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ماهنامه سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

از اولدوباره 

سرمقاله

 از نظر دیپلماسی ژوئن سال 2020 تفاوت فاحشــــی با 

ژوئن ســـال 2003 براي ما ایرانی ها ندارد. هر دو تاریخ 

کذایی ترکیب تیم مذاکـره کنندهي ایـران آمیخته اي از 

کارگزاران، معتدالن و اصالح طلبان یعنی حسن روحانی 

و تیم همیشــگی او بود و هر دو تیم درهاي تاسیســات 

هســــته اي ایران را به روي بازرسان آژانس بین المللی 

انرژي هسته اي تا انتها باز کردند و چه در زمان البرادعی 

و چه در زمان حال آژانس فقط تـردیدي بـر تـردید هاي 

طـرف غـربـی افـزوده کـرد و قطعنامه اي به قطعنامه ها 

اضافه.

30 خرداد 1399 دوباره قطعنامه علیه ایران صادر شـد و 

تحریم ها مجددا براي زمان طوالنی تمدید شــــد، برگ 

موهوم و کذایی که اینبار دست پخت طرف اروپایی یعنی 

آلمان، فرانســـه و انگلیس بود، با همراهی آژانس. یعنی 

دقیقا همان افرادي که بعد از دبه هاي ریز و درشـــــت 

آمریکا تمام توان دولت معطوف به جلب نظر ایشان براي 

حل مسـئله بود. یعنی همان کمیســیونی که در بند 36 

برجام براي زمان نقض عهد و شـــکایت ایران نزد آن ها 

پیش بینی شــــده بود تا حق ایران را به او بدهند! یعنی 

همان مکانیسـم ماشه اي که ایران را نشــانه رفت که به 

امضاي یک ایرانی رسید! 

حال در زمانی که باید خود را از فـروش نفت آزاد کنیم و 

توجه بیشـــــتري را معطوف به صادرات صنایع دفاعی 

داشته باشیم زمزمه هاي ادامه ي تحریم هاي تسلیحاتی 

تا سال 2003 به گوش می رسد.

البته که ما را امیدي به توافقات منقش به امضـاي اروپا و 

آمریکا نیسـت اما این آتیه ي غیر قابل تغییر دولت هایی 

اســت که امیدوار به مذاکره و نتیجه گرفتن بوده اند چه 

دولت اصـــالحات و چه دولت تدبیر امید. و بوقچی هاي 

تبلیغاتی آنان آمال ملت ایران را از پیشـــــرفت علمی و 

اقتصادي به داشتن پرواز مسـتقیم به آمریکا تقلیل دادند 

و به تیتر روزنامه هاي زرد خود کردند.

و غم انگیز اینکه پس از 7 سـال رو برگرداندن از شـرکاي 

اسـتراتژیک آسـیایی مثل روسـیه و چین اینبار نیز فقط 

این دو کشـــــور راي مخالف به قطعنامه مذکور دادند و 

همسایگان نیز راي ممتنع! و این نتیجه ي غیر قابل انکار 

سیاست هاي مضـــــحکانهي دولت تدبیر و امید در رها 

کردن دیپلماسی فعال با کشـور هاي همسـایه و کشــور 

هاي کوچک داراي حق راي بود.

بازهم پرونده ي هسـته اي ایران پس از 17 سال به نقطه 

ي آغاز بازگشت. آژانس بین المللی انرژي اتمی بر اساس 

اطالعات سري! خواستار دسترسـی هاي فراتر از پروتکل 

الحاقی شده است و بازهم حقوق هسته اي ایران زیر پاي 

صـاحبان زرادخانه هاي سـالح هاي اتمی لگدمال شـده 

است. 

اما زمانه تغییر کرده است ... صنایع هســــــته اي ایران 

آسیب دید، آن هم آسیب هایی که سال ها شاید یک

 دهه زمان براي ترمیم قلب هســته اي پر شده از سیمان 

الزم باشد. اما ایران طفل نوپاي این جنگل نیســـت بلکه 

اینبار نه راه جدید بلکه دوباره راهی را طی خواهد کرد که 

شهیدان هسـته اي یکبار طی کردند و تجربه اي موفقیت 

آمیز را به یادگار گذاشـتند و معامله هاي بعدي که متکی 

بر 7 سال خســـــارت محض مذاکره است نه معامله ي 

لبخند بلکه معامله ي وحشـــــت است. 17 سال مفتوح 

بودن پرونده ي هسته اي ایران ثابت کرد طرف غربی جز 

وقتی که وحشت و هزینه به او تحمیل نشود پیشـنهاد در 

خور شان ایرانیان ندارد. پالس هاي داخلی که نماینده ي 

ضــعف یا قدرت باشـــند تعیین کننده ي ســـتانده ي 

مذاکرات هســــتند، ناآرامی هاي سال 1388 در ایران، 

تحریم هاي بی سـابقه 1389 را به ارمغان آورد، شـرطی 

شــدن مردم در انتخابات هاي 92 و 96 و شـــعار جنگ 

جنگ برجام و پاره کردن برجام توســـط آمریکا را پدید 

آورد، و اما اگر بنا بود وحشت تحمیل کنیم مثل وحشتی 

که با دستان شهید شهریاري و غنی سازي 20 درصـد بر 

غربی ها تحمیل شــــــد و آن ها را براي مذاکره ملتهب 

ســاخت و اثبات تاریخی مدعاي ما میتوانیم بود، آن هم 

توسط کســــانی که زبان انقالب اسالمی را بلد بودند نه 

زبان جنگل خود ســاخته ي آمریکا و اروپا و جز به دادن 

سهم حقیرانهی معین به ایران راضـی به دیدن چیز دیگر 

از جمله احقاق حق ما ایرانیان نیستند.

