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  سيامک ستوده

 ٢٠١۴ اپريل ٢٧

  

  در نظام آباد قزوينن بيانيه در مورد زحمتکشان افغانسومي
غان در روستای نظام آباد قزوين به ما ن افاشدن خانه ھای مھاجرطبق گرارشات دقيقتری که از فاجعه به آتش کشيده 

 توطئه گران اسالمی، امثال يوسف اسدی ۀکلی دروغ و شگرد خائنانه  ايرانی بۀرسيده، ماجرای تجاوز به دختر ديوان

در حقيقت کسی به .  بيش نبوده است به خانوارھای افغاندھيار و رئيس شورای اسالمی، برای تحريک مردم به حمله

 در چند ماه گذشته در مسجد ده باز می گردد ]دلو[ بھمن٢٢، بلکه آغاز داستان به گردھمائی و جشن کسی تجاوز نکرده

در اين مجلس است که صحبت از . ن مجلس دعوت شده بوده استآکه در آن يکی از سرداران سپاه برای سخنرانی در 

 نظارت يک چوپان به چرا می فرستاده اند،  از آنھا گوسفندان خود را تحتنفر ٢٢اين می شود که خانوارھای افغان که 

روز بعد نيز به اين خانوارھا که . از اين پس حق نگھداری آنھا در ده را ندارند و بايد آنھا را به بيرون از ده انتقال دھند

که دستور شورای اسالمی، انجمن اسالمی و ساير نھادھای حکومتی در مسجد ده جمع شده بودند، تذکر داده می شود ه ب

  .بايد احشام خود را از ده خارج نمايند

 با اين ادامه می يابد و خانوارھای افغانکه به نتيجه ای برسد  بعد ھمچنان و بدون اينه اين کشمکش از آن تاريخ ب

اين ترتيب ه ب. استدالل که چرا فقط ما بايد احشام خود را از ده خارج نمائيم زير بار اين زورگوئی عريان نمی روند

  در پيش میزحمتکش افغان که جنايتکاران اسالمی راه ديگری را برای ضربه زدن به خانواده ھای شريف و است

 ايرانی مردم نادان و متعصب را به حمله و آتش زدن ۀ دروغ تجاوز يک مرد افغان به يک دختر ديوانۀبا شايع. گيرند

  .  ساکن ده تحريک می نمايندخانه ھای افغان

کلی از ھستی ه اين ترتيب صاحبان آنھا به  آتش و بۀ خانه با تمام وسائل موجود در آنھا طعم٢١در جريان اين حمالت 

ه نيسان و دو ا دستگ٧راده ماشين ترای، ع، سه ١٢۵ موتور ھوندای ٨٨ گوسفند، ٣۴٧س گاو، أ ر۴۵. ساقط می شوند

در ضمن خانه ھای ديگر افغانھا نيز غارت .  معدوم می گردند ھا نيز به آتش کشيده شده وفغانالق به عدد پيگان متع

از مجموع خانوارھای افغان . رسند  زن شوھردار تجاوز ، و شش مرد افغان نيز به قتل می٧ دختر جوان و ١٩شده، به 

  .جای ديگری را ندارند در ده باقی مانده انده تنھا سه الی چھار خانوار که توان نقل مکان ب

  !ريف، کارگران، زنان، دانشجويان آزاديخواهايرانيان ش 

  .رسانه ھا و منابع خبری ليبرال و حامی حقوق بشر در داخل و خارج طبق معمول در اين مورد خفقان گرفته اند

من . عمل می آيد ساکت نشسته  بن شريف و زحمتکش افغانامھاجر اين جناياتی که در حق کارگران و برنبايد در برا

ی و ئ، روزنامه ھا و برنامه ھای راديوخواھم در تجمعات اول ماه می، در بيانيه ھای خود، در جرايد شما می ۀاز ھم
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 از زحمتکشان مظلوم و را محکوم و سانه ھای اجتماعی با قاطعيت اين اقدامات جنايتکارانه تلويزيونی خود و در ر

ب وظايف انسانی و انترناسيوناليستی خود می اين کمترين کاريست که در چھارچو.  در ايران حمايت کنندشريف افغان

  . توانيم انجام دھيم

  .اجازه ندھيد جمھوری اسالمی با استفاده از سکوت ما با دست باز دست به ھر جنايتی بزند

  .بيائيد روز اول ماه می را به روز حمايت از کارگران افغان در ايران تبديل نمائيم

لی از کارگران تحت ستم، ھزار بار، بيش از يک دوجين کلی گوئی توجه داشته باشيد که ھر فقره دفاع عم

  .انترناسيوناليستی در مورد آنھا ارزش دارد
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