ايران تريبونال ،گذشته ،حال و آينده....
"بعد از پايان اجالس تحقيق در لندن ،کميسيون طی سه ھفته مدارک و شواھد را از ديدگاه حقوقی مورد
بررسی قرار می دھد تا افراد مسئول ،روش و برنامه سيستماتيک شکنجه و کشتار زندانيان سياسی
توسط جمھوری اسالمی ايران براساس قوانين جزائی بين المللی و ميثاق جھانی حقوق بشر که ايران نيز
يکی از امضا کنندگان آن است ،مشخص شده و سپس گزارش خود را به تيم دادستانی اجالس بعدی
تريبونال که بفاصله  ٢٥تا  ٢٧اکتبر  ٢٠١٢در الھه برگزار می شود ،ارائه خواھد کرد تا براساس آن
عليه جمھوری اسالمی کيفرخواست صادر کند ".به نقل از سند منتشر شده در سايت کارزار ايران
تريبونال ٢٤ -ژوئن  ٢٠١٢برابر با  ٤تير ) ١٣٩١لينک چنين سندی در پايين آورده می شود.(١
دوستان و رفقا:
طبق سند باال آيا مگر قرار نبود گزارش "کميته حقيقت ياب" کارزار ايران تريبونال  ٣ھفته پس از
پايان اولين مرحله اين دادگاه نمادين در لندن طبق سند منتشر شده در سايت ايران تريبونال بيرون داده
شود؟
چرا شفاف سازی برای اطالع زحمتکشان و مردم مبارز و انقالبی و به خصوص خانواده ھای
جانباختگان و زندانيان سياسی جان بدر برده کشتار دھه  ،٦٠از طرف گردانندگان ايران تريبونال در
مورد تاخير چنين گزارشی صورت نمی گيرد؟
چرا کليه گزارشات نشست داخلی شورای اجرايی اين کارزار تا کنون منتشر نشده است؟
چرا در مورد اين مسائل اين ھمه پنھان سازی ھای سوال برانگيز و اھمال غير ضروری شده است؟

شکی نيست که موجوديت و بنياد کارزار ايران تريبونال بر گردھمايی عده ی قليلی از خانوده ھای
جانباختگان و زندانيان سياسی جان بدر برده دھه  ٦٠و بخصوص کشتار سال  ٦٧در پنج سال پيش و
با کوشش خستگی ناپذير و فزاينده ی تمامی دوستان و رفقايی که ظرف پنج سال گذشته به آن پيوستند
قرار دارد .بنا بر اين ،اين کارزار از ابتدا خصلتی مردمی و مترقی داشت و کماکان عليرغم تناقضات
داخلی رو به رشدش )بعد از پايان دادگاه لندن يا مرحله اول ( و مديرت ناصحيح تک روانه و فرد گرايانه
اش )از ابتدا و تا کنون( امروزه از طرف گروه اندکی در کارزار قصد آن دارد بر چنان خصلتی پای
فشارد.
بنا بر اين آيا جز اين است که اگر کارزار ايران تريبونال براستی می خواھد چنان خصلت خويش را
ھمچنان حفظ نمايد ،و بر خانواده ھای بازمانده ی جانباختگان ،زندانيان جان بدر برده شرکت کننده
کشتار دھه  ،٦٠و بويژه بر اکثريت زندانيان سياسی جان بدر برده و خانواده ھای جانباختگان که در اين
کارزار شرکت نکرده اند ،تکيه کند و آنان را به حمايت معنوی و سياسی و مادی از خود ترغيب نمايد

