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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  ھوادار پورتال از ايران: فرستنده

  ٢٠١١ جون ٢٠
  

 سياسی اعالم موجوديتۀ بياني

 "شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران"  
  

کاری و تحقير رقيب خود را با جنگ و فالکت و ويرانی، با بیگِی بیيگان" دنظم نوين بازار آزا"در روزگاری که 

مردم ايران برای تغيير ۀ صد سال مبارزجھان فرياد می زد، روزگاری که بيش از يکۀ و ستم در چھار گوش

ی ديگری ای که فريب انتخاباتی به شکست گرائيده بود، زمانهئ برای آزادی و عدالت و برابری گووضعيت موجود،

 به تاراج  و زندگی  برای در دست گرفتن سرنوشت٨٨در راه بود، مردم و جوانان ايران بار ديگر در بھار سال 

اين بھاران . آوردی طلبيدندھا آمدند و تماميّت ستم و تبعيض و ارتجاع موجود را به مبارزه و ھمشان به خيابانۀ رفت

و خط  ھای اساسی موجود نبود ی و دگرگونیئ برای تغييرات ريشهی ھيچ افقیئھا در مقطعی رخ داد که گوخلق

از انقالبيون گسسته شده  مان در اثر سی ساله سرکوب و قتل عام يک نسل رابط خيزش ما با سنت مبارزاتی تاريخ

ھبری امروز دسِت باال را در رۀ گان از دارالخالفدر چنين بستری بود که صاحبان قدرت ديروز و رانده شد. بود

چه کارانه ھر آنو سازش ھای اصالح طلبانه، منفعالنهای از توھمات و ايدئولوژیجنبش مردم گرفتند و با ملغمه

بازتاب . اَش انجام دادند"قانون اساسی"افزوِن مردم و جوانان و حفظ نظام موجود و توانستند را برای مھار خشم دم

ھای اقشار ميانی  طبقاتی جنبش به خواستۀی جز محدود ماندن دامنئولوژِی غير راديکال چيزطبيعی اين خط و ايد

بست ھا و به بُنو متوسط شھری آن ھم صرفا در تھران و چيزی جز افول و رکود جنبش پس از تھی شدن خيابان

به سرکوب " شکنجه"و " دار"ھای غير رزمنده و ناروشن نبود و در پس اين رکود بود که رژيِم رسيدن تاکتيک

ھا جھت تثبيت موقعيت متزلزل خود پرداخت و دگر بار ابليس پيروز مست آمد تا سور عزای مردم را اعف تودهمض

  .به سفره بنشيند

ھا حاکم کرده و خط طلبان قدرت خود را بر تظاھرات ميليونی تودهوقتی دشمن مردم و نمايندگان مدارا و ترميم

گير  ی سر داد و جّو يأس و نااميدی از ايجاد تغيير ميل به ھمهنشينسازش و کرنش، صالی تسليم و عقبۀ خائنان

آتشی که برافروختن شعله. ھا سودای آتشی دوباره کردشدن داشت، بخشی کوچک اما مصمم از خيل ميليونی توده
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سخن از طرح . ھا و مشکالتی به عظمت تدارک يک جنبش نوين داشت و داردھای آن برای آغازگرانش دشواری

  ! نو خالف جريان عملی و نظری موجود استموجی 

ھای قيام نخشکيده بود که فرش کوچهگمانه گم نشده و خون شھيدان بر سنھنوز فريادھای مردم ايران در گوش ز

ا به جشنی واقعی ھای جھان عرب رفريقا را در نورديد و سرود پر طنين قيام، خلقاتند باد خيزش اين بار شمال 

 ۀو مقاومت قھرآميز جوانان راديکال و ستيزند" الشعب يريد اسقاط النظام"وزھای خشم و فرياد ی رئبرپا. فراخواند

تونس و مصر به عنوان موتور محّرک و مغز سازمانده قيام دسِت کم در گام نخست مستبدين را به عقب راند و 

کم در کوتاه زمانی در ساير ی برای سرنگونی ارتجاع و استبداد حائتودهۀ اين مبارز! يای تغيير تعبير شدؤر

