ﺣـﺰب ﺗـﻮدۀ اﯾـﺮان ﺳـﺮﮐﻮب ﺧﺸـﻦ و
ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮاوان
در ﺳﯿﺴـــﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـــﺘﺎن را
ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮان ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺑﻠﻮچ،
روز  ۴اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ،۹۹ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﺎ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮان ﺑﻠﻮچ در ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺮزی »آﺳﮑﺎن« ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮاوان ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۵ﺗﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮی در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ ﻣﺮدم
ﻣﺤﺮوم اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .دوﻟﺖ اﯾﺮان ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻃﺮﺣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم “رزاق” را
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ رﺳﺎﻧﯽ در ﻃﻮل
ﻣﺮز زده ﺷﻮد و ﻓﺮوش ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﻌﺎع  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
ﻣﺮز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﻠﻮچ اﯾﻦ ﻃﺮح ﯾﮑﯽ
از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ
زﯾﺎدی از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺧﻮد را
از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖﺑﺮی در اﺳﺘﺎن
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺑﺎ ﻣﺮز ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.
آﻏﺎز ﻣﻮج اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
رژﯾﻢ و ﺑﺴﺘﻦ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻧﻘﺎط ﺻﻔﺮ ﻣﺮزی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺗﺮدد ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮان ﺑﻠﻮچ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﻼت ﭘﺎﺳﺪاران رژﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و
اﻋﺘﺮاض ﺷﻤﺎری از ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮان رو ﺑﻪ رو ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﭙﺎه ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺮز و اﺟﺎزه ﺗﺮدد ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮان
ﺷﺪﻧﺪ  .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺮ رژﯾﻢ ﺑﺤﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺘﺮاض ﻫﺎی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺳﻮﺧﺖ
ﺑﺮان ﻣﺤﺮوم ﺑﻪ روی آﻧﺎن آﺗﺶ ﮔﺸﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﮔﺮوﻫﯽ
از ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮان ﻣﻌﺘﺮض ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺰدوران رژﯾﻢ ،ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض ﺳﺮاوان

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺮاض در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ رژﯾﻢ درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺮاﻧﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﺷﻤﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان
زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻌﺎون اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم در ﺳﺮاوان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ “ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﺮزی و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺳﻮﺧﺖﺑﺮ ﺑﺎ آﺗﺶ زدن ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻨﮓﭘﺮاﻧﯽ ﺑﻪﺳﻤﺖ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪان ﻣﺤﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل در
آﻣﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎز ﻋﺪهای در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻋﺪهای ﺑﻪﺳﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ”.
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ ﭘﺎﺳﺪاران رژﯾﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮاوان،
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮج اﻋﺪام ﻫﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن در ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧۀ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻤﯿﻘﺎً
ﺿﺪﻣﺮدﻣﯽ ،ﻇﺎﻟﻢ و اﺳﺘﺒﺪادی رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺮب ﺧﻮد ده
ﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ راﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ .ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﻫﺎی
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ را
ﺑﺸﺪت ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی آزادی ﺧﻮاه و اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ
اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای اﻋﺘﺮض ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺰب ﺗﻮدۀ اﯾﺮان
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