
 . يم   دازما می خواهيم مواضع سياسی و چشم اندازهای خود را بيان آنيم ، و می خواهيم در باره ی راه هائی آه در آينده بايد برويم ، به بحث بپر. آنيم   

ما      «،   اجالسی   را   به   عنوان      2008روز   چهاردهم   دسامبر   صدای   پناهندهپيش   از   اين   جشن   و   آنگره   در   اآتبر   ،   پناهجويان   تورينگن   به   همراه   تشكل   

هدف   پناهجويان   ايجاد   وحدتی   قدرتمند   تر   و   گسترش   راه   حل   های   جدال   .  سازمان   خواهند   داد    «.را   خواهيم   بست       Katzhütteاردوگاه   های   بسته   ی      

 .پی   گير   ما   برای   محو   اردوگاه   های   بسته   است   

 .تماس   بگيريد   ،   به   نشانی   های   زير   مراجعه   آنيد   صدای   پناهندهبرای   پرسش   در   اين   مورد   آه   چگونه   می   توانيد   با   گروه   های   منطقه   ای   آاروان   يا   دفتر   

 : برای   آسب   اطالعات   به   زبان   فارسی   به   نشانی   های   زير   مراجعه   آنيد   

  یدفتر مرآز/ حزب   سوسياليست   ايران   

  tel.: 0049 – 171 – 83 25 563  

Email : info@jonbesh-iran.com 

اعضای   از  حزب سوسياليست ايران آه در تمام سال های مبارزاتی خود عليه ارتجاع و امپرياليزم ، از حقوق پناهجويان با همه توان خود دفاع آرده و                               

ه   هم  دهساله آاروان دفاع از حقوق پناهنده است ، از همه سازمان ها و احزاب مدافع حقوق پناهندگی و ضد ارتجاع و ضد امپرياليست ، همچنين از                                      

 پناهجويان   و   اعضا   و   هواداران   خود   می   خواهد   تا   برای   تقويت   آاروان   ،   در   اين   جشن   و   آنگره   شرآت   آنند   

 

 برنامه
 2008دوم   اآتبر   

 . 11شماره      Goetheplatz/ مصاحبه   مطبوعاتی   در   وايمار   در   مرآز   جوانان   و   فرهنگ    –ساعت   يازده   صبح      

 Goetheplatz/ راه   پيمائی   به   سمت   مرآز   ضد   پناهندگی   وايمار   : بيانيه   در   حمايت   از   مبارزات   پناهجويان   در   تورينگن    – ساعت   دو   بعد   ازظهر

 مراسم   گشايش   با   نمايشگاه   ،   فيلم   و   موسيقی:  ساعت   هفت   شب

 

 2008سوم   اآتبر   

 تورينگن   /  Apoldaو   مرآز   فعاالن   امور   پناهندگی   در      Geltbergو    Katzhütteديدار   همبستگی   از   اردوگاه   های   بسته       – ساعت   ده   صبح

 نمايش   دو   فيلم    – ساعت   هفت   و   سی   دقيقه

 

 2008چهارم   اآتبر   

 3شماره      Carl-Zeissدر   خيابان      Jenaدانشگاه   فردريش   شيلر   شهر   

 صبحانه   و   ناهار   و   ديدار   جمعی       – ساعت   ده   صبح

سمينار هائی در مورد اعتراض پناهجويان در تورينگن آه به ابتكار خود سازماندهی شده اند ، آارزارها ، نقش آلمان در جنگ                              –  ساعت   دوازده   ظهر

 و   پلنوم   نهائی   و   چشم   اندازها      »! ما   اينجائيم   چون   شما   آشورهامان   را   ويران   می   آنيد      «اروپائی   عليه   پناهجويان   ،   شعار   

 .جشن   سالگرد   با   آنسرت   و   ساير   برنامه   های   فرهنگی   ) Mensa Philosophenweg, Jena( – ساعت   هشت   شب

KARAWANE für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen 

 آاروان   دفاع   از   حقوق   پناهجويان   و   مهاجران
 .دهمين   سال   مقاومت   خود   را   چهار   روزه   جشن   می   گيرد   

