
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  ايرانئينۀ آ

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢١ فبروری ٢۵
  

 !بران در سراوان اعتراض و اعتصاب به تيراندازی مرگبار به سوی سوخت
  

ريزد و زن  گناھی را می يل کسی که خون انسان بیعام ھمه است به اين دل کشتن يک انسان توسط حاکميت مانند قتل

ھا به مردم معترض با ھدف کشتن به مغز و  کشد و در خيابان زند و زندانيان را زير شکنجه می جان را دار می نيمه

  !ھا عليه شھروندان ھيچ حد و مرزی ندارد گری کند در چنين حاکميتی وحشی شان شليک می سينه

  
روز دوشنبه، چھارم اسفند، در . وری اسالمی در بلوجستان عليه شھروندان بلوچ اتفاق افتاده استترين جنايت جمھ تازه

بران، جان باخته  پی تيراندازی نيروھای سپاه پاسداران در مناطق مرزی شھرستان سراوان به سمت گروھی از سوخت

سپاه در اين منطقه مرزی، خواستار بران با حضور مقابل پايگاه  صبح دوشنبه شماری از سوخت. و يا زخمی شدند

ھا شليک   مرز و اجازه تردد شدند که با توجه به تصاوير، صدای شليک نيروھای سپاه پاسداران به سمت آنئیبازگشا

  بران نيز به دست نيروھای سپاه به آتش کشيده شده ھای مردمی، برخی خودروھای سوخت بر اساس گزارش. کردند

  .است

 نفر اعالم ٣٧ھا را  ھا و زخمی اند تعداد کشته د نشدهئي که ھنوز به طور رسمی تائیھا ارشدر حالی که برخی گز

 تن است که با وجود محاصره شدن، ۵٠ھا بيش از  آمار کشته و زخمی«: بر بلوچ ادعا کرده است اند، يک سوخت کرده

بر کشته و   سوخت١۵د ھويت ئيچ نيز از تاکمپين فعالين بلو» .شدگان را انتقال دادند ھا اجساد کشته و زخمی آمبوالنس

  . شده خبر داده است زخمی

شھرستان سراوان استان » آسکان«تيراندازی روز گذشته در نقطه صفر مرزی » کمپين رسمی فعاالن بلوچ«به گزارش 

  .بر بلوچ منجر شد سيستان و بلوچستان، به کشته و زخمی شدن چند سوخت
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 پاسداران سيستان و بلوچستان که به مرصاد شھرت دارند، طی روزھای گذشته با براساس اين گزارش، نيروھای سپاه

بران بلوچ ممانعت کردند که با  ھای بزرگ در نقاط صفر مرزی از تردد سوخت بری و حفر چاله بستن مسيرھای سوخت

  .ھا مواجه شدند اعتراض آن

فرماندھی نيروی . ند ولی آمار متناقضی ارائه کردندا د کردهئيھای جمھوری اسالمی نيز کشته شدن معترضان را تا مقام

ھا نقش نداشته   سوختبر را پذيرفته ولی اعالم کرده که نيروی انتظامی در اين درگيری٢انتظامی خوزستان کشته شدن 

  . نفر را پذيرفته است٣نماينده سراوان در مجلس نيز کشته شدن . است

صداوسيمای . بران بلوچ ھنوز در اين مورد اظھارنظری نکرده است  سوختسپاه پاسداران به عنوان عامل تيراندازی به

» استفاده سوء«ھا به دليل  جمھوری اسالمی در گزارش مختصری از حوادث روز گذشته مدعی شد که اين تيراندازی

مشابه ھای رسمی جمھوری اسالمی در رويدادھای  رسانه. العدل از اعتراضات مردمی اتفاق افتاده است جنبش جيش

ھای مخالف نظام جلوه  العملی به فعاليت گروه ھا را عکس معموال شليک نيروھای امنيتی و سپاه به معترضان و کشتار آن

  .ای نکرد صداوسيما در گزارش خود از رويدادھای سراوان به نقش سپاه پاسداران در تيراندازی به مردم اشاره. دھند می

 اتفاق افتاده که ھفته گذشته فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی از اجرای بران بلوچ در حالی شليک به سوی سوخت

  .بران خبر داده بود برای سوخت» طرح رزاق«

 گنگوزھی، فرزند علی خان، ئیيح: باختگان را به قرار زير اعالم کرده است  خبرگزاری ھرانا، اسامی برخی از جان

رزند بھارشاه، سلمان شھرسان زھی، رحمان بخش دھواری، فرزند عبدالرحمن شھرسان زھی، عبدی شھرسان زھی، ف

 ساله ١٧بھارشاه، عبدالوھاب دامنی، انس صاحب زاده، عبدالغفور توتازھی، محمد ميربلوچزھی، محمد نصرت زھی، 

بھزاد آزادی، فرزند رسول، ادريس بلوچ زھی، : شدگان نيز به قرار زير است اسامی برخی از زخمی. فرزند بشير

   .رزند حسن، محمد مندازھی، سلمان، فرزند جنگھان، و عبدالستار دھواری فرزند خيرمحمدف

 . کند بران جلوگيری می سپاه پاسداران با بستن و حفر چاله در نقاط صفر مرزی از عبور سوخت

توسط مرزبانان بران  شرمانه مدعی شده که دو نفر از سوخت معاون امنيتی انتظامی استانداری سيستان و بلوچستان بی

