
 
ھیچگاه این خانه اینقدر زمینش شکاف برنداشته شده بود ، اسناد نه ساله گزارش 

:میز توسط دولت فدرالآعیض تبجدید برای تغییرات   
 

در این ریپورت میشود سختر شدن قوانین برای گرفتن حق شھروندی و اسانتر شدن از دست 
کارگران مھاھجر دائم، و اعضای خانواده اقامت دا ئم برای پناھجویان، . دادن این حق را پیدا کرد

می یابد   محدود شده، اما برنامه ھای وارد کردن کارکران مھاجر موقت گسترش .  
افزون . قدرت اجرایی، به شکل بازداشت، اخراج، و دادگاه محرمانه، نیز ھمچنان گسترش می یابد

خارجی ھا مشاغل را "، و "ندتروریست" ، "پناھجویان دروغگویند" مثل این که    یافتن نسبتھایی
اگر . عاملی شده برای توجیه رشد ممانعت از امدن و در حاشیه قرار دادن مھاجرین  "می دزدند

اجازه داشته باشند تا داخل شوند، یا موقتی است، یا با شروط و یا با وضعیت   مھاجرین تازه
 من ترجمه ..معینی

 
"خانه ھرگز"بخشھای کلیدی از گزارش  " 

در صد . در کانادا االن گرفتن حق شھروندی سخت ، و از دست دادنش راحت است :شھروندی
در صد در بین کسانی که  ٢۶درصد به  ٧٩مھاجرینی که شھروند میشوند بسیار کاھش یافته از 

کانادایی ھای مسلمان مخصوصا ھدف قرار گرفته . به اینجا رسیده اند ٢٠٠٨تا  ٢٠٠٠از سالھای 
قانون جدید . کانادایی، بطور مثال قدقن کردن نقاب در مراسم سیتی زن شیپ -اند بعنوان غیر

قانون شھروند درجه دوم بودن می باشد   )٢۴-الیحه سی" (الیحه دزدیدن حق شھروندی" . 
 

  کارگر موقت خارجی
می پذیرد تا بجای کارگر   "کارگران خارجی موقت"ردم بیشتری را تحت عنوان برنامه کانادا االن م

ھزار پرونده متقاضی تحت عنوان برنامه فدرالی  ٢٨٠٠٠٠دولت فدرال کامال نزدیک به    .دائمی
، در  ان پرستار خانگی را نیز حذف کردکارگر ماھر، وھمچنین حق تصویب شده اقامت دائم کارگر

این یک سیستم . اد اجازه ورود کارگر موقت در دھه گذشته سه برابر شده استحینی که تعد
بھره کشی آورده    برگشت به عقب می باشد؛ در حالی که کارگران بیشتری تحت شرایط

" نتیجه اش این بوده که دولت فدرال، قانون اخیر . میشوند، تعداد دیگری بنرمی اخراج میشوند
  کارگر مھاجر با حداقل  )ھفتاد ھزار(٧٠٠٠٠باعث شده که حدوا  "چھار تا داخل، چھار تا خارج

این یکی از وسیعترین اخراجھا در تاریخ کانادا .دستمزد با احتمال اخراجھای وسیع روبرو میشوند
 .می باشد

 
 ملحق شدن اعضای خانواده

انھم در صد کاھش یافته است،  ٢٠خانواده می آمدند،  -تعداد کسانی که تحت لوای طبقه بندی 
بسیاری از والدین و پدربزرگ و ماد . در پنج سال اولی که دولت کانسرواتیو برـوی کار آمده است

بزرگھا تنھا تحت عنوان ویزای موقت ممتاز، که الزمه اش خرید بیمه ھای شخصی از سازمان 
ط بیایند، و و دیگر نمی بسیاری از ھمسران باید تحت اسپانسری مشرو.بیمه کانادا می باشد

از  به جریان افتادن پرونده اسپانسری ھمسر   زمان . فرزندان بزرگسال را اسپانسر کرد شود 
. کانادا سه برابر و مورد بازخواستھای تند از طرف دفتر حسابرسی عمومی می شود -داخل

فقط یک  این شدهو انواده افزایش یافته، میزان درآمد داخل خانه برای اسپانسر کردن اعضای خ
  .حق ویژه برای افراد مرفه شود



 
 پناھجویان
توسط دولت کانسرواتیو نتیجه اش " پناھجویان دروغگویند"و تحریک بی معنی درمورد  جارو کردن

در صدی پذیرش پناھجو شده  ٣٠درصدی تعداد متقاضیان پناھندگی و کم شدن  ۵٠کاھش 
بسیاری از پناھجویان با کاھش راھھای قانونی دست و پنجه نرم می کنند، بسیاری روبرو . است

بر اساس ملیت سیستم قضایی، که  نوعو فرزندانشان، دو  دد با حبس اجباری برای خومیشون
حتی اگر قادر . تبعیض قائل میشود ، عدم دسترسی کافی به بھداشت و کمکھای اجتماعی

ملیون بودجه اختصاص ١۵دولت کانسرواتیو . شوند تا پذیرش پناھندگی بگیرند، شرطی خواھد بود
باطل کند، و تعداد پناھجویان پیشین کسانی که اقامت ثبیت  ھدف قرار داده تا پروونده ٨٧۵ داده

.را از دست داده اند پنج برابر شده استشده شان  . 
 

