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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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بررسي نامهي آقاي علي اصغر باغاني ،مدعي خالف شرع بودن تبصرهي ماده
( )922قانون مجازات اسالمي در خصوص تغليظ ديه

آقاي مؤمن ـ دو تا نامه هست که یكی از آنها را آقای باغانی [در خصوص تبصرهی
ماده ( )944قانون مجازات اسالمی مصوب  ]2949نوشته

است)2(.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر محتوای این نامه ،استفسار از قانون است ،خب بروند از
مجلس استفسار کنند.
آقاي مؤمن ـ رئيس یكی از شعب دیوان عالی کشور یك مطالبی نوشته است که اصالً
مشخص

نيست)9(.

[نظر مجمع مشورتی فقهی این است« ]:بررسي :اوالً :در قانون

 .5نامهی آقای علیاصغر باغانی ،رئيس شعبه ( )29دیوان عالی کشور در خصوص تذکری در مورد
غيرشرعی بودن تبصرهی ماده ( )944قانون مجازات اسالمی در جلسهی مورخ  2948/29/28شورای
نگهبان بررسی شد  .فقهای شورای نگهبان بر اساس اختيار حاصل از اصل ( )9قانون اساسی ،پس از
بحث و بررسی نسبت به مفاد این نامه در جلسهی مزبور ،نظر خود را مبنی بر وارد نبودن ایراد
مطرحشده طی نامهی شماره  48/211/894مورخ  2948/9/99به آقای علی اصغر باغانی اعالم کردند.
 .2نامهی مورخ  2948/2/29آقای علی اصغر باغانی ،رئيس شعبهی ( )29دیوان عالی کشور به فقهای
شورای نگهبان« :محضر مبارك فقهاء عظام شورای نگهبان دامت برکاتهم
سالم عليكم .با آرزوی سالمتی و توفيقات بيشتر برای حضرات محترم در سال جدید  2948ه ش به
استحضار میرساند در ماده ( )944قانون مجازات اسالمی چاپ اول* مرقوم شده بود« :اگر صدمه و
فوت هر دو در ماههای حرام تحقق پيدا نماید ،مرتكب عالوه بر پرداخت یك دیه کامله باید یكسوم
دیه هم از باب تغليظ به مجنیعليه پرداخت نماید ».سپس در قالب یك تبصره اضافه شده بود« :حكم
فوق در صورتی که مقتول از اقارب قاتل باشد ،جاری نمیگردد ».که این تفسير از جمله تحریرالوسيله
امام که فرموده بود« :ال تغليظ فی االطراف و ال فی قتل االقارب» اشتباه بود که اینجانب در مجلس
چهارم شورای اسالمی که مسئول کميسيون حقوقی و قضایی مجلس بودم و طی ارائه طرحی تبصره را
حذف ن مودیم و ليكن شورای محترم نگهبان در چاپ بعدی قانون مجازات اسالمی** مرقوم داشتهاند:
«قتل اقارب موجب مستقلی برای تغليظ دیه نيست ».در صورتی که قتل در اشهر حُرُم و حرمين شریفين
اتفاق بيفتد ،جاری است؛ با اینكه فقط قتل در اشهر حُرُم و مكه معظمه موجب تغليظ میباشد و حرم
شریف نبوی این حكم را ندارد .در تحریرالوسيله فرموده تغليظ در اشهر حُرُم و مكه معظمه میباشد «و
الیلحق بها سائر المشاهد» .در «خالف»  ،شيخ بزرگوار طوسی قدس سره نيز فقط حرم مكه معظّمه را
فرموده و الغير .از تذکر عذرخواهم.
رئيس شعبه سيزدهم دیوان عالی کشور -علی اصغر باغانی » متن این نامه ،در نشانی زیر قابل مشاهده
yon.ir/dnpMk
است:
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مجازات اسالمي جديد -كه معتبر بوده و مالك عمل ميباشد -مفاد ماده

()2()222

در مورد تغليظ ديه نميباشد؛ بلكه مسئله تغليظ در مواد ( )525تا ( )9()525مطرح
شده و در آن اثري از تبصره مذكور وجود ندارد تا احياناً مورد ايراد قرار گيرد.
ثانياً :مفاد تبصره ذكر شده آن است كه اقارب بودن مقتول موجب تغليظ ديه نيست
و اين مطلب صحيح بوده و منافاتي با مطلب ديگر -كه قتل نفس بما أنّه قتل نفس

* مقصود ،ماده ( )944قانون مجازات اسالمی مصوب  2931/8/5کميسيون قضایی و حقوقی مجلس
شورای اسالمی است.
** اشاره دارد به نظر شماره  9884مورخ  2932/6/5فقهای شورای نگهبان؛ جهت مالحظه متن این
نظر و مستندات قانونی آن ،بنگرید به سامانه جامع نظرات شورای نگهبان ،در آدرسyon.ir/faTyn :
 .5ماده ( )944قانون مجازات اسالمی مصوب  2949/9/2کميسيون امور قضایی و حقوقی مجلس
شورای اسالمی« :ماده  -944اگر کسی با ضربههای متعدد عمدی ،موجب جنایات متعدد و قتل
مجنی عليه شود و قتل نيز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد ،چنانچه برخی از جنایتها موجب قتل
شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند ،مرتكب عالوه بر قصاص نفس ،حسب مورد ،به
قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثيری در قتل نداشته است ،محكوم میشود .لكن اگر قتل به
وسيله مجموع جنایات پدید آید ،در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد ،در حكم
یك ضربه است .در غير این صورت ،به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن ،متصل به فوت نبوده
است نيز محكوم میگردد.
تبصره -احكام مقرر در مواد ( )945( ،)943( ،)946و ( )944در مواردی که جنایت یا جنایات ارتكابی
به قسمت بيشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیعليه سرایت کند نيز جاری است».
 .2مواد ( )888تا ( )883قانون مجازات اسالمی مصوب  2949/9/2کميسيون امور قضایی و حقوقی
مجلس شورای اسالمی« :ماده  -888هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنیعليه هر دو در ماههای حرام
«محرم ،رجب ،ذیالقعده و ذیالحجه» یا در محدوده حرم مكه واقع شود ،خواه جنایت عمدی خواه
غيرعمدی باشد ،عالوه بر دیه نفس ،یكسوم دیه نيز افزوده می گردد .سایر مكانها و زمانهای مقدس
و متبرك مشمول حكم تغليظ دیه نيست.
تبصره -معيار شروع و پایان ماههای حرام ،مغرب شرعی است؛ مانند ماه رجب که از مغرب شرعی
آخرین روز ماه جمادی الثانی ،شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان میرسد.
ماده  -886در حكم تغل يظ دیه فرقی ميان بالغ و غيربالغ ،زن و مرد و مسلمان و غيرمسلمان نيست.
سقط جنين نيز پس از پيدایش روح ،مشمول حكم تغليظ است .تغليظ دیه در مواردی که عاقله یا
بيتالمال پرداخت کننده دیه باشد نيز جاری است .در قتل عمدی که به علت عدم امكان قصاص یا عدم
جواز آن دیه پرداخت میشود نيز این حكم جاری است.
ماده  -883تغليظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضا و منافع جاری نيست».
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در أشهر حرم و مكه معظمه موجب تغليظ بوده و يا در مدينه منوره تغليظي ندارد-
ندارد.

)2(»...

