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خـوانندگان

شما چه
گفتهاید درباره...

درباره مقاله:

مسئولیت فقهی ما در برابر قربانیان
مشروبات الکلی غیراستاندارد  /حسن
فرشتیان
حمید افتخاری :داستان “دفع افسد به فاسد” مرا
به یاد قصه “بد و بدتر” می اندازد که نتایجش پیش
روی ماست .لیست “حرامی ها” و یا “افسد” لیست
بلند باالیی می تواند باشد؛ مشروب ،گوشت خوک،
حجاب ،روسپیگری ،موسیقی ،رابطه زن و مرد ... ،و
هر دفعه نمی شود دنبال یک توجیه دینی رفت .آیا
بهتر نیست که روشنفکران دینی یکبار برای همیشه
جدایی کامل دین از سیاست را اعالم کرده و تکلیف
خودشان و همه را روشن کنند؟ این طوری حوزه
دینی به دنیای خصوصی هر کس برمی گردد و حوزه
ی بر اساس تصمیم جمعی انسان ها شکل می
عموم 
گیرد.
مهدی محدث :کاش جان مردم برای دولتمردان
و قانونگذاران ارزش داشت که به این راه حل های
منطقی که پایه فقهی هم دارند ،توجه می کردند.
نویسنده استدالل بسیار محکم و خوبی مطرح کرده
اما در مملکت ما چیزی که ارزش ندارد ،همین جان
مردم است.

درباره مقاله:

ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی،
خطری برای جامعه  /نوید محبی
مهدی علیمردانی :ما از وقایع تاریخی خودمان
هم درس نمی گیریم چه برسد به این که بخواهیم
اتفاقات کشوری مثل آمریکا را سرمشق خودمان
کنیم .منظورم این است که گوش کسی بدهکار
نیست .اگر در آمریکا یک آل کاپون وجود داشت ،در
ایران صدها تبهکار شبیه اون در سال های گذشته
فرصت عرض اندام داشتند .البته هنوز هم دارند.
ماهنامه حقوقی اجتماعی
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شراگیم رفیع :البته تفاوت بسیار زیادی بین
ممنوعیت مصرف الکل در آمریکا و ایران وجود دارد.
در آن زمان خواست بسیاری از مردم آمریکا این بود
که الکل ممنوع شود و مسئله هم بیش تر از این
که جنبه دینی داشته باشد ،جنبه سالمت داشت.
کاری ندارم که استداللشان درست بود یا غلط.
ولی در ایران این مسئله چه اوایل انقالب که ممنوع
شد و چه در حال حاضر ،جنبه دینی دارد .ضمنا ٌبه
خواست مردم هم ربطی ندارد.

دیدهبان
برگزیده ٔ اخبار

ط زیستی،
• “سام رجبی” ،یکی از متهمان محی 
از اتهام جاسوسی تبرئه و برای وی اتهام منع
تعقیب صادر شد.
• کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با
تصویب قطعنامه ای از “وخیم تر شدن وضع
حقوق بشر در ایران” انتقاد کرد.
• “نسرین ستوده” ،وکیل دادگستری و فعال
حقوق بشر ِ زندانی ،از رئیس زندان اوین و
معاون قضایی این زندان به خاطر صدور
دستور ممنوع المالقات شدنش شکایت کرد.
• اجرای نمایش “فاندو و لیز” به دلیل استفاده
بازیگر زن از کاله گیس در تماشاخانه مهرگان
متوقف شد.
• ماموران امنیتی از برگزاری مراسم نخستین
سالگرد درگذشت “علی اشرف درویشیان”
ممانعت به عمل آوردند.
• یک مقام مسئول در استان سیستان و
بلوچستان گفت که  ۱۲هزار و  ۸۹۷کودک در
این استان دچار سوء تغذیه هستند.
• طیبه سیاوشی نماینده مجلس می گوید که
جمعیتی که از کودکان فاقد هویت گزارش
شده حدود یک میلیون نفر است.
• سقوط پنکه سقفی در کالس درس یک
مدرسه دخترانه روستایی در آبادان ،موجب
مصدومیت  ۲دانش آموز شد.
• با وقوع آتش سوزی در مدرسه امیری آب
پخش در استان بوشهر ،معلم فداکار پس از
نجات دانش آموزان گرفتار آتش شد به کما
رفت.
• دو موسسه آموزشی که دو شهروند بهایی
بازداشت شده در شیراز به نام های “نورا
پورمرادیان” و “الهه سمیع زاده” در آن فعالیت
میکردند ،به دلیل دادن اجازه فعالیت به این
افراد به دستور نهادهای قضایی پلمب شدند.
• در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای
صنفی فرهنگیان ایران ،تعداد پرشماری از
معلمان در روزهای  ۲۲و  ۲۳آبان ماه در دفتر
مدارس تحصن کردند.
• در جریان دور دوم تحصن معلمان دستکم
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 ۱۳معلم توسط نیروهای امنیتی بازداشت
شدند.
• کارگران نیشکر هفت تپه در هفته های اخیر
به دلیل پرداخت نشدن چهار ماه حقوق ،با
حضور در محل شرکت و فرمانداری شوش
دست به اعتراض زدند.
•  ۱۹تن از کارگران معترض نیشکر هفت تپه
از جمله تمامی نمایندگان کارگری ،توسط
نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
• “عبدالرضا قنبری” معلم و زندانی سیاسی،
در پی انتقال به قرنطینه زندان رجایی شهر،
دست به اعتصاب غذای اعتراضی زد.
• پنج تن از زندانیان سیاسی محبوس در
زندان مرکزی زاهدان پس از انتقال به قرنطینه
این زندان ،دست به اعتصاب غذای اعتراضی
زدند.
• در پی حمله مسلحان ه به مراسم رژه نیروهای
مسلح در اهواز ،طی ماه گذشته ،تعداد زیادی
از شهروندان عرب در شهرهای مختلف استان
خوزستان بازداشت شدند.
• “صدرالدین تیمورپور” ،زندانی محبوس در
زندان ارومیه با وجود عفونت شدید در ناحیه
گوش از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی
محروم مانده است.
• دختری  ۲۲ساله در کازرون به دلیل اختالفات
خانوادگی در یکی از خیابان های این شهرستان
خودسوزی کرد.
• مردی عالوه بر تجاوز به نوجوانی  ۱۲ساله
در شهرستان شوشتر ،با تهیه فیلم از صحنه
تجاوز قصد داشت که مانع از پیگیری خانواده
این نوجوان شود.
• مردی در یکی از شهرستان های شمال غرب
کشور اقدام به اسیدپاشی به همسر خود کرد.
• کولبری به نام “ادیب حسینی” در پی شلیک
مرزبانان به جمعی از کولبران در یکی از مناطق
مرزی خوی ،کشته شد.
• یک کولبر به نام “غالب کویک” در مرز
مریوان در پی شلیک نیروهای مرزبانی جان
خود را از دست داد.
• در پی تیراندازی نیروهای مرزبانی در یکی از
مناطق مرزی شهرستان سلماس ،کولبری به
نام “فرامرز جلی باقو” کشته شد.
• کولبری به نام “بروند بهرامی” به دلیل
تیراندازی مرزبانان در یکی از مناطق مرزی
شهرستان ثالث باباجانی کشته شد.

• یک کولبر به نام “خضر مفید” براثر شلیک
مستقیم نیروهای مرزبانی در مرز پیرانشهر
جان باخت.
• “صالح اسفندوند” ،کاسبکار مرزی اهل
شهرستان مهاباد با شلیک مستقیم نیروهای
انتظامی کشته شد.
• دو جوان بلوچ اهل سیریک به نام های
“عباس قورچی زاده” و “راشد نوری زاده” با
تیراندازی ماموران دریابانی بندرعباس کشته
شدند.
• یکی از زندانیان زندان زاهدان در همان روز
ورود به زندان به دلیل بیماری و عدم رسیدگی
پزشکی جان خود را از دست داد.
• یک راننده تاکسی در تهران به اتهام داشتن
“رابطه خارج از ازدواج” عالوه بر حبس به
تحمل شالق نیز محکوم شد.
• یک متهم به حیوان آزاری (یک قالده سگ)
در بخش کوچصفهان رشت ،به  ۷۴ضربه
شالق تعزیری محکوم شد.
• پانزده تن از کارگران شرکت هپکو اراک که در
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کـارتـون ماه

مهدی صادقی

در حاشیهٔ
اعتراضات
دانشجویان
به پولیسازی
دانشگاهها
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اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن
وضعیت شرکت تجمع کرده بودند ،توسط
دادگاه کیفری اراک جمعا ً به  ۲۴سال و  ۶ماه
حبس و  ۱۱۱۰ضربه شالق محکوم شدند.
• حکم قطع انگشتان دست راست یک زندانی
 ۳۷ساله محبوس در ارومیه به اتهام سرقت از
منازل ،به اجرای احکام رفت.
• “سعید مومیوند” محیطبان همدانی که
متهم به قتل یک شکارچی در سال  ۹۵در
حین تعقیب و گریز است ،به اعدام محکوم
شد.
• “شایان سعیدپور” کودک-مجرم متهم به
قتل ،علی رغم صغر سن و بیماری روانی
توسط دادگاه کیفری استان کردستان به
اعدام محکوم شد.
• دو متهم اقتصادی به نام های “وحید
مظلومین”(معروف به سلطان سکه) و “محمد
اسماعیل قاسمی” در تهران اعدام شدند.
• پیکر “شمسی اقدسی اعظمیان” ،متوفی
بهایی ،چند روز پس از دفن در آرامستان
بهاییان گیالوند (گلستان جاوید) ،توسط افراد
ناشناسی نبش قبر شده و در بیابان های
جابان از توابع دماوند رها شد.

اقلیت های مذهبی
رخدادی مهم اما تراژیک؛
نبش قبر یک زن بهایی
حسن یوسفی اشکوری
محقق و دینشناس
احتماال ً اغلب اهل نظر و رسانه اطالع یافته
اند که اخیرا ً در یکی از روستاهای دماوند،
کالبد یک بانوی بهایی را (ظاهرا ً شبانه) از
گور در آورده و در بیابان رها کرده و بعد
نیروی انتظامی پیکر را یافته و به اعضای
خانواده اطالع داده و از آن ها خواسته که
جسد را به تهران برده و در آن جا دفن کنند
و به دلیل امتناع خانواده از این پیشنهاد
(البته صرفا ً به دلیل محدودیت مذهبی)
جنازه را بدون رضایت خانواده به تهران
برده و در گورستان اختصاصی بهاییان به
خاک سپرده اند.
این تمام ماجراست .اما همین رخداد به
ظاهر کم اهمیت ،به گستردگی بازتاب
پیدا کرد و موجی از خشم و نفرت و
اعتراض را برانگیخت .در این میان شماری
از نحله نواندیشان دینی مسلمان با انتشار
بیانیه ای به این واقعه مهم و هولناک به
شدت اعتراض کرد .من هم یکی از این
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امضاکنندگان بودم.
نخست به این نکته اشاره کنم که این
حادثه هرچند در بادی نظر چندان مهم
نمی آید؛ به ویژه در شرایطی که متاسفانه
هر روز و هر لحظه از وطن خبرهای بد و
آزار دهنده می رسد؛ فقر و فاقه ،بی آبی
و کم آبی ،تخریب محیط زیست ،کاهش
پیوسته پول ملی ،گسترش ایرانیان به
گستره زیر خط فقر ،ناآرامی های هرروزه،
اعتراضات صنفی و اقشار مختلف مردم
به دالیل مختلف ،زندان و اعدام و مرگ
به بهانه های گوناگون ،تجاوز و زورگیری
و انواع خشونت و...؛ همه و همه ،چندان
مهم اند که در کنار آن ها ،احتماال ً نبش
قبر یک بانوی کهنسال بهایی چندان مهم
جلوه نمی کند .اما واقعیت این است که
ابعاد این ماجرا چندان فاجعه بار است که
دقت و تامل در آن ،هر انسان شریف و
آزاده ای را به تاسف و اعتراض وا می دارد
و عمق فاجعه تن هر ایرانی صلح دوست و
وطن خواه را می لرزاند.
در ساده ترین بیان می توان گفت که
در جمهوری اسالمی ایران حتی مردگان
نیز در امان نیستند .اندکی تامل در این
گزاره ساده و شاید هم عامیانه ،عمق
فاجعه آشکار می شود .در تمام نظام های
حکومتی استبدادی و خودکامه ،شهروندان
(که البته در عمل شهروند نیز نیستند)
با انواع فشارها و محدودیت ها و آزارها
و شکنجه ها و مرگ ها روبه رو هستند
ولی کم تر اتفاق می افتد که با مردگان
کاری داشته باشند .حداقل آن است که
پس از مرگ افراد در گورهایشان آرام می
گیرند و بازماندگان امکان تشییع و تدفین
و سوگواری و ادای احترام معمول را پیدا
می کنند؛ اما در جمهوری اسالمی ایران
مردگان منتقدان و مخالفان عقیدتی و یا
سیاسی عموما ً از چنین امکانی نیز بی بهره
اند.
این مدعا با مروری کوتاه به کارنامه
حکومت در این چهل سال ،به خوبی روشن
می شود .از مخالفان سیاسی و دفن نهانی
و دسته جمعی آنان در گورهای جمعی (از
جمله در تابستان خونین سال  )67و در
موارد زیادی شکستن سنگ قبرهای انواع

مخالفان که بگذریم ،این تراژدی درباره
هم وطنان بهایی ما به کرات اتفاق افتاده
است .این در حالی است که بهاییان از
دیرباز نه اهل سیاست بوده اند ،نه با
نظام اسالمی کنونی هرگز مخالفت کرده
و یا حتی مزاحمتی ایجاد کرده اند .البته
آنان به اذعان خودشان این روش و سنت
را بر اساس قواعد و سنت دینی شان انجام
می دهند.
اما چنین رفتاری از جهات مختلف قابل
تامل است.
نخست زشتی اخالقی این رفتار است .به
هرحال اخالق و معیارهای فعل اخالقی مهم
ترین و بنیادی ترین مولفه زیست انسانی
و اجتماعی تمام جوامع بشری است؛ به
گونه ای که فقدان زیست اخالقی و حتی
سستی آن ها موجب سستی روابط انسانی
می شود و این سستی به سهم خود به
فروپاشی اجتماعی و فقدان سرمایه های
اجتماعی منتهی می شود .احترام متقابل
و رعایت حقوق متقابل ،از بنیادی ترین
مولفه های اخالق انسانی است .به ویژه در
این میان حرمت نهادن به مردگان در تمام
فرهنگ ها و دین ها و سنت های کهن و
نوین امری است مشهود و درخور اعتنا.
مسئله دیگر تامین امنیت همه جانبه است
که باید در تمام اجزای جامعه و در تمام
قلمروها ساری و جاری باشد؛ امنیت جان
و مال و مسکن و ده و شهر و کشور و شغل
و تحصیل و غیره .احترام به مردگان نیز
در قلمرو موضوع مسئله امنیت از اهمیت

ویژه برخوردار است و یکی از مهم ترین و
کهن ترین دغدغه های تمام جوامع بشری
بوده و هست .در این میان دولت ها بیش
ترین مسئولیت را دارند.
موضوع سوم ،حفظ همبستگی ملی است.
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همبستگی ملی از دیرباز مهم بوده و
عموما ً بدان توجه داشته اند ولی در روزگار
جدید یعنی از زمانی که واحدهای ملی
تحت عنوان ملت-دولت مدرن پدید آمده
و وحدت جغرافیایی و فرهنگی و سیاسی،
بیش از پیش اهمیت یافته ،عنصر
همبستگی ملی نیز برجسته تر شده است.
گفتن ندارد که همبستگی ملی در سایه
اخالق ،امنیت ،عدالت ،صلح ،برابری ،رفاه
عمومی و در یک کلمه رعایت حقوق بدون
تبعیض تمام شهروندان حاصل می شود.
حال با توجه به این سه مولفه ،می توان
گفت که ،هرچند جمهوری اسالمی در این
چهل سال حقوق دیگر شهروندان ایرانی (از
جمله مسلمانان و برخی علمای دینی) را
تضییع و نقض کرده است ،اما در باب هم
وطنان بهایی نیز مظالم مستمری مرتکب
شده و آنان را به طور سازمان یافته و
مستمر از تمام حقوق و حتی حق زندگی
محروم کرده است .در پرتو اصل ملت-
دولت مدرن ،دیگر جنسیت و مذهب و تبار
و قوم و فرقه و مانند آن ها مالک و معیار
برخورداری از حقوق شهروندی نیست .از
این رو بین یک با دین و بی دین ایرانی
برابری مطلق حاکم است و هیچ فرد و یا قوم
و یا مذهبی دارای حق ویژه نیست و نمی
تواند باشد .امروز بر دولت و مردم فرض
است برای تحکیم و تقویت همبستگی
ملی؛ هم اخالق عام انسانی را رعایت کنند
و هم به امنیت عمومی ،بهایی الزم بدهند
و هم از هر طرق ممکن در تقویت بنیان
های همبستگی ملی بکوشند .به ویژه از
آن جا که چنین رفتارهای غیر انسانی به
نام دین صورت می گیرد ،بر هر مسلمانی
فرض کرد که هم از این رفتارها تبری
بجویند و هم بدان اعتراض کنند.
در هرحال متاسفانه در این چهل سال
بهاییان ایرانی حتی از حداقل حقوق
انسانی و شهروندی خود بی بهره بوده اند.
از حق تحصیل و شغل و کار گرفته تا حق
مذهب و عقیده و بیان عقیده و در نهایت
حتی حق مردن و در خاک وطن وفق سنت
دینی خود دفن شدن .رفتارهایی چنین جز
بر نفرت ها و نقارهای مذهبی و انسانی
نمی افزاید .به امید فردایی بهتر.

