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پیرو شماره های اخیر ویرگول  بحث هایی 
اکنون  شاید  که  گرفت  شکل  دانشکده  در 
فرصتی باشد تا برخی از مسائل روشن شود. 
که  است  بدیهی  بگویم  باید  هرچیز  از  قبل 
و  موِضع  به هیچ وجه  چاپ شده  متن های 
دیدگاه شخصی سردبیر یا مدیرمسئول نشریه 
نیست. ویرگول صرفاً سعی دارد که تریبونی 
برای  گامی  و  باشد  مختلف  نظرهای  برای 
بگذارد.  پیش  گفت وگو  فضای  شکل گیری 
شاید رخوتی که نشریات به آن دچار شده اند 
را بزداید. شاید نشریاتی که در زباله دان ها جا 
خوش کرده اند را به حوزۀ عمومی بازگرداند.

غیرمخرب  و  سازنده  نقدهای  با  می توان 
در هر جریانی تغییر و تحول ایجاد کرد. ما 
همواره شاهد وجود تشکل هایی در دانشگاه 

که  قوی ای  پشتوانۀ  به واسطۀ  که  بوده ایم 
فریاد  و  گرفته اند  را  خود  گوش های  دارند، 
می زنند و هیچ گونه توجهی به انتقادهایی که 
به آن ها وارد می شود، ندارند. پس پا جا پای 

آن ها نگذاریم.
شورای  اینکه  دیگر  اهمیت  حائز  نکتۀ 
دارد  که  گسترده ای  بدنۀ  به واسطۀ  صنفی 
لذا  است  مواجه   متکثری  نظرات  با  طبیعتاً 
است.  ضروری  متفاوت  دیدگاه های  انتشار 
دانشجویی  فضای  الزمۀ  گفت وگو  و  بحث 
به  را  آن ها  دربارۀ  قضاوت  ضمناً  است. 
با  گفت وگو،  میان  در  می سپاریم.  خواننده 
آشکار شدن تضادهاست که حقیقت خود را 

نمایان خواهد کرد.
به  نباشد  بد  شاید  که  دیگری  مورد 

نمی توان  که  است  این  کنیم،  اشاره  آن 
نشریه  این  متن های  تمام  داشت  انتظار 
قوی  استدالل های  دارای  و  کارشناسی شده 
تکرار  این صورت شما شاهد  در  زیرا  باشند 
بنابراین شاید  نام محدود خواهید بود.  چند 
و  بیشتر  دغدغه منِد  افراد  تا  باشد  فرصتی 
چندان  متن ها  هرچند  بنویسند،  جدیدتری 

قوی نباشند.
دارید،  نقد  نشریه  این  مطالب  به  اگر 
به صورت مکتوب  را  انتقادات خود  می توانید 
انتشار  قابل  که  صورتی  در  و  کنید  ارسال 
نشریه چاپ  این  بعدی  در شماره های  باشد 
خواهد شد. نظرات و پیشنهادات خود را به 

آیدی زیر در تلگرام ارسال کنید:
@zahramansoori75
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از متن »حاجی حیدری  مهدی	راد	- ماجرا 
و ماجرای دانشجویان«، منتشرشده در شمارۀ 
چهل و نه و نیم )نیم ویرگول( آغاز شد. این متن 
از دو جهت برای شخصی مثل من مبهم بود. 
اول اینکه روایت منتشرشده با چنین آهنگ 
داستانی جذابی چه میزان به واقعیت پایبند 
صورت   آن  در  بزرگ نمایی  میزان  چه  بوده؟ 
گرفته است؟ و تحت چه کانتکست )احتماالً 
اینکه  دوم  است؟  شده  نوشته  گفته نشده ای( 
بوده  مطلب  این  انتشار  پشت  سیاستی  چه 
دارد  ادعا  ویرگول  که  گونه  همان  آیا  است؟ 
از تکثر صداهایی می آید که ویرگول به دنبال 
تریبون  دادن به آن هاست؟ یا اینکه این روایت 
خاصی  پیشینی  سیاست های  و  اغراض  با 
منتشر شده است؟ بی نام بودن نویسندۀ این 