این ،جواب نامهی آقای باغانی از سوی مجمع مشورتی فقهی است .ما

دو تا نامه داریم .یكی مربوط به آقای باغانی است ،یكی مربوط به آقای محمدی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ درست است.
آقاي مؤمن ـ نمیخواهيد نامهی آقای باغانی را جواب بدهيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع مشورتی فقهی جواب داده است دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ جواب ایشان همين است که نوشتهاند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ جوابی که مجمع مشورتی فقهی داده است ،خوب است.
سؤال از قانون مجازات است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر اصالً باید این نامه را جواب داد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،ما اصالً نباید جواب بدهيم ،ولی آن جواب مجمع
مشورتی فقهی خوب است .این مسئلهی ایشان ربطی به آن [= ماده ( )944قانون
مجازات] ندارد.
آقاي جنتي ـ شما این نامهی آقای باغانی را خواندید؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقایان مجمع مشورتی نامه را جواب دادهاند .آقای مؤمن هم
جوابش را خواندند .ایشان [ماده ( ])944را با بحث تغليظ خلط کرده است .جواب
دادهاند و روشن است.
آقاي جنتي ـ بسيار خب ،پس بررسی این نامه تمام میشود.
آقاي مؤمن ـ الحمدهلل تمام

شد)9(.

 . 5نظر مجمع مشورتی فقهی در ادامه که در جلسه خوانده نشد ،به این شرح است ...« :و اگر ادامه
عبارت ذکرشده یعنی جمله« :در صورتی که قتل در أشهر حرم و  »...ادامه تبصره میباشد ،مطلب فرق
میکند و الزم است عبارت اصالح و بهگونهای نوشته شود تا گویا بوده و نسبت به آن اظهار نظر شود».
نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /229ف 48/مورخ  ،2948/2/99قابل
yon.ir/wbKwh
دسترسی در نشانی زیر:
 .2نظر شماره  48/211/894مورخ  2948/9/99شورای نگهبان« :عطف به نامه شماره  212مورخ
 2948/2/29موضوع در جلسه مورخ  2948/9/28فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی
قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعالم میگردد:
 -مفاد تبصره مذکور این است که اقارب بودن مقتول موجب تغليظ دیه نيست و این ،مطلب صحيحی
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بررسي نامهي آقاي علي محمدي ،مدعي عدم رعايت نظر شرعي شوراي نگهبان از
سوي نهادهاي دولتي نسبت به برخي مواد قانون معادن در خصوص گرفتن
درصدي از بهاي مادهي معدني در اراضي موقوفه به عنوان حقوق دولتي

آقاي مؤمن ـ مجمع مشورتی فقهی ،نامهی آقای محمدی [در خصوص خالف شرع
بودن گرفتن درصدی از بهای مادهی معدنی در اراضی موقوفه به عنوان حقوق
دولتی]( )2را هم جواب داده است .میخواهيد آن را هم بخوانيم؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بخوانيد .آقای جنتی آن نامه( )9را خيلی مهم میداند.
آقاي مؤمن ـ آن نامه هم چيز خاصی نيست.

است و منافاتی با این مطلب ندارد که قتل نفس در اشهر حُرُم و مكه معظمه  -بما أنّه قتل نفس-
موجب تغليظ دیه است و در مدینه منوره موجب تغليظ نيست».
 .5نامهی آقای علی محمدی ،نمایندهی ولی فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيریه با ادعای عدم
رعایت نظر شرعی شورای نگهبان از سوی وزارت صنایع ،معادن و تجارت و سازمانها و واحدهای
تابعهی آن نسبت به برخی مواد قانون معادن مصوب  2933و اصالحات بعدی آن در خصوص گرفتن
درصدی از بهای مادهی معدنی در اراضی موقوفه به عنوان حقوق دولتی در جلسهی مورخ 2948/9/28
شورای نگهبان بررسی شد .فقهای شورای نگهبان بر اساس اختيار حاصل از اصل ( )9قانون اساسی،
پس از بحث و بررسی نسبت به مفاد این نامه در جلسهی مزبور ،نظر خود مبنی بر مغایرت دریافت
درصدی از بهای ماده معدنی که جزء عرفی یا تابع اراضی موقوفه است به عنوان حقوق دولتی با
موازین شرع را طی نامهی شماره  48/211/959مورخ  2948/9/91به آقای علی محمدی اعالم کردند.
 .2نامهی شماره  49/2235955مورخ  2949/29/98آقای علی محمدی ،نمایندهی ولی فقيه و سرپرست
*
سازمان اوقاف و امور خيریه به شورای نگهبان ...« :پيرو نامه شماره  49/339255مورخ 49/5/93
همانطور که خاطر جناب عالی و فقهای محترم شورای نگهبان مسبوق است و سوابق معروض و عطف
نظریه مبنای تبصره ( )9ماده ( ) 6اصالحی ،نظر به اینكه وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمانها و
واحدهای تابعه آن متأسفانه مستثنی بودن معادن واقع در زمين موقوفات و خروج موضوعی آن از بحث
سایر معادن را نپذیرفته و به استناد موادی از قانون معادن و مواد و تبصرههای اصالحی و الحاقی آن
(مصوب  )2941/5/99وجوهی را به عنوان حقوق دولتی از موقوفات مطالبه مینمایند ،از نظر وحدت
مالك ،مغایر مبانی نظریههای قبلی فقهای محترم شورای نگهبان است .بدینوسيله استدعا دارد نسبت به
انصراف مقررات ناظر بر موضوع فوقالذکر به ویژه ماده ( )29اصالحی قانون معادن از موقوفات از
اطالق قانون معادن و اصالحيه و الحاقات آن اعالنم نظر و نتيجه را جهت اقدامات بعدی و رفع مشكل
yon.ir/sgw9E
موقوفات ابالغ فرمایند ».متن این نامه در نشانی زیر قابل مشاهده است:
* متن این نامه در پاورقیهای بعدی آمده است.
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7
معادن()2

از جهت شمول

 .5ماده ( )29قانون معادن مصوب  2933/9/99مجلس شورای اسالمی با اصالحات و الحاقات بعدی:
«ماده ( -29اصالحی مورخ  )2949/9/2دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی
موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراجشده یا کانهآراییشده یا فرآوریشده در
چهارچوب بودجه مصوب با پيشنهاد وزارت صنعت ،معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن به
عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت پرداخت نماید .ضوابط تعيين زمان و ميزان
درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعيت معدن ،شرایط و موقعيت منطقه ،ميزان
و نوع کانهآرایی ،وضعيت ذخيره معدنی ،روش استخراج ،تعهدات و سود ترجيحی بهرهبردار در
آیيننامه اجرایی این قانون مشخص میشود .درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانهداری
کل کشور منظور میگردد.
تبصره ( -2اصالحی  )2941/5/99مبنای قيمت پایه ماده معدنی به منظور تعيين حقوق دولتی در ماده
معادنی که از طریق مزایده مـوضوع ماده ( )21این قانون واگذار میشود ،در آیيننامه اجرایی تعيين
میشود.
تبصره ( -9اصالحی  )2941/5/99درصد یادشده برای ميزان ماده معدنی کانهآراییشده یا فرآوریشده
فقط برای دارندگان پروانه بهرهبرداری معادن که اقدام به عمليات کانهآرایی یا فرآوری ماده معدنی
مینمایند ،تعيين میشود .در غير این صورت ،بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعيين
درصد مذکور مالك است.
تبصره ( -9اصالحی  )2941/5/99حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت ،ميانگين حقوق دولتی
معادن مجاور محل برداشت است .بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا ميزان یك تن از پرداخت
حقوق یادشده معاف است.
تبصره ( -9اصالحی  )2941/5/99دولت مكلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همهساله در
بودجه ساالنه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد ( )%68آن در چهارچوب قوانين و مقررات
مالی کشور و در راستای اجرای بهينه تكاليف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی
کشور توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت هزینه گردد.
تبصره ( -8اصالحی  )2949/9/2بهرهبرداران معادنی که در جهت بهرهبرداری بهينه و فرآوری و صيانت
از ذخایر معدنی ،ارتقای بهره وری و تحقيق و توسعه و اکتشاف و حفظ محيط زیست در معدن مربوط
اقدام نمایند ،با تأیيد شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بيست درصد ( )%91حقوق دولتی معاف
میباشند.
تبصره ( -6اصالحی  )2941/5/99دولت مكلف است پانزده درصد ( )%28از حقوق دولتی وصولی را
به اعتبارات همان استان اضافه نماید ،به طوری که تم ام اعتبار یادشده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و
توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده ،اختصاص یابد.
تبصره ( -3اصالحی  )2941/5/99ميزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهرهبردار و تأیيد
وزارت صنعت ،معدن و تجارت قابل افزایش یا کاهش است .حقوق دولتی بر اساس آخرین اصالحات
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نسبت به معادني كه باالصاله يا بالتبع (به تبع مكان يا زمين وقفشده) وقف
ميباشند ،خالف شرع دانسته شد( .اتفاق آرا 8 ،رأي)
توضيح اينكه معادني كه باالصاله يا بالتبع وقف ميباشند ،بايد در جهت وقف
مصرف گردند و گرفتن درصدي از بهاي ماده معدني به عنوان حقوق دولتي از
معادن مذكور وجهي نداشته و خالف شرع ميباشد؛ زيرا مواد معدني اينگونه
وقف است و دولت هيچگونه حقي به آنها ندارد و از اين رو تمام مواد معادني كه
باالصاله يا بالتبع وقف ميباشند ،بايد بر حسب وقف مذكور در مصوبه در مورد
وقف مصرف گردند.
الزم به ذكر است كه درصد مأخوذ از بهاي ماده معدني به عنوان حقوق دولتي
ميباشد و به عنوان عوارض يا ماليات نميباشد تا بتوان وجهي براي مشروعيت آن
به دست آورد.
همچنين اين بيان در مورد معادن شخصي كه ملك شخصي ميباشد نيز جاري

