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چگونه می توان »امنیت« را 
بهانۀ نصب دوربین کرد؟

محمد صادقی و لیال حسین زاده - امروز 
در دانشکده ی علوم اجتماعی برخی چنان 
می کنند  صحبت  آن  مزایای  و  دوربین  از 
که گویا استفاده از دوربین در دانشگاه های 
اّولین  برای  و  ندارد  پیشینه ای  هیچ  ایران 
بار است که دوربین قدم به فضای دانشگاه 
دهه  در  بار  اّولین  برای  دوربین  می گذارد. 
مورد  دانشگاه  در  گسترده  صورت  به   80
مسئوالن  استدالل  گرفت.  قرار  استفاده 
است  قرار  دوربین  که  بود  این  زمان  آن 
دانشجویان را در مقابل »غیر دانشگاهیان« 
و خطرات آن ها حفاظت کند؛ دوربین هایی 
احتمالی  تجّمع  های  محل  در  که 
آنان  مرور  و  عبور  و محل های  دانشجویان 
دوربین  که  نکشید  طولی  گردید.  نصب 
داد. کمیته های  نشان  را  اصلی اش  کارکرد 
انضباطی با استناد به تصاویر دوربین هایی 
تأمین  را  دانشجویان  »امنیت«  بود  بنا  که 
تاریخ  شناخت  برای  افتاد.  راه  به  کنند، 
دوربین و آگاهی از کارکرد اصلی اش نیازی 
دهه ی  دانشجویی  نشریات  آرشیو  نیست 
تاریخی  تحقیق  یا  کنیم  مرور  را  هشتاد 
از  ساده:  راه  یک  دهیم؛  انجام  مفّصلی 
ورودی های 87 و 88 دانشکده ی هنرهای 
زیست  آن  در  که  فضایی  بخواهیم  زیبا 
برای مان شرح دهند، فضایی که  را  کردند 
»نّیت  بر  مبنی  افراد  برخی  اّدعاهای  تمام 
خیر« نصب کنندگان دوربین و حامیان شان 
را در یک لحظه دود خواهد کرد و به هوا 

به  بنا  که  دوربین هایی  فرستاد.  خواهد 
دانشگاه ها،  و  دانشکده ها  دیگر  تجربه های 
نمی کند  دزدی  کشف  به  کمکی  تنها  نه 
فضای  ایجاد  در  است  عاملی  خود  بلکه 
ارعاب و ترس و به مخاطره انداختن آرامش 
برای  ابزار  این  که  چرا  دانشجویان.  روانی 
تطبیق  و  رفتارها  لحظه ی  به  لحظه  ثبت 
آن با قوانین به کار می رود. پر واضح است 
که در این جا مفهوم »قانون« نمی تواند بار 
ارزشی مثبتی داشته باشد؛ چرا که بسیاری 
از قوانین به نحوی غیردموکراتیک و به بیان 
می شوند؛  تحمیل  توتالیتاریستی  آرنت 
قوانینی که مطابق با آن ها اکثریت اجتماع 

مجرمند. 
فاجعه آمیز  وجه  به  هنوز  اوصاف،  این  با 
از  فراتر  نکرده ایم:  اشاره  اخیر  قضایای 
به جای  ادبیات »امنیت«  هژمونیک شدن 
واقعیت »امنیتی« دوربین ها، این بی تفاوتی 
برخی دانشجویان نسبت به این مسأله است 
درون خود حمل می کند.  را  فاجعه ای  که 
است  قرار  دوربین  می گویند: »حاال  برخی 
ما  رفتاری  و  روزمره  بر فضای  تأثیری  چه 
است:  فوکو  نزد  صراحتاً  پاسخ  بگذارد؟« 
بر  دیدبانی همه نگر  برج  تاثیری که  همان 

روزمره ی زندانیان می گذارد.
چگونه  بپرسیم  خود  از  دوباره  بیایید 
می توان در توجیه نصب دوربین »امنیت« 
را بهانه کرد یا بهتر از آن چگونه می توان 

نسبت به چنین فرایندی بی اعتنا ماند.

