
   !خوزستان محروم در دفاع از خواست برحق مردم  

  مردم ستمدیده تعدادی از شهرهای خوزستان  ،تیر ماه  24از روز پنج شنبه  

فرسا طاقت  گرمای  دمای  در  با  منطقه  این  در    سانتیگراد،   درجه  50ی 

علیه رژیم  و    آمدهبه خیابانها    عدم دسترسی به آب آشامیدنیبه  ض  ااعتر

اسالمی   جمهوری  تظاهرات  جنایتکار  این  زدند.  دست  تظاهرات  در  به 

تیر ماه نیز ادامه داشت. در جریان این    26جمعه و امروز شنبه  های  روز

شهرهای اهواز، سوسنگرد، شادگان،خرمشهر، بستان  اعتراضات مردم  

به    ... و  ماهشهر  بندر  اهواز،  غرب  در  آزادگان  و خیابانها  دشت    ریخته 

رگ احشام  و م، تشنگی  بر علیه بی آبیگسترده ای را  تجمعات اعتراضی  

  و شهروندی   هر انسانطبیعی  ه حق  آشامیدنی ک   ه آبو عدم دسترسی ب

سازمان دادند. بخشی از شعارهای این تجمعات عبارت بودند از:     ست،

با جان و دل از رودخانه كرخه  ""،  يا كرخه  یجبروح بالدم نفد  "،ما کو  آب  "،"ام، آب حق من استتشنه "

". همچنین  خونمان فدای کارونجان و  " ،  " خواهدرودخانه تشنه است، آبش را می   "  "،دفاع مى كنیم

 ما را غارت کردند" در این تجمعات طنین انداز بود.  ،شعار با  مسمای "به نام دین

در برخی مناطق مردم با آتش زدن    ،بر اساس گزارشات تاکنون منتشر شده از این اعتراضات مردمی  

را بستند نمونه    ؛الستیک جاده ها  به لب رسیده  در سوسنگرد  برای  اهواز  مردم جان  اصلی    - جاده 

را مسدود   ماهشهر  معترض    مردم  یاو    کردندسوسنگرد  بستند.   –جاده  برای ساعاتی  را  امام    بندر 

زدن الستیک   آتش  با  اهواز  غیور  مردم  مانع  همچنین  ایجاد  اهوازو  میدانهای شهر  بلوار    ،در  از جمله 

 خیابانها را بستند.  ،پاسداران

از همان  به روال همیشه   ،جهت سرکوب این اعتراضات و کنترل اوضاع   رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی

ابتدا  فورا نیرو های انتظامی و یگان ویژه اش را به جان مردم انداخت.  اما خشم مردم آنچنان مرز های  

عقب نشینی و فرار    را وادار به  ترس را در نوردیده بود که در برخی شهرها مردم نیروهای سرکوب رژیم

توده های ستمدیده خلق عرب در مقابله با نیرو های انتظامی در برخی مناطق ضمن خواندن  دند.  نمو

)نوعی شعر حماسی رایج  در خوزستان که همراه با کوبیدن پا به زمین بصورت دستجمعی اجرا    یزله

جریان این درگیری  می شود( به مقابله با نیروی سرکوب برخاسته و آنها را به عقب نشینی واداشتند. در  

، قاسم خصیری  ساله اهل شادگان  ۳0مصطفی نعیماوی،    های به نام   انگتظاهرکنندسه تن از  ها تاکنون  

 . ندده انیروهای امنیتی کشته شبا شلیک مستقیم در کوت عبداللهو علی مزرعه در اهواز 

جالب است که با اینکه در این فاصله دهها فیلم از درگیری مردم خوزستان با نیرو های سرکوب جمهوری  

پخش شده مجازی  های  فضا  در  و   اسالمی  مردم  خیزش  واقعیت  از  گوناگونی  زوایای  زنده  بطور  که 

ت تمام مدعی  حخوزستان با وقابیشرم  ر  اما استاندا    ، رکوب را نشان می دهدتیراندازی نیرو های س

برخی به دنبال تحریک مردم هستند و تصاویری جعلی از اعتراضات مردم در فضای مجازی  "  :شد که

می  وقا  ".کنندمنتشر  چنین  که  حبا  کند  اعالم  اسالمی  جمهوری  فردا  که  نیست  عجیب  اصال  تی 

سرکوب جمهوری اسالمی کشته    با شلیک مزدوران نیروهایدر جریان این اعتراضات    جانباختگانی که 

یا رسانه های ارتجاعی با بستن عنوان "تجزیه طلبی"،    ند؛به دست "اغتشاشگران" کشته شده ا  ،ندشد

 تخطئه نمایند. را ها قرار دارد مبارزه خلق رزمنده عرب که تحت شدیدترین ستم 

یدنی و بی  با قطع آب آشام  شهر در خوزستان در رابطه   17در بیش از    توده های رنجدیده ماتظاهرات  

کار و آزادی  بار دیگر بروشنی نشان می دهد که  نبود  قطع برق و نبود نان،  آبی رودخانه های منطقه،  

به  نیاز های مردم را نداشته و  طبیعی ترین  جمهوری اسالمی در هیچ زمینه ای توان پاسخگوئی به  

با توسل به قهر انقالبی    باید ،  رفتهقرار گ  مردم تحت ستم ایرانسر راه حیات و زندگی  بر  عنوان مانعی که  

شود. خیزش مردم خوزستان بار دیگر    انداختهتوده های بپاخاسته کنار زده شده و به زباله دان تاریخ  

نشان داد که جامعه در کل ایران آبستن خیزشهائی است که هدفی جز نابودی جمهوری اسالمی و  

ع خونین  وقای د.  نندار  ،ت می کند ظآن حفا  نظام سرمایه داری وابسته که این رژیم با چنگ و دندان از

 



ب آشامیدنی، یکبار  آ مطالبات ابتدایی توده ها مثل  با  جمهوری اسالمی  وحشیانه  و برخورد  خوزستان  

جز از طریق مبارزه مسلحانه و سازماندهی پتانسیل انقالبی توده    این هدف واال نشان می دهند  دیگر  

 ها به سرانجام نخواهد رسید.

 ! یروز باد مبارزات مردم خوزستان تا رسیدن به نان و کار و آزادیپ

 جمهوری اسالمی، ماحصل گوادلوپ ننگت باد، مرگت باد! 

 ! نوکر غارتگران، دشمن زحمتکشان، نابود باید گردد ،جمهوری اسالمی
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