دستهای خالی ،مسیرهای بیربط
”خانمها ،آستینها را بال بزنید ،مجلس دهم نیازمند خانهتکانی است“.

گروه ارغوان

توضیح پراکسیس  :این مقاله توسط رفقای گروه »ارغوان« نوشته شده و در وبسایت این گروه منتش شده
است .پراکسیس ،با توجه به اهمییت موضوع و نیز بهدلیل همسویی بننا جهتگیننری تحلیلننی و درونننایهی
انتقادی این مقاله ،ضمن قدردانی از این رفقا ،با هدف همصدایی با آن اقدام به بازنش ش میناید.
***
این نه شعار کمپین یا حزبی کورجنس ،که بخشی از ویدئوی تبلیغاتی »کمپین تغییر چهره مردانه مجلس«
است که زنان را دعوت به »آستین بال زدن« و »خانهتکانی« میکند .این کمپین در بخشهایی از بیانیها ش
از نیاز مجلس عبوس و مردانه به »طراوت« میگوید که قرار است با حضور زنان حاصل شود.
آیا اینگونه بازتولی دد کلیشههای جنسیتی تصننادفی اسننت و باینند از کنننار آن گذشننت؟ در یادداشننت پیشرو
تل ش میکنیم تا نشان دهیم ،نه فقط این جملت و تعابیر ،که کلیت این حرکت نیازمند نقدی جدی است؛
نقدی که میتوانست پیش از شوع آن ،و در پروسه دیالوگ درون جنبشی این کمپین را تقننویت کننند .امننا
در امتناع گفتگو در بدنه باقی مانده از جنبش زنان ،فعالن جنبشی ،همچون مخاطبان بیرونی ،هنگامی با
این حرکتها مواجه میشوند که قطار کمپین حرکت کرده است.

دستهای خالی ،مسیرهای بیربط

PRAXIES.org

اسب تروا؛ افسانهای هربار شکستخورده
اگرچه ننسهم زناننندر لیههای بالی قدرت سیاسی ،در ساس دنیا در مقایسه با سیاسننتمداران مننرد ننناچیز
است ،اما کم نیستند زنان قدرتندی که توانستهاند خود را تا بننالترین لیههننای سننخت قنندرت و سیاسننت
برکشند؛ معروفترینشان »مارگارت تاچر« بانوی آهنیدن انگلستان بود .پس از تاچر ،شاید دیدن نام کسانی
چون کاندولیزا رایس )وزیر امور خارجه آمریکا در زمان ریاست جمهوری جننرج بننو ش( ،آنگل مرکننل )صنندر
اعظم آلان( ،سمیرا رجب )وزیر اسبق اطلعات تونس( ،تسیپی لیونی )وزیر سابق امور خارجه اسائیل( در
چنین فهرستی دیگر چندان عجیب نباشد .اما تعجبآور ،هواداری فمینیستها از چنین زنانی تنها به دلیل
جنسیت آنهاست .نننامزدی هیلری کلینتون نندر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دفاع سسخت برخننی از
مدافعان حقوق زنان از او به عنوان یک فمینیست ،یکی از مصادیق متاخر این درگیری اسننت کننه پرسشننی
کلیدی را پیش میکشد؛ آیا صف ورود زنان به ساختار دولت و نهادهنای قنندرت ،بننرای پیشننبد آرمانهنای
فمینیستی راهگشاست؟
برای بررسی این پرسش ،کافیست نگاهی به وضعیت امروز افغانستان بیاندازیم؛ جننایی کننه در یننک تغییننر
ناگهانی و گسسته از زمینه اجتمعیسیاسننی ،ترکیننب جنسننیتی مجلننس ایننن کشننور پننس از اشننغال توسننط
نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از بال تغییر داده شد ،بیآنکه منجر بننه تغییراتننی پاینندار در وضننعیت زنننان
شود .این پرسش در وضعیت کنونی ما و در مواجهه با فضای شکلگرفته در آستانه انتخابات مجلس ،واجد
معنایی دوچندان میشود .فقط سه درصد از نایندگان مجلس شورای اسلمی را زنان تشکیل میدهند .این
رقننم بننه خننودی خننود فنناجعه اسننت ،امننا نشننان از فنناجعه سنناختاری بزرگننتی دارد کننه زنننان را در امننور
سیاستمردان دخیل نیداند .حال »کمپین تغییر چهره مردانه مجلس« میخواهنند ایننن ترکیننب را بننر هننم
بزند .این کارزار سننه برنننامه دارد؛ ثبنت ننام زنننان بنه عنننوان ننامزد انتخابناتی مجلننس ،معرفننی نامزدهننای
انتخاباتی برابریطلب و کمیته کارت قرمز.
