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  ايرانی،" حزب"و " سازمان" نظرات پنج ی ازنگاھی کوتاه به بعض

  )در سويدن(داشت ُکشتار زندانيان سياسی  در گرامي

  

 یبندک نکته و جمعوقت به ي گذاريم و عمل را مالک قرار دھيم، آنن و آن را کنار بھای اي  گفتهاگر احاديث و

بی، در زھای سازمانی و ح وليتؤدن از انجام مس آن پا پس کشي روشن دست خواھيم يافت که تحريف حقايق و به تبع

  . درون تجمعات خارج از کشوری نھادينه شده است

توان در وصف آن نوشت و يا که، ب  انگيزتر از آن است توان گفت که اوضاع بسيار غم در حقيقت و به صراحت می

ھم به درجات   در افکار ھمه و آن-ھا و به انتظار نشستن  مانده و نااميدی ھای باقی اتالف انرژی. بر زبان آورد

وت، پيرامون رويدادھای مشغوليات سياسی و نُک زدن ھر از چند گاھی تجمعات متفا. ، عمومی شده است–متفاوت 

متأسفانه و متأسفانه، کاری . تبديل گشته است" احزاب"و " ھا سازمان"تاريخی، به روتين کارھا و به وظايف اساسی 

ی بر نظرات ئبايست در چنين حال و ھوا راستی چرا بايد و میه ب. به اثرگذاری و سودمندی آن سوی ميادين، نيست

، اصرار ورزيد؟ اساساً "حزبی"و " سازمانی"چنين در بی شادابی  ايه و ھمم بی سر انجام، و بر محتوای بی

داده " حزبی"و " سازمانی"ش در چيست؟ چرا جرأِت بيان و طرح حقايق درونی، جای خود را به منميت تخاصي

راضی ھای اعت به ھمانی ميزانی که موقعيت جنبش. قولی، کسی حاضر به پائين آمدن از خر شيطان نيست  است و به

خارج از " احزاب"و " ھا سازمان"کارھای سياسی  تر، بی مراتب وسيع ؛ به ميزانی به.باشد بسيار گويا و آشکار می

کشان پی  درمان کارگران و زحمت چنانی نيست تا ھم به عمق دردھای بی نيازی به تعمق آن. کشوری ھم محرز است

  . ا شدفکری آشن ھای روشن بار جنبش بُرد و ھم به وضعيت اسف

توان گفت که  گوئيم از ديرباز، ولی و به جرأت می نران را اگر ھای اعتراضی اي سو تکليف و موقعيت جنبش از يک

ديده تا  ستمھای در اين چندين دھه کارگران و توده. از زمان بر سر کار آمدن رژيم جمھوری اسالمی مشخص است

اند و دوباره و چندين  اند، سرکوب و به عقب رانده شده نمودهھای جامعه اعتراض  عدالتی اند، نسبت به بی توانسته

ديگر و در  اند و از سوی حق خود را اعالم نموده ھای به اند و خواسته باره، و با صدای ھر چه رساتر به ميدان آمده

ھا را طرح، و  ودهنشينی در ميان ت اند و سياست عقب اند، پاپس کشيده ھا و احزاب کمونيستی تا توانسته مقابل، سازمان

ورانی که رژيم با شدت تمام و با سالح به جان و مال مردم افتاده بود، خود را خلع  و در دھای تاريخی گاه در گره
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اين دو سوی قضيه و . اند  جامعه فراھم نمودهۀسالح نمودند و ميدان را برای تعرض ھر چه وسيعتر حاميان سرماي

ھا عبور نمود و مسلماً، عدم  گی از کنار آن توان به ساد  و انکار نيست و نمیوله و کارکرد، قابل کتمانقن دو ماي

ھمان مسيری سوق خواھد داد که تاکنون حرکت  وله، ما را بهقپروا از اين دو سو و دو م درک دقيق و بازگوئی بی

  .که و پاره نموده استھای اعتراضی افزود و چپ خارج از کشوری را ت ھای جنبش  که بر خسران ايم؛ تاکنونی نموده

چنين حاضر به توضيح  گيری از گذشته و ھم که کسی حاضر به درس چه در اين ميان دردآور است، آن است آن

" ست حرف مرد يکی"خارج از کشوری، به حکايت " احزاب"و " ھا سازمان"حکايت . حقايق فعلی خودی نيست

