تصميم جمھوری اسالمی سفاک ايران مبنی براعدام
"سه ھزارتن" ازھموطنان ما راشديداً محکوم می کنيم!
شنبه تاريخ  13مارچ  2010ميالدی )  22حوت  1388خورشيدی( خبری ازراديو) بی بی سی( بخش
فارسی پخش شد که دولت ايران حکم قطعی اعدام سه ھزارتن اززندانيان افغانستانی درايران
راصادرکرده است .به قول اين منبع دراين اواخرھيئتی ازپارلمان دولت مزدوردرافغانستان ديداررسمی
ازايران داشته وگزارش داده است که " حدود  5630نفرازباشند گان افغانستان درجمھوری اسالمی
ايران زندانی اند وازميان آنھا بيش ازسه ھزاربراساس فيصله قطعی نھائی)حکم قطعی( محکوم به
اعدام ھستند وانتظاراجرای اين حکم رامی کشند " .گفته شده که جرم اين افراد بيشترقاچاق مواد
مخدرعنوان شده است .وزيرعدليه دولت مزدورطی مصاحبه ای با راديو بی بی سی درمورد کمک به
اين محکومين ازعدم موجوديت موافقتنامه ميان دولت افغانستان وايران دراين زمينه سخن بميان آورد.
ھمچنين او درمورد انتقال اين زندانيان ازايران به افغانستان نبود بودجه الزم برای نگھداری ومصارف
آنھارامطرح کرد.واين امردرموردش خاينانه ترين وننگين ترين موضعی است که دولت
مزدوردربرابرمردم مظلوم اين کشوردارد .البته ما ازاين دولت جنايتکاروقاتل توقع دفاع ازحيات مردم
افغانستان رانداريم؛ زيرا اين رژيم مزدوروباداران امريکائی واروپائی اش روزانه ده ھا تن ازمردم
مارابقتل می رسانند .واکنون صدھا تن آنھا درزندانھای اشغالگران امريکائی واروپائی بسربرده ومورد
شکنجه ھای غيرانسانی قرارمی گيرند.
اتھام »قاچاق ونگھداری« مواد مخدردرطی سی سال اخيرمنحيث وسيله ای دردستگيری وسرکوب
اکثرا محل
وکشتارمخالفين توسط رژيم سفاک ايران درمرزھای شرقی وجنوبی اين کشوربوده است که
ً
سکونت اقوام ومليتھای غيرفارس وسنی مذھب ھا ھستند ،بکارگرفته شده است .درحاليکه منشاء اصلی
تجارت وترافيک اين مواد خود عمدتا ً سران دولت ايران خاصتا ً سپاه پاسداران است .ودرمرزھای
افغانستان وايران وپاکستان قاچاقبران بزرگ به کمک وحمايت اين نيروآزادانه به معامله مشغول اند.
بخش ديگرازاين شبکه گسترده بين المللی سران ارتشھای اشغالگرخاصتا ً امريکا وانگليس ھستند که
مناطق نوارمرزی جنوبی وشرقی افغانستان را درکنترول دارند)وساالنه ده ھا ميليارددالربدست می
آورند( ونيزقاچاقبران بزرگ افغانستانی .دولت ايران درجھت مغشوش کردن اذھان عامه مردم ايران
وجھان احيانا ً عده ای پرچون فروش ويامزدورکارانی که درشبکه انتقال اين مواد توسط قاچا ق چيان
بزرگ اجيرشده اند را ازحاشيه مرزی دستگيرواعدام می کنند که تعدادی ازمزدورکاران فلک زده
افغانستان ھم درزمره آنھااند.
