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رياست جمهوري زنان و 
تفسير رجل سياسي و مذهبي

طي س��ال هاي پس از تصوي��ب قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ايران، مساله 
امكان رياس��ت جمهوري زنان و شرايط آن، همچنين 
 تفس��ير رجل سياس��ي و مذهبي، ملح��وظ در اصل 
يكصد و پانزدهم قانون اساس��ي به عنوان ش��رط الزم 
داوطلبي مقام رياست جمهوري، مورد نقد و نظر بسيار 

واقع شده است. 
عده اي با توجه به معناي لغوي رجل، تنها مردان را واجد 
و شايسته اخذ منصب رياس��ت جمهوري دانسته اند و 
عده اي ديگر بر اين باورن��د كه بايد به معناي مفهومي، 
اجتماعي و عرفي مستنِبط از كليت عبارت رجل سياسي 
و مذهب��ي و تب��ادر معناي اعتباري »ش��خصيت هاي 
سياسي و مذهبي« توجه كرد و اين اصل قانون اساسي 
در پرتو ديگر اصول و با توجه به نتيجه مشروح مذاكرات 
مجلس بررس��ي نهايي قانون اساس��ي در س��ال 58 و 
مقصود نويسندگان آن قانون تفسير شود. سياست هاي 
كلي انتخابات، ابالغ شده توسط مقام معظم رهبري كه 
در جزء 5 از بند دهم، تعريف و اعالم معيارها و ش��رايط 
الزم براي تش��خيص رجل سياس��ي و مذهبي و مدير 
و مدبر بودن نامزدهاي رياس��ت جمهوري را بنا بر اصل 
نود و هش��تم قانون اساسي، بر عهده ش��وراي نگهبان 
مي گذارد، بارقه اي اميدبخش بر تعيين دقيق ش��رايط 
و كيفيت رجل سياس��ي و مذهبي جهت كانديداتوري 
رياست جمهوري بود. با ابالغ چنين امري به نظر مي رسد 
مفهوم رجل سياس��ي هم از لحاظ كيفيت و چگونگي 
احراز ش��رايط و هم از لحاظ جنس��يت، در دستوركار 
شوراي محترم نگهبان قرار دارد. همچنين طي روزهاي 
اخير، مجددا موضوع ثبت نام زنان جهت كانديداتوري 
رياس��ت جمهوري مورد نظر سخنگوي محترم شوراي 
نگهبان واقع و البته اعالم ش��د كه كارشناسان هنوز به 

جمع بندي پيرامون تعريف رجل سياسي نرسيده اند. 
هر چن��د الزم به ذكر اس��ت تاكنون و در ط��ول ادوار 
انتخاب��ات رياس��ت جمهوري چندي��ن بان��و جه��ت 
كانديداتوري ثبت نام كرده اند كه هيچ يك به عنوان فرد 
داراي صالحيت از سوي شوراي نگهبان شناخته نشده و 
همين امر قرينه اي بر اين بحث است كه آيا حايز كيفيات 
و شرايط الزم اصل يكصد و پانزدهم نبوده اند يا صرفا به 

واسطه زن بودن از چنين تاييدي برخوردار نشده اند؟
لذا در اين يادداشت برآنم به اختصار چند نكته پيرامون 
اصول حقوقي تفس��ير اصول قانون اساسي و اختصاصا 

