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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 بهموجب 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 میشود .بدینسان،
مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهی آن برای آحاد عالقهمندان 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 ،آماده سازی متون مذاکرات جلسات شورای نگهبان برای انتشار عمومی را در
دستور کار دارد .این مهم ،در چند مرحله به شرح زیر انجام میپذیرد :پس از پيادهسازی فایلهای
صوتی جلسات شورای نگهب ان ،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
مستندسازی شده 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 عرضه ی این مجموعه ،عالوه بر حرکت در جهت
تحققِ بخشی از منویات مقام معظم رهبری ،خواستهی جامعهی علمی کشور و همچنين مراکز
سياست گذاری ،تقنينی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد .مسلماً انتشار و عرضهی چنين آثاری
میتواند ثمره ی بيش از سی سال مجاهدت و تالش شورای نگهبان در پاسداری از شرع و قانون اساسی
را در اختيار کليه ی عالقمندان ،به ویژه محافل علمی و پژوهشی ،اعم از دانشگاهی و حوزوی قرار دهد
و به غنی تر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمك کند.
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طرح قانونی الحاق دادگاههای انقالب به دادگستری جمهوری اسالمی ایران
مصوب 0321/3/62
آقای صانعی )1(... :یك سلسله از قوانين از قبل بوده و اجرا میشده است .شورای
« .1طرح قانونی الحاق دادگاههای انقالب به دادگستری جمهوری اسالمی ایران» در تاریخ 1321/3/62
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد و مطابق با روند پيشبينیشده در اصل ( )49قانون اساسی،
برای رسيدگی و اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از نخستين بررسی ،مادهی
( )6این طرح را که قضات دادگاههای انقالب را موظف میکرد «در صورت نبودن قانون مصوب
شورای انقالب یا مجلس شورای اسالمی ،طبق فتاوی امام(مدّ ظله) یا منابع معتبر دیگر اسالمی که از
جانب شورای عالی قضایی ابالغ میگردد ،عمل نمایند ،مغایر اصل ( )121قانون اساسی» تشخيص داد.
پس از اظهار نظر شورای نگهبان ،مجلس شورای اسالمی با اصالح طرح ،به دادگاههای انقالب اسالمی
اجازه داد «در مواردی که قانون مدون وجود نداشته باشد ،تا تدوین قوانين جزایی ،مطابق کتب قصاص
و دیات و حدود تحریرالوسيله امام خمينی عمل نموده و حكم قضيه را صادر نمایند» .در این اصالحيه
همچنين شورای عالی قضایی موظف شد حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این طرح قانونی ،لوایح
مورد لزوم دادگاههای انقالب را به مجلس شورای اسالمی برای تصویب ارائه کند .شورای نگهبان در
بررسی این اصالحيه ،با «نظر به اینكه کتاب تحریرالوسيله به زبان عربی است و طبق اصل ( )18قانون
اساسی زبان رسمی کشور فارسی است و متون رسمی باید به زبان فارسی باشند» ،آن را مغایر قانون
اساسی برشمرد و ذیل تبصرهی ( )9مصوبه را نيز که «پس از برشمردن اعمال ضدانقالب و آنها را در
صالحيت دادگاه انقالب قرار دادن» ،مجازات مشخصی برای اعمال مزبور تعيين نكرده و به قانون
خاصی هم ارجاع نداده و صرفاً مقرر کرده بود «حكم مقتضی طبق احكام اسالم صادر میشود» ،مغایر
اصل ( )32قانون اساسی تشخيص داد .مجلس شورای اسالمی در اصالحيهی بعدی طرح ،ترجمهی
فارسی تحریرالوسيله را مبنای صدور حكم در جرایم مربوط به حدود و قصاص و دیات قرار داد ،ولی
شورای نگهبان معتقد بود «چون طبق ماده ،تحریرالوسيله بالخصوص قانونيت پيدا میکند ،باید طبق
اصل ( )18ترجمه فارسی آن متن قانونی باشد و ترجمه آن تصویب شده باشد و با توجه به اینكه
تحریرالوسيله ترجمه نشده و به تصویب نرسيده ،اشكال مغایرت با قانون اساسی به حال خود باقی
است و باید مرتفع شود و عمل بدان در قانون صریحاً الزامی شود» .مجلس شورای اسالمی سرانجام در
تاریخ  1321/1/31مادهی مربوط به تعيين تحریرالوسيله بهعنوان مبنای صدور حكم در برخی موارد را
از طرح یادشده حذف کرد ،اما این تغيير نيز نظر شورای نگهبان را تأمين نكرد .این شورا با این استدالل
که «در ماده یك این طرح قيد شده که دادسراها و دادگاههای انقالب بهعنوان بخشی از دادگستری
جمهوری اسالمی ایران باید طبق مصوبه مورخ  1385/3/61شورای انقالب عمل نماید و در آن مصوبه
شرایطی منظور شده که بخشی از آنها فعالً غيرقابل اجرا است و پارهای از آنها در برخی موارد موجب
توقف حكم قضات شرع خواهد شد و بهعالوه با حذف ماده ( )6قبلی ،مأخذ قانونی مشخص که مورد
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انقالب هم که آمده ،آن قوانين را به هم نزده است .وقتی شورای انقالب برای دادگاه
انقالب آیيننامه نوشت ،جرمهای خاصی را در صالحيت دادگاه انقالب قرار داد[ .آنها]
البد مصلحتاندیشی کردهاند ،وگرنه شورای انقالب

بود به اینكه بگوید

دادگستریها هم بر حسب موازین شرع عمل کنند[ .اما] دیدند [که] از نظر اجرا موافق با
مصلحت نيست که کل وضع دادگستریها را به هم بزنند .بنابراین اگر ما هم این احتمال
این معنا را دادیم و یا یقين به این معنا پيدا کردیم که به هم زدن [وضع موجودْ] مفسده
دارد یا قاضی [کافی] نداریم ،بدبختی به وجود میآید[ ،باید اجتناب کنيم ].آنچه [ما] در
اصل ([ )9قانون اساسی] داریم ،مطابقت با موازین اسالم است .یكی از موازین اسالم
این است که حكومت در اجرا میتواند در آن تصرف کند[ .همانطور] که شما در بعضی
از مواقع در باب اهمّ و مهم تصرف میکنيد .مرد اجنبی دست زنی را که در دریا افتاده
است ،میگيرد و او را بيرون میآورد .نه اینكه قانون بگوید جایز است مرد اجنبی دست
زن مسلِمه را بگيرد؛ بلكه در مقام اجرا ،حكماهلل اینگونه شده است .حكومت فقط با
والیت فقيه باید دخالت کند و شاهد زندهاش هم ربا و بهره است؛ ولو اینكه شما فردا
اعالم کنيد که ای ملت مسلمان ایران ،از این به بعد شما دیگر حق ندارید بهره و ربا
بدهيد .میتوانيد چنين کاری را بكنيد[؟] اینكه آقایان میفرمایند «موازین اسالم» ،برای
من صد در صد روشن نيست که [این مصوبه] «مخالف موازین اسالم» باشد .چون با این
[توصيف] ،احتمال خطر میدهم و دو نفر از اعضای شورای عالی قضایی هم این خطر
را احساس میکنند .من بِالضروره احساس خطر میکنم.

استناد دادگاههای انقالب قرار گيرد ،تعيين نشده است» ،مصوبه را «مغایر موازین شرع و قانون اساسی»
دانست.
بدین ترتيب «طرح قانونی الحاق دادگاههای انقالب به دادگستری جمهوری اسالمی ایران» پس از چهار
مرحله رد و بدل شدن ميان مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان ،نظر این شورا را تأمين نكرد و از
دستور کار مجلس خارج شد .در نهایت هم پس از تصویب «قانون حدود صالحيت دادسراها و
دادگاههای انقالب» در تاریخ « ،1326/6/11طرح قانونی الحاق دادگاههای انقالب  »...موضوعيت خود
را از دست داد .آنچه از مذاکرات شورای نگهبان در مراحل نخست بررسی طرح در دسترس بوده ،در
کتاب مشروح مذاکرات شورای نگهبان دوره اول ـ سال  1321منتشر شده است و آنچه اکنون از نظر
خوانندگان میگذرد ،مذاکرات مربوط به دومين جلسه از دو جلسهی شورای نگهبان در آخرین مرحلهی
بررسی مصوبه است.
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آقای صافی گلپایگانی :این مفاسدی که شما میفرمایيد که قاضی نداریم و [ ،...در مقام
اجرا است .شما باید مثالً ویژگیهای] قاضی را بگویيد و بعد آن کسی که میخواهد
[قانون را] اجرا کند ،میگوید من چنين قاضیای ندارم .در این صورت [اجرای] قانون
اسالم را دست یك آدمی میدهند که شرایط کمتری دارد؛ مثل دليل

انسداد)1(.

ما که

نمیتوانيم قانون خالف شرع تصویب کنيم[ .ما فقط میگویيم که] این قاضی باید
قانون اسالم را اجرا کند .نكتهی دیگر اینكه وقتی قانون اساسی [در اصل (])121
میگوید :قاضی موظف است حكم را در قوانين مدونه بيابد ،میخواهد بگوید که این
کار وظيفهی او است ،نه وظيفهی کس دیگر.
آقای صانعی :این خالف آن چيزی است که شما در هيئت وزیران میفرمایيد .پس در
هيئت وزیران هم که وظيفهی وزرا را تعيين میکنند ،وزرا میتوانند غير از آن
[وظایفشان هم] کارهای دیگری بكنند!
آقای صافی گلپایگانی :نه ،آن [مسئله] غير از این است .مناسبت حكم و موضوع مطرح
است .در هر کدام یك چيزی میگویيم.
آقای صانعی :آن هم در ذهن من همينطور است.
آقای مهدی هادوی :لفظ مادهی ([ )16آیيننامهی دادگاهها و دادسراهای انقالبِ]
مصوب شورای انقالب این است« :مجازاتها طبق حدود شرع اسالم و شامل اعدام،
حبس و تبعيد و ضبط اموالی که از راه غيرمشروع به دست آورده ،پس از تسویهی
دیون ،خواهد بود[ ».در مصوبهی مجلس ]،تبصرهای که بند ( )2را به مادهی ( )6اضافه
کرده است ،میگوید« :رسيدگی به جرایم مربوط به حدود ،قصاص ،دیات ،مشروبات
الكلی و مواد مخدر در صالحيت دادسراها و دادگاههای انقالب است ».مجازاتهایی که
در صالحيت محاکم انقالب گذاشتهاند[ ،باید] همانهایی باشد که در مادهی ([ )16آیيننامه]
 .1برخی از اصوليان بر این باورند که در زمان غيبت معصوم ،راه دستیابی به علم (قطع و یقين) یا ظنّ
خاص به احكام شرعیِ فرعی بسته است .آنان دليلی اقامه میکنند که به دليل انسداد معروف است و
نتيجهی آن وجوب عمل به هر ظنّی است ،مشروط بر اینكه دليل قطعی بر عدم جوازِ عمل به آن ظنّ
نداشته باشيم ( .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم ،ج  ،1ص  )161-162در اینجا مقصود
گوینده این بوده است که همانطور که بر اساس دليل انسداد ،در جایی که دستیابی به قطع و یقين
ممكن نيست ،میتوانيم به ظنّ مطلق ـ که در مرتبهای پایينتر از علم قرار میگيرد ـ عمل کنيم ،در
صورت نبود قاضیِ واجد شرایط هم میتوان کار را به کسی سپرد که برخی از شرایط را ندارد.
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ذکر شده .مجازاتهای مادهی ( )16عبارت است از :اعدام ،حبس و تبعيد .یعنی «قصاص»
اصالً در [ميان] آنها نيست .یعنی اصالً کسی را بهموجب این یا با تلفيق یا تغيير شكل اینها
نمیتوانند قصاص کنند.
آقای صانعی« :حدود» چطور ،طبق مادهی ()16؟
آقای مهدی هادوی[ :در] آنجا حدود به معنای ضوابط است.
آقای مهدوی کنی« :مجازاتها طبق حدود شرع اسالم و شامل اعدام ،حبس ،تبعيد و
ضبط اموالی است که از راه غيرمشروع به دست آمده است».
آقای صانعی :اگر اینطور است ،حدود را [در بر] نمیگيرد.
آقای مهدی هادوی :حاال من حدود را با شبهه میگویم .میخواهم بگویم که اگر بر فرض
همه را هم قبول کنيم ،اصالً قابل اجرا نيست .بهموجب این قانون ،غير از این چهار
مجازات را نمیشود اعمال کرد؛ در حالی که مجازات قصاص و دیات غير از اینها است.
آقای محسن هادوی :حدش هم معيّن نيست.
آقای رضوانی :ما باید سه اصل از اصول قانون اساسی را با هم بررسی کنيم .یكی [بند ()9
اصل ( )182است] که وظيفهی قوهی قضائيه [را] اجرای حدود و مقرراتِ مدون جزایی
[میداند ]،که بهعقيدهی من این مَعْفُوّ( )1است؛ بهخاطر اینكه در جای دیگر نگفته اجرای
مقرراتِ غيرمدون وظيفهی چه کسی است .اصالً مقررات غيرمدون اجرا نمیشود .هيچ
دستگاهی نمیتواند مقررات غيرمدون را اجرا کند .بعد هم در اصل ( )32قانون اساسی
میگوید« :حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بهموجب قانون
باشد ».نتيجهی اینها این میشود که اگر یك کسی مرتكب جرم شرعی مسلمی شد که در
مجازاتش هيچ اختالفی بين فقها نيست ،ولی فعالً قانون مدون ندارد ،پسفردا هم که قانون
را وضع کنند ،نمیشود او را مجازات کرد؛ برای اینكه شما میگویيد هيچ فعل یا ترک
فعلی را نمیشود بهموجب قانونی که بعد از آن وضع میشود ،مجازات کرد)6(.
آقای صانعی :روی آن اصل بحثی نيست؛ بلكه روی اصل ( )32بحث هست که
دربارهی قوه قضائيه است.
 .1قابل گذشت.
 .2اصل ( )124قانون اساسی« :هيچ فعلی یا ترک فعلی بهاستناد قانونی که بعد از آن وضع شده است،
جرم محسوب نمیشود».

