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سرمقاله

لذتهای پس پرده
نامدارها و عصیان ما
جواد شقاقی-روزنامهنگار

آنچه که ســالها از ما دریغ شده بود؛ آنچه که همیشه نسبت به آن
منع شده بودیم؛ چیزی که از ما دزدیده شده بود؛ آن لذتی که از دسترسی
بدان بازداشــته شد ه بودیم ،این همه ســال در اختیار دیگری قرار داشته
اســت؛ دیگرانی که نور چشــمی و عزیز بودهاند و اتفاقا نامدار بودنشان
به خاطر قبول محرومیت و ســر فرودآوردنشــان در برابر همین منع و
محرومیتهای نمادین بوده اســت؛ حاال که بر ما معلوم میشــود آنها
در خفا به همه لذتها و هر آنچه که ما از آن منع شــده بودیم ،دسترسی
داشتهاند ،برمیآشوبیم.
همیشــه پس پرده زندگی افراد برای ما جذاب اســت و در این میان
هر چه ســوژههای مورد نظرمان سرشــناستر باشــند ،بر این حرص و
ولعمان افزوده میشــود .خیلی وقتها مطلع شدن از لذات و خوشیهای
زندگــی خصوصی دارندگان جایگاههای برتر اجتماعی و سیاســی ،ما را
برمیآشوباند .چه جذابیتی در زندگی خصوصی افراد نهفته است که ما را
اینچنین نســبت به آن کنجکاو میکند؟ چرا دیدن و یا فهمیدن لذتها
و خوشیهای زندگی خصوصی افراد سرشناس ما را عصبانی میکند؟
انسان به عنوان سوژهای که در فقدانی هستی شناسانه به سرمیبرد،
دائمــا خال و کمبودی را در درون خودش حس میکند .زبان ،که وجود و
هســتی ما بدان وابسته است ،با جداسازی سوژه از عالم اینهمان و منع و
محروم ساختن او از ژوئیسانساش ،این زخم روانی و خال را ایجاد میکند؛
چون زبان ،هیچ معنای تام و کاملی را نمیتواند ایجاد کند ،سوژه را مدام از
دالی به دال دیگر ارجاع میدهد و همیشه میل او به تمامیت و بهرهمندی
از ژوئیســانس محروم شدهاش را به تعویق میاندازد .در این میان ،سوژه
همیشه احساس میکند آنچه را که نمیتواند به دست بیاورد؛ آنچه که از
او گرفته شده و از او پنهان میشود ،نزد سوژههای دیگر است .به همین
خاطر همیشــه چشــم به زندگی دیگران دارد؛ مدام به حیطه خصوصی
زندگی سوژههای دیگر سرک میکشــد تا آنچه را که از او دزدیده شده
اســت ،بتواند در نزد آنان بیابد؛ در این بین افراد نامدار و اشخاصی که از
جایگاههای باالتر سیاســی و اجتماعی برخوردار هستند ،بیشتر در مظان
اتهام هستند؛ افراد ثروتمند ،شخصیتهای برجسته سیاسی و اجتماعی
و آنهایی که در ســاحت نمادین موقعیت ویژهای به آنها بخشیده شده
اســت ،همیشــه در معرض نگاههای کنجکاوانه و تفتیشجویانه زندگی
خصوصیشــان هستند .ســاحت نمادین ،که با قوانین و قید و بندهایش
موجب منع و محرومیت ما از ژوئیسانسمان شده است ،همزمان با دادن
موقعیتی برتر به یکسری از سوژهها ،آنها را در جایگاهی باالتر مینشاند
و چنین احساس میشود که آنهایی که بیشتر به قید و بندهای نمادین
پایبند هســتندو منع و محرومیت خودشــان را پذیرفتهاند ،شایسته این
مقامها و موقعیتهای برتر شــدهاند .اما وقتی به یکباره ،پرده برمیافتد
و عیان میشــود که آنان که در ظاهر ،نمادها و الگوهای تســلیم به قید
و بندها و موازین اخالقی نمادیــن بودهاند و بدین خاطر در جایگاههای
برتر قرار داده شــده بودند ،در خفا ،هر آنچه را که دیگران باید از آن منع
میشدند ،از آن بهرهمند بودهاند ،عصیان سوژهها را در برمیگیرد.
احساس میکنیم فریب خوردهایم؛ آنچه که سالها از ما دریغ شده بود؛
آنچه که از ما دزدیده شده بود؛ تمام آن لذتهایی که نتوانستهایم به آنها
دسترسی پیدا کنیم ،در نزد این نور چشمیها و نامدارها مخفی بوده است.

