
ویژه نامه صنفی

وقتی رتبه ات می آید در پوست خود نمی گنجی وقتی انتخاب رشته میکنی هم جزو دانشگاه 
های برتر تهران است و هم اسمش دهن پرکن. وقتی نتایج را می زنند خوشحال می شوی که 
مزد زحمتت را گرفته ایی. وقتی به دوستانت می گویی امیرکبیر درس میخوانی بادی در غبغب 
میدهی و هندوانه ایی در زیر بغل. اما تمام این دلخوشی ها تا روز اول ثبت نام دوام دارد. وقتی 

آمدی و دیدی که در نماز خانه اسکانت دادند و برای 
حمام باید بگردی و ببینی حمام خدماتی ها کجاست 
شود.  می  نوبتت  کی  ببینی  پشتش  بگیری  صف  تا 
 350 که  رسیدی  جایی  به  هفته  چند  از  بعد  وقتی 
هزار تومان را بر سر مینهی و تحویل می دهی، می 
بینی که تو را در یک اتاق هشت نفره می اندازند و 
به درس  نیاز  لیسانس،  یا  ارشدی  پرسند  نمی  تو  از 
امور  سایت  وارد  وقتی  نه!!!  یا  داری  اتاق  در  خواند 
های  کارت  با  توانی  می  که  بینی  می  شدی  تغذیه 
از  را شارژ کنی خوشحال می شوی  شتاب، حسابت 
منکر  نباید  و  خوبیست  کار  انصافا  که  امکانات  این 
شد که این کار جلوگیری کرده از صف گرفتن برای 
شارژ حساب تغذیه جلوی کیوسک آقای احمدی؛ اما 
می  را  غذاها  قیمت  وقتی  شوی  می  ناراحت  بازهم 
بینی و شایعات آزاد شدن نرخ غذا در دیگر دانشگاه 
ها و احتمال رسیدنش به پلی تکنیک را می شنوی و 
باریکه هایی از آن را در قیمت غذاهای پنج شنبه می 

بینی، وقتی دیدی دانشجوی کم درآمدی که از شهرستان آمده نمی تواند هفته ایی 10.000 
تومان خرج غذای سلف کند و هر روز در کنارت نون و پنیر می خورد،  نگران می شوی که نکند 
حتی ثبت نام خود دانشگاه ها هم روزی پولی شود و دوباره سر عدالت را ببرند و ثروتمند زادگان 
تحصیل کردگان جامعه نیز بشوند و کم در آمدان تا ابدالدهر کم درآمد بمانند و علم نیز با پول 

برای خود تخت خوابی بخرد.
حتی وقتی غذا ها را رزرو کردی و به سلف رفتی صف چند ده متری برای غذا را می بینی و اگر 
از غذا خوردن پشیمان نشدی و در صف ایستادی و با استقامت خاصی غذایت را گرفتی و اگر 
به آشپزها برای کم ریختن غذا اعتراضی نداشتی که موجب درگیری شود، تازه باید ذره بین را 
برداری و بگردی دنبال یک صندلی خالی که به اندازه 

سینی غذایت میز خالی جلویش باشد.
یعنی نمی شود که دانشگاه پلی تکنیک تهران که بقول 
شعار های روی دیوار، افتخار ایران است، بجای عریض و 
طویل کردن اداراتش خوابگاه هایش را زیاد کند؟ یعنی 
نمی شود بجای کند کاری های عمیق پشت اداره امور 
فرهنگی برای پی ریزی های سنگین اندکی سلفش را 
بزرگتر کند؟ هیچگاه ندیدم که دانشجویی بخاطر دوری 
استخر و نداشتن زمین تنیس ) که مطمئنم باالی 80 
 ) اند  نکرده  بازی  هم  بار  یک  دانشجویان حتی  درصد 
اعتراضی کنند ولی به کررات اعتراض به قیمت و وضع 
غذاها و حتی خساست در ریختن غذا در سینی دانشجو 
را لمس کرده ام. اینکه کدام یک مهمتر است را حکما 
از  قتی  و  فردی  روزی  دانند.  می  بهتر  ارشد  مدیران 
کارمندان  اینترنت  شنید  و  بود  ناالن  اینترنت  سرعت 
در   "  : که  بفرمود  نغز  ایی  جمله  دارد  خوبی  سرعت 

دانشگاه امیرکبیر، قشر اضافی دانشجویانند".
حال این درد ها را بین خود می گوییم که واقا فهمیدیم آواز دهل شنیدن از دور خوش است و 

