
   بمناسبت محفلیازجريان ی گزارش مختصر                           

  جنبش دانشجوئی ايرانروزآذر، 16ازتجليل                         

  

 تير، 18 آذر، تا16از -  آذر،جنبش دانشجوئی 16 تجليل ازروز به مناسبت2009 دسمبر12بتاريخ 
کميته :  اين محفل کميته برگزارکننده. رگزارگرديد ب، محفلی درشھرآمستردام کشورھالند -تاجنبش اخير
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چريکھای سازمان "رفقای يکی ازتوسطمن که .  نيزشرکت داشتندوھالند) يکبلژ(مھمان ازآلمان وبلجيم
دراين محفل  بايک رفيق ديگرازجنبش انقDبی پرولتری کشور،عوت شده بودمد" ائی خلق ايرانفد

  .شرکت کرديم

.  ازاھميت ويژه ای برخورداربود،آن ودرشرايطی که برگزارگرديد اين محفل به لحاظ موضوع
  درمبارزات درمورد تاريخچه جنبش دانشجوئی ايران واھميت آندربخش اول ازاين محفل سخنرانان

چگونگی درمقاطع مختلف تاريخ معاصرايران، ضدارتجاعی وضدامپرياليستیودادی ضداستب
 واستبداد  به لحاظ ماھيت فکری وسياسی آن درطی سی سال اخيردرشرايط ستم اين جنبشسيرحرکی

ی آن که دراين اواخرخواستھای خواستھا  ووضعيت کنونی اين جنبش وطرح،جمھوری اسDمی ايران
ه امپرياليسم   وابسته بھوری اسDمیمج  نظامًبعضا موجوديتی وحت  کردهمطرح رادموکراتيک

  . به پيش رفته است، استزيرسوأل قراردادهرا

فعالين جنبش چپ اعضا و ازطيفھای مختلف فکری وسياسی وعدۀ از مھمان دراين محفل دانشجويان
نيه ھای  بياايران، درمورد کميت وکيفيت جنبش دانشجوئی وجنبش توده ای ماه ھای اخيردرايران

 بدست ،ايران اخير ماه ھای جنبش دانشجوئی وجنبش توده ای ازوضعيت موجودوتحليل ھایايرادکردند 
 ،ود را ازفعالين کمونيست معرفی نمود وخ کردبيانيه ای مبسوطی ايراد  کهزنان سخنران يکی از.دادند

 اکثريت ظ کمیلحا وحتی نظرداشت که به هدرخيزشھای چند ماه اخيرصحبت کردازنقش پررنگ زنان 
 کهنظرداشت ن اوھمچني. ودراين حرکت پيش قدم اند  دراين جنبش رازنان تشکيل دادهشرکت کنند گان

  به رھائی زنان مربوط زيادی  تاحد ايران رھائی جامعهاست و» فراطبقاتی«جنبش زنان يک جنبش 
 حاکم وسلطه ،ٍارتجاعیدرحاليکه رھائی زنان مربوط به رھائی کل جامعه ازسلطه وستم نظام (!است

به  زنان ،ارجامعه منجملهموآزادی ورھائی واقعی ھمه طبقات واقشارتحت ستم واستث. امپرياليسم است
درغيرآن ھرتحول سياسی . وانقDب سوسياليستی منوط می گرددپيروزی انقDب دموکراتيک نوين 

 نان ببارآورد ولی ستم طبقاتیرابرای ز  آزاديھای اجتماعی مدنی ای تاحدی شايد درجامعه،روبنائی،
  ).رنيستيبرزن جزازطريق انقDب اجتماعی ريشه ای امکان پذ   مرد وستم وسلطه مذھبی وستموملی

ی وجنبش توده درباره  جنبش دانشجوئ: ص داشت  اختصاھا وپاسخھا که به پرسشمحفل دربخش دوم 
سواqتی توسط عده ای ازشرکت   بطورعاموجنبش انقDبی پرولتری ايرانبطورخاص ای چندماه اخير
 دربارۀھمچنين درضمن پاسخ به سواqت .  وازجانب سخنرانان محفل پاسخ داده شد شدهکنندگان مطرح