زندانیان

زندانیان سیاسی و
امنیتی؛ حقوق و امتیازات
حسینتاج
وکیل پایه یک دادگستری

موضوعی که در این نوشته به آن می پردازم،
در مورد بسیاری از زندانیان سیاسی و امنیتی
صدق می کند و محل اختالف نظر مقامات
قضایی و زندانیان امنیتی و سیاسی و وکالی
ایشان است .لذا و علی رغم این که مطالب
ارزشمند متعددی در این خصوص تقریر و
تحریر یافته است ،بنا به ضرورت و اهمیت،
مجددا ً به این موضوع پرداخته می شود.
در این که اساسا ً زندانیان دارای حقوق و
امتیازاتی هستند ،تردیدی نیست؛ اما آن چه
حائز اهمیت فراوان است ،توجه به این نکته
است که در عالم حقوق ،الفاظ دارای تعاریف و
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معانی مستقل و ویژه ای هستند و بهره مندی
قانونگذار از الفاظ معین در امر تقنین نیز به
همان اندازه دارای اهمیت است.
در ابتدا الزم است که به برخی حقوق و
امتیازات زندانیان سیاسی و امنیتی اشاره کرد:
 بهداشت ،سالمتی و امکان دسترسی بهپزشک
 امکان دفاع و دسترسی به وکیل دلخواه امکان دسترسی به تلفن و ارتباط با خانواده مرخصی مالقات با خانواده /وکیل استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر آزادیمشروط و غیره
 مطالعه و دسترسی به مطبوعات عدم استفاده از لباس متحدالشکل ودستبند و پابند

پیش از ورود به ماهیت موضوع و بررسی
بعضی از مصادیق فوق الذکر (تنها به بررسی
تعدادی از موارد که به زعم نگارنده از اهمیت
باالتری برخوردارند ،اکتفا گردیده است) ،الزم
است تا در دو مفهوم “حق” و “امتیاز” تعمق
و تامل بیش تری شود و از حیث تاریخی و
شان نزول لغات و حتی المقدور بررسی شرح
مذاکرات آن ،بررسی مجدد نماییم؛ بلکه
بتواند محملی در استیفای حقوق زندانیان به
پشتوانه تفسیر به نفع متهم در نظام حقوق
کیفری ایجاد کرد .لیکن چنان چه در صدر
این مطلب عنوان گردید ،مقاالت و مطالب
ارزشمندی در این خصوص ارائه شده؛ فلذا
مختصرا ً باید گفت:
اثر تعبیر “حق” در معنای متعالی آن که حق
طبیعی است ،به هر یک از تاسیسات حقوقی
یا مصادیق و امثال نمونه ،این است که اوال ً
منشاء وجودی و منبع ایجاد “حق” ،اراده
ای فرابشری و متعلق به ذات اقدس است
و امکان سلب آن از سوی افراد بشر وجود
ندارد و البته که تحدید آن به پشتوانه قانون
و در راستای حفظ امنیت و نظم عمومی با
احراز شرایطی ممکن خواهد بود.
از سوی دیگر ،تعبیر “حق” در غیر معنی عالی
فوق نیز تا استمرار حکومت قانون موجود
قابلیت سلب ندارد؛ مگر استثنائاتی که به
اصل وارد است.
در این جا الزم است به این مهم اشاره شود
که اصوال ً “حق” طبیعی در هر سطحی از
اعتبار مفهومی و مصداقی ،قابلیت سلب
ندارد و حتی اعراض از آن نیز در مفاهیم
اساسی نه مطلوب که مقبول هم نیست.
استثنای وارده بر این اصل ،ترجیح منافع و
مصالح کل به جزء است که آن نیز به معنای
اسقاط نیست.
اما تلقی “امتیاز” به موارد اشاره شده و امثال
آن ،بدین معنی است که بهره مندی و عدم
بهره مندی از آن به تشخیص معطی امتیاز
است.
با تکیه بر اصول متعدد فقهی و قانونی در
حقوق داخلی و نیز حقوق بین المللی که
مالزمه با رعایت حقوق متهم دارد به نظر می
رسد که باید در موارد فوق قائل به تفکیک
شویم.
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در این
که اساسا ً
زندانیان
دارای حقوق
و امتیازاتی
هستند،
تردیدی
نیست؛ اما
آن چه حائز
اهمیت
فراوان است،
توجه به این
نکته است
که در عالم
حقوق ،الفاظ
دارای تعاریف
و معانی
مستقل
و ویژه ای
هستند.
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بهداشت ،سالمتی و امکان دسترسی به
پزشک:
بهره مندی از محیط سالم و بهداشتی و در
صورت بیماری ،ایجاد شرایط و بستر مناسب
برای دسترسی به پزشک و معالجه ،حق متهم
است.
لذا تحت هیچ شرایطی امکان سلب آن وجود
ندارد.
ً
ممکن است بعضا با برخوردهای سلیقی و
اعمال قدرت های شخصی ،از اجرای قانون
ممانعت شود؛ لیکن قانون از این نظر حمایت
می کند و بهداشت فرد زندانی را امری واجب
و تحت حمایت می داند.
امکان دفاع و دسترسی به وکیل دلخواه:
علی رغم تصریح و تاکید مقنن به حق داشتن
وکیل برای متهم ،الحاق تبصره ای به ماده
 ۴۸از قانون آئین دادرسی کیفری که در آن
حق دسترسی متهم به وکیل محدودیت یافته
است ،یک خطای غیرقابل اغماض در حوزه
تقنین و یک سنگ بزرگ در مسیر رشد و
تعالی حقوق اولیه و طبیعی بشر است.
پوشیده نیست که داشتن “وکیل” یک حق
مسلم ،محرز و اساسی است که در قانون
اساسی و قوانین شکلی و نیز فقه به آن
پرداخته شده است.
در این خصوص باید به نکته ای اشاره شود
که البته در در توضیح بحث “مرخصی” بیشتر به آن پرداخته خواهد شد-؛ این که شاید
در بعضی موارد و در راستای منافع و مصالح
جامعه و نظم عمومی ،بتوان حقوق افراد را
تحدید و نه اسقاط کرد اما در اکثر موارد
چنین اختیاری را برای هیچ قدرتی نمی توان
مشروع دانست.
حق داشتن وکیل برای متهم ،چنین است و
تحدید این حق اساسا ً با هیچ منطق حقوقی
سازگار نیست؛ چرا که محدودیت متهم در
انتخاب وکیل حتی در مرحله دادسرا -که به
واقع از مهمترین مراحل روند رسیدگی در
پرونده های کیفری و به خصوص پرونده های
سیاسی و امنیتی است ،-سبب تضییع حقوق
متهم خواهد شد.
لذا موکدا ً تاکید می شود که حق داشتن
وکیل دلخواه ،یک “حق” است.

امکان دسترسی به تلفن و
ارتباط با خانواده:
این مورد نیز از حقوق حقه و غیر قابل اسقاط
متهم است .البته که نظیر بند فوق ،ممکن
است محدودیت های مختصری در آن اعمال
گردد که قابل دفاع باشد اما به هیچ وجه
قابل اسقاط یا سلب از متهم نیست.
در قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز
صراحتا ً به این حق اشاره شده است.
مرخصی:
موضوعی که به کرات و دفعات در خصوص
آن مطالب ارزشمندی بیان شده و تقریر یافته
است ،تمایز در اطالق “حق” و یا “امتیاز” به
مرخصی است.
اهمیت تشخیص موضوع –چنان چه پیش
تر گفته شد ،-این است که حق قابل اسقاط
نیست مگر در باب الضرر که آن هم اسقاط
در این معنی نیست.
با مالحظه قوانین خاص منجمله قوانین و
آئین نامه مربوط به سازمان زندان ها و آئین
دادرسی کیفری و قانون مجازات اسالمی ،به
نظر می رسد مرخصی زندانیان حائز هر دو
جنبه حق و امتیاز باشد.
ً
هرچند که تلقی نگارنده موکدا بر این است
که مرخصی حق طبیعی است و البته که
سازمان زندان ها حسب آئین نامه اجرائی
خود ،تمهیدات مفصلی را پیش بینی نموده
است و صد البته که بهره مندی از این حق
توسط متهم یا محکوم علیه ،مستلزم تودیع
و تامین وثیقه متناسب به تشخیص مقام
قضایی است.
مخالفین این نظر مدعی اند که مرخصی،
امتیازی است که مرجع قضایی و سازمان
مجری حکم ،در صورت رضایت از محکوم
علیه آن را اعطا می کنند و به پشتوانه همین
استدالل نیز مرجع قضایی و سازمان مجری
حکم را ،صالح در عدم تخصیص این امتیاز
می دانند.
اما نکته ظریفی که مکتوم می ماند ،این است
که سازمان مجری حکم و حتی مرجع قضایی
پس از صدور حکم به مجازات “حبس” ،چه
نقشی در کیفیت اجرای آن دارند!؟
تمام صالحیت مرجع قضایی تا صدور حکم
و نظارت بر نحوه اجرای حکم توسط سازمان
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زندان ها وفق دادنامه است و الغیر ،که اگر
رفتار محکوم علیه مستلزم برخورد باشد،
باید طبق قانون با وی رفتار کرد .اما ایجاد
محدودیت های مازاد بر آن چه در دادنامه
آمده است یک رفتار نامشروع و غیر قانونی
است.
همین جاست که باید به این مهم توجه شود.
زندانی ،براساس حکم محکمه ،می بایست
مدتی در زندان باشد؛ بدین معنی که حق
آزادی وی برای مدتی محدود می شود اما حق
حیات و زندگی ،مالزمه با ارتباط و استمرار
روابط اجتماعی دارد که در مرخصی زندانی
متجلی می شود .بنابراین اطالق “امتیاز” به
مرخصی ازین حیث مخدوش است.
مالقات با خانواده /وکیل:
بدیهی است مالقات با خانواده و وکیل
حق زندانی است و هیچ مقامی نمی تواند
آن را سلب کند؛ هرچند که اعمال بعضی
محدودیت های قانونی قابل تامل است.
در خصوص دیگر موارد ذکر شده (استفاده
از ظرفیت های قانونی نظیر آزادی مشروط و
غیره ،مطالعه و دسترسی به مطبوعات و عدم
استفاده از لباس متحدالشکل و دستبند و
پابند) ،جز مطالعه و دسترسی به مطبوعات
که حق غیر قابل سلب است شاید بتوان
گفت که بهره مندی زندانیان از ظرفیت های
قانونی به نوعی “امتیاز” است؛ چرا که عالوه
بر این که در متون قانونی به کلمه «مرجع
قضایی می تواند  »...اشاره شده است
و باید توجه داشت که وضعیت زندانی در
دوران تحمل حبس که بیانگر اثر مثبت یا
منفی مجازات و عبرت مشارالیه شده ،می
تواند از اسباب اعمال ظرفیت های قانونی
برای تسهیل شرایط یا تخفیف مجازات باشد
و البته چنان چه پیش تر گفته شد ،تشدید
مجازات در مرحله پس از قطعیت رای یا
اجرای رای قطعی مشروع و قانونی نیست.
بدیهی است باال رفتن سطح آگاهی عمومی
منجر به باال رفتن سطح انتظار و پرسشگری
و مطالبه گری است که جملگی ،افق روشنی
را سبب می شوند.
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توضیح :در این نوشته ،منظور از “زندانی” ،اعم از “محکوم”
یا “متهم” است.

معرفی کمپین

کمپین کلیسا حق
مسیحیان است (کحما)
فاطمه محمدی
فعال حقوق بشر
همه ما در جایگاه یک انسان ،مستحق بهره
مندی از آرامش ،امنیت و حقوق برابر هستیم.
در بدو تولد قبل از آن که خط مشی و عقیده
مان را انتخاب کنیم ،اصالتی مشخص و غیر
قابل تغییر به ارث می بریم و پس از آن با رشد
در ابعاد مختلف و تحقیق ،راهمان را انتخاب
می کنیم .پیش از آن که مسیحی ،زرتشتی،
یهودی ،کلیمی ،بهایی ،مسلمان ،آتئیست و
یا پیرو هر آیین و ایدئولوژی دیگری باشیم،
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ایرانی هستیم و سهمی از آب و خاک ایران
داریم و باز پیش تر ،یک انسان هستیم.
همان طور که به عنوان یک شهروند (انسان)
ایرانی در ایران فارغ از عقیده ،موظف و مکلف
به رعایت قوانین و مقررات از جمله پرداخت
مالیات و غیره هستیم ،متعاقبا ً باید از یک
سری حق و حقوق در چارچوب قوانین مدون و
الزم االجرا برخوردار باشیم.
تبعیض علیه مسیحیان فارسی زبان در ایران
مطابق مواد  ۱۸و  ۱۹میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی و اعالمیه جهانی حقوق بشر
که به آزادی عقیده و بیان تاکید دارند و اصول
 23 ،22 ،19 ،14 ،13و  26قانون اساسی
جمهوری اسالمی و مواد  36 ،25 ،13 ،10و 118
منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی،
مسیحیان ایرانی فارسی زبان از اقلیت
های دینی شناخته شده اند و باید ضمن
تضمین امنیت ،از حقوق برابر هم چون سایر
شهروندان برخوردار باشند .اما شوربختانه این
حقوق منحصر به مکتوبات است و عمال ًخبری
از حقوق برابر نیست .نقض حقوق اشخاص،
گروهها و اقشار مختلف مصداق بارز تبعیض و

خشونت علیه آنان است.
یکی از بدیهیترین حقوق مسیحیان که البته
در ایران پایمال شده است ،تمتع از مکانی
مشخص و رسمی برای اجرای مراسم عبادی و
احوال شخصیه هم چون ازدواج ،تحت عنوان
کلیسا است و شرکت در آن به طور مرتب به
دور از هرگونه تهدید ،خطر ،ترس و نگرانی
حق مسلم اشخاص و امری عادی و پذیرفته
شده در جهان به استثنای چند کشور جهان
سومی و ناقض حقوق بشر است .این موضوع
هم چنان در نظام حاکم بر ایران در زمره خط
قرمزها باقی مانده است.
مسیحیان فارسی زبان در ایران به علت نبود
کلیسای فارسی زبان به طور رسمی و عدم
آشنایی با زبان ارمنی و آشوری و ممنوعیت
ورود به کلیساهای ارامنه و آشوریان با حکم

قضایی ،اقدام به تشکیل و برگزاری کلیساهای
خانگی می کنند.
کلیسای خانگی مکانی است که مسیحیان در
آن جا جمع شده و به انجام مراسم دینی خود
می پردازند؛ از جمله خواندن و تحلیل کتاب
مقدس ،خواندن سرود پرستشی و برخی

مراسم دیگر .مکان کلیسای خانگی هم عموما ً
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منزل یکی از مسیحیان است.
تشکیل کلیسای خانگی در ایران ،اقدام علیه
امنیت ملی اطالق می شود و مسیحیان را با
احکامی چون محرومیت از حقوق اجتماعی،
تبعید ،جزای نقدی و ممنوعیت خروج از کشور
در کنار حبسهای طوالنی مدت روبه رو می
کند.
علی رغم تعهد جمهوری اسالمی به اعالمیه
جهانی حقوق بشر ،قانون اساسی و منشور
حقوق شهروندی ،مسیحیان تحت تدابیر
امنیتی و اتهامات واهی سیاسی و امنیتی
بازداشت و با مجازات های سنگین روبه رو می
شوند .مسیحیان بنابر داشتن عقیده مسیحی
در ایران ،به هیچ وجه احساس امنیت نمی
کنند و هم خود و هم خانواده هایشان نگران و

