
)Saint Denis Campنی ( گان کمپ سن ده پیام پناھند  

اکتبر بسیاری از ما بھ  ١٧زندگی می کنیم. در  خیم یا بدینی، در شرایط و دسن  ، زیر پل ھایسرک ھانفر در  ١۵٠٠ما حدود 
 نویسیم تا در مورد وضعیت. امروز این متن را می نیممسکن ک و اسنادواست درخ ،افراد بدون مدرک تا برای راھپیمایی ملی پیوستیم

ا کھ ب میخواھیماز آنھا  تا از آنھا بخواھیم دست از نقض حقوق ما بردارند، میرسانیم بھ مقامات فرانسوی را پیام ما این. ھشدار بدھیم ما
زندگی  )ile de France( دو فرانس لبھ ویژه افرادی کھ در ایفرانسھ ( ھمچنین این پیام را برای جمعیت ماما مانند انسان رفتار کنند. 

.صدا ما شنیده شود : ما بھ حمایت شما نیاز داریم، با ھم بجنگیم، تایمکن می کنند) ارسال می  

	

!سرپناه بدون قید و شرط میخواھیمما در حال حاضر   

شرایط  نمی توانیم ھستیم. مابدور از دید دیگران ني زندگي کنیم جاییکھ  د ما باید زیر پل ھا در سن کرد. بیروناز پاریس  اما ر پلیس
، بیشتر ما برای آب و ھوای سرد ما میشود نداریم، تشناباست. ما غذا نداریم،  غیر انسانی چقدرکھ  توصیف کنیم را زنده گی ما

خود را خریداری  ضروری احتیاجات و نمی توانیم کنیم دریافت نمی OFII . بسیاری از ما ھیچ پولی اززات نداریمزمستانی تجھی
 ، ماھای خانھ ھای تان میگذاریمرا در جعبھ نامھ سیاه می کنند. در طول روز ما تبلیغات از ما  کار . برای زنده ماندن، بسیاری کنیم

  م.میخوابی انزیر پل ھاي ت ھنگام در ... و شبپاک میکنیمظروف رستورانت ھا را تمیز و ، جاده ھا و خانھ ھای تان را می سازیم

شارژ تلفن ھمرای خود نداریم. ولی شب ھا برق برای روشنایی وجود ندارد. ھیچ امکانی برای و  برق کمپ قطح شد دو ھفتھ قبل
) زنگ بزنیم (کھ ھرگز جواب ھم نمیدھند). ما مجبوریم کھ OFIIما مجبوریم کھ ھر روز بھ (، خود ثبت درخواست پناھنده گی برای 

) ما مجبوریم Covid(بحرانی  بخاطر شرایط  سرپناه زنگ بزنیم (کھ ھرگز جواب ھم نمیدھند).) برای ١١۵ھر روز بھ شماره (
م بھ حقوق خود دسترسی داشتھ ما نمیتوانیبرای انجام کارھای اداری تماس بگیریم یا بصورت انالین انجام بدھیم کھ بدون داشتن برق 

یم.با  

ماه پیش بود و نمي دانیم چقدر بیشتر صبر کنیم. زندگی در خیابان و سرک ھا  ٧ما ناامیدانھ منتظر تخلیھ کمپ ھستیم آخرین تخلیھ 
ھستیم و در افسردگی غرق شدیم. بسیاری از ما بسیار مریض  ما مردم را نابود می کند. بسیاری از ما در حال از دست دادن امید

ند. امتناع ورزیدن از دادن خانھ، در معرض نمی دھپناه سراست کھ بھ ما  رمج )Covid19( ھستند، با امراض جدی. با این بحران
! است زندگی ما خطر قرار دادن  

دوباره اوفی  ،کھ بعد از ھر انتقال ل شده بودیم. بعضی ما قبال از اینجا انتقانیمما سال ھا میشود کھ در سرک ھا زنده گی میکبعضی 
)OFII چون آنھا در پروسھ دوبلین ( در سرک ھا روان کرد. از کمپ بیرون ،بخاطر مسایل اداری شان) صد ھا تن راDublin (

ھستند یا پروسھ دوبلین بودند. بخاطریکھ آنھا بازگشت داده شده بودند و دوباره برگشتند. بھ این خاطر آنھا از خدمات سرپناه دھی 
محروم شدند.  

ما انسان  ،ی در مقابل ما است. ما حیوان نیستیم) در جستجوی پیدا کردن ھر دلیل مناسب برای سلب امکانات سرپناھOFIIاوفی (
مسکن محفوظ برای زنده گی داشتھ باشیم.کھ ھستیم و ما حق داریم   

گی می  زنده کمپ نیکھ در ا یھمھ کسان یو شرط برا دیق یو ب یفور سرپناھی کی )OFIIاوفی ( و) Préfectureپروفکتور (ما از 
.میخواھ یم ،کنند  

 

