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

( )1
ملي

ماده واحده  -از تاريخ الزماالجراء شدن اين قانون ،دولت و ديگر نهادهاي متولي
مجازند در ترويج فرهنگ قرآني براي چاپ و اهداء قرآن کريم از اعتبارات دولتي،
کتابت هاي برجسته مفاخر ملي مانند مرحوم ميرزا احمد نيريزي را مورد حمايت و
ترويج قرار دهند.
تبصره  -دولت مجاز است در جهت اجراي اين قانون هر ساله به بخشهاي
غيردولتي از يارانههاي موجود براي چاپ و نشر قرآن مورد نظر اختصاص دهد».
آقاي عليزاده ـ اکثریت آقایان [مجمع مشورتی فقهی] قم فرمودهاند که این مصوبه
خالف شرع است)2 (.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،در مجمع بعضی آقایان میگفتند که این قرآنهایی که به نحو
تشریفاتی چاپ میشود [ ،استفاده از بيت المال برای چاپ آنها محل اشكال است].
بعضی از آقایان در مجلس خبرگان رهبری میگفتند که یك قرآنی به ما هدیه دادهاند
که وزنش چن د کيلو است و این قدر سنگين است که اصالً نمیشود [آن را دست
گرفت و] خواند .فقط به درد این می خورد که بگذاریم ...
آقاي مدرسي يزدي ـ  ...برای جهيزیهی عروس استفاده کنند!
 .3طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسمالخط مفاخر ملی در تاریخ  1946 /6 /5با اصالحاتی به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسيد .این مصوبه ،مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل (  )49قانون
اساسی طی نامهی شماره  284 /95062مورخ  1946 /6 /11به شورای نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان
پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،1946 /6 /22نظر خود مبنی بر عدم مغایرت این مصوبه با
موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره  46 /102 /2892مورخ  1946 /6 /22به مجلس شورای
اسالمی اعالم کرد.
 « .2نظر اکثر اعضاء این بود که در صورتی که اطالق این طرح شامل تجویز چاپ و نشر قرآنهایی
گردد که عمدتاً جنبه تشریفاتی داشته و از آن استفاده معهود نمیشود ،استفاده از اعتبارات دولتی و
بيتالمال برای این گونه موارد دارای ایراد بوده و لذا ماده واحده دارای ایراد است( » .نظر کارشناسی
مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /181ف 46 /مورخ  ،1946 /6 /20قابل مشاهده در نشانی
(yon.ir/vt8p6
زیر:
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آقاي شبزندهدار ـ بله  ،خب آیا هزینه کردن از بيت المال برای این کار جایز است؟
یعنی اطالق این مصوبه که واقعاً چاپ اینطور قرآنهای تشریفاتی را با پول بيت المال
اجازه می دهد ،مشكلی ندارد؟
آقاي جنتي ـ این مصوبه که بحثی از کيفيت چاپ نكرده است.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،این ماده واحده اطالق دارد دیگر؛ میگوید مجاز است.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیت اهلل شبزندهدار  ،ببينيد؛ باال خره یك عدهای از مردم این
قرآنها را به عنوان همان تشریفات هم نگه می دارند .حاال اینجا گفته اند به جای اینكه
قرآن به خط عثمانطه را نگه بدارند  ،می خواهند یك قرآن با رسمالخط یك شيعه و
یك ایرانی را نگه بدارند؛ میگویند این قرآن با این رسم الخط را به جای آن قرآن
چاپ کنيد .این مصوبه ،برای حمایت از این موضوع است.
آقاي شبزندهدار ـ نه  ،باید قرآنهایی چاپ کنند که قابل قرائت است؛ قابل حمل و
نقل است.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال در این مصوبه که چيزی در این مورد نگفتهاند.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،ولی اطالقش شامل این موارد هم میشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب با این حساب ،این ماده واحده خيلی اطالقهای دیگر هم
دارد؛ مثالً اینكه بدهيم قرآن را کافر بنویسد .آیا شما به چنين اطالقی هم اشكال وارد
میکنيد؟!
آقاي شبزندهدار ـ خب بله ،آنها هم اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس بنابراین این مصوبه [از آن جهت اطالق ندارد؛ چون] در
مقام بيان آن جهت نيست.
آقاي شبزندهدار ـ چرا ؛ در مقام بيان که هست؛ چون این رسم است که این کار را
میکنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در مقام بيان آن جهت که نيست؛ نگفته است که مثالً در هزینهها
اسراف هم بكنيد.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،مواردی مثل اسراف معلوم است.
آقاي جنتي ـ آقای شبزندهدار  ،کمبود وقت داریم.
آقاي شبزندهدار ـ این مطلب یك واقعيت است که در مجمع فقهی گفته شده است و
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ما هم وظيفه داریم در اینجا آن را بگویيم.
آقاي جنتي ـ این بحث به نتيجه نمیرسد .این نظر مجمع فقهی در اینجا طرفدار
ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ حاال اگر میگویيد طرفدار ندارد که خب بگذریم.
آقاي جنتي ـ خيلی خب ،به نظر من اگر می خواهيد رأی بگيرید ،رأی بگيرید.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایانی که اطالق این ماده واحده را خالف شرع می دانند،
رأی بدهند.
آقاي شبزندهدار ـ من به این مصوبه اشكال میگيرم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ من یك کلمه عرض میکنم .این مصوبه از حيث ترویج
فرهنگ قرآن است .حاال قطعاً چند کيلو شدن وزن قرآن که ترویج فرهنگ قرآنی
نيست .اگر فرضاً یك جایی هم این موضوع به صورت تشریفاتی باشد و واقعاً هدف،
ترویج فرهنگ قرآنی باشد و حرام دیگری کنارش نباشد ،خب معلوم است که آن هم
عيبی ندارد.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،حضرات آقایانی که مصوبه را خالف قانون اساسی
می دانند ،رأی خود را اعالم بفرمایند .دستور بعدی را

