
نیبه سمت برل ییمایوستن به پروژه راهپیپ یفراخوان سراسر  
در آلمان شدند  یط پناهندگین و شرایاز اعتراضات خود به قوان یدیان وارد دور جدیپناهجو ۲۱۹۲مارس  ۹۱از 

دست زده اند یابانیالت( به اعتصاب خیا 3)شهرهفت   و در حال حاضر در . 
م به حرکت یتصم یان اعتصابید،پناهجویکن ین فراخوان مشاهده میمه ایضم یه مطبوعاتیهمانطور که در اطالع

ر کوتاهتر و حرکت یدر مس ییمایر به صورت راهپیمس ۲ن حرکت که از ین گرفته اند و ایبه سمت شهر برل
هیله نقلیتوسط وس مختلف  یان در کمپ هایوستن پناهجویم شده است، پین تقسیر بلندتر به طرف برلیدر مس 

را در دستور کار خود قرار داده است.ن یان در برلیو حضور همه پناهجوحرکت  یر هایود در مسموج  
، یین سابقه دار در حوزه پناهجویاز فعال یاریان و بسیپناهجو یته هماهنگیان کمیار میبس یها یزنیپس از را

در نظر گرفته  یروه اصلکارگ 5، ین پروژه ایچن یاده سازیپ ین پروژه مشخص شده و برایا یحرکت یرهایمس
م که چه به واسطه حضور و یکن یدعوت م ییفعال در حوزه پناهجو یشده است و از همه اشخاص و گروه ها

ن پروژه از مداخله یوندند.هم اکنون این پروژه بپیاز آن، به ا یدر بخش یا اعالم همکاریر و یدر کل مس یهمکار
در در دستور کار  یو جمع یکل یکه هدف یز به پروژه ایستن شما نویبهره مند است اما پ یمختلف یفعال گروه ها

پروژه را را ارتقا دهد.  یاده سازیت پیفیتواند ک ینا میقین حضور فعال یاز است و ایخود دارد مورد ن . 
وستن به هر یل و امکان،پیشده است و در صورت تما یاز در کارگروه مربوطه دسته بندیموارد مشخص مورد ن

ارگروه ها بالمانع است.ک از کی  
 

 کارگروه ارتباط:

زان یدوگانه حرکت قرار دارند و اطالع از م یرهایکه در محدوده مس ییارتباط با گروه ها یو برقرار ییشناسا-1

ا ین به شهرها و یکه معترض یاست که زمان ین مهم آن لحاظ ضرورین.ایبا معترض یهمکار یامکانات آنها برا

ه یرند.کارگروه ارتباطات در قدم اول به تهیت آنها قرار گیشوند مورد حما یه ها وارد من گرویا یمحدوده محل

ن حرکت هستند بپردازد، یت ایر که راغب به حمایموجود در هر دو مس یفعال در شهرها یاز تمام گروه ها یستیل

پس از وصل کردن  ،ین به هر شهری، با ورود معترضیمحل یسپس با اطالع کامل از تمام امکانات گروه ها

بهره مند سازد.گروه  یحام یگروه ها ین را از امکانات محلی، معترضیمحل یگروه تدارکات به گروه ها

ل یت پتاسنین از نهایمعترض یت بهره مند سازیموجود، مسئول یحام یهمه گروه ها یارتباطات با جمع آور

ان را بر عهده دارد.یحام  

 

نه امور اعتراضات و تظاهرات ها، تا در صورت برخورد با هرگونه مسئله یمکهنه کار در ز یارتباط با وکال-2

س، ین و پلیبا قوان ین در قبال مشکالت احتمالیان و فعالی، در صورت ثمربخش نبودن مقاومت پناهجویا

ن وکال بهره مند شوند.یت ایان از حمایپناهجو  

  

 کارگروه تدارکات:
شده است و کارگروه  یر طراحیاز هر دو مسیه موارد مورد نی،برآورد و تهیبررس ین کارگروه برایا

ر یو مس ییمایاز راهپیمورد ن یکیامکانات لجست ین گروه،تمامین حاضر در ایان و فعالیمربوطه،متشکل از پناهجو

ه خواهند کرد.یو ته ییسواره را شناسا  

شده اند عبارتند از: ییه شناسان کارگرویر در این مسین لحظه به عنوان ملزومات ایکه تا بد یاما موارد  

1-  

ندارد  یتین پروژه اهمیگروه ها و اشخاص فعال در ا ین مسئله برایس.این نزد پلیر حرکت معترضیثبت هر دو مس

رها یان ، ثبت مسیشتر پناهجویر نمودن هر چه بیدرگ ین پروژه برایان و تالش ایط پناهجویاما با توجه به شرا

