نقد ی بر روند کنگره پناهجویان در شهر مونیخ آلمان
از تاریخ اول تا سوم ماه مارس  ۲۰۱۳کنگره پناهجویان ۳ر شهر مونیخ برگزار گر۳ی۰ی ۰۲و 250 ۳تا 300
نفر ۳ر این کنگره شرکن ۳اشتن۰ی اکثر شرکن کنن۰گان پناهجویانی بو۳ن ۰کر تین شرایه وریت و
ن۰اشتن تأمین مان۰ن ورفاه ۳ر ار۳وگاه های پناهجویی بر سر میبرن ۰و هر لیظر با قوانین راسیستی
و ض ۰انسانی پناهن۰ه گی مانن ۰برگشن اجباری مواجر ان۰ی متأسفانر بر ۳لیب مراقبن ش۰ی۰
پلیسی ۳ر راه های مرزی ،پناهجویان کشورهای ۳یگر مانن ۰اتریش و هلن ۰و ییی از شرکن ۳ر کنگره
.میروم مان۰ن۰
۳ر وهلر ی اول بای ۰از گروه ها و کوشن۰گانی تشکر کر ۳کر با ز۲من فراوان این کنگره را
.سازمان۰هی کر۳ن۰
۳وم اینکر طی یک سال اریر ما شاه ۰جنبش اعتراضی پناهجویان علیر قوانین راسیستی هستیت
کر رو۳رهایی و سازمان۰هی از پایین را ۳ر سرلو۲ر ی مبارزات رو ۳قرار می ۳هن۰ی این رو ۳ق۰م
بزرگی ۳ر جنبش می باش۰ی بر رلف آن ۳ستر از جنبش های اجتماعی ۳انشجویی ،کارگری و جیره
کر ۳ر یک رهبر یا سخنور رتت می ش۰ن ۰و تمامی سرنوشن جنبش بر تغییرات رو۲ی و مرامی آن
.شخص وابستر بو۳
http://refugeecongress.wordpress.com/

عدم روش تصمیم گیری از پایین در کنگره
فعالینی کر این کنگره را برگزار کر۳ن ۰رو ۳عم۰ه کوشن۰گانی بو۳ن ۰کر ۳ر سازمان۰هی اعتراضات
.سال گذشتر نقش عظیمی ۳اشتن۰
متأسفانر این برنامر ی سر روزه بر گونر ای تنظیت ش۰ه بو ۳کر با اصول سیستت سازمان۰هی از
پایین مغایرت ۳اشن و فقه آن چهار فعالی کر مسئول کنگره بو۳ن ۰سخن می گفتن ۰و سخنان ۳یگر
پناهجویان بیشتر ۳ر ۲اشیر جای ۳اشنی اگر نگاه کوتاهی بر برنامر ی کنگره بیان۰ازیت این را بر
روبی متوجر میشویت :هیچ نوع طرح پیشنها۳ی ۳ر کنگره مطرح نش ۰و تبا۳ل نظری ۳ر جهن
تکمیب مبارزات صورت نگرفنی می توان گفن کر بیشتر یک جلسر ی سخنرانی بو ۳تا یک کنگره،
زیرا تنها ۳ر یک سخنرانی اسن کر معمولا متخصصان آن رشتر بر سؤالت ۲اضرین پاسخ می ۳هن۰ی
۳ر اینجا نیز اکثر سئوالت را همین چهار تن پاسخ می ۳ا۳ن۰ی ۲ال آنکر ۳ر یک کنگره ،تقریبا تمامی
.شرکن کنن۰گان بای ۰شرکتی فعال ۳اشتر باشن۰
برگزار کنن۰ه گان کنگره یعنی این چهار نفرـ همر پناهجویان ایرانی بو۳ن۲ ،۰ال آنکر پناهجویان ترک،
.عراقی ،کر ۳و آفریقایی نیز ۳ر آنجا ۲ضور ۳اشتن۰
