
اليحه اي »مغالطه بنياد« براي صداوسيما
اهميت جايگاه صداوسيما در الگوسازي بر هيچ كس پنهان نيست، 
بنابراين مي توان از آن به عنوان اصلي ترين محيط براي ارائه سبك 
زندگي ايراني- اس��امي و آگاهي بخش��ي در مس��ائل اجتماعي و 
سياس��ي نام برد. در صورت عملكرد صحيح اين دس��تگاه مي توان 
انتظار داشت تا حل بخش اعظمي از دغدغه هاي فرهنگي، مشكات 
اقتصادي و حتي اصاح رفتار مس��ئوالن توس��ط اين سازمان رقم 
بخورد. از اين رو الزم است بر مبناي اصول 175 و 44 قانون اساسي 
و تفسير شوراي نگهبان  اين اصول قانوني جامع كه در بردارنده خط 
مشي و ساختار، نحوه مديريت و نظارت بر اين سازمان به عنوان يك 
نهاد حاكميتي اس��ت به تصويب مجلس شوراي اسامي برسد تا از 
ابهامات به وجود آمده در نقش اين سازمان و همچنين نحوه نظارت 

بر آن جلوگيري شود. 
چندي پيش »مركز بررس��ي هاي اس��تراتژيك رياست جمهوري« 
طي فرآيندي در تهيه پيش نويس »اليحه قانون خط مش��ي، نحوه 
اداره و نظارت بر صداوس��يما« اقدام به انتشار گزارش توجيهي اين 
پيش نويس كرده اس��ت. اين اولين طرح و اليحه اي نيست كه براي 
اصاح اداره و نظارت بر صداوسيما تدوين مي شود؛ موضوعي كه در 
اين گزارش به تفصيل درباره آن صحبت شده است. در اين گزارش 
توجيهي، ابتدا به جايگاه حقوقي سازمان صداوسيما پيش از بازنگري 
قانون اساسي و س��پس جايگاه حقوقي صداوسيما پس از بازنگري 
قانون اساسي )اصل 175( اشاره شده است و پس از آن موارد ذيل را 

به عنوان آسيب شناسي وضع موجود حقوقي مطرح كرده است:
تمركز در سياستگذاري، مديريت و نظارت، انحصار و تكصدايي، نبود 
حدود محتوايي، خلط كار ويژه ه��اي راديو و تلويزيون هاي عمومي 
و تجاري، نب��ود تنظيم كننده هاي موضوعي )ك��ودكان، تبليغات(، 
ابهام در پاس��خگويي، ناكارآمدي ش��وراي نظارت، ابهام در تأمين 
بودجه و منابع مالي، توسعه فعاليت هاي فرعي سازمان و غلبه آنها 
بر مأموريت هاي اصلي و س��رانجام تش��تت و ابهام قوانين حاكم بر 
صداوسيما، آسيب هاي حقوقي مهمي هس��تند كه در حال حاضر، 

متوجه صداوسيما و نظام راديو و تلويزيوني كشور شده اند. 
پس از مطالعه اين گ��زارش اگر بخواهيم منصفان��ه به موضوع نگاه 
كنيم در بعضي م��وارد بيان ش��ده به عنوان آسيب شناس��ي وضع 
موجود از جمله بحث تش��تت و ابهام در قوانين حاكم بر صداوسيما 
قطعاً در ش��رايط كنوني جهت رفع ابهامات و اختافات موجود در 
سياستگذاري، مديريت و نظارت بر صداوسيما نيازمند قانوني جامع 
و شامل در اين حوزه هس��تيم اما وقتي با دقت به موارد مطرح شده 
در اين گزارش نگاه مي كنيم و هدفي كه در اين گزارش بيان ش��ده 
اس��ت از جمله بحث حدود محتوايي، ايجاد شبكه هاي خصوصي، 
تنظيم كننده هاي موضوعي و... مشاهده مي شود كه تهيه كنندگان 
اين متن يا عامداً هيچ گونه توجهي به اصول قانون اساسي نداشته اند 
يا اينكه هيچ ش��ناختي از مباحث حقوقي و اصول قانون اساس��ي 
ندارند؛چراكه با نگاهي به موارد مطرح شده در اين گزارش مشاهده 
مي شود اغلب اين موارد يا به طور صريح مغاير با قانون اساسي است 
يا اينكه با هدف اصلي قانونگذار اساس��ي ما در حوزه حقوق رسانه و 
صداوسيما در تعارض اس��ت كه در ذيل با نگاهي حقوقي به موارد 

