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  سيامک ستوده

 ٢٠١٢ اگست ٠٩

  

   شدهري دستگی کارگرن از کارگران افغان و فعاالتي حمانيکمپ

   رفتشيچگونه شکل گرفت و پ
  

اال از تي در حمای که در ماه جوالی و جنبشتيحما ارگرنکارگران افغان و فع ا شد راني شده در اري دستگی گ  برپ

روه س۴۵ از شيب.  بودري مسلما کم نظی ولري نظی بميدر نوع خود اگر نگو ارگریاسي سازمان و گ اد ک  ی چپ و نھ

د شرکت کردني کمپني تظاھرات مشترک در ایازماندھ و چه با سیتي حمای ھاهياني چه با بیرانيو زنان افغان و ا . ن

وع ی اول جوالۀدر طول سه ھفت اھرات در ١١ در مجم ادا در حما٨ تظ ا و کان زرگ اروپ ارگران تي شھر ب  از ک

  .   برگزار گشتني روز معکي در ینھا بطور ھمزمان و با ھماھنگآ ی تا۶ برگزار شد که رانيداخل ا

تان ا حملداس ه انيمورأ  مۀ ب ه خان ارگر۶٠ یري در کرج و دستگی ب ال ک اجم جمع و ی فع ا تھ د ب ه بع  از یتيدوھفت

  .  جون شروع شد٢۵ در روز دوشنبه زدي کارگران افغان در ی به خانه ھای اسالمیارازل و اوباش جمھور

ه در جریخشونت تگاني ک االیري دس ارگرن فع اه  بی ک ن ھ ود و تلف ه ب ار رفت ه و یک ان در طول ھفت ارگران افغ  ک

 یمده بود ھمگآوجود ه  که بی و شتم، زد و خورد و اوضاع رقت بار آنان از آتش زدن خانه ھا، ضربیگزارش ھا

ال دور جد شان از وخامت اوضاع و احتم سترش ایدين رکوب و خطر گ ارضات تعني از س ھرھا و عي و فج ه ش  ب

اھواره ا٢٩ روز جمعه یونيزي تلوۀخصوص که در برنامه ب.  داشتگري دی کارگرینھادھا ال م  امي پی جون در کان

 و ضرورت ی نگرانني شد، بر ابعاد ای مزدي در تکارانهي و جناعي فجی که از صحنه ھایمي مستقیا تلفن ھاافغان، ب

  .  افزوده شدتکارانهي اعمال جناني متوقف ساختن ای برایسازمان دادن اقدامات اعتراض

ا و ازدي عي وقاحي در توضی اهياني در ھمان روز بجهي نتدر ان ھ ه افغ اکنه  بن،ايراني صادر و از ھم  ناخصوص س

زار  منیخارج از کشور، در خواست اقدامات عمل انروز ن.  تظاھرات شدیجمله برگ ا زيعصر ھم  ضمن تماس ب

اری بررسۀ ماھانۀ مورد، در جلسني روشنگر در اروپا در اۀندينما ار م و نکس آث دادزي در تورنت ه تع االی ک  ن از فع

تند، مس و شرکت داش دامات عملشنھاديله مطرح و پأچپ تورنت وردي در ای اق هينت.  شدنم ه اعضا  آنج  ی شورایک

ادا (راني از کارگران اتي در حمای المللني و اتحاد براني با مبارزات مردم ایھمبستگ د کان ل در ) واح ه خود از قب ک
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ه  تظاھرات در چھارشنبی برگزاری شده بودند، سازماندھري دستگی فعال کارگر۶٠ دفاع از یتدارک  تظاھرات برا

اال( الملل در تورنتو را در دفاع از ھر دو مورد ني در برابر عفو بی جوال۴ ان در ري دستگنفع ارگران افغ ده و ک  ش

ده را ب) زدي ده گرفتن اه ب. عھ وازات آن احزاب  وگروھ ایاسي سیم اد ھ ارگری و نھ ورت نی ک ه زي  در فرانکف  ب

دي نماشنھاديپ ا در ۀن اھراتا م ا تظ دند ت د ش ان متقاع را ریلم ل ب ه از قب نبه یا ک اال٣٠ روز ش اع از فع  ن جون در دف

رادهي شده تدارک دري دستگیکارگر ه تظاھرات ب د، ب االی بودن اع از فع ان ھر دو ري دستگن دف ارگران افغ ده و ک  ش

