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مهمرتین نیروهای نظامی مرزبانی یعنی فرانتکس نه
در صورتی که میخواهید از این فرخوان
تنها قابل عبور بلکه قابل تسلط شوند و نهایتا منجر
اعرتاض حامیت کنید لطفا به ما ایمیل بزنید :به دستیابی حق مهاجرت و درخواست پناهندگی شد.
AKTIONANTIRA@POSTEO.DE
در همین زمان همبسگی اکرثیت جامعه اذعان کرد
که همه به املان خوش امدند.
در تجمع اعرتاضی ضد نژاد پرستی به این ترتیب سازمانهای مردم نهاد و غیر دولتی ،
بنیادهای اجتامعی و شبکه های همبستگی ای ایجاد
#UNTEILBAR-DEMO
شدند که همگی به حامیت از مهاجران و پناهندگان
می پرداختند تا پناهندگان با کرامت انسانی در امان
در تاریخ  ۹سپتامرب در برلین رشکت زندگی و کار کنند اما از تابستلن  ۲۰۱۵تا امروز اتفاقات
کنید بیاید و همبستگی خودتان را
بسیاری رخ داده است  ،از یکطرف صدا و و شبکه و
در این پاییز گرم نشان دهید.
قدرت ضد نژادپرستی ما افزایش یافته از طرف دیگر ما
توانستیم فشار سیاسی و زور را از میدان خلرج کنیم.

تالشهای ضد نژادپرستی باعث
بوجود اوردن یک جامعه غیرقابل تقسیم
برای همه رشکت کنندگان میشود.

مرگ بر نژاد پرستی فراملی و مرگ
بر نژادپرستی و راستگرایان افراطی.

بعد از این که در سپتامرب سال  ۲۰۲۰کمپ مهاجران
این پاییز در واقع اعالم همبستگی ای است که از
در موریا در یونان اتش گرفت زیهوفر رسباز زد که
تابستان سال  ۲۰۱۵مهاجرت به املان رشوع شد،
زمانی که مرزهای اروپا که منزوی کننده آن بود برای کمپهای انجا را تخلیه و پناهجویان بی رسپناه را
مهاجران از بین رفت .بر همین اساس هم در تاریخ  ۹بپزیرد حتی زیهوفر ایالت مختلفی را در املان تهدید
سپتامرب بار دیگر جمع می شویم تا اتحاد و همبستگی کرد داوطلبانه پناجویان را نپذیرد .درواقع همین
خودمان را نشان دهیم .ما همچنان فشارهای خودمان سیاست نژادی او باعث مرشوعیت بخشی به مرگ
مهاجران در دریای مدیرتانه شد که همزمان در
را از طریق تجمعات بی شامر ضدنژادپرستی ،ضد
داخل هم سیاستهای اخراج را جدا در پی داشت و
استعامری و فمنیستی و ضد فاشیستی و سیاستهای
از همه بدتر این بود که نجات پناهجویان در دریا را
ضد مهاجران و آب هوا ادامه مدهیم.
غیرقانونی اعالم کردند و نهایتا دولت در برلین در اوج
در سال  ۲۰۱۵برادران و خواهران ما راهی ایجاد
همه گیری کرونا اخراج پناهجویان به افغانستان که
کردند که مرزهای بین املللی غیرقابل عبور  ،و

خطرناکرتین کشور جهان است را ادامه داد.
همه این ها آب به اسیاب راستگرایان افراطی در پارملان
ودر در سطح شهر است و جز این نیست .حمالت
تروریستهای راستگرا همه را بدون توجه به رشایط
به جایی کشاند که نژادپرستی حتی در درون میتواند
قربانی بگیرد .سیاستمداران آ اف د با دامن زدن به
توطئه های ضد یهودی و گسرتش نژادپرستی عمال به
عنوان بازوی های راستگرایان افراطی عمل می کنند.
زندگی پناهجویی امن نیست ،شناسایی نازیست ها در
سازمان های دولتی انجام منیشود در همین راستا ما
در  ۱۵۰مورد در خصوص مرگ کسانی که در بازداشت
پلیس بودند شکایت کردیم .موضوع این است که تا
هم اکنون سازمانهای سیاسی و ادارات امنیتی حارض
به جداسازی و حذف شبکهای راستگرایان در داخل
پلیس ،سازمانهای قضایی و در وزارت دفاع نیستند.
ما هم اکنون هم در رویای برادران و خواهرانی
هستیم که در شهر هانو ،هاله و کاسل و مونشن
توسط نژادپرستان کشته شدند .اینها هیچگاه فراموش
منیشوند و ما در مبارزامتان جایشان را حفظ میکنیم.
توسط دوستامنان ودر هانو ما یادشان را گرامی
میداریم ،و حامیت می کنیم از یادشان و برابری و
توضیح بی کم و کاست را برایشان دنبال می کنیم .ما
نه این را رها می کنیم و نه خجالت میکشیم از این
تالشها تا با ادامه مبارزات خود جامعه ای متحد و
همبسته برای همه بوجود بیاوریم.

