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سیاسی ترین نشریه دانشگاه شهید بهشتی

محمدجواد آزمون
کارشناسی علوم سیاسی

ــام هفــت تپــه و  امــروز کمتــر کســی در کشــور اســت کــه ن
ــه کشــت و صنعــت آن را نشــنیده باشــد. کارخان

ــاد و  ــت، فس ــف مدیری ــدی، ضع ــاد ناکارآم ــه نم ــی ک جای
ســاختار معیــوب رونــد خصوصــی ســازی اســت.

ــت  ــادی اس ــت آن نم ــت و صنع ــه کش ــه و کارخان ــت تپ هف
ــه  ــر اینک ــرار ب ــل. اص ــای اص ــه ج ــرع ب ــی ف ــرای جایگزین ب
ــت  ــا ران ــی و ب ــتوانه علم ــچ پش ــدون هی ــت و ب ــر قیم ــه ه ب
ــد  ــد در تولی ــی توان ــه م ــی ک ــرمایه مل ــک س ــری ی و مفتب

ــا رود. ــارت و یغم ــه غ ــد ب ــذار باش تاثیرگ
ــون  ــری همچ ــت نظای ــا نیس ــه تنه ــت تپ ــن هف ــن بی در ای
ــز و  پتروشــیمی کرمانشــاه، هپکــو اراک،ماشــین ســازی تبری

ــد. ــی دارن ــی اینچنین ــز وضعیت ــان نی ــت مغ ــت و صنع کش
ــن  ــن مراکــز تولیــدی و صنعتــی ای فصــل مشــترک همــه ای
ــاد  ــه خصــوص دهــه هفت ــخ ب اســت کــه در برهــه ای از تاری
و هشــتاد شمســی اصــرار بیجــا و بــدون منطــق بــر کوچــک 
کــردن دولــت و واگــذاری اقتصــاد بــه بخــش خصوصــی باعــث 
ــزان  ــر از می ــازل ت ــیار ن ــی بس ــا قیمت ــی ب ــوال دولت ــد ام ش

ــه دســت عــده ای ســودجو بیفتــد. واقعــی ب
وقتــی صحبــت از جایگزینــی فــرع بــه جــای اصــل مــی کنیــم 
یعنــی خصوصــی ســازی را مقــدم و اوجــب از کارآمــدی قــرار 

. هیم د
قطعــا اقتصــاد دولتــی کارآمــد بهینــه تــر از اقتصــاد خصوصــی 
ــن  ــی رســد در بهتری ــه نظــر م ــه ب ــد اســت.چیزی ک ناکارآم

حالــت مســئولین اقتصــادی و سیاســی کشــور در این ســال ها 
نســبت بــه آن درکــی نداشــتند و دچــار بدفهمــی از خصوصــی 
ــتند.  ــت داش ــدن دول ــک ش ــردن و چاب ــک ک ــازی و کوچ س
فراینــد خصوصــی ســازی در ایــران بیمــار متولــد شــده اســت 
ــوده  ــاد ب ــد و فس ــت و زد و بن ــا ران ــراه ب ــدا هم ــان ابت از هم
ــی  ــر اکثریت ــوذ ب ــب نف ــی صاح ــع اقلیت ــت و در آن مناف اس

مســتضعف غلبــه داشــته اســت اســت.
ــا خصوصــی ســازی و کوچکتــر  قطعــاً هیــچ عقــل ســلیمی ب
شــدن دولــت مخالــف نیســت بلکــه نــزاع بر ســر چگونگــی آن 
اســت . خصوصــی ســازی بــا رانــت و زد و بنــد و در بســترهای 
ــر مفاســد  ــز اســت کــه محــل دعواســت. عــاوه ب فســاد آمی
اقتصــادی بعضــا دیــده شــده کــه در مــواردی واگــذاری هــا بــه 
افــرادی صــورت گرفتــه کــه اهــداف ضــد امنیتــی داشــتند و 
از ایــن واگــذاری هــا و خصوصــی ســازی هــا در جهــت ایجــاد 
ــا در  ــازی ه ــی س ــا و خصوص ــذاری ه ــن واگ ــتند و از ای داش

جهــت ایجــاد نارضایتــی بهــره بــرداری کــرده انــد.
امــروز پــس از بیــش از دو دهــه از آغــاز ایــن رونــد بی حســاب 
ــان شــده اســت کــه  و کتــاب، ضعــف هــای بیشــمار آن نمای
ــی و  ــه طبقات ــوان افزایــش فاصل ــن آن را بت ــی تری شــاید اصل
نارضایتــی در قشــر مســتضعف و همچنیــن ایجــاد موانعــی در 

تولیــد ملــی بــه شــمار آورد.
ــاس  ــث حس ــی باع ــای اساس ــف ه ــن ضع ــدن ای ــان ش نمای
ــن  ــه ای ــبت ب ــت نس ــد حاکمی ــش متعه ــردم و بخ ــدن م ش
ــف و اصــاح  ــی توق ــا در پ ــد و موضــوع شــده اســت. آنه رون
ــه  ــن حرکــت مصلحان ــط هســتند. پیشــگام ای ــه غل ــن روی ای
ــه آرمــان هــای واالی نظــام  ــی و متعهــد ب دانشــجویان انقاب
اســامی هســتند کــه از اوایــل دهــه 9۰ نهضــت دفــاع از قشــر 

مظلــوم کارگــر و مقابلــه بــا خصوصــی ســازی بــی حســاب و 
ــه دلیــل اقدامــات و  کتــاب را پیگیــری مــی کننــد و بارهــا ب
مطالبــات ایــن چنینــی مــورد حمایــت و تشــویق مقــام معظــم 

ــد. رهبــری و مــردم قــرار گرفتــه ان
آخریــن اقــدام دانشــجویان متعهــد و انقابــی برگــزاری 
تجمعــی در روز دوشــنبه مــورخ 1۷ شــهریور در حمایــت 
ــن  ــه واگــذاری هــای ای ــراض ب ــه و اعت ــران هفــت تپ از کارگ
چنینــی برگــزار گردیــد کــه خواســته اصلــی آنهــا خلــع یــد 
ــت  ــت و صنع ــه کش ــل کارخان ــر عام ــی مدی ــد بیگ ــد اس امی

ــود. ــه ب ــت تپ هف
ایــن روزهــا ایــن فــرد بــه اتهــام اخــال در نظــام اقتصــادی 
کشــور مــورد محاکمــه قــرار گرفتــه اســت و قطعــاً صاحیــت 
ــه را  ــت تپ ــد هف ــرکتی مانن ــل ش ــت عام ــت مدیری و اهلی

نــدارد.
حتــی اگــر ایــن اتهامــات نبــود نیــز همچیــن صاحیتــی در 

ایــن فــرد وجــود نداشــت.
در ایــن ســالها ماهــی نبــوده اســت کــه کارگــران هفــت تپــه 
بــدون دعــوا حقــوق خــود را دریافــت کــرده باشــند و همیشــه 

در نــزاع بــرای دریافــت مــزد آنچــه کــرده انــد بــوده انــد.
آخریــن نمونــه آن اعتصــاب ۸۰ روزه کارگــران کارخانــه هفــت 
تپــه بــود کــه بــه دلیــل عــدم پرداخــت معوقــات آنهــا در مــاه 

هــای گذشــته صــورت گرفــت.
در ایــن بیــن حتــی نماینــدگان مجلــس نیــز بــه هفــت تپــه 
رفتنــد وبــه کارگــران قــول دادنــد در صــورت اتمــام اعتصابــات 
تــا دو هفتــه مشــکل آنهــا را در کمیســیون اصــل 9۰ بررســی 
ــد  ــث ش ــد و باع ــق نش ــه محق ــده ای ک ــد. وع ــل کنن و ح

کارگــران اعتصابــات خــود را ســر بگیرنــد.

ــزاری  ــرد و در برگ ــت ک ــد از آن غفل ــه نبای ــری ک ــه دیگ نکت
ایــن تجمــع دانشــجویی بســیار موثــر بــود ایــن بــود کــه بــه 
نظــر مــی رســید کارگران هفــت تپه همچنــان پــس از ۸۰ روز 
تنهــا هســتند و متاســفانه صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی 
ــی باشــد بیشــتر از همــه نقــش رســانه  ــد رســانه مل ــه بای ک

دولــت را بــازی مــی کنــد.
ــی  ــکا م ــات آمری ــه اعتراض ــان ب ــه آقای ــدری ک ای کاش آنق
پرداختنــد و آنــرا پوشــش میدادنــد بــه کارگــر ایرانــی و 

ــد. ــا میدادن ــز به ــه ی او نی مطالب
ــدف دانشــجویان  ــت ه ــد گف ــوق بای ــکات ف ــدی ن در جمعبن
ــی  ــازمان خصوص ــل س ــع در مقاب ــزاری تجم ــی از برگ انقاب

ــود: ــل ب ــوارد ذی ســازی م
ــی  ــل فعل ــد اســد بیگــی مدیرعام ــد امی ــع ی ــه خل  1  مطالب

ــه. ــت تپ ــه کشــت و صنعــت هف کارخان
 ۲  اعام حمایت از مطالبه بحق کارگر هفت تپه

 3  اعتــراض بــه ســازمان خصوصــی ســازی نســبت بــه رونــد 
بــی حســاب و کتــاب خصوصــی ســازی و عــوارض آن.

