نقش تريبونال ايران در تثبيت سامانۀ جمھوری اسالمی
نوشته شده توسط  Zendicدر طبقهبندی نشده

در اين جھان وارونه و جادوصفتی که در آن زندگی میکنيم ،يعنی در اين جھانی که بر تمامی
جوامع آن شيوۀ توليد سرمايهداری حکمفرماست؛ آنچه که بهنام و عنوان »حقيقت« از رسانهھای
خبری و جريانات مسلط اينترنت و پيرامون آن به بيننده و شنونده ارائه میشود ،بهاحتمال قريب
بهيقين ترکيبی مسخ شده و تھی شده از تصوير رويدادھائی است که با حقيقت ،بطن و جوھر
وقايع ،تخالف ذاتی دارند.
در اين ترکيب مسخ شده از تصاوير ذھنی ،آنچه که بهعنوان حقيقت تريبونال ايران ديديم و شنيديم،
جريانی قضائی و عدالتطلبانه بود که نظام )نه سامانۀ( جمھوری اسالمی را به »دادگاه بينالمللی
الھه« کشانيد و وی را به جرم »جنايت بر عليه بشريت« بهخاطر آنچه که در سالھای  ٦٧بر سر
زندانيان سياسی آورده است ،محکوم ساخت .متنخبر ،در ايميلھائی که از جانب ايميلپردازان
آماتور و حرفهای دريافت کرديم ،شامل عبارات زير بود:
«يک خبر مھم تاريخی :جمھوری اسالمی در دادگاه الھه ،به جنايت عليه بشريت محکوم شد! در
انتھا… سپس به عنوان تقدير به ھر کدام از قضات يک دسته گل داده شد .و آنھا ھر کدام در
سخنان کوتاه خود ،آزادی مردم ايران را آرزو کردند .در پايان حضار تصاوير جانباختگان را باال
بردند و با ھمديگر سرودھای انقالبی دستهجمعی خواندند و با شور و شوق و گريه اين پيروزی و
موفقيت بزرگ تاريخی را به مردم ايران و جھان و ھمديگر تبريک گفتند».
اينکه ديدگاھی را که در اين مقاله آمده است ،تاکنون بيان نکردهام دو دليل دارد :نخست اينکه در
گرماگرم برگزاری تريبونال ،چنان جو احساسی و عاطفی بر روند رويدادھا حکمفرما بود و
کينهھای ُگر گرفته و آتشين ،آنچنان در ھوا موج میزد که گفتن ھر سخنی در جستجوی حقيقت،
زير آوار »سرودھای انقالبی« و «اشکھای شوق و شادی« مدفون میشد .دوم )و مھمتر( اينکه
من برای ھمين «سرودھای انقالبی« و »اشکھای شوق و شادی« بازماندگان جانباختگان سال
 ،٦٧بهعنوان يکی از زيباترين مناظر شادمانۀ انسانی ،احترام قائلم و از ديدن آنھا ،به ھمان اندازه
برگزارکنندگان تريبونال ،لذت میبرم و با آنھا ھمراھی میکنم؛ خواه اين بازماندگان در ھمپيمانی
با ياران چپ ھويت بگيرند و يا خود را از ياران مجاھدی بدانند که بهھمان دليری و پايمردی،

آرمانخواھانه در برابر جوخهھای اعدام قرار گرفتند .در اين اشکھای شوق و شادی شريک بودم
و ھستم؛ با آنھا گريستم و سرود خواندم و بهتمامی کسانی که چنين شادی را سبب شدهاند ،از جمله
ھمۀ برگزارکنندگان ايران تريبونال ،درود فرستادم.
در برابر تريبونال ايران ،مخالفينی نيز بودند که ضمن بهزير سؤال کشيدن تمامی ساز و کار
تريبونال ،خود نيز از سوی برگزارکنندگان تريبونال مورد «نقد« قرار میگرفتند) .اميدوارم که
امروزه ديگر ھمهمان معنی »نقد« را میدانيم( و در ميان اين تيرھای کينهتوزانه و آتشين »نقد«
که از ھر سو به سر و روی بيگناه و باگناه طرفين اين مجادلۀ غمانگيز میريخت و خشک و تر را
زخمی میکرد و میسوزانيد ،چپترين انتقاداتی که بر ايران تريبونال يافتم ،بيان امکان ھمراھی
نظری و عملی تريبونال با پروژۀ »رژيمچنج( »براندازی نظامی و مکانيکی نظام جمھوری
اسالمی با توسل بهنيروھای خارجی )بود.
بهجز چند اشارۀ بسيار کوتاه و پراکنده بهديدگاھی که در اين مقاله سعی در بررسی آن دارم ،يعنی
نقش تريبونال ايران در تثبيت سامانۀ جمھوری اسالمی ،نقد ديگری نيافتم .چرا؟ زيرا بيان اينکه
تريبونال ايران در تثبيت سامانۀ جمھوری اسالمی نقش دارد ،در ابتدا چنان سخن تند و افراطی و
پوچ و راهگمکردهای مینمايد که برگزارکنندگان تريبونال و منتقدين آنھا ،با شنيدن آن از جايشان
خواھند پريد و قبل از خواندن بقيۀ اين نوشته ،آنچه که در چنتۀ ناسزای سياسی و غيرسياسی در
کتابخانۀ خود دارند ،بر کلۀ اين آدمی که چنين حرفی از دھانش برآمده ،خواھند کوفت… البته اين
بھائی است که برای بررسی حقيقتجويانۀ رويدادھا بايد پرداخت و از آن گريزی نيست.
آيا میشود که يک دادگاه قضائی »بیطرف« بينالمللی ،دولتی را بهجرم «جنايت بر عليه
بشريت« محکوم کند ،ولی در عين حال و بهطور ھمزمان موجب تثبيت ھمان سامانهای گردد که
اين دولت نمايندۀ آن است؟ مگر ممکن است که تريبونال ايران باعث تثبيت نظام جمھوری اسالمی
شده باشد؟ آری ،در اين جھان وارونه و جادوصفتی که در آن زندگی میکنيم ،چنين تناقضی ميان
ظاھر و باطن نهتنھا غيرممکن نيست ،بلکه متضمن احتمال بسيار حقيقی و قابل مشاھده و بررسی
است .موضوع اين نوشته ،ضمن احترام و ھمسوئی با آن اشکھای شوق و شادی ،بررسی ھمين
احتمال است.
پيش از ھر چيز بايد مقصود خود از واژۀ »سامانه« را مشخص کنم و روشن سازم چرا نه از
عبارت »نظام جمھوری اسالمی« بلکه از عبارت دقيقتر »سامانۀ جمھوری اسالمی« در تيتر اين
مقاله استفاده میکنم .اين دو واژه ھرچند که در بسياری مواقع مترادف قلمداد میگردند ،ولی در
اين نوشته اينگونه نيستند .در اين نوشته ھرکجا بهمجموع قوای مجريه ،مقننه و قضائيه و رھبری
اشاره میشود ،از واژۀ »نظام« استفاده شده است .اما به ايمان من ،جمھوری اسالمی چيزی بسيار
فراتر از يک نظام است .تمامی نيروھای آشکار و پنھان اجتماعی ،انديشمندان و نظريهپردازان
اسالمی و بخشھائی از اجتماع )ھمان بخشھائی که سوسياليستھا آنرا »طبقه« مینامند( بهھمراه
تمامی قوای »نظام« ،که در مجموع برپادارنده و تثبيتکنندۀ جمھوری اسالمی بهعنوان يک
واقعيت ھستند ،در اين نوشته با عبارت »سامانۀ جمھوری اسالمی« تعريف شدهاند .بهبيان
روشنتر ،سامانۀ جمھوری اسالمی ،ضمن آنکه به دولت و شکل و ظاھر حکومت داللت میکند،
ھمچنين بيانگر طبقهای گسترده از جامعۀ ايران است که منافعاش و الزمۀ حياتش بهمثابه يک
طبقه ،حفظ و تثبيت اين سامانه است.
حال سؤال اينجاست که تريبونال ايران ،ضمن اينکه »نظام« جمھوری اسالمی را در دادگاھی
حقيقتياب به »جنايت بر عليه بشريت« محکوم کرده است ،در کدامين رويکرد اکيد اجتماعیاش،
بهطور ھمزمان ،موجبات تثبيت سامانۀ جمھوری اسالمی را فراھم آورده است ،که در نھايت خود
به معنای تثبيت و بازتوليد ھمان ساختار و »نظام«ی است که اين سامانه را نمايندگی میکند .آيا از