میخواھیم کھ اجرای توافق دوبلین را توقف دھد.ما از فرانسھ   

واست پناھنده گی در فرانسھ بھ دلیل این قوانین پوچ اروپایی ما اجازه درخما تعداد زیادی ھستیم کھ از توافق دوبلین رنج میبریم. 
توان مردم را از حقوق اساسی . چگونھ می میسازد ما را مسدود و کمک مالی مسکن حق) OFIIاوفی ( بھ نام توافق دوبلین،. نداریم

یم. چگونھ می توان افرادی را کھ ویم و اخراج میشومیش ییم، زندانو؟ بھ خاطر دوبلین دستگیر میش مانند مسکن و درآمد محروم کرد
ما  و زندگي داخراج کنی اما ر دنیاچطور میتو ؟  زندانی کرد را ،دھند شان این است کھ سعی کرده اند درخواست پناھندگی تنھا جرم

....  ؟بدھیددر خطر قرار  دکنی بررسی ما را بدون اینکھ درخواست پناھندگی را 	

را  ما یکند و زندگ یمحکوم م انیپا یب یوار است کھ ما را بھ سرگردان وانھینظام د کی نیاست. ا ینقض حق پناھندگ نیتوافق دوبل
لغو شود. کھ دوبلین خواھند  یاروپا م ھیاتحاد یو حت ییاروپا یکند. ھمھ کشورھا ینابود م  
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واست پناھنده گی در فرانسھ بھ دلیل این قوانین پوچ اروپایی ما اجازه درخما تعداد زیادی ھستیم کھ از توافق دوبلین رنج میبریم. 
توان مردم را از حقوق اساسی . چگونھ می میسازد ما را مسدود و کمک مالی مسکن حق) OFIIاوفی ( بھ نام توافق دوبلین،. نداریم

یم. چگونھ می توان افرادی را کھ ویم و اخراج میشومیش ییم، زندانو؟ بھ خاطر دوبلین دستگیر میش مانند مسکن و درآمد محروم کرد
ما  و زندگي داخراج کنی اما ر دنیاچطور میتو ؟  زندانی کرد را ،دھند شان این است کھ سعی کرده اند درخواست پناھندگی تنھا جرم

....  ؟بدھیددر خطر قرار  دکنی بررسی ما را بدون اینکھ درخواست پناھندگی را 	

را  ما یکند و زندگ یمحکوم م انیپا یب یوار است کھ ما را بھ سرگردان وانھینظام د کی نیاست. ا ینقض حق پناھندگ نیتوافق دوبل
لغو شود. کھ دوبلین خواھند  یاروپا م ھیاتحاد یو حت ییاروپا یکند. ھمھ کشورھا ینابود م  



)Saint Denis Campنی ( گان کمپ سن ده پیام پناھند  

اکتبر بسیاری از ما بھ  ١٧زندگی می کنیم. در  خیم یا بدینی، در شرایط و دسن  ، زیر پل ھایسرک ھانفر در  ١۵٠٠ما حدود 
 نویسیم تا در مورد وضعیت. امروز این متن را می نیممسکن ک و اسنادواست درخ ،افراد بدون مدرک تا برای راھپیمایی ملی پیوستیم

ا کھ ب میخواھیماز آنھا  تا از آنھا بخواھیم دست از نقض حقوق ما بردارند، میرسانیم بھ مقامات فرانسوی را پیام ما این. ھشدار بدھیم ما
زندگی  )ile de France( دو فرانس لبھ ویژه افرادی کھ در ایفرانسھ ( ھمچنین این پیام را برای جمعیت ماما مانند انسان رفتار کنند. 

.صدا ما شنیده شود : ما بھ حمایت شما نیاز داریم، با ھم بجنگیم، تایمکن می کنند) ارسال می  

	

!سرپناه بدون قید و شرط میخواھیمما در حال حاضر   

شرایط  نمی توانیم ھستیم. مابدور از دید دیگران ني زندگي کنیم جاییکھ  د ما باید زیر پل ھا در سن کرد. بیروناز پاریس  اما ر پلیس
، بیشتر ما برای آب و ھوای سرد ما میشود نداریم، تشناباست. ما غذا نداریم،  غیر انسانی چقدرکھ  توصیف کنیم را زنده گی ما

خود را خریداری  ضروری احتیاجات و نمی توانیم کنیم دریافت نمی OFII . بسیاری از ما ھیچ پولی اززات نداریمزمستانی تجھی
 ، ماھای خانھ ھای تان میگذاریمرا در جعبھ نامھ سیاه می کنند. در طول روز ما تبلیغات از ما  کار . برای زنده ماندن، بسیاری کنیم

  م.میخوابی انزیر پل ھاي ت ھنگام در ... و شبپاک میکنیمظروف رستورانت ھا را تمیز و ، جاده ھا و خانھ ھای تان را می سازیم

شارژ تلفن ھمرای خود نداریم. ولی شب ھا برق برای روشنایی وجود ندارد. ھیچ امکانی برای و  برق کمپ قطح شد دو ھفتھ قبل
) زنگ بزنیم (کھ ھرگز جواب ھم نمیدھند). ما مجبوریم کھ OFIIما مجبوریم کھ ھر روز بھ (، خود ثبت درخواست پناھنده گی برای 

