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 Reports گزارش ھا

  

  "کابلی"ھيوادوال 

٢٢.٠۴.٠٩  

ستان آزاد سالم ال افغان رم پورت تان محت ه ادام! دوس ر دۀب تگی مبنروزي خب ر دس در کلعي وسیري ب ا در بن  ی افغانھ

ه ني به صدھا و ھزاران مأخذ در تيصفحات انترن.  فرستمیر آن رابطه خدمت تان م را دیفرانسه ، ترجمه ا  باره ب

زني است مگر خوشبختانه عري و وقتگر آنھا دشواۀ واضح است که مرور ھمی گذارند ولی مارياخت ا ا گ رش در آنھ

اوت می مدهيد ا متف صره ھ رفا تب ود و ص ندیً ش ه در ترجم.  باش ت ۀآنچ ق اس رقابل تعم ش  حاض  کي، نق

د ی مني بورژواھا ھر روز از صورت شان پائنينقاب ا. ست در سرکوب افغانھای سابق فرانسو»ستياليسوس« .  افت

  ! شانی افغانیالحذر از ھمتاھا. تنھا نبوده است) ی فعلۀارج خريوز (ري کوشنرنارديب

   کي ناتي تمنبا                                                                                               

  ی کابلوادواليھ                                                                                                

  

 وضعيت دلخراش پناهندگان درفرانسه

Calais: Des clandestins arrêtés 
Par B.Bب. ب:            نوشتهء          .                                                                                                  

leJDD.fr »    ٢٠٠٩ اپريل ٢١مؤرخ . دی. دی. جی» روزنامهء يکشنبه                                                               
 

Eric Besson préparait-il le terrain? Deux jours avant la visite officielle du ministre de 
l'Immigration et de l'Identité nationale, une vaste opération de police a abouti, mardi 
matin, à l'arrestation de plus de 150 personnes en situation irrégulière, dans la 
"jungle" de Calais. Les migrants, qui souhaitaient rejoindre la Grande-Bretagne, ont 
tous été placés en garde à vue. 

  پناه گزينان غيرقانونی دستگير شدند: کلی

 زمينه برای اينکاررا آماده می کرد؟  دو روز قبل ازديدار رسمی وزير امور مھاجرين و ھويت "ايريک بيسان"آيا 
 مثبت انجاميده و منجر به دستگيری بيش از ۀملی ، عمليات وسيع رد يابی توسط پوليس صبح سه شنبه به نتيج
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مھاجرين مذکورکه آرزو داشتند به .  انجاميد،کلی اقامت داشتند» جنگل« غيرقانونی  در صورته  نفر که ب١۵٠
 .                                                                    بريتانيا برسند ، ھمه تحت نظارت قرار داده شدند

  

A Calais, les migrants clandestins sont de plus en plus nombreux. Et recherchés. (Reuters)  

.                                 ھمان اندازه پوليس به تعقيب شان می افتده در کلی ، تعداد مھاجرين غيرقانونی رو به افزايش است و ب
 
Une opération de "nettoyage de grande envergure". Voilà comment Sylvie Copyans, 
animatrice de Salam, une des associations qui vient en aide aux migrants, définit l'action 
policière qui s'est déroulée mardi matin à Calais. Pendant plus de trois heures, entre 300 et 
500 gendarmes et policiers ont procédé à des contrôles d'identité. 
  
 

ه . » پاککاری وسيع«يک عمليات  اپوان"اين عباراتيست ک ه » سالم«ول مسؤ" سيلوی ک ائی ک يکی از انجمن ھ
وده است ی را تعريف نم وليس در کل رای مدت . مھاجرين غيرقانونی را کمک می کند ، عمليات صبح سه شنبه پ ب

.                                         مخفی مصروف بودندسه ساعت ، بين سيصد تا پنجصد ژاندارم و پوليس به شناسائی ھويت مھاجرين 
 
"Il y a eu la vérification de plusieurs centaines de personnes, 200 personnes ont été 
trouvées en situation irrégulière", a confirmé la ministre de l'Intérieur Michèle Alliot-
Marie, en marge du déplacement du président Nicolas Sarkozy à Nice, avant de préciser 
que de telles opérations sont réalisées "de temps en temps". La proximité du déplacement 
d'Eric Besson -le ministre sera présent dans deux jours- laisse toutefois planer un doute sur 
la nature profonde d'une telle intervention. 
 
