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اصل ًَد ٍ پٌجن
زض هَاضزي وِ ضَضاي ًگجْبى هست زُ ضٍظ ضا ثطاي ضسيسگي ٍ اظْبض ًظط ًْبيي وبفي
ًساًس ،هيتَاًس اظ هزلس ضَضاي اسالهي حساوخط ثطاي زُ ضٍظ زيگط ثب شوط زليل
ذَاستبض توسيس ٍلت ضَز.
1ـ ًظزات شَرای ًگْببى در خصَص هصَببت هجلس شَرای اسالهی
1ـً .1ظز شوبرُ  78/21/4551هَرخ  1378/2/8شَرای ًگْببى در خصَص طزح
آيييًبهِ داخلی هجلس شَرای اسالهی ،هصَة  1378/1/18هجلس شَرای اسالهی

ً -1-1-1ظط ثِ ايٌىِ اقالق تجػطُ ( )2هبزُ ( )1()186ضبهل هَاضز رسيس لبًَى
اسبسي لجل اظ اًمؿبي هْلت همطض زض لبًَى اسبسي هيضَز ،ذالف اغَل 95 ٍ 94
است ٍ ًيع چَى ضبهل اظْبض ًظط رسيس زض هَاضز فمْي ّن هيگطزز ،ذالف اغل 4

لبًَى اسبسي ضٌبذتِ ضس.
1ـً .2ظز شوبرُ  89/30/38199هَرخ  1389/2/15شَرای ًگْببى در خصَص طزح
تذٍيي ٍ تٌقيح قَاًيي ٍ هقزرات كشَر هصَة  1389/1/25هجلس شَرای اسالهی

 -1-2-1ثٌس (ز) هبزُ ( )2(،)8هغبيط اغَل  91تب  98لبًَى اسبسي ضٌبذتِ ضس.

1ـً .3ظز شوبرُ  94/102/790هَرخ  1394/2/23شَرای ًگْببى در خصَص طزح
()3

اصالح هَادی اس قبًَى آيييًبهِ داخلی هجلس شَرای اسالهی،

هصَة

 1394/1/30هجلس شَرای اسالهی

 -1-3-1اقالق هبزُ ( )8هَؾَع الحبق هبزُ ( 154هىطض) ،ثب تَرِ ثِ تجػطُ ()2
هبزُ (ً ،)145سجت ثِ هَاضزي وِ هػَثِ ثِ تػَيت وويسيَى ًطسس ٍ يب ًظط هربلف
ٍ هَافك زض هَضز رعء رعء ٍ ًيع پيطٌْبزات ًوبيٌسگبى استوبع ًطَز ،اضىبل زاضز .ثِ
 .1ثطاي آگبّي تفػيلي ًسجت ثِ هستٌسات لبًًَي ايي ًظط ،ضرَع وٌيس ثِ ّويي هزوَػِ ،شيل اغل
چْبضم ،ضوبضُ .1-2-1
 .2ثطاي آگبّي تفػيلي ًسجت ثِ هستٌسات لبًًَي ايي ًظط ،ضرَع وٌيس ثِ ّويي هزوَػِ ،شيل اغل
ًَز ٍ يىن ،ضوبضُ .1-7-1
 .3گفتٌي است ايي قطح اثتسا ثب ػٌَاى «قطح اغالح هَازي اظ لبًَى آيييًبهِ زاذلي هزلس ضَضاي
اسالهي (ًحَُ ضسيسگي ثِ قطحّب ٍ لَايح لبًًَي)» ثِ هزلس تمسين ضسُ است ،ليىي ػٌَاى آىٌّ ،گبم
ثطضسي زض هزلس تغييط وطزُ است.
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ػالٍُ ًظط ثِ ايٌىِ اظ اغَل هتؼسز لبًَى اسبسي ضَضايي ثَزى اهَض هزلس استفبزُ هي
ضَز ،الظم است ضأيگيطي زض ذػَظ ّط يه اظ هَاز ٍ ارعاء قطح يب اليحِ ثِ
غَضت اًحاللي اًزبم گيطزّ .وچٌيي زض هَاضزي وِ قطح يب اليحِ ضبهل هَاز ٍ ارعاء
هتؼسز وخيطي هيثبضس ،تػَيت هزوَػي ٍ ول آى ثب ػٌبيت ثِ تؼساز هربلفيي ٍ
هَافميي ٍ ظهبى همطض ثطاي آًبى اظ ايي رْت ًيع ٍارس اضىبل هيثبضس .هؿبفبً اظ آًزب
وِ هستفبز اظ اغَل لبًَى اسبسي هطثَـ ثِ ضَضاي ًگْجبى ،ايي ضَضا هَظف است
ػسم هغبيطت ّط يه اظ لَاًيي ضا پس اظ تكجيك رعء رعء آًْب ثِ غَضت اًحاللي ثب
ضطع ٍ لبًَى اسبسي هَضز ثطضسي لطاض زّس ،اقالق آى زض هَاضزي وِ زض هْلت همطض
ثطضسي ٍ اظْبض ًظط ثِ ًحَ هصوَض اهىبىپصيط ًجبضس ،هغبيط لبًَى اسبسي است.

()1

2ـ ًظزات شَرای ًگْببى در خصَص اسبسٌبهِّبی هصَة ّيئت ٍسيزاى
--3ـ ًظزات تفسيزی ٍ هشَرتی شَرای ًگْببى
--4ـ ًظزات شَرای ًگْببى در پبسخ بِ استعالهبت اشخبص حقيقی ٍ حقَقی
--5ـ تذكزّبی ارشبدی ٍ قبًًَی شَرای ًگْببى
5ـ .1تذكز شوبرُ  1242هَرخ  1369/9/24شَرای ًگْببى بِ رئيس هجلس در
خصَص لشٍم رعبيت هْلتّبی هقزر در قبًَى اسبسی بزای اعالم ًظز شَرای ًگْببى
ًسبت بِ هصَببت هجلس

ضوبضُ1242 :
تبضيد1369/9/24 :

ضيبست هحتطم هزلس ضَضاي اسالهي
حزتاالسالم ٍالوسلويي رٌبة آلبي وطٍثي
 .1ثطاي آگبّي تفػيلي ًسجت ثِ هستٌسات لبًًَي ايي ًظط ،ضرَع وٌيس ثِ ّويي هزوَػِ ،شيل اغل
پٌزبُ ٍ ّطتن ،ضوبضُ .1-23-1
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ػكف ثِ سرٌبى لجل اظ زستَض ضٍظ چْبضضٌجِ  1369/9/21رٌبةػبلي

