غرامت ﯾعنی ختم دعوی!
)در برخورد به نوشته "*عليه معافيت از مجازات"(
اﯾن مطلب در دو قسمت نوشته شده است قسمت دوم

*جمله آنان را که چون زالو مکندت خون برﯾز
وندر آن خون دست و پاﯾی کُن خضاب ای رنجبر!
)پروﯾن اعتصامی(

کشتار زندانيان سياسی دھه شصت جلوگيری از پيوند نسل آفتابکاران با نسل دوران انقالب بود.
نسلی که با شجاعت ،آگاه از ستم طبقاتی و دشمن خلق ،در ﯾک مبارزه مسلحانه که برای متحقق
شدن آرمانھای واالی کمونيستی سازش و تسليم ناپذﯾر با مبارزه بی امان خود در صف مقدم مبارزه در
ميدان دشمن طبقاتی از ھمه چيز حتی جان شيرﯾن خود ميگذشت تا با خون خود مسير انقالب و
مبارزه طبقاتی و رھاﯾی از سلطه امپرﯾاليستی را به ما نشان دھد! نسلی که خواب را از چشم
امپرﯾاليستھای خون آشام ربوده بود!
تارﯾخ نسل ما ادامه آن تارﯾخ مملو از آموزشھای انقالبی ،افتخارآفرﯾن و انکار ناپذﯾر مبارزاتی ست که به
دشمن ضربه ناپذﯾر ضربه ھای مداوم وارد نموده بود! ھمانطور که نسلھای قبل از ما و نسل ھای بعد
ِ
از ما ادامه تارﯾخ مبارزه طبقاتی ھستند ،چرا که مبارزه جدی طبقاتی راھی طوالنی ست که از نسلی
به نسل دﯾگر ،سيقل تر ﯾافته تر و با جدﯾت ھر چه بيشتر منتقل ميشود ،و گسستن پيوند با مبارزه
طبقاتی به ضرر توده ھای زحمتکش و محرومان است ،به ھمين دليل حقاﯾق تارﯾخی را نادﯾده گرفتن
نه برخورد درست و صادقانه اﯾست و نه در راستای منافع اکثرﯾت جامعه!
اگر چه تارﯾخ مبارزه طبقاتی را دشمنان رنگارنگ طبقه کارگر به وﯾژه دشمنان در لباس " چپ "مدرن"
پروامپرﯾاليست" مخدوش نموده و ھر روز با بی شرمی وصف ناپذﯾر در صدد سرقت ﯾکی از ھمان
سمبل ھای جاودانی و آموزنده مبارزه طبقاتی ھستند تا با چسباندن "چھره مسموم سياسی" خود
که مملو از سازش و تسليم پذﯾری  ،مطيع بودن و پيشبرد منافع غارتگر و مروج تواب پروری در برابر
دستگاه سرکوب رژﯾم ميباشد را از طرﯾق رسانه ھاﯾشان رنگارنگانش در ميان ناآگاھان که متاسفانه
کم ھم نيستند اشاعه دھند ،اما بخشی از اﯾن بلبشوﯾی مبارزه طبقاتی مسئوليتش به عھده آنانی
ست که قلم ھا را زمين نھاده و ميدان را برای دشمنان کارگران باز گذاشته اند .بطور مثال امروز ﯾکی
از وظاﯾف گفتگوھای زندان که زندانيان سياسی واقعی سابق آنرا تشکيل ميدھند و ساﯾر گروه ھای از
اﯾن دست اﯾن است که کسانی که با فرﯾبکاری و دورغ خود را "زندانی سياسی سابق" جا زده اند
برخورد نموده و توده ھای ناآگاه در اﯾن برھه حساس که امپرﯾاليستھا به دنبال خادمين "خام" ھستند
از "خدمات" آنھا در راستای دشمنی با زحمتکشان و محرومان جلوگيری شود .با اﯾن مقدمه کوتاه به
بخش دوم مطلب پرداخته ميشود.
ﯾکی دﯾگر از مواردی که بسيار الزم است مورد بحث قرار گيرد اﯾن است که نسل ما در ادامه مبارزه و
فداکارﯾھای پيشاھنگان انقالب مشخصآ چرﯾکھای فداﯾی خلق و مجاھدﯾن خلق بود که در ﯾک مبارزه
منسجم و سازمان ﯾافته به خيابانھا رﯾخت و ميليونھا انسان زحمتکش و محروم را با خود به خيابانھا
آورد تا رژﯾم ظالم و سرکوبگر شاه سگ زنجير امپرﯾاليسم که توسط آمرﯾکا و انگليس و با کارگردانی
سی آی ای به تخت شاھی نشسته بود را به زﯾر کشد و مطالبات کارگران و زحمتکشان ،اکثرﯾت
جامعه ،که تمام خواسته ھای روشنفکران را نيز در بر ميگرفت ﯾعنی آزادی بيان و اندﯾشه را متحقق
سازد و از سلطه امپرﯾاليستھا محرومان و زحمتکشان و منابع اﯾران را رھا نماﯾد! آﯾا چنين شد؟ چرا
نشد؟ چطور شد که انقالب دزدﯾده شد؟ آﯾا ﯾکی از دالﯾل کشتار زندانيان سياسی دھه شصت اﯾن

نبود که رژﯾم وابسته به امپرﯾاليسم خمينی از پيوند نسل آفتابکاران ،ھمان نسلی که سرود انقالبی
شان که بدليل فداکاری ھای انقالبی آنھا در راه رھاﯾی از سلطه امپرﯾاليستی از محبوبيت جاودانی
برخوردار است را امروز منفورترﯾن جناﯾتکاران "سبز"بی شرمانه به سرقت ميبرند ،با نسلی که در
ابتدای انقالب در حال رشد بود پيوند بخورد و دست امپرﯾاليستھا را از اﯾران و منابع زمينی و انسانی
کوتاه نماﯾد؟ آخوندھا که خود مواجب بگير شاه جالد بودند و دست شاه جالد بر سرشان بود ،آنھا که
تارﯾخن نه برای برابری حقوق زن و مرد مبارزه ميکردند و نه برابری از بين رفتن فاصله طبقاتی! خمينی
جالد که مشکلش با شاه جالد بر سر "حجاب" زنھا بود و نه نان شب محرومان و بی کسان! آنان بنا
به ماھيت طبقاتی که دﯾن از طرﯾق " احکام الھی" به آن ھا منتقل کرده بود  ،و خدای دورغين
پيغمبرشان محمد به آنھا گفته "برخی ھا را از برخی ھای دﯾگر برتر آفرﯾده" ،ھمين را که تا دﯾروز برای
بقای طبقه غارتگر در رژﯾم قبلی به مردم استثمارشده فرﯾبکارانه باالی منبر "روضه خوانی" ميکردند،
امروز سرھای استثمارشدگان معترض به اﯾن " ظلم خداوند مستکبرپرور" و دزدﯾدن انقالب را باالی دار
ميبرند ،چگونه ميتوانستند انقالب قھرآميز داشته باشند؟ چطور ميتوانستند مخالف طبقه غارتگر
جھانی و داخلی باشند؟ اگر آنھا بر عليه قھر امپرﯾاليستھا که از طرﯾق ماشين آدم کشی ساواک
مخالفان رژﯾم دﯾکتاتوری شاه سگ امپرﯾاليستھا مبارزه ميکردند که خمينی دستور خالء سالح مردم را
صادر نميکرد ،اسلحه ھا را از دست مردم نميگرفتند و در دست مزدورانشان برای سرکوب
استثمارشدگان و مخالفان رژﯾم بکار نميبردند!
