيدگی به شكایات و تخلفات کارکنان نيروهای مسلح»
است؛ این عنوان ،شامل مجموعهی همهی کارکنان نيروهای مسلح میشود یعنی بحث
این است که کارکنان ،همهی نيروهای مسلح هستند.
آقاي عليزاده ـ بله دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ میدانم؛ اگر آن آیيننامه شامل کارکنان غيرنظامی میشده  ،دیگر
چه احتياجی بود که این مصوبه را درست کنند؟ اصالً این مصوبه راجع به کارکنان
است؛ این مصوبه فقط مربوط به کارکنان است .این مصوبه راجع به خود نيروهای
نظامی ارتش و غيره نيست  ،بلكه فقط مربوط به کارکنان است.
آقاي عليزاده ـ نه ،این کارکنان  ،اعم از کارکنان ارتش ،کارکنان ستاد کل نيروهای
مسلح  ،کارکنان سپاه ،کارکنان وزارت دفاع و غيره هستند ؛ یعنی این کارکنان که
موضوع قرار گرفتهاند  ،اعم از آنهایی هستند که درجهی نظامی دارند یا ندارند.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این مصوبه فقط در مورد کارکنان است.
آقاي عليزاده ـ نه ،اعم است.
آقاي شبزندهدار ـ در قسمت تعاریف ،باید تعریفی برای «کارکنان» باشد.
منشی جلسه ـ «کارکنان» در تعاریف نيست؛ «کارک نان» در تعاریف نيست.
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آقاي عليزاده ـ [کارکن نظامی با غير نظامی ]،فرقی ندارد دیگر.
آقاي موسوي ـ آن پایين [= بند (ذ)  ،تعریف] «کارکنان» را نوشته است.
آقاي عليزاده ـ کارکنان ،یعنی شاغالن در نيروهای مسلح دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ کارکنان  ،شاغل هستند ،اما شغلشان شغل غيرنظامی است.
آقاي كدخدائی ـ ایشان [= آقای شبزندهدار] می خواهند بفرمایند کارکنان نظامی و
غيرنظامی  [ ،حكم مجزایی دارند].
منشی جلسه ـ آقای دکتر [کدخدائی]  ،کارکنان نهادهای موضوع بندهای (الف)( ،ب)،
(ج)( ،د) ماده ( ،) 0کارکنان نيستند؟
آقاي موسوي ـ پایين [= بند (ذ)] خود کارکنان را توضيح داده است .در تعاریف ماده
( ، )0نوشته است که کارکنان چه کسانی هستند.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )9کارکنان را تعریف میکند ؛ می گوید معاونان ستاد کل،
فرماندهان نيروهای ارتش ،فرماندهان نيروهای مسلح و غيره هستند .این ماده ،دارد
همهی کارکنان را میشمارد .دیگر باید چه بگوید؟!
آقاي شبزندهدار ـ نه  ،ماده ( )9در مورد موضوع دیگری است .ماده ( )9میگوید که
این اشخاص میتوانند راجع به کارکنان پيشنهاد تنبيهات انضباطی بدهند؛ نمیگوید که
آنها خود کارکنان هستند.
آقاي كدخدائی ـ بله.
آقاي عليزاده ـ نه.
آقاي شبزندهدار ـ این ماده مربوط به چيز دیگری است .افراد مذکور در این ماده،
خود کارکنان نيستند .این ماده میگوید« :ماده  - 9مقامات و مسئوالن ذيل و ردههای
باالتر در سلسله مراتب سازماني ،مجاز به ارائه پيشنهاد تنبيهات انضباطي
محروميت از ترفيع ،تنزي ل درجه يا رتبه ،معافيت و يا اخراج از خدمت برای
كاركنان متخلف تحت امر خود ميباشند»... :
آقاي موسوي ـ حاال همين آیين نامه نوشته است که بين نظاميان و کارکنان فرق
هست)0 (.
 .1ماده (  )98آیيننامهی انضباطی نيروهای مسلّح جمهوری اسالمی ایران « :ماده ... - 98
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آقاي عليزاده ـ این مصوبه برای هر دو [= کارکنان نظامی و غير نظامی] است .حاجآقا
[ی شبزنده دار]  ،شما خود این قانون ارتش را نگاه کنيد که چه دارد میگوید .این
قانون دارد میگوید که آن کسی که در جنگ فرار میک ند یا کسی که فالن کار میکند ،
همهی این افراد ،این مجازاتها را دارند؛ این قانون ،همه را دارد میگوید دیگر.
میگوید از درجهی سرتيپی تا فالن درجه [آن مجازاتها را دارند ].قانون مربوط به
سپاه و مانند اینها تمام این مسائل را دارد .آنوقت ،چطور میگویيد این مصوبه فقط
شامل نيروهای نظامی است و کارکنان را شامل نمیشود؟! معلوم است که همه را
شامل میشود.
آقاي سوادكوهی ـ بله دیگر؛ آن می خواهد همه را بگوید .میگوید اگر کسی در یك
جایی خوابش برد [ ،فالن مجازات را دارد].
آقاي موسوي ـ اینجا در آیيننامه تفاوت گذاشته است است .در آیيننامه کارمندان و
نظاميان را جدا نوشته است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي موسوي ـ ولی شاید کارکنان [شامل افراد نظامی هم بشود].
آقاي عليزاده ـ همهی اینها کارکنان هستند .این مطلب که مسلّم است .در این که
شكی نيست.
آقاي كدخدائی ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ واضح است [که کارکنان غير از افراد نظامی هستند].
آقاي موسوي ـ کارمندها  ،افراد اداری هستند.
آقاي عليزاده ـ تعبير «کارکنان» اعم از افراد نظامی و غيرنظامی است.

به منظور روشن شدن ارشدیت بين پرسنل ستاد فرماندهی کل قوا ،ارتش ،سپاه ،نيروی انتظامی و
وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلّح در برخور دها و روابط سازمانی و یا در دستگيری فرماندهی،
ریاست یا مدیریت هنگام بروز بحران و یا در تجمعات نظامی که بر اساس سلسله مراتب (تابعيت)
تشكيل نشده باشد  ،قواعد و مقررات ارشدیتی باید وجود داشته باشد که ترتيب آن به شرح زیر است:
الف [ -بين] نظاميان... :
ب  -بين کارمندان... :
پ  -بين نظاميان و کارمندان»... :
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آقاي مؤمن ـ خالصه  ،اعتراضی به مفاد مواد آیيننامه نيست.
آقاي عليزاده ـ باالخره این بحث را تمام کنيم.
آقاي مدرسی یزدي ـ به نظر میآید عنوان این آیيننامه اختصاص به نيروهای نظامی
دارد.
آقاي شبزندهدار ـ ماده ( )0این مصوبه ،کارکنان را مع نا کرده است« :ذ  -کارکنان:
پایور  ،پيمانی و بسيجی ویژه و تماموقت».
آقاي كدخدائی ـ بله  ،ولی آیيننامه ای که در مورد پرسنل ارتش هست  ،مربوط به
همهی کارکنان است ؛ هم شامل کارکنان نظامی و هم کارکنان غير نظامی است .در
ارتش به کارکنان میگویند :کارمند غيرنظامی و نظامی .این اصطالحی است که آن را
به کار می برند؛ یعنی تفكيك فقط در اصطالح هست  ،ولی از جهت شمول مقررات،
مقررات نظاميان ،نسبت به غير نظاميان هم اعمال میشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،مقررات نسبت به همه اعمال میشود و شامل همه میشود.
آقاي كدخدائی ـ بله  ،خب حاال حاجآقا [ی شبزنده دار]  ،اآلن ایرادی را که
می خواهيد بفرمایيد  ،بفرمایيد .شما ایراد را تعبير بفرمایيد که رأی بگيریم.
آقاي شبزندهدار ـ ایراد همين است دیگر که ما نمی دانيم [مفاد این آیيننامه چيست].
آقاي عليزاده ـ بله ،آن مسئله هست.
آقاي كدخدائی ـ حاال یك بحث  ،بحث اولتان است که فرمودید که چون آیيننامه را
ندیدهاید  ،نمیتوانيد [آن را قبول کنيد].
آقاي شبزندهدار ـ ایراد بعد این است که «آقا» [= مقام معظم رهبری] آیيننامه را
تصویب فرموده است« .آقا» این آیيننامه را راجع به پرسنل تأیيد فرموده اند و تسری
آن به کارکنان غير نظامی اشكال دارد.
آقاي كدخدائی ـ در واقع حاجآقای شبزنده دار میفرمایند تسری این آیيننامه به
کارکنان غير نظامی محل ایراد است.
آقاي عليزاده ـ ایشان میفرمایند که منظور از کارکنان ،افراد غير نظامی است و «آقا»
[= مقام معظم رهبری] در آیيننامه تخلفات نيروهای مسلح را گفته است ،ولی ما
میگویيم که آن قانون [= ارتش] مربوط به همهی کارکنان است؛ حرف ما این است.
آقاي كدخدائی ـ حاال اگر آقایان بزرگواران  ،از این جهت به این مصوبه ایراد دارند ،
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بفرمایند که رأیگيری کنيم.
آقاي مدرسی یزدي ـ واقعاً این مصوبه از این جهت ایرادی ندارد .حاال اگر آن
آیيننامه را به کارکنان غير نظامی تسری بدهند ،چه میشود؟
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي كدخدائی ـ میگویند تسری آیيننامه به کارکنان غير نظامی اشكال دارد.
آقاي شبزندهدار ـ به نظر من ،باید بررسی کرد که خالف [نظر «آقا» عمل نكنيم]؛
چون ممكن است ایشان احكام آیيننامه را روی یك مصلحتی  ،برای نيروهای نظامی
فرمودهاند.
آقاي مدرسی یزدي ـ فرضاً آیين نامه را به کارکنان غير نظامی تسری داده باشند؛ ولی
این کار نمیتواند خالف شرع باشد؛ یعنی میگویيد که این خالف قانون اساسی
است؟
آقاي یزدي ـ این آیيننامه در زمان گذشته تصویب شده است و مورد تأیيد مقام
رهبری بوده است  ،ولی مجلس آن را تغيير داده است .یك نظر این است که این کار،
اشكال شرعی دارد.
آقاي كدخدائی ـ خيلی خب  ،حضرتعالی [= آقای یزدی] ایرادی که ندارید؟
آقاي اسماعيلی ـ میگویند این تبصره ایراد دار د ،ولی ایرادش رأی نياورد دیگر.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که ماده ( )0و تبصره اش را خالف هر یك از اصول
قانون اساسی می دانند  ،رأی بدهند .خيلی خب  ،این ایراد رأی ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ اآلن نمی دانيم [مفاد آیيننامه چيست] .میگویيم باید آیيننامه را
دید تا معلوم بشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال اینجا یك احتياطی الزم است .به هر حال  ،به تعبير ایشان
[= آقای شبزندهدار] ممكن است یك چيزی در آیين نامه باشد که تسری آن به
کارکنان غير نظامی واجد اشكال باشد .البته این احتمال ،خيلی بعيد است.
آقاي مؤمن ـ آیيننامه در مورد این است که اگر کارکنان تخلف کردند [ ،باید مجازات
شوند].
آقاي مدرسی یزدي ـ خب  ،باید آیيننامه را نگاه کرد دیگر و فحص کرد .نمیشود که
همينطوری گفت؛ یعنی واقع امر این است که من معتقدم همانطور که ایشان
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میگویند  ،حداقل یك نگاهی به آیين نامه بياندازیم.
آقاي عليزاده ـ نه  ،ببينيد ؛ حاجآقای شبزندهدار می فرمایند منظور از کارکنان ،کارکنان
غير مسلح است .اگر بخواهيم فرمایش ایشان را قبول کنيم [ ،باید قرینهای بر کالم
ایشان پيدا کنيم ،ولی می بينيم] خود این آیيننامه  ،کلمهی «کارکنان» را میگوید .از
طرفی ،این مصوبه میگوید منظور از تخلفات کارکنان ،تخلفات مذکور در آیيننامه
است.
آقاي شبزندهدار ـ ماده ( )0کارکنان را معنا کرده است ؛ گفته است« :ذ  -کارکنان:
پایور ،پيمانی ،بسيجی ویژه و تماموقت».
آقاي عليزاده ـ کلمهی «کارکنان»  ،همهی کارکنان را شامل میشود.
آقاي سوادكوهی ـ همينطور این کلمه ،کارمندان را شامل میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه  ،معنای این «کارکنان»  ،کارکنان مسلح نيست؛ یعنی این
[مصوبه]  ،کارمند نظامی را در بر نمیگيرد  ،بلكه مقصود  ،کارکنان غ يرنظامی است
آقاي شبزندهدار ـ من همين را میگویم؛ مثل کارکنان راننده.
آقاي سوادكوهی ـ مقصود ،ه ر دو [= کارکنان نظامی و غير نظامی] با هم است؛
مقصود ،هر دو است.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه  ،ظاهراً [کلمهی «کارکنان»  ]،مخصوص کارکنان غير نظامی
است.
آقاي عليزاده ـ حاال در عنوان آیيننامه نوشته است« :آیيننامهی انضباطی نيروهای
مسلح».
آقاي سوادكوهی ـ بله ،این عنوان  ،هر دو را شامل میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ ولی منظور از «کارکن»  ،کارکن غير نظامی است  ،نه فرد نظامی.
آقاي عليزاده ـ نه ،آیيننامه که کلمهی «کارکن» را ننوشته است .کجا کلمهی «کارکنان»
را نوشته است؟ عنوان آیيننامه ،عبارتِ «آیيننامهی انضباطی نيروهای مسلح» را نوشته
است.
آقاي كدخدائی ـ بله ،این آیيننامه« ،کارمند» را ننوشته است[ ،ولی «کارکن» را نوشته
است؛] یعنی «کارکنان» ،همهی کارکنان را به هر شكلی که هستند  ،شامل میشود.
آقاي سوادكوهی ـ بله« ،کارکنان»  ،اعم از کارمند و نظامی هستند.
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آقاي كدخدائی ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله ،اعم کارمند و غير آن است .عنوان آیيننامه هم نوشته است:
«آیيننامهی انضباطی نيروهای مسلح».
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي كدخدائی ـ حاال در ارتش  ،هم کارمند داریم و هم نظامی؛ به جمع اینها «کارمند»
میگویند .اآلن در سيستم اداری می بينيم که [به کلمهی «کارکنان» به اشخاص نظامی و
غير نظامی اطالق میشود].
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،عنوان آیيننامه ،عبارتِ «آیيننامهی انضباطی نيروهای مسلح»
را نوشته است« .کارکن» که غير مسلح نيست .اصالً کار شخص در آنجا  ،حسابداری
است یا آن فرد ،کارمند است .چطور نيروهای مسلح[ ،شامل کارکن غير نظامی]
میشود؟! کارکن ،همان کارمند است دیگر.
آقاي سوادكوهی ـ به افراد غير نظامی هم کارمند میگویند ؛ آیيننامه شامل این
کارمندان هم میشود .آیيننامه اینها را هم میگوید ؛ همين کارمندان را ذکر کرده است.
آقاي كدخدائی ـ بله ،آیين نامه کارمندان را هم گفته بود.
آقاي عليزاده ـ بله ،آیيننامه شامل این افراد هم میشود .آیين نامه را بياورید تا ببينيم.
دیگر در این موضوع جای بحثی نماند.
آقاي سوادكوهی ـ آیين نامه هر دو را میگوید .آیيننامهای که ما دیدهایم و البته غير
رسمی است  ،اینطور است.
آقاي مدرسی یزدي ـ نمی دانم.
آقاي مؤمن ـ این ،آیيننامهی غير رسمی است؟ پس نسخهی اصلی آن را نمیآورید؟
خيلی خب ،پس باید صبر کنيد تا اصل آن را بياورند.
آقاي سوادكوهی ـ همان ماده ( )002آیيننامه(  )0را که تخلفات انضباطی را تعریف
کرده است ،بياورید.
 .1ماده (  )002آیيننامهی انضباطی نيروهای مسلّح جمهوری اسالمی ایران « :ماده  - 002انجام هر عمل
ترك فعلی که بر خالف مقررات و دستورات و نظم و ترتيب و شئون جامعه نيروهای مسلّح باشد،
تخلف ناميده شده و تخلفاتی که تنبيه آن در اختيار فرماندهان ،رؤسا و مدیران گذاشته شده است،
تخلفات انضباطی ناميده میشود».
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آقاي كدخدائی ـ آنجایی که شمول کارمند را زده بود  [ ،بياورید].
آقاي موسوي ـ کلمهی «کارکنان» باید اعم از نظامی و غير نظامی باشد.
آقاي كدخدائی ـ کارکنان شمولش هر دو را میگيرد.
آقاي عليزاده ـ کارکنان شامل هر دو است.
آقاي موسوي ـ ظاهراً کلمهی «کارکنان» عام است ،ولی اگر «کارمند» موضوع این
آیيننامه بود  ،شامل کارکنان غير نظامی میشد.
آقاي سوادكوهی ـ این آیيننامه هر دو تا را میگوید.
آقاي موسوي ـ بله  ،آیين نامه نسبت به هر دو تا اعمال میشود ؛ همينطور است .خب،
وقتی «کارکنان» را میگویند ،این کلمه کل نيروهای نظامی و غير نظامی را شامل
میشود.
آقاي كدخدائی ـ بله ،وقتی در آیين نامه ،عبارتِ «کليهی پرسنل» را میآورند  ،منظور،
کارکنان است دیگر؛ یعنی کليهی کارکنان .بعد خود آیيننامه [ در ماده ( ، ])98کارکن
نظامی و غير نظامی را تفكيك میکند.
آقاي سوادكوهی ـ بله ،تفكيك میک ند .البته ماده ( )0این مصوبه هم «کارکنان» را
تعریف کرده است.
آقاي موسوي ـ اگر کلمهی «کارمندان» را بگویند ،این کلمه فقط شامل غير نظامیها
میشود  ،ولی وقتی کلمهی «کارکنان» را میگویند ،ظاهراً مجموع همهی کارکنان را
شامل میشود.
آقاي عليزاده ـ اینجا [= ماده ( )0این مصوبه] که سازمانهای وابسته را هم ذکر کرده
است؛ این ماده مجموعه ی ستاد کل نيروهای مسلح ،ارتش جمهوری اسالمی ایران ،
سپاه پاسداران ،وزارت دفاع ،نيروی انتظامی و سازمانهای تابعه؛ مثل نيروی قدس
سپاه را نام برده است.
آقاي مدرسی یزدي ـ باال چه نوشته است؟ [ماده ( )00آیيننامه« ]:ماده  - 22سلسله
مراتب در ارتش ،سپاه و نيروی انتظامي كه هر يک بخشي از نيروهای مسلح را
تشكيل ميدهند ،به شرح زير است »... :ظاهراً آیين نامه ،کارکنان غير نظامی را هم
شامل میشود ؛ چون به هر حال  ،آنها هم تحت فرماندهی نيروهای مسلح هستند دیگر.
نمیشود آنها را شامل نشود.
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آقاي سوادكوهی ـ آقاي سوادكوهی ـ حاال آیيننامه هم پایينتر کارمندان را
تقسيم بندی میکند[ .ماده ( )98آیيننامه] کارمندان را هم تقسيمبندی میکند .این ماده،
خودش کارمندان را تقسيمبندی میکند .متن آن را بياورید .کارمند ان هم چهارچوب
خود را دارند.
آقاي كدخدائی ـ [ماده ( )99آیيننامه« ]:ماده  - 99شغل نظامي ،كارمندی و شغل
مشترك عبارت است از مجموعه وظايف مشخصي كه در جداول سازمان برای
يک شغل پيشبيني شده است .مشاغل فرماندهي در نيروهای مسلح از مشاغل
نظامي است و مشاغل مديريت در كليه ردهها از مشاغل مشترك مي باشد؛» یعنی
شما در نيروهای مسلح هم مدیر دارید  ،هم نظامی .در هر صورت  ،همهی اینها مشمول
آیيننامه هستند.
آقاي عليزاده ـ بله  ،این ماده همهی کارکنان را شامل میشود دیگر.
آقاي كدخدائی ـ بله دیگر ؛ ببينيد؛ ماده ( )98میگوید« :ماده  - 92ت رتيب رتبههای
خدمتي كارمندان ستاد فرماندهي كل قوا ،ارتش ،سپاه ،نيروی انتظامي و وزارت
دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آنها به شرح زير است»... :
کلمهی «کارمندان»  ،یعنی همان غير نظاميان.
آقاي عليزاده ـ بله ،مواد قبلی درجات نظاميان را گفته است  ،ولی این ماده درجات
غير نظاميان را دارد میگوید .آن مواد مربوط به نظامیها است و این ماده مربوط به
غيرنظامیها است.
آقاي كدخدائی ـ بله.
منشی جلسه ـ بله ،آن مواد مربوط نظامیها است  ،ولی این ماده مربوط به غير نظامیها
است.
آقاي سوادكوهی ـ ماده ( )98برای ردههای کارمندان جدول هم کشيده است.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله  ،ظاهراً آیيننامه همهی کارکنان را شامل میشود.
آقاي عليزاده ـ آنجا که غير نظامیها را میگفت بياورید.
منشی جلسه ـ حاجآقا [ی عليزاده ،ماده ( )98کارکنان را] به نظاميان و کارمندان تقسيم
کرده است.
آقاي كدخدائی ـ بله[ ،بند (پ) هم عبارتِ] « بين نظاميان و کارمندان» را دارد.
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آقاي عليزاده ـ بله ،اینجا هم نظامی [ را از کارمند جدا کرده است].
آقاي مدرسی یزدي ـ بله  ،اینجا هم کارکن را داریم که اعم از [ نظامی و کارمند است].
آقاي كدخدائی ـ بله.
آقاي مؤمن ـ ب ند (پ) چيست؟
آقاي كدخدائی ـ (پ) این است« :پ  -بين نظاميان و كارمندان»... :
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي كدخدائی ـ این اصطالح [= در امور اداری] مرسوم است.
منشی ج لسه ـ «ماده  - 9مقامات و مسئوالن ذيل و ردههای باالتر در سلسله مراتب
سازماني ،مجاز به ارائه پيشنهاد ت نبيهات انضباطي محروميت از ترفيع ،تنزيل درجه
يا رتبه ،معافيت و يا اخراج از خدمت برای كاركنان متخلف تحت امر خود
ميباشند:
الف  -معاونان ستاد كل ،رؤسای عقيدتي سياسي و حفاظت اطالعات ستاد كل
ب  -فرماندهان نيروهای ارتش و هم طراز آنان ،رؤسای عقيدتي سياسي و حفاظت
اطالعات ارتش
پ  -فرماندهان نيروهای سپاه ،سپاههای استاني و همط راز آنان و نماينده وليّ فقيه
و رئيس سازمان حفاظت اطالعات سپاه
ت  -وزير دفاع و رؤسای سازمانهای عقيدتي سياسي و حفاظت اطالعات وزارت
دفاع
ث  -فرمانده نيروی انتظامي ،فرماندهان انتظامي استانها و مقامات همطراز و
رؤسای سازمان عقيدتي سياسي و حفاظت اطالعات نيروی انتظامي
تبصره  - 1اختيارات هيئتها منحصر به اعمال مجازاتهای مذكور در صدر اين
ماده نيست و در صورت تشخيص بر اعمال تنبيه خفيفتر ،هيئتها مي توانند يكي
از تنبيهات مقرر در آيين نامه انضباطي نيروهای مسلح را اعمال نمايند.
تبصره  - 2معافيت از خدمت در مواد اين قانون ،قطع رابطه خدمتي كاركنان با نيروهای
مسلح است .كاركناني كه حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته و
كاركناني كه كمتر از پانزده سال تمام سا بقه خدمت دارند بازخريد ميشوند».
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آقاي موسوي ـ در همين تحقيقی که مرکز تحقيقات [= پژوهكشدهی شورای نگهبان]
انجام داده است ،ذکر کرده که در ماده ( )9به تعداد مقاماتی که در آیيننامهی مورد
تأیيد مقام معظم رهبری ،میتوانند پيشنهاد رسيدگی به تخلفات بدهند ،اضافه شده
است.
آقاي عليزاده ـ حاال این موضوع را بحث کردیم دیگر.
آقاي موسوي ـ در صفحه ( )6گزارش این مرکز نوشته شده است« :بر طبق ماده
( )192آيين نامه انضباطي نيروهای مسلح« ،رسيدگي به تخلفات پرسنل كه فرمانده
نيروی مربوطه برای آنان پيشنهاد  ...ميدهد» در صالحيت هيئتهای انتظامي قرار
گرفته است »... .آیيننامه ،میگوید فقط فرماندهی نيروی مربوطه پيشنهاد تنبيهات
انضباطی بدهد .بعد میگوید ...« :اين در حالي است كه ماده ( )9مصوبه حاضر در
مقام تعيين مقامات و مسئوالني كه مجاز به ارائه پيشنهاد تنبيهات انضباطي موضوع
اين مصوبه مي باشند ،تنها به «فرمانده نيروی مربوطه» بسنده نكرده و با توسعه
مقامات واجد صالحيت ،اين صالحيت را برای مقاماتي همچون « معاونان ستاد
كل»« ،رؤسای عقيدتي سياسي و حفاظت اطالعات»« ،فرماندهان استاني» و  ...در
نظر گرفته است»... .