مطرح شده به بيان اين تعارضات خواهيم پرداخت:
1- قسمتي از اين گزارش به بحث تمركز در سياستگذاري، مديريت 
و نظارت در اين سازمان پرداخته است كه اين موضوع قابل پذيرش 
نيس��ت؛چراكه در اصل 175 قانون اساس��ي به وضوح بحث اداره و 
مديريت س��ازمان و همچنين نظارت بر عملكرد آن مشخص شده 
است و در ارتباط با سياس��تگذاري، هدايت و تدابير الزم در جهت 
تحقق اهداف سازمان با توجه به تفسير شوراي نگهبان از اين اصل 

اين وظيفه بر عهده مقام معظم رهبري نهاده شده است. 
2- در بند دوم آسيب شناس��ي به بيان انحص��ار و تكصدايي در اين 
سازمان پرداخته است و يكي از مشكات موجود وضع حقوقي فعلي 
را نبود ش��بكه هاي خصوصي و عدم رقابت عنوان كرده و همچنين 
يك فص��ل از اليحه را به اي��ن موضوع اختصاص داده اس��ت)فصل 
پنجم(. يكي از مواردي كه ب��ه طور صريح با اصول قانون اساس��ي 
مغاير مي باش��د، مطابق نص صريح اصل 44 قانون اساسي »راديو و 
تلويزيون دولتي است و تأس��يس و راه اندازي شبكه هاي خصوصي 
راديو و تلويزيوني به هر نحو، مغاير اين اصل مي باش��د. بدين جهت 
انتش��ار و پخش برنامه هاي صوتي و تصويري از طريق سيستم هاي 
فني قابل انتش��ار فراگير)همانند ماهواره، فرس��تنده، فيبر نوري و 
غيره(براي مردم در قالب ام��واج راديويي و كابلي غير از س��ازمان 
صداوسيماي جمهوري اسامي ايران خاف اصل مذكور است«)نظر 
تفسيري شماره79/21/979 مورخ 1379/7/10 شوراي نگهبان( 
همانگونه كه در باال ذكر شد تهيه كنندگان اين متن بدون توجه به 
اصول قانون اساسي مواردي را طرح كرده اند كه مغاير اصول قانون 

اساسي است. 
3- در بندي ديگر به موضوع ح��دود محتوايي و نبود تنظيم كننده 
موضوعي پرداخته است؛ مسئله اي كه در اين چند وقت اخير تبديل 
به مناقشه اي ميان دولت و س��ازمان صداوسيما گرديد كه از اين رو 
پيرو دس��تور مقام معظم رهب��ري كه در تاري��خ 1396/6/22 طي 
اباغيه اي ب��ه رئيس جمهور بيان كردند: »مس��ئوليت صدور مجوز 
و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگي��ر در فضاي مجازي منحصراً 
بر عهده سازمان صداوسيماس��ت« رئيس قوه قضائيه به درستي با 
صدور بخشنامه اي به اين مناقش��ه خاتمه داده و تأكيد كرده است 
هرگونه فعاليت در زمينه »صوت و تصوير فراگير« صرفاً در صورت 
اخذ مجوز از صداوسيما مجاز اس��ت و مراجع قضايي و ستادي قوه 
قضائيه را ملزم كرد هرگونه استعام درباره صوت و تصوير فراگير در 
فضاي مجازي را از حيث پروانه فعاليت، مقررات و موضوعات مرتبط 
از سازمان صداوسيماي جمهوري اسامي ايران به عمل آورند. امري 
كه با توجه به نظام حقوقي ايران صحيح به نظر مي رسد، لذا بايد بيان 
كرد كه صاحيت نظارت بر محتوا به طور مشخص برعهده سازمان 