مرضیه انبري

پرونده هسته اي ایران پس از هفده سال به نقطه سرآغاز بازگشت
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سهام عدالت سهمیه اي عادالنه؟
انتقادهایی در خصوص نحوه واگذاري سهام

مائده شیخ محبوبی

سـهام عدالت؛ طرحی که در دولت سـازندگی با عنوا�ن  

مالکیت فراگ�یر در سال 1370  مطرح شد اما مسـکوت 

ماند و انجام نشــــد.این طرح باري دیگر در دول�ت مهر 

ورز�ي مطرح شـد و در سـال 1385 انجام شـد. در واقع 

ســـهام عدالت یارانه اي بود که در دولت نهم از طریق 

شرکت هاي تعاونی عدالت استانی به مشـمولین واگذار 

شد. دولت هدف از عرضه ي سهام عدالت را گســترش 

سهم بخش تعاون در اقتصـــــــاد ایران اعالم کرد. در 

مرحلهی اول ســــــهام عدالت به برخی از افراد تحت 

پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیســـتی و رزمندگان 

بیکار و فاقد شغل تعلق گرفت و برگه هایی تحت عنوان 

سهام عدالت به مشمولین اعطا شد که ارزش هر برگ از 

این ســـــهام معادل 500 هزار تومان بود که بعدا به 1 

میلیون تومان افزایش یافت.

فعالین بازار ســرمایه هدف دولت از اجراي این طرح را 

پیادهســازي عدالت اجتماعی، کوچکســـازي دولت، 

پررنگ کردن نقش نظارتی دولت بهجاي بنگاهداري، 

شود. این سهام توانسـت با افزایش نقدینگی و همچنین 

کاهش پس انداز، انگیزه براي سـرمایه گذاري را افزایش 

دهد و با افزایش انگیزه ي سرمایه گذاري توانست فشـار 

تورم را کاهش دهد. طبق آمار این ســــهام حدود 300 

هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار کرده اسـت که بر 

اسـاس آن میتوان ادعا کرد حبابی بودن بازار سـرمایه از 

بین خواهد رفت. اما نکاتی نیز درباره نحوه تخصــــیص 

سـهام وجود دارد که باعص شـده کمی از ترازوي عدالت 

خارج شود. بر خالف عرف بورس در سـراسـر دنیا در این 

نوع سهام مشـــخص نیســــت که مردم دقیقا در کدام 

شــرکت ســـهام دارند و دولت فقط به گفتن اینکه 26 

شرکت در این نوع بورس هســـتند و مردم در آنها سهام 

دارند اکتفا میکند و این نوعی ابهام و تا حدودي یک نوع 

بی عدالتی است به این دلیل که ممکن است یک شرکت 

در طول سال ضـرر بدهد و شـرکتی دیگر سـود داشـته 

باشـد و در میان عموم مردمی که ســهام دارند این خود 

یک بی عدالتی است .از طرفی دیگر هم این شرکت ها 

اغلب دولتی هسـتند و ممکن است در اثر تصــمیمات 

دولت دچار زیان هاي شـــدید شــــوند یا به طور کل 

ورشکســت شوند همانطور که در گذشته بســیاري از 

شرکت ها با مدیریت دولتی دچار ضرر شـده اند به نظر 

کارشناسان اقتصـــادي هدف دولت ایران از آزادسازي 

این سهام درگیر کردن مردم در بورس و در نتیجه رونق 

آن در شرایط بد اقتصادي آن است.

در سال 1384 و در پی تفســیر جدید رهبري سیاست 

هاي کلی اصـل 44 قانون اسـاسـی ابالغ شـد. اکنون با 

گذشت چندین سال ابهاماتی در خصـوص این طرح به 

چشـــم میخورد که شایســــته توجه است. اول آنکه 

منتقدان طـرح بــرخــی واگذاري ها را بــی ارتباط با 

خصـوصی سازي می دانند، چراکه تغییري در مدیریت 

دولتی این بنگاه ها ایجاد نمی کند و تنها مالکیت بنگاه 

ها را به شیوه نامعلومی عمومی خواهد کرد. دوم آن که 

این طرح بعضا  در اجرا،  ارزش گذاري سهام و تعیین 

افزایش ثروت خانوارهاي ایرانـی، 

متعادل کردن ثروت در کشــور و 

ایجاد فرهنگ ســــهامداري بین 

مــردم  عنوان مــی کنند و آن را 

اتفاقی میمون براي مردم بهویـژه 

اقشـار آسیبپذیر و فرصتی طالیی 

براي اقتصاد  کشور می دانند.

