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   "مردمی"بھرام رحمانی و تريبونال 
  
سالمی تشکيل شده بود با توجه به دست اندرکاران آن و کشاندن جمھوری ا" دادگاه"که با ھدف به " ايران تريبونال"

سياستھايش، با انتقادات برخی از افراد، نيروھا و سازمان ھای سياسی مواجه شده و کسانی نيز به دفاع از آن 

 در حالی که ايران برخاستند که در اين ميان دفاعيات بھرام رحمانی از اين جريان از ھمه جالب تر است، مثالً 

دستور دھد تا يک کميسيون دائمی و "در خواست کرده که ) ١" (سازمان ھمکاری اسالمی"نال رسماً از تريبو

در ايران بپردازد ، رحمانی " نقض موضوع حقوق بشر"حول " مطالعه و پژوھش"ايحاد شود تا به "مستقلی

وی مبارک نمی آورد که درگزارش و توضيح احکام اين تريبونال، اين قسمت را سانسور کرده و اصالً ھم به ر

 می دانيم که اين مثالً . قضات اين تريبونال چه خواسته و گفته اند و سخنگويان ديگر اين جريان چگونه فکر می کنند

 اين پيشنھاد تريبونال سخنگويان ديگری ھم دارد که نزديکی خود را به مجاھدين انکار نمی کنند و شايد آن ھا اتفاقاً 

از اين حرف ھا که بگذريم تازه اگر کسی نادرستی اين روشھای .  تصميم اين دادگاه بدانندترين و يا حکم را درست

 آن چيزی است که ايران تريبونالنخ نما شده را در مقابل ديد ھمگان قرار دھد ، رحمانی با خشم تشر خواھد زد که 

مثل شاری کند آنگاه آقای رحمانی و اگر منتقد بر موضع خود پا ف! من می گويم نه آن چيزی که خود بروز می دھد

را بيشرمانه دفاع از  انتقاد از تريبونال و افشای دست اندرکاران آنن سينه چاک اين جريان، ابرخی ديگر از مدافع

  :جمھوری اسالمی جلوه می دھد و ميگويد

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

  !"شود؟ جنايت اسالمی تمام می

کند؟ تريبونالی که ماھيت  عمل می" جھل و جنايت"راستی چه کسی به نفع ه بايد از بھرام رحمانی پرسيد که ب

جفری نايس ھا، جان  پيام اخوان ھا،جريان غالب بر آن آشکار شده و وابستگی قضات و دادستان آن يعنی امثال 

 مالی ثابت شده است و يا افراد و جرياناتی که نمی خواھند اجازه دھند که ۀبه سرمايھا  يتورنکوپرھا و موريس کاپ

مصالح خود به بيراھه ببرند؟ آيا را در جھت  امپرياليست ھا از اين طريق در جنبش مردم ما نفوذ کرده و آن

" جھل و جنايت"شود به نفع  يت میسوی منافع و اھداف امپرياليسم جھانی ھداه ھا ب تريبونالی که توسط کاپيتورن

چه " موريس کاپيتورن"ن آزاديخواه و کمونيست اين بازی ضد مردمی؟ آيا رحمانی نمی داند اعمل می کند و يا منتقد
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 محض ای احتماالً   علی چپ زده است؟ رحمانی که در ھر موردی چند صفحهۀکسی است و يا خودش را به کوچ

 کميسيون حقوق بشر سازمان ملل برای ۀ ويژۀنمايند" موريس کاپيتورن"ند که رضای خدا نوشته ، حتما بايد بدا

  به دعوت رسمی مقامات جمھوری اسالمی به ايران سفر کرد١٣٧۵سال تحقيق و بررسی حقوق بشر در ايران، در 

 آماده برای ھای مثبت، جو نشانه "و در گزارشی که از اين ديدار در اختيار سازمان ملل گذاشت مدعی شد که شاھد 

اين خوش رقصی . در جمھوری اسالمی بوده است" تغيير، بحثھای مربوط به بھبود وضعيت زنان، موارد پيشرفت

" تر متوازن" محمد جواد ظريف معاون وقت وزارت خارجه جمھوری اسالمی اين گزارش را بسيار تا آنجا بود که

م بايد از آيا باز ھ) ٧۵ ]حمل و ثور[روردين و ارديبھشت، ف٩پيام فدائی، شماره . ( از گزارشات قبلی اعالم نمود