اين دورباطل و اين تثبيت پارادوکسال مجدد سامانه ،گريزی برای تريبونال متصور ھست؟
اين بررسی را با مطرح کردن پرسشھائی بهپيش میبرم که ھرچند برخی بهطور پراکنده پرسيده
شدهاند ،اما در مجموع بهعنوان سؤاالت تابو و نپرسيدنی از تريبونال قلمداد میشوند و پرسيدن
آنھا مستقيما ً بهمعنای صدور حکم ارتداد از دين و مذھب جديدالتأسيسی است که »نيروھای برانداز
نظام جمھوری اسالمی »پيامبران آنند؛ دينی که در آن پاسخ مثبت به سؤال مذھبی ،مکانيکی و
تکبعدی «براندازی جمھوری اسالمی ،آری يا خير؟« در آن نقش تشھد را بازی میکند .اين ھم
البته دينی خرافی است که بايد از آن )مثل اسالم و مسيحيت و يھوديت و بودائيسم و ساير مصائب
ذھنی مانند آن( پيشاپيش اعالم ارتداد کرد؛ و شکل مطرح کردن اين تشھدگوئی سياسی ،دقيقا ً ھمان
شکل رفراندومی است که با سؤال برعکسشدۀ »جمھوری اسالمی ،آری يا نه؟« نظامی تکبعدی
را بهطريقی ماورائی ،بهعنوان »انتخاب مردم« ،بر کلۀ طبقات محروم و زحمتکش ايران کوبيد.
با فروتنی و ھيچادعائی میگويم :من بندۀ ھيچ خدائی نيستم ،بر ھيچ مذھبی تشھد نمیگويم ،ھيچ
پيامبری را بهرسميت نمیشناسم و در ھيچ رفراندم سياه و سفيدی ھم شرکت نمیکنم.
در برابر اين خرافات ،خود را يک ھمراه فروتن از آن ياران عاشقی میدانم که کار و ھدفشان
براندازی سامانۀ جمھوری اسالمی )بهھمراه سامانۀ فدرال آلمان و سامانۀ خلق چين و … تا آخر
دنيا( و سپس برقراری آن جامعهای است که مارکس آنرا »سامانۀ انسانھای آزاد« مینامد؛ و
حقيقت اين براندازی و برقراری ھمزمان ،موضوعی ظاھری و نمايشی نيست و تا روزی که در
اين جوامع سلطۀ طبقاتی حکفرماست ،آنھا نيز در ھمين مشغلهاند و با عوض شدن اين وزير با آن
وزير ،و اين فرماندۀ کل قوا با آنيکی ،و »رژيمچنج« و غيره … ،کارشان بهاتمام نمیرسد و به
تعطيالت نخواھند رفت.
پس به مقولۀ تريبونال بازگرديم و اين آرزوھا و آرمانھای عاشقانه و انسانی را بهپرسشھای دقيق
و زمينی بپيونديم:

پرسش نخست» :دادگاه بينالمللی الھه« کجاست؟
پاسخ ،برای ھرکسی که اندکی با نقشۀ جغرافيا و ساختار قضائی کشور ھلند آشنا باشد ،روشن
است :در جھان امروز ،ھيچ جائی به نام »دادگاه بينالمللی الھه »وجود خارجی ندارد .در شھر
الھه ھلند ،جائی وجود دارد به نام وزارت عدليه )(Openbaar Ministerieدر خيابان پرينس
کالوس ) (Prins Clauslaanشمارۀ  ٦٠که ساختمانی است که کارمندان وزارت عدليه به
شکايات عمومی رسيدگی میکنند ،تا اين شکايات در نھايت به دادگاهھای قضائی الھه که
ساختمانھای آنھا در مجموع» ،قصر عدالت )» (Paleis van Justitieناميده میشوند ،و در
ھمان خيابان پرينس کالوس قرار دارند ،منتقل شوند .يکی از مشکالت اصلی اين ساختمانھا
کمبود پارکينگ است و مراجعين بايد اتومبيلھای خود را در پارکينگھای دورتر مانند پارکينگ
بابيلون در ايستگاه مرکزی قطار الھه ) (Den Haag Centraalپارک کنند .رفتار کارمندان
دادگاه الھه با مراجعين ھمانقدر محترمانه است که رفتار يک کامپيوتر شخصی با شما است .ھر
سؤال عوضی که از اين کارمندان پرسيده شود ،ابتدا با سکوت مطلق مواجه خواھد شد .بهعنوان
مثال اگر به دادگاه الھه مراجعه کنيد و بگوئيد من از بازماندگان اعدامیھای دھۀ شصت در ايران
ھستم و از آقايان الجوردی و حاجداوود بهجرم »جنايت بر عليه بشريت« شکايت دارم ،نخستين
سؤال اين کارمندان پرسيدن آدرس ،شمارۀ مالياتی و شھروندی آقايان الجوردی و حاجداوود در
کشور ھلند خواھد بود .اگر پاسخ دھيد که اين حضرات مقيم ھلند نيستند و روزی از زمرۀ جالدان
»دولت جنايتکار جمھوری اسالمی« بودهاند و در حدود سال  ١٩٨٨اين جنايات را مرتکب

شدهاند ،پاسخ اين کارمندان بهشما ابتدائا ً سکوت ،و سپس انفجار خنده است و از شما محترمانه
درخواست خواھند کرد که در اسرع وقت )بدون دخالت پليس و مأموران ديوانهخانه( ساختمان
»دادگاه الھه« را ترک کنيد.
آن ساختمانی که در ميان ايرانيان »دادگاه بينالمللی الھه« نام گرفته است ،و تريبونال ايران ھم در
ھمان ساختمان برگزار شده است ،ساختمان زيبا و قديمیای است به نام »قصر صلح »
)(Vredespaleisکه ھماکنون تحت مالکيت و نگھداری بنياد کارنگی قرار دارد .يکی از
انستيتوھائی که جلسات قضائی خويش را در اين قصر برگزار میکند ،دادگاه عدالت بينالمللی
)(International Court Of Justiceاست که انستيتوئی است کامالً مجزا از قصر صلح و
ھدف آن بررسی ،تبادل نظر و صدور رأی مشورتی در حل اختالفات مالی ميان دولتھای عضو
انستيتو )دولتھای عضو سازمانملل متحد( است .آخرين آرای مشورتی صادر شده توسط اين
انستيتو را میتوان در تارنمای آن( اينجا را کليک کنيد )مشاھده کرد .ھمانطور که پس از کليک
کردن مشاھده میکنيد ،آخرين رأی اين نھاد ،رأی مربوط به اختالف ميان دولت بلژيک و دولت
سنگال در تاريخ  ٢٠جوالی سال  ٢٠١٢بوده است .پس از اين تاريخ ،دادگاه عدالت بينالمللی نه
به شکايتی رسيدگی کرده است و نه رأيی صادر نموده است .حال به عبارات شادمانۀ پخش شده در
اينترنت بار ديگر توجه کنيم » :يک خبر مھم تاريخی :جمھوری اسالمی در دادگاه الھه ،به جنايت
عليه بشريت محکوم شد»!

اوالً که ديديم آن سازمانی که دادگاه عدالت بينالمللی نام دارد،
سازمانی چند کشوری است و محل برگزاری جلسات آن قصر صلح است و اين تنھا دادگاه
بينالمللی موجود در الھه ،ھيچ حکمی بر عليه جمھوری اسالمی در سال  ٢٠١٢صادر نکرده
است .پس موضوع چيست؟ اينگونه است که مجموعهای از قضات و وکالی «بیطرف« از جمله
قضات و وکالی ايرانی از کشورھای مختلف جھان ،پروسۀ پروندهای را آغاز کردهاند و در ھنگام
صدور رأی نھائی خود ،با دريافت اجازه از بنياد کارنگی و احتماالً با پرداخت اجارۀ سالن
اجتماعات بنياد کارنگی» ،قصر صلح« را برای برقراری آخرين جلسۀ رأی انتخاب نمودهاند.
چرا؟ زيرا با دانستن خاطرۀ ايرانيان از پروندۀ بينالمللی نفت دکتر مصدق ،که رأی نھائی آن
توسط دادگاه عدالت بينالمللی در قصر صلح ھلند صادر شد ،میدانستند که ايرانيان در مورد
»دادگاه بينالمللی الھه« حساسند و ھرگونه رأيی که در ساختمان اين قصر و در شھر الھه ھلند
صادر شود را بهطور خودبخودی )و گاھا ً بدون تحقيق کافی( موجب احترام و ارزش بينالمللی
میدانند .بديھی است که اين حربۀ تبليغاتی و استفاده از سالن قصر صلح در الھۀ ھلند ،به ھيچوجه
بار و ارزش قانونی رأيی که توسط اين مجموعۀ قضات صادر شده است را نهکم ميکند و نه زياد.
مسئلۀ من ھم بررسی ارزش قانونی اين رأی نيست ،زيرا من يک حقوقدان نيستم .فقط بايد دانست
که مسئلۀ چند قاضی از کشورھای مختلف که قصر صلح را بهطور اتفاقی برای محل صدور رأی
خويش انتخاب نمودهاند )زيرا آنھا ھر قصر ،ساختمان يا سالن ديگری در جھان را برای صدور
اين رأی میتوانستند انتخاب کنند( با صدور رأی دادگاه عدالت بينالمللی در مورد اختالف دو

دولت ايران و انگلستان در زمان دکتر مصدق ،زمين تا آسمان تفاوت دارد و ايندو با يکديگر ،از
نظر بار حقوقی و ارزش بينالمللی ،قابل مقايسه نيستند.
از سوی ديگر میبينيم که تريبونال يوگسالوی که در جھت آشکار شدن حقايق و جنايات نسلکشی
در يوگسالوی سابق تشکيل شده بود ،نه در الھه بلکه در بروکسل و در محل اتحاديۀ اروپا شکل
گرفت ،که اين خود نشانهای از عدم دخالت دادگاه عدالت بينالمللی ،امروز ،در مسائل مربوط به
جنايات جنگی و جنايت بر عليه بشريت و ساير جرائم از اين قبيل است.