ما هستیم و کنار منیکشیم.
کرده است .بحران کرونا بی عدتلتی را در جهان حتی خواهان حق دسرتسی همه به دارو و مخالف کسب
دامن زد به طوری که همبستگی در تکزیع مواد
رسمایه از طریق دارو هستیم
دارویی را به سود آوری مالی گره زد که حق تولید
همه این تالشها برای این است تا ما از یک زندگی
و در کشورهای جهان سوم خواهان رشایط اب و
خوب در رشایط بحرانی کرونا برای همه ایجاد شود .دارو را انحصاری میکرد .بر این اساس ما خواهکن یک هوایی معتدل و بهرت هستیم.
در این رشایط بود که فهمیدم زندگی چه کسانی ارزش راه حل عمومی ب ای همه مردم جهان هستیم.
دارد و زندگی چه کسانی خیر .سیاستمداران به طور
سازمانهای زیر از ما حامیت می کنند
پیوسته تالش می کردند تا پناهجویان را در این رشایط بازی دیگر متام است ما خواهان بازگشت به دوران
ABA - Aktionsbündnis Antirassismus,
ABA - TK (Türkiye-Kürdistanli Göcmenler Platformu),
کرونا هر بیشرت در کمپهای تنگرت و کوچکرت جا دهند فعلی مملو از رسمایه داری و نژادپرستی نیستیم.
 Afghanischen Aufschrei Düsseldorf,
به جای اینکه به انها و به بی رسپناهان خانه بدهند.
Afrique-Europe-Interact, AG Asylsuchende SOE e.V.,
AG Right to the City for All der Kampagne Deutsche
پیش بینی ما این است که ما در یک برهه زمانی ناب
Wohnen und Co. Enteignen, Alarm Phone Berlin,
در حالی که خودشان در خانه هایشان مل می دهند باید هستیم که همه چیز به نگرش و مبارزامتان بستگی
Amaro Foro, Asmara’s World e.V., Balkanbrücke,
پناهجویان در قبال پول غذا کارهای دشوار انجام بدهند دارد .ما به طور فوری خواهان یک جامعه برابر برای
Bundesweites Aktionsbündnis ‚NSU-Komplex
auflösen‘, Community for all, FLINTA* Netzwerk,
همه هستیم .بر این اساس ما در  ۹سپامرب در برلین
برای مثال  ،برای بسیاری چه مهاجر چه غیره ،کار به
Flüchtlingsrat Hamburg, Flüchtlingsrat Thüringen e.V.,
عنوان نظافت و یا پرستاری بیامران کارهای کارهایی نه جمع می شویم تا واضح و رسا اعالم کنیم که ما با
Flüchtlingsrat Wiesbaden, Gemeinsam gegen die
Tierindustrie, Ihr seid keine Sicherheit!, Initiative Amed
تداوم مبارزامتانو همبستگی مان نوری بر این تاریکی
چندان خوب با دستمزد پایین است.
Ahmad, Initiative Duisburg 1984, Initiative für die
موجود می افکنیم و بدون هیچ پیش رشطی این
Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş, Initiative
همه اینها در حالی است که وجود دارد کسانی که به مبارزات و اعرتاضات را دنبال می کنیم.
gegen das EU-Grenzregime in Afrika, International
Women Space, Interventionistische Linke Berlin,
عنوان نسل سوم سا کن در املان هنوز مدارک اقامتی
ISD-Initiative Schwarze Menschen in Deutschland
ما حامیت می کنیم از :
ندارند و شهروندی که جای خود دارد .این کامال غیر
Bund e.V., Jüdische Stimme, Jugendliche ohne Grenzen,
Kampagne „EntnazifizierungJETZT“, kein mensch ist
قانونی سازی حق اقامت برای همگان در املان
دموکراتیک و کامال نژادپرستانه است که حدودا ۱۰
illegal – Hanau, KOP-Kampagne für Opfer rassistischer
تخلیه کمپ ها و دادن خانه به همه
میلیون نفر را از حق رای بدینوسیله محروم کنید.
Polizeigewalt Berlin, Kotti & Co, Lager-Watch
اکوسید در کشورهای جنوب مدتهاست که امری عادی علیه تداوم غرق در دریای مدیرتانه خواهان نجات
Thüringen, Medibüro Berlin, Migranos Movement,
Nicht ohne Uns 14 Prozent,OM As gegen Rechts.
و واقعی بدل شده است بر این اساس ما مبارزامتان را گیر افتادگان در دریا هستیم
Berlin, Right to the City AG bei Deutsche Wohnen
در پیوند با عدالت آب و هوایی هم دنبال می کنیم خواهان حق رای برای همه ایم
Enteignen, Seebrücke, Seebrücke München, Solidarity
City Berlin, Theater X.unofficial.pictures, Leipzig/Suhl,
که این با سیاست های ضد استعامری در پیوند است .برای یک زندگی امن خواهان حذف نازی ها از
Verein für die solidarische Gesellschaft der Vielen e.V.,
جامعه ایم
چپاولهای پسا استعامری منابع فسیلی در کشورهای
We‘ll Come United, Zusammenleben Willkommen
جهان سوم حتی قبل از رشوع کرونا بنیاد های اساسی مخالف سو استفاده تحت عنوان کار و یا شغل
هستیم
زندگی را در کشورهای جهان سوم دزدیده و غارت

