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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ مارچ ٠٨
  

  !ن را محکوم کنيداقانون جديد دولت کانادا عليه پناھندگان و مھاجر
  

 ءتدوين و به مرحله اجراھای غربی انواع و اقسام قوانين را عليه حق پناھندگی  چندين دھه است که دولت 

ھای ورود پناھندگان به کشورھای اتحاديه اروپائی و يا کشورھای استراليا  آورند تا موانع بزرگی را بر سر راه درمی

  .و کانادا و غيره ايجاد کنند

ندگانی ستيزی را به جريان انداخته که بر اساس آن، پناھ به تازگی نيز دولت کانادا، يک قانون غيرانسانی و خارجی

  . اخراج شوند،کنند که در اين کشور اقامت دارند و به کشورشان رفت و آمد می

منتشر شده و ھدف » پتيشن«ھای فارسی زبان يک  آور آن است که در برخی شبکه در اين ميان حيرت

 اروپا نيز اندرکاران آن نيز با جمع آوری امضاء ھم حمايت از اين قانون دولت کانادا است و ھم از اتحاديه دست

کند از اين   درآورد تا ايرانيانی که به ايران رفت و آمد میءاند چنين قانونی را تصويب و به اجرا درخواست کرده

  ! کشورھای غربی اخراج گردند

گونه اما و  ھا، بدون ھيچ طلب و مدافع حقوق پناھندگان و کمونيست در حالی که ھر انسان آزاده و نيروی مساوات

ھای راسيستی و نژادپرست به  آن ھم در شرايطی که بسياری از گروه.  چنين قوانينی را محکوم کندشديداً اگری، بايد 

جويان به اين  شان جلوگيری از ورود پناه ی و اصلیئ ھای پايه اند؛ يکی از خواسته  اروپائی راه يافتهیھا پارلمان

ھا، برای توجيه اين  آن. ن کشورھا اقامت دارندنی است که در اياچنين اخراج پناھندگان و مھاجر کشورھا و ھم

ھای  ن و پناھندگان را عامل بيکاری و بسياری از ناھنجاریاشان، ھمواره مھاجر ھای راسيستی و نژاپرستی سياست

ستيز  زبانی و ھمراھی با اين نوع قوانين خارجی به ھمين داليل ھرگونه ھم. کنند اجتماعی و فرھنگی معرفی می

ً  ھای آن پارلمانھا و  حکومت   .شود ستيز منجر می ھای خارجی  به نفع ھمين گروهھا، نھايتا

تر از ھمه، آزادی سفر و انتخاب محل زندگی حق مسلم ھم شھروندان جھان است و ھيچ حزبی و سازمانی حق  مھم

  .ندارد اين حق شھروندان را ضايع کند

دسته از افرادی که از  شور اقدامات خود را برای لغو اقامت آناند که دولت اين ک ھای کانادا گزارش داده  رسانهاخيراً 

 .اند، تسريع کرده است بودند سفر کرده   به ھمان کشوری که از آن فرار کردهاند، ولی بعداً  اين کشور پناھندگی گرفته



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 به دولت ٢٠١٢در کانادا گزارش داده است، تغييرات در قوانين مھاجرتی در سال » تورنتو استار«در ھمين زمينه، 

پردازد  ھائی می به بررسی و بازگشائی پرونده ای داده است که براساس آن، دولت فدرال اکنون فعاالنه اختيارات تازه

 .ای اقامت دائم تاکنون عوض شده استطشان از زمان اع  که شرايط

ھايشان اکنون تھديدی متوجه که ديگر در کشوررا دسته از افرادی  تواند آن طبق اين گزارش دولت، دولت کانادا می

 . وادار به ترک کانادا کند،ھا نيست  آن

دھد که اقامت آن دسته از پناھندگان را  به گزارش روزنامه تورنتو استار، قانون جديد به دولت اتاوا اين اجازه را می

 .لغو کند» برند شان نفع می دوباره از سرزمين مادری«که 

 به تصويب رسيد، ھر کس که به داليل دينی و ١٩۵١ جوالی ٢٨و که در يندر حالی که بر اساس کنوانسيون ژ

تواند به  باشد می مذھبی، عقيدتی، سياسی، نژادی و مانند اين، در کشور خود با خطر شکنجه، زندان و مرگ مواجه

 .کشورھای امن و آزاد پناھنده شود

اند ولی پس از مدتی به ھمان  ور پناھندگی گرفتهاما دولت کانادا معتقد است افرادی که به اين داليل از اين کش

 .ھا لغو خواھد شد اند و اقامت آن گردند که مدعی بودند در آن امنيت نداشتند، دروغ گفته کشوری باز می

 پناھنده را در اين ١١۶، در مجموع اقامت ٢٠١۴براساس آمارھای روزنامه تورنتواستار، دولت کانادا در سال 

 نفر سلب اقامت ٢۴ و پيش از شروع اين قانون تنھا ٢٠١٢، اين در حالی است که در سال کشور لغو کرده است

شدگان در کانادا وضع ھمين قوانين  برابری تعداد سلب اقامت رسد يکی از داليل عمده افزايش پنج  به نظر می. اند شده

  .باشد

دھد که دولت کانادا  قرار گرفته، نشان میدر ھمين حال يک سند دولتی که در اختيار شورای کانادائی پناھندگان 

