
  

  مهاجران خوش آمدید!

ی جز رسند، چیزگریزند و به کشور فرانسه میسالهاست که زنان، مردان و کودکانی که از جنگ و استبداد و فالکت می

الشاپل، ائول، اوسترلیتز،  پاریس،میل و .. و کاله، گراند سنت، وینتی بینند.نمی انسان نامردمی و کمپهای خیابانی دون شأن

ژورس، استالینگراد ... . فهرست طوالنی این محلها به وضوح وضعیت اسفناک پذیرش مهاجر را در فرانسه به نمایش 

  گذارد. می

این وضعیت عامدانه و آگاهانه ایجاد شده است. هدف مقامات سیاسی و اداری مأیوس کردن مهاجران از اسکان و استقرار 

گویند سیار واضح است هنگامی که میو سر و سامان دادن به اوضاعشان در کشور فرانسه است. پیامشان بشرافتمندانه 

   ».کنیمتخلیه می«م، یپذیریعنی مهاجر نمی». ایمی تحمل گذشتهاز آستانه«که 

پاریس از  قلب در و اما مفلوک ی کمپهای خیابانی خودساخته»تخلیه«صبح،  ٥چهارم نوامبر و از ساعت  به همین رسم

قوع یورشها و شبیخونهای پلیسی خشنی به و به دنبال» تخلیه«این مهاجر با لشکرکشی عظیم پلیسی همراه بود.  ٣٨٥٠

ی ترک خاک کنون به دستگیریهای متعدد و بازداشت در دیپورت سنترها و توزیع بسیاری نامهتا  پیوست که از ماه ژوئیه

  انجامیده است.

سرپناهی مجهز به امکانات بهداشتی اولیه برای مهاجران را هم بلوار نی  ی»بشردوستانه«کمپ ای عدهحتی اگر به گمان 

پذیرش محدود، غربال مهاجران، حضور پلیس، عدم پاسخگویی به  . چراکهبه هیچ وجه راه حل نیستفراهم کند، اما 

 قانون امکانات و سازمانهایی (مثًال مراکز این کمپ هستند.  مشخصات بارزاز شوند و ... کسانی که در مرکز پذیرفته نمی

چه باید صورت بگیرد اینست که برای این مقرر کرده است. آن را به منظور پذیرش مهاجران کادا) -پذیرش پناهجویان 

 ازمانهایسی کار گشایش و ادامه کاری فراهم شود وسازمانها شرایط الزم برای عمل کردن به مسئولیت پذیرش و مدد

گیری )، مراکز پذیرش و جهتCAOگیری ()، مراکز پذیرش و جهتCHUموازی همچون مراکز اسکان اضطراری (

 ) که خطر دیپورت کردن در آنها وجود دارد، متوقف گردد.PRAHDA(ها کودکان زیرسن و مراکز مخصوص دوبلینی

 هراسی را همواربیگانهکه راه  نژادپرستی و  آمیزعیضحقوق مهاجران باید بدون مراجعه به روندها و قوانین ویژه و تب

   کنند، اعمال شوند.می

 

 ما خواستار برابری حقوق هستیم!

 

Acceptess-T    Assemblée Citoyenne du 14 ème     ATTAC    CIMADE Île-de-France    CISPM     

CNT Région Parisienne    Collectif de soutiens 5/13 aux migrants d’Austerlitz     

Collectif Parisien de Soutien aux Exilés    CSP 75    Europe Ecologie - Les Verts     

Ensemble    Entraides Citoyennes    Espoir, d’ici et d’ailleurs     

La Chapelle Debout !    Lutte Ouvrière    Kali    MRAP    Nouveau Parti Anticapitaliste     

RESF 75    Solidaires     Solidaires Etudiant-e-s    Solidaires Paris    STRASS     

Union Locale Solidaires des 5e-13e arrondissements de Paris et d’Ivry    United Migrants 

هر انسانی  .و اقامت در درون مرزهای مملکت است آزادی جابه جایی  انسانی سزاوار و محق به داشتن هر«

  ».کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش استمحق به ترک هر 

  اعالمیه جهانی حقوق بشر) ١٣ی (ماده          

  

 
 

شدگانی به راندهحضور پلیس، عدم پاسخگوی، مهاجران غربال  

،بلوار نی »بشردوستانه«در کمپ   

 نامردمی و تحقیر،

 دیپورت سنتر و حکم ترک خاک

 متوقف باید گردد!

  خوش آمدید!مهاجران 

  ٢٠١٦نوامبر  ٢٦راهپیمایی در تاریخ 
  متروی ژورس   مبدأ: - ١٤ساعت 

  یبرای مطالبه

 حقوق برابر

  مدار مهاجران، انسانی و حقوقپذیرش شرافتمندانه

  حق پناهدگی قیداجرای بی

    هااوراقمدرک اقامت برای تمام بی
  

 
 
 
                                                                      manifmigrants26nov2016@gmail.com 
 