صداوسيماست. 
در اين گزارش موارد ديگري هم به عنوان آسيب شناسي بيان شده 
است كه ش��ايد بعضي از آنها صحيح باشد اما همانگونه كه ماحظه 
شد تهيه كنندگان اين متن بدون هيچ گونه توجهي به قانون اساسي 
اقدام به تهيه اين اليحه كرده اند كه در بيش��تر موارد مغاير با اصول 
قانون اساسي مي باشد، لذا الزم اس��ت با بينشي حقوقي و مبنا قرار 
دادن اصول 175 و 44 قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از اين 
اصول اقدام به تهيه اليحه و طرح هاي قانون��ي در اين زمينه كرد تا 
از تصويب قانوني ضعيف و مغاير با نظام حقوقي كش��ور جلوگيري 

به عمل  آيد. 
* پژوهشگر پژوهشكده راهبردي- كاربردي

اميرعلي دهقاني *

س�ازمان تعزيرات حكومتي بنا 
بود بس�اط گراني ه�ا را برچيند 
و با گرانفروش�ان و گرانفروش�ي 
مقابله قانوني كند اما حاال عملكرد اين س�ازمان به سر زدن 
به چند مغازه و مطب محدود شده و گرانفروشي در حوزه هاي 
اثرگذارتر و كالن تري همچون خودرو و مسكن به حال خود 
رها ش�ده اس�ت. به همين خاطر ه�م يك بار قيم�ت بنزين 
يك ش�به افزايش س�ه برابري را تجربه مي كند و روز ديگر 
بي كيفيت تري�ن خودروي توليد داخل به ح�دود70 ميليون 
تومان مي رس�د. خالصه كالم اينكه بر خالف كار ويژه مورد 
انتظار سازمان تعزيرات حكومتي در كنترل قيمت ها و نظارت 
بر بازار، به نظر مي رسد نبض بازار كشور بيشتر دست دالالن 
و سلطان هاس�ت نه س�ازمان تعزيرات! در اي�ن ميان برخي 
معتقدند قانون تعزيرات اش�كال دارد و برخي ديگر مشكل 
را نه در قانون بلكه در اجراي قان�ون مي بينند. به هر ترتيب 
گويا آخرين اصالحات مورد درخواس�ت اين س�ازمان روي 
قانون تعزيرات حكومت�ي صورت گرفت�ه و اصالحيه قانون 
تعزي�رات در ص�ف طرح در صحن مجلس اس�ت؛ مجلس�ي 
كه ش�مارش معك�وس پايان آن آغاز ش�ده اس�ت و بعيد به 
نظر مي رس�د عمرش به اصالح قان�ون تعزيرات ق�د بدهد.

  
سازمان تعزيرات در كار ويژه اش يعني كنترل قيمت ها و مقابله 
با گرانفروشي موفق نبوده است. آخرين مصداق جدي اين عدم 
موفقيت هم ماجراي گراني خودرو و ناتوان��ي تعزيرات از مقابله 
با اين گراني بي ضابطه اس��ت به گونه اي كه اين بار حتي صداي 
رئيس قوه قضائيه هم در آمده است. سيدابراهيم رئيسي با اشاره 
به گزارش هايي كه درباره افزايش قيمت خودرو به دستگاه قضايي 
مي رسد، اين مس��ئله را امري غيرقابل قبول دانست و خواستار 
نظارت همه جانبه مسئوالن وزارت صمت، س��ازمان تعزيزات و 
س��ازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان در اين زمينه ش��د. 
رئيس قوه قضائيه تأكيد كرد: »مس��ئوالن بايد ب��ا انجام وظايف 
خود و تش��ديد نظارت، خصوصاً در ايام پاياني سال مانع افزايش 
كاذب قيمت كاالها شده و اجازه ندهند مردم در اين زمينه نگران 