در ایــن تجمــع از رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی دعــوت 
شــد تــا در میــان دانشــجویان حاضــر شــود و نــکات خــود را 
ــه آن هــا اعــام کنــد شــاید پاســخ او دانشــجویان و مــردم  ب
را مجــاب کنــد امــا ایشــان بــه خــود زحمــت نــداد کــه چهــار 
ــه دانشــجویان پاســخ  طبقــه از دفتــر خــود پاییــن آمــده و ب

دهــد.
البتــه ایــن نکتــه زیــاد جــای تعجــب نــدارد زیــرا کــه ایشــان 
کارگــزار کســی اســت کــه ۷ ســال اســت بــه هیــچ کــس ،در 
ــردم را  ــور و م ــا کش ــت و گوی ــخگو نیس ــوردی پاس ــچ م هی

گــروگان گرفتــه اســت.

پشت درب های بسته

انگشتبه دهان!انگشتبه دهان!

هشتگ هفت تپه

جنبش بیصدایان
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حریم از دست رفته

همیشه در حاشیه

صفحه ۴
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نظاره گر،نظاره گر،
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ویــژه  نـــامهویــژه  نـــامه
2خصوصی سازیخصوصی سازی

سالهاســت وقتــی از خصوصــی ســازی و مشــکاتی کــه بــه 
ــده ،  ــود آم ــه وج ــرای آن ب ــت اج ــهای نادرس ــل روش دلی
صحبــت میشــود نــام شــرکت هفــت تپــه در ذهــن متبلــور 
میشــود . شــرکت هفــت تپــه شــرکتی بــا پنــج هــزار کارگر 
در خوزســتان اســت کــه بــه کشــت و بهــر بــرداری نیشــکر 
میپــردازد . ایــن شــرکت ســال هــا قبــل بــه عنــوان یکــی از 
ارکان صنعــت ملــی ایــران شــناخته میشــد و ســود دهــی 
فــراوان آن موجــب شــده بــود کــه افــراد زیــادی بــرای بــه 
ــود و  دســت آوردن چشــم طمــع داشــته باشــند . ســال ن
چهــار کــه واگــذاری تعــدادی از شــرکت هــای دولتــی بــه 
ــز  ــه نی بخــش خصوصــی مطــرح شــد ؛ شــرکت هفــت تپ
ــه  ــوان پای ــه عن ــه ب ــی ک ــرکت های ــیاری از ش ــد بس مانن
هــای صنعــت ملــی کشــور فعالیــت میکردنــد بــه شــرکت 
هــای خصوصــی واگذارشــد . صاحبــان جدیــد هفــت تپــه 
دو جــوان بودنــد کــه قصــد داشــتند شــرکت را بــه روزهــای 
اوج آن بازگرداننــد و ســود دهــی آن را نیــز باالتــر از قبــل 

ببرنــد. 
ــه  ــود ک ــول ب ــان پ ــن جوان ــت ای ــی مدیری ــای ابتدای روزه
ــا  ــد و کاره ــق میش ــه تزری ــت تپ ــت هف ــه صنع ــه چرخ ب
ــتند  ــر داش ــران مدنظ ــه مدی ــدی ک ــای جدی ــت ه و فعالی
در حــال پیــاده ســازی بــود . حتــی کار بــه جایــی رســید 
کــه شــرکت هفــت تپــه بــه اســتخدام کارگــران بیشــتری 
پرداخــت تــا بتوانــد نیرویــی کــه بــرا فعالیــت هــای 
ــود را ســامان دهــد . کلیــت  جدیــدش مــد نظــر گرفتــه ب
ایــن اتفاقــات بــه گونــه ای بــود همــه افــراد شــرکت هفــت 
ــا  تپــه از وضعیــت بــه وجــود آمــده رضایــت داشــند امــا ب
گذشــت زمــان شــایعاتی مبنــی بــر عــدم مدیریــت درســت 
ــن  ــی ای ــته مدت ــد از گذش ــد . بع ــرح ش ــی مط ــع مال مناب
ــی  ــه م ــی ک ــد ، کارگران ــل ش ــت تبدی ــه واقعی ــایعات ب ش
ــان و  ــع حقوش ــه موق ــری از پرداخــت ب ــر خب ــد دیگ دیدن
ــران نیســت کــم کــم نگــران  خــرج هــای همیشــگی مدی

شــدند. 
ــای دیگــری  ــم از شــرکت ه ــی ه ــر خبرهای از طــرف دگی
ــه  ــید ک ــوش میرس ــه گ ــدند ب ــازی ش ــی س ــه خصوص ک
ــد  ــم همانن ــا ه ــرکت ه ــن ش ــع در ای ــداد وض ــان می نش
شــرکت هفــت تپــه اســت . شــرکت هایــی همچــون هپکــو 
، ماشــین ســازی و چندیــن شــرکت کــه نگرانــی کارگــران 
را افزایــش میــداد . بــه نظــر میرســید ایــن روزهــا روزهــای 
آغازیــن اتفاقــات سختیســت کــه بــه زودی گریبــان آنهــا را 

ــد.  ــد خودشــان را آمــاده میکردن خواهــد گرفــت و بای
ــای  ــه ه ــا هزین ــه ب ــت تپ ــران هف ــود مدی ــن ب ــت ای واقعی
ــود  ــه وج ــان ب ــان و شرکتش ــرای خودش ــه ب ــه ای ک اضاف
آورده بودنــد مجبــور بــه گرفتــن وام هایــی شــدند کــه مــاه 
عســل آن ورشکســتگی و آســیب هایــی فــراوان بــه شــرکت 
و کارکنانــش شــده بودنــد .وقتــی اعتــراض کارگــران کــه به 
شــرایط نامســاعد و عــدم پرداخــت پنــج ماهــه حقوقشــان 
ــی  ــری از جوابگوی ــر خب ــد شــروع شــد دیگ ــرض بودن معت
مدیــران نبــود و زمزمــه هــای هــم از فــرار مدیــران هفــت 
ــران  ــه نگ ــید . هم ــوش میرس ــور گ ــارج کش ــه خ ــه ب تپ
بودنــد کــه ادامــه ایــن وضــع ممکــن اســت موجــب انحــال 
شــرکت هفــت تپــه و بیــکاری مــردم منطقــه ای شــود کــه 

اقتصــادش متکــی بــه کار آنهاســت.
اعتراضــات افزایــش پیــدا کــرد و حتــی رســانه هــای 
بیگانــه و جریانــات انحرافــی هــم قصــد تغییــر جهــت ایــن 
اعتراضــات را داشــتند امــا کارگــران هوشــیار بودنــد و اجازه 
اینــکار را بــه فرصــت طلبــان ندادنــد . بعــد از مدتــی و بــا 
ــای  ــتگاه ه ــی از ورود دس ــه های ــش اعتراضــات زمزم افزای
دولتــی و قضایــی بــه قضایــای هفــت تپــه بــه گوش رســید. 
ــه  ــای هفــت تپ ــه قضای ــن دســتگاه هــا ب هــدف از ورود ای
رفــع مشــکات مــردم و حــل مشــکاتی بــود کــه بــه دلیــل 
ــه  ــه ب ــت تپ ــازی درســت شــرکت هف ــدم خصوصــی س ع
وجــود آمــده بــود ، البتــه نبایــد فرامــوش کــرد بــه نحــوه 
ــی  ــن نهــاد هــا انتقادات ورود وتعــدادی از فعالیــت هــای ای
وجــود دارد کــه بیــان آنهــا در ایــن متــن نمیگنجــد امــا بــا 
ــن نهادهــا و پیگیــری امــورات  ــن تفاســیر ورود ای همــه ای
ــروز  ــت. ام ــوده اس ــب ب ــت و مناس ــی مثب ــران اقدام کارگ
ــه از  ــت ک ــال اس ــه س ــد س ــب را میخوانی ــن مطل ــه ای ک
شــروع اعتراضــات هفــت تپــه و ورود مســئولین بــرای رفــع 

مشــکات بــه هفــت تپــه رفتــه انــد میگــذرد . 
ــی  ــاد روزه ای کارگران ــاب هفت ــاهد اعتص ــا ، ش ــن روزه ای
بودیــم کــه مــاه هاســت حقوقشــان را دریافــت نکــرده انــد 
ــه  ــی ک ــد . کارگران ــراض واعتصــاب ندارن و راهــی جــز اعت
خــود را تنهــا میبیننــد و اگــر حمایــت نشــوند دیگــر انــدک 

امیــدی هــم کــه بــه آیندیشــان دارنــد از بیــن میــرود . 
ــه گــوش میرســد کــه  ــی ب ــرا خبرهای ــن وجــود اخی ــا ای ب
ــرکت  ــف ش ــالها ، تکلی ــس از س ــده پ ــای آین ــه ه در هفت
هفــت تپــه و وضعیــت کارگــران آن مشــخص خواهــد شــد 
، امیدواریــم اقداماتــی کــه بــرای رفــع مشــکات کارگــران 
انجــام خواهــد گرفــت مقدمــه ای بــر ایــن باشــد کــه دیگــر 
افــرادی خــاص ، خصوصــی ســازی را تبدیــل بــه خصوصــی 
ــان  ــی اهدافش ــوم را قربان ــران مظل ــد و کارگ ــازی نکنن ب

نکننــد ...

