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برلی – اردوگاه اعتاضی پنهاجویان در میدان ارانی
 ۳۰اکتب ۲۰۱۲

بس است .اکنون زمان ا یس تادگی است!

بسیار واضح است که پناهجویان تنها از روی دلخوش و سرگرم شهر و دیار خود را ترک نگفته اند .آنان به دلیل بسیاری بیادین مانند

داند .تنها به امید زندگی در
آزار و فشار سیاس یا شرایط غی قابل تحمل اج تعی که اغلب تدید کنند جان و زندگی آنا است به پناه آم 

داند و وجود ،خاناده ،دوستان و دوستداران را ترک گفته اند.
صلح و آزادی،پناهج ویان خطرات راهی بس دشوار را به جان خری 

ما پناجویان و پناهندگان در هبستگی با اعتاضات پناهندگان و پناهجویان در شهرهای دیگر آلان ،یک اردوگاه نادین اعتاضی در
ُ
های .تا روز و شب اعتاض خود را به شرایط غی انسان که هه ما در آلان با آن روبرو
میدان ارانی واقع درا برلی-کوبزبرگ بر پا ساخت 
هستند فریاد زنی  .نگرش نژادپرستانه و ادامه ب عدالت های استعماری و استثری کشورهایان دلیل این شیوه رفتار غی انسان با

ماست.

در هبستگ ی با هه پناهندگان ،در خواستهایان به شرح زیر است:

 -۱تقف هه تبعیدها

کنوانسیون پناهگی ژن این اجازه را نی دهد که یک پناهند به کشوری ثالثی که در آن خطری برای جان و یا آزادی او است

نها
اخراج شود .در عمل اتخادیه اروپا و آلان با ایج اد صد ورود درکیلومتها دورتر از مرزهای امن و تبعید پناهجویان جان آ 
مکنند .از اینو تقف فوری هه تبعیدها و اعطای حق پناهندگی در خواست هه ماست!
را تدید 

-۲لغو قانن منع تردد و اقامت اجباری

مکند که در آن حت وی اجاره
قانن اقامت اجباری پناهجو را مج ور به اقامت قهری در یک منطقه کوچک به مثابه یک زندان 

دیدار از اقوام خود در خارج از این محدوده بسیار کوچک را ندارد .این قانن درواقع قانن بجا ماند از دوران استمعار است که

مردمان مناطق تسخی شد حق تردد به سایر شهرها و نقاط جغرافیای را از دست میدهند تا مفری برای فرار از تحقی و سرکوب

تهای سابق استعماری است که این قانن غی انسان را در
برای آنان وجود نداشته باشد .آلان اکنون تنها کشوری از میان قدر 

مورد مردمان کشورهای استعمار زده هچ نان در دستور اجرا دارد! این قانن پناهندگان را منفعل کده و حق اساس تردد آزاد
را از آنا سلب م نایید .این حق به وضوح در ماده  ۱۳کنوانسیون جهان حقوق بشر مورد تجه خاص قرار دارد و از حقوق
مباشد .اجرای قانن غی انسان اقامت اجباری م بایست متوقف شود.
بیادین افراد 

 -۳لغو ِاسکان پناهجویان درخوابگاها و ادوگاهای اجباری

پناهندگان بر اساس تمی مقامات دولت در اردوگاه های گروهی کثیف و غی قابل زندگی و دورافتاده ِاسکان دهد شد که

منج ر به قطع رابطه آنا از جامعه م گردد و با آسان مورد حله نئو نازی ها قرار م گیند .ما خواستار لغو ِاسکان گروهی و امکان
تمی گیی در مورد محل زندگی خودمان هستی.

یگذاری که انس ان بدنان بیش از این مورد سؤال قرار گید .ما به ه پیوستهای تا
ما نیز انس ان هستی و ن 

این شرایط غی بش ری را تعقیی دهی تا در شریط بتی زندگی کنی .ما این انزاوی اجباری را شکسته ای
ُ
های تا سرنشت خود به دست گیی و هگام مقاو م تن نشان ده.
و در میدان ارانی به اعتاض نش ست 
تار یچ ه جنبش اعتاضی ما

از مارس  ۲۰۱۲اعتاض های پناهندگان در سراسر آلان با برپایی خیمه های مقاومت در شهرهای مختلف آغاز شد است .به دنباله این

دای از پناهجویان و پناهنگان راهی  ۶۰۰کیلومتی پیاده را از بایرن تا برلی پیموده اند تا از  ۶اکتب در خیمه اعتاضی پایختت
اعتضها ع 

مقاومت و اعتاض خود را پی بگیند .در  ۱۳اکتب قریت به  ۶۰۰۰نفر در حایت از حرکت اعتاضی ما در راهپییی به سوی مجلس آلان
تهای هگام با رفتار غی
در کنار ما حاضر گشتند .به دنبال آن در یک اعتاض نایدن به تاریخ  ۱۵اکتب سفارت نیجریه را به دلیل سیاس 

انسان دولت آلان به اشغال درآمد .در  ۲۴اکتب برخی از ما در دروازه براندنبورگ در برلی در اعتصاب غذا نشتی و به تاریخ  ۲۷اکتب

راهپییی بزرگی را هگام با ساکنان اروگاه وایسمندورف در اعتاض به اتزوای اجباری و حلت نئو نازی ها سامان دادی .ما هچنان

به سازماندهی فعالیتهای هفتگی در برابر با سیاست سازمان های دولت که در اجرای قوانی پناهندگی به طرز انزاجار آوری
مکنند ادامه خواه داد.
نژادپرستانه عمل 

برای اطلع از فعالیتهای ما به وبگاه ما مراجعه نایید
www.refugeetentaction.net

www.asylstrikeberlin.wordpress.com

مکنی که به
مده! از تام پنهاهندگان و پناهجویان دعوت 
ههایان ادامه 
ما به اعتاض خود تا برآورده شدن تام خواست 
حرکت اعتاضی ما بپیوندند!
ما قربان نیستی .ما برای سرنشت خود
مکنی.
مبارزه 

