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  ین ساعديحس به قلم دكتر غالم

١۴/٠٢/١١  

  

  پناھنده سياسی كيست؟
  

ستاده بود، و يرو، در برابر حكومت مسلّط ا  است كه چھره به چھره روبه ی كسیاسيست؟ پناھنده سي كیاسيپناھنده س

  .از ترس جان نبوده است  رون آمده،ياگر ب

  .ار كرده استيش ترك خاك و ديشه خوياو با ھمان فكر مبارزه و با سالح اند

ان كارشان است و در  مجسمه   سندگان، شاعران، نقاشان،ي از نویاريان ھستند بسين ميدر ا سازان، كه سالح آنھا ھم

  .درنيگ یگر قرار ميجرگه رزمندگان د

  .فتديست از پا بين است كه با جاّلدان حاكم بر وطنش تا نفس آخر بجنگد و حاضر نيتش اي نیاسيپناھنده س

  .كند  یدھد و شكوه نم  یكند، ناله سرنم ی بسنده مینان  ۀبه لقم

  .او وطن اوست  ۀخان. وار جھنم آخوندھا را بشكند و به خانه برگردديمدام در تالش است كه د

ّژهی دارد و وقتی كافیردن خانه قدرت روحز كي تمیبرا ا  آشغالھا جمع شدند، حاضر است سرتاسر وطن را با م  یھ

  .خود پاك كند

ً  از جان گذشته است    .ترسد ی نم و مطلقا

راي را از جا بركند با دست بریخواھد ضامن را بكشد و كوھ یموقع م  است كه به ی نارنجكیاسيپناھنده س  ھر یده ب

  .نديب یجا را م سو ھمه  دود و با چشمان كم   یده مدام مي بریاست، با پا حاضر یديكار 

  .خته شدهي است، انگار كه از سرب ری عضالنیاسيه پناھنده سيروح

اند،  یند، خشم جان او را به لب ميب ی می قاّلبیھا  كه خود را در صف پناھندهیو زمان  از مرگ ندارد، یا واھمه   رس

ذارد ین او و دالالن اسلحه نمي بی ساخته و پرداخته حكومتھا فرقیرات بشردوستند ستون فقيب یچون م دام یاول. گ  م

رايدن ني امكان نفس كشی اسالمی جمھور  او اگر پا به وطن بگذارد،یول.. با دو گذرنامه در رفت و آمد است ش يز ب

  .وار خواھدش كاشت و سوراخ سوارخش خواھد كردي دینخواھد گذاشت و پا

ثالً ید تأملين جاست كه بايدرا. شوند یاعتبار م یباره ب كين به يجاست كه قوان نيدرا رارداد « در   م رد، » ١٩۵١ق ا يك

  .گرين و مقّررات ديدر قوان
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ه ي بای تالش فراوانیاصالً حتّ .  بكنندیريدھنده سختگ  پناهیست كه كشورھاين نيسوءتفاھم نشود، منظور ا ه ب د كرد ك

ا آواره اده بیھ ود،يش از پي دور افت ه ش سيا  ش توّج ر ب الش ام تیار الزمين ت رض ا.  اس رق يغ ه ف ت ك ن اس

  .ستنديك قماش نيك جنس و از ين دو از يا. روشن شود» ی واقعیاسيس پناھنده« با یقاّلب» یاسيس پناھنده«

چ يھ یكه ب   است مرگ بركف،ی انسانی واقعیاسي پناھنده سیز خوار، ولي است ھمه چی جانوری قاّلبیاسيپناھنده س

ازهی را بشكند، خشت روی اسالمیم جمھوريخواھد كمر رژ ی میداشت چشم ازه و وطن ت ه ت  یا  خشت بگذارد و خان

  .بسازد

  

  :يادداشت

ام ھست  ردی تم ه ف تا جائيکه از مطالعۀ اخبار و جرايد و نشستن پای درد دل ھزاران پناھنده بر می آيد، بعد از آن ک

ی ھای را  اش وبود زندگی با برآمدن از کشور معاوضه می نمايد و يا به عبارت ديگر بافروش تمام مايملک و دارائ

رای خودش و  ه ب ن ک د اي ه امي د و ب ه می نماي اقبر را تھي ول قاچ ه خارج و پ شخصی و خانوادگی، ھزينۀ مسافرت ب

ه کشور ديگری  وده ب ول نم ام انتظارخانواده اش پناھگاھی بيابد، ھزاران خطر را قب تش اوارد می شود، خالف تم

  .می باشد" پناھنده سياسی کيست؟" ارائۀ پاسخ درست به پرسش که نخستين مشکل. مشکالت تازه آغاز می يابد

ھرچند آقای داکتر صاحب ساعدی از يک بعد معين خواسته اند تا به سؤال پناھنده سياسی کيست، پاسخ بگويند، مگر 

رين کمکی اين پاسخ برای متقاضی پناھ وده و کمت ه ھيچ صورت کفايت ننم ده ب اه دھن ندگی مقابل مستنطق کشور پن

  .برای امر پذيرش آن فرد نمی کند

د، از  وقی خواستار ان ن پرسش جواب حق ال اي بادرنظرداشت ھمين نکته و با مالحظۀ آن که خوانندگان زيادی در قب

ن تمام دوستانيکه در اين زمينه می توانند کمکی برای متقا ا در اي يم ت ضيان در آينده گردند، صميمانه خواھش می کن

  .د مختلف قضيه را روشن نمايندابحث حصه گرفته با تکيه بر مبانی حقوقی قابل اعتبار، ابع
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