
گزارش

مدت زمان کمی تا آغاز به کار مجلس یازدهم باقی مانده و 
اینک زمان مناس��بی برای  بررسی عملکرد مجلس دهم در 

زمینه قانون گذاری و نظارت در مجلس است. 
در تم��ام دوره های مجلس مردم با پایان دوره چهار س��اله 
عملک��رد نمایندگان را قض��اوت می کنند و حاال نمایندگان 

مجلس دهم در معرض ارزیابی آنها قرار دارند. 
بسیاری بر این باورند که علیرغم خدمات زیادی که مجلس 
دهم به مردم کرده است. انتقادات کلی هم به آن وارد است.  
طبق گفته علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس 
ش��ورای اس��امی، در دوره دهم ۷۱۶ ط��رح و الیحه برای 
بررس��ی ارائه ش��ده که از این تعداد ۴۸۳ مورد طرح، ۲۲۱ 
مورد الیحه و ۱۲ مورد طرح شورای عالی استان ها بوده؛ در 
نهای��ت ۱۷۵ قانون تصویب و برای اجرا به دولت اباغ ش��د 
که ۶۹ مورد طرح و ۱۰۶ مورد مربوط به لوایح دولت است. 
این توضیح را هم یوس��ف نژاد داد که تعداد قوانین مصوب 
نمی تواند ش��اخصی برای بررسی عملکرد نمایندگان در آن 
دوره باشد، چون گاهی برخی قوانین مواد بسیاری دارد که 

بررسی آن زمان زیادی از نمایندگان می گیرد.
نحوه عملکرد اقتصادی و اجتماعی  

  اگرچه بررسی کارنامه مجلس دهم در حوزه های اقتصادی 
و اجتماعی بدون توجه به عملکرد س��ایر نهادهای مرتبط با 
مجلس، بی انصافی اس��ت اما با این وجود بررسی مهمترین 
طرح ها و لوایح اقتصادی بررسی شده در مجلس دهم نشان 
می دهد عملکرد این دوره مجلس از لحاظ اقتصادی نه تنها 

نمره قبولی نمی گیرد بلکه نمره بسیار پایینی دارد.
یکی از مهمترین وظایف اقتصادی مجلس دهم که به دنبال 
خود می توانس��ت بهبود شرایط اجتماعی را برای کشور نیز 
به دنبال داش��ته باش��د، بهبود محیط کسب و کار، نظارت 
جدی و دقیق بر اجرای قوانین کلیدی حوزه کسب و کار و 
ارائه گزارش های نظارتی سالیانه درباره این موضوع بود که 

عما مجلس دهم اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد. 
مهمترین اقدام مجلس در این زمینه، تصویب طرح »اصاح 
قانون صدور چک« بود که نهایتا در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۷ 

از سوی شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شد . 
طرح بانکداری در مجلس دهم نیز از جمله اقدامات مجلس 
در ح��وزه اصاح نظام بانکی و  ت��اش برای اصاح قوانین 
کلیدی در این حوزه بود. اما روند بررسی جزئیات این طرح 
در کمیس��یون اقتصادی مجلس به دالیل مختلف از جمله 
وعده های دولت برای ارائه الیحه و همچنین انتقادات رئیس 
کل بان��ک مرکزی به برخی از مواد این طرح، طوالنی ش��د 
و تصوی��ب نهایی آن در این مجلس در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. در ای��ن میان تاش فراوان مجلس دهم برای افزایش 
مناطق آزاد و ویژه اقتص��ادی مورد ارزیابی تحلیلگران قرار 
داش��ت، چرا ک��ه مهمترین وظیفه مجلس ده��م در حوزه 

مناطق آزاد، مذاکره با دولت جهت ارائه الیحه  اصاح قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد بود. با این وجود، نه تنها مجلس 
اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد بلکه همه تاش خود 
را ب��رای افزایش تعداد مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی به کار 
برد، اتفاقی که منجر به تشدید مشکات کشور در این زمینه 
ش��د. همچنین در طی این مدت انتظ��ار مردم این بود که  
مجلس دهم در حوزه ساماندهی طرحهای عمرانی، تصویب 
قان��ون دائمی جامع ب��رای ایجاد ثب��ات بلندمدت و جلب 
اطمینان بخش خصوصی برای مشارکت و سرمایه گذاری در 
طرح ه��ای عمرانی مورد توجه قرار دهد. با این حال مجلس 
در این زمینه اقدامی انجام نداد ولی دولت الیحه »مشارکت 
عمومی-خصوصی« ارائه داد و الیحه مذکور در صف بررسی 