گرنه این حرف ها را نباید جایی بازگو کرد تا دیگران از آواز دهل لذت ببرند.
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مسائل صنفی دانشجویان یکی از مسائلی است که هیچگاه مورد رضایت همگان نبوده است. از آنجایی 
که دانشجویان با سالیق و فرهنگهای مختلف و از همه مهم تر با سطح تمکن مالی متفاوت در دانشگاه 
بر سر یک میز غذا می خورند و در یک خوابگاه زندگی می کنند، طبعاً سطح رضایت مختلفی از اینگونه 
مسائل وجود دارد. از طرفی مسائل صنفی از آن دست مسائلی است که با یک هفته و دو هفته پیگیری 
، مشکالتش حل نخواهد شد و نیاز به پیگیری مداوم و ارائه گزارش صادقانه دارد. اما آنچه بیش از همه 
دانشجویان را در این زمینه رنج می دهد این است که هر از چندگاهی به بهانه ی مسئله ای صنفی جو 
دانشگاه از حالت عادی خارج می شود و پس از موج سواری عده ای موج سوار )!( شاهد این هستیم که 
تا سال بعد خبری از پیگیری این مسائل نیست. مثاًل هر سال شاهد این هستیم که در ایامی به بهانه ی 
غذای سلف، اعتصاب غذایی شکل می گیرد و داعیه ی اعتراض به سطح پایین غذا، گوش فلک را کر می 
کند ولی بعد از یک هفته هیچ خبری از آن حجم اعتراض متورم شده نیست. و حتی کسانی که آن اعتراض 
را شکل دادند )که قهراً باید نسبت به بقیه دغدغه ی بیشتری برای حل مسائل صنفی داشته باشند( به 
خواب عمیق یکساله ای فرو می روند. یادم می آید روزی در دانشگاه به بهانه دیده شدن یک سوسک در 
غذای یک نفر الم شنگه ای به پا شد، اما هیچ گاه هیچ خبری از آن شخص که سوسک را در غذا دیده 
بود نشد و هیچ سند حتی نیمه معتبری دال بر اینکه آن موجود در غذا پیدا شده ارائه نشد. ولی همین 
موضوع که قریب به یقین شایعه ای بیش نبوده  یک هفته جو دانشگاه را مسموم کرد. توجیه می کردند 
که آن بنده خدا غذا را که دیده و بالطبع سوسک را که دیده بدون اینکه به مسؤولین سلف نشان بدهد 
و یا خودش از غذا )با دوربین گوشی خودش یا دوربین گوشی رفقایش( عکس بگیرد غذا را دور می ریزد 
و دو سه نفر که شاهد این قضیه بوده اند این حرکت را به اطالع عموم می رسانند. از این دست مسائل 
هر ساله بوده و حتی تغییری در نحوه شکل گیری نارضایتی داده نمی شود و همیشه بهانه نارضایتی پیدا 

شدن سوسک در غذای سلف است!
غرض این نوشتار مطمئناً الپوشانی مشکالت صنفی نیست و نگارنده معتقد است بال شک امور صنفی 

دانشگاه ما و باالخص سلف سرویس و خوابگاه با آنچه باید باشد فاصله فراوانی دارد. اما راه رسیدِن به 

دانشگاِه بدون ایراد صنفی اینها نیست و قطعاً مطالبه ی درست و صادقانه و مداوم از مسؤولین دانشگاه 
جواب خواهد داد.

چند سالی بود که در دانشگاه این رویه ی تکراری را می دیدیم و از این نوع برخورد با مسایل صنفی )که 
هیچ کمکی به حل مسئله نخواهد کرد( رنج می بردیم. اما بسیج دانشجویی در برهه های مختلف همواره 
پیگیر حل مشکالت صنفی از طرق قانونی بوده و جلسات متعددی را با مسؤولین ذی ربط برگزار کرده 
است، از جمله جلسه با معاون دانشجویی وزارت علوم )دکتر مالباشی(، مسئول صندوق رفاه این وزارتخانه، 
ریاست دانشگاه، معاون دانشجویی دانشگاه، مدیرکل امور دانشجویی و مسؤولین اداره امور تغذیه و خوابگاه 
ها. و در ترم دوم سال 89-90 جلسه ای عمومی با حضور مسئولین معاونت های دانشجویی و آموزشی و 

فرهنگی و مدیر کل هایشان برای پاسخگویی به مشکالت صنفی برگزار کرد.
آن روزها که این جلسه عمومی برگزار می شد دانشگاه درگیر همان جو مسموم بود و انتظار ما این بود 
که جلسه ای که در آن مطالبه ی بدون واسطه از معاونت دانشجویی صورت می گرفت، الاقل دانشجویان 
ناراضی حضور یابند ولی جز عده ای که حقیقتاً پیگیر حل مشکالت صنفی هستند سایر معترضین در 
جلسه شرکت نکردند و حتی همیشه از این می نالیده اند که مسؤولین به سؤال های ما پاسخ نمی دهند!

