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اطالعیه نهضت آزادی درباره
وضعیت سالمتی ابراهیم یزدی
دفتر سیاســی نهضــت آزادی ایــران طی اطالعیــهای در خصوص
وضعیت ســامتی دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی اعالم کرد
کــه وی در پنجم تیرماه  96پس از اخذ مجوزهای الزم به شــهر ازمیر
ترکیه ســفر کرد تا با وجود مراقبتهای پزشکی الزم تحت نظر پزشکان
بتواند با فرزندانش دیداری داشــته باشد .متاســفانه ظرف روزهای اخیر
حال ایشــان رو به وخامت نهاده اســت .نهضت آزادی ایــران از عموم
هموطنان درخواســت کرد برای کســب مجدد سالمتی وی دعا نمایند.

علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسالمی:

معنی ندارد هیچ یک از علمای اهل سنت
در مراسم تحلیف حضور نداشته باشند

روحانی لیست 17وزیر منهای وزارت علوم را به بهارستان ارسال کرد

کابینه دوازدهم ضعیفتر از کابینه یازدهم!

صفحه 2

بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس:

ربیعی جلسه البیگری برای جذب رای
نمایندگان گذاشته است

صفحه 2

سرمقاله

ماهیت حقوقی حضور رئیس قوه قضائیه و
اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف

اکبر اعلمی -فعال سیاسی اصالحطلب

غالمحســین الهام ،وزیر دادگستری دولت نهم و حقوقدان اسبق شورای نگهبان در یادداشتی
نوشــته اســت« :مطابق اصل  ١٢١قانون اساســى ،رييس جمهور در مجلس شوراى اسالمى در
جلســهاى كه با حضور رييس قوهقضاييه و اعضاى شــوراىنگهبان تشكيل مىشود ،سوگند ياد
مىكند .براى اعتبار شكلى اين سوگند دو نكته بايد مراعت شود :يكم؛ رسميت مجلس يعنى حضور
دو سوم نمايندگان و دوم؛ حضور رييس قوه قضاييه و اعضاى شوراى نگهبان.
از فقهاى شــورا فقط آيتاهلل جنتى حضور داشتند( ،احتما ًال ايشان هم به عنوان رئيس مجلس
خبرگان ميهمان بودهاند) از پنج فقيه ديگر ،تصويرى ديده نشــد .البته همه حقوقدانان حضورشان
مشاهده شد .اگر امروز پنج عضو فقيه غايب بوده باشند ،اعتبار و رسميت جلسه تحليف علىالقاعده
مخدوش است و با رويه عملى ،كه نوع تفسير عينى از قانون اساسى است ،مخالف است».
در ابتدای اصل  ۱۲۱قانون اساســی آمده است« :رییس جمهور در مجلس شورای اسالمی در
جلسهای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود»..
با فرض درستی ادعای جناب الهام ،الزم است خاطرنشان نمایم؛
یک -برخالف اصل  ۶۵قانون اساســی که صراحتا بیان می دارد؛ «جلســات مجلس شورای
اسالمی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد» ،در اصل  ۱۲۱قانون اساسی از واژه
«رسمیت» استفاده نشده است.
درواقع بهنظر می رسد که قانونگذار در اصل مذکور ،در اقدامی نمادین و تشریفاتی و به منظور
ایجاد پیوند میان قوای سه گانه و نهادی که نمایندگی اسالمیت نظام را برعهده دارد؛ رئیس قوه
قضائیه و اعضای شــورای نگهبان را موظف به حضور و مشارکت در مراسم تحلیف کرده است،
که این امر به هیچوجه به مفهوم مالزم و منوط بودن مشروعیت تحلیف رئیس جمهور به حضور
«همه اعضای شورای نگهبان» و حتی رئیس قوه قضائیه در این مراسم نیست .در غیر این صورت
باید مانند اصل  ۹۳تاکید می شد که مراسم مزبور بدون وجود اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه
قضائیه اعتبار قانونی ندارد .به عبارت دیگر حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان در
مراســم تحلیف ،هم یک حق است و هم یک تکلیف قانونی برای این دو .لذا اگر اعضای شورای
نگهبان و رئیس قوه قضائیه ،خود از حضور درمراسم مذکور خودداری کرده باشند ،درواقع این عمل
به منزله استنکاف آنان از انجام یک وظیفه قانونی است و باید مورد سوال و مواخذه قرار گیرند اما
بهنظر نمیرسد که به تحلیف رئیس جمهور خدشه ای وارد شود .عقل و منطق و روح قانون اساسی
هم نمیپذیرد که با عدم حضور چندتن از اعضای غیرانتخابی شــورای نگهبان در مراسم تحلیف،
جمهوریت نظام تعطیل شود! البته این اشکال زمانی وارد و موجه تلقی می شود که مجلس و دولت
مانع از حضور اعضای شورای نگهبان به مراسم مزبور شده باشند.
دو-گرچه عبارت «اعضای شورای نگهبان» در اصل  ۱۲۱قانون اساسی مانند «اعضای شورای
نگهبان» مذکور در اصل  ۹۷قانون اساســی مبنی بر اینکــه« :وقتی طرح یا الیح ه ای فوری در
دســتور کار مجلس قرار گیرد ،اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را
اظهار نمایند» ،یک «عام مجموعی» اســت و ظاهرا هر  ۱۲عضو شورای نگهبان را در برمیگیرد
و به همین ســبب وقتی که رســیدگی به طرح های فوریتی در مجلس هفتم ،بدون حضور اغلب
اعضای شورای نگهبان صورت می گرفت ،با تذکر نگارنده در مجلس هفتم مواجه شد ،لیکن رویه
شورای نگهبان در عمل نشان داده است که از نظر این نهاد ،باحضور چند عضو از اعضای شورای
نگهبان ،نظر قانونگذار در اصول  ۹۷و  ۱۲۱قانون اساسی تامین می شود .استفاده از پیشوند «همه»
قبل از «اعضای شــورای نگهبان» در قسمت اخیر اصل  ۹۶قانون اساسی مبنی بر «...تشخیص
عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است ».قرینه ای
است برای تائید رویه شورای نگهبان.