به ميزان مندرج در پروانه اخذ میگردد و در مواردی که عدم استخراج به ميزان مندرج در پروانه
بهرهبرداری ،خارج از ید و اراده بهرهبردار باشد ،با تأیيد شورای عالی معادن میتواند برابر ميزان
استخراج واقعی محاسبه گردد.
تبصره ( -5الحاقی  ) 2949/9/2مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافيت ماليات
از صادرات نمیشوند.
تبصره ( -4الحاقی  )2949/9/2دولت اجازه قيمتگذاری مواد معدنی غيرانحصاری که در بازار رقابتی
توليد و عرضه میشود را نداشته و مالك تعيين قيمت عرضه و تقاضا خواهد بود.
تبصره ( -21الحاقی  )2949/9/2بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای
بهرهوری ،فناوری ،بهينه سازی مصرف انرژی یا توليد علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیيد
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی
(دارای دانشجو در مقاطع تحصيلی تكميلی) میکنند ،از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد
( )%21و حداکثر پنجاه ميليارد ریال در هر سال معاف میباشند .آیيننامه اجرایی این تبصره حداکثر
ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ آن توسط وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و علوم ،تحقيقات و
فناوری به تصویب هيئت وزیران میرسد».
تبصره ( -22الحاقی  )2949/9/2مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره ( )5این ماده با پيشنهاد
شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعيين و ابالغ می شود».
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است ( 5رأي از  8رأي) و تمام مواد آنها مِلك اشخاص است و هيچ حقي دولت
به آن ندارد.
و عليهذا به تبع اين ايراد ،اطالق تبصرههاي اين ماده مورد ايراد است و الزم
است تقييد زده شود )2(».خب ،حاال مجمع مشورتی فقهی اینطور جواب داده است.
حقوق دولتی یعنی آن حقی که دولت در مواردی که دارندهی معادن در آن حقی دارد،
داشته باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به این دليل است که معادن از انفال است.
آقاي شبزندهدار ـ خب ،در این فرض [که معدن موقوفه باشد ]،معدن که از انفال
نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ منظورم این است که دولت اینطور فكر کرده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ امام در آن پاسخ به استفتا گفتند که معادن عميق جزء انفال
است و اگر در مِلك شخصی و یا در وقف هم باشد ،برای وقف نيست)9(.
 .5نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان ،شماره /221ف 48/مورخ  ،2948/2/23قابل دسترسی در
yon.ir/JDjKC
نشانی زیر:
 . 2شورای نگهبان در خصوص طرح مجلس در مورد مالكيت دولت در همهی چاههای نفتی در سال
 2966استفتایی را از امام خمينی (ره) میکنند که به شرح زیر است« :در مورد معادنی که به تبع ارض
یا احيا ،مالك خاص دارد و بر حسب تحریرالوسيله و سایر متون معتبر فقهی از انفال محسوب
نمیشود ،قبالً شورای نگهبان به طور عام اظهار نظر کرده است که معادن واقع در امالك شخصی و
وقفی از انفال و ثروتهای عمومی محسوب نيست ،ولی نظارت و کنترل دولت بر اکتشاف و
بهره برداری از معادن طبق مصلحت عامه جایز است .اکنون در مورد خصوص نفت طرحی در مجلس
شورای اسالمی تصویب شده است که به موجب ماده ( )9آن کليه معادن نفت اعم از اینكه در ملك
شخصی و وقفی یا زمينهای دیگر و دریاها باشد ،از انفال محسوب شده است ،چون در شمول تبعيت
مذکور در مورد نفت بالخصوص کسب نظر مبارك الزم شد ،مستدعی است ،نظر شریف را اوالً در اصل
موضوع و ثانياً نسبت به جواز تصرف در زمينهای شخصی و وقفی جهت استخراج در صورت عدم
تبعيت مرحمت فرمایيد».
پاسخ استفتای امام خمينی (ره) به شرح زیر است« :حضرات حجج اسالم آقایان فقهاى شوراى نگهبان
دامت افاضاتهم،
پس از اهدای سالم و تحيت ،اصل مسئله تبعيت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به امالك شخصی تا
حدود احتياجات عرفی است؛ مثالً اگر کسی در خارج از محدوده منزل و یا زمين شخصی و یا وقفی
کانالی زده و از زیر زمين آنها عبور کند و یا تصرف نماید ،دارندگان منازل و زمين و یا متوليان
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آقاي شبزندهدار ـ بله ،این مطلب در مورد معادن عميق ،درست است .آن بحث هم
مطرح میشود؛ ولی شن و ماسه ظاهر مِلك است .این نامه هم در خصوص این موارد
است)2(.