( )1

آقاي عليزاده ـ پس چه کسی باید تخلفات را اعالم بكند؟
آقاي كدخدائی ـ هر فرماندهای در حوزهی خودش پيشنهاد میدهد ،نه در حوزهی
دیگر.
آقاي عليزاده ـ من واقعاً از این حرف مرکز [= پژوهشكدهی شورای نگهبان] تعجب
میکنم! چه کسی گفته است که نمیشود اعالم کرد که فالن نيرو تخلف کرده است؟
آقاي موسوي ـ نه  ،آنجا در آیيننامه نوشته است که فقط فرماندهی نيروی مربوطه می -
تواند پيشنهاد تنبيهات انضباطی دهد.
آقاي كدخدائی ـ خب آیيننامه می خواهد بگوید فقط رئيس مستقيم نيرو میتواند
[پيشنهاد تنبيهات انضباطی دهد].
 . 1نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره  4620220مورخ
 ،0946 /0 /00صص  ، 1- 6قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/AJhK7 :
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آقاي موسوي ـ خب  ،آیيننامه نوشته است فقط فرماندهی نيروی مربوطه میتواند
چنين پيشنهادی بدهد.
آقاي ك دخدائی ـ نه  ،در آیين نامه مدیر را هم ذکر کرده بود دیگر .هم فرمانده ،هم
مدیرها را گفته بود.
آقاي موسوي ـ خب اآلن اینجا مثالً برای فرماندهی عقيدتی سياسی هم این صالحيت
را تعيين کرده است.
آقاي كدخدائی ـ بله خب  ،رئيس عقيدتی سياسی هم میتواند پيشنهاد تنبيهات
انضباطی بدهد.
آقاي مدرسی یزدي ـ ماده ( )098آیين نامه را بياورید تا ببينيم چيست.
آقاي كدخدائی ـ تنها ماده ( )098نيست؛ چون آنجا [= ماده ( )98آیيننامه] تفكيك
کارمند و نظامی هم داشتيد .مدیران غير نظامی هم هستند [که میتوانند پيشنهاد
تنبيهات انضباطی بدهند] دیگر.
آقاي موسوي ـ پس چرا ماده ( )9مقاماتی را اضافه بر آیيننامه ذکر کرده است؟
آقاي كدخدائی ـ ماده ( )098را ببينيد که چه میگوید« :ماده  - 098رسيدگی به
تخلفات پرسنل که فرمانده نيروی مربوطه برای آنان پيشنهاد محروميت از ترفيع ،تنزیل
درجه یا رتبه ،معافيت از خدمت یا اخراج از خدمت می دهد  »...فرماندهی نيروی
مربوطه ،یعنی فرماندهی خود نيروی متخلّف.
آقاي موسوي ـ خب  ،میدانم« .فرماندهی نيروی مربوطه» کلی است .اینكه اینجا ماده
( )9این مقامات را ذکر کرده است  ،به نظر میرسد که می خواهد یك چيزی عالوه بر
آن ذکر بكند.
آقاي سوادكوهی ـ بله دیگر؛ درست است دیگر.
آقاي كدخدائی ـ نه.
آقاي موسوي ـ پس چرا این ماده این مقامات را ذکر کرده است؟! یعنی اآلن این ماده
بيهوده است؟!
آقاي سوادكوهی ـ فرماندهی عقيدتی سياسی چه ارتباطی با فرماندهی نيروی مربوطه
دارد؟
آقاي كدخدائی ـ اصالً فرماندهی نيروی مربوطه  ،یعنی اینكه آن نيرو ،زیرمجموعهی
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آن فرمانده باشد .حال اگر کسی در حوزهی عقيدتی سياسی آمده است و دارد کار می -
کند  ،چه کسی باید برایش پيشنهاد تنبيه و مجازات بدهد؟
آقاي سوادكوهی ـ نه  ،آنطور که نيست.
آقاي موسوي ـ نه  ،من یك عرض دیگری دارم .من میگویم این مسائل مذکور در ماده
( ، )9یك چيزهای [ اضافه بر ماده ( )098آیيننامه است].
آقاي كدخدائی ـ مقصود ماده ( )098که فرماندهی غير مستقيم نيست.
آقاي سوادكوهی ـ چرا آقای دکتر ؛ مقصودش فرماندهی غير مستقيم است.
آقاي كدخدائی ـ مگر میشود؟!
آقاي سوادكوهی ـ بله ؛ هم آن فرمانده که اشخاصی تحت فرماندهی او هستند ،هم این
مقاماتی که در ماده ( )9آمده است  ،میتوانند پيشنهاد تنبيه بدهند.
آقاي كدخدائی ـ نه  ،اینطور نيست.
آقاي عليزاده ـ کجای ماده ( )9خالف آیيننامه است؟
آقاي كدخدائی ـ من اصل قضيه را توضيح بدهم  .اگر یك نيرویی در نيروی زمينی
هست  ،فرماندهی نيروی زمينی میتواند پيشنهاد تنبيه و مجازات بدهد .حاال اگر آن
نيرو در عقيدتی سياسی رفته است یا در حفاظت اطالعات مشغول خدمت است ،
فرماندهی حفاظت اطالعات میتواند نسبت به او پيشنهاد تنبيه بدهد.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،ماده ( )9اعم از آیيننامه است.
آقاي كدخدائی ـ نه حاجآقا  ،اعم نيست .اصالً این حرف  ،غير معقول است.
آقاي مدرسی یزدي ـ اگر فرماندهی عقيدتی سياسی دارد می بيند که یك کسی دارد
تخلف میکند  ،میتواند پيشنهاد تنبيه انضباطی بدهد.
آقاي كدخدائی ـ نه ،نمیتواند پ يشنهاد تنبيه بدهد.
آقاي مدرسی یزدي ـ چرا نباید پيشنهاد بدهد؟ اطالق این ماده شامل این مورد هم
میشود.
آقاي سوادكوهی ـ بله ،این ماده اطالق دارد.
ال این
آقاي كدخدائی ـ نه ،اصالً نمیتواند چنين پيشنهادی بدهد .این مصوبه اص ً
صالحيت را به فرماندههای حوزههای دیگر تسری نداده است.
آقاي عليزاده ـ کجا میگوید این فرمانده نمیتواند پيشنهاد بدهد؟
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آقاي مدرسی یزدي ـ باالخره اشكال این است .حاال آقایان اینطوری گفتهاند که آیين -
نامه گفته است فقط فرماندهی مربوطه میتواند پيشنهاد تنبيه دهد؛ یعنی اگر آن
فرماندهی عقيدتی سياسی هم می خواهد پيشنهاد مجازات بدهد ،باید به فرماندهی
مربوطه بگوید و آن فرمانده اعالم تخلف بكند ؛ چون رئيس عقيدتی سياسی ،فرماندهی
آن نيرو نيست.
آقاي كدخدائی ـ نه حاجآقا ،آن نيرو ،نيروی تحت امر خود فرماندهی عقيدتی سياسی
است .فرماندهی عقيدتی سياسی میتواند نيروی تحت امر خودش را تنبيه بكند.
آقاي عليزاده ـ بله ،خود رئيس عقيدتی سياسی  ،مستقل است.
آقاي سوادكوهی ـ بله ،البته در آن مورد نيازی نيست که رئيس عقيدتی سياسی تخلف
را به فرماندهی مربوطه اعالم کند.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه  ،آنطور نيست.
آقاي كدخدائی ـ پس اصالً در ارتش سلسه مراتب برای چيست که آن را تأیيد
کرده اند؟!
آقاي عليزاده ـ ماده ( )0آیين نامه را بياورید ببينيم.
آقاي مدرسی یزدي ـ اگر نيرویی دارد یك کار خالفی میکند  [ ،بر اساس آیيننامه،
فقط فرماندهی مربوطه میتواند پيشنهاد تنبيه انضباطی بدهد].
آقاي كدخدائی ـ خيلی خب ،فرماندهی خودش باید به فرماندهی تخلف را گزارش
بدهد.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب بله.
آقاي كدخدائی ـ بله ،همينطور است.
آقاي مدرسی یزدي ـ معموالً اینطور نيست  ،ولی اینجا اعم است.
آقاي عليزاده ـ یعنی شما میفرمایيد رئيس عقيدتی سياسی هم باید به فرماندهی سپاه
[= فرماندهی نيروی مربوطه] تخلف را اعالم کند؟
آقاي مدرسی یزدي ـ بله دیگر ؛ ما این را نمیگویيم؛ ما میگویيم ظاهر آیيننامه
اینطور است .آنچه که از آیين نامه نقل کردهاند  ،این است که خود فرماندهی مربوطه
باید پيشنهاد تنبيه بدهد ،ولی آنچه را که اآلن می خواهند تصویب بكنند اعم از آیيننامه
است.
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آقاي كدخدائی ـ نه ،می فرمایند که مثالً رئيس عقيدتی سياسی میتواند تخلف یك
نفری را که در نيروی زمينی تخلف کرده است  ،گزارش بدهد که او را تنبيه بكنند.
اصالً اینطور نمیشود .مقصود این نيست .محققين پژوهشكده اشتباه فهميدهاند.
آقاي عليزاده ـ اگر یك سربازی به فرماندهش در آن محل احترام نگذاشت ،باید
پروندهاش را به فرماندهی کل سپاه بدهند که ببيند؟ این چه حرفی است؟! آیيننامه این
را نمیگوید.
آقاي سوادكوهی ـ نه  ،ببينيد ؛ رؤسای عقيدتی تقریباً میشود گفت که بر همه  ،یك
حالت [ نظارتی دارند و گزارش ارتكاب تخلف می دهند].
آقاي كدخدائی ـ آن که روش عمومیشان است  ،ولی تنبيه [ باید توسط فرماندهی
همان حوزه پيشنهاد شود ].ببينيد؛ آنچه شما دارید میفرمایيد  ،این است که رئيس
عقيدتی سياسی میتواند به یك نفر در نيروی زمينی بگوید که دو روز در حبس برو.
مقصودتان این است که دارید میگویيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ آقا  ،ببينيد؛ ظاهراً اصالً مشكل حلشده است .از اول بيخود این
اشكال را وارد کردند؛ چون خود ماده ( )9از اول این وظيفه را مضيّق قرار داده است.
این ماده میگوید« :ماده  - 9مقامات و مسئوالن ذیل و ردههای باالتر در سلسله مراتب
سازمانی ،مجاز به ارائه پيشنهادات تنبيهات انضباطی محروميت از ترفيع ،تنزیل درجه
یا رتبه ،معافيت و یا اخراج از خدمت بر ای کارکنان متخلف تحت امر خود می باشند:
 »...بنابراین  ،فرماندهی غير مربوطه  ،نمیتواند پيشنهاد تنبيه بدهد .ظاهراً ماده ( )9شامل
بقيهی فرماندهان نمیشود.
آقاي كدخدائی ـ اصالً غير از این نيست که کارکنان  ،تحت امر فرماندهی مربوطهی
خود باشند .اصالً نيروهای نظامی را برای همين طبقهبندی کردهاند که هر کسی تحت
امر یك جایی باشد.
آقاي موسوي ـ اگر اجازه بفرمایيد  ،من فقط یك سؤالی دارم؛ اینجا ماده ()098
آیيننامه به صورت کلی گفته است که پيشنهاد تنبيه انضباطی توسط فرماندهی نيروی
مربوطه ارائه شود؛ حاال فرماندهی هر قسمتی می خواهد باشد ،میتواند این را پيشنهاد
کند .خب  ،اگر اینطور است  ،ماده ( )9که اآلن آورده اند برای چيست؟ وقتی که ماده
( )098بهطور عام این را گفته است  ،ولی ماده ( )9مقاماتی را تعيين کرده است  ،آیا
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منظور خاصی داشته است؟
آقاي شبزندهدار ـ آن ماده ( )098مربوط به آیيننامه است  ،ولی این ماده ( ، )9مربوط
به این مصوبه است.
آقاي موسوي ـ خب باشد.
آقاي كدخدائی ـ واقعاً این بحث ،اصالً جا ندارد.
آقاي سوادكوهی ـ نه آقای دکتر ؛ ببينيد؛ چون ماده ( )9مقاماتی را معرفی کرده است ،
این نكته محل سؤال است .ببينيد؛ بند (ت) را عنایت کنيد« :ت  -وزیر دفاع و رؤسای
سازمانهای عقيدتی سياسی و حفاظت اطالعات وزارت دفاع ».همهی نيروهای نظامی
در اینجا  ،تحت امر این مقامات تلقی شدها ند .شما نمیتوانيد این مقامات را استثنا
کنيد.
آقاي كدخدائی ـ اصالً من از شما تعجب میکنم!
آقاي سوادكوهی ـ چرا؟
آقاي كدخدائی ـ شما که در دادسرای نظامی بودهاید  ،چطور این حرف را میزنيد؟!
آقاي سوادكوهی ـ در واقع  ،ماده ( )9خواسته است به یك نحوی بگوید که این
مقامات میتوانند در مورد همهی پرسنلی که در نيروی زمينی ،عقيدتی سياسی یا
حفاظت اطالعات هستند  ،پيشنهاد تنبيه دهند.
آقاي كدخدائی ـ اینطور نيست .در نيروی نظامی  ،اگر بخواهی یك نيرویی را بگيری
[= دستگير کنی]  ،اگر فرماندهی یك نيرو موافقت نكند  ،به هيچ وجه نمیتوانی دست
به آن نيرو بزنی.
آقاي عليزاده ـ آقایان ،یك دقيقه اجازه بدهيد .حضرات آقایانی که ماده ( )9را  ،یعنی
همين موردی که آقایان میفرمایند  ،خالف هر جای قانون اساسی می دانند  ،بفرمایند.
خب  [ ،این ایراد ،رأی ندارد ].برویم.
آقاي سوادكوهی ـ این ماده خالف قانون اساسی نيست.
آقاي عليزاده ـ پس خالف کجا است؟
آقاي سوادكوهی ـ فقط خالف اصل ( )81میتواند باشد.
آقاي عليزاده ـ همان دیگر؛ آن اصل هم قانون اساسی است .اگر این ماده خالف آن
اصل نيست ،می خواهيد چه ایرادی به آن ماده بگيریم؟
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آقاي سوادكوهی ـ میگویم این ماده مخالفت با آن آیيننامه ای دارد که مورد تأیيد
رهبری است.
آقاي عليزاده ـ خب میدانم؛ به هر حال باید همين ایراد که خالف آیيننامه است ،به
یك جای قانون اساسی بچسبانيم دیگر.
آقاي سوادكوهی ـ پس این ماده خالف اصل ( )81است.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،برویم .این ماده ( ) 9خواندن ندارد .اینكه هيئتهای
انضباطی از فالن اشخاص تشكيل می شود ،خواندن ندارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ چرا؛ باید آنها را دید .یك وقتی می بينی ترکيب این هيئتها
خالف قانون اساسی است.
آقاي عليزاده ـ اعضای این هيئتها که خالف قانون اساسی نيستند.
آقاي مدرسی یزدي ـ چرا ؛ ممكن است خالف قانون اساسی بشود.
آقاي عليزاده ـ حاال نگاه کنيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ باشد.
منشی جلسه ـ «فصل دوم  -هيئت بدوی
اول  -تركيب هيئت
ماده  - 4هيئت بدوی حسب مورد در ستاد كل ،ستاد فرماندهي كل ارتش و
نيروهای مر بوط ،ستاد فرماندهي كل سپاه و نيروهای مربوط و سپاههای استاني،
نيروی انتظامي ،وزارت دفاع ،عقيدتي سياسي ،نمايندگي وليّ فقيه و حفاظت
اطالعات با اعضای زير تشكيل ميگردد:
الف  -ستاد كل:
 - 1معاون هماهنگ كننده (رئيس هيئت)
 - 2معاون بازرسي
 - 9رئيس مركز عمليات و خدمات نيروی انساني
 - 4نماينده سازمان قضايي نيروهای مسلح
 - 2رئيس حفاظت اطالعات
 - ۶رئيس اداره عقيدتي سياسي
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 - 7مدير حقوقي و قضايي.
تبصره »... -
آقاي مدرسی یزدي ـ سازمان قضایی نيروهای مسلح وابسته به قوهی قضائ يه است یا
وابسته به خود نيروهای مسلح است؟
آقاي كدخدائی ـ نيروهایش از نيروهای نظامی هستند ،ولی ساختارش وابسته به قوهی
قضائ يه است .رئيس قوهی قضائ يه رئيسش را تعيين میکند.
آقاي سوادكوهی ـ قانون اساسی که میگوید این سازمان وابسته به قوهی قضائيه است.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب ،این سازمان میتواند در آن هيئت دخالت داشته باشد؟
آقاي عليزاده ـ خب ،اصالً اگر بگویند یك نفراتی در آن هيئت باشند یا یك آدم عادی
از بازار در این هيئت باشد ،اشكالی دارد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ ممكن است [عضویت اعضای غير نظامی] در ارتش و سپاه
اشكال داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ چه اشكالی دارد؟
آقاي عليزاده ـ عضویت این شخص در این هيئت که قاضی است  ،چه اشكالی دارد؟
آقاي كدخدائی ـ از قدیم که دادسرای نظامی بودم  ،هميشه یك نفر از دادسرا در این
هيئت انضباطی بود.
آقاي عليزاده ـ خب ،حاال در مورد این ایراد هم رأی میگيریم.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،ما نمی خواهيم رأی بگيرید.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب  ،برویم .پس بعدی را بخوانيد.
منشی جلسه ـ «تبصره  -هيئت بدوی ستاد كل به تخلفات انضباطي كاركنان دفاتر
عقيدتي سياسي و عمومي حفاظت اطالعات فرماندهي كل قوا و حفاظت اطالعات
ستاد كل  ،برابر اين قانون و دستورالعمل اجرايي آن رسيدگي ميكند.
ب  -ارتش:
 - 1معاون هماهنگ كننده (رئيس هيئت)
 - 2معاون نيروی انساني
 - 9معاون بازرسي
 - 4رئيس عقيدتي سياسي
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 - 2رئيس حفاظت اطالعات
 - ۶نماينده سازمان قضايي
 - 7مدير حقوقي
تبصره  -در ستاد فرماندهي كل ارتش در غياب معاون هماهنگ كننده ،معاون
اجرايي رئيس هيئت است.
پ  -سپاه:
 - 1فرمانده (رئيس هيئت)
 - 2معاون نيروی انساني
 - 9معاون حقوقي
 - 4مسئول نمايندگي وليّ فقيه
 - 2رئيس حفاظت اطالعات
 - ۶نماينده سازمان قضايي
 - 7مدير قضايي و انضباطي
تبصره  -در ستاد فرماندهي كل سپاه ،معاون هماهنگ كننده يا معاون اجرايي رئيس
هيئت است».
آقاي سوادكوهی ـ گاهی اوقات  ،ما در این موارد  ،ایراد اصل ()085

