
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  ايران آئينۀ

 
  شمس الدين امانتی

  ٢٠١۶ جوالی ١۴
  

   دختران و پسران، ۀويژ دانشگاه تک جنسيتی ٢٠
  ! رژيم اسالمیۀدر ايران زير سلط
  

پيشنھاد «:  در ديداری با تعدادی از دانشجويان گفتخمينی، ١٣۵٨ ]ورث[در ارديبھشت»مطھریمرتضی «بعد از ترور

کنم که آقای آقا  البته بايد اشخاصی ھم که گوينده ھستند، بيايند در دانشگاه و من پيشنھاد می!  بيايندسيد علیکنم آقا  می

د ايشان بيايند به جای آقای يئشما ممکن است که برويد پيش ايشان و از قول من بگو. ای سيد علی آقا بيايند، خامنه

  ».تواند حرف بزند تواند صحبت کند؛ می بسيار خوب است؛ ايشان، فھيم است؛ می. مطھری

 سال ٣٨ خمينی، توسط خامنه ای و ارگان ھای سرکوبگر رژيم اسالمی در دانشگاه ھا و خارج از آن طی یاين فتوا

. ام دانشجويان مباز و انقالبی بدون وقفه ادامه داشته و دارداست که با توسل به ارعاب، اخراج، زندان، شکنجه و اعد

اما آنگونه که سياست گذاران و مجريان رژيم اسالمی به آن اذعان دارند و ما نيز شاھد آن ھستيم، توصيه ھای خامنه ای 

نی در اسالمی کردن ُھمراه با قلدری مأموران امنيتی در ھمراھی با دانشجويان بسيجی پيرو امام، ھر چند موفقيت چندا

  .دانشگاه ھا را کسب نکردند اما کماکان در اين زمينه فعالند و از ھر فرصت و بھانه ای بر اين امر اصرار می ورزند

 آميز خطاب  ای اعتراض  دانشجوی بسيجی دانشگاه علم و صنعت با ارسال نامه٣٠٠به گزارش خبرنگار تسنيم، حدود 

 که از تحقيقات و پژوھش علمی به سرگرمی و ابتذال تبديل شده ئیاردو«انوزير علوم، تحت عنو» فرھادی«به 

ای با عنوان اردوی   سال جاری اردوی مختلط دو روزه]جوزا[، يادآور شدند که چرا و چگونه در خرداد ماه».بودند

زار شده است؟ بنا  علوم دانشگاه تھران برگۀ پرديس دانشکدستادانوالن دانشگاه با حضور يکی از اؤعلمی در غفلت مس

   ظاھر علمی دانشجويان دختر و پسر در يک اتاق اسکان داده شده دراين اردوی به«: به اظھارات اين دانشجويان بسيجی

  .که با اعتراض گسترده ای مواجه شد ».بودند

کاری از پيش دانشجويان به دانشگاه رفت  »ارشاد«  خمينی جھتۀکه به توصي»آقای آقا سيد علی آقا«از قرار معلوم 

 اردوھای مختلط در برخی ئی، با انتقاد از برپا٩۴ھا در آبانماه  سای دانشگاهؤنبردند، به نحوی که در ديدار با ر

گويند  اند؛ می بعضی ھا کار فرھنگی را در داخل دانشگاه با کنسرت و اردوھای مختلط اشتباه گرفته«: ھا گفت دانشگاه

  »رای ھر محيطی چيز خوبی است اما به چه قيمتی؟بايد دانشجو شاد باشد، شاد بودن ب
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تا « دستور داد» شورای عالی انقالب فرھنگی«نيز سعی کرد از قافله جا نماند و به ھمين دليل به » حسن روحانی«

 آماده ئی اردوھای مختلط دانشجوۀ را بررسی کند و گزارش مستندی در زمينئی اردوھای دانشجوۀوزارت علوم پروند

  ».باره پيگيری و به طور حتم از برگزاری اين اردوھا جلوگيری شود  رھبر انقالب در اينشود، تذکر