  دهمين   سال   آاروان   برای   جهانی   عاری   از   جنگ   و   استثمار

 دهمين   سال   مقاومت   در   برابر   اخراج،
  ممنوعيت   سفر،   نژادپرستی   و   خشونت   پليس

 جشن   ده   سال   مقاومت   و   همبستگی   بين   المللی
ر ه  گ ن ی , ک ا ئ م ي ی , ر ا ه   پ گ ن ر ه ا ی   ف ه   ه ا م ر ن  ب

 
  2008دوم   تا   پنجم   اآتبر   

 
  آلمان Thüringenدر   ايالت    Weimarو       Jenaشهرهای   

 . مراجعه   آنيد   org.thevoiceforum.www و   org.thecaravan.www برای   آسب   اطالعات   بيشتربه   
 

Kontakt: The VOICE Refugee Forum Jena, Schillergäßchen 5, 07745 Jena 
Telefon: 017624568988, voice_mail@emdash.org 

:برای   پشتيبانی   مالی   حساب   زير   در   اختيار   شماست      
The Voice e.V. Göttingen 

Konto: 14 00 61, Blz: 260 500 01, Sparkasse Göttingen, Stichwort „10 Jahre“ 

KARAWANE Bielefeld 

karawanebielefeld@web.de 

KARAWANE Bremen 

Kulturzentrum Paradox 
Bernhardstr. 10-12, 28203 Bremen 
Telefon: +49 (0) 421 7901309 
E-Mail: Karawane_Bremen@web.de 

 

KARAWANE Düsseldorf 

E-Mail: dusskarawane@freenet.de 

THE VOICE Göttingen 

Geismar Landstrasse 19 
37083 Göttingen 
Telefon: +49 (0) 170 87 88 124 
the_voice_Goettingen@gmx.de 

KARAWANE Halle 

E-Mail: caravan.halle@gmx.net  

KARAWANE Hamburg 

Brigittenstr. 5, 20359 Hamburg 
Tel.: +49 (0) 40 43189037 
E-Mail: free2move@nadir.org 

THE VOICE Jena 

Schillergässchen 5, 07745 Jena 
Telefon:  +49 (0) 176 24 56 89 88 
E-Mail: thevoiceforum@emdash.org 
Internet: www.thevoiceforum.org 
 

KARAWANE München 

c/o Eine Welt Haus 
Schwanthalerstraße 80 
80336 München 
E-Mail:  caravane-munich@zeromail.org 
Internet: www.carava.net 

KARAWANE Wuppertal 

Markomannenstr. 3, 42105 W‘tal 
Telefon:  +49 (0) 162 27 42 424 
E-Mail: wuppkarawane@yahoo.de 



  ده   سال   مقاومت   و   همبستگی   بين   المللی
آاروان   سراسری   دفاع   از   حقوق   پناهجويان   و   مهاجرين   آه   از   ملت   های   

مختلف   تشكيل   شده   است   ،   دهمين   سال   مقاومت   خود   را   از   دوم   تا   پنجم   

واقع   در   ايالت      Weimarو       Jenaدر   شهرهای      2008اآتبر   

Thüringen      ده   سال      «شعار   اين   جشن   و   آنگره   .  آلمان   جشن   می   گيرد

ما   از   همه   مردم   عالقمند   دعوت   می   .  است      »مقاومت   و   همبستگی   جهانی

آنيم   تا   برای   ابراز   حمايت   از   پناهجويان   و   نشان   دادن   همبستگی   با   

در   دفاع   از   پناهجويان   تورينگن         صدای   پناهندهاعتراض   های   جاری      

عليه   فشارهای   دولتی   برمبارزات   پناهجويان   ،   و   تبادل   تجربه   و   برنامه   

 .بيايند      Jenaهای   آينده   ،   به   

 رشد   و   گسترش   آاروان
تاريخچه   آاروان   از   اعتراض   شش   هفته   ای   آه   در   تور   تابستان   سال   

ما   حق   رای   نداريم   ،   اما   صدا      «شهر   آلمان   با   شعار      44و   در      1998

با   حمايت   و   همراهی   و   همبستگی   رفقا   و   .  آغاز   می   شود      »!  داريم   

دوستانی   از   قاره   های   مختلف   ،   ما   درست   پيش   از   انتخابات   عمومی   سال   

