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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٢ نومبر ١٠
  

  »اتحاد و مبارزۀ«

  ! پيگير عليه کارزار ايران تريبونال؟
                   

 ۀکميت( تريبونال اجالس خود را در لندن آغاز کرد راه کارگر ، يعنی روزی که دادگاه ايران٢٠١٢ جون ١٨از روز 

 خود را عليه تريبونال ۀ مبارزۀجمعی که چندی پيش از سازمان راه کارگر جدا شده اند تاکنون بخش عمد) ئیاجرا

شان اين شده است که ھر نوشته عليه تريبونال را در فيس بوک، سايت سازمان و  جھت گيری. اختصاص داده اند

 مشترک و سه حانبه ای بين ۀحتی دشمنی و خصومت عليه تريبونال به اتحاد و مبارز. انبی شان پخش می کنندج

. منجر شده است) ئی اجراۀکميت(، گروه توفان و راه کارگر )طرفدار رفيق اشرف دھقانی( خلق ئیچريک ھای فدا

اما اکنون کادرھای راه کارگر به ويژه . ه بود در مورد آن، کسی نه چيزی شنيده و نه خواندجوالی ١٨اتحادی که تا 

 بالفاصله از طريق اميل، فيس ، احمد نوين و اميرجواھری ھر نوشته ای را که عليه تريبونال منتشر می شودءرفقا

  .تکثر می کنند بوک و سايت ھايشان باز

حتی سايت جانبی . ال بوده استدر اين مدت، عليه تريبون) ئی اجراۀکميت( راه کارگر ۀ مبارزۀدر واقع يک بخش عمد

 تريبونال نوشته ام درج نکرده است در ۀکه من درباررا ، حتی يک نمونه از مطلبی »روشنگری«شان، يعنی سايت 

 به آن زده، بالفاصله درج نموده ءحالی که ھر کسی در نوشته ھايش به تريبونال حمله کرده و مشتی تمھت و افترا

را منتشر می کرد و اکنون ھيچ مطلبی از من منتشر نمی کند در ن  مقاالت مۀگری ھمقبل از اين واقعه، روشن. است

 حمله شده ،حالی که در برخی از اين نوشته ھا، شخصا به من نيز به دليل اين که از اين تريبونال حمايت می کنم

آزادی بيان را به نمايش  نگرش به ۀ برخوردش به ديگران و نحوۀ، نحو)ئی اجراۀکميت(اين اقدام راه کارگر . است

البته من در مورد درج و عدم درج مطالبم در سايت روشنگری و سايت ھای ديگر حرفی و انتقادی . می گذارد

اگر اسمی از روشنگری می برم به اين دليل است که نگرش و سياست اين سايت و سازمان شان را نشان دھم . ندارم

ی بين ال کرده اند که چه اتفاقؤ روشنگری می خواندند بارھا از من سرا درن  که نوشته ھای مئی رفقائیو از سو

ن جواب من به آن ھا اي. ولين سايت روشنگری افتاده است که ديگر ھيچ مطلبی از شما منتشر نمی کنندشما و مسؤ

 .ه استولين سايت روشنگری نيفتاده و حتی جمله ای نيز بين ما رد و بدل نشدبود که ھيچ اتفاقی بين من و مسؤ
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 مخفی می ۀس اصلی بی بی سی نامئيتالش ھای خصمانه عليه تريبونال به ھمين جا ختم نمی شود آن خانمی که به ر

ال می ؤس بی بی سی سئيگو کنند و از ر و  تريبونال گفتۀنويسد و می خواھد با خودش و يک رفيق ديگرش دربار

س بی ئي نوع نامه نگاری به ر،ال اين است که نامهؤس.  دھيدکند که شما چرا اين ھمه دادگاه تريبونال را انعکاس می

 امپرياليستی نيست؟ ی مخفی با يک راديوۀبی سی عليه يک کمپين سياسی و اجتماعی، تالشی برای برقراری رابط

  رسانه ھای فارسی زبان و غيرفارسی زبان دعوت کرده بود که در دادگاه ايرانۀيا تريبونال که به طور علنی از ھم

  .  امپرياليستی می شود؟  و يا از ھمين نوع نامه ھا به برخی وکالی تريبونال نيز فرستاده اند،تريبونال شرکت کنند

ال اين است که آيا اين نوع خصومت و دشمنی با تريبونال به نفع چه کسی و جريانی غير از حکومت جھل و ؤس

آزادند تريبونال و نظر و سياست ھای ھر جريان و شکی نيست که ھمگان ! جنايت و ترور اسالمی تمام می شود؟

