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به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان جلسه علنی بعدی خانه ملت را روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه اعالم کرد.
وی گفت: دستور جلسه نیز همان دستور هفتگی اعالمی خواهد بود.قرار است نمایندگان مجلس جهت سرکشی به حوزه های انتخابیه خود بروند و در عین حال برخی 
از نمایندگان در هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا عضو هستند.براساس قانون وظیفه نظارت بر انتخابات شهر و روستا برعهده مجلس شورای 
اسالمی است.براساس برنامه اعالمی توسط هیات رییسه مجلس، خانه ملت روز 19 و 20 اردیبهشت ماه جلسه علنی دارد و سپس نمایندگان بار دیگر با توجه به حضور در 

انتخابات شوراها به حوزه های انتخابیه خود خواهند رفت. 

نیویورک تایمز: 

اصل یکصد و پانزدهم قانون اساســی جمهوری اســالمی ایران: »رئیس جمهور باید از میان 
رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد...«واژه »رجال« به چه معناست؟ 
آیا فقط به مرد اطالق شده و هیچ زنی نمی تواند رئیس جمهور شود؟ نظر بسیاری ازجمله شورای 
نگهبان این اســت که رجل فقط به مردان اطالق می شود. آیا این نوع برداشت درست است یا 
اینکه رجال به معنی شخص است و زن و مرد را شامل می شود؟ با دالیل متعدد می توان ثابت 

کرد که رجال سیاسی به معنای فقط مردان نیست.
 دلیل اول:

اگر منظوِر قانون گذار در قانون اساسی فقط مردان بود، لزومی به استفاده از کلمه رجال نبود و 
در ایران فارسی زبان از کلمه مردان استفاده می شد. عالوه بر این، در قانون نباید ابهام و اجمال 
باشد. لذا منظور از »رجال سیاسی« فقط »مردان« نیست؛ رجال کلمه ای عربی است که فقط به 

معنای مردان نیست بلکه به بزرگان، نخبگان و  عقالی جامعه گفته می شود.
دلیل دوم، وجود قاعده تغلیب در زبان عربی: 

در ادبیات عرب قاعده ای وجود دارد به نام  قاعده تغلیب؛ در زبان عربی صیغه مذکر با صیغه 
مؤنّــث تفاوت دارد ولی طبق قاعده تغلیب، هرگاه مخاطبین یک کالم، تعدادی مذّکر و تعدادی 
مؤنّث باشند، خطابها با لفظ مذّکر گفته می شوند؛ مثاًل اگر کسی وارد جمعی مرّکب از مردان و 

زنان شود می گوید سالم علیکم.
بنابراین طبق قاعدۀ »تغلیب«، افعال و ضمایر را وقتی برای هر دو گروه زنان و مردان به کار 
می برند، از واژگان مذکر اســتفاده می کنند. مثل »یا ایها الذین« که هم شامل مردان می شود و 

هم زنان: الذین آمنوا، الذین کفروا، الذین ظلموا.....برای مثال می توان به آیات زیر توجه کرد:
- آیه  195 آل عمران : »َفاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِّي اَل أُِضیُع َعَمَل َعاِمٍل ِمْنُکْم ِمْن َذَکٍر أَْو أُنَْثی 
َرَنّ  َکِفّ بَْعُضُکْم ِمْن بَْعٍض َفالَِّذیَن َهاَجُروا َوأُْخِرُجوا ِمْن ِدیاِرِهْم َوأُوُذوا ِفي َســبِیلِي َوَقاتَُلوا َوُقتُِلوا َلُ
ْدِخلََنُّهْم َجَنّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتَِها اْلَنَْهاُر ثََوابًا ِمْن ِعْنِد الَلّ َوالَلّ ِعْنَدُه ُحْســنُ  َعْنُهْم َســیَئاتِِهْم َوَلُ
الَثَّواِب«: »پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد و فرمود که من عمل هیچ صاحب عملی 
از شــما را از مرد یا زن که همه از یکدیگرید تباه نمی  کنم پس کســانی که هجرت کرده و از 
خانه  های خود رانده شده و در راه من آزار دیده و جنگیده و کشته شده  اند بدیهایشان را از آنان 
می  زدایم و آنان را در باغهایی که از زیر آن نهرها روان اســت درمی  آورم ]این[ پاداشی است از 
جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداســت«.  مطلب جالب توجه در اینجا استفاده ازکلمه »الذین« 