خبر اول

اینطور که شنیده میشود روحانی تحت فشار خاص ،از همراهی شهیندخت موالوردی درکابینه دوازدهم محروم است.
موالوردی از محدود مدیران دولت یازدهم است که توانست در شروع ماموریت در مرکز زنان ،نگاه نوینی به مقوله زنان را ایجاد نماید.
وی با بهره گیری از مشاوران دانشگاهی در مدت کوتاهی طرحی راهبردی از نحوه نگاه دولت و حاکمیت برای زنان را به تصویب هیات وزیران رساند و سپس براساس استراتژی
ت جدی کرد
تحولخواهانه ،مطالبات جامعه زنان ایرانی را شناخت و سپس بر اساس پاسخ به مطالبات زنان ایران از امکانات دولت یازدهم برای رسیدن به مطلوب ،شروع به فعالی 
و تا اردیبهشت  96به بخش عمدهای از اهداف خویش رسید .یکی از دالیل عمده همراهی زنان با روحانی در انتخابات  96صداقت در بیان مواضع و تدبیر شهیندخت موالوردی
بود که با کارنامه درخشان خود موفق شد لشگر زنان ایرانی را به اردوگاه انتخاباتی بنفشها بکشاند .امروز که چهارسال از حضور موالوردی در حوزه معاونت زنان ایران میگذرد ما
تغییر نگرش قابل مالحظهای را از سوی دولت به مقوله زنان در سطوح مختلف ادارات و دستگاههای دولتی شاهد هستیم .حذف موالوردی در دولت آینده منجر به یاس و انفعال
زنان حامی جریان اعتدالی خواهد بود که با هزار امید در  29اردیبهشت به روحانی رای دادند .روحانی باید بداند جریان نخبهکشی که امروز پیدا و پنهان فشارهایی خاص بر وی
وارد میکند ،میخواهد به نیمی از حامیان انتخاباتی روحانی پیام دهد که رئیس جمهور در خصوص پیشبرد شعارهای انتخاباتی خویش و بهویژه مطالبات بانوان ایرانی فاقد اراده

الزم است.
اگر رئیس جمهور در گام نخست مقابل جریان مغلوب انتخابات اردیبهشت  96کوتاه بیاید قطعا قافیه را خواهد باخت .روحانی بد نیست نگاهی به سالهای 72تا 76داشته باشد .وقتی مرحوم هاشمی ناچار به
کوتاه آمدن در مقابل تندروها گردید و به تبع آن وزرای محوری کابینه را از دست داد همگان بهوضوح دیدند که سیاست تعدیل اقتصادی دولت سازندگی هم توسط مخالفان آن مرحوم متوقف گردید.
تجربه تاریخی به روحانی نشان میدهد که وی در چیدمان کابینه کوتاه نیاید و هرگز مطالبات حامیان انتخاباتی خویش را قربانی نگاه انحصارطلبانه تمامیتخواهان ننماید .پیامد منفی دیگر حذف موالوردی
سر فرود آوردن در مقابل نخبه کشانی است که اهتمام جدی به پیادهکردن این زن کارآمد و شایسته از قطار کابینه دارند .دکتر روحانی که سیاستورزی هوشمند است بایستی بداند که عملکرد دولت دوازدهم
تاثیر مستقیمی بر نتایج انتخابات  1400خواهد داشت .اگر موالوردی و تیمش در کنار روحانی باشند قدر مسلم اینکه زنان ایرانی با نشاط وامید زائد الوصفی در اردوگاه انتخاباتی اعتدالگرایان در سال  1400حضور
خواهند داشت .به اعتقاد نگارنده حذف موالوردی از دولت آتی دسیسهای است که اتاق فکر مغلوبان  29اردیبهشت برای انتخابات بعدی تدارک دیدهاند و اگر موفق به پیشبرد هدف خویش شوند میتوانند با
نگاهی امیدوارانه روحانی را در چهار سال آینده دستبسته نگه دارند تا بتوانند حامیان  24میلیونی روحانی را سرخورده کنند.