 سر راست حرکت نمودند و ھم در حال حاضر، سر خِط -المجموع  حيث  و من–ھم در گذشته . تبديل گرديده است

تر نيست و اصالً و ابداً قصدشان زدن به ريشه نيست  گی ھر چه بيشگاندار، سازنده و ي نگاه، نگاه جھت. اند درست

شان را با طرح موضوعاتی  عملی گذشته و حال گی و بیفوظي اند، اّما ، بی و اگر چه حاضر به طرح خطاھای جزئی

شه ميدان آمد، و آمده بود تا انقالب را از ري  قوی بود و با سازماندھی مطلوب به-  در گذشته –، رژيم چون ھم

ھای اعتراضی و  گی تور اختناق، کمر به نابودی جنبش  با گسترد- و در حال حاضر –سورزاند، و ھمچنين ب

زمان نبود تا از  ھای چپ آن زمانشد و در توان سا گويند که نمی دھند؛ می پردازد، توضيح می فکری می روشن

گويند که فضای سرکوب و  کارگر فاقد آگاھی طبقاتی بود؛ میۀ گويند طبق عمل آورند؛ می سرکوب رژيم ممانعت به

چنين کاناليزه و   ھرگونه عرض اندام نيروھای انقالبی و کمونيستی و ھم رويش نيروھای وابسته به سرمايه، مانع

ھای عباس توکل، حسن حسام، ابراھيم عليزاده،   گفتهۀاز مجموع[... و . ست  اعتراضیھای راديکاليزه شدن جنبش

مبر  سپت٢١ ۀ رخؤ م– سويدنشصت در ۀ گرد ُکشتار دھ پنجمين سال و مناسبت بيست به" حميد تقوائی و علی صادقی

٢٠١٣ –[ .  

االت را پيشاروی ھر سازمان، حزب ؤاگر چه چنين نظراتی و تا حدودی، خالف حقايق نيست؛ اّما و در مقابل اين س

ن اشان در تعرض به مخالف گی و وظايف داران، زاد ھا و سرمايه دھد که مگر نظام و عنصر کمونيست قرار می

اند  ھای اعتراضی نيست؟ مگر به غير از اين است که جمھوری اسالمی را بر سر کار گمارده طبقاتی خود و جنبش

ھای اعتراضی در ھم  ن جنبشاھا و مدافع داری نمايد؟ مگر کار کمونيست پاسداری تا از سيستم و مناسبات سرمايه

 کارگر و انجام وظايف ۀدادن و بسيج طبق انسانی نيست؟ مگر سازمانۀ ھم به نفع جامع شکستن قوای سرمايه و آن

  ...ھا و احزاب کمونيستی نيست؟ و  سازمانۀ انقالبی در حيط

 لينينستی پيرامون پراتيک مبارزاتی و –روزھا تعابير و تفاسير مارکسيست  د که اينمان نشه و ناگفته  در حايالبته

ای ديگر تعريف  ھا ھم به گونه ھا و حضور، وارونه شده است و انجام وظايف عملی کمونيست گری چنين دخالت ھم

توان  داشت؛ میعه حضور نم رساند و در درون جامتوان، انقالب را به سر انجا روزھا و به باوری می گردد؛ اين می

که از محتوای الزمه برخوردار بود؛  ھا بر پيشانی خود، نام سازمان و حزب را حک نمود، بدون اين ھا و سال سال

. باشد ور در تضاد می دھای ھای دھه  لنينيست–تعاريف و انجام وظايف کمونيستيی که کامالً با تعاريف مارکسيست 

، "احزاب"و " ھا سازمان"ھا و احزاب عمل بودند و اين  ب کمونيستی، سازمانھا و احزا به بيانی آن سازمان

دھی  داشتند و با حضور خود به سازمانھا و احزاب حضور آن سازمان. اند عمل خاصيت و بی ھا و احزاب بی سازمان

و " ھا سازمان "نھادند و اين ھای اعتراضی و در ھم ريختن توازن قوای درون جامعه گردن می  کارگر و جنبشۀطبق

ھم بدون ارتباط با نيروھای کمونيستی، به  اند تا روز و روزگاری، مردم و کارگران و آن ، به انتظار نشسته"احزاب"

