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درهمبستگی با پناهجویان رانده شده ئ متروی شاپل (پاریس)

اقتباس و ترجمه: مصی ش.

ه ه در فرانس ت ک ع پناهجویانی س ن، وض ر م ه نظ بدترین وضیعت در فرانسه و احتمال در تمام اروپا، ب
 یغغا « بغغدون بغرگه ئ اقغغامت»!  عغغده ای از ایغغن پناهجویغغان تقاضغغای1معروف هستند به «بدون کاغغغذ ها»

تان ه انگس پناهندگی شان مورد قبول واقع نشده است؛ عده ایی دیگر قصد دارند که از طریق کانال مانش ب
بروند. این عده  در شمال پاد-کاله ( نزدیک انگستان) در محلی که به آن جنگل می گویند، زندگی بی نهایت
دشوار و طاقت فرسایی دارند، تنها امید شان گذر از طریق کانال مانش به انگستان است. بارها حتی توسغغط
رسانه های دولتی از وضع اسف بار آنان گزارش تهیه شده است. کسانی هم که تقاضغغای پناهنغغدگی دادنغغد
ولی  مورد قبول واقع نشده است، در پاریس در شرایط بسیار غیرانسانی در زمستان و تابستان در خیابغغان
و یا پارک ها و همیشه با ترس از دستگیری به سر می برند. با این توضیح مقغغدماتی کوتغغاه و بغغرای بازتغغاب
عینی تر وضعیتی که توصیف شد، گزارشی را از یک هفته ی پرمغغاجرا بغغرای پناهجویغغان پغغاریس، برای تغغان
ترجمه کردم. بخش های غیرضروری، که متن را غیرقابل فهم برای کسغغانی کغغه خغغارج از فرانسغغه زنغغدگی
می کنند، را ترجمه نکردم. این گزارش با عکس همراه هست که عکس ها بخشی از درگیری روز دوشنبه را

نشان می دهد.

عصر روز دوشنبه هشت ژوئن ، پلیس ضدشورش با خشونت تمام تعداد صد تغغن از پناهجویغغان را، کغغه از
رد.2جمعه پنج ژوئن در میدان پژل رون ک ل بی د، از آن مح ده بودن  در منطقه ی هجده پاریس سکنا گزی

 رانده3پنجاه تن از آنها را به یک بازداشتگاه موقت فرستاد. چند روز پیش تر، آنها را از کلیسای سن برنارد
 بیغرون کغرده بودنغغد. سغغرنخ ایغغن4بود و کمی قبل تر، دوم ژوئن آنها را از محل اتراق شان در مترو شغغاپل

1 Sans papiers

2 Pajol

3 Saint- Bernard

4 Chapelle

1  | صفحه



Praxies.org                                                                                                                  پراکسیس

 اسغغت و خغغط سیاسغغی جدیغد کنگغره  ی7، بلکغه مانوئغغل والغغس6 اسغغت، نغغه پاسغغکوا5اخراج ها نه شغغیراک
سوسیالیست ها که با باطوم پیاده می شود.

 نفر از اهالی محل و فعالین انجمن ها و فعالین سیاسی احزاب چپ دوشنبه عصغغر بغغرای ابغغراز300بیش از 
همبستگی با این پناهجویان در محل حاضر بودند و سعی کردند تا مانع از عمل پلیس شوند (درگیر ی هایی
هم صورت گرفت و عده ای هم زخمی شدند). مسلما دولت با راندن پناهجویان از محل های مختلف، هیغغچ
راه حلی برای مشکلت مربوط به آنها در نظر ندارد. از یاد نبریم که این پناهجویان هیغغچ جرمغغی مرتکغغب
نشدند، جز اینکه مقدس بودن مرزها را زیر سوال برده و از خشونت، شکنجه و کشتار رژیم های حغغاکم بغغر
کشورهای خود فرار کردند، رژیم هایی که بعضا بسیار هم بغغرای دولت هغغای اروپغغایی مفیغغد اسغغت و حغتی
کشورهای غربی خود محرک این جنگ ها در چهار گوشه ئ جهان هستند. دولت با سه بار حمله کغغردن در
یک هفته و بیرون کردن پناهجویان چه هدفی را دنبغغال می کنغغد: از پغغا در آوردن پناهجویغغان؟ جغغذب رای