پرسش دوم :نتيجۀ اين شيپور تبليغاتی اينترنتی چيست؟
نخستين نتيجۀ مستقيم آن ،بیاعتمادی افراد جستجوگر ،حقيقتجو و محقق نسبت به کل ماجرا
است .چگونه میتوان به بیطرفی گروھی قاضی بينالمللی که صرفا ً بهخاطر دميدن در
شيپورھای رسانهای/تبليغاتی ،ساختمان ويژهای در جھان را که برای ايرانيان بار و ارزش تاريخی
دارد ،برای صدور رأی نھائی خويش انتخاب میکنند و در متن رأی نھائی ھيچ اشارهای نيز به
سمبليک بودن و تبليغاتی بودن اين انتخاب نمینمايند ،اعتماد کرد؟ دومين نتيجۀ مستقيم آن ،استفادۀ
دقيق و زيرکانۀ تمامی محققين و نظريهپردازان محافظ و پاسدار سامانۀ جمھوری اسالمی از اين
دروغ تبليغاتی و مبدل ساختن آن به حربهای برای تثبيت اين سامانه است .بیاعتمادی به
اپوزيسيون خارج از کشور ،مزدور نماياندن آن و ايجاد جو دروغ و نيرنگ و فريب از برندهترين
سالحھای پاسداران اين سامانه است .اين شيپور تبليغاتی پس از صدور رأی نھائی با ھمان شدتی
که اشک شوق و شادی درافکنده بود ،اکنون برعکس ،بهعنوان شمشيری از نيرنگ و فريب ،بر
فرق سر برگزارکنندگان تريبونال فرود خواھد آمد و اين نخستين نقش تريبونال در تثبيت سامانۀ
جمھوری اسالمی است .حال که به وارونگی و جادوصفتی »دادگاه بينالمللی الھه« پیبرديم ،به
سؤاالتی بپردازيم که به حقيقت زندگی و مرگ جانباختگان سال  ٦٧مربوط میشوند.

پرسش سوم :ياد ياران را چه شد؟ آرمانھا را چه شد؟
آنچه که نظام جمھوری اسالمی به نمايندگی از سامانۀ طبقاتی جمھوری اسالمی در سال ٦٧
مرتکب شد ،فقط اعدام عدهای چندھزار نفره از زندانيان سياسی نبود .اين نظام بهواسطۀ اجرای
اين احکام ،نسلی از انسانھای آرمانگرا و حقيقتجو را از صفحۀ جامعۀ ايران حذف کرد و بدين
وسيله باروری نسلی از ھمۀ جامعۀ ايران را در بازتوليد آرمانھای انسانی بهکلی نابود ساخت.
نسلی آرمانخواه در زندان ،که فارغ از گرايش سياسی خويش ،خواه چپ يا مجاھد ،به تعريف
خاص خود ،به عدالتخواھی اجتماعی و محو جامعۀ طبقاتی ايمان داشتند ،آنھا اين ايمان را در
قالب عباراتی چون سوسياليسم ،کمونيسم ،جامعۀ بیطبقۀ توحيدی و بسياری تعاريف ديگر بيان
میکردند و استوار بر ھمين ايمان ،در برابر جوخهھای اعدام دليرانه ايستادند.
در ھيچکدام از آرای قضات حاضر در تريبونال ،حتی در قالب نکتهای ھرچند کوتاه و گذرا ،از
اين آرمانھا نام برده نشده است .از ھرگونه نام بردن از سوسياليسم ،مبارزۀ طبقاتی ،کمونيسم يا
جامعۀ بیطبقۀ توحيدی در ھمۀ اسناد رسمی تريبونال اکيداً خودداری شده و مسئلۀ اصلی مطرح
شده فقط »ابعاد »جنايات دولت با ارائۀ ارقام چندھزار نفری ،بيان »شکل« اين جنايات در قالب
مسائل مربوط به آزار و اذيت و شکنجۀ زندانيان و شيوۀ اعدامھا ،و جنبۀ «قضائی« اين احکام و
بيان درستی و يا نادرستی آن از نظر حقوقی است.
اين برخوردی بهغايت تقليلگرايانه از عمق فاجعه است و چيزی جز پنھان داشتن حقيقت واقعه
نيست .در جھانی که در آتش چندين جنگ منطقهای میسوزد و در آن در ھر ماه آمار کشتهشدگان

