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 بايکوت خبری تحصن دانشجويان دختر دانشگاه تھران

 
وس]شب گذشته؛ دوم آذر :بيدارزنی  اين تجمعات گرچه با قطع . ويان خوابگاه چمران بود سومين شب تحصن دانشج[ق

 مشخص، از سوی دانشجويان در حال پيگيری ۀولين به مسائل خوابگاه آغاز شد اما با سه مطالبؤتوجھی مس برق و بی

مطالباتی که بار ديگر صحبت از کالفگی دانشجويان از برخوردھای قيم مآبانه، ھمراه با تبعيض جنسيتی با ايشان  .است

 : اصلی اين دانشجويان به شرح زير استۀسه رديف مطالب. دارد

ھا، طرحی با عنوان  سازی دانشگاه ھای تجاری در پی سياست :ھای خوابگاه و ضعف امکانات رفاھی  ھزينهألۀمس

در اين رابطه، يزدانمھر؛ رئيس صندوق رفاه .  شدءھا، از سوی وزارت علوم در سال جاری اجرا بندی خوابگاه درجه

بحث «:  انتشار يافته بود اعالم کرد٩۵ ]حمل[ فروردين١٠رخ ؤای با باشگاه خبرنگاران جوان که در م در مصاحبه

 خوابگاه دولتی در ١۶ ھزار و ١اکنون حدود  ھای ما بوده و ھم  جزو برنامهءھای دانشگاھی از ابتدا بندی خوابگاه رتبه

 ».شود بھای يکسانی دريافت و اين خالف عدالت محسوب می ھا اجاره  اين خوابگاهۀکشور وجود دارد که از ھم

ھا موجب تعديل  بندی خوابگاه که طرح رتبه ھمچنين تقی زاده معاون تسھيالت صندوق رفاه دانشجويان با اشاره به اين

م از ھا اع ھر چه امکانات خوابگاه«: شود خاطرنشان کرده بود ی میئھای دانشجو بھای خوابگاه ت اجارهسازی در قيم

بھای آن باالتر از خوابگاھی  بھتر باشد قيمت اجاره …ھای آموزشی، رفاھی، خريدی و  دسترسی دانشجو به مکان

 »خواھد بود که فاقد اين امکانات است
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، ھيچ گزارش ديگری مبنی بر  ی داشتندئھای دانشجو بندی خوابگاه ای رتبهجز موارد باال که اشاراتی مبھم به معيارھ

 .ھای دقيق، قابل تشخيص و قابل انطباق منتشر نشده است خصآمارھا و شا

ِگونه اعتراض يا درخواست تجديد نظر برای دانشجويانی که خوابگاه محل سکونتشان درجه يک  از اين رو امکان ھيچ
صوب اند؛ وجود ندارد و ھيچ طريقی برای پيگيری و اصالح قيمت م بھا مواجه شده اعالم و با افزايش ناگھانی اجاره

 .ماند باقی نمی

ازای ھر نظير يک سرويس بھداشتی به (در پی اعمال ھمين سياست؛ خوابگاه چمران که از امکانات رفاھی نامطلوبی 

 انتخاب شد و دانشجويان در آغاز سال ٢ ۀعنوان خوابگاه درج به )۴٠ی برای ھر ئ نفر و يک سينک ظرف شو٢٠

 .رو شدندھای خوابگاه روبه  تحصيلی با افزايش ھزينه

 کيفيت نامناسب غذای ألۀھای گرمايشی و سرمايشی فرسوده، قطع طوالنی برق در شب و مس مشکالتی نظير سيستم

کنند؛ اما اين بار تنھا مسائل رفاھی از  ھا دست و پنجه نرم می سلف خوابگاه، مسائلی است که دانشجويان ھر روز با آن

 . ديگر از مصائب دانشجويان خوابگاھی دختر بوداين دست محل اعتراض نبود بلکه صحبت از سطحی

 
يا کالس خارج از دانشگاھم باعث . رسم  نمی٩:٣٠من اگه بخوام يک شام بيرون بخورم به ساعت « :ساعت رفت و آمد

مادرم گفته کالس . چند وقت پيش تماس با خانواده گرفته بودند .من عصرھا کالس زبان ميرم«، ».خير بخورمأه تميش

ی که قادر ئتا جا. خيرش را گزارش ميديم باالأراھکار ھم دادند که تايم کالساشو عوض کنه چون اگه زياد بشه ت .ميره

ھای  ی علتئی پاسخگوئ ساله توانا٢١عنوان يک شخص  ن بهولين مؤ مسۀبه عقيد. بودن مادر بنده رو نگران کردند

برم تو . سه بار ھم بيشتر نميشه تعھد داد.  طول ميکشه١٠ تا ءکردم و اجرا تئاتر کار می«، ».تأخيرھايم را ندارم

 »خيابون بخوابم؟

 تا دباي  کشوری میۀنام ش يک بخۀواسط ولين دانشگاه، بهؤ مسۀھای سه دانشجوی خوابگاھی را گفتيم که بنا به گفت گفته

در صورت تأخير ھم .  صبح۶ خروج ندارند تا ساعت ۀبه خوابگاه برگردند؛ و بعد از آن نيز اجاز ٩:٣٠قبل از ساعت 

