
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  توفان -حزب کار ايران: فرستنده

 ٢٠١٢اول فبروری 

 

   سالگی۵٠به مناسبت 

  )اتحاديه ملی(ن و دانشجويان ايرانیي کنفدراسيون محصل
  

گذرد، يک سند تاريخی در رابطه با فعاليت حزب ما در  برخورد به کنفدراسيون  یسندی که از نظر خوانندگان م

 اين سند و تاريخ کنفدراسيون در شماره ھای آينده بيشتر سخن خواھد گفت و از ديد ۀحزب ما در بار. جھانی است

ر برخورد خواھد به حقايق تاريخ مبارزات دانشجوئی ايران در خارج از کشو) توفان(کمونيستِی حزب کارايران

صرفنظر از نوع برخورِد سازمانھای سياسی متشکِل درون کنفدراسيون، که با توجه به منافع طبقاتيشان در . کرد

 يک نسل ۀبرخورد به تاريخ آن، می توانند به نتايج و تحليلھای گوناگون برسند، تجليل از اين تاريخ و مبارز

ه اين تجليل که بايد با تدارک صورت گيرد، ب. بسيار ضروری استدانشجويان انقالبی ايران در خارج از کشور، 

ويژه از اين جھت اھميت دارد که پاره ای از اعضاء سابق اين سازمان با اظھار ندامت، به ايده آلھای ضد 

امپرياليستی و دموکراتيک اين سازمان پشت کرده و به صف دشمنان مردم ايران، به صف امپرياليستھا و 

تجليل از مبارزات کنفدراسيون جھانی در عين حال بيان خط .  و نوکران تروريست بومی آنھا پيوسته اندصھيونيستھا

با اعتقاد ) توفان(براين مبناست که حزب کار ايران. کشی روشن ميان دوستان و دشمنان مردم ايران خواھد بود

ه ، و بء به گردھمآئی ھمه ياران و رفقاعميق به حفظ سنتھای انقالبی کنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانی،

 ضد استبدادی و ضد ۀويژه به دبيران سابق کنفدراسيون جھانی تا قبل از انشعاب آن سازمان، که ھنوز به مبارز

شاھی، ضد امپرياليستی و دموکراتيک اعتقاد دارند، به ديده مثبت نگريسته و برای برگزاری اين روز تاريخی که 

  .اينک به سند زير توجه فرمائيد . ھمکاری استۀ دھد، آمادآنرا مفيد تشخيص می

  

 برای پيروزی کنفدراسيون چه خط حرکتی بايد در پيش گرفت

  لنينيستی توفان-يک سند تاريخی پيرامون مشی دانشجوئی سازمان مارکسيستی

ه فعاليت ک  و پس از آن١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در سالھای پس از کودتای 

کلی قطع شد، به ابتکار دانشجويان ايرانی خارج از کشور ه در ايران ب) سازمان دانشجويان دانشگاه تھران(توسو
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کنفدراسيون در مدت حيات خود خدمات شايسته ای در دفاع از منافع صنفی دانشجويان، در مبارزه . تشکيل گرديد

ای ملی و دموکراتيک خلق ايران، ھمگام با ساير نيروھای عليه رژيم استبدادی کنونی کشور ما و در راه شعارھ

دفاع از کنفدراسيون و حفظ و تکامل . انقالبی ميھن ما انجام داده و از اين پس نيز بنا بر ماھيت خود انجام خواھد داد

  . کليه دانشجويان مترقی و کليه نيروھای ملی و دموکراتيک ايران استۀآن وظيف

صنفی است زيرا فقط دانشجو می تواند عضو سازمانھای دانشجوئی . ی و توده ای استکنفدراسيون سازمانی صنف

توده ای است، . وابسته به کنفدراسيون باشد و دفاع از منافع صنفی دانشجويان يکی از وظايف مھم کنفدراسيون است

 ايران و ۀت حاکمأحافل ھي قليلی که به مۀ دانشجو را به استثناء عدۀزيرا که کنفدراسيون بايد اکثريت مطلق تود

عدم توجه به کميت اعضای . دور خود متشکل سازده مقامات سازمان امنيت ايران و امپرياليست ھا وابستگی دارند ب

 توده ای اين سازمان است و آن را به صورت گروه ۀسازمانھای وابسته به کنفدراسيون در واقع به معنای نفی جنب

  .کل اکثريت قاطع دانشجويان خواھد گرديدکوچکی در خواھد آورد و مانع تش

اگر می گوئيم کنفدراسيون سازمانی صنفی است اين به آن معنی نيست که کنفدراسيون فقط به دفاع از منافع صنفی 

ويژه در دنيای امروز و در کشور ايران ھيچ ه ب. کلی برکنار استه دانشجويان می پردازد و از مسايل سياسی ب

که با يک سلسله از مسايل عام مبارزات ملی و  اند از منافع صنفی خود دفاع کند، مگر آنسازمان صنفی نمی تو

  .دموکراتيک روبرو گردد و در برابر آنھا تصميم صريح و قاطع اتخاذ نمايد

 سياسی، در عين حال که شعارھای خاص ھيچ طبقه ای را طرح نمی کند، بنا برخصلت ملی و ۀکنفدراسيون در زمين

 خود شعارھای مشترک کليه طبقات ملی و دموکراتيک ايران را در دستور کار خود قرار می دھد و در دموکراتيک