ر یو غ یمحل یرد و گروه هایم کار صورت گیتواند به صورت تقس ین امر میاست.ار گشته یز ناپذیگر یضرورت

 یاده میر پیر حرکت صرفا مختص مسیم کار کنند.الزم به ذکر است که ثبت مسیرها تقسی، در ثبت مسیمحل

ن خواب از آنها ثبت مکا یکیشود که  یم میاده،قسمت ثبت به دو قسمت کوچکتر تقسیر پیباشد.اما جدا از ثبت مس

باشد  یر میدر مس ییپناهجو یمختلف و دوم ثبت تظاهرات ها در شهرها و مقابل کمپ ها یان در شهرهایپناهجو

اده و سواره است.یر پیکه مربوط به هر دو مس  

 

2-  

که  یسفر ین هاین/ماشیو ماش یضرور یانجام کارها یاده برایپ ییمایراهپ یبرا یبانیه پشتیل نقلیوسا یهمراه



ر در یاز مس یاریت است که بسین مسئله از آن جهت حائز اهمیهستند.ا ین امکانات بهداشتیه تریاول مجهز به

 یسفر ین هایست که ماشیبا یداشتن حداقل امکانات م یست و برایموجود ن یاست که امکانات شهر ییمکان ها

ک به هم یت و نزدیپرجمع یر سواره رو از شهرهایکه مس ییبه همراه داشت.از آنجا یس بهداشتیمجهز به سرو

رسد. یبه نظر نم یر سواره رو،چندان ضروریدر مس یبانیه پشتیله نقلیوس یگذرد، همراه یم  
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 یر، میان مشارکت کننده در هر دو مسیپناهجو یبیر حرکت و تعداد تقریگروه تدارکات به توجه به هر دو مس

( خوراک 3ا چادر، یسه خواب و یاستراحت مانند ک ( ملزومات2خواب،  یافتن جای( 1مانند  یست که مواردیبا

که از حداقل  یسفر ین هایر اتوبوس رو و ماشیمس یه مانند اتوبوس برایل نقلیه وسای( ته4معترضان،  یبرا یکاف

( فراهم کردن 5رسد،  یبه نظر م یاده ضروریر پیمس ی،که برایبرطرف کردن مسائل بهداشت یامکانات برا

( به همراه داشتن اقالم 7، یرون شهریب یر هایه برق به خصوص در مسی( ته6ر، یول مسدر ط یس بهداشتیسرو

از مانند پالکارد، پارچه نوشته یل مورد نی( به همراه داشتن وسا8ان، یحفظ سالمت پناهجو یاز برایمرود ن ییدارو

ق توسط گروه یاز به تدقیو نو باز است  یار طوالنیست بسین لیتظاهرات ها .... . ا یبرگزار یها و بلندگو برا

فه اش بر عهده گروه ارتباطات یکه وظ یمحل یزان امکانات گروه هایتداکات خواهد داشت و البته که اطالع از م

ل کند.ین کارگروه را تسهین قسمت از کار ایتواند ا یاست، م  

  

 کارگروه رسانه:

1-  

ن حرکت یا یهستند و پوشش خبر یاعتراض یهاات پروژه چادریان جزئیاز رسانه ها در جر یاریهم اکنون بس

 یموجود نزد گروه ها و سازمان ها یرسانه ا یمجار یست اما، تمامیدر سطح کالن دور از انتظار ن یاعتراض

و  یاز خواهد بود. آماده سازیان منتشر خواهد شد مورد نیه اصل خبر که توسط پناهجویمختلف، با حفظ درون ما

جاد ین کارگروه ایا ین امکان را برایتواند ا یل آن به کارگروه رسانه میموجود و تحو یاز رسانه ها یستیه لیته

ن حرکت یمناسب و مطلوب را به ا یموجود،پوشش خبر یست از تمام رسانه هایل لیمیک ایه یکند که با ته

باط با خبرنگاران و گرفتن ارت ییارتباط با خبرنگاران کهنه کار در حوزه پناهجو یوند زند.از طرفیپ یاعتراض

تواند به انعکاس هرچه بهتر و  یشان وجود دارد، میر حرکت برایاز هر دو مس یکه امکان حضور در قسمت یمحل

ار قرار یها و خبرنگاران و در اخت یست از خبرگزاریک لیه ین تهیمنجر شود.بنابرا ین حرکت اعتراضیشتر ایب

ت ین حرکت باشد. حال آنکه وبسایا یدر پوشش خبر یجد یتواند قدم یست نزد کارگروه رسانه مین لیدادن ا

خ حرکت، بعنوان رسانه مستقل یش از تاریشده است و قطعا تا پ یهم اکنون راه انداز یان اعتراضیپناهجو یرسم

