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 اسماعیل نوری عال
 تاريکی در مسیر خروج از جنبش دانشجوئی

 
 آذر امسال نشان داد که جنبش دانشجوئی ايران بـه مرحلـهء بـارزی از يـک سـیر خروجـی          16

رسیده است و، به ھمین دلیل، ھمهء نیروھـای ترسـیده از خـروج يـک عضـو مھـم از مجموعـهء اعضـاء               
گوناگون ـ از ترغیب آن به بازگشت گرفته تـا سـرکوب    ، می کوشند تا با وسائل »ھم گوھر«و » خودی«

 .حرکت پیشرونده ـ  اين خروج ھیجان انگیز را ناممکن کنند
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 گانه ای که رسیدگی به چند گذشته، در ھای و ھوی انتخابات در دو سه ھفتهء 
 ،رفته رفتهبنظر می رسد که، ، می طلبد را ويژهء خودج آنھا فرصتی مضامین مندرج در نتاي

صورت ه  ب، می رود تارخ داد) امیر کبیر فعلی(ک تھران  آدر امسال در پلی تکنی16آنچه در 
 اگر نگاھمان به آيندهء ايران ،آيد، حال آنکهپاينده در نديری توفنده اما خاطرهء آدرخش

ن جنبش پويندهء دانشجوئی است که دست آوردھای ھمیيکی  آنچه اھمیت دارد ،باشد
 ناپايدارامری کم اھمیت و  ـ در بلند مدت ـ کنونی حکومت اسالمی در انواع انتخاباتش را 

 .خواھد ساخت
سر و کار دارند می دانند که يکی از »  تاريخءفلسفه« به  مربوطمقوالتآنان که با  
  و تحوالتمعنی داری برای حرکات جستن مضامین  نوع انديشیدن فلسفی ايناھداف

اين نوع انديشیدن ھمواره  بی آنکه حاصل.  آنھاست درونبلند مدت جوامع و نھادھای
اعتباری صد در صدی داشته باشد، پرداختن به آن اغلب به ما کمک می کند تا بتوانیم 

ته و،  ويژه ای که گذشته را به آينده متصل ساخکارکردی ھر حرکتی را در محور خطمعنای 
يکی از مضامین مربوط به سیر تحوالت جوامع و .  بھتر درک کنیم،الجرم، از اکنون می گذرد

. خواند يافت» فلسفهء خروج«و نھادھای اجتماعی را می توان در آنچه که شايد بشود 
» خروج« ھمواره در حال ،ھانھادھای منتشر در آنتمام  تمام جوامع و ، در اجتماعیسپھر

بر . دارد رو به پیش حرکتی  و در اين کاراستاص و ورود به وضعیتی نوين از يک وضعیت خ
 موجوداگر تحولی منجر به تعمیق وضعیت  تأکید می کنم چرا که» رو به پیش داشتن«اين 
قرار دھد، در واقع بايد پذيرفت که ) بازگشت کننده(=  و ما را در مسیری ارتجاعی شود

 . بتوان برای آن معنا و راستائی متصور بودخروجی انجام نیافته است کهاساسًا 
در عین حال، برای درک اين تمھیدات، بايد به اين نکته نیز توجه داشت که خروج 

، نوعی حرکت استقالل که در آن نطفه بسته و شکل گرفته ھر عنصر از مجموعه ای
 وقتی به قول سعدی،.  ھمواره با درد و رنج و مقاومت و فشار روبروستجوينده است که

 آفرينش از يک گوھر ساخته شده باشند آنگاه به ھنگام» دستگاه«ک ی ي» عضوھا«که 
 .آنچه بر سر يکی از آنھا می رود ديگر اعضاء را ھم دچار بیقراری می سازد

 آذر امسال نشانهء خروج و جدائی مھمی است که 16وقايع ین اعتبار، به ھم 
به ) دتضادھائی که در خود و با خود دارنهء با ھم(ساير اعضاء يک کلیت تاريخی شده را 

 آذر امسال 16، در پی سکوتی چندين ساله، يعنی. تلواسه و واکنش وا داشته است
 بارزی از يک سیر خروجی رسیده است ءنشان داد که جنبش دانشجوئی ايران به مرحله

ضاء اعاز مجموعهء   يک عضو مھم خروجن دلیل، ھمهء نیروھای ترسیده ازو، به ھمی
 به بازگشت گرفته  آنمی کوشند تا با وسائل گوناگون ـ از ترغیب ،»م گوھرھ« و »خودی«

