
ADIF, ATMF, BAAM, CISPM, Collectif La Chapelle debout!, CPSE, Collectifs sans papiers et sans 
droits 26/07, Coordination Rhône-Alpes des CSSD Rhône-Alpes, CSP75, DIEL, Fédération de Paris 
du MRAP, Fédération SUD Éducation, Fondation Frantz Fanon, Liste des Sans Voix 18ème, NPA, RUSF 
université Paris 1, SNPES-PJJ/FSU, SUD Éducation Paris, Survie, Union Syndicale Solidaires...

مهاجران خوش آمدید!
ههنوز افهراد پهرشهماری در مهدیترانهه در راه رسیدن بهه اروپها و در مهرزههای داخهلی و خهارجیاش جهان میدههند. در کالهه،
جمعیت زاغهنشین از مرز دههزار تن عبور کرده است که همچنان زندگی در شرایطی وحشتناکتر را تربه میکنند.
آنهها، هههمچون دیگر مههناطههق اروپهها، وضعیت بههرای مهههاجههران تههنها وخیمتههر شههده اسههت، امههری که نههاکارآمههدی و سههرشههت

مرگبار سیاستهای کنونی را بیش از پیش اثبات میکند.

در کاله، برچیدن کمپی که از سوی برخی اعلم شده است و برخی دیگر خواستارش شدهاند، راه چاره نخواهد

 مهتر و بهه طهول یک کیلومهتر در امهتداد جهادهی۴ حتی احهداث دیوار بهزرگی نیز که نهویدش را دادهانهد، بهه ارتهفاعبوود.

 مشرف به بندر کاله، راه حل به حساب نخواهد آمد. ۲۱۶ناسیونال 

از این رو مقرر میکنیم که :

بریتانیا مسئولیتهای خودش را در قبال مهاجران بپذیرد و فرانسه به صورت یکجانبه «توافق توکه» را لغو کند.•

«تهید اسکان ملی» ههمانهگونهه که اعهلم شهده و وعهده داده شهده سهرانهام در فهرانهسه رنهگ تهقق پهذیرد؛ در تهنها کشور•
اروپائی که مهاجران بدون آنکه مورد پذیرش قرار گیرند و بدون حمایت در خیابانها به حال خود رها میشوند.

قهانهون دوبلین لهغو شهده و فهرانتکس منحهل شهود؛ دو مهوردی که مسهببین اولیهی وضعیت نهاگهواری هسهتند که امهروزه•
مهاجران در اروپا و در مرزهای آن با آن روبرو هستند. 

در امهتداد درخهواسهت بینالللی که در ژوئهن گهذشهته ابهراز شهد، تهام مهراکز بهازداشهت و نیز مهراکز احهراز ههویت، تفتیش•
و غربال مهاجران در اروپا بسته شوند.  

شما را به راهپیمائی در کاله،  فرامیخوانیم.  

14، ساعت۲۰۱۶ اکتبر  ۱شنبه 
 Place dʼArmesمبدأ راهپیمایی: «جنگل»  -  مقصد راهپیمایی: «میدان آرم»   

migrants-bienvenue@riseup.netتاس : 
Facebook: Calais1Octobre

امضا کنندگان اولي

از پاریس       تا کالهاز پاریس       تا کاله


