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   توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١٢ جون ٢٧

 

   کارزار تريبونال لندنۀدرحاشي
  

بلنگد، تريبونال ان نظامی به ايرضد بشری اقتصادی و تجاوز جنايتکارانه تريبونالی که پايش درمقابل تحريم 

  مردمی نيست 

از روز » کارزار مردمی ايران تريبونال«تحت نام " دادگاه جمھوری اسالمی ايران به جرم جنايت عليه بشريت"

ه  رژيم جمھوری اسالمی بۀاز اين  دادگاه  محاکم را در لندن برگزار شد و ھدفش » جوندوم  بيست و ھيجدھم تا

اعالم داشته ن رژيم در طول سی سال ا کشتار مخالفطور کله ب و ۶٧ و ۶٠ سالھای عام وحشيانه در ھای خاطر قتل

که دادگاھی برای محکوميت جنايت امپرياليست  "دادگاه راسل" خود را کوشيده است ئیاين دادگاه از سو. است

ه حمايت از اين  سازمانھا، احزاب  و شخصيتھای سياسی را بۀ و از ھمين رو ھم جلوه دھدهمريکا در ويتنام بودا

  .کارزار سياسی دعوت نموده است

ن سياسی در تارنماھای مختلف به اظھار نظر پرداخته ضمن برخی از سازمانھا و احزاب و فعاالدرھمين رابطه 

خط کشی روشن با رژيم منفور جمھوری اسالمی و محکوم کردن تمام جنايات سی و سه ساله اخير در ايران به 

 اقتصادی و ۀ اين تريبونال نيز پرداخته و با اعالم موضع روشن عليه تحريم جنايتکارانانحراف و افشای ماھيت

ت اجرائی يأھ. کيد ورزيده اندأ ضد امپرياليستی تۀ دمکراتيک با مبارزۀخطر تجاوز احتمالی به ايران به پيوند مبارز

والنه طی انتشار بيانيه ای تحت ؤاز جمله سازمانھائی است که  مس) راه کارگر(سازمان کارگران انقالبی ايران

 ١٣٩١ ]جوزا[ خرداد٢٩رخ مؤ! قيقت يا بازی در بساط ديگران؟جوی ح و درباره تريبونال لندن، درجست"عنوان 

طور مفصل به افشای دست اندرکاران اين کارزار پرداخت و جسورانه اعالم داشت سرنگونی رژيم جنايتکار ه ب

" ۀدخالتھای بشردوستان"ب مردم ايران به سرانجام برسد و نه از طريق جمھوری اسالمی بايد از طريق انقال

) راه کارگر( سازمان کارگران انقالبی ايرانۀوالنب ما از اين موضع گيری روشن و مسؤحز. قدرتھای جھانخوار

 مترقی ن و دمکرات و نيروھای مستقل وھا آزاديخواۀدفاع می کند و آن را در خدمت به مردم ايران و منطقه و ھم

  .ارزيابی می نمايد
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امپرياليسم ھاى تحليل از سياست  بايد با تجزيه و ميھن مانيروھای انقالبیکيد کرده است که أ بارھا ت حزب ما

توان به خاطر تنفر به حق  نمی.  و ھدف تبليغات آنھا را پيدا کرده و آن را افشاء سازندنيات ،و صھيونيسم در منطقه

ات روز بست، درخت را ديد اما جنگل را نديد و ي چشم را بر واقع،يتکار جمھوری اسالمیاز رژيم  استبدادی و جنا

برخورد صريح و روشن و . مواضع ژورناليستی، مبھم و شک برانگيز در قبال اوضاع ايران و منطقه اتخاذ کرد

انرژی، اشغال کشورھای امپرياليستی بر سر مواد خام و ھاى مريکا و تشديد رقابتاشفاف در قبال نقش امپرياليسم 

و غير قانونی و  و توطئه عليه خلق سوريه، ادامۀ کشتار خلق فلسطين، تحريم ضد بشری اافغانستان و عراق و ليبي

مسائل مھمی ....تجاوز نظامی به ميھن ما وو احتمال  آغاز جنگ فرسايشیاقتصادی عليه مردم ايران و  ۀقلدرمنشان

