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 !اغرامت يعنی ختم دعو
  ")عليه معافيت از مجازات "*ۀدر برخورد به نوشت(

  اين مطلب در دو قسمت نوشته شده است

   قسمت دوم

  ون زالو مکندت خون بريزـــ را که چله آنانـجم*

  ! ی ُکن خضاب ای رنجبرئوندر آن خون دست و پا

 )پروين اعتصامی(

نسلی که با .  شصت جلوگيری از پيوند نسل آفتابکاران با نسل دوران انقالب بودۀکشتار زندانيان سياسی دھ

 متحقق شدن آرمانھای واالی کمونيستی  مسلحانه که برایۀشجاعت، آگاه از ستم طبقاتی و دشمن خلق، در يک مبارز

از ھمه چيز حتی  بی امان خود در صف مقدم مبارزه در ميدان دشمن طبقاتی ۀسازش و تسليم ناپذير با مبارزبدون 

 از سلطه امپرياليستی را به ما ئی طبقاتی و رھاۀخود ميگذشت تا با خون خود مسير انقالب و مبارزجان شيرين 

  ! اب را از چشم امپرياليستھای خون آشام ربوده بودنسلی که خو! نشان دھد

در  آن تاريخ مملو از آموزشھای انقالبی، افتخارآفرين و انکار ناپذير مبارزاتی ست که به دشمِن ۀتاريخ نسل ما ادام

ۀ م که نسلھای قبل از ما و نسل ھای بعد از ما ادایھمانطور! ضربه ناپذير ضربه ھای مداوم وارد نموده بودظاھر 

يقل يافته صنی ست که از نسلی به نسل ديگر،  جدی طبقاتی راھی طوالۀ طبقاتی ھستند، چرا که مبارزۀتاريخ مبارز

 طبقاتی به ضرر توده ھای زحمتکش و ۀشود، و گسستن پيوند با مبارز تر و با جديت ھر چه بيشتر منتقل می

ه برخورد درست و صادقانه ايست و نه در راستای محرومان است، به ھمين دليل حقايق تاريخی را ناديده گرفتن ن

  ! منافع اکثريت جامعه

 مدرن" چپ" کارگر به ويژه دشمنان در لباس ۀ طبقاتی را دشمنان رنگارنگ طبقۀاگر چه تاريخ مبارز

 در صدد سرقت يکی از ھمان سمبل ھای یمخدوش نموده و ھر روز با بی شرمی وصف ناپذير" پروامپرياليست"

خود که مملو از سازش و تسليم "  مسموم سياسیۀچھر" طبقاتی ھستند تا با چسباندن ۀ مبارزۀ آموزندجاودانی و

باشد را از  پذيری ، مطيع بودن و پيشبرد منافع غارتگر و  مروج تواب پروری در برابر دستگاه سرکوب رژيم می
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 ئیاما بخشی از اين بلبشوند اشاعه دھند، سفانه کم ھم نيستأ در ميان ناآگاھان که مت شانطريق رسانه ھای رنگارنگ

 و ميدان را برای دشمنان کارگران باز گذاشته وليتش به عھده آنانی ست که قلم ھا را زمين نھادهؤ طبقاتی مسۀمبارز

دھند و  طور مثال امروز يکی از وظايف گفتگوھای زندان که زندانيان سياسی واقعی سابق آنرا تشکيل میه ب. اند

جا زده " زندانی سياسی سابق"کسانی که با فريبکاری و دورغ خود را با ی از اين دست اين است که ئھاساير گروه 

ھستند از " خام" حساس که امپرياليستھا به دنبال خادمين ۀتوده ھای ناآگاه در اين برھاز غلتيدن اند برخورد نموده و 

با اين مقدمه کوتاه به بخش دوم مطلب . يری شودآنھا در راستای دشمنی با زحمتکشان و محرومان جلوگ" خدمات"

  . شود پرداخته می

 مبارزه و ۀ يکی ديگر از مواردی که بسيار الزم است مورد بحث قرار گيرد اين است که نسل ما در ادام

 منسجم و ۀ خلق و مجاھدين خلق بود که در يک مبارزئی چريکھای فدااً داکاريھای پيشاھنگان انقالب مشخصف

يافته به خيابانھا ريخت و ميليونھا انسان زحمتکش و محروم را با خود به خيابانھا آورد تا رژيم ظالم و سازمان 

مريکا و انگليس و با کارگردانی  سی آی ای به تخت شاھی ا امپرياليسم که توسط یسرکوبگر شاه سگ زنجير

عه، که تمام خواسته ھای روشنفکران را  را به زير کشد و مطالبات کارگران و زحمتکشان، اکثريت جام،نشسته بود

 امپرياليستھا محرومان و زحمتکشان و ۀگرفت يعنی آزادی بيان و انديشه را متحقق سازد و از سلط نيز در بر می

  !منابع ايران را رھا نمايد

 شصت اين ۀ آيا چنين شد؟ چرا نشد؟ چطور شد که انقالب دزديده شد؟ آيا يکی از داليل کشتار زندانيان سياسی دھ

دليل ه نبود که رژيم وابسته به امپرياليسم خمينی از پيوند نسل آفتابکاران، ھمان نسلی که سرود انقالبی شان که ب

 از سلطه امپرياليستی از محبوبيت جاودانی برخوردار است را امروز ئیفداکاری ھای انقالبی آنھا در راه رھا

برند، با نسلی که در ابتدای انقالب در حال رشد بود پيوند  قت میبی شرمانه به سر "سبز"منفورترين جنايتکاران 

بخورد و دست امپرياليستھا را از ايران و منابع زمينی و انسانی کوتاه نمايد؟  آخوندھا که خود مواجب بگير شاه 

 مبارزه می نه برای برابری حقوق زن و مرد از ديد تاريخیجالد بودند و دست شاه جالد بر سرشان بود، آنھا که 

زنھا بود و نه " حجاب"خمينی جالد که مشکلش با شاه جالد بر سر !  طبقاتیۀکردند و نه برابری از بين رفتن فاصل

، به آن ھا منتقل کرده بود" م الھیاحکا"  که دين از طريق یآنان بنا به ماھيت طبقاتي! نان شب محرومان و بی کسان

