وجودی
ھم جان کوپر »میفھمد« و ھم شما آقای مصداقی!!  -بررسی ماھيت و علت
ِ
»ايران تريبونال« )قسمت اول(


دنائت غرﯾبی الزم استکه کسی بهبھانهی کينه بهزندانبان )و در واقع ،بهمنظور
حضور دونپاﯾه و چاکرمنشانه در قدرت( آب و نان را بهروی زندان ببندد .آری مرد ِم
دﯾگری زندانی جمھوری
کارگر و زحمتکش اﯾران بيش از ھرکس و ھرنيروی
ْ
اسالمیاند؛ و تقاضا و زمينهچينی برای بستن شاھرگھای اقنصادی اﯾن زندان
ـبا ھرانگيزه و ھدفیـ بازی با جان و شرف زندانيانی استکه در اثر گرسنگی
دست بهطغيان میزنند

ـ بعدالتحرﯾر ،بهجای مدخل:
ھمهی ﯾادداشتھا و بيش از نيمی از اﯾن مقاله نوشته شده بود که جمھوری
اسالمی

معارضطلبی

آقای

مصداقی

را

مطابق

»قاعدهی

کيفری

بينالمللی«]اﯾنجا[ جواب داد؛ و بدﯾنترتيب ،ضربهی سالوسانهی خودرا از
ھمانجاﯾی وارد کرد که بارزترﯾن چھرهی »اﯾران ترﯾبونال« را بهنماﯾش میگذارد:
درپس لفاظیھای حقوقی )اعم از اﯾرانی
پنھان کردن سياست و امور سياسی
ِ
ﯾا بينالمللی آن(.
جواب من بهعوامل حقوقی جمھوری اسالمی عيناً ھمانی استکه در مقابل
احتجاجات آقای مصداقی نوشته بودم و تغييری ھم در آن نمیدھم:
پس شعبدهبازیھای حقوقی[ که اولين تيتر از  ٨تيتر اﯾن نوشته
]»سياست« در
ِ
است .آنچه جمھوری اسالمی با قتلعام زندانيان سياسی در تابستان  ۶٧و
دﯾگر اعدامھای فلهای بهدنبال آن بود ،ضمن فائق آمدن برھراس کارگزارانش ،از
بين بردن تخمهی آرمانخواھی انقالبی بود .اﯾن عملی جناﯾتکارانه و سياسی
است که باﯾد پاسخ سياسی و انقالبی ھم بگيرد .اﯾن پاسخ سياسی ھمانطور
که وحيد صمدی پيش از خيلیھا نوشت ،مقدمتاً دفاع از آرمانھای آن
اعدامشدگانی است که بهھرصورت شيفتهی تودهی مردم ،چپ و برابریطلب
بودند» :بهنظرم اﯾنک اعدامیھا و زندانيان دھه  ۶٠بيش از آنکه نياز بهدادگاھی
حقيقتﯾاب داشته باشند ،نيازمند دفاع از آرمانگراﯾیھا و ارزشھاﯾشان
ھستند .ارزشھاﯾی که گاه ھمان برگزار کنندگان ترﯾبونال نماﯾشی و نماﯾندگان
حقوق بشر و تامينکنندگان مالی آنان نيز در لگدمال کردنش سھيمند« .طبيعی
است که دفاع از آن آرمانھا و آن آرمانگراﯾان تنھا درصورتی معنی دارد و حقيقی

است که عملی باشد؛ و دفاعکنندگان در پراتيکی روشن و طبقاتی ،گامھای
معينی

بهسوی

سازمانﯾابی

سوسياليستی

تودهھای

مردم

کارگر

و

زحمتکشان و در راستای سرنگونی سوسياليستی جمھوری اسالمی و نظام
سرماﯾهداری ـبا ھدف رھاﯾی نوع انسان بندھای استثمار و ستمـ بردارند.

اگر جامعهی اﯾران در اثر فقر و نابهسامانی ناشی از تحرﯾم اقتصادی فروبپاشد ﯾا
در اثر تھاجم نظامی بهوﯾرانهای ھمانند عراق و ليبی و غيره تبدﯾل گردد ،ﯾکی از
مقصران عمدهی اﯾن عمل جناﯾتکارانه جمھوری اسالمی است .کوبا با ھمهی
محدودﯾتھای طبيعیاش بيش از نيم قرن استکه در محاصرهی اقتصادی قرار
دارد؛ اما دولت کوبا با وجود عدم دسترسی بهمنابعی که دولت جمھوری
اسالمی در اختيار دارد ،در ھمسوﯾی با مردم اﯾن سرزمين ضمن حفظ تعادل بين
فقير و ثروتمند ،اﯾن کشور را در پارهای از حوزهھا )مثال ً پزشکی( بهسرآمدی در
جھان تبدﯾل کرده است .اما جمھوری اسالمی ـضمن چشمپوشيدن از شکاف
افزاﯾشﯾابنده بين فقر و ثروتـ صدای حقطلبانهی کارگرانی را که خواھان
تشکلی برای چانهزنی با کارفرمای خوﯾشاند ،بهدار و درفش میکشد .اﯾن
ھمان روندی استکه سرماﯾهداری غربی و نماﯾندگان مستقيم و غيرمستقيم آن
در داخل و خارج )و ازجمله امثال مصداقیھا( خواھان آناند :تخرﯾب ھمهی
جانبهی جغرافيای سياسی اﯾران و تقسيم احتمالی آن بهچند پارهکشوری که
امکان سازمانﯾابی طبقاتی و سوسياليستی را بهحداقل ممکن کاھش
میدھد .اﯾن عملی جناﯾتکارانه و ضدانسانی است.
*****

زندانيان مشھور رژﯾم جمھوری اسالمی است و
آقای اﯾرج مصداقی که ﯾکی از
ِ
در زمينهی جناﯾات اﯾن رژﯾم در درون زندانھا تأليفاتی ھم دارد ،در نوشتهای
بهنام »چشمھا را باﯾد شست ،جور دﯾگر باﯾد دﯾد؛ پرسشھاﯾی از سوی
مخالفين اﯾران ترﯾبونال« در مقام دفاع از واقعهای برآمده است که سرانجام
نمادﯾن
»اﯾران ترﯾبونال« نامگذاری گردﯾد و قرار استکه بهعنوان ﯾک دادگاه
ِ
بينالمللی ھمان نقشی را در شراﯾط امروز و در رابطه با جمھوری اسالمی و
جناﯾتھاﯾش در زندانھا اﯾفا کند که دادگاه راسل در  ١٩۶٧در مقابل عملکرد

آمرﯾکا در وﯾتنام اﯾفا نمود .موضوع نوشتهی آقای مصداقی ]»چشمھا را باﯾد[«...
رد نظر آن افراد و گروهھاﯾی استکه »اﯾران ترﯾبونال« را بهانحای گوناگون زﯾر
سؤال برده و برگرازی کنونی آن را بهنفع آنچه مردم ناميدهاند ،نمیدانند.
از آنجا که من ھم در نوشتهای تحت عنوان »ترﯾبونال« ،بازﯾگرانی که با غيبت
درخشيدند و حقيقتی که برجای میماند» ،اﯾران ترﯾبونال« را با الھام ازنوشتهی
رفيق ارزشمندم وحيد صمدی بهنام ترﯾبونال برای کدام حقيقت؟ ﯾک نماﯾش
مضحک و سالوسانه برآورد کردم و درخشش انقالبی در دفاع از آرمانھای
بهخاک افتادگان  ١٣۶٧را در بيرون آن و در راستای اﯾجاد فرداﯾی انسانی و
کمونيستی تروﯾج کردم؛ و از آنجا که آقای مصداقی ھمهی مخالفين »اﯾران
ترﯾبونال« را مجاھدگونه بازیگر در بساط رژﯾم جمھوری اسالمی] [١مینامد و
»لطف« او شامل حال من نيز میشود؛ ازاﯾنرو ،علیرغم عالقهی شخصیام
میباﯾست بهنوشتهی آقای مصداقی برخورد کنم و روی جنبهی آکسيوماتيک،
تاتولوژﯾک ،فتيشستی ،بورژواﯾی ،مجاھدﯾنی و طبعاً ارتجاعی آن تأکيداتی
داشته باشم.
آکسيومھا ﯾا »اصول موضوعه« و اﯾنھمانھاﯾی که اﯾرج مصداقی اساس
نوشتهی خودرا براساس آنھا بنا برکرده ،بدون تقدم و تأحر بهاﯾن ترتيباند:
١ـ »بينالمللی« شدن پروندهی جناﯾات جمھوری اسالمی در زندانھا و بهوﯾژه
کشتار وسيع زندانيان سياسی در سال  ۶٧شمسی ـدر شراﯾط کنونیـ عيناً
ھمان نتاﯾج و کنشھاﯾی را دربردارد و ھمچنين ھمان نيروھاﯾی را بهصحنه
میآورد که بينالمللی شدن مسئله جنگ و جناﯾت آمرﯾکا در وﯾتنام در سال
 ١٩۶۶دربرداشت و بهميدان آورد؛ چراکه مفاھيم ،مناسبات و کنشھای
المللی« عيناً
پس کلمهی »بين
ممکن نھفته در
فیالحال موجود و فیالحال
ْ
ِ
ِ
شامل ھمان مفھوم ،مناسبات و کنشھاﯾی است که در دھهی  ٧٠ميالدی در
پسِ اﯾن کلمهی نھفته بود!
٢ـ کم و کيف جنگ و جناﯾت در وﯾتنام ،الئوس و کامبوج با بيش از  ٣ميليون
قربانی از طرف مردم اﯾن  ٣کشور و  ۵٠ھزار سرباز کشته شدهی آمرﯾکاﯾی در
اﯾن جنگ ـمجموعاًـ ھمان کم و کيف از جناﯾتی را نشان میدھد که رژﯾم
جمھوری اسالمی در زندانھا مرتکب شده است!

٣ـ ترکيب پيام اخوان ،اﯾرج مصداقی ،جان کوپر و دﯾگر حقوقدانھای معتبر
بينالمللی که بهنوعی به»اﯾران ترﯾبونال« مربوط میشوند ،ھمان وزن و اعتبار و
نفوذی را در سطح بينالمللی )ﯾعنی :در ميان تودهھای مردم کشورھای
اروپاﯾیـآمرﯾکاﯾی( دارد که راسل و سارتر و دﯾگران در ميان دانشجوﯾان و کارگران
کشورھای اروپاﯾیـآمرﯾکاﯾی و غيره داشتند؛ و محکوميت اخالقی]!؟[ جمھوری
اسالمی بهھمان اندازه و بهھمان شيوهای برانگيزانده استکه دادگاه راسل بود!
۴ـ مفھوم »حقوق بشر« در کليت خوﯾش ،اعالميه جھانی حقوق بشر و نيز دﯾگر
کنوانسيونھا و دادگاهھای »مردمی« و »بينالمللی« بهطور خاص ،سند رھاﯾی
انسان کارگر و زحمتکش و مولد امروز است؛ و ھمهی کشورھاﯾی که از اﯾن
موھبت برخوردار بودهاند ،بهسعادت و کرامت انسانی دست ﯾافته و خوشبخت
محسوب میشوند!
ت جمھوری اسالمی و »مردم« )که
۵ـ جامعهی اﯾران از دو عنصر متضا ِد دول ِ
شاکلهی عمدهی آن}زندانيان سياسی سابق] ،و[ خانوادهھای قتلعامشدگان{
است( تشکيل شده و ھرآنچه برعليه دولت جمھوری اسالمی شکل بگيرد،
ناگزﯾر بهنفع »مردم« است و گامی در راستای رھاﯾی جامعهی اﯾران؛ طبيعی
استکه عکس اﯾن رابطه نيز صادق است!
۶ـ نتاﯾجی که »اﯾران ترﯾبونال« تاکنون داشته و منبعد نيز خواھد داشت ،بهاﯾن
دليل که از دولتھا و نھادھای دولتی پول درﯾافت نکرده و ھزﯾنهھای آن تماماً از
طرﯾق »رﯾش گرو« گذاشتن» ،وام بانکی« و دوﯾدن فعاالن آن »در سرما و گرما«
تھيه شده است؛ بهھرصورت »مردمی« است و بهزﯾان دولت جمھوری اسالمی!
ت حقوقی
٧ـ کار و وظيفهی »اﯾران ترﯾبونال« اساساً حقوقی است؛ امورا ِ
ـبهھرصورتـ سياسی ﯾا اقتصادی نيستند؛ و قضات معتبر و بينالمللی ﯾا فاقد
گراﯾش سياسی ھستند و ﯾا گراﯾش خودرا در امر قضاوت دخالت نمیدھند!
*****

پس شعبدهبازیھای حقوقی
٢ـ »سياست« در
ِ

بررسی نوشتهی آقای مصداقی را با نگاھی بهھمين آخرﯾن آکسيوم که روی
جنبهی حقوقی ترﯾبونال تأکيد میکند تا جنبهی سياسی آن را بپوشاند ،آغاز
میکنيم .وی در اﯾن مورد اشارات و تذکراتی دارد که نه تنھا مجموعهی آنھا در
متن و بطن نوشته ،بلکه بعضی از عبارتھا بهطور جداگانه نيز از اﯾن حکاﯾت
میکنند که خواسته و ھدف ترﯾبونال اساساً حقوقی است و ربطی بهسياست
ندارد .اﯾن جمله را با ھم بخوانيم } :پروفسور دانيل تورپ ... ،میگوﯾد ...» :شرط
پيوستن من به اﯾن پروژه ،استقالل آن از دولتھا و احزاب سياسی بوده است.
من حاضر نيستم در دعواھای سياسی ،طرف ﯾکی را عليه دﯾگری بگيرم«.{...
بنابراﯾن» ،اﯾران ترﯾبونال« بنا بهادعای مسؤلينش نه ﯾک پروژهی سياسی ـمثال ًـ
در جھت سرنگونی جمھوری اسالمی ،بلکه دادگاھی استکه فراتر از جنبهی
نمادﯾن و نماﯾشی قوی آن و حتی فراتر از جنبهی تبليغاتی و مبارزه با فراموشی
قتلعام زندانيان در زندانھای جمھوری اسالمی ،اساساً بار حقوقی دارد! ]کليه
تأکيدھا در اﯾن نوشته از من است[.
درستی اﯾن ادعا که » اﯾران ترﯾبونال« اساس کار خود را حقوقی و
برای اثبات
ِ
دستﯾابی بهعدالت از طرﯾق قوانين بينالمللی میداند )که در عمل سياسی
است( ،بهاﯾن عبارات با ھم نگاه کنيم:
ـ }تأکيد میکنم دادگاه نمادﯾن و نماﯾشی نيست ،اگرچه جنبهی تبليغاتی و
مبارزه با فراموشی آن قوی است اما بار حقوقی ھم دارد و میتواند به عنوان
الگوﯾی در سطح جھانی برای رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر مورد استفاده
قرار گيرد{.
ـ }ما که اسير جوسازی و شانتاژ اﯾن و آن نمیشوﯾم .کار حقوقی خود را دنبال
میکنيم .کارزار ھدف خود را روشن و واضح و رسا چنين بيان داشته است:
»ھدف اﯾن کارزار ،تشکيل دادگاھی است برای رسيدگی به اعدام ھای دسته
جمعی و گسترده سال ھای اوليه دھه  ۶٠و قتل عام زندانيان سياسی در
تابستان  .۶٧ما ،جمعی از خانواده ھای جان باختگان و جان بدر بردگان از
کشتارھای دھه  ،۶٠اﯾن تالش را آغاز کرده اﯾم .اﯾن کارزار تارﯾخی ،تالشی
است برای دادخواھی و ﯾک دست کردن مبارزاتمان برای رسيدگی به قتل
عزﯾزان مان«{.

ـ }ما دو کار میتوانستيم بکنيم از آنجاﯾی که امکان رسيدگی حقوقی در داخل
کشور وجود ندارد و در سطح بينالمللی ھم منافع قدرتھای بزرگ و
استانداردھای موجود در سطح جھانی اجازهی برپاﯾی چنين دادگاھی را
نمیدھد سکوت کنيم و دست روی دست بگذارﯾم تا شراﯾط حاصل شود ﯾا باﯾد
پا پيش میگذاشتيم و از مشکالت راه نمیھراسيدﯾم و پيام سرکوبشدگان و
قتلعام شدگان و رنجدﯾدگان ميھنمان را به دنيا و به جناﯾتکاران حاکم بر
ميھنمان میرساندﯾم که برای احقاق حقوقمان و برای اجرای عدالت
آمادهاﯾم{.
ـ } در ھمينجا اضافه کنم قاضی جفری رابرتسون ﯾکی از پنج حقوقدان منتخب
در سيستم قضاﯾی داخلی سازمان ملل متحد که رﯾاست دادگاه وﯾژه سيرالئون
را نيز به عھده داشت به عنوان ﯾک حقوقدان و قاضی مستقل گزارش قتلعام
زندانيان سياسی در تابستان  ۶٧را با بودجه و تالشھای بنياد برومند تھيه کرد
که من و منيره برادران از ھمکاران او بودﯾم .گزارش بنياد برومند به خاطر حضور
پررنگ و ﯾگانهی جفری رابرتسون گزارش »دولتی« تلقی نمیشود بلکه به
منزلهی اعتبار آن است .وی ھنگام تھيه و انتشار گزارش پست حقوقی خود در
سازمان ملل را ھم داشت{.
ـ } پيام اخوان استاد دانشگاه مک گيل کانادا است .او به عنوان ﯾک متخصص
حقوقی در دادگاه ميلوسووﯾچ و رواندا استخدام شده بود .وی ھيچگاه دارای
پستی در سازمان ملل متحد ھم نبوده است .از اﯾن گذشته پست مشاورت
دائمی نيست و در محدودهی خاصی عمل میکند .در حال حاضر پيام اخوان در
دادگاه کيفری بينالمللی ،پرونده اوگاندا و ليبی را دنبال میکند{.
پرپيچ و تاب و تا اندازهای القاﯾی آقای مصداقی که وظيفهی
برخالف
ِ
ادعای ُ
»اﯾران ترﯾبونال« حقوقی است و ربطی بهسياست ندارد؛ اما »اﯾران ترﯾبونال«
ھم سياسی است ،ھم بورژواﯾی و ھم پروغربی .اگر قرار است که »اﯾران
ترﯾبونال« موجبات }اجرای عدالت در مورد ناقضين حقوق بشر در ميھن ما در
آﯾنده{ را فراھم کند ،اگر وظيفهی »اﯾران ترﯾبونال« رسيدگی }به موضوع
»جناﯾت عليه بشرﯾت« و اجرای عدالت در مورد ناقضين حقوق بشر و جناﯾتکاران
ميھنمان{ است ،و باالخره اگر »اﯾران ترﯾبونال« میباﯾست }پيام سرکوبشدگان
و قتلعام شدگان و رنجدﯾدگان ميھنمان را به دنيا{ از طرﯾق رسانهھای ھمگانی
که ناگزﯾر تحت کنترل کارتلھا و تراستھا قرار دارند ،برساند؛ پس ،اﯾن پروژه،

