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  از حق تنفس مردم خوزستان و اھواز
 ی تا رفراندومی برای نجات رژيم از سرنگون

   

   

   
امروز ! مشکل ما حل نشه اھواز قيامت ميشه. رسد گوش میه ھنوز طنين فرياد مردم اھواز در خيابان ھای اين شھر ب

. خبر رسيد که ميزان آلودگی ھوای اين شھر توسط ريزگردھا به اوج رسيده است و بيش از پنجاه برابر حد مجاز است

در ھمين شرايط تنفسی بغايت . ويژه شھر اھواز فاقد ھوا برای تنفس استه ی خوزستان و بدر حقيقت امر شھر ھا

گفتمان حل معضل مردم اھواز در . بخشی از مدارس تعطيل و عبور و مرور وسايل نقليه مختل شده است خطرناک 

طور وسيع ه شکل فوری داده است و به ژيک جای خود را به حفظ جان مردم اھواز بيستراتلحاظ ه درازمدت و ب

 با ماسک تنفسی ،شود و اخطار پشت اخطار که در خانه ھايتان بمانيد و پنجره ھا را ببنديد ماسک تنفسی توزيع می

 ويتامين ث و آب و شير زياد ،موبيل خود را بسته نگاه داريدبا سرعت کم رانندگی کنيد و پنجره ھای اتو ،بيرون بيائيد

   ...بنوشيد و 
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 ۀصفحات الکترونيک نمايش دھند. بايستی برای حفظ جان خود شھر را ترک کنند  مردم میشود که شايعاتی شنيده می

بيند و اينگونه است حال و روز  چشم چشم را نمی.  اين آلودگی سنج استۀ الودگی ھوا کوتاه تر از خط اوج گيرندۀدرج

شود و دمای  يم آن شنيده میکه اين روزھا بوی بھار و نس حال آن. بيشمار مردمی که در اين شھر زندگی می کنند

شھر گويا مرده . ويای حضور پر تعداد آنھا در خيابانھا و گشت و گذار آنان باشدگ دباي معمول اين شھر در اين فصل می

نظر شھری متروکه و ه  اين شھر ب،با توجه به تصاوير ارسالی. است و تلی از گرد خاکستری روی شھر نشسته است

   .بی جان می آيد

يا برنامه ای برای نجات مردم اھواز دارد؟ آيا کليت حکومت توان و خواست آرسش مطرح است که حاکميت حال اين پ

گذرد   شھر اھواز نفت و گاز میۀواقع از زير اليه ی اھواز بر گرد و غبار وحشتناک آن دارا است؟ بئاقدامی برای رھا

مردم اھواز نيز ھمانند مردم سراسر . کنند  میو از رويش گرد و غبار و مردم شريف اھواز با ناباوری به آن نگاه

 حق خود هھم از اينرو خروش ب.  فقر و بی عدالتی و بی فردائی خود نارضايتی دارند،کشورمان خسته اند و از استبداد

ن دادند و خواستار رفتن و سرنگونی نظام با ھمه ارا در خيابانھای بيش از صد شھر کشورمان در ديماه گذشته نش

   . فاسد و خونريز است، و پيشوندھای آن شدند که بغايت ستمگرپسوندھا

 از جمله محسن مخملباف و سازگارا که معلوم ھم نيست  و برخی نان به نرخ روز خورھا اصالح طلبان شناخته شده

داشته سرشان به کجا وصل است به تکاپو افتاده اند که شايد آخرين شانس را برای حفظ ھمين رژيم رسوا در بين مردم 

ی شدن آن مردم را ئ کشور و سوريه ۀپيش از اين تالش کردند که از خطر تجزي. باشند و شايد راه نجاتی برايش بيابند

کنند   صلح طلبی و پيشگيری از خونريزی ضرورت برگزاری رفراندوم را طرح میۀبھراسانند و امروز نيز به بھان

 خون معترضان در خيابان و زندانھای سراسر کشور دريغ ولين رژيم حتی يک لحظه نيز از ريختنؤکه مس حال آن

   .نکرده و نخواھند کرد

المللی و روابط خارجی بر غارت  استبدادی که با گذشت زمان با بحرانسازی در داخل کشور و ھمچنين در سطوح بين

ايل نھادھای بين خورد ھرگز به خواست و تم و چپاول منابع مالی و ملی کشورمان افزوده است و در فساد غوطه می

جرم مخالفت با حجاب اجباری به زندانھا می افکند و آنان را ه زاده را بآحاکمانی که زنان . المللی سر فرود نمی آورد

در حقيقت امر شورش .  نيز تن نخواھد داد داند ھرگز به رفراندوم کذائی پيشنھادی اين پانزده چھره مخل نظم امنيتی می

 بيانيه مزبور نيز ۀ کنندءاين تعداد امضا.  حق مسلم مردم کشورمان است،ابر جانيان حاکمعمومی و دفاع از خود در بر

   .سازند رنج خود برده و زحمت ياران می

  گزارشگران 
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