2

یادداشت

اقتصادجامعه
دستگیری  ۳تن از عناصر تروریست ضد انقالب در شمالغرب کشور

پنجشنبه13آذر  - 1399شماره 942

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطالعیه ای از دستگیری  ۳تن از عناصر تروریست ضد انقالب و مزدوران استکبار جهانی که
قصد انجام اقدامات تروریستی را داشتند ،خبر داد .به گزارش اقتصادسرآمد ،روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطالعیهای اعالم
کرد :با هوشیاری ،اشراف اطالعاتی و اقدامات پیچیده عملیاتی رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه یک تیم سه نفره از عناصر ضد انقالب
و مزدوران استکبار جهانی که قصد انجام اقدامات تروریستی را داشتند؛ در منطقه مأموریتی قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) در استان آذربایجان غربی مورد رصد
و تعقیب قرار گرفته و به نحوی که امکان هیچ واکنشی را پیدا نکردند؛ دستگیر شــدند.در این عملیات مقادیر قابل توجهی سالح ،مهمات و تجهیزات ارتباطی
تروریستها توسط رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) کشف و ضبط شد.

یادداشت
اصناف در کرونا و پسا کرونا
ادامه از صفحه اول
شناســایی واحد های صنفی با توجه به بانک آمار
اتاق اصناف ایران و شــهر ها ممکن اســت چرا که
پروانه های کســب ،سندی اســت بر فعالیت های
آنان ،همچنین معاونت برنامــه ریزی اتاق اصناف
ایران این توان را دارد تا میزان خســارت های هر
رسته شــغلی را ارزیابی و بنا به فعالیت های رسته
ها بســته های حمایتی را اعالم تا دولت بودجه را
به درســتی تخصیص و در اختیار آسیب دیدگان
صنفی قرار دهد.به طور مثال اتاق اصناف ایران می
داند که  600هزار واحد های صنفی تولیدی در چه
بخش هایی آسیب دیده است و میزان بودجه برای
کمک به آنان چه میزان است .البته اعتماد به بخش
کارشناسی اتاق با توجه به تجربه می تواند بیش از
هر زمان به اصناف کمک کند  .دولت همچنین می
تواند از طریق ســازمان امور مالیاتی ،مالیات های
چند ماه گذشته را نادیده و به معنای دیگر معافیت
مالیاتی را بــرای اصناف در دســتور کار قرار دهد.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در دولت هشتم معاون
برنامه ریزی وزارت بازرگانی وقت بوده است و وی به
خوبی با توجه به سابقه ای که دارد می داند اصناف
در این شرایط با چه مشکالتی مواجه است.سازمان
امور مالیاتی نیز می داند؛ اصناف ایران امروز به بدنه
نحیفی تبدیل شده است که با توجه به کاهش قدرت
خرید مردم پروانه های کسب ابطال و نهایتا به تعداد
آمار بیکاری کــه جبران آن هزینــه ای چند برابر
مالیات دریافتی در بر دارد به کشور تحمیل می کند.
بنابراین معافیت مالیاتی نیز می تواند کمکی کلیدی
برای خانواده بزرگ اصناف کشور باشد.در این میان
دولت و بدنه کارشناسی اتاق اصناف ایران می توانند
مدل حمایت از اصناف در کشور های مشابه ایران
را بررسی و با توجه به اهمیت این بخش در اقتصاد
زمینه اجرا را فراهم کنند .هرچند در این میان باید
وزارت صمت با مشارکت معاونت اقتصادی ریاست
جمهوری به مســئله ورود کرده تا مدل از کشوری
همانند ایران استخراج و اجرایی شود.
* مشاور سابق اتاق اصناف ایران

