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چکیده گزارش

 .0طرح مذکور از حیث زمان شناسی و نیاز به زیر ساختهای قانونی در خصوص اسناد باالدستی و
سیاستهای کلی درخور توجه است .گرچه در این رابطه محتوای حقوقی ،تصویب نامه هیئت وزیران
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در خصوص ممنوعیت خرید کاال های خارجی(اعم از کاالی ساخته شده ،قطعات ،ملزومات ،تجهیزات
و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی و تکملههای سه گانه آن و قانون حداکثر استفاده از
توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وجود دارد ،اما نمیتوان انکار کرد که طرح قانونی از
حیث جرم انگاری خرید کاالی خارجی نسبت به طرحها پیشرو و از حیث توجه به حقوق عامه و اصول
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شکلی قانونگذاری قدری عقب تر است و به نظر میرسد که ارتقاء متن با توجه به فقه اصیل در ماهیت
و روش تشریع ،رشد اقتصادی و رقابت پذیری ،رعایت حقوق و آزادیهای اقتصادی ،شکل قانون
نویسی راقی و خالقیت گرا ،توجه به زبان فارسی و تجربههای قانونگذاری میتواند سبب تدوین و
قانونگذاری مطلوبی در حوزه مصرف کاالی ایرانی گردد.
 .2گرچه اهداف و دالیل توجیهی طرح اشاره مختصری به اسناد و سیاستهای کلی نظام داشته است ،اما
نگرش نظام وارهای در دالیل توجیهی وجود نداشته و صرفا نوعی نگرش جزیرهای به هدف طرح
مشاهده میشود .تمرکز بیشتر به نظام واره ارزشهای اقتصادی و اجتماعی سیاستهای کلی نظام در
طرح اصالحی مدنظر قرار گرفته است.
 .1یافتههای فقهی نشان میدهد که قانونگذاری در موضوع طرح ارائه شده تنها به صورت استثنائی و با
رعایت اصول فقهی حاکم بر قانونگذاری احکام ثانویه در قالب روش فقهی تعزیر اقتصادی و ساخت
هندسی مقررات گذاری اجتماعی ممکن است.
 .2طرح مذکور از حیث روشی از توجه به حقوق و آزادیهای مشروع غفلت نموده و بایستی حقوق
عمومی در آن احیا گردد .این مهم در بخشهای قبلی توضیح و در متن اصالحی طرح اعمال شده
است.
 .1طرح مذکور از حیث طراحی ساختارهای اجتماعی به مسئله ارتقاء اقتصادی و رشد توانمندی صنعتی
توجه ننموده و ساختاری صرفا جامد ارائه نموده است که منجر به انحصاری غیر مفید خواهد شد.

 .6طراحی یک الگوی پیشرفت مبتنی بر مؤلفههای ایرانی اسالمی در مقارنه تجربه قانونگذاری تطبیقی
نشان میدهد که این دست قوانین بایستی در صالحیت نهادهای مستقل مانند کمیسیونها یا آژانسهای
مقررات گذاری و یا موسسههای رقابت باشند .چیزی که در نظام حقوقی ما معادل شورای رقابت و
شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )22قانون اساسی خواهد بود .این پیشنهاد نیز
در متن اصالحیه نهایی مد نظر قرار گرفته است.
 .1با توجه به موارد فوق طرح قانون بایستی به لغو قوانین و مقرراتی که در سابقه اشاره شد منجر گردد و
در قالب یک قانون مجزا یا یک الحاقیه صالحیت ایجاد انحصار قانونی در خصوص کاالی ایرانی را به
شورای رقابت واگذار نماید.
 .8ساختار طرح بایستی به گونهای باشد که مشموالن آن مطابق اصول فقهی و حقوقی و آموزههای
اقتصادی اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشند و تحدید اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تنها در
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خصوص پیمانکاران دولتی و استفاده کنندگان از تسهیالت و منابع دولتی مشروع خواهد بود.
 .1انحصار خرید کاالی ایرانی نبایستی منجر به برخی تجارب منفی مانند انحصار خودرو در کشور شده
بلکه بایستی این انحصار زمینه رقابت پذیری کاالی ایرانی در بازار ملّی و بین المللی را فراهم آورد .لذا
ایرانی باشد.
 .01مرجع صاحب صالحیت باید انعطاف پذیری اقتصادی و قاعده مندی حقوقی را هر دو رعایت نموده تا
سبب توفیق در نتیجه گردد ،از سویی اقتضای نظام اقتصادی انعطاف پذیری و چابکی و تحول پذیری
زمانی است و از سویی حقوق اقتصادی میطلبد تا با قواعد حقوقی امنیت اقتصادی مصرف کنندگان
تضمین شود .لذا قوانینی از این دست حتما بایستی مردم ساالرانه تمشیت شود.
 .00استفاده و صالحیت بخش خصوصی در تهیه فهرست بازارهای حمایتی بایستی با نظر بخش خصوصی و
امکان رسیدگی و تجدیدنظر همراه باشد تا حقوق عامه تضمین گردد.
 .02قانونهای اقتصادی بایستی تنها اصول کلی و منطق حقوقی را طراحی نموده و اجرای آن را با حق
نظارت واگذار نمایند تا تصدی دولت کاهش و مدیریت و سیاستگذاری دولت افزایش و منافع بخش
خصوصی خالقیت الزم برای فعالیت اقتصادی را تضمین نماید.
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انحصار مطلق جایز نبوده و زمان و تنوع بازارها میتواند محدود کننده این قانون در جهت ارتقاء کاالی

مقدمه

اگر فرهنگ 0را «طیف گستردهای از بینشها ،منشها ،کششها وکنشهایِ سازوار و جهتبخشِ ذهن و
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زندگی ،که چونان طبیعت ثانوی و هویت جمعی طیفی از آدمیان در بازه زمانی و بستر زمینی معینی صورت
میبندد »2بدانیم ،آنگاه حقوق ،اقتصاد ،هنر پیش و بیش از آنکه جنبهای دانشی داشته باشند از عناصر فرهنگ
یک جامعه تلقی شده و دائما در تاثیر و تأثر از یکدیگرند ،یکی از روشهای موثر تعامل حقوق و فرهنگ از
طریق قانونگذاری به سبک مقررات گذاری اجتماعی است.
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طرح "حمایت از فرهنگ مصرف محصوالت ایرانی" که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ارائه شده است و اکنون در حال بررسی در مراجع حقوقی صاحب صالحیت میباشد؛ در حقوق جدید
یکی از مصادیق مقررات گذاری اجتماعی 1محسوب میشود که در اکنونِ اندیشه حقوق عمومی و فقه حکومتی
میتواند یکی از جدید ترین و کارا ترین ابزارهای حقوقی قانونی محسوب میشود .گرچه این مدل از
قانونگذاری در نظام حقوقی ما تا کنون فاقد رویه علمی و تاسیس دانشی بوده است ،اما بی تردید دیرپا شدن نظام
قانونگذاری در نیازهای اجتماعی متکثر در جامعه اسالمی و توجه فقهی به این مهم در راستای ارتقاء حقوق
عامه ،ورود به این عرصه را میطلبد و دوری از مدلهای جدید تقنینی متعذر است.
با توجه به دالیل توجیهی ارائه شده در مقدمه طرح پیشنهادی ،هدف از این طرح "تنظیم مصرف" و
"فرهنگ سازی" در مصرف کاالی ایرانی بیان شده است .که هر دو مفهوم چنانچه گذشت ،از مصادیق مصرح
در مقررات گذاری اجتماعی و اقتصادی تلقی میشوند .در این طرح نمایندگان کوشیدهاند تا نظریه اقتصادی که
مصرف تولید داخلی و تاثیر مستقیم آن بر رشد اقتصادی و ارتقاء بهرهوری را تایید مینماید ،به یک قانون تبدیل
نمایند.

 .0طیف گستردهای از بینشها ،منشها ،کششها وکنشهایِ سازوارِ انسانپیِ جامعهزادِ هنجارشده بطئالتطورِ معناپرداز و جهتبخشِ ذهن و زندگی،
که چونان طبیعت ثانوی و هویت جمعی طیفی از آدمیان در بازه زمانی و بستر زمینی معینی صورت میبندد.
 .2صادقی رشاد علی اکبر ،متن دروس خارج فلسفه فرهنگ ،جلسه 01و .0111/1/21 ،06
1. Social Regulation .

نظام حقوقی ما پیش از این به جهت اهمیت مسئله حمایت از تولید داخل توسط تصویب نامه شماره
/26121ت 28262هـ .در خصوص ممنوعیت خرید کاالهای خارجی (اعم از کاالی ساخته شده ،قطعات،
ملزومات ،تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی مورخ  0111/1/00و سه الحاقیه تکمیلی
این تصویب نامه در تاریخهای  0112/1/01و  0116/2/01و  0111/0/8اداره میشده است .مبنای عملکرد این
تصویب نامه این گونه بوده است که فهرستی از اقالم تولید داخل تهیه و به مرور در سه مرحله به این فهرست
اضافه شده است و هرگونه تغییر در فهرست یادشده در کارگروهی بامسئولیت وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
با عضویت وزارتخانه های نفت ،نیرو ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و
جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذیربط صورت میگیرد .تغییرات در فهرست یاد شده پس از تصویب
وزرای عضو کمیسیون اقتصاد 0الزم االجرا خواهد بود.
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 .0ماده  0آئین نامه داخلی هیئت دولت  :متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی ،تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ،کشور ،راه و شهر سازی ،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،وزیر نیرو،
معاون امور مجلس رییس جمهور ،معاون اجرایی رییس جمهور و همچنین به تازگی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری.

روش پژوهش

بررسی ما در هر بخش از تحقیق حاضر چنانچه بیان شد ،تحلیل فقهی اصولی ماهیت حقوقی طراحی شده
در طرح پیشنهادی خواهد بود که به مناسبت بایستی از فقه مضاف و یافتههای فقه االقتصاد ،فقه الحکومه و
دانشهای موازی ایشان در علوم انسانی اجتماعی نیز بهره برد .لذا تحلیل اقتصادی حقوق ،حقوق اداری ،حقوق
عمومی را نیز تنها به اندازه نیاز فقهی اصولی موضوع در طرح مورد بررسی قرارداده ایم .عالوه بر این پژوهش
کوشیده است در طرح حاضر استغنای اصولی یافتههای فقهی همواره در سطح مطلوبی حفظ گردد تا به نوعی
تاسیس دانشی فقه السلع(کاال) را نیز میسور نماید.0
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مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی
 .0نگاه کنید به اندیشههای مطرح شده در خصوص رویکرد های نو به فقه و نیاز به تاسیس فقه السلع در حوزه در مصاحبه علمی رئیس مرکز تحقیقات
اسالمی مجلس شورای اسالمی که فقه السلع را در سه حوزه تولید ،توزیع و مصرف تبین نموده است:
1397.1.28 _ http://ijtihadnet.ir/

بخش اول  :مقررات گذاری اقتصادی حمایت از مصرف محصوالت ایرانی

 .1مسئله پژوهشی :امکان تحدید محصوالت ایرانی خرید به در فقه و حقوق
طرح پیشنهادی کوشیده است تا مصرف کاالی ایرانی را به عنوان یک ارزش اقتصادی ترویج و ارتقاء
دهد .طبیعتا محور اساسی این چنین رویکردی به تحدید در مصرف کاالی خارجی منجر خواهد شد .در این
راستا مصرف محصول ایرانی را در دو سطح برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق
تجاری تنظیم نموده و ایشان را ملزم به مصرف محصول ایرانی نموده است.
اولین سوال پیش آمده این خواهد بود که آیا قانونگذاری و اجبار به خرید محصول ایرانی و محدود نمودن
تراضی خریدار و مشتری ،مشروع خواهد بود یا خیر؟ و به فرض مشروعیت اساس چنین قانونی _که ظاهر آن با
مسلمات فقهی حقوقی ما در تعارض است ،حدود چنین استثنایی چگونه و نسبت آن با قواعد و اصول فقهی
متعارض چگونه است؟ به طور مثال :تحدید مبادالت و داد و ستد عمومی به خرید نوع خاصی از کاال آیا
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مخالف اصاله االباحه و اصل منوط بودن معامالت به تراضی طرفینی نخواهد بود؟ در حقیقت سخن آغازین
مبنای حجیت چنین تشریعی در ابعاد مختلف طرح ارائه شده است.
شناسی و رجوع به خبره است و قانون اساسی نیز مراجعه به تجارب علمی را در قانونگذاری مورد نظر مثبت خود
قرار داده است .0آیا مشروع و حقوقی خواهد بود که این محدودیت قانونی ایجاد شود یا خیر؟ ما باید از سویی
دانش حقوق عمومی را به عنوان موضوع شناسی تخصصی و تجربه قانونگذاری مجاب نماییم که چنین طرحی با
توجه به تجارت بشری و قوانین علمی منجر به ارتقاء حقوق عمومی خواهد شد.
گرچه در نگاه اول با رویکرد فقه حکومتی ،بدیهی تلقی میشود که پاسخ مثبت است و چنین محدودیتی
جزء محدودیتهای مشروع فقه الحکومه است تا جایی که فتوای فقهی صریح بر حرام بودن چنین معامالتی که
موجب تسلط بیگانه و زائل شدن اقتصاد حکومت اسالمی است وجود داشته و بر حکومت و مردم رعایت برتری
اقتصادی واجب است 2و حقوق عمومی نیز به مناسبت منافع عمومی و امنیت اقتصادی چنین محدودیتهایی را
میپذیرد و از همین رو بایستی حکم به تجویز چنین تشریع و قانونی داد .اما نباید بداهت اولیه ،حقیقت مسئله را
ذبح نماید ،بلکه بایستی در تحقیقی علمی مسئله واکاوی شود و مطالعه استثناء نباید منجر به هدم اصول حقوق
عامه و آزادیهای مشروع و قانونی افراد شود.

