
  "انقالب پناه جويان"تظاھرات 
  شکستن سکوت در برابر محدوديت تردد ،کمپ واخراج پناھجويان 

   ساعت دو بعداز ظھراز اورانين پالتز:شروع
 ٢٠١٣ مارس ٢٣يکشنبه     
      

 
 از جلسه دادگاه بخشی) ”.برابر با قانون محدوديت تردد ،فرد متھم تابعيت آلمان را نداشته و لذا حق تردد آزادانه را ندارد“

 ٢٠١٣آلمان در ارتباط با محدوديت تردد فوريه 
 

ايستادگی و عدم تمکين به قوانين نژادپرستانه و مليگرايانه که يک آلمانی را باالتر از يک انسان و برخوردار از حقوق نابرابری 
   .ميکند اکنون به يک سال ميرسد

 
از اين .محدوديتھای اعمالی شروع به گسترش در سراسر آلمان نموده است کمپھای مقاومت و مبارزه در برابر ٢٠١٢از مارس 

کيلومتر بين وورتزبورگ تا برلين را درحالی که با يک اتوبوس ٦٠٠نقطه پناھجويان اقدام به شکستن محدويت نموده ومسافت 
تز شکل داده شد و سپس تظاھرات با ورود به برلين ،ابتدا کمپ مبارزه در اورانين پال.ھمراھی ميشدند ،پای پياده طی کردند

در ھمين ارتباط سفارت نيجريه توسط مبارزان اشغال .  نفر ھمراھی ميشد ترتيب داده شد٦٠٠٠بزرگی در حالی که با بيش از 
سپس . رسانده شود، شد تا صدای اعتراض به گوش دولت المان و شرکت فرانت تکس که مسوول اخراج پناھجويان است

در ھمين راستا مبارزان اورانين پالتز .دست به اعتصاب غذا زدند  اکتبر در براندنبورگ ٢٤ن درتاريخ گروھی از پناھجويا
مدرسه رھا شده ای را در برلين اشغال کردند تا مکان امنی باشد برای ادامه مبارزه و شکل دھی ساختار بزرگتری برای ادامه 

مبارزه پناھجويان را با شانتاژ خبری جور ديگر جلوه داده و با بھانه ھا با اين وجود دولت المان تالش کرده است . راه مبارزه 
 نخواھند بودنبوده و امری که در ان موفق . ی واھی حرکت پناھجويان را خدشه دار کند

 
 يدما با خواسته ھای برحق خود مبارزه خود را در خيابان ادامه داده و تا براورده شدن آنھا دست از مبارزه برنخواھيم کش

 
  !توقف اخراج .1
 

 کميساريای عالی پناھندگان رایاخراج پناھجويان برميگردد به يک قانون ضد بشری مربوط به دوران استعماری و برابر با 
  سازمان ملل ھيچ کشوری حق اخراج پناھندگان و بازگردادن انھا را به جايی که در ان امنيت ندارند،دارا نميباشد

 
امری که . ر مرزھای اروپا به خاطر اين قوانين در طول دو دھه اخير جان خود را ازدست داده اند پناھجو د١٥٠٠٠بيش از 
 اين انسانھا و پناھجويان ھستند که توسط اين قوانين . روبرو شدهراجع به حقوق بشردول اروپايی  با تناقض گويی تنھا با 

بين ناديده گرفته شده و با سيستم جامعی به نام سيستم دوبلين، اروپا حقوق مسلم پناھجويان در اين . ظالمانه کشته شده و می شوند 
سعی در يکپارچه سازی و اعمال اين قوانين در سراسر اين محدوده دارد تا تمام آزادی ھای رفت و امد را به طور کل در اين 

ور ميتوان اين قوانين را اعمال کرد و و سوال ما اين است چط. قاره محدود کرده و حق مسلم جابه جايی را از پناھجويان بگيرد
جايی که مانند يک بی !برای مثال پناھجويان را به اجبار به ايتاليا بازگرداند و در عين حال برخوردار از امنيت و آزادی بود

ناھندگان الی پعما برابر کميساريای در نتيجه . خانمان و محروم از بسياری مزايا بايد تن به زندگی بسيار سطح پايينی داد
 شرايط ديگران را به ترتيب داده ايم تا ، دوبلينبه اصطالح از اين قانون و سيستم ھمگان ھمچنين حرکتی را برای اگاه سازی 

 متوجه گردانيمای که در ان گرفتار يم غير انسانی 
 

نونی به پناھجويان اين سيستم را کشور المان به داشتن سيستم ظالمانه اخراج مشھور است و اتحاديه اروپا با زدن برچسب غير قا
در حالی که دارندگان مدرک آلمانی . توجيه کرده و عمال ھمه راھھای ممکن برای ورود به اروپا را تنگ تر و تنگ تر ميکند

