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  توماج: فرستنده

٢٣/١٠/١٠  
  

 سال فعاليت  ارزيابى از يک
   استکھلم- مردم ايران ۀشوراى حمايت از مبارزات آزاديخواھان

 

 
  
 يکسال فعاليت انقالبى و ضد جمھورى اسالمى ،در استکھلم"  مردم ايرانۀھانشوراى حمايت از مبارزات آزاديخوا"

ارزيابى . را پشت سر گذاشت و خود را موظف ميداند ارزيابى از فعاليت يکساله خود را در اختيار عموم قرار دھد

 در يکماه ،د قرار دھد آتى بايد در مقال خوۀ اعم از نقاط قوت و کمبودھا تا اھدافى که در دور،از فعاليتھاى شورا

 . گذشته ميان فعالين و اعضاى شورا مورد بحث بود و اسنادى کتبى تھيه و در ميان شورا توزيع گرديد

 ءگوست تشکيل شد و ضمن بحث فعال به اتفاق آراا ٢١ مجمع عمومى شورا در تاريخ ،دنبال بحث و ھمفکرىه ب

 . طور علنى منتشر کنده بحث و نظر شورا بعنوان مبانى و خطوط ه تصميم گرفت که نکات زير را ب

 

   شورا ضرورى است-١

 تالشى مثبت ،نفس ايجاد شورا براى تقابل با سياستھائى که تالش داشتند مردم را زير پرچم جمھورى اسالمى ببرند

ارزيابى شورا اينست که وضعيت سياسى ايران عميقا بحرانى است و تقابل بخشھاى . و اصولى و ضرورى بود

کيد ألذا مجمع عمومى بر ادامه کارى شورا ت.  کارگر با حکومت امرى واقعى استۀويژه طبقه تلف مردم و بمخ

  .  شورا بايد تالش کند ايرانيان آزاديخواه را حول سياست و اھداف انقالبى خود بسيج کند. دارد

  

   حقانيت سياستھاى شورا -٢
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سرعت اثبات ه سياستھاى ما ب]درستی[. کيد ميکندأذشته تشورا بر حقانيت چھارچوب سياستھاى خود در يکسال گ

 ورشکست ،دنبال تقويت جناحى از حکومت و جمھورى اسالمى بودنده شدند و متقابال سياستھاى جرياناتى که ب

  . شدند

  

   فکرى و سياسى ، استقالل عملى-٣

ردن صفبندى چپ و راست نقطه قدرت شورا در استقالل نظرى و سياسى و عملى از اردوى راست و مخدوش نک

 نقطه قدرت ، و جانبدارى سياسى در باره آينده سياسى ايران، مخالفت قاطع با کل جمھورى اسالمى،انقالبيگرى. بود

  . ى کردن آنھا تالش ميکندئکيد دارد و براى گسترش و توده أشورا بر تداوم اين سياستھا ت. شورا بود

  

  يستی  تأکيد بر آلترناتيو کارگری و سوسيال-۴

 ،مى پيچيدند" حرف مردم"شورا آگاھانه جانبدار بود و خالف بسيارى نيروھا که اھداف راست خود را در زرورق 

 حرکت ما را ،اين وجه اثباتی و روشن سياسى. کيد کردأبر تقويت راه حل کارگرى و سوسياليستى براى آينده ايران ت

 تيفعالھمينطور .  نيروھاى راست متمايز کردعنوان يک قطب چپ در مقابله تقويت کرد و شورا را ب

 براى ايجاد ارتباط با تالش و  کشورھاگري در دخواھاني از مبارزات کارگران و آزادتيحما ،یستيوناليانترناس

   .  يک بعد جديد فعاليت شورا بوده است،نيروھاى پيشرو

  

   شورا پرچمدار عمل راديکال-۵

اعم از شورای (شورا . خارج کشور به ضرر جمھورى اسالمى داشتشورا نقش کليدى در تغيير فضاى سياسى 

پيشرو تھاجم به )  شھر استکھلم و شوراھای ديگر که در ھمين راستا در شھرھای مختلف اروپا تشکيل شدند

درجه زيادى مسلط ه شورا فضاى انقالبى را در خارج کشور تقويت و ب. سفارتخانه ھاى رژيم در خارج کشور بود

شورا بر .  اپوزيسيون طرفدار رژيم در خارج کشور می توانستند بر اوضاع مسلط شوند، شورا نبوداگر. کرد

کيد ميکند و براى جمع کردن بساط جمھورى اسالمى در خارج کشور أمخالفت قاطع خود عليه جمھورى اسالمى ت

  . تالش ميکند

  

   سازمانيابی شورائى -۶

انيابى يعنى مجمع عمومى متکى بوده است و به ارگانى براى شدت باز سازمه شورا بر يک شکل مناسب و ب

 و نه اتحاد عمل ، نه جبھه،شورا نه حزب است. ھمکاری سازمانھا و افراد آزاديخواه و سوسياليست تبديل شده

 ى چپ و شکل نوينی از ھمکاری کليه نيروھائى ست که عليئشورا يک تشکل توده . موردی گروھھاى سياسى

 ءآئين نامه شورا که در اولين مجمع عمومى به اتفاق آرا. دگاھھا روى اصول مھمى توافق دارندرغم اختالف دي

  .  چھارچوب فعاليت را روشن کرد،تصويب شد

  

   فرھنگ نوين سياسى-٧

شورا يک الگوى جديد سياسيست که . عنوان دو رکن فعاليت خود پيش برده شورا آزادى عمل و راديکاليسم را ب

شورا ھيچ امتياز و يا محدوديتى را براى ھيچ فرد . بار آورده نگ و سنت سياسى جديد و مدرنى را بھمراه خود فرھ
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رغم وجود  يعنى علي. شورا تالش کرد اصل برابرى را در قوانين و شيوه کار حاکم کند. و جريانى قائل نشد

. ظرات افراد و سازمانھا باز بودتريبون شورا براى ارائه ن.  مانعى بر تداوم ھمکارى نبود،ديدگاھھاى متفاوت

ھيچکس مجبور نبود نظراتش را به چھارچوب شورا محدود کند و در عين حال از حداقل ھا و اصول شورا خارج 

داوطلبانه کار کردن يک .  نزد و ھويت ھا را انکار نکردھا چسبشورا پرچمھا را سانسور نکرد و بر دھان. نميشد

 يا از شورا ،د که ھر کس در ھر حرکتی که نمی خواھد يا موافق نيست شرکت نکندپرنسيپ شورا بود که امکان ميدا

شورا بر تعميق اين فرھنگ آزاد سياسى و ھمزمان بر موجوديت راديکال . خارج شود و يا دوباره به شورا بپيوندد

  .تاکيد دارد

  

   پروژه ھاى شورا-٨

کسانی که در . در نظر گرفت" پروژه ھا"جمله شورا در عين حال اشکال ديگرى را براى گسترش فعاليت از 

 می توانستند در ، که سايرين ممکن بود مايل نباشند،چھارچوب اصول شورا عالقه داشتند بر امری متمرکز شوند

پروژه زندانيان . "چھارچوب پروژه ھا کار کنند و حتی با افراد ھمنظر در خارج از شورا وارد ھمکاری شوند

اين شکل از سازمانيابی ضمن آنکه . دو مورد تاکنونى ھستند" کز بر جنبش کارگریپروژه تمر"و " سياسی

  . اختالفات را تاب می آورد عالئق مشترک را پيش می برد

  

   يک تجربه پيشرو -٩

يک دليل اساسى که . ست  قالب جديدى، شورا در قياس با تجارب گذشته در خارج کشور و در ميان نيروى چپ-۶

نکات و اصول فوق به . ال فعاليت سياسى را تقريبا بدون دردسر بزرگ پيش ببرد ھمين استشورا توانست يکس

ى را ئى و پيشرو با مناسبات آزاد منشانه مجال داد و متقابال ھمين اصول بروز فرھنگ فرقه ئايجاد چترى توده 

بيش از  ه ضرورى است الگوئى است ک،عنوان قطب سرخ و طرفدار راه حل کارگرىه شورا ب. عمالً محدود کرد

 راستھا فضاى ،ما معتقديم اگر اردوى چپ جامعه در تداوم خود تالش کافی نکند. اين در خارج کشور تکثير شود

  .  آن شکست چپ استۀسياسى را تسخير ميکنند و نتيج

  

   ضعف ھا و محدوديتھا- ١٠

ست بسيج کننده ميزان بسيار بيشترى اوال شورا ميتوان. شورا در يکسال گذشته خالى از ضعف و کمبود نبوده است

شورا . اين تالش از جانب شورا آنطور که ممکن بود صورت نگرفت. از راديکاليسم موجود در جامعه باشد

ويژه وقتى که شکست ه  ب،ميتوانست ميزان بيشترى از مردم معترض را زير پرچم سرخ و راديکال خود بسيج کند

 اما تا آنجا که به شورا مربوط است از حقانيت ، اين امر البته يکجانبه نيست.راستھا و اصالح طلبھا مسجل شده بود

 تبليغات و ارگانھاى ،شورا از نظر سازمان ادارى. سياسى اش به نفع گسترش گرايش و سياست خود استفاده نکرد

 استفاده درست از ،ويژه سبک کار و سنت جديده  جا انداختن مفاھيم اساسى خود و ب، تدارکات و امور فنى،تبليغى

 ، وجود ديدگاھھاى متفاوت،يک مانع اساسى در پيشروى سھل تر.  ضعف و کمبود داشته است،تمام نيروھاى موجود