جلسهمورخ4114/2/41شوراینگهبان

7

آقای صافی گلپایگانی :شما هر دو را به هم ربط دادید.
آقای رضوانی :وظيفهی قوهی قضائيه کشف جرم ،تعقيب مجازات ،تعزیر مجرمين و
اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم است )1(.اگر چنانچه مقررات مسلّمی در
شرع باشد ـ یعنی وجود داشته باشد ،نه اینكه مورد اختالف باشد ـ وليكن مدون
نباشد ،این اصل دارد میگوید که نباید آنها را اجرا کرد .این خالف . ...
آقای صانعی :با چه چيزی مخالف است؟ خالف اسالم است یا خالف موازین است؟
آقای رضوانی :خالف اسالم است.
آقای صانعی :حكومت مصلحت ندانسته [= دانسته] و شورای انقالب [تصویب کرده است].
آقای رضوانی :کدام حكومت؟ ما قانون اساسی داریم ،نه حكومت .شما مفاد قانون
اساسی را دارید؛ چهکار به حكومت دارید؟!
آقای صالحی :قانون اساسی میگوید [که این کار را] نكنيد.
آقای رضوانی :قانون اساسی اگر بگوید نكنيد ،اطالقش برخالف اصل ( )9است.
آقای صالحی :شما که خودتان قبول ندارید.
آقای صافی گلپایگانی :آقای صانعی ،مملكت باید بر اساس قانون اساسی [پيش] برود یا نه؟
آقای صانعی :مجازاتها عمل میشود تا . ...
آقای صافی گلپایگانی :نه ،جواب بدهيد!
آقای صانعی :بهحسب مجازاتهای سابق عمل میشود.
آقای صافی گلپایگانی :عجب ،کجا است؟! قانون اساسی ،احكام خدا را زنده نمیکند؛
احكام مرده را احيا کرده است .شما شورای انقالب را قبول ندارید؟ اگر قبول دارید،
پس این قانون شورای انقالب را هم بگویيد درست است.
 .1اصل ( )182قانون اساسی« :قوه قضائيه قوهای است مستقل که پشتيبان حقوقفردی و اجتماعی و
مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
 -1رسيدگی و صدور حكم در مورد تظلمات ،تعدیات ،شكایات ،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات
و اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه ،که قانون معيّن میکند.
 -6احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
 -3نظارت بر حسن اجرای قوانين.
 -9کشف جرم و تعقيب مجازات و تعزیر مجرمين و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزایی اسالم.
 - 8اقدام مناسب برای پيشگيری از وقوع جرم و اصالح مجرمين».
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آقای محسن هادوی :ما اآلن میگویيم درست نيست .این «اآلن» درست نيست.
آقای صافی گلپایگانی :پس بگویيد این اآلن در همينجا عطف به آن [= قانون شورای
انقالب] کرده است.
آقای صانعی :این نمیتواند عطف کند.
آقای مهرپور :واقعاً برای همه مورد تردید شده است؛ یعنی هيچکدام از آقایان
نمیتوانند نظر صریحی ابراز کنند .ولی یك مقدار که اشكاالت [مطرح] میشود،
صریحاً میگویند که مخالف قانون اساسی است .با توجه به مطالبی که آقای رضوانی
فرمودند ،مقداری مورد شك و تردید است .مقداری هم بهخاطر مسائل عملی آن
است .همه حتی خود آقایانی که در شورای انقالب بودهاند ،میگویند که اگر مشخص
نباشد و همينطور حدود ،قصاص و غيره را به حكّام شرع واگذار کنيم ،مشكالتی از
این قبيل که در یك جا اعدام و در جای دیگر آزاد میکنند ـ و آقای هادوی هم گفت
ـ پيش میآید .من از این جهت میخواهم بگویم که گرچه خيلیها بد عمل کردهاند،
ولی شما یك مورد نشان بدهيد که حاکم شرعی در یك موضوع دو حكم مختلف داده
باشد؛ مثالً در دو جا زنا شده که یكی را هشتاد ضربه و دیگری را بيست ضربه شالق
زده یا آزاد کرده است .یا نشان بدهيد که در دو مورد زنای بهعنف ـ که مجازاتش
اعدام است و از نظر قضایی ثابت شده ،اما یكی را شالق زده و برای دیگری حكم
اعدام صادر کرده باشد.
آقای محسن هادوی :آقای صافی! بگویيد راجع به قانون اساسی صحبت بكنند.
آقای مهرپور :نه ،میدانم که خالف عمل شده .من میخواهم بگویم که اشكال اینجا
نيست .اشكال در تشخيص است .مثالً این قاضی سر در نمیآورد ،یعنی نمیتواند دليل
را جمع کند و بگوید که این عنف است یا غيرعنف؛ وگرنه قصاص و دیات و حدود،
مجازاتهای مشخصی هستند .البته نسبت به تعزیرات ممكن است تفاوتهایی داشته
باشد .اگر قاضیای باشد که بتواند درست دادرسی کند ،هيچ اشكالی پيش نمیآید .در
مورد مجازاتهایی که از دو تا پانزده سال حبس تعيين شده ،یكی در موارد مشابه از
تخفيف هم استفاده میکند و شش ماه حبس میدهد و دیگری ده سال حبس میدهد؛
چرا اینقدر اختالف هست؟! در مورد مواد مخدر ،یك نفر دو کيلو تریاک داشته ،او را
به شش ماه یا یك سال حبس محكوم کردهاند و دیگری را که نيم کيلو تریاک داشته،
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به پنج سال حبس محكوم کردهاند! بد عمل کردن در این موارد ممكن است یك مقدار
بهدليل جهات خارجی باشد و یك مقدار هم بهدليل نحوهی تشخيص .مثالً قاضی
خوبی نيست ،وارد نيست دادرسیِ درست بكند .ولی حدودش مشخص است.
آقا ،شما [که] میگویيد حدود اسالم ،این مدون است .حاال اصليت این برای من مورد
تردید است؛ ولی اگر این معنا را در نظر بگيریم ،حدود اسالم مدون است و ساليان
سال است که همه دارند میگویند که حدّ زنا این است و اگر سه بار هم تازیانه
خوردی تو را اعدام میکنند.
یکی از اعضا :زنا نيست.
آقای مهرپور :زنا نيست .حاال گفته میشود .لواط است و غيره .جوری نيست که
مشخص و معلوم نباشد .اشكال بر سر این است که شما میگویيد روزنامه نوشت که
[برای مثال] در آذربایجان غربی فالن کس به جرم لواط اعدام شد ،در فالنجا دادگاه
انقالب به جرم لواط صد تازیانه زد .این میگوید که شما در موارد مشابه [یكجور
عمل نكردهاید] .این یا ثابت نشده و باید پرونده را دید؛ یا اگر هم ثابت شده ،قاضی،
قاضیای نبوده که بتواند درست عمل کند.
آقای آراد :بنده در مادهی یك پيشنهاد کفایت مذاکرات میکنم.
آقای صالحی[ :من] چيزی به نظرم رسيده که خودم هم نمیتوانم روی آن [پافشاری کنم].
بند ( )9اصل ( )182قانون اساسی ]در بيان وظایف قوهی قضائيه[ میگوید« :کشف جرم و
تعقيب و مجازات و تعزیر مجرمين و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم ».این
احتمال هست که در قانون اساسی ،جرمْ غير از گناهانی باشد که باید بهخاطر آنها حد
جاری شود .حاال من نمیدانم که در این باره در خبرگان بحث شده یا نه.
آقای صافی گلپایگانی :خبرگان [دیگر] نيست .شما از این قانون اساسی هرچه
میفهميد ،بفرمایيد.
آقای صالحی :بله ،هرچه که از آن فهميده میشود؛ جرم یك چيز است و گناهی که
باید برای آن حد اجرا شود ،مانند شرب خمر[ ،چيز دیگر].
گفتوگوها در این بخش نامفهوم است ،ولی ظاهراً یكی از اعضا مخالفت میکند.
آقای مهدوی کنی :آقای صالحی دارند تحقيق میکنند.
آقای محسن هادوی :شما تحقيق نكنيد . ...
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آقای صافی گلپایگانی :تحقيق نيست.
آقای صالحی :میخواهم بگویم که با تلفيق اصل ( )32قانون اساسی که میگوید:
«حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بهموجب قانون باشد»
و قسمت اول بند ( )9اصل ( )182که میگوید« :اجرای حدود و مقررات مدون جزایی
اسالم» ،چه کسی [میتواند] بگوید که حتماً معنای «مدون»« ،قانون» است؟ چه مانعی
دارد که فرض کنيد یك مجموعهای از خبرگان و ذیصالحانی که حق دارند در امر
شرعی اظهارنظر بكنند ،مثل جامعهی مدرسين یا مجموعهای از کسانی که صاحب فتوا
هستند ،نظر بدهند که اینها مقررات مسلّم جزایی اسالم هستند .الزم هم نيست که به
مجلس برود و تصویب بشود .از کجا معلوم که قانون اساسی اجرای مقررات مدون
جزایی اسالم در بند ( )9همين نباشد؟
آقای محسن هادوی :طبق بند (!)2
آقای صالحی :کلمهی «مدون» در چنين مصوبهای . ...
آقای صافی گلپایگانی :آقایانی که با کفایت مذاکرات موافق هستند ،اعالم نظر بفرمایند.
آقایانی که مادهی ( )1را با قانون اساسی مغایر میدانند  . ...بنده با توجه به آن ذیلی که
در آن نامه نوشتيم ،رأی نمیدهم.
«ماده  -1دادسراها و دادگاههای انقالب اسالمی بخشی از دادگستری جمهوری اسالمی
ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره میشود و طبق مصوبه مورخ 85/3/61
شورای انقالب و این قانون عمل خواهند کرد».
آقایانی که این را مغایر با قانون اساسی میدانند ،اعالم نظر بفرمایند.
آقای محسن هادوی :پنج رأی آورد؛ پس نمیشود ،تعارض است .باید رجوع بكنيم [=
دوباره رأی بگيریم].
آقای صافی گلپایگانی :پس باید صبر کنيم تا دکتر افتخار بياید.
آقای محسن هادوی :آقای جنتی هم میآیند.
آقای صافی گلپایگانی :آقای جنتی دیروز به من گفت که میخواهم به جبهه بروم.
گفتم شما که میخواهيد بروید[ ،نظرتان را دربارهی این مسئله بگویيد ].گفت :من
همان [چيزی را] که روز اول نوشتيم ،قبول دارم.
آقای محسن هادوی :پس مادهی یك [مغایر است].
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آقای صافی گلپایگانی :مغایر است؟
آقای محسن هادوی :بله دیگر .آقای جنتی هم گفته [که] من همان را قبول دارم.
آقای صافی گلپایگانی :نه ،همين را که بنده میگویم؛ نه آن را .عجيب است!
«تبصره ـ بند ( )2به ماده ( )6مصوب شورای انقالب به مورخ  85/3/61اضافه میشود:
بند  -2رسيدگی به جرایم مربوط به حدود و قصاص و دیات و مشروبات الكلی و مواد مخدر
در صالحيت دادسراها و دادگاههای انقالب است».
آقایانی که [انتقال] این صالحيتِ رسيدگیها را مغایر [با] قانون اساسی میدانند،
[اعالم نظر بفرمایند].
آقای مهدی هادوی :اگر توضيح میدهيد که «در صالحيت»اش را قبول داریم ،اما
مقررات ندارند ،ما مخالف نيستيم.
آقای صافی گلپایگانی :به من چه؟ آنجا نوشته  . ...حاال رأی میگيریم.
آقای مهدوی کنی[ :مادهی] باال رأی نياورد ،مادهی پایين هم رأی نمیآورد.
آقای صافی گلپایگانی :آقایانی که این را مغایر با قانون اساسی میدانند ،اگر فرمایشی
دارند ،بفرمایند.
آقای آراد :خيلی صحبت کردیم .مغایر با قانون اساسی . ...
آقای صافی گلپایگانی :هر کس مغایر با قانون اساسی میداند ،اعالم نظر بفرماید.
آقای آراد :این مادهی ( )6را [میگوید].
آقای محسن هادوی :مادهی ( )6چه میگوید؟
آقای صافی گلپایگانی :آقایانی که تبصرهی مادهی ( )1را مغایر با قانون اساسی
میدانند ،اعالم نظر بفرمایند؛ «تبصره ـ بند ( )2به ماده ( )6مصوب شورای انقالب به
مورخ  85/3/61اضافه میشود:
بند  -2رسيدگی به جرایم مربوط به حدود و قصاص و دیات و مشروبات الكلی و
مواد مخدر در صالحيت دادسراها و دادگاههای انقالب است».
آقای مهدی هادوی :بنده مغایر میدانم.
آقای صافی گلپایگانی :چهار رأی.
«ماده  -6در مواردی که کيفر مجرم اعدام و یا نقص عضو باشد ،باید کيفرخواست در
محضر مجتهدی عادل که دارای شرایط کامل قضا است ،عنوان گشته و کيفر بهحكم او
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صادر میشود .تشخيص صالحيت به عهده شورای عالی قضایی است[ ».یعنی]
صالحيت آن فقط با مجتهد است؛ «تشخيص صالحيت به عهده شورای عالی قضایی
است ».آقایانی که این را مغایر میدانند ،اعالم نظر بفرمایند.
آقای آراد :کسی این را مغایر نمیداند[ .در] اینجا هيچ مطلبی نيست .همان مطلب بند
( )1بود که . ...
آقای صافی گلپایگانی« :ماده ( )3شورای عالی قضایی موظف است حداکثر تا شش ماه
پس از تصویب این طرح قانونی با مراعات اصل ( )19قانون اساسی لوایح مورد لزوم
دادگاههای انقالب را به مجلس شورای اسالمی برای تصویب ارائه دهد.
ماده ( )9کليه قوانين و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ تصویب این
طرح قانونی ملغی خواهد بود».
آقای آراد :قبل از اینكه آقایان شورای عالی قضایی تشریف بياورند و ما را سرافراز
بفرمایند ،به مادهی ( )1این مصوبه ایراد گرفته بودیم .آقایان آمدند و مشكالت و
گرفتاریهای خودشان را توضيح دادند .حتی آقای ربانی املشی گفت :مگر میشود در
مملكت دو دادستان کل باشد؟! بنده در مقابل فرمایش ایشان اجازهی صحبت خواستم
و گفتم که هيچ اشكالی ندارد .امام فرموده است که دادگاه انقالب باید باشد و
وجودش و ادغامش هم در دادگستری مخالف قانون اساسی نيست .دادستان کل
انقالب هم باشد .اختياراتش محدود است و تحت نظر دادستان کل و شورای [عالی]
قضایی انجام وظيفه میکند.
آقای محسن هادوی :حتماً باید هرج و مرج بشود تا معلوم بشود؟
آقای صافی گلپایگانی :حاال اصل نامه را میخوانم که برای ذیل آن رأی بگيریم.
آقای محسن هادوی :نه دیگر ،رأی نياورد.
آقای صافی گلپایگانی :چه چيزی رأی نياورد؟
آقای محسن هادوی :رأی نياورد دیگر.
آقای صانعی :من بين خود و خدای خودم ناراحت هستم .من آن روز هم به این آقایان
و کسانی که روی این مسئله تكيه کردند ،از جمله جناب حاجآقای رضوانی و آقای
صافی و دوستان دیگر مثل آقایان دکتر مهرپور و حاجآقای خزعلی که اظهار نظر
نكردند و ممتنع شدند ،گفتم و امروز هم که دارد تصویب میشود ،میگویم که باید
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متوجه باشيم که با رفتن این قانون به بيرون ،تمام این مسائل به گردن دادگاههای
انقالب خواهد افتاد.
یکی از اعضا :ولی . ...
آقای صانعی :نه ،اجازه بدهيد ،آن «ولی» را جواب میدهم .جواب آن «ولی» ساده
است؛ بهخاطر اینكه تا حاال دادگاههای انقالب آن «ولی» را گوش ندادهاند .بهعالوه
دادگاههای انقالب میگویند که نمایندههای ما را شورای انقالب تعيين کرده است و
بدین ترتيب ما نمیتوانيم نمایندهی جدیدی تعيين کنيم و کل این پروندهها در آنجا
میماند و من بين خود و خدای خود نمیدانم که چطور خواهد شد .البته من با توجه
به فرمایشهای آقایانی که از جهت شرعی بودنِ آن اصرار میکردند ،امروز ممتنع
شدم؛ یعنی از این جهت که آقایان گفتند احكام شرع عملی نمیشود ،چون قانون آن
به این زودیها آماده نمیشود .از طرفی هم میگویند آقای موسوی [اردبيلی] گفته
است که ما تا دو سه هفتهی دیگر مجازاتها را تعيين میکنيم .اینطوری فردا همهی
پروندهها به گردن دادسرا میافتد.
آقای صافی گلپایگانی :شما مرتباً بر میگردید!
آقای صانعی :آقا ،برنمیگردم . ...
آقای رضوانی :اما با آن ذیلی که نوشتهایم[ ،بعيد است چنين مشكلی پيش بياید].
آقای صانعی :آن ذیلی که نوشته شده است ،تذکر است ،قانون نيست.
آقای رضوانی :اجازه بدهيد ،اصالً نمیشود آن را آنطور درست کرد.
آقای صانعی :تذکر که به قانون کاری ندارد.
آقای صالحی :آقا ،تذکری که بنده عرض کردم ،مورد قبول هست یا نيست؟ عرض کردم که
اصالً قصاص و دیات بهموجب این قانون قابل اجرا نيست .اینجا فقط مجازات اعدام است . ...
آقای محسن هادوی :اعدام . ...
آقای رضوانی :نقص عضو.
آقای صالحی :مجازات اعدام ،مجازات حبس ،مجازات تبعيد و مصادرهی اموال.
میگویم نقص عضو نداریم.
آقای صانعی :حدود را شامل میشود.
آقای صالحی :در الیحهی شورای انقالب به کسی اجازه ندادهاند که قطع ید کند .یا کسی
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که چشم کسی را . ...
آقای رضوانی :اعدام چطور؟
آقای صالحی :اعدام هست.
آقای رضوانی :خب ،آن هم قصاص است دیگر.
آقای صالحی :تمام انواع قصاص [نيست].
آقای صانعی :ببينيد ،میگوید «شاملِ »...؛ نمیگوید فقط اینها است.
آقای رضوانی :شما این را اضافه کردید.
آقای صانعی :یعنی غير از اینها هم هست.
آقای محسن هادوی :تا حاال که کسی را در دادگاههای انقالب قصاص نكردهاند.
آقای رضوانی :این تذکر را بنویسيد که بفهمند باید آن را تغيير بدهند .معنا ندارد که
شورای انقالب نماینده [تعيين کند].
آقای صالحی :آقای صانعی ،این عبارتْ بالخصوص تصریح دارد به اینكه مجازاتها
در این چهار نوع منحصر است.
آقای صانعی :اگر این باشد که هيچ فایدهای ندارد .البته آقای