هشتگ هفت تپه

سید محمد علی باقری
کارشناسی حقوق

سیدمهدی اسم حسینی
کارشناسی حقوق

ایــن روزهــا و بــه بهانــه اعتراضــات پیاپــی کارگــران در اقصــی 
نقــاط کشــور از کنتورســازی قزویــن در شــمال غربــی ایــران 
ــه در  ــت تپ ــکر هف ــز و نیش ــو اراک در مرک ــا هپک ــه ت گرفت
ــر  ــاه داشــته باشــیم ب ــذری کوت ــم گ ــا داری ــوب ایران،بن جن
تاریخچــه جنبــش کارگــری در ایــران و اوضــاع و احــوال ایــن 

روزهــای جنبــش و ســندیکاهای کارگــری.
ــا  ــان ب ــران همزم ــری در ای ــای کارگ ــه ه ــتین اتحادی نخس
انقــاب مشــروطه بنــا نهــاده شــدند.دیری نپاییــد کــه 
ــا  ــه ه ــن اتحادی ــروطه ای ــاب مش ــراف انق ــا انح ــان ب همزم
ــار  ــه کن ــه ب ــد و از صحن ــرار گرفتن ــه ق ــورد هجم ــم م ه
رفتنــد.از ایــن تاریــخ بــه بعــد تــا ســال13۲۰ جنبــش هــای 
کارگــری دیگــر فعالیــت علنی نداشــتند تــا بــا روی کار آمدن 
محمدرضــا پهلــوی دوبــاره مجــال فعالیــت علنــی پیداکردنــد.

در ایــن ســالها حامــی اصلــی جنبش،حــزب تــوده بــود کــه 
داعیــه اصلــی خــودرا بــر حمایــت از طبقــه کارگر)پرولتاریــا(

ــوان شــعار هــای  ــه ســرمایه داری تحــت عن ــل طبق در مقاب
ــه  ــال 133۲ ک ــا س ــش ت ــرار داده بود.جنب ــتی ق سوسیالیس
حــزب تــوده مــورد غضــب شــاه قــرار نگرفتــه بــود پویــا ترین 
ســالهای خــودرا ســپری میکــرد و در اکثــر کارخانجات کشــور 
ســندیکاهای کارگــری قــوی ذیــل حمایــت ایــن حــزب کــه 
خــود نیــز توســط اتحــاد جماهیــر شــوروی مــورد حمایــت 

ــود. بود،شــکل گرفتــه ب
پــس از کودتــای۲۸ مــرداد و رخدادهایــی کــه گریبــان حــزب 
تــوده را گرفــت جنبــش کارگــری نیــز بــرای ســالیان ســال 
ــا پیــش  ــه حاشــیه رفــت و فعالیــت چشــمگیری از انهــا ت ب
ــده نشــد. ــات سرســری دی از انقــاب و شــکل دهــی اعتصاب

اعتصابــات سراســری کارگــران در پیــش از انقــاب تاثیــر قابل 
توجهــی در بــه ثمــر رســیدن نهــال انقــاب داشــت.با پیروزی 
ــه هــای امیــدی در دل کارگــران بوجــود امــده  انقــاب بارق
ــامی  ــاب اس ــی انق ــعارهای متعال ــاهده ش ــا مش ــا ب بود.انه
ایــران کــه غایــت خــود را نــه تنهــا حمایــت از مســتضعفین 
ــه  ــد ب ــرار داده بود،امی ــا ق ــران بلکــه مســتضعفین کل دنی ای
آینــده ای روشــن پیــدا کــرده بودنــد.در مــاه هــای ابتدایــی 
ــندیکاهای  ــژه س ــان کاروی ــه هم ــر ک ــه کارگ ــاب خان انق
ــد و  ــکیل ش ــار تش ــتین ب ــرای نخس ــت ب ــری را داش کارگ
ــات  ــن اجتماع ــی از بزرگتری ــز یک ــت 5۸ نی در 11 اردیبهش
ــر و  ــی کارگ ــبت روز جهان ــه مناس ــران ب ــخ ای ــری تاری کارگ
ــامی  ــوری اس ــت از جمه ــعارهایی در حمای ــردادن ش ــا س ب
برگــزار شــد کــه نشــان از امیــد بــاالی کارگــران بــه اینــده 

ــود. پیــش رو ب

امــا اوضــاع بــه همیــن منــوال نمانــد بــا آغــاز جنــگ تحمیلی 
و بــه وجــود امــدن شــرایط اســتثنایی در ایــران کارگــران و 
ــه حاشــیه رفتــه و در طــول ۸ ســال دفــاع  مطالبــات انهــا ب
مقــدس کمتــر بــه انهــا پرداختــه شــد.این شــرایط تــا پایــان 
ــدن  ــه روی کارام ــگ و ب ــان جن ــت.با پای ــه داش ــگ ادام جن
دولــت ســازندگی انتظــار کارگــران بــر ایــن بــود کــه تحولــی 
ــن  ــی ای ــعه در زندگ ــدنچرخهای توس ــن ش ــا روش ــگام ب هم
موتــور محرکهــای اقتصــاد ایــران بوجــود بیایــد ولــی خــاف 
ــه ان  ایــن مســیر همــان شــد کــه مرحــوم هاشــمی قبــا ب
اشــاره کــرده بود،کارگــران همــگام بــا مــردم مســتضعف روز 
ــت هاشــمی خــرد و  ــای توســعه دول ــر چرخه ــه روز در زی ب
خردتــر شــدند و صدایــی نداشــتند کــه بــه جایــی برســد و 

بعضــا اگــر هــم داشــتند اعتنایــی بــدان نمیشــد
ــران  ــه هاشــمی رفســنجانی در اقتصــاد ای ــی ک .ســنگ بنای
گذاشــت تــا بــه امــروز و بــا وجــود فــراز و فــرود هــای جزئــی 
ــی  ــای نئولیبرال ــت ه ــی سیاس ــت یعن ــی اس ــان باق همچن

ــت،فرهنگ و... ــر اقتصاد،سیاس ــم ب حاک
ــن سیاســت عــدم اجــازه  ــی ای یکــی از مشــخصه هــای اصل
ــروز  ــه ام ــیلی ک ــنه اش ــران بود.پاش ــی کارگ ــکل یاب ــه تش ب
ــش از  ــا بی ــت ه ــن سیاس ــتن ای ــر نشس ــه ثم ــس از ب و پ
پیــش اثــر خــودرا نمایــان کرده.اعتراضاتــی کــه کارگــران در 
اقصــی نقــاط کشــور در جهــت مطالبــات برحــق خــود انجــام 
ــاندن  ــت رس ــزاری درجه ــه اب ــر گون ــد ه ــی فاق ــد ول میدهن
صــدای خــود بــه انهــا کــه بایــد هســتند.نمونه حــی و حاضــر 
ــه  ــود ک ــه ب ــت تپ ــران نیشــکر هف ــات ۷۰ روزه کارگ اعتصاب
پــس از پنجــاه و چنــد روز بتازگــی بــه انهــا رســیدگی شــد 
ــا کارگــران هپکــو کــه تاهمیــن امــروز بدلیــل باتکلیفــی  ی

ــاره میزننــد. ــه اعتــراض هــای چنیــدن ب خــود دســت ب
نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن کارگــران همیشــه دســت بــه 
اعتصــاب و اعتراضــات مســالمت امیــز نمیزننــد وقتــی کارد 
بــه استخوانشــان برســد دیگــر کســی جلــودار انهــا نخواهــد 
ــام را  ــن  نظ ــا دام ــدی انه ــات بع ــک تبع ــدون ش ــود و ب ب

خواهــد داشــت.
اینکــه چــرا بــی توجهــی بــه دغدغــه ایــن قشــر زحمتکــش و 
همیشــه در صحنــه نظــام تبدیــل بــه رویــه ای نزد مســئوالن  
شــده خــود بحــث مفصلــی را میطلبــد کــه در ایــن مرقومــه 
ــن  ــت ای ــث ماس ــورد بح ــه م ــی انچ ــت ول ــال ان نیس مج
ــدای  ــد ص ــم نتوانن ــر بازه ــران اگ ــه کارگ ــت ک ــب اس مطل
خــود را از طریــق تریبونــی یــا اهرمــی بــه گــوش مســئوالن 
برســانند قطعــا و یقینــا اســتانه تحمــل انهــا نیــز ســرامده و 
بعــد تبعــات اقدامــات بعــدی انهــا بــه عهــده کســانی اســت 
ــرده  ــا را در شیشــه ک ــران خــون انه ــتثمار کارگ ــا اس ــه ب ک
انــد و در نظــام اســامی ظلمــی آشــکار بــر آنهــا روا میدارنــد.