است و با اینکه کلمه مذکر است برای زنان و مردان به کار رفته است.
الَِحاِت ِمْن َذَکٍر أَْو أُنَْثی َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأولَئَِک َیْدُخُلوَن الَْجنََّة«: »و  یا در آیه: »َوَمْن َیْعَمْل ِمَن الصَّ
کســانی که کارهای شایسته کنند مرد باشند یا زن، در حالی که مؤمن باشند آنان داخل بهشت 
می  شــوند« )سوره نســاء آیه12۴(در این آیه هم ضمیر »هو« که برای مذکر است، و نیز واژۀ 
»مؤمن« و فعل مضارع »یدخلون« که مذکر اســت، هم برای مرد و هم برای زن استفاده شده 
است. در قرآن کلمه رجل گاهی به معنی مرد خاصی و گاهی به عنوان شخص آورده شده است. 
و  منظور نوع بشر است اعم از زن و مرد. در این آیات معنی کلمه رجال به هیچ وجه نمی تواند 

فقط مردان باشد بلکه به معنی بزرگان، نخبگان، و عقالی جامعه است.  
 نمونه  آیاتی که از کلمه رجل می توان به »شخص« تعبیر کرد و شامل زن و مرد می شود: 
 )آیه ۷۶ سورۀ نحل(: َوَضَرَب الَلّ َمَثاًل َرُجلَیِن أََحُدُهَما أَبَْکُم اَل یْقِدُر َعلَی َشيٍء َوُهَو َکٌلّ َعلَی 
ْهُه اَل یْأِت بَِخیٍر َهْل یْسَتِوي ُهَو َوَمْن یْأُمُر بِالَْعْدِل َوُهَو َعلَی ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم. واژۀ  َمْواَلُه أَیَنَما یَوِجّ
»رجلین« می تواند به معنای »دو شخص« باشد که یکی  شخص گنگی است و یکی موال که 
هر دوی آنها هم می توانند هم زن باشند و هم مرد.-)آیه۴ سوره احزاب(: »َما َجَعَل الَلّ لَِرُجٍل ِمْن 
َقلَْبیِن ِفي َجْوِفِه«: »خداوند در درون هیچ مردی دو قلب قرار نداده است«. اگر قرار باشد رجل را 
به معنی مرد بگیریم پس خداوند در درون زنان دو قلب قرار داده اســت؟-)آیه23 سوره احزاب(: 
لُوا  »ِمَن الُْمْؤِمنِیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الَلَّ َعلَیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضی نَْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن یْنَتِظُر َوَما بََدّ
تَْبِدیاًل«: »و از مؤمنان  اشخاصی هستند که به راست آورند آنچه راکه با خدا پیمان بسته بودند، 
پس دسته یی از ایشان عهد خود را سپری کرده اند، و دسته یی دیگر در انتظارند و پیمان خود را 
به چیزی مبدل نساخته اند و با چیزی مبادله نکرده اند«.آیا این قابل قبول است که رجال در این 
آیه فقط مردان باشنذ و واژۀ »رجال«، زنان را شامل نشود؟  وقتی خدای سبحان در قرآن کریم 
می فرماید »من المؤمنین«، مرادش زنان و مردان مؤمن اســت.- »ِفي بُیوٍت أَِذَن الَلّ أَْن ُتْرَفَع 
َویْذَکَر ِفیَها اْسُمُه یَسبُِّح لَُه ِفیَها بِالُْغُدِوّ َواْلَصاِل، ِرَجاٌل اَل ُتلِْهیِهْم تَِجاَرٌۀ َواَل بَیٌع َعْن ِذْکِر الَلّ َوإَِقاِم 
َکاِۀ یَخاُفوَن یْوًما تََتَقلَُّب ِفیِه الُْقُلوُب َواْلَبَْصاُر«: »خانه هایی که خدا اجازه داده  ــاَلِۀ َوإِیَتاِء الَزّ الَصّ
است که منزلتی رفیع یابند و اسم او در آنها برده شود، بامدادان و شامگاهان، در آن خانه ها مردانی 
هستند )اشخاصی از زنان و مردان( که نه تجارتی و نه خرید و فروشی ایشان را از یاد خدا به چیز 
دیگری سرگرم نمی کند، و نیز از برپاداشتن نماز و دادن زکوۀ، ایشان از روزی بیمناکند که دلها 