خواند و گفت که » ھای ضدانقالب اقدام خربکارانه گروه«ھای امروز سراوان را  او درگيری. پاکستانی کشته شدند

بری در مناطق مرزی  جھت ساماندھی سوخت» رزاق«در طرح موسوم به » سودجويان«و برخی » العدل جيش«گروه 

  .کنند اخالل ايجاد می

شود و فروش سوخت به پاکستان صورت رسمی  ھای سوخت در معابر مرزی ايجاد می اهبراساس طرح جديد سپاه، جايگ

توانند در   کيلومتری از مرز سکنی دارند می٢٠در طرح سپاه تنھا مرزنشينانی که در فاصله . به خود خواھد گرفت

ه شھرھای کوچک ھستند اين در حالی است که بسياری از سوختبران عمدتا افراد فقير در حاشي. طرح رزاق فعال شوند

  . کيلومتر است٢٠که فاصله شان از مرز بيش از 

دھد و اين نيروی  فعاالن بلوچ معتقدند که طرح رزاق به صورت رسمی فروش سوخت را در اختيار سپاه قرار می

  .نظامی از منافع آن به عنوان درآمد اختصاصی خود بھره خواھد برد

در . آور نمودند له به معترضين بلوچ اقدام به تيراندازی و شليک گاز اشکنيروھای امنيتی در شھر سراوان با حم

شھر سراوان از صبح .  به آتش کشيده شدپوليسجريان اين اعتراضات فرمانداری شھر سراوان و حداقل يک خودروی 

  .می بوده استبران، توسط سپاه پاسداران انقالب اسال امروز شاھد اعتراضات مردم بلوچ به کشتار روز گذشته سوخت

ملک فاضلی، نماينده سراوان در مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرگزاری ايلنا، حمله مردم معترض به 

رسانی  ھای اطالع ھای اجتماعی و کانال ساعتی پيش تصاويری در شبکه. د کردئيفرمانداری شھرستان سراوان را تا
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م با تجمع در مقابل فرمانداری سراوان اعتراض خود را به کشتار داد مرد فعاالن بلوچستان منتشر شده بود که نشان می

 .دھند روز گذشته سوختبران بلوچ نشان می

با اين حال نماينده سراوان گفت که اين اتفاق . ھا از تسخير فرمانداری سراوان به دست مردم حکايت دارد برخی گزارش

. بودند اما نه به آن شکلی که در بعضی از خبرھا گفته شدمردم به خاطر موضوعی به فرماندھی رفته «: رخ نداده است

  به ھر حال ممکن است عصبانی شوند 

َبران به دست سپاه پاسداران،  يک روز پس از تنش و درگيری در سراوان در اعتراض به مرگ چندين سوخت

 اعتراض به اعمال خشونت بلوچستان در  و  ھا حاکی از اعتصاب و تعطيلی اصناف در چند شھر استان سيستان گزارش

 .است

ھا و بازارھای شھر سراوان در اعتراض به  دھد مغازه ھای اجتماعی منتشر شده که نشان می ويدئوھای بسياری در شبکه

 .شنبه، پنجم بھمن مقابل ساختمان فرمانداری اين شھر، تجمع کرده بودند، تعطيل است سرکوب افرادی که روز سه

بران توسط سپاه  ن در اينستاگرام نيز از اعتصاب در دزاپ در اعتراض به کشتن سوختحساب کاربری رصد بلوچستا

 .پاسداران و سرکوب مردم سراوان خبر داده است

ھا در داخل  زنی آن نيروھای يگان ويژه مقابل بازار مشترک تجمع کرده و برخی منابع از گشت«بر اساس اين گزارش، 

  ».دھند بازار خبر می

ان امنيتی در شھر سراوان به شھروندان اجازه ورود و خروج مأمور«: ی رصد بلوچستان نيز نوشتکانال تلگرام

 .دھند و فضای شھرھای استان سيستان و بلوچستان به شدت ملتھب و امنيتی است نمی

ھا   از آنکم سه شھروند را که يکی دست«ان امنيتی، مأمورھا،  اين کمپين در عين حال خبر داده که پس از اين درگيری

 ساله ١۶» عزيز شھرسان زھی«فرزند کاھم داد،» محمد شھرسان زھی«ھويت اين افراد » .کودک بود بازداشت کردند

  .فرزند عبدالغفور اعالم شده است» محمد درزاده«فرزند لھداد و 

ھا  به آنبرانی بودند که سپاه پاسداران  ھا، پسرعموھای محمد و عزيز شھرسان زھی از سوخت بر اساس گزارش

  .ھا به شھر سراوان آمده بودند وضعيت آن» پيگيری«ھا برای  و آن» تيراندازی کرده بود«

يت امنيت مرزھای استان سيستان و بلوچستان را در دست گرفته، بلکه مسؤولھای اخير سپاه پاسداران نه تنھا  در سال

  .ھای اقتصادی را نيز در اين استان به اجرا گذاشته است طرح

کنند، دليل اصلی تنش روز   کيلومتری مرز زندگی می٢٠شود که تا شعاع  که تنھا مشمول ساکنانی می» رزاق«طرح 

 .گذشته در سراوان اعالم شده است

در » تبعيض«بری کسب و کار فراگير ساکنان فقير اين استان است، طرح رزاق به  گويند در حالی که سوخت منتقدان می

