
  
  
  
  

   وحشيگري  ازاعدام در بلوچستان جلوه ديگري

  !رژيم سركوبگر جمهوري اسالمي

مقامات جنایتکار جمهوری اسالمی در )  ژوئيه١۴( تير ماه ٢٣روز سه شنبه 
ادامه موج بگير و ببند و کشتار و تشدید سرکوب وحشيانه مردم بلوچستان 

ندان زاهدان به دار در ز" تروریست"و " مفسد "،" محارب"  تن را به جرم١٣
رژیم جمهوری اسالمی برای توجيه این جنایت بر عليه خلق بلوچ و . آویختند

فریب افکار عمومی در مورد مبارزات آزادیخواهانه و عادالنه مردم بلوچستان 
مبارزات خلق بلوچ مطابق تاکتيک ضد خلقی سالهای اخير خود کوشيده تا 

و بوده یک گروه ارتجاعی لوچستان که در ب "جنداهللا"را با فعاليتهای گروه 
واقعيت اين . محافل امپرياليستی در پشت آن قرار دارند يکی جلوه دهد

   .فرسنگها از اهداف و روشهای مبارزه عادالنه خلق بلوچ فاصله دارد اين گروه اهداف و روشهای کاراست که 

 

  
ردم مبارز و ستمدیده بلوچستان همچون اعدامهای وحشيانه اخير در زاهدان در شرایطی صورت می گيرد که م

عليه حق تعيين سرنوشت و ديگر مطالبات بر حق خود سایر خلقهای تحت ستم ایران سالهاست برای رسيدن به 
در فاصله کوتاهی پس از اعدام  چنانچه اين اعدام ها .رژیم ددمنش و سرکوبگر جمهوری اسالمی مبارزه می کنند

که ماه گذشته پس از یک رشته تظاهرات و شورش حق انجام می گيرد چستان وحشيانه تعدادی از جوانان بلو
بر عليه رژیم مزدور جمهوری اسالمی صورت گرفت و نفرت مردم را هر چه  طلبانه مردم ستمدیده بلوچستان

 ١٣اخير  جنایت جمهوری اسالمی در اعدام وحشيانه .بيشتر بر عليه این حکومت ورشکسته و منفور برانگيخت
 و تشدید سلطه ضد خلقی حکومت بر حيات و هستی ردمات متن در زاهدان پاسخی برای در هم شکستن مبارز

  .خلقهای تحت ستم ما و از جمله خلق ستمدیده بلوچ می باشد
  

ب کردن همه آنان به گروه  منسوو نفر در زاهدان ١٣  در اعدامرژیم سرکوبگر جمهوری اسالمیجنایت هولناک 
خشم عمومی را برانگيخته و ماهيت ضد خلقی این رژیم ورشکسته و منفور را در انظار ، "اهللاجند"ارتجاعی

اعدامها جلوه دیگری از جنایت پيشگی رژیم وابسته به امپریاليسم  اين .عمومی به نمایش گذارده است 
برای  سال حاکميت سياه خود پاسخی جز سرکوب و گلوله و زندان ٣٠جمهوری اسالمی ست که در طول 

کارگران و زحمتکشان و خلقهای تحت ستم نداشته و درست به همين دليل است که امروز باشدتی بيش از 
  .  گذشته آماج نفرت و خشم انقالبی مردم به پاخاسته قرار گرفته است

  
  ! سرنگون باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

  ! ام خلقهای سراسر ايرانبر قرار باد اتحاد تمام نيروهای انقالبی و تم
 !جمهوری اسالمی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد

  
  با ایمان به پيروزی راهمان
  چریکهای فدایی خلق ایران

  ٢٠٠٩ ژوئيه ١۶ -١٣٨٨تيرماه  ٢۵ 
  

  
 