مضطرب از روندی هستند که خبر از آینده ای
می دهد که به سبب مسیحی بودنشان باید
حداقل یک بار دستگیری ،بازجویی ،سلول
انفرادی ،حبس ،تحقیر ،توهین ،تهدید ،افترا،
محرومیت از حقوق اجتماعی ،پرونده سازی،
شریک کردن نزدیکان متهم در مجازات ها،

ورود و تعرض به حریم شخصی به نام حفظ
امنیت ،تفتیش عقیده و کوبیدن و توهین آن،
تفتیش منزل و وسایل شخصی ،اجبار آنان به
انکار و ترک عقیده را تجربه کنند.
این فشارها و خشونت ها ،به ایجاد خفقان
و عدم اعتراض به اعمال محدودیت ها و
سکوت و سکون و سرکوب مسیحیان ایرانی
مقیم ایران به دلیل ترس از افزایش خشونت
نظام حاکم انجامیده است .یکی از اقدامات
مسیحیان برای رهایی از این ظلم و بیداد پناه
بردن به کشورهای پذیرنده پناهجو است.
مع الوصف ،مشکالت مسیحیان تبدیل به
کیس پناهندگی غیرمسیحیان و استفاده سوء
از آن شده که ماحصل آن ،تبدیل مشکالت
مسیحیان به یک کیس سوخته و سلب
آسایش ،مامن و پناهگاه مسیحیان واقعی هم
در زادگاه و هم در کشورهای پذیرنده پناهجو
است .گو محکوم به آوارگی و پذیرش جور و
اجحاف شده اند .این در حالی است که نبود
کلیسا و وجود مسیحیان در ایران ،موجب
تداوم برگزاری کلیساهای خانگی و رشد و
افزایش بازداشت و یا هجوم مسیحیان به
سمت کشورهای پذیرنده پناهجو و قبول انواع
خطر من جمله خطراتی که در طی مسیر بعضا ً
جان آنان را هدف قرار می دهد و عدم پذیرش
و دیپورت آن ها ،مجموعا ً سرکوب و خشونت
علیه مسیحیان را تشدید می کند.
طبق آمار معتبر ارائه شده توسط سازمان
( Open Doorsدرهای باز) که سازمانی مردم
نهاد و غیردولتی است ،جمهوری اسالمی
ایران سال  ۲۰۱۷جایگاه دهم جهان در آزار،
ستیز و جفا بر مسیحیان را از آن خود کرده
است .کشورهای دارای رتبههای یک تا نه به
ترتیب عبارتاند از :کره شمالی ،افغانستان،
سومالی ،سودان ،پاکستان ،اریتره ،لیبی،
عراق و یمن .البته تفاوت میزان اعمال خشونت
بر مسیحیان در ایران با کشورهای دارای رتبه
های یک تا نه بسیار ناچیز است.
آمار مسیحیان در ایران در سال  ۲۰۱۷طبق
گزارش این سازمان  ۸۰۰هزار نفر و سطح آزار
و شکنجه علیه مسیحیان “مفرط” اعالم شده
است .نظر به جرم انگاری تغییر دین در نظام
جمهوری اسالمی که در تضاد با الیحه جهانی
حقوق بشر (که جمهوری اسالمی نیز خود
را موظف به اجرای آن دانسته) است ،آمار

دقیقی از مسیحیان ایران در دست نیست.
بنابراین ،تعداد  ۸۰۰هزار مسیحی در ایران،
قطعا ً بسیار کم تر از آمار واقعی است.
موارد مزبور تنها گوشه ای از موانع و مشکالت
عدیده مسیحیان ایران هستند.
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کمپین کحما
اصرار من بر تحقق حقوق جفادیدگان است.
چرا که حق را باید گرفت نه آن که از آن صرف
نظر و راه را برای افزایش و ترویج خشونت
هموار نمود.
به همینخاطر جنبش (کمپین) “کلیسا حق
مسیحیان است (کحما)” را که مضمون و
محتوای اصلی آن لزوم توقف خشونت علیه
مسیحیان است با طرح یکی از مشکالت عمده
مسیحیان ،یعنی نداشتن کلیسا و امنیت که
طبق “هرم نیازها” از نیازهای اساسی انسان
ها است و در طبقات پایین هرم قرار می گیرد،
آغاز کرده ام.
گشایش کلیساهای فارسی زبان در مراکز
تمام استان ها در ایران با توجه به آمار باالی
مسیحیان ،به مثابه حرکتی در جهت کاهش
جفا و سرکوب مسیحیان و از میان برداشتن
یکی از عوامل مهم زمینه ساز خشونت علیه
این اقلیت مذهبی (نبود کلیسای فارسی زبان
به طور رسمی) ،قلمداد می شود.
حمایت از قشر مسیحیان در ایران که تحت
جفا و سرکوبهای شدید هستند و از آزادی
عقیده و بیان به طور کامل منع شده اند،
یک حرکت مدنی و حقوق بشری محسوب می
شود .برای حمایت از مسیحیان که تحت فشار
و ظلم و اختناق هستند ،الزم نیست حتما
مسیحی باشیم؛ چرا که همگی انسانیم.

حقوقی

مسدود کردن تلگرام،
نقض یکی از حقوق
بنیادینشهروندان
محمد مقیمی
وکیل پایه یک دادگستری و
کارشناس ارشد حقوق بشر
حق برخورداری از آزادی بیان ،بنیادی ترین
حق رسانه ها است .دیگر آزادی ها و حقوق
رسانه ای مانند آزادی مطبوعات ،حق
دسترسی به اطالعات ،حق انتقاد از صاحبان
انواع قدرت ،حق استقالل و رهایی از سانسور
نیز ریشه در این آزادی دارند؛ چنان چه در
قرآن کریم ،اصول  12 ،23تا  14قانون اساسی
و قوانین عادی کشورمان (قانون انتشار و
دسترسی آزاد به اطالعات است مصوب
 1388و ماده  5قانون مطبوعات) و اسناد
بینالمللی حقوق بشری از جمله ماده 19
اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  19میثاق
بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (که به
تصویب مجلس کشورمان رسیده است) و
ماده  22اعالمیه حقوق بشر اسالمی قاهره،
حق برخورداری از آزادی بیان به عنوان یکی از
حقوق بشر شناسایی شده است .در همین
راستا قطعنامه شماره ( 59 )1مجمع عمومی
سازمان ملل اعالم میدارد« :آزادی اطالعات
یک حق بنیادین بشری و سنگ ستون همه
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آزادی هایی است که ملل متحد خود را وقف
آن ها کرده است» .در واقع ،دیگر حقوق
اساسی شهروندان به گردش آزاد اطالعات
وابسته است و بر مسایل سیاسی ،حقوقی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تاثیر بسزایی
می گذارد .بنابراین ،پس از مسدود کردن
پیام رسان تلگرام -که یکی از ابزارهای گردش
آزاد اطالعات و حق رسانه است ،-اینجانب
به همراه  ۸نفر از همکارانم در راستای دفاع
از حقوق اساسی و آزادی های عمومی خود
و ملت ایران اقدام به شکایت از بازپرس
صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام کردیم.
از سویی دیگر ،اصول حکمرانی مطلوب از
جمله پاسخگویی ،شفافیت ،مسئولیت
پذیری ،دادگستری مستقل و عدالت تحقق
نمی یابد ،مگر با وجود گردش آزاد اطالعات
و دسترسی به اطالعات قوای عمومی؛ به
همین دلیل از آزادی بیان و مطبوعات آزاد به
عنوان رکن چهارم دموکراسی (در کنار قوای
سه گانه) یاد می شود .در حقیقت ،آگاه
سازی و مشارکت مستمر مردم و نظارت آنان
تنها در پرتو آزادی عقیده و بیان و گردش
آزاد اطالعات میسر می شود .هم چنین،
برای مبارزه با فساد دستگاه های حکومتی از
جمله رانت خواری ،اسراف گرایی و جلوگیری
از سانسور باید شهروندان از حق آزادی رسانه
و گردش آزاد اطالعات بهره مند شوند.
وانگهی ،یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای
حقوق بشر -و به طور کلی حقوق ،-افکار
عمومی است .در واقع ،رسانه آزاد و گردش
آزادانه اطالعات می تواند در آگاه ساختن
افکار عمومی تاثیر گذارده و قانون گرایی،
پاسخگویی ،شفافیت و  ...دولت ها را
تضمین و از خودکامگی صاحبان قدرت
جلوگیری کند.
همان طور که گفته شد ،آزادی عقیده و بیان
آن و حق دسترسی به گردش آزاد اطالعات،
حقوق بنیادینی هستند که در اصول قانون

اساسی کشورمان شناسایی شده اند.
بنابراین ،برابر سلسله مراتب قانونی ،قانون
عادی نمی تواند مغایر با قانون اساسی باشد
و محدودیت این اصول تنها باید در خود
قانون اساسی پیشبینی شود و اگر قانون
اساسی یا قانون عادی این اصول را با وضع
محدودیت غیراصولی و غیرضروری مواجه
کند ،استثناء جای اصل را می گیرد و به
تخصیص اکثر می انجامد که به نقص حقوق

رسان از سوی قوه قضاییه یکی از مصادیق
بارز نقص حق رسانه و حقوق اساسی
شهروندان است .سلب یا نقض آزادی رسانه
و گردش آزاد اطالعات که ریشه در آزادی
عقیده و بیان دارد ،به خدشه دار شدن دیگر
حقوق اساسی شهروندان مانند :حق کار،
آزادی کسب و کار و غیره منجر می شود و
ناقضان حقوق اساسی شهروندان نیز برابر
ماده  570قانون مجازات اسالمی و قانون

طبیعی شهروندان منجر می شود .بنابراین،
قواعدی باید بر محدود کردن این حقوق و
آزادی های بنیادین بشر حاکم باشد .قواعدی
مانند 1- :قواعد عقلی و منطقی 2- ،قواعدی
که نظام حقوقی تحمیل میکند 3- ،قواعدی
که نظام حقوق بشر تحمیل می کند .البته
این قواعد باید در یک جامعه دمکراتیک
وضع گردیده باشد.
پیامرسان تلگرام یکی از ابزاری هایی است
که در راستای استیفای آزادی اندیشه و بیان
و به تبع آن حق رسانه ،در اختیار شهروندان
قرار دارد .از این رو ،مسدود کردن این پیام

مسئولیت مدنی باید مورد تعقیب کیفری و
مدنی قرار گیرند.
الزم به توضیح است که در نهایت بازپرس
رسیدگی کننده به شکایت مذکور ،ضمن
صدور قرار منع پیگرد ،در  6بند استدالالتی
نموده است که هیچیک از مبنای حقوقی
برخوردار نیست .با وجود این ،پس از
اعتراض به قرار منع پیگرد یادشده ،دادگاه
کیفری دو تهران نیز آن را تایید نمود .اما باید
قضاوت در خصوص این پرونده را به افکار
عمومی -به عنوان یکی از مهم ترین ضمانت
اجراهای حقوق بشر ،-سپرد.
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شـــعر

رودهای فرار
شعری از محمد مهدیپور

صبح
که بادهای اعصاب
بر مسیری از رگ
عزیمت خون خواهند کرد
و آب
میان پارچه های گوشتی
بر خود می پیچید
دریاها را خواهم گرفت
ریگ تا ریگ
آب اما ایستاده بود
کنار قایق های بی پارو
و فرزندان نرفته

خوب می دانی
هر دستی که باال می آید
ناگزیر ردی از خون را
در منفذهای سرخ
تف می کند
و ما چون بال های صنوبر
بر مسیری از رنگ
هوسی می کنیم
که آمدنش را از ما گریخته اند.

می گویم:
دلم که بخواهد
روان می شوم سوی آب
و بر سنگ های رفته
اعتبار زبان را هدیه خواهم داد
چنان کشیده
چنان رفته
که حرف از حرف بگیرم
ساکن
میان دو پا
دو پای فرسنده از روبهروها
دو پای مانده
میان این در و چهارچوبی که زنگ زده است
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می گویم:
دست که باز کنم
آب ها از میان خون و گوشت
از میان دو پای لغزنده در پشت
به شکل رودهای فرار
می گریزند
گریخته های فرار
از جانب دستها
که شل می شوند
همین طور سنگ است
که می بارد
بر این تختی سینه
که دوران دنده
را اعتبار زبان بخشیده بود
اما چشم که می گیرم
تنها سایه های مشبک را می بینم
که دست گرفته اند
از رنده
گوشت شده اند
میان آب و خون
و تکه هایی که عزیمت کرده اند
بر مسیر رودهای اعصاب
و گریختاند از منفذهای خون
که همین طور پخش آسفالت
که همین طور پخش پیاده رو
که همین طور آویزان اند از پست های برق
و بعد هشتک می شوند دور اسم ات
مشبک می شوند از خون ریخته ات
می گویم:
دست که بلند کنی
به اعتبار مشت
گلوله ها صف خواهند کشید
حتی اگر این واسطه را حذف کنم
حتی اگر دور دنده را خط بکشند
حتی اگر بخواهند نام تو را از این شعر بیرون
بکشند
می دانم؛
خوب می دانم
که روزی کلمات
از میان دنده هایت راهی باز خواهند کرد
به میان آشوب های این چشم انداز
که آمدن رویا را احتالم می بخشید
می خواهم نقطه بگذارم و بروم روی ادامه
شعر.
چیزی ندارم دیگر بگویم.

عکس از وبسایت زنان سازمان ملل

زنان

گزارش مذاکرات شورای
امنیت پیرامون «زنان ،صلح
و امنیت»

(قطعنامه  1325شورای امنیت سازمان ملل)
الهه امانی
کنشگر کمیسیون زنان سازمان ملل

اجالس ساالنه شورای امنیت سازمان ملل
در زمینه “زنان ،صلح و امنیت” Women,
 ))Peace and Securityدر تاریخ  25اکتبر
 2018در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار
شد .ریاست این دوره از مذاکرات را بولیوی
در عهده داشت .مذاکرات پیرامون گزارش
اخیر دبیر کل سازمان ملل در زمینه “زنان،
صلح و امنیت” بر روی تم “ترویج ،اشاعه و
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پیاده نمودن رهنمودهای سازمان ملل در
زمینه زنان ،صلح و امنیت و صلح پایدار از
طریق توانمندی سیاسی و اقتصادی زنان”
قرار داشت .این اجالس فرصتی بود تا از
میزان اجرای برنامه های مربوط به “زنان،
صلح و امنیت” ،برآوردی صورت گیرد و
کشورهای عضو سازمان ملل تعهدات نوینی
در این زمینه در سطح محلی ،ملی و منطقه
ای متقبل گردند.
نکات حائز اهمیت در مذاکرات فوق ،به قرار
زیر است:
تا تاریخ سپتامبر  77 ،2017کشور
1عضو سازمان ملل “برنامه عمل ملی” در
زمینه به اجرا درآوردن دستورالعمل های
“زنان ،صلح و امنیت” و اجرای قطعنامه
 1325شورای امنیت تدوین نموده اند.
“برنامه عمل ملی” (National Action Plan
 )– NAPدر زمینه “زنان صلح و امنیت” ،یکی
از ابزارهایی است که دولت ها را متعهد می
کند که نه تنها نقش مهم زنان را در استقرار
صلح پایدار به رسمیت بشناسند ،بلکه در
زمینه تحقق آن عمل نمایند .از آن جایی
که صرف قطعنامه تاریخی  1325شورای

