
وکیل دادگستری از ارکان اصلی
 استقالل قضایی است

بررسی  استقالل قضایی به مناسبت هفته قوه قضائیه 
در گفت وگو  با جواد گودرزی  و  زینب تعالی، یک زوج حقوق دان  

در ســال های اخیر اهالی هنر تجسمی سعی بر ایجاد آگاهی و 
اشتیاق در مردم از طریق رســانه، مطبوعات و حراج در جهت 
خرید و فروش آثار و شــناخت ارزش مجموعه داری داشــته اند؛ 
اما علم انتخــاب اثر و حضور در ایــن وادی در اختیار و امکان 
هر ســرمایه دار یا عالقه مندی نیست. بســیاری از مواقع کسانی 

پیشنهاد خرید آثار از هنرمندی خاص را می دهند...

بازار هنر تجسمی بی ضرر است
گفت وگو  با غالمرضا نامی درباره اهمیت مجموعه داری

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۱۴ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ ژوئــن   ۲۸     ۱۴۴۳ ذی القعــده   ۲۸     ۱۴۰۱ تیــر   ۷ سه شــنبه 
صفحه  ۱۱صفحه  ۶

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید: چه بر سر استقالل آمده است؟، سردرگمی بین جرم سیاسی یا امنیتی،  طالبان در اندیشه برگزاري «لویه جرگه» و یادداشت هایی از  زهرا مشتاق، عبدالرضا ناصرمقدسی، الهام فخاری 

همه ساله و در هفته نخست تیرماه و هم زمان با سالروز شهادت 
دکتر بهشتی،  به تکریم دستگاه قضائی و توجه به اهمیت این 

قوه در ساختار حکمرانی کشور پرداخته می شود و معموال با 
شخصیت های شاخص قضائی  مطرح شده و به بحث گذاشته 

می شود؛ اما این بار روزنامه «شرق» برای پرداختن به این موضوع 
با یک زوج حقوق دان با محوریت استقالل قضائی و استقالل 

دستگاه قضائی به گفت وگو پرداخته است. 

۱- بیش از ۱۵ ماه از آغاز دور جدید مذاکرات وین می گذرد. دولت 
قبــل با هدف احیای برجام پا به میدان مذاکرات وین در قالب جدید 
۱+۴ گذاشت. اینکه چرا باید طرف اصلی ایران در مذاکرات هسته ای 
غایب باشد و ســه کشور اروپایی و روسیه و چین واسطه انتقال پیام 
ایران به رابرت مالی یا پیام طرف آمریکایی به عراقچی باشــد، بماند 
که به قول شــاعر «شرح این هجران و این سوز جگر/ این زمان بگذار 
تا وقت دگر». روایت غالب این است که عراقچی در پنج دور مذاکره 
و البته تحت اشــراف دکتر ظریف، روحانی و شــورای عالی امنیت 
ملی کشــور توانســت مذاکرات را در قالب «احیای برجام ۲۰۱۵» به 
ســرانجام برســاند. این مطلب در آخرین گزارش مفصل ظریف به 
مجلس تصریح شده که قابل دستیابی است. روحانی نیز در آخرین 
جلســه هیئت دولت در دوم تیر ۱۴۰۰ بــه صراحت اعالم کرد: «اگر 
بخواهند همین امروز می توانیم تحریم را تمام کنیم. نه فردا، همین 
امروز دوم تیر می توانیم تحریم را تمام کنیم، همین االن اختیارات به 
آقای دکتر عراقچی بدهیم، به وین برود و در عرض چند روز توافق را 

