
 زنان در نگاه و رويکرد نامزدان رياست جمهوری
 ولهدويچه 

 
ازسوی کروبی و حضور دائمی زهرارهنورد در  جمهوری، تشکيل ستادبانوان برای نامزدی رياست‘‘ دگرانديش’’نويسی يک زن  نام

 .های دهمين دور انتخابات رياست جمهوری ايران دانست ويژگی کنار موسوی را شايد بتوان از

به عنوان شرط اول رئيس ‘‘ رجل’’خواهند تکليف کلمه   قانون اساسی هستند و سالهاست که می١١۵برای کسانی که پيگير اصل 

پيام ’’دبيرکل جامعه زنان انقالب اسالمی و سردبير نشريه . ناآشنا نيست‘‘ اعظم طالقانی’’ا نام جمهوری ايران مشخص شود، ب

نام کرده و هربار صالحيت او از سوی شورای  جمهور، ثبت به عنوان رئيس‘‘ انتخاب شدن’’تا به حال چندين مرتبه برای ‘‘ هاجر

ی و نماينده دور اول مجلس شورای اسالمی، در دور قبلی انتخابات رياست اهللا طالقان اعظم طالقانی دختر آيت. نگهبان رد شده است

 شد، همراه با گروه ديگری از زنان، مقابل ساختمان رياست جمهوری تجمع  جمهوری بعد از اينکه برای چندمين بار رد صالحيت

گيری صريح از سوی شورای  ار يک موضعبعد از اين تجمع برای اولين ب. شدند‘‘ رجال’’کرده و خواستار روشن شدن تکليف کلمه 

نص قانون اساسی، مرد بودن «: غالمحسين الهام سخنگوی وقت شورای نگهبان گفت. نگهبان درباره رجال سياسی انجام شد

 .»نامزدهای انتخابات رياست جمهوری است و عالوه بر آن بايد رجل سياسی هم باشد

  

خوابيد اما با نزديک شدن به زمان دهمين دور انتخابات، ‘‘ رجال’’له زن يا مرد بودن با اين اظهارنظر صريح تا حدود چهار سال غائ

 ١١۵يک بار ديگر اين بحث درگرفت و يک بار ديگر چهره هميشگی، اعظم طالقانی اولين کسی بود که خواست تا تکليف اصل 

کردند از جمله رفعت بيات عضو ائتالف زنان اين بار اما زنانی از طيف راست نيز وی را همراهی . قانون اساسی معلوم شود

 . معصومه ابتکار، رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست در زمان خاتمی نيز اين بار به اين جمع پيوست. اصولگرا

  

.  قانون اساسی اعالم موضع کرد ولی اين بار درست بر خالف دفعه قبل١١۵نهايتًا، يک بار ديگر شورای نگهبان درباره اصل  

کانديدا شدن زنان در انتخابات رياست «: اسعلی کدخدايی سخنگوی کنونی شورای نگهبان در اواخر فروردين ماه جاری اعالم کردعب

جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هيچگاه واژه رجل سياسی را در قانون اساسی تفسير نکرده است و هرگاه زنی رد صالحيت 

 .»بوده استشده به خاطر نداشتن صالحيت عمومی 

 

 

يکی از . اند نام کرده نامزد ثبت زن برای انتخابات رياست جمهوری به عنوان ١١طبق آخرين گزارشها تا زمان نگارش اين مطلب،  

پناه کنشگر کمپين يک ميليون امضا و عضو همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات  خانم شريعت. پناه است اين زنان ژيال شريعت

 سال داشته و در رشته فيزيک، مدرک مهندسی با فوق تخصص حفاظت در برابر تشعشعات ۵٧وی . در فضای انتخاباتی است

اين فعال زنان اعالم . است‘‘ تحليلی نو بر حقوق زن از ديدگاه قرآن’’پناه همچنين مؤلف کتابی با عنوان  شريعت. يو داردراديواکت

اهللا سحابی را به عنوان معاون اول و شيرين عبادی را در مقام وزارت  جمهور، عزت کرده که در صورت انتخاب شدن به عنوان رئيس

 .دادگستری منصوب خواهد کرد

  

نام کرده و  گويد که تا به حال چهار مرتبه برای انتخابات مجلس ثبت وله می پناه در گفت و گو با بخش فارسی راديو دويچه ژيال شريعت

از سوی شورای نگهبان رد صالحيت شده است اما معتقد است بايد آنقدر به اين کار ادامه داد تا باالخره شورای نگهبان راضی به 



خواهم بگويم که ما هستيم و اين بودنمان را با  ولی می. شوم  درصد مطمئنم که رد صالحيت می ٩٩ /٩٩ من  «:پذيرش زنان شود

ها خودش را  هيچ کدام از خانم. گويند که کسی نيامد چون اگر ما ننويسيم و آنها رد نکنند، می. نوشتن اسم و اعالم هويت ابراز بکنيم