 .دزن اين استان محروم دامن می

و   سيستان  ھای مختلف، به موضوع فقر و محروميت در استان ھای اجتماعی نيز با استفاده از ھشتگ کاربران شبکه

 .اند بران و کولبران انتقاد کرده آميز با سوخت بلوچستان اشاره کرده و به رفتارھای خشونت 

شوند اما  محسوب می» قاچاق« حکومت، در سيستان و بلوچستان و کولبری در کردستان، اگرچه از نگاه بری  سوخت

ترين نوع فقر و فالکت گرفتار  ھای فراوان، در چنبره سخت در واقع تنھا راه معيشت مردمی ھستند که با وجود ثروت

در سرزمينی که صيادی، کشاورزی و » رودخانه ھيرمند«و قطع آب » المللی ھامون تاالب بين«خشک شدن . اند شده

نتی آن بودند، باعث شده است تنھا ممر درآمد مردم، دادوستد با ھمسايگان پاکستانی و افغانی دستی، مشاغل س صنايع
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تجارتی . ترين تجارت مردم سيستان و بلوچستان با ھمسايگان شرقی ايران است بری مھم در اين شرايط، سوخت. باشد

  ».دادوستد مرگ است«که 

بر با شليک مستقيم و يا در اثر حوادث رانندگی منجر به   سوخت٨٠به گفته مطلعان بلوچ، طی دو ماه گذشته بيش از 

 . اند  داده سوزی، جان خود را از دست آتش

 در اثر تصادف ١٣٩٩ماه   بھمن٢١بران، مربوط به  شدن سوخت ، آخرين مورد کشته »کمپين بلوچ«طبق گزارش 

  .اند بوده که پدر و فرزندی در آتش سوخته» شھرستان مھرستان«رانندگی در 

ان امنيتی به سمت يک دستگاه خودرو مأموربر بلوچ در اثر تيراندازی مستقيم   ھم يک سوخت١٣٩٩ماه  چھاردھم بھمن

يکشنبه پنجم . بوده است» سرمست دھستان بندرزک«بر ساکن روستای   در ميناب کشته شد؛ اين سوخت۴٠۵پژو 

انشھر، به بھانه مبارزه با قاچاق سوخت، به سوی مردم شھرستان اير» منطقه کالھدوز«ان نظامی مأمورماه نيز  بھمن

  .اند تيراندازی کرده

نگار ساکن سيستان و بلوچستان،  مھدی رخشانی، روزنامه. بری ھستند ھا تنھا بخشی از اخبار ھرروزه سوخت اين

د ئيبران را تا توان ھمه آمار منتشره در مورد کشته و زخمی شدن سوخت نمی«: گويد بران می وضعيت سوخت درباره

ھرحال اين افراد که عمدتا به دليل فقر و بيکاری مشغول اين کار ھستند، ناچارند از مسيرھای بسيار سخت و  اما به. کرد

  ».العبوری خود را به مقصد برسانند و بخشی از حوادث نيز ناشی از ھمين موضوع است صعب

: شوند بران در برخورد با نيروھای امنيتی دو گروه می تگويند، سوخ ای بلوچ در اين خصوص توضيح می فعاالن رسانه

. ان نظامی توافق دارندمأموراند، با  ای که مالک چند ماشين و موتور ھستند و افرادی را برای اين کار استخدام کرده عده

ن امنيت خود کنند و ماھيانه مبلغی را برای تامي  ماشين مشخص در ماه را ھماھنگ می١٠٠آنان با دالل، مثال عبور 

اين افراد تضمين ھستند و نيروھای امنيتی به سمت خودروھا و . کنند که البته بسيار باال است پرداخت می

 ئیکشان به دليل وضع بد معيشت و عدم توانا تر سوخت بيش. ھا تعداد کمی ھستند اما اين. کنند برانشان شليک نمی سوخت

زنند و از داخل خاک ايران به سوی مرز حرمت   ھمين وقتی بار میبرای. روند مالی، زير بار چنين توافقی نمی

شان رفته و ھم  کنند؛ چون اگر توقف کنند، ھم ماشين ھا توجه نمی دھد، ولی آن ھا ايست می کنند، مرصاد يا سپاه به آن می

سوی  ان بهمأمورن شرايط در اي .برای آزادکردن ماشين بايد به ازای ھر ليتر سوخت، مبلغ ھنگفتی جريمه بپردازند. بار

  .کنند ھا تيراندازی می آن

اين مسيرھا يک وجه اشتراک دارند؛ . روند بران سيستان و بلوچستان از مسيرھای مختلفی به سمت مرز می سوخت

بری به پاکستان، مرز چابھار، سرباز و  مثال برای سوخت. العبور و به شدت خطرناک ھستند ھا صعب بخش عمده آن

اما مرز سراوان و . شود بری از طرق قايق در آن انجام می  است و سوختئیمرز چابھار، دريا. د ھستندسراوان مقص

بری معامله روزانه با  سوخت«گويند   که میئیھای عميق ھستند؛ جا دره العبور و دارای سرباز، خاکی، بسيار صعب

  .است» عزرائيل

داده  ھا در ھمين راه جان خود را از دست  بعضی از آن. ندگير شان برای يک لقمه نان کف دست می بران جان سوخت

