
 !   استراني مردم اکيتوسل به مبارزه مسلحانه، حق دموکرات
   2009 اکتبر 19  - 1388 مھر 27اکبر تک دھقان 

 
بنا به اط)عات منتشره، سازمان !    وجود نداشته است،ی اس)ممي تر از رژستي تروریاني جرر،ي سال اخ30 در جھان 

 کي و بلوچستان، خبر از انجام ستانيدر استان س) راني اجندهللا: ًسابقا"( راني ایجنبش مقاومت مردم " یمنطقه ا
، مرکز  "نيشيپ"  اکتبر در شھر18 - مھر26 کشنبهي که صبح روز اتي عملني ایط. دھدي بزرگ و موفق ماتيعمل

 استان صورت گرفته، ني در جنوب ا- مرکز شھرستان سرباز- جنوب شھر راسکیلومتري ک40 واقع در ن،يشيبخش پ
 از ،یآمار تاکنون.  انددهي به قتل رس،ی اس)ممي رژی سپاه پاسداران و عوامل محلی از عناصر اصلفر ن42 از شيب

اقدام . دھدي خبر م-ليردخي افراد غاني از میً کام) ناخواسته، گروھني ھمچن- نفر از سرکوبگران30مجروح شدن حداقل 
 موسوم به ،ی محلني مشترک پاسداران و مرتجعنشست هي عل-ی انتحاراتي عملقي از طر- عنصر وابسته به سازمان با^

 سرکوب ھر دي نشست توطئه گرانه، بانيا.  استوستهي، بوقوع پ" و بلوچستانستاني سفي سران طوایشينشست ھم اند" 
 در ترور و ،ی سنتفي سران طواکي ضد دموکراتازاتي را مورد بحث قرار داده، بر امتیاسي سی مخالفتھاشتريچه ب
 مي با رژی را در ھمدستی و اقدامات جاسوسان و سرکوبگران محلده،ي کوبدي دختران و جوانان مھر تأکن، زناريتحق

 ی حتن،ي مخالفی احتمالی نظاماتي محافظت خود از عملی برا،ی حکومت اس)منيمأمور. کردي ھماھنگ م،یاس)م
 ده،ي خود کشيی نشست کذای محل برگزارون به درز،ي تجمع را نني ااني در جرليردخي و غگناهي بی از مردم محلیبرخ

 گناهي مردم بی کشاندن پای اقدام پاسداران برانيا.  گشته اندزي اط)ع نی از مردم بیو باعث مرگ و مجروح شدن نفرات
 سال اول رشته ی بشدت محکوم بوده، و ھر دانشجو،ی المللني حقوق بني در چھارچوب مواز،ی نظامیبه کشمشکھا

 و یستاني شھروندان ساني از مژهي در خارج، بویراني اکي مدافع دموکراتیبجاست که وک).  استاهحقوق، به آن آگ
 مردم لي نموده، مانع از تبدمي تسلی المللني بيی و به مراجع قضام،ي رابطه تنظني را در ای ادعانامه اًعاي سر،یبلوچستان

 منتشره و سراسر هياط)ع.  گردندی اس)می جانمي رژني مأموری از سو،ی منطقه نظامکي به گوشت دم توپ در گناهيب
 و عهي شاني اخت)ف در مجادي ای برام،ي رژني از توطئه دشمنان ان،يشي شھر پاتيدروغ سپاه پاسداران، در ارتباط با عمل

 30 ی طعه،ي مذھب شی افراطمي رژکي ی اس)ممي وجود دارد؟ رژن،ي بزرگتر از ایفي دروغ و تحرايآ! زندي دم م،یسن
 تختي مسجد در پاکي اجازه اداره ی که حت- دست زدهعهي شري به سلب حقوق شھروندان غ،ی شکلني تریسال به ارتجاع

 تاکنون دھھا ی اس)مميرژ. سازدي ھا منهي زمني اخت)فات در ادي خود را، متھم به تشداني امروزه قربان-کشور را ندارند
 وابستگان به ی جوخه اعدام سپرده، و احتمال صدور حکم اعدام برابه ی صرف مذھبلينفر از شھروندان را به د^