مؤمن()1

گفت که ما به

لوایح دیگر کاری نداریم.
آقای مهدی هادوی :گفت ما با قانون کاری نداریم؛ شما به دست ما بدهيد ،ما عمل میکنيم.
آقای صافی گلپایگانی :اجازه بدهيد ،مینویسيم« :الزم به تذکر است ،عالوه بر آنكه
شكل دادگاه بهصورتی که در قانون شورای انقالب پيشبينی شده است ،مخالف
موازین شرعی است ،از جهت اینكه در حال حاضر شورای انقالب هم وجود ندارد،
قابل اجرا نيست و باید طبق موازین شرعی و قانون اساسی شكل و ترکيب دادگاه
تعيين گردد ».دیگر آن قانون اجرا نمیشود.
آقای محسن هادوی :آقای صافی ،با این عبارت مخالف هستم و میخواهم صحبت کنم.
آقای صالحی :آقا ،بنده میگویم از نظر شرعی درست نيست .من میگویم از نظر
شرعی اینها حق ندارند غير از اعدام ،بقيهی موارد قصاص و دیات را اجرا کنند .من از
نظر شرعی هم مخالفم.
 .1آیتاهلل محمد مؤمن تا سال  1326عضو شورای عالی قضایی و رئيس دادگاه عالی انقالب بوده است.
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آقای آراد[ :قبل از آنكه] ایراد شرعی بگيرید ،در اطراف قضيه مطالعه کنيد .مادهی یك
آیيننامهی دادگاهها و دادسراهای انقالب را که دربارهی طرز تشكيل دادگاههای انقالب
است ،مالحظه بفرمایيد .این دادگاههای انقالب از اول انقالب تا کنون تشكيل شده است.
آقای صالحی :باشد.
آقای آراد :چه چيزی باشد آقای [صالحی؟!] وقتی که میفرمایيد برخالف شرع
مقدس است ،هزاران تالیِ فاسد پشت سر آن میآید .شما یك کمی دربارهی مسئله
فكر کنيد ،بعد بگویيد .اصالً اگر مادهی ( )6را قبول میکنيد که در مادهی اول . ...
آقای صافی گلپایگانی :خب ،فردا ما باید بگویيم که این قانونِ عدليه است .پس ما
انقالب کردیم که حكم خدا را اعالم نكنيم؟! از این طرف اینطور میگویيد! اینطور
نمیشود از قانون اساسی و شرع حفاظت کرد.
آقای محسن هادوی :شما آن را حل کنيد.
آقای صافی گلپایگانی :ما این را مینویسيم .آنجا هم که سه نفر بودهاند ،سه رأی
دادهاند و این شده است.
آقای محسن هادوی :ما نایب امام داریم؛ اآلن میتوانيم برویم مسئله را حل کنيم.
آقای رضوانی :آقای هادوی ،آن زمان که شما در دادگاههای انقالب بودید ،این
مصوبهی شورای انقالب در دادگاههای انقالب اجرا میشد؟
آقای مهدی هادوی :تا من بودم اجرا میشد ،ولی بعد [از آن] دیگر اجرا نمیشد.
آقای رضوانی :یعنی همين شورای سه نفری( )1تشكيل میشد؟
آقای مهدی هادوی :بله.
آقای رضوانی :نمایندهی شورای انقالب چه کسی بود؟
آقای مهدی هادوی :اآلن یادم نيست ،ولی شورای انقالب یكی را معيّن میکرد.
 .1مادهی ( )9آیيننامهی دادگاههای انقالب و دادسراهای انقالب« :دادگاه انقالب مرکب از سه عضو
اصلی و دو عضو علیالبدل خواهد بود .اعضای اصلی عبارتند از:
الف -یك قاضی شرع بهپيشنهاد شورای انقالب اسالمی و تصویب امام.
ب -یك قاضی دادگستری بهانتخاب قاضی شرع
ج -یك نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضيات انقالب اسالمی با تعيين شورای انقالب یا کسی که
شورا برای این منظور معين کند».
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آقای صافی گلپایگانی :رأی او هم مؤثر بود؟
آقای مهدی هادوی :بله ،ما از شورای انقالب میخواستيم و آنها برای شهرستانها
معيّن میکردند.
آقای رضوانی :یك رأی قاضی شرع هم در آن بود؟
آقای مهدی هادوی :خب ،مسلّماً طبق این [مصوبه] ،نظر قاضی شرع باید رعایت شود.
آقای صافی گلپایگانی :عالوه بر اینكه ایشان میفرمایند ،در جاهایی که قاضی [= قاضی
شرع] نبوده ،حكم صادر نمیشده است .مطلب دیگری داریم؟
[آقای آراد] ،اجازه بدهيد که جواب شما را بهطور علمی بدهم .شما میفرمایيد که
وقتی بگویيم [خالف شرع است] ،تمام این اعدامها و مجازاتهایی که تا حاال بوده
خالف شرع خواهد بود .خالف شرع نمیشود؛ برای اینكه طبق آن قانون ،هر جا که
اکثریت است ،باید حاکم شرع در آن باشد .اشكالی که داریم ،این است که اگر حاکم
شرع در یك طرف بود و آن دو نفر در طرف دیگر ،چرا حكم او اجرا نشود؟ جاهایی
که حكم بر قتل واقع شده است ،حاکم شرع در بين بوده است .پس آن موارد را
نمیتوانيم بگویيم خالف شرع است.
آقای مهدی هادوی :پس با صراحت این را بنویسيد که چون این قانون شامل مواردی
میشود که حاکم شرع در اقليت قرار میگيرد و ممكن است که حكم شرع اجرا نشود،
از این نظر محل اشكال است.
آقای رضوانی :به تأخير میافتد ،واالّ ممكن نيست اجرا نشود؛ [تعداد قضات شرع
اضافه میشود و دوباره رأی میدهند].
آقای صافی گلپایگانی :نه ]مشكل حل نمیشود[ ،چون این قانون شامل مواردی
میشود که حاکم شرع رأی داشته باشد و ]در مواردی که حاکم شرع در اقليت قرار
میگيرد ،این مصوبه[ مانع از اجرای آن

میشود)1(.