  . پناھنده را تعيين کرده است٨٧۵برای لغو اقامت افراد سھميه ساالنه 

اش چقدر بايد باشد تا از ديد  اما در قانون جديد مشخص نشده که تعداد و زمان سفرھای ھر فرد به سرزمين مادری

 که شخص برای دريافت پاسپورت   منابع دولتی، در صورتیگفته اما به.  سلب اقامت شودۀدولت کانادا مشمول قاعد

اش به احتمال زياد   صورت داوطلبانه پاسپورتش را تمديد کند، پناھندگی اش دوباره اقدام کند يا به سرزمين مادری

  . شود لغو می

ر فيس بوک آقای چرخيدم که د ھا می بوک و وبالگ ھا و فيس در رابطه با ھمين قانون جديد دولت کانادا، در سايت

نخست فکر کردم که در اعتراض به اين . آوری امضاء برخوردم برای جمع» پتيشن«به يک » مھرداد عارفی«

اما پس از اين که مطلب زير آن را خواندم متعجب شدم که . قانون غيرانسانی چه کار خوبی صورت گرفته است

 !ی امضاء منتشر شده است؟آور چرا و به چه دليل و با چه منافعی اين مطلب برای جمع

  ھا و آقايان محترم، خانم«

پارلمان کانادا با تصويب قانونی قصد دارد که ضمن ابطال پناھندگی پناھندگانی که از پناھندگی خود سوء استفاده 

يز کرده و به ھمان کشوری که ادعا داشتند از آن فرار کردند رفت و آمد دارند، اقامت و تابعيت کانادائی آنان را ن

عنوان جمعی از ايرانيان در تبعيد ساکن در اتحاديه اروپا ه ما ب. پس گيرند و آنان را به کشور مبدا اخراج کنند

عالم نمائيم که دراتحاديه اروپا نيز ضمن حمايت از اين اقدام پارلمان کانادا، خود را موظف می دانيم که به شما ا

گی ژنو از سوی گروھی از فرصت طلبان و سودجويان ايرانی که موارد متعدد سوء استفاده از کنوانسيون پناھند

 پناھندگانی ھستيم که با ۀما خواھان بررسی دقيق پروند.  وجود دارد،تحت نام پناھنده در اروپا انجام می گيرد
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 مراکز و نمايندگی ھای رژيم جمھوری اسالمی ايران در ارتباط قرار گرفته و پس از دريافت پاسپورت ايرانی از

  » .ھای رژيم ايران به ايران تردد ميکنند کنسولگری

ما امضاء کنندگان اين طومار از مقامات اتحاديه اروپا و نمايندگان پارلمان اروپا می خواھيم که سريعاً در مورد ... 

گی ما خواھان بررسی دوباره پرونده پناھند. جلوگيری از سوء استفاده بيش از اين، اقدامات الزم را صورت دھند

اين گونه افراد و ابطال پناھندگی آنان ھستيم و از دولت ھای اروپائی خواستاريم که اخراج آنان به ايران را در 

  ».دستور کار خود قرار دھند

آوری امضاء، توسط کسانی نوشته شده که مخالف حکومت اسالمی و   اين بيانيه جمعچه که مالحظه کرديد ظاھراً  آن

اند که ھمواره  ه برد اين اھداف خود، به اتحاديه اروپا و پارلمان کادانا و غيره متوسل شد  پيشتبعيدی ھستند؛ اما برای

يا . گذارند المللی را نيز زير پا می ھای بين سر و صدا ميثاق کنند و بی ھا را نقض می حق پناھندگی و حقوق انسان

ھا دچار  دارند که اغلب آن امکانات محدود نگاه میھای پناھندگی با  جويان و کودکان را به مدت طوالنی در کمپ پناه

نگران «: اند نوشته. کنند ھا خودشکی می ھای روحی می شوند و متأسفانه برخی از آن مشکالت و ناراحتی

  استفاده از کی؟ شمای برای چی و کی نگرانيد؟ سوء. ھستند» طلبان و سودجويان استفاده فرصت سوء

ً . کند يگر را تنگ نمیای جای پناھنده د ھيچ پناھنده  کسی نيست که فعاليت سياسی داشته، بلکه آن پناھنده ھم صرفا

شان در مدارس حکومت  خواھد فرزندان ای که نمی زنی که به خاطر حجاب اسالمی ايران را ترک کرده؛ خانواده

تلف حکومت اسالمی و اسالمی درس بخواند به خارج آمده است؛ مادران و پدرانی که در اثر فشارھا و تھديدھای مخ

ای در اثر نداری و فقر اقتصادی ايران را  اند و يا خاواده ھايشان ايران را ترک کرده يا برای زندگی با جگرگوشه

  . ن سياسی حق دارند از کشورھای غربی درخواست پناھندگی کنندھمه و ھمه به اندازه فعاال... ترک کرده است

به ھمين دليل نيز . آوری امضاء، اسم فرد و سازمانی نيامده است ه برای جمعتر آن است که در زير اين بياني جالب

بوک خود منتشر  پور ھستند و يا حامی آنند که در فيس اندرکار اين بيانيه خود آقای عارفی دانم که آيا دست نمی

  .اند کرده

ستيز غربی  ھای پناھنده کاری با دولت، به ھم با اين اقدام از نظر من ھر کسی و جريانی پشت اين ماجرا باشد عمالً 

