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 و زنان عضوکانون های شورشی  ن دایمادران شه، شرکت و حمایت گسترده قیام خوزستان 
 

ایران    ساالنه مقاومت  گردهماییموفق    پیروز وبرگزاری  شاهد  ماه ژوئیه  آغاز  ر  د  ماهی پرحادثه برای مردم ایران بود.  ۲۰۲۱ژوئیه  
گردهمایی  این کشور در ارتباط مجازی قرار داد.    ۱۰۵در  هزار نقطه  ۵۰بیش از   را با  ۳بین المللی اشرف  آنالین    اجالس. این بودیم

حمایت خود را از  که بسیاری از آنها در این اجالس سخنرانی و    قاره جهان بود  ۵شخصیت برجسته از    ۱۰۲۹شاهد شرکت    ه سه روز
 .و قیام مردم ایران اعالم کردند آلترناتیو دموکراتیک شورای ملی مقاومت

و  شرکت هواداران مجاهدین  ،  ساالنه مقاومت چشم ها را خیره کرد  گردهماییسال برگزاری پیاپی    ۱۷چیزی که امسال پس از  اما  
این    با  تصویریتماس های مستقیم    درکانون های شورشی  زنان عضو  بود.  از داخل ایران    ای شورشیکانون هعضو  زنان و مردان  

را در دل مردم و ایمان به پیروزی  نور امید  عنوان زنان پیشتاز    بهریسک های بسیار  با پذیرش    که  نشان دادندکنفرانس بین المللی  
 .  ه می دارنداستمدیده زنده نگ

 
   قیام خوزستان   درتشنه  انفجار خشم مردم 

قیام خوزستان    ،مقاومت  ساالنهسه روزه    اجالساز  به فاصله چند روز بعد  
به سراسر  به سرعت    تشنگان خوزستان  . قیامچشمهای جهان را خیره کرد

پیوستند و این قیام    بهبسیاری از شهرها    و سپس  .گسترش پیدا کرداستان  
قیام خوزستان  خوزستان اعالم کردند.  تشنه و قیام  مردم  همبستگی خود را با  

و گسترش سریع آن بار دیگر این حقیقت را آشکار کرد که جامعه ایران  
  دیگر آخوندها را نمی خواهند.

داشتند. بسیاری از گزارشات    یحضور فعال  خاستهزنان در همه شهرهای به پا
زنان اهوازی شعارهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر  جوان تهیه شده و در فضای مجازی منتشر شد.  و دختران  صحنه توسط زنان  

 دیکتاتور سر داده و بر فضای رعب و وحشتی که نیروهای امنیتی ساخته بودند غلبه می کردند.
یدند ند زدند و در مترو صادقیه خروشزنان و دختران شجاع تهران قلب ایران در پایتخت را به شریان حیاتی آن یعنی خوزستان تشنه پیو

قلب پایتخت  و »مرگ بر دیکتاتور« و با این حرکت اعتراضی قیام تشنگان را در    که »مرگ بر اصل والیت فقیه«، »مرگ بر خامنه ای« 
   طنین انداز کردند.

. مادران  بوداکار و شجاع ایران های حضور زنان فد  صحنهیکی دیگر از از قیام خوزستان حضور مادران شهدا و اعالم حمایت آنها 
و    با انتشار کلیپ هایی با تصویر و صدای خود با قیام خوزستان و مردم تشنه این دیار اعالم همبستگی کردند   ۹۸  شهدای قیام آبان

 سپس دست به یک اعتراض متهورانه در میدان آزادی تهران زدند.
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 گسترش آن به سراسر ایران قیام خوزستان و 

 
آغاز و به سرعت به سراسر   ۱۴۰۰تیر  ۲۴در روز  و قطع مستمر آب و انتقال آن به سایر شهرها، آبی  بیدر اعتراض به  قیام خوزستان

اعتراضات   این  یافت.  گسترش  جمله  استان  سوسنگرددر  از  شادگان،  حمیدیه،  بستان،  خرمشهر،  هویزه،  ماهشهر،  اهواز،  ایذه،   ،
، مسجدسلیمان، شوش دانیال، الهایی،  رامشیراندیمشک، دزفول،  بهبهان،  شاوور، شوش، شوشتر،    ویس،  عبداهلل،کوت    ابوحمیضه،

 جریان داشت.دارخوین،  خورموسی، مالثانی، 
نفر از جوانان که به ضرب گلوله نیروهای سرکوبگر رژیم به    ۱۲تاکنون اسامی  اما رژیم مالیان با گلوله به فریاد تشنگان پاسخ داد.  

