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   چند پرسش سادهچند پاسخ ساده به

  

 سايت  صدای امريکا به عنوان يکی از برگزارکنندگان اصلی سئوال اول ـ آيا آقای پيام اخوان که در مصاحبه با وب

 اينکه ايشان از مسئو6ن  بهبا توجه.  معرفی شده است از  گرداننده اصلی ايران تريبونال ھست يا نه ؟ تريبونال لندن

 آمريکا و کانادا پرداخت می کنند باز می باشد که بخش اعظم بودجه اش را دولت ھای» اسناد حقوق بشرمرکز «اصلی 

 و کانادا به ايران تريبونال لندن بگرديم ؟ آن ھم  در حالی که ھم بايد به دنبال چک ھای پرداختی دولت ھای آمريکا

 از طريق نھاد خود از  از نوع راسل بازی کند دادگاھیست نقش ژان پل سارتر را دره قرار اسردادستان اين تريبونال ک

   می باشد؟مريکا و کانادامستمری بگيران ثابت دولت ھای آ

معلوم است که وقتی ما نھاد يا افرادی را متھم به گرفتن پول ميکنيم، آن ھم وقتی خودشان به شدت آن را تکذيب : پاسخ

لی در ھر دو نھاد است که دليل ص صرف گفتن اين که اخوان از مسولين ا. می کنند، بايد اسنادی در اين رابطه ارائه کرد

 که ھر يک از اين نھادھا بابت بودجه ای که از ھر يم می دانھمه ما خوب. وابستگی مالی دو نھاد به يک ديگر نمی شود

ن زمينه، منظورم ھرکس که اندکی در اي. جا دريافت می کنند بايد پاسخگو باشند و نحوه مصرف آن را گزارش کنند

ان ای "درخواست کمک ھای مالی از سازمان ھا و نھادھای متفاوت است، فعاليت کرده باشد، به خوبی می داند که مثلن 

 سازمان عفو . تنھا روی يک پروژه دقيق که تمام جزئيات آن مشخص است پول در اختيار يک نھاد قرار می دھد"دی

 يا بنياد برومند مراجعه کنيد می بينيد که ميزان کمک ھای دريافتی "ان ای دی" اگر به سايت .بين الملل ھم ھمين طور

 با رقم و تاريخ و حتی نمودار به طور علنی در معرض ديد ھمگان قرار "ان ای دی"برومند از منابع مختلف از جمله 

 "مرکز اسناد حقوق بشر"لن يا مث. اين موضوع تقريبن در مورد تمام سازمان ھای اين چنينی صدق می کند. گرفته است

اخوان ھر ساله گزارش وضعيت مالی خود را اعaم می کند که در آن مشخص شده که از چه جاھايی و به چه ميزان 

 که چه دليلی وجود دارد که تنھا در مورد ايران تريبونال به چنين مخفی کاری حال بايد پرسيد. کمک دريافت کرده است

 يا بنياد برومند يا مرکز اسناد "ان ای دی"مثلن اگر . ميشگی شان منابع مالی را پنھان کننددست بزنند و برخaف رويه ھ

 و اين که آيا اسنادی در زمينه اين کمک ھا حقوق بشر به ايران تريبونال کمک مالی کرده است، چرا بايد پنھان کنند

  وجود دارد يا نه؟

اين دليلی است .  می باشد"ری بگير ثابت دولت ھای آمريکا و کانادامستم"اما در باره اين که سردادستان اين تريبونال 

عده ای از کسانی که طعم زندان جمھوری اسaمی را چشيده اند . که بسيار برعليه دادگاه ايران تريبونال عنوان شده است

جنايات را نبايد به  جان باختگان ھم بر اين موضوع پای فشرده اند که قضاوت در مورد اين  ھایخانوادهبخشی از و 

 است و امپرياليسم "مستمری بگير امپرياليسم" می پرسم چرا؟ پاسخ می دھند برای اين که .کسانی مانند اخوان سپرد

اين دوستان و رفقا فراموش می ). که البته مورد قبول من ھم ھست (دستش تا مرفق به خون بھترين انسان ھا آغشته است

مگر ما برای .  مراجعه می کنيم"مستمری بگيران امپرياليسم"رد برای قضاوت به کنند که ما در بسياری از موا

مگر ما . اعتراض به شرکت مثلن احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، در برابر سازمان ملل اعتراض نمی کنيم

 جنايات جمھوری اسaمی به نمايندگان سازمان ملل در امور حقوق بشر نامه نمی نويسيم و از آنان تقاضای رسيدگی به

شما مگر خود . چنين نکردند" زندانيان سياسی  دھه شصت و بازماندگان قتل عام شصت و ھفت"مگر خود . را نمی کنيم

مستمری " نامه ای را خطاب به احمد شھيد، که از ھر راھی حساب کنيد به ھر حال که اين پرسش را مطرح می کنی 

 که در ابتدای آن از انتخاب نماينده ويژه يدو تمام عمرش بوده، امضا نکرداست  "بگير سرمايه داری و امپرياليسم

