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  اکبر تک دھقان 

 ٢٠٠٩ دسامبر٢۵ -١٣٨٨ ]قوس[ دی۴

  

 !خيزش توده ئی عليه وحشيگری خيابانی: سيرجان
  

الجرم به بروز قيامھای مسلحانه  ن،رشد مداوم جنبشھای اعتراضی در ايرا: حوادث سيرجان سندی است بر اينکه

  .ی، منجر خواھد گشتئتوده 
  

  

 در سيرجان، صحنه ای به نمايش گذاشته شد، که سران ماشين آدمکشی اسالمی، بايد آن را ١٣٨٨ دی ماه ١روز 

 سال بربرمنشی رژيم ٣١مردم ايران برای اولين بار در طول : خاطر سپرده، پيام آن را درک کننده خوب ب

ويژه در مالء عام اعتراض کرده، طناب و تخت و چوبه دار را به آتش کشيده، ه ی،  به اجرای حکم اعدام  و باسالم

 سال حکومت ٨آن، طی  اين در کشوری است، که ليبرالھای دارای مدارج آکادميک. حتی زندانيان را فراری دادند

کليه جناحھای . را، حتی يکبار محکوم نکرده اندخود و تا به امروز، ھرگز اعدامھای وحشيانه، آنھم در مالء عام 

، به چنين شيوه ضد حقوق اوليه انسانی ۶٠ويژه در دھه ه  سال، ب٣٠ اسالمی و ليبرالھا در داخل، طی - ملی و ملی

  . رفتار کرده اند

داليلی کلی، ه ، در تاريخی نامعلوم و ب"محمد اسفنديارپور" و "اسماعيل فتحی زاده"نامھای ه دو زندانی اجتماعی ب

ًاينکه دقيقا جرائم نامبردگان . در سيرجان، به اعدام محکوم شده اند" قاضی شرع" از سوی جنايتکاری تحت عنوان 

دستگاه . ًچيست، چگونه و طی چه مرحله ای از دادرسی، به چنين سرنوشت تلخی دچار شده اند، اصال روشن نيست

صدور حکم اعدام برای سرقت، . انه، سخن به ميان آورده استبيدادگری ولی فقيه ھيتلری، تنھا از سرقت مسلح

سارقين احتمالی جز قصد سرقت و يا انجام آن، خطايی نکرده اند، به ھمين . خود، نمايش بی عدالتی محض است

در ھمان حال اما روشن است، که ھر دو فرد، در شرايط سلطه اين رژيم تبھکار . دليل اما، به اعدام محکوم شده اند

ً خود احتماال از طريق ۀزمروه دنيا آمده، در سايه حکومت و اسالم لعنتی آن،  برای تأمين ھزينه ھای زندگی رب

  .سرقت، کشيده شده اند

ی رژيم، که بدون آدمکشی و لذت بردن از آن، روزشان به شب نميرسد، در کمال قساوت، ئمأموران جنايتکار حرفه 

 دی در مرکز شھر روی ١اين در ساعات اوليه روز سه شنبه . ده ميسازندلوازم قتل دو شھروند نامبرده را آما

جشن " به سمت محل قصدی،ه بر طبق تبليغات قبلی سرسپردگان ولی فقيه، ھزاران نفر و ھر کسی ب. ميدھد
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در لحظات شروع اين نمايش ضدانسانی، حادثه ای رخ ميدھد، که مأمورين درنده خوی . سرازير ميگردند" آدمکشی

  .المی فکر آن را نکرده انداس

باره شاھد صحنه ھجوم  يکه دو زندانی که يکی طناب به گردن، و ديگری در حال دست تکان دادن ايستاده اند، ب

از ھمه طرف سنگ باران مزدوران رژيم، . ويژه دوستان و بستگان خود به قسمت تخت اعدام ميگردنده مردم، ب

ير، باطوم کشی و آتش زدن خودروھای عناصر رژيم، ھر دو زندانی، زنده در ھمھمه فرياد و شليک ت. آغاز ميشود

  .توسط مردم آزاد شده، به ھمراه آنان صحنه اعدام را ترک ميکنند

مأموران رژيم بالفاصله دست به جستجوی گسترده زده، ھمه راھھای ورودی و خروجی شھر سيرجان را در 

ر دو زندانی و گروھی از بستگان آنھا، در روستايی در نزديکی عاقبت بعد از چندين ساعت، ھ. اختيار ميگيرند

جانيان ولی فقيه که سرمست از دستگيری آنھا، خود را در موضع قدرت احساس ميکنند، بعد . شھر بازداشت ميشوند

ه ب. از ظھر ھمان روز، بساط توحش خود را دوباره در ھمان محل پھن کرده،  متھمين را به محل سابق ميکشانند

، با شدت بر "شورای تأمين شھرستان سيرجان: " ويژه اينکه تبھکاران شاغل در باندی تروريستی تحت عنوان

