بھروز سورن:چه کسانی بايد پاسخگوی اعمالشان باشند؟  -به بھانه برخی از
خرده گيری ھا( – بخش دوم  -تابو شکنی در اردوی زندانيان سياسی (

نکته گفتنی اين است که اين نوشته در تعدادی از رسانه ھا و بويژه برخی از رسانه ھای سازمانی چپ منعکس نميشود.
آفتاب آمد دليل آفتاب! اما پوست ما کلفت شده است و چه باک که حتی در دنيای يکدست و کسالت آور برخی رسانه ھای
سازمانی صدايمان از گزارشگران با ياری طيف ھمراھان آزاده آن به محدوده ای از محيط تجمع ايرانيان ميرسد.و بر عيار
غرور و افتخار ما می افزايد.غمگين می شويم که پس از سی سال ھنوز در بر ھمان پاشنه می چرخد و ھنوز مقوالتی از
جمله آزادی بيان ,عرف مطبوعاتی ,تنوع مطالب و احترام به نويسنده و فلم و انديشه در چمبره منافع سازمانی شان قرار
جالب اينکه اين رسانه ھای سازمانی مطالب رسانه ای را حذف می کنند که .گرفته و از اين دايره شيطانی خروجی نيست
در حدود يک دھه پايگاه انتشاراتی آنھا بوده است.تعدادی از آنھا حتی نوشته اقای ايوانی را منتشر کردند و از درج پاسخ
در .گزارشگران ممانعت .اميد که روزی بلوغ سياسی و مطبوعاتی پيدا کنيم و اين معضل به تاريخ گذشته ھايمان تعلق يابد
...صورت نياز در ابن زمينه نيز خواھيم نوشت
.............
نزديک به يکسال از تاريخ برگزاری چھارمين گردھمائی زندانيان سياسی در شھر گوتنبرگ سوئد می گذرد .امروز شايد
بتوان بھتر در مورد اين واقعه سخن گفت .ھدف اين نوشته بازنگری به اقدامی متفاوت از سوی طيفی از زندانيان سياسی
است .نوآوری ,ابتکار يا تابو شکنی؟ آنکه بنام زندانيان سياسی وارد عمل ميشود نميتواند دوستان خود را از ميان
سازشکاران يا سرکوبگران آن ھا انتخاب کند .متعھد می شود که به دادخواھی قربانيان و خانواده ھای داغدار آنھا برخيزد.
حال از نوع تريبونال باشد يا گردھمائی دوره ای زندانيان سياسی يا برگزار کننده ساالنه يادبودھا! و يا ايجاد نھادھای
,مرتبط با زندانيان سياسی در ھمه جای اين کره خاکی.
چنانچه مراسم برگزاری سمينارھا ,يادبودھا و گردھمائی ھا در تبعيد به امکانات و ھمياری نھادھای ذينفع وابسته به دول
امپرياليستی از ھر نوع و جنس و مرغوبيت! آن اتکا نداشته و حاوی اھداف مترقی و آزاديخواھانه باشد,ميتوان آن را
اصيل و مستقل و مردمی دانست.
ھواداران ساخت و پاخت با اين نھادھای دولتی امروزه بانگ شکستن تابو!! سر داده اند و گويا عصری جديد آغاز شده
است که اپوزيسيون ايرانی بايد آنرا کشف کند و از اين پس دست در دست دول خارجی به اھداف خود در کشورمان برسد.
عصر جديدی که امپرياليست ھا و دول سرمايه داری از اين پس غارتگر! نيستند ,جنگ افروز و اشغالگر نيستند! برای
مردم کشورھائی ھمچون ايران ما آرزوی آزادی ,دمکراسی و آبادی! می کنند .به آرای عمومی و آزاد و انتخابات
دمکراتيک! احترام می گذارند .در پی محو فقر و فالکت مردم! ھستند و ....

اين تبليغات مستقيما از شکم کنفرانس ھائی بيرون می آيد که فرصت طلبان ابن الوقت و سازشکاران اھل معامله! در آن
شرکت دارند و ذينفع ھستند .آخرين آن را در کنفرانس بروکسل ) اتحاد برای دمکراسی ( و نشست سبز اميد در مرکز
اوالف پالمه شاھد بوديم.
ترديدی نيست که جريان ھا و طيف ھائی که در تبعيد ھستند و در پی تحصيل کمک ھای مالی – ارتباطی دول خارجی
اند,زيرا و به ھر دليلی از جمله بی اعتمادی و پراکندگی فاقد پايگاھی وسيع در ميان تبعيديان و ايرانيان خارج کشور
ھستند و ھم از اينرو برای حفظ و بقای خود دست بسوی آنھا دراز می کنند با علم به اينکه نميتوانند اين کمک ھا را بدون
چشمداشت و بی قيد و شرط دريافت نمايند.
در اين زمينه که قبح امپرياليسم ريخته شده است و امواج تبليغات تابو شکنانه ! برای پيوند با امپرياليست ھا و عليه مردم
کشورمان از جمله در درون بخش راديکال اپوزيسيون ,در راه اند ,خالصه ای پيش از اين نوشتم.