بايد از حرکات ھای انحصارطلبانه و خود سانسوری در مورد علل تاخير در بيرون آمدن چنين گزارشی و
مبارزات داخلی رو به رشد حول آن و تاخير در بيرون نيامدن تمامی ويديو ھای دوستان و رفقايی که در
مرحله اول دادگاه لندن شھادت داده اند )بدون کم و کاست( جدا خوداری نمايد؟
ھم اکنون بيش از يک ماه از پايان يافتن "مرحله نخست دادگاه رسيدگی به کشتار زندانيان سياسی در
دھه  " ٦٠که "به مدت پنچ روز ،از  ١٨ژوئن تا  ٢٢ژوئن  " ٢٠١٢برگزار شد ،می گذرد .و موعد
سه ھفته ای که طبق آن قرار بوده است "افراد مسئول" کميسيون به بررسی "مدارک و شواھد  ...از
ديدگاه حقوقی" ) چرا فقط "از ديدگاه حقوقی"( بپردازند ،سر آمده و گذشته است! و تا ھمين امروز ھيچ
گزارشی در اين زمينه برای اطالع تمامی زندانيان سياسی و خانواده ھای جانباختگان دھه شصت شرکت
کننده و نکننده در اين دادگاه و کارزار در اختيارشان گذاشته نشده است! چرا؟....
اگر اين دادگاه طبق گفته سخنگويان رسمی اين کارزار "مردمی" است ،يعنی تکيه گاھش را بر منافع
مردم زحمتکش استثمار شونده و تحت ستم ايران و راديکاليسم جنبش چپ قرار داده است ،حتی اگر در
خوشبينانه ترين صورت تاريخ بيرون آمدن آن سند )  ٢٤ژوئن  ٢٠١٢برابر با  ٤تير  ( ١٣٩١را مبداء
قرار دھيم ،تا  ٢٩ژونيه )جوالی(  ،٢٠١٢و حتی تا تاريخ به امروز )  ١٤اوت (٢٠١٢ ،چنان گزارشی
برای اطالع عموم و برای اطالع زندانيان سياسی و خانواده ھای جانباختگان شرکت کننده در اين دادگاه
"مردمی" و نيز اکثريت قريب به اتفاق زندانيان سياسی جان بدر برده ی سر موضعی دھه  ٦٠که در اين
کارزار شرکت نکرده اند ،بيرون نيامده است .چرا؟....
تمامی زندانيان سياسی جان بدربرده ی دھه  ٦٠و خانواده ھای جانباختگان آن کشتار ھولناک چه آنان
که در اين دادگاه و پروسه کارزار شرکت فعال کرده اند و چه اکثريتی عظيمی از آنان که در اين دادگاه
)به ھر دليل( و کارزار شرکت نکرده اند از اين حق دمکراتيک مساوی برخوردارند ،که قبل از اينکه
"افراد مسئول" کميسيون تحقيق ،گزراش خود را به "تيم دادستانی اجالس بعدی تريبونال که بفاصله
 ٢٥تا  ٢٧اکتبر  ٢٠١٢در الھه برگزار می شود ... ،تا براساس آن عليه جمھوری اسالمی کيفرخواست
صادر کند " ارائه دھند ،به اين گزارش دسترسی مستقيم داشته باشند ،تا در طول سه ماه موجود قبل از
برگزاری دادگاه الھه فرصت داشته باشند آنرا عميقا مورد مطالعه قرار دھند ،در مورد آن نظر دھند و ھر
گونه نقدی بر آن را مستند سازند.
بنا بر اين ھر گونه توجيھات بورژوا معابانه ضد دمکراتيک در مورد اينکه چنين گزارشی صرفا يک کار
کارشناسانه حقوقی است و بايد از طرف افراد مسئول کميته تحقيق بيرون داده شود ،و تحت لوای اينکه
حقوقدانان تنھا مرجع قانونی و حقوقی می باشند که به خاطر تشرف بر "ديدگاه حقوقی" کارشناسانه از
چنين موقعيت ويژه ای در تھيه ی گزارش برخودارند ،بنا بر اين الزم نيست در اختيار موکلين ) زندانيان
سياسی و خانواده ھای جانباختگان کشتار دھه  ( ٦٠قرار داده شود و بنا بر اين نمايندگان خانواده ھا و
زندانيان جان بدر برده در تھيه اين گزارش مستقيما نمی توانند و نبايد سھيم باشند ،قابل قبول نمی باشد!
در نتيجه ھر گونه دور زدن موکلين و زير پا گذاشتن حق شان در تھيه اين گزارش و دسترسی مستقيم
به و مطالعه محتوای چنان گزارشی و آنرا صرفا در اختيار تيم دادستانی بعدی کميسيون تريبونال گذاردن

نه يک خطای محض بلکه انتخابی است که در خدمت منافع طبقاتی نظام سرمايه داری-امپرياليستی
جھانی که دولت سرمايه داری جمھوری اسالمی نيز بخشی تفکيک ناپذير از آن می باشد ،است.
کميسيون حقيقت ياب به رياست آقای جان کوپر نبايد و نمی تواند بدون شرکت خالق  ٨٦نفری که در
دادگاه لندن شرکت نمودند ،نظرات مماشات گرانه خود را بر اين کارزار تحميل نمايد.
متاسفانه چنان رون ِد تحميل شده به کارزار ايران تريبونال بيشک اين نھاد را در جوار دره ی عميقی قرار
داده است و ھر لحظه احتمال سقوط مرگبار آن ميرود .روندی که در چارچوب نظم حاکم بر نظام سرمايه
داری-امپرياليستی جھانی در مماشات با جمھوری اسالمی قرار دارد و اگر مسير آن طبق منافع
زحمتکشان و آرمان ھای راديکال جانباختگان کشتار دھه  ٦٠منحرف نشود سقوط مرگبارش به داخل
تله ی چنان نظمی حتمی است!
نظامی که بر مبنای فرايند توليد ،بازتوليد و گسترش شاخک ھای استثمار و ستم نظام سرمايه داری
امپرياليستی بنا گشته است .و "دخالت ھای نظامی بشر دوستانه"" ،توسعه دمکراسی" و "نشر حقوق
بشر" در جھان و يا نقض آن مقوالت تجريدی و جدای از فرايند تاريخی پيشبرد و توسعه چنين نظامی
نمی باشند.
دادگاه الھه و شورای حقوق بشر سازمان ملل ،بازوی جھانی نظام امپرياليستی برای بسط و توسعه نظم
طرف اين نظام و سازمان
حاکم بر جھان به رھبری امپرياليسم آمريکاست .دادگاه ھای بوجود آمده از
ِ
ملل ،سازمانی مرکب از دولت ھای جھان است ،که به طور کلی در خدمت به طبقه حاکم خشن و
سرکوبگر قرار دارد .و ھرگونه ھوس توھم آميزی از قبيل اينکه ھر يک از اين دولتھای عضو سازمان
ملل را "نمايندگان مردم آن"" ،مخالف" نقض حقوق بشر و توسعه دھنده گان دمکراسی شمردن بسيار
خطرناک و مرگبار است .ھر گونه توھم در مورد نقش نھادھای حقوقی و حقوق بشر ،از جمله دادگاه
الھه و يا شورای حقوق بشر سازمان ملل را نماينده منافع بشريت استثمار شونده و ستمکش دانستن
يک خطای مرگبار است ،که آشتی طبقاتی )شازشکاری با ارتجاع و امپرياليسم( را به جای مبارزه
طبقاتی راديکال موعظه می کند.
اين نھادھا و ابزارھای امپرياليستی جھانی ھمواره زير نام "مردم جھان" و يا "دخالت بشر دوستانه"
اھداف و منافع نظام سرمايه داری-امپرياليستی جھانی به رھبری آمريکا ) مثال در حمله به عراق،
افغانسان ،ليبی و سوريه( را به پيش برده و می برند .حتی زمانيکه چنين نھادھايی پيشبرد چنان اھداف
) جنگ نا عادالنه و ضد مردمی در عراق ،افغانستان ،ليبی و سوريه( را در پس گذراندن مصوباتی تحت
نام "دخالت بشر دوستانه" تصويب و تاييد می کنند ،درجه ناعادالنه و ارتجاعی بودن آن تنزل پيدا نمی
کند.
از دو حال خارج نيست:
 -١يا ايران تريبونال با اعالم اينکه "دادگاه مردمی" است و با چنين ادعائی گويا در نظر دارد)!( که
منافع و آرمان ھای واقعی کليه زندانيان سياسی و خانوده ھايشان را نمايندگی کند و در بر گرفته باشد ،و

