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  یاشرف دھقان
  ٢٠١٨ فبروری ٢٣

  
  

  !  انقالبی ستۀ دراويش گنابادی يک وظيفۀ حق طلبانۀدفاع از مبارز
  

  ! ، زحمتکشان و ديگر توده ھای رنج ديده ايران کارگران

بار دراويش گنابادی که ھمواره با سرکوبھا و آزادی کشی ھای رژيم   ايران ، اينۀديروز يک بار ديگر توده ھای رزمند

 - اسالمی   داشتن مذھبی متفاوت از مذھب مورد تبليغ رژيم جمھوریۀ به بھان-جمھوری اسالمی  وابسته به امپرياليسم

مردم ايران از مزدوران سرکوبگر ، دشمنان  مواجه بوده اند ، با نشان دادن گوشه ای از خشم و نفرت خود در مقابل

  .  در ماتم و عزا فرو بردندخود رژيم گرفته تا اربابان امپرياليستش را

 ساله در ٧٠ محمد ثالث ، درويش ۀبه دستگيری وحشيان  ، دراويش گنابادی که در اعتراض]دلو [ بھمن٣٠در روز 

 نيروھای مسلح رژيم واقع شده و ۀتھران تجمع کرده بودند ، مورد برخورد سرکوبگران مقابل کالنتری خيابان پاسداران

ديده و به ستوه آمده در مقابل   اين توده ھای زجرۀبا توجه به مقاومت سرسختانه و شجاعان. درگيری با آنھا پرداختند به

کشته شدن محمد ثالث به دست اوج خود رسيد که خبر  سرکوبگران ، درگيری ھمچنان ادامه يافت و ھنگامی به

خون آلود محمد ثالث  عکسی از سر و صورت زخمی و  .دراويش رسيد مزدوران وحشی جمھوری اسالمی به گوش

ری اين پيرمرد ، با چه وحشی به ھنگام دستگي در اينترنت پخش شده که نشان می دھد که آدمکشان جمھوری اسالمی

  . خره ھم او را در اسارت کشتند باالی با وی برخورد کرده بودند کهئگر

مقابل سرکوب نشان می دھند که در شرايطی که رژيم نيروھای   دراويش درۀويديوھای پخش شده از مقاومت جانان

انقالبی  ۀبزرگ به سراغ اين توده ھای ستمديده فرستاده بود ولی آنھا در مقابل قدرت و اراد مسلح خود را در ابعادی

 دراويش  .ھيچ وجه نتوانستند دوام بياورند رد پشتيبانی مردم مبارز منطقه نيز قرار داشتند ، بهدراويش ستمديده که مو

مزدوران برخاستند و حتی در مبارز با سنگ و چوب به دفاع از خود پرداخته و با پرتاب مواد آتشزا به مقابله با 

 وزارت ۀبه يکی از مراکز شکنج وفق به حملهدر يک مورد اين نيروھای آزاديخواه م  .مواردی آنھا را فراری دادند

ساواکی ھای رژيم شاه ، عالوه بر زندانھای رسمی که در آنجا  اطالعاتی ھای جمھوری اسالمی نيز ھمچون(اطالعات 

از زندانيان  آزاديخواھان و نيروھای انقالبی می پردازند ، خانه ھائی را نيز به منظور شکنجه برخی ۀبه کار شکنج

بند و کشتار ب در شرايطی که گله ای از سرکوبگران برای بگير و  .شده و آنجا را ويران نمودند) تيار دارندخاص در اخ

ناشی از سرکوبگری ھای رژيم ، به تاکتيکی  خونين دراويش در خيابان بودند ، فردی مملو از خشمی فشرده در دل
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 ما در ۀی اسالمی عليه توده ھای جان به لب رسيدضد انقالب جمھور عليه ضد انقالب دست زد که اولين بار ھمين

گرفتن و   به کار برده بود ، و آن راندن يک اتوبوس به قصد زير١٣٨٨ توده ھا در سال ۀقھرمانان جريان جنبش

  .مجازات تعداد ھر چه بيشتری از نيروھای سرکوبگر رژيم بود

، بی عدالتی ھا ، محروميت ھا و زجرھائی که جمھوری تاريخ ستم ھا  در اينجا برای جلوگيری از طول کالم ، از ذکر

ساختمان  ننگين و جنايت بار خود بر دراويش ايران تحميل کرده که يکی از آنھا ويران کردن اسالمی در طول عمر

 منافع ۀتأمين کنند  رژيمۀواقعيت اين است که جمھوری اسالمی به مثاب  .مرکز تجمع آنان در بروجرد بود می گذرم

 ايران برقرار ساخته ۀعنان گسيخته ای را در جامع  داخلی چنان ديکتاتوری خشن وۀياليستھا و سرمايه داران وابستامپر