میگرفتيم؛( )0

 .1شورای نگهبان تا کنون در موارد متعدد ،تعيين یا ابالغ به قضات از سوی غير رئيس قوهی قضائيه را
مغایر اصل (  )085قانون اساسی دانسته است .به عنوان نمونه ،در بند (  )9نظر شماره 49 /020 /0049
مورخ  0949 /9 /1شورای نگهبان در خصوص طرح آیين دادرسی جرائم نيروهای مسلح و دادرسی
الكترونيكی مصوب  0949 /0 /05مجلس شورای اسالمی آمده است - 9 « :در ماده (  ،)08تعيين و اعزام
مشاور از ميان قضات دادگاه ها از سوی رئيس سازمان قضایی ،بدون ابالغ رئيس قوه قضائيه ،مغایر بند
(  )9اصل (  )085قانون اساسی شناخته شد؛ همچنين تبصره این ماده نسبت به موردی که بدون اخذ نظر
مشاور ،برای قاضی صدور رأی امكان پذیر نباشد ،خالف موازین شرع شناخته شد ».ماده (  )08طرح
آیين دادرسی جرائم نيروهای مسلح و دادرسی الكترونيكی مصوب  0949 /0 /05مجلس شورای اسالمی
بدین شرح بود « :ماده  - 08هر گاه دادگاه نظامی دو ،اخذ نظر مشاور را ضروری بداند ،می تواند تقاضای
مشاور نماید .در این صورت ،حسب مورد رئيس سازمان قضایی استان مربوط و در مرکز ،رئيس
سازمان قضایی مكلف است از ميان قضات دادگاه ها نسبت به تعيين و اعزام مشاور اقدام نماید .مشاور
مكلف است پرونده را به طور دقيق مطالعه و بررسی کند و حداکثر ظرف پنج روز پس از ختم
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میگفتيم اگر کسی از دادگستریها بخواهد در این هيئتها شرکت کند ،باید با ابالغ
رئيس قوهی قضائ يه باشد.
آقاي مدرسی یزدي ـ اصل ( )010میگوید محاکم نظامی طبق قانون تشكيل میشود.
[ در نتيجه ]،وظایفش را هم قانون میتواند تعيين کند.
آقاي سوادكوهی ـ خب نه  ،اصل ( )010یك چيز دیگر میگوید ؛ اصل ( )010در مورد
یك بحث دیگری است .آن اصل در مورد جرائم [مربوط به وظایف خاص نظامی]
است.
آقاي كدخدائی ـ آنجایی که ایراد اصل ( )085میگرفتيم  ،می خواستند یك تكليف
اضافهای به قوهی قضائيه تحميل بكنند ؛ آنوقت میگفتيم این کار باید با تأیيد رئيس
قوهی قضائ يه باشد ،ولی فرمایش حاج آقای مدرسی این است که اینجا [وظایف
قضات ،باید] در همان چهارچوب وظایف قانونی است.
آقاي سوادكوهی ـ میدانم.
آقاي عليزاده ـ نگفتهاند که قاضی نمایندهی سا زمان قضایی نيروهای مسلح باشد؛
گفتهاند نمایندهی این سازمان ،در این هيئت باشد .حال اگر نمایندهی این سازمان در
این هيئت ،قاضی است باید رئيس قوه ابالغ آن را بدهد.
آقاي سوادكوهی ـ بله دیگر؛ نسبت به اینجا  ،شاید فقط از این جهت بشود ایراد گرفت
که رئيس قوهی قضائيه باید این نماینده را تعيين کند؛ ولی به طور کلی ممكن است
قضات هم نمایندهی این سازمان باشند ؛ چون معموالً قضات در این هيئتها شرکت
میکنند .سازمان قضایی نيروهای مسلح قضات نظامی دارد.
آقاي عليزاده ـ اآلن اینجا این ماده ،نمی خواهد آن [= فرض معرفیکنندهی نمایندهی
سازمان قضایی] را بگوید .اگر خواستند بگویند [قاضی عضو این هيئتها باشد ،رئيس