()1

زض

 .1ضَضاي هحتطم ًگْجبى
ثب سالم
ثِ پيَست اظْبضات حزتاالسالم ٍالوسلويي رٌبة آلبي وطٍثي ضيبست هحتطم هزلس زض رلسِ ػلٌي
هَضخ  69/9/21رْت استحؿبض ايفبز هيگطزز.
سيس ػكبءا ...هْبرطاًي
هؼبٍى ضئيس روَْض زض اهَض حمَلي ٍ هزلس
اظْبضات حزت االسالم ٍالوسلويي رٌبة آلبي وطٍثي ضيبست هحتطم هزلس زض رلسِ هَضخ چْبضضٌجِ
1369/9/21
ثسن اهلل الطحوي الطحين
ثؼؿي هسبئل پيص هيآيس وِ اًسبى ًبگعيط هيضَز هكبلجي ضا ذسهت ًوبيٌسگبى هحتطم ٍ هطزم ػعيع
ػطؼ وٌن .ثسيبض ثسيبض هب هطالت ّستين اظ هسبئلي وِ وَچىتطيي تطٌذ يب تٌص ثِ ٍرَز ثيبٍضز
ذَززاضي وٌين ٍ هكطح ًىٌين .اهب هسبئلي گبّي پيص هيآيس وِ ًبچبضين ػطؼ وٌين ٍ اهيسٍاضين ثِ
غَضت ذَثي ّن پبيبى يبثس .همسهِ زٍم ايٌىِ ثط اسبس ٍظيفِاي وِ ثٌسُ زاضم ّن ٍظيفِ هسلوبًي ٍ ّن
اًمالثي ٍ ّن ٍظيفِاي وِ ضوب ثط زٍش هي گصاضتِايس ،ثبالذطُ ضوب ثِ هي ضأي زازيس ٍ هي ثِ ػٌَاى
هسئَل هزلس ٍ هسيط هزلس اًتربة ضسُام ٍ الظم ٍ ٍظيفِ ضطػي هيزاًن هسبئلي ضا وِ پيص هيآيس
اظ هزلس زفبع وٌن .ايي ًْبز همسسي ضا وِ اهبم فطهَزُ زض ضأس است ٍ ثؼس اظ همبم ضّجطي هْوتطيي
پبيگبُ ٍ ًْبز ًظبم است .ثطاي هطزم تَؾيح هيزّن چَى اظ ضازيَ هطزم هيضًٌَس ٍ اال ًوبيٌسگبى ػعيع
يب وسبًي وِ ثب لَاًيي سطٍوبض زاضًس حبؾطالصّي ّستٌس .هطزم ػعيع تَرِ زاضًس وِ هػَثبت هزلس
[ضا] ضَضاي ًگْجبى ثبيس تأييس وٌس .ضَضاي ًگْجبى  ...يب اغالح هيوٌس .ثؼس ّن اگط ثِ تَافك ًطسٌس ثِ
هزوغ تطريع هػلحت هيضٍز.
ثؼس اظ تأييس ضَضاي ًگْجبى ،ضئيس هزلس ثِ زٍلت ثطاي ارطا اثالؽ هيوٌس .زض لبًَى اسبسي آهسُ
ضَضاي ًگْجبى ظطف ( )10ضٍظ هَظف است ًظط ذَزش ضا ثسّس ٍ چٌبًچِ اػالم ًىطز ثبيس ضئيس
هزلس اػالم وٌس ثطاي ارطا .الجتِ ضَضاي ًگْجبى حك توسيس زاضزٍ .لي ثبيس تمبؾبيص لجل اظ ( )10ضٍظ
ثِ ضئيس هزلس ثطسس .االى ّن ّط ضٍظ يؼٌي ثِ قَض هستوط ايي هسبئل ضا زاضينّ .ويطِ ايي هىبتجبت ٍ
هطاسالت ثيي هب ٍ ايي ػعيعاى اًزبم هيضَز.
زض هتون ثَزرِ هب ضٍظ ( )7ثطد اثالؽ وطزين ثِ ضَضاي ًگْجبى ،ضسيس ّن زاضين .اسن قطفي ضا ّن وِ
اهؿبء وطزُ زاضين .هبضٍظ ( )7ضا حسبة ًىطزين .زيطٍظ ّن ثِ ذبقط ايٌىِ ايي هسئلِ ثحج پيص ًيبيس
هي ثٌب زاضتن آى ضٍظ ضت غحجت وٌنّ .وبى ضٍظي وِ رلسِ ػلٌي غيطضسوي زاضتين ٍلي چَى رٌبة
آلبي هَحسي وطهبًي فطهَزًس ثحج ،ػلٌي زًجبل ًطَز هي ٍالؼبً تجؼيت وطزم ٍ ثحج ًىطزم .زيطٍظ ّن
ٍلتي اقالػيِ ضا ضٍاثف ػوَهي زازُ ثَز هي ثب آيت ا ...هحوسي گيالًي زثيط هحتطم ضَضاي ًگْجبى تلفي
وطزم ٍ گفتن اگط چيعي رَاة زازُ ضَز هب ًبچبضين غحجت وٌين ٍ ذَة است رَاة زازُ ًطَز.
هسئلِ ّن ضٍضي است .هب ضٍظ ّفتن ثطاي ضَضاي ًگْجبى فطستبزين ٍ ضٍظ ّيزسّن ،زازُاين ثطاي ارطا.
ايطبى ّن فطهَزًس وبهالً غحيح است .ايٌزب زٍ وبض ضسُ وِ ذيلي ػزيت است ٍ هي ثب ووبل ضطهٌسگي
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ثبيس ػطؼ وٌن .ايي اٍائل ثطاي هب ذَضجرتبًِ ،ثطاي ضَضاي ًگْجبى هتأسفبًِ ،ايٌْب ( )3تب اليحِ ثَزُ ٍ
ّط سِ زض يه پبوتّ ،ط ( )3تب ّن زست يه ًفط ثَزُ ٍ اٍ ّن ثِ يه ًفطزازُ ،زض يه سبػت زض يه
پبوت ٍ ،زض يه ضٍظّ ،وبى ضٍظي وِ رٌبة آلبي ّبضوي گعاضش ثَزرِ ضا ثِ هزلس هيزازًس ٍلتي
اػالم وطزًس تب سبػت (ً )1بهِ ضا ثطايتبى هيفطستين .ازاضُ لَاًيي هيگَيس هب سبػت ( )11ثِ زٍلت اثالؽ
وطزين ثطاي ايٌىِ تب حبال ًظط ضا ًفطستبزيس .زيطٍظ ّن پبيبًص ثَزُ ٍ هب زيطٍظ ّن هيتَاًستين اثالؽ
وٌين .گفتٌس چكَض؟ گفتِاًس ذَة ّفتن فطستبزُاين .گفتٌس ذيط زّن فطستبزُايس .زض پبسد آى زٍ تب ًبهِ