نهایی کند و تحریم هم برداشته شود».
۲- ســه ماه اســت که مذاکرات وین به حالت تعلیق درآمده و 
پیشــرفتی در آن مالحظه نمی شود. بر اساس روایت اشخاص درگیر 
در مذاکرات در بیش از ۹۹ درصد موضوعات مربوط به احیای توافق 
۲۰۱۵ توافق شده و تقریبا اختالفی که مانع دستیابی به توافق باشد، 
وجود ندارد. ایران «زیاده خواهی» طرف آمریکایی را مانع دســتیابی 
به توافق ذکر می کند. امیرعبداللهیــان در مصاحبه چند روز قبل با 
یک روزنامه کرواســی گفت: «طرف آمریکایی   یکباره ایده جدیدی را 
مطــرح کرد و گفت که ما باید در پاورقــی متن، این عبارت را اضافه 
کنیــم که اشــخاصی که از لیســت تحریم در نتیجه ایــن مذاکرات 
خارج می شــوند، ممکن است مجددا به دالیلی غیر از هسته ای، در 
لیســت تحریم آمریکا قرار بگیرند». طرف مقابل اما «خواســته های 
فرابرجامی» ایــران را مانع اصلی می داند و مدعی اســت ایران در 
صورت طرح مطالبات فرابرجامی باید «نگرانی های امنیتی» آمریکا 
را مدنظر قرار دهد و گفته است آماده مذاکره درباره این موضوعات 

است.
۳- با اینکه نشــانه ای از مذاکرات با واسطه بین ایران و آمریکا در 
دســترس نیســت ولی   رصد تحوالت منتج به سفر جوزپ بورل به 
تهران نمایانگر تالش های فشــرده برخی از کشورهای حوزه خلیج 
فارس و همچنیــن اتحادیه اروپا بر نزدیک کــردن مواضع دو طرف 
اســت. بورل دستاورد ســفر خود را از ســرگیری مذاکرات در فرمت 
جدید در یکی از کشــورهای منطقه اعالم کرد و اینکه این مذاکرات 
به فوریت انجام خواهد شد. با وجود اینکه به دلیل سابقه پیش بینی 
ناصــواب بورل از ســفر قبلی انریکــه مورا معاون خــود به تهران، 
می توان اظهارات خوشــبینانه بورل را شــتاب زده و بــا اندک تردید 
ارزیابی کرد ولی این ســفر و اســتقبالی کــه از وی در تهران صورت 
گرفت، نمایانگر آن است که جمع بندی ایران با نظر داشت انتقادات 
رو به گسترش داخل کشور که ناشــی از اوضاع نابسامان اقتصادی 
اســت، به تهران آموخته آرام سازی شــرایط داخل در گرو بهبود در 
شــرایط وخیم اقتصادی و معیشــتی مردم اســت و احیای توافق 

هسته ای ظاهرا کم هزینه تربن راهکار برون رفت از این شرایط است.
۴- توافــق هســته ای با کلیــه نقایص احتمالی و مــورد ادعای 
مخالفــان، بهتریــن راهــکار برون رفــت از بحران هســته ای، لغو 
تحریم های ظالمانه و همچنین آرام سازی روابط ایران با غرب است 
که جایگزینی بر آن مترتب نیســت. ضمن اینکه از پشتوانه حمایت 
مســتقیم قدرت هــای اقتصادی مطــرح جهــان و قطع نامه ۲۲۳۱ 
شــورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار اســت. از این منظر از 
هــر اقدام منتهی به احیای برجام   فــارغ از اینکه کدام یک از طرفین 
از مواضع خود عقب نشســته اند، باید اســتقبال کرد و آن را به فال 
نیــک گرفت. نکته مبهم در تحوالت اخیر گفت وگوهای هســته ای، 
ســکوت حیرت آور مخالفان داخلی (دلواپسان) برجام است که در 
دوره دولت قبل، علم مخالفت با هرگونه مذاکره برمی افراشــتند و 
قانون صیانت مجلس را مانند شمشــیر داموکلس بر ســر دولت و 
مذاکره کنندگان نگه داشــتند ولی اکنون ۱۰ ماه است که نه کسی از 
آن قانون صحبت می کند و نه دغدغه و هشــداری درباره مذاکرات 
ابراز می شــود. ظریف در نوار معروف درباره مذاکرات احیای برجام 
گفته بود  «شــرایطی که امروز برای احیای برجام هســت، شش  ماه 

دیگر تکرار نمی شود».
۵- بی تردیــد بایــد از ابتکاراتی که منجر به آغاز مذاکرات شــد 
استقبال و اظهار امیدواری کرد که با به ثمر نشستن مذاکرات پیش رو 
شــاهد گشایشــی در احیای توافق هســته ای برجام و تغییر شرایط 
داخلــی و حضور قدرتمندانه ایران در عرصه بین المللی باشــیم. با 

