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رئیس قوه قضائیه: با تمام توان به کمک قوه مجریه می آیم.  .

مسئوالن نظام و قوای سه گانه با وحدت و همدلی در مقابل ترفندهای دشمن ایستاده اند.  .

دشمن به دنبال ایجاد و القای یأس در جوانان و ناامیدکردن آنها نسبت به آینده است.  .

اکسیر خنثی سازی توطئه های دشمن، گسترش عدالت اجتماعی و مقابله با فساد و تبعیض است.  .

رئیس جمهور: حق عقب گرد و درجازدن نداریم.  .

همه دستگاه ها در کشور در پیشگیری از جرم، نقش و مسئولیت دارند.  .

دولت نظرات مجلس و قوه قضائیه را کمک به خود می داند و از آن استقبال می کند.  .

تصمیم جدی ما این است که دچار حاشیه ها نشویم.  .

رئیس مجلس: انسان هر روز نسبت به حرکت قوه قضائیه امیدوارتر می شود.  .

کشور نیازمند نظام حکمرانی محکم و متعالی و نیازمند یک مشروعیت استمراری است.  .

هر سه قوه مصمم هستند تا با همدلی و هم افزایی اقدام به اجرای وظایف خود کنند.  .

با نگاه خنثی سازی تحریم و رفع تحریم در  حال انجام وظایفمان هستیم.  .

ادامـه از صفحه اول

 چگونه ممکن است؟!
البته روزی نیســت که در اخبــار و گزارش های رســانه های دولتی و در 
صدر آنها صدا و ســیما و به خصوص اخبار ۲۰:۳۰ شــاهد نمایش اقتدار 
دســتگاه های تعزیراتی در اجرای این نوع دســتورات و پیگرد و مجازات 

گران فروشان نباشیم!
یك روز خبرنگاران این رســانه با شوق و ذوق از حضور آمبوالنسی و 
اورژانســی مأموران تعزیرات در ســر صحنه وقوع جرم در فالن بقالی و 
ســوپرمارکت گزارش تهیه می کنند و روز دیگــر گروهی دیگر از مأموران 
به همــراه دوربین های تلویزیــون و مجریان آماده به رکاب، بر ســرخط 
تولید فالن کارخانه تولید لبنیات نازل شــده و مدیر و سرکارگر آن کارخانه 
را وادار به تغییر قیمت حك شــده روی ماســت و دوغ آن واحد تولیدی 
نگون بخــت، به قیمت مصــوب بوروکرات های دولتــی می کنند و مانند 
فاتحان، لبخند بر لب و با افتخار، با اعالم نام خود در پایان گزارش مهیج 

جنایی پلیسی از ملت خوب و عزیز تشکر می کنند.
به راســتی فهمش سخت دشــوار اســت که چگونه با گذشت بیش 
از چنــد دهــه از اجرای این گونــه رفتار و حرکات نمایشــی، مســئوالن 
دولتی آن هم در باالترین ســطوح و تهیه کننــدگان چنین گزارش هایی در 
دســتگاه های تبلیغاتی، بر بی اثر بودن ایــن گزارش ها و حتی ضدیت این 
حرکات با هدفی که ظاهرا به دنبال آن هســتند، یعنی کاهش قیمت ها، 
پی نبرده اند؟! چگونه ممکن است مسئوالن و خبرنگاران و تهیه کنندگان 
چنین شــوهای تبلیغاتی متوجه نشده اند که راه را اشتباه می روند و هیچ 
کاســب و تولیدکننده و توزیع کننده ای قادر نیست قیمت کاال و خدمتی را 
در جامعه چند ده میلیونی و گســتره بزرگ ایران، تعیین و قیمت مد نظر 