شوند.«
  عدم موفقيت سازمان تعزيرات زير ذره بين 

چرايي عدم موفقيت سازمان تعزيرات در كنترل قيمت ها از نگاه 
برخي ها به قان��ون تعزيرات بازمي گردد. جم��ال انصاري، رئيس 
سازمان تعزيرات حكومتي مهم ترين مانع بر سر راه اين سازمان را 
فرآيند قانونگذاري مي داند و معتقد است:»قانون سازمان تعزيرات 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و اين تاقي سبب شده 
است ما در بخش هايي با موانع مجمع روبه رو شويم. ضريب نفوذ 
اين س��ازمان بايد افزايش پيدا كند. متأس��فانه ما در حال حاضر 
مرجع تشكيل دهنده پرونده، مرجع تحقيق كننده پرونده و مرجع 

اجراكننده احكام نداريم.«
بنا بر تأكيد وي س��ازمان تعزيرات حكومتي نيازمند قانونگذاري 
مس��تقل، آئين دادرسي مس��تقل و ش��اكله تحقيقي، تبييني و 
استعامي و اجرايي است اما در حال حاضر براساس ضوابط آئين 
دادرسي كيفري و مدني عمل مي كند. حاال آنطور كه محمدعلي  
پورمختار، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به »جوان« 
گفت:»اصاح قانون تعزيرات و افزايش اختيارات اين سازمان در 
دس��تور كار مجلس اس��ت و اين اصاحيه آماده مطرح شدن در 
صحن علني است.« وي به اينكه پرونده اصاحيه قانون تعزيرات 

در همين مجلس بسته شود اميدوار است. 
  قانوني كه بايد اصالح شود 

اصاح قانون تعزي��رات موضوعي اس��ت كه اغلب مس��ئوالن و 
كارشناسان درباره آن اتفاق نظر دارند. به طور مثال 10 شهريور 
سال گذشته بود كه وزير دادگستري در گفت وگويي اعام كرد: 
»قانون مدنظر )تعزيرات( براي وضعيت عادي كش��ور پاسخگو 
بود ولي در شرايط سخت جنگ اقتصادي محدوديت هايي براي 
مجموعه س��ازمان تعزيرات حكومتي ايجاد ك��رده و آنچنان كه 

توقعات مردم است اين س��ازمان امروز نمي تواند به وظيفه خود 
متناسب با مطالبات بحق مردم جامه عمل بپوشاند، به همين دليل 
بسته پيشنهادي براي اصاح پاره اي از قوانين به خاطر تأثيرگذاري 
بيشتر تعزيرات در جهت استيفاي حقوق مردم به صورت جامع و 
كامل تقديم مجلس شوراي اسامي شده است.« رئيس مجلس 

هم از موافقان لزوم بازنگري در قانون تعزيرات است. 
  عدم موفقيت در برخورد با برخي متخلفان بزرگ !

اسفند ماه سال گذش��ته، علي الريجاني، رئيس مجلس شوراي 
اس��امي در ديدار با رئيس و برخي مس��ئوالن سازمان تعزيرات 
حكومتي ضمن تأكيد بر لزوم اصاح قانون تعزيرات، تصريح كرد: 
»س��ازمان تعزيرات حكومتي تاكنون با برخ��ي متخلفان بزرگ 
برخورد ك��رده اما با برخي از اين متخلفان هم نتوانس��ته اس��ت 

برخورد كند.«
از نگاه رئيس مجلس آسيب شناس��ي اقداماتي كه اين س��ازمان 
تاكنون انجام داده، ضروري است. در مدل كنوني مشخص نيست 
تا چه ميزان موفقيت حاصل شده است به ويژه در حال حاضر كه 