 . اين خروج ھیجان انگیز را ناممکن کنندتا سرکوب حرکت پیشرونده ـ 
 : به سه واقعه نگاه کنیم

احمدی نژاد برای ايراد سخنرانی در روز سنتی دانشجو، ھمراه با نیروھائی . 1
 ، در مقابل اعتراض دانشجويان به اين حضور،و ی تکنیک تھران می رود به پلشسرکوب گر
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عامل «دانشجویان را  استفاده می کند و» ديگر اثر ندارد/ توپ، تانک، مسلسل «از شعار 
 . می خواند »استکبار، وابسته به آمریکا و عده ای دانشجونما

 نژاد از دانشجويان ھم با آتش زدن عکس ھای او خواستار خروج احمدی. 2
 به سرکوب آنھا نیز »رئیس جمھور مھرورز«ی ھمراه نشگاه می شوند و بسیجی ھادا

 . می پردازند
، ، دبیرکل جديد حزب مشارکت اسالمیدر اين میان آقای محسن میردامادی. 3

حرمت رئیس جمھوری منتخب مردم باید «: ، می گويدبا تقبیح حرکت دانشجویانھمراه 
  .»رخ داده را محکوم می کنیم امروز حفظ شود و آنچه

در جريان واکنش دانشجويان  ،روز بعد: ارنداين سه واقعه يک منتجه جالب د
 بصورت چند پالکارد ، انتخاباتی اعضاء و مؤتلفان حزب مشارکت اسالمییسخنرانی ھا
میردامادی، پیوند مشارکت و کیھان «: ندبر اين پالکاردھا نوشته ا.  کندخودنمائی می

 .»دبیر کل امنیتی مشارکتمیردامادی، « يا» ادمبارک ب
عمومی، آنجا تاريخی و  چیست؟ مگر در يک منظرهء ھادپالکاربراستی معنای اين  

ھیچگاه تفاوت و تضادی بین کیھانی ھا ، که اسالمیت خاص رژيم واليت فقیه مطرح باشد
 می بینیم کها ام. به گمان من نه و مشارکتی ھا و امنیتی ھای رژيم وجود داشته است؟

 دانشجويان،  و آنھا از ھمین حقیقت کھنه داردشعار دانشجويان حکايت از انکشاف نوين
انجمن ھای خود، دست به کاری زده اند که وحدت  سابقه دار از ظلمات» خروج«در مسیر 

منافع پنھان شده در اختالفات بین کیھانی ھا و امنیتی ھا و مشارکتی ھا را افشا می 
 . کند

بین جناح ھای متفاوت و ظاھرًا در  پنھان ی جز وجود وحدت منافع ھم،ستیبرا
 حزبواند موجب آن شود که ی می ت ديگرحکومت اسالمی چه چیزدرون متخاصم 
 دولت احمدی ، نظرات رسمی خوددر تمامو   آذر امسال،16، تا پیش از  اسالمیمشارکت

تقلب در « و »دولت پنھان«وجود صول  را مح او  و انتخابخواندب »دولت پادگانی«نژاد را 
 به حضور ھمین دولت پادگانی و تقلب  اعتراض دانشجويان پی دراما،بداند  »رأی گیری

 حرمت رئیس جمھوری منتخب مردم باید حفظ شود و آنچه«: د کهکن يکباره اعالم ،زده
 . »امروز رخ داده را محکوم می کنیم

 حرمت  اين حزب بیشترء مقاماتذشته گاظھاراتآيا می توان پرسید که براستی 
محسوب می شود يا اعتراض » رئیس جمھوری منتخب مردم«نسبت به اين شکنی عام 

حرمت «آيا اگر بنا به تقبیح  ؟خودشاندانشجويان به حضور تحمیلی احمدی نژاد در خانهء 
يد آيا نباو   بیشتر مستحق اين تقبیح اند يا بزرگان مشارکتی؟نباشد دانشجويا» شکنی

 اعتراض و ی تواندزمانی م  تاھر کس ،نتیجه گرفت که در حکومت اسالمی مسلط بر ايران
ايراد ت اعتراضاگر ديدی به تو  و ؛کند که در صف خودی ھا ايستاده باشد» حرمت شکنی«

 سته،دانسته يا ندان ، بفھمی که بالفاصله بايد و مورد تقبیح قرار می گیریوارد می شود
، دشمن که ھیچ، ِ رج شده ای و، در نتیجه، مستحق سرزنشخااز صف خودی ھا 