رسيدگی ،نظر مشروح و مستدل خود را به طور کتب ی اعالم نماید .تخلف مشاور از این امر موجب
محكوميت انتظامی تا درجه سه است.
تبصره  » ... -برای آگاهی از سایر نظرات شورای نگهبان در این خصوص ،بنگرید به :فتحی ،محمد و
کوهی اصفهانی ،کاظم« ،اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان ( )0984- 0949؛ اصول 009
تا  011قانون اساسی (جلد چهارم)»  ،تهران ،پژوهشكده شورای نگهبان ،0946 ،ذیل اصل یكصد و پنجاه
و هشتم ،صص .696- 849
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قوهی قضائيه باید آن را تعيين کند ].آنجایی که می خواهند نماینده تعيين بكنند  ،باید
[مقررات الزم را رعایت] بكنند .اآلن این ماده نمیگوید [چه کسی نمایندهی سازمان
قضایی را معرفی کند ].این ماده به صورت کلی دارد میگوید یك نماینده از سازمان
قضایی در این هيئت باشد .اآلن این ماده صحبت معرفی نمایندهی سازمان قضایی را
که میکند ؛ نمیگوید چه کسی آن نماینده را تعيين کند؛ اآلن این ماده نمیگوید که چه
کسی نمایندهی سازمان قضایی را معرفی کند.
آقاي سوادكوهی ـ خب ،این نماینده از کجا باید معرفی شود؟
آقاي كدخدائی ـ اآلن ایراد حضرتعالی چيست؟ ایراد اصل ( )085دارید؟ حاجآقا
[ی عليزاده]  ،رأی بگيریم.
آقاي عليزاده ـ ببينيد ؛ این ماده نمیگوید چه کسی نمایندهی سازمان قضایی را معرفی
کند .میگوید یك نماینده از این سازمان در این هيئت باشد .مگر میگوید معرفیکننده
چه کسی باشد؟
آقاي سوادكوهی ـ یعنی خود سازمان قضایی نيروهای مسلح این نماینده را معرفی
بكند یا رئيس قوهی قضائ يه؟
آقاي عليزاده ـ این ماده ،در این مورد چيزی نگفته است .اآلن صحبت معرفیکننده
نيست .آقایانی که این ماده را خالف اصل ( )085قانون اساسی می دانند ،رأی بدهند.
منشی جلسه ـ یك نفر به این ایراد رأی داد.
«ت  -وزارت دفاع:
 - 1معاون هماهنگ كننده (رئيس هيئت)
 - 2معاون منابع انساني
 - 9رئيس بازرسي
 - 4رئيس عقيدتي سياسي
 - 2رئيس حفاظت اطالعات
 - ۶نما ينده سازمان قضايي
 - 7مدير قضايي و انضباطي».
آقاي مؤمن ـ اگر بنا است ایراد بگيرید  ،به اینجا هم ایراد بگيرید.
آقاي عليزاده ـ خب ،ایراد نگرفتند .این ایراد رأی نياورد.
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منشی جلسه ـ «ث  -نيروی انتظامي:
 - 1معاون نيروی انساني (رئيس هيئت)
 - 2رئيس بازرسي يا يكي از معاونان وی
 - 9رئيس عقيدتي سياسي يا يكي از معاونان وی
 - 4رئيس حفاظت اطالعات يا يكي از معاونان وی
 - 2نماينده سازمان قضايي
تبصره  -در صورت ضرورت به پيشنهاد هيئت بدوی و تصويب هيئت تجديد نظر
در مقاطع زماني و درجات خاص هيئتهايي با تركيب نمايندگان ثابت مقامات
مذكور در هيئت بدوی ،در استانها يا يگانهای مستقل تشكيل ميشود و رأی
صادره به وسيله اين هيئت در حكم رأی هيئت بدوی است.
ج  -عقيدتي سياسي ارتش و وزارت دفاع:
 - 1معاون هماهنگ كننده (رئيس هيئت)
 - 2معاون نيروی انساني
 - 9نماينده حفاظت اطالعات
 - 4معاون نظارت و بازرسي
 - 2نماينده سازمان قضايي
چ  -عقيدتي سياسي نيروی انتظامي:
 - 1معاون هماهنگ كننده (رئيس هيئت)
 - 2معاون اداری و مالي
 - 9نماينده حفاظت اطالعات
 - 4معاون نظارت و ارزيابي
 - 2نماينده سازمان قضايي
ح  -نمايندگي وليّ فقيه:
 - 1نماينده وليّ فقيه در سپاه (رئيس هيئت)
 - 2معاون هماهنگ كننده
 - 9معاون نيروی انساني
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 - 4معاون نظارت و تأييد صالحيت
 - 2نماينده حفاظت اطالعات
 - ۶نماينده سازمان قضايي
 - 7مدير قضايي و انضباطي
خ  -حفاظت اطالعات:
 - 1معاون هماهنگ كننده (رئيس هيئت)
 - 2معاون نيروی انساني
 - 9معاون امنيت داخلي
 - 4معاون بازرسي
 - 2مدير قضايي و انضباطي
 - ۶نماينده رئيس عقيدتي سياسي يا نمايندگي وليّ فقيه
 - 7نماينده سازمان قضايي
تبصره  -در غياب هر يک از اعضای مذكور در رديفهای ( )۶( ،)2( ،)2( ،)1بند
(الف) ،رديفهای ( )2( ،)4( ،)9( ،)2بند (ب) ،رديفهای (،)4( ،)9( ،)2( ،)1
( )2بندهای (پ) و (ت) رديف ( )1بند (ث) ،رديفهای ( )2و ( )4بند (ج)،
رديف ( )2بند (چ) ،رديفهای ( )1و ( )4بند (ح) اين ماده ،جانشين آنان در
هيئتهای مربوطه حضور مييابد.
دوم  -حدود صالحيت
ماده  - 2هيئت بدوی عالوه بر صالحيتهای مذكور در ماده ( )2اين قانون ،حسب
مورد صالحيت رسيدگي به موارد زير را نيز دارد:
الف  -تعيين وضعيت خدمتي كاركناني كه بر اساس احكام قطعي صادره از مراجع
قضايي بيش از يک سال از خدمت منفصل ميگردند.
ب  -تعيين وضعيت خدمتي كاركناني كه موضوع مواد ( )12۶( ،)111( ،)110و
( )123قانون ارتش جمهوری اسالمي ايران مصوب  19۶۶/7/7و مواد (،)124
( )19۶( ،)12۶و ( )193قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقالب اسالمي
مصوب  1970/7/21و مواد ( )14۶( ،)191( ،)190( ،)11۶( ،)112( ،)30و ()148
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قانون استخدام نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران مصوب 1982/12/ 20
ميباشند.
پ  -تعيين وضعيت خدمتي كارك ناني كه موضوع تبصره ( )9ماده ( )12و ماده
( )40قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح مصوب  )1 (1982/10/3هستند.
ت  -تعيين وضعيت خدمتي كاركنان فراری بيش از شش ماه از حيث ادامه خدمت
يا رهايي از آن ،كه متخصص مجرب محسوب شوند و يا از بورسيه نيروهای
مسلح استفاده نموده و در مرجع قضايي محكوم شده باشند».
آقاي مدرسی یزدي ـ لفظ « بورسيه» اشكالی ندارد؟
آقاي كدخدائی ـ اآلن به جای آن ،چه کلمهای به کار میبرند؟ باید بگوی ند« :کارکنان
پيشپرداخت»!
آقاي موسوي ـ « بورسيه» یك اصطالحی دارد.
آقاي عليزاده ـ یك اصطالحی دارد؟ به جایش چيزی وضع کردهاند؟
آقاي موسوي ـ اآلن یادم نيست.
منشی جلسه ـ کلمهی «راتبه» به جای آن نيست؟
آقاي كدخدائی ـ نمی دانم.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال یك تذکر بدهيم.
منشی جلسه ـ آقای دکتر [کدخدائی]  ،فكر کنم به جای آن ،کلمهی «راتبه» میگویند ،
ولی در دانشگاه اینطوری میگویند .البته نمی دانم.
آقاي موسوي ـ بله  ،یك چنين چيزی میگویند.
 .1تبصره (  )9ماده (  )00و ماده (  )92قانون مجازات جرائم نيروهای مسلح مصوب  0950 /02 /4مجلس
شورای اسالمی« :ماده ... - 00
تبصره  - 9در صورتی که کارکنان پایور نيروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج سال محكوم شوند،
اخراج از خدمت (انفصال ،بازخریدی و یا بازنشستگی ) با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات
استخدامی نيروهای مسلح با رأی کميسيونهای انصباطی نيروهای مسلح خواهد بود.
ماده  - 92عضویت کارکنان نيروهای مسلح در سازمانها ،احزاب و جمعيتهای سياسی و مداخله یا
شرکت و یا فعاليت آنان در دستهبندیها و مناقشه های سياسی و تبليغات انتخاباتی ممنوع است و
مرتكبان به شش ماه تا سه سال حبس محكوم میگردند و در هر حال ادامه خدمت یا رهایی اینگونه
افراد از خدمت به عهده هيئتهای رسيدگی به تخلفات نيروهای مسلح میباشد».
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آقاي كدخدائی ـ باید برویم و ببينيم مفهوم «راتبه» چيست.
منشی جلسه ـ کلمهی « بورسيه» خيلی مرسوم است.
آقاي موسوي ـ در آیيننامههای وزارت علوم  ،یك اصطالحی برای این کلمه هست.
آقاي كدخدائی ـ حاال اگر اصطالحی هست  ،در این مورد تذکر بدهيد که آن را
اصالح کنند .یك ایراد وارد کنيم.
آقاي مدرسی یزدي ـ این بند گفته است« :ت  -تعيين وضعيت خدمتی کارکنان فراری
بيش از شش ماه از حيث ادامه خدمت یا رهایی از آن  ،که متخصص مجرب محسوب
شوند »...
آقاي كدخدائی ـ یعنی این هيئت به وضعيت متخصصينی که یا غيبت داشتند یا به
تعهدشان عمل نكردهاند ،رسيدگی بكند.
آقاي مدرسی یزدي ـ عبارتِ «یا رهایی از آن ،که متخصص مجرب محسوب شوند» ،
چيز مبهمی است.
آقاي شبزندهدار ـ این بند راجع به چه افرادی است؟ راجع به آنهایی که متخصصند.
آقاي سوادكوهی ـ این موضوع در آیيننامه هست.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،هست.
آقاي مدرسی یزدي ـ کجاست؟
آقاي عليزاده ـ در مورد متخصص مجرب میگویند خدمت نكند و برود و به
تخصصش عمل کند.
آقاي كدخدائی ـ «رهایی از آن»  ،یعنی رهایی از وضعيت خدمتی که شخص در آن
متخصص است؛ مثالً شخصی  ،پزشك نظامی است و خدمت را رها کرده است و به
خارج از کشور رفته است.
منشی جلسه ـ ث  -تعيين وضعيت خدمتي كاركناني كه در حين خدمت اثبات
مي شود از ابتدای استخدام فاقد شرايط عمومي استخدام بودهاند.
ج  -رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركناني كه موضوع ماده ( )98قانون ارتش
جمهوری اسالمي ايران

( )1

و ماده ( )22قوانين مقررات استخدامي سپاه و استخدام

 .1ماده (  )95قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران مصوب  0966 /1 /1مجلس شورای اسالمی « :ماده - 95
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نيروی انتظامي(  )1ميباشند.
چ  -اظهار نظر در خصوص برقراری وجوه مندرج در ماده ( )14قانون حقوق و
مزايای مستمر ،پس انداز ثابت ،حق بيمه ،بيمه درماني مشموالن قانون ارتش
جمهوری اسالمي ايران
پاسداران
(ناجا)

( )4

( )9

( )2

و ماده ( )187مكرر قانون مقررات استخدامي سپاه

و ماده ( )130قانون استخدامي نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران

كه برای عائله تحت تكفل كاركنان اخراجي حداقل دارای پانزده سال


ارتش وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آنها می توانند به منظ ور تأمين استاد و تكميل اعضای هيئت
علمی و مؤسسات آموزشی خود پرسنل مورد نياز را بر اساس مقررات استخدامی هيئت علمی
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عادی استخدام و به مشاغل آموزشی منصوب نمایند.
تبصره »... -
 .1ماده (  )08قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب  0912 /1 /00مجلس
شورای اسالمی « :ماده  - 08استخدام اعضای هيئ ت علمی مؤسسات آم وزش عالی سپاه و پرداخت
حقالتدریس به اساتيد و مربيان مقاطع دانشگاهی بر اساس مقررات استخدامی هيئ ت علمی دانشگاهها
خواهد بود» .
ماده (  )08قانون مقررات استخدامی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب  0919 /6 /04مجلس
شورای اسالمی « :ماده  - 08سابقه خدمت وظيفه و پ يمانی کادر ثابت از نظر پایه حقوقی و سنوات
بازنشستگی قابل احتساب میباشد».
 .2ماده (  )09قانون حقوق و مزایای مستمر ،پس انداز ثابت ،حق بيمه و بيمه درمانی مشمولين قانون
ارتش جمهوری اسالمی ایران مصوب  0965 /02 /01مجلس شورای اسالمی با اصالحات بعدی « :ماده
 - 09به عائله تحت تكفل آن گروه از کارکنان نيروهای مسلح که پس از سال  0965با داشتن حداقل
پانزده سال تمام سابقه خدمت بر اساس نظر مراجع قضایی و هيئتهای مربوط به رسيدگی به تخلفات
نيروهای مسلح اخراج شدهاند ،بر اساس نظر هيئتهای یادشده ،ماهانه وجوهی معادل سه پنجم حقوق
بازنشستگی آنان پرداخت میشود.
تبصره »... - 0
 .3ماده (  )051مكرر قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب 0912 /1 /00
مجلس شورای اسالمی با اصالحات بعدی « :ماده  051مكرر  -به عائله تحت تكفل آن گروه از کارکنان
نيروهای مسلح که پس از سال  0965با داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت بر اساس نظر
مراجع قضایی و هيت های مربوط به رسيدگی به تخلفات نيروهای مسلح اخراج شدهاند ،بر اساس نظر
هيئتهای یادشده ،ماهانه وجوهی معادل سه پنجم حقو ق بازنشستگی آنان پرداخت میشود» .
 .4ماده (  )042قانون مقررات استخدامی نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب 0919 /6 /04
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خدمت مقرر شده است.
ح  -تعيين وضعيت خدمتي كاركنان پايور كه مرتكب فرار بيش از شش ماه شده و
در زمان فرار فوت نمودهاند».
آقاي مدرسی یزدي ـ این ماده ( ) 8یك اشكال دیگری دارد .یك اشكالی در این ماده
هست .از ظاهر آن یك اطالقگيری کرده اند و گفته اند که این مخالف قانون اساسی
شود .می خواهم ببينيم که این ماده توضيحی اضافه بر ظاهرش دارد یا هم ين چيزی
است که اینجا هست؟
آقاي عليزاده ـ چه گفتهاند؟
آقاي مدرسی یزدي ـ [ در گزارش پژوهشكده] نوشتهاند که « :به موجب بند (الف)
اين ماده ،تعيين وضعيت خدمتي كاركناني كه بر اساس احكام قطعي صادره از
مراجع قضايي ،بيش از يک سال از خدمت منفصل شده باشند به هيئتهای بدوی
موضوع اين مصوبه واگذار شده است .نكتهای كه در اين خصوص وجود دارد،
اين است كه اطالق عبارت « تعيين وضعيت خدمتي كاركنان» از آن جهت كه
مي تواند به هيئتهای بدوی موضوع اين مصوبه صالحيت دهد تا در مواردی كه
مراجع قضايي كاركناني را به انفصال بيش از يک سال از خدمت محكوم كرده
باشند ،نسبت به وضعيت خدمتي آن نيرو تصميمگيری كنند؛ و در نتيجه امكان
ناديده گرفتن آراء مراجع قضايي وجود دارد ،مغاير با استقالل قوه قضائيه مقرر در
عبارت صدر و بند ( )1اصل ( )12۶قانون اساسي است».

( )1

آقاي مؤمن ـ [ این اشكال ،وارد] نيست.
آقاي مدرسی یزدي ـ این اشكال بعيد است  ،ولی خب حاال از آن بگذریم.
آقاي كدخدائی ـ یعنی ضمن رعایت اجرای حكم مراجع قضایی ،اگر الزم شد نسبت

مجلس شورای اسالمی « :ماده  - 042نيروی انتظامی موظف است خدمات فرهنگی و تفریحی الزم را به
خانواده ایثارگران و پرسنل نيروی انتظامی و عائله تحت تكفل آنان ارائه نماید» .
 .1نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره  4620220مورخ
 ،0946 /0 /00ص  ، 1قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/AJhK7 :
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به وضعيت آنان تصميمگيری کنند ،نه اینكه آن حكم قضایی را تغيير دهند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله ،حكم مراجع قضایی را کم و زیاد نمیکنند؛ یعنی می خواهند آن
شخص را به کلی بيرون کنند و بگویند برو دیگر ،به درد نمیخوری.
منشی جلسه ـ «سوم  -نحوه رسيدگي
ماده  - ۶دعوت از شخص دارای محكوميت قطعي قضايي يا متهم به تخلف جهت
استماع دفاعيات او در جلسه رسيدگي هيئت الزامي است .چنانچه دعوتشده يک
بار بدون عذر موجه در جلسه هيئت حضور نيابد و يا دفاعيه كتبي ارسال ننمايد با
دعوت مجدد از او ،هيئت وارد رسيدگي ميشود و تصميم ميگيرد .عدم حضور
وی در جلسه دوم مانع از تصميمگيری هيئت نيست.
تبصره  -منظور از عذر موجّه ،معاذير مندرج در قانون مجازات جرائم نيروهای
مسلح و آيين دادرسي كيفری است.
ماده  - 7دبير هيئت حداقل يک هفته قبل از تشكيل جلسه رسيدگي ،موضوع
تخلف و زمان تشكيل جلسه را به شخص دارای محكوميت قطعي قضايي يا متهم
به تخلف ابالغ مي كند و عالوه بر آن خالصهای از پرونده و سوابق وی و داليل
مربوط به ارتكاب تخلف را برای اعضای هيئت ارسال مينمايد.
ماده  - 8هيئت بايد در اولين جلسه رسيدگي ،موضوع تخلف انتسابي را به شخص
متهم به تخلف و يا دارای محكوميت قطعي قضايي تفهيم و دفاعيات وی را
استماع نمايد .چنانچه متخلف نتواند مدارك و داليل خود را در جلسه رسيدگي
ارائه كند به درخواست وی و به تشخيص هيئت ،مهلت مناسبي كه حداقل يک
هفته تا يک ماه و برای يک بار است به وی داده ميشود ،مگر اينكه شخص متهم
به تخلف و يا دارای محكوميت قطعي قضايي مهلت كمتری را درخواست نمايد.
ماده  - 3هيئت بدوی پس از اتمام رسيدگي و با توجه به اسناد ،مدارك و داليل
موجود در پرونده و دفاعيات شخص متهم به تخلف و يا دارای محكوميت قطعي
قضايي ظرف مدت يک هفته مكلف به صدور رأی است .رأی صادره بايد با
رعايت مقررات راج ع به ابالغ و مستند به قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل
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اجرايي اين قانون باشد.
ماده  - 10آراء هيئت بدوی جز در موارد اخراج و معافيت از خدمت ،قطعي و اين
آراء از تاريخ ابالغ ،الزماالجراء است».
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال عيبی ندارد که ماده ( )02گفته است آراء هي ئت بدوی
قطعی است؟
آقاي مؤمن ـ یعنی نتوانند به جای دیگر از آرای آن شكایت بكنند؟
آقاي مدرسی یزدي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ نه ،به دیوان عدالت اداری که میتوانن د شكایت کنند .به دیوان عدالت
میتوانند شكایت بكنند  ،ولی اینجا نمیتوانند؛ یعنی اعتراض به هيئت تجدید نظر
نمیرود .آن [ = امكان اعتراض به رأی هيئت بدوی ]،آنجا [= دیوان عدالت] روی
اصول است.
منشی جلسه ـ «ماده  - 11مهلت اعتراض به آراء غير قطعي هيئتهای بدوی سي
روز از تاريخ ابالغ به محكومٌعليه است .در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر،
رأی صادره قطعي و الزماالجراء ميشود.
ماده  - 12كاركناني كه در طول مدت خدمت آزمايشي مرتكب تخلفات منتهي به
موارد مذكور در مواد ( )2و ( )2اين قانون شوند با تصويب هيئتهای گزينش در
هر يک از سازمانهای نيروهای مسلح ،بدون طرح موضوع در هيئتها بر اساس
موارد مندرج در دستورالعمل اجرايي اين قانون تعيين تكليف ميگردند.
ماده  - 19به تخلفات انضباطي و آموزشي دانشجويان و محصالن در طي آموزش
بدو خدمت در شورای آموزش مربوط ،رسيدگي و تصميمات اخذشده پس از
تصويب بر اساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرايي اين قانون قابل اجراء
است.
ماده  - 14چنانچه به تشخيص مقامات ماده ( )9اين قانون حضور كاركناني كه پرونده
آنان با پيشنهاد معافيت يا اخراج از خدمت به هيئتها ارجاع ميشود در يگان خدمتي
به مصلحت سازمان نباشد ،مقام پيشنهاددهنده مي تواند آنان را منتظر خدمت نمايد و
مراتب را جهت اعمال انتظار خدمت به مراجع ذیصالح ارجاع دهد.
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تبصره  - 1در صورت عدم احراز تخلف ،مدت انتظار خدمت به انتساب تبديل
ميگردد».
آقاي شبزندهدار ـ « انتساب» یعنی چه؟
آقاي سوادكوهی ـ یعنی در حال خدمت ،مشغول خدمت ،سابقهی خدمت .یك معنایی
از خدمت  ،انتساب است.
آقاي عليزاده ـ معنای این نيروی انتساب چيست؟
آقاي سوادكوهی ـ یعنی آن سابقهای که آن نيرو دارد  ،حتماً اعمال بشود.
منشی جلسه ـ آقای دکتر ،منظورش انتصاب با «ص» نيست؟
آقاي عليزاده ـ نه ،یعنی آن خدمت را به آن نيرو نسبت داد هایم.
آقاي شبزندهدار ـ بله  ،منظور همان نسبت است.
آقاي عليزاده ـ یعنی میگویيد « انتساب» با «ص» بوده است  ،ولی آن را با «س»
نوشتهاند؟
آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي موسوي ـ نخير.
منشی جلسه ـ نه  ،آقای دکتر [سوادکوهی] میگویند اینطور نيست.
آقاي كدخدائی ـ یعنی شخص  ،منتسب به همان محل اصلی میشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،همينطور است.
آقاي مؤمن ـ « انتساب» یعنی چه؟
آقاي عليزاده ـ یعنی شخص منتسب به آنجا است.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی آن فرد ،م نتسب به همانجایی میشود که در آن هست.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ یعنی چه؟