طلب از جمله حکومت جھل و  ھای ارتجاعی و خشونت حتی اين نوع اقدامات به نفع حکومت. اند قرار دادهرا خود 

ھای  به ھمين دليل رسانه. سوزاند تر و خشک را با ھم می. شود جنايت، ترور و اعدام حکومت اسالمی تمام می

  .شکنند شان گردو می  شنيدن اين قانون غيرانسانی دولت کانادا با دمحکومت اسالمی با

ھای درونی حکومت اسالمی ايران، از قانون جديد دولت کانادا استقبال  ھای وابسته و يا نزديک به جناح رسانه

: ی کرده است اسفند خود اين قانون را با تيتر زير معرف١١برای مثال، روزنامه وطن امروز، در تاريخ . اند کرده

شود؛ عاقبت وطن  براساس قوانين جديد کانادا اقامت پناھندگان ايرانی به خاطر دروغ و سفر به ايران لغو می«

  .»راھکار نيوز«اند از جمله  چنين برخی رسانه ھا نيز به نقل از ھمين روزنامه آن را بازتکير کرده ھم» !فروشی

ھای  آوری امضاء بر عليه گروھی از پناھندگان برای دولت رکار جمعاند در ھر صورت بايد توجه کسانی را که دست

ھائی نظير دولت کانادا و استراليا و  ھاست اتحاديه اروپا و دولت  غربی ھستند به اين مسأله مھم جلب کرد که ده

رو،  از اين. شوندجويان به اين کشورھا  اند تا مانع ورود پناه غيره، انواع و اقسام قوانين غيرانسانی را وضع کرده

المللی  ھای بين ھای خود و يا آب جو در آب شدن صدھا پناه  اتحاديه اروپا و استراليا بارھا تماشاگر غرقپوليسحتی 

  . اند بوده
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ھای آفريقائی و  به عالوه مگر ھمين اتحاديه اروپا و ناتو و دولت کانادا و آمريکا، عامل جنگ و خونريزی در قاره

اند و نيستند؟ حاکميت اسرائيل، که حدود شش دھه  طلب نبوده ھای ارتجاعی و جنگ ھا حامی دولت آسيائی نيستند؟ آن

کند در  شود مردم فلسطين را قربانی می ای می است فلسطسين را اشغال کرده و ھر موقع دچار مشکل داخلی و منطقه

ده شود تا با خروج نيروھای اسرائيلی حالی که مردم اسرائيل و فلسطين عالقه دارند به جنگ و خونريزی خاتمه دا

چون حماس، جھاد  از مناطق فلسطينی، مردم فلسطين در فضائی آرام بتوانند با جريانات ارتجاعی مذھبی ھم

  .خواه خود را به وجود بياورند دموکراتيک و دل هللا و غيره تصفيه حساب کنند و حکومت اسالمی، حزب

ھا را به مردم  غربی و ناتو و در راس ھمه آمريکا، انواع و اقسام مصيبتھای  مگر ھمين اتحاديه اروپا و دولت

خواھانه مردم سوريه، ھمين  اند؟ به سوريه نگاه کنيد که پس از خيزش متمدنانه و آزادی افغانستان تحميل نکرده

اعش که االن ھای ارتجاعی مانند د ای چون ترکيه و عربستان سعودی با حمايت از گروه ھای غربی و منطقه دولت

در ميان جنگ وحشيانه حکومت جانی . اند مو دماغ خودشان نيز شده است عامل جنگ داخلی در اين کشور شده

ھای غربی و ترکيه  سو و دولت هللا لبنان و  روسيه از يک بشار اسد و حاميان آن مانند حکومت اسالمی ايران و حزب

ھا نفر را نيز  اند و ميليون ر نفر شھروند سوری جان باختهکم دويست ھزا و عربستان سعودی از سوی ديگر، دست

به عراق نگاه کنيد که اين کشور را عمال بر اساس مذھب و مليت به سه منطقه سنی و شيعه و کردی . اند آواره شده

 که اند ھای جامعه را طوری نابود نموده ھای اجتماعی و زيرساخت اند و حق شھروندی و مدنيت و جنبش تقسيم کرده

به ليبی نگاه کنيد که امروز به مرکز آموزش . کند ای احساس امنيت جانی نمی ھيچ شھروند اين کشور لحظه

  ...ھای آفريقا و آسيا و راھزنان دريائی تبديل شده است و ھای اسالمی قاره تروريست

ھای اتمی حکومت اسالمی  اليتمگر ھمين اتحاديه اروپا و آمريکا و کانادا و استراليا و غيره ايران را به دليل فع

اند؟ تحريمی که دودش به چشم اکثريت مردم ايران، به ويژه محرومان و مزدبگيران رفته؛ اما در مقابل  تحريم نکرده

گيرد فقط در بھترين حالت به  ھای فردی و گروھی حکومت اسالمی که گاھی نيز به طور روزانه صورت می اعدام

چرا حکومت اسالمی را به دليل جنايت عليه بشريت بايکوت . کنند بسنده میمحکوم کردن و خشک و خالی آن 

کنند؟ بايکوت سياسی مستقيما متوجه حکومت اسالمی است در حالی که بايکوت اقتصادی، عموما متوجه  سياسی نمی

دھند   دل می در پشت درھای بسته١+۵االن که نمايندگان حکومت اسالمی در مذاکره با نمايندگان گروه . مردم است