 .کنند اش ورود می  فرد و خانوادهۀشود و در رابط  فرد تماس گرفته میۀبا خانواد

ھای علمی و تحصيلی  ً ما ھرگز اثبات اين نکته نيست که دانشجويان طبيعتا به فعاليتألۀمس«: گويد يک فعال صنفی می

ما خواھان به رسميت شناخته . اشتغال دارند و از اين حيث تأخير آنان پذيرفتنی است، يا ما خواستار پذيرفته شدن آنيم

 تنظيم ساعات ورود و خروج خود به  برای-  اراده و تعقلۀعنوان يک انسان واجد قو به-شدن حق ھر دانشجوی دختر 

بسياری از دختران ساکن خوابگاه به سبب خارج شدن از چتر نظارتی و . ھر دليل مرتبط با زندگی شخصی وی ھستيم

ھای   خود، امکان جديدی برای کسب تجربه، اعمال اختيار برای تعيين زمان و مکان و چگونگی فعاليتۀحمايتی خانواد
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ھا نقشی جز دخالت و دست درازی   آندۀولين خوابگاه با خانواسؤھای م از اين رو تماس. دان شخصی خود کسب کرده

ای بر مبنای ھيچ   چنين نقش نظارتی و قيم مآبانهً ندارد و اساساشان ۀ آنان با خانوادۀمستقيم در حريم خصوصی رابط

 ».اخالق و عقالنيتی، واجد رسميت و مشروعيت نيست

 تأخير دانشجو ۀی و گزارش غلوآميز دربارئ به بزرگنماًا نه فقط به شرح ماوقع، بلکه غالباھ از طرف ديگر اين تماس

مورد خانواده را موجب  در اين شرايط، ھر نوع ارتباطی که ميان فرزند و والدين حاکم باشد، نگرانی بی. پردازند می

 .گردد می

لغو اسکان «درآمدن يا نيامدن، زينتی بودن يا نبودن قانون  ءبرای ما ساکنين چمران، تنھا به اجرا: گويد وی در ادامه می

 اصلی مخالفت صريح ماست، ۀمورد بحث نيست؛ بلکه آنچه موضوع و ريش»  بار٣خير يا غيبت بيش از أدر صورت ت

ابگاه  زندانيان رفتار کند، پايگاه نظارتی در خوۀدھد تا با دانشجويان دختر به مثاب مجوزی است که دانشگاه به خود می

ھای  ی مانند تماسئابزارھا .ايجاد کند و از ابزارھای گوناگون خود برای تثبيت اين قدرت نامشروع استفاده کند

 محدوديتی که خود به سبب ترس و ۀوسيل ای دانشجويان را به ھيچ ھزينه تحقيرآميز؛ که با ايجاد فضای ارعاب، بی

 .کند ل میودارند، کنتر فرايندھای سرکوب بر خود روا می

 ديگری که دانشجويان در شب گذشته مطرح کردند پايان دادن به اجباری شدن ۀمطالب :حجاب اجباری در خوابگاه

دانشجويان خواستار برداشتن . شان است  ايشان تجاوز به حريم خصوصیۀطرحی که به گفت. حجاب در مجموعه است

 .اه شدندآميز عفاف و حجاب از مقابل درب گيت ورودی خوابگ بنر توھين

منصبان  صاحب: ولين وضع موجود را خطاب قرار دادندؤای اين چنين مس ن صنفی چمران در بيانيهجمعی از فعاال

گذارد؛  ھا و زيورھای گوناگون پا در ميان می درنگ با چھره دانشگاھی، آنجا که سخن از ستم و تبعيض است، جھل بی

و دريغ در اين بار تبعيض برای ما نه … ر اخالقی نمايشی استدا گاه صورتک خيرخواھی بر چھره دارد و گاه پرچم

 .دار دانش و فرھيختگی است در فضای غير متعھد و ناآگاه، بلکه در اتمسفری به جريان در آمده که داعيه

ن و مردان در احساس، شعور، حضرات و جنابان، در روزگار ما بر ھيچ انسان دانا و آگاھی پوشيده نيست که زنا

کند حقوق انسانی دو جنس يکسانی  شک برابرند و بنا بر اين اصل عقل سليم حکم می  انسانی، بیۀی عقلی و اردئتوانا

 . محدود نمودن و پايمال کردن حقوق مسلم ديگری را نداشته باشدۀباشد و ھيچ وجودی اجاز

ی مصوب و محدوديتی اعمال  بزرگان و فرمانفرمايان دانشگاھی، زمانی که تنھا برای دختران و زنان قانون،ساؤر

چرا که ھر زن بر اين اساس که از عقل و ادراکی . مين امنيت و سالمت توجيھی بيش نيستأکنيد، سخن گفتن از ت می

گيری در مورد امور مربوط به خود را دارد و  برابر با ھمتايان مذکر خود بھره مند است؛ توان درک موقعيت و تصميم

ال بردن استقالل آزادی عمل و عزت نفس وی ؤانشگاه در زندگی شخص وی جز زير سدليل خوابگاه و د دخالت بی

مشکالت و مسائل دانشجويان خوابگاه چمران دانشگاه تھران که به تحصن در خوابگاه .تواند ھدفی در پی داشته باشد نمی

آميز   از اين برخوردھای توھينھا نيز بلکه دانشجويان دختر ساير دانشگاه. انجاميد؛ مشکالت مختص اين دانشگاه نيست

 .کنند يابند به اين فشارھای روانی اعتراض می ای برای فرياد می برند و آنجا که روزنه رنج می

  


