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 شمس الدين امانتی 

 ٢٠١٧ جنوری ٣١
  

 ! درس در قصر قند، بر اثر بارندگی فروريخت]صنف[ کالس٣٠سقف
چستان برای نزول باران اين رحمت الھی دست به دعا و اقشار مختلف مردم در استان سيستان و بلو«به گزارش ايرنا، 

 نماز باران در برخی مناطق برداشته و به ذبح گوسفند و بز و نذر و نياز پرداختند که به يکباره رحمت خداوندی ۀاقام

  ».نازل شد

تان و چندان ھم بدون تلفات جانی و مالی برای مردم زحمتکش ساکن در استان سيس»رحمت الھی«اما بارش اين

ّکه براساس اعالم سازمان ھواشناسی استان و اخطاريه جوی با تداوم چند روزه سبب بروز  یئبلوچستان نبود تا جا

 شھرستان جنوبی اين استان شد که در نھايت سبب ١٢سيالب، طغيان رودخانه ھا، روان آب و آبگرفتگی معابر در 

  ». نفر در جاده ھای سيستان و بلوچستان شد٩ نفر و مجروح شدن ۵مرگ «بروز تصادفات شد و منجر به 

» قصرقند«فرماندار شھرستان » حميرا ريگی«که  ئینبودند تا جا» رحمت الھی«مدارس اين استان ھم بی نصيب از اين

)  جاری]دلو[ تا پنجم بھمن ماه]جدی[ دی٣٠( روز اخير ۵در پی بارندگی « با خبرنگار تسنيم، گفت مصاحبهدر 

ھای اخير فرو ريخت که  در استان سيستان و بلوچستان در پی بارش» قصرقند«ھرستانکالس درس ش٣٠سقف

ھای درس تخريب شده در پی  خوشبختانه تلفات انسانی در اين مدارس نداشت، قرار است از روز شنبه ھفته آينده کالس

  ».بارندگی در چادر تشکيل شود

تعدادی از کارگران زحمتکش آتش نشانی و صاحبان مغازه و جانباختن » پالسکو« دلخراش ساختمان ۀبه دنبال سانح

دستان فاسد رژيم ه ولين و کاربؤوليت از جانب مسؤھای اين ساختمان، بی کفايتی، بی مباالتی و عدم احساس مس

اسالمی، در قبال جان و مال مردم زحمتکش بار ديگر به وضوح نشان داد که دعای کميل، نماز بر ميت، ذبح گوسفند و 

قصر « و نياز در ھيچ کجای اين دنيای پھناور قادر به پيشگيری از فرو ريختن ساختمان پالسکو و سقف مدارسنذر

اين توھم پراکنی که به منظور فريب افکار عمومی توسط خبرگزاری ھای . شدبر سر مردم بی دفاع را نخواھد  »قند

  .داشته و نخواھد داشتوابسته به رژيم اسالمی، انتشار علنی می يابد محلی از اعراب ن

 ۀنبود امکانات اولي. امامان و مراجع تقليد، متوقف نخواھد شد» شفقت«و نه با»رحمت الھی«اين ريزش و تخريب نه با

 عوامل ۀاز جمل»قصر قند«گرمايشی، عدم سيستم ايمنی و قدمت ساختمان پالسکو، سقف چوبی و ديوار خشتی مدارس

ُ تعمير و باز سازی اين مکان ھا به قدمت عمر ۀ که بر طبق روال معمول ھزين ھستندئیاصلی اين نوع از تخريب ھا
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ولين فاسد ؤ دانش آموزان مناطق محروم و حاشيه نشين شھرھا به حساب بانکی مسۀ خالی خانوادۀرژيم اسالمی، از سفر

  .رژيم و باندھای مافيای سپاه پاسداران واريز شدە و خواھد شد

درصد از مدارس کشور تخريبی است و ١٠«ز مدارس يرئيس سازمان نوسازی و تجھ»مرتضی رئيسی«طبق اظھارات

 درصد مدارس کشور ھم نيازمند مقاوم سازی و بھسازی ٢٠ھمچنين . اگر بودجه داشتيم ھمين امروز تخريب می شد

ھزار کالس  ١٨اين در حالی است که بر طبق آمار خود رژيم حدود » .ر بودجه استال ميليارد د٣است که نيازمند 

مديرکل نوسازی مدارس استان سيستان و »عليرضا راشکی «ۀدرس در استان سيستان و بلوچستان وجود دارد که به گفت

 کالس نيز خشتی و گلی است، که ۵٩٧کالس درس در سطح اين استان تخريبی و ٢٠٠ ھزار و ۶بلوچستان حدود 

