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  »دیجهاد اقتصا«الزامات حقوقی 

 1رضا آریان کیا

 (03.1.03سایت اطالع رسانی و روابط عمومی دفتر مقام رهبری، منتشره در )

 

ی ساختارها برخورداری از، در عرصه بین الملل مانکه شان و جایگاه سیاسی و تاریخی کشورنیست  یشک

 یکی از اصلی ترین و اقتضا دارد را اقتصادتوسعه یافته و با ثبات در تمامی حوزه ها از جمله حوزه بسیار مهم 

آن را تضمین  ثمربخشیمناسب است که  قضایی - حقوقی امنیتوجود  نیز اقتصادیفعالیت هر  حیاتی ملزومات

وشن، با ثبات و هماهنگ با سایر پویا، ر پیشرو، قضایی - حقوقیساختهای زیرنماید. بعبارت دیگر بدون 

بدالیل متعدد ، در دو دهه اول انقالب. متاسفانه بودخواهد قابل تصور ن با دوام اقتصادی توسعهبخشهای کشور، 

مغفول تا حدودی ، فعالیتهای اقتصادیفضای کسب و کار و در حوزه مناسب  قضاییتدابیر اتخاذ و  قانونگذاری

رویکردهای مهم  اما .است  نبود برخوردار مسئولین و قانونگذاران خور در توجه از حوزه این و هماند

و  44فرمان راجع به اصل توصیه به تشکیل اپک گازی،  موضوعات مهمی چون درانقالب  یهبراقتصادی ر

و ( 8811)»کار مضاعف ،همت مضاعف «(،8811)»اصالح الگوی مصرف«نامگذاری سالهای گذشته به 

کار که تحقق آن  میشودنقطه عطف کلیدی در تحوالت کشور تلقی ، »جهاد اقتصادی«در نهایت امسال به سال 

در جهت گیریهای کلی نظام و برنامه های مسئولین سه  آن پیگیری و اولویت بنیادی در زمینه اقتصادیو جدی 

 . را ضروری مینمایدقوه 

، آنها اساسیترین از جملهطلبد  ، لوازم و مقدماتی میدیگر سیاست کلی توسعه اقتصادی همانند هربرای جهاد 

در و تربیت نیروی انسانی متخصص در بدنه دستگاه قضایی، قوانین و مقررات تدوین، بازنگری و اصالح 

اقتصاد و  در حوزه داخلی و بین المللی نظام، واقعیات و نیازهای کلی با اهداف جهت تقویت و هماهنگی آنها 

و نقص  ات، ابهامهاخالءقضایی فعلی کشورمان بدلیل  -نظام حقوقیعالیتهای اقتصادی است که متاسفانه ف

عقبتر از  ،در پاره ای عرصه های اقتصادیی قانونگذاررا ندارد.  ، توان و ظرفیت این بستر سازیقوانین

تناسبی با فعالیتهای اقتصادی،  حاکم برفعلی قوانین  موارد،بسیاری صورت پذیرفته و در تحوالت آن عرصه 

 برای تصویب و اجراءبا این وجود، نیازمند اصالحات جدی هستند که تحوالت روز در این فعالیتها نداشته و 

بیمه بانکی،  -فعالیتهای تجاری، پولیتوسعه زیر ساختهای حقوقی راجع به  از اولویتی برخوردار نیستند. نیز

طرح  ارائهبا قوه مقننه همه قوای سه گانه بخصوص که  اساسی استوماتی مالیاتی و گمرکی از جمله ملزای، 

، اصالح و به روز رسانی قوانین سابق التصویببازنگری، قوانین جدید و  و تصویب تدوین ،لوایح مقتضی و

و همانند مراکز علمی و دانشگاهی، کانون وکالی دادگستری جلب نظر صاحبنظران آن عرصه ها از  پس

د. هرچند که در سالهای اخیر اقداماتی ناقدام نمایبه آن بصورت جهادی نسبت باید  ن عرصه ها،فعاالن ای