این وجود سؤاالتی مطرح است که نمی توان آنها را نادیده گرفت.
- در ۱۵ ماه گذشته تغییرات وسیعی در منطقه و جهان صورت 
گرفته و بــا پیشــرفت قابل مالحظــه در روابط اعراب و اســرائیل، 
نقش آفرینی رژیم صهیونیســتی را در منطقه افزایش داده اســت. 
تحریم های ظالمانه فشــار بر کشــور را بیشتر و معیشــت مردم را 
سخت تر کرده است. دولت باید پاسخ دهد که در توافق پیش رو بین 
ایران و آمریکا در مذاکراتی که قرار است احتماال در قطر انجام  شود، 
چه امتیازاتی بیش از مذاکرات عراقچی از طرف مقابل دریافت کرده 

است؟
ادامه در صفحه ۵

ماجرای بلوار چمران شیراز و پوشــش و رفتار عده ای نوجوان 
در یــک دورهمی تفریحی، فــارغ از واکنش ها، بــار دیگر موضوع 
هنجارشــکنی و بدحجابی در جامعه را به میان کشــیده است. دو 
موضوعی که با وجود تمام ســخت گیری های دهه های گذشته، به 
چالشــی جدی و دنباله دار میان نســل جوان با قشر سنتی جامعه 

تبدیل شده است.
حجاب زنان، ســال ۱۳۶۳ با تصویب قانون مجازات اسالمی در 
ایران اجباری شد؛ اما فراتر از لزوم رعایت آن به عنوان قانون، آنچه 
در سال های گذشته با انتقاد بســیار مواجه بوده، نحوه مواجهه با 
موضوع و شــیوه های اجرای این قانون است. به طور مشخص، در 
سال های گذشته پدیده ای به نام «گشت ارشاد» و نحوه برخورد آن 

با زنان و دختران موجب انتقادهای فراوانی شده است.
دختــران متولد دهه های ۵۰ و ۶۰ یا همان زنان امروز، خاطرات 
زیادی از برخوردهای گشــت های ارشــاد آن زمان بــا پاترول های 
زردرنــگ در خیابان ها دارنــد. برخوردهایی کــه آن روزها در نبود 
گوشــی های همراه و دوربین های شــان هیچ گاه ثبت و ضبط نشد و 
در غیبت شبکه های اجتماعی، به عرصه افکار عمومی و رسانه ها 
نکشــید؛ اما در خاطرات ماندگار شــد. اما حاال این تقابل از ســوی 
شــهروند-خبرنگاران، مدام از کف جامعه به فضای آنالین کشیده 
می شــود و با اعتــراض عمومی و حتــی انتقاد مســئوالن همراه 
می شــود.  در چنین فضایی از بدبینی و سوء تفاهم، نوجوانانی پا به 
جامعه گذاشــته اند که اتفاقا بسیاری از آنها در خانواده های سنتی 
بزرگ شــده اند و مخالف حجاب نیســتند؛ اما چنــدان میانه ای با 
برخی گفتمان های رســمی در این زمینه ندارند. این تفاوت دیدگاه 
در مسائلی از قبیل حجاب و حتی شیوه زندگی، هرچند میان همه 
نسل ها وجود داشته، حاال شدیدتر از همیشه خود را نشان می دهد.
ادامه در صفحه ۸

توافق خوب-توافق بد

واقعیت نسلی که باورش نمی کنیم

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران اژه ای:  اگر دولت در برنامه هایش موفق باشد قوای قضائیه و مقننه هم موفق خواهند بوداژه ای:  اگر دولت در برنامه هایش موفق باشد قوای قضائیه و مقننه هم موفق خواهند بود

مشکالتسران قوا در همایش   بزرگداشت قوه قضائیه بر تداوم تالش برای پیشرفت تأکید کردندسران قوا در همایش   بزرگداشت قوه قضائیه بر تداوم تالش برای پیشرفت تأکید کردند مشکالتاتحاد سه قوه برای  غلبه بر  اتحاد سه قوه برای  غلبه بر 

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

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

 امروز هفتم تیر، روز بزرگداشــت قوه قضائیه اســت؛ روزی که شــهید 
بهشــتی اولین مسئول دستگاه قضائی کشور ســال ۶۰ بر اثر بمب گذاری 
در دفتر حزب جمهوری اســالمی به همراه ۷۲ نفر از نیروهای انقالب به 
شهادت رسیدند. به همین منظور روز گذشته همایشی سراسری با حضور 
غالمحســین محســنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه، ســید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اســالمی و 
اعضای شــورای عالی قوه قضائیه، دادستان ها و رؤسای دادگستری های 

سراسر کشور در سالن اجالس سران برگزار شد. 

