قربانيان آينده
جھان گلوبال و
ای
ِ
ِ
ايران تريبونال ،سياست پروژه ِ
ظاھرا اکنون ديگر پروژهای با نام "دادگاه ايران تريبونال" پشت سر گذاشته شده ،و ما نيز با واقعيتی
که نتايج عملی آن اعالم گشته ،روبرو ھستيم.
ی فرانکفورت در نوشته حاضر قصد داريم ،به نکاتی در اين
به ھمين دليل ما جمعی از کمونيستھا ِ
مورد بپردازيم.
الف :روند طرح ،و شکل گيری ايران تريبونال
ب :عملکرد و واکنشھای درونی و بيرونی نسبت به آن
پ :نتايج ايران تريبونال و قضاوت درباره آن.
گفته شده است ،که "حدود پنج سال پيش در سال  ٢٠٠٧ميالدی ،که ما در پيک نيکھای خانوادهھای
زندانيان سياسی سابق دور ھم جمع میشدﯾم )که بين صد تا صد و پنجاه خانواده بودند( اﯾن بحث به
ميان آمد که اﯾن پيک نيکھای ھر ساله که اھداف معين و دﯾدگاه مشخصی دارد ،اگر نخواھد ﯾک گام
به جلو بگذارد ،به قول شما به بن بست خواھد رسيد .ھمان موقع مجموعه اﯾران ترﯾبونال تشکيل
شد) ".گفتگو با اردوان زيبرم((١) /

و احمد موسوی يکی ديگر از فعالين اين پروژه مینويسد:
"پس از فراھم شدن مقدمات اوليه کار ،گام مھم بعدی ،جلب نظر حقوقدانان سرشناس بينالمللی
در ھمراھی با دادگاه مردمی اﯾران ترﯾبونال بود .کاری که چندان آسان نبود(٢) ".

احمد موسوی در ھمين نوشته در عين حال با بر افروختگی بسيار در مقابله با مخالفين سحن میگويد.
ت خودیھايشان و يا به
پس پش ِ
او بعالوه از اعتماد به سياست خود سخن میگويد ،اما از ناتوانی خود و ِ
عبارتی از توان و سياست ديگرانی که پيش از آنھا از چنين تريبونالی سخن به ميان آوردهاند ،چيزی بر
زبان نمیراند)!( .مالحظه کنيد ،در حاليکه اين مجموعه از تشکيل ايران تريبونال در سال  ٢٠٠٧سخن
به ميان آوردهاند ،پيام اخوان يک سال پيشتر از آن يعنی  ٢٠٠۶در مصاحبه با شھروند چه میگويد:
" شما از ترﯾبونال بين المللی صحبت کردﯾد .اشکال عملی چنين ترﯾبونالی برای متھمان به جناﯾت
عليه بشرﯾت در اﯾران چگونه است؟
 ﯾک راه تشکيل چنين مرجعی از شورای امنيت سازمان ملل ميگذرد .اﯾن راه در حال حاضرھموار نيست و به نظر نمیآﯾد که شورای امنيت عالقهای برای تصوﯾب قطعنامهای در اﯾن رابطه داشته
باشد ،اما ما ميتوانيم بر اﯾن روند تاثير بگذارﯾم .بعنوان مثال اﯾران بعنوان تھدﯾد برای امنيت مطرح
ميشود .ما ميتوانيم رابطهی ميان اﯾن تھدﯾد و طبيعت ضد بشری رژﯾم اﯾران را به نماﯾش بگذارﯾم( ٣) ".

و حاال در اين ميان اگرچه ظاھراً از سويی روشن نيست ،که چه رابطهای ميان  ٢٠٠۶و صاحب
نظران پيک نيک  ٢٠٠٧در سوئد موجود است ،اما از سوی ديگر دقيقا به عکس روشن است ،که گويا
اين  ٢٠٠٧یھا پس از حساب و کتابھايی به سراغ  ٢٠٠۶یھا رفتهاند .و حاال میماند ،پيوند ميان
صفت "
مردمی" اين تريبونال ايرانی که برخ کشيده شده ،با "شورای امنيت سازمان ملل" که بايستی
ِ
موافقتش را ھم بدست آورد .به اين صفت "مردمی" بعدتر نيز باز خواھيم گشت .اما اجالتا میتوانيم
معنای "حقوق بشر" را از ھمين پيوند ميان "مردم" ايران تريبونالی و دول سازنده سازمان ملل و
شورای امنيت آن بفھميم.