در مورد فمنیسم دولتی و حضور زنان در قدرت پیشت در ارغوان نوشننتهایم ) اینجنناننو اینجننا( .امننا در ایننن
مورد خاص باید بیشت با پرسش درگیر شد؛ میتوان به سادگی و به رو ش برخورد همیشگی با انتخابننات در
ایران گفت هرچه باشد ”ورود نیروهایی که از نیروهای حاض در ساختار »برابریطلننب«تننر یننا بننه نسننبت
»متقیتر«ند اتفاق خوبیست“ننو هرچه باشد حضور زننان بیشنت و رشند عنددی نایننندگان زن پیامنندهای
خوبی برای وضعیت زنان دارد .اما فارغ از تفاوت شکلی و کیمی حضور زنان و تغییننر »چهننره« مجلننس ،بننا
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کمک کمپین فوق کدام نیروهای برابریطلب ،با کدام رویکرد و برای چه به مجلس میروند؟
اگر این کمپین ادامه حرکتی بود که پیشاپیش با جذب نیروها و سازماندهی آنهننا ش وع شننده بننود ،شنناید
میشد به آن امیدوار بود .اما نداشت چنین پشتوانهای این حرکت را بیشت به نایشننی مقطعننی و روبنننایی
تبدیل میکند که نه مشخص است از کجا آغاز شده و نه معلوم است چگننونه قننرار اسننت اهننداف خننود را
محقق کند.

از »آنچه میخواستیم« به »آنچه که شاید اجازه دهند«
شاید برای بسیاری از ما کلمهی »کمپین« تنداعیگر ننام »کمنپین ینک میلیننون امضننا« باشند و شناید بنرای
کنشگران آن حرکت تداعیگر روزهایی که خانه به خانه و کوچه به کننوچه میرفتننند بننرای جمعآوری یننک
میلیون امضا با هدف تغییر قوانین تبعیضآمیز .حال چند سالی است که خبی از کمپین یک میلیون امضننا
نیست ،اما این روزها »کمپین« پیشوند نام حرکتی است که بنه هندف »تغییننر چهننرهی مننردانهی مجلننس«
آغاز شده و تا بیستم دی ماه ۱۳۹۴هشتصد و بیست نفر به آن پیوستهاند.
انگار قرار است این اتفاقات نوید فضایی تننازه باشنند .فضننایی کننه در چنند سنال گذشننته برخننی بننا تغییننر
رئیسجمهور به آن امید داشتند .انگار قرار است این کمپین بعد از منندتها ش وع دوبننارهی یننک حرکننت
جمعی بزرگ باشد ،کارزاری که در آن زنان دوباره برای مبارزهای مشت ک گرد هم آیند .اینها چیزهاییسننت
که قرار است ما از خواندن بیانیهی شوع به کار این کمپین و دیدن ویدئوهای آن برداشت کنیننم .امننا آیننا
واقعا چنین است؟ شاید باید در ابتدا به این سوال پاسخ داد که نسننبت ایننن کمننپین بننا تنناریخی کننه از آن
برخواسته چیست؟ تاریخ جنبش زنان در ایران.
گسست بزرگی که در وضعیت زنان پس از انقلب  ۵۷رخ داد ،کمک میکند که برای یافت نسننبت حرکننات
امروزی با تاریخ جنبش زنان در ایران ،نیازی به مراجعه به گذشتههای دور نباشد؛ اگرچه میتوان یک خط
ممتد میان مبارزات زنان از انقلب مش وطه تننا بننه امننروز کشننید ،امننا انقلب  ۵۷از آن رو کننه بخشهننای
بزرگی از این دستاوردها را به عقب راند ،میتواند مبدایی برای این مقایسه تاریخی باشد.