بخوانيم)1 (.

 .3نظر شماره  46 /102 /2892مورخ  1946 /6 /22شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 284 /95062
مورخ  ،1946 /6 /11طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم الخط مفاخر ملی مصوب جلسه مورخ هشتم
شهریورماه یكهزار و سيصد و نود شش مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ  1946 /6 /22شورای
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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اليحه موافقتنامه همکاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت
جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
منشي جلسه ـ دستور بعدی «اليحه موافقتنامه همکاري در زمينه حفظ نباتات و
قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت جمهوري

( )1
آذربايجان»

است.
آقاي جنتي ـ این موافقتنامه را هم الزم نيست از اول تا آخرش را در جلسه بخوانيم.
به هر جایی از این موافقتنامه که اشكال دارید ،اشكالش را بفرمایيد.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایان این موافقتنامه را مطالعه فرموده اند؟
آقاي شبزندهدار ـ بله ،فقط چند جایش مخالف اصل پانزدهم قانون اساسی است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،حداقل دو جای موافقتنامه یا بيشتر ،این ایراد را دارد.
آقاي شبزندهدار ـ یكی کلمهی «ژرمپالسم» است که در ماده ( )1آمده است.
آقاي عليزاده ـ خب اگر اشكال شرعی یا قانون اساسی ندارید ،این دو مورد را تذکر بدهيم.
آقاي شبزندهدار ـ یك سؤال هم در خصوص ماده ( )9داریم.
 .3الیحه موافقتنامه همكاری در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهی بين دولت جمهوری اسالمی ایران
و دولت جمهوری آذربایجان در تاریخ 1948 /11 /6به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه ،پس از
ارسال به مجلس شورای اسالمی نهایتاً در تاریخ  1946 /6 /7با اصالحاتی به تصویب نمایندگان رسيد و
مطابق با روند قانونی پيشبينی شده در اصل (  )49قانون اساسی طی نامهی شماره  291 /97475مورخ
 1946 /6 /11به 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  1946 /6 /22و در مرحلهی دوم در جلسهی مورخ  1946 /4 /5بررسی کرد و
نظر خود مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را به ترتيب طی
نامههای شماره  46 /102 /2899مورخ  1946 /6 /22و  46 /102 /9942مورخ  1946 /4 /4به مجلس شورای
اسالمی اعالم کرد .در نهایت ،با اصرار مجلس شورای اسالمی بر مصوبهی خود و عدم تأمين نظر
شورای نگهبان در جلسهی علنی مورخ  1946 /10 /29مجلس ،این مصوبه بر اساس اصل (  )112قانون
اساسی به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد .این موضوع در دستور جلسهی مورخ 1947 /5 /14
مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و « مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسالمی ،عيناً برای
مدت پنج سال مورد تأیيد قرار گرفت» و طی نامهی شماره  47124 /0101مورخ  1947 /5 /20برای طی
مراحل قانونی ،به مجلس شورای اسالمی اعالم شد.
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آقاي جنتي ـ مجمع مشورتی فقهی به دو موضوع اشكال کرده است؛ یكی از نظر
اینكه اصطالحات خارجی در این موافقتنامه به کار رفته است ،که گفته اند خالف اصل
( ) 18قانون اساسی است)1 (.
آقاي عليزاده ـ درست است .میگویم اگر آقایان اشكال ماهيتی به این مصوبه ندارند،
این دو مورد را تذکر می دهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟ خب اشكال اصل ( )18دارد دیگر.
آقاي جنتي ـ این را تذکر می دهيم و میگویيم این خالف اصل ( )18قانون اساسی
است.