اﯾنکه مطرح ميشود برای زندانی سياسی جان بدر برده از زندانھای سرماﯾه داری درخواست غرامت
نمود ،چندﯾن وجه ميتواند داشته باشد .ﯾکم توھم داشتن به علل بر پا کردن زندان و شکنجه و کشتار
و ﯾا عدم درک درست و مارکسيستی از ﯾکی از خواسته ھای اکثرﯾت جامعه ﯾعنی برابری حقوقی زن
و مرد ميباشد .و ﯾا عبارتی اعتماد کردن به سيستم زالوصفتی که تضادھای طبقاتی جوامعش
بيدادگرانه عميق تر ميشود! اگر بپذﯾرﯾم که زندان سمبل تضادھا و جنگ ھا و کينه ھای طبقاتی ست،
و ھر قدر ھم که اﯾن تضادھا عميق تر و آشتی ناپذﯾرتر به ھمان نسبت زندان وسيع تر ،و غير قابل
تحمل تر و اعمال قھر عده ای قليل از جامعه بر اکثرﯾت جامعه از طرﯾق اﯾن زندانھا  ،شکنجه و تجاوز و
کشتار دسته جمعی بر زندانيان سياسی شدﯾد تر اعمال ميشود .به ھمين دليل ھم می بينيم که
ماشين سرکوب و آدم کُشی رژﯾم منفور کنونی در ادامه ماشين سرکوب و آدم کُشی رژﯾم منفور
قبلی و تضادھای طبقاتی حاکم بر جامعه بساط زندان و شکنجه و کشتار را نه تنھا بر نميچيند بلکه بر
شمار زندانھا نيز اضافه ميکند! بنابراﯾن اﯾنکه فکر کنيم در بعد از سرنگونی رژﯾم فعلی با ﯾک حکومت
غيروابسته به امپرﯾاليسم روبرو ھستيم که " نان و فقر " را به تساوی بين مردم تقسيم ميکند و
بساط زندان و سرکوب را جمع ميکند ،دﯾدگاھی غيرعلمی و غير مارکسيستی ميباشد .مگر آنکه اﯾن
رژﯾم در پروسه ﯾک انقالب واقعی و به دست مردم و توده ھای پيشرو انقالبی به زﯾر کشيده شود و نه
از نوع " انقالب ھای حقوق بشری" که ميخواھد "حقوق بشر را جھانی" نماﯾد! مارکس به ما می
آموزاند که" :کمونيست ھا ننگ دارند نظرات و اھدافشان را پنھان کنند و آنھا را آشکارا بيان
نکنند .رسيدن به اھدافشان تنھا با سرنگونی قھرآميز ھمه ی شراﯾط اجتماعی موجود
ممکن است .بگذار طبقات حاکم از انقالب کمونيستی بر خود برلرزند"....
بازسازی جناﯾات و جانيان!
ثابتی اﯾن حيوان ساواک آدم کُش شاه جالد جاﯾش را به الجوردی حيوانی مانند ثابتی ميدھد ،چرا که
ھر دوی اﯾن حيوانھای رذل از منافع زورگوﯾان ،ظالمان ،استثمارگران ،دورغگوﯾان و رﯾاکاران و در ﯾک کالم
بخاطر پاسداری از منافع جناﯾتکاران چنين " شغل " ھای ننگينی را بعھده گرفتند! و خمينی نيز ھمان
موضع طبقاتی را داشت که شاه داشت! در اصل اﯾن دو تضاد طبقاتی با ھم نداشتند ،بلکه بر سر
خادمی امپرﯾاليستھا بود و رواج ھر بيشتر ارتجاع در جامعه بخاطر پرکردن جيب زالو صفتان داخلی و
جھانی بود که با ھم اختالف نظر فقھی داشتند! بنابراﯾن اﯾنکه بگوﯾيم " آنچه شيخ کرد شاه نکرد"
چه به لحاظ کيفی و چه به لحاظ تعداد ،ﯾا دچار فراموشی تارﯾخی شده اﯾم ،ﯾا اﯾنکه نظراتمان منطبق
با ﯾک نظر علمی و درست مبارزه جدی طبقاتی نيست و ﯾا درک و شناخت درست از ماھيت

امپرﯾاليستھا ندارﯾم! چرا که مبارزه جدی طبقاتی تنھا به تعداد قتل ھای دولتی بسنده نميکند بلکه
تداوم ماشين سرکوب دولتی مالک اصلی محک او برای نشان دادن ماھيت طبقاتی رژﯾم موجود
است .ضمن اﯾنکه مگر رژﯾم شاه با زندانيان سياسی که پيشاھنگ انقالب شده بودند و دﯾوار اختناق
را با مبارزه مسلحانه خود شکسته بودند و جزﯾزه آرامش شاه ظالم و صاحبان جھانی او را بر ھم زده
بودند رفتاری " مھربانانه" داشت؟ ھمان چرﯾکھای فداﯾی که زندانھای امپرﯾاليستھا را در اﯾران به مرکز
آموزشھای کمونيستی تبدﯾل کرده بودند .مبارزه ھمان چرﯾکھاﯾی فداﯾی سازش ناپذﯾر که از ﯾک سو
عشق و اميد به رھاﯾی از سلطه استثمار و وابستگی به امپرﯾاليسم در دلشان روشن ساخته بود و از
سوی دﯾگر آنچنان وحشتی در دل امپرﯾاليستھا بخاطر از دست دادن منافع غارتگرانه و سلطه گرانه
شان برپا کرده بود که امروز شاھدﯾم که "مزدبگيران" رژﯾم وابسته به امپرﯾاليسم جمھوری اسالمی
درست مانند مزدبگيران سی آی ای برای منحرف کردن افکار عمومی شيادانه دست به تحرﯾف تارﯾخ
چرﯾکھای فداﯾی خلق اﯾران ميزنند!