رییس جمهور در جلسه هیات دولت

مردمبهدلیلوضعیتاقتصادیوبیماریدنبالشغلنمیآیند!
گروه سیاســی -حجتاالسالم حسن
روحانی رئیسجمهور دیروز در جلسه
هیئت دولت با اشاره به عدم حضورش
در مجلس جهت تقدیم الیحــه بودجه ،۱۴۰۰
اظهار کــرد :عدم حضور من در مجلس شــورای
اســامی ارتباطی به مصوبه دیروز مجلس ندارد،
در حالی که دولت با این مصوبه موافقت ندارد و آن
را برای روند فعالیتهای دیپلماتیک مضر میداند
اما نرفتن من به مجلــس صرفاً برای پروتکلهای
بهداشتی بوده است.
به گزارش اقتصادســرآمد ،رئیسجمهور گفت:
برای سال آینده ،بیش از دو میلیون بشکه نفت و
میعانات پیش بینی کردیم؛این دو میلیون و ۳۰۰
هزار بشکه در بازار بین المللی و یا بازار داخلی قابل
فروش است.
روحانی تصریح کرد :ایران در ســال  ۹۵با مثبت
 ۱۴.۵درصد ،باالترین رشــد اقتصادی جهان را
داشت و با تک رقمی شدن تورم از اواخر سال ،۹۴
سال  ۹۵و سال  ۹۶و ماههای اول سال  ۹۷هم تورم
تک رقمی ماند.
رئیسجمهور با اشاره به مســاله اشتغال ،گفت:
از سال  ۸۵تا  ۹۱تقریباً رشــد اشتغال خالص ما
تقریباً صفر بود .از سال  ۹۳شاهد دو پدیده بودیم،
یکی اینکه جمعیت فعال ما یکدفعه افزایش پیدا
کرد .در همین ســال جاری که شرایط سختی را
میگذرانیم ،بیکاری از لحــاظ آمار کاهش یافته
اســت اما جمعیت فعال هم کاهــش پیدا کرده
است ،این مشکل جدی است یعنی مردم به دلیل
وضعیت اقتصادی و بیماری دنبال شغل نمیآیند.
روحانی گفت :در سال  ۹۳روند جمعیت فعال را در
حال افزایش دیدیم و تقریباً در هر فصلی مشابه با
فصل سال قبل بیش از  ۹۰۰هزار نفر جمعیت فعال
ما افزایش پیدا کردو همزمان اشتغال خالص ما هم

افزایش یافت یعنی ساز ســال  ۹۳تا  ۹۶در همه
فصول ما نســبت به فصلهای سال قبل ،اشتغال
ما  ۷۰۰هزار نفر بوده و این اشتغال در جهان کم
سابقه و در تاریخ ایران بیســابقه است.روحانی
گفت :علیرغم کاهش قیمت نفت و طوالنی شدن
مذاکرات هســتهای تا ســال  ۹۴ما توانستیم در
شرایط اقتصادی و سیاســی به وجود آمده تمام
پایههای قدرت مقاومت کشور را در برابر فشارهای
خارجی تقویت کنیم .به برکت همین فضا بود که
از ســال  ۹۷هر قطعنامهای که آمریکا در شورای
امنیت ارائه میکند ،ناموفق است.
رئیس جمهور افزود :در آن دوران هر قطعنامهای
که در شــورای امنیت مطرح میشــد ،روسیه و
چین نیز علیه ایران رأی میدادند اما در این دوره
شرایطی را به وجود آوردیم که آمریکا در سازمان
ملل گاهی یک و دو رأی بیشــتر نداشت و همه
قدرتهای بزرگ اعم از اتحادیه اروپا ،روســیه و
چین با آمریکا مخالفت میکردند.وی موفقیتهای

ایــران را در عرصه بین المللی محــدود به حوزه
سیاسی ندانست و تأکید کرد :در عرصه حقوقی
نیز در هــر دادگاهی که رفتیــم در مراحل اولیه
آن موفقیتهایی را به دست آوردیم و مسیر این
دادگاهها جریان حقوقی خود را طی میکند.
روحانی ادامه داد :همین شــرایط موجب شد ما
قدرت دفاعی کشــور را بیش از هر زمان دیگری
تقویت کنیم .در این هفت سال شرایط به گونهای
است که قدرت دفاعی ما نســبت به هشت سال
پیش از آن قابل مقایسه نیســت .به خصوص در
زمینه ســاحهای راهبردی ،تجهیزات دریایی،
ناوچهها ،زیردریایی ،هوایی ،جنگنده ،موشــک،
هلی کوپتر و پدافند .شرایط امروز کشور را با هفت
سال پیش مقایسه کنید و شما میبینید طی این
سالها قدرت ما چند برابر شده است.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد :ما توانســتیم
شــرایطی را به وجود بیاوریم که بنیه کشــور در
حوزه دفاعی ارتقا پیدا کند .در این شــرایط مهم

