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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights حقوق بشر

  
  سيامک ستوده

  ٢٠١٣ سپتمبر ٢٢
  

   عمومیۀمنوعيت فروش مواد غذائی و استفاده از وسايل نقليم
  مقيم ايرانغانھایبرای اف

 

 

  !ايرانيان عزيز

 ۀه از وسائل نقليغذائی و استفاد واقع اسالمی ايران، ضمن قدغن نمودن فروش مواده  جمھوری جنايتکار و باخيراً 

افغان و خانواده ھای آنھا در استان فارس، در ضمن از مردم خواسته  عمومی مانند اتوبوس برای کارگران زحمتکش

معرفی آنان به  مورين انتظامی، کار بازرسی برگ اقامت کارگران افغان وأجای مه کوچه و خيابان، ب است تا در

  .عھده بگيرنده مقامات دولتی را ب

 تنھا وجود ۀديگران را که برازند  ننگين جاسوسی و کنترلۀلين بار نيست که جمھوری اسالمی می کوشد وظيفاين او

اين ترتيب با قرار دادن بخشی از مردم در برابر بخش ديگر ه دھد، و ب ننگين خودش است، به مردم معمولی نيز تسری

مبنی بر جريمه کردن  م در پی تصميم اخير دولتاين اقدا.  عمل بپوشاندۀشنيع و ضد انسانی خود جام به اھداف

بعد، و بخشی از تالش ه  ب]سنبله[ شھريور١۵در ايران از   ھزار تومان برای ھر روز اقامت٣٠مبلغ ه کارگران افغان ب

آنان  وی يک و نيم ميليون کارگر بيگناه افغان و خانواده ھایرتنگ کردن عرصه بر  جمھوری اسالمی برایۀچندين سال

مين معيشت خود و أشرافتمندانه و تنھا برای ت برای واداشتن شان به ترک ايران است، کارگرانی که در پی يک زندگی

  .را ترک و راھی ايران شده اند  خودۀ خانه و کاشان*فرزندان خويش

پاسخ منفی از ۀ  نتيجاسالمی اتخاذ و در  يزد اين گونه تالشھای رذيالنه از جانب جمھوریۀدر گذشته نيز مانند نمون

  .جانب مردم با شکست مواجه شده است

کرد و در ھمه جا، از رسانه ھای   شرم آور جمھوری اسالمی را نقش بر آبۀنيز بايد با تبليغات وسيع اين خدع اينبار

عمومی و خصوصی، به اين يورش ضد کارگری و ضد انسانی  مجازی گرفته تا راديو و تلويزيون ھا و مجامع
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 شود و آن کرد و اجازه نداد تا جمھوری اسالمی در کاری که در پيش گرفته اندکی ھم موفق ی اسالمی اعتراضجمھور

  .را به عرصه ھای ديگر سرايت دھد

 مبر سپت١٩ - سيامک ستوده

  

  :يادداشت* 

که عوامل نبوده، بل» تأمين معيشت تنھا«علت اقامت افغانھا در ايران، » ستوده«خالف نظر ھمکار گرامی ما آقای 

عديده ای باعث اين جابه جائی ميليونھا افغان، از جمله تجاوزات غارتگرانه و امپرياليستی سوسيال امپرياليزم روس در 

 سال بدين سو تجاوز جنايتکارانۀ ١٢ ھمان قرن و از ٩٠ قرن گذشته، بروز جنگھای به اصطالح داخلی در دھۀ ٨٠دھۀ 

ش بر افغانستان و به خاک و خون کشانيدن مردم آن ديار با بمباردمان ھای کور و  گانه ا۴۴امپرياليزم امريکا و شرکای 

  . می باشدآنرقابت افسار گسيختۀ ارتجاع مذھبی با استعمار در کشتار مردم، اساسی ترين عامل 
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