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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 ،آمادهسازی 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 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 تحققِ 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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بحثي در خصوص نحوه اصالح قوانيني كه به دليل مغايرت با موازين شرعي،
به موجب اصل ( ،)4ابطال شدهاند
آقاي كدخدائي ـ ببخشيد من متنی( )1را خدمت آقایان اعضا دادم ،نمیدانم آقایان
نسبت به آن فرمایشی داشتند یا نه.
آقاي عليزاده ـ اینكه از مجلس آمده بود را میفرمایيد؟
آقاي كدخدائي ـ بله ،همان متنی که آقای رضایی [= یكی از نمایندگان مجلس
شورای اسالمی] دادهاند.
آقاي اسماعيلي ـ حاال میخواهيد بگذارید تا بعداً راجع به آن بحث کنيم.
آقاي كدخدائي ـ نه ،من میخواهم فقط توضيحی در خصوص آن بدهم؛ بعداً در
خصوص آن نظر میدهيم .ظاهراً مجلس میخواهد که با این پيشنویس ،این [وضعيت
قوانين و مقرراتی که به دليل مغایرت با موازین شرع ،بر اساس اصل ( )9قانون
اساسی ،از سوی فقهای شورای نگهبان ابطال میشود] را به آن شكلی که در متن
نوشتهشده در پشت این ورقه آمده است ،اصالح بكند .حاال مخصوصاً آقایان فقهای
معظم که آن بحث شرعی [مربوط به اصل ( )9قانون اساسی] را عهدهدار هستند ،توجه
بفرمایند[ .در این پيشنویسِ طرحی که به ما دادهاند] اینها میخواهند شيوهای را در
نظر بگيرند ،به این صورت که میخواهند بگویند [قوانين و مقرراتی که بر اساس اصل
( ،)9توسط فقهای شورای نگهبان به دليل مغایرت با شرع ابطال میشود] به منزلهی
یك مصوبهای باشد که دوباره به مجلس اعاده میشود [و مجلس موظف است مطابق
نظر شورای نگهبان ،آن ایرادها را بررسی و اصالح کند] .اآلن این متن را برای
نظرخواهی به ما دادهاند .نمایندگان میتوانستند خودشان مستقالً بروند و [این متن را
در قالب یك «طرح»] ارائه کنند و [در مجلس نسبت به آن] تصميمگيری بكنند .من
گفتم خوب است قبالً این متن خدمت آقایان اعضا تقدیم بشود تا اگر آقایان نظری
نسبت به آن دارند ،بفرمایند تا ما به مجلس منتقل کنيم .حاال اگر الزم میدانيد [آن را
بررسی کنيم و نظرمان را به مجلس منتقل کنيم] ،اگر هم الزم نمیدانيد بگذاریم تا هر
 .0متن مزبور به دليل آنكه به صورت غير رسمی و به صورت پيشنویسِ «طرح» ،به شورای نگهبان
واصل شده بود ،در اسناد و مدارك موجود ،یافت نشد.
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وقت مصوبهاش [به صورت رسمی] از مجلس آمد ،آن موقع راجع به آن اظهار نظر
کنيم.
آقاي اسماعيلي ـ نه ،به نظرم خوب است که راجع به آن بحث کنيم.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،اگر راجع به این بحث کنيد ،خوب است .چرا دوبارهکاری
بشود؟
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ،اگر مصلحت میدانيد اصالً ما بررسی این موضوع را در
دستور جلسهی بعدیمان بگذاریم.
آقاي يزدي ـ قانون اساسی این وظيفه [ابطال قوانين و مقررات مغایر با موازین شرع]
را به عهدهی فقهای شورای نگهبان گذاشته است؛ یعنی گفته است اگر حداقل چهار
نفر از فقهای شورای نگهبان گفتند یك چيزی خالف شرع است ،آن چيز قانوناً خالف
شرع است [و دیگر نمیتوان به آن عمل کرد] .یعنی کسی نمیتواند [این نظر فقهای
شورای نگهبان را] رد کند .حاال اینجا [در این پيشنویس] میخواهند چه کار کنند؟
آقاي عليزاده ـ در اینجا میخواهند این قانون ابطالشده را از نو به عنوان یك
مصوبهی [اعادهای] قرار بدهند.
آقاي كدخدائي ـ بله دیگر.
آقاي يزدي ـ یعنی عمالً نخواستهاند که این ابطال را قبول کنند.
آقاي عليزاده ـ یعنی میگویند ما این را قبول نداریم.
آقاي اسماعيلي ـ در این موارد که قبول دارم یا قبول ندارم ،معنی ندارد .فقها هر چه
گفتند [و تشخيص دادند ،همان الزمالرعایه است].
آقاي يزدي ـ اینها میخواهند یك راه قانونی برایش درست کنند؛ یعنی میخواهند
بگویند مصوبهی فقهای شورای نگهبان [در خصوص ابطال یك مقرره یا قانون] وقتی
به مجلس داده میشود ،بهمنزلهی مصوبهی اعادهشده از شورای نگهبان است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي يزدي ـ خب اینكه میگویند این بهمنزلهی مصوبهی اعادهشده از شورای نگهبان
است ،یعنی چه؟ آیا یعنی دوباره آن را در مجلس رسيدگی میکنند و اگر مصلحت
دانستند[ ،به نظر فقهای شورای نگهبان] عمل میکنند و اگر مصلحت ندانستند ،عمل
نمیکنند؟!
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آقاي عليزاده ـ بله[ ،یعنی ممكن است عمل به نظر فقهای شورا را به مصلحت ندانند
و] بعد آن را [مطابق اصل ( )111قانون اساسی ،برای حل اختالف] به مجمع تشخيص
مصلحت نظام بفرستند.
آقاي يزدي ـ خب آیا این ،درست است؟ این ،خالف قانون اساسی نيست؟
آقاي عليزاده ـ اصل ( )9خودش میگوید من بر عموم و اطالق اصول قانون اساسی و
همهی قوانين ،حاکم هستم[ .یعنی وقتی فقهای شورای نگهبان قانون یا مقررهای را
خالف شرع دانستند و آن را ابطال کردند] آن موضوع ،دیگر تمام شده است و اینها [=
مجلس] هم باید بپذیرند که آن قانون ،خالف شرع است .خالف شرع ،خالف شرع
است دیگر.
آقاي يزدي ـ عرض من روشن شد یا نه؟ آیا این ،خالف قانون اساسی نمیشود؟
یعنی اگر برای اینكه بخواهند یك راه قانونی برای قوانين و مقررات ابطالشده درست
بكنند ،مصوبهای را در مجلس تصویب کنند که بگوید این مقررهی ابطالشده ،به عنوان
مصوبهای اعادهشده از شورای نگهبان به مجلس میآید ،این یعنی آنها در این موارد،
حق دخالت پيدا میکنند .خب این ،خالف قانون اساسی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله دیگر.
آقاي عليزاده ـ این خالف است.
آقاي اسماعيلي ـ اصالً اطالق «مصوبهی اعادهشده» به این موارد ،غلط است .وقتی
چيزی ابطال شد ،تمام شد رفت دیگر.
آقاي عليزاده ـ بله ،تمام شد رفت.
آقاي اسماعيلي ـ [پس از اعالم ابطال ]،دیگر چيزی نمانده است که.
آقاي عليزاده ـ بله ،ضمن اینكه این [ابطال قوانين و مقرراتی که به صورت موردی،
به دليل مغایرت با موازین شرع ،ابطال میشوند] با آن قوانينِ سابق [که مصوب پيش از
انقالب است و اصالً در شورای نگهبان بررسی نشدهاند] خيلی فرق دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمایندگان مجلس اگر میخواهند [آن قانون یا مقررهی ابطالشده
را] اصالح کنند ،خودشان بروند «طرحی» به مجلس ارائه کنند یا دولت «الیحهای» بدهد،
[سپس اگر آن مصوبهی اصالحی به تأیيد شورای نگهبان نرسيد ،مطابق اصل ( ،)111آن
را] به مجمع تشخيص مصلحت ببرند و [از طریق قانونی] آن را اصالح کنند.
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آقاي عليزاده ـ بله ،ما اآلن باید بگویيم که این را قبول نداریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،سراغ بررسی مصوبات برویم.
آقاي يزدي ـ نه ،من میخواهم بگویم اصوالً این طرح ،خالف قانون اساسی است.
آقاي عليزاده ـ بله ،خالف اصل ( )9است.
آقاي يزدي ـ به خاطر اینكه در قانون اساسی میگوید مصوبهی فقهای شورای نگهبان
[در خصوص اعالم مغایرت یك مادهی قانونی یا یك مقرره] ،خالف شرع است .اما
این طرح میخواهد بگوید این مصوبهی شورای نگهبان به عنوان مصوبهی اعادهشده
به مجلس بياید ،اگر مجلس آن مصوبهی اعادهشده از سوی شورای نگهبان را مصلحت
دانست و پذیرفت که خالف شرع است ،خالف شرع است ،و اگر نپذیرفت ،نه .خب
این ،خالف قانون اساسی است.
آقاي اسماعيلي ـ البته آن چيزی که اآلن اینها میگویند خوب است؛ منتها ما بعداً در
عمل به مشكل بر میخوریم.
آقاي يزدي ـ با این طرح ،در عمل ،مجلس میتواند نتيجتاً این [تشخيص شورای
نگهبان مبنی بر خالف شرع بودن یك قانون یا مقرره] را رد کند.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ اآلن اینها میگویند شما تأیيد این طرح را به ما بدهيد تا ما بر اساس
این طرح ،تمام قوانين خالف شرع را خودمان نسخ کنيم؛ منتها حاال فردا ممكن است
یك کسی بياید و این کار را نكند [و نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص را
نپذیرد].
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اصالً این فرجهاش خالف شرع است؛ چون که نمیشود
[قانون یا مقرره ای که مغایر با شرع شناخته شده و ابطال شده است ،پس از ابطال] در
کشور اجرا بشود .فرض کنيد مثالً یك حرام بيّنی در یك قانونی آمده باشد.
آقاي عليزاده ـ بله ،اصالً این ،خالف است؛ چون به طور کلّی این طرح ،میخواهد
اصل ( )9را تقييد بكند و حال آنكه اصل ( )9میگوید من بر سایر اصول قانون اساسی
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و هر قانون دیگری ،حاکم هستم.
آقاي كدخدائي ـ بله دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،ما میگویيم اصل ( )9میتواند حتی خودِ قانون اساسی را
هم تقييد بكند.
آقاي يزدي ـ بله.
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طرح اصالح ماده ( )1قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
آقاي كدخدائي ـ دستور اول« :طرح اصالح ماده ( )1قانون توسعه حمل و نقل
عمومي و مديريت مصرف

سوخت()1

ماده  -1در ماده ( )1قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
مصوب  )1(،1381/7/18عبارت «از طريق عرضه بنزين و گازوئيل در بخش حمل و
 .0طرح اصالح ماده ( )1قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در تاریخ
 1941/1/12به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده
در اصل ( )49قانون اساسی ،طی نامهی شماره  111/19182مورخ  1941/1/92به شورای نگهبان ارسال
شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،1941/9/12نظر خود مبنی بر عدم
مغایرت این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره  41/121/1952مورخ
 1941/9/19به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
 .2ماده ( ) 1قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ،مصوب  1951/4/15مجلس
شورای اسالمی« :ماده  -1دولت مكلف است در جهت توسعه حمل و نقل درونشهری و برونشهری
کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهينهسازی عرضه خدمات حمل و نقل (از طریق اصالح
و توسعه شبكه حمل و نقل ریلی ،برقی کردن خطوط و اجرای عالئم و تأسيسات و ارتباطات ،افزایش
سرعت در شبكه ریلی ،یكپارچهسازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل ،اصالح قيمتها ،ایمنسازی و
بهبود تردد ،به سازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبك و سنگين مسافری و باری درون
و برونشهری ،تبدیل خودروهای بنزینسوز و گازوئيلسوز به دوگانهسوز ،الزام معاینه فنی ،توسعه
ناوگان حمل و نقل همگانی ون و مينیبوس و مدیبوس و اتوبوس ،استفاده از سامانه هوشمند حمل و
نقل ،ساخت و توسعه شبكه آزادراهها و بزرگراههای بين شهری ،حمل ترکيبی کاال از مبدأ تا مقصد
نهایی با شبكه ریلی و شبكه مكمل جادهای ،الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها ،احداث
توقفگاههای عمومی ،ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانههای بار و مسافر شهری و برونشهری اعم
از ریلی و جاده ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن ،افزایش امنيت و قابليت اطمينان و دسترسی)،
بهينه سازی تقاضای حمل و نقل (از طریق اصالح فرایندهای اداری ،کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات ،اصالح کاربری زمين و آمایش سرزمين ،اعمال محدودیتهای ترافيكی ،آموزش و فرهنگ-
سازی) ،بهينهسازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوئيل در بخشهای حمل و نقل و
صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت ،احداث جایگاههای عرضه گاز ،حمایت از
ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت) ،بهينهسازی توليد خودرو (از طریق توليد
خودروهای گازسوز ،تأمين تجهيزات استفاده از گاز توسط خودروها ،حمایت از توليد خودروهای
برقی ،دو نيرویی (هيبریدی) و کم مصرف ،استانداردسازی توليد خودروی سبك و سنگين و
موتورسيكلت در مصرف سوخت و کاهش آالیندگی) و خروج بنزین و گازوئيل از سبد حمایتی،
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نقل با استفاده از كارت هوشمند سوخت» جايگزين عبارت «از طريق عرضه بنزين
و گازوئيل در بخشهاي حمل و نقل و صنعت و كشاورزي با اولويت كارت
هوشمند سوخت» ميشود».
آقاي يزدي ـ آقای دکتر ،این کارتابل ما که مصوبات داخلش بوده است را دوباره
بردهاند .هيچ چيزی داخلش نيست.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،این مصوبه فعالً پيش شما باشد تا من کارتابلتان را پيدا کنم.
آقاي مؤمن ـ حاال آن ماده با این اصالحيه ،چه تغييری پيدا کرده است؟
آقاي عليزاده ـ حاال هر چه شده باشد؛ اینكه اشكالی ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ آنجا فقط عبارت «با استفاده از کارت هوشمند سوخت» آمده بود،
اینجا «با اولویت کارت هوشمند سوخت» آمده است .چيز خاصی نيست.
آقاي عليزاده ـ بله ،اینجا «با اولویت کارت هوشمند سوخت» آمده است .البته که این
اصالحيه ،اشكالی ندارد .خب ،دیگر چه گفتهاند؟ بله« ،ماده  -2يك تبصره به شرح
زير به ماده ( )1قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
الحاق ميشود.
تبصره -دولت مجاز است به منظور ترغيب مصرفكنندگان به استفاده از كارت
هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سياستهاي انگيزشي در چهارچوب قوانين
و مقررات استفاده كند».
آقاي اسماعيلي ـ خب ،هم گفته است دولت مجاز است و هم گفته است این کار باید
در چهارچوب قوانين و مقررات باشد.
آقاي عليزاده ـ بله ،بنابراین ظاهراً این ماده هم اشكالی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته به نظر من ،فیالواقع اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ چرا؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اما با این حال ،نمیشود ایرادی به آن گرفت؛ یعنی ما نمیتوانيم
ایراد بگيریم؛ چون وقتی این کار را میکنند ،یعنی وقتی استفاده از کارت سوخت
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الزامی نباشد ،سوختهای زیادی به بيرون کشور قاچاق میشود.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،درست است .کار خوبی نيست ،ولی غير قانونی نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن سوختهای زیادی قاچاق میشود.
آقاي عليزاده ـ این چيزی که شما میگویيد ،مصلحت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب ،فیالواقع مصلحت بيّن است و مصلحت بيّن ،باید
رعایت بشود.
آقاي عليزاده ـ چرا؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نباید رعایت بشود؟!
آقاي عليزاده ـ نه ،اشكالش چيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چون به کشور ضرر میخورد .سوخت ما را میدزدند ،به دشمنان
ما میدهند و عليه ما استفاده میشود .دیگر از این حرامتر میشود چيزی پيدا کنيد؟!
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،اصالً برای چه میخواهند این کار را بكنند؟ چون اصالً این
کارت هوشمند سوخت برای کنترل مصرف سوخت است.
آقاي عليزاده ـ مگر چقدر از سوخت ما را میبرند؟ در مقابل کل بنزینی که میگيرند،
چقدرش را میبرند که ما بگویيم مصلحت بيّن است؟ آخر این چه فرمایشی است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ هر چه ببرند ،فرقی نمیکند .منتها میدانيم که اینجا کسی به این
اشكال رأی نمیدهد.
آقاي ابراهيميان ـ اصالً اآلن همه کارت سوخت را دارند ،چرا اینها میخواهند این کار
را بكنند؟
آقاي اسماعيلي ـ حاال ما چه میدانيم؟ هر کاری میخواهند بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی مسئلهی مهمی است .قبالً میگفتند چقدر از سوخت ما را
طالبان و مانند اینها میبرند.
آقاي ابراهيميان ـ چقدر برای این کارت سوخت خرج کردند!
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ مصوبهی قبلی [= ماده ( )1قانون توسعه حمل و نقل عمومی ،مصوب
 ]1951/4/15اشكال داشت .اآلن آمدهاند تنها چيزی را که اصالح کردهاند ،این است که بخش
کشاورزی را حذف کردهاند .کشاورز که هيچ وقت این سوختها را به بيرون کشور
نمیفرستد .آن قسمتی که قاچاق سوخت میکردند ،بخش حمل و نقل بوده است.
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آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،بقيهی بخشها هم بوده است.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ گفته است ...« :عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئيل در
بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» ،جایگزین عبارت «از طریق
عرضه بنزین و گازوئيل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت
کارت هوشمند سوخت» میشود».
آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن به اسم کشاورزی سوخت را میگيرند و به خارج از کشور
میبرند؛ نه اینكه برای کشاورزی باشد ،به اسم کشاورزی میگيرند .واقعاً اینطور
سوخت کشور ضایع میشود و باید استفاده از کارت سوخت الزام بشود؛ ولی خب،
[میدانم که این اشكال ،رأی نمیآورد].

آقاي عليزاده ـ اصالً اول که همينطور [«از طریق عرضه بنزین و گازوئيل در بخش-
های حمل و نقل»] بوده است .تازه اآلن یكی را کم کرده است؛ اآلن بخش کشاورزی
را کم کرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن هم همين است .به اسم کشاورزی سوخت را میگيرند و
قاچاق میکنند.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ گفته است ...« :عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئيل در
بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» ،جایگزین عبارت «از طریق
عرضه بنزین و گازوئيل در بخشهای حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت
کارت هوشمند سوخت» میشود ».اآلن بخشهایی را از آن کم کرده است.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،مثل اینكه اینطوری اولویت را کم کرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،قبل از این هم ظاهراً الزام نبوده است .حاال یك ذره [عدم
الزام به استفاده از کارت هوشمند سوخت را] سفتتر کرده است.
آقاي ابراهيميان ـ استفاده از کارت هوشمند سوخت را الزامی کرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی میگویم استفاده از کارت سوخت باید الزام باشد.
آقاي عليزاده ـ اآلن کمش کردهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ این مثل این است که اآلن یك کسی بگوید اولویت این است که
کسی شرب خمر نكند!
آقاي ابراهيميان ـ درست است.
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آقاي موسوي ـ قبلش استفاده از کارت سوخت الزامی بوده است؛ اآلن با اولویت
استفاده از کارت سوخت جایگزین شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،یعنی اآلن استفاده از کارت سوخت الزامی نيست.
منشي جلسه ـ نه ،قبلش با اولویت استفاده از کارت هوشمند سوخت بوده است آقای
دکتر؛ اآلن دیگر استفاده از کارت سوخت قطعی شده است.
آقاي ابراهيميان ـ اآلن استفاده از کارت سوخت الزامی شده است ،ولی اآلن [بخش
صنعت و کشاورزی را حذف کرده است].
آقاي مدرسي يزدي ـ استفاده از کارت سوخت الزامی نشده است؛ اگر الزامی میشد،
خوب بود.
آقاي عليزاده ـ آقاجان ،اآلن قسمت دوم را حذف کرده است .حضرت آقا ،اآلن
اولویت استفاده از کارت سوخت را برداشتهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من اآلن ورقهام را گم کردم ،ولی قبالً نگاه کردهام.
آقاي عليزاده ـ بله ،مادهی اول را ببينيد .اول میگوید این عبارت جایگزین آن عبارت
قبلی میشود .اآلن استفاده از کارت سوخت را محكمتر کرده است.
آقاي ابراهيميان ـ قبالً عبارت «با اولویت استفاده از کارت هوشمند سوخت» آمده
بود ،اآلن عبارت «استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت قبلی شده
است.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،قبالً گفته بود اولویت با کارت سوخت است ،ولی اآلن میگوید
اصالً به غير از استفاده از کارت سوخت نمیشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،کجا این را میگوید؟ میگوید دولت مجاز است؛ کجا دارد
الزام میکند؟ گفته است دولت مجاز است این کار را بكند.
منشي جلسه ـ خب حاجآقا ،آن قسمت که گفته است دولت مجاز است ،قبالً هم مجاز
بوده است.
آقاي عليزاده ـ آن قسمت را که برنداشتهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله؟
آقاي عليزاده ـ آنها را که برنداشتهاند.
آقاي يزدي ـ ماده ( )1اصلی [= ماده ( )1قانون توسعهی حمل و نقل عمومی و
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مدیریت مصرف سوخت مصوب  ]1951/4/15میگوید« :ماده  -1دولت مكلف است
در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری  »...تا میرسد به آن عبارت «با اولویت
کارت هوشمند سوخت».
آقاي مدرسي يزدي ـ من میگویم این که گفته است دولت مجاز است ،باید بگوید که
الزم است که دولت این کار را بكند.
آقاي عليزاده ـ کجا را میفرمایيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره را میگویم.
آقاي كدخدائي ـ شما ماده ( )1را میفرمایيد .ما داریم راجع به ماده ( )1بحث میکنيم
حاجآقا .در ماده ( ،)1با جایگزین کردن عبارت ،اولویت استفاده از کارت سوخت را
برداشته است.
آقاي عليزاده ـ نه ،تبصرهی ماده ( )1میگوید دولت مجاز است با سياستهای
تشویقی این کار را بكند؛ یعنی به آنهایی که کارت سوخت دارند ،یك جایزهای بدهد.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،ما ماده ( )1را میگویيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب من میگویم باید استفاده از کارت سوخت را اجباری
بكنند.
آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا ،این تبصره سياستهای ترغيبی را اجازه داده است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ این جواز ،به سياستهای ترغيبی دولت میخورد ،نه به خود
[استفاده از کارت سوخت] .گفته است دولت مجاز است به منظور ترغيب مصرف-
کنندگان از سياستهای انگيزشی استفاده کند.
آقاي عليزاده ـ وقت را نگيریم .این اآلن اشكالی ندارد .حداقل آن باال در صدر ماده،
آن را از قبل بهتر کردهاند.
منشي جلسه ـ اینجا استفاده از کارت سوخت را قطعی کرده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ کجا؟ کجا قطعی بودن را دارد میگوید؟ میگوید« :از طریق
عرضه بنزین و گازوئيل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت».
منشي جلسه ـ یعنی اصالً غير از استفاده از کارت سوخت نمیشود از سوخت استفاده
کرد .قبالً گفته بود اولویت با آنهایی است که کارت سوخت دارند.
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آقاي عليزاده ـ این که اشكالی ندارد .اولویت اینهایی که کارت سوخت دارند را
برداشته است.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،استفاده از کارت سوخت را سفتتر کرده است!
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،حضرات آقایان فقهایی که این مصوبه را خالف شرع
میدانند ،اعالم رأی بفرمایند .مجموعاً حضرات آقایانی که این ماده را خالف قانون
اساسی میدانند ،اعالم رأی

بفرمایند)1(.

آقاي عليزاده ـ دستور بعدی را بخوانيد.

 .0نظر شماره  41/121/1952مورخ  1941/9/19شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 111/19182
مورخ  1941/1/92و پيرو نامه شماره  48/122/1911مورخ  ،1941/9/5طرح اصالح ماده ( )1قانون
توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ،مصوب جلسه مورخ بيستم اردیبهشتماه
یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ  1941/9/12شورای نگهبان مورد
بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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اليحه هواي پاك
منشي جلسه ـ دستور بعدی «اليحه هواي پاك»( )1است.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي ابراهيميان ـ آقای دکتر کاشانی گفتهاند هوای تهران با «الیحه» پاك نمیشود.
درست هم گفتهاند؛ هوای تهران با الیحه پاك نمیشود!
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،پس حتماً باید «طرح» بياورند؟! با «طرح» باید پاك بشود؟!
آقاي عليزاده ـ پاك به معنای تميز است .باید بگویند هوای تميز .هوای پاك که معنا
ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ دکتر کاشانی میگوید باید راه حلهای مؤثری دیده شود ،اما اینها
هيچ کدامش مؤثر نيست.
منشي جلسه ـ «ماده  -1اصطالحات بهكار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح
زير است:
 -1آلودگي هوا :عبارت است از انتشار يك يا چند آالينده اعم از آاليندههاي
جامد ،مايع ،گاز ،پرتوهاي يونساز و غير يونساز ،بو و صدا در هواي آزاد ،به
صورت طبيعي يا انسانساخت به مقدار و مدتي كه كيفيت هوا را بهگونهاي تغيير
دهد كه براي سالمت انسان و موجودات زنده ،فرآيندهاي بومشناختي
 .0الیحه هوای پاك با عنوان اوليهی الیحه اصالح قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا ،در تاریخ
 1949/1/19به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی ،نهایتاً
در تاریخ  1941/1/14به تصویب نمایندگان رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ()49
قانون اساسی ،طی نامهی شماره  59/19144مورخ  1941/1/92به شورای نگهبان ارسال شد .این مصوبه
در مجموع در دو مرحله بين شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی رفت و برگشت داشته است.
شورای نگهبان این مصوبه را در مرحلهی اول رسيدگی در جلسهی مورخ  1941/9/12بررسی کرد و
نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبه با قانون اساسی را طی نامهی شماره 41/122/1911
مورخ  1941/9/92به مجلس اعالم کرد .در نهایت ،با اصالحات مورخ  1941/9/18مجلس ،این مصوبه
در مرحلهی دوم رسيدگی در جلسهی مورخ  1941/8/11شورای نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی
بر عدم عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی طی نامهی شماره  41/121/1242مورخ
 1941/8/11به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
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(اكولوژيكي) يا آثار و ابنيه زيانآور بوده و يا سبب از بين رفتن يا كاهش سطح
رفاه عمومي گردد».
آقاي شبزندهدار ـ آقای دکتر ،استفاده از واژهی «یون» اشكالی ندارد؟
آقاي مؤمن ـ «یون» یعنی چه؟
منشي جلسه ـ نمیدانم.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی اتم یا آن مولكولهایی که بار الكتریكی دارند.
آقاي عليزاده ـ یون یك چيز بارداری است که در اجسام وجود دارد.
آقاي شبزندهدار ـ مولكولها یا اتمهایی است که بار مثبت یا منفی دارند.
آقاي مؤمن ـ معادل فارسی ندارد؟ خالف اصل ( )18نيست؟
آقاي عليزاده ـ مولكول هم یك اصطالح است.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ،اینجا اگر هر کدام از واژههای یون یا اتم را بياورند ،باز هم
همين میشود.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،یون یك اصطالح است.
آقاي كدخدائي ـ من میگویم اگر هر کدام از این واژهها را هم بخواهند اینجا
بياورند ،همهاش [همين مشكل را دارد].
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،بهکار بردن این کلمات خالف قانون اساسی است.
اگر معادل فارسی دارد ،باید آن را بنویسند.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،اینجا [در اینترنت] گفته است یون به اتمها یا مولكولهایی گفته
میشود که بار الكتریكی اضافه داشته باشد.
آقاي يزدي ـ خود واژهی یون لغت فارسی است یا نه؟
آقاي كدخدائي ـ معادل فارسی دارد؟
آقاي عليزاده ـ ذرهی باردار را یون میگویند .آقایان ،اینطور نيست؟ ما آن زمان که
درس میخواندیم ،به ذرهی باردار یون میگفتند.
منشي جلسه ـ نه ،گفته است یون به اتمها یا مولكولهایی گفته میشود که بار
الكتریكی اضافه داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ بله دیگر؛ به ذرهی باردار یون میگویند.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،یون ذرهای باردار است.
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آقاي كدخدائي ـ آخر ذره خودش متشكل از مولكول است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،استفاده از این واژه ،خالف اصل ( )18است.
آقاي عليزاده ـ چرا خالف اصل ( )18است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر معادل فارسی دارد ،باید بنویسند.
آقاي عليزاده ـ خب بله ،اگر معادل فارسی دارد ،خالف اصل ( )18است؛ اما اگر
ندارد که خالف نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر معادل فارسی ندارد که هيچ.
آقاي عليزاده ـ نمیتوانيم صراحتاً بگویيم این خالف اصل ( )18است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ حاال به نظر میرسد که این واژهی یون دیگر وارد زبان فارسی شده
است.
آقاي عليزاده ـ بله .اگر ایراد بگيریم ،آنوقت باید فقط در یك صفحه ،آن را تعریف
کنند.
آقاي مؤمن ـ نه ،معادل فارسی که دارد؛ همان ذرهی باردار را به کار ببرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،مثالً یونيزه شدن آن است که در شرایط خاصی این اتمها
دارای بار اضافی میشوند .یكی دارای بار مثبت است و یكی دارای بار منفی است ،اما
این ذرهی یونيزهشده ،دارای دو بار مثبت است.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ این مورد را فعالً یادداشت کنيد که اگر معادلی دارد ،بگویيم از آن
استفاده کنند.
آقاي كدخدائي ـ اگر معادل فارسی داشته باشد ،اصالً استفاده از آن خالف است.
آقاي مؤمن ـ اگر معادل فارسی هم نداشته باشد ،باالخره ترجمه که دارد.
آقاي كدخدائي ـ چه فرمودید؟
آقاي مؤمن ـ میگویم به هر حال ،ترجمهی فارسی دارد.
آقاي عليزاده ـ ترجمهاش یك صفحه میشود.
آقاي مؤمن ـ نه ،یك صفحه نمیشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،یك صفحه نمیشود.
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آقاي عليزاده ـ خب یك خط میشود.
آقاي مؤمن ـ اینجا نوشته اتمی است که ...
آقاي كدخدائي ـ خب اتم و مولكول هم خودشان واژههای بيگانهاند.
آقاي عليزاده ـ همهی اینها همينطور است.
آقاي مدرسي يزدي ـ کلمهی «اتم» دیگر مفرَّس [= فارسی گردانيده] شده است.
آقاي كدخدائي ـ باید بگویيم هستهی باردار.
منشي جلسه ـ یعنی همان ذرهی باردار که حاجآقا میگویند.
آقاي كدخدائي ـ به «اتمی»« ،هستهای» میگویيم؛ پس به این هم باید هسته بگویيم.
آقاي عليزاده ـ خود اتم از چند قسمت تشكيل میشود؛ از هسته ،نوترون و پروتون.
اتم هم اینطوری نيست که یك چيز باشد.
آقاي كدخدائي ـ خب ،اتمی را هم که به هستهای ترجمه کردهاند.
آقاي عليزاده ـ در آن زمان که ما اینها را میخواندیم ،اینطور میخوانيدم که اتم
دارای سه قسمت است.
آقاي كدخدائي ـ من میگویم اتم را معادل هستهای ترجمه کردهاند دیگر.
آقاي مؤمن ـ باالخره این ایراد دارد .یون ایراد دارد و ترجمهی فارسی هم دارد .باید
ترجمهی فارسی آن را ذکر میکردند .اگر مسامحه نكنيد ،این خالف اصل ( )18است.
آقاي عليزاده ـ جنابعالی تا به حال ،خيلی ایراد خالف اصل ( )18را مطرح
نمیکردید ،ولی خيلی خب ،حاال یادداشت کنيد تا ببينيم باید چه کنيم.
آقاي مؤمن ـ خيلی خب ،باشد .آخر ایراد دارد .واقعيت این است که این ایراد در
اینجا وجود دارد.
منشي جلسه ـ چه چيزی را یادداشت کنم حاجآقا؟
آقاي عليزاده ـ یادداشت کنيد که چنانچه این کلمه معادل فارسی داشته باشد ،آن را
ذکر کنند.
آقاي شبزندهدار ـ مشروط ننویسيد .باالخره این یك کلمهی التين است.
آقاي مؤمن ـ نه ،این کلمه ،ترجمهی فارسی دارد؛ آن را باید بنویسند .این همه معادل
فارسی دارد.
آقاي عليزاده ـ ترجمه ممكن است داشته باشد ،ولی یكوقت است که ترجمهی آن
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چندین کلمه است؛ اما یون یك کلمه است.
آقاي مؤمن ـ خب باشد.
آقاي عليزاده ـ اینها که نمیتوانند برای یك کلمه ،ترجمهی چند کلمهای بياورند .باید
یك اصطالح باشد تا آن را بياورند ،وگرنه ترجمهاش را که نمیتوانند بياورند.
آقاي مؤمن ـ حاجآقای شبزندهدار ،ترجمهی آن را چه نوشته است؟ شما فارسیاش
را نوشتهاید؟
آقاي شبزندهدار ـ بله ،اتم یا مولكولهایی که بار الكتریكی اضافی ،به طور مثبت یا
منفی ،دارند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اگر هر جا در این مصوبه خواستند بگویند یون ،همين را بياورند و
بگویند یون هر ذرهای است که بار الكتریكی دارد ،درست است؟
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این که درست نيست .شاید اآلن معادل داشته باشد دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن عين همين تعریف را میتوانند بنویسند .هر جا خواستند
بگویند یون ،به جای آن میگویند پرتوهایی که موجب افزایش بار الكتریكی مثبت یا
منفی میشود.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،این با واژهگزینی یكخرده در تعارض است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال البته ما معموالً تا به حال ،اگر اصطالحات ،معادل فارسی
نداشت ،ایرادی به آن نمیگرفتيم .حاال اینكه این کار درست بود یا غلط ،حرف
دیگری است.
آقاي مؤمن ـ خيلی خب.
آقاي عليزاده ـ خب ،برویم .فعالً این مورد را یادداشت کنيد .حاال اگر جای دیگر
ایرادی گرفتيم ،در نهایت این مورد را هم

