
 اعتراض به کشتار مهاجران افغانستانی به دست جمهوری اسالمی ایران
 مهم استتحت ستم ستانی ها، زندگی سیاهان، زندگی بشریت نزندگی افغا

طی یک ماه گذشته دولت جمهوری اسالمی دو بار دست به کشتار مهاجرین افغانستانی زد؛ ابتدا شکنجه و قتل در کرانه ها و 
 این بخشی از اذیت و آزارراندازی و به آتش کشیدن خودروی حامل مهاجرین در جادۀ یزد. آبهای هریرود و بعد تی

کشتار جمهوری اسالمی در شرایطی  .است از شرایط زندگی مهاجرین افغانستان در ایران نمونه ایو فقط  سیستماتیک
ست پلیس و دولت فاشیستی ایاالت متحده نه ای وقیحانه با سیاهان آمریکا که به درا ادامه می دهد که خام افغانستانی ها

خامنه ای و ترامپ در نفرت فاشیستی از انسان هایی که در دنیای جنون   می کند!« ابراز همدردی»سرکوب و کشته میشوند 
 س نظام های منسوخی هستند که همراهدر را . آنهامادون انسان محسوب می شوند، هیچ فرقی با یکدیگر ندارند هاآمیز آن

  امکان نفس کشیدن داشته باشد.دانندگانش باید دفن شوند تا بشریت با گر
 باید متوقف شود.در ایران  بران کردستان و جوانان عرب و بلوچکشتار مهاجرین افغانستانی، کول

 قتل سیاهان، التینوها، بومی ها و مهاجرین در آمریکا باید متوقف شود.
  جهان باید متوقف شود. زی و نژادپرستی و فاشیسم در سراسرهاجر ستیم

بیایید برای دنیایی مبارزه کنیم که اعتبار جان انسانها به مرز، ملیّت، رنگ پوست، جنسیت، دین و باور و اوراق هویت 
امنیت، شادی فقط در انحصار اقلیتی از مردم جهان نیست. تحصیل، سالمت، حق خوردن، نیست. برای دنیایی بجنگیم که 

 «.شکوفایی هر فرد، شرط شکوفایی همگان است»ست و ا هاسیونال نژاد انسانهانی که انترنابرای ج
نظام سرمایه داری، این منشأ اصلی وحشت و دهشت جاری در جای جای جهان، قابل اصالح نیست. تنها با انقالب 

ما از هریرود و  کمونیستی و نه چیزی کمتر و نه چیزی غیر از آن، میتوان از دریای خون و اشکی که از تن و چشم مردم
 باشماق تا مینیاپولیس و بغداد جاری است، جلوگیری کرد و جهانی بنیادا متفاوت و بهتر بنا کرد. 

علم، استراتژی و راهِ رهایی از این وحشت، در کمونیسم نوینِ باب آواکیان تدوین و صورتبندی شده است. بیایید برای 
بنای زندگانی جدید، برپایی جنبشی برای انقالب کمونیستی، استقرار جمهوری های سوسیالیستی نوین و برای تحقق 

 دنیای بدون مرز و ستم و سرمایه، بجنگیم.

 : رهنمود می دهدش کنونی در آمریکا شور چارچوب در ان،یآواکرفیق 
و این حس در آن افزایش می یابد که است استه ه پا خشورش زیبا و مصممی که علیه نژادپرستی نهادینه و ترور پلیس بدر »

انقالب را می  پتانسیلبا سرشت این سیستم و بسیاری بی عدالتی های دیگر دارد، پیوند تنگاتنگ نژادپرستی و ترور پلیس 
بر را  و راه ایجاد جهانی بنیادا متفاوت و بسیار بهتربشکند زنجیرهای ستم را خواهد توانست انقالبی که بینیم؛ پتانسیل 

را تکامل دهیم و به واقعیت  انقالب پتانسیل چه باید انجام شود این است کهآن اکنون شالوده ای کامال متفاوت باز کند. 

خیزش فعلی که جرقه اش را قتل جورج فلوید زد و از طریق حوزه های متنوع زندگی و جریان های  طریق از –برسانیم و 

ور ستم ها در دلشان شعله همه پایان دادن به  آتش که کنیم جلب را کسانی از تر عظیم و عظیم شمار –مختلف مبارزاتی 
، ه همگی به یکدیگر متصل اند، دهشت هایی کهاتمام این دهشت  منبع تا بدانندو در حال کسب آگاهی علمی هستند  است

است. ما باید شمار عظیم و عظیم تر از کسانی را جلب کنیم که قوۀ محرکه شان نیاز به  امپریالیستی-سیستم سرمایه داری
   «است و از امکان تحقق این امر الهام می گیرند.سیستم و ایجاد جهانی بسیار بهتر ی سرنگون
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