پروژهای سياسی ،بورژواﯾی و پروغربی است .چراکه اوال ًـ الزمهی تحقق چنين
عدالتی سرنگونی جمھوری اسالمی بهطورکلی ،و بازداشت بسياری از
کارگزاران رﯾز و درشت سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،نظامی و ...نظام جمھوری
اسالمی است؛ دوماًـ مفھوم حقوق بشر )ھمانطور که در نوشتهای بهنام
»آزادی اندﯾشه و بيان  -پيشينه ،محدودهھای زمانیـمکانی و جوھر طبقاتی
آن« بهطور مشروح و ھمهجانبه توضيح دادهام( از اساس و در کليتاش بورژواﯾی
است و در عملکرد کنونیاش نيز از ھرگونه ترقیخواھی تھی شده و تبادلی
تماماً ضدکارگری ،ضدکمونيستی و ارتجاعی دارد؛ و سوماًـ امروزه روز دخالت
بهاصطالح بشردوستانه )برای مثال :حملهی نظامی بهﯾوگوسالمی و ليبی(
ک بورژوازی غربی برای تغيير نقشهی سياسی
ﯾکی از ابزارھای اﯾدئولوژﯾ ِ
خاورميانه و دنياست که در ضمن با بورژوازی شرقی )روسيه و چين( ھم
بهسبک جنگ سردی میستيزد.
بهطورکلی ،وقتی پروژهای )مثال ً» :اﯾران ترﯾبونال«( ماھيت خودرا عمدتاً حقوقی
اعالم میکند و از قراردادھای حقوقی و حقوقدانھای اﯾرانی ﯾا بينالمللی
اعتبار میگيرد؛ در واقع ،ھوﯾت و ھدف خودرا بهزبان دﯾپلماتيکْ بورژواﯾی و در
مقابل فروشندگان نيروی اعالم داشته است .چرا چنين حکم سخت و قاطعی را
باﯾد قبول کرد؟ برای اﯾنکه »حقوق« ھم در بنيانھای نظریـموضوعی و ھم در
نھادھای کاربردیاش پدﯾدهای طبقاتی است که ھمواره در مختصاتی معنی
داشته که عمدهترﯾن شاکلهی آن »سياست« و طبعاً »مبارزهی طبقاتی« بوده
حقوقی بين افراد،
است .گرچه »حقوق« و طبعاً قراردادھا و نھادھای گوناگون
ْ
گروهھا و حتی کشورھای مختلف قرار میگيرند و بهقضاوت مینشينند تا نظم ﯾا
اجتماعی معينی مختل نشود و امکان بازتوليد آن از بين نرود؛ اما
تعادل و توازن
ِ
اﯾن نظمھا الزاماً طبقاتی ھستند ،و عمدهترﯾن کارکرد سيستمھای حقوقی نيز
ب طبقهی تحت استثمار
تثبيت و حفاظت از نظم موجود استکه بدون سرکو ِ
بهطورکلی ،و بدون سرکوب طبقهی کارگر در جامعهی سرماﯾهداری تداوم
نخواھد داشت.
حقوقی گوناگون در برخورد با کارگران و زحمتکشانْ احکام،
گرچه دستگاهھای
ِ
روﯾهھا و ضوابط متفاوتی دارند که گاه در مقاﯾسه باھم ﯾک تناقض را بهنماﯾش
میگذارند؛ اما در جامعهی سرماﯾهداری ـفراتر از سطح برخورد و نماﯾاندهھاـ
حقوقی رنگارنگ براساس استثمار نيرویکار بنا شدهاند و
ھمهی دستگاهھای
ِ
طبيعی(
ی نوعی )ﯾعنی :انسانیـ
بدون سرکوب و خودبيگانهسازی تواناﯾیھا ِ
ِ

ن ادامهی حيات خوﯾش را از دست میدھند .در اﯾن
تودهی عظيم انسانھا امکا ِ
ی تواناﯾیھای
رابطه )ﯾعنی :وجه
ذاتی خرﯾد و فروش نيرویکار و خودبيگانهساز ِ
ِ
نوعی( ھيچ فرقی بين جمھوری اسالمی و ـمثال ًـ سوئيس وجود ندارد؛ و آنچه
متفاوت مینماﯾد ،شيوهی اعمال اﯾن وجه ذاتی استکه بهغير از عامل
اجتماعی مبارزهی طبقاتی ،از مجموعهی عواملی نشأت
تعيينکنندهی تارﯾخیـ
ِ
میگيرد که سازای بارآوری توليداند و با ھربحران و رکود و نوسانی در بازارھ ْا
شکل عوض میکنند.
بهھرروی» ،حقوق« ھمواره نگاھی اﯾجابی و تثبيتگرانه بهزندگی ،جامعه و
انسان دارد؛ و اساساً بربنياد آکسيومھا ﯾا اصول موضوعهی حقوقی بنا شده
استکه اعتباری )و نه حقيقی( ھستند .اﯾن آکسيومھ ْا اعتبار خود را از
نظم موجود ،و از ھمه بنيادیتر :از قداست مالکيت خصوصی ،نظم،
بنيانھای
ِ
ت سيستمھای
خانواده و دولت میگيرند .بنابراﯾن ،مھمترﯾن عامل در تفاو ِ
حقوقی گوناگون )مثال ً :تفاوت بين حقوق شيعیـاسالمی و حقوق
ِ
گوناگون مالکيت خصوصی دارد و بهتارﯾخی
رومیـژرمنی( رﯾشه در اشکال
ِ
برمیگردد که جوامع معينی از سرگذراندهاند.
گذشته از ھمهی اﯾنھا ،ھمينکه آقای مصداقی مخالفين »اﯾران ترﯾبونال« را
بازیگران در بساط رژﯾم جمھوری اسالمی ورچسب میزند و بهسکوت رژﯾم
برای تقوﯾت اﯾن مخالفتھا استناد میکند ،نشانگر اﯾن استکه ھمهی ھست
و نيست »اﯾران ترﯾبونال« و آقای مصداقی ھم سياسی است و ھم شباھت
بسيار زﯾادی با ﯾک سنت ارتجاعی در ميان بازیگران سياست در اﯾران دارد:
سازمان مجاھدﯾن خلق .اشتباه نشود! من با اﯾن استدالل ادعا نمیکنم که
پشت »اﯾران ترﯾبونال« سازمان مجاھدﯾن اﯾستاده است؛ چراکه مناسبات اﯾن
تشکيالت چنان پوشيده و مافياﯾی استکه براساس اطالعات نمیتوان ھيچ
شبھهھا و
حکمی در مورد آن داد .اما شم طبقاتی ،تحليل علمی ،شباھتھاُ ،
ظن قوی را اﯾجاد میکنند که کاسهی مجاھدﯾن ھم ـبهھمراه از ما
قرائن اﯾن
ِ
بھتران غربی و بعضی از افراد و گروهھاﯾی که خود را کمونيست مینامندـ زﯾر
نيمهکاسهی »اﯾران ترﯾبونال« قرار گرفته است .زمان بهمثابهی ذات تغيير ،کُنه
حقيقت است!؟

حال که فراتر از اشارات نظری و تئورﯾک ،با تکيه بهعبارتھای نقل شده از
نوشتهی آقای اﯾرج مصداقی ]چشمھا را باﯾد شست ،جور [...که جنبهی
بهاصطالح عملی ھم دارند ،نشان دادﯾم که »اﯾران ترﯾبونال« ـدر محتویـ
سياسی ،و ـدرشکلـ حقوقی است؛ اﯾن سؤال پيش میآﯾد که چرا جوھرهی
پس شکل حقوقیاش کتمان میشود؟ در پاسخ بهاﯾن پرسش،
سياسی آن در
ِ
از ميان جنبهھا و احتماالت و برآوردھای گوناگون ،میباﯾست روی سه جنبهی
ت »اﯾران
آشکار و بدون رمز و راز انگشت گذاشت که میتواند گوﯾای واقعي ِ
ترﯾبونال« باشد.
ﯾک( ھمانطور که وحيد صمدی در نوشتهاش بهنام »ترﯾبونال برای کدام
حقيقت؟« و قبل از دﯾگر نقادان »اﯾران ترﯾبونال« بهزﯾباﯾی توضيح داده است ،با
دو نگاه میتوان بهجستجوی حقيقت برخاست» :نگاه سطحی حقيقت را در اﯾن
خالصه میکند که چه کسانی دستور کشتارھا را صادر کردهاند و چه کسانی از
آنھا مطلع بودهاند و غيره .در اﯾن نگاه ،تنھا عامالن اﯾن کشتارھا ھستند که باﯾد
بهميز محاکمه کشيده شوند .اما حقيقتی فراتر از اﯾن نيز وجود دارد که در چنين
نگاھی بهفراموشی سپرده میشود و ﯾا بھتر است بگوئيم میخواھند
بهفراموشی بسپارند .حقيقت تارﯾخی آن دھه چه بود؟ نه فقط چه کسانی
مسبب جناﯾت بودند ،بلکه چه چيزی باعث اﯾن جناﯾتھا شد؟ در چنين نگاھی
است که ،ھوﯾت قربانيان اﯾن جناﯾات اھميت پيدا میکند .قربانيان اﯾن جناﯾات چه
کسانی بودند؟ بهکدام جرم بهقتل رسيدند؟ آرمانھا و آرزوھاﯾشان چه بود؟
بهنظرم روشن شدن اﯾن حقيقت بهمراتب با اھميتتر از پيدا کردن عاملينی
است که تقرﯾبا ھمه آنھا نيز شناخته شده ھستند«.
ـتارﯾخی اکثر قرﯾب بهاتفاق
ی سياسیـطبقاتی
خاصهی مشترک ﯾا ارادهمند ِ
ِ
قربانيان تابستان  ۶٧و اعدامھای دستجمعی پس از خرداد ) ۶٠اعم از اﯾنکه
مستقيماً کمونيست بودند ﯾا از زاوﯾه عدالتطلبی و آزادیخواھی ـبرخالف
سازمان مجاھدﯾنـ ھمانطور بهانسان و ھستی نگاه میکردند که کمونيستھا
نگاه میکنند( آرمانخواھی انقالبی و برابریطلبی ھمهجانبه برای ھمهی افراد
و آحاد بشری و در ھمهی جھان بود .بنابراﯾن ،اگر فعالين »اﯾران ترﯾبونال«
بهراستی برای اﯾن جانباختگان ارزشی قائلاند و حقيقت آنھا را ارج میگذارند،
قبل از ھرچيز میباﯾست روی ھمين خاصهی آرمانخواھی و برابریطلبی
ت
مشترک انگشت بگذارند و صراحتاً اعالم کنند که ارزش و حقيق ِ
خون خفته تنھا در پروسهای مادﯾت میگيرد که
تارﯾخیـاجتماعی اﯾن عزﯾزان به
ِ

در عينحال افشاکنندهی وجه مشترک ھمهی کشورھای سرماﯾهداری است:
استثمار انسان از انسان ،که امروزه روز ـخصوصاً در عرصهی بينالمللیـ ھيچ
تفاوتی با جناﯾت آشکار ندارد .بنابراﯾن» ،اﯾران ترﯾبونال« باﯾد بدون توسل
بهسفسطهگریھا و فرﯾبکاریھای بهاصطالح حقوقی ـبهجز محکوم کردن
تحرﯾم اقتصادی جامعهی اﯾرانـ جناﯾت ناتو در ﯾوگوسالوی ،عراق ،افغانستان،
کوبندگی
سلبی
ليبی و سورﯾه را نيز شدﯾداً محکوم کند تا از جنبهی انسانی و
ِ
ِ
حق ،حق بررسی جناﯾات جمھوری اسالمی را بهدست بياورد.
دربردگان قتلعام سال  ۶٧در اﯾن مورد و در
وحيد صمدی بهعنوان ﯾکی از جان به ُ
رابطه با »اﯾران ترﯾبونال« مینوﯾسد» :ابتکاری که رشته آن دست افرادی مثل
ھداﯾتﷲ متين دفتری و حسن ماسالی باشد ،روشن است که بهدنبال ﯾافتن
کدام حقيقت و باﯾگانی کردن کدام حقيقت است .بهمباحث اﯾن روزھا نگاه کن.
جان گرفتن مارھاﯾی مثل پروﯾز ثابتی را بنگر... .بهنظر میرسد که جستجوی
جناﯾتکاران شناخته شده جمھوری اسالمی در ﯾک دادگاه نماﯾشی حربهای
است برای پنھان کردن حقيقتی بزرگتر .و آن حقيقت عبارت ازاﯾن است که اصوال ً
علت کشتارھا توسط جمھوری اسالمی و ھوﯾت و آرمان مبارزﯾنی که توسط
رژﯾم اسالمی بهخاک افتادند ،چه بود .حقيقتی که سکوت تاکنونی طرفداران
دﯾالوگ انتقادی و تعلل و بیتوجھی دﯾرﯾنه سازمانھا و مجامع حقوق بشر را
توضيح میدھد .اگر درست بعد از کشتار  ۶٧و ﯾا حتی در دھه  ٧٠میشد از زوم
کردن روی اﯾن مسئله –بهاﯾن دليل که حافظه تارﯾخی نسل انقالب ھنوز آن را
بهﯾاد داشت -صرفنظر کرد ،اما امروز بدون پرداختن بهاﯾن موضوع بهتحرﯾف
حقيقت و انحراف افکار دست زدهاﯾم .مقاومت ،از خودگذشتگی و آرمان رفقای ما
نباﯾد بهوجهالمصالحه در دست کسانی تبدﯾل شود که خود برای سرکوب آن
آرمانھا لحظهای درنگ نکرده و نخواھند کرد .دادگاھی که رﯾاست آن را کسی
بر عھده دارد که دادستانی دادگاه ﯾوگسالوی و روآندا جزء افتخارات اوست و
امروز ھم نماﯾندگی "مردم ليبی" را برای بهمحاکمه کشاندن پسر قذافی
برعھده گرفته است ،دادگاھی است برای تحکيم مبانی نظام مسلط بر
مناسبات بينالمللی .اﯾنھا قضات و وکالئی نيستند که بر عليه جناﯾات جنگی
آرﯾل شارون و جورج بوش اقامه دعوی کرده اند .چنين دادگاھی قطعا نه در دفاع
از آرمانھای به خون خفتگان دھه سياه شصت ،بلکه برای تبدﯾل سرنوشت آن
نسل به ابزاری برای تحکيم مناسبات غير انسانی موجود حرکت خواھد کرد«.

ت
نتيجه اﯾنکه پنھان کردن سرشت سياسی »اﯾران ترﯾبونال« در
پس اصطالحا ِ
ِ
تودرتوی نھادھای حقوقِ بشری که انتھای
بازتوليد شونده و بیانتھای حقوقی و
ِ
ھمهی آنھا بهکاخ سفيد و مراکز کنترل سرماﯾهھای جھانی ختم میشود،
بيش از ھرچيز برای پنھان کردن خاصهی آرمانگراﯾانه ،برابریطلبانه و انقالبی
جانباختگان تابستان  ۶٧و کشتارھای پيش و پس از  ٣٠خرداد  ۶٠است .چراکه
ھيچ شعبدهباز و جادوگری نمیتواند بهزبان روشن سياست حرف بزند و
دوگانهی واح ِد آزادیخواھیـبرابریطلبی را از اﯾن جانباختگان تفکيک کند که
بيان کنونیاش ـمقدمتاًـ محکوم کردن تحرﯾم اقتصادی بهھرشکل و نحوهای
حقوقی »اﯾران ترﯾبونال« ھمان شعبده و جادوی زشتی
است .بنابراﯾن ،ماسک
ِ
است که برای اجرای عدالت در مورد جانباختگان تابستان  ۶٧و کشتارھای پيش
و پس از  ٣٠خرداد  ۶٠باﯾد افشا گردد .اﯾن دادخواھی نه در درون »اﯾران
ترﯾبونال« و نه فقط در بيرون »اﯾران ترﯾبونال« ،بلکه در مقابل آن استکه از تبدﯾل
خون بهزمين رﯾختهی جانباختگان بهکسب و کار جناﯾی جلوگيری میکند.
ِ
دو( اﯾده ﯾا مفھو ِم چيزی بهنام ترﯾبونال )برعليه جناﯾات جمھوری اسالمی( با
معنی
پسوندھای متفاوتی که ھرازچندگاھی بهدنبال کلمهی ترﯾبونال میآمد و
ِ
ظاھراً تازهای بهآن میداد ،حدوداً بهدو دھه پيش برمیگردد که بهدالﯾل گوناگون
سياسی جرﯾانات و افراد گوناگون در رابطه با
]ازجملهی بهدليل ناھمخوانی
ِ
شکل و محتوی آن ،پارادوکسی که تشکيالت مافياﯾی مجاھدﯾن خلق در مقابل
اﯾن اﯾده اﯾجاد میکرد و نيز بهدليل نبود امکانات مالی و مانند آن[ در مراحل
مقدماتی )ﯾعنی :در مرحلهی بحث و بررسی( متوقف میماند] .[٢مھمترﯾن
ل« فعال ً موجود )منھای چرخشِ بارز و آشکار در
ی »اﯾران ترﯾبونا ِ
عامل شکلگير ِ
ِ
روابط ،جھتگيریھا و مفاھيم بينالمللی( اﯾن استکه با ھژمونی مسلط ِ
ظاھر حقوقی آن
پس
مجاھدﯾنی ﯾا مجاھدﯾنگونه ،تفاوت نگاهھای سياسی در
ِ
ِ
سر »حادثه« ،شراﯾط ھم بهگونهای رقم
بهانحالل کشيده شده است؛ و از
ِ
خورده که ـبرخالف گذشتهـ عدهای از خودگذشتهی مالی پيدا شدهاند که
ھزﯾنهھای اﯾن »اﯾران ترﯾبونال« را تا آخرﯾن رﯾال از جيب خودشان میپردازند و
نيازی بهدرﯾافت کمک مالی از نھادھای دولتی و حقوق بشری ھم دربين نيست.
درپس عدالتطلبی انتزاعی
بدﯾنترتيب» ،اﯾران ترﯾبونال« کارکرد سياسی خود را
ِ
دربردگان قتلعام  ،۶٧نوع پوشيده و بهاصطالح
]که در مورد جانباختان و جان به ُ
مدرنی از انتقام و قصاص را نيز تداعی میکند[ پنھان میکند تا عکسالعملی در
مورد ماھيت بورژواﯾی ،ائتالفی ،پروغربی ،رژﯾمچنجی و ارتجاعی خود برنينگيزد.

