مطالبات عمومی زنان و نقش شورا  در پاسخگویی به آنها

معاون رئیس جمهور در امــور زنان و خانواده گفت :راهاندازی
پارکهــای بانوان ،بازارچ ه و نمایشــگاه دائمی عرضه و فروش
صنایع دســتی ،کلینیکهای تخصصی بیمارستانی ویژه زنان
و اماکن ورزشــی خاص زنان به ویژه استخر ،برخی از مطالبات
عمومی زنان در سراسر کشور است.
شــهیندخت موالوردی در گفتوگو با ایســنا ،افزود :ثبتنام
زنان در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا فرصتی برای
تحقق «حق آنان بر شــهر» بود و تا زمانی که چه در شــهر و

چه در روســتا به تعــداد الزم زن در ترکیب این
شــوراها نداشته باشــیم ،کمتر میتوان به تحقق
خواستههای آنان در شهر امیدوار بود .حضور زنان
در شوراها میتواند بســیار کمک کند که شهر و
روســتا محلی مناسب برای زندگی زنان باشد اما
در حال حاضر شاهد این وضعیت نیستیم.
امیــدوار بودیم که زنــان از ثبت نام در انتخابات شــوراهای
اســامی شهر و روســتا استقبال گســتردهای کنند ولی این

زنان
اتفاق رخ نداد .باید آســیب شناســی شود که چرا
با وجود تحــوالت رخ داده در چهار ســال اخیر،
زنان زیادی در انتخابات شوراها ثبت نام نکردهاند.
ولــی امیدواریــم در انتخابات اقبال بیشــتری به
زنان و برنامههای آنها شــود و تغییر محسوسی در
تعداد آنان در شوراها داشــته باشیم و زنانی که در حوزههای
مختلف متخصص هستند وارد این پارلمانهای محلی شوند و
تاثیرگذار باشند.
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قانون روشنی برای برخورد با کودک فروشی وجود ندارد

ی و حقوقی مجلس گفت :قانون شفاف و روشنی برای برخورد با
نایب رئیس کمیسیون قضای 
کودک فروشی وجود ندارد .یحیی کمالیپور در گفتوگو با خانهملت ،با تاکید بر اینکه ترویج
خرید و فروش اطفال ،زنگ خطری برای همه جامعه است ،تصریح کرد :در الیحه حمایت از
کودکان و نوجوانان میتوان به موضوع خرید و فروش اطفال هم اشاراتی کرد ،در حقیقت
تدابیری باید اندیشید که هر چه زودتر از این نوع تخلفها جلوگیری شود.

آفتاب یزد درگفتگو با سهیال جلودارزاده ،مینوخالقی و پروانه سلحشوری بررسی کرد

چرا نمیتوانیم رئیسجمهور زن داشته باشیم؟
مینو خالقی :کلمه رجل ،صرف معنای مرد نیست .به جهت اینکه اگر شما مشروح مجلس خبرگان قانون اساسی را نگاه کنید ،ابتدا لفظ «مرد» در اصل  88/1ارائه
شده و مجلس خبرگان قانون اساسی به لفظ مرد برای این اصل رأی نداده و بعد کلمه رجل به پیشنهاد دکتر بهشتی جایگزین شده و رأی آورده است .بدین معنا
که مقصود از رجل ،لفظ مرد نبوده و به معنای عرفی و تبادر ،لفظ رجل را مدنظر قرار دادهاند .از این جهت اگر کسی از بین مسئوالن اجرایی اظهارنظر میفرمایند که
در تفسیر کلمه رجل ،زنان گنجانده نمیشوند ،اظهارنظر شخصی آن مسئول است و نه اظهارنظر قانونی که آن را مالک قرار دهیم

