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  "کمیتھ جوانان بلژیک"جمع بندی 
   برلین در)اول تا سوم اکتبر( از ھمایش سھ روزه

  
  

 برلین، قرار بر این شد کھ ھر - دیالوگ  یسھ روزه  حاضرین در دقایق پایانی ھمایش یبنا بھ توافق کلیھ
. الوگ ارسال نمایدرا برای سایت دی  بھ جمع بندی از این ھمایش بپردازد و آن-گروھی یا فردیـشرکت کننده ای 

تا امروز و بنا بھ مشکالت و کارھای مختلف و تدارک برنامھ ھای پیش رو، زمان مناسبی نیافتیم تا این سفانھ متأ
 مھم ثبت نموده و در اختیار  یاما فرصت محدودی یافتیم تا نظرات خود را از این تجربھ. انجام برسانیمھ کار را ب

  . ار دھیمھمھ رفقا و دوستان عالقھ مند قر
جوانان بلژیک است کھ ی قبل از آغاز نوشتھ باید متذکر شویم کھ این کار حاصل ھمکاری تمامی رفقای کمیتھ 

باور داریم کھ ھمت سایر شرکت . ًدر ھمایش حاضر بودند و صرفا از نگاه ما بھ این ھمایش حاصل شده است
درک ما را ارتقا خواھد داد کھ موجب باز شدن دریچھ کنندگان در ارائھ جمع بندی ھا و نقطھ نظرات شان، نھ تنھا 

  . این ھمایش خواھد شد ھ رویبِھای دیگر 
، جمع سخنرانی ھااصل این جمع بندی را در دو بخش اصلی بھ اضافھ لینک سایت دیالوگ برای دسترسی بھ 

تالش ما این است كھ  )1(.در اختیارتان قرار می دھیم... بندی ھای برخی از شرکت کنندگان و تاریخچھ دیالوگ و 
  .  اجتناب كنیم  شان منعكس كردند،ار نكات اطالعاتی كھ دوستان دیگر در گزارش ھایاز تكر
 کھ بین شرکت کنندگان وجود داشت می پردازیم و در بخش دوم ِجدل ھای اساسی و مھم نظریبخش اول بھ در 

در اختیارتان قرار  نظرات مانبا اشت را ھمراه تجارب و درس ھایی کھ این ھمایش برای کمیتھ جوانان بلژیک د
  .می دھیم

   برلین- جدل در ھمایش دیالوگ بحث و مباحث مورد 

روز اول . در بخش اول این جمع بندی باید بھ جدل ھای نظری در ھر روز و بر سر ھر مبحث اشاره داشت
ًب تکانی وارد نشد و عمدتا در ھر تکانی می توانست این سکوت را بشکند کھ خ. ھمایش روز سکوت لغزان بود

و تعلق بھ  سیاسی احساس دوری و نزدیکی بر اساسًدقیقا بطوری کھ . روزھای بعد بود کھ این تکان وارد شد
طول سھ روز و نشستن شرکت کنندگان در سالن محل برگزاری ھمایش در اندیشھ ھای مختلف بود کھ انتخاب جا 

  .نیز دستخوش تغییر شد

 ایران بودند کھ در خارج از مرزھای جغرافیایی آن ِجوانانموقعیت مایش برلین نمونھ ای از  ھِشرکت کنندگان
ًھرکدام از حضار حامل اندیشھ ای بود کھ دقیقا از تقسیم بندی ھای فکری . پرداختھ اندکشور بھ فعالیت سیاسی 

ھمھ شرکت کنندگان در .  استخواستھ کھ اکنون در آن زیست می کنیم برحاکم بر فضای اجتماعی ایران و فضایی
ھا راه گشا یا آلترناتیو یا الگو می  ِبرلین، تحت تأثیر فضاھای فکری عمومی و خاصی بودند و ھستند کھ بھ نظر آن

. از این رو طبیعی بود کھ این جمع ناھمگون در بسیاری از مواقع دچار اختالف نظرھای حاد می شد. تواند باشد
رب عملی متفاوت، سابقھ فعالیت در بخش ھای متفاوت جنبش داخل و سپس خارج ناھمگونی تئوریک حضار، تجا

 ماعواملی بودند کھ مانع ھم سویی ...  سیاسی مشخص و  جھت گیریاز کشور، فعالیت متشکل یا انفرادی، داشتن 
اری بودند ک  شرکت کنندگان بھ دنبال راه یھرچند درصد عمده.  برای آینده شدمتحدانھدر اتخاذ روش و مضمون 

 از سازمان ا و افراد پیوند زنند و بھ نوعیتا بتوانند فعالیت ھای خود را در سطوح نظری و عملی با سایر گروه ھ
با .  چنین امری در انتھای ھمایش حاصل نشدی شماریم،اما بھ دالیل فوق و دالیل دیگر كھ بر م. یابی دست یابند

  . می پردازیم بود  اصلییکی از مباحثکھ  "سازمان یابی از پایین"بحث بھ  این زمینھ

 انتظارموضع و و تضادھایی را با خود بھ ھمراه آورد؛  بحث انگیز شد سھ روزطی این كھ  یموضوعشاید 
 آن بود و از طرف  بیرونیِ و اعالمآن بنا نھادن پایھ ھای سازمان یابی، کثیری از حضار بھ ایجاد نوعی از  یعده

ً اصال  اینکھصحیح ندانستند و یازمانی   یھھبر دیگری کھ انجام این عمل را در این دستھموضع و تمایل دیگر 
 بسیاری از بحث ھای . تقابل این دو دستھ در مقاطعی بھ شکل بسیار حادی بروز کرد.تمایلی برای ایجاد آن نداشتند
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 این روند البتھ در .ت می گرفتدیگر کھ تضادھایی را بین گروه ھا و افراد مختلف دامن زد از این تضاد عمده نشأ
  .  روز ھمایش دارای افت و خیزھای مختلفی بود3طی 

دیالوگ این بود کھ ضمن ی  اعالن كردند كھ وظیفھ برنامھ ریزان و اداره کنندگان ھمایشدر خاتمھ نشست، 
ه رسیدن بھ الگوی ، بستری برای آشنایی و ارتباط زنده فعالین فراھم کند تا را مختلفِکنارھم قرار دادن نظرات

باعث در جمع بندی روز آخر ھا   نظر از سوی آنابراز این اظھار !مناسبی از سازمان یابی از پایین را ھموار کند
شد کھ ) نشست پیشا برلین شرکت کنندگانً مشخصا (برنامھ ریزان و شرکت کنندگانخود برآشفتگی بخشی فعال از 

 برای ایجاد ظرفی متحدانھ در برلین قرار نشست پیشا برلینبود کھ در ھا نظرشان این  آن. بودنداین نظر مخالف 
شت شرکت کنندگان برنمی گجھت گیری سیاسی البتھ دلیل عدم ایجاد این ظرف فقط بھ تفاوت زیاد . گذاشتھ شده بود

 بود و و سنگین نشدن کفھ ترازوی بحث ھا بھ سمت چپ و یا راست ھم از دغدغھ ھای دیگر اداره کنندگان ھمایش
سیاسی  - بنابراین سیاست جمع شدن ھمھ خطوط فکری. این دو قرار می گرفتند یدالیل دیگری کھ زیر مجموعھ

-، بر اتخاذ سیاست متحد کننده از سوی یک یا تعدادی از خطوط فکری و آشناییبرای ھیچ و فقط و فقط تبادل نظر
 می ع جمھم جمع ھای جوانان کھ بھ زحمت دور ِی عدم تالشِاین امر با مصلحت.  شد موجود بھ پیش بردهسیاسی
موافق ،  مخالفِرمختلف و بحث ھای فراوان میان حضا اما در خاتمھ و در پرتو اعالم نظرات ، شدتأکید  نیزشوند

  .  کھ بھ نظر ما مثبت بود پوالریزاسیون شدیدی حادث شد؛و برگزار کنندگان

 مھم زیر تقسیم  ی ھمایش برلین را می توان بھ چند دستھشرکت کنندگان دری و سیاسی گرایش فكری بطور كل
  : کرد

 و بھ دنبال ایجاد نوعی از سازمان در ھمایش شرکت کردهکھ   بودندچپ و کمونیستگرایشی نیروھای  -
این گرایش خود از گروه ھا و افراد مختلف با نظرگاه . یابی و یا حداقل ارائھ مدل ھایی برای آن بودند

ً بھ غیر از رفقای کمیتھ جوانان بلژیک رفقای سوئد، ایتالیا و بخشا تشکیل شده بود وھای مختلف چپ 
گروھی با نظرگاه کارگری، گروھی با نگاه جبھھ متحد چپ، گروھی با نگاه .  را شامل می شد... و آلمان

لیغی برخی دارای ارگان ھای تب. گروھی متشکل و تعدادی بصورت منفرد... . چپ مکتب فرانکفورتی و 
ی برخی دارای تجربھ .  و سایت برای نظرات خود و برخی نھ ) بذر و خیابان یمانند نشریھ(و نشریھ 

نگاه تئوریک این رفقا بھ مباحث ... . کار در داخل و خارج و برخی فقط در داخل یا فقط در خارج و 
این موارد تفاوت ھای . ودگوناگون مارکسیستی و انقالب نیز با یکدیگر دارای فرق ھای اساسی یا جزیی ب

  .  نخست را بھ خوبی نشان می دھد یبین دستھ

خاصھ –ً کھ شامل بخشی از اداره کنندگان ھمایش و بخشا فعالین آلمان  موجود در ھمایش،ِگرایش دیگر -
تأکید بر مدل یا مدل ھایی داشتند کھ در تمام نیز گروھی بودند کھ  می شد - شبکھ جوانان ایرانی در برلین