ی ارايه شده وتحليل ھای مطرح گرديد؛ و ات نظر؛جنبش  توده ای ماه ھای اخيرايرانماھيت واھميت 
  . پرداختان ازديدگاه خودش به اين جنبشسخنران ازھريک

 رمورد جنبش دانشجوئی  بود که می خواستند دهت به کسانی اختصاص ياف محدودیوقتخش سوم که درب
 "سازمان چريکھای فدائی خلق ايران" يکی ازاعضای.وجنبش توده ای اخيرابرازنظرکنند

 جنبش  وخصلت ترکيب طبقاتیدرباره وبش انقDبی پرولتری ايران صحبت کرده جندرموردًمختصرا
 برخDف اين نظريه ھا که جنبش :"چنين اظھارنظرنمود وهبدرستی موضع گرفتی اخيرا ماه ھ ایودهت

 دراين جنبش :-ه وگفتتوضيح داد -می خوانند،  جنبش طبقه متوسط رايران راتوده ای خودبخودی اخي
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بش را جنبش طبقه  جن ايران شرکت دارند ونمی شود که اين ستم ديدهمليونھا نفرازتوده ھای مردم
  ".زيابی کرد ارمتوسط

اول اينکه به تاييد نظررفيق :  روی دوموضوع تماس گرفتم بطوربسيارفشردهن فرصت من ھمدراي
  توده ایجنبش ، خيزش ماه ھای اخيرخلق ايران را يک"سازمان چريکھای فدائی خلق ايران"

 ی سه اين کشوردرطژيم اسDمی ايران عليه خلقھایفشارستم واستبداد وجنايات رخودجوش که باثر 
درواقع  وکمتراتفاق افتاده درسی سال اخير درنوعشاين جنبش. ارزيابی کردمبوجودآمده، دھه اخير

 جمھوری  ضدمردمیعليه نظام  وجوانانزنان، ًفوران خشم ونفرت خلقھای ايران خاصتا روشنفکران
 که یاستھاي، خوھمچنين نظرمن اين بود که بايد روی ترکيب طبقاتی جنبش توده ای اخير. اسDمی است

ھمچنين من عDوه کردم که . کردفکرً جدا ، درآيندهموضوع رھبری اين جنبشودرآن مطرح می شود 
 بخشی ازشرکت کنندگان درآن درموردعی ازمردم ايران درخيزش ماه ھای اخير ھای وسيدرميان کتله
گمان می بخشی  ندارند و ھنوزھم موضع روشن دراين جنبشرژيم» اصDح طلب«  جناح نقش رھبری

جمله موسوی  من؛ رژيم دردست اين جناح ومحتوی آنکنند که رھبری اين جنبش باھمين وسعت
 نظربه ماھيت  را اين افراد مردم ايران اگرچه : کهدراينجا بايدعDوه کنم{. استوکروبی وخاتمی

وطی ( اند بوده  وضدانسانیمردمی  سفاک ضد نظام که ازجمله سران ھمينفکری وسياسی وسابقۀ آنھا
  اند وجنايات سخيفی راعليه خلق ايران مرتکب شده)توسط جناح رقيب کنارزده شده اندد سال اخيرچن

 پيروان اين  ليکن. بخوبی می شناسند،بخون خلق ايران آلوده استھا مانند ديگرسران اين نظام ودست آن
 زيرنام  تای نمايند تDش م درداخل وخارج ايران سياسی تحت رھبری آنھا،ای تشکيDتاعض، افراد

درجھت را آنمنحرف کرده ولی آن  ازاھداف اص را مردمیجنبشاين ، »انقDب سبز«ويا» جنبش سبز«
رژيم » اصDح طلب«زيراجناح.  کرده وتحت کنترول داشته باشندمنافع سياسی وطبقاتی شان سمتدھی

