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  سيامک ستوده

  ٢٠١٢ جوالی ٠٨

  

  تي را به روز حمای جوال١۴

  مي کنلي در بند تبدی کارگرناز کارگران افغان و فعاال
  

زدوران ی کارگران و خانواده ھاتي آزار و اذراني توسط کارگران افغان در ادهي اخبار رسني آخرطبق  آنان توسط م

ه داردی اسالمیجمھور ان ادام ان ھمچن ات جمھور.  و اوباش دنباله رو آن اتي در بی اسالمیمقام مان  خود از ی رس

ا معرف ه ب ایمردم خواسته اند ک ان ھ ا مقامري غی افغ د، ولی ھمکاری انتظامات مجاز ب  نيمورأ مقي از طری کنن

ا را دهي خود ھمه جا به مردم توصی و شخصیظامانت دي کرده اند که ھر کجا آنھ د،دن النطوريھم.  کتک بزنن ی  در ح

ذائی خود مبنی قبليۀاني رسما بکه واد غ ندگان م اع خارجی بر مجازات فروش ه اتب ه بي را تکذی ب د، عمال ب رده ان  ک

واد خوراک، گفته اندی غذائوادفروشندگان م ان و م روش ن ه ی از ف ان غوني مل١.۵ ب ارگر افغ  ی مجاز خوددارري ک

  .ورزند

ذائکهی  کارگران افغان در حالزدي در  وز جری با مشکل مواد غ د، ھن دن از مخفرونيت بأ مواجه ان ای آم اه ھ  ی گ

دیسر مه  بابانھاي در خارج شھر در بیاريھنوز بس. خود را ندارند ار ه ب.  برن ان در زد،يعالوه، اخب ارگران افغ  ک

اطق دزدي عي را مضطرب و نگران گسترش فجاگري دیرھاشھ ه من ري ب وده استگ ه در ج من.  نم ت،يجمل ق رف  طب

ردم در بکيگزارش  ان م ارگر افغ اني ک ااب ال ج ا  دنب دی امن می ھ ه اخراجستي شھررفتيج.  گردن ه ب ای ک  ی ھ

دی اقامت نمۀ به آنان اجاز رسند،ی به آنجا می اخراج شدگان وقتیمازندران گفته بودند به آنجا بروند، ول ايا.  دھن  نھ

ز ه بیاتي جناءج ورروته  است ک اط، شب و روز، علنيط ه نق ان جرهي در ھم ارگران افغ ه در .  دارداني ک از جمل

اه مري کارگر افغان دستگ١۴ وانت که کي رفتيج صادف آتش ی شده را به اردوگ ر ت رده در اث ه، ب  از یکي و گرفت

 ني است ھمزدي کي نزدايدر رفسنجان که گو.  سوزدی بسته بودند در آتش ملهيا به م رشي شدگان که دستھاريدستگ

د، و ی گشت ارشاد را با توری کارگر، قسمت عقب وانت ھاکي ی دو روز گذشته، طبق گزارش تلفنیکي انده ان  پوش

ا مواناتي حند شده را مانري کارگران افغان دستگکه یدر حال د در شھری به درون آنھ را اندازن  ی مدي شکار جدی ب

دیگردانند و برا رري تحقلي تب ه ام ا ب ان ھ ولی افغ ای معم ه معرض نم دی مشي ب اکنيکل ا.  گذارن دامات ح  از ی اق
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ه ھی خورده را برابي اوباش و مردم فرکي قصد تحری اسالمی که جمھورنستيا ان یستري دامن زدن ب  و ضد افغ

  .  ھم گسترش داده شودگري به نقاط دزدي ۀع که فاجستي ندي متعاقب آن را دارد و بعاتيجنا

ده وجود دارد وله  ھا بی مقاومت و مقابله با اوباش و حزب الھۀي کارگران جوان روحاني چند در مھر  یطور پراکن

ود ان ھمگۀت ارگران افغ ضطرب و سراسی ک ستمهي م و و  در ج اافتني یج رای امنی ج ری ب رار، گ ه ختني ف  ب

