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بولنت خربى در مورد فعاليت هاى  پناهندگان #2

پخري
مرحبا

 شنبه 24 اكترب

مقررات دوبلین را متوقف کنید!
ثبت تقاضای پناهندگی برا ی همه و همین آالن!

ولویت امروز تبعیدیان مستقر در دبیرستان »ژان َک قه« که ا
قربانی ناکارآمدی مقامات دولتی در ارائه پذیرشی مناسب 
از آنها بعنوان پناهجویانی که در خطر هستند، داشنت یک 

رسپناه ثابت و مناسب برای همه می باشد. 

اما مشکل دیگری نیز خود منایی می کند. بسیاری از تبعیدیان 

تحت  پناهجویان  بعنوان  قه«  َک  »ژان  دبیرستان  در  مستقر 

مقررات »دوبلین 3« توسط مقامات اداری دسته بندی شده اند. 

به این مفهوم که درخواست پناهندگی آنها باید در اولین کشور 

اروپایی که فرد وارد آن شده است، مورد بررسی قرار گیرد.

سیستم فایل ها و کنرتلی کارآمدتر که فرانسه تالش می کند در 

اثر آن بخش زیادی از این افراد را به کشورهای مبدإ بازگرداند 

از رسیدگی پرونده پناهندگی آنها در فرانسه  تا در نتیجه مانع 

شود. این تبعیدیان مجبور به انتظاری چندین ماهه )نزدیک به 

یک سال( شدند تا دریابند فرانسه به آنها اجازه ثبت درخواست 

)در  گرداند.  بازخواهد  مبدإ  کشور  به  یا  داد  خواهد  پناهندگی 

به  مربوط  پرونده   710 از  پاریس  در   ،2013 سال  در  حالیکه 

مقررات دوبلین تنها فقط 7 تن به کشور مبدإ بازگردانده شده 

بودند(.

بیست سال پس از بکارگیری این سیستم فاجعه آمیز و هنگامی 

که کشورهای اتحادیه اروپا موافقت کردند تا تبعیدیان وارد شده 

بازنگردانند،  مبدإ  به کشور  را  یونان  و  ایتالیا  از طریق  اروپا  به 

فرانسه همچنان به این روش ناکارآمد، غیرمنصفانه و ناعادالنه 

در مورد کسانی که در حال حارض در قلمرو آن هستند، ادامه 

می دهد. 

اثر ان اجازه می دهد افراد  امروز، مقررات دوبلین – که در 

شود.  استفاده  نباید  دیگر  برسبربند-  پایان  بی  انتظار  یک  در 

پناهجویان باید بتوانند درخواست پناهندگی خود را به کشوری 

از اتحادیه اروپا به انتخاب خود، به ثبت برسانند.

امروز ما خواهان:

_ یک رسپناه فوری و طوالنی مدت برای همه تبعیدیان حارض 

پیگیری  برای  قانونی  تضمین  یک  ارائه  با  همراه  دبیرستان  در 

درخواست پناهندگی همه آنان هستیم.

_ خواهان ثبت فوری درخواست پناهندگی آنان و لغو مقررات 

قه«  َک  »ژان  دبیرستان  در  تبعیدیان مستقر  برای همه  دوبلین 

هستیم.

_ خواهان کارت اقامت، اجازه سفر و اجازه کار آزادانه برای 

آنان هستیم.

برای درخواست ثبت فوری درخواست های پناهندگی توسط 

فرانسه.
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آدینه 6  نوامرب
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92 boulevard Ney (Préfecture de Police)

Métro Porte de Clignancourt



همچنان اخراج روزافزون پناهجویان 
سودان، افغانستان و سایر کشورها!