 . استئی زدن کار زشت و نارواءفرد ديگری را مورد نقد قرار دھند اما تھمت و افترا

و متحدينش به اين شکل زشت و زننده ای به ايران تريبونال برخورد ) ئی اجراۀکميت(چه سری است که راه کارگر 

 در يک دادگاه بی طرف و مردمی اين چنين اين ھا را ناراحت کرده می کنند؟ چرا محکوميت جمھوری اسالمی

   ازاست که

 ھم چون تريبونال کارگر کش امپرياليست گرفته تا اين که اين تريبونال زمينه ھای حمله به ايران را ئیعنوان ھا

  گر می گردد؟فراھم می کند و غيره استفاده می کنند بالفاصله آذين بند سايت ھا و فيس بوک ھای راه کار

در روز روشن پرونده سازی » حسن حسام«سفانه سازمانی که به شناخته ترين رفيق ديروزی خود، يعنی رفيق أمت

 ۀمطلب رفيق حسن حسام را می توايند در ضميم. (می کند روشن است که با ديگران چه رفتاری در پيش می گيرد

  )دئيمطالعه کنيد و قضاوت نمانوشته ھمين 

ن دھد که مشکل اصلی مخالفابا رفيق حسن حسام، به سادگی نشان می ) ئی اجراۀکميت(ورد راه کارگر خود اين برخ

  .تريبونال از يک سو با رفقای سابق شان است و از سوی ديگر، فکر می کنند از قافله عقب مانده اند

دوران زندان و  اسالمی ھزاران زندانی سياسی را که ، حکومت١٣۶٧ تابستان سال  شصت به ويژهۀ دھدر

ھا  ھای زندان ھای نمازخانهنوتر در آمفی تئاترھا و سال  ھرچه تمام وحشی گریگذراندند بامحکوميت خود را می

 در . خلخالی ھزاران نفر را اعدام کرده بودندئیدادگاه ھای صحرابا  قبل از آن نيز .کردآويخت و يا تيرباران به دار 

 تنھا، يک .وکيل مدافع و نه زندانی حق دفاع از خود را داشتدگاھی در کار بود و نه  نه داھای وحشيانهاين کشتار

 ،ئیھا با در دست داشتن حکم قتل زندانيان سياسی از سوی خمينی، با چند پرسش کوتاه و پاسخ کميسيون مرگ،

ای زندان گرفته بودند و ھ بسياری از اين زندانيان، پيش از آن، به دادگاه رفته و حکم. کرد حکم مرگ صادر می

  .اعدام شدندنيز  ،حتی دوران محکوميت خود را گذرانده بودندکه برخی از آنان 

 ۀ از دادن ھرگونه اطالعات در بار تاکنون اسالمیحکومت. گان اين کشتار ھمگانی روشن نيستآمار دقيق جانباخت

-   اما، تاکنون نام پنچ.کرده استظيم خوداری گان اين بيداد عباخت جمعی جان ھا و مکان گورھای دستهاين کشتار

حقوق بشری روشن  ھای سياسی و نھادھای ھا، احزاب، سازمان  خانوادهۀگان، به وسيلباخت ھزار نفر از اين جان

ھای  ای است که بازماندگان و خانواده  گورستان خاوران در جنوب تھران، يکی از گورھای شناخته شده.شده است

 ماهدھم شھريوران داغ ديده ھر سال در رگان و مادخانواده ھای جان باخت. اند سی از آن اطالع يافتهزندانيان سيا

  . آيند داشت عزيزان خود در آن گرد ھم می ياد و در گرامی  به]سنبله[
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ن از توا  میاز جمله . اسالمی بودحکومت  و حشی گری و آدم کشی، اوج١٣۶٧کشتار زندانيان سياسی در تابستان 

 تن ناپديد شدند و يا زير ٢٠٠٠٠ نام برد که در اين مدت بيش از ١٣۶٣ تا ١٣۶٠ھای  سالکشتارھا و اعدام ھای

   . تيرباران و دار زده شدند يا وشکنجه

ما ا.  حکومت اسالمی سعی کرده است بر اين جنايات خود پرده بکشد و يا در جامعه فراموش گرددھادر تمام اين سال

، شصت ۀگان، بخشی از زندانيان سياسی جان بدر برده از کشتارھای دھباخت ھای اين جان نوادهگروھی از خا

 ھنر، ادبيات، ۀ حقوق زنان و فعاالن عرص طلب، مبارزان برابریئیفعاالن سياسی، فعاالن کارگری و دانشجو

ومت اسالمی به اھداف خود  با تالش ھای پيگير خود نگذاشتند حکھای مبارزاتی، حقوق کودکان و ديگر زمينه

   .برسد

، جمعی از اعضای خانواده ھای جان ٢٠٠٧مبر برابر با سپت ١٣٨۶پنچ سال پيش، اواخر شھريور تا اين که 

