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 سيامک ستوده

  ٢٠١۴ می ١٣

  سف انگيز از سرکوب کارگران افغان در ايرانأباز ھم اخبار ت
  

 گزارش ھای آن داده شد، باز ھان که قبالً دنبال فجايع نظام آباد قزوين و روستای بجنورد اصفه در يکی دو روز گذشته ب

 ۀدست من رسيده که الزم است ھمه ھم اخبار جديدی از سرکوب و اذيت و آزار کارگران و خانواده ھای شريف افغان ب

ن واقعی برابری انترناسيوناليستی امونيست را که مدافعخصوص نيروھای که کارگران و مردم شريف و آزاديخواه و ب

  . جھانی ھستند، در جريان اين جنايات قرار دھم کارگرۀو طبق

مورين جمھوری اسالمی در خيابانھا أدر ھشتم ماه می از روستای گيرش فارس گزارش شده که ده روز است م

مورين انتظامی و لباس شخصی ھا بدون اجازه به خانه ھای آنھا داخل شده و با أم. کارگران افغان را دستگير می کنند

در ضمن تمام کودکان افغان . آنان دستبند زده و ھمچنين آنھا را از پشت بامھا به پائين پرتاب می کنندضرب و شتم به 

  . از مدارس اين روستا اخراج شده اند

 ساکن اين  خانوار افغان٧٠ الی ۶٠در کرج نام خوشنام ه ھمينطور در روز چھارشنبه ھفتم می در روستای ديگری ب

  .که فرصت جمع آوری اموالشان را به آنھا بدھند، از ده بيرون ريخته اند روستا را بی آن

کارگر . نام احمد در خيابان فرمان ايست می دھنده مورين به کارگری بأدر باغ دشت شھر ری نيز چند روز گذشته م

مورين پس از أم. دمزبور از ترس فرار کرده، به محل کار پسرش در يک مکانيکی پناه برده و در را بروی خود می بند

 ساله و دارای زن و ٣٢مقتول . رسانند شکستن قفل وارد مکانيکی شده، بدون ھيچ دليلی او را گلوله باران و به قتل می

  .دو فرزند بوده است

مورين در أدر شمال نيز از شھرستان نور گزارش رسيده که در اين شھرستان کارگران افغان  شبھا را از دست م

 کارگران افغان آمده، مردھا را دستگير و برای ۀمورين به در خانأ صبح م١ تا ١٢ھر شب ساعت . نندجنگلھا سر می ک

  .کار رايگان با خود می برند

 ۀ طبقيه بخش افغان سرکوب بيرحمانه ايست که دولت سرمايه دار اسالمی علۀاينھا تنھا مشتی از خروار و نشاندھند

 سرکوب و خفقان گسترده در محيط ايران و بی تفاوتی ۀالمی تنھا در سايجمھوری اس. کار می برده کارگر ايران ب

با نشر وسيع . ناسيوناليستی ايرانيان است که می تواند اين درجه از سرکوب را بر کارگران زحمتکش افغان اعمال کند

  .اين اخبار اين سکوت جھنمی را در ھم بشکنيد
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