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  دو شكست نظامي هند از ايران در دو سال متوالي برسر قندهار)1650(، 

 شهادت آيت اهلل دكتر مفتح ، روز وحدت حوزه و دانشگاه، روز جهان 
عاری از خشونت و افراطی گری.  

یخ وز در تار امر

امامعلیعليهالسالم
نيکوياِربندگی،شْبزندهداریاست.
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چالش قانون

شرحماجرا
*گ�زارهاول:بدون تردي��د وجود مش��كالت متعدد مانند 
گرانی، بيكاری، فقر، طالق، اعتياد، حاش��يه نش��ينی، مشكل 
خري��د و اجاره مس��كن، افزايش س��ن ازدواج، تجمل گرايی، 
مهاجرت مغزه��ا، واردات بی رويه، قاچاق كاال، خشكس��الی، 
ترافيك، مص��رف گرايی، رش��وه، مدرك گراي��ی، كاغذبازی 
اداری، پارتی بازی، فس��اد اداری، اف��ت بهره وری، بدحجابی، 
پرخاش��گری و بداخالقی، عدم تامين رف��اه عمومی، احتكار، 
تجمل گرايی و زندگی اشرافی، اسراف و زياده خواهی، تكدی 
گری، ك��ودكان كار و خيابان، بی خانمان��ی و كارتن خوابی، 
تهاجم فرهنگی، خودكش��ی، بزه كاری، بافت فرسوده شهری 
و روستايی، بی كفايتی مديريت بحران، آلودگی هوا، اختالف 
طبقات��ی، مدپرس��تی، تصادفات جاده ای، پدي��ده ريزگردها، 
نابودی جن��گل ها، بيابان زايی و فرس��ايش خاك، نارضايتی 
های صنفی و ش��غلی، خرافه گرايی، كمبود س��رانه مطالعه و 
ساير آس��يب های اجتماعی زندگی مردم را )بويژه در دوران 
تحريم های ظالمانه دش��منان عليه ملت ايران( دشوار نموده 

است.
*گزارهدوم:پيرامون هر يك از مش��كالت زندگی مردم، ده 
ها و يا صدها قانون ريز و درش��ت وج��ود دارد كه هدف آنها 
تامي��ن منافع عمومی بوده اس��ت و در صورت كارآمدی نمی 
بايست تاكنون از مش��كالت فوق الذكر، اثری در جامعه باقی 

مانده باشد.
*گزارهس�وم: تقس��يم كار مل��ی پيرام��ون قانونگذاری بر 
اساس قانون اساسی ش��امل مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ 
دولت، مجلس ش��ورای اسالمی، شورای نگهبان و قوه قضاييه 
دارای ش��ان مقررات گذاری پيرامون تامين منافع عمومی را 

هستند.
*گزارهچهارم: آيا قوانين موجود در حل مش��كالت زندگی 
م��ردم به عنوان تامي��ن منافع عمومی موثرن��د؟ آيا قوانين و 

مقررات ناكارآمد توانايی تامين منافع عمومی را دارند؟
- گزاره پنجم: در صورت مثبت بودن پاس��خ به پرسش گزاره 
چهارم، بقاء و تش��ديد مش��كالت زندگی مردم نش��انه آشكار 
ناكارآمدی قانون و قانونگذاری كشور در تامين منافع عمومی 

است.
*گزارهششم: در صورت منفی بودن پاسخ به پرسش گزاره 
چهارم، قوانين و قانونگذاری موجود به بقاء و تشديد مشكالت 

زندگی مردم انجاميده است.
*گزارههفتم: برای تامي��ن منافع عمومی، ايجاد تحول در 

قانونگذاری كشور اجتناب ناپذير است.

بررسیوتحليل
-منافععمومیبهمثابهسودوفايدههمگانی:

منفعت را از نظر دايره شمول، منفعت فردی، منفعت گروهی 
و منفعت عمومی در نظر می گيريم كه در اين حالت منفعت 
عمومی س��طحی از سود و فايده تلقی می شود كه همگان از 
آن برخ��وردار خواهند بود و اموری را در برمی گيرد كه برای 
تودهی مردم مطلوبيت دارد و آنان را بهره مند می كند. قانون 
و قانونگذاری تراز در حاكميت اس��المی با تمام توان علمی و 
عملی خود می كوش��د تا منافع عمومی به مثابه سود و فايده 
همگان��ی را در جامعه گس��ترش دهد تا همگان با وجود خود 
آن را حس نمايند. در قانون و قانونگذاری س��نتی به س��بك 
ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه عدم منافع 

