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 مناسك الحج هذا العام  د ییاألنشطة اإلرهابية للجمهورية االسالمية االيرانية تسببت بإصدار قرار تق

 

، و أوضحت   أصدرت ي وس التاج   بتقييد أداء مناسك الحج هذا العام من الخارج لمنع انتشار الفير
ً
المملكة العربية السعودية قرارا

وس كوفيد ن عىل  ١٩- المملكة أن سبب القرار يعود إىل السيطرة عىل فير ا عىل أرواح زوار المملكة و مواطنيها و المقيمير
ً
، و حفاظ

 أراضيها . 

وس )كوفيدبالذكر أن هذ جدير  ( انتقل للمرة األوىل من إيران اىل المملكة العربية السعودية، وذلك  من خالل سفر بعض  ١٩-ا الفير

 للتدريب العسكري، دون أن يتم ختم الدخول و الخروج عىل جوازات سفرهم من قبل السلطات االيرانية بدعم  
ً
رعاياها اىل ايران رسا

وس  ثم بعد ذلك ع  بية، من فيلق القدس االرها  ن معهم فير ي المملكة برسية تامة عن طريق دولة مجاورة للمملكة حاملير
ودتهم إىل أراضن

ي المملكة  
وس فن وس و السيطرة عليه ، ونتيجة لذلك ازدادت حاالت االصابة بالفير كورونا، مما أدى ذلك إىل صعوبة كشف هذا الفير

ي الدول ال
 مملكة. المجاورة لل عربية العربية السعودية أكير مما عليه فن

ي   و 
وس كورونا، و بتخطيط من النظام االيرانن  عىل أنه منطقة بيضاء خالية من فير

ً
يجب اإلشارة اىل أن إقليم بلوشستان كان مصنفا

ي أن إقليم بلوشستان  
زهقت أرواح العديد من السكان بسبب إعالن النظام االيرانن

ُ
الجائر وصل إقليم بلوشستان إىل مرحلة الخطر و أ

ن سكان اإلقليم من جهة، ونقل الكثير من   رغيب وس، وتخاىلي من الفير  سكان المناطق الملوثة بالسفر إىل اإلقليم لنرسر الوباء بير

ة الحجر الصحي من جهة أخرى، حيث أنه بسبب هذه السياسات   ن بفايروس كرونا إىل مدينة جابهار لقضاء فير ن المصابير المسؤولير

، تعد مدينة جابه ي
من أسوء المدن من حيث انتشار الفايروس ليس عىل مستوى بلوشستان فحسب   مار اليو المتعمدة النظام االيرانن

 بل عىل مستوى ايران بأكمله. 

وس    يسىع ي دول الجوار من جهة، ونرسر فير
وعة لمرتزقته فن ي من خالل تصديره الصواري    خ المختلفة واألسلحة الغير مرسر

النظام اإليرانن

ة خبيثة، هدفها الرئيسي إضعاف اقتصاد المملكة العربية السعودية وزعزعة أمن  كورونا من جهة أخرى لتحقيق أهداف سياسي

ي احتالل م
 بلوشستان.  ملكةالمنطقة واستمراره فن

ي و يؤيد القرار الحكيم من المملكة   لذلك
( مؤامرات النظام اإليرانن ي

ي البلوشستانن
پاكي ) التضامن الوطنن

ُ
ي ت يدين حزب بلوچستان راج 

ن . العربية السعودية بت يفير ن الرسر  عىل أمن و سالمة قاصدي الحرمير
ً
 قييد الحج هذا العام من الخارج حفاظا

ي   دعو ی كما 
ن فن ن السياسيير ي المستعمر، لنرسر الوباء و القضاء عىل الناشطير

الحزب اىل مواجهة أي محاولة خبيثة من قبل النظام اإليرانن

ي بإثبات وجوده و السيطرة عىل  طالبیبلوشستان و  
. الشعب البلوشر ي

  أرضه حنر الحصول عىل  الحكم الذانر

 

  
( األمانة العامة للحزب بلوچستان راجی تپایک )التضامن الوطن   

  البلوشستان 

 