  :قدردانی شده) مستمری بگير امپرياليسم(
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ما خوشوقت و خوشحاليم از اينکه شورای حقوق بشر و مأ6ٌ سازمان ملل متحد با تعيين نماينده ای ويژه ، : نخست اينکه 

را در دستور کار » جمھوری اسaمی«م ايران تحت سلطه و اداره ی تحقيق وبررسی در خصوص وضعيت حقوقی مرد

خود قرارداده است ، اين اقدام مايه ی دلگرمی مردمی است که حقوق اش بنحو مستمر و فزاينده ای نقض و ھرگونه 

  .صدای اعتراضش به طرز بيرحمانه ای سرکوب ميشود 
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 درخواست می شود "مستمری بگير ثابت امپرياليسم"توجه داشته باشيم از . و سپس از او درخواست احقاق حق می شود

 :حق زندانيان و بازماندگان شھدا را احقاق کند

کنيم که پيش  قويآ برآنيم واعaم می»  ی دھهء شصت و بازماندگان قتل عام شصت و ھفتزندانيان سياسی«ازاينرو ما 

در بارهء وضعيت حقوق بشردرايران ، ھمانا تحقيق  جّدی ، حقيقی ومعتبردرآمد و 6زمه ء ھرگونه تحقيق و بررسی ِ

تحقيق و بررسی ای که .ت است وبررسی ورسيدگی ِ ھمه جانبه به پرونده ء ھمچنان وھنوزمفتوح ِ قتل عام شصت و ھف

 شناسائی و –؛ و دو » قتل عام« برسميت شناختن و اعaم اين جنايت ھولناک بعنوان –يک : معطوف خواھد بود به 

.  درھر پست و مقام که بوده اند و ھستند "جنايت عليه بشريت"  بعنوان معرفی ِ مسئولين و آمرين و عامaن اين کشتار

ت مگر اينکه عaوه بربررسی مستندات و اسناد و مدارک 6زم و موجود و ممکن ، نمايندهء ويژه اين کار نيز ميسر نيس

با خانواده ھای جانباختگان و بازماندگان و زندانيان و شاھدان آن جنايت ھولناک مaقات و به استماع مشاھدات يکايک 

 .آنان که ھر يک شاھدان عينی آن مجموعه جنايات ميباشند ، بپردازند
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 ستانی جان باختگان و –، بلکه من، و بسياری ديگر از رفقايی که اکنون به سپردن داد خود شماو اين نامه را نه فقط 

  .شصت به اخوان و امثال او معترضند، امضا کرديمبازماندگان دھه 

 

 )موقوفه برای دمکراسی ( »ان ای د «که بخشی از بودجه اش از »  بنياد برومند«سئوال دوم ـ آيا شما اطaع داريد که 

 با تامين می شود، در اين پروژه نقشی دارد؟ آيا اطaع داريد که رويا برومند از مسئوا6ن اين بنياد برای مصاحبه

 خانم رويا ٢٠١٠زندانيان سياسی  تماس گرفته و اسناد و مدارک تھيه کرده است ؟  آيا به خاطر داريد که  در تابستان 

 تماس گرفت تا در شھر کلن آلمان پيرامون دوران زندان  مصاحبه کنيم من وخود شما برومند از طريق واسطه ھائی  با 

ش فرعی می دانيد يا نھانی است؟ آيا شما نقش اين ھا را در ايران تريبونال نقکه ما قبول نکرديم؟  آيا اين ھا مسائل پ

 تکذيب کرده  را  مسئو6ن ايران تريبونال اين موارد آيا قائل نيستند؟ و بنياد ايشان برومند را برای خانماساسأ ھيچ نقشی

 ؟ضاوت شما خواھد بود آيا اگر ھم حقيقت به اين روشنی را تکذيب کنند، اين تکذيب ھا مaک قاند و

 سندی  ھنوزمن در اين زمينه. کاملن ممکن است که خانم رويا برومند و بيناد برومند در ايران تريبونال نقش داشته باشند

من گفتم که آن جا . اما اشاره من به يک بام و دو ھوای ما در موضع گيری بود. اگر شما داريد لطفن ارائه دھيد. نديده ام

يم و حتی خودمان ھم اعaم می کنيم که خانم برومند در بنياد پژوھش ھای زنان نه تنھا حضور داشته بلکه که ما سند دار

گرداننده ميزگرد ھم بوده است، افشاگری که صورت نمی گيرد که ھيچ، حتی مصاحبه ھايی تاييدآميز با دو تن از شرکت 

صورت می گيرد و در ستون وسط سايت ) ش قائلمکه من شخصن برای ھر دوی آنان احترام و ارز(کنندگان محترم 

چرا ھنگامی که مصاحبه شونده می گويد که خانم برومند گرداننده ميز گرد بود، ھيچ کس در ميان ما . سازمان می آيد

