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 یجمهور یانتظام یروهای"سراوان" در بلوچستان توسط ن یدوشنبه، مورخ چهارم اسفند ماه, سوختبران زحمتکش منطقه  روز

  یها. پس از ان خانوادهدندیدو نفر از انان با ضرب گلوله به قتل رس تیو در نها رندیگیمورد حمله قرار م  رانیا یاسالم

تجمع کرده و خواستار  زیآممحل به صورت مسالمت یکشتار در مقابل فرماندار  نیااعتراض به  یجانباختگان و مردم محل برا

و  انیقربان یهاخانواده یبه رو ،ییپاسخگو یبجا یانتظام یروهایو ن یدولت نیخصوص شدند. مسئول نیدر ا نیمسئول یپاسخگو

سبب گشت، تا خشم خلق بلوچ را   رانیا ی اسالم یجمهور یو ضد بشر انهیعملکرد وحش  نیبلوچ آتش گشودند. ا خواهیخلق آزاد

  .داردتاکنون ادامه  هشود. ک ەدیو سراوان.." کش گوریپهره، جک رانشهر،ی"دزاپ، زاهدان، ا یو اعتراضات به شهرها ردیفراگ

 یارتباط یراهها یتمام رانیا یاسالم یبلوچستان،  جمهور  یشهرها گرید هاز گسترش موج اعتراضات ب یریموجب جلوگ هب 

امکان ارتباط را بشدت کاهش   ایو  ەاعتراضات قطع کرد یمردم بلوچستان از همان ابتدا یسو هو تلفن ب نترنتیا قی را از طر

  قتلهرا ب گریتن د ١۵از  شیب رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروهایتاکنون ن ،است، اما بر اساس اطالعات بدست آمد ەداد

   .اند. اما اعتراضات کماکان ادامه داردکرده ری را دستگ یاریو  بس یرا زخم گرینفر د هاەاز د شیو ب ەدیرسان

 یاست تا از طرف هدر شرق کوردستان و غرب بلوچستان سبب گشت رانیا یاسالم یجمهور هو غارتگران هانسرکوبگر یاستهایس

رعب و وحشت انها را   جادیجهت ا گری د یمناطق گسترش دهد و از طرف نیرا در ا یو کولبر یسوختبر هاز جمل یکاذب ی شغلها

  .عام کنندقتل

کورد،   یخلقها یاتحاد و همبستگ ران،یو مستبد ا کتاتوری از نظام د یو آزاد یتنها راه رهائ هک میشویداور م ایراستا  نیهم در

 .باشدی.. م، اذری و ترکمن و خلقهای دیگر ایرانعرب، بلوچ 

و ساختار نظام را هدف   ت یتمام ماه هک یو خلق یاجتماع یهازشیخود را از آتش خ تواندینم گرید  رانیا یاسالم یجمهور 

آبان   زشیامتداد خ هازشیخ  نیآرام است. ا ییاەریجز رانیا یاسیس یایجغراف  هو وانمود بکند ک ردیدور بگ هخود را ب ەقرار  داد

  یهاخیزش صرفا خواسته نیپشت ا هک میدانیم ه. هموستیوقوع پ هب رانیا یاسیس یایغرافج یشهرها شتریدر ب هاست ک ەما

خلقها، مطالبات زنان و جوانان،    ی.  بلکه مطالبات ملستین یسطح یهایو آزاد دنیمانند طرز لباس پوش  ییخواستها و یاقتصاد

  تیتمام وغیاز  رانیا یخلقها یآزاد یتالش برا طرخا نیاقشار مختلف جامعه وجود دارد. به هم یو صنف یاجتماع یهاخواسته

  .است یاتیح یامر یمستحکم و سراسر یمبارزه کیمطالبات خود در چهارچوب  هآنها ب دنیو رس یخواه

  یجمهور  اتیکوردستان ضمن محکوم کردن جنا هاقشار جامع گریو د خواهانیآزاد  ،یاسی، س یمدن  نیما به عنوان فعال انیپا در

و از  میداریآنان اعالم م  یبلوچ و خواستها خواهیجانبه خود را از خلق آزادهمه تیخلق بلوچ، حما هنسبت ب رانیا یاسالم

خاک  هخلق بلوچ را ب هدر سکوت انها اعتراضات حق طلبان رانیا یاسالم ینگذارند جمهور هک میخواهیم یالمللنیب ینهادها
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