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اولین ســاعات روز سه شنبه، شــهرهای مرزی ارمنســتان هدف گلوله باران جمهوری 
آذربایجان قرار گرفت و نگرانی جهانی نســبت به روشن شــدن آتش یك جنگ تمام عیار 
دیگر، عالوه بر حمله روســیه به اوکراین، ایاالت متحده، روسیه و فرانسه را بر آن داشت تا 
به ســرعت برای جلوگیری از بروز یك درگیری در قفقاز جنوبی وارد عمل شده و خواستار 
خویشتن داری طرفین شوند. نیکول پاشینیان، رئیس جمهور ارمنستان، می گوید دست کم ۴۹ 
سرباز این کشور در درگیری های مرزی با آذربایجان کشته شده اند و به آنچه «تحریک بزرگ» 
آذربایجان خواند، پاســخ داده است. در مقابل آذربایجان هم ادعا می کند این گلوله باران، 
واکنشی به حمالت ارمنستان بود. وزارت دفاع ارمنستان در بیانیه ای اعالم کرده جمهوری 
آذربایجان از اولین ســاعات روز گذشته با توپخانه، پهپاد و سالح های کالیبر بزرگ، مواضع 
نظامیان ارمنســتان را در مســیرهای گوریس، ســوتک و جرموک هدف حمله قرار دادند. 
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیز ارمنســتان را به «اقدامات خرابکارانه و تحریک آمیز» 
در نزدیکی مناطق مرزی داشکسان، کلباجار و الچین متهم کرده است. با این حال، پاشینیان 
در پارلمان ارمنســتان گفت با وجود اینکه درگیری ها در یک یا دو مسیر در مناطق مرزی با 
جمهوری آذربایجان ادامه دارد، اما به مرور از شدت درگیری ها کاسته شده است. پاشینیان 
همچنین گفت: «قصد نداریم از طریق خاک ارمنستان به کسی کریدور بدهیم، اما عالقه مند 
به باز کردن و رفع انســداد جاده از طریق خاک کشور هســتیم». نخست وزیر ارمنستان در 
گفت وگو با رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه و وزیر خارجه آمریکا درباره بحران مرزی این 
کشور، خواستار «پاسخ مناسب جامعه جهانی» و محکومیت «تجاوز» جمهوری آذربایجان 
به ارمنستان شده است. افزایش تنش ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان که می تواند 
صلح در این منطقه را با خطر مواجه کند، با انتقادات بین المللی مواجه اســت. آمریکا با 

ابراز نگرانی از وضعیت ایجاد شده در امتداد مرز ارمنستان و جمهوری آذربایجان، خواستار 
توقف فوری درگیری ها در این مناطق شــد. ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری ایران نیز روز 
گذشته در تماسی تلفنی با نیکول پاشینیان گفت: «مرزهای تاریخی ایران و ارمنستان بستر 
رفاه، هم گرایی و امنیت منطقه محســوب می شــود و ایران هیچ گونه تغییر در جغرافیای 
سیاســی منطقه را نمی پذیرد». همچنیــن ناصر کنعانی، ســخنگوی وزارت امور خارجه 
ایــران، با ابراز نگرانی از تشــدید تنــش و درگیری های مرزی بین جمهــوری آذربایجان و 
جمهوری ارمنستان، خواستار خویشتن داری و حل وفصل اختالف ها از طریق مسالمت آمیز 
و بر اســاس حقوق بین الملل بین دو کشور شــد. او نیز گفت هر گونه تغییرات در مرزهای 
جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان از سوی ایران غیرقابل قبول است. ایران پیش تر 
هم به صورت رســمی با هر گونه تغییری در مرزهای ارمنســتان مخالفــت کرده و در این 
مورد بــه صورت علنی به رجب طیــب اردوغان رئیس جمهوری ترکیــه و متحد اصلی 
جمهوری آذربایجان هشدار داده بود. در این میان، ترکیه از ارمنستان خواست از اقدام های 
«تحریک آمیز» خود علیه باکو دســت بردارد. مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در 
توییتر نوشــت: «ارمنستان باید دســت از اقدام های تحریک آمیز خود بردارد و بر مذاکرات 
صلح و همکاری با باکو تمرکز کند». ترکیه متحد ســنتی جمهــوری آذربایجان بوده و در 
سال های گذشــته در تجهیز این کشور به پهپادها فعال بوده است. پهپادهای ترکیه ای در 
آخرین جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سال ۲۰۲۰ نقش تعیین کننده ای داشتند. 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان پس از نخستین جنگ بر سر قره باغ در اوایل دهه ۱۹۹۰ 
با بیش از ۳۰ هزار کشــته، بار دیگر در پاییز ۲۰۲۰ بر ســر کنترل این منطقه با یکدیگر درگیر 
شدند. در جنگ سال ۲۰۲۰ بیش از شش هزار و ۵۰۰ نفر کشته شدند و بخش هایی از قره باغ 