 شهادت رسیدند، تأیید و اعالم شده است.  
کرمانشاه،   خراسان،لرستان،    دراز جمله  و جوانان    مردم  .گسترش پیدا کرد  سراسر ایرانشهرهای    بهقیام تشنگان خوزستان به سرعت  

  ایالم و    ، گلستان، چهارمحال و بختیاریبوشهرزنجان،  ، قزوین،  فارس،  سیستان و بلوچستان  کرج،  اصفهان،،  تهرانآذربایجان شرقی،  
تظاهر کنندگان خاستند.  « به پاخوزستان تنها نیست»و    »اتحاد با خوزستان«،  »مرگ بر خامنه ای« «،  مرگ بر دیکتاتور»های  با شعار

 آخوندهای حاکم به لرزده در آوردند. زمین را زیر پای 
  را شهروند    ۱۰۰۰دست کم  مأموران امنیتی و نظامی و انتظامی تا روز یازدهم قیام خوزستان    ،مقاومت ایرانبر اساس گزارش های  

ستاها،  در برخی از شهرها و حتی رودستگیر کردند.    شدید تعداد زیادی از جوانان را همراه با ضرب و شتم    آنها.  کردندبازداشت  
ه و آنها را همراه با ضرب و شتم از داخل منازل به اماکن  د اطالعاتی شبانه یا صبح زود به منازل شهروندان حمله کر  ومأموران امنیتی  

 نامعلومی منتقل کردند.
نفر بازداشت شده و به استان های    ۱۵۰حداقل    (استان لرستان)الیگودرز    در

دیگر منتقل شدند و از سرنوشت آنها اطالعی در دست نیست. در تبریز ده  
مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از بازداشت به مکان نامعلومی    تنها  

  منتقل شدند.
که اینترنت در بسیاری از شهرها قطع   منتشر شدهاین اخبار در شرایطی 

   مکان خبر رسانی دقیق وجود نداشت.بود و ا
شبکه شده اند   لکند که کاربران به طور گسترده دچار اختال د ییتواند »تأ ینظارت دارد گفت م  نترنتیا  یکه بر قطع بالکس نت

 دارد.«  یبه منظور کنترل اعتراضات همخوان نترنتیا  یکه با بستن منطقه ا 
و   نیمعترض یاعتراضات از سو ی ها لمیرا قطع کرد تا مانع از انتشار ف نترنتیا  ۹۸ی آبان ها  ی ناآرام انیدر جر زیقباًل ن ران یا  میرژ 

  شود.سرکوب خونین آن توسط رژیم 
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 از قیام خوزستان مختلف زنان حمایت اقشار 
 در شهرهای ایران از قیام خوزستان حمایت کرده و به اعتراض برخاستند. مختلف زنان اقشار 

در برابر مجلس    مربیان حق التدریس، زنان پرستار بزرگترین بیمارستان کرج،  تهران و کرجدر شهرهای  آنها در هیأت بازنشستگان  
 همه گیری کرونا بودندکه داغدار از دست دادن عزیزان خود در  زنان در هیأت سرپرست خانوار و زنان خانه دار و رژیم در تهران

غیرت خطاب کرده  آنها مسئوالن این رژیم را بی    قیام خوزستان گره زدند و خواهان پایان این رژیم شدند. صدای اعتراض خود را با  
  و بارها شجاعانه در مقابل آنها ایستادند و فریاد اعتراض سر دادند.

خوزستان تنها  »و    « مرگ بر خامنه ای»و    « مرگ بر دیکتاتور»زنان در مناطق مختلف کرج و تهران به روی پشت بام ها رفته و شعار  
 . «این وطن وطن نشود  ،تا آخوند کفن نشود»شعار می دادند  گروهی از زنان جوانهمچنین در گوهر دشت کرج سر دادند.  «نیست

صادقیه تهران در   ی مترو دلیر درزنان  ۱۴۰۰تیر  ۲۹صبح روز سه شنبه 
برخامنه ای، مرگ بر   اعتراض به ایجاد تراکم در این ایستگاه شعار مرگ 

 بر اصل والیت فقیه سر دادند.   جمهوری اسالمی، مرگ
در  خود شعارهای کوبنده با تهران  دختران و زنان دلیر در متروی صادقیه

