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 یموسو : سندهينو
 

 )کانادا(تورنتو در اعدام هيعل تظاهرات ازی کوتاه گزارش
 

اعالم داشت ؛ فراخوانی از طرف » عليه اعدام «  اکتبر را روز مبارزه 10به حمايت از فيصله سازمان ملل که تاريخ 
به » نيست کارگری ايران حزب کمو« و » فدارسيون سراسری پناهندگان ايران « ، » کميته بين المللی عليه اعدام «

غرض شرکت در تظاهرات مسالمت آميزداده شده وضمن آن از سازمانها ، احزاب ، اتحاديه ها ، ساير نهاد ها وافراد 
يعنی اعدام در » قتل عمد دولتی « خواسته شد تا با شرکت در آن اجتماع تظاهراتی حمايت خويش را از نفی ومحکوميت 

« ، » حزب اتحاد کمونيست کارگری « فراخوان تظاهراتی متذکره که با شرکت عملی . د اقصا نقاط جهان ابراز دارن
گروه هيچ کس غير قانونی « ، » شورای نجات کنگره همبستگی ايرانيان « ، » حزب کمونيست کارگری چپ عراق 

ری از باشندگان تورنتودر وچند تن از رهبران اتحاديه های کارگری کانادا وارسال پيام از جانب آنها وجم غفي» نيست 
يک هوای بارانی وايراد سخنرانی ها از طرف آنها مورد حمايت قرار گرفت ، طبق برنامه اعالم شده به ساعت چهار 

 .بعد از ظهر به وقت تورنتو دريکی از ميدان های مشهور وپر رفت وآمد آن بزرگ شهرآغاز ودوساعت ادامه يافت 
حزب «، ايرج رضايی » خواندن پيام رهبران اتحاديه های کارگری کانادا« ان سخنرانان که به ترتيب فروغ ارغو

فداراسيون « ، يدی محمودی » حزب کمونيست کارگری چپ عراق « ، عصام شکری » کمونيست کارگری ايران 
عضو شورای نجات «، مصطفی لو » يک تن از فعالين چپ افغانستان « ، علی مشرف » سراسری پناهندگان ايران 
وجمشيد هاديان يک تن از اعضای کميته » گروه هيچ کس غير قانونی نيست « ، کريگ » کنگره همبستگی ايرانيان 

مرکزی حزب کمونيست کارگری ايران ؛ از طريق بلند گو با مردم صحبت نمودند ، همه بدون استثنا عليه اعدام موضع 
 ) .زيرا اکثريت گويندگان ايرانی بودند  ( .گرفته وخواستار توقف آن در جهان به ويژه ايران گرديدند 

من طی اين گزارش کوتاه روی داليلی که در اخير اين نوشته خواهد آمد ، ضمن ابراز احترام عميق به همه سخنرانان 
هموطن مارا که از نوار پياده نموده به کمک خود » آقای مشرف«وشرکت کنندگان ، سخنرانی هيجان انگيز وکوبنده 

 : بان نوشتار در آورده ام تقديم می دارم اميد مورد توجه قرار گيردايشان به ز
 حضار گرامی سالم « 

 سال قبل امپرياليزم جنايت گستر امريکا وشرکايش به حمالت جنايت کارانه وددمنشانه بر کشورعزيز ما 6وقتی 
امپرياليستی به جهانيان اعالم داشتند که با آن افغانستان آغاز نمودند، با تمام قوا وبا استفاده از تمام رسانه های غول پيکر 

برهانند بلکه تمام » طالبان « حمالت می خواهند نتنها بخشی از جهان را از زير يوغ ادراه قرون وسطايی وضد انسانی 
 اين سمبول تروريزم غير دولتی در مقطع حاظر ، نيز صيانت نمايند ؛ به» القاعده« جهان را نيز از دهشت افگنی های

همين سان کوشيدند تا در اسرع وقت ممکن اعمال جنايتکارانه خويش را مشروعيت بين المللی داده وجواز اين عمل را 
بعد از شروع بمباردمان وکشتار خلق بی پناه افغانستان از شورای امنيت سازمان ملل متحد دريافت داشته بدان وسيله 

 .ه انسانی قلمداد نمايند تجاوز آشکار امپرياليستی خويش را اجرای يک وظيف
 با آن که عليه اين تبليغات سرسام آورومزورانه امپرياليستی از همان ابتدا توسط فرزندان آگاه ، ژرف نگر ومتعهد 

افغانستان موضع گيری صورت گرفت ودر حد توان به افشای آن دست يازيدند ؛ مگرکم نبودند ونيستند افراد ، سازمانها 
يب خورده آن ادعا ها را جای واقعيت امرگرفتند ويا اينکه از ترس ويا اشتراک منافع به نشخوار ودولت هايی که يا فر