 تقابل تجارب تاکنونى ، عدم انطباق عمومى با روشھا و سنتھاى جديد،برداشتھاى مختلف از شورا و کار شورائى

ادامه کارى قوى . شدن حرکت ما در قوام سازمان شورا بوده استافراد و جريانات و غيره است که منجر به کند 

  .    اين کمبودھا و ضعفھا و تالش براى رفع آنھاستمجموعرسميت شناسى ه شورا در گرو ب
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  کيد صريحأ قدردانى و يک ت- ١١

تمام کسانى . بودند مختلف فعال و ھمراھش ء تا امروز به انحاء ما شورا را متعلق به ھمه کسانى ميدانيم که از ابتدا

 کسانى ،در برابر جمھورى اسالمى قاطعانه ايستادند  کسانى که در صف شورا،که در اجتماعات شورا شرکت کردند

شورا به ھمه اين . دليل اختالف شورا را ترک کردنده  و حتى بعضا ب،که پرچم سرخ را با افتخار در دست گرفتند

شورا از زحمات . ا و انسانھاى شريف و انقالبى شھر استکھلم تعلق داردمجموعه و تعداد بسيار زيادى از راديکالھ

 از حضور سياسى آنھا چه در تظاھراتھاى پرشکوه و چه در جدال سياسى و ، سازمانھا، احزاب،تک تک افراد

  .  قدردانى ميکند،فکرى

  

   شورا و آينده- ١٢

 و عضوگيرى وسيع در ،عاليتھاى سياسى متنوع ف،ى ترئ سازماندھى قويتر و پايه ،شورا بر گسترش فعاليت خود

ما جوانان و زنان . کيد ويژه داردأشورا بر رفع کمبودھا و نقاط ضعف خود ت. کيد داردأچھارچوب اھداف خود ت

 آزاديخواھان و ، سوسياليستھا،شورا عموم انقالبيون. برابرى طلب و مخالف تبعيض را به صف شورا دعوت ميکنيم

شورا ھمراه با کارگران . رنگونى انقالبى حکومت اسالمى اند را به صفوف خود دعوت ميکندکسانى که خواھان س

کليد . سوسياليستى مبارزه ميکند و تقويت اين اردو را وظيفه خود ميداندۀ و مردم انقالبى و شريف ايران براى جامع

ى تقويت راه حل اجتماعى يک آينده خوشبخت دست اردوى چپ کارگری جامعه است و شورا بسترى و چترى برا

 . چپ است

  

  !به شورا بپيونديد

  

  استکھلم–شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران 

  

  ٢٠١٠ اگست ٢٩

  

***  

   ،ضميمه يک

  

  

  ليستى از اقدامات شورا در طول يکسال فعاليت

  

وع اقداماتى است که شورا اين ليست شامل کل اقدامات شورا و فعالينش نميشود بلکه صرفا خالصه اى از مجم

  . پيرامون آنھا گزارش منتشر کرده است
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کميته " رژيم جمھورى اسالمى به فراخوان در مقابل سفارتتظاھرات وسيع عليه نمايش انتخابات  ٢٠٠٩ـ خرداد ١

 ".نه به انتخابات

ستاد حمايت از "راخوان به ف راني در ایئ توده زشي خیدر پشھر استکھلم  ی مرکزداني تظاھرات ھر روزه در م-٢

 ".مبارزات مردم ايران

 . استکھلم سرگلدانيدر مسرخ ھا  تظاھرات بزرگ ٢٠٠٩ ري ت١٨ -٣

در اين اقدام . که منجر به اشغال آن شدجمھورى اسالمى  سفارت یدر جلووسيع  تظاھرات ٢٠٠٩ژوئن  ٢٦ -۴

  .ی صورت گرفت کارگری ھاهيو به فراخوان اتحاده  شده در اول ماه مريدفاع از کارگران دستگ

ى ئدنبال خيزش توده ه و ب" کميته نه به انتخابات" انتخابات فعاليتھاى ما تحت عنوان ۀاز قبل از برگزارى مضحک(

 )صورت گرفت" ستاد حمايت از مبارزات مردم ايران"در ايران تحت نام 

 ،" مردم ايرانۀبارزات آزاديخواھانى حمايت از مشورا" نام به رييتغ ،برگزارى مجمع عمومى ٢٠٠٩ست  اگ٦  -۵

 . ءتصويب آئين نامه و اھداف شورا به اتفاق آرا

 و  ھزار پرنده٥" تئاتر یاجراطى دو روز شامل؛  یاسي ساني پروژه دفاع از زندانبرگزارى ٢٠٠٩ اکتبر ٤ و ٣ -۶

 بحث ناري سمیبرگزار. ٦٠دھه   و٦٧سال  زندانيان سياسى در عام قتلسالروز در زبان سوئدى ه ب "ماه چھارگوش

.  شکنجه واعدامی ونفیاسي سی زندانھادنيبرچ ضرورت ، زندانى سياسى، کافه مارکس در باره زندانگفتگو در و

 .ارائه چند سخنرانى توسط زندانيان سياسى عضو شورا و بحث عمومى پيرامون آن

  .عليه مجازات اعدام در روز جھانى مجازات اعدامعليه  سرگل داني اکتبر تظاھرات در م١٠ -٧

 . با طرفداران سبزھایئويمناظره راد. مناسبت روز دانشجوه ب پالتسن اري آذر تظاھرات در مدبور١٦ -٨

 ی آزادیبرا  اعدام وی مراسم نوبل در نفی تظاھرات جلو. نوبلزهيجامراسم اھداى  دسامبر مصادف با ١٠ -٩

 .یاسي سانيزندان

 در دفاع از حقوق زنان و ، در صف مستقلی سوئدیھمراه با چپ ھات  تظاھرا،روز جھانى زن مارس ٨ -١٠

 . در سوئدتعي قانون شرهيمقابله عل

. يل در کافه مارکس استکھلماپر ٣٠روز جمعه مناسبت اول مه روز جھانى کارگر در ه  برگزارى مراسم ب-١١

 . ارائه چند سخنرانى و جشن

در روز اول مه بخشى از فعالين شورا ھمراه با .  کتاب شرکت در راھپيمائى اول مه و برگزارى ميز-١٢

در اين راھپيمائى . سازمانھاى چپ سوئدى در مدبويارپالتسن اجتماع و به طرف کونگستردگوردن راھيپمائى کردند

 عليه ، خواست آزادى کارگران زندانى،از جمله شعارھائى در دفاع از حق تشکل و اعتصاب براى کارگران ايران

ھمينطور پروژه جنبش کارگرى شورا در کونگستردگوردن .  و در دفاع از سوسياليسم سر داده شدارىدسرمايه 

  . ميزى ھمراه با باندورل شورا و پيام و پوسترھائى بمناسبت روز کارگر داشت

سفارت ی در مقابل  سوئدی با چپ ھای در ھمکاروناني با کارگران یھمبستگه شرکت در تظاھرات  م١٠ -١٣

  . در استکھلموناني

جمھورى  در مقابل سفارت یسپس دو روز متوال  سرگل ودانيدر مه  م١٤ و١٣و  ١٢ تظاھرات در روزھاى -١۴

 صبح ھمانروز که خبر اعدام ھا پخش شد ھا تظاھراتنيا. زندانيان سياسى تن از ٥در اعتراض به اعدام اسالمى 

 .غاز شدآ

 . مقابل سفارت ھلند در استکھلمھلندجمھورى اسالمى در ن سفارت  ژوئن تظاھرات در دفاع از اشغال کنندگا٢ -١۵
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ی در يکى از  سوئدی با چپ ھایدر ھمکارضد نژاد پرستى  واليشرکت در فست. ی نژاد پرستهي ژوئن عل٥ -١۶

  .شورا از برگزار کنندگان اين مراسم بود. پارکھاى شھر استکھلم

در و   عام انقالبيون عليه جمھورى اسالمى و مجازات اعدامو قتل خرداد ٣٠ تظاھرات در مناسبت  ژوئن٢٠ -١٧

  . در مقابل بوک ھاندل یاسي سانيدفاع از زندان

  : سپتامبر برگزاری جلسه عمومی در پالتاک بررسی سياسی٢٥ ــ  ١٨

        ــ يک سال تجربه مبارزات توده ای چپ

        ــ چگونه شورا بسازيم؟

  چپ ضروری است؟ی ئ      ــ چرا يک تشکل توده 

  ...و 

  

   جدل با راستھا،مباحثات راديوئى

مضمون عمومى اين مباحثات دادن تبئينى . طى اين مدت نمايندگان شورا در مباحثات راديوئى متعددى شرکت داشتند

 دفاع از مبارزات کارگران و مبارزات ، مخالفت با کليت جمھورى اسالمى،راديکال از رويدادھاى ايران

  .  و تقابل با جريانات راست و طرفدار جمھورى اسالمى بوده است،ه مردم ايرانآزاديخواھان

  

  :عبارت بوده اند ازاز جمله  ما ی تاکنونیشعارھا

 

 ی اسالمی جمھورمي باد رژسرنگون -

 ی و فارسی  به سوئدی اسالمی بر جمھورمرگ -

 ی به سوئدراني در ایستي ترورمي بر رژمرگ -

  گردددي بای گردد    ترور شکنجه  اعدام ملغدي  آزاد بایاسي سیندانز، ی زندانکارگر -

  یزنده باد آزاد ،سميالي باد سوسزنده -

  زنده باد انقالب کارگرى-

 ی و فارسی گردد در مقابل سفارت به سوئددي بالي تعطی النه جاسوسنيا -

  گردددي بادهي برچیاسي سی باشد  زندانھادي تشکل آزاد بااني بقلم -

  ... و

  