هپکو  در بالتکلیفی

انتخابات مدیر مسئوالن نشریات دانشجویی جهت عضویت در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی  
دانشگاه شهید بهشتی در 1۷ شهریور 99 به علت شیوع کرونا به صورت الکترونیکی برگزار گردید.

دانشگاه شهید بهشتی، جز اولین دانشگاه های برگزار کننده انتخابات کمیته ناظر بر نشریات 
دانشجویی به صورت الکترونیکی است. این دانشگاه جز بیست دانشگاه اولیه ای است شورای ناظر بر 

نشریات دانشجویی اباغیه برگزاری انتخابات را به صورت الکترونیکی برایشان صادر کرده است.
باتوجه به نتایج انتخابات، آقایان مهدی خطیب دماوندی مدیر مسئول نشریه »هفت تیر« و محمد 

خواجه مدیر مسئول نشریه »سرو« به عنوان اعضای اصلی و خانم زینب نظری مدیر مسئول نشریه 
»ارغوان« به عنوان عضو علل البدل، به عنوان نمایندگان مدیر مسئوالن نشریات دانشجویی دانشگاه 

در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه شهید بهشتی فعالیت خواهند کرد.
از مجموع 3 کرسی، تعداد ۲ کرسی به نشریات بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی تعلق گرفت.

گرفتن ۲ کرسی کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی توسط نشریات بسیج دانشجویی
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ــه تولیــد  ــن کارخان شــرکت هپکــو اراک کــه اولیــن و بزرگتری
ماشــین آالت راه ســازی، کشــاورزی و معدنــی در ایــران و 
ــازمان  ــط س ــال ۸5 توس ــود در س ــوب می ش ــه محس خاورمیان
ــت  ــرکتی تح ــه ش ــده ب ــورت مزای ــه ص ــازی ب ــی س خصوص
ــا خصوصــی ســازی  ــذار شــد ت ــر واگ ــوان واگن ســازی کوث عن

ــرد. ــود بگی ــه خ ــری ب ــدی ت ــکل ج ــران ش در ای
ــیه های  ــکات و حاش ــرای مش ــرآغازی ب ــرکت، س ــن ش ــه ای ب
ــادن اقســاط و دســتمزد کارگــران  ــه عقــب افت ــراوان از جمل ف
ــو از  ــرکت هپک ــال 95 ش ــدد در س ــه مج ــی ک ــا جای ــود؛ ت ب
ــدرو  ــرکت هی ــه ش ــارج و ب ــر خ ــازی کوث ــن س ــت واگ مالکی
ــو  ــکات هپک ــال مش ــن ح ــا ای ــا ب ــد ام ــذار ش ــس واگ اطل
همچنــان بــه قــوت خــود باقــی مانــد و ایــن خریــدار دو مرتبــه 
از مالکیــت هپکــو انصــراف داد؛ در همیــن راســتا شــرکت هپکــو 
بــا تغییــر مدیرعامــل مواجــه شــد امــا بــا ایــن حــال بــاز هــم 
اتفــاق مثبتــی رخ نــداد و تعییــن تکلیــف خاصــی در رابطــه بــا 
ــراض و تجمــع  ــه اعت ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب هپکــو صــورت نگرف
ــدای  ــاندن ص ــرای رس ــو ب ــرکت هپک ــان ش ــری کارکن کارگ

ــه اوج خــود رســید. ــات خــود ب مطالب
بــرای اولیــن بــار در ســال 13۸5 معــادل ۷۲/۶۰ درصــد ســهام 
ــت ۷۰5  ــه قیم ــنگین-هپکو ب ــزات س ــد تجهی ــرکت تولی ش
میلیــارد ریــال طــی قــرارداد مــورخ 1۴/1۲/13۸5 بــه شــرکت 

ــد.  ــذار ش ــر، واگ ــازی کوث واگن س
ــود(  ــح )س ــرکت و رب ــی ش ــای بانک ــه بدهی ه ــت ب ــا عنای ب
مرکــب تســهیات بانکــی معــوق، واردات بی رویــه ماشــین آالت 
راهســازی مشــابه تولیــدات هپکــو، مشــکات اقتصــادی حاکــم 
بــر کشــور و ...، خریــدار شــرکت هپکــو بــا مشــکاتی از قبیــل 
ــی  ــدم توانای ــنل و ع ــوق پرس ــع حق ــه موق ــت ب ــدم پرداخ ع

بازپرداخــت اقســاط مواجــه شــد.
پــس از گذشــت چنــد ســال و کمــاکان پابرجــا بــودن 
ــه  ــذاری در جلس ــأت واگ ــرکت، هی ــر ش ــم ب ــکات حاک مش
ــا حضــور اســتاندار مرکــزی برگــزار  ــورخ ۲/11/1395 کــه ب م
ــت از  ــه نیاب ــازی ب ــازمان خصوصی س ــود »س ــرر نم ــد، مق ش
طــرف اجــرای احــکام دادگاه، فــروش ســهام شــرکت مذکــور را 
درخواســت نمایــد و در غیــر ایــن صــورت، بــا متقاضیــان بالقــوه 
خریــد ســهام شــرکت یــاد شــده مذاکــره و نســبت بــه عرضــه 
مجــدد ســهام در وثیقــه، بــا اعطــای دوره تنفــس در بازپرداخت 
اقســاط بــدون ســود فــروش اقســاطی و تعییــن مــدت تنفــس 

ــد.« ــدام نمای ــه تشــخیص ســازمان اق ب

هیــأت   ۲/11/1395 مــورخ  جلســه  مصوبــه  مبنــای  بــر 
ــده  ــو در مزای ــرکت هپک ــهام ش ــد س ــذاری؛ ۷۲/۶۰ درص واگ
ــال طــی  ــارد ری ــه قیمــت ۲،1۶۰ میلی ــورخ ۲۷/11/1395 ب م
اقســاط شــش ســاله بــه شــرکت هیدرواطلــس )ســازنده 
جرثقیل هــای هیدرولیــک و ارائــه دهنــده مناســب تریــن 
پیشــنهاد از بیــن کلیــه متقاضیــان( واگــذار شــد و قــرارداد آن 
ــد در  ــهامدار جدی ــه س ــاغ و معارف ــخ 1۲/۲/139۶ اب ــه تاری ب

ــد. ــام ش ــخ ۶/3/139۶ انج تاری
ــدار  ــو، خری ــرکت هپک ــادی ش ــکات نه ــه مش ــه ب ــا توج ب
ــده  ــع عم ــع موان ــز در رف ــس( نی ــرکت هیدرواطل ــد )ش جدی
ــاً ۸  ــت صرف ــس از گذش ــار پ ــن ب ــد و اولی ــاکام مان ــرکت ن ش
مــاه از خریــد شــرکت، طــی نامــه مــورخ 1۲/1۰/139۶ انصــراف 
ــرارداد  ــام و درخواســت فســخ ق ــرارداد اع ــه ق خــود را از ادام
ــن راســتا پیگیــری هــای همــه جانبــه ای  را نمــود، کــه در ای
ــط  توســط ســازمان خصوصــی ســازی و ســایر نهادهــای ذیرب
ــع  ــل و رف ــروه تحلی ــه کارگ ــار جلس ــن ب ــد و چندی ــام ش انج
ــا موضــوع شــرکت هپکــو برگــزار شــد. لیکــن  ــع تولیــد ب موان
دولــت و بانکهــا نتوانســتند بخــش اعظمــی از تعهــدات خــود را 
کــه بــه تصویــب کارگــروه مذکــور رســیده بــود، را ایفــاء نمایند؛ 
ــد؛ و  ــادی شــرکت هپکــو، حــل نگردی ــن مشــکات بنی بنابرای
ــه  ــی نام ــس( ط ــدرو اطل ــرکت هی ــرکت )ش ــن ش ــدار ای خری
مــورخ 1/۴/139۸ عنــوان ســازمان خصوصی ســازی، بــرای 
دومیــن بــار درخواســت فســخ قــرارداد واگــذاری را ارائــه نمــود.

ــرکت  ــرف ش ــرارداد از ط ــخ ق ــت فس ــه درخواس ــه ب ــا توج ب
هیــدرو اطلــس به عنــوان خریــدار شــرکت هپکــو، موضــوع حــل 
مشــکات ایــن شــرکت، بــا اولویــت در دســتور کار دســتگاه های 
ــخ ۷/۶/139۸  ــن اســاس، در تاری ــر ای ــت. ب ــرار گرف ــط ق ذی رب
جلســه ســتاد ملــی تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــه ریاســت 
وزیــر محتــرم صنعــت و معــدن و تجــارت در اســتان مرکــزی 
ــازمان  ــئولیت س ــه مس ــه ادام ــن جلس ــد؛ و در ای ــزار ش برگ
خصوصی ســازی در خصــوص تعییــن مدیریــت شــرکت هپکــو، 
مــورد تصویــب قــرار گرفــت. در ایــن راســتا جلســات متعــددی 
بــا ســهامدار کنونــی هپکــو در محــل ســازمان خصوصی ســازی 
ــر  ــوص مدی ــرات الزم در خص ــام مذاک ــس از انج ــزار و پ برگ
ــات  ــام توافق ــزی و انج ــتانداری مرک ــوی اس ــنهادی از س پیش

مربوطــه، تصمیماتــی بــه شــرح زیــر اتخــاذ شــد:
آقــای روغنــی گلپایگانــی به عنــوان مدیرعامــل جدیــد شــرکت 
هپکــو تعییــن و مقــرر شــد، ســایر اعضــای هیــأت مدیــره نیز با 
معرفــی ایشــان و توافــق ســازمان خصوصی ســازی و ســهامدار 
ــوب  ــت منص ــس(، به فوری ــدرو اطل ــرکت هی ــو )ش ــده هپک عم

شــوند.