نفی مدل ھای قدیمی سازمان یابی و رفقا و دوستان  عزیمت این  ینقطھ. طوح و مراحل افقی باشدس
:  ویژه این رفقا و دوستان این بود یدو جلوه. بودگرانھ  سلطھحزبی، ضد ھیرارشی، ضد سلسلھ مراتب 

منفرد کھ ) رادافیا (و ھر نوع ساختار گرایی و تأکید بر شبکھ ای از عناصر سازمانی ضدیت با ھر مدل 
 باید خاطر نشان کرد کھ در بین این دوستان و رفقا نیز تفاوت ھای زیادی ھم در .تصمیم گیرنده اندھمگان 

ھای این دوستان در مراحل این تفاوت در برخورد.  وجود داشتِعملکرد و ھم در نگاه بھ فرم کار افقی
 در شرایط خاص  از طرف آن ھایرارشیمختلف ھمایش نسبت بھ نظرگاه ھای دیگر و مخالفان، اعمال ھ

 .یا عدم تمایل بھ آن خود را آشکار می کرد

 یصورت متشکل در ھمایش حاضر بود و دارای جھت گیری سیاسی اصالح طلبھ رایش دیگری نیز بگ -
این . در ھمایش فعال بودالگوی سازمان یابی ی با ارائھ بحث ھای مشخص و ارائھ نیز این گرایش . بود

 .را شامل می شدند...  طیفی از فعالین پاریس، ھلند و اتریش و گروه ھم

کھ بر . بودند... و " شبکھ جوانان پیشرو"نام ھ و دوستان ھلند ب )2( ھا آنارشیستمانند ی دیگراتگرایش -
جوانان پیشرو در شبکھ ی البتھ . اساس دوری و نزدیکی بھ گرایشات فوق تعیین موضع می کردند

   . ثری داشتندکاری دیالوگ نقش آغازگر و مؤگزاری و ادامھ بر
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با تعابیر تا حدی متفاوت و ارائھ چند الگوی مشخص، سازمان یابی از پایین را  - چپرفقای -اول  گرایش
متفاوت از جدید و  و فرم ھایی فعالاین رفقا بطور کلی موافق ساختاری سازمانی با کارکردی . تعریف کردند

 را گذشتھمدل ھای گذشتھ و تجربھ ھای تاریخی ضعف ھا و نقاط قوت ر این رابطھ ساختارھای گذشتھ بودند و د
طرح ھای ھای ھا در روز سوم بھ خصوص تضاد  آن.ود قرار دادند برخی از تحلیل ھا و مدل ھای خ ینیز پایھ
بھ فقا برخی رالوه در روزھای اول و دوم ھمایش، عھ ب.  سیستم شبکھ ای و افقی را بھ بحث گذاشتندمدعیان

ضرورت ھای سازمان یابی، واقعی بودن سازمان یابی از پایین، شفاف سازی گرایشات مختلف از دیدگاه ھای خود 
تأکید کمیتھ جوانان بلژیک این بود کھ بدون مشخص . پرداختند...  و تعریف خودسازمان یابیبر سازمان یابی، 

در درجھ ی اول لھ برای جمع ما أمس. راه گشا باشدنمی تواند ھای متفاوت  ایجاد فرم ،بودن جھت گیری سیاسی
  . محتوای نظری ھر فرمی و جھت گیری سیاسی آن بود

کھ افق نھایی خود را رسیدن بھ جھانی می داند کھ در آن بھ معنای واقعی ھیرارشی ) چپ( اول گرایشرفقای 
لمی مدعی مبارزه برای از بین وجود ندارد و بھ عنوان کسانی کھ بھ صورت ع)  نوعیاز ھر( تبعیض طبقاتی و

بردن نابرابری ھا ھستند، سعی در تبیین این داشتند کھ در دنیایی کھ بر پایھ ی تبعیض، نابرابری و ھیرارشی 
 نفی ھیرارشی فقط در فرم امکان پذیر نیست و سطحی و ،شکل گرفتھ...) دتی، مذھبی و یطبقاتی، جنسی، ملی، عق(

 نیست و اختالف عمده ی ما در تشخیص پایھ ھای ھیرارشی و راه ھمھ معنای تأیید آن ب این ولی.ساده انگارانھ است
تحت ھر – کننده  رھبریعناصرو وجود نفی تشکل  این گرایش فکریبھ نظر  .کارھای در ھم شکستن آن است

 یرارشی طبقاتی و ھکھ ناشی از تقسیم کاری –...  اداره کننده و یتھ ھماھنگی، عناصر فعال، مسئول، کمی مانندنام
ساده ترین رفتارھای ما حتی در دنیایی کھ ھمھ چیز ما و  .استفریبی خود ) در بھترین حالت( در دنیاست، موجود
تغییر این برای تمام اعمال ما برنامھ ریزی می شود، سازمان دھی می شود، رسانھ ھا و بنگاه ھای فکری توسط 

عملکرد و باید خودمان سازمان ده . کھ فرم بخشی از آن است  دارد"خالف جھت آب شنا کردن"جریان نیاز بھ 
 نمی توان با رقیق کردن خواستھ ھا و یا تغییر .مکنیسازمان دھی باشیم و با تشخیص نیازھا، خودمان را مان فکر

ی یا بھ  اما اینکھ این سازمان یابی می تواند شکلی غیر افق.ادبیات یا فرم، این تقسیم کاری مھم در دنیا را دور زد
در جامعھ ای کھ تفاوت بین  .تاریخ ریشھ دارددر  است کھ شرایط مادی دوم عمودی بگیرد، ناشی از گرایشتعبیر 

در .  بگیرندتصمیم کنند و فکرانسان ھا در زمینھ ھای فکری بسیار است؛ نمی توان ھمھ با ھم برابر و یکسان 
بست بزرگ بر روی این نابرابری ھا را دی، نمی توان چشم دنیایی کھ عده ای در آن فکر می کنند و عده ای کار ی

ً دقیقا شرایط برگزاری ھمایش، مدیریت برنامھ ھای . این مناسبات را برھم زدفرمالیتھ ای نمادینبا ایجاد ًصرفا و 
 باال یا صطالحاھ ب(مناسبات برای تغییر این  . می تواند مثال ھایی گویا باشند... قلیلی و  یآن و ابتکار عمل عده

متأسفانھ در برلین امکان وارد شدن  .است اجتماعی ات متداوم انقالبھ بنیاز ھاتضادحل این و ) پایین سلسلھ مراتبی
ند افقی نبودشبکھ ای  منکر یا مخالف روابط -حداقل رفقای بلژیک بطور قطع-چپ  گرایش .در این بحث محدود بود

    )3(.كردند و خواھان شفافیت در این زمینھ بودندی كید مداراست، تأی ھر فرم تشكیالتکھ ی سیاسی بیشتر بر محتواو 

 دوم از مدل ھایی بحث کردند کھ افقی بودن آن و شبکھ ای بودن آن را بر اساس اجماع عمومی و فرد گرایش
طرحی در تشریح آن حتی ! كردی شروع یك پروژه را قبول نم  ی افراد،ھمھتا قانع شدن فرد در نظر داشت و 

را دارند و پروژه ھا با چرخش ... کمتر فعال و نقش  عده ای از افراد نقش فعال و عده ای آندر ارائھ شد کھ 
طرح این ) 4(. از غلطیدن بھ دامان ھیرارشی نجات می یابد،نیروھای فعال در پروژه ھا و فعال شدن بیشتر سایرین

 بودن عناصر در آن نشدنی است بلکھ ادعای افقی ظاھر بھنھ از بابت اینکھ .  بودنادرست اول گرایشاز دید رفقای 
لھ حقیقت امر است کھ در چنین مجموعھ ای برخی توانمند، مسألھ نشان دادن این برابری نیست مسأ. نشدنی است

این است كھ این مھم است کھ رفقا در این راستا تالش می کنند ولی مھم تر . برخی مجری و برخی ھمراه ھستند
ست، ھمین کھ افراد دارای سطوح متفاوت اھمین کھ جامعھ طبقاتی چون  . اندكدامی ھ طبقاتعدر جامی گواقعیات زند

یا بذر ( تفاوتھا ؛ این)ھر دلیلیھ ب(ھستند، ھمین کھ برخی از افراد فعال و برخی کمتر فعال ھستند و آگاھی دانش 
از این ی جلوگیری راه حل برا .شوندی بدل می واقعی ھانابرابری بھ ی راحتھ بی طبقاتی در جامعھ  )نابرابری ھا

است كھ نسبت بھ این تضادھا آگاه باشد و ی وجود آوردن ساختارھ بلكھ ب. ھا نیست وضعیت چشم بستن بر واقعیت
ھدایت كننده ی ما نیاز بھ مركزی  در ھر كار جدً ضرورتادر نتیجھ. آن بكوشدی فعاالنھ در جھت محدود كردن دائم

...  ھدایت و -رھبری- اداره ، این امردر واقع. نخواھد داشتی آن بگذاریم ماھیت آن فرق ھم بری  اسمھر. داریم
جای اتخاذ ھ  اول بھ خصوص رفقای کمیتھ جوانان بلژیک بر این بود کھ بگرایشتأکید رفقای . یک جریان است