 تابستانی در يکی از ئیدربردگان از کشتار زندانيان سياسی در اين دھه، که در اردوه  شصت و جان بۀسپردگان دھ

 ۀوده بودند، کارزاری را برای رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی در دھجزاير اطراف شھر استکھلم شرکت ب

  .شصت، با ياری و ھمراھی فعاالن عرصه ھای سياسی و اجتماعی آغاز کردند

ايران «نام ، ... و دادگاه ھای غيردولتیۀ بعد از يک سال بحث و بررسی و تحقيق در زمينن اين کارزار،فعاال

 شصت به عنوان خونين ترين دھه در دوران حکومت ۀ پيشنھادی، انتخاب کرد و دھ را از ميان اسامی»تريبونال

  . گذاری شد  خونين نامۀجمھوری اسالمی، به دھ

 از يک سو برای جمع آوری کمک چيز ديگری،  مردمی، بيش از ھرکمپين اين پيش بردبرای ايران تريبونال ، 

 اشکال مختلفی را از گرفتن وام از بانک ھا گرفته تا جمع آوری و در اين راستا،. ھای مالی به جامعه مراجعه کردند

 با ھدف جمع آوری کمک به کار ئی و برگزاری مراسم ھائیکمک مالی در مناطق ايرانی نشين شھرھای اروپا

 به ،ند به يک تيم حقوقی متشکل از حقوقدانان مجرب و آشنا به حقوق بين الملل نياز داشتاز سوی ديگر،. گرفتند

  .ن رفتندآبال دن

 موفق شد تيم حقوقی بين المللی کارزار ايران تريبونال را با شرکت پانزده ٢٠١٠مبر گروه کار بين الملل، در سپت

 و انگليس امريکالمان، کانادا، احقوقدان ايرانی و حقوقدان سرشناس جھانی از کشورھای افريقای جنوبی، بلژيک، 

پيش .  برگزار کند٢٠١٠بر وھا اول اکت  المللی با حضور دوازده تن از آنبين) نیولفيت(سازماندھی و يک کنفرانس 

. ه بود، کنفرانسی برای تدوين پيش نويس روند و مراحل دادرسی برگزار شد٢٠١٠ فبروریاز آن نيز، در يازده 

تيار گوی کارشناسانه آماده و برای تصويب در اخ و  يک ماه بعد از چند دور بحث و گفتۀپيش نويس به فاصل

مجمع عمومی کارزار آن را به عنوان اولين سند حقوقی ايران تريبونال که برای نخستين بار . کارزار قرار گرفت

در تاريخ، موازين يک دادگاه مردمی را متناسب با کشتار زندانيان سياسی در ايران ترسيم می کند، به تصويب 

  .  منتشر کرد خودرساند و آن را در سايت

 تا ١٨تاريخ ه  نخست دادگاه در لندن بۀ تا سه ھفته پيش از برگزاری مرحل٢٠١١ بروری از پنچ ف راھبردیۀکميت

 برگزاری دادگاه را مورد بحث و بررسی قرار داد و ۀ، سند حقوقی کارزار را بازنگری کرد، نحو٢٠١٢ جون ٢٢

 آن دادگاه در دو مرحله به خواست مجمع عمومی کارزار، به ويژه خانواده ھا، سندی منتشر کرد که براساس

ه تری از خانواده ھا و جان ب دو مرحله ای شدن دادگاه، اين فرصت را ايجاد می کرد شمار بيش. برگزار شود

فريقای جنوبی را ا کميسيون حقيقت ياب ۀکادر اسمال، که تجرب.  شصت شھادت دھندۀدربردگان از کشتارھای دھ

 شصت ۀکه جنايتی که جمھوری اسالمی در دھ يبونال بايد، به رغم اين خود داشت، معتقد بود ايران ترۀدر کارنام
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 ۀحال ايران تريبونال برای محاکم در زندان ھا مرتکب شده، کامال روشن است و نيازی به حقيقت يابی ندارد، با اين

 می کند، مردمی جمھوری اسالمی به جرم جنايت عليه بشريت، الزم است به اسناد حقيقی و حقوقی که خود توليد

پيشنھاد وی با استقبال .  اختصاص يابد»حقيقت يابی« نخست دادگاه به ۀاز اين رو، وی پيشنھاد کرد، مرحل. تکيه کند

 راھبردی و ۀ راھبری قرار گرفت و دو مرحله شدن دادگاه به تصويب کميتۀبرگزارکنندگان و تمامی اعضای کميت

 اول دادگاه، کميسيون حقيقت ياب برگزار ۀ، قرار شد، در مرحلبنا بر طرح پيشنھادی. مجمع عمومی کارزار رسيد

