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  "آفتاب زندگی: "فرستنده

  نسرين دانش
 ٢٠١٢ اگست ٢٧

  آنۀنکاتی چند در مورد تريبونال لندن و طرفدران دو آتش

 

ثير پذيرفته أاسته از خاستگاه طبقاتی و يا تبار ديگر نظرات سياسی که برخ" دنتريبونال لن" با تشکيل : نسرين دانش

له نه به أ به اين مسپرداختن. مدندآ است در مقابل ھم به رد و يا دفاع از اين دادگاه برئیاز ديدگاه ھای رايج بورژوا

  ...دليل روشن کردن رفرميسم حاکم ه ت وجودی اين دادگاه بلکه بيدليل اھم

  

خصوص در سالھای اخير با تشديد ه ست که بئيه از انجايت بيشتر اين قضياھم. بر جنبش کارگری حائز اھميت است

ر گرفته اند که  استثمار و سرکوب قرامد انچنان تحت فشارآ کارگران و اقشار کم در،ئیبحران سرمايه داری از سو

 ديگر ئیو يا مبارزه با سرمايه داری سوق داده شده اند و از سو) خودکشی و يا مرگ تدريجی(به دو راھی مرگ 

  .نھا اقدام نموده استآ حاد و علنی در مقابل ۀبورژوازی به مبارز

ماند تالش دارد که اين مبارزات  اب نمیداند حمالت وحشيانه اش بدون جو در اين کشاکش بورژوازی که خود می

در .  مالی به انحراف و تحت تسلط خود بکشد- حمايتیۀرا با الترناتيوھای رنگارنگ و تشکيل صندوقھای ويژ

سالھای اخير ما شاھد تشديد مبارزات وسيعی از کارگران و ديگر اقشار مورد ستم در کشورھای خاورميانه و افريقا 

کوچک بی گناه " سرمايه داری جھانی با مداخالت نجا ھمآدر  .م ھای مستبد سرمايه بوديمو ايران در مقابل رژي

مثل دخالت نطامی ناتو با ھدف " بزرگ حقوق بشری"و يا خدمات " تريبونال لندن"يه مثل چيزی شب" بشردوستانه

  .بخوان انسان بورژوازی حضور پيدا کرد" انساندوستانه"

خواھند مردم را در   در اين کشورھا برای کسانی که نمی،ی از اقدامات حقوق بشری اين ھمه طرفدارۀامروزه نتيج

  .يت استؤراستای منافع بورژوازی جھانی و داخلی مجھز کنند قابل ر

دنبال يک ه  که در جنبش کارگری فعال ھستند و بئینھاآ حقوق بشری اعم از ۀاين طرفداران نھادھای شناخته شد

 دست به ھر ئی که علنا برای رسيدن به قدرت بورژوائینھاآھستند و يا "  مدنیۀجامع"و " ئیدمکراسی بورژوا"
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  کارگر و يا اصالً ۀھيچ اعتقادی به نيروی مبارزاتی و خالق طبق) مثل سازمان مجاھدين خلق ايران(زنند  کاری می

  .به وجود اين طبقه ندارند

 ۀ طبقۀنھا سالھای سال است که اميد ازمبارزآ.  نيست ئینھا چيزی بيشتر از اين دمکراسی بورژواآچرا که ارمان 

با پوششھای مزورانه سعی در بزک دوزک کردن سيستم سرمايه " انقالب"کارگر بريده اند و با مرحله مرحله کردن 

  .داری دارند

ورژوازی دست يک عده نمايندگان به برای ھمين است که امثال آذر ماجدی در رابطه با سپردن دادگاھھای انقالبی ب

 ميالدی نيستيم که عمده روشنفکران تمايالت ٧٠ و ۶٠ ۀر کرده است و ما ديگر در دھييسفانه دينا تغأمت:"گويد می

احتمال ه ر کرده است و راسل ھا و ژان پل ساتر ھا نيز اگر زنده بودند بييدنيا تغ. چپ و ضد امپرياليستی داشتند

 که جنگ ئیمبر، در دنيا و يک، در دنيای پس از يازده سپتيستدر قرن ب. زياد مواضع ديگری اتخاذ می کردند