 پول می گيرد تا جنبش انقaبی در ايران را در جھت منافع "ان ای دی"برنمی آشوبد که اين خانم ھمان است که از 
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منحرف کند؟ اما ھمين خانم برومند که ھنوز سندی در مورد دخالتش در ايران تريبونال ارائه نشده، به عنوان آمريکا 

 تامين مالی می شود مورد استناد قرار می گيرد؟ آيا اين "ان ای دی"يکی از د6يل برای اثبات اين که ايران تريبونال از 

  سياست يک بام و دو ھوا نيست؟

  

و نھادھائی نظيرآن ھا " موقوفه برای دمکراسی"  وزارت خارجه آمريکا و يا به نظر شما پول گرفتن ازسئوال سوم ـ آيا 

  توجه تان را جلب می کنم که ، اساسأ اشکالی دارد يا ندارد و اساسأ شرايطی برای اين پول گرفتن قائل ھستيد يا نيستيد؟

رد مشخص و  نبوده است بلکه ھشداری بوده است در اين مودر اعaميه ھيئت اجرائی تمرکز روی پول گرفتن يا نگرفتن

آيا از نظر خود شما .  اھدافی را دنبال می کنندخاص که عده ای از وابستگان به سياست ھای قدرت ھای امپرياليستی

 چنين افرادی می توانستند چنين اھدافی را دنبال کنند و آيا به نظر شما چنين تaش ھائی اشکالی ندارد؟

ما اگر می توانستيم از ھيچ نھاد بورژوايی کمک مالی و . است که پول گرفتن از ھر نھاد بورژوايی اشکال داردمسلم 

ما اگر می توانستيم اتحاديه ھای . اما اشکال داشتن با اساسن نگرفتن دو چيز متفاوت است. حتی غيرمالی نمی گرفتيم

 حضور داشته باشند ھرگز به سراغ اين اتحاديه ھای موجود مستقل کارگری تشکيل دھيم که توده ھای کارگر در آن ھا

. ما اگر می توانستيم توھم به پارلمانتاريسم را درھم بشکنيم، ھرگز در انتخابات پارلمانی شرکت نمی کرديم. نمی رفتيم

ند، ھرگز به سراغ ما اگر می توانستيم رسانه ھايی داشته باشيم که در سطح گسترده با توده ھای مردم  ارتباط برقرار کن

ما اگر می توانستيم مکان ھای مناسب برای برگزاری مراسم ويژه خود را تھيه . نمی رفتيم... راديو فردا و بی بی سی و 

و بسياری اگرھای ديگر که . کنيم، ھرگز به سراغ کليساھا و شھرداری ھا برای تامين مکان ارزان يا رايگان نمی رفتيم

اما اين که می گويی تمرکز اعaميه ھيات اجرايی بر پول گرفتن يا . اجازه آن را نمی دھد متاسفانه وضعيت کنونی ما

که خودت ھم در پرسش اول روی آن (تامين مالی از طرف امپرياليسم . نگرفتن نبوده است به نظر من طفره رفتن است

در چنين مواردی . ال عنوان شده استز د6يل اصلی منحرف بودن ايران تريبونھميشه به عنوان يکی ا) يد کرده ایتاک

  .  بايد روشن و شفاف سخن گفت

گفتن اين که عده ای از وابستگان به سياست ھای .  اتفاقن من به ھمين می گويم کلی گويی. پرسشاما در مورد قسمت دوم

آيا شما . خواھد بودھميشه ھمين طور بوده و ھمين طور . امپرياليستی اھدافی را دنبال می کنند مشکلی را حل نمی کند

زمانی را به خاطر می آوری که عده ای از وابستگان به سياست ھای قدرت ھای امپرياليستی اھدافی را دنبال نکنند؟ اين 

من که نمی توانم به آن ھا بگويم چرا سياست ھای خود را . ھمه سياست ھای خود را دنبال می کنند. که اشکال نيست

مسئله اين است که من چگونه می توانم در ميان معرکه ای که . ی کردند جای تعجب داشتاگر چنين نم. دنبال می کنيد

آيا کسی در بين . مثالی بزنم. ھمه در پی دنبال کردن سياست ھا و منافع خود ھستند، سياست مستقل خودم را به پيش ببرم

پس چرا ما در . می برند؟ مسلمن نهما شک دارد که ارگان ھا و نھادھای بورژوايی سياست ھای سرمايه را به پيش 

بسياری از مواقع، ھرچند نه ھميشه، در اين ارگان ھا و نھادھا شرکت می کنيم؟ برای استفاده از آن ھا در جھت منافع 

توده ھای مردم، برای افشای محدوديت ھای خود اين نھادھا و ارگان ھا، و شايد به د6يل بسيار ديگر که در ھر مورد 

  .ه آن پرداخت و پاسخ دادمشخص بايد ب

شما ھم در اين مورد مشخص بايد پاسخ دھی که اساسن امپرياليسم چه سياست خاصی را می خواھد از طريق ايران 