يه ًبهِ ًَضتِاًس وِ ًبهِ ضوب ّفتن ضسيسُ .زض پبسد ايي يىي ًَضتٌس زض پبسد ثِ ًبهِاي وِ زّن
ضسيسُ .حبال ضوب ثجيٌيس زُم ذطٍس ٍ لسن حؿطت ػجبس .هب هيگَيين هسئَل زفتط يب آى آلبيي وِ
تحَيل گطفتِ ثيتَرْي وطزُ )3( ،تب اليحِ زض يه پبوت زض يه ضٍظ ٍ يه سبػت ثِ زست يه ًفط
زازُ ضسُ چكَض هيضَز ( )2تب ّفتن ٍ يىي زّن ضسيسُ ثبضس .زيطٍظ اػالهيِ زازًس وِ ّفتن ضسيسُ ٍلي
زست يه پبسساض زازُاًس .ثطازض ػعيع! ايي ضٍضي است افطازي وِ تؼييي هيوٌيس هأهَض هيآيس ٍ زض
سبػت ازاضي تمسين پبسساض وطزُ است .حبال ّط پبسساضي پبسساض است .پبسساض زم زض پبسساض است،
پبسساض سفبضتربًِ ّن پبسساض است .ثِ ّط رْت هب وبض ًساضين پبسساض است يب ًيست .زض ّط حبل وسي
است وِ ثِ اٍ هيزٌّس ٍ اهؿب هي گيطًس .وسي است وِ اظ قطف ضوب هأهَض ضسُ است .هي اػالم هيوٌن
لبًًَي است ٍ زٍلت هَظف است ثِ هػَثِ ػول وٌس ٍ ارطا وٌس.
ًىتِ زٍم زض هػَثِ وِ ايي هػَثِ ثِ زستاًساظ افتبزُ ،ايي هػَثِ وِ زض وٌبض ( )2هػَثِ ثِ ضَضاي
ًگْجبى تمسين ضسُ هتون ثَزرِ ثَزُ وِ زض هزلس هكطح ضسُ است .يىي اظ وبضّب زض ايي هتون ايي
است وِ ( )1هيليبضز تَهبى اظغسا ٍ سيوب ثطزاضتِ ضسُ ٍ ثطاي وبضهٌساى لطاضزازي ٍ پيوبًي زازُ ضسُ
است .ايٌْب فميطتطيي وبضهٌساى ّستٌس .هسئلِ ربثِربيي هتساٍل ٍ هؼوَل است .ثب ايي وبض يه هطىل
ثطاي هب زضست ضسُ وِ ( )4ضٍظ زيگط وِ ثَزرِ زض غحي هزلس ثيبيس هي چىبض وٌن .ضوب ٍ ضَضاي
ًگْجبى ٍ ضئيس روَْض ثِ هي ضاُ حل ثسّيس وِ هي چىبض وٌن .هب ثطاي ايٌىِ وسطي ثَزرِ ضلوص
ثبالًطٍز اٍل ثحج ثَزرِ يه ضأي هيگيطين وِ سمف ثطًبهِ ( )5سبلِ اؾبفِ ًطَز ٍ تٌْب ربثِربيي
ثبضس .اوخطيت ًوبيٌسگبى هيگَيٌس ربثِربيي آضي ،اهب سمف اؾبفِ ًطَز .تب حبال سبثمِ ًساضتِ وِ ٍلتي
( )1هيليبضز اظ غسا ٍ سيوب ثِ وبضهٌساى لطاضزازي زازُ ضَز ،ضَضاي ًگْجبى زض تلَيعيَى زض ضٍظي وِ
گفتين اثالؽ ضسُ است ،ضت زض تلَيعيَى ثب هػبحجِ ٍ ػىس ٍ تجليغبت ٍ فيلن گفتِاًس ذالف ضطع ثيّي
است وِ هزلس اًزبم زازُ است .ربثِربيي هتساٍل ٍ هؼوَل است ٍ ّوِرب اًزبم هيضَز .حبال هطزم
هيگَيٌس اييّوِ آزم هتسيي ثبسَاز ٍ هلّب زض هزلس ّستٌس ،اييّوِ حمَلساى تحػيلوطزُ ٍ وبضضٌبس
است ٍ اگط ثٌب ضس اسن ثجطم اسن (ً )10( ،)8( ، )7فط ضا هيگَين وِ ّنتطاظ چِ چْطُّبيي ّستٌس ٍ يب
زض يه هػبحجِ زيگط هيگَين ،حبال ثگَيٌس ذالف ضطع ثيّي .چِ ذالف ضطػي؟ گفتِاًس ذالف ضطع
اظ ايي رْت ثَزُ است وِ غسا ٍ سيوب ثطًبهِّبيي زاضتِ يؼٌي حطف رسيسي وِ ثطًبهِّبيطبى اسالهي
است ٍ ثطاي هجبضظُ ثب استىجبض رْبًي است ٍ اگط ايي پَل ون ضَز ثطًبهِّبيص چِ هيضَز ٍ هَرت
تسلف استىجبض هيضَز .ثٌسُ وبضي ثِ ايي هسبئل ًساضم ثَزرِ زاضز يب ذيطّ .وِ ثطًبهِ غسا ٍ سيوب ثطاي
استىجبض است؟ ايي ّوِ گبٍ ،ذط وِ ًطبى زازُ هيضَز ٍ ايي ثطًبهِّبيي وِ ّست ايٌْب چيست ،وبضي
ًساضم ٍ ٍاضز ًويضَم ،اهب ػطؼ هي وٌن اگط ايي حطف هؼيبض ضَز اگط ثَزرِ ون ضس هَرت اضبػِ
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فطٌّگ ثيگبًِ هيضَز ،اگط ثِ ايي ػٌَاى هكطح ضَز هب سبل گصضتِ يه هيليبضز تَهبى اظ زفبع ثطزاضتين
ٍ ثِ اقالػبت زازين .زفبع وِ ذيلي هْن است ٍ اگط پَلي ثِ اٍ ًطسس ّوِ چيعهبى اظ ثيي هيضٍز .هرجط
زفبع ذيلي گفتٌس ون ًىٌيسّ .وبى هَلغ وِ يه هيليبضز ضا ثِ اقالػبت زازين فطزايص ( )300هيليَى اظ
ّوبى اػتجبض زازُ ضس ثطاي حوبمسبظي زض ضٍستبّب .ثِ هسئَل اقالػبت گفتين ّوٍِلت ايٌزب حؿَض
زاضتِ ثبش وِ اگط ًجبضي ؾطض هي وٌي .اقالػبت گفت :حيبت ضوب ثِ هب است .هب ّستين وِ اگط ًجبضين