از ماھيت امپرياليسم و شناخت ديالکتيکی از تضادھای جاری در جھان ھستند که تنھا در پرتو درک صحيح 

و ھا بايد نظر نيروھای مردمی را در ايران به اين حقيقت جلب کرد که امپرياليست. توان بدانھا پاسخ علمی داد می

و ملی از حقوق دمکراتيک مردم ايران و دامن زدن به  نفاق قومی " دفاع"تالش دارند تحت نام ھا صھيونيست

و مردم را از پيشروی برای تحقق حقوق دمکراتيک و عدالت اجتماعی دريک ايران مستقل و آزاد  وتجزيه طلبی،

حق مردم را به کجراه ه ھمانطور که در عراق و ديگر کشورھا بازداشته اند و مبارزات ب. دنبازداردموکراتيک 

 .کشانده اند

 مردم عليه اقتصادی و تھديد اتمی باراک اوباما ۀنايتکارانجھاى کيد کرده است که تحريمأ بارھا تحزب ما 

ايران و از طرفی حمايت ھمه جانبه از اسرائيل صھيونيست که صاحب سالح اتمی است و خاک چند کشور را به 

 گروھھا و جريانات دمکرات و مستقل و ميھندوست بايد بدان  ۀاشغال خود در آورده،  موضوع مھمی است که ھم

 ۀ و درمقال جھانخواران امپرياليست که قصد پاره پاره کردن کشورما را دارند بايستند و نقاب از چھرتوجه کنند

تبديل شده دشمنان خلقھا در زورگوئی به ايران   و پارکابی دست آنھاۀکه به بازيچ  کسانیۀ و به ھم بدرندنوکرانشان

  . بپردازند،اند

 مقتضی بر مبارزۀ ضد امپرياليستی و ضد ۀاز ناسره تکي با اين انحرافات و جدا کردن سره راه مبارزه

راه خنثی کردن . صھيونيستی و توجه به ارتباط بالواسطۀ جنبش دموکراتيک با مبارزۀ ضد امپرياليستی است

 پيوند جنبش دموکراتيک عمومی مردم با جنبش کارگری از طريق طرح ،امپرياليستیھاى تحريکات و دسيسه

راه مقابله با دسيسۀ دشمن، توجه به صحت اخباری که بايد توزيع شود، مضمون . کارگران استھاى خواست

 از موضع گيری عليه امپرياليسم و دھند و امتناع میھا و شخصيتھا ئی است که گروهھاشعارھا و اعالميه

شور بايد از  مبارزان  آزاديخواه وضد رژيم خارج از ک.جھانخواران بين المللی است آب ريختن به آسياب صھيونيسم

مراکزی که اتفاقاً از امکانات تبليغاتی و مالی فراوانی . ھمکاری با مراکز بی ھويت و مشکوک خودداری کنند

 .  بايد به زير ذره بين گرفته شوند،ند و دارای ھيچ پيشينۀ سياسی نيستندابرخوردارند و مانند قارچ از زمين روئيده

يکی از اولين نيروھای سياسی بوده است که به افشای بی امان جرياناتی حزب ما بنابراين اصول و پرنسيپھای فوق 

   پيشهمريکا به اپوزيسيون ايران موذيانه سکوتاکه درقبال  سياست کمک مالی ھفتاد ميليون دالری امپرياليست 

  ،ی اسالمیجھت براندازی رژيم ارتجاعی جمھور" تضادھای اردوی دشمنان"  استفاده از و ترفندکرده و با توجيه 

 منافع کوتاه مدت را فدای منافع دراز مدت گاه  ھيچپرداخته و به جاده صاف کنان معنوی امپرياليست تبديل شده اند،

 تحليلی درمورد نقش امپرياليسم در ايران و منطقه و سازمانھای غير ۀدھھا مقال. و اصول انقالبی  خود نکرده است

 خود را فدای ۀ ازجريانات منحرف سياسی که تمام اصول انقالبی گذشت برخی عوامل صھيونيسم ودولتی و افشای