 .0اصل دوم و سوم قانون اساسی ... :استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آنها ،پیریزی اقتصادی صحیح و عادالنه بر طبق
ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت. ...
 .2موسوی خمینی ،تحریر الوسیلة(موسوعة اإلمام الخمینی  22و )21؛ ج0؛ ص 101تا : 108لو کان فی المراودات التجاریة وغیرها مخافة على حوزة
اإلسالم وبالد المسلمین من استیالء األجانب علیها سیاسیاً أو غیرها -الموجب الستعمارهم أو استعمار بالدهم ولو معنویاً -یجب على کافّة المسلمین التجنّب
عنها ،وتحرم تلک المراودات.
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سوال دوم ما در حقوق عمومی و یافتههای تجربی این دانش است که مورد نظر شرع در غالب موضوع

 .2تحلیل فقهی حقوقی مسئله پژوهش
الف .بررسی موضوع شناسی :حقوق عمومی اقتصادی و مقررات گذاری اقتصادی اجتماعی
در یک نظام اجتماعی ،فرض بر این است که مردم بدون دخالت دولت ،زندگی اقتصادی اجتماعی خود را
تمشیت و هدایت کنند ،بنابراین هرگونه مداخله از سوی دولت در مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان،
استثنایی و خالف اصل است و لذا بایستی چنین فعالیتهایی اساسا توجیه شود ،بدین ترتیب تا زمانی که زندگی
جمعی شهروندان از طریق هنجارهای اجتماعی غیر حقوقی ( سنت ،اخالق و باورهای عمومی) و همچنین بازارها
(نظام عرضه و تقاضا) تنظیم و تمشیت میگردد .0حضور مداخله جویانه دولت و استفاده از ابزارهای اجبارآمیزی
02

همچون قوانین و مقررات اداری ،پذیرفتنی نیست .در چنین فضایی ،دولت تنها ،مکمل بازار است و جانشین آن
نیست و دولت سعی میکند «نارسایی بازار» 2را مرتفع نموده و ساز و کارهای پذیرفته شده اجتماعی را تکمیل
کند .1زیرا از سوی دیگر نمیتوان نسبت به «نارسایی دولت» 2نیز بیتوجه بود.1
نارسایی بازار مجموعهای از کاستیها و نواقصی است که در ذات مبادالت اقتصادی و کنشهای اجتماعی
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نهفته هستند و دولت نمیتواند به نمایندگی از جامعه نسبت به آنها بیتفاوت باشد .دولت از طریق پر کردن این
خالءها و با هدف حمایت از منفعت عمومی و حفاظت از حقوق فردی ،نقش مناسب و توجیهپذیر خود را ایفاء
میکند .6از این رو پیداست که بایستی اثبات شود ،آیا ذات چنین تحدیدی حقوقی که شرکتها و اشخاص
حقوقی را محدود به مصرف محصول داخلی مینماید؛ اوال مصداق منفعت و مصلحت عمومی هست یا خیر؟ و
ثانیا آیا روش حقوقی مطرح شده در این طرح قانونی منجر به تضمین فوق خواهد شد یا خیر؟
در بادی امر شاید پاسخ بدیهی تلقی شود که محدود نمودن خرید اشخاص فوق به محصوالت ایرانی به دو
علت سبب بهبود نظام اقتصادی و ارتقاء استقالل اقتصادی کشور میشود :اول به این علت که نیاز به ارز و خروج
سرمایه از کشور را محدود نموده و دوم اینکه با ترویج مصرف کاالی ایرانی کار و کارگر ایرانی تقویت میشود
و منجر به ارتقاء رشد اقتصادی عمومی خواهد شد .به طور غیر مستقیم نیز چنانچه برنامه مناسبی طراحی شود در

”1. Anders Kjellberg (2017) ”Self-regulation versus State Regulation in Swedish Industrial Relations
In Mia Rönnmar and Jenny Julén Votinius (eds.) Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Lund:
Juristförlaget i Lund 2017, pp. 357-383.
2. Market failure.
 .1نارسایی بازار ،به مجموعه شرایطی اطالق میشود که در آن اقتصاد مبتنی بر بازار نمیتواند منابع را به نحو بهینه ،و آن طور که باید و شاید بین

بخشهااختصاص دهد.

..state failure 2
 .1برخی از نارسائیها دولت عبارتند از سوءاستفاده از قدرت ،اقدامات خودسرانه ،سلب و تحدید حقوق و آزادی های فردی ،فسادپذیری و ناکارآمدی
در عرصة صنعت و تجارت.
 .6هداوند ،مهدی؛ درآمدی بر مقررات گذاری اجتماعی ،دانش حقوق عمومی ،اسفند  - 0181شماره  06( 2صفحه  -از  28تا .)61

بلند مدت نیز این قانون میتواند سبب بهبود کیفیت کاالی داخلی گردد .اما نباید ساده انگارانه از کنار موضوع
گذشت و این دالیل را مکفی هر گونه اقدام تقنینی تلقی نمود.
در کشور ما دولت و نهادهای حاکمیتی  68تا  81درصد اقتصاد را در دست دارند که اگر مصرف
محصوالت ایرانی در آن سازمان دهی شود ،میتواند سبب رونق اقتصادی در تولید گردد .از سویی سهم اقتصاد
بخش خصوصی غالبا در شرکتهای تجاری خواهد بود .لذا از حیث وجود منفعت و مصلحت اقتصادی میتوان
این مهم را مطلوب و مصداق موضوع منفعت عمومی تلقی نمود.0
پس اصل قانونگذاری در این بخش از نگاه حقوق عمومی اقتصادی ما به عنوان اقتصادی در حال رشد و
وابسته به بودجه متمرکز اگر مبتنی بر روشی مناسب باشد میتواند مشروع تلقی شود ،عالوه بر این هم اکنون 61
کشور به صورت مستقیم قوانینی در حمایت از کاالهای ملی وجود دارد ،حتی در کشورهای که متعهد به نظام
تجارت آزاد جهانی هستند استفاده از مقررات تعرفهای و حمایتهای فرهنگی کامال مرسوم است و در اصول
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سازمان تجارت جهانی نیز پیش بینی شده است .اما چگونگی تمشیت قانونی آن که بسیار اهمیت دارد در
بخشهای بعدی بررسی خواهد شد که به سادگی قابل پذیرش نیست .بدین معنا که مجوز کلی یک استثناء
حقوقی نباید فریبنده تلقی شود که مقنن میتواند به هر روشی اقدام نماید و هر قانونی را اعتبار بخشد .بلکه
ب .تحلیل فقهی مسئله :اصاله االباحه ،تسعیر 2و تحدید اشخاص به مصرف کاالی معین
یکی از مرسوم ترین استفادههای فقهی از اصاله االباحه در فقه ،حکم به اباحه در موارد فقدان نص ظاهری
تلقی میشود ،1لذا تحدید مبادالت اشخاص به مصرف محصول ایرانی نیازمند دلیل خاص خواهد بود و تا اقامه
دلیل خاص برای چنین تحدیدی در نوع مکاسب و عقود مشروعه بایستی حکم به اباحه نمود .چه اینکه این
رویکرد در کتب فقهی معهود و مسلم تلقی شده است.2

 .0یافته های اقتصادی نیز رابطه معنا دار مصرف بخش حاکمیتی و بخش خصوصی را به خوبی نشان میدهد:

_ اصغر پور حسین ،سلمانی بهزاد ،ابراهیمی سعید .تحلیل تجربی تاثیر مخارج دولتی بر مصرف خصوصی در ایران .فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی.

.012-011: )8( 2 ;0110

_ مدّاح مجید ،جیحون تبار فوزیه ،رضاپور زهره .تحلیل تجربی پویایی مخارج عمومی در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رأیدهنده میانه و با وجود

توهم مالی .فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی.206-011: )12( 22 ;0111 .

_ مجد زاده طباطبایی شراره ،نعمت اللهی فاطمه .تاثیر رشد مخارج دولتی بر رشد اقتصادی مطالعه موردی اقتصاد ایران .فصلنامه پژوهشها و سیاستهای

اقتصادی.21-21: )11( 08 ;0181 .

 .2تَسْعیر ،اصطالحی در فقه اسالمی به معنای معین کردن نرخ بر کاال و الزام فروشنده به رعایت آن .بدیهی است که این تعیین نرخ باید از سوی کسی
انجام گیرد که دارای اختیارات حکومتی است.
 .1الشیخ مرتضى األنصاری ،رسائل فقهیة،ج0ص : 281أصالة إباحة فعل الحاضرة و عدم حرمتها .
 .2خوئی سید ابوالقاسم ،مصباح الفقاهة من المعامالت ،ج 0ص  : 1ان کانت حاویة للضوابط الکلیة و القواعد الکبرویة الراجعة إلى اعاشة عالم البشریة من
حیث تدینهم باألحکام الشرعیة
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بایستی حقوق تمام عناصر صاحب منافع در مسئله حفظ گردد.

از سویی مطابق با نظری که تحدید به کاالی معین را از مصادیق و اعداد تسعیر میداند0و منطبق با تراث
فقهی و نظر مشهور نیز می باشد ،زیرا تسعیر در احتکار بحث شده است که در فقه اللغه احتکار به معنی انحصار
است از سویی و به لحاظ موضوع شناسی نیز تحدید به کاالی معین در اقتصاد نوعی قیمت گذاری تلقی میشود.
حکم اولی ،مشهور و شاید اجماع بین مذاهب اسالمی حرمت هر گونه تسعیر از سوی حاکم است .2در تحقیق و
تحقق این نظر به ادله عمومی تراضی در مبادالت استناد شده است .1از سویی برخی روایات نیز به طور خاص
تسعیر را جایز میداند .2اما در موارد احتکار فقیهان این اجماع را با رجوع به عناوین ثانوی شکسته و حکم به
جواز تسعیر داده اند.1
از ظاهر الفاظ برخی نصوص 6و صراحت بیان برخی فقیهان بر میآید که حکم احتکار مصداقی بوده و در
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هر موردی که مصلحت ایجاب نماید ،حاکم میتواند اقدام به تحدید به کاالی مُعیّن و تسعیر نماید 1و حتی
برخی عالوه بر استناد به احادیث در مشروعیت تسعیر در مصلحت به قاعده الضرر نیز استناد کرده و بر این اساس
حکم نموده اند 8و خالف آنچه مشهور الضرر را موجب حکم ندانسته عمل نموده اند .نتیجه آنکه قوی ترین
قول فقهی معتقد است که در صورت ضرورت ،اجحاف و مصلحت حاکم میتواند اقدام به تسعیر نماید.1
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پس اجماال حاکم در تقنین (مجلس شورای اسالمی) پس از تشخیص مصلحت میتواند چنین قانونی را
وضع نماید .اما عمل به مصلحت و تحدید اصل عمومی تراضی و حلیت مبادالت عمومی بایستی به احتیاط

 .0رهبر مهدی ،محدوده تسعیر در فقه مذاهب اسالمی ،فقه مقارن ،دوره  ،2شماره  ،1بهار و تابستان  ،0111صفحه .002-11
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،المبسوط فی فقه االمامیّه ،چاپ محمدتقی کشفی ،تهران  ،0181ج ،2ص : 011ال یجوز لإلمام و ال النائب عنه أن یسعر على
أهل األسواق متاعهم من الطعام و غیره سواء کان فی حال الغالء أو فی حال الرخص بال خالف .
 .1وهبه ،مصطفی زحیلی ،الفقه االسالمی و ادلته ،ج ،2ص : 2616وعلل بک ونه مظلمة ،والظلم حرام ،وألنه ماله ،فلم یجز منعه من بیعه بما تراضى علیه
المتبایعان
 .2حرّعاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،ج ،01ص : 211عن أبی عبد اهلل ( علیه السالم ) قال  :کان سنین یوسف الغالء الذی أصاب الناس ،ولم یتمنّ
الغالء ألحد قط ،قال  :فأتاه التجّار فقالوا  :بعنا ،فقال  :اشتروا ،فقالوا  :نأخذ کذا بکذا ،فقال  :خذوا ،وأمر فکالوهم فحملوا ومضوا حتّى دخلوا المدینة ،فلقیهم قوم
تجار فقالوا  :کیف أخذتم ؟ قالوا  :کذا بکذا ،وأضعفوا الثمن.
 .1فاضل مقداد ،مقداد بن عبداللّه ،التنقیح الرّائع لمختصر الشّرائع ،ج ،2ص : 22و یجاب عن األول بأن األصل یخرج عنه بالدلیل و قد بیناه ،و عن الثانی بأن
الخاص یقدم و هو دلیلنا ،و عن الثالث بالحمل على التحریم جمعا بین األدلة و للتقی القوالن.
 .6نگاه کنید به :

_حرّعاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعه ،ج ،01ص :221باب وجوب البیع على المحتکر عند ضرورة الناس وأنه یلزم به.