آقای مهدی هادوی :آقای صافی ،اشكال دیگری هم که به آن آیيننامه میشود گرفت،
 .1از نظر آیتاهلل صافی ،مصوبهی مجلس مانع نفوذ حكمِ حاکم شرع میشود؛ زیرا وقتی حاکم شرع
دربارهی موضوعی رأی داشته باشد ،اگر در اقليّت قرار بگيرد ،حكم او اجرا نمیشود و با الحاق دو
حاکم شرع دیگر ،رأی اکثریت قضات را مالک قرار میدهند؛ و این خالف موازین شرع است ،چون
دليلی برای عدول از رأی حاکم شرع در موردی که او رأی خاصی دارد ،وجود ندارد.
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این است که باید همهی دادگاهها را بهجز آنهایی که در مراکز استان است ،منحل کنند.
اگر تصریح کردیم که اینها را منحل کنيد ،دیگر دادگاهی باقی نمیماند.
آقای مهرپور :یك اشكال دیگر هم دارد؛ اصالً دادگاه انقالب معنی ندارد.
آقای صافی گلپایگانی :اینكه نمیشود .من که مسئول این نيستم.
آقای مهرپور :دادگاه انقالب به پيشنهاد امام تشكيل میشود و انحاللش هم باید با
تصویب شورای انقالب و کسب اجازه از امام باشد .اآلن اصالً شورای انقالب نيست.
اینها همه به شورای انقالب مربوط میشود .شورای انقالب [هم تا] وقتی است که
قانون اساسی و دولت [مستقر شود .حاال که قانون اساسی تصویب شده و دولت
داریم] ،اصالً میگویيم که به دادگاه انقالب [نيازی نيست].
آقای صالحی :شما تا به حال کجا بودید که [حاال دارید] این حرفها را میزنيد؟! واهلل
گناه است ،جهنم دارد!
آقای مهرپور :دادستان کل انقالب را امام تعيين میکند .اآلن این [کار] شورای عالی
قضایی هم که آقای موسوی تبریزی را بهعنوان دادستان کل انقالب تعيين کردهاند،
اصالً درست نيست؛ مگر اینكه امام [اجازه داده باشند].
آقای رضوانی :امام تعيين کرده است.
آقای مهرپور :نه ،شورای عالی قضایی تعيين و اعالم کرد .پس نمیتوانيم بگویيم که
حتی دادستان کل انقالب زیر نظر دادستان کل کشور است.
آقای رضوانی :جزء دادگستری است.
آقای مهرپور :نمیتواند باشد .دادستان کل انقالب نمیتواند زیر نظر دادستان کل
کشور باشد .زیر نظر امام است.
آقای مهدی هادوی :آقا ،اشكاالت دیگری [هم] دارد .در عدليه ،قضات را شورای عالی
قضایی معيّن میکند.
آقای صالحی :اشكال عمدهاش این است که این شوخی و مزاح است! اینكه
«دادگاههای انقالب جزء دادگستری است» ،یك مزاح است!
آقای صانعی :نه ،مزاح نيست.
آقای صالحی :چرا ،دقيقاً مزاح است .وقتی که هنوز همان وضع قبلی بر دادگاههای
انقالب حاکم است و باز هم باید به مصوبهی شورای انقالب عمل کنند ،معنایش این
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است که همان دادگاه انقالب است و چيز جدیدی نيامده است .شرایط انقالبی با
شرایط غيرانقالبی چه فرقی میکند؟!
آقای مهرپور :آقای موسوی اردبيلی هم میگفت اصالً الزم نيست که ما دادگاه انقالب
داشته باشيم .این قوانين [برای] دادگاه انقالب نيست ،همهاش دادگستری اسالمی
است؛ دیگر دادگاه انقالب و غيرانقالب نداریم.
آقای صافی گلپایگانی :آقا این را گوش کنيد و اگر صالح میدانيد ،اینطور بنویسيم:
«الزم به تذکر است که قانون شورای انقالب [از آنجا که] حكم قاضی شرعی را در
صورت مخالفت دو عضو دیگر متوقف میسازد[ ،مغایر شرع است و بهعالوه] از
جهت اینكه شورای انقالب هم وجود ندارد ،قابل اجرا نيست».
آقای محسن هادوی :بنویسيم که مغایر شرع است.
آقای صافی گلپایگانی :دارم مینویسم.
آقای محسن هادوی« :قابل اجرا نيست» یعنی چه؟
آقای صافی گلپایگانی :نوشتم که مغایر شرع است.
آقای محسن هادوی :من مادهی مذکور را مغایر میدانم.
آقای مهرپور :آقای صافی ،من میگویم اگر جواب ندهيم ،بهتر نيست؟
آقای رضوانی :اگر جواب ندهيد ،بدتر میشود؛ برای اینكه اینها به این روال ادامه میدهند.
آقای صافی گلپایگانی :بله ،من که میدانم؛ این آقایان بعد به ما اعتراض میکنند.
آقای مهرپور :شما میتوانيد بگویيد که دادگاه انقالب غيرقانونی است و نباید باشد.
اگر نمیتوانيد ،اجازه بدهيد که این تصویب بشود.
آقای صانعی :نه ،نمیتوانيم.
آقای رضوانی :بله ،من اآلن آن را غيرقانونی میدانم.
آقای مهرپور :اگر غيرقانونی میدانيد ،اعالم کنيد که نباید باشد .دیگر بدتر از اینكه تا
حاال بوده که نمیشود.
آقای صافی گلپایگانی :آقا ،میگویم شما آقایانی که مخالف هستيد ،آیا غير از این میخواهيد
که این قانون از بين برود [= این مصوبه قانونيت پيدا نكند]؟ وقتی که ما بنویسيم «الزم به
تذکر است که قانون شورای انقالب عالوه بر آن جهتی که حكم قاضی شرعی را با مخالفت
دو حكم دیگر متوقف میسازد ،مغایر با موازین قضای شرعی است و [نيز] از جهت اینكه
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الزماالجرا نمیباشد و شكل و ترکيب دادگاه باید طبق موازین شرعی و قانون اساسی تعيين
گردد  ،»...شما باز هم میگویيد کافی نيست و به حرف ما اعتنایی نشده است؟!
آقای مهرپور :حاال خوب است .پس نمینویسيم که مغایر نيست.
یکی از اعضا :حاجآقای صافی ،این را هم اضافه بكنيد که «مقرراتش هم مدون بشود».
آقای صافی گلپایگانی :آقا ،چنين اصراری نمیشود [کرد].
آقای صانعی :بنده مادهی ( )6را خالف [قانون اساسی] میدانم و نمیتوانم به آن رأی بدهم.
آقای صافی گلپایگانی :کدام ماده را؟
آقای صانعی :آن بندی که پنج رأی آورد ،با رأی من شش رأی میشود.
آقای مهدی هادوی :مادهی ( )6نبود؛ مادهی اول بود.
آقای رضوانی :مادهی ( )6کار دارد .آقا ،این بخشی که [نوشتهاید] «مغایر موازین
اسالمی است» ،معلوم نيست رأی بياورد؛ برای اینكه اوالً قاضی شرع لزوماً مجتهد
نيست و ممكن است قاضی منصوب باشد و طبق ضوابط . ...
آقای صافی گلپایگانی :قاضی منصوب هم باید باشد.
آقای رضوانی :نه ،توقف حكم قاضیِ منصوب عيبی ندارد.
آقای صافی گلپایگانی :بله ،در آنجا [= آیيننامهی دادگاهها و دادسراهای انقالب] چه
نوشته است؟ آقای مهرپور ،آنجا [دربارهی] شكل دادگاه چه نوشته است؟
آقای مهرپور« :دادگاه انقالب مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علیالبدل خواهد
بود .اعضای اصلی عبارتند از:
الف -یك قاضی شرع بهپيشنهاد شورای انقالب اسالمی و تصویبِ ». ...
آقای صافی گلپایگانی :قاضی شرع؟! نمیشود .ما این را رد میکنيم.
آقای رضوانی[ :بنویسيد] اطالقش [مغایر شرع است].
آقای صافی گلپایگانی :شما این طرفش را میگيرید .من نمیدانم حاال بين اینهمه
نظرات مختلف ،چطور . ...
آقای رضوانی :اقالً بنویسيد «اطالق».
آقای مهدی هادوی :البته من یادم هست که وقتی این [آیيننامه] تصویب میشد ،آن وقت
که قاضی شرع و قاضی دادگستری تفكيك کردند ،استداللشان این بود که قضات شرع ما
درست به کيفيت دادرسی وارد نيستند و اول گفتند این را بهطور موقت [تصویب و اجرا]
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میکنيم که اینها یك مقدار به کار وارد بشوند و بعد کمکم وقتی که به آن مرحله رسيدیم
[که بر کار مسلط شدند] ،میگویيم آقا ،قاضی شرع کارش را بكند .کما اینكه اآلن هم
همينطور است .نظر آنها این بود؛ نه اینكه بخواهند حكم قاضی شرع بماند [متوقف شود]
یا محكوم بشود .اینها نبود .در واقع کمك به قاضی شرع و به دادرسی بود.
آقای صافی گلپایگانی :بنده با این حرفی هم که ایشان [= آقای رضوانی] میگویند که
بنویسيم «اطالقش [مغایر شرع است]»[ ،مخالفتی ندارم] .نظرتان هرچه هست ،بگویيد
تا من بنویسم.
آقای رضوانی :بنویسيد اطالقش [مغایر شرع است].
آقای محسن هادوی :آقای صافی ،مطابق ميل اکثریت بنویسيد.
آقای صافی گلپایگانی :آقایانی که موافقند بنویسيم «اطالقِ این مصوبه از این جهت با
موازین شرعی مغایر است و شكل دادگاهها هم باید طبق موازین شرعی معلوم گردد و
 ،»...اعالم نظر بفرمایند.
آقای صانعی :اطالق نوشته نشود.
آقای صافی گلپایگانی :پس بعد نيایيد به من بگویيد . ...
آقای صانعی :فقط از جنبهی شرعی آن؟
آقای مهدی هادوی :بله ،جنبهی شرعی آن.
آقای صانعی :نسبت به گذشته هم اظهار نظر نمیکند.
آقایان صافی و رضوانی :نه.
آقای رضوانی :آنهایی که [حكم قاضی شرع] متوقف میشود ،خالف شرع است.
آقای صافی گلپایگانی :فقط همين؛ و این هم که قابل اجرا نيست .از جهت اینكه
شورای عالی . ...
آقای مهدی هادوی :اصالً این را اشاره کنيد که ممكن است حكم قاضی [= قاضی
شرع] متوقف بشود.
آقای صافی گلپایگانی :نوشتهام .عين عبارت را نوشتهام متوقف بشود.
آقای مهدی هادوی :بله ،همين که اشاره شود بهخاطر توقف است نه مسئلهی [دیگر،
منظور را میرساند].
آقای مهرپور :من معتقدم همان اشكال شرعی دیروز ،که این چون ناظر به آن قانون است
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و امكان دارد که اطالقش حكم شرع را متوقف کند ،کافی است تا اینكه فعالً تصویب
نشود [و ما هم گير نيفتيم ].خود اینها هم پیبردهاند که دیگر آن را به جریان نيندازند.
آقای موسوی [اردبيلی] هم میگوید ما قوانين را آماده کردهایم و تا یكی دو هفتهی دیگر
میدهيم .فعالً هم واقعاً دنبال آن هستند .این یك واقعيت است .من تصور میکنم از نظر
مصلحت دادگاه انقالب و شورای نگهبان و همه ،اینگونه عمل کردن بهتر است.
آقای صالحی :بسماهلل الرحمن الرحيم .قاعدتاً وقتی که دولت بهشكل قانونی در
جمهوری اسالمی مستقر شد ،این چيزهایی که جنبهی انقالبی دارند ،باید به مرور
حذف شوند؛ وقتی که شورای انقالب رفت ،آنچه هم که از توابعِ شورای انقالب بوده
و جنبهی انقالبی داشته و بهضرورت زمان و بهخاطرِ نبودِ سازمانهای منظم و ساخته و
پرداختهی قانون بوده است ،بایستی از بين برود .دادگاههای انقالب هم جزئی از اینها
هستند .بهموجب قانون اساسی ،دادگستری مرجع تظلمات است( )1و فرض هم بر این
است که ما دیگر نيازی به آن خاصيت و جنبهی انقالبی نداریم .مملكت ما همه چيز را
مستقر کرده و [قوای مقننه] و قضائيه و مجریه و همه چيز شكل گرفته است؛ پس
دیگر نيازی به دادگاههای انقالب نيست .از طرف دیگر ،ما در عمل میبينيم که تمام
ارگانها حتی مقام رهبری میگویند که به این ارگان نياز داریم .با هر کس که صحبت
میکنيم ،میگوید اگر دادگاه انقالب نباشد ،جمهوری اسالمی نخواهد بود و دادگستری
توانایی مبارزه با ضدانقالب را ندارد؛ پس الزم است که دادگاه انقالب باشد .ما با
مجموعهی این افكار با این الیحه مواجه شدیم همهی مسائل را میدانستيم و به هر دو
نكته توجه داشتيم و در پی یك راه حل میگشتيم ،تا اینكه مطالبی که آقای صافی
مرقوم فرمودند ،در ذهن ما آمد که قانون را بر دادگستری حاکم میدانيم و روح
دادگستری این است و اگر دادگاههای انقالب بخواهد بهموجب قانون اساسی در دلِ
دادگستری قرار بگيرد ،باید این روح را حاکم بر آن هم ببينيم .گو اینكه خودمان
میدانستيم و میخواستيم راه حل پيدا کنيم .میدانستيم که شاید صد در صد امكانپذیر
نيست که ما آن روح را حاکم کنيم ،ولی به هر حال [کوشيدیم] شكل درستی به آن
بدهيم .و این شكل درست را از تحریرالوسيله گرفتيم .ما معتقد بودیم که قانون باید
 .1اصل ( )184قانون اساسی« :مرجع رسمی تظلمات و شكایات ،دادگستری است .تشكيل دادگاهها و
تعيين صالحيت آنها منوط به حكم قانون است».
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حكومت کند و چون نمیخواستيم قوانين طاغوتی حكومت کنند ،گفتيم که
تحریرالوسيله را بهشكل قانون درمیآوریم و بر دادگاههای انقالب حاکم میکنيم و در
نتيجه ،آن چيزی را که از دادگستری میخواستيم ،در اینجا هم میبينيم؛ [اینكه] قانون
بر دادگاههای انقالب حاکم است.
بعد مسائلِ شكلی پيش آمد و خود تدوینکنندگان قانون هم با همين اساس فكری
صحبت از تحریرالوسيله کردند و آن را در متن قانون گذاشتند .گفتند که یك قانون
باشد و همه به یك شكل حكم کنند و کسی به رأی خودش عمل نكندالنهایه ،چون ما
[این را] با اصل

