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 Reports گزارشھا

 
  تورنتوــ گزارشگران پورتال 

  ٢٠١٢ جوالی ١۶

  

  

  عليه راضیتگزارشی مختصر از تجمع اع

  ايرانمھوری اسالمی جضد انسانی سياست ھای 
  

از و ، " دهسيامک ستو"به پاسخ دعوتی که آقای  ان صاحب امتي ه در عين زم ران ک سندگان سرشناس اي يکی از نوي

ز می باشد" روشنگر"مدير مسؤول ماھنامۀ  یني ازمانھا و احزاب ايران دادی از س ه  ،، و تع ان و ک ندگان افغ از باش

م والي ستی رژي سانی و فاشي ه سياست ھای ضد ان راض علي هايرانی مقيم تورنتو  نموده بودند تا جھت اعت  در ت فقي

ازمانيافتۀ آن  شتار س ه خصوص کشت و ک ران،  ب مواجھه با پناھندگان افغان و تشکالت کارگری مستقل در داخل اي

ده و نفرت ٠٢ لی ١٢از ساعت " لس من" جوالی در ميدان ١۴، به تاريخ  در اين اواخررژيم ع ش ر، جم  بعد از ظھ

تعدادی از افغانھا که در بين آنھا حضور عناصر بيان دارند، و انزجار به حق شان را از آن سياست ھا و عامالن آن 

و،  زرگ شھر تورنت يم ب ان مق ده ای از ايراني ار ع ود، در کن ين حاضر شده و بادرد و مبارز چشمگير ب در محل مع

  .دھريک به نوبۀ خود، در افشای رژيم واليت فقيه سخنانی چند ايراد و اعمال جنايتکارانۀ آن رژيم را تقبيح نمودن

ه  سانی ک ه ھريک از ک از آنجائی که برگزار کنندگان آن تجمع اعتراضی، از اول برنامه داشتند تا حق ابراز سخن ب

اه دو ساعت حدود خواسته باشد، در مورد چيزی بگويد انی کوت ان فاصلۀ زم ن از  ١۵، داده شود در نتيجه در ھم ت

هخاصی نمحزب در تجمع که ھريک از سازمان و يا  حاضرحضار  د از جمل  از ی اراننيحس « - ايندگی می نمودن

 ستي رحمان نجات از حزب كمون،" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"پورتال  مشرف از ی عل، روشنگرۀيطرف نشر

ان از شوراري ام،راني ای كارگرستيشھال دانشفر از حزب كمون ،رانيا شتی ماھ ردم ایباني پ ارزات م   ،راني از مب

ارگران ای از طرف نھادھایربان قدي حم،یتيداري سولرانيطرف ا از ی محمودیدي ايناھا ،راني دفاع از ك انت  ی رحم

ار شت م ان ھ ازمان زن ا،چاز طرف س كوالرھای قلی آق ور از طرف س وی پ بز تورنت ۀ  س ين از جمل اروق حقب ، ف

اع  سخنران-گري دیاسي  سیتھاي از افراد و شخصی تعدادني وھمچنافغانھای حاضر در اعتراض وده، ضمن دف ی نم

  .از پناھندگان افغان، جنايات رژيم واليت فقيه را افشاء و محکوم نمودند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

م  م ھ ن قل يلۀ ضبط اي ا تأسف وس د و ب ديم حضار می نمودن از آن جائی که اکثر سخنرانان صحبت شان را شفاھی تق

ه نمی نداشت، لذا با عرض پوزش خدمت ساير سخرا  جای کافی برای ضبط تمام سخنرانی ھا ه خاطر آن ک نرانان ب

ای  ا، صحبت آق توانم صحبت ھمه را به صورت مشروح انعکاس بدھم، می کوشم با بيان خطوط کلی تمام صحبت ھ

 تقديم حضار نمودند، بيشتر در آن تجمع"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"را که به نمايندگی از پورتال" علی مشرف"

  .مورد مداقه قرار بدھم

ن ت اي ال  عل ار پورت ت ک ان ماھي ر از بي زينش، صرف نظ ستان آزاد" گ ستان- افغان اير "  آزاد افغان الف س ه خ ک

ه زمين ته و در ھر جائی ک ورتر صرف را نداش م راپ ا ھ ار و ي ر نگ ی حيثيت خب ارز و شرکت سايتھای انترنيت ۀ تب