کنفدراسيون بايد با نھضت ملی و دموکراتيک خلق ايران يعنی با نھضت کارگران، دھقانان، . راه آنھا مبارزه می کند

 دانشجو جدا نشود و از ۀسو از تود ان ملی ھمگام باشد، از يکخرده بورژوازی شھری، روشنفکران و سرمايه دار

کنفدراسيون پيوسته بايد مبارزه در راه دفاع از منافع صنفی دانشجويان را با . سوی ديگر از اين نھضت عقب نماند

  .درستی تلفيق کنده مبارزه در راه شعارھای ملی و دموکراتيک خلق ايران و از آن جمله دانشجويان، ب

يکی منشاء طبقاتی که صرف نظر از . ثير می کندأتعيين موضع اجتماعی اکثريت دانشجويان دو عامل عمده تدر 

و ديگر آشنائی دانشجويان با . وابستگان به طبقات کمپرادورھا و مالکان بزرگ ارضی اکثرا از خرده بورژوازی اند

ويژه ه يم و عامل ايدئولوژيک و سياسی را که بخذ قرار دھأاگر ما فقط منشاء طبقاتی را م. مبارزات جھان امروز

ثير جدی دارد از ديده أدر جھان امروز در تعيين موضع اجتماعی روشنفکران ممالک اقتصاداً عقب مانده ت

 ۀکنفدراسيون پيوسته بايد منعکس کنند.  نوع فعاليت کنفدراسيون نخواھيم داشتۀفروگذاريم نظريه درستی در بار

کنفدراسيون سازمانی . س آنھا به پيش رودأقالبی اکثريت دانشجويان ايرانی باشد و در رتمايالت مترقی و ان

اين معنی که نمايندگان ھر سازمان دانشجوئی بايد از طريق آراء عمومی دانشجويان انتخاب ه دموکراتيک است، ب

دست آوردن اکثريت در ه راه بشوند، در کليه بحث ھا، در کليه سازمانھا بايد روش دموکراتيک اعمال گردد، يگانه 

ھر سازمان بايد احترام به عقايد ديگران و توسل به اقناع باشد، از ھر روشی که موجب محدوديت اظھار نظر و 

کوشش در احراز اکثريت در سازمانھای دانشجوئی از طريق بند و . شدت اجتناب بشوده بحث و تفاھم شود، بايد ب

 جدی وارد می سازد، آنھا را به سازمانھای صوری ۀ اين سازمان ھا لطمبست تشکيالتی به مضمون دموکراتيک

از آنجا که کنفدراسيون سازمانی ملی و دموکراتيک . مبدل می گرداند و در نتيجه موجب پراکندگی آنھا می شود

ھواداران است، دانشجويانی که تمايالت ضد ملی و ضد دموکراتيک داشته باشند، طرفداران سياستھای امپرياليستی، 

دربار ايران، دارندگان عقايد فاشيستی، معتقدان به تبعيض نژادی، نمی توانند در آن ه رژيم کنونی ايران، وابستگان ب
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 ۀ تفرقۀ امپرياليستھا و مايۀکنفدراسيون بايد پيوسته از سياست آنتی کمونيستی که ساخته و پرداخت. شرکت جويند

  .د پاک باش،نيروھای ملی و دموکراتيک است

 منظمی برای تجھيز ۀکنفدراسيون بايد برنام. فعاليت کنفدراسيون نبايد گاه به گاه و برحسب رويداد حوادث مھم باشد

اکثريت مطلق دانشجويان، ارتقاء سطح معلومات اجتماعی و مبارزه جوئی آنھا داشته باشد و در عملی ساختن 

اسيون بايد در مناسبات بين المللی خود سياستی فعال کنفدر. شعارھای خود پيوسته ابتکار عمل را در دست گيرد

کنفدراسيون به منظور . مبنی بر تقويت نيروھای مترقی جھانی و تضعيف نيروھای ارتجاعی جھانی داشته باشد

انعکاس دادن صدای دانشجويان ايرانی در محافل بين المللی و شرکت در ھمکاری نيروھای ضد امپرياليستی جھانی 

 ۀويژه سازمانھای دانشجوئی تماس منظم بر قرار کند و با آنھا به مبادله ازمانھای دموکراتيک جھانی ببايد کليه س

 توانائی خود کمک می ۀتجارب بپردازد، کنفدراسيون پيوسته از اين سازمانھا کمک می گيرد و به آنھا به انداز

 امپرياليست ۀ دانشجوئی بين المللی که ساختدر عين حال کنفدراسيون بايد در برابر سازمانھای به اصطالح. رساند

کنفدراسيون بايد مستقيما نيز . ھا و دستگاھھای جاسوسی ھستند روش مبارزه جويانه داشته باشد و آنھا را افشاء کند

مريکای التين ارتباط افريقا و اويژه کشورھای آسيا، ه حتی االمکان با سازمانھای دانشجوئی کشورھای ديگر و ب

ما آرزومنديم کنفدراسيون در  . تجارب بپردازد، به آنھا کمک بدھد و از آنھا کمک بگيردۀند، با آنھا به مبادلبرقرار ک

 نيروھای ملی و دموکراتيک ۀآينده بيش از پيش به نھضت دانشجوئی ايران خدمت کند و عنصری فعال در جبھ

  .باشد

   لنينيستی توفان– سازمان مارکسيستی - ١٣۴۶ ]دلو[بھمن ماه

  

  )توفان(حزب کارايران

  دھم بھمن ماه ھزار و سيصد و نود 
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