امــا بــا وجــود مدیریــت جدیــد بــاز هــم مشــکات پابرجــا مانــد 
و اتفــاق خاصــی بــرای وضعیــت کارگــران رقــم نخــورد.

می تــوان گفــت کــه کاهــش حجــم تولیــدات، مشــکات 
ــای  ــار بدهی ه ــوق و فش ــادن حق ــق افت ــه تعوی ــری، ب کارگ
ــته  ــال های گذش ــی س ــه ط ــود ک ــی ب ــه عوامل ــی از جمل بانک
موجــب شــکل گیــری اعتراضــات در بازه هــای زمانــی مختلــف 

ــت. ــده اس ــران ش ــوی کارگ از س
در نهایــت در میــان هیاهــوی بســیار و انتقــادات زیــاد کارگــران 
ــراز  ــس از ف ــو، پ ــامان هپک ــت نابه س ــان از وضعی و کارشناس
ــه  ــم گرفت ــاه 99 تصمی ــت م ــیار، در اردیبهش ــای بس و فروده
شــد کــه ایــن کارخانــه بــه دولــت بازگشــته و شــرکت ایمیــدرو 
ــت  ــق وضعی ــن طری ــا از ای ــرد ت ــده بگی ــت آن را برعه مدیری
ــس  ــا پ ــن حــال تنه ــا ای ــودی رود. ب ــه بهب ــج هپکــو رو ب بغرن
از دو مــاه یعنــی در 1۸ تیــر مــاه 99 بــر اســاس اعــام ســایت 
ــذاری  ــران، واگ ــت وزی ــه هیئ ــت در جلس ــت دول ــمی هیئ رس
ســهام دولــت بــه ارزش تقریبــی 3۲ هــزار میلیــارد تومــان بــه 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بابــت رد بخشــی از دیــون دولــت بــه 

ایــن ســازمان تصویــب شــد.
ــی،  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــو ب ــذاری هپک ــتانه واگ در آس
ــه  ــت ب ــه دس ــورت روزان ــه ص ــته ب ــاه گذش ــی م ــران ط کارگ

ــد. ــراف زده ان ــه و اط ــط کارخان ــی در محی ــراض صنف اعت
اعتراضاتــی کــه در هپکــو ریشــه دارد و گویــی بایــد هــر چنــد 

وقــت یــک بــار شــاهد آن باشــیم.
ــه  ــد ک ــران نشــان می ده ــاد کارگ ــورد انتق بررســی مســائل م
معترضــان هپکــو عــاوه بــر اعتــراض بــه عــدم دریافــت حقــوق 
خــرداد و تیــر، هیــچ امیــدی بــه وضعیــت تولیــد در کارخانــه 
ندارنــد و بــه صــورت جــد خواســتار خلــع یــد مدیریــت 

ــه هســتند. کارخان
بایــد تاکیــد شــود کــه کارگــران نســبت بــه آینــده کارخانــه و 
ابهامــات فــراوان وضعیتشــان، اعتــراض دارنــد و ایــن اعتراضــات 
بــه صــورت مســالمت آمیز طــی مــاه گذشــته در حــال 

ــزاری اســت. برگ
ــه  وضعیــت کارگــران بــه گونــه ای اســت کــه مدیریــت کارخان
برنامــه ای بــرای تولیــد نــدارد و نزدیــک بــه دو ســه مــاه اســت 

ــد. ــه ندیده ان ــر را در کارخان ــه مدی ک
ــود،  ــذار ش ــی واگ ــن اجتماع ــه تأمی ــو ب ــرار باشــد هپک ــر ق اگ
ــه جــد خواســتار خلع یــد مدیــران فعلــی هســتند. کارگــران ب

ــه  ــت ک ــق آن هاس ــن ح ــد؛ ای ــد کار کنن ــران می خواهن کارگ
هــر چــه ســریع تر تعیین تکلیــف شــوند و تولیــد را در کارخانــه 
آغــاز کننــد. مســئوالن بایــد بی توجهــی بــه وضعیــت هپکــو را 

پایــان دهنــد.

بعــد از گذشــت چندیــن ســال از عمــر جمهــوری اســامی ایــران 
ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــیون ب ــرد و سیاس ــیاری از اف بس
عدالتخواهــی حلقــه مفقــوده جامعــه کنونــی اســت از ایــن رو ارائــه 
ــی  ــق خاص ــی رون ــوب عدالتخواه ــی در چارچ ــات اجتماع مطالب
گرفــت. تــا جایــی کــه در ســال ۸۴ ایــن گفتمــان توانســت اکثریت 
آرای مردمــی را بــه خــود اختصــاص داده و کابینه دولتی را تشــکیل 
ــز از انحــراف و  ــن گفتمــان نی ــه ای ــه اینجاســت ک ــا نکت دهــد ام
کجــروی مصــون نمانــد و دچــار معایــب و مشــکاتی شــد. مباحثی 
کــه در رابطــه بــا دولــت برقــرار شــد مســئله مفصلــی اســت کــه در 
ایــن مرقومــه نمــی گنجــد بــا ایــن حال مهــم تریــن مســئله در این 

رابطــه، تغییــر مســیر و اســتراتژی جریــان عدالتخواهــی اســت.
برداشــت اشــتباه از عنــوان عدالتخواهــی و نداشــتن اندیشــه متقن و 
بنیــه دار در ایــن مســئله باعــث انحــراف و ایجــاد مســیر اشــتباه در 
ایــن جریــان مــی شــود. بــه صراحــت مــی تــوان گفــت کــه یــک 
جریــان سیاســی یــا اجتماعی برای رشــد و گســترش خــود نیازمند 
ــی  ــا رســم راه و روش مــی باشــد؛ ایــن در حال ــژه آن ب اندیشــه وی
اســت کــه جریــان عدالتخواهــی حتــی در برخــی مــوارد بــا عبــور 
از قانــون نیــز معتقدنــد کــه برخــی مســائل بایــد فریــاد زده شــوند 
ایــن در حالــی اســت کــه ســکوت معنــا دار آن هــا در برخــی دیگــر 
از مســائل سیاســی و اجتماعــی، درســتی مقایســه و حقانیــت آن ها 

را زیــر ســوال مــی بــرد.
ــت  ــان قابلی ــن جری ــی ای ــراد فعل ــه روش اف ــی ب ــازی عدالتخواه ب
تبدیــل بــه یــک جریــان کمونیســتی را دارد کــه بــا عبــور از مولفــه 

هــای جمهــوری اســامی رقــم مــی خــورد. نگاهــی کــه شــاید در 
آینــده نــه چنــدان دور بیــش از پیــش بــا آن مواجــه خواهد شــد. تا 
جایــی کــه حتــی آزادی در چارچــوب شــرع نیــز از زیــر تیــغ چنین 

عدالتخواهــی هــای ســالم نخواهــد گذشــت.

 خوارِج عدالتخواه!

حجــت االســام حامــد کاشــانی در ایــام مــاه مبــارک رمضــان نکته 
ای در رابطــه بــا اندیشــه خــوارج مطــرح کردنــد کــه همیــن موضوع 
ســبب حملــه چند جانبــه افراد موســوم بــه عدالتخــواه به وی شــد. 
کاشــانی اظهــار کــرد که خــوارج نیــز دایــه عدالتخواهی داشــتند. او 
در ســخنان خــود اذعــان داشــته اســت: »عدالــت یک تکیــه گاه الزم 
دارد. افــراد آیــه قــرآن می خواندنــد کــه حکــم فقــط از آِن خداســت، 
ــن  ــراغ مبّی ــه س ــد ب ــد بای ــاف ش ــم اخت ــه در فه ــی ک ــا زمان ام
برویــم کــه پیامبــر )ص( در زمــان نــزول و بعــد از آن، امیرالمؤمنیــن 
اســت. امــا برخــی نفهمیدنــد و بــه اســم عدالت خواهــی در صــورت 
حضــرت رفتنــد و ناســزا گفتنــد یــا در صفیــن 5۰۰ قــرآن بــر ســر 

ــزه کردند.« نی
امــا ســوال اینجاســت کــه چــرا عدالتخواهــان در ایــن میــان درصدد 
آن برآمدنــد تــا زمیــن بــازی را بــر هــم بزننــد؟ پاســخ اصلــی ایــن 
ــه هیــچ وجــه دارای  ــه ای ب اســت کــه چنیــن تفکــر عدالتخواهان
پشــتوانه اندیشــه ای نیســت و صرفــاً مبتنــی بــر هیجــان و روزمــره 

نــگاری اســت.

