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رئیس دفتر رئیس جمهوری در مراسم افتتاح ساختمان
فناوری دانشگاه آزاد تهران غرب:

گفتوگوی«ایران» با منصوره اتحادیه ،پیشکسوت
تاریخنگاری و نخستین ناشر زن کشور

نباید اجازه دهیم «پژوهش»
جناحی و تبلیغاتی شود

هرگز نمیتوان گفت تاریخ
اجتماعی ایران را میشناسیم
در صفحه فرهنگی بخوانید

در صفحه اجتماعی بخوانید
سال بیست و ششم شماره  7523سهشنبه  2دی  7 ۱۳۹۹جمادی االول  20 1442صفحه
در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو برجام مطرح شد

قیمت درتهران و البرز  2000تومان  /دیگر استانها 1000تومان Tuesday 22 Dec 2020

به دنبال حقوق شهروندی

رئیس جمهوری در نشست حقوق اساسی و شهروندی سخنان صریحی
درباره وظایف قوه مجریه و رأی مردم واصول صریح قانون اساسی ایراد کرد

بررسی احتمال
بازگشت امریکا به برجام

دوشـــــــــنبه ( ۲۴آذر)
ســالروز صــدور فرمان
دولت نامه  ۸مـــــــــادهای امـــــــام
خمینــی(ره) برای حفظ
و رعـــــایت حـــــریــــــم
خصوصــی و محتــرم
شــمردن حقــوق افراد
علی ربیعی
دستیار بــود کــه در ســال ۱۳۶۱
ارتباطات اجتماعی بــه وقـــــوع پیوســــت.
رئیسجمهوری و شــــــنبه ( ۲۹آذر) نیــز
سخنگوی دولت
سالروز تصویب منشور
حقــوق شــهروندی بــود .در ایــن روز منشــور
حقوقشهروندیبهامضایرئیسجمهوری
رســید .دولت به جد معتقد اســت تحرک و
پویایــی جامعه امــکان نخواهد داشــت مگر
آنکه همــه آحاد جامعه از حقــوق خود آگاه
و به ســهولت به آن دسترســی داشته باشند.
این مســیر ،راحت و ســهل الوصول نیست و
نیازمند پیگیریهای مداوم اســت ،پیشنیاز
آن هم اعتقاد عمومی اســت .قانون اساسی
ظرفیتهای زیــادی دارد که باید در معرض
ظرفیتســازی قــرار بگیــرد .منشــور حقــوق
شهروندی هم یکی از آنها است .در حقیقت،
منشور حقوق شهروندی ،بسط قانون اساسی
اســت .گزاره به گزاره این منشــور ،مســتند به
قانون اساســی اســت .در تعریف حقوق این
ملت میتوان به حقوق و آزادیهای اساسی
اشــاره کــرد کــه همگــی در چارچــوب قانون
اساسی جمهوری اسالمی قرار دارند .میتوان
فهرستی دقیق از همه حقوق ملت را تدوین
کــرد و ایــن ،همــان کاری اســت کــه جامعــه
حقوقی کشــور در منشــور حقوق شهروندان
انجــام داد .از حــق آزادی بیــان گرفته تا حق
ســامت و کرامت و «حق دانســتن» و ســایر
حقــوق دیگــر ملــت بــه دقــت از دل قانــون
اساسی استخراج شده است.

دفاع از جمهوریت

 وزرای خارجه ایران و  4+1بازگشت محتمل ایاالت متحدهبه برجام را مثبت ارزیابی کردند
 علی اکبر صالحی:اگر دوباره به شورای امنیت باز گردیمفاجعه میشود

در اصل  134قانون اساسی به صراحت آمده که خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهوری است
به موجب اصل  113قانون اساسی ،رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است
براساس قانون اساسی نظارت بر وزیران وظیفه رئیس جمهوری است ،نه نمایندگان
میتوان بعد از چهل سال یک بار در یک موضوع مهم اصل  59قانون اساسی را اجرا و پیاده کرد
باید همه احزاب و جناحها آزاد باشند تا اگر میخواهند کاندیداهای خود را معرفی کنند
شورای نگهبان با توجه به هر دوره ای تفسیر متفاوتی از این قانون دارد
قانون اساسی میتواند بازنگری شود
کار بزرگی در زمینه فضای مجازی در
دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد که
اگر این دولت نبود ،چنین فضایی قطعاً
در اختیار مردم نبود

گروه سیاســی /وزرای خارجه کشــورهای عضو برجام که روز گذشته در نشست
آنالین کمیســیون مشــترک شــرکت کرده بودند در بیانیهای بــا تأکید بر تداوم
ضــرورت اجرای کامل و مؤثر برجام توســط همه طرفهــا ،چالشهای کنونی
اجرای برجام را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با محتمل دانستن بازگشت
امریکا به برجام آمادگی خود را برای نگاه مثبت به این موضوع اعالم کردند.
صفحه  3را بخوانید