در واقع ســــــهام عدالت، حجم 

نقدینگـــی باالیـــی را وارد بازار 

ســرمایه میکند که اگر این حجم 

پول در کارگاه هاي صــــنعتی و 

بازرگانی به درسـتی به کار گرفته 

شود، به اقتصــاد کشـــور کمک 

شــــایانی خواهد کرد. همچنین 

ســـــهام عدالت باعث رونق بازار 

بورس نیز شـده اســت و تاثیر آن 

این اســت که بازار بورس و اوراق 

بهادار سـرمایه ي زیادي را جذب 

کند. دولت سعی در کاهش حجم 

پول در جامعه و انـتقال آن به بازار 

ســـرمایه را داشـــته تا بتواند با 

افزایش ســرمایه گذاري و کاهش 

پس انداز، باعث رونق در اقتصاد 

سود، با ابهاماتی محاسباتی همراه 

است و از شـفافیت الزم برخوردار 

نیست.

 از طرفی نحوه عملکرد شـــرکت 

هاي سرمایه گذاري استانی سهام 

عدالت یا همان تعاونــــــی هاي 

اســتانی ســهام عدالت که در هر 

استان تشـکیل شده و این سهام را 

مدیـــریت میکند، عملکــــردي 

نامعلوم و متفاوت از یکدیگر دارند. 

دیگر انتقاد وارد بر این طرح، کم و 

زیاد شدن افراد مشـمول واگذاري 

سهام عدالت است، چه مشموالنی 

که متوفی شـده و چه نوزادانی که 

به دنـیا آمده اند و تکلــیف آنها با 

طرح معلوم نیســت و چه افرادي 

که با تغییر وضـــعیت شـــغلی و 

درآمدیشــان مشــمول طرح می 

شــوند و برنامه اي براي آنها پیش 

بینی نشده است.
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اختاپوس
بررسی مافیاي خودرو در ایران با نگاهی به مستند اختاپوس

معصومه کرمی

تابه حال به این فکر کرده اید که چرا صــــــــــــنعت 

خودروسازي پس از گذشت سـی سـال نمیتواند بیش از 

7مدل خودرو تولید یا به عبارتی مونتاژ کند؟شـاید اولین 

پاســـخی که به ذهنتان می رســــد تحریم هاي ایران 

باشــد،که شــاید بتوان گفت یکی از بهانه هاي غیر قابل 

قبول رؤساي شرکت هاي خودرو سازي همین اسـت. اما 

چطور میشــــود که صنعت موشکی با وجود شدیدترین 

تحریم ها تاکنون بیش از 60 نوع موشــک تولید میکند، 

آن هم موشکی که تمام قطعاتش تولید داخل هستند!

ماجراي مافیا و صـنعت خودرو ســازي از زمانی شــروع 

میشـود که تمام کشـور مشــغول دفاع از تمامیت ارضی 

خود بودند.جنگ فرصتی بود براي انحصـار سازي به اسم 

خصوصی سازي، براي بهبود وضعیت اقتصادي کشور.