آقاي هاشمی شاهرودي ـ یعنی مدت انتظار فرد ،به عنوان مدت شغلش حساب می -
شود ؛ یعنی حقوقش را برای آن مدت میگيرد ؛ یعنی مدت انتظار  ،به مدت شغل مبدّل
میشود.
آقاي كدخدائی ـ یعنی این مدت ،متصل به زمان شغل او میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ یعنی آن فرد ،در این مدت ،مشتغل محسوب است.
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منشی جلسه ـ بله.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،مشتغل است.
آقاي مؤمن ـ پس این انتساب باید با «ص» باشد.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،آن شخص متصل به شغل محسوب میشود.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،یعنی منسوب به این مشتغل است.
آقاي یزدي ـ یعنی آن مدت انتظار را به شغلش انتساب می دهند.
آقاي مدرسی یزدي ـ قبالً آن فرد منتظر شغل بود  ،ولی حاال مشتغل شده است ؛ یعنی
آن فرد ،شاغل است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ کأنّه مشغول به کار محسوب میشود.
منشی جلسه ـ «تبصره  - 2نحوه رفتار با كاركناني كه در وضعيت منتظر خدمت قرار
ميگيرند در دستورالعمل اجرايي اين قانون تعيين ميشود».
آقاي مدرسی یزدي ـ اطالق این تبصره ،خالف اصل ( )58قانون اساسی نمیشود؟
این تبصره میگوید« :تبصره  - 0نحوه رفتار با کارکنانی که در وضعيت منتظر خدمت
قرار میگيرند  ،در دستورالعمل اجرایی این قانون تعيين میشود».
آقاي مؤمن ـ این آیيننامهی اجرایی است.
آقاي مدرسی یزدي ـ به هر حال  ،این تبصره اطالق دارد.
آقاي مؤمن ـ نه ،این ،آیيننامهی اجرایی است .باالخره چون این آیيننامهی اجرایی
است ،ایرادی ندارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ این دستورالعمل ممكن است یك مزایایی را به کارکنان بدهد یا
مزایایی را از آ نها سلب کند .وقتی که میگوید دستورالعمل اجرایی نحوهی رفتار با این
کارکنان را تعيين میکند ،اطالق « نحوه رفتار با کارکنان» خالف اصل ( )58است.
آقاي مؤمن ـ این تبصره میگوید این آیين نامه است و شما آیيننامهی اجرایی قانون را
تنظيم کنيد.
آقاي مدرسی یزدي ـ بگوید ،ولی وقتی که این تبصره موضوع دستورالعمل را تعيين
کرده و گفته است نحوهی رفتار طبق دستورالعمل است ،اطالق دارد .به هر حال  ،می -
خواهند حقوق آن فرد را بدهند؟ ندهند؟ چيزی از آنها میگيرند؟ نمیگيرند؟ این
عبارت ،همهی این مسائل را شامل میشود دیگر.

54

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

آقاي شبزندهدار ـ نه.
آقاي مدرسی یزدي ـ پس با آن فرد چهکار کنند؟
آقاي شبزندهدار ـ آن چيزهایی که نباید در دستورالعمل بياید ،نباید بياید .خب ،این
مصوبه گفته است دستورالعمل بنویسند.
آقاي مدرسی یزدي ـ ظاهراً چون موضوع دستورالعمل را تعيين کردهاند ،اینطور
نمیشود [ این موضوع را با این اطالق به دستورالعمل واگذار کرد].
آقاي شبزندهدار ـ خب این که آیيننامهی فعلی است؛ نمیتوانند چيزی [ به آن
اضافه کنند].
آقاي مدرسی یزدي ـ این مثل این است که در موردِ یك بیمویی بگویيم که چقدر
قشنگ مویش را شانه میکند.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ خيلی خب  ،از این بحث رد شویم دیگر.
آقاي مدرسی یزدي ـ به نظر من  ،اطالق این تبصره خالف اصل ( )58قانون اساسی
است .اطالق این تبصره که نحوه ی رفتار با کارکنان که در وضعيت منتظر خدمت قرار
می گيرند را به دستورالعمل اجرایی محول کرده است ،خالف اصل ( )58است.
آقاي كدخدائی ـ بزرگوارانی که اطالق تبصره ( )0را خالف اصل ( )58میدان ند،
اعالم نظر بفرمایند .این ایراد ،یك رأی دارد.
آقاي سوادكوهی ـ خب ،اگر در این زمينه آیين نامه دارند یا دستورالعمل دارند  ،طبق
آن عمل میکن ند.
آقاي مدرسی یزدي ـ به هر حال به نظر من  ،این اطالق که در این مصوبه آمده است ،
خالف اصل ( )58است .یك مسلمان دیگری هم همراه ما شد .این ایراد ،دو رأی ،سه
رأی دارد.
منشی جلسه ـ این ایراد ،سه تا رأی دارد.
«فصل سوم  -هيئت تجديد نظر
اول  -تركيب
ماده  - 12هيئت تجديد نظر حسب مورد در ستاد كل ،ستاد فرماندهي كل ارتش و
سپاه ،ستاد نيروی انتظامي و ستاد وزارت دفاع با اعضای زير تشكيل ميشود.
الف  -ستاد كل:
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 - 1جانشين رئيس ستاد كل (رئيس هيئت)
 - 2رئيس حفاظت اطالعات
 - 9رئيس اداره عقيدتي سياسي
 - 4رئيس سازمان قضايي
 - 2معاون نيروی انساني
 - ۶معاون بازرسي
 - 7رئيس حقوقي و امور مجلس.
تبصره  -از رئيس مركز عمليات و خدمات نيروی انساني بدون داشتن حق رأی
برای حضور در جلسه دعوت ميشود.
ب  -ارتش:
 - 1فرمانده كل (رئيس هيئت)
 - 2رئيس حفاظت اطالعات
 - 9رئيس سازمان عقيدتي سياسي
 - 4رئيس سازمان قضايي
 - 2معاون نيروی انساني
 - ۶معاون بازرسي
 - 7رئيس اداره يكم.
تبصره  -حسب مورد از فرماندهان نيروهای مربوطه برای حضور در جلسه بدون
داشتن حق رأی دعوت ميشود.
پ  -سپاه:
 - 1فرمانده كل (رئيس هيئت)
 - 2نماينده وليّ فقيه
 - 9رئيس حفاظت اطالعات
 - 4رئيس سازمان قضايي
 - 2معاون بازرسي
 - ۶معاون حقوقي
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 - 7معاون نيروی انساني.
تبصره  -حسب مورد از فرماندهان نيروها و سپاههای استان مربوطه برای حضور در
جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت ميشود».
آقاي مدرسی یزدي ـ این همه زحمت میکشند ،جلسه میگذارند ،اگر اصالً فرماندهی
کل نرسد که به جلسه بياید ،باید چهکار بكنند؟
آقاي شبزندهدار ـ این موضوع که مهم نيست.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ این مصوبه دارد که هر جا خود فرمانده نبود ،نمایندهاش را
میفرستد.
منشی جلسه ـ «ت  -وزارت دفاع:
 - 1وزير دفاع (رئيس هيئت)
 - 2رئيس عقيدتي سياسي
 - 9رئيس حفاظت اطالعات
 - 4رئيس سازمان قضايي
 - 2معاون منابع انساني
 - ۶رئيس بازرسي
 - 7معاون حقوقي و امور مجلس».
آقاي مدرسی یزدي ـ اینجا [= وزارت دفاع] ت بصره ندارد .ببينيد ؛ فقط در مورد وزارت
دفاع این تبصره را نگذاشتهاند.
منشی جلسه ـ این هيئتها ،هيئت تجدید نظر هستند .کالً مواردش محدود است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ تبصره ( ) 0به وزارت دفاع هم ارتباط دارد .بخوانيد.
منشی جلسه ـ «ث  -نيروی انتظامي:
 - 1جانشين فرمانده معظم كل قوا (رئيس هيئت)
 - 2فرمانده نيروی انتظامي
 - 9رئيس عقيدتي سياسي
 - 4رئيس حفاظت اطالعات
 - 2رئيس سازمان قضايي

جلسهمورخ1316/01/23شوراينگهبان

57

 - ۶معاون نيروی انساني
 - 7رئيس بازرسي.
تبصره  - 1در صورت عدم حضور جانشين فرمانده معظم كل قوا در تركيب هيئت
نيروی انتظامي نماينده وی در جلسه حضور مي يابد و فرمانده نيروی انتظامي به
عنوان رئيس هيئت انجام وظيفه ميكند.
تبصره  - 2در غياب هر يک از اعضای مذكور در رديف ( )1بند (ب) و رديفهای
( )2( ،)9( ،)2( ،)1و ( )۶بند (پ) و رديفهای ( )۶( ،)2( ،)9( ،)2( ،)1و ()7
بند (ت) و رديفهای ( )۶( ،)4( ،)9( ،)2و ( )7بند (ث) اين ماده جانشين آنان
در هيئتهای مربوط حضور مييابد.
تبصره  - 9در غياب رئيس سازمان قضايي  ،نماينده وی كه از بين قضات شاغل در
آن سازمان انتخاب و معرفي ميگردد ،در هيئتهای مربوطه حضور مييابد.
دوم  -حدود صالحيت
ماده  - 1۶مرجع تجديد نظر از آراء غير قطعي هيئتهای بدوی ،هيئت تجديد نظر
است .هرگاه محكومٌعليه بدوی ظرف مهلت مقرر در ماده ( )11اين قانون
درخواست تجديد نظر نمايد ،هيئت تجديد نظر مكلف به رسيدگي است و آراء
اين هيئتها از تاريخ ابالغ و حسب مورد با درج در فرمان يا دستور ،قطعي و
الزماالجراء ميباشد.
ماده  - 17هيئت تجديد نظر نمي تواند آرائي مبتني بر اعمال تنبيهات شديدتر نسبت
به آراء غير قطعي هيئتهای بدوی يا آراء نقضشده توسط ديوان عدالت اداری
صادر نمايد.
ماده  - 18مرجع تعيين وضعيت خدمتي كاركنان متخصص مجرب كه در حين فرار
از خدمت فوت مينمايند ،هيئت تجديد نظر ميباشد».
آقاي سوادكوهی ـ این عبارت « در حين فرار فوت مینمایند» یعنی چه؟
آقاي مدرسی یزدي ـ یعنی آن شخص در زمان فرار از خدمت فوت کرده است ،نه
اینكه در حالی که دارد می دود ،مرده است؛ یعنی آن فرد ،سرِ کارش نيامده است.
آقاي سوادكوهی ـ همان؛ مگر اینكه این را اصالح کنند .منظور باید اینطور باشد ،ولی
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چون از این عبارت ،تبادر [معنای دیگری میشود ،باید اصالح شود].
منشی جلسه ـ «فصل چهارم  -مقررات مشترك
ماده  - 13جلسات هيئتها با حضور دوسوم اعضاء ،رسميت مي يابد و تصميمات
هيئت با رأی اكثريت اعضای حاضر معتبر است.
ماده  - 20هيئتها برای رسيدگي به اتهام يا اتهامات انتسابي در صورت احراز
تخلف يا تخلفات در مورد هر پرونده فقط يكي از تنبيهات مربوط را اعمال
مي كنند.
ماده  - 21حداكثر سه ماه پس از تاريخ ابالغ رأی قطعي هيئت ،محكومٌعليه
مي تواند از رأی مذكور در ديوان عدالت اداری شكايت نمايد.
تبصره  - 1در صورت نقض آراء هر يک از هيئتها توسط ديوان عدالت اداری،
هيئت صادركننده رأی مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ ابالغ رأی ديوان ،با
رعايت تشريفات اداری و بدون نياز به برقراری رابطه استخدامي مجدداً به موضوع
رسيدگي و تصميم بگيرد .در مواردی كه رأی اوليه هيئتها مبني بر اخراج و يا
معافيت باشد و رأی اخير نيز همان وضعيت را تأييد كند ،شاكي مي تواند از ديوان
عدالت اداری تقاضای تجديد نظر نمايد .ديوان عدالت اداری حداكثر ظرف مدت
يک ماه رأی نهايي خود را صادر مي كند .رأی ديوان عدالت اداری برای نيروهای
مسلح الزماالجراء است.
تبصره  - 2وضعيت خدمتي متهم به تخلف از زمان ابالغ رأی اوليه تا زمان صدور
رأی قطعي هيئتهای انضباطي ،منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأی
نهاي ي ديوان مبني بر اعاده به خدمت ،ايام مذكور به انتساب تبديل ميشود.
ماده  - 22در صورت فوت كاركنان متخلف در حين رسيدگي و يا پس از صدور
رأی و قبل از اجرايي شدن آن رسيدگي يا اجرای آراء صادره متوقف ميشود و
هيچگونه آثاری به وضعيت خدمتي فرد مترتب نميگردد.
ماده  - 29هر گاه تخلف افراد موضوع ماده ( )2اين قانون عنوان يكي از جرائم
مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد ،هيئت صادركننده رأی قطعي مكلف
است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأی صادر نمايد و مراتب را برای
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رسيدگي به اصل جرم از طريق مبادی ذیربط به مرجع قضايي صالحه ارسال
نمايد .رأی مراجع قضايي مانع از اجرای تنبيهات انضباطي نيست».
آقاي شبزندهدار ـ کلمهی «مرجع» باید «مراجع» باشد .سياق جملهی بعدش و صفت
آن  ،قرینه بر این مطلب است.
منشی جلسه ـ بله.
آقاي مؤمن ـ بله ،یا عبارت «مراجع صالحه» بگویند یا عبارت «مرجع صالح».
آقاي عليزاده ـ باید بگویند« :مراجع صالحه».
منشی جلسه ـ تذکر میدهيم.
آقاي مؤمن ـ بله  ،یا کلمهی «صالحه» باید «صالح» بشود  ،یا کلمهی «مرجع» به «مراجع»
تبدیل بشود.
منشی جلسه ـ چشم)0 (.