مینویسيم)1(.

منشي جلسه ـ [ادامهی ماده ( -2« ]:)1حدود مجاز انتشار آاليندهها :ميزان مجاز
خروجي آاليندهها از منابع آلودهكننده هوا
 .0بند ( )1تذکرات مندرج در نظر شماره  41/122/1911مورخ  1941/9/12شورای نگهبان -1« :در بند
یك ماده یك و ماده ( ،)92چنانچه معادل فارسی واژه «یونساز» و «غير یونساز» وجود دارد ،جایگزین
شود».
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 -3منابع آلودهكننده هوا به شرح زير عبارتند از:

 -منابع طبيعي :شامل طوفانهاي گرد و غبار ،طوفانهاي شن ،آتشسوزي جنگل-

ها ،مراتع ،آتشفشانها و هواويزهاي دريايي ميباشد».
آقاي ابراهيميان ـ این «هواویزهای دریایی» چيست؟ مغایرت با اصل ( )18ندارد؟
آقاي مؤمن ـ همان طوفان است.
آقاي كدخدائي ـ طوفانهای دریایی نيست؟
آقاي مؤمن ـ چرا دیگر؛ هواویز همين است دیگر .هواویز یعنی چيزی که داخل هوا
است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،یعنی در هوا است؛ معلّق در هوا است.
آقاي مؤمن ـ کلمهی فارسی است .بله ،یعنی معلّق در هوا.
آقاي عليزاده ـ این را چون فارسی کردهایم ،اآلن نمیفهميم یعنی چه!
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اصالً هواویز دریایی داریم یا نه؟ چون معموالً معروف
است که هوای دریا پاكترین هوا است.
آقاي مؤمن ـ اگر میگفت معلق در هوا هم عيبی نداشت ،ولی خب حاال هواویز که
کلمهی فارسیاش است را گفته است .حاال میفرمایيد اشكالش این است که چرا
کلمهی فارسی گفته است؟!
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ،معنای آن طوفانهای دریایی باید باشد.
منشي جلسه ـ اینجا هم چيزی نگفته است .ویكیپدیا هم این کلمه را به رسميت
نشناخته است.

آقاي كدخدائي ـ «منابع طبيعی :شامل طوفانهای گرد و غبار ،طوفانهای شن ،آتش-
سوزی جنگلها ،مراتع ،آتشفشانها و هواویزهای دریایی میباشد».
آقاي مؤمن ـ حاال هر چه هست ،به هر حال فارسی شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،حاال معنایش هر چه است ،شاکلهاش فارسی است.
آقاي كدخدائي ـ چون فارسی شده است ،نمیفهميم معنایش چيست!
آقاي عليزاده ـ روی این موارد معطل نشویم.
آقاي سوادكوهي ـ فكر میکنم بعد از «مراتع»« ،واو» باید بگذاریم .باید گفته شود:
«آتشسوزی جنگلها ،مراتع و آتشفشانها» .فكر میکنم بعد از آن« ،واو» باید بياید.
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آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي سوادكوهي ـ باید بشود« :آتشسوزی جنگلها ،مراتع و آتشفشانها »...
منشي ـ نه« ،واو» بعد از آتشفشانها آورده شده است دیگر آقای دکتر.
آقاي كدخدائي ـ «واو» را بعد از آتشفشانها آورده است.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،آخر آتشسوزی آتشفشان که دیگر نداریم.
آقاي ابراهيميان ـ نه« ،هواویز» آخرین کلمه است دیگر.
آقاي عليزاده ـ اشكالش چيست؟
آقاي سوادكوهي ـ غير از آتشسوزی جنگلها و مراتع ،آتشفشانها و هواویزهای
دریایی را هم گفته است.
اینطور نيست؟
آقاي عليزاده ـ کجا «واو» میخواهد؟
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ آتشسوزی در جنگلها و مراتع اتفاق میافتد.
آقاي عليزاده ـ نه دیگر ،برای آخری باید «واو» بگذارند دیگر.
منشي جلسه ـ نه ،میگویند «واو» را باید قبل از آتشفشان بياورند.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،باید قبل از آتشفشان باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه دیگر ،هواویزها هم [که در ادامهی آتشفشان آمده ]،نظير
آتشفشان است.
آقاي سوادكوهي ـ خود آتشفشان هم «واو» میخواهد.
منشي جلسه ـ نه آقای دکتر ،آتشفشان مستقل است.
آقاي ابراهيميان ـ درست است .شما میفرمایيد که اگر این عطف باشد ،باید بگوید
جنگلها و مراتع و بعد از آن ،دوباره ویرگول بگذارد و بعد آتشفشان و هواویزهای
دریایی را بگوید.
آقاي عليزاده ـ یعنی میفرمایيد بعد از جنگلها ،به جای ویرگول ،باید «واو» داشته
باشد ،چرا؟ چون آتشسوزی در جنگلها و مراتع اتفاق میافتد و در آتشفشان که
آتشسوزی نمیشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ نفس آتشفشان هم آتشسوزی است؛ عين آتشسوزی
است.
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آقاي عليزاده ـ آتشفشان را میگویيد؟!
آقاي اسماعيلي ـ وجود آتشفشان ،خودش آتشسوزی است.
آقاي يزدي ـ آتشفشان که کاری به جنگل و مراتع ندارد .در کوهها رخ میدهد .در
مناطق کوهستانی است.
آقاي كدخدائي ـ حاال باید تذکر بدهيم دیگر.
آقاي عليزاده ـ بله ،باید تذکر بدهيم .یك تذکر بنویسيد و این بحث را تمام کنيد تا
ادامه بدهيم)1(.
آقاي كدخدائي ـ خب ،برویم.
آقاي عليزاده ـ [ادامهی متن ماده ( -« ]:)1منابع انسانساخت :شامل
الف) منابع متحرك :هرگونه منبعي از قبيل وسايل نقليه موتوري و غير موتوري كه
در اثر حركت ايجاد آلودگي ميكند.
منشي جلسه ـ ب) منابع ثابت :هرگونه منبعي از قبيل صنايع ،عمليات معدني،
كشاورزي ،بخشهاي خدماتي ،تجاري ،اداري و خانگي كه در محلي ثابت سبب
انتشار آاليندهها ميشود.
 -4سازمان :براي رعايت اختصار ،در اين قانون واژه «سازمان» به جاي «سازمان
حفاظت محيط زيست» آورده ميشود.
 -1مواقع اضطراري :مواقعي است كه با استمرار پايداري جوي (بر اساس اعالم
سازمان هواشناسي) و يا افزايش ميزان غلظت آاليندهها (بر اساس اعالم وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و با همكاري سازمان) ،شرايط بهگونهاي در
كوتاهمدت ،سالمت انسان و محيط زيست را دچار مخاطره جدي بنمايد.
ماده  -2تمامي اشخاص ،دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتي و غير دولتي و
دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است و تمامي
اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاري -صنعتي ،مناطق ويژه اقتصادي ،شهركها و
نواحي صنعتي موظفند تا مقررات اين قانون را رعايت نمايند .سازمان ،مسئول
 .0بند ( )1تذکرات مندرج در نظر شماره  41/122/1911مورخ  1941/9/12شورای نگهبان -1« :در بند
( )9ماده یك ،بعد از واژه «جنگلها» عالمت « »،به حرف «و» تبدیل گردد».
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نظارت بر حُسن اجراي اين قانون ميباشد.
آييننامه فني در زمينه كنترل و كاهش آلودگيهاي موضوع اين قانون توسط
سازمان تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد».
آقاي عليزاده ـ منظورش از آیيننامهی فنی چيست؟ قطعاً این مصوبه باید کليات آن
را مشخص کند.
آقاي ابراهيميان ـ مربوط به امور فنی است.
آقاي موسوي ـ موضوعاتش فنی است.
آقاي عليزاده ـ میدانم .خب همينجا بگوید که منظورش از فنی چيست.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،گفته است در زمينهی کنترل و کاهش آلودگی هوا است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مثالً در مورد این است که از لحاظ فنی چند درجه الزم است
که ایجاد ریزگرد بكند؛ چند درجه کربن ایجاد بكند یا مثالً چقدر دیاکسيد کربن
ایجاد بكند.
آقاي ابراهيميان ـ آخر چرا این را در زیر ماده ( )1آورده است؟ این که در مورد
آیيننامهی فنی در زمينهی کنترل است!
آقاي عليزاده ـ حاال ما به جای آن کاری نداریم.
آقاي كدخدائي ـ مربوط به کاهش آلودگی هوا است دیگر .به همين دو سه ماده
مربوط است.
آقاي عليزاده ـ بله ،خيلی خب .آقایان میگویند این اشكالی ندارد .برویم.
آقاي مدرسي يزدي ـ به این مادهی بعدی [= ماده ( ])9دقت کنيد .این اشكالی که شما
مطرح میکنيد ،ممكن است به مادهی بعدی وارد باشد.
آقاي عليزاده ـ آن چيزی که دولت میتواند بنویسد آیيننامهی اجرایی قانون است.
ببينيد؛ چيزی که من عرض میکنم این است که آن چيزی که در اصل ( )195اجازهی
آن به دولت داده شده است ،تصویب آیيننامهی اجرایی قانون است .حاال اگر
منظورشان از این آیيننامه ،آیيننامهی اجرایی است ،باید درست بگویند که این
آیيننامهی اجرایی است.
آقاي مؤمن ـ نه ،این آیيننامهی فنی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ معلوم است که آیيننامهی فنی حتماً اجرایی است.
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آقاي عليزاده ـ باید بگویند آیيننامهی اجرایی این قانون است.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،حتماً آیيننامهی اجرایی است.
آقاي عليزاده ـ اگر این طور بود ،باید در مورد کنترل و کاهش آلودگی ،در باال [ی
تبصره] یك چيزی میگفت؛ مثالً در مورد کنترل کاهش آلودگی.
آقاي مؤمن ـ یا مثالً میگفت بدون فن قابليت اجرا ندارد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي موسوي ـ این هم در واقع آیيننامهی اجرایی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال ماده ( )9را بخوانيد .همين اشكالی که ذیل این ماده مطرح
کردید ،آنجا هست.
آقاي يزدي ـ این چيزی که در این تبصره گفته ،آیيننامهی فنی است .آیيننامهی فنی
غير از آیيننامهی اجرایی است.
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي يزدي ـ آیيننامهی فنی غير از آیيننامهی اجرایی است.
آقاي عليزاده ـ بله ،اینجا نمیگوید آیيننامهی اجرایی است .اگر میگفت آیيننامهی
اجرایی ،ما حرفی نداشتيم.
آقاي يزدي ـ بله ،این کاری به نحوهی اجرای قانون ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبی ندارد .حقيقتش همان آیيننامهی اجرایی است.
آقاي موسوي ـ بله ،این آیيننامه هم باید اجرا بشود؛ منتها موضوعش فنی است.
آقاي عليزاده ـ این را هم در نظر شورا بنویسيد که چنانچه منظور ،آیيننامهی اجرایی
بوده است ،ذکر شود.
منشي جلسه ـ این تذکر است حاجآقا؟
آقاي مدرسي يزدي ـ این که ربطی به آن ندارد.
آقاي عليزاده ـ اگر آیيننامهای اجرایی نباشد ،پس چيست؟ الزم ندارد [که قيد
اجرایی برای آن بياید]؟
آقاي مؤمن ـ اجرایی بودنش در اینجا به این است که فنی است.
آقاي موسوي ـ نه ،این آیيننامهی اجرایی است؛ منتها محتوایش مسائل فنی و تكنيكی
است.
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آقاي مؤمن ـ بله ،همين است .محتوای آن اجرایی است.
آقاي يزدي ـ این مسائل فنی ربطی به آیيننامهی اجرایی ندارد.
آقاي موسوي ـ اگر آیيننامهی غير اجرایی بود ،ایراد داشت ،ولی این آیيننامه را
گفتهاند باید اجرا بشود دیگر.
آقاي عليزاده ـ اگر این موضوع را در اینجا اجازه دادید ،بعداً هر جای دیگر هم که
مجلس تصویب آیيننامهی غير اجرایی را به عهدهی دولت گذاشت ،باید اجازه بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ منتها اینجا یك اشكال هست و شاید در ذهن شما هم این
اشكال باشد که هيئت وزیران چه خصوصيت یا چه فنيّتی در این زمينه دارد.
آقاي عليزاده ـ هيئت وزیران که خودش آیيننامهی فنی را نمینویسد .کارشناسان را
میآورند و آیيننامه را آنها مینویسند و به هيئت وزیران میفرستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنوقت ،پس چرا بگویيم هيئت وزیران آن را تصویب کند؟! یك
کارشناس که گفت ،کافی است.
آقاي عليزاده ـ اگر آیيننامهای اجرایی باشد ،هيچ کس غير از هيئت وزیران یا وزیر
نمیتواند آن را تصویب کند؛ یا وزیر باید آیيننامهی اجرایی را تصویب کند یا هيئت
وزیران.
آقاي مدرسي يزدي ـ آیيننامهی فنی که عيبی ندارد.
آقاي مؤمن ـ آیيننامهی فنی همان آیيننامهی اجرایی است؛ منتها به جای «اجرایی»،
«فنی» گفته است؛ به خاطر اینكه [محتوای فنی دارد].
آقاي موسوي ـ میشود آیيننامهی فنی -اجرایی.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،ببينيد؛ آیيننامهی فنی یك قسم از آیيننامهی اجرایی است.
آقاي مؤمن ـ بله ،چون این آیيننامه ،آیيننامهی اجرایی است ،غير فنی نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ فقط ممكن است بگویيم اصالً دليلی ندارد که تصویب آن در
هيئت وزیران باشد؛ مثالً خود سازمان حفاظت محيط زیست یا متخصصين میتوانند
این کار را انجام بدهند.
آقاي يزدي ـ آیيننامهی فنی طبيعتاً آیيننامهی اجرایی نيست .آیيننامهی اجرایی برای کيفيت
اجرای قانون است .آیيننامهی فنی یعنی توضيح دربارهی کيفيت آن موادی که آالینده است یا
آن مقدار و درجهی تأثير آالیندهها .جهات فنی ربطی به جهات اجرایی ندارد.
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آقاي مدرسي يزدي ـ با این حال ،اشكالی ندارد.
آقاي مؤمن ـ به هر حال ،آیيننامه از لحاظ فنی هم باید اجرا بشود.
آقاي يزدي ـ نه ،آیيننامهی فنی ربطی به اجرا ندارد.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ غير از هيئت وزیران و وزیر ،کس دیگری نمیتواند آیيننامه
بنویسد.
آقاي مؤمن ـ منتها پيشنویس آنها را کارشناسانشان مینویسند.
آقاي عليزاده ـ بله ،از آن جهت اشكالی ندارد .مادهی بعدی را بخوانيد.
منشي جلسه ـ از این بگذریم حاجآقا؟
آقاي عليزاده ـ آقایان میگویند بگذریم؛ بگذرید.
منشي جلسه ـ «ماده  -3در مواقع اضطرار ،سازمان با همكاري وزارت كشور و
تصويب هيئت وزيران بايد ممنوعيتها يا محدوديتهاي موقت زماني ،مكاني و
نوعي را براي پيشگيري از اثرات زيانبار و مقابله با منابع آلودهكننده هوا برقرار
نمايد و بالفاصله مراتب را از طريق رسانههاي همگاني ،به اطالع عموم برساند .با
برطرف شدن شرايط اضطراري و كاهش آلودگي هوا ،سازمان نسبت به رفع
ممنوعيت و محدوديت برقرارشده ،اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به عموم اطالع
ميدهد».
آقاي شبزندهدار ـ قبل از خواندن تبصره ( ،)1میخواهم نكتهای بگویم .حاال
نمیخواهم اشكال مغایرت با قانون اساسی را مطرح کنم ،ولی در صدر این ماده،
همكاری وزارت کشور و تصویب هيئت وزیران گفته شده است .صدر این ماده
میگوید هيئت وزیران محدودیتهای موقت را تصویب میکند .اما بعد [در انتهای
ماده ]،یك سازمان میآید و در حقيقت ،لغو آن محدودیتها را اعالم میکند؛ یعنی
چيزی را که گفتهایم هيئت وزیران با آن استحكام تصویب کند ،بعد میگویيم سازمان
حفاظت محيط زیست میآید و آن را لغو میکند.
آقاي كدخدائي ـ احتماالً در این مصوبه ،به سازمان اختياراتی میدهند دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ سازمان حفاظت محيط زیست حق ندارد که آن مصوبهی هيئت
وزیران را لغو کند ،هر چند که این مصوبه اآلن دارد اینطوری میگوید.
آقاي يزدي ـ این سازمان برطرف شدن حالت اضطراری را اعالم میکند.
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آقاي شبزندهدار ـ راه درست آن این است که بعد از اینكه سازمان اطالع داد که
وضعيت عادی شده است ،هيئت وزیران دوباره آن محدودیتها را ابطال کند و بگوید
که وضعيت عادی شده است.
آقاي عليزاده ـ نه ،منظور این است که در این مورد ،سازمان و وزارت کشور با هم
همكاری میکنند و بعد موارد محدودیت را به هيئت وزیران میبرند تا تصویب کند.
معنایش این است.
آقاي شبزندهدار ـ چنين چيزی ندارد.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ همين را گفته است دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،بُعد اجرایی آن را به این سازمان میدهد.
آقاي عليزاده ـ میگوید« :در مواقع اضطرار ،سازمان با همكاری وزارت کشور و
تصویب هيئت وزیران »...؛ یعنی میگوید بعد از اینكه این دو با هم همكاری کردند،
هيئت وزیران آن را تصویب میکند.
آقاي شبزندهدار ـ این باال در صدر ماده است .وضع آن ممنوعيت ،با هيئت وزیران
است ،اما در مورد الغایش گفته است سازمان هر موقع صالح دید ،اعالم میکند دیگر.
آقاي عليزاده ـ نه ،اینطور نيست.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،اینطوری است.
آقاي مؤمن ـ یعنی سازمان خالف مصوبهی آنها عمل میکند؟! این ماده این را
میخواهد بگوید؟!
آقاي شبزندهدار ـ بله دیگر.
آقاي عليزاده ـ نه ،اینطور نيست .این ماده میخواهد بگوید هر کاری که سازمان
حفاظت محيط زیست و وزارت کشور میکنند ،باید به تصویب هيئت وزیران برسد.
آقاي شبزندهدار ـ ببينيد اینجا چه نوشته است .ذیل ماده میگوید ...« :با برطرف شدن
شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا ،سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدودیت
برقرارشده ،اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطالع میدهد ».باید بگوید مراتب را
به هيئت دولت اطالع میدهد .دولت باید [خودش مصوبهی خودش را لغو کند].
آقاي عليزاده ـ نه ،گفته است سازمان باید با تصویب هيئت وزیران ،ممنوعيتها را
اعمال کند.
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آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،ایشان ذیل ماده را میگویند.
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اینجا را که شما خواندید ،نمیفرمایند .ذیل ماده را میفرمایند.
آقاي عليزاده ـ دربارهی ذیل ماده چه میگویند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ الغای محدودیتها با برطرف شدن آلودگی را در صالحيت
سازمان دانسته است.
آقاي مؤمن ـ اینجا نگفته است که محدودیتها را الغا کنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً این اشكالی ندارد.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ،در ذیل ماده گفته است سازمان نسبت به رفع ممنوعيت
اقدام میکند[ .آقای شبزندهدار] میفرمایند در باالی ماده ،گفته است هيئت وزیران آن
ممنوعيتها را تصویب میکند ،اما در پایين گفته است سازمان آنها را لغو میکند.
آقاي عليزاده ـ موضوعی که پایين آمده است که دیگر تصویب هيئت وزیران را
نمیخواهد .اعالم میکند که محدودیتها تمام شده است .این یك امر فنی است.
سازمان تشخيص میدهد که ممنوعيت ایجادشده همچنان برقرار است یا خير.
آقاي يزدي ـ سازمان نسبت به اعالم اینكه آیا هنوز ممنوعيت ایجادشده برقرار است
یا ممنوعيت تمام شده ،عمل میکند.
آقاي شبزندهدار ـ خب ،فرض کنيد که مثالً صبح ،هيئت وزیران ممنوعيتهایی را
اعالم کرده است و عصر سازمان میگوید ما لزومی به محدودیت نمیبينيم.
آقاي عليزاده ـ مصوبهی هيئت وزیران ممنوعيت برای مردم عادی ایجاد میکند.
آقاي يزدي ـ خب فرض کنيد ناگهان اوضاع عوض میشود؛ مثالً باد آمده است و این
آلودگیها را برده است .در این صورت ،ممنوعيت یا محدودیت رفع میشود .خب،
لغو این ممنوعيتها که دیگر مصوبهی هيئت وزیران را نمیخواهد .کار هيئت وزریران
قاعدهگذاری است .سازمان رفع محدودیت یا بقای محدودیت را به مردم اعالم
میکند؛ مثالً میگوید باد آمده است و دیگر هوا خوب شده و ممنوعيت تمام شده
است؛ یا نه ،هوا هنوز آلوده است و مثالً آدمهایی که ناراحتی قلبی دارند ،از منزل
بيرون نيایند .اعالم این مسئله که هوا پاك شده یا پاك نشده است و بر اساس آن
بخواهد رفع محدودیت بكند یا بقای محدودیت را اعالم بكند ،به عهدهی سازمان
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است .پس معنا ندارد که [اعالم رفع یا بقای ممنوعيت] به عهدهی هيئت وزیران باشد.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،صدر ماده که تصویب ممنوعيتها را به عهدهی هيئت وزیران
گذاشته است.
آقاي عليزاده ـ حضرت آقا ،مثالً هيئت وزیران در اعمال محدودیتها میخواهد طرح
ترافيك اجرا کند یا طرح ترافيك شدیدتر بشود.
آقاي يزدي ـ وضع اصل ایجاد ممنوعيت به عهدهی هيئت وزیران است .مثالً اینكه
اآلن هوا آلوده است و آقایانی که بيماریهای خطرناك دارند بيرون نيایند ،در اختيار
هيئت وزیران است ،اما حاال بقای ممنوعيت یا عدم بقای آن را سازمان اعالم میکند؛
به دليل اینكه این سازمان ،تشكيالتی فنی است و در همه جا ،چنين تشكيالتی میتواند
بفهمد که هوا خوب شده یا خوب نشده است.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیتاهلل یزدی ،این ممنوعيت چون برای مردم ایجاد تكليف
میکند ،باید به تصویب هيئت وزیران برسد.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اما رفع ممنوعيت ،وضعيت را به حالت اول [قبل از ممنوعيتها]
برمیگرداند .خب این که دیگر نياز به تصویب هيئت وزیران ندارد.
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ رفع ممنوعيت یا محدودیت برقرارشده ،دو جور است :یكوقت
ممنوع کردهاند که اصالً هيچ رفت و آمدی نشود یا در یك حدی رفت و آمد را ممنوع
کردهاند ،نه در همهجا؛ مثالً گفتهاند فالن نقطه تا فالن نقطه وضعيت ممنوعيت و
محدودیتش اینطور است؛ یعنی در اینجا حدی معين کردهاند .اینها دو مطلب است.
آنوقت ،سازمان نسبت به این دو مطلب میتواند اظهار نظر بكند؛ یكی رفع ممنوعيت
است و یكی خود محدودیت برقرارشده است؛ یعنی یك محدودیتی قبالً برقرار شده
است و حاال سازمان میخواهد بگوید آن محدودیت رفع شده است یا نه.
آقاي مؤمن ـ بله ،همين را گفته است.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،آنچه که در صالحيت هيئت وزیران است ،وضع قواعد
کلّی است ،اینطور نيست؟ مثالً اگر ما بگویيم که فرضاً در فالن خيابان یا فالن
منطقهی تهران رفت و آمد محدود بشود ،این محدودیت جزئی است .این که قاعدهی
کلّی نيست .حاال آیا این [موضوع ماده ( ])9جزء امور اجرایی نيست که به خود این
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سازمان مربوط باشد؟ آیا این مثل آیيننامه یا تصویبنامه است که نياز به مداخلهی
هيئت وزیران داشته باشد؟ یعنی آیا با این کار ،یك وظيفهی اضافه به گردن هيئت
وزیران نمیاندازیم؟ از این جهت ،اشكالی ندارد؟
آقاي عليزاده ـ نه ،اول ماده که ایرادی ندارد .همين اآلن هم در مواردی دولت
میگوید برای اینكه آلودگی هوا کم بشود ،کارخانهها ...
آقاي ابراهيميان ـ  ...مثالً یك ماه تعطيل شوند.
آقاي عليزاده ـ بله ،تعطيل شوند؛ اما مثالً میگوید کارخانههایی که سوخت فسيلی
دارند ،فعالً تعطيل باشند .بعد از این محدودیتها ،وضع به حالت عادی برمیگردد.
آنوقت ،سازمان میگوید چون وضع هوا به حالت عادی برگشته است ،محدودیتها
دیگر تمام شد .منظور این ماده این است .یا فرض کنيد که هيئت دولت میگوید
محدودیت ترافيكی ایجاد میکنيم و میگویيم در تمام شهر تهران ،طرح زوج و فرد
اجرا بشود و هيچ کس نتواند از درب خانهاش با خودرو [در روزهای مخالف با
شمارهی پالك خود] بيرون بياید .هيئت دولت این موارد را ممنوع اعالم میکند ،اما
برگشت آن به وضعيت اوليه را این سازمان انجام میدهد.
آقاي ابراهيميان ـ حاال غير از این موارد ،منظورم این است که اگر اینطوری باشد که
گفتم ،آیا محدود کردن آزادیها نباید در قانون یك قيدی داشته باشد؟ مثالً در قانون
بگویند که وضع ممنوعيتها باید متناسب با وضعيت اضطرار و مانند اینها باشد که
بعداً بشود ...
آقاي عليزاده ـ خب این ماده هم همين را دارد میرساند دیگر؛ گفته است« :در مواقع
اضطرار».
آقاي مدرسي يزدي ـ اتفاقاً در ماده گفته است هيئت دولت برای پيشگيری از اثرات
زیانبار و مقابله با آلودگی هوا این صالحيت را دارد.
آقاي يزدي ـ وضع این محدودیتها برای سالمت افراد است؛ محدود کردن آزادی
نيست.
آقاي عليزاده ـ ماده ( )9میگوید« :در مواقع اضطرار ،سازمان  ...برای پيشگيری از
اثرات زیانبار و مقابله با منابع آلودهکننده هوا برقرار نماید».
آقاي مدرسي يزدي ـ خودسرانه نمیتواند باشد.
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آقاي يزدي ـ درست است.
آقاي عليزاده ـ دیگر همهی موارد را گفته است؛ یعنی سه تا مالك [برای وضع
محدودیتها] داده است.
آقاي ابراهيميان ـ مالك دادهاند .بسيار خوب.
آقاي عليزاده ـ بله ،برویم آقا.
منشي جلسه ـ «تبصره  -1ميزان و نحوه جريمه نقدي و توقف واحدهاي مشمول
متمرّد از دستور سازمان و دارندگان وسايل نقليه موتوري كه وارد محدوده ممنوعه
ميشوند ،بنابر پيشنهاد مشترك سازمان و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ،به
تصويب مجلس شوراي اسالمي ميرسد».
آقاي ابراهيميان ـ معنای این تبصره چيست؟ این یعنی چه؟ اینطور که نمیشود.
[ارسال یك پيشنهاد به مجلس] ،یا باید از طریق الیحه باشد یا از طریق طرح باشد.
آقاي عليزاده ـ الیحه را که اینها [= سازمان حفاظت محيط زیست و نيروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران] نمیتوانند به مجلس ارسال کنند .الیحه را دولت باید بدهد.
این اشكال دارد.
آقاي ابراهيميان ـ این اشكال دارد دیگر.
آقاي موسوي ـ خالف اصل ( )19است.
آقاي عليزاده ـ پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زیست و نيروی انتظامی که مستقيماً
نمیتواند به مجلس ارسال شود.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،مستقيماً نمیتواند ارسال شود.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی این تبصره دو اشكال دارد :یكی اینكه مجلس را محدود
کرده است که در این زمينه حتماً آنها [= سازمان حفاظت محيط زیست و نيروی
انتظامی] باید پيشنهاد بدهند.
آقاي عليزاده ـ حاال از این نظر ،اشكالی ندارد .از این جهت ،یك کارشناس هم
باالخره نظری میدهد که مجلس میتواند آن را تصویب کند.
آقاي شبزندهدار ـ اشكال دیگر هم این است که خب باالخره ،به چه نحوی این
پيشنهاد به مجلس ارائه میشود.
آقاي موسوي ـ از جهت مغایرت با اصل ( ،)19ایراد دارد.
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آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که این تبصره را از جهت مغایرت با اصل ( )19واجد
ایراد میدانند ،رأی بدهند.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ،این مصوبه به صورت «الیحه» آمده است.
آقاي عليزاده ـ خب باشد! دولت که نمیتواند بگوید من به مجلس الیحه میدهم که
یكی دیگر الیحه به مجلس بفرستد.
آقاي ابراهيميان ـ دولت خودش نمیتواند به نيروی انتظامی بگوید که مثالً در این
موضوع الیحه بدهد و من نمیدهم .یعنی گفته است نيروی انتظامی با همكاری
سازمان حفاظت محيط زیست به مجلس الیحه ارسال کنند.
آقاي كدخدائي ـ شما به این مسئله دارید ایراد میگيرید؟
آقاي ابراهيميان ـ بله ،به همين ایراد داریم.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،رأی آورد .اگر «الیحه» است ،دولت باید الیحهاش را به
مجلس بدهد و اگر طرح است ،نمایندگان باید آن را به مجلس بدهند .توجه فرمودید؟
آقا[ی شبزندهدار] آن جهت دیگرش را هم درست میفرمایند .اگر «طرح» است،
محدود کردن به اینكه آن را نيروی انتظامی پيشنهاد بدهد ،اشكال دارد؛ چون طرح را
نمایندگان باید به مجلس پيشنهاد بدهند )1(.خيلی خب ،تبصرهی بعدی« :تبصره  -2در
اين شرايط ،تمامي دستگاهها و ارگانهاي ذيربط در محدوده ضوابط قانوني
موظف به همكاري و رعايت الزامات اعالمي سازمان ميباشند .مسئوالن و مديران
مستنكف از اين حكم ،مشمول ماده ( )191قانون مجازات اسالمي (كتاب پنجم-
تعزيرات)( )2ميشوند».
 .0بند ( )1نظر شماره  41/122/1911مورخ  1941/9/12شورای نگهبان -1« :در تبصره یك ماده (،)9
چنانچه الیحه مد نظر است ،باید توسط دولت ارائه شود و اگر منظور طرح میباشد که تحدید اختيارات
مجلس محسوب میگردد .لذا مغایر اصل ( )19قانون اساسی شناخته شد».
 .2ماده ( )811کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ،مصوب
 1918/9/1مجلس شورای اسالمی« :ماده  -811چنانچه هر یك از صاحبمنصبان و مستخدمين و
مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای
اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانين مملكتی و یا اجرای احكام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری
که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد ،جلوگيری نماید ،به انفصال از خدمات دولتی از یك تا پنج
سال محكوم خواهد شد».
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منشي جلسه ـ «تبصره  -3سازمان موظف است آييننامه اجرايي مديريت شرايط
اضطرار و بهروزرساني آن را با همكاري وزارتخانههاي «بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي»« ،كشور» و «صنعت ،معدن و تجارت» و نيروي انتظامي جمهوري
اسالمي ايران تهيه كند و حداكثر شش ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيئت
وزيران برساند.
ماده  -4توليد انواع وسايل نقليه موتوري و واردات آنها مستلزم رعايت حدود
مجاز انتشار آاليندههاي موضوع اين قانون ،اعالمي از سوي سازمان ميباشد.
استاندارد ساخت و توليد حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد
استاندارد مرتبط با احتراق و يا مؤثر بر آاليندگي وسايل نقليه از قبيل اگزوز،
صافي (فيلتر) و واكنشساز (كاتاليست) توسط سازمان ملي استاندارد ايران تعيين،
كنترل و نظارت ميشود و با متخلفان برخورد قانوني صورت ميگيرد.
شمارهگذاري انواع وسايل نقليه موتوري اعم از داخلي و وارداتي مستلزم رعايت
حدود مجاز انتشار آاليندههاي موضوع اين قانون و اخذ تأييديه سازمان ميباشد.
سازمان موظف است از ادامه توليد و ورود وسايل نقليهاي كه حدود مجاز انتشار
آاليندههاي تعريفشده موضوع اين قانون را رعايت نمينمايند ،جلوگيري نمايد.
پيشفروش يا فروش اينگونه وسايل نقليه موتوري ممنوع است».
آقاي مدرسي يزدي ـ «اگزوز» ایراد مغایرت با اصل ( )18دارد یا ندارد؟
آقاي كدخدائي ـ معادل فارسی آن ،خروجرسان دود میشود!
آقاي موسوي ـ بادجهنده.
آقاي عليزاده ـ قبالً به آن دستك سيخكی میگفتند!
آقاي مدرسي يزدي ـ کلمهی «اگزوز» فرانسوی است ،بله؟ «اگزوست» [با تلفظ
فرانسوی].
آقاي يزدي ـ واقعاً این موضوع را باید مشخص کنيد .دیگر اینقدر روی این کلمات
بحث نكنيم .تقریباً معنای اینها در زبان فارسی مشخص شده است دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اگزوز فارسی است .شوخی کردم.
آقاي يزدي ـ نمیشود گفت فارسی است.
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آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،اگزوز فارسیشده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،برویم سر مادهی بعد .بفرمایيد.
آقاي سوادكوهي ـ اینجا یك مسئلهای هست .همانطوری که در ذیل ماده ( )1آمده
است ،به نظر میرسد اصل این است که یك وظيفهی نظارتی برای سازمان در نظر
گرفته شده است؛ اما من از مجموعهی این مواد ،اینطور احراز میکنم که این سازمان،
یك یگان حفاظت هم دارد؛ چون در ماده ( )1(،)91یك یگان حفاظت برای سازمان
پيشبينی شده است .اینجا مسئله یك مقدار پيچيده میشود؛ یعنی این سازمان نيروی
اجرایی هم در اختيار دارد.
آقاي عليزاده ـ کجا را میفرمایيد؟ کجا این را نوشته است؟
آقاي سوادكوهي ـ در ماده (.)91
آقاي عليزاده ـ وقتی به آنجا رسيدیم ،این مطلب را بگویيد.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،میخواهم این را عرض کنم که ظاهراً این سازمان ،یك یگان
حفاظتی هم دارد.
آقاي عليزاده ـ خب ،میدانم .وقتی به آن ماده رسيدیم ،این را بگویيد.
آقاي سوادكوهي ـ این مسئله را میخواهم اینجا عرض کنم و آن این است که سازمان
دارای یك وظيفهی نظارتی است .همانطوری که در ماده ( )1آمده است« :سازمان
مسئول نظارت بر حُسن اجرای این قانون میباشد ».عالوه بر این وظيفهی نظارتی ،آیا
سازمان وظيفهی اجرایی در ارتباط با این امر هم دارد که موظف باشد و مثالً یكی از
مصادیقش این باشد که بتواند خودش جلوگيری بكند؟ یعنی آیا نيرو در اختيارش
هست که از انجام برخی کارها جلوگيری کند؟ از این جهت ،این ماده یك مقدار
وظایف سازمان را پيچيده کرده است .یعنی این سازمان ،یك نهادی است که [هم
وظيفهی نظارتی دارد و هم وظيفهی اجرایی].
 .0ماده ( )91الیحه هوای پاك ،مصوب  1941/1/14مجلس شورای اسالمی« :ماده  -91نيروی انتظامی
جمهوری اسالمی ایران و یگان حفاظت سازمان مكلفند به عنوان ضابط دادگستری ،در موارد وقوع
جرایم مشهود مذکور در این قانون ،رأساً یا در صورت اعالم سازمان یا با اطالع از وقوع جرایم غير
مشهود مندرج در این قانون ،با نظر دادستان شهرستان ذیربط ،اقدام الزم را در برخورد با واحدهای
آلودهکننده یا اشخاص حقيقی یا حقوقی مربوط بهعمل آورند».
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آقاي عليزاده ـ خب ،این وظایف را هم بر عهده داشته باشد ،چه میشود؟ اگر هم
نظارت بر امور بكند و هم یك مقدار وظایف اجرایی هم به عهدهاش باشد ،چه
اشكالی دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ اینجا در ماده ( ،)91وظيفهی نيروی انتظامی در کنار یگان حفاظت
این سازمان که میخواهند وظایفی را به عنوان ضابط انجام بدهند ،اشكالی ندارد؟
آقاي موسوي ـ این سازمان هم یك نيرویی دارد .اینها هم مثل محيطبانان هستند که
شكار و مانند اینها را کنترل میکنند.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،حاال اینها دارند کار اجرایی هم انجام میدهند .یعنی صالحيت
این نهاد در این مسئله خوب توصيف نشده است .آیا این سازمان یك مرجعی است با
نيروهای حفاظتی و نيروهای اجرایی مثل نيروی انتظامی که وظيفهی اجرایی هم
داشته باشد؟
آقاي عليزاده ـ خب اینكه اآلن مطرح کردید ،نقص قانون است .ما که ایرادی به نقص
قانون نمیتوانيم بگيریم آقای دکتر.
آقاي سوادكوهي ـ ایرادی نمیگيریم ،ولی به نظر میرسد این موضوع ،یك مقدار
سخت میشود .آنچه که حاال مِنبعد میخواهم عرض کنم این است که یك سازمانی
به وجود میآید که وظيفهی آن ،هم نظارتی است و در ارتباط با مسائل آلودگی هوا
است و هم یك سازمانی است که چنين قدرت اجرایی هم در کنارش پذیرفته شده
است .این اآلن مشخص نيست که آیا با اجازهی مقام قضایی میتواند این وظایف
اجرایی را انجام دهد یا نه؛ چون در ماده ( )9به این صورت گفته است« :سازمان
موظف است از ادامه توليد و ورود وسایل نقليهای که حدود مجاز انتشار آالیندههای
تعریفشده موضوع این قانون را رعایت نمینمایند ،جلوگيری نماید».
آقاي عليزاده ـ سازمان دستور این جلوگيری را میدهد؛ اما هر کس شكایتی دارد،
میتواند به دادگستری برود.
آقاي سوادكوهي ـ یعنی این سازمان ،مستقل از دستگاه قضایی این کار را انجام
میدهد؟
آقاي عليزاده ـ نه ،ببينيد آقای دکتر؛ این سازمان ممنوع میکند ،ولی هر کس ایراد
دارد ،میتواند به دستگاه قضایی برود و از این تصميم شكایت کند.
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آقاي سوادكوهي ـ نه ،این ماده میگوید سازمان از توليد و ورود این وسایل نقليه
جلوگيری میکند.
آقاي عليزاده ـ این که اشكالی ندارد .مگر ایرادی دارد؟ اآلن خيلی از دستگاهها این
کار را میکنند؛ مثالً فرض کنيد شهرداری چيزی را الك و مهر میکند .بعد از این ،اگر
طرف اعتراضی دارد ،میرود شكایت میکند .مگر غير از این است؟!
آقاي سوادكوهي ـ [در ماده ( ])9گفته است از واردات هم جلوگيری میکند .این
یعنی اینكه در گمرك هم فعاليت دارد؟ یعنی اآلن در اینجا وظيفهاش در گمرك هم
تعریف شده است که از ورود وسایل آالینده جلوگيری کند؟ یعنی واقعاً اینطور
است؟!
آقاي عليزاده ـ خب باشد ،چه اشكالی دارد؟ بله ،در گمرك هم نظارت دارد .اگر
کسی میخواهد از گمرك چنين جنسی بياورد ،این سازمان نظارت میکند .چه اشكالی
دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ اشكال آن این است که در اینجا این مطلب خوب توصيف نشده
است؛ یعنی اآلن ما با یك سازمانی مواجهيم که یك وظيفهی اجراییِ حادی را بر عهده
دارد و باید حدود این وظایفش به خوبی مشخص بشود تا ببينيم آیا در ارتباط با
دستگاه قضایی این کارها را میکند یا مستقل از دستگاه قضایی است.
آقاي عليزاده ـ یعنی به نظر شما این مصوبه نقص دارد؟ شما این را میفرمایيد؟
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ خب ما که نمیتوانيم بگویيم این مصوبه نقص دارد.
آقاي سوادكوهي ـ من از جهت توصيفی عرض کردم.
آقاي عليزاده ـ اجازه دهيد امروز این ( )11صفحه را بخوانيم تا خيالمان راحت بشود.
منشي جلسه ـ [ادامهی ماده (« ]:)9تبصره -سازمان مكلف است با همكاري سازمان
ملي استاندارد ايران ،طي قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ،حدود مجاز انتشار آاليندهها را به استاندارد روز
دنيا ارتقاء دهد».
آقاي موسوي ـ مثل اینكه در اینجا یك عبارتی جا افتاده است .نوشتهاند« :سازمان
مكلف است با همكاری سازمان ملی استاندارد ایران ،طی قانون  .»...باید بگویند «طی
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مدت اجرای قانون».
آقاي عليزاده ـ منظورشان طی همان زمان اجرای قانون است دیگر.
آقاي موسوي ـ کسی «طی قانون» نمیگوید؛ باید بگویند« :طی مدت اجرای قانون» .در
مورد این موضوع ،یك تذکر بدهيد.
آقاي عليزاده ـ بله ،اشكال عبارتی دارد .آقایان مرکز [در مجمع مشورتی حقوقی] هم
این ایراد را