اد و در ادامراني از کارگران داخل اتين دو تظاھرات موتور حماي با ابي ترتنياه ب. ندي نماليتبد ه حرکت افت ن  آۀ ب

  . راه انداخته  تظاھرات را بني تظاھرات ھمزمان با فرانکفورت سومی با برگزارزيآمستردام ن

ارگری چپ و نھادھای گروه ھای تمامباي تقرکه ی در حال،ی طرفاز روه ی ک د گ ان مانن ار٨ و بعضا زن ا زي نچ م  ب

ای ھاهيانيب بش حم ارگران داخل ایتي خود به جن تهي پراني از ک ادوس دند، ی میشتري تظاھرات بیزار برگۀ و آم  ش

د در ارانيا در ی کارگرن از کارگران افغان و فعاالتي روز حمای جوال١۴روز  رار ش طور ه  روز بني اعالم و ق

  .  اقدام شودی تظاھرات اعتراضی به برگزاری شمالیکايمرا اروپا و یھمزمان در ھمه شھرھا

ن، ی با برگزاری کارگرنارگران افغان و فعاال از کتي روز جنبش حماني بود که در ابي ترتنياه ب  تظاھرات در کل

ه نيجالب ا. دي اسلو، استکھلم، بروکسل، و تورنتو به اوج خود رسن،يبرل ا وجود آنک ه فکر م  ب  ی جوال١۴ شديک

ه ب زي نی جوال٢١ تصور، شنبه بعد در ني خالف ا، برگزار نخواھد شدی تظاھراتگري بوده و دني کمپني ایانيروز پا

اسي در لندن انگلگري دۀطور خودجوش دو تظاھرات جداگان روه ھ ایاسي سی توسط گ ارگری و نھادھ زار ی ک  برگ

  . شد

ا شرکت ستيادآوري به الزم ن ب ا و ا٢۵٠ که تظاھرات کل ان ھ ر از افغ رانيراني نف  اني تظاھرات را در مني بزرگت

 جمعه، شنبه، ی زنده در روزھایونيزي تلوۀ برنام١٢ ی مدت طنيدر ضمن در تمام ا.  دادی ملي تظاھرات تشکريسا

زارش وامي پارس و پی ھر ھفته از کانال ھاکشنبهيو  فاھیئويدي افغان گ ا ني ای و ش ه سمع دھھ  تظاھرات مفصال ب

ا مني انندهي بیرانيھزار کارگر افغان و ا ه ھ رادي شابي ترتنياه  و بدي رسی برنام نائني اولی ب ار آش  ۀ و رابطی ب

وجود ه  آن در خارج از کشور بستيالي چپ و سوساني کارگر و حامۀ از طبقی بخشاني می زنده و دوطرفه ام،يقمست

  . آمد

اۀ ھمۀ بر اساس اتحاد عمل داوطلبانی ھائني کمپني چنی نشان داد برگزارني کمپنيکه ا  آنمھمتر روه ھ  چپ و ی گ

  .  استري امکان پذنھمي ا ازعتري بلکه در ابعاد وس،ی نه تنھا عملندهي در آیمترق

  ی جوال٢۶ ستوده   امکيس

  

  

   ۵:٣۴ در ٢٠١٢ /۴ جوالی در

  

  )آدم ناراحت(ض  -ق:   نام  

  

  . فاضالب تھرانی نوسازۀ کرده بودم که مصادف شده بود با پروژ ی اسباب کشديتازه به خونه جدمی کنم  فکر

  . بود٨۶ تابستان سال کنم یمفکر  ھنوز
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ل ح ارتن ، کاطيداخ ا ک ضلميارتن وس ه بع ود ک ون  ی ب ل ، بای رو حتھاش رم داخ تم بب ا نداش وري دي ج ون یج  ردش

  .…  و لباسھام گرفته تا کتاب و دفتر و جزوه و  یاز وسائل شخص. کردم یم

ري پلۀ و لولکردند ی می صورت بود که از داخل چاه فاضالب ساختمان حفارني فاضالب به اۀپروژ  کردني رد میم

 الزم بود شخص حفار کامال داخل چاه فاضالب نکاري ایکه برا ،شد ی که از وسط کوچه رد م ی اصلۀلتا برسه به لو