 جمهوری بهادار اوراق بازار ، قانون(8811)ن قانون تجارت الکترونیکن تصویب و اجرایی شدموثری چو

(، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و عالئم تجاری 8811قانون پولشویی) ،(8814ایران) اسالمی

تشکیل مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی )که و (، 8811) 44(، الیحه اجرایی سیاستهای کلی اصل8811مصوب )

 حقوقی و کیفری بدلیل ماهیت خاص فعالیتهای اقتصادی میبایستی در مجتمع ویژه رسیدگی به  پرونده های

گهگاه عالوه بر ناکافی بودن این اقدامات، اما  ،غیره در این خصوص انجام شدهادی سازماندهی میشد( و اقتص
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به هنوز هم  سالههمانند آنچه که در خصوص الیحه اصالحی قانون تجارت به وقوع پیوسته، تالشهای چندین 

آن، حقیقتا نیاز به یک حرکت و اجرایی شدن آن در مجلس که با این سابقه، تصویب نهایی سرانجام نرسیده 

 .جهادی دارد

تعریف  عنوان موتور محرک اقتصاد هر کشور،ب ،با توجه به اهمیت صنایع مادر بخصوص نفت و گاز

ابزارهای حقوقی  بخشی به تنوع ،فرامرزی در حوزه اقتصاد و فعالیتهای اقتصادیسازوکارهای حقوقی با نگاه 

و توسعه دانش و سرمایه خارجی  جذباین حوزه و و انعطاف پذیری مناسب در تدوین و اصالح قوانین 

)به عنوان مثال در حوزه باال دست  نفت و گاز، عالوه بر قراردادهای معمول بیع متقابل،  ی مربوطههمکاریها

 ،البته با رعایت منافع و مصالح کشور (PSAای امکان استفاده از سایر طیفهای قراردادی همانند قرارداده

تجربه قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته و به عنوان راهی میان بر،  قرار گیرد. قانونگذار همچنان باید مدنظر

و از لزوم بهره مندی از دانش و سرمایه سایر کشورها در این خصوص،  نوظهوری مثل چین، هند و برزیل

فعلی تحریمهای بین  در شرایطحکایت دارد. بنابراین بعنوان پیش نیاز آن، اصالح قوانین و مقررات مرتبط 

همکاریها نوع این  ارتقاءبرای  الزمزیر ساختهای حقوقی  کردن فراهمرفع موانع و المللی علیه کشورمان 

اقدامات حقوقی مساعدی در سالهای اخیر  کههر چند اجتناب ناپذیر خواهد بود.  ،بخصوص با کشورهای دوست

ی همکاریهاخارجی و توسعه  سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیمجذب  تقویت سازو کارهای حقوقی در جهت

 قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگي شركتهاي خارجي صورت گرفته که تصویب و اجرای به آن، عراج

 كنوانسیون به ایران اسالمي جمهوري دولت الحاق (، قانون8831) قانون داوری تجاری بین المللی (،8831)

و  (8818قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجي) (،8811) خارجي احكام داوري اجراي و شناسائي

که تربیت نیروی  ستا موثرتریگامهای نیازمند برداشتن  راستاتوفیق در این اما ، غیره از جمله آنهاست

اقتصاد بین الملل و بکارگیری آنان در کلیه گرایشات انسانی خالق و کارآمد در عرصه نظری و عملی حقوق 

 . در بخشهای مختلف اجرایی و قضایی، از جمله این اقدامات خواهد بود

 

در سایر بخشهای  واقعی نیازمند جهاد در منظومه ای واحد، »جهاد اقتصادی« باید گفتدر آخر بعنوان نتیجه 

 قضاییتشکیالت ست که جهاد در جهت رفع خالءها و نواقص قانونگذاری و اصالح سازماندهی نیز همرتبط 

 2از جمله آنهاست. ،دادگاهها در حوزه فعالیتهای اقتصادی و رویه های
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