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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

 ۲۲/۱۱/۲۰۱۹               نهای کارگری افغانستاتسازمان سوسیالیس
                       

 
 بار سرمایه دیکتاتوری اسالمی

 

 ن خواه ایرا ی آزاد ممرد انقالبی دیگر در برابر خشم
 
 

شهر و استان ایران بار دیگر در برابر دیکتاتوری جنایتکار  ده ها  کشان  تکارگران و زحم از یک هفته بدینسو
قیمت  سرانجام افزایش مردم و ۀرسف و خالی بودن گرانی تنگدستی، ،فقر به پا خاسته و قیام نموده اند. هسرمای یاسالم
ده است. اما ینها کشا ها را به خیاباننآ صبر مردم را لبریز نموده و ۀسکه کا  تاس یی یآن عامل عینی و ماد نبنزی

از مردمان این خطه انتقام  شربا تو جنای ناز حیات ننگی در واقعیت امر دیکتاتوری جمهوری اسالمی طی چهل سال
خواهی تبدیل نموده   یآزاد جنبش ، زنان، جوانان، معلمان و تمامنرا به زندان بزرگی برای کارگرا نگیرد و ایرامی

ند و با فریاد های » چهل اه دتمامی ارتجاع حکومتی را به چالش کشی ربی نظی است. مردم ایران این بار با عصیان
قدرت  زمین را زیر پای «رتوا دیکت ر« » مرگ ب یی امنهخ»مرگ بر   ،«میتیسا یدیگه م تسبس ا  -سال خون گریستم
   ند.اه دو اسالم سیاسی به لرزه در آور یهای توحش و سرکوب، مراجع مذهبهحاکمه، دستگا 

به  با قساوت تمام جمهوری جنایتکار اسالمی سرکوب ی متعددا و نهاده ا نیروه ،در مقابله با جنبش اعتراضی مردم
ده و هزاران نفر را زندانی یند و تا حاال ده ها معترض زن و مرد را به قتل رسا نزاعتراضات می پردا قمعوقلع 

ها و  رشود و شهیاعتراضات گسترده تر م ۀندام و سرکوب خونین هود این توحش لجام گسیختبا وج  ؛تاس ساخته
خواهانۀ  یهای اعتراضی و آزادشبا حضور طبقۀ کارگر و تأمین وحدت جنب .کنندهم متحدانه عمل میا مناطق بیشتری ب

ران دارد آخرین میخ بر تابوت گان در سراسر ایهگان و مال باختهبازنشت معلمان، از جمله جنبش دانشجویی، زنان،
   .شودیکوبیده م هسرمای یجمهوری اسالم

اسالم سیاسی در افغانستان  ا درک تاریخی مشابهت های سلطۀ سرمایه وبهای کارگری افغانستان تسازمان سوسیالیس
از  زیر دیکتاتوری جنایتکار اسالمی نایرا هخوا یدزاآمصیبت مردم  خصوص چهار دهه رنج و هبو ایران و 

آنجا پشتیبانی نموده و اعتقاد دارد که  در رأس طبقۀ کارگر های زحمتکشان و مردم ازادیخواهممبارزات تاریخی و قیا 
تواند در ینم وی ضد بشری ولو خیلی ها نیرومندرکاران اسالمی در ایران نزدیک است و هیچ نیتیپایان شب سیاه جنا 

طبقۀ  سوسیالیستی چپ و جنبش مقاومت آورد. ما اعتقاد داریم کهسراسری جامعه تاب  ۀنخواها  یزادآ ۀدبرابر ارا
خواهانه در برابر دستگاه سرمایه و اسالم   یزادآواقعی مبارزه و خیزش های  دار اصلی و مدر ایران پرچ  کارگر

یندۀ خواهی به عنوان نما  یجنبش آزاد و . تعیین تکلیف واقعی جدال جاری در دستان پر توان طبقۀ کارگرتسیاسی اس
  .است ایران در مردم ها و مطالباتتخواس
 

 !مردم انقالبی ایران گی هباد مقاومت و استاد و پیروز زنده
 !زنده باد طبقۀ کارگر در ایران

 !سرمایه یمرگ بر جمهوری اسالم
 نهای کارگری افغانستاتسازمان سوسیالیس
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