برای آنکه نقبی به دل زندانھای شاه سگ دست آموز امپرﯾاليستھا برای آگاھی نسل جوان خواننده
اﯾن نوشته ھا زده باشيم و نيز برای مرور تارﯾخی آن دسته از کسانی که ميگوﯾند" آنچه که شيخ کرد
شاه نکرد" بخشی ھای از ﯾک نوشته تحت عنوان *" نگاھی به اسناد  -زندانھای شاھنشاھی
نوشته انجمن محصلين و دانشجوﯾان اﯾران در برلن غربی -به نقل از پيک مبارز شماره ﯾک دی ماه
 "١٣۵٠را برای شما در زﯾر عينا با حفظ امانت داری بازنوﯾسی نمودم.
" ...زندان عمومی قزل قلعه  ٢۵٠سلول انفرادی و ھمگی ُپر ،اوﯾن دﯾگر جا ندارد لذا ساختمان انفرادی
اﯾن زندان با  ٢۵سلول برپا ميشود ،و ھنوز خشک نشده  ۴برابر ظرفيتش به زور در خود جای ميدھد،
ولی باز ھم جا کم است ،و باالخره در حياط زندان اوﯾن چاد زده ميشود و عده ای درون چادرھا پذﯾراﯾی
ميشود ....با اﯾن وجود شاه جالد با رذالت تمام در مصاحبه ھای خود ميگوﯾد ما زندانی سياسی ندارﯾم
و آن عده که در زندانھا ھستند مارکسيست ھا و ترورﯾست ھا ھستند! ....زندان امروز ﯾعنی ادامه
نبرد آزادی بخش...دانشگاھی انقالبی برای پرورش اﯾمان انقالبی! کم نيستند آن انقالبيونی که در
زندان پرورش ﯾافته و پس از آزادی شان تبدﯾل به مبارزﯾن حرفه گشته اند .رفيق اﯾرج سپھری ميگوﯾد:
" زندان براﯾم آموزشگاھی بزرگ بود ،در آنجا بود که با خلق پيمان بستم که تا آخرﯾن قطره خونی که
در بدن دارم ،در ھر کجای دنيا در راه آرمانھاﯾم مبارزه کنم ".ساقی اﯾن حيوان کثيف سازمان امنيت اﯾن
امر را درﯾافته بود و ميگوﯾد ":گاو مياری اﯾنجا چرﯾک ميفرستند بيرون ،بابا اﯾنھا را بزنيد و ول کنيد دﯾگر
زندان نياورﯾد و چيز ﯾادشان ندھيد ".زﯾاد بودند دانشجوﯾانی که آگاھی دموکراتيک داشتند که در
تظاھرات دانشگاھی به زندان افکنده شدند و وقتی بيرون ميرفتند به مبارزه جدی تر دست زده و
پاسداران رژﯾم را به زوره می انداختند"..
ھمين نوشته)نگاھی به اسناد – زندانھای شاھنشاھی( در سطری دﯾگر در مورد شکنجه و مقاومت
زندانيان سياسی چنين مينوﯾسد .. " :بعد از به زﯾر مشت و لگد گرفتن زندانی برای بھم رﯾختن روحيه
او انواع شکنجه ھای روحی و جسمی که آنقدر زﯾاد ھستند که ميشود در مورد آنھا تومار نوشت
اعمال ميشود..ازشکنجه ھای راﯾج شالق سيمی ،سوزاندان با اجاق و آتش سيگار ،تجاوز و استعمال
با بطری داغ و دﯾگر اشياء ميباشد .رفيق اشرف دھقانی مينوﯾسد :اﯾن دفعه از باطوم برقی استفاده
کردند ،از باطوم برقی قبل از اﯾنکه به طور عمده برای اﯾجاد درد استفاده کنند برای تضعيف روحيه و
اعصاب بکار بردند ،کامال لختم کرده بودند و باطوم برقی را با رکيک ترﯾن فحش ھا و متلک ھا با نقاط
حساس تنم تماس ميدادند ....نيک طبع اﯾن جانور کثيف و متخصص بی ناموسی در اتاق نبود ،وارد
اتاق شد و مرا به ﯾک نيمکت بست و بی شرمانه جلوی ھمکارانش زﯾپ شلوارش را پاﯾين کشيد و
روی من خوابيد .به اصطالح تجاوز ناقص بود .من از اﯾن رفتار کراھت بار او خشمگين بودم اما تالش
ميکردم آنچنان خود را بی تفاوت و خونسرد نشان دھم که عوض من آنھا احساس شرم و حقارت
کنند ) "..اﯾن مامور پست و جناﯾتکار بعدھا توسط چرﯾکھای فداﯾی خلق به جزای اعمالش رسيد و
اعدام انقالبی شد(  .رفيق اشرف دھقانی را به تخت بسته بودند و مار را به روی بدن لختش
انداختند ،سعی کردند مدفوع را با زور در دھانش گذارند وقتی او با ﯾک حرکت ظرف مدفوع را به

طرفشان برميگرداند آنرا به سرو رو و لباسھاﯾش می مالند و او را تا مدتی به آن حال ميگذارند...ثابتی
اﯾن حيوان کثيف که در نماﯾشات تلوﯾزﯾونی با نام "مامور امنيتی" ظاھر ميشد با آلت تناسلی خود در
دھان رفيق شھيد مھدی رضاﯾی ادرار کرد ...رفيق مسعود احمدزاده را با اجاق برقی چنان سوزانده
بودند که مجبور شدند او را بيست بار برای عمل جراحی ببرند ،رفيق شھيد کتيراﯾی را آنقدر شالق
زده بودند که گوشت کف پاﯾش رﯾخت و استخوانھاﯾش نماﯾان شد .به رفيق شھيد مفتاحی تجاوز
کردند ،بی خوابی ھای مداوم ،شکنجه با شوکھای الکترﯾکی ،وادار کردن به راه رفتن پس از ضربات
مداوم شالق سيمی که به پا زده ميشود و صدھا شکنجه دﯾگر که توسط اربابان آمرﯾکاﯾيی شان
کشف و با تجربيات جدﯾد تکميل ميشود .تجاوز به زن و بچه و خواھر و پدر زندانی در مقابل مبارز ﯾکی
از شکنجه ھای روحی است"....
