
 مبارزه برای حقوق اجتماعی

و عادی جلوه داده می شود، عادت  میدهد به چیزی که جلوی چشمانمان در حال رخ دادن ما

 بلکه .حساب نمی شود این روزها بهتر نمی شوند، رنج و مرگ استثنا شرایط :کنیم نمی

را  ندارند و یا تالش به اینجا رسیدن کشورتعلق اینها، زندگی و روزمرگی کسانی که به این

شود و مورد ضرب  تحقیر می شوند، به رویشان تف انداخته می آنها .دارند شکل می دهند

ما با بی اعتمادی  به .صدها هزار نفر لگد مال می شود همبستگی .و شتم قرار می گیرند

گیرند، ما را اخراج را ب سیم خاردار و فنس می کشند تا جلوی ورودمان آنها .نگاه می شود

زنده  ما .را داریم ما اینجاییم، می مانیم، امیدها و آرزوهایمان اما .شویم می کنند تا ناپدید

   " welcome united"  .ایم

 .خاطره ها از همیشه تازه ترند

های  به خاطر می آوریم که صدها هزار نفر مرز را 2015 تسلیم نمی شویم، ما تابستان ما

به راهشان ادامه دادند و حرکتشان را  آنها .آنها متوقف شدنی نبودند چراکه .گشودنداروپا را 

 آنها .را نداد اراده ی آنها به کسی اجازه ی متوقف کردنشان چون .رسیدن آغاز کردند برای

 مرز تا "بوداپست" ایستگاه قطار از .می رفتند تا برسند راه .به حرکت در آمده بودند

خود آزادی اش را  حرکت، .برایشان تنها یک خواسته نبود دیگر "حرکت آزادی" ."اتریش"

گرفتن و آینده  حق حق داشتن، حضور داشتن، حمایت شدن، کمک برای .به دست آورده بود

 واقعه ی به یاد ماندنی در تاریخ مبارزات یک " march of hope" "امید مارچ ".داشتن

 .برای حق مهاجرت و پناهجویی است

همچنان ما بسیاریم. همچنان هم اینجاییم، شاید حتی بیشتر هم شده باشیم. ما  امروز هم

روزانه می کوشیم تا در مقابل بی عدالتی سیستم حاضر مقاومت کنیم. اعتراض های کوچک 

مان هنوز از دست  2015و بزرگ جزوی از زندگی روزمره مان شده است. امید های 

ل همبستگی هزاران نفر در آلمان و ما بقی اروپا امید هایی که به شکل اعما .نرفته است

حضور پناهجویان و مهاجران ادامه می دهیم و از همین حق  ما به مبارزه برای ظاهر شد. 

 حضور خود. حق طریق برای 



نو و  از خود بر علیه احزاب راست گرای پوپولیست ما .حمایت روزانه فراهم می کنیم ما

خود کسانی که آمده اند  ما .با کسانی که آمده اند می ایستیم ما .نازی های قدیم دفاع می کنیم

  welcome united  .هستیم

 از همبستگی در سیاست 

جایی برای چانه زدن  و ضروری است تغییر سیاست فعلی برای پناهجویان و مهاجران

ندارد. این سلوک مرکزی فعالیت سیاسی ما است و خواهد ماند. این در مقابله با 

 مداران هم صدق می کند. سیاست

 برای حق رفت و آمد آزادانه و توقف مرگ !

 در دریای مدیترانه باید همین االن متوقف شود. جایی برای بحث ندارد. مرگ

ما از قبول عادی جلوه دادن مرگ و رنج مردم در این مرز خون خوار سر باز می زنیم. 

 کسی که در این مرز غرق می شود به قتل رسیده است!

هواپیما و کشتی، می توان از مرگ هزاران نفر در مسیر سفر به اروپا  فراهم کردنا ب

ذه قرار می کاران را مورد مواخ جلوگیری کرد، ولی در عوض حاکمان، حامیان و مدد

ما خواستار دگرگونی سیاست مهاجرت فعلی اروپاییم! برای مسیر مهاجرت امن،   دهند.

 گو! ازادی حرکت و یک اروپای خوش آمد

  

 برای حق اقامت ؛ توقف وحشت 

هنوز نفر صدها از هزاران  امادر سالهای اخیر صدها هزار موفق به رسیدن به آلمان شدند, 

بدون حق اقامت به جای اینکه بتوانند شروع به ساخت یک . یا نهبمانند  توانندیکه م دانندینم

ضافه قابل ا نیهمچن نیا شوند. ترس مواجه و نو بکنند باید با نا امنی بال تکلیفی زندگی 

 یا خانواده های. میو خشونت را تجربه کن ریما به عنوان زن تحق ستیکردن است که الزم ن

ر مه کسانی که دهبتوانند دوباره باهم زندگی کنند. ما از باید بیشماری که از هم پاشیده اند 

خط مشی شفاف در   خواستار  وقت اسرعگیری های سیاسی مشارکت دارند در تصمیم 



هر کس که در اینجاست  هستیم.  و پایان اخراج مهاجرین شرطمسیر : حق اقامت بی قید و 

 ! متعلق به اینجاست و میماند

  