  . دليلی برمدعای ماستدالر و يا يوروی امپرياليستھا کرده اند
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به اميد پيکارھای مشترک تمامی نيروھای انقالبی ضد رژيم و ضد .  روينده و اميد بخش است راه کارگرۀبياني  

 را در زير می  تريبونال اين ۀ اطالعيه سازمان راه کارگر دربارز قسمتھائی ا. صھيونيست و ضد امپرياليست

  :خوانيد

مرکز . است» اسناد حقوق بشر ايران«از گردانندگان مرکز » پيام اخوان«سرپرست تيم دادستانی اين دادگاه . ..... «

 و نيز نھادھای وابسته مريکا و کانادااھای   آن توسط دولتۀاسناد حقوق بشر ايران نھادی است که بخش اصلی بودج

طرفی سياسی از ابزارھای  رغم ادعای بی اين نھادھا و نھادھای مشابه علی. شود مين میأمريکا تا حاکم ۀطبق  به

  ».منافع مردم ايران ندارند  مريکا بوده و ربطی بها دولت ۀخواران ھای جھان برد سياست پيش

 تا ١٩٩۴ی دادگاه الھه در محاکمات ميلوشويچ و رواندا از سال  پيام اخوان ھمچنين مشاور حقوقی اول دفتر دادستان

چ و ساير ھمدستان صرب وی در يوگسالوی مرتکب يلوشويترديدی در جناياتی که اسلوبودان م.  بود٢٠٠٠سال 

ھائی بودند که شرايط تجزيه يوگسالوی را فراھم  اما غايب بزرگ در اين محاکمات، سران قدرت.  وجود ندارد،شدند

 ۀ خود و تجزيۀھای جھانخواران ھای گوناگون را برای پيشبرد سياست ده و جنگ داخلی در اين کشور ميان مليتکر

 عراق که قتل ۀ ده سالۀخاطر محاصر  آيا امثال جورج بوش و تونی بلر و شرکاء به. يوگسالوی کارگردانی کردند

عام صدھا ھزار نفر ديگر برای  به خاک عراق و قتل در پی داشت و سپس تجاوزرا صدھا ھزار کودک عراقی 

ھای مشابه  نبايد در دادگاه... ھائی نظير جنايات زندان ابوغريب  ھای نفتی اين کشور و يا رسوائی تسلط بر ثروت

محاکمه می کشد در   ليس جھانی را بهوھای پ شدند؟ آيا اين نوع دادگاه که تنھا شکست خوردگان سياست محاکمه می

ھای مورد نظر فاتحان نظم جھانی  ھدف يابی به  دادخواھی واقعی و برقراری عدالت است يا برای دستخدمت

  »!حاکم

 ۀ عليه دولت ملی دکتر مصدق را سازماندھی کرده؛ اولين تجرب١٣٣٢ دولتی که کودتای سياه سال ۀ آيا بودج

ھای   ديکتاتوریۀابود ساخته؛ حافظ ھمخاطر تسلط بر منابع نفتی ايران ن دمکراسی سياسی درخاورميانه را به

خونريز و فاسد خاورميانه است؛ عليه ھر خيزش مترقی برای آزادی و برابری بوده و ھست؛ نقش مستقيم در 

خاطر چنگ  ی خواه در کشورمان داشته؛ بهدحمايت از استبداد سلطنت پھلوی و اعدام ھزاران کمونيست و آزا

تواند  کند، می سرزمين سوخته تبديل می   را بهاکشور ليبي»  بشردوستانهۀمداخل«نام  تحت اانداختن بر منابع نفتی ليبي

ر رژيم از باال و يياين بودجه در خدمت تغ. کار افتد؟ پاسخ روشن است  در راه مبارزه برای دمکراسی در ايران به

مريکا در خاورميانه جز ات آيا سياست دول. شود منجمد کردن حرکت مردم برای تحميل يک رژيم وابسته ھزينه می

  که ما آن را به -مريکا اھای خودی است؟ آيا حقوق بشر ادعائی دولت  ديکتاتوری  ھای متمرد به تبديل ديکتاتوری

  »ھای امپرياليستی است؟ ای برای پيشبرد سياست  جز وسيله-ايم ھای ابوغريب و گوانتامو ديده خوبی در زندان

اما اکنون ھمانطور که در باال . مريکاااضع بسيار روشن در برابر جنايات امپرياليسم راسل متفکری بود با مو. .....

