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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  سيامک ستوده

  ٢٠١٢ جوالی ١١

              

  ی جوال١۴ یبه تظاھرات جھان

  ديوندي بپراني در ای کارگرندر دفاع از کارگران افغان و فعاال
  

االدي خارج از کشور، ھمانطور که اطالع دار دریراني افغان و اھموندان  و ستيالي سوسن در پاسخ  به دعوت از فع

اع از هي سرمای حکومت اسالمري به تھاجمات اخیانسان دوست در داخل و خارج از کشور،  در پاسخ گوئ  و در دف

. ستردام برگزار شده است  در فرانکفورت، تورنتو، و آمی فعاالنه ای تا کنون تظاھرات ھا،یرانيکارگران افغان و ا

ن ی جوال١۴ در  شنبه زي نیگري دیتظاھرات ھا ان، استکھلم سوا در کل  ک،ي، بروکسل بلژاروی نی، اسلويدنلم

  .  در حال سازمان داده شدن استگري دی کانادا و احتماال شھرھایتورنتو

در داخل ھم .  بر گزار شده اندراني از کارگران ایتي حمای و نھادھاستيالي سوسن به ھمت فعاالی تظاھرات ھمگنيا

اهياني با بیاسي سن از کارگران ھمراه با فعاالی و گروه ھائی مستقل کارگری تمام نھادھابايتقر اع از ی ھ ه دف  خود ب

  .  پرداخته اندیرانيکارگران افغان و ا

االستيالي افراد چپ و سوس تظاھرات ھا عمدتاً ني شرکت کننده در اتي جمعسفانهأمت وز یاسي سن و فع د و ھن وده ان  ب

دني و افغان جز در حد افراد منفرد و پراکنده در ایراني ایتيوني کامۀتود ا شرکت نجسته ان ازمانھا.  تظاھرات ھ  یس

 و در ی مذھب-ی سکوالر  و ملی سبزھا و سازمان ھان، خواھای جمھور،ی از دمکراسی حقوق بشر و ھواداریمدع

سزي نیگر کارري و غستيالي سوسري کالم غکي وارد ب تثنائاري تاکنون جز در م دی اس رده ان قضاوت در .  سکوت ک

ال حمالت وحشکه نيا ا در قب ال آنھ ورۀاني سکوت و انفع ارگران در داخل ناشی اسالمی جمھ ه ک  تي از  رضای ب

ه مصائب ی تفاوتی از بی حالت ناشني در بھتراي حمالت ني آنھا از اۀران و توطئه گیپنھان سبت ب ا ن و سرنوشت  آنھ

ردم زحمتکش و آزادیشماري ما بیبرا. مي سپری  مني کمپنيانسان کارگر است را به زمان ختم ا ان یراني اۀ م  و افغ

 تيکه جمع شرط آنه ب.  کندی را مراني در دفاع از کارگران ای ھر گونه مبارزه اشبردي پتيدر خارج از کشور کفا

دردخصوص افغانه  و بیراني زحمتکش ای در صد٩٩ ستگی خارج از کشور به حرکت در آمده، جھت ھم  ی و ھمب

  . ندي فعاالنه شرکت نماونھاي اکسني در اراني خود در داخل ای ھایبا ھم طبقه ا
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ري دی ھمراه با کشورھا و شھرھا،ی حرکت جھانکي روز، در ني تورنتو ھم در ادر د یتظاھرات ،گ زار خواھ   برگ

واندوارميام. شد زارمي بت ا برگ نبه ۀتظاھرات در ھم ی  ب انی جوال١۴ شھرھا و کشورھا، روز ش ه روز جھ  ی را ب

شان دھی اسالمی و به جمھورمي نمائلي تبدراني در بند در ای کارگرن از کارگران افغان و فعاالتيحما ه ھمي ن  چي ک

  .    بدون جواب نخواھد ماندراني کارگر اۀ به طبقیتعرض

ا ه نب اھرات روي ھم ادا دانيم در ی جوال١۴ در تظ و در کان ن تورنت ا ١٢(  لس م نبه٢ ت ر ش د از ظھ شرکت )  بع

  .مينمائ

  ٢٠١٢ ی جوال٩ ستوده  امکيس

  

   در فرانکفورت ، تورنتو، و آمستردامی جوال٧ جون تا ٣٠ در از ی تظاھرات تاکنونی ھانکيل 

  

Frankfort ,  June 30th 

http://youtu.be/qM7fxC1ym3U 

 

Toronto, 4 july 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mosIR5r0JQ4 

Frankfort,  july 7th 

http://youtu.be/jYILetdGsJc 

Frankfort, July 7th 

http://www.youtube.com/watch?v=uMFHPN85skw&list=UUxQlP4zU5FtKMksMUGZn

KMg&index=1&feature=plcp 

Amesterdam, july 7th 

https://www.youtube.com/watch?v=8it6NR7u4hg&feature=player_embedded 

 

  ديخبر دھما ه  بونيزي پخش در تلوی برادي دھی را که در شھر خود سازمان می و ساعت تظاھراتمحل
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