ن خود را ساده ا برف بيرون آورده و اينقدر مخاطب ايران تريبونال خواست که سر ازۀ دو آتشآقای رحمانی اين مدافع

  فرض نکند؟

 می کند که به کند فراموش  خودش، از آغاز از ايران تريبونال دفاع کرده و ھنوز ھم میۀبھرام رحمانی که به گفت

ن خود بگويد که به چه شکلی اين دفاع را پيش برده است، آيا در اين دفاع  پرنسيپ ھای مردمی را رعايت امخاطب

که سياستھای اين تريبونال و  جای اينه کرده و يا کودکانه پا بر زمين کوبيده و واقعيات را تحريف نموده؟  او ب

دھد که به نيروھای سياسی  ھای زحمتکش بيان کند، ترجيح می ح تودهرا در رابطه با منافع و مصال جايگاه آن

ای  ديگر ديد و تحليل کرد، ولی اين شيوه  ديالکتيکی با يکۀھای اجتماعی را بايد در يک رابط پديده. فحاشی کند

 شصت و ۀھای جان سپردگان دھ جمعی از اعضای خانواده: "نويسد  نيست که بھرام رحمانی به آن بينديشد، او می

، کارزاری را برای رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی ......جان بدر بردگان از کشتار زندانيان سياسی در اين دھه، 

 خود ۀاما ديگر به خوانند". ھای سياسی و اجتماعی آغاز کردند  شصت با ياری و ھمراھی فعاالن عرصهۀدر دھ

گونه دست اندرکاران آن تجمع، آرمانھا و مطالبات اعضای نمی گويد که اين امر در سير خود به کجا رسيد و چ

جفری نايس ھا، جان کوپرھا و  ھا، ھای جان سپردگان و جان بدربردگان را دو دستی تحويل پيام اخوان خانواده

چگونه به " آن خانواده ھا و زندانيان سابق، اين حرکت  ۀرغم تمايل و آرمان اولي و علی. ھا دادند موريس کاپيتورن

که حقيقت را از مناسبات  جای آنه بھرام رحمانی ب. با حضور چنين افرادی بدل شد" يک کمپين سياسی و اجتماعی

را از ذھنيات و نيات خودش  واقعی که بر تريبونال حاکم است و از اعمال دست اندرکاران آن استنتاج کند، آن

 به  که محکوم کردن جمھوری اسالمی به اين روش و صرفاً ھمچنين او ديگر اين امر را نمی بيند. کشد بيرون می

 دست اين رژيم را از  جناياتی که در طول عمر خود انجام داده عمالً ۀکيد بر ھمأ شصت و عدم تۀخاطر جنايات دھ

شويد و اين محکوم کردن با محدوديت زمانی خود محدوديت سياسی ھم پيدا می   شصت میۀجنايات قبل و بعد از دھ

  .  را به حاشيه می راندماھيتاً جنايتکار امر معرفی جمھوری اسالمی به عنوان يک رژيم کند و

 واحدی است که بين سه جريان سياسی ۀاز ديگر شاھکارھای رحمانی در دفاع از ايران تريبونال ادعای کشف جبھ

   .شکل گرفته است" ايران تريبونال"متضاد عليه 

به اطالع "  پيگير عليه کارزار ايران تريبونالۀاتحاد و مبارز"ای تحت عنوان بھرام رحمانی اين کشف را در نوشته 

  :عموم رسانده و نوشته 

ای بين چريکھای فدايی خلق   مشترک و سه جانبهۀحتی دشمنی و خصومت عليه تريبونال به اتحاد و مبارز" 

 جوالی١٨اتحادی که تا . ر شده استمنج) یئکميته اجرا(ه توفان و راه کارگر ، گرو)طرفدار رفيق اشرف دھقانی(

  ".در مورد آن کسی نه چيزی شنيده و نه خوانده بود
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داند که   کمترين دانش و آگاھی سياسی را دارا باشد میای داشته و يا اگر حتئسياسی اندک آشناھر کسی که با مسائل 

 ندارد، به ويژه بين شته و ھنوز ھمو نه بعد از آن تاريخ اتحادی وجود ندا" جوالی ١٨"بين اين سه سازمان نه تا 

سياستھا و ی شکل نگرفته بلکه تحليلھا، " مشترکۀاتحاد و مبارز"ی خلق و دو سازمان نامبرده نه تنھا ئچريکھای فدا

نيز در تضاد آشکار با تحليلھای اين سازمانھا می " ايران تريبونال "ی حتی در مورد ھمين ئمواضع چريکھای فدا

