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  نی خلق ايرائچريکھای فدا

  ٢٠٢١ فبروری ٢۵

  

  !زيميپاخه اسالمی در حق خلق بلوچ ب جنايت جمھوریعليه 
 
  

تيراندازی نيرو ھای جنايتکار سپاه  در پی ، ٩٩ ]حوت[ماه اسفند ۴ دوشنبه روز

مجروح شدن تعداد زيادی از  َبران در بلوچستان و کشته و سوی سوخته پاسداران ب

اين واقعه ، مقابل  خانواده ھای کشته شدگان و مجروحان ،زحمتکشان اين منطقه

نسبت به  بيمارستان رازی شھر سراوان دست به تجمع زده و صدای اعتراضشان

اين  با توجه به ابعاد باورنکردنی. اين جنايت توصيف ناپذير، کل شھر را فرا گرفت

َبر و مجروح شدن تعداد بيشتری از   سوخت٣٧جنايت، يعنی کشته شدن حداقل 

مين لقمه ای نان به اين شغل پر خطر روی أرای تزحمتکشانی که تنھا ب جوانان و

اما . زدند بعد جمعيت زيادی در اعتراض به اين جنايت، در مقابل فرمانداری دست به تجمع اعتراضی آورده اند، روز

ين وحشيگری باعث ا.  را به رگبار بستندحق مردم، آنھانيرو ھای امنيتی جمھوری اسالمی، در پاسخ به اعتراضات ب

واقعيت اين است که سپاه پاسداران جمھوری . و اشغال آن گرديد  آنھا به فرمانداریۀز شدن خشم مردم و حمللبري

. سازد زبان زور نمی شناسد فکر می کرد با توسل به تيراندازی قادر خواھد بود مردم را متفرق اسالمی که زبانی جز

خشمگين در ھر کجا که دستشان رسيد به   نمود و توده ھایاما خشونت ضد انقالبی آنان، خشم مردم داغدار را دو چندان

 . ور شدندنھادھای حکومتی و مزدوران جمھوری اسالمی حمله

جريان نبرد بين مردم معترض و نيروھای رژيم، بيش از نيمی از سراوان به شر شده، در تبر اساس گزارشات من

دولتی را تعطيل  ور و تحت ستم شھر، کليه اداراتجمھوری اسالمی از ترس توده ھای دال. درآمده است ل مردموکنتر

اساس برخی گزارشات، پايگاه سپاه قدس در  و بر کارگزاران رژيم نيز از شھر گريخته اند تعداد زيادی از. نموده است

از سوی ديگر برخی از گزارشات، از انتقال نيرو  . درآمده است مزبور جوانان خشمگين از جنايتۀسراوان به محاصر

  .ويژه از زاھدان و ديگر شھر ھا به سراوان خبر می دھند ی سپاه و يگانھا

ُبلوچستان ھمچون کولبری در کردستان در شرايط بحرانی کنونی و بيکاری  َبری در واقعيت اين است که سوخت

 داران حاکم سرمايه و به ويژه جوانان در اين استان که در اثر سياستھای استثمارگرانه و غارتگرانۀ روزافزون مردم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

سپاه . از خانواده ھای اين منطقه می باشد ھر روز بيشتر در فقر و محروميت غوطه می خورند، تنھا ممر درآمد بسياری

َبران را به تير می بندد در   مبارزه با قاچاق، سوختۀمنطقه است به بھان پاسداران که خود بزرگترين قاچاقچی کشور و
که ھمان نورچشمی  آورند دست می ی با تجارت کالن سوخت، سود ھای ميلياردی بهچه کسان می دانند که که ھمه حالی

کاری ندارد بلکه با ھمه توان به حمايت و حفاظت از  ی ھستند که سپاه نه تنھا به تجارت غير قانونی شانئھا و آقازاده ھا

 .منافع آنھا ادامه می دھد

ون شکی نيست که اين رژيم پس از تدارک نيروی الزم، تھاجم اسالمی، اکن با توجه به ماھيت سرکوبگر رژيم جمھوری

که   نيرو ھای انقالبی استۀ ھمۀدر چنين شرايطی وظيف  .قلع و قمع مردم داغ ديده شروع خواھد نمود خود را برای

سرکوبگر جمھوری اسالمی و به   سال حاکميت رژيم۴٢ ۀتجرب. پژواک گر صدای زحمتکشان و رنجبران بلوچ باشند

اند که اين رژيم در مقابل توده ھا زبانی جز زبان   نشان داده٩٨ ]عقرب[ و آبان٩۶ ]جدی[ قيام ھای دی ماهۀژه تجربوي

 بلوچ ثابت می ۀ تن از توده ھای رنجديد٣٧ مردم سراوان و قتل عام ۀوحشيان سرکوب. قھر و گلوله و اعدام نمی فھمد

به قھر  ابی به آزادی ھيچ راھی جز دست يازيدنروميت و گرسنگی و دستيحی از اسارت فقر و مئرھا کند که برای

  .  نداردانقالبی سازمان يافته برای نابودی قھر ضد انقالبی رژيم جمھوری اسالمی وجود

  !نابود باد رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی

  !پيروز باد رزم رنجبران در بلوچستان
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