من ا۳عا نمی کنت کر برگزارکنن۰گان کنگره گرایشاتی شوینیستی ۳ر سر ۳اشتن ۰اما بر یقین می
.توان گفن کر این شیوه ی عمب هیچ گونر هت روانی با یک سیستت سازمان۰هی از پایین ن۰ار۳
:بر طور مثال یکی از پناهجویان ۲اضر ۳ر کنگره طی نامر ای می نویس۰
»من برای تاریخ  26ماه مارس ۲کت ارراجی ام از آلمان آم۰هی بمن بگویی ۰کر چکار بکنت «
سخنران کنگره پاسخ می ۳ه» :۰من نمی تونت بهن کمک کنتی ولی می تونت بهن توصیر کنت بیا با
».هت علیر این فوانین بجنگیت
هر چن ۰کر یک کنگره میب بیث روی چگونگی پیشبر ۳مبارزات پناهجویی بو۳ه و جای طرح
مشکلت فر۳ی نمی باش ،۰ولی شیوه ی بررور ۳این مسئول فعال نیز شیوه ی جواب ۳ا۳ن از بال
اسنی او بجای آنکر ۲ب مشکب را بر  200پناهجوی ۲اضر ۳ر جلسر واگذار کن ،۰رو ۳سریع تصمیت
.گرفتر و پاسخ می ۳ه۰
یکی ۳یگر از پناهجویان کر بطور فعال ۳ر مبارزات سال گذشتر تا ۲ال نقش مهمی ۳اشتر ،فرصن را
جنیمن شمر ۳و ۳ر ۲ضور همر انتقا۳ات ش۰ی۰ی را نسبن بر برگزارکنن۰گان کنگره مطرح نمو۳ی وی
:گفن
پس از آنکر ۳ر پایان راهپیمایی از وورزبورگ تا برلین ،می۰ان اورانین را تسخیر کر۳یت ،گروهی از
پناهجویان ۲رکن را ا۳امر ۳ا۳ه تا ۳روازه ی بران۰نبورگ پیش رفتر و ۳ر آنجا اق۰ام بر نصب چا۳رها
نمو۳ن ۰کر با ۳رالن رشن و سرکوب گرانر ی پلیس مواجر ش۰ن ۰تا جایی کر منجر بر زرمی و
۳ستگیر ش۰ن تع۰ا۳ی از معترضین گر۳ی۰ی ۳ر این مر۲لر از گروه های مالی و رسانر ای هیچ ایری
».نبو۳

بای ۰توجر ۳اشن کر این چهار نفر ۳ر آن زمان مسئول امور مالی ،رسانر ای و جیره بو۳ن۰ی متأسفانر
آنان بی آنکر این پسن ها را بر اشخاص ۳یگری واگذارکنن ۰و ب۰ون هیچ گونر هماهنگی با سایرین
.میب را ترک نمو۳ه بو۳ن۰
می توان گفن اگر این کنگره فضا و جو مناسبی بر وجو ۳می آور ۳کر بر شکب همگانی و با تنظیت
.یک برنامر ی م۰ون اجرا می گر۳ی ۰شای ۰مکان بازتری برای انتقا ۳نسبن بر یک۰یگر می بو۳
اگر فعالین باور ۳ارن ۰کر این مبارزه توسه پناهجویان و برای پناهجویان بر ض ۰قوانین و شرایه
پناهن۰گی ۳ر آلمان شکب گرفتر اسن ،بای ۰امکاناتی فراهت آورن ۰کر ۳ر آین۰ه تصمیت گیری ها با
.مشارکن همگانی صورت پذیر۳
مسئولین کنگره بر سازمان ۳هن۰گان کاروانِ پناهجویان و ۲امیان شهرون۰ان انتقا ۳می کنن ۰کر آنها
۳ر پروسر همکاری و مبارزاتی با یک۰یگر بر پناهجویان کمتر می۰ان می ۳ا۳ن ۰و این باعث ش۰ه بو ۳کر
