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 ،در پی اعتراضات گسترده خلق عرب خوزستان عليه سياستهای سرکوبگرانه و نژاد پرستانه حکومت اسالمی                                   
 نمودهمردم عرب منطقه را سرکوب رين شيوه های ممکن ، اعتراضات توده ای خشن ت نيروهای سرکوبگر حکومتی با  

حضور نظامی پاسداران و بسيجيان و دسته          ، همراه با     دستگيريهای گسترده  را از طريق  وحشت    و فضايی از رعب و     
  .های اوباش در شهر اهواز و مناطق عرب نشين خوزستان ايجاد کرده است

کنون دهها نفر از مردم منطقه در اين اعتراضات کشته و صدها نفر مجروح شده و بيش از                     طبق اخبار انتشار يافته، تا    
در اين رابطه يوسف عزيزی بنی طرف نويسنده و فعال سياسی خلق عرب و عضو کانون   .   نفر بازداشت شده اند    1200

  .هواز فرستاده شده است ارديبهشت در تهران دستگير و به زندانی در ا5نويسندگان ايران نيز از روز دو شنبه 
طرف يکی از روشنفکران خلق عرب است که سالهاست در سخنرانيها و نوشته هايش نسبت به                       يوسف عزيزی بنی     

ظلم و ستمی که بر خلق عرب ايران می شود اعتراض داشته و همواره بر لزوم رفع ستم ملی و اجتماعی از خلقهای                             
 سرکوب وحشتناکی که در اهواز      وی در آخرين مصاحبه هايش که با راديو برابری انجام داد از            .  ايران تاکيد کرده است     

   .افشا کردرا پوزيسيون راست نی دار دستگاههای خبری دولتی و اجريان داشت، خبر داد  و سکوت مع
 راه کارگر ، بار ديگر ضمن محکوم کردن سرکوب وحشيانه خلق عرب              –کارگران انقالبی ايران      کميته مرکزی سازمان  

عاملين کشتار  مات سرکوبگرانه رژيم در خوزستان ، شناسايی و محاکمه            ، خواهان توقف فوری و بی درنگ کليه اقدا          
و آقای يوسف عزيزی بنی      گان   ادی بی قيد و شرط کليه بازداشت شد         کنندگان ، آز   تظاهرو مجروح نمودن صدها تن از      

 ضات ، با سازمان دادن اعترا    سازمان ما، از همه نيروهای آزاديخواه و بشر دوست دعوت می کند که                      .  طرف است    
 مقابل سرکوب    خوزستان را در   تظاهرات و ارسال بيانيه ها و نامه های اعتراضی به نهادهای بين المللی ، خلق عرب                   

  آزادی ، برابری و          گسترده برای   وحشيانه حکومت اسالمی ياری کنند و راه را برای سازمان دادن يک همبستگی                     
  . همبستگی خلقهای ايران فراهم کنند

  
  
  

   ) راه کارگر( ان انقالبی ايران رکميته مرکزی سازمان کارگ                                         
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