امنیت برای تحقق آن کافی نبود ،در سال
- 2005یعنی  5سال بعد از تصویب قطعنامه
شورای امنیت ،-سازمان ملل از کشورهای
عضو خواست تا “برنامه عملی ملی” برای
افزایش حضور زنان در سیاست و راهگشایی
برای حضور و فعالیت زنان در امر صلح و
حمایت از زنان و دختران در دوران جنگ
تدوین نماید.
الزم به یادآوری است که در نخستین دهه
از تصویب قطعنامه شورای امنیت ،1325
از  92کشور جهان 23 ،کشور “برنامه عمل
ملی” تدوین نمودند و در سال  ،2018پس
از گذشت  18سال از تصویب این قطعنامه،
تعداد این کشورها به  77کشور افزایش
یافته است.
علی رغم تالش های بین الملی
2از جانب نهادها و تشکل های مدنی زنان
و مذاکرات ساالنه در سازمان ملل ،تنها 2
درصد از زنان در خالل سال های 2017-1990
بر سر میز مذاکرات صلح ،فرصت حضور
داشته اند.
علی رغم تالش های گسترده نهاد
3“زنان سازمان ملل” ( )UN Womenو
مذاکرات پیرامون برابری فرصت ها و احراز
پست های سازمان ملل برای زنان40 ،
درصد از پست های دفاتر سازمان ملل در
اداره امور سیاسی ( (Development of
 Political Affairs –DPAو اداره عملیات
حفظ صلح(  (�Department of Peace
 )keeping Operation –DPKOرا زنان
عهده دار هستند.
هم چنین دبیرکل سازمان ملل بر فراخوان
نهادهای مدنی برای مدیریت مالی فعالیت
های مربوط به “زنان ،صلح و امنیت” تاکید و
تایید نمود .الزم به یادآوری است که از سال
گذشته ،نمایندگان جامعه مدنی فرصت
حضور در مذاکرات ساالنه شورای امنیت
پیرامون “زنان ،صلح و امنیت” را یافتند و
این حضور ،هر ساله گسترده تر گردیده
است .دبیرکل سازمان ملل از این اقدام و
روند رشد آن استقبال و آن را تشویق نمود.
دبیرکل سازمان ملل هم چنین کشورهایی را
که “برنامه عمل ملی” را تدوین نموده اند،
تشویق نمود تا آن را به صورت جدی مورد
تعقیب قرار داده و گام های مثبت و پیشرفت
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های آن را برآورد نمایند و از کشورهای جهان
خواست تا راه را برای حضور و مشارکت زنان
در امر صلح ،در سطح ملی ،محلی و منطقه
ای باز نمایند.
در مذاکرات امسال و گزارش دبیرکل سازمان
ملل ،وی نه تنها از تنظیم قراردادهاو توافق
نامه هایی که زبان و متن آن از حساسیت
های جنسی-جنسیتی برخوردار است ،یاد
نمود؛ بلکه عالوه بر زبان ،از مفاد این
قراردادها و توافق نامه ها که باید دربرگیرنده
تاثیر آن بر زندگی زنان و دختران و امنیت از
منظر جنسی-جنسیتی ،باشد ،تاکید نمود.
وی دالیل پیشرفت کم رنگ و ناچیز در زمینه
حضور زنان در امر صلح را خشونت های
جنسی-جنسیتی ،کاربرد هنجارها و کلیشه
های جنسی-جنسیتی در توجیه خشونت
در مردان و مترادف نمودن “خشونت” با
“مردانگی” دانست.
هم چنین در اجالس سال جاری چه از
جانب برخی از کشورها و چه عمدتا ً از
جانب نمایندگان غیردولتی و جوامع مدنی
بر حضور “واقعی و تاثیرگذار” زنان در امر
صلح تاکید شد ،چرا که حضور “نمادین و
غیرموثر” زنان در مذاکرات صلح و یا فعالیت
های مربوط به آن ،جنبه ظاهری و صوری
دارد.
“نابرابری های ساختاری” در کنار جامعه
“پدر-مرد ساالری” ،کلیشه های جنسی-
جنسیتی ،تداعی “مردانگی” با خشونت،
موانع جدی در امر حضور موثر و اثربخش
زنان در امر صلح برآورد گردید.
یکی دیگر از مباحث قابل توجه آن است که
زمانی که از حضور زنان در مذاکرات صلح و
یا هیات های اعزامی برای فعالیت های صلح
طلبانه صحبت می کنیم ،حتی در سطح
مذاکرات سازمان ملل و یا تبادل نظرات در
سطح محلی ،ملی و منطقه ای همواره در
کنار حضور زنان پیش شرط “آماده شدن”
زنان و یا “توانمند شدن زنان” برای حضور
در این فعالیت ها مورد بحث قرار می گیرد.
در حالی در اغلب موارد ،مردانی که در این
مذاکرات حضور می یابند ،فرض بر آن است
که به صرف مرد بودن از چنین آمادگی و
توانمندی به سبب جنسیت خود بهره مند
هستند.

هم چنین دستیابی به منابع برای تحقق
اهداف “زنان ،صلح و امنیت” توسط
بسیاری از نمایندگان مطرح گردید .زیرا
بدون دستیابی به منابع ،به ویژه منابع
مالی نمی توان از “حضور جدی و تاثیرگذار”
زنان صحبت کرد .بدون توانمندی اقتصادی
و دستیابی به منابع و امکانات مالی ،زنان
امکان تاثیر گذاشتن در زمینه جلوگیری از
بروز اختالفات ،کاهش تنش های قومی،
مذهبی ،قبیله ای ،جلوگیری از خشونت های
جنسی-جنسیتی و دیگر اهداف برنامه عمل
“زنان ،صلح و امنیت” را نخواهد داشت.
دستیابی به منابع ،تنها به منابع مالی
محدود نمی شود .برای بسیاری از کشورهای
آفریقایی و حتی آسیایی ،به ویژه کشورهای
جنوبی و غربی آسیا ،دستیابی به آب به مثابه
کلیدی برای توانمندی اقتصادی محسوب
می شود .این امر به ویژه در مورد بسیاری
از کشورهای آفریقایی که زنان سهم کالنی
از تولیدات کشاورزی را دارند ،توانمندی
اقتصادی را در بر دارد .این بحث در اجالس
شورای امنیت تحت ریاست سوئد در ماه
جوالی  2018بدین صورت مطرح گردید که
صلح و امنیت جهانی در ارتباط تنگاتنگی
با تغییرات محیط زیستی دارد و میزان
دستیابی به منابع طبیعی ،ریشه و علت
بسیاری از تناقضات محلی و منطقه ای ،به
ویژه در بخش هایی از جهان که امروزه بار
تاثیرات زیانبار و سهمگین تغییرات محیط
زیستی بر زندگی انسان ها متحمل می
شوند.
ایران
ایران یکی از کشورهایی است که “برنامه
عمل ملی” در زمینه “زنان صلح و امنیت”
ندارد .نبود خواست سیاسی دولت در این
زمینه و عدم وجود جامعه مدنی فعال و
تاثیرگذار سبب گردیده که اساسا ً در این
زمینه تاکنون هیچ گونه تعهدی از جانب
ایران صورت نگیرد.
در اکتبر  ،2017ایران در مذاکرات “زنان،
صلح و امنیت” شورای امنیت شرکت نمود
اما هیچ گونه تعهدی را متقبل نگردید .ایران
هم چنین یکی از چهار کشوری است که
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
را امضا نکرده است و هم چنین در سال
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 ،2017در رده  140از  144کشور جهان در
زمینه شکاف جهانی جنسیتی (Global
 )Gender Gapقرار داشته است.
در سال  ،2017ایران  14میلیارد و  548میلیون
دالر صرف هزینه های نظامی نموده اما هیچ
هزینه ای در زمینه رهنمودهای سازمان ملل
در زمینه زنان ،صلح و امنیت که دربرگیرنده
نقش زنان در امر صلح ،مذاکرات صلح و
کاربری و اقدامات در زمینه رفع خشونت
های جنسی-جنسیتی ،متعهد نشده است.
واقعیت آن است که در ایران ،امنیت زنان
در حوزه خصوصی و عمومی ،در خیابان
و محیط کار ،در دانشگاه و محیط های
آموزشی ،در خانه و جامعه بسیار شکننده
است .زنان در کنار مردان در تالش های
مدنی و صلح آمیز خود نیز با عدم امنیت،
ارعاب و دستگیری و زندان مواجه می شوند.
ایران اگرچه خود بار کالن تحریم های
اقتصادی ،به ویژه از جانب آمریکا را به
دوش می کشد و مورد تهدیدات حمالت
نظامی قرار دارد که جو ناامنی را دامن می
زند ،اما خود در عراق ،سوریه و یمن درگیر
تصادمات نظامی بوده و متحمل هزینه های
کالن است.
جامعه مدنی ایران به علت تضعیقات فراوان
و عدم وجود آزادی های مندرج در اعالمیه
جهانی حقوق بشر ،از امنیت الزم برای
اقدامات تاثیرگذار در امر برابری جنسیتی
برخوردار نیست.
از میان کشورهای همسایه ایران ،افغانستان
“برنامه عمل ملی” دارد اما واقعیات
مذاکرات سال های اخیر حاکی از آن است
که حضور زنان در این کشور و بسیاری دیگر
از کشورهای آسیای غربی نه جدی است
و نه تاثیرگذار .اما به هر حال گامی است
مثبت در راستای اشاعه فرهنگ پذیرفتن
نقش زنان در امر صلح و این واقعیت که
صلح پایدار بدون برابری جنسیتی تحقق
نخواهد یافت.
برای اطالعات بیش تر ر.ک به:
 -۱صفحه ای با نام “زنان ،صلح و امنیت” در وبسایت اداره
امور سیاسی سازمان ملل
 -۲صفحه ای با عنوان صلح و امنیت در مورد نقش نیروهای
حفظ صلح سازمان ملل در وبسایت زنان سازمان ملل

گفتگو

ماهان ،ترنس دستفروش
شیرازی :امنیت اجتماعی
ترنس ها صفر است
گفتگو از علی کالئی
نامش ماهان است ،در آستانه  27سالگی و
دارای دو مدرک لیسانس؛ یکی از دانشگاه
سراسری شهرکرد و دیگری از دانشگاه آزاد
شیراز .رشته های تحصیلی اش باستان
شناسی و تربیت بدنی بوده و از خانواده ای با
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چهار فرزند می آید.
در بخش معرفی خود در صفحه اینستاگرامش
خود را ترنس  FTMو دستفروش شیرازی
معرفی کرده است .مطالب صفحه اش هم
یا به نوعی بازاریابی است و یا در خصوص
مشکالت ترنس ها در ایران.
به سراغش رفتیم و در خصوص خودش و
وضعیت ترنس ها در ایران با او به گفتگو
نشستیم .نکته آن که ماهان در پاسخ هر
پرسش ما ،نه تنها تالش می کرد که به سوال
پاسخ بدهد که در آن جواب ،به مشکالت
افرادی چون خودش هم بپردازد .حتی انگار
بیش تر مشکالت دیگران برایش مهم بود
تا خودش .خودش می گوید در کنار کار
اقتصادی ،هدفش فرهنگ سازی و آشتی
جامعه با ترنس ها و مقوله آن هاست .و البته
دغدغه ماهان و دیگر ترنس ها ،عالوه بر همه
مشکالت مسئله امنیت اجتماعی هم هست.
و هم چنین دغدغه عدم درک و آگاهی جامعه
از این مسئله .خودش می گوید که یک چیز
می خواهد« :فقط درک و فقط درک».

آقا ماهان عزیز با صدای گرم و ته لهجه شیرازی
اش و با توجه به این که به قول خودش  4ماه
است که هورمون تراپی را شروع کرده و هنوز
صدا و پوستش کامال ً مردانه نیست با خط
صلح گفتگو کرد و من هم سعی کردم آن چه
می شود را بپرسم .گپ و گفت به درازا کشید
و نتیجه اش شد آن چه که در ذیل می آید:
اولین سوال را می خواستم در مورد خودت و
مشکالت ترنس بودن در ایران بپرسم .با چه
مشکالتی رو به رو هستی که دیگر شهروندان
جامعه ایران با آن ها مواجه نیستند؟
ما ترنس ها ،چه پیش و چه پس از عمل
مشکالت زیادی داریم .من از یک خانواده
سنتی و مذهبی می آیم و مثال ًاجازه نداشتم با
نوع هویت و پوشش پسرانه خودم به خیابان
بروم .مجبور بودم بر اساس حدودی که برایم
تعیین شده بود ،مبدل پوشی کنم و با پوشش
زنانه بیرون بروم .این مشکل من پیش از عمل
بود که بعد از عمل برطرف شد.
اما بعد از عمل ،بزرگ ترین مشکل ،مسئله
مدارک شناسایی است .در ایران قاضی و
دادگاه هر شهر به صورت متفاوتی قوانین را
اجرا می کند .مثال ً من شنیده ام که ترنس
های ایالم بعد از گرفتن مجوز عملشان ،اجازه
دارند که سریعا ً مدارکشان را با حکم دادگاه و
در ثبت احوال تغییر دهند .اما در شیراز قاضی
می گوید که تا عمل دوم (تخلیه رحم و تخلیه
سینه) صورت نگیرد ،ما به شما هیچ گونه
حکمی برای تغییر مدارک شناسایی نمی دهیم.
این در حالی است که این کار خیلی زمان بر
است .من در تیرماه تخلیه رحم را انجام داده
ام و زمان می برد تا دوره نقاهتم را طی کنم و
بدنم مجدد برای پذیرش بیهوشی آماده شود.
در آذرماه قرار است که عمل تخلیه سینه را
انجام دهم .اما در واقع در این مدت ،ظاهرم
پسرانه است اما مدارک شناسایی دخترانه
دارم .در واقع هیچ هویتی ندارم.
هرکجا هم که برای کار مراجعه می کنم -از
فروشندگی ساده تا کارهای اداری و غیر اداری
مرتبط با رشته و درسی که خوانده ام ،-از من
مدارک می خواهند و من نمی توانم مدرکی
ارائه کنم .مثال ً من برای کار به جایی مراجعه
کرده بودم و به دروغ گفتم که مدارک ام گم
شده و طرف مقابل گفت :مگر نمی گی گم
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شده؟ نامه ثبت احوال را برای ما بیاور .کفایت
می کند.
مشکل بعدی این است که در برخی شهرها
قانون به صورت دیگری اجرا می شود و قاضی
می گوید که باید عمل سومم هم انجام شود تا
مدارک تغییر یابد .این خودش دو الی سه سال
زمان می برد .البته قاضی شیراز خوشبختانه
در عمل دوم راضی می شود .من خودم نمی
دانم که تا دو-سه سال دیگر این عمل را انجام
بدهم یا خیر.
مشکل دیگر ترنس ها هم این است که
دکترها خیلی در عمل باتجربه نیستند .از
میانه دهه شصت مجوز این گونه عمل ها
صادر شده اما مثال ً من عمل تخلیه رحمم را
نزد یک متخصص مجاری ادرار انجام دادم و
برخی از ترنس ها هم به دکتر زنان و زایمان
مراجعه می کنند .یعنی دکتری نیست که در
این زمینه خاص تخصص داشته باشد و در
واقع ما موش آزمایشگاهی پزشکان هستیم.
یعنی شما از عملت راضی نبودی؟
خیلی از دوستان از عملشان ناراضی هستند.
دکترها هم قبل از عمل یک رضایت نامه می
گیرند مبنی بر این که هر مشکلی پس از عمل
برای شما پیش بیاید ،بر عهده خودتان است.
ما مجبور به این کار هستیم و این تنها راه
نجات ماست .من خودم نه هزینه انجام این
عمل در خارج از کشور را دارم و نه راه نجات
دیگری پیش روی خودم می بینم.
مشکلی که برای خود من طی عملم پیش
آمد ،مسئله پارگی مثانه ام بود .بعد از اتمام
عمل جراحی ،دو درن (لوله برای تخلیه) در
بدنم بود .یکی به عنوان سوند ادراری و دیگری
برای تخلیه خونابه .باید بعد از چند روز و وقتی
کامال ً خشک شدند ،آن دو لوله را جدا می
کردند .اما وقتی به دکتر مراجعه کردم گفت
که هنوز خشک نشده و بعدا ً مراجعه کن! بعد
از چند هفته هم خشک نشد و بعد از آن بود
که دکتر تازه متوجه شد که مثانه من پاره شده
و ادرار در بدنم نشت می کند .در این مدت
وضعیت جسمانی خیلی بدی داشتم و آن قدر
حالم بد بود که اطرافیانم فکر می کردند که
من زنده نخواهم ماند .در این مدت خیلی زجر
کشیدم.
با توجه به حال عمومی ،من را دوباره بستری