رژیم  روز روشن و در میان انبوه جمعیت خشم مردم از خامنه ای و 
 یش گذاشتند. را به نما  منفورش

حرکت   کی ۱۴۰۰ رماهیت۳۱جشنبه روز پن  زنان در برازجاناز    یگروه
با   یاز زنان اهواز  یجمع نیهمچن .برپا کردند یآب یب  هیعل  یاعتراض 

  یدادند »م  یدست به اعتراض زده و شعار م یتجمع در مقابل استاندار 
و »خون و جانمان  م« ینشد لیما ذل یخواستند ما را به ذلت بکشانند، ول

  .«کارون ی فدا
  یو تظاهرات گسترده ا  ختندیر  ابانهایبه خ ز یمردم تبر ۱۴۰۰مرداد  ۲ روز

از   نیاز معترض یمداخله کرده و تعداد  میسرکوبگر رژ  یروهاین. برپا کردند در خوزستان یبآ یب  ه یتظاهرات علبا  یدر همبستگ
 .جمله زنان را بازداشت نمودند 

است   یحاک  دنشدهییرفتند. گزارشات تأ ی سرکوبگر م یروهاین انیداشتند. آنها شجاعانه به م ینقش فعال زیدر اعتراضات تبر زنان
 . را زد  زیات در تبرجرقه اعتراضزن   کی  یکه شعارها 

راهپیمایی کرده و شعار »مرگ بر دیکتاتور« سر دادند. آنها   مرداد در شهر ۴پرستاران و کارکنان بیمارستان کرج  نیز در روز 
خواستار حقوق عقب مانده خود هستند و شعار می دادند »یک اختالس کم بشه مشکل ما حل میشه« و »یا حجت ابن الحسن ریشه  

 بکن!« ظلم رو 
عصر همین روز، مردم فردیس کرج نیز به خیابانها ریختند. آنها شعار می دادند »مرگ بر دیکتاتور«، »ازکرج تا خوزستان، اتحاد، 

 اتحاد«، و »ایرانی می میرد، ذلت نمی پذیرد.« زنان در هر دو تظاهرات در کرج نقش فعال و برجسته داشتند. 
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https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b2%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2%d8%8c-%da%a9%d8%b1%d8%ac-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa/
https://twitter.com/i/status/1418482633567358981
https://twitter.com/i/status/1418482633567358981
https://twitter.com/i/status/1418482633567358981
https://twitter.com/i/status/1418482633567358981
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%84%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c/
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در   ۹۸قیام آبان  جمعی از مادران شهیدان  ۱۴۰۰مرداد  ۸روز جمعه ظهر 
آنها  . با مردم خوزستان در میدان آزادی تهران تظاهرات کردندهمبستگی 

یکی از   شعار می دادند »ما دنبال حقمونیم، دست به دست تا سرنگونی«.
  «!مادران شهیدان فریاد می زد: »دیگر بس است بردگی دیگر بس است

را در   ۹۸این مادران داغدار در حالی که عکسهای شهیدان قیام آبان  
 راهپیمایی کردند.   خیابان آزادیدست داشتند در 

تجمع کردند که در آنجا توسط مأموران نیروی انتظامی   متروی صادقیه تهراندر  ۹۸مادران شهیدان قیام آبان  ۱۴۳۰ساعت 
 در بازداشت نگه داشته اند.   در زیرزمین متروی صادقیه تهرانشتم قرار گرفتند. همه آنها را و مورد ضرب و  دستگیر

  پژمان قلی پور، فرهاد مجدم و وحید دامور، خاله سجاد رضایی و خواهر حمید رسولی در میان، میالد محققی، ابراهیم کتابدارمادر 
 بازداشت شدگان هستند. 