  !!!داری را زير و رو نمايند آگاھی طبقاتی دست يابند و نظام سرمايه
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ھا و "سازمان. "ای بدر آمد النهوؤر مسھای غي ، چنين نظرات و ارزيابی"حزب"و " سازمان" پنج جلسۀآری، از دل 

گيرند و نه طرحی تازه، برای انجام وظايف  را بر عھده گرفته و می شان ھای وليت ناکردهؤکه نه بار مس" احزابی"

ھای اعتراضی و  رژيم جمھوری اسالمی به جنبشۀ عانھا و يورش سب ھم در مقابل ددمنشی شان و آن کمونيستی آتی

  .جوانان دارند

ال ؤپيرامون س"  مرکزیۀکميت "– راه کارگر –از سازمان کارگران انقالبی ايران » حسن حسام«ثال به عنوان م

ھای معين و  توانستند با در پيش گرفتن سياست آيا نيروھای مخالف حکومت می".. که  مجری برنامه مبنی بر اين

و » ....ست توانم بگويم منفی لمه عمدتاً میپاسخ من در يک ک«: گويد می" متفاوتی از اين ُکشتار جلوگيری کنند يا نه؟

. داشتير يا زود داشت، سوخت و سوز ناين سرکوب فقط د«گويد  می" حزب کمونيست ايران"يا ابراھيم عليزاده از 

توانست رژيم را در توازن قدرتی که در  ای نمی ال اينه بله ھيچ شگردی و ھيچ معجزهؤبنابراين پاسخ من به اين س

سازمان فدائيان " از »عباس توکل«چنين  و ھم. »اردبدسرکوبی که بھش دست زد باز د داشت از اين آن ھنگام وجو

داشت، ما بعد از ند و بعد عمل کردند، چپ اينرا نکنمجاھدين خوب فھميد، چکار بايد ب" بر اين نظر است که" اقليت

ھای چپ مقاومت کردند، ُکشته ھم  ازمانما مقاومت کرديم، س....انقالب، روزھای اّول انقالب خوب حرکت کرديم 

  .»...شد کرد افتد و افتاد و کاری فراتر نمی ھر حال کاری که بايد اتفاق می به...... دادند ولی فرار نکردند

 ھموارهايم که  خوانده. ال فوق فھميدؤتوان در پاسخ به س فھم و درک وظايف کمونيستی و ارزيابی مارکسيستی را می

رفت و کاناليزه شدن انقالب دارد؛  اتی، دو عامل و پارامتر تنيده در ھم، نقش بسزائی در پيشو در کشاکش طبق

ايم که  خواھد رسيد؛ شنيده و خواندهتيک انقالبی به سر منزل مقصود نايم که ھيچ انقالبی بدون تئوری و پرا خوانده

و باشد  و احزاب کمونيستی مربوط میھا  بالندگی و سرزندگی ھر جنبشی، به نقش و کارکردھای اثربخش سازمان

ز تاج و چون رژيم جمھوری اسالمی ا ی ھمئھا ھای ستمديده، رژيم ن تودهابدون تحرک روزانه و عملی مدافع

به ھر ميزان  ايم که جنبش شت؛ شنيده و خواندهچنان دست باال را خواھند دا خواھند شد و ھمشان به زير کشيده ن تخت

  .. و . ھای کمونيستی، به جنبش رو به عقب تبديل خواھد گرديد باطی با سازمانارت آگاه، در ُکوران بی

که راديکاليره شدن و صيقل يافتن  چنين گويای اين حقيقت است جا مانده، و ھم  ھا و شواھد تاريخی به ھا آموخته اين

 آن گره خورده است و ناعترين اقشار جامعه، با پراتيک و با انجام وظايف سياسی صحيح مداف مبارزات محروم

منظور  ھم به ھای کمونيستی، سخن گفتن از کسب آگاھی طبقاتی کارگران و آن بدون حرکت پيشاپيشی سازمان

، »عباس توکل«با اين تفاصيل و خالف نظر . داری پوچ و بيھوده است دگرگونی بنيادی و تغيير مناسبات سرمايه

ھا و  ھای شوم امپرياليست دادھا و نقشهر به فھم صحيح بنيادی رخی، قادرغم پتانسيل باالی مبارزات ھا علی توده

چنين نگاه و . آگاھی از آرمان کمونيستی نيستتوجھی و نا حاميان آنان نيستند؛ انتظاری فراتر از آن، چيزی جز بی

