
 

 
  

قبيل رفتار غير قانونی بانک تی دی در 
بستن حسابهای بعضی از ايرانيان کرده، 

عدم توجه جامعه ما به مبارزات اجتماعی و 
سياسی در رابطه با مسائل مربوط به کانادا 

 می باشد.
اکثر ما آنچنان توجه و مبارزات خود را 

متمرکز به ايران نموده ايم، که جامعه ای 
که اکنون در آن زندگی ميکنيم و محل دائم 

اقامت فرزندانمان ميباشد از ياد برده ايم. 
چه بسا عده ای از ما اين کشور را بهشت 

پنداشته و آنرا همانطور که هست کامل 
دانسته و پذيرفته اند. يا اينکه ما هنوز خود 
را بيگانه دانسته و به خود اجازه نمی دهيم 

که در امور کانادا که يکی از شهروندان 
آن ميباشيم دخالت کرده، و واقعيت ها را 
آنطور که هستند ببينيم. اعتراف کنيم که 

اين همان کانادائی نيست که چند دهه 
گذشته در جهان سمبل حقوق بشر بوده و 
 از اين روهر روز بد تر و بد تر ميشود.

 
بيائيد با حمايت از اين پناهجويان وظيفه 

خود را نسبت به آنان ادا نماييم. يا حداقل 
آنرا بهانه ای قرار دهيم که اوال جامعه 

خود را متحد تر ساخته، و در ثانی عليه 
تبعيض، بی عدالتی و دفاع از حقوق بشر 
فعاليت نمائيم. بيائيد در اين ايام نوروز، 

روز نوئی را برای خود و اين  پناهجويان 
بوجود بياوريم، و تا جائی که امکانش 

برای ما ميباشد با اخراج اين پناهجويان 
مخالفت کنيم. آن آزادی را که برای تمام 
ايرانيان آرزو ميکنيم، حد اقل به اين چند 
تن هديه نمائيم. به هم وطنان در بند رژيم 

اين پيام را داده باشيم، که ما نيز ساکت 
ننشسته و در هر کجا که هستيم عليه بی 

 عدالتی به پا بر ميخيزيم.
  

 23از اين رو تجمعی در روز شنبه 
 بعد از ظهر 6 الی 4مارچ، بين ساعات 

در ميدان لستمن تدارک ديده ايم. تا با برپا 
کردن سفره هفت سين و آوردن مقداری 

نقل و آجيل وشيرينی، به ياد بيتا و پيام که 
در زندان اسيرند، و در حمايت از ديگر 

پناهجويان ساعتی را در کنار هم 
بگذرانيم. با اين اميد که اداره مهاجرت و 

جناب وزير، در اين ايمام نوروزی به 
دردی که ايشان همچو عيدی به جامعه ما 
داده است آشنا شده، و در سالی که می آيد 
تغييری در رويه خود داده و کليه اخراج 

 ها به ايران را قطع  نمايد.
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نکرد. انگاری که هنوز نه فقط برای اداره 
مهاجرت بلکه برای بسياری از ما، شک و 

ترديدی وجود دارد و يا اينکه از ياد برده 
ايم، که زندگی برای يک زن در ايران به 

 مثال زندگی در جهنم است. 
 

خوشبختانه آزاد شدن سپهر و مجيد از 
 زندان، خبر های خوبی هستند که در اين
ايام خاص ميتوانند تا اندازه ای دلهای ما 
را خوشنود و و اين اميد را به ما بدهند، 

که شايد بتوانيم با حمايت خود، بقيه 
با اينکه پناهجويان را نيز کمک کنيم.   

ما هم امروز وارد اين خاک ميشديم، با 
همان مشکالتی مواجه می گشتيم که اين 
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پيام، پناهجوئی که چند هفته پيش وارد 
فرودگاه تورنتو ميشود، بطور مستقيم به 

زندانی منتقل می گردد که سپهر برای 
مدت سه ماه در آن اسير بود. 

خوشبختانه توانست از طريق سپهر با 
 ما تماس حاصل کند، و پانته آ جعفری 
 همان وکيلی که از پرونده سپهر دفاع

بهار از راه ميرسد. ايام فرخنده 
نوروز است. بازار های نوروزی، 
تبريک های سال نو حضوری يا از 
طريق تلفن، ايميل و يا در نشريات 

و يا خنده های بهاری بر لبها،  
همگی نشان از آنند که  سنت 

فرهنگی و قديمی نوروز، بار دگر 
ما را به هم نزديکتر کرده، و به 
يادمان می آورد که دارای يک 

هويت و از يک آب و خاک هستيم. 
با اينکه سالها و فرسنگها از وطن 
دور می باشيم، سعی کرده ايم که 
اين آيين کهن را حفظ کرده و آنرا 

 به فرزندانمان منتقل کنيم.
 