لفظ رجل سياسي و مذهبي را يادآور شوم: 
1-  دراصول و مناط روش تفسير قانون اساسي، بايد به 
قواعد مهم، كلي و الهام بخش��ي كه در مقدمه يا فصول 
ديگر قانون اساسي آمده و به »حقوق مردم« اشاره كرده، 
توجه كرد. چراكه تفسير يك اصل بدون امعان نظر به 
اصول كلي و بنيادين مورد توجه درآن قانون اساس��ي 
امري خطاست. جناب اس��تاد، مرحوم دكتركاتوزيان، 
انديش��مند بزرگ حقوقي معاصر نيز در نظريات خود 
پيرامون اصول منطقي حاكم بر تفسير، موضوع مذكور 
را مورد اشاره قرار داده اند. در مقدمه قانون اساسي ايران 
به عن��وان اعالميه حقوقي و مانيفس��ت آن، به رعايت 
حقوق زن��ان به عن��وان بخش عظيم جامعه انس��اني 
توجه ويژه اي ش��ده و در ديدگاه اسالمي، زنان پذيراي 
مس��ووليتي خطيرتر و برخ��وردار از ارزش و كرامتي 
واالتر معرفي شده اند. همچنين در بند 14 اصل سوم به 
تامين همه جانبه حقوق افراد از زن و مرد )بدون اشاره 
به هرگونه تبعيض در اين موضوع( توجه شده است. در 
اصل هشتم با ذكر آيه شريفه 71 سوره توبه كه مردان 
و زنان مومن را به امر به نيكي و نهي از ناشايست فرمان 
مي دهد، تذكري دوباره بر جايگاه اجتماعي يكس��ان، 
همگام و هم رده براي زنان و مردان در انجام اين حركت 
مهم اجتماعي، سياس��ي و فرهنگي، داده ش��ده است 
والُْموِمُن��ون و الُْموِمناُت بْعُضُهْم أْولِي��اُء بْعٍض يْأُمُرون 

بِالْمْعُروِف و يْنهْون عِن الُْمْنكِر. 
همچنين بنابر اصول 19، 20 و 21، جميع حقوقي كه 
براي مردم ايران برشمرده شده، تمام آحاد اعم از زن و 

مرد را يكسان درنظرگرفته و درحمايت 
قانون ق��رار داده، »دول��ت را موظف 

به رعايت حقوق زن در تمام جه��ات با رعايت موازين 
اسالمي« مي گرداند. 

تيترهاي امروز نگاه روز

محسن ميردامادی تشکيل دو جبهه فراگير 
اصالح طلب و اصولگرا   را مطرح كرد

» اعتماد « بررسي مي كند ؛ آيا زمان تغيير تفسير »رجل سياسي« 
رسيده تا زنان كانديداي رياست جمهوري شوند؟

زنان »رجل سياسي« 
مي شوند؟

 پيشنهاد مدل
 دوحزبي

مهدي قاسمي /  ايسنا
12

گ�روه احزاب| فضاي سياس��ي ايران 
براي بازيگران عرصه سياست مطلوب 
نيس��ت. اين را از اصولگرا و اصالح طلب 
همه مي دانن��د. اما راه حل چيس��ت؟ 
درماه ه��اي گذش��ته اي��ن بحث بيش 
از هميش��ه به ميان كش��يده شد. يك 
پيش��نهاد گ��رد آم��دن با س��ابقه ها و 

دلس��وزان دو جناح بود تا در مس��ائل كالن كش��ور 
به وحدت نظر برس��ند، پيش��نهادي ديگر در قالب 
ش��كل گيري مجمع��ي ي��ازده نف��ره از اصولگ��را و 
اصالح طل��ب ب��راي معرفي ي��ك كانديدا ب��ه مردم 
مطرح شد و حاال محسن ميردامادي، فعال سياسي 
اصالح طلب كه در كارنامه  اش سابقه دبيركلي جبهه 
مشاركت ديده مي ش��ود طرح خود را اعالم مي كند. 
تش��كيل دو جبهه فراگير اصالح طل��ب و اصولگرا و 
حركت به س��وي نظام دو حزبي نس��خه اي است كه 
محس��ن ميردامادي در ذهن دارد. پيشنهاد تشكيل 

دو جبهه فراگير البته پيش��تر توس��ط 
ديگر فعالين سياس��ي نيز به نوعي داده 
ش��ده اس��ت اما گويي اين پيشنهادي 
اس��ت تنها براي مطرح شدن، چه آنكه 
نه پارلمان اصالحات محمدعلي نجفي 
در جريان اصالحات خريدار داش��ت و 
نه پارلمان اصولگراي��ي مرتضي نبوي 
و ح��زب فراگير محمدرضا باهن��ر در اصولگرايان. با 
اين حال اصالح طلب��ان گام هايي هرچن��د لرزان و 
اندك براي رس��يدن به يك جبهه واحد برداشته اند 
و اميدوارند رقيب اصولگرا نيز قدم گذاش��تن در راه 
تش��كيل يك جبه��ه فراگير را آغاز كند. اين ش��ايد 
فصل مشترك فعالين استخوان خرد كرده حزبي در 

ايران باشد؛ نقطه اي كه از محمدرضا 
باهنر تا محسن ميردامادي همه در 

همانجا ايستاده اند. متن سخنان محسن ميردامادي 
را در صفحه احزاب بخوانيد.