ُ کھ فرم متناسب با آن بتواند بھ ردبھ میان آومتناسب است باید محتوا و مضمونی را ن ناُفرمی کھ محتوای اش با آ
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ین نیروھای فعال و کم فعال بتاریخی  شکاف .بھترین شکل دیالکتیک نیروھای پیشرو و سایر نیروھا را برقرار کند
ِکھ نشست کم تعداد ما در برلین، در قیاس با حضور پرتعداد جوانان در دوره ی خیزش سال قبل نمونھ  (فعالو غیر

این شکاف، واقعیات سطح و عمق  توأمبلکھ با دیدن  ُ با اتخاذ فرم شبکھ ای نمی توان پر کردقط ف را)ای از آن است
ان شکاف موجود است کھ می تو... االت پیش روی جنبش، زمان و سؤمادی جامعھ بشری، سطوح مختلف مبارزه، 

 فعال و کمتر فعال باشد ولی  ھدف باید کاھش فاصلھ افراد دیگر،بھ عبارت .گیر از بین بردرا در مبارزه ای پی 
نظری در آن جاری شود و در بستری ی لکتیک مبارزه انخواھد بود و باید دی مصنوعییا القای این مورد مکانیکی 

ی گرایش بھ نظر رفقا. طرح پیش گذاشتبا تكیھ بر واقعیات باید . کردو تصمیم گیری کھ مادی باشد برنامھ ریزی 
 و با  با دانش باالترتر،شبکھ را اجرا کنیم، ھیرارشی افراد توانمنددر ین افقی بودن  در ھر فرمی کھ بخواھیم ااول،

  یپروسھی را بریزیم کھ  پس بھتر است با آگاھی از این موضوع، آگاھانھ طرح. اعمال خواھد شد...تجربھ تر و 
زن ی  رابطھ  ی این ھیرارشینمونھ( .کندتولید و بازتولید برای از بین بردن آن با این ھیرارشی را مبارزه آگاھانھ ی 

نمی توان آن را از بین برد حتی خاص سبک زندگی و اتخاذ و مرد در این دنیا و ستم موجود در این رابطھ است کھ با حرف 
 کھ آن را تولید و بازتولید می ی  اجتماعروابط با آگاھانھی و فقط در پرتو شناخت این ستم و مبارزه ! اگر خودت زن باشی

   ). است کھ می توان در عمل نیز آن را از بین بردندکن

باز شدن این موضوع موجب روشن . ھمایش موضوع دیگری نیز مورد جدل واقع شدی سیاسدر بحث ھای 
مرزبندی با جمھوری لھ بر سر أمس. شدن بسیاری از گرایشاتی بود کھ تا قبل از طرح این موضوع ناروشن بودند

ی مختلف، روشن شد کھ  در جدل بر سر این موضوع با طرح ھا و الگو ھای رفقا.بوداسالمی و چھ نوع مرزبندی 
کار را در این  عالوه بر مرزبندی صریح با تمامی جناح ھای جمھوری اسالمی راه در ھمایش طیف چپ حاضر

سرخی  باید ،د خود را سبز می نامنِبرای حفظ اتحاد جنبشمردم و جوانانی کھ ی ندیدند کھ برای حمایت از مبارزه 
بلکھ ارائھ قطبی .  دنبالھ روی کرد"ھمھ با ھم" یا از طرح شد یا تشکیل جنبش رنگین کمان را داددر میان سبزھا 

بنابراین بھ ارائھ . را الزم و مبرم ارزیابی کردند  در برابر نیروھای ارتجاعی-ھر چند کوچک و ضعیف-دیگر 
نیروھای طرفدار اصالح طلبی نیز مانند ھمیشھ .  کند اصرار داشتندکھ جمع بر آن توافقبا مرزبندی شفاف الگویی 

از بخش اصالح طلب حاکمیت را با طیف وسیع مردم گره زدند تا توجیھ  تئوری خود را مادی جلوه  حمایت خود
 نامناسبیطور ھ ، بیان سبزموسوی و رھبری جر ضمن حمایت آشکار از "منفرد" افراد یکی ازدر این بحث . دھند

   . و بھ خصوص یکی از رفقای زن برخورد کردچپرفقای ا ب

از مھمترین ی رھبران سبز یكی در برخورد بھ ماھیت ارتجاعی شفاف بودن از نظر سیاس موضوع طرح
  .كردی بود كھ جمع را پوالریزه می موضوعات

طرح در این  .دادرا ارائھ " طرح آمبرال"چتر طرح پیشنھادی بحث یکی از دوستان ھلندی ارتباط با این در 
نھ (کھ خود نیز ارائھ دھنده الگوی دیگری بود چپ یکی از رفقای بنابراین. مرزبندی با اصالح طلبان نامشخص بود

  ! کرد کھ مرز آن با رھبری صنعت سبز کجاست کھ پاسخی برای آن وجود نداشتال ؤس، )در مخالفت با فرم طرح

  درس ھای برلین

 واقعی خود را نشان هنیروھای مختلف جایگادیالوگ در برلین این بود کھ ایش ھم دستاورد مھمترینبھ نظر ما 
ً در ھمایش برلین نیروھای راست شرکت کننده دقیقا می دانستند کھ .)از لحاظ اھداف سیاسی و منافع طبقاتی (دادند

ھی، بھ دنبال صورت فردی و چھ گروھ نیروھای چپ ھم چھ ب. جا حضور دارند ند و برای چھ در آنچھ می خواھ
 قرار داشتند نمی دانستندطیف  کھ وسط این دو  شرکت کنندهاما در این میان نیروھای.  بودندشکلی از سازمان یابی

، اعالم موضع بخش اصالح طلب حاکمیتً راست ھا عمال با حمایت صریح و تلویحی خود از .و یا شفاف نبودند
  گیری سیاسیبری جای خود را مشخص کردند و با این دو جھت نیز با مرزبندی آشکار با این رھچپ ھاکردند و 
تأکید ما این است کھ این دستاورد برای جوانان فعال در جنبش فعلی در .  شددو سویھً فضای دیالوگ عمال ،متفاوت

   .خارج از کشور بسیار باارزش تلقی می شود
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روی انسانی مشخص کننده نیروھای قابل عمل و از نظر پتانسیل نیی در حیطھ این مبارزه برای نیروھای چپ 
ھا   آنا ب چپ ھاِھمراھیپتانسیل نیروھای دیگر برای   یھمچنین بیان کننده.  بودآیندهاتکا برای طرح ھای مختلف 

  . شان نیز بود در جریان ابتکار عمل ھای مبارزاتی

از شرکت در این " لژیک جوانان ب یکمیتھ" دیگری کھ برای ما قابل بررسی بود، ارزیابی صحیح  ینکتھ
ما بدون اینکھ در اھداف طرح ریزی شده برای این برنامھ دعوت یا دخالت داده شویم، بنا بھ فراخوان . ھمایش بود

بحث ما ی نتیجھ . تشکیل جلسھ دادیم و بر سر شرکت یا عدم شرکت در این ھمایش بحث کردیمدیالوگ، عمومی 
  جمعی و، جھت دخالت گری در امری سیاسی، این برنامھ محتوی برو تمرکزضمن اھمیت قائل شدن این بود کھ 

در پرسش و داخلھ سیاسی  در قالب یک سخنرانی و ممانخودی کمیتھ  با پیام مانحضور در میان ھم نسالن خود
ارائھ ی در این زمینھ بھ سخنران(. شرکت کنیم و در جھت کمک بھ ارتقای جمع مارکسیستی با جھت گیریپاسخ ھا 

را پیدا کنیم و  فکران خود ھمھم این امر بھ ما کمک کرد کھ .) بلژیك رجوع كنیدی  دانشجوی ی از طرف كمیتھشده
بدون خودسانسوری نظر و انتقادات خود را بھ جمع حاضر برسانیم و ھم در انتقادات از بحث ھای خود، نکات ھم 

  .زیادی را فرا بگیریم

دیدن فرم .  باشدمتفاوتیی محتواگر  ًلزوما نمی تواند بیان متفاوت ساختاریرم  دیگر این بود کھ ایجاد فدرس
 کھ  اما نکتھ ای.ُجدید و بحث ھای رفقا و دوستان مختلف بر سر فرم ھای متفاوت برای ما دنیایی درس در برداشت

وم از گرایشات دوم و سبا تعجب  کھ لھ فرم بود، محتوای سیاسی درون این فرم بودأبرجستگی اش بیشتر از مس
در تالش ل زیادی در خارج از کشور  سازمان یابی، جوانان فعایجامعھ ای تشنھ . بحث بر سر آن طفره می رفتند

بھ ما چون شبکھ ھای افقی اما اتخاذ فرم ھایی ...  روزنھ ای برای اتحاد حول حداقل ھا و یا حداکثرھا و برای یافتن
پراکنده حتی ح، اتخاذ انواع فرم ھا می تواند بی نتیجھ باشد و یادآور این موضوع شد کھ بدون محتوای سیاسی صحی

ًکما اینکھ در برلین این اتفاق بخشا افتاد و . ی خواھان مبارزه ی جدی و سازمان یابی در راستای آنکننده نیروھا
  یبدون مشخص کردن محتوا و مضمون مبارزه. باعث دلزدگی بخش نھ چندان کوچکی از شرکت کنندگان شد

و بھ خصوص جوانانی است کھ خواھان  انرژی مردم  یُسی، ردیف کردن فرم ھای متنوع فقط ھرز برندهسیا
 و ه پیش بارھا از طرف تشکالت و شبکھ ھای مختلف تکرار شد یاین تجربھ حداقل در یک سال و نیمھ. تغییراند