با از بین رفت فضای آزادیهای سیاسی پدید آمده در بهار انقلب ،در سننالهای ابتنندایی دهننه شصننت ،آن
دسته از مبارزاتی که به سبب وجود احزاب و گروههای آزاد به عرصه عمومی آمننده بودننند ،بننار دیگننر بننه
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محافل خانگی عقبنشینی کردند .تا میانه دهه هفتاد هر شکلی از فعالیت جمعی عمومی غیرممکن شد؛
جنگ و سالهای بازسازی ،فرصت مطرح کردن دیگر مطالبات جامعه را از بین برد  .سپس با گشایش نسبی
فضای سیاسی نشیات و نهادهای زنان رفته رفته حضور اجتمعیشننان را از سنن گرفتننند .برآیننند مجمننوعه
بحثها ،تحقیقات و جدلهایی که در این جمعها و بعدتر نشیات و نهادها صورت گرفننت ایننن بننود کننه
لزمه بهبود وضعیت زنان ،پیش از هرچیز ،بازیابی منافع حقوقی آنهاست که به طور گسننتده نقننض شننده
است .در همین راستا کمپینهایی حول مطالبات زنان در قانون خانواده شننکل گرفننت؛ مانننند کمننپین یننک
میلیون امضا و کمپین نه به سنگسار .در این میان »کمپین یک میلیون امضاء« یک نقطه ثقل بود ،چرا کننه
به دلیل جذب وسیع نیروهای فعال و گست ش سیع گفتمن کمننپین دیگننر میشنند از یننک »جنبننش زنننان«
سخن گفت.
بنابراین میتوان برای پیدا کردن نسبت »کمپین تغییر چهننره مردانننه مجلننس« بننا تاریننخ جنبننش زنننان ،بننه
بازخوانی نسبت این حرکت با »کمپین یک میلیون امضاء« پرداخننت؛ آینا اینن حرکننت ادامننه »کمنپین ینک
میلیون امضاء« اسننت یننا در گسسننت از آن شننکل گرفتننه اسننت؟ آیننا از دسننتاوردهای آن اسننتفاده کننرده و
نقدهای وارد به آن را مورد توجه قرار داده است؟

کمپین یک میلیون امضا؛ شکست اهداف ،پیروزی روشها
گمنهزنیها و بحثهای مربوط به اینکه چرا این کمپین از ابتدا جمعآوری یک میلیون امضا را هدف قرار
داد ،آیا موفق به جمعآوری این تعداد امضا شد یا نننه ،اگننر یننک میلیننون امضننا جمننع میشنند چننه اتفنناقی
میافتاد ،و سوالت دیگر ،همچنان مطرح است .آن زمان بعضی به نیروی جادویی یک میلیون امضننا بننرای
تغییر قوانین امید داشتند .برخی انگار منتظر بودند تا دوران امضا جمعکننردن تننام شننود تننا پننس از جمننع
شدن امضاهای کافی به مجلس بروند و مرحلننه جدینند کمننپین را ،کننه همننن درخواسننت تغییننر قننوانین از
حاکمیت بود ،شوع کنند .اما برای طیفی در کمپین اینطور نبود ،جمع آوری امضا نه صف یننک وسننیله و
ابزار برای رسیدن به هدفی دیگر ،که به خودی خود هدفی مستقل بود .جمعآوری یک میلیون امضا بننرای
این طیف دستمیهای بود که امکان گفتگوی بیشت با مردم و حضور مستقیم در جامعه را فراهننم میکننرد.
به علوه ،این ارتباط و حضور مستقیم فرصتی برای جننذب و تربیننت کنشننگران و تقننویت نیننروی جنبشننی
ایجاد میکرد .همچنیننن چنیننن تنناس مسننتقیم و مسننتمری میننان کنشننگران و مننردم ،میتوانسننت مننوجب
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ارتباطی دو طرفه میان این دو گروه برای ایجاد حساسیت جنسیتی از یک سو و انتقننال مطالبننات متفنناوت
گروههای مختلف مردم به فعالن از سوی دیگر شود.