گيرند به طوری که ظريف وزير خارجه حکومت اسالمی ايران و جان کری وزير خارجه آمريکا در  و قلوه می

  .زنند می» !نرمش قھرمانانه؟«ھای ژنو، دست به  خيابان

گروه دادند که اگر  ھائی مانند دولت کانادا، نمی آوری امضاء برای اتحاديه اروپا و دولت اندرکاران جمع آيا دست

 با حکومت اسالمی ايران، به توافق نھائی برسند ديگر درھای پناھندگی به روی پناھندگان ايرانی بيش از پيش ١+۵

  تر خواھد شد؟  بسته

ھای  ستيزی و گروه ھای غيرانسانی، خارجی آوری امضاء عليه بخشی از پناھندگان ايرانی، به سياست آيا ھمين جمع

  کند؟ ضو اتحاديه اروپا و يا دولت کانادا و غيره کمک نمیھای ع راسيستی پارلمانی دولت

دانند که ديوان عالی کانادا اعالم کرده است که طبق قوانين آن کشور،  نمی» پتيشن«اندرکاران اين  آيا دست

کانادائی، برای شکايت از حکومت - درخواست آقای استفان ھاشمی، فرزند خانم زھرا کاظمی، عکاس مقتول ايرانی

 .می ايران قابل رسيدگی نيستاسال

  .ھاشمی، تنھا فرزند زھرا کاظمی، از ايران به اتھام بازداشت، شکنجه و قتل مادرش شکايت کرده بود
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ای، رھبر حکومت اسالمی، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين  هللا علی خامنه وی به جز حکومت اسالمی ايران از آيت

 . زندان اوين ھم شکايت کرده بودايران و محمد بخشی، معاون وقت مرتضوی در

ھا، پس  بازداشت شد و براساس گزارش» حين عکاسی از محوطه بيرونی زندان اوين«، ١٣٨٢زھرا کاظمی تيرماه 

 .ای مشکوک جان خود را از دست داد از چند روز بازجوئی، به گونه

ت کالبدشکافی ھم قرار  سال داشت و جسدش بالفاصله پس از مرگ دفن شد و تح۵۴وی در ھنگام بازداشت 

  .نگرفت

و مسايل مربوط به شکنجه و تجاوز به او در زندان، » يک تراژدی«در حکم ديوان عالی کانادا مرگ زھرا کاظمی 

توصيف شده، اما در عين حال تأکيد شده است که قوانين موجود، مانع پيگيری پرونده در کانادا » وحشتناک«

  .شود می

زھرا کاظمی زنده بود و اکنون به دليل رفت و آمد به ايران، طبق قانون جديد دولت کانادا سؤال اين است که آيا خانم 

  دادند؟ العملی نشان می چه عکس» پتيشن«اندرکاران اين  گرفت دست در معرض اخراج قرار می

می دستگير و ھای امنيتی حکومت اسال کنند و گاھا توسط ارگان آيا کسانی که به ھر دليلی به ايران رفت و آمد می

  اند؟ شوند چه جرمی مرتکب شده زندانی می

شد؛  جا سو شنيده می جا و آن در استان انتاريو کانادا، اين» ھای شريعت دادگاه«چنين چندی پيش، بحث آغاز به کار  ھم

 .باور کردنش بسيار سخت بود اما وافعيت دارد

. ری نظرات موافق و مخالف در اين خصوص استآو از جانب دولت انتاريو، مسؤول جمع» ماريان بويد«خانم 

اندرکاران امور زنان به خصوص زنان مسلمان داشته و دارد،  ھا و دست طی جلسات متعددی که با سازمان» بويد«

بندی نظرات دريافتی به دولت اعالم کنند تا تصميم نھائی در خصوص رد و يا تصويب تاسيس  مسؤولت داشته جمع

  .توسط دولت اتخاذ شود» ھای شريعت دادگاه«

ھائی خصوصی است که توسط داور يا حکم مورد قبول طرفين دعوا به شکايات  ، محکمه»ھای شريعت دادگاه«

ھرگاه طرفين دعوا بر حکم صادره توسط . ھا، حکم شرع و دين است احکام حاکم بر اين حکميت. کند رسيدگی می

از جمله » مسائل خانوادگی«ھا عموما در خصوص حل و فصل  دگاهاين دا. داور توافق کنند ملزم به اجرای آن ھستند

 .استفاده قرار خواھد گرفت اختالفات زوجين، طالق و سرپرستی فرزندان مورد

آيا دردناک نيست که دولت به اصطالح دموکرات کانادا که آوازه دفاع از حقوق بشر را در جھان با خودش يدک 

آيا چنين قوانين و . ھای اسالمی بر پا کنند گذارد تا دادگاه ی اسالمی را باز میھای ارتجاع کشد چگونه دست گروه می

  !ھای مرتجع و تروريست اسالمی نيست؟ ھا و حکومت ھائی در خدمت منافع گروه سياست

ھا وجود داشته باشد؟  چرا بايد در قوانين يک دولت سکوالر و دموکرات، تبعيض بزرگی بين مسلمانان و غيرمسلمان

 غير از اين است که مطابق قوانين اسالم، مرد رئيس خانواده است و تنھا اوست که به عنوان رئيس خانواده و مگر

نھايت صيغه داشته باشد  تواند زن خود را طالق دھد؛ بی در قوانين اسالمی، حق داشتن تعدد زوجات را دارد و می