نمیتوانند ادعایی بنمایند و یا اگر کسی باالتر از مقدار متعارف بنایی ایجاد و یا رفت و آمد نماید ،هيچ
یك از مالكين و یا متوليان حق جلوگيری از او را ندارند و باالخره تبعيت زمين شخصی به مقدار عرفی
است و آالت جدیده هيچگونه دخالتی در تعيين مقدار عرفی ندارد؛ ولی تبعيت کشور مقدار بسيار زیاد
است و دولت حق دارد تا از تصرف بيش از حق عرفی شخص و یا اشخاص چلوگيری نماید .بنابراین،
نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی امالك شخصی است ،تابع امالك نمیباشد و اما اگر
فرض کنيم معادن و نفت و گاز در حدود امالك شخصی است که فرض بیواقعيت است ،این معادن
چون ملی است و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود میگردند ،از تبعيت
امالك شخصيه خارج است و دولت اسالمی میتواند آنها را استخراج کند ،ولی باید قيمت امالك
اشخاص و یا اجاره زمين تصرفشده را مانند سایر زمينها بدون محاسبه معادن در قيمت و یا اجاره
بپردازد و مالك نمیتواند از این امر جلوگيری نماید .والسالم عليكم؛ انشاءاهلل موفق و مؤید باشيد».
([امام] خمينى ،سيد روحاللّه ،استفتائات قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعهی مدرسين حوزهی
علميه قم ،چ 2999 ،8ه.ق ،ج ،9صص854-853؛ و قابل دسترسی در نشانی زیر)yon.ir/MCqBF :
 .5ظاهراً سرپرست سازمان اوقاف و امور خيریه چند ماه قبل نيز نامهای را با مضمون مشابه و به
صورت تفصيلیتر بيان می کند که اعضای شورای نگهبان بيشتر این نامه را مورد توجه قرار میدهند.
نامهی آقای علی محمدی ،نمایندهی ولی فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيریه به شماره
 49/339255مورخ  2949/5/93به شرح زیر است« :همانطور که خاطر جنابعالی و فقهای محترم
شورای نگهبان مسبوق است ،در سالهای  2969به بعد در خصوص معادن شن و ماسه و سنگ واقع در
اراضی موقوفات بين مراجع دولتی (وزارت کشور و فرمانداریها) و شهرداری از یك طرف و سازمان
اوقاف و امور خيریه و متوليان از طرف دیگر اختالف نظرهایی وجود داشت .به این توضيح که مقامات
دولتی و شهرداری ،این معادن را انفال تلقی کرده و مورد بهرهبرداری قرار میدادند و متوليان موقوفات
و سازمان اوقاف و امور خيریه این منابع را جزئی از وقف تلقی و مستثنی از مقررات انفال و معادن
میدانستند.
به منظور رفع مشكل بهوجودآمده ،استفتایی از محضر مبارك امام خمينی (رضواناهلل تعالی) به عمل آمد
که در پاسخ مرقوم فرمودند« :بسمه تعالی -اینها انفال نيستند و موقوفه هستند ».پس از تصویب تبصره
( )66قانون بودجه  2969و تشدید انتقادات ،سازمان اوقاف و امور خيریه و وزارت کشور از شورای
محترم نگ هبان در مورد ادعای انفال بودن معادن شن و ماسه و خاك رس و چگونگی تأیيد تبصره ()66
استعالم گردید و شورای محترم نگهبان به شرح مرقومه شماره  5999مورخ  2966/9/95به عنوان
وزارت کشور نكات ذیل را اعالم فرمودهاند:
«معادن شن و ماسه و خاك رس تابع وضع زمين است و آنچه در زمين موقوفه واقع است ،انفال نبوده و
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،معادن ظاهره بحث دیگری است.
آقاي شبزندهدار ـ ظاهر نامه هم همان شن و ماسه است .زمينش را میگوید .صاحب
آن میخواهد از آن شن و ماسه بردارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ [در پاسخ به این نامه ،به انحصار این حكم در معادن ظاهره]
تصریح بكنيد تا سوء استفاده نشود .چون اینها [= بهرهبرداران از معادن موقوفه] واقعاً
عوارض و ماليات هم نمیدهند.
آقاي شبزندهدار ـ اینها عوارض و ماليات میدهند .این ماده ( )29نوشته است که
مبلغی را به عنوان «حق دولت» بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي جنتي ـ متن این مادهای را که میخواهيد بگویيد خالف شرع است ،بخوانيد.

هرگونه تصرف بدون اذن متولی و اخذ وجوه در این رابطه مشروع نيست و تأیيد تبصره ( )66بر اساس
انصراف آن از شن و ماسه و خاك رس زمينهای موقوفه ،کلی است».
متعاقباً در مورد سنگهای استخراجی واقع در اراضی موقوفه نيز سازمان اوقاف و امور خيریه طی نامه
شماره  921/2149مورخ  2932/9/92از شورای محترم نگهبان تقاضا نموده که نظریه تكميلی راجع به
این موارد صادر فرمایند که در پاسخ و به شرح نظریه شماره  9589مورخ  2939/8/22چنين اظهار
نمودند« :آن مقدار از معادن سنگ که عرفاً تابع زمين است ،جزء موقوفه میباشد».
الزم به توضيح و اظهار امتنان است که نظریههای فوقاالشعار موجب گردید که مشكل ایجادشده برای
موقوفات در این زمينه برطرف گردد و نيات خير واقفين اجرا شود و شورای محترم نگهبان در این امر
خطير ذیسهم بوده و میباشند و به عالوه مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاههای
عمومی نيز با تبعيت از نظریه آن شورای محترم پروندههای مطروحه را به وجه شرعی فيصله دادهاند.
علیهذا با عنایت به سوابق معروض و عطف نظریه مبنای تبصره ( )9ماده ( )6اصالحی ،نظر به اینكه
وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمانها و واحدهای تابعه آن متأسفانه مستثنی بودن معادن واقع
در زمين موقوفات و خروج موضوعی آن از بحث سایر معادن را نپذیرفته و به استناد موادی از قانون
معادن و مواد و تبصرههای اصالحی و الحاقی آن (مصوب  )2941/5/99وجوهی را به عنوان حقوق
دولتی از موقوفات مطالبه مینمایند که از نظر وحدت مالك مغایر مبانی نظریههای قبلی فقهای محترم
شورای نگهبان است .بدینوسيله استدعا دارد نسبت به انصراف مقررات ناظر بر موضوع فوقالذکر به
ویژه ماده ( ) 29اصالحی قانون معادن از موقوفات از اطالق قانون معادن و اصالحيه و الحاقات آن اعالم
نظر و نتيجه را جهت اقدامات بعدی و رفع مشكل موقوفات ابالغ فرمایند ».متن این نامه ،در نشانی زیر
yon.ir/uCPyz
قابل مشاهده است:
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آقاي يزدي ـ آیا ایشان [= سازمان اوقاف و امور خيریه] روی این معادن شن و ماسه
مدرك وقف دارند تا این معادن بالتبع وقف باشد؟
آقاي شبزندهدار ـ اصالً حاال شما مسئله را کلی فرض کنيد .حاال به صغرای مسئله
کاری نداریم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي يزدي ـ بله ،ما به مورد کار نداریم .درست است که بحث در مورد قاعدهی کلیِ
این موضوع است؛ اما در این مورد مثالً این شن و ماسهای که مورد بحث ایشان است،
آیا بالتبع یا باالصاله وقف است؟ چون این اظهاری که آقای محمدی در این نامه
کردهاند ،راجع به مورد خاصی است.
آقاي شبزندهدار ـ نه[ ،ناظر به مورد خاصی نيست] .چون میگوید ...« :نظر به اینكه
وزارت معدن »...؛ [کلی میگوید].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ماده ( )29قانون معادن در سال  2941به شورای نگهبان آمده
است و ما اطالق آن را [در نظر شماره  41/91/99843مورخ  ]2941/4/9تأیيد کردیم.
این اصالحيه مصوب سال  2941است)2(.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر این نوع معادن از قبل وقف شده باشند[ ،درست است]؛ ولی اگر
مالك بخواهد از اآلن آن ملك را وقف بكند[ ،اجازهی وقف دانستن این معادن] مشكل است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ [ارتباطی ندارد ].چون فرد ،مالك آن ملك است .حسب
مالكيتش وقف میکند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،اگر مالك اآلن ملكی را وقف کند ،مشكل است؛ چون اآلن
اذنی که از اول برای احيا و امثال این امالك داده میشود ،مضيق است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آخر در این نامه[ی سازمان اوقاف مورخ ]2949/5/93
میگویند که این معادن ،انفال نيستند .از امام هم استفتا نقل میکنند که این معادن انفال
نيستند)9(.
 .5الزم به ذکر است که ماده ( )29قانون معادن بعد از قانون اصالح قانون معادن مصوب 2941/5/99
مجلس شورای اسالمی ،یك بار دیگر از طریق ماده ( )98قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقای
نظام مالی کشور مصوب  2949/9/2مجلس شورای اسالمی تغيير می کند و ضمن اصالح صدر ماده و
برخی تبصرهها ،چند تبصرهی دیگر به آن الحاق میگردد.
« .2س  -5در بين رقبات موقوفات گاهى اراضى شن و ماسه با خاك رس پيدا مىشود که تا کنون
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آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،از نظر شرع ،مردم در معادن ظاهره که مساویند؛ «الناس فيه
سواء ».یك چنين چيزی در مورد این معادن

هست)2(.