آفتاب یزد-پریســا هاشــمی :چیــز زیادی
نمیخواهد ،نــه عدم سوءپیشــینه میخواهد و
نه مدرک تحصیلــی آنچنانی .حتی آنها که چند
صباحی را در زندان گذراندهاند هم اجازه ثبتنام را
در این انتخابات دارند .ثبتنام آزاد اســت اما ورود
به عرصه انتخاباتی و یدک کشیدن نام کاندیداهای
ریاســتجمهوری بــا مقوله ثبتنــام کامال فرق
میکند .ورود به عرصه انتخابات و مناظراتش برای
هیچ کســی آسان نیست .به ویژه برای بانوانی که
ثبتنام میکنند ،اما مصداق رجل سیاسی نیستند
و به همین دلیل وارد عرصه انتخابات نمیشــوند.
مگر آن که زنان دولت و بانوان مجلس دســت به
دســت هم بدهند و از شــورای نگهبان بخواهند
که این کلمه دو پهلو را قانونا تفســیر کند« .رجل
سیاسی» عنوانی که برای اولین بار در بحث تکیه
زدن بانوان بر مسند ریاستجمهوری مطرح شد.
بودن یا نبودن بانوان در چنین مقامی میتوانست
بازتاب گســترده خارجی را به همراه داشته باشد
بــه همین دلیــل بازتاب بیرونی را بــا این کلمه
کاهــش دادند .کلمهای که به بانوان اجازه ثبتنام
در انتخابات ریاستجمهوری را میدهد و از سوی
دیگر سد راهشــان برای ورود به عرصه انتخابات
است« .یعنی روزی میرسد که یک بانوی ایرانی بر
باالترین مسند اجرایی کشور تکیه زند؟» این فقط
یک سؤال نیســت ،بلکه آرزوی بسیاری از فعاالن
حوزه زنان در ایران است.
بــا وجود حضور بانوان در کســوت وزارت ،رئیس
ی در
ن تصمیمگیــر 
ســازمانها و ســطوح کال 
حوزههای زنان ،باز هم به نظر میآید که جناحها
و حزبهای متفاوت هنوز یک بانو را در حد کسب
صندلی ریاســتجمهوری تربیت نکرده و آموزش
ن شد و
ندادهاند .اما چرا رجل سیاســی وارد قانو 
بانوان در مرحله ثبتنام انتخابات ریاستجمهوری
متوقف میشــوند؟ چرا احزاب و مسئوالن هنوز
نتوانستهاند به جوانها و بانوان اعتماد کرده و آنها
را آموزش دهند تا جانشینان خوبی برای خودشان
داشته باشند؟ همه این سواالت را با فعاالن زن در
میان گذاشتیم .پروانه سلحشوری با اشاره به این
که برای انتخابات ریاســتجمهوری شاخصههای
معینی نداریم ،به روزنامه آفتاب یزد میگوید« :در
مجلس حداقل تحصیالت ،فوق لیسانس است در
صورتی که هر کســی حتی با تحصیالت ششــم
ابتدایی هم میتواند در انتخابات ریاستجمهوری
شــرکت کند و مشــکلی پیش نمیآید .به نظرم
وظیفه مجلس اســت که وارد این موضوع شود و
شاخصههای حضور در انتخابات ریاستجمهوری
را مشخص کند».
هیچ شاخصهای برای ثبت نام وجود ندارد

کسانی بودند
که تجربه عالی
اجرایی نداشتند
ولی وارد این
عرصه شدهاند.
اما این که ما
باید نیروهایی داشته باشیم که
بتوانند وارد این رقابت شوند و
زنان توانمندی که تجارب ارزنده
مدیریتی اجرایی داشته باشند ،یک
مفهوم دیگری است که اهمیت
دارد .یعنی باید احزاب ما به این
موضوع اهتمام بورزند
وی با بیان اینکه اما مقوله زنان بحث دیگری است،
میافزاید« :یعنی زنان به عنوان نیمی از جمعیت و
به عنوان انسان ،فرقی با مردان در این حوزه ندارند
و در تفاســیر مختلف ،واژه رجل میتواند شامل
زنان هم شــود .حتی شورای نگهبان چندی قبل
درخواست کرده بود افرادی که میخواهند تفسیر
خودشــان را در این رابطه ارائه کنند اما از نتیجه
نهایی چیزی متوجه نشدیم .ما امیدوار بودیم وقتی
شورای نگهبان این فراخوان را داد همکاری کنند
و زنانی که واقعا توانمند هستند و لیاقتش را دارند،
حضور پررنگ داشته باشند».
سلحشــوری با بیان اینکه مردان بــه خود اجازه
میدهنــد که بهراحتــی ثبت نام کننــد ،تأکید
میکند :همه دارند ثبت نام میکنند ،پس چه طور
ما میخواهیم زنان را از گردونه رقابت حذف کنیم؟
به نظرم باید به زنان احترام گذاشته شود و نه تنها

