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سياسي

فرهاد رهبر از
هیأت نظارت بر
انتخابات استان تهران
استعفا داده است

توگو با تسنیم در پاسخ به سؤالی درباره عضویت فرهاد رهبر در هیات نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات
یک منبع آگاه در شورای نگهبان در گف 
ریاســتجمهوری در استان تهران ،گفت :آقای رهبر 16 ،فروردین ماه از عضویت در هیأت نظارت بر انتخابات استان تهران استعفاد داد که این استعفا
همان موقع مورد موافقت قرار گرفت.
وی گفت :بعد از پذیریش استعفای آقای فرهاد رهبر ،آقای نصر اصفهانی نیز به به عنوان جایگزین وی انتخاب شده است.

رهبرمعظم انقالب اسالمی در دیدار با فرماندهان ارتش:

انتخابات باید گسترده ،سالم ،پر شور و با امنیت برگزار شود
 ۲۹اردیبهشت ،انتخابات در نظام جمهوری اسالمی
را نماد مردمساالری اسالمی و مایه عزت و افتخار و
قدرت و سربلندی دانستند و تأکید کردند :باید مردم،
مســئوالن و نامزدها ،انتخابات را قدر بدانند و زمینه
یک انتخابات پرشور و شوق و با نشاط ،سالم ،با امنیت
و گسترده را فراهم کنند.
ایشان با تأکید بر اینکه «تعیین روز ارتش از جانب
امام خمینی (ره) به معنــای پذیرش هویت ارتش با
همه مختصات و شرایط آن در ابتدای پیروزی انقالب
بود» ،افزودند :حفــظ و تقویت ارتش ،اعتقاد قلبی و
عمیق امام(ره) بود و این تصمیم صحیح امام موجب
شــد ارتش در همه قضایای بعــد از انقالب ،خوش
بدرخشد.
رهبــر انقــاب اســامی ،ایســتادگی در مقابل
توطئههــای درونــی را یکی از نمونههــای کارنامه
درخشان ارتش برشمردند و گفتند :نقشآفرینی ارتش
در دوران دفــاع مقدس و ارائــه جلوههای عملی از

رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به نقش اقتدار،
تواناییهــا و انگیزه باالی ارتــش در تأمین امنیت
کشــور ،نیروهای نظامی را یکی از مؤلفههای تأمین
امنیت برشمردند.
به گزارش ایســنا ،حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر
معظم انقالب اسالمی صبح روز چهارشنبه در دیدار
فرماندهان و جمعی از یگانهای نیروهای چهارگانه
ارتش به مناسبت روز ارتش و نیروی زمینی همچنین
با تأکید بر تأثیر عملکرد دستگاههای اقتصادی ،علمی
و تحقیقاتی و آموزشی و فرهنگی در جلوگیری از به
نتیجه رسیدن اهداف دشمن ،اولویت درجه یک کشور
را مسائل اقتصادی دانستند و گفتند :اصلیترین وظیفه
مسئوالن ،پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی به
ویژه در بخش اشــتغال و تولید و تالش جدی برای
حل مشکالت معیشتی مردم و همچنین ایستادگی در
مقابل ابرقدرتها و نترسیدن از تشر آنهاست.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به انتخابات

سطوح باالی اخالق و معنویت در کنار قدرت رزمی،
یکی دیگر از افتخارات آن است.
ایشان با تأکید بر لزوم افزایش آمادگیهای روحی
و معنــوی ارتش ،به نقش مهم نیروهای مســلح در
تأمین امنیت اشــاره کردند و افزودنــد :امنیت برای
یک کشور بسیار مهم است و هرچه نیروهای مسلح
مقتدرتر و پرانگیزه تر باشــند ،این اقتدار حتی اگر با
تحرک نظامی هم همراه نباشــد ،زمینه ســاز ایجاد
امنیت خواهد بود .رهبر انقالب اســامی با تأکید بر
اینکه «نیروهای مسلح از مهمترین حصارهای تأمین
امنیت برای مردم بشمار میروند» ،افزودند :عالوه بر
نیروهای مسلح ،مجموعهها و دستگاههای اقتصادی،
آموزشــی ،علمی و تحقیقاتی و فرهنگی نیز اگر در
جهت مقابله با اهداف دشمن و به عنوان بخشهای
تکمیل کننده یکدیگر ،عمل کنند ،قطع ًا هماهنگ با
نیروهای مسلح ،زمینهساز حفظ و تقویت امنیت ملی
و توسعه و پیشرفت کشور خواهند شد.