 منش جریان موسوم به عدالتخواهی

جریــان عدالتخــواه در بیشــتر دوران فعالیتش به مســائل اجتماعی 

پرداختــه اســت. بــا نیــم نگاهــی جامعــه شناســانه به ایــن عملکرد 
بــه راحتــی مــی تــوان بــه ایــن نتیجه رســید کــه پیگیری مســائل 
اجتماعــی وضعیتــی همچــون صفحه حــوادث روزنامــه هــا را دارد. 
دو عنصــر جذابیــت و همــه گیــر بــودن؛ عناصــری هســتند کــه به 
جــذب بدنــه مــی انجامــد. امــا مســئله جــدی تــر، این جاســت که 
شــناگران ایــن جریــان در البــه الی مســائل اجتماعــی بــه حملــه 
ــه صــورت عملیــات  ــه اشــخاص سیاســی جامعــه پرداختــه و ب ب

پارتیزانــی و نقطــه زنــی بــه تــرور افــراد مــی پردازنــد.

 عدالتخواهان و انتخابات مجلس

عدالتخواهــان کــه خــود برخواســته از جریــان اصولگرایــی بودنــد 
ــا از  ــه تنه ــد و ن ــی نواختن ــاز جدای ــات س ــن دوره از انتخاب در ای
اصولگرایــان فاصلــه گرفتنــد بلکــه ســاز مخالفت و وحدت شــکنی 
را هــم کــوک کردنــد. نگارنــده در ایــن مقولــه ســعی در پرداختــن 
بــه رویــه انتخابــات و رســیدن به لیســت مشــترک را نــدارد و صرفاً 
بــه نــگاه جامعــه شناســانه بــه مســئله عدالتخواهــان مــی پــردازد.

انتخابــات مجلــس شــورای اســامی اولیــن مرحلــه بــرای آزمــون 
و خطــای عدالتخواهــان بــرای حضــور در جایــگاه هــای سیاســی 
بــود. شکســت در انتخابــات و برخــی ســخنان ضــد و نقیضــی افراد 
ایــن جریــان کــه باعــث فاصلــه گرفتــن مــردم از آن ها شــد، باعث 
شــد تــا جریــان عدالتخواهــی دوبــاره از کالبد سیاســی خارج شــده 
و در پشــت نقــاب مطالبــات اجتماعــی پنهــان شــود. امــا پــس از 
انتخابــات چــه تغییراتــی در ایــن جریــان رخ داد کــه کــه اهــداف 
جریــان عدالتخواهــی از مســائل و نــکات اجتماعی فاصلــه گرفته و 

اکنــون بــه حــذف اشــخاص رســیده اســت.

 حذف افراد به حکم عدالتخواهان!

افــراد بســیاری را در جریــان انقــاب مــی تــوان نــام بــرد کــه ایــن 
جریــان شمشــیر خــود را بــرای آن هــا از رو بســته اســت. نکتــه 
جالــب توجــه ایــن جاســت کــه تخریــب افــراد بیشــتر در جنــاح 
اصولگــرا و افــراد انقابــی رخ داده و بــه عبارتــی حــذف افــراد را رقم 
مــی زنــد. حــذف گاز انبــری چنیــن افــرادی کــه برخــی از آن هــا 
نظــرات مغایــر بــا عدالتخواهــی بــدون اندیشــه و بــی ریشــه دارنــد 
بــه رویــه بــازی سیاســی ایــن جریــان تبدیــل شــده اســت کــه نــه 
تنهــا بازخــورد خوبــی نــدارد بلکــه جامعــه را از تفکــرات اندیشــه 
محــور تهــی مــی نمایــد. بــه صراحــت مــی تــوان گفت کــه چنین 
وقایعــی علیــه شــهید بهشــتی و شــهید مطهری نیــز رقم زده شــد 
کــه بعــد هــا نیز همچنــان جامعــه از نبــود اندیشــه ها و نــگاه های 

بنیــه ای چنیــن افــرادی در مشــکل بــه ســر مــی بــرد.
مــی تــوان بــر ایــن نکتــه تاکیــد کــرد کــه جریــان عدالتخواهــی 
کــه بــه چنیــن روش بــدون اندیشــه و بــی محــوری پیــش مــی 
رود در حــال حــذف افــراد و اندیشــه هایــی اســت کــه مــی تواننــد 
جامعــه ایــران اســامی را در مســیر کمــال و اندیشــه قــرار دهنــد.

 نکته پایانی

در پایــان بایــد تصریــح کرد که نفوذ همیشــه به معنای حضور جواســیس 
و نقــوذی هــا در بیــن جریــان هــا و مســئولین نیســت؛ گاهــی اوقــات این 
اندیشــه هــای نفــوذی هســتند کــه بــا لبــاس حقانیــت در اذهــان افــراد 
خــوش رقصــی مــی کننــد تــا پایــه هایــی را کــه بــه تعمیــم و گســترش 

اندیشــه اســامی و جمهــوری اســامی مــی پردازنــد، حــذف کنند.

بهروز رئیسی
کارشناسی علوم سیاسی

جنبش بیصدایان

بسیج دانشجویی ۴1دانشگاه کشور در اعتراض به اقدامات آمریکا در فعال سازی مکانیسم 
ماشه و انفعال دولت طی نامه ای از مجلس شورای اسامی درخواست اقدام موثر و 
انقابی در این باره داشتند. در بخش پایانی این نامه آمده است:

اکنون که بیش از 3 ماه از نشستن شما بر کرسی تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور 
می گذرد، نوبت به انتخابی تاریخی رسیده است؛ دوراهی که در یک طرف، تئوری 
وادادگی ۷ ساله خودنمایی می کند که گویا این ۷ سال هم کافی نبوده و اکنون نیز 
کشور را معطل انتخابات آمریکا کرده تا این بار به جای سگ زرد، با شغال مذاکره کند!

نامه ۴۱ دفتر بسیج دانشجویی به مجلس برای مقابله با فعال سازی مکانیسم ماشه در برجام



ــم در  ــرو بیشــتر از آن کــه کتــاب بخوان ــن روزهــا در مت ای
فضــای مجــازی چــرخ میزنــم. کوویــد 19 و تــرس از آلــوده 
ــلب  ــرو را س ــه همیشــگی در مت ــا، مطالع ــاب ه شــدن کت
کــرده اســت. عــادت دیرینــه ام ایــن اســت کــه کتــاب را بــه 
صــورت فیزیکــی در دســت بگیــرم، بــوی برگــه هــا در فضــا 

بپیچــد و لــذت ورق زدن را نیــز حــس کنــم. 
ــیر  ــت س ــه دس ــل ب ــه موبای ــت ک ــه اس ــن بهان ــا همی ب
اینســتاگردی را در پیــش گرفتــه ام. در صفحــه ســرچ هــا 

ــورد.  ــی خ ــم م ــه چش ــا ب ــت باگره ــرا پس اکث
بعضــا تکــه هایــی از ســریال هــای شــبکه نمایــش خانگــی 
کــه رســتا و مهتــا و آواهــای داســتان هــا بــا آرایــش هایــی 
ــه  ــم، در خان ــته ای ــم نداش ــا ه ــی ه ــاید در عروس ــه ش ک
هایــی کــه اکثــرا تــا بــه حــال از نزدیــک نیــز ندیــده ایــم 
ــا موبایــل هایــی کــه در شــرایط کنونــی کشــور بــاالی  و ب
بیســت میلیــون مــی ارزنــد در حــال ایفــای نقــش هســتند.

ــه اســامی محبــوب ایــن روزهــا در  در برخــی پســت هــا ب
ــاال  ــت. احتم ــده اس ــاره ش ــز اش ــی نی ــای ایران ــواده ه خان
ــد  ــا میتوان ــن ســریال ه ــای ای ــا نقــش ه تشــابه اســمی ب
نشــان از بازدیــد بــاالی چنیــن ســریال هــای فانتــزی بــی 

ــی داشــته باشــد. محتوای
ــک  ــی را ی ــریال های ــن س ــه چنی ــم ک ــر میکن ــن فک ــه ای ب
خانــواده در ســاعاتی از اوقــات اســتراحت بــا یکدیگــر تماشــا 
ــواده ایــن روزهــا  ــد و از خــود میپرســم حریــم خان کــرده ان

چــه ســاده پذیــرای هــر فکــر و فرهنگــی شــده اســت !
ــی از  ــد یک ــش جدی ــد. چال ــغول کارن ــز مش ــا نی باگره

ــد. ــی کن ــب م ــود جل ــه خ ــم را ب ــات توجه صفح
چالــش گفتــن دروغــی در خانــه و گرفتــن فیلــم از واکنــش 

اعضــای خانــواده !
و چــه خانــواده هایــی کــه از شــخصی تریــن حریــم خــود 
فیلــم گرفتــه و ارســال کــرده انــد. واکنــش هــای خــارج از 
ــه  ــادری ک ــا م ــود و ی ــر خ ــه دروغ همس ــران ب ادب همس
دختــر کوچــک بــا روحیــه لطیــف خــود را مزاحــم تفریــح 
خــود میخوانــد و از گریــه هــای بــی صــدای فرزنــدش فیلــم 
مــی گیــرد تــا کــه شــاید باگــر در صفحــه خــود نشــر دهد 

...
ــه  آنقــدر از دیــدن ایــن صحنــه غمگیــن مــی شــوم کــه ب
تنــدی از ایــن صفحــه مشــمئز کننــده خــارج مــی شــوم.