و دیدگان منقلب و باژگونه گردند«. آیا فقط مردان هستند که تجارت می کردند و خدا را از یاد 
نمی بردند؟ و زنان از این دایره خارجند؟ حضرت خدیجه)س( از مصادیق بارز این آیه شریفه است.  
ْکِر إِْن  -)آیه۴3 ســورۀ نحل(: »َوَما أَْرَســلَْنا ِمْن َقْبلَِک إاَِلّ ِرَجااًل نُوِحي إِلَیِهْم َفاْسَألُوا أَْهَل الِذّ
ُکْنُتْم اَل تَْعلَُموَن«: »ما نفرستادیم پیش از تو مگر اشخاصی را از  که به آنها وحی می کنیم پس 
بپرســید از اهل دانش اگر نمی دانید«. آیا خداوند فقط به مردان وحی می کرده و به زنان وحی 
نمی شــده است؟ در مورد حضرت مریم در آیات ۴2 و ۴3 ســوره آل عمران می خوانیم: »َوإِْذ 
َرِك َواْصَطَفاِك َعلَی نَِساِء الَْعالَِمیَن  َیا َمْرَیُم اْقُنتِي  َ اْصَطَفاِك َوَطهَّ َقالَِت الَْماَلئَِکُة َیا َمْرَیُم إِنَّ اللَّ
اِکِعیَن«: »و ]یاد کن[ هنگامی را که فرشتگان گفتند ای مریم  لَِربِّک َواْســُجِدي َواْرَکِعي َمَع الرَّ
خداوند تو را برگزیده و پاك ســاخته و تو را بر زنان جهان برتری داده اســت  ای مریم فرمانبر 
پروردگار خود باش و ســجده کن و با رکوع  کنندگان رکوع نما«. در این آیات خداوند با مریم با 
زبان وحی سخن می گوید.  -)آیه۴۶ سوره اعراف(: »َوبَْیَنُهَما ِحَجاٌب َوَعلَی اْلَْعَراِف ِرَجاٌل َیْعِرُفوَن 
ُکالًّ بِِســیَماُهْم َونَاَدْوا أَْصَحاَب الَْجنَِّة أَْن َساَلٌم َعلَْیُکْم لَْم َیْدُخُلوَها َوُهْم َیْطَمُعوَن«: »و میان آن 
دو ]گروه[ حایلی اســت و بر اعراف مردانی هستند که هر یک ]از آن دو دسته[ را از سیمایشان 
می  شناسند و بهشتیان را که هنوز وارد آن نشده ولی بدان امید دارند آواز می  دهند که سالم بر 
شما«. آیا می توان تصور کرد که در اعراف فقط مردان باشند؟ آیا امیدواران ورود به بهشت فقط 
مردان هستند؟و در آیه 10۸ سوره توبه می خوانیم: »اَلتَُقْم ِفیِه أَبًَدا لََمْسِجٌد أُّسَس َعلَی التَّْقَوی 
ّهِریَن«: »هرگز در آن  ُ ُیِحّب الُْمطَّ ُروا َواللَّ ِل َیْوٍم أََحّق أَْن تَُقوَم ِفیِه ِرَجاٌل ُیِحبّوَن أَْن َیَتَطهَّ ِمْن أَوَّ
جا نایست چرا که مسجدی که از روز نخستین بر پایه تقوا بنا شده سزاوارتر است که در آن ]به 
نماز[ ایستی ]و[ در آن مردانی  اند که دوست دارند خود را پاك سازند و خدا کسانی را که خواهان 
پاکی  اند دوســت می دارد«. در آن مساجدی که پایه هایش بر پرهیزگاری نهاده شده اشخاصی 
)از زنان و مردان( هســتند که دوست دارند پاکیزه شوند. آیا تزکیه و طهارت روح به قشر خاص 
جامعه یعنی مردان اختصاص دارد؟ آیا در مســاجد زنان تزکیه نمی شوند؟ یا اینکه باید بگوییم 
رجال شــامل زن و مرد می شــود و اختصاص به مردان ندارد.آموزه های قرآن را نباید در یک 
گروه جنســی محدود و محصور کنیم و کلمه »رجال«، هم به معنای مردان است و هم زنان و 
این ویژگی که بر پیمان خود باقی بمانند، هم متعلق به زنان است و هم مردان. آیات قرآن زن 
و مرد را دارای حقوق مساوی دانسته است و از نظر قرآن زن و مرد حق و تکلیف یکسانی دارند 
چرا که:  1-زن و مرد از نظر شخصیت و جایگاه انسانی، در نظر قرآن کریم در یک ردیف قرار 

