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  دانشـجو پيشـرو نهـضت آزادی خـواهی

  اطالعیه جبهه متحد بلوچستان ایران 
                                        در مورد کنفرانس 

  مؤسسه امریکن اینترپرایس
  

در روزهای اخیر در مطبوعات و رسانه هـای ایرانـی                
 دقیقه ای توسط مؤسسه راستگرای      90خبر یک جلسه    

 26امریکن اینترپرایس که قرار اسـت روز چهارشـنبه          
کتبر منعقد شود منتشر گشته که حضور یک نماینـده          ا

از طرف جبهه متحد بلوچستان ایـران نیـز در آن درج            
جبهه متحد بلوچستان ایران بدینوسیله بـه  . شده است 

اطالع عموم می رساند که نه تنها هیچگونه نماینـده ای     
را برای شرکت در این جلسه تعیین نکرده است، بلکـه           

ی نامطلوب و شبه انگیز بیگانـه و        استفاده از پالتفرم ها   
عوامل خارجی را برای بررسی راه حل های داخلی ایران         

جبهه متحد بلوچستان ایران مراتـب     . مردود می شمارد  
اعتراض خود را به دلیل استعمال نام جبهه به مسئولین          

اما متأسفانه آنها گویا طبـق      . این مؤسسه رسانده است   
  .برنامه خود به پیش خواهند رفت

     متأسفانه دولت هـای مرکـزی ایـران کـه همـواره            
بنیادشان بر اساس سرکوب و تمرکز قـدرت مطلقـه در           

ست، مکرراً حقوق حقـه خلـق هـای         هپایتخت بوده و    
ایران نظیر بلوچ و کُرد و غیره را پایمـال کـرده و مـی                

مردم این مناطق از حقـوق سیاسـی، اجتمـاعی،          . کنند
خفقـان و   . و هسـتند  فرهنگی و اقتصادی محروم بوده      

سرکوب آشکار در خوزستان، کُردسـتان و بلوچسـتان         
مثال های زنده ای هستند که ستم و ظلـم مضـاعف را             

در کشوری که آموختن زبـان خـارجی        . کند عریان می 
نظیر فرانسوی، ایتالیایی، روسی و غیره در انستیتوها و         
آموزشگاه های پایتخت و شهرهای بزرگ باعث افتخـار         

 تالش برای آموختن زبان مـادری و بلـوچی و           می باشد، 
کُردی و غیره، جرم بزرگ امنیتی محسوب می شـود و           
پاداش آن بجای مدرک و دیپلم زبان، گوشـه زنـدان و            

بعنـوان مثـال در طـی سـالهای         . شکنجه خواهد بـود   
  گذشته، علیرغم عقب ماندگی تاریخی، محرومیت های 

ـ            ان رئیس جمهور اسـالمی گفـت، برگزیـده امـام زم
او نخستین و تنها مقام جمهوری اسـالمی اسـت    . است

  . که اعتراف می کند بر اینکه برگزیده مردم نیست
  

غیرقابل باور و قحط سـالی و خشکسـالی بـی سـابقه،            
ان فقط  بودجه اختصاصی برای آبادانی و توسعه بلوچست      

! یـک هـزارم   ! آری. یکهزارم کُل بودجه کشور می باشد     
در عصـر انـرژی هسـته ای        . این است سهم بلوچستان   

کودکان بلوچ از بیمـاری هـای قـرون وسـطایی نظیـر             
ماالریا، وبا، سل، سوءتغذیه و غیره می میرند؛ ایـن اگـر    

  ستم مضاعف نیست پس چیست؟
تبد، ما       علیرغم تبعیض و سرکوب توسط حاکمان مس      

نیسـتیم و   » مـار غاشـیه   «یـا   » اژدها«معتقد به گزینه    
استقرار دمکراسی   آنها   بهترین چاره را به دور از هر دو         

واقعی با حکومتی مردمـی و غیـر متمرکـز بـر اسـاس            
منشور جهانی حقوق بشر و میثاق هـای الحـاقی آن در     

با حفظ احترام و ابراز تشـکر       . کشورمان ایران می دانیم   
کسانی که از مبـارزه آزادیـبخش مـردم ایـران     از تمام  

حمایت مـی کننـد، مـا بایـد خودمـان در پـی چـاره                
دردهایمان باشیم و از تشویق، مداخله و همیاری بیگانه         

  .در امور داخلی کشورمان دوری بنماییم
     مسئله ستم مضاعف بر کُرد و بلوچ و عـرب و غیـره             

ز تعصب و   باید در یک محیط آزاد و دمکراتیک و بدور ا         
احساسات بیمورد همانند مسائل دیگر نظیر برابـری زن     

مـا  . و مرد ایرانی، بخشی از گفتمان ملی ایرانیان باشـد         
مال خشـونت و    عمعتقدیم که پالتفرم هایی که مشوق اِ      

مبلغ حمله نظامی به کشورمان می باشند، نمی تواننـد          
کانالی موجه و مناسب برای پیشبرد دیالوگ و گفتمـان          

رد فدرالیسم و یا ساختار سیاسـی نظـام آینـده           در مو 
استعمال ابزارها و پالتفرم های جنجال      . کشورمان باشد 

برانگیز بیگانه برای ابراز خواسته های مشروع و بر حـق   
نه تنها سیاستی است سترون بلکه محـتمالً نتیجـه ای           
نامطلوب خواهد داشت و ممکن اسـت حقانیـت نـدای           

  .مشروع را لوث نماید
  

   متحد بلوچستان ایرانجبهه
  1384 مهرماه 29جمعه، 

contact@balochfront.org 
www.balochfront.com  