عمومی به مثابه سود و فايده همگانی است.
-منافععمومیبهمثابهحقعمومی:

ب��ر اس��اس نظريه حق ب��ه مثابه نفع، آن چي��زی كه موجب 
می ش��ود قانون ادعاه��ا، قدرت ها، آزادی ه��ا و مصونيت ها 
را به عنوان يك حق برای فرد يا افرادی به رس��ميت بشناسد 
تضمين يك س��ود يا منفعت برای آنان اس��ت. در جای جای 
قرآن كريم از حق مردم س��خن گفته شده است. قرآن كريم 
ني��ز خود كتاب ش��ريف آم��وزش رعايت حق��وق عمومی در 

حكومت اسالمی است.
آيه 41 س��وره زمر: هرك��س هدايت را بپذيرد ب��ه نفع خود 

اوست...
آيه 46 س��وره فصلت: هر كه كار شايس��ته كند به سود خود 

اوست و هر كه بدی كند به زيان خود اوست ...
در قانون و قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مش��كالت زندگی مردم نش��انه عدم منافع عمومی بر اساس 

نظريه حق است.
در عقالني�ت وج�ود مثاب�ه ب�ه عموم�ی مناف�ع -

قانونگذاری:
مه��م ترين چالش از اين نوع در مورد قانونگذار ايران، ش��يوه 
و كيفيت قانونگذاری باش��د، موضوع��ی كه نيازمند تحقيقات 
مفصل��ی در باب عقالنيت و تقنين اس��ت. فق��دان يا نقصان 
عقالني��ت زبانی، غايی و ابزاری در قانونگذاری معضلی اس��ت 
كه ادراك منس��جم و آگاهانه را به عنوان اس��اس قانونگذاری 
مطلوب از قانونگذار س��لب م��ی كند و نتيجه آن تورم و تكثر 

قوانينی می ش��ود كه به لحاظ كيفی ضعيف، از نظر محتوايی 
معارض و از منظر غايی فاقد مقصد و آرمانی مش��ترك است. 
قانون و قانونگذاری تراز تامين حداكثر منافع عمومی محتاج 
عقالنيت قدرتمند اس��ت كه بتواند با تعيين نسبت بين منابع 
عمومی با منافع عمومی مشكالت عديده زندگی مردم را حل 
نمايد. در قانون و قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، بروز و 
تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی 

به مثابه وجود عقالنيت در قانونگذاری است.
-منافععمومیبهمثابهمصلحتعمومی:

اصل يكصد و دوازدهم مجمع تش��خيص مصلحت نظام برای 
تش��خيص مصلحت در م��واردی كه مصوبه مجلس ش��ورای 
اسالمی را شورای نگهبان خالف موازين شرع يا قانون اساسی 
بدان��د و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر ش��ورای 
نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان 
ارجاع می دهد و س��اير وظايفی كه در اين قانون ذكر ش��ده 
است به دس��تور رهبری تشكيل می ش��ود. مرجِع تشخيص 
مصلح��ت نظام به معنای حاكميت )فرمانروايان( دانس��ت نه 
لزوما نهادی برای تش��خيص مصلحت عم��وم )فرمانبران(. در 
قانون و قانونگذاری س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تش��ديد 
مش��كالت زندگی مردم نش��انه عدم وج��ود منافع عمومی به 

مثابه مصلحت عمومی در قانونگذاری است.
-منافععمومیبهمثابهسعادتمادیومعنوی:

قان��ون و قانونگذاری در تمش��يت اداره امور كش��ور به دنبال 
تامين منافع عمومی به مثابه س��عادت مادی و معنوی اس��ت 
كه اين مهم جز با برنامه ريزی دقيق بر منابع ملی در راستای 
تامين منافع ملی محقق نمی ش��ود. سعادت مادی و معنوی 
نقطه پايانی تامين منافع عمومی است كه مورد نظر حكومت 
ها و مردم اس��ت. انواع و اقسام برنامه های توسعه ميان مدت 
و چشم انداز های بلندمدت نيز برای تامين اين هدف متعالی 

در تامين منافع عمومی تدوين، تصويب و اجرا می شوند. 
-منافععمومیبهمثابهروحقانون:

روح قانون تامين منافع جامعه انس��انی است و هدفی است كه 
قانونگ��ذار و قانونگذاری با تمان ت��وان علمی و عملی خود به 
دنبال تحقق آن است. فلسفه قانون و قانونگذاری نيز از تعيين 
روابط اجزای پديده های جامعه چيزی جز تامين نفع عمومی 
نيس��ت. اما تامي��ن منافع عمومی از طري��ق تصويب و اجرای 
قوانين ناكارآمد محقق نمی شود. روح قانون و قانون گذاری در 
خدمات منافع عمومی اس��ت و می كوشد كه ترتيباتی تعيين 
نمايد تا منابع و ظرفيت های كش��ور در خدمت منافع عمومی 
مصرف ش��ود. در قانون و قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، 
بروز و تش��ديد مشكالت زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع 

عمومی به مثابه به مثابه روح قانون در قانونگذاری است.
-منافععمومیبهمثابهغايتحکمرانی:

مقدمه قانون اساس��ی با در تقدير گرفت��ن منفعت عمومی به 
عنوان فرجام قانونگذاری و حكمرانی، بيان می دارد:  كومت از 
ديدگاه اسالم برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی يا 
گروهی نيست... قانون اساسی تضمين گر نفی هر گونه استبداد 

فك��ری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باش��د... در تحكيم 
بنيادهای اقتصادی، اصل رفع نيازهای انس��ان در جريان رشد 
و تكامل اوس��ت نه همچون ديگر نظام های اقتصادی تمركز و 
تكاثر ثروت و س��ودجويی... بدين جهت تامين امكانات مساوی 
و متناس��ب و ايجاد كار برای همه افراد و رفع نيازهای ضروری 
جهت استمرارحركت تكاملی او بر عهده حكومت اسالمی است. 
حكوم��ت با تمام توان بايد در راس��تای غاي��ت و هدف خود از 
حكمران��ی گام بردارد و بتواند حقوق حقه م��ردم را ادا نمايد. 
در قانون و قانونگذاری س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تشديد 
مشكالت زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه 

غايت حكمرانی در قانونگذاری است.
-منافععمومیبهمثابهارائهخدماتعمومی:

اصل س��وم قانون اساس��ی در باب وظايف دول��ت جمهوری 
اس��المی ايران مواردی از خدمات عموم��ی و اصول حاكم بر 
آن را متذكر شده است، از جمله: باال بردن سطح آگاهی های 
عمومی با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه های گروهی، 
آم��وزش و پرورش و تربيت بدنی راي��گان برای همه، تقويت 
روح بررس��ی و تتبع و ابتكار در زمينه های مختلف از طريق 
تأس��يس مراكز تحقيق، رفع تبعيضات ن��اروا و ايجاد امكانات 
عادالنه برای همه، ايجاد نظام اداری صحيح، پی ريزی اقتصاد 
صحيح و عادالنه جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن 
هر نوع محروميت، تعميم بيمه، تأمين حقوق همه جانبه افراد 
و ايج��اد امنيت قضايی و... بدون ترديد س��طح مطلوب منافع 
عموم��ی به مثابه ارائه خدمات عموم��ی در اختيار مردم قرار 
ندارد و تا رس��يدن به نقطه اي��ده آل بايد تالش های فراوانی 
توس��ط تقس��يك كار ملی قانونگذاری انجام شود. در قانون و 
قانونگذاری س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت 
زندگی مردم نش��انه عدم وجود مناف��ع عمومی به مثابه ارائه 

خدمات عمومی در قانونگذاری است.
-منافععمومیبهمثابهحقوقملت:

قانونگ��ذار در اصول فصل س��وم قانون اساس��ی تحت عنوان 
حقوق ملت مجددا ب��ر لزوم تحقق موارد مذكور، تأكيد كرده 
اس��ت. از جمله، برخورداری همه م��ردم از حقوق و حمايت 
قانون��ی يكس��ان )اص��ول 19و 20(، الزام دولت ب��ه رفع نياز 
مس��كن )اصل31( لزوم برخ��ورداری يكايك افراد كش��ور از 
تأمين اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی )29(، آموزش 
و پرورش رايگان )اص��ل 30(، امنيت حقوقی و قضايی )اصل 
32 تا 39(. همچنين اس��ت اص��ول ديگر از جمله اصل 43 و 
48. در تم��ام موارد ذكر ش��ده حمايت از مناف��ع عمومی از 
طري��ق الزام دولت به ارائه خدمات م��ورد نياز جامعه صورت 
گرفته اس��ت. اينكه چه مقدار از حقوق ملت بر اس��اس قانون 
اساسی رعايت ش��ده است از حوصله اين نوشتار خارج است. 
ام��ا همين بس كه بداني��م از وضع موجود ت��ا وضع مطلوب 
پيش بينی ش��ده در قانون اساسی فاصله بسياری وجود دارد. 
در قانون و قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مش��كالت زندگی مردم نش��انه عدم وج��ود منافع عمومی به 

