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سندسازی حقوقی این بار با »نفتکش«
دی��دار ش��ینزو آب��ه، 

محمد اسماعیلی
  يادداشت

نخس��ت وزیر ژاپ��ن و 
رهبرمعظ��م انقالب را 
حمله ب��ه دو کش��تی در دری��ای عمان ت��ا حدودی 
تحت الش��عاع قرار داد و پیرو آن مقام��ات امریکایی و 
اروپایی و منطقه ای تالش کردند، ایران را مسئول اصلی 

حمله به کشتی   ها عنوان کنند. 
»اتهام افکنی علیه جمهوری اسالمی ایران « با محوریت 
مقامات ارشد امریکایی صورت گرفته است کمااینکه 
امریکا با انتشار یک فیلم که حاوی اتفاقات ساعتی پس 
از واقعه است، مدعی شده  ایران عامل اصلی حمله به دو 
کشتی مذکور است. مقامات این کشور نیز سراسیمه و 
بدون ارائه مستندات متقن، حمله به دو کشتی نفتکش 

را به ایران نسبت دادند. 
غربی   ها حتی طی 48 ساعت تهدید کرده اند که حمله 
ایران به دو نفتکش در دریای عمان را در جلسه شورای 
امنیت س��ازمان ملل نیز طرح و درباره تخریب مخرب 
ایران در امنیت منطقه غرب آسیا تصمیم گیری خواهند 
کرد. این نخس��تین بار نیست که کش��ورهای غربی با 
محوریت امریکا تالش می کنند رفتار ایران در منطقه 
را مغایر با صلح و امنیت بین الملل��ی معرفی کنند، به 
طوری که در ماه گذش��ته حمله به نفتکش های بندر 
الفجیره امارات نیز توس��ط مقامات امریکایی، اروپایی 
و منطقه ای به صورت هماهنگ ش��ده  به ایران نسبت 
داده شد. امریکایی  ها و برخی از همپیمانان این کشور 
در همان برهه زمانی نیز خواهان طرح مسئله در جلسه 
اضطراری شورای امنیت شدند و امارات نیز با بیانیه ای 
اتهام افکنانه)به صورت تلویحی( علیه ایران، تالش کرد 

سیاست ایران هراسی را رونق دهی کند. 
سال 96 بود که حمله موش��کی به فرودگاه عربستان 
توسط انصاراهلل یمن نیز از سوی مقامات مختلف غربی 
و منطقه ای، اقدام��ی با محوریت ایران معرفی ش��د و 
نیکی هیل��ی نماینده امریکا در ش��ورای امنیت، برای 
اثبات ادعای خود شوی موشکی علیه کشورمان به راه 
انداختند. اروپایی   ها اعم از انگلیس ، فرانسه و آلمان نیز 
در همان مقطع با متهم کردن ایران به حمله موشکی 
به فرودگاه ریاض )ماکرون: به نظر می رس��د موشکی 
که از یمن به عربستان شلیک ش��د، ایرانی باشد. )۱9 

آبان 96( و درخواست برای رسیدگی شورای امنیت به 
مسئله ایران نش��ان دادند بر اساس یک طرح مشترک 
غربی-منطقه ای، »معرفی کردن ایران به عنوان ناقض 
صلح و امنی��ت بین الملل« را همچن��ان به عنوان یک 
گزاره امیدوار کننده مورد توجه قرار داده اند. سندسازی 
حقوق��ی امریکا، اروپ��ا و برخی از کش��ورهای منطقه 
نظیر عربس��تان و امارات برای معرفی کردن ایران به 
عن��وان برهم زننده صلح و امنیت بین المللی به س��ایر 
موارد نیز تسری داشته است، به طوری که امریکایی  ها 
بیش از شش بار مدعی نقض ثبات و امنیت بین المللی 
توس��ط ایران به دلیل آزمایش موشکی ش��ده اند و هر 
شش بار جلسه اضطراری در ش��ورای امنیت سازمان 
ملل ب��ه همین دلیل برگ��زار کرده اند ک��ه ادعای آنها 
منبی بر نق��ض قطعنامه 223۱ توس��ط ایران به دلیل 
آزمایش موش��کی با وتوی کشور روس��یه مواجه شده 
است. جالب اینجاست که تالش امریکا، اروپا و برخی 
دیگر از کشورهای منطقه برای معرفی کردن ایران به 
عنوان ناقض صلح و ثب��ات بین المللی به بحث حضور 
مستشاری سردار سلیمانی در کشور عراق و سوریه نیز 
کشیده اس��ت و تاکنون آنها چندین بار حضور وی در 
این کشور  ها را نقض قطعنامه 223۱ و اقدامی در جهت 