رف رھبری سبز نیز در داخل ھم طرح گسترش شبکھ ھای اجتماعی در محیط خانواده از طھمان طور کھ 
  .رادیکالیسم مبارزات مردم را تحلیل برد

ھای  یابی از پایین برای پایان دادن بھ بازتولید چرخھ سازمان«ًصرفا ادعای نتیجھ دیگر جمع ما این بود کھ 
ھمین کھ برنامھ ریزی ھا و جمع بندی ھا خارج از . خاتمھ می دھدمتوقف می کند یا  نیست کھ سلطھ را »سلطھ
 ھمین کھ جلسات برگزار کنندگان خارج از فضای جمعی ،ه شد و بھ جمع اعالم می گردیدد جمعی پیش برفضای

 و موارد دنبال می شد، ھمین کھ جمعی بنا بھ روایت خود از سازمان یابی، آن را برای کل مجموعھ ترجمھ می کند
بھ رخھ ھای سلطھ، تغییر عنصر ذھنی برای رھایی از بازتولید چدیگر نمونھ ھای کوچکی ھستند مبنی بر اینکھ 

  . تا چھ حد ضروری استھدایت كننده ی عبارت دیگر خط مش

خالصانھ ی رغم تالش ھم را طرح کرد کھ چرا دیالوگ علی ال مشخص و مکلی باید این سؤنظر در یک 
فراخوانش ھمراھی و ھم نشینی گرایشات مختلف بھ اھداف اصلی مطرح شده در ستان، و رفقا و دوبسیاری از 

نمی یا نرسید و  "نوعی از سازمان یابی از پایین"جمع حاضر در برلین یعنی ی نرسید؟ چرا بھ بزرگترین مطالبھ 
آن با جریان ... ھمایش برلین و ھماھنگی بحث ھا و ی جاست کھ اداره  توانست برسد؟ بھ نظر ما نکتھ در این

خی نیروھای غایب در برلین نیز جدی گرفتھ نشد و وارد برای ھمین برای بر. فکری میانھ و خنثی پیش برده شد
 مردمیمرزبندی ھا با دشمن و نیروھای ضدتوان بھ ی یا وسط گرفتن نمی خنثی ھا با اتخاذ سیاست. دیالوگ نشدند

ی ھا امروز با سیاستی در دنیا. ، دست یافتو نزدیکی با منافع بخش عظیم مردمی کھ تحت ستم ھستندی و ھمراھ
باالخره در جایی از این . انجام داد؛ بویژه كار جدیی توان كاری  نم)سیاسی (ھا فاف نكردن ھویتو شی خنث

" بازتولید چرخھ ھای سلطھ"باید مشخص کنیم ھم راھان و ھم دستان واقعی ما برای در ھم شکستن و تالش مبارزه 
از پایین ... عمل و قشھ ھا، منافع و ابتکار اھداف، نادعای سازمان یابی از پایین باید با رویکرد،. چھ کسانی ھستند

نگاه ھم زمان بھ . بھ پیش برده شود اگر سر بھ باال داشتھ باشیم ھیچ کدام از این فاکتورھا را در پایین نخواھیم دید
اتفاقی  ( از دست دادن نیروھای واقعی در بر نخواھد داشت بی عملی، ناامیدی وباال و پایین ھم نتیجھ ای جز گیجی،
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در بھترین حالت بھ عنوان  ( در برلین خنثیِاین سیاست. )سبز در جنبش سال گذشتھ روی دادجریان حت رھبری ت
چپ -ما . مبارزه را زیر سئوال می برد ِیماھیت واقع از طرف نیروھای میانھ ) راه کار و صادقانھ ترینبھترین

ھ بتواند این مرزبندی را با شفافیت ھرچھ بیشتری کاری باشیم کراه  و جوانان فعال خارج از کشور باید بھ فکر -ھا
در جایی کھ نیروھای صاحب قدرت و نیروھای سلطھ گر اساس . مشخص کنیم انجوان و سایر مانبرای خود

 طرحی دیگر با متدی ت، نقش نیروھای آگاه برای ارائھ یجمعی مردم اسی کارشان فریب جامعھ و نسیان حافظھ 
را ارائھ دھند تا فراگیر  رتمند است و از این رو ھمیشھ مدافعانش باید با شفافیت آن حقیقت قد.دیگر ضروری است

  . شود

 و برنامھ  لجستیکی توجھ بھ تمام کاستی ھای تکنیکی،از نظر ما با. آخر را نیز باید رفیقانھ ذکر کردمورد 
جوانان ی ار بود کھ شبکھ  این ھمایش کاری بسیار دشو یاما برگزاری و اداره  در طول سھ روز ھمایش،ریزی

دوستان ھلندی . لیت برگزاری را داشتند سنگ تمام گذاشتندعزیزانی کھ در بخش ھای مختلف مسؤبرلین و سایر 
 منفردینی کھ ماه ھا برای برگزاری این ھمایش تدارک دیده بودند توانستند فضای مناسبی را" شبکھ جوانان پیشرو"

در شرایطی کھ گرایشات فکری مختلف در .  فراھم کنندو در حاشیھ ی آنبرای پیشبرد بحث ھا در محل ھمایش 
آسان  جوانان شرکت کننده بین فعال فضای صمیمی و جو کنار ھم قرار گرفتھ و مشغول بحث و جدل بودند، ایجاد

  . ولی این عزیزان توانستند در حد توان آن را پیش ببرند،نبود

  

  یادداشتھا

  

1(                                                 https://sites.google.com/site/youthdialog/  

 ھای بحثیکی از .  کھ توسط دو رفیق از آلمان نمایندگی می شد چند بحث خاص را ارائھ دادگرایش آنارشیست )2 
نھ تدریس در دانشگاه بود  سخنرانی و مناسبسالن . بودن انتخاب شده برای ھمایش نوع سالچیدمان و ھا بر سر  آن

ُخب رفقای آنارشیست ھم برای این موضع بھ عنوان یک ضعف دالیل ! الح کنفرانسیطبرای بحث و جدل و بھ اص
ایرین اعمال از جملھ احساسی کھ بین حاضرین و سخنرانان ایجاد می کند و ھیرارشی سخنران بر س. مھمی آوردند

 ھیچ نوع سازمانیھا در مورد سازماندھی بیشتر بر این مورد متمرکز بود کھ  البتھ بحث ھای دیگر آن. می شود
ًھا نیز عمال وجود تفاوت ھای مادی بین  آن. ھا مشکل نظری داشت سازمان برای آنی کلمھ . نباید شکل بگیرد

 از یکی از این رفقاود در مقطعی، خ ، اما توجیھ می کردندمگراتحاد فردی در برابر سیستم ستانسان ھا را فقط با 
 بیشتر حرف بزند اجازه نداشتخاطر عدم جمع بندی در زمان تعیین شده ھ  بوی. بھ جمع برخورد کردمنظر باالتر 

جمع را تھدید بھ کل و بنابراین )  حضارعلیرغم ھمکاری صمیمانھ مجری برنامھ و یکسان بودن شرایط برای ھمھ(
   !خروج از ھمایش کرد

3   (                       
https://sites.google.com/site/youthdialog/berlin/1day#TOC-------   

https://sites.google.com/site/youthdialog/berlin/2day#TOC-----1     
  
   .اشاره بھ طرح رفقای شبکھ جوانان برلین دارد)  4
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  . روزه برلین کھ در دو بخش ارائھ شد3مقالھ ارائھ شده توسط کمیتھ جوانان بلژیک در ھمایش 
  

 سخنی با ھمراھان

 . اولین گام رسیدن بھ آن چیز است خواھی  ستن این کھ چھ میدان
                                                                               

ِ روی نیرویِ پیش، اول نشان از ضرورتی پایھ ایِ در وھلھ ی،ِبرگزاری ھمایش پیش روی  جوانان و ِ ی بالقوهِ

 جوانان برای ِ تمایل و آگاھیِ اخیر در ایران و باال رفتنِنیرویی کھ پس از خیزش. ر دارد خارج از کشوِدانشجویان

ِگری سیاسی با کولھ باری از تجارب دخالت   . موفق و ناموفق، نھ توقف کھ تأمل را پیشھ کرده استِ مبارزاتیِ

ِ تأمل و جمع بندی عمیق تر ِ اخیر نیز، چھ در داخل و چھ خارج از کشور در پیِ جوانان در جنبشِ پیشرویِبخش
یابی پاسخ گوید و ھم  و پایھ ای تر برای دست زدن بھ حرکاتی حساب شده تر است تا ھم بھ نیاز امروز برای سازمان

ِ نیاز پیشِ موردِ افق ھا و چشم اندازھایِبھ نیاز فردا برای تبیین و توضیح و ترسیم  .  رویِ

آنانی کھ نمی خواھند بھ زیستن در فاجعھ خو کنند ھمواره  «:واندمان فراخوانی کھ  فرا می خِاین فضا دیدن در

امید » ». جامعھ را در بسترھای جمعی سامان دھندِ بازسازیِ خود برایِھایھایی ھستند کھ امیدھا و تالش راهِجویای

ھمراھانمان » د در آینده نوین برای ھستی و کنش خوِانداز چشمِ گذشتھ و ترسیمِ دقیقِبازنگری «ِمی آفریند کھ در راه

  . را بیابیم

 ِی گشایش و تجربھِبرای«گو  و  یک گفتِ ارتقایِفراخوانی کھ بی پروا فرا می خواندمان تا ایده ھایمان را برای