 که دو قطبی تروريسم دولتی و اسالمی در مقابل ھم صف ئیرا به خاک و خون می کشد، در دنيا تروريست ھا آن

 .ال پاسخ گفتؤ کرده اند، چگونه می توان يک دادگاه مردمی از نوع دادگاه راسل سازمان داد؟ بايد به اين سئیآرا

 قادر به تشکيل چنين ئیما چه بخواھيم و چه نخواھيم خانواده ھای جان باختگان و زندانيان سياسی سابق به تنھا

. ی شده اند استفاده کردئبايد از وکال و حقوقدانانی که تحت ھمين سيستم ھا دانش آموخته اند و حرفه . دادگاھی نيستند

تنھا راه حفظ سالمت . شته باشد بايد از اين امکانات موجود بھره جستثيری داأاگر قرار است که اين دادگاه نمادين ت

ی دادن باز، علنی و شفاف أبايد کارکرد و پروسه ھای تحقيق و ر.  اخالقی کامل اين تريبونال شفافيت است-سياسی 

ھای جان باختگان و در اين دادگاه اول نقش خانواده .  مردمی استاين تنھا راه ضمانت تشکيل يک دادگاه واقعاً . باشد

  ."زندانيان سياسی سابق در شکل گيری و پيشرفت دادگاه کامال روشن است

 ٦٠او در حالی که پيشرفت جنبش جھانی کارگری و باال رفتن سطح کلکتيو آگاھی کارگری را در مقايسه با سالھای 

مات به دليل عدم آمادگی طبقه به گرچه اين اقدا( مردمی ۀگيرد و ھمچنان چشم بر اقدامات شجاعان  ناديده می٧٠و 

فريقای شمالی و خاورميانه در مقابل بحران سرمايه داری به اخصوص در ه که در سال ھای اخير ب) بيراه کشيده شد

دن و ناتوان او مثل ھميشه برای گيج کر. بندد   می،مدند و به تشکيل کميته ھای محلی و کارگری پرداختندآميدان 

" دو قطب تروريسم دولتی و اسالمی" مقابله ۀ کارگر از شرايط ويژۀ درک طبقئیجلوه دادن نيروی مبارزاتی و توانا

را به ھمان  نآگويد و   چيزی غير قابل درک و جدا از استثمار وسرکوبھای سرمايه داری است سخن میئیکه گو

حتی به قياس " دادگاه ھای مردمی"گويد برای تشکيل  جدی میخانم ما. سپرد می" تروريستھای دولتی و اسالمی"

ما چه بخواھيم و چه نخواھيم خانواده ھای جان باختگان و زندانيان سياسی سابق به تنھای قادر به تشکيل "ن آراسلی 

  "چنين دادگاھی نيستند

 که مربوط به ئی انجام کارھا ازئی و حقوق دانان و روشنفکران چون درس خوانده اند درک باالءاين ايده که وکال

و اين اولين بارنيست که آذر ماجدی ھا عدم اعتقاد . نبش کارگری نيستج جديدی در ۀست داردند ايدا مردم ۀمبارز

فکرانشان و با چشم دوختن به آنھا با تشکيل احزاب روشن. دھند  کارگر نشان میۀخود را به نيروی مبارزاتی طبق

 اما او اين نکته را درست می. بارھا اين ايده را رواج داده اند" ناتوان" کارگر ۀ طبقبرای تربيت"  مدنیۀجامع"يک 

نقدر آ ئیچون اين دادگاه مثل ھمه نھادھای ديگر بورژوا" قادر به تشکيل اين چنين دادگاھی نيستند"گويد که مردم 

 وابسته به بورژوازی احتياج ۀدن ھم به ھمين وکالی درس خوانآپيچيده و مسائل پشت پرده دارد که برای تشکيل 

  .است
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 برای خود انتخاب کنند که از ئی تشخيص اين را دارند که وکالئیتوانا" مردم نادان "ال اين است پس چگونه اين ؤس

  نھا عليه رژيم مستبد سرمايه داری ايران دفاع کند؟آمبارزات 

 که در ئی و با وکالی بورژوائیاسی بورژوا با ھدف دمکرئیواژجواب شما در اھداف شما پيدا است يک دادگاه بور