موضوع اصلی اﯾن است که آﯾا دستگاه سرکوب و آدم کُشی رژﯾم قبلی از بين رفت؟ چرا از بين نرفت؟
چند بار از زبان خمينی و ساﯾر جناﯾتکاران شنيدﯾم که آنھاﯾی که در زندانھا ھستند خرابکار ،و محارب
با خدا ھستند؟ چند بار از جانيان ھر دو رژﯾم شنيدﯾم که آنھاﯾی که در زندانھای ھستند "اخاللگر" و بر
ھم زننده "نظم اجتماعی" ھستند؟ اﯾن "نظم اجتماعی" مگر چيزی جز نظم سودسرماﯾه داری
انحصاری جھانی ست که توسط جانيان ھر دو رژﯾم از آن پاسداری ميشد و ميشود؟
با مروری بسيار کوتاه در باال به گوشه ای از جناﯾات امپرﯾاليسم از طرﯾق سگ زنجيرش شاه و ماشين
سرکوب و آدم کُشی آن ساواک اگر دچار تنگ نظری سياسی نشوﯾم و باز ھم جدﯾت موضع طبقاتی
مان راھنمای درست فکر ما باشد و حس بشردوستانه انسانھای کار نيز به کمکمان بياﯾد باﯾد گفت
که نوع مبارزه مسلحانه کمونيستھا ﯾعنی چرﯾکھای فداﯾی خلق سازش ناپذﯾر و نيروھای مجاھدﯾن
خلق در زمان رژﯾم شا ِه امپرﯾاليستھا بود که ھراس را در دل امپرﯾاليستھا بوجود آورده بود و ادامه
ھمان ھراس است که امروز شاھدﯾم که امپرﯾاليستھا از طرﯾق خادمين رنگارنگشان نه تنھا تارﯾخ
پرافتخار و پرشکوه چرﯾکھای فداﯾی خلق را تحرﯾف کرده بلکه خادمانش در لباس "چپ مدرنی که
اسراﯾيل سرکوبگر و ترورﯾست پيشه را به رسميت ميشناسد و در کنار رضا پھلوی دزد دسترنج
کارگران اﯾران نيز از حقوق بشر امپرﯾاليستھا دفاع ميکنند برای جلب توجه اربابان جھانی خمينی " به
آن مبارزه برحق که قھر انقالبی را در برابر قھر ضدانقالب قرار ميداد نيز تعرض می نماﯾند! ھمان مبارزه
ای که آنچنان منافع امپرﯾاليستھای سلطه گر را به خطر انداخته بود که با سوار کردن مرتجع دﯾگری
بنام خمينی که تمام مشغله ذھنی اش حول محور مساﯾل شکم و اطراف شکم دور ميزد را بر دوش
انقالب واقعی و پرشکوه  ۵٧که در اﯾران در حال شکل گرفتن بود نمود .و ھرگز نباﯾد نقش دالل خبری
بی بی سی بلندگوی امپرﯾاليسم انگليس را در اشاعه خرافات برای " مردمی کردن" خمينی سگ
دست آموز جدﯾدشان که عکس او را در ماه کرده بود و توسط قلم زنھای حقوق بگيرش منتشر ميکرد،
مسير انقالب را به انحراف کشاند و توسط خادمين دﯾگرشان مانند فرخ نگھدار جناﯾتکار و ساﯾر مزدوران
امپرﯾاليستھا بر سرکوب تدادم و زندان و شکنجه و کشتار تداوم بخشيد!
موضوع غرامت ﯾا خسارت!
اصوال چرا اﯾن پيشنھاد "،غرامت ﯾا خسارت" ،مطرح ميشود؟ جھان " گل و بلبلی" شده؟ چه شده چه
اتفاقی افتاده که اﯾن تفکر پشت اﯾن پيشنھاد " مبارزه بس است" را ميخواھد تعميم دھد؟ چه "
اصالحات اميدوارانه" در ذات سرکوبگرانه سرماﯾه داری انحصاری جھان صورت گرفته که اﯾن پيشنھاد
مطرح ميشود؟ چه افق "روشنی" را اﯾن پيشنھاد برای آﯾنده توده ھای زحمتکش ترسيم ميکند که
پيشنھاد "شکستن تابو"ی غرامت را دارد؟ مگر در ھيچ دوره مبارزات طبقاتی زندانيان سياسی برای
گرفتن غرامت مبارزه ميکردند؟ مگر زندانيان سياسی مبارزه خود را به مزاﯾده ميگذارند؟ بله! اﯾن کدام
موضع طبقاتی ست که فکر ميکند پيشنھاد "تابو شکن" ميتواند مرحم زخمھای درمان ناپذﯾر زندانيان
سياسی جان بدر برده از کشتار دھه شصت گردد؟! مگر ﯾک موضع ليبرال موابانه! مگر دنيا و از جمله
اﯾران حکومت ھای غيروابسته به سرماﯾه داری انحصاری جھانی برپا شده که حاال اداعای غرامت
ميشود؟ رک و پوست کنده باﯾد گفت که پيشنھاد " شکستن تابوی غرامت" تنھا توھم داشتن و تروﯾج
اﯾن توھم به ماھيت فرﯾبکارانه قلدرھاﯾی مانند اوباما و امپرﯾاليستی ست که اﯾن جناﯾتکار و ھم

قطارانش آنرا نماﯾندگی ميکنند و اھداف ضدکارگری و ضد محرومان را گسترده تر از ھر زمان دﯾگر به
پيش ميبرند! و "سنت غرامت گرفتن" را جاانداختن چيزی جز کمک کردن به تداوم دستگاه سرکوب
طبقه ظالم نمی تواند باشد.