رئیسجمهور در بازدید از مناطق سیل زده:

نباید یکدیگر را در روزهای سخت فراموش کنیم

مشکالت شما برای بلندمدت ادامه داشته باشد.
رئیسجمهور ادامه داد :دولت در بلندمدت برای اینگونه روستاهایی که منازل مردم
در مســیر رودخانهها و در خطر سیل قرار دارد ،تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد کرد،
چرا که باید در این راستا مراقبتهای الزم انجام گرفته و احتیاط کنیم.
وی با تجلیل از صبر ،مقاومت ،بردباری و همدلی مردم روستای چنار در برابر این
حادثه ،افزود :دولت برای کمک به همه آسیبدیدگان تصمیمات الزم را اتخاذ کرده
و روز گذشته به خزانه اعالم شد تا برای کمک به مردم در این مناطق اقدامات الزم
را انجام دهد.
وی اظهارداشــت :به وزارت راه و شهرســازی و بنیاد مسکن دستور میدهم که
عملیات ساخت و بازســازی ،خانههای مردم را در مناطق آسیب دیده از امروز آغاز
کند.
رئیسجمهور تأکید کرد :مردم بدانند که دولت در کنار آنهاست و به آنها دست
مریزاد میگویم که توانســتند یکدیگر را یــاری کرده و به وظایف دینی ،اخالقی و
تعاون هم در کنار یکدیگر باشد.

رئیسجمهور اعالم کرد که دولت با همه توان در کنار مردم استانهای سیل زده
خواهــد بود و با ارائه کمکهای بالعوض و تســهیالت ارزانقیمت ،به یاری آنان
میشتابد و نیز با تشکیل جلسه ستاد بحران در استانداری آذربایجان شرقی بار دیگر
حوادث اخیر بررسی و تصمیمات الزم برای جبران سریع خسارات اتخاذ خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،حجتاالسالم والمســلمین دکتر حسن روحانی در جمع مردم
روستای چنار در استان آذربایجان شــرقی ،ضمن تسلیت از دست دادن تعدادی از
هموطنانمان به اهالی این روستا در حادثه سیل ،گفت :این حادثهای که در روستای
چنار ،منطقه آذرشهر و در آذربایجان غربی ،اردبیل و کردستان پیش آمد ،همه ملت
ایران را غمزده و ناراحت کرد.
وی افزود :عزیزانی که در این حادثه جان خود را از دست دادهاند ،نه تنها عزیزان
شما بلکه برادران و خواهران همه ما بودند.
وی اظهار داشت :دولت همه توان و تالش خود را برای بازسازی منازلی که دچار
تخریب کامل شــده یا آســیب دیده بکار خواهد گرفت و در این راستا کمکهای
بالعوض و تســهیالت ارزانقیمت ارائــه خواهد داد و اجازه نمیدهد ســختی و

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس:

بهروز نعمتی سخنگوی مجلس شورای اسالمی:

ستاد
اصولگرایان
حامی روحانی
تشکیل میشود

نماینده تهران در مجلس از تشــکیل ستاد اصولگرایان حامی حسن روحانی خبر
میدهد .بهروز نعمتی در گفتوگو با «ایران» با تأکید بر اینکه جمنا همه اصولگرایان
نیست ،میگوید که از طرف برخی چهرههای سیاسی این جریان تقاضاهای مکرری
برای حمایت از حســن روحانی در انتخابات مطرح است و از همین رو احتما ًال هفته
آینده ستاد اصولگرایان حامی روحانی اعالم موجودیت کند.
در ســال  92هم اصولگرایانی بودند که از آقای روحانی حمایت کردند و به طور
مشــخص در صدر آنها آقای ناطق نوری بود و از این حیث حمایت اصولگرایان از
روحانی چیز جدیدی نیست.
تفاوت امســال با ســال  92این است که مشــخص ًا حمایت اصولگرایان از آقای
روحانی در میان نخبگان و فعاالن سیاســی این جریان بیشتر از سال  92خواهد بود.
یعنی ســبد رأی آقای روحانی حداقل در حوزه فعاالن سیاسی اصولگرا رشد غیرقابل
انکاری داشته است.
وی افزود  :آن حرفی که آقای رئیســی زد و گفت میخواهم مستقل بیایم ،معنی
مســتقل غیر از جمنا است .ایشــان اگر فردا با جمنا وارد شود و چه موفق باشد و چه
نباشد ،باید همیشه این تناقض را به دنبال خود تحمل کند که حرف و رفتارش یکی
نیست .ایشــان تنها با اصولگرایان مذاکره داشته و اطرافش هم فقط اصولگرایان
هســتند و از ظرفیت آنها استفاده میکند ،اسم این دیگر استقالل سیاسی نیست .اگر
مستقل است ما هم در مجلس یک مجموعه مستقلین داریم ،چرا کسی کوچکترین
رایزنی با این مجموعه نداشــت؟ اتفاق ًا ایشان رفتارشان و مناسباتشان نه در پیوند با
اصولگرایان بلکه وابســته به تندترین طیفهای این جریان است .به هر حال با این
رفتار ایشــان نه میتواند بگوید مستقل از جناحها است و نه حتی مستقل از جمنا و
این شبهه دارد .قب ً
ال هم آقای احمدینژاد آمد از کل ظرفیت اصولگرایی استفاده کرد
و دســت آخر زیر میز بازی زد و رو به انکار همه آن وابســتگیها آورد .با این تجربه
و پیشــینه به نظر میرسد استقالل آقای رئیسی محل سؤال جدی است ،حتی برای
قسمتی از خود اصولگرایان و جمنا.
نعمتی حضور همزمان افرادی همچون قالیباف و رئیســی را برای تهیه آتش تهیه
مناظرهادانســت و گفت :افرادی نظیر آقایان حاجی بابایی و زاکانی و زاهدی تقریب ًا
شانسی ندارند که گزینه نهایی باشند .اصل ماجرا بین قالیباف و رئیسی است .من فکر
میکنم بعد از مناظرهها نامزد مجموعه جمنا مشخص خواهد شد.

تکلیف ادمینهای کانالهای تلگرامی حامی دولت را مشخص کنید

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر
نادرست بودن شیوه برخورد با ادمینهای کانالهای
تلگرامی بازداشتشده ،گفت :این درست نیست که
هشــداری ندهیم و ناگهان ۱۲ ،کانال را ببندیم و
اجازه ندهیم کسی این افراد را ببیند و تکلیفشان
را هم روشن نکنیم که چرا و چگونه باید محاکمه
شوند.
به گزارش ایلنا ،مســعود پزشــکیان با اشاره به
بازداشت  ۱۲نفر از ادمینهای کانالهای تلگرامی
اصالحطلب و حامی دولت و فضای امنیتی کشور
در آستانه انتخابات گفت :بازداشت این چنینی افراد
کار درستی نیســت ،اگر سیستم ما هوشیار و آگاه
اســت ،باید در قدم نخست به افراد اعالم کند که

راهی که میروند اشــتباه اســت و به جاده خاکی
رفتهاند.
او گفت :این درســت نیست که صبر کنیم افراد
گمراه شــوند ،بعد برایشان پرونده درست کرد و به
یکباره  ۱۲ادمین کانال تلگرامی را بازداشــت یا
سایت و رسانه را تعطیل کنیم.
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی خاطرنشان
کرد :در واقــع اگر واقع ًا این فضا را رصد میکنیم،
اساســ ًا چرا باید اجــازه دهیم جوانان بــه ته دره
بیفتند؟! باید پیش از آنکه این اتفاق بیفتد ،اقدامی
میکردیم ،به آن افــراد اطالع میدادیم یا اطالع
عمومی میدادیم تا همه بفهمند یک رسانه خارج
از چارچوبهای قانونی و اشتباه میرود.

