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 Reports گزارشھا

 
  دپلوم انجنير نسرين معروفی: گزارشگر

 ٢٠١٢ اگست ١٣

  

   در برلينجوياناعتصاب پناھ

 
مانھا و نھاد ھای چپ  در شھر برلين در منطقۀ کرويسبرگ در ميدان ھانريک از طرف سازجوياناعتصاب پناھ

  .  ادامه خواھد داشتی آنھا پناھندگحق پناھجويان و پذيرفته شدن احقاققرار اطالع اين اعتصاب تا  و برگزار گرديده

 در شھر ھای ورتسبورگ، بمبرگ، جويان در شھر برلين در پيوند با اعتصابات پناھجوياناعتصاب پناھ

  . استسلدورف برکزار گرديدهورگنزبورگ، و د

 را به حيث سنگر مقاومت و مبارزه بناء نمودند تا آنھا از الگرھا و پناھگاه جويان در اين شھر ھا خيمه ھای پناھ

ن را به وضع اتا بتوانند توجه عابر خود به اين خيمه ھا بيايند و خواسته ھای خود را در جاده ھا مطرح کنند یھا

 را مردم، جلب نموده و به اجراء گذاشته می شود ه آنھاکه عليبيق قوانين ضد بشری طمعامله گريھا وت غير انسانی،

  .نمايندبواقف به سرنوشت خود 

 بنا يافته بود با شعار ھای ضد راسيسزيم، هخيم.  در آن منطقه رفتمجويانمن ھم جھت ھمبستگی به اعتصاب پناھ

جويان دن پناھرھمراه با ما، خارج ک د،برلين مبارزه می کن کمپ ھای پناھندگی را ببنديد، اتحاد با اعتصاب کنندگان،

، ايرانی ھا ھاتعدادی از المان. حدود بيست نفراشتراک نموده بودند.... . و  ستیيعليه سياست راس قتل است و شکنجه،

  .و دو پسر جوان افغان ما

ساختم تا مختصر از وضع ناھنجار خلق ستمديدۀ افغانستان ميسر نيز را   آنھا، امکانبااتحاد و ھمبستگی ابرازضمن 

مال نمودن ارزشھای انسانی، يند از قتل و قتال گرفته تا پاه اکه متجاوزان يازده سال است در کشور ما به وجود آورد

صحبت اندکی ، تاريک و سياھی که امپرياليزم و ارتجاع برای آنھا رقم زده اندسرنوشت و بدبختی و بيچارگی 

 و شد صميمانه از آنھا خواستم تا راجع به وضع زندگی رقتبار پناھجويان سر صحبت را با آنھا باز وقتی. يمئنما

از آنجائی که در بخش مصاحبه ھا . دھندمعلومات مختصراً  برای خوانندگان عزيز پورتالخواستھای مطروحۀ آنھا 

 شان می توانيد بشنويد، اينک به صورت مختصر شما اوضاع درد انگيز زندگانی آنھا را در غربت از زبان خود

  . تقاضا ھای آنھا را می نگارم
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  ـ دريافت اقامت قانونی در المان١

   که در کمپھا تولد می شوندیصدور پاسپورت المانی برای کودکان ـ٢

  لغو قانون اخراج ـ٣

   تا چھل کيلومتریجويانحرکت پناھمحدوديت ـ از بين بردن ۴

  جويان ھای پناھـ از بين بردن الگر۵

  ـ بررسی وکوتاه نمودن پروسۀ درخواست پناھندگی۶

  ـ از بين بردن پاکتھای غذائی٧

  ـ اجازۀ کار بدون قيد و شرط٨

  ـ امکانات و ميسر ساختن کورسھای زبان المانی٩

  ـ انتخاب محل زندگی١٠

 به زبان المانی و فارسی که  دارم با چند تن از اشتراک کنندگانه ایبه حييث گزارشگر پورتال در زمينه مصاحب

  . که گرفته شده جلب می کنمئیتوجه شما شنوندگان ارجمند را به آن و ھمچنان به عکسھا
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