آقاي عليزاده ـ میگویيم معادل فارسی اش را بنویسيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اشكال مغایرت با قانون اساسی بگيرید.
آقاي جنتي ـ بله ،اینكه معلوم است .این روشن است.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،اشكال میگيریم تا به مجلس برگردد و اصالحش کنند و
یك بار دیگر به شورا برگردد.
آقاي مدرسي يزدي ـ برود که خوب توجه داشته باشند تا دفعات بعدی این کار را
تكرار نكنند ،مگر اینكه واقعاً کلمه ای معادل فارسی نداشته باشد.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،حاال سؤال دیگری ندارید؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن من نمی دانم معنای برخی از این کلمات دقيقاً چيست؟
«ژرمپالسم» چيست؟
آقاي اسماعيلي ـ ما معموالً در این موارد مینویسيم در صورتی که معادل دارد ،معادل
آن را بنویسيد.
 « .3ماده (  ،) 1بند (الف) ... :استفاده از واژه «ژرم پالسم» خالف اصل پانزده قانون اساسی بوده و الزم
است معادل فارسی آن مانند « منابع ژنتيكی گياهی » به کار گرفته شود.
ماده (  ،)9بند (  ،) 2بخش (پ) ... :ظاهراً استفاده از کلمه «بيولوژیكی » خالف اصل پانزدهم قانون اساسی
بوده و مناسب است کلمات هم معنای آن مانند «زیستشناختی» یا «علومزیستی» به کار گرفته شود.
ماده (  ،)9بند (  ... :) 9آیا تصرف و معدوم نمودن محمولههای وارداتی گياهان و فرآوردههای گياهی در
موارد غير دولتی بدون اذن مالك آنها جایز میباشد؟ اگرچه اجازه ورود ندادن برای مصالح عامه
بالاشكال است » .نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /181ف 46 /مورخ
yon.ir/FEF2m
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آقاي شبزندهدار ـ خود کلمهی «کنوانسيون» هم ایراد اصل ( )18دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،خود لفظ «کنوانسيون» هم مشكل دارد.
آقاي عليزاده ـ کلمهی «کنوانسيون» را دیگر چهکار کنيم؟!
آقاي جنتي ـ من هم نمی دانم که ژرمپالسم چيست .بيولوژیكی چه معادلی دارد؟
آقاي شبزندهدار ـ بله ،یكی هم کلمهی «بيولوژیكی» است که ایراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،کلمهی « بيولوژیكی» هم همينطور است .بيولوژیكی را باید
«زیستشناختی» یا «علومزیستی» بنویسند.
آقاي جنتي ـ نه ،معنای « بيولوژیكی» معلوم است دیگر.
آقاي عليزاده ـ حضرت آیتاهلل شبزنده دار یك سؤال دیگری داشتند.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،اآلن آن را عرض میکنم .ببينيد؛ در همان صفحه ( )9یعنی در
بند ( )9ماده ( )9گفته است« :ماده  - 4شرايط مربوط به واردات و اقدامات
پيشگيرانه
... - 6
 - 3طرفهاي متعاهد براي اطمينان از عدم وجود آفات قرنطينهاي ،و صرف نظر از
وجود گواهي بهداشت گياهي ،حق خواهند داشت اقدام به بازرسي ،نمونهبرداري
و آزمايش محمولههاي وارداتي گياهان و فرآوردههاي گياهي کنند و در صورت
آلودگي محمولهها به آفات قرنطينهاي ،آنها را آفتزدايي ،مرجوع و يا معدوم
نمايند که در اين صورت مراتب را به طور کتبي به اطالع طرف متعاهد ديگر
خواهند رساند ».سؤال این است که خب برای ورود اینطور چيزها به کشور
میتوانند به خاطر مصالح عامه ای که وجود دارد ،اجازه ندهند که وارد کشور بشود ،اما
در مواردی که این محموله ها برای افراد خصوصی باشد و نه دولتی ،آیا در این موارد
این تصرف و معدوم کردن بدون اذن آنها جایز است؟ یا اینكه نه ،فقط میتوانند
بگویند اجازهی ورود نمیدهيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه خب ،ممكن است از این حكم سوء استفاده هم بشود ؛ چون
هيچ قيدی نگذاشته است و گفته است« :معدوم نمایند» .یعنی خودشان تصميم
میگيرند و معدوم میکنند .اآلن من خبر دارم .یك آقای صادرات چی خودش میگفت
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آفالتوکسين( )1