سال پيش بود که فردی با برنامه و مواضع سياسی ضدکارگری مدعی شده بود که زندانی سياسی
سابق است ،اﯾنکه کدام زندان و کدام شھر و کدام ھمبندی چيزی گفته نميشد ،ﯾا " شعر" ميگفت ،ﯾا
اﯾنکه مثال از اسامی کوچک " ھمبندانش" استفاده ميکرد .اﯾن فرد ﯾک کليپ ﯾوتوپ ھم ساخته بود که
در آن "خاطرات زندان" را ميگفت و بنا به موضع طبقاتی اش از اﯾنکه ھيجده سالگی اش مثل جوانان
غربی در حال "جوانی" کردن نبوده ) نقل به معنا متاسفانه اﯾن کليپ ھم مانند برخی از اسناد دﯾگر
حزب آن خانم خمير شده و قابل دسترس نيست ،حتی به لينکی که در ساﯾت کانون زندانيان
سياسی در تبعيد مراجعه ميشود ميگوﯾد که صاحب کليپ کليپ را برداشته( .بھرو راستش در جاﯾی
که اکثرﯾت جامعه در زﯾر چرخدندانه ھای کار و "بيکاری" و بی "حقوقی" له شده ،سرماﯾه داری آنقدر
قلدرتر شده که حقوق شان را ماه ھا به تعوﯾق مياندازد و باال ميکشد اﯾنکه ﯾک "زندانی سياسی
سابق" از حسرت " جوانی نکردن" برای جوانھا بگوﯾد چيزی جز تروﯾج ھمان الت و االتی نيست که روز
و شب حقوق بشر اوباما و رسانه ھای امپرﯾاليستی در سرﯾالھای تلوﯾزﯾونی مانند " سکس در شھر"
در گوش مردم ميخواند نمی تواند باشد ،و چيزی جز اشاعه تسليم طلبی در برابر اتفاقا نابرابری ھای
ظالمانه سرماﯾه داری جھانی نيست! چرا که حداقل اﯾن سی و دو سال به اﯾن خادمين منافع
غارتگران که در پشت اسم کمونيزم و کارگر از منافع بورژازی جھانی دفاع ميکنند باﯾد ثابت کرده باشد
که با " صلح و مسالمت و توابگری و تسليم پذﯾری" ھيچ نابرابری در ھيچ کجای دنيا از بين نرفته و
نميرود! بھرو اﯾن زندانی سياسی "قالبی" سابق در حال جمع کردن اسامی زندانيان سياسی دھه
شصت و ارسال آنه به " سازمان ملل" و ساﯾر نھادھاﯾی ست که ھيچ قدرتی مگر ھموارتر کردن
مسير جناﯾات امپرﯾاليستھا را ندارند ،و گرنه امروزه برای آنان که خواھان آگاه شدن ھستند روشن
گردﯾده که تمام اﯾن نھادھا و سازمانھای از جناﯾات بخوبی خبردارند و اﯾن خودشان در اﯾن جناﯾات کلی
شرﯾک و سھيم ھستند! ضمن اﯾنکه مگر اﯾن " نھاد ھای امپرﯾاليستی" از جناﯾات رژﯾم ھای خودشان
در کشورھای ما خبر ندارند؟
از طرفی از دﯾد حقوقی در جوامع طبقاتی اساسن وقتی موضوع درخواست غرامت ﯾا خسارت به ميان
مياﯾد به معنای خاتمه دادن به دعوی و بستن پرونده ميباشد ،که البته پرونده تا مدت معينی باز می
ماند و پس از آن برای ھميشه بسته ميشود! اما ھدف از غرامت گرفتن از حاکمانی که منافع طبقه
غارتگر را نماﯾندگی ميکنند چيست؟ آﯾا کسانی که امروز پيشنھاد شکستن تابوی غرامت را دارند اﯾن
موضوع را ھم مطرح ميکنند به اﯾن فکر کرده اند که ھيچ چيز مانند درخواست غرامت نميتوانند
دستگاه سرکوب و جناﯾتکاران را به اندازه محاکمه شدن در دادگاه ھای بين المللی بورژازی و
درخواست غرامت از طرف قربانيان ﯾا جان بدربردگان آن جناﯾات خوشحال کند و آنان را از مجازات در
دادگاه ھای خلقی نجات دھد؟! در مبارزه طبقاتی ھم غرامت خواستن به معنای پاﯾان مبارزه طبقاتی
و اعالن برقراری " عدالت اجتماعی" ميباشد و محو طبقات ،آﯾا چنين شراﯾطی در جامعه بوجود آمده و
ﯾا مياﯾد؟
تداوم جناﯾت با وجود پرداخت غرامت!
برای روشن تر ساختن ماھيت تداوم سرکوب ماشين سرماﯾه داری انحصاری جھانی الزم ميدانم
مثالی عينی را در ادامه استدالتی که در باال و در نوشته قبلی ارائه شد در اﯾن جا مطرح سازم .اگر
چه اﯾن مثال عينی مثال از زندانی سياسی نيست اما نشانگر ماھيت "غرامت پردازی" ھمان دستگاه
سرکوبی ست که "صاحب" تفکر دستگاه سرکوب ھر دو رژﯾم قبلی و فعلی در اﯾران ميباشد!
در سال  ٢٠٠۵در " بمب گذاری ھای لندن" که بعضا ﯾک سری تحقيقات توسط نيروھای مترقی و
پيشرو داشت ثابت ميکرد که بمبگذاری  ٧جوالی کار پليس اطالعاتی انگليس بوده اما جلوی آن
تحقيقات ھم گرفته شد ،پليس ھار امپرﯾاليسم انگليس ﯾک زحمتکش  ٢٧ساله برزﯾلی که پناھنده

ھم نبود و با مجوز کار و تنھا برای کار " ارزان" به لندن آمده بود تا برای مادر و پدرش نيز ھزﯾنه زندگی
تامين کند و برای آﯾنده خود نيز ،بعنوان شبيه بودن به ﯾک" ترورﯾست" مورد ظن پليس قرار ميگيرد و
اﯾب ﯾن بلر که عمليات " ضدترورﯾستی" آنروز را به عھده داشته فرمان قتل چارلز دمنه زز را صادره کرده
و زحمتکش برزﯾلی با اصابت ھفت گلوله سربی پليس به سرش و ﯾک گلوله ھم به گردن او در کف
ﯾکی از کوپه ھای قطار مترو در خون خود؛ به بھانه " مبارزه با ترورﯾسم" ،ميغلطد .اﯾن زحمتکش نه
سياسی بود و نه فعاليت سياسی داشت،نه ھيچ پرونده " جناﯾی" ،درست! ؟