 .1مفید ،محمد بن محمد ،المقنعه ،ص  : 606وبیعها فی أسواق المسلمین إذا کانت بالناس حاجة ظاهرة إلیها .وله أن یسعرها على ما یراه من المصلحة.
 .8فاضل مقداد ،مقداد بن عبداللّه ،التنقیح الرّائع لمختصر الشّرائع ،ج ،2ص.22
 .1نگاه کنید به اقوال ذیل:
_ خوئی سید ابوالقاسم ،مصباح الفقاهة (المکاسب)؛ ج ،1ص 111 :و خمینی روح اهلل ،کتاب البیع (لإلمام الخمینی) ،ج ،1ص ،601 :منتظری حسنعلی
،دراسات فی والیة الفقیه و فقه الدولة اإلسالمیة ،ج ،2ص ،661 :نجفی محمد حسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،ج ،22ص. 286 :

تکلیفی در حرمت اموال و نفوس محدود گردد 0و اثبات اصل مسئله به معنای ایجاد حق هر گونه محدودیت
نیست ،بلکه منطق فقهی خاص خود را میطلبد.
ج .مبانی فقهی مشروعیت  :مصلحت و منفعت عمومی مصرف کاال و رجوع به عنوان ثانوی
برخی فقیهان ،مانند شیخ مفید نیاز مردم را استثنایی برای حکم حرمت تسعیر قرار دادهاند .پس حاکم
اسالمی میتواند در صورت نیاز عمومی ،بر اجناس قیمتگذاری کند .2برخی نیز مانند امام خمینی قیمتگذاری
را برای جلوگیری از اجحاف به مردم جایز میدانند.
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از نظر صالحیت نیز ،موارد محدود به تسعیر در احتکار مطابق نظر مشهور به صالحیت ولی فقیه سپرده شده
است .2قالب مدل تفکیک قوا در قانون اساسی ما به عنوان میثاق مردم و ولی فقیه صالحیتهای تقنینی آن در
برخی موارد به مجلس شورای اسالمی واگذار شده است ،لذا میتوان گفت که مجلس شورای اسالمی
صالحیت دارد تا قانونگذاری در حدود قانون اساسی انجام دهد و چنین طرحی میتواند مصداق قانون منطبق با
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صالحیت مجلس تلقی شود.
د .روش فقهی :فقه تعزیر ،روش رجوع به حکم ثانوی تسعیر
تعیین قیمت و تحدید به فروش رجوع نموده و گواهی قیمت و استفاده از نظر خبره را به عنوان روشهای فقهی
در آراء ایشان میتوان مشاهده نمود .1فقیهان شیعه حاکم را موظف به رعایت مصالح عمومی میدانند و برای
قیمت گذاری شیوه خاصی بیان نکردهاند و ظاهراً این امر را به تشخیص مطلق عرف و مبتنی بر ضوابط عدل و
انصاف احاله داده اند .6برخی نیز تعزیر را روش مطلوب اقامه عنوان ثانوی دانسته اند 1که میتوان این نظر را
 .0ابوالقاسم خویى ،مصباح الفقاهه ،ج  ،1ص  : 10قوله (ع) (حرمة ماله :-أی المؤمن -کحرمة دمه)  ،فان الظاهر من هذه الجملة هو أن إتالف مال المؤمن
موجب للضمان ،و أنه ال یذهب هدرا ،کما أن دمه ال یذهب هدرا.
 .2نگاه کنید به :شیخ مفید محمد ابن نعمان ،المقنعه ،ج ،0ص.606
 .1کتاب البیع (لإلمام الخمینی) ،ج ،1ص :601 :و أمّا التسعیر فال یجوز ابتداءً ،نعم لو أجحف ألزم بالتنزّل ،و إلّا ألزمه الحاکم بسعر البلد ،أو بما یراه
مصلحة.
مصباح الفقاهة (المکاسب)؛ ج ،1ص :111 :و اما التسعیر فلیس له ذلک ،بل للمالک أن یعین ذلک الن الناس مسلطون على أموالهم و قد ورد فی بعض
األحادیث أنه سئل النبی (ص) عن الشعیر فقال (ص) انه فی ید اللّه ،نعم لو أجحف فی القیمة بحیث کان ازدیادتها نحوا من االحتکار یمنع الحاکم عن ذلک
بحیث یبیع المالک بقیمة السوق ،أو أکثر منه ،بمقدار ال یمنع الناس عن الشراء ،بأن تکون قیمة کل حقة من الحنطة مائة فلس و یبیع المحتکر بدینارین فإنه أیضا
احتکار ،کما ال یخفى.
 .2فقیهی محمد رضا ،احتکار با رویکری به آراء امام خمینی ره ،ص 16به بعد.
 .1برای نمونه در فقه مالکی ،حنبلی و شافعی نگاه کنید به :

_ ابن عابدین ،حاشیة ردالمحتار علی الدّرالمختار ،ج ،6ص : 211إلَّا إذَا تَعَدَّى الْأَرْبَابُ عَنْ الْقِیمَةِ تَعَدِّیًا فَاحِشًا فَیُسَعِّرُ بِمَشُورَةِ أَهْلِ الرَّأْیِ

_مرغینانی ،علی بن ابی بکر ،الهدایة فی شرح بدایة المبتدی ،ج ،2ص : 118عجز القاضی عن صیانة حقوق المسلمین إال بالتسعیر فحینئذ ال بأس به بمشورة
من أهل الرأی والبصیرة
 .6خمینی ،روح اللّه ،تحریرالوسیله ،ج ،1ص : 601و یُجبر المحتکر على البیع ،و ال یعیَّن علیه السعر على األحوط ،بل له أن یبیع بما شاء إلّا إذا أجحف،
فیجبر على النزول من دون تسعیر علیه ،و مع عدم تعیینه یعیّن الحاکم بما یرى المصلحة.
 .1نووی ،یحیی بن شرف ،روضة الطالبین ،ج ،1ص.010

بررسی طرح حمایت از فرهنگ مصرف کاالی ایرانی

فقیهان اهل سنت در خصوص شیوه تعیین قیمت و تحدید فروش ،عموما به روشهای خاص عرفی برای

منطبق با برخی احادیث و سیره معتبره در رویه حکومت علوی در خصوص نظام اقتصادی تلقی نمود .0تحقیق
تاریخی فقهی اجتهادی در این رابطه نشان میدهد که در چنین مواردی رجوع به تعزیر مسلم است و مقررات
گذاری در این رابطه بایستی بر اساس اصول حاکم بر قاعده تعزیر باز تعریف و تولید شود.2
ه .منطق و روش حقوقی حقوق عمومی اقتصادی :مقررات گذاری بر مبادالت و کاالها
منطق دانش حقوق عمومی اقتصادی در مسئله مورد پژوهش ما تاسیس دانشی میان رشتهای بوده است که
با استفاده از دامنه الزامی که ابزارهای حقوقی میتوانند برای مشموالن ایجاد نمایند ،نظریههای اقتصادی را
تبدیل به قوانین اقتصادی مینماید .این دانش میکوشد تا با تکیه بر رعایت منافع افراد صاحب حقوق در یک
مسئله ،انگیزه و فعالیت مطلوب قانونی را در قبال تکالیف در این افراد ایجاد نموده و قانون را به مثابه یک نهاد
06

الزام آور در جامعه به حرکت درآورد.
وجوه اشتراک زیادی بین دانش روشی مقررات گذاری و مبانی فقهی تعزیر دیده میشود .وجود ثابت و
متغیر در هر دو دانش ،بازدارندگی ،رعایت انصاف حقوقی ،تکیه به روشهای کارا و پویا در مقابل روشهای

مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی

صامت و جامد از جمله خصوصیات مشترک این دو دانش تلقی میشود .در حقیقت اگر تعزیر ظرفیت نظام
سازی حقوقی فقه برای ساختارهای اجتماعی الزام آور تلقی شود .آنگاه در حقیقت شارع حکیمانه توانسته است
ارزشهای ثابت اقتصادی خود را در الگویی تحول بنیان در بستر ارزشهای متغیر زمان و مکان حفظ نماید.1

 .0نگاه کنید به مواردی که امام خود مستقیما در به تعزیر در بازار اقدام یا مسئولین بازار را در این رابطه تعزیر مینموده اند .سیره علوی در جریان رفاعه
را در این خصوص ببینید در :

_ قاضی نعمان ،دعائم اإلسالم ،ج ،2صص: 111-112

 .2اصولی چون :اصل حفظ نظام مادی و معنوی انسانی در تعزیر ،اصل رعایت تأدیب در تعزیر ،اصل اعمال مصلحت در تقنین و تشریع،اصل رعایت
کیفر متبوع درتقنین و تشریع تعزیر قضایی ،تناسب عقوبات تعزیری و ...در :
_ رفیعی علوی سیداحسان ،قواعد فقه نظام سازی ،ص.22
 .1رفیعی علوی سیداحسان ،قواعد فقه نظام سازی ،ج0ص.012

بخش دوم :بررسی و آسیب شناسی کلی طرح پیشنهادی

با توجه تحقیقاتی که در ذیل آمده است دو آسیب کلی طرح پیشنهادی را تحدید مینماید:
 .1آسیب عدم توجه به مسئله کل نگری و آثار اجتماعی قانون
بر اساس اهداف و توجیهات کلی طرح ،نگاه نمایندگان محترم طراح تنها به مصرف بیشتر کاالی ایرانی
بوده است و مروری اجمالی به اسناد و سیاستهای باالدستی در همین حوزه نشان میدهد ،کمتر توجه به هندسه
و نظام ج امع قانونگذاری در این رابطه وجود داشته است .گرچه اصل حمایت از تولید داخلی امر مستحسن و
داخل در سیاستهای بنیادین اقتصاد مقاومتی تلقی میگردد ،اما آسیب نگارش فوق در آن جاست که اساسا
حتی به سیاستهای دیگر اقتصاد مقاومتی در همین رابطه توجهی نشده و چنین نگرشی پراکنده و غیر کل نگر
سبب ارتقاء اجتماعی قانون نخواهد شد .چه اینکه نگاه به افزایش مصرف کاالی داخلی در اسناد باالدستی و
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سیاستهای کلی و حتی برخی نصوص قانونی نشان میدهد که نبایستی افزایش مصرف کاال منجر به انحصار و
عدم رقابت پذیری کاالی داخلی و کاهش کیفیت کاالهای بومی گردد ،نکاتی مهم که در طراحی فوق مغفول
مانده است .0مسلما هرگاه اقتصاد را به مصرف تولیدکنندگان خاصی محدود نماییم ،آنگاه قطعا شاهد انحصار،
هستیم ،نتیجه نیز بر اساس آموزههای اقتصادی و واقعیت معکوس خواهد شد ،نه تنها مردم متحمل تخصیص غیر
بهینه منابع مالی خود خواهند شد ،بلکه صنعت خودرو نیز نتوانسته است پیشرفت چشمگیری بنماید .انحصار بی
ضابطه سبب کاهش اعتماد عمومی به توانایی داخلی و آسیب به اموال و نفوس مردم نیز شده است ،لذا نبایستی
غفلت کرد و بدون یک طراحی جامع این دست قوانین را مورد پذیرش قرار داد .فراموش نکنیم که از اصول
مسلم روانشناسی اجتماعی اعتماد به قانون است که بنیاد خود را وابسته غنای قانون بر ارزشها و نیازهای
اجتماعی و واقع بینی حقوقی است.
 .2آسیب عدم توجه به سوابق قانونی و مقررات موجود
از سویی دیگر یکی از نکاتی که مورد توجه طراحان نبوده و طبیعتا به امر کارشناسی مراجع صالح سپرده
شده است ،توجه به سوابق قانونگذاری و مقررات گذاری اجرایی در این رابطه است ،هم سوابقی از این موضوع
در حوزه فرهنگی و هم در حوزه قوانین و مقررات اقتصادی موجود است .محتوای متن پیشنهادی نشان میدهد
که متون قانونی و مقررات حقوقی موجود در موضوع قانونگذاری هیچ مطالعه پیشینی نشده است .لذا این
پژوهش کوشیده است تا نسبتا این مهم را نیز در دستور کار قرارداده و این اسناد را نیز مشاهده نماید ،تا به
فراخور موضوع مهّم و مطلوب این طرح بررسی نماید که تا چه حد این کوشش با استانداردهای کیفی مقررات
گذاری و زمینههای فقهی اصولی حقوق ما منطبق بوده است.
 .0سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 21 ،بهمن ماه .0112

بررسی طرح حمایت از فرهنگ مصرف کاالی ایرانی

کاهش کیفیت کاال و خدمات خواهیم بود .نمونهای که در صنعت و اقتصاد خودرو در کشور به خوبی شاهد آن

 .3آسیب عدم تناسب عنوان و محتوای طرح ،بررسی ساختار پژوهش
با توجه به محتوای طرح پیشنهادی ،ساختار طرح در دو بخش کلی "تنظیم گری اقتصادی" و "فرهنگ
سازی مصرف کاالی ایرانی" قابل بررسی است .از این رو چنانچه در نظر معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی
نیز آمده است انتخاب عنوان" :حمایت از فرهنگ مصرف محصوالت ایرانی" ،اساسا منطبق جامع با مدلول طرح
قانونی نبوده و تنظیم گری اقتصادی در مصرف را به صورت مستقیم شامل نمیشود 0و حال آنکه اساسی ترین
مباحث مطرح شده در طرح از جنس اقتصادی و الگوی مصرف بهینه تلقی میشوند ،از این رو اساس پژوهش
حاضر نیز همین تقسیم را در بررسی خود پیشه کرده است .در هر بخش نیز طرح شامل پنج فصل از موضوعات
است:
08

ابتدا بررسی مشموالن قانونی طرح،
فعل تحدیدی موضوع قانون یا به تعبیری کنترل قانونی رفتار مشمول،
الزام حقوقی پشتیبان موضوع قانونگذاری،
سازوکار نهادی و نظام واره اجرایی.

مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی

از این رو ساختار پژوهش حاضر نیز مبتنی بر ساختار طرح پیشنهادی بوده که در داده نمای 2ذیل قابل
مشاهد خواهد بود.

