
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٣ فبروری ١۵
 

  "ايران تريبونال" ناروی ۀگو با يکی از اعضای کميت و گفت

  !در رابطه با  مشاھدات و تجربياتش از اين پروژه 

 خودتان را ی لطفاً سؤالقبل از ھر . گو پاسخ مثبت داديد و که به دعوت ما برای اين گفت  با تشکر از اين:ئیپيام فدا

 .  ھر طور که صالح می دانيد معرفی کنيد

خصوص نسل جوان کمونيست ايران ه من داديد که با پويندگان انقالب به که اين فرصت را ب  با تشکر از اين:پاسخ

ه  ب۶٧گان قتل عام  جانباختۀ ھمچنين عضوی از خانواد۶٠ ۀمن ليال ھستم از زندانيان دھ. باشم داشته ئیگو و گفت

  . جمھوری اسالمی حافظ نظام سرمايه داری حاکمۀدست رژيم وابست

  

 محلی ۀ شروع کنيم که تا جائی که ما می دانيم شما از اعضای کميتسؤالگو را با اين  و  بگذاريد اين گفت:سؤال

 تريبونال ۀشما چگونه و در چه زمانی با پروژ.  از آنھا جدا شدند بوده ايد، جزء آن بخش که بعداً نارویدر تريبونال 

  و چشم اندازتان از اين برنامه چه بود؟  تصورءآشنا شديد؟ و در ابتدا

ه اما ب. امده بودمآن زمان از ايران خارج شده بودم اما ھنوز به اروپا ني.  با اين پروژه آشنا شدم٢٠٠٩ در سال :پاسخ

ام در اين تاريخ به اتفاق چند تن از دوستان  ام را شروع کرده  با ايران تريبونال ھمکاری٢٠١٢ بروریطور رسمی در ف

 کاری ايران ۀ جان باختگان آن دھه بودند گرد ھم آمديم و کميتۀ و خانواد۶٠ ۀ که از زندانيان سياسی دھئیو رفقا

  خالف ادعای،دانم ذکر يک نکته را در اينجا ضروری می. ل داده و شروع به کار کرديم را تشکينارویتريبونال واحد 

گردھم آمده و اين کارزار را راه اندازی " خودجوشی"طور ه ھا و زندانيان ب ول اين پروژه  که مدعی است خانوادهؤمس

 يک نفر در ھر کشور، ئیرود، با شناسا نمیاند، بايد بگويم که اين  افراد که تعدادشان از انگشتان دست ھم فراتر  نموده

ھا و زندانيان سياسی اقدام کنند و سپس آنھا را به شرکت در کارزاری   خانوادهئیسعی نمودند از طريق اين فرد به شناسا

اين واقعيتی است و اتفاقی . رود تا جمھوری اسالمی را به جرم جنايت عليه بشريت محکوم کند، دعوت نمايند که می

اما در مورد تصور و چشم انداز من از اين . که عمالً روی داده و در ھمه جا به ھمين صورت اقدام شده استاست 

کنم،   تاريخی که نسبت به ھم نسالن و ھم بنديان در خود احساس میۀکيد کنم که  من به حکم وظيفأبرنامه الزم است ت

 آن قتل عام سبعانه صورت گيرد ۀحقايق پشت پرد که در جھت روشن شدن یا از ھر حرکت عادالنه و حق طلبانه

 ھمانگونه که در ناروی ۀبه عنوان عضوی از کميت. حمايت و تا آنجا که بتوانم با آن ھمراه و ھم گام ميشوم

ھای بدنی و  ايم با علم به اين که با شرکت در اين پروژه و شھادت دادن در مورد شکنجه ھايمان اعالم داشته اطالعيه

خصوص شھادت در مورد اعدام دسته جمعی ھزاران نفر از انقالبيون ه  و ب۶٠ ۀ و دوستان و رفقايم در دھروحی خود
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 ھای آن جنايت توسط کليت نظام جمھوری اسالمی برمال می  بخشی از ناگفته۶٧خصوص کمونيستھا در قتل عام ه و ب

ھا و اعدامھا از طرف   فرياد بزنم که تمامی آن شکنجهتا امکان يابم از ته دل و از تريبون اين جريان. شود، به آن پيوستم

توانم از ايران  کردم که می بيشتر از آن، فکر می.   گذاشته شدء اجراۀد و به مرحلئيأکليه جناحھای جمھوری اسالمی ت

 آن نظام ۀ برای طرح تبانی تمام دول غربی نظام امپرياليستی و دولتھای مرتجع دست نشاندئیتريبونال به عنوان بلندگو

. د اعدام کمونيستھای ايران، استفاده کنمئيأ خاورميانه با جمھوری اسالمی در تۀخصوص در منطقه در سراسر جھان و ب

 گوادالپ بود که با تعويض جلسۀ قرائن و فاکتھا نشان می داد که جمھوری اسالمی يکی از نتايج ۀدر شرايطی که ھم

 خمينی جنايتکار در ايران، تالش نمود جھت حفظ ۀ قدرت به دار و دستشاه اين سگ زنجيری امپرياليسم  و سپردن

توانستيم به عنوان  در چنين شرايطی مگر می.  منافع امپرياليستھا، انقالب و آزاديخواھان را به اين وسيله سرکوب کند

 اسالمی را به  تاريخی بر سر کار آمدن جمھوریۀشاھد ايران تريبونال بر مسند صندلی شھادت بنشينيم و پروس