 هيبر پا"  اخت)فجاديا"  رابطه، و ني مردم در اهي حقوق اولرحمانهي زنده بر سلب بی شاھدز،ي نرازي در شتيمذھب بھائ
 و ستاني در سمي رژني روزمره ااتي از جنای شھروندان عاصی نظاماتيعمل.  در جامعه استی مذھبی شخصیباورھا

.  گذردی نم1* مھرنھادعقوبي خواهي از اعدام شھروند آزادی اتفاق افتاد، که ھنوز زمان چندانیبلوچستان، در دوره ا
 منطقه، و ني بنفع مردم محروم ای در اقدامات متعددرگذاري  و تأثی، فعال اجتماع2* روزنامه نگارکي مھرنھاد، عقوبي

 فرد چپ کي نه یاسي سشياو که از نظر گرا. در زاھدان بود"  عدالتی جوانان صدانانجم"  بنام ی نھاد علنکيمسئول 
 در 1386 سال بھشتي در اردی واھی بود، به اتھاماتکي اص)ح طلبان نزدیمي به جناح رژی بلکه حتکال،ي رادايو 

 1387 مرداد سال 14 روز  او را درکبارهي ب،ی ع)ئم قبلچگونهي بدون ھی اس)ممي رژنيمسئول. زاھدان، بازداشت شد
 و ی فرھنگ،یاسي سیتھاي از فعالی بزرگرهي ذخرغم،ياو در ھنگام مرگ، عل. ختنديدر زندان زاھدان، به دار آو

 14 -1388 ري ت23 در روز ،ی اس)ممي رژانهي وحشاتي جناني از آخرگري دیکي.  ساله بود29 ی ھنوز جوان،یاجتماع
 انيزندان. ً اساسا ناروشن بوداي و ،یاسي سلي کشور در شھر زاھدان، به د^روندان نفر از شھ13، و اعدام 2009 هيژوئ

 پارک کي در ی شکلنيزتريرآمي برخوردار نشده، به تحقلي عاد^نه و حق داشتن وکی دادرسکي از چوجهينامبرده، بھ
 مي سلطه رژطي در شراشور، کني حق و حقوق شھروند ازاني من،يا.  شدندختهي در مرکز شھر، به چوبه دار آویحيتفر

 دھه ھاست، که ،ی اس)ممي رژتکاريعوامل جنا.  آن استیرانگري و و وتي سال جنا30 از ی و نمونه ا،ی اس)مديپل
 ی فرھنگیتھاي انجام فعاللي بندند؛ آنھا را به دلی به گلوله ماباني منطقه را به دلخواه خود، در کوچه و خنيمردم محروم ا

 جاديً عمدتا بقصد ا،ی و روشنی اتھام جدچي بدون ھاي و رسانند؛ي تھاجم پاسداران، به قتل مني خود حز دفاع اايساده و 
 که از -  استاننيتاکنون صدھا نفر از مردم ا.  سپارندی در منطقه، شھروندان جوان را به جوخه اعدام میاسيارعاب س

 ی مواد مخدر، به جوخه اعدام سپرده شده، و خانواده ھانتقال و نقل و ای به اتھام نگھدار- برندي انبوه رنج میکاريفقر و ب
 قادر ی درنده خو، کسعهي شی و آخوندھای اس)ممي که جز عوامل رژکند،ي باور نمی کسچيھ. آنھا را از ھم پاشانده اند

 ی خروج وھاي که ھمه ورودیميرژ.  مصرف کننده گان مواد مخدر در کشور را بچرخاندیونيلي منيباشد، بازار چند
 کنترل کرده، در ھر اي و تيري را توسط عناصر سپاه پاسدارن مدابانھاي مرزھا، فرودگاھھا و بندرھا، شھرھا و خیھا

 را کشف و ني مخالفتي فعالني زده، کوچکتری و لباس شخصیجي و پاسدار و بسسي دست به استقرار پل،يیشھر و روستا
 از ی حداقل، سھم اصلاي و صدور مواد مخدر بوده، و ی داخلار اداره بازینابود کرده است، خود، سرکرده اصل