مردمی و يا اقليت مذھبی از  و ھيچ طبقه و قشر  مترقی ، ھيچ خلق تحت ستم که ھيچ نيروی اجتماعی انقالبی و

ين نيروھای جامعه می باشند که از بدو روی کار آمدن اين تر زنان از برجسته.  آن در امان نبوده استۀسرکوب وحشيان

نيز   راساد و تباھی حتی پناھجويان افغان فۀجمھوری اسالمی ، اين جرثوم. قرار گرفته اند رژيم ، آماج حمالت آن

فغان گوشت دم توپ ساختن مردان ا  بی عدالتی ھا و تبعيضات در حق آنان ، باۀراحت نگذاشته و عالوه بر اعمال ھم

در چنين شرايطی است . مرتکب ننگين ترين جنايات می شود در جبھه ھای جنگ امپرياليستی که در آنھا شرکت دارد ،

   .رژيم جنايتکار و آزادی کش و اعتراض به سرکوبگری جمھوری اسالمی برخاسته اند که دراويش به مبارزه با اين

به ياد داشته باشيم (ای امپرياليستی که مجبور به پخش خبر شدند ھ  رسانهۀ ھم- ١. در اين ميان مسايل چندی مطرح است

ھای مردم با  رغم وجود اخبار متعدد از مبارزات و درگيری جنبش انقالبی ديماه از اوج افتاد ، علی که پس از اين که

ايران را  ۀجامع ن کهمردم تحت ستم ما برای اي ً ملتھب ايران ، اين رسانه ھا دقيقا در ضديت باۀنيروھای رژيم در جامع

از پخش اخبار مربوط به مبارزات مردم  ل جمھوری اسالمی نشان دھند تا جائی که می توانستندو تحت کنترًآرام و کامال

 سرمايه داری سعی دارند حرکت مبارزاتی ۀبه دنيای پوسيده و بحران زد  نيروھای متعلقۀو ھم) ايران امتناع کرده اند

 تعرضی ًکامال حق در مقابل دشمنی خونخوار ،درستی و بکه برا ) دراويش گنابادی(ده برکف و رزمن توده ھای جان

اينان که .  حرکتی مسالمت آميز جلوه دھند،داد بود و قھر ضد انقالبی جمھوری اسالمی جنايتکار را با قھر انقالبی پاسخ

رکت ھای تعرضی و انقالبی مردم وحشت سرمايه داری در ايران ھستند به شدت از ح ۀخواھان استمرار سيستم ظالمان

مبارزاتی قاطع و  ًبه ھمين خاطر در حالی که خود را ظاھرا دوست مردم جلوه می دھند ، می کوشند ھر حرکت .دارند

. مردم را پائين و در حد تظلم خواھی نگاه دارند تعرضی را محکوم کرده و به ھر شيوه ای که می توانند سطح مبارزات

  . رژيم بنالند و دست به مقابله نزنندۀستم و سرکوبھای وحشيان  بايد ھميشه از ظلم وانگار که مردم

از طريق زير گرفتن آنھا با اتوبوس می باشد که با   موضوع ديگر مربوط به کشتن سرکوبگران وحشی رژيم-٢

ی در اين مورد داد و که ھمان نيروھای متعلق به دنيای ارتجاعی سرمايه دار اين موضوع اول در رابطه است ، کما

 ۀ، در ادامشکل ديگر زيادی به راه انداخته و دراويش معترض را مورد توھين و تحقير قرار می دھند و يا به فغان

مطرح می کنند که چنان کاری مربوط به دراويش نبود   آنان با دشمنانشان ،ۀسياست تقليل مبارزات تعرضی و حق طلبان

 در ]جدی[خاطر بسپاريم که مردم ما امروز پس از خيزش توده ھای انقالبی در ديماه  بهاما بايد). يعنی نبايد باشد(

  .انقالبی در جامعه حاکم است ًگذشته به سر نمی برند ، بلکه اکنون شرايط کامال) آتش زير خاکستر(ًظاھرا آرام  شرايط

در مقابل  ، با سينه سپر کردنوب، با نفی حاکميت جمھوری اسالمی و با حمله به مراکز ستم و سرک با خيزش ديماه

را بر پيکر حاکميت امپرياليستی حاکم بر   خودۀ، با کشتن سرکوبگران ، توده ھای انقالبی اولين ضربگلوله ھای دشمن

ً منفور جمھوری اسالمی می باشد ، لزوما  اول سرنگونی رژيمۀآيا اين روند که ھدفش در درج  .ايران وارد آورده اند

نيروھای مرتجع حافظ منافع  تالش ۀ حرکت باز ماند؟  مسلم است که ھمرود و يا بايد متوقف شده و ازبايد به پيش ب
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نيروھای انقالبی و   اما .گذاشتن تالش ھای انقالبی آنھاست سرمايه داران باز داشتن توده ھا از حرکت به جلو و عقيم