«ایران» از جزئیات گونه جدید کشف شده کووید ۱۹
در جنوب شرق انگلیس گزارش میدهد

لغو پروازها از انگلستان به ایران
با شیوع گونه جدید کرونا
 نسخه جدید ویروس کرونای انگلیسی خطر مرگ بیشتری ندارد نگرانی به بازارهای جهان بازگشت آغاز تست انسانی واکسن ایرانی کرونا با  ۵۶نفر5و7
دو تحلیل روانشناختی از جهان بدون کرونا؛
بیماری رنجور یا انسانی عاشق؟
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طلوع زندگی پس از کرونا

تأملی حقوقی در جایگاه
قانونی رئیس جمهوری

13
President.ir

داریوش مصطفوی
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال
در گفتوگو با «ایران»:

 AFCدایی را دعوت
کرده ولی شرایط
مدیریت فوتبال ما را
نمیداند

18

چه کسانی بهدنبال حذف دفاتر خدمات مسافرتی هستند

شوخی بزرگ با تور یک میلیارد تومانی
به مقصد آنتالیا

6

شهرداری اصفهان از پایان مرمت و بازسازی بنای صفوی خبر داد

باز شدن درهای حمام شاهزادهها
به روی مردم پس از  46سال

6

گروه سیاسی /شاهبیت سخنان دیروز رئیس جمهوری در نشست
«حقوق اساسی و شــهروندی» را میتوان «دفاع از جمهوریت» و
یــادآوری جایــگاه قوه مجریه و رئیس جمهوری در قانون اساســی
دانست .موضوعات مهمی که به نظر میرسد در سالهای گذشته
محــل اختــاف نظرهایــی میــان نهادها و مســئوالن بوده اســت.
روحانــی در این ســخنان اگر چه از کلیت قانون اساســی دفاع کرد
اما همزمان اشارهای هم به برخی اشکاالت موجود داشت و تأکید
کرد که چه بسا بخشهایی از آن نیازمند بازنگری هم باشد .تفسیر
شورای نگهبان از اصل  113قانون اساسی و اینکه رئیسجمهوری
مســئول اجرای قانون اساســی هست یا نیست یکی از مواردی بود
که روحانی برای چندمین بار به آن اشاره و تأکید کرد که این اصل
اساســاً نیازی به تفســیر ندارد چرا که رئیس قوه مجریه بر اســاس
جایــگاه مهمی که برای آن در قانون اساســی گنجانده شــده ،باید
مسئول اجرای قانون اساسی باشد.
ëëجمهوریت و انتخابات بنیانهای اساسی نظام
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
والمســلمین حسن روحانی در سخنان خود با مرور روند تصویب
قانون اساســی به موضوع تأکید حضرت امــام(ره) بر «جمهوری
اســامی» اشــاره کرد و گفت :اگر نظام ما نظام جمهوریت نبود و
جمهوری در آن نبود و انتخابات مبنا نبود ،بعید میدانم تا امروز
این نظام مانده بود .رئیس جمهوری ،با تأکید بر اینکه جمهوریت،
انتخابات و آرای مردم بهعنوان بنیان و اساسی است که این نظام

را بخوبی حفظ کرده اســت ،اظهار داشت :این مسأله بسیار مهم
است که مبنای حکومت ما آرا و رأی مردم است حال مشروعیت
حکومت البته چارچوبهای دینی و مذهبی هست و در جای خود
محفوظ اســت ،اسالمیت نظام بهعنوان یک رکن همواره مدنظر
بوده و هست اما در بخش جمهوریت آن میخواهم تأکید کنم که
آرای مردم نقش بســیار اساســی دارد منتها در کشور ما متأسفانه
نظــام حزبی نداریــم .روحانی افزود :وقتی شــما در یک حکومتی
بــه آرای مــردم اتکا میکنید مــردم باید بیاینــد و رأی بدهند و اگر
سیستم حزبی نداشته باشید کار یک مقدار سخت میشود .یعنی
انتخاب مردم با هیاهو و جنجال و سروصداهای نزدیک انتخابات
یک مقدار ســخت و مشکل میشود اما اگر نظام حزبی باشد یک
مقدار راحتتر اســت.رئیسجمهوری در عین حال تأکید کرد که
نظام ما نظام حزبی و در قانون اساســی هم سیســتم ما سیســتم
حزبی نیست و بر مبنای حزب اصالً قانون اساسی بنا نشده یعنی
در انتخابات به فرد رأی میدهیم و اصالً به حزب رأی نمیدهیم
حال انتخابات ریاست جمهوری باشد یا مجلس شورای اسالمی،
شورای شهر یا خبرگان باشد.
ëëجای خالی احزاب در قانون اساسی
روحانی اظهار داشت :فیلتر حزبی هم نداریم .از طریق شورای
نگهبان یا هر کجا هســت ،اقداماتی انجام میشــود اما به هر حال
حزبی نیست .یک اشکاالت اینطوری داریم که روی اینها باید فکر
کنیم؛ مثالً در بحث بازنگری قانون اساســی نیــز در یک زمانی که