گزارش خويش را بدون مصلحت انديشی ھای اصالح طلبانه در انظار عمومی قبل از رفتن به دادگاه الھه
انتشار و قرار می دھد .و...
 -٢يا آنکه کارزار ايران تريبونال صرفا با تکيه يکجانبه به يک در صد از آنانی که در اين دادگاه شرکت
کرده اند و با سوء استفاده از انگيزه پاک و صادقانه آنھا از بابت شرکت در اين "دادگاه" نھادين و
کشاندنشان به داالن ھا و راه روھای تنگ ،محدود و انحصارگرايانه ی ابزارھای دادگاه ھای حقوقی
بورژوازی امپرياليستی و با اغوا و اميدوار کردن و به وسوسه اندختن شان ،آنان را به قبول توصيه
ھای اصالح طلبانه ،سازشکارانه و پارلمانتاريسمی تيم کارشناسان بورژوازی "حقيقت ياب" و ترغيب
نمودن آنھا در صرفنظر کردن از حق مطالعه مستقيم گزارش و عدم انتشار علنی آن قبل از رفتن به
دادگاه الھه از يک سو ،و صدور کيفر خواست نه عليه کليت نظام جمھوری اسالمی ) از جمله جناح
ترميم طلب يا "اصالح طلب" حکومتی به رھبری موسوی و کروبی( در ارتکاب و پيشبرد چنين کشتار
عليه بشريت بلکه با صدور کيفر خواستی جانبگرايانه ،مماشات جويانه و تقليل گرايانه و رفع اتھام از
نظام جمھوری اسالمی و آنرا به گردن مخالفين جمھوری انداختن ،اين دادگاه نھادين را به دادگاه ضد
مردمی تبديل می نمايد.

کارزار ايران تريبونال بر سر دو راھی...
حذف مخالفين ،گسل ھا ،برآيند انتظارات و دورنما...
نگارنده بر مبنای بحث ھای سخنگويان اين کارزار به صحت نوشته قبلی خود تحت عنوان "خطاب به
دوستان و شرکت کننده گان در کارزار ايران تريبونال " قبليش تاکيد می گذارد که :
"شدت ابھامات ،مسائل پشت پرده ايران تريبونال و سوء استفاده از صداقت زندانيان سياسی جان بدر
برده و خانواده ھای شرکت کننده در اين دادگاه که ابتدا "نھادين" خواندنش اما يک روز قبل از شروع
اين دادگاه در لندن و پس از آن آنرا با برنامه قبلی "مردمی" خواندند ،بيش از آنچه که فکر می کنيم،
٢
می باشد!"

رفيق عزيز وحيد صمدی از زندانيان سياسی دھه  ۶٠و جان بدر برده گاه کشتار سال  ۶٧که مقاومتش
نظام جمھوری اسالمی و شکنجه گرانش را به زانو در آورد در نقدی با عنوان" تريبونال برای کدام
حقيقت؟" می نويسد:
"سؤال اصلی اين است که تريبونال برای روشن شدن کدام حقيقت برگزار می شود .با دو نگاه به تاريخ
دھه شصت از دو حقيقت متفاوت می توان حرف زد .نگاه سطحی حقيقت را در اين خالصه می کند که چه
کسانی دستور کشتارھا را صادر کرده اند و چه کسانی از آنھا مطلع بوده اند و غيره .در اين نگاه ،تنھا
عامالن اين کشتارھا ھستند که بايد به ميز محاکمه کشيده شوند .اما حقيقتی فراتر از اين نيز وجود دارد
که در چنين نگاھی به فراموشی سپرده می شود و يا بھتر است بگوئيم می خواھند به فراموشی بسپارند.

