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 زنند  جنايتی ديگر و مردمی که فرياد می       

 ايم تا پايانقسم به خون ياران ايستاده         
 
 
  
 

واقع زاهدان    ١٢ساله بلوچ، ساعتی پس از دستگيری، توسط مزدوران جنايتکار رژيم در کالنتری    ٢۴روز چهارشنبه ابراهيم ريگی پزشک  
 به قتل رسيد.در منطقه بعثت 

  
مهرماه)، داوطلبانه به کمک مجروحان شتافت و به دليل حمايت از مردم محروم    ٨در جمعه سياه زاهدان (ابراهيم ريگی پزشک جوانی بود که  

مبارزات  از    به حمايت خود  چنانماه با قرار وثيقه آزاد شده بود. ابراهيم پس از آزادی همدی   ١١مهرماه بازداشت و    ٢١ی بلوچ در  ديدهو ستم
با نام بردن از تعدادی از جان ادامه داد و در آخرين پست ستان  ی ايران بويژه بلوچ ديدهمردم ستم  فشاندگان موج اخير جنبش  اش در اينستاگرام 

 ". ياد هيچ ايرانی و بلوچی نخواهد رفت ها و يادآوری جمعه خونين زاهدان نوشته بود: "از انقالبی توده
  
ما  ،سيصد گل سرخ يک گل نصرانیزندان است، ابراهيم با خط خود نوشته بود: "اش در ای از او که متعلق به دوران بازداشت در دست نوشته  

   ".رقصيديمدر محفل عاشقان نمی ،ترسيديمر ز سر بريده می گما   ،ترسانی؟را ز سر بريده می 
  

قطع اينترنت، محاصره  مردم بلوچستان در اثر اين جنايت، جمهوری اسالمی با  در پی اين جنايت آشکار و ترس رژيم از گسترش اعتراضات  
  شود. ها آنمردم مانع اعتراض ميان با ايجاد ترس و وحشت در تا کرد  در سطح شهر، تالشمسجد مکی و مستقر ساختن نيروهای وحشی خود 

م به خون ياران، چون "زندانی سياسی آزاد بايد گردد"، "قسهای زاهدان و سر دادن شعارهايی همديدگان بلوچ بار ديگر با تسخير خياباناما ستم
ها نوشته شده  يی" و حمل پالکاردهايی که بر آن داعش ما شما  یسپاه  یجي بسای"، "مرگ بر ديکتاتور"، "ايم تا پايان"، "مرگ بر خامنهايستاده

 گر، چه شاه باشه، چه رهبر" قدرت اتحاد خود را به نمايش گذاشتند.بود: "مرگ بر ستم 
  

های زاهدان از جمله خيابان کشاورز زمان انتشار اين اطالعيه، صدای تيراندازی در برخی از مناطق و خيابانبراساس آخرين اخبار منتشره تا 
 اند.شنيده شده و تعدادی از مبارزان بلوچ دستگير شده 

  
عامل اصلی قتل پزشک جوان و مبارز بلوچ ابراهيم ريگی، جمهوری اسالمی را  ی  وحشيانه سازمان فدائيان (اقليت) ضمن محکوم کردن قتل  

 اند.ای توسط مزدوران رژيم به قتل رسيدههای اخير در اعتراضات تودهداند که در ماهفشاندگانی میاو و ديگر جان 
  

های ساکن ايران و رفع هر ی بلوچ، خواهان برابری تمامی مليتديدهمردم ستمها و مبارزات  سازمان فدائيان (اقليت) ضمن حمايت از خواست 
ستم، است.  گونه  ملی  نابرابری  و  مليت  تبعيض  تمام  شود.  داده  نبايد  زبانی  و  مليت  هيچ  به  امتيازی  حق  هيچ  اين  از  بايد  ايران  ساکن  های 

 و تحصيل کنند. برخوردار باشند که آزادانه به زبان خود سخن بگويند
  

عتقد است اداره ای هستند حمايت کرده و مجمعيتی ويژه سازمان فدائيان (اقليت) از خودمختاری وسيع مناطقی که دارای ترکيب و بافت ملی و  
در ای منتخب مردم منطقه قرار گيرد. مردم اين مناطق از طريق شوراهای منتخب خود  ر بايد برعهده شوراهای منطقه امور مناطق خودمختا

سياست  تعيين  در  زحمتکشان  و  کارگران  نمايندگان  شوراهای  سراسری  مرکنگره  مسائل  و  عمومی  کشور، های  سراسر  امور  اداره  به  بوط 
  . مداخله خواهند داشت 

  
  

 برقرار باد حکومت شورايی  -سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
 دارینابود باد نظام سرمايه 

 باد سوسياليسم زنده  -باد آزادی زنده 
 ) سازمان فدائيان (اقليت
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