صبا راھی:
تربيونال "جشن عروسی برای جانيان رژيم"!
يا "اجرای حق و عدالت"؟
تحت چه اسم و لوايی دادخواھی برای مردم ايران به راه میاندازيد؟ تريبونال
چيست؟ مگر مردم ايران قيم میخواھند؟ يک روز رضا پھلوی انگل ،دزد و
غارتگر دسترنج کارگران ايران ،تومار آزادی زندانيان سياسی را به راه میاندازد
و يک روز ھم عدهای زير نام " زندانی سياسی سابق" يا وابستگان آنھا به کارھای
شرمآور تاريخی مانند "تريبونال بينالمللی" پناه میبرند تا مردم را به "
انساندوستی" دعوت کنند؟ تا بگويند که "ما مثل آنھا نيستيم"!!!

اصال کدام انسان؟ انسانی که برای حفظ سود زالوھای استثمارگر ھزار ھزار
چراغ راه آينده آن مملکت را کشتار کرد آيا اصالً اينھا انسان بودند؟ انسانی که
انسانھای ديگر را به خاطر عقايدشان شکنجه کرد و کشت آيا "انسان" است؟ يا
اينکه کسانی که برای ھموارتر کردن جادهھای ستم زالوھای جھانی ميليونھا جوان
آن مملکت را معتاد کرد انسانند؟ و اعتياد را کرد " ُمدروز" انسان است؟؟؟ بله؟
ببينيد در ايران اعتياد چه میکند ،ھزاران زندانی سياسی؛ ضدامپرياليستھای
واقعی ،را اين رژيم قتلعام کرد ،خب ،امپرياليسم قحبه چه میخواسته و
میخواھد؟ چه نوکرھای بالفطرهتری از مالھای پفيوز میخواھد؟ حاال با تربيونال
عدهای "انساندوست" میخواھند برای جانيان سرمايه "جان" بخرند! به راستی که
ننگ بشريت بر شما!

تربيونال حفاظ امنيتی برای جان سردمداران جنايتکار اسالمی است که چه در دھه
شصت زندانيان سياسی ضدامپرياليست را قتلعام کردند و چه ميليونھا جوان آن

مملکت را در دام اعتياد مانند برگھای خزان از شاخهھای آينده ايران بر زمين
ريخته و میريزند.

کجای دنيا مردم آن مملکت به قيمی مثل تربيونال بينالمللی و امثال آن احتياج
دارند؟ مگر عفو بينالملل و ساير نھادھای "مستقل" جھان از کشتار زندانيان
سياسی در دھه شصت بیاطالع بودند؟ گور مرگشان به ايران بروند و خاورانھا
را ببينند! مگر کسی بايد آن کشتارھا را برای "آنھا" ثابت کند؟؟؟ اصالً مگر آنھا
که و چه ھستند که بايد به آنھا "دادخواھی" برد؟

يک حکومت قلدر و سر تا پا جنايتکار که نوکر امپرياليستھا ھم میباشد ـ که اگر
نوکر امپرياليستھا نبود که اين روز و حال جامعه ايران ،جوانان ايران و اقتصاد
ايران نبود ،اگر نبود که آن وضعيت اسفناک کارگران ايران نبود ،کليهفروشی در
ايران بيداد نمیکرد ،تنفروشی و بچهفروشی و مادر و خواھرفروشی رواج پيدا
نمیکرد ـ بر مسند قدرت است و آنوقت در جای ديگر برای اين حکومت بساط
"عروسی" به پا میکنند! عروسی از اين جھت که آن احکامی "انسانی" که آن
تربيونال میخواھد برای سردمداران ريز و درشت اسالمی "ابداع" کند چيزی جز
مصونسازی جان جانيان خادم امپرياليستھا نيست!