مثابه حقوق ملت در قانونگذاری است.
-منافععمومیبهمثابهقلمرومشروعيتحقهایفردی:

اصل چهلم قانون اساس��ی قابل مش��اهده اس��ت: »هيچ كس 
نم��ی تواند اعمال ح��ق خويش را وس��يله اضرار ب��ه غير يا 
تج��اوز به منافع عموم��ی قرار دهد«. حقوق ف��ردی مردم از 
آن جه��ت دارای اهميت اس��ت كه همه آنه��ا دارای زندگی 
فردی و خانوادگی اند كه اين قلمرو در راستای منافع عمومی 
قابل احترام اس��ت و بايد از نظر قانون و قانونگذاری به عنوان 
حقوق فردی به رسميت شناخته شود. گفتنی است كه بدون 
مش��روعيت حق های فردی نمی توان حقوق و منافع عمومی 
را مش��روع دانس��ت چرا كه حقوق ف��ردی و عمومی در يك 
دستگاه منطقی قابل جمع اند. در قانون و قانونگذاری سنتی 
به س��بك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه 
عدم وجود منافع عمومی به مثابه قلمرو مشروعيت حق های 

فردی در قانونگذاری است.
-مناف�ععموم�ی،تلکيفیب�رایپيگ�ردنقضحقوق

عمومیوممانعتازآن:
م��اده 290 قان��ون آيين دادرس��ی كيفری نمون��ه ای از اين 
تكليف است: دادستان كل كشور مكلف است در جرايم راجع 
ب��ه اموال، منافع و مصال��ح ملی و خس��ارات وارده به حقوق 
عموم��ی كه نياز به طرح دع��وا دارد از طريق مراجع ذيصالح 
داخل��ی، خارجی يا بين المللی پيگيری ي��ا نظارت نمايد. در 
قانون و قانونگذاری س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تش��ديد 
مش��كالت زندگی مردم نش��انه عدم وج��ود منافع عمومی به 
مثابه تلكيفی برای پيگ��رد نقض حقوق عمومی و ممانعت از 

آن در قانونگذاری است.
-منافععمومینيازمندقانونگذاریآگاهانه:

تجلی انديش��ه منفغت عمومی در قانونگذاری اساس��ی ايران، 
آگاهان��ه، كاربردی و عقالنی اس��ت و اين اوص��اف در درجه 

نخست محصول غنای مبانی فقهی اين قانونگذاری است و در 
درجه دوم نتيجه چالش های حكمرانی قبل از بازنگری قانون 
اساس��ی در س��ال 1368 اس��ت. اما در تقنين عادی، انديشه 
منفعت عمومی همچنان اسير چالش های قانونگذاری است و 
مقنن عادی، جز اينكه منافع عمومی را مرزی برای مشروعيت 
قلم��رو حقوق فردی به ش��مار آورد يا ب��رای ممانعت از ورود 
خس��ارت به منافع عمومی تدابيری اتخاذ كند، تلقی منسجم 
و كارآمدی از اين مفهوم ندارد. در قانون و قانونگذاری سنتی 
به س��بك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه 

عدم وجود منافع عمومی در قانونگذاری است.

پرسشگریازمجمعتشخيصمصلحتنظام
- تامي��ن منافع عمومی به مثابه مصلحت عمومی در مصوبات 

مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه انجام می شود؟
- مجمع تش��خيص مصلحت نظام چگون��ه منافع عمومی به 
مثاب��ه روح قانون و غايت حكمرانی را در مصوبات خود تامين 

می كند؟
 - آيا منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در مصوبات 

مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل تامين است؟
- چش��م انداز بيست ساله و سياس��ت های كلی نظام چگونه 

منافع عمومی به مثابه حقوق ملت را  محقق می سازند؟
- آيا مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظام توانايی تامين 
مناف��ع عمومی به مثابه قلمرو مش��روعيت حق های فردی و 

پيگرد نقض حقوق عمومی را دارد؟

پرسشگریازدولت
- تامي��ن منافع عمومی به مثابه مصلحت عمومی در مصوبات 

و عملكرد دولت چگونه انجام می شود؟
- دول��ت چگون��ه منافع عمومی به مثاب��ه روح قانون و غايت 