بنابراین اگر تغییر قوانین مطرح شده در کمپین یک میلیون امضا را تنها هدف آن بدانیم ،باید پذیرفت که
این حرکت نتوانست به اهدافش ،دستکم به طور کامل ،دست یابد .اما کمپین توانست شکل منحصنن بننه
فردی از مبارزه را سازماندهی کننند ،کننه خننود را گسننت ش داد؛ نیننرو گرفننت ،آمننوز ش داد و مطننالبه برابننری
حقوقی را به مطالبهای عمومی تبدیل کرد.

از گفتگو با مردم تا همراهی با حاکمیت
کمپین یک میلیون امضا در ساختار خود دو سویه داشت؛ یکی رو به حاکمیت با خواست اجننرای تغییننرات
از آن ،و دیگری رو به مردم و به دنبننال جمعآوری امضننا ،آگاهسننازی ،مننداخله مسننتقیم و جننذب نیننرو .بننا
اینحال ،در دستور کار قرار دادن جمعآوری »یک میلیون امضا« کمک کننرد کننه کمننپین در عمننل وزنننه بنه
سمت گفتگو با مردم و فعالیت خیابانی سنگین باشد .چرا که برای طیف دیگدر کمپین ،که رو به حنناکمیت
داشت ،برای شوع فرایند لبی اساساا نیازی به جمعآوری یک میلیون امضا نبود .گننروه اول جمعآوری امضا
)ارتبنناط بننا مننردم( را جزئننی جدانشنندنی از کمننپین و بخشننی از هنندف آن میدانسننتند ،و گننروه دوم آن را
وسیلهای برای فشار و انجام لبی برای رسیدن به تغییر قوانین.
با افول کمپین یک میلیون امضا در سال  ۸۷و سپس شکلگیری همگرایی زنان در آستانه انتخابات  ۸۸وزنه
پیشین قدرت جابهجا شد .سکوبهای گسننتده سننال  ،۸۸جنبشهننای اجتمننعی از جملننه جنبننش زنننان را
تضعیف و از هم پراکنده کرد .موج وسیع مهاجرت در پی این سکوبها نیز موجب از دسننت رفتنن بیشننت
قوای جنبشی شد .پس از سپری شدن دوران اوج سکوب ،و همزمان با شنکلگیری و رشنند گفتمننن اعتنندال
در بخشهننایی از حنناکمیت پیرامننون انتخابننات  ،۹2فرصننت تنفننس بننرای بخشهننایی از جنبننش کننه در
چارچوبهای رسمی قرار میگرفتند فراهم شد .راهاندازی کانون شنهروندی زنننان کننه در پننی ارائننه منشننور
حقوق شهروندی از جانب دولت یازدهم شکل گرفننت یکننی از مصننداقهای ایننن امننر اسنت .در ایننن فضننا
شاهد زوال و از بین رفت گروههای مستقل جنبش زننانیم؛ گروههنایی کنه خننود را در چنارچوب حناکمیت
تعریف نیکنند و تل ش دارند تا ساخت قدرت را به چالش بکشند ،چرا که به چانهزنی برای کسننب قنندرت
باور ندارند.