»دزدی«  کلیدواژه ی   - ساالری  مسعود 
مبنی  زمزمه هایی  ماجراهاست.  تمام  شروع 
بر قدرت افسانه ای دوربین در پیگیری اموال 
ناپدید  شده در گروه های مجازی و جمع های 
دانشجویی شنیده می شود. کسانی خواسته 
دلیل  به  که  را  حراست  نهاد  ناخواسته  یا 
در  دورش  چندان  نه  غیرقانونی  رفتارهای 
شفاهی  تهدیدهای  و  تلفنی  احضارهای 
دانشجویان،  به  غیرانسانی  فشارهای  و 
گود  وسط  به  بود  شده  رانده  حاشیه  به 

می کشانند.
اموال  شدن  ناپدید  اتّفاقی  کاماًل  طور  به 
می شود.  تشدید  دانشکده  و  دانشجویان 
دلیل  به  که  فضایی  در  است  جالب  بسیار 
ناپدید  اموال  وضعیت  پیگیری  و  بحث ها 
تیزتر  گوش ها  و  هوشیارتر  چشم ها  شده، 
بحث  و  می یابند  افزایش  دزدی ها  شده اند، 
دوربین داغ تر می شود! در نهایت هم پروژه 
جایابی دوربین های حراست کلید می خورد.

حاال بیایید خارج از روایت حراستی و امنیتی 
که دوربین را وسیله ای رهایی بخش معرفی 
می کند و همچون تبلیغات زرد رسانه ای آن 
را با شیرین ترین تصویرها همراه می کند به 

اصل مطلب برسیم.
و  اعتراض  و  انتقاد  ما در مورد حّق  همه ی 

تجّمع در محیط دانشگاه شنیده ایم. همین 
پارسال بود که ریاست دانشگاه تهران از حّق 
صنفی  تجّمعات  برگزاری  برای  دانشجویان 
حمایت کرد. اّما همواره حراست و کمیته ی 
افسانه ای، کدهای  این دوقلوهای  انضباطی، 
دیگری را دریافت و به آن ها عمل می کنند. 
برابر  در  دانشجویان  سال هاست  متأّسفانه 
روبه رو  آهنین  مشت  با  خواهی شان  حق 

می شوند.
با تمام توان  تا  آن ها همواره سعی کرده اند 
را متالشی  دانشجویان  اعتراضی  هسته های 
و محیطی آرام، شوخ و بی خاصیت را برای 
احضار  پارسال  بیاورند.  ارمغان  به  دانشگاه 
فّعاالن دانشجویی دانشکده ی علوم  گروهی 
انتقادی  فضای  سرکوب  قصد  به  اجتماعی 
کوبنده ی  پاسخ  با  دانشکده  حق خواه  و 
دانشجویان همراه شد. حضور چند ده نفری 
پروژه ی  انضباطی  کمیته ی  در  دانشجویان 
نهایت  در  و  کشید  چالش  به  را  سرکوب 
یافت.  پایان  غائله  دانشجویان  پیروزی  با 
تا دیروز حضور حراست در جمع های  اگر 
دانشجویان  انزجار  و  واکنش  با  دانشجویی 
همراه می شد و کنترل جمع های دانشجویی 
به دغدغه ی حل نشدنی تبدیل شده بود امروز 
با نصب دوربین ها، چشمان خیره ی آن ها در 

جمع های ما حضور خواهد داشت. اگر دیروز 
عمومی  فضاهای  در  دانشجویی  اعتراضات 
می شد،  برگزار  نسبی  امنیتی  با  دانشکده 
فردا کلوزآپ های باکیفیت فّعاالن دانشجویی 
روی میز کمیته ی انضباطی خواهد بود و از 

