گزارش مختصری ازجريان محفلی بمناسبت
تجليل از16آذر ،روزجنبش دانشجوئی ايران
بتاريخ  12دسمبر 2009به مناسبت تجليل ازروز 16آذر،جنبش دانشجوئی  -از 16آذر ،تا 18تير،
تاجنبش اخير -درشھرآمستردام کشورھالند ،محفلی برگزارگرديد .کميته برگزارکننده اين محفل  :کميته
ای ميزکتاب آمستردام متشکل از ":انقالبيون کمونيست ،فعالين چريکھای فدائی خلق ايران -ھالند،
شورای سوسياليست ھای مسلمان ،کانون زندانيان سياسی ايران) درتبعيد(  -ھالند ،ھواداران حزب کار
ايران) توفان( -ھالند" وسازمان زنان ھشت مارچ)ايران -افغانستان( ھالند ،خانه ھنرھالند ،سازمان
 -IKAھالند ،سازمان پرايم ،ھواداران سابق پيکارومنفردين چپ" ،بودند .دراين محفل دانشجويان
مھمان ازآلمان وبلجيم)بلژيک( وھالند نيزشرکت داشتند .من که توسط يکی ازرفقای"سازمان چريکھای
فدائی خلق ايران" دعوت شده بودم ،بايک رفيق ديگرازجنبش انقالبی پرولتری کشوردراين محفل
شرکت کرديم.
اين محفل به لحاظ موضوع آن ودرشرايطی که برگزارگرديد ،ازاھميت ويژه ای برخورداربود.
دربخش اول ازاين محفل سخنرانان درمورد تاريخچه جنبش دانشجوئی ايران واھميت آن درمبارزات
ضداستبدادی وضدارتجاعی وضدامپرياليستی درمقاطع مختلف تاريخ معاصرايران،چگونگی
سيرحرکی اين جنبش به لحاظ ماھيت فکری وسياسی آن درطی سی سال اخيردرشرايط ستم واستبداد
جمھوری اسالمی ايران ،ووضعيت کنونی اين جنبش وطرح خواستھای آن که دراين اواخرخواستھای
دموکراتيک رامطرح کرده وحتی بعضا ً موجوديت نظام جمھوری اسالمی وابسته به امپرياليسم
رازيرسوأل قرارداده است ،به پيش رفته است.
دراين محفل دانشجويان مھمان ازطيفھای مختلف فکری وسياسی وعدۀ ازاعضا وفعالين جنبش چپ
ايران ،درمورد کميت وکيفيت جنبش دانشجوئی وجنبش توده ای ماه ھای اخيردرايران بيانيه ھای
ايرادکردند وتحليل ھای ازوضعيت موجود جنبش دانشجوئی وجنبش توده ای ماه ھای اخيرايران ،بدست
دادند .يکی اززنان سخنران که بيانيه ای مبسوطی ايراد کرد وخود را ازفعالين کمونيست معرفی نمود،
ازنقش پررنگ زنان درخيزشھای چند ماه اخيرصحبت کرده وحتی نظرداشت که به لحاظ کمی اکثريت
شرکت کنند گان دراين جنبش رازنان تشکيل داده ودراين حرکت پيش قدم اند .اوھمچنين نظرداشت که
جنبش زنان يک جنبش »فراطبقاتی« است و رھائی جامعه ايران تاحد زيادی به رھائی زنان مربوط
ارتجاعی ،حاکم وسلطه
است!)درحاليکه رھائی زنان مربوط به رھائی کل جامعه ازسلطه وستم نظام
ٍ
امپرياليسم است .وآزادی ورھائی واقعی ھمه طبقات واقشارتحت ستم واستثمارجامعه منجمله ،زنان به
پيروزی انقالب دموکراتيک نوين وانقالب سوسياليستی منوط می گردد .درغيرآن ھرتحول سياسی
روبنائی ،درجامعه ،شايد تاحدی آزاديھای اجتماعی مدنی ای رابرای زنان ببارآورد ولی ستم طبقاتی
وملی وستم مذھبی وسلطه وستم مرد برزن جزازطريق انقالب اجتماعی ريشه ای امکان پذ يرنيست(.
