
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ک تن مــــباديبر زنده  ن بوم ويچو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بد  
ميم        از آن به که کشور به دشمن دھيھمه سر به سر تن به کشتن دھ  

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  یصبا راھ

 ٢٠١۵ مارچ ١٢
  

 !ديم را مخدوش نکنيسان محترم مفاھي نویلوئيک
  ) کانادای دارهير دولت سرماي اقدام اخۀيدر حاش(

  

 در ین قلم ذره ايدانند که ا ی دارند مئین قلم آشناي ایدگاه طبقاتي که با دیکسان: یادآوريز الزم به يقبل از ھر چ

 در یم اسالميستھا مثل رژيالي نوکر امپریم ھايت رژي در ماھی درنده خود شک ندارد؛ ذره ایستھاياليت امپريماھ

شه را بر مسند قدرت يست پيل ترورئي اسرای ھمتاۀشيست پي تروریم اسالميستھا رژياليامپر. ران توھم ندارديا

از گرفتن يشتر امتي بیگر برايک روز ديخوانند  یستش مي جھان تروریب افکار عمومي فریک روز براينشاندند؛ 

ر و ين گيدر ا...دزنن ی شده الس میوم غني چپاول دسترنج کارگران و زحمتکشان با آن در مورد اورانیعنياز آن 

 ی جورواجور به کشورھایران، پناھنده ھايان در قدرت است مثل اي مطلق عریکتاتوري که دئی کشورھازادار 

کند تا به شغل  یم" صادر "م به خارج ي که خود رژیاسي سیخصوص پناھنده ھاه ب. شوند یز مي سراریغرب

  .م مشغول شوندي رژی برایف جاسوسيشر

 یتوھم ندارد و به آنھا برا) ستھاياليبخوان امپر" ( یغرب" رنگارنگ یت دادگاه ھايماھچ وجه در ين قلم به ھيا

 سازمان ملل ی و برا  بنددیل نميراه انداختند دخه ران بي را در ایاسيان سي که قتل عام زندانیتکارانيمجازات جنا

  . کند ینم تره خورد ، استامريکاسم قلدريالي امپرۀ تجاوزکارانیاست ھاي سۀشبرنديھم که پ

  ست؟ي کیاسي سۀاما پناھند

ا ي سفارت خانه یجلو)  آنیتمام جناح و دسته ھا(ی اسالمیان جمھوري دادن به جانیأ که در صف ریا کسانيآ

  شوند؟  ی محسوب میاسي پناھنده س،ستندي ای ھا میکنسولگر

  د؟ ن باشیساي تواند پناھنده سید مندھ ی میأم ريتکار رژي از دو جناح جنایکي که به یا کسانيآ

 که در کشورش ی حکومتیاستھايه سيعل است که مخالف حکومت حاکم بر کشورش است؛ ی کسیاسي سۀپناھند

  . کند یسم،مبارزه ميالي وابسته به امپریحاکم است مانند حکومت اسالم

ت که ل اسين دليبه ھم. ل مختلف جانش در بازگشت به کشورش در خطر استيداله  است که بی فردیاسي سۀپناھند

ود دارد؛ در اصل ج، شکنجه و کشتن او ویري که در کشورش خطر دستگیو تا زمان. برد ی پناه میگريبه کشور د

 به ی او فرار کرد بر مسند قدرت است بازگشت به کشورش به معنای که فرد از دست ظلم ھای که دولتیتا زمان

  .خطر انداختن جانش را دارد
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ه حکومت حاکم در يعل خود ۀ کشور امن پناھنده شد در آنجا به مبارز بهی است که وقتی کسیاسي سۀپناھند

  .دھد ی آن ادامه میکشورش در جھت سرنگون

ً ياما، آ  ضد یکنند؟ چند در صد آنھا در تظاھرات ھا ین مي چن،رنديگ ی میاسي که پاسپورت سی پناھندگانۀ ھما واقعا

  کنند؟  یم مدام شرکت مي رژی و سرنگونیميرژ

شوند در ھمان مرز  یران مي وارد ایا وقتيکنند؟ آ ید که به کشور رفت و آمد مي شناسی میاسي سۀدچند نفر پناھن

  شود؟ ینم" یجاسوس" گر پناھندگان يا از آنھا در مورد ديشود؟ آ ی آنھا گرفته نمیجلو

 یندگ از اعتبار پناھیست؟ اگر فرديکشورش ن" امن بودن "ی به کشورش به معنایاسي سۀا رفت و آمد پناھنديآ

ن عده ي که ائیدر آورد و به کشورش سفر کند؟ گو" بميننه منم غر" د يا باي استفاده کرد آیگري در کشور دیاسيس

 که ئیران سفر کنند و آنھايدنشان به اي دید آنھا برايروند و با یا ميفقط خواھر و مادر و پدر و برادر دارند که از دن