قبح امپرياليسم ريخته شده است!! پاسخ به چند نقد بجا و بی جا_مونيتورھا
کدامند و نقش آنھا چيست؟
پيش تر ھا ھم قبح جريان سرنگون شده سلطنت طلبان و رضا پھلوی توسط بخش راست و معامله گر در تبعيد ريخته شد
و در حال حاضر تجمعی از اين طيف بدون حضور سلطنت طلبان نادر است.

ھمانطور که در بخش يکم اين سلسله نوشتم ,شخصا در مراسم دادگاه لندن برای چند ساعت حضور داشتم(١) .
نه بعنوان برگزار کننده ,نه بعنوان شاھد و نه بعنوان نماينده خانواده از زندانيان سياسی بلکه تھيه کننده خبر از سوی
گزارشگران
مراسم دادگاه لندن با حضور گسترده زندانيان سياسی و خانواده ھايشان برگزار گرديد .در ميانشان لحظاتی بودم و استفاده
کردم و به تھيه گزارش خبری مشغول شدم .دردھا ھنوز زنده بودند و خشم نھفته در سيمای تک تک بازماندگان را
نميتوانستم نبينم .اين درد را می شناسم از ھمان دوره که کيسه برزنتی عزيزی را در کميته تھران پارس تحويل گرفتم.
کيسه ای که پاسدار مزدور از ميان صدھا کيسه ديگر بيرون کشيد و بمن تحويل داد .کيسه ای که ھنوز بوی گمشده مان را
می داد و ھمه حاضرين در محل را بھت زده از اينھمه جنايت در خود فرو برد.عزيز ما در خاوران در آغوش رفقايش
آرام گرفته بود.
درد حضار را می شناختم از ھمان نوع بود که می شناختم و حال خود را در ميان آنھا ميديدم بدون آنکه بشناسم اشان و
بدون آنکه آنھا مرا بشناسند .اگر ھم می شناختم از پشت اين دستگاه بود!
موجی انتقادی به برگزاری مراسم دادگاه لندن ) ايران تريبونال ( پس از آغاز برگزاری آن روی صفحات اينترنتی منتشر
شدند .در تائيد آن نيز نوشتارھائی منتشر شدند .نقدھا متوجه طيف زندانيان سياسی و خانواده ھای آنھا در تجمع ايران
تريبونال و سازمانھای اتحاد کمونيسم کارگری ,اقليت و کميته مرکزی سازمان راه کارگر و برخی از شخصيت ھای
حاضر در اين مراسم بوده اند.
تکيه گاه تمامی نقدھا به وابستگی ھای مالی اين ايران تريبونال به نھادھای حقوق بشری است که بنوعی به ارگانھای
امپرياليستی اتصال دارند .در نوشته ای ھم خواندم که آمريکا و وابستگانش با برگزاری اين دادگاه و متعاقب آن دادگاه الھه
و محکوميت جمھوری اسالمی بستری برای حمله نظامی به کشورما تھيه می بينند .نکته ديگر عدم محکوميت سياست

تحريم از سوی ايران تريبونال است .نظر اين بنده حقير ھنوز بر اين فرمول ھا استوار نيست و چشم به پاسخ ھای شفاف
تر ايران تريبونال دوخته ام.
مدارکی نيز ارائه شده است و معدود پاسخ ھائی نيز به اين نقدھا داده شده است .طبيعی است که ھمه اين نظريات قابل
تامل است و جا دارد که برگزار کنندگان اين دادگاه پاسخی شفاف به آن بدھند .در مصاحبه ای از مجيد خوشدل با يکی از
مسئولين برگزاری اين دادگاه در لندن بطور ناکامل پاسخ ھائی داده شده است و جا دارد که اسناد مربوطه به اطالع عموم
برسد.
اينکه وابستگی مالی به نھادھای امپرياليستی خواه نا خواه وابستگی سياسی را در بر خواھد گرفت بر ھمه واضح و روشن
است .اينکه نيروھای اصيل و مبارز و بويژه چپ ,جبھه ای نيز بنام مبارزه ضد امپرياليستی در برابر خود دارند نيز
مبرھن است .اينکه نبايد اينکار را بنام مردم کشورمان يا زندانيان سياسی و قربانيان جمھوری اسالمی انجام داد نيز آشکار
است .اما اينکه برای من خوب است و برای ديگری گناه محسوب ميشود نيز قابل توجيح نيست.
بنظر من تفاوتی ميان آقای پيام اخوان در دادگاه ايران تريبونال و آقای رضا طالبی در گردھمائی چھارم زندانيان سياسی
در شھر گوتنبرگ نيست .سايت گزارشگران بعنوان يک رسانه مستقل و بروال ھميشگی خود از ھر صدای رسا عليه
خاموشی و فراموشی و برای افشای جنايات رژيم در دھه شصت تا کنون حمايت کرده است ضمن آنکه نقد خود را با
شفافيت ھرچه تمام تر و بطور علنی اظھار داشته است.
ضمن احترام عميق به تمامی زندانيان سياسی آن دھه و ھمچنين ھمايون ايوانی بعنوان يکی از بازماندگان جنايات رژيم
جمھوری اسالمی در دھه شصت ,الزم به ذکر است که حل معضالت و گره ھای طيفھا و تجمعات گوناگون سياسی
ونظری زندانيان سياسی از طريق حمله به بھروز سورن و گزارشگران نمی گذرد .اين رسانه ای شفاف است و قطعا
آدرسی است اشتباھی برای پيدا کردن سرنخ ھای وابستگی!
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