
  

  !سرکوب  خلق عرب را محکوم می کنیم
  

طی روزهای اخير رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی، خيزش توده های ستمديده در خوزستان بر عليه مظالم حکومت را با قهر و 
توده های ستمديده و زحمتکش عرب . گلوله پاسخ داد و بار ديگر ماهيت ضدخلقی خود را با وضوح هر چه بيشتر به نمايش گذارد

 توسط مامورين ، در اعتراض به سرکوب وحشيانه دکه داران و صاحبان بساط در اهواز و فروردين٢۶که در روز جمعه 
حکومت، به خيابانها ريخته بودند، با حمله ددمنشانه نيروهای سرکوب مواجه شده و در جريان برخوردهای شديدی که به وقوع 

همچنين . دست مزدوران جمهوری اسالمی کشته و صدها تن زخمی شدندعرب به  تن از توده های ستمديده خلق ٣١پيوست، حداقل 
  در ادامه تظاهرات،.از مردم به پا خاسته دستگير و به سياهچال های رژيم ضد مردمی جمهوری اسالمی منتقل گشتندصدها تن 

رگيريها به شهرهای اطراف نيز کشيده شماری از ساختمانها و اداره جات دولتی توسط مردم خشمگين به آتش کشيده شد و دامنه د
گرچه از تعداد دقيق دستگير شدگان اطالع موثقی در دست نيست اما خود مقامات حکومت در روز نخست درگيريها به  .شد

امری که به نوبه خود از دامنه وسيع اعتراضات مردمی خلق عرب و سرکوب .  تن اعتراف کرده اند٣٠٠ری حداقل دستگي
 و رسوايی سران رژيم ۵٨ط حکومت در روزهای اخير پرده بر می دارد و خاطره شوم کشتار خلق عرب در سال وحشيانه آن توس

بدون شک سرکوب خونين اعتراضات به حق خلق عرب در خوزستان لکه ننگ ديگری بر دامن سياه . را در اذهان تداعی می کند
 جامعه تحت سلطه ما را به زندان بزرگی برای تمامی خلقهای تحت در ايران است کهرژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی 

  را جز با قهر عريان و با  به وضع نکبت بار موجودو هر اعتراض کوچک و برحق کارگران و خلقهای ستمديده ستم  بدل کرده
  .شکنجه و دار جواب نمی دهد سرکوب و

  
ومت برای توجيه و الپوشانی جنايات خويش بر عليه خلق به پا خاسته از سوی ديگر در روزهای اخير ما شاهد آنيم که مقامات حک

در اين زمينه دست اندرکاران حکومت و منجمله وزير اطالعات ضدخلقی به . عرب تبليغات عوامفريبانه ای را سازمان داده است
سايتهای "و يا نيروها و " یتجزيه طلب خارج" ميدان آمده و تالش می ورزند تا خيزش زحمتکشان در خوزستان را به عوامل

نسبت دهند و به اين ترتيب بر اعمال جنايتبار خود در استثمار وحشيانه زحمتکشان عرب و سرکوب خونين " ضد انقالباينترنتی 
ادعاهای حکومت در نسبت .  سياسی آنها و اعمال ستم ملی در تمام عرصه های زندگی آنان پرده ساتر کشند-خواستهای اقتصادی

يک دروغ محض بيش نبوده و اين ادعا صرفا برای فريب افکار عمومی و " عوامل خارجی"دادن ريشه خيزش خلق عرب به 
    .يعنی سران جمهوری اسالمی صورت می گيرد تسهيل سرکوب خلق عرب توسط قداره بندان سرسپرده امپرياليسم در ايران

  
سالهاست که در تمام  ....نظير خلق کرد و ترکمن و بلوچ و  همچون ديگر خلق های تحت ستم ايرانواقعيت اين است که خلق عرب 

نظام حاکم قرار داشته است و آوار فقر و  اجتماعی و سياسی و فرهنگی در معرض استثمار و سرکوب شديد -زمينه های اقتصادی
سته و رژيم  اعمال شده از سوی سرمايه داران زالو صفت وابفالکت و بيکاری و گرسنگی و اعتياد و فحشاء و سرکوب سيستماتيک

امری که طبيعتا مقاومت توده .  کمر توده های محروم عرب را در زير بار سهمناک خود خم کرده استمزدور جمهوری اسالمی،
ی، برابری، عدالت های محروم را بر انگيخته و باعث شده که مبارزات حق طلبانه زحمتکشان خلق عرب برای دستيابی به آزاد

خيزش مبارزاتی  توده . اجتماعی و تامين کليه حقوق دمکراتيک و منجمله حقوق ملی اين خلق در اشکال و سطوح مختلف ادامه يابد
های محروم خلق عرب در روزهای اخير نيز در ادامه همين خواستها و مبارزات حق طلبانه صورت گرفته و نشانه خشم و نفرت 

مردم ستمديده عرب  در سينه  حاکم و تمامی تجليات نفرت بار آن و از جمله ستم ملیعليه کليت نظام ضد خلقیعظيمی ست که بر 
  . انباشته شده است

  
ضمن دفاع از تمامی خواستهای   وبگر جمهوری اسالمی را محکوم کردهچريکهای فدائی خلق کشتار خلق عرب توسط رژيم سرکو

 سرنگونی جمهوری اسالمی و محو ، در يک محيط آزاد و دمکراتيکه حق تعيين سرنوشتعادالنه زحمتکشان خلق عرب و منجمل
  .سلطه امپرياليسم را شرط نخستين برای تحقق اين هدف می دانند

  
  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

   ! خلقهای تحت ستم ايران تمامیبرقرار باد اتحاد
  !کمونيسم زنده باد!  باد انقالبپيروز

  
  !با ايمان به پيروزی راهمان
  !چريکهای فدائی خلق ايران

  ١٣٨۴ ارديبهشت ٢