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منطق حذف در دوران سکوب
واقعیت این است که در فضای اجتمعی بسته و زمانی که جنبشهای اجتمعی تننوان محنندود و س مایهی
اجتمعی اندکی دارند ،خرج بخش اعظم توان اجتمعی موجود برای اهداف کم خطرتننر بنناعث تضننعیف و
تهی شدن دیگر بخشهای جنبش از همن قوای حننداقلی میشننود .شنناید اگننر در ش ایط بهننتی از امننروز
بودیم میشد پذیرفت کننه هننر جنبننش و نیننروی اجتمننعی طیفهننای متنننوعی دارد کننه در موقعیتهننای
مختلف نقشهای متفاوتی را بازی میکنند و چه بسا همگی میتوانند پیشبرنده یک مسیر کلی به سمت
عدالت جنسیتی باشند .گرچه حتی در سال  ،۸۵هنگامی که کمپین یک میلیون امضا فعالیت خننود را آغنناز
کرد ،با اینکه در درون خود طیفهای متفاوتی داشت ،همچنان با این نقدد بننه جننا روبهرو بننود کننه فضننای
اصلی جنبش را از آن خود کرده و باعث تضعیف طیفهننای رادیکنالتر جنبنش زننان شنده اسننت .در هننر
حال ،در شایط کنونی و در زمانهای که از بدنه جنبش زنننان و دیگننر جنبشهننای اجتمننعی تقریبننا چیننزی
باقی نانده ،بحث بر س نابودی آن بخشی از جنبش زنان است که چشماندازی متفاوت دارد.
در تجربه تاریخی ما این داستان بارها اتفاق افتاده است .بازهم انتخابات  ۹2ملموسترین نونه برای در ک
این منطق حذفی است .در جریان این انتخابات دیدیم که چطور بازمانده سمایه اجتمعی جنبش مردمننی
 ۸۸خرج شد و اند کتوان اجتمعی باقی مانده از آن را تهی کرد  .بخشهای رادیکالتر جنبش مردمی  ۸۸یا
در بخش محافظهکار ادغام و یا به طور مطلق سکوب شدند .بخش محافظهکار هم که زمانی توان خود را
از ذخیره نیروی اجتمعی  ۸۸گرفته بود ،روز به روز فاصله خود را بننا آن بیشننت کننرد .ایننن منطننق سنناده و
قابل پیشبینی است؛ آنگاه که بخشی از جنبش اجتمعی به حاکمیت نزدیننک میشننود و مبننارزات خننود را
در چارچوبهای رسمی و پذیرفتهشده نزد حاکمیت سازماندهی میکند ،آنچننه از ایننن دایننره بیننرون باننند
باید در انتظار برخوردهای امنیتی باشد .بدین معنا عرصه مدام برای آنان که به جریننان اصننلی نپیوسننتهاند
تنگتر میشود.
نگرانی ما این است که روز به روز ترکزمان از »آنچه میخواهیم« به »آنچه که شاید بننه آن اجننازه وجننود
دهند« تغییر میکند .افقها یکی یکی بسته میشننوند و آنچننه تننا همیننن چنند سنال پیننش میخواسنتیم و
برایش مبارزه میکردیم دیگر اساسا »غیرمنطقی«» ،غیرواقعگرایانه« و »زیادهخواهی« جلوه میکنند.
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کارت قرمز به سیاست ،کارت سبز به انفعال
تا اینجا تل ش شد تا کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در بستی تنناریخی و در نسننبت بننا دیگننر گروههننا و
جریانات بررسی شود ،اما به این حرکت میتوان از زاویه منطق درونیا ش نیز نگریست .اگر مطننالعه یننک
حرکت در بستی کلیتر ،نیازمند یافت نسبت آن با برآیند آرمانهننای یننک جنبننش اسننت ،در بررسننی آن از
زاویه منطق درونیا ش باید به این نکته توجه داشت که این حرکت چقدر میتواند اهدافش را محقق کند
یا در مسیری که ترسیم کرده است حرکت کند.
در میان بخشهای مختلف کمپین تغییر چهره مردانه مجلس ،کمیته کارت قرمز تنها نقطه قوت است؛ چرا
که برخلف سوگیری کوتاهمدت و معطوف به روز انتخابننادت کلیننت کمننپین ،ایننن کمیتننه میتواننند در تننام
سالهای پس از انتخابات مجلس به فعالیت خود ادامه دهد .افشای کاندیداها }و در کلیت سیاسننتمداران
و چهرههای شناخته شده{ که علیه حقوق نیمی از جمعیت کشننور فعننالیت میکنننند ،بننه شننفافتر شنندن
فضای سیاست در ایران کمک میکند و در عین حال باعث میشود تا در درازمدت حساسیت جنسننیتی در
میان عموم زنان و مننردان بیشننت ،و مطالبننات و خواسننتههای زنننان پررنگتننر شننود .ایننن کمیتننه همچنیننن
میتواند امکان بهرهبرداری سیاسی از زنان در هنگامه انتخابننات را بننا کنناهش دهنند .وجننود چنیننن نهننادی
آنقدر مفید است که شاید باید نهادی مستقل از کمپینهایی که تاریخ مشخصی برای پروژههایشان دارند،
با دستور کار »دیدهبانی حقننوق زنننان« بننه وجننود میآمنند تننا بننا پیگیننری و شفافسننازی موضننعگیریها و
فعالیتهای فعالن سیاسی فضای هیجانی و مقطعی سیاست ایران را از این منظر روشنتر کند.