و »ابعاد« جنايات انجام شده در يک ماه )مقصود ھمين »ماه گذشته« در سوريه ،عراق ،ليبی،
مصر و فلسطين است( بسيار ژرفتر و ھراسانگيزتر از ابعاد فيزيکی واقعۀ سال  ٦٧است،
صرف بيان »ابعاد« و «ارقام« جنايتی که در گذشتهای نسبتا ً دور اتفاق افتاده ،در برابر جامعهای
که امروز در ثبات نسبی بهسر میبرد ،يعنی جامعۀ ايران ،چيزی جز بهفراموشی سپردن حقيقت
آن جنايات نيست .آنچه که از اين تقليلگرائی بهدست خواھد آمد ،اشکھای شور و سرودھای
انقالبی و احساسی عدهای رنجديده ،و در نھايت بسته شدن پروندۀ اين جنايات تاريخ گذشته
بهواسطۀ صدور رأيی است که «عدالت« را به اجرا درآورده و يکبار برای ھميشه ،نظام
جمھوری اسالمی )نه سامانۀ آنرا( به جنايت عليه بشريت محکوم ساخته است .بازتاب مؤثری از
آن ،يعنی بازتاب رشد آرمانگرائی و عدالتجوئی ،در جامعۀ ايران ديده نخواھد شد .جنايتی انجام
شده ،نتيجهای گرفته شده ،دستور قضائی صادر شده و آنچه که باقی مانده است اميد به روزی است
که مجامع بينالمللی بر اجرای اين دستور قضائی »بیطرف« تن دھند و نمايندگان سفارتھای
دولت ايران را از کشورھايشان اخراج کنند و ديگر بهآنھا ويزای ورود ندھند .حقيقت يک آرمان
انسانی به موضوعی قضائی ،دولتی ،بينالدولی و ديپلماتيک مبدل شده است .از جوھر اين
آرمانخواھی حتی ديگر نام برده نمیشود .عدالتخواھی طبقات محکوم در سامانۀ جمھوری
اسالمی ،به عدالتی حقوقی ،دادگاھی و قاضیپسند مبدل شده است .آرمانھا و آرزوھای انسان
عاشقی که در برابر جوخۀ اعدام سرود انترناسيونال میخواند ،ديگر بهفراموشی سپرده شده است.
ھمهچيز در »قصر صلح الھه« حل و فصل شده است .جنايتی که بايد پاسخش را در محل جنايت
و به واسطۀ براندازی آرمانگرايانۀ سامانۀ پشتيبان اين جنايت بگيرد ،شش ھزار کيلومتر دورتر،
در قصری مجلل و منبتکاری شده ،بر روی فرشھای زيبا و قيمتی ،در سالنی لوکس و تاريخی
توسط قضاتی با شالھای سياه اتوکرده و ادکلنزده ،پاسخ داده شده است .آرزوھای عدالتخواھانۀ
نسلی عاشق و شيفتۀ گونۀ آدمی ،ديگر مرده است و جای خود را به تکه کاغذ حکم تايپشدهای در
شرح مضرات »جنايت عليه بشريت« داده است.

منتظر باشيم که پاسداران نظريهپرداز سامانۀ جمھوری اسالمی ،اين تقليلگرائی در «ابعاد« و
حقوقی کردن مسئله را به ھمين شدت و با ھمين روش پاسخ خواھند گفت و با بھترين و
زيرکانهترين نحو استفاده از اين فرصت ،از نظر حقوقی ثابت خواھند کرد که :البته بهخاطر
شرايط جنگی و نابسامان جامعه اشتباھاتی ھم رخ داده ،اما اکثر اين احکام بهخاطر شرايط جنگی
و حکم محاربه که از نظر اسالمی صحيح و قانونی است ،صادر شده است.
در اينجاست که تريبونال ايران و حافظان سامانۀ جمھوری اسالمی ،کاری مشترک را )که در
ظاھر امر بسيار متفاوت بهنظر میآيد( به انجام رساندهاند :يعنی تقليل ژرفای جنايت آرمانسوزی
و آرمانکشی يک نسل کامل از جامعۀ ايران ،به صرف »ابعاد« فيزيکی اعدام چند ھزار نفر در
شرايط جنگی ،سپس تحقيق قانونی و حقوقی از اين مسئلۀ تقليليافته ،و سپس حل و فصل مسئله با

ارائۀ ادالت نافی و اثباتی در درستی و يا نادرستی احکام از نظر قوانين اسالمی و مقايسۀ آن مثالً
با حکم و اجرای اعدام در اياالت متحدۀ امريکا ،چين و ساير کشورھای جھان.
در اين جھان وارونه و جادوصفت ،اين تقليلگرائی نيز از نتايج تريبونال در تثبيت سامانۀ
جمھوری اسالمی است.

پرسش چھارم :چرا رفراندم سياه و سفيد؟
بديھی است که در جھانی زندگی میکنيم که بر اثر تقسيم گستردۀ کار اجتماعی ،جھانی است غرق
در تعدد آراء و عقايد و تخالف و تنافر ديدگاهھا ،حتی در مورد مسائل بسيار سادۀ توليدی،
اقتصادی ،اجتماعی و سياسی اين گونهگونی ديدگاهھا قابل مشاھده است .اين تعدد آراء در شکل
سياسی آن در جوامع کاپيتاليست دموکراتيک ،در قالب ھمهپرسیھای اجتماعی روی میدھد که در
آن احزاب بسيار گوناگون با برنامهھای متنوع ،خود را به شھروندان عرضه میدارند و بهمورد
انتخاب میگذارند.
از سوی ديگر ديديم که برعکس ،در اپوزيسيون ايران ،مذھبی جديدالتأسيس در مرحلۀ حواريون
است که توضيح جھان را در پاسخ به سؤال مکانيکی »براندازی جمھوری اسالمی ،آری يا نه؟«
میجويد .مذھب بسيار خطرناکی که رشد و گسترش آن صدمهای جبران ناپذير بهگوناگونی
ديدگاهھای سياسی اپوزيسيون خواھد بود و اين مجموعۀ سياسی را در باروری و پرورش آراء و
عقايد مخالف )که خود از ارکان رشد دموکراسی حقيقی است( عقيم خواھد کرد ،زيرا ھيچچيز
برای رشد و باروری يک ديدگاه ،ارزشمندتر از وجود آراء معترض و مخالف نيست.
در ادبيات تريبونال ايران که نظر کنيم ،میبينيم که اين مذھب ماورائی براندازیطلبان تا چه حد
رشد و گسترش يافته است .قصد ارائۀ نمونه و سند ندارم و ھر خوانندۀ عالقمندی را دعوت میکنم
که خود به اين ادبيات نظر کند و آزاد باشد که اين ديدگاه شخصی مرا بپذيرد يا خير.
از آنجا که تريبونال خود را نوعی نمايندۀ حرکت اجتماعی براندازیطلبان میپندارد ،در ادبيات
وی ،مخالفتھا بالواسطه در يک »جبھۀ« مخالف ارزيابی میشوند .بدون اينکه ارزيابی شود که
سمت و سوی اين مخالفتھا کجاست .بنابراين در روند احساسی و عاطفی رد و بدل کردن
»نقد«ھا ،میبينيم که دو جبھۀ تاريخا ً جعلی در ميان اپوزيسيون شکل میگيرند :جبھۀ موافق
تريبونال و متکی بر عقيدۀ »براندازی« ،و در برابر آن جبھۀ مخالف تريبونال که بهزعم اين
ادبيات حکما ً و بهطور اتوماتيک »بايد« مخالف عقيدۀ »براندازی« باشند .اين دو جبھهبندی
خرافی ،ھردمبيل و جعلی ،تاريخی طوالنیتر از تريبونال ايران دارد و بيشتر در ادبيات سازمان
مجاھدين و حزب کمونيست کارگری بارز و آشکار است .انتقادی بر ايندو ندارم ،فقط بهخواننده
اطالع میدھم که ريشۀ اين جھان دو جبھگی خيالی را در ميان اپوزيسيون بداند؛ بد يا خوب آنرا
ھم قضاوتی نمیکنم .بروز اين ادبيات و رشد اين دوجبھگی در تريبونال ايران اکيداً حاصل اين
مھم است که دو تن از بارزترين جريانات سياسی پيشبرندۀ تريبونال ،ھمانھائی بودهاند که نام
بردم.
رشد اين مذھب جديد از چھار وجه متفاوت موجب تثبيت سامانۀ جمھوری اسالمی است:
يکی اينکه با تضعيف گوناگونی ديدگاهھا ،پائين آوردن ارزش بیھمتای تخالف عقايد ،و اردوگاھی
کردن اپوزيسيون ايران؛ تنھا نيروئی را که بهسبب استقرار در خارج از کشور ،فرصت و امکان
پشتيبانی نظری از مبارزۀ طبقاتی داخل کشور را در خود نھفتهدارد ،در تاالب سياسیگری و
دعواھای اردوگاھی غرق کرده و اين فرصت مناسب را ،که بهسبب دوری فيزيکی از منشاء بگير
و ببندھای پليسی داخلی فراھم آمده است ،به باد ھوا مبدل میکند.