  ... فرزندان مشترک به طرز نابرابری به نفع پدر خانواده است وقوانين مربوط به ارث، حضانت و سرپرستی... و

ھای غربی مانند دولت سکوالر کانادا، نه تنھا قابل دفاع نيستند، بلکه بايد  اين مثال برای اين آوردم که قوانين دولت

  .شديدا محکوم گردند

جويانی است که از جھل و جھنم   پناهبه اين ترتيب، چنين قوانينی به ضرر کليه پناھندگان و مھاجرين، به ويژه

سو و  ھای به اصطالح دموکراتيک غربی از يک ھائی که دولت چنين جنگ ھای آفريقائی و خاورميانه و ھم دولت
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گريزند اکنون در کشورھای غربی  اند، می پروده خودشان بوده ھائی ھم دست ھای اسالمی تروريستی که دوره گروه

  .شوند انی مواجه مینيز با چنين قوانين غيرانس

ھای کشورھای  المللی توسط پارلمان ھای بين  ژنو و ديگر ميثاق١٩۵١يک دليل اصلی کنار گذاشتن کنوانسيون 

  .است» خارجی«ھا و عدم نياز به نيروی کار  غربی، رشد راسيسم و نژادپرستی در اين پارلمان

جو و کمونيست چنين قوانينی را  طلب و عدالت ست که ھر انسان آزاده و ھمه نيروھای مساوات به نظرم طبيعی

ھای مختلفی موانع  ھا و توجيه ھای غربی به بھانه صريحا و بدون اما و اگری محکوم کنند و اجازه ندھند دولت

جويان بکشند و حتی کسانی که اقامت دايم دارند به اين دليل که  بزرگ و ديوارھای غيرقابل عبوری بر سر راه پناه

قيد و شرط سفر و انتخاب محل سکونت، حق مسلم و  آزادی بی. شان را لغو کنند اند اقامت  سفر کردهبه کشورشان

  .ھاست طبيعی ھمه انسان

داران تسھيالت طالئی و  داری برای سرمايه و سرمايه ھا و نھادھای سيستم سرمايه سؤال اين است که چرا حکومت

جھان بچرخد و ھر جا نيروی کار ارزان و خاموش و امنيت سرمايه دھند تا به راحتی در  ای اختصاص می العاده فوق

تر پھن کنند؟ اما  را پيدا کرد بالفاصله ھمان جا بساط خود را با ھدف استثمار شديد نيروی کار و کسب سود بيش

گريزند تا در يک  ھای ديکتاتوری می ھائی که از فقر و جھل، جنگ و وحشت، سرکوب و اعدام حکومت انسان

تراشند و  ر امنی به يک زندگی آرام و انسانی برسند و با دسترنج خود زندگی کنند اين ھمه مانع میکشو

 !کنند؟ ھای عجيب و غريب می سازی پرونده

مند ھستند و نه به امکانات و نعمات مادی و معنوی جامعه،  در شرايطی که اکثريت مردم جھان، نه از آزادی بھره

متأسفانه در جھان امروز، زندگى مادی و معنوی . کنند، دسترسى دارند زی توليد میرو که خودشان به طور شبانه

فقر و محروميت، . انسان به توليد و تحمل انواع و اقسام فشارھای جسمی و روانی استثمار برای سود وابسته است

امنى اقتصادی و مسکنى، نا تبعيض و نابرابری، اختناق و سرکوب سياسى، جھل و خرافه فرھنگى، بيکاری، بى

داری مدرن  ھايى ھستند که به طور مداوم توسط سرمايه سياسى، فساد و جنايت، ھمگى معضالت و محروميت

 در چنين جھانی، پناھندگی و فرار از خشونت و جنگ و سرکوب و ديکتاتوری امری .شوند امروزی، باز توليد می

 !ناپذير است و صد در صد قابل دفاع اجتناب

ھا و  خانه وجه حاضر نيستم به سفارت کنم و به ھيچ کيد کنم که من شخصا به ايران رفت و آمد نمیدر پايان تأ

ھای حکومت جھل و جنايت، ترور و اعدام و سنگسار اسالمی مراجعه کنم و برای رفتن به ايران  کنسولگری

ھای مختلفی  کنند و طيف مد میاما کسانی که به ھر دليلی به ايران رفت و آ. پاسپورت اين حکومت جانی را بگيرم

شان پناھنده سياسی بوده، اقامت  ھائی که تنھا يک عضو خانواده دھند مانند پدر و مادرھا و خانواده را تشکيل می

ھا دوری به ايران  اند؛ يا پناھندگانی که بعد از سال گرفته و از طريق وی با پاسپورت ايرانی و قانونی به خارج آمده

ھا به کشورشان را  من ھر گز رفت و آمد اين طيف... ھای دوم و سوم پناھندگان و مھاجرين ين که نسلاند و يا ا رفته

به عالوه ھمين رفت و آمدھا طبيعی، تعئيرات مھمی در عرصه فرھنگی جامعه ايران، به خصوص . کنم محکوم نمی

به عقيده من، اگر قرار . آورده استعليه فرھنگ ارتجاعی مردساالری و ايدئولوژی اسالمی جامعه ايران به وجود 

ھا و دستاويزھای  ھای غربی که به بھانه است کسی محکوم گردد ھمان حکومت جانی اسالمی ايران و حکومت

