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  بابک آزاد: فرستنده

   باویعبدهللا

  ٢٠١٣ جنوری ٢۶

  !  ھمبستگی خلق ھاست، دشمنۀتنھا راه رھائی از سلط
 

 و قدرتھای غربی و گسترش ھر چه بيشتر تحريم ھای يکاامربحرانی شدن ھر چه بيشتر روابط جمھوری اسالمی با 

اعمال شده عليه رژيم چه از سوی شورای امنيت سازمان ملل و چه ھمين قدرت ھا و ھمچنين تبليغات روزمره در 

ھای  لترناتيو سازیا نظامی به ايران، يکی از تبعاتش تالش علنی قدرت ھای مزبور جھت ۀمورد احتمال حمل

آن ھا به اين ترتيب ھم رژيم را تحت فشار می گذارند و ھم خود را برای برنامه ھای آينده . ده استامپرياليستی بو

 روشن می شود که يکی از پاھای دائمی چنين سمينارھائی افراد و با نگاھی به اين کنفرانس ھا فوراً . آماده می سازند

 اين امر خود به روشنی نشان می. ايران جا می زنند اقليت ھای ملی تحت ستم در ۀنيروھائی ھستند که خود را نمايند

اند تا با پر و   و قدرت ھای غربی با تکيه بر واقعيت ستم ملی اعمال شده بر خلق ھای ايران در تالشامريکادھد که 

 چنين. شان آماده سازند  ۀھای آيند ھا و نيروھای خواھان جدائی، خود را برای پيشبرد پروژه بال دادن به انديشه

طور طبيعی فرصت طلبانی را در بين خلق ھا به جنب و جوش وا داشته است تا در اين شرايط خاص ه ھائی ب پروژه

 امريکاتاريخی از اين موقعيت حساس سود جسته و جھت استفاده  از کمک ھای تبليغاتی، مالی و نظامی امپرياليسم 

ھا ، بکوشند با جمع " فارس" کينه و نفرت عليه  مردم تحت ستم جا زده و ضمن کوبيدن بر طبلۀخود را نمايند

ھای کثيف خود،  مجری تحقق چنين اھدافی شوند تا شايد با به وجود آمدن شرايط  آوری نيروی مادی برای انديشه

 .دلخواھشان ، خود به قدرت برسند

ن جا ھم شاھد ھستيم در اي.  خلق ھای تحت ستم می توان ديد از جمله در ميان خلق عربۀاين وضع را در ميان ھم

! که اين نمايندگی را از کجا به دست آورده اند  خلق عرب جا زده اند بدون توضيح اينۀکه کسانی که خود را نمايند

را دشمن اصلی جا زده و به " فارس" امپرياليستی، ۀبه جای تمرکز بر جمھوری اسالمی به مثابه کانال اصلی سلط

 ۀجبھ"برای نمونه، . ھوری اسالمی ، انشقاق و جدائی را دامن می زنندجای تحکيم وحدت در مبارزه عليه جم

  :سيس اين جريان می نويسدأای در رابطه با سالگرد ت با صدور اطالعيه" دموکراتيک مردمی احواز

 فرزندان دلير عرب احواز برای مبارزه با نظام اشغالگر فارس و تحقق حق ١٩٩٠ جنوریدر چنين ايامی در ماه  "

سيس أدست خود و ايجاد دولتی عربی و مستقل در سرزمين احواز اقدام به ته  سرنوشت ملت عرب احواز بنييتع
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 دمکراتيک مردمی احواز نمودند تا با اتحاد و اھدافی مشترک با رژيم اشغالگر و شونيست فارس مبارزه ۀجبھ

ملتھای  ، احزاب عرب و یی ، حقوق دمکراتيک مردمی احواز از تمامی افراد حقيقۀبه ھمين مناسبت جبھ. نمايند

 ١٩دمکراتيک مردمی احواز در روز شنبه مصادف با ۀ سيس جبھأ جھت شرکت در مراسم سالگرد تغير فارس

  )کيد از من استأت) (١ (." دعوت به عمل می آورد٢٠١٣ جوری

يه رژيم جمھوری اسالمی  اين اطالعيه آشکار می شود که نويسندگان آن آگاھانه خلق عرب ايران را نه علۀبا مطالع

" انتفاضه"آن ھا با استفاده از کلماتی چون . انگيزندمی بر" فارس"گيرد، بلکه عليه  ت میأو شوينيسمی که از آن نش

شود خلق عرب  کار برده میه  خلق فلسطين با ارتش اشغالگر اسرائيل بۀکه در رابطه با مبارز" ارتش اشغالگر"و 

جای ه دھند و با پوشش ملی عربی، که ب را اسرائيلی اشغالگر جلوه می" فارس" و را به خلق فلسطين تشبيه کرده

 را در شکل  مخالفت با رژيمخود داده و اين کينه و نفرت عليه ه خود قابل احترام است، ھويت غير ايرانی ب

 چون ئیه شھرھادھند و اين در شرايطی است که رژيم جمھوری اسالمی با انتقال دھقانان عرب ب جلوه می" فارس"

 خلق رظلم و ستمی که ب. روا می دارديزد و کرمان، و دادن زمين ھای آن ھا به مزدوران خود ، بر خلق عرب ستم 

شدت ھر چه بيشتری يافت ولی " آن ھا را به دريا بريزيد" خمينی مرتجع و با گفتن ۀرود از دور عرب رفته و می

