در محکوميت سرکوب خواھران و برادران افغانی پناھنده در ايران،
توسط حکومت اسالمی ايران !
احمد نوين
چندين روز قبل رفتارھای غير انسانی حزب ﷲ و نظاره گری نيروھای انتظامی ايران در اعمال ترور و خفقان به خواھران و
برادران پناھندگان افغانی در شھر يزد ،حمله به خانه ھای خواھران و برادران پناھندگان افغانی ،تخريب برخی خانه ھا و به آتش
کشيدن برخی خانه ھای ديگر ،ضرب و شتم وحشيانه پناھندگان افغانی اعم از زن و مرد و کودک که توسط رسانه ھای ھمگانی در
جھان گزارش شد ،تصاوير و فيلم ھای اين اعمال جنايتکارانه ھم که در يوتوب منتشر شد دل ھر انسانی که شايسته اين نام باشد را
بدرد آورد.
پس از انتشار خبر سرکوب وحشيانه پناھندگان افغانی ھا توسط حزب ﷲ در يزد ،دقايقی به وضعيت ايرانيان و پناھندگان ايرانی در
کشورھای پناھنده پذير از جمله در اروپا انديشيدم.
در اينجا ايرانيان و پناھندگان ايرانی بدرجات مختلف از حقوق اجتماعی و سياسی برابر با اھالی اين سرزمين ھا برخوردارند .اين
پناھندگان برحسب شرايط شان حق دارند در انتخابات شھرداری ھا و يا پارلمان ھای کشور محل اقامتشان شرکت نمايند.
قانونا ً در رابطه با حقوقی نظير ؛ آموزش و پرورش ،دارو درمان ،مسکن ،حقوق نسبتاً مکفی دوران بيکاری ،حق ايجاد تشکل ھای
مستقل سياسی ،اجتماعی و يا فرھنگی ،از مزايای مساوی با اھالی کشور محل اقامتشان برخوردار ھستند.
ايرانيان و پناھندگان ايرانی برای بيان نظراتشان ،حتی مخالفت با دولت ھای کشور محل اقامت شان مورد سرکوب قرار نميگيرند.
اين حقوق را مبارزات حق طلبانه ،آزاديخواھانه و برابری طلبانه طبقه کارگر و زحمتکشان اين کشورھا بوجود آورده است.
در رابطه با حقوق اجتماعی بطور مثال ،زمانی که فردی از اھالی کشور پناھنده پذير با فردی از کشوری ديگر که در اينجا
صاحب اقامت و يا اجازه کار نيست ازدواج ميکند ،پس از طی مراحلی ھمسر او ھم صاحب اقامت و اجازه کار در کشور محل
اقامتش ميشود .اين را با وضعيت يک مرد افغانی که در ايران با يک دختر ايرانی ازدواج نموده است مقايسه کنيد!
زمانی که يک دختر ايرانی با يک فرد افغانی ازدواج ميکند عمالً ھمه حقوق شھروندی خودش در ايران را از دست ميدھد.
فرزندان آنھا قانونا ً حق تحصيل در مدارس ايران را ندارند .در رابطه با دارو و درمان و  ....از حقوقی برابر با اتباع ايرانی
برخوردار نيستند.
حزب ﷲ و مسئولين امور عموما ً با چشم تحقير به افغانی ھا نگاه ميکنند و سعی مينمايند که اين ديد غيرانسانی را در جامعه رواج
بدھند .افغانی ھا در ايران به پست ترين کارھا گمارده ميشوند و مجبورند در مقايسه با کارگران ايرانی ،حقوق ھای کمتری را
بپذيرند و اغلب بيشتر از ايرانی ھا نيز مورد اجحاف قرار ميگيرند.
در اينجا اما زمانی که گروھھای فاشيست ،نازيست و يا نژاد پرست به خارجی ھا حمله ميکنند ،عليه خارجی ھا تبليغ مينمايند ،خود
جامعه و اغلب رسانه ھای ھمگانی با افشا افکار غير انسانی خارجی ستيزان ،از خارجی ھا و خارجی تبارھا دفاع مينمايند.
