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  سيامک ستوده

 ٢٠١٢ جوالی ١٨

  

  ۵ شماره يۀانيب

  ی جوال١۴ ی سرتاسرتظاھرات

  راني از کارگران افغان در اتيروز حما
  

شکر از حمای گرامدوستان  لتي ضمن ت ه و قاب د فعاالن ه در حمایري تق ان بتي  ک ارگران افغ  د،يخرج داده  از ک

زاری کارگرن از کارگران افغان و فعاالتي حماني کمپ،ی جوال١۴ شنبه د،يھمانطور که اطالع دار  ی در بند، با برگ

ائ نج شھر اروپ ان تظاھرات در پ رل (یھمزم ن، ب سن،يکل لو، بروک تکھلمل اس و)  و اس ه اوج خود یو تورنت ادا ب  کان

اتۀ تظاھرات در ادامنيا. ديرس ه در ی تجمع ود ک ه ۀ دو ھفتیکي ب ستردام ب و و آم ورت، تورنت ل از آن در فرانکف  قب

اکن.  منظور برگزار شده  بودنيھم ن از س ازماندھنگان، شرکت صدھا ت ان یراني انادر کلن، طبق گزارش س  و افغ

 از شيدر مجموع ب.  کردلي شھر تبدني در اري اخی در سالھای تظاھرات تاکنوننيرا به بزرگتر آن ، تظاھراتنيدر ا

ا.  شرکت جستندني کمپني در ایتي حمای ھاهياني و افغان با صدور بیراني سازمان و گروه ا۴۵ سمت اعظم نھادھ  یق

 به ھمت گروه ی تجمعات که ھمگنيا.  دادندرار خود را در کنار کارگران افغان قهياني با دادن بزي در داخل نیکارگر

ام گرفت ۀ سازمانھا و عناصر چپ و مدافع طبقھا و ري دتي واقعکي کارگر و زنان انج ازي را نگ ه نم ذاردشي ب .  گ

ا در دگاهي تفاوت درغم ی را علی چپ و مدافع کارگری گروه ھا و سازمانھاۀ ھمی امر کارگرکي دفاع از که نيا  ھ

رانس، بلکه در ی نه در اطاق ھای چپ و مترقی و نشان داد که اتحاد عمل گروه ھا و سازمانھادکنار ھم قرار دا  کنف

  .  استري عمل و مبارزه امکان پذدانيم

 شوم سميونالي با ناسی در ھمدستی اسالمی که جمھوری مسموم و نژادپرستانه اطي تظاھرات در محني اکه ني امھمتر

ان بهي علی در اذھان عمومیرانيو نژادپرست ا اجر افغ ام گرفت و از اآوجود ه  کارگر و مھ رويورده انج  ی ارزشن

ر از  سانتي حماکيفرات اده و ان شت محکمه  داشت و بی س ع م وریواق و و نژادپرست جمھ رزه گ ان ھ ر دھ  ی ب

ارگرسميونالي انترناسی عملی و تجلیراني اسميونالي و ناسیاسالم ستگی ک ودانيراني ااني می و ھمب ا ب ان ھ از .  و افغ
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اکه، نيھمه مھمتر ا رادي ش اط عملني اولی ب ار، ارتب ابلی ب ده و متق ه، زن ارگر و ۀ از طبقی بخشاني را می فعاالن  ک

ائزي نندهي در آدي گشت که شاني بخش ادي گذارد و  نوشينماه  و مدافع آن بی حامیروھاين اني  کمپی بتوان با برپ  ی ھ

اي متحد نتي نوع، نه تنھا حماني از ایترعي و وسیسراسر سان از حی چپ و مترقیروھ وق ان ارگریق  را در ی و ک

ارگرشتري بی موجبات ھمبستگقي طرنياه  محقق کرد، بلکه بني از اعتري وساسيمق شار ک اي در داخل و نی اق  یروھ

  . ن در خارج را فراھم ساختآ ی حامستياليسوس

دن روني بتأ جرشاني ھمچنان کارگران و خانواده ھای ھر چند اوضاع آرامتر شده، ولزد،ي از دهي اخبار رسطبق  آم

دقهي در مضیسخته  بی خود را نداشته و از لحاظ مواد غذائیاز خانه ھا رار دارن ورد نکيدر .  ق روه کي  زي م  گ

ل ذ دسته از اراکي راه توسط ري داشته اند در مسا بلوچستان رقي افغان که قصد مھاجرت به پاکستان از طریکارگر

  .                     حال خود رھا شده انده اما از آنھا گرفته و ب متوقف و اموال و وسائل آنھا تمیو اوباش شخص

  

   در خارج از کشوری کارگرتي حماکپارچهي صف متحد و ی برپائديبه ام

 ٢٠١٢ ی جوال١۶ ستوده امکيس