می مثلن آيا می خواھد آلترناتيو سازی کند، می خواھد زمينه ھای ذھنی يک جنگ را آماده کند، . تريبونال به پيش ببرد

  ؟...ضوع خاصی منحرف کند، يا خواھد افکار عمومی را از مو
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به گرفتن پول از دولت ھای امپرياليستی و نھادھائی که مجری "  شما مسئله ايران تريبونال را صرفا -سوال چھارم

اين درحالی است که در اعaميه ھيئت اجرائی سازمان بر . سياست ھای تغيير رژيم و کودتاھا می باشند تقليل داده ايد

 دولت آمريکا می باشد،" تغيير رژيم" ، که موظف به رعايت خط قرمزھای سياستنيروھای سياسیروی يک ائتaف از 

آيا  از نظر شما  را دور زده ايد ؟ اين ھمکاری و ائتaف سياسی  آگاھانه  شما سوال اين است که چرا .تاکيد شده است

افظه کاران آمريکائی، از درخواست کنندگان می توان با نيروھائی که ھمراه با جناح ھای دست راستی اسرائيل و نومح

اعمال سخت ترين تحريم ھای اقتصادی فلج کننده عليه ايران ھستند، برای افشاء رژيم جمھوری اسaمی در دادگاھی از 

نوع راسل، ائتaف تشکيل داد؟ و حتی بدتر از آن، با قرار دادن اين نيروھا در جايگاه رياست تيم دادستانی در زير 

 سازمان اقليت، راه کارگر کميته -ی آن ھا قرار گرفت؟ آيا در آن صورت کسانی که اين شرايط را پذيرفته اندھژمون

 طرفداران سينه  ازکه  ،....ظير ايرج مصداقی و  با امثال طرفدارن مجاھدين ن-....مرکزی، حزب کمونيست کارگری و 

 حالی که اين نيروھا در نھادھائی شرکت دارند که ناتو و  آيا در؟ چاک تحريم ھای فلج کننده ھستند، تفاوتی دارند

 بزرگترين انحصارات اسلحه سازی و مرگ جھان از شرکای آن ھا می باشند باز ھم می توان با آن ھا وارد ائتaف شد؟

  :آمده شود به آن اشاره می در پرسشدر اعaميه ھيات اجرايی که . و اما بحث شيرين خط قرمزھا

يروھای شرکت کننده در ابتکار تريبونال تaش داشتند که اين کارزار را بدون وابستگی ھای مالی و در آن زمان ن"

سياسی به دولت ھا و قدرت ھای ارتجاعی جامه عمل بپوشانند و اين خط قرمز، مورد توافق اکثر قريب به اتفاق شرکت 

  "کنندگان در ابتکار تريبونال بود

  .  استد برخی ديگر از نيروھای شرکت کننده در ابتکار تريبونال آن زماناين اولين خط قرمز سازمان و شاي

اين که د6يل رفقا در آن زمان برای داشتن چنين خط قرمزی چه بوده، آيا در آن زمان امپرياليسم اساسن خواھان پيگيری 

 به اھداف اش جامه عمل بپوشاند يا چنين مسئله ای بوده است که برای آن ھزينه کند يا نه و اين که می توانسته از اين راه

  .نه برما پوشيده است و خود رفقايی که در آن شرايط چنين درکی داشته اند بايد به آن پاسخ دھند

بر اساس   از يک نھاد يا جريان،به نظر می رسد خط قرمز امپرياليسم برای پشتيبانی مالی. و اما خط قرمز امپرياليسم

  :ر آمده استر جمaت زيدھيات اجرايی باور

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

را در چنگال خود می فشارد و تھديدھای جنگی آمريکا و متحدش اسرائيل موضع گيری کنند، نشان دھنده پaتفرم اين 

تحريم ھای فراگير و تھديد جنگی اکنون دو بازوی اصلی پيشبرد سياست .   می باشداتحاد نامقدس وسياست ائئaفی آن ھا

امپرياليسم آمريکا برای تغيير رژيم در ايران و جايگزين کردن رژيمی وابسته به خود درکشورما به جای فاشيسم مذھبی 

  ".حاکم است

که با ) يا جريان ھا و نھادھايی (کسانی .  ھايعنی خط قرمز امپرياليسم عبارت است از مخالفت نکردن با جنگ و تحريم

اين دو بازوی اصلی امپرياليسم مخالفت ورزند، خط قرمز امپرياليسم را زيرپا گذاشته اند و از حمايت مالی امپرياليست 

  . ھا محروم می گردند

ب امپرياليسم می ريزند و در بعن کسانی ھم که با اين دو موافق باشند يا دست کم ابراز مخالفت علنی نکنند، آب به آسياط

  .بھترين حالت ناآگاھانه در خدمت سياست ھای امپرياليستی قرار دارند

 چه بايد با اين ھا.  بسياری بينابين ھستند. اين دوقطبی جای نمی گيرند درخيلی ھا. فقط يک مشکل اين جا باقی می ماند

