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  سيامک ستوده

  ٢٠١۴ می ٠٩
 

 جنايتی ديگر عليه زحمتکشان افغان
  

زندگی پا شد و طی آن، خانه و ه ل و اوباش در نظام آباد قزوين بذھنوز شعله ھای آتش فاجعه ای که توسط ارا

نان تجاوز شد، فرو ننشسته است که خانواده ھای افغان در روستای آزحمتکشان افغان نابود و به دختران و زنان 

  . بجنورد اصفھان نيز، تنھا يک روز بعد،  قربانی فاجعه ديگری شدند

داده است، در اعتراض  خانوار ايرانی و افغان را در خود جای ٨٠ الی ٧٠در اين روز عده ای از اھالی اين روستا که 

وج مزبور جمع شده، زبه يک زن ايرانی که با مردی افغان ازدواج کرده، به تحريک افراد نا مشخصی، در برابر خانه 

خصوص آنھائی که زن ايرانی دارند، ه قصد بيرون کشيدن زن مزبور را می کنند که با مقاومت وی و ساير افغان ھا، ب

در اين زد و خورد که پاسگاه انتظامی نيز عامدانه کاری برای جلوگيری از آن . می کشدمواجه شده، کار به زد و خورد 

 مرد افغان و دو زن، يکی ايرانی و ديگری افغان به قتل رسيده، چند روز بعد جسد دو مرد افغان ديگر نيز ۴نمی کند، 

کی از قاتلين که از جمله الوات و قمه در پی اين حادثه، پاسگاه انتظامی ناچار به دستگيری ي. از آب گرفته می شود

 ايرانی -که زوج افغان در حال حاضر، در حالی. کشھای روستاست می شود، ولی پس از چند روز او را آزاد می کند

ت بيرون آمدن از خانه ھای أھمراه يک زن ديگر، از ترس جان،  ده مزبور را ترک کرده اند، بقيه نيز جره مزبور ب

  .خود را ندارند

برای  چنين اندکی، حاکی از وخيم تر شدن اوضاع  ۀلبته، نبايد فکر کرد وقوع اين دو فاجعه در پی ھم، و در فاصلا

منتھا . اين اوضاعی است که ھميشه و در قبل ھم برای آنھا وجود داشته است. ن افغان نسبت به گذشته می باشدامھاجر

در . بله، اين فجايع چيزی تازه و استثنائی نيستند. می شده است کس ديگری از آنھا خبردار نجز خود افغانھا معموالً 

 چنين وقايع فاجعه باری شب و روز، در گوشه و کنار کشور، برای خانواده ھای زحمتکش افغان جريان ،گذشته ھم

و در نتيجه ن زحمتکش افغان در ايران برقرار شده، اکنخاطر ارتباطات نسبتا وسيعی که با ساه داشته و تنھا اکنون که ب

  . نظر اين پديده ای تازه می آيده ما گزارش می شوند، به  باين حوادث مرتباً 

 در بی هوجود آمده و در نتيجه  محيط خفقان و سانسوری که بۀواضح است که اين جنايات در جمھوری اسالمی در ساي

اما ناسيوناليسم زشت و . اين سھولت امکان وقوع می يابنده ن افغان است که باخبری کامل ما از وضعيت مھاجر

جن ايرانی نيز با سکوت خود در برابر اين جنايات، و ھمچنين با ديوار بلندی نيز که از طريق نفرت پراکنی ملی ھمست

را  ن آنخصوص افغانھا، ميان مردم و آنھا کشيده است، عامدانه جمھوری اسالمی و اوباش زير فرماه عليه ديگران و ب

  .  در بر پا کردن اين فجايع ياری می کند
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طور ه جز استثنائاتی، به سفانه، ناسيوناليسم گاھی در ميان جريانات چپ و مترقی نيز، بأمت. له نيستأاما اين تمام مس

ن جای محکوم کرده له، يا در شکل دفاع انفعالی و کلی از کارگران افغان، بأتفاوتی به مسنامحسوسی، در شکل بی 

مشخص و فعال فجايعی که ھر از چند گاه بر سر آنان فرو می بارد، عمل می کند، و ھمين باعث می شود که در مورد 

اين ترتيب، دست جنايتکاران جمھوری اسالمی و ه گری نشود و بءاين فجايع به قدر کافی، و در مقياس وسيع، افشا

بايد، ھمانند موارد ديگر، . اين وضع نبايد ادامه پيدا کند. ز بماند اين جنايات بيش از پيش باۀاوباش ناسيوناليست در ادام

گری وسيع و پيگيرانه زد و نگذاشت تا اوباش اسالمی و ناسيوناليست در ءدر اين مورد نيز دست به خبر رسانی و افشا

ارگر و مھاجر افغان وجود آورده اند، دست به ھر جنايتی عليه خانواده ھای که پشت ديوار خفقان، سکوت و نفرتی که ب

  .بزنند

خصوص نيروھای چپ و انقالبی، چه ايرانی و چه افغان، ه  انسانھای شريف و آزاديخواه، بۀاز اينرو، من از ھم

سازمان ھا و شخصيت ھای مترقی و انسان دوست ايرانی و غير ايرانی، و ھمچنين نويسندگان و ھنرمندان متعھد می 

ن افغان در ايران می آيد، صدای اعتراض ا فجايعی که به سر کارگران و مھاجرخواھم که ضمن انتشار وسيع اخبار

  . خود را نيز عليه اين فجايع توسط ھر جمعی که انجام می گيرد، بلند کنند

 کارگر ايران اند و بايد  ۀ انسانی و کارگران افغان بخشی از طبقۀن افغان بخشی از جامعاما نبايد فراموش کنيم که مھاجر

فراموش نکنيم ملتی که .  اقشار ستمديده و مظلوم ديگر، مورد حمايت ما قرار گيرندۀگونه تبعيضی، مانند ھم ھيچبدون 

 .به ديگران ستم روا دارد، ھرگز نمی تواند خود را از چنگ ستمگری آزاد نمايد
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