معــروف بــه حزباللهــی بــود ،بــاور و نــگاه اعتقادی
او بــه انــدازه نــگاه سیاس ـیاش عمیــق و تحلیلــی
بــود و تــاش راســخی بــرای حفــظ اســتقالل خــود
و تــاش بــرای رســیدن بــه قــدرت بــه هــر قیمتــی
ً
واقعــا در آنهــا وجــود نداشــت .امــا متأســفانه از نیمه
دهــه  ۷۰مــا همچنــان پوســته جریــان دانشــجویی
را پرهیاهــو و فعــال میبینیــم امــا از عمــق در ایــن
فعالیتهــا خبــری نیســت .بطــوری کــه مــا بــا
دانشــجویانی طــرف هســتیم کــه فعــاالن سیاســی
و چهرههــای اثرگــذار معاصــر خــود را نمیشناســد.
ً
ا گــر از یــک الیــه ظاهــری اولیــه بگذریــم ،واقعــا
شــناختی از عمــق و اشــخاص الیــه بعــد نــدارد و
روحیــه و تــوان فکــری و جریانســازی را نــدارد.
مســئله مهــم دیگــر هــم ایــن بــود کــه در ابتــدای
انقــاب و در آغــاز جنــگ تحمیلــی روحیــه جهــاد و
مبــارزه و شــهادتطلبی و تــاش بــرای حاکمیــت
مبانــی اســامی بســیار در بیــن جوانــان حاکــم و
پرشــور بــود و کمتــر کســی بــه مطامــع دنیــوی و
کســب قــدرت بــه هــر قیمتــی فکــر میکــرد .ولــی
مکــم طبــع کســب قــدرت وارد خــوی خیلیهــا
ک
از جملــه جنبــش دانشــجویی شــد و خــب احــزاب
سیاســی هــم که کاسـبکاری را بلــد بودند ،متوجه
شــدند کــه از ایــن نیــروی جوانــی و شــور حاضــر در
دانشــجویان میشــود بــا معاملههــای کوچکــی
اســتفاده کــرد .در نتیجــه ایــن جریانهــای فاســد
بــه ســمت جوانهــای بااخــاص و بانشــاط رفتنــد
و بــا حربههــای ســادهای انــرژی ایــن جوانــان
را خریدنــد و بــه فرمــان خــود درآوردنــد .بــه نظــر
مــن ایــن دو مؤلفــه مهــم بــرای خلــل در جریــان
دانشــجویی اســت.
ً
اصوال امروزه دانشجویان هم کمتر میلی
به فعالیت در تشکلهای سیاسی درون
دانشگاهها دارند .این نگاه دانشجویان
چرا بهوجود آمده است؟
ایــن هــم متأســفانه یــک حقیقــت تلــخ اســت.
بــه اعتقــاد مــن ایــن خروجــی و نتیجــه رویــداد
اول اســت .یعنــی جریــان دانشــجویی وقتــی
مســتقل بــود از بــرد و باخــت و نتایــج ظاهــری
واهمـهای نداشــت و معتقــد بــود مــن تکلیــف خــود
را انجــام میدهــم .امــا از وقتــی ایــن تشــکلها
بــا جریانهــای سیاســی آلــوده شــدند ،وقتــی
انتخاباتــی شــکل میگرفــت ،دانشــجوهای فعــال
در کــف جامعــه و دانشــگاه میدیدنــد کــه تمــام
انــرژی خــود را گذاشــته و دویدهانــد تــا فــان فعــال
دانشــجویی مشــاور فــان وزیــر یــا رئیسجمهــور

شــود .خــب ایــن باعــث میشــد دانشــجویان
احســاس غبــن و شکســت کننــد .در نتیجــۀ ایــن
نــگاه معاملهگرانــه ،نــگاه منفــی در دانشــجویان
شــکل گرفت که ما ابزار هســتیم .این ســرخوردگی
شــدیدی ایجــاد کــرد.
یــک مســئله دیگــر ایــن اســت کــه وقتــی جنبــش
دانشــجویی اســتقالل خــود را از دســت داد ،میــزان
تأثیرگذاریــش در عرصــه سیاســی هــم کــم شــد و
احســاس کــرد بــود و نبــودش تأثیــری نــدارد .ایــن
فکــر کــه نیروهــا و جریانهــای بــزرگ سیاســی
هســتند کــه بســیار اثرگذارنــد و اینهــا در حــدی
نیســتند کــه بتواننــد کاندیدایــی بــرای یــک پســت
خــاص معرفــی کننــد .البتــه تغییــرات نســلی را هــم
نمیتــوان نادیــده گرفــت کــه چــه مقــدار در تغییــر
فکــر و رویــه دانشــجویان میتوانــد مؤثــر باشــد .لــذا
جمــع ایــن مــوارد ،کار را بــه ایــن نقطــه رســانده کــه
تشــکلهای دانشــجویی و وضعیــت آنهــا بــه آن
رســیده اســت.