دست راستی های «جبهه ی ملی»؟ به اجرا در آوردن خط جدید حزب سوسیالیست؟ 

اخراجهایپیدرپیوعدمارائهیراهحل

نن در روز دوشنبه هشت ژوئن، اولین باری نبود که با خشونت پناهجویان از محلی رانده می شدند. دایر شد
کمپ خیابان پژل نتیجه اخراج «بشردوستانه »ی کمپ شاپل در روز دوم ژوئن بغغود. روز دوم ژوئغغن طبغغق
گفته ی رئیس پلیس و شهردار پاریس راه حل هایی برای سرپناه و پذیرایی از تمام پناهجویان در نظر گرفته
شده بود، اما واقعیت چیز دیگری را نشان داد. تنها بخشی از آن ها پیشنهاد اقامتی اضغغطراری (بغغرای سغغه
روز) دریافت کرده بودند. بقیه بدون هیچ راه حلی، تصمیم گرفتند که جلوی کلیسای سن برنارد تجمع کنند

و به طور جمعی خواهان راه حل شوند.

علیهکابوسگذشته!

نباید فراموش کرد که کلیسای سن برنارد محلی ست کامل نمادین برای تمام «پناهجویغغان بغغدون بغغرگه ی
 زن و200 نخست وزیغغر، 8 زمانی که شیراک رییس جمهور بود و آلن ژوپه1996اقامت»؛ چرا که در سال 
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مرد در این کلیسا به مدت دو ماه تحصن کردند و خواهان روشن شدن موقعیت اقامت خغغود شغغدند. ایغغن
 اوت سغال23تحصن بسیاری از مردم فرانسه را در طیف های مختلغف همغراه خغغود کغرد. سغحرگاه روز 

 پلیس ضدشورش به کلیسا حمله می کند و با شکستن درب کلیسا وارد کلیسا می شود و به مردان و1996
ا ت، ب زنانی که در آنجا تحصن کرده بودند، گاز اشک آور پرتاب می کند. این حرکت که دو ماه    ادامه داش

خشونت پلیس پایان گرفت.

رای بیرون رانغدن بیست سال قبل آلن ژوپه وزیغر دولغت دسغغت راسغتی شغیراک دسغتور سغرکوب را ب
پناهجویان «بدون برگه ی اقامت» صادر کرده بود و امروز والس وزیر سوسیالیست اولند در مقابل کابوس

گذشته و ترس از تحصن دوباره در کلیسای سن برنارد، دستور سرکوب می دهد. 

دولتبابیرونراندنهایپیدرپیدرعرضیکهفتهچههدفیرادنبالمیکند؟

ترو شغاپل در دور اول (دو ژوئغغن)، بنا بغه گفته ی رئیغس پلیغس، هغدف از بیرون رانغغدن پناهجویغان از م
جداسازی بخشی از پناهجویانی بود که تقاضای پناهندگی داده بودند. بخش دیگر شامل کسانی اسغغت کغغه
حضورشان کامل برای دولت مردان/زنان غیرقانونی است. این روش جداسازی یاد آور خغغاطرات تلخغغی در

تاریخ فرانسه می باشد.

با بیرون راندن پناهجویان از کلیسای سن برنارد، دولت هدف دیگری را دنبال می کرد؛ خیلی سغغاده، دولغغت
برای جلوگیری از تولد دوباره ی نقش نمادین کلیسای سن برنارد، دست بغغه سغغرکوب زد و پناهجویغغان را
متفرق کرد. تعدادی را با زور به درون مترو هدایت می کرد و مجبورشان می کرد که هر سه و چهغغار نفغغر
جهت های مخالفی را انتخاب کنند و رهسپار شوند. در واقع با این کار، برای شکستن همبسغغتگی بیغغن ایغغن
افراد که در شرایط سخت و موقتی به سر می برند، سعی در جداسازی آنان داشتند. پیغام رییغغس پلیغغس و
دولت و شهردار پاریس بسیار روشن و ساده است: «بروید هر جا که می خواهید بخوابیغغد ولغغی بغغا هغغم در
یک جا نمانید». چرا که جمع شدن پناهجویان در یک جا قبل از هرچیز نشان از عدم کار آیی سیاست دولت
در رابطه با  پناهجویان دارد. بنابراین پنهان کردن وضع پناهجویان ساده تر از ارائه را ه حل می باشد  و هغغدف

دیگرشان، همانطور که در بال گفتیم، درهم شکستن همبستگی بین پناهجویان است.  

