
 (بیانیه سازماندهی هسته های مقاومت ناشهروندان )پناهجویی

 

ماهه مبارزاتی و تحلیل از وضعیت کنونی,  ۱۱پس از بررسی تجربه   

مقاومت پناهجویی بعنوان راهکاری برای طرح سازماندهی هسته های 

خروج از بن بست موجود در نظر گرفته شد. با این مفهوم که تشکیل 

هسته های مقاومت درون کمپ های پناهجویی و ایجاد پیوند میان هسته 

های تشکیل شده گامی نخست برای سازماندهی مستقل پناهجویان خواهد 

حضور هر چه بیشتر بود که گسترش تصاعدی این هسته ها باعث 

پناهجویان در عرصه مبارزه و خروج از مرکز گرایی کنونی خواهد 

گشت. برای ایجاد ارتباط میان سوژه های اصلی مبارزه رفتن به تمام 

کمپ های پناهجویی در سراسر آلمان مورد توافق قرار گرفت که فاز 

 مارچ )شروع کنگره سراسری( ۱فوریه تا  ۱۱اول این طرح از تاریخ 

در استان بایرن آغاز شده است و فاز دوم این طرح, پس از اتمام کنگره 

سراسری برای پوشش مناطق دیگر کشور آلمان به مرحله اجرا در 

 .خواهد آمد

 

با اتکا به   دایره پیشبرد مبارزات مستقل ناشهروندان همچون گذشته,

ی اصل خواستن و توانستن, با حداقلی از امکانات مالی و ضریب امنیت

طرح سازماندهی هسته های مستقل پناهجویان را آغاز کرده و برای 

پیشبرد هر چه بهتر آن, حمایت افراد و گروه های پیشرو را طلب می 

 .کند

 

 :حمایت مالی

Name: Streitberger Refugee-congress Institut: Sparkasse 

Regensburg 

BLZ: 750 500 00 Konto-Nr.: 26479584 

  

  

 :تیکیحمایت لجس

به منظور حمایت از گروهی از پناهجویان که در فازهای مختلف این 

طرح به تمام کمپ های پناهجویی خواهند رفت نیاز به همیاری در 



اسکان در شهر های مختلف, خوراک و به دلیل نداشتن اجازه رانندگی, 

 به همیاری در زمینه رانندگی

 نیازمندیم

logestic.refugeeprotest@gmail.com 

  

 

 :حمایت در زمینه ارتباطات

کار گروه ارتباطات پل ارتباطی میان پناهجویان و فعالین غیر پناهجو 

می باشد که ارتباط حداکثری با فعالین حامی حفظ و گسترش یابد. الزم 

 .ه زبان انگلیسی تسلط داردبه ذکر است که کارگروه ارتباطات ب

communication.refugeeprotest@gmail.com 

 

 

 :ترجمه زمینه در حمایت

گوناگونی زبان در میان پناهجویان همواره چالشی برای ایجاد ارتباط به 

منظور خودسازماندهی پناهجویان بوده است. دوستانی که برای بر 

  طرف کردن این چالش قصد همیاری دارند

st@gmail.comtranslation.refugeeprote  

  

ناشهروند نابرابری سیستماتیکی است که پایان آن -دوگانه شهروند

 خواهیم بود.

mailto:logestic.refugeeprotest@gmail.com
mailto:logestic.refugeeprotest@gmail.com
mailto:communication.refugeeprotest@gmail.com
mailto:communication.refugeeprotest@gmail.com
mailto:translation.refugeeprotest@gmail.com
mailto:translation.refugeeprotest@gmail.com