دیري بازگشت به افغانستان و احتراز از درگاي گري دیکشورھا ورد از مقاومت و زد و خورد در .  ان ون دو م ا کن ت

ان اني مورد در کشتارگاه که در ھمان روز اول، زد و خورد مکي.  اول گزارش شده استۀ در ھفتزدي  کارگران افغ

ر رو۵٠ ی ال۴٠ ی مقاومت دسته جمعگريمورد د. و اوباش از ده شب تا پنج صبح ادامه داشته است ان ب شت ی افغ  پ

ع دني کوره پز خانه بوده که با شنیکي خود در نزدیبام خانه ھا ا جم ا، ب ه ھ  اجر و سنگ، یورآ خبر آتش زدن خان

ق یاروئي رونيدر ا.  کنندی منيخود را آماده مقابله با متجاوز اب سنگ و آجر موف ا پرت  متھورانه، کارگران افغان ب

  . شده اند، اندشده ی به ھزار نفر مبي قرشاني ھایر سوار مھاجم که با پشت ترک موتو۴٠٠به عقب راندن 

اد وسکاتشي به تحری اسالمی جمھورايآ.  استشي در پیدي جدعي چه فجاستي معلوم نھنوز  از یعتري ادامه داده، ابع

در .  خواھد گذاردشي به نماراني افغان در انا کارگران و ساکنهي را علاتي نوع جنانيا سلمق دهي آ،م ستگن ه حال ب  ی ب

د گسترش ی و ضد کارگری ضد انسانامات اقدني اهي اعتراضات علۀ دامنکه نيبه ا. دارد ا چه ح  در داخل و خارج ت

ناخته شد. ابدي ارگرۀتا کنون، تشکالت ش نران،ي در ای ک ه جمع  م ارگران سبزوار در بیجمل اهياني از ک  خود ی ھ

  . ه اند از کارگران افغان زدتيدست به حما

 ینظر مه  بیري از کارگران افغان در حال اوجگتي ھا جنبش حمای با کسترش اطالع رسانزي خارج از کشور ندر

اوني دمونستراسی مختلف دست به اعتراض و سازماندھی چپ در شھرھای از گروه ھا و سازمانھایاريبس. ديآ  ی ھ

ر تظاھرات سهعالو. اند شده و کارگان افغان زده ري دستگی کارگرن از فعاالیتيحما ورت، در ی ب  جون در فرانکف

نبه  وال۴چھارش اھراتزي نی ج و بی در تظ ل عف وني در مقاب ل در تورنت ادا ی المل ان تأي ھکي کان  در یراني ا- افغ

اه  بی اسالمی الملل در تورنتو خواستار محکوم کردن جمھورنيول دفتر عفو بؤمالقات با مس  شده زدي عيخاطر فج

ورت و زي نیوال ج٧ز شنبه در رو. است ستردام تظاھرات اعتراضا در فرانکف سولگریم ر کن  ی جمھوری در براب

ائزي نی جوال١۴عالوه، در ه ب.  بر گزار خواھد شدگري و نقاط دیاسالم رای تالش ھ زاری ب سا ی برگ اونيک  ی ھ

  .د باشی ماني در جرگري بروکسل، تورنتو و احتماال نقاط د،ینکي در کلن، ھلسیاعتراض

اع از طبقديبا ان دف ارگران افغ اع از ک ه دف ه داشت ک ارگر اۀ توج ه ضرورراني ک ری و از جمل ر ۀفي وظني ت  ھ

 داني می اسالمی که اگر به جمھوری کنونۀخصوص در لحظه ب.  رودیشمار مه  کراگر بۀ طرفدرا طبقستياليسوس

ه آفر اد فاجع ت ابع ن اس ود، ممک دینيداده ش سترش دھ ه گ ود را آگاھان رو، باياز ا.  خ ر طره  بدين ن قيھ  ممک

ا االیتياعتراضات حم ان و فع ارگران افغ ارگرن از ک سترش دادی ک د را گ وال١۴ ديبا.  در بن زاری ج ا برگ  ی را ب

دراني افغان در داخل ای ھایئ از ھم طبقه تي به روز حمای شمالیکايمرا اروپا و یتظاھرات در ھمه شھرھا  لي تب
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