کنند که بخشی از اين پناھندگان پس از  ھا به کشورشان شوند از جمله بھانه می مختلف سعی دارند مانع ورود پناھنده

  .کنم کنند پس نبايد پناھنده پذيرفت را محکوم می ور خود رفت و آمد میگرفتن اقامت دوباره به کش
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از «: نويسند کنند و می ھا و آقايانی که برای حمايت از قانون غيرانسانی دولت کانادا امضاء می به عالوه خانم

شان نه  ند که اين اقدام؛ بدان».ھای اروپائی خواستاريم که اخراج آنان به ايران را در دستور کار خود قرار دھند دولت

ھای درونی آن، بلکه بر  بندی طلب و سودجو و جاسوسان حکومت اسالمی و جناح بر عليه عوامل و عناصر فرصت

ست که با تمام وجودشان از حکومت اسالمی و  ھا پناھنده و مھاجر ايرانی به خصوص مادران و پدرانی عليه ميليون

  .ا و قوانين آن نفرت دارندھ ايدئولوژی و اعمال و رفتار و سياست

در اين اقدام و تالش خود تجديدنظر کنند و از قانون غيرانسانی و » پتيشن«اندرکاران اين  اميدوارم دست

 !ستيزی دولت کانادا و اتحاديه اروپا و غيره عليه پناھندگان و مھاجرين حمايت نکنند خارجی

د دولت کانادا در معرض اخراج از اين کشور قرار گيرند آن دسته از پناھندگی که قرار است بر اساس قانون جدي

 ميثاق ١٢ آزادی سفر در ماده به خصوص. المللی عليه دولت کانادا شکايت کنند ھای بين توانند با اتکا به ميثاق می

لل  توسط دفتر کميساريای عالی حقوق بشر سازمان م١٩٩٩ نوامبر ٢که در تاريخ *  المللی حقوق مدنی و سياسی بين

  . متحد در ژنو به تصويب رسيده است را مورد توجه قرار دھند

طلب، کمونيست و مدافعين حقوق پناھندگان، کمپينی را عليه اين  خواه، برابری تر آن است که نيروھای آزادی اما مھم

ادا، در کشورھای زمان با اعتراضات کان قانون غيرانسانی دولت کانادا در اين کشور راه بياندازند و ھمين نيروھا ھم

ھای کانادا تجمع اعتراضی برگزار کنند و نامه اعتراض خود به اين  خانه و کنسولگری اروپائی نيز در مقابل سفارت

  .قانون را به مسؤولين کانادائی تحويل دھند

  

 :ضميمه

 : اين ميثاق آمده است١٢ ۀدر ماد

ور که اغلب روال کار اين کميته در بررسی ط ھمان.  آزادی سفر، شرطی ضروری برای شکوفائی انسان است- ١(

 ميان اين حق و حقوق متعدد ديگری که در اين ميثاق  ھای افراد نشان داده است، ھای کشورھای عضو و پيام گزارش

وضعيت «( خود ١۵به عالوه، اين کميته نيز در تفسير عمومی شماره . اند، ارتباطی متقابل وجود دارد مندرج گرديده

 . اشاره کرده است١٣ و ١٢به پيوند خاص ميان مواد ) ١٩٨۶، »ه بر طبق اين ميثاقاتباع بيگان

 تعلق گيرند، نبايد اصل آزادی سفر ١٢ھای موجھی که ممکن است به حقوق محافظت شده توسط ماده   محدوديت- ٢(

اق با حقوق ديگری که  قيد گرديده و نياز به انطب١٢ ماده ٣ھائی که در بند  را باطل سازند، و لزوم رعايت ضرورت

 .باشند ھا می کننده اين محدوديت اند، تعيين در اين ميثاق به رسميت شناخته شده

 کشورھای عضو بايد با در نظر گرفتن موضوعاتی که در اين تفسير عمومی مطرح گرديده است، در - ٣(

اداری و قضائی مربوط به ھای معمول  ھای خود برای اين کميته، مقررات قانونی محلی مربوطه و روال گزارش

چنين بايد اطالعات مربوط به طرق موجود برای  ھا ھم آن. اند را قيد نمايند  محافظت شده١٢حقوقی که توسط ماده 

 .جبران خسارت در مواردی که حقوق مزبور محدود شوند را نيز در نظر بگيرند

 )١بند  ( آزادی سفر و آزادی انتخاب محل سکونت

ً در قلمرو کشوری ساکن باشد، حق عبور و مرور آزادانه در آن سرزمين و انتخاب محل  ھر کسی که قان- ۴( ونا

اصوال شھروندان يک کشور ھميشه در محدوده قلمرو آن کشور، ساکنان . جا را خواھد داشت سکونت خود در آن

رود يا  سرزمين به شمار میآن » ساکن قانونی«اما اين سؤال که آيا يک تبعه بيگانه نيز . شوند قانونی آن محسوب می

باشد، که ممکن است ورود اتباع بيگانه به قلمرو آن کشور را دچار  خير، متأثر از قوانين داخلی آن کشور می
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در اين ارتباط، نظر کميته بر آن . المللی کشور مزبور منطبق باشند ھائی نمايد که البته بايد با تعھدات بين محدوديت

نه به طور غير قانونی وارد قلمرو کشوری بشود اما وضعيت وی قانونی شده باشد، بايد است که اگر يک تبعه بيگا

