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  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

٢٣.٠۶.٠٩  
  

  يهيهالمالماعاع
  در باره اوضاع جاری ايراندر باره اوضاع جاری ايران

با واکنش، انزجار و اعتراض عمومی  ،در ايرانسرمايه  رژيم اسالمی  رياست جمھوریُج مضحکه انتخاباتينتااعالم 

 که نه حاصل استوار استزمينۀ عينی بنيادی تری  انتخابات و رويدادھای پس از آن، بر متن و وسۀرپ. مردم مواجه شد

ماجرای به ميدان آمدن جناح به اصطالح رفرميست رژيم و مجادلۀ آن با بخش ديگری از حاکميت و در نھايت 

در منگنۀ آن گرفتار آمده رژيم اسالمی است که ن سياسی و اقتصادی و انزوای بين المللی بحرابل حاصل " انتخابات"

استوار بحران نظام سرمايه داری در گسترۀ جھانی ن پايۀ ايبر ايران مردم کنونی پايه ھای مادی جنبش اعتراضی . است

از شر قوانين رھايی  ش و پيکار برای سال قبل تال٣٠ھرچند که از بدو به حاکميت رسيدن رژيم اسالمی در  .می باشد

عمومی و  رفاه ، سياسیان، برابری زن و مرد، آزادی زنداني، لغو مجازات اعداماسالمیضدانسانی مبتنی بر شرع 

   .در وجوه معينی ادامه داشته است ھای مدنیآزادی 

پيشگوئی جريانات کمونيست ی و صحت و حقانيت ارزيابيکبار ديگر پروسۀ انتخابات و سرانجام تحوالت منبعث از آن 

متوھم جنايتکار نسبت به ھيچ يک از جناحھای اين رژيم نيز اينکه نبايد  مبنی بر تحميق سياسی مردم ايران و کارگری و

  .بود را به اثبات رسانيد

مردم  نفرت  آزاديخواھان در ايران در اين بحبوحه نشان ميدھد که ديگرۀجوانان وقاطب زنان، اعتراض عظيم کارگران،

واقعيت  تجارب تاريخی اين .می پيمايد از رژيم اسالمی دوران عروج خود را برای خالصی از نکبت اسالم سياسی،

 آزاد ۀنميتواند در برابر اراد  فاشيستی ولو با ھر سبعيتی ھم که شده،ونتشمسلم را به اثبات رسانده که ھيچ استبداد وخ

  . رقم می زنندراشان مردم آزاديخواه تاريخ واقعی   ميروند وديکتاتورھا .انسان تاب مقاومت بياورد

که در آن رأی و ارادۀ مردم تجلی  ،نام انتخاباته  ب ای کارگری درحاليکه نفس چنين مضحکهسازمان سوسياليستھای

لجام  سرکوب و فجايع ،جنايات تمام آزاديخواھان ايران، کمونيستھا و عظيمدر صف  و ردمی شمامردود  رانمی يابد 

ھمبستگی قاطع   ونمودهمحکوم  آن را به شدت نھادھای سرکوب و تحميق مردم توسط رژيم اسالمی وگسختۀ 

 .ميدارد انترناسيوناليستی اش را در پايان بخشيدن به اين حکومت ضد بشری، اعالم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 !سرنگون باد جمھوری اسالمی

  !زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

  !نترناسيوناليسم پرولتریزنده و مستدام باد ا

 کارگری افغانستان  سازمان سوسياليستھایمرکزی ۀکميت
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