ضوب يه لحظِ زض هبضييّبيتبى هٌفزط هيضَيس َّا هيضٍيس .تَقئِّبي استىجبض ٍ هٌبفميي [ضا] هب ثبيس
ذٌخي وٌين .چكَض آى ربثِحبيي اضىبل ًساضت ،حبال اضىبل زاضز؟
ٍلتي ايي پيطٌْبز هكطح ضس هي ضأي ًسازم ٍ ثلٌس ًطسم .ثطاي ايٌىِ گفتن هوىي است هطىالت ثِ ٍرَز
ثيبيسّ .ط هسئَلي هيگَيس اگط ثَزرِ زازُ ًطَز هطىالتي ثِ ٍرَز هيآيس .حتي يه زٍستي آهس ٍ گفت
ضوب اگط هيذَاّي ضأي ًسّي ثطٍ ٍ ثگصاض زٍستبًي وِ هؼتمس ّستٌس ثيبيٌس ايٌزب ثٌطيٌٌس .هي گفتن ضأي
ًويزّن ٍ ّوييرب ّن هيًطيٌن .حبال وبضي است وِ اًزبم ضسُ ،فطزا ّط ربثِربيي ضا اًزبم زّين آًزب
هيضيعًس ضٍي ضوب .هزلس ثب ايي ذكطي وِ ثطايص پيصآهسُ چىبض هيذَاّس ثىٌس .حبال غسا ٍ سيوب
زًجبل ايي هػَثِ چِ حطفّبيي ظز ،چِ تطىيالتي تطىيل زاز .گَيٌسُاي وِ ضازيَّبي ثيگبًِ ضا هيگفت
ضطٍع وطز وس هيزاز وِ فالى ٍظيط ٍ ٍويل ٍ هربلف ٍ هَافك چِ گفت .آى ػىسالؼول ضا ّوِ هيزاًيس.
هسيط ػبهل هحتطم ثطازض ثعضگَاض آلبي ّبضوي ضفسٌزبًي است وبضي وطز هب ّن سىَت وطزين .آى ثطًبهِ
اًزبم ضس .حبال ايي وبض ّن ثب هزلس اًزبم ضسُ .هب لبًَى ضا اػالم وطزُاين.
ًىتِ زيگط ايٌىِ زض وٌبض فطستبزى هتون ثَزرِ ،ضَضاي ًگْجبى هطلَم فطهَزُاًس ثَزرِ ،اضظي ّن ثِ
هزلس ًيبيس .چَى ثَزرِ اضظي هَرت سلكِ التػبزي سيبسي ثيگبًِ هيضَز .الجتِ هب ايي ضا ًپصيطفتين
ٍ هتَلف وطزين .ضيبست هحتطم روَْضي تب احسبس وطز هتَلف ضسُ ٍ ذَاستين حؿَضضبى ًبهِ
ثٌَيسين ٍ تػَيت ّن وطزين وِ ًبهِ ثسّين ،ايطبى ثَزرِ اضظي ضا فطستبز ٍ زيطٍظ اػالم وطزين ٍ حبال
ّن زاضز ثطضسي هيضَز .چَى گفتين ثَزرِ ضيبلي رساي اظ ثَزرِ اضظي ضسيسگي ًويضَز .ايي ضا ّن
يه تَؾيح ثطاي هطزم ػعيع ثسّين .هزلس زض سبل ( )62چَى زيسُ ليوت وبشة ٍ ثبظاض زالض ثب ليوت
ٍالؼي ( )7تَهبى ذيلي فبغلِ زاضز ٍ ( )40( ،)30تَهبى است ٍ هطىالتي زاضز ٍ ػَاضؼ ٍ ؾطض زاضز
لصا ػٌبيت وطزًس وِ ّوبى يىي زٍ سبل چِ ؾطضي زاضتِ ٍ چِ ظيبًي هتَرِ روَْضي اسالهي ضسُ وِ
ثَزرِ اضظي ثِ هزلس ًيبهس .زض سبل ( )62زض تجػطُ ( )72تػَيت ضسُ وِ ثَزرِ ،اضظي ثِ هزلس
ثيبيس .ايي هػَثِ ًيع ثِ تأييس ضَضاي ًگْجبى ضسيسُ ٍ لبًًَي است وِ ثبيس ارطا ضَز ٍ اظ ( )63تب ايي
هتون ،ثَزرِ اضظي ّن ثِ هزلس هيآهسُ ٍ ثطضسي هيضسُ .يه هطتجِ ضَضاي ًگْجبى زض هتون ثَزرِ
وِ ثحج ثَزرِ (ً )70جَزُ ٍ هب ًويفْوين يؼٌي چِ هطلَم فطهَزُاًس ثَزرِ اضظي ّن الظم ًيست ثِ
هزلس ثطٍز؛ ظيطا هَرت سلكِ ثيگبًِ هيضَز .زالض زاضتِ ثبضين ًفت ثفطٍضين ،لطاضزاز ثب ضطوتّب
زاضتِ ثبضين ،استمطاؼ ضا ّن تزَيع وطزين  -ثٌسُ ّن ثِ آى ضأي زازم -استمطاؼ ضا تزَيع وطزين ،ايٌْب
سلكِ ثيگبًِ ًويآٍضز ،اهب اگط آهس ثِ هزلس ٍ هزلس ٍ وويسيَىّب اظ الالم ٍ ذطيسّب ٍ ضفت ٍ آهسّب
ذجط زاضتٌس ،ايي سلكِ هيآٍضز .هزلس ثب ايي هَلؼيت ثبيس حؿَض زاضتِ ثبضسٍ .لتي اضظ ( )7تَهبى
( )141تَهبى است ٍ چٌيي ًَسبًي زاضز آيب هزلس ًجبيس حؿَض زاضتِ ثبضس .ثب ّوِ اضظضي وِ هي ثطاي
تهته ٍظضاء لبئل ّستن ٍ اظ ثچِ هسلوبىّب ّستٌس اهب هزلس ثبيس ًظبضت زاضتِ ثبضس .هي زيطٍظ ثِ
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هزلس ضَضاي اسالهي زض اضتجبـ ثب تبضيد اضسبل هػَثبت هزلس ثِ ضَضاي ًگْجبى ٍ
تبضيد حجت ٍ اػالم ًظط ضَضا اػالم هيزاضز :حست حىبيت زفتط اضسبل هطاسالت
هزلس ضَضاي اسالهي ،زض تبضيد ً 1369/9/7بهِّبي ضوبضُ ،1847 ،1846 ،1845
 1851 ٍ 1850تحَيل زفتط اًتظبهبت ضَضاي ًگْجبى ضسُ ٍ وليِ ًبهِّبي هعثَض زض
تبضيد  1369/9/10حجت زثيطذبًِ ضَضا ضسُ استً .بهِّبي ضوبضُ ٍ 1846 ،1845
 1850وِ هطثَـ ثِ اغالح لبًَى هكجَػبت ٍ تطىيالت ضَضاّبي اسالهي ٍ ايزبز

