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  !در دفاع از مبارزات مردم دالور خوزستان
  

 توده ھای محروم ايران که به طور ۀآتش مبارز،  ١٣٩٧ ]حمل[از نھم فروردين

يک بار ديگر در اھواز و برخی ، بر افروخته شد  ١٣٩۶ ]جدی[سراسری در ديماه

در روزھای نھم و دھم   . خوزستان شعله ور گشته است و روستاھایديگر از شھرھا

 شاھد  و کوت عبدهللا شيبان،، حميديه  ، ماھشھر ، آبادان ی اھواز شھرھا، فروردين

وب شرقی اھواز که در تقسيم بندی ھای در کوت عبدهللا واقع در جن. تظاھرات توده ھای محروم  و تحت ستم عرب بود

رگيری شديدی  تظاھرات به د،  مبارزاتی دالورانه ای برخوردار استۀبه شھر مستقلی تبديل گشته و از سابق، دولت 

بين توده ھای مبارز عرب و نيروھای سرکوبگر رژيم کشيده شد که طی آن مزدوران جمھوری اسالمی با پرتاب گاز 

  .اشک آور و به کارگيری ديگر وسايل جنگی به مقابله با اين توده ھا پرداختند

شرايط ملتھب در به ی اسالمی که رژيم منفور جمھورھنگامی شعله ور شد که توده ھای دالور خوزستان آتش مبارزات 

،  ًکامال واقف استو کارگران فوالد اھواز  کارگران ھفت تپه ۀخوزستان به خصوص با توجه به مبارزات دالوران

از طريق آنھا  در ھمان حال .نمود" صدا و سيمای جمھوری اسالمی" عرب ستيز از ۀبه نشان دادن يک برناممبادرت 

ايجاد تفرقه بين خلق  ۀتوطئ بختياری در خوزستان عليه خلق عرب دست زده و با ھای ُرمزدوران خود به تحريک ل

بختياری پيش ھای ر ُمی کوشند توھين به خلق عرب و ھويت زدائی ملی از آنھا را به اسم لبختياری ھای ر ُعرب و ل

 موجود به نفع ۀظالماندر جھت حفظ وضع مبارزات توده ھای ستمديده در اين منطقه را  ببرند تا به اين وسيله

  . دنبه مسيری انحرافی سوق دھ داخلی ۀامپرياليستھا و سرمايه داران وابست

که در ساعت يک بامداد در اھواز آتش زدن عمدی قھوه خانه ای  ۀحادث، با وقوع )  فروردين١۴سه شنبه (امروز ،  اما

ی در خوزستان شعله ور تر ئ توده ۀ آتش مبارز، د اين شھر بوتجمع افراد مبارز و روشنفکر محل ، گفته می شود اغلب

 که بنا به برخی قھوه خانه نوارس واقع در بازار کيان اھواز( مذکور ۀبه دنبال آتش زدن قھوه خان  . استگشته

 تن کشته و به گزارش خبرگزاری ھا يازده) ن حادثه پيش از آتش زدنش درھای آن را نيز بسته بودند، عامال گزارشات

 آتش زدن سينما رکس ۀخاطرکه  اين اقدام ضد انقالبیپس از ،  ديگری مصدوم و در بيمارستان بستری شدندتعداد 
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 اھواز بار ۀتوده ھای خشمگين و جان به لب رسيد،  را به ياد می آورد توسط عمال ضد انقالبی ١٣۵٧آبادان در سال 

ائی عليه جمھوری اسالمی سر می دادند و از جمله فرياد توده ھای انقالبی در حالی که شعارھ .ديگر به خيابانھا ريختند

، به مقابله با نيروھای سرکوبگر پرداخته و موفق  "، فرزندان بی گناھش را از دست داده اھواز بی قرار"می زدند که 

سيله به اين و  . يک عنصر کثيف اطالعاتی شدندسزای اعمال خود رساندن و به نيروی انتظامیبه آتش زدن يک ماشين 

،  توده ھای کارد به استخوان رسيده از مظالم و فشارھای بی حد و حصر رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