مثلن شيرين عبادی را بايد در خط . کرد؟ اين ھا در طبقه بندی دو قطبی ھيات اجرايی جايی ندارند و بaتکليف می مانند

 تحريم ھای ھوشمندانه موافق است و بارھا موافقت خود را اعaم  جنگ مخالف اما باامپرياليسم دانست يا نه؟ چون او با
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بسياری از سايت ھای فعا6ن حقوق بشر در . و بسياری از فعا6ن زنان و دانشجويی. ت يا مثلن سازمان اقلي.کرده است

داخل و خارج از ايران ھم وجود دارد که در اين دو مورد يا موضع گيری نکرده اند، يا به جنگ نه گفته اند و به تحريم 

 اين ھا را می توان در خط امپرياليسم جای تکليف اين ھا چيست؟ آيا ھمه. آری، يا تنھا به تحريم ھوشمندانه باور دارند

  داد؟ 

بھتر نيست به جای اين کار در ديدگاه خودمان در مورد خط قرمز امپرياليسم تجديد نظر کنيم و اين طور قاطع اين حرف 

. فقندبسيار کسانی ھستند در ميان خود امپرياليست ھا که با جنگ مخالف ولی با تحريم يا نوعی از تحريم موا. را نزنيم

 البته خيلی ن چه جور خط قرمز امپرياليسم است که در ميان خود امپرياليست ھا بر سر آن توافق وجود ندارد؟پس اي

اما مسئله خط قرمز . موارد پيش می آيد که بين جناح ھای مختلف امپرياليستی اختaف نظر و عدم توافق وجود دارد

  .و نه ھر مسئله ای. امپرياليسم است

  . می پرسم، البته با چند تا پرانتز که من افزوده ام پرسشگر از خوداپاسخ به اين پرسش، بخش آخر پرسش ردر پايان 

ايران (در نھادھائی )  کميته مرکزی، و حزب کمونيست کارگری–اقليت، راه کارگر (آيا در حالی که اين نيروھا "

وزارت خارجه آمريکا، کنگره (ی و مرگ جھان شرکت دارند که ناتو و بزرگترين انحصارات اسلحه ساز) تريبونال

از ) ، پيام اخوان ھاآمريکا، وزارت خارجه کانادا، کنگره کانادا، ان ای دی، بنياد برومند، مرکز اسناد حقوق بشر ايران

 وارد ائتaف شد؟) اقليت، کميته مرکزی راه کارگر و حزب کمونيست(شرکای آن ھا می باشند باز ھم می توان با آن ھا 

  :و نه تنھا با آنان نشست مشترک برگزار کرد، بلکه در اطaعيه پايانی آورد که

نشست اعaم کرد که ما بخشی از نيروی وسيع چپ و کمونيسم در ايران ھستيم و نشست کنونی را سر آغازی برای "

  ".بادل نظر تلقی ميکنيميک تaش مشترک وسيعتر کليه نيروھای کمونيست و انقaبی برای نھادينه کردن ھمکاری ھا و ت

  .اين ھم يک نمونه ديگر از سياست يک بام و دو ھوا

  

 بيش از دو سده  مبارزات کارگری، سوسياليستی، جنبش ھای اجتماعی مترقی، جنبش ھای رھائی بخش در  ـسوال پنجم

 اين رفروم ھا عرصه .سطح جھانی،  رفورم ھائی را به سرمايه داری به ويژه سرمايه داری پيشرفته تحميل کرده است

 حقوق اجتماعی، مدنی، فرھنگی،  تامين  اتحاديه ای، حق پناھندگی سياسی،ھای گوناگونی  نظير آزادی ھای سياسی،

 بر می گيرد طبقات حاکم در نظام ھای سرمايه را در...  دولت رفاه   عرصه ھای گوناگوناجتماعی، نظام آموزشی و

. ه ای نمی توانند ھژمونی خود را بر جامعه امروزی سرمايه داری اعمال کنندداری پيشرفته  بدون دادن چنين ھزين

استفاده از اين حقوق برای ھمه شھروندان حقی است مشروع و قانونی که از حلقوم سرمايه داری بيرون کشيده شده 

  و براندازی ھمبرای سلطه بر جھاناما در عين حال دولت ھای سرمايه داری برای پيش برد سياست ھای خود . است

 شما تaش کرده ايد که اين دو مقوله. ابزارھای نظامی و سياسی خود را دارند و ھم بودجه ھای ويژه براندازی شان را

آيا داشتن حق تشکل اتحاديه ای تفاوتی با گرفتن بودجه از وزارت خارجه ای دولتی که  .با ھم يکسان کنيد را متفاوت 

ی سرمايه است ندارد؟ بودجه ای که برای براندازی دولت ھائی نظير مصدق و آلنده ھدفش برقراری امپراطوری جھان

اختصاص داده می شود تفاوتی با بودجه ای که شھرداری يک شھر برای خدمات فرھنگی اختصاص می دھد ندارد؟ آيا 