، ھمين را که تا "برخی ھا را از برخی ھای ديگر برتر آفريده"گفته و خدای دورغين پيغمبرشان محمد به آنھا 

 می" روضه خوانی" غارتگر در رژيم قبلی به مردم استثمارشده فريبکارانه باالی منبر ۀديروز برای بقای طبق

دار و دزديدن انقالب  را باالی " ظلم خداوند مستکبرپرور" کردند، امروز سرھای استثمارشدگان معترض به اين 

 غارتگر جھانی و ۀتوانستند مخالف طبق توانستند انقالب قھرآميز داشته باشند؟ چطور می برند، چگونه می می

داخلی باشند؟ اگر آنھا عليه قھر امپرياليستھا که از طريق ماشين آدم کشی ساواک مخالفان رژيم ديکتاتوری شاه سگ 

کرد، اسلحه ھا را از دست مردم  الح مردم را صادر نمی سلعکردند که خمينی دستور خ امپرياليستھا مبارزه می

  ! بردند کار نمیه گرفتند و در دست مزدورانشان برای سرکوب استثمارشدگان و مخالفان رژيم ب نمی

شود برای زندانی سياسی جان بدر برده از زندانھای سرمايه داری درخواست غرامت نمود، چندين  اينکه مطرح می

يکم توھم داشتن به علل بر پا کردن زندان و شکنجه و کشتار  و يا عدم درک درست و .  باشدتواند داشته وجه می

عبارتی اعتماد به و يا . باشد  اکثريت جامعه يعنی برابری حقوقی زن و مرد میاز يکی از خواسته ھایمارکسيستی 

اگر بپذيريم که زندان سمبل ! ودش کردن به سيستم زالوصفتی که تضادھای طبقاتی جوامعش بيدادگرانه عميق تر می

تضادھا و جنگ ھا و کينه ھای طبقاتی ست، و ھر قدر ھم که اين تضادھا عميق تر و آشتی ناپذيرتر به ھمان نسبت 
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زندان وسيع تر، و غير قابل تحمل تر و اعمال قھر عده ای قليل از جامعه بر اکثريت جامعه از طريق اين زندانھا ، 

به ھمين دليل ھم می بينيم که .  شود ر دسته جمعی بر زندانيان سياسی شديد تر اعمال میشکنجه و تجاوز و کشتا

 ماشين سرکوب و آدم ُکشی رژيم منفور قبلی و تضادھای ۀدر ادامماشين سرکوب و آدم ُکشی رژيم منفور کنونی 

  شمار زندانھا نيز اضافه میبلکه برطبقاتی حاکم بر جامعه بساط زندان و شکنجه و کشتار را نه تنھا بر نميچيند 

 به امپرياليسم روبرو ھستيم بنابراين اينکه فکر کنيم در بعد از سرنگونی رژيم فعلی با يک حکومت غيروابسته!  کند

کند، ديدگاھی غيرعلمی  کند و بساط زندان و سرکوب را جمع می را به تساوی بين مردم تقسيم می" نان و فقر"که 

 يک انقالب واقعی و به دست مردم و توده ھای پيشرو ۀمگر آنکه اين رژيم در پروس. دباش و غير مارکسيستی می

! نمايد" حقوق بشر را جھانی"خواھد  که می" انقالب ھای حقوق بشری" زير کشيده شود و نه از نوع انقالبی به

و آنھا را آشکارا بيان کمونيست ھا ننگ دارند نظرات و اھدافشان را پنھان کنند : "مارکس به ما می آموزاند که

بگذار طبقات حاکم . شرايط اجتماعی موجود ممکن استۀ رسيدن به اھدافشان تنھا با سرنگونی قھرآميز ھم. نکنند

  ...." از انقالب کمونيستی بر خود برلرزند

  

  !بازسازی جنايات و جانيان

دھد، چرا که ھر دوی اين  ند ثابتی میثابتی اين حيوان ساواک آدم ُکش شاه جالد جايش را به الجوردی حيوانی مان

خاطر  حيوانھای رذل از منافع زورگويان، ظالمان، استثمارگران، دورغگويان و رياکاران و در يک کالم ب

و خمينی نيز ھمان موضع طبقاتی را !  عھده گرفتنده ھای ننگينی را ب" شغل"داری از منافع جنايتکاران چنين پاس

اين دو تضاد طبقاتی با ھم نداشتند، بلکه بر سر خادمی امپرياليستھا بود و رواج ھر در اصل ! داشت که شاه داشت

اختالف  نظر فقھی خاطر پرکردن جيب زالو صفتان داخلی و جھانی بود که با ھم ه بيشتر ارتجاع در جامعه بچه 

لحاظ تعداد، يا دچار فراموشی چه به لحاظ کيفی و چه به " آنچه شيخ کرد شاه  نکرد"م ئيبنابراين اينکه بگو! داشتند

 جدی طبقاتی نيست و يا درک و ۀتاريخی شده ايم، يا اينکه نظراتمان منطبق با يک نظر علمی و درست مبارز

  جدی طبقاتی تنھا به تعداد قتل ھای دولتی بسنده نمیۀچرا که مبارز! شناخت درست از ماھيت امپرياليستھا نداريم

. ولتی مالک اصلی محک او برای نشان دادن ماھيت طبقاتی رژيم موجود استکند بلکه تداوم ماشين سرکوب د

 ۀ مسلحانۀضمن اينکه مگر رژيم شاه با زندانيان سياسی که پيشاھنگ انقالب شده بودند و ديوار اختناق را با مبارز

داشت؟ " مھربانانه"  آرامش شاه ظالم و صاحبان جھانی او را بر ھم زده بودند رفتاری ۀخود شکسته بودند و جزيز

.  که زندانھای امپرياليستھا را در ايران به مرکز آموزشھای کمونيستی تبديل کرده بودندئیھمان چريکھای فدا

 استثمار و ۀ از سلطئیعشق و اميد به رھاچراغ  سازش ناپذير که از يک سو ئی فدائی ھمان چريکھاۀمبارز

