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  نگنیشهر گوت زهیگنزه ل دانیبعد از ظهر در م 5مارس ساعت  18شنبه  پنچ 

 یمناسبت ما با گروهها نیبد. باشدیاختناق م هیعل مبارزه و روز یاجتماع - یاسیس انیاز زندان تیحما یروزجهان مارس هجدهم 

 هیعل از اعتراض را یروز بخش نیاست که در ا یفرصت مانیبرا .میکنیشرکت م یاعتراض گردهمایی در چپ آزادیخواهمختلف 

 دهیم. اختصاص رانیا یاسالم میتوسط رژ بعرکرد و ،مردم بلوچکشتار و قتل عام 

   

 یاسالم یکشتار سوختبران توسط جمهور هیعل

 و بلوچستان ستانیبا مبارزات مردم س یهمبستگ

 

 .خونبار خود رقم زد خیرا در تار یعیاقدام شن، گربارید یاسالم یددمنش جمهور  میرژ 

دروغ، غارت و اشاعه  ،یدزد، اعدام، شکنجه، زندانت مشحون از سرکوب، کشتار، س یخیتار ،یاسالم یساله جمهور ۴۲ گذشته

  .بوده است جامعه یو نسل کش یو معنو یماد یها هیسرما یآن نابود امدیکه پواپسگرا  یفرهنگ

گلوله بستند  به رگبار عمل آنان را نیبران به ا مرز را بستند و در اعتراض سوخت ،رم و پنجم اسفند مرزبانان حکومتچها خیتار در

 .شدند ده ها انسان زحمتکش بلوچ شد ینفر و زخم ۳۷از شیکه منجر به کشته شدن ب

و  تیبه حماکه مردم منطقه #سراوان  .و بلوچستان ستانیمردم محروم استان س ۀشد در انبار خشم تلنبارشد یاکشتارجرقه نیا

با  کردند. مردم #سراوان ریو دستگ ه، مجدداً گلوله خورده بودندتظاهرات کردو  هرخاستبران بشدگان و سوختکشته از یهمبستگ

را  یتیترانز ۀجاد نیچندو  و به اشغال خود درآوردند هدیبه آتش کش اشهر ر یو ساختمان فرماندار سیپل یخودروها یدست خال

در  سیسپاه و پل یاه گاهیپا یحکومت یمقرها نیو همچن دیرس گرید یساعت، اعتراضات به شهرها ۲۴تنها  ۀبه فاصل .بستند

شهر  نیچند انیبازار نیابر هعالو مد.به اِشغاِل موقت معترضان درآ یگرید ودر مناطق مختلف نیکور یزاهدان و بخشدار یشهرها

  .به راه انداختند نیو اعتصابات نماد دندیکش نییها را پاکرکره ،یبستگهم ۀبه نشان زیاستان ن

سرکوب مردم قدرت و  یبقا یبرا یاسالم ینژادپرستانه جمهور وهیو ش یندروغ یادعا ،بران زحمتکش خواندن سوخت یقاچاقچ 

 .فروختندیمرز مو آنطرف  دندیخر یاز آنها سوخت م یبا عوامل دولت توافق سوختبران با است. بوده زحمتکش بلوچ

که سابقاً  گرددیبرم یبراناز دسترنج سوخت شتریب کسب سهم سود یپاسداران براسپاه  و تیحاکم یطلب به جاه ریکشتار اخ نیا لیدل

 یسامانده ۀرا به بهان ییهاطرح ریاخ یهاسود، حکومت در سال مِ یتسه نیا یبرا است. کردهیشان مبا گلوله بدرقه شهیهم

 ۲۰ ۀ)تا فاصل یبراِن محلاز سوخت قرار بود با گرفتن رانت ،با عنوان طرح رزاق نشیکه آخر تاجرا داش بران در دستسوخت

صفر  ۀبه راه انداختن حمام خون در نقط .را بدهد تیها مجوز عبور از مرز و فعالاز آن شده نیچدست یاز مرز( به گروه یلومتریک

 .سود بود یبرا تیحاکم ریناپذیریولع س نیا یهانهیسراوان هم از هز یمرز

 گروید یروهاین یبه بهانه دفاع ازمرزها ومبارزه با قاچاق در زدودن وپاکساز ،پنهان نظام یپروژه شراکت سپاه بعنوان دستها نیا

 د.دار یروند مشابه ا زین رانیخود، در کردستان ا ییایکردن قدرت ماف یانحصار

 یو زندان شکنجه ،یریدستگ زیون شانیقتل عام اسب ها یصعب العبور و حت یکوههاساله در  ۸۰تا  ۱۵ کولبران کرد یریگ هدف

حفظ نظام هر  یآنان برا .است یمزدوران نظام اسالم یبرا شتریآمد بکسب در یبرا یاسالم یجمهور تیکردن آنها نشان از بربر

 .دانند یخودمجاز م یرا برا یتیجنا

صادرات و واردات  یفارس وعمان برا جیخل یایدر یسپاه پاسداران در کرانه ها یو اختصاص یمخف یبندرگاه واسکله ها جادیا

قاچاق مواد مخدر از مقصد  توانیکه م شا ییایتر وماف دهیچیپ یبه اشکال مختلف در شکلها ینظام یروهایمشارکت نقاچاق،  یکاالها

 یاسالم یاست که جمهور یاعمال از تیرا نام برد، همه حکا انریآن درسراسر ا یو پخش انحصار ییاروپا یافغانستان به کشورها

 .دهد یخود انجام م تیکسب درآمد و ادامه حاکم یبرا



و درآمد  یزندگ طیشرا ستند،یبرخوردار ن یو بهداشت یامکانات رفاه نیازکوچکتر م،یاقل نیدر ا یزندگ یطوالن خیبلوچ با تار مردم