 و درمانده، از ھمه جا رانده و در گروگان ري شھروندان فقیصدور حکم اعدام برا.  آوردی آن را به چنگ میدرآمدھا
 یاسي سني مخالفاني در مژه،ي ارعاب در جامعه، بوجادي جز پوشاندن نقش  تبھکاران حاکم، ایزي ددمنش، چمي رژنيا
 از ی جناحی ادامه دارد، خود اما از سون،ي لطمات سنگرغمي علنکي که ھم اران،ي مردم ای کنونیجنبش اعتراض. ستين



 که در ،ی افراطیستھاي و ضدکمونی اس)میبرالھاي اص)ح طلبان، لانيجر. رودي مراھهيسرکوبگران کنترل شده، و به ب
آنھا، ابتکارات .  ندارندی ھدفی فعلی جنبش اعتراضبي ھم، جز تخرن کرده اند، ھم اکنوی شغلی سال، ترق30تمام 
گرفتار ساخته، " ادتري کلمه زکي کلمه کمتر و نه کي نه ؛ی اس)میجمھور " یستي مردم را، در تله شعار فاشیانق)ب

 اقدام سرنوشت کي به سطح ی فراروئی مردم، برای جنبش انق)بکه،ي در حالکنند؛ي مدي جنبش را تھدني توسعه اندهيآ
 ،یمبارزات مردم.  بگذرد- در داخل و خارج- متحد آنان یبرالھاي از لی از سد اص)ح طلبان وبخش بزرگديساز، با

 ِی و رھبریاسي که در سطح سرود،ي مشي پی متعددیامھاي قشي خود، به سمت رویمستقل از اراده ھمگان و در محتوا
" یامت اس)م"  در جھنم ی سال برده گ30 که از یتوده مردم. کنندي مل آنھا عمی در جھت ناکامیارياما، موانع بس

 ن،ي حساي" ، و "هللا و اکبر"  معطل ن،ي از اشي خود را بتوانندي بوده، نمیعي سرراتيي خواستار تغشوند،يخ)ص م
 دم ی وحشمين رژيدر ا" یمدن " راتيي که از تغیکس. زندانبانان و آمران قتل عام نسل جوان گذشته کنند" نيرحسيم
نه فقط .  استی آدمکشني ماشني و تبھکار و سرسپرده اادي شکيً اگر احمق و بدبخت و برده صفت نباشد، حتما زند،يم
 سرنوشت مردم و کشور را رقم -ی و سراسری منطقه اروز،ي تمام و پمهين- مسلحانه امي قني مسلحانه، بلکه چندامي قکي

 در برابر ی اس)ممي رژن،ي گذشته ھمچنیبنا به تجارب ماھھا.  وجود نداردده،يد مردم ستم ی از آن برایزيزده، گر
 نه فقط نرم تر و -  آنھا از اص)ح طلبان استی دنباله روجهي که نت- مردمی شده به تظاھراتھالي تحمی اس)میشعارھا

 یاتي و با نطي شراني احت زده، تیمي ضدرژني مبارزهي دست به صدور حکم اعدام علیقابل تحمل تر نشده، بلکه حت
 به ،ی و عادیاسي  ساني از زندانيی گروھھاز،ي ننکيھم ا.  استختهي را ھم، به دار آوی عادی زنداننيسرکوبگرانه، چند

.  حکم اعدام قرار گرفته اندی قابل قبول، در معرض اجرای دادرسکي از ی روندی ناروشن، بدون طاي و ی واھليد^
 و انواع دسته ن،ي دروغخواھاني جمھور،یتي اکثر-ی توده افي طري در خارج از کشور، نظی ارتجاعاناتي جرتياکثر

 - دھندي ملي را تشکیً که مجموعا جناح راست اص)ح طلبان حکومت- در داخلستي ضدکموناي و ی اس)مبراليجات ل
 ی و مداندي میاسي سی اندکان ھر انسکهيدر حال. نامندي میستي تروریانيرا، جر" راني ایجنبش مقاومت مردم " انيجر