نوشتهاند)1(.

آقاي ابراهيميان ـ میفرمایيد بگویند« :در طول اجرای مدت این قانون»؛ یعنی تبصره
اشكال ادبی دارد.
آقاي موسوي ـ بله ،اشكال ادبی دارد« .طی مدت اجرای قانون» صحيح

است)1(.

آقاي مدرسي يزدي ـ حاال این عبارت «استاندارد روز دنيا» هم واقعاً حواله به مجهول
است .استاندارد روز دنيا یعنی چه؟ خب دنيا که یك چيز مشخصی ندارد تا همان
استاندارد باشد .اگر بگویند رعایت استانداردهای بينالمللی الزم است ،این میتواند
درست باشد.
آقاي عليزاده ـ بله ،این در اجرا اشكال پيدا میکند ،ولی ما از جهت قانون اساسی و
قانون شرع که نمیتوانيم به آن اشكال بگيریم.
آقاي يزدي ـ مقصود ،استاندارد روز دنيا است که اآلن در بين سازمانهای بينالمللی
دنيا مشخص شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال شاید این عبارت «استاندارد روز دنيا» یك اشكال دیگر هم
پيدا بكند و آن اینكه ممكن است یك کشوری در یكجایی ،چيزی را درست بكند که
[با کشور ما تناسب نداشته باشد].
آقاي عليزاده ـ «استاندارد روز دنيا» که برای یك جای مشخصی نيست .استاندارد روز
« .0ماده ( -)9تذکر
در تبصره ( )9ذیل این ماده ،باید پس از واژه «طی» ،عبارت «مدت اجرای» اضافه شود ».نظر کارشناسی
مجمع مشورتی حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره  4129214مورخ  ،1941/9/1ص ،1قابل
yon.ir/LLAB4
مشاهده در نشانی زیر:
 .2بند ( )9تذکرات مندرج در نظر شماره  41/122/1911مورخ  1941/9/12شورای نگهبان -9« :در
تبصره ماده ( ،)9بعد از واژه «طی» ،عبارت «مدت اجرای» اضافه شود».
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دنيا یعنی آنچه عرف عالم است ،نه اینكه معنایش چيزی باشد که در یك جای دنيا به
آن عمل کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال ممكن است یك کشوری این استاندارد را داشته باشد ،ولی
بقيهی کشورها نداشته باشند .به این هم میشود بگویند استاندارد روز دنيا را دارد.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،اگر مالك آن را مینوشتند ،بهتر بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ درستش این است که مینوشتند مطابق با استاندارد بينالمللی.
آقاي عليزاده ـ استاندارد یك کشور را که نمیگوید؛ عرف دنيا را میگوید؛ کل عالم
را میگوید.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال اگر این را تذکر بدهيم ،بهتر است .تذکر بدهيم که
استانداردهای بينالمللی ذکر شود.
آقاي سوادكوهي ـ بگویند استانداردهای بينالمللی یا جهانی.
آقاي عليزاده ـ حاال این درحد یك تذکر است .یك چيزی گفتهاند که اقالً کمی [از
وضعيت موجود ما] بهتر باشد .برویم سراغ مادهی بعد« .ماده  -1تمامي
خودروسازهاي داخلي و واردكنندگان خودروهاي خارجي مكلفند خودروهاي
مشتريان خود را تا حداقل دو سال تمام يا چهل هزار كيلومتر (به مجرد تحقق
هركدام از آنها) ،ضمانت (گارانتي) كامل نمايند .كليه قطعات ،لوازم و تجهيزات
مكانيكي ،الكترونيكي ،هشداردهنده و تعويضي متعلق به خودروها كه وظيفه كنترل
انتشار آاليندههاي خودرو را بر عهده دارند ،در طي اين مدت ،مشمول ضمانت
كامل ميباشند و در صورت خرابي ،هزينه اصالح ،تعمير ،تنظيم و تعويض قطعه،
به صورت رايگان ،حسب مورد بر عهده خودروساز داخلي يا نمايندگي
خودروساز خارجي است ».شما ادامهاش را بفرمایيد.
منشي جلسه ـ «تبصره -واردكنندگان و عرضهكنندگان خودروهاي خارجي مكلفند
عالوه بر رعايت حداقل ضمانت مندرج در اين ماده ،ساير خدمات و ضمانتهاي
مازاد شركت سازنده را نسبت به بهرهبرداران داخلي اعمال نمايند.
ماده  -1به منظور اطمينان از صحت عملكرد خودرو در زمينههاي فني و ايمني و
كنترل آاليندههاي هوا و صدا ،انجام معاينه فني كليه وسايل نقليه موتوري ،اعم از
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سبك ،نيمهسنگين ،سنگين ،موتورسيكلت كه توسط بخشهاي دولتي ،عمومي و
غير دولتي بهكار گرفته ميشوند ،در دورههاي زماني منظم و توسط مراكز مورد
تأييد سازمان الزامي است.
تبصره  -1دوره معافيت انجام معاينه فني ،از زمان توليد ،براي وسايل نقليه
شخصي و دولتي چهار سال و براي وسايل نقليه عمومي يك سال تعيين ميشود.
راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف است در صورتي كه دارنده وسايل
نقليه موضوع اين ماده با اتمام دوره معافيت يا انقضاي اعتبار گواهي معاينه فني ،از
مراجعه به مراكز مجاز معاينه فني و دريافت گواهي معاينه فني خودداري نمايد،
ضمن متوقف نمودن خودرو ،در ازاي هر روز تردد بدون گواهي مذكور ،نسبت به
صدور قبض جريمه مطابق با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ،جهت دارنده
خودرو اقدام نمايد».
آقاي عليزاده ـ یعنی یك ماشينی که بیکيفيت است ،چهار سال معافيت دارد و سایر
ماشينهای با کيفيت هم چهار سال؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ یك سؤالی اینجا وجود دارد و آن اینكه ،در صورتی که
خودرویی عمالً تردد نكرده باشد ،این تبصره شاملش میشود یا نمیشود؟
آقاي يزدي ـ نه ،میگوید اگر بدون گواهی معاینهی فنی [یا بعد از اتمام دورهی
معافيت] تردد کرده باشد ،در ازای هر روز تردد ،جریمه میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ببينيد؛ تبصره میگوید« :راهنمایی و رانندگی نيروی انتظامی
موظف است در صورتی که دارنده وسایل نقليه موضوع این ماده با اتمام دوره معافيت
یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی ،از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت
گواهی معاینه فنی خودداری نماید ،ضمن متوقف نمودن خودرو ،در ازای هر روز
تردد بدون گواهی مذکور ،نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسيدگی به
تخلفات رانندگی ،جهت دارنده خودرو اقدام نماید».
آقاي يزدي ـ یعنی [خودرو در حال تردد بوده است و] راهنمایی و رانندگی این
خودرو را متوقف کرده است و به مالك خودرو گفته است از این به بعد ،دیگر حق
نداری بدون داشتن مجوز تردد کنی.
آقاي عليزاده ـ بله ،مأمور باید این خودرو را [در حالت تردد] ببيند تا آن را جریمه
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کند؛ یعنی اگر خودرو در انبار باشد که دیگر جریمهاش نمیکند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب حاال ممكن است مثالً قبلش [سالها تردد نكرده باشد].
آقاي ابراهيميان ـ یا فرض کنيد بعد از اتمام زمان معافيت یا اعتبار گواهی معاینهی
فنی ،راهنمایی و رانندگی خودرو را در انبار ببيند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اصالً خودرو در پارکينگ بوده است.
آقاي ابراهيميان ـ اآلن راهنمایی و رانندگی ،خودروهای در پارکينگ را هم جریمه
میکند.
آقاي عليزاده ـ جناب آقای ابراهيميان ،به حرف ما گوش بدهيد .تبصره گفته است
راهنمایی و رانندگی به ازای هر روز تردد ،جریمه میکند؛ یعنی در یك روز ،دو بار
یك خودرو را جریمه نمیکند .معنایش این است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلی خب.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اگر امروز آن خودرو را ندیده است ،دیگر آن را جریمه
نمیکند .آن روزی که آن خودرو تردد میکند و راهنمایی و رانندگی آن را دیده است،
جریمهاش میکند .این تبصره ،این را میخواهد بگوید .غير از این ،چيز دیگری که
نمیگوید .گفته است به ازای هر روز تردد جریمه میکند .نگفته است خودرو به ازای
هر روز جریمه میشود .اگر میگفت به ازای هر روز جریمه میکند ،دیگر ذکر «تردد»
الزم نبود .وقتی گفته است به ازای تردد ،یعنی مأمور باید ببيند که این خودرو رفت و
آمد میکرده است.
آقاي مؤمن ـ بله دیگر.
منشي جلسه ـ «تبصره  -2در صورتي كه متصديان و كاركنان مراكز مجاز معاينه
فني و يا مأموران و ناظران بر عملكرد آنان ،برخالف مقررات موضوع اين ماده،
اقدام به صدور گواهي معاينه فني نمايند ،به حداكثر مجازات جرم صدور گواهي
خالف واقع ،موضوع ماده ( )145قانون مجازات اسالمي (كتاب پنجم-تعزيرات و
مجازاتهاي بازدارنده مصوب  1391/3/2و اصالحات و الحاقات

بعدي)()1

 .0ماده ( )892قانون مجازات اسالمی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ،مصوب  1918/9/1مجلس
شورای اسالمی« :ماده  -892برای سایر تصدیقنامههای خالف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد
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محكوم ميشوند.
تبصره  -3مراكز معاينه فني كه از ضوابط تأسيس ،فعاليت و تعرفه انجام معاينات
مربوط تخلف نمايند ،با اعالم سازمان ،وزارت كشور يا وزارت راه و شهرسازي،
به به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده ( )17قانون مجازات اسالمي مصوب
)1(1372/2/1

محكوم و در صورت تكرار تخلف ،حسب مورد به تعليق پروانه


یا آنكه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب عالوه بر جبران خسارت وارده به شالق تا ()19
ضربه یا به دویست هزار تا دو ميليون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد».
 .0ماده ( )14قانون مجازات اسالمی ،مصوب  1941/1/1کميسيون امور قضایی و حقوقی مجلس« :ماده
 -14مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسيم میشود:
درجه ()1
ـ حبس بيش از بيست و پنج سال
ـ جزای نقدی بيش از یك ميليارد ( )1022202220222ریال
ـ مصادره کل اموال
ـ انحالل شخص حقوقی
درجه ()1
ـ حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال
ـ جزای نقدی بيش از پانصد و پنجاه ميليون (  )88202220222ریال تا یك ميليارد ()1022202220222
ریال
درجه ()9
ـ حبس بيش از ده تا پانزده سال
ـ جزای نقدی بيش از سيصد و شصت ميليون ( )91202220222ریال تا پانصد و پنجاه ميليون
( )88202220222ریال
درجه ()9
ـ حبس بيش از پنج تا ده سال
ـ جزای نقدی بيش از یكصد و هشتاد ميليون (  )15202220222ریال تا سيصد و شصت ميليون
( )91202220222ریال
ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه ()8
ـ حبس بيش از دو تا پنج سال
ـ جزای نقدی بيش از هشتاد ميليون ( )5202220222ریال تا یكصد و هشتاد ميليون ()15202220222
ریال
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ـ محروميت از حقوق اجتماعی بيش از پنج تا پانزده سال
ـ ممنوعيت دائم از یك یا چند فعاليت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
ـ ممنوعيت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ()1
ـ حبس بيش از شش ماه تا دو سال
ـ جزای نقدی بيش از بيست ميليون ( )1202220222ریال تا هشتاد ميليون ( )5202220222ریال
ـ شالق از سی و یك تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
ـ محروميت از حقوق اجتماعی بيش از شش ماه تا پنج سال
ـ انتشار حكم قطعی در رسانهها
ـ ممنوعيت از یك یا چند فعاليت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ـ ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ()1
ـ حبس از نود و یك روز تا شش ماه
ـ جزای نقدی بيش از ده ميليون ( )1202220222ریال تا بيست ميليون ( )1202220222ریال
ـ شالق از یازده تا سی ضربه
ـ محروميت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ()5
ـ حبس تا سه ماه
ـ جزای نقدی تا ده ميليون ( )1202220222ریال
ـ شالق تا ده ضربه
تبصره  -1موارد محروميت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره  -1مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یكی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه باالتر
باشد ،از درجه باالتر محسوب میشود.
تبصره  -9درصورت تعدد مجازاتها ،مجازات شدیدتر و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات
شدیدتر ،مجازات حبس مالك است .همچنين ،اگر مجازاتی با هيچ یك از بندهای هشتگانه این ماده
مطابقت نداشته باشد ،مجازات درجه هفت محسوب میشود.
تبصره  -9مقررات این ماده و تبصرههای آن تنها جهت تعيين درجه مجازات است و تأثيری در ميزان
حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانين جاری ندارد.
تبصره  -8ضبط اشياء و اموالی که در ارتكاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگيری در ارتكاب
جرم بوده است ،از شمول این ماده و بند (ب) ماده ( )12خارج و در مورد آنها برابر ماده ( )118این
قانون عمل خواهد شد .در هر مورد که حكم به مصادره اموال صادر میشود ،باید هزینههای متعارف
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فعاليت از يك ماه تا يك سال و يا لغو دائم پروانه فعاليت محكوم ميشوند».
آقاي موسوي ـ این «به» اضافه است.
منشي جلسه ـ بله ،یك «به» اضافه است.
آقاي عليزاده ـ بعد از عبارت «وزارت راه و شهرسازی» ،یك «به» اینجا اضافه شده
است .این را هم در نظر شورا بنویسيد)1(.
آقاي شبزندهدار ـ مفاد این چيست؟ این تبصره ( )9چه دارد میگوید؟ آیا مقصودش
این است که صرفاً میبایست شاکی وزارت کشور یا سازمان باشد یا نه ،مقصودش این
است که وقتی آنها چنين چيزی را [در خصوص تخلف مراکز معاینهی فنی] به دادگاه
گفتند ،این مدرکی برای قاضی است و قاضی میتواند طبق آن حكم صادر کند.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،آنها صرفاً تخلفات را اعالم میکنند.
آقاي عليزاده ـ اعالمکننده باید تخلفات را گزارش کند .بدون اعالم که نمیشود.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی اینها فقط شاکی هستند؟
آقاي ابراهيميان ـ اینها فقط تخلفات را اعالم میکنند ،ولی احرازش با دستگاه قضایی
است.
آقاي شبزندهدار ـ این عبارت ،یك خُرده ابهام دارد و معلوم نيست که مقصودش
چيست.
آقاي عليزاده ـ چرا؟ این عبارت یعنی با اعالم اینها رسيدگی آغاز میشود؛ یعنی بدون
اعالم اینها ،نمیآیند به تخلفات رسيدگی کنند.
آقاي شبزندهدار ـ گفته است با اعالم اینها ،به جزای نقدی محكوم میشوند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،حكم قاضی باید باشد.
آقاي ابراهيميان ـ مرجع قضایی رسيدگی میکند.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ همهی اینها در این هست دیگر.

