بً کاوىن وىیسىدگان ایران ،در (تبعید)
آیا محسه حکیمی عضى کاوىن وىیسىدگان در ایران دستگیر شدي یا وً؟
آلبی ثِزام رحوبًی ثز طجك طٌت هؼوْل در دًیبی هبفْق هذرى اهزّسی ،درجَ تِوت سًی ،افتزا،
ًظجت دادًِب " ،افؼبگزی ُبی" ّ فحبػی خْیغ را ثبالتز ّ ثبالتز ثزدٍ اطت .اّ کَ کلیذ دار "اهیي"
کبًْى ًْیظذگبى ایزاى در (تجؼیذ) اطتّ ،الؼي ثَ ًظز هي افتضبح را ثَ حذ اػال رطبًذٍ اطت .اّ ثؼذ
اس ایٌکَ ثَ فؼبلیي طْطیبلیظن کبرگزی ُز تِوتی را ًظجت داد ّ ُز چَ کَ اس فحغ ّ ًبطشا ثْد ًثبر هب
کزد ّ هب جْاة اع را دادین ،دیذ کَ دیگز اس ایي طزیك راٍ ثَ جبئی ًوی ثزد ،چْى رفمبی هب ػکض
ػبى را درج ًوی کٌٌذ ،چبرٍ را در ایي دیذ کَ ػؼز ّ طزّدٍ یک داًؼجْی سًذٍ را ثَ یک هؼلن جبى
ثبختَ ًظجت دُذ  .ثب ایي ػول الجتَ ،آلبی رحوبًی ُْاداراى خْد را یؼٌی فحبػبى ثَ طْطیبلیظن
کبرگزی را اّل ػبد ًوْد ّاهب ػبدی سّدگذر ثْد ّ فْراى ثَ غوی جبًکبٍ اس ثخت ثذ ایؼبى تجذیل ػذ.
ثؼذ اس ایٌکَ اس اػتجبر هؼلن جبى ثبختَ فزساد کوبًگز طْء اطتفبدٍ کزد ،فمظ ثزای ایٌکَ ثَ طْطیبلیظن
کبرگزی در ایزاى ّ پیغ ثزًذگبى آى در داخل ّ خبرج ًبطشا ثگْیذ ،حتب ثَ خْد سحوت یک کلیک
سدى رّی یک ثیت اس ػؼز ًمل ػذٍ را ًذاد تب ثفِوذ کَ ایي ػؼز اس آى جبًجبختَ ًیظت ،یب ایٌکَ هی
داًظت ّ ثَ ًفغ خْد هی دیذ کَ ًذاًذ ،سیزا کَ دیگز دطت اع خبلی هی ػذ ،پض صالح را در ایي
داًظت کَ چؼوبى اع را ثجٌذد ّ کپی ّ پیض اس رّی ًْػتَ دم دطت اع اًجبم دُذ .هغش کْچک ّ
هؼْع اّ ّثْیژٍ حض کیٌَ ّ ًفزت ًظجت ثَ طْطیبلیظن کبرگزی جبی ُز گًَْ تحمیك ّ تفحص را
گزفتَ ثْد ّلی ایي ػول ًبػبیظت اتفبق اى ثْطیلَ یک اًظبى ثب صذالتی کؼف ّ افؼبء گزدیذ.
نویسنده شهیر ما ،ولی از رو نرفت و بدون اینکه ذره ای به روی مبارک بیآورد که چه دسته گلی به
آب داده است .دوستان عزیز ش نیز برایش نگفتند که دیگر بس است! این بار اما از مسند و منزلت
خود در کانون استفاده کرد .کلید در را چرخاند ،کلید چرخیده شد و قفل درب کانون باز شد .بهرام
متأسفانه به رسم و رسوم حاکمانی که خود از آنها فرار کرده بود ،دست به مستندسازی زد .وی که
امانت دار بود به جای امانت داری مهر کانون را برداشت و با دیدن تیتر یک خبر بر روی سایت
جرس و تأئید شده سایت پیک ایران ،فوران ذوق ادبی اش نیز گل کرد و با نفرت از اتحاد
سوسیالیستی کارگری و سوسیالیسم کارگری پیوند خورد ،پس بدون معطلی و حتا یک تلفن به دوستان
محسن حکیمی فعال کانون نویسندگان ایران و یا حداقل یک نیمه نگاه به روی سایت کمیته هماهنگی
برای ایجاد تشکل های کارگری ،یک محسن حکیمی را جعل نمود و در باره اش اعالمیه داد .او که
واقعن دیگر باید گفت نه تنها بیماری کورذهنی و یا آلزایمر بلکه تبدیل به بیماری مالیخولیائی شده
است ،به این هم بسنده نکرد و در فحشنامه ما قبل استعفایش از "کمپین ضد سوسیالیسم کارگری" تا
اطالع بعدی دوستان سانتریست اش که سکوت را برگزیده اند و او را به جلو پوش داده اند ،چنین
نوشت« :مادام که رضا می خواهد از من به کانون نویسندگان ایران شکایت ببرد خبر «خوشی؟!» هم
به او بدهم .این خبر «خوش؟» ،این است که چند روز پیش مامورین امنیتی حکومت اسالمی ،محسن
حکیمی ،عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و فعال کارگری را همراه با چند روزنامه نگار
دستگیر کرده اند ،می توانید در این مورد به اطالعیه کانون نویسندگان ایران در تبعید مراجعه کنید.
شما که چند سال پیش دشمنی خود با محسن حکیمی به اوج رسانده بودید و به او شورای نگهبان
حکومت اسالمی خطاب می کردید اکنون فرصت خوبی است که پرونده او را هم سنیگین تر کنید و