اما در ايران ،بمجردی که تا يک افغانی مرتکب جرم و جنايت ميشود ،و يا در اين مورد شايعه پراکنی ميشود ،حزب ﷲ و
حکومتيان از موقعيت س ًواستفاده مينمايند و آن جرم و جنايت را به حساب ھمه افغان ھا مينويسند و اجحاف و خفقان بيشتری را به
پناھندگان و اتباع افغانی مقيم ايران اعمال مينمايند و مردم را نيز تشويق ميکنند که در اين گفتارھا و اعمال غير انسانی با مقامات
ھم آواز شوند.
به طور مثال به اعمال و تبليغات تفرقه افکنانه و جنايت کارانه حکومتيان و اراذل و اوباش تحت فرمان آنھا توجه کنيد .برای
اجتناب از طوالنی شدن مقاله تنھا به ذکر چند مثال بسنده ميکنم  :در ششم تيرماه  ١٣٩١در روستای چھارستون از توابع سلماس
در مرز ايران و ترکيه يک گروه از افغانی ھا از سوی نيروھای نظامی به گلوله بسته شدند که در نتيجه ی آن  ١٨نفردردم جان
باختند .در ماھھای گذشته از ورود افغان ھای بی پناه به پارک صُفه اصفھان جلوگيری کردند ،افغان ھای پناھنده را از شھرھای

مازنداران اخراج کردند و اخيراً نيز آنھا را در شھر يزد با شليک گلوله مورد تھاجم قرار دادند و با تخريب و به آتش کشاندن
تعدادی از خانه ھای افغان ھا ،از آشيانه شان فراری دادند.
روحيه و فرھنگ درنده خو و ضد انسانی رژيم اسالمی ايران در دفاع از منافع سرمايه ،در ايجاد تبعيض ،در ايجاد و گسترش
اختالف مابين گروھھای مختلف اجتماعی و غيره ھر از چند گاھی در تھاجم به حقوق انسانی ،سياسی ،اقتصادی و فرھنگی مردم
ستمديده ،در تھاجم به حرمت انسانی فاجعه می آفريند .در حمله به کارگران و زحمتکشان ،در حمله به زنان ،جوانان و مليت ھای
ساکن ايران و آزاديخواھان و برابری طلبان و يا در ماجراجوئی ھا ی خارج از مرزھای ايران و اکنون در تکرار سرکوب افغان
ھای پناھنده در ايران.
واقعيت اينست که مسبب اصلی درد و رنج ھا ،بدبختی ھا ،نابسامانی ھای اجتماعی -اقتصادی ،سياسی و فرھنگی جامعه ما ھمين
حکومت اسالمی ايران و سرمايه داران ھستند .از جمله در بيکار سازی فله ای کارگران و زحمتکشان ايران.
البته قدرت ھای امپرياليستی ھم با بھانه قرار دادن سياست ھای ماجراجويانه حکومت اسالمی ايران در خدمت پيشبرد منافع
خودشان با تحميل محاصره اقتصادی به ايران در افزايش درد و رنج و محروميت ھای مردم ستمديده ايران ايفای نقش ميکنند.
اما از اين واقعيت گريزی نيست که در  ٣٣سال گذشته اين حکومت اسالمی ايران بوده و ھست که سد مقدم راه پيشرفت و تعالی و
رفاه کارگران و زحمتکشان ،زنان ،جوانان ومليت ھای ساکن ايران بوده است.
اين حکومت اسالمی ايران است که با رواج نابرابری ھا و تبعيض ھا ،رواج فساد ،دزدی و اختالس و به ھدر دادن صدھا ميليارد
دالر درآمد نفت ايران و ديگر امکانات کشور ،با گسترش سرکوب و تور اختناق بر سراسر کشور ،با خودی و غير خودی کردن
مردم و طرد اکثريت مردم از دايره خودی ھا و برخورداری افراطی خودی ھا از ھمه نعم مادی و محروميت اکثر مردم تحت ستم
از امکانات رفاه و آزادی ،باعث فرار مغزھا از ايران شده اند .امری که تا بحال ميلياردھا دالر بکشور ما ضربه زده است.
