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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

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

  
  صبا راھی

 ٢٠١۶ اپريل ١٧
 

 اظھار نظر در مورد خبر تصميم دولت ناروی درموردپناھندگان سياسی
  :خبر تصميم دولت ناروی

 در رابطه با پس گرفتن پناھندگی از پناھنده ئیکه دستورالعمل ھا تصميم گرفته نارویوزارت دادگستری دولت جديد 

  . تصويب کند،گردند  که بعد از پناھندگی گرفتن به کشور خود برای تعطيالت و يا ديدار باز میئیھا

وق  استفاده از حقءآنھا معتقد ھستند که اين نوع سفر ھا خالف قوانين و مصوبات پناھندگی است و سفر ھای اينچنينی سو

 داشتن يک پناھندگی غير حقيقی است و به ھمين دليل مھم است که واکنش آشکاری در ۀی پناھندگی و نشان دھندو مزايا

  .اين رابطه با اين نوع پناھنده ھا انجام بشود

  خبر باال از سايت احترام و آزادی گرفته شده است

  

  :اظھار نظر در مورد خبر

اما اين تصميم بسيار ! د سياست ھای آن دولت سرمايه داری نيستئيأ معنای ت بهناروید اين تصميم دولت جديد ئيأت

شديم که اين سيل عظيم پناھندگان سياسی کوما ! به ويژه در مورد پناھندگان سياسی! باشد درست و قانون مندانه می

  امپرياليسم با اينکار اعتبار میآنھا نه تنھا به رژيم اسالمی نوکر!  نشد که نشد،عازم ايران و ديدن خاله خان باجی نشوند

 پذيرش  را برای پناھنده ھای سياسی جديد نيز تنگ ۀکنند و عرص  سياسی را نيز مخدوش میۀدھند، بلکه ھويت پناھند

   .نمايند تر می

کنند ھيچ فرقی با زندانيان سياسی  کنند و به ايران رفت و آمد می از نظر اين قلم کسانی که پناھندگی سياسی دريافت می

" سياسی"د دولت ھای سرمايه داری ھم برای ئيفرما اينان کسانی ھستند ھمانطور که مالحظه می! ندارند" تواب شده" 

  ! داند بودن آنھا ارزش و اعتباری قائل نيست و آنھا را قابل اعتماد نمی

کرد، زمانی که مورد فشار سازمانھای  خت گيری میلمان که برای اعطای پاھندگی سياسی ساچند سال پيش دولت 

 روی ميز ريخته بود و ،کنند که به ايران رفت و آمد میرا  بود پاسپورت ھای پناھندگان سياسيیحقوق بشر قرار گرفته 

   سياسی امن نيست پس اين پناھندگان سياسی چطور به ايران سفرھای مداوم دارند؟ۀگفته بود اگر ايران برای پناھند

کنند   سياسی که تمام مرزھای سياسی را مخدوش میۀآخر ھر چيزی ھم حد و اندازه ای دارد، افراد با پاسپورت پناھند

   !نيستند  اعتمادلکس قاب برای ھيچ
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روند، که بايد در پاسخ به اين عده نيز گفت مگر  از طرفی برخی مدعی ھستند که برای فوت عزيزانشان به ايران می

ساس و دلتنگی حروند عزيز ندازند، يا ا انشان به ايران نمیسياسی که برای مراسم درگذشت عزيز  پناھندگانرساي

 ندارند، فقط شما عزيز دردانه ھا داريد که با رفتن تان به بقای رژيم جنايت خوی اسالمی نوکر امپرياليسم کمک می

  کنيد؟

   !ھا رفته و باعث بيداری شان شود"  خواندهسياسی"  آب در خوابگه اين نارویبا تصميم جديد دولت !!!! شايد

   دوھزار و شانزدهاپريلشانزده 

 

 
 


