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  شباھنگ راد

      ٢٠١۶ سپتمبر ١۵
  

  رژيم جمھوری اسالمی به شھروندان افغانستانۀاقدام وحشيان
ِتجاعی، منع شھروندان افغانستانِجوھر سياست ار ً ايران خشک نشده است که اخيرا نيروھای  شھر٢۶ استان و ١۶ در ِ

را با چشمان   غير مجاز، تعدادی از آنانۀانتظامی استان فارس، در اقدامی شنيع و غير انسانی و آنھم به بھانۀ اتباع بيگان

  !، در حصارھای آھنی حبس نمودند]سنبله[ شھريور١۶و دستانی بسته در تاريخ 

ب سرمايه داران و عمال سخيفی، بايد گفت که مشاھدۀ چنين وضعيتی از جانِجدا از ابراز تأسف و محکوميت چنين ا

 روندان افغانستانبارھا و بارھا شھ. ی ھمچون نظام جمھوری اسالمی امر عجيب و غريبی نبوده و نيستنظام ھای کريھ

ری علم و دانش باز توسط سردمداران جمھوری اسالمی مورد تحقير و توھين قرار گرفته اند و فرزندان شان، از فراگي

، جامعه را به "ِارتقاء امنيت عمومی"ن ارا به آتش کشيده اند، تا مدافع مانده اند، و به دالئل موھومی، خانه ھای شان

ِپھن نمودن چنين سياست و رذالتی قابل قبول نيست و در تقابل با آرمان کارگران و . خواۀ خود سازمان دھندمسير دل
يداست که ھدف و نيت نظام، انحراف افکار عمومی و ھدف و نيت، نشان دادن قدرت زحمت کشان قرار دارد و پ

سرکوب، نظامی ست که پايه ھای اجتماعی اش، روز به روز، رو به ريزش است و روز به روز، و در ابعادی گسترده 

 دست فجايع، نماد و در حقيقت اين. تر، در تقابل با جنبش ھای اعتراضی ميليون ھا انسان دردمند قرار گرفته است

ُمنظور پيشبرد سياست ھای جنگی ه ستی ايران است؛ نظامی که بھمچون نظام امپرياليالگوی جوامع سرمايه داری، 

 و آنھم تحت عنوان - را وندان افغانستانوره ھای متفاوت، شھر در د وو پوست، نژاد و زبان نمی شناسداش، رنگ 

  ز انرژی و از نيروی آنان سوءاستفاده نموده است  در جنگِ سوريه، ا-" وننيروھای فاطمي"

ند؛ اين  اُپر واضح است که اين نظام و ھمۀ نظام ھای سرمايه داری، عامل بدبختی و آوارگی ميليون ھا انسان دردمند

بانی نداری، فقر و بيکاری توده ھای ستم ديده اند و اين نظام و ھمۀ نظام ھای نظام و ھمۀ نطام ھای سرمايه داری، 

ی، مترادف با تحقير ئنظام ھابا اين اوصاف، وجود و حيات چنين .  اجتماعی انديبت و مصيهسودجود، مسبب ھزاران بل

ندگی آسوده تر و ھمچنين، مانع و توھين انسان ھاست و در حقيقت اين افکار گنديده و پليد سرمايه داری ست، که مانع ز

عنوان ه ولۀ حاکمان زراندوز، فاقد ارزش ھای اوليه است و بقچرا که انسان در م. ِانتخاب مکان انسان ھای دردمند است

بی ترديد  و در اين ميان نظام جمھوری اسالمی . ِجاده صاف کنان دم و دستگاه ھای سود ده به حساب آمده و می آيند

، بر روی شھروندان افغانستانين سياست ھای بازدارنده ای، ھمچون استفاده از نعمات و امکانات جامعه ھم، جدا از تعي

ًو متعاقبا با سازماندھی فاجعۀ استان فارس، در صدد است تا افکار عمومی جامعه را، از درک حقيقی صدھا معضل 
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ِن اعمال کثيفی از جانب سران نظام بعيد نبوده از يک سو و به تجربه دريافته شده است که چني. اجتماعی منحرف سازد
و نيست و از سوی ديگر ھم، بايد بر اين موضوع کليدی اشراف داشت که تا زمانی سرمايه داران، سوار بر کرسی 

  .ِقدرت اند، دامنۀ زير پا گذاشتن بديھی ترين حقوق انسانی، گسترده و گسترده ترخواھد شد

ی ھمچون جامعۀ ايران، منوط به سرنگونی نظام سودجو، و منوط به يعی در جوامعال شنبا اين اوصاف حذف چنين اعم

پيداست که عامل ناامنی ھای درون جامعه، سردمداران نظام . نابودی بانيان و مسببين چنين اوضاع دردناک است

ی شھروندان ئقوق پايه بايد ، به کنار گذاشته شوند تا حقوق انسان ھا، و از جمله حوجمھوری اسالمی اند و می بايست 

 در ايران، ھای محروم اسکان گزيدۀ افغانستانُعالوه بر اينھا پر واضح است که توده .  در ايران تضمين گرددافغانستان

اين . مانند ديگر شھروندان، از حقوق برابر و يکسانی برخوردار گردنده  ايران اند و می بايست و بايد ، ب ِاز آن جامعۀ

ست که منحرف از مرام و آرمان ھای انسانی و مردمی ست؛ و اين سران حکومت اند، که بانی امی نظام جمھوری اسال

 ھمۀ آنان، با ھر مقام و منصبی، مخل آسايش رنجبران و  ووت ھای طبقاتی و رنگ و نژادی اندنابرابری ھا و تفا

  .ائی را به عينه لمس نمايد آزادی، برابری و رھمعمحرومان اند و بايد به زير کشيده شوند تا جامعه، ط

  

  ٢٠١۶مبر  سپت١۴

     ١٣٩۵ ]سنبله[ شھريور٢۴

 

 

 
 