  . واقع شده اند»قصرقند«کالسھای تخريبی در شھرستانتعدادی از اين نوع 

بود برای » سرپناھی«تا يک ھفته پيش»قصر قند« کالس تخريبی در شھرستان٢٠٠ ھزار و ۶ کالس از اين ٣٠سقف 

دانش آموز و معلم آنھا در محروم ترين و نا امن ترين استان تحت حاکميت رژيم اسالمی، که به دنبال اين ١٠٠٠حداقل 

، قرار است دانش آموزان اين تعداد از مدارس که سقف کالس آنھا فرو »رحمت الھی«ی يا به عبارتی ديگر نزولبارندگ

  ! درس بخوانند؟»چادر«ريخته از روز شنبه در

انصاف «، دبير انجمن اسالمی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی زاھدان، در يادداشتی ارسالی به »امين اله ريگی«

پالسکو نوشته است ۀ والن به حادثؤآن با توجه مسۀ  اخير در استان سيستان و بلوچستان و مقايس سيلۀدربار» نيوز

ترين  استان ما محروم. حرف دل چند ميليون ھم وطن شما از سيستان و بلوچستان است«يادداشتی که در اختيارتان است 

ھا توجه  ترين آن د محروم ھستيم که مھماستان کشور است، ما از بسياری از نعماتی که شما در شھرھای خود داري

  .والن کشور استؤمس

  ! تن ايران، سيستان و بلوچستان است؟ۀ آيا خبر داريد بيشترين آمار بيماری سل در کشور برای پار-

  !تر ھستند؟ ھای ما از ھر مکان ديگر در استان شلوغ دانيد بيمارستان  آيا می-

 روز طوفان و گرد غبار تا چندين برابر حد استانداردھای جھانی را داريم و ٢٠٠دانيد در سيستان ساالنه حدود   آيامی-

  ترين مناطق جھان است؟ اين منطقه يکی از آلوده
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  .… و ! دانيد استان ما ھنوز گاز ندارد؟  آيا می-

ما در اثر سوء ای دھد، ا توانست خبر از آبادانی منطقه اين باران چند روز اخير با تدبير درست و مديريت صحيح می

  . مديريت درست تبديل به سونامی شد که مرگ، تخريب و آوارگی در پی داشت

  ."جنوب شرق کشور بکنيد»پالسکوی«ًلطفا فکری به حال

 ۀشرح مصائب فوق و بيان بخشی از حقايق زندگی تودەھای محروم که به درجاتی دامنگير ساير نقاط ايران تحت سلط

گری و بازگو کردن حقايق از زبان يک دانشجوی علوم ءاين نوع از افشا.  و ارزنده استرژيم اسالمی است، کاری مفيد

 ايران به ۀ استبدادزدۀپزشکی، در اعتراض به وضع موجود، بازتاب وسيع و واقعی  از نارضايتی عمومی در متن جامع

  .کليت رژيم سرمايه داری اسالمی است

 مستقيم با ئیه تک تک انسان ھای شريف، آزاديخواه ، مبارز در رو در روتقابل و مقاومت آگاھانه و سازمانيافته وظيف

و مدارس » پالسکو«سياستھای ارتجاعی مذھبی رژيم اسالمی که روزانه شاھد تخريب نه تنھا در تھران و ساختمان 

نديشيدن، تخريب فرسوده و نا امن در استان سيستان و بلوچستان، بلکه شاھد تخريب داده ھای علمی، حق طبيعی آزاد ا

 محيط زيست و ممانعت از ابراز علنی نارضايتی عمومی که چيزی جز حق تشکل و خود سازماندھی در نھاد ۀگسترد

  . ھای دموکراتيک و مدنی مستقل از دولت و سرمايهداران نيست، می باشيم

ر ايجاد تشکل و وحدت  عرصه ھا از جانب رژيم اسالمی، دۀپيشگيری و مبارزه با تخريب، ارعاب و وحشت در ھم

 کارگر و معلمان مبارز و ناراضی، ۀطبقاتی، در ھمياری و ھمبستگی با نيرو ھای انقالبی در اتحاد با پيشروان آگاه طبق

  .قابل حصول و دستيابی است

و جانباختگان سيل جاری در استان سيستان و بلوچستان را که سوانح قابل »پالسکو« ساختمانۀياد جانباختگان حادث

ی و طبقاتی به منظور سرنگونی انقالبی ئ تودەۀپيشگيری از جانب دولت و نھادھای قدرت بودند، با سازماندھی گسترد

  .جمھوری اسالمی، عزيز و گرامی می داريم

  

  ١٣٩۵ ]دلو[ بھمن٨جمعه 

    

  

     

  

 

 