آيتا...گيالًي گفتن ثحج ايي لؿيِ ًطَز وِ هب ًبچبض هيضَين ث حج وٌين وِ اقالػيِ زيطت هب ضا ضازيَ
ٍ تلَيعيَى ًرَاًس ٍ هب ًبچبض ضسين تب ايٌزب ضا زاضين اظ ايٌزب غحجت وٌن .هي پيطٌْبز زاضم وِ هطبثِ
ّن زاضتِ .هي ثطاي همبم هؼظن ضّجطي حؿطت آيتا ...ذبهٌِاي تؼييي تىليف ًويوٌن ،ثِ ػٌَاى
پيطٌْبز ٍ يه هكيغ ٍ هسئَل هزلس ػطؼ هيوٌن .ايي زض ظهبى اهبم ّن ثَز .يه چٌيي ثطذَضزي ثيي
هزلس ٍ ضَضاي ػبلي لؿبيي ٍ ضَضاي ًگْجبى زض تؼعيطات پيص آهس )10( .ضٍظُ رَاة ًسازًس.
هزلس اػالم وطز ثطاي ارطا .ضَضاي ًگْجبى اػالم هيوٌس ثؼؿي چيعّبيص ذالف ضطع است .ثِ
ضيبست روَْضي يؼٌي ضّجطي فؼلي اػالم هيوٌس اظ ارطا رلَگيطي ضَز .ايطبى زستَض هيزٌّس
رلَگيطي ضَز .آيتا ...اضزثيلي ًبهِ هيًَيسس هفػل ٍ قَالًي وِ ايي حك ضَضاي ًگْجبى ًيست .چطا
ٍاضز هحسٍزُّبيي هيضَز وِ زض حسٍز اٍ ًيست .آيتا ...ذبهٌِاي رَاة هيزّس .ثِ ّط رْت وبض ثِ
اهبم هيضسس .اهبم افطازي ضا هسئَل هي وٌس وِ ايي هسئلِ ضا ثِ يه ًمكِ ثطسبًٌس .آذط ّن ثِ ًظط هزلس
ػول هيضَز .لصا ثٌسُ پيطٌْبزم ايي است ٍ تؼييي تىليف ّن ًيست وسي يب ذَز همبم هؼظن ضّجطي
ثرَاٌّس وِ حطفّبيوبى ضا ثعًين .ذَزضبى لؿيِ ضا ثجطًّس ٍ هب ّن اقبػت هيوٌين ٍ يب افطازي ضا تؼييي
وٌٌس وِ هزلس هسبئل ذَز ضا ثب ضَضاي ًگْجبى ٍ ايي لؿبيب هكطح ٍ هحؿط ايطبى گعاضش ثسٌّس ٍ
زاٍضاى زاٍضي وٌٌس ٍ .اگط ضّجطي ًويذَاٌّس زض ايي لؿبيب زذبلت وٌٌس هي ثِ ػٌَاى هزلس اػالم
هيوٌن ثب چٌس تي اظ ّويي ًوبيٌسگبى اظ گطٍُ فمْي ٍ حمَليضبى زػَت هيوٌن اظ ضَضاي ًگْجبى ّن
ثيبيٌس هب هٌبظطُ وٌين .سيبسي حمَلساى فميِ زض ربهؼِ پُط است تب هب ثگَيين ٍ آًْب ّن لؿبٍت وٌٌس ٍ
ثفْوٌس وساهوبى ثيذَز هيگَيين .آيب هزلس اظ حسٍز ذَزش ثيطٍى ضفتِ ٍ يب ضَضاي ًگْجبى ونلكفي
هيوٌس .هب تبثغ ٍقطفساض ًظطيِ اٍل ّستين .هي تؼييي تىليف ًويوٌن وِ ايطبى چِ وٌس .پيسا است ايي
لؿبيب زًجبلِ زاضز ٍ فطزا ثبظ ّن هب ايي لؿبيب ضا ذَاّين زاضت .آى ثبضس يب ايي .هطزم ّن هيفْوٌس .اهبم
ثِ هطزم آًمسض ضضس زازُ ٍ تطثيت وطزُ وِ هب حطفّبيوبى ضا هيظًين ،آًْب ّن حطفّبيطبى ضا ثعًٌس،
حتي زض ضاثكِ ثب ول تٌصّبيي وِ زض ايي ( )3( ،)2هبِّ پيص آهسُ هب حطفّبيوبى ضا ثعًين آًْب ّن
حطفّبيطبى ضا ثعًٌس .هطزم ّن هكبلت ضا هيفْوٌسّ ٍ ،ن تحليل زاضًس ٍ ًِ تٌْب ايٌْب ضا هيفْوٌس ثلىِ
هسبئلي ضا وِ هستتط ّست هيفْوٌس لؿبيب چيست .ايي ّن لكف آلبي اوطهي هيفطهبيٌس هجبّلِ ضَز.
ضيبست هحتطم هزلس سپس ؾوي اػالم اًعربض اظ وطتبض هسلوبًبى زض ٌّس ،سبلگطز ضْبزت آيتا...
زستغيت ضا تسليت گفتٌس.
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تسْيالت ثطاي ذطيس ٍ احساث ٍ تىويل ذَاثگبُّب ثَزُ ٍ زض ضاثكِ ثب ايطاز ضَضاي
ًگْجبى اغالح ضسُ ٍ فطستبزُ ضسُ ثَز زض تبضيد  1369/9/11اظْبض ًظط گطزيس ٍ ثِ
هزلس اػالم ضس .اليحِ هتون ثَزرِ هَؾَع ًبهِ ضوبضُ  1847زض رلسبت هتؼسز
هَضز ثطضسي لطاض گطفت ٍ سطاًزبم اظْبض ًظط ضَضا زض تبضيد  1369/9/18ثطاي
هزلس اضسبل گطزيس .قطح الحبق يه هبزُ ثِ لبًَى ايزبز تسْيالت ثطاي ضظهٌسگبى
هَؾَع ًبهِ ضوبضُ ً 1851يع زض تبضيد  1369/9/18هَضز استوْبل لطاض گطفت وِ الجتِ
هزلس اظ زضيبفت زٍ ًبهِ اذيط ضَضاي ًگْجبى زض تبضيد  1369/9/18ثِ ثْبًِ اًمؿبء
هْلت زُ ضٍظ ذَززاضي وطز ،زض حبلي وِ ثِ ًظط اوخطيت اػؿبء ضَضاي ًگْجبى هْلت