ثبت نام ،بلکه اگر واجد شرایط و ویژگیهای الزم
بودند ،با توجه به اینکه هیچ شاخصهی معینی هم
نداریــم ،زنان ما در این عرصه حضور پیدا کنند و
به عنوان کاندیدای انتخابات مطرح شوند ،نه فقط
شرکت کننده در نام نویسی .این فرصت باید برای
زنان مانند سایر فرصتهای شغلی فراهم شود و در
این عرصه هم رقابت خودشان را داشته باشند».
نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این سؤال
که آیا زنی برای کســب صندلی ریاستجمهوری
تربیت شــده یا خیر؟ میگوید« :در طی این چند
دورهای که انتخابات ریاستجمهوری برگزار شده
و رئیسجمهورهای متفاوتی یا بعضا در پستهای
کلیدی به دســت افرادی افتاده که فعالیت کالن
اجرایی نداشــتهاند .مثال رئیس دولتهای نهم و
دهم به جز فرمانداری ماکو و خوی ،اســتانداری
اردبیل و شهرداری تهران (آن هم برای دو سال)،
در ســطح کالن اجرایی ،چیزی در کارنام ه خود
ندارد .البته ایشــان شــهردار موفقی هم نبودند.
یعنی تجربه اجرایی ایشان موفق نبود که بگوییم
به عنوان یک فرد موفق وارد این جدال مهم و در
سطح کالن و ملی شــدند .پس کسانی بودند که
تجربه عالی اجرایی نداشــتند ولی وارد این عرصه
شدهاند .اما این که ما باید نیروهایی داشته باشیم
که بتوانند وارد این رقابت شوند و زنان توانمندی
که تجارب ارزنده مدیریتی اجرایی داشته باشند،
یک مفهوم دیگری است که اهمیت دارد .یعنی باید
احــزاب ما به این موضوع اهتمام بورزند .به خاطر
همین ،پس از آنکه وارد مجلس شدیم نامهای به
رئیسجمهور نوشــتیم و خواستار این شدیم که
در مدیریت میانی و کالن از زنان اســتفاده شود
تا زنان بتوانند مراحل مدیریتی را بگذرانند و برای
رقابتهای کالنتر آماده شــوند .من فکر میکنم
اقدامات خوبی هم انجام گرفته و شما میبینید که
در همین یک سال اخیر (با پیگیریهای شدید ما)
مسئول بخشدارهای زیادی در شهرستانها ،رئیس
کتابخانــه ملی ،رئیس ســازمان میراث فرهنگی
و گردشــگری و رئیس ســازمان حفاظت محیط
زیست ،خانم هســتند .یعنی دولت آقای روحانی
در این مورد کمک خوبی کردند و واقعا همکاری
میکنند .امیدواریم در ســطح معاونتها حضور
بانوان بیشتر شــود که در دوره دیگر ،وزارت زنان
را هم شاهد باشــیم و زنان توانمندی برای پست
