
 

 

از فرزندان بلوچ را  یجان تعداد در رساوان ران،یا اسالیم یجمهور  ست  یفاش نظام ارتجایع یهاگلوله  گر یچند روز گذشته بار د در 

ض ،ی   و مخالف نیمنتقد یکیی   حذف ف رانیا اسالیم یکه در جمهور   میدانگرفت. همه یم  هیپا ،با اتهامات وایه ی   قتل و اعدام معی 

نظام  یهاچکمه ر یتماما ز  رانیدر ا یجان، مال، حقوق شهروند نیداده است. بنابرا لیرا تشک هیفق تیول  نظام یحکومت مدار 

ها در مناطق و رسکوب اتیجنا نیخصوصا اگر ا ست،یها نرسکوب نیا یپاسخگو  قرار گرفته و کیس هیفق تیول  اسالیم ست  یفاش

استاندار »مانند  یو افراد شود دو چندان یم ی   باشد شدت برخورد قهرآم مذهت   یهاتیفارس و اقل ی  ملل غ ی   دور از مرکز و در ب

 کند ادعا یم هستند به راحت   یو اقتصاد ینژاد کیستماتیس ضیکه گرفتار فقر و تبع  ی  هاانسان یقتل عمد« مزدور بلوچستان

 «رساوان  فقط سه نفر کشته شده است.  در در رساوان قتل عام رخ داده است،  کنند وانمود یم ی   چن گانهیب یهارسانه»که: 

اضات مختلف مردیم رانیا اسالیم ست  یمقامات نظام فاش ت  ینچنیا برخورد   ،دسته جمیع یهااعدام ،را در رسکوب اعی 

 یهاالحواز و حال کشتار بلوچ یهامنجالب کرونا، کشتار عرب ،یمسافربر  یمایهدف قرار گرفی   هواپ ،نجویم یهااختالس

 . میا دهیو شن دهیرا بارها و بارها د«  شستون»رساوان 

  ست؟یچاره چ اما 

 لیو طو  ضیدر دستگاه عر  خایص وهیهر کدام با ش… کرد و  ،ی  ارس اعم از ترک، عرب، بلوچ، ترکمن، قشقاف ی  همه ملل غ رانیا در 

قرار گرفته  و مذهت   یهستند. اگر امروز ملت بلوچ در فقر کامل و رسکوب نژاد یدر حال نابود ها ضیو تبع و نژاد پرست   سمیفاش

 یهاضیها تبعهمه ماحصل رسکوب شوند کشته یم« شستون»مانند حادثه رساوان  ا یاعدام و  یعصورت دسته جمو فرزندانش به

ض ی   که قتل و اعدام مخالف  باشد یم سمینیو خم سمیپهلو   را محابا کرده است.  ی   و معی 

ض یضمن همدرد جانیآزربا ایسیس یسازمانها یعنوان پالتفرم همکار به ما  در بلوچ  ی   با خانواده جان باختگان کشتار معی 

ض  اسالیم یجمهور  یاستعمار  ستمیس یرسکوب را شکسی   تابوها یوهای  بلوچ در مقابل ن ی   رساوان، مقاومت و جسارت معی 

 . میدانیم

  یکار یفقر و ب ،یاقتصاد ،اجتمایع یهابحران جهیدر نت رانیا اسالیم ست  یکه نظام فاش  میباور دار  ما 
 
فالکت بار با خروش  و گرای

الحواز، کردستان و بلوچستان به علت شدت فقر و  جان،یمانند آزربا طبقه و جوامع تحت فشار قرار خواهد گرفت و مناطق  

اضات قرار خواهند گرفت تا رسنوشت س نیا لدر صف او  و مذهت   ینژاد ضیتبع به  بیقر  را یکنند؛ ز   یی   خود را تع میل-ایسیاعی 

ایص   تیحما نیاند. بنابراتمرکزگرا و ناعادلنه قرار گرفته ستمیفتار سصد سال هست که گر   یملت بلوچ را در راستا از جنبش اعی 

و سپاه  رانیا یمرکز  میرژ   ی   کشتار و رسکوب خون  تیو با محکوم ای  یارز  تیبا اهم ار یبس رانیدر ا اتحاد ملل تحت ستم میل

  تیانقاط بلوچستان، حم گر یپاسداران در رساوان و د
 

 . میدار بلوچ اعالم یم کامل خود را از جنبش میل  و همبستیک

 

 گآدپ(  - نشیر ید -)آذوح  جانیآزربا ایسیس یسازمانها یهمکار  پالتفرم

 

 ۱۳۹۹اسفندماه  هفتم

 ملت بلوچ هیعل ی  اخ اتیت جنایدر محکوم جانیآزربا ایسیس یسازمانها یپالتفرم همکار بیانیه  


