ت وگو
گف 

ن
حسی مشسیان پیرامون علل افول جریانهای دانشجویی
گفتوگو با

جنبشدانشجوییاز روزیباخت
کهپیادهنظاماحزابشد
[رضاحجازیفر]
نهــای پررنــگ و تأثیرگــذار کــه در
در بازخوانــی تاریــخ انقــاب اســامی ایــران ،یکــی از جریا 
همــه عرص ههــا حضــور فعالــی داشــته ،تشــکلها و جنبــش دانشــجویی بــوده اســت .ایــن
اســتوانه سیاســی قدرتمنــد کــه از دل خــود چهر ههــای شــاخصی را به جامعه سیاســی کشــور ارائه کــرده ،در
ســالهای اخیــر بــا افــت شــدیدی مواجــه شــده اســت .ایــن چنیــن بــه نظر میرســد که موتــور پویــا و توانمند
تشــکلهای دانشــجویی که از دل آن چهرههای بســیار شــاخصی بیرون میآمدند ،چنان ســرد شــده که
نســازی فکری
بســختی میتوانــد اعــام وجــود کنــد چــه برســد بــه اینکــه بخواهــد در آینــده سیاســی و جریا 
جامعــه نقشآفریــن باشــد .بــه مناســبت  16آذر و روز دانشــجو بــرای تحلیــل و ریش ـهیابی و همچنیــن
یافتــن راهکارهــای نجــات از ایــن آفــت انقــاب ،بــا حســین شمســیان اســتاد دانشــگاه و مدیــرکل پیشــین
حقوقــی وزارت علــوم و فنــاوری گفتوگویــی داشــتیم کــه میخوانیــد.

باتوجه به اوج جریانهای دانشجویی در پیش از انقالب کمی از وضعیت و شرایط حاکم بر
این تشکلها در آن دوران بگویید.
جریــان دانشــجویی فــارغ از گرایشهــای اعتقــادی و سیاســی ،قبــل از انقــاب ،یکــی از موتورهــای پیشــران
مبــارزه بــا رژیــم طاغــوت پهلوی بود .این حرکت شــامل مبارزات و فعالیتهای سیاســی و همچنین مبــارزات
نظامــی بــود .یعنــی مــا شــاهد ورود دانشــجویان بــه کادرهــای جنگنــده و جنبشهای مســلحانه بودیــم .ولی
یگــردد.
خــب نــوع اصلــی مبــارزات و فعالیتهــای دانشــجویی بــه قرارگیــری در جریــان مبــارزات سیاســی برم 
چهرههــای بســیار شــاخص و خوشنامــی هــم در ایــن عرصــه داشــتهایم از جملــه شــهید بزرگــوار دیالمــه کــه
یــک چهــره بســیار مؤثــر و فعــال دانشــجویی بــود و یکتنــه در کل مجموعــه دانشــگاه تهــران تأثیرگــذاری
میکــرد .افــراد فعــال و اثرگــذار دیگــری هــم بودنــد کــه مهمتریــن گروههــای آنهــا بعــد از وقــوع انقــاب
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اســامی ایــران در ســال  ۵۷بــه دانشــجویان پیــرو
خــط امــام معــروف شــدند .ایــن گروههــا شــامل
دانشــجویانی از دانشــگاههای پلیتکنیــک یــا
موصنعــت و تهــران
امیرکبیــر امــروز ،شــریف ،عل 
بودنــد .خــب ایــن دانشــجویان کســانی بودنــد کــه
قبــل از انقــاب یعنی در دوره پهلوی دوم دانشــجو
بودنــد و در خــال فعالیتهــای سیاســی کــه از
دوره دانشــجویی آغــاز کــرده بودنــد ،همدیگــر را
شــناخته و بــا هــم هماهنــگ شــده بودنــد .خــب
ایــن فعالیتهــا کــه بیــن دانشــگاهی و ب هصــورت
گســترده شــکل گرفتــه بــود ،بــا پیــروزی انقــاب و
قرارگیــری ایــن دانشــجویان فعــال در ســمتهای
مختلــف ،ادامــه پیــدا کــرد تــا نقط ـهای کــه همــه
دانشــجویان پیــرو خــط امــام بــه ایــن نتیجــه
رســیدند کــه بایــد النــه جاسوســی آمریــکا را فتــح
کننــد و واقعــه  ۱۳آبــان رخ داد .لــذا در مجمــوع باید
گفــت کــه ایــن افــراد ،فعــاالن دانشــجویی قبــل از
انقــاب اســامی ایــران بودنــد.
اما این شور و نشاط تشکلهای
دانشجویی امروزه افت کرده و دیگر
همچون گذشته جریانهای سیاسی و
احزاب را به دنبال خود نمیکشند ،بلکه
دنبالهرو این جریانها شدهاند .چگونه این
دگردیسی در تشکلهای دانشجویی اتفاق
افتاده است؟
بلــه ایــن یــک واقعیــت تلخ اســت .اما اجــازه بدهید
دربــاره بــازه زمانــی ایــن آســیب کمــی بیــان شــما را
اصــاح کنــم .ما تا ســالها پــس از انقالب اســامی،
یعنــی تــا حــدود نیمــه دهــه  ۷۰شمســی ،جریــان
دانشــجویی را همچنــان پیشــران و جریانســاز
میدیدیــم .امــا از نیمــه دهه  ۷۰به بعد ،متأســفانه
جریــان دانشــجویی تبدیــل بــه پیادهنظــام برخــی
احــزاب و جریانهــای سیاســی بــرای فعالیــت در
کــف خیابــان و انجــام اقدامــات اجتماعــی بــرای
قتــر
کســب رأی شــد .لــذا ایــن زمانبنــدی دقی 
اســت .امــا پاســخ ســؤال ایــن اســت کــه در واقــع
اولیــن و مهمتریــن عامــل ایــن اســت کــه در
دوران پیشــران بــودن جریــان دانشــجویی ،بدنــه
فعــال ایــن تشــکلها و دانشــجویانی کــه در ایــن
مجموعههــا فعالیــت میکردنــد بســیار دقیــق و
ب بــهاتفــاق
عمیــق بودنــد .بطــوری کــه اکثــر قریـ 
ایــن افــراد فــارغ از نــگاه دینــی و سیاســی ،یــک
نــگاه اعتقــادی ،اجتماعــی و سیاســی عمیــق و
در نتیجــه قــدرت تحلیــل باالیــی داشــتند .یعنــی
یکــرد و
اگــر دانشــجویی بــا محــور انقالبــی عمــل م 

