
  ! ميزيزي جمهوري اسالمي بپا خيه افغاني ستيعل
ها و به آتش  انه به توده های افغانی و ضرب و شتم آنيورش وحشیبه دنبال 

ی از این توده های مورد هجوم قرار گرفته مجبور سياربدن منازلشان، اکنون يکش
برخی .   را ترک کنند یزدا شهریان خود مخفی شده و یشده اند که در خانه آشنا

 مقامات دولتی و از جمله سخنگوی سفارت جمهوری اسالمی در کابل، این از
نسبت به تجاوز و قتل " یواکنش عموم" را به حساب بيرحمانهتعرض وحشيانه و 

یزد جلوه داده و در تالش اند این طور وانمود کنند که شهر  ساله در ١٨ک دختر ی
 در این امر یدولت دخالترو های انتظامی و دیگر نيروهای مزدور وابسته به يگویا ن

نظر از تمام تبليغات سازمان یافته دولتی عليه مردم  اما، صرف. نداشته اند
ده يبر کسی پوش ها و مردم تحت ستم ایران، بين آن ستمدیده افغانی مقيم ایران در جهت ایجاد تفرقه فيما

، رراه و محل تجمع مردمی زش توده های جان به لب رسيده، سر هر چهايست که در کشوری که از ترس خين
ن يستاده و ماموران  انتظامی حتی محل های کم رفت و آمد را هم کنترل می کنند، چنیتعدادی پاسدار ا

تعرض ضد .  ابدیبانی نهاد های دولتی رخ داده و تداوم ياقداماتی نمی تواند و نمی توانسته است بدون پشت
ی رخ داده که هنوز از نظر قانونی روشن نشده است که قاتل طیمردمی به توده های افغان در شهر یزد در شرا

 واضح است که حتی اگر قاتل یک افغانی هم بوده باشد، این امر باز نمی تواند  .دختر مورد نظر چه کسی است
، ل ي کار خالفی، فاما هرک فرد ییت یچرا که اگر قرار باشد به خاطر جنا . توجيه گر حمله به افغانی ها قرار گيرد

گا ه باید در نظر گرفت که در کشوری که  رند  آنيا همشهری هایش مورد تعرض قرار گیان وی و یدوستان و آشنا
 د؟ یش آيت رخ می دهد چه وضعی می تواند پین همه دزدی و جنایدر هر گوشه اش هر روز ا

 

داشته و جنگ و در شرایطی که کشور افغانستان دهه هاست که مورد تهاجم نيروهای امپریاليستی قرار 
خونریزی در جهت اهداف پليد این نيروها همچنان در این کشور جریان دارد، طبيعی است که می شنویم که 

ایران  هاست که در بخشی از آن مردم سال.  می باشدن را در سطح جهان داراافغانستان بزرگترین رقم مهاجرا
 سرکوب و دیکتاتوری این رژیم را همراه مردم ر بال خفاش جمهوری اسالمی ظلم و جور ویاسکان گرفته و ز

سال هاست که از یک طرف سرمایه داران . تر متحمل شده اند ستمدیده ایران و البته در ابعادی به مراتب فزون
خونخوار ایران با استثمار هر چه شدیدتر کارگران و زحمتکشان افغان و بيکارسازی کارگران ایرانی می کوشند 

رد سعی کرده اند گهائی را دامن زنند و از طرف دیگر مبلغين جمهوری اسالمی به هزار ش ها تضاد بين آن
مسبب بسياری از نابسامانی های موجود در جامعه را وجود افغانی ها در ایران جلوه داده و ضمن ایجاد تفرقه 

برخورد .  داردور نگاهبين مردم ستمدیده ایران و افغانستان خود را در بسياری از امور از آماج خشم مردم د
وحشيانه اخير به مردم رنج دیده افغان در یزد در همين چهارچوب قرار دارد، بعالوه این که جمهوری اسالمی با 

 ها این هدف را هم دنبال می کند که آن جاد فضای رعب و وحشت برای افغانی ها و تحت فشار قرار دادن آنیا
  .ها را مجبور به ترک کشور کنند

زده بدر يها در روز س ری از ورود آنيزی همچون جلوگيه سوابق جمهوری اسالمی در اشاعه افغانی ستنگاهی ب
ممنوعيت ارائه خدمات و مواد غذایی به اتباع "غ يرا هم در فارس تبليدر اصفهان و اخ" صفه"امسال به پارک 
زی قرار داشته و به يتغانی سر افيروشنی نشان می دهد که چه کسانی در پشت موج اخه  ب،"بيگانه غير مجاز

ن واسطه می کوشند اذهان مردم را از مسایل اصلی و درد هائی که همه اهالی کشور را رنج می دهد یا
  . منحرف سازند

ران و با یا گریزد و هر جای دیکهای فدائی خلق ضمن محکوم کردن تعرض به برادران و خواهران افغانی در یچر
شه های ارتجاعی نژادپرستانه نشأت می یزی که از افکار و انديظاهر افغانی ستد بر مبارزه با هر شکل تيتاک

گيرد، جمهوری اسالمی را مسبب و عامل هجوم وحشيانه به توده های افغان در یزد دانسته و ضمن همدردی 
ن، ايم در ایرنه فقط با توده های مورد تهاجم قرار گرفته افغان در شهر یزد بلکه با تمام افغانی های تحت ستم مق

گان ه باز هم  بر ضرورت نابودی رژیم پليد و وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی تأکيد کرده و همه ستمدید
  .را برای پيمودن هر چه قاطع تر این راه فرا می خواند

  !نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی
  !زنده باد انقالب

  !سميالیه امپرين و زحمتکشان علروز باد همبستگی کارگرايپ
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