در . اسنادی که کميسيون منتشر می کند، جمھوری اسالمی محاکمه شود  دوم براساس گزارش وۀشود و در مرحل

  .  دوم، ھجده تا بيست شاھد با ترکيب متفاوت شھادت خواھند دادۀمرحل

 ھر دو مرحله دادگاه را با توجه به امکانات کارزار در ھماھنگی و  راھبردی، نحوه و زمان و مدت برگزاریۀکميت

مشورت با ساير بخش ھای کارزار مورد بررسی و تصويب قرار داد و قرار شد با توجه به امکانات و منابع محدود 

در اين . ودکارزار ايران تريبونال، به ويژه به لحاظ مالی، کميسيون حقيقت ياب به مدت پنچ روز در لندن برگزار ش

 شصت، فرصت می يابند به ۀدربردگان از کشتارھای دھه پنچ روز، ھشتاد تن از اعضای خانواده ھا و جان ب

 دوم به مدت سه روز ۀقرار شد، مرحل. نمايندگی از ھزاران خانواده و ھزاران زندانی سياسی آن دھه، شھادت دھند

اين دو شھر، به ويژه الھه، که به . استکھلم برگزار شود در يکی از شھرھای الھه يا ٢٠١٢بر و اکت٢٧ تا ٢۵از 

 دوم دادگاه راسل بوده است، به لحاط تبليغی ۀشھر دادگاه ھا در جھان شھرت دارد و استکھلم محل برگزاری مرحل

  دوم دادگاه،ۀدر مسير اقدام برای يافتن ساختمان مناسبی برای مرحل. ونال کمک خواھند کرديببه موفقيت ايران تر

  . گذر کارزار و فعاالن آن به الھه رسيد

ه  از اعضای خانواده ھا و جان بمجموعه ای از گروه ھا و شبکه ھای کاری توسط فعاالن کارزار، که عموماً 

اين مجموعه، فعاليت ھای . دربردگان ھستند، به صورت جمعی و فردی در شھرھا و کشورھای مختلف ايجاد شد

به اين .  در آورده استءتبليغی، اجرائی و جمع آوری کمک ھای مالی مردمی به اجرادامنه داری را در زمينه ھای 

ھا در دوره ھای مختلف با افزايش و کاھش  گويان کارزار، که تعداد آن ت ھماھنگی و گروه سخنأمجموعه، بايد ھي

 گروه کار مالی ر می کند، گروه کار تبليغات سراسری،ييفعاالن کارزار و گروه ھای کشوری کار کارزار تغ

  . سراسری و گروه مديا را اضافه کرد

، تمامی فعاليت ھا داوطلبانه انجام گرفته و ھمه به طور مستقيم در تصميم گيری  ايران تريبونال دادگاه برگزاریدر

 ، بدون سانتراليزم با سياست و مرزھایمردمیدر واقع اين نوع سازماندھی . برد کارھا شرکت داشته اند ھا و پيش

 اقتصادی یو بدون اتکا حکومت اسالمی، با دخالت مستقيم زخم خوردگان مردمی دمکراتيک کمپين يک ،مشخص

 جمھوری اسالمی ۀ محاکمدر راستای  به احزاب، سازمان ھای بين المللی رسمی و دولت ھائیو سياسی و قضا

  . است

مين ھزينه ھای دادگاه کرد، أردمی برای تکارزار ايران تريبونال، از روزی که اقدام به جمع آوری کمک مالی م

  .ه استکمک ھای مالی را در پايان ھر ماه در وب سايت خود، منتشر نمود

 تا جون ١٨به مدت پنچ روز، از ، ٦٠ ۀ نخست دادگاه رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی در دھۀمرحل نھايتاً 

گيری برگزار شده بود و  ر لندن با موفقيت چشم در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بين الملل د٢٠١٢ جون٢٢

در اين مرحله از دادگاه، قضات تحقيق عضو .  ايران و جھان داشتۀانعکاس وسيعی در نزد افکار عمومی جامع

 تن از اعضای خانواده ٧۵کميسيون حقيقت ياب، متشکل از شش حقوقدان و شخصيت برجسته و مترقی جھانی، 

 دسته جمعی و کشتار زندانيان سياسی در اين دھه یدر بردگان از اعدام ھاه  جان ب شصت وۀھای جان سپردگان دھ
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شاھدان، از چھل شھر و استان ايران و از ميان ھمه . را، به دادگاه فراخواندند و از آنان تحقيق به عمل آوردند

 شصت اعدام و يا زندانی ۀ جمھوری اسالمی، عزيزان شان را در دھحکومتگرايشات سياسی انتخاب شده بودند که 