خود را بر آنها حك کند و چند روز بیشتر دوام داشته باشد؟!
مســئوالن، خبرنگاران و برنامه ســازان رســانه های دولتی چه زمانی 
قرار اســت متوجه شــوند که دوره انداختــن نانوا در تنور بــرای کنترل 
قیمت نان گذشــته است؟! چه میزان خســارت باید به اقتصاد و زندگی 
و روح و روان یك جامعه تحمیل شــود تا سیاســت گذاران متوجه شوند 
سرکوب قیمت ها جز به غیرسودآور و زیان ده شدن امر تولید و بسته شدن 
در کارخانه ها و عدم ســرمایه گذاری های جدیــد و افزایش قیمت ها و... 
منتهی نخواهد شد؟! چه زمانی قرار است فهم شود که وقتی نهاده های 
تولیــد و هزینه هــای مبادالتی افزایــش می یابد، تولیدکننــده نمی تواند 
قیمــت محصوالت خــود را به خاطر رضایــت بوروکرات های دولتی که 
چه  بســا در تمام عمر خود یك واحد کوچك اقتصــادی را اداره نکرده و 
بــه چهار، پنج نفر حقوق نداده اند، ثابت نگه دارد؟! قیمت ها بنا بر اراده 
تولیدکننــدگان و عرضه کنندگان باال و پایین نمــی رود، بلکه در عرضه و 
تقاضا و نظام بازار تعیین می شــود؛ نظامی که بازیگر اصلی آن دولت ها 
و سیاســت های اقتصادی آنهاســت؛ دولت هایی که بی محابا پول چاپ 
می کنند (در حال حاضر روزی بیش از ســه هزار میلیارد تومان) و با عدم 
تعامل مناسب با جهان، راه های تنفس اقتصاد کشور برای رشد و توسعه 
اقتصادی از طریق دسترســی بــه بازارهای جدید و منابع ســرمایه ای و 
تجهیزات و فناوری های نو و... را می بندند و با تحمیل بی ثباتی به مؤلفه 
مهــم ارز و انرژی و نرخ بهره و تعرفه و... جامعه را نگران و مضطرب از 
آینده به ســفته بازی و نه سرمایه گذاری وامی دارند. چند دهه باید بگذرد 

تا این موضوعات بدیهی را درک کنیم :
«اگر بنا باشــد ما هنوز به رســم قرون وســطی تصور کنیم که مثال با 
شالق زدن خرده فروش ها ســطح قیمت ها پایین خواهد آمد یا با توقیف 
و حبس مالکان، اجاره خانه ها معتدل خواهد شد یا با جمع آوری گدایان 
ســطح تولید بــاال خواهد رفت، راهمــان به قهقرای اقتصــادی منتهی 
خواهد شــد» («سیاســت اقتصادی در ایران»، جهانگیر آموزگار، ســال 
۱۳۳۹. منبع: کتاب آموزه های اقتصادی، محمد توکلی طرقی، حسنعلی 

مهران، ۱۳۹۸).

هفته قوه قضا و دغدغه ایران قوی
مال باخته وقتی در داالن رســیدگی طوالنی می افتــد، مصیبت آن کم از 

بردن مالش نیست.
۶- در مقام قیاس در یک  ســال گذشــته حرکت های بهتری شکل گرفته 
اســت. نیروی کــم و نارســایی ها را درک می کنیم. ســختی های قوه در 
راهبردهای تحولی قابل هضم است. سرریز فقر و فساد و تحریم و کرونا 
همه می شــود پرونده و گرفتاری و حجم باالی ورودی های چک برگشتی 
و ورشکســتگی و تخلیه خانه ها و گره خوردن مســیر متعارف تجارت و 
به تبع بی کاری و طالق و ســرقت و مشکل اندر مشکل. همه قابل درک 
است، اما در همین صعوبت کار هم ایده های خوب ارزنده و کارگشاست.
۷- از کارهای خوبی که امســال شدت بیشــتری گرفته، تسهیل دادرسی 
الکترونیک بوده که دسترســی دادخواهانه شــهروندان را آسان می کند. 
سبک کردن بار دســتگاه قضائی و کاستن از ورودی پرونده ها مهم است. 
مصادیقــی نظیر انحصار وراثت یا دعاوی ناشــی از حوادث غیرعمد و... 
فهرستی است که قابلیت برون ســپاری و تقسیم کار ستادی و قضائی را 
دارد. حذف دادگاه انقالب یک مالحظه جدی اســت. زمانی در بحبوحه 
انقالب ضرورت داشــت و اکنون باید مثل ســایر محاکم عمومی باشــد. 
امیــدوارم زودتر اصالحــات قضائی به ایســتگاه دادگاه های انقالب هم 
برســد. به جای دادگاه انقالب دادگاه قانون اساسی و حقوق شهروندی 
برپا کنیم. نگاه قوه قضا به جرم سیاسی و هیئت منصفه و جرم مطبوعاتی 

