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  شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران

  ٢٠١٣ جنوری ٠٧
 

 خجسته باد پنجاھمين سالگرد تأسيس 

 ن ايرانی در خارج از کشورجويان و محصالشکنفدراسيون دان
  

ن ايرانی در خارج از ين سالگرد تأسيس کنفدراسيون دانشجويان و محصالمسال مصادف است با پنجاھام ]جدی[دی ماه

 ايران عليه تماميّت ديکتاتوری، ارتجاع و ئیجونگرھای نبرِد جنبش پرافتخار دانشترين سيکی از درخشان. کشور

 مردم ۀ تنھا به مدت دو دھه فرياد مبارزگام که نه  پيشئیجودانشای منحصربه فرد از يک سازمان تجربه. امپرياليسم

المللی نيز  بينۀايران را به گوش جھان رساند بلکه از مرزھای جغرافيای سياسی کشور خود فراتر رفته و در صحن

 امپرياليسم و سرمايه بر عھده گرفت و ھمچنين منشاء عروج و برآمدن نسل   پيشرو و بس مھم در مبارزه عليهنقشی

  .بيون کمونيست و رھبران جنبش انقالبی و کمونيستی ايران شدنوينی از انقال

 ايران عليه ديکتاتوری آريامھری ئیجوناپذير جنبش دانشل مبارزات آشتی از د۴٠ ۀھای آغازين دھکنفدراسيون در سال

ر را از اه در داخل کشوخفقان و سرکوب سياسِی حداکثری، امکان يک مبارزه و افشاگری وسيع عليه رژيم ش. بر آمد

گذاری يک جويان ايرانی در خارج از کشور دست به کار بنيانو الجرم دانش ايران سلب کرده بود ئیجوجنبش دانش

اگرچه محيط تحرک اصلی کنفدراسيون در خارج از مرزھای ايران قرار . تشکيالت سياسی سراسری و مقتدر شدند

زد و جھت ھای انقالبی داخل ايران میمردم ايران وسازمانداشت، اما نبض سياسی و مبارزاتی آن ھمواره با مبارزات 

ن کنفدراسيون به رھبران و کادرھای که بعدھا بسياری از فعاال ھمچنان. اصلی فعاليت آن ھمانا رو به داخل کشور بود

م جمھوری ای خونين و غرورآفرين را عليه رژيھای انقالبی و کمونيستی در داخل ايران تبديل شدند و مبارزهسازمان

  .اسالمی به پيش بردند

المللی جنبش بين. ھای انترناسيوناليستی بودھا و حساسيتگيریاما کنفدراسيون از ھمان روز نخست، تشکيالتی با جھت

ھنوز صدای .  بودئی و تحرک و شکوفائی ميالدی در اوج پويا۶٠ ۀويژه جنبش نوين کمونيستی در دھکمونيستی به

-رسيد و آتش جنگاردھای سرخ انقالب کبير فرھنگی پرولتری چيِن سوسياليستی به گوش مینبوغ و جھش به پيش گ

فريقا تا ای التين تا خاور دور و از امريکا استعمار و امپرياليسم در جای جای جھان از ۀبخش ملی عليه سلط ئیھای رھا

ستی ھرکدام به شکلی وضع موجود را به خاورميانه فروزان بود و کارگران، زنان و دانشجويان در کشورھای امپريالي

 استثماری و حاميان آن بود و اين ۀ شورش و عصيان عليه جھان کھن و نظم پوسيدۀزمانه، زمان. طلبيدند  مینبرد
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به عبارت ديگر تشکالتی .  انقالبی حاکم بر جھان نقش مھمی در برآمدن و تثبيت کنفدراسيون داشتۀوضعيت و روحي

المللی بود و در تر و عام بينھا خود معلول شرايط کلی ميزان راديکاليسم و جديّت مبارزاتی آناز جنس کنفدراسيون و

ھای دل چنين شرايطی بود که دانشجويان ايرانی جزء پيشگامان جنبش ضد جنگ ويتنام، يا دفاع از مبارزات خلق

 حاکم بر جامعه به نفع نيروھای کمونيست و  به ھم زدن جّو سياسیی گاھشدند و حتیمی.... فلسطين، ظفار، الجزاير و 

اعضای کنفدراسيون در ھر کجا  . گرفتن کنفدراسيون صورت میفعاالانقالبی در کشورھای گوناگون به ھمت و ابتکار 

شدند و اين يک اتحاد  کارگر و زحمتکشان کشور ميزبان خود میۀکه بودند متحد عينی و عملی جنبش کمونيستی و طبق

