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  سيامک ستوده

 ٢٠١۴ می ٢١

  
  است" درچوبين"نظام آباد و بجنورد و اکنون نوبت شھرک 

 
 مشابھی در ۀدر پی تدارک فاجعدنبال فجايع نظام آباد قزوين و بجنورد اصفھان اکنون ه ل و اوباش اسالمی بذارا

راه اندازان اين ه  نظام آباد، چند تن از دست اندرکاران و بۀطبق گزارش رسيده، در پی واقع. اند" در چوبين"شھرک 

ج سه  مشابھی برای اخراۀکار طرح توطئه  به در چوبين آمده و در مذاکره با شورای اسالمی شھر دست بفاجعه اخيراً 

کار کشاورزی در اين ه  مردم زحمتکشی ھستند که باين خانوارھا عمدتاً . ساکن اين شھرک اند ھزار خانوار افغان

  .   اشتغال دارند، کيلومتری قزوين قرار دارد٨شھرک که در 

ل و اوباش پول داده اند تا برای اذيت و آزار خانواده ھای ذارااز ولين شورای اسالمی به تعدادی ؤدر اين رابطه مس

ن افغان را احريک ديگران به شرکت در آن، ساکنراه انداختن موج افغان آزاری و ته کار شوند تا با ب هافغان دست ب

ن ھای ھمراه ولفياوباش در اجرای اين طرح به باغات رفته، موتورھا و تو ل ذاين ارا. وادار به ترک اين شھرک کنند

مورين را خبر أ م١١٠ن به ولفيدره نموده، يا با تکارگران و کشاورزان افغان را با قلدری و فحش و ضرب و شتم مصا

  . کرده، آنھا ھم پس از دستگيری بدون دليل افغان ھا، وسائل آنھا را گرفته و بعد رھايشان می کنند

ولی نبايد فکر کرد که داستان به .  شدن استعملی مرحله مقدماتی طرحی است که در حال حاضر در حال اين ظاھراً 

 نظام آباد يا بجنورد، ۀ آنھا با اين اذيت و آزارھا ورود به  مرحله بعدی را که مانند فاجعمسلماً . م خواھد شدھمين جا خت

اين معنا که اگر نتوانستند با ه ب.  مقدمه سا زی می کنند،ريختن و آتش زدن خانه ھا و کشتار مردم زحمتکش افغان است

بايد قبل از .  عمل در آورندۀ دوم را به مرحلۀر به ترک شھرک کنند، مرحلاين ايذاء و آزارھا خانواده ھای افغان را وادا

 و پخش وسيع و پيگير اين توطئه، از ءکه اين جانيان اسالمی فرصت ارتکاب  چنين جنايتی را پيدا کنند، با افشا آن

  . عمل آورده وقوع آن جلوگيری ب

تر برای يورش وسيعتر به خانواده ھای کارگر و  طرح بزرگتر و جامعۀ اوليینظر می رسد اين وقايع اجزاه ب

بايد مطمئن بود که اگر جلوی اين توطئه در ھمينجا و با قاطعيت گرفته نشود، جمھوری اسالمی . زحمتکش افغان است

بنا بر اين، قدرت عمل جمھوری اسالمی بستگی به عکس العمل ما به اين . تا حد يک نسل کشی خونين پيش خواھد رفت

  . دفاع مان از خانواده ھای افغان داردجنايات و

  .  بی کم و کاست جنايات ھمان جانيان صدر اسالم اندۀل و اوباش اسالمی که ادامه دھندذننگ بر جانيان و ارا

  . جمھوری اسالمی عليه زحمتکشان افغان استۀ جنايتکارانۀننگ بر ناسيوناليزم افغان ستيز ايرانی که ھيزم بيار معرک

  .ران و کمونيست ھای انترناسيوناليست که تنھا متحدين طبقاتی کارگران و زحمتکشان افغان انددرود بر کارگ
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