توانستيم بر مسند چنان صندليی بنشينيم و خود را از روند تاريخی انقالبات جھانی پرولتاريا  فراموشی بسپاريم؟ مگر می

و زحمتکشان جدا سازيم و با ديدی ناسيوناليستی، تقليل گرايانه و محدود، راجع به شکنجه، تجاوز جنسی و جنايتی که 

به پيش ببرم؟  "  روانیۀتخلي"ھای ارتجاعی پيام اخوان را برای  د سخن بگويم و توصيهاتفاق افتا" خود من"بر شخص 

شد به عنوان شاھد به   و دوستان جانباخته را به عنوان شاھد فراموش کنيم؟ مگر میءمگر می شد آرمان و خواست رفقا

در زندان بيش از پيش به ضرورت دادگاه رفت و از مقاومت و پايداری تا آخرين نفس يک نسل انقالبی کمونيست که 

سرنگونی جمھوری اسالمی وابسته به امپرياليسم به عنوان ضرورت اساسی جامعه در رسيدن به آزادی  رسيده بود 

.  حقوقی، اين موارد بود که برشمردم ۀسخن نگفت و از آن صرف نظر کرد؟ دل مشغولی من بعد از پرکردن اظھارنام

 اعالم نموديم، ٢٠١٢مبر  سپت٢٠خ   به تاريناروی کاری ايران تريبونال واحد ۀ کميت٢ ۀ شمارۀھمانگونه که در اطالعي

 توسط جمھوری ۶٠ ۀ طرح اوليه برای شکل گيری و تشکيل کارزار بين المللی ايران تريبونال در محکوم کردن دھۀايد

 اين است که تفکر غالب بر سياستھای اما واقعيت.  سالم و مترقی بودۀاسالمی، در ابتدای راه به لحاظ سياسی يک پروژ

ھای جان باختگان و جان بدر بردگان  ھای سياسی دادخواھی خانواده ايران تريبونال تالش داشت با ناديده انگاشتن انگيزه

و " حقوق بشری"داری امپرياليستی، دادخواھی را در چھارچوب  و سمت و سو دادن آن به طرف اھداف نظام سرمايه

پردازان بورژوازی امپرياليستی به پيش ببرد و ھمانگونه که شاھد بوديم  ھمين کار   نظريهۀ طبق نظري" یعدالت انتقال"

  .را ھم کردند

  

 چه کمک ھائی جھت پيشرفت کارھای اين پروژه  و  در فاصله ای که با اين مجموعه ھمکاری می کرديد عمالً :سؤال

  چه نقش و موقعيتی در اين رابطه داشتيد؟

-داديم  طور جمعی انجام میه  بودم، غير از کارھای عمومی که بناروی کاری واحد ۀ يکی از اعضای کميت من:پاسخ

 که ئیخصوص آنھاه ھا، ب ول تماس با رسانهؤ من از طرف کميته مس-که در اين مورد توضيحات الزم را خواھم داد 

" کومله"سيس و بنيانگذاری أاسم سالروز ت، شرکت در مرناروی ۀاولين گام عملی کميت. رو به داخل بودند، بودم

ای برای شناساندن و درخواست کمک مالی توسط  در اين مراسم اطالعيه. سازمان کردستان حزب کمونيست ايران بود

بسياری از شرکت کنندگان در آن مراسم برای نخستين بار بود که  . اما کمک ماليی جمع آوری نشد. خود من خوانده شد

پس از خواندن اطالعيه از طرف دوستان و رفقايم در کميته، مورد اعتراض و انتقاد . بونال را می شنيدنداسم ايران تري

مرگ بر "دليل دوستان من اين بود که چرا در پايان اطالعيه شعار . بود" سياسی و خطی"واقع شدم که اطالعيه 

گانه  بين المللی و يۀ دليل اصلی اين امر، تبليغات  کميتکيد کنم  کهأ تتادر اينجا الزم می دانم . ام را داده" امپرياليسم

ھم بر عھده داشت، بود که ھمواره  جھت پيشبرد خط نادرست خود را وليت کل کارزار ؤول آن که در ضمن مسؤمس
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، نبايد از ۶٠ ۀچنين تبليغ می کرد که به دليل وجود گرايشھا و جريانھای غيرکمونيست در صفوف اعدام شدگان دھ

 ھم واقعاً از سر تعھدی که در خود نسبت ناروی ۀاستفاده شود و دوستان و رفقای من در کميت" تفرقه افکنانه"ھای شعار

کردند و دلسوزانه به ھمکاری با کارزار روی آورده بودند  نمی خواستند ھيچ خللی به اين  به جان باختگان احساس می

  .کارزار وارد شود

آوری کمک مالی  ه که در اسلو برگزار شد، با شرکت فعال سعی کرديم به جمع و اول ماه مچدر مراسم ھشت مار

و در ھر . در ھر دوی اين مراسم  ھا با فروش قھوه، سوپ، چای و ساندويچ، نھايت سعی و تالشمان را کرديم. بپردازيم

ضای کميته بود برای البته اين تالشھا جدا از کمک ھای خود اع. دو مورد موفق شديم مقداری کمک جمع آوری کنيم

ای به کارزار   بود از جيب خود کمک قابل مالحظه۶٠ ۀمثال يکی از اعضای کميته که خواھر چھار جان باخته در دھ