یک ســال بعد شـــروع جنگ بین ایران و عراق دوجوان 

25ساله با 4میلیارد تومان وارد کشور میشـوند و شرکتی 

به عنوان قطعه سازي، با نام کروز را تاسـیس میکنند. در 

آن زمان کروز یک شرکت قطعه سازي بود که در رقابت با 

مابقی شرکت هاي قطعه ساز درحال فعالیت بود، اما گویا 

سودي که از قطعه سازي نصـیب روئسـاي کروز میشـد، 

بـراي آنها کافـی نبود.کـروزي ها به فکــر ورود به هئیت 

مدیره شرکت هاي خودرو سازي بودند تا بتوانند صـنعت 

خودروسازي را در انحصــــار خود نگه دارند. پس شروع 

کردند به خریدن سـهام شــرکت هاي خودرو ســازي از 

طریق بورس و تاجایی پیش رفتند که از اوایل ســال 79 

که سهام ایران خودرو به به بازار بورس عرضه شد، تاسال 

88 کروز صاحب سه ونیم درصد از سـهام ایران خودرو به 

ارزش 31میلیارد تومن شـــد. کروز براي رســــیدن به 

هدفش،یعنی وارد شـــدن به هیئت مدیره ایران خودرو 

احتیاج به سهام بیشتري داشت، به همین منظور شرکتی 

سـوري به نام تدبیر سـرمایه آراد را تاسـیس کرد. هئیت 

مدیره این شرکت یعنی محمد علیپور و دخترش سـروناز 

علیپور به همراه حمید کشاورز و همسرش فرزانه علمیه و 

دوفرزندشان ،آرزو و پدرام کشــــاورز بودند.کروز تاسال 

90بوسیله این شرکت صـاحب 14درصـد از سـهام ایران 

خودرو به ارزش 242میلیاردتومان شــــد.با اینکه کروز 

یکی از سهام داران اصـلی و بزرگ ایران خودرو به شـمار 

میرفت اما بازم هم براي ورود به هئیت مدیره این شرکت 

مانع دیگري بر سرراه خود داشـت. شـوراي رقابت یکی از 

موانع اصلی بر سـر راه کروز بود. طبق قانونی که شـوراي 

رقابت تصویب کرده بود شرکت کروز به دلیل اینکه رابطه 

مســـتقیم باشرکت ایران خودرو داشت مجاز به داشتن 

عضو در هیات مدیره این شرکت نداشت و سازمان بورس  

موظف است تا تخلفات صورت گرفته را به شوراي رقابت  

بعد از پیگیري علت افزایش قیمت خودرو توســــــــط 

نمایندگان مجلس، روشن میشـود که این افزایش قیمت 

به علت نرسیدن قطعه يECU ماشین بود که واردات آن 

در انحصــار کروز است. نفوذ و قدرت کروز در این صنعت 

به حدي زیاد اســت که مانع از خریدن این قطعه از تولید 

کنندگان داخلی میشود.

در اسفند ماه سال 92گزارشی توسط علی علیلو، مبنی بر 

تحقیق و تفحص عملکرد صنایع خودروسازي کشــور در 

مجلس ارائه شـــد. مطابق آن گزارش، شــــرکت کروز 

برخالف قانون در هئیت مدیره شـــــرکت ایران خودرو 

داراي نماینده اسـت. حمید رضــا منجی به عنوان اولین 

نماینده کروز، در اســفند ســال 90در هیئت مدیره این 

شرکت حضـور داشت. مخالفت با حضـور نماینده شرکت 

هاي زیر مجموعه در هیئت مدیره شـــــــــرکت هاي 

خودروساز به دلیل متمرکز نشــدن درخواست صنایع بر 

یک شرکت است. در سال 91کروز طبق یک مصـــــوبه 

تولید و واردات 15قطعه را در انحصـــار خود درآورد. این 

قدرت کـروز تاجایــی پیش رفت که از مدیــر عامل این 

شرکت میخواستند تا قائم مقام و سایر مســــئولین را با 

هماهنگی آنها انتخاب کند. تمام پـرونده هاي مـربوط به 

صنایع خودروسازي وانحصـــــار سازي شرکت کروزکه 

همراه با مدارك مسـتند به قوه قضــائیه ارجاع داده شد. 

الزم به ذکر است مطابق قانون، قوه قضائیه موظف است تا 

ظرف 6ماه درخواست هاي تحقیق و تفحص دریافت شده 

ازمجلس را بررســــی و نتیجه آن را به مجلس ارائه کند. 

نتیجه تحقیقات قوه قضــــائیه بعد از سه سال به مجلس 

دهم در یک نامه با این عنوان که« هیچ تخلفــــی یافت 

نشد» ارائه شد. با اتفاقات اخیر و محاکمه اکبر طبري 

 گزارش کند و دستور اصـالح را به سـهامداران ابالغ کند. 

آبان ماه ســال90 نامه اي ازســـمت دکتر پژویان، مدیر 

شوراي رقابت، به رئیس سـازمان بورس میرسـد مبنی بر 

اینکه حق عضــویت در هیات مدیره ایران خودرو از کروز 

سلب میشـود. صرف نظر از آسیبی که از این نامه به کروز  

رسید، روئســاي کروز دریافتند که قبل از ورود به هئیت 

مدیره ایران خودرو، باید نماینده اي در شــــوراي رقابت 

داشته باشند تا در راس تصـمیم گیري ها حضــور داشته 

باشـند تا زود تراز دیگر رقباي خود  از اسـتراتژي شــورا 

باخبر شـوند و راه را براي فعالیت دیگر رقباي خود ســد 

کنند.

کمی بعد از نامه دکتر پژویان به رئیس ســـازمان بورس، 

صنعت خودرو ایران به طور مستقیم توسط آمریکا تحریم 

میشــــود.کمی بعد از تحریم آمریکا قیمت خودرو هاي 

تولیدي ایران خودرو 35 درصد افزایش پیدا میکند.