کردند .یک هفته به بدترین حالت ممکن در
بیمارستان نمازی شیراز بستری بودم و مدام
از من نوار قلب می گرفتند و داروهای مسکن
و بی حسی می زدند تا بتوانم درد را تحمل
کنم .در این یک هفته منتظر بودند تا مثانه
جوش بخورد .دکتر می گفت در  99درصد
موارد مثانه جوش می خورد .اما بعد از یک
هفته به من گفت که تو جزو آن یک درصد
هستی و حتی مثانه ات دارد بیش تر باز می
شود .دوباره وارد اتاق عمل شدم و مثانه ای
که پاره شده بود را دوختند .بعد از این سه
درن به بدنم وصل بود؛ یکی به پهلوی راست،
یکی چپ و دیگری سوند ادراری .به مدت 40
روز این وضعیت ادامه داشت و خیلی سخت
و زجرآور بود.
هنوز هم به حالت نرمال و طبیعی بازنگشته
ام ،اما از قبل خیلی بهترم .االن هم با ترس
و لرز به سراغ عمل دومم می روم که عمل
تخلیه سینه است .از نظر زیبایی عمل سختی
است .برای این کار باید به تهران بروم که
مشکالت مالی خاص خودش را دارد و باید
برایش دستفروشی کنم و پول جمع کنم.
آیا به عنوان یک ترنس ،از طرف خانواده و
دوستان و آشنایان نزدیک خودتان هم با
رفتارهای تبعیض آمیز مواجه بوده ای؟
همه ترنس ها با خانواده هایشان جنگ به
اصطالح سختی داشته و دارند .در مورد خود
من ،من بچه خوب خانواده بودم و سعی می
کردم راه درست را پیش بروم و فرد مفیدی
باشم .خیلی جنگ با خانواده نداشتم .برای
من ارزش زیادی قائل بودند .اما به دلیل
فضای مذهبی و سنتی خانواده ،از اولش ترس
از مطرح کردن داشتم .ترس از طرد و قضاوت
شدن و برچسب های دیگر .همیشه هم به
خواسته آن ها عمل کرده ام.
این که با عمل من موافقت کردند ،به قول
معروف یک معجزه بود .االن هم به صورت
کامل مرا پذیرفته اند .البته برخی مواقع به
صورت ناخودآگاه مرا “دخترم” صدا می زنند،
اما می دانم تا عادت کنند زمان می برد.
خانواده با من مشکلی ندارد و همراهم است
و حتی وقتی کسی قصد سنگ اندازی داشت،
پدرم پشتم بوده و هست.
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همه ترنس ها با
خانواده هایشان
جنگ به
اصطالح سختی
داشته و دارند.
در مورد خود
من ،من بچه
خوب خانواده
بودم و سعی می
کردم راه درست
را پیش بروم
و فرد مفیدی
باشم .خیلی
جنگ با خانواده
نداشتم.
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تو تحصیل کرده و دانشگاه دیده هستی .آیا
به نظرت قوانین در وجود آمدن تبعیض ها در
خصوص ترنس ها نقش داشته اند یا مشکل
جای دیگری است؟
مشکل ما قوانین است .ما یک دوره درمانی
 6ماه تا یک ساله داریم که می بایست این
دوره را طی کنیم .در خصوص خود من ،در
این دوره با من کار می کردند تا به حالت دختر
برگردم .آن قدر در این دوره فرد را به چالش
می کشند که باور کند دختر است .البته کسی
که ترنس واقعی است ،این مراحل بر او اثر
ندارد و تشخیص داده می شود که فرد ترنس
است.
دکتر خودم بعد از  6ماه من را تایید کرد .نامه
تایید ایشان به پزشکی قانونی رفت و اما در
کمال تعجب ،کمیسیون پزشکی مرا رد کرد.
دلیلش خنده آور بود .از لحظه ای که وارد
کمیسیون پزشکی شدم ،به صورت مداوم به
من می گفتند “خانم” .من بسیار عصبی و
کالفه شده بودم اما سعی می کردم واکنشی
نشان ندهم .اما آخرش طاقت نیاوردم و گفتم
که خانم دکتر ،ممنون می شوم من را خانم
خطاب نکنید .در جواب گفت که پس چه
خطابت کنیم؟ من هم گفتم که آقا خطابم
کنید .بعد خانم دکتر با دست انداختن من
گفت که تو فعال ً عمل نکرده ای ،بگذار عمل
بکنی شاید خطابت کردیم .من پاسخ دادم
که شاید االن از نظر شما من در کالبدم
خانم باشم ،اما از نظر خودم ،هویتم آقاست.
گفتم اگر خدا بخواهد عمل هم می کنم.
دکترها همین موضوع را دست گرفتند :اگر
خدا بخواهد؟ یعنی اگر نخواهد تو عمل نمی
کنی!؟ و تا آخر کمیسیون پزشکی همین را
تکرار می کردند که تو گفتی اگر خدا بخواهد
و یعنی در تصمیمت مصمم نیستی! در جواب
گفتم که من آدم معتقد و از خانواده معتقدی
هستم .این که بعد از  26سال قبول کرده اند
که عمل بکنم خواست خدا بوده و بقیه اش را
هم خدا جور می کند.
کمیسیون پزشکی به همین دلیل مرا رد کرد.
دکترم از این رد شدن تعجب کرد و خواستار
دیدن دالیلشان شد .من اعتراض نوشتم و
تقاضای تجدیدنظر کردم .در آن مرحله حتی
قاضی مانده بود که چطور مرا رد کرده اند!
می گفت که پس از این که با تو آشنا شدم،

متوجه شدم که یک پسر کامل هستی .برو
اسم خانم دکتری که شما را رد کرده را برای
من بیار ،من خودم او را می کشانم پای میز و
دلیلش را از او می خواهم .این دلیل او اصال ً
علمی نبوده است.

پزشکی قانونی بود و نه دکتر باتجربه ای!
قانون کمسیون این است که یک بار با خود
شما صحبت می کنند و یک بار هم با والدین
و قرار نیست همه با هم وارد جلسه شوند.
جلسه دوم خیلی مسخره پیش رفت و حتی

من متوجه نمی شوم که چطور دکتری که
خودشان معرفی کرده اند ،بعد از  6ماه مرا
تایید و کمیسیون پزشکی بعد از  5دقیقه
مرا رد می کند 26 .سال زندگی و رنج را می
خواهند در  5دقیقه تشخیص بدهند .آن
قدر سیستمشان هم مشکل دارد که به دکتر
معتمدشان هم اعتماد ندارند.
برای بار دوم که به کمیسیون پزشکی رفتم
باورتان نمی شود که در جلسه تنها چند
دانشجوی پزشکی حضور داشتند .نه مسئول

این قانون خودشان را هم رعایت نکردند .نکته
جالب در این کمیسیون این بود که من طبق
عادت آستین هایم را باال زده بودم و یکی از آن
ها گفت :دستهایت که مو ندارد! من در جواب
گفتم اگر دقت کنید دارد اما کم پشت است.
بعد گفت که پاچه های شلوارت باال بکش.
من هم پاچه ام را باال کشیدم و رفتم پیش آن
خانم که بهم گفت :تو همان جا باش ،من می
آیم باالی سرت.
پاهای من موهایش کم پشت است و آن
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بدهی؟ آیا این تصمیم شخصی خودت بود
یا مشوقی اعم از خانواده و پزشک و غیره
داشتی؟
این تصمیم خودم بود و کسی تشویقم نکرد.
حتی امکان تنبیه ام بود که تشویق نبود (با
خنده) .من  26سال شبانه روزم این رویا بود.
رویای روزی که به شکل “آقا” قبولم کنند .مرد
و پدر بشوم .حتی زمانی که بعید می دانستم

خانم آمد و گفت :مو هم که نداری! من هم
در جواب گفتم :ما خانوادگی موهایمان کم
پشت هست .حتی پدر و برادرم هم به این
صورت هستند .اگر می خواهید عکس پای
پدر و برادرم را بیاورم! حتی به من گفت که
لباست را باال بکش و من هم باال کشیدم.
بعد دست به صورتم زد و گفت اصالح هم که
می کنی! من گفتم عرض کردم ما خانوادگی
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موهایمان کم پشت است...
می خوام بگویم که پرونده من واضح و روشن
بود و این ها به هر بهانه غیر مربوطی می
خواستند فقط وقت بگذرد.
چه شد که تصمیم گرفتی تغییر جنسیت
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این رویا تبدیل به واقعیت شود ،با خودم می
گفتم بعد از فوت پدر و مادرم دیگر می توانم
این کار را انجام دهم (منظورم این است که
دیگر نیازی به اجازه آن ها نباشد) .کمکم
روانشناسم بود که بعد از تشخیص این که
من ترنس هستم ،راه و مراحل قانونی را به

من نشان داد.
من زجر می کشیدم و درس می خواندم و می
خواستم عمل کنم .ولی فکر می کردم روزی
این اتفاق بیفتد که صاحب اختیاری نداشته
باشم که بخواهد دخالت کند .یا روزی که این
قدر تمکن مالی داشته باشم که بتوانم جایی
بی نام و نشان بروم و بعد عمل کنم.
آقا ماهان؛ شما دو مدرک دانشگاهی داری؟
چرا با وجود این دو مدرک دستفروشی می
کنی؟ ترنس بودنت دلیل آن است یا مشکل
جای دیگری است؟
دلیلش همان طور که گفتم مدرک شناسایی
است .من هر جا که بخواهم کار کنم از من
مدرک شناسایی می خواهند .حاال فرض را بر
این می گذاریم که مدرک شناسایی من دستم
است .باز هم به دلیل وضعیت ظاهر و فیزیکم
نمی توانم بروم با جاهای رسمی تر کار کنم.
مجبورم جایی باشم که خودم برای خودم کار
کنم .دلیل دیگرش هم این است که اگر شما
من را ببینید ،نهایت سنی که بخواهید برای
من حدس بزنید  16الی  17سال است .من
 4ماه است که هورمون تراپی را شروع کردم
و هنوز پوستم مردانه به نظر نمی رسد و این
مسئله زمان بر است .وضعیت حال جامعه
هم جوری هست که به شدت مریض جنسی
در مملکت زیاد شده .پیش از عمل حرف می
شنیدم و اذیت می شدم و اما پیشنهاد جنسی
به من داده نمی شد .اما بعد از عمل این
رفتارها آغاز شد و شدت یافت .شرایط طوری
شده که من وقتی به خیابان می روم ،ترسم از
خواهرم که به خیابان می رود بیش تر است.
من در حال حاضر که دستفروشی می کنم
بارها آقایان به من پیشنهاد رابطه جنسی
دادند .پدوفیلیا زیاد شده و ترس من از وقتی
که پسر شدم به دلیل ظاهرم ،از آن ها است.
مثال ًآخرین مورد مربوط به چند شب پیش بود
که در تاکسی نشستم .یک مرد مست پشت
فرمان ماشین نشسته بود .شلوارک پوشیده
بود و شلوارش روی صندلی عقب ماشین بود.
ساعت  12الی  1شب بود .به دلیل این که آن
موقع از ساعت ماشین نیست من به اجبار
سوار شده بودم .آن حالت را که دیدم ترسیدم.
راننده شروع کرد به صحبت کردن .فهمید که
دستفروشم و پرسید که امشب چقدر درآمد

االن بزرگترین
مشکل ما
ترنس ها امنیت
اجتماعی است.
دوستانم حتی
به من توصیه
کردند که عکس
و آدرس جایی
که بساط می
کنم را پاک کنم.
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داشتم .آن شب درآمد خوبی نداشتم و گفتم:
 20الی  30هزار تومان .مرد راننده خندید و
گفت :من امشب  300هزار تومان توی جیبت
می گذارم ،به شرطی که تا صبح با من باشی.
مرد راننده ادامه داد که به مدت  1هفته هر
شب  500هزار تومان به تو می دهم؛ تو فقط
یک هفته با من باش .و بعد گفت اصال ً اگر
نمی خواهی همین امشب تا صبح هم تا یک
میلیون تومان اوکی هستم! طرف دو برابر من
هیکل داشت و من ترسیده بودم که اگر بخوام
به زور متوسل بشوم ،اتفاق بدی بیفتد .به
همین خاطر سعی کردم که از طریق منطق
و صحبت پیش بروم .وقتی گفتم این کاره
نیستم و کرایه اش را دادم ،خوشبختانه قبول
کرد و مشکلی پیش بیامد.
االن بزرگ ترین مشکل ما ترنس ها امنیت
اجتماعی است .دوستانم حتی به من توصیه
کردند که عکس و آدرس جایی که بساط می
کنم را پاک کنم .یکی از دوستان تعریف می
کرد که حدود دو سال پیش در شیراز ،یک
ترنس دستفروش که به زور به او تجاوز کرده
بودند خودکشی کرده.
من از روز اولی که صفحه اینستاگرامم را راه
اندازی کردم دو هدف داشتم .یک فرهنگسازی
ترنس ها و آشنایی جامعه با این قشر و
مشکالت زندگی اش .دوم درآمدزایی؛ شاید
به این طریق بتوانم افراد بیش تری را پای
بساطم بکشانم و جنس بیش تری بفروشم.
اول من ادرس محل بساط و غیره را گذاشته
بودم اما بعد از آن ماجرایی که تعریف کردم،
ترسیدم و تمام آدرس ها را پاک کردم .حتی در
فکر این بود که صفحه ام را هم غیرفعال کنم
که دیدم خیلی ها از ترنس ها و دیگران می
گوید که ما از کار تو انرژی می گیریم .بعضی
ها نوشته بودند که ما تا مرض خودکشی
پیشرفته بودیم با دیدن صفحه تو حسمان
تغییر کرد .این که یک نفر با کارهایی که من
در این راستا انجام می دهم ،حس خوب بگیرد
برای من کافی است .اما مسئله این جاست
که در کل امنیت اجتماعی و جنسی ما ترنس
ها صفر است.
راستی ،چند وقت است که دستفروشی می
کنی؟
من خیلی وقت است که دستفروشی می کنم.

قبل از عمل هم تجربه اش را داشتم .قبال ً که
با پوشش زنانه کار می کردم ،این آزارها کم
تر بود .اما از روزی که عمل کردم ،به صورت
مداوم دستفروشی می کنم و با این گونه
مشکالت درگیرم.
کمی بیش تر از مشکالتت به عنوان یک
دستفروش برایمان بگو.
مشکالت دستفروشی خیلی زیاد است .مثال ً
همه نوع شوخی از شوخی دستی تا کالمی در
میان دستفروشان می شود .من پسری هستم
که اهل بد دهنی و شوخی های غیر اخالقی
نیست .اما فضا پر از شوخی های زشت کالمی
است .این ها همه به کنار .دائم باید به آن
ها دروغ بگویم به خاطر اینکه مبادا بفهمند و
باعث نا امنی برای من بشود.
دید مردم هم به دستفروشان خیلی بد است و
گاهی اوقات من را به شکل یک گدا می بینند.
در این وضعیت غرور آدم زیر سوال می رود و
شخصیتم خورد می شود.
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درخواستت از مردم و مسئوالن چیست؟
بزرگ ترین مشکلی که داریم عدم درک و
آگاهی جامعه است .وضعیت ترنس ها در
ایران یک تابوی خیلی خیلی بزرگ است .من
خودم نمی فهمم که چرا جلوی نشر آگاهی در

عکس ماه

صحنهای از
اعتصاب کارگران
شرکت کشت و
صنعتنیشکر
هفت تپه در
مقابل فرمانداری
شوش
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این زمینه را می گیرند .به عنوان مثال خانم
بهنوش بختیاری به آقای احسان علیخانی
چندین بار گفته که در برنامه اش یک ترنس
بیاورد تا آگاهی مردم بیش تر شود ،اما آقای
علیخانی در جواب گفته که من در برنامه
درباره کسانی که قتل کردند می توانم صحبت
کنم اما در مورد ترنس ها نمی توانم.
مثال ً همه در خصوص کسانی که سرطان می
گیرند ،نمی گویند که انتخاب خودش بوده،
اما در خصوص ما فکر می کنند که ما منحرف
هستیم و انحراف جنسی داریم .می گویند
چرا دست در کار خدا بردی و همه این ها به
عدم آگاهی بر می گردد .نمی دانند که ما
هیچ دخل و تصرفی در آن چه بوده و هستیم
نداریم .نمی دانند که یک ترنس همان قدر
حق انتخاب داشته که یا مرد یا زن عادی
برای مرد یا زن عادی بودنش .در خصوص
آگاه سازی هم صداوسیما هیچ کاری نکرده و
نمی کند .مردم هم درک نمی کنند و برچسب
می زنند .اگر آگاهی وجود داشت ،من می
توانستم خودم را به عنوان یک ترنس معرفی
کنم و سرکار بروم .اما نمی توانم چون فکر می
کنند ما منحرف جنسی هستیم .ما از دولت
حمایت مالی نخواستیم .فقط آگاه سازی و
امنیت .فقط درک و فقط درک.
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اندیشه
خصوصی سازی
دانشگاه ها ،در خدمت
سوداگری و سرکوب
نسیم روشنایی
روزنامهنگار