  .ھا را ھم، نيروھای نظامی و انتظامی را توقيف کرده است اموال بعضی از آن. است

درآمد اين . کردند  نمی بری گويند، اگر کاری حتی با درآمد بسيار کم برايم وجود داشت، ھرگز سوخت بران می سوخت

. تر است بر، بستگی به قيمت ارز دارد؛ وقتی روپيه پاکستان باال برود، سود بيش رآمد سوختد. ارزد کار به خطرش نمی

ترند و بعضی دورتر؛ مثال در مرز سرباز کافه بلوچی، ھر سرويسی  بعضی مرزھا نزديک. کند ھر مرزی ھم فرق می

 ۵٠٠ن و آذوقه راننده ھم ھست و سه تا چھار ميليون سود دارد که وقتی برگردد حدود يک ميليون ھزينه بنزين ماشي
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تازه اگر ماشين در اين مسير دچار خسارت نشد؛ چون سر دو تا سه . شود ھزار تومان ھم حقوق شاگرد ماشين می

بر  درآمد سوخت. شود و درآمد چند ماه بايد روی ماشين ھزينه شود سرويس، ماشين صد درصد دچار خسارت می

اما . گذارند شان را به حراج می دھند، جان  که اين کار را انجام میئیھا آن. ش استا تر ھزينه زندگی او و خانواده بيش

  .نميرند ھايشان از گرسنگی  تری دارند در حدی که واقعا خانواده بران لب مرز خيلی درآمد کم سوخت

 به ئیھا مکانرسد و در  تر سوخت از شھرستان به بلوچستان می شود که بيش در خصوص نحوه تامين سوخت، گفته می

سوخت . برند زنند و به مرز می جا سوخت را بار می آيند و از آن بران می سپس سوخت. شود خالی و جمع می» مندی«نام 

ھا، به مرز  رود که با موتور، االغ يا ھمين ماشين  میئیآيد و با وانت سايپا تا جا از شھرستان با تانکر و اتوبوس می

  .رسد می

که شامگاه چھارم اسفند به دست سپاه پاسداران در نقطه مرزی اسکان در سراوان به قتل رسيدند، برانی  خانواده سوخت

  .شنبه مقابل ساختمان فرمانداری اين شھر تجمع کردند  صبح سه و مردم معترض

.  شماری از معترضان را دستگير کردپوليس. معترضان خشمگين در سراوان ساختمان فرمانداری را تسخير کردند

 .ھای کشيده شده است يری به خياباندرگ

ھای ايران است که جوانان آن از فرط بيکاری و نبود درآمد و شغل مناسب به  سيستان و بلوچستان از محروم ترين استان

 .گيرند آورند که توسط نيروھای نظامی و امنيتی جمھوری اسالمی ھدف گلوله قرار می سوخت بری روی می

ترين منطقه ايران سکونت دارند  ترين نقاط محروم  و روستاھای مرزی ھستند؛ در محرومبران عمدتا ساکن شھر سوخت

تر مردھای بلوچستان  ِکشی، اولين و آخرين انتخاب بيش لئيگازو. شان برای تامين معاش است و سوخت بری تنھا چاره

کنند، مردم   اقدام به قاچاق سوخت میتر افرادی که بيش«: عليم يارمحمدی، نماينده زاھدان در مجلس دھم گفته بود. است

 دنبال تأمين معيشت و نيازھای اوليه خود ھستند و برای مبلغ ناچيزی اين کار را   که بهئیھا اند؛ آدم عادی ھمان منطقه

 ».دھند انجام می

ن و سيستا.  درصد کاھش يافت۶/۴) ١٣٩٩ز ئي تا پا١٣٩٨ز ئيپا( نرخ مشارکت اقتصادی در اين استان طی يک سال

و باالترين نرخ ) درصد٩/٢٩( ترين نسبت اشتغال و پائين) درصد ٩/٣٢( ترين نرخ مشارکت اقتصادی بلوچستان کم

 .را دارد)  درصد۶۴( اشتغال ناقص

ترين سھم از اشتغال صنعتی را دارد و شمار شاغالن بخش کشاورزی ھم در دھه اخير به مرور کاھش  اين استان کم

مشاغل «پی و کوتاھی حکومت در تامين آب کشاورزان را به مھاجرت يا روی آوردن به خشکسالی پيا. يافته است

 .واداشته است» غيررسمی

 ھزار ھکتار از اراضی زراعی منطقه به دليل کمبود ١٠٠هللا دھمرده، نماينده زابل گفته بود بيش از   حبيب١٣٩٧مرداد 

از تخليه بسياری از روستاھای مرزی سيستان و بلوچستان  -٩٨  دی-او يک سال و نيم بعد. اند منابع آبی فاقد کشت شده

  .خبر داد

بری با سايپا،  شود، سوخت چه به نام قاچاق رسمی سوخت در سيستان و بلوچستان از آن ياد می اما نکته ديگر اين که آن

 يک مقام امنيتی سابق در اين به گفته. خورند کنندگانش تير مستقيم ھم نمی گيرد و حمل آتش ھم نمی. االغ يا موتور نيست

شود و سھم قاچاقچيان خرد  کش انجام می  درصد قاچاق سوخت از مبادی کامال قانونی و با تانکرھای سوخت٧٠استان، 