در صحن علنی مجلس قرار دارد.
در ای��ن میان هیچ اقدامی برای  تکمی��ل »قانون برگزاری 
مناقصات« و تدوین »قانون برگزاری مزایدات« و نیز »قانون 
ارجاع  کار پروژه های مش��ارکتی« با هدف ارجاع تمام کارها 
و تشکیل کلیه  معامات پروژه های عمرانی به صورت رقابتی 

و شفاف بود انجام نشد.
در زمینه ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا و جلوگیری 
از برداش��ت های غیرصحیح و سلیقه ای از قوانین مربوط در 

این حوزه  نیز کارنامه مجلس تقریباً خالی است. 
همچنین در تبصره ۳ این ماده از قانون برنامه ششم توسعه 
هم دولت مکلف شده بود، طی سال اول اجرای قانون برنامه، 
س��از و کارهای مناس��بی در نظام پرداخت حقوق و مزایا و 
نظام های مالیاتی به نحوی مدون کند  که اختاف حقوق و 
مزایا در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از ۲۰ 
درصد تجاوز نکند. متاس��فانه علی رغم تصویب این قانون، 
مجل��س از ابزارهای نظارتی متعدد و متنوع خود برای وادار 

کردن دولت به اجرای این قانون استفاده نکرد.
در این میان روند بررس��ی طرح ها و لوایح مهم مانند طرح 
بانکداری جمهوری اس��امی ایران و الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده در مجلس بخصوص کمیسیون های اصلی به شدت 
کند بود به گونه ای که این طرح ها و لوایح کلیدی هنوز به 

قانون تبدیل نشده اند.
مبارزه با فساد اقتصادی

مجلس دهم در راس��تای مبارزه با فساد اقتصادی و  نظارت 
بر اجرای کامل قانون »ارتقای سامت نظام اداری و مبارزه 

با فساد« نیز شاهد اقدام خاصی از سوی نبود. 
همچنین در مورد طرح »تش��کیل سازمان مبارزه با مفاسد 
اقتصادی« که در مجلس نهم تهیه و به مجلس دهم موکول 
ش��د، نیز طرح »اعاده اموال نامشروع مسووالن کشور« در 
تاریخ ۱۴ بهمن ۹۷ تقدیم مجلس شد ولی دوفوریت آن به 
تصویب نرسید و یک فوریتی شد و به کمیسیون حقوقی و 

قضایی مجلس ارجاع داده شد.
ای��ن طرح در تاریخ ۲۳ تیرماه به تصویب مجلس رس��ید و 
راهی ش��ورای نگهبان ش��د. اما تاکنون چندین بار شورای 
نگهب��ان به این مصوبه مجلس، ایراد گرفته و همچنان  این 
مصوبه مجلس در حال بررس��ی مجدد در ش��ورای نگهبان 
اس��ت. از س��وی دیگر مجلس  در حوزه مالیات، پیگیری و 
رصد دقیق اجرای قانون مالیات های مستقیم اقدام خاصی 
نکرد. در مورد اصاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و دائمی 

کردن این قانون که مهلت پنج ساله اجرای آزمایشی آن در 
سال ۹۲ به پایان رسیده ، اگرچه بررسی بخش اعظم الیحه 
در صح��ن علنی مجلس صورت گرفته ول��ی هنوز به اتمام 
نرسیده و در نتیجه، به شورای نگهبان ارسال نشده است. 