 اردوھای مختلط دانشجوئی توسط خامنه ۀن کردن برای پديدييتع »قيمت« دانشجويان بسيجی، ۀبه گفت» ابتذال«اما اين 

  ای مختلط دانشجوئی چيست؟ اردو ھۀد روحانی بر اين پروسه و ترس رژيم اسالمی، از پديدئيُای و مھر تأ

توسل به دروغ به منظور فريب افکار عمومی حربه ای کھنه و پيش پا افتاده ای است که مدتھا است خاصيت خود را از 

 به ئیاستاد دانشگاه عالمه طباطبا» ئیحسين ميرزا«که  ئیدست داده است و بيشتر مصرف داخلی دارد، تا جا

کرد که توجه دولت قبل به دانشگاه و بحث علمی بيشتر از دولت کنونی است؛ بايد اشاره «: خبرگزاری تسنيم گفت

  ».شود اما عملی پشت اين حرفھا وجود ندارد متأسفانه در اين دولت نام و حرف علم زياد برده می

 ئیجواما آنچه که اين دانشجويان بسيجی و شخص خامنه ای تعقيب خواھند کرد نه تنھا ممانعت از اردوھای مختلط دانش

که دختر و پسر در يک اطاق با ھم استراحت کرده اند يا نه، بلکه به تعطيل کشاندن دانشگاه ھای مختلط است، تا  و اين

ام در  من شنيده« :  آثار خود می نويسدۀ ازمجموع٩لبيک بگويند که در جلد » مطھری« به ندای رھبر و تئوريسين خود

ھای دانشگاه بخش پسران و دختران به   که در کالس- ھم معمول ھست يا نه دانم االن  نمی-پاکستان معمول بوده است 

آيا بدين طريق . گيرد مشرف بر ھر دو باشد ای از يکديگر جدا باشد و فقط استادی که پشت تريبون قرار می  پردهۀوسيل

  »درس خواندن چه اشکالی دارد؟

 ، به منظور اجرای طرح تفکيک بر مبنای جنسيت در راستای نظراتاحمدی نژاددر دوران رياست جمھوری 

 ديوارکشی، جداکردن سلف سرويس ھا و ۀو کشيدن پرده به سبک پاکستان، نه تنھا در دانشگاه ھا تا مرحل »مطھری«

بی اما اين درد . کالس ھای عمومی بلکه تا تفکيک جنسيتی کتابھای درسی ھم پيش رفت که موفق به اجرايش نشدند

ولين رژيم و در رأس آنھا خامنه ای و ؤ مسئیدرمان رژيم اسالمی، در رابطه با دانشگاه ھای مختلط و عدم توانا

 ءدانشجويان بسيجی ھنوز به قوت خود باقی است و در تالش اند تا اين حکم ارتجاعی را با ھر ترفند ممکنی به اجرا

  .درآورند

 واحد آموزش عالی ٢٨٠٠در سال جاری تحصيلی « زير علوم گفتو »محمد فرھادی«به گزارش خبرگزاری حوزه، 

وی با اشاره به » . ھزار دانشجو در مقاطع مختلف مشغول به تحصيل ھستند٨٠٠  و ميليون۴در کشور فعال ھستند و 

 دانشگاه تک ٢٠ھم اکنون «:  تک جنسيتی شدن دانشگاه ھا گفتألۀدغدغه ھای خامنه ای و ھمفکرانش پيرامون مس

له در نگاه ملی جايگاه ويژه ای دارد و ما أيتی در کشور ايجاد شده است و اين مراکز در حال توسعه است، اين مسجنس

 پسران ۀ علوم انسانی ويژۀدانشگاه طلوع مھر در شھر قم، در رشت( ».سعی داريم در ادامه اين روند را ادامه دھيم

  ) است

 دختران و پسران ۀ دانشگاه تک جنسيتی ويژ٢٠می، با توجه به ايجاد پيگيری اين روند از منظر وزير علوم رژيم اسال

 رژيم اسالمی، با الھام گرفتن از توصيه ھای ۀچندان دور در مراکز استانھای ايران زير سلط آن در آينده ای نۀو توسع