کاه، کوه خود را خواهند ساخت.
قانونی  غیر  دخالت های  و  حراست  حکایت 
حکایت  دانشجویی،  فعالیت های  در  آن 
نامه ی  از  زیادی  زمان  هنوز  پرغّصه ایست. 
در  دانشجویی  فّعالیت  منع  برای  حراست 
مسدودکردن  تأسیسات،  روبه روی  اتاق های 
درب دانشکده، احضارهای غیرقانونی تلفنی، 
مهمانان  ورود  از  جلوگیری  و  برنامه ها  لغو 
تشّکل ها به دانشکده نگذشته است. ما را به 

خیر تو امیدی نیست، شر مرسان!
دوربین ها  که  باشید  نداشته  انتظار  ابداً 
چنان  کنند.  رصد  را  شده  ناپدید  وسایل 
دانشگاه های  و  گذشتگان  تجربه ی  که 
صداهای  آن ها  بوده است.  همین  دیگر 
دست های  و  شده  گره  مشت های  معترض، 

به هم پیوسته را رصد خواهندکرد.
علوم  دانشجویان  برای  هشداری  این 
این  تاریخ  به  چیزی  اگر  است.  اجتماعی 
به  باری  الاقل  نمی کنیم،  اضافه  دانشکده 

دوش آیندگان نیندازیم.

پدرام پذیره - لوکاچ در ابتدای »نظریه ی 
رمان« افسوس دورانی را می خورد که راهش 
با نور ستارگان روشن می شد؛ اّما ما اکنون 
افسوس دورانی را می خوریم بس نزدیک تر؛ 
»صحبت کردن«  را  راهمان  که  دورانی 
شورانگیز  پویایی   از  می ساخت.  روشن 
هشت،  و  پیشاهشتاد  در  دانشگاه  فضای 
هشت  و  پساهشتاد  در  حزن آلود  رخوت  و 
همگی بسیار شنیده ایم. اّما در حال حاضر، 
در دانشکده ی علوم اجتماعی، تاریخ دیگری 
و  قبل  تقسیم بندی  به  نیاز  که  دارد  وجود 
بعد دارد؛ آذر ماه سال نود و سه. رعشه ای 
موجود،  وضع  مرداِب  در  بی جان،  بدنی  از 
روزنه ی امیدی بازکرد. اهّمّیت مسأله نه در 
لزوم  نه در  بود و  لغو جلسه ای  به  اعتراض 
این رعشه  بلکه  آموزشی«،  »نقد گروه های 
هر  الزمه ی  که  آورد  به وجود  را  چیزی 
عمل مشترکی در بدنه ی دانشجویی است؛ 
صحبت کردن. از آن روزهایی که پیشنهاد 
و شکل گیری  بوفه  در  کردن  بلند صحبت 
سال  دو  از  بیش  شد  مطرح  بحث، 

گذشته است؛ اّما حال در کجا ایستاده ایم؟
از سال 92 با گسترش شبکه های اجتماعی 
اجتماعی،  علوم  دانشجویان  میان  در 
مدخلی برای بحث های دانشکده ای باز شد. 
فیس بوک نقطه شروعی بود و مباحثی عام 
کشیده  میان  به  حساسّیت برانگیز  کمتر  و 
این  آورد.  همراه  به  نیز  را  روندی  اّما  شد 
فضای  مختّص  که  نیست  عرصه ای  روند 
مجازی باشد، اما جوالنگاه مناسبی برای آن 
محسوب می شود. حباب امنی که این فضا 
برای  بهانه ای  می آورد،  بوجود  افراد  برای 
کرد.  فراهم  را  بحثی  هر  به  فرد  هر  ورود 
بودند بسیاری که در جمع خاموشی اختیار 
می کردند، اما حال می توانستند در فضایی 
عمومی اعالم موضع کنند و البته راهی بس 
آسان برگزیدند. بگذارید برای فهم این روند 
مثالی زنیم: فرد »الف« بر سر موضوع »ب« 
با شما توافق نظر دارد و پستی می گذارد؛ 
موضوع  آن  با  که  »ج«  فرد  می دانید  شما 