 

ھمراھی می کند ، » نيس«  را در سفرش به "نيکوال سرکوزی" ، وزير داخله ، در حاليکه "ميشيل آليو مری"
وی » .صورت غيرقانونی  اقامت داشتنده که از آنجمله دوصد نفرب ھويت چندصدنفر از نظر گذشتانده شد«:گفت 

ًوقتا فوقتا«ًفورا افزود که چنين عمليات   ـ وزير "ايريک بيسان" تاريخ سفر قريب بودن. صورت می گيرد» ً
مذکور ظرف دو روز آينده در آنجا خواھد بود ـ  سرشت اصلی چنين عمليات وسيع پوليسی را مورد شک و ترديد 

  .                                       قرار می دھد

 
Ils sont 700 en attente... د هًآنھاجمعا ھفتصدنفراند که در حالت بی سرنوشتی ب     ... سر می برن
                                              
 
En marge d'une conférence de presse à Paris, l'ancien socialiste a d'ailleurs tenu à 
expliquer cette action d'envergure, comme pour désamorcer toute polémique. Pour lui, 
l'objectif avoué était de démanteler les réseaux de passeurs d'immigrants illégaux, et non 
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d'arrêter les étrangers en situation irrégulière. "La situation s'était détériorée à Calais. Il 
ne peut être dit ou suggéré que, les passeurs et les trafiquants font la loi et, de ce point de 
vue-là, il fallait que l'Etat marque sa détermination", a déclaré le ministre. Selon Michèle 
Alliot-Marie, 160 personnes vont être déférées à la justice. Elles ont pour l'instant été 
placées en garde à vue à Calais, Boulogne-sur-Mer et Lille. 

، برای ) ايريک بيسان ـ مترجم( يک کنفرانس مطبوعاتی ، آن سوسياليست سابقه ۀاز جانب ديگر ، در حاشي
برای وی ، ھدف . جلوگيری ازجر و بحث بر موضوع ،  خواست اين عمليات پوليسی وسيع را توضيح دھد

 است نه بازداشت خارجی انکارناپذير آن عمليات  ، متالشی ساختن شبکه ھای قاچاقبران مھاجرين غيرقانونی
 بدتر "کلی"وضع در «وزير مذکور اعالم داشت که . سر می برنده صورت غيرقانونی در فرانسه به ھائی که ب

ازين . نمی توان گفت و يا قبول کرد که قاچاقبران انسان و قاچاقبران مواد مخدردرآنجا فرمان برانند. شده می رفت
 نفر به مقامات ١۶٠ ، "ميشيل اليو مری" ۀباساس گفت» .اثابت سازدنقطه نظر می بايست دولت قاطعيت خودر

                               .زير نظارت بسر می برندکلی ، بولون ـ سورـ مير و ليل ًعجالتا آنھا    در. عدلی سپرده خواھندشد
     

Depuis la fermeture du centre d'accueil de Sangatte en 2002, la situation sur place s'est 
encore durcie et les migrants sont de plus en plus nombreux. Fin mars, Joël Loeuilleux, le 
responsable de la Ligue des droits de l'Homme à Calais, estimait leur nombre à 700 
environ, notamment des Afghans, des Erythréens et des Kurdes irakiens. En janvier 
dernier, lors d'une précédente visite, Eric Besson avait promis d'apporter des solutions 
concrètes, et ce avant le 1er mai. Il lui reste donc moins de dix jours.  