نگارنده به تجربه و بر اساس نتایج به دست آمده از جلسات پیگیری مشکالت صنفی، معتقد است عمده 
مشکالتی که به حل نشدن امور صنفی منجر شده از این قرار است:

1. رسیدگی به امور صنفی فضایی به دور از هیجانات کاذب می طلبد. و تالش برای حل شدن این مشکالت 
را در منظومه منطق فکری و عملی میسر می داند.

تکمیلی(  تحصیالت  دانشجویان  )به خصوص  دانشجویان  ظرفیت  توجه  قابل  افزایش  با  علوم  وزارت   .2
موجبات بروز ناهنماهنگی های متعّدد در زمینه مسائل رفاهی دانشجویان را فراهم آورده است.

3. عدم اختصاص بودجه و امکانات الزم برای مرتفع نمودن مشکالت صنفی از جانب دانشگاه.
4. متأّسفانه معاونت دانشجویی همواره نسبت به مشکالت صنفی اطالع رسانی الزم را انجام نمی دهد و 
عموم دانشجویان را در جریان علت مشکالت پیش آمده قرار نمی دهد. حتی در برابر مطالبه های حضوری 

که داشته ایم نیز به نظر می رسد قصد بیان علت اصلی مشکالت را ندارند.

اعتراضات در کشورهاي اسالمي ، نسبت به پخش فيلم موهن

می گویند بعضی بیماری ها را اگر انسان یک بار بگیرد یا دو بار بگیرد دیگر نسبت به آن واکسینه می شود 
و تا آخر عمر از آن راحت خواهد بود. به همین خاطر می گویند بهتر است این بیماری ها را در دوران 

کودکی بگیرند تا در ادامه ی زندگی آسوده خاطر باشند.
اّما نوع جدیدی از بیماری های صعب العالج در دانشگاه امیرکبیر پیدا شده است که دانشجویان هر ترم 
به آن مبتال می شوند و جالب آن که ترم بعد به این بیماری به شکل شدیدتری دچار می گردند. پزشکان 

دانشجویی نام این بیماری را »آبله ی واحدی« 
گذارده اند.

شروع  در  لرز  و  تب  مرموز  بیماری  این  عالئم 
شده  اعالم   … و  باال  استرس  تحصیلی،  ترم 
است. گزارش ها حاکی از آن است که مبتالیان 
واحدها  داده شدن  قرار  هنگام  بیماری  این  به 
عجیبی  شکل  به  خویش  آموزشی  پرتال  در 
انواع دروس می شوند که  تداخل  دچار مشکل 
با توجه به تدبیر مسئولین آموزشی واقعاً جای 
آموزش  که  است  ممکن  چگونه  دارد.  تعّجب 
برنامه های  روی  کند  تفّکر  همه  آن  دانشکده 
درسی و دانشجویی در دروس اصلی خود دچار 
تداخل شود؟!! البته به فرض محال هم که این 
طور بشود راه حلی اندیشیده شده است که در 

جایگاه خود خواهد آمد.
که  عده  واحدی«آن  »آبله ی  بیماران  بین  از 
ساکن شهرستان هستند مشکالت خاص خود 

با توجه به فعالیت مرموز این ویروس مهلک، آن ها از خود بی اراده شده و به دالیل واهی از  را دارند. 
بدون داشتن  و  به راحتی  تهران حرکت می کنند در حالی که می  توانستند  به سمت  شهرستان خود 
دغدغه ی این که ممکن استه پرتال باز نشود یا این که واحدی به آن ها نرسد ، در شهرستان خود به اخذ 
واحد مورد عالقه بپردازند. البته مسؤولین این امر برای رفع این قسمت خاص بیماری با اندیشیدن تدبیر 
مدبرانه ی »خوابگاه ندادن« تالش می کنند تا خدای ناکرده دانشجویی از خوزستان یا سیستان و بلوچستان 
به سمت تهران حرکت نکند و چند روزی در تهران سرگردان باشد. البته برای آن دسته که از شهرستان 

در  است که  اندیشیده شده  مانندتدبیری  است که در شهرستان می  اندیشیده شده  تدبیری  می مانند 
جایگاه خود خواهد آمد.