خاطر از دست ه سوی ديگر آنچنان وحشتی در دل امپرياليستھا بوابستگی به امپرياليسم در دلشان روشن بود و از 

رژيم وابسته به "  مزدبگيران" شان  برپا کرده بود که امروز شاھديم که ۀدادن منافع غارتگرانه و سلطه گران

امپرياليسم جمھوری اسالمی درست مانند مزدبگيران سی آی ای برای منحرف کردن افکار عمومی شيادانه دست به 

  ! زنند  خلق ايران میئیريف تاريخ چريکھای فداتح

 اين نوشته ھا زده ۀبرای آنکه نقبی به دل زندانھای شاه سگ دست آموز امپرياليستھا برای آگاھی نسل جوان خوانند

ی از  يک ئبخشی ھا" آنچه که شيخ کرد شاه نکرد" گويند باشيم  و نيز برای مرور تاريخی آن دسته از کسانی که می

 نوشته انجمن محصلين و دانشجويان ايران در برلن  زندانھای شاھنشاھی-نگاھی به اسناد " * تحت عنوان نوشته
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 با حفظ امانت داری را برای شما در زير عيناً " ١٣٥٠ ]جدی[ يک دی ماهۀ به نقل از پيک مبارز شمار-غربی

  .بازنويسی نمودم

پُر، اوين ديگر جا ندارد لذا ساختمان انفرادی اين زندان با  سلول انفرادی و ھمگی ٢٥٠زندان عمومی قزل قلعه ..." 

دھد، ولی باز ھم جا کم   برابر ظرفيتش به زور در خود جای می٤شود، و ھنوز خشک نشده   سلول برپا می٢٥

با اين وجود .... شود  میئیشود و عده ای درون چادرھا پذيرا است، و باالخره در حياط زندان اوين چاد زده می

که در زندانھا ھستند ای گويد ما زندانی سياسی نداريم و آن عده   جالد با رذالت تمام در مصاحبه ھای خود میشاه

دانشگاھی انقالبی برای ...زندان امروز يعنی ادامه نبرد آزادی بخش.... !مارکسيست ھا و تروريست ھا ھستند

پرورش يافته و پس از آزادی شان تبديل  به مبارزين کم نيستند آن انقالبيونی که در زندان ! پرورش ايمان انقالبی

زندان برايم آموزشگاھی بزرگ بود، در آنجا بود که با خلق : " گويد رفيق ايرج سپھری می. گشته اندای حرفه 

ساقی اين ."  خونی که در بدن دارم، در ھر کجای دنيا در راه آرمانھايم مبارزه کنمۀپيمان بستم که تا آخرين قطر

گاو مياری اينجا چريک ميفرستند بيرون، بابا اينھا :" گويد  کثيف سازمان امنيت اين امر را دريافته بود و میحيوان

زياد بودند دانشجويانی که آگاھی دموکراتيک داشتند ." را بزنيد و ول کنيد ديگر زندان نياوريد و چيز يادشان ندھيد

قتی بيرون ميرفتند به مبارزه جدی تر دست زده و پاسداران که در تظاھرات دانشگاھی به زندان افکنده شدند و و

  .."ه می انداختندزرژيم را به زو

در سطری ديگر در مورد شکنجه و مقاومت زندانيان سياسی )  زندانھای شاھنشاھی–نگاھی به اسناد (ھمين نوشته

 او انواع شکنجه ھای روحی ۀوحيبعد از به زير مشت و لگد گرفتن زندانی برای بھم ريختن ر.. : " نويسد چنين می

ازشکنجه ھای رايج شالق ..شود شود در مورد آنھا تومار نوشت اعمال می و جسمی که آنقدر زياد ھستند که می

رفيق اشرف دھقانی . باشد سيمی، سوزاندان با اجاق و آتش سيگار، تجاوز و استعمال با بطری داغ و ديگر اشياء می

 برقی استفاده کردند، از باطوم برقی قبل از اينکه به طور عمده برای ايجاد درد استفاده اين دفعه از باطوم: ويسد مين

کنند برای تضعيف روحيه و اعصاب بکار بردند، کامال لختم کرده بودند و باطوم برقی را با رکيک ترين فحش ھا و 

خصص بی ناموسی در اتاق نبود، نيک طبع اين جانور کثيف و مت....  دادند متلک ھا با نقاط حساس تنم تماس می

ن کشيد و روی من ئيوارد اتاق شد و مرا به يک نيمکت بست و بی شرمانه جلوی ھمکارانش زيپ شلوارش را پا

کردم آنچنان خود  من از اين رفتار کراھت بار او خشمگين بودم اما تالش می. به اصطالح تجاوز ناقص بود. خوابيد

مور پست و جنايتکار أاين م.." ( که عوض من آنھا احساس شرم و حقارت کنندرا بی تفاوت و خونسرد نشان دھم 

رفيق اشرف دھقانی را به تخت ) .  خلق به جزای اعمالش رسيد و اعدام انقالبی شدئیبعدھا توسط چريکھای فدا

تی او با يک بسته بودند و مار را به روی بدن لختش انداختند، سعی کردند مدفوع را با زور در دھانش گذارند وق

حرکت ظرف مدفوع را به طرفشان برميگرداند آنرا به سرو رو و لباسھايش می مالند و او را تا مدتی به آن حال 

ظاھر ميشد با آلت تناسلی خود " مامور امنيتی"ثابتی اين حيوان کثيف که در نمايشات تلويزيونی با نام ...ميگذارند

رفيق مسعود احمدزاده را با اجاق برقی چنان سوزانده بودند که ...  ادرار کردئیدر دھان رفيق شھيد مھدی رضا

 را آنقدر شالق زده بودند که گوشت کف ئیمجبور شدند او را بيست بار برای عمل جراحی ببرند، رفيق شھيد کتيرا

 با به رفيق شھيد مفتاحی تجاوز کردند، بی خوابی ھای مداوم، شکنجه. پايش ريخت و استخوانھايش نمايان شد

شوکھای الکتريکی، وادار کردن به راه رفتن پس از ضربات مداوم شالق سيمی که به پا زده ميشود و صدھا شکنجه 