«تبصره  -مراجع قضايي مكلفند آراء و تصميمات قضايي

خود را به هيئت درخواست كننده ارسال نمايند .چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني
بر منع تعقيب يا برائت باشد ،هيئت صادركننده رأی قطعي مي تواند مجدداً به
موضوع رسيدگي و در مورد وضعيت خدمتي فرد رأی صادر كند.
ماده  - 24متهم به تخلف و شاكي موضوع اين قانون مي تواند برای دفاع از اتهام
انتسابي و يا شكايت مطروحه ،وكيل يا نماينده از بين كاركنان حقوقي شاغل و
بازنشسته نيروهای مسلح به هيئتهای رسيدگي به تخلفات انضباطي نيروهای
مسلح معرفي نمايد».
آقاي مدرسی یزدي ـ ببينيد؛ تبصرهی ماده ( )09گفته است که« :تبصره  -مراجع قضایی
مكلفند آراء و تصميمات قضایی خود را به هيئت درخواستکننده ارسال نمایند.
چنانچه تصميم مراجع قضایی مبنی بر منع تعقيب یا برائت باشد ،هيئت صادرکننده
رأی قطعی می تواند مجدداً به موضوع رسيدگی و در مورد وضعيت خدمتی فرد رأی
صادر کند» .خب ،یعنی اینكه این هيئت میتواند بر خالف مرجع قضایی رأی صادر
کند؟
 .1تذکر مندرج در نظر شماره  46 /020 /005مور خ  0946 /0 /09شورای نگهبان« :تذکر :در ماده ( ،)09
عبارت « مرجع قضایی صالحه» به عبارت « مراجع قضایی صالحه » اصالح شود» .
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آقاي ابراهيميان ـ باید وضعيت خدمتی او را بررسی کنند.
آقاي كدخدائی ـ بررسی مجدد در مورد وضعيت خدمتی فرد است ؛ یعنی موضوعش،
جرم نيست .منظور  ،تخلف است؛ یعنی قوهی قضائ يه در مورد جرم  ،منع تعقيب صادر
کرده است ،اما اآلن خود هيئت صادرکنندهی رأی مثالً دیده است این منع تعقيب مثالً
نسبت به کالهبرداری یا اختالس است .در آن مورد  ،آن فرد منع تعقيب خورده است ،
ولی به هر حال در نيروی نظامی به او میگویند شما مثالً پست مالی نداشته باشيد یا
پست مدیریتی نداشته باشيد .به نظر من ،این هيئت در این حد میتواند رأی بدهند.
آقاي شبزندهدار ـ باالخره یك انگی به آن فرد زده شده است.
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،رسيدگی مجد د هيئت ،اعادهی دادرسی نيست.
آقاي كدخدائی ـ بله ،مفاد این تبصره ،اعادهی دادرسی نيست .ظاهراً در مورد وضع
خدمتی او رأی میدهند.
آقاي مدرسی یزدي ـ آن حكم قضایی ،قطعی است و سر جای خودش هست  ،و
برائت ه ست ،منتهای مراتب اینكه آیا شخص میتواند کارمند باشد یا نباشد  ،خب،
دست خودشان است.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی رسيدگی مجدد ،از باب آیين دادرسی انضباطی است.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،این ،حكمِ انضباطی است.
منشی جلسه ـ «ماده  - 22در صورتي كه رسيدگي به تخلفات و شكايات مستلزم
بررسي اسناد ،داليل و مدارك باشد ،هيئت مي تواند مدارك و سوابق مورد نياز را
از مراجع مربوط درخواست نمايد .مرجع مورد درخواست مكلف است با رعايت
قوانين و مقررات مدارك مربوط را در اختيار هيئت قرار دهد .هيئت مي تواند در
صورت تشخيص ،جهت تكميل اطالعات و جمع آوری اسناد و مدارك مرتبط
گروه تحقيق تشكيل دهد .نحوه تشكيل گروه و وظايف آن در دستورالعمل اجرايي
اين قانون تعيين ميشود.
ماده  - 2۶هيئتي كه تنبيه انضباطي را تعيين نموده است با درخواست مقام
پيشنهاد دهنده تنبيه ،جز در مورد اخراج و معافيت از خدمت ،مي تواند تمام يا
قسمتي از تنبيهات تعيينشده را لغو نمايد.
تبصره  -آثار اجراي ي لغو تمام يا قسمتي از تنبيهات از تاريخ لغو آن است و نسبت
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به گذشته اثری ندارد.
ماده  - 27هيچ يک از اعضای اصلي يا جانشين هيئتهای بدوی يا تجديد نظر در
موارد زير مجاز به شركت در جلسه رسيدگي و صدور رأی نميباشند:
الف  -عضو هيئت با متخلف يا شاكي قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه
اول ،دوم و سوم داشته باشد.
ب  -عضو هيئت با متخلف يا شاكي ،دعوای حقوقي يا جزائي داشته يا در دعوای
طرحشده ذینفع باشد.
پ  -هر يک از اعضای هيئتهای انضباطي در صورت شركت در هيئتهای بدوی
حق حضور در هيئتهای تجديد نظر را ندارند.
ماده  - 28اعمال تنبيهات مندرج در ماده ( )2اين قانون از سوی فرماندهي كل
نيروهای مسلح نيازی به اجرای تشريفات مذكور ندارد».
آقاي مدرسی یزدي ـ «ماده  - 05اعمال تنبيهات مندرج در ماده ( )0این قانون از سوی
فرماندهی کل نيروهای مسلح نيازی به اجرای تشریفات مذکور ندارد ».مقصود از
«تشریفات مذکور» چيست؟ یعنی اگر فرماندهی کل نيروهای مسلح  ،قوم و خویش
متخلف هم باشد ،عيبی ندارد؟ مقصود ماده ( )05چيست؟ کدام تشریفات؟
آقاي عليزاده ـ منظور ،همين تشریفاتی است که برای این هيئتها تعيين شود .این
ماده میگوید در آن مورد ،این تشریفات نيست .اینكه متخلف نسبتی با رسيدگیکننده
نداشته باشد که تشریفات به حساب نمیآید .اینكه با فرد متخلف نسبت نداشته باشند،
جزء اصول دادرسی است.
آقاي مدرسی یزدي ـ پس مقصود این ماده چيست؟ منظور چيست؟ تشریفات مذکور
چيست؟
آقاي عليزاده ـ اینكه تشریفات ندارد  ،یعنی الزم ن يست که آن متخلفين را در
هيئتهای انضباطی ببرند و به تخلفشان رسيدگی کنند.
آقاي مدرسی یزدي ـ یعنی خود فرماندهی کل مستقيماً تصميم بگيرد؟
آقاي عليزاده ـ بله ،فرمانده میگوید این فرد دزد است و باید او را بازداشت کنيد .چه
اشكالی دارد؟ اآلن همين کار را میکنند .ا گر فرماندهی نتواند این کار را بكند که به
درد هيچی نمی خورد.
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آقاي كدخدائی ـ یعنی یك اختيار ویژه ای به فرماندهی کل داده اند که خودش در
چهارچوب [آن اختيار ،بدون تشریفات رسيدگی کند].
آقاي سوادكوهی ـ ولی اصالً آوردن این حرف ضرورت دارد؟
آقاي كدخدائی ـ آخر ،اآلن این مسئله هست .اآلن دارند این کار را میکنند.
آقاي سوادكوهی ـ نه ،اآلن کجا چن ين چيزی داریم؟
آقاي كدخدائی ـ نه ،اآلن عمل میکنند .اآلن فرماندهی کل ارتش میتواند بگوید فالن
سرباز در فالن رده را تنبيه کنيد.
آقاي عليزاده ـ بله ،اآلن هم فرماندهان این کار را میکنند[ .تنبيه از سوی فرمانده
ایرادی ندارد ]،مگر اینكه [ این تنبيبه بر خالف حكم] دیوان عدالت اداری باشد .اگر
فرمانده بگوید دیوان عدالت اداری بيخود چنين حكمی را صادر کرده است  ،آن نيرو،
باید به دیوان عدالت بياید و شكایت کند.
آقاي سوادكوهی ـ نه ،اینجا بحث فرما ندهان نيست .اینجا فقط بحث رسيدگی از سوی
فرماندهی کل نيروهای مسلح است.
آقاي عليزاده ـ بله دیگر.
آقاي مدرسی یزدي ـ منظور مقام معظم رهبری است؟
آقاي سوادكوهی ـ بله ،منظور در اینجا ،مقام معظم رهبری است؛ بدون تردید  ،منظور
در اینجا  ،مقام معظم رهبری است.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،اینجا منظور رهبری است .عيبی ندارد .آن که هيچ مشكلی
ندارد.
آقاي سوادكوهی ـ می خواهم بگویم ذکر این موضوع ضرورت دارد؟
آقاي مؤمن ـ باالخره اآلن این ایراد ،ایراد قانون اساسی است؟
آقاي مدرسی یزدي ـ مراد این ماده  ،رئيس ستاد مشترك [= رئيس ستاد کل نيروهای
مسلح] نيست؟
آقاي سوادكوهی ـ نه ،آن عنوان خاص خودش را دارد .منظور ،فرماندهی کل نيروهای
مسلح است.
آقاي موسوي ـ منظور ،مقام معظم رهبری است.
آقاي سوادكوهی ـ بله ،منظور ،ف رماندهی کل قوا است.
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آقاي عليزاده ـ بله ،منظور  ،فرماندهی کل قوا است .آقا ،بفرمایيد.
آقاي سوادكوهی ـ تذکری آقای دکتر موسوی دادند که البته این تذکر در گزارش مرکز
تحقيقات [= پژوهشكده] هم هست )0 (.پژوهشكده روی ماده ( )05یك چيزی اعالم
کرده است که به نظر من نياز است  ،روی آن یك مقدار بيشتر تأنی بشود؛ چون ماده
( ) 05این ابهام را پيش میآورد که آیا اگر کسی مورد تنبيه فرماندهی کل نيروهای
مسلح گرفت ،حق ندارد به این رأی اعتراض کند یا حق دارد؟ این  ،محلِ ابهام
میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،حق ندارد اعتراض کند.
آقاي سوادكوهی ـ در آن صورت ،این ماده بر خالف اصل [( )99قانون اساسی است].
آقاي مدرسی یزدي ـ اگ ر مقصود از فرماندهی کل قوا ،ولیّ فقيه باشد ،حق ندارند
اعتراض کنند.
آقاي سوادكوهی ـ ممكن است این مسئله را با توجه به آن صالحيتی که در ارتباط با مقام
معظم رهبری پيشبينی کردهایم ،بشود حل کرد ،اما اصل ( )99که مرکز تحقيقات بر اساس
آن ایراد گرفته است ،این ما ده را با یك مشكلی مواجه میکند؛ یعنی من می خواهم عرض
کنم که ذکر ماده ( )05ضرورتی نداشت؛ یعنی آوردنش دليلی ندارد .اآلن با اصل ()99
میشود به این ماده اشكال گرفت که حق دادخواهی ،حق همه است؛ یعنی هر کسی که
نسبت به او [ظلمی شده است  ،میتواند به دادگاه صالح دادخواهی کند].
آقاي مدرسی یزدي ـ آقا ،حاال که ذکر کردها ند ،مشكلی ندارد.
آقاي عليزاده ـ خب ،بروند دادخواهی بكنند.
آقاي سوادكوهی ـ این ماده میگوید نمیشود دادخواهی کرد دیگر؛ اینجا میگوید
نمیشود.
 « .1در این ماده ،اعمال تنبيهات مندرج در ماده (  ) 0این قانون از سوی فرماندهی کل نيروهای مسلح ،از
«اجرای تشریفات» مذکور در این قانون مستثنی شده است .در این خصوص ،از آنجایی که اطالق
مستثنیشدن از اجرای تشریفات منجر به سلب برخی حقوق پایهای همچون حق دادخواهی به دادگاه
صالح میش ود ،حكم این ماده مغایر با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول مذکور در فصل حقوق
ملت است » .نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره 4620220
مورخ  ،0946 /0 /00ص  ، 02قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/AJhK7 :
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آقاي عليزاده ـ چه کسی این را گفته است؟
آقاي سوادكوهی ـ حاال اینجا از این ماده اینطور استفاده میشود.
آقاي مؤمن ـ نه ،وقتی محكومعليه میتواند به دیوان عدالت شكایت کند که شكایت
او قبالً به هيئتها رفته باشد.
آقاي سوادكوهی ـ نه حاجآقا [ ،امكان دادخواهی از تصميم فرماندهی کل نيروهای
مسلح] نيست.
آقاي مؤمن ـ چرا دیگر ؛ آن فرد در صورتی میتواند شكایت خود را به دیوان عدالت
بدهد که مراحل قبلی را گذرانده باشد.
آقاي سوادكوهی ـ نه ،این ماده [ حق دادخواهی را سلب کرده است].
آقاي مؤمن ـ یعنی اول در هيئت تجدید نظر شكایت بكنند  ،بعد اگر کارشان حل نشد ،
بيایند و شكایت را به دیوان عدالت بدهند.
آقاي سوادكوهی ـ ولی ما یكطور دیگر استفاده میکنيم.
آقاي عليزاده ـ این موضوع ،ربطی به باال [= ماده ( ])05ندارد .باال کجا گفته است که
نمیتوانند از تصميم فرماندهی کل نيروهای مسلح شكایت کنند؟
آقاي سوادكوهی ـ اآلن ماده ( )05میگوید« :ماده  - 05اعمال تنبيهات مندرج در ماده
( ) 0این قانون از سوی فرماندهی کل نيروهای مسلح نيازی به اجرای تشریفات مذکور
ندارد».
آقاي عليزاده ـ یعنی اعمال تنبيهات در این مورد ،تشریفاتی را که باال گفت ندارد .این
ماده نگفته است که حق دادخواهی ندارند .دادخواهی یك حق است و تشریفات
نيست .شخص میتواند برود و نزد دادگاه شكایت کند .عليهِ امام (عليه الرحمه) رفتند
و شكایت کردند؛ ایشان گفتند من به دادگاه میروم.
آقاي سوادكوهی ـ می خواهم بگویم حق همين طور است ،ولی اآلن شاید از این ماده
یك استفادهی دیگری بشود .به نظر میرسد اآلن در ماده ( )05تردید هست .حاال من
قبالً رویش یك عالمت سؤال گذاشتهام که این ماده یعنی چه.
آقاي عليزاده ـ نمیدانم.
آقاي موسوي ـ من میگویم آن فرد میتواند برود و شكایت بكند.
آقاي سوادكوهی ـ من می خواهم عرض کنم که نمیفهمم آوردن این ماده به خاطر
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چيست .البته آقایان [محققين پژوهشكده] هم در مورد ماده ( )05اینطور نوشتهاند.
آقایان اینطور نوشتهاند ...« :حكم اين ماده مغاير با اصول متعدد قانون اساسي از
جمله اصول مذكور در فصل حقوق ملت است».

( )1

آقاي كدخدائی ـ در مورد ماده ( )05این را نوشتهاند؟
آقاي سوادكوهی ـ بله ،در مورد ماده (.)05
آقاي عليزاده ـ چه کسی این را نوشته است؟
آقاي سوادكوهی ـ مرکز تحقيقات [= پ ژوهشكده].
آقاي كدخدائی ـ اگر اینطور نوشتها ند ،اشتباه نوشتهاند.
آقاي سوادكوهی ـ چرا؟ خب آخر نمی شود فهميد منظور از این ماده چيست.
آقاي كدخدائی ـ بابا ،قانون اساسی حقوق ملت را تعيين کرده است.
آقاي سوادكوهی ـ نه خب ،شما اینجا اینطور نمیفهميد؟
آقاي كدخدائی ـ نه.
آقاي سوادكوهی ـ اآلن آقایانی که به این ماده برخورد کرد ها ند ،یك چنين مطلبی را
استفاده کردهاند.
آقاي موسوي ـ نه ،بعداً میتوانند از تصميم فرماندهی کل نيروهای مسلح به دیوان
عدالت شكایت کنند.
آقاي سوادكوهی ـ نه.
آقاي عليزاده ـ حاال خب ،یعنی آن فرد شكایت نكند؟! اآلن کجای این ماده گفته است
کسی به دیوان عدالت شكایت نكند؟
آقاي موسوي ـ بله ،این ماده ،راه شكایت به دیوان را نبسته است ؛ آن راه باز است؛ این
ماده راه شكایت را نبسته است.
آقاي سوادكوهی ـ این ماده ،خ يلی سربسته گفته است؛ گفته است« :ماده  - 05اعمال
تنبيهات مندرج در ماده ( ) 0این قانون از سوی فرماندهی کل نيروهای مسلح نيازی به
اجرای تشریفات مذکور ندارد».
 .1نظر کارشناسی مجمع مشورتی حقوقی ( پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره  4620220مورخ
 ،0946 /0 /00ص  ، 02قابل مشاهده در نشانی زیرyon.ir/AJhK7 :
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آقاي عليزاده ـ یعنی اعمال تنبيهات در این مورد ،تشریفات الزم ندارد.
آقاي مؤمن ـ بله ،تشریفات الزم ندارد ؛ یعنی فرمانده میتواند نيرو را بدون تشریفات
دادرسی به زندان بفرستد.
آقاي عليزاده ـ تشریفات  ،مربوط به تشكيل هيئت و این چيزها است .حق مراجعه به
مرجع قضایی که تشریفات نيست .ما در دادرسی یك اصول دادرسی داریم .خودتان
این را می دانيد دیگر .این [ماده]  ،خالف اصول دادرسی نيست .حق دفاع و شكایت،
حق مسلّم است .اینها جزء مبانی دادرسی است .دادگاه تشریفات دارد .اصالً تشریفات
یك چيز جزئی است.
آقاي سوادكوهی ـ خب ،درست است  ،اما بایستی این نكته ذکر بشود .من هم احساس
کردم مقصود این ماده همينطور باشد ،ولی بيانش دوگانه است .حاال از این ماده عبور
کنيم؟
آقاي هاشمی شاهرودي ـ بله ،بگذریم.
آقاي سوادكوهی ـ خب عبور کنيم.
منشی جلسه ـ «فصل پنجم  -شكايات
ماده  - 23به شكايات كتبي كاركنان در امور خدمتي و از اعمال و رفتار غير قانوني
فرماندهان ،رؤسا و مديران در هيئتهای موضوع اين قانون رسيدگي ميشود.
هيئتها پس از رسيدگي به شكايت شاكي مكلفند رأی مقتضي را در استيفای
حقوق او صادر كنند .آراء صادره از تاريخ ابالغ رأی قطعي ،الزماالجراء است.
تبصره  - 1شكايت از اعمال و رفتار غير قانوني فرماندهان ،رؤسا و مدي ران ،زماني
قابل رسيدگي در هيئتها است كه شاكي از قبل شكايت خود را به مشتكيعنه يا
بازرسي يک رده باالتر از آن در سلسله مراتب اعالم نموده باشد و با گذشت بيش
از سي روز ،به شكايت رسيدگي نشده باشد و يا حين رسيدگي ،شاكي بر شكايت
خود باقي بماند.
تبصره  - 2شكايت كاركنان در خصوص امور خدمتي زماني قابل رسيدگي در
ديوان عدالت اداری خواهد بود كه شاكي قبالً شكايت خود را در هيئتهای
موضوع اين قانون طرح كرده باشد و هيئتها پس از گذشت سه ماه از دريافت
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شكايت اقدام به رسيدگي و صدور رأی ننموده باشند.
ماده  - 90هيئت عالوه بر رسيدگي به مدارك و ادله ارائهشده از سوی شاكي در
صورت ضرورت از شاكي ،مشتكيعنه و ساير اشخاص برای حضور در جلسه و
ادای توضيحات دعوت مينمايد.
ماده  - 91در صورتي كه هيئت با استناد به نظريه نماينده سازمان قضايي تشخيص
دهد كه موضوع شكايت فقط عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را
دارد ،هيئت  ،رسيدگي به موضوع را متوقف و شاكي را برای رسيدگي به شكايت
خود به مرجع صالح قضايي هدايت مينمايد و هر گاه در شكوائيه عالوه بر مسائل
جزائي ،تخلفات مربوط به امور خدمتي نيز مطرح باشد ،هيئت فقط به تخلفات
رسيدگي مي كند و رأی صادر مينمايد.
فصل ششم  -ساير مقررات
ماده  - 92آراء قطعي كه قبل از الزماالجراء شدن اين قانون توسط هيئتهای
رسيدگي به تخلفات انضباطي سابق در نيروهای مسلح صادر شده است ،قابل
رسيدگي مجدد نيست.
تبصره  -مرجع تجديد نظر آراء غير قطعي هيئتهای بدوی سابق ،هيئتهای تجديد
نظر موضوع اين قانون است».
آقاي سوادكوهی ـ اآلن ماده ( )90می خواهد بگوید آرای قطعی سابق  ،قابل رسيدگی
مجدد در این هيئتها نيست ؛ بنابراین باید اینطور ذکر میکرد که این آراء ،قابل
رسيدگی مجدد « در این هيئتها» نيست  ،ولی به طور کلی گفته است این آراء قابل
رسيدگی مجدد نيست ؛ یعنی به طور کلی رسيدگی مجدد را نفی کرده است.
آقاي عليزاده ـ این ماده گفته است « :آراء قطعی که قبل از الزم االجراء شدن این قانون
توسط هيئتهای رسيدگی به تخلفات انضباطی سابق در نيروهای مسلح صادر شده
است  ،قابل رسيدگی مجدد نيست».
آقاي سوادكوهی ـ به نظرم باید «قابل رسيدگی» را مقيد میکرد که « در این هيئتها»
نيست.
آقاي مؤمن ـ خب بله.