در مقام دفاع از آرمان کمونيستی، به تخريب آن ست که  ھا و احزابی ی نشان از کج و بدفھمی عناصر و سازمانتوقع

ھا را مورد  اش، توده جای نقد خودی و برشماری تمايالت شخصی  مانند ديگران و به به» عباس توکل«. پردازند می

کاری !! نويسد دھد؛ درک نادرست خود از ماھيت رژيم را، به پای متوھم بودن مردم می محاکمه و شماتت قرار می

" سازمانی"ۀ نمايند"و آن " نماينده" بارھا و در فضای مجازی و از جانب اين سازمان و آن حزب و اين که بارھا و

  .ايم مشاھده نموده" حزبی"و 

 شويم که اگر متمرکز، بر روی اين موضوع "احزاب"و " ھا سازمان"ۀ چند نمايندۀ ماي ھای بی حال و فارغ از گفته

چون  ھا و احزابی ھم  ھوای حمايت از رژيم جمھوری اسالمی بود، سازمانکاری و در حال ووضعيت ندانمتوده در 

ھا و  آيا اين سازمان!  کدام نظرات و پراتيک پرولتری بودند؟ۀدر پی اشاع" حزب کمونيست"اقليت و راه کارگر و 
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  و مدافع" آگاه "مونيست و سازمانزمان بود؟ آيا ک آنۀ ھای جامع شان منطبق بر نيازمندی ھا و پراتيک احزاب تحليل

 –دادن اعتراضات کارگری  گری و در خدمت به بسيج و سازمان ش در خدمت به روشنھاي زماِن توده، سياست آن

 رژيم جمھوری اسالمی دوامشصت و ۀ جمعی دھ چه باعث ُکشتار دسته آن» حسام«و » توکل«ی بود؟ به باور ئ توده

شان، بلکه در قوی بودن رژيم و در متوھمی و در  ھای متبوع نھای نادرست سازما ھا و تاکتيک گرديد، نه سياست

  !!! ناشناختی مردمی بود

به اين دليل که نه بر . توان واقعی، جدی و مارکسيستی گرفت پُر واضح است که بحث و استنتاج اين دوستان را نمی

. اند ھای سياسی اندکی آموخته چپي سال فعاليت، از گذشته، و از تندوظايف خود آگاه بودند و نه بعد از سی و چند

بودن " متوھم"له، يعنی به أ مسهتر به ُکن موضوع را از زوايای ديگری مورد بررسی قرار دھيم تا کمی بھتر و بيش

" توھم مردمی"وران دھم در  ی و آنئ  توده–وجود صدھا اعتراض کارگری . ھا پی ببريم ھا، کارگران و خلق توده

توان  دھد و بنابه فاکتورھای موجود می را نشان می" احزاب"و " ھا سازمان"ۀ د نمايندھای اين چن خالف ارزيابی

تر از شرايط  مراتب آماده ، به-ھای کمونيستی  دليل حضور سازمان  به–ھا و اعتراضات  کيد ورزيد که آن جنبشأت

صحرا ھم  ُکرد و ترکمنۀ  رزمندخلقۀ چندين ساله و چند وقتۀ ھا وجود تحرکات مسلحان اينۀ مازاد بر ھم. فعلی بود

مردم به خرافات و به نظام، جامعه شاھد اعتراضات و ی از رغم وابستگی افکاری بخش يت از آن داشت که علیحکا

تر و  گسترهھم در ابعادی  و سياسی جوانان، دانشجويان، زنان و کارگران، و آن" ھای مدنی نافرمانی"اعتصابات و 

سو، و  ھای اعتراضی را از يک تر، آمادگی جنبش به عبارتی روشن. داران رژيم بوده است سردم تر، عليه راديکاليزه

شان حول  عملی گی و در بیبرنام شد در بی ديگر می  از سویھای سياسی را ھا و سازمان گی کمونيست ناآماد

ُکردستان ۀ عظيم و مسلحانبه جنبش . ھا به عينه ديد ی و خلقئ  توده–يابی اعتراضات کارگری  دھی و سازمان سازمان

بر آئيم که، چگونه » ابراھيم عليزاده«ندازيم تا در پاسخ به نظر  نگاھی بي-پرولتری ۀ رغم فقدان برنام  و علی–

 را در ھم ريزد و ُکردستان را به سنگر انقالب ايران تبديل ءقدرت سالح در سرتاسر ُکردستان توانست، توازن قوا