تجاوز به زن و بچه و خواھر و پدر . ی شان کشف و با تجربيات جديد تکميل ميشودئيديگر که توسط اربابان آمريکا

  ."...زندانی در مقابل مبارز يکی از شکنجه ھای روحی است
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موضوع اصلی اين است که آيا دستگاه سرکوب و  آدم ُکشی رژيم قبلی از بين رفت؟ چرا از بين نرفت؟ چند بار از 

 که در زندانھا ھستند خرابکار، و محارب با خدا ھستند؟ چند بار ئیزبان خمينی و ساير جنايتکاران شنيديم  که آنھا

ھستند؟ " نظم اجتماعی"و بر ھم زننده " اخاللگر"دانھای ھستند  که در زنئیاز جانيان ھر دو رژيم شنيديم که آنھا

مگر چيزی جز نظم سودسرمايه داری  انحصاری جھانی ست که توسط جانيان ھر دو رژيم از " نظم اجتماعی"اين 

  شود؟  شد و می آن پاسداری می

ش شاه و ماشين سرکوب ی اجيربا مروری بسيار کوتاه در باال به گوشه ای از جنايات امپرياليسم از طريق سگ زن

و آدم ُکشی آن ساواک اگر دچار تنگ نظری سياسی نشويم و باز ھم جديت موضع طبقاتی مان راھنمای درست فکر 

 کمونيستھا يعنی  ۀمسلحانۀ   نيز به کمکمان بيايد بايد گفت که نوع مبارزانسانھای کار ۀما باشد و حس بشردوستان

ر و نيروھای مجاھدين خلق در زمان رژيم شاِه امپرياليستھا بود که ھراس را در  خلق سازش ناپذيئیچريکھای فدا

 ھمان ھراس است که امروز شاھديم که امپرياليستھا از طريق خادمين ۀوجود آورده بود و ادامه دل امپرياليستھا ب

چپ "خادمانش در لباس  خلق را تحريف کرده بلکه ئیرنگارنگشان نه تنھا تاريخ پرافتخار و پرشکوه چريکھای فدا

شناسد و در کنار رضا پھلوی دزد دسترنج  ل سرکوبگر و تروريست پيشه را به رسميت میئيمدرنی که اسرا

ه  بۀبه آن مبارز" ای جلب توجه اربابان جھانی خمينیکنند بر کارگران ايران نيز از حقوق بشر امپرياليستھا دفاع می

ھمان مبارزه ای که آنچنان ! داد نيز تعرض می نمايند نقالب قرار میحق که قھر انقالبی را در برابر قھر ضدا

نام خمينی که تمام مشغله ه منافع امپرياليستھای سلطه گر را به خطر انداخته بود که با سوار کردن مرتجع ديگری ب

ر ايران  که د٥٧زد را بر دوش انقالب واقعی و پرشکوه  ذھنی اش حول محور مسايل شکم و اطراف شکم دور می

 ۀو ھرگز نبايد نقش دالل خبری بی بی سی بلندگوی امپرياليسم انگليس را در اشاع. در حال شکل گرفتن بود نمود

خمينی سگ دست آموز جديدشان که عکس او را در ماه کرده بود و توسط قلم زنھای " مردمی کردن"خرافات برای 

کشاند و توسط خادمين ديگرشان مانند فرخ نگھدار کرد، مسير انقالب را به انحراف  حقوق بگيرش منتشر می

  ! م و زندان و شکنجه و کشتار تداوم بخشيدوجنايتکار و ساير مزدوران امپرياليستھا بر سرکوب تدا

  

 !موضوع غرامت يا خسارت

ه دشده؟ چه شده چه اتفاقی افتا" گل و بلبلی"شود؟ جھان  ، مطرح می"غرامت يا خسارت"اصوال چرا اين پيشنھاد ،

در ذات " اصالحات اميدوارانه"خواھد تعميم دھد؟ چه  را می" مبارزه بس است"که اين تفکر پشت اين پيشنھاد 

را " روشنی"شود؟ چه افق   سرمايه داری انحصاری جھان صورت گرفته که اين پيشنھاد مطرح میۀسرکوبگران

ی غرامت را دارد؟ مگر در ھيچ "شکستن تابو "کند که پيشنھاد اين پيشنھاد برای آينده توده ھای زحمتکش ترسيم می

 خود را ۀکردند؟ مگر زندانيان سياسی مبارز دوره مبارزات طبقاتی زندانيان سياسی برای گرفتن غرامت مبارزه می

  گذارند؟  به مزايده می

 ناپذير تواند مرحم  زخمھای درمان می" تابو شکن"کند پيشنھاد  اين کدام  موضع طبقاتی ست که فکر می!  بله

مگر دنيا و از جمله ! بانهآمگر يک موضع ليبرال م!  شصت گردد؟ۀزندانيان سياسی جان بدر برده از کشتار دھ

شود؟ رک  ايران حکومت ھای غيروابسته به سرمايه داری انحصاری جھانی برپا شده که حاال اداعای غرامت  می

ۀ نھا توھم داشتن و ترويج اين توھم به ماھيت فريبکارانت" شکستن تابوی غرامت"پوست کنده بايد گفت که پيشنھاد و 

کنند و اھداف  ی ست که اين جنايتکار و ھم قطارانش آنرا نمايندگی میمامپرياليس مانند اوباما و ئیقلدرھا
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را " سنت غرامت گرفتن"و ! برند ضدکارگری و ضد محرومان را گسترده تر از ھر زمان ديگر به پيش می

  . ز  کمک کردن به تداوم دستگاه سرکوب طبقه ظالم نمی تواند باشدجاانداختن چيزی ج

سال پيش بود که فردی با برنامه و مواضع سياسی ضدکارگری مدعی شده بود که زندانی سياسی سابق است، اينکه 

ک ، يا اينکه مثال از اسامی کوچگفت می" شعر"شد، يا  کدام زندان و کدام شھر و کدام ھمبندی چيزی گفته نمی

گفت و  را می" خاطرات زندان"اين فرد يک کليپ يوتوپ ھم ساخته بود که در آن . کرد استفاده می" ھمبندانش"