 انگریب آمار نیهمچن .آنجا صورت نگرفته استدر ییبنا ریو ز یگونه توسعه اقتصاد چیسطح قرار دارد و ه نیتر نیمردم در پائ نیا

بدون در نظر  اءیخاتم انب ادیبرنامه بن یب یمردم منطقه بخاطر سد ساز یکشاورز ی. نابوداستش از پنجاه در صد جوانان یب یکاریب

 .کرده اند لیغارت تبدآمد وست که آب را هم به منبع درآن ا انیدم، بمر یبد زندگ تیگرفتن وضع

کردن مذهب  لیو تحم یدئولوژیااز منظر  یاسالم ینظام جمهور .سکنه شده استها ازشدن هفتاد درصد روستا یخال باعث یآب یب

، هم بر ستم یو ستم مذهب شماردیان درجه دو بر مشهروند را ... بلوچ، کرد و یعنیکشور، مردم اهل تسنن  یرسم نیبه عنوان د عهیش

هم  .کرده استتار و رهیتآنان  ایرا بر یزندگ، ندهیافزوده شده ودر کنار فقرفزا برند یرنج م از آن وچهاباز بل ریکه از د یمل

استان  گریمنطقه، همچون د طیمتناسب با شرا یعمران یو برنامه ها استیس یاسالم یگذشته و هم در جمهور یپادشاه یدرحکومتها

صورت نگرفته  یمنطقه تالش جد نیا شرفتیپ و یسازندگ ،یآبادان برای میهر دو رژو در نداشتند نیسرزم نیکشورنسبت به ا یها

بلوچها  یکپرها ،بهارساختن بندر چا یبرا. شودیو ماعمال شده  یو مل ی، زبانیاقتصاد ،یدر حوزه فرهنگ کیستماتیتبعض س .است

 .هم محروم شده اند یماه دیمردم بلوچ از حق ص و آتش زدندرا 

 زهیاز جمله خواسته ها و انگ شهیساله گذشته، هم ۱۰۰ خیو بلوچستان در تار ستانیسرنوشت مردم س نییو حق تع یخودمختار مسئله

 ،یهمکار ،رانیشهروندان ا گریدادن به کشتار مردم بلوچ، کرد، اعراب خوزستان و د انیپا یبرا بوده است.مردم  نیا یمبارزات یها

 یکه با لب ها ریاخ یعرب خوزستان در روزها یاعدام چهار زندانست. االزم  گریمختلف با همد یاعتراض یجنبشها وندیاتحاد و پ

در برابر مبارزه و مقاومت  میشده رژ نهینهادان از خشنونت اهواز نش بانیدر زندان ش، بردندیدوخته شده در اعتصاب غذا بسر م

  .مردم دارد

سرکوب برای  و ضد شورش  یکمک یرویهمجوار ن یقطع کرده است و از استانها بایرا در بلوچستان تقر نترنتیا یاسالم حکومت

بلوچستان سکوت کردند و در  یدادهایدر باره رو یجمع دست بایتقر یالملل نیمطبوعات ب .به بلوچستان اعزام کرده استمردم 

 .اشان از دست دهند یکه مبادا روابط حسنه هنگفت اقتصاد وسو کردند  غاتیلتب یاسالم یبا جمهور ییآن و در همنوا هیعل یموارد

 نیافر تیجنا میگرچه رژ .دهدیم نیسرکوب خون کیبلوچستان، خبر از  یخبر نهیو قرنط یالملل نیهشدار دهنده است. سکوت ب نیا

 دیحکومتش با یبقا یکه برا داندینکته را خوب م نیاما ا پردازد،یسرکوب به قلع و قمع مردم م وهیش نیتر عیو فج ییبا قهقرا یسالما

زنان و جوانان از  ختنیبه دار آو یغرب و شرق مجهز کند؛ برا سمیالیامپر یدار هیترن سالح سرما پاسداران مزدورش را با مدرن

سانسور و  یهاسامانه ترین از پیچیده ییک ینظام یکنسرنها یو با همکار استفاده کند وریغساخت مدل آلمان و هینقل لیوسا نیمدرنتر

 ییمعترض را شناسا نیمبارز ینترنتیو صفحات ا یها، مکالمات تلفن لیمیا یدر اینترنت را در جهان ایجاد کند و با آن تمام یجاسوس

 که باشدیمردم زحمتکش م یبرا یالملل درس نیب یسکوتها نیا .ندیوب آنها استفاده نماو سرک یریدر جهت دستگ قیطر نیکند و بد

 دهیلوحانه است که ناد از مردم محروم بلوچستان همانقدر ساده رویترامپ و غ ٬کایآمردول اروپا و  تیهرگونه توهم داشتن به حما

پُست در اطالق به معترضان  و واشنگتن تدپرسیوشآس یبران در روزنامه ها خطاب کردن سوخت« اوباش»تریثبت ت گرفتنِ 

 .سراوان ۀگذشت یروزها

 .دباشن یسکه م کی یدورو ییسودجو یبراهر دو  یاسالم یجمهور ییو نظام قرون وسطا یاصطالع متمدن غربه دول ب

 یتوسط جمهور نیقتل عام معترض هیبا مردم بلوچستان عل. دیکن تیبلوچستان حما دهیاعتراضات برحق مردم محروم و ستمد از

  .میهمصدا شواسالم در همه جا  تکارانیجنا

 

  !یاسالم یجمهور میباد رژ سرنگون

 ! یباد همبستگ زنده

 !یباد آزاد زنده

 نگنیمستقل ساکن گوت یها چپاز  یگروه


