
 

 

 

 

 

و  یطلبحق ادیرا استعمار و استثمار کرده و فر رانیا یایبه طرق مختلف ملل ساکن در جغراف رانیا یستیفاش رژیم هاست کهسال

 یشده و با عطش تریجر گذردیاستعمار و سرکوب هر روز که م ستمیس نی. اکندیوجه ممکن سرکوب م نیدتریآنان را به شد ییرها

 .گذاردیخود را به اجرا م یهااستیس ریناپذوصف

هاست در چنگال آن است که سال رانیا یارتجاع تیحاکم یو استثمار یاستعمار سیاستهای نیهم انیاز قربان یکیعرب احواز  ملت

 رژیم یاقتصاد تیموجود مییکه بگو ستین راهیبا سرب داغ پاسخ داده شده است. پر ب ییرها یگرفتارشده و هرگونه تالشش برا

نه تنها ها ملت نیاما ا حالنیاست. باا رانیا یایساکن در جغراف یهاملت گریملت عرب احواز و د یهاثروتوابسته به  رانیا یستیفاش

شان در جهت سرکوب جنبشهای آزادی خواهانه یاین منابع و ذخایر از عواید اتفاقا بلکه ، نبرده اندها منابع و ثروت نیاز ا ینفع نیکمتر

 نیز استفاده شده است.

همواره رنگ خون به خود گرفته است و در کنار  ریاخ یهاملت عرب احواز در سال ضیو ضد تبع یضد استعمار یهازشیخ

 زیبار ن نیکرده است. ا اریسکوت اخت اتیجنا نیدر مقابل ا زیفارس ن ونیاپوزس باشد،یم اتیجنا نیکه عامل اایران  یاسالم یجمهور

و سرب  نیبا مشت آهن هیزانیدر منطقه غ یزندگ هیاول یازهاین نیو تأم یعمران باراتاعت صیتخص یحق ملت عرب برابه یهاخواست

 .داغ پاسخ داده شد

از  یرود در مقابل اعتراض خود در قبال عدم بهره مند یم غمایاش به  ینیرزمیمتاسفانه ملت عرب احواز که منابع ز زین امروز

. حکومتی غاصب که ندیب یمدر برابر خود را  رژیم ایران سرکوبگر یروهاین یحقوق از جمله آب شرب و آب کشاورز نیتر ییابتدا

امکانات  نیتر ییجز ابتدا یعرب خواسته ا نیکه معترض یدر حال داده وهمچنان به سرکوب کور و ظالمانه ملت عرب احواز ادامه 

 .دهد یجواب آنان را با سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام م ،چاره افتنی یبه جا، ندارند اتیح

و با تکیه بر دوستی دیرینه ی ملتهای تورک و عرب بر مبارزه علیه رژیم  جانیآزربا یاسیس یهاسازمان یعنوان پلتفرم همکاربه ما

 نیدر اایران  یاسالم یجمهوررژیم  اتیحق ملت عرب احواز، جنااز اعتراضات به تیو حما یضمن اعالم همبستگ، شوونیستی ایران

در این خصوص  یالمللنیبمراجع ذیصالح برخورد و حقوق بشر  یهاسازمانفوری  رسیدگیخواستار  ،محکوم کرده دا  یمنطقه را شد

  .میهست
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 دیگر مناطق احواز به دلیل بی آبیو 