فرصت را از دست ندهید!» .آقای نویسنده محترم منظور شما سنگین تر باید باشد ،مگر نه؟ بهرام در
این جا موشی رامی ماند که شاهدش دمش بود .اوما را به اطالعیه خود نوشته حواله می دهد.
ّلی آلبی رحوبًی کَ ثَ رّایت ایي هثل سثبى ػیزیي فبرطی ،ثْیژٍ ثزای ًْیظٌذگبًی چْى ایؼبى
«دّرغگْ کن حبفظَ اطت»ً ،تْاًظت ایي را درک کٌذ کَ دّ رّس لجل دّرغگْئی ّ جؼل کزدى اع
در هْرد فزساد کوبًگز کؼف ػذٍ ثْد ،پض کوی تأهل جبیش ثْد ّ ثِتز ثْد کَ تحمیمی هی کزد .اس
لزار هؼلْم هؼبّراى اعً ،یش ًتْاًظتٌذ ایي لضیَ طبدٍ را ثَ اّ حبلی کٌذ .چْى حك اى دثیزی کبًْى
ًْیظٌذگبى کن همبهی ًیظت ّ حتوي ثبیذ چٌذ تبئی هؼبّر داػتَ ثبػذ .اػضبی هحتزم کبًْى ایي ًَ اس
طز تٌَ ثبػذ ،ثلکَ ثزای هي ّالؼي کبًْى ًْیظٌذگبى چَ در ایزاى ّ چَ در تیؼیذ هِن اطت .ایي ثبر
ثِزام دیگز پب ثز پبدل گبس ًِبد ّ ثب طزػت ثَ جلْ راًذّ ،لی هبػیي اع چپ ػذ .اّ سًذٍ ای را ثَ
جبی سًذٍ دیگزی جؼل کزد ّ هب را حیزت سدٍ کزد کَ چطْر هوکي اطت هحظي حکیوی را دطتگیز
کزدٍ ثبػٌذ (« ثِزام محسن حکیمی ،عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران و فعال کارگری را
همراه با چند روزنامه نگار دستگیر کرده اند»)ّ ،لی ًَ کبًْى ًْیظٌذگبى در ایزاى ًَ ،فؼبلیي ضذ
کبرهشدی ّ ًَ حتب کویتَ ُوبٌُگی ثزای ایجبد تؼکل ُبی کبرگزی در داخل خجز ّ اطالػیَ ای ًذادٍ
ثبػٌذ .کبػف ثؼول آهذ کَ ُز گزدّئی گزد اطتّ ،لی ُز گزدی گزدّ ًیظت ،ایي هحظي حکویی
دطتگیز ػذٍ ُیچ رثطی ثَ هحظي حکیوی هتزجن ّ ػضْ ُئیت دثیزاى کبًْى ًْیظٌذگبى ایزاى ًذارد،
ثلکَ خیلی طبدٍ ایؼبى داًؼجّْ ،ثالگ ًْیض ،جْاى ُْ ،ادار ّ یب ػضْ ًِضت آسادی هی یبػذ.الجتَ
کَ جوِْری اطالهی اًظبًکغ حك دطتگیزی ُیچ اًظبى آساد اًذیغ را ًذاردّ .اهب ،ایي ػول ثِزام ُز
خْاًٌذٍ ای را ثَ یبد ایي ػجبرت لٌیي هی اًذاسد « :گفتو معرًفی است کو اگر قضایای
بذیيیو ىنذسی ىم با منافع افراد برخٌرد می نمٌد محققن آنرا رد می کردنذ( .
لنین منتخب آثار  -مارکسیسم ً رًیزیٌنیسم  ،چاپ  2591تٌسط اداره نشریات
بزبانيای خارجی مسکٌ).
ُوَ هب  ،الیتَ ایي را هی داًین کَ در دًیبی اهزّس ػت ّ رّس دارًذ ثَ تْدٍ ی هزدم دّرؽ هی گْیٌذ.
ایي ػیٍْ سػت ّکزیِی اطت کَ دیگز هتأطفبًَ ثَ ًزم اجتوبػی دارد تجذیل هی ػْد .هثلي جزیبى
اختالص ُ 3شار تْهبًی کَ یبدتبى ُظت ّ .اهب ،آیا قرار است که دبیرکانون نویسندگان نیز چنین
باشد؟ حتمن جواب بویژه از جانب دوستان نویسنده نه می تواند باشد .پس به من حق دهید که باز هم
همان سئوالی که در نوشته قبلی  ،از کانون نویسندگان ایران ،در (تبعید) را تکرار کنم که « سئوال
به روشنی اینکه ،تکلیف چیست؟ آیا چنین انسانی با چنین اعمالی که برای دیگران پرونده سازی می
کند و اتهام می زند و هویت شان را برسمیت نمی شناسد ،عضویتش مغایرتی با اساسنامه و اهداف
کانون ندارد؟ » مضاف بر اینکه این بار نه مرده را به جای زنده گذاشته ،بلکه خیلی واضح و روشن
با مهر و امضای کانون نویسندگان ایران در (تبعید) زنده را به جای زنده جعل کرده و از آن بر
علیه مخالفان خود که نا مربوط به اهداف کانون نویسندگان ایران ،در (تبعید) میباشد ،استفاده نموده
است .آیا این دیگر بس نیست؟ این همه اعمال محیر العقولی از هیچ بنی بشری مگر اینکه حقه باز و
از هر وسیله استفاده کن برای خراب کردن دیگران باشد ،ساخته نیست .اعضای گرامی کانون آیا
واقعن هنوز نیز در عدم صالحیت دبیرتان شک دارید؟ یک لحظه بهرام رحمانی و پرونده سازیهایش
علیه ما را فراموش کنید و برای اعتبار مهر و امضای کانون نویسندگان در تبعید هم که شده در باره