 . مجدد آن تبليغات مصروف بوده ، در ازای خون خلق افغانستان منافع خويش را تامين وتضمين می نمايند 
 يک منبع موثق وبی طرف ارائه می به استناد ارقامی که رسانه های خبری غرب بخوانيد جارچيان امپرياليزم در غياب

دارند اگر آن عده ازقربانيانی را که در حمالت روز های نخستين به جاودانگی پيوستند به شمار نياوريم ــ رقمی حدود 
 تن افغان اعم از زن ، کودک وکهنساالن که هيچ 20 سال به صورت متوسط روزانه 6 هزار انسان ــ طی اين 60 تا 40

 . ندارند به خاک وخون کشانيده شده خانه وکاشانه آنها به گورستان آنها مبدل می شود»طالب والقاعده « اگونه ارتباطی ب
چيز ديگری از قوای » طالب« به زبان ديگر مردم ما طی اين مدت به جزکشتار خلق وهمسويی ونرد عشق باختن با 

رتجاع سياه طالبی را دهشت وترور سياهتر متجاوز نديده ـ انتظار ديگری هم نمی توانست داشت ــ جای دهشت ا
در افغانستان به عالوه آن که اعدام وجود دارد، چنانچه همين ديروز اداره دست نشانده . امپرياليستی گرفته است

که موجوديت وبه اصطالح مشروعيت خويش را مرهون قوای متجاوز امپرياليستی وسازمان » کرزی « ومستعمراتی 
 تن از بی کس ترين متهمان اين توحش را به نمايش گذاشت ، سنگسار زنان ومردان خاطی 18عدام ملل متحد است ؛ با ا

طالبانی « از نظر اسالم سياسی ، حد وتعزير شرعی ، قصاص وساير مجازات های غير انسانی بر گرفته از فرهنگ 
ه مناطق تحت حاکميت طالب وچه هم در تمام افغانستان چه مناطق تحت اداره  حاکميت مستعمراتی، چ» واسالم سياسی 

 .  مناطق تحت اداره مستقيم نيروهای اشغالگر نيز بيداد می کند
آنچه دراين گردهمآيی وتظاهرات مطرح بحث است بيان مصيبت های مردم افغانستان نيست ، چه آنرا نه حدی باشد ونه 

 . صورت می پذيردسازمان ملل متحد   فرمان هم مرزی ، هدف آن است که تمام اين جنايات در افغانستان در واقع به
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از آغاز دهه نود قرن گذشته که به اصطالح جنگ سرد خاتمه يافت وامپرياليزم امريکا به مثابه تنها ابر قدرت جهانی 
عرض اندام نمود ، سازمان ملل نيز قلب ماهيت داده ، در عوض يک نهادی که اراء وعقايد جهانی را انعکاس دهد به 

» ناتو « به همين اساس .  کوچک از وزارت های خارجه ودفاع اياالت متحده امريکا تغيير خصلت داده است يک شعبه
که در راس آن امپرياليزم متجاوز ، دهشت افگن وغارتگرامريکا قرار دارد تمام جنايات خويش را زير نام سازمان ملل 

يوگوسالويای قبلی در ثلث دوم وسوم همان دهه ، کشور  قرن گذشته ، 90چنانچه عراق در آغاز دهه. به پيش می برند 
 .های متعدد افريقايی وامريکای التين در همان مقطع وافغانستان از آغاز قرن حاضر 

 ! حضار گرامی 
. سازمان ملل خود قاتل ومروج کشتار مردم است : با درک همين خصوصيت است که می توان به خود حق داده گفت 

ودر راس آن امپرياليزم جنايت گستر امريکا پاک » ناتو « ی که دامن خويش را ازلوث جنايات اين سازمان تا زمان
 .نکرده است ، صالحيت اخالقی محکوم کردن ديگران را ندارد 

سازمان ملل اگر می خواهد از اين اتهام وحکم تاريخی ، خودرا نجات دهد می بايد اول ازهمه ، مناسباتش را با 
را محکوم نموده در کنار ملت های دربند قرار گيرد ويا اينکه » ناتو« يا با قاطعيت عملکرد . زدمتجاوزين مشخص سا

 . مردم فريبی رامتوقف سازددنبالچه بی مقدارناتو بيشتر از اين به چشم مردم خاک نپاشيده ، به مثابه يک 
ون اعدام به مثابه ميراثی زشت وغير در اخير باابراز تشکرازبرگزار کنندگان اين تظاهرات، ضمن محکوم نمودن قان

.  نقاط جهان ملغی قرار دهيد به سخنانم خاتمه می دهم اعدام را در تمامانسانی از دوران توحش انسان ، با شعارقانون 
 » تشکر 