ابتدا ،طبق معمول ،پليس زﯾر بار جناﯾتش نميرفت و ميخواست با جو " مبارزه با ترورﯾستی " که بوجود
آورده بود که ھنوز ھم ادامه دارد احمق ھا و گوسفندان جامعه را به " دفاع از شھروندان و خطر
ترورﯾسم" ھداﯾت کند ،و تيراندازی و قتل زحمتکش برزﯾلی را نيز جزو " افتخارات" آدم کشی خود به
آنھا قالب کند درست مثل " قتل بن الدن" و ھلھله ھای " نوابغ" عالم! خوشبختانه روشنفکران واقعی
و نيروھای مترقی چپ دنبال اﯾن قضيه را ھم گرفتند ،و راست ھای مذھبی ھم به تشوﯾق درﯾافت
غرامت و بخشش از جناﯾت مشغول! اما از ھمه مھمتر برخورد مادر و پدر او بود که پليس پس از
فشارھاﯾی اعتراضی شدﯾد نسبت به قتل ددمنشانه پسرشان تصميم گرفت که پدر و مادر چارلز دمنه
زز را از طرﯾق ھمان نيروھای راست مذھبی " بخرد" و به آنھا غرامت پرداخت کند تا دست از افشاگری
جناﯾت پليس امپرﯾاليسم انگليس به " بھانه مبارزه با ترورﯾسم" بردارند ،چرا که شکاﯾت و اعتراض
خانواده چارلز دمنه زز افشا ميکرد که ترورﯾست واقعی خود دولت انگليس است و ترورﯾست ھا را ھم
خود اﯾن دولتھا تعليم ميدھند! از طرفی دولت انگليس ميخواست " اجازه شليک با گلوله سربی" را نيز
با جناﯾت برنامه رﯾزی شده ای که مرتکب شده بود را نيز باز ھم به بھانه "مبارزه با ترورﯾسم" به
مجلس ببرد! کارگر برزﯾلی از منزلش تا اﯾستگاه قطار که در مسير ﯾک اتوبوس ھم عوض کرده تحت
تعقيب پليس بود بدليل " شباھت به ﯾک ترورﯾست"  .پليس سر تا پا مسلح انگليس در تمام اﯾن
مسير او را تعييب مينموده  ،اما او را " دستگير" نکرده ،بلکه با او وارد کوپه قطار ميشود و در آنجا با
شليک ھشت گلوله او را به قتل ميرساند! دقت کنيد " مشکوک" بوده ،و پليس بالفاصله دستور
شليک صادر کرده ،اما آﯾا رسيدگی به پرونده قتل او او به ھمين سرعت در دادگاھی کيفری بررسی
شد؟ وﯾا " محاکمه عادالنه" اﯾی صورت گرفت؟
پدر و مارد زحمتکش برزﯾلی اعالم کردند که آنھا غرامت نميخواھند ،آنھا ميخواھند که آن الﯾجه) مجوز
شليک با گلوله سربی( در مجلس انگليس به تصوﯾب نرسد ،الﯾجه حق شکليک با گلوله سربی ،و
سر اﯾی ﯾن بلر ،که فرمان شليک ھشت گلوله به بدن پسر
اﯾنکه فرمانده عمليات روز ھفتم جوالی " ِ
 ٢٧ساله اشان را صادر کرده بود نيز متھم به قتل شناخته شده و بھمراه پليسی که فرمان شليک را
به اجرا درآورده به مجازات برسد! پليسی که فرمان شليک را به اجرا در آورد که به ھيچ وجه ھوﯾتش
فاش نشد! دادگاه کيفری رای به بيگناھی پليس را صادر کرد و دليل آنرا ھم حراست در جھت " اﯾجاد
سر" از"ملکه"
فضای امن و بی خطر برای جامعه" ناميد! فرمانده پليس اﯾی ﯾن بلر به درﯾافت نشان " ِ
انگليس ميشود!
پس از  ۵سال دوندگی و پيگيری مدام و داشتن وکالﯾی که با سياستھای جناﯾتکارانه امپرﯾاليسم نيز
مخالف بودند اما دادگاه کيفری انگليس تنھا پليس را به مبلغ 175,000پوند انگليس جرﯾمه کرد و
ھئيت ژوری رای به بيگناھی پليس داد .اما آﯾا اﯾن قتل که پليس زﯾر بار آن نميرفت و پرداخت غرامت
باعث شد که پليس انگليس برای حفظ منافع طبقه غارتگر دﯾگر دست به جناﯾت نزند؟ ﯾا اﯾنکه آﯾا آن
ھئيت ژوری واقعا " منصف" بودند؟ آﯾا از منافع زحمتکشان دفاع ميکردند؟ آﯾا آن دادگاه کيفری واقعا "
عادالنه" تر از اﯾن ميتوانست رفتار کند و فرمانده پليسی که ملکه اش به او نشان افتخار ھم اعطاء
کرده را پشت ميله ھای ھمان زندانی بفرستد که مردم بدبخت بيچاره فقر را به جرم دزدی و قرض به
آنجا ميبرند؟ آﯾا آن غرامت از جناﯾت بعدی جلوگيری کرد؟
خير! درست در تظاھرات بر عليه نشست سران غارتگران جھان در انگليس در سال  ٢٠٠٩بود بود که
باز ھم پليس ھار و آدم کُش انگليس ﯾک کارگر را که در ﯾک دکه روزنامه فروشی کار ميکرد و از سر کار

برگشته بود و به منزل ميرفت و تصادفا مسير ھر روزه اش در مسير تظاھرات ضدسرماﯾه داری در لندن
بود توسط پليس با ھل دادن و ضربه باتوم به قتل ميرسد!
نتيجه اﯾن مثال :پرداخت غرامت توسط "دادگاه ھای کيفری بورژازی" نميتواند از جناﯾات بعدی ھم
جلوگيری نميتواند بکند! چرا که اساسن اﯾن دادگاه ھا بر اساس منافع طبقه سرکوبگر تدوﯾن شده اند.
آﯾا رای اﯾن دادگاه توانست در راستای به تصوﯾب نرسيدن مجوز شليک با گلوله سربی در انگليس
شود؟ خير! در حالی که اﯾن نوشته ادامه پيدا ميکند دولت انگليس ھم بيش از  ٣ھزار پليس را مجھز
با اسلحه با گلوله ھای سربی " برای دفاع از شھروندان" می نماﯾد که گلوله ھاﯾش آمرﯾکاﯾی ست و
ھمان گلوله ھاﯾی ست که در ليبی سينه محرومان را تا به امروز شکافته است.