هنگامی که این بیماری پیشرفت می کند و به مرحله ی انتخاب واحد می رسد عوارض عصبی خود را بروز 
می دهد. به این شکل که دانشجو چند دقیقه قبل از باز شدن پرتال دچار استرس باال شده که بعضاً باعث 
آنفاکتوس نیز شده است. با باز شدن پرتال بیمار دچار تشنج شده و به صورت مکرر با بسامد 20 هرتز 
بر روی کلید Enter می فشارد و تا شاید در این بزم 
آموزشی که بخور بخور واحدی است تکه ای از ساالد 
اخمو و بد مدرسی نصیب او شود و تا آخر ترم به این 
امید داشته باشد که بتواند درس را با موجودی که 
با یک َمن عسل خورده نمی شود با نمره ی حداقلی 
دانشجویانی  برای  البته  و  ا…  شاء  إن  کند؛  پاس 
همزمان  واحد  انتخاب  زمان  با  تشنجشان  زمان  که 
اندیشیده شده  تمهیدی  نیست   )synchronize(

که در جایگاه خود خواهد آمد.
دانشجویانی که این قدر خوش شانس بوده که تشنج 
خود را با زمان انتخاب واحد همزمان کنند می توانند 
تا حداکثر 12 واحدی درسی اخذ نمایند و سپس به 
از معاون آموزشی باشند.  امید گرفتن واحد بیش تر 
در این زمان بیماران باید به تکنیک رأفت و عطوفت 
بیاندیشید!(  )مثبت  شوند  مجهز  آموزشی  معاون  با 
نیستند  مجهز  تکنیک  این  به  که  کسانی  برای  و 
تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده که در جایگاه خود 

خواهد آمد.
برای کسانی که در هر یک از واحدها موفق به تبدیل شدن به یک دانشجوی آبله دار خوب نشوند تدبیری 
اندیشیده شده و آن چیزی است که زبان معاون آموزشی محترم آن را بیان می کند: »عزیزم! اگر واحد 

گیرت نیومده اشکالی نداره. این ترم مرخصی بگیر ترم بعد واحد به خوبی گیرت میاد.«

آبله ی واحدی

بسيج چه کرده ؟

ویژه نامه ی صنفی
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اعتراضات دانشجويان در مقابل سفارت فرانسه

هفته دفاع مقدس، هفته بسیج، موسم راهیان نور و سالروز آزادسازی خرمشهر مناسبت هایی اند که در آن ایام 
شاهد تخصیص حجم قابل اعتنایی از برنامه های رسانه های رسمی کشور خصوصا صدا و سیما به مسئله دفاع 
مقدس هستیم. در مقابل این کمیت مناسب، آنچه بسیار قابل تامل است نحوه مواجهه با مفاهیم محوری گفتمان 
دفاع مقدس است. و تعاریفی که این رسانه ها از مفهوم های "دفاع مقدس" و "شهادت" ارائه می دهند و ترویج 

می کنند.
عباراتی چون: » دفاع از آب و خاک« ، » شهدای راه میهن« ، » رفتند تا ما آسایش و امنیت داشته باشیم« و » 
جان دادن برای وطن« عباراتی است که به گوش ما بسیار آشنا است و به کّرات در برنامههای راهیان نور و هفته 
دفاع مقدس توسط صدا و سیما پخش شده و بر قاب جادویی منازل ما و سپس بر دیده و نهایتا دلهای ما نشسته 
و  بی آنکه خود بخواهیم و یا حتی بدانیم در آن ته نشین شده. از این رو انتظار است اگر تقریرات نگارنده حقیر 
با گرایشهای قلبی خوانندگان تعارض داشت –که با شاهکارهای چندین ساله دستگاه فرهنگی کشور به ویژه 
سیمای ملی! کامال طبیعی است- از قضاوت و به تبع آن موضع گیری زود هنگام اجتناب کنند و ابتدا بحث را تا 

پایان دنبال کرده و سپس پیرامون متن و حواشی موضوع تأمل و سپس قضاوت نمایند.
در محاسبات مادی، با ارزش ترین شئ )به معنای اعم، نه الزاما عینی( برای هر فرد انسانی، جان اوست. در بازار 
معامله و تجارت نیز معقول، معاوضه ی شئ کم ارزشتر با شئ پر ارزشتر است. پس تا زمانی که انسان ذی شعور و 
تحت سلطۀ شعور خویش است، حاضر به معاوضۀ جان که ارزشمندترین داشته او است با هیچ چیز دیگر نمیشود. 
البته این به معنی نفی تالش و هزینه دادن برای دست یازی یا دفاع از شئ غیر نیست؛ بلکه در معنای حد خوردن 

این هزینه به هنگام کشیده شدن پای جان است.
اینجاست که ایدئولوژیها )نه به معنای توجیه گر قدرت، بلکه به معنایی که شهید مطهری اختیار می کند( وارد 
اعم از مادی و غیر مادی- و نسبت مابین این دو ارائه  میشوند. ایدئولوژی با تعریفی که از انسان و هستی – 
میدهد این روابط را بر هم میزند. همۀ ایدئولوژیها –حتی آنها که داعیۀ ضد ایدئولوژی دارند- جان آدمی را از 
مرتبه نخست با ارزشترین موجود به مراتب بعدی فرومیکاهند. و از آن رو که حساب مادی چنین ظرفیتی ندارد؛ 
الجرم به آن اعتبار قدسی میدهند؛ خواه به آن تصریح کنند –مانند آیینهای اساطیری یونان و روم، چین، ژاپن 