  . درصد است٣٠کنند، فقط  و مرزنشينانی که با خودروھای سواری و تويوتا سوخت قاچاق می
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ھای جعلی سوخت   که با حوالهئیھا  گفته بود که کاميون١٣٩٧معاون اقتصادی استانداری سيستان و بلوچستان در سال 

ھای  اين افراد اغلب به باندھای عوامل و ارگان.  تا يک ميليون تومان درآمد دارند٨٠٠کنند، روزانه بين  دريافت می

  .حکومتی از جمله سپاه پاسداران وصل ھستند

روند که از ساليان پيش درگير معضالت  ترين مردم اين کشور به شمار می ن مناطق شرقی ايران از محرومساکنا

ھای شديد  شوند ھم گرفتار بارش گوناگونی نظير بيکاری و فقر ھستند و ھر سال ھم درگير خشکسالی و گرد و غبار می

  .موسمی و جاری شدن سيالب

ای  گويد اکنون مردم سيستان و بلوچستان با مشکل تازه لس شورای اسالمی میعليم يارمحمدی، نماينده زاھدان در مج

اند و آن نياز به کار کردن به خاطر فقر شديد است که نگرانی در مورد اوج گرفتن شيوع ويروس کرونا در  روبرو شده

 .دھد اين منطقه را افزايش می

که مردم استان  با توجه به اين«: زاری ايلنا گفتعضو کميسيون عمران مجلس روز جمعه، پنجم ارديبھشت به خبرگ

 ھستند و شغل ثابتی ندارند، اغلب به صورت روزانه ئی درصد زير خط فقر امنيت غذا٧۴سيستان و بلوچستان حدود 

کنند و روزمزد ھستند بر ھمين اساس با اوج گرفتن کرونا نيز اين مردم دست از فعاليت نکشيدند و نگرانی ما  فعاليت می

 ».ن نيز به ھمين خاطر بودمسؤوال ساير و

ھای فقر شديد که به اقرار نماينده زاھدان حدود سه چھارم ساکنان منطقه درگير آن ھستند، عدم توسعه  يکی از علت

نشينی در شھرھای بزرگ وادار کرده  ھا و ايجاد اشتغال پايدار است که بسياری را به مھاجرت يا حاشيه زيرساخت

  .است

ھاست  ھای محلی، مدت  و بلوچستان بر اثر خشک شدن بخش بزرگی از درياچه ھامون و شماری از رودخانهدر سيستان

 .اند ھا شده که ساکنان بسياری از روستاھا آواره شھرھای بزرگ ھمين استان و ديگر استان

ا محدود بود اما به دليل نياز گويد به دليل پراکندگی جمعيت در استان، تعداد مبتاليان و جان باختگان کرون يارمحمدی می

شاغالن روزمزد به کسب درآمد و به خصوص پس از اينکه مجوز شروع به کار و فعاليت از سوی دولت داده شد، آمار 

 .ن دانشگاه علوم پزشکی شده استمسؤوالمبتاليان صعودی شد و ھمين موضوع موجب نگرانی 

رسانی با تانکر به روستاھا امر  کشی محروم ھستند و آب آب لولهچند ھزار روستای سيستان و بلوچستان از دسترسی به 

 .شود رسانی شامل حاشيه بسياری از شھرھای بزرگ نمی افزون بر اين شبکه آب. نادری نيست

عالوه بر اين، سيستان و . ھای ايران است وضيعت در استان سيستان و بلوچستان که يکی از محرومترين استان

 دولت مرکزی را کنترولتا » اقتصادی و امنيتی است«ھای گوناگون  ت ايران محل اجرای طرحبلوچستان، برای حکوم

  . تثبيت کند

اما حکومت . گذرانند زندگی می» بری سوخت«در استان محروم سيستان و بلوچستان، روزانه صدھا ھزار نفر با 

مناطق » کولبران« واژه را درباره چه ھمين  چنان-نامد می» قاچاق« اين کسب و کار را ئیمرکزی فاسد و مافيا

  . برند کردنشين به کار می

يت امنيت مرزھای اين منطقه را بر عھده گرفته و با ديگر نيروھای نظامی و مسؤولھای اخير سپاه پاسداران  در سال

  .امنيتی ايران قرارگاھی مشترک در سيستان و بلوچستان برپا کرده است

د حکومت استان را در يک وضعيت آماده باش دائمی قرار داد و به مرور مديريت  ھشتا در واقع عمال از ميانه دھه

ھا حکومت به طور دائم مشغول  در اين سال. امنيتی مرزھای جنوب شرق کشور را به سپاه پاسداران واگذار کرد

  .برگزاری رزمايش بود
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 ثارهللا استان کرمان به فرماندھی قاسم ۴١ در حالی که در اوايل دھه ھفتاد، سيستان و بلوچستان عمال با دخالت لشکر

ای در خود استان تاسيس  بار قرارگاھی تازه شد، در دھه ھشتاد و نود، حکومت ھر چند سال يک  میکنترولسليمانی 

  .کرد می

از جمله نيروھای مرصاد که اواسط دھه ھفتاد شمسی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در کرمان تشکيل شده بود، به 

  . شکل داد و به پايگاھی در نزديکی زاھدان منتقل شدتغييرور به يک واحد عملياتی مشترک نيروھای مختلف امنيتی مر

، ارتش و ساير نھادھای پوليسيت يافت تا مأمورعالوه بر نيروھای مرصاد، قرارگاه نظامی رسول اکرم در زاھدان نيز 