 .1مشموالن قانونی طرح

 .1مشموالن قانونی طرح

 .2الزام قانونی طرح

.2الزام قانونی طرح

 .3ضمانت اجرای طرح

بخش اول :مقررات گذاری
اقتصادی حمایت از مصرف
محصوالت ایرانی

.4ساز و کار نهادی طرح

 .5سازوکار اجرایی طرح

 .3ضمانت اجرای طرح

بخش دوم :مقررات گذاری
اجتماعی حمایت از فرهنگ
مصرف محصوالت ایرانی

 .4ساز وکار نهادی طرح

 .5سازوکار اجرایی طرح

تصویر :0اینفوگرافی مسئله پژوهشی

 .0پیشنهاد این طرح در اصالحات نهایی ارائه خواهد شد.
2. Data visualization .

بخش سوم :بررسی و آسیب شناسی جزئی طرح پیشنهادی در حوزه اقتصاد

در این طی عناوین ذیل به بررسی و آسیب شناسی مواد و اجزاء مختلف طرح پرداخته میشود.
 .1مشموالن قانونی طرح حمایت از مصرف محصوالت ایرانی
ماده  0طرح پیشنهادی به نیت گسترش صالحیت طرح قانونی به تمام اشخاص حقوقی در نظام حقوق
عمومی ایران ،مشموالن مکلف در این قانون را در چهار بند ذکر نموده است .در ذیل تحلیل حقوقی این ماده در
دو بخش کلی ارائه شده است.
قبل از ورود به بررسی مشموالن طرح یک نکته اساسی بایستی مطرح شود ،با توجه به اینکه اشخاص بند 0
و  2ماده  0اصوال نهادهای حاکمیتی هستند و به طور مستقیم از بودجه عمومی بهره برداری مینمایند ،دلیلی
نخواهد بود تا تحلیل شود که آیا میشود با قانون گذاری این اشخاص را محدود به خرید محصول ایرانی نمود
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یا خیر؟ زیرا این اشخاص قطعا با توجه به استفاده از بودجه عمومی و وابستگی اداری از جهت تمکین به قانون
امکان محدود نمودن را خواهند داشت.
البته این استدالل میتواند نسبت به برخی درآمدها و مخارج بعضی وزارتخانهها قابل تایید باشد ،اما از
دیوان محاسبات را ندارد یا اینکه اصوال برخی درآمدهای شرکت ها ،موسسات و نهادها ،حکم حقوقی بودجه
ندارد؛ نمیتوان با استدالل فوق مورد خطاب قانونی قرار دادن اشخاص حقوقی حقوق عمومی را محدود به
استدالل فوق نمود.
الف .اشخاص حقوقی حقوق عمومی
بند  0ماده  0طرح مشموالن قانونی این طرح را مورد نظر قرار داده و اشعار میدارد :تمام دستگاهها و
سازمانها و شخصیتهای حقوقی حکومتی اعم از :
قوای سه گانه
وزارتخانهها
نهادهای انقالبی
دستگاههای مشمول ماده  1قانون مدیریت خدمات کشوری
دستگاههای مشمول ماده  21قانون ششم برنامه توسعه

0

2

 .0ماده  1قانون مدیریت خدمات کشوری  ...کلیه وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ،شرکتهای دولتی و کلیه
دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکزی،
بانکها و بیمههای دولتی ،دستگاه اجرائی نامیده میشوند.
 .2ماده  21قانون برنامه ششم توسعه  ... :شامل قوای سهگانه جمهوری اسالمی ایران اعم از وزارتخانه ها ،سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها ،شرکتهای
دولتی ،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ،بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی ،شرکتهای بیمه دولتی ،مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن
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آنجایی که برخی از صالحیتهای نهادهای مذکور نسبت به بودجه مصرفی عام بوده و قابلیت پیگیری از طریق

کلیه دستگاه ها ،شرکتها و موسسات وابسته به این نهادها
کلیه موسسات غیر انتفاعی وابسته به شخصیتهای فوق که وابستگی آنها از طریق اداره ،مدیریت و نظارت
بر آنها میباشد.
بند  2ماده  0در ادامه برخی دیگر از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و نهادهای حاکمیتی و انقالبی را مد
نظر قرارداده و اشعار میدارد :کلیه اشخاص حقوقی و نهادها و دستگاههای زیر نظر یا تحت نظارت رهبری اعم
از:
نظامی و غیر نظامی از جمله ارتش ،سپاه ،بسیج...
صدا و سیما
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نهادهای انقالبی ،بنیاد مستضعفان ،کمیته امداد ،ستاد اجرائی فرمان امام
آستانهای مقدس
دفاتر ائمه جمعه .
پس از ذکر اشخاص حقوقی حقوق عمومی و نهادهای حاکمیتی و انقالبی در بند  ،2بند  1موسسات

مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی

عمومی را نیز داخل در شمول قانون قرارداده و ذکر مینماید :موسسات و اصناف یا شخصیتهای حقوقی عهده
دار ماموریت عمومی از قبیل :
کانون وکالء
سازمان نظام مهندسی ساختمان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
سازمان خدمات پیشخوان عمومی و دولتی
دفاتر خدمات الکترونیک
مرکز امور مشاوران و وکالء دادگستری
نهادهای مندرج در قانون اصناف و اتحادیههای صنفی
به نظر میرسد نکات فقهی حقوقی ذیل در خصوص سه بند اول ماده  0قانون بایستی مد نظر قرار گیرد:

بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند) ،مؤسسات عمومی ،بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی ،مجلس شورای اسالمی ،شورای نگهبان قانون
اساسی ،بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از
اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی ،شرکت ملی نفت ایران ،شرکت ملی گاز ایران،
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ،سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی
ایران ،سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و شرکتهای تابعه آنها ،ستاد اجرائی و قرارگاههای
سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید....

ب .تناقض منطقی و اصولی
در مقام ضرب قانون الزم است عبارت پردازی از قاعده جامع افراد بودن و مانع اغیار بودن پیروی نماید،
لذا استفاده از عبارت شخصیتهای حقوقی حکومتی از این جهت که شمولیت کافی نداشته و جامع همه
اشخاص حقوقی نیست ،ناقص خواهد بود .از سویی به جهت نداشتن سابقه در قوانین حقوق عمومی و اداری نیز
سبب اضطراب در فهم متون میگردد ،لذا الفاظی که در تعریف به کار میرود ،باید واضح و روشن و خالی از
ابهام باشند0؛ که اداره قوانین نیز پیشتر نسبت به آن تذکر داده است.
در انتهای بند  0ماده اشعار میدارد :کلیه  ...شخصیتهای تحت اداره یا مدیریت یا نظارت آنها .طرح
پیشنهادی خواسته است تا دستگاههای وابسته به اشخاص حقوقی صدر ماده را نیز وارد در حکم شمولیت قانونی
نماید ،غافل از آنکه عبارت تحت نظارت آنها سبب اعوجاج در فهم شده و این التهاب را خلق مینماید که
اشخاص حقوقی مانند وزارت خانهها اصوال از جهت صالحیتهای سیاستگذاری خود بر موسسات غیر دولتی و
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خصوصی هم نیز نظارت دارند که اصوال تابع بودن ایشان از این قانون نه ممکن و نه مطلوب است و از حیث
منطقی و اصولی نیز مانع اغیار تلقی نمیشود.2
ماده  0در بند 0و 2و  1از جهت استفاده از عبارت" :اعم از ...و "از قبیل "...سبب حشو زائد 1گردیده و نه
مطالعات پارلمانی همواره سعی شده است تا عبارت کوتاه ،موجز و رسا باشد و تفسیر متن به مقام استفسار و قضا
واگذار شود و تا حد ممکن از قید مصادیق گمراه کنند خود داری شود .2عدم رعایت این الگو هم سبب تزاحم
صالحیتها در تفسیر و هم سبب انحراف از مبنای قانون خواهد شد.
ج .اشخاص حقوقی حقوق تجارت و حقوق خصوصی
ماده  0در ادامه در بند  2گستره صالحیت قانون را به اشخاص حقوقی غیر دولتی هم گسترش داده و اشعار
میدارد :تمامی اشخاص حقوقی غیر دولتی مشمول قانون تجارت از قبیل:
شرکتهای تجاری
موسسات غیر تجاری موضوع قانون تجارت و الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت
شرکتهای تعاونی

 .0مظفر محمدرضا ،المنطق ،ج ،0ص: 010-012
. 2برای درک صحیح از جامعیت و مانعیت :

_ یزدی ،مولی عبداهلل ،الحاشیه علی تهذیب المنطق ،ص.11

 .1عبدالقاهر جرجانی .اسرار البالغة .تصحیح هلموت ریتر( .استانبول ،وزارة المعارف .)0112 ،ص:01

_ در دستور زبان حشو به کلمه یا عبارت زایدی گفته میشود که جمله از جهت معنی به آن نیازی ندارد و تعادل لفظ و معنی را در جمله به هم میزند

و گاه میتواند باعث فساد معنی شود.
4. GERALD R. THOMPSON(2016) Legal Foundations: The Framework of Law, CHAPTER 3 The
Characteristics of Law,p23.
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تنها بار تقنینی نخواهد داشت ،بلکه سبب انحراف فهم خواهد شد .عالوه آنکه در قانون نویسی مدرن در

بند 2از جهت شکلی و خطاب قانونی جهت مشمول قراردادن شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری
مشمول آن کامل تلقی میشود .طراحان متن اولیه طرح خواستهاند تا با خطاب قراردادن این افراد در حقوق
خصوصی به نوعی مهمترین افراد فعال اقتصادی در بخش خصوصی را نیز در خصوص قانونگذاری فوق فعال
نمایند .از حیث شکلی و خطاب قانونی بند  2موفق به نظر میرسد ،اما این نکته وجود دارد که گرچه امکان
فقهی حقوقی چنین تشریعی ـ چنانکه گذشت ـ ممکن است ،اما از آسیبهای چنین تقنینی نیز نبایستی غافل
بود .به طور مثال ،اجرایی شدن چنین قانونی در نسبت نفعی که ایجاد مینماید ممکن است هزینههای فوق
العادهای را به بار آورد که از نفع و نظر طراحان بسیار دور باشد.
د .تحلیل قید الیحه اصالح قانون تجارت
22

بند  2ماده  0طرح قانونی اشعار میدارد:
" ...شرکتهای تجارتی و مؤسسات غیرتجاری موضوع قانون تجارت و الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون
تجارت و شرکتهای تعاونی موضوع قوانین شرکتهای تعاونی".
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به نظر میرسد از آنجایی که " الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت و شرکتهای تعاونی موضوع
قوانین شرکت های تعاونی " هنوز اعتبار قانونی ندارد ،ذکر آن در متن قانونی دیگر از لحاظ اصول نگارش و
اصول خطابات قانونی مشروع نبوده و در مراحل قضایی نیز ممکن است تشتت آفرین باشد.
ه .امکان سنجی فقهی حقوقی مقررات گذاری انحصاری بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و
اشخاص حقوقی حقوق عمومی
اشاره شد که بخش مهم اقتصاد مصرفی ما در بخش حاکمیتی روی میدهد و تاثیر بسزایی بین مصرف
نهادهای حاکمیتی و رونق و رشد اقتصادی عمومی وجود دارد .آموزههای فقه حکومتی نیز موید این مهم است
که مردم در فرایند فرهنگ سازی عمومی اصوال تابعی از ارزشهای حاکمیتی تربیت میشوند و رفتارهای
حاکمیتی تاثیر بسزایی بر شکل گیری ارزشهای اجتماعی دارد .0استنباط فقهی از آموزه تجربی اقتصادی فوق
و آموزه فقهی مذکور قطعی بودن تقنین نسبت به شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی را به راحتی تجویز
مینماید .بدین معنا که در مطلوبیت ،امکان و حجیت قول به تشریع مصرف کاالی داخلی بر این اشخاص
تردیدی نیست .ظرفیت دانش حقوق نیز امکان ترسیم چنین قانونی را ممکن میسازد.

 .0محمد باقر بن محمد تقى ،بحار األنوار الجامعة لدُرر اخبار االئمة االطهار ،مجلسى ،محقق  /مصحح :جمعى از محققان ،دار إحیاء التراث العربی،
بیروت 0211 ،قمری ،چاپ :دوم ،ج  ،11ص  ،26باب  ،06ح « :11اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ» و همچنین آموزه مشهور مثالی و شاید روایی  :االربلی،
علی بن عیسی ،کشف الغمة فی معرفة االئمة ،مکتبة هاشمی ،تبریز0180 ،ق.ج  ،2ص « :20الناس على دین ملوکهم» .