الزم به ﯾادآوری ست که پس از بمب گذاری ھای ھفتم جوالی در لندن و به قتل رساندن چارلز دمنه زز
توسط پليس،ھمان "چپ مدرن پروامپرﯾاليست" که از تمام مواضع ضدکارگری امپرﯾاليستھا دفاع ميکند،
ﯾعنی ھمان حزب حکمت اطالعيه مبنی بر " محکوميت بمب گذاری توسط ترورﯾست ھا" را کيلوﯾی
صادر کرد بدون اﯾنکه ترور دولتی کارگر برزﯾلی را توسط پليس امپرﯾاليسم انگليس محکوم کند و ﯾا
حتی به آن قتل دولتی ھيچ گونه اشاره ای داشته باشد! که باز ھم ھمين موضع گيری نشان از
موضع طبقاتی آن " چپ مدرن پروامپرﯾاليستی" دارد که شيادانه در پشت اسم کارگر و کمونيسم
برای فرﯾب کارگران و زحمتکشان پنھان گردﯾده است!
چه "غرامتی" برای زندانيان سياسی مقاوم قتل عام شده؟
اگر امروز برای جناﯾاتی که به وحشيانه ترﯾن شکل در حق زندانيان سياسی دھه شصت اعمال شد
درخواست غرامت ميشود ،مژده ارسی و ساﯾر ھمفکران اﯾشان که قصد شکستن " تابوی غرامت" را
دارند الزم است پاسخ دھند کدام "غرامت" ميتواند بطور مثال جاﯾگزﯾن جان شيرﯾن آن زندانی
سياسی باشد که ھفت سال " محکوميت" خود را زﯾر سخت ترﯾن شکنجه ھا گذرانده بود و آماده "
آزادشدن" بود ،اما برای آزاد شدن از او وثيقه مالی کالن خواسته بودند و خانواده او آن پول را نداشت
و تمام خانواده ھای ما ھم آن پول را نداشتند و از ھمه مھمتر خودش ھم نمی خواست با وثيقه آزاد
شود ،که به ھمراه خيل عظيمی مانند خودش به مسلخ برده شد و پدرش وقتی ساک او را در منزلش
تحوﯾل گرفت ،از خانه بيرون رفت ،سر به بيابان گذاشت و جسد او در بيابان بيدادگری سرماﯾه پيدا
شد؟ خانواده او مانند تمام خانواده ھای قتل عام شدگان از شغلھای دولتی از رفتن به دانشگاه و ھر
شکل اجتماعی دﯾگر محروم شدند..ضمنا مگر تنھا عزﯾزان جان بدر برده از زندان ھستند که از زندگی
محروم شدند ،چندﯾن ھزار انسان کار از کارشان اخراج شدند؟ چند ھزار نفر مخفی زندگی کردند؟ چند
صد نفر در راه گرﯾز در کوھھا ،در الی برفھای زمستان از سرما جان خود را از دست دادند؟ آﯾا اﯾن
درست است که امروز برای زندانيان سياسی سابق درخواست "غرامت" شود؟ آﯾا اﯾن جدا سازی
نيست؟ جداشدن از صف مبارزه طبقاتی!
اساسا تا زمانی که امپرﯾاليسم ھست ماشين سرکوب آن از کار اﯾستادنی نيست که ما باﯾد "
تابوی غرامت" را بشکنيم؟ غرامت ﯾعنی ختم دعوی! به زبان حقوقی ﯾعنی گذشت از آنچه که ھرگز
جبران پذﯾر نيست اما با درﯾافت " غرامت" آن جناﯾت به لحاظ حقوقی نوعی چشم پوشی از جناﯾات با
درﯾافت غرامت تعميم ميابد که بی شک در راستای "فراموشی" ميتواند بکار برده شود تا تدام مبارزه
طبقاتی! چرا که مبارزﯾن راه رھاﯾی از سلطه امپرﯾاليستھا مبارزه شان را که به خرﯾد و فروش
نميگذارند که حاال ادعای خسارت و غرامت کنند ،اﯾن مبارزه صدھا سال است که ادامه دارد ،و
درخواست غرامت پس فردا " گنجی" ھای جناﯾتکار را ھم " مدعی خسارت" ميکند  .تازه اﯾن غرامت از
جيب چه کسی جز زحمتکشان تامين ميشود؟
امپرﯾاليسم اعتماد " ميخرد"!
امپرﯾاليسم برای سرپوش گذاشتن بر روی جناﯾاتش اعتماد " ميخرد"! حتی ﯾک دﯾدی که به
مارکسيسم مسلح نباشد ميتواند امروز با دنبال کردن حتی ھمين اخباری که از رسانه ھای

امپرﯾاليستی حقنه ميشود درﯾابد که امپرﯾاليستھا در راس آن امپرﯾاليسم خون آشام آمرﯾکا با ھمکاری
تنگاتنگ امپرﯾاليسم مکار انگليس در خال رخنه در صفوف جنبش ھای مبارزاتی ھستند.
اگر کمونيست ھا بر مجازات جناﯾتکاران در دادگاه ھای خلقی اصرار دارند به صدھا دليل است.
ﯾکی آنکه اﯾن جناﯾتکاران بدون اعمال ھر گونه شکنجه بر آنھا الزم است که رو در روی
استثمارشوندگان باﯾد بگوﯾند که از کجا دستور ميگرفته اند تا ماھيت وابستگی آنھا به امپرﯾاليستھا از
زبان خودشان نيز برای آنھا که مساﯾل را با دﯾدگاه ھای مارکسيسی نگاه و پيگيری نميکنند ثابت
شود.
دو  :استثمارشوندگان و محرومان سرکوب شده به ماھيت جناﯾتکارانه و غارتگرانه امپرﯾاليستھای خون
آشام که اﯾن دﯾکتاتورھا را بر آنان حاکم ميکنند پی ببرند.
سه :وقتی استثمارشدگان در تمام قشرھای اجتماعی از زبان خود جناﯾتکاران مانند ميرحسين
موسوی و احمدی نژاد و رفسنجانی به نوکری آنان برای امپرﯾاليستھا پی بردند سبب ميگردد تا دﯾگر
ھرگز به امپرﯾاليستھا اعتماد نکنند و اﯾن عدم اعتماد سينه به سينه منتقل ميشود تا نسلھای بعد نيز
فرﯾب " دلسوزی" ھای جناﯾتکارانی مثل اوباما و شرکاﯾش را نخورند که امروزه نيروھای " ناتو" به "
انقالبيون دست ساز سی آی ای" به کمک " مردم ليبی" شتافته است! و از ھمه مھمتر
استثمارشدگان و خانواده ھای زندانيان قتل عام شده رای ميدھند که چه مجازاتی " شاﯾسته"
جناﯾتکارانی ست که ھزاران ھزار نفر از مبارزﯾن و دلسوزان جنبش کارگری و رھاﯾی از سلطه
استثمارگرانه امپرﯾاليستھا را قتل عام کردند .و در اصل زندانيان سياسی واقعی ،و نه قالبی ،که از
قتل گاه رژﯾم وابسته به امپرﯾاليسم جمھوری اسالمی به ھر دليل جان بدر برده اند پرچمدار پاﯾمال
نشدن حقوق آنان که به کشتارگاه رژﯾم برده شدند باشند! ھمانان که با اﯾن عزﯾزان در ﯾک بند در ﯾک
سلول بودند و امروز در کنارشان نيستند! و اجازه ندھند که بی آبروھای سياسی که منافع بورژازی را
به پيش ميبرند خود را " زندانی سياسی سابق " قالب کنند و صدای مسموم شان " صدای زندانيان
سياسی قتل عام شده" شود!
