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اين را هم در نظر داشته باشيم که حتی اگر 

موضوع پناهجوئی را در شان چنين سرمايه 
گزاری ندانيم، نتيجه اين تالش و پشتکار 
مستحکم سازی پايه های جامعه ما برای 

 حرکتهای بعدی خواهد بود.  
 

 سپهر آزاد شد
 

باعث بسی خوشنودی ميباشد که مصادف با روز 
زن، بانوئی از کامونيتی ما پا به ميدان مبارزه 

با بی عدالتی گذاشته و با اينکه هيچ گونه آشنائی 
قبلی با سپهر نداشته، حاضر شد که ضمانت او 
را به عده بگيرد. اين فرد که ترجيح داده است 

از او نامی برده نشود، در تظاهرات حمايتی از 
سپهر، با خاله او، روح انگيز نصيرزاده، آشنا و 
شيفته شخصيت واالی او وفرزندانش گشته است. 

او آنها را همچو خانواده خود پنداشته و حاضر 
شده است بی ريا دست به اين عمل خيرخواهانه 
بزند. خوشبختانه اداره مهاجرت، که با سه نفر 

ديگر که قبل از آن آمادگی خود را جهت ضمانت 
اعالم کرده بودند، مخالفت کرده بود, ضمانت 

 96اين شخص را می پذيرد. در نتيجه  بعد از 
 مارچ 12روز در بند بودن، در تاريخ سه شنبه 

ساعت يک و نيم بعد از ظهر، سپهر از زندان 
آزاد ميشود. اين نوع افراد نه فقط باعث دلگرمی 
کل جامعه بوده بلکه باعث آن ميشوند که فعاالن 

اجتماعی با عزمی راسختر در اين راه 
بشردوستانه قدم بردارند. اين نوع همبستگی ها 

نويد آن را ميدهند که در صورت تالشهای بيشتر 
و بدست آوردن موفقيت های چشم گير تر، افراد 
بيشتری به جمع حاميان و فعاالن پيوسته و باعث 

آن گردند که مسئولين حکومتی با موضوع 
پناهجوئی به صورت جدی تر بر خورد کرده و 

تغييرات الزمه را در تصميمات و رفتار خود 
 بعمل بياورند. 

مهدی شمس از فعاالن 
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جلوگيری از بازگشت صد در صد افرادی که از آنها حمايت جمعی شده، و 

موفقيت تعدادی از آنان در گرفتن اجازه اقامت به صورت مهاجر، داليل 
قاطع و واضحی ميباشند که اوال اين حرکت صحيح بوده، و تقاضای قطع 
کليه اين بازگشت ها تا زمانی که حکومت ضد بشری جمهوری اسالمی پا 

برجاست غير منطقی نمی باشد. در ثانی اين خود دليل بر آنست که 
تصميمات اداره مهاجرت نسبت به اخراج اين پناهجويان اشتباه، غير 

قانونی، غير انسانی و مخالف با ضوابط حقوق بشر ميبوده است. از اين 
رواين وظيفه شهروندی ما ميباشد که با آن بر خورد جدی و مبازره کرده و 

در راه بهبود قوانين به خصوص آنهائی که به حقوق بشرمربوط ميباشند 
 پيشقدم باشيم.

 
 انگاری جناب وزير کامونيتی ما را هدف قرار داده است.

در دو هفته اخير، شاهد آن بوده ايم که بر تعداد احکام اخراج پناهجويان 
ايرانی به نحو قابل توجه ای افزوده شده است. اگر از تاريخ ژانويه سال 
گذشته تا همين چند هفته پيش فقط با شش مورد اخراجی بر خورد داشته 
ايم، هم اکنون به غير از سپهر، شش مورد ديگر پرونده هايشان در حال 

بررسی و اجرا ميباشد. پيام،  که به تازگی خود را به کانادا رسانده، 
مستقيما از فرودگاه به زندان منتقل شده و هم اکنون در آنجا به سر ميبرد. 

بيتا و مجيد در اقامتگاه مهاجرت در بند بوده و منتظر آن ميباشند که تا 
زمان بررسی مجدد پرونده خود، اشخاص خيری داوطلب شده و با ضمانت 

خود آنان را از زندان آزاد نمايند. نسرين با ضمانت آزاد بوده و همچو 
فرزاد در انتظار بررسی مجدد پرونده خود ميباشند و باالخر، قهرمانی که 
حکم اخراجش برای نيمه های ماه آپريل صادر و بليط بازگشت هم به او 

داده شده است. اينطور بنظر ميرسد که جناب وزير مهاجرت، جيسن کنی، 
کامونيتی ما را مورد هدف قرار داده است و به هيچ عنوان به اينکه احتمال 

خطری برای پناهجويان درصورت اخراج به ايران وجود دارد اعتقاد 
نداشته، و تا زمانی که يکی از اين پناهجويان جان خود را از دست ندهد 
ايشان تغييری در رويه خود نخواهد داد. و يا اينکه ميخواهد آنچنان ما را 

زير فشار بگذارد، که از حمايت خود صرف نظر کرده و پناهجويان را به 
 حال خود رها کنيم.

