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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 انقالب اسالمی :[روزنامه]

 ۱۳۵۹اسفند  ۱۹شنبه سه :[تاریخ]

 

 آملی عضو شورایعالی قضایی در جلسه سمینار قضات شرع: االسالمحجت

 قضات شرع حق اعدام و مصادره اموال را ندارند

سمینار قضات شرع و دادستانهای انقالب سراسر کشور پیش از ظهر دیروز با  -خبرنگار انقالب اسالمی  –تهران 
ان کل انقالب بکار خود ادامه داد. در االسالم قدوسی دادستحضور اعضای شورایعالی قضائی دکتر بهشتی و حجت

 االسالم آملی عضو شورایعالی قضائی سخنانی پیرامون نحوه کار دادگاهای انقالب ایراد کرد.این جلسه ابتدا حجت

وی در قسمتی از سخنان خود به الیحه قصاص اشاره کرد و گفت بعد ازاینکه این الیحه منتشر شد، تعدادی از 
ا مطرح کردند که بعد از ]ناخوانا[ شورایعالی قضائی و طرح اشکاالت توجیه ]ناخوانا[ دیگران ]ناخوانا[ اشکاالتی ر

تا  ۶اید که جامعه قضات منتشر کردند و هم میآمدند و ]ناخوانا[ کار را میکردند و اما آن ]ناخوانا[ را مالحظه فرموده
یا مطابق قانون  رای این حدود نیستب [ناخوانا]معه جا مثالا اشکال به الیحه قصاص گرفتند. اشکاالتی از این قبیل  ۷

اساسی نیست یا گاهی میگفتند که با متون فقهی مطابقت ندارد و یا زود است که این قوانین اجرا شود و فقط در زمان 
از این قبیل که در این الیحه از علوم پیشرفته برای کشف جرم استفاده  حضرت ولی عصر قابل اجرا است. با ایراداتی

 نگردیده است

ایم و از قضات و ]ناخوانا[ وی در ادامه گفت: ما در این الیحه قصاص همه آراء را با ]ناخوانا[ مورد استفاده قرار داده
حاضران پاسخ داد یکی از حاضرین  تسؤاالاالسالم قدوسی پس از پایان سخنرانی به نیز استفاده شده است حجت

 کرد که قضات دادگاههای انقالب رای به اعدام یا مصادره اموال ]ناخوانا[ تجدید نظر میشود چرا؟ سؤال

االسالم آملی عضو شورایعالی قضائی گفت: دادگاههای انقالب حق اعدام و مصادره اموال را ندارند در موارد حجة
کنند اگر حکمی هم بکنند نمی [ناخوانا]میکنند با ذکر ادله آنها حکم را  [ناخوانا]را  اعدام دادگاهها ]ناخوانا[ حکم

]ناخوانا[ شرعی نیست و قاضی باید در مرز قانون خود عمل کند بعد از اعالم تنفس کوتاهی دکتر بهشتی سخنان خود 
ر بهشتی از خبرنگاران روزنامه را شروع کرد و )توضیح انقالب اسالمی: رئیس جلسه ابتدا در آغاز سخنرانی دکت

انقالب اسالمی، میزان و کلیه خبرنگاران خواست که جلسه را ترک کنند. اما نکته جالب توجه این است که رئیس 
ها مورد لطف ایشان قرار میگیرند. برند و بقیه روزنامههای انقالب اسالمی و میزان ]ناخوانا[ نام میجلسه از روزنامه
ها در جریان سخنرانی آقای های مذکور بوده است. بنظر ما اگر قرار بود که روزنامهن به روزنامهالبد از لطف ایشا

فرمودند که کلیه خبرنگاران جلسه را اعالم میکردند و یا لطف کرده می قبالا دکتر بهشتی قرار نگیرند بهتر بود الاقل 
قای دکتر بهشتی رئیس دیوانعالی کشور انتقاداتی ترک کنند که البته ترک جلسه چندان روشن هم نبود! بفرض اگر آ

نسبت به دادگاههای انقالب داشتند و مایل به درج آنها نبودند این طرز برخورد چندان منصفانه نبود آنهم از آقایانی که 
طرفی و بدرستی دارنده صفات قاضی از نظر اسالم باشد. گرچه استدالل فوق نیز از نظر ما باید معرف کامل بی

ندان پذیرفته نیست چرا که روزنامه آینه تمام نما و کامل جامعه است و نمیشود مردم را این حق طبیعی ]ناخوانا[ چ
پوشیده است محروم کرد. و باید مردم در جریان تمامی امور و وقایع قرار گیرند. امیدواریم در آینده شاهد تکرار 

 اینگونه حوادث نباشیم.

 

 

 

ا به نشانی  دای برخوراصل سند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از  کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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