توسل به مبارزه مسلحانه ،حق دموکراتيک مردم ايران است!
اکبر تک دھقان  27مھر  19 - 1388اکتبر 2009
در جھان  30سال اخير ،جريانی تروريست تر از رژيم اسالمی ،وجود نداشته است! بنا به اطالعات منتشره ،سازمان
منطقه ای " جنبش مقاومت مردمی ايران") سابقاً :جندﷲ ايران( در استان سيستان و بلوچستان ،خبر از انجام يک
عمليات بزرگ و موفق ميدھد .طی اين عمليات که صبح روز يکشنبه  26مھر 18 -اکتبر در شھر" پيشين " ،مرکز
بخش پيشين ،واقع در  40کيلومتری جنوب شھر راسک -مرکز شھرستان سرباز -در جنوب اين استان صورت گرفته،
بيش از  42نفر از عناصر اصلی سپاه پاسداران و عوامل محلی رژيم اسالمی ،به قتل رسيده اند .آمار تاکنونی ،از
مجروح شدن حداقل  30نفر از سرکوبگران -ھمچنين کامالً ناخواسته ،گروھی از ميان افراد غيردخيل -خبر ميدھد .اقدام
عنصر وابسته به سازمان باال -از طريق عمليات انتحاری -عليه نشست مشترک پاسداران و مرتجعين محلی ،موسوم به
" نشست ھم انديشی سران طوايف سيستان و بلوچستان" ،بوقوع پيوسته است .اين نشست توطئه گرانه ،بايد سرکوب ھر
چه بيشتر مخالفتھای سياسی را مورد بحث قرار داده ،بر امتيازات ضد دموکراتيک سران طوايف سنتی ،در ترور و
تحقير زنان ،دختران و جوانان مھر تأکيد کوبيده ،و اقدامات جاسوسان و سرکوبگران محلی را در ھمدستی با رژيم
اسالمی ،ھماھنگ ميکرد .مأمورين حکومت اسالمی ،برای محافظت خود از عمليات نظامی احتمالی مخالفين ،حتی
برخی از مردم محلی بيگناه و غيردخيل در جريان اين تجمع را نيز ،به درون محل برگزاری نشست کذايی خود کشيده،
و باعث مرگ و مجروح شدن نفراتی از مردم بی اطالع نيز گشته اند .اين اقدام پاسداران برای کشاندن پای مردم بيگناه
به کشمشکھای نظامی ،در چھارچوب موازين حقوق بين المللی ،بشدت محکوم بوده ،و ھر دانشجوی سال اول رشته
حقوق ،به آن آگاه است .بجاست که وکالی مدافع دموکراتيک ايرانی در خارج ،بويژه از ميان شھروندان سيستانی و
بلوچستانی ،سريعاً ادعانامه ای را در اين رابطه تنظيم ،و به مراجع قضايی بين المللی تسليم نموده ،مانع از تبديل مردم
بيگناه به گوشت دم توپ در يک منطقه نظامی ،از سوی مأمورين رژيم جانی اسالمی گردند .اطالعيه منتشره و سراسر
دروغ سپاه پاسداران ،در ارتباط با عمليات شھر پيشين ،از توطئه دشمنان اين رژيم ،برای ايجاد اختالف در ميان شيعه و
سنی ،دم ميزند! آيا دروغ و تحريفی بزرگتر از اين ،وجود دارد؟ رژيم اسالمی يک رژيم افراطی مذھب شيعه ،طی 30
سال به ارتجاعی ترين شکلی ،به سلب حقوق شھروندان غير شيعه دست زده -که حتی اجازه اداره يک مسجد در پايتخت
کشور را ندارند -امروزه قربانيان خود را ،متھم به تشديد اختالفات در اين زمينه ھا ميسازد .رژيم اسالمی تاکنون دھھا
نفر از شھروندان را به داليل صرف مذھبی به جوخه اعدام سپرده ،و احتمال صدور حکم اعدام برای وابستگان به
مذھب بھائيت در شيراز نيز ،شاھدی زنده بر سلب بيرحمانه حقوق اوليه مردم در اين رابطه ،و " ايجاد اختالف" بر پايه
باورھای شخصی مذھبی در جامعه است .عمليات نظامی شھروندان عاصی از جنايات روزمره اين رژيم در سيستان و
بلوچستان ،در دوره ای اتفاق افتاد ،که ھنوز زمان چندانی از اعدام شھروند آزاديخواه يعقوب مھرنھاد* 1نمی گذرد.
