ﺳﮑﻮت ﻋﺠﯿﺐ اﻋﻀﺎی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ
در اﻋﺘـﺮاض ﮐـﺎرﮔﺮان ﻫﻔـﺖ ﺗﭙـﻪ/
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ “ﺳﻔﺮ ﺧﺎرﺟﯽ”
و “ﺳﻠﻔﯽ ﺣﻘﺎرت” ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ
ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﺰ و ﺷﻌﺎر
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و زﻧﺎن را ﺳﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و وﯾﺘﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ راه داﻧﺎ؛ ﻣﺎﺟﺮای ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﮐﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺣﻘﻮقﺷﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﻻﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
واﮔﺬاری ﮐﻪ در آن ﺣﺮف ﺣﺪﯾﺚﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮدداﺷﺖ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﺮز
ﺑﺤﺮان رﺳﯿﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان آن ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺘﻌﺪد روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺗﺎب ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻗﺪام
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ
آﻧﺎن )ﯾﮏ ﻣﺎه( ﺳﻌﯽ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺌﻮال اﺳﺎﺳﯽ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎتﻫﺎ و
ﺑﺰﻧﮕﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دم از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﯽ زﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﭼﻪ
واﮐﻨﺸﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ؟

ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت زﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان
ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺎح ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﺰ و ﺷﻌﺎر
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و زﻧﺎن را ﺳﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و وﯾﺘﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺼﻮص اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن در ﺣﻮزه زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻌﻠﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ روی آورده
اﻧﺪ .ورزﺷﮕﺎه رﻓﺘﻦ زﻧﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﯿﮏ وﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮو ﺻﺪای ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
دﺧﺘﺮان اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﺎن در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ
اﻟﻘﺎﺳﺎزی و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺳﺎزی آن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اول زﻧﺎن را
ورزﺷﮕﺎه رﻓﺘﻦ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻗﺸﺮ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺮﯾﺎن
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﻨﺎر ﻣﻮﺿﻮع رد ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﺎﺟﺮای ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﺿﻮح دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ ﺳﮑﻮت و ﺣﺘﯽ ﺑﯽ
اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻣﻮارد ﮐﻮﭼﮏ از ﮐﺎه ﮐﻮه ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ و ﺟﻨﺠﺎل ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ ﯾﺎ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﺳﮑﻮت
ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن »ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺎرف« ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮد ﺳﮑﻮت اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﮑﻮت ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد .ﺟﺎﻟﺐ
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ وارد ﮔﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻮب
ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻨﺎﺣﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺣﮑﻢ
ﻓﺮﻣﺎﺳﺖ.
ورود اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ آﻧﻘﺪر ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺧﻮد زﺣﻤﺖ ﯾﮏ ﺗﺬﮐﺮ درﺑﺎره ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺪادﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن »ﻧﺎدر
ﻗﺎﺿﯽ ﭘﻮر« ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺻﻮﻟﮕﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻮﻗﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ
ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ ﺗﺬﮐﺮ دادهاﻧﺪ.
اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺟﻨﺎﺣﯽ ﺧﻮد را اﻟﻘﺎﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭼﻨﺎن
ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق
ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺳﺮ ﻣﯽ داد .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه »ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺤﺠﻮب« رﺋﯿﺲ
ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ » ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻓﻀﺎﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﺣﻖ و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﭘﯽ زﯾﺎدهﮔﻮﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ روﺷﻦ ﺑﻮده ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺳﺮ ﻣﺎه
ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪ را درک ﮐﻨﺪ ،در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی در ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﻗﺘﯽ
ﻣﺎهﻫﺎ ﺣﻘﻮق درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ دارد«.

ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن اﺻﻼح ﻃﻠـﺐ ﻣﺸﻐـﻮل ﺳـﻠﻔﯽ

ﮔﺮدن و ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ در ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﺧﯽ از وزﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻋﺒﺎس
اﺧﻮﻧﺪی« وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺿﻌﯿﻔﯽ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  cftﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻼح ﻃﻠﺐ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ وﯾﺘﺮﯾﻨﯽ
ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ آﻧﻬﺎ را از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم دور.
از ﺳﻠﻔﯽ ﺣﻘﺎرت ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪ اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﺗﻮر اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﻮزه
ﮔﺮدی ﻣﯽ رﺳﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺑﺎ
اﻧﺘﻘﺎد ﺟﺪی روﺑﺮو ﺷﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﻐﺎل ﺗﺮﯾﺒﻮن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ
»ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ« دﺧﺘﺮ ﺻﻔﺪر ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﻣﺠﻠﺲ رﻗﻢ زد ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
ﻧـﺎدرﺗﺮﯾﻦ و ﻋﭽﯿـﺐ ﺗﺮﯾـﻦ اﺗﻔﺎﻗـﺎت ﻣﺠﻠـﺲ دﻫـﻢ ﺑـﻮد .ﺣﺘـﯽ ﯾﮑـﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن زن اﺻﻼح ﻃﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮع » ﺳﺮﺑﺎزی دﺧﺘﺮان« را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺟﻨﺠﺎل زﯾﺎدی در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ و ﻃﻨﺰ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ در ﻣﻮزه ﻟﻮور ﭘﺎرﯾﺲ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ
آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن اﻣﯿﺪ ﮐﻢ دارد ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺣﻮزه
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮد و ﻣﻮارد اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ.