قابل يادآوریست ،که در ھمين سال  ٢٠٠۶پروژه ديگری ھم به نام "شھرزاد نيوز" کليد خورده و
دست اندرکار رو شدۀ آن اتفاقا ً)چه اتفاقات جالبی( باز يکی از مسئوالن سازمان فدائيان اقليت يعنی خانم
مينا سعدادی از کار در آمده است ،و موضوع تامين مالی اين سايت ھم باز به بودجهای مربوط است،
که يک سر آن به خانه آزادی و دولت آمريکا وصل است .در بيانيۀ اعتراضيهای ،که در زمان افشاء
شدن اين پروژه توسط يک "کميته ميز کتاب" منتشر شده ،عالوه بر اشاره به بودجهای  ١۵ميليون
ِ
اويروئی ،ضمنن گفته شده:
"وی ) پيتر آکرمان رئيس ھيئت امنای خانه آزادی (ھمچنين سازمان دﯾگری به نام "مرکز اسناد حقوق
بشر اﯾران" را رھبری میکند که با درﯾافت بودجه از دولت آمرﯾکا جلساتی را در آورﯾل  ٢٠٠۵در دوبی
برگزار کرده است تا دست آوردھای وقاﯾع صربستان و اوکرائين را در رابطه با اﯾران مورد مطالعه قرار
دھد" (٤) .

حاال که از رھگذر افشاء "سايت شھرزاد نيوز" و مسئله تأمين بودجه آن به پيتر آکرمان و نقش او در
"مرکز اسناد حقوق بشر ايران" رسيدهايم ،میتوانيم دريابيم ،که ارتباط ميان پيام اخوان و طرح پيش
گفته او چگونه توانسته ،راھنمای پرواز سيمرغ ايران تريبونال  ٢٠٠٧به کوه قاف)يا بھتر است بگوئيم
گاف  (٢٠٠٦شده باشد ،و خود او نيز چگونه سھم ويژهاش را در اين پروژه به عنوان دادستان تيم
قضايی بدست آورده است.
ھمکاران جدا شده از
میگويند" :چون که صد آمد ،نود ھم پيش ماست" و چنين است ،که بخشی از خود
ِ
ايرن تريبونال در اطالعيهشان میگويند که:
"چگونه دﯾدگاه مسئولين اصلی اﯾران ترﯾبونال در کميتهی ھماھنگی به دنبالچه پيام اخوان تبدﯾل
گشتند
:ﯾکی از سخنگوﯾان و مسئولين کشوری در جلسه اﯾران تربيونال می گوﯾد-
ما مورﯾس کاپيتورن را به خوبی میشناسيم و ميدانيم افرادی مانند او ,جان کوپر و جفری ناﯾس -
وابسته به سرماﯾه داری و امپرﯾاليستھا ھستند! ماھيت پيام اخوان ھم براﯾمان روشن است! اما نکته
اﯾنجاست که ما نگاه سياسی طبقاتی به اﯾن کشتارھاو قتل عام ندارﯾم !!! ما از زاوﯾه حقوق بشری
به اﯾن دادخواھی نگاه ميکنيم ،ما بدنبال محاکمه و محکوم کردن جمھوری اسالمی نيستيم ما از ھر
روزنه ای برای نفوذ در سرماﯾه داری استفاده ميکنيم .شما آدرس را عوضی آمده اﯾد"(٥) .

و در اينجا مالحظه میکنيم ،که بر خالف اين ادعای سطحی و ساده لوحانه که " :کاری که چندان آسان
نبود)احمد موسوی(" ،اتفاقا قضايا به ھمين سادگی از "پيام"  ٢٠٠۶به "پيک نيک  ٢٠٠٧سوئد" می-
رسد ،و ماقبل آن نيز يعنی در سال  ٢٠٠۶پروژه مبارک "شھرزاد نيوز" به عنوان يک تمرين و مقدم
بر "ايران تريبونال" به ثمر رسيده بوده است.
اين مجموعه البته اگرچه به مخالفين دروغ میگويد ،اما با خودش که محرم راز است ،علنا میگويد" :
ما از زاوﯾه حقوق بشری به اﯾن دادخواھی نگاه میکنيم ،ما بدنبال محاکمه و محکوم کردن جمھوری
اسالمی نيستيم ما از ھر روزنهای برای نفوذ در سرماﯾهداری استفاده میکنيم) ".از ھمان اطالعيه

جدا شدهگان نروژ(
"زنبورک" شھرزاد نيوز حاال ديگر کار کشته شده ،و تا رسيدن به پروژه جديد ،به خرمگس عظيم
الجثهای بدل گشته است .اگر زنبورک خودش روحيهای انحصاری به عنوان "فدايی-اقليتی" و
خودخواھانه داشت ،اما اين خرمگس با تمرين دمکراسی طلبی به روحيهای بسيار مدنی و واقعا ً
دمکرات دست يافته ،و اينک با توجه به طيف رنگارنگ سھام داران)پيام اخوان ،ايرج مصداقی ،مينا
احدی ،بابک عماد و حسن ماسالی و -...يعنی از شورای امنيت ،تا سلطنت ،تا فيفتی فيفتیھای مدرن
نيمچه صھيونی ،تا چپھای اتحاديهای و اقليتی و النھايه مجاھد به صيغه غير مستقيم( بگونهای
بزرگوارانه قصد اجرای واقعی شعار حکومت سھامی -شورايی )پ .ا .م .ب .ح( را در دستور کار
خود قرار دادهاند.

