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 سيامک ستوده

 ٢٠١٣ دسمبر ١٨

 دادخواھی برای کارگران افغان
  کارگران و مردم شريف ايران

ياتی که جمھوری اسالمی و سرمايه داران ظلم و جنا. به دادخواھی برای کارگران مھاجر افغان در ايران برخيزيد

  . ايرانی روزمره در حق کارگران افغان مرتکب می شوند، خارج از تصور و تحمل شده اند

رش در بيمارستان دو  که برای مالقات ھمسر بيماافغانبنا به گزارش يک کارگر ايرانی، چندی پيش، يک کارگر 

طور غير منتظره ه  خانه تنھا گذارده بوده است، در راه بيمارستان، بش را تا بازگشت از بيمارستان، درکودک خردسال

که دو کودکش در خانه،  پشت   بودن، دستگير، و بی توجه به التماس ھايش در مورد اينجرم افغانه ای، بدون دليل و ب

وقتی اين کارگر پس از . درھای بسته، تنھا و بدون سرپرست مانده اند، به اردوگاه اعزام، و از آنجا رِد مرز می شود

رو می ه  دو کودک معصوم خود روبۀھر قيمتی خود را به خانه و کاشانه اش می رساند، با اجساد مرده مدتی دوباره ب

  .گردد

در گزارش ديگری از ماھدشت کرج، وقتی دو تن از کارگرانی که در مسير کار دستگير شده بوده اند، نوميدانه دست به 

ور سرھنگ جنايتکاری که عمليات دستگيری کارگران غير قانونی در کرج را ھدايت می کرده دسته فرار می زنند، ب

  .است، دو کارگر فراری با ماشين انتظامی تعقيب و يکی از آنھا زير چرخ ھای خودرو له می شود

ما گزارش می ه  بيماً غان می آيد و دااينھا تنھا دو نمونه از جناياتی است که ھر روزه در ايران به سر کارگران بی پناه اف

کارگرانی که تنھا گناھشان اينست که برای سير کردن شکم خانواده ھای خود مجبور به مھاجرت به ايران شده . شود

کرات توسط کارفرمايان بيرحم و دغلکار ه شدت زير فقر، که ھمان ھم به اند، و تحت سخت ترين شرايط، با مزدھای ب

  . ه می شود، به کار و زحمت مجبور شده اندايرانی باال کشيد

معنی کامل کلمه غير قابل ه خصوص کارگران افغان به جنايات جمھوری اسالمی در حق مردم زحمتکش ايران، ب

گری از ظلم و تعدی ءصدای اعتراض خود را ھر چه رساتر در حمايت از آنھا و در افشا. تصور و تحمل شده است

لينک زنده ويديوئی و صوتی دو . ران افغان به گوش مردم ايران و جھان برسانيدجمھوری اسالمی در حق کارگ

  ٢٠١٣مبر  دس١۵  .گزارش باال        سيامک ستوده

https://www.facebook.com/photo.php?v=557722634312312&set=vb.100002237410688&typ

e=2&theater 

https://www.facebook.com/#!/photo.php?v=557871374297438&set=vb.100002237410688&t

ype=2&theater 
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