زندگی محكوم و افراد تحت تكفل او مستثنا شود».
 .0بند ( )9تذکرات مندرج در نظر شماره  41/122/1911مورخ  1941/9/12شورای نگهبان -9« :در
سطر سوم تبصره ( )9ماده ( ،)1حرف «به» اضافی حذف گردد».
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آقاي شبزندهدار ـ نه ،میگوید با اعالم سازمان ،وزارت کشور یا وزارت راه و
شهرسازی ،به این مجازات محكوم میشوند .یعنی قاضی به خاطر اعالم آنها این حكم
را میدهد دیگر .این تبصره دارد برای قاضی وظيفه تعيين میکند .به قاضی میگوید
وقتی آنها اعالم کردند ،بيا متخلف را به این مجازات محكوم کن.
آقاي عليزاده ـ حاجآقا ،مجازات درجهی شش که یك مجازات مشخصی نيست .از
اینقدر (= حداقل) تا آنقدر (= حداکثر) است.
آقاي سوادكوهي ـ یعنی میفرمایيد اینجا باید اثبات آن تخلف هم اضافه شود؛ یعنی
باید بگوید با اعالم تخلف و اثبات آن ،مجازات تعيين میشود.
آقاي عليزاده ـ اصالً اثبات تخلف در دل این تبصره هست .این کامالً معلوم است.
آقاي سوادكوهي ـ این از ذیل این جمله[ ،که گفته است به این مجازات محكوم
میشود] مشخص است .میفرمایند که برای روشن شدنش ،میتواند [اثبات تخلف نزد
قاضی ،به صورت صریح] باشد.
آقاي عليزاده ـ نه دیگر ،این معلوم است .یعنی میخواهد بگوید که با شكایت شاکی
شروع میشود ،ولی در نهایت ،باید نزد قاضی ثابت و به آن حكم داده شود.
آقاي يزدي ـ یعنی بدون اعالم وزارت کشور ،قاضی نمیتواند راجع به آن ،حكم
صادر کند .وقتی تخلف صورت گرفت ،وزارت کشور یا راه و شهرسازی میتواند آن
را اعالم بكند.
آقاي ابراهيميان ـ یعنی آیا اطالقش [= شروع رسيدگی با اعالم سازمان ،وزارت کشور
یا وزارت راه و شهرسازی] ،جزئی از این فرآیند است یا این اعالم ،شرط شروع
فرآیند رسيدگی به ادله و بينات و مانند اینها است؟ به نظرم در اینجا نمیخواهد بگوید
که این اعالم آنها ،الزاماً سبب صدور محكوميت باشد.
آقاي عليزاده ـ اگر اینطور بود که نزد قاضی نمیفرستادند.
آقاي شبزندهدار ـ ممكن است حرف شما درست باشد .من هم نمیخواهم بگویم
حتماً از این تبصره ،اینطور برداشت میشود ،ولی یك خُرده ابهام دارد .اگر این
عبارت را روشنتر بيان کنند ،بهتر است.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،برویم[ .ادامهی تبصره ( )9ماده (« ]:)1وجوه حاصل از
اجراي اين ماده پس از واريز به خزانه در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي ،جهت
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ساماندهي ،آموزش و ارتقاي نظارت بر مراكز معاينه فني توسط سازمان
شهرداريها و دهياريهاي كشور و سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي به
مصرف ميرسد».
منشي جلسه ـ «تبصره  -4نرخ بهاي خدمات صدور گواهي معاينه فني موضوع اين
ماده توسط وزارتخانههاي كشور و راه و شهرسازي تعيين و به تصويب هيئت
وزيران ميرسد.
تبصره  -1صدور گواهي معاينه فني وسايل نقليه ريلي ،هوايي و دريايي بر اساس
استانداردها و ضوابط سازمانهاي بينالمللي مرتبط توسط دستگاه اجرايي ذيربط
انجام ميگيرد و مسئوليت كنترل و نظارت بر گواهينامه مذكور بر عهده سازمان
است».
آقاي مدرسي يزدي ـ معموالً به جای «ریلی» ،مینویسند «راهآهن».
منشي جلسه ـ حاجآقا ،به کلمهی «ریلی» ایراد دارند.
آقاي مؤمن ـ میفرمایيد خالف قانون اساسی است؟
آقاي عليزاده ـ میفرمایيد کلمهی ریلی اشكال دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ این خالف اصل ( )18است .معموالً به جای آن ،مینویسند
«راهآهن».
آقاي عليزاده ـ حمل و نقل ریلی است دیگر.
آقاي يزدي ـ کلمهی «ریلی» کلمهی کامالً مأنوستر است ،ولو اینكه ریل[ ،کلمهی
اصيل فارسی نباشد].
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اصالً راهآهن غير از ریلی است .راهآهن به مجموعهی آن دستگاه
میگویند.
آقاي مدرسي يزدي ـ باشد ،ولی عبارت «وسایل نقليه» که به «ریلی» اضافه شده است،
معنی راهآهن را میدهد.
آقاي عليزاده ـ راهآهن آن معنا را نمیدهد .این [کلمهی «ریلی» که در اینجا آمده]،
مختص این معنا است.
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آقاي مؤمن ـ منظور حمل و نقل ریلی است که مربوط به این وسيلهی نقليه است.
آقاي عليزاده ـ اآلن راهآهن یك سازمان است .اآلن بعضی از این حمل و نقلهای
ریلی در اختيار سازمان راهآهن نيستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،عرفاً میگویند شما با قطار میروید یا با راهآهن میروید.
این روزها اصالً میگویند «قطاری».
آقاي عليزاده ـ بله ببينيد؛ اآلن داخل شهر هم حمل و نقل ریلی است ،ولی مربوط به
راهآهن نيست.
آقاي اسماعيلي ـ اآلن مترو یا مونوریل به همين صورت است.
آقاي عليزاده ـ مونوریل که هنوز ساخته نشده است هم به همين صورت است یا
اینهایی که در شهرهای خارجی [به صورت ریلی] بر روی زمين است.
آقاي يزدي ـ میشود گفت «ریل» همان جادهی این وسایل نقليه است.
آقاي عليزاده ـ همهی اینها ریلی است ،ولی جزء راهآهن نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینها هم جزء راهآهن است.
آقاي عليزاده ـ نه ،راهآهن ما جدا از اینها است.
آقاي مدرسي يزدي ـ جزء آن است.
آقاي عليزاده ـ راهآهن ما جدا است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،جزئش است؛ منتها آن که شما میگویيد راهآهن شهریاش
است.
آقاي سوادكوهي ـ ماده ( )998قانون مدنی میگوید« :ماده  -331در صورت تصادم
بين دو كشتي يا دو قطار راهآهن يا دو اتومبيل و امثال آنها ،»...گفته است« :دو قطار
راهآهن».
آقاي عليزاده ـ ادامهی مصوبه را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «تبصره  -1فروشندگان خودرو مكلفند در هنگام انجام معامله ،نسبت
به ارائه گواهي معتبر معاينه فني اقدام نمايند.
ماده  -9شهرداريها ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ،وزارتخانهها و
سازمانهاي ذيربط موظفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سامانه (سيستم)
حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و ساماندهي كنند كه ضمن كاهش
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آلودگي هوا ،جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد.
تبصره -آييننامه اجرايي اين ماده كه در برگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد
شهري ،پيشبيني استفاده مطلوب و بيشتر از وسايل نقليه عمومي ميباشد ،توسط
وزارت كشور ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سازمان ،حداكثر ظرف
مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران
ميرسد.
ماده  -8تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مالك وسايل نقليه موتوري اعم از
سبك ،نيمهسنگين ،سنگين ،موتورسيكلت مكلفند وسايل نقليه خود را پس از
رسيدن به سن فرسودگي از رده خارج كنند و مسئوليت خود را از اين جهت ،نزد
يكي از مؤسسات بيمه داخلي ،تحت نظارت بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران
بيمه كنند .تعيين سن فرسودگي و بيمه انواع وسايل نقليه موتوري موضوع اين ماده
بر اساس آييننامهاي است كه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون
به پيشنهاد مشترك سازمان و وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان ملي
استاندارد ايران و بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيئت وزيران
ميرسد».
آقاي مدرسي يزدي ـ اینجا به سن چه نيازی دارند؟ مینوشتند بعد از رسيدن به
فرسودگی.
منشي جلسه ـ نه حاجآقا ،گفته است« :سن فرسودگی»؛ چون این سن در قالبِ یك
عددی است که آن را اعالم میکنند دیگر.
آقاي اسماعيلي ـ آن خودرو ممكن است فرسوده هم نشده باشد ،ولی در این سن از
رده خارج محسوب شود.
آقاي يزدي ـ حاال هر کدام که ایجاد شده باشد دیگر.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ مثالً میگویند سن خودرو که ( )18سال شد ،باید از رده خارج بشود.
آقاي عليزاده ـ بله.
منشي جلسه ـ [ادامهی ماده (« ]:)5حمل بار و مسافر ،صدور گواهي معاينه فني،
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تخصيص بيمه شخص ثالث ،خريد و فروش ،نقل و انتقال و تردد وسايل نقليه
موتوري فرسوده ممنوع ميباشد».
آقاي مدرسي يزدي ـ پس اینجا هم باید بنویسند زمانی که به سن فرسودگی رسيدند،
ممنوع میباشند.
منشي جلسه ـ اینجا «فرسوده» صفت شده است دیگر.
آقاي عليزاده ـ بله[ ،ادامهی ماده (« ]:)5پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي
جمهوري اسالمي ايران خودروهاي فرسوده را به ازاي هر روز تردد با عنوان ورود
و تردد وسايل نقليه غير مجاز در معابر ،محدودهها و مناطقي كه ممنوع اعالم شده
است ،جريمه ميكند.
تبصره  -1دولت موظف است از محل صرفهجويي حاصل از بهبود و مديريت
سوخت ناشي از اجراي اين قانون ،سازوكار و تسهيالت الزم جهت جايگزيني
خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با خودروهاي نو را فراهم كند.
تبصره  -2دولت مكلف است در بودجه ساالنه رديفي به منظور اعطاي تسهيالت
ارزانقيمت جهت جايگزين كردن خودروها و موتورسيكلتهاي فرسوده موجود با
كارمزد چهار درصد ( )%4با بازپرداخت دهساله تعيين كند و به تصويب مجلس
شوراي اسالمي برساند».
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،منظور از این عبارت «مسئوليت خود را از این جهت ،نزد
یكی از مؤسسات بيمه داخلی ،تحت نظارت بيمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بيمه
کنند»[ ،در متن ماده ( ])5چيست؟ ببينيد؛ این ماده دارد میگوید اگر خودروی کسی به
سن فرسودگی برسد ،از رده خارج میشود .آنوقت ،این که بعد از آن میگوید این
اشخاص باید مسئوليت خود را از این جهت بيمه کنند ،یعنی چه؟ تعهد به از رده
خارج کردن خودرو فرسوده را باید بيمه کنند؟ چه مسئوليتی را باید بيمه کنند؟
آقاي سوادكوهي ـ اشخاص حقوقی را گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی اگر نتوانستند [خودرو خود را پس از رسيدن به سن
فرسودگی از رده خارج کنند] ،بيمه پول آن را میدهد.
آقاي سوادكوهي ـ منظورش این بوده است که اشخاص حقوقی هم این کار را باید
بكنند.
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آقاي ابراهيميان ـ آخر میخواهند خودروی فرسوده از رده خارج شود که دیگر کار
نكند .میخواهند آنها را مثالً اسقاط کنند دیگر.
آقاي عليزاده ـ نمیخواهند بگویند این خودروها دیگر کار بكند یا نكند .چون
شخص ماشين خودش را از این طریق دارد از دست میدهد ،میخواهند بعداً یك
چيزی داشته باشد؛ یعنی به جای آن خودروی فرسوده ،یك چيزی دریافت کند.
آقاي ابراهيميان ـ عجب!
آقاي سوادكوهي ـ جناب آقای عليزاده ،این مسئوليت در مورد دولت چگونه صدق
میکند؟ همين بيمه کردن مسئوليت را میگویم .این بيمه کردن ،در مورد شخص
حقوقی چطور صدق میکند؟ دولت چطور مسئوليت خودش را بيمه میکند؟
آقاي عليزاده ـ خب مگر این چه اشكالی دارد؟
آقاي يزدي ـ دیگر به هر حال ،از حسابش [مبلغی بابت بيمه کردن کسر شده است].
آقاي سوادكوهي ـ نه ،این اصالً چطوری ممكن است؟
آقاي عليزاده ـ مگر اآلن دولت ماشينهایش را بيمه نمیکند؟
آقاي سوادكوهي ـ نه ،مسئوليت دولت در قبال بيمه کردن این امر ،چطور ممكن
است؟ یعنی اگر دولت احياناً این کار را نكرد ،چطور ممكن است به دولت بگویيم در
قبال اینكه این کار را نكردی ،باید جوابگو باشی؟ مسئوليت دولت اینطور میشود.
آقاي عليزاده ـ خب ،حاال این اشكالی ندارد .شما میگویيد چه اشكالی دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ نه ،تحققش چطور ممكن است؟ یعنی وزارتخانهها باید این کار را
بكنند؟
آقاي عليزاده ـ چه اشكالی دارد؟ اگر بگویند این کارها را بكنند ،چه اشكالی دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ یعنی قوهی قضائيه این کار را بكند؟
آقاي عليزاده ـ چه اشكالی دارد؟ اگر گفتند قوهی قضائيه این کار را بكند ،چه اشكالی
دارد؟ اآلن مگر قوهی قضائيه در مورد شخص ثالث یا چيزهای دیگر بيمه نمیکند؟
آقاي سوادكوهي ـ نه ،آنها خودرو را بيمه میکنند ،ولی اآلن دولت میپذیرد که
مسئوليت خودم را در قبال این امر بيمه کنيد!
آقاي عليزاده ـ آنها هم خودرو را بيمه نمیکنند .در واقع ،دارند مسئوليت راننده را
بيمه میکنند ،نه خودرو را.
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آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا.
آقاي عليزاده ـ خودرو را که بيمه میکنند ،در اصل ،مسئوليت راننده را دارند بيمه میکنند.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،ببينيد ماده ( )5چه میفرماید .میگوید تمامی اشخاص حقيقی
و حقوقی مكلفند وسایل نقليه خود را پس از رسيدن به سن فرسودگی از رده خارج و
مسئوليت خود را بيمه کنند .تمام اشخاص حقيقی و حقوقی را میگوید .اشخاص
حقوقی هم به طور عام آمده است.
آقاي عليزاده ـ حاال اشكال مغایرت با چه اصلی از قانون اساسی را دارد .بگویيد تا ما
هم بفهميم و رأی دهيم.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،من میخواهم بفهميم که اینجا چه نوشته شده است.
آقاي ابراهيميان ـ ما اصالً این را نمیفهميم .اول باید ببينيم قرارداد بيمهای که در
اینجا گفته است ،چيست.
آقاي عليزاده ـ ما فهميدیم و میگویيم اشكالی ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ چطور دولت میتواند مسئوليت خود را بيمه کند؟
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،اصالً این ماده اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ آخر چه اشكالی دارد؟ با کجای قانون اساسی مغایرت دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ ما اصالً نمیفهميم منظورش چيست.
آقاي عليزاده ـ میفهميم ،چرا نمیفهميم؟ ببينيد؛ اشخاص حقيقی که معلوم است.
اشخاص حقوقی هم اعم از اشخاص حقوق عمومی و خصوصی است .حاال گفته
است در این شرایط باید همهی اینها مسئوليت خود را بيمه کنند.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،این نشان میدهد شما به حرف ما توجه نكردید ،پس عنایت
بفرمایيد .ببينيد حاجآقا؛ اگر اینها از قبل [خودروی خود را از رده خارج کنند ،دیگر
برای چه باید مسئوليت خود را بيمه کنند]؟
آقاي عليزاده ـ چرا میگویيد من توجه نكردم؟
آقاي يزدي ـ شورای نگهبان چند ماشين دارد؟
آقاي عليزاده ـ مثالً ( )92عدد.
آقاي يزدي ـ یعنی هم باید بيمه بدهد و هم باید [آنها را در زمان فرسودگی از رده
خارج کند].
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آقاي ابراهيميان ـ آخر ،بيمه یك عقد مبتنی بر احتمال است.
آقاي يزدي ـ این که زیان شخصی نيست؛ برای من نيست و برای شما هم نيست .این
زیان برای شورای نگهبان است.
آقاي موسوي ـ نوشته است باید وسيلهی نقليهی خودشان را بيمه کنند ،حاال چه
شخص حقيقی باشند و چه شخص حقوقی.
آقاي يزدي ـ هم باید هزینهی بيمهاش را بدهد و هم باید خودرویش را از رده خارج
کند.
آقاي سوادكوهي ـ مسئوليت این از رده خارج کردن را بيمه بر عهده میگيرد .اینها
یك سن معين برای فرسودگی خودرو اعالم میکنند.
آقاي ابراهيميان ـ آخر ،وقتی اینها برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سن
اعالم میکنند ،معلوم است دیگر که مثالً خودروی بيستساله باید از رده خارج شود.
اینجا دیگر بيمه معنا ندارد .بيمه مبتنی بر احتمال است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ من یك چنين چيزی را تصور کردم که مثالً یكوقتی است
که شخص نياز به اتومبيل دارد و اگر آن را از رده خارج کند ،کارش میخوابد.
آقاي عليزاده ـ خب بله ،کارش میخوابد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در این موارد ،اگر این شخص خودرویش را بيمه کرده باشد،
بيمه [مسئوليت آن را بر عهده میگيرد].
آقاي عليزاده ـ فرض کنيد که این آقایی که رانندهی تاکسی است ،بدون خودرو،
شغلش میخوابد و کارش میخوابد .این چه اشكالی دارد؟ آقای دکتر [ابراهيميان]،
کفایت مذاکرات را اعالم کنيم .ما متوجه شدیم شما چه میفرمایيد .اجازه بدهيد این
بحث را تمام کنيم و رأی بگيریم .بگذارید این بحث را تمام کنيم و جلو برویم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما یك انتقاد داشتيم که آن هم رفع شده است.
آقاي ابراهيميان ـ برویم.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که این ماده را به هر جهت خالف قانون اساسی یا
خالف شرع میدانند ،رأی بدهند.
آقاي سوادكوهي ـ خود ماده را میفرمایيد دیگر؟
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،حاال اصل مد نظرتان را بگویيد که من بنویسيم.
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آقاي سوادكوهي ـ بله؟
آقاي عليزاده ـ وقتی دست بلند میکنيد ،پس اصل مغایر با این ماده را هم بگویيد .من
میخواهم آن را بنویسم دیگر .میخواهم بدانم این ماده را خالف کدام اصل قانون
اساسی میدانيد .آخر میخواهم ببينم که خالف کدام اصل است.
آقاي ابراهيميان ـ خالف آن ادارهی صحيح [مذکور در بند ( )12اصل ( ])9است.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،با وجود تفكيك قوا ،این ماده چطور در مورد قوهی قضائيه
میتواند اعمال بشود؟ شما بفرمایيد.
آقاي عليزاده ـ مجلس شورای اسالمی حق وضع قوانين در مورد همهی امور مملكت
را دارد .مجلس به کارمندان قوهی قضائيه میگوید شما باید ساعت هشت سر کار
بيایيد و ساعت دوازده هم تعطيل کنيد .به قوهی قضائيه میگوید شما باید در مقابل
یك جرم ،این مقدار مجازات بدهيد و بيش از این مقدار نمیتوانيد مجازات کنيد.
معنای اصل تفكيك قوا این نيست که این قوا را آزاد بكنند که هر کاری میخواهند
بكنند .به قوهی قضائيه میگوید وقتی کارمند گرفتی ،باید آنها را بيمه کنی یا اگر
ماشين گرفتی ،باید آن را بيمه کنی و از جمله ،در مقابل این چيزها هم آن را بيمه کنيد.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،اینجا بحث بيمه مطرح نيست .جناب آقای عليزاده ،اینجا اصالً
بحث بيمه نيست.
آقاي عليزاده ـ برویم مادهی بعد.
آقاي سوادكوهي ـ جناب آقای عليزاده ،این تبصره ( )1هم ایراد داشت.
آقاي عليزاده ـ «ماده  -7وزارت كشور موظف است با همكاري وزارتخانههاي
صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوري اسالمي
ايران) ،زمينه نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي شهري با اولويت شهرهاي باالي
دويست هزار نفر جمعيت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدي ماده ()1
اين قانون از طريق كمك بالعوض ،يارانه ،تسهيالت ،يا صفر نمودن سود بازرگاني
واردات خودروهاي برقي -بنزيني (هيبريدي) و خودروهاي الكتريكي و
موتورسيكلت برقي ،به انجام برساند.
تبصره -خودروهاي برقي -بنزيني ،موتورسيكلت و خودروهاي الكتريكي توليد
داخل از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف ميباشند».
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آقاي مدرسي يزدي ـ حاال این خودروی برقی با خودروی الكتریكی چه فرقی
میکند؟
آقاي اسماعيلي ـ آن خودروی برقی -بنزینی است ،اما این ظاهراً فقط برقی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اسم آن را هم میگذاشتند برقی دیگر؛ به آن هم میگفتند
خودروی برقی.
آقاي عليزاده ـ آخر بعضیها هر دو نوع ساخت را دارند.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،منظورشان این است که به جای الكتریكی مینوشتند برقی و آن
را هم مینوشتند برقی -بنزینی.
آقاي عليزاده ـ برویم.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبی ندارد .باالخره هر دو خودروی الكتریكی است.
آقاي ابراهيميان ـ درست است؛ حق با شماست.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر [ابراهيميان] ،اگر ما بودیم که این مواد را مینوشتيم[ ،این
صحبتها مجال طرح داشت] ،اما نمایندگان مجلس اینطور نوشتهاند .آخر ما که
نمیتوانيم بگویيم چرا این را اینطوری نوشتهاید.
منشي جلسه ـ «ماده  -15وزارت كشور موظف است از محل درآمدهاي عمومي
شهرداريها و بودجه عمومي خود در قانون بودجه (هر يك به ميزان پنجاه درصد)،
ناوگان حمل و نقل عمومي درونشهري را به ميزان ساالنه پنج درصد ( )%1با اولويت
كالنشهرها و شهرهاي باالي پانصد هزار نفر جمعيت افزايش دهد».
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،من یك چيزی یادم آمد .یك مقدار توضيح بدهم .ما دو
روز پيش یك جلسهای داشتيم .آقای دکتر سوادکوهی من را خبر کردند .آقای دکتر
[سوادکوهی] ،جلسه راجع به بيمهی حوادث طبيعی بود دیگر؟
آقاي سوادكوهي ـ راجع به الیحهی تأسيس صندوق بيمهی همگانی حوادث طبيعی
[اصالحی مصوب  1948/1/19مجلس شورای اسالمی] بود.
آقاي ابراهيميان ـ آنجا شورای نگهبان در مورد این بيمهی اجباری [مذکور در ماده
( )1آن مصوبه] )1(،ایراد گرفته بود و گفته بود همينطوری نمیشود بيمه کردن را اجبار
 .0ماده ( )1الیحه تأسيس صندوق بيمه همگانی حوادث طبيعی ،مصوب  1948/1/19مجلس شورای
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کرد .باید یك حد و اندازهای داشته باشد .ظاهراً ایراد شرعی به آن گرفته بودیم )1(.اینجا هم
این بيمهی اجباری [در ماده ( )5این مصوبه] میتواند ایراد داشته باشد.
آقاي سوادكوهي ـ بله ،در آنجا به اطالقش ،ایراد شرعی گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ بله ،من یادم میآید .آنجا بيمهی اجباری برای خانه و از این قبيل
موارد بود.
آقاي ابراهيميان ـ اینجا هم [در ماده ( ])5در واقع ،بيمهی اجباری پيشبينی کردهاند.
آقاي عليزاده ـ بله ،اما آن یك چيز دیگری بود.
آقاي سوادكوهي ـ صندوق بيمهی همگانی مربوط به بالیای طبيعی و مسائلی از این
قبيل بود که چون به صورت مطلق گفته بود که همهی مساکن باید تحت پوشش
اجباری بيمه قرار بگيرند ،به آن ایراد گرفتيم.
آقاي عليزاده ـ بله ،همهی مساکن را در موقع زلزله ،سيل ،آتشسوزی ،باد ،صاعقه و
مواردی مثل اینها گفته بود .همه چيز را گفته بود .آن یك چيز عجيب و غریبی بود!
منشي جلسه ـ «ماده  -11هرگونه احداث ،توسعه ،تغيير خط توليد و تغيير محل
واحدهاي توليدي ،صنعتي و معدني مستلزم رعايت مقررات ابالغي از سوي
سازمان ميباشد .سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه به استعالمهاي
درخواست جواز تأسيس و بهرهبرداري را پاسخ دهد و در صورت عدم موافقتِ
آن سازمان ،داليل آن را به استعالمكننده به صورت كتبي ارائه كند .عدم پاسخ در

اسالمی« :ماده  -1به منظور جبران بخشی از خسارتهای مالی ناشی از حوادث طبيعی از جمله زلزله،
سيل ،طوفان ،صاعقه ،برف ،رانش زمين ،ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کليه ساختمانهای مسكونی
ظرف مدت یك سال پس از تصویب این قانون تحت پوشش «بيمه پایه حوادث طبيعی ساختمان» ،نزد
صندوق بيمه حوادث طبيعی ساختمان که در این قانون «صندوق» ناميده میشود ،قرار میگيرند.
تبصره -دولت مجاز است با پيشنهاد هيئت عامل صندوق و تأیيد هيئت امنای آن ،به تدریج ،پوشش
بيمه صندوق را به ساختمانهای غير مسكونی تعميم دهد».
 .0بند ( )1نظر شماره  48/121/1112مورخ  1948/5/9شورای نگهبان -1« :اطالق ماده یك ،در مواردی
که بيمه نمودن ساختمانهای مذکور ضرورت ندارد ،خالف موازین شرع شناخته شد .همچنين ،پس از
احراز ضرورت ،باید ضابطه روشن ،تناسب و سقف مبلغ حق بيمه توسط مجلس شورای اسالمی تعيين
شود و اال مغایر اصل ( )58قانون اساسی است».
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مدت يادشده به منزله تأييد ميباشد.
در هر استان ،كميسيوني با عضويت يكي از معاونان استاندار با تعيين استاندار
(رئيس) ،مدير كل محيط زيست استان (دبير) ،مدير كل استاندارد و تحقيقات
صنعتي استان ،مدير كل صنعت ،معدن و تجارت استان ،رئيس سازمان جهاد
كشاورزي استان ،مدير كل سازمان بازرسي استان و فرماندار مربوطه تشكيل
ميشود».
آقاي مؤمن ـ اجازه بفرمایيد .اینجا آقایان نمایندگان شرط وثاقت را برای اعضای این
کميسيون ذکر نكردهاند .در بعضی از موارد [از طریق استعالمهای دیوان عدالت اداری]
از شورای نگهبان سؤال کردند( )1و جناب آقای عليزاده هم در جواب نوشتند که چون
شرط وثاقت را ذکر نكردهاند ،خالف شرع است )1(.اینجا اعضای کميسيون را که بيان
 .0استعالم شماره  4222/112/1429/122مورخ  1949/11/11دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان:
«آقای سعيد کنعانی به موجب دادخواستی اعالم کرده است که:
«ماده ( )1آیيننامه انتخاب اعضای هيئتهای حل اختالف ،مصوب  1951/4/1وزارت کار و امور
اجتماعی و ماده ( )1آیيننامه انتخاب اعضای هيئتهای تشخيص ،مصوب  1951/4/1وزارت کار و
امور اجتماعی»
با
آیات شریف قرآن کریم و روایات و احادیث منقول از اهل بيت (ع)( ،به شرح الیحه پيوست) مغایر
میباشد.
عليهذا ،در اجرای تبصره ( )1ماده ( )59و ماده ( )51قانون تشكيالت و آیين دادرسی دیوان عدالت
اداری ،مصوب  ،1941سوابق مربوط به پيوست تقدیم میشود تا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را
اخذ و جهت بهرهبرداری اعالم فرمایيد».
 .2نظر شماره  48/121/1229مورخ  1948/1/1فقهای شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره
 4222/112/1429/122مورخ  ،1949/11/11موضوع ماده ( )1آیيننامه انتخاب اعضای هيئتهای حل
اختالف ،مصوب  1951/4/1وزارت کار و امور اجتماعی و ماده ( )1آیيننامه انتخاب اعضای هيئتهای
تشخيص ،مصوب  1951/4/1وزارت کار و امور اجتماعی ،در جلسه مورخ  1948/8/15فقهای معظم
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعالم میگردد:
 به نظر اکثریت فقهای معظم ،عدم ذکر شرایط الزم ،از جمله اسالم ،عدالت و وثاقت برای اعضایمذکور در هيئتهای موضوع ماده ( )1آیيننامه انتخاب اعضای هيئتهای حل اختالف و ماده ()1
آیيننامه انتخاب اعضای هيئتهای تشخيص ،مواد مزبور خالف موازین شرع میباشند؛ زیرا اگرچه
تصميمات هيئتهای مرقوم قابل شكایت در دیوان عدالت اداری است ،لكن به جهت اینكه دیوان
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کردهاند ،هيچجا نگفتهاند که اینها باید آدمهای درست و حسابی باشند.
آقاي عليزاده ـ حاجآقا ،اینها یك مقامات مشخصی هستند که معلوم است باید واجد
شرایط باشند.
آقاي مؤمن ـ چون معلوم است ،هر کاری بخواهند ،میتوانند بكنند؟!
آقاي عليزاده ـ اصل بر این است که باید وثاقت داشته باشند.
آقاي كدخدائي ـ وثاقتشان را قبالً اثبات کردهاید.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر لزوم داشتن این شرایط را بگویيد ،باز هم همين است .فرقی
نمیکند.
آقاي مؤمن ـ بسيار خب ،یعنی میفرمایيد رعایت قانون را هم نمیکنند.
آقاي عليزاده ـ حاجآقای جنتی میفرمایند ذکر این شرایط در اینجا فایدهای ندارد.
آقاي كدخدائي ـ نه حاجآقا ،چون این افراد از مقامات رسمی هستند ،فرض بر این
است که شرایط وثاقت را دارند دیگر.
آقاي مؤمن ـ شرط وثاقت برای این افراد الزم است .جدیداً ما یك پروندهی دیوان
عدالت اداری را بررسی میکردیم که فقهای شورای نگهبان گفتند چون برای آن افراد
شرط وثاقت نشده است ،خالف موازین شرع است .خود جناب آقای عليزاده آن رأی
را نوشتند.
آقاي عليزاده ـ خب آن را شما فرمودید؛ من که نگفتم.
آقاي مؤمن ـ خيلی خب ،ما گفتيم.
آقاي عليزاده ـ آن ظاهراً مربوط به یك هيئتی بود.
آقاي مؤمن ـ من هم همين را عرض میکنم .آن یك هيئتی بود که مسئول بودند
مواردی را تشخيص بدهند و اآلن یك کسی نسبت به آن اعتراض کرده بود و گفته بود
که آدمهای نابابی میتوانند در آن عضو شوند و چرا شرط وثاقت در آن آیيننامه برای
اعضا ذکر نشده است .فقهای شورای نگهبان هم گفتند چون که شرط وثاقت الزم بوده
است ،ولی در آن آیيننامه ذکر نشده است ،پس خالف شرع است.