  . ن را بی پروا در اختیار جمع قرار دھیم» ماِ رویِ پیشِ سیاسیِ جدیدی در فضایِیعرصھ

 -چھ در داخل و یا خارج از کشور - ایران ِ جوانانِ بخشی از جنبشِبھ عنوان خودمان ِما ھم بر آن شدیم تا بھ زعم

 ِ مبارزه و تالش چندین سالھ مان برایِ تجربھ یِ خود را بھ انجام برسانیم و با بیان چکیده ای از ماحصلِوظیفھ ی

 ِتیابی بھ راه کارھایدس«در "  بلژیک- کمیتھ جوانان " مختلف از طرف ِ رادیکال و انقالبی در عرصھ ھایِتغییر

 کوتاه کھ در زمانی کوتاه تھیھ شده، فشرده ای است از ِاین متن. ھمراه شویم»  دیگری را بگشایندِھایبدیلی کھ افق

  .مھم ترین نکاتی کھ مؤظفیم با شما ھمراھان در میان بگذاریم

 ھمھ ِ نیاز بھ یک بررسی،ھمھ جانبھ ِ دستیابی بھ جمع بندی و راه کارِما ھم چون شما ھمراھان، معتقدیم کھ برای

نمی توانیم ھدف غایی و از پیش تعیین شده ای برای جمع داشتھ  عمل ِجانبھ و علمی است، تا حتی اگر در یک اتحاد

  ی بگذاریم کھ ھمراه با تکامل مبارزهمجالیو  ؛ روشن و درستی را اتخاذ کنیمِباشیم، اما بتوانیم جھت گیری

 ِ چارچوب ھا و جھت گیریِ روشنِ تعریف بحث وِ فضایِاف سازیّ تنھا با شف.ز تکامل یابدمشترکمان اھدافمان نی

شوند ھا اگر چھ اغلب بھ دشواری یافت میاین راه«.  بادوام و پایدار امید داشتِصحیح است کھ می توان بھ یک اتحاد

 بررسی و ارتقا ِ صحیح قابلِھ و جھت گیریاما در نھایت در ھمان چارچوب» انجامندو گاه نیز بھ بیراھھ و ناکامی می
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 از این بابت است کھ سازمان یابی بھ ھر شکل و شفاف سازی محتوا ِ ما بر رویِبر این اساس تأکید. خواھند بود

  .  صحیح شکل بگیردِفرم ھا کمک می کنند کھ محتوای.  محتوای ناصحیح باشدِفرمی نمی تواند مانع از بروز

ِ ھمایش پیشِ مباحثِ و تمرکزبنابراین برخالف رئوس  ِ محتوا و جھت گیریِاف سازیّ شفِ ما بر رویِ رو، تأکیدِ

ً سازمان یابی باشد و مطمئنا این ِ الگویِ بھ دست آوردنِ عمل برایِمنتج از آن است کھ خود می تواند بھترین راھنمای

  . پروسھ را تسھیل خواھد نمود

   

 

  گو فراخوانده شدیم؟ و بھ کدامین گفت

  !در روشنایی بھ گفتگو بنشینیم
 اتحاد افراد ِ صحیح مشخص شود و میزانِ مختلف باعث می شود تا جھت گیریِاف سازی در عرصھ ھایّشف

ِ شکل و فرم سازمان یابیِ تعیینِ تعیین شده، شاخصی باشد برایِبرای عمل مشترک در راستای   مناسب آن؛ و ھمِ

  .تر، وسیع تر و پایدارتر باالِ اتحادِ یک سطحِایجاد ِچنین برای

متمرکز، شبکھ ای، حزبی، ( کھن یا نوین، در ھر فرم و شکلی ِ سازمان یابی در اشکالِ برایِبنابراین تالش

 سطح و ِبر اساس...) سازمانی، محفلی، اتحاد از باال، اتحاد از پایین، تشکل، اتحادیھ، کمیتھ، محلی، فرامحلی و 

گو  و  درگیر در این گفتِ جوانانِ سیاسیِ اتحادِبھ عنوان مثال سطح. آن معنا پیدا می کند درگیر در ِ افرادِ اتحادِمیزان

 درگیر در ِ افرادِ اتحادِ سطحِ این جمع نیز بھ میزاناما.  تکامل یافتھ تری مناسب آن باشدِفرم ھایقدر باال نیست کھ  نآ

 این اتحاد و ِ میزانِ تشخیصِ اول برایِ یابراین در وھلھبن.  سازمان یابی داردِ تری برایابتدایی ِفرم ھایآن نیاز بھ 

گو رجوع  و ِ سیاسی است؛ در ھمین راستا می توان ابتدا بھ فراخوان این گفتِاف سازیّ آن نیاز بھ شفِحتی باال بردن

  ) موجودِ شرایط و محدودیت ھایِ ھمھ یِبا در نظر گرفتن (.کرد

 ِ بدیھیِداری  جانبِ حفظِ تالش برایِیده می شود این است کھ در عین دیالوگ دِ پیشینِچھ در فراخوان ھای آن

رانھ  ّ جمعی، مصِ سیاسیِ، اما در دعوت بھ عمل" سلطھِھای چرخھِ پایان دادن بھ بازتولیدِ مردمی برایِمبارزات"

این درست مثل . نی ندارد بیان شده ھم خواِ اھدافِکھ با تحقق!) آگاھانھ یا ناآگاھانھ؟(نوعی خنثی نگری تبلیغ می شود 

 قبلی و خنثی بھ ِ جھت گیریِ اخیر شرکت داشتند فراخوان می دادیم کھ بدونِاین است کھ بھ مردمی کھ در خیزش

) چھ در صف مقابلتان و چھ در میان صفوفتان(از آن ھا می خواستیم کھ بھ خیرخواھان و دشمنانتان !!! خیابان بیایید

  !!!امروزتان خنثی نگاه کنید!" ؟ِدوستان" بھ دشمنان گذشتھ و !!!برخورد مشابھ داشتھ باشید

گویی ھستیم کھ  و  دامن زدن بھ گفتِاگر ما در پی.  مردم نخواھد بودِ این خنثی نگری ھر چھ باشد بھ نفعِ ینتیجھ

  . گویی فرا بخوانیم و  مردم باشد نمی توانیم یارانمان را بھ چنین گفتِ جنبشِگشای می خواھد راه

 ِ حذفی بزنیم و یا عرصھ را برایِگوھایمان دست بھ برخورد و  افراد در گفتِ شرکتِظور این نیست کھ برایمن

 مردم و ِ روشنی کھ در آن منافعِی چارچوبھ ِمنظور این است کھ با مشخص کردن! خیر.  افراد تنگ کنیمِشرکت

ت کنندگان بدانند کھ در چھ فضایی و در چھ جنبش مردم در رأس قرار دارد، فضا را بھ درستی تعریف کنیم کھ شرک
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ًخصوصا .  اتحاد و حتی افتراق خود آگاه باشندِ در این روشنایی بھ چارچوبھ ھای بحث شده اند؛ و ِراستایی وارد

 آینده ھستند و با جسارت این وظیفھ را آگاھانھ پذیرفتھ اند تا پای در ِ جوانانی کھ بھ حق مدعی اند کھ نمایندگانِبرای

 این جھت گیری و شفاف سازی چندین ِ پیش روی و یا اشتباھات شان را بپذیرند؛ ضرورتِاه بگذارند و مسؤلیتر

 ِ عرصھ یِ باز کردنِ نوین اند و مدعیِ افق ھایِ فعلی بھ سمتِ روندِ تغییرِوقتی عده ای مدعی. برابر نمود پیدا می کند

 این ادعاھا بیش از پیش ِ مان برایِا و مرزبندی ھا و استدالالت این تفاوت ھِ توضیحِجدیدی از فعالیت سیاسی، لزوم

اگر ما با در !  نوین رھنمون است؟ِ سیاسی است کھ ما را بھ این افق ھایِ نوینِکدام جھت گیری. خود نمایی می کند

ماست، نتوانیم  ِتر  بزرگ ی جوانان کھ خود نمود و بازتابی از جامعھِ موجود در بینِ تکثر تمام نظراتِنظر گرفتن

ِ رایج موجود در جامعھ یِ سیاسی و ایده ھایِمان با نیروھایِ تمایزِجھت گیری و خطوط  فعلی را توضیح دھیم، ِ

 آینده ِ ما نمی تواند داعیھ دارِجمع. َ مان چیزی نخواھد بود جز رختی جدید بر ھیبتی کھنِ نوینِادعای سازمان یابی

 ِفتُ برون رفت از این اِ روشن و واضح برایِنیاز بھ یک جھت گیری مردم ِباشد ولی در شرایطی کھ جنبش

 ِفشانی ھا ھنوز سد  جانِ مردم با تمامِسیل سیال«در شرایطی کھ . صفر بھ اوضاع نگاه کندِی ھ قطمبارزاتی دارد از ن

شان را ستود  ِیفشانی ھا  مردم ایستاد و جانِمگر می توان در کنار» اختناق، ستم و سرکوب را درھم نشکستھ است

گران  مگر می توان از ستم سخن گفت و با ستم.  امروز و دیروز سخنی بھ میان نیاوردِگران اما از سرکوب

مگر می توان از اختناق صحبت کرد و از بانیان و منفعت طلبان تبری نجست و مگر می توان از . مرزبندی نکرد

 آن ِ تحریفِ سبزپوشِن بھ میان آورد و سردمدارانگران سخ  مردم صحبت کرد و فقط از سرکوبِ جنبشِفتُا

 جھت بھ راه ِ روشن کردنِ تمام این تجربیات است کھ نمی توان بدونِ با در نظر گرفتن.مبارزات را نادیده گرفت