 .  شده ای که تا ديروز دوستشان می پنداشته ای ھمکسانیسرزنش 
جنبش دانشجوئی ايران، در مسیر خروج از رحم  ظلمت زده ای که بدينسان،  

 بیشتر به ماھیت پیوند پنھان جناح  به پیش،بیست و چند سال او را پروريده، با ھر قدم
يه ھای ظاھرًا مھربان تر از دا اين آشکار سازی، نقاب از چھرهء ھای رژيم پی می برد، و در

 . بر می دارد»مشارکتی«مادر 
 دانشجوئی ايران در سرآغاز پیروزی  و تاريخدارجنبش راستینمی دانیم که  

 را بستنداسالمیست ھا بر انقالب مردم ايران سقط جنین شد و بجای آن نطفهء چیزی 
دفتر « که  چتری بال گستردام گرفت و بر سرش ھمن» نشجوئیانجمن اسالمی دا «که

اسالمی «اين اقدامات ھمه در راستای روند . خوانده شد»  حوزه و دانشگاهوحدتتحکیم 
شناخته » مشروع«از و تنھا نھادھا و تشکل ھائی مج. زمین و زمان در ايران بود» کردن
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ھرآنچه که چنین . بودند» اسالمی « ـت از اسالمتعريف حاکمیطبق   که ـ برنددمی ش
حاء ممکن نمی شد بالفاصله در جوار آن نھادی محکوم به محوشدن بود و اگر اين امنبود 
  خلق الساعهانجمن ھای اسالمیاين . ابه اما با پسوند اسالمی بوجود می آمدمش

 نامسلمان، ادانداشجويان و استب فعال مايشاء دانشگاه ھا و بازوی حاکمیت در سرکو
 در طول دوران جنگ  بخصوص،ند و الحق کهد مسلمان محسوب می شغیرمسلمان و ضد

 . وظیفهء خود را بخوبی انجام دادند،ھشت ساله
دفتر تحکیم وحدت دانشجو و « و »انجمن ھای اسالمی«اما آنچه قطار ھمین  
 از جوانی نو شوندهء  ونامنجمد قرار داد، ذات ی از نوع ديگر را بر روی ريل تحول»حوزه

تحصیل در  در دوران  دانشجويانيکسو، و فقدان پیوندھای مستقیم اقتصادی و منزلتی
، به ھر قشر اجتماعی که تعلق خانوادگی جوانھر  ،اغلب.  از سوی ديگر، بوددانشگاه،

برقراری و محافظت مبارزه برای  فعال در یھنوز بصورتدر دوران دانشجوئی داشته باشد، 
 در يک ، وشده در گیر ن خانوادگی و طبقاتی خودزلت ھای اقتصادی و اجتماعیاز من

 قشری بی طبقه محسوب می شود که زمانی نه چندان جزئی از يک ،معنای عملی
 اش ، ھنگامی که نوبت فارغ التحصیلی و احراز مسئولیت ھای اقتصادی و اجتماعیتردور

 . دشوپی آن اجتماعی و سیاسی ـ می تعلقات اقتصادی ـ و در صاحب ناگزير د، فرا رس
ی بیش نیست و تا فرد دانشجو صاحب منافع يعنی، دوران دانشجوئی لمحهء فرار
اقعی و  به زندگی و ناگزير است ھرچه زودترشود دوران دانشجوئیش به پايان رسیده و

 تازه از راه رسیده  کهی ديگر و لقب را به جوان نام اينمادی اجتماعی خود بپیوندد و
  .سپاردب

ويژگی ھا و  ، دوران دانشجوئی شان در سراسر،جواناناين دو جنبه از زندگی 
 تعیین می کنند که ھمواره گوھری سنت شکن و آناننقش ھای عمده ای را برای 

،  دانشجويان در سطح اکثريتفرصت دانشجوئی،. عی ـ دارندفردائی ـ و بنابراين، طبی
منطق طبیعت جھان،  است؛ فرصت پی بردن به ابی پروفرصت انديشیدن آزاد و اغلب 

؛  در ھمهء ابعاد آن و عدالت اجتماعی به ارزش آزادی؛ فرصت پی بردنعلم، و کل وجود
فرصت در افتادن با سنت ھای دست و پا گیر، خرافه ھای بر آمده از جھل و باورھای 