آقاي يزدي ـ نظریهی قبلی [شماره  51/92/9539مورخ  ]2951/21/9شورای نگهبان
را هم لطف کنيد توجه بفرمایيد ...« :موضوع در جلسه مورخ  4381/2/22فقهاي
شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقها به شرح زير اعالم ميگردد:
«معدن سنگ آهك مذكور در نامه  8242مورخ  ،4381/5/2در صورتي كه عرفاً
تابع زمين به حساب آيد ،حكم زمين را دارد و متعلق به موقوفه است و قانون
معادن از آن انصراف دارد و اگر تابع زمين محسوب نشود ،جزء انفال ميباشد»».
این در مورد معدن سنگ آهك است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همين نظر خوب است دیگر .شما یك بار به این موضوع
جواب دادهاید .همين جواب خوب است .حاال هم همين جواب را بدهيد.
آقاي يزدي ـ بله دیگر؛ اگر معدن تابع زمين باشد ،جزء آن به حساب میآید.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقای جنتی ،خود شما [= شورای نگهبان] این جواب را قبالً

عواید آنها در جهت اجراى نيّات واقف به مصرف مىرسيده ،اخيرا برخى از دوایر دولتى مدّعى هستند
که این نوع اراضى ،معادن و جزو انفال است ،آیا این نحوه از معادن شرعا انفال محسوب مىشوند یا
موقوفه هستند؟
ج -اینها انفال نيستند و موقوفه هستند[( ».امام] خمينى ،سيد روحاللّه ،استفتائات قم ،دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چ 2999 ،8ه ق ،ج ،9صص)995-993
« .5و أما المعادن فعلی ضربين ظاهرة و باطنة ،فالب اطنة لها باب ندکره و أما الظاهرة فهی الماء و القير و
النفط و الموميا و الكبریت و الملح و ما أشبه ذلك ،فهذا الیملك باالحياء و الیصير أحد أولی به
بالتحجير من غيره و ليس للسلطان أن یقطعه بل الناس کلهم فيه سواء یأخذون منه قدر حاجتهم ،بل
یجب عندنا فيها الخمس و ال خالف فی أن ذلك الیملك ترجمه« :و اما معادن بر دو نوع ظاهری و
باطنی میباشند .معادن باطنی را در بابی بررسی میکنيم ،اما معادن ظاهری شامل آب ،قير ،نفط ،موميا،
گوگرد ،نمك و مانند آن ،با احيا تمليك نمیشوند و کسی با تحجير آنها نسبت به دیگری بر آنها
اولویت نمی یابد و سلطان حق واگذاری آنها را ندارد ،بلكه مردم همه در آنها با هم مساویند و به ميزان
نيازشان از آن میگيرند و از نظر ما خمس در آن واجب میشود و اختالفی در این نيست که تمليك
نمیشوند( ».شيخ طوسی ،محمدبنحسن ،المبسوط فی فقه اإلماميه ،تهران ،المكتبه المرتضویه إلحياء
اآلثار الجعفریه ،چ ،9ج ،9ص)939
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دادهاید .این جواب را به خود سرپرست سازمان اوقاف و امور خيریه هم دادهاید .چرا
دو مرتبه جواب را تكرار میکنيد؟! ما که دیگر نمیتوانيم در صغرا وارد بشویم.
بررسی صغرویات که دیگر در صالحيت ما نيست .کبرای این موضوع هم همان بود
که شما گفتيد .یعنی همين نظری بود که شورا گفته است .همين پاسخ را بدهيد .دیگر
تكرار نكنيد.
آقاي جنتي ـ بله.
آقاي يزدي ـ بله ،این پاسخی است که خود شما آن را امضا کردهاید و به ایشان [=
نمایندهی ولی فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيریه] پاسخ دادهاید .اآلن باز
همان موضوع مورد سؤال ایشان است؟
آقاي جنتي ـ میخواهيد اصالً ما نامهی خودِ ایشان را بخوانيم.
آقاي يزدي ـ بله ،نامهی خودش را بخوانيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این نامه ،نامهی خودش است دیگر.
آقاي شبزندهدار ـ ببينيد؛ یك صحبت این است که ما بگویيم آیا قانون معادن نسبت
به این معادن انصراف دارد یا ندارد؛ [این درست است که صالحيت شورای نگهبان
است ].اما تشخيص این مطلب ،بهعهدهی شورای نگهبان نيست و حرف شورا هم در
اینباره حجت نيست .شما فقط حكم شرعی مسئله را بيان میکنيد .شما بگویيد قانون
از این معادن انصراف دارد .من فكر میکنم جواب مجمع مشورتی فقهی جواب خوبی
است.
آقاي مؤمن ـ شكایت ایشان را توضيح نمیدهيد که جناب آقای هاشمی بفرمایند آیا
جواب درست است یا درست نيست؟ نامهی آقای محمدی را نمیخوانيد تا ببينيم چه
میخواهد بگوید؟
آقاي شبزندهدار ـ چرا میخواهم بخوانم« :پيرو نامه شماره  21/553488مورخ
 ،4321/8/25همانطور كه خاطر جنابعالي و فقهاي محترم شوراي نگهبان
مسبوق است و سوابق معروض و عطف نظريه مبناي تبصره ( )3ماده ()6
اصالحي ،نظر به اينكه وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمانها و واحدهاي
تابعه آن متأسفانه مستثني بودن معادن واقع در زمين موقوفات و خروج موضوعي
آن از بحث ساير معادن را نپذيرفته و به استناد موادي از قانون معادن و مواد و
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تبصرههاي اصالحي و الحاقي آن (مصوب  )4321/8/22وجوهي را به عنوان
حقوق دولتي از موقوفات مطالبه مينمايند كه از نظر وحدت مالك مغاير مباني
نظريههاي قبلي فقهاي محترم شوراي نگهبان است.
بدينوسيله استدعا دارد ،نسبت به انصراف مقررات ناظر بر موضوع فوقالذكر
بهويژه ماده ( )41اصالحي قانون معادن از موقوفات از اطالق قانون معادن و
اصالحيه و الحاقات آن اعالم نظر و نتيجه را جهت اقدامات بعدي و رفع مشكل
موقوفات ابالغ

فرمايند)2(».