ونال لندن را تشکيل داده برای پوشاندن سياست ھا و ائتaفی است که تريب" فکر نمی کنيد که اين نوع برخورد ھا صرفا

  از يکسانی سازی اين دو مقوله چه ھدفی را دنبال می کنيد؟است؟ 

 می . اين تو ھستی که يکسان سازی می کنی، آيا خودت متوجه تناقضی که در اين پرسش وجود دارد نيستی؟عزيز. ر

  :پرسی
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می شود تفاوتی با بودجه ای که شھرداری بودجه ای که برای براندازی دولت ھائی نظير مصدق و آلنده اختصاص داده 

 يک شھر برای خدمات فرھنگی اختصاص می دھد ندارد؟

  :تو می گويی.  ندارد از نظر تو تفاوتیاما با توصيفی که تو ارائه داده ای. به نظر من دارد

ود را بر جامعه  خھژمونیطبقات حاکم در نظام ھای سرمايه داری پيشرفته  بدون دادن چنين ھزينه ای نمی توانند 

  .امروزی سرمايه داری اعمال کنند

  :و در ادامه می گويی

 بر جھان و براندازی ھم سلطهاما در عين حال دولت ھای سرمايه داری برای پيش برد سياست ھای خود برای 

  ابزارھای نظامی و سياسی خود را دارند

يعنی اين که طبقه حاکم . و کاملن ھم درست استھر دو استد6ل تو در واقع يکی است .  است"سلطه" ھمان "ھژمونی"

خويش در سطح جامعه سرمايه داری روش ھای مختلفی را ) سلطه(در جامعه سرمايه داری برای تثبيت ھژمونی 

طبقه سرمايه دار که تنھا . مسلم است که اين روش ھا در جريان مبارزه طبقاتی به او تحميل می شوند. استفاده می کند

ھميشه موازنه نيروھای طبقاتی در اتخاذ سياست ھا برای تمام . يست که تنھا مطابق ميل خود رفتار کندطبقه موجود ن

 و بازھم مسلم است که اين روش ھا ھمگی ھزينه ھايی ھستند .طبقات اجتماعی در مبارزه طبقاتی نقش تعيين کننده دارند

  . می پردازد برای تداوم سلطه خويشکه طبقه حاکم سرمايه دار

 تنھا تفاوت در. اما تفاوت اين دو در چيست؟ تفاوت اين دو نه در منبع پول و نه در انگيزه پول دھنده و مانند اين ھا نيست

 بر ذھنيت توده ھای  از يک سو می تواند بر سياست ھای ما اعمال کند و از سوی ديگر تاثيری است که اين عملميزان

 می تواند راھگشای ما  منه چپ ھا با پارلمان بورژوايی می کنند به نظرھمان برخوردی ک. درگير در مبارزه طبقاتی

چپ ھا می دانند که شرکت در انتخابات يا در پارلمان بورژوايی باعث دامن زدن به توھم توده ھا به . در اين جا نيز باشد

ت و پارلمان می تواند دمکراسی بورژوايی می شود، اما از طرف ديگر اين را نيز می دانند که شرکت در انتخابا

ضمن اين که می تواند به . فرصت ھای بسيار خوبی برای افشای بورژوازی و ماھيت دروغين دمکراسی آن داشته باشد

ھای مردم و طبقه کارگر يک تريبون رسمی، در کنار ديگر تريبون ھا، برای بيان خواسته ھا و درد و رنج ھای توده 

اھن از امکانات و اھرم ھای قانونی اين نمايندگی به نفع طبقه کارگر استفاده کرد و من آن که شايد بتوان گض. بدل شود

چپ ھا اين موارد را در ھر مورد مشخص سبک سنگين می کنند و بسته به اين که کدام کفه سنگين تر . امثال اين ھا

رگان ھای بورژوايی ھم به ھمين در مورد تمام نھادھا و ا. باشد، تصميم می گيرند که در انتخابات شرکت کنند يا نه

  .منوال می توان عمل کرد

در اين مورد خاص، بله به نظر من ھم در اين شرايط خاص نبايد دست کمک به سوی وزارت خارجه آمريکا و امثال آن 

دولت يا ھر ( آن يا ھر ارگان وابسته به دراز کرد، اما اين به معنای آن نيست که ھيچ گاه نمی توان از دولت آمريکا

اعم از اين که در ( يا ھر نھاد حقوق بشری که از يک ارگان وابسته به سرمايه داری . کمک گرفت)امپرياليستی ديگری

در ھر مورد بايد به طور خاص  البته .کمک مالی گرفت، حتمن و بدون شک مزدور امپرياليسم است) چه سطحی باشد

  .قرار گيرد دقت  بررسی ومورد

  

بدون آن که با سياست ھای ھم گرفت شرط کمک ھائی از دولت ھائی  بدون قيد و يطی می توان تحت شرا -سوال ششم