دوم اينکه با يک فشار دوجانبه به اپوزيسيون ،يعنی فشار اجتماعی بر اردوگاه خيالی و فرضی
»مخالفين براندازی« بهسوی ھمراھی با جمھوری اسالمی ،و فشار اجتماعی بر اردوگاه خيالی و
فرضی »موافقين براندازی« بهسوی پروژۀ رژيمچنج ،توان نظری حقيقی اپوزيسيون را که از
تک تک کوشندگان آن ،با تخالف و گوناگونی بینظير آرايشان ،بهعاريت گرفته شده است را در
مرداب دو پروژۀ سياسی ،که ھر دو از سازمانھای امنيتی و اطالعاتی نشأت میگيرند ،تلف
میکند.
سوم اينکه فشار اجتماعی و فرض ذھنی وجود دو اردوگاه ياد شده ،موجب نزديکی سياسی
نيروھائی با يکديگر میگردد که در حقيقت ھيچ سنخيت سياسی با يکديگر ندارند :راستترين
بخش اپوزيسيون میتواند با چپترين نيروھای آن احساس نزديکی و ھمراھی سياسی کند ،زيرا
در اين دستگاه مذھبی ،بهطور اتفاقی ھر دو در يک اردوگاه قرار گرفتهاند .و نيز موجب دوری
سياسی نيروھائی گردد که در حقيقت بايد با يکديگر ھمراه گردند ،دو سازمان ھمسو و ھمراستای
چپ ،بهسادگی ممکن است بر اثر ارائۀ پاسخ مذھبی مخالف آری يا نه به اين سؤال اردوگاھی ،از
يکديگر فاصلۀ سياسی بگيرند .در نھايت ،ھرچند که بهظاھر وجود اين دو اردوگاه موضوعات
سياسی را »ساده« میکند ،اما اين سادهسازی سادهلوحانه ،اکيداً باعث سردرگمی عميق سياسی در
ميان کوشندگان نظری و عملی اپوزيسيون خواھد بود و در عمل ،موضوعی که قرار بود »ساده«
شود ،بهکالف سردرگمی از نظريات عجيب و غريب مبدل خواھد شد که در آن ھر چپ و راستی،
در ملغمهای غير قابل بررسی و تجربه ،با يکديگر در رابطۀ دوری و نزديکی قرار خواھند
گرفت .بهقول آلبرت اينشتين شوخطبع» :بايد موضوعات را تا جائيکه میتوانيم ساده کنيم ،اما نه
سادهتر از آن»!!
چھارم و مھمتر از ھمه ،اينکه سامانۀ جمھوری اسالمی ،با نظريهپردازان بسيار توانمند خويش،
تمامی اين دستگاه را دودستی بر سر اپوزيسيون میکوبند و خواھند کوبيد .اردوگاه فرضی موافق
بهعنوان مزدور آمريکا و اسرائيل و «رژيمچنجی« معرفی خواھد شد و اردوگاه فرضی مخالف
بهعنوان ھواداران اسالم ناب محمدی؛ زيرا در سامانهای که بازی نيک و بد و زشت و زيبا،
اساس ماورائی ايدئولوژيک آن را تشکيل میدھد ،اين بازی سياه و سفيد خارج از کشوری نيز
چيزی بهجز تأييد ھمان دستگاه ايدئولوژيک نيست و ھمۀ اينھا با ھم ،بهھيچوجه از چشمان تيزبين
جامعۀ ايران مخفی نمانده و نخواھد ماند .و مجموع اين چھار عامل ،نقش ادبيات تريبونال ايران
در تثبيت سامانۀ جمھوری اسالمی است.

