بيانيه ی سياسی اعالم موجوديت

" شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران"
گی بیرقيب خود را با جنگ و فالکت و ويرانی ،با بی
در روزگاری که "نظم نوين بازار آزاد" يگانه ِ
کاری و تحقير و ستم در چھار گوشهی جھان فرياد می زد ،روزگاری که بيش از يکصد سال مبارزه
ی مردم ايران برای تغيير وضعيت موجود ،برای آزادی و عدالت و برابری گويی به شکست گرائيده
بود ،زمانهای که فريب انتخاباتی ديگری در راه بود ،مردم و جوانان ايران بار ديگر در بھار سال ٨٨
برای در دست گرفتن سرنوشت و زندهگی به تاراج رفتهشان به خيابانھا آمدند و تماميّت ستم و
تبعيض و ارتجاع موجود را به مبارزه و ھمآوردی طلبيدند .اين بھاران خلقھا در مقطعی رخ داد که
گويی ھيچ افقی برای تغييرات ريشهای و دگرگونیھای اساسی موجود نبود و خط رابط خيزش ما با
سنت مبارزاتی تاريخمان در اثر سی ساله سرکوب و قتل عام يک نسل از انقالبيون گسسته شده بود.
ت باال را در
در چنين بستری بود که صاحبان قدرت ديروز و رانده شدهگان از دارالخالفهی امروز دس ِ
رھبری جنبش مردم گرفتند و با ملغمهای از توھمات و ايدهئولوژیھای اصالح طلبانه ،منفعالنه و
افزون مردم و جوانان و حفظ نظام موجود و
سازشکارانه ھر آنچه توانستند را برای مھار خشم دم
ِ
ئولوژی غير راديکال چيزی جز محدود
"قانون اساسی"اَش انجام دادند .بازتاب طبيعی اين خط و ايده
ِ
ماندن دامنهی طبقاتی جنبش به خواستھای اقشار ميانی و متوسط شھری آن ھم صرفا در تھران و
چيزی جز افول و رکود جنبش پس از تھی شدن خيابانھا و به بُنبست رسيدن تاکتيکھای غير رزمنده
رژيم "دار" و "شکنجه" به سرکوب مضاعف تودهھا جھت
و ناروشن نبود و در پس اين رکود بود که
ِ
تثبيت موقعيت متزلزل خود پرداخت و دگر بار ابليس پيروز مست آمد تا سور عزای مردم را به سفره
بنشيند.
وقتی دشمن مردم و نمايندهگان مدارا و ترميمطلبان قدرت خود را بر تظاھرات ميليونی تودهھا حاکم
کرده و خط خائنانهی سازش و کرنش ،صالی تسليم و عقبنشينی سر داد و ج ّو يأس و نااميدی از
ايجاد تغيير ميل به ھمهگير شدن داشت ،بخشی کوچک اما مصمم از خيل ميليونی تودهھا سودای آتشی
دوباره کرد .آتشی که برافروختن شعلهھای آن برای آغازگرانش دشواریھا و مشکالتی به عظمت
تدارک يک جنبش نوين داشت و دارد .سخن از طرح موجی نو بر خالف جريان عملی و نظری
موجود است!
ھنوز فريادھای مردم ايران در گوش زمانه گم نشده و خون شھيدان بر سنگفرش کوچهھای قيام
نخشکيده بود که تند باد خيزش اين بار شمال آفريقا را در نورديد و سرود پر طنين قيام ،خلقھای جھان
عرب را به جشنی واقعی فراخواند .برپايی روزھای خشم و فرياد "الشعب يريد اسقاط النظام" و
مقاومت قھرآميز جوانان راديکال و ستيزنده تونس و مصر به عنوان موتور محرّک و مغز سازمانده
ت کم در گام نخست مستبدين را به عقب راند و رويای تغيير تعبير شد! اين مبارزهی تودهای
قيام دس ِ
برای سرنگونی ارتجاع و استبداد حاکم در کوتاه زمانی در ساير کشورھای منطقه از بحرين و يمن تا
اردن سوريه و حتا فراتر از آن در اسپانيا و فرانسه باز تکثير شد .تحوالت خاورميانه و مبارزات
غرور آفرين جوانان عرب ما را سرشار از اميد به تداوم پايداری کرد ،ھمچنانکه ضرورت جمعبندی
از درسھای جنبش آنان را پيش پای ما نھاد.
با چنين پيشينه و در چنين بستری بود که در راه تأسيس شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران گام
نھاديم تا فصلی نوين از قيام و مبارزه عليه وضع موجود را آغاز کنيم .فصل نوينی که ريشهھای خود
را در يکصد سال رزم تمام عيار مردم ايران عليه ستم و تبعيض و استثمار استوار میبيند .در انقالب
مشروطه و جنبش جنگل ،در شورش ديروز و امروز خلقھای سراسر ايران از کردستان و آذربايجان
تا بلوچستان و خوزستان ،در جنبش ملی شدن صنعت نفت و  ١۶آذر ضد کودتای سال  ، ٣٢در
کنفدراسيون دانشجويان و محصلين خارج از کشور ،در جنبش مسلحانهی دھهی  ۴٠و  ۵٠تا قيام
شکوهمند بھمن ،در سالھای سراسر رزم و فدای دھهی خونين  ۶٠تا  ١٨تير ٧٨؛ آری! در مبارزهی

ھر روزه و ھر لحظهی جنبشھای کارگران ،زنان و دانشجويان ايران ،در مبارزات رھايیبخش و
ضد سرمايهداری خلقھای سراسر جھان از کمون پاريس تا ميدان التحرير.
"شورای دانشجويان و جوانان چپ ايران" ھدف خود را دفاع از يک خط انقالبی متشکل از نيروھا و
واحدھای سوسياليستی ،کمونيستی ،فمينيستی و ديگر نيروھای مترقی و ايجاد يک بلوک سياسی چپ
در سپھر سياست امروز ،جھت مداخله در تعيين سرنوشت جامعه میداند ،جامعهای که از حاکميت
سياسی استبدادی و مناسبات اقتصادی استثمارگر رنج میبرد و برای رھايی خود ناگزير از فعاليت
ھدفمند و سازمانيافته برای در ھم شکستن نظام سياسی موجود يعنی رژيم جمھوری اسالمی و
دگرگونی ريشهای کليهی ساختارھای ستمگرانه و تبعيضآميز و ارتجاعی به شکل انقالب اجتماعی
است .ھمچنانکه تالش و تدارک برای تشکيل فدراسيونی از جوانان چپ ھمواره 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.
در آغازگاه اين راه "بیبرگشت" دست ياری رفيقانهی خود را به سوی تمامی جوانان ،دانشجويان و
نيروھای راديکال ،مترقی و انقالبی میدھيم تا با ما و در فضايی برابر و دموکراتيک به ارتقاء نظری
و عملی ايدهھای انقالبی و تغيير تماميّت توحش موجود بپردازند .ما با نگاه به آينده ،وظايف را به شور
مینشينيم و دست در دست ھم راه نوينی را خواھيم گشود .راھی که در آن واژه تغيير با انقالب معنی
شود و ستم طبقاتی ،جنسيتی ،نژادی ،مذھبی ،و  ...از معنی تھی گردد .راھی که امکان و ظرفيت
برخورد آراء متضاد را ارتقا دھد و سطح ديگری از مبارزه جمعی برای رھايی را معنی کند .راھی
که به آزادی و امکان رھايی پرتو افکند .در آغازگاه اين راه ايستادهايم تا يک بار ديگر فرياد برآوريم:
زنده است باد !
تازنده است باد ! طوفنده است باد !
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