حقيقت تاريخی آن دھه چه بود؟ نه فقط چه کسانی مسبب جنايت بودند ،بلکه چه چيزی باعث اين جنايتھا
شد؟ در چنين نگاھی است که ،ھويت قربانيان اين جنايات اھميت پيدا می کند .قربانيان اين جنايات چه
کسانی بودند؟ به کدام جرم به قتل رسيدند؟ آرمانھا و آرزوھايشان چه بود؟ به نظرم روشن شدن اين
حقيقت به مراتب با اھميت تر از پيدا کردن عاملينی است که تقريبا ھمه آن ھا نيز شناخته شده ھستند.
پرسيده بودی که بايد در اين تريبونال شرکت کرد يا نه؟
در جواب سؤالت بايد بگويم که من ھمه دست اندرکاران اين جريان را نمی شناسم .به نظرم ھم نمی
رسد ،که در اين دوره زمانه ھمه انگيزه ھا به حقيقت و حقيقت يابی ختم شود .خودت ھم به خوبی می
دانی که ما در موقعيتی نيستيم که نقشی تعيين کننده داشته باشيم .با خوش بينی ھم نمی توان به ھر
جريانی پيوست .حتی اگر خودمان ھم جلو بيفتيم و در اين رابطه ابتکاری به خرج داده ،جريانی را
سازمان دھيم ،اگر چيزی از آن به کسانی بماسد ،علم خواھد شد وگرنه به راحتی ناديده گرفته شده و به
فراموشی سپرده می شود .راستش آنقدر آدم مسحور و واداده زياد ھست و آنقدر امکانات در اختيارشان
ھست که قادرند جھت ابتکارات را نيز وارونه کنند .نمی خواھم آيه ياس بخوانم ولی امروز انسان با
٣
اندکی غفلت به بازيچه جريان غالب در جھان تبديل می شود .به نظرم تريبونال ھم ھمين طور است".
دوستان و رفقا ،به نظر می آيد که متاسفانه کارزار بعد از اتمام مرحله ی اول ) و پايان شھادت ھا در
دادگاه لندن که "به مدت پنچ روز ،از  ١٨ژوئن تا  ٢٢ژوئن  " ٢٠١٢برگزار شد( و گذشت بيش از يک
ماه از اعالن علنی در مورد بيرون دادن گزارش "کميته خقيقت ياب" به رياست آقای جان کوپر و
ھمکاری پيام اخوان ،بجای اتکا به دوستان و رفقای دلسوز داخل و بيرون از اين کارزار و بخصوص با
تکيه بر منافع اکثريت کارگران و زحمتکش و فرودستان استثمار شونده و تحت ستم ايران ،با بستن و
مھر و موم کردن ھر چه فزاينده تر درب داخلی کارزار بروی دوستان و رفقای داخل و بيرون از آن ،با
اتکا به سياست انحصارطلبانه و محدوديت قائل شدن برای صدای آنان که در جلسات ايران تريبيونال
روند کنونی آنرا به چالش گرفته اند ،و با اتکا به تصميم گيری ھای دو پھلو و به انحاء مختلف حذف
مخالفين فعال ،سياست عدم شفاف سازی را عامدانه بر خود غالب کرده است.
نھادی که می خواھد عميقا از پايه و حمايت توده ای اکثريت خانواده ھای جانباختگان ،زندانيان سياسی
جان بدر برده ) چه شرکت کننده و بخصوص شرکت نکرده گان خارج از اين کارزار( ،تمامی گروه ھای
مترقی و سازمان ھا و تشکالت سياسی راديکال چپ و کمونيست انقالبی برخوردار شود ،نياز دارد که با
اطالع رسانی ھای و بيان تمامی حقايق )چه تلخ و ناگوار و چه شيرين و گوارا( جھت مسير خود را ھر
چه قاطعانه تر بر راديکاليسم انقالبی ،عليه دو قطب ارتجاع داخلی و امپرياليسم جھانی و خارج از مدار
تضادھای اين دو قطب به خاطر حفظ آرمان و خواسته ھای به حق جانباختگان و خانواده ھايشان قرار
دھد.
ھر گونه گروگان گيری و وثيقه قرار دادن آرمان و خواسته ھای قربانيان دھه  ۶٠و جاناختگان و جان
بدر بردگان سال  ۶٧به خاطر سمت گيری با يکی از اين دو قطب ،ھر گونه مماشات با اين دو نيرو و
مرتبط با اين کارزار که می خواھند سرنوشت آنرا با
دانان
افراد و نھادھای وابسته به آن ،از جمله حقوق
ِ
ِ

گزارشی مماشات جويانه و ارتجاعی به غسل تعميد نظام جمھوری اسالمی و عاملين و آمران آن جنايت
عليه بشريت تبديل نمايند ،و ھر گونه کم بھايی در نديدن دورنمای انقالبی و کم بھايی در اتکا به نيروی
مستقل خودی و مردمی به مفھوم به دنبالچه تبديل کردن اين کارزار بر مسير جنگ ،مماشات و تضادھای
ارتجاعی است که بين اين دو قطب وجود دارد .در ھمين ارتباط است که سوال مشخصی مقابل دوستان و
رفقای دلسوزی فعال کارزار که ھمچنان بر راديکاليسم پافشاری می کنند ،قرار می گيرد .سوال اين است
که در حال حاضر که "گزارش کميسيون حقيقت ياب" به رھبری جان کوپر و شرکاء بيرون نيامده است
و معلوم نيست چه موقع بيرون بيايد و اگر ھم آمد معلوم نيست آيا در اختيار مستقيم ھمه قرار خواھد
گرفت يا نه ،و در زمانيکه احتمال حمله نظامی امپرياليسم جھانی به رھبری آمريکا به جمھوری اسالمی
وجود دارد) که روشن است در صورت بروز حمله نظامی و جنگ ،تغييری در ماھيت ارتجاعی و ضد
بشری دو طرف چنين جنگ ارتجاعی نمی دھد و نخواھد داد .و وظيفه نيروھای چپ ،انقالبيون و
کمونيستھای راستين ،کماکان سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی ،تبديل جنگ ارتجاعی به جنگ انقالبی و
مقابله و در ھم شکستن قوای متجاوزين ،می باشد( و سر و صدای آن ھر روز بيش از روز قبل باالتر
ميرود ،سياست و برخورد آن دسته از فعالين کارزار که با حمله نظامی امپرياليسم جھانی مخالفند ،در
زمانيکه چنان گزارشی بيرون بيايد و در بدترين حالت علت کشتار سال  ۶٧را نه جمھوری اسالمی بلکه
بر گردن مخالفين جمھوری اسالمی آن سالھا بيندازد ،چه خواھد بود؟ آيا شما با بيرون آمدن چنان
گزارشی تحت نام ايران تريبونال که خواسته يا ناخواسته با رفتن به دادگاه الھه در مرحله دوم تاييد
امضای تمامی فعالين کارزار) حتی اگر مخالف حمله نظامی باشيد( در پای آن گزارش را نيز در بر می
گيرد)و شامل می شود( ،و سوء استفاده نھادھای حقوق بشری ،دستگاه ھای جاسوسی و نظام جھانی
امپرياليستی از چنان گزارشی برای حمله به ايران ،مسئوليت آنرا به عھده خواھيد گرفت؟