  .و شکنجه کرد

کادميک حقوق ان و در سال٢٠١٢بر و اکت٢٧ تا ٢۵ به مدت سه روز از ، دوم دادگاه ايران تريبونالۀمرحل

 به کار خود ٢٠١٢بر و اکت٢٧دادگاه، ساعت يک بعد از ظھر روز شنبه . ساختمان صلح دادگاه الھه برگزار شد

دادگاه، ساعت چھار و نيم بعد از  تا اين که .ور حکم مقدماتی وارد شور شدندی و صدأپايان داد و قضات برای ر

س دادگاه، حکم مقدماتی محکوميت جمھوری اسالمی را ئیقاضی يوھان کريگلر ر. ظھر کار خود را از سر گرفت

ازين حقوقی که در پنچ صفحه تدوين شده است، قرائت کرد و به اين وسيله، دادگاه در يک حکم مقدماتی بر طبق مو

 شصت متھم کرد ۀبين المللی، جمھوری اسالمی ايران را به قتل و کشتار و شکنجه و تجاوز برنامه ريزی شده در ده

اين .  دو تا سه ماه صادر خواھدۀ خود را به فاصلئیدادگاه حکم نھا. و آن را به جرم جنايت عليه بشريت محکوم کرد

 برای مردم آزاده، خبری خوش برای ھمه خانواده ھای داغ ديده، ئیيک دستاورد بزرگ سياسی، اجتماعی و قضا

 آزاد و برابر و ۀ که در جھت سرنگونی کليت جمھوری اسالمی با ھدف برقراری يک جامعئیبرای ھمه نيروھا

انسانی بدون خشونت و بدون زندان سياسی و شکنجه و اعدام و سانسور و بدون نابرابری و فقر مبارزه می کنند، 

   .است

اين دادگاه به .  آن است و مردمی بودناز ويژگی ھای مھم دادگاه مردمی ايران تريبونال، علنی بودنبه اين ترتيب، 

يک دستاورد مھمی  در دادگاه الھه،  ايران جمھوری اسالمی و محکوميتمحاکمه نھايتاً . بودروی ھمه رسانه ھا باز 

دادگاھی که مستقل است . ن جمھوری اسالمی استا مخالفۀھمخواه و عدالت جوی ايران و برای  برای مردم آزادی

 به حمايت مردمی، اين ء سياسی و مالی با ھيچ حزب، سازمان، نھاد و دولتی ندارد و تنھا با اتکاۀو ھيچ رابط

  .موفقيت بزرگ را کسب کرده است

ا آخر اسناد و گزارشات مالی،  خونين مراجعه کند و از اول تۀھر انسان عالقه مندی می تواند به سايت دادگاه دھ

  . آن را مطالعه کند و به قضاوت عادالنه بنشيندئیسياسی و قضا

ن آن، اين کمپين را به اشکال ديگری ل قبلی پايان يافته و بی شک فعاالبه اين ترتيب، فعاليت ايران تريبونال، به شک

ندن آن ھا به دست تشکل ھای دمکراتيک  اسناد تريبونال به زبان ھای مختلف و رساۀترجم. ادامه خواھند داد

 اسناد از  جمع آوریۀکارگران، زنان، دانش جويان، سازمان ھا و احزاب و نھادھای بين المللی و ھم چنين ادام

 ديوارھای ئیو يا اين که تالش برای برپا.  بزرگ بين المللی استۀگان، نيازمند يک شبکخانواده ھای جان باخت

  ... صورت گيرد وئیف اروپايادبود در شھرھای مختل

  ٢٠١٢مبر  ھشتم نو-  ١٣٩١] عقرب[پنج شنبه ھجدھم آبان

  

 :ضميمه

 حسن حسام

  

  به کجا می رويم؟

  ت اجرائی راه کارگرأھيۀ برمتن سند سازی سايت زير مجموع
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. فتم شصت در استکھلم، شرکت کردم و سخن گۀمبر در شب يادمان قتل عام شدگان دھمن در تاريخ بيست و دوم سپت

و در پايان گفتارم اشاره داشته ام به زاللی يعنی شفافيت اقدامات و منابع مالی ايران تريبونال ونقد تھمت زنان و 

 ) با گفتار من می توانيد به لينک شماره يک رجوع کنيدئیبرای آشنا! (منتقدانی که مرغشان ھم چنان يک پا دارد

راه کا (يرا نبسته به منشعبين از سازمان کارگران انقالبی اسايت خبری جنبش خرداد وابر وشش اکتدر تاريخ 

 ۀدر حاشي« فعاليت می کنند، مطلبی منتشر کرده است، زير عنوان » ت اجرائی راه کار گرأھي«که با نام ) رگر