داده است و از کرامت ذاتی یکسان برخوردارند: "لقد کرمنا بنی آدم"
2- زن و مرد در فرائض و واجبات و محرمات و مســئولیت ها و تکالیف مســاویند. )به جز 
چند مورد که به تفاوت فیزیولژیکی آنان مربوط اســت( »إِنَّ الُْمْسلِِمیَن َوالُْمْسلَِماِت َوالُْمْؤِمنِیَن 
ابَِراِت َوالَْخاِشِعیَن َوالَْخاِشَعاِت  ابِِریَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقیَن َوالصَّ َوالُْمْؤِمَناِت َوالَْقانِتِیَن َوالَْقانَِتاِت َوالصَّ
 َ اِکِریَن اللَّ ائَِماِت َوالَْحاِفِظیَن ُفُروَجُهْم َوالَْحاِفَظاِت َوالذَّ ائِِمیَن َوالصَّ َوالُْمَتَصّدِقیَن َوالُْمَتَصّدَقاِت َوالصَّ
ُ لَُهْم َمْغِفَرًۀ َوأَْجًرا َعِظیًما«: »مردان و زنان مســلمان و مردان و زنان با  اِکَراِت أََعدَّ اللَّ َکثِیًرا َوالذَّ
ایمان و مردان و زنان عبادت پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شکیبا و مردان و زنان 
فروتن و مردان و زنان صدقه  دهنده و مردان و زنان روزه  دار و مردان و زنان پاکدامن و مردان و 
زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند خدا برای همه آنان آمرزشی و پاداشی بزرگ فراهم ساخته 

است«. )سوره احزاب آیه35(
نتیجه: طبق این آیات و ادله و البته آیات بسیار دیگر، رجال به معنی کلمه مرد نیست بلکه زن 
و مرد هر دو را شامل میشود؛ لذا چنانچه زنی از شخصیت ها، بزرگان و برجستگان آگاه به مسائل 
و مدیر و مدبّر، دارای حســن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسالمی 

ایران و مذهب رسمی کشور داشته باشیم باید بتواند رئیس جمهور شود. والسالم.

در باب معنای            
رجال سیاسی 

به گزارش ایلنا، رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار مســئوالن نظام، قشــرهای مختلف 
مردم و سفیران کشورهای اسالمی، با تبریک 
عید ســعید مبعث به ملت عزیــز ایران و همه 
مسلمانان جهان خاطرنشان کردند: بعثت رسول 
خاتم در دنیای غرق در تاریکی و جهل و ظلم 

و غرور رخ داد و پیامبر گرامی اســالم با دعوت 
به نور یعنی تشکیل حکومتی متکی بر عدل و 
انصاف و وحدت و ایســتادگی در مقابل ظلم، 
نشــان داد برنامه بعثت در همه جوامع بشری 
و در همــه دورانها، قابل تحقق و اجراســت و 
می تواند زیرساخت تشکیل عظیم ترین تمدن 

بشری قرار گیرد.
ایشــان با تأکید بر نیاز عمیق بشریت امروز 
به برنامه بعثت، شــناخت افکار عمومی جهان 
را از معنی و مفهوم بعثت بسیار مهم برشمردند 
و افزودند: بعد از تشکیل جمهوری اسالمی که 
رشحه ای از رشحات حکومت نبوی در آن جلوه 
کرد، دشمنان جوامع بشری، خصومت و مبارزه 
با منشــأ این حرکت عظیم یعنی اسالم را در 

دستور کار جدی قرار دادند.
ایشان افزودند: تشکیل گروه های تروریستی 
به نام اسالم و تفرقه انگیزی میان کشورهای 
اسالمی از جمله در عراق و سوریه و بحرین و 
یمن از توطئه های امریکای ظالم و رژیم خبیث 

صهیونیستی برای مقابله با اسالم است.
رهبر انقالب خاطرنشان کردند: البته ظالمان 
جهانی با جمهوری اســالمی بیشــتر از دیگر 
کشــورهای مسلمان دشمنند اما مشکل اصلی 
آنها اصِل اسالم است و این واقعیت را باید همه 

مسلمانان درك کنند.
حضــرت آیــت الل خامنــه ای درك علت 
دشمنی مستکبران با اسالم را وظیفه مسئوالن 
کشورهای اسالمی خواندند و افزودند: دولتهای 
اسالمی باید بفهمند که هدف امریکا از همراهی 
با یک کشــور اسالمی و دشمنی با یک کشور 
دیگر، جلوگیری از وحدت جهان اسالم و مانع 

تراشی بر ســر راه درك مشترك مسلمانان از 
منافع جوامع اسالمی است.

