
  فراخوان
 گذاری کنفدراسيون جھانی محصلين و دانشجويان ايران يادمان پنجاھمين سالگشت پايه

)اتحاديه ملی(  
اتحاديه - گذاری کنفدراسيون جھانی محصلين و دانشجويان ايران برگذاری يادمان پنجاھمين سالگشت پايه

ز مبارزات سازمانی به منظور تجليل ا) ١٩۶٢ژانويه  - ١٩۶١ی نخست، پاريس، دسامبر کنگره(ملی
ھمتا، نقش مؤثری در مبارزات مردم  ، از بسياری جھات، چون سازمانی بی که در تاريخ ايران،است
 ايفا  ملی برای دستيابی به آزادی، دموکراسی، و حاکميتی چھاردھم خورشيدی ی دوم سده  در نيمهايران

   .کرده است
کودتای پس از نشجويان ھوادار احزاب سياسی توسط داعمدتاً  جنبش دانشجويی خارج از کشوراگرچه 

 در جھان، ھر کشور دموکراتيکاحزاب در ديگر  و آن احزاب، ھمچون برپا شد ١٣٣٢ مرداد ٢٨
د، اما کنفدراسيون جھانی، برغم تداوم ثير بگذارنبر آن سازمان در جھت اھداف خود تأکوشيدند  می

و به صورت را يافت ی خود   تأسيس پويايی ويژهودی پس ازآن، بز ن احزاب سياسی درافعاليت ھوادار
که از اين سنت آزموده منحرف نشده بود،  ای مستقل به زندگی سياسی خويش ادامه داد و تا زمانی پديده

امپرياليستی و دموکراتيک مردم   و مبارزات عمومی ضدنقش مھمی در زندگی سياسی دانشجويان ايرانی
  . بازی کردايران، 

سياست  به وابستهھيچگاه  که ،يافت کنفدراسيون بازتاب می خط مشی دری کنفدراسيون  ژهاين پويايی وي
 ی پويايی ويژهھای آن احزاب نبود، بل  سياستی   يا برآيندی از مجموعه،اين يا آن حزب سياسی

  :ط مشی مستقل آن ازخ جھانی درکنفدراسيون 
از مبارزه برای  -  عبارت بود د، کهتابي از می پھلوی بھای اپوزيسيون رژيم حزاب و سازمانی ا ھمه   -  

 الجزيره، فلسطين، مراکش، ويتنام،تحقق احترام به حقوق بشر در ايران و کشورھای ھمدرد، ھمچون 
  ھا؛  و جز آن، شيلی،آفريقای جنوبی

آموزگاران،  حمايت از مبارزات مردم ايران، بويژه کارگران،به منظور ی خستگی ناپذير  مبارزه   - 
 و اقتصادی آنان پايمال سياسی، فرھنگی،سندگان و ھنرمندان، و ديگر قشرھای اجتماعی که حقوق نوي
  شد؛  می

و بسيج افکار عمومی   کشوردرو زندانيان ی مبارزان  نبرد مداوم برای دفاع از حقوق پايمال شده   - 
ر از عقايد فنظ، صرھای سياسی ی حقوق زندانيان و قطع اعدام  برای اعاده،کشورھای محل تحصيل

  ؛قربانيان رژيم پھلویسياسی يا ايدئولوژيک 
   ودادند؛  را تشکيل میی ايران که نيمی از جامعهی زنان   حقوق پايمال شده از دفاعدرکوشش مستمر    - 
 قرار ھا تيا امپرياليس وقيد استعمارگران مللی که در دانشجويان و دريغ از مبارزات  حمايت بی   - 

   ... .داشتند
ی آن  آوردھای کنفدراسيون جھانی مديون اساسنامه و نظام دموکراتيک حاکم بر پراتيک روزمره دست

و تحمل حقوق  آموزش بردباری پاسبه  ،آيد در ھر سازمانی پيش میناگزير  اختhفاتی که مبود، که، برغ
 و ھيئت دبيران ھا، واحدھای شھری، فدراسيون مسؤوlن منتخب ھا و اقدامات تصميم احترام به  واقليت،

  . شد تأمين میکنفدراسيون جھانی در اجرای مصوبات کنگره 
ی   با ايجاد کميته،ی ملی دانشجويی منحصر به فرد، توانست کنفدراسيون جھانی، ھمچون يک اتحاديه

 دفاعی به نشريه)  به بعد١٩۶۵از (در واحدھای محلی و نشر آن  باتدفاع در سطح ھيئت دبيران و شع
 کارزار دفاعی برای نجات محکومان به اعدام و آزادی زندانيان سياسی را به نحو مؤثری به ،پيماننام 

ا برگذاری سمينارھای فرھنگی و توانست، بجھانی کنفدراسيون . ورد آپيش ببرد و نتايج مطلوبی به دست
ی  عه بخشد و دانشجويان را با مسائل مبتhبه جامر جمعی را ارتقاءاشی از يک طرف، سطح کآموز