با چنين موقعيت برمال شدهای ،اکنون میتوان ادعا نمود ،که راه اندازان اين پروژه از ابتدا دست در
اندازان "مرکز اسناد حقوق بشر ايران" آغاز بکار کردهاند،
پيشکسوتان حقوق بشری و راه
دست ديگر
ِ
ِ
گذاران فاس ِد چنين پروژهھايی برای جمع آوری نيرو ،نه تنھا نيازی به گفتار
و طبيعی است که سياست
ِ
حقيقی و آشکار نداشته باشند ،که بر عکس تالششان تماما ً ھم میبايستی در جھت پنھانکاری در مقابل
کسانی باشد ،که نيرو و اعتمادشان را ساده لوحانه به آنھا ارزانی داشتهاند .و اين سياستی کامال شناخته
شده ،و مورد استفاده تمامی سياستھا و حکومتھای جھان امروز سرمايهداری نيز میباشد ،و توسل
به چنين شيوهای ،تنھا تقليد رذالت توسط مجريان اين سياستھا را برمال میکند.
به ھمين دليل است که بسياری از مخالفين اين پروژه به اشکال گوناگون ھشدار به پرھيز از چنين
ھمکاریھا و ھمگامی ھايی را به ديگران توصيه کردهاند .اما باز ھم بسياری به گونهای
فراموشکارانه گمان میکنند ،که صرف حضور زخم خوردهگان در چنين کارزاری سالمت و
درستی آن را تضمين کرده است ،در حاليکه اين دقيقا ً با توجه به پيشينه مشارکت و رابطۀ راه
جھان سرمايهداری ،نشان میدھد ،که
سياستگذاران
اندازان اينگونه پروژهھا ،با نھادھا و
ِ
ِ
کشاندن زخمخوردهگان به اين برنامهھا تنھا جنبه سوء استفاده از آنھا و ابزار کردن انسانھا در
پايهگذاران ايران تريبونال است .مگر آنکه فکر کنيم ،مثالً شرکت مردم
ت
خدمت اھداف بلند مد ِ
ِ
در راهپيمائیھای دولتھا و انتخابات به اشکال گوناگون ،حکومتھا را "مردمی" میکند.
ليست دست اندرکاران و فعاالن اين پروژه خود نيز بقدر کافی گوياست ،و به ھر رھگذری میگويد ،که
اين مجموعه بدنبال چه میگردد .آذر ماجدی نيز از بلند پايگان "حزب کمونيست کارگری" سابق /و
کارگری" فعلی نطرش بر سياق دست اندرکاران اين است که:
"حزب اتحاد کمونيسم
ِ
" متاسفانه دنيا تغيير کرده است و ما دﯾگر در دھه  ۶٠و  ٧٠ميالدی نيستيم که عمده روشنفکران
تماﯾالت چپ و ضد امپرﯾاليستی داشتند .دنيا تغيير کرده است و راسل ھا و ژان پل ساتر ھا نيز اگر
زنده بودند باحتمال زﯾاد مواضع دﯾگری اتخاذ می کردند" )(٦

بله طبيعیست ،کامال طبيعی! زيرا حزب کمونيست کارگری)سابق( به قول خود آذر ماجدی -در ھمين
نوشته -مثل ھمه سازمانھا و احزاب ،از دولت عراق ،ھم پول و ھم امکانات ديگری میگرفتنهاند.
بنابراين برايشان نيز کامال عادی است ،که در اين ميان پيوندھايی ھم ميان ايران تريبونال و مراجع
سياسی جھان سرمايهداری وجود داشته باشد .و آيا ھيچ حرف و حساسيت ورابطهای میتواند به اين
اندازه صريح و شفاف باشد؟! آخر ما ديگر در جھان گرد و قلمبۀ گلوبال بسر میبريم و ديگر از آن
تيزیھا و لبهھای "قديمی ھم خبری نيست! و زھی شفافيت!
"دی شيخ ھمی گشت گرد شھر با چراغ -کز ديو دد ملولم و انسانم آرزوست!"
از سوی ديگر اينان برای پيشبرد سياستھاشان و به قول خودشان -مينا احدی -تا جايی پيش میروند،
که "کامال شفاف" بگويند:
"اگر اين دادگاه را برگزار کنندگان به کمک " شيطان رجيم" ھم برپا کرده باشند ،مھم نيست"(٧) .
موضوع تراژيک و در عين حال کميک دادگاه اما درست توسط ديوان به بند يک و سه منتھی شد ،و
پرداخت مزد خانم شيطان پرست را درست به خود جمھوری اسالمی و کميته "ھمکاری اسالمی"
حواله داد .قبل از آن اما اطالعيه جدا شدهگان نروژ به ما میگويد ،ضمن تالشھايی که گويا قضات و
وکال میکنند ،تا روند پيشبرد دادگاه را طبق سياست معينی به اجرا در آورند ،نتيجهاش را در " گزارش
کميته حقيقت ﯾاب )متن کيفر خواست ( که سه ھفته بعد از مرحله اول انتشار ﯾافت با اﯾن مضمون
نشان داد:
طبق گزارش  ٨ژوئيه  ٢٠١٢آمده است :خمينی بدنبال حمله فروغ جاوﯾدان ،فتوای کشتار
زندانيان سياسی را صادر کرد!

