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  !زحمتکشان عرب ، سازمان ما در کنار شماست             
  
  

محمد علی " ساده لوحانه خواهد بود هر گاه تصور کنيم ، پخش يک نامه يا سند منسوب به 

مبنی بر قصد رژيم اسالمی برای شهرک سازی و کوچ ) تمی معاون مستعفی خا" ( ابطحی 

اصلی موجی از " علت ) " به سبک رژيم صيهونيستی اسرائيل ( اجباری خلق عرب خوزستان 

ساکن اهواز و ديگر شهرهای اين استان در شورش و اعتراضات گسترده مردم ستمديده عرب 

تنها انگيزه ای بوده برای )  جعلی ميداند که ابطحی آنرا( سند مذکور . يک هفته اخير بوده است 

نشان دادن عمق بی حقوقی و ستم ملی مضاعفی که بر ملت عرب خوزستان و ديگر استانها و 

در کردستان ... همچنانکه تظاهرات وسيع مردم مهاباد و . جزاير جنوبی کشورمان اعمال ميشود 

ند مليتی ايران ، از هر انگيزه و در دو هفته پيش نيز نشان داد که خلقهای ستمديده کشور چ

  .  عادالنه و دمکراتيک خود استفاده ميکنند بهانه ای برای کوبيدن بر مطالبات

  ميليون تخمين4 تا 2که تعداد آنها را بين ( ربی ايران مردم عرب ساکن جنوب و جنوب غ

م عظمت ضات سيستماتيک رژيمهای سرکوبگر و شوونيساز دير باز تحت ستم و تبعي) ميزنند

هشتاد سال پيش در چنين روزهايی ، رضا خان پس از فارغ شدن از . طلب فارس بوده اند 

به سراغ ملت عرب ... ن ، خراسان و سرکوب جنبشهای حق طلبانه مردم در آذربايجان ، گيال

خوزستان رفت و طی قتل عامها و سرکوبهای دهشتناک ، استبداد عجين شده با تبعيض و ستم 

 "اقليتهای ملی " اين شوونيسم زمخت که در سراسر ايران بر . خلق عرب حاکم نمود ملی را بر 

هم از نظر جغرافيايی و هم از نظر منابع ( اعمال ميشد ، بدليل اهميت استراتژيک خوزستان 

سياست تبعيض اين . دوچندان بر مردم عرب ساکن اين منطقه روا داشته ميشد ) سرشار نفت 

حاکميت محمد رضا پهلوی و جمهوری اسالمی نيز تداوم يافت و جالب اينکه گرايانه ، در دوره 

بدليل کارکرد ( هر دو رژيم عليرغم تدريس قرآن و زبان عربی در مقاطعی از سطوح تحصيلی 

سخت مواظب بودند که اين مسئله ) خرافات دينی و اسالم برای تداوم ناآگاهی در ميان مردم 



 سياسی رابریی احقاق حق تعيين سرنوشت خود و دستيابی به بسبب ابراز وجود خلق عرب برا

از همين رو با به حاشيه راندن اعراب در استانهای جنوبی ، از سلطه . ملی نشود و ، فرهنگی 

به همين خاطر بعد از انقالب ، مردم عرب در کنار مردم . شوونيستی خود حراست نموند

های مستقل و سازماندهی نهادهای خودگردان از طريق برپايی تشکلکردستان و ترکمن صحرا 

سعی در فراهم کردن زمينه ) است که جنبش چپ نقش بارزی در تقويت آنها داشته ( توده ای 

برای رفع تدريجی اثرات ديرپای ستم مضاعف ملی در کنار انواع ديگر ستم ، نمودند ، اما پاسخ 

شتار وحشيانه ای که در دوره ک. رژيم نوپای اسالمی چيزی جز سرکوب و قتل عام نبود 

 دامن جمهوری اسالمی ، بلکه رصورت گرفت نه تنها لکه ننگی ب" تيمسار مدنی" استانداری 

بر دامن آن بخش از اپوزيسون راست است که هيچگاه با نسل کشی هايی از آن دست و نابرابری 