  . فرصت طلبانھ و مزورانھِ ایده ھایِ نفوذِ راه و اھدافمان فضایی است برایِ در بیان ایھر ابھام و ناروشنی. افتاد

ِ این سال ھا و خصوصا در جنبشِ مبارزاتِدر طی : تعمق در پرانتزِ قابلِ ییک نکتھ  ِخیر، خواستَ اً

ِ سیاسی دایما از سویِاف سازیّشف حداقل این بود کھ . و بخش ھایی از اپوزسیون مطرح می شد)  رادیکالِجوانان( ما ً

با . قابل اعتماد نیستند)  دھانشان صحبت می کنندِرفاز دو ط(افھ سخن می گویند ّما معتقد بودیم نیروھایی کھ در لف

ِکھ اتفاقا تجربھ ی" اپوزسیون "ِ بسیاری از بخش ھایِاین خواستھ از طرفِطرح   خمینی را ِ اعتماد بھ ناروشنی ھایً

وشن  بی پاسخ باقی است کھ این چھ اتحادی است کھ با رِھنوز این سؤال. ھم  داشتند، متھم بھ تفرقھ افکنی می شدیم

   افراد در آن تفرقھ ایجاد می شود؟ ِ منافع و اھدافِ حقیقت و با روشن شدنِشدن

  

  

  گو نشستھ ایم؟ و  چھ بھ گفتِبرای

  !  موجود ادامھ خواھیم دادِ شرایطِ برھم زدنِمبارزه را برای
ما اگر . د است موجوِ شرایطِ ما کسانی ھستند کھ منافعشان در حفظِ ما در جامعھ یِخارج از اراده و عالقھ ی

 موجود ھستیم، نمی توانیم از نقطھ نظری خنثی اوضاع را ِ شرایطِ برھم زدنِ سازمان یابی از پایین برایِمدعی

 ِ مبارزه برعلیھِ ما در حالًمسلما.  موجود و مخالفانش را نادیده بگیریمِ شرایطِ مدافعانِ بینِ روشنِبررسی کنیم و خط
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 آن، ما با این نیروھا ِ این مبارزه و ادامھ یِ آغازِ ی موجود منفعت دارند و در نقطھِ شرایطِکسانی ھستیم کھ در حفظ

ِزاویھ خواھیم داشت و مسلما آن ھا از مبارزات ِمسلما منظور از نیروھا، فقط نیروھای.  ما خشنود نخواھند بودً ً 

 میانی، ِدرت تا بخش ھایی از طبقات در قِ ی حاکمھِ موجود نیست بلکھ طیف وسیعی از طبقاتِ دولتِ یسازمان یافتھ

شان با این نیروھا ِ خودِ واقعیِ اطالع از منافعِ عادی کھ بھ غلط و بدونِفکران و نظریھ پردازان و حتی مردم روشن

 اتحادی کھ ھمھ در آن راضی و خشنود باشند، حتی کسانی ِ ایجادِبنابراین انتظار. سمت گیری دارند را شامل می شود

این جاست کھ پاسخ .  مشترک دارند، صحیح نیستِمان فصل ِ در بخش ھایی از مبارزه با ما و اھدافً"ظاھرا"کھ 

  : ضروری استحیاتی اما ساده ِگویی بھ چند سؤال

  جوانان کمک کنیم؟ِ رادیکالِ رژیمیِ سیاسی و ضدِ یک جنبشِآیا ما می خواھیم بھ شکل گیری -

 قدرت سھیم بودند و امروز از آن جدا شده اند ولی ھمان اھداف آیا ما می توانیم با کسانی کھ تا دیروز در -

 ِ چھ چیزِمان را ضد قدرت ھا می نامیم و برایِراه بشویم؟ اگر آری پس چگونھ خود را دنبال می کنند ھم

 نوینی مبارزه می کنیم؟

  کدام بخش از جامعھ می بینیم؟ِگوی ما خود را نماینده و یا سخن -

 مبارزاتشان ِ بھ پیش روی ادامھ دھند؟ آیا مردم برای ادامھ ی گذشتھ نتوانستندِ سالِچرا مردم در خیزش -

 نیاز بھ آگاھی و سازمان یابی ندارند؟ 

ً اسالمی و بخشا با ِشان گاھی با جمھوریِ خودِ منافعِ غربی و جھانی کھ بر اساسِبرخورد ما با قدرت ھای -

  مردم سمت گیری می کنند، چھ باید باشد؟ِمبارزات

  

 ِھرچند فرصت.  ما را روشن نمایدِ حرکتِ است کھ می تواند جھتساده اما ضروری ِگویی بھ این سؤاالت پاسخ

 روشن بھ این سؤاالت ھم، نھ می توان ِ پاسخِ کلیدی در این مجال نیست؛ اما بدونِاین سؤاالتِی پرداختن بھ کلیھ 

 نظر ِ را مد اسالمیِجمھوریِکلیت اگر مبارزه با . تقالل زد مبارزه با قدرت ھا را داشت و نھ می توان دم از اسِادعای

مان ممکن  ِ مبارزاتِ زیادی ھم وجود دارند کھ در طیِ بینابینیِ آن نیروھایِداشتھ باشیم و آن را بدیھی بدانیم، در کنار

 ِ جنبشِرویوان و پیش جِ بخشِ ما بھ عنوانِ مردم قرار دھند، برخوردِ صف و منافعِاست بھ ھر دلیلی خود را در کنار

ِآن جا کھ باید دشمن دشمن. مردم می تواند تعیین کننده باشد  ِ خود را دوست مپنداریم، چون دوستی ھا و دشمنی ھایِ

 مردم ِآن جاست کھ باید منافع. سیاسی و بھره وری از سھام قدرت تعیین می کند-سیاسی را در نھایت منافع اقتصادی

یابی   دستِچھ واضح است برای آن.  آن دوستی ھا و دشمنی ھا را معنا کنیمِم و بر اساسرا آگاھانھ در رأس قرار دھی

 ارتجاعی تکیھ کرد و در این گسست و ِ موجود نمی توان بھ ھیچ یک از قدرت ھایِ شرایطِبھ افقی نوین و تغییر

 یک سازمان ِک جنبش و استقالل یِ سیاسی با قدرت ھا و اتحاد و سمت گیری با منافع مردم است کھ استقاللِمرزبندی

 ِ سیاسی و اقتصادی معنا می یابد کھ بھ بخشِعدالبتھ این استقالل در ھر دو بُ. معنی پیدا می کند... یا تشکل یا 

 کھ از ست مستقل بھ این معنا-... یا- ِتشکل ،با این تعاریف.  آن بھ وضوح در فراخوان پرداختھ شده استِاقتصادی

چنین بھ  ھم . مستقل استِ جھانیِھای  بین المللی وابستھ بھ قدرتِ دولتی و نھادھایِھادھا و احزابھا، ن  دولتِ یکلیھ

 ارتجاع و امپریالیسم ِھایی کھ علیھ  سیاسی و جنبشِھا، احزاب  سازمان ی ھمبستگی با ھمھِرغم این معنا کھ علی
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 ِ جمعیِ ی ارادهِ آن توسطِا و برنامھ ھایھ ھاست و جھت گیری  آنِ یمبارزه می کنند، تشکیالتی مستقل از ھمھ

 .اعضایش تعیین می شود

    

  

  بھ کدامین راه پای می گذاریم؟

  ! جوانان باشیمِ جنبشِ باروتِما می توانیم چاشنی
 ِ مردمی را پیشِ جنبش ھا و سازمان ھایِ استقاللِ مردم در ایران و جھان ضرورتِ سال ھا مبارزه یِتجربھ ی

ِ سیاسی مردمی و متشکل در خیزشِ آلترناتیوِ وجودِعدم. ه است ما قرار دادِروی  ِ تعریف و معرفیِ اخیر، ضرورتِ

 ِ اوج گیریِتجربھ ی. مان قرار داده است ِ اسالمی را در مقابلِ جمھوریِ واقعی و خارج از چارچوبِیک آلترناتیو

 از قدرت رانده شده در ِخشی از حاکمیت بِ آنان و حضورِ مبارزاتِفتُ خیزش سال گذشتھ و اِ طی مردمیِمبارزات

 ، مردمِ مبارزاتِاستفاده و کانالیزه کردنِ این بخش در سوءِ مردم، بھره وری از قدرت سیاسی و تشکیالتیِصفوف

  .  مان قرار داده استِ رویِ حاکمیت را پیشِ بخش ھایِ مرزبندی با تمامِضرورت

 دیگری ما را با این ضرورت مواجھ کرده ِتر ازھر زمان ش مردم، امروز بیِ جنبشِ سیاسی و سکونِاین شرایط

 ِرو بھ میدان پیشِ نیرویِ مردمی، جوانان باید دوباره بھ عنوانِ مبارزه و دامن زدن بھ خیزش ھایِ ادامھ یِکھ برای

 قرار ِات مبارزِ مقدمِ آگاه در صفِ بخشِ موجود بھ عنوانِ نظامِ روشن با کلیتِعمل وارد شوند؛ و با یک مرزبندی

 یأس منجر شود و یا آینده ای مبھم و ِ خیابانی ممکن است بھ فضایِ مبارزاتِفتُ در شرایطی کھ اًگیرند؛ خصوصا

 مردم کھ باز ھم بخشی از ِ قھرمانانھ یِ جنبش بنمایاند، آن ھم پس از یک دوره مبارزاتِدست نیافتنی را در برابر