نقل به معنا ( کردن نبوده " جوانی" به موضع طبقاتی اش از اينکه ھيجده سالگی اش مثل جوانان غربی در حال ءبنا

خانم خمير شده و قابل دسترس نيست، حتی به لينکی که سفانه اين کليپ ھم مانند برخی از اسناد ديگر حزب آن أمت

و رھره ب). گويد که صاحب کليپ کليپ را برداشته شود می در سايت کانون زندانيان سياسی در تبعيد مراجعه می

له شده، سرمايه داری " حقوقی"و بی " بيکاری" که اکثريت جامعه در زير چرخدندانه ھای کار و ئیراستش در جا

از " زندانی سياسی سابق"ک کشد اينکه ي اندازد و باال می آنقدر قلدرتر شده که حقوق شان را ماه ھا به تعويق می

ی نيست که روز و شب حقوق بشر برای جوانھا بگويد چيزی جز ترويج ھمان الت و االت" جوانی نکردن"حسرت 

خواند نمی تواند  در گوش مردم می" سکس در شھر"ی در سريالھای تلويزيونی مانند اوباما و رسانه ھای امپرياليست

چرا که حداقل !  سرمايه داری جھانی نيستۀ تسليم طلبی در برابر نابرابری ھای ظالمانۀباشد، و چيزی جز اشاع

دمين منافع غارتگران که در پشت اسم کمونيزم و کارگر از منافع بورژازی جھانی دفاع اين سی و دو سال به اين خا

ھيچ نابرابری در ھيچ کجای دنيا از " صلح و مسالمت و توابگری و تسليم پذيری"نند بايد ثابت کرده باشد که با ک می

ۀ دن اسامی زندانيان سياسی دھسابق در حال جمع کر" قالبی"و اين زندانی سياسی رھره ب! رود بين نرفته و نمی

 ست که ھيچ قدرتی مگر ھموارتر کردن مسير جنايات ئیو ساير نھادھا" سازمان ملل" به اشصت و ارسال آنھ

ھا و  که خواھان آگاه شدن ھستند روشن گرديده که تمام اين نھادیامپرياليستھا را ندارند، و گرنه امروزه برای آنان

ضمن اينکه مگر ! در اين جنايات کلی شريک و سھيم ھستندھم خبردارند و خودشان خوبی ه  از جنايات بسازمانھا

  از جنايات رژيم ھای خودشان در کشورھای ما خبر ندارند؟" نھاد ھای امپرياليستی" اين 

يد به  آ وقتی موضوع درخواست غرامت يا خسارت به ميان میاً  اساسجوامع طبقاتیاز طرفی از ديد حقوقی در 

باشد، که البته پرونده تا مدت معينی باز می ماند و پس از آن برای   و بستن پرونده میاتمه دادن به دعومعنای خا

کنند چيست؟   غارتگر را نمايندگی میۀاما ھدف از غرامت گرفتن از حاکمانی که منافع طبق! شود ھميشه بسته می

کنند به اين فکر کرده   موضوع را ھم مطرح میاينو آيا کسانی که امروز پيشنھاد شکستن تابوی غرامت را دارند 

 محاکمه شدن در ۀتوانند دستگاه سرکوب و جنايتکاران را به انداز اند که  ھيچ چيز مانند درخواست غرامت نمی

دادگاه ھای بين المللی بورژازی و درخواست غرامت از طرف قربانيان يا جان بدربردگان آن جنايات خوشحال کند 

 طبقاتی ھم غرامت خواستن به معنای پايان ۀدر مبارز! جازات در دادگاه ھای خلقی نجات دھد؟و آنان را از م

وجود ه باشد و محو طبقات، آيا چنين شرايطی در جامعه ب می" عدالت اجتماعی" طبقاتی و اعالن برقراری ۀمبارز

  يد؟ آآمده و يا می

  

  !تداوم جنايت با وجود پرداخت غرامت

 را یدانم مثالی عيني سرکوب سرمايه داری انحصاری جھانی الزم میماشين ماھيت تداوم برای روشن تر ساختن 

اگر چه اين مثال عينی مثال از .  قبلی ارائه شد در اين جا مطرح سازمۀ استدالتی که در باال و در نوشتۀدر ادام
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تفکر دستگاه " صاحب "ھمان دستگاه سرکوبی ست که" غرامت پردازی"زندانی سياسی نيست اما نشانگر ماھيت 

  !باشد سرکوب ھر دو رژيم قبلی و فعلی در ايران می

که بعضا يک سری تحقيقات توسط نيروھای مترقی و پيشرو داشت " بمب گذاری ھای لندن" در ٢٠٠٥در سال 

ليس وليس اطالعاتی انگليس بوده اما جلوی آن تحقيقات ھم گرفته شد، پو جوالی کار پ٧کرد که بمبگذاری  ثابت می

" ارزان"و با مجوز کار و تنھا برای کار  برزيلی که پناھنده ھم نبود ۀ سال٢٧ھار امپرياليسم انگليس يک زحمتکش 

عنوان شبيه بودن به ه  خود نيز، بۀمين کند و برای آيندأ زندگی تۀبه لندن آمده بود تا برای مادر و پدرش نيز ھزين

آنروز را به عھده داشته " ضدتروريستی"ايب ين بلر که عمليات گيرد و  ليس قرار میومورد ظن پ" تروريست"يک

ليس به سرش و يک وفرمان قتل چارلز دمنه زز را صادره کرده و زحمتکش برزيلی با اصابت ھفت گلوله سربی پ

. دت،  ميغل"ممبارزه با تروريس "ۀگلوله ھم به گردن او در کف يکی از کوپه ھای قطار مترو در خون خود؛ به بھان

  ؟! ، درست"ئیجنا" ۀنه ھيچ پروند اين زحمتکش نه سياسی بود و نه فعاليت سياسی داشت،

وجود ه که ب" مبارزه با تروريستی "خواست با جو  رفت و می ليس زير بار جنايتش نمیو، طبق معمول، پءابتدا

ھدايت " ن و خطر تروريسمدفاع از شھروندا"حمق ھا و گوسفندان جامعه را به آورده بود که ھنوز ھم ادامه دارد ا