پناهجویان ۳ر تصمیت گیری ها از استقلل عمب کمتری بررور۳ار باشن ،۰اما رو ۳آنها این استقلل را
۳.رکنگره نقض می کنن ،۰زیرا همۀ فرصن ها را ۳ر ارتیار رو ۳گرفتر ان۰

تاریخ مهاجرت و پناهجویی و دیدگاههای نسبت به آن
بر طور رلصر یکی از موتورهای اصلی میرک سرمایر ۳اری ،نیروی کار ارزان می باش۰ی این نیرو ۳ر
۳وران رونق اقتصا۳ی برای سرمایر از اهمین بر سزایی بررور۳ار اسن ،اما ۳ر ۳وران رکو ،۳این نیرو بر
یک عامب مازا ۳ب۰ل ش۰ه و سرمایر می کوش ۰آن را همچون کالیی بی مصرف بر ۳ور افکن ۰و برای
.این منظور بر هرگونر تبلیغ نژا۳پرستانر نیز متوسب می شو۳
پر۳ارتن بر تاریخ جنبش کارگران مهاجر ۳ر آلمان طی ۳هر ی هفتا ۳برای کسب ۲ق اقامن و ۲ق
شهرون۰ی تا اوج ۳ستگیری فعالین کارگری و ته۰ی ۰بر ارراج از آلمان ۳ر این مطلب کوتاه نمی گنج۰
.ولی از تجربیات آنها می توان بسیار آمورن
ایران یک ۳ولن اروپایی نیسن ولی طبق همین قانونِ نیازِ سرمایر چر ۳ر قالب سلطنن و چر ۳ر
ماسک مذهبی بر فجیح ترین وراسیستی ترین شکب ،سر میلیون رواهران و برا۳ران افغانی را
استثمار و سپس ارراج می کن ۰بی آنکر آنان از کمترین ۲قوق شهرون۰ی ۳ر این کشور بررور۳ار
.باشن۰
https://www.google.de/search?q=chronik+der+rassistische+pogrom+in+iran&ie=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a

پناهجو
پ۰ی۰ه ی پناهجویی ۳ر ۳وران سلطر و ارتناق فاشیست ۳ر اروپا از اهمین فراوانی بررور۳ار ش ۰و
هت زمان ،موسسات ۲قوق بشری و پناهجویی شکب گرفتن۰ی قوانین پناهن۰گی تقریبا تا اوارر ۳هر
ی هشتا ۳هنوز کت و بیش معتبر بو۳ن۰ی قیام های بزرگ مر۳می ۳ر چن۰ین کشور آسیایی و آفریقایی
و سرانجام ربو۳ن این قیام ها توسه مرتجعین و همراه با آن ،تش۰ی ۰ارتناق و ترور آزا۳یخواهان ۳ر ۳ر
اوارر ۳هر ی هفتا ۳و اوایب ۳هر ی هشتا ۳آواره گی و پناه جویی میلیون ها انسان را ۳رپی ۳اشنی
قوانین ۲قوق بشر و پناهجویی اما برای این انسان های آواره وضع نگر۳ی۰ه و ۲ال ۳یگر آنق۰ر بی
اعتبار ش۰ه بو۳ن۰کر ۲تی پلیس های مرزی با بیشرمی بر تماشای جرق ش۰ن این آواره گان ۳ر آب
.های سا۲لی می نشستن۰
.از نظر جهانِ سرمایر ،پناهجو آررین و ۲قیرترین نیروی زائ ۰جوامع سو۳میور میسوب می شو۳

محدود کردن وسعت مبارزه