ریاستجمهوری هم تربیت بشوند».
وی دربــاره رأیآوری زنان در عرصــه انتخابات
ریاســتجمهوری هم میگوید« :این به بســتر
اجتماعی جامعــه برمیگردد و ایــن که جامعه
تاچهحد پذیرای زنان در این ســطح است .وقتی
جامعه این نیاز را احساس کند شورای نگهبان هم
آن را رد نخواهد کرد .توجه کنید که آمریکا با وجود
آن همه ادعای دموکراســی که دارد و با گذشت
چندین دوره از انتخابات ریاستجمهوریشــان
هنوز نتوانســته یــک زن را در این مقــام پذیرا
باشد .حتی خانم کلینتون با محیط دموکراتیکی
که داشــت باز هم از بستر اجتماعی خودش رأی
میآورد اگر چــه رأی را مــیآورد ،ولی در آرای
الکترال شکســت میخورد .در حقیقت ایشان در
مناطق سنتیتر رأی نمیآورد .علیایحال ما نیاز
به گذر زمان داریم و مردم بر اساس تجاربشان به
یک نتیجه میرسند .اگر ما تجربه زنان موفق در
عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
را داشته باشــیم ،بدون شک این استقبال بیشتر
خواهد شــد و این اعتماد بیشــتر میشود .شاید
زمانی پزشکان زن مثل االن مورد اقبال نبودند و
مردم ترجیح میدادند پیش پزشــک زن نروند و
اگر میتوانســتند معلمها را تفکیک کنند ،مردان
را ترجیح میدادند .اما حاال در فضاهایی که زنان
توانســتهاند با تعداد زیادی همگام با مردان جلو
بروند ،این نگرش زنانه و مردانه (جنسیتی) خیلی
کمتر شده است .اما جاهایی که زنان فرصت رشد
نداشتند هنوز نگاه جنسیتی حاکم است».
سلحشوری با اشاره به مطالبات زنان تأکید میکند:
«اگر در مملکت روزی رئیسجمهور زن داشــته
باشیم حتما به بسیاری از مطالباتمان رسیدهایم.
چون ســختترین مطالبهای که ما بتوانیم به آن
برســیم این اســت که یک رئیسجمهور زن در
کشورمان داشته باشــیم .البته هم نیاز است که
حاکمیت اجازه رقابت به زنان بدهد و هم نیاز است
که مردم به این نتیجه برسند که یک رئیسجمهور
زن میخواهنــد و به آن اعتمــاد کنند .مطمئن
باشید اگر یک روز رئیس جمهور زن داشته باشیم
به خیلی از مطالباتی که برایمان بســیار ســخت
است ،رســیدهایم .اما شما کشــورهای پیشرفته
را هم ببینید ،هنوز به اشــکال متفاوت خشونت،
زنان آســیب میبیننــد .این یکی از مشــکالت