مصطفی کواکبیان نماینده مجلس:

کاش تست سالمتروانی هم
شرط ثبتنام انتخاباتریاستجمهوری بود
نماینده اصالح طلب مجلس با اشاره به ثبت نام
بقایی و احمدینژاد گفت:ای کاش برای داوطلبان
ریاست جمهوری عالوه بر تست سالمت جسمی،
گواهی تست سالمت روانی هم شرط می گذاشتند
تا مشخص شود چرا آقایان دچار توهم شدهاند.
مصطفي كواكبيان در نطق ميان دستور مجلس
شورای اســامی گفت :همانگونه كه رهبري در
مورد انتخابات در ســخنان اول ســال فرمودند،
آنچه براي ايشان مهم اســت مشاركت مردم در
روز  29ارديبهشت است،از جمله مهمترين اهداف
ما در انتخابات پيشرو همين است زيرا اعتقاد داريم
كه حضور افرادي همچون من ميتواند به حضور
حداكثري كمك كند.
به گــزارش آفتابنیوز  ،او ادامــه داد :از مردم
ميخواهم گاليهگذاريها را كنار گذاشــته و همه

در انتخابات با شــور و شوق شركت كنند .هر يك
از قوا كه بخواهد موجبــات كاهش حضور مردم
را فراهم ســازد خالف خواســت رهبري و قانون
اســت.انتخابات هر چه رقابتيتر باشد بهتر است
اما دلخــوري ها و تنگ نظري هــا هيچ گاه از
نظر مردم پاك نميشــود.كواكبيان در نطق خود
اشــارهاي هم به عملكرد شوراي نگهبان در تأييد
صالحيتها داشت .او اظهار كرد :شوراي نگهبان
بايد نقش تاريخي خود را ايفــا كند،احراز يا عدم
احراز صالحيت حتما براســاس شــاخص هايي
باشــد كه عالوه بر پاسخگويي نزد خداوند ،افكار
عمومــي را هم مجاب كننــد .او در مورد حضور
احمدي نژاد و بقايي در انتخابات گفت :شك ندارم
جريان وابسته به رئيس دولت دهم ،بر فرض تاييد
صالحيت جاي هيچ نگراني براي نظام ندارد زيرا
امروزه حتي طرفدارهاي دو آتشه ايشان همچون
جبهه پايداري ،از احمدينژاد اعالم برائت كردند.

هلل مکارم شیرازی:
آیتا 

انتخابات در جمهوری اسالمی خط قرمز دارد
آیت اهلل مکارم شیرازی گفت :انتخابات در
جمهوری اســامی خط قرمز دارد و نامزدها
باید از دروغ ،عوامفریبــی و تهمت به نظام
بپرهیزند.
هلل مکارم شیرازی
به گزارش ایســنا ،آیتا 
با اشــاره بــه روایتی از پیامبــر(ص) گفت:
پیامبر(ص) فرمودند من اگر به اندازه کوه اُ ُحد
هم طال داشــته باشم ،دوست دارم سه روزه
آن را در راه خیــر مصــرف کنم؛ این منطق
پیامبر را با کارهایی که برخی میکنند مقایسه

کنید.
این مرجع تقلید در بخش دوم ســخنانش
با تاکید بــر اینکه انتخابات باید پرشــور و
دشمنشکن باشد زیرا برخی منتظرند ببینند
حضور مردم در پای صندوقهای رای چقدر
است عنوان کرد :انتخاباتی که در جمهوری
اســامی برگزار میشــود قیود و خط قرمز
دارد؛ در آمریکا هر تهمت و دروغی را به هم
گفتند ،زیرا خط قرمز ندارند و معتقدند برای
رسیدن به هدف هر وسیلهای توجیه میشود؛

وی افزود :به هر حال در مجلس پیگیر هستیم و
قرار است جلسهای برگزار کنیم که مشخص شود،
تکلیف چیســت .ما ادعای حق و عدالت و آزادی
داریم و این مســائل را نمیتوان صرف ًا در تئوری
پیگیری کرد؛ بلکه باید در واقعیت حق و عدالت و
آزادی محقق شود.
پزشــکیان در پایان با بیان اینکــه باید ببینیم
مردم درباره عملکرد ما چه میگویند ،تصریح کرد:
متاسفانه مردم در حال حاضر نگاه خوبی نسبت به
وضعیتی که ما مســئوالن در کشور ایجاد کردیم،
ندارند و این عدم وجود نگاه خوب مردم به عملکرد
مســئوالن ،به نفع ما نیســت ،بلکه به ضررمان
است.