باید دموکراتیک تر شود.
۸- حذف تبصره ماده ۴۸ و دسترســی آزاد به وکیل مهم است. نگاه قوه 
قضا به وکالت باید عوض شــود. نگاه مدرن به وکالت باید ضمن احترام 
به اســتقالل نهاد وکالت، افزایش سرانه وکیل و آسان سازی خدمت وکال 
به مردم را در پی داشــته باشــد. مرکز مشــاوران قوه قضا باید وابستگی 
به نهاد قدرت نداشــته باشــد و در کانون وکالی مســتقل ادغام شود تا 
کارکرد وکیل مســتقل در محکمه تثبیت شــود. استقالل دادستان ها هم 
نیازی بســیار مبرم است؛ اما در نظام قضائی ما این موضوع ریشه ای نیاز 

به اصالح دارد.
۹- بحــث آموزش ضابطان و مدیریت نکــردن ضابط در فرایند قضائی و 
توجه به حقوق شــهروندی در فرایند دادرسی مهم است. دادستان ها در 
احیای حقوق عامه باید نقش آفرین تر باشــند. بحث ترک فعل مدیران و 
قصور و تقصیرهای مخل حقوق شهروندی ضمانت اجرای کافی ندارد و 
دادستان ها از اقتدار تأمینی خود به طرز بایسته به نفع حقوق شهروندی 
بهره نمی برند. نظارت و پاســخ گویی دستگاه قضائی نقص سیستماتیک 

دارد که باید تدبیر شود.
۱۰- رابطه قــوه قضا با نهادهای مدنی نیاز به بازنگری و ساختارســازی 
دارد. چون وظیفه پیشــگیری از جرم با قوه است، هم گرایی و هم افزایی 
نهادهای مدنی خیلی مهم اســت. تجربــه انحالل جمعیت امام علی یا 
تضییقات شــبکه یاری کودکان کار یا فعاالن محیط زیســت مجاب کننده 
و مطلــوب نبوده و امید که قوه از ظرفیــت نهادهای مدنی برای کاهش 
جرم و ســالمت اجتماعــی بهره وافی تــری ببرد. این هفتــه را به همه 
خدمتگزاران خدوم دستگاه قضا که ایثارگرانه ردای عدالت خواهی بر تن 

دارند، خداقوت می گویم.

 شرق: امروز هفتم تیر، روز بزرگداشت قوه قضائیه است؛ روزی که 
شهید بهشتی اولین مسئول دستگاه قضائی کشور سال ۶۰ بر اثر 
بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری اسالمی به همراه ۷۲ نفر از 
نیروهای انقالب به شهادت رسیدند. به همین منظور روز گذشته 
همایشی سراســری با حضور غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس 
قوه قضائیه، ســید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری، محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسالمی و اعضای شورای عالی 
قوه قضائیه، دادســتان ها و رؤسای دادگستری های سراسر کشور 
در سالن اجالس سران برگزار شد. مراسمی که اگرچه هر ساله به 
طرق مختلف برگزار می شــود، اما مراسم امسال ورای سال های 
گذشته با شــکوه خاصی برگزار شد و شــاید بتوان از نظر سطح 
برگزاری و حضور میهمانان ویژه و ســخنانی که مطرح شــد، آن 
را کمی متفاوت تر از ســال های قبل دانست. دلیل آن هم شرایط 
خاص اقتصادی اســت که دامن گیر کشور شــده و برای غلبه بر 
مشکالت باید همه قوا یک صدا شوند تا بتوانند شرایط ایجاد شده 
را مدیریت کنند. از این رو همه صحبت ها در اجالسیه بوی همدلی 
داد و ســران سه قوه تا انتهای کالم یکدیگر را شنیدند و کوشیدند 
با تکیه بر یک صدایی، فضایی را ترســیم کنند که افق پیش روی 
کشــور را امیدوارکننده تر کند؛ اتفاقی که مجالس گذشــته تا این 
حد از همدلی میان قوا را به خود ندیده بود. همایش سراســری 
قــوه قضائیه با بیان این نکته که «دســتیابی بــه آرمان مقدس 
در قوه قضائیه نیازمند تشــریک مســاعی و تعامل هر سه قوه و 
مجاهدت های توأم با همدلی اســت» از ســوی حجت االسالم 
محمد مصــدق، معاون اول قوه قضائیه آغاز شــد. او تأکید کرد 
که «قــوه قضائیه بدون یاری دولــت و مجلس نمی تواند نقش 
راهبردی خود را برای رســیدن به آرمان هــای انقالب ایفا کند». 
مصدق این گردهمایی را «فرصت مغتنمی برای تعامل سه قوه 