   .عمق خشم و نفرت خود از دژخيمان حاکم را به نمايش گذاردند

کر جامعه را  اين واقعيت مھم و ھشدار دھنده به نيروھای روشنفخوزستانی در ئاوج گيری مجدد آتش مبارزه توده 

،  ی سراسری دی ماه برای سرنگونی کل بساط استثمار و سرکوب جمھوری اسالمیئيادآوری می کند که جنبش توده 

به  بلکه از پتانسيلی برخوردار است که ، نه تنھا ھمچنان زنده بوده و ھر روز به دليل و انگيزه ای سر بر می آورد

بال توده ھا در چنين شرايط حساسی واقفند می تواند سرنگونی و مرگ  خود در قۀشرط ياری روشنفکرانی که به وظيف

  . و نيستی برای اين رژيم پوسيده رقم زده و آينده ای بس روشن برای ھمه خلقھای ايران به وجود آورد

ک  خوزستان و ابعاد فقر و محروميت و ظلم و ستم و سرکوب سيستماتيۀشرايط مادی حاکم بر زندگی توده ھای رنجديد

 توده ھای اين ديار و ھمچنين تحقير و توھين ۀفاجعه بار تحميل شده از سوی سرمايه داران حاکم و رژيمشان بر گرد

، ، ريز گردھا و فضائی که نفس کشيدن را ھم برای اين توده ھا غير قابل تحمل کرده است  ، شرايط محيط زيست ملی

 از جمھوری اسالمی بنا به ماھيت ضد خلقی اش اما. دن می باشاصلی ترين زمينه و داليل خيزش مردم مبارز خوزستان

 و محرومانعرب و از طرف ديگر تحريک  ۀستمديد احساسات ملی توده ھای ۀيک طرف با جريحه دار کردن آگاھان

 .با ايجاد تفرقه بين آنان حکومت خود را تداوم دھد بختياری در خوزستان عليه خلق عرب می کوشد ھایُربه خصوص ل

در برجسته شد اين بود که توده ھای محروم عرب جديد اعتراضات يکی از نکاتی که در موج ً، اتفاقا رغم اين امر لیع

 ، جمھوری اسالمی و وابستگانشۀجريان تظاھرات و در واکنش به سياست ھای شونيستی آگاھانه و تفرقه افکنان

 و البته در اين ؛سرداده شدشعارھائی در اين مضمون که ما عربھا ھم ايرانی ھستيم و با ديگر خلقھای ايران متحديم 

مجوس  و ما عرب ھستيم"  و ارتجاعی نظيری ديگر شعارھای نادرستئھرات توده ی ھمچون ھر تظائتظاھرات توده 

  . شنيده شدنيز   عليه فارسھا"نيستيم

ديگر ی و تفرقه و عليه اتحاد و برادری بين توده ھای تحت ستم عرب و ئجدا که مبلغ اسيوناليستینارتجاعی ی شعارھا

از طرف عمال ضد انقالبی می باشند در واقع ... رکمن و فارس وُرک گرفته تا بلوچ و تُرد و تُر و کُخلقھای ايران از ل

 سال است ۴٠مامی خلقھای تحت ستم ايران قريب به  که تدر حالی. مطرح و در دھان توده ھای ناآگاه گذاشته می شوند

؛ سرکوب می شوندوحشيانه غارت و و به طور سيستماتيک ھمزمان  جمھوری اسالمی ۀتوسط امپرياليسم و رژيم وابست

و نيز مرتجعين حاکم در شرايطی ضمن سرکوب و تحقير خلق عرب ايران برای جا انداختن شعارھای تفرقه افکنانه در 

حق مردم خوزستان تالش می کنند که با چشمان خود ديدند چگونه در خيزش انقالبی دی ماه توده اضی بجنبش اعتر

خلق " (الشعب يريد اسقاط النظام"ھای دالور خلق عرب ھمگام با جنبش مردمی در سراسر کشور با شعارھای راديکال 

وای به روزی که مسلح "،  "بر ديکتاتورمرگ "،  "مرگ بر جمھوری اسالمی"،  )نابودی نظام حاکم را می خواھد