يعقوب مھرنھاد ،يک روزنامه نگار* ،2فعال اجتماعی و تأثيرگذار در اقدامات متعددی بنفع مردم محروم اين منطقه ،و
مسئول يک نھاد علنی بنام " انجمن جوانان صدای عدالت" در زاھدان بود .او که از نظر گرايش سياسی نه يک فرد چپ
و يا راديکال ،بلکه حتی به جناح رژيمی اصالح طلبان نزديک بود ،به اتھاماتی واھی در ارديبھشت سال  1386در
زاھدان ،بازداشت شد .مسئولين رژيم اسالمی بدون ھيچگونه عالئم قبلی ،بيکباره او را در روز  14مرداد سال 1387
در زندان زاھدان ،به دار آويختند .او در ھنگام مرگ ،عليرغم ،ذخيره بزرگی از فعاليتھای سياسی ،فرھنگی و
اجتماعی ،ھنوز جوانی  29ساله بود .يکی ديگر از آخرين جنايات وحشيانه رژيم اسالمی ،در روز  23تير 14 -1388
ژوئيه  ،2009و اعدام  13نفر از شھروندان کشور در شھر زاھدان ،به داليل سياسی ،و يا اساساً ناروشن بود .زندانيان
نامبرده ،بھيچوجه از يک دادرسی عادالنه و حق داشتن وکيل برخوردار نشده ،به تحقيرآميزترين شکلی در يک پارک
تفريحی در مرکز شھر ،به چوبه دار آويخته شدند .اين ،ميزان حق و حقوق شھروند اين کشور ،در شرايط سلطه رژيم
پليد اسالمی ،و نمونه ای از  30سال جنايت و و ويرانگری آن است .عوامل جنايتکار رژيم اسالمی ،دھه ھاست ،که
مردم محروم اين منطقه را به دلخواه خود ،در کوچه و خيابان به گلوله می بندند؛ آنھا را به دليل انجام فعاليتھای فرھنگی
ساده و يا دفاع از خود حين تھاجم پاسداران ،به قتل ميرسانند؛ و يا بدون ھيچ اتھام جدی و روشنی ،عمدتاً بقصد ايجاد
ارعاب سياسی در منطقه ،شھروندان جوان را به جوخه اعدام می سپارند .تاکنون صدھا نفر از مردم اين استان -که از
فقر و بيکاری انبوه رنج ميبرند -به اتھام نگھداری و نقل و انتقال مواد مخدر ،به جوخه اعدام سپرده شده ،و خانواده ھای
آنھا را از ھم پاشانده اند .ھيچ کسی باور نميکند ،که جز عوامل رژيم اسالمی و آخوندھای شيعه درنده خو ،کسی قادر
باشد ،بازار چندين ميليونی مصرف کننده گان مواد مخدر در کشور را بچرخاند .رژيمی که ھمه وروديھا و خروجی
ھای مرزھا ،فرودگاھھا و بندرھا ،شھرھا و خيابانھا را توسط عناصر سپاه پاسدارن مديريت و يا کنترل کرده ،در ھر
شھر و روستايی ،دست به استقرار پليس و پاسدار و بسيجی و لباس شخصی زده ،کوچکترين فعاليت مخالفين را کشف و
نابود کرده است ،خود ،سرکرده اصلی اداره بازار داخلی و صدور مواد مخدر بوده ،و يا حداقل ،سھم اصلی از