ی را ص از دانشجويان قشر خا است که)يونیورسال(و ھمین خصلت ھای عام . سخیف
می سازد که قادر است ھم مشخصات فردای جوامع را تعیین کند و ھم موتور حرکت آنھا 

 .به سوی آن فردا باشد
، با اشراف به اھمیت جنبش ھای دانشجوئی در تعیین سرنوشت اسالمیست ھا 

 و دفتر ، تا با کمک انجمن ھای اسالمیند کوشید،جوامع، ھم از آغاز زمامداری خود
. دن بر اين اسب سرکش دھنه زده و آن را رام و ھموار کن،تحکیم وحدت حوزه و دانشجو

دانشجوئی تضاد داشت و در بلند مدت  با طبیعت جنبش ، در گوھر خود،اما اين رام سازی
  ای يکباره سرکشی آغاز کند و بر علیه رام کننده، اسب به ظاھر رام ايند کهموجب ش

 .جه در برابر او ايستاده است قیام نمايدکه با شالق و يون
 توحدیم دفتر تحک« از نام  می بینم بیش از يک دھه است کهآيا جالب نیست که 

که ھدفش فرو کشاندن دانشجويان به سطح طلبه ھای خرافات زدهء (» حوزه و دانشجو
 اغلب آنگونه حذف شده که شايد» حوزه و دانشجو«عبارت ) حوزه ھای علمیه بود

 بوده »حفظ وحدت دانشجويان« اين دفتر از ابتدا ء وظیفهشجويان جوان تصور کننددان
جنبش » خروج« خود مرحله ای ھیجان انگیز از روند »حوزه و دانشجو«حذف عبارت است؟

 . دانشجوئی از تاريکی زھدان اسالمیت تحمیلی حکومت واليت فقیه محسوب می شود
 دورتر که زمانی ه است بود»خروج«ری اين  توقف ناپذيف بهااشر حکومت ھم با اما 

دست » بسیج دانشجوئی« و به ايجاد نھادی با نام هکندبردل از انجمن ھای دانشجوئی 
 حقوق بگیر ی ھای دانشجويان واقعی را ندارند؛ژگاعضاء اين نھاد بسیاری از وي. ه استزد
ته مداری نیز فارغ ند و بر اساس شايساه کنکور به دانشگاه راه نمی يابند و از ردولت
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ند که برای ھستمائی  آنھا صرفًا نظامیان دانشجون،به يک معنا. ندمی شوالتحصیل ن
 . ندآيند و در آن النه می کنمی گاه سرکوب دانشجويان واقعی به دانش

به اصالح طلبی خاتمی و مشارکتی ھا، نسبت در سال ھای توھم دانشجويان 
 ھا طول کشید تا نسل تازه ای از مدتدند اما  ضرب شصت بسیجی ھا را بسیار چشیآنھا
  ائتالفد که بسیج دانشجوئی چیزی نیست جز بازوی مسلح و ضد دانشجوی دريابآنھا
 پنھان نگاھداشتهء ائتالف ی برای آلت دستو، »امنیتی ھا و کیھانی ھا و مشارکتی ھا«

 انديش و یھمهء جناح ھای داخل حکومت و حواشی آن علیه گوھر آزادی خواه و درست
 .فردائی دانشجوئی

ه ، تجربه ھای عمیقی را از سر گذراند»خروج«، در مسیر اين جنبش دانشجوئی 
 تا سادگی و خامی اولیه اش تبديل به دانشی شود که اکنون بايد به خدمت رھائی است

 نقش اصلی را در به قدرت رساندن 76دانشجويان در دوم خرداد مثًال، . کل جامعه در آيد
نام دارد و ايران را برای ھمه ايرانیان می » جنبش اصالحات« که تصور می رفت آنچه

خواھد و بر ايجاد نھادھای مدنی پای می فشارد و از آزادی ھای فردی سخن می گويد، 
 بصورتی بی رحمانه کوشیدند از خامی و ساده  ھمو اعوان و انصار حکومت. بازی کردند

 . دلی آنان استفاده کنند
برای مدت ھای دراز نه تنھا » بدھا«و » خوب ھا «ِ بازی ھمیشگیآنگاه، 

. ی رو به نومیدی نگاه داشت توھمدردانشجويان که بخش عمده ای از مردم ايران را 
ت واليت فقیه سینه سپر کرده ه در ھمهء دنیا بعنوان مدافع حکوم ک خندانیرئیس جمھور