به همین دلیل واقعا انتخابات آمریکا ،رسوایی
برای غرب بود.
آیتاهلل مکارم شــیرازی تاکیــد کرد :در
جمهوری اســامی هم مردم و هم نامزدها
مســئولیت دارند و حداقل سه چیز را نامزدها
باید رعایــت کنند؛ اول اینکــه وعده دروغ
ندهنــد و عوامفریبی نکننــد ،زیرا معتقدیم
خدایی هست و روز جزایی و حساب و کتابی
در کار است و باید فکر فردای قیامت را بکنیم
البته مردم نیز از دروغ و فریبکاری خوششان

نمیآید.
این مرجع تقلید با بیان اینکه نامزدها نباید
همدیگر را تخریب کننــد زیرا بردن آبروی
مســلمان مانند حفظ مال و خون و ناموس
اوســت بیان کرد :همچنین از تخریب نظام
باید پرهیز شود و نباید برای رسیدن به هدف
همه کارهای نظام و زحمات را زیر ســؤال
ببریم.وی تصریح کرد :کشــور ما آبرومند و
آبادانی در حد نسبی دارد و نباید آن را تخریب
کنیم.

اي كاش براي داوطلبان رياســتجمهوري عالوه
بر تست ســامت جسمي ،گواهي تست سالمت
رواني هم شرط مي گذاشتند تا مشخص شود چرا
آقايان دچار توهم شده اند ،مردم ما و عالقمند به
واليت فقيه هيچ گاه فريــب افزايش يارانه ها را
نخواهد خورد .اين جريان سياسي يك مرده است
كه حتي يك حزب معمولي هم حاضر نيست اسم
آن ها را بر زبان بياورد.
كواكبيــان نطق خود را اينگونــه تمام كرد :به
عنوان يــك اصالح طلب كه معتقــد به نظام و
رهبري و ختم امام هســتم ميگويم كه برخالف
گفتهها در انتخابات ما اصالحطلبان براي خدمت
به مردم هماهنگيم.
مطهري هم در پايان نطق او ،اشاره اي به ثبت
نام اين چهره اصالح طلب در انتخابات رياســت
جمهوري كرد و گفت :آقــاي كواكبيان يك نوع
تبليغ انتخاباتي هم شد.
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انتخابات