و هم افزایی» بیشتر دانست.
 اژه ای: با تمام توان به کمک قوه مجریه می آیم

پس از این ســخنان به رســم میهمان نوازی، حجت االسالم 
غالمحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، پشت تریبون قرار 
گرفت و پس از خوشــامدگویی به سران قوا و میهمانان ویژه این 
همایش، بر همدلی بیشتر قوا تأکید کرد و گفت: «با تمام توان به 
کمک قوه مجریه می آیم و می دانــم اگر دولت در برنامه هایش 
موفق باشد، قوای قضائیه و مقننه هم موفق خواهند بود». رئیس 
قــوه قضائیه در ادامه بیان کرد: «اگر مردم بدانند کارگزاران نظام 
برای آنها برای تحقق عدالــت، عدالت اجتماعی و فراهم کردن 
زمینه برای رشــد دنیا و آخرت آنها تــالش می کنند، تردید نکنید 
که مردم پشــت سر کارگزاران نظام خواهند بود». رئیس دستگاه 
قضا با اشــاره به اقدامات و اهداف دشــمنان در بیش از ۴۰ سال 
گذشته گفت: «دشمنان ما در این چهار دهه نتوانسته اند الگوی 
جدیــد مذهبی و دینی مردم را تحمل کنند و با وجود فعالیت ها 
و اقداماتی که دارند، شــاهد هستند که نظام ما هر روز قوی تر و 
پویاتر رو به جلو حرکت می کند». قاضی القضات همچنین با بیان 
اینکه جنگ نظامی داخلی و خارجی، تحریم اقتصادی و تبلیغات 
بنگاه های تبلغاتی دشــمن نتوانسته انقالب و امت ما را متوقف 
کنــد، اظهار کرد: «دشــمن امروز با اقدامات ترکیبــی، موذیانه و 
مزدورانه خود به دنبال تغییر اراده و الگوی مردم است و به زعم 
باطل خود، دین و باور مردم را نشــانه رفته است». رئیس عدلیه 
ادامه داد: «دشمن امروز آنچه را که با جنگ، تحریم اقتصادی و 
پمپاژ دروغ و نفاق به دست نیاورده، می خواهد با تضعیف ایمان، 
تضعیف اخالق و ارزش های اســالمی، هدف گرفتن اراده مردم و 
ایجاد و القای یأس در جوانان و ناامید کردن آنها نســبت به آینده 
به دســت آورد». رئیس عدلیه با اشــاره به وحدت و یکپارچگی 
میان کارگزاران نظام گفت: «امروز کارگزاران و مســئوالن نظام و 
قوای سه گانه و نیروهای مسلح، با وحدت، یکپارچگی و همدلی 
در مقابل ترفندهای دشــمن ایســتاده اند». رئیــس قوه قضائیه 
همچنین تصریح کرد: «آنچه اکسیر خنثی سازی اقدامات ترکیبی 

و توطئه های دشــمن اســت، توجه به بســط و گسترش عدالت 
اجتماعی و مقابله با فساد و تبعیض است. اگر مردم ما بدانند که 
کارگزاران نظام برای تحقق عدالت اجتماعی و فراهم کردن زمینه 
رشــد دنیا و آخرت آنها تالش می کنند، تردیــد نکنید که با تمام 
وجود از مسئوالن و کارگزاران نظام حمایت و پشتیبانی می کنند».
یکــی از نکات مثبتی که بیش از ســایر موارد در این همایش 
به چشــم آمد، حمایت ســران قــوا از یکدیگــر و یک صدا بودن 
آنها در بیان موارد بود. رئیس دســتگاه قضا در ادامه رئیســی را 
«شخصیت وارسته، انقالبی و دلسوز» خطاب کرد و گفت: «امروز 
قــوه قضائیه وظیفه خود می داند که با تمام توان به قوه مجریه 
کمک کند؛ امروز بار سنگینی بر دوش دولت است و همه وظیفه 
داریــم با تالش و مســاعدت یکدیگر این بار را با هــم برداریم». 
رئیس قوه قضائیه همچنین همراهی دستگاه قضا با قوه مقننه 
را از وظایف این دســتگاه دانســت و افزود: «قوه قضائیه تشریک 
مساعی با مجلس انقالبی را برای تدوین و وضع قوانین متناسب 
بــا اقتضائات روز و قوانین متناســب با خنثی ســازی توطئه های 
دشــمن و قوانین هم راســتا با خدمت به مردم، وظیفه و تکلیف 
خود می داند». رئیس دستگاه قضا در ادامه بر نقش و مسئولیت 
قوه قضائیه در حفظ و ارتقای امنیت و آرامش مردم و جامعه در 
نتیجه همکاری و تعامل با دستگاه ها و نیروهای امنیتی، نظامی 
و انتظامی اشــاره کرد و گفت:  «بــاور دارم چنانچه قوه قضائیه 
از لحاظ عده و ُعده و تجهیز نیروی انســانی و اداری و امکاناتی 