از اين واقعيت گريزی نيست که در  ٣٣سال گذشته اين حکومت اسالمی ايران بوده و ھست که با سياست ھای ارتجاعی و
سودجوئی ھای رھبر و دستگاھش ،دولت ھا و اعوان و انصارشان ،فرماندھان سپاه پاسداران و بسيج و نھادھا و ارگان ھای ديگر
و جناح ھای رنگارنگ رژيم ،خون ملت ما را به شيشه کرده و فقر و سيه روزی را به مردم کشور ما تحميل کرده است.
حکومت اسالمی ايران تا کنون ،نيمی از بنگاھھای توليدی کشور را ورشکسته نموده و بقيه بنگاھھای توليدی کشور را بوضعيتی
انداخته است که تنھا با ظرفيت  ٣٠تا  ۵٠در صد کار ميکنند و در نتيجه عالوه بر ھمه خانه خرابی ھای تمام دوران حکومت
اسالمی در ايران در چندين سال گذشته ھم چند ميليون نفر از کارگر و زحمتکش کشور ما بيکار و بی آينده شده اند.
به عنوان نمونه به گزارش منابع خبری فقط در دو ھفته اخير بيش از  ٣٠٠٠کارگر از کارخانه ھا و واحدھای توليدی اخراج شده
اند .ھمينطور در ھفته سوم خرداد امسال زندگی بيش از دوھزار کارگر بدليل اخراج و بيکاری به نابودی کشيده شده است .سه
کارخانه نساجى اصفھان در سه ماه گذشته تعطيل شده اند .به گفته حاتم شاهکرمي ،رييس ھيات مديره انجمن صنفی کارفرمايان
صنايع نساجی استان اصفھان ،در حال حاضر ،يکصد ھزار اصفھانی در اين صنعت شاغل ھستند و بيبرنامگی و عدم ارائه
راھکارھای صحيح برای حل مشکل نساجی ھا ،اين مشاغل را تھديد ميکند.
رئيس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان و نايب رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن اصفھان در پاسخ به ايلنا درباره
ناھماھنگی آمار رشد صاردات نساجیھا با بحران و تعديل ظرفيت آنھا گفت :مشکالت اقتصادی در ھمه بخشھا وجود دارد و
مختص به صنعت و معدن ھم نيست البته با توجه به اجرای قانون ھدفمندی يارانهھا ،افزايش دامنه تحريمھا ،باالبودن نرخ بھره
بانکی و موارد ديگر ،کار واحدھای توليدی ُکند شده است.
اين در حالی است که رشد تصاعدی ھزينهھای کارگران و زحمتکشان ،کمر آنھا را زير بار زندگی خم کرده است .عليرضا حيدری
کارشناس مسايل اقتصادی در اصفھان نيز با تاييد مشکالت روزافزون جامعه حقوق و دستمزد بگير گفت :افزايش  %٣٠قيمت نان
باعث افزايش ھزينهھای سبد خانوار کارگران به صورت تصاعدی ميشود .وى يادآور ميشود :بعد از اجرای مرحله نخست
ھدفمندی يارانهھا ،قيمت بسياری از کاالھا از جمله نان افزايش يافت که به دليل عدم ايجاد سيستم جبرای برای اين افزايش قيمت،
مشکالت زيادی متوجه کارگران و خانواده آنھا شده است.

جدول رسمی جمعيت شاغل و بيکار کشور نشان می دھد که تنھا در سال گذشته  ٥٠٠ھزار نفر بيکار شده اند .کارشناسان مستقل
اشتغال دولت
ميگويند رقم واقعی بيکار سازی ھای در سال  ١٣٩٠حداقل  %٥٠بيشتر از آمار رسمی است .زيرا که در جدول
ِ
ھرکس که در ھفته حتی يک ساعت نيز کار کرده باشد -يعنی در طول ماه فقط  ٤ساعت کار کرده باشد -جزء شاغلين قلمداد شده
اند.