حاال يک عده با نوشتهھای کيلوئیشان ديگرانی که از اين تريبونال و امثال آن
حمايت نمیکنند را به "راست" محکوم میکنند ،خب بکنند ...اصالً میدانيد چرا؟

آخر اينھا زير نام "کمونيسم و سوسياليسم و  "...ھر از گاھی تب حجاب سوزان
دارند به جای انقالب! اينھا ھر از گاھی تب "ضديت با احکام شرعيه" دارند به
جای باال بردن سطح آگاھی جامعه نسبت به ماھيت سرمايهداری و ابزار ارتجاعی
که از آن برای به عقب راندن جامعه استفاده میکند ...اينھا ھر از گاھی "ايکس

مسلم" میشوند به جای شيوهھای برخورد علمی به مذھب! اينھا ھر از گاھی لخت
و پتی شدن و تقويم درست کردن را ترويج میدھند به جای تشويق به مطالعه و
ارتقاء سطح آگاھی سياسی ...اينھا ھر از گاھی ياد اعدامیھای مواد مخدر میافتند،
در حاليکه خود برخی از اينھا با نبوغ رھبریشان ثابت کردند که خادمين سود
سرمايه ھستند ،مثالً در برنامه "يک دنيای سياهتر"شان خودشان ُمبلغ ترويج مواد
مخدر و ترويج تنفروشی با "جواز کسب" ھستند ،دو تا از شروط امپرياليستھای
خونآشام برای به قدرت رساندن خادمينش در لباسھای رنگارنگ!

برخی از اينھا يک روز در کنار رضا پھلوی انگل مینشينند و از حقوق بشر
امپرياليستی که در عراق و افغانستان و ليبی مردم را قصابی میکنند تا منابعشان
به غارت برند دفاع میکنند...

و يک روز ساز و دل مخالفت با ازدواجھای ازقبلتعيينشده را کوک میکنند در
حاليکه به خودشان اجازه میدھند که به اسم "مردم ايران" دست به دامن
تريبونھای "مستقل" بشوند تا برای مردم ايران "ازقبلتدارکديدهشده" دادخواھی
کنند!!! به راستی که وقاحت مثقالی چند؟؟؟

میگويند يکی از وکالی اين تريبونال اعالم کرده که "از جايی و کسی حقوقی"
برای اينکار دريافت نمیکند ...بايد پرسيد که ايشان از چاه جمکران شکم خود را
سير میکند؟؟؟ اصالً اگر اين وکيل و ھمکارانش اينھمه "دلسوز بشريت" ھستند
چرا اربابان سردمداران اسالمی در ايران ،يعنی جرج بوش و تونی بلر و کامرون
و سرکوزی و ساير شرکاءشان را که صافصاف راه میروند و يک روز خمينی
و صدام و شاه و  ...را با کشتار مردم بیدفاع و به خاک و خون کشيدن انقالبيون
بر ملتھا حاکم میکنند ،در اين تربيونال محکوم نمیکنند؟ و جانيان اسالمی،
نوکران کمر بسته امپرياليستھا را به خود مردم ايران واگذار نمیکنند؟؟؟

اتفاقا ً کسانی که امروز از اين تربيونال دفاع میکنند و سعی میکنند که آنرا به
ديگران "حقنه" کنند ابتدا بايد مشخص کنند که کجای اين خطکشی قرار دارند؟
موضعشان نسبت به امپرياليستھا چيست؟ و ايضا ً ماھيت رژيم ددمنش چيست؟

خالصه کالم اينکه در روزھای سرنگونی قھرآميز رژيم جمھوری اسالمی وابسته
به امپرياليستھا" ،اجرای حق و عدالت" تنھا با برپائی چوبهھای دار و جوخهھای
اعدام امکانپذير خواھد بود .گفتن اينکه "ما مثل آنھا نخواھيم بود" ،نشان از اين
دارد که گويا قربانيان اين رزيم ددمنش کاری کرده بودند و مستحق اعدام بودند!
ولی در فردای انقالب ،اين جالدان بايد به سزای اعمالشان برسند ،ناگفته پيدا است
که در آنزمان کسی به خاطر اعتقاداتش به جوخهھای مرگ سپرده نخواھد شد،
بلکه آنان که در مسند قدرت بودند ،بايد جوابگو باشند چه سبز باشند و چه زرد!!!

سيزدھم تير  ١٣٩١برابر با سوم ژوئيه ٢٠١٢