   ٢ضميمه 

 

  پيرامون ارزيابى از فعاليت يکساله شورا اسنادى از فعالين شورا
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ن شورا در کنار ارزيابى عمومى شورا م گرفت که ارزيابى ھاى فردى فعاال اوت تصمي٢١مجمع عمومى شورا در 

ه  شورا است که بنه ھائى از ارزيابى ھاى فردى فعاالاسناد زير نمون. در صورت توافق خود دوستان منتشر شود

  .عنوان ضميمه منتشر ميکنيم

  

                            سعيد سھرابى، چند نکته در باره شورا-١

                           اسد نودينيان، نکاتى در باره جمعبندى-٢

          قاسم ، نقد و بررسى فعاليتھاى يکساله شورا-٣

  يم؟        سياوش دانشور کجا ايستاده ا، شورا؛ يکسال فعاليت-۴

  

***  

  

 !چند نکته در باره شورا

  

  سعيد سھرابی

ھمه شاھد فعاليت ھای . ی ما در استکھلم چنان روشن است که نيازی به شرح آنھا نيست ئابعادی از حرکت شورا

بارزات سخت نيست که بگوييم در م. پروسه شکل گيری و گسترش آنرا از نزديک مشاھده کرده اند. شورا بوده اند

ھمينطور سخت . کسی نمی تواند آنرا انکار کند. سال گذشته  شورا عمده ترين آلترناتيو توده ای چپ در استکھلم بود

ھرچپ واقعی امروز به ما حق ميدھد که . نيست که بگوييم در موضع گيری سياسی در قبال حوادث حق با شورا بود

اينھا به سادگی قابل . سنتريست ھا وپوپوليستھا جدا کرديمصف خودرا از سبز و رفورميست ھا و سکتاريست ھا و

فقط کسانی که با دنيای عمل رابطه ندارند ودشواريھا و محدوديت ھای پراتيسين ھا را درک نمی کنند می . رويت اند

يرا که در برای يک خيال پردازو منزه طلب شايد شورا زياد اھميتی نداشته باشد ز. توانند اين واقعيات را انکار کنند

معلوم نيست چه کس يا کسانی بايد . دنيای خيال او می خواھد کارھای مھمی بکند که ھنوز مقدماتش فراھم نيست 

چنين افرادی به مشکل واقعی وعملی ما تبديل نمی شوند ونشده اند . اين مقدمات حاضر وآماده را تقديم ايشان کنند

ما بيشتر با کسانی مشکل داشتيم که آرزو . ان پيدايشان نمی شودزيرا که ھرگز در دنيای عمل و کف کوچه و خياب

اينکه جمعيت چه می خواھد وبه کدام سو . پوپوليست بودند . برای جمعيت ھای بزرگ حالشان را خراب ميکرد 

اين آرزوی . به ھر قيمتی می خواستند در اجتماعات بزرگ شرکت داشته باشند. ميرود برايشان مھم نبود 

ميرويم « دردفاع از نظراتشان می گفتند . انه ای می بود اگر محتوا و ھدف جمعيت ھم مورد نظرشان بود شرافتمند

شورا مقابل . متاسفانه در عمل به دنبالچه و تربچه نقلی ھای بساط  آنھا تبديل می شدند» از دست شان در مياوريم

. بازی در بساط  سرمايه را نپذيرفت .  نظر گرفت اين ديدگاه پوپوليستی ايستاد واھميت شعارھا وخواسته ھا را در

در مقابل تبليغات ضد کمونيستھا علنا وآشکارا گفت که از آلترناتيو سوسياليستی حمايت می کند و خودرا در مقابل 

 .آغاز ھستی متفاوت شورا از اين درک ناشی ميشود . صف سرمايه  به صف کار و زحمت متعلق ميداند 

برای اينکه . چه برای اکنون وچه آينده بايد اين آغازگاه را در نظر داشته باشيم. صرا ايستاد اينجاست که بايد م

برخالف نظريه . بتوانيم اين مواضع را عملی کنيم نيازمند بررسی جوانب مختلف وموانع پيش برد اين ھدف ھستيم 
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اولين مشکل .  بر آنھا فائق شويمپردازان ما بعنوان پراتيسين ناچاريم مشکالت و محدوديت ھا را بشکافيم و

 .پراکندگی چشم گير در بين نيروھای آزاديخواه وسوسياليست است

  

  پراکندگی و مبانی مشترک

 علت اين پراکندگی نه در ناباوری به سوسياليسم و آزادی است بلکه در تشتت نظری و عدم انکشاف ھم نظری ھا 

ب ميدانند از حرکت س که خودرا به کارگر وسوسياليسم منتجنبش کمونيستی  يا نيروھايی.  در عرصه عمل است

جنبه تدافعی حرکت ھا ی اعتراضی . با ملزومات مبارزه روزمره عليه سرمايه منطبق نيستند. سرمايه عقب مانده اند

اين بحران از جمله  ناشی از تفوق جريانات بورژوايی است که لباس سوسياليستی به تن . فرصت پيشروی نميدھد 

عقب راندن کارگران در مقابل سرمايه مسلما داليل ...اتحاديه ھای کارگری را تسخير کرده اند و. ده بوده اند کر

ناباوری وناکارآمدی سوسياليسم در  واقعی بسيار ديگری دارد که وارد آن نمی شوم تنھا ميخواھم بگويم که دليل

فضا ھر روز برای مقابله عليه .  باعث شده است مقابل سرمايه نيست که پراکندگی را بين نيروھای سوسياليست

 افراد خارج از پس نمی توان گفت علت کوچک بودن تشکل ھای کمونيستی بی باوری. سرمايه آماده تر ميشود

به اعتقاد من راه غلبه بر بحران موجود قبول .  به سوسياليسم و محو اعتراضات عميق عليه سرمايه است تشکل ھا

گفتن اينکه اتحاد خوب است وبايد .  پراکندگی خود مولود شرايطی است که بايد آنرا شناختاين واقعيت است که

متحد شد واينکه انقالب اتحاد و تشکل را در دستور قرار داده است ھنوز از حد يک موعظه اخالقی فراتر نمی رود 

از غلبه بر اين بحران از من فکر ميکنم آغ. بايد گفت چگونه متشکل شويم وپروسه تشکل يابی را طی کنيم. 

 اتحاد ھای جدی بالواسطه در سطح ماکرو در اولين متاسفانهو.ھمکاری حول عام ترين اھداف انقالب شروع ميشود 

تمام تالش ھايی که تا کنون برای اتحاد بالواسطه صورت گرفته چون علل پراکندگی را در نظر .قدم قرار ندارد 

يکسانی ادعا ھای تئوريک در . اتحاد واقعی از عمل مشترک آغاز ميشود.  ده اندنگرفته اند ناکام ومحدود باقی مان

ھمکاری نيروھای آزاديخواه و سوسياليست حول .  اين امری صرفا تحقيقی تئوريک نيست. عمل کشف ميشود

اران نيروھای ھم نظر در عمل ي.ملزومات انقالب در ايران کاری ممکن و پايه ای برای اتحاد ھای آينده است 

شورا يکبار ديگر ثابت کرد که اين . مسلما صرفا ھمکاری بدون حداقلی از ھم نظری ممکن نيست . خودرا می يابند 

آلترناتيو کارگری شورايی عام ترين اصل مشترک در بين چپ راديکال در مقطع کنونی . مشترکات وجود دارد 

وجود شورا آنرا ومفيد بودنش را به حال جنبش استقالل از نيروھای مدافع سرمايه اصل ديگری است که . است

تعھد به آزادی بی قيدو شرط سياسی و نفی اعدام . سرنگونی انقالبی اصل مشترک ديگر بود. کارگری نشان داد

ھمکاری حول اصولی از اين دست تنھا راه ممکن . وشکنجه وبرچيدن زندانھای سياسی از نکات مورد توافق است

 .  و بحران موجود استبرای غلبه برپرا کندگی

  

  مناسب ترين شکل سازمانيابی نيرو ھای پراکنده

در اين نوع ھمکاری احزاب وسازمانھا وتشکل ھا ضمن حفظ استقالل خويش بر . را برگزيد مذکورشورا راه حل

د اين نوع  ھمکاری به تشکلی منعطف نيازمن. سر موضوعات معين اجتماعی ھمراه با افراد مستقل حرکت می کنند

درعين حال در ھر مورد کسی که نخواھد در حرکتی شرکت .  يعنی پيوستن وجداشدن از آن داوطلبانه است. است

کسانی که در چھارچوب اصول شورا بخواھند فعاليتی را سازمان دھند که بقيه به . کند به حکم اکثريت مجبور نيست

.  ای خاص تشکيل دھند ، ھرچند تعداد آنھا کم باشدضرورت آن يا به ھر دليلی در آن شرکت نمی کنند آزادند پروژه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

تنھا شرط رعايت اصول پايه ای مشترک . آنھا آزادند که افرادی را که عضو شورا نيستند در پروژه خود داخل کنند 

مجمع عمومی شورا تشخيص ميدھد که . پروژه زندانيان سياسی و پروژه کارگری از اين دست بود و ھست. است

چيزی که امکان . اينھا حاصل يک سال تجربه کار شورايی ما است . ل شورا خارج است يا نهپروژه از اصو

اين روابط است که ميزان تحمل . حرکت جمعی ما را فراھم کرد ولی ديده نمی شود وخيلی ھا از آن بی اطالع ھستند

در عين حال که ھر .  شده استشورا را در مواجھه با مشکالت عملی باال برده و مانع ازتمرکز بر روی اختالفات

حاال که يکسال تجربه عملی در دورانی متالطم صحت اين کار را اثبات . کس نظرات خودرا آزادانه بيان ميکند

کرده است با وجدان راحت می توان اين راه حل را به نيروھای انقالبی توصيه کرد تا در ھرکجا ھستند چنين تشکل 

 .ھايی را سازمان دھند

يان نقش احزاب و گروھھای سياسی بعنوان کسانی که از حداقل تشکل برخوردارند بسيار تعيين کننده است در اين م

احزابی مثل حزب . در استکھلم اين نقش از نطر من عليرغم افت وجيز ھا در مجموع بسيار مثبت بوده است . 