 راه ِ نوین و روشن کردنِ افق ھایِدر این شرایط است کھ ترسیم. ت جناحی از حاکمیت رفتھ اسِحاصل آن بھ حساب

 ِ جوانان و دانشجویانِست؛ کھ در این میان می توان بھ نیروی ارو پیشِ نیرویِیابی بھ آن از وظایف ھای دست

 ِم بھ دلیل علنی و گسترده، ھِ سازمان یابیِھم بھ دلیل امکان.  قوت اتکا کردِ ی یک نقطھِخارج از کشور بھ عنوان

 رسانھ ای ِ از کشور خارج شده اند و ھم دستیابیًاجدید  جنبش کھِ فعالینِ پیشین و حضورِ فعالیت ھایِ تجربھ یِتالقی

 ِ حداقلِطرح ، نوینِ دست زدن بھ سازمان یابیِاما برای. مشترک ِ عملِ تأمل و ھم اندیشی برایِو فرصت... و 

 جامعھ ای عاری از ستم و ِ ایجادِخواستھ ھایی کھ راه را برای. روری است جنبش ضِ پایھ ای و واقعیِخواستھ ھای

  : خواستھ ھایی چون.فزاید ا آزاد و نوین بیً واقعاِ ی یک جامعھِ ھمگان از معیارھایِاستثمار باز کند و بر آگاھی

  دین از دولتِجدایی -

  مردمِدفاع از ھر شکل از مبارزات -

  زنانِ آزادی و برابری و دفاع از جنبشِ زنان برایِ مطالبات و حقوقِطرح -

 ...    جنسی و ِ مذھبی، دگرباشانِبی دینان، اقلیت ھای:  اقلیت ھاِدفاع از حقوق -

  ارتجاعی و امپریالیستیِ قدرت ھایِمرزبندی با کلیھ ی -

  ملیِ ستمِ ملیت ھا علیھِ کلیھ یِدفاع از مبارزات -
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 ِ اجتماعی بھ ویژه نقشِ مختلفِ نیروھایِ میدان آمدن بھِ تجربھ ی: توجھ در پرانتزِ قابلِ ییک نکتھ

 اسالمی، ضرورت و ِ جمھوریِ زنان در بقایِ سرکوبِ محوریِ اخیر و نقشِ زنان در خیزشِاثرگذار و انکارناپذیر

  استراتژی ھا وِ کمی و کیفی در تعیینِ زنان بھ شکلِ ی آگاھانھِ ستم بر زنان و حضورِ ی پرداختن بھ مسألھِاھمیت

  .مان قرار داده استِ آتی را در برابرِتاکتیک ھای

  

  چگونھ پای در راه بگذاریم؟

  ! فکری دامن زنیمِ رفیقانھ بھ جوششِ بحث ھایِبا بھ راه انداختن
 ِ تشکیالتِ وجودِ مردم، عدمِ نقشھ مندِ حرکتِ اخیر و عدمِ ی مردم در دورهِ خیابانیِ مبارزاتِ افولِیکی از دالیل

 ِ آنان نتواند در مقابلِ باالیِ کمی و کیفیِ آنان است کھ باعث شد نیرویِ منافعِ مشخصِ سیاسیِ گیریمردمی با جھت

 خود مبارزه را ِ منافعِ شان در جھتِ اصالح طلب در میانِ جناحِ سیاسیِ دولتی و تشکیالتِمند  قدرتِتشکیالت

  . گسترش دھند

 سازمان ِ افرادِ سازمان نیافتھ، کھ مجموعھ یِد است و ھم بخشمن  سازمان یافتھ و ھدفِ افرادِھر جنبشی ھم دارای

 وسیعی را بھ این سو و آن سو ِ آن را تشکیل می دھند و می توانند نیروھایِ مرکزیِ یمند، ھستھ یافتھ و ھدف

ِاگر این افراد واقعا خواستار. رھبری کنند  نسبت بھ تری از مردم را  بیشِ دگرگونی باشند، تالش می کنند الیھ ھایً

 خود می ِمند  ھدفِ ی مبارزهِاین در حالی است کھ در حین.  رسیدن بھ آن آگاه و سازماندھی کنندِ خود و راهِاھداف

  . شان بیاموزند و خود را ھم تکامل دھند ِ مردم و ابتکاراتِ یًکوشند دایما از مبارزه

 آن می گشاید و ِ مجددِ جنبش و اوج گیریِیتقا دمکراتیک کھ راه را برای ارِیابی بھ شکلی از فعالیت  دستِبرای

 می پیماید؛ باید بھ فعالیت  را تکاملِ آنان می آموزد و راهِ مردم و فعالین، خود نیز از ابتکاراتِ آگاھیِ باال بردنِضمن

ند و در رد آیِ متفاوت می توانند در آن گِ اجتماعیِ گوناگون و بینش ھایِ با تفکرھایدر فضایی دامن زد کھ جوانان

 ِ عقاید و نظراتِ سرزنده و شاداب بھ برخوردِدر فضای.  را بھ پیش برندمشترک خود مبارزه ای ِ گرایشاتِ حفظِعین

 خود قرار ِ مشترکِ مبارزاتِ قاطعانھ تر، آگاھانھ تر و وسیع ترِبرد  پیشِگوناگون بپردازند و این امر را در خدمت

 .دھند

  

  گریزی بھ یک تجربھ

   بلژیک در آیینھ–ویی یا کمیتھ جوانان کمیتھ دانشج
ِ بازخوانی و جمع بندی کامل از تجربھ ی خودمان در مجال امکانند در این ھرچ را "  بلژیک–کمیتھ جوانان "ِ

ِنداریم، اما بھ عنوان بخشی کھ از سال  ِ دست بھ فعالیت متشکل بر پایھ ی نیروی جوانان زده و شاید جزو 2007ِ ِ ِ
ِمان یافتھ ی جوانان در دور جدید فعالیت ھای جوانان خارج از کشور بوده است، الزم می بینیم کھ ِاولین تشکالت ساز ِ ِِ
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ِحداقل از جھت گیری سیاسی و فعالیت مستقل خودمان خصوصا  در دوره ی خیزش اخیر بھ عنوان تجربھ ای کھ آن  ِ ِِ ً ِ ِ
ِرا در راستای فعالیت ھای پیشین مان در ایران و در ما کھ این کمیتھ . را مثبت ارزیابی می کنیم، صحبت و دفاع کنیم ِ

ِابتدا برای حمایت از جنبش دانشجویی ایران تحت نام  ِسازمان داده بودیم؛ تجربیات "  بلژیک–کمیتھ دانشجویی "ِ
ِمثبت و منفی و نوین زیادی طی این سال ھا از سر گذراندیم کھ یکی از آن ھا کھ شاید بازھم اولین تجربھ ی ات ِحاد ِِ

ِتشکالت و شبکھ ھای جوانان خارج از کشور در این دوره باشد؛ تجربھ ی ھمکاری مان در  ِ ِ کمیتھ جوانان ایرانی "ِ

ِبھ اتحاد و فعالیت ھای "  پاریس–جوانان ایرانی آزاد "و "  آلمان- 67کانون "ِتجربھ ای کھ در کنار . بود" در اروپا
ِولی در مورد دالیل عدم ادامھ کاری آن احتماال نظرات متفاوتی .  داشتِمثبتی منتھی شد کھ کاستی ھای خودش را ھم ًِ ِ ِ ِ

ِبین فعالین آن وجود دارد کھ تا بھ حال مکتوب و بازخوانی نشده است؛ اما عالوه بر کم تجربگی ما در پیش برد یک  ِ ِ ِ
ِتجربھ ی نوین، از نظر ما یکی از مھم ترین دالیل آن عدم شفاف سازی سیاسی ج ِ ِّ ِ ِ ِھت گیری ما و نپرداختن بھ نقاط ِ ِ

ِافتراق مان تحت نام و با ھدف حفظ اتحادمان؛ و پای فشاری بیش از اندازه بھ روی فرم ھای سازمان یابی بود نھ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِچارچوبھ ھای سیاسی؛ کھ بھ ھر حال امیدواریم کھ در مجال ھمایش پیش روی، جمعا بھ بازخوانی آن تجربھ نیز  ًِ ِ ِ

  .بپردازیم

ِا مھم ترین نقطھ ی اثرگذار کمیتھ ی ما زمانی بود کھ ھم زمان با اوج گیری مبارزات در ایران و افزایش خطر ام ِِ ِ ِ ِ
ِکانالیزه شدن آن بھ وسیلھ ی نیروھای فرصت طلب ما بھ عنوان یک کمیتھ ی کوچک، جوان و مستقل آماج خود را  ِ ِ ِ ِ ِِ

ِکشیدن یک خط روشن بین منافع مبارزات مردم و ِِ ِبدون ترس از ایزولھ شدن یا انحالل . ِ منافع مقابلش قرار دادیمِ
ِطلب و تفرقھ انداز خوانده شدن سعی کردیم پایگاھی باشیم برای اعالم و دفاع از منافع مردم، حتی اگر اکثریت در  ِ

ِریزه شدن صف سیاسی ِدر نھایت ھم توانستیم با نیروی اندک اما مصمم خودمان بھ خوبی بھ پوال. ِمقابل آن ایستاده اند ِ ِ
ِسودجویان و فرصت طلبان از صف مبارزین واقعی کمک کنیم ِبدون بزرگ نمایی، ما حتی بازخورد حرکات . ِ ِ ِ