صدور اﯾن کيفر خواست ،کميته حقيقت ﯾاب و مسئولين سازشکار اﯾران ترﯾبونال لندن را با چالشی
عميق و اعتراض کليه مجمع عمومی روبرو کرد .پس از  ٥ساعت بحث و جدل ،انتقاد و اعتراضی که در
مجمع عمومی اﯾران ترﯾبونال به اﯾن گزارش صورت گرفت ،قرار بر اﯾن شد که  ٨٦شاھ ِد دادگاه نامه
ی اعتراضی خطاب به کميسيون حقيقت ﯾاب بنوﯾسند و از آنھا بخواھند گزارش را عوض کنند .که
چنين ھم کردند .پاسخ کميسيون اﯾن بود .....تغيير نميدھيم ،اصالح ھم نمی کنيم!" )(٨

به اين ترتيب مالحظه میشود ،که مجموعه قضات چندان ھم بی نظر و سياست مشخص نبودهاند ،و
جالب آن است ،که معترضين)خانوادهھا و شاھدان ھمراھی کننده( و متاسفانه در اينجا بايستی گفت
سياھی لشگر پروژه ايران تريبونال  ،در ھمين حال اتفاقا نشان دادند ،که عليرغم اعتراضشان ،گويا
کماکان مستعد بودهاند ،تا ھمچنان در نقش قربانی به رفتن در راھی ادامه دھند ،که توسط کالشان
سياسی جھتيابی شده است .و به ھمين دليل است ،که آنان کماکان در دادگاه ھم شرکت نمودند ،و ھيزم
در آتشی افکندند ،که در آينده نه تنھا خود آنان بلکه ديگران را ھم خواھد سوزاند.
آنھا شرکت کردند و در برابر ترفند راه اندازان و کميسيون قضات ھم کوتاه آمدند ،ما اما آنھايی بوده و
ھستيم که نه تنھا شرکت نکردهايم ،بلکه بخود اجازه ھم نمیدھيم ،تا در مقابل دشمنانمان درد خود را به
سخره بگيريم .دادگاه ما ھمچنان جامعه طبقاتی و قاضی ما نيز تاريخ میماند .ما در يادمانھای ساالنه-
امان و آن ھم تنھا به عنوان جزئی از زخم عمومی جامعه طبقاتی بر پيکر جامعه ،ياد يارانمان را زنده
و ادامه مبارزهمان و "مردمی" بودن را در اين سمت و سو جستجو میکنيم.
زبان و ادبيات پروژه "ايران تريبونال" نيز آنچنانکه در اغلب نوشتهھا و گفتگوھای آنان نيز خوانده و
شنيده شده ،خود گوياست ،که تماما ً در چارچوب قوانين و در زمين فرھنگ و رفتار جامعه سرمايه-
داری عمل مینمايد .حقوق بشر ،دمکراسی ،جامعه مدنی ،عدالت ،عدالتخواھی ،دادخواھی ،ملت،
گفتگوی ملی ،وجدان ملی ،ھمه و ھمه واژهگان مورد مصرف جامعه حقوقی و قانع نمودن انسانھا به
سراب "دادخواھی" سرمايهداریست .پيام اخوان خود بروشنی گفته است ،که يکی از اھداف اين دادگاه
تخليه فشار و برون ريزی و تسکين درد و رنج قربانيان و خانوادهھای آنان است .و براستی که اين
سياست چه اشکی را بر صحنه جاری کرد.
کارکردھای "مرکز
و اما اکنون نتيجه به ھر حال اين است ،که ايران تريبونال نيز بخشی از پروندهھا و
ِ
ھای مشارکت
اسناد حقوق بشر ايران" است ،و اگر حاصلش برای بازماندهگان و بسياری از خانواده ِ
مجريان دور انديش اين طرح چه نانی شده باشد!
کننده ھم "آبی نشده ،اما برای برخی از طراحان و
ِ
تنھا کافیست گفته شود ،که يکی از افتخارات پيام اخوان مشارکت در محاکمه ميلوسويچ رئيس جمھور
سابق يوگسالوی و به بيان بھتر سپردن يک جانی کوچکتر به دست جانيان جھانیتر و بزرگ بوده
است .و اکنون پياده نطام "شيطان رجيم" قرار است ،ھمين وظيفه را در مورد ايران نيز به نتيجه
برساند ،و مجريان ايران تريبونال با استعانت او میخواھند از اين نمد ،کالھی نيز برای فردای خود
خمينی "گوادلوپ" ،نفت
بدوزد .اما پيشاپيش بايستی به اين "پيشاھنگان" يادآوری نمود ،که ھمانقدر که
ِ
"شورای ...امنيت سازمان ملل" نيز
دستياران آنان در
را مجانی فرمود ،بزرگ ارتشتاران مقاومت و
ِ
ِ
خدمت شما لشگريان شيطان! "بفرما"! خواھند داد!
به اين ترتيب موافقان و يا به عبارتی آيندهنگران! ،کار خود را کردند ،و در مقابله با مخالفان نيز،
تقابلھای
ھمچون سياست کلیشان در راه اندازی اين پروژه ،اعتراضات و افشاگریھا را به سطح
ِ
شخصی و ميان سازمانی و حتا فروتر از اين ،به حسادتھا تقليل دادند ،تا ضمن لوث نمودن ماجرا
بگويند ،که بيرونیھا از آگاھی درون بی بھره ماندهاند .و در اينجا اين سخنی البته بجا و بحق است!
کااليی سرمايهداری
زيرا بيرون ھرگز سر آن ندارد تا معرفت طبقاتی خود را بدست عجوزه سيستم
ِ
بسپارد و "قربانيان" را دوباره "قربانی" و دستمايه نفوذ خود برای دستيابی به قدرت کنند .آگاھی نقد
طبقاتی سرمايهداری است ،و ھنوز
بيرون ھنوز خوشبختانه تجسم اعتراض نگاه و کردار در جامعه
ِ
دست خود را بدست برنامه ريزان برای جالدان امروز و فردای ھيچ جامعهای نمیدھند.
بخشی از فعالين ھمين مجموعه پيش گفته نيز که خود ناظر بر روند اين ماجرا بوده ،و نھايتا به افشای
آن پرداخته و به کنار آمدهاند ،بر اين نظر ھستند که:

" واقعييت امراﯾن است که تفکرغالب بر سياستھای "اﯾران ترﯾبونال" ماھيتی راست و مماشات
جوﯾانه داشته و تالش دارد اﯾن سياست راھبردی را کاناليزه و با نادﯾده انگاشتن انگيزهھای سياسی و
دادخواھی خانوادهھای جانباختگان و جان بدر بردهگان و سمت و سو دادن آن به اھداف نظام
سرماﯾهداری –امپرﯾاليستی دادخواھی را در چارچوب قوانين "حقوق بشری" جلو ببرد".
و باز از زبان ھمين افراد میخوانيم " :در ھشتاد و پنجمين گزارش داخلی مورخ  ۶ماه می ٢٠١٢
خطاب به اجالس پالتاکی مجمع عمومی اﯾران تربيونال و قبل از تشکيل دادگاه لندن دستورالعمل
حقوقی صادر و مستند شده است که " :دوستان شاھد جواب خود را به سواالتی متمرکز کنند که از
آنھا خواھد شد .و الزم است از جوابھای پراکنده که ارتباطی با سوال ندارد ،خوداری کنند!!! )نقل به
معنی(
بدﯾھی است اﯾن دستورالعمل به عنوان ﯾک مصوبه ی حقوقی ،تنھا می تواند به پيشنھاد پيام اخوان به
عنوان کارشناس با تجربه حقوقی و سرپرست تيم دادستانی اﯾران تربيونال قبل از برگذاری دادگاه
لندن ،به عنوان گزﯾنه ی جھت دھنده و عدم تخطی از خط قرمز مورد نظر کميسيون حقيقت ﯾاب ،طرح
شده باشد.
برپاﯾی دادگاه اﯾران تربيونال لندن از طرف
چنين دستورالعمل حقوقی ِ جانبگراﯾانه و تحميلی در بزنگاه
ِ
اخوان به بابک عماد که ﯾگانه مسئول )منحصر به فرد!( ارتباط بين تيم دادستانی و کميته ی حقيقت
ﯾاب و مجمع عمومی اﯾران ترﯾبونال است ،برای مطرح نمودنش با مجمع عمومی کارزار )تمامی  ٨۶نفر
شھادت دھنده( ،عنوان گشته است(٩) ".

