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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٢ جوالی ٠٧

  

 " ھستيمما ھمه افغان"

 ! کنيمءرياکاری امپرياليستھا را افشا

  

 به يک "افغان"ن ارجعيض و ممنوعيت مھاب ت صحيح و برآمدی بود عليه سياست پاسخ» ھستيم افغانما ھمه «

اين سياست ارتجاعی و . پارک عمومی دراصفھان توسط رژيم ضد مردمی و سرکوبگر جمھوری اسالمی

. نژادپرستانه و ضد انسانی به حق از طرف ھمگان قويا محکوم گرديد و مورد اعتراض ايرانيان مترقی قرارگرفت

گيرند و رژيم   نژادپرستانه قرا گرفته و میۀا درايران مورد حمالت رذيالن م"افغان"که برادران و خواھران  اين

اما درعين حال بايد به . زند، بر کسی پنھان نيست، بايد محکوم گردد جنايتکار اسالمی نيز بدان نيز دامن می

که ...لند و اه و ھلمان و فرانسامريکا، راديو فردا، راديو ارياکاری رسانه ھای امپرياليستی از بی بی سی، صدای 

گويند بپردازيم و انساندوستی دروغين   سخن می"افغان"ن اض نژادی، راسيسم ونقض حقوق مھاجراينھمه عليه تبعي

  .آنھا را بر مال سازيم

 نفرشان به قتل رسيده بودند در اطراف پايگاه ١۶ به خاطر می آوريد چندی پيش مردم روستای پنجاب که اً حتم

 بدن ١١ اھالی روستا، اين گروھبان ارتش امريکا بعد از قتل آنان ۀبه گفت. ھرات پرداختندمريکا به تظااارتش 

البته مردم اين روستا .  را جمع کرده و آنھا را به آتش کشيد سال۶ دختر جوان کمتر از ۴مقتولين خود را از جمله 

. مريکائی تحقق يابدا اين سرباز در دلشان خواھان تحقق حقوق بشر بودند و می خواستند اجرای عدالت در مورد

حقوق بشر و "مريکائی در مورد امريکائی در مدارس ابرخی از آنھا از خودشان می پرسيدند مگر اين سرباز 

که افغانھا  نحوی بوده پس چرا نوع تدريس حقوق بشر و تحقق دموکراسی ب". ارزش دموکراسی مطالعه نکرده بود

  !! مگر فرھنگ دموکراسی در ممالک غربی نھادينه نشده بود؟! طور فجيعی به قتل رساندنده را ب

 و کردند بر روی آنھا ادرار "افغان"مريکائی پس از کشتن چندين اسربازان از در ھمان چند روز پيش مشتی البته

 آواز خواندند و باد از خودشان خارج کردند و از خودشان با افتخار و برای يادگاری با سينه ھای سپر کرده عکس

  ".چه عالی، دوش بگيريد". "براتون، ھمکاران، آرزوی روز خوبی می کنيم"آنھا خطاب به اجساد می گفتند . گرفتند

  .مريکا بودندا ناوگان دريائی ۀ قاطی نداشتند و بخشی از تفنگداران برگزيداين سربازان
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چندی . ا به رسم يادگاری عکس گرفتند آنھۀمريکائی با اجساد افغانھا و سر بريداچند روز قبلتر از آن باز سربازان 

لمانی کرده بودند و سرھای بريده را در جلوی جيپھای نظامی نصب کرده اقبلتر از آن قبلی، ھمين کار را سربازان 

  .بودند و از خودشان با افتخار عکس گرفته بودند

فسفر سفيد و مريکائی و متحدان جنايتکار ناتو اخاطر می آورند که امپرياليستھای فرانسوی، ه  عزيزان ، باً حتم

بر سر مردم بيدفاع افغانستان ريخته و ھنوز ھم می ريزند و روزی نيست که اين الشخوران بين اورانيوم رقيق شده 

  ..... بيدفاع بمب نريزند و آنھا را به قتل نرسانند و عروسی را به عزا تبديل نکنندمالمللی بر سر مرد

د که اين رسانه ھای امپرياليستی تا چه اندازه اين بربريت و جنايات شوم را پوشش تبليغاتی داده و مقايسه کنيحال 

کسيونی درمقابل مقر سازمان احقيقت اين است که ما شاھد ھيچ . بسيج نموده اند“ دول متمدن”افکارعمومی را عليه 

ايرانی که ھمين “ اپوزيسيون” از سازمانھای . نبوده ايمءملل متحد و انعکاس آن در رسانه ھای بی بی سی و شرکا

امروز در مقابل سازمان ملل متحد تجمع ميکنند و خواھان دخالت اين سازمان برای محکوم کردن برخوردھای 

.... وحشيانه به افغانھا درايران ھستند، ھيچ اعتراض سياسی صورت نگرفت و ازکنار اين جنايات به سادگی گذشتند

  !ای داردرياکاری ھم اندازه 

 بايد به افشای حقوق بشرخواھی دروغين و رياکاری رسانه ھای امپرياليستی و ايرانيان نان به نرخ ازاين رو

 برای حقوق بشرکيد نمائيم که أروزخور و خودفروخته ای که به آلت دست امپرياليستھا تبديل شده اند بپردازيم وت

استھای استعماری آنھا و مشروعيت بخشيدن به تحريمھای اين کراواتيھای متمدن دستآويزيست برای پيشبرد سي

  . اقتصادی و تجاوز نظامی به کشورماۀجنايتکاران

  درايران را شديداً "افغان"نسبت به برادران و خواھران  ھرگونه ضرب و شتم و تبعيض )توفان(حزب کارايران

رژيم ارتجاعی جمھوری اسالمی . فشارد  پای می"افغان"ن ارھمبستگی بين مردم ايران و مھاجرکند وب محکوم می

که با اجرای سياست فقه شيعه به تبعيض زنان و ديگر اديان و اقوام می پردازد و يک رژيم ضد دمکراتيک و 

  . باشد"افغان"ن اومھاجر حقوق شھروندان ايرانی ۀمين کنندأفاشيستی است نمی تواند ت

ليغاتی توسط ب سياسی و تۀ ھرگونه سوء استفاد"غاناف"ن احقوق مھاجر ضمن دفاع از )توفان(حزب کارايران

، برای مردم ايران ھستند... “یئعراقی ، افغانی، ليبيائی و سوريه ” که اين روزھا درحال پختن آش را امپرياليستھا 

  . کند قويا محکوم می

  

  !ن افغاناجرزنده باد ھمبستگی بين مردم ايران و مھا

  !دست مردم ايرانه ی اسالمی بسرنگون باد رژيم سرمايه داری جمھور

  !دست امپرياليستھا از ايران و منطقه کوتاه باد

  سخن ھفته

  نقل ازفيسبوک توفان
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