» فرا نظامی و فرا ملی«يتی مأمورھای نيروھای مسلح ايران  قامقرارگاھی نظامی که به گفته م. امنيتی را ھماھنگ کند

  .داشت

ھای نظامی عمال نقشی  به مرور قرارگاه. کرد قرارگاه قدس نيروی زمينی سپاه پاسداران نيز نقشی ويژه بازی می

  .مرکزی در مديريت استان در دست گرفتند

  .ھای اقتصادی و سياسی بود سالمی ايران به نارضايتیترين پاسخ جمھوری ا در واقع استفاده از قوای نظامی، اصلی

ھای خودشان ھستند و  آوران خانواده ھا نان بری در بلوچستان جرم و قاچاق نيست؛ آن کولبری در کردستان و سوخت

ين نظامی و انتظامی با قاچاق اسلحه و مواد مخدر سازش مسؤولالبته . چرخد زندگی ھزاران خانواده از ھمين طريق می

  .کنند و يا خود سھمی در اين نوع قاچاق دارند می

پولی و ناتوان از تامين معيشت، با دھانی خشک، ھر ماه به ناچار پا در  بران، درمانده و خسته از بی کولبران و سوخت

  .گذارند تا لقمه نانی مختصر، سر سفره خانواده خود بياورند اين مسير می

مسير فساد در جمھوری اسالمی . برد ت و از پشتوانه راس حاکميت بھره میفساد اقتصادی در ايران سيستماتيک اس

  .طی چھل و دو سال گذشته بوده است» طرفه چپاول و تضمين فقر و فالکت مردم جاده يک«

فساد امنيتی و سياسی . تنيده دارند گيری اين شبکه درھم شان ھر کدام سھمی در شکل ئیجمھور با دولت کذا سئيچھار ر

 .نگاران و سرکوب آزادی بيان بود ای نويسندگان و روزنامه ھای زنجيره ار دولت سازندگی است و ميوه آن قتلحاصل ک

، با پشتيبانی سپاه پاسداران و نھادھای حکومتی و مذھبی در نتيجه محدود شدن اختيارات »دولت در سايه فساد«

  .شبکه حکمرانی انقالبی متولد شدجمھور در عصر اصالحات و بيرون رانده شدن دولت رسمی از  سئير

ساز تشکيل دولتی شدند که با کمک ايدئولوژی انقالبی به نام ظھور و صدور انقالب  ھای سيد محمد خاتمی زمينه دولت

  .گرفت» ھا ای در محاصره گرگ جزيره« دولت رسمی را تا پايان کار اصالحات مانند ئیھای اجرا ايجاد شد و دستگاه

دورانی . ھا و يکی شدن منافع و اھداف دولت در سايه و رسمی بود ازکننده دروازه برای ھجوم گرگدستان، ب دولت پاک

 کشور شد و ھر کس سر ئیھای اجرا نفوذ انقالبی در دستگاه که فساد صاحب شبکه قوی از عوامل مؤثر و صاحب

  .راھش قرار گرفت، کنار زد

تر از دو   بود، طی کم٨٨ اوضاع پس از وقايع سال تغييرم برای ھای اميدواری مرد دولت تدبير که حاصل آخرين بارقه

حسن . گری با دولت در سايه شد  و انقالبیئیگرا سال مبدل به پيونددھنده بخش فاسد سازندگی، اصالحات و اصول

به را »  دولت در سايه-قدرت « تالش کردند ٩۶ و ٩٢ھای انتخاباتی سال  روحانی و اسحاق جھانگيری که در رقابت

  .ھر شکل ممکن افشاء کنند، در نھايت به افزايش دامنه نفوذ آن کمک کردند

  .  کشور به اوج رسيدئیھای اجرا دوران دولت حسن روحانی، روند تحول فساد در دستگاه

ھای  در دوران خاتمی پرونده. گيری باندھای قدرت است ريزی فساد اقتصادی و سياسی و شکل عصر ھاشمی، زمانه پايه

خصوص در چھار سال دوم در آن درگير بودند و فھرست زير  ھای دولتی به  اقتصادی مطرح شد که بعضی چھرهفساد
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شرکت ايران مارين سرويس، . ئیفروش مدرک کاغذی از طرف دانشگاه ھاوا. فساد شھرام جزايری«: خالصه آن است

ميلياردتومانی از سلطان برونئی، عدم ھا به شرکت پتروپارس، خريد ھواپيمای چھل  واگذاری بدون مناقصه پروژه

واريز شش ميليارد دالر درآمدھای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت طبق اظھار ديوان محاسبات، پرداخت مبلغ 

مديره آن از سران   ميليارد تومان بابت خسارت وارد شده به يک شرکت پرورش ميگو که گفته شد اعضاء ھيئت٣٠٠

  ». ميلياردتومانی در بانک صادرات که متھم آن، فاضل خداداد اعدام شد١٢۴تالسی اخ. حزب کارگزاران بودند

ه و ئي سازمان، آستان، بنياد، ستاد و مؤسسه زير نظر رھبری در کنار سپاه، قوه قضا٣٠ای بزرگ متشکل از  شبکه

عاد فساد اقتصادی را طور که اشاره شد، بدون آن که کسی توان ورود و تحقيق و تفحص و بررسی اب صداوسيما ھمان