است که آمار و ارقام ســالهای گذشته را دقیقاً
مورد توجه قرار دهیــم .در تمام زمینهها از جمله
زمینه هستهای شرایطی که امروز داریم به مراتب
باالتر از هشت ســال گذشته است.روحانی گفت:
اینچنین توانمندی ای هیچ گاه در کشــور وجود
نداشته است .امروز از لحاظ هستهای از هر زمان
دیگری قدرتمندتریم .همچنین از لحاظ امکانات
و تحقیقات و توسعه شرایط ما از هر زمان دیگری
بهتر اســت .نباید به خاطر رقابتهای سیاسی یا
انتخاباتی کــه به نظرم هنوز زود اســت وارد این
عرصه شویم ،باعث شود اخالق را زیر پا بگذاریم
و یا حقایق را نگوییم.رئیس جمهور اظهار داشت:
همه این توفیقات در شرایطی به دست آمد که در
بهترین شرایط صادرات نفتی در سال  ۹۶درآمد
کشور تقریباً به اندازه بدترین سالهای دولتهای
قبل بود .در بهترین شــرایط ما  ۶۵میلیارد دالر
درآمد داشتیم در حالی که در دولت قبلی به طور
متوسط  ۱۰۰میلیارد دالر و در سال ۱۱۹ ،۱۳۹۰
میلیارد دالر درآمد نفتی وجود داشت.وی تأکید
کرد :اگرچــه در این هفت ســال درآمد نفتی ما
محدود شد اما تالش برای گسترش فعالیتهای
اقتصادی بــه گونهای بــود که توانســتیم این
پیشرفتها را حاصل کنیم .همه ما میدانیم قبل از
آنکه ترامپ به قدرت برسد ،عدهای با برجام مخالف
بودند ،به ویژه صهیونیســتها ،ارتجاع منطقه و
البته تندروهای آمریکا .این سه گروه با همه توان
میخواستند برجام به ثمر نرسد اما نتوانستند و
ناموفق بودند چون دولت قبلــی آمریکا تا حدی
به سیاست ،مدیریت جهان آشنا بود اما کسی در
آمریکا به قدرت رسید که نه دارای مدیریت بود و
نه سیاست میدانست و نه تدبیر بلد بود و به راحتی
با پول عربستان و فشار صهیونیستها و تندروهای
آمریکا به هر سمتی میرفت.