سياسی بينالمللی ھمين بماند که ھماکنون موجود است،
اگر روال تبادالت
ِ
ت سياسی و
برحسب سرعت تحوالت ـکمی دﯾرتر ﯾا زودترـ زمان اعالم موجودﯾ ِ
علنی »اﯾران ترﯾبونال« فراخواھد رسيد ،که دراﯾنصورت »اﯾران ترﯾبونال« امکان
قبول وظاﯾف بيشتر ،جدیتر و خطيرتری را نيز پيدا خواھد کرد!؟ زمان بهمثابهی
ذات تغيير ،کُنه حقيقت است!؟
ک
بهبيان دﯾگر ،منھای جنبهی مالی )که در ادامه بهآن میپردازم( ،اما صورت ِ
حقوقی بهاﯾن قصد برای »اﯾران ترﯾبونال« انتخاب شده تا ضمن برانگيختن
عاطفی بستگان زندانيان جانباخته در زندانھای جمھوری اسالمی ،درعينحال
ِ
محتوی سياسی ،بورژواﯾی ،ائتالفی ،پروغربی و )از دﯾدگاه کمونيستی(
شکل و
ِ
ارتجاعی آنْ توسط ھمان نيروی بينالمللیای قابل تبيين و کنترل باشد که امروز
ِ
پس شخصيتسازیھای بهاصطالح حقوقی ،حتی
بهدليل ھژمونی پنھانش ،از
ِ
آقای اﯾرج مصداقی را ھم راھبری میکند تا پيام اخوان و امثالھم را »انقالبی«
جابزند .اﯾن نيروی مرموز و ساکت و ُپر»امکان« ،فراتر از مجاھدﯾن؛ آنھاﯾی را
تداعی میکند که مجاھدﯾن را نيز در مشت دارند .بنابراﯾن ،بهاحتمال نه چندان
ناچيز گردانندگان مؤثرتر »اﯾران ترﯾبونال« ازجمله روی اﯾن مسئله کار خواھند کرد
ط مجاھدﯾنگونه را بهفرماندھی آشکار مجاھدﯾنگونه تبدﯾل
که ھژمونی مسل ِ
المللی امپرﯾاليستی
کنند و قبح ھرگونه ارتباط مالی و غيرمالی با نھادھای بين
ِ
پازل پروژهی رژﯾمچنج قابل خرﯾد و فروش نيز
را برﯾزند و بهعنوان قطعهای از
ِ
باشند .در ادامه بهاﯾن مسئله بازمیگردﯾم.
سه( سالھاست که دولتھای غربی و ھمچنين دولت اسرائيل روی ائتالفی از
گروهبندیھای اپوزﯾسيون اﯾرانی )اعم از سلطنتطلب و »کمونيست کارگری« و
مجاھد و غيره( کار میکنند که بتواند نقش لوﯾی جرگهی افغانستان را در اﯾران
بازی کند .اﯾن لوﯾیجرگه باﯾد مشروعيت رژﯾمچنج را جابيندازد ،پس از چنجِ
رژﯾم مخالفين رژﯾمچنج را بهسرعت شناساﯾی کرده و موجبات نابودی
احتمالی
ْ
آنھا را فراھم کند و باالخره ُمھر تأﯾيد را روی مھرهھاﯾی بزند که مستقيماً مورد
تأﯾيد دولتھاﯾی است که فرمان رژﯾمچنج را در دست داشته و رژﯾم را چنج
صورتک حقوقی ،ابھامات سياسی ،تجارت
کردهاند» .اﯾران ترﯾبونال« بهواسطهی
ِ
ت صحنهی
خواھی جانباختگان ،بازی
با آرمان برابریطلبی و عدالت
گران پش ِ
ِ
ِ
ضدکمونيست و مرتجاش و نيز دفاعيه آقای اﯾرج مصداقی میتواند بهﯾکی از
حجرهھای چنين لوﯾیجرگهای تبدﯾل شود؛ و منھای کمککنندگان و
بازیخوردگان بهاصطالح چپ در آن ،از اساس بهھمين قصد ھم تشکيل شده

است .بنابراﯾن ،ھمانطور در بند باال گفتم »اﯾران ترﯾبونال« ،درصورتیکه زﯾر
فشار تحليلی و افشاگرانه بهمحاق سکوت کشيده نشود و فرونرﯾزد )که احتمال
آن کم نيست( ،تغيير و تحوالتی فراوانی را در پيش دارد و احتمال آن که وظاﯾف
وسيعتر و متنوعتری را بهعھده بگيرد ،زﯾاد است .ھمهی اﯾنھا مشروط بهاﯾن
استکه تابوی بهشدت ترک برداشتهی ارتباطات مالی و غيرمالی با دولتھای
اروپاﯾیـآمرﯾکاﯾی و اسرائيل بشکند .اﯾن مھمترﯾن وظيفهی کنونی »اﯾران
ترﯾبونال« استکه مستقيماً توسط آقای اﯾرج مصداقی ھداﯾت میشود.
نوشتهی او ]چشمھا را باﯾد شست ،جور دﯾگر باﯾد دﯾد [...نمونهی بارزی از اﯾن
تابوشکنی رژﯾمچنجی است .بهھرروی ،آقای اﯾرج مصداقی آنقدر ضدرژﯾمی،
ِ
سياستشناس و تابوشکن استکه بنوﯾسد} :من بطورکلی مدافع و حامی ھر
نوع فشار روی جمھوری اسالمی ھستم .از تحرﯾم گفتگو و سالم و عليک ساده
بگيرﯾد تا تحرﯾمھای گسترده و ھوشمند نفتی ،بانکی ،ھواﯾی ،درﯾاﯾی و
تسليحاتی]{...اﯾنجا[!
در ﯾک نگاه سطحی چنين مینماﯾد که کينهای بسيار عميق و سوزان
فشار تحرﯾم
ت که
چشمھای آقای مصداقی و امثالھم را در برابر اﯾن واقعي ِ
ِ
اقتصادی مستقيماً بهمردم کارگر و زحمتکش وارد میشود ،بسته است؛ اما
حقيقت

اﯾن

است

که

کينه

فقط

بھانهی

خوشخدمتی

بهدولتھای

اروپاﯾیـآمرﯾکاﯾی و آن باندھاﯾی از جمھوری اسالمی استکه رژﯾمچنج را
لوحی مفرط ،که در تبادالت
درصورتیکه نرم باشد ،میپذﯾرند .گذشته از ساده
ِ
سياسی جاﯾی ندارد؛ اما دنائت غرﯾبی الزم استکه کسی بهبھانهی کينه
بهزندانبان )و در واقع ،بهمنظور حضور دونپاﯾه و چاکرمنشانه در قدرت( آب و نان
را بهروی زندان ببندد .آری مرد ِم کارگر و زحمتکش اﯾران بيش از ھرکس و
دﯾگری زندانی جمھوری اسالمیاند؛ و تقاضا و زمينهچينی برای بستن
ھرنيروی
ْ
شاھرگھای اقنصادی اﯾن زندان ـبا ھرانگيزه و ھدفیـ بازی با جان و شرف
زندانيانی استکه در اثر گرسنگی دست بهطغيان میزنند و با بدنھای پاره پاره
در اثر اصابت گلوله بهزمين میغلطند.

٣ـ بينالمللی ،ھميشه »بينالمللی« است!؟

حال که جاﯾگاه »حقوق« و آنچه در جامعهی طبقاتی و طبعاً در جامعهی
انتھای
ت بی
ِ
سرماﯾهداری »حقوقی« است را تصوﯾر کردﯾم و بهرابطهی اﯾن البيرن ِ
کالم با »سياست« نيز نگاھی انداختيم ،میباﯾست بهتفاوتِ مفھو ِم کلمهی
ْ
»بينالمللی« در دھهی  ٧٠قرن گذشته )که ﯾکی از شاخصھاﯾش دادگاه راسل
م ھمين کلمه در نيمهی اول دومين دھهی قرن حاضر اشارهای
بود( با مفھو ِ
آکسيوماتيک آقای مصداقی ]ﯾعنی:
داشته باشيم .از زاوﯾه نگاه تاتولوژﯾکـ
ِ
صرفنظر از بررسی تأثيرات متقابل منافع و دﯾدگاهھا ،از زاوﯾه دﯾدگاھیکه
ب کالم منحل
عمال ً کالم و مفھوم را ھمسان میداند و مفھوم را در قال ِ
میکند[ ،بينالمللی ،ھميشه »بينالمللی« است؛ و آنچه دﯾروز بهلحاظ جنبه و
خاصهی »بينالمللی«اش ارزشمند بود ،امروز ھم بهواسطهی جنبهی
»بينالمللی«اش دارای ھمان ارزش دﯾروز است .در اﯾن دﯾدگاه آنچه نادﯾده
انگاشته میشود و عمال ً منحل میگردد ،تحوالت و تغييرات گوناگونی استکه
بار مفھومی و معناﯾی کلمهی »بينالمللی« را دگرگون کرده و معنا و جھتگيری
متفاوتی را جاﯾگزﯾن معنا و جھتگيری قبلی کرده است .بهطورکلی ،کلمات )و از
جمله کلمهی »بينالمللی« نيز( بسته بهاﯾنکه در کدام مختصات زمانیـمکانی
و در چه شبکهای از تبادالت اجتماعی و طبقاتی مورد استفاده قرار بگيرند ،بار
مفھومیـمعناﯾی مختلفی میگيرند؛ که ميزان اﯾن اختالف معناﯾی گاه میتواند
ﯾک تناقض آشکار را بهنماﯾش بگذارد و دو حرکت مختلفالجھت را نيز پيشنھاده
داشته باشد.
در رابطه با »اﯾران ترﯾبونال« واقعيت از اﯾن قرار استکه آقای مصداقی کلمهی
»بينالمللی« را ]علیرغم تغييرات و تحوالت بسيار عميق و درعينحال آشکاری
که طی  ۵٠سال گذشته از سرگذرانده است[ درست بهھمان معنا و با ھمان بار
مفھومیای بهکار میبرد که  ۵٠سال پيش داشت .گذشته از ارائه تصوﯾری
جامع از اﯾن تفاوت که بهتحقيقی طوالنی و کاری وسيع و ھمهجانبه نياز دارد؛
اما مھمترﯾن شاخص اﯾن تفاوت ـاز زواﯾه آنچه درپارهای اوقات با استفاده از
مفھوم جامعهشناسی ﯾا روانشناسی »عمومی« بهتبادل گذاشته میشود و
بهکرشمهی فلسفی میتوان تحت عنوان »روح زمانه«] [٣از آن نام بردـ
بهجھانبينی و مدلھای زﯾباﯾیشناسانه و آرمانیای برمیگردد که در دھهی
ھفتاد قرن گذشته معنی زندگی و خوشبختی را در عبور از نظم موجود و عصيان
برعليه آن میفھميد و اﯾنک در سازگاری و تابعيت از اﯾن نظم درمیﯾابد.

دادگاه راسل )از سال  ١٩۶۵تا  (١٩۶٧در شراﯾطی شکل گرفت و حقاﯾق جنگ
وﯾتنام را برای مردم دنيا افشا کرد که جھت حرکت وقاﯾع در آن ـبا  ١٨٠درجه
اختالفـ درست مقابل روند جھت حرکت وقاﯾع در شراﯾط فیالحال موجود بود.
معنی آنچه در آن زمان از کلمهی »بينالمللی« مستفاد
بهھمين دليل ھم
ِ
زمين حضور تودهھای
میشد با آنچه امروزه از اﯾن کلمه مستفاد میشود ،از
ِ
مردم کارگر و زحمتکش در خيابان و در اعتصاب و مبارزه تا آسمان
فرﯾبکاریھای پارلمانتارﯾستیـرسانهای برخاسته از ستادھای سياسیـنظامی
دولتھا و کنسرنھای سرماﯾهداری و پذﯾرش آن توسط تودهھای بیسازمان و
پراکنده و سرخوردهی کنونی تفاوت دارد.
زمانهای که امکان اﯾجاد دادگاه راسل را بهعنوان کنشی ترقیخواھانه زمينه
ساخت و اﯾن امکان را فراھم آورد تا کلمهی »بينالمللی« تداعیکنندهی صدھا
انسان بهسنگر نشسته باشد ،تماماً بهزﯾان نظامھای سرماﯾهداری
ميليون
ِ
غربی بود؛ و با اھتزاز پرچم ھژمونی چپ )در انواع و اقسام گراﯾشھای
سوسياليستیاش( برفراز ھمهی  ۵قارهی جھان مشخص میشد .اما اﯾنک
ھژمونی ارتجاعی برخاسته از گندﯾدهترﯾن اشکال سرماﯾهداری
نيروھای راست و
ِ
چنان برجھان و برتودهھای ميلياردی سيطره دارد که جنبشھاﯾی مانند جنبش
»نان و آزادی« در خاورميانه و شمال آفرﯾقا ﯾا حتی جنبش کارگری در اﯾاالت
متحده )مانند جنبش وﯾسکانسن و والاسترﯾت( زﯾر فشار و توطئهی
رسانهایـحقوقبشریـناتوﯾی بهضد خوﯾش تبدﯾل میشوند و بهبورژوازی
جسارت تھاجماتی گستردهتر را نيز میدھند .ازھمينروستکه امروزه کلمهی
ھرکنشی »خبر«سازی انحصاری رسانهای،
»بينالمللی« بيش از ھرچيز و
ْ
بمباران »ھوشمن ِد« ناتوﯾی} ،تحرﯾمھای گسترده و ھوشمند نفتی ،بانکی،
بخش«
»رھاﯾی
جنبش
تسليحاتی]{...اﯾنجا[،
و
درﯾاﯾی
ھواﯾی،
ِ
سلفیـالقاعدهای ،دخالت نظامی »بشر« دوستانه و در ﯾک کالم توطئهگری
بورژوازی و بهوﯾژه بورژوازی پروآمرﯾکاﯾیـاروپاﯾی را برای کسب سود بيشتر و
بهقيمت کشتار ميليونھا انسان )از زن و کودک و مرد گرفته تا پير و ميانسال و
جوان( را بهذھن متبادر میکند.
آنچه بهدادگاه راسل در سال  ١٩۶٧مشروعيت میبخشيد و موجبات اعتبار و
نفوذ آن را فراھم مینمود ،بهجز وجود شوروی )که بهھرصورت ،تقابل با
دولتھای سرماﯾهداری غربی را بهذھن متبادر میکرد( ،و نيز بهغير از جمھوری
چين امروز[ که اميد
خلق چين ]نه سرماﯾهداری بهسبک دسپوتيسم آسياﯾی در
ِ

نوﯾنی را در عرصهی نبر ِد برابریطلبی و آزادیخواھی برانگيخته بود ،و ھمچنين
منھای جنگ انقالبی در وﯾتنام و الئوس و کامبوج که داغترﯾن کانون برابریطلبی
و آزادیخواھی در جھان بهحساب میآمد ،جنبشھای آزایبخش در بخش
وسيعی از آسيا ،آفرﯾقا ،اروپا و آمرﯾکا بود که »روح زمانه« را در جغرافيای
پرچم رھاﯾی از اسارت و استثمار انسان از انسان جان
سياسی جھان ھمانند
ِ
میبخشيد .اﯾنک ـاماـ نه تنھا آن پرچم در اھتزاز نيست و تالش در راستای
اھتراز مجدد و نوﯾن آن ﯾک ضرورت بیچون و چرای انسانی و انقالبی است،
بلکه بهجای آن پرچم ،بيرق دروغين کاپيتالوپارلمانتارﯾسم و دموکراسی
انتخاباتی« بورژواﯾی برقرار استکه از اﯾن قدرت فرﯾبندهی رسانهایـجھانی
»
ِ
برخوردار استکه در طرفةالعينی از ھررجاله و دلقک و کثافتی ﯾک قھرمان
»ملی« جعل کند ،اﯾن »قھرمان« را بهکلهی تودهھای بیسازمان و پراکندهی
ی انتخاباتی چنان بفرﯾبد که
کارگر و زحمتکش بکوبد ،و آنھا را در ﯾک چشمبند ِ
بهھمين رجالهھا و دلقکھا و کثافتھا »رأی« بدھند و آنھا را )ھمانند کرزای،
چلبی ،مرسی و مانند آنھا( بهسرکوبکنندگانی تبدﯾل کنند که توسط خو ِد
ب ھرزه و جناﯾتبار بهگونهای استکه گوﯾی
مردم »انتخاب« شدهاند .اﯾن فرﯾ ِ
آزادی برای اﯾن مردم معنای دﯾگری جز »انتخاب« جالدان خوﯾش ندارد!؟
درک اﯾن حقيقت که شبکهی تبادالت اجتماعی در عرصهی »بينالمللی« و نيز
معيارھای ارزشسنج اﯾن تبادالت از سالھای  ١٩۶٠و  ١٩٧٠تا حال حاضر
المللی« در شراﯾط کنونی( عقبگردھای جھشگونهی
)ﯾعنی :در عرصهی »بين
ِ
بسيار عظيمی داشته ،نياز چندانی بهدانشی وﯾژه ﯾا اطالعات وسيعی ندارد.
مقاﯾسهی سادهی روﯾداھای سياسی در آن روزگار با وقاﯾعیکه سياستِ
»بينالمللی« در روزگار کنونی را رقم میزنند و معنا میدھند ،زمينهی اﯾن درک
را بهسادگی برای ھرکارگری که با کلهی طبقاتی و مستقل خود فکر کند ،فراھم
میکند.
منھای پيروزی انقالب کوبا در سال  ،١٩۵٩انقالب الجزاﯾر با نزدﯾک بهدو ميليون
قربانی در سال  ١٩۶٢و مقاومت قھرمانانه و طوالنی جبھهی آزادیبخش وﯾتنام
)معروف بهوﯾتمينه( برعليه فرانسویھا ،ژاپنیھا و آمرﯾکاﯾیھا که سازمانﯾابی
اوليه آن بهقبل از جنگ دوم جھانی برمیگشت؛ ھمچنين منھای مبارزات
طوالنی و گاھاً مسلحانه در آمرﯾکای التين و نيز کشته شدن حماسی چهگوارا
در  ١٩۶٧در بليوی که در آمرﯾکای التين و دﯾگر کانونھای متعدد مبارزاتی جھان
شور و عصيان تازهای برانگيخت؛ و نيز منھای پيشرفتھای گام بهگامی که

جنبش حقوق مدنی در اﯾاالت متحده داشت و در سال  ١٩۶٨بهسرانجامی
انقالبی

دست

ﯾافت؛

و

سرانجام

بدون

محاسبهی

تأثيرات

جنبش

دانشجوﯾیـکارگری فرانسه در مه  ١٩۶٨و محاصرهی پارﯾس توسط ارتش
برآنچه اصطالحاً »روح زمانه« ناميده میشود؛ اما برای درک چگونگی و پتانسيل
تبادالت انقالبی در سالھای  ١٩۶٠و ) ١٩٧٠ﯾعنی :زمانه و شراﯾطی که تشکيل
انقالبی دانشجوﯾان
دادگاه راسل را امکانپذﯾر کرد( کافی است بهحماﯾت جنبش
ِ
مقيم اﯾن کشور اشاره کنيم.
اﯾرانی
و روشنفکران آلمان از مبارزهی دانشجوﯾان
ِ
ِ
حضور دانشجوﯾان آلمانی در تظاھراتیکه دانشجوﯾان اﯾرانی در دوم ژوئن ١٩۶٧
در اعتراض بهدﯾدار شاه اﯾران از برلين غربی سازمان دادن بودند ،چنان وسيع و
فشرده بود که بهکشته شدن ﯾک دانشجوی آلمانی توسط ﯾک افسر پليس
منجر شد .مرگ اﯾن دانشجو بهنطفهای تبدﯾل گردﯾد که جنبش مسلحانهی Red
 Army Factionﯾا ) RAFبا درﯾافتی ضدامپرﯾاليستی و چپ( از آن زاده شد .اﯾن
جنبش ضمن برخورداری از ارتباط ارگانيک و گسترده با دﯾگر جنبشھای انقالبی
و ضدامپرﯾاليستی و ضد جنگ در جھان و ازجمله ارتباط ارگانيک با جنبش
فلسطين ،در اوج خوﯾش مورد حماﯾت  ٧ميليون آلمانی بود و تا اوائل دھهی ٩٠
نيز بهبقای خود ادامه داد.
حال بهزمانهی حاضر برگردﯾم و آن شراﯾط ﯾا تعادل و توازن بينالمللیای را مرور
کنيم که »اﯾران ترﯾبونال« بربستر آن سازمان ﯾافته است :نبو ِد شوروی و بلوک
شرق که بهھرصورت در تقابل با ﯾکهتازیھای اﯾاالت متحدهی آمرﯾکا و قدرتھای
دسپوتيسم
اروپای قرار داشتند؛ استحالهی چين از افسانهی انقالب تودهای به
ِ
آشکار بورژواﯾی؛ تقليل وﯾتنام ،الئوس و کامبوج بهعنوان داغترﯾن کانون
آسياﯾی و
ِ
انقالبی روزگار تشکيل دادگاه راسل بهمنطقهای که برای جلب سرماﯾه و تقدﯾم
ِ
ت ممکن بهآنْ دست از پا نمیشناسد؛ تسليم
نيرویکار بهارزانترﯾن قيم ِ
اندﯾشهھا و کنشھای برابریطلبانه و آزادیخواھانه در ھمهی کشورھای جھان
و ازجمله در کشورھای اروپاﯾی و آمرﯾکا بهافکار و کنشھاﯾی که »نظم نوﯾن«
خوﯾش فقط
ی
ت ترقیخواھی و انقالبیگر ِ
جھانی را توجيه میکنند و در نھاﯾ ِ
ْ
رواﯾت نئوليبرال سرماﯾه را در ابعاد بسيار محدودی بهمبارزه میطلبند .و از
چرخش فضا ،مناسبات ،اﯾدهھا و تبادالت چپگراﯾانه و
ھمهی اﯾنھا قابل تأکيدتر:
ِ
ن آن روزگار )ﯾعنی :سالھای  ١٣۴۶تا  ١٣۴٩شمسی که دادگاه
رادﯾکال در اﯾرا ِ
ت
راسل تشکيل شد( بهمناسبات ،اﯾدهھا و تبادالت ضدچپگراﯾانه و دس ِ
راستیای است که اﯾنک اگر جای خودرا در ميان طبقات و اقشار فرودست