تعجب برانگیز نیســــت که پیگیري پرونده هاي مربوط به 

فسـاد، در قوه قضـائیه نتیجه ي مورد رضایتی دربر نداشته 

باشـند. شـرکت بهمن که سـومین قطب خودرو سـازي در 

کشـــور به شمار می آمد تا سال 95با قدرت والبته رضایت 

عمومی مردم فعالیت داشـــت، تا اینکه شـــرکت کروز در 

راستاي هدف انحصـاري کردن صنایع خودروسازي کشـور 

در پوشش شرکتی به نام ویسمن موتور که مدیران اولیه آن 

از طرف سه شرکت کروز یعنی تدبیر سـرمایه آراد ،توسـعه 

صنایع وینارت وپیشرو صنعت ویسـمن بودند،گروه بهمن را 

به ازاي طلبی که از سازمان خصــــوصی سازي داشت، به 

تملیک خود درآورد. قطعا کروز به تنهایی نمیتوانســـــت 

صنایع خودروسازي را در انحصار خود نگه دارد فلذا از همان 

ابتداي تأسـیس شـرکت از حمایت وزیر مربوط به صــنایع 

سنگین برخوردار بودند. سال 61درسـت همزمان با شـکل 

گیري مهندسی کنترل صنایع مربوط به خودرو توسـط این 

شرکت بهزاد نبوي وزیر وقت صنایع سنگین بود. اما مافیاي 

خودرو تنها منحصر به کروز ومحمدعلیپور و حمیدکشـاورز 

نمیشود. رضا ویسه، احمد قلعه بانی ورمضـانعلی پورمجیب 

که شرکتی به نام ساپکو را تاسـیس کردند. احمد قلعه بانی 

در آن زمان مدیر عامل شـرکت سـایپا و باحفظ سـمت در 

13مجموعه دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی حضـور داشت. 

رضا ویســـــه در آن سال ها به طور همزمان رئیس جهاد 

سازندگی کرج و مدیر عامل ایران خودرو بود. ویســه، قلعه 

بانی و پور مجیب مســـــتقیما یک صندلی از پنج صندلی 

هئیت مدیره ایران خودرو را در انحصــــار خورد داشتند و 

مستقیما بر تصمیم گیري هاي این شرکت تاثیرگذار بودند. 

در واقع این ساپکو بود که تصمیم میگرفت که ایران خودرو 

چه قطعه از کدام سازنده و باچه قیمتی خریداري کند. رضا 

ویسـه در سال 92با شروع کار دولت حسـن روحانی معاون 

نفر دوم دولت یعنی اسحاق جهانگیري شد. در همان سـال 

ها کروز ضربه سختی به بدنه صنایع خودروسـازي وارد کرد 

و هیچ یک از انتقادات وشـکایات علیه کروز و عملکرد آن به 

جایی نرســـید. انتظار عمومی بر این بود که حداقل دولت 

بتواند جلوي این شخصی سازي به اسم خصـوصی سازي را 

بگیرد، اما درست همان زمان خبر بازدید اسحاق جهانگیري 

از شــرکت کروز تیر یک اخبار شــد. در واقع باید گفت که 

مافیاي خودرو صرفا منحصـــــــر به صنایع خودروسازي 

نمیشود، آنها حتی براي عزل و نصـب وزراي صنعت، معدن 

و تجارت هم تصمیم گیري میکنند.

در نهایت، می توان مهمترین نکته در برسـی پرونده مافیاي 

خودرو را در این دانسـت که هیچ یک از افراد نامبرده بدون 

حمایت مســتقیم وزراي وقت صمت و البته دولت ها نمی 

توانســتند اینگونه در صنعت خودروسازي کشــور ریشــه 

بدوانند و حتی بر تصـمیم گیري هاي دولتی نیز تاثیر گذار 

باشند.

سال چهارم    شماره36    6صفحه     خرداد ماه99
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ماهنامه سیاسی انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه الزهرا (س)

فردیتفارغ از 
مرضیه انبري

نمــی توان انکار کــرد از جمله 

آفاتی که همواره گریبان گیـر ما 

ایرانیان بوده اســت نگاه فردگرا 

در امور مختلف اســت به نحوي 

که از دیـرباز نیــز ایــرانیان در 

ورزش هاي انفرادي مثل کشتی  

نسـبت به سایر ورزش هاي تیم 

محور عالقه ي بیشـتري نشـان 

داده اند. البته شاید منصــــفانه 

نباشد روحیه ي پیشـینیان را به 

افراد حال حاضــر تعمیم داد اما 

به هــر جهت ما در امور مختلف 

تمام توجه خود را نسبت به افراد 

متمـرکـز کـرده ایم. که در مقام 

تمثیل مـی توان به انبوه کتبـی 

که در زمیـنه ي دفاع مقدس به 

انتشــــار می رسند اشاره کرد، 

کتبـی که عموما راوي زندگــی 

یکـی از قهــرمانان دفاع مقدس 

هستند نه راوي جنگی که از آن 

عبور کردیم و کم و کیف نصـرتی که به دست آوردیم. در 

یک سال گذشته نیز با شهادت سردار سپهبد حاج قاسـم 

سـلیمانی و نگرانی که مردم از امور مربوط به منطقه پس 

از ایشـان داشتند نیز این فردگرایی بازهم قابل رویت بود 

و البته که با مشـاهده ي کاردانی جانشــین ایشــان این 

نگرانی رفع شد.

اما به مناسـبت خرداد ماه و سـالگرد ارتحال امام خمینی 

(ره) میخواهیم نظري بر روحیه ي تشکیالتی ایشان طی 

سال هاي مبارزه و پس از آن داشته باشیم. 