68

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

آقاي سوادكوهی ـ البته ظاهر این ماده ،این است ،ولی این عبارت  ،اطالق دارد.
آقاي عليزاده ـ آن هيئتهای سابق وجود ندارد دیگر؛ آن هيئتها منحل شده است.
منشی جلسه ـ آراء آن هيئتها ،قطعی است.
آقاي عليزاده ـ بله ،آن آراء قطعی است .البته اگر فردی به دیوان عدالت رفته است و
دیوان به آن رسيدگی کرده است [ ،آن پرونده قابل رسيدگی مجدد نيست ].خالصه ،
این ماده می خواهد این را بگوید که آن تخلفاتی که قبالً به آن رسيدگی شده و قطعی
شده است  ،نمیتواند یك بار دیگر بياید و در هيئت تجدید نظر طرح بشود؛ اما مانع
رفتن به دیوان عدالت نيست.
آقاي سوادكوهی ـ درست است ؛ منظورم همين است .این حكم ،مانع از رسيدگی
سایر مراجع نيست ،ولی اگر این حكم مقيد میشد  ،مناسبتر بود ؛ یعنی با آن قيد
تأکيد میشد و خوب بود.
منشی جلسه ـ آقای دکتر [سوادکوهی]  ،باال یك تبصره ای [= تبصره ( )0ماده (])04
گفته بود که رسيدگی در این هيئتها ،مانع رسيدگی دیوان عدالت نيست.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي سوادكوهی ـ نه ،اینجا که میگوید آراء سابق قطعی است  ،در همين مورد خاص
است .چون که این ماده در مورد خاص است [ ،ممكن است تخصيص آن تبصره به
حساب آید].
منشی جلسه ـ آهان!
منشی جلسه ـ این ایراد ،رأی ندارد .حاجآقا ،ادامه بدهيم؟
آقاي كدخدائی ـ آقای دکتر [سوادکوهی ،این ایراد را] رأی بگيریم؟ اگر رأی ندارد،
رأی نگيریم.
منشی جلسه ـ «ماده  - 99رسيدگي به تخلفات كاركنان مأمور و مأمور به خدمت و
قضات نظامي شاغل در سازمان قضايي كه از آنان سلب صالحيت شده با رعايت
مفاد مندرج در ماده ( )9اين قانون در صالحيت هيئتهای محل اصلي خدمت
آنان است.
ماده  - 94ادامه رسيدگي به پروندههايي كه قبل از الزماالجراء شدن اين قانون در
هيئتهای رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهای مسلح مطرح بوده ،اما منجر
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به صدور رأی نشده ،يا آرائي كه توسط ديوان عدالت اداری نقض شده ،مطابق
اين قانون است.
ماده  - 92مستنكفان از اجرای آراء قطعي هيئتها متخلف محسوب ميشوند و
ضمن تنبيه انضباطي ،مسئول جبران خسارت وارده ميباشند».
آقاي سوادكوهی ـ در مورد ماده ( )98اشكال وجود دارد؛ چون آراء قطعی این
هيئتها  ،قابل رسيدگی در دیوان عدالت اداری است ؛ لذا این ماده مشكل ایجاد میکند.
اگر این ماده قيد «نهایی» را هم به «آراء» اضافه میکرد ،شاید این مطلب یك مقدار
قابل پذیرش میشد ،اما اآلن این ماده میگوید به طور کلی هر رأی قطعی که از
هيئتها صادر شد  ،به موجب این ماده ،قابل رسيدگی مجدد نيست.
آقاي عليزاده ـ اگر رأیی قطعی است  ،باید اجرا بشود .اگر دیوان عدالت بخواهد
رسيدگی کند  ،باید دستور توقف صادر کند.
آقاي سوادكوهی ـ درست است.
آقاي كدخدائی ـ نتيجه این است که در دیوان میشود به آراء این هيئتها رسيدگی
مجدد کرد.
آقاي سوادكوهی ـ بله ،اگر این ماده حكمش را مقيد میکرد به اینكه در غير مواردی
است که آن آراء در مرجع دیگری مثل دیوان رسيدگی میشود [ ،بهتر بود ؛] یعنی بهتر
بود که این را ذکر میکرد.
آقاي عليزاده ـ نه دیگر؛ الزم نيست که این ماده مسئلهی رسيدگی دیوان را بگوید.
اگر دیوان می خواهد رسيدگی کند ،باید رأی به توقف بدهد.
آقاي سوادكوهی ـ آخر  ،این ماده نوشته است« :ماده  - 98مستنكفان از اجرای آراء
قطعی هيئتها متخلف محسوب میشوند و ضمن تنبيه انضباطی ،مسئول جبران
خسارت وارده میباشند ».این حكم ،یك خرده سنگين است.
آقاي عليزاده ـ باید آراء قطعی هيئت ها را اجرا بكنند ،مگر اینكه دیوان عدالت بگوید
اجرای آن متوقف بشود.
آقاي كدخدائی ـ اصالً این مصوبه دیوان عدالت را جدا حساب میکند .میگوید یك
مرجع رسيدگی دیگری هست که [ به آراء قطعی این هيئتها رسيدگی میکند].
آقاي عليزاده ـ نه ،اگر کسی همينطوری برود و به دیوان عدالت شكایت بكند ،رأی
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متوقف نمیشود .دیوان باید قرار توقف صادر بكند .اینطور است دیگر.
آقاي سوادكوهی ـ هر چه حقوق نيروهای مسلح بيش تر روشن بشود ،به نظر میرسد
که انجام وظيفه هم راحتتر میشود .اآلن اینجا گفته است اگر حكم قطعی صادر شد
و از آن استنكاف شد ،مستنكف باید یك جریمه بدهد و جبران خسارت هم بكند.
آقاي عليزاده ـ اگر آن فرد اجرا نكرد[ ،مستنكف به حساب نمیآید .این ماده] فرض
اجرا نكرد ن را مطرح نكرده است  ،بلكه گفته است اگر فردی مستنكف از اجرای آراء
قطعی این هيئتها شد ،تنبيه و جریمه میشود .اگر اینجا کسی حكم این هيئتها را
اجرا نكرد [ ،موضوع این ماده نيست ].استنكاف معنا دارد.
آقاي سوادكوهی ـ [قبول این ماده ]،ب رای من که سخت است.
منشی جلسه ـ «ماده  - 9۶در صورت تغيير ،ادغام ،انحالل و تجزيه در عناوين شغلي
و تشكيالتي موجود در مواد مندرج در اين قانون ،با نظر ستاد كل نيروهای مسلح
عناوين جديد جايگزين آنها ميگردد.
ماده  - 97از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون ،مواد ( )104و ( )102قانون ارتش
جمهوری اسالمي ايران مصوب  19۶۶/7/7با اصالحات بعدی آن و مواد ( )114و
( )112قانون مقررات استخدامي سپاه مصوب  1970/7/21و مواد ( )121و ()122
قانون استخدام نيروی انتظامي مصوب  1982/12/20و اصالحات بعدی آن و قانون
چگونگي اعتراض كاركنان مشمول قوانين استخدامي نيروهای مسلح نسبت به آراء
صادره از هيئتهای رسيدگي تخلفات انضباطي مصوب  1983/ 1/22نسخ ميگردد.
ماده  - 98دستورالعمل اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ آن
توسط ستاد كل نيروهای مسلح تدوين و ابالغ ميشود».
آقاي اسماعيلی ـ ماده ( )91اشكالی

ندارد؟( )0

 .1نظر شماره  46/020/005مورخ  0946/0/09شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  66/0901مورخ 0946/0/06
الیحه تشكيل هيئتهای انضباطی رسيدگی به شكایات و تخلفات کارکنان نيروهای مسلّح مصوب جلسه مورخ
بيست و چهارم اسفندماه یكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ  0946/0/09شورای
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
در ماده (  ،)09عبارت « مرجع قضایی صالحه » به عبارت « مراجع قضایی صالحه» اصالح شود».
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اصالح اساسن امه شركت فناوری اطالعات ايران

منشی جلسه ـ دستور بعدی «اصالح اساسنامه شركت فناوری اطالعات ايران

( )1

هيئت وزيران در جلسه  1932/12/22به پيشنهاد شماره  1/۶2۶03مورخ 1932/7/2
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در
خصوص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته
به دولت  -مصوب  )2 (- 1977تصويب كرد:
اساسنامه شركت فناوری اطالعات ايران موضوع تصويبنامه شماره /29024۶ت
40۶72هـ مورخ  1987/12/10و اصالحات بعدی آن به شرح زير اصالح ميشود:
 - 1متن زير جايگزين ماده ( )1ميشود:
ماده  - 1سازمان فناوری اطالعات ايران كه در اين اساسنامه به اختصار «سازمان»
ناميده مي شود ،از شركت مخابرات ايران منفک و به وزارت ارتباطات و فناوری
 .1الیحه اصالح اساسنامه شرکت فناوری ایران در تاریخ  0948 /00 /08به تصویب هيئت وزیران رسيد.
این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينیشده در اصل (  )58قانون اساسی ،طی نامهی شماره
 89891 /066998مورخ  0948 /00 /08به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان این مصوبه را در
مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ  0946 /0 /09بررسی کرد و نظر خود مبنی بر وجود ابهام در
مفاد این مصوبه را طی نامهی شماره  46 /022 /090مورخ  0946 /0 /09به هيئت وزیران اعالم کرد .در
نهایت ،با اصالحات مورخ  0946 /00 /4هيئت وزیران ،این اساسنامه در مرحلهی دوم رسيدگی در
جلسهی مورخ  0941 /0 /8شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی بر عدم مغایرت آن با موازین
شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  41 /020 /9452مورخ  0941 /0 /8به هيئت وزیران اعالم شد.
 .2ماده واحدهی قانون استفساریه در خصو ص اختيار اصالح اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات
دولتی و وابسته به دولت مصوب  0911 /0 /92مجلس شورای اسالمی« :آیا در مواردی که مجلس
شورای اسالمی اجازه تصویب اساسنامه سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از
جمله مؤسساتی را که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است به دولت داده است ،اصالح اساسنامه
در هر مورد نيازمند کسب مجوز مجدد از مجلس شورای اسالمی است ،یا اصالح اساسنامه ،که در واقع
اصالح تصميم دولت است ،بر عهده هيئ ت وزیران میباشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده  -هرگونه تغيير یا اصالح اساسنامههایی که به موجب تصویب مجلس شورای اسالمی به
هيئ ت دولت واگذار شده است ،چون تغيير نظر دولت محسوب میشود ،با هيئت وزیران است».
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اطالعات منتقل و به عنوان يک سازمان توسعهای فعاليت مينمايد.
ماده  - 2متن زير جايگزين تبصره ماده ( )7ميشود:
تبصره  -سازمان با رعايت قانون اجرای سياستهای كلّي اصل چهل و چهارم
( )44قانون اساسي  -مصوب  - 1987مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايهگذاری در
شركتهای ديگر ميباشد».
آقاي مدرسی یزدي ـ آقایان ببينيد؛ توجه بفرمایيد؛ در تبصرهی قبلی ماده ( )1آمده بود:
«تبصره  -سازمان مجاز به ايجاد شركت يا سرمايهگذاری در شركتهای ديگر
نميباشد ».درست است؟
آقاي سوادكوهی ـ درست است.
آقاي مدرسی یزدي ـ آن تبصره قبالً گفته بود اصالً چنين چيزی امكان ندارد  ،ولی اآلن
این مصوبه دقيقاً عكس آن را تصویب کرده است؛ میگوید« :تبصره  -سازمان با رعایت
قانون اجرای سياستهای کلّ ی اصل چهل و چهارم ( )99قانون اساسی  -مصوب
 - 0951مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایهگذاری در شرکتهای دیگر میباشد ».یعنی
این سازمان کأنّ یك شرکت مادرتخصصی میشود ؛ یعنی یك شرکتی میشود که
خودش میتواند شرکت ایجاد بكند.
آقاي سوادكوهی ـ خب ،چه کسی این اساسنامه را اصالح کرده بود؟
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال اجازه بدهيد؛ در مورد اصالح آن بحثی ندارم.
آقاي سوادكوهی ـ چرا؟
آقاي مدرسی یزدي ـ اصالح اساسنامه مجاز است ؛ لذا از این نظر نمی خواهم بحث
بكنم .می خواهم از این نظر بحث کنم که ظاهراً این شرکت ،یك شرکت دولتی است؛
چون که سرمایهاش متعلق به دولت است .به احتمال زیاد میتوانيم از قانون اساسی
استفاده کنيم که اساسنامهی تمام شرکتهای دولتی را یا مجلس باید تصویب کند یا
دولت تصویب بكند .تبصره را مالحظه بفرمایيد .این تبصره در مورد ایجاد شرکت
جدید است .در مورد ایجاد شرکت جدید فقط میگوید ایجاد آن مشروط به رعایت
قانون اجرای سياستهای کلّی اصل ( ) 99قانون اساسی است .خصوصيات دیگری
مثل اینكه باید اساسنامهی آن شرکتها را به شورای نگهبان بفرستند ،ننوشته است .این
تبصره همينطوری گفته است این سازمان میتواند شرکت درست کند .از این جهت،