آقاي مؤمن ـ این نامهی دوم ایشان است .اولِ این نامه گفته است که این نامه ،پيرو
نامهی قبلی است .قبل از این نامه ،جناب حضرت آیتاهلل جنتی در ذیل این نامه در
تاریخ  2949/4/6مرقوم فرمودهاند که این نامه در جلسهی آقایان فقهای محترم بررسی
شود .این نامهی قبلی مفصلتر از این نامهی جدید است.
آقاي شبزندهدار ـ بله ،آن نامه حاال برای یك زمانی بوده است .ایشان این نامه را در
تاریخ  2949/29/98فرستاده است .این درخواست به شكلی که ایشان درخواست کرده
است ،درخواست موجهی نيست .در این نامه گفته است ...« :بدین وسيله ،استدعا دارد،
نسبت به انصراف مقررات »...؛ خب ،شورای نگهبان که انصراف مقررات را بيان
نمیکند .آنچه که شورا باید اینجا بگوید ،این است که بگوید همان حكمی که قبالً
نسبت به معادن ظاهره گفته شده است ،اآلن هم همان حكم جاری است ،اما نسبت به
معادنی که تابع زمين نيست[ ،حكم انفال جاری است].
آقاي جنتي ـ همينطور است .به نظرم ،ما همين متنی را که شما [= مجمع مشورتی
فقهی] دادهاید ،برای جواب بدهيم.
آقاي شبزندهدار ـ همينطور است .این نكته را هم بگویيد که اینكه قانون انصراف
دارد یا نه ،که مورد تقاضای شما است ،کار شورای نگهبان نيست و حجت هم نيست.
چون ایشان در این نامه صریحاً این مطلب را خواسته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اآلن آقای علی محمدی میخواهد بگوید که باالخره مرادتان
 .5نامهی آقای علی محمدی ،نمایندهی ولی فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيریهی به دبير
شورای نگهبان ،شماره  49/2235955مورخ  ،2949/29/98قابل دسترسی در نشانی زیر:
yon.ir/sgw9E
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چيست؛ به خاطر اینكه شما قبالً آن قانون را تأیيد کردهاید.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،نامه این را نمیگوید .این نامه میگوید نسبت به انصراف
مقررات ناظر بر موضوع فوقالذکر اعالم نظر کنيد .بررسی مقررات در صالحيت ما
نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولی منظور ایشان قانون مربوط به این موضوع است .به فقهای
شورای نگهبان میگوید شما اصل آن قانون را تأیيد کردهاید .میخواهند بپرسند که
شما آن قانون را اینگونه تأیيد کردهاید.
آقاي شبزندهدار ـ همان جواب مجمع مشورتی فقهی را در پاسخ به این نامه
بنویسيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ باالخره آقای محمدی میخواهد ما قانون را ابطال کنيم یا
میخواهد بخشنامه یا چيزی شبيه آن را ابطال کنيم؟
آقاي شبزندهدار ـ نه ،میخواهد بگوید همانطوری در نظرتان بنویسيد که آن قانون
شامل آن موارد مذکور در نامه نمیشود.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما که نمیتوانيم این کار را بكنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،ببينيد؛ شما قبالً یكسری از قوانين را تأیيد کردهاید که همين
خودتان بعداً به اطالق آن اشكال وارد کردید؛ یعنی مثالً یك قانونی را تأیيد کردهاید،
در حالی که اطالق آن مصوبات ،موارد خالف شرع را هم در بر میگرفت )2(.آقای
محمدی در نامهاش میخواهد شما در نظرتان بيان کنيد اینكه ما که این ماده [از قانون
معادن] را تأیيد کردهایم ،به این اطالق [مد نظر مجریان] نيست؛ بلكه با حفظ این
مطلب است که قانون منصرف از معادن وقفی است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما که حاال نمیتوانيم این کار را بكنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نمیتوانيد؟! خود شما آن قانون را تأیيد کردهاید.
 . 5شورای نگهبان در موارد محدودی ،نسبت به اطالق برخی مواد قانونی که قبالً توسط شورای نگهبان
به تأیيد رسيده بودند ،ایراد خالف شرع نسبت به اطالق آن می گيرد .برای آگاهی از نظرات شورای
نگهبان در این خصوص ،بنگرید به :فتحی ،محمد و کاظم کوهی اصفهانی ،نظارت شرعی فقهای شورای
نگهبان بر اساس اصل ( )9قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تهران ،پژوهشكده شورای نگهبان،
چ.2943 ،2
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ میتوانيم بگویيم اطالق یك قانون حرام است؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ،بگویيد تأیيد ما اینطور بوده است؛ و الّا اطالق آن خالف
شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر ما بخواهيم قانون را خالف شرع اعالم کنيم [که صحيح
نيست ].حاال که نمیشود دیگر این کار را انجام داد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ میتواند خالف شرع باشد .به راحتی میتوانيد بگویيد« :و
الّا آن ماده خالف شرع است ».اتفاقاً نظير این مسئله را هم شورای نگهبان در یك
جاهایی داشته است .در آن موارد ،دیگران یك اطالقی از یك قانون برداشت کرده
بودند و شورای نگهبان گفته بود که نه ،ما قانون را با حفظ انصراف تأیيد کرده بودیم،
و الّا خالف شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب ،پس ما بيایيم بخشنامه را باطل کنيم .به اطالق چهکار
داریم؟! اگر بخشنامه را باطل کنيم ،بهتر است .بگویيم این بخشنامه خالف شرع است.
آقاي شبزندهدار ـ بله دیگر؛ این بخشنامه باید ابطال شود .همين جواب را بدهيم.
آقاي يزدي ـ ما قبالً در اینباره چند تا جواب دادهایم .قدیمیترین نظری که آقایان
فقهای شورای نگهبان دادهاند ،در سال  2966است که آقای صافی دبير شورا بودند.
[نظر شماره  5999مورخ  2966/9/95شورای نگهبان« ]:به نظر فقهاي شوراي نگهبان،
شن و ماسه و خاك رس تابع وضع زمين است كه از آن برداشته ميشوند.
علي هذا ،اگر در زمين موقوفه يا ملكي باشد ،متعلق به وقف يا مالك است و جزء
انفال نيست و هرگونه تصرف بدون اذن متولي شرعي موقوفه و يا مالك و اخذ
وجوه از آنها در اين رابطه مشروع نميباشد و تأييد تبصره