روایت یک استحاله

ادامه در صفحه ی دوم

برخی از مصّوبات، حضور یافته بودند که در 
نهایت  توّسط نیروهای انتظامی مورد سرکوب 
از  برخی  همواره  سال  هر  در  گرفتند.  قرار 
دانشجویان بدون این که دلیل قانع کننده ای 
از مسئولین محترم کمیته ی انضباطی بشنوند 
برخوردهای  می شوند.  احضار  نهاد  این  به 
امنیتی در دانشگاه در برخی موارد به گونه ای 
تشدید می یابد که حّتی در بعضی موارد خود 
ریاست دانشگاه  نیز از مسأله  بی خبر می شود 
و بسیاری از همایش ها به طور کاماًل ناگهانی 
لغو می گردند. بر خوردهای امنیتی با دانشجو 

فقط در داخل دانشکده خالصه نمی شود در 
خارج از دانشکده هم بسیاری از دانشجویان 
به خصوص دانشجویان دختر خوابگاهی فشار 
به  کار  می کنند.  احساس  بیشتری  امنیتی 
ساعت  باید  دانشجو  که  رسیده است  جایی 
محل  که  را  خوابگاه  به  خود  خروج  و  ورود 
مسئولین  دلخواه  می باشد،  دانشجو  زندگی 

تنظیم کند.   
آری روز به روز عرصه برای دانشجو تنگ تر 
که  خوابگاه  در  هم  که  دانشجویی  می شود، 
تحت تدابیر امنیتی است و هم در دانشکده ای 

که بیشتر به فضای امنیتی نزدیک است تا به 
فضای آکادمیک، تحت کنترل است تا مبادا 

گام هایی در تقابل با گام های قدرت بردارد.
این  است  واضح  و  بدیهی  کاماًل  که  چیزی 
و  کنترل کننده  دوربین های  نصب  که  است 
عمومی  فضاهای  در  قبیل  این  از  اقداماتی 
درب های  سایت،  راهروها،  از  اعم  دانشکده، 
ورودی، کالس ها، و اتاق تشّکل ها و... مصداق 
زیست  که  است  فضا  کردن  امنیتی  بارز 
دانشکده ی علوم اجتماعی را به خطر انداخته 

است.

دوربین ها برای چه                             روشن می شوند؟



محمد حسنی - مّدتی است که از شروع ترم 
جدید گذشته و اتفاقاتی در دانشکده ی علوم 
فضای  عوامل  برخی  دلیل  به  -که  اجتماعی 
رخ  دارد-  دیگر  دانشکده های  با  متفاوتی 
داده است که تبدیل به بهانه ای برای سرکوب 
دانشجویی  بدنه ی  و  جنبش  خنثی کردن  و 
از  اخیر  وقت  چند  در  که  دزدی هایی  شده . 
)که  شده است  دانشجویان  و  دانشکده  اموال 
باشند(،  ساختگی  کاماًل  است  ممکن  البّته 
دستاویز خوبی برای مسئولین باالدستی شده 
تا از طریق آن بر سرکوب دانشجویان چنگ 
بزنند و به بهانه ی ایجاد امنیت برای دانشجو و 
فضای دانشجویی، به راحتی بتوانند با دانشجو 
بسیاری  در  حتی  و  کنند  امنیتی  برخورد 
موارد موجبات اخراج دانشجو را فراهم آورند. 
اتفاقاتی که در دانشکده رخ داده، موجب این 
این  به  طلب  فرصت  عده ای  که  شده است 
نتیجه برسند که باید در تمام فضاها و نقاط 
انجمن ها  مختلف دانشکده و حتی در داخل 
حّتی  که  عّده ای  بشود.  نصب  دوربین  نیز 
می دانند به جای پیداکردن دزد باید عواملی 
را که موجب این شده است که فرد به دزدی 
این  و  کرد   ریشه کن  و  تغییرداد  روی بیاورد 
نکته را نیز می دانند که دوربین کنترل کننده، 
دزد را هم پیدا نمی کند بلکه فقط دانشجو را 