دهه ي چهل شمســی مقتضــیات خاص خود را داشت، 

اشغال گري رژیم صهیونیسـتی و حمایت رژیم پهلوي از 

مشروعیت این رژیم، بسط و گسترش سیسـتم اطالعاتی 

ساواك در کشـور، سرخوردگی نیروهاي روشنگر مذهبی 

پس از شکســت هاي دهه هاي پیشــین مثل نهضــت 

مشـــــروطیت و انحراف جنبش ملی شدن صنعت نفت 

ایران، از بین رفتن فداییان اسالم و ...

جمیع این عوامل هرگونه انگیزه و نشـاطی را براي قیام از 

بین می برد. نیروهاي ملی مذهبی نیز به ایجاد اصالحات 

در حکومت مستقر بسـنده کرده بودند، حزب توده نیز به 

جهت دیدگاه هاي الحادي جایگاهـــی در میان توده ي 

مردم  نداشت. در این میان پشــتوانه ي امام براي نیل به 

پیروزي جز مـردم عادي کس دیگـري از خواص را در بـر 

نمی گرفت و شاید آغاز نطق طوفانی امام برضد حکومت 

شاهنشاهی در ماه محرم که توجه مردم نسبت به منابر و 

وعاظ دوبرابر می شـود اشـاره اي بر این دیدگاه باشـد. و 

نکته دیگــري که رهبـــرانقالب نیـــز بار ها در مباحث 

تشکیالتی خود به آن اشاره کرده اند بسـند ه نکردن امام 

به جایگزینی افراد و حفظ هدف اولیه بود. به این معنا که 

ممکن بود در نهایت خانواده ي سلطنتی و سیاستمداران 

در قدرت کناره گیري کنند و گروهی از متدینین که امام 

نیز به آنان راضی تر بود تا به پهلوي ها، سـرکار بیایند اما 

باز اسالم نبود که حکومت می کرد بلکه مسلمین بودند با 

برداشت هاي شخصــــی و وسوسه هاي فکري و سالیق 

مختلف. باز همه چیز بسته به آن چند نفر می شد اما امام 

هیچگاه هدف اولیه ي را فراموش نکردند تا به سرنوشـت 

مشــروطه خواهان دچار شوند. هدف اولیه ي امام ایجاد 

حکومت اســالمی به مرکزیت ولی فقیه و عاري از تقیه و 

کج شدن به سمت اردوگاه هاي بلوك شرق و بلوك غرب 

بود که نهایتا نیز به آن هدف اولیه نائل شدند. هرچند که 

عمر ایشان در دوران تشـکیل نظام اسالمی متوقف شد و 

به دیدن دولت اســــالمی و کارگزاران یکپارچه ایمان و 

عمل نینجامید اما اوال آن چه مهم اسـت قدمی اسـت که 

هر کســی به سهم خود و در عصـــر خود به سمت پایان 

دنیاي طاغوت که آغاز حکومت مســـتضــــعفین است 

برداشته است، شـاید قدم یکی با سـعادت دنیایی مواجه 

شـــد و قدم دیگري او را به قتلگاه برد در هر حال این راه 

یک قدم بیش از پیش طی می شود و دوما منظومه ي 

 و این افراد نسـبت به تشـکل هاي دانشـجویی با سوظن 

رفتار می کنند. یا به خاطر فضاي موجود انجام اصالحات 

الزم را غیر ممکن می دانند در حالی که شـرایط پیش رو 

ابدا پیچیده تر از شرایط آغاز مبارزه توسط امام نیسـت و 

فرد فرد ما صـــــــالحیتی باالتر از امام که ذوب در کار 

تشـــکیالتی و تبعیت از قانون و اسالم بود نداریم. و الزم 

است در سرگذشت اسوه هاي کار تشـــکیالتی همچون 

شهید بهشـــتی و رهبرانقالب توجه و تعمق بیشـــتري 

داشته باشیم. میزان ارتباط این اشخاص با قشـــــرهاي 

مختلف مردم، صـــبر و تحمل در همکاري با ســــالیق 

مختلف، روشـــــنگري و قیام توامان و مطالعه در احوال 

شکسـت خوردگان و پیروز شدگانی که قبل از آن ها این 

راه را طی کرده اند.

نمیتوان انکار کرد که امام ما یک به یک قهرمانانـی که ما 

می شناسیم را نمی شناخت و چه بســا برخی از ایشــان 

پس از خـــرداد 1368 به دنیا آمدند. اما همه ي ما امثال 

محســن حججی، مصــطفی احمدي روشن و دیگران را 

شاگرد مکتب امام و در عرش الهی همنشـین ایشـان می 

دانیم. و این یادآور رسالتی اسـت که امام بزرگوار ما آن را 

به انجام رساند یعنی ساخت سیســـتمی که در حیات و 

ممات معمار این سیســــتم هر که خواست از طریق آن 

رستگار شود حتی اگر در جرگه ي خمینی ندیده ها باشد 

فکري ایشــــان که در هر لحظه 

لزوم کار تشـکیالت را فریاد میزد 

بـه یادگار مانــد. چــه در دوران 

مرجعیت دینی که به هر بهانه اي 

اسباب آشـنایی متقابل مومنینی 

که از ایشــان تقلید می کردند را 

فراهم می ســــاختند مثال براي 

جمع آوري خمس. چه در دوران 

تبعید که با شــــبکه اي از افراد 

ارتباط خود را با ایــــــران قطع 

نکـردند و چه در دوران رهبــري 

که حاکمیت قانون بــر افــراد را 

یگانه راهبرد خود عنوان کـردند. 