با   اين   شعار   ،   ما   .  به   موضوع   نژاد   پرستی   در   آلمان   هجوم   برديم      1998

شرايط   طاقت   فرسای   پناهجويان   را   با   بيان   صريح   آن   شرايط   و   محكوم   

آردن   رفتار   غير   انسانی   در   اين   آشور   ،   همچنين   شرايطی   آه   باعث   شدند   

ما   آشورهامان   را   ترك   آنيم   ،   به   صدای   بلند   در   سراسر   آلمان   فرياد   

اين   تور   شش   هفته   ای   ،   همچنين   هماهنگی   و   همكاری   سراسری   .  زديم   

در   مبارزه   عليه   نژاد   پرستی   سازماندهی   شده   ی   دولتی   ،   نظام   اجتماعی   

نژادپرستانه   و   تعقيب   و   اخراج   پناهجويان   به   نقاط   مختلف   جهان   را   پديد   

ما   در   مبارزات   پی   گير   خود   ،   دردها   و   وحشت   هائی   را   آه   .  آورد   

سياست   پناهندگی   اتحاديه   اروپا   به   رهبری   آلمان   برای   پناهجويان   ايجاد   

آرده   است   به   نمايش   گذاشتيم   و   روحيه   مقاومت   و   همبستگی   خود   را   عليه   

تهاجم   های   روزمره   به   شان   انسانی   ما   و   فرزندان   و   خانواده   مان   به   مردم   

 . نشان   داديم   

از   ده   سال   پيش   آه   به   عنوان   جريانی   قدرتمند   شكل   گرفيتم   ،   مبارزه   ای   

در   اآسيون   .  بی   امان   را   در   دفاع   از   حقوق   انسانی   خود   به   پيش   برديم   

های   اعتراضی   بی   شمار   ،   عليه   تداوم   ساختار   استعماری   و   ذهنيت   نژاد   

   «پرستانه،      عليه   اخراج   پناهجويان   و   قوانين   ويژه   نژادپرستانه   ،   مثل   

قانون   ممنوعيت   دور   شدن   از   اردوگاه   های   پناهندگی   و   اجبار   در   اقامت   در   

،   اردوگاه   های   بسته   ،   توحش      »شهرهائی   آه   در   آن   ها   تقسيم   شده   ايم   

پليس   ،   و   همچنين   عليه   تبانی   آلمانی   ها   با   رژيم   هائی   آه   ما   از   آنان   گريخته   

ما   ،   هيچگاه   از   محكوم   آردن   تقويت   ديوار   اروپا   آه   .  ايم   ،   يكسره   جنگيديم   

ما   هرگز   .  هر   ساله   به   قيمت   جان   هزاران   پناهجو   انجاميد   ،   باز   نايستاديم   

مردم   آشورهائی   را   آه   از   آن   ها   گريختيم   فراموش   نكرديم   ،   و   دردها   و   

 .رنج   ها   و   فقر   و   فالآت   آنان   و   ريشه   های   اين   فالآت   را   از   ياد   نبرديم   

در   حالی   آه   پليس   به   .  در   اين   ده   سال   ،   رفقا   و   دوستانی   را   از   دست   داديم   

بعضی   از   خواهران   پناهجوی   ما   ،   پيش   از   اخراج   در   اردوگاه   های   

آه   عكس   ها   و   مدارك   بسياری   از   اين   موارد   (  پناهندگی   تجاوز   جنسی   آرد   

دوستان   ديگری   از   ما   در   مرحله   اخراج   ) جنايتكارانه   را   در   اختيار   داريم   ،   

دست   به   خودآشی   زدند   ،   و   بعضی   شان   به   ضرب   گلوله   پليس   آلمان   جان   

 . دادند   ،   يا   در   بازداشت   پليس   ،   به   نحو   مرموزی   سوختند   

با   حمايت   های   .  دوستان   ما   از   حق   ماندن   در   آلمان   ،   جانانه   دفاع   آردند   

بسياری   ،   اين   امكان   را   پيدا   آردند   تا   عليه   مقامات   مبارزه   آنند   و   پيروز   

اما   در   موارد   بسياری   ،   اين   پيروزی   تنها   در   مبارزه   ای   سنگين   و   .  شوند   

در   جريان   اين   مبارزات   ،   اين   فرصت   .  با   تصميمی   راسخ   امكان   پذيرشد   