چوب آن را خواھيم «دورچندان ای ن اگر مواظب نباشيم در آيندهکه  خامنه ای در رابطه با اردو ھای مختلط دال بر اين

  .دی است به منظور به تعطيل کشاندن دانشگاه ھای مختلطئيمھر تأ ».خورد

 و کشيدن ئینامبرده از برپائی اردوھای مختلط دانشجو »چوب خوردن يا نخوردن «ۀخالف تصور خامنه ای و فلسف

ای مختلط، و تفکيک بر مبنای  سفارشی از پاکستان و ايجاد ديوار آجری در بين کالس ھای درس دانشگاه ھۀپرد
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جنسيت، زن موجودی ضعيف و بی اراده نيست که در مکان ھای جداگانه و در بسته ای احتياج به مراقبت و نگھداری 

  . داشته باشد

 » محمدی ملک« دانشجوی بسيجی و ٣٠٠معاون فرھنگی دانشگاه نسبت به اعتراضات اين  »مجيد سرسنگی« اظھارات

 ، گفت»سرسنگی«. ی اردوی مختلط به جنجال سياست ھای جنسيتی در دانشگاه ھا شنيدنی استاھ سرپرست گروه خانم

 دختر و پسر به ھيج وجھی در يک ًاتخلف مربوط به سه دانشجو است که حجاب اسالمی را رعايت نکردند و اساس«

  ».اطاق اسکان داده نشدند

 بوده که وسعت ئی روستاۀر نظر گرفته شده بود يک خانمحلی که برای اسکان د«: نيز توضيح داد»  محمدی ملک«خانم

اين ساختمان چھار اتاق داشت يک اتاق برای صاحب منزل .  سنتی ساخته شده بود–زيادی و به سبک معماری اسالمی 

  ». و تراس خانه استراحت کردندئیدانشجويان پسر در پذيرا. ھا اختصاص داده شد و سه اتاق به خانم

 ۀ متوقف کردن اردوی مختلط دانشجويان در ھمۀرتجاعی سياست گذاران رژيم اسالمی، نه تنھا زمين ا-ديدگاه اسالمی

ُعرصه ھا، بلکه در نھايت مستمسکی است جھت نھادينه کردن دانشگاه ھای تک جنسيتی، تا به زعم خود بر اين امر 
  .جامه عمل بپوشانند »ھا انشگاهاسالمی کردن د« خود دال برۀمھم فائق آيند و از اين طريق به آرزوی ديرين

 انسان ھای سکوالر، برابری طلب و انقالبی است که از حق زنان دانشجو در انتخاب ۀبر ھمين اساس وظيفه ھم

  .تحصيل برابر با مردان، دفاع کنند

٢٠١۶-١١-٧   

  

  :يادداشت

  خوانندگان نھايت عزيز،
 و از ھمان اند تقليد ميمون وار از مراجعی که به آن وابسته برای عده ای از افراد و نھاد ھای وابسته،که از آن جائی 

آبشخور تغذيه می نمايند، ھميشه کمال مطلوب به شمار می آيد، ھر گاه عده ای بخواھند به بھانه ھای مختلف چنين 
ابل در مقابل نيز عملی نمايند، به يقين دولت دست نشانده و ادارۀ مستعمراتی کسياستی را در پوھنتون ھای افغانستان، 

  .ًخواست آنھا زانو زده، بارديگر و در طی زمان زنان کشور ما مجددا در چھارديواری خانه محبوس خواھند گرديد
  ھموطنان عزيز، 

جلو گيری نمائيد، بيدار باشيد و در مقابل چنين سياست ھائی شجاعانه " مال عمری"ھرگاه می خواھيد از گسترش نظام 
نظام فکری دلخواھش را چنان در جامعه تحکيم بخشد که حتا اتاق خوابتان نيز از تعرض " نيتاخوا"نگذاريد . بايستيد

  .در امان نماند
 AA-AAادارۀ پورتال 

  

 

 

 
 