  .ھستند» خانه قدرت و دولت در سايه تاريک«در فعاليت ايشان به معنای عام داشته باشد؛ سر ديگر اژدھای فساد در 

او از شھرداری تھران با کمک . ، روی کارآمد)اش برادران قاچاقچی( نژاد با حمايت سرداران سپاه محمود احمدی

دست در اختيار شبکه فسادی قرار  ر رسيد تا صحنه اقتصاد و سياست ايران را يکسرداران و نھادھای مذھبی به پاستو

  .مند بود دھد که ديگر به معنای واقعی کلمه عملکردش نظام

صادق محصولی، اسفنديار رحيم ( نژاد گروه خيابان فاطمی به سردستگی محمدرضا رحيمی و حلقه ياران نزديک احمدی

دگان اصلی آن بودند و سرداران کف خيابان مانند ذوالقدر حاميان اوليه آن به شمار کنن اداره) ئی و محمد بقائیمشا

عوامل او تصميم به خروج از حلقه » گرايان معجزه ھزاره سوم اصول«جمھوری  در چھار سال دوم رياست. رفتند می

وکمال در  ارکان نظام را تماماما خاندان ھزار فاميل که حاال چندين سال بود ھمه . ھا در حکومت ايران گرفتند سايه

از سوی حلقه خيابان فاطمی را برای قبضه کردن سياست ايران خنثی » راھبرد اعالم ظھور امام زمان«اختيار داشتند، 

ھا بود، تالش کرد ارباب و صاحبخانه را  سينه امربر دولت سايه به طی دو سال عوامل دولتی که شش سال دست. کردند

  .رد اما در نھايت با خشونت تمام از صحنه سياسی کشور کنار گذاشته شددور زده و کنار بگذا

  .ترين و فاسدترين عنصر حکومتی بود شد، خود حانی س آن صاحب ھاله نور معرفی میئيدولتی که ر

و تضعيف ھا از يک سو و تحقير  گرايانه و اقداماتی از قبيل ھدفمندی يارانه نژاد، با سفرھای استانی، ادبياتی عوام احمدی

نژاد به  اما دولت محمود احمدی. طبقه متوسط اجتماعی از سوی ديگر، قصد داشت قھرمان محرومان جامعه ايرانی باشد

فھرستی از فسادھای . ھای فساد اقتصادی مطرح شده، فاسدترين دولت طی صدسال اخير در ايران است گواھی پرونده

  .مطرح شده مھم در اين دولت مطرح شده است

، ئیفساد محمدرضا رحيمی، حميد بقا. پديده شانديز. فساد شبکه بانکی کشور و گروه اميرمنصور آريا.  بانک تاتفساد«

فروش رانتی سه ھزار متر زمين ھتل . رانت ھفت ھزارميلياردی برای سه صرافی). حلقه بھار (ئیاسفنديار رحيم مشا

 ٣۵بدھی .  ميليون دالری واردات قطعات ھواپيما۴٠٠فساد . شدن سه فروند نفتکش گم. اير ھما به ھمسر پيمانکار ايران

 ميلياردتومانی در صندوق رفاه دانشجويان ٣٢فساد . ميليارد دالری شرکت نيکو در سوئيس به شرکت ملی نفت ايران

 ھزار ٢٠ ھزار ميلياردتومانی فروش ١٣فساد .  ھزار تن چای در سازمان چای کشور١٢۶مفقود شدن . وزارت علوم

رانت دانشگاه . فرھنگی ھای خطی سازمان ميراث شدن اسناد و کتاب گم. ھای فرودگاه قشم و درگاھان تار از زمينھک

شدن دکل  فساد بنياد شھيد، گم. فساد سازمان تأمين اجتماعی. واگذاری مجوز فروش نفت به نيروی انتظامی. ايرانيان

فساد . فساد در صنعت فوالد. دانشجويان بورسيه خارج از کشورفساد . فساد مؤسسات اعتباری. فساد بابک زنجانی. نفتی

  ».ھای بازنشستگی در صندوق

. ھای مختلف اجتماعی با شعار مبارزه با فسادی به ميدان آمد جانبه گروه دولت حسن روحانی با نماد کليد و حمايت ھمه

ترتيب اگر در  اين  به .طلب دانست اصالحگرا و  ھا اعم از اصول در عين حال روحانی خود را حلقه اتصال ھمه جريان
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ھای غالمحسين مطھری اصل، جواد مدلل، علی  دولت حسن روحانی بابک زنجانی گرفتار شد در مقابل خانواده

ھای اقتصادی دولت تدبير و اميد  انصاری، سيد مھدی خاموشی، ايروانی و گروه اعظام، متنفذان اتاق بازرگانی و ژنرال

عنوان پوشش اصلی دولت در سايه درنورديده و  ای ثروت را به ز ھفت سال ھمه مرزھای افسانهتر ا شدند و طی کم

  .صاحب چند ده ميليارد دالر نقدينگی و چندين برابر آن ثروت پنھان در ايران و ھمه نقاط جھان شدند

وبت درگير تالطم و دندان درگير انواع فساد کرد، جامعه را در چند ن  را تا بنئیدولت روحانی، دستگاه اجرا

فسادھای بزرگ دوره دولت روحانی . ھای خونين کرد و تورم را به باالترين ميزان طی چھل سال گذشته رساند سرکوب

دستان برای شبکه  ھا ارتباط شان با سازوکارھای ايجاد شده در دولت پاک شامل وارد زير است و نقطه مشترک ھمه آن