و مصر و ادیان توحیدی- و خواه از تصریح ابا 
کرده و حتی آن را در ظاهر انکار کنند، مانند 
ایدئولوژی های دوران مدرن نظیر لیبرالیسم 
که به » آزادی« را ارزش ذاتی و شایستگی 
بذل جان بخشیده و کمونیسم که »عدالت« 

را.
تفاوت همه این ایدئولوژی ها با ادیان توحیدی 
در آن است که در این ایدئولوژیها اصالت به 
 « مانند   - زمینی  مسائل  و  شده  داده  دنیا 
خاک و موطن« ، » فّره پادشاهی« ، »قومیت 
و نژاد و قبیله« ، » خورشید و سایر پدیدههای 
طبیعی« -  و یا آمال زمینی انسانی - چون 
»عدالت« و »آزادی« - . هویت بخشی قدسی 
مشروعیت  توجیه  برای  ابزاری«  »اعتبار  نیز 
آن مقوالت دارد. به یک معنا در ایدئولوژیها 
عرفیات قدسینما اصالت یافته اند. اما در دین 
توحیدی همۀ اصالت متوجه عالم معنا و عالم 
قدس است و همه دنیا و مافیها درجه اهمیتی 

فراتر از اعتبار ابزاری برای حصول غایت اصیل قدسی ندارد؛ منجمله آزادی و عدالت و حتی »جان آدمی« .
در میان آنچه ایدئولوژی های گوناگون اعتبار فراجانی بخشیده اند ، دو مورد را که به عنایت سیمای "ملی" و سایر 
دستگاههای رسمی فرهنگ، مبتال بِه جامعه ما شده بررسی می کنیم. یکی »نژاد و قومیت« و دیگری »سرزمین 

و موطن«.
»نژاد«

عبارت  آشنای »شهدا برای امنیت ما )هم وطنان( کشته شدند« یا »من هم حاضرم برای دفاع از ملتم کشته 
شوم« یا موارد مشابه در کجا ریشه دارد؟ آیا تعصب یا حتی در سطح نازل تر گرایش نژادی در فرهنگ و تاریخ 
ایرانیان وجود داشته و نسل به نسل منتقل شده و به نسل کنونی رسیده؛ یا تعصب و گرایش نژادِی موجود، یک 

مقوله وارداتی است؟
در عصر حاضر مردم ساکن در یک سرزمین را »ملّت« می نامند. و این غیر از آن »ملّت«ی است که قرآن به 
معنای دین و آیین بیان کرده )... بل ملّۀ ابراهیم حنیفا ... : ... بلکه از آیین خالص ابراهیم پیروی کنید ... (. مراد 

از ملت در آنچه از این به بعد میآید معنای اول است.
واژه ملت برگردان فارسی nation است. nation در انگلیسی از ریشه nat به معنی »زایش« و natal به 
معنی »زایشی« است. در زبان فرانسه نیز » ناسیون« از ریشه » ناسیو« به معنی قبیله عقب مانده و نیز به معنی 
»زادن« است)1(. هر اجتماعی از انسانها یک وجه غالب دارد که عامل پیوند دهنده افراد به یکدیگر به حساب 
از  افرادش متجلی میشود. در واقع nation اشاره به اجتماعی  نامنهی آن اجتماع توسط  میآید و همواره در 
انسانها دارد که وجه غالب آن و عامل پیوند دهنده انسانها به یکدیگر در آن » رابطه همزادی « و هم نژادی است. 
در اروپا پس از درگیری ها و جنگ های بسیار طوالنی میان اقوام مختلف سرانجام با تقسیم زمین میان این اقوام و 
تشکیل nation states »دولت-ملتها« ، جنگ های درون قاره ای آنان خاتمه یافت و به خارج از اروپا منتقل 
شد. پس از تفوق نظامی و اقتصادی اروپائیان بر )تقریبا( تمام دنیا، آنها به دنبال منافع استعماری خود، آرایش 
سرزمینی سایر نقاط دنیا را بر هم زدند.آنها در جای کشورهای بزرگ با جوامعی که عامل پیوند دهنده و قوامشان 
»مذهب« بود، کشورهای کوچک تری با وجه غالبی که سعی می شد » قومیت« باشد، به صورت موزاییکی و با 
مرزهای خط کشی شده و جعلی نشاندند. نهایتا سراسر جهان در قرن 18 به nation state های مستقل از 
هم تقسیم شد. از این روNations )ملت ها( نیز که گونه ای از جوامع با وجه غالب » رابطه هم زادی« به شمار 
می روند، جایگزین سایر گونه های جامعه با وجوه غالب خاص خود –که مهم ترین آن در آسیا دین بود- شدند.