ته باشد ه ومستقيم وجود داش ال خويش را ب رۀ ارض، حضور فع ران ک ا ک ران ت واداران، از ک يلۀ ھ ات می س ه اثب  ب

ود" علی مشرف"رساند، محتوای سخنرانی آقای  ه . و مغايرت کامل آن با صحبت تمام سخنرانان ديگر ب ايرتی ک مغ

ال درس  دگان پورت ه خوانن ان "اگر از يک جانب تنھائی پورتال را در جمع می رسانيد، از طرف ديگر ب ل جري مقاب

  . پورتال را گوشزد می نمايد"وفاداری به استقالل"و " شنا نمودن

 وبه مثابۀ فردی که تمام زحمات تخنيکی را متقبل شده بود، افتتاح جلسه را اعالم " بابک يزدی"به دنبال آن که آقای 

شت " روشنگر"که به نمايندگی از نشريۀ " حسين ارانی "از آقای ا پ ود ت ميزبان تجمع به شمار می رفت، خواھش نم

تثنای –نرانان حبت تمام سخصکه از آن جائی . تجمع اعتراضی را رسماً به پيش ببردميکروفون قرار گرفته،  ه اس  ب

ان و طرز در واقع ، و دو تن ديگر"علی مشرف" ا نحوۀ بي م ب انی ھ اوت و زم  بيان عين مواضع گاھی با کلمات متف

در . مشخص نمايمحبت ھا را متفاوت تلفظ کلمات با ھم يکسان بود، در اينجا خواھم کوشيد تا خطوط مشترک تمام ص

  : بر چند نکته تأکيد می ورزيدند تمام سخنرانان، بدون استثناءآنخطوط کلی 

ومترين، -١ د، مظل ده ان ران آم ه اي دگی ب ر و درمان ه از روی فق ده ک رين و محکومترين  افغانھای پناھن شار ت تحت ف

  . را در ايران تحت قيادت رژيم جمھوری اسالمی می سازندباشندگان

ا از که عليه افغانھا به راه انداخته شده،را  موج تجاوزات اخيری -٢ ی ھ ان ايران  رژيم به خاطر منحرف ساختن اذھ

  . استبرخاستهمشکالت خودشان که ھمه ناشی از سياست ھای ضد انسانی رژيم می باشد، 

رد، -٣ اراج می ب ز  رژيم نه تنھا باالی افغانھا فشار وارد نموده ھستی آنھا را به ت ران ني ارگر اي ۀ ک االی طبق بلکه ب

  .عين فشار را وارد نموده، زندانھا را از آنھا پر نموده است

ا-۴ ه ای است از جانب خود ، مسألۀ يزد و تجاوز باالی تمام افغانھ ذا يک توطئ شده ل ه تاحال ثابت ن ائی ک  از آن ج

  .رژيم و عمال چاقو کش آن

ۀ ۀ ھئی که در ايران طی سه دم افغانھا تما-۵ ه ھم د ب وده و باي اخير اقامت داشته اند، از حق شھروندی برخوردار ب

  .آنھا حق شھروندی داده شود

ه  آن عده از کودکانی که در ايران تولد يافته اند، صر ف-۶ دام کشوری است، نظر از آن ک ۀ ک در و مادرشان تبع  پ

  .اندايرانی بوده به مانند تمام ايراانيان ديگر از حقوق مساوی برخوردار 

ا، سرنگونی جمھوری اسالمی-٧ ا تبعات آن از  آزادی زندانيان سياسی کارگری، ختم سياست تبعيض عليه افغانھ  ب

  .جملۀ خواستھای آن تجمع به شمار می رفت

ال" علی مشرف"با آن که آقای  دگی از پورت ستان آزاد "که به نماين ستان–افغان ه حساب "  آزاد افغان ود، ب صحبت نم

تنوبت در واقع ه - اولين سخنران تجمع به شمار می رف ه ب ی  را ک ای حسين اران اه آق ه صحبت کوت  در صورتی ک

  و در جريان صحبت شان که در ذيل گزارش کامل آن را -مع به شمار می رفت، به حساب نياوريمجمثابۀ گرادنندۀ ت
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ستقيم رراز نظر خواھيد گذراند، ب ه صورت م ر ب ۀ اخي ا تأسف  مشکالت افغانھا در سه دھ د، مگر ب نائی انداختن وش

خنرانان ھريک  ه از قس اتی ک ه نک ان ب تند، چسبچن ان آن را داش ادگی بي ل آم ه ب د ک ايده بودن ه  برخی ھ ر متوج کمت