که من به کشور چين پسته صادر کردم .چين به عنوان اینكه بار من
دارد ،برگشت داد .همهی کشتیها مثالً یك کشتی یا دو کشتی برگشتند .آنوقت
همهی محموله را خالی کردم و در یك محمولهی دیگر قرار دادم و فرستادم .یك
مدت زمانی هم محموله روی دریا بود .بعد که به آنجا رسيد ،ترخيص شد و رفت.
منظور اینكه نمیشود همين طوری موافقتنامه این اختيار را به آنها بدهد تا معدوم کنند
یا هر کاری خواستند بكنند.
آقاي عليزاده ـ یعنی شما می فرمایيد دو تا اختيار به طرف داده است؟ یعنی این اختيار
را دارد که مرجوع کند یا معدوم کند یا حسب مورد باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب « ،حسب موردش» را ننوشته است دیگر؛ تشخيص با
خودش است.

آقاي عليزاده ـ نه ،خب اینكه معلوم است .آنجایی که باید معدوم بكنند ،معدوم
میکنند؛ آنجایی که باید مرجوع بكنند ،مرجوع میکنند .این بند این مطلب را میگوید.
آقاي مدرسي يزدي ـ کجا باید معدوم بشود؟ با چه مالکی؟
آقاي عليزاده ـ اینجا نمی خواهد بگوید که هم اختيار دارند مرجوع بكنند و هم اختيار
دارند که معدوم بكنند.
آقاي شبزندهدار ـ خب چرا باید اختيار داشته باشند که یك مواردی را معدوم بكنند؟
مثالً آن کشور در یك موردی به یك چيزی حساسيت دارد ،خب میگوید محموله را
برگردان .البته در یك مواردی بله ،همينطور است که شما میگویيد  ،ولی [این بند
صراحتی ندارد].
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اطالق «معدوم کردن» واقعاً اشكال دارد.
آقاي عليزاده ـ این اطالق ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اطالق دارد.
آقاي عليزاده ـ شما این طوری معنا بفرمایيد که در مواردی که باید مرجوع کنند،
 . 3آفالتوکسين یك نوع ماده سمی از قارچ آسپرژیلوس است که محصوالتی مانند ذرت ،بادام ،پسته و...
را آلوده میکند ،خصوصاً در نواحی گرم و مرطوب .این آلودگی می تواند در زمان رشد گياه ،برداشت
محصول یا نگهداری آن ایجاد ش ود .آلودگی با این ماده سمی می تواند سبب سرطان کبد شود( .مقاله
)yon.ir/u6l4P
«آفالتوکسين » در سایت مؤسسه سرطان ملی ،قابل مشاهده در نشانی زیر:
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مرجوع کنند و در مواردی که باید معدوم بكنند ،معدوم بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ این موافقتنامه اختيار تشخيصش را به دست آن طرف دیگر داده
است .البته این برای هر دو طرف همينطوری است.
آقاي عليزاده ـ خب این آفات را دارد وارد آن مملكت میکند دیگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب وارد نكنند؛ بگویند از اینجا ببرید .اگر نبردید ،معدوم
میکنيم.
آقاي عليزاده ـ فرضاً این محموله مرض جنون گاوی دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب کاری ندارد؛ بگویند محموله را بردارید و ببرید .اگر
نبردید ،معدوم میکنيم .ما اشكال میگيریم و میگویيم اطالق «معدوم کردن» اشكال
دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ رأی بگيرید.
آقاي عليزاده ـ آقایان ،دیگر فرمایشی ندارند؟ حضرات آقایان فقهایی که اطالق این
عبارت «مرجوع یا معدوم نمایند» را خالف شرع می دانند ،رأی بدهند.
آقاي جنتي ـ نظر من هم این است مادامی که بشود از مالك این محموله کسب مجوز
کرد ،باید از او بپرسند .باید به صاحب محموله بگویند یا معدومش میکنيم یا
محموله ات را بازگردان.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،مثل اینكه چهار تا رأی دارد .آیت اهلل یزدی هم رأی دادند.
آقاي جنتي ـ خيلی خب ،این رأی آورد.
آقاي عليزاده ـ پس عبارت ایراد را بفرمایيد تا بنویسم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطالق دادن اختيار برای «معدوم کردن» به طرفهای متعاهد،
خالف شرع است.
آقاي جنتي ـ  ...نس بت به موردی که مالك اجازه نمی دهد یا بدون موافقت مالك ...
آقاي مدرسييزدي ـ  ...در جایی که ضرورتی هم ندارد؛ چون حاال یك وقتی مالك
موافقت نمیکند ،ولی ضرورت دارد معدوم بشود.
آقاي مؤمن ـ مگر به صادرکنندگانی که می خواهند محمولهی خود را به آن کشور
ببرند ،نمیگویند که این کشور محموله را بررسی میکند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ میگویند.
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آقاي مؤمن ـ خب وقتی این حرف را به او بگویند ،او میتواند محموله اش را به آنجا