تضعیف امنیت جهانی! معرفی کرده اند. 
بر اساس آنچه اش��اره ش��د، اتهام افکنی اخیر امریکا و 
هم پیمانان این کش��ور علیه ای��ران در حادثه اخیر دو 
نفتکش در دریای عمان نیز پیروی از یک الگوی ثابت 
است که از دولت باراک اوباما آغاز شده و در دولت دونالد 
ترامپ قوام و گستره بیش��تری به خود گرفته است. به 
بیان بهتر »معرفی کردن ایران به عنوان ناقض صلح و 
امنیت بین الملل« را باید مهم  ترین راهبرد دولت کنونی 
ایاالت متحده امریکا در تقابل با جمهوری اسالمی ایران 
دانست که در طول حداقل سه سال اخیر به صورت ویژه 
مورد توجه قرار گرفته است. عالوه بر آن نباید از تالش 
این کشور  ها برای ایجاد یک فرآیند حقوقی در عرصه 
بین المللی نیز غفلت کرد، ش��بیه همان فرآیندی که 
علیه فعالیت هسته ای ایران طی شد و به صدور شش 
قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمان انجامید و دولت 
یازدهم نهایتاً ضرورت دید می��ز مذاکره را تنها راهکار 

مناسب ارزیابی کند. 
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بردن کانادا مثل آب خوردن
 تی�م مل�ي والیب�ال 

سعید احمديان
  ورزشي

کش�ورمان ب�ا برتري 
3بر صفر مقابل کانادا، 
هفت�ه س�وم لی�گ ملت ه�ا را با ب�رد آغ�از کرد. 
کوالکوویچ براي بازي با کانادا از همان ترکیب ثابت و اصلي 
دو هفته اول لیگ ملت ها اس��تفاده کرد و سعید معروف، 
پوریا فیاضي، محمد موس��وي، محمدرضا حضرت پور، 
میالد عبادي پور و امیر غفور شروع کننده بازي براي تیم 

کشورمان بودند. 
س��ت اول در حالي آغاز ش��د که هم ایران و هم کانادا در 
امتیازهاي اول، امتیاز به امتیاز پیش مي رفتند اما از امتیاز 
6 بود که شاگردان کوالکوویچ با استفاده از سرویس هاي 

خوب محمد موسوي توانستند فاصله بیندازند و وقت اول 
فني استراحت با برتري 8 بر 5 تیم کشورمان به پایان برسد. 
این برتري تا پایان ست اول ادامه داشت و در نهایت ست 

اول با برتري 25 بر ۱5 تیم کشورمان به پایان رسید. 
س��ت دوم را این کانادایي ها بودند که بهت��ر آغاز کردند 
و پیش افتادند و این تیم در حالي به امتیاز 6 رس��ید که 
تیم کشورمان تنها 2 امتیاز کسب کرده بود. در ادامه تیم 
کشورمان این فاصله 4 امتیازي را با استفاده از سرویس هاي 
خوب کمتر کرد اما در نهایت وقت فني اول استراحت 8 بر 6 
به سود کانادا به دست آمد. این فاصله دو امتیازي تا وقت 
فني دوم استراحت هم باقي ماند تا همچنان کانادا ۱6 بر ۱4 
پیش باشد. در ادامه والیبالیست هاي کشورمان که حمایت 

پرشور هواداران ارومیه را پشت سر خودشان مي دیدند، 
توانستند این فاصله دو امتیازي را هم با زدن سرویس هاي 
پرشي و ریسکي جبران کنند و با سرویس پرشي امیر غفور 
بود که تیم ایران براي اولین بار در این ست با امتیاز ۱9 بر 
۱8 پیش افتاد و در نهایت این ست سخت و نزدیک با امتیاز 

26 بر 24 به نفع تیم کشورمان تمام شد. 
ست س��وم را دو تیم پا به پا آغاز کردند و امتیاز به امتیاز 
جلو رفتند اما وقت فني اول استراحت با نتیجه 8 بر 7 براي 
کانادا به دست آمد، در ادامه تیم کشورمان توانست فاصله 
بیشتري بیندازد  تا در نهایت در این ست هم تیم کشورمان 
با نتیجه 25 بر ۱6 پیروز شود و در پایان 3 بر صفر کانادا را 

شکست دهد. 