به موجب یک توافق آتش بس میان ایروان و باکو که با میانجیگری مســکو منعقد شــد، 
تحت حاکمیت دوباره جمهوری آذربایجان درآمد. البته پس از این توافق نیز گزارش هایی 
از وقوع درگیری های پراکنده همراه با تلفات منتشر شده است. ارمنستان هم زمان از جامعه 
جهانی خواسته بود مانع «اقدام های تهاجمی» جمهوری آذربایجان شوند. الهام علی اف، 
رئیس جمهوری آذربایجان و نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در ماه می  امسال در 
پی گفت وگوهایشان با شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا با یکدیگر به توافق رسیده 

بودند تا مذاکرات درباره یک معاهده صلح بر ســر منطقه قره باغ را پیش ببرند. اما وقوع 
درگیری های جدید در امتداد مرز ارمنســتان و جمهوری آذربایجان حکایت از آن دارد که 
وضعیت میان دو کشــور همچنان ناپایدار باقی  مانده اســت؛ به گونه ای که روند شکننده 
صلح تحت میانجیگری اروپا را تهدید می کند. کاخ الیزه روز گذشته اعالم کرد فرانسه برای 
برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل به منظور بررسی تشدید تنش های اخیر در مرز 

جمهوری آذربایجان و ارمنستان اقدام خواهد کرد.
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۳- شــورای پول و اعتبار از حدود اختیارات خود خارج شــده 
اســت. با مطالعه بند ب از مــاده ۱۸ قانون پولــی و بانکی و 
ســایر مواد این قانون و دیگر قوانین کشوری به وضوح معلوم 
می شود شورای پول و اعتبار صالحیت وضع چنین مصوبه ای 
را ندارد و این مصوبه از حدود صالحیت این شورا بیرون است. 
نتیجه تجاوز از حدود اختیارات این شده که شورای پول و اعتبار 
به حدود قانون گذاری تجاوز کرده اســت. مصوبه شــورا برای 
افراد ایجاد تکلیف کرده اســت. تکلیفــی که منجر به تحمیل 
مالیات بر آنهاست. قاعده مسلم حقوقی که در قانون اساسی 
و قوانین عادی ایران هم به رسمیت شناخته شده این است که 
فقط قانون گذار می تواند در قالب قانون برای اشــخاص ایجاد 
تکلیــف کند. این قاعده درباره قوانینی مانند قانون مالیات های 
مســتقیم که از موارد بسیار مهم نظم عمومی  است، محکم تر 
صدق می کند. دســتگاه اجرائی و ســایر بخش های حکومتی 

مطلقا مجاز به ایجاد تکلیفی فراتر از قانون نیستند.
۴- مصوبه شــورا خالف اصــول شناخته شــده حقوقی و 
رویه های عرفی اســت. احتماال این تعبیــر برای حقوق دانان و 
دیگران تازگی داشته باشد که «اصل بر غیرتاجربودن اشخاص 
است». یعنی کسی تاجر محسوب نمی شود مگر اینکه «شغل 
معمولی او تجارت باشــد» (ماده ۱ قانون تجازت). مواد ۲ و ۳ 
قانون تجارت هم امور تجاری را شــمرده است. در واقع قانون 
تجارت تالش کرده تاجر را تعریف کند. اما در هیچ جای قوانین 
کشور نمی یابیم که «غیرتاجر» را تعریف کرده باشد و گفته باشد 
چه کســی تاجر نیســت. همین مقدار کافی است که استنباط 
کنیــم «اصل بــر غیرتاجربودن اشــخاص اســت» و درنتیجه 
تاجربودن شــخص است که باید اثبات شــود. برای درک بهتر 
موضوع می شود از این مثال اســتفاده کرد که قانونی هیچ گاه 
فرد بی گناه و غیرمجرم را تعریف نمی کند بلکه مجرم را تعریف 
می کند، زیرا اصل بر برائت اســت. اما مصوبه شــورای پول و 
اعتبار به خالف منطق حقوق اصل را وارونه کرده است؛ یعنی 

