
 نادر ثانی

 !داری بار دیگر فاجعه آفریدند سگان زنجیری سرمایه

 
. ای سهمگین به وجود آوردند یکبار دیگر جنایتکاران جمهوری اسالمی در یورشی بیرحمانه و وحشیانه فاجعه

ترین استانهای ایران،  ستم ترین و تحت یکی از محرومسراوان در های زحمتکش و ستمدیده  بار این توده این

قرار و سپاه خوفناک پاسداران ارتجاع " انتظامی"بودند که مورد تهاجم نیروهای جنایتکار  ،سیستان و بلوچستان

 . که در اجرای اوامر رهبران خود این فاجعه را به اجرا درآوردند گرفته و به وسیله مامورانی سالخی شدند

و سپاه پاسداران ارتجاع در نقطه مرزی بین " انتظامی"، نیروهای جنایتکار  9911 اسفندماه ۴پریروز، دوشنبه 

برای به دست آوردن لقمه نانی برای خود و  روز  که شبانه ای درمانده وزحمتکش ان بر سوختبه ایران و پاکستان 

نگاه دردناکی به جوال منطقهو تبدیل آن خود به آنان مرگبار در تیراندازی خانواده خود در تالش هستند حمله برده و 

یک شاهد محلی تعداد . مجروح کردند نیزرا  تعدادیبر را به قتل رسانده و  سوخت 9۱دستکم ، از دود، آتش و خون

وابسته به امپریالیسم  اسالمی شلیک مرگبار جنایتکاران جمهوری  .نفر ذکر کرده است 9۳شدگان را  کشته

در کشوری که هر روز خبر از آری، . کنند سوخت حمل می، ان زندگی از مرز افرادی را از پای انداخت که برای گذر

 ،شنویم وابسته خوانده و میهای آنان و سرمایه داران  جمهوری اسالمی و خانواده سراندزدیهای میلیارد دالری 

بری روی  بران آن بود که برای به دست آوردن درآمدی ناچیز به کار دشوار و ُپرخطر سوخت این سوخت" جرم"

  .باشد صد میدر 99نرخ بیکاری در آن ، هم در استان محرومی که طبق آمار رسمی دولتی  ، آناند آورده



برای اعتراض به بسته شدن و بسته در میان جمعی بودند که  ی که هدف تیراندازی قرار گرفتند،بران سوخت

خواستند که اعتراض خود  و مینگهداشتن مرز در برابر پاسگاه سپاه جنایتکار پاسداران سرمایه جمع شده بودند 

 .های ماموران گرفتند پاسخ اعتراض خود را با گلوله را به گوش مقامات برسانند، اما

های خشمگین  اسفندماه، موج اعتراضات توده ۵شنبه  دیروز، سهدر پی کشتار بی رحمانه سوخت بران بلوچ، 

وارد ساختمان فرمانداری سراوان های  با عبور از نردهنیروهای معترض . تمامی شهر را به حرکت درآورد ،سراوان

نیروهای . که جوابی به اعتراضات خود نگرفتند، برخی از تجهیزات آن را به آتش کشیدند زمانیشدند و این مرکز 

ای به سمت آنان  های ساچمه آور و گلوله گاز اشکبا  ،و سپاه خوفناک پاسداران ارتجاع" انتظامی"جنایتکار 

ای جز آن ندید که دستور صادر کند که  ها چاره فرمانداری سراوان برای مقابله با این خشم توده. ندشلیک کرد

و سپاه پاسداران ارتجاع خواست تا برای  "انتظامی"تمامی مراکز دولتی بسته شوند، از نیروهای جنایتکار 

ها و حمله آنان به مراکز دولتی در شهر مستقر شده و بدینگونه  ورشدن آتش خشم توده جلوگیری از شعله

های  های اعتراضات و سرکوب در شبکه که فیلم زمانی  .رار گردیدقای در شهر بر نشده حکومت نظامی اعالم

تباطی به این های ار ه و راهندیددر سیستان و بلوچستان ای جز قطع اینترنت  هارتجاع چار، اجتماعی پخش گردید 

 .داستان را مسدود کر

 

های اعتراضی بار دیگر به یکی از ترفندهای  برای فرونشاندن آتش خشم تودهاسالمی جنایتکاران جمهوری 

اند که تیراندازی به طرف  کردهاعالم شرمانه  روی آورده و بیمی باشد نشر دروغ  که همانا خود معمول

شدگان را  شدگان را یک نفر و تعداد زخمی و تعداد کشته بران از سوی ماموران پاکستانی صورت گرفته سوخت

ماموران جمهوری اسالمی  ،اند که تیراندازان شدگان در این جنایت اعالم کرده اما زخمی ؛اند چهار نفر ذکر کرده

 .باشد شدگان این فاجعه بسیار باالتر از این ارقام می شدگان و زخمی و تعداد کشته  بوده

رنجدیده بلوچ و نیروهای  های سراوان به صحنه جنگ بین توده پس از سرکوب معترضان در ساختمان فرمانداری،

گیری به خیابانها های خشمگین به خیابانها ریخته و در بسیاری از توده . سرکوبگر جمهوری اسالمی تبدیل شد



. های شهر را بستند ها برخی از خودروهای دشمن را به آتش کشیده و تعدادی از جاده توده. کشیده شد

انتقال بخشی از نیروهای دولتی با . دست به سرکوب زدندباتوم و گلوله آور،  گاز اشک نیز بانیروهای حکومتی 

 ، حضوری این شهردادن خودروهای بسیار خود در خیابانهاحرکت نیروهای امنیتی از نقاط گوناگون به سراوان و 

  .رحمانه خود خاموش سازند های بی های بلوچ را با سرکوب اند تا آتش انقالبی توده یافته

 

 

شدگان بسیاری به این بیمارستان مراجعه  گزارشات رسیده از بیمارستان سراوان حاکی از آن است که زخمی

 . اند کرده

ها  کنند و در دفاع از حقوق بدیهی توده باید همگی ما، تمامی انسانهایی که برای آزادی و آزادگی مبارزه می

های  تودهو رژیمی که در جهت حفظ منافع اربابانشان، این جنایت کارگزاران جمهوری اسالمی ، کوشند  می



ها از چنگ این جنایتکاران وابسته  رهایی تودهرا محکوم کرده و برای  اند فالکت کشیده را به فقر وایران  زحمتکش

 .به سرمایه تالشی هر چه بیشتر کنیم

 !مدافع سرمایه جمهوری اسالمیباد  سرنگون

 !جنگند های مبارز که برای رسیدن به آزادی و آزادگی می درود بر توده

 !باد آزادی و برابری زنده

 ۴۱۴9فوریه  ۴۴برابر با  9911اسفندماه   ۶چهارشنبه 

 