سرکوب می کند و کاربرد دیگری ندارد. 
شده  تشکیل  جامعه،  یک  همانند  دانشگاه 
طبقه ای  جزو  یک  هر   که  است  افرادی  از 
می باشند و بعضاً ممکن است هم سو و هم جهت 
با منافع صاحبان قدرت پیش نروند و در برابر 
سرنگون  را  امواج  و  بایستند  قدرت  امواج 
کنند. عّده ای فکر می کنند که دانشگاه محلّی 
افزایش  دانش،  و  علم  فراگرفتن  برای  است 
محلّی  و  خواسته ها  به  رسیدن  تحصیالت، 
برای آزادی اندیشه و بیان است در حالی که 
دانشگاه صرفا تبدیل به نهادی  شده که قصد 
سیطره و ایجاد کنترل بر فضای دانشجویی را 
دارد که این امر موجب امنیتی شدن هر چه 
طول  در  شده است.  دانشجویی  فضای  بیشتر 
سال های اخیر دانشجویان بسیاری به کمیته ی 
انظباطی احضار و اخراج شده اند و همواره با 
داشجو برخوردهای امنیتی مختلفی به اشکال 
آن  نمونه ی  یک  گرفته است.  صورت  مختلف 
که در همین چند ماه گذشته رخ داده است، 
سازمان  در  که  است  دانشجویانی  با  برخورد 
با  مخالفت خود  اعالم  برای  دانشجویان  امور 

امنیتی کردن علوم اجتماعیدوربین و امنیت

در  که  است  مّدتی   - جواهری  محمد 
راه  به  بحثی  اجتماعی  علوم  دانشکده ی 
جلوگیری  برای  این که  بر  مبنی  افتاده است 
صورت  دانشکده  در  که  سرقت هایی  از 
گرفته است، باید اقدامی انجام شود. از جمله 
راهکارهایی که در این رابطه  مطرح شده است، 
نصب دوربین در مکان های عمومی دانشکده، 
نقاط  اکثر  تقریباً  و  البی  راهرو ها،  جمله  از 
پررفت وآمد دانشکده بوده است. با این اقدام، 
را  دانشکده  عمومی  فضاهای  همه ی  تقریباً 
دوربین ها زیر نظر می گیرند و در نتیجه فضا 
امنیتی خواهد شد. اّما آن چه که جای بحث و 
کنکاش دارد و باید به آن پرداخت این است 
که، آیا واقعاً با دوربین گذاشتن در فضاهای 
خواهد شدیا  دزدی ها حل  مسئله ی  عمومی، 
گذاشتن  دوربین  موافق  که  افرادی  خیر؟ 
این است  استدالل شان  دانشکده هستند  در 
در  بیشتری  امنیت  دوربین،  قراردادن  با  که 
راحت  خیال شان  و  دارند  خود  وسایل  مورد 
اّما  نمی دهد.  رخ  سرقتی  دیگر  چون  است؛ 
است  این  می شود  مطرح  این جا  که  نکته ای 
مقابل  در  کند  سرقت  بخواهد  اگرکسی  که 
دوربین برای شما نمی رقصد که بتوانید او را  
بخواهد  که  کسی  کنید.  شناسایی  به راحتی 
شما  برای  و  است  بلد  را  کارش  کند  دزدی 
زیر دوربین مانور نمی دهد تا شناسایی شود. 
که  باشد  احمق  آنقدر  دزد،  کنیم  فرض  اگر 
خوش بین  و  کند  دزدی  دوربین ها  جلوی 
باشیم که  دوربین های گذاشته شده تصویر 
شخص مورد نظر را ثبت کنند، آیا  به نظرتان 
حراست  به شما اجازه می دهد که دوربین ها 
را چک کنید؟ تجربه ی دانشگاه های دیگر را 
ببینیدکه  و  بیندازید،  نیم نگاهی  شده  حّتی 
هر وقت پای دوربین به دانشگاه باز شده است 
این صورت  در  افتاده است؛ شاید  اتّفاقی  چه 
در  دوربین  واقعی  کارکرد  شوید  متوّجه 
محیط های دانشگاهی چه  بوده است. کارکرد 
گرفتن  و  محافظت  دانشکده  در  دوربین 