سفانه أ جھانی است و متۀھای سرماي اشاره کرديم رئيس تيم دادستانی تريبونال، يکی از برگزيدگان و نورچشمی

اين .  را سازمان دھدنيروھای مدعی چپ و سوسياليسماز مريکا با برخی اتوانسته است اتحاد نيروھای طرفدار 

ھای ويرانگر که گلوی مردم ايران  واقعيت که گردانندگان اين تريبونال حاضر نيستند تحت ھيچ عنوانی عليه تحريم

 پالتفرم اين ۀگيری کنند، نشان دھند مريکا و متحدش اسرائيل موضعافشارد و تھديدھای جنگی  را در چنگال خود می

ھای فراگير و تھديد جنگی اکنون دو بازوی اصلی پيشبرد  تحريم. باشد ھا می نالفی آتاتحاد نامقدس و سياست ائ

جای   خود در کشورما به  ر رژيم در ايران و جايگزين کردن رژيمی وابسته بهييمريکا برای تغاسياست امپرياليسم 

  ».فاشيسم مذھبی حاکم است
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اصطالح چپ راديکال با طفره رفتن از اتخاذ سياست   چه تازگی دارد اين است که بخشی از نيروھای به آن. ........

مريکا وارد اھای  نھادھا و سياست  مريکا با نيروھای وابسته بهاھای  روشن و شفاف عليه رئوس اصلی سياست

و »  مرکزی راه کارگرۀکميت«، »سازمان اقليت«. اند ھا واگذار کرده آن ائتالف شده و دادستانی اين محاکمه را به

 اين نيروھا ھستند که علناً با صرفنظر کردن از مواضع روشن ۀاز جمل» يست کارگریحزب کمون«

 ضدامپرياليستی چپ ۀکيد بر سنت پيکارجويانأسازمان ما با ت. اند ھمکاران اين پروژه تبديل شده  ضدامپرياليستی، به

ھای  شان را دربرابر سياست برانخواھد که رھ ھا می ن اين سازمانکند و از فعاال نحراف را محکوم میايران، اين ا

اين بخش از چپ ايران خط قرمز استقالل و عدم ائتالف با نيروھای طرفدار . پاسخگوئی کنند اتخاذ شده وادار به

باخته و   ھزاران مبارز انقالبی چپ جانۀکناری نھاده و در حقيقت سنت پيکارجويان  مريکا را بهاھای  سياست

پوشی را قوياً محکوم ساخته و دالئل  ما اين انحراف غيرقابل چشم. اند ا پايمال کردهپيکارجوی راديکال کشورمان ر

  ».دانيم کنند را مردود می ھای خود اقامه می مضحکی را که اين نيروھا برای توجيه سياست

صولی و گيری ا اما در يک نکته ترديدی نيست و آن جھت. ھای مندرج در اين بيانيه زاويه داشت توان با تحليل می

اين تداوم ھمان . ھای جھانی است ابزاری در دست صاحبان سرمايه   بيانيه در امتناع از تبديل شدن بهۀشجاعان

اين مقاومتی است که . شان را بر سر آن نھادند  سياه شصت جانۀ زندانيان دھۀخاک افتاد مقاومتی است که نسل به

  .دھد ی خود را نشان می»زادآ«ھا در بازار  امروز ھم با امتناع از فروش آرمان

 شصت قرار دارد که با ۀکارگر نيز بر بستر درخشش آن دسته از بازماندگان کشتارھای دھ گيری سازمان راه موضع

ھا که  آن دسته از سلحشوران مقاومت در زندان.  درخشيدندئیزيبا شان در اين نمايش مضحک و سالوسانه به غيبت

 تبديل شدن ۀقط در مقابل شکنجه و تھديد اعدام مقاومت کردند، بلکه در برابر وسوسدھند که نه ف امروز نيز نشان می