زُ ضٍظ همطض زض اغل  ،94زُ ضٍظ وبهل ثطاي ثطضسي ٍ اظْبض ًظط است ٍ ضٍظ ٍغَل
ٍ اػالم ًظط ٍ ثِ تفسيط لبًَى آييي زازضسي هسًي ،ضٍظ اثالؽ ٍ السام ،رعء هَػس ثِ
حسبة ًويآيس .ايي هسئلِاي است وِ زض ػطف حمَلي ٍ لؿبيي ٍ ضٍيِ هطارغ
لؿبيي ٍ لبًَىگصاضي هؼوَل است ٍ اذتػبظ ثِ ظهبى حبل ٍ گصضتِ ًيع ًساضز .هبزُ
( )614لبًَى آييي زازضسي هسًي ّن ثط هجٌبي ّويي ثطزاضت ػطفي اًطبء ضسُ است،
ّط چٌس لبًَى ػبزي ٍ تػَيت آى هطثَـ ثِ سبلّب لجل است .ثِ ّط حبل ثطزاضت ٍ
ًظط اوخطيت ضَضاي ًگْجبى ايي ثَزُ وِ اػالم ًظط زض ضٍظ  1369/9/18ذبضد اظ هَػس
لبًًَي ًيست ٍ ضَضا ًظط ذَز ضا زض آذطيي فطغت همطض لبًًَي ثِ هزلس اضسبل
زاضتِ است ٍ .اهب آًچِ رٌبةػبلي ثب لحٌي وِ ثطاظًسُ ضأى ضيبست هزلس ٍ ضَضاي
ًگْجبى ًيست فطهَزيس :ضَضاي ًگْجبى زض هَضز سِ ًبهِاي وِ ثب ّن ٍ زض يه تبضيد
ضسيسُ ،تبضيد زٍ ًبهِ ضا  ٍ 1369/9/7يه ًبهِ ضا  1369/9/10اػالم وطزُ است،
ذالف ٍالغ است .ضَضاي ًگْجبى ّيچگبُ چٌيي اػالهي ًىطزُ استّ ٍ ،يچ زليلي ٍ
هػلحتي ٍ ٍرْي ٍرَز ًساضز وِ چٌيي وبضي ضا اًزبم زازُ ثبضس .سِ ًبهِ هَضز ًظط
يؼٌي ضوبضُّبي ً ٍ 1847 ٍ 1846 ،1845يع زٍ ًبهِ ّ 1851 ٍ 1850وِ زض تبضيد
 ،1369/9/7تحَيل اًتظبهبت ضَضاي ًگْجبى ضسُ ٍ ّوِ زض تبضيد  1369/9/10حجت
ضسُ است .ضٍيِ هتساٍل ايي است وِ ضَضا زض پبسري وِ ثِ هزلس هيفطستس ثِ
ضوبضُ ٍ تبضيد ًبهِ هزلس اضبضُ هيوٌس .ثسيبض قجيؼي است وِ گبُ هوىي است زض
ػسز ٍ ضلن اضتجبّي غَضت گيطز ٍ ٍلتي ثِ ربي «ػييالطؾب»« ،ػيي سرف» حبون
ثبضس ّوِ ضا ثِ زيسُ «هَسبٍي» هيًگطز (ٍ ػييُ الطِؾب ػَي وُلِّ ػيتٍ وَلَيلٌِ ٍلىي ػييُ
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السُرفِ تُجسِي الوَسبٍِيب)(ٍ )1گطًِ ايي اضتجبّبت للوي ٍ لفظي ثبضّب ّن اظ ًبحيِ هزلس
ٍ ّن اظ ًبحيِ ضَضاي ًگْجبى پيص آهسُ ٍ پس اظ تَرِ اغالح ضسُ است وِ
ًوًَِّبي ثسيبضي اظ آى زض سَاثك ثيي هزلس ضَضا هَرَز است ٍ ّيچگبُ ّن
هَرت ايي ًَع لؿبٍتّب ًطسُ است .حميمت ايي است وِ زض اثتساي ًبهِ رَاثيِ
ضَضاي ًگْجبى ثِ ربي ايٌىِ ًَضتِ ضَز« :ػكف ثِ ًبهِ ضوبضُ  -1847ق هَضخ
 ،»... 1369/9/7اضتجبّبً «هَضخ ًَ »1369/9/10ضتِ ضسُ ثَز ٍ اتفبلبً آلبي ضبهلَ اظ
ازاضُ لَاًيي ثِ ٌّگبم ضؤيت ًبهِ ثِ ايي اضتجبُ پي ثطزُ ٍ ؾوي ثيبى ٍغَل ًبهِ ضَضا
ٍ اهتٌبع اظ زضيبفت آى ًَضتِ استً« :بهِ ضوبضُ  1162اضتجبّبً تبضيد  69/9/10تبيپ
ضسُ» ،ثِ ّط حبل پس اظ استطزاز ًبهِ ٍآگبّي اظاضتجبُ للوي ًسجت ثِ اغالح آى السام
ٍ ػجبضت  1369/9/10ثِ هَضخ ً ٍ 1369/9/7يع ػجبضت ...« :ضٌبذتِ ضس» شيل ًبهِ ثِ
«ضٌبذتِ ًطس» اغالح گطزيس ًٍبهِ اغالحضسُ ضا ظبّطاً هزلس ضَضاي اسالهي پس اظ
اهتٌبع ضٍظ  ،1369/9/18ضٍظ  1369/9/19زضيبفت وطزُ است.
ثب ٍغف فَق هالحظِ هيفطهبييس ضَضاي ًگْجبى ّيچگًَِ ًفي ٍ احجبتي زض تبضيد
ٍغَل ًبهِ هزلس ٍ تجؼيؽ ثيي آًْب وِ تبضيد ثؼؿي ضا  ٍ 1369/9/7ثؼؿي ضا
 1369/9/10لجَل وطزُ ثبضس ًٌوَزُ است ٍ تؼجيطات ضٍظ چْبضضٌجِ 1369/9/21
رٌبةػبلي زض هزلس ًِ ػٌَاًص اظ سَي ضيبست هزلس ظيجٌسُ است ًٍِ اًتسبثص ثِ
ضَضاي ًگْجبى ضبيستِ هيثبضس.
الظم است زض رلسِ ػلٌي هزلس ضَضاي اسالهي ثِ ًحَ همتؿي اشّبى ػوَهي ضا
ضٍضي ٍهَؾَع ضا رجطاى فطهبييس.
اللهم اهدوا سبيل الرشاد ياجعلىا ممه اليىطق الّا بالصًاب يالسداد
دبير شًراي وگهبان
()2