واقع آن است گرایش نژادی نه میراث فرهنگ و تمدن ایران، بلکه مقوله ی فرهنگی وارداتی تحمیلی بوده و سابقه 
ای پیش از قرن 18 ندارد؛ به عکس اروپا که در آن » نژاد پرستی« امری اصیل، و ریشه تشکیل و قوام جوامع 
است. از این رو کشته شدن سرباز فرانسوی ، هلندی و آلمانی برای امنیت و آسایش ملّتش امری موجه است، 
چرا که رابطه نژادی امری قدسی و با ارزش تر از جان سرباز است. ولی در سابقه فرهنگی ما – نه الزاما عادات 
ذهنی مان- که نژاد پرستی ارزش و اعتبار نیافته، جان دادن برای دفاع از نژاد و همنژادی ها کاری بی خردانه 

و بی معنی است.
در مرتبه بعد، حتی اگر در فرهنگ ما رابطه نژادی، ارجمندی و محوریت هم داشت؛ ما در ایران قومیت یکتا و 
نژاد یک دستی نداریم که کسی بخواهد در دفاع از آن جان خود را تقدیم کند. در ایران، اقوام و زادگروه های 
مختلف مانند عرب، کرد، بلوچ، فارس، ترکمن و لر وجود دارد که رابطه خونی مستقل دارند؛ لذا اصال قوم ایرانی 
واحد نداریم، چه رسد به اینکه شایستگی فداکاری متعهدانه پیدا کند. با این حساب چرا باید »لر« فدای » ترک« 
شود؟ پس حساب غلط است. اگر هم تاریخی تر اندیشیده و همه این اقوام را از ریشه مشترک نژاد آریایی به شمار 
آوریم در آنصورت هم نیمی از مردم عالم هم نژاداند و به کشور ایران محدود نمی شود. با آن فرض جنگ میان 
ایران، عراق، هند، آلمان و ... ، خصومت درون گروهی به حساب آمده و فداکاری از هر سو که باشد، فداکاری در 

راه دفاع از ارزش اصیل یعنی » نژاد« شمرده نمی شود و ارزشمند نخواهد بود.
البته همه این تفاصیل با فرض نادیده گرفتن عدم ارزشمندی رابطه » همزادی« در فرهنگ – غیر ملی- ما است. 
فدا کاری در راه » ملت ایران« بی معنی است؛ چرا که اصال مفهوم » ملت ایران« - با معنی اصیلش- از پایه بی 
اساس و غیرواقعی و بی پشتوانه در فرهنگ ما است و معنایی غیر از مفهوم »ایرانی« دارد. زیرا که ابتدا با واژه » 
ملت« ، جامعه ای تعریف شده که در آن اصالت و محوریت و عامل پیوند دهنده مردم رابطه همزادی آنها است؛ 
و سپس اجمتاع ایرانیان به آن معنی راجع دانسته شده است. وقتی » ملت ایران« مفهومی موهوم و غیرواقعی 

باشد، فداکاری در راه آن به طریق اولی بی معنی است.
 پر واضح است که در اسالم نیز انگیزه ملی، گرایشی جاهلی به حساب آمده است. نقل است در یکی از غزوات 
پیامبر )ص( یکی از قهرمانان عرب در رکاب پیامبر )ص( کشته شد. مسلمانان قصد داشتند وی را به شیوه شهدا 
و در کنار شهدا دفن کنند. پیامبر )ص( مانع این کار شد و 
معنی  به  حمّیت  خدا.  نه  شده،  »حمّیت«  کشته  او  فرمود: 
نیز  االیمان«  من  الوطن  »حب  روایت  در  است.  ملی  غیرت 
که گاهی دستمایه توجیه ملی گرایی می شود؛ حب وطن ذیل 
»ایمان« ارجمند شده و ارزشی تبعی دارد. و وجودی که در 
و  استقالل  یا  تعارض  امکان  می شود  واقع  دیگر  وجود  طول 
غیریت با مرتبه مافوق خود نخواهد داشت. اینچنین است که 
انگیزه ملی در عرض انگیزه الهی گونه ای از شرک به حساب 
شهادت  و  قتال  برای  اسالم  در  مقبول  انگیزه  تنها  می آید. 