()1()121

مغایر دانستيم که از همان ابتدا قاضی را به تحریرالوسيله

ارجاع دهند و او را بهعنوان یك مرجع [= قاضی] ،موظف کنند که به یك مرجع
خاص مراجعه کند ،گفتيم که تحریرالوسيله میبایست بهشكل قانون دربياید .آن را
بردند و بهشكل قانون درآوردند و بعد ما گفتيم که متن باید فارسی باشد .رفت ترجمه
بشود که ماند .حاال ما با این مسئله مواجه هستيم که یا واقعاً میشود دادگاههای
انقالب را از ایران حذف کرد ،یا نمیشود .اگر میشود حذف کرد که ،روح قانون
اساسی میگوید که نبایستی باشد .اگر نمیشود حذف کرد ،باید راه حلی پيدا کنيم و
چه بهتر که همان راهی را که تا به حال رفتهایم و درست هم بوده ،برویم .باز من
توجيه قبلی را عرض کنم که علت اینكه ما به آن مادهی اول رأی دادیم ،این است که
مادهی دوم هم داشت .ما به این علت گفتيم که دادگاههای انقالب در شكم [=
زیرمجموعهی] دادگستری شوند و هيچ اشكالی ندارد که در ادامهاش گفته بودند
تحریرالوسيله حاکم بر دادگاههای انقالب است .تحریرالوسيله را که برداشتند ،این
اشكال مجدداً خودنمایی کرد و بنابراین ،این استداللی که آقای دکتر مهرپور میکنند
که ما به همهی اینها یكجا رأی دادیم[ ،درست نيست] .ما رأی ندادیم .ما با وجود
تحریرالوسيله رأی دادیم و گفتيم که اشكالی ندارد .اما اگر تحریرالوسيله را از آن
گرفتيد ،دوباره قابل بحث میشود.حاال اگر واقعاً بنا است که این آقایان این مصوبه را
اینجا متوقف کنند ،هر کاری دلشان میخواهد بكنند .ولی ما اشكال اصلی خودمان را
 .1اصل ( )121قانون اساسی« :قاضی موظف است کوشش کند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و
اگر نيابد ،با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر ،حكم قضيه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه
سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانين مدونه ،از رسيدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
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بگيریم .ما میگویيم شما این را با تحریرالوسيله پيش ما فرستادید و ما هم آن را با
تحریرالوسيله قبول کردیم؛ قرار شد آن را ترجمه کنيد ،که نكردید .هر وقت تحریر را
ترجمه کردید ،علی عيننا و رأسنا .اما تا وقتی که ترجمه نكردهاید ،ما نمیتوانيم
بپذیریم .استداللمان همين باشد که تا وقتی که تحریرالوسيله نباشد و قانون بر
دادگاههای انقالب حاکم نباشد ،با این امر که جزء دادگستری بشود ،منافات دارد و این
دو با هم تصادم دارند.
آقای صانعی :بسم اهلل الرحمن الرحيم .میخواهم مطلبی بهعنوان پيشنهاد عرض کنم
که تقریباً در مقابل فرمایشهای آقای دکتر مهرپور است .البته عمالً اینطور شده ،ولی
من میگویم که اصالً این یك اساس باشد .درست است که ما بحث میکنيم و نظر
میدهيم و نظر هم در صورتجلسه منعكس میشود و بنا است که نامه هم نوشته
شود؛ اما اگر فرصت هست و میتوان نوشتن نامه را یكی دو روز عقب انداخت ،بهتر
است .برای اینكه ما دیدهایم که اینطور نيست که ما همهی مسائل را همان موقع
بفهميم .بعداً ممكن است با مشكالتی روبهرو بشویم .ما اگر دیروز این قانون را رد
کرده بودیم ،در حالی که آقای موسوی اردبيلی بهعنوان یك مسئول قانونیِ شرعی دارد
اینطور حرف میزند ،چه میکردیم؟!
اینكه جناب آقای دکتر مهرپور میفرمایند که ما نباید توجيهگر افكار دیگران باشيم،
[درست است؛] اما برای از بين بردن مشكالت مملكت باید توجيهگر باشيم .ما که
آدمهای صد در صد متونی و از نظر فقهی ،اَخباری( )1و از نظر امروزی ،دموکراسی[زده]
و قانونی [= قانونزده] که نيستيم .ما تابع خدا و شرع و مصالح جامعه هستيم و بنابراین،
بهعقيدهی من هيچ اشكال ندارد که ما بعد بيایيم تغيير نظر بدهيم .آسمان که به زمين
نمیآید ،اگر خونی ریخته نشوداگر ما در مقابل این قانون [اساسی] این الیحه [= مصوبه
مجلس] را گذراندیم و فردا یك بیگناهی پای چوبهی دار رفت ،همهی ما اینجا مسئوليم
و دیگر نمیتوانيم بگویيم که ما فقط یك قانونی را گذرانده بودیم و توجيهگر افكار
 .1اخباریها گروهی هستند که عقل ،رأی و قياس و اجماع را قبول ندارند و تقليد از ميّت را هم جایز
میشمرند .این فرقه فقط به احادیث عمل میکنند و آن را حجت میشمارند تا جایی که حتی ظاهر
قرآن را هم حجت نمیدانند ،مگر اینكه بهوسيلهی حدیث معنای آن تفسير شده باشد( .مقدمهای بر فقه
شيعه ،سيد حسين مدرسی طباطبایی ،ص )12
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نبودیم .بهنظر من نمیشود گفت که این حرفها صد در صد درست است .باید صبر
کنيم .این راجع به اصل قصه.
و اما اینكه چه کنيم؛ در اینجا بهنظرم باید همانطور رفتار کنيم که آقایان مشی کردند .و
این مشی به «اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم»( )1برمیگردد .روی همان باید
تكيه کنيم .ما اگر آن الیحه را رد کنيم و بگویيم که قوانين شرع باید امضا شود ،اما در
مقام پاسخ گفتن باید به سراغ اطالقِ اصل ([ )6()9قانون اساسی] رفت ،برای جامعه زننده
خواهد بود .به ما خواهند گفت قانون اساسی که گفته بود «اجرای حدود و مقررات
مدون»؛ چرا شما از بين بردید؟! بله ،ما نسبت به «حدود» خيلی ساده میتوانيم توجيه
کنيم .میگویيم روح حدود هم روح تدوین است و از هر حقوقدانی بخواهيم ،میتواند
آن را تدوین کند .تدوین هم طریقيت دارد؛ برای این است که حدود ،مرز داشته باشند.
حدود ،حد و مرز معيّنی دارند؛ مثالً هشتاد ضربه است ،نه یكی بيشتر و نه یكی کمتر.
بنابراین در حدود میتوانيم بپذیریم [که قاضی بهخاطر تدوین نشدن قوانين حدود ،طبق
منابع فقهی عمل کند]؛ اما دربارهی تعزیرات باید خيلی تالش کنيم تا جامعه را توجيه
کنيم که ما به قانون اساسی بیاعتنایی نكردهایم .برای مثال در قصاصْ مسائل اختالفی و
ظریفی هست که به این زودیها نمیتوان آنها را حل کرد .این است که بنده هم مثل
آقایان معتقدم که باید برگردیم و یك یا دو رأی دیگر پيدا کنيم [تا بتوانيم بگویيم] که
این مقررات باید مدونباشد و به یك نحوی آن را حل کنيم.
آقای مهدوی کنی :اوالً که آقای موسوی [اردبيلی] و [دیگران] خودشان هنوز هم بر
اینكه [دادگاه انقالب] ملحق به دادگستری شود ،اصرار دارند ،نه اینكه میخواهند
بگویند ملحق به دادگستری نشود؛ منتها میخواهند طرز عبارت و نوشته را تغيير دهند.
مثالً میخواهند کلمهی «دادسرا» را بردارند و به جای آن «دادگاهها» را بگذارند [و
همچنين عبارت] طبق مصوبهی شورای انقالب را حذف کنند تا این ایرادی هم که ما
[داریم ،مرتفع شود .ولی سؤال این است که وقتی این عبارت را حذف میکنيد ،پس]
 .1اصل ( )182قانون اساسی.
 .2اصل ( )9قانون اساسی« :کليه 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 عهده فقهای شورای نگهبان است».
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طبق چه چيزی [باید باشد]؟ آقای مؤمن شب گذشته گفتند که اصالً نمینویسيم طبقِ
[مصوبهی شورای انقالب]؛ ما فقط مینویسيم که این دادگاه [بخشی از] دادگستری
است و در بند ( )6هم فقط [دربارهی] صالحيت [حرف میزنيم .گفتند که] شما هم
همين را تأیيد کنيد و چهکار دارید که ما در مقام عمل و در مقام ضرورت چه میکنيم.
ما اآلن باید در مقام ضرورت ،قوانينی شرعی به دست قضات بدهيم که مدتی عمل
کنند تا قوانين مدون شود .البته آقای ربانی [املشی] گفتند که قوانين جزا تقریباً تدوین
شده است .میگفتند که ترجمهی تحریرالوسيله هم آماده است .اگر آنها میخواهند این
کار را بكنند ،قاعدهاش [این است که] همان اشكاالت ما [را دربارهی عمل کردن این
دادگاهها] طبق مصوبهی شورای انقالب و [نيز آنجا] که به صالحيت [دادگاهها
میپردازد ،رفع کنند ].ما هم بگویيم که اگر مقصود ،طبقِ همان مصوبهی [شورای
انقالب] است ،باز بهنظر ما اشكاالتی دارد و اگر طبق مصوبه نيست و فقط میخواهيد
صالحيت آن را مشخص کنيد ،ما حرفی نداریم.اما [اگر بخواهيم] بگویيم اقتضای انقالب
این است که  ،...این اعتراض وارد است [پس چرا] وقتی ما میگویيم اقتضای انقالب
این است که جهاد [سازندگی] باشد ،شما [اشكال میگيرید و] پافشاری میکنيد [که
قانون اساسی گفته است] اِعمال قوهی مجریه باید از طریق نخستوزیر