جنبش اعتراضی نوین پناهجویان برای کسب ۲ق اقامن و شهرون۰ی ،گام بسیار مهت و ارزشمن۰ی
اسن ۳ر راستای آزا۳ی رو ۳پناهن۰گانی این مبارزه نبای۳ ۰ر طیر و صنر رویش رو ۳را می۰و ۳ساز۳ی
می توان ۰مبارزه صنفی رو ۳را بر پیش ببر ۳ولی با نگاهی جهانی و با همبستگی عمیق تر با ۳یگر
جنبش های اعتراضی؛ وگرنر ۲تی بر هزاران انسانی کر همین امکان آم۰ن بر این سوی جهان را
ن۰ارن ،۰بی اعتنا می شو۳ی همچنین بی اعتنا می شو ۳بر رانر نشینی اجباری میلیون ها زنی کر

بر ۳لیب نیوه ی تقسیت کار ۳ر جهانِ مر۳سالر ،سفر بر اروپا و ۳یگر نقاط جهان برایشان امکان پذیر
.نیسنی وسعن تع۰ا ۳پناهجویان مر۳ ۳ر کنگره ،رو ۳شاه ۰این م۰عا اسن
این جنبش ۳یگر نمی توان ۰همبستگی رو ۳را با قیام های اریر شمال افریقا اعلم ننمای۰ی ۳ی ۰قوی
.و نگرش ۳امنر ۳ار جهانی ۳ر جنبش اعتراضی ۲ائز اهمین بسیار اسن
اینک پناهجو ۲تی ۳ر صنر رو ۳بر ۳لیب سیاسن های تفرقر افکنانر بر چن۰ین طیر تقسیت ش۰ه:
پناهجوی با اقامن ،ب۰ون اقامن ،اقامن یکسالر ،پناهجوی قبول ش۰ه با مزایای شهرون۰ی و نیز یک
ونیت میلیون انسانِ زیرزمینی کر ب۰ون هیج مزایایی ۳ر وریت ترین شکب تنها بر زن۰ه مان۰ن رو ۳قانع
.ش۰ه ان۰

جنبش پناهجویی چه کسانیند _چ چه کسی به او تعنا دارد چ و
حامیانش چه کسی اند و این جنبش از آنها چه انتظاری دارد چ
۳ر اینجا من نمی ۳انت کر رفقای کوشن۰ه با تفکیک پناهجویان ۳ر طبقر بن۰ی های مختلر چر نتیجر
ای می رواهن ۰بگیرن۰ی این امکان وجو۳ ۳ار ۳کر ۳و روز ۳یگر یکی از پناهجویان قبول ش۰ه و بر مزایای
نیت بن ۰شهرون۰ی ۳سن یاب۰ی آیا او بر مبارزه ۳ر کنار شما ا۳امر رواه۳ ۰ا۳
اگر ۳امنر ی مبارزه و همبستگی تنها بر صنر رویش می۰و ۳شو ،۳شای ۰بتوان۳ ۰سن آور۳های
نسبی می۰و۳ی فقه برای گروهی ان۰ک ۳ر پی ۳اشتر باش ،۰اما بی تر۳ی ۰موفقیتی بیش از این
۳.رچشت ان۰از رو ۳نخواه۳ ۰اشن
من این انتقا ۳را بر فعالین کنگره ۳ارم کر با پنهان ش۰ن زیر ماسک استقلل مبارزاتی ،جنبش
پناهن۰گی را ایزولر کر۳ه و ۲تا بر پیام های همبستگی ،با ۳ی۰ه ی تر۳ی ۰می نگرن۰ی اینان هیچ کس
را بر صفوف رو ۳راه نمی ۳هن ۰اما ۳رعین ۲ال رواهان آن هستن ۰کر مور۲ ۳ماین و پشتیبانی
.وسیع قرار گیرن۰
۲امیان سیاسی و کوشن۰گان م۰نی ،مأموران آتش نشانی نیستن ۰کر ۳ر پایان مأمورین رو ۳بر
رانر بازگر۳ن۰ی اینان انسان هایی هستن ۰کر با قوانین نژا۳پرستانر و انسان ستیز سر جند ۳ارن ۰و