قتل "خود به آنھا قالب کند درست مثل آدم کشی " افتخارات" قتل زحمتکش برزيلی را نيز جزو کند، و تيراندازی و

خوشبختانه روشنفکران واقعی و نيروھای مترقی چپ دنبال اين قضيه را ھم !  عالم" نوابغ" و ھلھله ھای " بن الدن

اما از ھمه مھمتر برخورد ! به تشويق دريافت غرامت و بخشش از جنايت مشغولگرفتند، و راست ھای مذھبی ھم 

 پسرشان تصميم گرفت که پدر ۀ اعتراضی شديد نسبت به قتل ددمنشانئیليس پس از فشارھاومادر و پدر او بود که پ

کند تا دست از و به آنھا غرامت پرداخت " بخرد" طريق ھمان نيروھای راست مذھبی و مادر چارلز دمنه زز را از

بردارند، چرا که شکايت و اعتراض " مبارزه با تروريسم" ۀبھانليس امپرياليسم انگليس به وافشاگری جنايت پ

 است و تروريست ھا را ھم خود اين خود دولت انگليسکرد که تروريست واقعی   میءخانواده چارلز دمنه زز افشا

را نيز با جنايت برنامه " اجازه شليک با گلوله سربی"خواست  از طرفی دولت انگليس می! دھند دولتھا تعليم می

کارگر برزيلی از ! به مجلس ببرد" مبارزه با تروريسم"ۀ ريزی شده ای که مرتکب شده بود نيز باز ھم به بھان

شباھت به يک "دليل ه ليس بود بومنزلش تا ايستگاه قطار که در مسير يک اتوبوس ھم عوض کرده تحت تعقيب پ

نکرده، " دستگير"نموده ، اما او را  ب میيقليس سر تا پا مسلح انگليس در تمام اين مسير او را تعوپ" . ستتروري

" مشکوک"دقت کنيد ! رساند شود و در آنجا با شليک ھشت گلوله او را به قتل می بلکه با او وارد کوپه قطار می

سرعت در دادگاھی  قتل او به ھمين ۀدگی به پروند، اما آيا رسيدستور شليک صادر کردهليس بالفاصله وبوده، و پ

   صورت گرفت؟ یا"  عادالنهۀمحاکم" ررسی شد؟ ويا کيفری ب

مجوز شليک ( حۀ خواھند که آن الي خواھند، آنھا می پدر و مارد زحمتکش برزيلی اعالم کردند که آنھا غرامت نمی

فرمانده عمليات روز سربی، و اينکه ۀ يک با گلولل حق شحۀدر مجلس انگليس به تصويب نرسد، الي) با گلوله سربی

 شان را صادر کرده بود نيز متھم ۀ سال٢٧،  که فرمان شليک ھشت گلوله به بدن پسر " ين بلرئیِسر ا"ھفتم جوالی 

ليسی که فرمان وپ!  درآورده  به مجازات برسدءليسی که فرمان شليک را به اجراوھمراه په به قتل شناخته شده و ب

د و ليس صادر کروی به بيگناھی پأدادگاه کيفری ر!  در آورد که به ھيچ وجه ھويتش فاش نشدءرا به اجراشليک 

 ين بلر به ئیليس اوفرمانده پ! ناميد" ايجاد فضای امن و بی خطر برای جامعه"دليل آنرا ھم حراست در جھت 

  !شود میمفتخر انگليس " ملکه"از" ِسر"دريافت نشان 
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 امپرياليسم نيز مخالف بودند اما ۀ که با سياستھای جنايتکارانئیگی و پيگيری مدام و داشتن وکال سال دوند٥پس از 

ی به بيگناھی أت ژوری ريأ پوند انگليس جريمه کرد و ھ١٧٥,٠٠٠ليس را به مبلغودادگاه کيفری انگليس تنھا پ

ليس انگليس برای حفظ وت باعث شد که پرفت و پرداخت غرام ليس زير بار آن نمیواما آيا اين قتل که پ. ليس دادوپ

بودند؟ آيا از منافع " منصف"ت ژوری واقعا يأ غارتگر ديگر دست به جنايت نزند؟ يا اينکه آيا آن ھۀمنافع طبق

ليسی که وتر از اين ميتوانست رفتار کند و فرمانده پ" عادالنه"ند؟ آيا آن دادگاه کيفری واقعا کرد زحمتکشان دفاع می

 فقر را به ۀاو نشان افتخار ھم اعطاء کرده را پشت ميله ھای ھمان زندانی بفرستد که مردم بدبخت بيچارملکه اش به 

  برند؟ آيا آن غرامت از جنايت بعدی جلوگيری کرد؟ جرم دزدی و قرض به آنجا می

ليس و که باز ھم پ، بود ٢٠٠٩درست در تظاھرات عليه نشست سران غارتگران جھان در انگليس در سال ! خير

کرد و از سر کار برگشته بود و به   روزنامه فروشی کار میۀھار و آدم ُکش انگليس يک کارگر را که در يک دک

رفت و تصادفا مسير ھر روزه اش در مسير تظاھرات ضدسرمايه داری در لندن بود با ھل دادن و ضربه  منزل می

  ! دانباتوم به قتل ميرس

از جنايات بعدی به ھيچ وجه تواند  نمی" دادگاه ھای کيفری بورژازی"ط پرداخت غرامت توس:  اين مثالۀنتيج

ی اين دادگاه أآيا ر.  سرکوبگر تدوين شده اندۀ اساس منافع طبقه اين دادگاه ھا باً چرا که اساس! نمايدجلوگيری 

که اين نوشته در حالی !  سربی در انگليس شود؟  خيرۀتوانست در راستای به تصويب  نرسيدن مجوز شليک با گلول

برای دفاع از " با اسلحه با گلوله ھای سربی مسلحليس را و ھزار پ٣کند دولت انگليس ھم بيش از  ادامه پيدا می

 محرومان را تا به ۀ سينا ست که در ليبيئی ست و ھمان گلوله ھائیمی نمايد که گلوله ھايش آمريکا" شھروندان

  .امروز شکافته است

س از بمب گذاری ھای ھفتم جوالی در لندن و به قتل رساندن چارلز دمنه زز توسط که پالزم به يادآوری ست 