 .»ايم، پس هستيم گوييم اسم نوشته نويسيم و می آييم، می ما می.  پست بدانددر اين حد ندانسته که خودش را اليق اين

  

تواند برای زنان ايران مهم باشد و چقدر  جمهور شدن يک زن می وی در پاسخ به اين پرسش که در شرايط کنونی اصوال چقدر رئيس

چرا يک راه را ببنديم و فقط يک .  کل برويم و از کل به جزءتوانيم از جزء به ما می «:گويد   اين خواست در اولويت قرار دارد چنين می

اين از جزء . کند االن ما شاهد هستيم که کمپين يک ميليون امضا کامال موفق در ايران و خارج از ايران دارد عمل می. راه را باز کنيم

اگر ما يک رئيس جمهور زن داشته . ء برويمحاال چه اشکالی دارد که ما از کل هم به جز. به کل رفتن است، از مردم به مسئولين

مگر آقای مصدق چند نفر بود؟ در يک مجلسی . تواند لوايح مثبت به مجلس بدهد ، هرچند که مجلس آنها را قبول نکند باشيم، او می

اشت، توانست يک های قبل از دستوری که داشت و با امکاناتی که د ولی ايشان در همان مجلس با نطق. که بافتش بافت سلطنتی بود

تواند  ها مصدقی وجود دارد و می ايم؟ ما چرا فرض نکنيم که در ميان خانم ما چرا به اين خودباوری نرسيده. مملکت را نجات بدهد

 .»مملکتی را از اين وضعيت به وضعيت بهتری ببرد

  

 زنان در کابينه کروبی

  

به عنوان رئيس ‘‘ جميله کديور’’ستاد انتخاباتی مهدی کروبی نام آخرين شنبه فروردين ماه جاری، در گردهمايی سراسری سران 

وی . اش خواهد داشت در همان جلسه بود که کروبی اعالم کرد که حتما يک وزير زن در کابينه. ستاد بانوان کروبی مطرح شد

هم و رو به جلو در راستای شکستن تواند گامی م آورد ولی می داشتن يک وزير زن هرچند به يکباره تغييری پديد نمی«: همچنين گفت

 .»موانع اين حضور باشد

اکنون  جميله کديور خواهر محسن کديور روحانی دگرانديش و نوگرا و همسر عطااهللا مهاجرانی وزير ارشاد دولت خاتمی که هم 

 بخش فارسی راديو دويچه وله های کروبی در مورد زنان به عنوان رئيس ستاد بانوان کروبی را نيز با خود دارد، در دفاع از سياست

آقای کروبی سالها قبل از انتخابات، . ی آقای کروبی در دفاع از حقوق زنان متمايز از ديگران است به نظر من پيشينه«: گويد چنين می

ه بود در موارد متعددی هم پيش آمد. اند بر حضور زنان در مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای نگهبان تاکيد کرده

ايشان به عنوان اولين کانديدايی که ستاد بانوان خودشان را . مردان جدل کرده بودند که در رابطه با حمايت از زنان با برخی از دولت

 .»آيد که از اين جهت هم رويکرد مثبتی دارند فعال کردند و معاونت امور بانوان را در ستاد انتخاب کردند، به نظر من می

  

 

که رياست آن را کروبی بر عهده دارد نيز ای جامع برای حل مشکالت زنان از سوی کميته بانوان حزب اعتماد ملی  خبر تهيه برنامه

بدرالسادات موسوی رئيس شاخه بانوان حزب اعتماد ملی به . در ميان اخبار انتخاباتی اين روزها توجهات را به خود جلب کرد

روزی آقای اين برنامه شامل اقدامات اجرايی برای حل نيازها و مسائل زنان خواهد بود و در صورت پي«: خبرگزاری فارس گفته است

 .»کروبی در انتخابات، توسط کميته بانوان ستاد انتخاباتی به وی ارائه خواهد شد

  



: گويد جميله کديور رئيس ستاد بانوان کروبی اين شائبه را که تشکيل اين کميته در آستانه انتخابات جنبه تبليغاتی دارد رد کرده و می

 موقع درصدد نبودند از شعارهايی که در جهت حمايت از يک قشر باشد، دهد که ايشان هيچ ی آقای کروبی نشان می پيشينه«

با توجه به اين پيشينه، با توجه به عملکرد ايشان و با توجه به اظهارنظرهای ايشان که خاص مقطع انتخابات . ی ابزاری کنند استفاده

دهد،  هايی که در رابطه با مسايل زنان می هد يا برنامهد توانيم بگوييم اين شعارهايی که آقای کروبی در مقطع انتخابات می نيست، می

ی ذهنی ايشان مبتنی بر همان است و ما با توجه به شناختی که  ست که اساس و پيشينه هايی های مقطعی نيست بلکه برنامه برنامه

زند و يا وقتی حرفی را   حرفی را نمینسبت به ايشان داريم و با توجه به اين که به صداقت ايشان ايمان داريم و معتقديم که ايشان يا