مرحله اول به پايان رسيد ...حاال چه؟ چگونه و با چه ساز و کاری ...و به کدام جھت؟
حذف مخالفين ،گسل ھا و برآيند انتظارات...
مسئله اين است که مسئولين کارزار ايران تريبونال)نھاد( بعد از پايان مرحله اول و شروع مرحله دوم
برای جلوگيری از ريزشی که در اين نھاد بواسطه طرح سواالت و نکات ابھام آميز کتمان ناپذير منتقدين
)داخلی و خارجی( اين کارزار شروع گشته است ،بسيار عامدانه ،با محتوايی ضد دمکراتيک و با برنامه
ی قبلی در تالشند که بدون مشورت با بدنه کارزار از طريق ايرج مصداقی و خانم ليال قلعه بانی مطالبی
را درج و نھادينه کنند که اساسا قبال بوسيله بدنه ی اين نھاد تاييد نشده است و به آنھا تحميل گشته
است! اين دو تن از سخنگويان اين نھادند! سخنگويانی که با ھمکاری وتاييد مسئولين کميته ھماھنگی
مرتبطين پشت پرده ی )اطاق فکری( اصول دمکراتيک غالب بر يک نھاد دمکراتيک را زير پا گذاشته و
خواھند گذارد ،و آنرا به يک نھاد ضد دمکراتيک تبديل ساخته اند! در واقع اين اطاق فکری از طريق
سخنگويان آن دارند از لحاظ ايدئولوژيک و سياسی بدنه ی کارزار را ترغيب به خاموشی و لب نگشودن
می کنند! و متاسفانه برخی دوستان و رفقای دلسوز و صادق شرکت کننده در اين کارزار نقش دنباله

روانه و پاسيوی را پيشه کرده اند! اما ضرورت ادامه چنين جو و اوضاغ کنونی حاکم بر کارزار به خاطر
رشد تضاد ھا و مبارزات دورنی ھميشگی نيست و نخواھد بود .و سمت گيری ھا ،گسل ھا  ،قطب بندی
ھا و پوالريزه شده ھا عليرغم بمباران ھای تبليغاتی و ايدئولوژيک اطاق فکری توسط سخنگويان)
بخوانيد سفسطه گران و توجيه گران( اين نھاد ،ادامه خواھد داشت و حقيقت برای ابد در زير ابر سياه و
جو ضد دمکراتيک پنھان نخواھد شد! و عليرغم تمامی تشبثات تحميلی که در شرايط کنونی خط مماشات
گرايانه غالب گشته است و دست باال را دارد اما ،فرجام نھايی اين نھاد از قبل نوشته نشده است!
در واقع "دادگاه .....میتواند به عنوان الگويی در سطح جھانی برای رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر
مورد ٤"....سوء استفاده ی جريانات وابسته به امپرياليسم ھم قرار گيرد .اما آقای مصداقی بطور
جانبگرايانه و نيرنگ گرانه ای از دو طرف لبشان صحبت می کند .و نمی خواھد حتی به اين مورد
اشاره کند که اوال شخص خودشان به عنوان سخنگوی خجالتی مجاھدين و با پيروی از ديدگاه و
راھکارھای مماشات جويانه )با نظام امپرياليسم جھانی( سازمان مجاھيدن خلق و شورای مقاومت با ھر
گونه تحريم عليه جمھوری اسالمی حتی به قيمت شکستن کمر زحمتکشان و فرودستان ايران موافقند،
با حمله نظامی امپرياليستھا به ايران موافقت کامل دارند ،٥و در ثانی محققا از تمامی شھادتھا بطور
ابزاری ،توسط دولت ھای امپرياليستی ،و نھادھای "طرفدار حقوق بشر" که در پيشبرد و تحکيم منافع
و اھداف استثمارگرايانه و ستمگرايانه نظام سرمايه داری -امپرياليستی جھانی عمل می کنند ،برای
توجيه تحريم ھای شديدتر و حتی حمله نظامی به ايران ،می تواند مورد استفاده قرار گيرد.
روشن است که ايرج مصداقی به عنوان "سخنگوی" ايران تريبونال اين وظيفه را به پيش می برد که تا
 ٣ماه ديگر که در تاريخ تا  ٢٧اکتبر  ٢٠١٢در دور دوم اين دادگاه که در الھه برگزار ميشود ،و طبق
قرار قبلی قرار است گزارش نھائی اش با صدور کيفر خواست مماشات جويانه به دادگاه الھه ارائه دھد،
با پرگوئی ھای تھی برای کشاندن تمامی شھادت دھندگان و فعالين کارزار به الھه وقت بخرد!