آنها شعار   در همبستگی با قیام خوزستان در پارک تئاتر شهر جمع شدند. ۱۴۰۰مرداد  ۹ در تهران عصر شنبهزنان و مردان جوان 
از خوزستان تا تهران، اتحاد اتحاد«، »هموطن حمایت حمایت«، »مرگ بر دیکتاتور«  «، »ایرانی می میرد ذلت نمی پذیردمی دادند » 

نیروهای امنیتی با شلیک تیر و گاز اشک آور در صدد متفرق کردن جمعیت برآمدند و برخی را به شدت مورد ضرب و شتم   و ...
قابل نیروهای سرکوبگر به مقاومت پرداخته و از  قرار داده و تالش کردند دستگیر کنند. اما شرکت کنندگان در این اعتراض در م

یکی از ویدئو کلیپ هایی که از این تجمع منتشر شده نشان می دهد که یک   کسانی که در معرض دستگیری بودند دفاع کردند.
ش کن، خانم میانسال برای جلوگیری از دستگیری یک زن جوان با مأمور امنیتی برخورد می کند و جمعیت فریاد می زنند »ول

 ولش کن!« 
 

    زندانیان سیاسی از قیام خوزستان حمایت  
نامه  که به زندان الکان رشت تبعید شده است در    آتنا دائمیزندانی سیاسی  

خوزستان جان می دهد  از جمله نوشت: »  حمایت از قیام خوزستان  خود در 
ستم بر اقوام و تبعیض  تا آب بگیرد. حکومت جان می گیرد تا آب دهد.  

و سرکوب از مشخصه های بارز این حکومت می باشد که هرگونه اعتراض  
سال شاهدیم با خشونتی کم نظیر پاسخ داده    ۴۲به آن نیز همانطور که طی 

باشد که با اتحاد بیشتر و فراگیرتر برای احقاق حقوق به حقمان تالش و هرگونه استبداد و خفقان را خنثی کنیم. با وجود   ..می شود.
  «.زندانی و در تبعید بودنم در کنارتان هستم

 انپیامی از زندان سمننیز با ارسال  مریم اکبری منفردزندانی سیاسی 
  یاسیس انیزندان  خون» همبستگی خود را با قیام خوزستان اعالم کرد:

تا  ۹۸از آبان  هاابان یبا خون جوانان کشته شده در خ ۶۷اعدام شده در 
  ایجغراف نیسال در هم ۳۳ یدر خوزستان و لرستان به فاصله زمان  ۱۴۰۰ریت

نسل   نیو آمر نی که عامل یرا اثبات کرد که تا زمان  نیخورد و ا بهم گره 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%88-%d8%b4%d8%aa/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%db%b9%db%b8-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%db%b9%db%b8-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%db%b9%db%b8-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d8%a7/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%84%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85/
https://youtu.be/AVNh423iHUw
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%84%db%8c%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%85/
https://www.youtube.com/watch?v=KDB-RYtrFaE
https://www.youtube.com/watch?v=Nf_q4LTj1Us
https://www.youtube.com/watch?v=Nf_q4LTj1Us
https://www.youtube.com/watch?v=Nf_q4LTj1Us
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%85%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%87%d9%85%d8%a8%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3/
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است!   تی و جنا ی زیدادن به تداوم خونر  انیدر امان نخواهد ماند. عزم ما نقطه پا ینسل چ ینشوند، ه ده یمحاکمه کش زیبه م ۶۷ یکش
  !است  یعزم ما دادخواه 

غ  با جوانان  به  ا   یشهرها  وریدرود  که  پاخاسته  م  ن یبه  در  نه  را  خودم  م  وارهای د  انیروزها  آنها  دوشادوش  با    نمیبی که  نبضم  و 
قدم ضرب خ  شانیهاآهنگ  تعظ  تپدی م  هاابانیبر  با  مقابل    م یو  خوزستانتشنه    ی شهدا در  فر لب  دوباره  بلند    ام یدادخواه   ادی،  را 

 .«کنمیم
 

 از قیام خوزستان و مادران شهدای خوزستان  یدان آبان حمایت مادران شه 
قیام آبان   پور،  مادران شهدای  قلی  پژمان  فر،  بهبودی، مهرداد معین  نوید 

همچنین   زارعی  حسین  امیر  و  محققی  مادر  میالد  فر،  مهین  شهین  خانم 
از شهدای عاشورای   تاجمیر  پیام های  ۸۸امیرارشد  ویدئویی که در    طی 

اجتماع های  کردند  ی رسانه  اعالم    منتشر  خوزستان  داغدار  مادران  با 
 اعالم کردند.  حمایت خود را از قیام خوزستانهمدردی کردند و 

توسط دو ماشین نیروی   ۸۸خانم مهین فر که فرزندش در قیام عاشورای  
در پیام خود گفت: »امروز می خواهم بگویم من هم یک خوزستانی هستم.    ،انتظامی سه بار زیر گرفته شد و پیکرش را له کردند