ه به خاطر گرايش سبزشان از شورا کمونيست کارگری که در ابتدا برای درک اين استقالل مشکل داشتند در ادام

البته .فاصله گرفتند ورفقای حکمتيست بواسطه درکشان از خيزش در ايران در رابطه با شورا کناره گرفتند 

بيشترين بار شورا اما در عمل . ھمکاری آنھا با شورا در فعاليت ھای بيرونی ھر از گاھی واخيرا بيشتر شده است

 .  است بوده» مستقل« به دوش نيروھای

  

  برنامه ھای آينده

در شرايط . اگر قبول کرده باشيم که اين راه درست ومنطقی بوده است پس اساس کار آينده ما ھم ھمين خواھد بود

کنونی که وسعت اعتراضات به معنای خيابانی اش کاسته شده و برای سبز ھا و اقمارشان جنبش تمام شده فرض می 

.  جنبشی که ما به آن چشم داريم مدتھا ست که  در حال تکامل و قوام گيری است .شود  اما برای ما اينطور نيست 

پی آمد اعتراضات کنونی وپی گيری عواقب آن بعھده جنبش کارگری است تا برعليه اعدامھا ، زندان وشکنجه و 

در دست خيابانھا حصر آزادی قلم ، بيان تشکل و اجتماعات  اقدام کند برای پس زدن سرمايه داران ھار که اسلحه 

ما درخارج تازه کارمان بيشتر شده است دسته دسته کارگران را اخراج و زندانی . را قرق کرده اند اقدام نمايد 

نقش خود را بازی کرده و ناپديد شده اندتنھا اين آزاديخواھانند که بايد کاری » رنگين کمان ھا«و » سبز ھا«.ميکنند

  . بکنند

حاال بايد برای شرايط کنونی خودرا منسجم تر کنيم وپس از آن راه بيافتيم . يادگرفته ايم ما راه متشکل شدنمان را 

اينکه ميگويند چپ استکھلم چون زيادند . وبه محل ھای ديگر برويم وبرای متشکل شدنشان در شوراھا تبليغ کنيم 

متاسفانه اتکا به نفس الزم وجود . در آلمان بيشتر از استکھلم چپ وجود دارد . پس راديکال اند اصال صحت ندارد 

 .ما بايد ارتباطمان را گسترده تر کنيم وتجربه شورا را به ھمه جا ببريم. ندارد و راه حل مناسب برگزيده نمی شود

  

  فعاليت انترناسيوناليستی

دفمند وبا  ارتباط با نيروھای انقالبی محل زيست  مثال چپ ھای سوئدی را مدتی است آغاز کرده ايم بايد آنرا ھ

ارتباط انترناسيوناليستی ودفاع متقابل از اعتراضات آزاديخواھان وکارگران ھم با تظاھرات جلوی . برنامه کنيم

انرزی آزاد شده از خيابان را بايد در خدمت . اين جنبه کار را ھم بايد جدی بگيريم. سفارت يونان شروع شد 
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بايد خود و فضا را برای دور بعد . ليست به فعاليت  قرار دھيمکارھای پايه ای و جذب فعالين آزاديخواه و سوسيا

 . آماده تر کنيم 

  

  رابطه با جنبش کارگری

تقويت آزاديخواھی وتبليغ برای . رابطه ما با جنبش کارگری قبل از ھرچيز در مضمون فعاليت ما نھفته است

با اين ھمه اين ھنوز يک جھت . ی استسوسياليسم وآلترناتيو کارگری در جوھر خود ادای سھمی در جنبش کارگر

ما بايد بتوانيم بر سر گرھگاھھای جنبش کارگری خم شويم ودر نظر وعمل بر اين . گيری درست است ونه بيشتر

ما در عمل . موج اخراجھا و دستگيری ھا وسرکوب کارگران رو به افزايش است. مسائل تمرکز بيشتر بکنيم 

طح وسيع مشکالت و موانع سازمانيابی و اعتراضات کارگری را بايد طرح بعنوان ارگان شناخته شده ای در س

  .از طريق سمينارھا و اطالع رسانی مداوم به نيروھای ذيربط امکان ھمبستگی با کارگران را افزايش دھيم. نماييم 

  

  

  نواقص تاکنونی کار ما

  

  روابط درونی

مناسبات درونی ما تا به اينجا گسترش . يکديگر ھستيم برای سھولت ھمکاری ما نيازمند شناخت عميقتر از مواضع  

سوء . عدم شناخت باعث عدم درک صريح ديگری ميشود وفھميدن ديگری انرژی زيادتری می طلبد .نيافته است

  .تفاھم و قضاوت نادرست از ديگری عادی ترين عواقب اين عدم شناخت است

وشناخت بيشتر ار ھمديگر رابطه ما صراحت وسھولت پروسه کار مشترک به ما نشان داد که در اثر ھمکاری 

ھمين حد کم از شناخت ھم توھمات ما را زدود و کسانی که . اعتماد ما بيشتر شد و کارمان ساده تر . بيشتری يافت 

بحث بر سر روابط و . در اين رابطه ما آگاھانه برنامه ای نداشتيم . خودرا دور تر ديدند راه خودرا جدا کردند 

منشا . مبانی شورا مورد بخث عميق قرار نگرفت و بطور کلی پذيرفته شد . يتھايمان بسيار کم صورت گرفتفعال

  . پاره ای مشکالت عدم درک مشترک از اصول پايه ايمان بود

  

   جديدیجلب اعضا

ئله و طريق اين مس. موازين عضو يت تا ھمين اواخر ھم بطور دقيق روشن نبود.  در اين رابطه ھدفمند جلو نرفتيم 

   .پيش برد آنرا بايد مورد بحث وتصميم گيری قرار دھيم

  

  تبليغات

در اين رابطه برای سايت شورا . ما ھميشه در رابطه با تبليغات ضعيف بوده ايم بايد اين ضعف را بر طرف کنيم

ه شھر واينترنت  به نوعی تبليغ مداوم در عرص. شکل کار و موضوعات آنرا دقيق کنيم. بايد تصميمی جدی بگيريم 

  .نيازمنديم 
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  پيروز باشيد

  سعيد سھرابی

 ٢٠١٠ست اگ ٢٠

  

  

   نکات زير طی مبارزه ايدئولوژيک بر سر جمعبندی نوشتم که ميتواند چکيده نظرات من باشد:بعد از تحرير

  

  .رفيق عزيز سياوش دستت درد نکند

از آنجا که اين جمعبندی می خواھد به . ل استتا آنجا که جنبه تبليغی و تھييجی مطرح است نوشته پر قدرت و کام

طور ه عنوان الگو بتواند مورد استقبال قرار گيرد  بايد به ديگران علت موفقيت شورای استکھلم را بگويد تا ب

و کنکرت جواب آنرا در چند بند . صريح ومستقيم وارد اين بحث شود که علت موفقيت شورای استکھلم چه بود

کسانی بودند که شورا بودند ولی راديکال و سرخ نبودند .سانی که سرخ بودند ولی شورا نبودند زيرا بودند ک. بدھد

ری پايبند لی نظو در شورا ھم بودند ولی به استقالل عم) تا آنجا که به پرچم مربوط است(و کسانی که سرخ بودند.

اينرا بايد . از صف مقابل بودی نظری استقالل عمليکی از علل موفقيت شورا عالوه بر نکاتی که گفتيم. نبودند 

چيزی که شورای استکھلم را از ھر .با تعريف اساسنامه بود شکل مناسب سازمانی نکته بعدی . برجسته تر کرد

شورای ما تحت سيطره حزب معينی نبود در حاليکه احزاب وسازمانھا در کنار . شورای ديگری متمايز ميکرد 

در شورای ما امکان ايجاد پروژه .  عرصه خيابان و از پايين  آنرا ساخته بودندمنفردين و در ھمکاری با ھم و در

اين شکل سازمانيابی و شرکت احزاب وسازمانھا در کنار منفردين و ھمکاری آنھا با ھم  به . ھای مستقل وجود دارد

اين  داليل که در جلسه . چکيده کنکرت موفقيت شورای استکھلم است  بر آلترناتيو کارگری وسوسياليزمتأکيداضافه 

اين مفاھيم در جمع بندی بطور . اگر موافق باشيد در جمع بندی صراحت يابد.بيان شد و مخالفتی ھم با آن نبود 

 بر ارتباط اين مولفه ھا با ھم را در يکجا خيلی مھم تأکيدپراکنده و ضمنی وجود دارد اما من ضرورت صراحت و 

و سھم منفردين واحزاب وتشکلھای انقالبی را يادآوری .انه ھا آسان تر ميکند ميدانم و کار تبليغی ما را در رس

 . ميکند

  

٢٣٠٨١٠  

  

  

    ***  

  