محمد محمدي گيالوي

 . 1ػجبضتي است هطَْض زض ازثيبت ػطة وِ هؼٌبي آى ثسيي ضطح استً« :گبُ ذَشثيٌبًِ ثِ يه چيع،
توبم ػيَة آى ضا هيپَضبًس ،اهب ًگبُ ثسثيٌبًِ ٍ ذطوگييّ ،وِ ػيَة ٍ ثسيّب ضا آضىبض هيسبظز».
ً .2بهِ ضوبضُ  -1912ق هَضخ  1369/19/27ضئيس هزلس ضَضاي اسالهي ،زض پبسد ثِ تصوط ضَضاي
ًگْجبى
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ضوبضُ -1912 :ق
تبضيد1369/9/27 :

زثيط هحتطم ضَضاي ًگْجبى
حؿطت آيتا ...هحوس هحوسي گيالًي
ػكف ثِ ًبهِ ضوبضُ  1242هَضخ 1369/9/24
هَرت اهتٌبى است وِ ثطذالف اقالػيِ هَضخ  1369/9/20ضَضاي هحتطم ًگْجبى وِ اظ ضسبًِّبي
گطٍّي ثِ سوغ ٍ ًظط هلت ايطاى ضسيس ٍ زض آى ،تبضيد حجت ًبهِ هزلس يب تبضيد ًبضي اظ اضتجبُ
زثيطذبًِ ضَضا يؼٌي  1369/9/10هحَض ثحج ٍ استسالل لطاضگطفتِ ثَز زض ًبهِ فَقالصوط ٍالؼيبت هَضز
تأييس لطاض گطفت ٍ تبضيد ٍغَل اليحِ هتون ثَزرِ سبل  1369ول وطَض يؼٌي تبضيد  1369/9/7هالن
اظْبض ًظط ٍالغ ضسُ است.
ٍ اهب زض ايي ظهيٌِ ،تَرِ آى ضَضاي هحتطم ضا ثِ زٍ ًىتِ رلت هيًوبيس:
 -1هْلت هصوَض زض اغل  94لبًَى اسبسي رْت ثطضسي ٍ اظْبض ًظط ،وبهالً غطيح ٍ ضٍضي ٍ ثسٍى
اثْبم هيثبضس ٍ لسض هسلّن ايٌست وِ زض همبثل ًع ٍ ػجبضت غطيحٍ ،رِْ ٍ ربيگبّي ثطاي تأٍيل ٍ
تؼجيط ثبلي ًويهبًس.
اغل  94ثب زٍ ػجبضت «حساوخط ظطف زُ ضٍظ  ...« ٍ »...اظ تبضيد ٍغَل  »...هجسأ ٍ هٌتْبي هْلت لبًًَي
ضا ثِ غطاحت ثيبى زاضتِ ٍ زيگط هحلي ثبلي ًگصاضتِ تب ػجبضت «اظ تبضيد ٍغَل» ثطذالف ًظط ٍاؾؼيي
لبًَى اسبسي پس اظ ٍغَل ٍ يب ثِ تفسيط لبًَى آييي زازضسي هسًي سبثك ،پس اظ اثالؽ تؼجيط گطزز.
هطارؼِ ثِ هصاوطات هطثَـ ثِ اغل  94لبًَى اسبسي ًطبى هيزّس وِ هسئلِ هجسأ هْلت لبًَى زض آى
هزلس هحتطم هَضز ثحج لطاض گطفتِ ٍ زض حبلي وِ زض اغل پيطٌْبزي وويسيَى يب گطٍُ هأهَض
ضسيسگي ثِ اغل فَق ،ػجبضت «اظ تبضيد ٍغَل» ًجَزُ ،ايي ػجبضت رْت ضفغ ّطگًَِ اثْبهي اؾبفِ
ضسُ است.
زض آى هزلس تَسف يىي اظ اػؿبء اييگًَِ پيطٌْبز ضسُ« :هؼوَالً زض ربيي وِ تبضيد گفتِ هيضَز ثبيس
هجسأ هطرع ثبضس .زض هَضز حساوخط ظطف زُ ضٍظ ثبيس يبزآٍضي وطز اظ تبضيد تػَيت يب ٍغَل يب »...
ٍ ًبيت ضئيس هحتطم فطهَزُاًسٍ« :غَل است» ٍ ثؼس ايي ػجبضت «اظ تبضيد ٍغَل» ثطاي ضفغ اثْبم ثِ
تػَيت ضسيسُ است.
ثب ٍرَز چٌيي غطاحتي ٍ سبثمِاي ٍ چٌيي لػسي زض اًطبي اغل  94چگًَِ ربيع است لبًَى اسبسي
روَْضي اسالهي ضا ثب لبًَى آييي زازضسي هسًي سبثك تفسيط وٌين .اگط ايي غطاحت ّن ًجَز ٍ اثْبم ٍ
ًبضسبيي ٍرَز زاضت ثِ ًظط هيضسس ثبظ ّن ربيع ًجَز لبًَى اسبسي ثب لبًَى آييي زازضسي هسًي ظهبى
قبغَت تفسيط ضَز ٍ يب ايٌىِ ثطاي تفسيط لبًَى اسبسي ثِ ػطف لؿبيي ٍ ضٍيِ هطارغ لؿبيي استٌبز
گطزز .آييي زازضسي هسًي ٍ ضٍيِ هطارغ لؿبيي ّوچٌبىوِ اظ اسن آًْب ثط هيآيس ثطاي زازضسي زض
زػبٍي ٍ اغحبة زػَا ٍ اهط لؿبست ًِ اهط لبًَىگصاضي .هگط لَُ لؿبئيِ ٍ لَُ همٌٌِ زض لبًَى اسبسي
ايطاى وبهالً هستمل اظ يىسيگط لطاض زازُ ًطسُاًس ؟ اگط ثِ فطؼ ثؼيس چٌيي تؼجيطي ربيع ثبضس ثبيس گفت
زض وساهيه اظ هَاػس ثيضوبض لبًَى آييي زازضسي هسًي ػجبضات غطيح «حساوخط ظطف» ٍ «اظ تبضيد
ٍغَل» آهسُ تب زض همبم ليبس ثطآيين ٍ زض وساميه اظ هَاػس پيصثيٌيضسُ ثطاي شٍيالحمَق حك
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استوْبل زض هَاػس لبئل ضسُ است .ه َؾَع استوْبل ثطاي ّويي است وِ اگط ؾطٍضتي ثَز ٍفطغت
وبفي ثطاي ضَضاي هحتطم ًجَز ثب تمبؾبي استوْبل هطىل ضا حل ًوبيس.
ػليايحبل آٍضزى ػجبضات فَق زض هتي اغل  94ثطاي ضفغ اثْبم ٍ ثياحطسبظي اييگًَِ ثطزاضتّبي
ػطفي ٍ حمَلي ٍ ضٍيِّبي لؿبيي ثَزُ است ٍ اغطاض ثط تأسي تؼجيطّبي يبزضسُ اهطي است ًبغَاة.
ػالٍُ ثط ّوِ ايٌْب ،ثِ قَضي وِ زض ًبهِ ضَضاي هحتطم آهسُ «ثِ ًظط اوخطيت اػؿبي ضَضاي ًگْجبى
هْلت زُ ضٍظ همطض زض اغل  ،94زُ ضٍظ وبهل ثطاي ثطضسي ٍ اظْبض ًظط است  ٍ »...زض غَضتي وِ
ثٌبثطايي تؼجيط ًبغَاة ضٍظ ٍغَل ٍ ضٍظ اػالم يب السام ضا ّن رعء زُ ضٍظ وبهل ثطاي ثطضسي ٍ اظْبض
ًظط ًساًين ثبظ ّن هالحظِ هيضَز ضَضاي هحتطم ًگْجبى ثط ذالف ًظط اوخطيت ػول ًوَزُ ٍ ذبضد اظ
هَػس زُ ضٍظ وبهل ثطاي ثطضسي يؼٌي اظ ضٍظ ّطتن تب ّفسّن آشضهبُ ،ضٍظ ّزسّن ضا ًيع تب ظْط رلسِ
ضسوي ثطاي ثطضسي زاضتِ ٍ اظ يىي اظ اػؿبي وويسيَى ثطًبهِ ٍ ثَزرِ هزلس ًيع ثطاي ّويي رلسِ
زػَت ًوَزُ ٍ اٍ ًيع زض رلسِ ضطوت زاضتِ است .ضٍظ السام ،ضٍظ السام است ًِ ضٍظ ثطضسي ٍ ػوَهبً
السام زض سبػبت اٍليِ اًزبم هيپصيطز ًِ آًىِ تب ًعزيه پبيبى ٍلت ،رلسِ ضسيسگي ثبضس ٍ زض پبيبى
السام غَضت پصيطز.
 -2پبسد هكلت زٍم هَضز اضبضُ يؼٌي ايٌىِ چطا ايٌزبًت ثيبى زاضتِ ام «ضَضاي ًگْجبى تبضيد زٍ ًبهِ ضا
 ٍ 1369/9/7يه ًبهِ ضا  1369/9/10اػالم وطزُ است» زض شيل ًبهِ ضَضا آهسُ ٍ ثِ ًظط هيضسس ًيبظي
ثِ تَؾيح ثيطتط ًجبضس .ضوب زض ايي ًبهِ اػالم زاضتِايس« :حميمت ايٌست وِ زض اثتساي ًبهِ رَاثيِ
ضَضاي ًگْجبى ثِ ربي ايٌىِ ًَضتِ ضَز ػكف ثِ ًبهِ ضوبضُ  1847هَضخ  ،1369/9/7اضتجبّبً هَضخ
ًَ 1369/9/10ضتِ ضسُ  ٍ »...ايٌزبًت ًيع ايي حميمت ضا زض تَؾيحبتن اضبضُ وطزُام.
آيب ثيبى ايي حميمت وِ زض ًبهِ ضوب ّن آهسُ ،اظْبضات ذالف ٍالغ است؟ ٍ ػٌَاى وطزى آى زض پبسد
اقالػيِ هَضخ  1369/9/20وِ اظ قطيك ضسبًِّب ثِ اشّبى ػوَهي ضسبًسُ ضسُ ظيجٌسُ ًيست؟ ٍ اًتسبثص
ثِ ضَضاي ًگْجبى ضبيستِ ًويثبضس؟ ًبگفتِ ًوبًس وِ تَالي زٍ ػجبضت « ...ضَضاي ًگْجبى ّيچگبُ چٌيي
اػالهي ًىطزُ است  ...« ٍ »...حميمت ايٌست وِ زض اثتساي ًبهِ رَاثيِ ضَضاي ًگْجبى ثِ ربي ايٌىِ
ًَضتِ ضَز ػكف ثِ ًبهِ هَضخ  ،1369/9/7اضتجبّبً هَضخ ًَ 1369/9/10ضتِ ضسُ  »...ذالف ٍالغ است
ًِ اظْبض ايي حميمت.
ثِ ًظط هيض سس شوط ّيچ هكلجي رْت ضٍضيتط ضسى اشّبى ػوَهي ٍ ثيبى حميمت هٌبستتط اظ لطائت
ّويي لسوت اظ ًبهِ آى ضَضاي هحتطم زض رلسِ ػلٌي ًجبضس وِ اگط ػٌَاى هحطهبًِ ًساضت ّوييگًَِ
ػول هيضس.
زض پبيبى ؾوي اػالم هزسز ايٌىِ ثِ ًظط هزلس اثالؽ لبًَى هتون ثَزرِ سبل  1369ول وطَض يه السام
لبًًَي ٍ زضست ثَزُ ٍ ظبّطاً ًبهِ رَاثيِ ضَضاي هحتطم ًگْجبى زض ضٍظ ً 1369/9/19يع تَسف ّيچ
هسئَلي زضيبفت ًطسُ است ،ايٌزبًت ًيع هلتوسبًِ ثِ زػبي پبيبًي ًبهِ حؿطتػبلي هتَسل هيضَم.
اللهم اهدوا سبيل الرشاد ياجعلىا ممه اليىطق اال بالصًاب يالسداد
رئيس مجلس شًراي اسالمي
مهدي كريبي