ِرادیکال خودمان را از داخل ایران ھم دریافت کردیم ِنمونھ ی بارز آن برخورد قاطع ما با محتوای صحبت و . ِ ِِ ِ ِ
ِتار دھھ ی ِدرباره ی کش" ابراھیم نبوی"تحریفات  ِدر تمام مبارزات جاری سعی کردیم ھمواره .  بود67ِ و سال 60ِ ِ

ِروشنی سیاسی خود را بھ دور از پراگماتیسم، سکتاریسم و دگماتیسم حفظ کنیم ِچون معتقد بودیم کھ در فضای . ِ
ِناروشنی کھ منافع اقشار مختلف ھم پوشانی می کنند باید ما وظیفھ ی روشن گری را بھ عھده  ِاما تأکید ما از . بگیریمِ

  :بسیاری جھات اھمیت داشت

ِچون دقیقا ما تمام این فعالیت ھا را با انرژی تمام برای متحد کردن (ِ پوالریزه کردن نیروھا، نھ تفرقھ افکنی - ِ ِ ً

  )ِصفوف مردم انجام می دادیم

ِ بھ علت جوان بودن توانستیم انرژی خود را بھ نسل پیش از خودمان نیز انت-   .قال دھیمِ

ِ در میدان عمل استقالل سیاسی خود را در مقابل ھمھ ی فشارھای موجود برای تحریف و کنترل فعالیت مان را - ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ
ِحفظ کردیم، چھ در مقابل نیروھای فرصت طلب ایرانی و غیرایرانی و چھ در مقابل پدرخوانده ھای اپوزسیون ِِ ِِ.  

ِ توانستیم بدیلی باشیم برای انتخاب - ِنیروھایی کھ اجبارا متھم بھ انتخاب بین بد و بدتر بودندِ ِ ً.  

ِ بدون پرده پوشی از ھویت خودمان و ایده ھای انقالبی مان سعی کردیم، خواستھ ھای جنبش مردم را بھ صورت - ِِ ِ ِ
ِچون بھ نظر ما حداقل نیاز یک مبارزه و جنبش دمکراتیک این است کھ نیروھای در. پایھ ای بیان کنیم ِ ِ ِگیر در آن ِ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 14 

ِھویت و اھداف خود را صراحتا بیان کنند، نھ این کھ با اضمحالل خودشان باعث سردرگمی مردم و سودجویی  ِ ِ ِِ ً

  .فرصت طلبان شوند

ِ با وجود نظرگاه ھا و جدل ھای سیاسی مختلف و قابل تعمق در مورد چگونگی اتحاد بیش تر و ھمراھی با جنبش - ِ ِِ ِ ِِ ِ
ِبھ  زعم خود و در راستای منافع خود تعریف می کردکھ ھر کسی آن را (سبز  ِ ، نھ خواستیم سرخی در میان سبزھا )ِ

ِباشیم، نھ خواستیم با حضورمان در رنگین کمان جنبش سرخی اش را بی افزاییم؛ و نھ خواستیم با حضورمان سبز را  ِِ
م کھ چارچوبھ ھا را تغییر دھیم، چون ِسرخ کنیم، قاطعانھ بھ عنوان کوچک ترین و بی امکانات ترین تشکالت خواستی

ِچارچوبھ ھای موجود جنبش جایی برای دفاع از منافع مردم نیست ِ ِولی ماندیم تا با حضورمان آگاھانھ بھ آگاھی و . ِِ
ِسازماندھی مردم برای منافع شان یاری دھیم ِ ِ.  

ِآن چھ از جمع بندی تالش ما در این دوره آورده شد مسلما بیان نقاط مث ِ ًِ ِبت آن بود کھ بھ زعم ما برجستھ تر بوده ِ ِ
ِمسلما ما نیز اشتباھات، کم تجربھ گی و شبھاتی داشتیم کھ آن ھا نیز محل تأملند. است اما در این چکیده بھ آن چھ . ً

را اثرگذار، ... و ) و حتی نھ کم امکانات(، کوچک، بی امکانات )بھ لحاظ سنی و تجربی(ِتوانست یک نیروی جوان 

ِ و قابل اتکا کند، پرداختیم تا شاید چراغی ھر چند کوچک بی افکنیم بھ راه دشوار پیش روی مانتوانا ِ ِ ِ.  

  

 
  : در حاشیھ رفیقانھِیک انتقاد

 سیاسی در ِ عملِ استقاللِ یً دیالوگ و خصوصا توضیحی کھ دربارهِ پیشینِ سنی در فراخوان ھایِتأکید بر شرط

 بلکھ خود ، اھداف می گرددِ فکری و ناروشنیِ اغتشاشِدی است کھ نھ تنھا باعثرابطھ با آن داده شده یکی از موار

  . نظر استِ موردِناقض ھدف

 جوانان و ِ جنبشِتر  ھر چھ بیشِ مشترک و تقویتِ سیاسیِ ما می تواند و باید برای دست زدن بھ عملِکھ نسل این

اما .  ضروری است، صحیح استِ سنی یکی از شرایطِشرط عملی بزند کھ در آن ِ جدید، دست بھ اتحادِ نسلِمبارزان

خط تمایز و استقالل را .  بھ این برخورد ناشی از درکی ناکامل و ناروشن از این موضوع استِ منجرِتوجیھ و یا تفکر

 ِعمل از قدرت ھا و ایده ھای  رأی و نظر وِ فیزیولوژیک، قراردادی و مکانیکی بلکھ با استقالل– سنی ِنھ با خط کش

کھ یاغی و شورشی، جوان و   ترس از اینِخط کشی جسورانھ این است کھ بدون.  رایج می توان بھ دست آوردِغلط

 ترس ِ مان قھرمان بازی خطاب شود و بدونِکھ کارھای  ترس از اینِبی فکر، نافرمان و گستاخ خوانده شویم، بدون

 ِاندیشھ ھای نوین، افق ھای.  آینده شویمِ ساختِھ کار بشر است دست بِ دانشِ تکاملِ یاز خطا و اشتباه کھ ملزومھ

 پیشین ایستاده ایم ِ نسل ھایِوردھای آ دستِ یچنان کھ بر شانھ. ًنوین و ظاھرا دست نیافتنی را ترسیم و اجرایی کنیم

کھ  کنیم نھ این عمل ثابت ِ تمایز را در میدانِما باید این خطوط.  آنان جمع بندی و اجتناب کنیمِاز خطاھا و اشتباھات

 شما تصمیم ِ حضورِمان بدونِبار ھم کھ شده خود مان تنھا بگذارید تا یک ِما را در جلسات"از آنان درخواست کھ 

 مھم گسست  و واپس گرا آلوده ھستیمِ غلط و اندیشھ ھایِ اجتناب ناپذیری بھ درک ھایِما بھ شکلِی ھمھ !" بگیریم

 گذشتھ ِ گسست از اشتباھاتِ ما اگر می خواھد مدعیِنسل.  غلط و محدودنگر استِ ما از این درک ھایِ نسلِآگاھانھ ی
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 شرکت ِ سنِ نوین دارد، نھ پایین بردنِ نوین باشد، نیاز بھ ایده ھایِ افق ھایِ ترسیمِو استقالل از قدرت ھا برای

  . کنندگان

 قرمزی محکم، ِ خطِ کشیدن،ولین گام جوانان باشد اِ مستقل و مختصِ سازمان یابیِ ما می خواھد مدعیِاگر نسل

 ِبا تفکرات. چھ است کھ ما را با واپس گرایی و عقب ماندگی پیوند می زند روشن و واضح و جسورانھ با ھر آن

 ما بھ ِ فیزیولوژیکِسن... مذھبی، ناسیونالیستی، شونیستی، مردساالری، ایده آلیستی، دگم، خرافھ، فرصت طلبی، 

نوین را دارد و تا بھ حال ھم ثابت ِی  آینده ِروی بھ سوی  پیشِ ما نسلی ھستیم کھ پتاسیل خود فضیلت نیست،ِخودی

و بخشی از ( حکومتی ِ این بازیِاگر خود را وارد.  ماستِاین برتری. »با سکوت نسبتی نداریم«کرده ایم کھ 

 ِ سیاست ھایِ دستِ و یا آلتانیقرب" را  جوانِمبارزین" دلسوزی "ِکنیم کھ ھمیشھ از سر)  منافعِ صاحبِاپوزسیون

ِخطاب می کنند، اوال شعور" ترھا یا قدیمی ھا بزرگ ِدوما حقانیت.  سؤال برده ایمِ خود را زیرِ فردی و سیاسیً  یک ً

ًھر نسلی پیشروان خود را دارد، مبارزه، تجارب و خطاھایی کھ گاھا .  سؤال خواھیم کشیدِ تاریخی را زیرِمبارزه ی

ِ صحیحی است کھ بخشا منعکس شده و ما برایِ این سکھ ھم تحلیلِ دیگرِالبتھ روی.  زمانی نیستِه یمنفک از آن باز ً 

 تاریخ ِ پدرخواندگان و منجمدشدگانِ کنترلِ خودمان نیاز بھ آتوریتھ و اعمالِ ی مبارزهِ قوانینِپیش روی و پیدا کردن

راه خواھد   امروز دگماتیزم را بھ ھمِیھ بھ آن ھا برای حقایق حتی اگر در گذشتھ درست بوده اند ولی تک،ھم نداریم

   .باید با ھم دید  این سکھ راِاما دو روی. داشت و ھیچ راه گشایی در آن نخواھد بود

   بلژیک–کمیتھ جوانان 

25.09.2010  
www.committeebe.blogspot.com 

committe.2007@gmail.com  
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