تا رسی۰ن بر ه۰ف نهایی رو ۳کر برچی۰ه ش۰ن این قوانین و روابه جیرانسانی اسن ،از پای نمی
نشینن۰ی لذا می توانن ۰و می رواهن ۰کر ۳ر کنار شما قرار گیرن ،۰بر بیث و انتقا ۳بپر۳ازن ،۰از شما
.بیاموزن ۰و تجربیات رویش را نیز ۳ر ارتیارتان قرار ۳هن۰
شهرون۰ی کر سر روز وقن و زن۰گی اش را گذاشتر ،رانوا۳ه و ۳وستانش را ترک نمو۳ه تا ۳ر این
کنگره شرکن کن ۰بای۳ ۰ر همان نخستین گام ج۰ی گرفتر شو ،۳بای ۰بر او ا۲ترام گذاشن ،با او
سخن گفن و سخنش را شنی۰ی تنها پس از یک گفتگوی سالت و سازن۰ه می توان نتیجر گرفن کر
.آیا امکان همکاری با او وجو۳ ۳ار ۳یا نر
همر شهرون۰ان را با ۳ی ۰مجرمان سفی ۰پوسن نگاه کر۳ن ،نگرشی جیر منصفانر اسنی من این
۳ی۰گاه را بر شما نسبن نمی ۳هت بلکر ۲امیان این نظریر کسانی هستن ۰کر سال گذشتر ۳ر
کمپین اعتراضی علیر مرزها ۳ر شهر کلن نقش فعالی ۳اشتن۰ی اینان مهاجر و پناه جو را قربانیان
استعمار پیر و نوین جرب می ۳انن۰ی بر همین جهن تمامی سفی۰پوستان را مجرمین نژا۳پرستی می
۳انن ۰ی طرف۰اران این نظریر ۳ی۰شان نسبن بر پناهجو یک نگاه تر۲ت آمیز و قیت مآبانر می باش ۰و
.این را با روح یک مبارزه ی جمعی سازگار نمی ۳انن۰
این تئوری تفکیک ،سال گذشتر باعث ایجا ۳شکاف ۳ر صفوف مبارزه ش ۰و از آنجا کر ۲امیان این
نظریر ۳ر کمپین مذکور ۳سن بال را ۳اشتن ۰همین امر سبب ش ۰کر ع۰ه ای از فعالین ض۰
.راسیسیت ۳ر آن شرکن نکنن۰
)(http://de.indymedia.org/2012/08/333635.shtml

تأثیر جنبشهای اعتراضی بر روی همدیگر
فرهند مبارزه و همبستگی ۳و جانبر برای رهایی بشری با بینشی کر بر پناهجو با تر۲ت و
.قربانیان رشمگین ز۳ه تاریخ مینگر۳، ۳و چیز متفاوت میباش۰
یکی برای رسارت پر۳ارتن بر می۰ان میای ۰تا این گناهان مجرمیان سفی ۰پوسن را برطرف ساز۳ی و

۳یگری برای این بر می۰ان میآی ۰تا با مبارزه ۳سترجمعی بر تمامی رقابتها و فاصلر ها راتمر
۳.ه۰
۳ر این می۰ان ارزش های انسانی  ،آزا۳ی و برابری و همبستگی ره نشان می ۳ه۰ی هوینهایی
بنام شهرون ۰و ناشهرون ۰و شهرون۳ ۰رجر ۳وم ب۰ر۳ش نمیرور۳
۳ر اینجا رطاب بر ۳وستان مبارزی کر برای ب۰سن آور۳ن آزا۳ی و رهایی بر تفکیک های مختلفی
۲:تی ۳ر رو ۳پناهجویان و شهر ون۰ان معتق۰ن۳ ،۰ر اینجا یک سؤال پیش می آی۰
