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  اعالميه

  مرگ بر رژيم سفاك واليت فقيه
          

 مهار اين تنش ها را در كابل به گل واكنش هاي تند عليه حاكميت سفاك واليت فقيه، تالش هاي سفارت ايران براي
. نشانده، مزدوران ايراني در دولت و خارج از دولت چون موش به كنجي خزيده با سكوت نكبتباري به اين روند مي نگرند

 نرسيد ئي تانكرهاي تيل تاجران افغان به جائيسفر فهيم به عنوان دوست ديرينة ايران براي جلب رضايت سران رژيم جهت رها
  .  دهند ان داد كه اربابان ايراني به مزدوران شان باالتر از پشقل اهميتي نميو نش

ها و  خصوص احمدي نژاد اين لومپن تمام عيار كه حتي نزديكترين دوستانش از لُچكي به سردمداران واليت فقيه
برند، لذا اجازة  نستان سود ميكشند، مدعي اند كه چون از اين تيل نيروهاي اشغالگر در افغا جالت ميبازي هاي او خ خرافه

ها نيست، چون اگر  ايران با نازهاي دلربايش هرگز مخالف استفادة نيروهاي اشغالگر از اين تيل. صدور به افغانستان را ندارند
ل هاي پو گرفت و بسته يدة دامان ناپاك همين تجاوز است، اين چنين در مغازله قرار نمئي با دولت پوشالي كابل كه زابود مي

 قرار دارند، چون هر طفلي» ترين سطح روابط با دولت افغانستان در عالي«گفت كه  كرد و نمي به كرزي و داوودزي نثار نمي
تواند بدون اجازه و سود بادار با ايران و ساير كشورها   نميئي برآمده از رحم اشغالگران امريكايداند كه دولت در افغانستان مي

  .نشان دهد» حسن همجواري«
 بر سر انتقال لوژستيك با روسيه و قرغيزستان خراب شد، حاكمان ايراني چندين بار دم ئيوقتي روابط اشغالگران امريكا

ها بودند كه به پيشنهاد جبونانة ايران پاسخ  ئيبهار صورت بگيرد، اما اين امريكا از طريق چاهچنين انتقاالتي شوراندند كه اگر 
نژاد با سر  اي و احمدي  كه اگر همين فردا امريكا چنين پيشنهادي به ايران بكند، خامنهك خوردبه خاتير رژيم با آن ندادند و 

  . و دم خواهند رقصيد و از آن استقبال خواهند كرد
هاي ناتو و امريكا دهها قلم از اين  همين اكنون از بنجل هاي ايراني در افغانستان، اشغالگران استفاده مي كنند و قراردادي

رسانند، اما هيچ حاكم ايراني اعتراضي ندارد و كوشش دارند كه كيفيت كاالهاي شان  هاي اين نيروها مي را به پايگاهاجناس 
  .  و ناتو هرچه بيشتر بازار شان را گرم سازندئيرا بهتر ساخته تا اشغالگران امريكا
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انقالبيون و زحمتكشان ايراني مبدل كرده و  ايرژيم سفاك واليت فقيه كه ايران را به تنور سوزاني از ستم و استبداد بر
 ندارند، معلوم است كه ضديت آن با اشغالگران در افغانستان چه ئي ساله ابا13پاسداران جنايت پيشة رژيم از تجاوز بر دختران 

ضحك درجة هاي م ئيمسعودنما احمدشاههاي بيمقدار مذهبي كه با  در روزهاي اخير، رهبران جنداهللا اين جرثوم. معنا دارد
آي و اطالعات رژيم منفور، يكي پي ديگري  اس گذارند، با همكاري سيا،آي پستي و وقاحت خود را بهتر به نمايش مي
اين نشان مي دهد كه شعارهاي ضد اشغال احمدي نژاد بيشتر از ناز عاشقانه . شوند دستگير و به پاسداران ايراني تحويل داده مي

  .در برابر خريدار نيست
 ها كه بر بخش مهمي از آيت اهللا ها و تكنوكرات هاي مزدور در درون و بيرون رژيم ايران سرمايه گذاري ئيامريكا

ي انگليسي، فرانسوي، ها كرده و تناب سبزي بر پاهاي خاتمي، كروبي، موسوي، رفسنجاني و ديگران پيچيده و امپرياليست
گذاري نموده، زود يا دير اين لقمة چرب را در كرانة خليج و دهانة  اني تا مغز استخوان در اقتصاد رژيم سرمايهالماني و جاپ