  . »سخنرانی حسن حسام دراستکھلم

، نه تنھا بر وابستگی ايران در اين حاشيه نويسی به خاطر ھمکاری آقای پيام اخوان و يکی دو نومحافظه کار

  !پا فشاری شده، که برای من ھم پرونده سازی شده است... تريبونال به امپرياليسم جھانی و

د و از آن حمايت ئيأرا ت» ايران تريبونال « ۀکيد می کنم که سازمان دھندگان و خوِد پروژأھرچند من به صراحت ت

 دارد و چند و بحثی که وجوھی مختلف. ت ديگری واگذار می کنممی کنم؛ اما بحث تفصيلی مربوط به آن را به وق

پرونده «: در اين جا اما وجه ديگر عملکرد منشعبين ما مورد بحث است. وليت بررسی شودؤچون آن بايد با مس

يعنی رفقای تا » منھم فکرا« قلمزن مذکور آورده است پرونده سازی عليه من و ھمان طور که. »سازی ژدا نفی

را بنا نھادند، بالنده اش کردند و برای پيش » راه کار گر«کسا نی که با ھم . »ت اجرائی راه کارگرأھي«خوِد ديروز 

، حتی اگر سند کيد کنم که اوالً أدر اين جا الزم است ت! بُرد آرمان ھای شريفش تا پای جان مايه گذاشته و می گذارند

. کا فی حيرت آور و مشمئزکننده استۀ ، خود نوشته به ا ندازسازی و مسائل بعد آن که در زير خواھد آمد ھم نبود

مدعی شود که نوشته، حسن حسام را ھدف قرار نداده و يا » ..... رانی حسنن سخۀدر حاشي«، اگرقلمزن نوشته ثانياً 

او را در شمار کسانی که بوی کباب شنيده اند قرار نداده است، الصاق عکِس مربوط به نشست برگزار شده در 

  .ست تا اين مدعا بی پايه شوداپارلمان فرانسه به مطلب مذکور، حتی بدون اسناد ديگر کافی 

  

   :اما روند و جھت گيری اين پرونده سازی و سند سازی

ايت خبری س«و» ت اجرائیأھي«ھمزمان در پيشانی ِ سايت » ...رانی حسن حسامندر حاشيه سخ«  مطلب ِ ءدر ابتدا

 . اجرائی انعکاس يافتتأمربوط به ھي» راه کارگر

در کنار مطلب مذکور زير ) که من در آن ديده می شوم ( جلسهچند ساعت بعد در ھمان سايت ھا عکسی از يک 

ام آرايش به نوشته اضافه شد، و سرانج)  ايران در پارلمان فرانسهۀبرگزاری سمينار بين المللی در بار(عنوان 

  :پيدا کرده است» !!!تحول«به صورت زير »  گرت اجرائی راه کارأھي«مطلب در ھر سه سايت 

، مطالب زير را اضافه کرده »سخن می گويند» زاللی « فا کت ھا از « زير عنوان » .... در حاشيه«ن مطلِب ئيپا

  : اند

   ٢٠١٢مبر چھارده سپت گزارش العربيه به تاريخ -

  -   العربيه توسط رفيق ھدايت سلطان زاده ۀتکذيبه و اصالح خبرآشفت

  ٢٠١٢اپريلپنجم  دبير اول حزب دموکرات کردستان ايران در تاريخ ۀ مصاحب-

  -  ) لينک شماره دو (ءنام سيروس ضياه سه اظھار نظر متفاوت توسط فردی ب

 مقاالت ۀگزيد« ت اجرائی راه کارگر برداشته شده و در ستون أ بعد، مطلب از ستون اصلی سايت ھييک يا دو روز

به سايت ھا و وبالگ ھا و فيسبوک ھا » اسناد«و ھمزمان کليه اين . منتقل شده است» ارسيده از ديگر رسانه ھ

  . ارسال شده است
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» دفاع «  حرفش اين است که ۀت اجرائی راه کارگر که پشت سايت دست ساز خودش پنھان وآشکار شده، چکيدأھي

 پشت توده ھای کار و زحمت را خالی بوی کباب شنيده،: حسن حسا م از ايران تريبونال به خاطر اين است که وی

کرده، قدرت و امکانات عظيم مالی امپرياليستی به وسوسه اش انداخته و زانوان او را سست کرده است و دارد 

پارلمان فرانسه عرض   وامريکا ۀ پرواز ممنوع در کردستان اند، در کنگرۀدرکنار کسانی که خواھان ايجاد منطق

  !!!حال می نويسد

 ھست که ئیبق من، ھم ھمين چيزھا کار گر يعنی ھم تشکيالتی ھای ساراه» ت اجرائیأھي«د ادعای اسناد مور

  .ن دسته از خوانندگانی که آن را نديده اند در اين جا ضميمه می کنمم و لينک آن ھا را برای آروايت کرد