 
مراتب بدتر شده و تعداد ه  وضع در آنجا ب ،٢٠٠٢از زمان بسته شدن مرکزثبت پناھندگان در سنگت در سال 

ول ليگ حقوق بشر در کلی ، تعداد ختم ماه مارچ ، ژوويل لوويو ، مسؤدر . پناھنده در آنجارو به افزايش است
در سفرماه جنوری . ايرانی می باشند ًآنھا را در حدود ھفتصد نفرتخمين نمود که اکثرا افغان ، ايريتريائی و کرد

 وعده داده بود تا راه حل ھای مشخصی را قبل از اول ماه می برای رفع معضله پيدا "يريک بيسانا"امسال خود ، 
  .                                               خود نداردۀفلھذا وی فقط ده روز بيشتر برای وفا به وعد. نمايد

http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200917/calais-des-clandestins-arretes_203546.html 

                            ╬╬╬                                                                      
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  :شتياددا

وادوال ای ھي ابلی"ھموطن گرامی آق ا را " ک ا ی م وأسالم ھ ان ت ا امتن ا ن، م ب ائبه ت ی ش ال بابت ھمکاری ب ا پورت  ب

  .کامگار باشيدو پذيرفته اميد ھميشه صحت مند 
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دگان  دوست عزيز، گزارش تکاندھنده ومستند شما را به نشر سپرده عنوانی تمام نھاد ھای مدعی دفاع از حقوق پناھن

دون آنکه در " فدراسيون سراسری پناھندگان ايرانی"ازمجوع تنھا . فرستاديمنيز  ان داده است، ب ام اطمي از گرفتن پي

  .ًرابطه با چگونگی ھمکاری ويا احتماال کمک با آن پناھندگان چيزی نوشته باشد

ر در پيشاپيش تيم سر" سوسياليت سابقه"واما در رابطه با تذکر ارزشمند شما از موجوديت يک  اد ب ا را اعتق کوب، م

ه  ت ک ن، آن اس ا اي ت آنھ ين خيان ه اول رين آن خواھن م آخ ه ھ ت ون سانيت اس الم ان ه ع دب ه اصطالح . د مان ن ب اي

ه بوديجه ھای ھا نواده ھای آ" سوسياليت" نانی اند که در جريان جنگ جھانی اول به مانند ھمقطاران اروپائی شان ب

  .ًعمال پروژه کشتار مليونھا انسان را تمويل نمودندجنگی دولت ھای متبوع خويش رای داده 

ری را " وطن پرستی فرانسوی"ھا فرزندان آنانی اند که با تکيه بر " سوسياليت"اين به اصطالح  صدھا ھزار الجزاي

  .  الجزاير را قبل از فرار مفتضحانه به خاک يکسان نمودندبه خاک وخون کشانيده

ه عالوۀ " ميتران"ار و مدد گار ھا ھمک" سوسياليت"اين به اصطالح  ه ب رئيس جمھوردھه ھشتاد ونود فرانسه اند، ک

ستان ور افغان ی ،خوشخدمتی برای سوسيال امپرياليزم روس، دست دراز روس در ام سعود" يعن اه م د ش را در " احم

  .آغوش خويش پرورش داده وی را تا آخرين لحظه حمايت نمودند

د دوست عزيز، کارنامه جنايات به اصطال رده ان ح سوسياليست ھای سابقه که ھمه به تقدس سرمايه سر سجود خم ک

ا  اح راست سرمايه نباشد، ب دگان جن شتر از نماين ودر بھترين صورت جناح چپ سرمايه را نمايندگی ميکنند، اگر بي

  . اطمينان کمتر از آن نيست

ان واما اشاره به جا ومناسب تان در رابطه با مدعيان  دروغين آن بين اف غانھا، ھرچند آنھا در زمان حاکميت شان چن

ونی شان  ه ھای کن د توطئ جنايات وخيانت ھائی را مرتکب گرديدند که کمتر کسی از آن بی اطالع است، با آنھم نباي

م . را ناديده گرفته ولحظۀ در افشای آنھا غفلت کرد ند آنھ ما با شما موافق ھستيم که ھرگاه آنھا بارديگر به قدرت برس

  . حفظ تعلقات قبلی در چاکری با امپرياليزم غرب ، دمار از روزگار مردم ما خواھند کشيدضمن

                                                                                                      به اميد ھمکاری ھای بيشتر تان 

                                                                  موفق وکامگار باشيد                                            

 AA-AA                                                                                                               پورتال 