 .«مدردی مرا پذیرا باشید و بدانید که دل من در خلوت برای مظلومیت شما هموطنانم می طپده
»جواب تشنگی گلوله نیست. خوزستان آب می خواهد. ما مادران داغدار و  مهرداد معین فر در پیامی گفت:    ۹۸مادر جانباخته آبان  

 ند هستیم و تنها نیستند.«دادخواه در کنار مادرانی که جدیدًا متأسفانه به جمع ما پیوست
»ای شما که با :  به آخوندها گفتجاوید نام نوید بهبودی نیز در پیامش با درود به مردم و جوانان به پا خاسته    ۹۸مادر شهید آبان  

 گلوله پاسخ می دهید شما از یزید و شمر هم بدترید. ما مادرهای آبان از مردم خوزستان حمایت می کنیم.«
گفت: »از مردم دلیر و بی پناه خوزستان و سایر شهرهای به پا خاسته مادر شهید میالد محققی با درود به تشنه لبان قیام خوزستان  

 حمایت خود را اعالم می کنم. همچنین به مادران خوزستان می گوییم من درد مشترکم مرا فریاد کن.« 
به خاطر بنزین هزاران جوان بیگناه را کشتند. االن هم در خوزستان    ۹۸»در آبان    در پیام خود گفت:مادر جاوید نام امیر حسین زارعی  

 به خاطر آب، باز هم دارند جوانهای بیگناه را می کشند. جواب تشنگی گلوله نیست.«
بچه های وطنم دارند برای آب کشته »پژمان قلی پور در پیام تکاندهنده خود گفت:    ۹۸خانم محبوبه رمضانی، مادر جانباخته آبان  

 من دوست ندارم مادر دیگری را مثل خودم ببینم.«، بسه! بچه های سراوان چقدر کشته شدند؟ می شوند. برای بنزین کشتند
در بخشی از پیام خود گفت: اینجانب بتول حسینی مادر شهید درویش بهنام محجوبی حمایت خود را از مادران  خانم بتول حسینی  

ظالمان به درجه رفیع شهادت  داغدار خوزستان که فرزندان دلبند خود را همچون قمر بنی هاشم در پی آب فرات فرستادند و با تیر  
مقامات  داغدار بهنام های وطن شدم.» او در جای دیگری از پیام خود خطاب به    . باز هم دلم شکست و نائل آمدند اعالم می نمایم

حکومت گفت: »هشدار می دهم که ما می ایستیم و از حق خود دفاع می کنیم. ماشین کشتار خود را متوقف کنید. جواب درخواست  
 آب سرب داغ نیست.«

 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%db%8c%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c/
https://women.ncr-iran.org/fa/%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7/
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 محکومیت سرکوب قیام خوزستان 
در خوزستان   نیسرکوب معترض قوق بشر ملل متحدح یعال سریکم

آن به   ی را محکوم کرد و از مقامات خواست تا به جا رانیا  میتوسط رژ 
  ی ، وکه در ژنو صادر شد ی ا هیانیدر بکنند.  یدگ یمسئله کمبود آب رس

مجروح از   نیکه معترض دیشنو یم یگزارشات ی»وقت نمود:خاطرنشان 
  ینشان م نی کنند، ا یم  یخوددار مارستانیبه ب فتناز ر ،یریترس دستگ

  .کرد فیتوص را »فاجعه بار«   تیوضع نی دهد که اوضاع چقدر بد است.« خانم باشله ا
  یمشروع شهروندان برا ی توجه به فراخوان هاجای حق است. اما مسئوالن به  کی »داشتن آب  حقوق بشر گفت: یعال سریکم

فاجعه بار است و )مشکل( در   تیخواسته را دارند متمرکز شده اند. وضع ن یکه ا یی حق، اساسًا بر سرکوب آنها نی حفاظت از ا
بشناسند و اقدام متناسب انجام دهند.  تیرا به رسم )فراخوان ها( نی ا  دیهم انباشته شده است. مسئوالن با یطول سال ها رو 

  .«دیافزا  ی آنها م  صالیمردم تنها بر خشم و است ی ریو دستگ یرانداز یت
در اطالعیه عفو آمده   .هفته سرکوب کشته شده اند ک ی ان ینفر در جر۸اعالم کرد که حداقل   طی اطالعیه ای زین الملل  نیب عفو