 پناهجوئی که در حال 9متاسفانه، 
اخراج شدن از کانادا ميباشند، به 
جای اين شور و حال، با دلهره و 
اضطراب و ترس از بازگشت به 

 ايران در گير می باشند.
اخراج آنان با همزمان شدن اين ايام 

درد آنان را دوچندان کرده است. 
آنها که در  اين ديار دور تعداد 

افراد خانواده و دوستان و 
آشنايانشان بسيار معدود ميباشد، در 
اين نابسامانی چشم اميدشان را فقط 
به ما هموطنان انسان دوست دوخته 
اند، تا با حمايتمان در سرنوشت تلخ 

 آنان تغييری بوجود آوريم.
 

 اکثر ما روزی در همين شرايط 
بوده ايم که ممکن است مدت 

طوالنی اقامتمان در کانادا آنرا از 
خاطرمان برده باشد. بسياری از ما 
همچو اين پناهجويان، با چند چمدان 

لباس و اثاث، هزاران درد و کلی 
اميد به هر نحوی که برايمان امکان 

داشت خود را به سرزمين آزادی، 
دموکراسی و حقوق بشر رسانديم. 

ولی ميان آ نروز و امروز فرق 
بسياری وجود دارد. تغييرات زيادی 

در جهان و در اين سرزمين اتفاق 
افتاده است. نياز های کانادا تغيير 

کرده و ارزش های انسانی و حقوق 
بشری خود را از دست داده و هر 

روز از آن آرمان ها دور تر 
ميشود. ميتوان گفت که آنروز ها، 

هر که پايش به اين خاک ميرسيد با 
آغوش باز پذيرفته ميشد. گزينه ها 

تغيير کرده اند. منافع سياسی و 
اقتصادی اولويت بيشتری پيدا کرده 
اند. با آنکه کانادا مهاجرين بيشتری 

را می پذيرد، به پذيرش پناهجو 
 کمتر رغبت نشان ميدهد. شايد اگر 

 

 
تکليف مجيد و سپهر هنوز به طور قطعی 

مشخص نشده است،  ولی به جای تنها بودن 
در زندان، ايام نوروز را در جمع خانواده 

گذراندن، می تواند تا اندازه ای از نظر 
روحی آنها را تقوبت کند. از خبر های 

خوش و دلگرم کننده ديگر آنست که می 
بينيم، افرادی در جامعه ما وجود دارند که 

بدون آنکه اين پناهجويان را از قبل 
بشناسند، حاضرند پا در ميان گذاشته و با 
ضمانت خود آنان را از بند برهانند. برای 
ما که بيش از يکسال است فعاالنه در اين 
راه قدم بر ميداريم، و می بينيم که چگونه 
هر روز بر حمايت کل جامعه ما افزوده 

ميشود، جای هيچ شک و ترديدی نيست که 
بزودی شاهد دگرگونی قابل توجه ای 

 خواهيم بود.
يکی از داليل عمده ای که جامعه ما را 

 قربانی اين مشکل، و يا مشکالت ديگر از 
 

مينمايد دفاع از پرونده او را نيز بعهده 
 بگيرد.

 
چند روزی بيش نيست که از روز زن  
ميگذرد. در همه جا سخن از تقدير مقام 
او و حقوق از دست رفته اش در ميان  

است. با اينکه نشريات ما مملو از 
مقاالت مربوط به اين موضوع بوده، 

متاسفانه بيتا که از اوائل ماه مارچ در 
اقامتگاه پناهجويان در بند است، و يا 

مولود و فرزندش که در دلهره روز را 
 25به شب ميرسانند، تا که در تاريخ 

 6900مارچ به اداره مهاجرت در 
خيابان ايرپرت، محل سرنوشت ساز، 

رفته و حکم اخراج خود را دريافت 
کنند، و يا نسرين که از طريق ضمانت 

آزاد است، و يا محبوبه که بليط بر 
 گشتش را هم به او داده اند، کسی ياد 

 