  .نمود

ھا بودم يک مصاحبه با تلويزيون   تماس با رسانهمسؤوليت شخصی خودم؛ ھمانطور که گفتم من مسؤولاما در مورد 

 ديگر ھم با ۀيک مصاحب. ين تاريخ ھنوز ھم در تارنمای ايران تريبونال وجود دارد زنان انجام دادم که تا ائیرھا

 ايران مسؤولتلويزيون برابری انجام دادم که ايران تريبونال از درج آن در تارنما خودداری کرد و دليلش را ھم بعدھا 

کس  بعد ھيچه م کرد و گفت از اين ببود در يکی از جلسات پالتاکی اعال" از ما بھتران"تريبونال، که در ارتباط با 

.  اول اعالم داشتۀاين مطلب را بعد از برگزاری مرحل. گو کند و ای گفت ندارد بدون اطالع قبلی با ھيچ رسانه" حق"

ای صحبت کند، فقط درخواست  خواھد با رسانه اگر کسی می: "کنم   خود  بابک عماد را عيناً نقل میۀمن در اينجا گفت

نيازی به گفتن اين مطالب ما . کرد اش امپرياليست، امپرياليست می  ھمهناروینه مثل آن خانمی که از ! مايدکمک مالی ن

  .فکر می کنم که بھتر است قضاوت را به خواننده عزيز واگذارم." نداريم

  

   چرا و در چه زمانی شما از اين پروژه جدا شديد؟:سؤال

  که در درون کارزار در رابطه با برنامه ھا و روشھايش پيش آمد و من بعداً دنبال مجادالتیه مبر ب در اوائل سپت:پاسخ

دالئل .  را منحل اعالم کرديمناروی ۀکميت طور رسمی جدا شده و به عنوان اکثريت،ه آنھا را بيشتر توضيح خواھم داد ب

را  ھتر است گوشه ای از آنکه  فکر می کنم ب.  خيلی صريح و روشن اعالم کرديم١ شماره ۀمان را در اطالعي جدائی

ھا و  در آن اطالعيه آمده است که  در پی آشکار شدن ماھيت ايران تريبونال به دليل وجود مھره. در اينجا نقل کنم

 مالی امپرياليستی و به خصوص با ورود پيام اخوان به اين جريان که وابستگی اش به مراکز ۀعناصر وابسته به سرماي

ی غير قابل کتمان است، کارزار مزبور دچار تحول کيفی گشت و اين پروژه به سوی منافع و و نھاد ھای امپرياليست

به اين ترتيب ھدايت و کاناليزه کردن اين دادخواھی و سمت و .  اھداف نظام سرمايه داری امپرياليستی جھانی ھدايت شد

 به آشکاری در مقابل ديد ھمگان قرار  ابزاری از خون جان باختگان،ۀسو دادن آن به يک امر حقوقی صرف و استفاد

بنابراين ما که با انتظارات ديگری به اين جريان .  گرفت و بر  عدم شفافيت و سکتاريسم حاکم بر اين حرکت افزود

چرا که ما .  دالئل توضيح داده شده از اين پروژه جدا شدن خود را  اعالم می کنيمۀپيوسته بوديم با توجه به مجموع

، جنايت و کشتار بيرحمانه و سيستماتيک جمھوری اسالمی ۶٠ ۀت و شکست ناپذيری زندانيان سياسی دھ مقاومۀخاطر

 نه فراموش می" را ۶٧ويژه در تابستان ه  بازداشتگاه ھا، زندانھا و سکوت و ھمراھی امپرياليستھا بۀپشت درھای بست

و دادخواِه خوِن اين جان " مستقل"و " دموکراتيک" را که ايران تريبونال خود و از آنجائی" توانيم ببخشيم کنيم و نه می

توانيم در افشای جنايت جمھوری اسالمی در  باختگان معرفی می کرد تصور ما اين بود که با پيوستن به اين کارزار می

خصوص ه ھای محروم و زحمتکش ايران و ب ثير آن بر افکار عمومی جھان، تودهأسطح بين المللی و انعکاس و ت
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برد اين ھدف در شناساندن ايران شھای داغدار جان باختگان، گامی ھر چند کوچک برداشته و به منظور پي ادهخانو

  .آوری کمکھای مالی در اين فاصله پيگيرانه تالشی نموديم تريبونال، جمع

  

نشانه ای از ھيچ  در اين فاصله و در جريان برنامه ھای جمعيی که برای سازماندھی اين پروژه داشتيد آيا  :سؤال

   رخ داد و باعث جدائی شما شد مشاھده کرديد؟ عمالً آنچه بعداً 

  

باره نبودند، اما از ھمان اوايل  وجود آمدند ناگھانی و يکه راتی که در جريان حرکت اين پروژه بييمطمئنا تغ :پاسخ

اساس کارھا . راتيک نيست وجو داشت که اين يک حرکت شفاف و دمکئیکار مشترک ما با گردانندگان پروژه نشانه ھا

 اين پروژه گرفته می شد در حالی که زحمت کارھا بر روی دوش يک مسؤولو تصميم ھا به طور فردی و از طرف 

از طرف ديگر يکی از نکات مھم برای خود من اين بود که در جريان حرکت معلوم شد که .  وسيع قرار داشتۀمجموع

 نقش ابزاری ۶٠ ۀه ھای جان باختگان و خود جان به دربردگان قتل عام دھبرای گردانندگان ايران تريبونال خانواد