بعد ازکودتای ننگين  7ثورسال  1357وتھاجم وحشيانه سوسيال امپرياليستھای شوری به افغانستان
درششم جدی سال  1358حدود سه ميليون ازمردم ما ازوحشت رژيم فاشيست ومزدورخلقی پرچمی ھا
وباداران روسی شان به ايران فرارکردند .ھمچنانکه حدود چھارتا پنج ميليون آنھا به کشورپاکستان
گريختند .اين کتله  8-7ميليونی آواره درطی سه دھه تحت رژيم ھای ضدمردمی ايران وپاکستان به
شدت مورداستثماروستم وتوھين وتحقيرقرارگرفته اند .وھنوزھم حدود سه مليون آنھا دراين
دوکشورباقی مانده وامکان برگشت به کشورشان راندارند.سرمايه داران وزمينداران بزرگ ومتوسط
ايران بيش ازديگرکشورھای منطقه درطی اين سه دھه شيره جان صدھا ھزارتن نيروی کارارزان
راکشيده اند .پناھندگان افغانستان درايران مجبوراند با شاقه ترين کارھابا مزد کم وبدون ھيچگونه
امکانات وتضمينات ايمينی ورفاھی تن دردھند .دونسل ازمردم ما دربخشھای زراعت ،دام داری،
ساختمان سازی ،کوره ھای خشت پزی ،چاه کنی وپاک کردن چاه ھا وکانالھای فاضل آب کارکرده
وازدسترنج آنھا شکم گنده ھای رژيم ايران فربه شده اند .مردم افغانستان درايران نه بعنوان پناھنده که
ازحقوق انسانی برخوردارباشند که بعنوان برده ھای کارمزدوری به آنھا ديده می شود .اين رژيم
غداروسفاک کوچکترين رحمی به کتله ھای چند ميليونی مردم ما درطی اين مدت نکرده
است.داستانھای اندوھبارونفرت انگيزی ازرفتارظالمانه ووحشتبارسپاه پاسداران وديگرمامورين امنيتی

اين نظام ببرمنش قرون وسطائی درطی سه دھه مورد ديگری ازستم وجفاگری برحق اين مردم ستمديده
ومظلوم است .ھمچنين ساالنه صدھا تن ازمردم ما که بخاطرپيداکردن کارولقمه نانی راھی ايران می
شوند درمرزبين دوکشورتوسط ارتش وسپاه اين رژيم خونخواربه گلوله بسته می شوند.
مورد ديگردرطی ھشت سال جنگ ايران وعراق ھزاران تن ازاين بدبختھای فلک زده توسط رھبران
گروه ھای اسالمی مزدورمستقردرايران اغواشده وزيرنام»برادری وھمبستگی اسالمی« جانھای
خودرادردفاع ازاين رژيم ضدانسانی ونوکرامپرياليسم جھانی دربرابرارتش عراق ازدست داده اند .ولی
اين رژيم جالد حتی برفاميل ھای اين قربانيان)راه تحکيم رژيم خونخواراسالمی( نيزازھيچگونه
جوروستمی دريغ نکرده است.
ھمچنين سردمداران اين رژيم درطی سه دھه بطورگسترده درمسايل افغانستان مداخله ودست درازی
کرده وبرضد منافع مردم وميھن درتمام عرصه ھا عمل کرده ومی کند  .درتمام اين دوران درتبانی با
سوسيال امپرياليستھای روسی ورژيم مزدورآنھا وامپرياليسم امريکا ومزدوران آن ودولت ھای
ارتجاعی پاکستان وعربستان درويرانی کشوروبربادی مردم ما دست داشته است .دولت ايران درطی
ھشت سال اخيرزيرنام سھم درپالن »بازسازی« امپرياليستھا؛ سلطه سياسی ،فرھنگی ،اقتصادی
ومذھبی اشرادرکشوربيش ازپيش تحکيم کرده است .اين رژيم توسعه طلب النه ھای جاسوسی اشرا
زيرنامھای »موسسات خيريه«» ،مراکزفرھنگی«»،مراکرتعليمات متوسطه وعالی«)منجمله دردانشگاه
»خاتم النبيين« تحت سرپرستی شيخ آصف محسنی ،ده حسينيه وتکيه خانه جديد ،کتابخانه ھا ،شرکتھای
تجارتی وتوليدی ،شبکه ھای ترورازباند»سپاه قدس« وازاين قبيل جابجاکرده وبعالوه صدھا تن عمال
وجاسوس بومی درطی سی سال اخيربرايش تربيت کرده است که عده ای درعالی ترين مقامھای دولت
مزدورقراردارند.
اين رژيم سفاک که بقايش راباخون ريزی وجنايت می بيند درسی سال درکناراعدام ده ھا ھزارتن
ازمردم آزاديخواه ومين دوست ايران چند ھزارتن ازمردم افغانستان منجمله نوجوان رابه بھانه ھای
مختلف به دارآويخته است .رژيم اسالمی ايران ازنشرخبر"سه ھزارنفراعدامی" ازمردم افغانستان
عالوه برفرونشاندن عطش خونخواری اش ھدف ديگری راھم دنبال می کند وآن تحت فشارقراردادن
دولت مزدورکرزی بمنظورامتيازگيری بيشتراست.

سرنگون باد نظام اسالمی خونخوارايران
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