ب��ی توجهی مجلس به تصویب ش��رح وظای��ف و اختیارات 
وزارتخانه های ادغامی نیز از جمله انتقادات افکار عمومی به 

عملکرد اقتصادی مجلس بود . 
به عنوان مثال وزارت راه و شهرس��ازی در سال ۹۰ با ادغام 
وزارتخانه مس��کن و وزارتخانه راه تش��کیل شده بود و قرار 
بود دولت ش��رح وظایف و اختیارات آن را ظرف شش ماهه 
ارائ��ه کند. با این وجود، مجلس هیچ اقدامی در این راس��تا 
انجام نداد. البته مجلس دهم در اوایل تیرماه ۹۷ با پیشنهاد 
دول��ت مبنی بر تفکیک مجدد ای��ن وزارتخانه هم مخالفت 
کرد. قرار بود دولت شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت که در س��ال ۹۰ ب��ا ادغام وزارتخانه صنایع 
و معادن و وزارتخانه بازرگانی تش��کیل ش��ده بود نیز ارائه 
نکرد و طرح تشکیل وزارت بازرگانی )تفکیک مجدد وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت به وزارتخانه صنای��ع و معادن و 
وزارتخان��ه بازرگان��ی( در تاریخ ۳ مهرم��اه ۹۸ به تصویب 
مجلس رسید و راهی ش��ورای نگهبان شد. مذکور در حال 

بررسی مجدد در کمیسیون اجتماعی مجلس است.
یکی دیگ��ر از وظایف مهم مجلس ده��م در حوزه صنعت، 
پیگیری واگذاری س��هام دولت در شرکت های خودروسازی 

سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی واقعی بود.
 در این زمینه، طرح »س��اماندهی بازار خودرو« در تاریخ ۲ 
اردیبهش��ت ماه ۹۷ تقدیم مجلس شد ولی دوفوریت آن به 
تصویب نرس��ید و یک فوریتی شد و به کمیسیون صنایع و 

معادن مجلس ارجاع داده شد.
نهایت��ا این طرح در تاری��خ ۲۸ خردادم��اه ۹۸ به تصویب 
مجلس رس��ید و راهی ش��ورای نگهبان شد. اما این مصوبه 
مجلس در حال بررسی مجدد در کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس است. 
نظارت دقیق ب��ر اجرای قانون تمرک��ز وظایف و اختیارات 
مرب��وط به بخش کش��اورزی در وزارت جهاد کش��اورزی و 
قان��ون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی و منابع طبیعی 
از جمله اقداماتی بود ک��ه نه تنها مجلس به آن ورود نکرد 
بلکه با تصویب طرح تش��کیل وزارت بازرگانی زمینه قانونی 
الزم را ب��رای لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به 
بخش کش��اورزی در وزارت جهاد کش��اورزی و در نتیجه، 

تشدید واردات محصوالت کشاورزی فراهم کرد.
زیرذربین مجلس

اگرچه مطابق اصل هفتاد و شش��م قانون اساسی »مجلس  
شورای  اس��امی  حق  تحقیق  و تفحص  در تمام  امور کشور 
را دارد«، ام��ا از ابتدای مجلس دهم تاکنون فقط ۳۷ طرح 
تحقیق و تفحص در صحن مجلس به تصویب رسیده و فقط 

۶ گزارش آن در صحن پارلمان قرائت شده است.
ای��ن درحالی بود که مطرح ش��دن چن��د تحقیق و تفحص 
مه��م در ابتدای مجلس دهم، این تصور را ایجاد می کرد که 
نماین��دگان در این دوره بنا دارند به وظیفه نظارتی خود به 
خوبی عمل کنند اما وقتی از نتیجه بس��یاری از این تحقیق 
و تفحص ها خبری نش��د، مشخص شد که هیچ اقدام جدی 

در این مجلس صورت نخواهد گرفت. 
در این میان علی اکب��ر کریمی نماینده مردم اراک و عضو 
فراکس��یون نمایندگان والی��ی در م��ورد مهم ترین عاملی 
که باعث ش��د مجل��س دهم از جایگاه خود س��قوط کند و 
از ش��انیت آن کاس��ته ش��ود را  حمایت ه��ای کورکورانه و 
بی منطق طیفی از نمایندگان دولت خواند و گفت: این کار 
آنها عمًا سبب ش��د ابزارهای نظارتی مجلس کارآیی خود 