در آستانه گام دوم انقالب و فشار
جریانهای ثروتاندوز برای انحراف انقالب
از مسیر خود ،تشکلها و جنبش
دانشجویی چگونه میتوانند رسالت خود
را در حفظ آرمانها ایفا کنند؟
بــه نظــر مــن هیــچ راهــی جــز بازگشــت بــه نقطــه
آغازیــن و شــروع وجــود نــدارد .اگــر مــا روزی
جریانهــای دانشــجویی قدرتمنــد در دانشــگاه
داشــتیم ،بایــد ببینیــم و بررســی کنیــم کــه آن
تشــکلها چــه مؤلفههایــی داشــتند و آنهــا را در
خــود تقویــت کنیــم .یــک از مؤلفههــا عمیقبــودن
اســت ،بایــد در جریانهــای دانشــجویی عمــق
ایجــاد کنیــم چراکــه جریانهــای ســطحی و کــف
روی آب فایدهبخــش و مثمــر ثمــر نیســتند .یــک
مؤلفــه مهــم دیگــر وابســته نبــودن بــه قــدرت و

همچنیــن دنبــال قــدرت نبــودن بــود کــه ایــن
حالــت بســیار بــه تأثیرگــذاری و آزادی عمــل
جریانهــای دانشــجویی کمــک میکنــد .یــک
مســئله دیگــر کــه در جریانهــای دانشــجویی
قدرتمنــد گذشــته وجــود داشــت ،ریزبینــی و فهــم
دقیــق مســائل بود .متأســفانه امــروزه در اثــر فقدان
عمــق و درک موشــکافانه ،دانشــجو نمیتوانــد
تحلیــل درســتی از مســائل داشــته باشــد و موضــوع
روز کشــور خــود را تشــخیص دهــد .لــذا راه احیــای
مجــدد آن جریــان باشــکوه و باعظمــت ،بازگشــت
بــه مبانــی آن مســیر اســت و در غیــر ایــن صــورت،
نتیج ـهای جــز تکــرار ایــن وضعیــت و غلتیــدن از
دامــن ایــن جریان سیاســی بــه آن جریان سیاســی،
بهدســت نمیآیــد.
رهبر انقالب در تعبیری میفرمایند:
دانشجویان حتی ا گر اشتباه کنند ،باید در
سیاست دخالت کنند .کمی درباره این
جمله توضیح دهید.
ً
بایــد گفــت واقعــا ایــن جملــه کامــل و بســیار گویــا و
روشــنگرانه اســت .ایــن جمله حکیمانــه و منطقی
رهبــر انقــاب بیــان م ـیدارد کــه دانشــجو جــوان
اســت و در حــال مشــق یــک تکلیــف تــازه و وجــه نــو
از زندگــی خــود اســت .خــب اگــر کســی بگویــد کــه
دانشــجو ا گــر در امالنوشــتههای خــود اشــتباه کــرد
نبایــد بــه او خــرده گرفــت ،حــرف غلطــی اســت؛
چرا کــه دانشــجو نــگارش صحیــح را بایــد ســالها
قبــل میآموختــه ،امــا حــاال کــه دانشــجو در حــال
تجربــه وضعیــت و رســالتی نویــن اســت بایــد ایــن
را در نظــر بگیریــم کــه در صــورت خطــا در آغــاز راه
نبایــد بــه او خــرده بگیریــم و او را بــه طــور کل از
ادامــه مســیر مشــارکت در سیاســت منــع کنیــم.
نکتــه مهــم دیگــر در ایــن بــاره ایــن اســت کــه
همــه کســانی کــه امــروزه در عرصههــای سیاســی
فعالنــد و در مســندهای مهــم تصمیمگیــری قــرار
دارنــد ،بــا همیــن روش تجربــی و شــروع از کــف
جامعــه و دانشــگاه شــروع کردنــد .شــما از بزرگتریــن
فرماندهــان دوران دفــاع مقــدس بگیریــد تــا
مدیرانــی کــه امــروز کرس ـیهای مهــم قــدرت را در
دســت دارنــد .اگــر دانشــجویی بخواهــد این مســیر
را شــروع کنــد ،نیــازی نیســت کــه از یــک آ کادمــی
خــاص شــروع کنــد ،بلکه راه ،همیــن راه اســت و در
همــه دنیــا هــم ســاری و رایــج اســت .دانشــجو بایــد
مشــق کنــد و شــروع بــه فعالیت کنــد و با این شــروع
جریانــی نــو و خــون تــازهای بــه رگهــای سیاســت
کشــور وارد کنــد.
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