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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٧ اگست ٢٢
  

 به گردھمائی عمومی
  ! بپيونديم"ستانافغاناز متقاضيان پناھندگی "راج عليه اخ

  

 ھمگان را يدن ھمبستگی کارگران ايران و سوۀو کميت) ياد خاورانفر(شورای ھماھنگی عليه کشتار جمھوری اسالمی 

خواند که به گردھمائی اعتراضی عليه اخراج متقاضيان پناھندگی در شھر استکھلم در ميدان شھروندان پيوسته  فرا می

 مقابل پارلمان  روز پيش در۴اين گردھمائی . ايستيميکصدا بو در مقابل سياستھای ضد انسانی، عليه اخراج پناھندگان 

  .ابد ي آغاز شد و ھم اکنون در مدبوريارپلتسن ادامه میيدنسو

ھزاران انسان . ی که برای منافع اقتصادی و سياسی خود، انسانھا را آواره کرده اند، محکم ايستادئبايد در مقابل دولتھا

 انسانی به محلی ديگر برسانند تا با شرايط سخت و ناگوار آواره شده و تعدادی موفق شدند که خود را از شرايط غير

ی که زمانی درھا را باز کردند، امروزماسکھای ئبتوانند به يک زندگی انسانی و امن دست يابند، اما تمامی کشورھا

 واقعی خود را بار ديگر عريان کردند و با طرح و برنامه ھای ضد انسانی و قرار داد ۀدروغين را برداشته و چھر

. دارند...  انسان و قرون وسطائی، قصد اخراج آنھا را به قتل گاھھای مانند افغانستان، ايران ونويسی با حاکمان ضد

ل اين اخراجھا با اعتراضی  مشغول است، در مقاباز افغانستان کماکان به اخراج جوانان متقاضی پناھندگی يدندولت سو

  .ايستيمجمعی ب

اسالمی در ايران که بيش از سه دھه ديکتاتوروار و استبدای عليه اکثريت شھروندان عمل بايد يکصدا عليه جمھوری 

 مقيم در ايران ايجاد کرده است، ايستاد و افشاگری ھایويژه افغانه ن، باکند و شرايط صد چندان بدتر برای مھاجر می

  .کرد

وھای ارتجاعی و تروريستی است و اکثريت بايد عليه دولت افغانستان که مجری سياستھای طالبان، داعش وديگر نير

  .شھروندان از ھيچ امنيتی برخوردار نيستند، ايستاد و افشاگری کرد

 يکه تازی دولتھای امپرياليستی و سرمايه داری برای کسب منافع اقتصادی و سياسی بيشترشان است و حيات و زندگی 

 دولت و جريان ارتجاعی دخيل در جنگ و درگيری و ايجاد نا دھھا. ھيچ فرد و انسانی در مقابل منافع آنھا ارزشی ندارد

  .ميليونھا انسان کشته، زخمی و آواره اند. و شوم خود ھستند امنی برای حل وفصل منافع و کسب قدرت بيشتر
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توان يافت که از زندان، شکنجه، کشتار، سنگسار، تجاوز، فقر، بيکاری،  خاورميانه امن نيست و ھيچ گوشه ای را نمی

  . جنگ و بی خانمی و نا امنی بی بھره باشد

  !عليه اخراج پناھندگان بی وقفه بايد ايستاد

  !ننگ و نفرت بردولتھای حاکم

  !زنده باد انسانيت

  يدن ھمبستگی کارگران ايران و سوۀکميت

  )فرياد خاوران( شورای ھماھنگی عليه کشتار جمھوری اسالمی 
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