 مراسمی که اگرچه هر ساله به طرق مختلف برگزار می شود، اما مراسم امسال ورای سال های گذشته 
با شــکوه خاصی برگزار شــد و شــاید بتوان از نظر ســطح برگزاری و حضور میهمانان ویژه و سخنانی که 

مطرح شــد، آن را کمی متفاوت تر از سال های قبل دانست. دلیل آن هم شرایط خاص اقتصادی است که 
دامن گیر کشــور شده و برای غلبه بر مشکالت باید همه قوا یک صدا شــوند تا بتوانند شرایط ایجاد شده را 
مدیریت کنند. از این رو همه صحبت ها در اجالسیه بوی همدلی داد و سران سه قوه تا انتهای کالم یکدیگر 
را شنیدند و کوشیدند با تکیه بر یک صدایی، فضایی را ترسیم کنند که افق پیش روی کشور را امیدوارکننده تر 
کند؛ اتفاقی که مجالس گذشته تا این حد از همدلی میان قوا را به خود ندیده بود. همایش سراسری قوه 
قضائیه با بیان این نکته که «دســتیابی به آرمان مقدس در قوه قضائیه نیازمند تشــریک مساعی و تعامل 
هر ســه قوه و مجاهدت های توأم با همدلی است» از سوی حجت االسالم محمد مصدق، معاون اول قوه 
قضائیه آغاز شد. او تأکید کرد که «قوه قضائیه بدون یاری دولت و مجلس نمی تواند نقش راهبردی خود 
را برای رســیدن به آرمان های انقالب ایفا کند». مصدق ایــن گردهمایی را «فرصت مغتنمی برای تعامل 

سه قوه و هم افزایی» بیشتر دانست.

  ۱- برای بهترشــدن وضعیت کشور همه مســئولیم؛ از صاحب قلم و رسانه تا کنشگر مدنی و مقام مسئول؛ 
از قاضی و بازپرس تا دادیار و ضابط. این وفاق، عنصری چســبنده و پیوند زننده اســت که هر ایرانی را فارغ 
از جایگاه و نگاه، هم داســتان و همدســت می کند. نقد را همه بلدند؛ مهم حرکت های رو به جلو، سازنده و 

پیش برنده به نفع مردم است.
۲- سازمان قضائی اما جایگاهی ممتاز و تعیین کننده دارد. عملکرد قوه قضائیه نسبت مستقیمی با توسعه 
کشور و بهروزی شهروندان دارد. نه فقط چون شش میلیون پرونده در سال وارد دستگاه می شود یا ۲۰ میلیون 
رسیدگی می کند. فراتر از آن چون مانع فرایندهایی می شود که مخل حقوق مردم است. اقتدار قوه قضا یعنی 
رخت بستن فســاد و رانت. هر قدر قوه قضائیه عدالت مندتر، تبعیض ســتیزتر، حقوق بشرگراتر، قانونمندتر و 
سریع تر باشد، موتور محرک توسعه بهتر کار کرده و کشور را میزان تر روی ریل خیر عمومی پیش خواهد برد.

۳- قــوه قضائیه بی برنامه و بی تحرک، بی توجه به قواعد تضمین حقــوق عامه و عدالت و آزادی ها و فارغ 
از حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی و شــهروندی، کوشش های خیرخواهانه را اتالف خواهد کرد. قوه 
قضا رو به مردم سزاوار است. همه در پیشگاه دادگاه عدلیه مساوی و آلرژی قوه به نقض استقالل یا افتادن 
در گیر و دارهای مناســبات سیاست زده خواهد بود. این گونه است که قوه قضا به تعبیر امام راحل نقطه امید 
و مأمن و مأوای شــهروندان قلمداد می شــود و ظالم متجاوز به حقــوق و آزادی مردم و اخاللگر اقتصاد و 