اما در خصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی گرچه مبادی حکمی فقهی ما کامل است ،اما احتیاط
فقهی ناشی از نصوص عام فوقانی که رعایت اموال و معامالت بر اساس تراضی را مقدم میدارد ،بایستی با
ضرورت فقهی چنین تشریعی جمع گردد ،پس:
تشریع ما در خصوص اموال خصوصی فوق ناشی از یک شرایط استثنائی است و نبایستی قانون دائمی و
عمومی بر این مهم قرار داده شود.
بایستی کوشید که حتی المقدور تراضی افراد را بر چنین قانونی جلب نمود و از استفاده از ابزار استثنائی
اعمال حاکمیت قهری تا قدر ممکن اجتناب نمود.
تنقیح از مناط احکام تسعیر و احتکار نشان میدهد که معصومین علیهم السالم همواره از ورود و اعمال
مطلق حکم به تراضی طرفین اجتناب نموده است و تنها اصل منع احتکار را تشریع نموده و تا مرحله ممکن از
تحدید به قیمت معین اجتناب نموده اند .لذا بهتر است که برای تضمین حکم شرعی از اصل تدریجی بودن عرفی
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در حقوق عمومی اقتصادی بهره برد.
جمع عرفی و تخصصی این دو مهم در حقوق عمومی اقتصادی به این شکل است که اوال در طراحی
قانونی از احکام موقت بهره برد .ثانیا ،اصل بر رعایت تراضی اشخاص خصوصی باشد و اعمال حاکمیت
است .شورای نگهبان قانون اساسی نیز در یک اعمال نظر شرعی زمانی که دولت "الیحه دولتی کردن تجارت
خارجی" را دنبال مینمود و در واقعیت اشخاص خصوصی را از تجارت و تراضی منع مینمود ،این الیحه قانونی
را خالف شرع و قانون اساسی قلمداد نمود.0
و .ابتکاری میانه برای جایگزینی" اشخاص خصوصی" و دستگاههای " تحت نظارت"
چنانچه بیان شد نمیتوان شرکتهای خصوصی و دستگاههای تحت نظارت وزارتخانه در بخش
خصوصی را تابع مصرف کاالی ایرانی قرارداد ،مگر با ورود به روشهای تشویقی.
در عوض میتوان پیشنهاد نمود تا بجای فروض غیر شرعی و غیر ممکن و غیر مطلوب فوق ،پیمانکاران
اجرایی دستگاههای دولتی و حاکمیتی را مشمول قانون فوق قرارداده و به عنوان شرط قانونی در قراردادهای
پیمانکاری ایشان وارد نمود .از این طریق تکلیف قانونی متصدیان مناصب حقوقی هم ضمانت اجرای کافی داشته
و هم مشروعیت فقهی حقوقی خواهد داشت .از سویی از آنجایی که شرط مذکور در قراردادها وارد میشود،
شبهه مشروعیت نیز نخواهد داشت .از همه مهم تر اینکه این روش امکان اجرا و نظارت داشته و زیر ساختهای
حقوقی آن نیز قابل فراهم آوردن خواهد بود.
 .0عطف به نامه شماره -2182ق مورخ  60/2/21و پیرونامه شماره  2621مورخ  0160/1/2اشعار میدارد :الیحه دولتی کردن بازرگانی خارجی مصوب
جلسه  0160/2/20مجلس شورای اسالمی در شورای نگهبان مطرح و در جلسات متعدد بررسی شد :از لحاظ قانون اساسی با اکثریت آرای اعضا مغایر شناخته
نشد و از لحاظ موازین شرعی در مواردی که کل امور صادرات و واردات را راسا در اداره مستقیم و منحصر دولت قرار داده است و همچنین در موارد مربوط
به هماهنگی و نظارت بر امر توزیع ،انطباق آنها با موازین شرعی نظر به اینکه شامل موارد ضرورت نیز میشود ،به تایید اکثریت فقهای شورای نگهبان نرسید.
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تدریجی انجام شود .در نتیجه داخل کردن اشخاص خصوصی به صورت مطلق قهری و کیفری خالف اصل

یکی دیگر از ابتکاراتی که در قوانین سابق نیز بدان پرداخته شده است و مشکالت فقهی ذکر شده را
نخواهد داشت .ابتکاری است که یکی از قوانین موازی این طرح قانونی از آن بهره برده است .قانون "حداکثر
استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده ()012
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب"  0110/6/6اشعار میدارد :
"شرکتها ،صنایع ،کارخانجات ،موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (،)1
( )1( ،)2و ( )6ماده ( )0این قانون که در اجرای پروژهها یا طرحهایی از تسهیالت ارزی یا ریالی دولت استفاده
میکنند به میزان تسهیالت و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون میشوند".
این تمرکز قانونی نیز میتواند هدف مشروع قانون را از طریق مشروع تضمین نماید .لذا شرکتهای
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خصوصی که از تسهیالت دولتی استفاده مینمایند ،با توجه به اینکه متضمن نوعی وابستگی به بودجه عمومی
هستند بایستی الزامات قانونی را نیز رعایت نمایند.
 .2خرید کاالی خارجی
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ماده  1طرح پیشنهادی با مقدمهای در ماده  2که میکوشد محصول ایرانی موضوع حمایت قانونی طرح را
معین و معرفی نماید ،الزام اصلی طرح را نیز اینگونه ارائه نموده است :خرید هر گونه کاال یا لوازم یا تجهیزات
تولید شده در خارج از کشور تحت هر عنوان و به هر علت که نمونه یا مشابه تولید داخل دارد  ...توسط نهادهای
موضوع ماده ( )0این قانون ممنوع است.
الزام اصلی طرح تنها محدود به حمایت از کاالی فیزیکی شده است و کاالی خدماتی و علمی را مورد نظر
قرار نداده است .البته در تعاریف و اصطالحات طرح در ماده ،تعریف پروژه انجام شده است؛ اما در کل طرح
هیچ اشارهای به این موضوع نشده است .کاال در علم اقتصاد هم به محصوالت عینی و هم محصوالت غیر
ملموس و به تعبیری کاال به پاسخ نیازهای انسانی اطالق شده است ،0اما انصراف به کاالهای ملموس نیز در
اقتصاد وجود داشته که میتواند هدف این طرح قانونی تلقی شود .در فقه نیز بین کاالی عینی و عمل در غالب
ایجار و جعاله فاصله و تفکیک وجود دارد .به هر صورت به عنوان نتیجه باید گفت گرچه منطق اهداف و
ضرورتهای این قانون ایجاب مینماید که کاالهای خدماتی و غیر عینی ایرانی نیز موضوع حمایت قرار گیرند،
نباید فراموش کرد که حمایت از کاالی ایرانی مادی ارتباط وثیقی با حمایت از کاالی غیر مادی دارد .در
حقیقت حمایت از مالکیتهای معنوی میتواند نسبت رشد و کیفیت کاالی مادی را افزایش دهد.
نکته نهایی در این رابطه این است که در طرح قانونی از عبارت " خرید هر گونه کاالی خارجی" ...
استفاده نموده است ،حال آنکه مبادالت خارجی از روشهای متنوعی انجام میشود و ممکن است این عبارت
1. Quotation from Murray Milgate, [1987] 2008, "goods and commodities, " The New Palgrave
Dictionary of Economics, 2nd ed.

مناقشه آفرین گردد .لذا بهتر است این عبارت اصالح و " هر گونه مبادله و خرید کاالی خارجی " ...استفاده
گردد.
 .3نقد تعاریف و اصطالحات کاربردی
ماده  2کلمات و اصطالحات قانونی موضوع الزام را تشریح نموده است و کاال ،لوازم ،تجهیزات و پروژه را
به عنوان مصطلحات کاربردی قانون تعریف نموده است.
به نظر می رسد آنچه در ماده چهار قید شده است نوعی اطناب دور از ایجاز است که در شان مقنن نیست.
چنانچه ماده قانونی ابتدا کاال را تعریف کرده ،سپس لوازم و تجهیزات را تعریف نموده است و در آخر نیز واژه
پروژه را طرح نموده است .نسبت به تعریف تجهیزات و لوازم چون این موارد همه از مصداق کاال میباشند ،الزم
به تعریف مجدد نیست و نسبت به طرح یا پروژه نیز دلیلی برای طرح چنین واژهای نیست ،زیرا اصوال در طرح
قانونی فوق هیچ استنادی به این تعریف نشده است و لذا تعریف صحیح و جامعی از "کاال" همراه با عبارت
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حقوقی "اعم از "...و ذکر چند مصداق کفایت خواهد کرد.
 .4کیفیت کاال
"خرید هرگونه کاال یا لوازم یا تجهیزات تولیدشـده در خـارج از کشور تحت هر عنوان  ،...خواه کیفیت
آن باالتر یا پایین تر باشد  ...توسط نهادهای موضوع این قانون ممنوع است".
تصویب نامه هیئت وزیران در این خصوص ترتیب دیگری را اتخاذ نموده بود و مطلق ممنوعیت را نپذیرفته
در بند  2اشعار میداشت:
" در مواردی که کاالی مشابه داخلی از نظر کیفیت ،قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر
موارد اجتناب ناپذیر ،با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تأیید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد ،خرید
کاالی یادشده مجاز خواهد بود".
الف .تحلیل اقتصادی مسئله کیفیت بر مبنای جنسیت و مطلوبیت در طرح قانونی
طرح خود را نسبت به مسئله کیفیت چه باالتر و چه پایین در مقام اعتبار ،البشرط قرار داده است .حال آنکه
کیفیت گاه سبب تنویع جنس و فصل شده و لذا این تعبیر مناقشه آفرین و محل سوء استفاده خواهد بود .به طور
مثال برخی کاالها به حسب کیفیت خود طبقه بندی شده و حال آنکه نام واحدی دارند .لذا استفاده از چنین
عبارتی اختالف آفرین خواهد بود .عدم توجه به این مهم قانون را منزوی نموده و سبب خواهد شد تا قانون از
کارایی خارج شده و سالیق شخصی در اجرای قانون مطرح شود .از آنجایی که قوانین اقتصادی محل منافع افراد
نیز هستند طبیعتا تعارض منافع سبب فساد اداری و کاهش امنیت اقتصادی خواهد شد .البته این بدان معنا نیست
که البشرط بودن در کیفیت بایستی حذف شود و مذموم تلقی شود .بلکه به لحاظ تحلیل اقتصادی مقهور ننمودن
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ماده طرح قانونی مذکور نسبت به مسئله کیفیت در خصوص الزام مشموالن اشعار میدارد:

قانونی مشتری و ایجاد تقاضا در یک بازار رقابتی سبب عرضه مطلوب و با کیفیت خواهد شد .0از سویی مقنن
نمیتواند نسبت به این مسئله بی تفاوت باشد لذا به نظر میرسد که در یک تبصره مستقل در ماده  1باید مرز
مسئله کیفیت به دقت واکاوی شود .در حقیقت بایستی مسئله رقابت پذیر شدن کاالی ایرانی و افزایش کیفیت
حتما در الزام قانونی فوق لحاظ گردد و حمایت بدون مرز تنها انحصاری نا مطلوب را به ارمغان خواهد آورد.
ب .تحلیل اقتصادی مسئله کیفیت مبتنی رقابت پذیری
عبارت «خواه کیفیت آن باالتر باشد یا پایینتر» عالوه بر اینکه با دیدگاه کارشناسی و سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی مخالفت دارد ،منجر به ایجاد انحصار داخلی و تضعیف رقابت در ارتقای کیفیت کاالی داخلی
نیز خواه شد .طبیعتا هرچه انحصار مطلق تر و بی قید تر باشد در بلند مدت به جای هدف قانون که منجر به
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توانمندی کار و سرمایه ایرانی است ،کاالی ایرانی ضعیف تر و قانون بیشتر جنبه تحمیلی پیدا نموده که موجب
کاهش رقابت پذیری و به این طریق کاهش رشد صادرات و در نتیجه افزایش درخواست واردات و قاچاق
خواهد شد.

مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای اسالمی

ج .تحلیل جامعه شناختی قانون ،حداقل بودن ناخوشایندی پس از عمل به قانون
عالوه بر سهل بودن عمل به قانون ،حداقل بودن ناخوشایندی حاصل از اجرای قانون نیز نقش مهمی در
موجه نمودن اِعمال مجازات دارد .به عبارت دیگر ،به هر میزان که رعایت قانون ،آثار نامطلوبی برای فرد به دنبال
داشته باشد یا او را دچار سختی و مشقت نماید ،وضع قانون کیفری توجیهپذیری کمتری برای فرد در پی خواهد
داشت .البته این مطلب به این معنی نیست که همواره قانون باید خود را با افراد تطبیق دهد؛ بلکه تأکید بر این
است که برای اثربخشتر نمودن قانون و تحقق هدف از وضع آن ،تالش شود آثار نامطلوب یا سختیهای ناشی
از عمل به قانون به حداقل برسد؛ به طور مثال اگر سازمانی از اجرای قانون متضرر شد ،به نوعی جبران گردد.2
قاعده سهولت در فقه و استناد به سهله و سمحه در مواردی که حکم مستند به احکام ثانوی است نیز ضروری
قلمداد میشود .اگر فقها سهولت را در کل فقه در عبادات و معامالت مجرا دانسته اند ،1به قیاس اولویت در
احکام مبتنی بر تشریع تعزیر و احکام ثانوی قطعا مبنا و منشاء خواهد بود و لذا میتوان مدلول عقل تجربی و
عرفی اصل مطرح شده با مدلول و محتوای قاعده سهله و سمحه تطبیق کرد .پس نبایستی حکم ثانوی و تعزیری
در مقام ضرب قانون منجر به قهریت عمومی در مقابل کاهش مطلوبیت عمومی شود.