در وضعيتی که چندين ميليون نفر کارگر و زحمتکش کشور ما در اثر سياست ھای ارتجاعی رژيم بيکار ھستند ،اگر ھم دولت
فاشيست احمدی نژاد و ھمه خيمه خرگاه حکومت نيز موفق شوند برادران و خواھران افغانی ما را از ايران اخراج کنند ،آيا
کارخانه ھا و کارگاھھای تعطيل شده ايران شروع بکار ميکنند؟
آيا سيل مواد اوليه مورد احتياج صنعت و کشاورزی و صنايع نفت و غيره که بدون وجود آنھا اين صنايع تعطيل خواھند بود بسوی
ايران روانه ميشوند.؟ مظفر چولمقانی دبير انجمن صنفی کارفرمايان نساجيھای اصفھان در اين باره به ايلنا ميگويد  :بسياری از
کارخانهھای نساجي ،با  ۴٠تا  ۵٠درصد ظرفيت خود به فعاليت ادامه ميدھند.
مظفر چولمقانی ميگويد مشکل اصلی ،کمبود مواد اوليه است که عمدتا در سالھای گذشته از خارج از كشور وارد ميشد اما اخيرا با
تحريمھای جديد ،برای خريد و واردات پنبه و الياف مصنوعی دچار مشکل شدهايم.
آيا اگر برادران و خواھران افغانی ما را از ايران اخراج نمايند و اموال شان را نابود کنند ،چپاول ھا اختالس ھا و دزدی ھای
ھزاران ميليارد تومانی کارگزاران حکومت اسالمی ايران متوقف ميشود؟
آيا اگر برادران و خواھران افغانی ما را از ايران اخراج نمايند ،نابسامانی ھای اجتماعی در ايران متوقف ميشود؟
در مورد افزايش بی سابقه نابسامانی ھای اجتماعی خالد توکلی ،پژوھشگر و استاد جامعهشناسی مقيم سقز در مصاحبه با روز
میگويد :اين خشونتھا معلول رشد فزاينده جمعيت شھری ،مھاجرت بیرويه از روستاھا به شھرھا ،تقابل ارزشھای سنتی و
مدرن ،ناھنجاری ھای اجتماعی و اھميت ندادن به آزادیھای فردی است که رويھمرفته باعث شده است ،جامعه به سمت نوعی
آشفتگی که خشونت زايی نتيجه آن است در حرکت باشد.
يکی از عوامل رشد بی رويه جمعيت در ايران ھمين مسئولين نظام بوده و ھستند .يکی از عوامل مھاجرت بیرويه از روستاھا به
شھرھا ھمين مسئولين نظام و عدم وجود امکانات کافی در روستاھا ،رقابت کاالھای وارداتی و از ميدان بدر کردن کاالھای داخلی
بوده است.
امروز حتی تخم مرغ چينی ھم به توليدات داخلی تخم مرغ در ايران ضربه زده است .ھمين چند وقت قبل در ھمين شھر يزد ،مردم
در تجمعی اعتراضی صدھا ھزار تخم مرغ وارداتی چينی را در انبارھای يزد ُخرد و خاکشير کردند.
برای انحراف افکار عمومی در ايران عناصر مزدور حزب ﷲ و بعضا ً کسانی ناآگانه و فريب خورده ميگويند که چون جنايتی شده
و آنرا منتسب به يک افغانی نموده اند ،پس ما ،يعنی حزب ﷲ حق دارد به جان و مال افغانی ھای بيگناه ديگر تجاوز نمايد .کاری
که در ھفته گذشته با حمايت مامورين انتظامی در شھر يزد اتفاق افتاد.