دربخش دوم محفل که به پرسشھا وپاسخھا اختصا ص داشت :درباره جنبش دانشجوئی وجنبش توده
ای چندماه اخيربطورخاص وجنبش انقالبی پرولتری ايران بطورعام سواالتی توسط عده ای ازشرکت
کنندگان مطرح شده وازجانب سخنرانان محفل پاسخ داده شد .ھمچنين درضمن پاسخ به سواالت دربارۀ
ماھيت واھميت جنبش توده ای ماه ھای اخيرايران؛ نظراتی ارايه شده وتحليل ھای مطرح گرديد؛ و
ھريک ازسخنرانان ازديدگاه خودش به اين جنبش پرداخت.
دربخش سوم که وقت محدودی به کسانی اختصاص يافته بود که می خواستند درمورد جنبش دانشجوئی
وجنبش توده ای اخيرابرازنظرکنند.يکی ازاعضای" سازمان چريکھای فدائی خلق ايران"
مختصراًدرمورد جنبش انقالبی پرولتری ايران صحبت کرده ودرباره ترکيب طبقاتی وخصلت جنبش
توده ای ماه ھای اخيربدرستی موضع گرفته وچنين اظھارنظرنمود ":برخالف اين نظريه ھا که جنبش
توده ای خودبخودی اخيرايران را جنبش طبقه متوسط می خوانند -،توضيح داده وگفت :-دراين جنبش

مليونھا نفرازتوده ھای مردم ستم ديده ايران شرکت دارند ونمی شود که اين جنبش را جنبش طبقه
متوسط ارزيابی کرد".
دراين فرصت من ھم بطوربسيارفشرده روی دوموضوع تماس گرفتم :اول اينکه به تاييد نظررفيق
"سازمان چريکھای فدائی خلق ايران" ،خيزش ماه ھای اخيرخلق ايران را يک جنبش توده ای
خودجوش که باثر فشارستم واستبداد وجنايات رژيم اسالمی ايران عليه خلقھای اين کشوردرطی سه
دھه اخيربوجودآمده ،ارزيابی کردم .اين جنبش درنوعش درسی سال اخيرکمتراتفاق افتاده ودرواقع
فوران خشم ونفرت خلقھای ايران خاصتا ً روشنفکران ،زنان وجوانان عليه نظام ضدمردمی جمھوری
اسالمی است .ھمچنين نظرمن اين بود که بايد روی ترکيب طبقاتی جنبش توده ای اخير ،خواستھايی که
درآن مطرح می شود وموضوع رھبری اين جنبش درآينده ،جداً فکرکرد .ھمچنين من عالوه کردم که
درميان کتله ھای وسيعی ازمردم ايران درخيزش ماه ھای اخيربخشی ازشرکت کنندگان درآن درمورد
نقش رھبری جناح » اصالح طلب« رژيم دراين جنبش ھنوزھم موضع روشن ندارند وبخشی گمان می
کنند که رھبری اين جنبش باھمين وسعت ومحتوی آن دردست اين جناح رژيم؛ منجمله موسوی
وکروبی وخاتمی است}.دراينجا بايدعالوه کنم که  :اگرچه مردم ايران اين افراد را نظربه ماھيت
فکری وسياسی وسابقۀ آنھا که ازجمله سران ھمين نظام سفاک ضد مردمی وضدانسانی بوده اند) وطی
چند سال اخيرتوسط جناح رقيب کنارزده شده اند( وجنايات سخيفی راعليه خلق ايران مرتکب شده اند
ودست آنھا مانند ديگرسران اين نظام بخون خلق ايران آلوده است ،بخوبی می شناسند .ليکن پيروان اين
افراد ،اعضای تشکيالت سياسی تحت رھبری آنھا ،درداخل وخارج ايران تالش می نمايند تا زيرنام
»جنبش سبز« ويا»انقالب سبز« ،اين جنبش مردمی را ازاھداف اصلی آن منحرف کرده وآن رادرجھت
منافع سياسی وطبقاتی شان سمتدھی کرده وتحت کنترول داشته باشند .زيراجناح»اصالح طلب« رژيم
مشکلی بانظام اسالمی که درراه تحکيم آن تالش کرده اند ،ندارند .اينھا اکنون می خواھند آنرارنگ
وروغن داده وبزعم آنھا اگربتوانندعمرنظام را طوالنی ترکنند .ولی آنچه که تاکنون عمالً ديده می شود
که سيرحرکت وسمت وسوی اين جنبش وشعارھای که درماه ھای اخيردرآن مطرح ميشود،اکثراً
برخالف خواسته ھای موسوی وکروبی وخاتمی بوده وعترضين موجوديت نظام رانيززيرسوال
قرارداده اند{.