فقــط به خاطر ۱۰۰ تراکنش بــه ارزش ۳۵ میلیون تومان اصل 
را بر تاجربودن فرد می گذارد و می گوید صاحب حســاب تاجر 
است و اوســت که باید اثبات کند تاجر نیست. این یک خطای 

بزرگ است.
۵- نتیجه مصوبه شــورای پــول و اعتبار تجــاوز به حریم 
خصوصی اشخاص اســت. برای اجرای این مصوبه الزم است 
بانک ها تمامی حساب هایی را که در طول یک ماه ۱۰۰ تراکنش 
بــه ارزش ۳۵ میلیون تومــان دارند، به دولت اعــالم کنند. از 
نظر حقوقی و برای مبارزه با پول شــویی و درآمدهای مجرمانه 
اشکالی در این نیست که اگر به دالیل معقول تردید شود پولی 
که در یک حساب واریز شده است، منشأ مشکوکی دارد و بررسی 
شود و منشــأ آن معلوم شــود. این تجاوز به حریم خصوصی 
نیست. اما اینکه تعداد زیادی حساب بانکی فقط به خاطر تعداد 
تراکنش با ارزشی اندک (۳۵ میلیون تومان) مورد تجسس قرار 

گیرند، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص است.
۶- بنا به گفته اصغر ابوالحســنی، قائم مقام بانک مرکزی 
ایران، «حساب های بانکی که بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته 
باشــند و ارزش جا به جایی آنها ماهانه به بیش از ۳۵ میلیون 
تومان برســد، باید مالیات پرداخت کنند». این چگونه مالیاتی 
است؟ اگر بگویند مالیات بر درآمد است که پاسخ غلطی است. 
مالیات بر درآمد در قانون مالیات های مســتقیم تعریف دارد و 
خصوصا اینکه ساالنه حساب می شود نه ماهانه. عالوه بر این 
از کجا معلوم می شــود که این گردش حساب سودی هم برای 
صاحب حساب داشته است. نکته دیگر اینکه کسی به دالیلی 
در طول چند ماه در یک ســال دارای ۱۰۰ تراکنش به ارزش ۳۵ 
میلیون تومان است و بقیه سال نه. تکلیف این فرد چیست؟ اگر 
هم بگویند که وقتی صاحب حساب تاجر محسوب شود همه 
درآمدهای او مشــمول عنوان تاجر می شــود، چگونه می توان 
همه درآمدهای وی را درآمد تجاری حســاب کرد. حتی قانونا 
همه کارهای پولی کســانی هم که واقعا تاجر هستند، تجارت 