رهبــر انقــالب با ابــراز تأســف از توفیق 
سیاســت های تفرقه افکنانــه امریکایی ها در 
منطقه افزودند: غارتگران دستشــان در جیب 
برخی کشورهای منطقه است و برای ادامه این 
کار، سعی می کنند جمهوری اسالمی یا ایران 
یا تشّیع را دشمن آنها جلوه دهند اما همه باید 
این نکته را درك کنیم که اتحاد و ایســتادگی 
در مقابل زورگویان، راه پیشرفت جهان اسالم 

است..
رهبر انقالب اســالمی، »ایمــان و اتحاد و 
حضور در صحنه« ملت را عامل شــجاعت و 
ایستادگی جمهوری اسالمی برشمردند و تأکید 
کردند: شــرکت در انتخابات پیِش رو از مظاهر 

مهم حضور پر طراوت مردم در صحنه است.
ایشــان با اشــاره به ابعاد مختلف انتخابات 
افزودند: شرکت در انتخابات در نظام اسالمی، 
وظیفه مردم و تبلور »شأن و حق و قدرت« آنان 
در شکل دهی به رأس اجرایی حکومت است، 
ضمن اینکه ایستادگِی یکپارچه ملت، جسارت 
دشمن و توانایی تحرك و تعرض را از او سلب 

می کند.
رهبر انقالب اسالمی، سیاست های مشترك 
و تهدید آمیز همه مســئوالن گذشــته و حال 

آمریکا را در مخالفت با ملت ایران، نشانه نیت 
خباثت آلود مسئوالن همه جریان های سیاسی 
این کشــور دانســتند و افزودند: امریکایی ها 
در همــه زمانها برای ضربــه زدن به ایران هر 
کاری می توانستند انجام داده اند اما همه بدانند 
هر کســی علیه ملت ایران تعرض کند، بدون 
تردید، به ضرر خودش تمام می شــود چرا که 
عکس العمل ملت ایران در مقابل این حرکت، 

مستحکم خواهد بود.
حضرت آیت الل خامنه ای، آینده مردم ایران 
را به فضل الهی، و در پرتو ایمان و ایســتادگی 
ملت، بهتر از گذشــته خواندند و تأکید کردند: 
باید این »ایمان، اتحاد، ایستادگی و حضور در 
صحنه« را حفظ کرد و با اســتفاده از توانایی ها 
و ظرفیتهای داخلی و برنامــه ریزی عاقالنه، 
ساخت درونی نظام را چنان مستحکم کرد که 
دشمن از توطئه هایش مأیوس شود و دست از 

دشمنی بردارد.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان از نامزدهای 
انتخابات خواستند در تبلیغات و برنامه هایشان 
به مردم یــک قول دهند: قول بدهند که برای 
پیشرفت کشور، توســعه اقتصادی و باز کردن 
گره هــا، به بیرون از مرزها، نگاه نخواهند کرد 
بلکه به توانایی های ملت و ظرفیتهای کشــور 

چشم می دوزند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن، سفیران کشورهای اسالمی و اقشار مردم:

 شرکت در انتخابات پیش رو از مظاهر مهم حضور پرطراوت 
مردم در صحنه است

 علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه:

مدعیان پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی معنای اعداد و رقم را نمی دانند

حسن رباطی، مسئول ستاد انتخابات تهران شورای عالی  سیاست گذاری اصالح طلبان :

لیست نامزدهای اصالح طلبان برای انتخابات شوراها تا ۱۵اردیبهشت اعالم می شود

رییس ســتاد انتخاباتی حسن روحانی در تهران از قانون به عنوان خط قرمز اصالح طلبان 
در فعالیت های انتخاباتی یاد کردو گفت:هر فرد یک ســتاد اســت. این بدان معنی است که 
به نظرات مردم اهمیت می دهیم و هر شــخص که استعداد و خالقیت داشته باشد باید به او 
میدان داده شود.به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی حاجی در سمینار آموزشی وتوجیهی مدیران 
و عوامل اجرایی ســتادهای انتخاباتی ائتالف اصالح طلبان مناطق 22 گانه تهران با تبریک 
عید ســعید مبعث گفت: کار ما و مردم فقط به زمان انتخابات ختم نمی شود. قبل از آن باید 
به این یقین برسیم که فرد امانت دار است. ما صیغه برادرخواندگی با کسی نداریم و اگر فرد 