 در جھان پس از یگري داني جرچي ھستند؛ بلکه ھیستي تروریاناتي آن، نه تنھا جری و ھمه ارگانھای اس)ممي که رژند،يب
 با^، یاسي ساني جری مذھبشي گذشته، گرانياز ا.  وجود نداشته استم،ي رژني تر از ای تر و جانستيجنگ دوم، ترور

 کي سازمان، خواستار ني اا،ي را بازتاب داده، و ثانی در حکومت اس)می مذھبضي مردم تحت تبع)تي از تمایًاو^ بخش
 کرده، استاد دانشگاه، لي اص)ح طلبان تحصکهيدر حال. ستي و بلوچستان نستاني ساي و ران،ي در ایحکومت مذھب

 یستي فاشیکتاتوريد" یخط امام"  از جناح نوز ھبرال،ي فردا، محقق و لوي آلمان و رادوي راد،ی سی بی بیرانيمفسران ا
 ايآ. ستندي ن- جامعه ھماني عصطي در شرای حت- ی اس)ممي رژی حق مردم به سرنگونرشي نموده، حاضر به پذتيحما
بر فراز دانشگاھھا و کشور را " نيشبح لن"  چرخش ،ی که ھر از چندگاھستند،ي نی افراطستي ضدکمونیبرالھاي لنيھم
 و ستھاي را، به سرکوب و اعدام کمونی منتقل ساخته، آخوند وحشني اواني خود را با عجله به بازجوکشف کرده، تيرو

 داده بر محل کار اعدام شده هي تکري است؟ استاد دانشگاه و مدستي مرتجع و تروری چه کسکنند؟ي مقي تشوخواھان،يآزاد
 تھران، جوانان را وادار به یابانھاي سابق، که در خري و مسئول و مشاور و معاون وزري مدی ھاشرافتي و ب60گان دھه 

 ني مبارزايو ! کننديرا طلب م" یساختار شکن"  عدم ،ی مرتجع حتینموده، و از موسو" هللا اکبر"  زدن شعار اديفر
خودستا و " نخبه گان"  با ی فاقد ھرگونه رابطه اتخت،ي محروم و در مناطق دور از پا،ی مردم عاداني از میعاص

، "راني ایجنبش مقاومت مردم " اني در جامعه؟ اگر جرکي آکادماي و ی اقتصاد،یاسي سژهي وتي و بدون موقع،یميرژ
 کي در داخل و خارج از کشور ھم، -ی مذھبري و غی مذھب-یراني ابرالي صورت، ھر لني است، در ایستي تروریانيجر

 تي در جھان حماستي دارودسته ترورني تری از جانسال، 30 ی نوع آن است؛ از آنجا که طني چه بسا، بدترست،يترور
 مبارزات توده عتي و طبی بوده، به ھسته اصلري اجتناب ناپذی روندران،ي مبارزه مسلحانه در اشيداي   پ3.*کرده است

 و) 1285- 1293( تياگر مبارزات مردم در دوران انق)ب مشروط.  کشور، تعلق داردني در ادي سلطه گران پلهي عل،یا
 ري وجود و تأثلي تنھا و تنھا، بدلني اافت،ي آن دست هي در مقاطع اولیجي، به حداقل نتا)1349-1360( انق)ب بھمن

 -  حضور دو حزب متشکلرغمي اما، عل1332 تا 1320 ی در فاصله سالھاکيمبارزات دموکرات. مبارزه مسلحانه است
 در سطوح ی حت-  مسلح و متشکلی و صدھا نظام،ی اه و تشکل تودهي دھھا اتحادني ھمچن- یحزب توده و جبھه مل

 لي و حکومت ساواک، و تبدی و برده گري مسلحانه، به شکست منجر شده، تحقامي بدون عامل توسل به ق-افسران ارشد
 حمام خون سال ی  در طی حکومت اس)متيتثب.  مردم بودیھاي آنھمه جانفشانی کشور تحت سلطه، انتھاکي به رانيا

 اناتي و اشتباھات بزرگ جر،یتي اکثر-ی شبه روشنفکران توده ای علنانتي در وجه غالب خود، به خز،ي نبعد به 1360
"  در تھاجم- ستي و تروتسکستي مائوئ،ی خارج از کشورايً سابقا مجاھد و -ی چپ ضد شورویچپ روشنفکر