عمدهای اســت که زنان بــا آن مواجهاند .مبحث
مدیریت ســطح کالن زنان مهم اســت و به زنان
آسیبدیده باید رسیدگی شود .بدون شک اگر یک
زن ،رئیسجمهور یک مملکت بخواهد باشد باید
اولویتش آحاد مردم باشد و بنیادیترین مشکالتی
که به همه برمیگردد را حل کند چون در مسند
ریاستجمهوری ،نگاه جنسیتی ،تبعیض است».
زنان رجل سیاسی زیادند

رغبت و
رویکرد مردم
ایران به زنان
و لیستهای
انتخاباتی که
زنان در آن
گنجانده شدهاند بسیار زیاد
است .به همین جهت است که در
انتخابات شورای شهر میبینیم
ازسوی بزرگان مدام گفته میشود
که در لیستهای انتخاباتی سهم
زنان را ملحوظ میکنیم
مینــو خالقی هــم در گفتوگو بــا آفتاب یزد
در تشــریح حضور زنــان در عرصــه انتخابات
ریاستجمهوری ،یعنی یک پله باالتر از ثبت نام،
میگوید« :ما به صورت قانونی ،تفسیر رسمی از
اصل  115قانون اساسی نداریم و شورای نگهبان
به عنوان مرجع ،تفسیری از این اصل ارائه نکرده
اســت .به همین دلیل اینکه گفته میشــود در
تفسیر ارائه شــده ،رجل به معنای زنان نیست،
کامال اشتباه است .چون ما تفسیر رسمی از نهاد
رســمی تفســیر کننده قانون اساسی نداریم .از
طرفی ،سیاســتهای کلی انتخابات ابالغ شد و
در آن وظیفه شورای نگهبان برای تعیین تکلیف
و تعریف لفظ «رجل سیاسی و مذهبی» برعهده
شورای نگهبان قرار گرفت .به نظر میرسد االن
زمان آن اســت که شــورای محترم نگهبان این
تفسیر رسمی از اصل  115را ارائه کند».
وی با اشاره به این که سخنگوی شورای نگهبان
اعالم کرده اســت؛ به واســطه زن بودن ،کسی
ردصالحیت نمیشــود ،میافزاید« :شاید آن زن
در مولفههــا و چارچوبهای رجل سیاســی که
مدنظر آنها بود ،نمیگنجیده و رد صالحیت شده
اســت ،نه به واســطه زن بودن .چرا که مواقعی
میبینیم در مــورد مردان هم گفته میشــود؛
«فالنی رجل سیاسی نیست» .پیداست که کلمه
رجل ،صرف معنای مرد نیســت .به جهت اینکه
اگر شــما مشروح مجلس خبرگان قانون اساسی
را که نگاه کنید ،ابتدا لفظ «مرد» در اصل 88/1
ارائه شده و مجلس خبرگان قانون اساسی به لفظ
مــرد برای این اصل رأی نداده و بعد کلمه رجل
به پیشــنهاد دکتر بهشتی جایگزین شده و رأی
آورده است .بدین معنا که مقصود از رجل ،لفظ
مــرد نبوده و به معنای عرفی و تبادر ،لفظ رجل
را مدنظر قرار دادهاند .از این جهت اگر کســی از
بین مســئوالن اجرایی اظهارنظر میفرمایند که
در تفسیر کلمه رجل ،زنان گنجانده نمیشوند،
اظهارنظر شخصی آن مسئول است و نه اظهارنظر
قانونی که آن را مالک قرار دهیم».
مینــو خالقی با بیان اینکه به نظر میرســد در
این موقیعت زنــان ما باید حتمــا در انتخابات
ریاستجمهوری به عنوان کاندیدا شرکت کنند،
تاکید میکند« :بهویژه زنان رجل سیاســی ما
باید حضور پیدا کنند و انشاءاهلل شورای نگهبان
هم آنها را تأیید کند .البته مقصود این نیست که
آنها به عنــوان رقیبی برای دکتر روحانی مطرح
شوند اما به اعتقاد من باید در حال حاضر تأیید
صالحیت خودشــان را بگیرند تا انشاءاهلل برای
دورههای آتی بــه عنوان یکــی از کاندیداهای
اصلی و با سیاســتگذاری قبلــی وارد انتخابات
ریاستجمهوری شوند».
وی در پاسخ به این سؤال که آیا در حال حاضر،
زن رجل سیاســی داریم یا خیر؟ میگوید« :بله.
حداقل میتوانم  10-15نفر از زنان را نام ببرم که
رجل سیاسی هستند و انشاءالهه سالهای آینده
آنها را در کســوت کاندیداهای ریاستجمهوری
ببینیم و ایران اولیــن رئیسجمهور زن خود را
داشته باشد».
مینــو خالقی در مورد فرهنــگ قبول مدیر زن