ــا کلیــپ هــای  صفحــه ســرچ هــا را رفــرش مــی کنــم و ب
ســاخته شــده ای از نــرم افــزاری بــه نــام الیکــی رو بــه رو 
ــی پیــش رصــد کــرده  ــزار را مدت ــرم اف ــن ن مــی شــوم. ای
بــودم. نــرم افــزاری کــه بیشــتر مصــرف کننــدگان را قشــر 
نوجــوان و بعضــا جــوان تشــکیل مــی دهــد. در ایــن برنامــه 
یــک قانــون بســیار مهــم وجــود دارد : » بایــد تــاش کنــی 

تــا بیشــتر دیــده شــوی« .
حضــور دخترهــای دبســتانی و دبیرســتانی در ایــن برنامــه 
ــده  ــت آم ــه دس ــارب ب ــی تج ــت و ط ــگ اس ــیار پررن بس
ــف در  ــس مخال ــک جن ــر ی ــران اگ ــی از کارب ــط برخ توس
ــد  ــی بازدی ــته باش ــود داش ــار خ ــپ در کن ــاختن کلی س

ــت! ــی داش ــز خواه ــتری نی بیش
ــا  ــه ب ــد راه مقابل ــده دارن ــی عقی ــن فرهنگ ــی از فعالی بعض
ــر  ــان فیلت ــن نوجوان ــری در بی ــای فراگی ــه ه ــن برنام چنی
هــای تکــراری اســت. شــاید تلگــرام فیلتــر شــده را هنــوز 
از یــاد نبــرده انــد و یــا در تحلیــل هــای خــود ایــن فیلتــر را 
موفقیــت آمیــز پنداشــته انــد کــه اکنــون چنیــن راه حلــی 

را ارائــه مــی دهنــد.
امــا بیــن اطرافیــان خــود بســیار دیــده ام کــه اســتفاده از 
پراکســی هــا و vpn هــا تــا چــه انــدازه راحت، در دســترس 
و بــدون هیــچ پیچیدگــی خاصــی بــوده اســت. فیلترهــای 
نمایشــی اپلیکیشــن هــا و پراکســی هــای همیشــه در 
ــوی  ــک از س ــد مضح ــه ج ــازی ب ــک ب ــاید ی ــترس ش دس

ــوده اســت. ــن حــوزه ب مســئولین در ای
پراکســی هایــی کــه بــدون رمزنــگاری اطاعــات را جــا بــه 
ــی  ــاز م ــان ب ــتفاده مهاجم ــرای سواس ــرده و راه را ب ــا ک ج
گذارنــد و یــا vpn  ســرورهایی کــه ماننــد نقــل و نبــات از 
شــرکت هــای ناشــناس در اختیــار مــردم قــرار مــی گیــرد و 
هیــچ ضمانتــی بــرای امنیــت اطاعــات کاربــران نیــز نمــی 

دهــد.
ــا وی چــت هــا، الیکــی هــا، تلگــرام هــا،  ســیر برخــورد ب
اینســتاگرام هــا و ... هــم ایــن طــور بــر ذهــن القــا مــی کنــد 
کــه هنــوز تحلیــل داده هــا در جلســات متعــدد مســئولین 
جــدی گرفتــه نمــی شــود و فرهنــگ کــه بــه قــول مقــام 
معظــم رهبــری ماننــد هــوا اســت (و اگــر هــوا مســموم بود، 
ــد  ــوا بکنن ــن ه ــس در ای ــاً تنّف ــم صرف ــالم ه ــای س آدمه
مریــض میشــوند) کــم اولویــت تریــن مســئله در تصمیــم 
گیــری هــا بــوده اســت. مثــا بارهــا اندیشــیده ام کــه چــرا 
ــرد در دوران مدرســه  ــه جــای برخــی از دروس کــم کارب ب
ــی  ــوزش تخصص ــه دروس، آم ــار بقی ــل در کن ــا حداق و ی

اســتفاده از فضــای مجــازی گذاشــته نشــود ؟
و یــا ایــن ظرفیــت مغفــول مانــده در مســاجد، دانشــگاه هــا 
و حتــی مشــاوره هایــی کــه مــی تــوان بــه صــورت اجبــاری 
ــان  ــا و مربی ــای اولی ــادران در انجمــن ه ــدران و م ــرای پ ب

ــع در مــدارس ترتیــب داد. واق
ســرم را تــکان مــی دهــم و موبایلــم را کــه هــم چــون مغــزم 
داغ کــرده اســت قفــل کــرده و در کیفــم مــی انــدازم. ســرم 
ــر  ــه دخت ــه س ــم و ب ــی ده ــه م ــرو تکی ــه مت ــه شیش را ب
نوجــوان کــه در رو بــه رویــم نشســته انــد ناخــودآگاه خیــره 
ــرم  ــب گ ــتند. عجی ــتانی هس ــاال دبیرس ــوم. احتم ــی ش م
صحبــت بــا یکدیگــر و خندیــدن. لبخنــد ناشــی از خاطــرات 

دوران دبیرســتان بــر لبانــم نقــش مــی بنــدد. 
ــن دوران  ــم تری ــا از مه ــخص یقین ــر ش ــل ه دوران تحصی

در شــکل گیــری شــخصیت و شــناخت هویــت هــر یــک از 
ماســت و بــدون وجــود معلمانــی کــه خــود را بــه درســتی 
شــناخته و هویــت خــود را یافتــه باشــند ایــن مهــم میســر 

نخواهــد شــد.
ــه آن  ــدارس ک ــر از م ــر و موثرت ــم ت ــم مه ــر میکن ــا فک ام
ــواده در  ــگاه خان ــد، جای ــرده ان ــل نک ــد عم ــه بای ــور ک ط
ــواده ای  ــی شــود. خان ــه م ــده گرفت ــت و نظــارت نادی تربی
کــه قبــل از انقــاب بــه صــورت دقیــق فعالیــت آموزشــگاه 
هــای فرزنــد خــود را بررســی مــی کــرد ) هرچنــد تعــداد 
مــدارس و دانــش آمــوزان انــدک بــود ( و بســیار بــر تربیــت 
فرزنــد خــود اهتمــام مــی ورزیــد حــال بــا بیخیالــی مفرطی 
ــه جمهــوری اســامی  ــا ب ــه صرف ــد خــود را ب تربیــت فرزن
ــی آســوده از ســیر مدرســه دلبنــد  ــا خیال مــی ســپارد و ب
خــود، نظــارت را فرامــوش کــرده و بــه دیگــر کارها مشــغول 

مــی شــود.
مــا میبینیــم کــه جامعــه بــدون نظــارت آگاهانــه مــردم و 
ــی پیــش  ــه ســمت و ســوی متعال ــه گــری دقیــق ب مطالب
نخواهــد رفــت پــس چگونــه اســت کــه در جامعــه کوچکــی 
چــون مدرســه ایــن نظــارت را بــی اهمیــت مــی پنداریــم ؟

در افــکار خــود غوطــه ور شــده ام که اســم ایســتگاه مقصدم 
را مــی شــنوم و پیــاده مــی شــوم. بــه ســمت خانــه بــه راه 
مــی افتــم و ســاختمان هــا یــک بــه یــک از مقابــل نگاهــم 

عبــور مــی کننــد.
هیــچ یــک از ایــن خانــه هــا بــی در و پیکــر نیســت، قفــل 
ــر  ــته و دیگ ــدار بس ــای م ــن ه ــرقت، دوربی ــد س ــای ض ه
وســایل تامیــن کننــده امنیــت را مطمئنــا اکثــر ایــن خانــه 

هــا دارا هســتند.
ــه  ــچ کــس حــق ورود ب ــدون اجــازه هی ــدون در زدن و ب ب

ــدارد.  ــه هــا را ن ــم ایــن خان حری
ــزی  ــی از چی ــان زمان ــم : انس ــی کن ــه م ــب زمزم ــر ل زی

ــد...  ــا بدان ــه آن را گرانبه ــد ک ــی کن ــت م مراقب
ــال و  ــه م ــا ب ــه ه ــن خان ــی ای ــم گرانبهای ــود میگوی ــا خ و ب
امــوال موجــود در هــر یــک از آن هاســت و یــا آرامــش اعضــای 

خانــواده ای کــه در ایــن مــکان زندگــی مــی کننــد ؟
ــرای  ــدر ب ــا چق ــه ه ــن خان ــک از ای ــر ی ــم ه ــت حری حرم

ــت ؟ ــم اس ــای آن مه اعض
ــت  ــای ضــد ســرقت در جه ــه دره ــت دارد ک ــدر اهمی آنق
ــز  ــواده نی ــی خان ــت روان ــان امنی ــا ورود مهاجم ــه ب مقابل

