
          در دفاع از حق پناهندگی، در تظاهرات بروکسل شرکت می کنيم     
 

 پناهجوی ايرانی در دانشگاه بروکسل در اعتراض به سياست های ضد پناهندگی دولت 190نزديک به دو ماه است که بيش از
امحدودی را آغاز کرده اند  اکتبر اعتصاب غذای ن17 نفر از اين پناهجويان از 30بلژيک دست به تحصن زده و بيش از 

تاکنون چندين تن از اعتصاب کنندگان به بيمارستان منتقل . که جان و سالمتی آنان را بشدت مورد تهديد قرار داده است
.شده و احتمال نابينايی و ديگر مصدوميت های جسمی اعتصاب کنندگان را تهديد می کند  

 
 به وضعيت اين پناهجويان عليه دولت بلژيک صورت گرفته و در در طول دو ماه گذشته، اعتراضات گسترده ای نسبت

همبستگی با آنان، احزاب چپ و مترقی بلژيکی و گروههای دفاع از حقوق پناهندگان از طريق ارسال نامه ها و شرکت 
م جمهوری در اعتراضات، تظاهرات و اکسيونهای مختلف کوشيده اند اين خواست انسانی پناهنجويان ايرانی را که از جهن

.اسالمی فرار کرده اند؛ را حمايت کنند  
 

همگان ميدانند که ايران هرگز کشور امنی برای فعالين سياسی و دگرانديش، مدافين حقوق انسانی، خصوصًا مدافعين حقوق 
ی،  سال حاکميت رژیم اسالمی از اختناق، زن ستيز25مردم ايران در طول . زنان و اقليتهای ملی و مذهبی نبوده است

فراريان از . زن و قصاص و شکنجه، تحميل مذهب حکومتی و اجبار به اجرای منويات کاست روحانيت حاکم گريخته اند
.رژیم زن ستيز و آزادی کش اسالمی، بايد از حق پناهندگی سياسی برخوردار شوند  

 
 آنان است و ما دولت بلژيک را عدم قبول خواست انسانی پناهجويان ايرانی، عاملی در ادامه اين تحصن و اعتصاب غذای

مسئول اين وضعيت دردناک و غير قابل قبول و جان و زندگی پناهجويان ايرانی ميدانيم و هرگونه اتفاق ناگواری در 
رابطه با پناهجویان رخ دهد دولت بلژيک را مسئول آن ميدانيم و از همه سازمانهای طرفدار حقوق انسانی، سازمانهای 

گان و همه سازمانهای چپ و آزادیخواه ايرانی و بلژيکی دعوت می کنيم که از خواست پناهجويان مدافع حقوق پناهند
. نوامبر در بروکسل شرکت کنند8ايرانی حمايت کنند ودر اعتراض و تظاهرات شنبه   

 
را در کنار آنان می  راه کارگر قويًا از خواست های پناهجويان ايرانی حمايت می کند و خود -سازمان کارگران انقالبی ايران

يابد و همصدا با پناهجويان خواهان آنست که دولت بلژيک بجای اتالف وقت و تشديد وضعيت ناگوار تحميل شده بر 
حق اقامت و پناهندگی سياسی آنان . پناهجويان و خطراتی که زندگی آنان را تهديد می کند، به خواست انسانی آنان تن دهد

حکام اخراج پناهجويان را متوقف کرده و آن را پس گيرد و کليه پناهجويانی که مجبور به تمام ا.  را به رسميت شناسد
و حقوق انسانی آنان را مبنی بر داشتن مسکن مناسب و . زندگی غير قانونی و مخفی شده اند را بعنوان پناهنده بپذيرد

.امکانات رفاهی و حق آموزش و کار برسميت شناسد  
 

 راه کارگر بار ديگر از همه پناهندگان و تبعيدیان ايرانی، همه سازمانهای مترقی، چپ و - ايرانسازمان کارگران انقالبی
 8آزاديخواه ايرانی و بلژيکی، سازمانهای طرفدار حقوق پناهندگی و حقوق بشر دعوت می کند که در تظاهرات شنبه 

!لی برگزار می شود ، شرکت کنندنوامبر بروکسل که از دانشگاه بروکسل تا مقابل ساختمان کميسياريای عا  
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