اصولقانوناساسیدرپرتونظراتشوراینگهبان

02

5ـ .2تذكز شوبرُ  5909هَرخ  1372/11/2شَرای ًگْببى بِ رئيس هجلس شَرای
اسالهی در خصَص تَجِ بِ حق قبًًَی شَرای ًگْببى در بزرسی لَايح بَدجِ كل
كشَر ٍ هْلت اعالم ًظز ًسبت بِ آًْب

ضوبضُ5909 :
تبضيد1372/11/2 :

رٌبة حزتاالسالم ٍالوسلويي آلبي ًبقك ًَضي
ضيبست هحتطم هزلس ضَضاي اسالهي زاهت افبؾبتِ
ثب سالم
ًظط ثِ ايٌىِ هزلس هحتطم ضَضاي اسالهي زض سبلّبي گصضتِ ٌّگبم قطح اليحِ
ثَزرِ سبالًِ ول وطَض ثسٍى تَرِ ثِ حك لبًًَي ضَضاي ًگْجبى ،هػطّح زض اغَل
ًَز ٍ چْبضم ٍ ًَز ٍ پٌزن لبًَى اسبسي ،تجػطُّبي تػَيتضسُ اليحِ ثَزرِ ضا ثب
تأذيط ثطاي ضَضا اضسبل هيًوَز ٍ ايي اهط هبًغ اظ زلتّبي ّوِ ربًجِ ضَضاي ًگْجبى
ٌّگبم ثطضسي هْنتطيي لبًَى هػَة هزلس هحتطم وِ تطسينوٌٌسُ ضاُ ٍ ضٍش آيٌسُ
وطَض است هيثبضس ،لصا همتؿي است ٌّگبم اضسبل اليحِ ثَزرِ سبل  1373ول
وطَض ٍ سبلّبي آيٌسُ ثِ هست اظْبض ًظط ضَضاي ًگْجبى زض لبًَى اسبسي تَرِ ضَز
تب ثب فطغت ٍ زلت ثيطتط ثتَاًين اظْبض ًظط ًوبيين.
دبير شًراي وگهبان
احمد جىتي
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