ماد حکومت ايران شناخته می شد، وقايع  و نبود و از شکنجه تا بمب اتم را توجیه می کرد
 تیر، سرکوب دانشجويان، قتل ھای زنجیره ای روشنفکران و ھزاران جنايت ديگر رژيم را 18

 ،اما آنگاه که. ناله کرد»  روز يک بحران9ھر «ی رژيم گذاشت و از وجود » بدھا«به حساب 
د و اشگری پیشه نمو پرخ،نشجويان ظاھر شد در جمع دا،در پايان دوران مأموريت خود

او، در . تھديد کرد »برادران بسیجی«دانشجويان معترض را به اخراج از جلسه به دست 
اما » ،من نیامده بودم تا نقش اپوزيسیون رژيم را بازی کنم«ھمان جلسه، به آنھا گفت که 

 . آمده بوده تا اجرای کدام نقش را بر عھده بگیرد، پس،نگفت که
 دانشجويان ايران را در مرحلهء جديدی از پوست ،»خروج«بنظر من، اکنون سیر  

انجمن ھای   و ماھیت چیزی نیست جز حذف اسالمیت از نامکهانداختن قرار داده 
فرا رسیده است؛ »  مستقلانجمن ھای دانشجوئی«اکنون مرحلهء پیدايش . اسالمی

در حوزه  انجمن ھائی که ديگر با اسالمیت شان مشخص نمی شوند و وظائف عامی را
، از امور صنفی و داخلی دانشجويان گرفته تا امور عمومی فرھنگی، ی مختلفئھا

 . ، بر عھده خواھند داشت جامعهاجتماعی و سیاسی
پیش » خروج« استقالل جوئی است که در پايان مسیر ءھمان مرحلهدرست اين 
 ،در آمده وتشکل ھای دانشجوئی تنھا زمانی می توانند از آلت دست بودن به . می آيد

 فردای جامعهء خود  به به خدمتگذاریی ھا، واليت فقیه و مشارکت بهبجای خدمتگذاری
تنھا در .  آزاد باشندپذيرفته باشد و بپذيرد» رنگ تعلق« که، به قول حافظ، از ھرچه بپردازند

و وظايف خود اين صورت است که جنبش دانشجوئی به شکل يک نھاد مدنی در می آيد 
 .  ـ بخوبی انجام می دھد اشلندھای تاريخیهء پست و برا ـ در ھم
گفتم تا شمول اين استقالل خواھی را تا امیدواری به جدائی از » رنگ تعلق«

وگرنه . اضافه کرده باشم» خروج« به نتايج اين نیزھمهء ايدئولوژی ھای ريز و درشت را 
 .خواھد بودن  از چاله درآمدن و به چاه افتادنجزحکايت راھپیمائی ما چیزی 

جنبش دانشجوئی .  يک معنای مھم تر نیز ناظر استبر» اسالمیت«حذف باری،  
اقوام و گرايش ھا و ايدئولوژی  اقشار و هء از ھمو برآمده» جامعهء نمونه«که نوعی (
کنکاش در شرط گذاری و  ـ بدون  می تواندتنھا با امحاء اين اسالمیت است که) ستھا
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 خود ـ به حوزهء سکوالريسم يتعضومتقاضی دانشجويان اسی و عقايد سیدين و آئین 
 . گذاردبپای 

 با  جنبش دانشجوئی، با حضور در چنین حوزهء جديدی، وو امید آن است که
رسد ب ھماساسی   به اين اشراف با اصالح طلبان اسالمیست،وارسی روابط ديرينهء خود

 نمی تواند رسیدن به یای در سراسر دن ھیچ جنبش اصالح طلبی راستین اساسًاکه
، چه رسد به آنکه يکی از د باشهادسکوالريسم را در سر لوحهء برنامه ھای خود قرار ند

با عنايت به معنا و کارکرد   تنھادر واقع،. اھداف اعالم شده اش مبارزه با آن باشد
دولت «و » کیھان اسالمی«با » مشارکت اسالمی«سکوالريسم است که پیوند حزب 

جويان ما پی می برند که در يکجا آشکار می شود و دانش»  سرکوب گر اسالمیمھرورز و
ايران ھر نھادی که ريشه در خاک اسالمیت داشته باشد نمی تواند پیدايش جنبش 

 آن راه کردنمامحاء يا گمستقل و سکوالر دانشجوئی را تحمل کند و به صور مختلف به 
 .خواھد پرداخت