 : واما سخنی چند هم در باب آن تظاهرات از اين قلم 
ده باشندگان ساير کشورها در آن تظاهرات ، که به  شرکت محدود وانگشت شمار افغانها درمقايسه با شرکت گستر ـ1

در آن محل ، نامی نيزاز افغانستان وافغان  برده نمی » آقای مشرف«جرئت می توان نوشت در صورت عدم موجوديت 
شد انسان را به اين فکر می اندازد که آيا رسانه ها ، احزاب ، سازمانها ونيروهای سياسی در گير در قضايای افغانستان 

ما افغانها چنان شيفته رنگ دالر شده ايم که » خدای نخواسته «وظايف خويش را به درستی انجام نداده اند ويا 
در غير آن ، چطور ممکن است مردمان کشوری که در سه دهه اخير بيشتر از . ديگرافغانستانی برای ما وجود ندارد 

ين چنين از حوادث به دوروبدان دل خوش دارند که گويا در تمام کشور ها رنج ديده ومطالب زيادی برای گفتن دارند، ا
اگر تدوير چنان مجالسی را نمود . تمام سال يکی دوبار مجالس ختم قران دراين مسجد ويا آن اتحاديه برگزار نموده اند 

خارج از کشور زنده بودن يک ملت بتوان دانست ، بايد پذيرفت که تمام گورستان ها در مقايسه با جامعه افغانی ما در 
 . زنده تراند 

 درآغاز وعده دادم که دليل انتخاب آن سخنرانی را خواهم نوشت ، به عالوه آن که برای برخی از خواننگان افغان ،  ــ2
که از » آقای مشرف«گزارش کار ديگرکشورها چندان اهميت نداشته مورد توجه آنها قرار نمی گيرد ، موضوع بحث 

 ، از اهميت فراخوان سازمان ملل را به ميز محاکمه آن سازمان مبدل می نمودان متمايز بود ه ، تمام سخنرانی های ديگر
مترجم پرقدرت » جمشيد هاديان « چه اين تمايز تا آن حدی بزرگ وغير مترقبه بود که آقای . بسزايی برخوردار بود 

را به فارسی بسيار روان ترجمه نموده کاپيتال » کارل مارکس « وتوانمند ايرانی که به همين تازگی ها اثر فنا ناپذير 
 دری به انگليسی در بخش های مربوط به سازمان ملل قبل –از فارسی » آقای مشرف« است، هنگام ترجمه سخنرانی 

از ترجمه با پرسش خودر امتيقن می ساخت که درست شنويده ومنظور همان سازمان ملل متحد است ، که با شالق انتقاد 
 .  گردد تاديب می

اين بخش صحبت به همان اندازه که برای ساير حضار غير مترقبه وغير عادی جلوه می نمود ، از طرف شرکت 
کنندگان عراقی مورد استقبال قرار گرفته ، آنها نيز در دوام تظاهرات، در همسويی با آن، شعار های الزم را سر می 

 . دادند 
ها ،احزاب ، اتحاديه ها وساير نهاد های افغانی که در خارج از کشور به شکلی ـ به نظر من برای تمام افراد، سازمان ـ3

 : از اشکال موجوديت داشته فعاليت مبارزاتی دارند ؛  الزم است 
هرگاه زيستن درزير رايت مندرس وچرکين امپرياليزم ومتجاوز نصب العين مبارزاتی آنها نبوده واز اين طريق وظايف 

مه يافته شده تلقی نمی نمايند ، به عنوان يک فرد افغان ويک نهاد افغانی وظيفه دارند تا در همچو مبارزاتی خويش را خات
مواقع ، از امکان به دست آمده حد اکثر سود الزم را جسته ، شجاعانه به پا خاسته ، نگذارند تا مسا له افغانستان در زير 

 . دکوهی از مسايل بين المللی پنهان واز انظار به دور مان
در همچو مواقعی وظيفه ورسالت تاريخی ما ايجاب می نمايد ، که به دفاع از مردم خود برخاسته توطئه های شوم 

هيچ تظاهرات وگرد همآيی سياسی را تا قضيه افغانستان در آن راه . دشمنان ميهنمان را افشاء ودر نطفه خنثی نماييم 
هستيم ودر هر موقعيتی که قرار داريم بايد بکوشيم تا نقاب از رخ فرتوت در هر کجايی که . نيافته ، نگذاريم خاتمه يابد 

برداشته ، بدان وسيله از آزادی کشور » جهادی ويا طالبی « وترک برداشته استعمار ونوکران بومی آنها اعم از 
                    !به اميد آنروز . وحرمت خون جانباختگان راه ميهن صيانت نماييم 

 