نبرد .اگر می خواهد محموله اش دچار مشكل نشود ،اصالً آن را نمی برد .وقتی خودش
با اطالع می برد ،یعنی روی این موضوع توافق کرده است .یك حرفهای عجيبی
میزنيد!
آقاي شبزندهدار ـ چه توافقی کرده اند؟!
آقاي مؤمن ـ خيلی خب باشد ،من چيزی نمیگویم.
آقاي شبزندهدار ـ چه توافقی کرده است؟
آقاي مؤمن ـ میگویيد معدوم کردن محمولهی مشكل دار حرام است ،ولی اینها
خودشان [از قبل می دانند و این شرایط را قبول کرده اند].
آقاي شبزندهدار ـ تازه ،خود مالك هم حق ندارد اجازه بدهد که تحت هر شرایطی
مالش را معدوم ک نند.
آقاي مؤمن ـ چه گفتيد؟! نه آقا ،این حرفها چيست؟!
آقاي شبزندهدار ـ این کار اسراف است.
آقاي مؤمن ـ آقا یك نفر می خواهد محموله ای به جایی ببرد .به او میگویند که ما آنجا
محموله را بررسی میکنيم و اگر ایراد داشته باشد ،معدوم میکنيم.
آقاي شبزندهدار ـ هر ایرادی داشته باشد؟
آقاي مؤمن ـ هر ایرادی که نه؛ ایرادها را میگویند دیگر .مردم برای اموالی که میبرند،
این قدر حواسشان جمع است [که مال فاسد به آنجا نفرستند] .مگر آنجا اَلكی میآید
معدوم میکند؟ حرفهای عجيبی میزنيد!
آقاي شبزندهدار ـ همه که حواسشان جمع نيست.
آقاي مؤمن ـ خيلی خب ،باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال نفس این کار اسراف است.
آقاي عليزاده ـ پس این ایراد چهار تا رأی دارد؟
منشي جلسه ـ حاجآقا ،تقریر ایراد را بگویيد « :اطالق معدوم کردن »...
آقاي عليزاده ـ «اطالق معدوم کردن محموله »...
آقاي مدرسي يزدي ـ « ...در جاهایی که مجوز شرعی ندارد ،خالف شرع است».
آقاي مؤمن ـ «مجوز شرعی» یعنی چه؟!
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آقاي عليزاده ـ باید بگویيم «مجوز شرعی» یعنی چه .اینطوری که نمیشود .شما باید
بفرمایيد که این مجوز شرعی در اینجا چيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ مجوز شرعی یعنی جایی که ضرورت ندارد و اجازهی مالك هم
نيست.
منشي جلسه ـ پس بگویيم « :نسبت به مواردی که »...
آقاي عليزاده ـ « ...در مواردی که ضرورت وجود ندارد »...
آقاي جنتي ـ قيد «مجوز شرعی» را نباید ذکر بكنيم .یك چيز گنگ نباید باشد.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بگویيم « :در مواردی که ضرورت ندارد و اجازهی مالك هم
نيست »...
آقاي عليزاده ـ « در جایی که معدوم نمودن آن ضروری نيست یا اینكه مالك راضی به
این امر نيست »...
آقاي جنتي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ اول عبارت «مالك راضی به این امر نيست» را باید بگویيم و بعد،
عبارت «ضرورت ندارد» را بگویيم.
منشي جلسه ـ « نسبت به مواردی که مالك راضی به این امر نيست و ضرورتی هم
وجود ندارد »...
آقاي اسماعيلي ـ کلمهی «مجوز» به جای «ضرورت» بهتر نيست؟
آقاي ابراهيميان ـ چه مجوزی منظورتان است؟
آقاي اسماعيلي ـ منظورم «مجوز شرعی» است.
آقاي عليزاده ـ «مجوز شرعی» گنگ است.
آقاي ابراهيميان ـ عبارتمان نباید به نحو کلّی باشد.
آقاي عليزاده ـ بله ،چون بعد  ،این بحث پيش میآید که چه کسی بفهمد مجوز شرعی
چيست.
آقاي ابراهيميان ـ البته خود از بين بردن آفات گياهی یك ضرورت است؛ چون راه
دیگری نيست .محموله را آورده اند که از مرز رد کنند .حاال در گمرک می خواهند آن
را بازرسی کنند [که حين بازرسی متوجه وجود این آفات میشوند] .حاال با این آفات
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چهکار کنند؟ می خواهند اصالً این محمولهی فاسد وارد نشود .وقتی می خواهند وارد
نشود ،تنها راه این است که معدومش کنند .چهکارش کنند؟ وگرنه مثل وضعيت قاچاق
کاال در ایران میشود .محمولههای قاچاق را میگيرند و بعد آنها را میفروشند!
آقاي شبزندهدار ـ نه ،میتوانند اجازهی ورود ندهند .اجازهی ورود به آنها نمی دهند.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقایان همين فرمایشات را در مورد کاالی قاچاق [در هنگام
بررسی الیحه مبارزه با قاچاق کاال و ارز] فرمودند و گفتند که معدوم شدن کاالی
قاچاق اشكال دارد ،اما «آقا» [= مقام معظم رهبری] فرمودند این کاالها باید معدوم
بشود)1 (.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير ،بعداً خودشان چيز دیگری فرمودند و استدراک کردند.
فرمودند)2 (.