سرنوشت خود را به کن ايران برای تعيين املی در ايران مرزبندی نکرده و هيچگاه حق ملل س

بغير از احزاب ) چه در گذشته و چه اکنون ( بی دليل نيست که در ايران . رسميت نشناخته است 

و سازمانهای متعلق به مليتهای تحت ستم ، اين فقط کمونيستها و چپها بوده اند که دوش بدوش 

رای الغای ستم و از حقوق دمکراتيک آنها ب... خلقهای کرد ، آذری ، ترکمن ، بلوچ ، عرب و 

سازمان ما جزو معدود تشکلهای سراسری اپوزيسيون است که بی . تبعيض ملی حمايت کرده اند 

ما ضمن دفاع از . دفاع نموده است" حق تعيين سرنوشت ملل  " غل و غش از بدو تاسيس از

يش برابری حقوق کليه شهروندان در برابر قانون ، صرف نظر از جنسيت ، مليت ، نژاد ، گرا

 برای امحای کامل ستم ملی در ايران ، مطالبات خود" برنامه " جنسی و اعتقادات ، در 

  : دمکراتيک و عادالنه زير را طرح نموده ايم 

 و تشکيل سرنوشت خود ، از جمله جدائی کاملهمه مليتهای ساکن ايران در تعيين  حق –" 

ادانه خود در يک مجموعه جمهوری خودمختاری هر يک از ملتها که با تمايل آز. دولت مستقل 

  .فدراتيو متحد ميشوند

 آزادی کامل آموزش به زبان مادری در مدارس و دانشگاه ها و تکلم به زبان مادری در ادارات -

آموزش زبان فارسی يعنوان زبان مشترک و وسيله ارتباطی کليه ملل .  مناطق خودمختار محلی

  . " ساکن ايران

به يک سازمان کمونيستی و مدافع وحدت طبقاتی کارگران همه مليتها سازمان ما البته به مثا

ره کش و ارتجاعی همه مليتها ، منافع اکثريت زحمتکش هبرای مبارزه با بورژوازی و اقشار ب

اعم از ( ملل ساکن ايران را در اتحاد با يکديگر و تالش مشترک برای الغای هر نوع نابرابری 



، " حق جدايی " ميداند از اينرو عليرغم به رسميت شناختن ) فرهنگی ، سياسی و اقتصادی 

خوشبختانه بخش عمده احزاب و سازمانهای متعلق به . مخا لف تجزيه و جدايی ملتها است 

اقليتهای ملی ايران نيز از همين راهکار مثبت دفاع ميکنند و سرنوشت خود را با رهايی کل مردم 

 کند ، هر گاه اپوزيسيون مدعی رمثبت ميتواند تغيييت اما اين وضع. کشورمان گره زده اند 

برای نمونه در جريان . آزاديخواهی برخورد مناسبی با حقوق دمکراتيک اقليتهای ملی نکند 

حوادث خونين يک هفته اخير ، رسانه های سلطنت طلب همدوش با سرکوبگران رژيم اسالمی ، 

ه را نثار مردم زحمتکش و محروم منطقه موجی از لجن پراکنی های شوونيستی و عرب ستيزان

بودن " تازی" آنها سالهاست که يکی از داليل مخالفت خود با رژيم اسالمی ايران را . نموده اند 

اما اگر از سلطنت طلبان مفتخر به نژاد آريايی فرجی نيست ، از اپوزيسيون . آن ذکر ميکنند 

لی مواضع بخش عمده اين طيف از و. مدعی جمهوريخواهی ظاهرا انتظار بيشتری ميرود 

و " تماميت ارضی " نشان ميدهد که آنها با سنگر گرفتن حول ترم شوونيستی نيز اپوزيسيون 