ھنگامی که شخصی ساکن قانونی يک . ، ساکن قانونی آن سرزمين به شمار رود١٢برای مقاصد مندرج در ماده 

شده است، و  تضمين ١٢ ماده ٢ و ١کشور باشد، اِعمال ھر گونه محدوديت بر روی حقوق وی که توسط بندھای 

نيز ھر گونه برخورد با وی که با نحوه رفتار با ساير اتباع آن کشور متفاوت باشد، بايد بر طبق مقررات مذکور در 

ھای خود شرايطی که  بنابراين حائز اھميت است که کشورھای عضو در گزارش.  قابل توجيه باشد١٢ ماده ٣بند 

با اتباع خود آن کشور تفاوت دارد را عنوان کنند و علت اين تفاوت تحت آن رفتار با اتباع بيگانه نسبت به رفتار 

 .رفتار را توجيه نمايند

بر . شود مرکزی می  ھای يک دولت  حق عبور و مرور آزادانه شامل تمامی قلمرو يک کشور از جمله کليه استان- ۵(

ر مکان مورد نظر خود ساکن  اشخاص مجازند از محلی به محل ديگر رفت و آمد نموده و د١٢ ماده ١طبق بند 

برخورداری از اين حق برای شخصی که قصد نقل مکان يا ماندن در محلی خاص را دارد، نبايد به ھيچ . شوند

 . باشد٣ھر گونه محدوديت بايد منطبق با بند . مقصود يا دليل خاص ديگری بستگی داشته باشد

ھای عمومی   نه تنھا در برابر دخالت١٢ده در ماده  کشور عضو بايد اطمينان حاصل نمايد که حقوق تضمين ش- ۶(

اين تعھد برای . شود ھای خصوصی نيز محفوظ نگاه داشته می  بلکه در مقابل دخالت گيرد مورد محافظت قرار می

مثال اين که حق يک زن برای عبور و مرور آزادانه و انتخاب . محافظت، به خصوص در مورد زنان مصداق دارد

بايد چه قانونا و چه عرفا به تصميم شخص ديگری، از جمله تصميم يکی ازخويشان وی بستگی محل اقامت خود 

 . در تناقض خواھد بود١٢ ماده ١داشته باشد، با بند 

 حق سکونت در مکان مورد نظر يک شخص در محدوده قلمرو يک کشور، ١٢ ماده ٣ بسته به مقررات بند - ٧(

اين مقررات، پيشگيری از ورود يا . گردد ھای داخلی اجباری نيز می تقالشامل محافظت در برابر کليه اَشکال ان

با وجود اين، بازداشت قانونی، حق . سازد ماندن يک شخص در بخش معينی از يک سرزمين را نيز ممنوع می

 در برخی شرايط خاص،.  اين ميثاق شامل شده است٩دھد و در ماده  آزادی فردی را مخصوصا تحت تأثير قرار می

 . ممکن است با ھم در نظر گرفته شوند١٢ و ٩مواد 

 )٢بند ( آزادی ترک يک کشور، از جمله ترک وطن

 آزادی ترک قلمرو يک کشورنبايد به ھيچ ھدف بخصوصی يا به ھيچ دوره خاصی که شخص مايل است در - ٨(

به دليل مھاجرت ) يک کشور(  بنابراين سفر به خارج از کشور و ترک. خارج از آن کشور بماند، بستگی داشته باشد

مشابھا حق فرد برای تعيين کشور مقصد نيز بخشی از اين تضمين . گردند جا، شامل حال اين قانون می دائمی از آن

 به اشخاصی که قانونا ساکن قلمرو يک کشور ١٢ ماده ٢جا که حدود اختيارات بند  از آن. دھد قانونی را تشکيل می

 تبعه بيگانه ھم که قانونا از يک کشور اخراج گرديده است، حق انتخاب کشور مقصد گردد، يک ھستند، محدود نمی

 .خود را خواھد داشت که البته بايد با موافقت آن کشور ھمراه باشد

 تضمين شده، تعھداتی ھم بر عھده ١٢ ماده ٢ منظور قادر ساختن فرد به برخورداری از حقوقی که در بند - ٩(

المللی معموال  جائی که انجام سفرھای بين از آن. شود  عھده کشور محل تابعيت گذاشته میکشور محل اقامت و ھم بر

باشد، حق ترک کردن يک کشور بايد شامل حق حصول اسناد  نيازمند داشتن مدارک مناسب، به ويژه گذرنامه می

امتناع يک . باشد یصدور گذرنامه به طور معمول بر عھده کشور محل تابعيت شخص م. مسافرتی الزم نيز باشد

کشور از صدور يا تمديد اعتبار گذرنامه برای فرد تبعه مقيم خارج، ممکن است سبب شود فرد مزبور از حق 
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اين که کشور فوق ادعا نمايد اتباعش . خويش برای ترک کشور محل اقامت خود و سفر به مناطق ديگر محروم گردد

 .باشد آن کشور باز گردند، قابل توجيه نمیقادر خواھند بود بدون داشتن گذرنامه به قلمرو 

 عملکرد کشورھا اغلب نشانگر آن است که مقررات حقوقی و اقدامات اداری، تأثيری نامطلوب بر روی حق -١٠(

در نتيجه اين امر بسيار حائز اھميت است که کشورھای عضو در مورد . ترک کشور و به ويژه ترک وطن دارند