) ما مجبوریم Covid(بحرانی  بخاطر شرایط  سرپناه زنگ بزنیم (کھ ھرگز جواب ھم نمیدھند).) برای ١١۵ھر روز بھ شماره (
م بھ حقوق خود دسترسی داشتھ ما نمیتوانیبرای انجام کارھای اداری تماس بگیریم یا بصورت انالین انجام بدھیم کھ بدون داشتن برق 

یم.با  

ماه پیش بود و نمي دانیم چقدر بیشتر صبر کنیم. زندگی در خیابان و سرک ھا  ٧ما ناامیدانھ منتظر تخلیھ کمپ ھستیم آخرین تخلیھ 
ھستیم و در افسردگی غرق شدیم. بسیاری از ما بسیار مریض  ما مردم را نابود می کند. بسیاری از ما در حال از دست دادن امید

ند. امتناع ورزیدن از دادن خانھ، در معرض نمی دھپناه سراست کھ بھ ما  رمج )Covid19( ھستند، با امراض جدی. با این بحران
! است زندگی ما خطر قرار دادن  

دوباره اوفی  ،کھ بعد از ھر انتقال ل شده بودیم. بعضی ما قبال از اینجا انتقانیمما سال ھا میشود کھ در سرک ھا زنده گی میکبعضی 
)OFII چون آنھا در پروسھ دوبلین ( در سرک ھا روان کرد. از کمپ بیرون ،بخاطر مسایل اداری شان) صد ھا تن راDublin (

ھستند یا پروسھ دوبلین بودند. بخاطریکھ آنھا بازگشت داده شده بودند و دوباره برگشتند. بھ این خاطر آنھا از خدمات سرپناه دھی 
محروم شدند.  

ما انسان  ،ی در مقابل ما است. ما حیوان نیستیم) در جستجوی پیدا کردن ھر دلیل مناسب برای سلب امکانات سرپناھOFIIاوفی (
مسکن محفوظ برای زنده گی داشتھ باشیم.کھ ھستیم و ما حق داریم   

گی می  زنده کمپ نیکھ در ا یھمھ کسان یو شرط برا دیق یو ب یفور سرپناھی کی )OFIIاوفی ( و) Préfectureپروفکتور (ما از 
.میخواھ یم ،کنند  
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ند. امتناع ورزیدن از دادن خانھ، در معرض نمی دھپناه سراست کھ بھ ما  رمج )Covid19( ھستند، با امراض جدی. با این بحران
! است زندگی ما خطر قرار دادن  

دوباره اوفی  ،کھ بعد از ھر انتقال ل شده بودیم. بعضی ما قبال از اینجا انتقانیمما سال ھا میشود کھ در سرک ھا زنده گی میکبعضی 
)OFII چون آنھا در پروسھ دوبلین ( در سرک ھا روان کرد. از کمپ بیرون ،بخاطر مسایل اداری شان) صد ھا تن راDublin (

ھستند یا پروسھ دوبلین بودند. بخاطریکھ آنھا بازگشت داده شده بودند و دوباره برگشتند. بھ این خاطر آنھا از خدمات سرپناه دھی 
محروم شدند.  

ما انسان  ،ی در مقابل ما است. ما حیوان نیستیم) در جستجوی پیدا کردن ھر دلیل مناسب برای سلب امکانات سرپناھOFIIاوفی (
مسکن محفوظ برای زنده گی داشتھ باشیم.کھ ھستیم و ما حق داریم   

گی می  زنده کمپ نیکھ در ا یھمھ کسان یو شرط برا دیق یو ب یفور سرپناھی کی )OFIIاوفی ( و) Préfectureپروفکتور (ما از 
.میخواھ یم ،کنند  

 

میخواھیم کھ اجرای توافق دوبلین را توقف دھد.ما از فرانسھ   

واست پناھنده گی در فرانسھ بھ دلیل این قوانین پوچ اروپایی ما اجازه درخما تعداد زیادی ھستیم کھ از توافق دوبلین رنج میبریم. 
توان مردم را از حقوق اساسی . چگونھ می میسازد ما را مسدود و کمک مالی مسکن حق) OFIIاوفی ( بھ نام توافق دوبلین،. نداریم

یم. چگونھ می توان افرادی را کھ ویم و اخراج میشومیش ییم، زندانو؟ بھ خاطر دوبلین دستگیر میش مانند مسکن و درآمد محروم کرد
ما  و زندگي داخراج کنی اما ر دنیاچطور میتو ؟  زندانی کرد را ،دھند شان این است کھ سعی کرده اند درخواست پناھندگی تنھا جرم

....  ؟بدھیددر خطر قرار  دکنی بررسی ما را بدون اینکھ درخواست پناھندگی را 	

را  ما یکند و زندگ یمحکوم م انیپا یب یوار است کھ ما را بھ سرگردان وانھینظام د کی نیاست. ا ینقض حق پناھندگ نیتوافق دوبل
لغو شود. کھ دوبلین خواھند  یاروپا م ھیاتحاد یو حت ییاروپا یکند. ھمھ کشورھا ینابود م  