   با درود و سالمزي عزیرفقا

 انينياسد نود

 شده بود، امکان شرکت در جلسه را نيي آن تعخي که قبال تاریگري شرکت در جلسه دلي متاسفانه من بدلزانيعز

 . ندارم
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 ايسفانه اکنون امکان نوشتن أ دارم که متھايابي ارزني رفقا را خوانده ام نکات و مالحظات در رابطه با ایابيارز 

 یابي که از ارزی و مالحظاتیابي کالم صرفنظر از ھر ارزکياما در .  طرحش را ندارمیشرکت در جلسه برا

 . در نظر داشتدي نکته مھم را باکي مي داشته باشءرفقا

 تالش در نيا.  استیاسي فعال سی و رفقایاسي ساناتي از جریوالنه از جانب تعدادؤ مسیش حاصل تالشورا

 ی که چپ، برابرديتالش نمود بگو.  امکانش تالش نمود نقش داشته باشدزاني گذشته، به ممي و نکسالهياعتراضات 

 ی اعتراضیدر حرکتھا. کرد درحد توانش افشا را راست ويلترناتآ.  استراني راه نجات مردم اسميالي، سوسیطلب

 ی و ادامه کاری دھد ضرورت وجودی سطح از کار نشان منيھم.  بکندیندگي نمای طلبیتالش نمود کارگر و برابر

اکنون با کاھش .  تالش را ھزاران برابر نمودني ادي دھد بای سطح نشان منيھم.  استی و ضروریشورا واقع

 که در ی کنم پروژھایمن فکر م.  انجام نداردی برای که شورا کاردي آشي تصور پني ایابانيخحرکات اعتراضات 

 في از وظایداشته تجربه خوب...  و یاسي ساني، زندانی از مبارزات کارگرتي دور شورا در رابطه با حمانيا

  .ھستند

 در بطن آن  ویئ حرکات اعتراضات توده کسالي از یابيله ارزأ ھم آمده مسگري دی رفقایابي که در ارزی مھملهأمس

 بحث در ني دامن زدن به ای از محملھایکي تواند شورا ی چرا نمنيا.  استی اساسیله اأنقش ما و کل چپ مس

  باشد؟ی علنیابعاد

 تواند از ی اعدام و سنگسار چرا نمهي علراني در ایm و توده ی در رابطه با اعتراضات کارگریگري دفيوظا

 ھستند که نشان ی کارھھای در خارج کشور ھمگمي رژی عقب زدن تالشھا. باشد که شورا انجام دھدیجمله کارھا

 ھستند که ضرورت ی مشترکاتماني نظرت است، که عالرغم تنوع نظرات و اختالفایادي زی دھند ھنوز کارھایم

 .  ظرف استني دھد شورا ای شورا نشان مهي تجر. دھدیجمع شدمان را نشان م

. که من خود دارم.  ارائه شده داشتی ھایابي به ارزی جدی توان مالحظاتی باشد م تواند متفاوتی ممانيابي ارزگفتم

 .ستي ضرورت بودنمان در شورا و کار مشترکمان نني ای وجه نافچي به ھنھاياما ا

 یرزوآ تاني است شرکت کنم برای که ضروریگري جلسه دلي باز با معذرت از عدم شرکت در جلسه بدلءرفقا

  دارمتيموفق

 انيني اسد نودديباش موفق

  

***  

  

  

 نقد و بررسی فعاليت يک سال گذشته شورا

  

  قاسم

 بر بستر خيزش عام توده ھای به ستوه آمده مردم ايران و برای ياری رسانی به اين خيزش و جھت دھی آن  شورا

  .به خواستھای سوسياليستی در استکھلم شکل گرفت

 نگاھی به عمل کرد شورا و تحقق اھدافی که شورا برای خود حال بعد از يک سال می خواھيم به عقب برگرديم و

  .برگزيده بود بياندازيم
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  : در کليت اھداف شورانظرمبه 

  . ــ پشتبانی از مبارزات آزاديخواھانه و دموکراتيک مردم ايران از منظر سوسياليستی١

  .زی ــ طرح آلترناتيو سوسياليستی در مقابل ساير آلترناتيو دمکراتيک و بورژوا٢

با چنين برداشتی، شورا از احزاب و سازمانھای چپ و سوسياليست و نيروھای دمکرات دعوت به ھمکاری 

  .مشترک در چھار چوب پالتفرمی که در جريان اتحاد عمل شکل گرفت کرد

رای عنوان اھداف به آن اشاره کردم خواھم پرداخت تا به من در قسمت اول نوشتارم فقط به دو موردی که در باال ب

 بھمراه ساير رفقا ھمه جانبه نقاط ضعف و قوت حرکت يک سال گذشته شورا را مورد نقد و  شروع بحث بتوانيم

  .بررسی قرار دھيم

   

  ....بانی از مبارزات آزاديخواھانهيـــ پشت

چپ ايران شورا در اين مورد بسيار موفق عمل کرد، با اينکه در ابتدای حرکت به دليل ديدگاه متفاوتی که در جنبش 

از اين خيزش توده ای وجود داشت و دارد، ولی شورا توانست اکثر نيروھای چپ، به ويژه افراد منفرد کمونيست را 

 داليلی بود که بعضی از جريانات به مرور از شورا  ازيکیو در ادامه، ھمين تفاوت . در استکھلم گرد ھم آورد

در اين زمينه سه نگرش در شورا، در برخورد به .  حفظ کردندفاصله گرفتند ولی ھمچنان ارتباط خود را با شورا

  :اين مبارزات خود را مطرح می کردند

  

   ــ ديدگاه قالب١

خيزش اخير با اينکه مطالبات اش دموکراتيک است ولی بر بستر خواستھای به حق و واقعی توده ھا، نه ايست به 

ش بخشی از حاکميت برای مھار و رھبری آن بايد از اين حاکميت اسالمی، و با در نظر گرفتن کليت ناھمگون و تال

. مبارزات دفاع کرد و به خطرات پيش روی آن اشاره داشت، و با شعار سرنگونی، کليت رژيم را ھدف قرار داد

  .ضمانت پيروزی آن در گرو به ميدان آمدن کارگران و اقشار تھيدست با مطالبات و رھبری خود

  

   ــ انقالب٢

حرکت اخير را انقالب می ناميد و خواھان دفاع ھمه جانبه از آن و در اين راستا حاظر به ھمکاری با ديدگاه دوم 

جريانات رفرميست ھم بود به ھمين دليل بدون عالم خروج از شورا دست به ھمکاری مشترک با جريانات سبز زد 

  .و در عين فاصله گرفتن از شورا ولی ھمچنان با آن در ارتباط بود

  

   بازی باالئی ھا  ــ٣

حرکت اخير بازی ايست که حاکميت به نام انتخابات برای سرپوش گذاشتن شکست ھا و ناتوانی ھای خود و 

  .انحراف مبارزات توده ھا براه انداخته

  .اين ديدگاه ھمانند ديدگاه دوم آرام خود را از فعاليتھای شورا کنار کشيد، و ھمچنان در ارتباط با شورا

 موارد با احترام به ديدگاه ھای موجود، کار تبليغ و اکثرتن چنين ديدگاه ھائی، شورا توانست در با در نظر گرف

ترويج و سازماندھی را در استکھلم پيش برد و در مقابل آنھائی که دفاع بدون چون و چرا، از آنچه در ايران جريان 
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آزاديخواھانه مردم ايران به خطرات پيش ، قطب ديگری سازمان دھد که در عين دفاع از مبارزات )سبزھا(داشت 

  . کند و از راه حل سوسياليستی دفاع نمايدتأکيدرو و انحرافات آن و ھمچنين طرح شعار سرنگونی 

با تشکيل جلسات متعدد برای تھيه پالتفرم مناسب ھمکاری و ھمچنين برنامه ريزی برای اعتراضات خيابانی در 

ايرانی اين شھر را گردھم آورد و به دفاع از خواستھای مردم ايران صدای شھر استکھلم، توانست سوسياليستھای 

  .رسايشان در اين شھر باشد

  

   .... طرح آلترناتيوـــ 

اين مورد را می شود از منظر گوناگون مورد برسی قرار داد که ھر يک از اين موارد بيانگر بخشی از واقعيت 

  .موجود است

آلترناتيو جامعه سرمايه داری يعنی سوسياليستی و پرلتری دارد؟ پاسخ يک ـــ آيا چپ ايران درک واحدی از 

  .نـــــــــه بزرگ است

  .من اگر نخواھم به عمق بروم بايد در اين باره دو ديدگاه عمده را در ميان سازمانھای سوسياليستی به آن اشاره کنم

تاريخا توانائی تحقق اين انقالب و برقراری طبقه ای که .  ــ آلترناتيو جامعه سرمايه داری سوسياليسم است ١

وظيفه عناصر و يا سازمانھا و احزاب .  اجتماعی استطبقهمناسبات سوسياليستی را دارد طبقه کارگر به مثابه يک 

ما چه . کمونيستی و سوسياليستی تدارک چنين انقالبی است که توسط کارگران و به رھبری او صورت می گيرد

تا به امروز ھيچ يک از جريانات . بعنوان سازمان و حزب می توانيم در اين تدارک سھيم باشيمبعنوان عناصر و چه 

با اينکه چه در گذشته و چه حال برای . سياسی، يا حزب و سازمان به تنھائی توانائی انجام چنين کاری را نداشته

ه کارگر ايران، کمک به تشکل يابی چنين تدارکی در وضعيت کنونی طبق. انجام چنين کاری مدعی زياد بوده و است

