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اين بار نيز حضور    . ه بار ديگر وارد ميدان شده است       يک سکوت سه سال    جنبش دانشجوئی بعد از   
رژيم که سعی دارند محورهای اصلی اين تجمعات و اعتراضات را به دست                   تشکالت دانشجوئی 
ش  گرايشی خود را مدعی و کاسه داغ تر از آ               . مشهود و حائز اهميت است        خود گيرند، بسيار   

ايش ديگر اما در کنار سربازان گمنام       مطرح کرده و حتا کتک هم می خورد، گر          جنبش دانشجوئی 
ولی هر دو گرايش    . لباس شخصی ها به ضرب و شتم دانشجويان مبادرت می ورزد             امام زمان و  

 را که در جريان آن صدمات        ١٣٧٨دارند که خاطرات تلخ شکست قيام دانشجوئی           به نوعی سعی  
 دن آنچنانی اين حرکتها    دانشجويان معترض وارد شد را گوشزد کرده و از راديکال ش               زيادی بر 

  .جلوگيری کنند
 

روزنامه ها و مجلس و        ت حاکم مرزهای   ئ، اختالفات جناحهای هي     ١٣٧۶در حقيقت بعد از سال         
. اعتراضات دانشجوئی نيز شده است      ديگر ارگانهای حکومتی را در نروديده و وارد اجتماعات و           

ه کم کاری، اين اعتراضات را         يکديگر ب  جناحهای هيئت حاکم هر يک سعی دارد با متهم کردن               
فعاليتهای پيگر دفتر تحکيم ، که عمدتا سياستهای  .ناشی از سياست های اشتباه يکديگر معرفی کنند       

جلو می برد و جامعه اسالمی دانشجويان و بسيج دانشجوئی       جبهه مشارکت در درون دانشگاهها به     
 .ی گيردهستند در همين راستا صورت م که با جناح اقتدارگرا هم صوت

 
، اين تجربه دارند که کليه اين جريانات            ١٣٧٨دانشجوئی   اما دانشجويان مستقل بعد از جريانات        

و داخلی رژيم هستند و کردار و پندار آنان کوچکترين رابطه             فقط و فقط ظرفهای جنگهای جناحی      
ی ترين شرايط همين جريانات بودند که يکی از درون، حرکتها                       در حساس  . ی با هم ندارند       

دگری از برون به ضرب چوب ، دشنه، پنجه بکس و چاقو آنان را                       دانشجوئی را متالشی و آن      
 .کند سرکوب می

 
 

بيشتر از هر روز     )مستقل از هر دو جناح حاکميت     ( امروز لزوم ايجاد تشکالت مستقل دانشجوئی       
موجود و افشای   راديکاليزم   ايجاد اين تشکالت اما بايد بر بستر       . ديگر ملموس تر احساس می شود      
  .گرايشات حکومتی استوار گردد

 
بدون وجود تشکالت مستقل ا شان بسان سربازان می مانند که بدون آنکه                              دانشجويان مبارز  
بدون شک تشکلهای مستقل دانشجوئی می تواند در زمان                  . بازنده نبرد هستند     شمشيری بزنند،  
 .بخشندو مطالبات دانشجويان را سراسری و تحقق  کوتاهی شعارها
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