حمايت وزير ارتباطات 
از استارتاپ ها

كسب و كار سنتي نمي تواند 
جلوي تکنولوژي را بگيرد
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جنجال  »كاناپه  «
 تهديد »   عياري «
 استفاده از كاله گيس براي بازيگران زن
  دليل حذف ساخته جديد كيانوش عياري
 از بخش رقابتي جشنواره بود

سرمربي محبوب تيم ملي مي گويد 
انتقادهاي برانکو، شخصيت و 

پرنسيب او را خدشه دار كرده است

درآمد احتمالي نفت 

 »كم برآوردي« 45 درصدي
 منابع دولت از محل فروش نفت 

40ضربه شالق براي 
خبرنگار نجف آبادي

 گفت وگو، هيچگاه
 غير اخالقي نيست

گفت وگو با حسين شيخ رضايي 
درباره گفت وگو

 منشور حقوق شهروندي 
به مجلس رفت

نامه رييس جمهور به رييس مجلس 

كار، كار انگليسي ها بود

 جان كري در توضيح امتناع اوباما
 از حمله نظامي به سوريه:

كاهش تصادفات در برنامه ششم
اليحه برنامه شش��م توس��عه كشور در 
مجلس در دس��ت بررسي اس��ت. اين 
برنامه كه از س��وي دولت ارايه ش��د و اكنون در صحن 
مجلس است، از سوي كميسيون ويژه در مجلس دچار 
تغييرات گسترده اي شد كه شايد معناي برنامه را از آن 
زايل كرد. براي آنكه متوجه خطاهاي برنامه نويسي آن 
شويم، كافي است كه به يكي از موضوعات قابل توجه آن 
يعني كوشش براي كاهش مرگ ومير ناشي از تصادفات 
رانندگي و ايمن كردن حمل ونقل اش��اره شود. در ماده 
123 اليحه مذكور آمده اس��ت كه: »دولت مكلف است 
اقدامات و س��ازوكار الزم براي كاه��ش تلفات حوادث 
رانندگي با تاكيد بر تجهيز و تقويت پليس راهنمايي و 
رانندگي، ارتقاي كيفيت ايمني وسايط نقليه، تقويت و 
تكميل شبكه هاي امدادرساني و فوريت هاي پزشكي، 
اصالح نق��اط حادثه خيز ج��اده اي و توس��عه فرهنگ 
صحيح ترافيكي را فراهم كند به نحوي كه تلفات حوادث 
رانندگي نسبت به تعداد 10 هزار دستگاه خودرو تا پايان 

برنامه 31 درصد كاهش يابد.«
 در اي��ن اليحه معي��ار عملكرد برنام��ه، تلفات حوادث 
رانندگي نسبت به تعداد 10 هزار خودرو قرار داده شده 
است. در برنامه پنجم توسعه كاهش ساالنه 10 درصد 
از تلفات تعيين ش��ده بود. »دولت موظف اس��ت ساز و 
كارهاي قانوني الزم براي كاهش ساالنه 10 درصد  ميزان 
تلفات جاني ناش��ي از تصادفات رانندگي در جاده هاي 

كش��ور در طول برنامه را فراهم نمايد.« )بخشي از ماده 
162 قانون برنامه پنجم( براساس برنامه پنجم بايد تعداد 
تلفات ناش��ي از رانندگي در پايان سال 1394 به حدود 
13728 نفر مي رس��يد. زيرا اين تلفات در سال 1389، 
برابر 23249 نفر بود و كاهش 10 درصد ساالنه آن حدود 
9521 نفر بود. ولي آنچه در عمل رخ داده است، رسيدن 
به عدد 16584 نفر فوتي ناش��ي از تصادفات رانندگي 
در س��ال 1394 است. به عبارت ديگر حدود 2856 نفر 
بيشتر از رقم تعيين شده در برنامه تلفات مي دهيم. در 
مجموع 29 درصد از تلفات جاده اي كم ش��د كه در نوع 
خود جالب است. ولي اين شاخص به نسبت تعداد خودرو 
خيلي كمتر شده است، زيرا به طور متوسط ساالنه حدود 
يك ميليون خودرو به خودروهاي ايراني اضافه مي شود. 
تعداد خودروهاي ايران در سال 1389، حدود 13 ميليون 
دستگاه بود كه تعداد فوتي هاي ناشي از تصادفات در سال 
1389، 18 نفر به ازاي هر 10 هزار دستگاه خودرو بوده 
اس��ت. در حالي كه اين رقم در س��ال گذشته به حدود 
9/2 رس��يده كه به معناي نصف شدن تلفات تصادفات 
به نسبت هر 10 هزار خودروست. حال فرض كنيد كه 
تعداد خودروهاي كشور در پنج سال آينده نيز حداقل به 