 اعتبارساختن سنت ی آن، بمنطور بربه و انبوه ھواداران پرشور و کم تجيی به سازمان فدارصادقانهيغ" کيدوئولوژيا
 ني مدافعیبرا.  استزي دوره فوق نیدادھاي رومي ماحصل مستق،ی سال جھنم اس)م30مبارزه مسلحانه مربوط بوده، 

اگر سھم . ستي ناتي با^تر از حق ح،ی حقچي روشن باشد، که ھدي و بلوچستان باستاني در سکي دموکراتیھايآزاد
 گسترده ضي محض و تبعی حقوقی جز تحمل بیزي بربرمنش، چمي رژني اطي تحت شرا،یستان و بلوچیستانيشھروند س

توسل به مبارزه مسلحانه و ارتقاء . ستي در انتظار او نیزي صورت، جز مرگ زجرآور ھرروزه ھم، چني در است،ين
 آزادانه ی زندگني عو ،ی انساناتي دفاع از حق حک،ي بر نظامات دموکراتی و متکی مبارزه حرفه اکيآن به سطح 



 وعي شی چشم اندازھازان،ي بھمان مابد،ي توسعه ،ی و کمیفي منطقه، از نظر کنيھرچه مبارزه مسلحانه در ا. خواھد بود
 . روشن تر خواھند گشت،ی و کشتارجمعيی درنده خوني ماشني بگورسپردن ای مسلحانه، برایزشھايخ
 -------------------- 

 : وب)گني نوشته او در اني مھرنھاد، و آخرعقوبي ی شخصگ) وبی نشان-1 *حاتيتوض
  

com.blogfa.mehrnehad://http 
  
 

 : اي پدیکي مھرنھاد در وعقوبي در باره قتري کسب اط)عات دق
 

D%85%9D%_8A%8D%88%9D%82%9D%9B%8D%C8%DB/%wiki/org.wikipedia.fa://http
AF%8D%7A%8D%87%9D%86%9D%1B%8D%87%9 

 
 یرو، برا نياز ا.  استی اس)م- ی سلطنتسميبرالي از موضع  لًباي و تقرروح،ي و بی خنثا،ي پدیکي در وداط)عات موجو

 کي در زاھدان، ی سرپرست روزنامه مردمسا^ر-2. * استدي ھم مفگري تر، رجوع به منابع دقيکسب اط)عات دق
 و ستاني با سيی آشنای برا-"!    برد کا^ ر تدهي گزد،يدزد چو با چراغ آ " -3. *روزنامه وابسته به اص)ح طلبان

 :ديي مراجعه نماري زیشان آن، به نیبلوچستان، شھرستانھا، بخشھا و شھرھا
 
 3%B8%D%_9%86D7%A8%D%AA8%D3%B8%D7%A8%D/%wiki/org.wikipedia.fa://http 

%88%9D%84%9D%8A%8D%_88%9D%_86%9D%7A%8D%AA%8D%3B%8D%C8%DB
86%9D%7A%8D%AA%8D%3B%8D%86%DA  

 
 .یمي منبع رژکي و بلوچستان از ستاني سراموني پی اط)عات

 
 b-sistan/fa/travel/ir.anobanini.www://http 
 

 شھر ني است؛ ھمچن بنام شھر راسکی مرکزی و بلوچستان قرار داشته، داراستانيشھرستان سرباز در جنوب استان س
 و ستانياستان س. نامندي است، که شھرستان را بدان نام مقع شھرستان واني در شمال از،ي بنام شھر سرباز نیکوچک

 ني متنوع تری استان کشور، و داراني بزرگتر،یاھي و پوشش گی شھرستان بوده، و از نظر پھناور14 یبلوچستان دارا
 در ه منطقه، بلکني نه در شھر کوچک سرباز در شمال ای حادثه کنون-. گردديم محسوب راني در ایاھي گینوع پوششھا
 ن،يشي شھرستان، و شھر پنيشھر سرباز در شمال ا.  داده استی، رو"نيشيپ"  شھرستان سرباز، در شھریقسمت جنوب

 . شھرستان واقع شده اندني ای بخش جنوبکيدر مرکز 


