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  سيامک ستوده

 ٢٠١۴ اپريل ٢۴
 

  ل و اوباشذ اراۀحمل
   و به آتش کشيدن خانه ھای کارگران افغان در نظام آباد قزوين

 

بنا به گزارش . و سرمايه در ھمدستی با يکديگر فاجعه آفرين شدندبار ديگر دستان جنايتکار ناسيوناليسم، مذھب  يک

ل و اوباش چماقدار، کارگران و دھقانان افغان ذروستای نظام آباد قزوين روز گذشته گروھی از ارا يک شاھد عينی از 

 آنان را به آتش ساکن اين روستا و خانواده ھای آنان را با چوب و چاقو مورد حمله قرار داده، خانه ھا و موتورھای

 تن از احشام آنان را سر بريده و زنان و دختران شان را مورد تجاوز جنسی قرار داده ۶٠٠ الی ۵٠٠کشيده، نزديک به 

ھم اکنون اين خانواده ھای آسيب ديده ھمراه با کودکان و فرزندان شان در خيابان ھا بدون سرپناه، غذا و وسائل . اند

  . می برندسر ه الزم برای حفاظت خود ب

 زحمتکشان ۀ جنايتکارانه به خانه و کاشانۀ دلخراش يزد در دو سال گذشته، اينبار نيز حملۀجالب است که ھمچون واقع

 دروغين باردار شدن دختری که گفته می شود از سالمت روحی برخوردار ۀدنبال شايعه و مھاجران شريف افغان ب

ولی بعد .  شايع می شود که عامل اين تجاوز يک مرد افغان بوده استءداابت. نبوده است، توسط يک افغان آغاز می گردد

و پس از بزن و بکوب ھا و آتش زدن خانه ھا معلوم می شود که عامل بارداری دختر، بنا به اقرار خود او، نه يک 

فی است به يک در سرزمين مرز پرگھر گويا ھر جنايِت حتی خود ساخته ای ھم کا. افغان، بلکه يک ايرانی بوده است

ه ايرانی عليه ديگران را ب! غير ايرانی منتسب گردد تا مجوز وحشيانه ترين قصابی ھا و سرکوب ھا توسط نژاد پاک

 طبيعی جنسی ميان يک زن و مرد بوده ۀ يک رابطۀکسی چه می داند، شايد بارداری دختر مزبور نتيج. دست آورد

است که چون خارج از چھارچوب خانواده و نکاح زشت و نفرت انگيز اسالمی رخ داده، اينچنين در پيشگاه تعصب 

 ھم نون ھم معلوم شده، پای ھيچ افغانِ شايد ھمانطور که اک.  اسالمی به اتھام تجاوز جنسی تبديل شده استۀمردساالران

لی برای اضافه کردن چاشنی ناسيوناليستی نيز به دست پخت مرتجعين مذھبی چنين دروغ نژادپرستانه در ميان نبوده، و

ھرحال نفع خود را در دامن زدن به دودستگی و تفرقه ه  در اين معرکه نفع سرمايه نيز که بای الزم شده است، و مسلماً 

  . ميان قربانيان خود می بيند، ملحوظ شده باشد

 دھيار روستا و شخص ديگری که رئيس شورای اسالمی »يوسف اسدی«توطئه گر اصلی اين داستان گفته می شود که 

 کسانی که در ضرب و شتم کارگران افغان و آتش زدن خانه ھای مۀاين افراد ھمراه با ھ. باد می باشد، بوده اندآنظام 

در غير .  مجازات شوند ده ھايشان محاکمه و بايد دستگير و با حضور خود کارگران افغان و خانوا،آنان دست داشته اند

 ساکن ايران، ليون ھا کارگر افغانياينصورت بی شک روزی فرا خواھد رسيد که دست پرقدرت عدالت از آستين م
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 انگل سرمايه دار و دار و دسته ھای توطئه گر آنان ۀ کارگر ايران، بر فرق طبقۀبيرون آمده، ھمراه با مشت آھنين طبق

معنای واقعی ه جانيانی که امروز دست به چنين جناياتی عليه کارگران ستمديده و شريف افغان می زنند، بفرود آمده، 

   .کلمه مجازات شوند

  .آنروز چندان دور نخواھد بود

  ١٣٩٣ ]حمل[ فروردين٣١- سيامک ستوده 

: لينک خبر باال

ttps://www.facebook.com/photo.php?v=619170338167541&set=vb.100002237410688&type

=2&theater 

 

 

  

 

 