ر 24 سپتامرب، دو پناهجوی از دارفور سودان به خارطوم اخراج شدند. یکی از مرکز بازداشتگاه موقت ایسل  و دیگری از منیل-د
آِملو. سایر بازداشت شدگان سودانی که در »کاله« دستگیر شده بودند و به سایر مراکز بازداشتگاه موقت در فرانسه فرستاده 

شده بودند از شانس بیشرتی برخوردار بودند و توانسته بودند از راه فرجام خواهی  که آنها )مقامات( قول داده بودند که حذف 
خواهند کرد، حکم اخراج خود را لغو منایند. متاسفانه، فرجام خواهی همیشه موفق نخواهد بود و حتی برخی موارد علی رغم حکم 

لغو اخراج توسط دادگاه، اخراج صورت خواهد گرفت مانند موردی که برای یکی از این دو پناهجوی سودانی انجام شد. دادگاه 
شهر لیل حکم اخراج به کشور سودان را لغو کرد...اما او بازهم به سودان اخراج شد. و ما می دانیم که دیگر در حال حارض دیگر 

غیرممکن هست او بتواند مجدد برگردد. 
ماه اوت، یک جوان افغان که به لحاظ ذهنی عقب مانده گی داشت، به افغانستان اخراج شد....

در کنفرانس های مختلف اروپایی که در ماه سپتامرب و اکترببرگزار شد،  موضوع به اصطالح »بحران پناهندگان«مرکز 
گفتگوهای رشکت کنندگان بود، آنها سواالت زیادی حول بازگرداندن پناهجویان طرح کردند. برای فهم مسئله 

بازگرداندن پناهجویان و منطق پس آن که اکنون بیش از 30 سال هست وجود دارد یعنی شدت عمل بیشرت: کنرتل 
بیشرت، فایل بیشرت، محدودیت بیشرت و اخراج بیشرت.

برای انجام اینکار، نیروهای مرزی و بودجه آنان تقویت خواهد شد. با اخراج گروهی با هواپیام، به این معنی که 
اتحادیه اروپا با سازماندهی اخراج ها براساس مناطق جغرافیایی دست به اخراج پناهجویان با هواپیامهای خود 

خواهد زد. همچنان که در 15 اکترب فرنتکس )سازمان اروپایی برای مدیریت همکاری عملیاتی در مرزهای خارجی  
کشورهای عضو اتحادیه اروپا( با اجاره یک هواپیامی نظامی دهها پناهجوی زن و مرد نیجریایی مستقر در بلژیک و 

ایتالیا را اخراج کرد. چند روز قبل از اخراج، آنها را در یک مرکز بازداشتگاه موقت رسجمع کرده بودند. در ایتالیا ، مرکز 
بازداشت موقت در شهر رم می باشد. سی مرد و بیست زن که رسجمع شده بودند تا آسانرت بتوان اخراجشان کرد، 

مقاومت کردند ....اما آنها اینبار موفق نشدند مانع از اخراج خود شوند. 
در فرانسه مانوئل والس بدون توقف می گوید: »مهاجران اقتصادی باید اخراج شده و به کشورهای خود بازگردند«. 
اما امروز در اروپا، همه کسانی که از سوریه ای یا اریرته ای نیستند از پیش توسط مقامات فرانسه بعنوان پناهجوی 

اقتصادی محسوب می شوند.



ا امروز بیش از 700 نفر هستیم که در وضعیتی م
سخت در دبیرستان سابق ژان کاره در منطقه ی 

نوزدهم پاریس زندگی می کنیم. پس از تاریخ 25 اکترب 
احتامل تخلیه ی دبیرستان وجود دارد و پرسش اینست که 
چه راه حلی برای متام  افرادی که در آنجا زندگی می کنند، 

وجود دارد؟
در 12 اکترب، منایندگانی از مهاجران ساکن دبیرستان و 
حامیانشان به دعوت کمیته ی حامیت از کمپ سابق 

اوسرتلیتز در جلسه ای در دفرت معاون شهردار، دومینیک 
ورزینی، رشکت کردند و وعده هایی به آنان داده شد. در 

پی این مالقات، شانزدهم ماه اکترب مالقات دیگری در 
پرفکتور )فرمانداری( منطقه صورت گرفت.