ی ج حق د و از هی نن جوان و گاها بسیار جوان، که در شرایط طاقت فرسا به سر می برن اما برای این پناهجویا
برخوردار نیستند، بودن با هم یک مسله ی حیاتی است؛ یک پناهجوی تنهغا یغک فغرد نامرئی سغغت. بغدین

خاطر است که آنها با وجود سرکوب پلیس، تصمیم به ماندن با هم در یک جا گرفتند. 
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تشدیدهمبستگیباپناهجویان

بعد از بیرون راندن پناهجویان در دور اول، صد تن از آنان که فراری شده بودند با هم در محلی دیگغغر بغغه
مدت سه روز ماندند، محلی که در آن روی زمین بدون تشک و پتو می خوابیدند. غذا و لوازم اولیه توسط

 ژوئن، یک هیئت نمایندگی از پنجاه پنغغاهجو6مردم محل و یا  انجمن            های محلی توزیع می شد. شنبه عصر 
رد. 9در تظاهرات ضدفاشیستی که برای بزرگداشت کلمان مریک رکت ک 2000 در پاریس برقرار بود، ش

تظاهرکننده در آن روز یک صدا فریاد می زدند: «همبستگی با پناهجویان»؛ ضمن اینکه آن ها بغغه صغغندوق
همبستگی کمک مالی کردند.

در روز هشت ژوئن هم پناهجویان دوباره با سرکوب پلیس ضد شورش پراکنده شدند؛ و همغغانطور کغغه در
ابتدا گفتیم، در عرض یک هفته در سه محل با حمله ی پلیس ضد  شورش پناهجویغغان سغغرکوب و پراکنغغده

 پلیس ضدشورش برای بیرون کردن هفتاد نفر فرستاده شده بودنغغد. امغغا سغغاکنان150شدند. روز دوشنبه 
ط محل، فعالین مدنی و سیاسی به یاری پناهجویان شتافتند و سعی داشتند که مانع پراکنده شدن آنان توس
پلیس شوند. به همین خاطر به دور آنان حلقه  زده بودند و شعار می دادند «آزادی، آزادی»، «همبستگی بغغا

خ داد.10پناهجویان» و «والس و پتن ک آور پاس از اش اب گ ا پرت ، هم نبرد». پلیس ضد شورش شعارها را ب
پناهجویان نیز روی یک تکه پارچه  نوشته بودند: «سرپناه برای همه»، که جواب پلیس باطوم بغغود. در ایغغن
درگیری ها عده ای زخمی شدند، تعدادی (تقریبا پنجاه نفر) را پلیس به یک بازداشتگاه موقت برد کغغه بعغغد
البته ساکنان محل جلوی کمسیاریای پلیس تجمع کردند و خواهان آزادی پناهجویان شدند. ساعت هشت

نب دوشنبه دستگیرشدگان آزاد شدند. ش

هههایی حرکت همچنین شد.و برگذار پناهجویان با همبستگی برای تجمعی شب9 ساعت ژوئن9 روز
 ... دارد ادامه پناهجویان با همبستگی در مشابه

: این متن، اقتباسی ست از مطلبی به زبان فرانسه که از طریق لینک زیر در دسترس است:منبع

Le gouvernement fait la chasse aux réfugiés

9 Clément méric  2013 ژوئن 5کلمان نوزده ساله  از فعالین آنتی فا (ضدفاشیت) در یکی از خیابان های پاریس (در روز(
توسط چند طرفدار نئونازی مورد ضرب و شتم قرار گرفت، و کشته شد.

10 Phlippe Pétain هیتلر) بود. هم دست (حکومت ویشی حکومت رییس
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