سرگذشت روشنی به این نحو در 

حالی مقابل ما است که عالقه ي  

نســــل جوان به کار انفرادي در 

دانشگاه ها دیده می شود و بعضـا 

اشـخاص ایده هاي خوب خود را 

قربانی کار تکی مـی کنند یعنـی 

فـرد میخواهد یک نفـره کار را به 

انجام برســاند و نهایتا  نتیجه ي 

مطلوبی انتظار وي را نمی کشد. 

 امام خمینی، تشکیالت و تشکیالت سازي

سال چهارم    شماره36    6صفحه     خرداد ماه99
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یک دهه فیلترینگ
نگاهی به سیاست هاي فیلترینگ در ایران و سایر کشورها

پریسا تیموري

از سـال 1371 که پايِ اینترنت به ایران باز شــد تا اکنون، 

موضوع فیلترینگ و اعمال محدودیت همواره مورد بحث و 

جدل بوده است. در ادبیات حقوقی فیلترینگ یک مقوله از 

جنس پیشــگیري وضعی از جرم که فرصت و ابزار ارتکاب 

جرم را از افراد سلب می کند تلقی می شود. اصل و مبناي 

فیلترینگ تقریبا در تمام کشــورهاي جهان وجود دارد اما 

اختالف و تفاوت کشورها در کمیت و کیفیت محتواییست 

که پاالیش می شود و شیوه و فرآیند آن اسـت .در حقیقت 

بر اساس ارزش هاي بنیادین و مبناي سـیاسـت هاي یک 

کشــــور، فیلترینگ صورت می گیرد. گســــترده ترین 

فیلترینگ تارنماهاي اینترنتی دنیا مربوط به کشــور هاي 

کره شمالی، چین و عربستان است که تنها بخش کوچکی 

از تارنماهاي خود را براي دسترسی مردم فعال کرده اند.

 در سال 1388 یعنی 17 سال پس از ورود اینترنت، قانون 

جرایم رایانه اي توسط مجلس شوراي اسالمی به تصـویب 

رســـــید و به دنبال آن کارگروهی تحت عنوان کارگروه 

تعیین مصــادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کل کشـــور 

تشــکیل شد. این کارگروه بر اساس ماده 22 قانون جرائم 

رایانه اي تشـکیل و مسـئولیت نظارت بر فضـاي مجازي و 

پاالیش تارنماهاي حاوي محتواي مجرمانه و رسـیدگی به 

شکایات مردمی را به عهده دارد.

زمانی که یک سایت یا اپلیکیشـن فیلتر میشــود، عامه ي 

مردم مســـئولیت آن را با وزارت ارتباطات میدانند، اما در 

اصل کارگروه تعیین مصـادیق مجرمانه ، براي این موضوع 

تصمیم گیري میکند که وزیر ارتباطات نیز تنها عضـوي از 

این کارگروه محسـوب میشــود. بنابراین رفع فیلتر شبکه 

هاي اجتماعی فیســبوك و توییتر یا تصــمیم براي فیلتر 

شدن یا نشدن تلگرام و دیگر پیامرسان ها و وبسایت ها، از 

صافی این کارگروه میگذرد. فیلترینگ قطعا دستاوردهایی 

براي کشــورهایی که صاحب پلتفرم شبکه هاي اجتماعی 

نیســــتند به دنبال دارد اما این دستاوردها با هزینه هایی 

همراه است.

گاهی اوقات سیاستگذاران کالن کشـورها ، بنا به ضرورتی  

تصمیم میگیرند شبکه اي را فیلتر کنند اما اگر فیلترینگ 
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انجمن اسالمی دانشگاه الزهرا (س) در صفحات مجازي:

 براي مدت طوالنی ادامه پیدا کند، نیاز اســــت که قانون 

گذار از هزینه آن با خبر باشد و یقین بداند حاضـر اسـت به 

ازاي این هزینه ها، دستاورد موردنظرش را به دست بیاورد.