قانون گریزي مردان قانون
 نايب رئیس کمیسیون 

علیرضا سزاوار
  اجتماعي

حقوقي و قضايي مجلس 
از فرار مالیاتي بسیاري 
از وکال خبر داد و اينکه اين کمیسیون به دنبال راهکاري 
اس�ت تا وکال مجبور به پرداخت مالیات ش�وند. اين 
اظهارات در حالي است که تجربه نشان داده با شیوه هاي 
کنوني نمي توان به درآمد وکال و مالیات آنها دست يافت 
و مس�ئوالن باي�د برنامه ري�زي دقی�ق کنن�د. 
از مد  ت ها پیش موضوع فرار مالیاتي صدها میلیون توماني 
پزشکان در ایران برجسته شده و اخیراً فرار مالیاتي وکال 
مورد توجه قرار گرفته است. جالب اینکه هم پزشکان و هم 
وکال از قشرهاي پردرآمد در کشور به شمار مي روند و البته 

وکال خود مردان قانون هم هستند!
برخي گزارش ها رقم فرار مالیاتي وکال را در مجموع ساالنه 
7هزار میلیارد تومان عنوان مي کنند. وکال با اعالم نکردن 
درآمد یا همان حق الوکاله هاي دریافتي خود از زیرپرداخت 

مالیات در مي روند. 
محمد کاظمي نایب رئیس کمیسیون قضایي و حقوقي 
مجلس در این باره گفته اس��ت که »خیلي از وکال، مبلغ 
واقعي حق الوکاله دریافتي را در قرارداد نمي نویسند و این 
به معناي فرار از پرداخت مالیات بوده که جرم محسوب 

مي شود. همانطور که استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب 
پزشکان براي جلوگیري از فرار مالیاتي آنها اجباري شده 
است، باید براي دفاتر وکالت نیز از چنین راهکاري استفاده 
کرد.« گفتني است تعرفه حق الوکاله اي که وکال دریافت 
مي کنند »حداقل« دارد، اما »حداکثر« آن با توافق میان 
وکیل و موکل تعیین مي شود. همچنین میزان مالیاتي که 
هر وکیل براساس یک پرونده حقوقي باید پرداخت کند نیز 

در قوانین مالیاتي مشخص شده است. 
بر اس��اس گزارش ها گاهي وکال در توافق با موکل مبلغ 
حق الوکاله را در قراردادها کمتر از رقم واقعي مي نویسند و 

در نتیجه مالیات کمتري پرداخت مي کنند. 
اما سال هاست که مقامات مربوطه و قوه قضائیه به دنبال 

راهکاري براي جلوگیري از فرار مالیاتي وکال هستند. 
 در سال ۱39۱ نیز مدتي موضوع فرار مالیاتي وکال مورد 
توجه قرار گرفت و همان سال غالمحسین محسني اژه اي 
دادستان وقت کشور گفته بود: »وکیل موظف است عالوه  
بر متن وکالتنامه ک��ه تحویل دادگاه مي ده��د، قرارداد 
حق الوکاله اي را که بین خودش و موکل تنظیم شده است 
به دفتر دادگاه بدهد و ثبت شود. با کمال تأسف برخي وکال 
که قراردادهاي میلیاردي مي بندند، قراردادشان را تحویل 
دفتر دادگاه نمي دهند. اینها قابل تعقیب هستند و به نظر 

من کانون وکال باید در این موضوعات وارد شود.«
پس از مدتي این سخنان به صورت بخشنامه به کانون وکال 
نیز ابالغ شد، اما مورد انتقادهاي زیادي قرار گرفت و این 

راهکار ناکارآمد ارزیابي شد. 
منتقدان این طرح گفته بودند این راهکار نمي تواند در عمل 
جلوي وکیلي را که به دنبال فرار مالیاتي است، بگیرد چراکه 
وکیل همانطور که با موکل توافق مي کند رقم کمتري را در 
قرارداد بنویسد، مي تواند یک قرارداد صوري تنظیم و به 
دادگاه ارائه کند، اما سپس آن را میان خود و موکل باطل و 

قرارداد تازه اي با ارقام واقعي تنظیم کند. 
اکنون کمیسیون قضایي مجلس به دنبال راهکاري است 
که هم وکال مجبور شوند قراردادهاي بین خود و موکل را 
براساس آیین نامه حق الوکاله تنظیم کنند و هم موکل 
مبلغ حق الوکاله را بر اساس آیین نامه یادشده به حساب 
وکیل واریز کند تا مشخص شود درآمد وکال چقدر است. 