آن حول محور خواستھای سوسياليستی و در ادامه کسب قدرت سياسی به رھبری و توسط خود طبقه کارگر نه حزب 

  .در شورا ھمگان چنين نمی انديشند. و سازمان سياسی حامی آن

ميکنند برای تحقق انقالب و  ــ ھستند نيروھائی که خود را حزب طبقه کارگر ميدانند، و به طبقه پيشنھاد ٢

حکومت "آنھا ھستند که طرح و برنامه کامل برای برقراری . خواستھای طبقاتی خود به اين حزب به پيوندند

کارگران و ديگرانی که خواھان چنين حکومتی ھستند بايد به حزب طبقه خودشان که آنھا . دارا ھستند" انسانی

  .رھبری می کنند بپيوندند

اين نوع . در باره آلترناتيو که در با ال به آن اشاره رفت، صرفا برای طرح مباحث تئوريک نيستاين نمونه ھا 

چون ديدگاه دوم در . تفکرات سالھاست در جنبش چپ وجود عينی دارد، و بجش عظم پراکندپی آن را موجب ميشود

فقط ديگران و . و آن ھم حزب شان استباره آلترناتيو اين گونه می پندارد که، آلترناتيو در حال حاضر وجود دارد، 

شرکت اين جريانات . ھر تالشی در جھت طرح آلترناتيو پرولتری توھم پراکنی است. طبقه کارگر بايد به آن بپيوندند

چون خود به تنھائی توانائی حرکت گسترده اعتراضی را ندارند، شورا را . در شورا، طرح آلترناتيو خود است

  . يافتندحزب خودلترناتيو ظرف مناسبی برای طرح آ

مينه طرح آلترناتيو پرولتری که بيان کننده ھويت تاريخی ما چپ زدر ھمين جا الزم ميدانم به ضعف شورا در 

طرح خواستھای . و صف مستقل ما را با ساير نيروھای اجتماعی نشان ميدھد، اشاره ای داشته باشم. ھاست

 است ما سوسياليستھا الزمديکتاتور، ضرورتی است انکار ناپذير و دمکراتيک و مبارزه برای سرنگونی رژيم ھای 

رسالت تاريخی ما چپ ھا .  خواستھای ما سوسيااستھاستحداقلاينھا .  نيستکافیدر تحقق آنھا تالش کنيم، ولی 
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 من از رفقای شورا اين پرسش را دارم، آيا اين مطالبات رنگ سرخ.  طرح مطالبات سوسياليستی و پرولتری است

کجا و در کدام اعالميه و شعارھای شورا آنھا تبلور يافته؟ و يا زمان طرح . و پرچم سرخ است؟ اگر اينگونه نيست

  اين مطالبات کی خواھد بود؟

اين کار نيز به . کوتاه سخن اينکه شورا در کوتاه مدت در مقابل سبزھای شھر استکھلم توانست آلترناتيو ارائه دھد

اما در دراز مدت . برای ايجاد صف مستقل سوسياليستی در شھرھا و کشورھای ديگر داشتنوبه خود تاثير زيادی 

بايد ديد با چنين نگرش سکتاريستی و ناتوانی شورا در نقد و بررسی تئوريک آن که آفت اتحاد عمل و ھمکاری 

  .رار خواھد دادمشترک و در نھايت ايجاد آلترناتيو پرلتری است چه طرح و برنامه ای در دستور کار خود ق

  به اميد آينده

  قاسم

١٢- ٠٨- ٢٠١٠ 

  

  

***  

  شورا؛

   کجا ايستاده ايم؟،يکسال فعاليت

  

  سياوش دانشور

.  کميته ھماھنگى شورا تصميم گرفت بمناسبت سالروز فعاليتھاى شورا جمعبندى خود را منتشر کند،رفقاى گرامى

 اھميت و ،من نظرم را در باره شورا. نده شورا باشدآي" چه بايد کرد"اين جمعبندى به نظر من بايد دريچه اى به 

 و آينده شورا در اين يادداشت در رئوس کلى بيان ، انتظاراتى که ايجاد کرده است، پراتيک آن،جايگاه سياسى آن

  . کنم

  

  چرا شورا؟

" تخاباتنه به ان"جريانى که ابتدا با کميته . شورا محصول عروج مبارزه توده اى عليه جمھورى اسالمى است

 ،را برخود نھاد" ،ستاد حمايت از مبارزات مردم ايران"شروع شد و بعدتر بنا به خصلت دوام يابنده اعتراضات نام 

اين . بنا به نيازھاى مبارزه سياسى در داخل و خارج کشور و ضرورت ايجاد سنگرى چپ و انقالبى شکل گرفت

ئد تبديل شد و تاثير و الگوى فعاليت آن در ديگر جريان بسرعت به يک قطب تقابل سياسى در استکھلم و سو

  .   کشورھا نيز قابل روئيت است

  

  باز سازى اعتمادھا

 در کمپينھاى ،نيروھاى چپ در استکھلم ھمواره و بنا به توان خود تالش کردند عليه جمھورى اسالمى بايستند

االنس فضاى راديکال و ضد جمھورى  و مجموعا ب، راسا مبتکر فعاليتھاى مختلفى باشند،حمايتى شرکت کنند

اين فعاليتھا مستقل از ھر نقطه قوت و ضعفى در اساس از خصلتى موقت . اسالمى را در اين شھر نگاه دارند

نه فقط نتيجه اين فعاليتھا به نھادى پايدار و با توافق عمومى منجر نشده است بلکه بعضا به . برخوردار بوده است
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اين وضعيت به راستھا امکان ميداد که با اتکا .  و پراکندگى بيشتر منتھى شده است،زم مجادالت غير ال،ھرز نيرو

اولين نقطه قدرت شورا اين است که به اين دوره . به بدترين نمونه ھا عليه چپ و کمونيستھا بطور کلى سمپاشى کنند

شورا توانست . مادى و پراکندگى بود بقا و دوام شورا بيانگر آغاز بسته شدن دوره بى اعت،نفس شکلگيرى. پايان داد

 پرونده گذشته ھا و اختالفات فردى و گروھى را به قلمرو مباحث بيرون ،بدرجه زيادى اعتمادھا را بازسازى کند

 و وظيفه ايجاد چترى که سرنگونى طلبان و راديکالھا و سوسياليستھا را متحد کند در مقابل خود ،شورا احاله دھد

  . قرار داد

  

  پايه اى شورامفاھيم 

 - ١. شورا مفاھيمى پايه اى و کليدى و مورد توافق را مطرح کرد که بدون آنھا نميتوانست ادامه کاريش تضمين شود

 سرنگونى طلبى انقالبى -٢ ، بعنوان پرچم معرفه جنبش بين المللى طبقه کارگر و جنبش سوسياليستىپرچم سرخ

 که بنحوى از انحا تالش دارند با جناحى از رژيم بسازند و يا "چپ"بعنوان مرز قاطع با کليه نيروھاى راست و 

تقابل  تاکيد بر - ٣ ، و يا بکمک آمريکا ميخواھند رژيم اسالمى را بياندازند،سياست شان تقويت جناحى از رژيم است

در . جانبدارى سياسى براى آينده ايران در قلمرو جامعه و به اين اعتبار  پايه اى و استراتژيک چپ و راست

وضعيتى که بلوک راست اعم از سلطنت طلبان و ناسيوناليستھا و جمھوريخواھان توده ايست و ملى اسالمى ھا با 

 و تالش دارند نه فقط اعتراض ،پرچم سه رنگ و سبز و سياست دفاع از جناحى از رژيم خود را تعريف ميکنند

 بلکه اعتراض ايرانيان خارج از کشور را نيز حول ،مردم در ايران را در اين چھارچوب قالب بزنند و معرفى کنند

بدون .  شورا الزم بود آگاھانه و قاطعانه با تمايزات روشن و جانبدارى سياسى بميدان آيد،ھمين سياست شکل دھند

 .اين امکان شکل دادن به قطبى سرخ و سرنگونى طلب و طرفدار سوسياليسم و راه حل کارگرى غير ممکن بود

ه فقط نقطه قدرت اساسى شورا و منشا حمايتھاى تاکنونى از آنست بلکه زمينه رشد و ادامه کارى آن نيز اين تفاوتھا ن

مفاھيم پايه اى شورا نه مفاھيمى ايدئولوژيک بلکه مفاھيمى سياسى و اجتماعى اند و بسرعت امکان توده گير . ھست

. ورا به يکطرف جدى مجادالت سياسى تبديل شدبرسر زبانھا افتاد و ش" قطب سرخ ھا"طولى نکشيد که . شدن دارند

شورا با اين خصوصيات توانست تشکلى آلترناتيو و چپ و سرنگونى طلب را در مقابل تشکلھاى راست و طرفدار 

  .اين ويژگى نقطه قدرت اساسى شوراست. جناحى از حکومت و خود جمھورى اسالمى و فعاليتھايش شکل دھد

  

  فرھنگ و سنت سياسى جديد

قبلتر کميته ھا و نھادھائى که موقتا تشکيل ميشدند عموما بر .  فرھنگ و سنت سياسى جديدى را ارائه کردشورا

شعارھا و ھويتھاى سياسى و حزبى دستکم در آن تالش معين خط ميزدند و يا در بھترين حالت در ھر موردى 

 ميخواست و نه بنا داشت اين روشھا را شورا نه. ائتالف تعدادى از سازمانھا و افراد حول حداقل ھا شکل ميگرفت

شورا نھادى توده اى بود و ھست . شورا نه در پى اتحاد چپ بود و نه در پى ايجاد سازمان و حزبى جديد. دنبال کند