دبرخی ديگر و ظرافت قضيه شده تند متوجه آن گردن ستان و مشکل  نخواس ی افغان ۀ فعل ه از جامع صويری را ک ، ت

ايش گذايميل ه نم دۀ آن ب ا پناھن ار ونھ م جنايتک ستان، موجوديت رژي ردم افغان شکل م ام م ا تم ه گوي ود ک ان ب تند؛ چن ش

و رط  جمھوری اسالمی می باشد، ت ده، از ف اقی نمان يچ مشکلی ب م ھ ا ھ ا ھ رای افغانھ د ب م نباش اه آن رژي وئی ھرگ گ

  .شادی به پرواز خواھند پرداخت

ای قبل از آن که قضاوت خودم را به مثابۀ يک بيننده بيان دارم، ائی از صحبت آق " مشرف" توجه شما را به بخش ھ

  :جلب می نمايم

ع، سپاس خود از موقفِ " مشرف"آقای  ا در آن تجم  يک افغان و يک  تن از ھمکاران پورتال، به خاطر حضور آنھ

  .ابراز داشته، به سخنش چنين ادامه دادو پورتال را برای فرد فرد حضار 

  !دوستان عزيز"

ه را، عده ای از انسانھائی معرفی  ستان با بسيار مھربانی می خواھند، پناھندگان افغاندر اينجا برخی از دو د ک بدارن

  .ندخاطر آن بپذيرھا  و ھزاران توھين را به اضر اند سخت ترين کاربرای يافتن لقمۀ نانی ترک ديار نموده و ح

ه  چنين قضاوتی اگر رگه ھائی از واقعيت را ھم داشته باشد ب، عزيزدوستان ست، بلک ام واقعيت ني ا تم ه تنھ ين ن ه يق

اجران بخش مھم آن نيز نمی باشد ه سرحد مھ ان را ب دگان سياسی افغ ه پناھن ن ک ، زيرا چنين طرز ديدی گذشته از اي

  . سال اخير را در افغانستان به ھيچ وجه بازتاب نمی دھد٣۵اقتصادی نزديک می سازد، مدت زمان 

ه گمی توا ايران آمده اند، هافغانھا برمبنای مشکالت مالی و اقتصادی ب که ھرگاه بپذيريم ا باشد ک دان معن د ب ا در ن وي

دان داره بن ياه ق ت س ه حاکمي ته، ن ود داش ی و ج غالگران روس ه اش ستان، ن غالگران  افغان ک اش ه اين المی و ن اس

  .ھای خون به راه انداخته انديامپرياليستی و شرکای شان در افغانستان جو

  !دوستان

ۀ  يدی از طرف ۵٠در دھ ال خورش شور" از س ارج از ک ی خ شجويان ايران يون دان ا در ٣" کنفدراس  اصطالح را م

ان ءنشرات شان می ديديم، اصطالحاتی که گاھی عده ای از شعرا  بھترين پارچه ھای شعری شان را در توضيح ھم

رودند ی س ت٣اصطالح . اصطالحات م وه زش الي٣. ک ه امپري وه زشت ک اع را  ک اليزم و ارتج يال امپري زم، سوس

  .نمايندگی می نمود

دل شده ٣۵ واقعيت قضيه اين است که ظرف  وه زشت مب ات ھر سه ک  سال اخير مردم افغانستان، به جوالنگاه جناي

ه شکل اخوانی و ١٠حدو  سال روسھا و مزدوران شان خون خلق ما را ريختند، ١۴است،  ياه چه ب  سال ارتجاع س

م جھادی و چه د و اينک ھ  به شکل طالبی آن خون مردم ما را به شيشه نموده، سنگ آسياب قرون را بر آنھا گرداندن

وده ، سال بدين طرف١١از  ا را اشغال نم  امپرياليزم غرب و شرکای آنھا به سردمداری امپرياليزم امريکا، کشور م

  .را به حمام خون مبدل نموده استو باز ھم در ھر گوشۀ آن جوی ھای خون جاری ساخته، قريه قريۀ کشور 

ر . ھای دور و نزديک می گردندز افغانستان بيرون شده راھی کشوردر چنين حالتی است که ميليونھا افغان، ا به تعبي

هنا شان، خانه و کاشديگر آنھا به دنبال لقمۀ نان برای خود و فرزندان د، بلک وده ان ده ۀ شان را ترک نن ه منظور زن  ب