این در حالي است که به نظر نمي رسد این اقدام نیز چاره ساز 
باشد و وکیل مي تواند شماره حساب شخص دیگري را به 
موکل بدهد یا مانند توافق بر سر مبالغ حق الوکاله، با موکل 
خود توافق کند که همه یا بخشي از مبلغ حق الوکاله را به 
صورت نقدي دریافت کند و سایر مواردي که حقوق دان ها 

براي مالیات ندادن بلد هستند. 
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از دو ماه پیش تالشی مضاعف 
براي شرطی کردن ملت ایران 
به سفر نخست وزیر ژاپن شروع 
شده بود و تحلیلگران، فضای 
بیم و امید را به انحای مختلف 
تصویر کردند. ژاپنی ها کمتر 
از ایرانی ها بر پیام آوری آبه از 
سوی ترامپ اصرار می ورزیدند 
اما باالخره روشن شد او حامل 
پیام اس��ت و این پیام کتبی 
است که نخست وزیر وظیفه دارد محورهای آن را حضوراً 
نیز بی��ان نماید. آنچه هم��گان –ازجمله نگارن��ده- را به 
تحسین واداشت این بود که ما رس��ماً اعالم کردیم هیچ 
پیامی برای ترامپ نداریم و نخواهیم داش��ت و اصوالً وی 
را در تراز رد و بدل پی��ام نمی دانیم. اما ای��ن بدان معنی 
نبود که پیام آور، پاس��خ نامه خود را دریافت نکند. از قضا 
ترامپ قبل از هرگونه تماس با فرس��تاده خویش پاسخ را 
از رسانه ها گرفت و متوجه ش��د پاسخش نه محرمانه و نه 
ویژه بلکه به صورت بی سابقه ای با زبان و بیان رهبر انقالب 
اسالمی به رسانه ها آمد. رهبر انقالب با هوشمندی شأن 
و شخصیت مهمان را با دو محور حفظ کردند؛ اول اینکه 
»بنده ترامپ را شایس��ته مبادله هی��چ پیامی نمی دانم و 
پیامی برای او نخواهم داشت اما به شما می گویم«. گزاره 
»به شما می گویم« یعنی الزم اس��ت فرستاده نیز پیام ما 
را بشنود و خودش نیز محترم ش��مرده شود و این چنین 
فرستنده نیز بدون دریافت پاس��خ، پاسخ خود را دریافت 
کرد. نکته دوم اینکه حساب نخست وزیر ژاپن را از ترامپ 
جدا کردند که »در جدیت و حسن نیت شما شکی ندارم« 
اما شما حامل پیام یک نااهل هستید. مقام معظم رهبری 
در پنج محور ضمن ارائه پاسخ به ترامپ، با همان محورها 
ثابت نمودند که چرا پاس��خ نامه ترامپ و درخواست های 
وی را رد می کنند. توضیحات آبه از پیام ترامپ پنج محور 
داشت و پاسخ هر پنج محور به نخست وزیر ژاپن داده شد 
اما نخست وزیر، آن دالیل را نه جواب نامه بلکه دالیل عدم 

پاسخ به نامه برداشت کرد.
۱- اولین محور عدم اراده امریکا بر تغییر رژیم در ایران بود. 
مقام معظم رهبری توضیح دادند که امریکا »نتوانستن« 
خویش را در قالب »مخیر بودن« خویش می فروشد. حال 
آنکه تجربه چهل ساله نش��ان می دهد هرکاری که امریکا 

علیه ما نکرده است، قادر نبوده است.
2- مذاکره هسته ای محور دوم بود که پاسخ داده شد: پنج 
سال مذاکره هس��ته ای کردیم و به نتایجی هم رسیدیم. 
زدن زیر آن توافق و درخواست مذاکره مجدد و توأم با فشار 