باشد؟!()1

آقای صافی گلپایگانی :اآلن هم همان را میگویند.
آقای صالحی :اینجا آن حرف را نمیزنند.
آقای مهدوی کنی :در اینجا ضرورتهای انقالب اقتضا میکند که تمام این نهادها
بدون محدودیتهایی که اآلن دارند درست میکنند ،باشند.یعنی نهضت سوادآموزی،
سپاه ،جهاد ،کميته و جاهای دیگر باید نظم داشته باشند ،اما نظمی که مطابق بافت
خودشان باشد؛ نه اینكه بيایند در درون دولت و با ضوابط دستوپاگير معطل شوند .ما
[البته مثالً] در اینجا [= کميتهی انقالب] خودمان آیيننامه داریم .آیيننامهی داخلی
نوشتهایم تا طبق آن عمل شود؛ نه طبق آیيننامهای که دولت برای ما بنویسد که بر
اساس آن اگر بخواهيم یك نفر را در کميته استخدام کنيم ،باید از هزار پيچوخم
بگذریم .ما این آقا را استخدام میکنيم و ممكن است که سر ماه بخواهد برود یا ما
 .1اصل ( )21قانون اساسی« :اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقيماً بر عهده رهبری
گذارده شده ،از طریق رئيسجمهور و نخستوزیر و وزرا است».
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دیگر او را نخواهيم؛ به او میگویيم :آقا ،برو ما [دیگر به شما] نياز نداریم.اما اگر
بخواهيم طبق ضوابط استخدام عمل کنيم ،نه میتوانيم او را به این زودی استخدام
کنيم و نه میتوانيم بيرونش کنيم[ .از طرفی هم] ضرورت انقالب این است که اینها
باشند .بعد شما میفرمایيد که قاعدهاش این است که  . ...ما میگویيم تا زمانی که
ضرورت اقتضا میکند که کميته باشد[ ،بگذارید] باشد .روزی که شهربانی ،شهربان ِ
ی
انقالبی شد ،کميته خودبهخود از بين میرود.پس اصالً نباید این حرف را زد که اِعمال
قوهی مجریه باید از طریق دولت باشد .بله ،ما در صدد این هستيم که کمکم شهربانی
را درست کنيم ،تا آنجا که دیگر شهربانی انقالبی بشود و بعد دیگر نيازی به کميته
نباشد .در پی آن هستيم که ـ فرض بفرمایيد ـ وزارت کشاورزی را بهحدی اصالح
کنيم که دیگر در قسمت کشاورزی نيازی به جهاد نباشد و خود وزارت کشاورزی کار
کند .وزارت مسكن و راه و ترابری هم همينطور.
این استداللی که شما میفرمایيد ،تمام آنها میآید شامل همهی اینها میشود .استدالل
خوبی است و اگر درست هم باشد ،من هم قبول دارم؛ اما ممكن است که . ...
آقای صافی گلپایگانی :من این نظر را دو روز قبل هم عرض کردم که اینكه میگویيد
اینها خودشان میخواهند[ ،واقعيت این است که] اینها هم میگویند که اصالً این طرح
در زمان بنیصدر و در رابطه با آن مسائل مطرح شد .ولی مسئلهی ما این است که این
دادگاههای انقالب را که میخواهيم ،با تحریرالوسيله ضميمهی دادگستری کنيم ،با آن
ضوابطی که باید بر دادگستری حاکم بشود و حكومت داشته باشد یا بدون آن ،اگر
[قرار است] با ضوابط دادگستری کار کنند ،پس دادگاههای انقالب یعنی چه؟ و اگر
قرار نيست با آن ضوابط کار کنند ،پس [زیرمجموعهی] دادگستری نمیشوند.
دادگستری [برای] خودش تشكيالتی است [و ضوابطی دارد] و اگر میخواهيد . ...
آقای صانعی :آقای صافی ،این جمله را هم در ضمن فرمایش خودتان معنا کنيد و دفع
دخل کنيد« :تشكيل دادگاهها و تعيين صالحيت آنها نيز بهحكم قانون است» یعنی چه؟()1
آقای صافی گلپایگانی :این همين است که هر دادگاهی که بخواهيم در مملكت تشكيل
دهيم ،باید بهموجب قانون باشد .اگر بخواهيم دادگستری را تشكيل بدهيم و
 .1اصل ( )184قانون اساسی« :مرجع رسمی تظلمات و شكایات ،دادگستری است .تشكيل دادگاهها و
تعيين صالحيت آنها منوط بهحكم قانون است».
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تشكيالتش را بسازیم ،همه باید طبق قانون باشد .اما ما نمیتوانيم دادگاه انقالب را که
از قبل بوده و بر اساس انقالب تشكيل شده است ،بدون تشكيل دادگاههای صالح از
بين ببریم .آنهایی هم که دادگاه انقالب را تشكيل دادهاند ،حرفشان این بوده است که
عدليه صالح نيست؛ پس این دادگاه انقالب هست ،تا وقتی که شما عدليهی صالح را
تحویل دهيد[ .عدليهی] صالح که تحویل داده شد ،دادگاه انقالب [خودبهخود] از بين
میرود .من این را [بر اساس] فلسفهی قانون و خود قانون میگویم[ .آیا میتوان گفت
که] روز بعد از تصویب قانون اساسی ،دادگاههای انقالب قانونی نبود؟ [مسلّم است که
قانونی] بود .دادگاههای انقالب سر جای خودش است .قانون اساسی میگوید که باید
مملكت را اینطور اداره کنيم .اینكه بنده عرض میکنم که بيایيد جهاد سازندگی یا
غيره و ذلك را بر این اساس [نظم بدهيد ،معنایش این نيست] که جهاد سازندگی را به
وزارت دارایی ببرید ،تا شما هم بگویيد وزارت دارایی بد است .من میگویم مثالً
جهاد سازندگی را با همين رئيس [فعلی] آن تبدیل به وزارت کنيد.
آقای مهدوی کنی :ما همين دادگاه انقالب را [با ضوابط خودش به دادگستری ملحق میکنيم].
آقای صافی گلپایگانی :نه ،آن [کار] با دادگستری و اصول قوهی قضائيه مغایر است.
آقای مهرپور[ :آقای صافی ]،این ضوابطی که شما میفرمایيد ،الزاماً نباید همه یكجور
باشد .مثالً شما اآلن دادگاه مدنیِ خاص دارید که جزء دادگستری است.
آقای صافی گلپایگانی :ضوابطِ کلی هم دارد.
آقای مهرپور :خيلی از ضوابطی که در دادگستری رعایت میشود ،در آنجا رعایت نمیشود.
در خود قانون هم آمده که الزم نيست این ضوابط رعایت شود .اآلن در هر دادگستری اگر
[وکيلْ] وکيلِ دادگستری نباشد ،ولو وکالتنامهی رسمی هم داشته باشد ،از او نمیپذیرند .اما
در دادگاه مدنی خاص ،یك فرد عادی از طرف دعوا وکالت میگيرد و دعوا را دنبال میکند.
آقای صانعی :این هم غلط است.
آقای مهرپور :قانون [حاکم بر آنجا میگوید] که تشریفات دادرسی در اینجا رعایت
نمیشود؛ [در حالی که] جزء دادگستری هم محسوب میشود .دادگاه انقالب هم . ...
آقای صافی گلپایگانی :دادگاه انقالب را با حفظ مُسَمّا( )1میگویيد یا بی حفظ مسمّا؟
 .1گوینده میخواهد بگوید که اگر منظورتان این است که دادگاه انقالب ،با حفظ ماهيت و محتوای
خود و آن چيزی که دادگاه انقالب را بهخاطر آن دادگاه انقالب ناميدهاند (یعنی با حفظ مسمّا) ،به
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آقای مهدی هادوی :بسماهلل الرحمن الرحيم .سازمان قضایی مثل یك ساختمان است؛
ساختمانی که همه چيزش [متناسب] با خودش است .اینكه در کنار این ساختمان یك
دکه درست کنيم ،با این ساختمان متناسب نيست .اآلن وضع قوانين دادگستری
اینگونه شده است؛ هر کسی دارد در یك گوشهای چيزی درست میکند .پایهی
سازمان قضایی را قوهی قضائيه باید بریزد؛ واالّ اگر قرار باشد هر کسی طرحی بدهد،
دیگر قوهی قضائيه نخواهيم داشت.
در این مورد آنچه شما مرقوم فرمودید ،خوب است؛ اما باید صورتش را هم درست
کنيم[ .بهنظر] من آن اشكاالت را باید ذکر کنيم و در آخر هم این مطالب را بگویيم تا
متوجه باشند که قوهی قضائيه را اصالً باید قوهی قضائيه ایجاد کند؛ نه اینكه چند نفر
بنشينند و طرحی بدهند .بهنظر من راه این است که قوهی قضائيه دادگاههای ثابت را
مشخص کند و اعالم کند که بهتدریج که [این دادگاهها] تشكيل میشوند ،دادگاههای
انقالب منحل میشوند .چون یكدفعه هم نمیشود این کار را کرد .در هر محلی که این
دادگاهها تشكيل شد ،در آنجا دادگاه انقالب منحل شود و وظایفش را این دادگاههای
جدید انجام دهند .این دادگاهها وظيفهی دادگاه انقالب را انجام میدهند ،ولی تحت
ضوابط و قواعدی؛ و به [این ترتيب] بهنظر من این اشكاالت هم رفع میشود .اما دادن
صالحيت دادگاههای ثابت به دادگاهها[ی انقالب] برخالف اصل است .وقتی میگویيم
خود این دادگاهها مربوط به انقالب است[ ،چرا باید] صالحيت دادگاههای ثابت
دادگستری را به آنها بدهيم؟! این [کار ]،تشكيل دادگاههای دادگستری را نفی میکند.
قوهی قضائيه گير میکند و نمیتواند دادگاههای خودش را تشكيل بدهد.
آقای محسن هادوی :بسماهلل الرحمن الرحيم .تا زمانی که ضدانقالب در یك مملكت
وجود دارد ،دادگاههای انقالب هم باید وجود داشته باشد و فقط با ضدانقالب مبارزه
کند .معنی ندارد که دادگاه انقالب به غيرِ ضدانقالب بپردازد .مادام که ضدانقالب در
یك مملكت انقالبی که تازه انقالب کرده است ،وجود دارد و فعاليتش زیاد است و