جلسهمورخ1316/01/23شوراينگهبان

73

این مصوبه خالف قانون اساسی میشود.
آقاي ره پيک (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شما به اطالق این تبصره ایراد دارید؟
آقاي مدرسی یزدي ـ بله.
آقاي رهپيک (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قبالً شبيه این اساسنامه را داشتهایم.
آقاي مدرسی یزدي ـ داشته باشيم .این تبصره میگوید خود سازمان میتواند شرکت
درست کند؛ چون فقط نوشته است ایجاد شرکت با رعایت قانون اجرای سياستهای
کلّی اصل ( )99باشد.
آقاي رهپيک (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاال دليل اینكه اینطوری نوشتهاند ،
این است که تأسيس شرکت دولتی طبق سياستهای کلی اصل ( )0 ()99ممنوع بود .به
همين دليل نوشتهاند ایجاد شرکت ،با رعایت این قانون باید باشد.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب ،حاال ایراد این مصوبه فقط این نيست و مشكالت دیگری
هم دارد.
آقاي سوادكوهی ـ ببخشيد؛ معذرت می خواهم؛ سال  0940نس بت به اساسنامهی
شرکت فناوری اطالعات اصالحاتی کردهاند.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب ،آن اصالحات عيبی ندارد.
آقاي سوادكوهی ـ ما آن اصالحات را تأیيد کردیم.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،از آن جهت ،مشكلی نيست.
آقاي سوادكوهی ـ اگر ما آن اصالحات را تأیيد کرده باشيم[ ،سابقهی این تبصره،
 .1جزء (  )0بند (الف) سياستهای کلّی اصل (  )99قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ابالغی
 0959 /9 /0مقام معظم رهبری« :الف  -سياستهای کلّی توسعه بخشهای غير دولتی و جلوگيری از
بزرگ شدن بخش دولتی:
 - 0دولت حق فعاليت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (  )99را ندارد و موظف است هرگونه
فعاليت (شامل تداوم فعاليتهای قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ( )99
نباشد ،حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل (  )% 02کاهش فعاليت) به بخشهای
تعاونی و خصوصی و عمومی غير دولتی واگذار کند .با توجه به مسئوليت نظام در حُسن اداره کشور،
تداوم و شروع فعاليت ضروری خارج از عناوین صدر اصل (  )99توسط دولت ،بنا به پيشنهاد هيئت
وزیران و تصویب مجلس شو رای اسالمی برای مدت معين مجاز است .اداره و توليد محصوالت نظامی،
انتظامی و اطالعاتی نيروهای مسلح و امنيتی که جنبه محرمانه دارد ،مشمول این حكم نيست» .
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اینطور میشود که] ابتدا این شرکت صالحيت داشته است که شرکت جدید ایجاد
کند .بعد اینجا هيئت وزیران تقاضای ممنوعيت ایجاد شرکت جدید توسط شرکت
فناوری اطالعات را کرد(  )0که ما آن را پذیرفتيم و اآلن دوباره می خواهند تبصرهی
سابق و ممنوعيت ناشی از آن را ب ردارند.
آقاي مدرسی یزدي ـ عيبی ندارد ،ولی باید یك طوری آن تبصره را بردارند که خالف
قانون اساسی نباشد.
آقاي سوادكوهی ـ خب ،این تبصره گفته است سازمان ،با رعایت قانون اجرای
سياستهای کلّی اصل ( ،) 99مجاز به ایجاد شرکت است.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،یك ایراد دیگر هم هست ؛ چون درست کردن شرکت دولتی
در اختيار مجلس است؛ منتها در صورتی که دولت از مجلس اجازه داشته باشد  ،اختيار
تشكيل شرکت را دارد .به هر حال ،تشكيل شرکت ،این شرط را دارد که فقط خود
دولت اجازهی این کار را دارد ؛ لذا خود شرکت دولتی نمیتواند شرکت درست کند.
ب بينيد ؛ اصل ( )58قانون اساسی میگوید یا دولت یا مجلس اجازهی تصویب اساسنامه
ی شرکت دولتی را دارند؛ یعنی مجلس یا میتواند به کميسيونهای خودش اجازهی
تشكيل شرکت را بدهد یا به هيئت دولت اجازهی تصویب آن را بدهد.
آقاي سوادكوهی ـ بله ،درست است.
آقاي مدرسی یزدي ـ بنابراین ،بعد از اینكه مجلس اجازهای بدهد  ،سه مرجع میتوانند
شرکت دولتی درست کنن د :خود مجلس ،کميسيونهای مجلس و هيئت دولت .تمام.
آقاي سوادكوهی ـ خب همين مصوبه ،مصوبهی دولت است دیگر .اآلن اینكه در اینجا
گفته است سازمان فناوری اطالعات اجازهی تأسيس شرکت ر ا دارد  ،مصوبهی دولت
است.
آقاي مدرسی یزدي ـ نخير .ببينيد؛ این تبصره گفته است سازمان مجاز به ایجاد شرکت
است.
آقاي سوادكوهی ـ خب  ،یعنی دولت به سازمان  ،مجوزِ تأسيس شرکت داده است؛
 .1تبصرهی ماده (  )1اساسنامه شرکت فناوری اطالعات ایران مصوب  0951 /02 /9هيئت وزیران « :ماده
... - 1
تبصره  -شرکت مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایهگذاری در شرکتهای دیگر نمیباشد».
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یعنی هيئت وزیران به سازمان این اجازه را داده است.
آقاي یزدي ـ «تبصره  -سازمان با رعایت قانون اجرای سياستهای کلّی اصل چهل و
چهارم ( )99قانون اساسی -مصوب  - 0951مجاز به ایجاد شرکت و یا سرمایهگذاری
در شرکتهای دیگر میباشد».
آقاي مدرسی یزدي ـ این بحث تمام است .سازمان مجاز به ایجاد شرکت نيست؛ چون
تنها قانون اجرای سياستهای کلّی اصل ( )99نيست که باید رعایت شود ،بلكه قوانين
دیگری هم داریم  ،اما تبصره فقط رعایت این قانون را گفته است؛ فقط رعایت قانون
اجرای سياستهای کلّی اصل ( )99را گفته است .ما می خواهيم بگویيم صِرف رعایت
این قانون کافی نيست؛ به خاطر اینكه فقط خود هيئت دولت میتواند شرکت دولتی
ایجاد بكند ،نه این سازمان .این تبصره میگوید سازمان مجاز به این کار است  ،در
حالی که سازمان مجاز نيست شرکت دولتی درست کند.
آقاي سوادكوهی ـ پس نمیشود گفت دولت مجاز است به سازمان  ،این حق را بدهد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ نه  ،دولت نمیتواند به سازمان اجازه بدهد .فقط خود هيئت -
دولت میتواند شرکت دولتی ایجاد کند .تازه ،هيئت دولت بعد از تصویب اساسنامهی
شرکت باید چهکار کند؟ باید رونوشت اساسنامهی آن را به شورای نگهبان بفرستد .به
عرض من توجه فرمودید؟
آقاي یزدي ـ شرکتهای مادرتخصصی معموالً میتوانند شرکتهای فرعی درست بكنند.
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،خود هيئت دولت باید این کار را بكند؛ چون قانون اساسی
فقط سه تا مرجع را برای تصویب اساسنامه نام برده است.
آقاي یزدي ـ نيروهای مسلح [همينطور هستند ].اآلن طریقهی رایج شرکتهای دولتی
همين است که خود شرکت اصلی میتواند برای کارهای فرعی که دارد  ،شرکت
درست بكند.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب ،آنجا هم اشكال دارد .ظاهراً این اساسنامه اشكال دارد.
آقاي كدخدائی ـ حاجآقا[ی مدرسی]  ،ایراد مغایرت این تبصره با قانون اساسی  ،بر
اساس کدام اصل است؟
آقاي مدرسی یزدي ـ فكر کنم این ایراد مربوط به اصل ( )58یا اصل ( )095است.
منشی جلسه ـ حاجآقا ،عين همين حكم را ما سال  0940تأیيد کردیم.
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آقاي مدرسی یزدي ـ تأیيد کرده باشيم؛ اآلن جواب این اشكال چيست؟ این است که
آنموقع اشتباه کردهایم ،مگر اینكه از قانون اساسی در مورد مراجع مجاز به ایجاد
شرکت دولتی حصر را نف هميم .اگر از آن حصر نفهميم ،این تبصره اشكالی ندارد ،ولی
اگر از آن حصر بفهميم  ،این اشكال دارد.
آقاي كدخدائی ـ حاجآقا ببينيد؛ اصل ( )58میگوید که مجلس میتواند تصویب

اساسنامهی سازمانها ،شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کميسيون -
های مجلس یا هيئت دولت بدهد ،نه به سازمان دولتی .اینجا هم گفته است این
سازمان میتواند شرکت تشكيل بدهد ،اما اساسنامه اش باید برود و در دولت تصویب
شود.
آقاي مدرسی یزدي ـ خيلی خب ،این تبصره میگوید ایجاد شرکت توسط سازمان
مجاز است؛ یعنی سازمان میتواند اساسنامهی آن را بنویسد .جواز ایجاد شرکت  ،یعنی
اینكه سازمان میتواند اساسنامهی آن را هم بنویسد .مقصودش چيز دیگری نيست.
ایجاد شرکت ،یعنی اساسنامه نوشتن ؛ چيز دیگری غير از آن نيست.
آقاي كدخدائی ـ در اینجا میتوانستند بگویند شرکت [ در چهارچوب قوانين و
مقررات] میتواند تشكيل بشود .آقایان [ اعضای شورای نگهبان] قبالً این برداشت
[تشكيل شرکت به صورت مستقل را از مثل این تبصره] نداشتهاند.
آقاي مدرسی یزدي ـ خب ،قبالً که این برداشت را نداشتيم ،اشتباهی اتفاق افتاده است.
آقاي یزدي ـ ما [= شورای نگهبان] باید اساسنامهی شرکتهای دولتی را ب ررسی کنيم.
آقاي مدرسی یزدي ـ اجازهی ایجاد شرکت ،یعنی اجازهی نوشتن اساسنامه ؛ چيز
دیگری غير از آن نيست .این دو فرقی نمیکنند.
آقاي شبزندهدار ـ فرق میکنند.
آقاي مدرسی یزدي ـ چه فرقی میکنند؟! من نمیتوانم بگویم بدون اساسنامه شرکت درست
کنيد .اصالً ایجاد ش رکت ،یعنی اینكه برای آن اساسنامه بنویسند؛ معنای دیگری ندارد.
آقاي مؤمن ـ یعنی بدون اساسنامه ،شرکت ایجاد نمیشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،اصالً شرکت بدون اساسنامه ایجاد نمیشود ؛ بدون آن معنا
ندارد .این برداشت از اصل ( )58ولو اینكه یك برداشت جدید هم باشد  ،یك اشكال
است و نمی دانم جوابش چه می شود .ظاهراً جوابی ندارد .اگر جوابی هست ،بفرمایيد.
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آقاي شبزندهدار ـ هر چند سازمان مجاز به نوشتن اساسنامه نيست  ،ولی قبالً عين این
تبصره را تأیيد کردهایم.
آقاي كدخدائی ـ حاال اگر خود این سازمان یك مصوبه داشته باشد که یك شرکت
برای این سازمان با فالن وضعيت تشكيل میشود و اساسنامهاش به هيئت وزیران برود
و تصویب شود ،ایراد دارد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ عيبی ندارد ،ولی باید این را قيد بكنند.
آقاي كدخدائی ـ اآلن همين از این تبصره فهميده میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ نخير ،باید این را قيد ک نند .این تبصره میگوید سازمان مجاز به
ایجاد شرکت است.
آقاي كدخدائی ـ « ایجاد شرکت»  ،یعنی اینكه شرکت تشكيل بشود  ،اما اشاره به این
ندارد که اساسنامهاش چه میشود.
آقاي مدرسی یزدي ـ چرا آقای دکتر؛ شرکت که بدون اساسنامه تشكيل نمیشود.
آقاي كدخدائی ـ درست است.
آقاي جنتی ـ در ایراد بنویسيد که چه کسی اساسنامهی شرکتهای تابع این سازمان را تدوین
میکند .همين را بنویسيد؛ بنویسيد اساسنامهی این شرکتها را چه کسی تدوین میکند.
آقاي مدرسی یزدي ـ خيلی خب ،عيبی ندارد .همين را بنویسيد.
آقاي كدخدائی ـ این ایراد را یادداشت ک نيد .میفرمایيد بند ( )0این اصالحيه ایراد
دارد دیگر  ،درست است؟ یعنی تبصره را میفرمایيد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ اگر می خواهيد خيلی احتياط کنيد  ،ابهام بگيرید که آیا
اساسنامهی این شرکتها توسط هيئت دولت تصویب میشود یا نه؟ آیا تصویب
اساسنامهشان در اختيار مجلس است یا در اختيار کميسيون مجلس است؟ مشخص
کنند که در اختيار کجاست؟
آقاي كدخدائی ـ تبصرهی ذیل ماده ( )0ایراد داشت.
آقاي مدرسی یزدي ـ بله ،همين تبصره که آن را تغيير دادهاند.
آقاي كدخدائی ـ حاجآقای مدرسی فرمودند نباید اختيار ایجاد شرکت را به این
سازمان بدهند ؛ چون اگر این اختيار را بدهند ،خالف اصل ( )58است.
آقاي سوادكوهی ـ آقای دکتر کدخدائی  ،معذرت می خواهم.
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آقاي كدخدائی ـ شما می خواهيد یك ایراد جدید بگيرید؟
آقاي سوادكوهی ـ بله ،یك مسئلهای اینجا مطرح میشد و آن اینكه آیا آنچه که به عنوان
اساسنامه برای شرکت فناوری اطالعات در نظر گرفته شده بود ،نباید با تبدیل شدنش به
یك سازمان توسعه ای ،متناسب با آن تغيير کند؟ آیا کل آنچه که قبالً به عنوان اساسنامهی
شرکت بود  [ ،برای این سازمان توسعهای هم لحاظ میشود؟] میخواهم عرض کنم که اآلن
این شرکت با این اصالح ،یك سازمان توسعهای میشود .اگر این شرکت ،یك سازمان
توسعه ای شد ،اختياراتش خيلی وسيع میشود  ،اینطور نيست؟
آقاي مؤمن ـ نه ،اختياراتش تغيير نمیکند .اگر سازمان توسعه ای شد ،اساسنامهاش
تغيير نمیکند.
آقاي مدرسی یزدي ـ به هرحال اساسنامهی این سازمان که عوض نشده است ،بلكه
همان اساسنامه است.
آقاي كدخدائی ـ بله.
آقاي سوادكوهی ـ ببينيد؛ اتفاقاً این شرکت با همان اساسنامه  ،دارد تبدیل به یك
سازمان توسعهای با اختيارات خيلی زیاد میشود.
آقاي كدخدائی ـ بشود؛ قانون این است که اساسنامهی این شرکتها یا مصوب
مجلس است یا مصوبهی هيئت وزیران است.
آقاي سوادكوهی ـ آیا اینكه این شرکت را به یك سازمان توسعهای تبدیل بكنند  ،به
مصوبهی مجلس نيازی ندارد؟
آقاي كدخدائی ـ نه.
آقاي سوادكوهی ـ خب ،یعنی این شرکت باید منحل شود و تبدیل به چيزی بشود که به
زیرمجموعهی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ملحق و یك سازمان توسعهای بشود.
این سازمان توسعه ای این امكان را پيدا میکند که زیرمجموعهاش شرکت هم تأسيس کند.
آقاي كدخدائی ـ نه ،مشكل این تبصره ،این نيست .حاال همان ابهام حاجآقای مدرسی
را بنویسيد که اساسنامهی شرکتهای ایجادشده از سوی این سازمان مصوب
کجاست؟ یعنی این تبصره از این جهت که معلوم نيست اساسنامهی شرکتهای
زیرمجموعهی این سازمان توسط چه کسی تصویب میشود ،ابهام دارد.
آقاي سوادكوهی ـ باید از هيئت وزیران بپرسيم چند روزه میتوانيد [این شرکت را به
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یك سازمان توسعه ای] تبدیل کنيد؟ می خواهيد چن د شرکت در آن تأسيس بكنيد؟ به
نظر من  ،اگر این سازمان می خواهد اینطور باشد [که اساسنامه اش این اصالحيهها را
پيدا کند]  ،باید حد و مرزش مشخص شود؛ یعنی همينطور که حاجآقای مدرسی
فرمودند  ،اساسنامهی شرکتهای این سازمان هم باید دوباره به تصویب هيئت دولت
برسد یا باید به تصویب خود سازمان برسد؟
آقاي كدخدائی ـ نه ،حاجآقای مدرسی یك چيز دیگری میگویند.
آقاي مدرسی یزدي ـ البته فرمایش ایشان هم قابل تأمل است.
آقاي كدخدائی ـ بله ،فرمایش ایشان هم یك مسئلهی دیگر است.
منشی جلسه ـ حاجآقای مدرسی ،بنویسيم این تبصره از این جهت که مشخص نيست
اساسنامهی این سازمان مصوب کجاست ،ابهام دارد؟
آقاي مدرسی یزدي ـ نه ،بنویسيد اساسنامهی شرکتهایی که توسط سازمان ایجاد
میشود ،مصوب کجاست.
آقاي كدخدائی ـ بله ،بحث در مورد شرکتهای جدیدی است که توسط سازمان
ایجاد میشود ؛ یعنی مفاد این تبصره محل ایراد است.
آقاي مؤمن ـ بگویيم این تبصره از آن جهت که شرکتی که سازمان ایجاد میکند،
دولتی است و مستفاد از اصل ( ) 58این است که مجلس باید اجازهی تصویب
اساسنامهی شرکت دولتی را بدهد ،ابهام دارد.
آقاي مدرسی یزدي ـ مجلس هم فقط میتواند این اجازه را به دولت و یا کميسيون
داخلی خود بدهد؛ به جای دیگر نمیتواند این اجازه را بدهد .این تقریر ،خوب است.
منشی جلسه ـ پس بنویسيم « :این تبصره از این جهت که مشخص نيست اساسنامهی
شرکتهای جدیدی که سازمان ایجاد میکند مصوب کجاست ،ابهام دارد».
آقاي مؤمن ـ عبارت «شرکتهای جدید» را بنویسيد ،نه «شرکت دولتی».
آقاي مدرسی یزدي ـ بله « ،شرکت دولتی وابسته به سازمان».
منشی جلسه ـ اصالً میگویيم« :از این جهت که مشخص نيست اساسنامهی شرکتهای
دولتی جدیدِ وابسته به سازمان ،توسط چه مرجعی تصویب میشود ،ابهام دارد».
آقاي مؤمن ـ خود این سازمان دولتی یك شرکت دولتی است .وقتی شرکت دولتی
است ،چرا باید اساسنامهی شرکتهای دولتی دیگر را بنویسد؟ ایجاد شرکت بدون
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اساسنامه امكان ندارد .آنوقت این شبهه پيش میآید که معلوم نيست چه کسی
اساسنامهی این شرکتها را تنظيم میکند؟ این موضوع باید مشخص شود.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال تازه از این ایراد تنزل کردیم و ابهام گرفتيم؛ چون ظاهر این
تبصره این است که خود این سازمان اساسنامهی این شرکتها را تنظيم میکند ،ولی
حاال با تنزل آمدیم [و گفتيم تصویب اساسنامهی شرکتهای این سازمان ابهام دارد].
منشی جلسه ـ « از این جهت که مشخص نيست اساسنامهی شرکت دولتی جدیدِ
وابسته به سازمان یا اساسنامهی شرکت دولتی جدیدی که توسط سازمان ایجاد
میشود ،مصوب کجاست یا کيست  ،ابهام دارد».
آقاي یزدي ـ بگویيد اساسنامهی این شرکتها به وسيلهی چه کسی تصویب میشود.
آقاي سوادكوهی ـ بگویيد این سازمان از حيث اساسنامه چه تكليفی دارد؟ ما باید
تكليف اساسنامهی خود سازمان را مشخص کنيم .ببينيد؛ اینطور که من میفهمم ،اآلن
مسئله دارد جالب میشود .ما قبالً قبول کردیم که آن سازمان ،تبدیل به شرکت بشود و
این شرکت هم حق نداشته باشد زیرمجموعهی خودش  ،شرکت درست کند .اآلن این
سازمان دوباره دارد به نقطهی اول بر می گردد .سازمان ،سازمان است ،اما آیا یك
سازمان توسعهای میتواند شرکت درست کند؟ می خواهم بگویم از این نظر که این
سازمان می خواهد چگونه باشد ،مشخص نيست .آیا میتوانيم به یك سازمان بگویيم
شما شرکت ایجاد کن و خودت هم اساسنامه را تصویب کند؟
آقاي مدرسی یزدي ـ نه.
آقاي سوادكوهی ـ نمیتوانيم بگویيم .من هم با همين موافقم.
آقاي مدرسی یزدي ـ حاال همين موضوع ،مورد اشكال است.
آقاي سوادكوهی ـ بله)0 (.
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