درآمدھای آن را به چنگ می آورد .صدور حکم اعدام برای شھروندان فقير و درمانده ،از ھمه جا رانده و در گروگان
اين رژيم ددمنش ،چيزی جز پوشاندن نقش تبھکاران حاکم ،ايجاد ارعاب در جامعه ،بويژه ،در ميان مخالفين سياسی
نيست .جنبش اعتراضی کنونی مردم ايران ،که ھم اينک عليرغم لطمات سنگين ،ادامه دارد ،خود اما از سوی جناحی از

سرکوبگران کنترل شده ،و به بيراھه ميرود .جريان اصالح طلبان ،ليبرالھای اسالمی و ضدکمونيستھای افراطی ،که در
تمام  30سال ،ترقی شغلی کرده اند ،ھم اکنون ھم ،جز تخريب جنبش اعتراضی فعلی ھدفی ندارند .آنھا ،ابتکارات
انقالبی مردم را ،در تله شعار فاشيستی " جمھوری اسالمی؛ نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه زيادتر" گرفتار ساخته،
آينده توسعه اين جنبش را تھديد ميکنند؛ در حاليکه ،جنبش انقالبی مردم ،برای فراروئی به سطح يک اقدام سرنوشت
ساز ،بايد از سد اصالح طلبان وبخش بزرگی از ليبرالھای متحد آنان  -در داخل و خارج -بگذرد .مبارزات مردمی،
ی
رھبر
مستقل از اراده ھمگان و در محتوای خود ،به سمت رويش قيامھای متعددی پيش ميرود ،که در سطح سياسی و
ِ
اما ،موانع بسياری در جھت ناکامی آنھا عمل ميکنند .توده مردمی که از  30سال برده گی در جھنم " امت اسالمی"
خالص ميشوند ،خواستار تغييرات سريعی بوده ،نميتوانند خود را بيش از اين ،معطل " ﷲ و اکبر" ،و " يا حسين،
ميرحسين" زندانبانان و آمران قتل عام نسل جوان گذشته کنند .کسی که از تغييرات " مدنی" در اين رژيم وحشی دم
ميزند ،اگر احمق و بدبخت و برده صفت نباشد ،حتما ً يک شياد و تبھکار و سرسپرده اين ماشين آدمکشی است .نه فقط
يک قيام مسلحانه ،بلکه چندين قيام مسلحانه -نيمه تمام و پيروز ،منطقه ای و سراسری -سرنوشت مردم و کشور را رقم
زده ،گريزی از آن برای مردم ستم ديده ،وجود ندارد .بنا به تجارب ماھھای گذشته ھمچنين ،رژيم اسالمی در برابر
شعارھای اسالمی تحميل شده به تظاھراتھای مردم -که نتيجه دنباله روی آنھا از اصالح طلبان است -نه فقط نرم تر و
قابل تحمل تر نشده ،بلکه حتی دست به صدور حکم اعدام عليه مبارزين ضدرژيمی زده ،تحت اين شرايط و با نياتی
سرکوبگرانه ،چندين زندانی عادی را ھم ،به دار آويخته است .ھم اينک نيز ،گروھھايی از زندانيان سياسی و عادی ،به
داليل واھی و يا ناروشن ،بدون طی روندی از يک دادرسی قابل قبول ،در معرض اجرای حکم اعدام قرار گرفته اند.