براى ھمه کسانى که ميخواھند در اردوى چپ بايستند و عليه جمھورى اسالمى و . که براى ھمه جا داشت و جا دارد

  .کننداردوى راست کار 

تريبون را براى نمايندگان . مشخصه شورا شعار سرنگونى و پرچم سرخش بود که بر تريبون و سن تظاھراتھا کوبيد

آوردن پرچمھا و شعارھاى . احزاب و فعالين سياسى باز و ھويتھا و سياستھا را به روشنى در مقابل جامعه گذاشت

شورا ھيچ محدوديت و يا امتيازى براى احزاب و . اد بودندجريانات و افراد متشکل در شورا در اجتماعات شورا آز
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شورا راه را براى . شورا تالش کرد تعداد زيادى بعنوان چھره ھا و فعالين آن قد علم کنند. گروھھا يا افراد قائل نشد

 در عين حال نظر فردى ھمواره. شکوفائى ھمه استعدادھا و داوطلب بودنھا در چھارچوب مصوباتش باز گذاشت

 ، ھيچ اقليتى در شورا،ھيچ سازمانى. محترم شمرده شد و ھيچ مصوبه شورا مانع ابراز وجود مستقل افراد نگشت

شورا روى اتحاد آگاھانه و سياسى و .  ملزم به حمايت از آن نبود،در صورتى که با سياستھاى مصوب موافق نبود

 سبک کار و ، فرھنگ،م شورا به سمت ايجاد سنتدر يک کال. انقالبيگرى و مناسبات مدرن و برابر تاکيد گذاشت

 اما بيشتر به اين سمت ،در اين زمينه البته بدون اشکال و ايراد نبوده است. اتحادى باز و سياسى و پيشرو رفت

 در تقابل با سنت ،و اين فرھنگ سياسى جديد اگر در تقابل با سنت قديمى تر کار چپھا پيشروى محسوب ميشد. رفت

فقط بياد بياوريد که اين دمکراتھا در کشورھاى . روزى کمپ دمکراتھا و راستھا فرسنگھا جلو استديروزى و ام

 برخورد فيزيکى کردند و بدترين ، عليه شعار سرنگونى قشقرق راه انداختند،مختلف براى چپھا پليس صدا زدند

سوسياليستھا و . ميکنند" دمکراسىتمرين " و البته ھنوز ،تعصبات فاالنژيستى را در سطح رھبرانشان نشان دادند

کمونيستھا اما نشان دادند که يک گوشه آزاديخواھى شان بارھا از محتواى دمکراسى خواھى کمپ راست جلوتر 

  . است

  

  پراتيک انقالبى شورا

ھاى اما قبل از اين ليست اھميت محتوائى فعاليت. ليست و ميزان کارھاى شورا را ميتوان با دقت برشمرد و ارائه کرد

چون اين ليست ميتوانست بيشتر و کمتر باشد اما محتواى سياسى و تاثيراتش در جامعه . شورا بايد برجسته شود

  . ريشه دارتر است و درک درست آن براى پيشرويھاى آتى مھم تر است

يشد؟ پاسخ من  من مايلم ھر رفيقى اين سوال ساده را در مقابل خود بگذارد و به آن جواب دھد؛ اگر شورا نبود چى م

 اگر فعاليتى از اين جنس ،اما اگر شورا نبود. اينست حتما چپھا و سازمانھا در حد توان و امکانشان تالش ميکردند

چه خود جمھورى .  فضاى شھر استکھلم و به اين اعتبار فضاى جامعه سوئد دست جمھورى اسالمى مى افتاد،نبود

جمھورى اسالمى که " دگرانديش"و " روشنفکر"فداران مکال و اسالمى با سفارتخانه ھا و جاسوسانش و چه طر

چه راست .  راست را حاکم ميکند،فقدان حضور قوى چپ به خال منجر نميشود. بعنوان پياده نظام آن عمل ميکردند

اگر شورا نبود چپ از رويدادھاى يکسال گذشته ضعيف بيرون مى آمد و . رژيمى و چه راست در اپوزيسيون

اگر شورا نبود تبليغات عليه کمونيستھا و چپھا دھھا برابر ميشد و بسيارى از آدمھاى شريف . اندار ميشدندراستھا ميد

اگر شورا نبود کسى به سفارتخانه ھاى جمھورى اسالمى تھاجم نميکرد و اگر ميکرد چنين تاثير . گوشه گير ميشدند

 نيمه سرنگونى طلبان سرنگونى طلب ،شقه نميشدنداگر شورا نبود راستھا شقه . کوبنده و در برگيرنده اى نداشت

من براين نظرم که پيشروى تاکنونى شورا روى دوش عمل انقالبى و متحد تعدادى سازمان و حزب و افراد . نميشدند

 اين پيشروى حاصل ، با تمام اشکاالتش،بدون اين حضور. و حامى پر شور انقالبى صورت گرفت و نه در خال

 مردم محروم ايران آنطور که ،اگر شورا و اين تالشھاى فردى و جمعى نبود. ت بدست نمى آمدنميشد و اين موقعي

  . بايد نمايندگى نميشدند

 اعم از حضور پر شور و مستمر خيابانى تا حضور سياسى و جدل با راستھا و –تاثيرات پراتيک انقالبى شورا 

اين پراتيک منجر به تغييراتى در . دگار و عميق است مان–تالش براى دادن تصويرى واقعى از رويدادھاى ايران 

من براى روشن شدن نکته ام به سيستم . ديدگاھھا و ايجاد نوعى حق بجانبى براى سوسياليستھا و شورا شده است

  ساده مقايسه اى رجوع ميکنم؛
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ى طلبى را در مرکز راستھا ميخواستند جمھورى اسالمى را به مردم اين بار با نام سبز بفروشند و شورا سرنگون

و چھارچوب دفاع از موسوى " راى من کو؟"راستھا ميخواستند اعتراض مردم را به . تالش سياسى قرار داد

 شورا نه فقط نقاب از چھره اين سياست دست راستى برداشت بلکه عمال سياست تھاجم به جمھورى ،بکشانند

 ،شور را به تريبون سبز و جمھورى اسالمى تبديل کنندراستھا ميخواستند خارج ک. اسالمى را در دستور قرار داد

. شورا برشى راديکال را در سياست خارج کشور ايجاد کرد و حمله به جمھورى اسالمى پديده اى عمومى شد

 شورا خواستھاى برابرى طلبانه و ،راستھا ميخواستند ملغمه اى از اسالم و ناسيوناليسم را به مردم بفروشند

راستھا ميخواستند . يمى مردم ايران اعم از کارگران و زنان و دانشجويان و نسل جديد را مطرح کردآزاديخواھانه قد

آينده ايران را به انقالب مخملى و اصالح جمھورى اسالمى و يا به حمله نظامى و خط مشى مسالمت با جمھورى 

است دفاع از راه حل کارگرى و  شورا سياست تقويت خط مشى سرنگونى طلبى انقالبى و سي،اسالمى تبديل کنند

راستھا با پرچمھا و سمبلھا و شعارھاى مشخص خود بميدان آمدند و شورا در مقابل . سوسياليستى را مطرح کرد

را در خدمت " ھمه با ھم"راستھا ميخواستند سياست . ھمه اينھا سياست و پرچم و شعار و تاکتيک خود را گذاشت

 شورا در مقابل اين سياست ايستاد و گفت ،حاکم کنند" شعارھاى خود مردم"ه دفاع از جمھورى اسالمى با اتکا ب

 ضد کارگر و ،ضد زن و طرفدار آزادى زن نميتواند متحد شوند.  ھمه با ھم نداريم،راست و چپ منافع متمايز دارند

گرى و سرنگونى طلبى راستھا عيله انقالبي. طرفدار سرمايه دارى نميتواند با کارگر و ضد سرمايه دارى متحد شوند

بمقابله برخواستند و شورا در ميدان واقعى چه سياسى و چه عملى شکست شان " مقابله با خشونت"مردم با عناوين 

  . داد

 موقعيت و جايگاھى در تناسب قواى سياسى استکھلم به شورا و ،اين نمونه ھاى عمومى تر و بسيارى نکات ديگر

انتقادھا به شورا اساسا اين نيست که . شا انتظارات جديد از شورا تبديل شده استچپھا بطور کلى ميدھد که خود به من

چرا در مقابل جمھورى اسالمى و راستھا قاطع عمل کرده است بلکه اينست که چرا بيشتر و گسترده تر تالش 

. کف برود ھم امکان بالقوه رشد و گسترش دارد و ھم ميتواند از ،اين موقعيت نسبتا مناسب شورا. نميکند

بايد در پس فتح ھر سنگر گامى بجلو برداشت و گرنه درجا زدن آغاز عقب نشينى . دستاوردھا پس انداز نميشوند

    .و پسروى است

  

   به مجمع عمومى ءاتکا

ھر محفل و افراد فرضى ھر چه در مخيله . کار شورا براساس تصميم اين و آن و يا روش کار محفلى نبوده است

.  شورا اساسا تصميماتش را در مجامع عمومى اى گرفت که براساس آئين نامه آن رسميت داشتند،اشتندداشتند و يا ند

شورا سياستش . فعاليت در شورا اجبارى نبود بلکه آگاھانه و داوطلبانه بود. شورا متکى بر انتخابات مستمر بود

نمايندگان دوره اى اش علنى . لنى بودشورا ع. اينبود که با عضويت ھر کسى امکان تحرک و فعاليتش باال برود

