
  !به دفاع از حقوق مهاجرین افغانستان بپا خیزیم
 

های  ی مقامات جمهوری اسالمی در دستگیری ده ها تن از افغانااقدام ننگین و رسو

زحمتکش و محروم در شیراز و سپس در قفس انداختن و نمایش تحقیر آمیز آنان در 

رانگیخته خواه را ب های آزادی معابر عمومی در روزهای اخیر خشم تمامی انسان

 . است

 

ارتقاء امنیت " ادعایطرحی را با ، نیروی انتظامی استان فارس در شیراز ،  3131شهریور  31و  31روزهای در 

افزایش امنیت عمومی و مبتکرينش مدعی بودند باعث این طرح که در جريان اجرای  .به اجرا گذاشت" عمومی

گر جمهوری اسالمی  نیروهای سرکوب،  می شودامنیت  پاکسازی شهر از مجرمین و افراد بر هم زننده نظم و

به معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی فارس در این رابطه . کردندبازداشت روز  2طول  را درنفر  399 حدود

در  وجود دارند که همگینفر اتباع بیگانه غیر مجاز  222 ، که در بین بازداشت شدگان رگزاری ها اعالم کردخب

رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی که در نقض حقوق مهاجران افغانستان و هتک اما . شده اندر شیراز دستگی

 به همین اقدام تبهکارانه بسنده نکرده و  با یک اقدام قرون وسطایی و کثیف، پناهنان ید طوالیی دارد آحرمت 

یرشده در قفس هائی که جويان افغانستانی را پس از دستگیری با چشمان با پارچه بسته شده و پا های زنج

 . قرار داده و به نمايش عمومی گذاشت، برای اين منظور درست شده بود 

 

مشروبات الکلی، مواد  نیروی سرکوب جمهوری اسالمی همان طور که اشیاء کشف شده از متخلفین همچون

جويانی که به دلیل شرايط جنگی کشورشان،  پناه، را به نمايش گذاشت  ... و مخدر، فیلم های مستهجن، قمه

کشور  بهن سیاهی ها گریخته و آشان از  حفظ جان به خاطربا پای پیاده اجبارا خانه و کاشانه خود را رها کرده و 

 قفس هائی که بر بااليش شعار  .قفس به نمايش گذاشتداخل در  را همچون داعش ورده اندآما پناه 

 وبران که هیچ تفاوتی با اقدامات سرکاين اقدام داعشیان حاکم بر اي . ته شده بودنوش" دستگیری اتباع بیگانه"

را دمکش جمهوری اسالمی آو جانیان حاکم يکبار ديگر ماهیت ضد مردمی ، گرانه داعش در عراق و سوريه ندارد 

 . در مقابل چشم همگان قرار داد

 

شدت محکوم می ه جویان افغان را ب میز علیه پناهچريکهای فدائی خلق ایران اين سیاست وحشیانه و تحقیر آ

جویان و کارگران زحمتکش افغان مقیم ایران،  دفاع از حقوق انسانی و خدشه ناپذیر صدها هزار تن از پناه. کنند

بخشی جدایی ناپذیر از مبارزه عمومی توده های تحت ستم برای رسیدن به آزادی و برقراری یک جامعه 

سال بارزه تنها راه رهائی از دست داعشیان حاکم بر ايران و نابودی رژيمی است که از این م. دمکراتیک است

های ايران و  کنون از هیچ جنايتی علیه خلقبه قدرت رسید تا  ها زمانی که به وسیله امپريالیست،  3112

های  مبستگی خلقهمین واقعیت ضرورت اتحاد و ه. منطقه و به ويژه مردم مبارز افغانستان دريغ نورزيده است

 .شان را با برجستگی در مقابل مردم دو کشور قرار می دهد ان مشترکنايران و افغانستان را علیه دشم

 

 !عليه امپرياليسم خلق های تحت ستم ایران و افغانستانپيروز باد مبارزات 

 !های تحت ستم هر چه فشرده تر باد همبستگی مبارزاتی خلق

 

 چريکهای فدائی خلق ايران

 3131هريور ش

 