()2()66

بر اساس

 .5تبصره ( )66قانون بودجه سال  2969مصوب  2969/29/9مجلس شورای اسالمی« :تبصره :66
الف -از اول سال  2969کليه امور مربوط به بهرهبرداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاك رس
معمولی به وزارت کشور محول میشود تا با رعایت مفاد تبصره ماده ( )99قانون معادن مصوب
 2969/9/2مجلس شورای اسالمی از طریق فرمانداریها و بخشداریها و شهرداریهای هر محل و یا
سازمان های دولتی دیگر و یا بخش خصوصی انجام دهد و درآمد حاصله ناشی از قيمت پایه موضوع
ماده ( )96قانون معادن فوقالذکر را به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
ب»... -
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انصراف آن از شن و ماسه و خاك رس زمينهاي موقوفه ملكي است ».این نظر
گفته است که این تبصره ،از آن موضوع منصرف است .همچنين ،شورای نگهبان یك
جواب در سال  2936به نامهی آقای طبسی داده است[ .نظر شماره 36/92/1829
مورخ  2936/9/2شورای نگهبان« ]:نامه شماره  411/41511مورخ  )2(4355/42/5در
جلسه رسمي مورخ  4356/2/34آقايان فقهاي شوراي نگهبان مطرح و نظر آقايان
فقها بدين شرح اعالم ميگردد:
خاك رس صنعتي در حكم مذكور مانند خاك رس معمولي است و مشمول نظريه
شماره  8111مورخ  4366/3/28فقهاي شوراي نگهبان ميباشد».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به نظر من به آقای محمدی بگویيد که درخواست نظارت بر
ماده ( )29قانون را کنار بگذارد .اگر در بخشنامهها درخواست ابطالی دارد ،درخواست
کند .چون ایشان در نامهاش «مقررات ناظر» هم گفته است .اگر در این مقررات
بخشنامهای چيزی دارد که خالف شرع است ،آن را برای ما بفرستد؛ ما میتوانيم آن را
باطل کنيم .اگر بخواهيد قانون را باطل کنيد و بگویيد که اطالق آن درست نيست ،کار
آسانی نيست .باید همان مطلب را بگویيم که آن قانون منصرف از آن موارد است؛ ولی
الزم نيست ما بگویيم .بروند از مجلس بخواهند که قانون را تفسير کند .اگر مجلس
قانون را خالف شرع تفسير کرد ،مصوبهی مجلس به اینجا میآید و ما جلوی آن را
میگيریم .اینكه حاال ما ابتدائاً بگویيم یك قانونی که به آن عمل شده است ،خالف
 .5نامهی آقای عباس واعظ طبسی ،توليت آستان قدس رضوی به دبير شورای نگهبان ،شماره
 211/29811مورخ « :2938/29/8احتراماً به استحضار میرساند در سال  2966فقهای محترم شورای
نگهبان به موجب نظریه شماره [ 5999مورخ]  ،2966/9/95شن و ماسه و خاك رس واقع در موقوفات
را جزو اموال موقوفه دانسته و از احكام مربوط به انفال مستثنی تلقی فرمودهاند که برای موقوفات بسی
راهگشا و رافع مشكالت بوده است.
اکنون وزارت محترم معادن به عذر آنكه در نظریه مذکور اشاره به خاك رس شده ،خاك صنعتی در
موقوفات را که نوعی خاك رس است ،از شمول نظریه مذکور خارج میداند و به موقوفه اجازه دخالت
و استفاده نمیدهد .با عنایت به اینكه در نظریه مذکور ،خاك رس به طور مطلق ذکر شده و خاك
صنعتی هم بنا بر تعریفی که در قانون معادن آمده ،نوعی خاك رس به شمار میرود ،لذا خواهشمند
است برای رفع این ابهام ،نظریه فقهای محترم شورای نگهبان را امر به ابالغ فرمایند ».متن این نامه ،در
yon.ir/7izA3
نشانی زیر قابل مشاهده است:
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شرع است ،واقعاً چيز خوبی نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمیگویيم قانون خالف شرع است .میگویيم معنای آن قانون،
این است و ما آن ماده را به این معنا تأیيد کردهایم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ این نظر که برای ایشان [= آقای محمدی] فایدهای ندارد .ما
باید آن بخشنامهای را که طبق آن قانون صادر شده است ،باطل کنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ فایده دارد .اگر قانون را باطل کنيم ،آنوقت طبق آن ابطال،
آن بخشنامه هم باطل میشود.
آقاي شبزندهدار ـ نه ،نمیشود از طریق ابطال قانونی اقدام کرد؛ چون قانون عادی
است و مجلس باید آن را تفسير کند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،مجلس باید تفسير کند .ما چهکارهایم؟!
آقاي يزدي ـ حاال باالخره متن نامهی ایشان را ببينيم تا بفهميم درخواست اصلی ایشان
چيست .ایشان چه میخواهد؟ اجازه بدهيد اصل نامه را نگاه کنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نامهی ایشان اینجا است .در آخر نامه گفته است« :بدینوسيله
استدعا دارد ،نسبت به انصراف مقررات ناظر بر موضوع فوقالذکر بهویژه ماده ()29
اصالحی قا نون معادن از موقوفات از اطالق قانون معادن و اصالحيه و الحاقات آن
اعالم نظر و نتيجه را جهت اقدامات بعدی و رفع مشكل موقوفات ابالغ فرمایند ».خب
ما که نمیتوانيم قانون را برایشان تفسير کنيم و بگویيم این قانون از این موارد منصرف
است یا منصرف نيست .مجلس باید این را بگوید .تفسير قانون را باید از مجلس
بخواهند .ما میتوانيم مقرراتی مثل بخشنامهها را که بعد از قانون است و خالف شرع
است ،ابطال کنيم .این کار را میتوانيم بكنيم.
آقاي شبزندهدار ـ آنوقت اگر مجلس گفت آن ماده اطالق دارد ،بعد که استفساریهی
مجلس به شورای نگهبان میآید[ ،اشكال وارد میکنيم].
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،استفساریهی مجلس به شورای نگهبان میآید و ما به
اطالق آن اشكال وارد میکنيم .تفسير قانون از نظر اینكه انصراف و عدم انصراف دارد،
کار مجلس است .ایشان باید تفسير قانون را از مجلس بخواهد .شما میتوانيد
اینطوری به ایشان بگویيد :اگر میخواهی بدانی این قانون از این موارد منصرف است
یا نه ،باید از مجلس بخواهی .مصوبهی مجلس هر چه که باشد ،به شورای نگهبان
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میآید .اگر تفسير مجلس خالف شرع بود ،ما به آن اشكال وارد میکنيم .شما گفتيد
که مجمع مشورتی فقهی در مورد این نامه نظر داده است .نظرشان همين بود؟
آقاي مؤمن ـ حرف شما ،حرف خوبی است.
آقاي يزدي ـ حاال لطف کنيد به مقدمات نامه توجه کنيد .این نامه میگوید که ما به
امام نامه نوشتيم و امام پاسخ فرمودند که «اینها انفال نيستند و موقوفه هستند» .در
نامه[ی مورخ  2949/5/93سرپرست سازمان اوقاف] آمده است ...« :به منظور رفع
مشكل بهوجودآمده ،استفتايي از محضر مبارك امام خميني (رضواناهلل تعالي) به
عمل آمد كه در پاسخ مرقوم فرمودند« :بسمه تعالي -اينها انفال نيستند و موقوفه

هستند ».پس از تصويب تبصره ( )66قانون بودجه  4363و تشديد انتقادات،
سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت كشور از شوراي محترم نگهبان در مورد
ادعاي انفال بودن معادن شن و ماسه و خاك رس و چگونگي تأييد تبصره ()66
استعالم گرديد و شوراي محترم نگهبان به شرح مرقومه شماره  8111مورخ
 4366/2/28به عنوان وزارت كشور نكات ذيل را اعالم فرمودهاند:
معادن شن و ماسه و خاك رس تابع وضع زمين است و آنچه در زمين موقوفه
واقع است ،انفال نبوده و هر گونه تصرف بدون اذن متولي و اخذ وجوه در اين
رابطه مشروع نيست و تأييد تبصره ( )66بر اساس انصراف آن از شن و ماسه و
خاك رس زمينهاي موقوفه ،كلّي است.
متعاقباً در مورد سنگهاي استخراجي واقع در اراضي موقوفه نيز سازمان اوقاف و
امور خيريه طي نامه شماره  141/4121مورخ

)2(4354/2/34

از شوراي محترم

 .5نامهی سيد مهدی امام جمارانی ،نمایندهی ولی فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيریه به دبير
شورای نگهبان ،شماره  921/2149مورخ « :2939/9/92احتراماً به استحضار میرساند در سال  2969در
خصوص معادن شن و ماسه و خاك رس واقع در موقوفات کشور استفتایی از محضر مقدس امام راحل
(رضوانا ...تعالی عليه) به عمل آمده که در پاسخ مرقوم فرمودهاند« :بسمه تعالی -اینها انفال نيستند و
موقوفه هستند ».و در سال  2966نيز در این رابطه نظریهای به شماره  5999مورخ  2966/9/95از طرف
فقهای محترم شورای نگهبان صادر گردید و شن و ماسه و خاك رس واقع در موقوفات را جزء موقوفه
و از احكام مربوط به انفال مستثنی تلقی فرمودند .این نظریه برای موقوفات راهگشا و رافع مشكالت
بوده و هماکنون در سطح کشور مورد عمل است .ليك ن چون در متن نظریه به معادن سنگ و مواد مشابه
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نگهبان تقاضا نموده كه نظريه تكميلي راجع به اين موارد صادر فرمايند كه در
پاسخ و به شرح نظريه شماره  1853مورخ  4352/5/44چنين اظهار نمودند« :آن
مقدار از معادن سنگ كه عرفاً تابع زمين است ،جزء موقوفه ميباشد».
الزم به توضيح و اظهار امتنان است كه نظريههاي فوقاالشعار موجب گرديد كه
مشكل ايجادشده براي موقوفات در اين زمينه برطرف گردد و نيات خير واقفين
اجرا شود و شوراي محترم نگهبان در اين امر خطير ذيسهم بوده و ميباشند و به
عالوه مراجع قضايي اعم از ديوان عدالت اداري و دادگاههاي عمومي نيز با تبعيت
از نظريه آن شوراي محترم پروندههاي مطروحه را به وجه شرعي فيصله دادهاند.
عليهذا ،با عنايت به سوابق معروض و عطف نظريه مبناي تبصره ( )3ماده ()6
اصالحي ،نظر به اينكه وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمانها و واحدهاي
تابعه آن متأسفانه مستثني بودن معادن واقع در زمين موقوفات و خروج موضوعي
آن از بحث ساير معادن را نپذيرفته و به استناد موادي از قانون معادن و مواد و
تبصرههاي اصالحي و الحاقي آن (مصوب  )4321/8/22وجوهي را به عنوان
حقوق دولتي از موقوفات مطالبه مينمايند كه از نظر وحدت مالك مغاير مباني
نظريههاي قبلي فقهاي محترم شوراي نگهبان است .بدينوسيله ،استدعا دارد،
نسبت به انصراف مقررات ناظر بر موضوع فوقالذكر بهويژه ماده ( )41اصالحي
قانون معادن از موقوفات از اطالق قانون معادن و اصالحيه و الحاقات آن اعالم
نظر و نتيجه را جهت اقدامات بعدي و رفع مشكل موقوفات ابالغ فرمايند ».ایشان
میخواهد بگوید با اینكه شورای نگهبان به طور روشن نظر داده است که این موارد