اکنون می خواھند آنرارنگ اينھا .  ندارند، بانظام اسDمی که درراه تحکيم آن تDش کرده اندمشکلی
 می شود  ديدهًآنچه که تاکنون عمD ولی .کنند تر طوqنی اگربتوانندعمرنظام رابزعم آنھا داده ووروغن

ً اکثراآن مطرح ميشود، اين جنبش وشعارھای که درماه ھای اخيردر وسمت وسویکه سيرحرکت
ال زيرسونيز نظام را موجوديتوعترضين بوده  موسوی وکروبی وخاتمیه ھایخواستبرخDف 

  . }قرارداده اند

  بجای شعاربرضد امپرياليسم دراين تظاھرات: من روی آن مکث نمودم اين بود کهموضوع ديگری که
که بيش ازديگرامپرياليستھا سلطه ( فدراسيون روسيه وامپرياليسم چينجھانی، شعارمرگ برامپرياليسم

  بااين بيشترینزديکیودارند ورژيم ضدمردمی اسDمی وابستگی اقتصادی وسياسی ونظامی برايران 
 که بايد بآن  است مسئله واين درموردش ھنوزيکسرداده می شود) دقدرتھای سرمايه داری جھانی دار

 کمونيستھای انقDبی ايران  تاکيد کردم که البته جنبشی ورھبری ايندھھمچنين من روی سمت.توجه نمود
 عده تماس گرفتم کهمن به اين موضوع نيز.  توجه دارندًن باره درايجداداشته و نظراصولی دراين مورد

قضايارا وجنبش دانجوئی،  توده ای اخير ازجنبشھای شان وتحليل ھا درارزيابیسخنرانانای از
 دراين شرايط اگرروی تذکردادمکوتاه ھمچنين من .  می گرفتندنبه طبقاتی آن به ارزيابیکمترازج

 منجمله جنبش ، اين جنبش وسايرجنبشھای توده ایه ای اخيرصحبت می شود بايدموضوع جنبش تود
 انقDبی پرولتری ايران موردبحث جنبشبه دموکراتيک زنان وجنبش دانشجويان وجوانان دررابطه 

  ونيز. بيشتربايد تمرکزيابدمھم که انقDب خلق ايران مطرح استروی مسئله اصلی ووبحثھا . قرارگيرد
که  يادآوری کرده  وروی اين موضوع تاکيد نمودم 1357 شکست انقDب بھمن سال ازتجربهمن 

سعی کنند تا رھبری پرولتاريارا براين جنبش  بايد  باآموزش ازاين شکستايرانانقDبيون کمونيست 
  . تامين کنند درايرانرسايرجنبشھای توده ایوب

  : کوتاه تبصرهيک 

ط رژيم  جنبشھای انقDبی وتوده ای توس خونينکوب وسر1357بعدازشکست انقDب سياسی بھمن 
 با  وخصومتيک برنامه ارتجاعی وضدمردمی ران وتصفيه دانشگاه ھا بوسيلهايارتجاعی اسDمی 

 وتصفيه واخراج استادان وشاگردانی که با اين موجه که غيراسDمی بود دردانشگاه ھای ايران آنچ
نست تامدت زيادی  مخالفت می کردند؛ دولت اسDمی توا فرھنگ ملی مردم ايران،ضد و ارتجاعیًشديدا
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جنبش ازھمين جاست که .کندی جنبش دانشجوئی مترقی درايران جلوگيرازشکل گيری ورشد 
درطی جوئی ايران تحت سلطه دولت مذھبی فاشيستی ايران، به لحاظ فکری وسياسی وتشکيDتی دانش

ديده می شود که درطی سالھای .  استه طی کردا رحل مختلفیمرا نشيب وفرازھای داشته واين سه دھه
مطرح کرده ودرشرايط چند ماه  دموکراتيک راات وخواستھای ازاين جنبش مطالباخيربخشھای

زمينه درھم ژگی ديگراين جنبش اينست که دراين اواخروي. شعارھای آن راديکال ترشده استاخير
  .جودآمده استبوايران  مليونی خلق ی باجنبش خودجوش توده ھاآميزی آن