د٣جاوزات پيھمی که ماندن شان از ت ده شده ان ن کشور و آن کشور پناھن ه اي د، ب ا می نماي ذا از .  کوه زشت بر آنھ ل

ان کشی ه نظر ما وقتی رژيم دد منش و تاريخزدۀ واليت فقيه دست از آستين جنايت بيرون کرده و اولتر از ھمه ب افغ

  :پردازد، او می خواھد به رقبای جھانی و منطقه ئی اش بگويدمی 
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 خويش غال نموده ايد، چنان در کشتارگاه ھای زورم به شما نمی رسد، ميليونھا افغان را که شما کشور شان را اشاگر

ش ه ک ت ب ا مراجع ل ب د اق ه ح ه ھم شم ک يخ بک ار م ه چھ رم و ب ر بب ق اس شکلی در تحق د م ان، بتوانن اف دھور ش

  .امپرياليستی شما به وجود بياورند

 قادر شده با اشغال کشور، عامل پناھندگی را روز تا روز تشديد نمايد و دولت دست در چنين فضائی وقتی امپرياليزم

ه نشانده و مزدورش م واليت فقي ولی"، از رژي رين " خون پ ده سنگ زي ان پناھن ه افغ دريافت می دارد، اينجاست ک

  .آسياب امپرياليزم و ارتجاع می گردد

 نيز باالی آنھا تطبيق می کستان بلکه عين حکم را در پا،ی گردندآنھا تنھا در ايران به بی حقوقی و کشتار محکوم نم

ان نمايند ان وو ک و ھمان حکم را در داخل افغانستان نيز بر آنھا تطبيق نموده، اگر يک روز در پنجوائی خون زن دک

وگھر و افغان به وسيلۀ سربازان امريکائی ريختانده می شود روز ديگر در باالبلوک، کندوز، کنر، قندھار، لغ ان، ل م

  .دنپکتيا به ده ھا تن از آنھا نابود می گرد

ه خل مبارزاتی ايران و ساير کشورھای توقع ما از نھاد ه راستی ب د ب ه می خواھن ام ھائی ک ستان، کمکی انج ق افغان

ند و يا ھم کوه زشتی که يا ھم اکنون در افغانستان سايۀ سياه شان را پھن نموده ا ٣، آن است تا ما را در زدن آن دھند

ان ن اريکی غالب خود را پنھ دمدر زير ت اليزم وده ان ل ارتجاع و امپري اد مردمی در مقاب ا اتح ا ب انند، ت اری برس ، ي

  .يک انقالب رھائيبخش تکامل بدھيممتحد، جنگ آزاديبخش خويش را پيش برده آن را به 

ت  اری از حاکمي ه ع ستقل و مرف ستان آزاد، م ه افغان ط درصورتی ک وکرات و امپريفق م از تکن ادی آن اع اليزم و اي

اره سکوالر و  نيروھای تاريخزده و ارتجاعی وجود داشته باشد، نه تنھا ميليونھا افغان از ھر گوشه ای که ھستند دوب

ی  به ميھن شان برخواھند گشت، بلکه می توانيد مطمئن باشيد افغانھای آزاده بزرگترين پشت و پناه جنبش ھای انقالب

ه ده ب تقبال خواھنيز ش ز اس ان خويش ني ان نيک از ھمرزم ۀ ميزبان ودن مثاب ای- »د نم ا عرض معذرت خدمت آق   ب

  -بان گفتار به زبان نوشته، تغييری در کاربرد جمالت آنھا آمده باشدزاگر حين ويراستاری از " مشرف"

  !خوانندگان گرامی

ه بنبا تمام احترامی که بايد به شرکت کن وده دگان آن تجمع اعتراضی ک ر نم ستان داي ردم افغان ا م ستگی ب ۀ ھمب ه مثاب

زمانی ، و چه ھم بعد از وی" مشرف"از آقای  تأسف است که تمام سخنرانان چه قبل ای بسبودند، می بايد داشت، ج

د ان سبکسرانه برخورد نمودن سم چن وئی ،که اوضاع افغانستان را می خواستند ترسيم نمايند، به جرأت می نوي و گ  ت

وده، .  کوه زشت وجود نداشته و اينک ھم وجود ندارد٣آنھا اساساً چيزی به نام در فرھنگ  الزمی ب يال امپري نه سوس