 توضيح 6زم را داده  عراق يا شوروی ما در اين مورد در ارتباط با رابطه اش با سازمان.ارتجاعی آن ھا ھمراه شد

ت آن  که از اين  به قيمه ايم  حتی شرطی باشد را قبول نکرد ھيچ کمکی را که مشروط به پذيرشکما اين که ما. است
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توضحيات ھيئت اجرائی سازمان برايتان کافی نيست اما توضيحات مسئو6ن چرا  . کمک ھا به طور کلی صرفنظر کنيم

 ؟  سنديت داردتان ايران تريبونال براي

من نمی دانم آيا . ده استسازمان ما در اين مورد در ارتباط با رابطه اش با عراق يا شوروی توضيح 6زم را دامی گويی 

منظورت گزارشات درونی در اين زمينه است يا اين که سازمان گزارش بيرونی ھم در اين مورد داشته است؟ اگر داشته 

به خصوص پرسش ھای مشخص من در مورد مبالغ دريافت شده از دولت عراق، . خواھشمندم برای من ھم ارسال کنيد

  . مدت آن و نحوه مصرف آن

 گزارش درونی برای تو کافی است، پس بايد به ايران تريبونال ھم حق بدھی که تنھا به اعضای خود گزارش اما اگر

 آيا نظرت اين است؟. بدھد و نه به بيرون

  

اگر شما . ـ من اطaع دقيقی از آنچه در بارسلون يا کيپ تاون در رابطه با تريبونال فلسطين می گذرد ندارمسوال ھفتم 

اگر اين شباھت وجود داشته باشد اين ھا نيز مھندسی شده بوده و از نظر . ا درآن می بيند توضيح دھيدمشابھت ھائی ر

 سئوال بسنده نکنيد و  بهرد فوق فقطا مولطفأ در. طور شفاف توضيح دھيدلطفأ شباھت ھای آن ھا را ب. من محکوم است 

  .پاسخ ھای دقيق و مشخص خودتان را مطرح کنيد

مزيد اطaع نوشته ای را که در سايت انديشه و پيکار در باره تشکيل دادگاه . ادگاه راسل در باره فلسطينو اما در باره د
  .راسل در باره فلسطين آمده عينن نقل می کنم

   تشكيل دادگاه راسل دربارهء فلسطين

html.palestine-on-tribunal-russell-346/felestin/org.peykarandeesh.www://http  

   ٢٠١٠ فوريه ٢٣؛ ١٣٨٨ اسفند ۴سه شنبه ،  - : نويسنده

  .تشكيل مى شود) اسپانيا(از اول تا سوم ماه مارس آينده، نخستين اجaس دادگاه راسل دربارهء فلسطين در شھر بارسلون 
  : مى گويد٢٠١٠ فوريه ٢٢ا بّرو عضو ناظر جلسات اين دادگاه در مصاحبه اى با راديو اوريان در خانم راني

ھدف . ، در بروكسل اعaم شد كه يك دادگاه راسل دربارهء فلسطين تأسيس شده است٢٠٠٩ مارس ۴در سال گذشته، در 
. دم فلسطين، به ويژه در غزه شده اندعبارت است از محاكمهء كسانى كه در اسرائيل، مرتكب جنايات جنگى عليه مر

 برتراند راسل، فيلسوف انگليسى، و ژان پل ١٩۶٧نمونه و سرمشق اين دادگاه، دادگاھى ست به ھمين نام كه در سال 
ھدف از دادگاه . سارتر، فيلسوف فرانسوى براى محاكمهء ايا6ت متحده به علت تجاوز و جنگ در ويتنام برپا كردند

سطين احقاق حقوق فلسطينى ھا برپايهء موازين حقوقى بين المللى ست، موازينى كه مى تواند پايهء ھر راسل دربارهء فل
گونه تaش براى حل نزاع فلسطين ـ اسرائيل باشد؛ برپايى اين دادگاه تأكيد بر اين مسأله است كه نقض حقوق مردم 

  .اند اجراى قوانين مزبور را ضرورى مى سازدفلسطين توسط اسرائيل و رنجى كه فلسطينيان طى ساليان دراز برده 
 شخصيت ٩اجaس بارسلون كه از اول تا سوم مارس منعقد خواھد شد يك كميتهء دادرسى تشكيل خواھد داد، متشكل از 

 ١٩٧۶براى مثال، مايريد كوريگان ماگوير برندهء نوبل . حقوقى جھانى كه در قانون بين المللى مرجع به شمار مى روند
لند شمالى، خوان تاپيا گوسمان قاضى شيليايى، خانم ژيزل حليمى وكيل دعاوى و سفير اسبق فرانسه در يونسكو، از اير

خوزه آنتونيو قاضى اسپانيايى، خانم سينتيا ماك كينى سياستمدار آمريكايى از حزب سبزھا، رونه كاسريل نويسنده از 
  ...مدار از كشور آفريقايى مالى و آفريقاى جنوبى،خانم آميناتا ترائوره نويسنده و سياست