اکثريت جريانات ارتجاعی در خارج از کشور ،نظير طيف توده ای -اکثريتی ،جمھوريخواھان دروغين ،و انواع دسته
جات ليبرال اسالمی و يا ضدکمونيست در داخل -که مجموعا ً جناح راست اصالح طلبان حکومتی را تشکيل ميدھند-
جريان " جنبش مقاومت مردمی ايران" را ،جريانی تروريستی مينامند .در حاليکه ھر انسان اندکی سياسی ميداند و می
بيند ،که رژيم اسالمی و ھمه ارگانھای آن ،نه تنھا جرياناتی تروريستی ھستند؛ بلکه ھيچ جريان ديگری در جھان پس از
جنگ دوم ،تروريست تر و جانی تر از اين رژيم ،وجود نداشته است .از اين گذشته ،گرايش مذھبی جريان سياسی باال،
اوالً بخشی از تمايالت مردم تحت تبعيض مذھبی در حکومت اسالمی را بازتاب داده ،و ثانيا ،اين سازمان ،خواستار يک
حکومت مذھبی در ايران ،و يا سيستان و بلوچستان نيست .در حاليکه اصالح طلبان تحصيل کرده ،استاد دانشگاه،
مفسران ايرانی بی بی سی ،راديو آلمان و راديو فردا ،محقق و ليبرال ،ھنوز از جناح " خط امامی" ديکتاتوری فاشيستی
حمايت نموده ،حاضر به پذيرش حق مردم به سرنگونی رژيم اسالمی -حتی در شرايط عصيان جامعه ھم -نيستند .آيا
ھمين ليبرالھای ضدکمونيست افراطی نيستند ،که ھر از چندگاھی ،چرخش " شبح لنين" بر فراز دانشگاھھا و کشور را
رويت کرده ،کشف خود را با عجله به بازجويان اوين منتقل ساخته ،آخوند وحشی را ،به سرکوب و اعدام کمونيستھا و
آزاديخواھان ،تشويق ميکنند؟ چه کسی مرتجع و تروريست است؟ استاد دانشگاه و مدير تکيه داده بر محل کار اعدام شده
گان دھه  60و بيشرافت ھای مدير و مسئول و مشاور و معاون وزير سابق ،که در خيابانھای تھران ،جوانان را وادار به
فرياد زدن شعار " ﷲ اکبر" نموده ،و از موسوی مرتجع حتی ،عدم " ساختار شکنی" را طلب ميکنند! و يا مبارزين
عاصی از ميان مردم عادی ،محروم و در مناطق دور از پايتخت ،فاقد ھرگونه رابطه ای با " نخبه گان" خودستا و
رژيمی ،و بدون موقعيت ويژه سياسی ،اقتصادی و يا آکادميک در جامعه؟ اگر جريان " جنبش مقاومت مردمی ايران"،
جريانی تروريستی است ،در اين صورت ،ھر ليبرال ايرانی -مذھبی و غير مذھبی -در داخل و خارج از کشور ھم ،يک
تروريست ،چه بسا ،بدترين نوع آن است؛ از آنجا که طی  30سال ،از جانی ترين دارودسته تروريست در جھان حمايت
کرده است 3*.پيدايش مبارزه مسلحانه در ايران ،روندی اجتناب ناپذير بوده ،به ھسته اصلی و طبيعت مبارزات توده
ای ،عليه سلطه گران پليد در اين کشور ،تعلق دارد .اگر مبارزات مردم در دوران انقالب مشروطيت)  (1285-1293و
انقالب بھمن)  ،(1349-1360به حداقل نتايجی در مقاطع اوليه آن دست يافت ،اين تنھا و تنھا ،بدليل وجود و تأثير
مبارزه مسلحانه است .مبارزات دموکراتيک در فاصله سالھای  1320تا  1332اما ،عليرغم حضور دو حزب متشکل-
حزب توده و جبھه ملی -ھمچنين دھھا اتحاديه و تشکل توده ای ،و صدھا نظامی مسلح و متشکل -حتی در سطوح
افسران ارشد -بدون عامل توسل به قيام مسلحانه ،به شکست منجر شده ،تحقير و برده گی و حکومت ساواک ،و تبديل
ايران به يک کشور تحت سلطه ،انتھای آنھمه جانفشانيھای مردم بود .تثبيت حکومت اسالمی در طی حمام خون سال