محسوب نمی شوند.
۷- دســتورات حکومتی باید عادالنه باشند. اما این مصوبه 
تبعیض آمیــز و به همین جهت ظالمانه اســت. به این جمله 
ســخنگوی بانک مرکزی توجه کنیــد: «اگر مجموع مبلغ واریز 
به حســاب در ماه، یک میلیارد تومان باشد، ولی تعداد دفعات 
واریز به حساب کمتر از ۱۰۰ مورد باشد، حساب مشمول بررسی 
به عنوان حســاب تجاری نخواهد بود». (الزم اســت یادآوری 
کنــم که این جانب از تفاوت معنای بانکی «تراکنش» و «واریز» 
آگاهم. استفاده از این دو واژه متفاوت در این یادداشت، ناشی از 
بیانات متفاوت دو مقام سخنگو و قائم مقام بانک مرکزی است) 
بیایید فرض کنیم کســی که در یک ماه به حسابش ۱۰۰ واریزی 
به ارزش ۳۵ میلیون تومان دارد واقعا مشغول خرید و فروش 
اســت و این مبلغ را به خاطر فروش کاال یا خدمات به دســت 
آورده است. در این فرض قانونا می توان او را تاجر محسوب کرد. 
یک حساب سرانگشتی کافی است که تشخیص بدهیم حداکثر 
ســودی که از این مبلغ نصیب صاحب حساب می شود، تقریبا 
چیزی بیــش از ۲۰ تا ۳۰ درصد، یعنی حداکثر ۱۰ تا ۱۲ میلیون 
تومان بیشتر نخواهد بود. این فرد از نظر مصوبه شورای پول و 
اعتبار تاجر محســوب می شود و باید مالیات بدهد. تقریبا تمام 
فروشندگان سیار و اقشار بسیار ضعیف و فرودست مشمول این 
مقررات می شوند. اما در مقابل کسانی هم هستند که با کارهای 
اندک ولی درشت معامالتی ســنگین انجام می دهند. مثال در 
طول یک ماه چند اتومبیل یا خانه یا خیلی خدمات یا کاالهای 
ارزشــمند دیگر به ارزش چند میلیارد تومان با قولنامه یا بدون 
ثبت در جایی می فروشند و این پول به حسابشان واریز می شود. 
از نظر این مقررات او چون دریافتی اش در حساب بانکی کمتر 
از ۱۰۰ مورد بوده است تاجر نیست و مالیات نباید بدهد هرچند 
درآمد خالص حداقل چند صد میلیونی داشته است. به عبارتی 
کســی که در ماه ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ میلیون ســود کرده تاجر است و 
مالیات می دهد، ولی کسی که صدها میلیون درآمد دارد تاجر 
نیســت و مالیات نمی دهد. این نوع مشــاغل داللی فراوان اند. 
اینجا بازهم اقشار فرودست اند که باید جورکش سوءمدیریت ها 

و بحران اقتصادی و پولی کشور و کسر بودجه دولت بشوند.
۸- از اهداف مصوبه جدید شــورای پول و اعتبار جلوگیری 

از فرار مالیاتی اســت. هدف درستی اســت ولی نظام مالیاتی 
کشــور اول باید به این پرســش پاســخ دهد که آیا توانســته 
است از صاحبان ســرمایه به میزان واقعی مالیات بگیرد یا در 
ناتوانی کامل مسیری صاف و هموار برای شرکت ها، خصوصا 
شــرکت های متوســط و بزرگ و نیز تاجرانی که فردی فعالیت 
می کنند باز است تا با اعالم درآمد غیرواقعی از پرداخت مالیات 
واقعی بگریزند؟ تقریبا شــرکتی را نمی یابیــد که به اصطالح 
دارای «دو دفتر» نباشــد. یکی دفتر قانونی برای ارائه به وزارت 
اقتصاد و دارایی و ســایر مراجع قانونی. دیگر یک دفتر واقعی 
محرمانه که در آن عملکرد مالی واقعی شرکت ثبت می شود. 
در دفتر قانونی شرکت سود بسیار اندک یا زیان نشان می دهند. 
اما در دفتر واقعی سود واقعی شرکت مشخص است. مالیات 
پولی اســت که صاحبان درآمد پرداخت می کنند تا به جای آن 
خدمات عمومی  معینی به جامعه ارائه شود. مالیات براساس 
قانون و معیارهای مشخص و مبتنی بر اراده عمومی تعریف و 
تعیین و اخذ می شود. اما آشفتگی اقتصادی کشور و بی سامانی 
نظام رفتــار تجاری بخش خصوصی از یک ســو و ناکارآمدی 
نظام مالیاتی کشور از ســوی دیگر، سال های طوالنی است که 
مفهوم مالیات و مالیات دهی و مالیات بگیری را در کشور به آن 
چیزی نزدیک کرده اســت که در دوران قاجار جریان داشت. در 
دوره قاجار در هر حاکم نشین و والیت، مالیات ها که گاه به آنها 
سور و سات هم گفته می شد، صرفا براساس تصمیمات حکام 
و والیان و شــاهزادگان تعیین و اخــذ و اغلب خرج خانه های 
آنها می شد بی آنکه دردی از مردم دوا کند. همین خصوصیات 
بوده اســت که از دیرباز در فرهنگ عمومــی ایرانی مالیات را 
به عنوان پول زور می شــناخته اند و گریــز از آن را نه یک اقدام 
غیرمردمی و غیرقانونی بلکه یک زیرکی هوشمندانه و اخالقی 
تلقی می کرده اند. چیزهایی شــبیه مصوبه اخیر شورای پول و 
اعتبــار نه تنها کمکی به شناســایی و دریافت مالیات نمی کند، 
بلکه نظام حقوقی مالیات کشور را بیش از پیش دچار اغتشاش 
و بی نظمی کرده و به توســعه این مفهوم دیرین کمک می کند 
کــه گویی مالیات پول زوری اســت که کار درســت تر ندادن یا 
کمتردادن آن است. وظیفه نظام حکمرانی، ایجاد نظم است، 