اشارهای نشده است ،از طرف متوليان و ادارات اوقاف و امور خيریه مكاتباتی در اینباره به عمل میآید.
لذا با عنایت به نظریه قبلی و وحدت مالك بدینوسيله درخواست صدور نظریه تكميلی نسبت به
معادن سنگ و خاك به طور کلّی و مستثنی بودن آنها از احكام مربوط به انفال را دارد .جهت سهولت
مراجعه تصویر استفتا و نامه شماره  5999مورخ  2966/9/95و همچنين استفتائيه شماره  911مورخ
 2939/2/94که در اینباره از محضر حضرت آیتاهلل العظمی گلپایگانی بهعمل آمده و ذیل آن در تاریخ
 98شوال  2929نظر خود را مرقوم فرمودهاند ،به پيوست تقدیم میگردد ».متن نامه قابل مشاهده در
yon.ir/XfvNM
نشانی زیر است:
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تابع زمين است و تابع موقوفه است و آثار وقف را دارد و محاکم هم آثار وقف را بر
آن مترتب میکنند ،در عين حال ،دولت بر اساس قانون معادن وجوهی را اخذ میکنند.
ایشان درخواست کرده است که شما صریحاً بگویيد که دولت نمیتواند وجوهی را
اخذ بكند .ظاهراً درخواست ایشان این میشود.
آقاي جنتي ـ ما در نظرمان همين را بگویيم که همين مستثنی بودن که دولت نپذیرفته
است ،همين مستثنی بودن درست است.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنها [= دولت] به فهمشان از قانون عمل میکنند .به سازمان
اوقاف بگویيد که تفسير این قانون را از نظر اطالق ،از مجلس بخواهيد .اگر مجلس
قائل به اطالق آن شد ،نزد ما میآید.
آقاي جنتي ـ نه.
آقاي يزدي ـ شورای نگهبان دو سه بار نظر داده است دیگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما که نمیتوانيم بگویيم قانون انصراف دارد .مجلس باید
بگوید قانون انصراف دارد یا ندارد .اگر مجلس گفت که قانون انصراف دارد ،دیگر آن
حرفهای وزارتخانه قابل قبول نيست؛ ولی اگر گفت که این قانون از این موارد
انصراف ندارد ،ما اشكال وارد میکنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه عيبی دارد؟ اگر مجلس قائل به انصراف نشود ،خالف شرع
میشود.
آقاي يزدي ـ باید بنویسيم این قانون با توجه به نظریات قبلی شورای نگهبان از این
موارد منصرف است .این چه اشكالی دارد؟ با توجه به نظریات متعدد سابق شورای
نگهبان ،قانون از این موارد منصرف است؛ یعنی آن قانون ،شامل این موارد که تابع
وقف است ،نمیشود.
آقاي جنتي ـ بله ،اصالً همين کار را میکنيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ آنوقت وزاتخانه به این نظر ما عمل میکند یا نه؟ به فهم
خودش از قانون عمل میکند.
آقاي جنتي ـ نه خب ،ما نظرمان را بدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال آیا اصالً چنين قانونی هست که اطالق داشته باشد یا نه؟
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آقاي هاشمي شاهرودي ـ قانون که هست .قانونش را در این نامه آورده است.
آقاي يزدي ـ ایشان در نامه تصریح میکند که آقایان در وزارت صنعت ،معدن و
تجارت به استناد قانون دارند از این موقوفات سهم و حقوق میگيرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حاال اگر بعضی از این معادن اصالً معادن ظاهره نباشند که
همهی مردم در آن مشترك باشند ،چه باید کار کرد؟
آقاي شبزندهدار ـ البته اگر اینطور بنویسيم که دولت حقی در معادن ظاهره که
موقوفه است ،ندارد[ ،درست میشود].
آقاي يزدي ـ یعنی مثالً به طور صریح بنویسيم که دولت نسبت به معادنی که تابع
زمينهای وقف است ،حق گرفتن وجهی را ندارد.
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي يزدي ـ چون دو سه بار در اینباره از سوی شورای نگهبان نظر داده شده است.
از زمان قدیم تا جدید سه چهار بار نظر داده شده است .همهی نظریات هم یكی است
که اگر شن و ماسه تابع زمين وقفی باشد[ ،جزء انفال نيست] .اینطور نوشته بشود که
دولت حق گرفتن چيزی از معادنی که روی زمينهای وقفی است ،چه شن و ماسه
باشد و چه سنگ باشد ،ندارد.
آقاي جنتي ـ خب همين نظر را بنویسيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ،ماده ( )29اصالحی قانون معدن اطالق دارد؛ چون میگوید:
«ماده  -41دارنده پروانه بهرهبرداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع
پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراجشده يا كانهآراييشده يا
فرآوريشده در چهارچوب بودجه مصوب با پيشنهاد وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و تصويب شوراي عالي معادن به عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت،
معدن و تجارت پرداخت نمايد»... .
آقاي مؤمن ـ چه میخواهيد بنویسيد؟
آقاي شبزندهدار ـ این طور مینویسيم« :گرفتن درصدی از بهای ماده معدنی که تابعِ »...
آقاي يزدي ـ « ...اراضی موقوفه »...
آقاي مؤمن ـ «جزء اراضی موقوفه یا تابع آن »...
آقاي مدرسي يزدي ـ « ...به عنوان حق دولتی »...؛ این نكتهاش مهم است.
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آقاي شبزندهدار ـ « ...به عنوان حق دولت از لحاظ شرعی خالف شرع میباشد».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ...« ،خالف شرع میباشد ».اینطوری خوب است؛ ولی
این نظر برای ایشان فایده ندارد .این نكته را به ایشان بگویيم .ولی این حرف خوب
است .به این ترتيب هم میشود نظر داد.
آقاي شبزندهدار ـ «گرفتن درصدی از بهای ماده معدنی که جزء یا تابع اراضی
موقوفه هستند ،به عنوان حق دولتی خالف شرع میباشد».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ،خوب است .همين را بنویسيد.
آقاي جنتي ـ بسيار خب.
آقاي يزدي ـ اولش بنویسيد در بررسی نامههای قبلی در فالن جلسه مورخ فالن[ ،بعد
نظرمان را بنویسيد].
آقاي شبزندهدار ـ اینها را

مینویسند)2(.
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