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 دفاع خوزستان یکشتار مردم ب هیعل رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا ی هیانیب

 

 نام خداوند جان و خرد.  به

کرد که پس از  یگمان م یچه کس خود قرار گرفته است. یخیسرشت تار نیمناک ترغسرافراز ما، امروز در  رانیا     

 باشد؟ دهیتشنه رسو پناه  یبار نوبت به سرکوب مردم ب نیا ، ی،مذهبیتی،قومیدتی،عقی،اجتماعیاسیس یسرکوب ها

 ینامتعهد را انذار و زیگر تیحاکمان مسئول ی، تا گوش ناشنوانده او فغان بلند کرد ادیروزها فر نیخوزستان ا تشنگان     

آب، از سمت  یجرعه ا یعطشان و تشنه پ نیچن، امروز  انهیو خاورم رانیاستان ا نیدوباره دهند که چگونه پرآب تر

 .ندینش یبه تماشا م شیخو قهیسرکوب را بر شق یحکومت، گلوله ها

 نمانده است! رانیا کریفرو کردن دشنه بر پ یبرا ییجا 

و  ستانیدر س روزیزند. اگر تا د یتازه سر باز م یجان، زخم مهین کریپ نیندارند و هر دم از ا امیها فرصت الت زخم    

 یحکومتگران در خون خود م یتکه نان با گلوله ها کیبه دست آوردن  یان و کولبران برابلوچستان و کردستان سوختبر

 نیبرآورده اند و در ا ادیفر یآب یو ب یاصفهان از فرط تشنگ اندفاع خوزستان و کشاورز یبار مردم ب نیا دند،یغلت

بار  پاسخ خود را با  نیکرد امردانه در مقابل حکومت بعث عراق مقاومت جوانکه هشت سال  یخوزستان ن،یخون یروزها

 کند. یم افتیگلوله و باتون در

 کیاستفاده و تحر،همچون سو ،یواه یرا با بهانه ها رانیملت ا یو مطالبه گر یخواه یآزاد یصدا روزید تا اگر    

خواهند.حکومتگران همواره  یکنند و آب م یمبارزه م اتیح یامروز مردم برا د،یکرد یاستکبار و... سرکوب م ن،یمعاند

 نیا یو روز افزون ینسبت دهند اما گستردگ گانهیب تحرکاتدر صدد بر آمده اند که اعتراضات به حق مردم را به 

 یو راهکار هیآن توسط حکومت، نشان داد که سرکوب معترضان  رو انیدر مطالبه آب و سرکوب عر ژهیاعتراضات به و

 ربا توسل به ابزار خشونت و د یحکومت چینشان داده است که ه یشود.اما تجربه بشر یبقا محسوب م ینزد حاکمان برا

 است. افتهیتقابل با ملت خود هرگز به بقا دست ن

 ریمواهب ز یجهان نیانگیاز  م یبرابر برخوردار ۹با    ینیبر جهل و خرافه  سبب شده  سرزم یمبتن یها استیس    

 بدارد!  غیخوان گسترده، ساکنانش را از مهر وجود خود در نیترک بردارد و ا یآب یامروز لبانش از ب ،ینیو سرزم ینیزم
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رفته و هر  نیموجود از ب یها لیو پتانس ریبه خارج از مرزها سبب شده است که تمام ذخا تیحاکم یتوجهات افراط     

 گوش فلک را کر کند. دهیزجر د کریپ نیا یشکستن استخوان ها یروز صدا

کشور از جمله  یاستان ها نیو پرآب تر نیتر زیاست که حاصل خ رانیو جهل حاکمان ا یریتدب یب ی هیسا در تنها    

 شود و گرد و خاک، نفس مردمان آنجا را بند آورد.  ابانیخوزستان ب

وقوع  یرا به بهانه  رانینقاط ا گریدر خوزستان، کردستان و د یگذار هینهاد کشور که سرما نیتر یعال مصوبات    

  یمل یها هیدالر از سرما اردهایلیدهد، م یاجازه م یو عقل یعلم اریمع نیو هدر رفت آن، منع کرده، با کدام گرید یجنگ

 !شوند؟، در خارج از مرزها به باد هوا سپرده و پودر 

 در مقابل شهروندان راه نجات مستبدان نبوده و نخواهد بود. تیجبار  

کرده اند و باز هم خواهند کرد، چرا که نشان  ی"النصر بالرعب"  را خنث یبارها تئور رانیم امرد که بدانند مسئوالن       

 یبرا یاردیلیم یها نهیبا هز افتهیسازمان  یها و کشت و کشتارها نخواهند شد.توطئه ها ییستم ها، زورگو میداده اند تسل

 قیمردم از طر یاساس یازهاینشان دادن ن تیاولو ی،بیساختگ یطبقات قیعم کاففاصله ها و ش جادیمتفرق کردن مردم، ا

 یوندهایتنها نتوانسته پ ،نهیهر اعتراض دنیمدام حاکمان و توطئه نام یزیست ،اعتراضیحکومت ینهادها و پروپاگاندها

 هموارتر ساخته است. شیاز پ شیو به ستوه آمدگان را ب دگانیستمد یرا بگسالند،بلکه هر روز اتحاد و همدل دگانیستمد

 یکشور صدا یجا یبلند شده است و در جا «. دیکولبران و سوختبران را نکش» یها ادیفر رانیا سراسر در اکنون    

و  یادعاست که حق طلب نیا دیخود مو نهایا یخوزستان بر بام افالک قدم گشاده است و همه  ی دهیاز مردم ستمد تیحما

 است. یخاموش شدن سرکوببردار است و نه با  لینه تعط یو مطالبه گر یحق خواه

دفاع خوزستان،  یمردم ب یرحمانه  یضمن محکوم کردن کشتار ب رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکلها یهماهنگ یشورا   

 اتیجنا نیا یجلو شهیهم یبار و برا کیخواهد  یبوده و از مسئوالن مربوطه م انیخشونت عر نیدادن به ا انیخواهان پا

 گرفته شود.
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