تقویت شود، دولت و مجلس نیز از این امر منتفع می شوند».
  تصمیم گرفتیم گرفتار حاشیه ها نشویم

بعد از سخنان محســنی اژه ای، رئیس دســتگاه قضا، نوبت 
به ســید ابراهیم رئیسی که خود ســال ها ردای قاضی القضات را 
به تن داشــت و بر این کرســی تکیه زده بود، رسید تا در همایش 
سراسری قوه قضائیه سخن بگوید. رئیس پیشین دستگاه قضا و 
رئیس جمهور امروز هم مثل محسنی اژه ای سخنانی همدالنه بر 
زبان آورد. ســخنانی که نشان داد رؤســای قوا تصمیم گرفته اند 
برخالف گذشــته که هریک از ســران سه قوه ســعی داشتند از 
تریبون های عمومی اســتفاده کنند تا به تخریب یکدیگر بپردازند 
یا مســئولیت مشــکالت را به دوش دیگــری بیندازنــد، اکنون 

می خواهند با یک صدایی مسائل به وجود آمده را حل کنند.
ابراهیم رئیسی هم مانند محسنی اژه ای در همایش سراسری 
قــوه قضائیه مواردی را دال بــر یکدلی میان قوا بــر زبان آورد. 
رئیس جمهوری در این همایش سراسری در تحلیل حادثه هفتم 
تیر گفت: «جریان نفاق با پشــتیبانی نظام سلطه تصمیم داشت 
که چهره های برجســته و نماد انقــالب را ترور کند. جریان نفاق 
با پشــتیبانی نظام سلطه سعی کرده شــیطنت خود در ایران را 
ادامه دهد که تاکنون موفق نشــده و نمی شوند. جریان انقالبی  
باید مسیر را با دقت بنگرند تا جریان نفوذ نتواند اهداف پلید خود 
را در این کشــور دنبال کند. بسیاری از دوستان بی نام و مخلصانه 
در کل کشــور تــالش می کنند و بنده به عنــوان طلبه خدمتگزار 
به عنوان کسی که آشنا با کار همکارانم در دستگاه قضائی هستم، 
قدردان این تالش ها هســتم». رئیسی ادامه داد: «از همکارانم و 
به خصوص از آقای اژه ای که بیش از ۴۰ ســال تجربه کار قضائی 
دارند و گفتمان حفظ ســرمایه اجتماعی ضمن مبارزه با فساد و 
تالش برای برقراری عدالت دارند، تشــکر می کنم. ایشان و سایر 
همکاران در این دســتگاه، با تالش بسیاری تحقق سند تحول و 
نیز ارتقای آن را دنبال می کنند». رئیس جمهور همچنین با تأکید 
بــر لزوم پیشــگیری از وقوع جرم در کشــور، تصریح کرد: «همه 
دستگاه ها در کشور در پیشگیری از جرم نقش و مسئولیت دارند. 
تمام تصمیمات در کشــور باید در راستای کاهش ناهنجاری ها و 

رشد هنجارهای فرهنگی و اجتماعی باشد».
رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با قدردانی از نظرات 
کارشناســی دیگر قوا، تأکید کرد: «دولــت نظرات مجلس و قوه 

قضائیه را کمک به خود می داند و از آن استقبال می کند».

رئیس دولت سیزدهم در ادامه همچنین بر ضرورت انسجام 
تمــام قوا اشــاره کرد و افــزود: «رمز موفقیت ما انســجام تمام 
قــوا، نیروهای مســلح و همه خدمتگزاران تحــت زعامت رهبر 
معظم انقالب اســت. در قوای ســه گانه تصمیم گرفتیم گرفتار 
حاشــیه ها نشــویم و به متن بپردازیم. در ادوار گذشــته برخی 
مسئوالن و دســت اندرکاران درگیر حاشــیه ها شدند که موجب 
عقب ماندگی هایی شــد؛ اما تصمیم جدی ما این است که دچار 
حواشی نشــویم». رئیس جمهور در تشــریح متن و تفاوت آن با 
حاشیه گفت: «متن خدمت خالصانه و گره گشایی از زندگی مردم 
و اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی، فارغ از همه ســلیقه های 
فردی و سیاســی مطابق آن چیزی که رهبر انقالب در بیانیه گام 

