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  سيامک ستوده

 ٢٠١٢ جوالی ٠۵

 

  مي کنی خود با قدرت دفاع مۀما از ھر گوشه از طبق
  

دادمن خبر دادند که ماه  با تلفن بیونيزي در برنامه توکشنبهي مازندران ی جنگلھااز ان ھستی تع ارگر افغ ه مي ک ه ب  ک

شدت در ه  بی و از نظر مواد غذائمي کنی می است در آنجا زندگی مدتی انتظامنيمورأجنگل فرار کرده و از ترس م

ه خه  بزدي از ھم یگريکسان د. مي افهيمض د ک رار ودمن اطالع دادن ه ق ورد حمل وز م ه ھن شان ک ه دوستان  را در خان

شار بی از نظر مواد غذانھمهآنھا . مدن ندارندآ رونيت بأنگرفته پنھان کرده و جر دیسر مه  در ف ان روز .  برن ھم

دگه  خانواده را بکي خبر دادند که زدي و راني از ازياز چند منبع مختلف ن ا محل زن ه زدي شان در یطور کامل ب  ب

  .  نابود کرده اند،دهيشآتش ک

انۀني در زمی اسالمی جسورانه را جمھوراتي جنانيا  ی و سکوت و بانيراني ااني در می مساعد احساسات ضد افغ

ه ھر دو از ناسی آنان نسبت به کارگران خارجیاعتنائ  ی شوند، مرتکب می مهي تغذیراني خودپرست اسميونالي ک

رالي لیبرا. شود ورب بزھا، سکوالرھا، جمھ ا، س ان و سای ھ اار دري خواھ ته ھ ه نمایاسي سی و دس دگي ک افع ین  من

د، ھمچون خود سرماه  داران را بهي مختلف سرمایبخش ھا ده دارن دگهيعھ ان جز ی داران، جان و زن ارگر افغ  ک

را د  آنیب ه ش ه ب ود، ارزش دی وجھنيدتريک تثمار ش ري اس داردیگ رایول.  ن تکش، ی ب ردم زحم ارگران و م  ٣ ک

ا  محسوب شده، منافع و دراني کارگر اۀ از طبقی جزئراني کارگر افغان در اونيليم از .  استیکيشمن مشترک آنھ

رو،يا ار واقعن ان وظی ک ارگران افغ اع از ک ارگر اۀ طبقۀژي وۀفي دف اي و نراني ک دافع طبقستيالي سوسیروھ  ۀ و م

  . کارگر است

ون اگون در ااکن اھرات گون ه تظ وردي ک ھرھانم ا پی در ش ده ب روع ش ف ش تني مختل ه اوس ود ب اھرات و ني خ  تظ

ا  مدافع آنیروھاي و نی از قدرت کارگری پر عظمتۀ خود صحنیشھر ھا تظاھرات مشابه در یبرگزار  شيرا به نم

االاع دفیونھاي دفاع از کارگران افغان واکسیونھاي کردن اکسیکي و با ديبگذار ارگرن از فع  ني شده، اري دستگی ک

 ۀ و طبقی اسالمیه جمھور بديبگذار. دي نمائلي تبدراني کارگر اۀ پرشور در دفاع از کل طبقی را به جنبشونھاياکس

ازمي کنی خود دفاع مۀ که ما با قدرت از طبقمي نشان دھی دارهيمنفور سرما ا اج ه ھۀ و به آنھ  ی گوشه اچي تعرض ب

 ٢٠١٢ ی ستوده سوم جوالامکيس. ميھ دیرا نم از آن