رسيدگی ماهيتی نمینماید و ذینفع حق مراجعه به مرجع قضایی را در این خصوص ندارد ،علیهذا،
این مواد خالف موازین شرع شناخته شدند».
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آقاي عليزاده ـ آنطور که من یادم میآید در آیيننامهها گفته بودند مثالً یك نماینده
از مثالً نظام صنفی باشد و یك نماینده از جای دیگر .اینطور بوده است )1(.مدیران کل
 .0ماده ( )1آیيننامه انتخاب اعضای هيئتهای حل اختالف ،مصوب  1951/4/1وزارت کار و امور
اجتماعی« :ماده  -1شرایط عضویت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هيئت حل اختالف عبارتند از:
 -1تابعيت جمهوری اسالمی ایران
 -1داشتن سن حداقل ( )92سال تمام
 -9تأهل
 -9داشتن حداقل مدرك کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار
 -8شمول قانون کار جمهوری اسالمی ایران
 -1آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط ،با گواهی وزارت کار و امور اجتماعی.
تبصره  -1نمایندگان کارگران و کارفرمایان که فاقد مدرك کارشناسی می باشند به شرط داشتن حداقل
مدرك گواهينامه پایان دوره متوسطه و دو دوره (چهار سال) عضویت در مراجع حل اختالف ،میتوانند
به عضویت هيئت حل اختالف درآیند.
تبصره  -1نمایندگان فعلی کارگران و کارفرمایان در هيئتهای حل اختالف که فاقد شرایط بند ( )9و
( )8و تبصره ( )1میباشند ،تا پایان اعتبارنامه میتوانند همچنان عضو هيئت حل اختالف باشند ،ليكن
انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور میباشد».
ماده ( )1آیيننامه انتخاب اعضای هيئتهای تشخيص ،مصوب  1951/4/1وزارت کار و امور اجتماعی:
«ماده  -1شرایط عضویت اعضای هيئتهای تشخيص عبارتند از:
 -1تابعيت جمهوری اسالمی ایران
 -1داشتن سن حداقل ( )18سال تمام
 -9داشتن حداقل مدرك تحصيلی کارشناسی (ترجيحاً حقوق) و یا کاردانی روابط کار برای نمایندگان
وزارت کار و امور اجتماعی
 -9داشتن حداقل مدرك گواهينامه پایان دوره متوسطه و دو سال سابقه کار تحت شمول قانون کار
برای نمایندگان کارگران و مدیران صنایع
 -8آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط ،با گواهی معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و
مؤسسه کار و تأمين اجتماعی.
تبصره  -1نمایندگان کارگران و مدیران صنایع که فاقد مدرك گواهينامه پایان دوره متوسطه میباشند،
به شرط داشتن حداقل گواهينامه پایان دوره راهنمایی و دو دوره (چهار سال) عضویت در مراجع حل
اختالف میتوانند به عضویت هيئت تشخيص درآیند.
تبصره  -1نمایندگان فعلی کارگران و مدیران صنایع در هيئتهای تشخيص که فاقد شـرایـط بنـد ()9
و تبـصره ( )1میباشند تا پایـان اعتبارنامه میتوانند همچنان عضو هيئت تشخيص باشند ليكن انتخاب
مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور میباشد.
تبصره  -9مسئوليت تطبيق شرایط افراد معرفیشده برای عضویت در هيئتهای تشخيص با اداره کل
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و مانند آنها جزئش نبودند حاجآقا.
آقاي مؤمن ـ نه ،چندین نفر بودند .اآلن پروندهاش همراه من نيست و الّا پروندهاش را
میخواندم .در آنجا نمایندگانی عضو بودند که میخواستند چيزی را تشخيص بدهند و
ایرادشان همين نداشتن شرط وثاقت بود که ذکر کردیم.
آقاي عليزاده ـ مربوط به برخی از آیيننامههای مربوط به قانون کار بود.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،این را در نظرات مختلف شورا
خصوص کارشناسان معمولی بوده است.

داشتهایم)1(،

ولی آنها در

آقاي عليزاده ـ بله ،حاال من نمیدانم ،هر چه آقایان فقها میفرمایند ،همان را بنویسيد.
آقایان ،اگر شما این ماده را خالف میدانيد ،باید بگویيم مدیر کل فالن و فالن ،معاون
استاندار و امثال اینها باید موثق باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال این مفروض است که معاون استاندار باید فردی ثقه باشد.
نمیشود که این فرد ،آدم دغلی باشد.
آقاي عليزاده ـ بله ،بررسی این موضوع مربوط به کار آقایان فقها است .ما بلد نيستيم.
آقاي كدخدائي ـ شما میگویيد که این افراد باید موثق باشند .خب حاال اگر مدیر کل
محيط زیست استان فرد موثقی نبود ،چه کار میکنيد؟ چه کسی را میآورید جای او
میگذارید؟
آقاي مؤمن ـ اینها در این کميسيون دارای رأی هستند.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که با این موردی که حضرت آیتاهلل مؤمن فرمودند،
موافقند ،اعالم رأی کنند.

کار و امور اجتماعی استان میباشد».
 .0برای نمونه ،بند ( )5نظر شماره  49/121/1212مورخ  1949/11/11شورای نگهبان در خصوص طرح
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب  1949/12/18قابل ذکر است -5« :در ماده ( ،)14باید اعضای
هيئت مدیره دارای شرط اسالم ،وثاقت و امانت باشند و الّا اشكال دارد .همچنين ،در این ماده ،باید
موازین عمومی مربوط به گزینش که حسب فرمان حضرت امام عليهالرحمه تشكيل و با تأکيد مقام
معظم رهبری مدظلهالعالی استمرار دارد ،رعایت گردد و الّا مغایر اصل ( )81قانون اساسی است ».برای
برای آگاهی کامل از محتوا و سير مراحل این مصوبه ،بنگرید به پروندهی این مصوبه در سامانهی جامع
yon.ir/bc6JY
نظرات شورای نگهبان ،قابل دسترسی در نشانی زیر:
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آقاي مؤمن ـ نه ،این ایراد را من نمیگویم .اینجا نوشته شده است -1« :الزم است
مرجع استاني رسيدگيكننده به اختالفات فيمابين ،داراي شرايط وثاقت و ايمان
باشند و الّا اطالق آن اقتضاء دارد كه نظر اشخاصي كه داراي شرط ايمان و يا
وثاقت نيستند ،به ديگران تضييقاتي وارد كنند و آن خالف شرع

است)1(».

آقاي عليزاده ـ بله ،این را که آقایان مجمع مشورتی فقهی قم فرمودهاند .آقایان در قم
فرمودهاند ،این افرادی که به این عنوان جزء این هيئت میباشند ،باید موثق باشند و
ایمان داشته باشند؛ یعنی ممكن است حتی غير مسلمانان هم در این شغلها گذاشته
بشوند که صحيح نيست.
آقاي مؤمن ـ بله ،باید وثاقت و ایمان داشته باشند.
آقاي يزدي ـ فرض این است که یكی از این اعضا استاندار است که رئيس است.
یكی دیگرشان هم مدیكر کل سازمان محيط زیست استان است که دبير آن کميسيون
است.
آقاي عليزاده ـ حاجآقا ،ایمان نداشتن و مسلمان نبودن این افراد که اشكالی ندارد .این
افراد کارشناسند .کارشناس میتواند غير مسلمان هم باشد.
آقاي يزدي ـ همهی اینها شخصيتهای مسئول درجهی اولند.
آقاي عليزاده ـ بله حاجآقا .رأی میگيریم .حضرات آقایانی که این ماده را از این
جهت خالف شرع میدانند ،رأی بدهند.
آقاي مؤمن ـ از لحاظ اطالقش رأیگيری کنيد.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب.
آقاي يزدي ـ در خصوص اطالق هم بارها گفتهام که وقتی میتوانيد به اطالق عبارت
ایراد بگيرید که قانونگذار در مقام بيان باشد.
آقاي عليزاده ـ رأی نياورد.
منشي جلسه ـ دو رأی دارد.
آقاي مؤمن ـ باشد.
 .0نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /112ف 41/مورخ  ،1941/9/1قابل
yon.ir/yqI9D
دسترسی در نشانی زیر:
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آقاي عليزاده ـ بله دیگر.
آقاي يزدي ـ از این جهت که اطالقش شامل این مورد هم میشود ،رأی نياورد.
آقاي عليزاده ـ ادامهی مصوبه را از جملهی «در صورت اعتراض متقاضی ،»...بخوانيد.
منشي جلسه ـ دکتر سوادکوهی مطلبی دارند.
آقاي عليزاده ـ بفرمایيد.
آقاي سوادكوهي ـ در ارتباط با این مصوبهای که اآلن تصویب شده است ،اشكال بند
( )19اصل ( )9قانون اساسی مطرح است .ببينيد؛ در ماده ( )11این مصوبه آمده است:
«در صورت عدم موافقت آن سازمان ،دالیل آن را به استعالمکننده به صورت کتبی
ارائه کند ».محل اشكال اینجاست که در ادامه اینطور میگوید« :عدم پاسخ در مدت
یادشده به منزله تأیيد میباشد ».میخواهم این را عرض کنم که این عبارت ،با هدف
مقنن که در ارتباط با سالمسازی هوا است ،کامالً مخالفت پيدا میکند؛ چون سازمان
اینجا میتواند توجيه کند [که نيازی به پاسخ به استعالمها وجود ندارد] .استعالمکننده
میگوید در هر موردی که برای درخواست جواز تأسيس و بهرهبرداری از سازمان
استعالم گرفتم ،آنها در آن مهلت یكماهه پاسخ نمیدهند .نهایتاً این موضوع منتهی
میشود به آنچه که موجب افزایش آالیندهها است .به نظر من در اینجا اشكال وجود
دارد.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر ،مردم را که به آن نبستهاند!
آقاي يزدي ـ میفرمایيد اگر آن سازمان تكليف را معين نكند ،چه باید بشود؟
آقاي عليزاده ـ بله ،اگر تكليف معين نشود ،به منزلهی تأیيد است .اآلن در قوانين آمده
است که شهرداری هم باید پاسخ استعالمات را ظرف دو ماه جواب بدهد.
آقاي سوادكوهي ـ اآلن این ماده با آن معاملهای که در آنجا گفته است ،فرق میکند.
آقاي عليزاده ـ اگر جواب بدهد که این معامله انجام نمیشود.
آقاي سوادكوهي ـ این کامالً با آن فرق میکند.
آقاي عليزاده ـ ما آن زمان که در سازمان ثبت بودیم ،گفتيم اگر شما ظرف این دو ماه
جواب ندهيد ،ما معامله را ثبت میکنيم.
آقاي سوادكوهي ـ درست است .آنجا اشكالی ندارد؛ اما اینجا دارد آالینده توليد
میشود.
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آقاي عليزاده ـ آقای دکتر ،تا چه زمانی باید صبر کرد که آن سازمان جواب بدهد؟
آقاي سوادكوهي ـ خب ،پس این سازمان چه زمانی باید به وظيفهاش عمل کند؟ این
سازمان مسئوليت دارد.
آقاي عليزاده ـ خب اگر به وظایفش عمل نكرد ،متخلف است.
آقاي سوادكوهي ـ جناب آقای عليزاده ،ببينيد؛ ما داریم در مورد مسئوليت تمام
اشخاص حقيقی و حقوقی در مورد اینكه اگر در ظرف مدتی که مقرر شده است ،این
خودرو یا این آالینده را از رده خارج نكنند ،میگویيم باید بيمه کنند ،چرا؟ چون آنها
هم نسبت به مسائل مرتبط با خودشان وظایفی دارند که باید به آنها عمل کنند .در این
ماده ،اینها کالً به تعدادی از کسانی که کارشان این است که باید این کار را انجام
بدهند ،با سهلانگاری و با خارج شدن از وظایفشان ،اجازه میدهند که این کارشان را
انجام ندهند.
آقاي عليزاده ـ شما این احتمال را هم بدهيد که این ایراد نداشته باشد .بنده فقط یك
جمله میگویم .شما این احتمال را هم بدهيد که از این ( )822جوابی که نمیدهند ،در
( )944مورد آن دارند مردمآزاری میکنند! حضرات آقایانی که این ماده را خالف
میدانند ،رأی بدهند .ضمناً خالف این اصل [= بند ( )19اصل ( ])9نيست ،بلكه
خالف آن اصل مربوط به محيط زیست است .در قانون اساسی یك اصلی در این
خصوص داریم.
آقاي كدخدائي ـ اصل ( )82است.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،برویم .رأی نياورد.
منشي جلسه ـ [ادامهی ماده (« ]:)11در صورت اعتراض متقاضي ،مرجع استاني فوق،
به اختالفات فيمابين ،حداكثر ظرف مدت يك ماه رسيدگي ميكند و در صورت
آالينده نبودن (بر اساس قوانين و دستورالعملهاي ابالغي سازمان) ،مجوز مقتضي
را صادر و در غير اين صورت تقاضا را رد ميكند .نظر كميسيون الزماالجراء بوده
و دبيرخانه كميسيون در اداره كل حفاظت محيط زيست هر استان مستقر ميباشد».
آقاي عليزاده ـ این الزماالجرا بودن ،اگر به این معنا باشد که شخص حق شكایت به
مراجع قضایی را ندارد ،اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ همين دیگر؛ اینجا هم گفتهاند« :الزماالجرا بودن نظر كميسيون نبايد
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نافي حق متقاضي در مراجعه نمودن به مرجع قضايي

باشد)1(».

آقاي عليزاده ـ بله ،اگر این الزماالجرا بودن به این معنا است که طرف حق شكایت
در مراجع قضایی را نداشته باشد ،اشكال دارد.
آقاي شبزندهدار ـ یعنی معنایش واقعاً این است؟ آیا عموماتی نداریم که [بر این
حاکم باشد]؟
آقاي عليزاده ـ معنای الزماالجرا بودن همين است دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ شاید منظورش رسيدگی به اعتراض ،در مرجع داخلی باشد؛ یعنی
در همان جا [= سازمان محيط زیست] نسبت به این رأی تجدید نظر نمیشود.
آقاي عليزاده ـ امكان دادخواهی در دادگاه را نگفتهاند .چون در قانون [تشكيالت و
آیين دادرسی] دیوان عدالت هم این نوع هيئت [در بند ( )1ماده ( )12آن]( )1وجود
ندارد که ما بگویيم میتوانند مستند به آن ،در دیوان عدالت اداری شكایت کنند .این را
بگویيم ذکر کنند .چه اشكالی دارد؟
آقاي شبزندهدار ـ خوب است که ذکر کنند.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که قبول دارند که بگویيم این ماده این ابهام را دارد یا این
ایهام را دارد که ممكن است حكم این هيئت قابل شكایت در دادگاه نباشد ،رأی بدهند.
آقاي مؤمن ـ بله ،آقایان این را قبول دارند دیگر.
آقاي عليزاده ـ چند نفر رأی دادند؟
 .0نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /112ف 41/مورخ  ،1941/9/1قابل
yon.ir/yqI9D
دسترسی در نشانی زیر:
 .2بند ( )1ماده ( )12قانون تشكيالت و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری ،مصوب « :1941/9/18ماده
 -12صالحيت و حدود اختيارات دیوان به قرار زیر است:
 -1رسيدگی به شكایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقی یا حقوقی از... :
 -1رسيدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصميمات قطعی هيئتهای رسيدگی به تخلفات اداری و
کميسيونهایی مانند کميسيونهای مالياتی ،هيئت حل اختالف کارگر و کارفرما ،کميسيون موضوع ماده
( )122قانون شهرداریها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات یا مخالفت با آنها.
 -9رسيدگی به شكایات قضات و مشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها
و مؤسسات مذکور در بند ( )1و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام
است اعم از لشكری و کشوری از حيث تضييع حقوق استخدامی».
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آقاي كدخدائي ـ هفت رأی آورد.
آقاي عليزاده ـ درست است .رأی

آورد)1(.

منشي جلسه ـ حاجآقا ،ابهام گرفتيد؟
آقاي عليزاده ـ بله ،بنویسيد چون ذینفع حق شكایت ...
آقاي مؤمن ـ  ...به دستگاه قضایی را ندارد ...
آقاي عليزاده ـ بله ،به دستگاه قضایی را ندارد ...
آقاي مؤمن ـ دستگاه قضایی ننویسيد؛ بنویسيد حق شكایت به دادگستری صالح یا به
دادگاه صالح.
آقاي عليزاده ـ  ...به مرجع صالح قضایی را ندارد ،اشكال دارد یا ابهام دارد .پس از
رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ «تبصره  -1كميسيون مكلف است مبناي نظرات خود را در مورد
موضوع اين ماده از جمله در خصوص محدوده ،حريم و فاصله با شهر و روستا را
صرفاً با توجه به آاليندگي آنها تعيين كند.
تبصره  -2متخلفان از مصوبات و تصميمات سازمان و كميسيون (در صورت
بررسي در كميسيون) ضمن پرداخت جريمه رفع آاليندگي ،مكلف به جبران
خسارت وارده ميباشند.
در صورت عدم جبران و يا تمرد از تصميمات سازمان و يا كميسيون ،موضوع
مجدداً در كميسيون مطرح ميشود و با تصويب كميسيون ،ضمن توقف فعاليت ،با
شكايت اداره كل محيط زيست ،متخلف به مرجع قضايي معرفي ميشود و با حكم
اين مرجع به جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده ( )17قانون مجازات اسالمي
مصوب  1372/2/1محكوم ميشود.
تبصره  -3واحدها و پروژههاي بزرگ و متوسط در حال فعاليت يا جديد كه بر
 .0بند ( )1نظر شماره  41/122/1911مورخ  1941/9/12شورای نگهبان -1« :در فراز سوم ماده (،)11
الزماالجرا دانستن تصميم کميسيون ،این ایهام را دارد که ذینفع حق شكایت به مراجع قضایی را ندارد؛
پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد».
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حسب قوانين و مقررات مشمول ارزيابي زيستمحيطي ميباشند ،موظف به نصب
و راهاندازي سامانههاي پايش برخط لحظهاي (آنالين) و ارسال اطالعات روزآمد
به مركز پايش سازمان ميباشند .صدور و تمديد پروانههاي بهرهبرداري آنها منوط
به اجراي اين تبصره است».
آقاي سوادكوهي ـ تبصره ( )1اشكالی ندارد؟
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي سوادكوهي ـ تبصره ( )1که گفته است «ضمن پرداخت جریمه رفع آالیندگی،
مكلف به جبران خسارت وارده میباشند» ،اشكالی ندارد؟ چون شما به الزماالجرا
شدن احكام این کميسيون اشكال گرفتيد ،آیا این حكم در اینجا اشكالی ندارد؟
آقاي عليزاده ـ کجا را میگویيد؟
آقاي سوادكوهي ـ تبصره ()1؛ همين تبصرهی قبلی که داشتيد میخواندید .چون
تصميمات این کميسيون الزماالجرا بود ،از این جهت ،عرض میکنم.
آقاي عليزاده ـ اینجا که دیگر الزماالجرا بودن را نمیگوید .اینجا فقط در پرانتز
میگوید« :در صورت بررسی در کميسيون».
آقاي سوادكوهي ـ بله دیگر؛ چون تصميم این کميسيون را الزماالجرا تلقی کرده
بودند[ ،آیا این تبصره ،مبنياً بر آن ،ایراد ندارد؟]
آقاي عليزاده ـ خب ،اگر ذینفع حكم این کميسيون را قبول ندارد ،به دادگستری
میفرستد.
آقاي سوادكوهي ـ چون تصميم این کميسيون را الزماالجرا تلقی کرده است ،میگویم
این هم مبنياً ،همان اشكال را دارد .چون آن را الزماالجرا تلقی کرده است ،میگوید
باید جریمه و خسارت را پرداخت کند.
آقاي عليزاده ـ این که تصميم این کميسيون الزماالجرا است را در باال گفته است.
آقاي سوادكوهي ـ درست است .حاال تبصره ( )1میگوید« :متخلفان از مصوبات و
تصميمات سازمان و کميسيون (در صورت بررسی در کميسيون) ضمن پرداخت
جریمه رفع آالیندگی ،مكلف به جبران خسارت وارده میباشند».
آقاي عليزاده ـ اینجا نگفته است تصميمات آنها الزماالجرا است .اینجا [در ادامهی
تبصره ( ]،)1اصالً گفته است میتواند جریمه و خسارت را ندهد.
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آقاي كدخدائي ـ نهایتاً هم گفته است میبایست برای رسيدگی ،به قوهی قضائيه و
مرجع قضایی برود.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،تصميم کميسيون را الزماالتباع دانسته است .شما که به آنجا [=
صدر ماده ( ])11ایراد گرفتيد و گفتيد [به دليل نامعلوم بودن امكان دادخواهی در
مراجع صالح دادگستری ]،ابهام دارد ،خب حاال اینجا هم این مشكل وجود دارد.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر ،اینجا نگفته است که آن تصميمات الزماالجرا است ،بلكه
گفته است طرف میتواند خسارت و جریمه را هم ندهد و اگر نداد ،این حق را از
طرف هم گرفته است [که بخواهد در دادگستری دادخواهی کند]؛ گفته است تو
نمیتوانی ،بلكه به جای تو ،من به عنوان دولت تو را به مرجع قضایی میفرستم؛ یعنی
در اینجا ،معترض ،دولت میشود.
آقاي كدخدائي ـ متخلف به مرجع قضایی میرود.
آقاي عليزاده ـ این اشكالی ندارد.
آقاي اسماعيلي ـ تبصره ( )9را بخوانيد.
منشي جلسه ـ «تبصره  -4كليه مراكز ،واحدهاي صنعتي و توليدي ،حسب تشخيص
سازمان مكلفند نسبت به نمونهبرداري و اندازهگيري آلودگي هوا ،در فاصله زماني
ممكن و در چهارچوب خوداظهاري ،در پايش اقدام كنند.
تبصره  -1حذف شد.
ماده  -12سازمان مكلف است كه تمامي مراكز و واحدهاي صنعتي ،توليدي،
عمليات معدني ،خدماتي ،عمومي و كارگاهي را كه آلودگي آنها بيش از حد مجاز
مصوب است ،مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع ،ميزان آلودگي ،وسعت
منطقه تحت تأثير و حساسيت منطقه ،به مالكان يا مسئوالن يا مديران عامل و يا
باالترين مقام تصميمگير واحد ابالغ كند تا در مهلت معيني كه توسط سازمان
تعيين ميشود ،نسبت به رفع آلودگي يا تغيير توليد يا تغيير فرآيند توليد يا تعطيلي
كار و فعاليت خود (بر اساس نوع آلودگي و ماهيت فرآيند كنترلي) اقدام نمايند.
در طي مدت تعيين تكليف اين واحدها ،طبق مفاد اين قانون ،به واحدهاي مذكور،
جريمه ايجاد و انتشار آلودگي تعلق ميگيرد.
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تبصره  -1تصميمگيري در خصوص تعطيلي كامل كار و فعاليت كارخانجات،
معادن بزرگ و واحدهاي آالينده بزرگ كه تأثيرات ملي و منطقهاي دارند ،بر عهده
ستادي متشكل از وزير صنعت ،معدن و تجارت ،رئيس سازمان ،استاندار و
باالترين مقام دستگاه ذيربط است».
آقاي سوادكوهي ـ به نظر شما ،این مدتی که اینجا ذکر کردهاند ،ایرادی ندارد؟ یعنی
هيچ مصوبهای از هيئت دولت نمیخواهد؟ هر چه خود سازمان تعيين کرد ،همان اجرا
میشود و جریمه هم به آن تعلق میگيرد؟ حاال اگر میخواهيد ،ایرادی نمیگيریم ،ولی
به نظر میرسد که ماده ( ،)11از این حيث هم یك اشكالی دارد.
آقاي شبزندهدار ـ مفادش چيست؟
آقاي عليزاده ـ این حكم را با توجه به امكانات دستگاه گفته است .مجلس که
نمیداند چقدر است .این یك کار فنی است.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،باالخره آیا این کار یك آیيننامه نمیخواهد؟ چون اآلن برای
موارد مختلف متفاوت است .اآلن دارند در این مصوبه ،همهی آالیندهها را تابع تصميم
این سازمان میکنند .آالیندهها هم همينطور که در ماده ( )1توصيف شده است ،خيلی
زیاد است .اگر سازمان مثالً گفت دو روز یا گفتند ده روز ،آیا به این مدت نمیشود
اعتراض کرد؟ آیا هر چه گفت ،باید انجام بدهند و اگر انجام ندادند ،به آن جریمه
تعلق میگيرد؟!
آقاي ابراهيميان ـ بله دیگر.
آقاي سوادكوهي ـ به نظر میرسد این مطلب یك مقدار اشكال داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ خب اگر آن واحد یا مرکز این کار را نكرد و این مدت را قبول ندارد
و میگوید ظرف این مدت نمیتوانم این کاری را که میخواهيد بكنم ،به دادگستری
مراجعه میکند دیگر .چه کارش میتوانند بكنند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،این ماده میگوید باید جریمهی این مدت را بدهد.
آقاي سوادكوهي ـ فرض کنيد جریمه نداد .آیا حاال هر چه سازمان گفت ،باید جریمه
بدهد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ آن واحد یا مرکزی که در این مدت معطل کرده است ،حاال در
این مدت باید اصالح کند .باید در این مدت جریمهی آلودگی خود را هم بدهد.
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آقاي ابراهيميان ـ چرا باید جریمه بدهد؟
آقاي عليزاده ـ این را کجا نوشتهاند؟ جریمه را کجا نوشته است؟
آقاي مؤمن ـ چرا؛ همينجا پرداخت جریمه را الزم کرده است.
آقاي عليزاده ـ این را کجا نوشته است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ یعنی در این فاصله که برای واحد یا مرکز متخلف اینقدر
مهلت گرفته شده است ،از مهلت [برای اصالح وضعيت موجود] استفاده میکند و در
مقابل ،جریمهی آن را هم میدهد .خود سازمان این اختيار اصالح را در آن مدت معين
به مرکز یا واحد داده است و در مقابل ،میگوید جریمهی آن را باید بدهی .چه کار
باید میکرده است؟
آقاي سوادكوهي ـ آخر آالیندهها خيلی زیاد است .معلوم نيست که اصالح وضعيت
موجود آن واحد یا مرکز دو روز طول میکشد یا ده روز یا بيشتر.
آقاي عليزاده ـ گرفتن جریمه را کجا نوشته است؟
آقاي سوادكوهي ـ همين قسمت آخری که خواندیم .صدر ماده ( )11آمده است.
آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي عليزاده ـ کجا است؟ دربارهی جریمه چه نوشته است؟
آقاي سوادكوهي ـ میگوید« :در طی مدت تعيين تكليف این واحدها ،طبق مفاد این
قانون ،به واحدهای مذکور ،جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق میگيرد».
آقاي ابراهيميان ـ تعيين مهلت برای واحدهای متخلف هم که دست خود سازمان
است.
آقاي سوادكوهي ـ مهلت را خودشان تعيين میکنند و بعد ،جریمه هم دست خودشان است.
آقاي مؤمن ـ فرض کنيد واحد متخلف کارش را تعطيل کرد .اگر این کار را کرد که
هيچ ،اما اگر کارش را تعطيل نكرد ،به مردم لطمه رسانده است و باید جلوی ادامهی
فعاليتش را بگيرند.
آقاي سوادكوهي ـ بعد هم مصادیق مختلفی که این آلودگیها دارد ،خيلی زیاد
میشود .ماده ( )1این مصوبه آالیندههای زیادی را تعریف کرده است.
آقاي عليزاده ـ گفته است« :سازمان مكلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی،
توليدی ،عمليات معدنی ،خدماتی ،عمومی و کارگاهی را که آلودگی آنها بيش از حد
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مجاز مصوب است ،مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع ،ميزان آلودگی ،وسعت
منطقه تحت تأثير و حساسيت منطقه ،به مالكان یا مسئوالن یا مدیران عامل و یا
باالترین مقام تصميمگير واحد ابالغ کند تا»...؛ یعنی سازمان همهی اینها را در نظر
میگيرد و بعد آن مهلت را تعيين میکند دیگر.
آقاي سوادكوهي ـ یعنی اختيار را باید به دولت میداده است دیگر.
آقاي مؤمن ـ خب آن واحد ،خالف کرده است.
آقاي عليزاده ـ اگر سازمان در تعيين مهلت ،این ضوابط را رعایت نكرده باشد ،این
مرکز یا واحد میرود شكایت میکند و میگوید این ضوابط را برای من رعایت
نكردهاند.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ یعنی به نظر من ،خالف اصول ( )58یا ( )195است.
آقاي عليزاده ـ مجلس که نمیتواند این مهلت را تعيين کند .ببينيد؛ اگر این اختيار را
به عهدهی مجلس بگذاریم ،مجلس نمیتواند بگوید که به فالن کارخانه ،اینقدر مهلت
اصالح آالیندهها را بدهيد و به آن کارخانهی دیگر ،آنقدر مهلت بدهند و به کارخانهی
آن دیگری ،فالنقدر.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،مجلس میتواند بگوید که دولت آن را به تصویب برساند و
بعد به مدت زمان اجرای آن اصالحات ،جریمه تعلق بگيرد.
آقاي ابراهيميان ـ آقای دکتر [سوادکوهی] ،این ماده میخواهد بگوید تعيين مهلت،
موردی است.
آقاي عليزاده ـ بله ،آخر مجلس که نمیتواند در مورد مهلتِ یكی یكی آنها تصميم
بگيرد.
آقاي ابراهيميان ـ این ماده میخواهد بگوید تعيين مهلت ،موردی است؛ مثالً به این
کارخانه میرویم و میبينيم یك کارخانهی بزرگی است و از نظر فنی ،انجام
اصالحات ،سه ماه وقت میخواهد .ممكن است یك کارخانهی دیگر ،یك سال وقت
بخواهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته شاید مراد این ماده یك چيز دیگر هم باشد.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر ،تكليف کارخانههای بزرگ را تعيين کرده است .تبصره ()1
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این ماده ،تصميمگيری در خصوص کارخانجات ،معادن بزرگ و واحدهای آالیندهی
بزرگ را تعيين کرده است.
آقاي ابراهيميان ـ خب حاجآقا ،شاید از این نظر ایراد آن رفع بشود که بگویيم این
سازمان دو کار میتواند بكند :یا میتواند واحد خاطی را توقيف کند یا اینكه بگوید
توقيف نمیکنم ،ولی اگر آن واحد همچنان کار کند ،جریمهاش کند؛ یعنی منطقش این
است.
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر ،کارخانجات را به طور کلّی به عهدهی یك هيئت دیگری
گذاشته است .در تبصره ( )1گفته است تعطيلی کامل کار کارخانجات ،معادن بزرگ و
واحدهای آالیندهی بزرگ که تأثيرات ملی و منطقهای دارند ،بر عهدهی ستادی متشكل
از وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،رئيس سازمان ،استاندار و باالترین مقام دستگاه
ذیربط است.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،این برای این کارخانهها خوب است ،ولی آن مراکز و
واحدهای بيچارهی دیگر هميشه با سازمان محيط زیست درگيرند .حاال یك مدعی
دیگری برای آنها پيدا شده است به نام سازمان حفاظت محيط زیست! ولی حاال ظاهراً
چارهای نيست دیگر!
آقاي عليزاده ـ تا اآلن در مواد باال میگفتيد چرا اختيارات این سازمان کم است ،حاال
به مواد پایين که رسيدیم ،میگویيد این بيچارهها با این سازمان درگيرند؟!
آقاي ابراهيميان ـ بله ،آخر همهی اینها یك مشكل دارند و آن اینكه ،خرج مردم زیاد
میشود.
آقاي عليزاده ـ نمیدانم؛ حاال شما چه میفرمایيد؟ میفرمایيد چه کار کنيم؟
آقاي ابراهيميان ـ به نظرم ،این اشكال رفع شده است.
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي ابراهيميان ـ آقای دکتر ،میگویم به نظرم اشكالش رفع شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،این جریمه ،قانونی است .در صدر ماده میگوید طبق
مفاد این قانون به آنها جریمه تعلق میگيرد؛ یعنی صرف نظر از آن تصميم خاصی که
میخواهند بگيرند ،طبق این مصوبه ،جریمه به آنها تعلق میگيرد .حاال اگر جلوی ادامهی
فعاليتشان را هم بگيریم ،این جریمه را باید بدهند .ظاهراً این مد نظرشان بوده است.
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آقاي عليزاده ـ نه ،جریمه را طبق این قانون میدهند ،نه اینكه طبق این قانون ،صرفاً
قابل جریمه باشند؛ یعنی جریمهای که در این مصوبه برای ایجاد و انتشار آالیندگی
تعيين شده است ،به اینها تعلق میگيرد .این ماده چيزی را که شما فرمودید،
نمیخواهد بگوید.
آقاي سوادكوهي ـ اینها میخواهند این جریمهها یك درآمد زیادی برای سازمان
داشته باشد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ بعد از این میروند سراغ کشاورزان! اگر باز هم هزینههایشان تأمين
نشد ،از دیگران جریمه میگيرند!
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،خب آن مراکز و واحدها هم یك چنين چيزهایی را [در
خصوص عدم ایجاد و انتشار آالیندگی] مواظبت نكردهاند دیگر.
آقاي عليزاده ـ اینجا دارد میگوید این کار آنها در حكم آن [جرم ایجاد و انتشار
آالیندگی] است .نمیخواهد بگوید جریمه را قانون مشخص میکند .میگوید این
عمل هم در حكم آن است .حاال اگر بخواهيد ایراد بگيرید ،چه میخواهيد بگویيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ یك مفسر باید باشد که فرمایش شما را توضيح بدهد که
میگویيد این در حكم آن است!
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ این ماده میگوید این کار آنها از جهت مصداقی در حكم آن
جریمهای است که ما در آنجا برای ایجاد و انتشار آلودگی تعيين کردیم .حاال
میفرمایيد این تفسير میخواهد! من که دارم فارسی میگویم .فرض بفرمایيد میگوید
مجازات کالهبرداری این است و این عمل هم در حكم کالهبرداری است .این هم
اآلن همين را دارد میگوید .شبيه به آن است.
آقاي سوادكوهي ـ یعنی شما میفرمایيد الزماالجرا است دیگر؛ یعنی میگویيد هر چه
این سازمان گفت ،الزماالجرا است.
آقاي عليزاده ـ ما چيزی نمیگویيم .شما خودتان ببينيد چه میخواهد بگوید.
پيشنهادتان چيست؟ میگویيد چه کار بكنيم؟ اگر ما بخواهيم ایرادی بگيریم ،چه
ایرادی بگيریم؟ ایرادی را که ما باید بگيریم ،بفرمایيد.
آقاي سوادكوهي ـ شما گفتيد کميسيون [مذکور در ماده ( ])11که تصميم گرفت،