  .ا چه بوده است اين اتھامات، ببينيم مواد اوليه اين پرونده سازی ھۀقبل از اظھار نظر در بار

گو نکرده  و  ھم با من گفتامريکائی ۀ شرکت نکرده ام، حتی ھيچ رسانامريکا ۀکنگرۀ  من نه تنھا در ھيچ جلس:الف

گو با رسانه ھای امپرياليستی را ـ اگر بدون تزلزل از مواضع انقالبی مان حرکت کنيم و تنھا  و ھر چند گفت! است

گر و ساير زحمتکشان را در نظر داشته باشيم ـ سازش با امپرياليسم و تسليم  کارۀو تنھا امر انقالب و منافع طبق

  .طلبی نمی دانم

مناسبات رسمی با حزب » تعليق « از ما ، بعد از » ت اجرائیأھي« مدت ھا پيش از انشعاب  راه کارگر:ب 

اب جورج دبليو بوش؛ طر تبريک دبير کل حزب دموکرات کردستان ايران به انتخخاه دموکرات کردستان ايران ب

ھمواره در سال گردھای ترور دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی در پرالشز حاضر می شد و می شود و در اعتراض 

اين امر نه تنھا مورد اعتراض . به تروريسم دولتی جمھوری اسالمی بر مزار مقتولين گل می گذاشت و می گذارد

د شده بوده و ھست ئيأ عکس يک سنت تهاب ـ قرار نمی گرفت که بتشکيالت ـ چه قبل از انشعاب و چه بعد از انشع

 اخير در پايان مطلب آمده ۀمتن دعوت نام. (و ربطی به مناسبات رسمی سياسی ما با حزب دمکرات نداشته و ندارد

  ) شماره چھار . است

 تحت جلسه ایر د» ھم فکرا نم«مالحظه می شود من و ) لينک شماره سه( ھمين طور که در لينک پيوست :ج 

« از طرف حزب دموکرات و انستيتو کرد به مناسبت »  خلق ھای غيرفارسۀلأ امروز ايران و مسۀجامع«عنوان 

 ۀسمينار بين المللی در بار«دعوت شده بوديم، نه »  و يارانشبيستمين سالياد ترور زنده ياد دکتر سعيد شرفکندی

ايران در بستر قيام ھای « ساختگی العربيه، حول موضوع کامالً  ۀو نه بر اساس داعي» ايران در پارلمان فرانسه

  !» مليت ھای ايرانی ۀلأمس«و» بھارعربی

ن ھای اصلی ون ھم نه سالوومحل سال! ن، قسمت خروجی نشسته بوديمول ما در بخش دوم ساجلسهاما در اين 

و . ھای جھان سومی قرار می گيرد سوم زيرزمين بود که معموال در اختيار جريان ۀپارلمان فرانسه، که در طبق

  !حت شود، آب و دانه ای ھم در کار نبودرا» سفيد«خيال متظاھران به پوشيدن دستکش برای آن که 

جو شونيستی حاکم .  مدعوين شنونده بودند ھر چند، چند نفری ھم در پاسخ و پرسش شرکت کردندۀ ھمجلسهدر اين 

 . سنگين کرده بود» ھمفکرا نم«برای من و را ءبر سخنان برخی از سخنرانان البته فضا

  !!!پس معلوم می شود که خسن و خسين ھر دو برادران مغاويه نيستند

پنج  دبير اول حزب دموکرات کردستان ايران ۀ مصاحبۀچسباندن ترجم» سند سازی« مضحک ترين بخش اين :د

طی به گفتار من در استکھلم و يا شرکت  است؛ بدون اين که کوچک ترين ربماه قبل از بر گزاری کنفرانس ياد شده

  ! من در سمينار مذکور داشته باشد
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 اھميتی به حاشيه نويس گفتارم در و سرانجام اين که، اگر سند سازی ھای ناشی از بی اخالقی محض نبود، شخصاً 

 ۀعالميئی منشعب از ما، در ات اجراأوقتی خود ھي. نمی دادم» اه کارگرت اجرائی رأھي«ۀ سايت زير مجموع

رسمی شان مربوط به ايران تريبونال، کميته مرکزی راه کارگر را با بی اخالقی تمام و به ناروا موافق تحريم ھای 

ت اجرائی راه کارگر چه أ معرفی می کند؛ از حاشيه نويس ھيامپرياليستی، مدافع جنگ و ھمدست امپرياليست ھا

کيد بر أش بيان داشته ھمانا تی راه کارگر از زبان حاشيه نويسرائت اجأ تازه ای که ھيۀانتظاری بايد داشت؟ تنھا نکت