 1360به بعد نيز ،در وجه غالب خود ،به خيانت علنی شبه روشنفکران توده ای -اکثريتی ،و اشتباھات بزرگ جريانات
چپ روشنفکری چپ ضد شوروی -سابقاً مجاھد و يا خارج از کشوری ،مائوئيست و تروتسکيست -در تھاجم"
ايدوئولوژيک" غيرصادقانه به سازمان فدايی و انبوه ھواداران پرشور و کم تجربه آن ،بمنطور بی اعتبارساختن سنت
مبارزه مسلحانه مربوط بوده 30 ،سال جھنم اسالمی ،ماحصل مستقيم رويدادھای دوره فوق نيز است .برای مدافعين
آزاديھای دموکراتيک در سيستان و بلوچستان بايد روشن باشد ،که ھيچ حقی ،باالتر از حق حيات نيست .اگر سھم
شھروند سيستانی و بلوچستانی ،تحت شرايط اين رژيم بربرمنش ،چيزی جز تحمل بی حقوقی محض و تبعيض گسترده
نيست ،در اين صورت ،جز مرگ زجرآور ھرروزه ھم ،چيزی در انتظار او نيست .توسل به مبارزه مسلحانه و ارتقاء
آن به سطح يک مبارزه حرفه ای و متکی بر نظامات دموکراتيک ،دفاع از حق حيات انسانی ،و عين زندگی آزادانه

خواھد بود .ھرچه مبارزه مسلحانه در اين منطقه ،از نظر کيفی و کمی ،توسعه يابد ،بھمان ميزان ،چشم اندازھای شيوع
خيزشھای مسلحانه ،برای بگورسپردن اين ماشين درنده خويی و کشتارجمعی ،روشن تر خواھند گشت.
-------------------توضيحات * -1نشانی وبالگ شخصی يعقوب مھرنھاد ،و آخرين نوشته او در اين وبالگ:
http://mehrnehad.blogfa.com
کسب اطالعات دقيقتر در باره يعقوب مھرنھاد در ويکی پديا:
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D9%85%D
9%87%D8%B1%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF
اطالعات موجود در ويکی پديا ،خنثی و بيروح ،و تقريباً از موضع ليبراليسم سلطنتی -اسالمی است .از اين رو ،برای
کسب اطالعات دقيق تر ،رجوع به منابع ديگر ھم مفيد است -2* .سرپرست روزنامه مردمساالری در زاھدان ،يک
روزنامه وابسته به اصالح طلبان " -3* .دزد چو با چراغ آيد ،گزيده تر برد کاال "!  -برای آشنايی با سيستان و
بلوچستان ،شھرستانھا ،بخشھا و شھرھای آن ،به نشانی زير مراجعه نماييد:
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%
DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A8%D9%84%D9%88%
DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
اطالعاتی پيرامون سيستان و بلوچستان از يک منبع رژيمی.
http://www.anobanini.ir/travel/fa/sistan-b
شھرستان سرباز در جنوب استان سيستان و بلوچستان قرار داشته ،دارای مرکزی بنام شھر راسک است؛ ھمچنين شھر
کوچکی بنام شھر سرباز نيز ،در شمال اين شھرستان واقع است ،که شھرستان را بدان نام مينامند .استان سيستان و
بلوچستان دارای  14شھرستان بوده ،و از نظر پھناوری و پوشش گياھی ،بزرگترين استان کشور ،و دارای متنوع ترين
نوع پوششھای گياھی در ايران محسوب ميگردد - .حادثه کنونی نه در شھر کوچک سرباز در شمال اين منطقه ،بلکه در
قسمت جنوبی شھرستان سرباز ،در شھر" پيشين" ،روی داده است .شھر سرباز در شمال اين شھرستان ،و شھر پيشين،
در مرکز يک بخش جنوبی اين شھرستان واقع شده اند.

