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  »ایران تریبونال«درباره دادگاه 

  امين حصوری

  

  
  

نحوه تلقی از جایگاه و کارکردھای امروزی امپریاليسم، یکی از مقوله ھای کليدی تنش زا در ميان نحله ھای 
پراکندگی مزمن نيروھای چپ را تا آستانه واگرایی ھای  مختلف چپ امروزی ایران است که تا ھمين جا نيز

به نظر می رسد برجسته شدن مرزبندی ، با توجه به مسير تحو8ت کنونی. است بازگشت ناپذیر تشدید کرده
در . در آینده نزدیک دامنه ی بيشتری خواھد یافت، ھای سياسی بر مبنای نوع رویکرد به مقوله امپریاليسم

از نحوه موضع گيری نسبت به جنگ و  :توان رد این مساله را کمابيش در ھمه جا پيدا کردسال ھای اخير می 
مثل بھار عربی و (تحریم تا مشارکت در پروژه ھای آلترناتيو سازی از با8 تا نحوه تحليل جنبش ھای مردمی 

   .تا مساله ایران تریبونال و غيره) مشخصا مصر و سوریه
  

بی گمان برخی از روشھای نقادی و برخورد سياسی با ایران تریبونال، خواه به لحاظ شيوه بيان و فرمت نقادی 

در این موارد عمدتا ملزومات گفتگوی انتقادی رعایت : و خواه به لحاظ مضمون استد8ل ھا قابل دفاع نيستند

حرکت، درعمل فراموش شد که بيشتر کسانی نشد و گاه بنا به سوابق اختRفات ارتباطی یا سياسی با بانيان 

که آن طرف در جایگاه ھمراه و شاھد و راوی ایستاده اند، ھمرزمان و ھمبندان سابق یا خانواده ھا و نزدیکان 

آنان بوده اند و اینکه بسياری از آنھا با اميد به اثربخشی افشاگری جنایت ھا در فضای عمومی و یا تنھا از سر 

مرجعی بھتر، به چنين دادگاھی دل بستند و غيره؛ نھایتا به دنبال تھاجم متقابل از سوی  استيصال و نيافتن

طيف حاميان ایران تریبونال، که شيوه ھای برخورد آنھا نيز عمدتا به ھمين نارسایی ھا مبتR بود، شرایط روانی 

سداد گفتگو، به شدن فضا مساعد شد تا بر بستر اختRفات سياسی و نظری موجود، ان واکنشیبرای 

  .)1( مرزبندی ھا و قطب بندی ھای بازگشت ناپذیر بدل شود

با این حال، به رغم ھر آنچه که می توانست با پایبندی به ملزومات سياسی و اخRقی گفتگوی انتقادی، 
 نحوه تلقی از جایگاه و کارکردھای«محافظت شدنی یا بازگشت پذیر باشد، تا جایی که بنيان اختRفات به 

باید اذعان کرد بن مایه این اختRفات چنان جدی است که حتی می توان ، باز می گردد» امروزی امپریاليسم
  .ستيز سياسی ھمبسته آن را آنتاگونيستی دانست

و توان با8ی از این منظر این نقد اساسی به برگزارکنندگان ایران تریبونال وارد است که مقوله امپریاليسم 
آنھا عمR ھژمونی یابی سياست ھای . را جدی تلقی نکردندسازی حوزه ھای مخالفت  سيستم برای ادغام

از رنج ھای تاریخی ستمدیدگان را به کلی نادیده » حقوق بشری«امپریاليستی در قالب سياست زدایی 
 پایبندی به معيارھای کنش، در بھترین حالت می توان گفت ظاھرا عملگرایی و خروجی محوری آنھا(گرفتند 

  .دسياسی رادیکال را نزد آنان به حاشيه بر
 دادگاه است مقدماتی صادره از سویحکم ، )نه منطقی، صرفا از منظری عينی(بھترین گواه درستی این مدعا 

)2(.  
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 فرآیند دادخواھی را به محکمه نادرستی سپرد  ایران تریبونال نه تنھا با تفکيک پذیر دانستن سياست و عدالت،

را  و خانواده ھابلکه متاسفانه در مواجھه با انتقادات بنيادی، آبروی جانباختگان و زخم ھای بازماندگان ، )3،4(
را با ارجاع به جنایت  دادخواھیاین شيوه  پافشاری برھمچنانکه (دستمایه حقانيت عملکرد خود قرار داد 