1 .Robert L. Vienneau, "On Labour Demand and Equilibria of the Firm", Manchester School, V. 73, N.
5 (Sep. 2005): 612–619.
2. Faigman, David L. (2005). Laboratory of Justice: The Supreme Court's 200-Year Struggle to
Integrate Science and the Law. Henry Holt. p. 97.
 .1بابایی گلسفیدی ،منوچهر ،بررسی روایت شریعت سمحه و سهله و گستره فقهی آن ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده الهیات و
معارف اسالمی،0181،ص.16

 .4مجوز خرید کاالی خارجی
در این طرح برای اینکه الزام اصلی طرح تضمین شود ،تکالیف تبعی نیز تشریع شده است .در تبصره ماده 1
آمده است که در صورت عدم پاسخگویی تولید داخل به نیاز داخلی صدور مجوز سالیانه برای دستگاهها با قید
مازاد بر تولید داخل با وزارت صنعت خواهد بود.
قانون پیش بینی نموده است که مرجع تشخیص عدم تکافوی نیاز داخلی و صدور مجوز الزم وزارت
صنعت و معدن باشد .در اقتصاد انحصار چنین صالحیتهایی معروف به امضای طالیی هستند .در چنین شرایطی
افرادی که منفعتی در چنین مجوزهایی دارند باب تعامل را فرا قانونی و یا غیر قانونی ایجاد نموده و سپس
انحراف از مسیر قانون را شکل میدهند .0لذا الزم است در طراحی این دسته قوانین ،شفافیت درتصمیم گیری و
تضمین منافع گروههای ذینفع حتما مد نظر قرار گیرند.
به تعبیری رساتر قانون باید تجویز نماید که اوال تصمیمات و منطق حقوقی آن در منظر آراء عمومی قرار
گیرد 2و ثانیا در تصمیم گیری و تشخیص چنین مواردی تشخیص جمعی با حضور نمایندگان صاحبان منافع و

27

حقوق صورت پذیرد 1.در صورتی که چنین تصمیم گیریهایی به صورت مشترک انجام گیرد از پویایی و
پایایی بیشتری در اجرا نیز برخوردار خواهد بود.

ماده  1طرح با قرار دادن یک فرصت یک ماه از وزارت صنعت و معدن خواسته تا فهرست محصوالت
تولید داخل را تهیه به اعالم عمومی و ابالغ قانونی دستگاههای مشمول برساند .ماده  01طرح نیز وظیفه احراز
محصول از جهت مونتاژی بودن یا تولید کامل ایرانی بودن را به عهده وزارت صنعت قرار داده است.
مقنن در تعریف کاال در مواد قانونی مالکی برای ایرانی بودن کاال ارئه ننموده و مبنایی را اتخاذ نکرده
است .کاالها از جهت تولید و تکنولوژی بسیار متنوع هستند و کمتر کاالیی است که در یک مرحله تولید شده یا
تمام مراحل از تولید مواد اولیه تا محصول نهایی را یک شرکت تولید نماید .بلکه مراحل متنوعی در تولید و
عرضه وجود دارد و گاه محصول نهایی چندین بار در فرایند نهایی شدن عرضه میشود .حال سوال اصلی با
توجه به این زنجیره بزرگ این است که اوال تشخیص ایرانی بودن کاال و حمایت اولویت بندی شده از این
کاالها که در قانون ذکر شده است ،کدام است؟
روشهای متنوعی برای مبنا قرار دادن تولید داخلی وجود دارد .در نظریههای ارزش گذاری اقتصادی
رابطه بین تکنولوژی و ارزش افزوده بهترین مالک تشخیص کاالی داخلی است .بدین تعبیر که هرچه یک
مرحله از تولید ،تکنولوژی بیشتری داشته باشد ،ارزش افزودهای بیشتر در اقتصاد خواهد داشت و در تشخیص
1.William C. Mitchell (1988). "Virginia, Rochester, and Bloomington: Twenty-Five Years of Public
. Choice and Political Science". Public Choice. 56 (2): 101–19
2. GAVAZZA, ALESSANDRO (2009). "Transparency and Economic Policy" , The Review of
Economic Studies.p314.
3. Hall, D(2009) Administrative Law Bureaucracy in a Democracy 4th Ed. Pearson,p2.
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 .5مبنای تشخیص کاالی ایرانی

اولویت در حمایت ،باید شرکتهایی که ارزش افزوده داخلی و صادراتی بیشتری بر اساس تکنولوژی دارند
مقدم بر سایر تولیدکنندگان باشند .این مهم با سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز تطبیق دارد که ارزش دانش بنیان
بودن را ترویج مینمایند .لذا بهتر است در تبصره فوق موضوع گنجانده شود.
 .6مراجع تخصصی و قانونهای توانمند ساز
یکی از الزامهای تبعی بیان شده در راستای تضمین هدف ترویج محصول ایرانی ،اول تهیه فهرست
محصوالت ایرانی و به روز رسانی آن توسط وزارت صنعت است و دوم تشخیص کاالی مونتاژی از کاالی
کامال ایرانی .در هر دو مورد مرجع صاحب صالحیت برای تشخیص یک امر تخصصی ،وزارت صنعت است.
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اصوال و منطقا اکنون در دنیا وزارتخانهها تنها مراجع سیاست گذار برای راهبردهای کالن هستند و عمال
هم ثابت شده است گردانندگان خوبی برای امور تخصصی و اجرایی نبوده و چنانچه بیان شد ،تمرکز
صالحیتهای تصدی دولت و افراط در وضع قوانین سبب بروز فساد اداری میگردد .0سیاستهای کلی در
کاهش تصدی دولت و ارتقاء نقش مردمی در اقتصاد نیز موید این نظریه است .2از آنجایی که مجالس
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قانونگذاری قادر به وضع قواعد تخصصی و پیچیده در تمامی حوزههایاقتصادی و اجتماعی نیستند و اساساً به
دالئل سیاسی نیز تمایلی ندارند که خود را وارد جزئیاتی نمایند که منجر به رویاروئی آنها با رأی دهندگان شود،
لذا این وظیفه را به سازمانهایی میسپارند که عمدتاً برای همین کار ایجاد شدهاند .برای تفویض این اختیار،
معموالً قانونی که در برخی از نظامهای حقوقی به آن «قانون توانمندساز» 1یا «قانون مادر» 2میگویند ،نام،
وظایف ،صالحیت و چگونگی فعالیت یک سازمان اداری را مشخص میکنند .1نسبت این نوع مقررات گذاری
با مفاهیم مبنایی فقه که ما در بادی امر بدان اشاره نمودیم نیز کامل است.
لذا به نظر میرسد که بایستی صالحیتهای فوق یا به نهادهای حقوق اداری مانند تشکیالت حقوق اداری
اصناف واگذار شود و تنها صالحیت نظارت بر آنها برای دولت ایجاد شود و یا آنکه نهادی مستقل متشکل از
اصناف ،سازمان استاندارد و نمایندگان تولید کنندگان ایجاد شود .ما پیشنهاد خود را در قسمت نهایی و تعدیل
طرح ارائه خواهیم نمود.

 .0خداداد حسینی ،سید حمید؛ فرهادی نژاد ،محسن؛ بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن ،مجله علوم انسانی تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس ،بهار
 - 0181شماره  ،08ص.21
 .2اکنون شورای نگهبان قانون اساسی سیاستهای کلی نظام را در حکم قانون اساسی میداند و الزام قانون اساسی برای آن قائل است:

_ اسماعیلی ،محسن؛ طحان نظیف ،هادی؛ تحلیل ماهیت نهاد سیاستهای کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران ،پژوهشنامه حقوق

اسالمی ،پاییز و زمستان ، 0181شماره ، 28ص  81تا .021
3. Enabling act .
4. Parent law .
 .1هداوند ،مهدی؛ درآمدی بر مقررات گذاری اجتماعی ( ،)Social regulationحقوق عمومی ،اسفند  ،0181شماره ، 2ص  28تا .61

 .7عدم ثبت سفارش خارجی
طرح پیشنهادی ،در یک مرحله ثبت سفارش خارجی را با محدودیت و مجوز وزارت صنایع منوط نمود و
در مابقی موارد تمام شرکتهای دولتی و تجاری خصوصی را از ثبت سفارش خارجی منع نموده است .ما در
مراحل قبل اعطاء صالحیت صدور مجوز توسط دولت را نقد نموده و ایرادات نفوذ به این صالحیت را در سطح
سیاسی و شخصی مورد نظر قرار دادیم .اکنون در این مرحله امکان سنجی چنین صالحیت را بررسی مینماییم.
طرح فوق خصوصا در مورد شرکتهای تجاری خصوصی و دولتی امکان ثبت سفارش را محدود نموده
است .حال آنکه اساسا برخی شرکتهای دولتی و برخی شرکتهای خصوصی بر اساس نیازهای خود
وابستگی زیادی به ثبت سفارش خارجی دارند و محدود بودن به کاالی ایرانی در صورتی که قانون به خوبی
نتواند نیازهای واقعی را تثبیت نماید تنها سبب بروز گلو گاهی برای واسطه گری خواهد شد .گرچه طرح ،خرید
با واسطه را نیز محدود و در حکم خرید مستقیم قرار داده است ،اما باید از ظاهر دست شست و تنها به قانونی
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شفا ف و کارا تن داد تا هم هدف قانون تضمین شود و هم قانون عمال متروک و منزوی نشود .به نظر میرسد
چنانچه در تحلیل قبل نیز اشاره شد راهکار مناسب ،ایجاد یک نهاد صاحب صالحیت است با خصوصیات:
ایجاد قواعدی که رفتار یا نتایج مورد انتظار را مقرر میدارند.
در نظر گرفتن مجازاتها و پاداشهای الزم برای وادار کردن و ترغیب به تبعیت از این قواعد.
طراحی و بکار گرفتن نظام اجراء و پیادهسازی برای مراقبت و حصول اطمینان از رعایت مقررات.
تشکیل نهادی مردمی و تخصصی متشکل از صالحیتهای شورای رقابت ،سازمان استاندارد ،اصناف،
مجلس ،وزارت صنعت و دادستانی کل کشور میتوانند صالحیتهای اصلی این نهاد را تضمین نمایند.0
از نگاه فقهی نیز در مواردی که ما به تعزیر تمسک پیدا مینماییم یکی از قواعد کلی حاکم بر تعزیر
بازدارنگی و استفاده از بهترین روشهای اصالحی میباشد که چنین انطباقی در مسئله وجود دارد.
 .8الزام مشموالن قانون به تهیه و ارسال گزارش
طرح قانونی خواسته است تا مشموالن قانونی گزارشی شش ماه را به صورت منظم به کار گروه نهادی این
قانون ارائه دهند .تا در جهت انتشار عمومی و بهر مندی در حسن اجرا و تخلفات بهره برداری شود .گرچه پیش
بینی نهاد نظارت بر قانون می تواند مطلوب تلقی شود ،اما نداشتن یک نظام حقوقی دقیق ممکن است تنها سبب
اطاله فرایندهای اداری و اختالف در رویههایی قانونی را فراهم آورد و سبب منزوی شدن قانون نیز گردد .بدین
معنا که قانونگذار اوال در خصوص کیفیت این گزارش ترتیبی را پیش بینی ننموده است و ثانیا امکان چنین
گزارشی در سطح نهادهای مشمول غیر ممکن و صوری مینماید .تصور اینکه نهادهای ملّی مانند وزارتخانهها
 .0یکی از نکاتی که در این طراحی اهمیت دارد ایرادات شورای نگهبان به تشکیل چنین نهادهایی است که میتوان با تمسک به صالحیت نهادهای
قانونی مانند اصناف و استاندارد آن را مرتفع نمود.
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ایجاد استانداردهای که تبعیت از این قواعد بر مبنای آنها ارزیابی شود.

بتوانند شش ماه از خریدهای متنوع و ریز و درشت خود را ارائه نمایند بدون داشتن زیر ساخت ثبت مبادالت
غیر ممکن و صوری خواهد بود .لذا به نظر میرسد امکان چنین گزارشی عمال غیر ممکن ،شکلی و غیرکارا
خواهد بود.
 .9ضمانت اجراهای طرح قانونی
ماده  2طرح قانونی ضمانت اجرای تکالیف و الزامهای قانونی فوق را طراحی نموده و اشعار میدارد:
ماده- 2در صورتی که هر یک از مستخدمین ،کارمندان ،کارکنان یا مسؤوالن مندرج در ماده( )1تکلیف
مندرج در آن ماده را انجام ندهند ،عالوه برانفصـال دائم از خــدمات دولتــی و عمومی بــه جــزای نقــدی
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معادل مــال خریداری شده محکوم میشوند .در خصوص کارکنان و مسؤوالن نهادهایی که دولتی یا عمومی
محسوب نمیشوند به محرومیت دائم از همان شـغل و جـزای نقدی معادل مال خریداری شده محکوم میگردند.
مقنن با استفاده تئوری سنتی رابطه بین مجازات و بازدارنگی 0خواسته است تا افزایش میزان مجازاتهای
اداری و کیفری بر بازدارنگی بیفزاید 2و با جرم انگاری حداکثری به حفظ دستاوردهای اقتصادی حمایت از
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کاالی ایرانی دامن زند .البته آخرین دستاوردهای نظریه بازدارنگی معتقد است که شدت مجازات گرچه مفید
در بازدارنگی تلقی میشود .حتمیت ،قطعیت و عادالنه بودن فرایند رسیدگی نیز به همین میزان موثر است .1لذا با
توجه به مفاد علمی فوق که مبنای فقهی وثیقی نیز دارد .مجازات اداری انفصال دائم و جریمه به میزان خرید
خارجی میتواند در صورتی که فرایند رسیدگی مطلوب ،حتمی و قطعی باشد مفید تلقی شود .اما برای تاثیر
گذاری بیشتر این میزان مجازات و بازدارنگی عمومی و خصوص مجرم بهتر است فرایند رسیدگی به این جرائم
نیز زمانمند گردد و هم اثر گذاری مطلوب مجازاتهای مذکور بر نظام اقتصادی افزایش یابد.
اصوال در تجربه کشورهایی که چنین قانونی را داشتهاند محرومیت از حقوق اجتماعی نیز وجود داشته
است .اصوال چون جرائم این قانون بیشتر از طرف مستخدمین مهم دولتی خواهد بود لذا تمرکز بر محرومیت از
مشاغل سیاسی و دولتی مطلوب و منطقی به نظر میرسد.
 .11کیفیت جزای نقدی خرید کاالی خارجی
یکی از مواردی که طراحان از آن غفلت نموده اند ،کیفیت اجرای مجازات جزای نقدی در مواردی است
که ا فراد مرتکب چندین نفر هستند و این سوال مطرح است که در چنین مواردی جزای نقدی را چگونه بایستی
پرداخت نمایند؟ تقسیم برابر ،بنا به اهمیت تصمیم و اگر چنین باشد تشخیص اهمیت عمل چگونه خواهد بود؟
1. Deterrence .
2. See :
"_ Nagin, Daniel (1998). "Criminal deterrence research at the outset of the twenty-first century
,Crime and Justice: A Review of Research. 23: 1–42.
 .1حسن دادبان؛ سارا آقایی ،بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم ،دوره  ،11شماره  ،1پاییز ،0188ص 011به بعد.