استفان ھسل سفير فرانسه و يكى از نويسندگان بيانيهء حقوق بشر و شھروند : كميتهء سازماندھى و تدارك عبارتند از
، پى ير گا6ن سناتور سابق بلژيكى، فرانسوا ماسپرو نويسنده و ناشر سابق در فرانسه، مارسل فرانسيس ١٩۴٨مصوب 

در دادگاه سابق راسل دربارهء ويتنام، كوستاگاوراس سينماگر، اريك كانتونا فوتباليست سابق و بازيگر كان شركت كننده 
سينما، ايaن پاپه نويسنده و مورخ اسرائيلى، ميشل ورشوفسكى مبارز صلح طلب اسرائيلى، ژان زيگلر جامعه شناس و 

  ...نويسنده و نمايندهء مجلس در سويس
تا كنون بيش از صد نفر از . از نظر بين المللى مشھورند و از تشكيل دادگاه حمايت مى كنندكسان ديگرى ھم ھستند كه 

شخصيت ھاى جھانى در اين كميته عضويت دارند مانند بطرس بطرس غالى دبير كل اسبق ملل متحد، خانم دومينيك 
 شناس، احمد بن بa نخستين رئيس شوميليه ژاندرو استاد حقوق بين المللى در پاريس، نوآم چامسكى انديشمند و زبان
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جمھورى الجزاير، سوزان جرج شھروند آمريكايى ـ فرانسوى نويسنده و فعال مشھور آلترموندياليست، ادواردو گاليانو 
  ...نويسندهء اوروگوئه يى، خوزه ساراماگو برندهء نوبل ادبيات از پرتغال

وباتش 6زم ا6جرا نيست، بگذريم كه مصوبات دادگاه بين بايد توجه داشت كه اين دادگاه جنبهء سمبليك دارد كه مص
در فلسطين، به ھيچ » ديوار جداسازى«المللى 6ھه ھم كه رسمى ست، اسرائيل حكم آن را در مورد غير قانونى بودن 

ادگاه از آنجا كه ارادهء سياسى در غرب به ويژه در اروپا براى محاكمهء جنايتكاران جنگى وجود ندارد، د. گرفته است
بدين منظور كه مقامات دولتى . راسل دربارهء فلسطين كار خود را از بروكسل كه مركز اتحاديهء اروپا ست آغاز كرد

  .اتحاديهء اروپا را از طريق فشار توده اى و شھروندى به انجام وظايفى كه براى اجراى قوانين بين المللى دارند وادارد
 را به نقش اتحاديهء اروپا كه شريك و ھمدست اسرائيل در ادامهء اشغال اجaس بارسلون نيز مباحث روز اول خود

  .فلسطين است متمركز خواھد كرد
  ٢٠١٠ فوريه ٢٢

از پطرس غالی دبير کل اسبق سازمان ملل متحد گرفته تا نوام چامسکی .  عجب آش شل قلمکاری است اين دادگاهيدببين

سنای بلژيک ) البته غيرانتخابی( و سناتور سابق ، سفير فرانسهارکتی راديکال طرفدار اقتصاد و دمکراسی مشآنارشيست

 و گوستاو گاوراس کارگردان و يک  از يک سوو برندگان جايزه نوبل و احمد بن بa و سفير فرانسه در سازمان ملل

يا حاميان قضات   از مسولين برگزارکننده،از سوی ديگر ...  يک عضو دادگاه سابق راسل در باره ويتنام وفوتباليست و

 . را نيز افزودشھرداری بارسلون و شخص شھردار البته بايد به ليست با6 . )و البته ھنوز ھم ھستند ( اين برنامه بودند

ھم از اين دادگاه ... تنی چند از روشنفکران ايرانی مانند داريوش آشوری، باقر مومنی، علی اصغر حاج سيد جوادی و 

  . حمايت کردند

html.poshtibanifelestin-515/felestin/org.peykarandeesh.www://http  

و . بعد ھم يک خط قرمز بين دو قطب کشيد و تمام. به ھمين دليل می گويم ھمه چيز را نبايد بaفاصله دو قطبی کرد

. واقعيت بسيار پيچيده تر از اين ساده سازی ھاست. ا مبارزه طبقاتی را تحليل کرديم و تمام شد و رفتمدعی شد که م

. د به راحتی در اينترنت پيدا کرده و بخوانيد ديگری ھم در مورد اين دادگاه وجود دارد که می تواني خواندنیالبته موارد

بخش بزرگی از منابع مالی آن ه نوبت برگزار شده، ھنوز  سال گذشته در سسهدر ضمن اين دادگاه با وجودی که طی 

  .نامشخص است

از شکنجه و کشتار . اين دادگاه در موارد متعددی دولت اسرائيل را به عنوان يک دولت آپارتايد محکوم کرده است

 دادگاه چگونه بايد حال برخورد ما با اين. فلسطينی ھا پرده برداشته و دولت اسرائيل را از اين بابت مقصر دانسته است

 باشد؟ 
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