را از دست بدهد.
بی توجهی به قوانین اساسی 

بررس��ی کارشناس��ان نش��ان می دهد از ۴۳ قانونی که در 
س��ال ۹۸ در مجلس شورای اس��امی تصویب شده است، 
۱۲ قانون، مهم و اساس��ی بوده و ب��ی توجهی بهبود یافتن 
وضعیت معیش��ت مردم در میان این طرح ها ، است. البته 
دول��ت برخی از این قوانین را تا ای��ن لحظه اجرایی نکرده 
است تا جایی که صدای برخی از نمایندگان مجلس درآمد. 
ب��ه عن��وان مثال، بنا بر گفته محمدحس��ین حس��ین زاده 
بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس دهم، قانون تسهیل 
تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور اجرا نشده است 
یا امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس 
نیز نس��بت ب��ه عدم اج��رای قانون تعیین تکلی��ف تابعیت 
فرزن��دان حاص��ل از ازدواج زنان ایرانی با م��ردان خارجی 

اعتراض کرده بود. 
سوال اینجاست در این  بی خبری چگونه می توان از مجلس 

انتظار داشت که در مسیر مطالبات جامعه قدم بردارد؟!
درگیر کردن مجلس با مسائل جناحی 

یکی از انتق��ادات وارد به مجلس دهم درگیر کردن  فضای 
مجلس به مسایل حزبی، جناحی، سیاسی و دوقطبی کردن 

است. 
»سید احسان قاضی زاده« نماینده مشهد در مجلس در این 
باره گفته؛ »مجلس دهم به جهت ساختاری به گونه مرسوم 
و شناخته ش��ده حرکت نکرد و این موض��وع خود به عنوان 

یکی از دالیل ضعف مجلس دهم قابل بررسی است. 
وی با اشاره به اینکه تشکیل سه فراکسیون عمًا سبب شد 
تا مجل��س نتواند در موضوعات مختلف به اکثریت برس��د، 
خاطر نش��ان کرد :  در حقیقت می توان گفت مجلس فدای 
رئیس مجلس ش��د. در نتیجه در قالب تصمیم س��ازی های 
کان عق��ب ب��ود و خیلی از موضوعاتی ک��ه رئیس مجلس 
می توانس��ت آنها را در مجلس پیگیری کند در جلسه سران 

س��ه قوه مطرح می کرد و همین س��بب ش��د تا مجلس از 
جایگاه و شان الزم برخوردار نباشد.«

ای��ن نماینده عضو فراکس��یون والیی در بی��ان دیگر  علل 
ضعف مجلس گف��ت: »در خیلی از موضوعات مجلس دهم 
نسبت به دغدغه ها و مطالبات مردم عقب تر بود، یعنی تابع 
موضوعات روز جامعه و مش��کات مردم نب��ود. همین هم 

باعث شد مردم نسبت به مجلس سردتر و سردتر شوند.«
در نهایت 

باید گفت به عقیده کارشناسان به جرات می توان ادعا کرد 
ک��ه مجلس دهم نه تنها نمره قبول��ی نمی گیرد بلکه نمره 

بسیار پایینی دارد. 
در طول مجلس دهم ، بسیاری از قوانین خوب کشور که در 
مجلس دهم یا دوره های قبلی مجلس به تصویب رس��یده 
اند، با نظارت ضعیف مجلس دهم بر عملکرد دولت، اجرایی 
نش��ده ان��د.  همچنین مجل��س دهم برای تعیی��ن تکلیف 
بس��یاری از موضوعات مهم کش��ور که سالهاست باتکلیف 
مان��ده اند، هیچ اقدامی انجام ن��داد. به عنوان مثال، در این 
زمینه می توان ب��ه باتکلیفی الیحه اصاح قانون مدیریت 
خدمات کشوری و عدم تصویب اساسنامه های شرکت های 

زیرمجموعه وزارت نفت اشاره کرد.
مجلس دهم فرصت داشت برای اصاح بسیاری از مشکات 
کش��ور مث��ا ارز ۴۲۰۰ تومانی یا بنزی��ن، اقدامات موثری 