عدم برسميت شناختن حق تعيين سرنوشت و کثيرالمله بودن ايران ، عمال آب به آسياب رژيم 

  .ميريزند 

ق را برای کردستان برسميت  از اپوزيسيون سرنگون طلب هم از سر اجبار فقط اين حی بخش

 .شناخته اند و در برنامه سياسی خود سخنی از ديگر مليتهای ساکن ايران بر زبان نياورده اند 

نين معيارهای معيوب و دوگانه ای نميتوان به ستم مشمئزکننده ملی در کشور ما پايان اما با چ

  .داد

يورش جنايتکاران جمهوری اسالمی از اينرو نيروهای چپ و دمکرات وظيفه دارند که در برابر 

به خيزش عادالنه مردم ستمديده عرب خوزستان ، با تمام قوا از آنها دفاع نموده و از همه 

  .بهره گيرند ) چه در ايران و چه در خارج ( امکانات خود برای جلب حمايت گسترده مردمی 

  :نيروهای مترقی بايد خواستار 

  گرانه رژيم در خوزستان  توقف بيدرنگ کليه اقدامات سرکوب-

   و مجروح نمودن صدها تن از تظاهرکنندگان شناسايی و محاکمه عاملين کشتار-

   آزادی بی قيد و شرط کليه بازداشت شدگان -

  . ، شوند  مدافع حقوق بشرنيروهای محکوميت رژيم توسط نهادهای بين المللی و -

                        **********************   **********                           

سازمان ما در عين حال اعالم ميدارد که بدون سرنگونی جمهوری اسالمی از طريق يک انقالب 



مردمی ، نميتوان موجبات الغای کامل تبعيضات ملی را فراهم کرد همچنانکه نميتوان به ستم 

وی مردم برای کاهش ابعاد ستم ما از هر قدم پيشرهمه با اين . جنسی و طبقاتی پايان داد 

 و برای ارتقای روزافزون آنها ، خويشتن را در کنار مردم ستمکش احساس نمائيمپشتيبانی مي

ی خوزستان هشدار دهيم که در اين ميان ما ضروری ميبينيم که به فعالين چپ و مترق. ميکنيم 

هم انداختن ساکنان ب تفرقه افکنی های رژيم و اپوزيسيون ارتجاعی برای بجان سخت مواظ

کارگران و .  نژادی بالکان در ايران باشند –عرب و فارس منطقه ، و تکرار تراژديهای قومی 

منافع مشترکی بر عليه سرمايه خود ، ... زحمتکشان عرب در پيوند با هم طبقه ای های فارس و 

قبايل و بورژوازی  اجازه ندهيد شيوخ ، روسای .و اقشار فوقانی جامعه دارند داران ، مالکين 

مبارزات حق طلبانه شما را در حد تغيير نام چند شهر و انتخاب چند فرماندار و استاندار ، عرب 

عرب به وزارت دفاع جمهوری اسالمی " شمع خانی " عرب خالصه کنند ، کما اينکه انتصاب 

که زستانی در خو. ذره ای از ابعاد يورش سرکوبگرانه رژيم به منطقه شما نکاسته است نيز 

همه مقامات آن عرب باشند باز تفاوت اساسی در محروميت زحمتکشان عرب و حتی 

از اينرو . نابرابريهای طبقاتی ناشی از فعال مايشايی نطام سرمايه داری پديد نخواهد آمد 

 ملی را به –يفه دارند رفع ستم سياسی  وظ58 همچون سال نيروهای چپ و پيشرو منطقه 

حمايت متقابل از . ه نابرابری طبقاتی گره زنند ل انواع ديگر نابرابری از جممبارزه برای رفع

منطقه ، بهترين راه حفظ اتحاد مردم و ... خواستهای يکديگر توسط زحمتکشان عرب و فارس 

  . جلوگيری از سواستفاده مرتجعين داخلی و خارجی است 

  :رياد زنيم با اميد به گر گرفتن چنين پيکار مشترکی ، با هم يکصدا ف

  !  زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم                                                            
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