ابتدا شايع کردند که قاتل دختری که کشته شده يک افغانی بوده است .ھنوز نه قاتل دستگير و محاکمه شده ،نه حکم دادگاھی اين
اتھام را اثبات نموده است !.اما عده ای موجود رذل و عاری از احساس انسانی به خانه ھای افغان ھا در يزد حمله کردند ،تعدادی
خانه را آتش زدند ،تعدادی مردم مظلوم افغانی را بشدت کتک زدند ،تعدادی مردم مظلوم افغانی را به بيابانھای بيرون شھر فراری
دادند ،تعدادی مردم مظلوم افغانی را مجبور کردند که در خانه آشنايانشان پنھان شوند .به فرض آنکه در اين مورد يک افغانی نيز
دست داشته باشد ،مجازات امری شخصی است ،نه گروھی!
اين اعمال غير انسانی را پيروان کسانی انجام ميدھند که ھمين  ٢سال قبل جوانان کشور ما را که به نمايش انتخاباتی اعتراض
داشتند در خيابانھا و زندان ھا کشته اند .در زندان کھريزک به جوانان معترض ما تجاوز جنسی کرده اند.

آيا اعمال شريرانه حزب ﷲ و مسئوالن حکومت اسالمی ايران بر عليه افغان ھای پناھنده به ايران ،اعمال کوکلوس کالن ھای نژاد
پرست و فشيست امريکا در حمله به سياه پوستان مظلوم امريکا را در ذھن ھا زنده نمی نمايد.؟
آيا اينگونه اعمال شريرانه ،اعمال رذيالنه نازيست ھای آلمان ھيتلری در گوته ھای شھر ورشو که يھودی ھای مظلوم را سرکوب
مينمودند و از انجام ھر عمل غير انسانی در مورد يھوديان خودداری نميکردند را در ذھن ھا زنده نميکند.؟
البته با داشتن روحيه ضد انسانی و تروريستی و اعمال خفقان بر انسانھای بيگناه ،حزب ﷲ و بنياد گرايان اسالمی و ذوب در
واليت روح ﷲ خمينی و يا علی خامنه ،در مسير ھمان سياه جامگان فاشيست ايتاليای موسولينی ،نازيست ھای پيراھن قھوه ای ھای
آلمان ھيتلری و يا خمرھای سرخ پلپوت کامبوجی گام بر ميدارند .تمامی اينھا روی ھمديگر را در جنايت پيشه گی سفيد کرده اند.
از ديدگاه انسانی ھمه اينھا پديده ھای ضد انسانی ھستند و جايگاھشان در ذباله دانی تاريخ است.
واقعيت اين است که حکومت اسالمی ايران در تنگناھای اقتصادی -اجتماعی و سياسی عميقی گرفتار آمده است .مدتھا است که
تالش مينمايد با ماجراجوئی ھای اتمی و تداوم درگيری با دولت ھای زياده خواه و چپاولگر امپرياليستی وتشديد سرکوب در داخل
ايران ،توجه افکار عمومی را به چيز ھای ديگری جلب نمايد .امری که غالبا ً با شکست روبرو شده است.
زيرا معضل عظيم بيکاری ،تورم ،افزايش قيمت ھا و شکست طرح ارتجاعی ھدفمند کردن يارانه ھا و تشديد تبعيض ھا در کشور،
تداوم و گسترش اختالس ھا در داخل کشور ،صندوق خالی دولت ،بی ثباتی رژيم ضد تثبيت واليت فقيه و تداوم سرکوب و خفقان و
ترور و فجايع اجتماعی در جامعه اموری نيستند که دست اندکاران رژيم ايران بتوانند با خاک پاشيدن به چشم مردم ستمديده ايران و
افکار عمومی جھان اين مشکالت عظيم را به حاشيه برانند.
برای تاکيد در بر اين واقعيت توجه شما را فقط به تيتر چندين خبر جلب ميکنم :بدھی دولت به چايکاران باز ھم پرداخت نشد .آب
معدنی  %۴٠گران شد ٨ .ميليون کودک در ايران در گير اعتياد ھستند ١٠ .ميليون ايرانی بزرگسال درگير معضالت موادمخدر
ھستند.روزانه به طور ميانگين ١٠نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست ميدھند.