حقوق بشر قرار است چه تاج گلی را بر سر جامعه پر فقر و نکبت جامعه امروز بزند ،و يا نه قرار
است ،تا با چنين شعاری ھمچنان خاک در چشم طبقه کارگر و تودهھای فقير جامعه بپاشد!
مصداقی ،رحمانی ،بابک عماد ،حسن ماسالی ،مينا احدی ،و  ...چرا نبايستی در کنار ھم جا بگيرند ،و
با يک زبان و شيوۀ مألوف خوابی را نبينند ،که تنھا نامی که بر آن میتوان نھاد ،بزک کردن سيستم
استثمارگرانه سرمايهداری است؟
نتايج اعالم شده دادگاه خود بقدر کافی نه تنھا پوچی اينگونه پروژهھا را به نمايش گذاشت ،که سيلی
محکمی به گوش بسياری از آنھا )اگر نه ھمه آنھا( در انظار عموم و درستی نظر مخالفان بود .و
چنانچه برخی از آنان ھم اکنون نخواھند خود را به زير ضرب انتقادی سخت و الزم ببرند ،بايستی
جای خود را نيز در آينده در کنار دوستان و رفقای "سابق" و باور کردنشان در صف انقالب و
سوسياليسم کامال فراموش کنند.
جمھوری اسالمی صالحيت دارد)بند يک (١٠ -تا به اموری بپردازد ،که خودش مرتکب آن شده است.
در عرصه جھانی نيز به کشورھای عضو "ھمکاری اسالمی")بند (١١ - ٣يعنی دقيقا مرتجع ترين
حکومتھای خود جھان سرمايه داری و يکی بدتر از ديگری و جمھوری اسالمی ايران ،با ميراث
بدوی قرون ماضی مسئوليت داده شده ،تا " موارد نقض حقوق بشر را به عنوان
گ
داری فرھن ِ
ِ
ِ
"اولويت حقوق بشری" به رسميت شناخته و "بررسی و مطالعه کند" .طی ھمين دو بند متوجه می-
شويم ،که تريبونال وارد بازار و دست بکار معاملهای شده است ،که ھنوز ھم از قرار معلوم خود
جمھوری اسالمی در آن دست باال را -در شورای امنيت سازمان ملل -دارد ،و تريبونال حداکثر در حد
مترسکی در کنار ديگر مترسکھا صاحب رسالت میباشد.
پيش از آنکه به نکات بعدی پرداخته شود ،بار ديگر به اختصار به صفت "مردمی" ايران تريبونال در
ارتباط با بند يک و بند سه ديوان بپردازيم .ھمين دو بند يک چيز را در مورد ايران تريبونال عليرغم
تمامی مدعياتی که رو به مردم و جامعه داشته ،به صراحت افشاء میکند و آن اينکه طرفھای مسئول
و مورد نطر اين دو بند اساسا ً نه تنھا به ھيچ وجه خود "مردم" )حتا با تمامی بار پوپوليسمی که می-
تواند چنين رويکردی ھم داشته باشد( نيست ،بلکه دشمنان مردم و دوستان حقوقی ايران تريبونال می-
مردمی ايران تريبونال و دست تريبونالیھا را رو نمود.
پوچ
کشی صف ِ
ِ
باشند .ھمين بند به تنھايی يدک ِ
ت ِ

اينک ھمسان وانمود کردن چنين تريبونال و دادگاھی ارتجاعی با آن نتيجه مفتضحانهاش و فريبکاریھا
گان کشته شدهگان و زندانيان سياسی ،با دادگاه راسل ،که جنبه-
و سوء استفاده اش از احساسات بازمانده ِ
ای کامال افشاگرانه عليه قدرت ھای سياسی جھان آن دوران و از جمله آمريکا داشت ،نه تنھا قياسی بی
ربط ،بلکه پافشاری بر دروغیست ،که ديگر چندان ھم موثر نخواھد بود .دادگاه راسل با انواع
کارشکنیھا روبرو بود و کامال معروف است ،که حتا حضور در آن برای بسياری از افراد با ايجاد
ھای انگليس و آمريکا روبرو بوده است.
مشکالت و موانع دولت ِ
ھای
اما اينکه چرا چنين نتيجهای از کارزاری اينگونه ناراست حاصل ميشود ،عليرغم ھمه افشاگری ِ
پيش از آن ،در کليت برنامه و چگونگی طرح ايران تريبونال نھفته است .اين نيز تنھا يک اشتباه
سياسی و يا تاکتيکی غلط و نا بجا نبوده است ،بلکه اين پروژه در تمامی سويهھايش دارای اين پتانسيل
و بار ارتجاعی بوده است .بازيگران اين برنامه کامال آگاھانه و آنچنانکه خود نيز اذعان کردهاند،
تالششان از ابتدا نفوذ و دستيابی به قدرت و سرمايه بوده و ھست .و در عين حال ھر کدام ھم با توجه
به اينکه چه برنامه و خوابی جدا از بقيه در سر داشته باشند ،احتماال از ذن خود پا به چنين راھی
گذاشته است.
ھای ناتوان است ،و بيھوده نيست ،که
اما در ھر حال اين کارناوال حقوق بشری تنھا در حد ھمين توان ِ
خود به صراحت میگويند:
" در قرن بيست و يک ،در دنيای پس از يازده سپتامبر ،در دنيايی که جنگ تروريستھا آنرا به خاک و
خون میکشد ،در دنيايی که دو قطبی تروريسم دولتی و اسالمی در مقابل ھم صف آرايی کردهاند،
چگونه میتوان يک دادگاه مردمی از نوع دادگاه راسل سازمان داد؟")آذر ماجدی( )(١٢