کنفدراسيون ھمچنين در رابطه با ملل تحت ستم داخل ايران نيز موضعی روشن و . اليستی عالی بودانترناسيون

  .انترناسيوناليستی داشت

ِی ايرانی بود که اعضای آن به رغم ئ متحدی تودهۀمانند از يک تشکيالت جبھای موفق و تقريباً بیکنفدراسيون تجربه

برخورداری از حق تبليغ و ترويج خط خودشان، در شناخت قوانين و وابستگی به خطوط فکری و سياسی مختلف و 

 دو ۀمبارز. ھای درونی اين اتحاد تا حد زيادی موفق عمل کردند واحدی و رعايت مکانيزمۀقواعد يک تشکيالت جبھ

حدی بر  متۀويژه يک تشکيالت جبھخط و رعايت حقوق اقليت و اکثريت درون سازمان به عنوان ذاتی ھر تشکيالتی به

ھا و شعبات المللی کمونيستی درون جناحخطوط درون جنبش بين. حيات سياسی و سازمانی کنفدراسيون حاکم بود

. افت و مبارزه بين اين خطوط به اشکال مختلف درون کنفدراسيون نيز جاری بوديی گوناگون اين تشکيالت بازتاب م

دون و حزب کمونيست چين،  انقالبی به رھبری مائوتسه دو خط بين رويزيونيسم روسی با گرايش کمونيسمۀمبارز

ی التين با ھواداران تئوری جنگ خلق، مبارزه بر امريکامباحثات تئوريک و سياسی ميان ھواداران مشی چريکی مدل 

ھمه از مواردی بودند که تقريباً در تمام طول دوران حيات کنفدراسيون وجود ... سر تئوری رويزيونيستی سه جھان و 

  . سياسی و فکری درون اين تشکيالت بودئیداشت و اتفاقاً اين مبارزات خطِی عمدتاً رفيقانه، ضامن پويا

 و ئی بود، اما افق مبارزاتی آن ھرگز به مسائل صنفی و صرف دانشجوئیکفدراسيون اگرچه يک تشکيالت دانشجو

 ألۀانداز وسيع انقالبی و مسچشم. شد نمیھای مردم محدود تودهۀحتی مبارزات سياسی کوتاه مدت و مبارزات روزمر

 آن بود و اين نيروھا با گسست از رفرميسم ۀمحوری سرنگونی رژيم شاه ھمواره پيش چشم جريانات اصلی رھبری کنند

 مسلحانه و ۀ به جنگ انقالبی، مبارزء ملی و رويزيونيسم حزب توده ضرورت سرنگونی تماميّت رژيم شاه با اتکاۀجبھ

با عطف به اين . کردنددادند و ھمواره حول آن تبليغ، ترويج و سازماندھی مید قرار میئيقيام قھرآميز را مورد تأ

خصلت راديکال و اين ويژگی انقالبی کنفدراسيون است که بايد گفت جای بسی تأسف است که برخی از اعضای سابق 

 رژيم جمھوری ۀاند ھيچ بحثی دربارای که به اين مناسبت منتشر کردهش و در بيانيه تأسيسآن در پنجاھمين سالگرد

کنند و بر ضرورت مرزبندی قاطع با دو قطب پوسيده و ارتجاعی اسالمی و مبارزه عليه آن و سرنگونی قھرآميزش نمی

  . کنندامپرياليسم و جمھوری اسالمی تأکيد نمی

 خود در قبال زنان به عنوان نيمی از جامعه مواضع مترقی ۀ زمانن ايرانی به نسبتو محصالجويان  کنفدراسيون دانش

 کار خود قرار داد و از اين نظر ۀله و مبارزات زنان را تا حدودی سرلوحأو راديکالی گرفت و عطف توجه ويژه به مس

ھای جنبشھا و له متأثر بود از تئوریأکنفدراسيون در اين مس. ی دست يافتو گسست مترقيآوردھای مھم  به دست

 زنان و رفقای ئیآوردھای انقالب فرھنگی پرولتری چين در رابطه با رھا و ھمچنين از دستامريکافمنيستی اروپا و 

  .کردند میءھای کليدی ايفازن در سطوح گوناگوِن تشکيالت، فعال بودند و نقش

ھا  ناسيوناليستی با درکۀ اما يک رگوطنی پر رنگی داشتھای انترناسيوناليستی و جھانگيریاگرچه کنفدراسيون سمت

، ئیگرامباحث و اصطالحاتی چون مليّت و ملی. شدھای مختلف ھمواره در تئوری و پراتيک آن ديده میو چاشنی