  :ت در کشور استھای ران فساد در دسترسی به گلوگاه

فساد . فساد گسترده شبکه بانکی. سازی فساد سازمان خصوصی. فساد رانت ارز دولتی. فساد صندوق ذخيره فرھنگيان«

رانت . خودرو و سايپا شد فساد خودروسازان که منجر به بازداشت مديران عامل ايران. فساد پتروشيمی. ايران مال

فساد . جمھور و معاون اول وی يک رئيس فساد وابستگان درجه. مات دولتیفساد گسترده فرزندان مقا. واردات خودرو

فساد وزارت جھاد . احمر فساد سازمان ھالل. ھيلز و کالرک فساد باستی. فساد ھلدينگ عظام. ھای نجومی حقوق

  ».فساد در مناطق آزاد. فساد گمرک ايران. کشاورزی

ھای ضد تامين مالی تروريسم   مربوط به پيوستن ايران به کنوانسيونبا اين وجود يک نمونه از اين پديده، وضعيت لوايح

 با  ھای مرتبط با مبارزه ، با اشاره به کنوانسيون١٣٩٧ خرداد ٣٠رھبر جمھوری اسالمی در .  بوده استئیو پولشو

داند که   میّداند ته آن چيست يا حتی  که نمیئیچيزھا«حکومت » ھيچ لزومی ندارد« تاکيد کرد ئیتروريسم و پولشو

 در ئیاز سوی ديگر اما در ھنگام بررسی لوايح ضد تامين مالی تروريسم و پولشو. را قبول کند» مشکالتی ھم دارد

در مورد اصل «ھا گفته   اعالم کرد آنچه او پيشتر در مورد لوايح و کنوانسيون١٣٩٧ مھر ١۵مجلس، دفتر رھبری در 

  .را طی کند» مسير قانونی خود«بررسی لوايح بايد ، پس »کنوانسيون ھا بود نه کنوانسيون خاص

ترين ربطی به قوانين موجود جمھوری اسالمی  کند که کم  صادر میئیھا ھای حساس، فرمان ای در پرونده هللا خامنه آيت

تاکيد ای از ھمان ابتدا  ، وقتی خامنه١٣٧٧ای  ھای زنجيره به عنوان نمونه در جريان قتل. به ويژه قانون اساسی ندارد

 که اتفاق افتاده بدون يک سناريوی خارجی باشد، عمال تکليف بازجويان را مشخص ئیھا قتل» ممکن نيست«کرد که 

يا پس از انتخابات . اند بوده» ھای جاسوسی بيگانه سرويس«ھا اعتراف بگيرند عامل  کرد که با شکنجه متھمان از آن

ب رسيدگی کند ولی امکان ندارد در حدی تقلب شده باشد که نتيجه ، وقتی رھبر گفت شورای نگھبان به ادعای تقل١٣٨٨

 حتی اگر اندک تمايلی در برخی اعضا برای بررسی تخلفات وجود - اين شورا را ئیعوض شود، درواقع رای نھا

  . مشخص کرد- داشت

بر قرار داشت که به ِدر ماجرای ديگر افزايش قيمت بنزين ھم، پيش از ھرچيز نفس اين تصميم در راستای تاکيدات رھ

 کنترول خواستار - در افزايش قيمت سوخت-  و با اشاره به تجربه دولت قبل ١٣٩٧ شھريور ٧عنوان نمونه، در 

اين .  وجود دارد، دنبال کنيدئیھا راه... چرا بايد اين قدر ما مصرف بکنيم؟«: شده بود» مصرف باالی بنزين در داخل«

 تا ماشين دارند و مصارف زياد دارند ۵ای   که ھر خانوادهئیھا ن است يه تعدادی آدمحاال ممک. ھا با قدرت پيش بريد راه

  ».ممکن است ناراحت بشوند، خوب بشوند

، »مردم معمولی«و نه » اشرار« بودند به عنوان  زمان، با توصيف کسانی که دست به اعتراضات خيابانی زده او ھم

  . که معترضان را به قتل برساننددھد ھای امنيتی دستور می پيشاپيش به دستگاه
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 سال حاکميت جمھوری اسالمی ايران نشان داده است که اين حکومت جز زبان وحشت و کشتار و ۴٢نھايتا تجربه 

انگيز حاکميت خود ادامه  ھا و کشتارھا به بقای نفرت گری شود و به ھمين دليل با وحشی  زبان ديگری سرش نمیئیمافيا

طلب تالش کنند تا اعتراض و اعتصابی که امروز در  خواه و برابری ھای آزادی د نيروھای و جنبشبنابراين باي. دھد می

گير کردن و پراکنده کردن  بلوچستان در جريان است به پايتخت و آذربايجان و کردستان و شمال ايران بکشند و با زمين

رتقا دھند تا بتواند با اين حکومت جانی نيروھای سرکوب و وحشت اعتراض خود را به يک جنبش سراسری انقالبی ا

انداز   يک جامعه نوين آزاد و برابر و انسانی را در افق و چشمئی برپا، کنند و با سرنگونی کليت آنئی تکليف نھاتعيين

  !قرار دھند خود

 !انديده سراسر ايران به ويژه اکنون مردم رزمنده سيستان و بلوجست زنده و پاينده باد مردم محروم و رنج
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