" آي ني زن كه تو را آواي ني برده ست دور از ره ") (١٣و اينگونه است ،که تحليلھای طبقاتی جای
ھای حقوق بشری داده است ،و از اين دست تريبونالھا از آن قی میشود.
خود را به روان گردانی ِ
ھای حقوق بشریاش تماما ً به "دو قطبی
جھان دو قطبی جامعه طبقاتی با منطق اين عجوزهھا و دالل ِ
تروريسم دولتی و اسالمی" فروکاسته میشود.
جانبدار چنين زارستانی خود بقدر کفايت روشن میگرداند ،که " ايران تريبونال" و
و ھمين گفتۀ
ِ
"دادگاه"ش از کجا آمده و به کجا راه میسپرد .و در ھمسنگ با چنين بينش و منافعیست ،که "مجاھدين
خلق" با تمام نيرو تالش کردهاند ،تا از غافله عقب نمانند ،و با تالش البیھا و صرف ميليونھا دالر از
ت خوش ميليون
ليست بدنامی آمريکا به ليست خوشنامی و خوش گامی با آن وارد شوند .عجيبا اين ليس ِ
دالری و حقوق بشر براستی دارای چه چھرهھا و تحفهھای پر تاللويیست!
و باز براستی چه حقارتی است ،که خود اعتراف کنند:
 ما مورﯾس کاپيتورن را به خوبی می شناسيم و ميدانيم افرادی مانند او ,جان کوپر و جفری ناﯾسوابسته به سرماﯾه داری و امپرﯾاليستھا ھستند! ماھيت پيام اخوان ھم براﯾمان روشن است!"
)ﯾکی از سخنگوﯾان و مسئولين کشوری در جلسه اﯾران تربيونال((١٤ )/

اما با اين وجود آگاھانه تالش ورزند ،تا خانوادهھای بازمانده و ديگران را به عنوان شاھد وسيله
سياست معاش خود کرده ،و به آمدن به پای چنين چينش دروغی ترغيب نمايند.
اگر اکنون قرار باشد ،به يک جمعبندی بپردازيم ،کافی است ،تنھا يک بار ديگر نظر خود ھمين
حضرات بر پا کننده چنين َعلمی را در کنار ھم بچينيم و از زبان خود صاحبان پروژه و حواريون آن
بشنويم که:
ما نه تنھا در دوران جنبشھای رادﯾکال و ضد امپرﯾاليستی بسر نمیبرﯾم)آذر ماجدی( ،بلکه ما مورﯾس
کاپيتورن را می شناسيم و ميدانيم .......ماھيت پيام اخوان ھم براﯾمان روشن است)يکی از سخنگويان و
مسئولين کشوری در جلسه ايران تربيونال( ،و ضمنن :باﯾستی بنا به گفته پيام اخوان ،شورای امنيت سازمان
ملل چراغ سبز داده باشد و گرفتن چنين تائيدﯾهای نيز تنھا با تالش ﯾک چرﯾک "مرکز اسناد حقوق

بشر" و ھمکار او "پيتر آکرمان" ممکن و ميسر میباشد .ھمه اﯾن کارھای غير "آسان" ھم البته چرﯾک
رابط و جان بر کفی ھمچون "بابک عماد" و رفيق مينا سعدادی را میطلبيده است .در عين حال باﯾد
توجه وافر داشت ،که برای جلب نظر "شيطان رجيم")مينا احدی( ،ھم میتوان آه و اشگ داغدﯾدگان را
وسيله کرد ،و به آن دخيل بست ،و ھم میتوان پذﯾرفت که" :خمينی بدنبال حمله فروغ جاوﯾدان،
فتوای کشتار زندانيان سياسی را صادر کرد!" و ھم در کنار بند ﯾک)جمھوری اسالمی( و بند سه
)ھمکاری اسالمی( نشست و ھم"کالس" آن شد!