مطلب فرضیۀ دوم را تقویت می کرد. 
اول  پرسش  به  پاسخ  برای  اول:  قضیۀ	
شاهدان  »سایر  می شد:  انجام  باید  کار  یک 
روایت  این  دربارۀ  را  نظرشان  واقعه،  عینی 
دانشجویان  طرف  از  »ماجرا«  می گفتند«. 
حاضر در جلسه تأیید شد. می ماند نظر خود 
دکتر حاجی حیدری؛ در صحبتی که با ایشان 
انجام  شد هم روایت به طور تلویحی تأیید شد. 
ابهام اول برطرف شد )الزم است تأکید شود 
جنس هر دو مسئلۀ مطرح شده از جنس ابهام 
به دنبال برساخت  اتهام که بسیاری  نه  بود و 
به معنای  ابهام،  برطرف  شدن  هستند(.  آن 
مطرح   روایِت  مسئلۀ  با  هم دردی  و  همراهی 
برخوردی  انتظار چنین  شده است. خود من 
ابهام  دلیل  همین  به  و  نداشتم  ایشان  از  را 
به وجود آمد. لفظ به کاربرده شده در تذکر به 
حجاب در شأن استاد و دانشجو نبوده است و 
ای کاش این اتفاق نمی افتاد یا حداقل دیگر 

نیفتد. 
قضیۀ	دوم: تحت تاثیر متن پیشین ویرگول 
صحبت هایی در گروه  تلگرامی شورای صنفی 
ابهام ها  است.  مهم  آن ها  بازخوانی  که  شد 
مطرح شد و بحث هایی شکل گرفت. عده ای 
اما  بودند  و عده ای مخالف دعوی من  موافق 
نحوۀ مواجهۀ برخی از مخالفین شرم آور بود! 
)الزم است یادآوری شود که این ماجرا چند 
از  گروه  دو  مکتوب  مجادالت  از  بعد  روزی 
فعاالن صنفی رخ داد.( انگ چسباندن، اتهام 
اتهام  زدن، توهم توطئه و شانتاژ شروع شد. 

اول این بود که عامدانه سعی در منحرف کردن 
بحث های پیشین داریم )به ضمیر جمع دقت 
موضوِع  مشخص کردن  گویا  عجب!  شود(. 
خاص  عده   ای  اختیار  در  فقط  صنفی  بحثی 
دربارۀ  که  کردیم  فاحشی  خطای  ما  و  است 
شورای  رسمی  نشریۀ  در  منتشرشده  متن 
امنیتی  انگ  دوم  اتهام  داده ایم!  نظر  صنفی 
است؛ گفته شد که ما آدم های امنیتی هستیم 
از  انتقاد  و  است  زده  بیرون  ُدم خروسمان  و 
نتوانسته ایم تحمل کنیم  را  استاد محبوبمان 
و به همین دلیل )!( لو رفته ایم و دستمان رو 
شده است. بدا به حال امنیتی که نمایندگانش 
ما ساده لوحان باشیم! ادامه اش جالب تر است. 
ارتباطات  فارغ التحصیل  قضا  از  )که  نفر  یک 
به  دارد  ارتباطات  رشتۀ  می گوید  است( 
ارزش های جوزف گوبلز برمی گردد! دیگری با 
این لحن خطابۀ مهیج خود را ادامه می دهد: 
»آی ملتی که حرف از طرد، حرف از خشونت، 
حرف از پدرساالری می  زنید. خواهشاً وجدان 
داشته باشید...« در ادامه به این اشاره می شود 
هویت  کردن  فاش  دنبال  این ها  امثال  که 
استاد  از  دفاع  و  امنیتی  انگ  زدن  نویسنده، 
داشته  وجدان  خواهشاً  هستند.  معلوم الحال 
باشیم! برای اهداف شخصی، اتهامات مسخره 
وارد کردن بیشتر شبیه منطق گوبلزی است 