نه برهم زدن آن.

 این کتابخانه اســت که از ســینمایش کیارســتمی طلوع می کند و 
امیر نادری و ناصر تقوایی و از شــعرش احمدرضا احمدی و محمود 
کیانــوش؛ و از نقاشــی اش زریــن کلک، فرشــید مثقالــی و علی اکبر 
صادقی... و این همه نویســنده، شــاعر، هنرمند و انســان که از همین 

کتابخانه ها برآمده اند از کتابخانه های کانون.
نه، این دیگر کتابخانه نیست، فقط کتابخانه نیست. درخت تنومندی 
است که در ژرف ترین زمین ها ریشه دارد، فراتر از ساختمان ها، نهادها 

و وزارتخانه ها.
این درخت، این کتابخانه، این راه روشن را دیگر هیچ کس نمی تواند 
ویران کند؛ چه آن مســتأجرانی که در این سال ها قدم در کانون نهادند 
و با این خیال خاکســتری کــه کانون را به گونه خود و سلیقه شــان و 
افکارشــان و تخیالتشان بســازند، چه آنها که خواســتند با تهی کردن 
بنیــان اصلی کانــون از معنا که همیشــه کتاب بــوده و خواهد بود، 
کانون را به یک کارخانه ورشکســته اســباب بازی بــدل کنند، چه آنها 
که خواســتند زیرســاخت ها و بنیان های کانون را به حــراج بگذارند 
یــا آنها که خواســتند پرده ســینمای کانون را پایین بکشــند و آنها که 
خواســتند طنین موســیقی اش را خاموش کنند و آنها که می خواستند 
آفرینش هــای هنــری و ادبی اش را با کلیشــه هایی از معنا تهی، محو 

کنند، هیچ کدام، هیچ کدام راه به جایی نبردند... .
اینهــا همــه یعنی اینکــه کانــون بزرگ تــر و ریشــه دارتر از همه 
مســتأجرانی اســت که چند صباحی می آیند و می رونــد. یعنی کانون 
هنوز آن کانون قدیمی، آن کانون کودکی های ما، آن کانون کیارستمی، 
نادری، احمدی و علیزاده اســت که همچون یک جریان آبرفتی آرام، 
مدام، بی خستگی و بی وقفه در عمق فرهنگ ما روان است، در تک تک 
خانه های ما جاپا دارد و همچنان فروتن، بی ادعا و بی ســروصدا کتاب 

را پاس می دارد و انسان را.
اگر از من بپرسید، می گویم همه راز ماندگاری کانون در همان اولین 

کتابی نهفته اســت که در سال ۴۵ منتشر کرد؛ مهمان های ناخوانده!
این راز می گوید کانون، همیشــه کانون است آقای مدیر، آقای وزیر، 

آقای رئیس جمهور!

کانون، کانون استنقض قانون و تبعیض 

تحرکات مشکوک در مرزهای شمال غربی که به کشته شدن   ۴۹ نظامي ارمنستان منجر شد

سرکشی در قفقاز

ادامه از صفحه اول