دھی قوی و آماده رغم سازمان  علی-کيد ورزيم که أت» ايراھيم عليزاده«و » باس توکلع«چنين خالف نظر  سازد؛ ھم

ھا و  چه سازمان از آن" فراتر"چنينی شد و کار و عملی  اين" سوخت و سوز " توانست مانع شد و می ، می- نظام بودن 

  . خود ساختۀ احزاب در مقابل خود قرار دادند، پيش

انه، ولی و به گوئيم شاھد حکومت دو گحکومت جمھوری اسالمی اگر نۀ اوليۀ  سالايران در چندۀ در حقيقت جامع

بنابر اين و . ای از ايران بوده است غير نفوذ نظام جمھوری اسالمی در گوشهۀ گوئيم که شاھد منطقتوانيم ب جرأت می

شت که در صورت توان بر اين نظر اصرار دا ال مجری برنامه، میؤ پاسخ دھندگان به سی ازخالف نظر بعض

ی ئ  قدر قدرتی و ُکشتار فله شد مانع رنامه و عمل انقالبی میسازمان با ديسپلين، و در ھر صورت سازمان با ب

اندازی به جان و مال  گام رژيم را از دست سويه را در ھم ريخت و گام به ھزاران جوان و توده شد و توازن يک

روی و با تعرض  واره، عقب راندن رژيم، با پيشه ھمواره و ھمچرا ک.  به عقب راند،ھا انسان محروم ميليون

 کارگران و   تعرض نيروھای مدافعۀھر چقدر دامن. ھا و احزاب کمونيستی گره ُخورده است سازمانۀ سنجيد

ھای اعتراضی محدودتر   قربانيان نظام و جنبش ھای رژيم عليه کشی ر گردد، گردنت تر و گسترده کشان گسترده زحمت

ھا  يل تودهجمھوری اسالمی به اين دليل ماند، چون ميدان را برای تعرض خالی ديد؛ به اين دل. حدودتر خواھد شدو م

 ءاند؛ به اين دليل چرخه و توازن قوا ھای کمونيستی پس کشيده ی سرکوب نمود، چون سازمانرا بدون کمترين مانع

ی، فاقد جسارت الزمه و پراتيک ئ  توده–ھای کارگری  ن جنبشاسو داد، چون مدافع و  خودی سمت را به سمت منافع

. اند خود ساختهۀ نشينی و فرار را پيش گی و تمرکز در درون، سياست تسليم، عقب کمونيستی بودند و به جای ايستاد
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ھا و از جمله پنج سازمان و حزب در  ی بود که اکثريت قريب به اتفاق سازمانھا آن سياست و پراتيکی ناصحيح ناي

که  و يا اين" اشتند  دير يا زود داشت و سوخت و سوز سرکوب فقط قدری"که  اين. اند ابل خود قرار دادهمق

مردم نسبت به حکومت متوھم "که  ، اين"شد کاری فراتر کرد افتد و افتاد و نمی ھرحال کاری که بايد اتفاق می به"

، چيزی جز فرار از نقد کمونيستی "مل کردندما در اوائل خوب کار کرديم و مجاھدين خوب ع"که  ، اين"بودند

غايت ارتجاعی مجاھدين در آن ه ھای ب پراکنی حول سياست چنين چيزی جز توھم ھای خودی، و ھم پيرامون ناکرده

اندوزی و  تجربهۀ ولقی فرار از مئھايبندچنين استنتاج و جمع. باشد  و نمیبرھه از تاريخ مبارزاتی ايران نبوده

  .داردھای کمونيستی ن ربطی به ارزيابیشته است و ھرگز و ھرگز گيری از گذ درس

وران بروز صدھا جنبش اعتراضی قادر گرديد  است که کدام سازمان و حزب، در دال طرحؤھا، اين س عالوه بر اين

 کيد ورزيد که سازمانأتوان ت عمل بپوشاند؟ با کدام متد و ارزيابی کمونيستی میۀ اش جام بر وظايف کمونيستی

  ھای الزمه و اثرگذار بوده است؟ و چپ فاقد سياست" خوب عمل کردند"مجاھدين 

و قبل از » عباس توکل«ھای فدائی خلق که  مگر فراموش شده است که ھم سازمان مجاھدين و ھم سازمان چريک