کسب رضایت خداوند است و بس.
حال فارغ از آنچه درست است و باید باشد، آنچه بوده و واقع 
نبرد  با مقایسه 2یادداشت روزانه سربازان حاضر در  را  شده 
بررسی می کنیم. یکی را یک » ویت  کنگ« که در جریان 
جنگ ویتنام در مقابل ارتش آمریکا مقاومت می کرده نوشته 
اول  انگیزه سرباز  عملیات.  در شب  بسیجی  را یک  ودیگری 
و  خدا  دیگری  و  بوده  میهنانش  هم  آزادی  و  پرستی  وطن 
قرآن. مقایسه و تحلیل این دو یادداشت را به خواننده وا می 

گذارم. 
ویت کنگ:

» امروز اول مه است. باید زنم را ترک می کردم. باید این عشق مقدس و گرانبها را ترک می گفتم. ما فقط 4 ماه 
است با هم عروسی کرده ایم و مدت زیادی نیست که با هم زندگی می کنیم. می دانم که به خاطر ورود به ارتش 
چه فداکاری باید بکنم. من از مرگ ترسی ندارم؛ اگر مرگ من به آزادی هموطنانم کمکی بکند با کمال میل آن 

را می پذیرم. ولی ترک زنم »کان« برایم کشنده است...
امروز دوم مه است. می دانم که زندگی یک سرباز پرشکوه است ولی ترک زنی که دوستش داریم مشکل است...

چرا باید به دنیا بیاییم؟ چرا باید رنج ببریم؟
آه جنگ ... مرگ... جنگ چقدر زشت است. مرگ چقدر زشت است.

امروز سوم مه است. باید اینجا را ترک کنم. گریه می کنم. آدم بی غیرتی نیستم و خودم را با اراده و قوی می 
دانم ولی به هر حال بشرم و نمی توانم مانع از بروز احساساتم شوم.

امروز بیست و چهارم دسامبر است. ... این چه زندگی ای است که ما داریم؟ عشق به وطن چقدر گران تمام می 
شود!« )2(

بسیجی:
» چند ساعتی دیگر باقی نمانده است که به عهدی که با خدا بسته بودم وفا کنم.اآلن بهترین ساعات عمرم در 

دنیاست، زیرا اندکی بعد رو در روی خدای خود قرار می گیرم.« )محمد شاکری( )3(
» چرا ما باید همیشه شاهد شهادت و عروج برادری باشیم و حسرت بخوریم که چرا ما از این قافله عقب مانده 
ایم؟ چرا فقط ما باید زیر تابوت آنها را بگیریم و دیگران زیر تابوت ما را نگیرند؟ آخر صبر و تحمل تا کی؟ ما هم 

دوست داریم شهید بشویم«) داوود جاللوند( )4(
..........................................
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ويژه ی

 ورودي جديدها

و اما سوسک!! این موجود بسیار عجیب… قدرت 
کشف مناطق جدید را از هر موجودی بیش تر در 
درون خود دارد. حتی گفته می شود تازه آمریکا 
است.  کرده  کشف  کلمب  کریستف  از  قبل  را 
آن  منکر شد.  را  قدرتش  نمی توان  اوقات  گاهی 
زمان که چندین سوسک در اتاق کشف می کنی 
فکر  که  می گردی  نقطه ای  دنبال  به  چه  هر  و 
آمده  جا  آن  از  است  ممکن  می کنی سوسک ها 

باشند، ناامیدتر می گردی.
و  قابلیت ها  سوسک 
دارند.  فراوانی  کاربری های 
به  آن  از  وقت ها  بعضی 
استفاده  هیوالیی  عنوان 
را  افرادی  جیغ  تا  می گردد 
بخندی.  کمی  و  آوردی  در 
رایج ترین  از  یکی  این 
است.  سوسک  کاربری های 
آن زمان که فردی را باالی 
چهارپایه جیغ زنان می بینی 

را هم  کلمه »سوسک«  فریادهایش  که البه الی 
خواهی شنید. یکی دیگر از این کاربری ها را باید 
یافت. آن جا که  آسیای شرقی  از سرزمین های 
می نگری،  غذا  به  وقتی  غذایی  وعده ی  هر  در 
اما  دارند.  آشنا  شکلی  که  می یابی  موجوداتی 
یکی از مهم ترین کاربری های آن را می توانی در 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیابی.
نشان  را  خود  سال  هر  ابتدای  در  کاربری  این 
می دهد و برای قشر خاصی کاربری دارد. آن جا 
که هر ساله در ابتدای سال یکی از این موجودات 
عجیب را در غذای یکی از دانشجویان می یابند 