موضوع ديگری که من روی آن مکث نمودم اين بود که :دراين تظاھرات بجای شعاربرضد امپرياليسم
جھانی ،شعارمرگ برامپرياليسم فدراسيون روسيه وامپرياليسم چين)که بيش ازديگرامپرياليستھا سلطه
اقتصادی وسياسی ونظامی برايران دارند ورژيم ضدمردمی اسالمی وابستگی ونزديکی بيشتری بااين
قدرتھای سرمايه داری جھانی دارد( سرداده می شود واين درموردش ھنوزيک مسئله است که بايد بآن
توجه نمود.ھمچنين من روی سمتدھی ورھبری اين جنبش تاکيد کردم که البته کمونيستھای انقالبی ايران
دراين مورد نظراصولی داشته وجدا دراين بارهً توجه دارند .من به اين موضوع نيزتماس گرفتم که عده
ای ازسخنرانان درارزيابی ھا وتحليلھای شان ازجنبش توده ای اخيروجنبش دانجوئی ،قضايارا
کمترازجنبه طبقاتی آن به ارزيابی می گرفتند .ھمچنين من کوتاه تذکردادم دراين شرايط اگرروی
موضوع جنبش توده ای اخيرصحبت می شود بايد اين جنبش وسايرجنبشھای توده ای ،منجمله جنبش
دموکراتيک زنان وجنبش دانشجويان وجوانان دررابطه به جنبش انقالبی پرولتری ايران موردبحث
قرارگيرد .وبحثھا روی مسئله اصلی ومھم که انقالب خلق ايران مطرح است بيشتربايد تمرکزيابد .ونيز
من ازتجربه شکست انقالب بھمن سال  1357يادآوری کرده وروی اين موضوع تاکيد نمودم که
انقالبيون کمونيست ايران باآموزش ازاين شکست بايد سعی کنند تا رھبری پرولتاريارا براين جنبش
وبرسايرجنبشھای توده ای درايران تامين کنند.
يک تبصره کوتاه :
بعدازشکست انقالب سياسی بھمن  1357وسرکوب خونين جنبشھای انقالبی وتوده ای توسط رژيم
ارتجاعی اسالمی ايران وتصفيه دانشگاه ھا بوسيله يک برنامه ارتجاعی وضدمردمی وخصومت با
آنچه که غيراسالمی بود دردانشگاه ھای ايران وتصفيه واخراج استادان وشاگردانی که با اين موج
شديداً ارتجاعی وضد فرھنگ ملی مردم ايران ،مخالفت می کردند؛ دولت اسالمی توانست تامدت زيادی
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ازشکل گيری ورشد جنبش دانشجوئی مترقی درايران جلوگيری کند.ازھمين جاست که جنبش
دانشجوئی ايران تحت سلطه دولت مذھبی فاشيستی ايران ،به لحاظ فکری وسياسی وتشکيالتی درطی
اين سه دھه نشيب وفرازھای داشته ومراحل مختلفی را طی کرده است .ديده می شود که درطی سالھای
اخيربخشھای ازاين جنبش مطالبات وخواستھای دموکراتيک رامطرح کرده ودرشرايط چند ماه
اخيرشعارھای آن راديکال ترشده است .ويژگی ديگراين جنبش اينست که دراين اواخرزمينه درھم
آميزی آن باجنبش خودجوش توده ھای مليونی خلق ايران بوجودآمده است.