که ما کميته را تشکيل داديم و شروع به کار نموديم، اوج کار و  در زمانی .برای شما يک مثال ذکر می کنم. دارند

 متمرکز مسأله اين تمام تالشھا روی.  ٢٠١٢ اپريل تا ٢٠١٢ جنوری زمانی ۀيعنی درست در فاصل. فعاليت کارزار بود

زد و ھی فشار   سر خودش میبراز باال به بابک اعالم شده بود به صد شاھد در دادگاه نياز داريم، و او . شده بود

ردگان بھای کاری در جھت پيدا کردن جان بدر  تمام ھم و غم و توان کميته  ".شاھد احتياج داريم"، به "شاھد"آورد؛  می

گونه نقش ديگری در اين کارزار غير از  ھا ھيچ نه جان بدربردگان و نه خانواده  .اختگان بودھای جان ب و يافتن خانواده

به   . را نداشتند،عنوان شاھد در دادگاه حاضر شدنده  حقوقی پر و ارسال نموده و بۀ نامرکه پس از کشف شدن، اظھا آن

 کمتر ديده می ، لندن انسان را تکان دھدۀ جلسھمين دليل و با توجه به عدم شفافيت در روابط درونی مواردی که مثل

  .شد

 از زمان جدائی از اين برنامه تا کنون سه اطالعيه ناروی تريبونال در ۀ شما به عنوان يکی از اعضای کميت:سؤال

طور خالصه برای خوانندگان ما توضيح دھيد که چرا اين اطالعيه ھا را داديد و در آنھا  بر روی ه منتشر کرده ايد ب

  چه مسائلی انگشت گذاشته شده است؟

. کرد  به ايران تريبونال پيوستيم چرا که خود را دموکراتيک و مستقل و دادخواه خون جان باختگان معرفی می:پاسخ

 تيم دادستانی، مسؤولپيام اخوان . کرد اما آنچه در عمل مشاھده نموديم دقيقاً عکس آن چيزی بود که ادعايش را می

تواند عمالً گامی خالف منافع و   امپرياليستی است و نمییا می باشد که پروژه" ناد حقوق بشرسازمان اس"مؤسس 

وجود و حضور اعضای تيم دادستانی اخوان و .  بردارد،باشند ھای مالی آن می  ھزينهۀمين کنندأاھداف امپرياليستھا که ت

ازمانھا و نھادھای مالی امپرياليستھا ھيچ شکی ھايشان به س که جملگی در وابستگی" حقيقت ياب"امثالھم و کميسيون 

 يک معيار غير ئی حقيقت جوکنند، برای ھر شخص واقعاً  اند و با اھداف خاصی اين پروژه را دنبال می باقی نگذاشته

برای نمونه به اين حرف اخوان دقت کنيد تا اھداف آنھا را بھتر . قابل چشم پوشی در اثبات واقعيت فوق می باشد

که جان سالم از آن جنايت بدر  ما برای کسانی: "گويد  با وی می"  سومۀ اختصاصی عرصۀمصاحب"در . ددريابي

 دادگاھی کردن ألۀببينيد مس." ايم که داستانھايشان را پشت تريبونھای بين المللی بگويند اند اين امکان را فراھم آورده برده

   . به چه قيمتی تبديل شده است و آنھمه به چجمھوری اسالمی به دليل جناياتش صرفاً 

 ديوان ايران تريبونال نشان داد ھدف اصلی آنھا نه حقيقت يابی زوايای پنھان کشتار و قتل عام و ۀ از سوی ديگر مصوب

ھای جان باختگان و زندانيان سياسی   ابزاری از خانوادهۀ زندانيان سياسی و قتل عام آنھا بلکه استفادۀنه بازخوانی پروند

ت أکرد در عمل نشان داد و به جر جريانی که خود را دموکراتيک معرفی می. باشد  می۶٧ر برده از قتل عام جان بد
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طور ه  گروه بين المللی اين کارزار بمسؤولبابک عماد . توان گفت از ماھيتی ضد دموکراتيک برخوردار بود می

جلسات مجمع عمومی با سخنان او . سخگو نبودکس ھم پا برد و به ھيچ  پيش میئیخودسرانه تمام کارھا را به تنھا

حتی به ھمان تعداد افرادی ھم  که در اطراف وی قرار داشتند . شروع و با جمعبندی و گزارش او خاتمه می يافت

 غير از ادمين در اتاق پالتاک بودن و  يا مصاحبه با اين يا آن رسانه و و آنھا ظاھراً .  يت مھمی داده نمی شدمسؤول

در يکی از اين سه اطالعيه ما به توضيح مسائل مالی ايران تريبونال نيز . يتی نداشتندمسؤولين چنينی، ديگر کارھای ا

ين تريبونال تحت فشار بسيار مجبور به انتشار گزارش مالی مسؤول اول دادگاه، ۀچرا که بعد از پايان مرحل.  پرداخته ايم

که يکی از فعاليتھای ما جمع  با توجه به اين. ت ھيچ کس را قانع کنداما اين گزارش پر از ابھام بود که نتوانس. شدند

کرديم،  ھای کاريی که بوديم برای گرفتن و جمع آوری کمکھای مالی اقدام می آوری کمک مالی بود و ما در کميته