آگاھی واالی مبارزاتی خويش عليه دشمن مشترک ) مبر در اھواز دس٣٠ھای سرداده شده در تظاھرات شعار" (شويم

 ظھور رساندند و شھرھای خوزستان را در ھمبستگی با توده ھای تحت ستم ديگر ايران ۀ خلقھای ايران را به منصۀھم

  . شورترين مبارزات انقالبی برای سرنگونی رژيم تبھکار جمھوری اسالمی بدل نمودند يکی از پر ۀبه صحن
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عمال ضد انقالبی از يک طرف حتی گاه در پز مخالفت با جمھوری اسالمی به تحقير خلقھای ايران و از جمله خلق 

ًسما مثال به خلق عرب می گويند ر،  شوينيستیۀمليت زداياندر يک اقدام  کار را به جائی می رسانند که پرداخته وعرب 

انداختن  تالش می کنند ھر جا که امکان يابند با رواج و جا و از طرف ديگر که شما عرب نيستيد بلکه عرب زبان ھستيد

 را به مرتجعين حاکم خلقھای تحت ستم ايران عليه ۀ متحدانۀ سمت اصلی مبارز، ناسيوناليستیۀتفکرات برتری طلبان

 مدت خويش عليه کارگران از آن برای تحقق اھداف شوم کوتاه مدت و در تا ازندازندفی و تفرقه افکنانه بيکانالھای انحرا

نظير ھمين سياست ضد خلقی جمھوری  ، نيروھای مبارز و آگاه جامعه.  ايران استفاده کنندسراسرو توده ھای تحت ستم 

 که چگونه دستگاه ھای تبليغاتی ديدند و ز شاھد بودندني آذربايجان دررک ُاسالمی را چند سال پيش در مورد خلق ت

ھا کوشيدند تا انرژی مبارزاتی توده ھای  کُرجمھوری اسالمی با چاپ يک کاريکاتور نفرت انگيز و توھين آميز عليه ت

   .به انحراف ببرندخويش تحت ستم در آذربايجان را با کمک عناصر مشکوک و وابسته به نظام 

 متحدانه و انقالبی ۀوری اسالمی بايد به دست توانای کارگران و خلقھای تحت ستم در يک مبارزرژيم سرکوبگر جمھ

چه در داخل ايران و ( جامعه نيروھای آگاه و پيشرو. رتاب گرددبه جايگاھی که مستحق آن است يعنی زباله دان تاريخ پ

 بيکاری و ظلم و نابرابری و سرکوب و در ھم بايد بدانند که اگر خواھان پايان دادن به فقر و) چه در خارج کشور

شکستن دربھای زندان بزرگی ھستند که جمھوری اسالمی و اربابان امپرياليستش برای کارگران و زحمتکشان و توده 

با تشديد در اين شرايط حساس ، آنھا می توانند و بايد  ھای محروم و خلق ھای تحت ستم ما به وسعت ايران ساخته اند

، با  ، با تبليغ و ترويج نظرات درست و انقالبی در ميان توده ھا و طرح شعارھای تعرضی در ميان آنان خودمبارزات 

 انقالبی در جامعه که بر اساس تجربه ۀکمک به توده ھا جھت سازمانيابی و ايجاد تشکل ھای الزم برای پيشبرد مبارز

 توده ھای انقالبی و به پا ۀ، مبارز  نظامی داشته باشد- ياسی بايد شکل سًحتما ايران ۀو قانونمندی ھای جامعھای گذشته 

  .خاسته ايران را در جھت رسيدن به آزادی و تحقق خواستھای توده ھا رھنمون شوند

 توده ھای مبارز خوزستان که برای رھائی از ظلم و ستم، قھرمانانه مبارزه می کنند ۀ و ھمدرود بر خلق دالور عرب

  .و می جنگند

حاکميت امپرياليستی در کشور که جمھوری اسالمی نماد باد ھمبستگی مبارزاتی خلقھای تحت ستم ايران عليه برقرار 

  .آن می باشد

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمھوری اسالمی

  !باد سوسياليزمزنده   !باد انقالبپيروز

  چريکھای فدائی خلق ايران

  ١٣٩٧ ]حمل[ فروردين١۴

  