جلسهمورخ0031/10/01شوراينگهبان

70

الزماالجرا دانستن تصميمش ابهام دارد ،چرا؟ چون اشخاص حق دارند به تصميم
کميسيون اعتراض کنند .حاال در اینجا میگویيد اگر سازمان میگوید که این کار را
بكن و جریمهاش هم میکند[ ،تصميمش الزماالجرا است؟]
آقاي عليزاده ـ اینجا هم حق اعتراض دارند .شما بفرمایيد چرا در اینجا نگفته است
تصميم آنها الزماالجرا است؟
آقاي سوادكوهي ـ نه دیگر ،در واقع اینجا هم دارد میگوید باید جریمه را پرداخت
کنند.
آقاي عليزاده ـ اینجا نگفته است تصميم آنها الزماالجرا است؛ یعنی یك تصميمی
است که قابل شكایت است.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،تلقیاش همين است که تصميم این سازمان الزماالجرا است؛
یعنی باید جریمه را بدهد.
آقاي عليزاده ـ نه ،اینجا الزماالجرا نيست .سازمان به آنها میگوید جریمه بدهيد ،آنها
هم میروند شكایت میکنند و میگویند ما قبول نداریم و مشمول این مصوبه نيستيم.
این که اشكالی ندارد .از این جهت ،اشكالی ندارد.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقای عليزاده ،برویم سراغ تبصره ()1؟ تبصرهی بعدی را
بخوانيم؟
آقاي عليزاده ـ بله« .تبصره  -2در صورت عدم اجراي مفاد اين ماده در پايان
مهلت مقرر ،سازمان از ادامه فعاليت آنها جلوگيري نموده و متخلف را جهت
پيگرد قضايي ،طبق مفاد اين قانون ،به مرجع صالح قضايي معرفي ميكند .واحد
توليدي عالوه بر جبران خسارت وارده ،به پرداخت جريمه نقدي معادل سه تا پنج
برابر خسارت وارده به محيط زيست محكوم ميشود ...
منشي جلسه ـ  ...مجازات مقرر در اين تبصره در خصوص مالكان ،مسئوالن و
مديران كارخانجات ،واحدها و كارگاههاي توليدي ،صنايع نفتي و گازي،
نيروگاهها و ساير واحدهاي توليدي ،خدماتي و معدني آلودهكننده نيز كه پس از
تعطيلي رأساً و بدون كسب اجازه از سازمان ،مبادرت به بازگشايي و ادامه فعاليت
آنها نمايند ،اعمال ميشود.
تبصره  -3حدود مجاز انتشار آاليندههاي هوا توسط سازمان پيشنهاد ميشود و به
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تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده  -13حداكثر يك سال پس از الزماالجراء شدن اين قانون ،تمامي مراكز
صنعتي ،توليدي ،عمليات معدني ،خدماتي ،عمومي و كارگاهي ،اعم از دولتي و
غير دولتي ،موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده كنند .در صورت عدم
وجود سوخت مناسب ،واحدهاي مذكور مكلفند به هر نحو ممكن ترتيبي اتخاذ
نمايند تا آاليندههاي منتشره ،در حدود مجاز انتشار آاليندههاي هوا باشد.
ماده  -14در مواردي كه كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از مراكز صنعتي،
توليدي ،معدني ،خدماتي ،عمومي و كارگاهي به تشخيص سازمان ،فقط از طريق
انتقال تمام يا بخشي از خطوط توليد يا تأسيسات يا اماكن آنها به نقاط مناسب
امكانپذير ميباشد و يا فعاليت مراكز مذكور در مناطق مسكوني سالمت ساكنان
آن مناطق را به خطر بياندازد ،مالكان و مديران واحد موظفند در مهلت تعيينشده
در طرح انتقال ،نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام كنند .مستنكف از مفاد اين ماده
به پرداخت جزاي نقدي معادل سه درصد ( )%3درآمد ساالنه ناخالص همان واحد
محكوم ميشود».
آقاي سوادكوهي ـ این تعيين جزای نقدی قاعدتاً توسط دادگاه است دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،تعيين این جریمهها توسط دادگاه است.
آقاي مؤمن ـ بله ،خيلی خب.
آقاي عليزاده ـ وقتی جزای نقدی مطرح میشود ،تعيينش با دادگاه است دیگر.
آقاي مؤمن ـ بله ،محكوم به حكم دادگاه است.
منشي جلسه ـ «تبصره -مكان ،زمان ،مهلت و منابع اعتباري و تسهيالت و تشويقات
الزم جهت انتقال واحدهاي فوقالذكر ،بر اساس آييننامهاي است كه با پيشنهاد
سازمان و با همكاري وزارتخانههاي ذيربط حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ
ابالغ اين قانون تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده  -11شهركها ،مراكز و واحدهاي صنعتي و توليدي جديداالحداث مكلفند
برحسب اقليم ،حداقل ده درصد ( )%15از فضاي تخصيص دادهشده جهت احداث
واحد مربوطه را به ايجاد فضاي سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه
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اختصاص دهند .بهرهبرداري از واحدهاي مذكور منوط به رعايت اين ماده و تأييد
آن توسط سازمان است».
آقاي ابراهيميان ـ «ماده  -11كساني كه از انجام بازرسي مأموران سازمان براي
نمونهبرداري و تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت مراكز صنعتي ،توليدي،
معدني ،خدماتي ،عمومي و كارگاهي ممانعت كنند و يا اسناد و مدارك و
اطالعات مورد نياز سازمان را در اختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارك و
اطالعات خالف واقع ارائه نمايند ،به حداقل جزاي نقدي درجه هفت و در
صورت تكرار به حداقل جزاي نقدي درجه چهار موضوع ماده ( )17قانون
مجازات اسالمي محكوم ميشوند.
تبصره  -1تمامي مراكز و واحدهاي متوسط پنجاه نفر به باال موضوع اين قانون
براي انجام امور مربوط به نمونهبرداري ،اندازهگيري ،پايش و كنترل مستمر آلودگي
هوا مكلف به ايجاد واحد سالمت ،بهداشت و محيط زيست ( )HSEو بهكارگيري
متخصص محيط زيست ميباشند.
تبصره  -2آزمايشگاههاي معتمد و همكار نيز در صورت ارائه گزارش غير واقع،
به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده ( )17قانون مجازات اسالمي محكوم و در
صورت تكرار ،تعليق يا لغو امتياز ميشوند.
تبصره  -3بازرسي سازمان از مراكز طبقهبنديشده ،مطابق آييننامهاي است كه به
پيشنهاد مشترك سازمان ،وزارتخانههاي «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح» و
«اطالعات» و سازمان انرژي اتمي حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين
قانون تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده  -19تمامي بهرهبرداران منابع ثابت آلودهكننده هوا ملزم به رعايت حدود
مجاز انتشار آاليندهها در موتورخانهها و سامانههاي احتراقي خود هستند .همچنين،
اين مراكز مكلفند ضمن اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيري از انتشار آاليندهها در
هواي آزاد ،از سوخت مناسب (ترجيحاً گاز شهري) استفاده كنند و ملزم به انجام
معاينه فني ساالنه سامانه موتورخانه و سامانههاي احتراقي توسط شركتهاي تأييد
صالحيتشده از سوي سازمان ملي استاندارد ايران ،مطابق با حدود مجاز انتشار
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آاليندهها ميباشند.
تبصره  -1مالكان ،مسئوالن يا رؤساي مراكز اداري ،بهداشتي ،درماني ،خدماتي،
عمومي و تجاري كه موجبات آلودگي هوا را فراهم كنند ،در صورتي كه پس از
يك مرتبه تذكر كتبي توسط سازمان ،اقدامي براي رفع آلودگي در مهلت مقرر
انجام ندهند ،به جزاي نقدي درجه هشت موضوع ماده ( )17قانون مجازات
اسالمي حسب مورد محكوم ميشوند و در صورت تكرار ،عالوه بر حداكثر جزاي
نقدي مذكور ،با درخواست سازمان و حكم مرجع قضايي صالح به تعطيلي موقت
از شش ماه تا دو سال محكوم ميشوند.
تبصره  -2منابع آالينده خانگي در كالنشهرهاي باالي پانصد هزار نفر جمعيت،
صرفاً مشمول جزاي نقدي ميشوند.
تبصره  -3آييننامه اجرايي اين ماده از جمله روشهاي تشويقي در مرحله نخست
و سپس روشهاي الزامآور و نحوه نظارت بر اجراي آن و هزينههاي معاينات
مراكز معاينههاي دورهاي موضوع اين ماده توسط سازمان با همكاري
وزارتخانههاي نفت ،كشور ،راه و شهرسازي ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و
سازمان ملي استاندارد ايران ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تدوين
ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده  -18وزارت نفت مكلف است حداكثر تا سه سال پس از الزماالجراء شدن
اين قانون ،سوخت توليدي كشور از جمله بنزين ،نفت گاز ،نفت كوره و نفت
سفيد را مطابق با استاندارد ملي مصوب عرضه كند .سازمان مكلف است از توليد
سوخت غير استاندارد جلوگيري نمايد.
پس از مهلت موضوع اين قانون ،سازمان ملي استاندارد موظف است از واردات
سوخت فاقد استاندارد ملي جلوگيري به عمل آورد .وزارت نفت ،سازمان ملي
استاندارد ايران و سازمان موظفند گزارش عملكرد موضوع اين ماده را هر شش ماه
يكبار منتشر كنند.
ماده  -17وزارت نيرو مكلف است نسبت به توسعه ،توليد و عرضه انرژيهاي
تجديدپذير و پاك بهينه به نحوي اقدام نمايد كه حداقل سي درصد ( )%35افزايش
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ساالنه ظرفيت مورد نياز برق كشور از انرژيهاي تجديدپذير تأمين شود.
ماده  -25انباشت پسماندهاي بيمارستاني و صنعتي در معابر عمومي و فضاي باز يا
سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهاي خانگي و ساختماني در معابر عمومي و فضاي
باز خارج از مكانهاي تعيينشده توسط شهرداريها و دهياريها يا سوزاندن آنها
و همچنين سوزاندن بقاياي گياهي اراضي زراعي پس از برداشت محصول ممنوع
بوده و متخلف حسب مورد به جزاي نقدي درجه شش موضوع ماده ( )17قانون
مجازات اسالمي محكوم ميشود.
وزارت جهاد كشاورزي مكلف است مفاد اين ماده را به طرق مقتضي به اطالع
بهرهبرداران بخش كشاورزي ،عشايري و منابع طبيعي برساند.
تبصره  -1تعاريف پسماندهاي مندرج در اين ماده مطابق قانون مديريت پسماند
مصوب  1383/2/25ميباشد.
تبصره  -2دولت و شهرداريها موظفند ظرف مدت سه سال پس از ابالغ اين
قانون براي شهرهاي مختلف زمينههاي تبديل اين پسماندها به انرژي يا كود را با
كمك بخش خصوصي فراهم كنند.
تبصره  -3در موارد استثنايي كه آتش زدن نباتات يا بقاياي گياهي تنها راه دفع
آفات و بيماريها و آلودگيهاي گياهي باشد ،بر اساس شرايطي كه توسط وزارت
جهاد كشاورزي و با تأييد سازمان تدوين و ابالغ ميشود ،اقدام ميگردد».
آقاي مدرسي يزدي ـ قبل از اینكه ادامه بدهيد ،این را بگویم .در تبصره ( )9ماده ()11
که اآلن خواندید ،چنين آمده بود؛ میگوید« :تبصره  -9بازرسی سازمان از مراکز
طبقهبندیشده ،مطابق آیيننامهای است که به پيشنهاد مشترك سازمان ،وزارتخانههای
«دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح» و «اطالعات» و سازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف
مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون تهيه میشود و به تصویب هيئت وزیران
میرسد ».جاهایی که مربوط به نيروهای مسلح میباشد و تحت نظر فرماندهی کل قوا
است ،جزء مراکز طبقهبندیشده به حساب میآید .اینها ربطی به وزارتخانهی دفاع
ندارد .وزارت دفاع جدا است و جزء دولت است .اگر بگویيم آیيننامهی بازرسی از
این مراکز را هم این سازمانها و وزارتخانهها تهيه میکنند و نيروهای مسلح در آن
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دخالت نداشته باشند ،اشكال دارد دیگر .مثالً فرض بفرمایيد نيروی هوایی سپاه ،نيروی
دریایی سپاه ،ارتش یا جاهای دیگر اصالً نمیخواهند کس دیگری چنين اطالعاتی را
بداند یا اصالً مصلحت نيست که غير نيروهای مسلح این موارد را بدانند.
آقاي ابراهيميان ـ به نظرم این مراکزی که در اینجا گفته است فقط مراکز دولتی
نيستند؛ یعنی فقط شامل آنهایی که به خود دولت تعلق دارند ،نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ مطلقاً در اختيار بازرسی این سازمان است .مراکز طبقهبندی
شدهای که گفته است شامل همهی این موارد میشود؛ اعم از نظامی یا انتظامی یا مدنی
است .آنوقت ،این بازرسی نسبت به مراکز نظامی ،خالف امنيت کشور است.
آقاي ابراهيميان ـ اصالً مراکز نظامی را باید از این بازرسیها استثنا کنند؛ چون
بازرسی در آن مراکز ،مطابق قواعد خودش است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بازرسی در آنجاها باید با اذن ستاد فرماندهی کل قوا باشد.
آقاي سوادكوهي ـ نمیشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمیشود؟! باید اینطوری باشد! حتماً باید اینطوری باشد!
آقاي سوادكوهي ـ نه ،اینطوری نمیشود.
آقاي ابراهيميان ـ البته محيط زیست اصالً به آنها کاری ندارد .محيط زیست
علیالقاعده نباید به آنها کاری داشته باشد .استثنا هم بكنند ،فرقی نمیکند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،اطالق این ماده اینطور میگوید.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،اگر اینها را استثنا هم بكنند بد نيست .من میگویم مراکز
نظامی باید تابع قواعد بازرسی خودشان باشند.
آقاي شبزندهدار ـ بنده جواب این اشكال شما را اینطور عرض میکنم که این
تبصره میگوید آیيننامهاش را این سازمانها و وزارتخانهها مینویسند .اگر در آن
آیيننامه ،بازرسی از نيروهای مسلح را مشروط [به اذن ستاد کل فرماندهی کل قوا]
نكرده باشند ،آن آیيننامه اشكال پيدا میکند؛ اما این تبصره که میگوید آیيننامهی آن
را بنویسند که اشكالی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،آن شرط را که اآلن بيان نكردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ خب اگر آن را در آیيننامه ذکر نكردند ،باید به آن اشكال گرفت.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن که فایده ندارد؛ این مصوبه نباید در این زمينه اطالق داشته باشد.
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آقاي شبزندهدار ـ این ماده که صرفاً دارد میگوید آیيننامهی آن را بنویسند اشكالی
ندارد؛ چون آنها که حق ندارند بر خالف قوانين مملكت آیيننامه بنویسند.
آقاي عليزاده ـ این تبصره گفته است آنها آیيننامهی آن را بنویسند .وقتی گفت
بنویسند ،دیگر آنها هر طور که بخواهند میتوانند بنویسند .هيئت وزیران هم آن را
تصویب میکند.
آقاي ابراهيميان ـ در هيئت تطبيق مجلس ،به آن آیيننامهها ایراد میگيرند.
آقاي عليزاده ـ قوانين مملكت مثل همين قانون است دیگر .این مصوبه هم یك قانون
است.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،ما ماده ( )1این مصوبه را خواندیم دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ آیيننامهها باید در چهارچوب قوانين باشد دیگر .خب یعنی باید
بر اساس قانون اساسی باشد.
آقاي عليزاده ـ حاجآقا ،شما خود این قانون را توجه کنيد .اآلن این قانون دارد اجازه
ی این کار را میدهد دیگر .گفته است مجاز است .این قانون اآلن دارد اجازهی آن را
میدهد .این قانون ،مؤخر است و دارد اجازهی آن را میدهد.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این اجازه نمیدهد که آن آیيننامه برخالف قوانين باشد.
آقاي عليزاده ـ این را کجا گفته است؟ کجا وضع آیيننامه را به رعایت آن قوانين
منوط کرده است؟
آقاي شبزندهدار ـ چون آیيننامه است ،باید در چهارچوب قانون باشد .اصالً ماهيت
آیيننامه این است که در چهارچوب قوانين باشد.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي عليزاده ـ نه ،در این مصوبه ،کجا وضع آیيننامه را به رعایت قوانين منوط کرده
است؟ این مصوبه مطلق است.
آقاي شبزندهدار ـ معنای آیيننامه همين است.
آقاي عليزاده ـ نگفته است که این آیيننامهی اجرایی است.
آقاي سوادكوهي ـ شما ماده ( )1این مصوبه را نگاه کنيد .همهی دستگاهها را تحت
شمول قرار داده است .اینجا هم قاعدتاً باید این را بپذیرید دیگر؛ مگر آنكه بگویيد
ماده ( )1هم اشكال دارد.