ــد ؟ ــته باش ــود داش وج
بــه فیلــم هــا و ســریال هایــی کــه میبینیــم، کانــال هایــی 
ــه ســادگی و  ــه ب ــی ک ــا موبایل ــم و ی ــی کنی ــال م ــه دنب ک
بــدون نظــارت در اختیــار کــودکان و نوجوانــان مــی گذاریم 

چقــدر توجــه مــی کنیــم؟
دوربیــن هــای مــدار بســته مــا از چــه چیزهایــی مراقبــت 

مــی کننــد ؟
ــه ایــن فکــر کــرده ایــد کــه اولویــت هــای  تــا بــه حــال ب

ــد ؟ زندگــی هــر یــک از مــا چقــدر تغییــر کــرده ان

زینب شریفی 
کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریعتی

زهره حسنی سعدی 
کارشناسی علوم سیاسی دانشکاه تهران

همیشه در حاشیهحریم از دست رفته

ــای واکنشــی در  ــه صــورت موج ه ــوال ب ــان در کشــور معم مســئله زن
رســانه های غیررســمی ماننــد توئیتــر و اینســتاگرام مطــرح می شــود. 
ــر روی  ــران ب ــس دخت ــوع عک ــر موض ــد روز اخی ــال در چن ــرای مث ب
ــا  ــن طــرز مطــرح شــدن معمــوال ب ــد کتــاب ریاضــی دبســتان. ای جل
هیجانــات زیــادی همــراه اســت و در نهایــت هــم بــه ســمت و ســوی 
ــزرگ در  ــکل ب ــک مش ــن ی ــود. ای ــکال کشیده می ش ــی و رادی سیاس
حــوزه زنــان می باشــد. ایــن مشــکل از آن جهــت حادتــر می شــود کــه 
همــه ی ایــن هیاهوهــای رســانه ای دســتاوردی نداشــته و مشــکات و 

ــد.  ــی می مان ــده باق ــل نش ــان ح ــان همچن ــم زن ــای مه الویت ه
سیاســی  واکنش هــا  و  کنــش   ایــن  گفته شــد  کــه  همان طــور 
ــه  ــد ب ــدا می کنن ــوق پی ــدن س ــکال ش ــمت رادی ــه س ــوند و ب می ش
ــر  ــارغ از ه ــان ف ــئله زن ــر مس ــر س ــاع ب ــای اجم ــه ج ــه ب ــوری ک ط
ــز  ــن نی ــوند و ای ــدی می ش ــم قطب بن ــان ه ــی زن ــدی سیاس جناح بن

ــت.  ــان اس ــوزه زن ــر راه ح ــر س ــی ب ــع بزرگ مان
ــا  ــور خ ــه در کش ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــع نش ــن وقای ــع ای در واق
ــز در  ــی نی ــا گفتمان ــن خ ــود دارد. ای ــان وج ــوزه زن ــی در ح گفتمان
ــن خــا  ــان اســت. ای ــه و درســت زن ــت جداگان ــود هوی ــه نب بعــدی ب
ــت گذاری و  ــه سیاس ــم در عرص ــه و ه ــی جامع ــه عموم ــم در عرص ه
نخبگانــی بــه روشــنی قابــل مشاهده اســت. در فضــای عمومــی جامعــه 
جنجال هــای بــی مــورد بــر ســر موضوعــات ســطحی و درجــه چندمــی 
ماننــد ورزشــگاه رفتــن زنــان  بــه جــای مطالبه گــری دربــاره مســائل 
و مشــکات مهم تــر ماننــد مرخصی هــای زایمــان و یــا کمبــود 
ــاد در  ــی و اتح ــود آگاه ــان و نب ــرای زن ــب ب ــی مناس ــای ورزش فضاه
ــک گفتمــان مشــخص  ــود ی ــده نب ــان، نشــان دهن ــف زن اقشــار مختل

ــان اســت.  ــرای زن ب
در حــوزه سیاســت گــذاری نیــز تعارضــات و تناقض هــا ماننــد تبلیــغ 
مــادری در عیــن نبــود سیاســت ها و قوانیــن حمایتــی از مــادران و یــا 
تبلیــغ و طرفــداری از اشــتغال زنــان در عیــن فراهــم نکــردن فضــای 
فعالیــت اجتماعــی متناســب بــا هویــت زنــان، جلوه گــر خــا گفتمانــی 
اســت. از ســوی دیگــر در ایــن حــوزه نیــز، سیاســت گذاران بعضــا بــه 
ــدم  ــن ســال ســر مســائل دســت چن ــرده و چندی ــت نک ــا دق الویت ه
ــده از  ــه ش ــای ارائ ــر راه حل ه ــرف دیگ ــد. از ط ــرف می کنن ــت ص وق
ــه دور  ــر و ب ــز نامعتب ــرای همیــن مســائل نی ســوی سیاســت گذاران ب

از واقعیــت هســتند. 
ــه از  ــر 1۸ ســال اســت. ک ــای زی ــت ازدواج ه ــارز آن، ممنوعی ــال ب مث
ســال 1395 فراکســیون زنــان مجلــس دهــم و معاونــت زنــان ریاســت 
ــل  ــه دلی ــز ب ــت نی ــن طــرح در نهای ــد. ای ــری می کنن جمهــوری پیگی
غیرمنطقــی بــودن اســتدالل ها و رد ایــن اســتدالل ها از ســوی مراکــز 

پژوهشــی چــون مرکــز پژوهش هــای مجلــس، رد شــد. 
ــان در  ــوزه زن ــلط ح ــود و مس ــای موج ــه گفتمان ه ــد ب ــه بای در ادام
جامعــه اشــاره ای داشــت. یــک گفتمــان، گفتمــان متحجرانه اســت. این 
گفتمــان زنــان را تنهــا بــه نقش هــای ســنتی آنــان محــدود می کنــد و 
هــر نــوع فعالیــت اجتماعــی بــرای زنــان را نادرســت می خوانــد. ایــن 
ــرد شده اســت،  ــوان ت ــان ج ــر در قشــر زن ــال های اخی ــان در س گفتم

ــل مشاهده اســت.  ــه قاب ــوز در الیه هــای جامع ــن حــال هن ــا ای ب
در طیــف دیگــر گفتمان هایــی هســتند کــه ریشــه در فمینیســیت های 
ــردن  ــرای زن کارک ــا ارزش را ب ــه تنه ــوری ک ــه ط ــد. ب ــکال دارن رادی
ــد  ــت و ب ــان نادرس ــرای زن ــواده را ب ــکیل خان ــادری و تش ــد. م می دان
ــد و آن را  ــادری را ارزشــمند نمی دانن ــف م ــن طی ــد. ای ــی می کنن تلق
ــه  ــان ب ــن گفتم ــد. ای ــاالرانه می دانن ــاختار مردس ــداوم س ــت ت در جه
ــه ظاهــر مطلــوب ماننــد، آزادی و احقــاق حقــوق  دلیــل شــعارهایی ب
زنــان تــا حــدی در جامعــه مــورد اســتقبال اســت. امــا بــه دلیــل عــدم 
ــان را  ــوق زن ــد حق ــادری نمی توانن ــان و حــق م ــت زن ــه هوی ــه ب توج

احقــاق کننــد. 
ــرای  ــه ب ــرد ک ــی توجــه ک ــه گفتمان ــد ب ــف بای ــن دو طی ــه ای در میان
زنــان هویتــی مســتقل قائــل هســتند. درواقــع زنــان هــم حــق مــادری 
ــد.  هــم حــق فعالیــت اجتماعــی و رشــد و شــکوفایی اســتعدادها دارن
ــه  ــد نســبت ب ــان نیــز بای ــد توجــه داشــت کــه زن ــر ایــن بای عــاوه ب
ــه  ــردان جامع ــار آن م ــند و در کن ــی برس ــه خودآگاه ــود ب ــوق خ حق
بایــد بــه ایــن درک کــه رعایــت حقــوق زنــان بــه نفع خودشــان اســت، 

دســت یابنــد. 
سیاســت گذاری هایی  بــه  فرهنگــی  الیه هــای  در  تغییــرات  ایــن 
منجــر  زنــان  حــوزه  در  منطقی تــر  موضع گیری هــای  و  درســت 
ــه  ــرا ب ــه اکث ــان ک ــائل زن ــا مس ــی ب ــای هیجان ــود. برخورده می ش
ــه  ــرای جامع ــودی ب ــچ س ــی رود، هی ــش م ــیت زدگی پی ــمت جنس س
ــی  ــا گفتمان ــت و ب ــر در فضــای عقانی ــا اگ ــان نخواهــد داشــت. ام زن
درســت بــه مســائل نــگاه شــود مســائلی دســت چنــدم مثــل عکــس 
ــت  ــه ای درس ــا مطالب ــز ب ــی نی ــاب درس ــد کت ــر روی جل ــران ب دخت
ــود.  ــیده نمی ش ــدن کش ــکال ش ــمت رادی ــه س ــود و ب ــرف می ش برط
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