دوستان و رفقا ،مرحله دوم کارزار ايران تريبونال بر مبنای جمعبندی از کليه شھادت ھای داده شده در
لندن و صدور کيفر خواست عليه جمھوری اسالمی و رفتن به دادگاه الھه به پيش خواھد رفت .بنا بر اين
در خصوص پيشرفت مرحله دوم سواالت حياتی و مھمی در ذھن تمامی آنان که در اين دادگاه شرکت
کرده اند و چه آن اکثريت عظيمی از زندانيان جان بدر برده و خانواده ھای جانباختگانی که در اين
پروسه اساسا شرکت نکرده اند ،خطور کرده است .و مسؤولين اين کارزار نمی توانند با دشمن تراشی
ھای واھمی و اعالم اينکه منتقدين دلسوز اين کارزار دشمنان آن می باشند به رويکردھا و سياست ھای
غير انقالبی و غير اصولی برای تحميل اتحادی شکننده عليه دشمنان واھمی بر کارزار تمسک جويد.
مسئله مھم و ضروری بعد از اتمام مرحله ی اول کارزار ايران تريبونال اين است که اين نھاد به چه
اتحادی و اين اتحاد بر مبنای چه اصول انقالبی و عليه دشمن اصلی يعنی نظام جمھوری اسالمی و
امپرياليسم جھانی نياز دارد؟ و بيشک منتقدين دلسوز و انقالبی سياست غالب بر کارزار را با توسل به
انگشت اتھام مساوی دشمنان خارجی قرار دادن تنھا به اين مفھوم می تواند باشد که برای پيشبرد

سياست مماشات گرايانه و سازشکارانه با جمھوری اسالمی و امپرياليسم بر متن بيرون دادن گزارش
ضد انقالبی کميته حقيقت ياب به رھبری جان کوپر و ھمکاری مستقيم پيام اخوان ،گروھی در ايران
تريبونال حاضرند به ھر قيمت و تا سر حد اتخاذ چنان تاکتيک ضد انقالبی دشمن شاد کننده ای به پيش
روند ،و اتحاد شکننده و غير اصولی را بر اين نھاد تحميل کنند! بنا بر اين با در نظر داشتن مسائل باال
در شرايط کنونی بعد از اتمام مرحله اول اين کارزار تا کنون ) قبل از رفتن به دادگاه الھه( سواالت
مشخصی طرح گشته اند؛ از جمله:
ساز و کار گزارش "کميته حقيقت ياب" چيست؟ آيا چه کسانی اين "گزارش" را تھيه کرده اند؟ آيا
حاصل نظرات جمعی در يک نشست شورائی و جمعی است؟ آيا اين "گزارش" بر پايه شھادت آن ھشتاد
و شش نفری که در دادگاه لندن شرکت نمودند قرار دارد؟ آيا اين "گزارش" بدون اتکا به شھادتھا و بنا
بر اين بدون اتکا به پروسه علمی کشف حقيقت تھيه شده است؟ مگر مبنای اين کارزار شورايی نبوده
است پس آيا چرا صرفا يک کميسيون متشکل فقط از حقوق دانان )وکالء( " طی سه ھفته مدارک و
شواھد را از ديدگاه حقوقی مورد بررسی قرار می دھد تا افراد مسئول ،روش و برنامه سيستماتيک
شکنجه و کشتار زندانيان سياسی توسط جمھوری اسالمی ايران براساس قوانين جزائی بين المللی و
ميثاق جھانی حقوق بشر که ايران نيز يکی از امضا کنندگان آن است ،مشخص شده و سپس گزارش خود
را به تيم دادستانی اجالس بعدی تريبونال که بفاصله  ٢٥تا  ٢٧اکتبر  ٢٠١٢در الھه برگزار می شود،
ارائه خواھد کرد "...؟ نقش شھادت دھندگان در تھيه اين گزارش چيست؟ آيا آنھا در تھيه اين گزارش
نقش مستقيمی ايفا کرده اند يا نه؟ اگر نه ،چرا نمايندگان آنھا در اين کميسيون "حقيقت ياب" و در کنار
کميسيون "خبره"ھا)!( برای تھيه گزارش شرکت نداشته است؟ چرا به عنوان مثال سه نفر از زندانيان
سياسی جان بدر برده کشتار دھه  ٦٠و دو نفر از خانواده ھای جانباختگان در اين کميسيون "حقيقت
ياب" که قرار است فرجام نھايی و سرنوشت تمامی جانباختگان و جان بدر برده گان و "علل کشتار")!(
دھه  ٦٠و ب ِويژه سال  ٦٧را تعيين نمايد ،شرکت نداشته اند؟ چرا از ابتدا چنين گزينه ای از طرف
مسئولين کارزار به بوته فراموشی سپرده شده؟ چرا ھم اکنون چنين گزينه ای بصورت مصوبه ای در
بدنه کارزار به رای گذاشته نمی شود و با تاييد آن فرم کميسيون حقيقت ياب تغيير پيدا نمی کند؟ چرا
اصول و محتوای چنين فرمی به بحث عمومی بدنه کارزار گذاشته نمی شود و در مورد چگونی ضوابط
شرکت نمايندگان بدنه در کميسيون حقيقت ياب بحث خالق و دمکراتيک برای اتخاذ تصميمی که فقط می
تواند تجلی بخش آرمان ھا و خواسته ھای واقعی انقالبی و راديکاليسم جانباختگان و زندانيان سياسی
جان بدر بره گان دھه  ٦٠و کشتار سال  ٦٧عليه جمھوری اسالمی و امپرياليسم جھانی ،سرنگونگی
اين نظام ،کسب قدرت سياسی و قطع شاخک ھای استثمارگرايانه و ستمگرايانه امپرياليستھا برای پايان
دادن به ھر گونه دخالتھای جھان امپرياليسم ،پشتيبانی از و مماشات با جمھوری اسالمی باشد ،صورت
نمی گيرد؟
دوستان و رفقا :براستی اگر فردا اين کميسيون گزارشی را تھيه کردند و آن قتل عام را از گردن نظام
جمھوری اسالمی و کليه جناح ھای که در اين جنايت عليه بشريت به يک اندازه سھم داشتند و شريک
بودند ،بر دارد و به گردن مخالفين جمھوری اسالمی انداخته شود ،آيا چنين گزارشی ھمانگونه که در
سند باال ١اعالم شده است "بر مبنای شھادتھا و شواھد و مدارک" غير قابل انکار شما بنا گشته است ،و