خالف قول و قرار خود و خالف اصل امانت داری عمل کند، رای خود را پس می گیریم.
حاجی با اشــاره به انتخابات پیش رو، اظهار کرد: کارمان سخت است و باید بدانیم که کار 
راحتــی در پیش رو نداریم. نباید در باد پیروزی مجلس بمانیم چراکه آن موفقیتی بود که در 
شــرایط خاص به وجود آمد.رییس ســتاد انتخاباتی روحانی در تهران با تاکید بر لزوم جدی 
گرفتن کارزار انتخاباتی گفت:  هر فرد یک ســتاد اســت. این بدان معنی است که به نظرات 
مــردم اهمیت می دهیم. ما خود را نباید از مردم باالتر بدانیم. هر شــخص که اســتعداد و 
خالقیت داشــته باشد باید به او میدان داده شود.او از قانون به عنوان خط قرمز اصالح طلبان 
در فعالیت های انتخاباتی یاد کرد و گفت: نباید به بهانه رســیدن به پیروزی قانون را زیر پا 

بگذاریم. رفتار جوانمردانه بسیار مهم است و رفتار اجتماعی ما باید الگوی باشد.
وزیــر آموزش و پرورش دولت اصالحات با بیان اینکه بزرگ ما ســیدمحمد خاتمی معلم 
اخالق اســت، اظهار کرد: احترام گذاشتن به دیگران، حفظ حرمت، تعظیم کردن به جوانان، 
احترام به افراد فرودســت، اعمالی است که آقای خاتمی در کمال فروتنی انجام می دهد. ما 
شاگرد او هســتیم پس باید مثل او عمل کنیم. رییس ستاد انتخاباتی سیدمحمد خاتمی در 
سال ۷۶ یادآور شد: در آن زمان آقای خاتمی تاکید می کرد اگر رقیب کارخالف قانون انجام 
داد ما مقابله به مثل نکنیم، رفتار اجتماعی ما باید بر اســاس قانون باشــد. ما باید فضا را باز 
بگذاریم، به جوانان بها بدهیم، قانون را رعایت کنیم.رییس ستاد انتخاباتی روحانی تاکید کرد: 
دو انتخابات شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری هر کدام جایگاه خودشان را دارند و 
نباید کثرت نامزدهای انتخاباتی در شوراها باعث شود انتخابات ریاست جمهوری در سایه قرار 

بگیرد وحتما باید نگاه ویژه ای برای انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم.

رییس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در تهران:

قانون خط قرمز فعالیت انتخاباتی 
اصالح طلبان است

عبدالواحد موسوی الری وزیر کشور دولت اصالحات:

امیدواریم حرکت و موجی به راه بیاندازیم مانند اسفند 94

 مجلس 
 دو هفته 

تعطیل شد

زهرا ربانی املشی - پژوهشگر دینی 

وزیــر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفــت: نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری که مدعی پرداخت یارانه 250 
هزار تومانی هستند به نظر می رسد که معنای اعداد و رقم 
را نمی دانند و فراموش کرده اند که در این جامعه زمانی در 
پی گران شدن نرخ دالر و عبور آن از مرز هزار تومان چه 

بر سر کارگران آمد.
بــه گزارش خبرنــگار ایلنا، علی ربیعــی در خصوص 
مطالبه ماه های اخیر جامعه کارگری از دولت در خصوص 
بازپس گیری الیحه اصالح قانون کار از مجلس شورای 
اسالمی گفت : تصور دولت این بود که می تواند با کمک 
شــرکای اجتماعی از طریق الیحه مذکور قانون کنونی 
کار را مــورد بازبینی قرار دهد اما اتحاد گروه های صنفی 
کارگری در خصوص بازپس گیری این الیحه باعث شد 

که دولت در این تصمیم خود تجدیدنظر کند.
ربیعــی افزود: به همین دلیل بنا به خواســته کارگران 

دولت برای بازپس گیری الیحه مذکور از مجلس شورای 
اســالمی اقدام کرده اســت و در عین حال امیدوار است 
که با همکاری گروه های اجتماعی از جمله تشــکل های 
صنفی کارگــری بتواند زمینه اصالح این قانون را فراهم 

کند.
او با بیان اینکه براساس همین آرمان های انقالب باید 
همواره به یاد مستضعفان و دستگیری و توجه نسبت به 
آنها بود افزود: در جریان نام نویسی اخیر نامزدهای ریاست 
جمهوری شاهد بودیم که برخی افراد صحبت از پرداخت 
یارانه 250 هزار تومانی کرده اند و یا عده ای مدعی شدند 
که میلیون ها کارگر کار خود را از دســت داده اند. به نظر 
می رسد که گویندگان این صحبت ها معنای اعداد و رقم 
را نمی دانند و فراموش کرده اند که در این جامعه زمانی در 
پی گران شدن نرخ دالر و عبور آن از مرز هزار تومان چه 

بر سر کارگران آمد.