 
از برای همين عاقالنه تر خواهد بود که به حرکت خود سر و سامانی 
بدهيم، و بصورت متشکل تر و سازمان يافته تری حرکت کنيم. وگرنه 
قدرت و نيروی آنرا نخواهيم داشت تا از کليه اين افراد حمايت کرده و 

مبارزه خود را به هدف نهائی برسانيم. فراموش نکنيم که اگر اين جريان 
هم مانند تجربه بانک نيمه کاره رها گردد، هيچ اميدی به حرکتهای جمعی 
بعدی جامعه باقی نخواهد ماند. شکی نيست که سکوت مردم، خواست تمام 
حکومتها بوده، حتی اگر آن حکومت، همچو قدرت حاکمه در کانادا، مبتنی 

 بر دموکراسی باشد.  

 
 اعتراض نيمه کاره به بسته شدن حسابهای بانکی

بسته شدن نا عادالنه حسابهای بانکی تعدادی از اگر کامونيتی ما با مسئله 
  به نحو ديگری  TDبانک   توسط  در سال گذشته افراد جامعه مان

برخورد کرده بود، شايد مسئولين حکومتی در باره بازگشت اجباری 
پناهجويان به ايران با دقت و تعمق بيشتری عمل می کردند. قطع جريان 
اعتراض جمعی به عملکرد تبعيضی و غير قانونی بانک در همان اوائل 

 با روسا و مسئولين بانک، و   فرمايشی حرکت، خوشنودی از چند مالقات
دريافت پاره ای توضيحات از سر بازکنی و تلقی آنها به عنوان پيروزی،  

در مجموع جز دلسرد و نا اميد کردن جامعه به قدرت و حرکت جمعی، 
نميتواند نتيجه ديگری داشته باشد. از طرف ديگر باعث ميگردد که 
مسئولين شناخت غلطی از جامعه ما پيدا کرده و در زمينه مبارزات 
اجتماعی ما را متزلزل و ضعيف بپندارند. در بسياری از اين گونه 

مبارزات اجتماعی نکاتی وجود دارند که بعضی اوقات از هدف اصلی 
مهمتر بوده و اگر به آنها توجه نشود، ميتوانند ضربات غير قابل جبرانی به 
جامعه وارد کنند. چه بسا بهتر باشد که اصال حرکتی را آغاز ننمود تا اينکه 

 آنرا نيمه کاره رها کرد.
  

 
 

نحوه عمل بانک به طور آشکار يک حرکت غلط، تبعيضی و غير قانونی  
مينمود. از همين رو کل جامعه ايرانی و کانادائی به محکوم کردن آن و 
حمايت از آنهائی پرداخت که حسابهايشان بسته و حقشان ضايع شده بود. 

اين بهترين فرصتی بود تا بتوانيم جامعه خود را متحدتر ساخته، به دخالت 
در امور اجتماعی ترغيب، و به دست اندرکاران اين پيام را بدهيم، که ما 

همگی پشتيبان يکايک افراد جامعه خود بوده و از حمايت يکديگر کوتاهی 
نخواهيم کرد. وبا نارضايتی هائی که اکثرافراد به رفتار بانک ها دارند، 
شروع حرکت اعتراضی ما ميتوانست بسهولت در سطوح مختلف کشور 

بسط پيدا کرده و نتايج بسيار مفيد، نه فقط برای آنهائی که حسابهايشان بسته 
شده بود، بلکه برای کل کشور به ارمغان داشته باشد. از همه مهمتر 

ميتوانست اعتباری برای کامونيتی ما بوجود آورد، تا که در تصميمات آينده 
مسئولين کشور، در موارد و زمان هائی که آن تصميمات مستقيم به ما 

مربوط ميگردند  ما را در آنها شرکت داده و يا از ما نظر خواهی کنند. 
بافت بخصوص کانادا که متشکل از مهاجرينی ميباشد که از اقصی نقاط 

 جهان بدور هم جمع شده اند اين امر را ايجاب ميکند. 
 

 موفقيت در حمايت از پناهجويان و حرکت جمعی
خوشبختانه در مورد حمايت از پناهجويان و مخالفت با مجبور کردن آنها به 

بازگشت به ايران در شرايط خاص و غير انسانی آن،  تا کنون به عکس 
 عمل شده است.

 
با اينکه به مراتب تعداد کمتری از افراد به طور مستقيم در گير اين مسئله 
ميباشند، و از نظر ذهنی اين موضوع به دور از توجه و عالقه کل جامعه 
کانادائی می باشد، می بينيم که اين حرکت بيش از يکسال ادامه پيدا کرده 
است. و با جرات ميتوان گفت، که نتايج آن صد در صد مثبت بوده است. 

می بينيم که هر روز حمايت جمعی بيشتر شده و امروزه اين مسئله به 
عنوان يکی از مسائل جدی جامعه تلقی شده و اکثريت افراد خود را مسئول 

 حمايت از پناهجويان ميدانند. 
 

  
 