دست   داد   تا   دوستان   و   حاميان   تازه   ای   پيدا   آنيم   و   پناهجويان   بيشتری   را   به   

در   عين   حال   ،   .  ميدان   مبارزه   برای   حقوق   اوليه   انسانی   شان   بكشانيم   

برخورد   با   فشارهائی   آه   واآنش   صريح   به   مبارزات   ما   بود   ،   به   ما   تجربه   

تنبيه   ها   ،   مصوبه   ها   و   اخراج   ها   ،   ابزارهای   .  های   بسياری   آموخت   

شناخته   شده   مسئوالن   آلمانی   برضد   پناهجويانی   است   آه   عليه   شرايط   

تصميم   ما   .  موجود   مبارزه   می   آنند   و   مجبورند   آن   شرايط   را   تحمل   آنند   

در   دفاع   از   خويش   و   ايستادگی   ما   بر   سر   اصول   ،   به   موازات   تعميق   

همبستگی   ،   به   ما   اطمينان   داد   آه   می   توانيم   بر   موانع   و   روش   های   

سرآوبگرانه   فائق   آئيم   و   به   مطالبه   خود   برای   عدالت   و   احترام   گذاشتن   به   

 . شان   انسانی   مان   ،   بی   امان   ادامه   دهيم   

 عليه   چه   می   جنگيم   
 

،   دولت   آلمان   به   صورت      1982سال      »قانون   پناهندگی      «در   نخستين   فراز   

سيستماتيك   و   آامال   آشكار،   مفاد   اعالميه   جهانی   حقوق   بشر   را   آه   خود   از   

با   اعمال   سخت   گيری   .  امضا   آنندگان   و   تصويب   آنندگانش   بود   ،   نفی   آرد   

بيشتر   بر   پناهجويان   و   اجرای   قانون   موسوم   به   ضد   ترور   ،   حق   پناهندگی   

رفته   رفته   به   وسيله   دولت   آلمان   آه   سلطه   ی   آاپيتاليستی   آن   توسعه   می   يافت   

بنا   به   همان   داليلی   آه   چند   سال   پيش   به   متقاضيان   .  ،   عمال   زير   پا   گذاشته   شد

 . پناهندگی   می   دادند   ،   حاال   آنان   را   رد   می   آنند   

به   موازات   اين   اقدام   ،   دولت   آلمان   زمينه   های   حضور   نظامی   خود   در   جهان   

زمانی   آه   آلمان   دوباره   جنگی   تجاوزآارانه   را   در     بنابراين   ،.  را   قانونی   آرد   

با   بمباران   يوگسالوی   آغاز   آرد   ،   ساختن   دژ   اروپا   قبال   طراحی      1999سال   

دولت   آلمان   ،   در   اروپائيزه   آردن   نقض   حقوق   بشر   عليه   پناهجويان   .  شده   بود   

نقش   اساسی   را   بازی   آرده   و   بازی   می   آند   آه   هدف   اصلی   آن   مستحكم   آردن   

مرزهای   اروپائی   با   توسعه   ی   نظامی   گری   پس   از   منسوخ   آردن   حقوق   

پناهندگی   در   پانزده   سال   پيش   است   آه   در   واقع   زير   پا   گذاشتن   آنوانسيون   

 . ژنو   است   آه   آشورهای   مختلف   آن   را   پذيرفته   اند   

آلمان   به   مثابه   قدرت   رهبری   آننده   ی   اروپا   ،   فرهنگ   زندان   های   ديپورت   ،   

آمپ   های   بسته   و   نظامی   گری   را   ،   نه   تنها   به   آشورهای   اروپا   ،   بلكه   به   

آشورهای   آفريقای   شمالی   و   آشورهای   همسايه   ی   اروپای   شرقی   صادر   می   

اين   فرهنگ   ،   به   پليس   در   اين   آشورها   و   بسياری   ديگر   از   آشورهای   .  آند   

آفريقائی   و   آسيائی   برای   مهارآردن   مردم   و   از   بين   بردن   ريشه   های   جنبش   

ديوان   ساالری   آلمان   جريان   گسترده   .  های   استقالل   طلبانه   آموزش   می   دهد   