از . نه امپرياليزمی وجود دارد و نه ھم ارتجاع سياه مذھبی در مجموع بلکه ھر چه است، جمھوری اسالمی است و ب

  .ھم جمھوری اسالمی

اليزم و -و بجا ھم باشدی در قبال ايران حتا اگر درست گيرئقفموچنين  ا امپري  در آن ھم نبايد پيوند رژيم واليت فقيه ب

م  کشور، نه تنھا درست نيست بلکه ج۴۴ به ارتباط افغانستان اشغالی به وسيلۀ -صھيونيزم را ناديده گرفت نايات رژي

ردم واليت فقيه را از جايگاه تابع آن باال بردن و آن را  رای م ده ب ودن، به جايگاه اساسی و عم ستان مشخص نم افغان

اين درست است که رژيم واليت فقيه، . راست و پوست کنده خاک پاشيدن به چشم مردم و خدمت به استعمار می باشد

اه و در کنار جناياتی که بر خلق ايران و به خصوص نيروھای انقالبی و د ھرگ ا وارد می نماي  حتا تحول طلب آن ج

د فراموش بيگاه در صورتی که خواسته، دست به  ن را نباي ز زده است، مگر اي ان ني دگان افغ کشتار بيرحمانۀ  پناھن

اليزم  ا امپري سه ب ا و دمچه ھای آن، در مقاي نمود که نقش کنونی رژيم واليت فقيه در افغانستان با در نظرداشت دم ھ

رنغااش وده، س ده نب ورت عم يچ ص ه ھ رکاء ب ا و ش ی لگر امريک م نم د گونی آن رژي ستتوان ضل م ودن مع عمره ب
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درت برسآ در صورتی که نيروھای انقالبی در افغانستان را حل نمايد ــ ار د، ممننجا به ق رای ک ری ب کن شرايط بھت

داردانقالبيو رار ن ستعمره و -ن افغانستان به وجود بيايد، تصوری که فعالً در چشمرس ق ستان م ه افغان انی ک ا زم  و ت

ردد، شۀ آن جوي گويک نظام مستعمراتی وجود دارد، و در ھر معضل ھای خون از طرف دشمنان ملت جاری می گ

  .پناھندگان افغان نيز باقی خواھد ماند

ا  ستان ب ا در افغان ۀ آنھ اليزم و نقش جنايتکاران يال امپري اليزم و سوس ا امپري ه ب ه در مواجھ ام سخنرانان ک خالف تم

ه اصطال ا ، ب انۀ آنھ ه و کاش ان از خان ا افغ اختن ميليونھ واری س رمه"ح مت ورده" س ن از خ د، دو ت ده بودن  و الل ش

دۀ آن، از نقش " فاروق حقبين"و " رحمان نجات"سخنرانان آقايان  ا پناھن ستان و ميليونھ ردم افغان دبختی ھای م در ب

  .نيز نام بردند" کرزی"منفی دولت 

ستعمراتی  ه ادارۀ م ان "کرزی"نبايد ناديده گرفت ک دن و نيروھای اشغالگر و خالق دن، اگر از هآن ادار را دي  را ندي

ی  روف يعن ل مع ان مث وئی ھم ودن"س وش نم ل را فرام دن و جنگ ت را دي ر " درخ وی ديگ اند، از س ی رس را م

رد ا آن ف رد و ي ن ف ا اي ائی کرزی ب ا سرحد جابج ستان را ت ارزاتی مردم افغان زل دادهخواستھای مب ه ر، اگ تن  آگاھان

  .ه جز خدمت به امپرياليزمصورت گرفته باشد و يا بگيرد، چيزی نيست ب

ادی از حضار از آن " مشرف"مبنای بی پژواک ماندن صدای آقای  بر دۀ زي د ع از طرف سخنرانان و خالف آن تأئي

وده ا" مشرف"مواضع و حتا انتقاد مستقيم چند تن از آنھا از آقای  سات ديگر حاضر نب را در جل ه چ ا مواضع دنک  ت

ای درست و انقالبی شان را بدون نمايند ه آق ذيريم ک د بپ د، باي و " مشرف"ه نگذارند، اگر پای مشکالت تخنيکی نباش

يش ل پ رده، حضور و تأثيرساير ھمکاران پورتال نيز، بايد وظايف شان را جديتر از قب ذاری شان را در ھمچو  ب گ

  .مجالس مستمر بسازند

  

 


