
 ده در اعتراض به قانون جدید شهروندی کانادانامه سرگشا

(Bill C-24) 

"تحت عنوان تحکیم قانون شهروندی" را برای بحث و قانونیاصالحیه  کار کانادا الیحهدولت محافظه 4102در فوریه 

حیاتی  تشکیل شده است فرستاد. با توجه به اهمیت کارحزب محافظهثریت نمایندگان آن از بررسی به مجلس کانادا که اک

ی . دولت بدون آنکه بحث چنین الیحهرسی کافی روی آن صورت نگرفتسفانه در مجلس بحث و برمتااین الیحه 

مجلس به تصویب آن را پارلمانی  هایدشگربا استفاده از سرنوشت سازی را برای شهروندان کانادایی به بحث بگذارد، 

انون جدید بصورت ق 4103ماه جون  41این الیحه از در نتیجه ن را تایید کرد. آد و مجلس سنا هم انسگان رنمایند

های مدنی به این الیحه که ناقض حقوق اساسی شهروندان تا کنون چندین نهاد مدافع آزادی. بل اجرا خواهد بودشهروندی قا

 ،هندگی، انجمن کانادایی وکالی پناوکالی کانادا توان از کانون اند. از جمله این نهادها میباشد اعتراض کردهکانادایی می

  حقوق بشر نام برد.های مدافع و نهاد

دایی وندان کانااع از حقوق اساسی شهرفش دفکه هد-بعنوان یک نهاد مدنی مونترال – ایران در جمن دفاع از حقوق بشران 

آگاهی رسانی  عالوه بر داند کهوظیفه خود می نبوده ووت تفاشهروندی بیاساسی  نسبت به نقض حقوق -ایرانی تبار است

از کلیه حقوقی که در اختیار دارند یی ایرانی تبار بخواهد داان کانادونتمامی شهراز  ،نوشت سازدر مورد این قانون سر

وق بشر، منشور جهانی حقمفاد  استفاده نموده و اعتراضات خود را نسبت به این قانون ابراز نمایند. تمامی این حقوق در

 تصریح گردیده است. های کانادا و قانون اساسی کانادامنشور حقوق فردی و آزادی

 قانون جدید شهروندی حداقل در سه مورد زیر فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است:

 ، نژادی، تبارملی،مستقل از هر نوع تبعیضدایی کلیه شهروندان کانادا های کاناحقوق و آزادی 03بر اساس ماده  -0

جدید قانون اصالحی  .از حقوق و حمایت قانونی برابر برخوردارند سن یا ناتوانی جسمی و روحی جنسیت، رنگ، مذهب،

.  در کندتقسیم میملیتی و دو  ملیتییک وندان کانادایی را به دو گروه این ماده وانرا نقض میکند. قانون جدید، شهر مغایر

 هاملیتیدو تواند تبعیت کانادایی سانی میآه دا بادولت کان یکسان نیست زیراها ملیتیبا دو  ها ملیتی قانون جدید حقوق یک

کسانیکه در کانادا شامل در مورد کسانیکه فقط تابعیت کانادایی دارند چنین نیست. این قانون حتی  . درحالیکهرا لغو کند

های بعدی بدین ترتیب نسل شود.می اند نیزآوردهدایی را از طریق پدر، مادر یا فامیل بدست ااند وتابعیت کانمتولد شده

 گروه سیم بندی شهروندان کانادایی درمقابل این قانون یکسان نخواهند بود وتقاین بنابر  مشمول این قانون خواهند شد.نیز

ن را آدا و تعهدات بین المللی ر حقوق و آزادی های کانامنشو 03 هدما شهروندان دو ملیتی امتیازات برخورداری یکسان از

 . از دست خواهند داد

را ترک  یا کانادا و ا اقامتداهر شهروند کانادایی حق دارد در کان ،های کانادامنشور حقوق و آزادی 4اساس ماده  رب  -4

 باز گردد.  به این کشور دوباره بدون آنکه حقوق شهروندی کانادا را از دست بدهد و  ودهنم

زادی حرکت و اقامت در محدوده آ . هرکس حق دارد که از0منشور جهانی حقوق بشر:  01ماده بر اساس  همچنین

. هرکس حق دارد هر کشور از جمله کشور خود را ترک کند و نیز حق دارد که به 4باشد.  مرزهای هرکشور برخوردار

 کشور خود باز گردد. 