انجام دهد اما از هیچکدام از این فرصت ها استفاده نکرد.
از س��وی دیگر مجلس ده��م را می توان مجل��س اقدامات 
بی موق��ع نامید. به عن��وان مثال  پ��س از تعطیات عید و 
ش��روع کار صحن علنی، در حالی ک��ه  جامعه درگیر کرونا 
بود و مش��اغل مختلف و معیشت اقش��ار آسیب پذیر مورد 
تهدید قرار داش��ت، اصاح قانون انتخابات مطرح شد که به 
وض��وح رنگ و بوی انتقام گیری از ش��ورای نگهبان و مردم 
داشت. در هنگامه بررسی فوریت این طرح »حجت االسام 
احد آزادی خواه« نماینده مای��ر در مقام مخالف این طرح 
پشت  تریبون رفت و گفت در زمانی که جامعه درگیر کرونا 
ش��ده طرحی مانند اصاح انتخابات چ��ه اولویتی می تواند 
داشته باش��د؟ کواکبیان که یکی از نمایندگان لیست امید 
اس��ت خطاب به احد آزادی خواه گفت ش��ما طرحی درباره 
کرون��ا بیاورید اگر به آن نپرداختیم آن وقت اعتراض کنید! 
در این جمله نکاتی نهفته است که ما را به دالیل و چرایی 

کارنامه بسیار ضعیف مجلس دهم می رساند.
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نگاهی به عملکرد مجلس دهم 

بی خبری از مشکالت مردم با کارنامه ای ضعیف

الریجانیازعملکرد4سالهمجلسدهمگزارشمیدهد
عضو هیات رئیس��ه مجلس گفت: رئیس مجلس در پایان جلس��ه علنی 

امروز گزارشی را از عملکرد ۴ ساله مجلس دهم ارائه خواهد کرد.
اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسامی افزود: 
در آغاز جلسه نیز چند دستورکار در مجلس مطرح خواهد شد و بخش 

پایانی جلسه فردا ارائه گزارش از سوی رئیس مجلس خواهد بود و بعد از 
آن نیز نمایندگان عکس دسته جمعی خواهند گرفت.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: این که قبل از ارائه گزارش عملکرد چند 
دستورکار خواهیم داشت به تصمیم رئیس مجلس بستگی دارد و تشخیص این که 
جلسه زودتر و یا حتی دیرتر تمام شود با رئیس خواهد بود. رنجبرزاده خاطرنشان 
کرد: اگرچه امروز جلسه اختتامیه مجلس دهم است، اما هیأت رئیسه و نمایندگان 

فارس تا ششم خرداد به وظایف نمایندگی خود عمل خواهند کرد.

آمادگیکاملنیرویپدافندهوایی
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، گفت: آمادگی کامل نیروی پدافند 
هوایی باعث ش��ده اس��ت که فکر نفوذ به حریم هوای��ی ایران به ذهن 

نیرو های فرامنطقه ای خطور نکند.
امیر س��رتیپ علیرض��ا صباحی فرد با حضور در منطق��ه پدافند هوایی 

جنوب ش��رق کش��ور، در جمع کارکن��ان این منطق��ه پدافندی گفت: 
محدوده تحت مسئولیت منطقه پدافند هوایی جنوب شرق از راهبردی ترین 

مناطق پدافندی کشور اس��ت؛ چرا که وظیفه حساس حراست از آسمان خلیج 
فارس را برعهده دارد. وی خاطرنشان کرد: هوشیاری باالی کارکنان، استفاده از 
نیروی جوان و متخصص، آماده به کار بودن مداوم سامانه ها و تجهیزات راداری، 
موشکی و اش��راف اطاعاتی مناسب باعث شده است امنیت آسمان این منطقه 

روابطعمومیارتش راهبردی به خوبی تأمین شود.

روزقدسنمایشوحدتجهاناسالماست
 معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین گفت: آرمان فلسطین 
و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تعطیل بردار نیست. سردار عبدالرضا 
آزادی گفت: روز قدس روز اس��ام و امت اس��امی است، این روز، روز 
بزرگذاش��ت آرمان فلسطین اس��ت که هیچگاه فراموش نخواهد شد و 

تعطیل هم نمی شود. وی ادامه داد: اگر چه شیوع کرونا محدودیت هایی 
را به وجود آورده اما روز جهانی قدس در دل مردم است و به هر شکلی که 

بتوانند و با اس��تفاده از فضای مجازی و رسانه این روز را گرامی خواهند داشت و 
آرمان فلس��طین را زنده نگه می دارند و جنایت رژیم کودک کش صهیونیستی را 
بیش از پیش افشا می کنند. سردار آزادی گفت: انتخاب روز جهانی قدس از سوی 
ام��ام خمینی )ره( یک انتخ��اب راهبردی و تاریخی بود که صف مبارزه با ظلم و 

مهر ستم را از صف سازش و تسلیم در برابر استکبار جهانی جدا کرد.