اکنون در حقوق کیفری بر اساس اصل بازدارندگی و اصل شخصی بودن مجازاتها که در فقه کیفری و
حقوق ما شناخته شده است ،بنا و اصل در این است که هر کدام از افراد بایستی میزان مجازات نقدی را جداگانه
پرداخت نمایند .از حیث یافتههای حقوق و اقتصاد نیز این رویکرد سبب کاهش انگیزه مجرمانه خواهد شد.
گرچه عدم قید این رویکرد آسیب چندانی نداشته و اکنون در رویه عمومی حقوق کیفری این نظریه در جریان
است.
 .11سازوکار نهادی طرح قانونی
غالبا هر قانون نهادهایی را خلق مینماید تا اهداف قانونی را نظارت و بررسی نمایند .مجموعهای از
صالحیتها در این حوزه را نیز برای این نهاد تمشیت نموده تا هدف نظارت ،قضاوت و مجازات را در باره الزام
قانونی ایجاد شده در طرح تثبیت نماید .طرح قانونی مورد بررسی در موارد متعددی تنها بر صالحیتهای
عمومی وزارت صنعت و دادستانی کل کشور افزوده است و صالحیتهای این نهادها را خاص تر نموده است و
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از این جهت که ساختار و نهادی ایجاد ننموده است میتواند به کاهش فرایند دیوان ساالری مخّل کمک نماید.
اما در ماده  6طرح قانونی نهادی را با صالحیتهایی محدود در این رابطه خلق نموده است :
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسـالمی بـه انتخاب آن کمیسیون موظفند بر مصوبه موضوع ماده قبل
نظارت کنند و با هماهنگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمانها و انجمنها و اتحادیهها و اصـناف
تولیدی ،فهرست مذکور را بـه صورت دائمی رصد نموده و پیشنهادهای الزم را جهت اصالح و تکمیل ارائه
کنند .در صورتی که وزارت صنعت ،معدن و تجارت از تکمیل و اصالح آن استنکاف کند ،سازمان بازرسی
راساً اقدام به اصالح آن خواهد کرد.
صالحیتهای نهادی این کار گروه به شرح ذیل میباشد:
نظارت و تکمیل فهرست تهیه شده از کاالهای ایرانی تهیه شده توسط وزارت صنعت و معدن.
انتشار گزارش اجرایی قانون که توسط مشموالن به صورت شش ماه به کار گروه ارجاع میشود و در
صورت مشاهده تخلف ارسال به دادستانی کل کشور جهت رسیدگی.
ترکیب کارگروه فوق تنها محدود به کمیسیون صنایع مجلس ،سازمان بازرسی و دیوان محاسبات شده
است .حال آنکه به لحاظ عرصه فعالیت ،وجود نماینده اصناف و برخی نهادهای استاندارد و رقابت در این عرصه
ضروری به نظر میرسد ،که در اصالحیه طرح نهایی ترکیب مطلوب ارائه خواهد شد.
از جهت صالحیت هم به نظر میرسد ورود این کارگروه به تنظیم و تکمیل فهرست ،مصداق نظارت کافی
نبوده و الزم است در تکالیف قانونی دیگر پیش بینی شده برای وزارت صنعت نیز نوعی نظارت پویا پیش بینی
شود و صالحیت گزارش نیز چنانچه در الزامهای تبعی ذکر شد امکان پذیر نخواهد بود.
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ماده- 6کار گروهی متشکل از رؤسای سازمان بازرسی کل کشور ،دیـوان محاسبات و یک عضو از

ممکن است قید شود که سازوکارهای حقوق اداری و حقوق کیفری برای نظارت بر اجرای طرح قانونی
کفایت میکند و لذا ایجاد ساختار و نهادهای موازی در این امر هم سبب کاهش دیوان ساالری مالل آور
میشود و هم سبب بروز تشتت آراء در مراحل تصمیم گیری شبه قضایی در مراجع اختصاری حقوقی.
باید پذیرفت که اکنون در حقوق عمومی و فقه الحکومه اصل در کاهش تصدی دولت و حکومت در
رو ابط مردم به عنوان یک ارزش فقهی و قانون علمی است .اما این اصل در مواردی که نیاز مسلمی وجود داشته
باشد میتواند تخصیص خورده و نیاز اجتماعی ضروری را برآورده کند .از مشروع ترین نیازهایی که این اصل
را استثنا پذیر مینماید ،مراجع تخصصی مردمی با صالحیتهای حقوق عمومی است .به تعبیری سپردن کار
عمومی مردم به مردم و تخصیص صالحیت سیاست گذاری و نظارت بر این مراجع .لذا ایجاد نهادهای مردمی و
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تخصصی که منجر به حفظ حقوق عامه میشود در فقه حکومتی و حقوق عمومی نمیتواند مخالف اصل اولی
عدم تصدی تلقی شود.
 .12سازوکارهای اجرایی طرح قانونی
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تئوری طراحی سازه 0اجتماعی اقتصادی نوعی مهندسی معکوس تلقی میشود که بررسی مینماید طراحی
قانون ما تا چه حد میتواند منجر به هدف قانونگذاری ما شود .در واقع سازوکارهای اجرایی فرایندهای

2

حقوقی طراحی شده در قانون تلقی میشوند که الزام قانونی را بر اساس ارزشها تبیین و ضمانت اجرایی کارآمد
را نتیجه میدهند .تحلیل این سازوکارها میتواند روشن کند که آیا این سازوکارها منجر به تحقق اهداف متنوع
قانون میشود یا خیر .در ذیل سازوکارهای اجرایی طراحی شده در طرح قانونی بررسی شده است.
الف .سازوکار مجوز دهی عدم تکافو
تبصره ماده  1طرح قانونی بدون پرداختن به جزئیات سازوکار فرایند بررسی و صدور مجوز خرید خارجی
را به وزارت صنعت سپرده است .ما قبال در بخش الزامهای قانونی ماهیت فساد آفرین چنین تاسیس صالحیتی را
بررسی نمودیم .اکنون تنها از جهت استاندارد شکلی این سازوکار را بررسی مینماییم.
این نکته که امکان اعتراض به چنین تصمیمی تنها در غالب حقوق اداری و صالحیتهای مراجع
اختصاری حقوق اداری وجود دارد و اصوال به علت اینکه این مراجع تخصصی نبوده و میلی به ورود ماهیتی
چنین اختالفاتی ندارند ،غالبا رسیدگی منجر به ارتقاء قانون و عدالت ماهوی نخواهد شد .لذا چنانچه تاکید شده

1. mechanism design theory .
 .2فرایند (و نه فرآیند) یا فراگرد یا پروسه در علوم مختلف معانی مختلفی دارد و در کسب و کارها و سازمانها به مجموعهای از اعمال ساختاریافته و
مرتبط ایجادکننده یک خدمت یا محصول گفته میشود ،یا در کاربردهای مربوط به دیگر علوم به دنبالهای از تغییرات رخدهنده در ویژگیهای یک سیستم یا
شیء گفته میشود که این تغییرات میتوانند بهطور طبیعی رخ دهند یا طراحیشده باشند .به پروسه گاه آمایش میگویند.

است نیاز به مرجع تخصصی ماهوی در این سازوکار وجود دارد و بایستی امکان دادرسی عادالنه به این تصمیم
در مرجعی تخصصی فراهم آورده شود.
ب .سازوکار فهرست کاالی ایرانی
ماده  1تهیه فهرست کاالهای تولیدی ایرانی مورد حمایت در بازه زمانی  0ماه بدون بسط چگونگی به
وزارت صنعت سپرده شده است تا پس از تهیه به دستگاهها ارائه و ابالغ شود .این سازوکار گرچه امکان تجدید
نظر خواهی در کارگروه ماده  6را به همراه دارد و از این جهت کامل به نظر میرسد ،اما به نظر میرسد که
صالحیت و تخصص کار گروه فوق از جهت تخصصی کامل نبوده و تنها به جهت حقوقی به آن توجه شده
است .لذا تکمیل این سازوکار تنها با تکمیل صالحیت تخصصی و معین نمودن فرایند تجدید نظرخواهی انجام
خواهد شد.
ج .سازوکار تکمیل فهرست کاالی ایرانی
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کارگروه ماده  6موظف به نظارت بر سازوکار قبلی و تکمیل آن خواهد بود و در صورت استنکاف این
تعدیل با سازمان بازرسی خواهد بود .چنانچه گذشت صالحیت تخصصی مرجع کارگروه فوق در تکمیل
نبودن نماینده تولیدکنندگان و سازمانهای حمایت از مصرف کننده از جهت حقوق عامه ناقص تلقی میشود.
د .سازوکار عدم ثبت سفارش خارجی در مورد کاالی ایرانی
در ماده  8این فرایند پیشبینی شده که وزارت صنعت از ثبت سفارش خارجی در خصوص کاالی ایرانی
مورد حمایت از طرف مشموالن قانون امتناع نموده و گزارش آن را برای اجرای ضمانت حقوقی به دادستانی کل
کشور ارائه نماید .سازوکار فوق پیش بینی نموده تا ثبت سفارش از طرف مشموالن قانونی طرح ممنوع گردد و
تنها از طریق سازوکار عدم تکافوی داخل امکان ثبت سفارش وجود داشته باشد .چنین شرایطی تحمیل انحصار و
ترک آزادی انتخاب از خریدار تلقی میشود که در اقتصاد ایجاد انحصار تنها به دلیل منفعت عمومی مشروع و
ممکن است و انحصار کامل کاالی معین در اقتصاد اکنون غیر منطقی تلقی شده و سبب تشکیل بازارهای سیاه،
قاچاق کاال ،تحدید بهداشت عمومی و سالمت جامعه و در نهایت تهدید شفافیت اقتصادی تلقی میشود.0
لذا به نظر میرسد که به جای ایجاد انحصار کامل و طبیعتا خلق آسیبهای متعدد قانونی در راستای
انحصار کامل بایستی امکان ثبت سفارش در همه موارد موجود باشد و تنها به مالیات و عوارض این انحصار
کامل شود .ایجاد تعرفههای اقتصادی در قالب عوارض گمرکی با هدف باز آفرینی و یارانه به بخش تولید
میتواند مفیدتر از انحصار کامل باشد ،چه اینکه در فقه اسالمی با محور قراردادن اختالل در نظام اقتصادی این

1. Milton Friedman. "VIII: Monopoly and the Social Responsibility of Business and Labor".
Capitalism and Freedom (paperback) (40th anniversary ed.). The University of Chicago Press. p. 208.
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فهرست بدون حضور نمایندگان تخصصی اصناف و سازمان استاندارد به لحاظ تخصصی ناقص بوده و به لحاظ

مصادیق در آراء فقیهان تحت عنوان احتکار و انحصار آمده است  0و دفع این ظلم شرعی به بهترین نحو از
مصادیق وظایف ولی امر و حکومت خواهد بود.2
لذا راهکار منطقی اقتصادی ،حقوقی و فقهی این است که در خصوص مشموالن حقوقی حقوق عمومی
انحصار کامل ایجاد شده و ثبت سفارش تنها از طریق سازوکار عدم تکافو ممکن باشد و در مورد مشموالن
حقوقی حقوق خصوصی ثبت سفارش تابع تعرفه گمرکی و منطق آن طراحی سازوکاری تابع تولید داخل و
کیفیت آن باشد و عوارض حاصل از آن هدفمند به تولید کاالی داخلی با کیفیت و زیر ساختهای قانونی
هزینه شود.
ه .سازوکار تشخیص کاالی ایرانی تولیدی از تدوینی(مونتاژ)3
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در ماده و 01و تبصرههای آن سازوکار تشخیص کاالی ایرانی تولیدی از تدوینی به وزارت صنعت سپرده
شده است تا کاالی اصیل تولید ایران را از کاالی تدوینی تشخیص دهد و حمایت قانونی از کاالی ایرانی اصیل
در تولید را با ترتیب اولویت تولید به کاالهای تدوینی نیز سرایت داده است .درخواست اصالح فهرست کاالی
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ایرانی به مناسبت این سازوکار با ارائه مستندات به وزارت صنعت ممکن خواهد بود.
بسیاری از کاالهای بازاری بسته به میزان فناوری تولید ممکن است در فرایند تولید خود مراحل تولید میانی
متنوعی را در ردههای تولید کننده متفاوتی را تجربه و طی نمایند .2این تنوع مراحل تولید در ارائه محصول و
کاالی نهایی در ترسیم اصالت تولید و حمایت قانونی از کیفیت تولید میتواند مناقشه آفرین باشد .لذا طراح
قانون را به ایجاد سازوکاری وادار نموده است تا موضوع را داوری نماید تا اصالت را در جهت حمایت مشخص
نماید .حمایت را نیز در این سازوکار بر اساس میزان داخلی بودن فرایند تولید قرار داده است.
این سازوکار اصالح فهرست مورد حمایت را از طریق پذیرش اعتراض به آن نزد مقام دولتی صالح پذیرفته
است ،اما در مورد اختالف فوق و مناقشات آن مرجع خاصی را تبیین ننموده است و تنها میتوان از روشهای
حقوق اداری در اینجا استفاده نمود .در سابق نیز اشاره شد که دادرسی حقوق اداری غالبا در مواقع تخصصی نا
کارا و شکلی قلمداد شده است و قرار دادن مراجع تخصصی مطلوب و احیای حقوق عامه را نیز ممکن مینماید.
رویه شورای نگهبان در خصوص استفاده از لغات غیر فارسی در متون قانونی مغایرت با اصل پانزدهم قانون
اساسی بوده است .کلمه مونتاژ( )/montāž/که در طرح قانونی به کار رفته است ،عبارتی غیر فارسی و متعلق
به زبان فرانسه است که در لغت نامههای فارسی در کنار هم قرار دادن و روی هم سوار کردن اجزای یک
 .0مصطفی محقق داماد ،احتکار در فقه اسالمی ،اندیشههای نو در علوم اسالمی،0162،ص.61
. 2شمس الدین مهدی ،الحتکار فی الشریعه االسالمیه بحث الفقهی المقارن ،الموسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع0201،ق،ص 261به بعد.
3. montage.
 .2چ .موریس ،او ،فیلیپس .تحلیل اقتصادی نظریه و کاربرد "اقتصاد خرد" ،ترجمه اکبر کمیجانی .انتشارات دانشگاه تهران0182 ،چاپ نهم،ج ،0ص286
و .281