دوم ترسیم کردند، است».
رئیســی ضمن ابراز امیدواری به آینــده اقتصادی و فرهنگی 
کشور، تصریح کرد: «اگرچه شاهد عقب ماندگی هایی هستیم، اما 
اراده جدی همه ما این اســت که برای پیشرفت و عدالت تالش 
کنیــم. حق عقب گرد و درجا زدن نداریم؛ کشــور یک راه بیشــتر 
پیش رو ندارد و آن پیشــرفت اســت». رئیس جمهور تأکید کرد: 
«تجربه به ما نشان داده است که هر جا مردم مشارکت داشتند، 
آنجا نقطه قوت ما بوده؛ بنابراین می خواهیم از مردم برای اجرای 
کارها کمک بگیریم». رئیســی همچنین به مشکالت و کمبودها 
در قــوه قضائیه اشــاره کــرد و بر لزوم کمک دولــت به این قوه 
اصرار ورزید و گفت: «با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای کاهش 
هزینه های دادرسی و دسترسی آسان به عدالت موافق هستیم».

  قالیباف: اساس ۳ قوه هماهنگی، همدلی و هم افزایی است
محمدباقر قالیباف نیز یکی دیگر از میهمانان ویژه این همایش 
بود. او که ریاست ضلع سوم قوا یعنی قوه مقننه را بر عهده دارد، 
در این همایش مثل رؤســای دو قوه دیگر بر همدلی بیشتر تأکید 
کرد. رئیس مجلس شــورای اســالمی نیز در همایش سراسری 
قــوه قضائیه که با حضور ســران قوا و مســئوالن قضائی برگزار 
شد، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه به مسئوالن قضائی کشور و 
گرامیداشت یاد شهید بهشتی (ره) و شهدای هفتم تیر گفت: «با 
تدبیر مقام معظم رهبری و دقت نظر ایشــان در انتصابات اخیر 

قوه قضائیه که از درون قوه انجام شد، روند تحول در قوه قضائیه 
مشــهود است و انســان هر روز نســبت به حرکت قوه قضائیه 
امیدوارتر می شود». او ضمن تمجید از شخصیت محسنی اژه ای 
ادامه داد: «رئیس قوه قضائیه از قضات برجسته و نمونه کشوری 
اســت و در سلســله مراتب قوه قضائیه تمام مســیرها را سپری 
کرده و با تار و پود قوه قضائیه آشنایی دارد و با روحیه حق طلبانه 

فعالیت می کند».
رئیس مجلس بــا بیان اینکه باید نظام اســالمی را مقتدر و 
کارآمد کنیم، گفت: «کشــور نیازمند یک نظام حکمرانی محکم 
و متعالی و نیازمند یک مشــروعیت استمراری است و آن منوط 
به کارنامه و عمل مان در انجام کارهای مان اســت». رئیس قوه 
قانون گذاری هم با تأکید بر لزوم همدلی و هم افزایی میان سران 
قــوا تأکید کرد: «طبق فرمایش مقام معظم رهبری در بیانیه گام 
دوم انقالب، باید از برداشــت مان از الگــوی حکومت علوی به 
سمت زمینه سازی حکومت مهدوی حرکت کنیم. امروز هر سه 
قوه مصمم هستند تا با هماهنگی، همدلی و هم افزایی از فرصت 
به دست آمده اقدام به اجرای وظایف خود کنند؛ به ویژه انجام این 
اقدامات در حالی است که برای برنامه ریزی برنامه هفتم نیز در 
تالش هستیم». قالیباف در ادامه با اشاره به شرایط فعلی کشور 
بیــان کرد: «بر ایــن باوریم که با نگاه خنثی ســازی تحریم و رفع 
تحریم در حال انجام وظایف مان هســتیم و اساس فعالیت های  
ما، خنثی ســازی تحریم هاست. با رویکرد ظرفیت و امکان مادی 
که در کشــور وجود دارد، مصمم هستیم تا بتوانیم کارها را پیش 
ببریم و مــردم ثمره این اقدامات را در زندگی و سفره های شــان 
لمــس کنند. امروز هر ســه قوه مصمم هســتیم بــا همدلی و 
هم افزایی از این فرصــت در زمانی که در حال برنامه ریزی برای 

برنامه هفتم هستیم، استفاده کنیم».
رئیس مجلس با اشــاره به اینکه در بحــث پایه بودجه قوه 
قضائیه باید تجدید نظر کنیم تا بر اساس رشد ساالنه مسیر خود را 
طی کند، افزود: «در حوزه اصالح قوانین، بحث اطاله دادرسی از 
موضوعاتی است که باید به صورت الیحه به مجلس بیاید تا بر 

اساس  آن کار را پیش ببریم».