تمکين خشمآگين از نظام موجود نداده باشد؛ اما در بين اقشار مرفهتر و
به
ِ
انفعالی تغيير نظام تبدﯾل شده که اباﯾی ھم از دخالت
متوسط بهآرزومندی
ِ
نيروھای غربی ندارد و چهبسا در اثر استيصال بيشتر بهليبیزاسيون اﯾران ھم
ف تحرﯾمھای روبهافزاﯾش اقتصادی اﯾجاد
تن بدھد .ناگفته نماند که مھمترﯾن ھد ِ
و تعميق ھمين استيصالی است که زمينهی دخالت نظامی را فراھم میکند.
درﯾک کالم ،برآﯾند کنونی نيروھای انقالب و ضدانقالب در ھمهی عرصهھا و در
ھمهی کشورھا بهگونهای استکه بهنظام سرماﯾهداری و خصوصاً سرماﯾهداری
در کشورھای اروپاﯾی و آمرﯾکا چنان مشروعيت ،قدرت و نفوذی بحشيده است
که میتواند ضمن بلعيدن جنبش انقالبی »نان و آزادی« در خاورميانه و شمال
آفرﯾقا ،جناﯾتآميزترﯾن زد و بندھای سياسی و نظامی را بهکمک دستجات
اسالمی )که مخلوق و تحت کنترل اوست( ،رسانهھای ھمگانی و نيز تفسير
دخالت نظامی و »بشردوستانه« از مقولهی حقوق بشر توجيه کرده ،بهاجرا
بگذارد و مدافعينی ھمانند آقای مصداقی )زندانی سياسی سابق( نيز پيدا کند.
بنابراﯾن ،اﯾنھمان دانستن شراﯾط بينالمللیای که زمينهی تشکيل دادگاه
کنونی ضمن اﯾنکه بهلحاظ متدولوژﯾک غلط و
راسل را فراھم آورد با شراﯾط
ْ
سفسطهآميز است ،از لحاظ سياسی نيز مقدمهای جناﯾتآميز برعليه نيروھای
مترقی و انقالبی استکه بهزبان حقوقی میتوان بهجناﯾت برعليه بشرﯾت نيز
تفسيرش کرد.
بهھرروی ،در شراﯾط مذکور در باال )ﯾعنی :در شراﯾطیکه ﯾک جنبش انقالبی و
تودهای در داخل اﯾران در جرﯾان نيست( نه تنھا تشکيل آنچه تحت عنوان »اﯾران
ترﯾبونال« از آن نام برده میشود ،نابهجا و بورژواﯾی و ارتجاعی است؛ بلکه
حاصل تشکيل دادگاھی دقيقاً ھمانند دادگاه راسل نيز ـبازھمـ بهنفع نظام
سرماﯾهداری و خصوصاً سرماﯾهداری اروپاﯾی و آمرﯾکا تمام میشود .چرا؟ برای
اﯾنکه آن نيروھاﯾیکه در خيابان و کارخانه و دﯾگرجاھا با مبارزهی ھمهجانبه
بهدادگاه راسل مشروعيت میبخشيدند ،امروز در مقابل خوراک تبليغاتی و
ی »اندﯾشمندان« و عملکردھای سرماﯾه جھانی )و خصوصاً
بهاصطالح فکر ِ
تبليغات و کنشھای سرماﯾهداری اروپاﯾی و آمرﯾکا( ،در بھترﯾن حالت ،ھمانند
خوابزدهھا واکنش نشان میدھند و توان چندانی برای مقابله ندارند.
بدﯾنترتيب استکه دادگاه راسل ھم در شراﯾط کنونی بهضد خوﯾش تبدﯾل
میشود و توسط مدعيان حاکميت برجھان بليعده خواھد شد.

۴ـ »اﯾران ترﯾبونال« در مقابل دادگاه راسل!
آقای اﯾرج مصداقی مدعی استکه }اﯾران ترﯾبونال ﯾک نھاد مستقل و مردمی
است ،گزارشات و تصميمات آن ھم قبل از ھر چيز افکار عمومی بينالمللی و
مردم را مخاطب خود قرار میدھد{ .اﯾن حکم علیرغم ظاھر آراسته و
استفادهی پسندﯾدهای که از الگوی داداگاه راسل میکند؛ اما در جرﯾان
مقاﯾسهی دو مختصات مختلف ـدر دو زمان و مکان متفاوت و نيز دستگاه
ارزشیای که در رابطه با »اﯾران ترﯾبونال« بهکار میبردـ بهضد خوﯾش تبدﯾل
میشود و عمال ً نھادھای برآمده از دولتھا )و نه برآمده از تودهھای }مردم{( را
مورد خطاب قرار میدھد .گرچه آقای مصداقی مدعی استکه فعالين »اﯾران
ترﯾبونال« بهواسطهی آشناﯾی بيشتر با }ترمھای حقوقی{ به}تفاوتھای اﯾران
ترﯾبونال با دادگاه راسل{ پیبردند و }روی وجه مردمی آن بيشتر تأکيد{ کردند؛
درعينحالـ اﯾن واقعيت را نيز نادﯾده میگيرد که بهلحاظ گستره و پتانسيل
اما او ـ
ِ
رسانی بخش اعظم رسانهھاﯾی که بهنظر او اﯾن دادگاه }مردمی{ را
اطالع
ْ
}پوشش دادند{ ،تحت کنترل کارتلھای خبریـاطالعاتیـتحليلی ھستند که
ھرواقعه و روﯾدادی را از آن زاوﯾهای منعکس میکنند که ضامن منافع صاحبان
سرماﯾه و دولتھای حافظ نظام سرماﯾهداری باشد و اصوال ً ھيچ ربطی
بهنھادھای برآمده از }مردم{ ندارند.
اﯾن عبارات را باھم نگاه کنيم} :ميليونھا نفر در سراسر دنيا از طرﯾق بی بی
سی ورد سروﯾس ،الجزﯾره ،العربيه ،تلوﯾزﯾون کانال دو سوئد ،خبرگزاری سوئد و
دهھا روزنامه سوئدی و برﯾتانيائی ،چندﯾن رادﯾو و ساﯾت فعاالن اجتماعی در
آمرﯾکا و شبکهھای مختلف اطالع رسانی در جرﯾان دادگاه قرار گرفتند .ميليونھا
نفر از ھموطنانمان در داخل و خارج از اﯾران از طرﯾق شبکهھای تلوﯾزﯾونی »من و
تو« ،بی بی سی فارسی ،صدای آمرﯾکا ،و رادﯾو فرانسه ،رادﯾو دوﯾچه وله و ...
در جرﯾان اﯾن روﯾداد بزرگ قرار گرفتند و بسياری از رادﯾو و تلوﯾزﯾونھای متعلق به
سازمانھا و احزاب سياسی اﯾرانی و چند روزنامه فارسی زبان ،روند دادگاه را
پوشش دادند{.
منھای }بسياری از رادﯾو و تلوﯾزﯾونھای متعلق بهسازمانھا و احزاب سياسی
اﯾرانی و چند روزنامه فارسی زبان{ که حتی بهشرط سالمت سياسی ـبازھم،

ی چندانی ندارند و در ميان }مردم{ کارگر
در مجموعـ ُبر ِد
خبری شنيداری ﯾا دﯾدار ِ
ِ
و زحمتکش نيز پاﯾگاھی ندارند؛ اما تنھا در »جھان« اوھام ﯾا در »دنيای«
فرﯾبکاریھای بورژواﯾی استکه رسانهھای بورژواﯾی و تحت کنترل کنسرنھا و
کارتلھای خبریـاطالعاتیـتحليلی بدون فشار سازمانﯾافته از طرف کارگران و
زحمتکشان و نيروھای ترقیخواه }پوشش گستردهی خبری{ خودرا }در سطح
داخلی و بينالمللی{ بهروی روﯾداھا و وقاﯾع }مردمی{ و غيربورژواﯾی
شکل بيان و فر ِم احتجاج ،جوھرهی اﯾدئولوژﯾک جمھوری
میگشاﯾند!؟ منھای
ِ
اسالمی براساس ھمين ادعاھاﯾی قرار دارد که از »جھان« اوھام و »دنيای«
فرﯾبکاریھای بورژواﯾی ماﯾه میگيرند.
ت ُپستمدرنيستیـاسالمی
نه آقای مصداقی ،لطفاً سفسطه نکنيد و ژس ِ
مادر توليد اجتماعی(
نگيرﯾد! ھنوز ھم کار و طبيعت )بهمثابهی پدر و
ِ
سرچشمهی ھمهی امکانات ،ثروتھا و دانستهھاست؛ بنابراﯾن ،کلمهی
}مردم{ ـاگر از »جھان« اوھام و »دنيای« فرﯾبکاریھای بورژواﯾی ماﯾه نگرفته
باشدـ اساساً کارگران و زحمتکشان و نيز نيروھای ترقیخواه و انقالبی را
بهذھن متبادر میکند .ازھمينروستکه بورژوازی بدون فشار آگاھانه و
ت زندگی کارگران و زحمتکشان را
سازمانﯾافته از
پاﯾين ھمهی روﯾدادھای مثب ِ
ْ
خبری پازل
ـاگر نادﯾده نگيردـ چنان منعکس میکند که از ھمان نخستين بستهی
ْ
سرھم کند .بهھرروی ،اﯾن حقيقتی غيرقابل
حاکميت بورژوازی و »حقانيت« او را
ِ
کتمان استکه موفقيت رسانهای دادگاه راسل از ھمان فشاری رﯾشه و ماﯾه
میگرفت که در کف خياﯾان و کارخانه بهطور آگاھانه و سازمانﯾافته جاری بود
و بورژوازی و رسانهھای تحت کنترلش تاب مقاومت در برابر آن را نداشتند .اﯾن
حقيقت ساده و روشن را وارونه دﯾدن و وارونه تبليغ کردن ـخواه ناخواه ،ﯾعنی :با
پول ﯾا بدون جيره و مواجبـ کال ً بورژواﯾی ،و در شراﯾط کنونی رژﯾمچنجی است؛
و بازی در بساط کليت نظام سرماﯾهداری نام دارد که جمھوری اسالمی فقط جز ِء
ناچيزی از آن است.
راسل فلسطين در زمينهی پوشش خبری با شکست مواجه
اما ،چرا }دادگاه
ِ
شد{ و }پوشش گستردهی خبری در سطح داخلی و بينالمللی بزرگترﯾن
دستاورد و موفقيت اﯾران ترﯾبونال تا کنون بوده است{؟ من اطالعی از جزئيات
دادگاه راسل فلسطين و شکست خبری آن ندارم؛ اما اﯾن واقعيت را میدانم که
جھت حرکت دادگاه راسل فلسطين برعليه دولت اسرائيل و برعليه ھمکاری
کمپانیھای غربی در مورد نقض ﯾا عدم اجرای تعھدات بينالمللی اﯾن دولت در

مورد فلسينیھا بود]اﯾنجا و اﯾنجا[؛ درصورتیکه »اﯾران ترﯾبونال« با داعيه ضدﯾت
با رژﯾم ]که در ادامهی اﯾن نوشته بهآن میپردازم[ درست در ھمان جھت و در
ھمان مسيری حرکت میکند که }شبکهھای تلوﯾزﯾونی »من و تو« ،بی بی
سی فارسی ،صدای آمرﯾکا ،و رادﯾو فرانسه ،رادﯾو دوﯾچه وله و  {...حرکت
تعوﯾض( رژﯾم جمھوری اسالمی با دولت دستنشاندهای
میکنند :چنج )ﯾعنی:
ِ
ھمانند چلبی در عراق ﯾا کرزای در افغانستان که پس از تخرﯾب ھمهی
زﯾرساختھا و نابودی انباشت صد سالهی مدنيت در جغرافيای سياسی اﯾرانْ
بهقدرت برسد؛ و ضمن انتقال روزافزون موادـکاالھای خام و نيمساخته و
ت کنونی
تماماً ساخته شده بهدنيای غرب ،مجموعاً بتواند عالوهبر سرکوب موقعي ِ
جنبشھای کارگریـمردمی ،موقعيت فردای چنين جنبشھاﯾی را نيز )که احتمال
خيزش آن چندان ھم ناچيز نيست( سرکوب کند .ھمهی اﯾن »وظاﯾف« ـبا ھم و
بهطور ﯾکجاـ علیرغم ميل خيل وسيعی از کارگزاران رﯾز و درشت دولت
جمھوری اسالمی ،اما از توان و عھدهی اﯾن جرثومهی سرکوب و استثمار و
جناﯾت خارج است و »تحقق« اﯾن »مطالبات« مستلزم اﯾن استکه جمھوری
اسالمی برود و دارودستهی دﯾگری بهقدرت برسد .از اﯾنرو ،چنين بهنظر
میرسد که }پوشش گستردهی خبری در سطح داخلی و بينالمللی{ بهکارآﯾی
و پتانسيل »اﯾران ترﯾبونال« در رابطه با رفتن جمھوری اسالمی و خصوصاً تغيير
نقشهی خاورميانه برمیگردد که دادگاه راسل فلسطين کارآﯾی چندانی در اﯾن
زمينه )ﯾعنی :در زمينهی تغيير نقشهی خاروميانه( نداشت و بهھمين دليل ھم
مورد بیمھری رسانهھای تحت کنترل کنسرنھای بينالمللی قرار گرفت.
سرانجام اﯾنکه وقتی آقای مصداقی مینوﯾسد} :بسياری از ھموطنان در اقصی
نقاط کشور قادر بهدﯾدن صحنهھای دادگاه شده بودند و از خوشحالی در پوست
خود نمیگنجيدند{؛ فراموش میکند ﯾادآوری کند که درصد بسيار باالﯾی
از خانوارھای حاشيهنشين ]بين  ۵تا  ٧ميليون[ ،روستائی ]بيش از  ٢٠ميليون[،
کارگری ساده و قرارداد موقت ]حدود  ٨۵درصد طبقهی کارگر با جمعيتی بيش از
ِ
 ٢٠ميليون[ و نيز ساکنين شھرستانھای کوچک اساساً نمیتوانند جزو آن
}ھموطنان{ی باشند که از }دﯾدن صحنهھای دادگاه ...از خوشحالی در پوست
خود نمیگنجيدند{ .چرا؟ بهاﯾن دليل ساده که امکان دسترسی بهماھواره و
ھستی سياسی جھان ـنه از روزنهی مدﯾای
اﯾنترنت ندارند و نگاھشان به
ِ
پروغربیـ که )متأسفانه( فقط از روزنهی مدﯾای تحت کنترل جمھوری اسالمی
است .ازاﯾنرو ،میتوان چنين نيز گفت که بهاحتمال بسيار قوی اﯾن

}ھموطنان{ی که از }دﯾدن صحنهھای دادگاه ...از خوشحالی در پوست خود
نمیگنجيدند{ ،ھمان }ھموطنان{ی ھستند که در جنبش پساانتخاباتی سبز
پروغربی بدون
سبز
ابتدا بهدنبال موسوی افتادند تا بعد از او عبور کنند و جنبش
ِ
ِ
موسوی و کروبی را بهنماﯾش بگذارند .آری اﯾن حقيقت دارد که بخش قابل
توجھی از خردهبورژوازی تازه بهدوران رسيده و خردهرانتخوار اﯾرانی با برنامهی
رژﯾمچنج جمھوری اسالمی موافق است و از نماﯾشاتی مانند »اﯾران ترﯾبونال«
که رژﯾمچنج را زمينه میسازند و بشارت میدھند ،خوشحال میشوند و }در
پوست خود نمیگنجند{ .البته ھمهی اﯾنھا مشروط بهاﯾن است که ادعای آقای
مصداقی در مورد }بسياری از ھموطنان در اقصی نقاط کشور{ با استفاده از
شيوهھای تحليلیـآماری و علمی قابل اثبات باشد!؟
سرانجاماﯾنکه تشکيل دادگاه راسل برعليه جناﯾات آمرﯾکا در وﯾتنام ،اﯾن دادگاه را
بهمحلی برای اعتراض بهھيستری ضدکمونيستی سردمداران آمرﯾکا و حماﯾت از
حق کمونيستھا برای دفاع از خود تبدﯾل کرد و اﯾن چيزی جز ﯾک موضع
سياسی و چيزی جز ﯾک صفبندی سياسی در آن زمان نبود .دادگاه راسل جای
ترﯾبونال« آقای
خود را در صفبندی سياسی آن روزگار نشان داد؛ جای »اﯾران
ِ
مصداقی در جھان امروز در کدام صف است؟
*****
بهمنظور فرصت برای تمرکز بيشت ْر بخشھای بعدی اﯾن نوشته را در قسمت دوم
بهخوانندهی گرامی تقدﯾم میکنم که شامل مباحثی مانند ]در عرصهی نبرد ﯾا
در زندان؛ کدام جناﯾتکارانهتر است!؟[] ،اعتبار دولتی در پردهی اعتبار
حقيقیـمبارزاتی!؟[] ،سلطهی بتوارهی پول برفراز ارزﯾابی از »اﯾران ترﯾبونال«![،
]ھرتخالف و تقابلی با جمھوری اسالمی الزاماً مترقی ﯾا انقالبی نيست![ و
]نتيجهگيری[ خواھد بود.
عباس فرد ـ الھه ـ  ١۴آگوست )سه شنبه  ٢۴مرداد (١٣٩١
info@omied.de
fard.abbas@yahoo.com

پانوشتھا:
] [١مصداقی در اﯾن مورد مینوﯾسد} :در ارتباط با اﯾران ترﯾبونال دولت جمھوری
اسالمی ،رسانهھای گروھی وابسته به جناحھای مختلف نظام در ﯾک
ھماھنگی از پيش تعيين شده توسط دستگاهھای اطالعاتی و امنيتی حتی از
سر تمسخر ھم به اﯾران ترﯾبونال که پوشش وسيعی الاقل در »بی بی سی«،
»صدای آمرﯾکا« و »من و تو« داشت و قطعاً ميليونھا ھموطن در جرﯾان برگزاری
آن قرار گرفتند نمیپردازد تا دست تعدادی از فعاالن »چپ« که در »بساط رژﯾم«
بازی میکنند برای برخورد با آن باز باشد .متأسفانه برای اولين بار در تارﯾخ،
عدهای که خود را مخالفان رژﯾم حاکم و جناﯾتکاران عليه بشرﯾت مینامند
وظيفهی دولت مذکور را به عھده گرفته و در اﯾن راه از ھيچ کوششی فروگذار
نمیکنند .ما نه تنھا از بابت رژﯾمی که بر کشورمان حاکم است در دنيا نمونهاﯾم
بلکه از بابت اپوزﯾسيون ھم نمونه و نوبرﯾم{.
] [٢من )احتماال ً با کمک دوستی از نسل جوانتر( در آورﯾل  ١٩٩٩مقالهای تحت
عنوان »ترﯾبون بينالمللی برعليه جمھوری اسالمی ،محاکمهی پوستهی نظام
استبدادی« نشرﯾه شمارهی » ١۶کمون« نوشتم که شاﯾد بدون ھرگونه
توضيحی منشترش کنم.
][٣
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شبکهی

درھم

تنيدهی

تبادالت

اقتصادیـاجتماعیـطبيعی برمحور تعادل و توازن برخاسته از مبارزهی طبقاتی
تعرﯾف کرد که برآﯾندگونه و بهطور دﯾناميک ،مفاھيم و معيارھا و مدلھای راﯾج
زندگی ]از دﯾدگاهھای ھستیشناسانه و زﯾباﯾیشناسانه گرفته تا مضمون
نھادھای طبقاتی و الگوھای فرھنگی و شخصيتی و مانند آن[ را در ميان
تودهھای مردم و بخش گستردهای از اقشار ميانی جامعه میسازد؛ ...

www.omied.de :Manba
Baz Taksir:yashar.doulatabadi@gmail.com

وجودی »ايران
ھم جان کوپر »میفھمد« و ھم شما آقای مصداقی!!  -بررسی ماھيت و علت
ِ
تريبونال« )قسمت دوم(

مفھو ِم »بينالمللی« در زمان »ترﯾبونال راسل« عمدتاً و نزد تودهھای وسيع مردم
ـبرخالف معنای کنونیاشـ مبارزه با مناسبات و روابط بين دولتھا بود و حال و
ھوای سوسياليستی و انترناسيوناليستی داشت .اﯾن چيزی استکه امروزه
بهعکس خود تبدﯾل شده است .بنابراﯾن ،مسئلهی اساسی اﯾن استکه در
شراﯾط کنونی تشکيل ھردادگاه ﯾا ترﯾبونالی براساس مناسبات بينالمللی )و در
واقع :بينالدولی( نھاﯾتاً بهبازی در بساط آن نيروھاﯾی تمام میشود که شبکهی
ت تأثير تغيينکنندهی خوﯾش
تبادالت و ارزشھای مسلط برجھان کنونی را تح ِ
دارند