نقطه قوت کابینه دوازدهم حفظ 4وزیر قوی (زنگنه ،حجتی ،قاضیزاده و ظریف) اســت .متأسفانه وزرای ضعیف و
ناکارآمدی چون ربیعی و رحمانی فضلی ابقاء شدند .وزرای جدیدی چون جهرمی ،بطحایی ،آوایی هم احتماالً در گرداب
اما و اگرهای نمایندگان غرق خواهند شــد .روحانی میتوانست کابینهای کارآمدتر و مقتدر را بچیند تا برای دستیابی
خبر اول
به تحقق وعدههای انتخاباتی  29اردیبهشــت چاالکتر از گذشته مطالبات مردم را در جاده هموار رهنمون نماید25 .
درصد کابینه قوی و کار آمد و  25درصد دیگر وزرای باالی متوســط و  25درصد وزرای متوسط و  25درصد باقیمانده
وزرای ضعیفی هســتند که احتماال در «دست انداز» رای اعتماد مجلس گیر خواهند کرد 17 .وزیر معرفی شدند که 9
نفر از ترکیب کابینه قبل بودند و  8چهره تازه وارد به دولت دوازدهم راه پیدا کردند .ترکیب سیاســی کابینه همچنان
با  11وزیر معرفی شده اعتدالی اســت .هرچند که اصولگرایان و اصالحطلبان هر کدام  3سهمیه در دولت دوازدهم دارند .چهرههای کارآمد و
آزمون پس دادهای هم به رئیس جمهور معرفی شدند که با عدم اقبال رئیس جمهور در لیست نهایی قرار نگرفتند .البته وزیر علوم معرفی نشد
چون در این مسیر تعداد زیادی از کاندیداهای این وزارتخانه نتوانستند توافق مرجع عالی نظام را کسب کنند و در نهایت روحانی کابینه کامل
به مجلس معرفی نکرد .در کابینه معرفی شــده به مجلس شاهد کملطفی رئیسجمهور به دو قشر زنان و جامعه اهل سنت هستیم .این دو قشر
در کمپین انتخاباتی  24میلیونی روحانی جایگاهی ویژه دارند .چه بسا اگر حمایت قاطعانه این دو قشر از روحانی صورت نمیگرفت انتخابات 29
اردیبهشــت به مرحله دوم کشیده میشد و  ...متاسفانه این مدل تکراری که نه وزیر زن و نه وزیر سنی در کابینه داشته باشیم باز هم گریبان
دولت دوازدهم را گرفت و همان سنت قبلی توسط روحانی نیز عملی شد.

