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 22/20/2212                ستی انترناسیونالیامن

 برای دفاع از حقوق انسانی افغانها در ایران  

 بپا خیزیمیکجا با امنیستی انترنیشنل  باید همه

انسانی شان با  مهاجران افغان باید محکوم و این برخورد های رژیم منفور آخندی ایران  بخاطر اعمال ضد 

 .وحشیانه و غیر انسانی متوقف گردد

 

 !  ایران دوستان و مردم شریف افغانستان  و

از روز دو آخندی  همانطور که اطالع دارید، اوباش های

سرطان بدین سو در شهر یزد در دسته های صد  5شنبه 

نفره خانواده های کارگر و مهاجر افغان را با سنگ و 

چوب زیر حمله گرفته اند  و خانه های مسکونی آنها را 

همراه با زن و فرزندان شان به آتش کشیده،  دهها خانه را 

از خانواده های افغان به خانه های امن دوستان  و آشنایان شان بسیاری .  با پطرول طعمه حریق و ویران نموده اند

تاکنون تعدادی از مو سفیدان  .  آوارۀ بیابان و صحرا گشته اند بسیاری نیز  .فرار کرده و در آنجا ها مخفی شده اند

جروح شده بسیاری نیز در اثر آتش و پرتاب خشت و سنگ، سوخته و م.  و اطفال در آتش سوخته و جان باخته اند

 . اند

در یک مورد یک زن و شوهر .  این مجروحین از طرف شفاخانه ها به عنوان اینکه افغان هستند رد شده اند

را که همراه اطفال شان با موتر در حال عبور از کوچه بوده اند،  با پاشیدن پطرول بروی آنها آتش زده و  افغان

   .سوزانده اند

ه و زندگی شان طعمه در حال حاضر بجز کسانی که خان

حریق شده است، دیگران نیز در خانه های خود محبوس مانده 

زیرا که دسته های اوباش . و جرأت بیرون بر آمدن را ندارند

و ارازل در سرک ها هر افغان ایرا که مشاهده می کنند،  با 

در این .  سند اقامت یا بدون آن، مورد حمله قرار می دهند

قربانیان از  علیرغم مراجعه و شکایت میان مامورین انتظامی

هر اقدامی برای تأمین امنیت آنان احتراز کرده و حتی دیده 

شده که در مواردی در پشت جمعیت ارازل و اوباش در حال 

همۀ این اطالعات توسط . حرکت و همراهی با آنان بوده اند

و چه آنها که در خانه های هنوز آتش نزده شدۀ شاهدان عینی و خود قربانیان، چه آنها که به بیابان ها فرار کرده 

اقوام شان پنهان شده اند، در برنامۀ زندۀ تلویزیونی بطور زنده به ما گزارش شده اند و می توانید آنها را در سایت 

 . و فیس بوک ذیل شخصاً مشاهده کنید

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wan_amnestie_internationale_2012.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/wan_amnestie_internationale_2012.pdf
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ی در خواست می شود که نسبت به از همه انسان های شریف، کارگران، بشر دوستان  و آزادیخواهان افغان و ایران

چه بسا که این اقدام جنایتکارانه جمهوری آخندی مقدمۀ . این دور جدید سرکوب کارگران افغان بی تفاوت ننشینند

وسیعتر در شهرهای دیگر باشد و اگر بموقع و در همینجا جلو آن گرفته نشود، به فجایع ( قوم کشی)یک جینوساید 

 . بزرگتری منتهی خواهد شد

از همۀ شما جداً توقع میرود بهر طریق ممکن صدای اعتراض خود را به این جنایات که به سرکوب چندین سالۀ 

کارگران افغان ابعاد کامال جدیدی داده است، در فیس بوک، اینترنت، رادیوها  و تلویزیون ها و جراید و از طریق 

هم اکنون کسانی از افغان ها و ایرانی های خارج . کنیدتلفون و اعتراض به مقامات عفو بین الملل هرچه رساتر بلند 

از کشور در صدد برگزاری گردهمآیی های اعتراضی در شهرهای مختلف اروپا و امریکا در اعتراض به این 

 . جنایات می باشند

ن بعد از ظهر در برابر عفو بی 3ساعت ( جوالی 1)سرطان 41اولین گردهمآیی اعتراضی در این مورد چهارشنبه 

الملل در تورنتوی کانادا سازمان داده شده است که ازهمۀ شما دعوت و تقاضا میگردد که بهر طریق ممکن در آن 

 سیامک ستوده .شرکت و همبستگی خود را با کارگران و مهاجران افغان در شهر یزد اعالم دارید

 

c/o Amnesty International Toronto Office  

1992 Yonge Street, 3rd floor • Toronto, Ontario • M4S 1Z0 • CANADA  

TEL: 416-363-9933 Ext. 328 

FAX: 416-363-3103 

Website: www.aito.ca 
Email: General Enquiries 
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