
 گزارش تظاهرات حمایت از مردم خوزستان 

 

تظاهراتی در میدان "مدبوریاپالتزن" اسننهلم د در سننو د (  ۲۰۲۱یولی    ۲۴)  ۱۴۰۰مردادماه   ۲ روز شننه  

ب  داوت "شنننورای یتایز از برای دفاع از م ارزات مردم خوزسنننهان و مبال ات گارنران ااهینننابی ایران 

نفر از نیروهای چپ و گتونیسننننز شننننمر   ۱۰۰برنزار شنننند گ  یدود  م ارزات آزادیخواهان  مردم ایران"  

 اسهلم د در آن شرگز داشههد.

 

در جریان این تظاهرات شناارهای زیادی ب  زبانمای سنو دی و فارسنی ا ی  ر ید جتموری اسنالمی و 

در یتایز از گارنران ایران و جه ش خ ق ارب در خوزسهان از جت  : " مرگ بر ر ید تروریسز جتموری  

داد با م ارزات اسننالمی"" "اتداد اتداد ا ی  سننرمای  دار"" "زنده باد آزادی زنده باد سننوسننیالیسنند"" "ات

 ی" و "سرنگون باد جتموری اسالمی" سرداده شد.مردم برای آزاد

 

هایی در دفاع از م ارزات گارنران و توده گههده سنننخهرانیهتچهین نتایهدنان ایزاب و نیروهای شنننرگز

 های تدز سننهد در خوزسننهان اندام دادند. سننخهرانما با درود ب  گارنران دلیر و تزدیر از م ارزات   ز 

گارنر و خ ق سننهتدیده ارب بر وننرورت "سننازماندهی م ارزات گارنران"  تاگید گرده و مبرد گردند گ  

خواههد. در یلی دیگر از مردم خوزسننننهان ن  تهما آب" ب ل  مرگ ر ید ت ملار جتموری اسننننالمی را می

و انواع جهایات  داری یاگد بر گشور ما ب  قهل مردمها مبرد شد گ  نردانهدنان نظام سرمای سخهرانی

ها  درج  باالیی از نفرت   زاتی و خشند م ارزاتی در جه ش توده   زنهد و سنخهران با اشناره بدسنز می

  تناگیند گرد گن  منا ینش جه شننننید" منا ینش فرینادید و هیا راهی در مزنابنل جه ش مردمی جز اتنل انزالبی

ناسننیونالیسننهی گور دار و دسننه  هایی گ  در  نندد  ! برخی دیگر از سننخهرانان سننیاسننهمای  وجود ندارد

 ها هسههد را نیز نزد گردند. برداری از م ارزات بریق تودهبمره

 

خویش    سخهانیلی از سخهرانان در این تظاهرات بود گ  در جریان  ب  نتایهدنی از ما  رفیق نادر ثانی نیز  

های سننو د هیا خ ری از یران رسننان ب  زبان سننو دی مبرد گرد گ  با وجود تظاهرات و سننرگوبما در ا

ها اشناره گرد گ  اند. او هتچهین برای ا الع سنو دیم ارزات نسنهرده مردمی در ایران را مهال  نلرده

ر آب و یلی از ثروتتهندترین مهنا ق نفنز خیز در های بزرگ و پ  خوزسننننهنان یش مهبزن  وسننننین با رودخان 

ربو  ب    یاز نیسنز ب ل  اامل ا ن ی میناین گهونی  باشند و گت ود آب در این خب  تهما مایران می

وجود     بار را برای مردم ما بهای خویش این شنرای  فاجا سنز گ  با سنودجوییر ید جتموری اسنالمی

 



آورده اسز و جه شی گ  با مبال   آب توس  مردم تشه  خوزسهان شروع شده" در تداوم خود مهدرب   

جتموری اسنالمی و آزادی شنده اسنز. رفیق در بخش    های اسناسنی مردم یاهی سنرنگونیخواسنه 

دیگری از سننخهان خویش بر سننیاسننز ر ید ونندخ زی جتموری اسننالمی و شننخک ره ر این یلومز  

ای تناگیند گرد گن  نفهن  در  ننننورت نیناز یلومهش بن  خشننننوننز بیشننننهری برای سننننرگوب یاهی خنامهن 

ها و شنناارها یش جریان سننخهرانیخواسننهمای دملراتیش مردم ب  پا خاسننه  مهوسننل خواهد شنند. در 

 گهید!"جوان سو دی یاور در مدل تظاهرات فریاد زد "ما ب  شتا افهخار می

 

دههندننان این یرگنز م نارزاتی بودنند گن  بنا فانالین چریلمنای فندایی خ ق ایران در سننننو ند یلی از فراخوان

د. تادادی از شنمروندان  بهر و آرم سنازمان در این یرگز ب  هتراه سنایر نیروهای سنیاسنی شنرگز گردن

سننو دی برای یتایز و اامار هت سننهگی با مردم ایران در تظاهرات ییننور یافههد و از جت   یش دخهر 

نگار با نرفهن فی د و ال  از بهر سازمان نزارش گوتاهی از تظاهرات و ال  و فی تمای خود را روزنام 

سنوواالت یاونرین در مورد نظر چریلمای  های اجهتاای فرسنهاد. رفزا هتچهین ب   برای پخش در شن ل 

ویژه در مورد م ارزات مردم و راه    فدایی خ ق ایران درباره رویدادهای جاری در گشور و مسا ل مخه ف ب

های سننازمان در این ااالمی و  دادند. تادادی از نشننریات  پاسننم می ا نن ی م ارزه برای سننرنگونی ر ید

بادازامر با پایان    ۲امر آغاز و در سنااز    ۱۲تظاهرات از سنااز  یرگز در بین جتایز توزین شند. این 

 رسید.

 

 نابود باد رژیم جمهوری اسالمی با همه دار و دسته هایش! 

 زنده باد مبارزات کارگران و خلقهای تحت ستم برای آزادی!

 ست! زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی

 

 ، استکهلم چریکهای فدایی خلق ایران در سوئدسازمان هواداران 

 (   ۲۰۲۱یولی  ۲۵) ۱۴۰۰مردادماه   ۳یکشنبه 

 