 حبس
بدون ھر گونه حکمی زندانی کرده    ٢٠١۴تا  ٢٠٠۶بین سالھای   مھاجر را  ٨٧٣١٧دولت کانادا 

است، آنھا بیشتر از یک چھارم بیلیون دالر در حدود بیشتر از پنج سال برای زندانی کردن مھا 
تا بچه ھر ساله، تنھا جمعیتی در کانادا ھستند که  ٨٠٧مھاجرین، بھمراه . جرین ھزینه کرده اند

این می تواند ھمراه باشد با حبس نا محدو، که . بدون تخلف جنایی معینی زندانی می شوند
مھاجرین زندانی روی  ٢٠١٣فقط در سال . شده است  سازمان ملل مکرارا باعث اعتراض قوی

بعضی از مھاجرین االن با حبس اجباری . سال پشت میله ھای حبس بوده اند ۵٠٣ھم رفته، 
ند یا باید فرزندشان را در حبس با یبا انتخابھای درد آوری روبرو روبرو ھستند، و مادران زندانی ،

.خود نگه دارند و یا آنھا را به سازمان بھزیستی تحویل دھند . 
 

 اخراج از کشور
به کشورھایی که رسما مجاز   اخراج کردند بعالوه  ٢٠١۴تا  ٢٠٠۶ا بین نفر ر ١١٧۵٣١دولت کانادا 

 دولت فدرال و اداره مرزھای کانادا به کسانی که خودشان داوطلبانه برگردند. نبودند تا اخراج کنند 
لمللی کمک میگیرند تا با پاسپورت قاچاقی آنھا را به ی او از قاچاقچیان بین  رشوه می دھند
حق اقامت دائم پناھجویان خلع . این پناھجویان ھیچ ارتباطی ندارند بفرستندکشورھایی که 

حمله ھای ناگھانی   شده و آنھا با اخراج رودرو ھستند، مھاجرین بدون مدرک شاھد افزوده شدن 
مثل خالف ھای رانندگی نیز شامل  اجرین دائمی برای حکمھای جزعیمھ برای اخراجشان و 
.ی شوندفرجام م دیپورت بدون حق  . 

 
 اندازه گیری امنیتی

پناھجویان و مھاجرین دائمی با محاکمه ھای مخفی روبرو ھستند، اخراج و یا بالتکلیفی بدلیل 
ترور و الیحه جدید پلیس مخفی قدرت چشمگیری -قانون جدید ضد . پروسه امنیتی تنگ تر شدن

.  شده است پیشگیرانه بدون حکم را برای نظارت، بازپرسی ھای تحقیقی مخفی، و بازداشتھای
-زو لیست ضدجر گونه جنبش عمده مقاومت فلسطین کانادا سازمانھای خیریه و ھمچنین ھدر 

حق شھروندی از کانادایی  "تروریست"یک عنوان مبھم از   تحت . تروریست محسوب می شوند
.نواند پس گرفته؛شودھا می  . 

 
 پیدا کردن تقدمات



بیلیون دالر از بودجه اداره مھاجرت کاسته شده است، بھمراه زدن بودجه از بھداشت  ۵٣از  بیش
اری از فاتر دولتی که میشد به آنھا حضورا مراجعه کرد یسب. اھجویان و کالسھای زبان آموزیپن

نتیجه آن باال رفتن نرخ اشتباھات . بسته شده، و بسیاری از کارمندان آزموده شان اخراج شده اند
 ٨٨برای سنجیدن کیفیت برسی مدیریت فقط از  تحقیقپروسه ایمیگریشن می باشد؛ در  در 

در ضمن، ھزینه اداره اجرائی . اشتباه دولتی شناخته شده است ١١٣پرونده پناھندگان ، 
 ٢٠١۴، و با یک کل ھزینه ٢٠١٣و  ٢٠١٠میلیون دالر افزایش یافته بین سالھای  ١٠٧ایمیگریشن 

١  از  .ی فعالیتھای اجراییبیلیون برا ٨ . 
 