همين ميزان رشد كنند. در پايان برنامه 
پنج س��اله ششم يعني س��ال 1400، 

تعداد خودروهاي كشور حداقل 24 ميليون خواهد بود 
كه 26 درصد بيش از تعداد جاري است و ...

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان

سکوت زنان در مقابل خشونت به بازآفريني آن منجر خواهد شد
خشونت نس��بت به هر كس كه باش��د –جز در موارد 
خاص، مث��ال در جنگ ها- غيرقابل قب��ول و غيرقابل 
توجيه است. حتي در درگيري هاي مسلحانه جنگي نيز براي اعمال 
خشونت چه در مباحث مربوط به قواعد جنگ و چه در ضوابط حقوق 
بشردوستانه، حد و حدودي تعيين شده است. البته اين اميد هم وجود 
دارد كه تكامل فكري و اخالقي بش��ر به آنجا برس��د كه اصوال جنگي 

وجود نداشته باشد و حتي اين مورد از خشونت هم كال منتفي شود. 
به اين ترتيب اينكه ما از خش��ونت انس��ان عليه انسان سخن بگوييم 
درخور تامل بس��يار است، واي بر آنكه موضوع بحث ما خشونت عليه 
زنان باش��د كه منش��أ زندگي و ادامه حيات در روي زمين هستند و 
مديران و كارگردانان جهان در هر مقام و رتبه اي كه باش��ند، ناچار از 

زني زاده شده اند. 
در اينجا در پي بحث تفصيلي در خصوص اين مورد نيس��تيم زيرا اين 
مبحثي بسيار مهم و بسيار پيچيده و بسيار مفصل است. آنچه با اغتنام 
فرصت مي خواهيم بگوييم اين اس��ت كه در كش��وري چون ايران با 
سابقه فرهنگي چندهزار ساله كه در آن زنان نقش آفرين و تاريخ ساز 
بوده اند، اينكه از خشونت عليه زنان و منع آن گفت وگو شود به خودي 
خود موجب شرمندگي است. زيرا چنين گفتماني ناچار اين معنا را در 
بر دارد و به ذهن متبادر مي كند كه اين پديده در جامعه ما وجود دارد 
و در حدي وجود دارد كه به عنوان مس��اله قابل بحث است. با افسوس 
بايد گفت كه اين يك واقعيت است. خبر خودسوزي ها و خودكشي ها و 
قتل هاي به اصطالح ناموسي و تعرضات جنسي و خشونت هاي خانگي 
را دايما مي خوانيم و مي شنويم و مي بينيم. با اين ضايعات و آسيب ها 
چگونه بايد برخورد كرد؟ به نظر مي رس��د نخس��تين قدم آموزش و 

فرهنگ س��ازي نه در حد خردساالن و كودكان بلكه براي بزرگساالن 
بايد باشد. به عبارت ديگر از يك سو بايد از نخستين قدم هاي آموزش به 
افراد، عدم خشونت به طور كلي و پرهيز از خشونت عليه خانم ها به طور 
اخص آموخته شود و از ديگر سو رسانه هاي جمعي به اشكال گوناگون به 
تربيت ما بزرگساالن بپردازند و البته اين اقدام ميسور نيست مگر اينكه 