ھا و حتی توليدات فکری، ھنری، ادبی و سرودھای گری، ماِم وطن و غيره در جای جای نوشتهپرستی، ايرانی ميھن
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 ۀمھم نيست خاستگاه اين گرايش و تفکر و تبارزات آن، جبھ. شدھای گوناگون آن ديده میناحکنفدراسيون و در نزد ج

له اين است که أالملل سوم، مسملی ايران و محمد مصدق باشد يا ميراث التقاطی و ناسيوناليستی کمينترن و بين

اس غير کمونيستی که بايد با آن ناسيوناليسم در ھر شکل و رنگی به ھر رو نمادی است از يک گرايش غلط و از اس

  .مبارزه و مرزبندی بشود

 خمينی و روحانيت ۀھای بينشی و خطی کنفدراسيون موضع آن در قبال پديديکی ديگر از خطاھای ستراتژيک و کاستی

و کنفدراسيون به صرف ضديت خمينی با شاه و حتی با امپرياليسم و بدون توجه به منشأ تاريخی اين تضاد . شيعه بود

وی » مبارزات« خلق قلمداد کرده و به تعريف و تمجيد از ۀ سياسی و  طبقاتی خمينی، او را جزء جبھۀتوجه به برنام بی

بار اين خطای ستراتژيک و بينشی و اين عدم تشخيص نتايج زيان.  و اسرائيل پرداختامريکاو روحانيت شيعه با شاه و 

 طبقاتی در ايران ۀ مبارزۀھای زحمتکش خلق، برای انقالب و برای آينددرست صف دوستان و دشمنان پرولتاريا و توده

. ھا عمالً رھبری انقالب و رھبری جامعه را از دست دادندزمانی خود را نشان داد که بسيار دير شده بود و کمونيست

ين جريان، بسياری  درک غلط از ماھيت تاريخی و سياسی اۀاين انحراف البته فقط مختص کنفدراسيون نبود بلکه دامن

شد و ھمين انحراف خطی بود که به شکست قطعی ھای جنبش چپ و کمونيستی ايران را شامل میاز احزاب و سازمان

ھای مبارزاتی له در اساس بيانگر عدم تشخيص اوضاع و تحليل غلط از ضرورتأاين مس. انقالب بھمن ياری رساند

  . است

ن ايرانی در خارج از کشور در مجموع اتی کنفدراسيون دانشجويان و محصالالتی و مبارز تشکيۀبا اين وجود، تجرب

ۀ  مبارزاتی کل جامعۀ به تبع افول مبارزات و افت روحيئیجوامروزه که جنبش دانش. موزنده استبخش و آمثبت، الھام

 یيست جھت احيابرد، نسل نوين جوانان و دانشجويان انقالبی و کمونايران در يک رکود و رخوت موقت به سر می

 کنفدراسيون ۀ از جمله تجربئیجو جنبش دانشۀبندی ھرچه بيشتر تجارب گذشت مجدد يک جنبش راديکال و مبارز به جمع

 ۀجويان و جوانان چپ ايران در پروسه چنين ضرورتی بود که شورای دانشبا توجه ب. نياز مبرم و ضروری دارند

 ۀتوان تجربگرچه آگاه بوديم که نه مطلوب است و نه می. به پرداختاش به بازخوانی آن تجرتشکيل و تکوين اوليه

آوردھا و کنفدراسيون را دگر بار به ھمان سياق و در ھمان ابعاد تکرار کرد اما با تحليل نقاط قوت و ضعف و دست

عدی مبارزه و تر جھت خيزھای بتر و ھر چه اصولی ھرچه محکمئی مبارزاتی کنفدراسيون بايد مبناۀھای پروسکاستی

  .جويان و جوانان مبارز و انقالبی و کمونيست است تمامی دانشۀانقالب برداشت و اين وظيفه ھم اينک بر عھد

  !ن ايرانی در خارج از کشورين سالگرد تأسيس کنفدراسيون دانشجويان و محصالخجسته باد پنجاھم

  !يم ضد بشری شاه و جمھوری اسالمی جان باختند رفقای فعال کنفدراسيون که به دست دو رژۀگرامی باد ياد و خاطر

  ! ايرانئیبرافراشته باد پرچم سرخ جنبش پرافتخار دانشجو

  

  جويان و جوانان چپ ايرانشورای دانش

  ٢٠١٣ جنوری – ١٣٩١ ]جدی[دی ماه

www.shorayejavanan.com 

www.facebook.com/shorayejavanan 

www.facebook.com/radicalvoice 

www.youtube.com/ShorayeJavanan 

 

 