تحوالت . کشورھای منطقه از بحرين و يمن تا اردن سوريه و حتا فراتر از آن در اسپانيا و فرانسه باز تکثير شد

که ضرورت چنانخاورميانه و مبارزات غرور آفرين جوانان عرب ما را سرشار از اميد به تداوم پايداری کرد، ھم

  . آنان را پيش پای ما نھاد ھای جنبشبندی از درسجمع

نھاديم تا فصلی  گامشورای دانشجويان و جوانان چپ ايران با چنين پيشينه و در چنين بستری بود که در راه تأسيس 

صد سال رزم تمام ھای خود را در يکفصل نوينی که ريشه. نوين از قيام و مبارزه عليه وضع موجود را آغاز کنيم

در انقالب مشروطه و جنبش جنگل، در شورش . بيند و تبعيض و استثمار استوار میعيار مردم ايران عليه ستم

جنبش ملی شدن  ھای سراسر ايران از کردستان و آذربايجان تا بلوچستان و خوزستان، در ديروز و امروز خلق

ر، در ن خارج از کشوويان و محصالشج ، در کنفدراسيون دان٣٢ ضد کودتای سال ]قوس[ آذر١٦صنعت نفت و 

  تير١٨ تا ٦٠ خونين ۀھای سراسر رزم و فدای دھمند بھمن، در سال تا قيام شکوه٥٠ و ٤٠ ۀ دھۀجنبش مسلحان

مبارزات ھای کارگران، زنان و دانشجويان ايران، در  جنبشۀھر روزه و ھر لحظۀ در مبارز! ؛ آری٧٨ ]سرطان[

  . پاريس تا ميدان التحريرھای سراسر جھان از کمون داری خلقيبخش و ضد سرمايهئرھا

ھدف خود را دفاع از يک خط انقالبی متشکل از نيروھا و واحدھای " شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران"

 و ايجاد يک بلوک سياسی چپ در سپھر سياست سوسياليستی، کمونيستی، فمينيستی و ديگر نيروھای مترقی

ای که از حاکميت سياسی استبدادی و مناسبات ند، جامعهدامیامروز، جھت مداخله در تعيين سرنوشت جامعه 

يافته برای در ھم شکستن مند و سازمانی خود ناگزير از فعاليت ھدفئبرد و برای رھااقتصادی استثمارگر رنج می

آميز و گرانه و تبعيض ساختارھای ستمی کليهئنظام سياسی موجود يعنی رژيم جمھوری اسالمی و دگرگونی ريشه

که تالش و تدارک برای تشکيل فدراسيونی از جوانان چپ ھمواره چنانھم. تجاعی به شکل انقالب اجتماعی استار

مورد توجه شورا بوده و خواھد بود و تشکيل چنين فدراسيونی افق سازمانی مطلوب ما برای سازماندھی و کنش 

  .جمعی نسل نوين کنشگران راديکال و انقالبی است

جوانان، دانشجويان و نيروھای  خود را به سوی تمامی ۀدست ياری رفيقان" برگشتبی"اه در آغازگاه اين ر

ھای ی برابر و دموکراتيک به ارتقاء نظری و عملی ايدهئتا با ما و در فضادھيم میراديکال، مترقی و انقالبی 

نشينيم و دست در دست ھم به شور میما با نگاه به آينده، وظايف را . انقالبی و تغيير تماميّت توحش موجود بپردازند

 تغيير با انقالب معنی شود و ستم طبقاتی، جنسيتی، نژادی، مذھبی، ۀراھی که در آن واژ. راه نوينی را خواھيم گشود

 ۀ دھد و سطح ديگری از مبارزءراھی که امکان و ظرفيت برخورد آراء متضاد را ارتقا. از معنی تھی گردد... و 

ايم تا در آغازگاه اين راه ايستاده. ی پرتو افکندئراھی که به آزادی و امکان رھا. دا معنی کنی رئرھاجمعی برای 

  : يک بار ديگر فرياد برآوريم

  !زنده است باد 
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  !طوفنده است باد ! تازنده است باد  

  

  جويان و جوانان چپ ايرانشورای دانش
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