سارق وسایل شما نیست؛ بلکه زیر ضرب قرار 
دادن دانشجویان بنا بر هر دلیل واهی است 
که  باالیی ها  آن  دست  در  باشد  مدرکی  تا 
هرموقع خواستند بتوانند دانشجو را به خاطر 
بازخواست،  می دهند  انجام  که  عملی  هر 
تعلیق و یا اخراج کنند. برای مثال، تجربه ی 
پردیس هنرهای زیبا  ی دانشگاه تهران: برای 
همه ی ما واضح است که از زمانی که دوربین 
شده است،  گذاشته  هنر  دانشکده ی  در 
کوچکترین  دادن  انجام  برای  دانشجوها 
امنیتی  شدید  نگاه های  زیر  خود  های  کار 
هستند و حّتی کوچک ترین فضاهای عمومی 
حال  داده اند.  دست  از  هم  را  دانشکده شان 
یک بار  است  بهتر  نشدید،  متوّجه  هنوز  اگر 
خوب  تا  بزنید  سر  زیبا  هنرهای  پردیس  به 
این  فضا ی  اکنون  هم  شوید که  متوجه 
چه  تا  و  قرار دارد  وضیعتی  چه  در  دانشکده 
اندازه سرد و بی روح  شده است. نمونه ی دیگر 
از دانشگاه صنعتی ارومیه را برایتان می آورم 
که به دالیل واهی، و به کمک دوربین، چند 
دختر و پسر را به کمیته ی انضباطی کشاندند 
و با این کار، دانشجویان حّتی از سالم کردن به 
دوستان شان هم به لطف امنیتی شدن و زیر 
سیطره قرار گرفتن دانشگاه توّسط دوربین ها 
ترس دارند. مسئله ی دوربین ها در محیط های 
تاریخچه ای جالب دارد؛ هر وقت  دانشگاهی 
وارد  و...  دوربین  چون  امنیتی  ابزارهای 
آن  فضای  شده اند،   دانشکده ای  یا  دانشگاه 
را به سمت انزوا و رخوت کشانده اند، و حال 
و هوای فّعال و پرجنب وجوش دانشجویی را 
به محاق برده اند. روی دیگر سّکه این است 
پی  در  فقط  دوربین،  موافق  دانشجویان  که 
دوربین  پای  شده  طور  هر  که  هستند  این 
نوشتن  نامه  از  باز کنند.  دانشکده  این  به  را 
اما    آن ها  دیگر.  کارهای  تا  گرفته  ریاست  به 
به این فکر نکرده اند که با این اقدام، سّنتی 
که در این دانشکده سال هاست با سخت ترین 
جلوی  دانشجویان  و  شده  حفظ  فشارها 

دوره های  در  را  دانشکده  شدن  امنیتی 
گرفته اند  فشارها  سخت ترین  زیر  مختلف، 
اقدام، دانشکده ی علوم  این  باد می دهند.  بر 
اجتماعی را که  تنها دانشکده ی نسبتاً فّعال 
است، مانند اکثر دانشکده های دیگر به انزوا 
فضای  حّداقل  و  این  می کشاند.  رخوت  و 
در  که  هم  را  دانشجویی کشور  باقی مانده ی 
آن روحی وجود دارد به سوی نابودی سوق 