جمهوری اسالمی در آغاز خود را با گفتمان
“انقالب مستضعفین” معرفی و تثبیت کرد.
حکومتی که در آن آموزش هم قرار بود رایگان
باشد .اصل سوم قانون اساسی بر آموزش و
پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در
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تمام سطوح ،و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
تاکید دارد .هم چنین در اصل سی ام قانون
اساسی آمده« :دولت موظف است وسایل
آموزش و پرورش رایگان را برای تمام مردم
تا پایان دور ه متوسطه فراهم سازد و وسایل
تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی کشور
به طور رایگان گسترش دهد» .مستضعفین
ت خصوصی سازی دانشگاه
در کجای سیاس 
ها جای دارند؟
خصوصی سازی در خدمت سودآفرینی
دولت
همزمان با دوران ریاست جمهوری رفسنجانی
پس از جنگ ایران و عراق ،نئولیبرالیسم
در لوای سیاست های تعدیل ساختاری به
نظام اقتصادی جمهوری اسالمی تزریق

شد .دولت رفسنجانی با آزاد سازی و رقابتی
کردن بازار سعی داشت اقتصاد جنگ زده
ایران را زنده کند .بنابراین ،خصوصی سازی
به شکلی دفرمه وارد نظام اقتصادی ایران
شد .خصوصی سازی دفرمه در بازار ایران
اعمال شد؛ به این معنا که بازار آزاد ،خیلی
هم آزاد نبود ،بلکه فرصتی بود که جناح های
مختلف حکومت و وابستگانشان بازیگران
اصلی بخش خصوصی شوند و سود برند .در
حوزه آموزش عالی نیز اوضاع از این قرار بود.
حکومت با این ادعا که ظرفیت مالی گسترش
آموزش عالی برای تمام مردم را نداشت،
از دهه شصت شمسی به بعد ،دانشگاه
های آزاد ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاه های
شبانه ،پردیس های بین الملل ،دانشگاه
های غیرانتفاعی و علمی کاربردی را تاسیس
کرد .به این ترتیب دولت به بخش خصوصی
خوش آمد گفت و خود با تاسیس دانشگاه
پیام نور و دوره های شبانه ،بازیگر اصلی
بخش خصوصی شد .هم چنین از زمانی که
مجوز مراکز آموزش عالی انتفاعی صادر شد،
افرادی به سراغ آن رفتند که یا دولتمرد یا از
وابستگان و آشنایان دولتمردان بودند.
پس از دولت رفسنجانی ،در دهه های
بعد نیز سیاست خصوصی سازی کماکان
گسترش یافت .رفته رفته هزینه ای که به
آموزش عالی رایگان تعلق می گرفت نیز کم
تر شد و قوانینی تصویب شدند که خدمات
رایگان دولتی را در این حوزه پولی کردند؛
خدماتی هم چون کاهش حمایت مالی
دولت از خدمات رفاهی برای دانشجویان
مانند خوابگاه ها ،کاهش مدت زمان
تحصیل رایگان در دوره های روزانه دانشگاه
دولتی در قالب “قانون سنوات” ،اجاره دادن
فضاهای عمومی دانشگاه ها برای سودآوری
دانشگاه در شرایطی که دانشجویان فضایی
برای کنشگری سیاسی ندارند ،واگذاری
سلف دانشگاه ها به پیمانکاران و متعاقب
آن کاهش کیفیت غذای دانشجویان و ایجاد
رستوران های گران با کیفیت غذای پایین تر.
برنده -بازنده سازی
رقابت جوهره اصلی خصوصیسازی است.
عرصه رقابت ،بازنده و برنده تولید می کند.

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،آذر ۱۳۹۷
شماره ۹۱

29

خصوصیسازی منطق رقابتی برنده -بازنده
را به آموزش عالی اعمال می کند .دولت
و دولتمردان و وابستگانشان برنده این
عرصه و بازنده ها نیز به طبقات فرودست
و حاشیه نشین ها تعلق دارند.
حکومت از ابتدا ادعا می کرد پولی شدن
دانشگاه مخصوص خانواده هایی است که
از پس ِ شهریه دانشگاه برمی آیند .اما برخی
تحقیقات نشان داده اند ،اتفاقا کسانی که
شرایط اقتصادی بهتری دارند به دانشگاه
های رایگان دولتی وارد می شوند؛ چون این
گروه به امکاناتی دسترسی دارند که آن ها
را برای گذر از کنکور سراسری آماده می
کنند؛ امکاناتی هم چون تحصیل در مدارس
غیرانتفاعی ،کالس های خصوصی ،کالس
های کنکور و غیره .در نهایت ،کسانی که
دانشگاه های خصوصی را انتخاب می کنند
اغلب از خانواده های فقیرتری هستند؛
زیرا خانواده هایشان قادر نبوده اند شرایط
ی را برایشان فراهم کنند که آن ها
تحصیل 
را برای ورود به دانشگاه های دولتی مجهز
کند.
از سوی دیگر ،شهریه هنگفت دانشگاه
های پولی شده بسیاری از دانشجویان
فرودست را وادار می کند که در کنار
تحصیل ،کارگری کنند .روزنامه شهروند
در بهمن سال  ۹۵گزارشی منتشر کرد به
نام “تحصیل به شرط کار” .این گزارش از
“دانشجویان کارگر” می نویسد که ناچارند
در کنار تحصیل کارگری کنند و به این ترتیب
برخی نمی توانند واحدهای درسی شان
را به موقع پاس کنند .تالش برای فراهم
کردن هزینه تحصیل به کم کردن کیفیت
یادگیری و به طول انجامیدن دوره تحصیل
این دانشجویان منجر می شود .برخی از آن
ها حتی ناچار می شوند از تحصیل دست
بشویند.
به این ترتیب ،خصوصی سازی دانشگاه ها،
به عمیق تر شدن شکاف طبقاتی انجامیده
است .در حالیکه اگر در جامعه آموزش
عالی رایگان و به طور برابر در دسترس
تمام طبقات و گروه های اجتماعی بگیرد،
دانشجویان از طبقات فرودست و گروه های
حاشیه نشین نیز با تحصیالت عالی امکان
دستیابی به مشاغل درآمدزا را به دست

خواهند آورد .این در نهایت به بیرون آمدن
آن ها از چرخه فقر منجر می شود.
دانشگاه های خصوصی ،کمکی به عقیم
کردن فعالیت سیاسی دانشجویان
ی نئولیبرالیستی ادعا بر این است که
در تئور 
خصوصی سازی آموزش عالی باعث استقالل
آموزش عالی خواهد شد .اگر فرض کنیم که
پیامد مثبت خصوصی سازی دانشگاه ها می
تواند استقالل نسبی ایدئولوژیک از دولت و
آزادی کنشگری مدنی و سیاسی دانشجویان
باشد ،در ایران مصداق ندارد .ابزارهای
سرکوب و کنترلگری و سانسور ایدئولوژیک
در جمهوری اسالمی امکان آزادی تفکر و
استقالل را به افراد نمی دهد .برای نمونه،
ممیزی وزارت علوم ،استقالل موسسه های
خصوصی آموزش عالی را (اگر استقاللی
داشته باشند!) از آن ها می گیرد.
یک تحقیق دانشگاهی به نام “پیامدهای
خصوصیسازی در آموزش عالی” ،نوشته
دکتر سید رضا صالحی امیری نشان می دهد،
پیامد سیاسی خصوصی سازی دانشگاه ها
فقدان مشارکت در تشکل های سیاسی
دانشگاه های خصوصی و عدم مشارکت
دانشجویان در اعتراضات به دنبال خصوصی
شدن دانشگاه هاست .مطالعات این تحقیق
نشان می دهد که دانشجویانی که شهریه
می پردازند ،اساسا ًفعالیت های دگراندیشانه
کم تری نسبت به سایر دانشجویان دارند.
حتی در دانشگاه هایی چون دانشگاه پیام
نور ،یک تشکل سیاسی دیده نمی شود.
گویی دلمشغولی مالی دانشجویان بسیاری
از آن ها را از عامالن تغییر و رهایی جامعه،
صرفا ً به خریداران کاالی گران آموزش عالی
تبدیل می کند.
البته این بدین معنا نیست که دانشجویان
در دانشگاه های دولتی آزادی و استقالل
تشکل های دانشجویی و سیاسی را دارند.
یکی از مشکالت سیاسی ایران ،مقابله با
فعالیت های جنبش دانشجویی و سرکوب
آن است .حکومت از دانشگاه و پتانسیل
آن برای انتقاد و تغییر می ترسد .بنابراین،
از همان آغاز ،با انقالب فرهنگی و سپس
مانع تراشی برای ایجاد تشکل ها و نشریه
های دانشجویی و سرکوب مدام دانشجویان

کنشگر کوشیده است ،دانشجویان دانشگاه
های دولتی را نیز از نظر سیاسی ناتوان کند.
با وجود این ،خصوصی سازی آموزش عالی
نه تنها از منظر اقتصادی همواره به نفع
حکومت بوده است ،بلکه از نظر سیاسی
نیز توانسته با پولی کردن و تحمیل منطق
رقابتی ،و همزمان کنترلگری و فضا ندادن به
دانشجویان برای کنشگری ،به پروژه فراگیر
جمهوری اسالمی در سرکوب فعالین سیاسی
کمک کند.
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منفعت طلبی به جای همبستگی
فرد در تئوری نئولیبرالیسم ،انسان اقتصادی
( )homo-economicاست؛ کسی که در
بازار آزاد رقابت می کند و مسئولیتی جز
باالبردن منفعت فردی خود ندارد .عقل
ابزاری و رویکرد فردگرایانه منفعت طلب
از ویژگی های غالب انسان قرن بیست و
یکمی در جهان نئولیبرالیزه شده است .هر
ل است گلیم خود را از
فردی به تنهایی مسئو 
آب بیرون بکشد و در این نظام بازاری سود
حاصل کند .اگر فرد در این بازار موفق نشد،
خودش مسئول شکست خویش است .در
چنین فردی ارزش های اخالقی “همبستگی”
و “یاری” ،جای خود را به باالبردن” منفعت
فردی” و “فردگرایی” می دهند.
خصوصی شدن آموزش عالی ،دانشجویان
را به ابژه هایی تقلیل می دهد که در ازای
شهریه ای که می دهند ،کاال-مدرکی به دست
می آورند .همزمان ،دانشگاه های پولی،
دانشجویان را ابژه هایی در نظر می گیرد که
باید بیش ترین سود را به دانشگاه بدهند.
در غیاب فعالیت های دانشجویی و صنفی
در این دانشگاه ها که نشان همبستگی و
ت نسبت به جامعه هستند،
حس مسئولی 
حکومت افرادی را پرورش می دهد که
بیش از همه باید گلیم خود را از آب بیرون
بکشند و خود را درگیر منافع جمعی نکنند؛
کسانی که یکی از مهم ترین دغدغه هایشان
پرداخت شهریه دانشگا ه می شود .به این
ترتیب ،ارزش های واالی انسانی همبستگی
و کمک به فرودستان ،رفته رفته در فرآیند
آموزش عالی در افراد کمرنگ می شوند و
جای خود را به رقابت جویی و منفت فردی
می دهند.

دانشجویان

جنبش دانشجویی
و سرکوب پیشگیرانه از
سوی حکومت؛ راهکار
دانشجویانچیست؟
ساقی لقایی
روزنامهگار و پژوهشگر حقوق بشر

اعتراضات سراسری دی ماه  ۱۳۹۶که جرقه
آغازین آن مشکالت معیشتی و اقتصادی
طبقات آسیب پذیر جامعه بود ،بدون
رهبری منسجم ،به سرعت طی چند روز در
میان قشرهای گوناگون مردم در استان ها
و شهرهای مختلف فراگیر شد و شعارهای
مطرح شده خیلی زود از فقر و فساد فراتر
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رفت و با انتقاد روشن و صریح به سیاست
های داخلی و خارجی ،به راس هرم قدرت
در جمهوری اسالمی رسید و شخص رهبر را
خطاب قرار داد.
هرچند با گذشت حدود یک هفته از این
اعتراضات حکومت توانست با دستگیر
کردن حدود پنج هزار نفر و کشته شدن ده
ها تن از شهروندان در طی درگیری ها و یا
در بازداشتگاه ها ،معترضان را موقتا ً به خانه
هایشان بازگرداند ،اما با گذشت  ۱۰ماه ،موج
اعتراضات به شکل انسجام یافته تر در قالب
اعتراضات و اعتصابات سراسری هم چنان

ادامه یافته که این امر در طول عمر چهل
ساله جمهوری اسالمی بی سابقه است.
پیشرو بودن توده مردم بدون رهبری گروه
های سیاسی و اجتماعی ،ویژگی دیگر
اعتراضات سراسری دی ماه  ۹۶بود که از
سوی گروه های اجتماعی مختلف از جمله
معلمان ،کارگران ،زنان و دانشجویان ادامه
یافت .اما نقش جنبش دانشجویی در این
اعتراضات چه بود؟
پیشینه جنبش دانشجویی در شکل گیری
جریانات سیاسی و اجتماعی
پیشینه جنبش دانشجویی و نقش آفرینی
دانشجویان در جریانات سیاسی و اجتماعی

در ایران دست کم به اوایل دهه سی باز می
گردد .جریانی آرمان خواه که با ائتالف با
اسالمگرایان حوزوی ،در نهایت انقالب ۵۷
را رقم زدند .اما پس از انقالب اکثریت این
جریان از چرخه نقش آفرینی حذف شدند و
عرصه را به اسالمگرایان واگذار کردند.
در نخستین سال پس از انقالب  ،۵۷پر التهاب
ترین و شاید به تعبیری تاثیرگذارترین اتفاق
ایران یعنی اشغال سفارت آمریکا توسط
گروهی از دانشجویان به عنوان “دانشجویان
خط امام” شکل گرفت که تبعات آن هم
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چنان بر سرنوشت کشور سایه افکنده است.
با نگاهی اجمالی به تاریخ انقالب در حوزه
دانشجویی می توان گفت در این دوره گروه
های دیگری از جریان های دانشجویی فعال
وجود داشتند که به دلیل هم سو نبودن با
حاکمان جدید کشور ،کم کم تریبون خود
را برای بیان دیدگاه هایشان از دست دادند
و در اواخر فروردین سال  ۵۹گروه های
فعال سیاسی در دانشگاه ها ،مثل سازمان
چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین
خلق ایران پس از چند روز درگیری همراه با
خشونت که به کشته و مجروح شدن عده ی
زیادی منجر شد ،از سوی شورای انقالب و با

تایید آیت الله خمینی مجبور شدند دفترهای
خود را در دانشگاه ها تخلیه کنند و این سر
آغاز انقالب فرهنگی بود که بیش از دو سال
تعطیلی دانشگاه ها را در پی داشت .در
حقیقت در واقعه “انقالب فرهنگی” ،حاکمان
جدید کشور تصمیم گرفتند برای مهار و
سرکوب جریان های غیر همسو با خودشان،
به کل ،نهاد دانشگاه را در کشور برچینند و در
این مدت دانشجویان و استادان دگراندیش
چپ و لیبرال از دانشگاه های سراسر کشور
اخراج شدند و موج زندان و اعدام ،گریبانگیر

بسیاری از آنان شد و تریبون های دانشجویی
تماما ً به دست گروه های اسالمی و در واقع
به دست حاکمیت افتاد.
از اواسط دهه هفتاد ،با شکل گیری جریانی
از داخل حاکمیت -که بعدها به نام جریان
اصالحات شهرت یافت ،-فعالیت سیاسی
در دانشگاه ها جانی تازه گرفت .البته گروه
های گوناگون از نگرش های مختلف امکان
ایجاد تشکل هایی با نام و مشخصات خود را
نداشتند ،اما تحت عنوان “انجمن اسالمی”
گرد هم آمدند و در کنار تشکل های دیگری
مثل “جبهه متحد دانشجویی” ،در مقابل
“بسیج دانشجویی” -که پایگاه بخش تمامیت
خواه حاکمیت بود ،-قرار گرفتند و بعدها در
 ۱۸تیر  ۱۳۷۸در جریان اعتراضات دانشجویی
در کوی دانشگاه تهران و تبریز نقش آفرینی
کردند که البته با سرکوب شدید حاکمیت رو
به رو شدند.
هرچند جریان های دانشجویی دیگر از حق
ایجاد تشکل قانونی برخوردار نبودند ،اما
این محدودیت مانع از شکل گیری آن ها
نشد و در دهه هشتاد گروه های متنوع
دانشجویی در جریانات سیاسی و اجتماعی
کشور -مثل اعتراضات  ۸۸-به طور موثر
نقش آفرینی کردند .با دستگیری و صدور
احکام بلند مدت زندان برای تعدادی از چهره
های شناخته شده جنبش دانشجویی ،و هم
چنین خروج اجباری عده دیگری از آن ها از
کشور ،حرکت های دانشجویی در دانشگاه
ها برای مدتی به محاق رفت.
چرایی سرکوب دانشجویان در جریان
اعتراضات سراسری از دی  ۹۶تا کنون
چنان که پیش تر گفته شد ،اعتراضات
سراسری دی ماه  ۹۶از درون جامعه و توده
مردم شکل گرفت و دانشجویان از جمله
گروه هایی بودند که در کنار مردم حضور
داشتند .هرچند آمار دقیقی از دستگیری
های دانشجویان در دست نیست ،اما به
گفته پروانه سلحشوری ،نماینده مجلس
شورای اسالمی ،از دی ماه  ۹۶و پس از آن،
دست کم  ۱۵۰دانشجو دستگیر شدند)۱( .
هم چنین به گفته دادستان تهران،
دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات دی
ماه از یک ماه تا  ۵سال زندان محکوم شدند.
( )۲از ویژگی های احکام صادره در این دوره