78

مشروحمذاکراتشوراينگهبان

آقاي ابراهيميان ـ ماده ( )1چه گفته است؟
آقاي سوادكوهي ـ ماده ( )1میگوید« :تمامی اشخاص ،دستگاهها و مؤسسات اعم از
دولتی و غير دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام
است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری -صنعتی ،مناطق ویژه اقتصادی،
شهركها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند .سازمان،
مسئول نظارت بر حُسن اجرای این قانون میباشد».
آقاي مدرسي يزدي ـ این ماده ،اشكال دارد.
آقاي سوادكوهي ـ در این صورت ،به ماده ( )1هم باید ایراد بگيریم.
آقاي اسماعيلي ـ ببينيد؛ من میگویم یك چيزهایی مثل محيط زیست حاکم [بر همهی
موضوعات و دستگاهها است].
آقاي عليزاده ـ حداقل ستاد کل نيروهای مسلح باید در تصویب آیيننامهها مداخله
کند .بفرمایيد حضرت آیتاهلل یزدی.
آقاي يزدي ـ اینجا وزارتخانههای دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح هم پيشنهاددهندهی
آیيننامهاند .البته پيشنهاددهنده باید با اجازهی مرکز خودش این کار را بكند ،اما اینجا
نمیخواهد بگوید پيشنهاد این آیيننامه بدون اجازهی اینها انجام میگيرد .این دو تا،
پيشنهاددهندهی آیيننامهاند.
آقاي عليزاده ـ نه ،فرمایش حضرت حاجآقای مدرسی این است که اینجا بازرسی از
مراکز طبقهبندیشده را ذکر کردهاند .مراکز طبقهبندیشده شامل نيروهای مسلح هم
میشود .اآلن اجازه داده است که برای این مراکز هم آیيننامه بنویسند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،حاال این آیيننامه را نوشتند که فقط بروند آن را بخوانند؟!
آن آیيننامه را که مینویسند که رعایت کنند.
آقاي عليزاده ـ بله ،فرض کنيد مأمور حفاظت فيزیكی برای بازرسی به آنجا [= مراکز
وابسته به نيروهای مسلح] برود.
آقاي يزدي ـ در مورد این آیيننامهای که نوشته میشود ،این دو وزارتخانه پيشنهاد
میدهند که چگونه نوشته شود .اینها هم پيشنهاد دهنده هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چون حل این مسئله خيلی مهم است ،باید بيشتر در مورد آن
توضيح دهيم .ببينيد مشكل چيست و در خصوص مشكل ،چه عرض کردیم؟
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آقاي يزدي ـ مشكل شما این است که اگر یك آیيننامهای مربوط به امور اجرایی
باشد و در خصوص نيروهای مسلح هم باشد ،باید اجازهی فرماندهی کل قوا را هم
داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي يزدي ـ اینجا فرض این است که آنها پيشنهاددهنده برای تنظيم این آیيننامهاند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،آنوقت این آیيننامه را چه کسی تصویب میکند؟
آقاي يزدي ـ خب ،وزارت دفاع همينطور که هزار کار دیگر انجام میدهد ،یك
کارش هم این است که پيشنهاد بدهد که در آیيننامه اینطور انجام بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب آنوقت این آیيننامه را چه کسی تصویب میکند؟
آیيننامه را هيئت وزیران تصویب میکند ،نه فرماندهی کل قوا.
آقاي يزدي ـ خب بله ،درست است .آیيننامه را هيئت وزیران تصویب میکند ،ولی
پيشنهاددهنده اینها هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب اگر اینها فقط پيشنهاد بدهند [و هيئت وزیران چيز دیگری
تصویب کند] ،چه فایدهای دارد؟
آقاي يزدي ـ پيشنهاد دادنش که اشكالی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما هم که به این موضوع اشكالی نگرفتيم .اشكالی که گرفتيم این
است که این آیيننامهای که تصویب میشود ،توسط دولت تصویب میشود و دولت غير
از فرماندهی کل قوا است .دولت نمیتواند برای او تكليف تعيين کند .اشكال ما این است.
آقاي يزدي ـ دولت با پيشنهاد اینها آیيننامه را تصویب میکند که خود همين پيشنهاد
در حقيقت با اجازهی فرماندهی کل قوا بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،وزارت دفاع که تحت فرماندهی کل قوا نيست .وزارت دفاع
جدا است .وزارت دفاع جزء دولت است.
آقاي يزدي ـ پشتيبانی نيروهای مسلح زیر نظر کجا است؟
آقاي ابراهيميان ـ وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح است.
آقاي يزدي ـ وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح یك وزارتخانه است یا دو تا است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ یك وزارتخانه است.
آقاي يزدي ـ خيلی خب ،اگر یك وزارتخانه است که همهاش دولتی است ،خيلی خب.
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آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،پس بنابراین نمیتواند برای فرماندهی کل قوا تعيين تكليف
کند.
آقاي يزدي ـ پيشنهاد آیيننامه را این وزارتخانه داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بعدش چه کسی آن را تصویب میکند؟ بعدش دولت آن
را تصویب میکند ،نه فرماندهی کل قوا و نه ستاد مشترك.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که میفرمایند چون اطالق این ماده ،شامل مراکز
طبقهبندی شدهی نيروهای مسلح هم میشود و بدون اجازهی ولی فقيه ...
آقاي مدرسي يزدي ـ بگویيد بدون اجازهی فرماندهی کل قوا.
آقاي عليزاده ـ  ...بدون اجازهی فرماندهی کل قوا مداخله در امور آنها اشكال دارد،
رأی بدهند.
آقاي كدخدائي ـ مغایرت با اصل ()112؟
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ مگر این [موضوع حفاظت از محيط زیست] مربوط به فرماندهی
است که شما رأی میدهيد؟
آقاي ابراهيميان ـ چهار رأی آورد.
آقاي عليزاده ـ پنج رأی.
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ اگر معنایش این باشد که دولت بدون موافقت رهبری وارد مراکز
طبقهبندی شدهی مربوط به نيروهای مسلح شود ،اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ معنایش قطعاً همين است.
آقاي عليزاده ـ بله ،معنایش این است.
آقاي يزدي ـ نه ،معنایش این نيست.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،این معنا را ندارد.
آقاي عليزاده ـ منوط به اذن فرماندهی کل قوا نكرده است.
آقاي اسماعيلي ـ این بازرسی برای محيط زیست است.
آقاي عليزاده ـ فعالً پنج رأی دارد.
آقاي يزدي ـ این صرفاً تهيهی یك آیيننامه است که در موقع بازرسی باید رعایت
شود.
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آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،آخر ببينيد؛ اآلن فرض بكنيد که در یك مرکزی دارند موشك
درست میکنند .به تصور سازمان حفاظت محيط زیست ،این کار یك مقدار مواد مُضر
برای محيط زیست به وجود میآورد ،ولی نيروهای مسلح میگویند ولو اینكه چنين
کاری ضرر دارد ،اما برای حفظ امنيت کشور الزم است و ما باید این کار را انجام
بدهيم .خب ،اگر سازمان حفاظت محيط زیست بياید آیيننامهای وضع کند و بگوید
که ما میخواهيم بازرسی کنيم و هيئت وزیران هم آن را تصویب کند ،دو عيب دارد:
یكی اینكه ممكن است اصالً حفاظت محيط زیست بخواهد از این کار جلوگيری
بكند؛ یكی دیگر اینكه اصالً نمیخواهند که کسی بفهمد که برنامههایشان چيست.
آقاي اسماعيلي ـ آخر اینطور که نمیشود .شما میگویيد مثالً موشك بسازند .من
میگویم ولو اینكه ساخت موشك برای محيط زیست ضرر داشته باشد ،آیا الزم است
[که ما همچنان آن کار را ادامه دهيم]؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،ممكن است در یكجاهایی الزم باشد.
آقاي اسماعيلي ـ اینطور که نمیشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال ما اصالً این را هم نمیگویيم .شما اصالً فرض کنيد که
میخواهيم طرح آنها لو نرود یا جایی که آنها فعاليت میکنند ،لو نرود .نيروهای مسلح
اآلن شهركهای موشكی دارند و نمیخواهند جای فعاليتشان لو برود .با این حال ،شما
میفرمایيد دولت بياید این آیيننامه را برای بازرسی آنها تصویب کند؟
آقاي اسماعيلي ـ کاری به آنها ندارند.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،ما فعالً یكبار رأی گرفتيم .بنده و سه نفر از حقوقدانها
و از آن طرف هم جنابعالی [= آقای مدرسی یزدی] ،مجموعاً پنج رأی شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً در آینده برای ما مشكل ایجاد میشود .هر دولتی روی کار
بياید ،دوباره مثل همين قضایایی میشود که میبينيد امروز دارند مشكالتی درست
میکنند .فرض کنيد که این سازمان فردا بياید بگوید که شهركهای موشكی هم باید از
لحاظ محيط زیستی بررسی بشوند.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ افشا شدن این فعاليتها ایراد دارد و مضر است .دوم هم اینكه
حتی در یكجاهایی که خالف حفظ محيط زیست است ،ولی ممكن است مصلحت
در این باشد [که آن کار انجام شود] .خالف محيط زیست بودن ،به این معنا نيست که
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همهی مردم عالم را از بين ببرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،مثالً ممكن است یك درصدی آلودگی ایجاد کند.
آقاي عليزاده ـ بله ،مثل امروز که هوای تهران یكخرده به سبب آلودگی ابری
میشود .توجه فرمودید؟ از این جهت ،میگویند این ماده اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ نيروهای مسلح فقط از جهت فرماندهی از شمول قواعد عمومی
خارجند ،ولی از سایر جهات باید تابع قواعد عمومی کشور باشند دیگر .اآلن همينجا
در ميدان سپاه را در نظر بگيرید .پادگان بدون مجوز چند طبقه دارد میسازد و میرود
باال .اصالً نيروهای شهرداری را به داخل ساختمان راه ندادهاند .هر چه هم سر و صدا
کردند ،فایدهای نداشت و باالخره ساختمان را ساختند و رفتند باال .این درست نيست.
کشور را که نمیشود اینطوری اداره کنيم.
آقاي عليزاده ـ آن موارد را باید رعایت کنيم.
آقاي اسماعيلي ـ خب آنجا هم همينطور است دیگر .اصالً ناظران را به داخل راه
نمیدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن مكانها از مراکز طبقهبندیشده نيست .مشكلی که این دارد
بازرسی از مراکز طبقهبندیشده است که شامل مراکز محرمانه میشود ،شامل مراکز
سرّی میشود و شامل مراکز فوق سرّی هم میشود.
آقاي اسماعيلي ـ موضوع بحث چيست؟
آقاي عليزاده ـ در بودجهی کل کشور هم این تفكيك وجود دارد.
آقاي اسماعيلي ـ موضوع بحث چيست؟ موضوع بحث بازرسی راجع به مسائل محيط
زیستی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،ولی مراکز طبقهبندیشده مثل مراکز سرّی فرع بر این است.
آقاي عليزاده ـ در بودجه هم ،بودجهی مراکز نظامی خودش یك طرق خاص دارد.
آقاي اسماعيلي ـ آن جاهایی که شما مد نظر شریفتان است ،در شورای عالی امنيت ملی یك
آیيننامهای وجود دارد که مربوط به اماکن حساس است و اصالً از همه چيز جدا است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب ،پس چرا ما نباید اطالق این ماده را تقييد بكنيم .پس ما
هم باید اینجا را مقيّد بكنيم .پس [وجود آن آیيننامه در شورای عالی امنيت ملی]،
تأیيد این است که اینجا هم باید تقييد بشود.
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آقاي اسماعيلي ـ آنها خودشان دارند این کار را [بر اساس مصوبهی شورای امنيت
ملی] انجام میدهند .ما نباید در قوانين تقييد کنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اینكه آنها خودشان دارند این کار را انجام میدهند ،به این معنا
نيست که قانون نباید تقييد بشود.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیتاهلل مدرسی ،پنج رأی داشت .آقایان رأی نمیدهند .چه
کار کنيم؟
آقاي موسوي ـ چند رأی داشت؟
آقاي عليزاده ـ پنج رأی.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر تصورش مساوی با تصدیق است .منتهای مراتب آقایان
گاهی زحمت نمیکشند آن را تصور بكنند.
آقاي ابراهيميان ـ خب ادامه بدهيم؟
آقاي عليزاده ـ برویم .بنده خودم رأی دادم .حاال دیگر بگذریم.
آقاي ابراهيميان ـ «ماده  -21وزارت راه و شهرسازي موظف است هنگام تهيه
طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها ،شهركها و شهرهاي جديد و طرحهاي هادي
روستايي يا توسعه اين مناطق ،به نحوي برنامهريزي كند كه فصل جداگانهاي از
مطالعات طرح به بررسي مسائل زيستمحيطي اختصاص يابد و طراحي شهرها و
شهركها و مجتمعهاي مسكوني از نظر فضاي سبز و فضاي باز ،همجواري
كاربريها و رعايت حريمهاي قانوني ،شبكه معابر و حمل و نقل ،ضوابط تراكم
ساختماني ،متناسب با شرايط اقليمي ،معيارهاي زيستمحيطي مورد تأييد سازمان
و ضوابط ،شرايط و استانداردهاي پيوست سالمت مورد تأييد وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي باشد.
ماده  -22حداكثر تا ده سال پس از ابالغ اين قانون ،شهرداريهاي شهرهاي باالي
پنجاه هزار نفر جمعيت موظفند با همكاري وزارت نيرو و ادارات منابع طبيعي
شهرستان ،سرانه فضاي سبز خود را حداقل به پانزده متر مربع برسانند .توليد و
تأمين نهال مورد نياز (گونههاي با نياز آب كم ،مقاوم و بومي) بر عهده ادارات
منابع طبيعي و عمليات كاشت ،نگهداري و بهرهبرداري بر عهده شهرداريها
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ميباشد .وزارت نيرو موظف به تأمين منابع آب مورد نياز از محل پساب شهر
ذيربط ،مشروط به استفاده از روشهاي نوين آبياري توسط شهرداري ميباشد.
آييننامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط
وزارت كشور با همكاري وزارتخانههاي نيرو ،جهاد كشاورزي ،راه و شهرسازي و
سازمان تهيه ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده  -23دولت مكلف است با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( )99قانون اساسي به
منظور ايجاد همكاري منطقهاي و بينالمللي جهت جلوگيري از ايجاد رخداد گرد
و غبار و نيز كاهش خسارات و پيامدهاي مخرب آن در سطح كشور و منطقه با
هماهنگي و همكاري نهادهاي بينالمللي ذيربط و مشاركت كشورهاي مؤثر و
متأثر منطقه ،اقدامات الزم را به عمل آورد.
ماده  -24وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري) مكلف
است عالوه بر اجراي طرحهاي بيابانزدايي مقرر ،جهت مهار كانونهاي مستعد
بيابانزايي و توليد گرد و غبار در داخل كشور ،رأساً يا با مشاركت مردم،
دستگاههاي اجرايي محلي و سازمانهاي بينالمللي با رعايت اصل هفتاد و هفتم
( )99قانون اساسي و سازمانهاي مردمنهاد داخلي ،ساالنه حداقل معادل سيصد
هزار هكتار نسبت به اجراي اقدامات مقابله با پديده گرد و غبار با اولويت عمليات
بيابانزدايي در مناطق بحراني و كانونها و زيستبومهاي حساس اقدام كند .دولت
مكلف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي عمليات موضوع اين ماده را هر ساله
در بودجههاي ساالنه منظور نمايد».
آقاي موسوي ـ مثل اینكه اینجا [در گزارش مجمع مشورتی حقوقی] نوشته شده است
که این ماده در الیحهی دولت پيشبينی نبوده

است)1(.

 ...« .0همچنين ،عبارت الحاقی به ذیل این ماده ،دولت را مكلف کرده است تا اعتبارات الزم برای
اجرای عمليات موضوع این ماده را هر ساله در بودجههای ساالنه منظور کند .لذا روشن است که
تكليف منجز دولت به انجام ساالنه حداقل معادل سيصد هزار هكتار عمليات به منظور مقابله با پدیده
گرد و غبار که در الیحه دولت نيز پيشبينی نشده بوده ،بار مالی دارد که محل تأمين آن نيز مشخص
نشده و از این جهت ،این ماده مغایر اصل ( )18قانون اساسی است ».نظر کارشناسی مجمع مشورتی
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آقاي ابراهيميان ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي موسوي ـ ظاهراً این ماده در الیحهی دولت پيشبينی نشده بوده است .آنوقت،
محل تأمين بار مالیاش هم مشخص نشده است.
آقاي ابراهيميان ـ مغایر با اصل ( )18است؟
آقاي موسوي ـ بله ،مغایر ( )18است.
آقاي يزدي ـ این مصوبه ،به صورت «الیحه» بوده است.
آقاي ابراهيميان ـ نه ،این مادهاش را مجلس به الیحهی دولت اضافه کرده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،این ماده به الیحهی دولت اضافه شده است .اصل ( )18میگوید
در مواردی هم که مجلس چيزی به لوایح اضافه میکند ،آن هم باید [طریق جبران
کاهش درآمد یا تأمين هزینهی جدیدش ،معلوم شده باشد].
آقاي موسوي ـ ماده ( )11هم ظاهراً همينطور است.
آقاي ابراهيميان ـ ضمناً ما قبالً گفته بودیم که قيد پيشبينی در بودجهی ساالنه هم
رافع اشكال اصل ( )18نمیشود؛( )1یعنی از این طریق ،پيشبينی محل هزینهها انجام
نمیشود .بنابراین ،ایراد مغایرت با اصل ( )18دارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،گفتيم اشكال دارد دیگر.
آقاي يزدي ـ ذیل ماده میگوید« :دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز برای اجرای
عمليات موضوع این ماده را هر ساله در بودجههای ساالنه منظور نماید ».اشكالش چيست؟
آقاي عليزاده ـ این یعنی اینكه خود مجلس هم قبول دارد که اجرای این ماده خرج
دارد؛ یعنی خودش قبول دارد که هزینه دارد.

حقوقی (پژوهشكده شورای نگهبان) ،شماره  4129214مورخ  ،1941/9/1ص ،9قابل مشاهده در نشانی
yon.ir/6BtWx
زیر:
 .0بند ( )1نظریه تفسيری شماره  41/92/94194مورخ  1941/11/19شورای نگهبان راجع به اصل (:)18
« -1درج عبارت «از محل صرفهجویی» ،به نحو مطلق و برای مدت نامحدود و بدون تعيين محل و
همچنين درج عبارت «پيشبينی در بودجه سنواتی» ،بدون تأمين منبع و نيز درج عبارتهای «از محل
اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه» ،اگر مستلزم بار مالی جدید بوده ،طریق
جبران کاهش درآمد یا تأمين هزینه جدید مذکور در اصل  18قانون اساسی محسوب نمیگردد».
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آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا ،چون این ماده در الیحهی دولت نبوده است و بار مالی
دارد ،ایراد دارد .اینكه اعتبار مورد نياز آن را در بودجه پيشبينی کنند هم راه حل
محسوب نمیشود.
آقاي عليزاده ـ بله ،خود مجلس هم قبول دارد که اجرای این ماده هزینه دارد ،لذا
گفته است که دولت باید هزینهاش را در الیحهی بودجه پيشبينی بكند .ما قبالً در این
باره گفتيم که اینكه بگویند دولت اعتبارات آن را در الیحههای بودجهی ساالنه
پيشبينی بكند ،اشكال اصل ( )18را رفع نمیکند.
آقاي مؤمن ـ گفته است دولت اعتبارات اینها را هم جزء بودجهی پيشنهادی ساالنهی
خودش بياورد.
آقاي يزدي ـ وقتی این الیحهی دولت است ،معنایش این است که خود دولت قبول
دارد که اجرای اینها بار مالی دارد.
آقاي موسوي ـ نه ،این ماده جزء الیحهی دولت نبوده است .این ماده را مجلس اضافه
کرده است.
آقاي مؤمن ـ خب ،مجلس اضافه بكند؛ میگوید دولت در مخارج ساالنهاش،
اعتبارات این کار را هم پيشبينی بكند .چه اشكالی دارد؟
آقاي عليزاده ـ حاجآقا ،این ماده را مجلس اضافه کرده است .این ماده در الیحهی
پيشنهادی دولت نبوده است.
آقاي مؤمن ـ آقا ،اینجا بار مالی جدیدی اضافه نمیکند .میگوید از بودجهای که دارد،
اینجا هم مصرف بكند.
آقاي ابراهيميان ـ نه.
آقاي عليزاده ـ اصل ( )18را یك بار بخوانيم .اصل ( )18میگوید« :طرحهاي قانوني
و پيشنهادها و اصالحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و
به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي ميانجامد ،در صورتي قابل طرح
در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز
معلوم شده باشد».
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ،در الیحهی دولت [مصوب  1949/1/19هيئت وزیران]،
یك ماده ( 99مكرر) هست که یك بخشی از بار مالی این را پوشش میدهد.
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آقاي عليزاده ـ آنجا چه گفته است آقای دکتر؟
آقاي كدخدائي ـ میگوید« :ماده  -29متن زير به عنوان ماده ( 34مكرر) الحاق ميشود:
ماده  34مكرر -وزارت جهاد كشاورزي مكلف است جهت مهار كانونهاي مستعد
توليد گرد و غبار و طوفان شن در داخل كشور ،با مشاركت مردم ،دستگاههاي اجرايي
محلي ،سازمانهاي بينالمللي و مردمنهاد داخلي ،از طريق تعميم طرح ترسيب كربن،
نسبت به مقابله با گرد و غبار ،با اولويت عمليات بيابانزدايي در مناطق بحراني و
كانونها و اكوسيستمهاي حساس ،در حد اعتبارات مصوب اقدام نمايد».
آقاي عليزاده ـ پس گفته است دیگر؛ الیحهی دولت این را گفته است .خيلی خب،
الیحهی دولت این مطلب را دارد آقای دکتر .همين است .برویم دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ در این ماده گفته است« :در حد اعتبارات مصوب».
آقاي عليزاده ـ این اشكالی ندارد .برویم .پس چطور بوده است که مرکز ما [= مجمع
مشورتی حقوقی] این ایراد را گرفته است؟
آقاي كدخدائي ـ در مصوبهی مجلس ،عبارت این ماده از الیحه را تغيير دادهاند.
آقاي عليزاده ـ خب بله ،عبارت تغيير پيدا کرده است ،ولی همان را میخواهد بگوید.
آقاي ابراهيميان ـ «ماده  -21سازمان مكلف است با همكاري وزارت نيرو ،نياز
آبي زيستمحيطي رودخانهها ،تاالبها ،خورها ،درياچهها و زيستبومها را تعيين
و وزارت نيرو متناسب با شرايط ترسالي ،عادي و خشكسالي ساالنه نسبت به
تخصيص حقابه موارد فوق اقدام كند.
ماده  -21وزارت راه و شهرسازي (سازمان هواشناسي كشور) با همكاري سازمان
مكلف است حداكثر ظرف مدت دو سال پس از ابالغ اين قانون ،شبكه ملي
هشدار و پيشآگاهي رخدادهاي سيل ،طوفان و گرد و غبار را تكميل كند».
آقاي موسوي ـ آقای دکتر کدخدائی ،این ماده را هم در الیحهی دولت ببينيد.
آقاي ابراهيميان ـ آقای دکتر ،میگویند این شبكهی ملی هشدار را هم ببينيد که در
الیحهی دولت بوده است یا نه .ببينيد این ماده ( )11هم در جایی از الیحه هست یا
خير .در این ماده هم یك سامانه یا یك شبكهای پيشبينی کرده است.
آقاي كدخدائي ـ چشم.
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آقاي عليزاده ـ آقای دکتر ،این شبكه تكميل شبكهای است که اآلن موجود است.
ببينيد؛ وظيفهی دولت بوده است که این سامانهها را ایجاد کند .حاال این ماده میگوید
دولت اینها را تكميل بكند .این چه اشكالی دارد؟ اصالً نيازی به خواندن الیحهی
دولت هم نيست .برویم.
آقاي موسوي ـ نه ،باید ببينيم تغيير این ماده نسبت به الیحهی دولت چه بوده است؟
آقاي يزدي ـ من از خود آقای چيتچيان [= وزیر نيرو] شنيدم که این طرح اینقدر
مفيد بوده که از آن استفاده شده است .در حال حاضر در کشور خودمان ،در همين
سيلهای اخير ،از این شبكهی ملی هشدار استفاده شده است.
آقاي عليزاده ـ بله ،ما این را میدانيم .اآلن این ماده اشكالی ندارد حاجآقا.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،از این شبكه استفاده شده است.
آقاي عليزاده ـ توجه فرمودید؟ گفته است دولت باید این شبكه را تكميل بكند دیگر.
آقاي يزدي ـ تا بتواند در یك یا دو روز قبل ،هشدار الزم را بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،مثالً هشدار میدهد که سيل میآید.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي يزدي ـ بله ،سيل یا طوفان.
آقاي موسوي ـ بله ،چيز خوبی است ،ولی [ممكن است برای دولت بار مالی داشته باشد].
آقاي عليزاده ـ خود آنهایی هم که اصل ( )18را نوشتهاند ،منظورشان چنين مواردی
نبوده است! برویم.
آقاي كدخدائي ـ آن سامانهی پایشی که [در ماده ( )18الیحهی دولت( ])1گفته است،
[شاید همين شبكهی مذکور در این ماده باشد].
آقاي عليزاده ـ «ماده  -29وزارتخانههاي جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها ،مراتع و
 .0ماده ( )18الیحه اصالح قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا ،مصوب  1949/1/19هيئت وزیران:
«ماده  -18متن زیر به عنوان ماده ( 99مكرر) الحاق میشود:
ماده  99مكرر -پروژههایی که به موجب قوانين و مقررات مربوط مشمول ارزیابی زیستمحيطی هستند
و حسب تشخيص سازمان حفاظت محيط زیست نصب و راهاندازی و سامانه پایش لحظهای آنها
ضرورت دارد ،موظف به نصب سيستمهای پایش لحظهای و ارسال اطالعات روزآمد ،به مرکز پایش
محيط زیست کشور میباشند».
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آبخيزداري) ،راه و شهرسازي و كشور از محل اعتبارات مندرج در رديفهاي
بودجهاي و شهرداريها و دهياريها از محل منابع مالي در اختيار اعم از عوارض و
وجوه عمومي طي پنج سال كه به تأييد سازمان ميرسد ،مكلفند حريم سبز بزرگراهها
و كمربند سبز شهرها و روستاهاي تحت تأثير رخدادهاي گرد و غبار را با روش
آبياري مدرن و با اولويت استفاده از پسابهاي شهري و روستايي ايجاد نمايند».
منشي جلسه ـ «تبصره  -1وزارت نيرو مكلف است منابع آب مورد نياز را از آب
مازاد حاصل از تغيير روش آبياري سنتي به روش آبياري نوين در مناطق موضوع
اين ماده تأمين كرده و تخصيص دهد و در صورت كسري منابع ،تخصيص الزم را
از محل پساب توليدي يا منابع ديگر تأمين كند.
تبصره  -2وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور) مكلف است
حداقل بيست درصد ( )%25از منابع در اختيار خود را به توسعه كمربند سبز
موضوع اين ماده اختصاص دهد و به شهرداريها و دهياريها پرداخت نمايد.
ماده  -28سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير رسانههاي دولتي
مكلفند برنامههاي توليدشده در زمينه فرهنگسازي ،ظرفيتسازي ،آموزش و
اطالعرساني مورد تأييد از سوي سازمان در خصوص آگاهي و مقابله با پديده آلودگي
هوا ،رخدادهاي گرد و غبار را در صورتي كه ضوابط رسانهاي در آن رعايت شده
باشد ،در قالب برنامههاي آگهي و يا آموزشي رسانهاي با اخذ پنجاه درصد ( )%15بها،
اطالعرساني و پخش كنند .طريقه جبران هزينه سازمان صدا و سيماي جمهوري
اسالمي ايران و ساير رسانههاي دولتي در بودجه ساالنه پيشبيني ميشود.
ماده  -27ايجاد هر گونه آلودگي صوتي توسط منابع ثابت و متحرك ممنوع
ميباشد .در مورد منابع ثابت ،مرتكب به جزاي نقدي درجه هفت موضوع ماده
( )17قانون مجازات اسالمي محكوم ميشود».
آقاي مدرسي يزدي ـ قبالً آلودگی صوتی تعریف شد که چيست؟
آقاي عليزاده ـ بله؟
آقاي مدرسي يزدي ـ این ماده میگوید ایجاد هرگونه آلودگی صوتی ممنوع میباشد.
میگویم قبالً آلودگی صوتی دقيق تعریف شده است که چيست؟
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آقاي كدخدائي ـ حاجآقا ،خود محيط زیست ظاهراً یك تعریفی از آلودگی صوتی دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ این تعریف باید در قانون بياید .همينطوری که نمیشود.
آقاي موسوي ـ ظاهراً قانون دارد .آلودگی صوتی قانون دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب کجاست؟ قانونش کجاست؟
آقاي موسوي ـ عنوانش را اآلن آقای نظيف در میآورند.
آقاي عليزاده ـ ادامهی مصوبه را بخوانيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ قانونش را بياورید.
آقاي موسوي ـ آلودگی صوتی قانون دارد؛ مثالً گفتهاند خودروها نزدیك بيمارستانها
نباید بوق بزنند یا اینكه صدای مجاز چقدر است و...
آقاي كدخدائي ـ بله ،آلودگی صوتی ميزان دارد.
آقاي موسوي ـ بله ،ميزان دارد .واحدش دِسیبِل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مبنای این باید قانونی باشد.
منشي جلسه ـ در این زمينه یك آیيننامهای تحت عنوان آیيننامهی اجرایی نحوه
جلوگيری از آلودگی صوتی [مصوب  1915/9/14هيئت وزیران] هست.

آقاي عليزاده ـ خب ،البد این آیيننامهی اجرایی یك قانون است؛ چون قانون ،اجازه-
ی تصویب آیيننامه را میدهد.
منشي جلسه ـ تصویب این آیيننامه به استناد ماده ( )11قانون نحوه جلوگيری از
آلودگی هوا( )1است.

آقاي عليزاده ـ بله ،برویم.
منشي جلسه ـ «تبصره  -1نيروي انتظامي مكلف است راننده وسايل نقليه موتوري
را براي بار اول ملزم به پرداخت جريمه نقدي معادل يك ميليون ()1.555.555
ريال ،در صورت تكرار براي بار دوم به پرداخت دو برابر جريمه مذكور و در
صورت تكرار بيش از دو بار ،به پرداخت جريمه نقدي معادل سه ميليون
 .0ماده ( )11قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا ،مصوب  1919/1/9مجلس شورای اسالمی« :ماده
 -11ایجاد هرگونه آلودگی صوتی بيش از حد مجاز ممنوع میباشد .آیيننامه جلوگيری از آلودگی
صوتی توسط سازمان حفاظت محيط زیست تهيه و به تصویب هيئت وزیران خواهد رسيد».
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( )3.555.555ريال محكوم نمايد.
تبصره  -2آييننامه اجرايي اين ماده توسط سازمان و با همكاري دستگاههاي
مربوطه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون تهيه ميشود و به
تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده  -35سازمان مكلف است با همكاري سازمان انرژي اتمي ايران و وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات نسبت به جلوگيري از انتشار خارج از حدود تعيينشده
كليه امواج راديويي ،الكترومغناطيسي ،پرتوهاي يونساز و غير يونساز اقدام و به
منظور حصول اطمينان از عدم افزايش ميزان و شدت امواج و پرتوهاي يونساز و غير
يونساز از حدود تعيينشده در هواي آزاد ،شبكه پايش مربوطه را راهاندازي كند.
اشخاص حقيقي و حقوقي كه حدود تعيينشده انتشار امواج و پرتوهاي موضوع
اين ماده را رعايت نكنند ،براي اولينبار به جزاي نقدي درجه پنج موضوع ماده
( )17قانون مجازات اسالمي محكوم و در صورت تكرار ،عالوه بر حداكثر جزاي
نقدي ،به ضبط اموال و تجهيزات مرتبط نيز محكوم ميشوند».
آقاي مؤمن ـ این کلمهی «یونساز» هم ایراد دارد.
آقاي عليزاده ـ این را گفتيم

دیگر)1(.