شاهد گراني و عدم رضايت مردم هستيم. 
الريجاني در اين ديدار بيان كرد:»آسيب شناسي كمك مي كند تا 

خألها در حوزه قانونگذاري، كمبود نيرو، عدم همكاري، تصميم 
مش��اركتي يا عدم منتصب به قوه قضائيه مشخص شود البته در 

اينكه مدل قبلي چندان مؤثر نبوده است شكي نيست.«
از نگاه وي ساختار تعزيرات را نيز مي توان اصاح و آن را به بدنه قوه 
قضائيه انتصاب كرد، در همين راستا اصاح قانون نيز امكان پذير 
است، زيرا نزديك به 24سال از عمر سازماني تعزيرات مي گذرد. 

  اصالح قانون تعزيرات در كميسيون قضايي 
محمدعلي پورمختار، عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس 
در گفت وگ��و با »جوان« ضمن اش��اره ب��ه اينكه اي��ن قانون در 
كميس��يون قضايي حقوقي مجلس مطرح ش��ده اس��ت گفت: 
»در اين كميس��يون اصاحات الزم و مدنظر س��ازمان تعزيرات 
حكومتي روي قانون اعمال شد و مواردي كه الزم بود اختيارات 
سازمان افزايش يابد اصاحات صورت گرفت. يا مواردي كه مانع 
از كار و اثرگذاري مستقيم س��ازمان بود در اين اصاحيه لحاظ و 
برطرف ش��د.« از نگاه وي اگر اين اصاحات اعمال شده تصويب 
شود شاهد تحول بزرگي در عملكرد سازمان تعزيرات حكومتي 
خواهيم بود؛ چراكه اختيارات بيشتري به س��ازمان داده شده و 
مي تواند در مبارزه ب��ا قاچاق كاال و همچنين مب��ارزه با افزايش 

افسارگس��يخته قيمت ها مؤثرتر از قبل عمل كند. وي به شرايط 
كنوني جامعه و افزايش قيمت ها اش��اره ك��رد و گفت: »در حال 
حاضر شاهد افزايش بي ضابطه قيمت ها هستيم و فروشندگان و 
توليدكنندگان هر طور دلشان مي خواهد قيمت گذاري مي كنند 
و اين قيمت ها را جا مي اندازند و مصرف كننده هم بر اساس نيازش 
ناگزير است اين كاالها را تهيه كند. از سوي ديگر سازمان تعزيرات 
هم با محدوديت هاي متعددي از نظر امكانات و نيروي انس��اني 
مواجه است و گاهي ناچار است از جاهاي ديگر نيرو قرض بگيرد 
و نيروهايش را اعزام كند تا بتوان��د نظارتش را تقويت نمايد. اين 
مسئله به طور خاص در بازار شب عيد اهميت بيشتري مي يابد؛ 
چراكه با موجي از گراني هاي ساختگي مواجه هستيم كه از حاال 

در بخش هاي مختلف شروع شده است.« 
بنا بر تأكيد پورمختار تا زماني كه قانون اصاح شود زمان مي برد 
اما در اين مدت الزم اس��ت تا هم س��ازمان تعزيرات و هم ساير 
سازمان هاي مرتبط همچون بازرسان وزارت صمت، اتاق اصناف 
و ساير دستگاه ها به سازمان كمك كنند و حضور داشته باشند و 
كار سازمان را تقويت كنند تا بازرسي و نظارت بر بحث گراني به 