هم اعتقاد به آن و هم اراده براي انجامش موجود باشد. 
گام ديگر را بايد خانم ها بردارند. سكوت در مقابل خشونت از هر قبيل 
صرفا به بازآفريني آن منجر خواهد شد. متاسفانه مثال در مورد تعرضات 
و خشونت هاي جنسي بسياري از خانم ها از ابراز موارد و اعالم شكايت 
احساس شرمندگي مي كنند، حال آنكه كسي كه مرتكب اين اعمال 
مي شود بايد شرمنده باشد يا با قدرت قانوني وادار به شرمندگي بشود. 
همين طور اينكه خانم ها در خشونت هاي خانگي به اصطالح از ترس 
آبرو از شكايت خودداري مي كنند، نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه 
باعث توسعه تعرض و تجاوز مي شود. اين سخن كه اگر شكايت كنيم 
خانواده از هم مي پاشد حرف درستي نيست، زيرا وقتي اينگونه مسائل 
در خانواده اي حادث مي شود آن خانواده پيشاپيش از هم پاشيده است. 
به نظر مي رسد بايد در قوانين مربوط به اينگونه اعمال چه از نظر شكل 
و ادله اثباتي و چه از نظر ماهيت به نحوي تجديدنظر شود كه قربانيان 
خشونت از مراجعه به قانون بيم نداشته باشند و مطمئن باشند احقاق 

حق خواهد شد. 
قانوني كه در اين خصوص در حال بررسي است و اميد است اليحه آن 
به زودي تقديم مجلس شود، از اين جهات تا حد زيادي مثبت ارزيابي 
مي شود و اميد است از مراحل مختلف قانونگذاري به سالمت بگذرد 

و به حيطه اجرا درآيد. 

نگاه حقوقي
بهمن كشاورز

حقوقدان
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دعوت به همكاري
 يك مؤسسه مطبوعاتي معتبر 

 جهت تكميل كادر بازاريابي خود
 به چند كارشناس فروش و بازارياب 

مجرب با حقوق مكفي و بيمه نيازمند است

شماره تماس:  66429409 

ساعت تماس:  9 تا 17

شماره
34

منتشر شد

ترانههایخوبشنیدهنمیشوند

منغالمقمرم

گفتوگوبامحمدعلیبهمنی
درصفحاتیویژهترانهوترانهسرایان

چندروایتدربارهماهوجایگاهشازدیروزتاامروز

میدمدماه،دوتارمکو
دلتنگمباز

پروندهایدربارهماهمستنیر

از طرف فرزندان و نوه های داغدار،
 خانواده های محسنى، دوالبى، عباسيان و ساير بستگان و دوستان

بازگشت همه به سوى اوست
در نهايت تأسف و تأثر به اطالع مى رسانيم مراسم 
يادبود بانوی بزرگ و سرور خاندانمان، مادرمان 

حاجيه خانم عزت دوالبى
 روز يکشنبه نوزدهم دی ٩5، از ساعت ١5:٣0 تا ١٧ 

در مسجد فخرالدوله به نشانى دروازه شميران، ابتدای 
خيابان فخرآباد برگزار مى شود. پيشاپيش حضور 

شما بزرگواران را ارج مى نهيم.

علي حضرتي – اصغر عبدالهي – رضا حسين زاده – شورا كريمي

جناب آقاي كيوان معتمدي
مصيبت درگذشت پدر گراميتان را تسليت گفته ، براي آن 
مرحوم غفران و آمرزش الهي و براي شما و خانواده محترم 

صبر و سالمتي خواستاريم .

س��ازم��ان آگ��ه�ي ه��اي روزن��امه اعت��م��اد    

تلفن:66124025

از طرف روزنامه اعتماد

جناب آقاي حسين اصغرزاده

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت خواهر محترم تان را به شما 
و ساير بازماندگان تسليت گفته و براي آن مرحومه غفران 

واسعه الهي مسالت داريم.

رئيس محترم شعبه هشتم دادگاه كيفري استان تهران

داوود هرميداس باوند، در گفت وگو با »اعتماد«:  معاون وزير كار در واكنش به وضعيت معيشتي مردم:

رستم قاسمي، وزير نفت احمدي نژاد: 

برجام در فروش نفت تاثير داشته است

خط مشي ترامپ  براي رياض غنيمت است بسيار متاسفم

3

10 8

ادامه در صفحه
05

ادامه در صفحه
0٣

3

 سربازان ترك 
عقب مي نشينند

درپي سفر نخست وزير تركيه به بغداد

  صفحه06 
را بخوانيد