در ایران، با فیلتر شـدن تلگرام، موج عظیمی از کاربران که 

تا پیش از این گوشی هایشــــان رنگ فیلترشکن به خود 

ندیده بود، براي استفاده از تلگرام دسـت به دامن ابزارهاي 

مختلف براي دور زدن فیلتر شدند در حالی که پیش از این 

هم بسـیاري از وبسـایت ها و شبکه هاي اجتماعی به دلیل 

فیلترینگ از دسترس کاربران خارج بودند، هرچند بسیاري 

از افراد هم در این سـال ها با فیلترشـکن به شــبکه هایی 

مانند فیســبوك و توییتر دسترسی داشتند، اما شاید هیچ 

یک از این وبسایت ها و ابزارهاي فیلترشده به اندازهاي که 

تلگرام در میان مردم همه گیر شـــده، رواج نیافته بود. در 

حقیقت فیلترینگ تلگرام نه تنها باعث کاهش اســتفاده از 

آن نشد بلکه با عادي سازي منجر به استفاده از فیلترشکن 

و دسترسی اکثر مخاطبان، مخصـوصا رده ي سنی نوجوان 

به اطالعات و محتواهاي آزاد و نامحدود و اقبال مـــردم به 

سـمت برنامه هایی که تا پیش از آن فیلتر بودند شــد. اما 

مسئله اینجاست که آیا استفاده از فیلتر شکن فارغ از حکم 

شرعی آن جرم محسوب می شود؟

وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات می گوید کســــانی که 

فیلترشکن میفروشـند، هیچ اتفاقی براي آنها پیش نمیآید 

چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیســـت. در این 

میان، برخی از مســـئوالن معتقدند استفاده از فیلترشکن 

عنوان جزایی داشــته و قابل تعقیب و پیگیري اســت، اما 

برخی حقوقدانان که با مسائل حقوقی و در این مورد، قانون 

جرائم رایانه اي آشنایی دارند، معتقدند نص صریحی مبنی 

بر اینکه اســتفاده از فیلترشــکن و ورود به شـــبکه هاي 

اجتماعی فیلترشـــده مجازات دارد، وجود ندارد و در هیچ 

یک از قوانین، موضوع ورود به سایت ها یا عضـویت در آنها 

جرم تلقی نشده و براي آن مجازاتی پیش بینی نشده است. 

با وجود این مسـائل برخی این فرضیه را مطرح میکنند که 

دولت با فیلتر برنامه هایی که اکثر مردم از آن ها  اسـتفاده 

میکنند مانند تلگرام در حال درآمد زاییست زیرا حجم  

 اینترنت مصــرفی سه برابر شده و اپراتور ها، بســـته هاي 

اینترنتی بیش تري به فروش می رســـــــــانند. در کنار 

فیلترینگ و شیوه هاي اجرایی آن، حضور مسـئوالن نظام، 

از وزیر تا نمایندگان مجلس، در شـبکه هایی مانند توییتر و 

تلگرام و سایر برنامه هایی که براي مردم فیلتراست، سـوال 

برانگیز شــده اســـت. هرچند وزیر ارتباطات، بارها به این 

موضــوع این چنین پاســخ داده که براي ورود به توییتر از 

فیلترشـــکن اســــتفاده نمی کند و داراي اینترنت بدون 

پاالیش است، اما این موضوع تفاوتی در اصل قضــیه ایجاد 

نمی کند. عالوه بر حضور مسـئوالن در شبکه اي که فیلتر 

است، نشـان دادن پیام هاي مردم در توییتر از صدا و سیما 

در عین فیلتر بودن، جز مشروعیت بخشـیدن به استفاده از 

فیلتر شـــکن و دور زدن فیلترینگ چه پیامی مخابره می 

کند؟!

به اذعان وزیـر ارتباطات، «فعالیت توئیتـر در ایـران ممنوع 

است، چون قانونگذار میتواند حکم بدهد که فعالیت شرکت 

خارجی در ایران ممنوع شود، اما فعالیت ایرانیان در توییتر 

ممنوع نیسـت چون هیچ قاضی و هیچ دستگاهی نمیتواند 

حکم عمومی بدهد مگر اینکه مصــــــوبه مجلس شوراي 

اسالمی با�شد. در نهایت فارغ از اینکه عضــــویت در شبکه 

هاي اجتماعی و پیام رســان هاي فیلترشــده چه حکمی 

دارد، کسـانی که از فیلترشکن استفاده میکنند تا چه اندازه 

مجرم هستند و فروش فیلترشکن ها جرم محسوب میشود 

یا خیر. در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که تصـمیمی 

توسط مســئوالن در کارگروه تعیین مصـــادیق محتواي 

مجرمانه و یا مقامات قضــایی گرفته میشــود در فضــاي 

مجازي نادیده گرفته می شود.»

در حقیقت اصل فیلترینگ غیر قابل حذف است. چنان چه 

در همه کشــــورها اعمال شده و در حقوق بین الملل نیز 

گنجانده شده است. اما نقدهاي بســیاري بر سیاست هاي 

فیلترینگ در کشـــــور وارد بوده که نیازمند اصالح است. 

بالشک اگر فیلترینگ تبدیل به یک سـیاسـت دم دسـتی 

شود؛ ظرفیتی به اسم فیلتر کردن محتواهاي مخرب از بین 

خواهد رفت. مانند وضعیتی که اکنون در مورد برنامه هایی 

نظیر تلگرام و توئیتر در کشور ما حاکم است.

 مائده شیخ محبوبی، معصومه کرمی،
 پریسا تیموري، مرضیه انبري
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