نه از فروش .  مھی جمع کنيجم که کمک قابل توشدي توانستيم و موفق نمی خودمان شاھد بوديم که با اين فعاليتھا نمی

آنچه که تھيه ديده بوديم و نه از طريق تبليغات مجزا، ھيچ کمک مالی مشکل حل کنی جمع آوری نمی شد به ھمين دليل 

 ٣ ۀ شمارۀدر اين رابطه ما در اطالعي. جھت روشن شدن ابھامات گزارش مالی آنھا، اقدام به صدور اين اطالعيه کرديم

مان، توضيحات الزم را منتشر کرديم و از خوانندگانی که  قی و تاريخی و سياسیيت اخالمسؤولخود بر اساس احساس 

 من برای خواندن مجدد اين اطالعيه ۀتوصي. بار ديگر اين اطالعيه را بخوانند خواھيم يک تا به امروز موفق نشدند می

الی از مردم و ادعا ھای بی توانند به عنوان مشت نمونه خروار است، حد گرفتن کمک م باشد که می به اين دليل می

  .اساس مجريان و دنباله روان پيام اخوان ھا را بھتر شناخته و فريب دروغ و رياکاری ھايشان را نخورند

  

 تريبونال در لندن و سپس در الھه مسائلی آشکار گشت که تعجب ھمگان ۀ می دانيد که  پس از برگزاری برنام:سؤال

مثالً  شرکت بعضی از افراد . عی دست اندرکاران اين پروژه خيلی کمک نمودرا برانگيخت و به شناخت ماھيت واق

شناخته شده در دم و دستگاه نيروھای امپرياليستی نظير پيام اخوان، جفری نايس، جان کوپر وابسته به حزب دست 

وق بشر در  نقض حقۀراستی محافظه کار انگليس و غيره، يا در خواست از کشورھای اسالمی برای تحقيق در بار

آيا در زمان تدارک اين برنامه به . ايران؛ کشورھائی که خودشان دستانشان تا مرفق به خون آزاديخواھان آلوده است

  چنين مسائلی اشاره شده بود؟

واقعيت اين است که در . ھای قبلی می توان به سامان درونی اين کارزار پی بردسؤال  از خالل پاسخھای من به :پاسخ

و به . شد  باال تصميم گرفته میزگرفته، ھر چه بوده ان صورت ئيبونال نه سازماندھی و نه برنامه ريزی از پاايران تري

  . دست کسانی شد که شما نام برديدۀھمين دليل ھم به علت عدم کنترل جدی از پائين، اين پروژه خيلی زود بازيچ

 دادخواھی عزيزان ما را به صورت بابک عماد ۀکه موريس کاپيتورن پروند  اول و زمانیۀپس از برگزاری مرحل

"! توانيد بکنيد برويد ھر کاری می"گويد  کند و می  اين برنامه که قبال در باره اش توضيح داده ام پرت میمسؤول

درست است که در آن زمان ديگر يابوی ايران تريبونال از پل گذشته بود اما اين فرصت دست داده بود که با سلب 

سفانه آنھا از فرصت استفاده نکرده و با تسليم شدن در أ کميسيون حقيقت ياب به اين حقارت تن ندھند؛  متصالحيت از

 خونين از ۀ يک دھۀھا و با اطاعت کورکورانه به الھه رفته و اجازه دادند پروند مقابل خواستھای جان کوپرھا و اخوان

 برای عامل اول و اصلی ءت بار در پوشه گذاشته شده و ابتداترين فرزندان ما به اين شکل خف خون بھترين و پاکباخته

واقعيتی که نشان . فرستاده شود" حقيقت يابی"اين جنايِت جمھوری اسالمی و سپس به کشورھای ھمکاری اسالمی برای 

  .باشند داد دست اندرکاران اين جريان نه جاھل و نه نادان بلکه رياکاران سياسی می

نشان می دھد که ايران تريبونال محصول فکری جان کوپر و ھمين افرادی که شما بر شمرديد  سير رويداد ھا ۀمشاھد

 مشابه ئیاين روزھا ما شاھديم که ھمين افراد و نزديکان و ھمفکران شان دست اندر کار راه اندازی پروژه ھا. باشد می
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اند که   و پيشاپيش ھم اعالم نموده باشند برای حلبچه و جنايتی که در سالھای پايانی جنگ ايران و عراق افتاد، می

 خريداری نموده ئی و گازھای اعصاب را از چه طريق و چه کشورھائیيمياکم صدام سالح که بتوانيم بداني احتمال اين

 در اختيار صدام قرار ئیيمياکدھند سالح  اما با اين ھمه اعالم می کنند که کشوری را که احتمال می. بسيار کم است

 ديگری در رابطه با جناياتی که رژيم فاشيست ۀو يا پروژ.  امريکالمان و اباشد و نه مثال   شوروی سابق می،شدداده با

 ترکيه در حق مردم تحت ستم ُکرد، طی ساليان دراز روا داشته را دقيقاً به ھمين سبک و سياق ايران تريبونال ۀو وابست

 امپرياليستھا برای پوشاندن دستان به خون ۀھای ساخت ا ھمه پروژهاينھ. قول خودشان حل و فصل نماينده خواھند ب می

اما امروز ديگر دستشان برای ھمه رو شده است و رسوا تر از آنند که بتوانند .   خودشان در پی اين جنايت ھاستۀآلود

  .مردم آگاه را بفريبند

  