اش در لبنان،  هاي ايران به چاكران مذهبي هرمز خواهند بلعيد، مخصوصاً كه فاشيزم حاكم خامنه اي با بخشيدن ثروت
نان مستولي ساخته كه از هر هاي ايراني چ فلسطين، سوريه، عراق و افغانستان فقر، بيكاري، گراني و ستم بيكراني را بر توده

  .  ساختند اي تبرك نمي كنند ورنه عباي خاتمي را به جاي خامنه بادي براي نجات از اين جهنم سوزان استقبال مي
 ضد ايران صورت گرفت و تلويزيون طلوع هبا اين كه در اين روزها سروصدا و تظاهرات بسياري در كابل و واليات ب

 هموطن كارگر ما را به نمايش گذاشت، اما چاكران رژيم منحوس ايران در ارگ و در 20تسليخ قصابي پاسداران ايراني با 
كه از دو سال به » مهر«هاي همگراي  رسانه. نگرند ها چون موش به كناري خزيده و با سكوت خفتباري به اوضاع مي رسانه

والن مالي اين حتي مسؤهاي استخباراتي اند و   رسانهاين سو توسط اطالعات و سفارت ايران در كابل به ميان آمده و همة آنها
باشند كه توسط سفارت ايران نصب شده و ديگران را وادار به  ايراني مي) »تمدن«ترين آنها تلويزيون  شاخص(رسانه ها 

هاي   پولدانند در ميان خشم مردم و  كنند، در اين روزها چنان دستپاچه شده اند كه نمي صحبت كردن به لهجة ايراني مي
  . بپردازند» برادران«ارباب، چگونه به توجيه عملكرد كثيف 

، سفارت امريكا و سخنگويان ديگر »ئي ضد استفادة تيلي اشغالگران امريكاهب«تمام اداهاي لومپنانة احمدي نژاد  با
كنند،   اظهار نظر مي كه به مرگ خر و سگ در افغانستان حضور دارند و در مورد مسايل كوچك و پيش پا افتادهئيامريكا

ها گرمتر و  ئياي بر زبان نياورده، گذاشته اند تا اين رويارو مگر در اين روزها نسبت به اظهارات حاكمان ايراني كلمه
كنند كه مردم افغانستان را به مسايل خاصي سرگرم نگهدارند و  ها در چنين مواردي تالش مي ئيدوامدارتر گردد زيرا امريكا

  .اندازند، منحرف سازند  هرچه بيشتر تحريك كنند تا توجه مردم را از اشغال و جناياتي كه آنان به راه مياحساسات شان را
تيرباران كردند » گناهي«ها چند روز قبل در قرية شولتن ولسوالي اسمار واليت كنر نه مرد و دو زن را بي هيچ  ئي امريكا

دهند،   سو دهل و سرناي مسخرة خروج نيروهاي شان را از افغانستان سر مي از چندي به اينئيو با اينكه سران اشغالگر امريكا
 هزار نيروي جنگي جديد به افغانستان خبر دادند كه اين همه در اين روزها ميان هياهوي كركننده 3ها يكباره از ورود  اما رسانه

سازند  تر مي ز اين هياهو را هر روز رنگينهاي طلوع و امرو  ضد ايران مسكوت گذاشته شده و بي دليل نيست كه تلويزيونهب
  ).  كه به وسيلة وزارت خارجه و سفارت امريكا تمويل مي شوندئيها تلويزيون(

امريكا به عنوان دشمن اصلي و عمدة مردم افغانستان كوشش مي كند تا از بروز همچو احساساتي سود ببرد و با 
سازمان انقالبي افغانستان كه از ماهيت طبقاتي دولت . ركز حمله در امان دارد عليه ايران، خود و دولت پوشالي را از مئيرويارو

هاي آن در افغانستان درك كاملي دارد، به اين باور است كه در تقابل با اين تضاد غير  مقدار و سياست ايران و چاكران بي
دون  اين وظيفة انقالبيون مائوتسه. تعمده هرگز نبايد تضاد عمده را فراموش كرد و ذهنيت عمومي را از آن منحرف ساخ
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هاي مردم و مدعيان مبارزة طبقاتي بفهمانند كه در هر حركتي بايد تبر را به درز بزنند و هر انحرافي را  انديشه است كه به توده
  .در جايش روشن سازند

  
  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش
  

  سازمان انقالبي افغانستان
  1389 دلو 2

  


