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دیروز بالکان ,امروز افغانستان ,فردا سومالی و دیگر پناهجویان.
بازگشت اجباری را متوقف کنید!
همه با هم علیه دیپورت در سراسر آلمان به خیابانها می رویم .با ما همراه شوید!
قوانین نژادپرستانه پناهندگی اتحادیه ی اروپا روزبروز ماسک بشردوستانه اش را از چهره برمیدارد و بیرحمانه تر می شود.
در اکتبر سال گذشته اتحادیه ی اروپا باصرف هزینه های میلیاردی و معامالت اقتصادی با شمار زیادی ازدولتهای دیکتاتوری بر سر جان
انسانهای پناهجو ،معامله کرده اند .دولت آلمان و در رأس آن وزیر داخلی کشور «توماس دیمیزیر» از دسامبر سال گذشته ,اخراج دسته جمعی
پناهجویان افغان را به مرحله ی اجرا گذاشته است .با وجود مخالفت های گسترده ,در دسامبر سال گذشته  43نفر و در ژانویه سال جاری 62
ِ
تن به افغانستان بازگردانده شدند ,اینان کسانی بودند که آرزو داشتند در این کشور برای خود زندگی و آیند ه ای امن بسازند.
ام ن بودن بخش هایی از افغانستان یک ادعای بی اساس و ریاکاری سیاسی دولتمردان اروپا است تا به این بهانه ,بازگشت اجباری پناهجویان را
توجیه کنند .پانزده سال است که اتحادیه ی اروپا به بهانه ی برقراری آزادی  ,امنیت  ,دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان حضور
دارد .به ارمغان آوردن آزادی و امنیت به ضرب بمب و زور اسلحه توسط آمریکا و متحدانش چیزی جزسوء استفاده و به تمسخر گرفتن واژه ی
آزادی و حقوق بشر و رهایی زنان نیست چرا که امروزمی بینیم ,افغانستان به یکی از ناامن ترین کشورها و مرکز فعالیت باندهای فاشیستی
تبدیل شده است .از امنیت در افغانستان می توانیم همین اندازه بگوییم که آقای توماس دیمیزیر که ادعای امن بودن افغانستان را دارد ,در یک
دیداراز پیش اعالم نشده از افغانستان جلیقه ی ضد گلوله به تن می کند.
پناهجویان ازسرزمین هایی فرار می کنند که کشورهای اتحادیه ی اروپا ازدهه ی  09در آن حضور دارند و جنگ افروزی می کنند .میلیون ها
انسان در جنگ کشته شده یا امکان زندگی و معیشت در کشورشان را از دست می دهند .غرب برای صدور تسلیحات نظامی و سودهای
میلیاردی خود گروه های مختلف در کشورهای بحران زده را تا بن دندان مسلح کرده و به جان هم انداخته و به آتش جنگ دامن زده است.
معامالت جهانی تسلیحات نظامی در مناطق جنگی ,به خصوص صنعت اسلحه سازی آلمان این انسانها را به کام فقر ,جنگ و آوارگی کشانده
است .این موج عظیم پناهجویان محصول رقابت های تجاری اسلحه و سیاست های غیرانسانی و سودجویانه ی قدرتمندان غرب و استعمار نوین
است.
و حال انسانهایی که از این جهنم ساخته ی غرب فرار کرده و پس از عبور از تمام موانع و خطرات ,عاقبت به آلمان می رسند ,با رفتارها ی
نژادپرستانه ,شوینیستی  ,خشن و سرکوبگرانه ی دولت و مردم روبرو می شوند .به پناهجویان برچست مجرم ,خالفکار ,متجاوز ,تروریست و
انگل اجتماع می زنند و به این طریق جو نژادپرستانه و پناهجو ستیزی را در جامعه رواج داده و با تاکید ریاکارانه بر "حکومت قانون" و به
نام اجرای قانون به اعمال ضد بشری خود مبنی بر ممنوعیت ورود پناهجویان به اروپا مشروعیت قانونی می دهند.
و از سویی دیگر گروه های فاشیستی بی هیچ شرم و ترسی به اردوگاههای پناهندگان با مواد منفجره حمله کرده ,خوابگاه هاشان را به آتش می
کشند ,بی آنکه مورد تعقیب و بازجویی و مجازات قرار بگیرند .چرا که از قبل مقدمات این تجاوزات چیده شده است .جو نارضایتی و پناهجو
ستیزی حاکم بر جامعه به این اعمال وحشیانه مشروعیت بخشیده است .و نازیسم و حکومت در این مورد به وحدت رسیده و دست در دست هم
دارند.
آنان حتی پناهجویان را به دو گروه خوب و بد تقسیم کرده و به خوبان امکاناتی مانند کالس های آموزشی بهتر و کالسهای اینتگراسیون تعلق می
گیرد و پناهجویان به زعم ایشان بد از این امکانات محروم می مانند .و بدینسان بین پناهجویان نیز نفاق و دشمنی می اندازند .ما شدیدا مخالف این
تقسیم بندی های راسیستی میان انسانها هستیم .
اخراج پناهجویان به سرزمینهایی که در آنها ترور ,جنگ و ناامنی حاکم است غیر انسانی و جنایتکارانه است.
حق داشتن زندگی و مسکن در محل امن ,امکان کار و تحصیل در صلح و آرامش ,به خصوص برای کودکان و خانواده های پناهجو و جنگزده,
یک حق انسانی و مسلم است.
ما از همه ی شما مردان و زنان آزاده دعوت می کنیم که برای اعتراض به این قوانین راسیستی و مخالفت با اخراج پناهجویان به ما بپیوندید و با
ما فریاد بزنید:

حق ماندن بی قید و شرط برای همه!
اخراج پناهندگان را متوقف کنید! همین حاال!