  . رو انجام بدهی حفاری و با چکش بادرهيقرار بگ

  . پروژه افغان بودندني کارگران ا ی تمامبايتقر

شمئز بي عجۀد ، صحن در چاه فاضالب ما رو برداشتن و کارگر افغان وارد چاه پر از سوسک و کثافت ش یوقت  و م

  : وارد چاه شد بھم گفت که ی که در حالرهي نمادميش ه ا جملني اوقت چيھ. بودیا کنند

  ! که من رفتم ؟نجاي ارهي مووني ، حني منو بب-

رم دم فوني آیرو زد ، پاه  کارشون تو کوچه ما تموم شده بود ، اومد زنگ خونباي روز بعد که تقرچند  ازم خواست ب

  : گفت نشيري شۀ انداخته بود با لھجني با خجالت سرشو پائکه یرو که باز کردم در حالدر . در

 دوست دارم ، ی شعر فارس یلي بگم من خخواستم ی بود ، ماطي شما تو حیھا  کارتنني مھندس ، اونروزديدم ای آقا-

  . به مننشي دور ، بدنيزي برنيخواي که مني داریزي ، چیاگه کتاب شعر

  .ود ، دم در نگھش داشتم زده بخشکم

روغ در دست یري شعر حافظ و مشیھا  کھنه و کتابیھا  جعبه پر از کفش ، لباسهي که ی لحظه بعد در حالچند  و ف

  .تو پيج کوچه گم شد داشت،

  

  : نوشت  یپ

ا  یراني کردن رو خود اراني که کارگران افغان در ای خدمتميدوني ما مۀ ھم ه مملکت خودشون نکردن ، نھ  یروي ب

  .کار فعال ، ارزان و کم توقّع

  .مشوني و دست کم گرفتميشون رو مسخره کردۀ  ، لھجمي گرفتدهي در عوض حقوقشون رو نادما

  . بر مانيآفر

  

   که شاه بشمخوادي مدلم 

  

   که شاه بشم، از رنج و غم رھا بشمخوادي مدلم

   سرم، فرمانده قوا بشم ی بذارم روتاج

  ابا بزرگمه و زور و قمه، ارث بیقلدر

   به ھمهدمي می آزاددي منو شاه بکناگه

  زارمي ھم بیادي کار ندارم، از شاستي سبا

  ذارمي مراي و دوز و کلک واسه وزاستيس

   رو کول کنمني قبول کنم، بار سنگديخواي ماگه

  امور کنمۀ  تا چاردي به من بدخوامي می چھر

  خوامي فرنگ می قصر توهي خوام،ي تا کاخ قشنگ مچند
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  خوامي رنگارنگ ماقوتي رمي مامان جون پبرا

  خوامي پرتقال می باغاخوام،ي تو شمال مالي وهي

  خواميبالل مۀ  و زردآلو، مزرعالسي گباغ

  خوامي مکي نوع اتوماتخوام،ي مکي و شاهي سبنز

  خوامي مکيکوچۀ اري رفتن به الس وگاس تبرا

  خوامي می پالتو و بارونخوام،ي می کرمونیقال

  خوامي می و گونسهيپول نفت تو ک بابا از سھم

  خواميمال م... جاسوس و خاخوام،ي و حمال مخدمتکار

  خوامي مشت و مال می چابک و زرنگ  برادالک

  خوامي سرلشکر و سروان مخوام،ي و آجودان منگھبان

  خوامي وجدان می بسيلو حفاظت از خودم پبرا

  خوامي نمی بارنِ ي ماشخوام،ي نمی و گارسورتمه

  خوامي نمی آدماست االغ سواروني خر متا

   تو رو ھم کرده ام، از درد تو غم خورده ام فکر

   درد دل تو صدتا دوا آورده امیبرا

  کنمي از غصه آزاد مکنم،ي شاد متويزندگ

  کنمي مادي کاباره موقع رقص ھمش تو رو تو

  شهي از ھمه جا بھتر مشه،ي مسکن حل ممشکل

  شهيھم خوابهي که خونه نداره تو پارک می کھر

  یعاري بزن به طبل ب،یکاري نداره بغصه

  ی اسب سواری پرمي مشم،ي مکاري ھر وقت بخودم

  کنمي رو ھم، خودم مداوا می و گرسنگفقر

  کنمي تو رو تماشا مزنمي میري سآروغ

   خانوما، قسم به ارواح بابای آوني آقایآ

   به شمادمي می ، آزاددي منو شاه بکناگه

  

   الوندمسعود

  

 جوالی ٢٠١٢