کند، يعنی ھمان  که از تمام مواضع ضدکارگری امپرياليستھا دفاع می" چپ مدرن پروامپرياليست"ھمان  ليس،وپ

ون اينکه  صادر کرد بدئیرا کيلو" محکوميت بمب گذاری توسط تروريست ھا"مبنی بر ای حزب حکمت اطالعيه 

ليس امپرياليسم انگليس محکوم کند و يا حتی به آن قتل دولتی ھيچ گونه وکارگر برزيلی را توسط پترور دولتی 

دارد " چپ مدرن پروامپرياليستی"ع گيری نشان از موضع طبقاتی آن که باز ھم ھمين موض! اشاره ای داشته باشد

  ! کارگران و زحمتکشان پنھان گرديده استکه  شيادانه در پشت اسم کارگر و کمونيسم برای فريب

  

  برای زندانيان سياسی مقاوم  قتل عام شده؟" غرامتی"چه 

 شصت اعمال شد درخواست ۀاگر امروز برای جناياتی که به وحشيانه ترين شکل در حق زندانيان سياسی دھ

 الزم است پاسخ  را دارند"تابوی غرامت"ير ھمفکران ايشان که قصد شکستن  و سا"مژده ارسی"شود،  غرامت می

" محکوميت" زندانی سياسی باشد که ھفت سال طور مثال جايگزين جان شيرين آنه تواند ب می" غرامت"دھند کدام 

 مالی کالن ۀبود، اما برای آزاد شدن از  او وثيق" آزادشدن "ۀخود را زير سخت ترين شکنجه ھا گذرانده بود و آماد

 پول را نداشت و  تمام خانواده ھای ما ھم آن پول را نداشتند و از ھمه مھمتر خودش  او آنۀخواسته بودند و خانواد

ھم نمی خواست با وثيقه آزاد شود، که به ھمراه خيل عظيمی مانند خودش به مسلخ برده شد و پدرش وقتی ساک او 

ان بيدادگری سرمايه پيدا را در منزلش تحويل گرفت، از خانه بيرون رفت، سر به بيابان گذاشت و جسد او در بياب

شکل اجتماعی ت او مانند تمام خانواده ھای قتل عام شدگان از شغلھای دولتی از رفتن به دانشگاه و ھر ۀشد؟ خانواد

ضمنا مگر تنھا عزيزان جان بدر برده از زندان ھستند که از زندگی محروم شدند، چندين ھزار  .ديگر محروم شدند
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شدند؟ چند ھزار نفر مخفی زندگی کردند؟ چند صد نفر در راه گريز در کوھھا، در انسان کار از کارشان اخراج 

الی برفھای زمستان از سرما جان خود را از دست دادند؟ آيا اين درست است که امروز برای زندانيان سياسی سابق 

  ! طبقاتیۀشود؟ آيا اين جدا سازی نيست؟ جداشدن از صف مبارز" غرامت"درخواست 

را " تابوی غرامت" کار ايستادنی نيست که ما بايد  زمانی که امپرياليسم  ھست ماشين سرکوب آن از اساسا تا

جبران پذير نيست اما با دريافت به زبان حقوقی يعنی گذشت از آنچه که ھرگز ! ابشکنيم؟ غرامت يعنی ختم دعو

ابد که بی شک در  يامت تعميم میآن جنايت به لحاظ حقوقی نوعی چشم پوشی از جنايات با دريافت غر" غرامت"

 ۀ از سلطئین راه رھااچرا که مبارز!  طبقاتیۀکار برده شود تا تدام مبارزه تواند ب می" فراموشی"راستای 

گذارند که حاال ادعای خسارت و غرامت کنند، اين مبارزه  شان را که به خريد و فروش نمیۀ امپرياليستھا مبارز

 می" مدعی خسارت"ھای جنايتکار را ھم " گنجی"ت پس فردا  و درخواست غرامصدھا سال است که ادامه دارد،

  شود؟ مين میأتازه اين غرامت از جيب چه کسی جز زحمتکشان ت. کند 

   

  "!خرد می"امپرياليسم اعتماد 

 دحتی يک ديدی که به مارکسيسم مسلح نباش"! خرد می" امپرياليسم برای سرپوش گذاشتن بر روی جناياتش اعتماد 

شود دريابد که  تواند امروز با دنبال کردن حتی ھمين اخباری که از رسانه ھای امپرياليستی حقنه می می

ال رخنه در حاتنگ امپرياليسم مکار انگليس در مريکا با ھمکاری تنگاس آن امپرياليسم خون آشام أامپرياليستھا در ر

  . صفوف جنبش ھای مبارزاتی ھستند

  . ات جنايتکاران در دادگاه ھای خلقی اصرار دارند به صدھا دليل استاگر کمونيست ھا بر مجاز

يکی آنکه اين جنايتکاران بدون اعمال ھر گونه شکنجه بر آنھا الزم است که رو در روی استثمارشوندگان بايد 

 که ئیبرای آنھاگرفته اند تا ماھيت وابستگی آنھا به امپرياليستھا از زبان خودشان نيز  بگويند که از کجا دستور می

  . کنند ثابت شود مسايل را با ديدگاه ھای مارکسيسی نگاه و پيگيری نمی

 امپرياليستھای خون آشام که اين ۀاستثمارشوندگان و  محرومان سرکوب شده به ماھيت جنايتکارانه و غارتگران: دو 

  . کنند پی ببرند ديکتاتورھا را بر آنان حاکم می

تمام قشرھای اجتماعی از زبان خود جنايتکاران مانند ميرحسين موسوی و احمدی نژاد وقتی استثمارشدگان در : سه

گردد تا ديگر ھرگز به امپرياليستھا اعتماد نکنند و  و رفسنجانی به نوکری آنان برای امپرياليستھا پی بردند سبب می

 ھای جنايتکارانی مثل اوباما و "دلسوزی"شود تا نسلھای بعد نيز فريب  اين عدم اعتماد سينه به سينه منتقل می

شتافته  "امردم ليبي"به کمک " بيون دست ساز سی آی ایانقال" به " ناتو"ش را نخورند که امروزه نيروھای شرکاي

