گزارش آخرین جلسه کمیسیون تحقیق در مورد اخراج جابر کلیبی از کانادا

کمیسیون در عین حال که نظر وزیر امنیت عمومی کانادا که مبارزه جابر
برای سرنگونی قهر آمیز جمهوری اسالمی را "تروریسم" خوانده است ،رد
کرد ولی اخراج او از کانادا را تایید نمود!
دو شنبه  21ژوئن  ،1122کمیسیون مربوطه سرانجام پس از یک سال
"تحقیق" رای نهایی خود را اعالم کرد :
کمیسیون اتهام وزیر امنیت عمومی به جابر که با تکیه بر ماده
42)2(bقانون مهاجرت کانادا عنوان شده است و بر اساس آن  :هرکس
که عامل یا طراح اقداماتی برای سرنگونی قهر آمیز یک حکومت و براندازی
همه نهادهای دموکراتیک فعالیت کند "تروریسم" است(در این جا البته
معلوم نیست که وزیر امنیت عمومی کانادا منظورش از "نهاد دموکراتیک"
در مورد جمهوری اسالمی که توسط دولت کانادا به عنوان "تروریست"
خوانده شده و پارلمان این کشور آن را در چارچوب "جنایت علیه
بشریت"محکوم کرده است ،چیست؟) را رد کرد و آن را بی اساس خواند.
رئیس کمیسیون به تفصیل در این موردسخن گفت و بااشاره به سخنان
جابر که از حقانیت مبارزات توده های مردم ایران برای سرنگونی رژیم
دیکتاتور اسالمی دفاع کرده بود ،نتیجه گرفت که "هیچکدام از نظرات و
فعالیت های آقای کلیبی در چارچوب تروریسم نمی گنجد .دعوت مردم به
مبارزه علیه رژیمی که دموکراتیک نیست به معنای تروریسم نمی باشد"
او ضمناً اتهام وزیر امنیت عمومی دال بر عضویت جابر در "سازمانهای
تروریستی" و به این ترتیب کوشش او در جنایی کردن سازمانهای انقالبی
ایران را نیز صریجاً رد کرد.
این ها به خودی خود یک پیروزی برای مبارزات توده های مردم و بطور
کلی نیروهای اپوزیسیون علیه رژیم جمهوری اسالمی و شکست فاحش
دولت کانادا ،جمهوری اسالمی و البی های رژیم در کانادا برای جنایی
کردن مبارزه در جهت سرنگونی رژیم فاشیست اسالمی است!
با این همه کمیسیون به زندان افتادن جابر در فرانسه را با توجه به ماده
 43)2(bقانون مهاجرت کانادا که " :هرکس در خارج از کانادا به جرمی
محکوم شده باشد که اگر در کانادا اتفاق می افتاد محکومیت  21سال و
بیشتر را به همراه داشت"(البته جابر در فرانسه به چهار سال زندان
محکوم شده بود) جرم تلقی نمود و اخراج او از کانادا را تایید نمود و
چگونگی انجام آن را از حیطه اختیارات کمیسیون خارج دانست ،زیرا این
مربوط به وزیر مهاجرت می شود.

رد کردن اتهام تروریستی علیه جابر بوسیله کمیسیون می تواند زمینه
خوبی برای ایجاد فشار به دولت کانادا جهت لغو حکم اخراج باشد.
کمیته دفاع از جابر طی جلسه ای که بالفاصله پس از اعالم نظر
کمیسیون تشکیل داد ،تصمیم به ادامه مبارزه تا لغو کامل حکم اخراج جابر
گرفت.
کمیته دفاع از جابر کلیبی
 21ژوئن 1122
****
در این جا الزم است دوباره از صمیم قلب همه نیروها ،افراد و جریاناتی که
در این یکسال ما را تنها نگذاشتند ،سپاسگزاری نماییم .دست آوردهای
ارزنده این مبارزه می تواند و باید زمینه مناسبی در جهت تشدید مبارزه
علیه رژیم فاشیستی جمهوری اسالمی و البی های آن در سراسرجهان
باشد.
پروانه قاسمی
جابر کلیبی
برای مشاهده گزارش تصویری می توانید به سایت ما :
http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com/
مراجعه نمایید.

