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  سيامک ستوده

  ٢٠١۶ سپتمبر ١١
  

  ] ايراندر افغانھا اذيت و تحقيربيانيه عليه [
 طلب برابری و زاديخواهآ ھای انسان ايران، مردم دانشجويان، کارگران،

 
 

 مانند افغانيرا زحمتکش و شريف کارگران از تعدادی شيراز در اسالمی جمھوری رژيم انتظامی نيروھای ًاخيرا

 لی،حالک مشروبات مقاديری کنار در آھنی فقس يک در بسته، ھای چشم با داعش، قربانيان يا قفس، در ِوحشی ِحيوانات

 آوردھای دست و شيراز ھای کالنتری مکشوفات عنوانه ب را آنھا و داده قرار شده ضبط نجھمست ھای فلم و مخدر مواد

 جمھوری آوردھای دست ھمچون که اين از چيزی اينھا که بدرستی .اند گذارده نمايش به عام مالء در انتظامی نيروھای

  .ندارند کم شوند معرفی اسالمی

 و گری وحشی .گذرد می ما ۀزد حيرت چشمان برابر از اضرح عصر در که است چيزی ترين شنيع ھا صحنه اين

 ،زحمتکش انسان با دھد می اجازه خود به که است رسيده ای درجه به ما عصر در داری سرمايه غيرانسانی برخورد
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 سرنوشت که است رسيده حدی به حاضر عصر در داری سرمايه تناقضات که اينست حقيقت .نمايد رفتار چنين اين

  .است داده قرار آنھا عوامل و طبقات ترين لذر و ترين جانی دستان در را جامعه بخش ترين شريف

 روزانه عادت به زحمتکش ۀطبق با رفتار بدترين که سرکوبگری جمھوری .است التذر اين مظھر اسالمی جمھوری

 می کتک مرگ سرحد تا کند، می دستگير را افغان کارگر برسد، دستش که ھرجا ھا، خيابان در .است شده تبديل اش

 و ماھيانه مزدھای کشيدن باال برای را داران سرمايه دست نمايد، می چپاول و مصادره را اش شخصی وسائل زند،

 يک بدن عضو پيوند نمايد، می ممنوع را گوناگون مناطق و شھرھا به او سکونت و ورود گذارد، می باز اوۀ ساالن

 جنايتکار مشتی مانند را آنھا که اين شگردش آخرين حاال و کند می اعالم "انیاير حرمت" از دور را او بدن به ايرانی

  .گذارد می نمايش به فقس در

 يم،ئنما سکوت شنيع اعمال اين برابر در اگر .باشد می آزاديخواه انسان ھر تحمل از خارج چيزی چنين ۀمشاھد شک بی

  .باشيم ھم نھاآ کردن قفس در شاھد افغان، کارگران مانند ی،ايران کارگران زدن شالق پی در که بود نخواھد دور چندان

 و اجتماعی سياسی، ھای شخصيتۀ ھم و دانشجويان، زنان، ھای جمعيت کارگری، ھای تشکل ۀھم از من اينرو، از

 به نداشته، اسالمی جنايتکار جمھوری ۀيالنذر اعمال اين با موافقتی ترين کوچک که شريفی ھای انسان و ھنری

 افغانستان ملت برابر در خواھند نمی و گذاشته احترام يندآ می ايران به کار برای که افغان زحمتکش و شريف گرانکار

 می مصرانه شوند، محسوب اش يالنهذر اعمال اين در اسالمی جمھوری جرم شريک ايرانی، نامه ب جھانی، انظار و

 .برسانند جھانيان گوش به را خود صدای و نموده الفتمخ ابراز انسانی ضد اعمال اين با قدرت تمام با که خواھم

  ٢٠١٦ سپتمبر ٩ شنبه ستوده سيامک

 

 

 