اعتراض اعظم طالقانی به محدودیت زنان
در انتخابات ریاستجمهوری
اعظم طالقانی فرزند آیت اهلل طالقانی و
نماینده مردم دوره اول تهران در مجلس
شــورای اســامی از جمله زنانی است
که همــواره به روند محدویــت زنان در
انتخابات ریاستجمهوری اعتراض داشته
است .وی با مشــیت نام در این دوره از
انتخابات ژیام اعتراض خویش به شورای
نگهبان طی نامه ای چنین عنوان کرد:
«اى مــردم ،ما شــما را از یک مــرد و یک زن
آفریدیــم؛ بنابرایــن هیچ تیره و قبیلهاى در آفرینش بر دیگرى برترى ندارد؛ ما شــما
را به صورت تیرههاى گوناگون و قبیلههاى مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناســید
نه آنکه به نژادپرســتى روى آورید و به نژاد و تیره خود افتخار کنید و هر ملّتى خود
را از دیگــر ملّتها گرامىتر بداند؛ به یقین گرامىترین شــما نزد خدا با تقواترین و با
فضیلتترین شماســت .خداست که معیار برترى انسانها را معین مىکند ،چراکه او به
حقایق امور دانا و آگاه است( ».آیه  ،13حجرات)
بیانیه شماره 1
از آنجا که رجال مذهبی و سیاســی و شــرایط مندرج در اصل  115قانون اساســی
تاکنون مورد تفســیر شــورای محترم نگهبان قرار نگرفته و تعریــف دقیقی از رجل
سیاســی ،مذهبی ،مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری وجود ندارد ،باالخره
در ابالغیه رهبر معظم انقالب یعنی «سیاســتهای کلی انتخابات» (جزء  5بند ،)10
«تعریف و اعالم معیارها و شــرایط الزم برای تشخیص رجل سیاسی ،مذهبی و مدیر
و مدبر بودن نامزدهای ریاستجمهوری» به عهده شورای محترم نگهبان قرار گرفت
که باید آن را تبیین کنند.
شورای محترم نگهبان در فراخوان مورخه  08/10/1395از تمامی نخبگان ،استادان
حوزه و دانشــگاه ،صاحب نظران و اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی و شخصیتهای
سیاسی و گروهها و احزاب دعوت کرد تا پیشنهادهای مستدل خود را در خصوص جزء
 5بند  10سیاســتهای کلی انتخابات راجع به شــرایط داوطلبان ریاستجمهوری به
این شورا ارسال دارند.
در ابتــدای انقالب با تصویب پیشنویس اولیه قانون اساســی کــه به امضای امام
خمینی نیز رسید ،جنســیت رئیسجمهور مشخص نشده بود .بعضی علما به این نکته
اعتراض کرده و گفتند در قانون باید تصریح شــود که رئیسجمهور مرد باشد .مرحوم
امام فرمودند« :با آقایان علما صحبت کنید »...ولی پس از مذاکره هم آنها نپذیرفتند
و اصل « »115قانون اساســی بدین مضمون تدوین شد« :رئیسجمهور باید از رجال
مذهبی و سیاسی با شرایط زیر ...باشد» .لذا مالحظه میکنیم که حضرت امام در مورد
ریاســت جمهوری به جنسیت خاصی عنایت نداشــته و حتی میخواهند که با مذاکره
مساله حل شود .در اصل  115قانون اساسی در باب ریاست جمهوری آمده است:
«رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاســی که واجد شــرایط زیر باشــند،
انتخاب شود :ایرانیاالصل ،تابع ایران ،مدیر و مدبر ،دارای حسن سابقه ،امانت و تقوی،
مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و مذهب رسمی کشور».
نظر عدهای بر این اســت که واژه «رجال» به معنای مردان است و عدهای دیگر آن
را نخبگان و شخصیتها معنا میکنند .عدهای تعبیر اول را پذیرفته و عدهای تعبیر دوم
را باور دارند .در همان هنگام از شهیدبهشتی سوال شد که منظور از «رجال» در اصل
 115قانون اساسی چیست؟ ایشان پاسخ دادند« :منظور از «رجال»« ،شخصیتهای»
مذهبی و سیاسی است».
مردم عدالتخواه جمهوری اسالمی ایران:
با توجه به آنچه در صدر مطلب بیان شــده ،موارد ذیل پیوســته مورد نقد و چالش
اینجانب به عنوان یک شهروند ایرانی بوده است:
-1باتوجــه به فراخوان امام خمینی قبل از انقالب از علمای قم ،نجف و مشــهد در
حمایت از اسالم ،چگونه است که پس از گذشت نزدیک به  40سال از انقالب ،در برابر
ظلم مشــهود نسبت به نیمی از جمعیت ایران و در برابر احقاق این حقالناس ،کوتاهی
شده است و چگونه باید جبران شود؟
-2همانطــور که میدانیم در بحث حقوق عمومی ،حقالناس از موارد مبنایی دین
اســام و مذهب ماســت ،چرا که خالق آفرینش ،در عفو از گناهــان مربوط به خود،
آسانگیری ،مسامحه و تسهیل بیشتری به مراتب نسبت به حقوق انسانها اعالم کرده
اســت ،اما درمورد حقالناس -که از مزایای بینش و بصیرت آیین اسالمی است ،-جزا
و یا پاداش دادن به آن ،طرح مساله کرده و حقالناس را منوط به گذشت طرف مظلوم
بیان میدارد .از اینرو چگونه اســت که جمهوری اسالمی -که تمام شعارش از مبانی
الناس بیش از  40درصد از مردم ،در زیر
قرآن و سیره ائمه است -از این امر ،یعنی حق ِ
چتر حکومت اسالمی ،در این ســالها ،بیتفاوت گذشته درحالیکه برای امور سادهتر
و جزئیتر ،از طریق تشــکیل جلســات برای اصالح قانون اساسی و یا از طریق لوایح،
طرحها و یا بخشنامهها و دستورالعملها ،اقدام کرده است.
-3در رابطه با اصل موضوع برابری جنســیتی در امور اجتماعی و سیاســی ،مجموع
حاکمیت و نهادهایی مانند شــورای محترم نگهبان و مجلس خبرگان قانون اساسی ،با
توجه به مطرح شــدن این موضوع در سطح جامعه در حدود  20سال ،کوتاهی کرده و
گذشــت بیش از ســی و چند سال از نظرات و انتقادها در تفسیر شورای
اکنون پس از
ِ
محترم نگهبان در مساله اصل  115قانون اساسی ،هنوز تفسیر و تعریف دقیقی از واژه
«رجل سیاســی ،مذهبی و مدیر» ارائه نداده اســت .به راستی ،شورای محترم نگهبان
چگونــه میتواند بــه بیش از  40درصد جمعیت ،به طور عادالنه پاســخ دهد؟ هرچند
شاهدیم که شــورای محترم نگهبان هیچگونه اظهارنظر دقیقی در این خصوص ،ارائه
نداده است.
-4میتوان احتمال داد که این حق اگر لحاظ میشــد ،به پشتوانه آن ،حقوق دیگری
هــم باید ملحوظ میگردید ،لذا نادیدهگرفتن آن ،نادیدهانگاری حقوق نیمی از جمعیت
ایران ،یعنی نسوان ،است.
-5اینجانب به عنوان یکی از زنانی که در انقالب اسالمی فعالیت داشتهام ،در تفسیر
تبعیضآمیــز واژه «رجال» ،نه تنها به دالیل قرآنی و ســیره ائمه و عقالنی (با توجه
به اهمیت ترجمه لغات عربی در متن فارســی به صورت اصطالحی ،و این مســاله که
قانون اساسی ما به زبان فارســی است) ،مخالف هستم ،بلکه معتقدم باید پیوسته این
چالــش را که در مکتب افتخارآفرین اســام اصالت دارد ،به عنوان حقالناس نیمی از
جمعیــت ایران ادا کرد ،زیــرا فریضه عدالت و رفع تبعیض از انســانها مبنای حقوق
تساوی بینالناس است.
علی الریجانی رئیس مجلس:

بودجه  6هزار میلیاردی که دولت پیشین
جای دیگری خرج کرد
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :مجلس در دولت قبل پیشنهاد داد برای رفع برخی
مشکالت در حوزه درمان چه میزان بودجه نیاز است و مسئوالن وزارت بهداشت در دولت
گذشــته وجود  ۶هزار میلیارد تومان منبع مالی را در حوزه سالمت طلب کردند هر چند
که این بودجه از ســوی مجلس اختصاص پیدا کرد اما دولت بودجه را در حوزه سالمت
قرار نداد.به گزارش آفتاب نیوز ،رئیس مجلس با اشــاره به اینکه پرسشهای بسیاری در
این خصوص مطرح اســت ،افزود :در این شرایط این سئوال مطرح میشود که آیا طرح
تحول سالمت در شرایط فعلی قابل تداوم است یا خیر ضمن اینکه طرح تحول سالمت
در درون مجلس تصویب نشــد بنابراین ممکن است نمایندگان مجلس در این خصوص
نظرات مخلتفی داشته باشند و عدهای موافق و عدهای مخالف طرح بوده و از اجرای آن
انتقاد کنند بنابراین برای پاسخ به سئواالت در این زمینه باید یک نظر واحد در خصوص
طرح تحول سالمت به وجود آید و در صورت نیاز ایرادات آن رفع شود.