اما کمیته کارت قرمز در کمپین »تغییر چهره مردانه مجلس« همنقدر که میتواند در شفافسازی عرصننه
سیاست ،و فعالیتهای انتخاباتی و پارلانی نایندگان مجلننس و کاندیننداها کمننک کننند ،میتواننند مننانع از
شناخت درست آنها شود.
کافی است نگاهی به مجلس ننهم بیاندازیم؛ مجلننس ننهننم چهرههننایی کننه بننه صننورت علنننی علیننه زنننان و
حقوقشان موضع گرفتند کم ندارد .برخی از ننزنستیزانهترین قوانین تاریخ مجلس در مجلس ننهم تنندوین و
تصویب شدهاند .از آن جمله قانون حمیت از خانواده ،اصلح قوانین تنظیم جمعیت ،قننانون سننهمیهبندی
جنسیتی دانشگاهها ،قانون حمیت از کودکان و نوجوانان بیسپرست و بدسپرست است.
در چنین مجلسی که روزهای پایانیا ش را در بهارستان سپری میکند و فراکسننیون  ۹نفننره زنننانش ،خننود از
بانیان طرح و پیگیری همین لوایح و طرحهای زنستیزانه بوده ست ،افشای چهرههنای زنسننتیز نبایند کننار
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دشواری باشد .با این همه آیا میتوان با انگشت گذاشت بر »زنسننتیزانه« بننودن آراء و نظننرات نایننندگان،
مردم را به رأی دادن/ندادن به آنها ترغیب کرد؟ وخامت وضعیت زیستی زنننان در کشننور و سکوب هننر
روزه مطالبات و حقوق آنها پاسخ به این سوال را میتواند بسیار ساده کند؛ بله .اما ترغیب مردم بننه رای
دادن به این کاندیداها صف اا بر اساس مواضع جنسیتی آنها وقتی دشوار است که منافع مختلننف در تقابننل
با یکدیگر قرار میگیرند؛ تقابلی که در سایه مسائل »پررنگتر« بر انتخاب مردم تاثیر میگذارد.
نونه بسیار واضح بحرانی بودن برخورد یکسونگرانه با موضوع ،مورد »علننی مطهننری« اسننت .مطهننری بننه
عنوان یک ناینده اصولگرا وارد مجلس شنند ،وی فرزننند مرتضننی مطهننری ،از اینندئولوگهای اصننلی حجنناب
اجبناری ،و حنامی برقننراری قننوانین اسننلمی در ادارهی جنامعه اسنت و بنر همنن منندار از حامینان اصننلی
طرحهای مجلس برای محدود کردن زنان بوده است )، +نن ( +نن ،در عین حال ،مطهری اگرچه به عنننوان یننک
ناینده اصولگرا وارد مجلس شد ،اما اصننلحطلبترین ناینننده مجلننس ننهننم و تنهننا کسننی بننود کننه پننس از
انتخابات  ،۸۸زمانی که عرصه بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالن اجتمعی و سیاسی تنننگ شننده بننود،
به دفاع از حق آنها در استفاده از حقوق مصحشان در قانون اساسی تأکید کنرد .وی در نطقهنای پینش
از دستور ،سخنانیها و گفتگوهایش نسبت به برخورد با فعالن سیاسی واکنننش نشننان داده و تل ش کننرده
از جایگاه سیاسی نایندگان مجلس برای تذکر دادن در این خصوص استفاده کند .پیشرو بودن مطهری در
میان نایندگان این مجلس ،و در چنین زمانهای ،نباید ما را نسبت بننه خواسننتگاه و عقاینند ش دچننار اشننتباه
کند ،اما کمپینی که قرارست برای انتخابات مجلس تبلیغ کند آیا حاض است چشم بر دیگر مواضع سیاسی