 طرفداران اين ۀتاکی ھا و فحاشی ھای زنند به دنبال انتقاداتی که در سطح جنبش به اين پروژه شد ما شاھد ھ:سؤال

ن را از جمله به ھمگامی با اآنھا به جای پاسخ به پرسشھا و انتقادات طرح شده، منتقد. ن بوده ايم اپروژه عليه منتقد

جمھوری اسالمی متھم می کنند و به اين وسيله از پاسخ فرار می کنند، بدون شک اين روش نمی تواند در مناسبات 

آيا در زمانی که شما با اين پروژه ھمکاری می کرديد با جلوه ھائی از اين بی . ين حرکت منعکس نشده باشددرونی ا

  ن مواجه شده بوديد؟اظرفيتی در شنيدن انتقاد و تحمل منتقد

  خيلی خوبی است و در آن به واقعيتی اشاره می شود که ھر کس با اين کارزار از درون آشنا باشد حتماً سؤال  :پاسخ

بگذاريد چند نمونه ذکر کنم که خود شاھد بوده .  نمونه ھائی از اين بی ظرفيتی را می تواند به خاطر آورده و گوشزد کند

  :ام

اما چون برای سفر مشکل ويزا داشتم تا زمانی که .  اول دادگاه حاضر شومۀعنوان شاھد در مرحله قرار بود من ب

بنابراين نتوانستم برای روز ھفدھم .  ا کردم مدت زمانی به طول انجاميددعوتنامه برايم فرستادند و من تقاضای ويز

 اطالع دادم که من به محض حاضر شدن ناروینی از ولفيت. به لندن سفر کنم"  اولۀيک روز قبل از برگزاری مرحل"

 بليط مجدد اقدام دستم رسيد؛ برایه روز چھارشنبه سومين روز دادگاه ويزايم ب.  ويزا برای ادای شھادت خواھم آمد

در . آيم  برنامه تماس گرفتم  و اطالع دادم که من دارم میمسؤولدر فرودگاه با . کردم و حاضر شده به فرودگاه رفتم

 و ديگر ام من شما را از ليست شاھدين حذف کرده من، اطالع داد که ئیو در جواب چرا!". دئينيا. نه. نه:" جوابم گفت

د اما فقط برای ئيتوانيد بيا من آدرس داد و گفت میه  از نزديک به يک ساعت مجادله بپس. نيازی به آمدنتان نيست

پس از پايان دادگاه، وقتی از لندن برگشت من مجدداً با او تماس گرفتم و دليل حذف را . ديدن، نه برای ادای شھادت

. توانم ديگر کاری کنم اند و من نمی ا کردهين دادگاه اين کار رمسؤول بلکه ام من اين کار را نکردهپرسيدم اين بار گفت 

  ! دوم او را ببريمۀتواند برای شھادت در مرحل اما اگر مادرتان ھست می

 ۀ کميتمسؤول اول که در لندن برگزار می شد من از ۀدرست يک ھفته يا ده روز مانده به برگزاری مرحل: مورد دوم

ايد و يا قرار است دادگاه را پوشش خبری دھد؟ ھمين پرسش را  پرسيدم که آيا مشخص شده کدام رسانه بنارویکشوری 

، بی بی سی، و چند امريکاما با صدای : "دھد کند، و او چنين پاسخ می  کارزار  میمسؤول کشوری از ۀ کميتمسؤول

 قرار است دانم کدام رسانه اند و ھنوز نمی کدام به ما جواب نداده ايم ولی تا اين لحظه ھيچ  ديگر تماس گرفتهۀرسان

  ."دادگاه را پوشش دھد

 دادگاه را از طريق اينترنت پيگيری می کردم، ھمچنان که منتظر دقايق پايانی بودم مشاھده ۀکه وقتی که جلس در حالی

که وقتی که .  مانيتور ظاھر شدۀ ايران تريبونال نوشته شده بود  بر صفحئینمودم که شخصی که کنار اسمش مدير اجرا

 ما گفته ۀکه در جواب کميت حاال با توجه به اين. م ديدم برای شھرزاد نيوز از دادگاه گزارش تھيه نمودهبيشتر دقت کرد
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 قرار نيست دادگاه را پوشش خبری دھد و در عمل شھرزاد نيوز را در صحنه می بينيم یا بودند که تا کنون ھيچ رسانه

به ھر حال قضاوت با .  شفاف انجام نمی شده استمتوجه می شويم که صداقتی در کار نبوده است و اطالع رسانی

ال افرادی مثل من اين چنين جواب می دادند و در عمل طور ديگری برنامه ريزی ؤخواننده است که چرا در جواب س

  .  لند راه اندازی شده استاداستان شھرزاد نيوز ھم که کسی نيست که نداند که با بودجه اختصاصی دولت ھ! کرده بودند

روز موعود .  اول دادگاه  ھيچ اسمی از موريس کاپيتورن در ميان  نبودۀتا يک روز قبل از برگزاری مرحل:  سوممورد

در ھمان .  نخست دادگاه يک ساعت زودتر از شروع، من به انتظار نشسته بودم ۀ برای جلس١٨/۶/٢٠١٢در . فرا رسيد

من موريس . ای تبليغ حضور نامبارکش به نمايش درآمد مانيتور، اسم موريس کاپيتورن برۀلحظات اول شروع بر صفح