در عين حال افراد . تصميات شورا ھمواره از اين طريق و يا از طريق بيانيه ھا و اطالعيه ھا اعالم شده است. بودند

در مجمع عمومى شورا ھمه داراى راى و حقوق . شورا بصورت فردى تالش کردند و نظرات خود را بيان کردند

پيوستن به و رفتن . وانستند براى ھر کار و پستى کانديد شوند و انتخاب کنند و انتخاب شونديکسان بودند و ھمه ميت

 يعنى متشکل کردن و بحرکت درآوردن نيروى توده مردم و دخالت آنان ،اين نوع کار. از شورا داوطلبانه بوده است

تيستى و شاھى و امامى و رئيس و  روش قديمى سوسياليستھا و انقالبيون بوده است که با روشھاى الي،در سياست

  . مرئوسى مشکل جدى داشتند و اساسا ميخواھند اين مناسبات را ور بياندازند
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  کمبودھاى شورا

شورا با آن سرعتى که بايد . کمبودھاى شورا در اساس محصول پروسه شکلگيرى و جا افتادن روشھاى کار آنست

اگر يک دليل اين امر .  مردم مخالف جمھورى اسالمى تبديل کندنتوانست خود را به ارگان متشکل کننده توده وسيع

 يک دليل ديگر اينبود ،روندى بود که شورا در دل آن شکل ميگرفت و عدم سازماندھى ھمه نيروھاى آماده بکار بود

يست منظورم از اپوزيسيون وجه سياسى و مخالف آن ن. (که شورا ابتدا بعنوان اپوزيسيون بستر اصلى وارد عمل شد

اگر راستھا حول انتخابات ھمراه با رسانه ھا و دولتھا و امکانات ) بلکه وجه حاشيه اى تر يک نيروى مدعى است

 شورا خالف جريان بود و عليه اين روند و در پى ايجاد ،وسيعى که داشتند بستر اصلى سياست را تشکيل ميدادند

توانست زودتر طى شود چون از نظر سياسى خيلى زود پروسه تغيير موقعيت شورا مي. سنگرى براى مقابله با آن

ميتوانست شکست آنھا به قدرت ما و مردم . پوچ بودن استراتژى اصالح طلبان حکومتى و طرفدارانشان معلوم شد

 در ،دليلش اينبود شورا مجموعا نتوانست خود را ھمراه با تحوالت جلو بکشد. اما آنطور که بايد نشد. ترجمه شود

 و سازمانش را به سازمان دربرگيرنده ايرانيان مخالف و انقالبى و ،توده اى با پرچم چپ قرار گيردراس بسيج 

از جمله تجربه کار توده اى که ھويت اجتماعى . دالئل اين امر تاريخى تر اند. آزاديخواه جمھورى اسالمى تبديل کند

اند خطوط اينکار را ترسيم کند و به سمت آن به ھر حال اين امرى عملى است و شورا ميتو. چپ دارد وجود ندارد

 و ھمينطور روى دوش تحوالت سياسى ايران و بن بست ، در پس موفقيتھا و حقانيت سياسى اش،در يک کالم. برود

يعنى نيروى اساسى در .  شورا ميتواند و بايد از موقعيت اپوزيسيونى به موقعيت بستر اصلى شيفت کند،راستھا

چنين .  و شعارھاى چپھا و سرخ ھا بسيج شود و راستھا در موقعيت ضعيف قرار بگيرندخارج کشور حول چپھا

  . سازمانى ميتواند يک سرمايه بزرگ براى حمايت از مبارزات آزاديخواھانه و انقالبى و کارگرى در ايران باشد

 نداشتن ، جلب عضو، تکنيکى و تدارکاتى، امور ادارى،کمبودھا و ضعفھاى ديگرى از جمله در زمينه سبک کار

 عدم استفاده از تمام ظرفيتى که بالقوه ، عدم اجراى دقيق قرارھاى شورا در محل عمل، فقر مالى،امکانات رسانه اى

اوال مجموعا در قياس با پيشرويھا جاى مھمى را اشغال نميکنند و ثانيا يک ريشه اين ...  و غيره،وجود داشتند

شورا پديده جديدى .  وجود سنتھاى کارى و تجارب فردى و جمعى گذشته استضعفھا در تقابل برداشتھا از شورا و

است و اگرچه تعداد زيادى انسان شريف و انقالبى و سوسياليست ھميشه در صف آن بودند اما عموما با اتکا به 

 کند  ھاشھر سرخاگر از نظر سياسى شورا بتواند استکھلم را . نيروى بخشى از اعضايش کارھا را جلو برده است

در گرو اراده انقالبى " اگر"اين .  آنوقت بقيه مشکالت و کمبودھا بسيار زود رفع ميشوند،و به موانع اينکار فائق آيد

 که تاکنون شورا روى دوش آنھا جلو رفته است - اعم از اعضا و حاميان شورا –و انتخاب سياسى ھمه کسانى است 

  .   و بدون آنھا شورا معنى اى نميداشت

  

  طوطى براى آيندهخ

دالئل ساده . از نظر من وجود تاکنونى شورا موثر و مثبت و حياتى بوده و بايد آگاھانه  و با نقشه بکارش ادامه دھد

  :و روشن اند

بحران سياسى تشديد ميشود و تقابل شديد با حکومت اجتناب .  اوضاع جمھورى اسالمى بجاى سابقش برنميگردد-١

  . خشى از مبارزه است و اين تقابل سياسى در دو جبھه خارج و داخل صورت ميگيردخارج کشور ب. ناپذير است
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 راستھا انواع طرح براى بده بستان سياسى از باالى سر مردم و طبقه کارگر دارند و تقابل متشکل با اين سياستھا -٢

  .  و شرط پايه اى پيشروى چپ بطور کلى است، دائمى،امرى ضرورى

 ضرورت ،جمھورى اسالمى و موئتلفين سياسى اش در اپوزيسيون و سير رشد مبارزه انقالبى موقعيت نابسامان -٣

شوراھا ميتوانند اين نقش را . يک نھاد توده اى و خوشنام و راديکال و چپ را در خارج کشور ضرورى کرده است

  . بعھده بگيرند

  : ه مند داشته باشد افقى روشن و سياستى نقش،لذا شورا بايد خطوط آتى کارش را روشن کند

 بايد سازمان شورا بعنوان يک کليت روشن تر شود و چھارچوبش را براى تبديل شدن به يک سازمان توده اى و -١

  .  چپ و يک سنگر قوى حامى مبارزه انقالبى تحکيم کند

   .  شورا بايد سياستش را به جامعه اعالم کند و براى جلب نيرو حول اين چھارچوب دست بکار شود-٢

  .  شورا بايد پيشرويھاى سياسى تاکنونى اش را تثبيت و براى جلو رفتن نقشه داشته باشد-٣

 شورا بايد نوع و تنوع فعاليتھايش را متناسب با اين چھارچوب تنظيم کند و به مرکزى فعال و سياسى در شھر -۴

  . آکسيون و تظاھرات تنھا يک شکل فعاليت شورا است. استکھلم تبديل شود

ورا بايد بطور طبيعى ظرفى باشد که ھر سوسياليست و انقالبى و سکوالر و سرنگونى طلب و آزاديخواھى آن  ش-۵

  .  بايد موانع را شناخت و برطرف کرد،اگر ھم اکنون چنين نيست. را جائى براى فعاليت خود بداند

 راديکال شورا را در تقابل با رسانه اى که بتواند تداوم حضور مستمر سياستھاى.  شورا به رسانه نياز دارد-۶

  . رسانه ھاى مختلف دست راستى تضمين کند

بيشتر نسل جديد .  شورا بايد سبک کار و اشکال فعاليتش را مرتبا نو کند و بويژه با ابتکارات نسل جديد وفق دھد-٧

 و جلب نيرو براى اردوى امروز بالقوه راديکال اند و ميتوانند در ظرفى مانند شورا به انفجار امکانات و خالقيتھا

  . چپ و راديکاليسم تبديل شوند

 شورا ضرورى است مرتبا در مورد مسائل سياسى که به چھارچوب کار شورا مرتبط اند اظھار نظر کند و -٨

  . مرتبا به چھارچوبھاى راديکال در تقابل با چھارچوبھاى راست و سازشکار شکل دھد

  

   ،رفقاى گرامى

.  بعنوان افراد و احزاب و سازمانھا ناچاريم عليه تحرک مرتجعين تالش کنيم،بل خود بگذاريمما ھر ھدفى را در مقا

 اينست که ،شورا اگر ھنرى دارد و جاى خالى اى را ميخواھد پر کند. اين تحرک اما بدون شورا ھم ممکن است

ى و مبارزه کارگرى و گسترش جاى احزاب ننشيند بلکه به سازمانى توده اى و غير حزبى براى دفاع از آزاديخواھ

در فقدان چنين افقى ميتوان فعاليت را ادامه . اين کارى ضرورى و ممکن است. مبارزه سرنگونه طلبانه تبديل شود

 نيروى راستھائى ميشوند ،داد و جائى را نيز پر کرد اما مردمى که اساسا و عمدتا براى اعتراض به خيابان مى آيند

زده اند و چپ کماکان در جلد اپوزيسيونى به معنى نيروى ضعيف آن " حقوق بشر"بلوى که امروز بر سر درشان تا

تغيير اين وضعيت ممکن است و شورا موقعيتى دارد که با اتکا به نيروى وسيع سوسياليست و انقالبى و . ميماند

  . آزاديخواه ميتواند صحنه را عوض کند

  . پيروز و تندرست باشيد

      ٢٠١٠ اوت ١۶

 


