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 سرکوب و کشتار وحشيانه مردم زحمتکش    

 زاهدان را قوياً محکوم ميکنيم             
 
 
 
 
 

ازجمله  شهرها  از  بسياری  در  است.امروز  شده  خود  هفته  دومين  وارد  کشور  مختلف  شهرهای  در  تودهای  خيزشهای  و  نبردها 
يکپارچه وارد خيابان شدند و پيکار انقالبی برای سرنگونی جمهوری   زاهدان و اهواز گروههای زيادی از تودههای مردم بهطور

اسالمی تداوم يافت. مردم زحمتکش و مبارز زاهدان باشعارهايی چون مرگ بر خامنهای ، مرگ بر ديکتاتور، در خيابانهای اين 
اعتراضکنند ساير  تشويق  مورد  که  روسری  برداشتن  با  بلوچ  دختران  برخاستند.  اعتراض  به  صحنههای شهر  گرفت،  قرار  گان 

  .درخشانی از خواست آزادی ازجمله آزادی پوشش را به نمايش گذاشتند
 

نيروهای  تيراندازی  گشودند.براثر  آتش  مردم  روی  به  و  قراردادند  موردحمله  را  اعتراضکنندگان  صفوف  سرکوب،  نيروهای 
به روی مردم در مسجد مکی زاهدان، دهها تن کشته و سرکوب و انتظامی به روی مردم بيسالح در خيابانها و همچنين تيراندازی  

زخمی شدند. با گسترش و ادامه نبرد خيابانی،هليکوپتر حکومتی برای ايجاد رعب و هراس بيشتر، بر فراز آسمان زاهدان به پرواز 
 .درآمد

 
ين با شجاعت و عليرغم فضای سرکوب و حمالت وحشيانه مزدوران حکومت به صفوف مردم زحمتکش، تودههای مردم خشمگ 

بيباکی به مراکز نيروهای انتظامی و سپاه يورش بردند و يکی از اماکن متعلق به سپاه،يک وسيله نقليه متعلق به مزدوران حکومتی 
 .و کالنتری شيرآباد زاهدان را به آتش کشيدند

 
اسالمی و تمام نظم موجود به   مردم زحمتکش زاهدان ، زنان و جوانان جسور در سراسر کشور که برای سرنگونی رژيم جمهوری

آن را   پايان خط رسيده است و سرکوب و خشونت و کشتار  داد. رژيم جمهوری اسالمی به  ادامه خواهند  پا خاستهاند، به مبارزه 
 .نجات نخواهد داد

 
 .سازمان فدائيان(اقليت) سرکوب و کشتار وحشيانه تودههای مردم به پا خاسته زاهدان را قوياً محکوم ميکند

 
ازمان فدائيان( اقليت) از مبارزات تودههای مردم زاهدان، اهواز و ساير شهرهای کشور برای سرنگونی انقالبی رژيم جمهوری س

 .اسالمی حمايت ميکند و همه اقشار زحمتکش را به اين مبارزه فراميخواند
 
 
 

 ی اسالمی زندهباد نبردهای خيابانی تودهای و قيامهای شهری برای سرنگونی انقالبی رژيم جمهور
 برقرار باد حکومت شورايی  –سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 

 زندهباد سوسياليسم -زندهباد آزادی
 سازمان فدائيان (اقليت) 

 ١۴٠١هشتم مهرماه 
 

 ئی شورا حکومت  – آزادی نان، کار،