دادگستری ملحق شود ،دیگر زیرمجموعهی دادگستری بودنش معنایی ندارد .و اگر منظورتان این است
که بدون حفظ آن چيزی که بهخاطرش دادگاه انقالب را دادگاه انقالب ناميدهاند (بی حفظ مسمّا) ،به
دادگستری ملحق شود ،دیگر دادگاه انقالب نخواهد بود.
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بهگونهای هم هست که با دادگاههای عادیِ دادگستری نمیتوان با او مبارزه کرد ـ و از
اول انقالب تا حاال [همينگونه بوده است به] دادگاه انقالب هم نياز داریم .هنوز هم
ضرورت [این دادگاهها] احساس میشود و باید باشد تا ریشهی ضدانقالب کنده شود.
بنابراین دادگاه انقالب برای ضدانقالب است و ریشهی ضدانقالب که کنده شد،
میتوانيم [دادگاه انقالب] را منحل کنيم .اینكه ما دادگاههای انقالب را وادار کنيم که به
جرایم عادی عمومی رسيدگی کند ،کامالً برخالف قانون اساسی است .بهعالوه ما اگر
بخواهيم مصلحتسنجی بكنيم ،هر کاری که بخواهيم بكنيم ،بيشتر از هر چيز باید این
قانون اساسی را نگه داریم؛ برای اینكه اآلن تمام تشكيالت در این مملكت دارد
میچرخد و این مملكت بر پایهی این قانون اساسی بر پا شده .یعنی اگر این قانون
اساسی لغو بشود [= تضعيف شود ]،تمام مملكت از هم میپاشد[ .قانون اساسی]،
استخوانبندی [این نظام] است؛ اسكلت آن است .پس ما در درجهی اول باید برای
بقای این نظام ،قانون اساسی را حفظ کنيم .اگر از هر گوشهای بيایيد این قانون
اساسی را لغو کنيد ،ولو اینكه خيال کنيم بهنفع مملكت است ،صد در صد بهضرر
مملكت است و برخالف ميل رهبر هم هست .این فكر هميشگی است و ما بهسهم
خودمان بهعنوان نگهبان این [قانون اساسی] ،باید هر روز این فكر در سر ما بياید که
وقتی مینشينيم و اظهار نظر میکنيم ،حواسمان جمع باشد که داریم چكار میکنيم.
طوری نباشد که مثالً خود مجلس از شورای نگهبان ناراضی بشود .مجلسی که اگر
شورای نگهبان نباشد خودش هم نيست )1(،این حالت نباید در او به وجود بياید که
یك روزی فكر کند که شورای نگهبان یعنی چه .نمیداند که اگر این برود خودش هم
پشت سرش رفته! بنابراین ،ما باید قانون اساسی را رعایت کنيم و قانون اساسی در مورد
قوهی قضائيه اصول واضح و روشنی دارد که با چكش زدن من و دیگران نمیتوان از
بين برد .یكی از آنها اصل ( )181قانون اساسی است که میگوید« :تهيه لوایح قضایی
متناسب با جمهوری اسالمی» جزء وظایف قوهی قضائيه

است؛()6

ما از روز اول نباید

 .1اصل ( )43قانون اساسی« :مجلس شورای اسالمی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد،
مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان».
 .2اصل ( )181قانون اساسی (مصوب سال « :)1385بهمنظور انجام مسئوليتهای قوه قضائيه شورایی به نام
شورای عالی قضایی تشكيل میگردد که باالترین مقام قوه قضائيه است و وظایف آن به شرح زیر میباشد:
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اجازه دهيم که [نمایندگان] با [ارائهی] طرح ،قوانين مربوط به قوهی قضائيه را تهيه کنند.
[البته] در لوایحی که [در این باره به مجلس] میرود ،میتوانند با حضور نمایندهی قوهی
قضائيه پيشنهاد دهند و کم و زیاد کنند؛ ولی [آیا] اصالً میتوانند در رابطه با قوهی
قضائيه طرحی بدهند؟ این خودش یك نوع مداخله در کار قوهی قضائيه است .قوهی
قضائيهای که استقالل دارد ،الیحهاش را هم خودش [باید] تهيه کند .ما داریم طوری
عمل میکنيم که این قوهی قضائيه ابزار دست قوهی مقننه میشود .در قانون مالك و
مستأجر()1

هم میخواستند بهاصطالح جلوی تخليهها را بگيرند و ما نگذاشتيم.

بود [که جلوی آن را گرفتيم؛] حاال با این طرحهایی که هر روز میآورند ،مداخله بيشتر
شده است .در هر حال طرحها و لوایح قضایی باید بهوسيلهی خود قوهی قضائيه
[تهيه] شود که بداند قوهای که میخواهد تشكيل دهد و اداره کند ،چگونه باید باشد.
ما در این مصوبه ایرادات خيلی روشنی مربوط به قانون اساسی داشتيم و آنها را
برخالف بعضی از اصول قانون اساسی میدانستيم .من معتقدم که همان جوابها را
[دوباره] بدهيم .این مطالبی که جناب آقای صافی نوشتهاند ،ما را گير میاندازد .در هر
جملهای میآیند هزار ایراد از ما میگيرند که ما اصالً نتوانيم جواب بدهيم .ما [بهتر
است] ایراد قانونی خودمان را بگيریم ،آن هم طوری که نه به شرع بر بخورد و نه به
جای دیگری که بعداً گير بيفتيم ،ما میتوانيم [کارمان را درست انجام بدهيم].
آقای صافی گلپایگانی :آقا ،اینها را بنویسيد .شما اآلن نامهاش را بنویسيد.
آقای محسن هادوی :چشم ،اآلن بسماهلل الرحمن الرحيم میگویم و مینویسم.
آقای آراد :بسماهلل الرحمن الرحيم .قبل از اینكه قانون اساسی تصویب شود،