کردند که کسانی ھم بتوانند در مقابل  ـ گمان نمی شايد اندرکاران تريبونال ـ دست. کنند نيز مقاومت می» شخصيت« به

 که عليه آن ئیھا  آنۀماندند و ھم آن بازماندگانی که از اين معرکه دور ۀاما ھم. مقاومت کنند» شيرين «ۀاين رشو

لقای آن بخشيدند، نشان دادند که چگونه   و کراوات در مقابل تريبونال محترم را بهلکه ايستادند و عطای فکل 

اين . ـ پاس داشت دھد که ساختن فردا را بشارت می  خاک افتادگان را در ايستادگی امروز ـ  ھای به توان آرمان می

 شصت متحدانه ۀست که با ھرتفاوتی، در حراست از ميراث انقالبی نسل مبارزان دھصفی از رزمندگانی ا

  ، بهزير سؤال بردھمان اندازه که اعتبار دروغين آن را  ھای درخشان مقاومت در تريبونال به غيبت چھره. اند ايستاده

حی و از ھمايون ايوانی تا محمود از وحيد صمدی تا وزير فت. ھا را برجسته نمود ھمان اندازه نيز ايستادگی خود آن

خليلی و شھاب شکوھی و فرخ قھرمانی و فريده ثابتی و ستاره عباسی و مژده ارسی و بھزاد دشتبانی و سياوش 

ميان کشيدند که نه تنھا حقيقی    اعتباری را بهۀ نگذاشتند، ھمه و ھم  اين معرکه   ديگرانی که پا بهۀمحمودی و ھم

  . ايران نيز خواھد بودۀ روشن جامعۀ بنای آينداست، بلکه بخشی از سنگ

 ايران برجا ۀچه از آن برای انقالب اجتماعی آيند اما آن. رسد پايان می  ھای ديگر به سازی اين تريبونال ھم مثل واقعه

ن و نه با شرکت در آن، بلکه با امتناع از شرکت در آ. ماند، نه در درون آن، بلکه در بيرون آن شکل گرفته است می

  ».اين روينده و اميد بخش است

 صھيونيستی، اين تبليغات دشمنان واقعی و - اضافه می کند که اين فيل ھوا کردن امپرياليستی)توفان(حزب کار ايران

رياکار حقوق بشر در جھان، بخشی از جنگ روانی امپرياليستھا، برای اپوزيسيون سازی ايرانی، آنھم نه با نام 

 یاين سر و صدا. است" ايرانی و قومی"، بلکه با يک نام "ارتش آزاد سوريه"ه با نام ، ن" ملی عراقۀکنگر"

رياکارانه در وضعيت کنونی مورد نياز امپرياليستھاست تا صدای اعتراض مردم جھان در زورگوئی به ايران و 
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جناياتی که در منطقه در  مردم ايران را تحت الشعاع قرار داده و افکار عمومی را از ۀتحريم اقتصادی جنايتکاران

بخش اعظم اين اپوزيسيوِن ھمدست تريبونال در خدمت اين سياست و در پا رکابی . حال اجراست، منحرف سازد

  . مين معاش می کندأمريکائی، پوند انگليسی و يورو ھلندی تا مالی دالر ۀامپرياليستھا فعال است و مدتھاست از کيس

ن اصل که مبارزه برای سرنگونی رژيم ددمنش جمھوری اسالمی، نه تنھا بايد با  و تکيه بر اي طبقاتیۀتشديد مبارز

تکيه بر نيروی اليزال مردم ايران تحقق پذيرد، بلکه بايد ھمواره بر ضد امپرياليسم و صھيونيسم و دسيسه ھای آنھا 

 مبارزان انقالبی و ۀ، جبھ انقالب و ضد انقالبۀن جبھيينيز مبارزه نمايد، يک امر روشن و شفاف انقالبی برای تع

  .يونيسم در ايران استھمدستان امپرياليسم و صھ

  !دست مردم ايرانه سرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ب

  !دست امپرياليستھا از ايران و منطقه کوتاه باد

  !زنده باد سوسوسياليسم اين پرچم رھائی بشريت

  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١٢ جون ٢۵برابر با  ١٣٩١ ]سرطان[ تير۵
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