  س توده ھای مردم قرار دارد نياز به قدرت آگاھی و تشخيص مردم نداردأر

نھا نيروی خود را از آس طبقه قرار نگرفته اند أ کارگر ھستند در رۀنيروھای کمونيست که آگاه ترين بخش طبق

ز طبقه نيستند و از حرکت سياسی و افشاگرانه برای نھا جدا اآ. گيرند حرکت دستجمعی طبقه و ھمراه با او می

به ھمين دليل با . کنند دست گرفتن قدرت کارگری استفاده میه  کارگران و بئیسرعت بخشيدن مبارزات شورا

  .کنند  خوداری می خود به دالالن سرمايه داری شديداً ۀھرگونه سپردن مبارز

ت مالی مطرح يم وابستگی اين دادگاه به امپرياليستھا و شفاف عدألۀ ديگر از معترضان مسۀبرای آذر ماجدی و عد

  .است

که اين حقوق دانان برگزارکننده و تشکيل دھنده خود به ارگانھای سرکوب گر بورژوازی وابسته  اينازصرف نظر 

ل  ھمان ستراتژی ھميشگی بورژوازی است دنباۀتوانند اھداف معينی را که جز ادام ھستند و به ھمين دليل نمی

 "شفافيت"دنبال کدام ه پس ب. تواند وابستگی نداشته باشد و باز ھم با جيب مردم صورت بگيرد  مالی میألۀ مس،کنند

  .گرديد می

آيا قدرت ھای امپرياليستی که در تمام . رغم ھر ھدفی که اين دادگاه دارد برای شما کافی است ت مالی علیيايا شفاف

 ۀکردند و اکنون با حرب از جمله رژيم سرمايه داری ايران را پشتيبانی میاين کشتارھا رژيم ھای سرمايه داری 

  .ن باشدآ" شفافيت"تواند دليلی برای عدم  مده اند نمیآحقوق بشری برای انحراف اين مبارزات 

 ئیکنند و حتی تا جا يا کسانی چون ايرج مصداقی و اخوان که از تحريم ھای اقتصادی عليه مردم ايران دفاع میآ

يا اين شفافيت مورد نظر شما آکنند  روند که بيشرمانه از حمالت نظامی ھم عليه کارگران و زحمتکشان دفاع می یم

  کند؟ را خدشه دار نمی

دليل ھمين ه مد که بآن آخصوص کودکان ه دليل ھمين تحريم ھا چه بر سر مردم عراق و به يا فراموش کرديد که بآ

 ،نھا بلکه برای مردم افغانستانآو چه فجايع و شرايط غير انسانی نه تنھا برای ن مرگ گذاشتند يتحريمھا سر بر بال

  وردآبه ارمغان ...ھم اکنون برای سوريه و  سودان وا،ليبي

  صورت گرفت" دمکراسی" و برای"کمک ھای انسان دوستانه "وش کرديد که اين ھمه تحت عنوان يا فرامآ

 که یتياين عدم شفاف.دنبال شفافيت مالی ميگرديده ای فريب مردم بيا اين ھمه برای شما غير شفاف است که برآ

نھم رفرميستی است که سالھای سال درون جنبش کارگری برای گيجی و ناتوان آد در خود شما است و ئيشما ميجو

  .کردن مبارزات طبقه رواج ميدھيد

باشد، و  سرمايه داری مبارزه اش می کارگر در دفاع از خود و فرزندانش در مقابل ددمنشی ھای ۀتنھا سالح طبق

 آگاه شوراھای خود را برای ۀمطمئن باشيد آنگاه که کارگران به مثابه يک طبق. راه حل او يک جامعه نوين است

 قطعی با بورژوازی تشکيل دھند دادخواھی خود را با قطع کردن دست کثيف بورژوازی از جان و مال مردم ۀمقابل

  .نھا کمک کرده اند مبادرت خواھد کردآلھای سال است به بَرده بودن نھا که ساآو دنبالچه ھای 

   اگست٢١ - نسرين دانش

 