در جامعــه نیز تأکیــد میکنــد« :در خیلی از
مواقع مشــکل مــا عرفی -فرهنگی اســت .این
مشــکل عرفی -فرهنگی هم ریشه دیرینه دارد
و متأسفانه در برخی موارد به قوانین هم سرایت
پیدا کرده یا اینکه برداشــتهای غلطی از برخی
قوانین را موجب شــده است .اما در مورد اینکه
جامعــه ما نیاز بــه حضور یک زن در کســوت
ریاستجمهوری را حس کرده یا خیر ،باید بگویم
نیمــی از جمعیت ایران زناننــد .اگر روزی یک
کاندیدای زن برای مقامی مثل ریاستجمهوری
پا به عرصه بگذارد مسلما رأی نیمی از زنان ایران
(زنانی که امکان و صالحیــت رأی دادن را دارا
هســتند) با خودش دارد .حاال شاید کمی کمتر
یا با لحاظ یکســری از مسائل ،اما زنان دلشان
میخواهــد که بتوانند نماینده خودشــان را در
جایگاه ریاستجمهوری ببینند».
وی با اشــاره به موضــوع رأی آوری یک زن در
انتخابــات ریاســتجمهوری ،میافزاید« :با یک
قیاس نســبت بــه کاندیداهــای زن در مجلس
شورای اسالمی میتوان این رأیآوری را تحلیل
کرد .در انتخابات  7اســفند سال  94در تهران
و شهرســتانها ،مشارکت زنان با حد نصاب 30
الــی  40درصدی در لیســتهای امید بود و از
رأی آوری بســیار خوبی برخوردار شدند .حتی
دیدیم در برخی شــهرهای کوچک که سهمیه
آنها فقــط یک نماینده بود ،یــک زن به عنوان
کاندیــدا انتخاب شــد ،یک زن جــوان .خانم
الماسی ،خدیجه ربیعی و ...مصداق بارز این کالم
هستند .پس رغبت و رویکرد مردم ایران به زنان
و لیســتهای انتخاباتی که زنان در آن گنجانده
شدهاند بســیار زیاد است .به همین جهت است
که در انتخابات شــورای شهر میبینیم از سوی
بزرگان مدام گفته میشــود که در لیســتهای
انتخاباتی سهم زنان را ملحوظ میکنیم .حداقل
تجربه مشارکت سیاسی دو ،سه سال اخیر ایران
نشان داده که رغبت بسیار زیادی به حضور زنان
در مشــارکتهای سیاسی دیده میشود و مردم
استقبال میکنند».
مینــو خالقــی با اشــاره بــه مطالبــات زنان
میگوید« :به یقیــن نمیتوانیم بگوییم اگر یک
رئیسجمهور زن داشته باشیم از فردای آن روز
تمام مطالبات زنان برآورده خواهد شــد .مسلما
برای برآورده شدن مطالبات زنان یک همگرایی
در ســطوح مختلــف جامعه و در هر ســه قوه
(بهویژه در قوه مقننه و بحث تقنین) نیاز است و
نه صرفا در قوه مجریه .در حال حاضر میبینیم
یکســری از لوایح به مجلس میرود که میزانی
از مطالبات صرفا نه مطالبات سیاســی ،بلکه در
سطوح اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی برای زنان
کارگشا خواهد بود .اما به واقع امید ما در دولت
بعدی و توقع و انتظار ما از دولت آتی این اســت
که اگر قرار اســت زنــان را در مناصب دولتی و
کابینه قرار دهد .انشاءاهلل در مناصب با کیفیت
و بــه ویژه به عنوان یک وزیر و تعداد بیشــتر از
یــک زن و حتی  30درصــد از کابینه را از زنان
انتخــاب کنند ،نه صرفا معاونتهای امور زنان یا
محیط زیست .امیدمان این است که در مناصب
با کیفیت از زنان استفاده شود آن هم به عنوان
نمادی از  50درصد اقشار جامعه .اما این نکته را
هم میگوییم که ســقف خواستههای زنان صرفا
حضور در پســتهای وزارت یا ریاستجمهوری
نیســت .مسلما مشکالت ،مصائب و سختیهایی
پیرامون حضور زنان چه در عرصه اقتصادی چه
اجتماعی وجود دارد که برخی از آنها ریشههای
عرفــی دارد و برخی از آنها ریشــههای قانونی.