آیا از زمان برروی کار آم۰ن ریس جمهوری اوباما زن۰گی سیاهپوستان جهان و یا آمریکا بر سمن
روشبختی گرایی۰ه
آیا با روی کار آم۰ن چاوز و مورالس جامعر بی طبقــر تو۲یــ۰ی بولیــواری ۳ر امریکــای لتیــن بوجــو۳
آم۰ه
.رند ،پوسن ،هوین ۳ر بستر همبستگی و مبارزه هیچ تعیین کنن۰ه نیستن۰
میتوان ۰یک سفی ۰پوسن ۳ر کنار آن سیاهپوسن برای یک زن۰گی شرافتمن ۰مبارزه کن ۰تا یک
سیاهپوسن مز۳ور اوبامایی ویا کن۰ولیزارایسی این را من مینویست و می۰انت این چیزهایی را کر
مینویست شامب نظرات شما نمی شو۳ی ولی این نوشتر ارطار و گوشز ۳بر شماسن کر ۲امیان ی
واقعی رو ۳را بشناسی ۰و از تفرقر جلوگیری کنی۰ی بیث و ج۰ل و انتقا ۳سیاسی را هیچ زمانی ی ا
.فراموش نکنی۰

۳ر همین کنگره رفقایی ۲ضور ۳اشتن ۰کر طی سال ها مبارزه ،تجربیات مفی۰ی کسب کر۳ه ان۰ی
متاسفانر هیچ بهره ای از وجو ۳اینان بر۳ه نش ۰و امکان تبا۳ل نظر و انتقال تجربر بر هیچ روی
بر وجو ۳نیام۰ی شای ۰جو ناشی از همان نظریر ای کر مطرح گر۳ی ۰بر فضای کنگره ۲اکت بو۳
هنگامی کر آگاه ش۰یت نازی ها برای آرر هفتر ۳ر شهر مونیخ قص ۰تبلیغ و ترویج افکار فاشیستی
رو ۳را ۳ارن ۰بلفاصلر از گروه های ض۰فاشیسن آلمانی یاری رواستیت و آنان ب۰ون فوت وقن ۳ر
.میب ۲اضر ش۰ه و ۲ماین از ما را ۳ر برابر ۲ملر ی ا۲تمالی نازی ها برعه۰ه گرفتن۰
۳ر اینجا من از برگزار کنن۰گان کنگره سئوال میکنت :آیا این یک نین پ۰ر سالرانر می باش۰
آیا گروه ض ۰فاشیسن ۳ر اینجا فقه یک م ۳۰کار اسن و بس
۲ضور سریع گروه ض۰فاشیسن ۳ر میب۲ ،اصب سالیان ۳راز تجربر ی سازمان۰هی و مبارزه ی
.ض۰فاشیستی می باش۰
وافع بین بو۳ن و بهره بر۳ن از تجربیات مبارزاتی یک۰یگر سبب نخواه ۰ش ۰کر منِ پناهجو استقلل
رو ۳را از ۳سن ب۰هتی ۳ر هر زمان و مکان کر لزم باش ۰می توانت سیاسن های همین گروه ض۰
فاشیستی را مور ۳انتقا ۳نیز قرار ۳هتی اما صِرف ۳اشتن انتقا ۳نسبن بر این یا آن مور ۳راص نبای۰
مرا از مزایای همکاری و همگامی مبارزاتی با این گروه میروم نمای۰
مبارزات اجتماعی چر جنبش پناهجویی و چر جنبش بی کاران و جیره می توانن ۰بر یک۰یگر تاییر
مفی ۰و انقلبی بگذارن۰ی هریک ۳یگری را تکمیب کن۰ی بر شرط آنکر رابطر ی رو ۳را با هم۰یگر ۳ر
جهن همبستگی هرچر بیشتر عمیق کنن۰ی هر چن ۰سیستت سرمایر ازطریق مز ۳و رقابن و