جمعيت زنان مسلمان نوانديش در نامهاى به روحانی خواهان تداوم مسیر طی شده در  4سال گذشته شدند

قرارمان این نبود به عقب برگردیم

جمعيت زنان مسلمان نوانديش در نامهاى به رئيسجمهور بر ادامه حضور
شهيندخت موالوردى و حضور بيشتر زنان در كابينه دوازدهم تاكيد كرد
متن نامه به شرح ذيل است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر روحانى
رياست محترم جمهوري و منتخب مردم ايران
٢9ارديبهشــت ماه با همه شــكوه و بزرگى كه در تاريخ ايران به جاى
گذاشت؛ نماد روشنى از خواست و اراده قاطبه مردم ايران درامتداد دولتى بود
كه در چهار ســاله حضور خود به رغم همه كاستىها و چالشهاى به جاي
مانده از دولت گذشته توانست چرخ توسعه را در اين كشور به چرخش در بياورد

و كشــور را در مدار عقالنيت و تدبير و اميد قرار دهد .از اين منظر ،يكي از
نقاط قوت دولت يازدهم در انتخابات 29ارديبهشت ،در حوزه زنان كه ما زنان
مدافع توسعه پايدار و عدالت در تمام ابعاد آن خصوصا عدالت جنسيتي ،به آن
اتكا داشتيم و در سخنرانىها و برنامههاى تبليغاتى شما از آن دفاع مىكرديم؛
عملكرد قابل توجه و حايز اهميت دولت يازدهم در بهبود نسبى جايگاه زنان
ايران و توجه به مطالبات نيمى از جمعيت كشور بود كه در دولت پيش از آن
در سراشيبي تخريب و انكار بىتدبيرى قرار گرفته بود.
جناب آقاي رئيس جمهور؛
بيترديد اگر كارنامه اين حوزه براى ما قابل دفاع بوده و هست به خاطر
تالش بيوقفه و مسير درســتي بود كه خواهر فرزانه و اهل علم و عمل ما
سركار خانم شهيندخت موالوردى در اين چهار سال طي كرد و به رغم تمام
موانع و كارشكنىهاي كوچك و بزرگ ؛بدون ادعا خوش درخشيد و حاصل
اين تالشها با حمايت و همراهي شــما به كارنامــهاى قابل دفاع از دولت
يازدهم در حوزه زنان تبديل شد كه در بسياري زمينهها از جمله لوايح ضروري
و تفاهم نامهها و رفع ناهمواريها در مسير عدالت جنسيتي هنوز در نيمه راه
براي به ثمر نشستن است و نيازمند امتداد.
جناب آقاى رئيس جمهور؛
اگر تاكيد ما در انتخابات بر امتداد مسير طى شده در چهار سال گذشته و
اين شعار كه به عقب باز نمى گرديم بود؛ هم از يك منظر تاكيد بر ضرورت