خب ر دستگیری محسن حکیمی که عضو کانون نویسندگان در ایران است تحقیق و پرس و جو کنید و
نتیجه را اعالم کنید.

البته بهرام رحمانی در نوشته های اخیر خویش خیلی چیز ها را نوشته است که من از پرداختن بدانها
صرف نظر می کنم .بعدان اگر وقت بود در یک مطلب دیگر به آن قسمت ها خواهم پرداخت .فقط
این را بنویسم که به قول لنین «با وسائل نامقدس به اهداف مقدس انسان نخواهد رسید» .منتظر
اعالم نیتجه تحقیق در رابطه با محسن حکیمی بعموم هستم.

حمید قربانی 13 -اکتبر 1111
طبیت جزص
بازداشت یک فعال سیاسی دیگر؛ محسه حکیمی فعال رساوً ای
چِبرػٌجَ ۳3 ،هِز۳3۳۱ ،
چکیذٍّ :ی اسجولَ جْاًبى ُوظْ ثب ًِضت آسادی ثْد کَ پض اس اًتخبثبت  ّ 88در جزیبى ثبسداػت
ُبی گظتزدٍ غیزلبًًْی ثبسداػت ػذ….
هحظي حکیوی اس کٌؼگزاى هذًی ّ جْاًبى ًشدیک ثَ ًِضت آسادی ایزاى ًیش ثبسداػت ػذ.
ثَ گشارع جزص ،هحظي حکیوی اس فؼبالى حْسٍ تکٌْلْژی ارتجبطبت ّ کبرػٌبطبى حْسٍ ایٌتزًت ّ
فؼبالى رطبًَ ای ،اهزّس در دّر جذیذ ثبسداػت فؼبالى رطبًَ ای ّ رّسًبهَ ًگبراى ثبسداػت ػذٍ
اطت.
هحظي حکیوی ،فزسًذ یکی اس اػضبی فؼبل ّ لذیوی ًِضت آسادی ایزاى ّ ،خْد اس جْاًبى ًشدیک ثَ
ایي جوؼیت طیبطی اطتّ .ی طبل ً 88یش چٌذ ُفتَ ثبسداػت ثْد.
ّی اسجولَ جْاًبى ُوظْ ثب ًِضت آسادی ثْد کَ پض اس اًتخبثبت  ّ 88در جزیبى ثبسداػت ُبی
گظتزدٍ غیزلبًًْی ثبسداػت ػذ.
————————————————-