ضد امنیت قضایی
اندر نکوهش طرحهای ّ
سعید صالحاحمدی

قسمت پایانی

با جمع بســتن اصول اخیر بایــد گفت دفاع
مستند و مســتدل وکیل که ناشــی از علم و
تجربه اوســت و به صدور احکام مســتند و
مستدل توسط قضات کمک میکند .در صورت
فقدان محوریت دانش در این فرآیند ،مکارم،
ســجایا و فضایل اخالقی و اخالقحرفهای ،جای خود را به فساد و
تباهی و ا ِعمال نفوذ و توســعه کارچاقکنی و بیاهمیت شدن علم
خواهد داد .این بالیا وآسیبهای نهان و آشکار ،به افزایش قابل توجه
هزینههای پیشگیری از وقوع جرم (بند  5اصل  156قانون اساسی)
خواهدافزود که این مسأله ،بر خالف صراحت اصل  75است چون
باعث افزایش هزینههای عمومی و همچنین نظارت بر رفتارقضات
(بدون پیشبینی این موارد در قانون نظارت بر رفتار قضات) و وکالء
(بند  5ماده  6الیحه قانونی کانون وکالیدادگستری) خواهد شد.
 -3-3در جزء (ب) بند  6اصل  2قانون اساسی ،از ضرورت «استفاده
از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تالش در پیشبردآنها» یاد
شده است .وقتی تاریخ حقوق را مطالعه میکنیم ،موارد قابل توجهی
را میبینیم که باید از آنهــا ،درس بگیریم.اینگونــه طرحها ،بدون
استفاده از این موارد بوده است.
 -4-3عدم درک ماهیت حقوقی وکالت و همچنین ماهیت حقوقی
علم اقتصاد در جزء  3از بند (هـ) سیاســتهای کلی اصل ۴۴قانون
اساســی (مصوبه اخیر مجلس) که بر «جلوگیری از ایجاد انحصار،
توســط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریــقتنظیم و تصویب
قوانین و مقررات» تأکید داشــته اســت ،با تلقــی «کانون وکالی
دادگستری» به «بنگاه اقتصادی» با اطالق وعموم جزء مزبور ،بدون
در نظر داشتن شــأن تصویب ماده  1الیحه استقالل کانون وکالی
دادگستری که کانون مزبور رامؤسسهای مستقل و دارای شخصیت
حقوقی (و نه بنگاه اقتصادی) دانسته است ،اصول و موازین غیر قابل
تغییر حقوقینادیده گرفته شده است زیرا رسالت وکالء و کانونهای
وکالی دادگستری «بنگاهداری و انجام فعالیت اقتصادی» نیست و
هرگز نیز چنین نکردهاند.
 -5-3تحقق مســؤولیت مدنی دولت در معنای عــام کلمه ( اصل
 171قانون اساسی) و «ایجاد تشکیالت غیرضرور» (بندهای 22و
 23ماده « 1طرح اصالح مواد  1و  7قانون اجرای سیاســتهای کلی
اصل  44قانون اساســی و اصالحات بعــدی آن»)برخالف بند 10
اصل  3قانون اساســی ،که حکم به «حذف تشکيالت غيرضرور» (و
نه افزایش تشکیالت غیرضرور) دادهاست .ایجاد برخی سامانهها و
اجتنابناپذیر بودن تشــکیل برخی تشکیالت و استخدام اشخاص
یا مشغول نمودن همزمانبرخی افراد شــاغل به امور جدید ،بدون
پیشبینی منبع تأمین هزینههای مربوطه ،به افزایش هزینه عمومی
خواهد انجامید.مصوبه اصالح قانون سیاستها ،از این جهت با اصل
 75قانون اساسی ،مغایرت دارد.
 -6-3بنــد (و) مــاده « 2طرح اصالح مــواد  1و  7قانــون اجرای
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساســی و اصالحات بعدی آن»با
اصول متعددهای از فصل ششم قانون اساســی (به ویژه با اصل 71
در شناسایی حقّ مجلس بر قانونگذاری) که اختیاراتقانونگذاری
را برای مجلس شورای اسالمی به رسمیت شناخته ،از جهت شائبه
ایجاد تضییقاتی که برای ق ّوه مقننه ایجــادمیکند ،مغایرت دارد و
وجه شرعی نیز ندارد.
 -7-3نقض بند  13سیاســتهای کلّی نظام در امور قضایی مصوب
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از اسنادباالدستی
که به تأیید مقام رهبری رسیده و در آن ،صراحتاً «وکالت» در زمره
«امور قضایی» دانسته شده است و بر مبنایآن ،نباید وکالت را در
زمره «کسب و کار» تلقی کرد.
 -8-3نادیده گرفته شــدن برخــی از مصوبات مجمع تشــخیص
مصلحت نظام (تبصــره  3ماده واحده طرح انتخاب وكيل توســط
اصحاب دعوي مصــوب  1370/07/11در «برخــورداری وكيل از
احترام و تأمينات شــاغلين شــغل قضا ،در موضع دفاع» کهشامل
مقدمات آن ،از جمله امنیت حرفه وکالت نیز میباشــد) ،برخالف
صدر نظریه تفسیری شماره 1372/07/24-5318شورای نگهبان
مفسر رسمی قانون اساسی -از اصل  112که اشعار
به عنوان تنها ّنموده« :هیچیک از مراجع قانونگذاری حقّ رد و ابطال و نقض و فسخ 
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد».
 -9-3در «سند چشمانداز بیستســالة جمهوری اسالمی ایران در
افق  ۱۴۰۴هجری شمسی» به عنوان یکی از اسنادباالدستی ،یکی از
مسائلی که برای جامعه ایرانی در افق این چشمانداز مزبور بر شمرده
شــده ،تأکید بر بهرهمندی از «امنیتاجتماعی و قضایی» است .بر
امنیت قضایی مصوب «:1399/07/16با توجه به تأثیر
اساس سند ّ
احساس امنیت قضایی درعملکرد فعاالن بخش اقتصادی کشور و
بهبود فضای کسب و کار و جهش تولید ،قوه قضائیه نسبت به ایجاد
شــعب تخصصیاز دادگاهها و دادســراهای ویژه رسیدگی به امور
اقتصادی اقدام میکند ».بدیهی است ،وکال و کانونهای وکالء «ف ّعال
اقتصادی» محسوب نمیشــوند و قلمروی فعالیت آنها نیز تولیدی
نیســت .این مصوبه ،از این جهت ،با بند  14از اصل  ،3کهحکم به
«ايجاد امنيت قضائي عادالنه» داده ،در تضاد است و دارای مغایرت
میباشد به ویژه اینکه وکالت ،بر اساسسیاستهای کلی نظام در امور
قضایی ،در زمره «امور قضایی» است.
بنا بر موارد معنونه در فوق ،وکالت ،از جنس فقط وکالت و بر اساس
سیاستهای کلی قضایی ،در زمره «امور قضایی» (و نه درزمره «امور
اقتصادی» اســت .رقابت در حرفه وکالت ،در آن معنا که در حقوق
بازار ،متداول و محل تأمل است ،بیمعناستچون اوالً تعهد وکیل
به مو ّکل ،تعهد به فعل اســت و این در حال است که در رقابت ،اخذ
نتیجه ،یکی از ابزارهایتعیینکننده در تحقق برخی امور و حقوق
اســت .این تلقی از وکالت ،با نفس وکالت در تضاد است .درنتیجه،
اینگونه طرحها،در مخالفت با موازین شــرعی در رابطه با ماهیت و
ذات حقوقی و فقهی وکالت هستند .به ویژه اینکه وکالت تضمینی،
عواقبسنگینی برای جامعه حقوقی دارند.
*وکیل دادگستری