امیدواریم و توقع ما این اســت که در سالهای
آینده زیربنای این موضوع حل شود .حضور یک
زن در مقام ریاستجمهوری یا وزارت سبب خیر
هم خواهد بود».
ایــن فعــال سیاســی و حقوقی با بیــان اینکه
پیشــنهاد خوبی بود اگر زنــان ما به عنوان یک
رجل سیاسی پا به کارزار انتخابات میگذاشتند،
میافزاید« :انشاءاهلل پس از تأیید صالحیت بار
رأی جناب آقای دکتر روحانی را افزایش میداد
و از این طرفیت استفاده میشد».
مینو خالقی در پاســخ به این سؤال که چرا این
اتفاق نیفتــاد ،میگوید« :اعتقــاد دارم در این
زمینه هماهنگیهای کمی در سیاســتگذاری
اصالحطلبــان اتفاق افتاده اســت .وگرنه ما در
میان زنان اصالحطلب رجل سیاسی داریم ،زیاد
هم داریم .به اعتقاد من درست بود که چند زن
این بار پا به عرصه انتخابات میگذاشــتند و در
نهایت جمعبندی میشد که در عرصه انتخابات
بمانند یا نه .خصوصــا در زمان کنونی که بحث
تفســیر لفظ «رجل سیاسی و مذهبی» از سوی
شورای نگهبان مطرح است و این دستور از سوی
مقام معظــم رهبری با توجه به سیاســتهای
کلی انتخابات داده شــده است .شاید چهار سال
دیگر دیر باشــد و اعتقادم این است که در این
دوره بایــد این حرکت صــورت میگرفت ،ولی
متأســفانه تاکنون آن حرکت گســتردهای که
باید ،از ســوی زنان اصالحطلب جهت حضور در
انتخابات صورت نگرفته اســت .من به شخصه از
سرکار خانم دکتر کوالیی دعوت میکنم که وارد
کارزار انتخابات شــوند و ثبت نــام انتخاباتی را
انجام دهند .به صورت تلفنی هم خدمت ایشان
گفتهام ،اینجا هم میگویم تا شاید با انتشارش،
ایشان در این فرصت کم باقی مانده فکر کنند».
رئیس جمهور تربیت نکردهایم

امکان تجربه
برای زنان کم
بوده و سیستم
حزبی ما هنوز
نتوانسته افرادی
را برای این
سمتها تربیت کند .ما در
 10-12سال گذشته فراز و
نشیبهای سیاسیای داشتیم که
کار را عقب انداخته است
ســهیال جلودارزاده ،با اشــاره به اینکــه باید از
کسانی که به زبان عربی آشــنایی دارند ،معنای
کلمه «رجل سیاســی» را پرســید ،به آفتاب یزد
میگوید« :همــه میگویند کلمــه رجل همان
شــخصیت اســت و مفهوم عمومی است« .من
المومنین رجال صدقوا ما عاهدو اهلل علیه» یعنی
آیا زنان با خدا عهدی ندارند؟ مســلم اســت که
منظور از رجال نوع بشــر مورد نظر بوده است که
در موضوع ریاســتجمهوری هم به همین شکل
است .آنچیزی که مقدماتیتر است ،اینکه زنان ما
تاکنون فرصت نیافتند در جایگاههایی قرار گیرند
که برخی مســائل را تجربه کنند .ولی اگر کسی
میتواند از شــهرداری برود و رئیسجمهور شود،
خانمهایی هم داریم که در جایگاههای فرمانداری،
معاون وزیر و ریاست جمهوری بودند و میتوانند