حکومت اسالمی ايران ،مسئولين و سخنگويان رژيم به جای خشکاندن ريشه ھای اعتياد و حل مشکالت اقتصادی و بيکاری سعی
در زير خاک نمودن تمام کاستی ھا دارند .امری که ناشدنی است .حتما ً بخاطر ِماوريد که بگفته خود محمود احمدی نژاد ،اين
برادران قاچاقچی سپاه و بسيج و کميته ھا ھستند که در توزيع و فروش مواد ومخدر و ترويج اعتياد در ايران ،دست باال را دارند.
اگر ميخواھيد با گستردکی بيشتر اعتياد بيشتر در ايران آشنا شويد ،لطفاً بگزارشات منتشر شده در ايران توجه کنيد تا به عمق
جنايت پيشه گی و سود جوئی ھای خانمان برانداز رژيم اسالمی و سرمايه داری ايران پی ببريد.
توجه شما را ھمچنان به تيتر چندين خبر ديگر جلب ميکنم :زنكشى در صدر قتل ھای خانوادگى قرار دارد .ھجوم انواع متنوع
فاضالبھاى بيمارستاني ،صنعتي ،خانگي ،رسوبات و ساير موارد به تاالب صومعه سرا .درياچه اروميه خشک تر شد .باز ھم
درآمد دولت ايران از صادرات نفت کاھش يافت .کاھش  ٣٠دالری قيمت نفت ايران در  ٨٠روز ۴٠٠ .کارگر مبتکران بيكار
شدند .در دنيا مردم تنھا  %١٨ھزينهھای سالمت را می پردازند  //اما در ايران اين رقم بيشتر از  ۶٠تا  ٧٠درصد میشود.
مرگ بيش از  ٣٠٠٠نفر در حوادث رانندگى دو ماھه اول امسال .واردات  ۴ميليون دالر ميخ از چين و نگرانی  ١۵کارخانه
توليدکننده ميخ در داخل کشور .دستھای پشت پرده در واردات بيرويه ميوه به ايران .سھم  ۴٠درصدى قاچاق در بازار سيگار
ايران.
توجه شما را به قيمت برخی از کاالھا که مردم ستمديده را کالفه ترکرده است نيز جلب مينمايم:
قيمت ھر کيلوگرم گوشت قرمز  ٢٥٠٠٠تومان ،قيمت ھر کيلوگرم مرغ به  ٦٠٠٠تومان رسيده است ،قيمت ھر کيلوگرم برنج
 ٢٥٠٠تومان ،برنج ھاشمی  ٢٨٠٠تومان ،برنج طارم محلی  ٣٢٠٠تومان ،قيمت ھر بطری روغن  ٣٥٠٠تومان ،قيمت ھر
کيلوگرم ميوه به طور متوسط  ٢٥٠٠تومان ،قيمت برخی از ميوه ھا خيلی بيشتر است مثالً گيالس ھر کيلو به قيمت  ٨٠٠٠تومان
بفروش ميرسد .قيمت ھر قرص نان سنگک  ٦٠٠تومان ،قيمت ھر کيلوگرم سبزی خوردن  ١٠٠٠تومان ،قيمت ھر بطری شير

 ١٥٠٠تومان ،قيمت ھر بطری روغن مايع  ٣٢٠٠تومان ،روغن نباتی جامد  ٤و نيم کيلويی  ١١ھزار و  ٢٠٠تومان ،شکر ٨٠٠
گرمی  ١٢٠٠تومان ،قند شکسته  ٩٠٠گرمی  ١٥٠٠تومان ،ماکارونی  ٨٠٠تومان است.
توجه کنيد که چگونه توليدات داخلی را از ميدان بدر کرده اند و سپس اجناس وارداتی را به ھر قيمت که زورشان برسد بفروش
ميرسانند .رئيس اتحاديه ملی محصوالت کشاورزی سيد رضا نورانی ميگويد ؛ افزايش واردات سيب و پرتقال در روزھای پايانی
سال گذشته موجب دپوشدن محصوالت ذخيرهسازی شده است .توليد داخل در انبارھا فاسد شدند و لذا اين محصوالت فاسد شده،
خوراک دام شدند.