سخن روز

ستایش الزهرا ابراهیمی -روزنامهنگار

چهار ســال پیش وقتی با رتبــ ه دو رقمی روزنامهنگاری
قبول شــدم فکر نمیکردم نزد درجه یکهای عرص ه رسانه
درس پس بدهم ،دانشگاه عالمه طباطبایی  ،دانشکده علوم
ارتباطات اجتماعی ،جایی که میراث ارزنده پدر ارتباطات ایران
”دکتر معتمد نژاد” بود ،ساختمانی قدیمی با اساتیدی روشن
فکر و صاحب قلم  .آنها که به واقع رکن چهارم دموکراســی
بودند ،آنها که سردمداران روزنامه نگاری و مطبوعات بودند؛
اصــأ خو ِد خبر بودند  ...اولین تجربهی قلمزنیام را ناامیدانه
برای یکی از روزنامههای سراســری ایمیل زدم .حتی توقع
نداشــتم از دفتر تحریریه پاســخی دریافت کنم .اما روز بعد
من
یادداشــتم را در صفحــه یک” ابتکار” دیدم نوشــتهی ِ
دانشجوی گمنا ِم شهرســتانی یادداشت رو ِز روزنامهپایتخت
شده بود و چراغ اول که این چنین روشن شد پر انگیزه شروع
به نوشــتن کردم .وامدار کتاب”چشم عقاب روزنامه نگاری ”
اثر اســتاد فرهیخته ام ”دکتر فرقانی”بودم .خبرنویسی را از
”دکترخانیکی” یاد گرفتم  .توصیههای ”دکتر محسنیان راد” را

من خبرنگار نیستم
از بر بودم حاال ”همشهری” گزارشم را چاپ کرده بود ایران
یادداشــت اجتماعیام را منتشر کرده بود و سایر روزنامهها و
خبرگزاریهای فعال مطالبم را در کنار نویسندههای مجرب
کار میکردند  .اما اینهــا راضیام نکرد! کماکان قلبم برای
کج کنار نقشــه! ایــا ِم خیلی دور !...
زادگاهم میزد ،ایال ِم ِ
میخواستم در انعکاس اســتعدادها،زیباییها و پتانسیلهای
سرشا ِر ایالم نقشی داشته باشم  ...که کوهها را به مدد بگیرم
تا ایالم به بهانهی محرومیت ،محروم تر نشــود ،میخواستم
ذوق و قریح ه فرزندان این شهر ،در سایهی نبود امکانات ،نابود
نشود  ...دریغ که اولین قربانی خودم بودم !
مطبوعات ایالم بیگانه بــا تحصیالت آکادمیک ،به طور
سنتی ،کند و ناپیوسته حرکت میکرد  .من سودای ”گزارش
تحقیقی” داشتم .دغدغهی انعکاس دردها و مطالبات مردمی
داشتم .اما جامع ه مطبوعاتی شهرم به جز عدهای اندک ،فارغ
از این مسائل به بازاریابی و مارکتینگ شبیه بود .حیرتزده از
این فضا به شبکههای اجتماعی شخصی پناه بردم تا عطش
نوشــتنم را آنجا فروکش کنم و صد البته قضاوت نکنم اگر
معیشت برای خبرنگاری اولویت باشد ،که این قصو ِر مسووالن
ذیربط است که زیرکانه پازل را طوری چیدهاند که قلم اصحاب
رســانه به مدح آنان و در راستای اهدافشان بچرخد ! و امروز،
 ۱۷مرداد ســالروز درگذشت «شهید صارمی» مصادف با روز
خبرنگار قلم غالف میکنم که من خبرنگار نیستم !

احمد منتظری در پیامی به خانواده آیتاهلل مروارید:

این عالم فرزانه مصداق
"السابقون السابقون" بود

یادداشتهای امروز
صفحه 2

پیگیری ویژه شهردار جدید تهران
به منظور تحقق توافق محیط
زیست شهری سال 2005

عبدالرضا یوسفی میانجی
صفحه 2

خط هشت مترو با حضور
الریجانی رئیس مجلس افتتاح شد

فرزاد شالفروش
صفحه 2

بسم اهلل الرحمن الرحيم
انا هلل و انا اليه راجعون
خانواده محترم حضــرت آيت اهلل
آقاى حاج شيخ على اصغر مرواريد
با سالم و تحيت؛ رحلت عالم فرزانه
و انقالبى صبــور و آزاده و مصداق بارز
"السابقون السابقون" حضرت آيت اهلل
مرواريــد طاب ثراه را به يكايك شــما
عزيزان و ديگر بستگان و عالقه مندان

ايشان صميمانه تسليت عرض مى كنم.
از خداونــد كريــم و رحيــم براى
آن مرحــوم ،غفران و رضــوان الهى؛ و
براى بازماندگان محتــرم ،صبر و اجر
خواســتارم؛ و اميدوارم همواره در راه
خدمت به اســام و مســلمين موفق
باشيد .والســام عليكم و رحمة اهلل و
بركاته .بيت آيت اهلل العظمى منتظرى
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شهرداری را پاستور در سایه
نکنید

مهدی حاجیزاده
صفحه 3
رزمایش نوبل پارتنر و عدم
مشارکت جمهوری آذربایجان
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