ظام سراپا کنان ن ، عضو آن سازمان بوده است، به جاده صاف۵٩ ]جوزا[و تا خرداد» اکثريت«از » اقليت«انشعاب 

 کارگری و -ھای اعتراضی  مسلح و خشن جمھوری اسالمی تبديل گرديده بودند و کار و بارشان، بازدارندگی جنبش

صحرا و  خلق ترکمنۀ ايران بوده است؟ به انحراف و تخطئه کشاندن جنبش مسلحانۀ ديد ھای ستم حق خلق مبارزات به

ۀ ھای امپرياليستی، از زمر کار و وابسته به نظام نصر جنايتعنوان ع چنين ضد امپرياليست خواندن خمينی به ھم

اّول بر سر کار گماردن رژيم جمھوری ۀ در يکی دو سال» عباس توکل«کارکردھای اين دو سازمان و از جمله 

ول جلوه قعکرد سازمان مجاھدين را مقبول و متوان کار میه با اين اوصاف ن. ھا بوده است ستاسالمی توسط امپريالي

عنوان کاری انقالبی،   تأئيد و به" سازمان اقليت" اّول و بعدھا ھم در ۀرا در يکی دو سال» عباس توکل«اد و نه کار د

ست و غير ، ادعای حقيقی ني»عباس توکل«اين ادعای . منطقی و کمونيستی به دنيای بيرونی معرفی نمود

ای،  باشد و بدون کمترين شک و شبھه ش میرافاتھا و انح ی در قبال ناکردهوليت پذيرؤمارکسيستی و فرار از مس

بار ديگر  خواھد کرد، بلکه يکرين کمکی به جنبش جوان امروزی نی نه تنھا کمتئبندھا ھا و جمع چنين ارزيابیۀ ارائ

گرانه و  گری و آگاه ، بحث بيان حقايق، بحث روشن"احزاب"و " ھا سازمان"گذارد که بحث  بر اين واقعيات صحه می

  . لنينيستی نيست–ھا نقد مارکسيست  اينۀ تر از ھم تقال تجارب و مھمبحث ان

درمان تجمعات   تاکتيکی به يکی از دردھای بی–متأسفانه و متأسفانه بايد اذعان نمود که، پذيرش خطاھای سياسی 

ز جانب ی اگونه نقدی جدی و اساسي شاھد ھيچخارج از کشوری تبديل گشته است و جامعه و جنبش جوان امروزی، 

و " ھا سازمان"گان کنونی  بنابه باور نمايند. باشد در اين سه دھه و اندی نمی" حزب"و " سازمان "ۀپنج نمايند

توان  داشت؛ میھای آن ن ولهقنيست باقی ماند و کمترين نزديکيی با م کمودتوان خارج از کشوری، می" احزاب"

نمود؛ در عوض، در پيشاپيش آنان حرکت نداشت و ی را ئ  توده–ھای اعتراضی کارگری  ادعای رھبری جنبش

توان کارگران را متوھم، ناآگاه و فاقد آگاھی طبقاتی قلمداد نمود و در عوض از جايگاه و وظايف کمونيستی خود  می

ھای  ين تالش و گامتوان از زور و قوای نظام سخن به ميان آورد و در عوض کمتر فاصله گرفت و طفره رفت؛ می

داشت زندانيان  ھا و احزاب شرکت کننده در گرامی کاری که سازمان. داشتھای خود بر ن ھت گفتهعمليی در ج

االت متناوب مجری ؤبه س" احزاب"و " ھا سازمان"که پاسخ نمايندگان  خالصه اين. سياسی در مقابل خود قرار دادند

گذارد که قصد   اين واقعيات صحه میبار بر ، يک-  سويدن در –شصت ۀ داشت زندانيان سياسی دھ برنامه در گرامی
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اندازی انقالب و  ھا، راه اينۀ تر از ھمکارگر و مھمۀ دھی و آگاھی طبق، سازمان"احزاب"ھا و  سازمان"ين و ھدف ا

  .جانيان بشريت نيستۀ نجات محرومان از زير سلط

  

  ٢٠١٣ نوامبر ١١

  ١٣٩٢ آبان ١٩

  ھای سخنرانی لينک

http://vimeo.com/groups/209426/videos/75641896 

http://vimeo.com/groups/209426/videos/75645164 

http://vimeo.com/groups/209426/videos/75687100 

 