ز تنھا يک جنبش مستقل عادی سیاسی نی جريانات و دعواھای حتی در 
 به چانه زنی ،ء خود با داشتن منافع و خواست ھای ويژه،دانشجوئی است که می تواند

 را به گنجاندن خواست آنھا سیاسی بپردازد و حمايت خود از ءبا ھر حزب و دار و دسته
 رأی خود از ن صورت است که دانشجويان باايدر . ھايش در برنامه ھای آنان موکول نمايد

 می توانند انرژی خود را در ، از سوی ديگر،و قدرت تبلیغاتی و اقناع گری خويشيکسو 
 و  عرابهء ديگران نقش چرخ پنجم درراستای اھداف خويش بکار برده و از بازی کردن

 .در آيندبنیروئی که قابل مصرف کردن و به دور انداختن است 
ھر حرکت . ه استی تری ھم نھفتدرس اساس» خروج«اما، در ماجرای اين  

ھمان ارزش و حقیقتی است که عنصر خروج » مقصد «اين. ی داردسمت و سو و مقصد
اگر اين ارزش و حقیقت مندرج در مقصد و ھدف حال . کننده به سوی آن در حرکت است

 بی معنا و پوچ خواھد بود و تنھا به سرگردانی نسل حرکت ـ خود بخود ـروشن نباشد 
 .  جوانان ايران خواھد انجامیدديگری از

ی کننده و يک جنبهء يک جنبهء نف» خروج«از اين منظر که بنگريم می بینیم که ھر 
 آنچه ھائی را که در گذشته ناکارا و مزاحم و نادرست می يابد به دور می پذيرنده دارد؛

 ھدفی  را که کارآمد و موافق و درست می پندارد ھمچونرفع کمبود آنچه ھائیافکند و 
جنبش » خروج«در سیر و  .روشن در پیش رو می نھد و به سوی آن حرکت می کند

 ما به چشم خود ديده ايم که اين جنبش روز به روز از جزمیت و  ھمدانشجوئی ايران
ضديت با آزادی و دموکراسی دست خرافه پرستی و اطاعت کورکورانه و خردگريزی و 

 . به دور افکنده استبا خود اين بندھا اريخی را کشیده و چرک و خون اين بند ناف ھای ت
دور ه  بھمانا ارزش و حقیقتی که اين جنبش رھسپار آن است و ھمانگونه که گفتم،

؛ به حوزهء سکوالريسم استجنبش دانشجوئی   ورودوافکندن بند رقیت اسالمیت 
 پذيریخرد ،  در عقايد خورشید از روزنه ھای بی شمار تساھل که ھمچونسکوالريسمی
 و دموکراسی طلبی و انسان ، در زندگی اجتماعی و عدالت طلبی آزادخواھی،در انديشه
تابد و به آنھا يادآور می شود که فردا  به درون روح افسردهء جوانان ما می ، منطقیمداری

. ای آنان ساخته و پرداخته می شود ـ چه بخواھند و چه نهدر دست ھا و انديشه ھ
 .ت فردا تاريخًا به آنھا محول شده استمسئولیت سالميعنی، 
ان و اھل انديشه و کالم، ھمین واقعیت، وظیفه ای خطیر را به ھمهء دست به قلم 
شما در جايگاھی قرار داريد که : گوشزد می کندھم   ماموختگان و روشنفکرانو دانش آ

 نسل جوان می توانید اين راھپیمائی شگرف، ھیجان انگیز و در عین حال خطرناک را برای
اگر قدرت راھنمائی درست حق اين است که   ديگر،یکالمدر  ،و سازيدکشورتان ھموار 

کجراھه آنھا را نداريد الاقل مسیر حرکتشان را تاريک نکنید و در ھر بزنگاھی آنھا را به 
ما ھمه به جنبش دانشجوئی ايران، به ھمهء آن انديشه ھای . ھای دلشکن نکشانید
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بیائیم و در اشراف تازه آنان بر اينکه . ن جان ھای فردائی بدھکاريمجستجوگر و ھمهء آ
 شک و ترديد »ور دارندامنیتی ھا و کیھانی ھا و مشارکتی ھای رژيم ھمه سر در يک آخ«

 .نباشیم» شطبیب آدمی ک« انديشمندمان،  شاعربه قول تزريق نکنیم و برايشان،
 

ن، چاپ واشنگت»ايرانیان«برگرفته از نشريه   
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