خودشان بعداً استدراک
آقاي سوادكوهي ـ جناب عليزاده ،ببخشيد؛ برای اینكه این ایراد برای ما هم مشخص
شود ،عرض میکنم .به نظر می آید آنچه که اآلن در این بند ( )9ماده ( )9هست ،این
است که طرف های موافقتنامه از باب اعمال حاکميت قطعاً مجازند که یك کارهایی
انجام بدهند و آن ایجاد یك محلی به عنوان قرنطينه است .قرنطينه برای این است که
بررسی کند که آنچه از گياهان وارد می شود ،آفت دارد یا خير .دولتها هم بر مبنای
یك سير منطقی یك کارهایی را در این زمينه انجام می دهند .کار منطقیشان این است
که خب در مرحلهی اول ،اگر آن گياهی که وارد شد ،نياز به آفتزدایی داشت و حتی
 [« .3در موضوع ] قاچاق ،بنده به مسئولين گفته ام که آقاجان ،وقتی شما آن باند قاچاقچی را پيدا میکنيد
و آن جنس کالن قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است ،وارد کشور میکنيد ،این جنس را جلوی
چشم همه آتش بزنيد .ضربه بزنيد به قاچاقچی ،به جنس دارای مشابه داخلی( » .بيانات مقام معظم
رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم مورخ  ، 1948 /8 /11قابل دسترسی در نشانی زیر:
)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33886

 « .2مبارزهی جدّی با قاچاق  -همين مسئلهی انهدام [کاالی قاچاق]  -بسيار مهم است .البتّه بعضی از
مرتبطين با این مسائل به ما گفتند که بعضی از این اقالم را میشود باز صادر کرد؛ [یعنی ] برگرداند و
صادر کرد .خيلی خب ،این را حرفی ندارم .یعنی من این را اآلن اعالم میکنم اینكه ما گفتيم حتماً
منهدم کنند جنس را ،جنس قاچاق را ،این شامل آن قاچاقهای جزئی و شامل این کولهبرها و مانند اینها
نيست .ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را میگویيم] .اینهایی که بازار کشور را تحت تأثير قرار
می دهد( ».بيانات مقام معظم رهبری در دیدار رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت مورخ ،1948 /6 /9
)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34162
قابل دسترسی در نشانی زیر:
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مالك هم اجازه ی این کار را ندهد ،امكان داشته باشد تا آفتزدایی شود .پس ولو
بدون اجازهی مالك اینها در مواردی مطلقاً میتوانند آفتزدایی کنند .در مرحلهی بعد
آن کشور می بيند هزینهی این کار زیاد است و احتماالً بنا به بعضی مسائل و مصالح
می گویند این محموله را مسترد و مرجوع کنيد .پس آن را مرجوع میکنند و این بار
هم باز بدون اجازه ی آن شخصی است که مال را برای عرضه به آن کشور آورده است.
حالت سوم حالتی است که مربوط به موارد حاد است .ظاهراً اینطور به نظر میآید که
در موارد حاد  -که مواردی است که اگر در همان زمان اقدام به از بين بردن آفات
نكنند ،آن آفت در آن کشوری که می خواهد به آنجا برگردد و همچنين در کشور
خودش موجب ایجاد زیان جدی و حاد شود  -اینجا میگویند خب ،در این موارد با
توافق طرفين از باب اعمال حاکميت کشورها به صورت منطق ی محموله را از بين
می برند .حاال اآلن در این توافق با هم شرط کرده اند که این کارها را انجام بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ همينها را در موافقتنامه بنویسند ،ما حرفی نداریم.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،خب ما از ظاهر مصوبه اینطور فهميدیم که غير از این نيست،
چرا؟ چون د ارد سه مرحله را مطرح میکند .قرنطينه که قطعاً هست .قرنطينه با اجازهی
کسی نيست؛ یعنی با اجازهی شخصی که کاالیی را وارد یا صادر میکند ،نيست .حكم
قرنطينه غير از این نيست .قاعدتاً در قرنطينه سه کار را انجام می دهند :یا اینكه
آفتزدایی میکنند یا اگر از موا ردی است که نياز به انجام امری است و باید مرجوع
شود تا خود مالك عمل کند ،برمی گردانند .یك حالت سوم هم حالتی است که با
توجه به اهميت موارد[ ،محموله را از بين می برند] .حاال شما میگویيد این مراحل را
ذکر کند .من می گویم این مراحل در توافقات معموالً قطعی است .یعنی اگر بخواهد
مرحله به مرحله بگوید ،نياز به یك آیيننامه ای پيدا میشود که باید در نحوهی اعمال
آنچه که می خواهد معدوم بكنند ،وضع کنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن بالجمله و کلّی گفته است.
آقاي عليزاده ـ خيلی خب ،حاال آقایان فقها ،قبول نمیکنند .چه کار کنيم؟
آقاي مؤمن ـ خيلی خب ،باشد.
آقاي عليزاده ـ اشكال دیگری ندارید؟ آن دو سه اشكال خالف اصل ( )18را هم بنویسيد.
منشي جلسه ـ موارد خالف اصل ( )18را هم نوشتم.
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آقاي سوادكوهي ـ حاال البته یك چيزی هم خدمتتان عرض کنم .آن مطلب قبلی که
عرض کردم ،شاید در متن انگليسی موافقتنامه روشنتر باشد .چون این جزء (پ) بند
( )2ماده ( )9را هم که نگاه میکردم ،همان بحث مرحله مرحله بودن از آن فهميده
میشود .البته شاید اینطوری باشد .البته به نظرم یك خُرده مبهم نوشته اند.
آقاي عليزاده ـ ما که عرض کردیم ،ولی آقایان قبول نمیکنند.
آقاي سوادكوهي ـ نه ،جزء (پ) بند ( )2ماده ( )9را می خواهم عرض کنم.
آقاي عليزاده ـ بله ،هر سه تا مورد را عرض کردیم دیگر.
آقاي سوادكوهي ـ شما چه فرمودید؟
آقاي عليزاده ـ ما گفتيم موافقتنامه بين مراحل مختلف تفكيك کرده است ،اما آقایان
قبول نمیکنند .چه کار کنيم؟ س راغ موضوع بعدی برویم.
آقاي سوادكوهي ـ [ جزء (پ) بند ( )2ماده ( )9میگوید« ]:پ) از ورود عوامل
کنترل بيولوژيکي آفات و گياهان تراريخته به قلمرو خود جلوگيري و يا آن را
محدود نمايد».
آقاي عليزاده ـ آقای دکتر ،آقایان فقها به این موضوع ایراد

