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 بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٣ اکتوبر ٢٨

  
 ممنوعيت فروش غذا به افغانھای مقيم ايران ،

 جلوه ای از سياست ھای فاشيستی جمھوری اسالمی 
  

يم ضد خلقی جمھوری اسالمی ھر ژ ھای مقيم ايران توسط ر سياست اذيت و آزار افغانيده،بر اساس گزارشات رس

برای شتری يت ھای ھر چه بيم سرکوبگر جمھوری اسالمی محدودي رژراً ياخ در ھمين رابطه . روز تشديد می گردد

 عمومی و عدم فروش ۀيلممنوع کردن استفاده از وسائل نق. م استان فارس قائل گشته استي ھای مقزندگی و کار افغان

ز قناعت ين اقدام ضد انسانی نيم به اين ضد خلقی رژيولؤمس. يت ھا می باشندن محدودي اۀمواد غذائی  به آن ھا از جمل

ظامی مدارک اقامت زحمتکشان موران انتأنکرده و از اھالی خواسته اند تا در نقش چماق تفتيش و سرکوب، ھمچون م

  . روی انتظامی معرفی کنندي اقامت نداشت وی را به نۀکسی برگ را کنترل کرده و اگر افغان

 ستيزی و ضد ان در ايران و تبليغ سياست افغان افغانستۀن رنجديداالبته سياست تشديد فشار بر پناھندگان و مھاجر

امر تازه ای نيست، اما تشديد اين سياست ھای ضد خلقی به طور گسترده ای بر جو يم جمھوری اسالمی ژپناھندگی ر

 ھا در ايران افزوده و فضای ترس و ناامنی را بر زندگی سخت آن ھا ھر چه بيشتر حاکم ساخته سرکوب افغانفشار و 

 . است

ر آنھا يکه ناقض حقوق خدشه ناپذرا ن رايم اي مقزحمتکشان افغانه کارگران و ياستھا و اقدامات ضد انسانی علين سيما ا

م که ھمچون گذشته با يخواھان می خواھي محکوم کرده و از مردم مبارز و آزادداً ي شد،نظير حق پناھندگی می باشد

باری جلوه  ران را عامل وضع فالکتيم اي ھای مق که جمھوری اسالمی افغاناستھائی اجازه ندھندين سياعتراض به چن

 .و شکنجه و زندان از آن حفاظت می کند  سال است که با دار٣۴اده و دھد که خود شکل د

  

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٢  ]سنبله[  ، شھريور ماه١٧١ ۀشمار

  

  

 

 