نژاپرستی انسان ها را بر شکب ناموزونی طبقر بن۰ی کر۳ه آنچنان کر پیون ۰و روابه ۳وستی و
.همبستگی را ۳ر تصور ما ناممکن می ساز۳
جنبش مبارزاتی کارگران مهاجر برای بر ۳سن آور۳ن ۲قوق شهرون۰ی ۳ر آلمان ۳ر ۳هر ی هفتا ۳و
۳قیقا ۳ر اوج جنبش اعتراضی وسیع ۳وران  ۶۸مر۳م آلمان شکب گرفنی جنبش کارگران مهاجر از
فرصن و جو سیاسی آزا ۳آن زمان استفا۳ه کر ،۳شجاعن بر ررج ۳ا ۳و بر می۰ان آم۰ی هر چن ۰کر
ع۰ه قلیلی از این جنبش ۲ماین نمو۳ن ۰و اتیا۳یر های زر ۳کارگری رو ۳را کنار کشی۰ه ،از اعتصابات
.کارگران مهاجر پشتیبانی نکر۳ن۰
۳ر آررین روز کنگره ،از طرف گروه شهرون ۰موضوع »مبارزه و همبستگی متقابب جنبش های
اعتراضی« را مطرح کر۳یت کر متأسفانر با این پاسخ ناامی ۰کنن۰ه و جیرمسئولنر ی یکی از

مسئولین مواجر ش۰یت» :من چرا ۳ر جنبش های اعتراضی ۳یگری شرکن کنت کر بر ۲ق پناهن۰گی
»بی اعتنایی می کنن۰
:رلصر می کنت
سیستت سرمایر ازطریق مز ۳و رقابن و نژاپرستی ،انسان ها را بر شکب ناموزونی ۳ستر بن۰ی
.کر۳ه بر گونر ای کر تصور پیون ۰میان آنان تقریبا ناممکن بر نظر می رس۰
اما با نیرو گرفتن یک جنبش توانمن ۰اجتماعی تمامی این ۲یلر ها و ترفن۰ها رند می بازن۰ی نمونر ی
:آن را ۳ر انقلب  57کشورمان بر روشنی ۳ی۰یت
کارگران رسمی شرکن نفن ـچر ۳ر نظام استب۰ا۳ی پیشین و چر ۳ر ۳وران ۲کومن اسلمی ـ
همواره مرفر تر از سایر کارگران ۳ر تمامی ایران بو۳ه و هستن۰ی اما هنگامی کر جنبش نیرومن۰
اعتراضی پا بر می۰ان گذاشن ،چنان همبستگی و اتیا۳ی میان کارگران شکب گرفن کر تمامی
روابه پولی و مالی بین افرا ۳رند بارن و فرهند همبستگی و هت کاری و تاییرگذاری متقابب بین
انسان ها جای رقابن های فرهنگی و پولی را گرفنی جنبش های اعتراضی اجتماعی زمانی کر بر
اوج رو ۳می رسن ،۰سبب افزایش و تقوین ۲س هم۰لی و برابری ۳ر میان آ۲ا ۳اجتماع می گر۳ن ۰و
.تاییرات عمیقی بر روابه بین انسان ها می گذران۰
۳ر پایان فرصن را جنیمن شمر۳ه و پیشنها ۳می کنت کر جنبش اعتراضی پناهجویان ۳ر کارزار
تسخیر فرو۳گاه کر ۳ر قلب رژیت سرمایر ۳اری و ۳ر شهر فرانکفورت از  31ماه مر تا اول یونی صورت
رواه ۰پذیرفن بر گونر ای فعال شرکن کن۰ی فرو۳گاه فرانکفورت و کنسرن های بزرگ هوایی سالنر
.هزاران پناه جو را بر کشورهای شان عو۳ت می ۳هن۰
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