ـ در عرصهی نبرد ﯾا در زندان؛ کدام جناﯾتکارانهتر است!؟
پليسی آمرﯾکا در جرﯾان جنگ
جناﯾات و نسلکشیای که نيروھای نظامی و
ِ
وﯾتنام از خود بهجای گذاشتند ،علیرغم ابعاد ميليونی و جنبهی
امپرﯾاليستیـتجاوزکارانهاش ـاماـ درمقاﯾسه با جناﯾاتی که جمھوری اسالمی در
زندانھا بهآن اقدام نمود ،رذالت متفاوتی را بهذھن متبادر میکند .منھای اﯾنکه
آمرﯾکاﯾیھا متجاوز بودند و شروعکنندهی جنگ و نيز منھای استفادهی وسيع از
ھمهی ابزارھا و تکنيکھای غيراتمی برای نابودی کامل نيروھاﯾی که با پاﯾگاه
ھستی ساکنين وﯾتنام و تمامی منطقهی جنوب شرقی
وسيع تودهای بهدفاع از
ِ
آسيا برخاسته بودند؛ اما تفاوت اﯾنگونه جناﯾت با جناﯾات جمھوری اسالمی در
زندانھا در اﯾن بود که در آنجا ـبهھرصورتـ جنگی درگير بود و امکان ضربهی
متقابل و بازدارنده وجود داشت؛ در صورتی که زندانيانیکه در زندانھای
جمھوری اسالمی مورد تجاوز و شکنجه و اعدام قرار میگرفتند ،نه موقعيتی
برای ضربهی متقابل داشتند و نه درصدد وارد کردن چنين ضربهای بودند .آنجا
نبردی بهشدت نابرابر و نھاﯾتاً بهقصد مبارزه با کمونيسمی در جرﯾان بود که بيش
ھژمونيک خوﯾش قرار داده
از نيمی از جھان را زﯾر پوشش سياسی ،نظامی و
ِ
بود؛ درصورتی که آنچه در زندانھای جمھوری اسالمی بهطور گسترده مورد

س زندگی و اندﯾشه بهگونهای دﯾگر بود که منھای منافع
تعرض قرار میگرفت ،نَ ْف ِ
جوﯾی برخاسته از
سياسیـاقتصادی ،عمدهترﯾن انگيزهاش کينهورزی و انتقام
ِ
خرافات مذھبی و قرون وسطاﯾی است.
بنابراﯾن ،افشای اﯾنگونه از جناﯾت ـنه ھمانند جناﯾات آمرﯾکاﯾیھا در جنگ وﯾتنام
فقط در بيان ،تصوﯾر و محکوميت سياسی آنـ که عالوه برھمهی اﯾنھا ،اساساً
در تحليل عوامل تارﯾخیـاجتماعیـطبقاتی آن است که میتواند با بقاﯾای چنين
نگاھی در ميان بخشھاﯾی از جمعيت )حتی آنھا که تھیدست و
استثمارشونده بهحساب میآﯾند( بهمبارزه برخيزد و موجبات سازمانﯾابی
آگاھانهی آنھا را فراھم نماﯾد.
کشی ارتش و دولت آمرﯾکا در وﯾتنام پراگماتيستی ،توسعهطلبانه و
منطق نسل
ِ
ِ
سودجوﯾانه بود؛ درصورتیکه منطق جمھوری اسالمی در شکنجه و قتلعام
زندانيان سياسی عالوهبر سودجوﯾی و طبعات آن ،الھیـاسالمی بود و بهدنبال
اَجر اُخروی نيز میگشت .بهبيان دﯾگر ،کارگزاران جمھوری اسالمی برای گذر از
اخالقياتی که تحت تأثير اسالم و انقالب بھمن سودجوﯾی و سرماﯾهاندوزی کالن
را در مقابل خواست الھی مذموم میشمرد و در مورد زﯾاده َرویھا پرھيز میداد،
میباﯾست با توسل بهثوابی عظيم ،لياقت دستﯾابی بهسودھای عظيم را
ت
کسب نمود .ھمانطور که ابراھيم فرزند خود ـاسماعيلـ را در مقابل قدر ِ
بازدارندهی الھی بهقربانگاه میبَرد تا در اسباب زمينی بهرستگاری برسد؛
جمھوری اسالمی نيز درست بهھمانگونه فرزندان انقالب بھمن )ﯾعنی :انقالبی
ن خود میدانست( را بهقربانگاه سرماﯾه ُبرد تا در انباشت ناگزﯾر آن
را که از آ ِ
تردﯾدی وجود نداشته باشد .اﯾن نه تنھا مقابلهای با مقولهی »حقوق بشر« در
کشورھای سرماﯾهداری غربی نبود ،بلکه تأﯾيد دوفاکتوی نظام مبنیبر خرﯾد و
فروش نيرویکار نيز بود که حرمت آنْ جاﯾگزﯾن اخالقيات محدودکنندهای میشد
که قناعت و ميانه َروی را ثواب میدانست .بهھرروی ،در ھمين پروسهی
جناﯾتبار بود که جمھوری اسالمی بار دﯾگر بهجرگهی کشورھای سرماﯾهداری
پذﯾرفته شد؛ و بهلحاظ منطقی نيز بهھمان منطقی دست ﯾافت که اساساً
آمرﯾکاﯾی بهحساب میآﯾد :پراگماتيسم ،سودجوﯾی و توسعهطلبی )گرچه در
ابعاد بسيار کوچکتری از سرماﯾهداری در اروپا و آمرﯾکا(.
گرچه صاحبان قدرت )از ھمهی جناحھا و دستهبندیھا( در جمھوری اسالمی با
سياسی اخالقاً تحول پيدا کردند و
عبور از کنار تلھای برپا شده از جسد زندانيان
ْ

بهبورژوا و صاحب سرماﯾه تبدﯾل شدند و زﯾر پوستهی موعظهھا و توجيھات
طلبی
اﯾدئولوژﯾک امروزیشان ھمان منطق پراگماتيستی سود و توسعه
ِ
آمرﯾکاﯾی پنھان است؛ اما بخشھای نه چندان وسيعی از مرد ِم متوسط و حتی
تھیدست ھنوز فرﯾب ھمين زاھدنماﯾیھا را میخورند و بهجمھوری اسالمی
تمکين میکنند .بنابراﯾن ،افشای جناﯾات جمھوری اسالمی برای اﯾن مردم که
احتماال ً در دفاع از جمھوری اسالمی دست بهمقاومتی بسيار سخت ھم
خواھند زد ،فراتر از گزارش جناﯾتھای اﯾن رژﯾم در زندانھا و بينالمللی کردن
آن،

میباﯾست

تحليلیـروشنگرانه

باشد

و

روی

مناسبات

بورژواﯾیـپراگماتيستیشان نيز متمرکز شود تا ضمن اﯾنکه جمھوری اسالمی
اﯾزولهتر میشود ،در تقابل آشکار طبقاتی نيز قرار بگيرد.
نتيجه اﯾنکه :اوال ًـ جناﯾات جمھوری اسالمی در زندانھای اﯾران ـماھيتاًـ با آن
جناﯾاتیکه آمرﯾکاﯾی در جنگ وﯾتنام و در ابعاد گسترده و ميليونی بهآن دست
زدند ،متفاوت است؛ دوماًـ اﯾن تفاوت راهکارھای افشاگرانهی متفاوتی از آنچه
دادگاه راسل در پيش گرفت ،پيشنھاده دارد؛ سوماًـ جناﯾات آمرﯾکاﯾیھا در وﯾتنام
بهواسطهی ماھيت نظامی و جنگیشان آشکار بود و برخالف جناﯾات جمھوری
اسالمی در زندانھای اﯾران ،نياز چندانی بهتحليلھای اﯾدئولوژﯾک و سياسی
نداشت؛ چھارماًـ برفرض که زمانهی حاضر ھمان حال و ھوای دھهھای  ۶٠و ٧٠
ميالدی را داشت ،بازھم بهواسطه تفاوت در چگونگیھا و انگيزهھای ارتکاب
جناﯾت تشکيل دادگاھی ھمانند دادگاه راسل در مورد جناﯾات دولت جمھوری
ْ
اسالمی در زندانھا راهکار مناسبی نبود؛ پنجماًـ اقدام بهافشای جناﯾات
مقدماتی خاصهی اﯾدئولوژﯾک اﯾن رژﯾم
جمھوری اسالمی در زندانھا بدون تحليل
ِ
بيش از اﯾنکه افشاگرانه باشد ،پنھانکنندهی ماھيت سياسی آن است؛
ششماًـ بينالمللی کردن جناﯾات جمھوری اسالمی در زندانھا ،درآنجاﯾیکه
ماھيت اﯾن جناﯾات برای بخشھای وسيعی از کارگران و زحمتکشان در اﯾران
ھنوز روشن نيست ،معنای دﯾگری جز اميد بستن بهراهحلھای بيرونی و
بينالمللی در مور ِد بود و نبود جمھوری اسالمی ندارد و اﯾن بهوﯾژه در شراﯾط
جھانی بهھژمونی دست ﯾافتهاند،
بورژوازی
کنونی که راستترﯾن جناحھای
ِ
ْ
بهمعنای ھمسوﯾی با پروژهی رژﯾمچنج بورژوازی اروپا و آمرﯾکاست.

۶ـ اعتبار دولتی در پردهی اعتبار حقيقیـمبارزاتی!؟

عکس آن با اعتبار
ت
قبل از اﯾنکه بهمسئلهی اعتبار حقيقی و تفاوت و جھ ِ
ِ
دولتی بپردازم و ثابت کنم که اعتبار دادگاه راسل حقيقیـمبارزاتی و اعتبار
»اﯾران ترﯾبونال« ـاگرـ مستقيماً دولتی نيست ،اما برآمده از مناسباتی
استکه دولتھا باھم دارند؛ الزم بهتوضيح استکه در اﯾن نوشته بهسه
فراطبقاتی »مردم« با مفھوم
مقولهی »حقوق بشر«]اﯾنجا[ و تفاوت مفھوم
ِ
طبقاتی »کارگران«]اﯾنجا[ و نيز مفھوم »سرنگونیطلبی فراطبقاتی«]اﯾنجا[
نمیپردازم .چراکه در اﯾن ھرسه زمينه نوشتهھای فراوانی وجود دارد و تمرکز
روی اﯾن مقوالت بيش از اﯾنکه روشنگرانه باشد ،بهحجم اﯾن نوشته میافزاﯾد و
موضوع اصلی را در ساﯾه قرار میدھد .پس ،نگاھی بهاعتبار حقيقیـمبارزاتی
دادگاه راسل برعليه جناﯾات جنگی آمرﯾکا در وﯾتنام بيندازﯾم:
اعتبار و ارزش »ترﯾبونال راسل« که پس از انتشار کتابی با تيراژ بسيار وسيع از
برتراند راسل دانشمند و فيلسوف انگليسی بهنام »جناﯾات جنگ در وﯾتنام«
تشکيل گردﯾد ،بهسه عامل ھمساز و مربوط بهھم برمیگشت که ھم مبارزاتی
بودند و ھم از ھمهی جنبهھای متصو ْر حقيقی .اﯾن سه عامل بدون تقدم و تأخر
عبارتاند از :الف( اعضای ترﯾبونال راسل .ب( جرﯾان فاجعهبار و جاری تھاجم
نظامی بهوﯾتنام ،الئوس و کامبوج در سال  ١٩۶٧که اخبار آن بهطور فزاﯾندهای در
معرض دﯾد تعداد ھرچه بيشتری از مردم دنيا قرار میگرفت و بهغير از گروهھا و
نھادھای سياسی و آکتيوﯾست ،تودهی وسيعی از آحاد مرد ِم نامتشکل در
نھاھای سياسی )اعم از کارگر و خردهبورژوا و بعضی از بورژواھا( را نيز تحت تأثير
و واکنش قرار میداد .ت( »روح زمانه« که برابریطلبانه و آزادیخواھانه بود؛ و
بهشدت از دﯾدگاهھای چپ ،کمونيستی و سوسياليستی تأثير میگرفت.
ق اعضای ]حدوداً  ٣٠نفرهی)؟([ »ترﯾبونال
الف( عالوه براﯾنکه اغلب قرﯾب بهاتفا ِ
راسل« از ميان روشنفکران و دانشمندان و آکادميسينھای برجسته ،معتبر و
مردمی برخاسته بودند؛ ھمچنين بيش از  %۵٠اعضای اﯾن ترﯾبونال خود را
مشخصاً کمونيست ﯾا سوسياليست نيز میدانستند .گرچه اعتبار علمی،
آکادميک ،فلسفی و مبارزاتی ھمهی دﯾگر اعضای اﯾن ترﯾبونال دقيقاً و عيناً
ھمانند اعتبارات آکادميک ،فلسفی و مبارزاتی راسل و سارتر نبود؛ اما از جنبهی
ی روشنفکرانه و مبارزاتی ھيچﯾک از آنھا از راسل و سارتر چندان ھم کم
ھمارز ِ
اعتبارتر نبودند .بهھرروی ،آنچه اعتبار اعضای »ترﯾبونال راسل« را جنبهی
حقيقی میبخشد ،مقدمتاً وﯾژگی علمی و فلسفی و مبارزاتی آنھاست ،که

ربطی بهنھادھای دولتی ﯾا نھادھای برآمده از ھمگراﯾی دولتھا )مانند سازمان
ملل و غيره( ندارد.
حاال برای اﯾنکه مفھوم »اعتبار« و رابطهی آن با »حقيقت« را در »اﯾران ترﯾبونال«
و در دﯾدگاه آقای مصداقی درﯾابيم ،مقدمتاً بهچند نقلقول از او مراجعه میکنيم
و روی احکام نھفته در اﯾن نقلقولھا متمرکز میشوﯾم:
ـ }اﯾن برداشت اشتباھی است که به خاطر حضور ﯾک حقوقدان سرشناس
بينالمللی و مشاور دادگاه کيفری بينالمللی که به اعتبار ﯾک نھاد میافزاﯾد
»غيردولتی بودن« آن نھاد را نتيجه بگيرﯾم .برای روشن شدن موضوع مجبورم
مقاﯾسهای بکنم بين ھيئت ژوری اﯾران ترﯾبونال و دادگاه راسل فلسطين{.
}اعتبار{ نھادی مثل »اﯾران
بنابراﯾن ،اوال ًـ ﯾکی از سرچشمهھا و خاستگاهھای
ِ
ترﯾبونال« حضور }حقوقدان]ھای[ سرشناس بينالمللی و مشاور]ان[ دادگاه
کيفری بينالمللی{ در آن است؛ دوماًـ در استخدام نھادھای برآمده از منافع
مشترک دولتھا بودن ]مثل مشاورت در دادگاه کيفری بينالمللی که برآمده از
کشور عضو آن است[ »غيردولتی« بهحساب میآﯾد؛ و سوماًـ ابزار
منافع ١١١
ِ
ف وﯾژگی ﯾک نسبت معين )مثل اﯾران( و
اثبات احکام ادعاﯾی آقای
مصداقی حذ ِ
ْ
مقاﯾسهی احکام مزبور با سازوکار دﯾگر نھادھا و ترﯾبونالھاﯾی استکه
موضوعيت و وﯾژگی دﯾگری دارند!!
ـ }از اﯾن که بگذرﯾم برای ﯾک حقوقدان ،شرکت در تيم حقوقی دادگاه الھه و در
محاکمات ميلوسووﯾچ و رواندا افتخار و اعتبار است{ .در اﯾن مورد الزم بهتوضيح
استکه منھای اﯾنکه ميلوسووﯾچ چه کرد و که بود ،و منھای اﯾنکه صربھا
دست بهچه اقداماتی برعليه اھالی کوزوو زدند و اﯾن اقدامات تا چه اندازه توسط
نيروھای خارجی و بهوﯾژه دولت آلمان تحرﯾک میشد و تا چه اندازه جناﯾتکارانه
بود؛ اما حقيقت اﯾن است که محاکمهی ميلوسووﯾچ بيش از ھرچيز و بيش از
ھرمسئلهای فقط پردهی ساتر و سرپوشی بود بر تھاجم نظامی ناتو
بهﯾوگسالوی در سال  ١٩٩٩که ھدفاش بهغير از رسميت بخشيدن بهتجزﯾه
ی برآمده از مبارزهی پارتيزانی و ضدفاشيستی ،ازجمله اﯾن نيز بود که
ﯾوگوسالو ِ
ھمهی آن تأسيسات و کارخانهھاﯾی را که ھنوز بهشيوهی شوراﯾی
و خودمدرﯾتی سوخت و ساز داشتند و زﯾر نظر کارکنان مدﯾرﯾت میشدند را نابود
کنند ،که کردند .بورژوازی اروپاﯾیـامرﯾکاﯾی با استفاده از اھرمھای بهاصطالح
عين ھمين
بينالمللی )که در واقع ھمان اھرمھای بينالدولی و بورژواﯾیاند(
ِ

نماﯾش را در مورد رواندا نيز بهکار بردند تا جناﯾات دولت بلژﯾک و دولت آمرﯾکا را در
اﯾن سرزمين بپوشانند .نتيجه اﯾنکه برخالف نظر آقای مصداقی }شرکت در تيم
حقوقی دادگاه الھه و در محاکمات ميلوسووﯾچ و رواندا{ نه تنھا }افتخار و
اعتبار{ی برای ھيچ نھاد حقيقتجوﯾانه و برخاسته از ميان مردم کارگر و
انقالبی علل و نيز محاکمهی انقالبی
زحمتکش نمیآورد ،بلکه اساس تحليل
ِ
عوامل جناﯾات جمھوری اسالمی در زندانھا را نيز بورژواﯾی و بينالمللیـناتوﯾی
میکند تا در برابر دادگاه و محاکمهی برآمده از مردم و نيروھای مترقی و انقالبی
)اعم از داخلی ﯾا بينالمللی( مانع بتراشد.
ـ }...قاضی جفری رابرتسون ﯾکی از پنج حقوقدان منتخب در سيستم قضاﯾی
داخلی سازمان ملل متحد که رﯾاست دادگاه وﯾژه سيرالئون را نيز به عھده
داشت به عنوان ﯾک حقوقدان و قاضی مستقل گزارش قتلعام زندانيان
سياسی در تابستان  ۶٧را با بودجه و تالشھای بنياد برومند تھيه کرد که من و
منيره برادران از ھمکاران او بودﯾم .گزارش بنياد برومند به خاطر حضور پررنگ و
ﯾگانهی جفری رابرتسون گزارش »دولتی« تلقی نمیشود بلکه به منزلهی اعتبار
آن است .وی ھنگام تھيه و انتشار گزارش پست حقوقی خود در سازمان ملل را
ھم داشت{ .در اﯾن مورد ھم آقای مصداقی ـبرخالف آنچه سائق و نيروی
محرکهی »ترﯾبونال راسل« در مورد جناﯾات جنگی آمرﯾکا در وﯾتنام بودـ »حقيقت«
را در آنچه راﯾج است )و نه حرکت در خالف روند موجود( میجوﯾد و }اعتبار{ را
برآمده از }سيستم قضاﯾی داخلی سازمان ملل متحد{ که در واقع ھمان
سازمان دول متحد است ،میداند.
نتيجه اﯾنکه آقای مصداقی و نيز »اﯾران ترﯾبونال« }اعتبار{ خود را نه در کنش و
استثمار
واکنشھای مبارزاتی ،حقيقی ،رﯾشهدار و جاری بين مرد ِم زﯾرستم و
ِ
جمھوری اسالمی ،که اساساً از نھادھای بينالدولیای میگيرند که مھمترﯾن
وظيفهی آنھا چانهزنی در مورد بازتقسيم بازارھا و منابع جھانی و ھمچنين
ماستمالی جناﯾات دولتھای مسلط برجھان است .ھمين نھادھای بهاصطالح
بينالمللی )و در واقع ،بينالدولی( بودند که بيش از  ٣٠سال در مورد جناﯾات
جمھوری اسالمی سکوت کردند و حاال که بهھنگام بازتقسيم منابع و بازارھای
جھانی بهاﯾن نتيجه رسيدهاند که دولت جمھوری اسالمی باﯾد جای خودرا
بهدولتی کمتر اسالمی )مثل دولت ترکيه( بدھد ،با چشم بستن بهروی
جناﯾتھای بسيار ]و ازجمله نادﯾده گرفتن دستمزد و حقوق ناچيز تودهی بسيار
وسيعی از ھمين مردم که عالوهبر دنائتپيشگی دولت جمھوری اسالمی و