آيا کارزار بايد با آن موافقت نمايد؟ آيا اگر چنين گزارشی بر کارزار تحميل شود مساوی با آنچه که نظام
جمھوری اسالمی برای فريب و نيرنگ زندانيان سياسی سر موضعی دھه شصت و در سال  ٦٧برای
شکستن مقاومتشان مبنی بر اينکه "سازمان خود را محکوم کنيد و مصاحبه کنيد تا آزاد شويد" ،که می
دانيم اکثريت آنھا با پافشاری به آرمان و ھويت سازمانيشان و ادامه مقاومت انقالبی سيلی محکمی بر
چھره زشت دشمن زدند و اعالم کردند زندان و اعدام را بر چنين شرمی ترجيه می دھند ،نمی باشد؟ بنا
بر اين آيا کارزار با تاييد چنان گزارش ضد انقالبی ،در سازشی تاريخی با نظام جمھوری اسالمی خود را
تام الختيار برای تغيير آرمان آنھا و مقاومتشان ) جانباختگان دھه  ٦٠و کشتار سال  ،٦٧خانواده ھای
جانباختگان و زندانيان سياسی جان بدر برده آن دوران( می داند؟
آيا شما شرکت کنندگان در مرحله اول کارزار مسئوليت جھت گيری و نتايج عملی چنين گزارشی را می
پذيريد؟ آيا ظرف چند قرن و بخصوص ظرف  ٤٠سال گذشته نظام سرمايه داری-امپرياليستی جھانی و
رژيم ھای ارتجاعی وابسته به اين نظام کشتار انقالبيون راديکال و کمونيستھا ) عليه رھاسازندگان
بشريت و بخصوص طبقه کارگر( را برای استمرار استثمار و ستم زحمتکشان سراسر جھان را در تبانی
ھای آشکار و پنھان شان بطور سيستماتيک در اتحادی ضد مردمی و بر مبنای منافع ارتجاعی کل اين
نظام گنديده و ضد بشری جھانی به پيش نبرده اند؟ آيا نظام سرمايه داری-امپرياليستی جھانی با فريب و
نيرنگ از کانال ھای غير مستقيم و به ظاھر متشخص و مقامات "مستقل" خويش نھادھائی که در ابتدا
مردمی و اصيل بودند را طبق منافع خويش منحرف ننموده است؟ آيا جاسوس بومی سيا در عراق برای
مشروع جلوه دادن حمله نظامی و اشغال عراق توسط ارتش متجاوز امپرياليسم آمريکا خبر دروغ در
اختيار داشتن بمب اتمی و سالح ھای کشتار دسته جمعی توسط حکومت ارتجاعی صدام را "موثق" و
"واقعی" برای در توسعه ی منافع استثمارگرانه و ستمگرانه شان در عراق به پيش نبردند؟ و آيا برای
فعالين کارزار روشن نيست که سالھا بعد ،زمانيکه بعد از سرنگونی رژيم صدام و اشغال نظامی عراق از
ھمان شخص سوال شد که آيا برغم روشن شدن نتايج عملی اين حمله نظامی و با وجود ميليون ھا کشته
مردم غير نظامی در اثر تجاوز نظامی و اشغال عراق و رشد و پا گرفتن بنيادگرايان مذھبی و استمرار
جنگ داخلی سکتاريسمی شيعه و سنی که ھمه از نتايج چنان تجاوزی بوده و ھستند" ،از کرده خود
پشيمان نيستی؟ آيا چنان دروغی را باز ھم تکرار می کردی" ،در جواب گفت " :البته که پشيمان نيستم
و البته که می کردم .برای رفتن آن رژيم ھر خدمتی از من خواسته می شد حاضر بودم و ھستم که انجام
دھم"! آيا برخی از ضد کمونيستھا و ضد "چپول"ھای آشکار و نھان که تا سر حد چاکرمنشی
"دمکراسی" طبقات بورژوا-امپرياليستی آمريکا که نتيجه عملی اش اين نيست که با آوردن خمينی و
جمھوری اسالمی بر قدرت راه را برای کشتار دھه  ٦٠و قتل عام سال  ٦٧فراھم نمود و با سکوت تاييد
آميزش در آن دھه ی خونين بر اين کشتارھا مھر تاييد زد ،و اين امپرياليسم را مھد اشاعه دھنده ی
"آزادی و دمکراسی در سراسر جھان")!( می دانند و با صدای بلند از "دخالت بشر دوستانه " و حمله
نظامی امپرياليسم )به رھبری دولت آمريکا( به ايران دفاع آتشين می کنند ،چرا بايد در ميان جمع
مسئولين اين کارزار باشند؟
و چراھای بسياری ديگری از جمله اينکه:

آيا کارزار ايران تريبونال وکالت بالعزل و بال عوض ،و تفويض اختيارات تام به تيم حقوقدانان ) وکال(
داده است؟ پس اگر کارزار چينن گزينه ای و پروسه ای را از ابتدا پذيرفته است و بر اين گزينه مسير
مبارزه ی خويش را تعيين کرده و ھمچنان بر ان پافشاری می نمايد ،چرا آنرا از چشم ھمه ی آنان که
فرياد نه فراموش می کنيم و نه می بخشيم را ظرف  ٢٤سال گذشته سر دادند ،پنھان کرده و می کند؟ آيا
کارزار ايران تربيونال معتقد است که به وکالت بالعوض آنھا تن داده است ،و اين کميسيون با تفويض
اختيارات تام ھر گزارشی را که می خواھد به قيمت پايمال کردن آرمان و خون جانباختگان دھه شصت
می تواند بنويسد؟ پس اگر چنين است اعالم کنيد که شما وکالت تام االختيار به تيم حقوقدانان به رياست
جان کوپر و ھمکاری پيام اخوان داده ايد ،و خيال ھمه را در گسست از کارزار دروغين تان را آسان تر
نماييد! که ناگفته روشن است ھر چه کارزار بخواھد در باتالقی که جھتش را جان کوپرھا و اخوان ھا و
ديگر افراد تعيين نمايد ،پرسه زند و با مانورھای بورژوامعابانه پيچيده تر حرکت نمايد از چشم تيز بين
جنبش چپ راديکال و کمونيستی انقالبی ايران پنھان نخواھد شد!

متاسفانه غالب شدن چنان روندی کارزار ايران تريبونال را به لبه پرتگاه مھلک کشانده است و سياست
اجزاء قربانی شده ی آن روند به اختصار عبارتند از :علل تاريخی آن قتل عام  ،پشت کردن به آرمان ھا،
آرزوھا و خواست تمامی جانباختگان و زندانيان سياسی جان بدر برده ھمچنان راديکال و سر موضعی
دھه  ،۶٠ناديده گرفتن ھويت سازمانی آن قربانيان ،پشت کردن به خواست بر حق خانواده ھای آنان و
زندانيان سياسی جان بدر برده اين جنايت ھولناک و جنبش چپ انقالبی و کمونيستی ايران که ظرف
گذشت  ٢۴سال از کشتار  ،۶٧خاطره ی آن جنايت بزرگ عليه بشريت و حماسه ھاي مقاومت آنان را با
به صدا در آوردن ھر روزه آن در کوس رسوايی اين رژيم در طول نزديک به سه دھه زنده نگه داشته
است .و فرياد نه می بخشيم ،و نه فراموش می کنيم را ادامه داده اند.
تاريخ در مورد نتيجه عملی نھايی ناصحيح سياست ،ديدگاه و مشی ناصحيح اتخاذ شده ی کارزار و
گزارش نھايی کميسيون "حقيقت ياب" به رھبری جان کوپر و شرکاء و ھمکاری آن دسته از شرکت
کننده گان در دادگاه لندن که بر چنان روند ناصحيحی )با رفتنشان به دادگاه الھه و عمال به سياھی لشکر
سياست جان کوپر و شرکا تبديل شدن( پای می فشارند  ،قضاوت سخت در خور خود را خواھد نمود.
ھمانگونه که اشاره شد فرجام اين کارزار عليرغم تشبثات مماشات جويانه و غالب بودن خط راست
سازشکارانه بر کارزار به خاطر رشد روزافزون تضادھا درونی و تقسيم يک به دو اين نھاد و شکل
گيری راديکاليسم در شرايط کنونی ھنوز مشخص نيست .کارزار می تواند کامال به سمت راست با
سياست ناصحيح کنونی ھدايت شود که در اين صورت فقط از ھم پاشيدگی آن قابل تصور است و به
فراموشی سپرده خواھد شد ،و يا اين احتمال وجود دارد که به سمت صحيح با سياست صحيح منحرف
خواھد شد ،که در اين صورت يک دستاورد و پيروزی مقطعی اما مھم برای کل جنبش انقالبی چپ
راديکال برای سازماندھی توده ای سرنگونی قھرآميز نظام جمھوری اسالمی و کسب قدرت سياسی
خارج از آلترناتيو سازی ھای امپرياليسم جھانی خواھد بود.

بنا بر اين اگر قرار است کارزار ايران تريبونال چنين مسيری را بپيمايد و به سرانجامی خفت بار و
سياسی دھه  ٦٠و از
انحرافی کشانده شود ھمان بھتر که با رفيقمان وزير فتحی يکی از زندانيان
ِ
بازمانندگان قتل عام سال  ٦٧ھمراه شويم که پيشاپيش در نامه به کارزار ايران تريبونال اعالم داشت:
"از اينروست که برغم موافقت اصولی ام با تشکيل دادگاھی بين المللی و ذيصالح برای کشاندن پرونده
ی »جمھوری اسالمی « به پيشگاه عدالت  -گيرم بصورتی نمادين  -و برغم ِ ھمه ی انگيزه ھا و
اشتياقی که نه تنھا بعنوان شاھد و رنجديده ؛ بلکه ھمچنين بعنوان زخمی و صاحب ِ خون ؛ برای ارائه
ی شھادت و اظھار شکايت دارم ؛ اما ترجيح ميدھم که بجای شرکت و شھادت در چنين مراسم و
نشست ھايی ؛ از »آرمانھا« و اھدافی که شھدايمان برای آنھا جان سپردند ؛ دفاع ؛ و اگر ميتوانم از
آن آرمانھا  -که اکنون ديريست دراين اپيدمی ِ گريز و الحاق به اردوی خصم ؛ سخت در خطر اند -
٦
مواظبت کنم".
" من آنچه شرط بالغ است ،می گويم ،تو خواه ،پند گير! يا که مالل ! "

برھان عظيمی
بيست و چھارم مرداد  ١٣٩١برابر با چھاردھم اوت ٢٠١٢
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