دستگیری وىیسىدگان و روزوامً وگاران در جمهىری اسالمی ایران
کبًْى ًْیظٌذگبى ایزاى در تجؼیذ
October ۱0, 1۱۳۳
در اخجبر رّس طیشدُن هِز هبٍ  ،۳3۳۱آهذٍ اطت کَ هحظي حکیوی ًْیظٌذٍ ّ اس اػضبی کبًْى
ًْیظٌذگبى ایزاى ،هحوذ حیذری ّ هِذی افؼبرًیک اس رّسًبهَ ًگبراى فؼبل ثَ یک ثبرٍ دطتگیز ػذٍ
اًذ.
پزطغ ایي اطت کَ چزا؟
ظبُز لضیَ ایي اطت کَ ُیچ رّیذاد تبسٍای پیغ ًیبهذٍ کَ دطتگیزی کًٌْی ًْیظٌذگبى ّ رّسًبهَ
ًگبراى را تْجیَ کٌذ؛ ّلیّ ،الؼیت ایي اطت کَ رژین تجَکبر جوِْری اطالهی ُویؼَ تزفٌذی در

آطتیي دارد ّ ُوْارٍ در پی پیغ گیزی اس رّیذادُبطت تب حبکویت طزاپب ًکجت ّ تیزٍ رّس خْد را اس
هِلکَ ای کَ ثَ آى دچبر اطت ًجبت ثخؼذ.
جوِْری اطالهی ،ثی آیٌذٍ ّ دچبر ثحزاى اطتُ .ویي اهز ،اًگیشٍ ُویؼگی ایي رژین را در طزکْة
ّ ُجْم ثَ ُوَ ػزصَ ُبی سًذگی فزٌُگی ،طیبطی ،اجتوبػی ّ التصبدی هزدم ایزاى تؼکیل هی
دُذ .طیبطت جوِْری اطالهی در ُجْم ثَ ػزصَ آسادی ثیبى ،ثَ ػٌْاى یک سهیٌَ رّػي ّ تبثٌبک
در هجبرسات اجتوبػی هزدم ایزاى ًیش دارای ُویي اًگیشٍ اطت .ثَ ّیژٍ اکٌْى کَ در جبهؼَ هب
هجبرسات داًؼجْیی ّ کبرگزی در اّج تبسٍای ثَ پیغ هی رّد ّ اػتصبة دالّراًَ کبرگزاى
پتزّػیوی هبُؼِز ّ هجبرسات داًؼجْیبى در ثزخی اس داًؼگبٍ ُبی کؼْر ،ثزای احمبق حمْق حمَ
خْد ّ در راطتبی آسادی ثیبى ،تؼکل ّ طبسهبًیبثی ػبى اداهَ دارد ّ دیگز کبرگزاى جبهؼَ هب ًیش سیز
ثیرحوبًَتزیي ُجْمُب دطت ثَ هجبرسٍ ای طزًْػت طبس سدٍ اًذ؛ طجؼب ّجذاى ثیذار رّسًبهَ ًگبراى
ّ ٌُزهٌذاى ّ ًْیظٌذگبى در دفبع اس ایي هجبرسات ،آّردگبُی طت کَ صذا ّ طیوبی تِی دطتبى
جبهؼَ هب را ثَ ًوبیغ هیگذارد ّ ُن دلی ُوگبى را ثزای فزّپبػی ًظن ػمت هبًذٍ جوِْری اطالهی
ثزهی اًگیشد.
ُجْم هذاّم ثَ رّسًبهَ ًگبراىًْ ،یظٌذگبىٌُ ،زهٌذاى ّ فؼبلیي ػزصَ ُبی گًْبگْى جٌجغ ُبی
اجتوبػی ،طیبطت ُویؼگی رژین جوِْری اطالهی طت ّ ایي طیبطتُ ،وْارٍ اس طْی ُوَ اًظبى
ُبی آسادی خْاٍ ّ ثزاثزی طلت هحکْم ػذٍ اطت.
کبًْى ًْیظٌذگبى ایزاى در تجؼیذ ًیش در ُویي راطتب ،طلطَ ّ ُجْم آسادی کغ جوِْری اطالهی را
هحکْم هی داًذ ّ در افؼبی ایي طیبطت ًبهزدهی اس پب ًخْاُذ ًؼظت.
کبًْى ًْیظٌذگبى ایزاى در تجؼیذ
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تْضیحبت
____________________________

(ًْ -)۳ػتن دّطتبى طبًتزیظت آلبی رحوبًی طکْت کزدٍ اًذ .ثب خجز ػذم کَ
یک ًفز ایي طکْت را ػکظتَ اطت ّ آى ثِزّس خجبس اطت ّ .اهب ،اگز هي ثَ
جبی ثِزّس ػشیش ثْدم ،ثَ جبی دادى اطالػیَ دّطتن را کوی ثَ صجز ّ داػتي
حْصلَ ّاًذکی کبّع لجل اس ًْػتي راٌُوبئی هی کزدم .اهیذّارم کَ ایي ّظیفَ
ًَ چٌذاى طبدٍ را ثِزّس لجْل کٌذ.

لیٌک دّ ًْػتَ اخیز ثِزام رحوبًی
http://www.azadi-b.com/J/1۱۳۳/۳۱/post_333.html
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