صاحبان سرماﯾه در اﯾران ،بهواسطهی فشار ناشی از انواع تحرﯾم اقتصادی ـنيزـ
حقيقی( جناﯾاتی
روندی روبهھيچ را طی میکند[ ،روی جنبهی فرماليته )و نه
ِ
ل  ٣٠سال سکوت در مورد آنْ سودھای بسيارکالنی
انگشت میگذارند که از قِبَ ِ
را بهجيب شرکتھای چندمليتی )اعم از غربی ﯾا شرقی( سررﯾز کردهاند.
شاﯾد آقای مصداقی )و پارهای از افرادی که نگاھی ھمسوبا او بهجھان دارند(،
بهبعضی از نتيجهگيریھای من ،که در واقع بسط ھمان احکام خو ِد آقای
مصداقی است ،اعتراض کنند؛ اما نمیتوانند بهاﯾن اعتراض کنند که آرزویشان
کشاندن پروندهی جمھوری اسالمی بهنھادھای بينالمللی رسمی و زﯾر
چرخدندهی حقوقیـسياسیای است که امروزه روز جوامع مختلف را ازطرﯾق
دخالت »بشر دوستانه« و اﯾجاد منطقهی »پرواز ممنوع« له میکنند تا از تفالهی
باقیمانده از آن بيشتر سود ببرند} :البته ایکاش میشد در دادگاه کيفری
بينالمللی نقض حقوق بشر در اﯾران را پیگيری میکردﯾم{ .ﯾک نگاه ساده
بهدادگاه کيفری بينالمللی نقض حقوق بشر بهطورکلی نشان میدھد که
نتيجهی »تحقق« چنين آرزوﯾی چيست :درھم کوبيدن اقتصادی و سياسی و
نظامی دولت جمھوری اسالمی براساس درھم کوبيدن جامعهی مدنی ،درھم
کوبيدن زﯾرساختھای عمومی و اقتصادی ،و درﯾک کالم :درھم کوبيدن ھمهی
آن امکاناتی که سازمانﯾابی طبقاتی و سوسياليستی مردم کارگر و زحمتکش
را ممکن میگرداند .اﯾن بالﯾی استکه برسر اغلب آن جوامعی آمده که
پروندهشان بهنحوی بهدادگاه کيفری و بينالمللی نقض حقوق بشر رسيده
است!؟
بنابراﯾن ،در پاسخ بهسؤال آقای مصداقی که میپرسد} :فکر میکنيد حقوقدان
بزرگ و با تجربه و مستقلی مثل جان کوپر نمیفھمد چه کار میکند که آبروی
چندﯾن و چند ساله و اعتبار حرفهایاش به سادگی توسط ما از بين نرود{؛ باﯾد
پاسخ داد که آقای مصداقی ھم شما میدانيد چه میکنيد و ھم جناب جان
کوپر! ھمهی اﯾن بازی چيزی بيش از سو ِء استفاده از زخمھاﯾی نيست که از
جناﯾتکاریھای جمھوری اسالمی برتن و جان مردم تحت ستم و استثمار اﯾران
بهجای مانده و روز بهروز عميقتر و گستردهتر ھم میشود .براساس کدام
بازانه دولتھای آمرﯾکا ،فرانسه،
واقعيت مادی ،قابل تحقيق ،علمی و غيرشعبده
ْ
انگليس و دﯾگر دولتھای سرماﯾهداری باﯾد دلشان برای زخمھای بهجامانده و
عميقتر شوندهی جان و روح مردم زﯾر ستم و استثمار اﯾران در  ٢۴سال گذشته
سر خود دوا بِ َ
کردی«!
پيش بسوزد؟ بهقول قدﯾمیترھاَ » :کل اگر طبيب بودی،
ِ

اگر دولت آمرﯾکا بشر دوست شده است ،در اولين قدم باﯾد فکری بهحال آن
ھفتاد ميليون انسان شرﯾفی بکند که بهواسطهی حاکميت جناﯾتکارانهی
سرماﯾهداری

آمرﯾکاﯾی

بهسرعت

فزاﯾندهای

درحال

تبدﯾل

شدن

بهزبالهخوارند]اﯾنجا[!؟
سرانجام اﯾنکه ادعای ضمنی آقای مصداقی که جرآت بيان صرﯾح آن را ندارد،
اﯾن استکه اگر اعتبار »ترﯾبونال راسل« در افشا و محکوميت جناﯾات نظامی
آمرﯾکا در وﯾتنام بهلحاظ اعضا و بانيان آن بهافرادی ھمسنگ راسل و سارتر
برمیگشت ،اعتبار »اﯾران ترﯾبونال« ھم بهافرادی چون او و پيام اخوان
برمیگردد .شاﯾد اﯾن ادعا در نخستين نگاه خندهآور بهنظر برسد و آدم را بهﯾاد
ک وقاﯾع
جملهی معروف مارکس در »ھيجدھم برومر «....در مورد وقوع کارﯾکاتورﯾ ِ
برای بار دوم بيندازد؛ اما بازھم بهقول قدﯾمیترھا» :خالﯾق ھرچه الﯾق«!؟
بنابراﯾن ،بدون اﯾنکه در مورد پيام اخوان حرفی بزنم ]چراکه او بهاندازهی کافی
برای آدمھای حقيقتجو شناخته شده است[ ،بهھمين بسنده میکنم که
بگوﯾم :حقيقتاً ھرکس بهاندازهی جنم خود آبشخور دارد؛ راسل و سارتر
بهاندازهی »ترﯾبونال راسل« ،و اﯾرج مصداقی و پيام اخوان بهاندازهی »اﯾران
ترﯾبونال« .در اﯾنجا فقط ﯾک نقطهی مشترک وجود دارد :کلمهی »ترﯾبونال«!
ب( منھای لفاظیھا و شعبدهبازیھای بهاصطالح حقوقی ،واقعيت اﯾن استکه
تھاجم نظامی آمرﯾکا بهوﯾتنام و محکوميت اقدامات جناﯾتکارانهی آن دولت در
ھندوچين حتی قبل از تشکيل »ترﯾبونال راسل« بهطور خود بهخود و بهعنوان ﯾک
کنش انترناسيوناليستی ،آگاھانه ،از پاﯾين و حقيقتاً مردمی امری جھانی و در
عينحال جاری و زنده بود .اﯾن درصورتی استکه »اﯾران ترﯾبونال« روی آن
جناﯾاتی در حاکميت جمھوری اسالمی انگشت میگذارد که در حال حاضر
بالعينه فعليت ندارند و به  ٢۴سال پيش برمیگردند .بهھرروی ،نکتهی اصلی
اﯾن است که بينالمللی شدن جناﯾات دولت آمرﯾکا در وﯾتنام و محکوميت آن
امری نبود که از تشکيل »ترﯾبونال راسل« نشأت گرفته باشد .واقعيت ،در اﯾن
رابطه عکس قضيه است .برای اثبات اﯾن امر فقط ﯾک فاکت کافی است :مراجعه
بهکتاب »جناﯾات جنگ در وﯾتنام« نوشتهی برتراند راسل است که تقرﯾباً ھمزمان
با »ترﯾبونال راسل« انتشار ﯾافت.
راسل در ھمان اولين فصل کتاب که »مطبوعات و وﯾتنام« نام دارد و پس از ﯾک
سوتيتر
پيشگفتار طوالنی در مورد تارﯾخ مردم ھندوچين و وﯾتنام آمده است ،با
ِ

»مارس تا ژوئيه  «١٩۶٣مینوﯾسد» :نقش مطبوعات غرب در جنگ وﯾتنام و
اھميت آن ،اکنون دﯾگر بقدر کافی شناخته شده است .اﯾن بوسيلﮥ مطبوعات
غربی بود که من برای نخستين بار ،اولين تصورات خودرا از دخالت اﯾاالت متحده
در جنگ و ھمچنين پس از آن ،از ماھيت ضدبشری آن بدست آوردم« .او سپس
بهمقالهای در اکتبر  ١٩۶٢در نشرﯾه نيوﯾورک تاﯾمز اشاره میکند و بحث خودرا
ادامه میدھد.
بنابراﯾن» ،ترﯾبونال راسل« در شراﯾطی تشکيل گردﯾد و توسط دولت آمرﯾکا )نه
مردم مخالف با جنگ( نيز بهطور کامل اﯾگنور شد که اخبار جناﯾات جنگی آمرﯾکا
در ھندوچين و خصوصاً در وﯾتنام بهطور وسيع و بهگونهای منتشر شده بود که
نادﯾده گرفتن ﯾا سکوت در مورد آن برای روشنفکری مانند راسل که خودرا
ليبرال ،سوسياليست و پاسيفيست میناميد ،غيرممکن بود .اﯾن درصورتی
استکه مطبوعات و رسانهھای
امروز جھان تا قبل از جنبش پساانتخاباتی،
ِ
پروغربی و ضدکمونيستی سبز حرفی در مورد جناﯾات جمھوری اسالمی در
زندانھا نمیزنند و بيش از ھرچيز روی مسئلهی ھستهای اﯾران تمرکز داشتند
که موضوع آن قدرتنماﯾی کشورھای غربی در مقابل جمھوری اسالمی و
بالعکس است .بدﯾنترتيب استکه میتوان نتيجه گرفت که انگيزهھا و نيروی
محرکهی »ترﯾبونال راسل« در مورد جناﯾات جنگی آمرﯾکا در وﯾتنام در زمان
خوﯾش جرﯾانی موجود ،مردمی ،حقيقی و از پاﯾين بود؛ درحالیکه انگيزهھا و
نيروی محرکهی »اﯾران ترﯾبونال« از باال و صرفاً اعتباری استکه در حال حاضر نيز
موجودﯾت بالعينه ندارد .بنابراﯾن» ،ترﯾبونال راسل« با »اﯾران ترﯾبونال« منھای
اشتراک در استفاده از کلمهی »ترﯾبونال« ھيچ وجه مشترک دﯾگری ندارند؛
مقاﯾسهی اﯾن دو باھم مقاﯾسهای ذھنی ،غيرواقعی و دروغين است؛ و
دولتی »اﯾران ترﯾبونال«
نمیتوان اعتبار و ماھيت بورژواﯾی و بهطور غيرمستقيم
ِ
را در پردهی اعتبار حقيقیـمبارزاتی »ترﯾبونال راسل« پنھان کرد.
ت( گرچه در قسمت اول اﯾن نوشته با استفاده از عنوان »روح زمانه« دربارهی
ن دھهھای  ۶٠و  ٧٠ميالدی
شبکهی تبادالت ،ارزشھا و مدلھای راﯾج در جھا ِ
ھژمونی مبارزاتیـانسانی و سوسياليستی و چپ را
قرن بيستم )که ُمھر
ِ
برپيشانی داشت ،و »ترﯾبونال راسل« نيز براساس ھمين ھژمونی شکل گرفت(
تا اندازهای توضيح دادم؛ اما در اﯾنجا الزم استکه ﯾکبار دﯾگر بهجنبهی
ھژمونيک دﯾدگاهھای سوسياليستی و چپ در آن سالھا تأکيد کنم .بهنظر من
ِ
فارسی کتاب »جناﯾات جنگ در وﯾتنام« که
مترجم
نقل اولين پاراگراف از مقدمهی
ِ
ِ
ِ

در آذرماه سال  ١٣۴٧منتشر گردﯾد ،گوﯾای آن چيزی که میخواھم ﯾکبار دﯾگر
برآن تأکيد کنم» :نفرت از نبرد وﯾتنام سراسر بشرﯾت کنونی را فراگرفته است ،از
آمرﯾکا تا اروپا و از آسيا تا آفرﯾقا ھمهجا از اشراف تا رنجبران برعليه اﯾنھمه
جناﯾاتی که در عصر ما صورت میپذﯾرد اعتراض میکنند .چنين بهنظر میرسد
که ماھيت پيشرو آدمی ﯾکبار دﯾگر فراز مناسبات طبقاتی را درمینوردد و
انسانی که شاﯾستگی درپيش گرفته است علیرغم ھمﮥ گذشتﮥ دﯾرپای
خوﯾش برعليه شکل مناسبات کنونی بينالمللی فرﯾاد برگرفته است.«....
خو ِد برتراند راسل در فصل  ١٢کتاب مذکور ،آنجاکه در باره موضوع دادگاه و افراد
شرکتکننده در آن گفتگو میکند ،مینوﯾسد» :فکر تشکيل دادگاه از ھمان آغاز
بنحو قابل توجھی مورد پشتيبانی ھمﮥ مردم ،خصوصاً بسياری از مردم اﯾاالت
متحده قرار گرفت .بزودی دربرﯾتانيا ،فرانسه ،کشورھای اسکاندﯾناوی ،آمرﯾکا و
ژاپن کميتهھای حماﯾت از اﯾن فکر تشکيل گردﯾد .مردم سراسر جھان پشتيبانی
المللی امضا،
خود را بوسيلﮥ برپاساختن ميتينگھای عمومی ،تھيه طومارھای بين
ِ
فرستادن اسناد و مدارک مختلف ـاز جمله عکسھای بسيار زندهـ ،انتشار
مقاالت ادبی و ارسال مقادﯾر معتنابھی پول برای ھزﯾنهھای مختلف دادگاه،
اعالم داشتند.
»معھذا باﯾد اظھار گردد که نه جدی بودن و نه معتبر بودن رسميت اﯾن دادگاه اﯾن
خصوصيت را که بتواند اشخاصی نظير پرزﯾدنت جانسون ،دﯾن راسک ،روبرت
مکنامارا ،ھنری کابوتالج ،ژنرال وستمورلند ،و ساﯾر ھمداستانان جناﯾتپيشﮥ
آنان را بهمحاکمه بکشاند ،نخواھد داشت .اﯾنان میباﯾد در دادگاھی مؤثرتر و با
اتھاماتی بسيار وسيعتر از اتھامات تنھای اﯾن جنگ ،توسط قدرتی که بتواند
اعمالکنندۀ نيروی نه ﯾک کشور ،بلکه سراسر بشرﯾت باشد ،محاکمه گردند.«...
بدﯾنترتيب ،میتوان بهدرستی چنين نتيجه گرفت که مفھو ِم »بينالمللی« در
زمان »ترﯾبونال راسل« عمدتاً و نزد تودهھای وسيع مردم ـبرخالف معنای
کنونیاشـ مبارزه با مناسبات و روابط بين دولتھا بود و حال و ھوای
سوسياليستی و انترناسيوناليستی داشت .اﯾن چيزی استکه امروزه بهعکس
خود تبدﯾل شده است .بنابراﯾن ،مسئلهی اساسی اﯾن استکه در شراﯾط
کنونی تشکيل ھردادگاه ﯾا ترﯾبونالی براساس مناسبات بينالمللی )و در واقع:
بينالدولی( نھاﯾتاً بهبازی در بساط آن نيروھاﯾی تمام میشود که شبکهی
ت تأثير تغيينکنندهی خوﯾش
تبادالت و ارزشھای مسلط برجھان کنونی را تح ِ

دارند و شمشير خود را برعليه ھمهی مردم جھان از نيام برکشيدهاند و شالق
رﯾاضت اقتصادی و حذف خدمات اجتماعی را بهصورت مردم »خود«شان ھم
میکوبند .حقيقت اﯾن استکه دوران تشکيل دادگاهھاﯾی ھمانند دادگاه راسل
چنان بهاتمام رسيده است که حتی خو ِد راسل و دﯾگر ھمکارانشان ھم دﯾگر
قادر بهتشکيل دادگاھی با کارکردھای »ترﯾبونال راسل« نيستند .آنچه در اﯾن
شراﯾط ضروری است ،تشکيل دادگاهھاﯾی برعليه کليت نظام سرماﯾهداری )اعم
از اسالمی و آمرﯾکاﯾی و سکوالر و چينی و غيره( در ميان تودهھای کارگر و
زحمتکش است .فرار از اﯾن ضرورت ،دوندگان را بهبازی در بساط دﯾگران
میکشاند.

٧ـ سلطهی بتوارهی پول برفراز ارزﯾابی از »اﯾران ترﯾبونال«!
بخش قابل توجھی از مقاالتی که در مخالفت با »اﯾران ترﯾبونال« نوشته شده،
روی مقولهی پول و اﯾن مسئله تمرکز ﯾافتهاند که اگر »اﯾران ترﯾبونال« برای
گذران مخارج خود از دولتھای اروپاﯾیـآمرﯾکاﯾی پول نگرفته باشد ،عوامل
اجراﯾی و مؤثر آن )مانند پيام اخوان( بهنحوی از اﯾن دولتھا پول گرفتهاند و
بهواسطهی ھمين پول ـھمـ مطيع اجرای اوامر اﯾن دولتھا بهحساب میآﯾند.
آقای مصداقی ھم در نوشتهاش بهنام »چشمھا را باﯾد شست «...متقابال ً
دست بهﯾک دفاع تعرضی زده و ضمن رد درﯾافت پول از دولتھا و احزاب و مانند
آن ،متقابال ً مھتمکنندگان را بهدرﯾافت پول و امکانات از نھادھاﯾیکه بهدولتھا
وابستهاند ،متھم کرده است.
طلبانه
بدﯾنترتيب ،چنين بهنظر میرسد که در اﯾن جدل سياسی و سرنگونی
ْ
ی کاالھا( ھمان نقشی را بازی میکند که در »بازار« بازی
پول )در شکل کاال ِ
میکند و در شکل فتيشيستی و مقدس خوﯾش نيز ھمان جاﯾگاه
محصورکنندهای را نزد نيروھای چپ و سوسياليست دارد که در مناسبات،
ارزشسنجیھا و اندﯾشهھای بورژواﯾی داراست .اگر اﯾنطور باشد )که
متأسفانه ھست( ،پس میتوان چنين ابراز نظر کرد که ھمين نگاه پولمحورانه
ت طبقاتی و انقالبی و سوسياليستی استکه در حضور گستره و
بهسياس ِ
متنوع خود ،زمينهی شکلگيری نھادھاﯾی ھمانند »اﯾران ترﯾبونال« را فراھم
میکند؛ و جدلھاﯾی را پيش میکشد که عيناً ھمانند خرافات مذھبی نقش

ﯾک عامل تخدﯾرکننده را برای مردم کارگر و زحمتکش بازی میکنند]اﯾنجا ،اﯾنجا،
اﯾنجا و اﯾنجا[.
گرچه جامعهی سرماﯾهداری در ابعاد مختلف زﯾر سلطه و فرمانرواﯾی پول
)بهمثابهی عامترﯾن شکل سرماﯾه( قرار دارد و تاآنجاکه جامعه ھمچنان
سرماﯾهداری است ،گرﯾزی ھم از اﯾن سلطه نيست .معھذا ھيچگاه سلطهی
پول و گسترهی مناسبات پولی مطلق و غيرقابل منازع نبوده و نمیتواند باشد.
چراکه دراﯾنصورت ،ضمن اﯾنکه نظام سرماﯾهداری ابدی و جاودان خواھد بود؛ اما
تصوﯾر نوعيت و وجو ِد نوعی انسان استکه با بحرانھای
فاجعهبارتر از آن،
ِ
نابودکننده در خطر اضمحالل ترسيم میشود .چرا؟ برای اﯾنکه سلطهی مطلق
پول معناﯾی جز اﯾن ندارد که بدون وساطت پول )چه بهمثابهی معيار و
ی کاالھا ،و چه بهعنوان عامترﯾن شکل سرماﯾه( ھيچگونه
ارزشسنج ،چه کاال ِ
تبادلی صورت نمیگيرد و ھمهی آنھاﯾی که پول ﯾا اعتبار پولی ندارند )برای
مثال نوزادان و کودکان( از چرخهی تبادالت اجتماعی خارج میشوند و وجود
طبيعی خوﯾش را نيز از دست میدھند! بهھرحال ،بررسی ﯾک نھاد سياسی از
مالی درﯾافتیاش ،ضمن اﯾنکه راه را برای
چگونگی کمکھای
زاوﯾه ميزان و
ِ
ِ
انواع پنھانکاریھا و نيرنگبازیھا بازتر میکند ،درعينحال چنان شماﯾی از
سلطهی اجتماعی پول ترسيم میکند که خواسته ﯾا ناخواسته بینھاﯾت و
مطلق را بهذھن تحميل میکند و تداوم ھميشگی نظام سرماﯾهداری را القا
میکند .اﯾن تصوﯾر ،حتی آنجاکه مورد تأکيد ھم قرار نمیگيرد ،بازھم تصوﯾری
سنگينتر از واقعيت سرماﯾه و سرماﯾهداری است؛ و خواه و ناخواه بهعنوان ﯾک
مکانيزم کندکننده مانعی در مقابل ضرورت سازمانﯾابی طبقاتی و انقالبی
کارگران و زحمتکشان و مردم عمل میکند.
رویکرد کارگری ،مارکسيستی ،انقالبی و انسانی بهاشياء و نيز نسبتھای
طبيعی و اجتماعی ـمقدمتاًـ از مختصات درونی و عمدهترﯾن عوامل سازندهی آن
اشياء و نسبتھا میآغازد و نگاه خودرا روی کارکردھای اجتماعی و طبعاً
طبقاتی آنھا متمرکز میکند .آنچه در اﯾنگونه بررسیھا و ارزشسنجیھا
مھمترﯾن بهحساب میآﯾند و تعيينکننده میباشند ،نه بررسی براساس
اخالقيات و تقدسھای ذھنیـاعتباری ،که بررسی براساس مناسبات
درونیـبيرونی و نيز چگونگی وقوع و جھت حرکت ﯾک نسبت معين استکه در
جامعهی سرماﯾهداری ـاگر جھتگيری کارگری و کمونيستی نداشته باشدـ
ناگزﯾر مھر سرماﯾه را برپيشانی دارد.

