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اهدانزملت بلوچ در چهلم جمعه خونین حمایت از  

 

ری  وه متوسط نیروهای سرکوبگر ج بیگناه  نفر  ۸۱۰ن و کشته شدن ل روز از جمعه خونین زاهداچه

ی از خانواده های قربانیان  یولین جمهوری اسالمی بجای دلجویدر این چهل روز مسمی گذرد اسالمی 

  ممرد ازنفر   ۱۶در خاش و ید کرده خشونت حکومتی را تشد  ن کشتار بیرحمانه کمه عامالن ایمحاو 

اتهام اعدام   ماعالعادی را با گلوله جنگی کشته و برای ایجاد وحشت شش بلوچ زندانی را نیز بدون 

 کرده است و همچنان به سرکوبی بلوچ ها ادامه می دهد.

طبق تعهدی که برای دفاع از حقوق غیر فارس ها در ایران دارد جمعیت حقوق بشر آذربایجان »ارک« 

ده است و در شورای حقوق  همواره سرکوبی ملل غیر فارس توسط جمهوری اسالمی را محکوم کر

بشر سازمان ملل متحد از حقوق همه ملل غیر فارس از جمله حقوق ملی و خواسته های بحق ملت بلوچ  

وفساد  د مشترک داریم که در شعار » از زاهدان تا تبریز فقربطور مرتب دفاع کرده است ما در

عیض« بخوبی بیان شده است . وتب  

زاهدان  را روز چهلم جمعه خونین  ۲۰۲۲نوامبر   ۱۱روز جمعه  نیه ای ا طی بیفعالین حقوق بشر بلوچ 

عتراض خود را بلند کنند ا یاعالم کرده و از عموم دعوت کرده اند که برای حمایت از ملت بلوچ صدا

.سازند وسرکوبگران را محکوم   

بارزات حق طلبانه ملت  م بیانیه فعالین حقوق بشر بلوچ و « از ارک   »وق بشر آذربایجانجمعیت حق

همه  و از سرکوبی خونین بلوچ ها توسط جمهوری اسالمی را محکوم می کند و  نماید شتیبانی می پبلوچ  

که در چهلم جمعه خونین زاهدان فعاالنه شرکت بکنند . مدافعین حقوق بشر دعوت می کند   

 ژاله تبریزی  

 مدیر جمعیت حقوق بشر آذربایجان »ارک« 

۲۰۲۲دهم نوامبر   

 