ماشین یا دستگاه 0یا به هم پیوستن قطعات مختلف یک ماشین و سوار کردن آن 2ترجمه شده است .که در اکثر
موارد به عنوان فعل ترجمه شده است ،اما در ترجمههای انجام شده اسم مصدر آن به خوبی رسا تلقی نمیشود و
حتی کلمه تدوین بکار رفته از طرف نگارنده نیز کامال صحیح به نظر نمیرسد و نیازمند استفاده از نظر
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این رابطه هستیم.
و .سازوکار ایجاد سامانه دریافت گزارش و شکایات توسط دادستانی کل کشور
در ماده  02دادستان کل کشور موظف شده است تا در بازه زمانی حداکثر 6ماه سامانهای احداث نماید تا
در راستای صالحیتهای حقوقی در این قانون ،گزارشها و شکایات در این رابطه را دریافت نماید.
به نظر میرسد سازوکار فوق از جهت مصادیق جرم انگاری شده در طرح قانونی کامل است و میتواند در
این حوزه حقوق عامه را تضمین نماید .اما نکته دیگری که در حفظ حقوق عمومی مشموالن و صاحبان منافع
مغفول مانده است مرجع رسیدگی اختصاصی به دعاوی تخصصی در خصوص این قانون خواهد بود .تجارب
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موفق در تشکیل کمیسیونهای تخصصی تجاری اقتصادی را میتوان در کشورهای دیگر در این راستا مشاهده
نمود.
بررسی طرح حمایت از فرهنگ مصرف کاالی ایرانی

 .0حسن عمید ،فرهنگ عمید ،سرپرست تألیف و ویرایش :فرهاد قربانزاده ،ناشر :اَشجَع ،چاپ نخست.0181 :
 .2لغتنامه دهخدا .

بخش چهارم :آسیب شناسی و بررسی جزئی طرح پیشنهادی در حوزه فرهنگ

حمایت از کاالی ایرانی در طرح قانونی فوق محدود به مقررات گذاری اقتصادی نبوده بلکه
زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی را نیز در دو ماده مورد توجه قرار داده است .مقررات اجتماعی که یک
مفهوم انتزاعی برای مدیریت سامانهها و نظامهای پیچیده اجتماعی با توجه به مجموعهای از قوانین و رویههای
حقوقی است ،میتواند در سطوح و الیههای مختلف اجتماعی مدنظر قرار گرفته و به ترویج ارزشهای قانونی
دامن بزند.0
یکی از اصول مذهب اقتصادی اسالم ترویج فرهنگ تولید بر اساس آموزه خلیفه اللهی انسان است،2
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نظارت بر جریان تولید و حمایت از این جریان از اهمیت حیاتی اقتصادی و از وظایف دولت در فقه االقتصاد
تلقی میشود که در قالب ثابت و متغیر تشریع خواهد شد و میتواند آزادیهای عمومی اقتصادی افراد را در
سطح فرهنگی و اجتماعی ارشاد و مولویت کند .1بر این اساس "مقررات گذاری اجتماعی" در سطح فرهنگ
اقتصادی از جمله فعالیتهای مشروع قلمداد خواهد شد .تا جایی که فقیهان به هر نحو وظیفه فقهی حاکم و
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مردم دانستهاند تا به هر روش این استقالل حفظ شود .2یکی از مصادیق اطالق در این حکم فقهی طبیعتا بهره
بردن از ظرفیت فقهی رسانه و تربیت در آموزش و پرورش خواهد بود که در طرح قانونی پیش بینی شده است.
 .1مشموالن قانونی
طرح قانونی در سطح فرهنگی دو دسته از مشموالن را مد نظر قرار داده است:
رسانههای گروهی و جمعی در خصوص تبلیغ و ترویج فرهنگی
وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما در خصوص تولید محتوای ملّی در خصوص حمایت از کاالی
ایرانی.
توجه طرح قانونی بر این دو دسته از جهت اثر گذاری اجتماعی و کارکردهای فرهنگی است که میتواند
رونق و اعتالی کاالی ایرانی را دامن بزند و به نظر میرسد هدف گذاری صحیحی انجام شده است.
 .2الزام قانونی
دو دسته الزام در دو ماده اصلی مقررات گذاری برای مشموالن قانونی دیده میشود:

1. Levi-Faur, David(2010), Regulation and Regulatory Governance, Jerusalem Papers in
Regulation and Governance, No.1, p38.
 .2محمد باقر صدر ،اإلسالم یقود الحیاة(موسوعة الشهید الصدر) ،ج ،1ص ،: 81اإلنتاج وأهمیته فی االقتصاد اإلسالمی .
 .1محمد باقر صدر ،اقتصادنا( موسوعة الشهید الصدر ج  ،)1ا ،ج ،1ص 121و : 128لتحدید الموضوعی للحریّة .
 .2موسوی خمینی روح اهلل ،تحریر الوسیلة(موسوعة اإلمام الخمینی  22و )21؛ ج0؛ ص 101تا.101

الف .ممنوعیت تبلیغ کاالی خارجی
تبلیغ کاالی خارجی که دارای مشابه یا نمونه داخلی باشد در رسانههای گروهی ممنوع است .این الزام
متوجه گروه اول مشموالن یعنی :صدا و سیما ،خبرگزاری ها ،روزنامهها و سایر مطبوعات ،فضای مجازی از
جمله سایتهای خبری یا غیر خبری است.
ماهیت تدوین و گستره الزام قانونی طراحی شده مطلوب است ،اما نگارش متن ماده به لحاظ دستور زبانی و
اصول الفاظ ناقص به نظر میرسد .از سویی اطناب و تکرار چنانچه بیان شد ،مخل فهم دقیق از قانون است و از
سویی زیبنده نیست مقنن تقسیم بندیهای علمی را رعایت نکند و چنانچه تذکر داده شد استفاده از لغات غیر
فارسی نیز مخالف قانون اساسی خواهد بود .لذا اصالح ماده طراحی شده با عبارت  :تبلیغ در رسانههای گروهی
از جمله؛ صدا و سیما ،مطبوعات ،فضای مجازی ،وبگاه0های خبری و غیر خبری  ...خواهد بود.
ب .طراحی محتوای دروس ملّی
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وزارت آموزش و پرورش با همکاری صدا و سیما مکلف است در همه مقاطع تحصیلی برنامه درسی و
طرحهای از قبیل همیاران مصرف کاالهای تولید داخل را با هدف تشویق و فرهنگسـازی برای مصرف کاالی

 .3ضمانت اجراها
طراح قانون تنها در خصوص الزام قانونی تبلیغ کاالی خارجی ضمانت اجرا اتخاذ نموده است و اشعار
میدارد:
به منظور حمایت از اقالم موضوع ماده()2این قانون ،تبلیـغ کاالهای خارجی دارای مشابه یا نمونه داخلی در
صدا و سیما ،خبرگزاری هـا ،روزنامهها و سایر مطبوعـات ،فضـای مجازی از جملـه سـایت های خبـری یا
غیرخبری ممنوع و سفارش دهنده و رسانه پخش کننده آگهی هر یک بـه جـزای نقدی معادل ده برابر قرارداد
منعقده محکوم میشوند.
به نظر می رسد که جرم انگاری انجام شده از حیث اصول کلی حقوق جزا و تناسب جرم و مجازات مناسب
می باشد .اما آنچه مغفول مانده است مسئله عدالت ترمیمی کیفری است که هم در حقوق جزا و هم در حقوق
کیفری اسالم از اهمیت فوق العادهای برخوردار بوده و اکتفای به جریمه نقدی تنها نمیتواند وضعیت فرهنگی را
ترمیم نماید ،بلکه ضروری خواهد بود تا رسانههای ناقض الزام قانونی مراتب ترمیم فرهنگی را در غالب ترویج
فرهنگ عمومی و تبلیغ کاالی ایرانی انجام دهند.

« .0وبگاه» [رایانه و فناوری اطالعات] همارزِ «»web site, site؛ منبع :گروه واژهگزینی و زیر نظر حسن حبیبی« ،فارسی» ،در دفتر دوم ،فرهنگ
واژههای مصوب فرهنگستان ،تهران :انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
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داخلی در نظر بگیرد .به نظر میرسد تمهید فوق نیز مطلوب بوده و میتواند اهداف مقنن را بر آورده نماید.

 .4سازوکار نهادی
در دو ماده فرهنگی طراحی شده در قانون نهاد خاصی طراحی نشده است و طبیعتا مجاری اجرایی این طرح
نهادهای مذکور در دو ماده خواهند بود .البته به نظر میرسد در صورتی که مطابق پیشنهاد این طرح نهاد خاص
برای اجرای این قانون طراحی شود ،نهادهای اجرایی فرهنگی میتوانند در متن این نهادها حضور داشته باشند.
 .5سازوکار اجرایی
مقررات گذاری فرهنگی طرح نازل به اجرای الزام قانونی طرح فوق در موارد ذیل پیش بینی شده است:
الف .امکان تبلیغ کاالهای خارجی که بخشی از تولید آن داخلی است
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در تبصره ماده  1بیان مینماید که فرایند پذیرش امکان تبلیغ کاالهایی که بخشی از آن در داخل تولید
میشود به شرح ذیل است:
تبصره- 0تبلیغ کاالهای خارجی که بخشی از فرآیند تولید آنها در داخـل کشور انجام میشود و مورد تأیید
وزارت صنعت و معدن است ،مجاز است.
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پیش از این تصویب نامه هیئت وزیران در این خصوص تدبیر دیگری اتخاذ نموده و بند  2اشعار میداشت:
تبلیغ کاال های خارجی در رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند جز در موارد مصرح قانونی
ممنوع است.
قبل از ورود به تحلیل تبصره فوق این نکته نگارشی ادبی حائز اهمیت است که قید تبصره  0در متن تبصره
خالف ادب نگارشی بوده و ذکر عنوان تبصره به جهت نبودن تبصرههای بعدی کفایت میکند.
در خصوص ماهیت این تبصره نیز تمام مواردی که در قسمت پیشین در مورد سپردن صالحیتهای
اجرایی به دولت ذکر گردید موید است که چنین عملی خالف قانونگذاری مترقی خواهد بود و نهادهایی چون
اصناف بهتر میتوانند در این رابطه عمل نمایند و نظارت و سیاستگذاری بهترین صالحیت قانونی برای دولت
است.
ب .غفلت طرح قانونی از تبلیغات محیطی و رویه مشوش در این خصوص
یکی از موارد مغفول در ماده ی  ،1تبلیغات محیطی ،اعم از تبلیغات در خیابانها ،نمایشگاهها ،فروشگاهها و
 ...است که با وجود دستورالعملها و آییننامههای متعدد ،رویه ی واحدی در این خصوص وجود ندارد .برخی
از مقررات این تبلیغات را مجاز ،0برخی این دسته را در صورتی که اعتماد عمومی را آسیب نزنند مجاز 0و برخی
این گروه تبلیغات را مطلقا ممنوع فرض کرده اند.2
 .0دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری (محیطی) مصوب جلسه فوقالعاده کمیته ی مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور در  .0181/1/01این دستورالعمل در
بند  01ماده  ،1تبلیغ کاالی خارجی را تا زمانی که با منع قانونی مواجه نباشد ،فاقد ممنوعیت دانسته است.

الزم است تا طرح قانونی در این خصوص نیز اتخاذ موضع نموده و برای این مهم نیز اقدام به تحدید نماید.
زیرا اهمیت و اثر گذاری این دسته تبلیغات کمتر از اهمیت تبلیغات تلویزیونی نیست.
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« .0سیاستها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» مصوب شورای معین شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ  .0188/00/21در بند سوم این مقرره گفته
شده« :تبلیغات کاالهای خارجی نباید به نحوی باشد که موجب سلب اعتماد جامعه از تولیدات داخلی شود».
« .2بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کاال و خدمات» مصوب شورای فرهنگ عمومی مورخ  0110/2/02که در ماده ی  0ابراز داشته« :تبلیغ کاال و
خدمات خارجی کـه مشابه داخلی دارد ،ممنوع میباشد».
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