بنابراين از بھرام .  را خوانده باشد اگر نخواھد دروغ بگويد قادر به انکار اين واقعيت نيستباشد و ھر کس آنھا

ن سياسی در ارتباط بوده بايد پرسيد که به چه دليل و چگونه بدون ھيچ سندی چنين سالھاست با فعاالرحمانی که 

ا حتی سياسيون بورژوازی و گويم ام کند؟ از پرنسيپ ھا و روشھای کمونيستی چيزی نمی چيزی را بيان می

کنند   با حقيقت شروع میءکه جا بيندازند ابتدا آموزند که ھر موضوعی را برای اين ژورناليستھای اين طبقه ھم می

 خود را شروع کرده و ۀ با بيان يک دروغ، نوشتءتا دروغ ھايشان باورکردنی شود، اما بھرام رحمانی از ھمان ابتدا

 البته .دھد اش را ھم به ديگران نشان می ت دانش سياسی، بلکه حد پرنسيپ ھای انسانیبدين ترتيب نه تنھا حقار

 اين افاضات، ۀعليه نيروھای انقالبی به ھمين جا ختم نمی شود و بعد از ھم" خشونت"شمشير کشی اين مخالف 

آن " نين لفاظی نمايد که ايشان يادشان افتاده که در مورد چريکھای فدائی خلق اين صديق ترين کمونيستھای ايران چ

.... مبارزه می کند » امپرياليسم«ثيری که در قلب اروپا، ھم چنان در خانه ھای تيمی خود با أعمل و بی ت محفل بی

  " . طرفدار زندان و شکنجه و اعدام ھستند

را  د کوبيدن آنتواند از کسانی سر بزند که يا ھيچ مطالعه ای در مورد جريانی که قص سرائيھا فقط می چنين ياوه

 بر حسب وظيفه بايد چيزی بنويسند و يا کسانی که برای اثبات مواضع ناحق خود به ھر دارند، نکرده اند و صرفاً 

در اين سالھا ھتاّکان و دشمنان مردم ھر تھمتی را به کمونيستھا زده بودند اما ديگر . ای متوسل می شوند وسيله

طرفدار زندان و شکنجه و "ی چنين  آشکار ، چريکھای فدائی را  بی پرنسيپيی بانشنيده بوديم و نديده بوديم که کس

صل بودن بھرام أ منحطی است که نشان از مستۀاين تھمت اگر دشمنی جنون آميز نباشد گويای شيو. جلوه دھد" اعدام

خواند ولی سند و  می" زندان، شکنجه و اعدام"او چريکھا را طرفدار . رحمانی در چگونگی دفاع از تريبونال دارد

کند، و اين فقط نشان از بی ثباتی کسی است که خودش را در وضعی قرار  ای را به عنوان منبع ذکر نمی يا نوشته

در شرايطی که . ف کندای متوسل شده و بر صورت ھر حقيقتی ت ھر وسيلهه داده که مجبور شده برای اثبات خود ب

و سخنرانی ، در مورد ضرورت نفی زندان و شکنجه و اعدام نوشته و ی خلق بارھا و در دھھا مقاله ئچريکھای فدا

ای بدون ظلم و ستم،  بدون زندان و  اند و تاريخ مبارزاتی سازمان آنھا گويای مبارزه برای برقراری جامعه گفته

زند و اعدام و شکنجه بوده و ھست و ديگر فکر نمی کنم نيازی باشد که از رحمانی خواسته شود که کمتر تھمت ب

  .برای دفاع از امر غير قابل دفاعی چنين ھولناک سقوط نکند

 واقعيت اين است که بھترين مرجع برای تجربه اندوزی، تاريخ است و تاريخ نشان داده است که تنھا مرجعی که می

ه محاکمه  را ب۶٧ و قتل عام زندانيان در سال ۶٠ ۀن کشتار دھن و عامالامرآتواند اين رژيم فاسد و جنايتکار و 

ھای زحتمکش و رنجديده ھستند و اين امر ھم تنھا در بستر سرنگونی اين رژيم به دست کارگران و  بکشاند خود توده

  .را در دست گرفته باشند ستمديدگان و در بستر انقالبی ميسر است که کارگران ما ھدايت آن

  ٢٠١٢نوامبر 

 عقرب ٨دوشنبه گويا نيوز، " (دگاه ايران تريبونالخالصه فشرده ای از متن قضاوت دا" :فرشاد حسينی )١ (
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