فرض کنيم که فعالين »اﯾران ترﯾبونال« نه تنھا از ھيچکسی )حتی از افراد
حقيقی شناخته شده و داوطلب نيز( ھيچ پولی درﯾافت نمیکردند و ھمهی
ھزﯾنهھای اﯾن »دادگاه« را از جيب خودشان و با اضافهکاری و برﯾدن از خرج خورد
و خوراکشان پرداخته بودند .دراﯾنصورت مفروض ،آﯾا محاکمهی نمادﯾن دستور
ت سال  ۶٧میتوانست روابط ،مناسبات و
دھندگان و عوامل اجراﯾی جناﯾ ِ
دستگاه جناﯾتآفرﯾن سرماﯾه را در ابعاد گوناگونش ھدف بگيرد و در راستای
سازمانﯾابی طبقاتی ،انقالبی و سرنگونکنندهی کارگران و زحمتکشان
ل از دست منفی است و
تأثيرگذار باشد؟ طبيعی استکه پاسخ بهصدھا سؤا ِ
طرح مقولهی درﯾافت پول در رابطه با »اﯾران ترﯾبونال« ـﯾا ھرنھا ِد سياسی و
طبقاتی دﯾگرـ بهافرادی مثل آقای مصداقی اﯾن فرصت را میدھد که ضمن
ِ
ستاﯾش درﯾافت پول از نھادھای دولتی و امپرﯾاليستی ،درعينحال بهدرست ﯾا
ِ
غلط مظلومنماﯾی کنند و بهواسطهی ھمين مظلومنماﯾیھا اسباب فرﯾب و
تخدﯾر تودهھای کارگر و زحمتکش را فراھم نماﯾند.
فرض کنيمکه فعالين »اﯾران ترﯾبونال« و ازجمله آقای مصداقی نه تنھا ھيچ پولی
از ھيچ منبعی درﯾافت نمیکردند و تمامی ھزﯾنهھای »اﯾران ترﯾبونال« را ھم از
جيب خودشان میدادند ،بلکه عالوه برھمهی اﯾنھ ْا مبلغی معادل چند برابر
ھزﯾنهھای اﯾن »دادگاه« نمادﯾن ،ھزﯾنهی تبليغ و تروﯾج آن میکردند و بابت اﯾن
ھزﯾنهھا بدھکار میشدند و باﯾد چند سال اضافهکاری میکردند و زﯾر
استانداردھای محيط خوﯾش زندگی میکردند تا بدھکاریھای ناشی از اﯾن
ھزﯾنهھا را بپردازند .آﯾا دراﯾنصورت ،بينالمللی کردن پروندهی جناﯾات جمھوری
اسالمی در زندانھا ]بربستر شراﯾطی که بورژوازی غرب تغيير نقشهی
خاورميانه و جھان را از طرﯾق ليبیزﯾزاسيون کشورھاﯾیکه با اﯾن تغييرنقشه
ھمخوان نيستند ،پيش میبَرد[ امری ھمسو با سازمانﯾابی طبقاتی و انقالبی
و سرنگونیطلبانهی مردم کارگر و زحمتکش در اﯾران و در دﯾگر سرزمينھا بود؟
جای تردﯾد نيست که پاسخ اﯾن سؤال نيز منفی است.
آﯾا عدم درﯾافت پول ﯾا حتی برعکس ،پرداخت پول از سوی »اﯾران ترﯾبونال«
سياسی پنھان در لفاظیھای حقوقی
بهدﯾگران ،اﯾن حق را برای اﯾن نھا ِد
ِ
بهوجود میآورد که با زبان دﯾپلماتيک و از طرﯾق سخنگوﯾان خوﯾش )برای مثال از
طرﯾق آقای مصداقی در ساﯾت »شخصی«اش( بهستاﯾش از تحرﯾمھای
اقتصادیای برخيزند که بيش از ھرکس و ھرنيروﯾی حرمت و جان مردم سادهی
کوچه و بازار را ھدف گرفته است؟ پاسخ اﯾن بهسؤال )منھای مناسبات پرولتری

ﯾا کمونيستی که معيار و ارزشسنج چيزھا و موقعيتھاﯾش در موارد بسياری با
پول متناقض واقع میشود( ،حتی نزد آن بورژواھا و نگاهھای بورژواﯾی بهجھان
که نوکری سرماﯾهداری غرب را نپذﯾرفتهاند ،باز ھم منفی است.
ھمانطور که چيستی و چگونگی مناسبات کارگران با توليد اجتماعی و با دﯾگر
آحاد و گروهھای اجتماعی استکه جاﯾگاه طبقاتی آنھا را شکل میدھد و نه
ميزان پولیکه بهعنوان دستمزد درﯾافت میکنند ،بهھمانگونه نيز چيستی و
چگونگی مناسباتِ نھادھای سياسی )برای مثال ،ھمين »ترﯾبونال اﯾران«( با
ِ
طبقات عمدهی کارگر و سرماﯾهدار از طرﯾق نھادھا و ارگانھا برآمده از اﯾن دو
طبقه استکه تعيينکنندهی ماھيت سياسی و طبقاتی آنھاست و زمينهی
حرکت تارﯾخی ﯾا ضدتارﯾخیشان را نيز فراھم میکند .بسياری از خردهبورژواھا
که با اﯾمانی راسخ و باوری بسيار سخت و محافظهکارانه نظام سرماﯾهداری را
مقدس میپندارند ،علیرغم مناسبات خردهبورژواﯾیشان با توليد اجتماعی ،اما
بهلحاظ درآم ِد پولی از کارگران متخصصکه معموال ً پيشروترﯾن گروهبندی طبقهی
کارگر را تشکيل میدھند ،در وضعيت پاﯾينتری قرار دارند و در ﯾک کالم پول
کمتری نسبت بهآنھا از جامعهی سرماﯾهداری درﯾافت میکنند.
از ھمهی اﯾنھا مھمتر :مسئلهی اختيار و ارادهمندی انسان استکه در
طبقاتی
ت
سلطهی معيارھا و ارزشسنجیھای پولمحورانه در امر سياس ِ
ْ
بهجبری پيشبودی و الھی تعبير میشود .چراکه ارادهی انسانی ]که برخاسته
از شناخت اشياء ،نسبتھا و پدﯾدهھای طبيعی و اجتماعی است[ ،بهافراد و
گروهھای اجتماعی اﯾن فرصت ،امکان و اختيار را میدھد که بتوانند در
محدودهی امکانات موجود و بهواسطهی مواضعیای که در ﯾک مختصات معين
اجتماعی
اتخاد میکنند ،گامھاﯾی فراتر ﯾا فروتر از مناسبات توليدی و
ِ
محدودکنندهی خوﯾش و وضعيت موجود بردارند ،و بهموقعيت اجتماعی و
سياسی متفاوتی دست ﯾابند که زمينهی گامھای دﯾگری را )بهپيش ﯾا بهعقب(
فراھم میکند.
براﯾن اساس ،گرچه احتمال آن بسيار ناچيز است و امکان وقوع مداوم آن
معين طبقاتی و انقالبی با توجه
غيرممکن ،اما ھيچ بعيد نيستکه ﯾک نھاد
ِ
بهکليه شراﯾط حاضر ،ضمن اﯾنکه بهاﯾن نتيجه میرسد و تصميم میگيرد که
برای ﯾکی از گامھای طراحی شدهی خودش ،مثال ً باﯾد از فالن نھاد دولتی ﯾا
وابسته بهدولت پول بگيرد ،درعينحال دارای اﯾن تواناﯾی نيز باشد که بتواند منبع

پرداختکنندهی پول را قانع کند که پرداخت پول بهنفع اوست! ھمچنانکه
بسياری از زندانیھای سياسی با بازی در نقشی بهجز آنچه حقيقتاً ھستند،
پليس را فرﯾب میدھند و پس از آزادی برای ادامهی عمليات انقالبی بهرفقای
خود میپيوندند؛ بهھمان شيوه نيز اﯾن امکان )گرچه بهطور بسيار محدود( وجود
دارد که ﯾک نھاد انقالبی ضمن درﯾافت پول از ﯾک نھاد بورژواﯾی ،درعينحال
ذرهای ھم از استقالل عمل و اندﯾشهی خود عقب ننشيند .نمونهی بسيار
برجستهی آن گذر لنين و ھمرانانش از جبھهھای تحت کنترل آلمان با قطار مھر و
موم شدهی آلمانیھاست .عکس اﯾن قضيه ھم صادق است .ھمواره و حتی
محتملالوقوعتر از موردی که پيش از اﯾن مثال زدﯾم ،اﯾن امکان وجود دارد که ﯾک
نھاد ﯾا ارگان سياسی علیرغم درﯾافت کمک مالی از اعضا و ھوادارانش )و نه از
دولت ﯾا نھادھای دولتی( در جھتی حرکت کند که عمدتاً بهنفع بورژوزی و بهزﯾان
مردم کارگر و زحمتکش باشد .نمونهی آن بسياری از سندﯾکاھای آمرﯾکاﯾی و
غيرآمرﯾکاﯾی استکه علیرغم نداشتن منبع مالی دﯾگری جز آنچه بهعنوان
حق عضوﯾت از اعضا درﯾافت میکنند؛ اما جھت حرکتشان ھم در درازمدت و
ھم بعضاً در کوتاهمدت بهزﯾان کارگران و اعضای آنھاست.
شاﯾد خانوادهی بعضی از بمبگذاران انتحاری از دولتھاﯾی مثل عربستان ،قطر
و مانند آن پول ﯾا ھداﯾای دﯾگری درﯾافت کنند؛ اما بسياری از آنھا جان و
ھستیشان را صادقانه در راه خدا و احتماال ً در راه رستگاری خلق خدا فدا
میکنند تا در بھشت مابهازای آن را بهچندﯾن و چند برابر درﯾافت کنند!؟ منھای
جنبهی ذھنیـتوجيھی مسئلهی تبادالت بھشتی ،اما حقيقت اﯾن استکه
بمبگذار انتحاری چيزی بسيار فراتر از پول )ﯾعنی :جانش( را بهداو حرکتی
میگذارد که از بيخ و بن ارتجاعی و ضدبشری است.
بنابراﯾن ،اگر ﯾک نھاد طبقاتی و انقالبی از منابع غيرمردمی پول درﯾافت کند،
بهواسطهی ھمين درﯾافت پول عملی ضدطبقاتی و ضدانقالبی انجام نداده
است؛ ھمچنانکه آن نھادھاﯾی که }حتی ﯾک سنت ]ھم[ از جاﯾی به آن کمک{
مالی انقالبی و طبقاتی و
نگرفتهاند ،بهواسطهی اﯾن عدم درﯾافت کمک
ْ
}مردمی{ بهحساب نمیآﯾند .ھمانطور کمی باالترھم اشاره کردم ،تنھا راه
بررسی و تحقيق در مورد نھادھاﯾی که ادعای طبقاتی و انقالبی و }مردمی{
دارند ،مقدمتاً بررسی عملکرد سياسی و اجتماعی آنھا و سپس مراجعه
بهمناسبات درونیـبيرونیشان در رابطه با دو طبقهی سرماﯾهدار و کارگر است و
بس.

منھای اﯾنکه سلطهی معيارھا و ارزﯾابیھای پولی تمرکز توجه کارگران و
زحمتکشان را در امر مبارزهی طبقاتی از مناسبات شاکلهی نسبتھای
اجتماعی بهسوی پدﯾدهھای برخاسته از اﯾن نسبتھا میکشاند و بررسی و
تحقيق را از ھمان نخستين گام بهفرعيات و بهجنبهی اقتصادگراﯾانهی محض )که
ناگزﯾر بورژواﯾی و نھاﯾتاً سوسيال دمکراتيک است( میبرد؛ اما مھمترﯾن زﯾان
اﯾنچنين سلطهای )ﯾعنی :سلطهی معيارھا و ارزﯾابیھای پولی در امر سياست
صرف اﯾنکه ھزﯾنهھاﯾش را
کارگری و انقالبی( اﯾن استکه ھربند و بستی را به ِ
»مردم« )ﯾعنی :تعدادی داوطلب( پرداختهاند ،و از دولتھا و احزاب و نھادھای
وابسته بهدولتھا پولی درﯾافت نشده است ،میتوان انقالبی و مثبت جا زد .اگر
بهنوشتهی آقای مصداقی نگاه کنيم ،متوجه میشوﯾم که او نه تنھا روی جنبهی
»مردمی« تشکلی که سخنگوی آن است ،تأکيد میکند ،بلکه ـگرچه نه
آشکارا ،اما بهھرصورتـ »ترﯾبونال اﯾران« را بهگونهای »مردمی«تر از »ترﯾبونال
راسل« ھم میداند .چرا؟ برای اﯾنکه احتماال ً بخشی ھزﯾنهھای »ترﯾبونال
راسل« را فرضاً دولتھای سوئد و دانمارک ـزﯾر فشار متشکل تودهھای مردمـ
پرداختهاند و آقای مصداقی ادعا میکند که} :برخالف ھمهی دادگاهھای راسل
که در سراسر دنيا تشکيل شدهاند ،اﯾن اولين دادگاه از نوع راسل است که
بودجه و امکانات و تدارکاتاش توسط خود قربانيان تھيه شده و تاکنون حتی ﯾک
سنت از جاﯾی به آن کمک نشده است{ .او ھمچنين مدعی استکه }کليه
شھود دادگاه با بودجهی شخصی در دادگاه شرکت کرده و ھزﯾنهھای سفر،
اقامت و خوارکشان را شخصاً پرداخت کردند{ .بنابراﯾن ،اوال ًـ »ترﯾبونال اﯾران« از
نوع دادگاه راسل است؛ و دوماًـ از دادگاه راسل ھم »مردمی«تر است .چرا؟
برای اﯾنکه ھزﯾنهھاﯾش را خودش پرداخته و }حتی ﯾک سنت از جاﯾی به آن
پ جامعهی جھانی آن
کمک نشده است{ .بدﯾنترتيب ،فضای عمومی و چ ِ
روزگار ،شبکهی وسيع ارتباطات و مناسبات تودهای که بهداداگاه راسل جان
بخشيد ،مناسبات درونیـبيرونی آن که نگاه رادﯾکال و انترناسيوناليستی
بهفعالين آن میبخشيد ،در مقابل مبلغی پول که آقای مصداقی ادعا میکند از
جيب خودشان پرداختهاند ،غيب میشود بهزﯾر کاله سيلندری جان کوپر گم
میشود که میگوﯾد}»در حقيقت ،اﯾن پروژه محصول زحمات خانواده ھای جان
سپردگان و جان بدر بردگان از اﯾن کشتارھا است .آنھا ،بدون ھيچ گونه حماﯾت ﯾا
کمک دولتی و ﯾا درﯾافت کمک مالی از دولتھا و ساﯾر مؤسسات وابسته به
آنھا ،اﯾن پروژهی تارﯾخی را سازماندھی کردهاند.{«.

حال در مقابل ھمهی اﯾن شامورتیبازیھا ﯾکبار دﯾگر سخنان برتراند راسل را
بهنقل از کتاب »جناﯾات جنگ در وﯾتنام« با ھم بخوانيم:
»فکر تشکيل دادگاه از ھمان آغاز بنحو قابل توجھی مورد پشتيبانی ھمﮥ مردم،
خصوصاً بسياری از مردم اﯾاالت متحده قرار گرفت .بزودی دربرﯾتانيا ،فرانسه،
کشورھای اسکاندﯾناوی ،آمرﯾکا و ژاپن کميتهھای حماﯾت از اﯾن فکر تشکيل
گردﯾد .مردم سراسر جھان پشتيبانی خود را بوسيلﮥ برپاساختن ميتينگھای
المللی امضا ،فرستادن اسناد و مدارک مختلف ـاز
عمومی ،تھيه طومارھای بين
ِ
جمله عکسھای بسيار زندهـ ،انتشار مقاالت ادبی و ارسال مقادﯾر معتنابھی
پول برای ھزﯾنهھای مختلف دادگاه ،اعالم داشتند.
»معھذا باﯾد اظھار گردد که نه جدی بودن و نه معتبر بودن رسميت اﯾن دادگاه اﯾن
خصوصيت را که بتواند اشخاصی نظير پرزﯾدنت جانسون ،دﯾن راسک ،روبرت
مکنامارا ،ھنری کابوتالج ،ژنرال وستمورلند ،و ساﯾر ھمداستانان جناﯾتپيشﮥ
آنان را بهمحاکمه بکشاند ،نخواھد داشت .اﯾنان میباﯾد در دادگاھی مؤثرتر و با
اتھاماتی بسيار وسيعتر از اتھامات تنھای اﯾن جنگ ،توسط قدرتی که بتواند
اعمالکنندۀ نيروی نه ﯾک کشور ،بلکه سراسر بشرﯾت باشد ،محاکمه گردند.«...

نکتهی دﯾگری که در نوشتهی آقای مصداقی تأمل برانگيز است؛ تأکيد مکرر او
براﯾن استکه ھمهی عالم و آدم از دولتھا و نھادھای وابسته بهدولتھا پول
گرفتهاند؛ اما »اﯾران ترﯾبونال« نگرفته است!؟ اﯾن ھمه تأکيد برای چيست؟ آﯾا
اﯾن تأکيدھا زمينهی درﯾافت کمک مالی و غيره را برای زمانیکه دخالتھا
ھمانند »ارتش آزاد سورﯾه« نظامی میشود ،زمينهسازی نمیکند؟ بهمنظور
پرھيز از طوالنیتر شدن اﯾن نوشته در اﯾن مورد بحثی نمیکنم؛ و پاسخ سؤالم
را بهعھدهی خوانندهی احتمالی اﯾن نوشته میگذارم.

٨ـ آﯾا ھرتخالف و تقابلی با جمھوری اسالمی الزاماً مترقی ﯾا انقالبی
است!