برای دانشجویان ،اضافه شدن حکم شالق
به احکام حبس و محرومیت های تحصیلی
بوده است.
با وجود این که به نظر می رسد جنبش
دانشجویی در این دوره از اعتراضات و
اعتصابات سراسری نقش رهبری به عهده
ندارد ،اما سوال این جاست که چرا حکومت
چنین سراسیمه به فشار و سرکوب دانشجویان
می پردازد؟ شاید اصلی ترین دلیل برای
این سرکوب و تالش حکومت برای ایجاد
خفقان و جو رعب و وحشت در دانشگاه،
ظرفیت بالقوه تاریخی جنبش دانشجویی در
جریان سازی و رهبری جامعه در اعتراضات و
رویارویی با حاکمیت است .نهادهای امنیتی
و قضایی جمهوری اسالمی سعی دارد به طور
پیشگیرانه جنبش دانشجویی را سرکوب کند
و نگذارد حلقه های اتصالی بین دانشگاه و
خیابان شکل گیرد.
پیشینه جنبش دانشجویی در ایران نشان
داده سرکوب و تهدید و پرونده سازی هرچند
ممکن است فعالیت رسمی دانشجویان را
متوقف کند ،اما پویایی جوانان در دانشگاه
ها منتظر اجازه رسمی نمانده و همواره راه
خود را برای تاثیرگذاری پیدا کرده است.
ایجاد دیالوگ بین فعاالن دانشجویی پیشین
در داخل و خارج از کشور و گفتمان سازی از
سوی این گروه ها ،شکل گیری گفت و گو
میان جریان های دانشجویی پیشین و نسل
جدید جنبش دانشجویی و انتقال تجربه ها
به نسل جدید ،و بهره برداری از امکانات
ارتباطی نوین جهت ایجاد ارتباط امن و
شبکه سازی میان دانشجویان ،از جمله راه
هایی ست که می توان از آن ها برای بهره
مندی از ظرفیت جنبش دانشجویی در
حرکت اعتراضی مردمی که از سال گذشته
تا کنون ادامه دارد ،استفاده کرد.
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پانوشت ها:
 -1پروانه سلحشوری ١٥٠ :دانشجو بازداشت و هفده دانشجو
محکوم شده اند ،بی بی سی فارسی 19 ،تیر ماه 1397
 -2دادستان تهران :تا  ۵سال زندان برای دانشجویان
اعتراضات دی ماه در نظر گرفته شد ،بی بی سی فارسی،
 9تیر ماه 1397

تصویری از اعتراضات مه  ۱۹۶۸فرانسه  -عکس از پاریس ریویو

دانشجویان

نسل معترض؛ نگاهی
گذرا به ماهیت و کارکرد
جنبشدانشجویی
مهدی حمیدی شفیق
فعال مدنی
با پایان جنگ جهانی دوم ،رویاهای روشنفکران
عمدتا چپ برای تحقق سوسیالیسم در سطح
جهانی به خاموشی می گراید .آن ها متوجه می
شوند که برخالف پیش بینی مارکس ،طبقه
کارگر از خصایص انقالبی برخوردار نیست و
نمی توان روی آن حساب باز کرد .با وجود
رفاه نسبی و نظام های دمکراتیک و تصویب
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قوانین کار و ظهور “اشرافیت کارگری” ،درست
برخالف پیشگویی های مارکس ،کارگران را به
جای اتحاد بر علیه بورژوازی به مشارکت و
همراهی با نظام های سیاسی موجود رهنمون
ساخته است .در این دوران ،اخباری که از
پشت دیوارهای آهنین شوروی می رسد،
روشنفکران چپ گرا را بیش از پیش ناامید می
کند .بیش تر آن ها متوجه می شوند که آن
چه در شوروی بر سر قدرت است ،هیچ نسبتی
با اندیشه های راستین مارکس ندارد .اخبار
حکایت از قتل عام و کشتار سازمان یافته
مردم عادی ،سرکوب منتقدین و مخالفین
و تصفیه حساب های سیاسی استالین در
دادگاه های فرمایشی است و این اخبار
ضربه جبران ناپذیری به مشروعیت و اعتبار
اندیشه چپ در ابعاد بین المللی وارد می کند.
روشنفکران چپ گرا -که زمانی شوروی کعبه
آمال آن ها بود و این کشور و نظام سیاسی
آن را تنها امید واقعی برای تحقق انقالب در
سطح جهانی می دانستند ،-در رویارویی با

واقعیت های موجود ،با بحران های سیاسی
و اخالقی مواجه می شوند .آن ها به عنوان
روشنفکران چپ گرا یا باید تابع الزامات
سیاسی شوند و یا باید رسالت روشنفکری را
بجا بیاورند و به همین خاطر برخی از آن ها
هم چنان که اردوگاه غرب را زیر آماج نقد خود
قرار می دهند ،اردوگاه شرق را هم به نقد می
کشند .از سرشناس ترین جریان های فکری
چپ در اروپا که به این امر مبادرت می ورزد،
اندیشمندان مکتب فرانکفورت هستند که با
بازخوانی آراء و افکار مارکس در پی بازسازی
این پارادایم سیاسی متناسب با صورت بندی
جدید اجتماعی -سیاسی هستند.
یکی از مهم ترین مسایل در بازسازی اندیشه
مارکس ،غیبت عامل انقالبی بود .چنان که
در صورت بندی جدید اجتماعی-سیاسی از
قدرت طبقه کارگر کاسته شده و بعد از جنگ
جهانی دوم با ظهور طبقه متوسط تمام پیش
بینی های مارکس نادرست از آب درآمده
بود .در این شرایط در سال  1968در فرانسه
اتفاقاتی افتاد که بارقه هایی از امید را در دل
برخی از این اندیشمندان چپ زنده کرد .آن
ها شاهد خیزش از نوع جدیدی بودند که می
توانست چپ را از بحران بیرون بیاورد .جنبش
دانشجویی فرانسه در سال  1968نقطه آغاز
جنبش های جدید اجتماعی است که طبقه
متوسط را به عنوان حاملین تغییر معرفی می
کند .در میان اندیشمندان مکتب فرانکفورت
خوش بینانه ترین نظر در مورد جنبش
دانشجویی از آن هربرت ماکوزه است .در
حالی که تئودورو آدورنو و ماکس هورکهایمر،
اندیشمندان نسل اول مکتب فرانکفورت ،با
بدبینی ،خیره سری و شورشگری نسل جوان
در قالب جنبش دانشجویی را سرزنش می
کنند ،اما مارکوزه آن ها را محلل و کاتالیزور
انقالب می داند و بسیار فعاالنه در جهت
دهی و رهبری جنبش دانشجویی فرانسه
مشارکت می جوید .از همین رو اندیشمندان
چپ نو ،جنبش دانشجویی را نوعی نهضت
پرولتاریای فرهنگی قلمداد می کنند که ریشه
در طبقه متوسط دارد و عامل رشد آن نیز
فاصله نسلی است .آن ها به منبع دوگانه
جنبش دانشجویی (بنیادهای اخالقی-روانی
و بنیاد اجتماعی -اقتصادی) ،مولفه های بارز
جنبش های دانشجویی (جوان گرایی و نخبه
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گریی فرهنگی) و ریشه طبقاتی دانشجویان
در طبقه متوسط اشاره می کنند و هم چنین
ویژگی های جنبش دانشجویی دهه 60
میالدی را در نفی نظام سیاسی و اجتماعی
موجود ،ظهور ایدئولوژی نخبه گرایی ،هویت
یابی از بیگانگان ،آرمان گرایی ،مخالفت با
سازماندهی کالسیک ،اعتقاد به دموکراسی
مشارکتی و گرایش ضدآمریکایی می دانند.
به عقیده هابرماس دانشجویان به دلیل عدم
نفوذ مستقیم گروه های ذینفع اقتصادی بر
آنان ،می توانند وظیفه مهم جبران سرکوب
نظرات انتقادی به وسیله مطبوعات ،احزاب
سیاسی و حکومت را ایفا کنند .ریشه های
جنبش دانشجویی از نظر وی اجتماعی-
روانشناختی اند ،نه اقتصادی .به قول
هابرماس جنبش دانشجویی برخالف مبارزات
ضداستبدادی گذشته به منظور کسب بخش
بزرگ تری از ثروت مبارزه نمی کند ،بلکه
نسبت به نفس مفهوم امتیازات و دستاوردها
در جامعه سرمایه داری معترض است.
موضوعات مورد نظر جنبش دانشجویی از نظر
هابرماس عبارتند از :زوال مباحثه دمکراتیک
راستین و نقشی که رسانه های همگانی
انحصاری در ناآگاه و خوش باور نگه داشتن
عامه مردم ایفا می کنند ،مسئله دانشگاه و
اصالحات دانشگاهی و سرکوب سیاسی در
جهان سوم .از نظر هابرماس ،دانشجویان
باید با وارد کردن مسایل سیاسی در درون
فراگرد آموزشی ،بر حق مشارکت خود در اداره
دانشگاه پافشاری کنند و در عین حال علیه
ابزاری کردن آموزش -به عنوان موسساتی
برای تربیت نخبگان اجتماعی -مبارزه کنند.
هدف جنبش دانشجویی از نظر وی ،سیاسی
کردن حوزه عمومی است .جنبش دانشجویی،
نظامی را که در پی رعیت پروری است و می
خواهد خواسته های شهروندان را به حوزه
خصوصی محدود سازد ،به مبارزه می طلبد.
در مورد روش های اعتراض هم هابرماس
به روش های جدید اعتراض اشاره می کند:
مقاومت غیرخشونت آمیز ،زیر سوال بردن
موضوعات مسلم و مقبول از طریق اشکال
فرهنگ عامه (کنش نمادین) و رفتار خاص یک
نسل برای حمله به نظام مستقر .هابرماس
یکی از وظایف ایفا شده توسط دانشگاه را
شکل دادن به خودآگاهی سیاسی می داند.

وی معتقد است که در یک دوره شمار زیادی
از نسل های دانشجویان ،بدون هیچ گونه
فعالیت سیاسی برنامه ریزی شده ،مطالعه
کتب سیاسی ،بدون آموزش سیاسی ،بدون
مداخله در مسایل سیاسی ،بدون حضور یا
فعالیت در تشکل های سیاسی دانشجویی،
و صرفا ً به خاطر حضور در دانشگاه ذهن
سیاسی پیدا کرده اند .هم چنین او با تفکیک
نظر و عمل می گوید« :شاید دانشگاه محل
ارائه یا عرضه تصمیمات سیاسی نباشد،

میان اتخاذ جهتی در زندگی عمومی و عملی
و عالیق محدودتر دانشورانه که منجر به
تقلیل مسائل به چهارچوب های اثباتگرایانه
یا ساده اندیشی نظری می شود.
وقتی جوانان و دانشجویان حتی در مترقی
ترین جوامع ،مشاهده می کنند که حیثیت
انسانی و آزادی آن ها در گرو منافع عده
قلیلی از گروه های ذی نفوذ است که
برخالف استنتاج های منطقی و علمی مایل
به حفظ نظام های کهنه و موفق در این زمینه

تصویری از اعتراضات مه  ۱۹۶۸فرانسه  -عکس از پاریس ریویو

ولی به عقیده من مکان بسیار مطلوب و
مناسبی خواهد بود برای بحث و گفتگو
پیرامون مسایل و موضوعات سیاسی».
هابرماس معتقد است تعارضاتی پیش روی
جنبش دانشجویی قرار دارد و این تعارضات
از نظر وی عبارتند از :تنش های نظریه و
عمل که منجر به بی تفاوتی یا عملگرایی
خودسرانه می شود؛ تعارض میان تعهد و
درگیری سیاسی و تهیه مقدمات احراز شغل
و منصب که منجر به سازش پذیری مفرط
و نفی و رد تفحص اندیشمندانه در دروس
و موضوعات مورد مطالعه می شود؛ تعارض
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هستند ،نسبت به مشروع بودن طرز تفکر
و نحوه عمل نسل قبل از خود دچار تردید
می شوند و در نتیجه در خود احساس فریب
خوردگی و سرشکستگی می کنند و برای
نجات خود از این اوضاع دست به طغیان و
عصیان می زنند .این درست همان کاری بود
که دانشجویان فرانسه در سال  1968در برابر
رژیم پدرساالر و اقتدارگرای ژنرال دوگل انجام
دادند و با شعار “عاقل باش و غیرممکن را
طلب کن” ،خیابان های فرانسه را به اشغال
درآوردند .البته در کنار این علت نباید از علل
روحی و روانی هم در بروز جنبش دانشجویی

غافل بود .در جوامع صنعتی توسعه یافته که
موفقیت افراد موقوف به یک تکاپوی جانکاه
و پیروزی آن ها در یک رقابت بی امان است،
جوانان به یک نوع وحشت زدگی و نگرانی
نسبت به آینده و احساس تنهایی و بی کسی
و سرگردانی دچار می شوند که عکس العمل
آن توسل به برخی از تجمعات غیرعادی،
پرخاشجویانه و خشونت آمیز است که در
جنبش دانشجویی می توان به سادگی این
خالء روانی را جبران کرد.
جنبش دانشجویی در کشورهای صنعتی و
توسعه یافته ،علی رغم تمام مخالفت های
صریح و آشکار با نظام سرمایه داری به دنبال
نفی و انکار کامل این جامعه و فرهنگ نبود و
هرچند در ظاهر این را نشان می داد ،اما در
واقع ریشه عکس العمل های پرخاشجویانه
و خشونت آمیز آن ها بازتابی از تناقضات و
برخوردهای اجتماعی و بن بست های انسانی
و بحران های اجتماعی ناشی از آن بود .هم
چنان که در مورد ریشه های روانی جنبش
دانشجویی تحت فشار بودن این قشر را می
توان با عصیان و روحیه طغیان دوران جوانی
توجیه کرد .بنابراین جنبش های دانشجویی
را نمی توان بر مبنای یک ایدئولوژی انقالبی
توصیف کرد ،بلکه باید آن ها را به مثابه
نمایندگان یک “نسل معترض” دید .در
تغییر و تحوالت سریع تناقضات پیچیده
جوامع صنعتی ،سازو کار رابطه اقتدار با
نسل جوان ،دستخوش بحران شده است؛ از
همین رو باید جنبش دانشجویی در جوامع
غربی را به مثابه واکنش و عکس العمل به
این بی عدالتی اجتماعی و اقتدار دانست.
ممکن است رفتار سیاسی انتقادی جوانان،
خیال پردازانه ،خشن ،غیرمعقول ،ناپخته یا
حتی منفی و بی هدف جلوه کند .اما هرچه
هست ،بزرگان را وا می دارد تا در عادات و
شیوه های عمل خود ،که شخصا ً و به ابتکار
خویش ،هیچ گاه در ارزش و اعتبارشان
تردید روا نمی داشتند ،تجدیدنظر کنند.
فعالین جنبش دانشجویی با ایجاد آگاهی و
احساس رسالت و مسئولیت به دنبال تحقق
آرمان هایی نظیر عدالت ،برابری و آزادی می
روند و علی رغم این که دانشجویان را نمی
توان یک طبقه مجزا به حساب آورد و دوره
حضور آن ها در دانشگاه موقتی است ،اما

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،آذر ۱۳۹۷
شماره ۹۱

37

در شرایط بحرانی می تواند به صورت یک
جنبش قدرتمند عمل کند؛ چرا که دانشگاه
یک نهاد روشنفکری است و روابط و اندیشه
ها در آن به سرعت گسترش می یابند .نوع
زیست دانشجویی هم این جنبش را مستعد
پذیرش افکار ضدسنتی ،آزادی خواهانه و
عدالت طلبانه می کند .با این حال تکوین
جنبش دانشجویی نیازمند شرایط سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی مناسب برای بسیج
اجتماعی است؛ در صورتی که این بستر
فراهم باشد ،بدون شک جنبش دانشجویی
یکی از بازیگران اصلی جامعه مدنی آن
جامعه خواهد بود.
اگرچه جنبش دانشجویی در طول دهه  60و
 70میالدی ،یکی از پایه های ثابت جنبش
های ضد سیستم و رادیکال را در سرتاسر
اروپا و آمریکا تشکیل می داد ،اما این
ستاره دنباله دار خیلی زود از آسمان تغییر
و تحوالت اجتماعی و سیاسی محو شد.
در اروپا به ویژه در فرانسه ،آلمان و ایتالیا،
جنبش های رادیکال و چپ دانشجویی
قدم در راه مبارزه مسلحانه گذاشتند .در
ایتالیا گروه “بریگارد سرخ” که یک گروه
مارکسیست -لنینست بود ،از دل جنبش
دانشجویی رادیکال و چپ گرا بیرون آمد و
برای چندین دهه فضای سیاسی ایتالیا متاثر
از عملیات های مسلحانه آن بود .در آلمان
هم ،گروه “فراکسیون ارتش سرخ” که به
عنوان گروه بادر -ماینهوف شناخته می شد،
شاخص ترین گروه چریکی مسلح برآمده از
دل جنبش های رادیکال دانشجویی بود .در
آمریکا هم ،جنبش دانشجویی در دهه 60
و  70میالدی با جنبش ضدجنگ ،جنبش
حقوق مدنی و جنبش زنان همکاری می
کرد و اگرچه به مبارزه مسلحانه روی نیاورد،
اما نقش زیادی در رادیکالیزه کردن فضای
سیاسی داشت .مرور زمان به خوبی نشان
داد که رویاهای مارکوزه در مورد دانشجویان
تا چه اندازه از واقعیت به دور بود .درست
است که سیاست از دانشگاه انفکاک پذیر
نیست -چرا که سیاست یک بار وارد دانشگاه
شده و دیگر هرگز از آن خارج نمی شود،-
اما در مورد خیالبافی هایی از جنس انقالب
دانشجویی هم باید گفت که دانشگاه می
تواند بحران ساز باشد ،اما انقالب ساز هرگز!