  یروهایاست که ن  نی از ا  یآمده منطبق است و حاک نیزم  یکه از رو  ی اتیبا روا .شده اند.. دییعفو تأ  ی که از سو  ییدئوهای»و :است
 .«استفاده کردند نیپراکنده کردن معترض یو گاز اشک آور برا  یو تفنگ ساچمه ا  کیمرگبار اتومات یاز سالح ها  یتیامن

کنش سرکوبگرانه رژیم به قیام مردم خوزستان،  ضمن انتقاد شدید از وا  ۱۴۰۰مرداد    ۶با صدور یک بیانیه به تاریخ    ۱۹سازمان آرتیکل  
 خواستار احترام به »حق اعتراض«، آزادی بدون »قید وشرط« بازداشت شدگان و پایان اختالل در اینترنت شد.

 
 وضعیت زنان در بحران بی آبی خوزستان  

  ی و بندرها ، گازنفتاز جمله   یاریاست و منابع بس یاستان مهم خوزستان
استان  نیپنجم  ت،یجمع ونیلیم۵خوزستان با   فارس دارد. ج یدر خل یدیکل

  یم  نیرا تأم یناخالص داخل  دیدرصد از تول۱۵است و   رانیا تیپرجمع
  .کند و بعد از تهران در رتبه دوم قرار دارد

  بزرگرودخانه   به رغم برخورداری ازخوزستان  زیاستان نفت خ مردم
زنان و کودکان از   ندارند. یدنیآنها آب آشامهستند. کرخه تشنهرودخانه و   بود رانیا یرانیکارون که تنها رودخانه قابل کشت

 . از احشام آنها مرده اند  یاریآب ندارند و بس شان یو دام ها نیزم  یدر عذاب هستند.کشاورزان برا  یدنیآشام کمبود آب
پیشتر   مقاومت  ملی  زنان شورای  ارائه گزارشاتکمیسیون  بی آبی در مورد    متعددی   با  به    مشکل  مانند خوزستان  استان هایی  در 

این وضعیت در شرایط بحران کرونا دو چندان ضریب خورده است. در خوزستان    مشکالت اخص زنان و کودکان پرداخته است.
 ها باعث اعتراضات مردم این استان شده است. آب آشامیدنی با طعم بد و ناسالم وجود دارد که پیش از این نیز بار

در نبود آب شرب و قطعی های مکرر آب با مشکالت فراوانی چه به لحاظ    انزنان خوزستسالمت زنان سالمت جامعه است. اما  
 بهداشت و سالمت فردی و چه به لحاظ نگهداری و مراقبت از کودکان خود، مواجه هستند. 
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ر  در فقدان لوله کشی مناسب، زنان خوزستان مجبور به حمل آب می باشند. این موضوع مشکالت جسمی زیادی نیز برای زنان به با
. زنان برای تهیه آب آشامیدنی باید ساعتهای طوالنی در صف بایستند تا بتوانند یک دبه آب قابل شرب برای خانواده  می آورد

 هایشان تأمین کنند.
  ی هاو دشت آزادگان، در صف   زهیخوزستان مثل هو  ی شهرها  یگفت: مردم در برخ  قاسم ساعدی، عضو مجلس در دشت آزادگان

 (۱۴۰۰تیر  ۱۴ –)خبرگزاری حکومتی ایسنا   مساله، فاجعه است. نی و ا نندک ی داریتا آب خر ستندیای م یفروش آب

 
 بحران بی آبی خوزستان  نقش ویژه سپاه در 

پاسداران   فساد سپاه  بی توجهی مقامات و  از  ناشی  بی آبی در خوزستان 
  رژیم است.

صنعت  سپاه پاسداران ارگان اصلی سرکوب در رژیم، با سد سازی یک  
مستمر پول ساز و یک منبع پایدار درآمد را برای خود حفظ کرده است. 
از تأثیرات سدهای احداثی در خوزستان، می توان از خشک شدن دریاچه  

 هامون نام برد.
خودش از آن انشعاب    عی صنا  یبراسد ساخته و    ۲۴بر روی آن  رودخانه در خوزستان است که سپاه پاسداران    نیتر  یاصل   کارون

 .آب شده است  دیگرفته و موجب کمبود شد ی ادیز  یها
توسط میلیارد دالر یکی از سدهایی است که باعث نابودی رود پرآب کارون شده است. این سد نیز  ۳سد گتوند با هزینه ساخت  

