
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

  
 یزديبابک 

  ٢٠١٢جوالی٢٧

 

  دربارۀ نوشتۀ حميد قربانی
  

 .مبگوي مورد ني در اای نکته چند الزم می دانم كه .مديد تيساچند  شما را در مطلبجان  ديحم

  

  برای اطالع عموم

 توانست و حق ی و ھر کس م مختلفی به پيش رفت و افرادازمان ھا و احزابس ی به ھمت جوال١۴ كسيونا اوال

 ھا و از جمله ینطور که بعضا ھم؛ کندهي تھلم گزارش و عکس و ف چه در ظرفيت شخصی و حزبی از آنداشت

  .دي کار را کردنيخود شما ا

 و پخش ی صوتستميول سؤ مسیعني کردم ی کار را با ھم مچندينسفانه چون من أ از دو ساعت کل برنامه متاً يثان 

 من و گراني سخنرانان و نوبت دادن به دستيلۀ يتھمسؤول .  من بودمزي برنامه ناني از مجریکي من بودم ، یقيموس

 و تظاھراتھا  ا برنامه ھشتري از بخودمۀ  به ابتکار و عالقشهيدر ضمن من ھم.  مي بودین  اراني حسقيرف

 وقتھا ھم یليالبته خ.  من نداردی ھم به موضع حزبی ربطچيله ھأ مسني کنم و ایم هي کرده و گزارش تھیلمبرداريف

  . باشمگراني خبرنگار داي بلند گو و ستي و قرار نکنم ی کرده و مهي حزب تھونيزي تلوی برایفقط گزارش حزب

 ی مشکل فنلي آن به دل ساعتمي ساعت برنامه ن٢سفانه از أ برنامه اعالم کردم که متاني در ھمان محل در پاثالثاً  

اشکال ندارد " ھمانجا سيامک ستوده گفت  ساعت آخر ضبط شده بود ومي ساعت اول و نکفقط ي یعني .ضبط نشده

 چي ھمی بينی که " اين ھا را تماشا کندۀ ست و کمتر کسی وقت دارد ھمد دقيقه ای ھم داشته باشيم کافی اما چن

 آن را مي کرد و نتوانستداي پل مشکیدي بھزاد جمشقماني رفادماني ۀبرنامھمانطور که .  در کار نبودی عمد"سانسور"

 ! به خاطر صحبت شما کل برنامه پخش نشدنتيجه گرفته ايد كه )حميد قربانی ( شمااحتماال. ميپخش کن

 خارج از طول و ، جدا واناتيو جرحاضر  به ھمه افراد مي کردی سعی ارانني حسقماني برنامه من و رفنيدر ا

 و در دي از آن ھستی طرفداری که شما مدعیاني به جردي و ھمانطور که خود شما اشاره کرده اميرضشان وقت بدھع

 شتري دو نمونه بیکفقط ي ام اشته برنامه بوده و من شرکت دمي رژهي علی کهدربيشتر جاھائ سال گذشته که ٢٠
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 وقت کم نوبت رغم ی شما علیدو  و به ھردي سخنران درخواست کرد٢ ام دهي و اسم آن را نشندهيحضور آن را ند

 .داده شد

 من در محل که حي ھمان توضی می نھاديد را کنار با حزب كمونيست كارگریتي ضد غيرسياسیۀني شما کاگر

  ، تن از دوستان ضبط نشده بود۴ صحبت حدود يد، و شما ھم تنھا نبوده ساعت از برنامه ضبط نشدميسفانه نأمت

 . بودی میکافی شما ھم رابوبقيه قانع شدند 

 شايد برای شما جريان . برنامه را ضبط کندی کارگرستي از حزب کمونی نبوده که کسی کارمي تقسچي ضمن ھدر

 هي و عکس تھلم فی كه نمايندگی می كندانيھا ھر کس از طرف خودش و جر  برنامهع نوني در ا.جور ديگری باشد

رغم اختالفاتی كه با ھر جريانی شايد داشته باشم، ابدا در  كسانی كه من را می شناسند، می دانند كه علی.  کندیم

صدھا شما می توانيد  به . له نگاه نمی كنمجمھوری اسالمی، به سبك شما به مسأكسيونھای ضد اتظاھراتھا و 

 مراجعه كنيد كه گزارشگر و فيلمبردارش ...  ووبيوتي روزنه، ان،ي بی آزادیتھاي منتشر شده در سایگزارش علن

 .كسيونافالن  تظاھرات ی عکس ھااي و لم از فی نوشته ام بخشھم شهيھم. بوده ام) بابك يزدی(من 

  

  به حميد قربانی

كسيون و فيلمبرداری، كه آن ھم توضيح دادم عدم ااما حميد قربانی عزيز، دنيای شما چرا اينقدر تنگ است كه با يك 

 عمدی نبوده، می خواھيد به خيال خود يك حزب سياسی، كه تاريخ روشن و شفافی مبرداری از شما ابداً ضبط فيل

 می خواھيد عليه جمھوری اسالمی و ؟ چرا دنيای شما اينقدر تنگ است كه ظاھراً !جلوی جامعه دارد را خراب كنيد

! ست كارگری برايتان اولويت پيدا می كند حزب كمونيۀبه دفاع از پناھندگان افغان اعتراض كنيد، اما تخريب چھر

ھيچ فكر كرده ايد كه حزبی كه اين ھمه عضو و كادر و سمپات دارد و اين ھمه خوشنام است را تخريب كردنش در 

  چشم خواننده، نويسنده و تخريب كننده آن را كجا قرار می دھد؟ 

شما گفته ايد كه . انھای واقعی و چھره ھای واقعیحميد قربانی عزيز، دنيای سياست دنيای واقعی است با افراد و انس

فكر نمی كنيد كه يك چنين نھاد با يك چنين . ھستيد"  خارج کشور ـراني با کارگران در ای ھمبستگینھادھا"عضو 

شما می توانيد دو رقم از . اسم پرطمطراقی بايد ردی از خودش، چه در خارج و چه در داخل بر جای گذاشته باشد

 زمينی و نه كاغذی، اين نھادھا را اسم ببريد؟ كدام خشت را روی خشت ديگری گذاشته ايد؟ تنھا فعاليت فعاليتھای

كسيون شركت كرده ايد و می خواھيد يك تصوير املموسی كه از شما ديده شده است، ھمين يك نمونه است كه در يك 

با تخريب . يلی طرفدار كارگران ھستيد خظاھراً . دروغين و خودساخته از محبوبترين حزب سياسی ايران بدھيد

كسی جلوی . برويد از تك تك كارگران در ايران بپرسيد. حزب كمونيست كارگری، چيزی نصيب كارگر نمی شود

ی را كه اسم برده ايد ھمان نھادھائ. تان بھتر درست كنيدشما را نگرفته است كه برويد يك حزب سياسی به نظر خود

 خيلی تنگ ۀاز زاوي.  راھی را كه شما در پيش گرفته ايد، به حال خود شما ھم مضر استاما آن. برويد بھترش كنيد

  . به نفع شما نيست. و حقيری دنيا را نگاه می كنيد

  بابك يزدی

 ٢٠١٢ جوالی ٢٥

 


