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ر دولت ايرانبار ديگر مردم بلوچ به دليل رفتوآمد برای کار و امرار معاش درسرزمين مادری خود بلوچستان توسط گشتهای کشتا

يدار برای دامهایبدون دليل با تيراندازی نيروهای انتظامی کشته شدند. دامپروران بلوچ که برای امرار معاش برای پيدا کردن خر

ليستخود از يک منطقه به منطقه ديگری در بلوچستان در حال حرکت بودند، با گذشت از مرزی غيرطببعی که توسط امپريا

لی خودانگليس با همکاری و همياری دولتهای ايران و پاکستان تعيين شده است، طعمه شکارچيان مرزی ايران در سرزمين م

شدند.

همراه با دامهای خود در حال حرک ت بودهاند،با توجه به اينکه اين افراد غير مسلح و دامپرور بوده اند، و در موقع عبور 

ا طبق دستورات معمولنيروهای انتظامی ايران به راحتی می توانستند آنها را دستگير بکنند و از ادامه سفر آنها جلوگيری بکنند، ام

 را از پای درکه دارند به طرف اين بی گناهان بلوچ که هيج جرمی به جز بلوچ بودن نداشتند، تير اندازی کرده و شش نفر آنها

آوردند و تعدادی را زخمی کردند.

گزارشکشتار مردم بلوچ بخشی از هويت رفتاری و سياست امنيتی دولت ايران دربلوچستان شده است. سازمان ملل متحد در 

س دستوراتیحقوق بشری خود از يک فرمانده نيروهای انتظامی ايران در روزنامه اطالعات نقل قول ميکند که گفته است: بر اسا

که به ما دادهاند، ما هر اشراری را در اينجا درهرکجا دستگير کرديم درجا اعدام ميکنيم.

 واليت فقيهکشتار و سرکوب مردم بلوچستان به شکل سيستماتيک از دوران حاکميت پادشاهی پهلوی شروع شده و با ادامه حاکميت

تشديد شده است.

فاشيستی دولت ايران در کشتار مردم بلوچستان را محکوم ميکند واز سارمانهای حقوق ب شر بينحزب مردم بلوچستان سياست 

المللی درخواست ميکند که رژيم ايران را تحت فشار بگذارند تا به کشتار مردم بلوچ پايان بدهد.
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