 کميسيون حقوق بشر سازمان ملل، برای بررسی وضعيت مسؤول خورشيدی که به عنوان ١٣٧۵کاپيتورن را از سال 

ياد داشتم که گزارشی به نفع ه شناختم و به درستی ب  به ايران آمده بود می دعوت جمھوری اسالمیحقوق بشر به

برای اين که .   صفحه منتشر کرده بود۵٠ی و با ادعای  وضعيت رو به بھبود حقوق بشر در ايران در جمھوری اسالم

 که گزارش موريس کاپيتورن را مورد نقد قرار داده بود رفته ٩ ۀشمار" ئیپيام فدا"بيشتر مطمئن شوم به سراغ  نشريه 

اين که با .  را در سايت سياھکل مالحظه کنند٩ ۀ شمارخوانندگان می توانند پيام فدائی. و گزارش را دوباره مرور کردم

درست در آن زمان بود که بيشتر از ھر زمان ديگری پی . ديدن کاپيتورن چه حالی به من دست داد قابل وصف نيست

ضور موريس کاپيتورن در اين دادگاه در زمان حاز بعد از اطالع . ام بردم در چه مسير نادرست و انحرافيی پا گذاشته

 در دادگاه نارویفورا با دوستی که از )  ھمان روز اول (جون ١٨ صبح و بعد از ظھر روز ۀاستراحت بين جلس

جھت اطالعش . دانم حضور داشت تماس گرفته و به او گفتم اين موريس کاپيتورن از کجا آمد، در جوابم گفت من نمی

زمان شھادت از کاپيتورن بپرسد که شما آيا ھمان در مورد کاپيتورن مسائل الزم را گفتم و از او خواستم که در 

ای   صفحه۵٠ به ايران آمديد؟  و بگويد که اين دادخواھی ما سرنوشت ھمان گزارش ١٣٧۵ که در سال دکاپيتورنی ھستي

 از او خواستم از بابک بپرسد و به او از قول من بگويد که چرا به ما نگفتيد اين شخص در کميسيون! شما را پيدا نکند

دوباره من تماس گرفتم و .  اين کاپيتورن آن کاپيتورن نيستحقيقت ياب حضور دارد؟ بابک در جواب اين خانم گفته بود 

 ١٩در فردای آن روز يعنی .  توست که اين کار را انجام دھیۀوظيف.  را روشن کنمسألهگفتم دوست عزيز، حتماً اين 

گزارشی را که شما مدعی ھستيد، کاپيتورن گويد که   برنامه میؤولمس مجدداً تماس گرفتم و اين بار به من گفت جون

 جان باختگان، چپ و ۀپرسيدنی است که آيا شخصی که خود را به خانواد . تھيه نکرده و کسی ديگری تھيه کرده است

نھا را از خواھد داد آ شود که می نمايد و مدعی می انقالبی، متعھد و پايبند به آرمانھای جان باختگان معرفی می

 ئیبيدادگران باز پس ستاند و اين دفتر و دستک عريض و طويل را به اين منظور راه اندازی نموده اين پاسخ گو

باشد برای من که قابل ھضم و  فريبکارانه را چرا در پيش می گيرد و چنين فريبکاريی برای چه کسی قابل ھضم می

  .توانست باشد و نيست قبول نمی

  

ه اين واقعيت که شما با ديدن اھداف و مسير ھای نادرست از اين برنامه جدا شديد به باور شما چنين  با توجه ب:سؤال

  فعاليت ھائی بايد در چه مسير ھا و برای تحقق چه اھدافی پيش برود؟

 تکارانه و کامالً اين کشتار ھا عملی جناي.  يک زخم عميق اجتماعی است۶٧خصوص قتل عام ه  ب۶٠ ۀ  کشتار دھ:پاسخ

 اعدام يک نفر و يا يک گروه ۀمسألله، نه أصورت مس. سياسی بوده و به نظر من بايد جوابی سياسی و انقالبی بگيرد

کليت رژيم جمھوری اسالمی تصميم گرفته و .  خاص بوده و نه صرفا فرد خاصی در رژيم چنين تصميمی گرفته است

م فالن ئيم و بگوئيکه ما بيا بنابراين اين. ل جنايتکارانه زده با حمايت رسمی و غير رسمی امپرياليستھا، دست به اين عم

يت مسؤولواقعيت اين است که .  باشد اند اشتباه محض می فرد و يا فالن بخش حاکميت اين جنايت فجيع را مرتکب شده
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 آمرين و ۀيد ھمو چنين برنامه ای با.  تمام کسانی است که آن روز در قدرت بودندۀسياسی و اخالقی اين کشتار به عھد

اما شاھد بوديم که  ھدف از .  جمھوری اسالمی را افشاء و محکوم کندۀعاملين اين جنايت يعنی تمامی رژيم دار و شکنج

 معنوی و اخالقی دارد و ۀکنند فقط جنب اش ادعا می ين ايرانیمسؤولبرگزاری دادخواھی در اين کارزار آن طوری که 

اند و برای خالی کردن خودشان  و عزيزانشان را از دست داده. اند ت که درد کشيدهبرای آرام کردن دردھای مردمی اس

. به نظر من فقط سخن گفتن از دردھا و رنجھا دادخواھی يک نسل انقالبی کار ساز نيست. بايد بيايند و فقط سخن بگويند

باشد و از ھمه مھمتر، اين  جامعه میترين بخش  ای کامالً سياسی است ، چرا که زندانی سياسی، سياسی مسألهدادخواھی 

