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است مهاجرت و پناهندگی حق طبیعی هر انسان   

"No deportations to Iran" is a collective of individuals who work together for the same non profit goal. 
 سرور عزیز

 
 در ئیمار آن بر پناه جویان ایرانی گرد هآگاه شدیم که کنگره ی ایرانی کانادایی های این دیار در رابطه با تغییر قوانین مهاجرت کانادا و تأثی

  .کندتاریخ جمعه بیستم جوالی برگزار می 
این باعث بسی خوشنودی ما ست که می بینیم جمعی برای کمک به دیگر انسان هائی که نیاز به یاری داشته و المحاله دستشان از هر جای 

ه به حدی از انسجام رسیده که حس این نشان از بلوغ و باروری و کمال جامعه ما دارد ک. دیگر کوتاه میباشد، به چنین اقدامی دست زده اند
.انسان دوستی و مساعدت به هم وندان در آن امری طبیعی مینماید  

عده ای از اقوام و دوستان کاووس دست . در ماه فوریه گذشته حکم بازگشت اجباری کاووس صوفی به ایران از طرف اداره مهاجرت صادر شد
تی کمتر از یک ماه توانستند غیر ممکن را ممکن ساخته و حکم بازگشت اجباری را از به دست هم دادند و با یک تالش شبانه روزی در مد

.طریق دادگاه فدرال لغو نمایند  
به همت کاووس عده ای از دوستان تصمیم بر آن گرفتند که این حرکت را ادامه داده و همان لبخندی را که کاووس در هنگام خروج از زندان 

را تأسیس و در این زمینه به فعالیت No Deportations To Iran برای این منظور گروه . بر لب داشت بر لب دیگر پناه جویان ببینند
 .مشغول شدند

.ا مطلع شدن از گردهمائی روز جمعه شما الزم دیدیم که در آن شرکت نموده و از تجربیات افراد مجرب حاضر در آن جلسه بهره مند گردیمب  
ب ای کاش میتوانستیم با تک تک سخن گویان آن جلسه تماس می گرفتیم و این نکته را برای آنان بازگو می کردیم که در دنیای امروز حق انتخا

سوای این که حکومت ها با تشبث به قوانین بین المللی به خود این اجازه را میدهند که شخصی را . ست هر فرد، حق طبیعی ایشان استمحل زی
از کشور خود اخراج کنند، نباید به خود این حق را بدهند که همین شخص را مجبور به بازگشت به تنها کشوری نمایند که ایشان از آن فرار 

این در تعارض آشکار با منشور حقوق بشری است که همین دولت ها تمارض به . انش حتی میتواند در آن کشور در خطر باشدکرده است و ج
. التزام به آنرا می کنند  

یط به فکر نمی کنیم که در باره ایران احتیاج به آن داشته باشیم که ثابت نمائیم که حتی اگر جان کسی در آنجا در خطر نباشد زندگی در آن مح
.مثال زندگی در جهنم میباشد  

در خاتمه در خواست داریم که به واحد خبری گروه ما اجازه داده شود که از جلسه رپرتاژ سمعی و بصری تهیه نموده که در صورت امکان در 
.جراید عمومی از آن استفاده شود  

.برای شناخت بهتر گروه ما لطفا به لینک ها ذیل مراجعه کنید  
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.برای شناخت بهتر گروه ما لطفا به لینک ها ذیل مراجعه کنید  
 

Check our website 
www.nodeportationstoiran.org 

 
Like us on Facebook 

http://www.facebook.com/pages/No-Deportations-To-Iran/148326218620490 
 

Join us on Yahoo Group 

nodeportationstoiran@yahoogroups.com  
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