دوستی   حس ميھنطرف ديگر،از ، آشنا سازد وو عموماً مبارزات مردم جھان برای حقوق خويش ايران 
  . بخشدو مسؤوليت اجتماعی آنان را ارتقاء

، از  کهکشور بدل شداز ای در خارج  گسترده و ھمبستهی  بدينسان، کنفدراسيون جھانی به يک خانواده 
 و ،دفاعیفرھنگی، ھای  را با تجمع ھموطنان در آکسيونھا  دهخhء دوری از خانواتوانست يک سو، 

  . به وجود آوردی خود ای را ميان اعضا ھای عميق تازه ضی پر کند، و از ديگر سو، دوستیااعتر
 از طريق روزنامه ی خود را  چھرهکوشيد  می که،شاهرژيم ھای  برغم تhش ،کنفدراسيون جھانی توانست

دموکراتيک،  «کومتیھمچون ح اش  دول بزرگ حامیھای تبليغاتی دستگاهنگاران زرخريد و با تکيه به 
 ھای خستگی ناپذير خود در دفاع از زندانيان سياسی و تhش  با کوشش، بيآرايد»مدرن، و خادم جامعه

 ضد دموکراتيک، فاسد، – آن چنان که بود رژيم پھلوی را برای منع اعدام کوشندگان سياسی،
ھايی که ملت ايران از زمان مشروطه  و خائن به آرمانھای ارتجاعی کھن،  حامی سنتديکتاتورمنشانه، 

ھا،   اعhميهشانزدھم آذر، ارگان خود ی نشريهز طريق  ا– کرد شان مبارزه می مراً برایتبه بعد مس
ردم و مبارزان درون کشور، درجھت و لذا به حمايت از خواست مافشا کند،  اش  و کتب،جزوات

  . ھا، برخاست ی امپرياليست سرنگونی حکومت دست نشانده
ھای  با جنبشاش  کنفدراسيون توانست با شرکت در زندگی دانشجويی کشورھای محل اقامت اعضای

آن چنان در فرآيندی فعال ) ١٩۶٨بويژه در جنبش معروف به جنبش ( دانشجويی اروپايی و آمريکايی
   . بخشدناھايشان غ  که طی آن تأثيرات متقابل ھر دو سمت را در فعاليت،ی با آنان ايجاد کنددپيون

 گسستی واقع بينانه در ک دموکراتينظامنخستين سازمان ايرانی بود که توانست با ايجاد يک  کنفدراسيون
قادر به عمل را  ايرانيان، بر خhف مدعيانی که ی چند نسل از ايرانيان پديد آورد ورفتار اجتماع
ای ناگزير است،  ھای سياسی که در ھر جامعه ختhفابرغم نشان دھد که ايرانی، ، دانند میدموکراتيک ن

. دد و نتايح مطلوب کسب کن با بردباری و شکيبايی به کار مشترک و مؤثر دست زناستقادر 
 و نديشه و رفتار مدنیابا ی خود اعضای خود را   سالهت بيسککنفدراسيون جھانی توانست طی پراتي

  . آشنا سازد و از آن نتايج مطلوبی را کسب کندھمچنين رفتار عرفی 
بر نيروی  تنھا  علنی و مستقل،ای، به منزله سازمانی ضد امپرياليستی، دموکراتيک، تودهکنفدراسيون 

 توده دانشجو کنفدراسيون با ياری خستگی ناپذير مادی و معنوی. توده دانشجو و فداکاری آنھا متکی بود
ما بايد سنتھای اين سازمان بزرگ را زنده . دانست اخاذی از اجانب را ننگ میکرد و  فعاليت می

کنفدراسيون متعلق به ھيچ . نگھداريم و از دستآوردھای آن با ھمان روح حاکم در کنفدراسيون تجليل کنيم
رياليستی و دموکراتيک عمومی سازمان سياسی نبود، متعلق به ھمه دانشجويان ايرانی و جنبش ضدامپ

يادمان پنجاھمين سالگشت پايه گذاری کنفدراسيون برگذاری ای برای  اين است که کميته. مردم ايران بود
از دبيران پيشين کنفدراسيون و از جمعی که مرکب  ،اتحاديه ملی- جھانی محصلين و دانشجويان ايران

 تجليل از دستآوردھای براینفدراسيون جھانی است، کپيشين فدراسيونھا و مسئووlن و فعاlن و اعضاء 
در گام نخست از ھمه ياران و عhقمندان به حفظ اين دستآوردھا دعوت شده است، که   تشکيلکنفدراسيون

. ماه ژوئن در ساعت دو بعد از ظھر در شھر ماينس آلمان حضور بھمرسانند٢٣  شنبهکند، در روز می
گذاری  آميزتر يادمان پنجاھمين سالگشت پايه ذاری ھر چه موفقيتدستور جلسه تhش مشترک برای برگ

  .اتحاديه ملی است- کنفدراسيون جھانی محصلين و دانشجويان ايران
  .توانيد با تلفن زير ارتباط بر قرار کنيد برای تماس می
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