 با واين که با قوانين نژاد پرستانه استعماری.  اين حق از پناھجويان گرفته ميشود ،حرکت کنندبه ھرکجا می توانند ازادانه 
کشور المان منابع طبيعی موجود در . از حقوق انسانيشان محروم کنند ، تنھاقسمتی از فاجعه استانسانھا را برچسب غير قانونی 

چراغ  مصرف می کند و در ھمين حال ی مذکورکشورھايی که پناھجويان از آنھا به اروپا فرار کرده اند را با مصالحه با دولتھا
اين خود منجر به رانده شدن بيشتر و بيشتر انسانھا شده و . ميدھد نشان ار عمال به اين دولتھا سرکوب و فشخود را برای  سبز

،چشم اروپا را به اکنون سوال اين است که چطور درحالی که منافع اقتصادی . در چرخشی طبيعی انسانھا را آواره تر ميکند
مجبور به ترک و فرار ميکند ،دولت المان بين جھان اط انسانھا را در ديگر نقوضعيت غير انسانی ديگر نقاط ميبندد و 

  سياسی و آنھا که به داليل اقتصادی اقدام به ترک خاک کرده اند ،تفاوت قايل ميشود؟ پناھجويان
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ايستادگی و عدم تمکين به قوانين نژادپرستانه و مليگرايانه که يک آلمانی را باالتر از يک انسان و برخوردار از حقوق نابرابری 
   .ميکند اکنون به يک سال ميرسد

 
از اين .محدوديتھای اعمالی شروع به گسترش در سراسر آلمان نموده است کمپھای مقاومت و مبارزه در برابر ٢٠١٢از مارس 

کيلومتر بين وورتزبورگ تا برلين را درحالی که با يک اتوبوس ٦٠٠نقطه پناھجويان اقدام به شکستن محدويت نموده ومسافت 
تز شکل داده شد و سپس تظاھرات با ورود به برلين ،ابتدا کمپ مبارزه در اورانين پال.ھمراھی ميشدند ،پای پياده طی کردند

در ھمين ارتباط سفارت نيجريه توسط مبارزان اشغال .  نفر ھمراھی ميشد ترتيب داده شد٦٠٠٠بزرگی در حالی که با بيش از 
سپس . رسانده شود، شد تا صدای اعتراض به گوش دولت المان و شرکت فرانت تکس که مسوول اخراج پناھجويان است

در ھمين راستا مبارزان اورانين پالتز .دست به اعتصاب غذا زدند  اکتبر در براندنبورگ ٢٤ن درتاريخ گروھی از پناھجويا
مدرسه رھا شده ای را در برلين اشغال کردند تا مکان امنی باشد برای ادامه مبارزه و شکل دھی ساختار بزرگتری برای ادامه 

مبارزه پناھجويان را با شانتاژ خبری جور ديگر جلوه داده و با بھانه ھا با اين وجود دولت المان تالش کرده است . راه مبارزه 
 نخواھند بودنبوده و امری که در ان موفق . ی واھی حرکت پناھجويان را خدشه دار کند
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امری که . ر مرزھای اروپا به خاطر اين قوانين در طول دو دھه اخير جان خود را ازدست داده اند پناھجو د١٥٠٠٠بيش از 
 اين انسانھا و پناھجويان ھستند که توسط اين قوانين . روبرو شدهراجع به حقوق بشردول اروپايی  با تناقض گويی تنھا با 
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سعی در يکپارچه سازی و اعمال اين قوانين در سراسر اين محدوده دارد تا تمام آزادی ھای رفت و امد را به طور کل در اين 

ور ميتوان اين قوانين را اعمال کرد و و سوال ما اين است چط. قاره محدود کرده و حق مسلم جابه جايی را از پناھجويان بگيرد
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،چشم اروپا را به اکنون سوال اين است که چطور درحالی که منافع اقتصادی . در چرخشی طبيعی انسانھا را آواره تر ميکند
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  سياسی و آنھا که به داليل اقتصادی اقدام به ترک خاک کرده اند ،تفاوت قايل ميشود؟ پناھجويان
 
 



Contact:
Email: asylstrikeberlin@gmail.com 
Media-Group: 017626027757
Infopoint Oranienplatz: 015787210777
Bustour: 015216758096
Lager-Mobilization: 015213170953

Förderverein Karawane e.V. 
Kontonr.: 40 30 780 800
BLZ:430 609 67 
GLS Gemeinschaftsbank eG 
Verwendungszweck: Protestmarsch Berlin

V.i.S.d.P.: F. Ighters, Oranienplatz, Berlin
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