 خلق ھای ايران را فرا گرفته ۀ عليه خلق عرب نبوده و ھمکرد که ظلم و ستم خمينی و رژيمش صرفاً نبايد فراموش 

ھای ستمديده، عليه زحمتکشان خلق کرد نيز   تودهۀکسی فراموش نکرده که  اين مرتجع ضمن سرکوب ھم. بود

  .اعالم جھاد نمود

کنند، از  رب و ساير خلق ھا را استثمار میناسيوناليست ھای عرب، از سرمايه داران عرب که پرولتاريای ع

گويند، برای آن ھا عرب، عرب  بازجويان عرب و ديگر مرتجعين قاتل عرب البته سخنی نمی شکنجه گران عرب و

آن ھا حاکمان جمھوری اسالمی را . چه کارگر باشد و چه سردمدار جمھوری اسالمی، دشمن است" فارس"است و 

 زنند که ستمی که بر خلق عرب می  خوانده و کينه توزانه اين ايده را دامن می)٢("سردمداران جنايتکار فارس"

رود که تا کنون بر اثر اين ستم ھزاران  آن ھا از ستمی که عليه خلق کرد رفته و می.  ستمی نژادی است،رود

يه اين اھانت به اند، از ستمگری و اھانت به خلق ترک که ھر بار که عل زحمتکش کرد جان خود را از دست داده

گويند تا خود را در اين   است، از ستم بر خلق بلوچ و ترکمن سخنی نمی وحشيانه سرکوب شده اعتراض برخاسته 

د حقانيت نفرت و کينه عليه ئيأستم مستثنی جلوه دھند و اگر از اين ستم بر ساير خلق ھا چيزی گفته شود فقط برای ت

 طبقاتی و نه سياستی که ۀ دارد، نه واقعيت ھای جامعئیک، نه تاريخ معنابرای اين سبک مغزان مفلو. است" فارس"

آن ھا منافعشان حکم می کند که برای نمونه به خلق .  آزاديخواھان و کمونيست ھاۀت می گيرد و نه مبارزأاز آن نش

ق ھا، از کرد  چه گذشت و چرا ھزاران کمونيست و بھترين فرزندان اين خل۶٧عرب توضيح ندھند که در تابستان 

و فارس و ترک و بلوچ و ترکمن و عرب از دار آويخته شدند ، آن ھم به دست جمھوری اسالمی و نه فارس ھا، 

برند و چرا ھر فرياد اعتراضی نسبت به شرايط   خلق ھا اينچنين در فقر يکسان به سر میۀچرا زحمتکشان ھم

داری در اين سرزمين  داری و تاريخ سرمايه سرمايه. شود حاضر در سراسر اين سرزمين دربند، در گلو خفه می

ت می گيرد ، مسائلی أھای اين ستم از کجا نش مشکل آنھا نيست، اين که چرا خلق عرب تحت ستم است و ريشه

ھای مختلف به " جرم"اگر جوانان عرب با . نيستند که اين فرصت طلبان در لباس ناسيوناليسم به آن بپردازند

ای از مجازات را در  شوند اين نفرت انگيز است ولی اين رژيم کثيف، چنين شيوه م محکوم میمجازات يکسان اعدا

  .دھد و برای اين رژيم، کرد و فارس و ترک برای اعدام شدن يکسان ھستند سراسر اين مرز و بوم انجام می
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ر اين فرھنگ منحط  حاکم می باشد و دۀھمان طور که ثابت شده است فرھنگ مسلط بر ھر جامعه ای فرھنگ طبق

تنھا خلق ھای تحت ستم نيستند که تحقير می شوند کارگر فارس ھم تحقير می شود و جمھوری اسالمی در عمل 

ستمديدگانی که بايد متحداً بپاخاسته و آن را ۀ  اين تحقير شده ھا و ھيچ بودگان می باشد، دشمن مشترک ھمۀدشمن ھم

لقی و از جمله خلق عرب به تنھائی به آزادی نخواھد رسيد و از آن رو تجربه نشان داده که ھيچ خ. سرنگون سازند

خلق ھا در ايجاد و  ۀو عناصر آگاه و آزاديخواه ھم  طبقاتی، کمونيست ھاۀالزم است که در اين شرايط خطير مبارز

اتيک خلق عرب ھمچون ساير خلق ھا فقط در يک شرايط دموکر. تقويت احساس ھمبستگی در بين خلق ھا بکوشند

 که بتواند یتواند در مورد سرنوشت خود تصميم بگيرد و ايجاد اين شرايط دموکراتيک تنھا در پرتو يک انقالب می

 خلق ھای ۀانقالبی که بدون ھمبستگی ھم. جمھوری اسالمی و اربابانش را سرنگون سازد،  امکان پذير است

 .ستمديده قابل تصور نمی باشد

 دوخته به کمک ھای خارجی قادر به فريب زحمتکشان شده و آن ھا نيز زير پرچم که فرصت طلبان چشم قبل از آن

  .ناسيوناليسم ھمديگر را در خون يکديگر غرق کنند، در ھمبستگی زحمتکشان بکوشيم

  

                                               برقرار باد اتحاد خلق ھای ايران

 

   ٢٠١٣ جنوری

  

  "تيک مردمی احواز دموکراۀجبھ"ـ سايت ١

 دموکراتيک ۀجبھ"، در سايت "دھد امروز خونين است خاکی که بوی نفت می" رامين سلطانی با عنوان ۀـ مقال٢

  ".مردمی احواز

  

 

 