قيمت آب و برق و گاز و نفت و تلفن و اجاره بھاء و غيره  :به نسبت سال گذشته چندين برابر و در مواردی چند ده برابر شده است.
يعنی کمر شکن شده است.
اين اطالعات و اخبار باضافه صدھا خبر مشابه اسفبار از کشورمان به ما ميگويد که حکومت اسالمی ايران برای افزايش سود
سرمايه و تامين منافع سرمايه داران و تداوم حيات ننگين خودش از انجام ھيچ جرم و جنايتی فروگذار نکرده و سد مقدم پيشروی،
بھروزی و رفاه جامعه ،بويژه کارگران و زحمتکشان ،زنان ،جوانان و مليت ھای ساکن ايران است.
تحريم ھا و محاصره اقتصادی ايران توسط قدرت ھای امپرياليست ھا نيز مثل بمبی پر قدرت دارد پروسه درھم پاشيده شدن جامعه
ما را تسريع مينمايد.
با وجود اينکه فقط  ١٠روز از آغاز تشديد تحريم ھا عليه ايران گذشته است ،درآمد دولت از صادرات نفت به کمتر از نصف رسيده
است .امری که مطابق معمول فشار آن را دولت به مردم ستمديده ايران تحميل نموده است .خود علی خامنه ای ھم ھفته گذشته
بناچار اعتراف کرد که تحريم ھا قصدش ذله کردن مردم است .اينرا رژيم ايران ميداند ،اما برای حفظ قدرتشان و منافع شان،
ککشان نيز نميگزد.
برای منحرف کردن افکار عمومی از ھمه اين بحران ھای خانمانسوز در جامعه است که ايادی رژيم ھر روز دست به ماجراجوئی
جديدی ميزنند .از جمله تھاجم و اعمال ترور و وحشت در رابطه با کارگران ،زنان ،جوانان و مليت ھای ساکن ايران و يا حمله و
سرکوب برادران و خواھران مظلوم پناھنده افغانی در ايران.
بايد ھمه انسان ھای مدافع حرمت انسانی ،مدافع آزادی  ،برابری و رفع تبعيض در داخل وخارج از ايران با صدای بلند و با بسيج
نيرو به اين ماجراجوئی ھای حکومت اسالمی ايران ،به تشديد شرايط غير انسانی به برادران و خواھران افغانی پناھنده در ايران
اعتراض کنند .مخالفت با خفقان ارتجاعی و فاشيستی وظيفه ھمه ما است .بايد با آگاھگری و بسيج افکار عمومی در اين عرصه نيز
رژيم فاشيستی -مذھبی واليت فقيه را بعقب برانيم.
برای پايان دادن به بحران ھای اقتصادی -اجتماعی -سياسی و فرھنگی جامعه ،برای پايان دادن با تقسيم کشور به خودی ھا و غير
خودی ھا ،برای متوقف کردن سرکوب ھا و خفقان ھا در درجه اول ميبايست مردم ستمديده ايران خودشان را سازماندھی نمايند،
آگاھتر شوند ،مبارزه مخفی و علنی را تلفيق نمايند ،از مبارزات و خواست ھای آزاديخواھانه يکديگر حمايت نمايند ،در تشکل
ھای مستقل و متکی به نيروی خودشان متشکل شوند و با اعتصابات در محل کار و زندگيشان چرخ توليد را متوقف کنند و عاقبت
اين رژيم قرون وسطائی را سرنگون و نظام مبشر آزادی و برابری و تامين کننده رفاه و آسايش عمومی را بر پا نمايند.
در چنان موقعيتی و در آن زمان ،امپرياليست ھا نيز جرائت حمله به ايران و تداوم محاصره ايران را نخواھند داشت.
فراموش نکنيم ؛ ملت سازمان داده شده ،ملت مصمم ،آزاديخواه و برابری طلب ،منشاء ھمۀ قدرت ھا است.
دوشنبه  ١٩تير  ١٣٩١برابر با  ٩جوالی ٢٠١٢

