آنان زندگی را تنھا برای خود نمی خواستند!
باز ھم دررابطه با تريبونال

صبا راھی
خانم قلعه بانی خطابه ای) (١ايراد فرمودند که نوشته زير در پاسخ به خطابه
ايشان است!
خانم قلعه بانی سالم!
از تيتر خطابه تان شروع کنم ،نوشتيد" :چپ نماھای خارجه نشين "...درست؟
آيا شما در ميدان " زورخانه" تھران در حال دست و پنجه نرم کردن با رژيم
ھستيد؟ نوشته ايد سه دھه است که ھيچ کس کاری نکرده نسل جديد بی اطالع از
قتل عام ھاست!!! خانم جان! شما در اين مدت کجا زندگی ميکرديد؟ شما در اين
سه دھه چه می کرديد؟ شما چرا به جای اين کارھا در کنار جان بدربردگان از
قتل عام زندانيان سياسی دھه شصت قرار نمی گيريد تا به افشای ھر چه بيشتر
جنايات رژيم بپردازيد؟ مگر جان بدربردگان قتل عام زندانيان سياسی دھه
شصت کم جنايات اين رژيم نوکر امپرياليسم را افشا کرده و ميکنند؟ شايد که
شما فقط از خطابه عالمانه خودتان و دخيل بستن تان به نھادھای "  "...خبر
داريد!
خانم قلعه بانی شما در اين سه دھه ،چند ساعت عميق و جدی به جنايات رژيم
تعمق داشته ايد؟ چقدر از زندگی شخصی تان زديد و به مبارزه بر عليه رژيم و
افشای جناياتش پرداختيد؟ چقدر سعی در افشای جنايات رژيم داشتيد؟ چقدر با
در و ھمسايه محل زندگی ات در مورد جنايات رژيم حرف زديد؟ چقدر در
آرايشگاه و فروشگاه ھای لباس و سوپرمارکتھا با مردم عادی از جنايات رژيم
حرف زديد؟ چقدر در محل کارت جنايات رژيم را افشا کردی؟ چقدر به ھمسايه
ات که فکر ميکند شمای " خارجی" نبايد اينجا باشيد حرف زديد و گفتيد که
رژيم چه جناياتی مرتکب شده تا "شايد" نگاه آن ھمسايه نژادپرست را بر روی
زندگی تان تغيير دھيد؟ آيا اين وظيفه شما و من و ديگران بوده يا " يک
تريبونی" که نه سر پياز است و نه ته پياز حاال توسط امثال شما شده " دادخواه
مردم ايران"!
راستی خانم قلعه بانی شما چرا بجای پناه بردن به تربيونال راه دو عزيزتان که
توسط رژيم نوکر امپرياليستھا ھمراه ساير زندانيان سياسی مقاوم قتل عام شدند

را در پيش نگرفتيد؟ مگر آنھا حق شان بود که کشته شوند؟ آنھا بر سر
آرمانھايشان مقاومت کردند! آنھا بخاطر عقايدشان توسط اين رژيم ددمنش قتل
عام شدند!
قتل عام شدگان دھه شصت ،آن زيباترين پرندگان عاشق ،عاشق ترين زندگان
بودند که عاشقانه ترين سرودھای زندگی را با نوع و مسير مبارزه شان برای
ما سرودند! آنان اما زندگی را فقط برای خود نمی خواستند زندگی را برای
ھمه می خواستند به ويژه برای کارگران و زحمتکشان و محرومان!
خانم قلعه بانی! مگر غير از اين است که سرنگونی اين رژيم توسط مردم و
بدون ھر گونه پشتوانه " امپرياليستی ،تربيونالی و چاه جمکرانی و غيره" است
که راه نجات از بند اسارت در چنگال امپرياليستھای خون آشام را فراھم می
آورد؟ اگر با اين نظر موافقيد بفرماييد شما دراين سه دھه چقدر از ماھيت
امپرياليستھا ) دولتھای غربی حافظ منافع استثمارگران( آگاھی پيدا کرديد؟ چقدر
سعی داشتيد که اطرافيان خود را نسبت به ماھيت امپرياليستھا که يک روز شاه
جالد را برای ما می آورند و يک روز خمينی جالد آگاه کنيد؟ شما از آندسته ھا
بايد باشيد که " ھلو برو تو گلو" را ميخواھيد بی ھيچ زحمتی! حداقل از دو
عزيز تان که در برابر اين رژيم نوکر امپرياليسم مقاومت کردند و جان بر سر
آرمانھايشان گذاشتند قدری می آموختيد! که ھنوز ھم البته دير نيست!
بفرماييد که اين شعارتان " تنھا راه جلوگيری از خشونت  ،افشای خشونت است
و بس!" از مغز کدام "نابغه" ای ترواش کرده؟ ببينيم اين " استدالل " بی
پشتوانه شما تا حد درست است!
حمله ارتش وحشی امپرياليستھا به عراق را که ديگر بايد بخاطر داشته باشيد؟
درست؟ )البته اگر که " حمله ارتش امپرياليستھا را خشونت بدانيد"!!!(
بله می گفتم که در عصر اينترنت بيش از ھر زمان ديگری خشونت ھای ارتش
وحشی امپرياليستھا در عراق افشا شد! چه خبرنگاران افشا کردند؛ چه رسانه
ھای خود امپرياليستھا و چه سربازانی که از جنگ فرار کردند و پيه دادگاه ھای
نظامی را به تن ماليدند اما حاضر نشدند " خشونت" کنند! اما آيا اين افشاگری
ھا جلوی خشونت را گرفت؟؟؟؟ يا اينکه امپرياليستھای قلدر و جنايتکار و