بر ھمين مبنا ما "جمع کمونيستھا" بر اين نظريم ،که اين مجموعه بدليل چشم اندازش از آينده و
قدرت ،از "قربانی" کردن دوباره "قربانيان" کارش را آغاز کرده ،و به انواع تبليغات و شيوهھا برای
پيشبرد کارزار سياسی خويش تن داده است ،و ھمين به تنھايی نيز کفايت میکند ،تا بتوان نتيجه گرفت،
که ايران تريبونال چنانکه از نام پر مسمای "مردمی"اش نيز بر ميآيد ،با اعالم تلويحی يک نمايندگی
بشر مربوطه در
جديد ،خوابھای ويژهای را بياری مراکز جھانی اسناد ،برای آينده و احيای حقوق ِ
جامعه ديدهاند.
اما ما کمونيست ھستيم ،و اعالم میکنيم ،که ما از مرگ کارگران و رفيقانمان سن ِد دريوزهگی و گدايی
بانيان جامعه سرمايهداری را بار ديگر در دادگاهھای ھمين سيستم قربانی نمیکنيم .ما
نمیسازيم .ما قر
ِ
حقوق بشر کذايی اين سيستم را در مبارزه طبقاتی افشاء میکنيم ،و دست شريکان دزد و رفيقان قافله را
در مقابل چشم جامعه باز خواھيم کرد.
ما نه تنھا در چنين کارزارھايی صدای رسا و ھمچنان مستقل طبقاتی عليه جامعه سرمايهداری و دفاع
از انقالب و سوسياليسم خواھيم بود ،و آن را به گوش جھان خواھيم رساند ،بلکه در مقابل اين بازيگری-
ھای سياسی نيز به نقش افشاگرانه خود ادامه خواھيم داد .و به عالوه به خانوادهھا و تمامی کسانی که
ناآگاھانه و از سر توھم به پای ھمکاری با اين کارزار رفتهاند ،ھشدار میدھيم تا به سياستھای پشت
ھای سياسی نيز بيشتر بيانديشند و خود را وسيله آسان تبليغاتی برای "مراکز"...
پرده اين گونه بازی ِ
گوناگون جھان سرمايهداری ننمايند.
جمعی از کمونيستھا -فرانکفورت
دسامبر ٢٠١٢
توضيحات
 - ١ايران تريبونال :اميدھا و ابھام ھا -گفتگو با
اردوان زيبرم
http://www.goftogoo.net/main-208.html
 - ٢دادگاه مردمی ايران تريبونال الگويی برای آيندگان  -احمد موسوی
اخبار روزwww.akhbar-rooz.com :
سهشنبه  ١١مھر  ٢ - ١٣٩١اکتبر ٢٠١٢
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=48195
") - ٣شھروند" شماره  ۵ -١٠٩۴اکتبر  ،٢٠٠۶مصاحبه با پيام اخوان(
 -۴بيانيهی کميته ميز کتاب آمستردام در رابطه با "شھرزاد نيوز"
http://19bahman.net/Amesterdam_Book-Show/Bayanieyeh.htm

 - ٥اطالعيه شماره  ٢کميته کاری ايران تريبونال-نروژ
کميته کاری ايران تريبونال واحد نروژ
http://www.iran-tribune.com/2009-02-16-23-03-32/2009-03-15-18-2632/20350-2012-09-21-03-31-37
 - ٦تريبونال بين المللی رسيدگی به جنايات رژيم اسالمی
قابل حمايت يا محکوميت؟
آذر ماجدی
http://www.wupiran.net/nashryeh_HTML/NO_260/Tribunalqable%20hemayat%20ya%20mahkomyat-Azar%20Majedi.html

 - ٧مينا احدي :ايران تريبونال و اعالم جرم عليه حکومت فاشيست اسالمي
http://www.rowzane.com/index.php/annonce-archiev/65-zendanisiasi/111791391-07-11-17-04-28.html

 - ٨اطالعيه شماره  ٢کميته کاری ايران تريبونال-نروژ

کميته کاری ايران تريبونال واحد نروژ
http://www.iran-tribune.com/2009-02-16-23-03-32/2009-03-15-18-2632/20350-2012-09-21-03-31-37

 - ٩اطالعيه شماره  ٢کميته کاری ايران تريبونال-نروژ
کميته کاری ايران تريبونال واحد نروژ
http://www.iran-tribune.com/2009-02-16-23-03-32/2009-03-15-18-2632/20350-2012-09-21-03-31-37
 -١٠بند اول پيشنھادی ديوان:
" جمھوری اسالمی ايران به عنوان مرجع اوليه که بيشترين مسئوليت را به عھده دارد به اين جنايات
رسيدگی کرده و مرتکبين متھم شده را به دست عدالت بسپارد.".
 -١١بند سوم پيشنھادی ديوان:
" سازمان ھمکاری اسالمی به کميسيون مستقل دائمی حقوق بشر خود ماموريت دھد که اين موارد
نقض حقوق بشر را به عنوان "اولويت حقوق بشری" به رسميت شناخته و "بررسی و مطالعه
کند".
 -١٢تريبونال بين المللی رسيدگی به جنايات رژيم اسالمی
قابل حمايت يا محکوميت؟
آذر ماجدی
http://www.wupiran.net/nashryeh_HTML/NO_260/Tribunal-qable%20hemayat%20ya%20mahkomyat-Azar%20Majedi.html

 -١٣شعر ققنوس از نيمايوشيج

 - ١٤اطالعيه شماره  ٢کميته کاری ايران تريبونال-نروژ
کميته کاری ايران تريبونال واحد نروژ
http://www.iran-tribune.com/2009-02-16-23-03-32/2009-03-15-18-26-32/20350-2012-09-21-03-31-37

