
 
 

كانادا میشوند و مھاجرت بھ كشورھایى مثل  بھ مردم مجبوركھ دارد  وجوددالیل زیادى  
كمپانیھاى بزرگ و سیاست خارجى قدرتھاى  این رابطھ مستقیمى بھ موارد مورد توافق

بخاطر ك خانھ و سرزمینشان مجبور بھ تر افغان بطور مثال ، میلیونھا . حاكم دنیا دارد 
.اشغال كشورشان شده اند   

 
بھ مردم  ى استارفشو این  بھ كانادا و گرفتن اقامت دائم دارد سختر میشود، مھاجرت

براى مردم  بویژه  . موقت پناھندگى و كار درخواست دیگر از قبیل ىانتخاب راھھا براى
كھ  شوند زندگىوارد كھ خانواده خود را ترك كنند و  استمشكلى صمیم یك تاین فقیر ، 

و تبعیض  ایزولھ بودن در جامعھ، دستمزد پائین ،  ناكرخط آن كارھاى طاقت فرسا ودر
. جود داردو  

و  اشوند ، صدھ دیپورتگفتھ میشود كھ آنھا را نمى خواھند و باید چھ ھمیشھ بھ آنھا اگر
زه مى دھند كھ صنایع كانادایى سود باالیى را اكارگران بدون اقامت اج ھزاران مھاجر و

   .بھ جیب بزنند 
 

پایھ  . پول و میزان كارش سنجیده شود  سبر اسا نباید ما معتقد ھستیم ارزش ھیچ كس
ط زیست یو محمار انسان ستثشده كھ  ا نھاده  بنیان چنین نظرى روى سیستم اقتصادى 

كھ مردم كشورھاى  طورى، سیسم تقویت شده بوسیلھ را این نظر ھمچنین. ھدفش است 
سازمان ھیچ كس  "ھدف  .در كانادا ارزش كمترى دارند جھان سوم و مردم فقیر بومي 

با ما . این است كھ این نابرابرى جھانى و سیستم قدرت را تغییر دھد  "غیر قانونى نیست 
كردن ، خشونت علیھ زنان و اقلیتھاى  لاداره مھاجرت ، جنگ كنترغیر اخالقى سیاست 

بھ دنیایى بر اساس مانند شما ، ما . مخالف ھستیم  )جامعھ( محیط تنزل جنسى ، فقر ، و
. اعتقاد داریم عدالت  

 
شما میتوانید اطالعات بیشتر در رابطھ با جیسن كنى و اینكھ چكار میتوانید بكنید را از 

:این صفحھ بگیرید   
ww.nooneisillegal.org 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 بھ وزیر مھاجرت جیسن كنى نھ بگویید

 
از شما دعوت مى كند كھ بھ كمپین در حال رشد مردم " كسى غیر قانونى نیست" سازمان

كنى یكى از بد . بپیوندید  است كھ اقدامى قوى علیھ وزیر محافظھ كار مھاجرت جیسن كى
. سابقھ ترین وزیران مھاجرت است   

 
درصد كاھش  ۵٦ جویانپناھ قبولى میزان درخواستھاىدپیورتھا افزایش یافتھ است ، و - 

. یافتھ است   
در . نفر تقلیل دھد ١١٠٠٠ بھ كنى میخواھد میزان پذیرش پناھندگى و اسپانسورشیپى را- 

را افزوده تا از نیروى كار آنھا بدون برخوردارى از  تعداد كارگران موقت مقابل او
ن كارگران بتوانند خانواده ھاى خود را بھ حقوق كامل در كانادا استفاده كند، بدون اینكھ ای

. اینجا بیاورند   
ایشان تحمیل كرد ،  را ویزا براى مكزیكیھا و جمھورى چكسلواكى  كنى درخواست- 

گزارش  وجود با ادعا دارند كھ پناھجویان این كشورھا از سیستم سوء استفاده میكنند ،
.حقوق بشرجھانى سازمان   

اما این قانون بطور جدى . ون جدید پناھندگى یك اصالح مثبت است كنى مى گوید قان- 
راه ھاى قانونى موجود براى پناھجویان را محدود مى كند و این مانع بوسیلھ خود 

. محافظھ كاران ایجاد شده است   
براى مھاجرینى كھ با جامعھ  ادغام نمى شوند و زبان انگلیسى یا فرانسھ كنى میخواھد - 

.د كنند سختگیرى بیشترى را اعمال كن را صحبت نمى  
C مى پوشند نقابعلیھ زنانى كھ استان كبك در رابطھ با تبعیض بر  -٩٤كنى از الیحھ -   

)پوشش  صورت(  .پشتیبانى مى كند    
اقلیتھاى جنسى را حذف مى كند را كھ حقوق  جدید كنى یك آئینامھ سیتى زن شیپى-  

.كرد  معرفى  
كنى از حضور نظامى كانادا در افغانستان و خاورمیانھ قویا پشتیبانى مى كند و صحبت - 

. ممنوع كرد  را كردن نمایندگان ضد جنگ بریتانیا در مجلس كانادا  
 

ھرچند ما مخالف وزیر كنى ھستیم ، اما ما فكر مى كنیم كھ كل سیستم مھاجرت غیر 
یك گروه از " ر قانونى نیست ھیچ كس غی" سازمان . است  نھعادال ناانسانى و 

بھ عدالت براى مھاجرین ، پناھجویان ، كارگران مھاجر و كسانى كھ  داوطلبانى است كھ
ھر روز ، صدھا تن از مردم از كانادا اخراج میشوند ، . اد دارندقاعتزه اقامت ندارند ااج

اغلب ، فقط بخاطر اینكھ بسادگى میخواھند یك زندگى بھترى براى خودشان درست كنند
.كسانى كھ از فقر ، جنگ و خشونت فرار كرده اند   

 


