
انسان واقعی می اندیشد، او درمیابد که چه چیز آزادی او 

 .را می گیرد و این بهترین شروع برای مبارزه اوست
 

تعدادی پناهجو در اعتراض به قوانینی که آنها را به  2192مارس  91

عنوان غیرشهروندان در شرایط ایزوله به سوی مرگ سوق می داد، 

با برپایی اولین چادر اعتراضی، فصل جدیدی از مبارزه و مقاومت 

 91این مبارزات با . ناشهروندان را در شهر ورتسبورگ آغاز کردند
شهر آلمان پی گرفته شد که  99آغاز شده و در  خواسته ابتدایی زندگی

ماه  6تمامی معترضین پس از  2192سپتامبر  8پس از آن در تاریخ 

اعتراض خیابانی با سه خواسته اعتراضی لغو قانون محدودیت تردد، 

لغو زندگی در هایم های پناهندگی و لغو کلی قانون دیپورت که نمود 

دارند، اقدام به برگزاری  روزانه و واضحی در زندگی پناهجویی

و سپس ادامه ( پروتست مارش تا برلین)راهپیمایی اعتراضی 

امروز که قریب به یک . اعتراضات و اعتصابات در برلین نمودند

سال از شروع اعتراضات می گذرد ما ناشهروندان در سه کشور 

اروپایی آلمان، هلند و اتریش در حال مبارزه برای حقوق شهروندی 

عنوان یک انسان که بالفطره دارای هویتی آزاد و برابر است، خود به 

 .هستیم

امروز تمامی ما پس از پیمودن هزاران کیلومتر و درنوردیدن 

مرزهای میان جغرافیای خود و اینجا، در جغرافیایی قرار گرفته ایم 

که با فریاد اروپای بدون مرز تصویری غیرواقعی از آنچه ما در اینجا 

مرزهایی که هرروزه و تنها به یک . م ارائه می دهندتجربه می کنی

علت که غیر اینجایی بودن است، هویت ما را به عنوان شهروندانی 

که حق زندگی دارند صلب کرده و به ما هویت غیرقانونی و ناشهروند 

می دهد و نوعی از زندگی را به ما حکم می کند که نه تنها شباهتی به 

هروندی ندارد، بلکه ترس از هزینه های زندگی دارای امتیاز های ش

سنگینی همچون دیپورت، مرگ روانی و از دست دادن بهترین 

سالهای عمر به عنوان تنها فرصت زندگی هرروزه بر زندگی ما 

ناشهروندان سایه افکنده است و فاصله شگرفی را میان شکل زندگی 

نگینتر ناشهروندان که تالش می کنند برای فرار از پرداخت هزینه س

با شهروندان که تالش می کنند برای داشتن امتیازهای بیشتر، ایجاد 

واضحی که توسط همین دولت های اروپایی شکل  فاصله. می کند

گرفته، دولتهایی که در نمایی بازتر، با صدور جنگ، ناامنی، استثمار 

و استعمار و گسترش آن در جغرافیای ما ناشهروندان، عامل گریز و 

. برای یافتن آزادی و برابری در جغرافیای دیگر استتالش ما 
دولتهایی که ما را در پایین ترین الیه اجتماع به عنوان ناشهروندان 

قرار داده و شانس زندگی و عبور به الیه شهروندی که حق اولیه 

انسانی است را در یک روند التاری گونه، در مفهوم لطفی از سوی 

 .سیستم، می دهد

وندان که شرایط مشابه زندگی تنها و بهترین دلیل برای حال ما ناشهر

 زندگی شهروندی یک حق   که داریم  است، باور   مشترکمان  مبارزه

 

 

 

است که مدتهاست از ما صلب شده و پیمودن فاصله میان ناشهروند و 

شهروند تنها در مبارزه ای که تمامی ما متحد و با خواست مشترک که 

وند است در کنار یکدیگر قرار همان شناخته شدن به عنوان شهر

گیریم و مبارزه خود را در هرجایی که هستیم با ایمان به اینکه 

پناهندگی و حقوق شهروندی یک حق است و نه یک لطف از سوی 

مبارزه ای که ناشهروندان همچون ما . دولت های اینجایی ادامه دهیم

در  در سه کشور اروپایی پی می گیرند، تالش برای حقوقی است که

هر مکانی که یک پناهنده ایستاده باید جریان داشته باشد، در تمام هایم 

های پناهندگی و در تمام محدوده تردد ها پناهجویانی که پناهندگی و 

شهروندی را حق خود می دانند گرد هم می آیند و با تشکیل شوراهای 

ای پناهندگی درون هایم ها و لندکرایس ها اولین گام را برای مبارزه 

مبارزه . که پناهجویان خود موضوع و فاعل آن هستند، برمی دارند

ای که از خیزش ما برای عبور از ناشهروندی به شهروندی سخن می 

 .گوید

در این مسیر ناشهروندان که قریب به یک سال خودشان مبارزه 

خودشان را سازماندهی می کنند، قصد دارند تا برای اولین بار در 

صرفا درباره مبارزات پناهجویی را برگزار کنند، اروپا کنگره ای 

مبارزاتی که شرایط مشابه تک تک ما، ما را در اتحاد در ادامه آن 

این کنگره فرصتی است تا گردهم آییم و با اندیشه ای . یاری می کند

آگاه از حقوقمان در مسیر مبارزه خود انسجام و اتحاد ناشهروندان را 

از این رو از شما پناهجو و یا . و عملی کنیمبار دیگر بازتولید تئوری 

ناشهروند معترض، که تغییر شرایط موجود را نیازمند اعتراضی 

متحد و مستقل می دانی دعوت می کنیم که در این کنگره که در تاریخ 

حضور یافته و اجازه دهید تا  برگزار می شود 2191مارچ . 9.2.1

شهروندی خود گفتگو  با یکدیگر در مورد چگونگی تحقق زندگی

 .کرده و تصمیم بگیریم
 

 ...همچنان به پیش

 ...مبارزه، اتحاد، مقاومت

 دایره پیشبرد مبارزات مستقل پناهجویی
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