از بيکاری ،   به پيشروی است آيا در مقابل توده ھا کهاگر قرار  آزاديخواه جامعه ، روشنفکران مبارز و مترقی چطور؟

 قھر آميز ۀاستخوانشان رسيده ، راھی جز مقابل کارد به...گرسنگی ، بی مسکنی و از ظلم و ستم و فساد ، ھوای آلوده و 

آزاد و رھا اگر قرار رسيدن به دنيای  حق توده ھاست ، هآيا اگر قرار به تحقق خواستھای ب  با دشمنانشان وجود دارد؟

نيروھای سرکوبگرش برای اکثريت آحاد جامعه به وجود آورده است ،  از جھنمی است که جمھوری اسالمی با قدرت

 ًاتفاقا تاکتيک زير گرفتن با ماشين را خود  مقابله با آن نيروھای سرکوبگر در پيش دارند؟ توده ھا چه راھی جز

در . بود به توده ھا آموختند  که در آن زمان بسيار شوکه آور ھم٨٨١٣پاسدارھا و بسيجی ھای سرکوبگر رژيم در سال 

 و البته - تظاھر کننده گذشتند و خون آنھا را بر زمين ريختند  آن زمان آنھا با بی رحمی تمام با ماشين از روی مردم

را رژيم   مبارزهۀشيوراستی که ب. ی در مورد آن به راه اندازندغربی آن را تکفير و ھياھوئ که رسانه ھای بدون آن

 خود شاھديم ۀدر اين رابطه سخنان بسيار پر نغزی که ما صحت آنھا را در جامع لنين  .حاکم به مردم تحميل می کند

در تاريخ ھم شدت نيروی   .به موجب قانون مکانيک ، کنش مساويست با واکنش ":او می گويد. کرده است مطرح

تا چه  ن است که تا چه اندازه سرکوبی تمايالت آزادی طلبی شديد و مداوم وزيادی مربوط به آ ۀمخرب انقالب تا درج

 دو تاکتيک سوسيال - لنين (."  بوده استعھد عتيق و نيروھای فعال زمان معين عميق" روبنای "اندازه تضاد بين

  )دموکراسی در انقالب دموکراتيک

می " هللا اکبر" سردادن شعار  بهروھای سرکوبگر گاه خود عليه نيۀدراويش تحت ستم در جريان مبارزات قھرمانان -٣

که ممکن است نا خود آگاه  حال اگر نيروھای آزاديخواھی  .کمونيست باشد پردازند که نمی تواند مورد توافق نيروھای

روی ترش کنند را کنار بگذاريم ، امروز شاھد  از شنيدن چنين شعار ھمسان با شعار مزدوران جمھوری اسالمی

سکوالر ھائی که اگر چه مدعی مخالفت با حکومت دينی می باشند ولی خواھان ( وھای به اصطالح سکوالری ھستيمنير

، به تمسخر  که با استناد به اين شعار)  اجتماعی ايران يعنی سرمايه داری وابسته ھستند-اقتصادی  حفظ ساختار

طور القاء کنند که گويا مسأله و مشکل  ی کوشند اينم) مردان( با نمايش سبيل و ريش آنھا ًدراويش پرداخته و مثال

امروز ثابت می کنند که  با چنين برخوردی اينان از ھمين  .مذھبی است دراويش گنابادی با رژيم جمھوری اسالمی امر

ھمچنان زير ظلم و ستم و سرکوب قرار خواھند   اقليت ھای مذھبی ديگرًدر حکومت سکوالر آنان دراويش و احيانا

   .، ديکتاتوری ذاتی آن ھم الزامی خواھد بوددر کشور  آخر با حفظ سرمايه داری وابسته-  داشت

بند ھای رژيم ديکتاتور حاکم عليه ديکتاتوری و اعتراض به بگير و ب واقعيت اين است که دراويش گنابادی به خاطر

که بدون   نيروھای آزاديخواه جامعه استۀ کمونيستھا و ھمۀبه ھمين خاطر وظيف. به پا خاسته اند سرکوبگری ھای آن

 ما بايد خواھان  . آنھا بر خيزندۀطلبان ، قاطعانه به دفاع از اعتراضات حقتوجه به اعتقادات مذھبی و رسومات شان

نه مورد سرکوب و نه توھين و  ، آزادی باشيم که ھيچ کس به خاطر اعتقاد به اين يا آن مذھب و يا نداشتن مذھبۀجامع

، رونی اش به دست توده ھای ستمديدهدار و دسته ھای د بی شک سرنگونی جمھوری اسالمی و تمام.  قرار بگيردتحقير

   .جامعه ای ست شرط اول حرکت به سوی چنين

  ! ستمگرانھر چه پر توان تر باد مبارزات ستمديدگان عليه

  !   زنده باد انقالب!نابود باد جمھوری اسالمی
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