ن دسته از ای اشناسد و بررسمیت نمیهاین حق را در مورد شهروندان دو ملیتی ب ،کاناداییقانون جدید شهروندان 

بینی کرده های متعددی پیشیگری کانادا را ترک کنند محدودیتو یا هر دلیل د خانواده کار یا بازدیدشهروندان که برای 

دا اجهانی حقوق بشر و تعهدات بین الملی کان وردا و منشااست. این بند قانون نیز مغایر منشور حقوق و آزادیهای کان

 میباشد.



تصمیمات مربوط به حقوق و تعهدات خود یا هر  رمنشور جهانی حقوق بشر: هرکس حق دارد د 01ماده بر اساس  -1

طرف بر در دادگاهی مستقل و بیلنی شود با تساوی کامل از یک رسیدگی منصفانه و عاتهام جزایی که به او وارد می

 . خوردار باشد

زادی و امنیت شخصی را بر اساس مبانی قضاوت که آحق به زندگی و های کانادا آزادیمنشور حقوق و  5ماده  همچنین

شامل وزیر و کارمندان وزارت قانون جدید برای دولت کانادا  سفانهکند. متاتضمین می، ستمنشور آمده ا 4در بند 

بدون وندان دو ملیتی را نادایی شهرند تابعیت کانتوابه آسانی میاین افراد  .استاختیارات فرا قانونی قایل شده  مهاجرت

-نمی منظور این شهروندانقانونی  حقی برای دفاع نمایند؛ این درحالیست که نامه لغو دادن با ا  صرف طی مراحل قانونی و

متخصص امور مهاجرت بعده داشتند و را قضات مستقل و نادا کا یلغو شهروند  در قانون پیشین،درصورتیکه نماید. 

تواند ه دولت میشهروند حق داشت با کمک وکیل از خود دفاع نماید. ما بر این باوریم که دادن حق لغو شهروندی کانادا ب

 5اساسی مندرج در بند  حقوقر اساس لغو آن بخواستار بر این آزادی فردی باشد و بنازندگی و امنیت و  تهدیدی برای حق

 .باشیممیدا اناهای کمنشور حقوق و آزادی

های ی حقوق بشر و منشور حقوق و آزادیبا منشور جهان جدید قانون هایچند نمونه از مغایرتتنها  در موارد ذکر شده

که  مغایر موازین حقوقی استکه  دارد . بی شک موارد دیگری نیزوجودآورده شده استدا اکانادا و تعهدات بین المللی کان

 باشند. دا در تدارک پیگیری قانونی آن میکانون وکالی کانا

 ،کرده استهبستگی جامعه کانادا را تضمین رهنگی و برابری شهروندان هم آمیختگی فتا کنون  همچنان که ما معتقدیم

شهروندی بر این باوریم که قانون جدید  ما جامعه کانادا وارد خواهد ساخت. لطمه جدی به هم یکپارچگی تبعیض و جدایی

و کرده را تضعیف نآبلکه  کندکمک نمیدایی اوندان نه تنها به تحکیم و تقویت ارزش های کانبا برقرای تبعیض بین شهر

 دا را در هم خواهد ریخت. در نهایت همبستگی جامعه کانا

 با دهد تامدنی ایرانی قرار می نهادهایدراختیارایرانیان و را سرگشاده نامهمونترال این  -انجمن دفاع از حقوق بشردرایران

 .نمایندست درخوارا آن از دادگاه عالی کانادااصالح موارد ذکر شده تایید 
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