در همایش سراسری بزرگداشت قوه قضائیه مطرح شد

اتحاد سه قوه 
برای غلبه بر مشکالت

قرار اســت یخ مذاکرات برجامــی این بار نه در وین که در دوحــه قطر با حضور علی 
باقری کنی نماینده ایران، رابرت مالی نماینده آمریکا و انریکه مورا آب شود. اگر این مذاکرات 
به نتیجه مطلوب برســد امضای احیــای برجام در وین خواهد بــود. پایان چند ماه وقفه 
در مذاکرات وین و آغاز مجدد مذاکرات به روشــی جدیــد در قطر، این نوید را می دهد که 
مذاکرات بار دیگر در ریل درست خود قرار گرفته و همچنان امکان رفع مشکالت، علی رغم 
برخی فعــل و انفعاالت جدید وجود دارد. رابرت مالی عازم قطر شــده و احتماال تا زمان 
انتشــار این گزارش به دوحه خواهد رســید. به زودی علی باقری کنی هم قرار است عازم 
دوحه شــود.  در همین رابطه رویترز نوشته اســت که انتظار می رود رابرت مالی، نماینده 
آمریکا در امور ایران روز دوشــنبه (دیروز) وارد دوحه شود و با وزیر خارجه قطر دیدار کند. 
این خبرگزاری همچنین به نقل از یک مقام ایرانی مدعی شــده «علی باقری» مذاکره کننده 
ارشــد ایران هفتم و هشــتم تیر در دوحه خواهد بود. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز هم 
یک مقام دولتی فرانســه روز یکشــنبه گفت رهبران کشــورهای گروه جی ۷ در پی ســفر 
جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به ایران، درباره چشــم انداز احیای 
توافق هســته ای (برجام) گفت وگو کرده اند. این مقام فرانســوی با گفتن اینکه «مذاکرات 
میان تیم های ما تشــدید یافته اســت»، مطرح کرد که احیای توافق به دلیل مزایای آن در 
زمینه عدم اشــاعه تســلیحات اتمی، امنیت منطقه ای و دیدن اینکه احیای آن چه تأثیری 
می تواند بر مســئله قیمت  باالی نفت بگذارد، اهمیت دارد. جوزپ بورل روز شــنبه پس از 
دیدار طوالنی با امیرعبداللهیان، با اشاره به دیدار چهارساعته خود با حسین امیرعبداللهیان 
در صفحه توییترش نوشته بود با وزیر خارجه ایران توافق کردیم که مذاکرات میان ایران و 
آمریکا در روزهای آتی با تســهیلگری تیم من از سر گرفته شود تا آخرین مسائل باقی مانده 
را حل کنیم.  وی در توییتی هدف از ســفرش به تهران را «دادن نیروی محرکه ای جدید به 
مذاکرات و بازگرداندن توافق هســته ای (برجام) به مسیر خود» عنوان کرد و گفت: ما باید 