درستي ساماندهي شود. 
  خأل قانوني و كمبود اختيارات 

اين نماينده مجلس در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا از نگاه ش��ما 
خألهاي قانوني در كمبود اختيارات س��ازمان تعزيرات وضعيت 
آش��فته كنوني و عدم موفقيت اي��ن س��ازمان را در گراني هاي 
حوزه هاي كان تر موجب ش��ده يا اين ماجرا به واسطه خألهاي 
مديريتي و اجرا نكردن درس��ت قوانين موجود اس��ت؟ اينگونه 
پاسخ داد: »اين موضوع از زواياي مختلفي قابل بررسي است. يك 
وقت هايي سازمان تعزيرات واقعاً نيرو و توان مقابله با تخلفات را 
ندارد و بازرسي اصناف يا سازمان حمايت هم در اين زمينه نقش 
دارند و اينگونه نيست كه س��ازمان به راحتي و مستقًا بتواند در 
اين زمينه پاسخگو باشد. تمام بخش هاي مرتبط بايد كمك كنند 
و هر كسي كارش را به درستي انجام دهد. سازمان تعزيرات هم 
وظايف ذاتي خودش را دارد كه به اعتقاد من اين اراده در سازمان 
وجود دارد كه با اصاح قانون با پيگيري هاي ميداني بتواند اثرگذار 

باشد.« 
پورمختار در پاسخ به اين سؤال كه پيش بيني شما از زمان تصويب 
و بررسي اصاح قانون تعزيرات در صحن مجلس چيست؟ افزود: 
»پيش از س��ال جديد كه به دليل بحث بودجه بعيد اس��ت اين 
اصاحيه به صحن برسد اما براي س��ال جديد و بعد از تعطيات 
مي توان با قيد فوريت اين قانون را مطرح كرد تا در صحن بررسي 

و تصويب شود.«
آخرين باري كه اصاح قانون تعزيرات از سوي وزير دادگستري 
مطرح شد مربوط به سه سال پيش است. عليرضا آوايي وقتي در 
جايگاه وزارت دادگس��تري قرار گرفت، وعده داد عزم و اراده آن 
را دارد كه قانون تعزيرات را اصاح كند. اما حاال س��ه سال از اين 
ماجرا مي گذرد و خبري از اين اصاحات نيس��ت. سه سال اخير 
پر التهاب ترين شرايط بر بازار كشور حاكم بوده و رشد قيمت ها 
به شكلي بي سابقه معيش��ت مردم را تحت تأثير قرار داده است. 
بديهي است اگر اراده اي براي اصاح قانون تعزيرات در ميان بود 
و اگر چالش اصلي رهاش��دگي بازار به محدوديت اختيارات اين 
سازمان باز مي گشت، سه سال فرصت كافي را براي اصاح قانون 
در اختيار دولت و وزارت دادگستري قرار مي داد. اينجاست كه به 
باور برخي كارشناسان كمبود اختيارات سازمان تعزيرات در عمل 
بهانه اي براي پوش��ش كم كاري و عدم موفقيت اين سازمان در 
انجام مأموريت هاي محوله اش است؛ ماجرايي كه حكايت ديروز و 

امروز نيست و سال ها گريبانگير جامعه و بازار بوده است. 
حاال اما قوه قضائيه آمادگي همراهي با سازمان تعزيرات را دارد و از 
سوي ديگر اصاحيه قانون تعزيرات هم در راه است؛ اصاحيه اي 
كه بناست تا راه را براي عملكرد اين سازمان باز كند. بايد ديد آيا 
اين سازمان با اصاح قانون تعزيرات عزم كافي براي كنترل بازار 
و جلوگيري از گراني هاي يك شبه خودرو، مسكن، بنزين يا ساير 

كاالهاي مورد نياز مردم را دارد؟ 

اسفند ماه سال گذشته، علي الريجاني، رئيس 
مجلس ش�وراي اس�المي در ديدار با رئيس و 
برخي مسئوالن س�ازمان تعزيرات حكومتي 
ضمن تأكي�د بر لزوم اصالح قان�ون تعزيرات، 
تصري�ح كرد: »س�ازمان تعزي�رات حكومتي 
تاكنون ب�ا برخي متخلف�ان ب�زرگ برخورد 
كرده اما با برخي از اين متخلفان هم نتوانسته 
اس�ت برخورد كن�د.« از ن�گاه رئيس مجلس 
آسيب شناس�ي اقدامات�ي كه اين س�ازمان 
تاكنون انج�ام داده، ضروري اس�ت. در مدل 
كنوني مشخص نيس�ت تا چه ميزان موفقيت 
حاصل ش�ده اس�ت به ويژه در حال حاضر كه 