غارتگر حمله)خشونت( ديگری يعنی ھمان حمله ارتش وحشی شان را به
افغانستان را به پيش بردند؟؟؟؟ که البته مرده رسوايی مانند ژوبين رازانی
معروف به منصور حکمت که به " خشونت کارگران بر عليه سرمايه داری
پيف و پاف" می کرد در زير نام " کمونيسم و کارگر" در نوشته اش " دنيا پس
از يازده سپتامبر" به بھانه ھای مختلف از " خشونت امپرياليستھا" حمايت ھم
کرد و با ننگ ابدی در گور خوابيد!
آه .....خانم قلعه بانی ....انشاء نويسی ات حتی در حد آن شاگردان تنبل و خنگ
مدرسه نيست ...که " البته واضح مبرھن است "  ...پايان بخش سطور ساده شان
است...
عزيز من! در دنيا دو طبقه) دو کالس( اصلی وجود دارند يکی طبقه دزد و
غارتگر و زالو که به زبان عوام به آن " فرست ِکالس" می گويند و ديگر طبقه
زحمتکش و کارگر که دسترنجش را آن طبقه اولی ميدزد)که به اين طبقه ھم
طبقه کارگر(! و بعد ھم بر سر فرزندان کارگران وزحمتکشان و محرومان که
به او اعتراض ميکند ،طبقه " فرست کالس جھانی" توسط نوکران شاه و
ماليش ،آن می آورد که در دھه شصت بر سر زندانيان سياسی مقاوم اعمال
کرد!
شما ايستاده ای که " تريبونال" حقت را بگيرد؟؟؟ چرا خودت قدم جلو نمی
ت بدون تکيه بر " نھادھای غير مردمی" و
گذاری؟ چرا خودت مبارزه ی درس ِ
" دولتھای غربی و شرقی" را شروع نمی کنی؟؟؟
دھھا ھزار زندانی سياسی در دھه شصت توسط رژيم وابسته به امپرياليسم قتل
عام شدند ،نه برای اينکه کسی خود را به دليل نسبت " خونی" مجاز بداند که
دست به دامن ھر کس و ناکسی بشود! آنھا مبارزين مقاوم خود راه مبارزه را
پيش روی ما قرار دادند ،و شما درست بر خالف راه آنھا حرکت ميکنی! آيا اين
سوء استفاده کردن نيست؟ نمی توانی مثل آنھا سروقامتان باشی ،مبارزه آنھا را
نه شما نه ھيچکس ديگری حق ندارد با پناه بردن به " تريبونال" و ساير نھادھا
تحقير کند!

مبارزه طبقاتی اگر بدانيد چيست بسيار جدی است! و در اين مسير برای رسيدن
به آزادی " غيروابسته" از ھمه چيز حتی جان ھای شيرين بايد گذشت! دشمن
خشونت را به ھر طريق اعمال می کند! راھی بجز قھر و خشونت برای
سرنگونی رژيم باقی نمی ماند! اگر شما برای رسيدن به آزادی " شتاب" داری
و ميخواھی ميان بر بزنی امر خودت است ،راه ھای ديگری برای " ترقی"
وجود دارد که در کشورھای غربی درھا به روی امثال شما باز است ...اما حق
نداريد اين چنين از تريبونال " خون خواھی" کنيد!شما به مردم ايران تکيه
داريد يا به " غيرمردم" ايران!؟
بگذاريد به شما و تمام وابستگان قتل عام شدگان دھه شصت و رژيم قبلی رک و
پوست کنده مطلبی را عرض کنم!
اگر عزيزان شما که عزيزان ھمه جامعه ھستند ،می خواستند مثل شما فکر
کنند ،مثل شما دخيل بر زريه تريبونال و سازمان ملل و عفو بين الملل و غيره
ببندند مثل شما در خانه می ماندند ،مثل شما زندگی راحت و بی دردسر را
انتخاب ميکردند .آنھا حتی از خانواده ھايشان کنده بودند تا مسير رھا شدن از
قيد و بند استثمار و وابستگی به امپرياليسم را نشان دھند! ميدانيد که يکی از
شعار ھای دوره قيام  ۵٧چه بود؟ " بعد از شاه نوبت آمريکاست"! اما آيا به
راستی چنين شد؟ خير! خمينی که تا زير دماغش در ماتحت امپرياليستھای قحبه
بود تمام انقالبيون ضد امپرياليست را قتل عام کرد تا مسير غارتگری آنھا و
نوکران داخلی اش را صاف کند!
خانم قلعه بانی " ھا" شرم کنيد! از اين بی شرمانه تر نمی توانستيد مبارزه آن
سروقامتان تاريخ قتل عام شده در دھه شصت را به "حراج" بگذاريد!
اما مطمئن باشيد قبل از اينکه " تريبونال" شما ھا را غرق در " شعف" کند
توده ھای زحمتکش جان به لب آمده از اين جنايات و زورگويی اين جانيان
حقشان را در باالی تيرھای چراغ برق و شاخه ھای درختان کف دستشان می
گذارند! آنوقت شما و آن مزدبگيران از " صھيونيست" ھا که " ُدم" در آورده و
با وقاحت تمام اقرار به دريافت کمکی مالی از رژيم " سرکوبگر تروريست

پيشه و نژادپرست اسراييل" ميکنند چيزی جز نگاه ھای نفرت آميز مردم
عايدتان نمی شود!
بيست و نھم جوالی دوھزار ودوازده

) (١لينک خطابه خانم قلعه بانی تحت عنوان" واکنش چپ نماھای خارجه نشين عليه
تريبونال مردمی به سود کيست؟"
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