رویه فعلی گسترش تنش ها را از بین ببریم و کارمان را سرعت ببخشیم. باید االن توافق را 
نهایی کنیم.  بورل همچنین در نشست خبری با امیرعبداللهیان تصریح کرد: تصمیم برای 
ازسرگیری مذاکرات در روزهای آتی در واشنگتن و تهران گرفته شده است. بنا بر این گزارش،  
حســین امیرعبداللهیان در نشســت خبری با جوزپ بورل اعالم کرد گفت وگوها به زودی 
از ســر گرفته می شــود و امیدواریم طرف آمریکایی این بار واقع بینانه و منصفانه در مسیر 
مذاکرات و رســیدن به نقطه پایانی توافق، اقدامات مســئوالنه انجام دهد و به تعهداتش 
عمل کند. او گفت: برای ایران مهم اســت که نفع کامل اقتصادی از توافقی را که در سال 
۲۰۱۵ ایجاد شــده، به دست بیاورد و چرخه انتفاع اقتصادی ایران از این توافق کامل شود.  
حال روز گذشــته سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان 
این جمله که «آمریکا وعده داده انتفاع اقتصادی ایران از برجام را تضمین کند» افزود: زمان 
قطعی برگزاری مذاکرات رفع تحریم ها قطعی شده و مکان آن نیز تقریبا مشخص است و 
ان شاء اهللا در چند ساعت آتی تصمیمات نهایی در این زمینه اعالم خواهد شد. خطیب زاده 
ادامه داد: ان شــاء اهللا یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس میزبان این گفت وگوها خواهد 
بــود و این گفت وگوها طی روزهای آتی و در همین هفته انجام می شــود و شــاید مکان 
برگزاری این مذاکرات با توجه به رایزنی و گفت وگوهایی که در حال انجام اســت، تا پایان 
امروز به صورت دقیق مشخص و اعالم شود. خطیب زاده همچنین با بیان اینکه آقای بورل 
تالش جدی کرد که مذاکرات ادامه پیدا کند و ما از نقش تسهیلگری اتحادیه اروپا و آقای 
بــورل در این زمینه قدردانی می کنیم، افزود: بعد از قطع نامه اخیر شــورای حکام آژانس 
آقای بورل در تماس هایی که داشتند تالش جدی کردند که این مذاکرات ادامه پیدا کند. در 
تماسی که آقای بورل هفته پیش با آقای امیرعبداللهیان داشتند، این درخواست را مطرح 
کردند که گفت وگوها بر اســاس بسته پیشــنهادی ایران که قبل از قطع نامه شورای حکام 

ارائه کرده بودیم، پیش برود.

وی گفت: وزیر خارجه در همین چارچوب از آقای بورل دعوت کرد که به تهران بیایند تا 
در این سفر پاسخ واشنگتن به این بسته مورد بررسی قرار بگیرد. در سفر آقای بورل به تهران 
گفت وگوهای مفصلی بین ایران و ایشــان انجام گرفت. آقای بورل نظر طرف آمریکایی را 
منتقل کرده است و ایشان گفتند که آمریکا تعهد داده در چارچوب قطع نامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت ســازمان ملل عمل کند، به تعهدات خود در این زمینه پایبند باشــد و چرخه انتفاع 
اقتصادی ایران از احیای برجام را تضمین کند و موضوعات اختالفی نیز مورد بررســی قرار 
بگیرد.  هرچند خطیب زاده از دوحه به عنوان محل مذاکرات اسم نبرده اما سفر خبرنگاران 
خارجی که مذاکرات برجام را پوشش می دادند و نماینده آمریکا گزینه قطر را قطعی کرده 
است. همچنین به گزارش تسنیم هم منبعی آگاه در وزارت خارجه قطر به میدل ایست نیوز 
گفته که دوحه میزبان ازسرگیری مذاکرات هسته ای ایران خواهد بود. خطیب زاده در آخرین 
جلســه خود با خبرنگاران (که قرار اســت بعد از این کنعانی در مقام سخنگو قرار بگیرد) 
در ادامه نشســت در مورد اخذ تضامین از آمریکا در مســیر مذاکــرات احیای برجام تأکید 
کرد: آمریکایی ها بارها نشــان دادند که تا چه میزان قابل اعتماد هســتند. آنها بارها نشان 
دادند که از همه ابزارها استفاده می کنند تا به تعهداتشان عمل نکنند و محتوای مذاکرات 
را خالــی کنند. خطیب زاده با بیان اینکه ما با قاطعیــت و جدیت این مذاکرات را با فرض 
عــدم اعتماد قطعی به آمریکایی ها جلو بردیم، تصریح کرد: بزرگ ترین تضمین برای ملت 
ایران توانمندی های خودش است. طرف مقابل یک بار از برجام خارج شد و در مقابل نیز 
دید که ما در هیچ حوزه ای یک گام هم عقب نمی نشــینیم و اگر امروز قدم های بیشتری را 
بر نمی داریم از باب نتوانستن نیست، از باب نخواستن است و ما می توانیم قدم های بیشتری 
برداریم. وی افزود: آنچه تضمین ذاتی است، توانمندی های ملت ایران است؛ البته تضامین 
مختلف در این توافق دیده شــده، ما در مورد آنها حســاس هستیم و اینها باید جمع بندی 

و نهایی شوند.

سرعت در تغییر وضعیت برنامه جامع اقدام مشترک و خروج از اخبار مربوط به توقف ۳ ماهه گفت وگوها
برجام ورق خورد

خطیب زاده: آمریکا وعده داده انتفاع اقتصادی ایران از برجام را تضمین کند