ھمانطورکه فقط براساس درﯾافت ﯾا عدم درﯾافت کمک مالی از نھادھای
بهاصطالح غيرمردمی و دولتھا نمیتوان بهموقعيت ترقیخواھانه ،انقالبی ﯾا
سياسی مدعی ترقیخواھی و طرفداری از مردم پیبرد؛
ارتجاعی ﯾک نھاد
ِ
بهھمانگونه ـنيزـ فقط براساس تخالف و تقابل با ﯾک دولت بورژواﯾی ،ارتجاعی و
سرکوبگر )ھمانند دولت جمھوری اسالمی( نمیتوان بهموقعيت ترقیخواھانه،
سياسی مدعی ترقیخواھی و طرفداری از مردم
انقالبی ﯾا ارتجاعی ﯾک نھاد
ِ
پیبرد .دولتمردان و دولتزنان آمرﯾکاﯾی خيلی دلشان برای برقراری
دموکراسی در عراق و آزادسازی اﯾن مردم از شر دﯾکتاتور خونرﯾزی مانند صدام
میسوخت و برای ﯾاری رساندن بهمردم زجرکشيدهی عراق سرازپا
نمیشناختند .اما حاصل اﯾنھمه »دلسوزی« و اﯾنھمه شوق در »ﯾاری
رساندن« بهغير از تخرﯾب کامل ھمهی زﯾرساختھای الزم برای زندگی امروز و
تالشی ھمهی ارتباطات و امکانات مدنیـطبقاتیـانقالبی ،بيش از  ۵٠٠ھزار
ِ
کودک ناقصالعضو و عقبافتادهی جسمی و ذھنی نيز بود]اﯾنجا[.
اﯾنچنين تخالفات و تقابلھا ضمن اﯾنکه ضربه زدن و نھاﯾتاً سرنگونی »قدرت
حاکم« برﯾک جامعهی معين را مد نظر دارند؛ اما بهدليل عدم ارتباط ،پيوند و
ھمسوﯾی با آن نيروھا و آن مردمی که »قدرت حاکم« برگردهی آنھا سوار است
و از قِبَل آنھا ادامهی حيات میدھد ،بهجای حملهی مستقيم به»قدرت حاکم«،
ف سادهتر و کم ھزﯾنهتری را پيش میگيرند :ازبين بردن امکانات ،تأسيسات
ھد ِ
و زﯾرساختھاﯾی که ھم عامل بقای خو ِد آن مردم بهمثابهی استثمارشونده
است فرارفتھای تارﯾخی را برایشان فراھم میسازد ،و ھم برای »قدرت
حاکم« اﯾن امکان را فراھم میکند که بهعنوان استثمارکننده بهحيات خوﯾش
ادامه دھد.
ھمچنانکه در رابطه با منابع مالی گروهھا و جرﯾانات سياسی گفتم ،در مورد
ت بورژواﯾی
تخالف و تقابل جرﯾانات سياسی با دولت جمھوری اسالمی )ﯾا ھردول ِ
گر دﯾگری( نيز باﯾد گفت که رویکرد طبقاتی ،کارگری،
و طبعاً مرتجع و سرکوب ِ
مارکسيستی ،انقالبی و انسانی بهاشياء و نيز بهنسبتھای طبيعی و
اجتماعی ـمقدمتاًـ از مختصات درونی و عمدهترﯾن عوامل سازندهی آن شیء و
نسبت میآغازد و نگاه خودرا روی کارکردھای اجتماعی و طبعاً طبقاتی آن
متمرکز میکند .آنچه در اﯾنگونه بررسیھا و ارزﯾابیھا مھمترﯾن بهحساب
میآﯾند و تعيينکنندهاند ،نه تخالف و ستيزِ محض و نھاﯾتاً قھرمانگراﯾانه و
شھادتطلبانه با ﯾک دولت مفروض )مثال ً جمھوری اسالمی( ،که تأثير فوری و

ت عملکردھای ناشی از اﯾن ستيز و تقابل برسازوکارھای مبارزاتی و
درازمد ِ
سازمانﯾابی طبقاتی و سوسياليستی تودهھای کارگر و زحمتکش در راستای
سرنگونی کمونيستی و انقالبی آن نظام و دولت مفروض )مثال ً جمھوری
اسالمی( است.
گرچه سازمانﯾابی طبقاتی و سوسياليستی مردم کارگر و زحمتکش مستلزم
مبارزه با احکام کليشهای و خرافی بسياری است که ھمانند باقیماندهھای
جھان زنده و جاری را عذاب میدھند و مانع انکشاف آن میشوند؛
عھد عتيق،
ِ
اما مقدم برھمهی اﯾنگونه کليشهھا و خرافات باﯾد با اﯾن حکم و نيز دﯾگر احکا ِم
منتج از آن مبارزه کرد که آشکارا ﯾا بهطور ضمنی براﯾن است که »شھيد قلب
تارﯾخ است« .تاوان در راھیکه سعادت نوع انسان و منافع آن مردمی را در نظر
سربار کار دﯾگران نيستند ،اگر با دادهھای حاصل از مبارزهی
داشته باشد که
ِ
طبقاتی در تناقض نباشد و گروهھاﯾی از خو ِد اﯾن مردم ھم بازیگران آن باشند،
ارزشمند و قابل احترام و قدردانی است .اما کسیکه خود را در کوچه و بازار
منفجر میکند تا با مرگ خود ،مردم عادی را بکشد و بهواسطهی اﯾن کشتار
ـمثال ًـ بهفالن دولت ﯾا بھمان دستهی مخالف ضربه بزند ،ھم قربانی است و ھم
جناﯾتکار .اﯾنگونه تاوانھا بهجای برانگيختن احترام ،فقط ترحم برمیانگيزند و
باعث تأسف میشوند .بهھرروی ،گرچه حقيقت را نھاﯾتاً در گامھای عملی و در
سمت و سوی اﯾن گامھا میتوان درﯾافت و دربارهی آن بحث و جدل کرد؛ اما
ھيچ گامی قابل توصيف بهصفت عملی نيست ،مگر اﯾنکه پروسهای از بحث،
ت سر گذاشته باشد .بنابراﯾن ،حقيقت را ـمقدمتاًـ
تحقيق و استدالل را پش ِ
بهواسطهی استدالل ،مشاھده و آزمون میتوان درﯾافت و نسبت بهآن واکنش
داشت.
نھاﯾت دو نوع تخالف و
ْ
حقيقت اﯾن استکه در ﯾک دستهبندی تقليل ﯾافته و در
تقابل قابل تصور است .ﯾکی ،در مجموعهھای دوگانهی واحد که تقابل و تخالف
در آنھا مطلق ،غيرقابل تبدﯾل بهھم ،بهمثابهی تز و آنتیتز ﯾکی سلط بردﯾگری،
ت وحدت و سلطهی
و در وحدت
نسبی مشروط بهﯾکدﯾگراند؛ که ھمين نسبي ِ
ْ
تکامل دﯾناميک مجموعه را میسازد که در
بردﯾگری عنصر
تبدﯾل ﯾکی
غيرقابل
ْ
ِ
ِ
تخالف
پارهای از مواقع با جھش نيز ھمراه است .در اﯾن نوع از تقابل و
ْ
طرفين رابطه که بقای آنھا را بهﯾکدﯾگر مشروط
نسبی
بهواسطهی وحدت
ِ
ِ
میکند ،علیرغم مبارزهای اغلب آرام ،گاھاً حاد و در مواردی بسيار شدﯾد ـاماـ
طرفين رابطه )مگر در مورد زاﯾش عنصر نو از درون کليت مجموعهی کھنه( تا

حذف ﯾکدﯾگر پيش نمیروند .بهعبارت دﯾگر ،درست ھمانند تولد طفل از بطن
حم( ،تا زمانیکه عنصری نوﯾن و متکاملتر )بهمثابهی سنتز( در
مادر )بهمثابهی َر ِ
پروسهی مبارزهی طرف تحت تسلط برعليه طرف مسلط و بهعنوان جمع
ف تحت تسل ْ
ط
رساﯾیھا و حذف نارساﯾی
طرفين رابطه و بربستر و در پيوند با طر ِ
ِ
شکل نگرفته باشد و بهآن اندازهای رشد نکرده باشد که دﯾگر نتواند در درون
»مجموعهی دوگانهی واحد« بهرشد و تکامل خود ادامه دھد» ،مجموعه« ضمن
زﯾگزاگھای ناشی از تکامل و بازگشتھای گاهگاھی ،بهبقای خود ادامه
میدھد) ،و در واقع( ھيچﯾک از طرفين رابطه بهنابودی و حذف طرف دﯾگر
نمیرود .اما ھنگامیکه عنصر نوﯾن بهآن اندازهای رشد کرده باشد که دﯾگر
نتواند در درون »مجموعه«ی اصطالحاً کھن بهبقای خود ادامه دھد ،جنبهی
»وحدتِ« رابطه زﯾر فشار افزاﯾشﯾابندهی جنبهی »تضاد« ازبين میرود و برخالف
ن تداوم رابطه بين عنصر مسلط و عنصر تحت تسلط
وضعيت معمول ،دﯾگر امکا ِ
)که در پيوند با عنصر نوﯾن و سنتزی تحول کيفی پيدا کرده است( امکانپذﯾر
نخواھد بود؛ و رابطهی متضاد )ﯾعنی :رابطهی دوگانهی واحد( بهدو عنصر متناقض
تبدﯾل میشود که وجو ِد ﯾکی ناقض وجو ِد دﯾگری است .بدﯾنترتيب ،مجموعهی
دوگانهی واحد )مثال ً مجموعهی بردهـبردهدار ﯾا مجموعهی اربابـرعيت( در
زاﯾشی نوﯾن )مثال ً زاﯾش نظام سرماﯾهداری از درون جامعهی فئودالی( ازھم
میپاشد؛ و تضاد بهتناقض تبدﯾل میشود که اساساً فاقد وحدت و طبعاً فاقد
رشد دﯾناميک است.
بهھرروی ،نوع دﯾگری از تخالف و تقابل ،آن تخالف و تقابلی استکه از اساس
فاقد وحدت درونی و نتيجتاً فاقد رابطهی »متضاد« است که عنصر نوﯾن و
متکاملتر را بربستر عنصر تحت تسلط میسازد .پوزﯾسيون اﯾن نوع از تخالفھا و
تقابلھا نسبت بهﯾکدﯾگر )بهمثابهی دو مجموعهی متفاوت و برخالف رابطهی
دوگانهی واحد که دﯾناميک ،عمدتاٌ درونی و تکاملﯾابنده است( مکانيکی ،عمدتاً
بيرونی و تخرﯾبکننده است .ھمانطور که تقابل و تخالف در رابطهی دوگانهی
واحد را که در آن وجود ﯾکی مشروط بهوجود دﯾگری است ،اصطالحاً »تضاد«
میناميم؛ پوزﯾسيون آنگونه از تخالف و تقابل را که در آن وجو ِد ﯾکی مشروط
بهعدم دﯾگری است» ،تناقض« میناميم.
ھمانطور رابطهی طبقهی کارگر ،زحمتکشان و آن تودهھاﯾی از مردم که سربار
کار و زندگی دﯾگران نيستند ،در برابر سرماﯾهھای ميانه و درشت بهعالوهی
دولت و کليه دستگاهھا و نھادھای دولتی ﯾک »مجموعهی دوگانهی واحد« را

میسازد؛ تخاصمجوﯾی سرماﯾهداری غرب با جمھوری اسالمی ﯾا تخاصمجوﯾی
غرب ﯾک پوزﯾسيون »متناقض« را بهنماﯾش
جمھوری اسالمی با سرماﯾهداری
ْ
میگذارد.
بهھرروی،

براساس

دادهھای

تجربی

فراوان

و

مطابق

روش

تحقيق

ماترﯾاليستیـدﯾالکتيکی اگر در جامعهی اﯾران تکامل و پيشرفت در ابعاد گوناگون
و طبعاً بهنفع تودهھای مردم ممکن باشد )که ھست( ،اﯾن پيشرفت و تکامل
فقط و فقط از بستر مبارزهی تودهھای مردم )اعم از کارگر و زحمتکش و نيز
نيروھای مترقی و انقالبی( با نظام سرماﯾهداری بهمثابه ﯾک کليت اﯾرانیـجھانی
و با دولت جمھوری اسالمی است که میتواند تحقق ﯾابد .بهبيان دﯾگر ،ھرگونه
تخالف و تقابل بيرونی و متناقض با دولت جمھوری اسالمی )ازجمله تحرﯾم
اقتصادی و حملهی نظامی( عملکردی مکانيکی و تخرﯾبکننده برمبارزهجوﯾی
تودهھای مردم برعليه اﯾن نظام خواھد داشت؛ و امکانات آن پيشرفت و تکاملی
که از اﯾن جامعه میتوان انتظار داشت را ازبين میبرد .اﯾن قانونمندی عام تنھا
در صورتی چھره عوض میکند که عامل مکانيکی و بيرونی بهجای دولتھا از
تودهھای مردم و تشکلھای تودهای متشکل درﯾک انترناسيوناليسم انقالبی
برخاسته باشد .دراﯾنصورت مفروض ،تأثير عامل بيرونی تسرﯾعکنندهی دﯾناميزم
درونی خواھد بود.

گرچه تارﯾخ وقوع تخالفات و تقابلھای غيرمتضاد و مکانيکی و متناقض را در قالب
انواع و اقسام محاصرهھای نظامی و غيرنظامی بهفراوانی در سينهی خوﯾش
ھمـ نھادھا ،افراد و جرﯾانات
ثبت کرده است؛ اما بدون مراجعه بهتارﯾخ ـ ْ
اپوزﯾسيون اﯾرانی )اعم از ترقیخواه و انقالبی و ارتجاعی( وقوع چنين تخالفات و
تقابلھاﯾی را از  ١٣سال پيش )ﯾعنی :از »آزادسازی« مردم کوزوو تا »آزادی«
رم
افغانستان ،عراق ،ليبی و ھماﯾنک سورﯾه( بهعنوان ﯾک
ُن ِ
اقتصادیـسياسیـنظامی بهکرات شاھد بودهاند .تفاوت تنھا در اﯾن استکه
اﯾنبار بيم اﯾن میرود که قرعه را بهنام مردم کارگر و زحمتکش اﯾران بيندازند و
پروژهھاﯾی ھمانند »اﯾران ترﯾبونال« قطعهای از پازل سياسی آن باشد!؟

بهھرروی ،محتمل و حتی ممکن استکه بخشھاﯾی از »اپوزﯾسيون«
ت اﯾن
ِ
دست
راستی بورژواﯾی ﯾا خردهبورژواﯾی اﯾران در نقش ُمھرهھای رﯾز و درش ِ
ِ
تخالف و تقابلی ظاھر شوند ،که احتمال وقوع آن چندان ھم ناچيز نيست.
]اﯾن بخشھای »اپوزسيون« عبارتند از :مجاھدﯾن خلق که توان اطالعاتیشان
در مورد مسائل ھستهای رژﯾم جمھوری اسالمی از توان اطالعاتی مجموع
سازمانھای اطالعاتی ھمهی کشورھای جھان بيشتر است)!(؛ گروه
چپنماﯾیکه

چھرهی

زشت

سازمان

مجاھيدﯾن

خلق

را

با

ابزارآالت

»مارکسيستی« بزک میکند؛ بخشھاﯾی از سلطنتطلبان رنگارنگ )از ثابتی
ت »سه«کوالر و بچهشاه و دﯾگر جانورانی از اﯾن
کثافت گرفته تا علياحضر ِ
دست(؛ دستجات سابقاً چپی که خودرا بهمليتھا و خلقھای اﯾران آوﯾزان
کردهاند و داالنھای کاخ سفيد را شبانهروز ليس میزنند؛ خردهگروهھای باقی
مانده از جنبش فداﯾی که دائم روی طبل توخالی سرنگونیطلبی فراطبقاتی
میکوبند و سقوط رژﯾم را فال میگيرند و دنبال منابع بيشتر میگردند؛ بخش
قابل توجھی از آن گروهھا و دستجاتیکه زﯾر بيرق ُپستمدرنيستی و
کمونيسم کارگری« ،مقولهی کارگرـکارگری را بهاسم رمزی
شبهفاشيستی »
ِ
تبدﯾل کردهاند که بهبھانهی آن سنگ بخشی از بورژوازی وطنی و غربی و نيز
فرھنگ لذتطلبانهی راﯾج در غرب را کونبرھنه بهسينه میزنند؛ و ھمچنين دﯾگر
خردهرﯾزھاﯾی از اﯾن دست[.

ھمانطورکه ھيچ شیء ،نسبت و پدﯾدهای خلقالساعه شکل نمیگيرد و قبل از
خوﯾش روندی از تغييرات بهھم پيوسته ﯾا بعضاً
ھستی وﯾژهی
قطعی
بروز
ْ
ِ
ِ
ت سر میگذارد ،سقوط بهدامچالهی
دگردﯾسیھای غرﯾزی و پيشبودی را پش ِ
تخالفات و تقابالت غيرطبقاتیـغيردﯾناميک ،مکانيکی ،تخرﯾبگرا و ناگزﯾر
امپرﯾاليستی ـنيزـ بسته بهپيشينه و پتانسيل ھر شخص و گروھی روندی وﯾژه
دارد که با پيداﯾش و اضمحالل پدﯾدهھای گوناگون ھمراه است» .ترﯾبونال اﯾران«
کارﯾکاتور »ترﯾبونال راسل« با نگاه و دفاع و توجيھات مجاھدﯾنی،
بهمثابهی
ِ
حماﯾت ضمنی اﯾن تشکل مافياﯾی و ضدکمونيستی و ضدکارگری ،در پناه
سياهبازیھای پوشيدهی سياسیکه زبان خداﯾی حقوق را برای »توضيح« و
توجيه خود برگزﯾده است ،و ھمچنين بهواسطهی فشار متحدهکنندهی
نامعلومیکه درصورت موفقيت اﯾن دادگاه »مردمی« در موقع مقضی خودرا نشان

خواھد داد؛ ﯾکی از ھمان روندھای فرﯾبناکی استکه بهسوی دامچالهی
تخالفات و تقابالت غيرطبقاتیـغيردﯾناميک ،مکانيکی ،تخرﯾبگرا و ناگزﯾر
امپرﯾاليستی حرکت میکند.
شاﯾد افرادیکه با حضور صادقانهی خوﯾش در »ترﯾبونال اﯾران« قصد مبارزه با
جمھوری اسالمی و نه ھمسوﯾی با سرماﯾهداری غرب را داشتهاند ،قضاوت من
را بیرحمانه و بهدور از انصاف برآورد کنند؛ اما با تأسف فراوان باﯾد بگوﯾم که
ت فاق ِد حقيقت »ترﯾبونال اﯾران« چنين است .تنھا چاره در مقابل اﯾن
ماھي ِ
توطئهی رژﯾمچنجی و ضد مردمی ـمقدمتاًـ محکوم کردن محاصرهی اقتصادیای
استکه بسياری از دولتيان را ثروتمندتر و تودهی بسيار وسيعیتری از مردم را
ک سياه گرسنگی و بیحرمتی انسانی نشانده است .اگر کليت »ترﯾبونال
بهخا ِ
خوﯾش نمیتواند چنين گامی بردارد ،وظيفهی
اﯾران« نمیخواھد ﯾا بنا بهماھيت
ْ
انسانی و طبقاتی افراد و اعضای آن استکه چه بهعنوان شخص چه در شکل
گروهھای چند نفره ،با ھوﯾت اعضای »ترﯾبونال اﯾران« محاصرهی اقتصادی و
جملهی نظامی بهاﯾران ﯾا ھرجای دﯾگری را محکوم کنند.
در اﯾن لحظه ،محکومکردن محاصرهی اقتصادی و حملهی نظامی بهاﯾران
کوتاهترﯾن راه برای اعضا و شرکتکنندگان در پروژهی »ترﯾبونال اﯾران« بين خيانت
بهمردم و خدمت بهآنھاست.
عباس فرد ـ الھه ـ  ٢٧آگوست )دوشنبه ششم شھرﯾور (١٣٩١
info@omied.de
fard.abbas@yahoo.com
Taksir az: yashar.doulatabadi@gmail.com
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