
بار و وکیل دادگستری: خواستار توقف فوری برخورد خشونت ۲۳۰

 باشیمسرکوب اعتراضات مردمی می

 

 :متن بیانیه وکالی دادگستری

 

های رسد که از دیرباز مسیل رودخانهاز خوزستانی به گوش می «من تشنه ام»این روزها که فریاد 

تقصیر و سوءمدیریتی در منابع آبی وجود داشته که سازد که یقیناً بخش این سرزمین بوده، آشکار میحیات

 .چنین بحرانی در خوزستان دیده می شود و صدها روستا دچار بی آبی هستند

 

مدیریتی که حق حیات ساکنین این خطه را چنان در معرض تهدید و تضییع قرار داده که عرصه را بر سوء

ه نحوی که چاره ای برای شهروندان ایرانی نمی اهالی رنجدیده این استان بیش از پیش تنگ کرده است؛ ب

 .ماند که مطابق حقوق طبیعی و خدشه ناپذیر ملی و شهروندیشان به این بی کفایتی اعتراض کنند

 

های تاریخ سپر بالی ایران و ایرانی اینکه مردمان کهن دیاری همچون خوزستان که همیشه در بزنگاه

هاست، چه رسد محروم شوند به خودی خود ناقض کرامت انسانی آناند این چنین از حقوق اولیه خود بوده

شان به جای عذرخواهی مسئوالن و تالش در رفع عاجالنه مشکل کمبود آب، سرکوب به آنکه پاسخ مطالبات

ها رنج ناشی از جنگ و خرابی و محرومیت و تشنگی، سرکوب و تیراندازی باشد. آیا جزای تحمل سال

 است؟

 

به عنوان جمعی از وکالی مستقل دادگستری ضمن ابراز همدردی با مردم محروم خوزستان  از همین رو ما

اند، اعتراض خود نسبت به نقض حقوق ههایی که عزیزانشان را در جریان اعتراضات از دست دادو خانواده

م به رعایت المللی که حاکمیت ایران ملزقانون اساسی و اسناد بین ۲۲اولیه حیات انسانی مصرح در اصل 

 .باشیمبار و سرکوب اعتراضات مردمی میمفاد آن است را اعالم و خواستار توقف فوری برخورد خشونت

 ۱۴۰۰تیرماه 
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