دوستان  ،رفقا و دلسوزان واقعی جنبش کارگری! مبارزه بر عليه ظلم و بيداد و ستم نابرابری طبقاتی
ھزﯾنه دارد! اما نه ھزﯾنه مادی! بسيار طبيعی است که در سيستم سرماﯾه داری که سود سرماﯾه
آن مقدم بر ھمه چيز حتی جان و زندگی شيرﯾن انسانھای کار ميباشد مخالفين نابرابری طبقاتی را با
چای و شيرﯾنی پذﯾراﯾی نميکنند ،مگر آنھاﯾی که از در ھمکاری و آشتی با دستگاه سرکوب سرماﯾه در
مياﯾند که تازه از خود آنھا نيز بعنوان بازوی سرکوب زندانی سياسی چه در درون جامعه زندان و چه در
بيرون از زندان استفاده ميگردد مانند توابين ھمکار شکنجه گر که باز ھم نمونه بارز آن تواب ھمکار
شکنجه گری بنام زﯾيا معمار نوبری ميباشد .اﯾنکه امروز مطرح ميشود که پرداخت غرامت زندانيان
سياسی و خانواده ھای زندانيان " شکستن تابو" ست سخنی بس تھی از بار مبارزه جدی طبقاتی
ست که در خدمت منافع طبقه غارتگر بکار گرفته ميشود.
سرماﯾه داری انحصاری جھانی ھر لحظه ھارتر ميشود ،کنترل و سرکوب بيشتر آن ھر لحظه بيشتر
ميشود ،ناپدﯾد شدن مبارزﯾن به غير از تعقيب و دستگيری و شکنجه و زندان ،بيشتر ميشود ،نمونه
بارز آن ھم "تعداد کشتار زندانيان سياسی مقاوم" نسبت به رژﯾم وابسته قبلی در اﯾران؛ و
امپرﯾاليستھا ھا قلدری و زور گوﯾی خود را عرﯾان نموده اند ،اوباما -کامرون -سرگوزی" :..مبارک باﯾد
برود"! و ما باﯾد " حس انسان دوستانه" در برابر مجازات جناﯾتکاران که رژﯾم در پی رژﯾم برای ما " به
ارمغان" مياورند بخرخ دھيم؟ کدام انسان؟ انسان کار استثمارشده؟ ﯾا انسان استثماگر و سرکوبگر؟ و
از بردن سرھای اﯾن جناﯾتکاران به زﯾر تيغ گيوتين و ﯾا اعدام ھای انقالبی ،و ﯾا جوخه ھای دادگاه ھای
خلقی " احساس غير انسادوستی" داشته باشم؟ آﯾا شواھدامر اﯾن را نشان نميدھد که
امپرﯾاليستھا مدام نوکران خود را با خيال آسوده که ھيچ "مجازات جانی" از طرف استثمارشدگان در

انتظار آنھا نيست را بر افکار عمومی "حکمفرما" کنند و جامعه را" مسيح" وار برای بردن طرف دﯾگر
صورت خود برای سيلی بعدی آماده ميکنند؟
اگر ھيچ حرکت انقالبی سازمان ﯾافته ای نيست که بتوانيم خود را در آن ظرف ببينيم ،آﯾا افشای لحظه
به لحظه ماھيت جناﯾتکارانه ،استثمارگرانه و سلطه گراﯾانه امپرﯾاليستھا را نميتوانيم برای آگاھی توده
ھای ناآگاه ھم از ما برنميآﯾد؟
ن پاسدار سود سرماﯾه داری انحصاری جھانی
کالم نھاﯾی آنکه پيشنھاد مجازات سرکوبگران و جناﯾتکارا ِ
در دادگاه ھای امپرﯾاليستھا حتی اگر وکيل ھم "چپ" باشد و درخواست غرامت نمی تواند ھدفی جز
فراھم آوردن زمينه ھای اعالم پاﯾان مبارزات طبقاتی و تروﯾج "آشتی طبقاتی" داشته باشد .به وﯾژه
آنکه پشتوانه فکری آن حقوق بشر باشد! حقوق بشری که استثمار نيروی کار انسان را به رسميت
نمی شناسد و اﯾنگونه حقوق بشر استعماری – استثماری است .استعماری – استثماری بودن اﯾن
جقوق بشر را ھم در به وضوح در وقاﯾع جناﯾتکارانه ای که در شمال آفرﯾقا و خاورميانه توسط قلدران
دنيا ،ﯾعنی امپرﯾاليستھای خون آشام با پياده کردن نيروھای ناتو دﯾد،که خود اثبات نظر اﯾن قلم
ميباشد .که اگر در جذابيت ھای گول زننده جوامع سرماﯾه داری حل نشده باشيم در خود ھمين
جوامع امپرﯾاليستی که در آنھا زندگی ميکنيم ميتوان شکلھای مختلف جناﯾاتی که در پيشبرد اھداف
جقوق بشر به بھانه " مبارزه با ترورﯾسم" و " دفاع از جان شھروندان" اعمال ميشود ،درنمونه دو مثال
واقعی که در باال به آن اشاره شد ،به وضوح دﯾد!

صبا راھی ھفدھم خرداد ماه  - ١٣٨٩ھفتم ماه جون ٢٠١١
*نگاھی به اسناد – زندان ھای شاھنشاھی
http://www.dialogt.org/shomareh1/flyer/1dint9.pdf
لينک سروده انقالبی " ای رنجبر" از پروﯾن اعتصامی
http://www.19bahman.net/letrature/parvin_etesami.htm
لينک بخش اول "غرامت ﯾعنی ختم دعوی"
http://www.baaba.eu/Gaproz/Htmlha/Gheramat%20ya%20Khatme%20Dawa.htm
لينک نوشته "عليه معافيت از مجازات "
www.dialogt.org/index.php

