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  نذير دلسوز

 ٢٠١۴ فبروری ١٢
   

  انتقام ما در ھم شکستن ماشين جنايت پرور است
  

 !سالم به مبارزانی که خواھان به محاکمه کشاندن جنايتکاران خلقی پرچمی خادی اند 

خاد و جناياتش را نبايد لحظه ای ( خادی -  پرچمی -نايتکاران خلقی  انتقام گرفتن از جۀھرگاه در زمين ه فرض محال؛ب

 فقط چند تن باقی بماند که در ،که جنايات غير قابل تصوری را در حق مردم ما مرتکب شده اند) از نظر دور داشت

. يم می باشم جزای اعمال شان برسند، دوتن از آنان اين قلم و ھمسر اين جنايتکاران پافشاری نمايند تا بهۀزمينۀ محاکم

تمام نھاد . دست کی ھا بايد انجام شود ه ال اساسی به باور من اين است که محاکمۀ اين جنايتکاران در کجا و بؤس

دارند و به تعلق ی به کشور ھای امپرياليستی ئھائی که دم از محاکمۀ جنايات ضد مردم می زنند ھمه بدون ھيچ استثنا

به صورت  سال ١٢ طی بيشدر پيشا پيش شان امپرياليزم جنايتکار امريکا قرار دارد که در[دستور ھمين کشور ھا 

دست به کشتار ھای دسته جمعی در کشور ما زده است و بايد درخواست محاکمۀ اين کشور و شرکايش ھم مستقيم 

  .عمل می نمايند ] مطرح گردد

 محاکمۀ اينان تأکيد می کنيم و نمايشاتی راه می اندازيم ، در عمل مشاھده می کنيم که کشور ھای ھر زمانی که ما بر

 اش جنرال علومی ، کشتمند و برادرش که هنمون( اين جنايتکاران . امپرياليستی بيشتر در امنيت اينھا توجه می کنند 

 چسپيدگی شان ، بوت پاکی و کاسه ليسی خدمات شان ،)  ديگرشتنستگير پنجشيری و صد ھا رئيس خاد بود ، د

اين اينان داوطلبانه در خدمت سازمان ھای  شان، به قدرت ھای امپرياليستی بيشتر و بيشتر شده می رود و اکثر

قرار ) اطالعاتی(ی استخباراتی ھاخود را نيز در خدمت ھمين نھاد  قرار گرفته اند ؛ حتا نسل نوھااطالعاتی اين کشور

  .داده اند 

 که ؛ چيزی که درمتن خواست عزيزان برگزار کنندۀ نمايشات و تظاھرات به نظر نمی رسد اين است؛ر ھر صورت د

دانيم که نيل به يک  ھمۀ ما می.  مردمی بايد محاکمه شوند ۀنمی گويند، نمی نويسند که اين جنايتکاران در محاکم

جو پرداخت   و  اينان بيشتر و بيشتر به تحقيق و جستدر مورد جنايات: دولت انقالبی ھنوز دور است پس چه بايد کرد

ن را نه از نھاد ھای  در مورد جنايات اينان تبيلغ کرد ومحاکمۀ اينا-نه با وقفه ھای دراز مدت - و پيگرانه 

 اينان توسط دولت انقالبی مردمی و ياد آوری جنايات ۀطرح خواست محاکم(امپرياليستی؛ بل از دولت ھای مردمی 

  .خواھان شد) يوست به خواست اولیوحشتناک اشغالگران ھمچنان پ

جنايتکاران را محاکمه نموده اند؛ بدين مفھوم که از يک دارۀ خون آشام سه يا   در تاريخ ديده شده که جنايتکاران ،

 سران نازی ۀزمانی که جرمنی جنگ را باخت محاکم.  دار زده اند – آنھم برای آرام ساختن مردم -را   تن شانچھار
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شمارنسبتاً زيادی سران نازی ... نورنبرگ در مورد جنايات جنگي، توکيو و كنوانسيونھاي الھه و) دادگاه(در محاکمۀ 

  .گشتند لمان به سازمان ھای اطالعاتی امريکا مدغم ا یرا اعدام کردند ، در حالی که اکثريت اعضای گشتاپو

نکتۀ ديگری که از نظر من تا حدودی در مجموع اين تبليغات، نا آگاھانه و شايد ھم آگاھانه سخت به انحراف کشانيده 

مبارزه به خاطر تأمين عدالت را در قبال جنايتکاران آنھم بدان اميد که جنايت در ذات آن تقبيح گرديده، اين شده است، 

 به مثابۀ نيروی بازدارنده در درازنای تاريخ از د تان آزاده و عدالت پسند گردجز وجدان انساو نفرت از آن تقبيح 

ه ، با انتقام که در عمق خود يکی از واکنشھای عصبی انسان ھای دورتکرار جنايت جلو گيری به عمل آورده بتواند

  .يک سان دانستن است، که تا آنزمان بوئی از تمدن به مشامش نرسيده بود  نخستين ھای

  !ستان عزيزدو

من با تمام مظالمی که برخودم، خانواده ام، دوستانم و متباقی ھموطنانم از جانب باند ھای خلق و پرچم و نھاد ھای 

حدود ربع قرن از سقوط افتضاح آميز آنھا گذشته است، استخباراتی شان از اکسا تا کام، خاد و واد، رفته و تا ھنوز که 

  :روزه خود را به اشکال مختلف نمودار می سازد، به صراحت اعالم می دارم سوء آن بر حيات ما ھمه تتأثيرا

و فردی که از آوان جوانی کمر را برای انقالب کردن بسته بود و است، » .ا. ل. م«به مثابۀ يک انسان آگاه و متعھد 

و خود فروخته گرفت، ، چه باال ترين انتقامی که می توان از جمعی مزدور انتقام از ھيچ کسی نيستمگرفتن در پی 

در ھم شکستن سيستم و ماشينی است که است که يکی از تبعات الجرم آن تالش به خاطر انقالب و پيروزی آن ھمانا 

 به  و تأمين عدالتمنظورآن دست به جنايت زده بودند، بلکه تالش امروزم به بطن آن و با تکيه بر  درجنايتکاران 

به قول مارکس از حقوق تخطی  جامعه ای که در آن حق حيات .آينده استخاطر درس آموزی و وقايۀ جامعه در 

ناپذيرانسان به رسميت شناخته شده و احدی جرأت ننمايد، تا دستانش را بر روی مخالفانش بلند نمايد، تا چه رسد بدان 

  : و يا به عبارت ديگرکه کوھواره ھائی از جنايت بيافريند

  .يت پرور استانتقام ما در ھم شکستن ماشين جنا

   فبروری٨ دلسوز 

 