 . سپاه پاسداران ساخته شد
آب با    ع یو توز  نی مأروستا در خوزستان در ت  ۷۰۰حدود  »شرکت آب و فاضالب خوزستان گفت:    رعاملیمد  پور  یقیصادق حق

 (۱۴۰۰خرداد ۲۴ –  سنایا  یحکومت ی)خبرگزار  «مواجه هستند. یمشکالت جد 
 چ یو در کل استان خوزستان ه میدر خوزستان آب شرب سالم ندار ییجا چ یدر ه»گفت:  یدشتک یمانیاستاندار خوزستان قاسم سل

 ( ۱۴۰۰تیر ۱۲  –)خبرگزاری حکومتی ایسنا    «آب سالم وجود ندارد. ،یو کم آب یپر آب طیدر شرا ییجا
العظیم با مجوز شورای عالی امنیت به نفع شرکت نفتی : »تاالب هورمعاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت

 ( ۱۴۰۰مرداد   ۲ –)سایت حکومتی آفتاب نیوز   «چینی خشک شد.
یکی  العظیم  هورگرفت  این پروژه تصمیم    قرارداد  ارزانتر شدنسپاه به دلیل  

به    درمعامالت خود  به  از بزرگترین تاالب های خوزستان را خشک کند تا  
 .ادامه دهدتاراج دادن نفت ایران  

اتفاقاتی که  »  : قاسم ساعدی عضو مجلس رژیم در مورد هور العظیم گفت
در هور العظیم رخ داده است یکی از هولناک ترین فجایع زیست محیطی  
در تاریخ است. ماهیان بسیاری از بین رفته اند و دام های ساکنان حاشیه 

)خبرگزاری    «.تاالب نیز تلف شده اند و  این تاالب، وضعیت خوبی ندارد
  (۱۴۰۰تیر  ۱۴ –حکومتی ایسنا 
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 برای مردم ایران  و آزادی  ضرورت حمایت از حق آب
حاکم و به علت  می رژ یضدمردم  یها  استیمحصول س یآب یهمچنان که در باال به طور مختصر از نظرتان گذشت، بحران ب

شن   یرودخانه ها و تاالب ها و طوفان ها  دنیمفرط جلکه خوزستان، خشک ی آب یسپاه پاسداران است. ب یهنیضدم یپروژه ها
  .قرار داده است ی در معرض خطر جد رامردم استان خوزستان   یو سالمت  یحاصل از آن، زندگ

خودش است چاره کند و نه توان آن را   ی ها استیرا که معلول س  یحاکم نه قصد دارد معضل کم آب   یضدبشر میرژ   نیبنابرا
 .ندارند، سرکوب و گلوله است دنیآشام ی جز طلب آب برا یپاخاسته خوزستان که گناه  دارد. لذا تنها پاسخش به مردم به

 .است  رانیحاکم حق مشروع مردم خوزستان و سراسر ا یمذهب یکتاتور ید یسرنگون یاساس، مبارزه برا  نیهم بر
  یسیبر امور مردم قرار داده است. رئ تیحاکم  یمواضع در رأس سه قوه برا نی را در باالتر ش یمهره ها نی تکارتریکه جنا یمیرژ 

  یکیتنها  ۶۷باشد. قتل عام تابستان  یم یآخوند  م یرژ ی واقع تیجمهور است، نماد ماه سیبه عنوان رئ یجالد که منتصب خامنه ا 
  م یرژ  نینفرشان بر اساس قوان کی  نکه یبدون ا یاسیس ی هزار زندان۳۰باشد.  یم یسیرئ  اهیسدر کارنامه  می رژ یها  ت یاز جنا

 .اعدام شدند  یمحکوم به اعدام باشند، به طور دستجمع
  یبرا  امیق پوریش ران یاست، مردم و زنان شجاع ا  دهیهزار تن رس۳۵۰از کرونا به  یناش ریکه آمار مرگ و م یدر حال امروز

زنان و مردان و    یبرا  - یآب و آزاد  -  اتیح هیجهان است که از حق اول خواهانید. بر همه آزادرا به صدا در آورده ان یسرنگون
  یمذهب  ییادگرایبن و یو جهان را از د رانیا  با به رسمیت شناختن مقاومت آنان برای سرنگونی،  کنند و تیحما ران یجوانان ا 
 برهانند.
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