
 
   تظاهرات عليه اخراج پناهندگان افغانستانی از سوئد

  
های ضد پناهندگی   عليه سياستTranås "تراناس " کوچکتظاهراتی در مرکز شهر ، ٢٠١۶ اکتبر ٢٢ شنبه زرو

 در ابتدا در مقابل شهرداری شهر،  نفر بودند ۵٠٠اهرکنندگان که بيش از ظت.  اخير دولت سوئد برگزار شد

)Tranås Stadshus(  ه سمت ببعد از ظهر دوازده و نيم ساعت تجمع نموده و سپس)Best Western Hotel 

Tranås Statt(تا ساعت دو بعد از در طی اين تظاهرات که . جا مبادرت به تجمع نمودند کرده و در آنپيمائی   راه

 افغانی  جوان پناهندگانهای دولت سوئد برای بازگرداندن  ادامه داشت تظاهرکنندگان خواهان توقف تالشظهر

برخی از ، تظاهرات  در تجمع پایانی . شعار می دادند غير انسانیبه افغانستان بوده و عليه اين سياست

 ها در آن.  سخنرانی کردند شوندباز گرداندهمعلمان و سرپرستان نوجوانانی که قرار است به افغانستان 

تاکيد داشتند که بر این نکته ناهندگی دولت سوئد ی های خود ضمن محکوم کردن اين سياست ضد پسخنران

جوانان نو  از اين دولت سوئد در شرایطی در صدد بازگرداندن نوجوانان افغان به این کشور می باشد که بسياری

  .ده و کسی را در افغانستان ندارنداساسا در ايران متولد و بزرگ ش

  

این از شهر های  روز شنبه بطور همزمان در تعدادی، در د  های پناهنده ستيز دولت سوئعليه سياستتظاهرات 

مخالفت با حمل پالکارد و سر دادن شعار و سخنرانی تظاهرکنندگان  ، در تمامی این حرکات. برگزار شدکشور 

 مبنی بر بازگرداندن جوانان و نو جوانانی که با پناهندگی  دولت افعانستانودولت سوئد بين خود را با توافق اخير 

بر اساس اين توافق قرار است هر نوجوانی که با پناهندگی اش موافقت . اعالم کردند، ن موافقت نشده شا

 سالگی به افغانستان ١٨پس از رسيدن به سن و فعال با اجازه اقامت موقت در سوئد به سر می برد،  هنشد

  .فرستاده شود

  

 خواهانی از مليت ان و سرپرستان سوئدی و آزادیمعلم، که در زیر باران شدید انجام شد در تظاهرات روز شنبه 

  .تندتلف و از جمله افغانستان شرکت داشهای مخ

   سوئد–در لينشوپينگ ایران فعالين چریکهای فدائی خلق 

  ٢٠١٦اکتبر 

    