در وعده هایی که این دو نهاد دادند، تأکید کردند که به 
متام افراد ساکن دبیرستان، فارغ از وضعیت اقامتشان، 

محل سکونت داده خواهد شد و اینکه تجدید مدت این 
سکونت وابسته به اقدامات ادارای ای خواهد بود که 

ایشان آغاز کرده اند. این مسکنها در متام منطقه ی ایل دو 
فرانس پراکنده خواهد بود.

ما خواستار محرتم شمردن این وعده ها هستیم و فراتر از 
آن می خواهیم که متام ساکنان دبیرستان:

از مسکنی آبرومند و پایدار به گونه ای که تحت حامیت 
باشند، برخوردار شوند. این خانه ها می باید یا در پاریس 

باشند یا در حومه ی نزدیک به پاریس تا امکان رسیدگی 
به امور ادارایی  برای ما وجود داشته باشد )به طور مثال، 
افرادی که آدرس محل اقامتشان »فرانس تر دازیل« است، 
باید هر هفته برای گرفنت نامه هایشان به این انجمن واقع 

در پاریس هجدهم بیایند(.  
ما، فارغ از وضعیت اداری  هر شخص، خواستار کارت 

اقامت برای همه هستیم تا همه بتوانیم درس بخوانیم و 
کار کنیم.

ما خواستار امکان تحصیل برای متام آنهایی هستیم که 
مایلند به مکتب بروند و یا تحصیالتشان را ادامه دهند. 

می خواهیم که هیچ کسی به خارج از فرانسه اخراج 
نشود، چراکه افراد در کشورهایشان شدیداً به خطر 

خواهند افتاد.
و نیز خواستار لغو قانون دوبلین 2 هستیم. قانونی 

که افرادی را که اثر انگشت خود را در کشور دیگری 
داده اند، مجبور می کند به آنجا بازگردند یا 6 ماه برای 

تقاضا کردن پناهندگی از کشور فرانسه منتظر مبانند. متام 
افرادی که مایلند در فرانسه تقاضای پناهندگی کنند باید 
بتوانند روند اداری تقاضای خود را بی هیچ تأخیری آغاز 

کنند. 



- بعداز تخليه دبريستان براى اينكه منزوى نشويم و به فعاليت هاى مان براى 
كسب كارت اقامت و مسكن، در شب روز تخليه و شب بعد ان قرارمان ساعت 

١٨ در مرتوى »الشاپل« )خط ٢ مرتو(.
 métro La Chapelle

.)2 ligne(

ساعات مراجعه براى كمك حقوقى  )كمپ »پَژول«(
)les campements à Pajol(:  

- در محل دبريستان  »ژان َك قه« 
سه شنبه ها از ساعت ١٥ تا ١٨

جمعه ها از ساعت ١٥ تا ١٨

 )l’ATMF( »مركز »افتم -
ادرس: 

 À l’ATMF
 rue Affre 10

métro La Chapelle ou Barbès

چهارشنبه ها از ساعت ٣٠/١٣ تا ٣٠/١٧

- ساعات مراجعه ثابت توسط »سيامد« )la Cimade( براى كساىن كه پرونده پناهندگى گذاشته اند: 
 )Saint Sulpice( »سه شنبه ها از صبح  ساعت ٣٠/٩ بدون قرار قبىل در مرتوى »سن سوپليس

ادرس:
 Métro Saint Sulpice

 rue Madame 58
Paris 75006

هر صبح سه شنبه از ساعت ٩ صبح بدون قرار قبىل
ادرس:

 Boulevard des Batignolles 46
 Paris 75017

)2 métro Rome ligne(

اين بولنت خربى بطور گسرتده و با امكانات محدود 
و در دسرتس هست در خانه پناهندگان واقع در خيابان 

»ژان َك قه«. )مرتو پلس دو ِفت(

:)/whatsapp( تلفن متاس
07 53 21 83 90

امييل:
merhaba@riseup.net