وزیــر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دولت 
یازدهم برنامه های خوبی برای برقراری عدالت اجتماعی 
از اقشــار مختلف جامعه خصوصــاً دهک های کم توان 
صورت گرفت افزود: از دیگر برنامه های جدی دولت برای 
ســال 9۶ بهبود وضعیت معیشــتی مزد بگیران شاغل و 

بازنشسته است.
عضــو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه دولت در 
قالب یک بسته اشتغالزایی قصد دارد از تمامی فرصت های 
موجود برای ایجاد اشــتغال پایدار استفاده کند افزود: در 
همین راستا بنا داریم از طریق هدایت اعتبارات مربوط به 
بیمه بیکاری و سرمایه گذاری آن به بازار کار زمینه جذب 

و اشتغال جویندگان شغل را فراهم کنیم.
او افزود: در همین راستا در نخستین جلسه شورای عالی 
اشــتغال برای سال 93 مصوب شــد در این خصوص از 

کارآفرینان تا نهایت حمایت صورت بگیرد.

نائــب رییس شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان با بیان اینکه ســهمیه 50 درصدی 
برای حضور زنان و جوانان در لیســت انتخابات 
شــوراها در نظر گرفته شده اســت، گفت:  هنوز 
تصمیمی برای سر لیستی گرفته نشده و شاید سر 
لیستی نداشته باشیم. ما طرفدار جمهور هستیم و 

لیست ما جمهوری است.
به گــزارش ایلنــا حجت االســالم عبدالواحد 
موســوی الری درباره انتشار لیست اصالح طلبان 
برای شورای شــهر و معرفی شهردار همزمان با 
انتشــار این لیســت گفت: تمام تالش مجموعه 
شــورای عالــی سیاســتگذاری و اصالح طلبان 
این اســت که نظرات کارشناســی تا اول هفته 
آینده داده شــود تا مــا بتوانیــم چهاردهم و یا 
 پانزدهم اردیبهشــت ماه لیســت را رسماً اعالم 

کنیم.
نائــب رییس شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان در ادامه افزود: اینکه گفته می شــود 
شهردار همزمان با انتشار لیست معرفی شود چنین 
چیزی صحت ندارد و بیشــتر می توان گفت شبیه 

یک شوخی است.
او درباره رد صالحیت برخی از اصالح طلبان در 
برخی از اســتان ها از سوی اعضای هیات نظارت 

انتخابات شــورای شــهر عنوان کرد: یکســری 
اقداماتــی  ازجملــه صحبت با هیــات نظارت و 
فراکسیون امید درباره اینکه بتوانیم افرادی را که 
رد صالحیت شدند بدون هیچ گونه نگاه سیاسی به 

عرصه انتخابات بازگردانیم را انجام داده ایم.
وزیر کشــور دولت اصالحات خاطرنشان کرد: 
صرفاً نباید رد صالحیت ها براســاس مناســبات 

سیاسی صورت گیرد.
او در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه 
عده ای وعده انتخاباتی پوپولیستی مانند افزایش 
یارانه تا 250 هزار تومان را می دهند گفت: شــاید 
این وعده ها اثر موقتی داشــته باشد اما مردم باید 
بدانند که برخالف واقعیت اســت. باالخره کشور 
یکســری توانایی ها، ظرفیت ها و منابع مشخصی 
دارد، دادن چنین وعده هایی کاله گذاشتن بر سر 

مردم است.
موســوی الری در ادامه با بیان اینکه عده ای 
عنوان می کنند 200 یا 250 هزار تومان یارانه به 
مردم پرداخت می کنند، اظهار داشت: این افراد باید 
بدانند که درآمدهای کشور مشخص است و محل 
صرف هزینه ها نیز باز هم مشــخص است. مگر 
اینکــه بخواهیم همه کارهای زیربنایی را تعطیل 

کنیم و به مردم یارانه چند برابر بدهیم.