محصوالت چند رسانهای «ایران»

محرمانههای کارآگاهان
سرقت  ۲۵هزار دالر توسط زن و
مردی ناشناس با شگردی خاص رخ
میدهد .چگونگی این سرقت و انگیزه
عروسخانم و همدستش را برای
این سرقت عجیب ،سرهنگ دوم
اسماعیلعبدی،جانشینمعاونت
مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت
اقتصادیفاتببرایمانتعریف
میکند / .خبرنگار :مرجان همایونی

چرا باید مستند «کودتای  »۵۳را دید؟

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
محرمانههای
کارآگاهان را ببینید

فیلم مستند کودتای  ۵۳با موضوع کودتای
 ۲۸مرداد ،ساخته تقی امیرانی ،فیلمساز
ایرانی ساکن انگلیس است .ساخت این
فیلم  10سال طول کشیده و مستندات قابل
توجهی در آن ارائه شده است .تدوین آن
را والتر مرچ ،تدوینگر پرافتخار و نام آشنای
سینما انجام داده و بازسازی نقش داربی شر
توسطریف فاینز ،بازیگر سرشناسانگلیسی
انجام شده است.

بارکد را اسکن کنید
وگزارش ویدئویی
مستند «کودتای »۵۳
را ببینید

رادیو
ایران 20
@irannewspaper
@radioiran20
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مورد نیاز باشــد که اشکالی هم ندارد .البته قانون اساسی معموالً
دیر به دیر در دنیا اصالح میشــود ولی االن ســی و یک سال است
قانــون اساســی تغییر نکــرده ،قبالً قانون اساســی یــک فرصت 10
ســاله بود ،اصالحاتی در پایان عمر حضرت امام انجام گرفت اما
در این ســی و یک ســال قانون اساسی تغییر نکرده و ممکن است
زمانی الزم باشــد تغییر کند .رئیسجمهوری با اشــاره به اهمیت
طــرح بحــث نظــام حزبــی در قانــون اساســی ،ادامــه داد :در یک
زمانی در یکی از کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام
چارچوبــی راجــع به قانــون انتخابات و سیاســتهای کلــی قانون
انتخابات نظام حزبی پیشبینی ،بحث و تصویب کردیم که البته
بــه دالیلی متوقــف شــد .روحانی با تأکیــد براینکه قانون اساســی
جمهوری اســامی ایران قابل توجه و ذکر در ســطح جهان اســت
کــه میتوانیم بــه آن ببالیم ،گفت :از ســال  58و زمان تدوین این
قانون اساسی بویژه در بخشهای مرتبط با حقوق ملت در فصل
 ،3قوانین و اصول روشــن و مدرن آمده اســت که میتوان در دنیا
بهعنوان یک قانون اساسی مدرن عرضه کرد که البته ممکن است
در گوشــهای از آن ایراد و نقص وجود داشــته باشــد و باید اصالح
شــود .رئیسجمهوری با اشــاره به اینکه فهم ما از قانون اساســی
یکی نیســت ،افزود :پیشبینی شده اســت که زمان نیاز به تفسیر،
چه نهادی قانون اساسی را تفسیر میکند اما قبل از اینکه به تفسیر
برسیم ،برداشت و فهم خیلی مهم است که از این قانون اساسی
چه برداشت و فهمی داریم.
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نگاهی به شاکله قانون
یادداشت اساســی که مانند همه
قوانیــن اساســی دنیــا
نوع حکومت را تعیین
میکند ،نشان میدهد
قانــون اساســی ایــران
محمدصالحنیکبخت به لحاظ سیاســی ،هم
حقوقدان نظــام جمهوریــت را
پذیرفتــه و هــم اصل تفکیــک قــوا را به طور
کامــل قبــول داشــته اســت .از آنجایــی کــه
طبــق اصــل  56قانون اساســی ،قانونگذاران
اصــل حاکمیــت آرای مــردم را پذیرفتهاند،
چنین به نظر میرســد که همــه ارکان نظام
براســاس آرای مــردم انتخــاب میشــوند.
وقتی به اصول دیگر قانون اساســی مراجعه
میکنیــم ،مالحظــه میشــود که ایــن قانون
اساسی بر اصل جمهوریت نظام و حاکمیت
آرای مــردم تأکید کــرده و بر همین اســاس،
ریاســت قوه مجریه و همچنین نمایندگانی
کــه قــوه مقننه را تشــکیل میدهنــد ،تماماً و
مســتقیماً از طریق مردم انتخاب میشوند.
در ایــن زمینه جــز اختالفی که دربــاره میزان
اختیــارات شــورای نگهبــان بــرای رد یا تأیید
نامزدهــا وجــود دارد ،اختــاف نظــر دیگری
مطرح نشده است .به هر رو از مجموع اصول
قانــون اساســی چنین مســتفاد میشــود که
نظام حکومتــی در ایران ،جمهوری اســت و
جمهوریت نظام نیز با اصول قانون اساســی
تأیید و پذیرفته شده است.
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