چه معنایی دارد؟
3- س��وم اینکه نخس��ت وزیر ژاپن گفت امری��کا مصمم 
است از دسترسی شما به سالح هسته ای جلوگیری کند 
و پاسخ شنید که س��الح هس��ته ای هم حرام است و هم 
غیرعقالیی اما اگر اراده ما بر ساخت آن باشد امریکا هیچ 
غلطی نمی تواند بکند. این اراده ماست که سالح هسته ای 
نمی سازیم نه فش��ار یا اراده امریکا. عالوه بر آن نهادهای 
بین المللی و همچنین اطالعاتی امری��کا نیز بار  ها بر عدم 
حرکت ایران به سمت سالح هسته ای تأکید کرده اند. پس 

مذاکره در این باره یعنی چه؟
4- ترامپ تالش کرده بود با گزاره »صداقت« در مذاکره 
ایران را وسوسه نماید که پاسخ ش��نید ما تجربه تلخ پنج 
ساله را تکرار نخواهیم کرد. اوباما اولین ناقض برجام بود. 
اما به نخست وزیر ژاپن بی صداقتی امریکایی های فعلي را 
هم یادآور شدند که : ترامپ چندی پیش با جنابعالی دیدار 
کرد و بعد از برگشت از ژاپن بالفاصله پتروشیمی ایران را 

تحریم کرد. آیا این پیام صداقت است؟
بقیه در صفحه 2

سر مقاله

عبداهلل گنجي

مدیرمسئول

...اما به شما می گویم

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه  25 خرداد 1398   - 11 شوال 1440

سال بیست و يکم- شماره 5674 - 16 صفحه
قیمت: تهران و استان البرز 1000تومان

 شهرستان ها 500 تومان

 ترامپ را شايسته مبادله پیام نمي دانم/ مذاکرات صادقانه از جانب شخصي مثل ترامپ صادر نمي شود
ما تجربه تلخ مذاکره با امريکا را تکرار نخواهیم کرد

رهبر معظم انقالب در ديدار نخست وزير ژاپن:

 هيچ ملت آزاده اي
 مذاکره زير فشار را  قبول نمي کند

صفحه 2

شرقباايرانادامهميدهد
 رئیس جمهور چین در ديدار با روحانی در اجالس پیمان شانگهاي: 

پکن بدون توجه به شرايط بین المللی به توسعه روابط خود با ايران ادامه خواهد داد

روحاني: روابط راهبردي با چین داريم و آن را ادامه مي دهیم
پوتین:   مسکو مصمم به توسعه همکاري هاي دوجانبه، منطقه اي و بین المللي با ايران است

  يک روز پس از آنکه نخست وزير ژاپن پیام امريکا را به ايران آورد و جواب شنید که »ترامپ شايسته 
انتقال پیام نیست«،  رئیس جمهور ايران در اجالس پیمان شانگهای، با رؤساي جمهور چین و روسیه 
ديدار کرد و از شی جین پینگ شنید که چین بدون توجه به شرايط بین المللی به همکاری با ايران 

ادامه می دهد و از پوتین هم شنید که مسکو مصمم به توسعه همه جانبه روابط با ايران است. 
عقل سیاسی حکم می کند ما چین را که در حال تبديل شدن به قدرت اول اقتصادی جهان است و 
از استقالل سیاسی و نظامی برخوردار است، به ژاپن که کشورش میزبان 23 پايگاه نظامی امريکا با 

پذيرش قانون کاپیتوالسیون است، نفروشیم و البته اين به معنای ترک مراوده با ژاپن نیست. 

شايد اگر نخست وزير 57 ساله ژاپن قدری پخته تر بود، می دانست که نبايد به ايران بیايد و در چشم 
رهبران ايران خیره شود و بگويد »امريکا قصد براندازی حکومت ايران را ندارد«  زيرا پاسخ سال هاست 
که معلوم است:  » امريکا غلط می کند که بخواهد براندازی کند و اين منتی بر ما نیست زيرا اصوالً توان 
اين کار را ندارد وگرنه انجام داده بود.« حاال تأکید رؤسای جمهوری چین و روسیه در اجالس پیمان 
شانگهای در پايتخت قرقیزستان نشان داد چرا ما بايد از غرب زورگوی سودجو جدا شويم و به سمت 
شرق که هم فرهنگ نزديک تری با ما دارد و هم در مناسبات دوجانبه، جانب فروتنی و احترام را نگه 

می دارد، حرکت کنیم | صفحه2