گرفتند)1 (.

 .3نظر شماره  46 /102 /2899مورخ  1946 /6 /22شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 291 /97475
مورخ  ،1946 /6 /11الیحه موافقتنامه همكاری در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهی بين دولت
جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب جلسه مورخ هفتم شهریورماه یكهزار و
سيصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی در جلسه مورخ  1946 /6 /22شورای نگهبان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعالم میگردد:
 - 1در بند (الف) ماده (  ،)1واژه «ژرم پالسم» مغایر اصل (  )18قانون اساسی شناخته شد.
 - 2در جزء (پ) بند (  )2ماده (  ،)9واژه «بيولوژیكی» مغایر اصل (  )18قانون اساسی شناخته شد.
 - 9در بند (  )9ماده (  ، )9اطالق معدوم کردن محموله نسبت به مواردی که مالك راضی به این امر نيست
و ضرورتی نيز وجود ندارد ،خالف موازین شرع شناخته شد».
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اليحه موافقتنامه همکاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسالمي ايران و
دولت جمهوري اسلووني
آقاي عليزاده ـ «اليحه موافقتنامه همکاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري
اسالمي ايران و دولت جمهوري

( )1
اسلووني».

آقایان اگر در مورد این موافقتنامه

م طلبی دارند ،بفرمایند.
آقاي جنتي ـ آقای شبزنده دار ،این نظری که مجمع مشورتی

فقهی( )2

داده است ،نظر

واجبالرعایه ای نيست ،ولی حاال شما هم در این خصوص صحبتی بفرمایيد.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،بعضی از اعضای مجمع میگفتند که عبارت «با تأیيد روابط
دوستانه»(  )9اشك ال دارد .البته این دوستانه در مقابل جنگ است ،نه آن مودتی که قرآن
نهی فرموده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ

 .3الیحه موافقتنامه همكاریهای اقتصادی بين دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری
اسلوونی در تاریخ  1948 /12 /15به تصویب هيئت وزیران رسيد .این الیحه پس از ارسال به مجلس
شورای اسالمی ،در تاریخ  1946 /6 /7با اصالحاتی به تصویب نمایندگان رسيد و مطابق با روند قانونی
پيشبينی شده در اصل (  )49قانون اساسی طی نامهی شماره  268 /97471مورخ  1946 /6 /11به شورای
نگهبان ارسال شد .شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه در جلسهی مورخ  ،1946 /6 /22نظر خود
مبنی بر عدم مغایرت این مصوبه با موازین شرع و قانون اساسی را طی نامهی شماره 46 /102 /2899
مورخ  1946 /6 /22به مجلس شورای اسالمی اعالم کرد.
 .2نظر مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /181ف 46 /مورخ « :1946 /6 /20نظر یكی از اعضاء
این بود که مناسب است عبارت «روابط دوستانه» به «روابط عادالنه » تبدیل شود تا موهم مودت و
دوستی نسبت به غير مسلمانان نباشد».
 .1مقدمهی موافقتنامه همكاری های اقتصادی بين دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری
اسلوونی مصوب  1946 /6 /7مجلس شورای اسالمی « :دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری
اسلوونی (که از این پس «طرفهای متعاهد » ناميده میشوند) ،با تأیيد روابط دوستانه بين دو دولت و
ملتهای متبوع خود  ...به شرح زیر توافق نمودند»... :
« .4خدا شما را از نيكی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پيكار نكردند و
از خانه و دیارتان بيرون نراندند ،نهی نمیکند؛ چرا که خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد » .سورهی
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آقاي عليزاده ـ این « دوستانه» به این معنا نيست که ما بگویيم ای غير مسلمان ،ما شما
را برادر خود می دانيم.
آقاي شبزندهدار ـ حاال آنها [= برخی اعضای مجمع مشورتی فقهی] گفتند ادب
اسالمی اقتضا میکند یك واژهی دیگری به کار ببرند؛ مثالً بگویند «روابط عادالنه».
وقتی ق رآن منع فرموده است که دوستی کنند )1 (،میگویند بنویسند «روابط عادالنه».
آقاي عليزاده ـ اگر اآلن می خواستند متن موافقتنامه را بنویسند ،به دولت میگفتيم
این طوری بنویسند ،اما حاال موافقتنامه را نوشته اند و برای بررسی به اینجا آمده است.
آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا« ،روابط دوستانه» در ادبيات بين المللی همان چيزی است که
شما میگویيد.
آقاي اسماعيلي ـ بله ،دوستی یعنی غير دشمنانه.
آقاي ابراهيميان ـ بله ،یعنی غير دشمنانه.
آقاي عليزاده ـ بله ،روابط دوستانه یعنی با همدیگر محاربه نكنند؛ جنگ نكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ

در این آیه« ،نصاری»
آمده است دیگر.
آقاي ابراهيميان ـ چون این « دوستانه» به معنای برادرانه نيست.
آقاي عليزاده ـ حتی اگر خود «مودت» هم بگویند ،منظورشان دوستی ایمانی نيست.
آقاي جنتي ـ این موافقتنامه را تمام کنيد تا سراغ نامههای دیوان برویم.
آقاي عليزاده ـ بله ،حتی اگر خود «مودت» را هم بگویند ،منظورشان دوستی ایمانی

ممتحنه ،آیه ( )5
« .3إِنَّمَا يَنْهَا کُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَا تَلُو کُمْ فِی الدِّينِ وَ أَخْرَ جُو کُم مِّن دِ يَارِ کُمْ وَ ظَاهَرُوا عَلَی إِخْرَا جِکُمْ؛ خداوند
تنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی میکند که در امر دین با شما پيكار کردند و شما را از
خانههایتان بيرون راندند یا به بيرون راندن شما کمك کردند و هر کس با آنان رابطه دوستی داشته باشد،
ظالم و ستمگر است » .سوره ممتحنه ،آیات (  )5و ( )4
« .2آنها که ایمان آوردهاند ،و یهود و صابئان و مسيحيان ،هرگاه به خداوند یگانه و روز جزا ایمان
بياورند و عمل صالح انجام دهند ،نه ترسى بر آنهاست و نه غمگين خواهند شد ».سورهی مائده ،آیه
( )64
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نيست .آقایان به این مصوبه ایرادی دارند؟
آقاي مدرسييزدي ـ نه.
آقاي جنتي ـ نه.
آقاي عليزاده ـ خب ،پس این موافقتنامه هم تمام

شد)1 (.

 .3نظر شماره  46 /102 /2899مورخ  1946 /6 /22شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره 268 /97471
مورخ  ،1946 /6 /11الیحه موافقتنامه همكاری های اقتصادی بين دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت
جمهوری اسلوونی مصوب جلسه مورخ هفتم شهریورماه یكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شورای
اسالمی در جلسه مورخ  1946 /6 /22شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با
موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».
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