
همبستگی با پناهندگان به جای اردوگاههای شکنجه و زندان!
دیوار مرزی نظامی اروپا با مقاومت خود بشکنیم!

جبهه متحد  برای باز گشودن مرزها" برای پذیرش فوری پناهجویان در مرز لهستان و بلروس بازهم متینگ اعتراضی را"
۰سازماندهی میکند

  بعد از ظهر در میدان۲:۳۰پنجشنبه، نهم دسامبر، ساعت 
Gänseliesel Göttingen 

اردوگاه های وحشت را برای پناهجویان ساخته و آنها را زندانی کرده و هر روز دیوار مرزی اش را ارتقا٬اروپا  با کمک دول دیکتاتور
 درلیبی به پناهجویان تجاوزکرده و آنان را شکنجه می کنند، حتی خانواده های آنان تحت فشار قرار گرفته و مجبور به پرداخت۰میدهد

 در جزایر یونان سال هاست که پناهجویان تحت۰ در مناطق مرزی بالکان آنان را مورد ضرب و شتم قرار می دهند۰پول می شوند
اتحادیه های اروپا در دریای مدیترانه مسئول مرگ هزاران۰شرایطی غیر قابل تحمل و غیرانسانی در کمپ های مختلف محبوس شده اند

 طبق۰انسان هستند، پلیس ساحلی  عمدا  قایق های پناهجویان را سوراخ می کنند یا عمدا  در وسط دریا به حال خود گذاشته می شوند
 از طرفی با دادن رشوه به دولت هایی۰گزارش های رسیده از گروه های حقوق بشری حتی پلیس ساحلی مانع از کمک رسانی می شوند

 وقاحت اتحادیه های اروپایی به جایی رسیده که با طالبان بر۰مانند ترکیه، لیبی، لهستان و … مانع از آمد پناهجویان به اروپا می شوند
۰ از آغاز به قدرت رسیدن طالبان تا به امروز تعداد زیادی از شهروندان افغان توسط آنان به قتل رسیده اند۰سر میز مذاکره می نشینند

 زنان بدون همراه مردان در خیابان ها مورد حمله و خشونت قرا۰دختران خردسال ربوده و یا بدلیل فقر خانواده خرید و فروش می شوند
۰می گیرند

 آنها در۰ سربازان مسلح لهستانی و بلروس گرفتار شده اند۱۵۰۰۰ کودک در محاصره بیش از ٬در حال حاضرهزاران مهاجر زن
دمای زیر صفر بدون مراقبت یا کمک پزشکی در مرز تحمل می کنند گرسنگی ، تشنگی و سرما منجر به مرگ تعدادی از پناهجویان و

 گزارش هایی از دیپورتهای غیرقانونی متعدد، شلیک گلوله بالی سر پناهجویان، تعداد۰حتی کودک نوزادی در جنگل ها شده است
۰ ولی اروپای باصطلح متمدن در مقابل همه ی این ها سکوت و بی اعتنایی می کند۰زیادی زخمی، چندین کشته به دنبال داشته  

 شهر از استانهای مختلف آلمان، نمایندگان آن تفافقنامه ای را برای پذیرش پناهجویان اعلم  و امضا کرده اند،250در حالی که بیش از 
با این وجود مرزهای خارجی اتحادیه اروپا از طریق مراقبتهای نظامی از ورود پناهجویان جلوگیری میکنند.این تبلیغات حقوق بشری فقط

 وزیرداخلی کشور آلمان آقای سهوفر به۰برای جلب توجه کردن رسانه ها محدود میشود تا چهره  دول اروپا  را مردمی نشان دهد
اتحادیه های کارکنان پلیس دستور میدهد که شدیدا مرزها را برای جلوگیری از  مهاجرین کنترل کنند ولی در همان زمان به فاشیست های

۰آلمان اجازه میدهند تا بطرف مرزهای لهستان بسیج شوند و به عنوان مرزبانان نژادپرست و دفاع از وطن، پناهندگان را شکار کنند
گزارش ها وتصاویری وحشتبار و خشن از پناهجویان پخش می کنند و با٬اروپا بخصوص آلمان با جو نژادپرستانه  از طریق رسانه ها 
ما با قاطعیت این عملکردهای نژادپرستانه دولت های ضد پناهنده را۰جو سازی باعث حس نفرت و وحشت در میان عموم می گردند

  تامین یک سرپناه انسانی، ایمن و آرام برای این پناهجویان یک ضرورت فوری و۰بشدت محکوم میکنیم
۰عاجل است

٬کشتار خونین دولتهای دیکتاتوری ٬ اختناق ٬ جنگ٬استعمار و چپاول٬علت گریز موج عظیم پناهجویان، در درجه اول محصول استثمار
چین و متحدین اش اروپا،  که با٬ روسیه٬دستجات باندهای تروریستی اسلمی که با کمک دولت های رنگارنگ امپریالیستی امریکا

فروش بیلیونی و  صدور تسلیحات  اشان به همه جا برای منفعت کشمکشهای منطقه ای جریانات تروریست و آدمکشان داعشی طالبانی را
۰تا دندان مسلح کرده و به جان انسانها  انداخته اند

۰تلش ومقاومت سرسخت پناهجویان  در شکستن دیوار مرزی نظامی اروپا  حق ونیاز مسلم اشان است 
حتی اگر  پناهجویانی موفق شوند پس از یک مسیر خطرناک به خاک اروپا و بالخص آلمان وارد شوند، فورا تقاضای پناهندگی اش 

مردود می شود ومجبور میشوند در اردوگاههای شبیه بزندان در وضعیت فلکت بار زندگی کنند، ازادی سفر و رفت و آمد آزاد از آنها
۰سلب میشود

 بعد از ظهر  خشم و اعتراض خود را علیه این عملکردهای ضد بشری نشان داده۲:۳۰بدین مناسبت،  روز پنجشنبه نهم دسامبر ساعت 
۰و به خیابان میاییم و  تظاهرات می کنیم

ما همراه با پناهجویان خواستاریم
برای پذیرش فوری مهاجرین در مرز لهستان و بلروس 

برای باز شدن مرزهای خارجی اتحادیه اروپا 
لغو نظامی کردن مرزهای اروپا توسط  فرونتکس -

آزادی سفر بی قید و شرط - حق اقامت و حقوق شهروندی یکسان برای همه 
مسکنی شایسته برای یک زندگی با آسایش 

درهر کجا که هستید و هستیم بدور هم بیآئیم. با آگاهی جمعی برنامه ریزی کنیم . در کوچه و خیابان و محل کار،با شهامت و با صدای
بلند! علیه جنگ های جاری در چهارگوشه جهان ،علیه خشونت های نژاد پرستانه فاشیستی که حق ماندن و زندگی انسانی را از ما سلب
و ناگزیربه  فرار و مهاجرت نموده است، علیه احزاب و مجامعی که حق پناهنده گی را در داخل و خارج از مرزهای اروپا سخت تر

۰میکنند،برای یک زند گی خود مختار برای همه
  

جبهه متحد برای باز شدن مرزها