 -1ایجاد تشكيالت الزم در دادگستری بهتناسب مسئوليتهای اصل یكصد و پنجاه و ششم -6 .تهيه
لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی -3 .استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و
تغيير محل مأموریت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اینها از امور اداری ،طبق قانون».
 .1منظور «الیحه توقف اجرای احكام و دستورهای اجرایی دادگاههای صالحه و مراجع ثبتی در مورد
اسناد اجاره محلهای مسكونی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر و قانون مدنی برای مدت  2ماه»
است که اجرای احكام تخليه را منوط به اجرای مراحلی کرده بود .شورای نگهبان در نامهی شمارهی
 3428مورخ  1321/5/62این الیحه را «از لحاظ اینكه بهوسيله شورای عالی قضایی تهيه نشده و از
لحاظ اینكه منافی با استقالل قوه قضائيه است» ،مغایر اصول ( )182و ( )181قانون اساسی شناخت.
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دادگاههای انقالب تشكيل شده بود و همه میدانيم که این دادگاههای انقالب با قوانين
مدون جزایی تماس نداشتند؛ همانجا حكم صادر میکردند و اجرا میشد .اینكه دادگاه
انقالب باید باشد [یا نه ،تشخيصش] در صالحيت مقام رهبری است .ولی مسلّم این است
که در اوایل انقالب دادگاههای انقالب بهامر امام تشكيل شد و آن زمان هم [این دادگاهها]
با قوانين مدون جزایی سر و کاری نداشتند؛ طبق مصوبهی شورای انقالب رسيدگی
میکردند و حكم میدادند .اما اآلن ما با یك قانون [= مصوبه] مواجه هستيم که بعد از
تصویب قانون اساسی تصویب شده و به یك ارگان رسمی مملكت به نام شورای نگهبان
آمده است تا آن را با قانون اساسی تطبيق دهد.
اما دربارهی صالحيت و طرز تشكيل این دادگاه و آیين دادرسی و مقررات مربوط به
رسيدگی آن [باید گفت که] اگر با قوانين دادگستری اختالف دارد ،بهنظر من چيز
[مهمی] نيست .من آن روز هم عرض کردم که در خود دادگستری هم چند نوع آیين
دادرسی موجود است و صالحيت دادگاهها مختلف است .خود قانون اساسی هم گفته
است که صالحيت دادگاه را قانون تعيين میکند .اآلن [مجلس میخواهد] قانونی
بگذارد که دادگاه انقالب به فالن دعوا رسيدگی کند .بسيار خب ،رسيدگی کند؛ اما
صحبت بر سر این است که اآلن ما قانون اساسی داریم ،قوهی قضائيه داریم ،ارگانهای
رسمی مملكت مستقر هستند .یك وقت دادگاه انقالب بدون قانون مدون رسيدگی
میکرد و حكم میداد و هنوز هم [همان کار را] میکند؛ اما با این قانون که از نظر
شورای نگهبان میگذرد ،دارد یك صورت [دیگری] پيدا میکند.
بهنظر بنده[ ،دادگاه انقالب ]،چه در دادگستری ادغام شود و چه نشود ،ادغامش
برخالف قانون نيست و ادغام نشدنش هم بر خالف قانون نيست .اگر بگویيم ادغام
بشودباشد ،میگویيم که قوهی قضائيه یكی است ،نه دو تا؛ [پس دادگاههای انقالب]
باید ضميمهی دادگستری شوند .از یك طرف هم ممكن است به ما بگویند که مملكت
[ثبات ندارد و] این دادگاهی است که برای جلوگيری از اعمال ضدانقالبيون تشكيل
شده و باید باشد .در مقابلِ ما چنين استداللی هست .بنابراین ،بهنظر بنده طرح این
مسئله که دادگاه انقالب را در دادگستری ادغام کنيم یا نه ،اصالً مهم نيست .اما بنده آن
روز هم عرض کردم که دادگاه انقالب زمانی هر [حكمی که] میخواست[ ،صادر]
میکرد و نحوهی رسيدگیاش به دلخواه خودش بود؛ اما اآلن چون قانون اساسی
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تصویب شده است[ ،دادگاه انقالب هم از زمانی که قانونش تصویب میشود ،باید از]
روی قوانين مدون جزایی اسالم ـ همانطور که بعضی از آقایان اشاره کردند ـ حكم
کند .اینكه بگویيم آقای موسوی اردبيلی یا آقای دادستان کل مطالبی دارند ،من حرفی
ندارم و بسته به نظر آقایان است؛ اما بهنظر من دادگاه انقالب از این زمانی که قانونش
به اینجا آمده [و تأیيد شده ]،باید از روی قوانين مدون جزایی اسالم حكم دهد.
والسالم عليكم و رحمتاهلل.
آقای صافی گلپایگانی :بنده نامهی دیگری با توجه به [مطالب اخير] نوشتم که
میخواستم ببنيم این را قبول میکنيد یا خير.
اما این [متن قبلی هم] که بنده نوشتهام و گفتيد هزار اشكال دارد ،حتی یك اشكال هم
نمیشود به آن وارد کرد .بنده حاضرم در هر مرجع حقوقی که شما بگویيد ،راجع به
آن یك ساعت صحبت کنم.
اینطور که ایشان میگویند ،بنویسيم« :تأیيد شورای نگهبان از سایر مواد این قانون با
توجه به الزام به عمل به تحریرالوسيله بوده است که موجب هماهنگی و توجيه ادغام
دادگاههای انقالب در دادگستری میشود .اما با حذف مادهی مربوط به این موضوع،
چون بافت دادگاههای انقالب و روش کارشان در خارج از چهارچوب ضوابط
مشخص است و عملكرد دادگستری در محدودهی ضوابط مشخص و نظام معيّن است،
ادغام دادگاههای انقالب به این صورت در دادگستری با ضوابطی که در قانون اساسی
برای دادگستری معيّن شده ،مغایر میباشد».
آقای مهرپور :من یك چيز سادهتری نوشتهام که اصالً به بافت و ادغام [کاری ندارد]:
«ایراد قبلی شورای نگهبان بر این طرح قانونی این بود که رسيدگی دادگاههای انقالب
در مورد جرایم مربوط به صالحيت آنها طبق قانون مدونی مشخص نشده و هماکنون
با حذف مادهی ( )6قبلی و عدم جایگزینی مادهای به جای آن مشخص نيست که
دادگاههای انقالب مطابق چه قانون و مقرراتی باید عمل کنند و این امر با اصل ()32
قانون اساسی که میگوید حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح
و بهموجب قانون باشد ،مغایر است».
آقای صانعی :اشاره کنيد که کدام اصل میگوید که باید مدون باشد .آن را باید بياورید.
آقای مهرپور :یعنی میگفتيم که هرج و مرج [پيش نياید و مقررات] مشخص باشد.
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آقای صانعی :قانون مدون [را هم باید بنویسيد قانون مدون] رسمی .کلمهی «رسمی»
اشاره به فارسی بودنش دارد.
آقای صافی گلپایگانی :قانون که رسمی بوده.
یکی از اعضا :طبق قانون.
آقای رضوانی :قانون رسمی ،خودش همان معنی [را میرساند].
آقای صافی گلپایگانی :قانونْ خودش قانون رسمی است؛ اگر رسمی نباشد که قانون نيست.
آقا ،چرا اصل مسئله را نمیگویيد؟ این را که بنده نوشتم؛ «چون بافت دادگاههای
انقالب و روش کارشان در خارج از چهارچوب ضوابط مشخص است و ». ...
آقای مهرپور :من میگویم که وارد بافت دادگاههای انقالب و ادغام [نشویم ].به قول
آقای دکتر آراد وقتی] کليت کار درست باشد ،ادغام بشود یا نشود ،زیاد مهم نيست.
آقای آراد :آنها چيزی نيست .آقای مهرپور . ...
آقای محسن هادوی :نامهی آقای مهرپور بهتر است و من هم مقداری آن را تكميل میکنم.
آقای صافی گلپایگانی :من با آن مخالف هستم.
آقای محسن هادوی :خيلی خوب ،شما مخالف هستيد ،ولی ما موافق هستيم.
آقای صافی گلپایگانی :من هم اگر بر مدون [بودنش اصرار نشود ،مخالفت] نمیکنم؛
ولی اگر بخواهيم بگویيم که مدون باشد ،من خيلی از قوانين را قبول ندارم.
آقای محسن هادوی :شما میخواهيد این را قبول نكنيد؟
آقای مهرپور :آقای صافی میخواهد این را قبول نكند.
آقای محسن هادوی :اگر این را قبول نكنيد . ...
آقای صافی گلپایگانی :من اول قرآن را قبول میکنم و بعد این را.
آقای محسن هادوی :پس شما باید به مردم بگویيد که  . ...اوالً قرار شده که ما این را مغایر
قرآن ندانيم .اگر مغایر قرآن بوده ،با توجه به اصل ( )9قانون اساسی ،نه ما باید آن را تصویب
کرده باشيم و نه رهبر.شما هنوز با اصل ( )9کاری صورت ندادهاید که ما قبول نكنيم.
آقای آراد :جناب آقای صافی ،توجه بفرمایيد؛ نامه ،مخصوصاً نامهی آقای مهرپور ،به
این معنا اِشعار دارد که اآلن هم که دادگاههای انقالب دارند حكم صادر میکنند،
خالف است .ولی ما نباید کاری به [دادگاههای انقالب و] احكامی که صادر میکنند،
داشته باشيم .اینها طبق قانون رسيدگی میکنند . ...
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آقای محسن هادوی :عبارتی که شما نوشتهاید ،یك مقدار ایراد دارد .من میخواهم این
را رد کنم .من برای این گفتم که میخواهم آن را تصحيح کنم.
آقای آراد :ما جمله را طوری بنویسيم که به اینها کاری نداشته باشد.
آقای محسن هادوی :همين است .من این را میخواهم درست کنم بهطوری که . ...
آقای مهرپور :این به جایی برنمیخورد؛ چون جلوی [تصویب] قانون را میگيرد ،اما
نمیگوید که عمل آنها خالف شرع است.
آقای صافی گلپایگانی :اتفاقاً ایشان دیروز گفت که همين هم خوب است.
آقای مهرپور :این مهم است که هيچکدام از این اشكاالت به آن وارد نمیشود .هم جلوی
تصویب قانون را میگيرد و هم مشروعيت اینها را فعالً از بين نمیبرد؛ برای اینكه اینها مدتها
است که طبق این روشِ سه نفری و  ...عمل نمیکنند .بنابراین این مصوبه در اینجا میماند و آن
[قانون در] جای خودش هست تا [دادگاههای انقالب] کار خودشان را انجام دهند.
آقای مهدوی کنی :من یك چيزی نوشتهام ،ببينيد نظر شما را میرساند؟ همان محتوای بيان
ایشان است ،منتها با یك عبارت دیگر .نوشتهام« :با توجه به اینكه در مادهی یك این الیحه،
ادغام دادسراها و دادگاههای انقالب در دادگستری ،مبتنی بر رعایت مصوبات شورای
انقالب شده است و در آن مصوبه شرایطی منظور شده که فعالً غير قابل اجرا است و
پارهای از آنها موجب توقف حكم قضات شرع خواهد شد ،و بهعالوه ،مرجعی برای
تحدید حدود و مقررات در آن معيّن نشده ،لذا ادغام دادسراها و دادگاههای انقالب در
دادگستری مخالف قانون اساسی است و عالوه بر این با حذف مادهی ( )6که مرجع را
تحریرالوسيله قرار داده بود ،مرجعی معيّن نشده است و ». ...
آقای صافی گلپایگانی :این هم خيلی خوب است.
آقای آراد :نامهای که جناب آقای کنی مرقوم فرمودهاند ،خوب است؛ اما چارهی این
نمیشود که دادگاههای انقالب باید روی یك ضوابط قانونی مدون عمل کنند.
آقای مهدوی کنی ...« :لذا ادغام دادگاهها در دادگستری مخالف قانون اساسی شناخته شد».
آقای صافی گلپایگانی :آقا ،دادگاههای انقالب بهانحالل از بين نمیروند .با تشكيل
دادگستری شرعی و قانونی [از بين میروند].
یکی از اعضا :قانون داریم که انحالل آن با پيشنهاد دولت و تصویب [شورای انقالب
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آقای صافی گلپایگانی :آن هم [مربوط به] قبل از تصویب قانون اساسی است.
آقا ،اگر موافق هستيد ،همين را بنویسيد .میگویيد که آنها [= شورای عالی قضایی]
خودشان هم با این موافق هستند دیگر.
آقای مهدوی کنی :آنها موافق هستند و میخواهند یك الیحهی دیگری بياورند که
فقط ادغام مطلق را در آن بگویند و بعد هم بگویند که ما اآلن قوانينی را به مجلس
میبریم و میگویيم که طبق آن قوانين عمل شود.
یکی از اعضا :قوانين؟
آقای صافی گلپایگانی :شرعی.
آقای رضوانی :یك مقدار از قوانين قصاص را.
آقای مهدوی کنی :قوانين قصاص و غيره را.
آقای صانعی :تعزیر هم باید معيّن بشود.
آقای صافی گلپایگانی :از خود امام هم تعزیرات را پرسيدهایم.
یکی از اعضا :امام چه گفتهاند؟
آقای مهرپور :در مورد جریمه گفتهاند مقداری اشكال دارد .من با آقای دکتر [؟] صحبت
کردم .گفتم که در مجموعهی نظریات هست که حبس را خيلی مشكل میگيرند [و] قبول
نمیکنند .ایشان گفت که من با امام صحبت کردم ،ایشان حبس را در مورد تعزیر قبول
میکنند .امام جریمه را یك مقدار اشكال میکنند ،ولی حبس را قبول دارند.
آقای صافی گلپایگانی :حاال چون به ایشان نسبت میدهند و ممكن است نقل قولها
اشتباه شود ،کاری به آن نداریم .آن را باید در جای خودش بحث کرد .بهنظر بنده با
اینكه آنها موافق هستند . ...
آقای محسن هادوی :به آقای مهرپور بدهيد تا آن را درست کند.
آقای صافی گلپایگانی :این [متن] را بنویسيم ،بسيار خوب است .نظر همه را دارد« :با
توجه به اینكه در مادهی یك این الیحه ،ادغام دادسراها و دادگاههای انقالب در
 .1مادهی ( )3آیيننامهی دادگاهها و دادسراهای انقالب« :دادگاه و دادسرای انقالب اسالمی بهدستور امام
تشكيل شده و بهپيشنهاد دولت و تصویب شورای انقالب اسالمی پس از کسب اجازه از امام منحل
میشود و در این صورت دادگستری کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد».
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دادگستری مبتنی بر رعایت مصوبات شورای انقالب شده است و در آن مصوبه شرایطی
منظور شده است که فعالً غيرقابل اجرا است و پارهای از آنها در بعضی موارد موجب
توقف حكم قضات شرع خواهد شد و بهعالوه ،تأیيد شورای نگهبان بر اساس این بوده
است که ترجمهی تحریرالوسيله مرجع باشد و با حذف مادهی ( )6مرجعی برای تحدید
حدود و مقررات در آن معيّن نشده است ،فلذا مغایر با قانون اساسی شناخته شد».
آقای مهرپور :این خوب است ،اما «عالوه بر اینكه تأیيد شورای نگهبان  »...را
نمیخواهد بياورید .اینها را نمیخواهد بياورید.
آقای مهدوی کنی :آنچه من نوشته بودم ،تأیيد و غيره نداشت .من نوشته بودم که
عالوه بر این ،مرجعی تعيين نشده است.
آقای مهرپور :بله ،اینها را نمیخواهد .این تأیيد را ما خودمان صحبت میکنيم ،.ولی
عبارتِ «با حذف مادهی ( »)6بد نيست.
آقای صافی گلپایگانی :بسيار خوب« ،با حذف مادهی (.»)6
آقای مهرپور :مغایر قانون اساسی یا مغایر شرع؟
آقای صافی گلپایگانی :هر دو؛ به اکثریت آرا مغایر قانون اساسی و موازین شرع
شناخته شد .موافق هستيد؟
آقای محسن هادوی :بسماهلل الرحمن الرحيم .ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
طرح قانونی الحاق دادگاههای انقالب به دادگستری جمهوری اسالمی ایران که در
جلسهی مورخ  21/1/31به تصویب رسيده مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت.
ایراد قبلی شورای نگهبان بر این طرح قانونی این بود که رسيدگی و اعمال مجازات در
دادگاههای انقالب نسبت به جرایمی که طبق این طرح در صالحيت آن دادگاهها قرار
داده شده بایستی طبق قانون باشد.
در طرح مصوب  1321/8/14مقرر گردیده بود که مجازات مطابق ترجمه تحریرالوسيله
امام خمينی اعمال شود که بهموجب جوابيه  11/33مورخ  21/8/62این شورا به علت عدم
ارائه ترجمه مصوب مجلس شورای اسالمی اشكال مغایرت با قانون اساسی باقی بود ،ولی
در طرح مصوب  21/1/31ـ این طرح آخر ـ ماده ( )6طرح مزبور حذف گردیده ،بنابراین،
اشكال مغایرت طرح مصوب به حال خود باقی است و به علت معين نبودن قانون در مورد
اعمال مجازات ،بهاکثریت آرا مغایر قانون اساسی شناخته شد».
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جملهاش را میشود درست کرد .منظور این است که آن قانونِ اِعمال مجازاتی که قرار
بود شما با ترجمهی تحریرالوسيله نشان بدهيد ،آن را نياوردید که هيچ ،اصالً آن
ترجمه را هم از بين بردید؛ بنابراین ،برای اعمال مجازاتها قانونی معيّن نكردهاید.
آقای صافی گلپایگانی :معلوم است دیگر .توضيح نمیخواهد.
آقای محسن هادوی :قانونی معيّن نكردهاید؛ بنابراین مغایر قانون اساسی است.
آقای صافی گلپایگانی :آقایانی که موافق هستند این نامه را [بنویسيم ،اعالم کنند].
آقای صالحی :این مضمون را . ...
آقای صافی گلپایگانی :دوباره نمیشود عبارت را [تغيير داد].
آقای محسن هادوی :عبارتش را میشود درست کرد.
آقای صافی گلپایگانی :آقا ،همه یك مضمون است.
آقای محسن هادوی :نه ،دو مضمون است.
آقای مهدوی کنی :حاال ایشان یك گوشهکنایههایی دارد که گفتنش صحيح نيست.
آقای صالحی :یعنی دادگاههای انقالب را نفی میکند؟
آقای محسن هادوی :نه ،نفی نمیکند .ما این اِعمال مجازاتهای جدید را میگویيم .ما با
قدیمیها کار نداریم .ما میگویيم که این مجازاتهایی که در اختيار شما گذاشتيم ...

)1(.

 .1نظر شمارهی  9851مورخ  1321/6/18شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  6311ـ ق مورخ
 1321/6/1طرح قانونی الحاق دادگاههای انقالب به دادگستری جمهوری اسالمی ایران ،که پس از
برگشت از شورای نگهبان با حذف ماده ( )6مورد تصویب مجلس شورای اسالمی قرار گرفت ،در
جلسه شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا به شرح ذیل اعالم میگردد:
با توجه به اینكه در ماده یك این طرح قيد شده که دادسراها و دادگاههای انقالب بهعنوان بخشی از
دادگستری جمهوری اسالمی ایران باید طبق مصوبه مورخ  85/3/61شورای انقالب عمل نمایند و در آن
مصوبه شرایطی منظور شده که بعضی از آنها فعالً غيرقابل اجرا است و پارهای از آنها در برخی موارد
موجب توقف حكم قضات شرع خواهد شد و بهعالوه با حذف ماده ( )6قبلی ،مأخذ قانونی مشخص،
که مورد استناد دادگاههای انقالب قرار گيرد ،تعيين نشده است ،مغایر موازین شرع و قانون اساسی
شناخته شد».
متن مصوبات مجلس و نظرات شورا در همهی مراحل بررسی این مصوبه را در سامانهی جامع نظرات
شورای نگهبان ببينيدnazarat.shora-rc.ir :
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