تداوم حضور اين رويكرد در دولت دوازدهم براي ادامه اين مســير و تكميل
تمام آنچه زيربناي آن طي  ٤ســال گذشته فراهم شده بود و هم تاكيدي بر
ضرورت برداشتن گامهاى بلندتر دولت دوم شما در توجه بيشتر به مطالبات
زنان ايران و رفع تبعيضهاى جنسيتى به عنوان الزامى ضرورى براى تحقق
توسعه پايداربود.
جناب آقاي رئيس جمهور؛
ما زنان مســلمان نوانديش به عنوان تشــكلى فعال و فراگير در سپهر
سياســى ايران ،بر ايــن باوريم كه در كنــار ضرورت حضــور معاونان و
وزراى زن در دولت جديد شــما ،حضور خانم شــهيندخت مــوالوردى در
جايگاه معاونت زنــان رئيس جمهور نقطه قوتى نيز بــراى دولت در چهار
ســال پيش رو خواهد بود و حسب تكليف سياســي تاريخي خود يادآوري
و تاكيــد بر اين ضــرورت را بر خــود الزم ديديم تا در بحبوحه حســاس
فعلي كه كشــور در پيچ تندي از بزرگراه توســعه قرار دارد بر الزامات حوزه
زنــان و مطالبه جدي حاميان دولت شــما در مســند زنــان دولت تصريح
كنيم .
با اينكه اطمينان داريم پيام و مطالبه  ٢٤ميليوني در حيطه زنان را دريافت
داشته ايد؛ بازهم بر خود الزم ديديم بنا به تكليف ،مطالبه حضور مجدد خانم
موالوردى را در جايگاه معاونت زنان دولت دوازدهم يادآورى كنيم .اميد اينكه
شريان تدبير و اميد در حوزه زنان مستمر و پايدار بماند.

سنای آمریکا به نفع اوباما و علیه ترامپ رای داد

طــرح جمهوریخواهان برای ملغی کردن قانــون بیمه همگانی اوباما
(اوباماکــر) یک بار دیگر رای نیــاورد .طرح دیگر آنها هم که به دنبال لغو
و جایگزین کردن همزمان بیمه اوباماکِر بود در رایگیری علنی شکســت
خورده بود .به گزارش ایســنا ،ســناتورهای آمریکایی روز چهارشنبه برای
دومین روز متوالی بر سر طرح اوباماکر رایگیری کردند و در پایان پیشنهاد
جمهوریخواهان که میخواســتند بدون جایگزین کردن طرح فعلی ،فقط
اجرای آن را برای دو ســال متوقف کنند با  ۵۵رای مخالف در برابر  ۴۵رای

موافق ناکام ماند.
اکنون جمهوریخواهان که اکثریت مجلس سنا را در دست دارند تنها با
یک گزینه سوم وارد میدان خواهند شد؛ نسخه "الغر و تُنک" شده اوباماکر
که تنها به حذف بخشهایی از قانون فعلی رضایت داده و دیگر به دنبال شعار
آرمانی دونالد ترامپ برای لغو کامل این مصوبه نیست .در نسخه سبک شده
پیشنهادی جمهوریخواهان مفاد مناقشهبرانگیز و مورد انتقاد طرح بیمه اوباما
حذف خواهد شد؛ مفادی چون اجباری بودن بیمه برای همه آمریکاییها و

مالیات بر تجهیزات پزشکی.
اگر این پیشنهاد حداقلی جمهوریخواهان در صحن سنا رای بیاورد ،برای
تصویب نهایی باید یک بار دیگر هم در مجلس نمایندگان کنگره به بحث و
رایگیری گذاشته شود و در صورت تایید کامل دو مجلس کنگره برای امضا
به کاخســفید فرستاده شود؛ جاییکه احتماال دونالد ترامپ با بیمیلی آن را
امضا خواهد کرد .ترامپ برچیدن فوری اوباماکر را به یکی از وعدههای اصلی
خود در جریان انتخابات تبدیل کرده بود.
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