  ).پيشگی حاکميتی توجيه می کرد که این دادگاه عليه بيدادگری ھای او برپا شده بود
ھمزاد سياسی فراگير (» حقوق بشر«تکرار روز افزون چنين رویه ھایی، یعنی سيطره یابی گفتمان 

دآور این ھشدار والتر یا، بر پروسه ھای سياسی تحول خواھی و یا روندھای عدالت جویی) ليبراليسمئون
  :بنيامين است که

  »!اگر دشمن به پيروزی برسد، حتی مردگان نيز در امان نخواھند بود«
 
 

******** 
  

  2012دوازدھم دسامبر  
  پراکسيس :منبع
  
  

  :پی نوشت
 
سياسی ميان نيروھای چپ، به وجود آمدن تنش و تشدید اختRفات انتقادی و در بسياری از رویارویی ھای ) 1(

مقوله ای بنيادی و یا رویکردی ، به ویژه در مواردی که مبنای اختRف( یر استذناپ امری گریزیا واگرایی ھا 
در انتخاب شيوه لزوم دقت را از نيروھای چپ ، سياسی/حقانيت نظریصرف  با این حال ).تعيين کننده باشد

؛ چرا که از یکسو تبعات مستقيم اشکال این رویارویی ھا، ميزان معاف نمی کندانتقادی با یکدیگر  تعاملی ھا
، واگرایی نيروھای چپ را تغيير می دھد و از سوی دیگر بازنمایی این رویارویی ھا در فضای عمومی/ھمگرایی

  . تصویر کلی و بيرونی جنبش چپ را متاثر می سازد
که ھمراھان مستقيم یا  کسانیایران تریبونال به واسطه محوریت موضوع جانباختگان و مساله در این ميان 

مخاطبان غير مستقيم آن بودند، واجد ویژگی ھای خاصی است که ضرورت دقت در شيوه ھای نقادی را دو 
بردن  پيشھای در برآیند شيوه به طور کلی،  ).دبی آنکه ضرورت اصل نقادی محل تردید باش( چندان می کرد

انتقادات نسبت به ایران تریبونال مازادھای ممکن این نقادی فدای اثبات حقانيت شد، تا دامنه واگرایی به 
مشخصا در این . کشيده شود) به لحاظ پراکندگی نيروھای چپ(غير 8زم و حتی مضر اجتناب پذیر،  یحدود

سيار ایران تریبونال با طيف معدود برگزار ميان ھمراھان ب) و در عمل(مورد، منتقدان ایران تریبونال عمدتا 
طيف و ھمد8نه با دیالوگ انتقادی کنندگان آن تفکيک و تمایزی قایل نشدند و به تبع آن، تRشی برای برقراری 

  .نخست انجام نگرفت
  
 :حکم مقدماتی دادگاه ایران تریبونال) 2(

http://www.rahekargar.net/articles_2012/2012-11-22_395_hokm1.pdf 
 

پيوندھای و عدالت جویی نه تنھا منتقد مناسبات کRن قدرت نيستند، بلکه  دادخواھی امروزیعرصه ھای ) 3(
، ترجمان از یکسو و گفتمان سياست گریز و قربانی محور از سوی دیگر قدرتو نھادھای مراجع  آنھا باھمزمان 

ی که گفتمان حقوق بشری با آموزه ھا جایی: عينی مناسبات جاری بين المللی در زمينه حقوق بشر است
می شود و خویشاوندی ھای درونی آنھا عيان آميخته وليبرالی ئسياست ھای نفرھنگی و ملزومات  ایدئولوژیک
نظير گسسته دیدن حوزه ھای زیست جمعی و تRش برای زدودن پيوندھای حوزه ھای خرد با امر ( می شود
  ).  کلی
  
بررسی ھمکاری و پذیرش ھژمونی سرمایه داری در فعاليتھا و برنامه ایران : سخنرانی ھمایون ایوانی) 4(

  ):2012دسامبر  میک. بحث و بررسی در رابطه با اقدامات ایران تریبونال(تریبونال 
https://www.facebook.com/photo.php?v=4965536697229  

  
 
 