پرسش پنجم :حمله و ھتک حرمت شخصی چرا؟
يکی از برگزارکنندگان مھم تريبونال ،آقای ا.م .در مقالهای تحتعنوان« و.ف ھوادار
دکتر شريعتی چرا و چگونه رفيق شد؟ »آنچنان حملۀ شخصی ،بیآبرو و غيرسياسی به آقای و.ف.
کرده است که از خواندن آن شرم کردم .بردن نامھای اشخاص ،استفاده کردن از وضعيت
اسفانگيز مالی يک زندانی سياسی سال  ٦٧در دوران آغاز پناھندگیاش )وضعيتی که بسياری،
اگر نه ھمه ،طبيعتا ً دچار آن بودهاند( درجھت تخريب ھويت او ،التقاط مباحث سياسی با سجايا )يا
عدم سجايای( روابط شخصی ،سرک کشيدن به روابط محرمانۀ فردی ،علنی کردن اسنادی که
جمھوری اسالمی برای بهدست آوردن آن از ھر اقدام پليسی فروگزار نمیکند و بسياری مصائب
ديگر ،از طبيعتھای اين نوشته است .آرزو دارم که آقای ا.م .ھر چه سريعتر تمامی نسخهھای اين
نوشته را از تارکده حذف کرده و بيش از اين ،چنين صحنۀ غمانگيزی را در پيش چشمان تيزبين
جامعۀ ايران قرار ندھند.

آنچه که در اينجا اھميت حياتی دارد ،اينست که آقای ا.م .از بنيانگزاران و کوشندگان و
برگزارکنندگان اصلی ايران تريبونال ھستند و اعمال ايشان بهطور مستقيم بخشی از نيروھای در
جريان تريبونال را نمايندگی میکند .چگونه ممکن است که رابطۀ دوستانۀ ميان آقای ا.م .و آقای
و.ف .پس از آغاز فعاليت ايران تريبونال ،به چنين رابطهای از دشمنیھای شخصی مبدل شده باشد
و پايگاه سياسی اين دشمنی کجاست؟ توضيح ديگری نمیبينم جز اينکه آقای ا.م .با غرق شدن در
تفکر ھمان مذھب اردوگاھی که در باال بهآن اشاره شد ،در جو ذھنیای قرار گرفته که از نظر
سياسی واقعا ً باور کرده است که آقای و.ف .بهسبب تخالف انديشه با روند تريبونال ،به »اردوگاه
مخالف« ،يعنی ھمان اردوگاه خيالی و فرضی ھمسو با جمھوری اسالمی گرويده است ،و از اينرو
حملۀ شخصی و ھتک حرمت انسانی از او ،عين مبارزه با نظام جمھوری اسالمی است.
میبينيم که بار ديگر ،رشد و توسعۀ مذھب جديدالتأسيس براندازی ،در تاالب وحی پيامبران
اولوالعظم آن ،اينبار از دو جھت موجب تثبيت سامانۀ جمھوری اسالمی است .نخست با
»شخصی« کردن يک کوشش سياسی ،ايجاد رابطۀ دشمنی و کينۀ شخصی ميان دو کوشندۀ سياسی
و در نھايت خنثی کردن ھر دوی آنھا بهمنزلۀ دو فرد دارای اعتبار اجتماعی در جامعۀ ايران .دوم
ايجاد اتمسفر کينهتوزی و شخصینگری رويدادھا ،در ميان اپوزيسيون آن سامانهای که تمامی
بنيادھای نظری آن بر کينهتوزيھای قرآنی /ايدئولوژيک استوار است و بدين واسطه تأييد ھمان
ساختار عقيدتی ،سياسی تخريب کننده .اين تخالف ظاھری و تأييد باطنی نيز از چشمان تيزبين
جامعۀ ايران مخفی نخواھد ماند.

پرسش ششم :بیطرفی يعنی چه؟
از حقوق بهھمان اندازه میدانم که يک شھروند میبايست بداند).شايد اندکی بيشتر( و میدانم که
بهطور متعارف ،بیطرفی قضائی فقط در وضعيتی ميسر است که طرفين دعوا در شرايط
متساوی و حقوق برابر در پيشگاه قضاوت قرار گرفته باشند .در ھيچ نقطهای از جھان ،امروز،
چنين حقوق برابر و شرايط مساوی ميان دو شخص حقوقی فرضی ،يعنی »رژيم جمھوری
اسالمی« و »مردم ايران« )که ھر دويشان کانتکستھای غيرعلمی ھستند( نمیتواند وقوع يابد.
اگر در داخل کشور ،اعالم بیطرفی چنين تريبونالی ،بيشتر موجب خنده و تمسخر است ،در
خارج از کشور نيز ،بهھمان اندازه ،بیطرفی اعالمشده خيالی است .ھر کودکی میداند که
تريبونال ايران در الھه ،بهواسطۀ نيروھا و کوشندگان سياسی مخالف نظام جمھوری اسالمی و
پيرو انديشۀ براندازی آن »نظام« طراحی و اجرا شده است .آيا قضات اين دادگاه بهراستی از نظر
قضائی ميان دو موجود فرضی »رژيم ايران« و «مردم ايران« بیطرف ھستند؟ سؤال ريشهای تر
اينست که آيا اين دو موجود ،واقعا ً اشخاصی حقوقیاند يا اشخاصی خيالیاند؟ آيا موجودی
اجتماعی بهنام «رژيم جمھوری اسالمی« و يا نمايندگانش در اين دادگاه حضور يافتهاند؟ از آن
بدتر اينکه »مردم ايران« کدام نماينده را به اين دادگاه فرستادهاند؟ اگر پاسخ آری است ،سؤال
اينست که چه کسی جرأت کرده است که در چنين دادگاھی خود را بهجای »نمايندۀ مردم ايران«
جا بزند؟ آيا »مردم« ايران چنين »نمايندۀ »خودمنتسبی را میپذيرند؟ آيا اين اشخاص جرأت دارند
که خود را بهراستی «نمايندگان مردم ايران« )بدون برگزاری ھيچگونه ھمهپرسی اجتماعی(
بدانند؟ آيا امروز حتی کسی میتواند خود را نمايندۀ جانباختگان و بازماندگان جنايات سال ٦٧
بداند؟ چگونه و بر اساس کدام انتخاب اجتماعی؟ در دادگاھی که حتی سخنی از آرمانھای انسانی
اين جانباختگان بهميان نيامده است ،اين نمايندگان در کدام صندلی شھود نشسته بودهاند؟
آنچه که اين بیطرفی تخيلی را بهنقشی در جھت تثبيت سامانۀ جمھوری اسالمی مبدل میسازد ،نه