" شايسته"دھند که چه مجازاتی  ی میأو از ھمه مھمتر استثمارشدگان و خانواده ھای زندانيان قتل عام شده ر! است

 ۀ استثمارگرانۀ از سلطئین و دلسوزان جنبش کارگری و رھااران ھزار نفر از مبارز ست که ھزاجنايتکارانی

و در اصل زندانيان سياسی واقعی، و نه قالبی، که از قتل گاه رژيم وابسته به . امپرياليستھا را قتل عام کردند

آنان که به کشتارگاه رژيم امپرياليسم جمھوری اسالمی به ھر دليل جان بدر برده اند پرچمدار پايمال نشدن حقوق 

و ! در يک سلول بودند و امروز در کنارشان نيستندو  که با اين عزيزان در يک بند ینان آھم!  باشند،برده شدند

قالب کنند " زندانی سياسی سابق"برند خود را  اجازه ندھند که بی آبروھای سياسی که منافع بورژازی را به پيش می

  ! شود" دانيان سياسی قتل عام شدهصدای زن"و صدای مسموم شان 

  !دوستان ، رفقا و دلسوزان  واقعی جنبش کارگری
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بسيار طبيعی است که در سيستم !   مادیۀاما نه ھزين!  مبارزه عليه ظلم و بيداد و ستم نابرابری طبقاتی ھزينه دارد

ن اباشد مخالف ای کار میسرمايه داری که سود سرمايه آن مقدم بر ھمه چيز حتی جان و زندگی شيرين انسانھ

 که از در ھمکاری و آشتی با دستگاه سرکوب ئیکنند، مگر آنھا  نمیئینابرابری طبقاتی را با چای و شيرينی پذيرا

 زندان و ۀعنوان بازوی سرکوب زندانی سياسی چه در درون جامعه يند که تازه از خود آنھا نيز ب آسرمايه در می

 بارز آن تواب ھمکار ۀگردد مانند توابين ھمکار شکنجه گر که باز ھم نمون میچه در بيرون از زندان استفاده 

 سياسی و اينکه امروز مطرح ميشود که پرداخت غرامت زندانيان. باشد ا معمار نوبری میئيشکنجه گری بنام ز

 ۀمنافع طبق جدی طبقاتی ست که در خدمت ۀست سخنی بس تھی از بار مبارز" شکستن تابو"خانواده ھای زندانيان 

  .شود کار گرفته میه غارتگر ب

شود،  شود،  کنترل و سرکوب بيشتر آن ھر لحظه بيشتر می سرمايه داری انحصاری جھانی ھر لحظه ھارتر می

تعداد "بارز آن ھم ۀ شود، نمون ن به غير از تعقيب و دستگيری و شکنجه و زندان، بيشتر میاناپديد شدن مبارز

 خود را ئی قبلی در ايران؛ و امپرياليستھا قلدری و زور گوۀنسبت به رژيم وابست" اومکشتار زندانيان سياسی مق

در برابر " حس انسان دوستانه"و ما بايد "! مبارک بايد برود "..: سرگوزی-  کامرون- نموده اند، اوباماعريان

؟ کدام انسان؟ انسان کار خرخ دھيمه ورند ب آمی" به ارمغان"ان که رژيم در پی رژيم برای ما مجازات جنايتکار

استثمارشده؟ يا انسان استثماگر و سرکوبگر؟ و از بردن سرھای اين جنايتکاران به زير تيغ گيوتين و يا اعدام ھای 

داشته باشم؟ آيا شواھدامر اين را نشان نميدھد " احساس غير انسادوستی"و يا جوخه ھای دادگاه ھای خلقی انقالبی، 

از طرف استثمارشدگان در انتظار آنھا " مجازات جانی"نوکران خود را با خيال آسوده که ھيچ که  امپرياليستھا مدام 

وار برای بردن طرف ديگر صورت خود برای " مسيح" کنند و جامعه را" حکمفرما"نيست را بر افکار عمومی 

  کنند؟  سيلی بعدی آماده می

ۀ خود را در آن ظرف ببينيم، آيا افشای لحظه به لحظاگر ھيچ حرکت انقالبی سازمان يافته ای نيست که بتوانيم 

 امپرياليستھا را نميتوانيم برای آگاھی توده ھای ناآگاه ھم از ما ۀماھيت جنايتکارانه، استثمارگرانه و سلطه گرايان

  آيد؟  برنمی

ھانی در دادگاه  آنکه پيشنھاد مجازات سرکوبگران و جنايتکاراِن پاسدار سود سرمايه داری انحصاری جئیکالم نھا

 باشد و درخواست غرامت نمی تواند ھدفی جز فراھم آوردن زمينه ھای" چپ"ھای امپرياليستھا حتی اگر وکيل ھم 

!  فکری آن حقوق بشر باشدۀ به ويژه آنکه پشتوان. داشته باشد" آشتی طبقاتی" پايان مبارزات طبقاتی و ترويج اعالم

 استثماری – را به رسميت نمی شناسد و اينگونه حقوق بشر  استعماری حقوق بشری که استثمار نيروی کار انسان

فريقا و اقوق بشر را ھم به وضوح در وقايع جنايتکارانه ای که در شمال ح استثماری بودن اين –  استعماری .است

که خود اثبات  ديد،می توان خاورميانه توسط قلدران دنيا، يعنی امپرياليستھای خون آشام با پياده کردن نيروھای ناتو 

 جوامع سرمايه داری حل نشده باشيم در خود ھمين جوامع ۀکه اگر در جذابيت ھای گول زنند. باشد نظر اين قلم می

قوق بشر به بھانه حتلف جناياتی که در پيشبرد اھداف توان شکلھای مخ کنيم می امپرياليستی که در آنھا زندگی می

شود، در دو مثال واقعی که در باال به آن اشاره شد، به  اعمال می" ن شھرونداندفاع از جا"و " مبارزه با تروريسم"

  ! وضوح ديد

   ٢٠١١  ھفتم ماه جون -  ١٣٩٠صبا راھی  ھفدھم خرداد ماه 

   زندان ھای شاھنشاھی–نگاھی به اسناد *
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