حكمرانی را در مصوبات و عملكرد خود تامين می كند؟
 - آيا منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در مصوبات 

و عملكرد دولت قابل تامين است؟
- مصوب��ات و عملكرد دولت چگونه مناف��ع عمومی به مثابه 

حقوق ملت را محقق می سازد؟
- آيا مصوبات و عملكرد دولت توانايی تامين منافع عمومی به 
مثابه قلمرو مش��روعيت حق های فردی و پيگرد نقض حقوق 

عمومی را دارد؟

پرسشگریازمجلسشورایاسالمی
- تامي��ن منافع عمومی به مثابه مصلحت عمومی در مصوبات 

مجلس شورای اسالمی چگونه انجام می شود؟
- مجلس ش��ورای اسالمی چگونه منافع عمومی به مثابه روح 
قانون و غايت حكمرانی را در مصوبات خود تامين می كند؟

 - آيا منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در مصوبات 
مجلس شورای اسالمی قابل تامين است؟

- مصوبات مجلس ش��ورای اس��المی چگونه منافع عمومی به 
مثابه حقوق ملت را محقق می سازد؟

- آيا مصوبات مجلس ش��ورای اس��المی توانايی تامين منافع 
عمومی به مثابه قلمرو مش��روعيت ح��ق های فردی و پيگرد 

نقض حقوق عمومی را دارد؟

پرسشگریازشوراینگهبان
- تامي��ن منافع عمومی به مثابه مصلحت عمومی در مصوبات 

شورای نگهبان چگونه انجام می شود؟
- ش��ورای نگهبان چگونه منافع عمومی به مثابه روح قانون و 

غايت حكمرانی را در مصوبات خود تامين می كند؟
 - آيا منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در مصوبات 

شورای نگهبان قابل تامين است؟
- مصوبات ش��ورای نگهب��ان چگونه منافع عموم��ی به مثابه 

حقوق ملت را محقق می سازد؟
- آي��ا مصوبات ش��ورای نگهبان دولت تواناي��ی تامين منافع 
عمومی به مثابه قلمرو مش��روعيت ح��ق های فردی و پيگرد 

نقض حقوق عمومی را دارد؟

پرسشگریازقوهقضاييه
- تامي��ن منافع عمومی به مثابه مصلحت عمومی در عملكرد 

نظارتی سازمان بازرسی كل كشور چگونه انجام می شود؟
- س��ازمان بازرسی كل كش��ور چگونه منافع عمومی به مثابه 
روح قانون و غايت حكمرانی را در عملكرد نظارتی خود تامين 

می كند؟
 - آيا منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در عملكرد 

نظارتی سازمان بازرسی كل كشور قابل تامين است؟
- عملكرد نظارتی س��ازمان بازرس��ی كل كشور چگونه منافع 

عمومی به مثابه حقوق ملت را محقق می سازد؟
- آيا عملكرد نظارتی سازمان بازرسی كل كشور دولت توانايی 
تامي��ن منافع عمومی ب��ه مثابه قلمرو مش��روعيت حق های 

فردی و پيگرد نقض حقوق عمومی را دارد؟

اش��اره: الزم است برای س��نجش نفع عمومی )نفع 
برت��ر(، با تكيه بر حق��وق معياره��ای الزم را ايجاد 
نم��ود؛ حق��وق بايد در جس��تجوی فاي��ده به راهی 
رود ك��ه زندگی اجتماعی را ممكن س��ازد، هر گروه 
اجتماعی برای موافق س��اختن حقوق با منافع خود 
مبارزه می كند و س��رانجام دول��ت، جهتی را بر می 
گزين��د كه مناف��ع عمومی در آن اس��ت. در نتيجه 
قانون است كه نفع عمومی يا نفع برتر را تعيين می 
كند. قانونگذاری به عنوان بازتاِب اداراكی منس��جم 
و آگاهان��ه از نيازه��ا و اهداف اجتماع��ی، بايد حائز 
عقالنيتی باش��د كه بتواند با نگاه��ی عالمانه منافع 
عمومی را در گذر زمان بازشناس��د. اين نوش��تار به 
بحث و بررسی پيرامون منافع عمومی می پردازد كه 

از نظر خوانندگان می گذرد:

اشاره

سیاست روز از تقسیم کار ملی قانونگذاری پیگیری )6( میکند:

قانونگذاری برخالف منافع عمومی!؟