پاسخ به اين سؤاالت ،بلکه حجم اين سؤاالت است .بهمحض اعالم اين بیطرفی ،در صورتيکه
رأی اين دادگاه بهراستی در معرض پرسش بينالمللی »بیطرفی حقيقی« قرار بگيرد ،تمامی
نظريهپردازان و نازکانديشان پاسدار سامانۀ جمھوری اسالمی ،اين سؤاالت ،بهھمراه صدھا
سؤال ديگر ھمراستا با آن را ،بهھمان شدت اعالم »بیطرفی« بر سر برگزارکنندگان تريبونال
خواھند کوبيد و ھر زمينهای از باور به اين بیطرفی را در مجموعهای از کالف سردرگم سؤاالت
حقوقی محو و نابود خواھند ساخت .اين نقش تخريبکنندۀ اعالم »بیطرفی« در دادگاھی است که
در حقيقت »طرفدار« است و میبايست آشکارا اين طرفداری را اعالم نمايد و از اينرو ،نقش
ديگری است در تثبيت سامانۀ جمھوری اسالمی؛ با محو کردن آرمانھای جاباختگان سال  ٦٧در
کالفسردرگم سؤاالت حقوقی و قضائی.

پرسش ھفتم :پروژۀ رژيمچنج ديگر چيست؟
پروژهای است بسيار عريض و طويل و پرھزينه بهرھبری کاپيتاليسم غربی در جھت کنترل،
گمراھی و بیسامانی مبارزۀ طبقاتی؛ و جنگ تقسيم بازارھا در کشورھای شمال آفريقا و
خاورميانه ،از جمله ايران .اين پروژه امروزه در شھرھای حلب و دمشق با آخرين قوا مشغول
براندازی نظامی دولت بشار اسد با توسل بهنيروھای خارجی و نظامی است.
حال ربط مستقيم پروژۀ رژيمچنج با تريبونال ايران در چيست؟ با استناد به فاکتھای ظاھراً قابل
بررسی و تحقيق ،ھيچ؛ بهجز اينکه پروژۀ تريبونال ،با زمانبندی دقيق ،بهطور کامالً
شکبرانگيزی با پروژۀ رژيمچنج ھمزمان شده است .بهعبارت روشنتر اگر اپوزيسيون ايران
میتوانست بدترين تاريخ و ساعت را برای برگزاری تريبونال ايران انتخاب کند ،آن تاريخ شوم
ھمين امروز بود.
البته که صرفا ً با توسل به »تئوری توطئه« ،نمیتوان تريبونال ايران را مزدور و عامل مستقيم
پروژۀ رژيمچنج دانست و از چنين عبارات بهغايت غيرسياسی و توھينآميز برای بررسی يک
رويداد سياسی استفاده کرد .اما اين ھمزمانی شوم ،اتفاقا ً بستر کامالً مناسبی است که آزادانديشان
جامعۀ ايران ،که ديدگاهھای انتقادی و چشمان بسيار تيزبينی دارند ،در اين ھمزمانی عجيب،
رابطهای اجتماعی ،سياسی بجويند.
بهعبارت روشنتر ،تريبونال ايران بدون آنکه بهطور آشکار جرمی مرتکب شده باشد ،بهدليل
ھمين ھمزمانی ،مورد شک و ترديد جامعۀ ايران است .چنين شک و ترديدی که از
مصيبآميزترين شکل زمانبندی يک پروژۀ سياسی برمیخيزد ،پاسخی روشن ،دقيق و علمی از
جانب تريبونال ايران میطلبد.
ھيچ عامل تثبيتکنندهای برای سامانۀ جمھوری اسالمی ،مؤثرتر از بیآبرو ساختن و اعتمادسوزی
از اپوزيسيون ايران نيست .اگر با چشم باز به جامعۀ ايران نگاه کنيم ،نيازی بهيک ھمهپرسی
اجتماعی نيست تا بفھميم که در اين جامعه ،کوچکترين ھمسوئی نظری و عملی با پروژۀ
پرووسترن راست افراطی رژيمچنج و احتمال اقدامات »پيشگيرانۀ« نظامی خارجی ،از
آشکارترين مصداقھای غرقشدن در رابطهای غيرانقالبی ،ضداجتماعی ،مزدورانه و امنيتی با
افراطیترين بخشھای راست دولتی ،امنيتی و سياسی آمريکا و اسرائيل به شمار ميرود.
آنچه که در اينجا نقش تعيين کننده در تثبيت سامانۀ جمھوری اسالمی دارد ،اينست که چنين پاسخ
دقيق و علمی ،و توضيح سياسی قابلپذيرش در مورد اين زمانبندی ،تاکنون از تريبونال ايران
شنيده نشده است .آنچه که میشنويم ھمه حاکی از اتمسفری احساساتی از مجازات عاملين و
فراموش نکردن جنايات سال  ،٦٧معادل با سال  ١٩٨٨است ،اما بر اينکه چرا اپوزيسيون ايران

در سال  ٢٠١٢يعنی  ٢٤سال بعد از واقعه ،و درست ھمزمان با رسيدن نخستين بوی باروت
پروژۀ رژيمچنج به نزديکی مرزھای ايران ،اين واقعۀ تلخ را به ياد جھانيان آورده است و در
»دادگاه الھه« مسئلۀ اين »جنايت بر عليه بشريت« را به اخبار روز مبدل نموده است ،ھيچ
توضيح جامعهپسندی داده نمیشود .آنھم نه در جامعۀ خمار اروپا و آمريکا ،بلکه در جامعهای که
در پس اينھمه مصيبت سياسی و اجتماعی؛ تيزبين ترين چشمھا ،علمیترين عقايد و زيرکترين
ديدگاهھای سياسی را نمايندگی میکند.

کارگران و کارانديشان جھان متحد شويد
سوسياليسم يک آرزوی غيرممکن نيست!
با عشق و دوستی
زنديک