مصداق رجل سیاسی باشند».
وی در پاســخ به این ســوال که چرا زنان ثبتنام
میکنند اما تایید صالحیت نمیشوند ،میگوید:
«به جهت اینکه نمیتواننــد قانون را کال در نظر
نگیرند .در حقیقت زنان نمیتوانند قانون را نقض
کننــد و ثبتنام نکنند ولی نظرشــان را دخالت
میدهند».
جلــودارزاده در پاســخ بــه این ســوال که چرا
صالحیتشــان تایید نمیشــود ،تاکید میکند:
«خب آقایانی که در این ســطح هســتند هم رد
میشوند».
آیا این بدان معناســت که مــا نیروی زنی تربیت
نکردهایم که بتواند مسند ریاست جمهوری را از آن
خود کند؟ نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
به این سوال پاسخ میدهد« :به همین دلیل است
که زنان محتاطانه پیش میروند ولی آقایان قبل
از آنکه ثبتنام کنند ،ستادهایشان را هم تشکیل
دادهانــد .خانمها با عــزم جــزم وارد این میدان
نمیشوند وگرنه باید چند سال قبل در تشکلهای
سیاسی وارد شده و فعالیت کنند .نتیجه میگیریم
خانمها زیاد هم قدرتطلب نیستند».
وی با اشاره به اینکه متاسفانه هنوز در مورد برخی
آقایان هم به پختگی سیاسی نرسیدهایم ،میگوید:
«هنوز احزاب مــا کاندیدای ریاســت جمهوری
خودشــان را ندارنــد و تعــداد خانمهایی که در
کابینه بودند ،محدود بوده است .به نظر من خانم
دستجردی که وزیر بودند میتوانند به این عرصه
پا بگذارند و شورای نگهبان هم نباید ایشان را رد
کند یا خانم بروجردی که معاون وزیر کشور بودند
و در کابینه ســالها حضور داشتند مطرح باشند،
کما اینکه آقایان همردیف آنها میتوانند تاییدیه
بگیرند .یا خانم دکتر ابتکار که در کابینه هستند.
این خانمها مســیر را رفتهاند و با مسئولیت آشنا
شدهاند و قبول مسئولیتشــان ضربهای به اداره
کشور نمیزند .چون این تجربه را دارند».
جلودارزاده تاکید میکند« :امکان تجربه برای زنان
کم بوده و سیستم حزبی ما هنوز نتوانسته افرادی
را برای این ســمتها تربیت کند .ما در 10-12
سال گذشته فراز و نشیبهای سیاسیای داشتیم
که کار را عقب انداخته است».
وی در مــورد رایآوری زنــان در عرصه انتخابات
ریاســت جمهوری ،میگوید« :بعضی از دورههای
انتخاباتــی میتواند برای ما به عنوان نمونه مطرح
باشد .در شهرستانها و محلهایی که مردم فعاالن
سیاسی هم نیستند ،میبینیم که یک خانم میآید
و به همــه رقبای مرد غلبه پیــدا میکند و رای
میآورد .در خیلی از شهرهای تک نماینده ،خانمها
رای آوردهاند .در مورد انتخابات ریاست جمهوری
هم به همین شکل است .این یک تجربه نو میشود
برای جامعه ما .اگر چنین تجربهای را کسب کنیم
نشــاندهنده رشد سیاســی جامعه ماست .چون
نیمی از جامعه ما را زنان تشکیل میدهند و تاکنون
آقایانی که رئیس جمهور شدند ،در برآورده کردن
خواستههای جامعه زنان ،کاستیهایی داشتهاند».
به گفته جلودار زاده ،به شــخصه فکر میکنم ما
برای رســیدن به آن مرحله هنوز به تجربه مثبت
و فعال نیاز داریم .ولی خانمهایی که مســئولیت
بهعهده داشتند ،توانســتند به فرهنگ مردساالر
غلبــه کرده و همــکاری مــردان را جلب کنند.
چون زنان ،مادر هستند و معموال مادر محور یک
خانواده اســت و میتواند این همبستگی را ایجاد
کند .چه بســا خانمی رئیسجمهور شود ،بتواند
ایــن وحدت ملی را بهتر تجلی دهــد و بتواند از
اقشار مختلف مردم کار بگیرد در جهت توسعه و
پیشرفت کشور».

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم -نوبت اول

شهرداری اندیشه در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از کیوسک مطبوعاتی و کانکسهای
میوه و تره بار سطح شــهر به مدت یک سال به صورت اجاره بهای ماهیانه از طریق برگزاری مزایده به
شرح زیر اقدام نماید.
 ســپرده شرکت در مزایده  :مبلغ  10/000/000ریال جهت شرکت در مزایده کیوسک های مطبوعاتی ومبلغ  15/000/000ریال جهت شرکت در مزایده کانکس های میوه و تره بار
 مهلت و محل فروش اســناد مزایده :از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز شنبه مورخ  96/02/09به نشانی :شهریار ،شهر اندیشه ،فاز ،3شهرداری اندیشه ،واحد امور قراردادها
 مهلت و محل ارائه پیشنهادات :پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  96/02/10دبیرخانه شهرداری اندیشه زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله :روز دوشنبه مورخ  96/02/11ساعت  ، 12سالن جلسات شهرداری اندیشه شهرداری در رد یا قبول هریک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است ،ضمن ًا برندگان اول ،دوم و سوم هر مزایده هرگاه حاضربه انعقاد قرارداد نشوند  ،سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 سایر اطالعات و جزئیات در کاربرگ مزایده درج گردیده است.عباس شوندی -شهردار اندیشه

