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 )Jean Quarré( طرح دعوى عليه دبيرستان ژان َكقه
اشغال شده توسط پناهجويان:دادگاه دستور تخليه 

دبيرستان رو به پليس داد.

ر پنج شنبه ٢٣ سپتامرب، بطور اتفاقى پناهجويان اشغال كننده دبريستان ژان كَقه و حاميان فرانسوى شان دريافتند كه د
شهرداری پاریس اقدامات قانونی برای اخراج بدون تاخیر پناهجويان از محل را آغاز كرده است.

محاكمه در صبح جمعه ٢٥ سپتامرب برگزار شد. در دادگاه وكيل هانرى براون )Henri Braun( از دبريستان دفاع كرد. حدود پنجاه 
نفر در دادگاه در همبستگی حارض بودند.

قاىض هامن شب تصميم خود مبنى بر اخراج حتمى از دبريستان توسط شهردارى را صادر منود اما اجازه استفاده از پليس را مبدت 
يك ماه نداد. در نتيجه بنوعى يك ماه فرصت براى تخليه داده شد.

برای همه ما، پناهجويان و حاميان فرانسوى شان ، فرصتى است براى سازماندهى در اين مدت زمان. البته براى سازماندهى مان 
الزم هست باهم صحبت و تبادل نظر كنيم.

همه مى دونيم كه انهايى كه در دبريستان زندگى مى كنند هستند كه بايد تصميم بگريند براى ماندن يا رفنت.
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ر 24 سپتامرب اقامتگاه پناهجویان بسته شد. پناهجویان د
مستقر در این مرکز از 17 ژوئن که از محل اسکانشان 

بیرون انداخته شده اند، در دو مرکز دیگر بر اساس 
ملیت شان استقرار یافتند: اریرته ای ها در مرکزی در منطقه 

13  پاریس  و سودانی ها در یک مجموعه مسکونی در 
داخل یک بازداشتگاه در منطقه »ونسن«. برخی ها مرکز 

بازداشتگاه »ونسن« را می شناسند چرا که بعد تخلیه 
پناهجویان از سالن »َپژول« در 8 ژوئن، تعدادی در این 

بازداشتگاه »ونسن« برای مدتی بازداشت بودند. برای کسانی 
که مدتی در این بازداشتگاه بودند اسکان در این محل 

یادآور رشایط بازداشتشان بود و زندگی در کنار صدها نفرات 
بدون کارت زندانی در این بازداشتگاه که در انتظار اخراج 
هستند، اکراه اور بود. آنها برای رفنت به یک مرکز اسکان 

پناهجویان دیگر نیازمند برگه اقامت استانداری بودند. در 
واقع، استانداری نیازمند بود بداند هر پناهجو در کجا زندگی 

می کند و کجاست، تا در صورت رد فرجام خواهی پرونده 
پناهندگی هر پناهجو بتواند آنها را توسط پلیس بیابد.

رد فرجام پرونده پناهندگی یعنی: پایان متام کارهای اداری 
و این افراد دیگر حق درخواست مجدد برای پناهندگی در 
فرانسه را ندارند و لذا به کشورشان فرستاده خواهند شد.

ه شنبه 11 اوت 2015، تعدادی از پناهجویان س
در مرکز امائوس در منطقه 14 پاریس دست 
به اعتصاب غذا زدند. آنها که از 28 ژوئیه در 
این مرکز اسکان یافته بودند، ...... آنها خواستار رشایط 
بهرت اسکان و ترسیع در پروسه تقاضای پناهندگی خود 

بودند.

روز بعد، آنها سایر فعالین را فراخواندند تا شاهد 
رشایط بد زندگی شان باشند و از آنها حامیت کنند. در 
مواجهه با رفتار تحقیرآمیز کارکنان امائوس، پناهجویان 
تصمیم به اشغال مرکز امائوس می گیرند. آنها خواهان 

دیدار با رئیس اداره مهاجرت فرانسه )افرا( و یک 
مسئول از امائوس و شهرداری چهاردهم شدند. اما 

در پاسخ، آنها با یورش سنگین پلیس مواجه شدند. در 
این یورش، 4 تن دستگیر و بازداشت شدند و به اتهام 

گروگان گرفنت افراد شخصی و .... در روز جمعه 9 اکترب 
2015 در سالن 24، کاخ دادگسرتی مورد محاکمه قرار 

خواهند گرفت.