  !عمل آمده انده ب" بُته"ر يند از زرو یران نمي شان به ایاسي سیبنا به باورھا

 ین المللياز بيران امتي در ایم ھار اسالميکند با ھر بار سفر خود به رژ یران سفر مي که به ایاسي سۀھر پناھند

 یياسي پناھندگان سیش از آن استفاده کرده بود و پاسپورت ھاين سال پي چندالماناز را دولت ين امتيھم. دھد یم

ران امن يند اي گویم) یاسيپناھندگان س(ن ھايخته بود و گفته بود اگر ايز ري میده بودند را روران سفر کريکه به ا

  .ميدھ ی نمیاسيس یگ پناھندیگر به کسيران امن است و ما ديران سفر کرده اند پس ايست پس چطور به اين

 ی برایچ وجه کشور امنيش به ھيستھا با تمام دسته ھا و جناح ھايالي وابسته به امپریران با وجود حکومت اسالمي ا

  ! ستي نیاسي سیپناھندگان واقع

ً ي که در ایاديز ۀست که عديقرار ن ند و از امکانات ياي بی غربی ھم دارند به کشورھای خوبی وضع مالران اتفاقا

ً يستند، خانه ھاين افراد ھم کم ني آنجا استفاده کنند؛ ایرفاھ سبز "م از نوع ي رژی حامشان در شمال شھر تھران و اتفاقا

شان را در بازار آزاد بفروشند و خانه يھادالرند و ياينھا قرار است که مدام بروند و بيآن ھم ھستند، خب ا" لجنزار

 قادر ھستند که یرند از نظر ماليگ یشان ماه ھا حقوق نمي ھایليران که خيمگر کارگران ا... شان را اجاره دھند يھا

شوند که  ی بھره مند میاسي سی مسموم از حقوق پناھندگیک مشت خرده بورژواي به خارج بروند و پناھنده شوند؟

  .  ھستندی اسالمیم جانيگر رژيتازه طرفدار جناح د

 وابسته ی اسالمیه داري در حکومت ددمنش سرمایشتري بیکارگران و زحمتکشان و محرومان ھر روز در تنگناھا

 یأ ری صندوق ھایران سفر کنند و در داخل و خارج پايبه ا" ديبا"ن عده يرند و آنوقت ايگ یسم قرار مياليبه امپر

ً !  ھم بروندی اسالمیجمھور   !  شودیشتر نمين بي از ایاسي سۀ به پناھندی که دھن کجواقعا

د بر امن ئيأ مھر تیعني یاسي سۀران پناھنديسفر به ا! شدت مخالفمه ران بي به ایاسيمن با سفر پناھندگان س! ريخ

 ی را طوالنئی قرون وسطایت زايم جناي عمر رژیعني! دنيش کوبيتکار با تمام دسته ھا و جناح ھايم جنايبودن رژ

  !تر کردن

 جگر یشود دندان رو یسوزد و تنگ م یران ميل و اقوامشان در اي فک و فامی دلشان برایلين پناھندگان اگر خيا

 شان بپوندند و تظاھرات ۀون مورد عالقيسي اپوزیاسي سیران متشکل شوند به سازمانھايبگذارند، در خارج از ا

 ۀکه با پاسپورت پناھند نينه ا! اننديبنما جھان یافکار عمومم را به يت رژيندازند و ماھيراه به  بیونيلي میھا

  !نند و پز دھنديه را ببيران شوند و عمه و خاله و در و ھمساي عازم ای پر از سوغاتی و  چمدانھایاسيس

 ئی دولت ھاۀتکاراني جنایاست ھايد سئيأ تیران به معناي به ایاسين با سفر پناھندگان سپر روشن است که مخالفت م

  ! ستي آن نیا شرکايمانند کانادا 
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 توان یکنند نم ی شان میسي فله نویت را چاشني و انسانی و برابریسان که مدام مساوات طلبي نوئیلويالبته از ک

از خودشان توقع داشته باشند ) مثل کانادا( ی جھانیه داري سرمای حامیاز دولتھا" توقع "یجاه انتظار داشت که ب

   ! نکنندی آن تھیاسيم را از بار سي مفاھیبه عبارت ! را مخدوش نکنندیاسيم سيکه مفاھ

حاال چطور است که !  شد جانش در بازگشت به کشورش در خطر استیاسي سۀپناھند که یار ساده است کسي بس

  !!!!! افتدیر خطر نمروند و جانشان د ی میعده ا

  ...  شوندید شدند و ميران ناپديروند و  رفتند و در ا ی ھم می و عده ا

  صد و نود و سهي ھزار و س]حوت[ اسفند– دوھزار و پانزده چمار

  

  

 


