
  به دفاع از زحمتکشان افغان در ایران برخیزیم

 

  از مردم زحمتکش افغانستان در مقابل حملھ وحشیانھ اراذل اسالمی در شھر یزد،

 .دفاع و حمایت کنیم 

 

از . ناکی یافتھ است لھو ابعاد افغاندر روزھای اخیر؛ جنایات و کشتار و قتل کارگران و مھاجران 

جمھوری اسالمی در گروھھای صدھا نفره بھ  تیر در شھر یزد اراذل و اوباشان ٥روز دوشنبھ 

کرده و با چوب و سنگ ؛آنھا را زیر حملھ ھای خود گرفتھ و خانھ  خانواده ھای کارگران افغانی حملھ

کودکان و  ق شده و بسیاری ازتا کنون دھھا خانھ طعمھ حری. آنھا را بھ آتش میکشند ھای مسکونی

بسیاری دیگرنیز برای نجات جان خود بھ خانھ ھای امن دوستان و آشنایان . زنان در آتش سوختھ اند

بیمارستانھا از پذیرفتن زنان و مردان و کودکانی کھ در  .اند آواره بیابان وصحرا شده پناه برده و یا

 بودن آنھا خودداری اند بھ دلیل افغان آجر زخمی شده و یا در آتش سوختھ اثر ضربات سنگ و

 .میکنند

عبور از خیابان  کھ ھمراه زن و کودک خردسال اش در حال یک موتور سوار افغان اراذل اسالمی

باشان در خیابانھا بھ ھر زن وا. میکشند مورد حملھ قرار داده با پاشیدن بنزین آنھا را بھ آتش را بوده

بدون برگ اقامت حملھ کرده تا حد مرگ آنھا را مورد ضرب و شتم  یا، با برگ اقامت و مرد افغان

نمی نھند  در این میان مامورین انتظامی نھ تنھا وقعی بھ شکایات قربانیان این جنایات. قرار میدھند

این جنایات میتواند مقدمات یک قوم کشی  .بلکھ در پشت جمعیت اراذل و اوباشان را ھمراھی میکنند

کماکان این جنایات ادامھ دارد ھمھ  .بھ اجرا دراید ری باشد کھ در تمام شھرھای ایرانوحشیانھ وسیعت

یا  کرده اند و ین جنایات و شاھدان عینی آن کھ اکنون در بیابانھا فراراقربانیان  توسط این اطالعات

 .داده شده در مخفی گاه پنھان شده اند در برنامھ زنده تلویزیونی سیامک ستوده گزارش

آزار پناھجویان و  ارتجاعی و شوونیست پرور جمھوری اسالمی ھمواره برای اخراج و اذیت ورژیم 

، ق اسلحھچایا قا ق مواد مخدر وچاآنھا بھ قا بھ ترفندھای گوناگون ھمچون متھم کردن کارگران افغان

از  ان افغانتعداد بیشماری از زحمتکش. علیھ آنھا بکار بستھ است دزدی و قتل بیشترین سرکوبھا را

این  جمھوری اسالمی عالوه بر سرکوب فیزیکی. کودک و پیر در زندانھا بسر میبرند زن و مرد و



عدم ثبت نام کودکان آنھا در  با ممنوع کردن استخدام کارگران افغانی،، برای اخراج آنھا زحمتکشان

باری شھر بھ شھر این آوارگان ؛ جابجایی ھای اجافغانی امتناع بیمارستانھا از پذیرش بیماران ،مدارس

 .و میخکوب کردن آنھا در اردوگاھھای اجباری آنھارا وادار میکنند کھ داوطلبانھ کشور را ترک کنند

امروز بیش از ھر زمان دیگر ماھیت ارتجاعی و شونیست پرور جمھوری اسالمی برای مردم ایران 

دیگر ھیچ عوامفریبی و  شده و و افغانستان کھ دارایی زبان و فرھنگ مشترکی ھستند مشحص

ھمراه  )افغانستان –ایران (زنان ھشت مارس  ما سازمان گری وطنی کسی را بھ توھم نمی اندازدااغو

 و با یک صدا و ھمدل این جنایات را محکوم کرده تمام نیروھای آزادیخواه و انقالبی ایرانی و افغان

در شھر  نبھ در جلوی سازمان عفو بین المللشرکت خود در تظاھرات اعتراضی کھ در روز چھارش

جمھوری اسالمی بگوش  اعتراض خود را علیھ جنایات تورنتو تدارک دیده شده صدای فریاد و

 .اعالم میکنیم افغان جھانیان رسانده و ھمبستگی خود را با کارگران و مھاجران

 

 !با تمام قوا این اقدام ضد انسانی را افشا و محکوم کنیم

ھمبستگی خلق ھای ایران و افغانستان علیھ ھمھ مرتجعین اسالمی و غیر اسالمی و  زنده باد

 !اربابانشان

 )ایران - افغانستان (سازمان زنان ھشت مارس 

  ٢٠١٢جون  -واحد تورنتو 
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