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  شورای جوانان و دانشجويان چپ 

 ٢٠١١ دسمبر ٠٧

 " شورای جوانان و دانشجويان چپ"ۀبياني

  ، روز دانشجو]قوس[ آذر١۶به مناسبت 
  

را می رسد که جنبش جوانان و شانزده آذر امسال در شرايطی ف

 مبارزات ۀدانشجويان در بخش ھای وسيعی از دنيا قلب تپند

مريکا تا التحرير در ااز وال استريت در . مردم جھان است

شمگين راديکال ترين مصر دانشجويان و جوانان خ

اعتراض به سرمايه . ن ميادين و خيابان ھا ھستندامبارز

ا مبارزات مردم در داری در کشورھای امپرياليستی ب

کشورھای تحت سلطه گره خورده و بسياری از 

دانشگاه ھا در اين کشورھا تبديل به ميدان نبرد شده 

اين پيوند مبارزاتی حکايت از دخالت گری . است

جوانان و دانشجويانی دارد که مبارزات خود را 

ر جھان نقش بازی می ئي داده و در تغءارتقا

 دانشجويان در ابتکار عمل ھای اين. کنند

حاد طبقاتی در گوشه و کنار دنيا ۀ کوران مبارز

  . راه گشا و الگوی ارزشمندی برای مبارزات مردم ستمديده جھان است

 آذر در شرايطی فرا می رسد كه مبارزات محدود و پراكنده در دانشگاه ھا به نسبت سال ھای گذشته، مانند  ١۶امسال 

ر و علم و يك، خواجه نصيزد، پلی تكنين، يدر زنجان، مازندران، شھركرد، وراماخير ۀ ی سه ماھئاعتراضات دانشجو

ی با افت سياسی روبرو شده، حرارت آتش زير خاکستر آن  برای ئکه جنبش دانشجو رغم اين علی. صنعت ادامه دارد

 تجربه می کند ط متفاوتی را به نسبت سال ھای قبليی شرائدانشجوجنبش . دوست و دشمن به راحتی احساس می شود

 تری وارد دانشگاه شده نسل جوان. و نمودی از حضور و فعاليت نسِل قبلی فعاالن چپ در دانشگاه مشاھده نمی شود

انتظاری در دل .  ندارند، آذر سرخ را برپا می داشتند١۶نسل قبل از خود که مراسمات ۀ ی رابطه ای با تجربئاند که گو
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ھمه پرسش گر و در . ی ھستندئاست و چشم به راه ديدن موج نوارد و راديکال ن و نيروھا و جواناِن تازه وفعاال

  . ِی راز اين آرامش ظاھری ھستندئتکاپوی شناسا

 شعله نمی کشد؟ چرا در شرايطی که ئی اينست؛ چرا آتش جنبش دانشجوئین جنبش دانشجوال اساسی پيش پای فعاالؤس

   ايران ساکت مانده است؟ئینبش دانشجوبا اوضاعی نوين در سطح  جھانی روبرو ھستيم، ج

. جو کرد و ال پرداخت اما پاسخ کليدی را بايد در ضعف فاکتور ذھنی جستؤاز جوانب گوناگونی می توان به اين س

 یتاريخبه لحاظ .  ايران استئیمنظور از فاکتور ذھنی حضور فعال نيروھای انقالبی و کمونيست در جنبش دانشجو

ثير آن انرژی خالقه اش شکوفا شده و أ تحت تئیھر زمان جنبش کمونيستی نسبتا قدرتمندی موجود بوده، جنبش دانشجو

 خاص خودش است و بايد ئیھرچند خصوصيات جنبش دانشجو.  کرده استء در جامعه ايفائینقش سياسی پيشرو

 به ھر حال ما امروز بايد نگاه کنيم در جنبش حيات سياسی آن را مستقل از ساير جنبش ھای اجتماعی بررسی کرد اما

 دھند و کدام ھا نقش مانع را ءما را ارتقاۀ از آن چه داريم کدام ھا می توانند مبارز.  چه داريم و چه نداريمئیدانشجو

بدون تالش برای حل اين ضعف اساسی نه جنبش . بازی می کنند و بايد موانع را در حد توان از پيش پا برداشت

رات اساسی و يي از وضعيت کنونی خارج خواھد شد و نه جامعه شانس آن را خواھد يافت که شاھد تغئیجودانش

 ئیاوضاع عينی در سراسر جھان برای انقالب مساعد است، بدون شک دير يا زود نيز جنبش دانشجو. راديکال باشد

نه به جنبشی آگاھانه برای انقالب بدل ايران دوباره اوج خواھد گرفت اما بدون جنبش کمونيستی اين مقاومت عادال

نياز به چنين ديد و افقی از مبارزه ...  اعتراضات ھدف مند و ئیطرح شعارھای مشخص، امکان برپا. نخواھد شد

  .دارد

 بخش و ئی رھاافق و آرمان به ميدان بيايد، موضوع فقدان ئیطور عمده اجازه نمی دھد جنبش دانشجوه آن چه که ب

مريکا با آن روبرو افريقا تا اروپا و ا دقيقاً مشکلی است که مبارزات مردم از خاورميانه و شمال اين. روشن است

چيدگی صحنه سياسی افزوده می شود، حضور قطبی کمونيستی برای يويژه در شرايطی که مدام بر په ب. ھستند

 اين صورت جنبش ھای در غير. تشخيص درست از نادرست و دوست از دشمن از اھميت حياتی برخوردار است

از بنيادگرايان مذھبی تا قدرت ھای (مردمی بر مبنای تضادھای ميان جناح ھای مختلف حاکمان مرتجع جھان 

  . قطب بندی می شوند و انرژی شان به ھرز می رود)  امپرياليستی

ا به سھم خود تالش م. در تالش برای شکل گيری و تقويت اين قطِب انقالبی است" شورای جوانان و دانشجويان چپ"

افق و آرمانی که در پرتو جمع بندی ھای علمی .  پيوند زنيمئی بخش را با جنبش دانشجوئیمی کنيم تا افق و آرمان رھا

تنھا با پيوند ميان اين دو جنبش است که می . انتقادی از تجارب مثبت و منفی انقالب ھای کمونيستی تر و تازه شده اند

ی انقالبی، سياسی، رزمنده ای عليه رژيم جمھوری ئی ھای بزرگ گشود و جنبش توده توان راه را برای پيشرو

رفقای دانشجو می خواھيم که آستين ھا را باال زنند، ما را ياری ۀ از ھم. وجود آورده اسالمی در دانشگاه ھای کشور ب

  . مشترک طرحی نو در اندازيمۀ دھند تا با ھم فکری و مبارز

  ١٣٩٠ ]قوس[ آذر١۶

 

 