 ی مختلف جھان ودرمقاطع تاريخی مختلف نشان داده است که جنبشھاي تجربه مبارزاتی خلقھا درجوامع
ويژگی  .  اندگرفته قرارھای خلقمترقی دانشجويان وجوانان ھميشه درصف اول مبارزات توده 

اط نزديک ھستند؛  است که محصلين ومتعلمين باکتله ھای وسيع توده ھا درارتبديگراين جنبشھا اين
گرچه ا.  باآنھا دارندوند نزديکیبعبارت ديگراکثريت قاطع اينھا ازبين ھمين توده ھا برخاسته وپي

آنھا ازتوده ھای کارگرودھقان وجھانبينی تفکر نظربه خصلت قشری وطرزروشنفکران
 زمينه نھا آ دموکراتيک برحق  خواستھا ومطالباتودھات متفاوت ھستند؛ اماھا وسايرزحمتکشان شھر

علی الخصوص آن بخش .پيوند می دھدبآن  و کشانده جنبش توده ھا سمتايست که آنھارا به
انقDبی پرولتری روشن شده باشد وضرورت  جامعه که ذھن آنھا به انديشه ھا وافکارفکراننازروش

می  بخوبی درک  وستم امپرياليسممبارزه توده ھای خلق رادرسرنگونی نظام ارتجاعی حاکم وسلطه
  . پيوسته وآگاھی انقDبی رابه آنھا انتقال دھندDش می کنند تاباجنبش توده ھات بيشترھرچهاينھا کنند؛

قشری آن وھم نظربه اينکه تاچه  ترکيب طبقاتی ونظربهنيزجنبش   اين:جوئی ايرانشدرموردجنبش دان
کن به استثنای دانشجويان لي. سطحی انديشه انقDبی ومترقی درآن نفوذدارد؛ موردارزيابی قرارمی گيرد

درطی سی سال ، ديگرھمه طبقات واقشارجامعه ان واقشارمتوسط نزديک به آنطبقات باqی جامعه
 ورنج وعذاب هاسDمی قرارداشتجمھوری کامه وستمگر اخيرتحت ستم واستبداد واختناق رژيم خود

 دربرابراين ھمه ستم ومظالم ھمهمحصلين ومتعلمين بيش ازجوانان،دراين ميان روشنفکران، . کشيده اند
ستم برزنان يکی  اعمال فشاروجمھوری اسDمی ايرانچنين درھم. اکنش نشان ميدھندوحساس ھستند و

اين نظام نظربه ماھيت وخصلت . بوده استاخير درطی سی سال  مھم ستمگری اين نظامحربه ھایاز
ان  ستم برزنقايل است،ش  برايزمينروی رابر » خدا«گی د  نماين وسمت وھم اينکه وجھهطبقاتی آن

بزعم آن  خواسته تا  اسDمی درحقيقت نظام. بشدت اعمال کرده ومی کندبرمبنای احکام شريعت اسDمرا
 بخشی ين طريقاتابا. حرکت بازداردازکه ستم کش ترين ھستند،رانصف نفوس کشورازاين طريق 
 اعتراض بيش ازھروقتی مورداخير درطی ماه ھای اين نظام .خودش تقليل دھدبر راازفشارتوده ھا

فته اقليتھای مذھبی  قرارگر، دانشجويان، مليتھای تحت ستم، وزنانونفرت خلقھا ی ايران منجمله خشم و
با بخشد که ب بيشتر وتداوممقاومت  توان خلق ايران ھای به جنبش کنونی توده ميتواندوآنچه که. است
 ، دھقانان جنبش،زنانان، دانشجويان، وجنبش ھای اجتماعی مترقی منجمله جنبش کارگرجنبشساير

اصل ليکن . برقرارکندنزديک ی اجتماعی مترقی، اتحاد وپيوند  وسايرجنبشھا مليتھای تحت ستمجنبش
ً حزب واقعا انقDبی طبقه   يکتوسط ھا رھبری آن،ی توده ای درپيروزی اين جنبشھااساسی ومھم

  . کارگراست
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