
تاريخ      از تجمع و آگوست  ٢٢تا٢٠گردهمايى ماه

     !!! دهيد    پايان را اسلحه صادرات گريز علل عليه مبارزه !!!

تاريخ   "          ٢٢تا  ٢٠در و    "   نمايندگى به همچنين و حامى گروههاى ديگر همراه به پناهجويان براى پناهجويان شبكه آگوست ماه

حاشيه                در آلمان سازى اسلحه صنعت بخصوص پناهندگى، پديده اصلى مسببان مقابل در پناهجويان تمام دركنار

زد     (Konstanz)كنستانز خواهند تجمع به .دست

در                    بزرگى و خطير مسئوليت اسلحه، توليدكنندگان عمده از يكى عنوان به آلمان، كه دهيم نشان ميخواهيم يكديگر دركنار ما

دارد             دوش بر جهان سرتاسر در مسلحانه درگيريهاى و جنگ قربانيان تمامى مقابل .

در                    و هستيم معترض مديترانه درياى در پناهجويان عليه مستقيم مبارزه بر متكى سياستهاى و اروپا مرزى رژيم به همچنين

            . مطالبه        با پناهندگى پديده اصلى مسببان عليه مبارزه ساختن مرتبط ما، هدف كرد خواهيم دوباره تأكيدى آن به راستا اين

هستند              امنيت و پناهگاه درجستجو كه است كسانى تمامى با خوشايند و انسانى . برخوردى

مرزى                    سياستهاى اتخاذ مديترانه درياى در انسانى فاجعه برابر در اروپا اتحاديه اعضا پاسخ تنها كه است انگيز غم اين

           . آلمان        آن راس در و اروپا اتحاديه پناهجويان، با مبارزه درعوض ميباشد انسان قاچاقچيان عليه نظامى عمليات و سختگيرانه

             . و       سوم جهان كشورهاى عموم داشتن نگاه وابسته و فقير درمقابل بايد آنها بپردازند پديده اين اصلى علل به ميبايست

نمايند                خوددارى آن ادامه از نهايتا و كرده مسئوليت قبول كشورها اين به اسلحه صادرات همچنين .

حاشيه             در واقع عظيم شركتهاى از بسيارى آن بدنبال و سازى اسلحه Bodensee صنعت  ، قبيل  يا  DIEHL از و
Kraus-Maffei-Wegmann                 از چه و ضعيف مركزى دولت با كشورهايى در درگيرى از چه ميبرد، سود جنگ از كماكان

مرزى   گاردهاى  .FRONTEX تجهيز

پناهجويان                   گريز مسبب كه درگيريهايى اينگونه و شده وارد زده بحران مناطق به ثالث كشورهاى طريق از آلمانى اسلحههاى

ميسازد          مشتعل پيش از بيش را ميشود خود سرزمين .از

بازگشت                       و اخراج خطر و ترس ميشوند، آلمان يا و اروپا دژ به خود رساندن به موفق طريقى از كه پناهجويانى اكثر براى

است           زياد بسيار نامشخص و نامطمئن شرايط تحت زندگى به دوباره .

چنين                      اين درايجاد خود نقش به آنان اينكه درنهايت و هستيم اروپا و آلمان توسط همه به ماندن حق اعطا خواستار ما

نمايند      اذعان مبدأ كشورهاى در .شرايطى

قبيل                از آلمان در پناهجويان اسكان نقاط از چندى بد وضعيت از ما اين از طراف  goldbach گذشته ناراضى Überlingen در

.هستيم

پناهجويان             بين نظر تبادل و بحث براى فرصتى همزمان حين اين در فراهم   Baden-Württenberg مطمئنا حاميانشان و

آمد  .خواهد

؛            دارد نيز نمادين معنايى سازى اسلحه صنايع مقابل در تجمع اين

ميشود       -    متولد مرگ عيب بى ظاهر به آرامش اين .در
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