 ! سکوت نبرای حق همبستگی و شکست

  

قائل میشود. ما را بر همان  ضیتبعشان  قانون برای اشخاص مختلف بر اساس محل تولد

ی برای اقامت دارند و کسانی که چشم انداز خوبچشم انداز   طبقه میکند: کسانی که  اساس

امن جلو داده میشوند و  کشور ها به عنوان امن نیمه امن یا نا دارند.نبرای اقامت  خوبی

 "ر )اجتمائی(با "هنجایا کسانی هستند که  روما ,هاتیاقل ها بزرگ ترین قربانی این طبقه بندی

تاده میشوند. ما در سدد گسترش همگام نیستند که بعد از راد شدن به مارپیچ انتظار فرس

  .قائل نشود ضیتبعشان  ی از همبستگی هستیم که بر اساس زادگاه اشخاص بیننوع

  !یو توقف نژاد پرست یداشتن حقوق مساو یبرا

  

سال قبل بلکه از قرن ها پیش یک مجموعه از اشخاص و فرهنگ  جامه ما نه فقط از دو

یا چه کسی  ؟زندگی میکند اجدادشبوده. چه کسی امروز در زادگاه  متنوعهای گوناگون و 

برای   انسان همیشه در رفت و آمد بوده است , پس بهانه ؟کار میکند شسکونتدر محل 

_ بادن ای مارکو ،هیرجین ،هیسور ,حقوق نیست, حال خواه کسی از یونان, مقدونیه نابرابری

آمده باشد, خواه مساله ی سکونت, آموزش, کار , حمل و نقل یا مراقبتهای  وترزبرگو

باید برای تمام کسانی که اینجا هستند از  سیاسیحقوق اجتمائی و  پزشکی در میان باشد.

 .یکسان باشد  همان ابتدا

  

 .میبگذار یجهان عدالتی یب یبرا انیپا ینقطه  کی دییایببرای حق اقامت : 

 



  

برده اند. از منابع طبیعی را به تاراج  بعضی کشور ها منابع دیگر کشور ها از قرن ها پیش

و  بهره کشیثروت غرب بر  ری گرفته تا کار های مخوف و حکومت های فاسد.ابرده د تا

و         دارمحروم سازی بنا شده و اروپا هنوز هم به صادر کردن شکل سیاسی واگیر 

م مرگ میکشد. مردم اکاپیتالیسم ادامه میدهد, نظامی که همه روزه عده ای را به ک  ی درنده

شان را از دست داده اند و میخواهند جانشان را نجات  به اروپا میگریزند چون همه چیز

ها تنه حقوق مساوی, تمامیت فیزیکی, شادی و آینده برای همه هستیم و ن  تاردهند. ما خواس

 هیچ کس نمیخواهد مجبور به فرار شود!در غرب. 

 !صدای ما به حساب می آید

متحد در   امان را نشان میدهم. همه ی ما،ه هیک هفته قبل از انتخابات سراسری, ما چهر

ما میخواهیم برای صدا ها و داستان هایی که معموال شنیده نمیشوند و خیابان های برلین، 

حتی در کمپین انتخاباتی برای "عدالت اجتمائی" این داستانها . میفضا بساز ،باید نشنیده بمانند

 :! یم. ما میگویندارند یکه هنوز حق را یتعداد کسان ستیکم نبه به سختی شنیده میشوند , 

Welcome united    

 تیهما یو همبستگ یکه به خوب ی. هرکسمیباش ادیز میخواهیم میها رفت ابانیما به خ یوقت

ه در ک :را یمردمشدن یاد دفن  تواندینم نیاز ا شتریکه ب ی. هرکسدیایب رونیب  دیبا دهدیم

مل را تح دترک شدن اروپا یمردن در مرزها ای دنیزجر کش  یبرا ای هستند بدبختانه طیشرا

ند. ا دهیخود جنگ ی ندهیآ یسالها برا یاریکه بس ،میدانیم یخارج شود.ما به خوب دیبا کند،

. ما  میتهس میکنیاز آنچه که فکر م شتری. ما بمیکن ادیفر کصدایکه  دهیحال زمان آن فرا رس

 .مییآیمتحد م

سالگرد  مارچ  یکیدر نزد یمتمرکز و جلسات محل ریاقدامات غ شما را بهما  نیهم یبرا

 تشویقتان خود یمنطقه  ایروستا  ای, در شهر شودیشروع م ۲۰۱۷که در دوم سپتامبر  دیام

 .میکنیم

 .دیباش خالق

 



 کیبه   وستنی, با پ میهست  یتظاهرات سراسر کیخواستار  نیسپتامبردر برل ۱۶ما در 

  .دیبا ما همگام شو یو مشارکت اجتمائ یحقوق برابر همبستگ یبزرگ  برا یراهپمائ

 .میشویاتحاد. ما متحد م یبرا دیآمد خوش