او درباره سهمیه 50 درصدی زنان و جوانان در 
لیست ائتالفی نیز عنوان کرد: سهمیه 50 درصدی 
برای حضور زنان و جوانان در نظر گرفته شده البته 
ما این سهمیه را به شرط این اختصاص می دهیم 

که آنها مانند آقایان دارای تخصص باشند.
نائــب رییس شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان تاکید کرد: تخصص تنها محدود به 
زنان نمی شوند بلکه همه کسانی که می خواهند در 
اداره شهر و شورای شهر نقشی داشته باشند باید 

دارای تخصص باشند.
او ادامه داد: هنوز تصمیمی برای ســر لیستی 
گرفته نشــده و شاید سر لیستی نداشته باشیم. ما 
طرفدار جمهور هستیم و لیست ما جمهوری است.

موسوی الری درباره قرار گرفتن افراد در لیست 
21 نفره بــا بیان اینکه ۸00 نفــر رزومه خود را 
به شــورای عالی ارائه دادند گفت: افراد براساس 
شــاخصه هایی که تعیین شــده اســت انتخاب 
می شود. شورای شــهر و مدیریت شهری دارای 
تخصص های فراوانی اســت که باید در گزینش 
افراد این نکته لحاظ شود. کسانی که در لیست 21 
نفره قرار نمی گیرند باید همواره از لیست حمایت 
کنند و پشت سر نامزدها باشند. این شورای شهر 

باید نماد تخصص و دقت باشد.

به گزارش ایســنا، حســن رباطی 
توجیحــی  آموزشــی  ســمینار  در 
مدیران ســتادهای انتخاباتی ائتالف 
اصالح طلبان در مناطق 22گانه شهر 
تهران اظهار کرد: دو انتخابات مهم 
پیــش روی ما قــرار دارد و ما قصد 
داریــم در تهران موفقیت گذشــته 
و  گســتردگی  کنیم.تهران  تکرار  را 
جمعیتــی بیش از ۶ میلیــون واجد 
شرایط رای دارد و یک ایران کوچک 
است. وی ادامه داد:هر نفر یک ستاد 
است شعار ماست.امیدواریم حرکت و 
موجی را به راه بیندازیم مانند اسفند 
9۴ . وی افــزود: معموال در دور دوم 

انتخابــات ما با ریــزش رای مواجه 
هســتیم اما در ســال 95 این اتفاق 

نیفتاد و موفقیت سال 9۴ تکرار شد.
ایــن فعــال سیاســی همچنین 
گفت:شــعار اصــالح طلبــان برای 
این دوره 21+1 اســت.آقای حاجی 
بــه عنــوان رئیس ســتاد انتخابات 
شــده  انتخاب  تهران  اصالح طلبان 
اســت، مــا در این ســتاد از جوانان 
اســتفاده خواهیم کرد  مختصــص 
طبق قول قبلــی که به عزیران داده 
بودیم.امیدوارم بتوانیم شــعار هر نفر 
یک ســتاد را به عرصه اجرا بیاوریم. 
رئیس  اســماعیلی  حسن  همچنین 

کمیته مناطق شــهر تهران اصالح 
طلبــان نیز تصریح کــرد: انتخابات 
یکی از شاخصه های دمکراسی است 
و اراده مردم جز در پای صندوق های 
رای که مسالمت آمیز است نمی تواند 
تحقق یاید. وی ادامه داد:متاسفانه ما 
سال هایی را سپری کردیم که کشور 
به سمت و ســوی دیگری رفت، ما 
شاهد خسارات بی شــماری بودیم. 
این فعال سیاســی گفت:ما خواهان 
رقابتی سالم و پر شور هستیم، از نیمه 
دوم فرودین فعالیت های خودمان را 
آغاز کردیم. مــا در مناطق 22 گانه 
تهــران از اصالح طلبــان برای امر 

مهمی چون انتخابات دعوت کردیم.
وی افزود:فعالیــت های انتخاباتی 
اصــالح طلبــان باید معطــوف به 
برنامه های شــورای عالی سیاســت 
گذاری اصالح طلبان که ریاست آن 
را ســید محمد خاتمی بر عهده دارد 
و امیر کبیر ایران آیت الل هاشــمی 
رفســنجانی در این امر بسیار تاکید 
داشــتند باشــد.این فعال سیاسی در 
پایــان گفت:ما قصد داریــم زمینه 
حضــور حداکثری مــردم تهران را 
فراهم کنیم تا در گام ســوم شــاهد 
انتخاب دوباره سید حسن روحانی و 

پیروزی تمامی افراد حاضر باشیم.