عملی که در مورد حق ترک کردن وجود دارد و ھم در مورد اتباع آن کشور و ھم در ھای حقوقی و  کليه محدوديت

گردد، گزارش دھند تا اين کميته را قادر سازند انطباق اين مقررات و اجرای آن را با بند  مورد خارجيان اعمال می

اری تحريم بر روی مشاغل چنين بايد در مورد اقداماتی که سبب برقر کشورھای عضو ھم.  ارزيابی نمايد١٢ ماده ٣

آورند و اين اقدامات بر روی حقوق  شود که افرادی را بدون داشتن مدارک الزم به قلمرو کشورشان می المللی می بين

  .ھايشان قيد نمايند گذارد، اطالعاتی را در گزارش افراد برای ترک کشور ديگری تأثير می

...  

 )۴بند (حق ورود به وطن 

اين حق . کند  ورود به وطنش، رابطه خاصی را که وی با آن کشور دارد، مشخص می حق يک شخص برای-١٩(

حق مذکور نه تنھا شامل . باشد اين نشانگر حق آن شخص برای ماندن در کشورش می. وجوه گوناگونی دارد

د که تواند شخص را مجاز نماي شود، بلکه می جا را ترک کرده است، می بازگشت شخص به وطنش پس از آن که آن

مثال اگر کشور مزبور، محل ( اگر در خارج از آن کشور متولد شده است، برای نخستين بار وارد آن کشور بشود

باشند، از اھميت  حق بازگشت برای پناھندگانی که به دنبال بازگشت داوطلبانه به کشورشان می). تابعيت شخص باشد

ھای جمعی به  ت انتقال اجباری جمعيت يا اخراجچنين اين حق، بر ممنوعي ھم. بيش از حدی برخوردار است

 .کشورھای ديگر ھم داللت ضمنی دارد

. شود ، ميان اتباع کشور و اتباع خارجی تفاوتی قائل نمی)»کس ھيچ«( ١٢ ماده ۴ نحوه بيان عبارات در بند -٢٠(

ز اين حق برخوردار توان دريافت که چه اشخاصی ا می» کشور خود شخص«بنابراين تنھا با تفسير معنی عبارت 

مفھوم اين . باشد می» کشور محل تابعيت شخص«تر از مفھوم  وسيع» کشور خود شخص«دامنه شمول . ھستند

، يعنی مليتی که از طريق تولد يا اعطاء تابعيت به دست آمده باشد، به معنای رسمی کلمه محدود »مليت«عبارت، به 

ت که صرفا به دليل اين که شخصی پيوندھای خاص يا مطالباتی در گردد،؛ بلکه اين مفھوم، حداقل بدان معناس نمی

مثال در مورد اتباع يک کشور . توان او را تبعه خارجی به شمار آورد ارتباط با يک کشور به خصوص دارد، نمی

شان به يک  اند، و نيز در مورد افرادی که کشور محل تابعيت المللی، خلع تابعيت شده رغم قوانين بين جا علی که در آن

. کند گردند، اين مورد صدق پيدا می ھويت ملی ديگر ملحق يا منتقل شده است و از داشتن مليت خود محروم می

تواند طبقات ديگری از ساکنان طوالنی   دھد که می تری را ارائه می  مفھوم گسترده١٢ ماده ۴چنين، عبارات بند  ھم

توان افراد بدون تابعيتی را نام برد که به طور خودسرانه از  ه میمدت يک منطقه را ھم در بر گيرد، که از آن جمل

جائی که عوامل  از آن. اند اند، محروم گرديده حق کسب تابعيت کشوری که در آن دارای چنين وضعيت اقامتی بوده

ديگر نيز ممکن است تحت شرايطی خاص موجب ايجاد پيوندھای نزديک و با دوام ميان شخص و کشور گردند، 

ھايشان اطالعاتی در مورد حقوق ساکنان دائمی برای بازگشت به کشور محل  شورھای عضو بايد در گزارشک

 .شان، ذکر کنند اقامت

اشاره به لفظ . توان شخصی را خودسرانه از حق ورود به کشور خودش محروم کرد  تحت ھيچ شرايطی نمی-٢١(

شود، چه مقننه، چه اداری، و چه قضائی؛ اين اصل  در اين متن، شامل کليه اعمال يک دولت می» خودسرانه«
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کند که حتی دخالتی که قانونا ھم صورت گرفته باشد، بايد بر طبق مقررات، اھداف، و مقاصد اين ميثاق  تضمين می

اين کميته معتقد است که به ندرت ممکن است . بوده و در ھر موقعيتی و تحت ھر شرايط خاصی، معقول باشد

. ته باشد که تحت آن محروميت از حق ورود يک شخص به وطن خود را بتوان معقول دانستشرايطی وجود داش

کشور عضو نبايد با خلع تابعيت فرد يا با اخراج وی به يک کشور ثالث، خودسرانه آن شخص را از بازگشت به 

 .وطنش ممنوع نمايد

*** 
 ١٩٩٩بر و اکت١٨، که در تاريخ ) شصت و ھفتملسۀج( مصوب ھزار و ھفتصد و ھشتاد و سومين گردھمائی*

 و، سوئيسي دفتر کميسريای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، ژن.برگزار گرديده است

  :لينک اصلی متن انگليسی
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