می دهد. 
در این جا باید این مسئله را هم مطرح کرد؛ 
ما در دانشکده ای هستیم -از نامش مشخص 
در  که  اجتماعی-  علوم  دانشکده ی  است: 
جامعه  و مشکالت  معضالت  فهم  اّدعای  آن 
نیم چه  را  ما خود  از  و هر کدام  را می کنیم 
درباره ی  کمی  که  می دانیم  پژوهشگری 
به وجود آمدن یک معضل اجتماعی همچون 
می دانیم؛آیا  آسیب های  دیگر  و  دزدی 
این  ریشه کن کردن  و  برطرف کردن  راهکار 
نابودکردن  و  گذاشتن  دوربین  موضوع، 
فضای دانشجویی موجود و در وهله ی دوم، 
طردکردن فرد مورد نظر که دزد نامیده می 
با  دزدی  چون  معضلی  آیا  می باشد؟  شود 
یعنی  دانشکده حل می شود؟  امنیتی کردن 
بزنیم  نادانی  به  را  باید خود  اندازه  تا چه  ما 
و  کنیم  برف  زیر  را  خود  سر  کبک  مثل  و 
واقعیت های موجود را نبینیم؟ آیا دلیل اصلی 
این معضالت اجتماعی را واقعا هنوز متوّجه 
و  باشیم  واقع بین تر  نباید ما کمی  نشده اید؟ 
موجود  یعنی ساختار  این مشکالت  ریشه ی 
را زیر سؤال ببریم؟ ساختار  و سیستمی که 
هدف و شعارش در گذشته چه بوده و اکنون 
به کجا رسیده است؛ سیستمی که در محیط 
دانشگاهی اش، دانشجویان و غیر دانشجویان 
وادار  دزدی  به  بدبختی  و  ناچاری  سر  از  را 
و  دزدگشتن  دنبال  به جای  کرده است. 
چه  دانشگاهی،  محیط های  امنیتی کردن 
خوب می شد اگر به ریشه ی این مشکل دّقت 

می کردیم.

مخالف است و می تواند آن پست را ببیند؛ 
به  کنید،  اعالم  را  خود  موضع  اینکه  برای 
به موضوع »ب«  پست های فرد »ج« راجع 
بتوان  که  را  آن  از  قسمتی  و  می روید 
آن  از  می کنید؛  انتخاب  نامید،  کلیدواژه 
خود  طّنازی  قریحه ی  مقداری  و  کلیدواژه 
»الف«  فرد  برای  را  آن  و  استفاده می کنید 
به همراه ایموجی خنده کامنت می گذارید. 
شما برای این »تیکه« بازخواست نمی شوید 
و  نبردید  نام  »ج«  فرد  از  مستقیم  چون 
را  نیز جزای مخالفتش  همچنین فرد »ج« 
خواهد دید؛ دلپذیرتر آنکه تأیید و خنده ی 

همفکران را نیز برمی انگیزید. 
حال بازگردیم به آذر ماه نود و سه و فضایی 
اول  وهله ی  در  آورد.  به وجود  واقعه  آن  که 
گونه  هر  از  است  نیاز  بحث  به  ورود  برای 
تقّدس زایی اجتناب بورزیم؛ اّما به نظر نگارنده 
آن چیزی که خردک شرری از مقاومت علیه 
برابر  در  به راستی  پروراند،  را  موجود  وضع 
این فضای کنونی مقدس بود. بحث هایی که 
می شد،  کشیده  جنجال  به  مواقع  اکثر  در 
برخوردار  گفت وگویی  عنصر  از  حّداقل  اما 
بود که این روزها خالء آن به جد احساس 
وجود  نظر  نقطه  افراد،  تعداد  به  می شود. 
بوجود  را  نقد  امکان  گفت وگو  اما  داشت، 
بحث های  در  موجود  خلل های  می آورد. 
اّما  می شد  احساس  نیز  موقع  همان  بوفه 
جمعی  و  شود  نقد  که  بود  چیزی  حّداقل، 
بوفه،  بحث های  بود  قرار  کند.  نقد  که  بود 
خود را درون خود بازتولید کند و به اعتالی 
آن انجامد، اما حال نه تنها از یاد رفت بلکه 
فضای مجازی بر آن سیطره انداخت. ماقبل 
افسوس  اجتماعی،  علوم  نشریات   ،93 آذر 
بعد  و  می خوردند  را  عمومی  حوزه ی  نبوِد 
از آن، بحث های بوفه را روزنه ای از آن حوزه 
می دانستند؛ اما حال تمام آن روزنه ها گرفته 
شدند. حال اوهامی به شکل گروه  تلگرامی 
دانشجویان می خواهد نقش حوزه عمومی را 
بازی کند و فضای گفت وگو را بوجود بیاورد.