افتاد.  خواهد  اتفاق  این  سال  ابتدای  در  فقط  و 
اعتراض  ایجاد یک  برای  کاربری خاص سوسک 
و تجمع به محوریت گروهی خاص بسیار جوابگو 
در  گروه  این  تجمعات  که  آن جا  از  است.  بوده 
طول سال تحصیلی بیش تر به یک مکانی جهت 
نزدیکی  هدف  با  دوستان  برخی  جمع آوری 
و  می گردد  تبدیل  آشنایی  افزایش  و   )!( قلوب 
مشکالت بسیار بزرگ صنفی که دانشجویان در 
طول سال با آن روبه رو هستند مغفول این گروه 
است و حرکت مثبتی 
بهبود  جهت  در 
صنفی  وضعیت 
نمی گیرد،  انجام 
یافته  نیازمند  آن ها 
سوسک  یک  شدن 
سال  هر  ابتدای  در 
بتوانند  تا  هستند 
هم  آن  واسطه ی  به 
پیگیر  و  بانی  را  خود 
در  تشنج  به  هم  دهند،  نشان  صنفی  مشکالت 

دانشگاه دامن بزنند.
این که مشکالت صنفی وجود دارند را هیچ کس 
منکر نیست و اگر کسی نسبت به وضعیت صنفی 
دانشگاه از سلف و خوابگاه بگیر تا بحث اینترنت 
یا  باشد،  نداشته  اعتراض  دانشجویان  ثبت نام  و 
جزو دانشجو نیست یا از این فضا و این شرایط 
سودی می برد، اما حرف این جاست که آن ها که 
الزم  دارند  را  مشکالت صنفی  پیگیری  داعیه ی 
است به جای ایجاد تشنج در دانشگاه سعی در 

رفع مشکالت داشته باشند.

انگیزی  اعجاب  مجازی  فضای  همان  یا  اینترنت 
ترین  پیشرفته  از  یکی  داریم  ذهن  در  همه  که 
ابزاری است که در دست بشر امروز است؛همان 
طوری که می بینیم در بسیاری کشورها روزمره 
شود،در  می  انجام  اینترنت  توسط  کارها  ترین 
این کشورها با گفتن اسم اینترنت الفاظی چون 
خرید اینترنتی، اخبار، نقل و انتقال پول، ارتباط با 

سراسر دنیا و ... در ذهن تداعی می شود.. 
حال بنگریم به اینترنت در ایران؛ وقتی نام اینترنت 

می  ایران  در  را 
 VPN یاد  شنویم 
تور،  فیلترشکن،   ،
قطعی،  پیوندها، 
 ... و  پایین  سرعت 
اینترنت  افتیم.  می 
فرهنگ  و  نداشته 
مقوله  دو  نداشته 
هنوز  که  هستند 
معلول  و  علت 

بودنشان مشخص نشده؛ آیا عدم داشتن فرهنگ 
را  حاکمیت  که  مجازیست  فضای  از  استفاده 
مجبور به محدود کردن این فضا نموده یا بلعکس، 
محدودیت حاکم بر اینترنت است که کاربران را 

حریص و بی اراده کرده؟! 
چندان  نه  ساز  آینده  و  متفکر  قشر  ها  دانشجو 
دور هستند که مکانیزم دسترسی شان در حوزه 
ی دانشگاه و در دانشکده تحت عنوان اصطالحی 
بهره  خوبی  نسبتا  سرعت  از  که  "سایت"  نام  به 
مند است امکان پذیر است ولی مشکل آن است 

که دانشجویان کمتر وقت روز و هفته خود را در 
اینجاست  هستند،  سایت  در  هم  آن  و  دانشکده 
بله،  کجاست؟!!!  بیشتر  دانشجو  پرسید  باید  که 
دانشجویان بیشتر در خوابگاه هستند – که دیگر 

محل دسترسی دانشجو به اینترنت است
اینترنت خوابگاه همیشه خواب است:

به طوری که پایین ترین سرعت اینترنت را می 
توان در این فضای معطر و معزز!!! دید!. چه بسیار 
کامال حقیقی  فضای خوابگاه  که  دیده می شود 
از  خبری  و  ست 
مجازی  فضای 
و  سمت  آن  در 
نمی  دیده  سو 
خدای  اگر  شود، 
فضای  ناکرده 
تشریف  مجازی 
به  شوند  فرما 
منقطع  کررات 
یا  و  گردند  می 
لیسانسه،  دانشجویان  نژادی  تبعیض  حوزه  در 
حد  در  محدود  بسیار  سرعت  با  دسترسی 

چکانندگان قطره به اینترنت دارند.
دست آخر باید گفت به نظر می رسد که دنیای 
و  کردن  پیشرفت  که  رود  می  سمتی  به  امروز 
برتری طلبی وتراز اول بودن و ... همه و همه برای 
یک کشور در فضای مجازی قابل حصول باشد و 
را  مجازی  فضای  کشوری  اگر  که  است  اینگونه 
همچنان مجازی بپندارد، در آینده نچندان دور، 
خود ماهیتی مجازی در کتب تاریخ خواهد داشت.

توطئه ی سوسک گاه اينترنت خواب است
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