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 1از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى : نويسنده  
  17/ 01/ 2008   تاريخ                                                                                        

 

 جمهورى اسالمى عقب نشست

 اخراج پناهندگان افغانى از ايران متوقف ميشود
 

  
در آابل طي بيانيه اى به نقل از احمدى نژاد اعالم آرد آه  براساس گزارش خبرى بى بى سي، سفارت جمهورى اسالمى

. اخراج پناهندگان افغانى از ايران متوقف خواهد شد  
  

 ٥ و تا جمهورى اسالمى دو هفته پيش زره نظامى به تن آرده بود آه بيش از يك و نيم ميليون پناهنده افغانى را دستگير
عليرغم اين . اعالم اين تعرض فاشيستى جمهورى اسالمى سيل اعتراضات مختلفى را برانگيخت. سال زندان آند

 پناهنده افغانى را هواي سرد و طاقت فرسا در آوههاي برفى ٨٠٠اعتراضات در طول اين دو هفته جمهورى اسالمى 
نسبت به اخراج پناهندگان افغانى از ايران، رنگ چهره با گسترش اعتراضات . مرز افغانستان به حال خود رها آرد

.ژست قلدرمابانه بگير و ببند به تسليم و توقف اخراجها تبديل گشت. رژيم بار ديگر زير اين اعتراضات عوض شد  
  

ه سنگرهاي محكم و باثباتي براي جلوگيري از هر نوع بايد اين موفقيت را ب. اين يك موفقيت مهم براى پناهندگان است
نبايد به اين تسليم و عقب نشينى جمهورى اسالمى . تعرض و تعدى بعدى جمهورى اسالمى به پناهندگان تبديل آرد

بايد جمهورى اسالمى را وادار آرد آه حق شهروندى را براى همه پناهندگان افغان برسميت شناخته و . دلخوش آرد
موآلوس اخراج را براى هميشه از فراز سر بيش از يك و نيم ميليون مردم آه تصادفا در جايي ديگر متولد شمشير د

 با آارگران و ساير اقشار جامعه را ايجاد آرده و دوشادوش  بايد از همين امروز شبكه هاى همبستگى. شدند برداشت
تنها ضمانت امنيت و برسميت شناختن حق . ستمردم در مبارزات انقالبى عليه جمهورى اسالمي فعاالنه شرآت ج

پناهندگى و شهروندى پناهندگان افغانى در ايران همان به زير آشيدن اين رژيم و ريشه هاي آل مصايب و فالآتهاى 
 .جامعه است

  
 زنده باد حق شهروندى آامل براى تمام پناهندگان افغانى

  
 همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى

 نويه ژا١٦
 