  !!! توبه کاری و توابيت و ندامت است

نی مثل حسام که عمری را در راه مبارزه کسا«ارگر ناصحانه به من می گويد ت اجرائی راه کأحاشيه نويس ھي

 تا خطا ھای فاحش خود را جبران کرده ، ھنوزفرصت آن را دارندبرای آزادی، عدالت وسوسياليسم سپری کرده اند

  » به اميد آن روز. و شجاعانه در صف مبارزان سوسيا ليسم و آزادی قرار داشته با شند

ت اجرائی راه کارگر، ھمدستی أھيۀ گرانه منتشر شده در سايت جنبش خرداد، سايت زير مجموعءيعنی اسناد افشا

يسم اعالم و سپس راه توبه و توابيت و ندامت را به من نشان می د را با امپرياليسم و پشت کردن مرا به سوسيالن م

  !!!ھد 

  !!!نيستی يا راه حل رژيم جمھوری اسالمی ؟ راه حل کموآيا به اين می گويند

 آن ھا که زندگی ام را دنبال کرده اند، اين اتھامات چنان نازل و غير جدی است مانند آن است ۀالبته برای من و ھم

. نامه ھا پشيزی ارزش قائل نيستامروزه کسی برای اين فحش!  بنامدی بيايد، روز روشن را شام تيرهکه آشفته حال

ھا و » بريا«ه قدرت و شاگردان سخت کوش مکتب را با رجاله ھای سياسی، پادوھای معطوف بن ھمين طور م

ستن و خراب کردن رفيق اما وقتی که دوست خنجر از پشت می زند و برای در ھم شک. ھا کاری نيست» ژدا نف«

سازان وزارت اطالعات جمھوری اسالمی را »  ھويتۀبرنام «ۀ خود با بی انصافی و بی اخالقی تمام شيوۀچھل سال

 است که قدرت، انسانيِت انسان آرمان خواه را به نابودی ئیوھراسم از فردا! گزين می کند؛ زخم، کاری می شود

  ! بکشاند

  !ت اجرائی راه کارگرأان ھيفقای ھنوز ھم گرامی در سازمر

 پرونده سازی ارتجاع حاکم و سلف آن، با خراب کردن رفقای تا ديروز ۀبا اين شيوه ھای ويرانگر و تقليد از شيو

نمی . نمی توان عليه ارتجاع داخلی و خارجی جنگيد. متحد خود، نمی توان عليه تجاوز امپرياليستی نيرو بسيج کرد

 اردوی کار و زحمت را از انسانيت عميق سوسياليستی مطمئن کرد، نمی توان برای توان اکثريت اھالی، اکثريت

 با اين شيوه ھا اومانيسم مارکسيستی را نه تنھا نمی توان ءآری رفقا. استقرار سوسياليسم از ھمين امروز مبارزه کرد

  .  انسانی تر جنگيدئیيا ديگر ودنئی بھتر، دنيائیبه جھان اثبات کرد، که نمی توان عاشق بود و برای دنيا

 . ھمان به که لب فرو بندم و خاموشی برگزينمصد سبد سخن در سينه دارم پر از درد اما، فعالً 

  

  حسن حسام

  ٢٠١٢برو اکت١۴پاريس، 

  

  http://www.rahekaregar.com/maghalat/2012/09/30/hassan.htmيک 
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   : حزب دموکرات ايران ۀدعوت نام -چھار

  کاک حسن عزيز

  با عرض سالم و ارادت

  

 امروز ايران و ۀجامع’‘:  بعد از ظھر کنفرانسی تحت عنوان١٩ تا ١٤ ازساعت ٢٠١٢مبر  سپت١٤روز جمعه 

ستمين سالياد زندە ياد دکتر شرفکندی و ، با ھمکاری انستيتو کرد در گراميداشت بي‘‘ خلقھای غير فارسألۀمس

  .گردد تاالرھای پارلمان فرانسه برگزارمی يارانش در يکی از

  

  : محل برگزاری کنفرانس

Salle Victor Hugo  

١٠١ , rue de l’Université 

٧۵٠٠٧ Paris 

Métro : Ligne 13, station : Invalides 

  .شد شروع خواھد ٣٠/١٣ورود به سالن کنفرانس از ساعت 

 در جلو ٤٥/١٣ساعت .  مراسمی در قبرستان پرالشز خواھيم داشت٢٠١٢مبر  سپت١٦در ضمن، روز يکشنبه 

طرف ه  ب١٤ گرد آمدە و در ساعت Boulevard Menilmontantدرب اصلی پرالشز واقع در بولوار منيلمونتان 

  .  حرکت خواھيم کردءآرامگاە شھدا

  قربانت،

  خسرو عبداللھی

  

 

 

 