  .اجرای حکم اعدام در ھمان روز و ھمان محل، اصرار دارند

 زندانيان سرازير  ھزار نفر از مردم شھر، اينبار با ھدف مقابله جدی تر با جانيان، به سوی محل اعدام۵بيش از 

مردم . بالفاصله با انتقال زندانيان به محل، سنگ پرانی، شعار و ناسزاگويی از سوی جمعيت آغاز ميشود. ميگردند

ه طور کور و وحشيانه ای، دست به شليک مستقيم به مأموران ب. از ھمه طرف به محل تخت اعدام ھجوم می آورند

ناچار ه ضبان رژيم، بميرغ.  به آتش کشيده ميشونديم و تخت اعدام چندين خودروی عوامل رژ. سوی مردم ميزنند

 شھر جان ۀ نفر از مردم شجاع و آزاد۴در تيراندازی وحشيانه مأموران، . ھر دو زندانی را به زندان، انتقال ميدھند

تی تعدادی از ح.  نفر راه نجاتی نيست٧گفته پزشکان، برای ه  نفر از آنان زخمی ميشوند، که ب٣٠باخته، بيش از 

ًطبق خبرھای بعدی، دو زندانی احتماال سارق مسلح، . مجروح شدگان، به بيمارستانھای شھر کرمان اعزام ميگردند

  . در داخل زندان به دار آويخته شده اند

حادثه سيرجان نه فقط نمايش قدرت اعتراض مردم، بلکه بسيار بيش از آن، نمايش کيفيت سياسی شرايط کنونی 

ل به عمل انقالبی ھستند، چنين حادثه ای سو روز، مشغول ترساندن مردم از توھمه آنھا که شب . ران استجامعه اي

معنی ه  سال تحت توحش اين رژيم جنايتکار، ب٣٠مردمی که بيش از . بايد حکم تلنگری برای آنھا داشته، بخود آيند

توده مردم . و سلطنت طلبان نخواھند داد" ريتاکث" واقعی کلمه، شکنجه شده اند، عقل شان را به دست دارودسته 

مستقل، با قدرت، اين رژيم جانی را به زير کشيده، يک به يک از ھمه آنھا، حتی اگر سر به چندين صدھزار بزنند، 

  .ی دشمنان مردم را، نقش بر آب خواھند کرد" مدل اسپانيا"حساب پس کشيده، نقشه 

نی، ھدف تحقق مدل اسپانيا و آمريکای جنوبی، بيش از ھمه، شيلی و دسته جات ارتجاعی در کشور، تحت ھر عنوا

طبق اين تئوری مسخره، گويا در ايران ھم، از طريق اعتراضات کنترل شده، سازشھايی . آرژانتين را در سر دارند

.  می آيد  دموکراتيک، متشکل از ھمان بنيانگذاران رژيم اسالمی  بر سر کار- در باال صورت گرفته، دولتی اسالمی

ھم رسانده، قاتل را با ه شده،  دست شکنجه گر و شکنجه شده را ب" آشتی ملی" اين دولت ھم، متوسل به سياست 

شدت ارتجاعی و ه عيب اين نقشه ب.   فرزند کنار ھم مينشاند، و مردم ھم به خانه ھای خود ميروند۵مادر داغدار 

 سال نابودی و جنايت از ٣٠حکومت فاشيستی اسالمی، و قبل از ھمه ضدکمونيست، در الپوشانی شرايط تأسيس 

ند خلف  و آخعيب اين نقشه در آنجاست، که پنھان ميکند، که گروھی تاجر و دالل بازار سبزه ميدان. سوی آن است

 که به تأييد قدرتھای -  اسالمی ھا- دروغين و ملیگراھایشيخ فضل هللا نوری، طبق طرح توطئه گرانه ملي
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معنی واقعی کلمه حمام خون به راه انداخته، بردگی ه  بر سر کار آمده، در کشور ب-نيز رسانده شده بودامپرياليستی 

آنھا جامعه، اقتصاد و فرھنگ و ابتدائی ترين ارزشھای رايج در مناسبات انسانی . محض را به مردم تحميل کردند

  .را، نابود کردند

علل ه ب.  اين پس در ھر موقعيت تصادفی، شعله خواھد کشيدرويداد سيرجان، اولين جرقه از آتشی است، که از

ًگوناگون، سرنوشت تحوالت سياسی در ايران کنونی، نه از طريق يک قيام مسلحانه نسبتا سھل و ساده در تھران، 

ھمگان و قبل از ھمه . بلکه از طريق يک رشته از قيامھا و خيزشھای متعدد در شھرستانھا، رقم خواھد خورد

  .مردم، بايد پيام خيزش سيرجان را درک کرده، در محاسبات آتی خود، به آن مراجعه کننددوستان 
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