منشي جلسه ـ «تبصره -حدود تعيينشده انتشار امواج و پرتوهاي موضوع اين ماده توسط
سازمان انرژي اتمي ايران و با همكاري مشترك سازمان ،وزارتخانههاي ارتباطات و
فناوري اطالعات و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد ايران با
رعايت ماده ( )22قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  )2(1318ظرف مدت شش ماه از
 .0بند ( )1تذکرات مندرج در نظر شماره  41/122/1911مورخ  1941/9/12شورای نگهبان -1« :در بند
یك ماده یك و ماده ( ،)92چنانچه معادل فارسی واژه «یونساز» و «غير یونساز» وجود دارد ،جایگزین
شود».
 .2ماده ( )11قانون حفاظت در برابر اشعه ،مصوب  1915/1/12مجلس شورای اسالمی« :ماده -11
واحد قانونی مسئوليت حُسن اجرای مقررات این قانون را به عهده داشته و مكلف است با بهکار
گماردن متخصصين واجد صالحيت علمی و فنی و از طریق تهيه و تدوین ضوابط ،مقررات،
استانداردها و دستورالعملهای الزم و بهکارگيری امكانات تخصصی ،آموزش و پژوهش و ارائه خدمات
در سطح علمی پيشرفته روز ،تدابير مقتضی را اتخاذ نماید».
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تاريخ ابالغ اين قانون تدوين ميشود و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده  -31نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و يگان حفاظت سازمان مكلفند به
عنوان ضابط دادگستري ،در موارد وقوع جرايم مشهود مذكور در اين قانون ،رأساً
يا در صورت اعالم سازمان يا با اطالع از وقوع جرايم غير مشهود مندرج در اين
قانون با نظر دادستان شهرستان ذيربط اقدام الزم را در برخورد با واحدهاي
آلودهكننده يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مربوط به عمل آورند».
آقاي عليزاده ـ منظور از برخورد کردن در این ماده چيست؟ مفهوم این برخورد خيلی
روشن نيست.
آقاي مؤمن ـ دادستان اجازهی آن را به ایشان میدهد.
آقاي ابراهيميان ـ برخورد کميتهای با آنها میکنند!
آقاي عليزاده ـ بله ،این برخورد اشكال دارد؛ باید دقيقاً بگوید این ضابطان دادگستری
چه کار باید بكنند.
آقاي مؤمن ـ شاید تأیيد دادستان را داشته باشند.
آقاي عليزاده ـ میدانم ،ولی منظور از این برخورد در اینجا روشن نيست.
آقاي اسماعيلي ـ برخورد قانونی است دیگر.
آقاي عليزاده ـ برخورد قانونی یعنی دقيقاً چه کار باید بكنند؟
آقاي مؤمن ـ چون با نظر دادستان برخورد صورت میگيرد ،قانونی است.
آقاي اسماعيلي ـ همين که دادستان باالی سرشان است ،یعنی قانونی است.
آقاي عليزاده ـ میدانم؛ اما آیا دادستان میتواند متخلفان را بگيرد و بخواباند و شالق بزند؟
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ خب ،پس این ماده باید بگوید چطور برخورد کنند؛ باید بگوید این
ضابطان مثالً نسبت به تعطيلی محل یا نسبت به معرفی به دادسرا یا کارهایی مثل این،
باید اقدام بكنند.
آقاي كدخدائي ـ بگوید حسب مورد در جهت جلوگيری از آلودگی مثالً فالن کار را بكنند.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،یا مثالً بگوید دالیل و مدارك را جمعآوری کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است اقدام قانونی را به عمل آورند.
آقاي مؤمن ـ خب ،اگر با نظر دادستان باشد ،همين است دیگر.
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آقاي ابراهيميان ـ بله« ،اقدام الزم» ،یكخرده ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ کجا را میگویيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا که گفته است «اقدام قانونی را به عمل آورند».
آقاي عليزاده ـ این که نگفته است چه کاری باید انجام دهند؛ فقط میگوید برخورد
کنند .آخر این برخورد باید مطابق با قانون باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ من هم همين را میگویم؛ میگویم که اینجا گفته است برخورد
قانونی باید بكنند.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،میفرمایيد واژهی «برخورد» ابهام دارد دیگر.
آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ دادستان که نمیتواند با متخلف برخورد بكند .دادستان فقط
میتواند بگوید اقدامات اوليه را انجام دهيد .در نهایت ،محكمه باید حكم را بدهد.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،دادستان مثالً میتواند بگوید [تا پيش از صدور حكم محكمه]
فعاليتشان را متوقف کنند.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بنویسيد که لفظ «برخورد» ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ اصالً استفاده از لفظ «برخورد» درست نيست.
منشي جلسه ـ حاجآقا ،بگویيم واژهی «برخورد» ابهام دارد؟
آقاي ابراهيميان ـ ابهام بگيریم.
آقاي عليزاده ـ حضراتی که موافقند بنویسيم لفظ «برخورد» ابهام دارد و روشن نيست
منظور از آن چيست ،بفرمایند؛ بگویيم معنایش را روشن بكنيد تا نظر بدهيم .اگر رأی
میدهيد ،بفرمایيد .رأی

آورد)1(.

منشي جلسه ـ «ماده  -32براي رسيدگي به تخلفات و جرايم موضوع اين قانون ،به
تشخيص رئيس قوه قضائيه ،شعبهاي تخصصي در هر حوزه قضايي اختصاص مييابد.
تبصره  -1آن دسته از كاركنان سازمان كه دوره آموزش ضابط دادگستري را زير
نظر دادستان مربوط طي كرده باشند ،براي اجراي مفاد اين قانون به عنوان ضابط
 .0بند ( )9نظر شماره  41/122/1911مورخ  1941/9/12شورای نگهبان -9« :در ماده ( ،)91واژه
«برخورد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد».
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دادگستري تعيين ميشوند.
تبصره  -2وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها ،مراتع آبخيزداري) و سازمان،
در دعاوي حقوقي و كيفري ناشي از فعاليتها ،وظايف و تكاليف قانوني مربوطه
موضوع اين قانون ،از پرداخت هرگونه هزينه دادرسي معاف هستند.
ماده  -33صد درصد ( )%155درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون به حساب
خزانهداري كل كشور واريز تا صرفاً در قالب بودجه سنواتي جهت تكاليف اين قانون
و مقابله با منابع آلودهكننده هوا هزينه شود .بيست درصد ( )%25از وجوه مذكور از
طريق مؤسسه عمومي غير دولتي صندوق ملي محيط زيست به منظور ارائه تسهيالت
به منابع آالينده هوا جهت رفع و كاهش آلودگي هوا اختصاص مييابد.
تعديل ميزان جريمه خسارتهاي وارده به محيط زيست مندرج در اين قانون هر
دو سال يكبار توسط سازمان با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و در اليحه
بودجه به تصويب مجلس شوراي اسالمي ميرسد.
ماده  -34از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون ،قانون نحوه جلوگيري از آلودگي
هوا مصوب  1394/2/3و اصالحات و الحاقات بعدي آن ،تصميم قانوني راجع به
آييننامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب  1314/4/27كميسيونهاي مشترك
مجلسين ،قانون راجع به اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد ايران مصوب ،1337/3/2
قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مصوب  1347/7/24و اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مصوب  1344/4/7نسخ و اصالحات ذيل اعمال ميگردد:
الف -متن ذيل به انتهاي بند ( )25قانون شهرداريها مصوب 1334/4/11
كميسيونهاي مشترك مجلسين( )1الحاق ميشود:
 .0ماده ( )12قانون شهرداریها مصوب  1999/9/11کميسيونهای مشترك مجلسين که به نظر میرسد
در مصوبه موضوع بحث ،به اشتباه به آن ارجاع داده شده ،چنين است« :ماده  -12ورود در محوطه
انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خالف نظم
و مقررات رفتار نمایند ،به امر رئيس ،به وسيله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم به
مراجع قانونی تسليم خواهند شد ».به نظر میرسد همچنان که در نظر کارشناسی مجمع مشورتی
حقوقی شورای نگهبان نيز آمده است ،منظور قانونگذار در این قسمت ،بند ( )12ماده ( )88قانون
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«اين بند با رعايت قانون هواي پاك اجرايي ميگردد».
ب -در تبصره ( )1ماده ( )2قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان خودرو
مصوب

)1(،1381/3/23

عبارت «يك سال» به «دو سال» و «سي هزار كيلومتر» به

«چهل هزار كيلومتر» اصالح ميشود.
پ -در ماده ( )7قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب

)2(،1387/12/8

عبارت «بيش از پنج سال» به عبارت «براي خودروهاي شخصي و دولتي چهار
سال و براي وسايل نقليه موتوري عمومي يك سال» اصالح ميشود.
ت -كلمه «مؤسسه» مندرج در عنوان و متن قوانين زير به كلمه «سازمان» اصالح شود:
 -1قانون عضويت مؤسسه استاندارد ايران در سازمان بينالمللي استانداردها
مصوب 1343/8/25
 -2قانون اجازه عضويت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در انجمن
جهاني سازمانهاي تحقيقات صنعتي و فني و كميته اروپايي بتون و عضويت
آزمايشگاه فني و مكانيك خاك در كميته مذكور مصوب 1311/3/35

شهرداریها (اصالحی  )1991/1/19بوده است که وظایف شهرداریها را تعيين میکند.
 .0تبصره ( )1ماده ( )1قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب  1951/9/19مجلس شورای
اسالمی« :ماده  -1عرضهکننده موظف به رعایت استانداردهای ابالغی در مورد ایمنی ،کيفيت ،سالمت
خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائهشده به مصرفکننده میباشد.
تبصره  -1دوره تضمين نمیتواند کمتر از یك سال از زمان تحویل خودرو به مصرفکننده یا کارکردی
برابر با سی هزار کيلومتر (هر کدام زودتر به پایان برسد) باشد».
 .2ماده ( )4قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب  1954/11/5مجلس شورای اسالمی« :ماده -4
رانندگان موظفند هنگام رانندگی ،گواهينامه ،کارت خودرو و بيمهنامه معتبر شخص ثالث و برای
خودروهایی که بيش از پنج سال از توليد آنان میگذرد ،برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در
صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند .مأموران در صورتی مدارك رانندگان را
مطالبه میکنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقيب قضایی یا انتظامی باشد .در صورتی
که هيچ یك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد ،مأموران راهنمایی و رانندگی میتوانند تا زمان ارائه
مدارك ،خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یكی از مدارك فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی
معتبر به همراه راننده باشد ،مأموران مذکور موظفند با اخذ مدرك مذکور و ارائه رسيد ،بدون توقف
وسيله نقليه ،راننده را ملزم به ارائه سایر مدارك و استرداد مدرك اخذشده نمایند»... .
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 -3قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مصوب  1391/11/21و اصالحيههاي مصوب  1391/3/13و 1381/1/25

آن)1(».

 .0نظر شماره  41/122/1911مورخ  1941/9/12شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  59/19144مورخ
 1941/1/92و پيرو نامه شماره  48/122/1911مورخ  ،1941/9/5الیحه هوای پاك مصوب جلسه مورخ
نوزدهم اردیبهشتماه یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی ،در جلسه مورخ 1941/9/12
شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعالم میگردد:
 -1در تبصره یك ماده ( ،)9چنانچه الیحه مد نظر است باید توسط دولت ارائه شود و اگر منظور طرح
میباشد که تحدید اختيارات مجلس محسوب میگردد؛ لذا مغایر اصل ( )19قانون اساسی شناخته شد.
 -1در فراز سوم ماده ( ،)11الزماالجرا دانستن تصميم کميسيون ،این ایهام را دارد که ذینفع حق
شكایت به مراجع قضایی را ندارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد.
 -9در ماده ( ،)91واژه «برخورد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام ،اظهار نظر خواهد شد.
تذکرات:
 -1در بند یك ماده یك و ماده ( ،)92چنانچه معادل فارسی واژه «یونساز» و «غير یونساز» وجود دارد،
جایگزین شود.
 -1در بند ( )9ماده یك ،بعد از واژه «جنگلها» ،عالمت « »،به حرف «و» تبدیل گردد.
 -9در تبصره ماده ( ،)9بعد از واژه «طی» ،عبارت «مدت اجرای» اضافه شود.
 -9در سطر سوم تبصره ( )9ماده ( ،)1حرف «به» اضافی حذف گردد».
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اليحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسالمي ايران و جمهوري
قزاقستان
آقاي عليزاده ـ «اليحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسالمي ايران و
جمهوري

قزاقستان»()1

آقایان این موافقتنامه را مطالعه فرمودهاند؟
آقاي كدخدائي ـ آقایانی که این موافقتنامه را مطالعه فرمودهاند ،نظر بدهند.
آقاي موسوي ـ در اولين سطر صفحهی دوم این موافقتنامه گفته شده است« :ماده -1
...
«ت« -بستگان نزديك» به مفهوم آن دسته از اشخاصي است كه در قانون دولت
متبوع محكوم ،تعريف شده است ».این بستگانِ نزدیك ،یك کمی ابهام دارد .باید
معنای این کلمهی «نزدیك» مشخص شود.
آقاي كدخدائي ـ قبالً در یك موافقتنامهی دیگری هم به این مطلب ایراد گرفته
بودیم[ )1(،که با اصرار مجلس ،آن مصوبه] به مجمع [تشخيص مصلحت نظام] رفت؛
 .0الیحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان در تاریخ
 1948/4/15به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از ارسال به مجلس شورای اسالمی ،نهایتاً
در تاریخ  1941/1/12به تصویب نمایندگان رسيد و مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل ()49
قانون اساسی ،طی نامهی شماره  191/19125مورخ  1941/1/92به شورای نگهبان ارسال شد .شورای
نگهبان این مصوبه را در جلسهی مورخ  1941/9/12بررسی کرد و نظر خود مبنی بر مغایرت بند (ت)
ماده ( )9این مصوبه با موازین شرع را طی نامهی شماره  41/122/1914مورخ  1941/9/12به مجلس
شورای اسالمی اعالم کرد .پس از آن ،شورای نگهبان مجدداً این مصوبه را در جلسات مورخ
 1941/9/19و  1941/9/91بررسی کرد و طی نامهی شماره  41/121/1121مورخ  1941/9/9به مجلس
شورای اسالمی اعالم کرد که به جز موارد ذکرشده در نامهی قبلی شورا ،سایر مواد این مصوبه مغایرتی
با موازین شرع ندارد .با وصول نامههای شورای نگهبان به مجلس ،نمایندگان مجلس با اصرار بر بند
(ت) ماده ( )9مصوبهی خود ،این مصوبه را بر اساس اصل ( )111قانون اساسی به مجمع تشخيص
مصلحت نظام ارسال کردند .بررسی این مصوبه در تاریخ  1941/5/19در دستور جلسهی مجمع
تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت که پس از بررسی ،نظر مجلس شورای اسالمی عيناً مورد تأیيد قرار
گرفت.
 .2نظر شماره  48/121/1119مورخ  1948/1/11شورای نگهبان در خصوص الیحه موافقتنامه انتقال
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مجمع هم آن را تأیيد

کرد)1(.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجمع ،خودش میداند.
آقاي كدخدائي ـ بله ،ولی میگویم که قبالً شورای نگهبان ،همين ایراد را در یك
موافقتنامهی دیگر هم گرفته بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ در این مسئله ،دو نظر هست :بعضیها میگویند که
درخواست [انتقال محكوم از جانب بستگان نزدیك ،ایراد دارد ،ولی بعضی میگویند
که این درخواست ایرادی ندارد].
آقاي موسوي ـ مشخص نيست که اصالً بستگان نزدیك چه کسانی هستند.
آقاي عليزاده ـ منظور ،بستگان درجهی یك است.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال ،همهی بستگان نزدیكِ یك فرد که بر او والیت
ندارند .لذا باید خود محكوم هم به انتقالش راضی باشد.
آقاي عليزاده ـ میدانم ،ولی ایشان [= آقای موسوی] آن جهتش را نمیفرماید .ایشان
میگوید که بستگان نزدیك ،معنا ندارد.
آقاي موسوي ـ ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ ولی [به نظر من] ،ابهامی ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ ابهام دارد.

محكومان به حبس بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان مصوب  1948/1/1مجلس شورای
اسالمی« :در بند ( )1-9ماده ( ،)1عموم بستگان چون شامل بستگانی میشود که نسبت به محكوم،
والیت شرعی یا قانونی ندارند ،در صورت عدم رضایت شخص ایشان ،خالف موازین شرع شناخته
شد».
 .0نامهی شماره  49915/2121مورخ  1948/4/11مجمع تشخيص مصلحت نظام ،خطاب به رئيس
مجلس شورای اسالمی ،در خصوص الیحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوری اسالمی
ایران و جمهوری ارمنستان« :بازگشت به نامه شماره  124/81199مورخ  1948/5/1در خصوص الیحه
موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ارمنستان مصوب مورخ
 1948/1/1مجلس شورای اسالمی که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته و در اجرای اصل
یكصد و دوازده ( ) 111قانون اساسی به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گردیده بود ،در جلسه
روز شنبه مورخ  1948/4/12مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و «نظر مجلس شورای اسالمی عيناً
مورد تأیيد قرار گرفت» .مراتب برای طی مراحل قانونی ،ابالغ میگردد».
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األبعد»)1(.

آقاي اسماعيلي ـ این ایراد در بند (ت) [بند ( )1ماده ( ])9هم هست.
آقاي عليزاده ـ بله ،ایراد فقهی آقایان فقها این است که ممكن است در این موارد،
بستگان نزدیك والیتی بر محكوم نداشته باشند؛ کما اینكه آقایان فقها ،همين ایراد را
قبالً در یك مصوبهی دیگری هم گفتند .این اشكال ،شرعی است.
آقاي كدخدائي ـ بله ،قبالً هم همين ایراد بود حاجآقا .گفتند بعضی از بستگان نزدیك،
ممكن است والیتی بر محكوم نداشته باشند.
آقاي مؤمن ـ بند (ت) را بخوانيد؛ بند (ت) از ماده (.)9
آقاي كدخدائي ـ «ت -محكوم ،به انتقال خود رضايت داده يا با در نظر گرفتن
وضعيت جسماني و رواني او ،بستگان نزديك يا نماينده قانوني وي يا يكي از
طرفهاي متعاهد ،انتقال او را درخواست كند».
آقاي عليزاده ـ این ،متن بند (ت) است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ گفته است بستگان نزدیك یا نمایندهی قانونی محكوم میتوانند
درخواست انتقال او را بدهند.
آقاي كدخدائي ـ بله ،حاجآقای مؤمن ،عرض میکنم که در توافقنامه با یك کشوری
[= ارمنستان] ،همين مسئله مطرح بود .آندفعه هم همين ایراد را گرفتيم.
آقاي مؤمن ـ خب ،بنابراین ما این ایراد را به این موافقتنامه هم داریم.
آقاي كدخدائي ـ اگر میخواهيد ،همان ایراد را بنویسيم.
آقاي عليزاده ـ این دو مورد [= بند (ت) ماده ( )1و جزء (ت) بند ( )1ماده (])9
همان ایراد سابق را دارد .اگر به جای دیگر مصوبه هم ایراد دارید ،بفرمایيد.
آقاي كدخدائي ـ بله« ،بستگان نزدیك» در بند (ت) ایراد دارد.
« : .0قاعده یادشده که به معناى تقدیم افراد نزدیك تر به ميّت در ارث است ،از موجبات ارث نَسَب
مىباشد که داراى سه مرتبه است :اول ،پدر و مادر و فرزندان؛ دوم ،جدّ و جدّه ،برادر ،خواهر و فرزندان
آنها؛ سوم ،عمو و عمه و دایى و خاله و فرزندان آنها  »...آیتاهلل هاشمى رفسنجانى و برخى از محققان
مرکز فرهنگ ومعارف قرآن ،بیجا ،فرهنگ قرآن ،بیتا ،ج  ،11ص  ،112قابل مشاهده در نشانی زیر:
yon.ir/kzywJ
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آقاي عليزاده ـ بند (ت) ماده ( )1و بند (ت) ماده (.)9
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،آن بند (ت) ماده ( )1تعریف است .به ماده ( )1که نمیشود
اشكال وارد کرد؛ چون تعریف است.
آقاي عليزاده ـ بله ،ماده ( )1اشكالی ندارد .فقط بند (ت) ماده ( )9اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ایراد این است که در صورتی که خود محكوم رضایت نداشته
باشد ،بهصِرف رضایت بستگان نزدیكی که بر محكوم والیت ندارند[ ،نمیتوان
درخواست انتقال محكوم را داد]؛ یعنی اطالق «بستگان نزدیك» نسبت به نزدیكانی که
والیت ندارند ،مورد اشكال است.
آقاي عليزاده ـ اطالق بستگان نزدیك ،نسبت به بستگانِ نزدیكی که والیت یا قيمومت
یا این چيزها را ندارند ،یعنی سِمَت شرعی و قانونی ندارند ،اشكال دارد .درست
است؟
آقاي مؤمن ـ بله ،این اطالق ،ایراد دارد.
آقاي عليزاده ـ بله ،معنای این عبارت ،این است .پس میگویيم اطالقِ بستگان نزدیك
در مواردی که آن بستگانِ نزدیك ،سِمَت قانونی و شرعی ندارند ،اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بنویسيد بستگانی که سِمَت شرعی ندارند؛ سِمَت قانونی
چيست دیگر؟!
آقاي كدخدائي ـ من میگویم که همان ایراد قبلی را در اینجا هم بنویسيم .این ایراد
هم [با اصرار مجلس] ،به مجمع میرود.
منشي جلسه ـ این مصوبه ،عين همان مصوبهی قبلی است.
آقاي عليزاده ـ بله ،ایرادش هم همان ایراد شرعی است دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته در اینجا یك موردی را باید استثنا کنيم و بگویيم که اگر
یك کسی تقاضای انتقال محكوم را بكند ،در صورتی که این تقاضا ،احسان محض
باشد و این انتقال ،قطعاً برای محكوم خوب باشد ،این تقاضا عيبی ندارد ،ولو اینكه
درخواستدهنده والیت بر محكوم هم نداشته باشد.
آقاي يزدي ـ حاال اگر اجازه بدهيد ،من میخواستم تقریباً همين مضمون را منتها با
عبارت دیگری بگویم .وقتی یك فرد زندانی در اینجا [= قزاقستان] زندانی است ،شاید

جلسهمورخ0031/10/01شوراينگهبان

010

خودش نخواهد به ایران منتقل شود ،ولی مصلحتش از هر نظر عُقالیی ایجاب میکند
که جایی باشد که پدر و مادرش بتوانند به دیدنش بيایند ،فاميلش بتوانند به دیدنش
بيایند .حاال یك زندانی هم در یك کشور دیگری اتفاقاً زندانی است که پدر و مادرش
نمیتوانند به دیدنش بروند .اگر ما این زندانیها را مبادله کنيم و فرد زندانی در کشور
دیگر ،به ایران بياید ،پدر و مادرش میتوانند به دیدنش بيایند ،ولی خود زندانی
میگوید که نه ،من اینجا راحتتر هستم؛ هيچکس را هم نمیبينم و نمیخواهم کسی
را ببينم .پدر و مادرم را هم نمیخواهم ببينم .پدر و مادر ،بر من والیت دارند ،ولی من
نمیخواهم رویشان را هم ببينم .خب ،این زندانی غلط میکند که میگوید نمیخواهم
روی پدر و مادرم را ببينم ،چرا؟ به خاطر اینكه زندانی دارد مصلحت خودش را در
شرایط زندانی بودن میبيند ،ولی مجموع مدیران زندان ،یعنی حكومت آن کشور و
حكومت ایران ،مصلحت دیدهاند که این دو تا زندانی را جابهجا کنند .اینطور،
مصلحت هر دو زندانی رعایت شده است .وقتی حكومتها مصلحت این دو تا زندانی
را رعایت کردهاند ،این درست مثل این است که ولیّ آنها این کار را کرده است .ایشان
[= آقای مدرسی] میفرمایند که حاال اگر مصلحت زندانی در این انتقال باشد و در
واقع تقاضای انتقال ،احسان مطلق باشد ،این درخواست اشكالی ندارد ،ولی من
میگویم که اصالً فرض این است که این درخواست ،مثالً احسان به شخص است.
خب در صورتی که احسان باشد ،ولو از طرف بستگان نزدیكش باشد ،این درخواست
چه اشكالی دارد؟ من میخواهم بگویم که اصالً اگر هيچکدام از زندانی و بستگان او
هم این انتقال را نخواستند ،ولی نظام این انتقال را خواست ،کافی است .فرض کنيد
مثالً نظام گفت که ما در آن کشور ،پنج زندانی داریم ،آنها هم در ایران چند زندانی
دارند .این زندانیها را مبادله کنيم؛ زندانیهای ایرانی را به ایران بياوریم و زندانیهای
آنجا را به کشورشان ببریم .این کار ،به نفع بستگان هر دو زندانی و هر دو کشور از
جهت رفتوآمد و هزینهها و مخارج خود زندان و همه چيز است .دو تا نظام دیدهاند
که این کار به نفع نظامهایشان است ،لذا با انتقال زندانیهایشان موافقت کردهاند .وقتی
حكومت جمهوری اسالمی ایران موافقت کرد که زندانیهای ایرانی در آن کشور به
ایران بيایند و زندانیهای آن کشور در اینجا به کشور خودشان بروند ،این موافقتِ
حكومت جمهوری اسالمی ایران ،یعنی موافقت حكومت ولیّ امر .یعنی موافقت
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حكومت ولیّ امر هم برای انتقال کافی است.
آقاي عليزاده ـ امروز بعيد است که این ایراد رأی بياورد؛ چون فقهای حاضر در
جلسه ،پنج نفر نيستند .امروز این ایراد با این وضع ،رأی ندارد .حاجآقای کدخدائی،
باید رأیگيری این مصوبه ،بماند برای جلسهی بعد.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ آقایان فقها رأی میدهند.
آقاي عليزاده ـ ایراد شرعی ،چهار تا رأی میخواهد دیگر .امروز کل آقایان فقهای
حاضر در جلسه ،چهار نفرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ این ،برای جلسهی بعد باشد.
آقاي عليزاده ـ بله ،ادامهی بررسی این مصوبه ،بماند برای جلسهی بعد.
آقاي مؤمن ـ در همين موردی که حاجآقای یزدی میفرمایند ،خودشان قبول دارند که
این موافقتنامه با اطالقش اینطور نگفته است [که انتقال زندانی به مصلحت اوست].
این موافقتنامه نگفته است که اگر نظام انتقال را تجویز کند ،میتوان زندانی را انتقال
داد ،بلكه میگوید [که اگر بستگان نزدیك زندانی درخواست انتقال بدهند ،زندانی
انتقال داده میشود].
آقاي يزدي ـ بله ،بند (ت) نمیگوید که نظام ،انتقال زندانی را تصویب کند .این بند
میگوید که درخواست مبادلهی زندانی باید از طرف خودش یا بستگانش یا ولیّ او
باشد .حاال بعضی از آقایان فقها میگویند که اطالق این بستگان ،بِالاشكال است .شما
میگویيد که درخواست بستگانی که والیت ندارند ،اشكال دارد .من میگویم که اگر
نظام این انتقال را قبول کرد ،معنایش این است که مصلحتش هست و مصلحت نظام،
مصلحت والیی بر همه است.
آقاي اسماعيلي ـ حاال [ادامهی بررسی این مصوبه ،برای جلسهی بعد] بماند.
آقاي موسوي ـ ماده ( )11این موافقتنامه( )1هم اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ ایراد ماده ( )11چيست ،آقای دکتر؟
 .0ماده ( )11الیحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب
 1941/1/12مجلس شورای اسالمی« :ماده  -11نحوه ارتباط
ارتباط بين وزارت دادگستری جمهوری اسالمی ایران از یك طرف و دادستانی کل جمهوری قزاقستان از
طرف دیگر که طبق این موافقتنامه مراجع مرکزی هستند ،از طریق مجاری دیپلماتيك برقرار خواهد شد».
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آقاي موسوي ـ ماده ( ،)11وزیر دادگستری را رابط قرار داده است که ایراد دارد؛ چون
طبق اصل ( ،)181مرجع تامّ امور قضایی ،رئيس قوهی قضائيه است.
آقاي عليزاده ـ این ماده ،نحوهی ارتباط را گفته است.
آقاي موسوي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ «ارتباط» که اشكالی ندارد .بعضی از موارد وظایف وزیر دادگستری،
«ارتباط» است دیگر .وزیر دادگستری مأمور ارتباط است .این ،چه اشكالی دارد؟ در
قانون اساسی آمده است که وزیر دادگستری رابط

است)1(.

آقاي موسوي ـ آنوقت ،صالحيت وزیر دادگستری در رابط بودن ،تا چه مقداری
است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ وظيفهی وزیر دادگستری هر ارتباطی نيست؛ منظور ،ارتباط بين
دولت و قوهی قضائيه است؛ اما این ماده ،در مورد ارتباط با کشور خارجی است .در
اصل ( )112هم وظایف وزیر دادگستری احصا شده است.
آقاي عليزاده ـ باالخره این موافقتنامه ،باید یك مقام اجرایی داشته باشد دیگر .ما به
این موضوع ،ایراد قانون اساسی نداریم)1(.

 .0اصل یكصد و شصتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :وزیر دادگستری مسئوليت کليه مسائل
مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان کسانی که رئيس قوه
قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد میکند ،انتخاب میگردد .رئيس قوه قضائيه میتواند اختيارات تام مالی
و اداری و نيز اختيارات استخدامی غير قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند .در این صورت ،وزیر
دادگستری دارای همان اختيارات و وظایفی خواهد بود که در قوانين برای وزراء به عنوان عالیترین
مقام اجرایی پيشبينی میشود».
 .2نظر شماره  41/122/14/19مورخ  1941/9/12شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 191/19125
مورخ  1941/1/92و پيرو نامه شماره  48/122/1919مورخ  ،1941/9/5الیحه موافقتنامه انتقال
محكومين بين جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قزاقستان مصوب جلسه مورخ بيستم اردیبهشتماه
یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی ،در جلسه مورخ  1941/9/12شورای نگهبان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعالم میگردد:
 در بند (ت) ماده ( ،)9عموم بستگان چون شامل بستگانی میشود که نسبت به محكوم والیت شرعییا قانونی ندارند ،در صورت عدم رضایت شخص ایشان ،خالف موازین شرع شناخته شد.
عالوه بر ایراد فوق ،مصوبه دارای اشكاالت متعدد دیگر شرعی است که متعاقباً به تفصيل اعالم خواهد شد».
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