یا...
انقدر سخیف است که بیش از این نمی خواهم 
ما:  اصلی  اتهام  اما  کنم.  آن  حرام  کلمه ای 
طیف ما با گروهی از فعاالن صنفی که منتقد 
تاریخ و رویکرد چند سال اخیر شورای صنفی 
به شکل  ما  حال  و  است  شده  متحد  است 
ابلهانه ای بازی را خراب کرده ایم که در دفاع از 
دکتر حاجی حیدری حرف زده ایم و آی ملت! 
بدانید با چه آدم هایی دسِت دوستی داده اید 
آدم های  این  صدای  کنید  انتقاد  ما  از  اگر  و 
نمی کنم  فکر  کرده اید!  بلند  را  شمر  از  بدتر 
در دوران گوبلز هم انقدر مضحک، مستقیم و 

ساده انگارانه اتهام زده باشند! 
ماهیتی  باید  صنفی  شورای  که  است  واضح 
داشته  سیاسی  تشکل های  از  مستقل  کاماًل 
کسی  هر  آیا  که  اینجاست  مسئله  اما  باشد. 
بود حق  متفاوت  ما  با  و عقایدش  ایده ها  که 
صحبت کردن ندارد و اگر حرف زد باید به او 
بگذارید  زد؟  تشکلی  برچسب  و  امنیتی  انگ 

از  دسته  این  که  طور  همان  بگویم  صریح تر 
فعالین صنفی در جلسۀ روز سه شنبه صریحاً 
گفتند: »شورای صنفی مستقل است و همۀ 
افراد در عین حال حق صحبت در آن را دارند. 
منتها این صحبت چند شرط اصلی دارد. اول 
اینکه بسیجی و انجمن اسالمی ها حق صحبت 
انجمن  و  بینشی ها  ثانیاً  ندارند.  را  اینجا  در 
خالی  علمی  صرفاً  ایده های  که  علمی هایی 
سو  این  به  نباید  نیز  دارند  پراتیک  کنش  از 
این  جزو  کسانی  چه  اینکه  تشخیص  بیایند! 
با ماست. چرا شورا  دسته هستند هم مطلقاً 
برای ماست؟ چون ما اینجا بیشتر بوده ایم و 
هزینه داده ایم و در یک کالم زورمان بیشتر 
است.« همین منطق است که مشخص می کند 
ماجرای  دربارۀ  شفاف سازی  مطالبۀ  هرگونه 
خوشایند  است چون  مذموم  حیدری  حاجی  
دفاع شود  اگر  و  نیست  فعاالن  از  این دسته 
باید متهم شویم به همراهی با جبهۀ صنفی 
فرقی  برایشان  است  این دسته! جالب  مقابل 
نمی کند که حتی در این موضوع خاص نظر 
از فعاالن صنفی منتقد کاماًل  ما و آن دسته 
متضاد با هم است. اگر با ما نیستی پس علیه 

مایی! آیا این منطق قبیله نیست؟ 
کرد  اشاره  نکته  این  به  باید  سوم:  قضیۀ	
است.  شده  رفع  حدی  تا  هم  دوم  ابهام  که 
چراکه سردبیر ویرگول شخصاً از من خواست 
که روایت )احتماالً متضاد( خود را چاپ کنم 
است  مشخص  است.  افتاده  نیز  اتفاق  این  و 
پیشین  مواضع  با  موضوع  از  من  روایت  که 
چاپ  شده در نشریه یکی نیست و این می تواند 
صادقانه  ویرگول  نیت  که  باشد  این  نشانگر 
است. درست برعکس ویرگول سال پیش که 
با  در جلسۀ سه شنبه  آن  نمایندگان  از  یکی 
گفت:  مغالطه آمیزی  سراپا  نمایشی  اجرای 
»کسی بوده که بخواد تو دورۀ ما تو ویرگول 
یک  )سکوتی  نکنیم؟!  چاپ  ما  و  بنویسه 
شد  مشخص  پس  داد(  ادامه  و  کرد  ثانیه ای 
این  قربانی شدۀ  حقیقت  نبوده!«.  کسی  که 
مکانیسم طرد  نمی گوید  است که  این  ماجرا 
بیشتر به صورت نرم عمل می کند و همه این 
را می دانیم. ویرگول امسال به چیزی که گفته 
که  را  چندصدایی  ساختارهای  است،  پایبند 
پیش از این وجود نداشته را ایجاد می کند و 

از این بابت باید تحسین شود.

ماجرای »ماجرا« و چند قضیۀ دیگر