عضووکیلمرکزوکال،کارشناسانومشاورانخانوادهقوهقضاییه

ازآنج��ا که سیاس��ت های کل��ی نظام در مقول��ه »امنی��ت قضایی«اباغی 
۲۸/۷/۱۳۸۱ رهب��ر معظ��م انقاب اس��امی و در بنده��ای ۱۳و ۱۶آن به 
ترتیب، تعیین ضوابط اس��امی مناس��ب برای همه ام��ور قضایی از قبیل 
قض��اوت، وکالت، کارشناس��ی و ضابطان و نظارت مس��تمر و پیگیری قوه 
قضاییه بر حسن اجرای آنها و گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در 

جامعه مورد اهتمام خاص واقع
و در اصل در امر اصاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت 
و اج��رای بهینه آن در میان آحاد عموم جامعه موثر که از مولفه های مهم 
امنیت پایدار قضایی محس��وب وموجبات رضایتمندی بیشترمردم و رونق 
وتوسعه بیش��تر توسعه عالی قضایی و محور گس��ترش فرهنگ وکالت در 
کشوررا مهیا و رقم خواهد زد و امر اصاح »آیین نامه اجرایی الیحه قانونی 
اس��تقال کانون وکای دادگس��تری« با توجه به س��پری شدن ۶۴سال از 
تاریخ تصویب آن امری ضروری واجتناب ناپذیر و بر خاف قانون اساس��ی 

نبوده و تعیین ضوابط اس��امی مناس��ب در حوزه وکالت، به زعم متصوره 
بعض��ی از مخالفین اصاح آن، که مراتب اص��اح در حیطه صاحیت قوه 
قضاییه نبوده و تداخل با محور صاحیت قوه مقننه داش��ته،  برعکس زعم 
ش��خصی مذکور، براساس سیاست های کلی نظام درقسمت امنیت قضایی 
داخل درحوزه وظایف قوه قضاییه و تحقق آن موجبات ارتقاء بیشتر فرهنگ 
وکالت و صیانت از جایگاه واس��تقال آن رافراهم خواهد نمود و دردستگاه 
عدال��ت محور قضا مقوله عدال��ت و اجرای آن از مهم تری��ن ارکان و حوزه 
وظایف آن در نیل به حفظ منافع فردی و اجتماعی عمومی اس��ت. دراصل 
۱۵۶ازقانون اساسی به عنوان میراث گهربار تعالیم قانونی نیز به آن اهتمام 
خاصی معط��وف و لذا تحقق اصاح آیین نامه مورد بحث  در اصل تحولی 
عظیم وگامی نوین و راهبردی قوه قضاییه، در گام دوم انقاب و در نیل به 
صیانت از حقوق عموم مردم و تحکیم بیشتر استقال نهاد وکالت و نظارت 
برعملکرد نهاد وکالت در کشور تلقی و هیچگونه مانعی در حذف استقال و 
ایجاد تزلزل در جایگاه رفیع آن محسوب نمی گردد و محور و رکن محوری 
عظیم گام دوم انقاب که از س��وی رهبر انقاب تبیین شده، مقوله عدالت 

و عدالت محوری است.
لذا اصاح آیین نامه استنادی تحولی راهبردی از سوی قوه قضاییه در مسیر 
گام دوم انقاب و از حقوق بنیادین و مهم مردم و وکا محس��وب می شود 
که مقوله وجایگاه امنیت قضایی درمحور نهاد وکالت را که در سیاست های 
کلی نظام، اباغی ازسوی مقام معظم رهبری مورد تأکید محتوم قرارگرفته 
و بیش از پیش تحکیم و تعالی خواهد بخشید، تا به زعم پاره ای ازعقاید، به 
منزله نفی استقال جایگاه رفیع وکالت محسوب شود و به یقین نیز مسیر 

در پیش رو بر حفظ استقال نهاد وکالت استوار خواهد بود.

mafi.katayoon@gmail.com
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