شاهد گراني و عدم رضايت مردم هستيم

زهرا چیذری
  گزارش  
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صعود قيمت ها پيش چشم قانون کهنه تعزيرات
عضو كميسيون قضايی مجلس:  اصالحات مورد نظر سازمان تعزيرات در قانون اعمال شده و در صف طرح در صحن مجلس است

نماي نزديك

  سابقه شكل گيري سازمان تعزيرات حكومتي 
پايه گذاري سازمان تعزيرات حكومتي به همان اوايل انقاب و 
سال 62 بازمي گردد. بعد از پيروزي انقاب با آغاز جنگ تحميلي 
بحث تعزي��رات حكومتي ب��راي جلوگيري از وق��وع تخلفات 
عديده اي كه در زمينه مس��ائل اقتصادي اعم از كم فروش��ي، 
گرانفروشي، احتكار و مس��ائلي از اين دست با توجه به وضعيت 

بحراني كشور در آن زمان رخ مي داد پايه ريزي شد. 
بر همين اساس ابتداي س��ال 1362 با توجه به مصالح كشور و 
مردم و شرايط آن زمان، مجوز الزم براي تأسيس سازمان تعزيرات 
از سوي امام به دولت داده شد. در همين راستا كميسيون هايي 
تحت نظارت وزارت كشور به نام كميسيون هاي امور تعزيرات 
حكومتي تشكيل ش��د و به تمامي تخلفاتي كه به نحوي جنبه 

اقتصادي داشت رسيدگي  كرد. 
با پايان جنگ تحميلي امام )ره( حق تعزيرات حكومتي را از دولت 
سلب و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مأمور به تصميم گيري 
در اين زمينه نمودند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در 
مورخ 67/12/23 با تصويب دو قانون تحت عناوين قانون تعزيرات 
حكومتي و قانون تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي و درماني، 
رسيدگي به تخلفات بخش غيردولتي را به محاكم انقاب اسامي 
و رسيدگي به تخلفات بخش دولتي را به كميسيون هاي تحت 

نظارت وزارت كشور محول كرد كه اين امر تا اواسط سال 1373 
ادامه يافت.  مهر ماه س��ال 73 مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
تمامي امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غيردولتي اعم از 
بازرسي و نظارت، رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن را 
به دولت محول كرد تا بر اساس قانون تعزيرات حكومتي مصوب 

67/11/23 اقدام كنند. 
سال 92 به منظور مبارزه با پديده قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز طبق مصوبه مجلس شوراي اسامي بخش اعظمي از 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز پس از كشف توسط دستگاه هاي كاشف، 
به اين سازمان محول شد و اين امر تاكنون ادامه دارد. با تمام اينها 
اما س��ازمان تعزيرات نه در حوزه مبارزه با قاچاق چندان موفق 

عمل كرده و نه در حوزه مبارزه با گرانفروشي و گرانفروشان. 
برون داد اين عملكرد را هم مي توان به روش��ني در جامعه ديد. 
گراني يكباره كاالهاي مختلف از جمله گراني اخير خودرو نشان 
مي دهد انگار هيچ نظارتي بر بازار نيست و سازمان تعزيرات هم در 
حد سازماني تشريفاتي است كه هر از چند گاه به چند مغازه سر 
مي زند و بابت گرانفروشي شان آنها را جريمه و مؤاخذه مي كند! 

اين در حالي است كه س��ازمان تعزيرات در موضوعات كان تر 
به شكلي محافظه كارانه عمل كرده است؛ عملكردي كه برخي 

كارشناسان حقوقي دليل آن را خألهاي اين سازمان مي دانند. 