دانه درشت رانت خوار و سوءاستفاده گر از موقعیت سیاسی لرزه بر اندام دارد.
۴- قوه قضا باید مدام از سوی افکار عمومی ناقد رصد و ارزیابی شود. نباید چون صاحب قدرت و زندان است، 
از تحلیل و نقد دور بماند. افکار عمومی داوری قابل اتکایی دارد. نخبگان حقوقی، اجتماعی و اقتصادی باید 
مکــرر به گفت وگو درباره عملکرد قوه قضا و محاکم بنشــینند. آرا نقد و رویه قضائی با معیار خیر عمومی 
و منافع جمعی و آزادی های فردی و حق مالکیت و اقتصاد کشــور تحلیل و تعلیل شــود. معضل و بحران 

فراروی قوه کم نیست، مهم قدرت حل مسئله و باز کردن گره است.
۵- مهم ترین کارکرد قوه قضا رسیدگی به دعاوی است. خوب داوری کردن، ارزان و سریع و عادالنه و با کیفیت 
داوری کردن و بی طرفانه و اصول مند حرکت کردن قوه قضا مهم اســت. شــاخص های قوه قضائیه فضایی 

نیست؛ عینی و ملموس است. بی طرفی را وجدان عمومی می فهمد. سرعت در رسیدگی مشهود است. 
ادامه در صفحه ۲

 آقای رئیســی در گفت وگوی تلویزیونی اخیر خود بار دیگر نهادهای تعزیراتی و نظارتی را به کمك طلبید و 
گفت:  «ســازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده هم وقتی تولیدکننده  قیمت می دهد، باید جزئیات را 
آنالیز و کامال مشخص کند که قیمت برای چه افزایش یافته است. آیا قیمت مواد اولیه، قیمت کاالی اساسی، 
دستمزد کارگر یا قیمت حمل ونقل افزایش یافته است؟ سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان باید 
همه این موارد را به دقت ببیند و قیمت را مقطوع کند». این درخواســت و دســتور ایشــان در حدود ۱۰ ماه 
سکانداری امور بارها و بارها تکرار شده است.                                                                     ادامه در صفحه ۲

یادداشتیادداشت

چگونه ممکن است؟!هفته قوه قضا  و  دغدغه ایران قوی

تجارت ۱۲ میلیارد دالری خوراک دام و طیور  
بی سر و صدا در دهلیزهای زیر زمینی اتفاق می افتد

چرا شهناز یاری و محمد ناظم الشریعه مهم شدند؟

از تمسخر  پوتین تا  سرمایه گذاري
۶۰۰ میلیارد دالري سران گروه هفت

سقوط تکراری از داربست هایی 
که بار زندگی را نمی کشند

تاریکخانه هایی 
در یک بازار مخفی!

زندگی لرزان کارگران 
ساختمانی

غوغای دو ایرانی در عراق

با چین و روسیهنشستی براي مقابله

۴

۸

۹

۵

  عکس: مریم کامیاب، مهر

جاوید قربان اوغلی

نیلوفر منصوریان

وکیل دادگستری
صالح نقره کار

 کارشناس اقتصادی
حسین حقگو

جناب آقاى عادل مزارى 
مصیبت درگذشت خواهر گرامی تان 

را تسلیت مى گوییم.
 از خداوند سبحان براى آن مرحومه 
غفران و براى شما و سایر بازماندگان 

صبر آرزومندیم.
سیدمحمود حسینى، محمدحسین اژدرى 

محسن دیانت، حجت اهللا میرزایى  
سیدرسول حسینیان، ایوب درویشى 

مهدى رحمانیان

همه از خداییم و به سوى او برمى گردیم 
درگذشت حاج بشیر احمد ریگى 

سردار طایفه ریگى که انسانى مصلح و فهیم 
بود موجب تأسف شد. این مصیبت را به 
خاندان ریگى و مردم استان سیستان و 

بلوچستان تسلیت مى گویم.از خداى رحمان 
براى آن مرحوم مغفرت و رحمت و براى 

بازماندگان صبر و اجر خواهانم.
سیدمحمود حسینى