خلق  تیپ هایی  تلگرامی  گروه های  این 
و  تکثیراند  به  رو  سرعت  به  که  کردند 
به دست  مقبولیت  قابلیت  نیز  افکارشان 
همه  آنان  جهاِن  در  است.  دارا  را  آوردن 
چیز قابلیت تبدیل به امری ُخرد دارد. هیج 

امر جّدی ای برای آنان وجود ندارد. تنها در 
داخل حباب امن مجازی قادر به ابراز عقیده 
تنها می توانند آنالین  شوند و  آنان  هستند. 
به وقت بحث حضوری غیب می  شوند. آنان 
هستند.  گفت وگو  باب  بستن  متخّصص 
است  دست آویزی  آنان  برای  بیان  آزادی 
برای هجو هرآنچه که هست. چیزی تحت 
مفهوم  آنان  برای  مشترک  مطالبه ی  عنوان 
ندارد و ماهیت وجودی خویش را بر پایه ی 
تمسخر می سازند. به بیان دیگر، آنان نه به 
دنبال  به  بلکه  مادی،  شرایط  تغییر  دنبال 
تباه کردن جهان ایده ها هستند. البته الزم 
اختگی  مقّصر  نیست  قرار  که  است  ذکر  به 
آنان  اما  بدانیم،  آنان  فقط  را  کنونی  فضای 
را  کین توزی  که  هستند  عواملی  از  یکی 
تسّری  دانشکده  فضای  به  اعال  حّد  در 
را  گفت وگویی  هرگونه  امکان  و  می بخشند 

سلب می کنند.
بحث های بوفه به عنوان یکی از راه حل های 
آن دوران برای خروج از انفعال موجود بود. 
درست است در ابتدا تعداد صحبت کنندگان 
تعدادشان  بر  زمان  مرور  به  اما  بود،  کم 
افزوده شد و حتی اگر آن تعداد نیز محدود 
گرفتن  قرار  جریان  در  امکان  می ماند، 
شدن  شدن«  »مسئله  و  دانشجویان  عموم 
بحث های  واقع  در  می آمد.  بوجود  امری 
ریز  مسائل  کنار  از  که  می کرد  کمک  بوفه 
اتّفاق  پیرامون مان  محیط  در  که  درشتی  و 
این  طول  در  نگذریم.  سادگی  به  می افتند 
بعضاً  و  نشده اند  حل  یادشده،  مسائل  ادوار 
بر شّدت آن ها نیز افزوده شده است، اّما حال 
عدم وجود فضای گفت وگو، این مشکالت را 
است؛  بدل کرده  غیر مهم  و  ُخرد  امری  به 
»مسأله مندی« و حّتی »مسأله« را طرد کرده 
می سازد.  اخته  نیز  را  دانشجویی  بدنه ی  و 
حال با این شرایط می توان گفت رجعت به 
گذشته و تکیه بر همان فضای گفت وگویی 
و دموکراتیک نیم بند اجتناب ناپذیر است؛ در 
غیر این صورت بدنه ی دانشجویی تبدیل به 
افسانه ای خواهد شد که سالی یک بار در روز 
دانشجو خود را ارضا می کند و وهم قداست، 
چشم هایی  با  که  می رساند  جایی  به  را  او 
وضع  پذیرش  برای  را  خود  آغوش  بسته 

موجود باز کند. 
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