ی   اخراج   پناهجويان   از   اروپا   را   سازمان   می   دهد   و   به   اعضای   جديد   اتحاديه   

اروپا   می   آموزد   آه   چگونه   مرزهای   اروپا   را   به   روی   مردی   آه   ازجهنم   

اين   ديوارها   را   می   سازند   تا   ثروتی   را   آه   .  آشور   خويش   گريخته   اند   ،   ببندند   

 . در   پانصد   سال   گذشته   از   مردم   جهان   به   غارت   برده   اند   ،   حفظ   آنند   

ما   از   آشورهائی   آمده   ايم   آه   در   نتيجه   امپرياليسم   غربی   و   همكاری   و   

هماهنگی   تنگاتنگ   ميان   ديكتاتورهای   حاآم   بر   آن   آشورها   و   قدرت   های   

اروپائی   ،   در   معيارها   و   ابعاد   گسترده   ای   دچار   ويرانی   و   تباهی   و   استثمار   

بسياری   از   ما   ،   تجربه   های   مشخص   وهولناآی   از   اين   دسيسه   .  شده   اند   

وقتی   ما   پا   به   آلمان   گذاشتيم   ،   دريافتيم   آه   نه   تنها   .  های   ضدانسانی   داريم   

امنيت   نداريم   ،   بلكه   با   نظامی   روبه   رو   شده   ايم   مشابه   نظامی   آه   چون   

هيوالئی   خون   ما   را   در   آشورهامان   مكيده   ،   و   به   آشورهای   ما   هجوم   برده   

. تا   برای   مكيدن   شيره   ی   ثروت   های   طبيعی   ،   ما   را   به   بردگی   ببرد   

آاروان   ،   دريافت   ها   و   باورهايش   را   از   مجموعه   ی   شرايط   موجود   ،   در   

ما   اينجائيم   ،   چون   شما   سرزمين      «:  دو   شعار   اصلی   متبلور   آرده   است   

پناهندگی   حق   انسانی   ماست   ،   نه   يك      «و      ».  هامان   را   ويران   می   آنيد   

و   اين   دو   شعار   را   ،   به   مثابه   بديهی   ترين   واقعيت   به   سراسر      ».  امتياز   

 . شهرها   و   ميدان   ها   برده   ايم   

 پس   از   ده   سال   ،
 مقاومت   و   همبستگی   ادامه   دارد      
 

از   همان   آغاز   ،   سازماندهی   خود   به   خودی   پناهجويان   و   همبستگی   با   

 بدون   . مبارزات   آنان   ،   محور   اصلی   شبكه   آاروان   بوده   است   

نقش   رهبری   پناهجويان   فعال   ،   آاروانی   آه   ما   می   شناسيم   ،   قادر   نبود   به   

در   ده   سال   گذشته   ،   تجربه   های   ناشی   از   عمل   به   .  حيات   خود   ادامه   دهد   

در   نتيجه   ،   .  همبستگی   يكی   از   سالح   های   اصلی   ماست      :ما   آموخت   آه   

همواره   مقدم   همبستگی   ها   و   انگيزه   ها   و   ابتكارهای   جديد   را   گرامی   می   

 . داريم   

به   اين   دليل   است   آه   برای   دهمين   سالگرد   مقاومت   و   مبارزه   آاروان   ،   به   

ايالت   تورينگن   می   رويم   تا   از   فعاالن   و   دوستان   مان   در   اردوگاه   های   

مختلف   پناهندگی   حمايت   آنيم   و   به   آنان   نشان   بدهيم   آه   همبسته   ی   واقعی   

به   موازات   فعاليت   در   حمايت   از   پناهجويان   اين   منطقه   ،   به   عنوان   .  آنانيم   

تشكل   آاروان   به   تبادل   تجربه   با   پناهجويان   و   مهاجران   و   آزاديخواهان   می   

ما   می   خواهيم   خود   سازماندهی   پناهجويان   را   ارتقاء   دهيم   و   .  پردازيم   

شبكه   ای   گسترده   تر   و   بزرگ   تر   در   جهت   پشتيبانی   و   همبستگی   بسازيم   تا   

بتوانيم   با   نظام   غير   انسانی   منزوی   آردن   پناهجويان   و   اخراج   آنان   مقابله   