 مشخص تالش شان اين بود که ھمين خصوصيات را ۀکه دست اندرکاران اين برنام در حالی.  طبقاتی استألۀيک مس

 کسانی صحبت می کنيم که در مھمترين و بزرگترين جدال بعد ۀکه ما در بار در حالی. از آن سلب نموده و دور سازند

 ۶٠ ۀمبارزه و مقاومت دھ.  ه يعنی سرکوب انقالب مردم به دفاع از انقالب برخاسته بودنداز سرنگونی رژيم گذشت

يعنی نيروی مدافع انقالب برای حفظ دست آوردھای انقالب که جمھوری اسالمی با زور سرنيزه يکی پس از ديگری در 

انقالب با ضد انقالب حاکم و ھمين جدال .  آن دوره را مشخص می کندۀحال پس گرفتن آنھا از مردم بود ماھيت مبارز

  .بايد در ھر دادخواھی واقعی با صراحت طرح شود

 کامل امپرياليست ھا بر جھان که سعی در ۀ سلطۀدور. برند سر میه  تاريخی بسيار بدی بۀاما امروز انسانھا در دور

 توده ۀآزاديخواھانه و برابری طلبان رکود جنبشھای انقالبی، ۀدور. نابود کردن تمام دست آوردھای مبارزاتی بشر دارند

و در چنين شرايطی نبايد اجازه داد که دشمنان مردم پرچم دادخواھی جانباختگان ما را بر افرازند . ھای تحت ستم است 

  . و برای شھدای ما اشک تمساح بريزند

  

ست که مايليد به آن اشاره گو شرکت کرديد در پايان اگر موردی ھ و که در اين گفت  با سپاس فراوان از اين:سؤال

  کنيد بفرمائيد؟

 به صورت انفرادی و گروھی به جوخۀ اعدام سپرده ۶٠ ۀ  ما فرياد خفه شده و خونين زندانيانی ھستيم که در دھ:پاسخ

 به صورت دسته جمعی در گورھای بی نام و نشان به ،شده و يا به دار آويخته شدند و در جای جای وطن در زنجيرمان

 .اکی به خاک سپرده شدندطرز دردن

ر سرنوشت و بھبود زندگی نسلھای آينده آگاھانه در راه آزادی و سوسياليسم جان ييخاطر تغه ياران و رفقای ما ب

توانيم نظاره گر اين باشيم  ايم نمی ما قربانی نيستيم و ھمانگونه که تا امروز ھم ساکت ننشسته. شان را فدا نمودند شيرين

معرفی شده اند با داشتن عضويت در بنيادھای مالی " صد مرد مؤثر جھان"ھا که جزء  يام اخوانکه اشخاصی مانند پ

وابسته به امپرياليستھا و در کنار ديگر مديران و شخصيتھای شناخته شده و نمايندگان ھار ترين جناحھای سرمايه داری 

 فقير و کم زور و  برای عزيزان ما اشک ھای راه، عليه مردم زحمتکش کشورھای و طراح تحريم ھا، جنگھا و نقشه

 - در کانادا کور نورت يۀن کتابخانو در سال٢٠١٢مبر  سپت٨ که در روز شنبه پيام اخوان در جلسه ای.  تمساح بريزد

: گويد می" کنيد که ايران تريبونال به اھدافش دست يافته است فکر می"ال که ؤتورنتو برگزار شده در پاسخ به اين س

فضای حقوق بشر بودن در نظر گرفتن . گو و پرھيز از خشونت است و فضای گفت.  مدنی استۀيد من جامعتنھا ام"

نسلی است که ديگر  کنم بيشتر اين جنگ و دعواھا مثل ھمين تھمت ھا در ميان من فکر میباورھای سياسی مذھبی، 

  " نسل جديد ديدش متفاوت است. رود دارد از بين می

تواند از قھرمانان آن  که پيام اخوان مرگ نسل من و ما را شادمانه به انتظار نشسته چگونه می در حالی: پرسم من می

ای از پيش طراحی شده توسط حاکميت جمھوری اسالمی   توطئه۶٧ باالخص قتل عام ۶٠ ۀنسل دفاع نمايد؟  کشتار دھ

که از اين رژيم پشتيبانی کردند و يا مصلحت  است ئی آنھاۀ ننگی بر پيشانی اين رژيم بلکه ھمۀمی باشد که  نه تنھا لک
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 با مقاومت خويش اين حقيقت را به اثبات رساندند که ۶٧ و تابستان ۶٠ ۀزندانيان سياسی در دھ. انديشانه سکوت نمودند

 عميق به نظام سرمايه داری و دشمنان آزادی و ۀ که کينانی را سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام قادر نخواھد بود مبارز

 .ھمانگونه که چنين ترفند ھا و اقداماتی قادر به رسيدن به چنين ھدف نامقدسی نخواھند بود .  درھم بشکند،برابری دارند

 و شھيدان سالھا و ماھھا و روزھای اخير، ۶٧، قتل عام ۶٠ ۀ ھزاران شھيد دھۀدر پايان با ادای احترام به ياد و خاطر

  .آورم  داغديده سر تعظيم فرود میھای در برابر پايداری و مقاومت خانواده

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

  ١٣٩١ ]جدی[ ماهدی،  ١٦٣  ۀشمار

 