تجربه مبارزاتی خلقھا درجوامع مختلف جھان ودرمقاطع تاريخی مختلف نشان داده است که جنبشھايی
مترقی دانشجويان وجوانان ھميشه درصف اول مبارزات توده ھای خلق قرارگرفته اند .ويژگی
ديگراين جنبشھا اين است که محصلين ومتعلمين باکتله ھای وسيع توده ھا درارتباط نزديک ھستند؛
بعبارت ديگراکثريت قاطع اينھا ازبين ھمين توده ھا برخاسته وپيوند نزديکی باآنھا دارند .اگرچه
روشنفکران نظربه خصلت قشری وطرزتفکروجھانبينی آنھا ازتوده ھای کارگرودھقان
وسايرزحمتکشان شھرھا ودھات متفاوت ھستند؛ اما خواستھا ومطالبات دموکراتيک برحق آنھا زمينه
ايست که آنھارا به سمت جنبش توده ھا کشانده وبآن پيوند می دھد.علی الخصوص آن بخش
ازروشنفکران جامعه که ذھن آنھا به انديشه ھا وافکارانقالبی پرولتری روشن شده باشد وضرورت
مبارزه توده ھای خلق رادرسرنگونی نظام ارتجاعی حاکم وسلطه وستم امپرياليسم بخوبی درک می
کنند؛اينھا ھرچه بيشترتالش می کنند تاباجنبش توده ھا پيوسته وآگاھی انقالبی رابه آنھا انتقال دھند.
درموردجنبش دانشجوئی ايران :اين جنبش نيزنظربه ترکيب طبقاتی وقشری آن وھم نظربه اينکه تاچه
سطحی انديشه انقالبی ومترقی درآن نفوذدارد؛ موردارزيابی قرارمی گيرد .ليکن به استثنای دانشجويان
طبقات باالی جامعه واقشارمتوسط نزديک به آنان ،ديگرھمه طبقات واقشارجامعه درطی سی سال
اخيرتحت ستم واستبداد واختناق رژيم خود کامه وستمگرجمھوری اسالمی قرارداشته ورنج وعذاب
کشيده اند .دراين ميان روشنفکران ،جوانان،محصلين ومتعلمين بيش ازھمه دربرابراين ھمه ستم ومظالم
حساس ھستند وواکنش نشان ميدھند .ھمچنين درجمھوری اسالمی ايران اعمال فشاروستم برزنان يکی
ازحربه ھای مھم ستمگری اين نظام درطی سی سال اخيربوده است .اين نظام نظربه ماھيت وخصلت
طبقاتی آن وھم اينکه وجھه وسمت نمايند گی »خدا« رابر روی زمين برايش قايل است ،ستم برزنان
رابرمبنای احکام شريعت اسالم بشدت اعمال کرده ومی کند .درحقيقت نظام اسالمی خواسته تا بزعم آن
ازاين طريق نصف نفوس کشورراکه ستم کش ترين ھستند،ازحرکت بازدارد .تابااين طريق بخشی
ازفشارتوده ھا رابرخودش تقليل دھد .اين نظام درطی ماه ھای اخيربيش ازھروقتی مورد اعتراض
وخشم ونفرت خلقھا ی ايران منجمله زنان ،دانشجويان ،مليتھای تحت ستم ،واقليتھای مذھبی قرارگرفته
است .وآنچه که ميتواند به جنبش کنونی توده ھای خلق ايران توان مقاومت وتداوم بيشترببخشد که با
سايرجنبشھای اجتماعی مترقی منجمله جنبش کارگران ،دانشجويان ،وجنبش زنان ،جنبش دھقانان،
جنبش مليتھای تحت ستم وسايرجنبشھای اجتماعی مترقی ،اتحاد وپيوند نزديک برقرارکند .ليکن اصل
اساسی ومھم درپيروزی اين جنبشھای توده ای ،رھبری آنھا توسط يک حزب واقعا ً انقالبی طبقه
کارگراست.
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