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  ی خبریرھايتفس

  ١٣٨٩ ]ميزان[ مھر٨ پنجشنبه
    

  

  ھا   در دانشگاهستادانا و اني فشار بر دانشجوشيافزا

رار داده استتادان و اساني فشار بر دانشجوشي افزاتي حاکمد،يد جیلي آغاز سال تحصبا .  را در سرلوحه کار خود ق

شره، شورا اھنگیبر اساس اخبار منت ا تي فعالی ھم شگاهی فرھنگیھ ا مصوبات   دان ه١٩ھ ه بي را تصویا  گان  و ب

شگاه دختر اني دانشجوجاب مصوبات حنيمحور ا.  است  سراسر کشور ابالغ کردهیھا دانشگاه وده  و پسر در دان ا ب ھ

شجوی برای شناسنامه فرھنگهيو در آن تھ اقي مان،ي دان شجوث ه دان سااني نام ا محور م ه ی اخالقلي ب د نام  و اخذ تعھ

  .  استدهي گردینيب شيپ

ورا اھنگیش ا تي فعالی ھم شگاهی فرھنگیھ ان فرھنگ  دان شکل از معاون ا مت هیھ ا  وزارتخان وم و بھداشت، یھ  عل

  .باشد ی می رھبریگ ندي و نھاد نمای جھاد دانشگاھ،ی دانشگاه آزاد اسالمزي و ن،یوزش پزشکدرمان و آم

شگاه ني توسط حراست ااني فشار بر دانشجوشي بر افزای مبنی  اخبار- ی بھشت– تھران ی از دانشگاه ملنيچن ھم  دان

ا حجاب اشاره شده ئیا و ھشدارھاني تند به دانشجوی گزارش به برخوردھانيدر ا.  استدهيمنتشر گرد  در رابطه ب

  .است

 از یاري بسري اخیھا در ماه.  استدهي منتشر گردگري استاد د٨ بر بازنشسته کردن ی مبنی خبرزي دانشگاه تھران ناز

  .اند  از کار برکنار شدهی باتجربه تحت عنوان بازنشستگتاداناس

ا تي از سایکي رابطه نيدر ا. برند یسر مه ان ب دانشجو در زند٧٠ از شي ھم چنان بد،ي جدیلي آغاز سال تحصبا  یھ

ه بی زندانی دانشجو٧٣ ی اسامئیدانشجو داد آنی را منتشر نموده است ک ا م  شک تع وان یھ شجوشتري بت  اني از دان

  .برده شده، باشد منا

ه ضری دانشگاه بودند، توسط افراداستادان دو پزشک که از ني ھم چن،یلي آغاز سال تحصۀ آستاندر ه جان  ب ب گلول

د ود را از دست دادن ال. خ دیدر ح ه فرمان امیروي نه ک وق را غی انتظ تاد ف ل دو اس رده است، یاسيرسي قت  اعالم ک
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تادان ني از ایکي بر ھدف ی مبنئیھا گزارش ه در جراس ا اني ک رازکي کھرعيوق وده ب شر ی ب  خروج از کشور منت

تادان گفته شده است که عبدالرضا سودبخش که از.  استدهيگرد وم پزشکاس شگاه عل انوادی دان ا خ وده، حت ران ب  ۀ تھ

  .  اتفاق به خارج فرستاده بودني از اشيخود را پ

شگاه شکباشد ی موضوع ھنوز ناروشن مني چند که صحت اھر تاد دان اقی اما قتل دو پزشک و اس ذارد ی نمی ب ه گ  ک

رادژهي و به ومي رژیتي امنیھا دستگاه.  آن صورت گرفته استیتي امنیھا  و دستگاهتي حاکمیھا از سو  قتلنيا  ی اف

 دو پزشک و نيقتل ا.  مشابه زده بودندی به اقداماتت خود بارھا دسیکه ھم اکنون بر سر کار ھستند، در سوابق کار

 یلي سال تحصۀن در آستااستادان اني ترس و وحشت در مجادي داشته باشد، اتواند ی که میري تاثنياستاد دانشگاه کمتر

  .باشد ی مديجد

ل ني بر ای مبنیتي امنیھا  رغم اعالم دستگاهبه ا دستگ  از پزشکیکي که عامالن قت د، ھرگز کس  شدهريھ اور یان  ب

ه در جر آن نخواھد کرد که  امانيھا عامل قتل باشند ھمان طور ک ر س ل دکت ا  در سالی قت  ی ادعاھای گذشته کسیھ

  .  را باور نکردميرژ

    

   باشند یھا م  آنکي از بستگان نزدرسند ی که به قتل میدرصد قاتل زنان ٦٣

و  در گفتی انتظامیروي نی آگاھسي پلئی جنامي مھر، معاون مبارزه با جرای دولتی گزارش خبرگزاربه  اعالم ئیوگ

  :کرد

  فت گیو". اند دهي خود به قتل رسکي درجه اي کي  درصد زنان توسط بستگان نزد٦٣ یدر سال جار "

ه دلی بوده ولیش پا افتاده خانوداگي پاحثا مبيک ظن غلط، اشتباه کودکانه ين قتلھا ي از ایاري وقوع بسءمنشا " ل ي ب

  " .  فرد در مھار خشم منجر به قتل شده استی برتر و ناتوانیتوسل به خشونت، سوءاستفاده از قدرت بدن

ع عامل اصلضيتبع و ري فرھنگ مردساالرانه و تحقتي با تقوی اسالمیجمھور ان، در واق  ی وحشتناک در مورد زن

د.  فوق استاتيجنا ردان برخوردار بودن ا م ر ب وق براب ه از حق ان جامع ه از شرا. اگر زن ان جامع ر طياگر زن  براب

را ایب د و ارتق صادیاسي سی رش ه ای و اقت د و در جامع رني برخوردار بودن از  فرھنگی براب د، ی میس ز ش  ھرگ

دآسياب نيري زنان خانواده را به عنوان سنگ زی سادگني تا به ادادند یزه نممردان به خود اجا ه کنن ا خشونت.  ل  یھ

صاد،یاسي گوناگون سلي و به دالراني زنان در جامعه اهي علیخانوادگ اعی اقت زای و اجتم  است و در شي در حال اف

ای اسالمت حکوماني منيا ه ج وی ب اره ج رائی چ اعني ای ب شکل اجتم ا ی م ردان و  تنھ دد م ر ازدواج مج در فک

 موضوعات ني به ھمشان ی فکرۀ بوده و محدودی است که از تبار حاکمان اسالمی مردانی جنسیھا برآوردن خواست

  .محدود است

ورني که قوانستي ندهي پوشیبرکس ه اصطالح حمای اسالمی جمھ انون ب ه ق ازگتي از جمل ه ت ه ب انواده ک  در ی از خ

ان استهي خشونت علاديعوامل ازد شده است از یمجلس بررس وان.  زن ه شوھران اجازه مینيق ه ب د ی ک ان دھ ا زن  ت

انندگري دی ارتباط با فردۀخود را به بھان ل برس وان.  به قت اع از خود دچار محدودینيق ا در دف ه زن را حت ا تي ک  یھ

  . دام محکوم کرده استھا را به جرم دفاع از خود و قتل مردان متعرض حتا به اع فراوان کرده و بارھا آن

   

    

  

 