مطهری ببند و به دلیل مواضع ضدزنی که دارد ،به او کارت قرمز بدهد؟ کارت قرمننز بننه علننی مطهننری در
زمینه ضدیت با حقوق زنان بندون شنک رواسنت ،امنا آینا چنینن کمننپینی میتوانند مواضننع ضنندزن دیگنر
نایندگانی را برمل کند که با سکوت یا انفعال خود توانستهاند خود را از چشمن ناظران پنهننان کنننند؟ آیننا
میتوان با جدا کردن »برابریخننواهی« در حننوزه زنننان از سیاسننت در مینندانی سیاسننی حرفننی بننرای گفتنن
داشت؟ چنین تلشی بیش از هرچیز منجر به واگرایی نخواهد شد؟ بدین ترتیب ،ما به انبوه قبیلههایی که
از قضا میدان عملشان انتخاباتی محلی چون انتخابات مجلس است ،نیافزاییم؟

دست پر ،دست خالی
تا انتخابات مجلس دهم زمان زیادی نانده است .کمپین تغییر چهره مردانه مجلس دیر آغاز شده اسننت و
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جنبش زنان خیلی زود ،با دست پر یا خالی ،این تجربننه را پشننت سنن خواهنند گذاشننت .سدرگمی فعننالن
حقننوق زنننان در مننواجهه بننا ایننن کمننپین ،ناشننی از آن اسننت کننه آنننان بیش از حنناکمیت از ظهننور چنیننن
حرکتهای نویی شگفتزده میشوند؛ چرا که این حرکتها ،که هیچگاه از نگاه پیگیر نهادهننای امنیننتی و
حکومتی دور نیست ،نه در یک فرایند گفتگومحور میان طیفهای مختلف جنبش زنان )و حننتی در تنناس
با دیگر جنبشهای اجتمعی در ایران( که در بیخبی آنان شکل میگیرد .این ظهور خلعالساعه ،همچنننون
دیگر نونههای مشابه ،برنامههای بزرگی را برای دستهای خالی جنبش طراحی کرده است.
این امر در فضای پیشا انتخاباتی مجلس دهم نیز قابل رصد است؛ آنجا که احزاب و گروههای اصننلحطلب
و سلیست احتملی آنان »محمدرضا عارف« به ناگاه از اهمیت »جوانننان« و »زنننان« در انتخابننات پیشرو
خب میدهند .این دو گروه به یکباره در مرکزیت برنامههای آنها قرار میگیرند و حسننن روحننانی ،از زنننان
دعوت میکند که برای ثبتنام در انتخابات پیشقدم شوند .آمارهای ثبتنام نشان میدهد به دعوت فوق
تا حدی لبیک گفته شده است؛ میتوان از »تغییر رویکرد« دولت به حضننور زننان خوشنحال شند ،امنا ایننن
خوشننحالی بننا سننکون وضننعیت فرودسننت زنننان در ایننن سننالها چننندان نیپاینند .چنیننن نگنناهی تنهننا بننا
صورتبندی همیشگی پشتیبانی از نیروهای »میانهرو و معتنندلتر« در برابننر تننندروها معنننا پینندا میکننند.
نگاهی اجملی به فضایی که حسن روحانی و دولت اعتنندالیا ش در آن موفننق بننه کسننب رای شنند ،نشننان
میدهد که طبقه متوسط شکست خورده در  ،۸۸خسته از تحقیر و تنزل جایگاه در دوره احمنندینژاد ،بننه
دولتی رای داد که خب از برگرداندن شان و منزلت »ایرانیان« میداد؛ یارانه نقدی را گننداپروری میدانسننت
و جایگاه جهانی ایران کنونی را دون شان ایرانیان .دولت روحانی موفق شد برنامه هسننتهای را بننه شننکلی
مسالتآمیز حل و فصل کند ،تل ش کرد تا با برقراری رابطه با دولتهای غربننی سیاسننت خننارجی را احینناء
کند و در یک کلم »چهره ایران را تغییر دهد«.