دانشجویان
شوراهای صنفی ،مرحله ای
نو در جنبش دانشجویی
مرتضی هامونیان
فعال حقوق بشر

به عنوان یکی از نیروهای نوظهور اما پرتوان
جنبش دانشجویی ،بارها در مواضعشان
بر غیرسیاسی بودن خود تاکید کرده اند.
بارها به صراحت اعالم کرده اند که نه درگیر
بازی جناح های سیاسی داخلی هستند و نه
هیچ گونه ارتباطی با جریان ها و گروه های
سیاسی خارج از کشور دارند .گفته اند که
«به واسطه درهم تنیدگی و پیچیدگی روابط
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اجتماعی و فراروی اثر سیاست گذاری های
کالن از سطح دانشگاه ،طبیعتا ً مطالبات
صنفی-معیشتی دانشجویان با مطالبات
صنفی معلمان ،پرستاران ،کارگران و سایر
اقشار زحمتکش و فرودست جامعه پیوند
می خورد و این بخشی بدیهی از کنش
نقادانه و فعاالنه نمایندگانی است که
مطالبات بدنه دانشجویی خود را به صورت
علمی در سطوح کالن اقتصادی ـ سیاسی
بررسی و تشریح می کنند»)1( .
بر این عهدشان هم پای فشرده اند .هم از
هم صنفی ِ دانشجوی زندانی خودشان که
بازداشت شده دفاع کرده اند ،هم تابلوی
“کارگران زندانی را آزاد کنید” باال برده اند و
هم در کنار معلمان به پا خواسته ایستاده

اند .در اعالم همبستگی ،دانشجویان
دانشگاه تهران با کارگران هفت تپه بر
خصوصی سازی ها شوریده اند و گفته
اند که «ورشکستگی هفت تپه آینه ای از
ورشکستگی آموزش عالی است .سیاست
هایی که با خصوصی سازی ،هفت تپه و
کارگرانش را به ورشکستگی کشاندند ،درون
دانشگاه ها پیامدهایی مصیبت بار به دنبال
داشته اند»)2( .
از نگاه آنها پولی شدن دانشگاه ها و کاهش
کیفیت علمی آموزش عالی در کنار «دور
افتادن مطالعات دانشگاهی از نیازها و
مطالبات مردم و تبدیل آن به ابزار سودآوری
سرمایه و اعمال کنترل بر کار ،و دلمردگی
فضای دانشگاه ها»( )2از جمله سیاست
هایی است که به وضعیت موجود دامن زده
و موجبات اعتراض ها را فراهم آورده است.
برای ایشان این مسائل عامل تبعیض
مستمر در عرصه آموزش عالی در ایران بوده
است .آنها خواسته هایشان هم همیشه
مشخص بوده .در بیانیه هایشان خواست
های صنفی را مطرح کرده اند و از سیاسی
کاری حذر داشته اند .از افزایش سنوات
رایگان تا مسئله ظرفیت خوابگاه ها و توزیع
غذای در آن ها ،تا -همانطور که گفته
شد -مسئله پولی سازی و خصوصی سازی
دانشگاه ها .این ها نگاه و خواست آن چیزی
است که به نام شوراهای صنفی دانشجویان
کشور شناخته شده)2( .
اگر دهه  70و عصر دوم خرداد ،دوران خیزش
سیاسی دانشجویان کمی فرصت نفس پیدا
کرده پس از دهه  60و دوران سلطه مطلقه
هاشمی رفسنجانی بود ،با آغازین فعالیت
های دوران نوی دفتر تحکیم وحدت ،این
دفتر از پایگاه نظام برای تصفیه دانشجویان
مخالف و حاکمیت نظم جدید در دانشگاه به
چهره ای منتقد درون و پس از چندی برون
حاکمیتی بدل شد و نقطه عطف  18تیر ،78
رابطه این دفتر را با حاکمیت دگرگون کرد.
دهه  80اما عرصه چندپاره شدن جنبش
دانشجویی و نظم جدید متشکل از جریان
های جدید در دانشگاه بود .لیبرال ها و
سوسیالیست ها تشکل های خود را سامان
می دادند و احزاب عموما ً اصالح طلب از
سویی و جریان های اصولگرا/محافظه کار
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از سویی دیگر ،به دنبال داشتن دست
دانشجویی خود در دانشگاه ها بودند.
حاکمیت هم از پس از سرکوب دانشجویان
در سال  82با محوریت اطالعات سپاه و
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال
 84و ظهور پدیده احمدی نژاد ،دیگر آن
صبر پیشین را کنار گذاشت ،کشتیبان را
سیاستی دگر آمد و از همان تیرماه  84و از
مقابل دانشگاه تهران در  21تیر ،فریاد لت
و پار کنیدشان به آسمان رسید .حدفاصل
سال های  84تا  88و پیش از آن واقعه
بزرگ ،دوران اوج گیری بگیر و ببندهای
پیش از وقایع  88بود .دانشجویان هم با
خامی به تصور آن که یکی را می گیرند و
دیگری را وا می نهند ،از هم جدا شدند.
 16آذرهایشان هم جدا شد و حاکمیت
یکدست شده هم ضربه ای کاری را زد و
از دفتر تحکیمی های عموما ً لیبرال شده،
تا فعالین قومی و چپ دانشجویی -که
آن روزها خود را دانشجویان آزادی خواه
و برابری طلب نام نهاده بودند ،-گرفت و
زد و بست .و البته زندانیان در زندان و در
آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88
متوجه شدند که حکومت آن همه مقدمه
را برای چه منظوری فراهم ساخته .سرکوب
بزرگ و حذف همه در سال  88و پس از
آن.
از  88تا  90و تا  92اما دوران سکوت پسا
شوک  88بود .نفس از کسی در نمی آمد
و هرصدای ناهمسازی در گلو خفه می
شد .سال  92حسن روحانی با حمایت
بخش هایی از دانشجویان و جامعه به
ریاست جمهوری رسید .شعارهایی داد
و دانشجویان تصور کردند که می توانند
قدری سر از زیر آوار به در آورند .هم تشکل
های دانشجویی با عنوان های مختلفی
که عموما ً پسوندی اسالمی داشت -فعالشدند و هم البته یک اتفاق جدید افتاد.
جنبش دانشجویی از اوایل دهه شصت
تا دوران دوم خرداد ،بازوی حاکمیت بود
و راهی برای ورود دانشجویان به بدنه
قدرت .تا جایی که در جریان انتخابات
مجلس ششم لیست داد و فعالینش هم
توانستند بر کرسی های مجلس شورای
اسالمی تکیه بزنند .پس از آن هم با وجود

اختالف شدید و عبورشان از خاتمی و تحریم
های انتخاباتی شان ،هم چنان پیوندشان با
احزاب حفظ می شد .چپ هایشان هم حتی
گه گاه -و معدود افرادی البته موثر -با احزاب
چپ خارج از کشور ارتباط می گرفتند .در
واقع جنبش دانشجویی نه کامال ًمستقل که
سعی می کرد ارتباطش با احزاب را حفظ
کند.
اما به نظر می رسد که پس از سال  92یک
اتفاق جدید در جنبش دانشجویی در حال
رخ دادن است .چه انجمن های اسالمی که
نگاهی به سیاست داشتند و چه شوراهای
صنفی که بر خواست های دانشجویی و
صنفی متمرکز بودند ،هر دو از احزاب دور
شدند .یک دلیلش شاید نبود و حذف احزاب
اصلی اصالح طلب بود .جبهه مشارکت
و سازمان مجاهدین انقالب منحل اعالم

شدند و تا احزاب جدیدشان چون اتحاد ملت
شکل بگیرد و قوام پیدا کند ،راهی در پیش
بود .از سویی دیگر و در بال صنفی دانشگاه
که با همان رویکرد برابری خواهانه و آزادی
طلبانه ،این بار صرفا ًبر خواست های صنفی
شان تمرکز داشتند و سعی می کردند که بر
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آن مسائل تمرکز کنند هم ارتباطی با احزاب
خارج از دانشگاه نبود .در واقع دانشگاه پس
از  92تالش کرد تا دست بر زانوی خود گذارد
و برخیزد .و این برخواستن برای مباحث
صنفی ،اصلی ترین خروجی اش شوراهای
صنفی دانشجویان کشور بود.
آیین نامه شورای صنفی دانشجویان
دانشگاه های کشور در اردی بهشت 1395
تصویب شد .البته شوراهای صنفی پیش
تر سامان یافته بودند و خود را در دولت
اعتدال ،قدرتمندترین صدای موجود در
دانشگاه های کشور می دانند .در واقع
شوراهای صنفی پس از مدتی از وضعیت
شورایی صرف صنفی به جنبشی بدل شد
که گفتمان خاص خود را شکل داد .این
شوراها وضعیت موجود را اخته و شوراهای
صنفی مصوب وزارت علوم را بخشی از

فرآیند بوروکراتیک و آئین نامه اش را بی
کارکرد و ابتر دانسته و از مسئله اعتراض به
پولی شدن و عدم برابری حق تحصیل برای
همه تحصیل شروع کردند )2( .اعضایشان
با هم گفتگو کردند تا سرانجام شهریور ماه
 1393با عنوان “تشکیل کمیته تاسیس

اتحادیه شوراهای صنفی کشور” در دانشگاه
ها توجه دانشجویان و فعالینش را به خود
معطوف داشتند )2( .نکته این جاست که
این فعالین عموما ً خود انگیخته بودند؛ بی
پشتوانه یا حمایت جریان های سیاسی.
یعنی در وضعیتی که جریان های سیاسی
جامعه درگیر آغاز به کار دولت اعتدال و
بعد ،بشود یا نشود برجام ،تحلیل ها و حرف
هایشان را در جامعه مطرح می کردند ،در
زیر الیه های دانشگاه جریان جدیدی در حال
شکل گیری بود .جریانی صنفی که خود را
در تعامل با دیگر جنبش های صنفی کشور
می دید .جریانی که جلوتر آمد تا در خیزش
دی ماه  1396اسمش بر سر زبان ها بیافتد و
فعالینش روانه بازداشتگاه ها شوند.
دی ماه  96و همزمان با ناآرامی های
سراسر کشور و خیزش مردم و در واقع با
آغاز دوره جدیدی از گفتمان در سیاست
ایران که اصولگرا و اصالح طلب را در کنار
هم می نشاند و دستکم زمان را برای آن
دو “تمام” می دانست ،فعالین دانشجویی
متشکل شده در شوراهای صنفی نیز به
میدان آمدند .خواست مردم به جان آمده
اقتصادی بود و اعتراض ها از مسئله نان به
مسئله مبنای حاکمیت رسید و این وسط
فعالین دانشجویی نیز پا پیش نهادند .از
آذر  32و پیش و پس از آن ،دانشگاه سنگر
آزادی بوده و دیده بان خواست های مبنایی
جامعه .در دی ماه  96هم باز دانشگاه ها –
این بار با محوریت فعالین صنفی -به صحنه
آمدند .ده ها تن با محوریت وزارت اطالعات
دولتی که قرار بود معتدل باشد ،به زندان
افتادند و روزها انفرادی و بازجویی و وثیقه
های آن چنانی نصیبشان شد و اما از پای
ننشستند .از پس از اعتراضات دی ماه تا
امروز هم فعالیت های دانشجویی صنفی
خود را سرپا نگاه داشته اند و هم با هم
متحد شده اند .در یکی از آخرین هایش
در قضیه تحصن دانشجویان دانشگاه
نوشیروانی بابل ،دستکم شوراهای صنفی
 29دانشگاه با همقطارانشان در دانشگاه
نوشیروانی اعالم همبستگی کرده اند)2( .
هم چنین ،فعالین صنفی پس از اعتراضات
معلمان و اخیرا ً در اعتراضات کارگری با
محوریت هفت تپه باز به میدان آمدند و
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اتحاد صنفی خود را مطرح کردند .در این
همبستگی ها این بار و برخالف تجربه ده
های  70و  ،80احزاب سیاسی ،چه چپ چه
راست محوریت ندارند .این فعالین صنفی
هستند که به هم پیوند خورده اند و به
پیش می آیند.
می شود گفت که ماهیت جنبش
دانشجویی در حال تغییر است .اگر جنبش
دانشجویی را مضیق به تعریف دهه های 70
و  80بگیریم ،شاید امروز نشود از جنبش
دانشجویی میانه میدانی سخن گفت .اما
در تعریف موسع آن می توان از مولودی
نام برد که با پرهیز از پیوند خوردن با احزاب
سیاسی ،با تعریف مشخص از خود و با
کارویژه و نگاهی دقیق به پیش می رود.
فعالینش اما به دلیل انقطاع نسلی میان
فعالین دانشجویی که نتیجه بازداشت ها و
مهاجرت ها و اخراج ها و ستاره دار کردن
ها بوده است ،قدری بی تجربه اند و گه
گاه خامی می کنند .اما خالقیت ها و دو
خصلت معروف دانشجو یعنی نداشتن و
نخواستن باعث شده که ایشان تمام قد در
صحنه حاضر باشند و نقش آفرینی کنند.
خواست این جریان دانشجویی به عنوان
یکی از جریانات کنونی دانشجویی موجود
در کشور ،ماهیتی آزادی طلبانه و برابری
خواهانه دارد که با عینیت ملموس دانشگاه
گره خورده است )2( .در دانشگاهی که از
پس از انقالب فرهنگی (یا به قول دکتر
محمد ملکی کودتای فرهنگی) سیستمی
کامال ً ریاستی و فرمایشی از باال حاکم
است ،این خواست البته رادیکال است .اما
این دانشجویان فعالیت صنفی خودشان را
با فعالیت های صنفی دیگر اقشار جامعه
به مانند کارگران و معلمان پیوند زده اند.
در واقع آن چه که شاهد آن هستیم یک
خیزش صنفی تمام عیار است که جدا از
دعواهای سیاسی ،خود را با متن جامعه
پیوند زده به جلو می آید .خیزش صنفی
که اگر نخواهیم غافلگیر شویم باید آن را
جدی بگیریم.
پانوشت ها:
 -۱بیانیه شوراهای صنفی دانشگاه ها درباره بازداشت
تعدادی از دانشجویان ،ایسنا 24 ،دی ماه 1396
 -۲کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور
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