
Έµείς οι Αφγανοί πολιτικοί πρόσφυγες δίνουµε  έναν αγώνα 
από 22/11/2010 στα Προπύλαια, διεκδικώντας τα δικαιώµατα 
µας, µε πρώτο την πλήρη αναγνώριση ως πρόσφυγες και την 
παροχή πολιτικού ασύλου.  Εµείς διαφύγαµε από µία χώρα 
του πολέµου και δικτατορικού καθεστώτος, Το Αφγανιστάν  
είναι µία χώρα που επί δεκαετίες σπαράζεται και υποφέρει από 
πολεµικές συρράξεις και συγκρούσεις, όχι µόνο από το 
εσωτερικό τροµοκρατικό καθεστώς των Ταλιµπάν, αλλά και 
από τους δήθεν υποστηρικτές της ειρήνης που επί χρόνια τώρα 
«προσπαθούν» µε δυνάµεις κατοχής να φέρουν την ειρήνη 
που ποτέ δεν έρχεται...  Η κυβέρνηση-µαριονέτα λειτουργεί 
υπό την µορφή δικτατορίας. Οι Νατοϊκές δυνάµεις επί χρόνια 
τώρα είναι ανίκανες να νικήσουν την τροµοκρατία των 
Ταλιµπάν αλλά γιατί; Γιατί φαίνεται σχεδόν ξεκάθαρα, ότι δεν 
είναι αυτός ο σκοπός τους. Έτσι οι κάτοικοι της χώρας µας 
συχνά υποφέρουν από τροµοκρατικές επιθέσεις, δολοφονίες, 
λεηλασίες και απαγωγές των παιδιών µας. Ζώντας µέσα στον 
τρόµο, αναγκαζόµαστε να εγκαταλείψουµε τα σπίτια και τις 
οικογένειες µας και να µετακινούµαστε συνέχεια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Έµες οι Ιρανοί αγωνιστές στο Πολτεχνείο διανούµενοι, 
φαιτητές, επιστήµονες, τεχνίτες κι εργάτες, που εκπροσωπούν 
σχεδόν κάθε δηµοκρατική και αντι-ισλαµµοφασιστική τάση 
µερα στο Ιραν αλλα και στην ιρανική διασπορά στο εξωτερικό 
έχουµε ξεκινήσει εδώ και αρκετούς µήνες ένα µεγάλο αγώνα 
στο κέντρο της Αθήνας διεκδικώντας την αναγνώριση µας ως 
πολιτικός πρόσφυγες.  
Έµεις οι Ιρανοί, έχoυµε φύγει αναγκαστικά από τη χώρα και 
πολλά χρόνια στην Ελλάδα που αν γυρίσουµε στο Ιράν µας 
περιµένει η κρεµάλα από µία αιµατοβαµµένη ιρανική 
δικτατορία που προσπαθεί µε  πυρηνικά προγράµµατα να 
αποκρύψει τα καθηµερινά βασανιστήρια, τους ανελέτους 
ξυλοδαρµούς, τους απαγχονισµούς και την ταπείνωση ενός 
ολόκληρου λαού. 
Αγωνιζόµενοι άνθρωποι που είδαν ένα πεπλο σιωπής να 
καλύπτει κάθε τους κίνηση και έκκληση, χωρίς καµία 
αναγνώριση τους ως διµοκρατών αγωνιστών που κινδινεύει η 
ζωή τους. 
« Πολιτικό άσυλο για µας σηµαίνει ασφάλεια !!!» 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Πολλές φορές απευθυνθήκαµε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλα υπουργεία και φορείς, και έχουµε καταθέσει 
επίσηµη επιστολή στην Βουλή των Ελλήνων. Τελικά, µετά από πολλές καθυστερήσεις, ξεκίνησαν να συνεδριάζουν οι 
Επιτροπές Ασύλου στο Βύρωνα. Όµως και πάλι, συνεχώς υπάρχουν αναβολές και καθυστερήσεις, (µε µία λέξη θα 
µπορούσαµε να πούµε ότι ειναι µία κοροϊδεια). Καταγγέλλουµε ότι η Ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της 
µηδενικής χορήγησης ασύλου στους πρόσφυγες στην Ελλάδα και ότι παρά το νόµο Παπουτσή που προβλέπει την συγκρότηση 
17 επιτροπών για την εξέταση των αιτηµάτων ασύλου, σήµερα υπολειτουργούν µόλις 3. Ζητάµε από όλα τα συνδικάτα, 
συνδικαλιστές, αντιρατσιστικές οργανώσεις, φοιτητικούς συλλόγους κια εργαζόµενους, να εκδοθεί ψήφισµα συµπαράστασης 
και να παραβρεθούν στην συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη Δευτέρα 
9/5/2011. 5:µµ.  Η συγκέντρωση θα γίνει στο σταθµό του µετρό Κατεχάκη. 
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