کنند براين باور هستيم که اين  ای که با ما در ستاد بانوان همکاری می کند، برهمين اساس من و مجموعه زند به آن عمل می می

ی آقای  نامهآيد شخص آقای کروبی و کار های مقطعی نيست و به نظرم می هايی که در حال تدوين است، برنامه اظهارنظرها يا برنامه

 .»ها داشته باشيم شدن اين برنامه شدن و عملی توانيم برای اجرايی ست که ما می ترين تضمينی کروبی مهم

  

 زهرا رهنورد، ميشل اوبامای ايران

  

ر کند و د زهرا رهنورد همچون ميشل اوباما، همسر رئيس جمهور آمريکا، نقشی فعال در انتخابات رياست جمهوری ايران ايفا می«

وی در تالش برای جذب آرای زنان به نفع شوهرش، نقشی بی همتا در انتخابات . اکثر سفرهای تبليغاتی شوهرش حضور دارد

 .»رياست جمهوری ايران برعهده گرفته است

  

زارش می اين گ. اين قسمتی از گزارش روزنامه انگليسی گاردين در مورد نقش زهرا رهنورد در انتخابات رياست جمهوری ايران بود

را برای ‘‘ سبکی مدرن’’شايد ميرحسين يکی از سياستمداران قديمی با انديشه های مربوط به گذشته باشد اما او قطعًا «: افزايد

گاردين می . »مبارزات انتخاباتی خود برگزيده، حداقل از اين منظر که در همه سفرهای انتخاباتی، همسر خود را به همراه دارد

طريق دخالت دادن همسرش در برنامه های انتخاباتی دو هدف را دنبال می کند، اول اينکه او به دنبال جذب آرای موسوی از «: نويسد

وی از اين امر مطلع است که احترام به برابری حقوق زنان و مردان بخشی الينفک از برنامه های تبليغی اصالح . طلبان است اصالح

زنان ايرانی در گذشته نقشی فعال در به قدرت . سوی به دنبال جذب آرای بانوان استطلبان در ايران است و نکته دوم اينکه مو

 .»رسيدن خاتمی ايفا کردند

 

سايت  وب. اما اين فقط روزنامه گاردين نيست که همراهی يک کانديد رياست جمهوری با همسرش در ايران را مورد توجه قرار داده

های انتخابات امسال  ترين ويژگی يکی از جالب«: نويسد ين میشهاب نيوز در مورد حضور دايمی زهرا رهنورد در کنار همسرش چن

های غربی نيز قرار گرفته؛ حضور مستمر و دائمی زهرا رهنورد، همسر ميرحسين موسوی در کنار  که مورد توجه برخی از رسانه

ای و   همواره نقشی حاشيهجمهوری ايران طی سه دهه گذشته در حالی که زنان رؤسای جمهور يا نامزدهای انتخابات رياست. اوست

اند، اين زهرا رهنورد است که برای اولين بار ديوار ضخيم کشيده شده بر دور بانوان ايران اسالمی را  ای تشريفاتی داشته تا اندازه

 شايد دهد رفتاری شجاعانه و منحصر به فرد که نشان می. رساند شکند و خود را به متن مبارزات انتخاباتی ميرحسين موسوی می می

برای اولين بار در تاريخ جمهوری اسالمی؛ يک نامزد انتخابات رياست جمهوری نه در لفظ و سخنرانی که در عمل به مشارکت 

 .»کند واقعی زنان در تمام امور کشور معتقد است و از آن حمايت می

  



در دور قبلی انتخابات رياست .  دانستشايد حضور زهرا رهنورد در کنار ميرحسين موسوی را بتوان از ديدگاه ديگری نيز مهم

طلبان با جديت به دنبال راضی کردن ميرحسين موسوی برای حضور در انتخابات بودند، گروهی از جناح  جمهوری زمانی که اصالح

ه تا اين شايع. حجاب همسر او در قبل از انقالب را منتشر خواهند کرد های بی مقابل شايع کردند که در صورت حضور موسوی عکس

اما اکنون با قطعی شدن نامزدی . بدانجا پيش رفت که برخی گفتند علت عدم حضور موسوی ترس از انتشار اين عکسها بوده

موسوی، گويا اين شايعه رنگ باخته و همسر او قصد دارد نشان دهد که هيچ ابايی از ظاهر شدن در مجامع عمومی ندارد هرچند که 

ای که فضای خاص آن در پيش و حتی پس از انقالب بارها از  ا در پيش از انقالب بوده، دانشکدهاو دانشجوی دانشکده هنرهای زيب

 .سوی جناح تندرو مورد نقدهای تيز قرار گرفته است

  

نويسی يک چهره  اما آيا تشکيل ستاد بانوان از سوی يک نامزد و حضور پررنگ همسری جنجالی در کنار نامزد ديگر و يا حتی نام

 .ای از تغيير باشد؟ بايد منتظر ماند و ديد نه تواند نشا جمهوری می  از زنان در انتخابات رياستمتفاوت 
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