آیا میتوان تغییر چهره مردانه مجلس را ادامه سیاست »تغییر چهره ایران« دانست؟ به نظر نگارندگان این
مت ،آری .اغلب فعالن »کمپین تغییر چهره مردانه مجلس« در یک پروسه چند ساله در حال نزدیک شدن
به ساختارهای دولتی بودهاند .آنها در دیالوگی مداوم با معاونت زنننان ریاسننتجمهوری) ،نگنناه کنینند بننه
نشستهای مشت ک هماندیشی( تل ش کردند هم بر تصمیمت و کنشهای این نهاد تاثیر بگذارننند ،و هننم
در خطوطی بانند که دستکم از جانب دولت روحانی حاشیهای امن محسوب میشننود .فعننالیت در ایننن
حاشیه امن اما بهایی گران دارد؛ واگذاری اولویتهای واقعی و حذف نیروهای رادیکال.
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»کمپین تغییر چهره مردانه مجلس« در صورت پیروزی ،مجلس را در همن مسیری تغییننر خواهنند داد کننه
در چارچوبهای »تغییر چهره ایران« توسط دولت روحانی میگنجد؛ تغییر کیمی تعداد نایندگان زن ،بیش
از آنکه به کار مسائل و مشکلت بنیادی زنان ایران بیاید ،به درد آمارهنای رشند و توسننعهای میخننورد کننه
معاونت زنان ریاستجمهوری میتواند در سازمان ملل و نشستهای جهانی بننه عنننوان »دسننتاورد« از آن
یاد کند.
برآورد ما نه از نگاهی بدبینانه به فعالن این کمپین ،بلکه از حقیقت وضعیت جنش زنننان در ایننران منتننج
میشود .ورود زنان به این عرصه بدون وجود پشتوانه جنبشی نه ممکن است و نه مطلننوب .تغییننر چهننره
مردانه مجلس اتفاقی درست بود اما در صورت وجود جنبش زنانی زنده و پویا که همراه با طیننف نزدیننک
به دولننت از ظرفیتهننای رسننمی سیاسنت بهنره میگرفننت و بنرای بهبننود وضنعیت زننان و در راه برابنری
جنسیتی چانهزنی میکرد.
در وضعیت کنونی که نه فقط جنبننش زنننان کننه سننایر جنبشهننای اجتمننعی نیننز دورهای از رکننود پننس از
سکوب سیاسی را پشت س میگذارد ،این کمننپین بیشننت بننه مشننارکت در طننرح دولننتی »اصننلح مبلمننن«
میماند؛ زنان برابریخواه اگر بخواهند چیزی جز زائدهای بر طرحی سیاسی باشننند باینند بیننش از پیننش بننا
روی آوردن به طرح مطالبات مشخص و روشن ،به سازماندهی نیروهایی واقعننی حننول آن بپردازننند؛ بندون
سازماندهی و پشتوانه مشخص جنبشی ،بدون تشیح شفاف مکانیسننمهای عمننل و بنندون هیننچ شننکلی از
دیالوگ در بستی فراگیر ،نیتوان فعالن جنبش زنان و مردم را به مشارکت دعوت کرد؛ حتی اگر به چنین
دعوتی لبیک گفته شود ،در فقدان ساختار و برنامهای روشن و شفاف ،چنین کارزاری نیتواند ادامننه یابنند
و تنها »هدف« جدیدی به لیست اهننداف بلننندبالی جنبننش زنننان میافزاینند؛ بننه شکسننت انجامینندن ایننن
کمپین ،تنها هزینه و یاس را در جنبش میگستاند.
شاید باید یک بار دیگر این فعالن را به بازخوانی تفاوتهای میان یک »جنبش« و »حزب« فراخواند ،و به
آنها یادآوری کرد که دعوت به مشارکت در یک جنبش شکلی دیگرگونه میطلبد.
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