ان معترض شروع به کار خواهد کرد.یپناهجو  

http://refugeetentaction.net 
تواند  یشده است، م یان توسط خود راه اندازیمستقل پناهجو یماندهت مستقل که با باور به امر سازین وبسایا 

 ین معنین به ایشک ا یرا بر دوش کشد.ب یاطالع رسان یباشد و بار اصل یان با رسانه هایپناهجو یرابط اصل

ن یل در ایو دخ یحام یفاقد اعتبار است که از تمام گروه ها یحام یگروه ها یست که اخبار منتشره از سوین

غ یدر یچ تالشیمستقل و فعال خود، از ه ین حرکت توسط رسانه هایا یم در پوشش خبریرکت درخواست دارح

 نکنند.
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م، یمختلف برخوردار هست یگروه ها یمحل یت هایکه از حما ییدر سطح کالن، در شهرها یدر کنار خبر رسان

راه کار  یدر سطح محل یپوشش خبرتواند در  یم یابانیخ ینگ هایتیا میو  یخبر یکنفرانس ها یبرگزار

ان در محل، یاز حضور و برنامه پناهجو یمحل ین کارگروه رسانه با مطلع ساختن رسانه هایباشد. بنابرا یمناسب  

به حرکت اضافه کند. یمحل یپوشش خبر  

 

:یکارگروه مستند ساز  

 1-  

است.طرح  یر ضرورین مسیا یدر ط یک مستند مبارزاتین حرکت بعنوان یثبت ا یلم سازان برایاز ف یمیت

به  یلیتحل یا نگارش گزارشیکامل از همه جوانب حرکت و  یلمیه فیق تهین حرکت، چه از طریثبت ا یزیر

ن یاز مهم تر یکیتواند  ینده، مین حرکت در آیا ین حرکت و استفاده از تحربه هایت ایتثب یصورت روزانه برا

لم و عکس و ینه فیچه در زم یافتن مستند سازان حرفه این مهم، یا به یابیدست ین حرکت باشد.برایا یدستاوردها



است. ینه نوشتار ضروریچه در زم  

 

:یکارگروه مال  

1-  

ت یان با حمایرود که به دست پناهجو یان، میموجود بر پناهجو یفشارها یکه با وجود تمام ین حرکت اعتراضیا

 ینه هایدر قبال هز یار قویبس یازمند داشتن پتوانه مالینمتفاوت به انجام شود،  یو مشارکت گروه ها و تشکل ها

ان قدم برداشته و یپناهجو یر نظم حاکم بر زندگییتغ یکه در راستا ییگروه ها ین از تمامیشمار خواهد بود.بنابرایب

نه یه مخارج و هزیم که ما را در تهیکنند تقاضا دار یت میحما ییدارند و از مطالبات بر حق جنبش پناهجو یم

نه یو برآورد هز یمال یکمک ها یجمع آور یبرا یبخشند و هم اکنون کارگروه یاریم ین حرکت عظیا یها

س شده استیتاس  

 

Förderverein Karawane e.V. 

Kontonummer: 40 30 780 800 

GLS Gemeinschaftsbank eG 

BLZ: 430 609 67 

Spendenkonto / Verwendungszweck: Protestmarsch Berlin 

  

نخواهد  یبه بند بند آن، از پا یابیشک تا دست یتحقق آنهاست و ب یدر پ ین حرکت اعتراضیکه ا یاما مطالبات
 نشست:

 
پورتیدلغو قانون -1  
لغو قانون  محدوده تردد-2  
ییپناهجو یکمپ هادر  یلغو اقامت اجبار-3  
ک حق استیست،بلکه یطف نک لی یپناهندگ-4  

 
ان و مطالبات آنان اعالم دارند و یخود را با پناهجو یم تا همبستگیکن ین دعوت میما از همه گروه ها،افراد و فعال

ن راه به ما ملحق شوند.یدر ا ین همبستگیاعالم ا یبرا  
 

:یارتباط کل  

Email:Ashkan.Khorasani@gmail.com 

Telefon:017679837911 

 

با کار گروه ارتباطات:ارتباط   

communication.refugeeprotest@gmail.com 

 ارتباط با کارگروه تدارکات:
logestic.refugeeprotest@gmail.com 

 ارتباط با کارگروه رسانه:
media.refugeeprotest@gmail.com  

 

:یارتباط با کارگروه مستند ساز  
documentary.refugeeprotest@gmail.com. 

:یارتباط با گروه مال  
Financial.refugeeprotest@gmail.com 

 

 نقشه راه 1

ک(ی)کنترل+کل  

mailto:documentary.refugeeprotest@gmail.com
mailto:Financial.refugeeprotest@gmail.com
https://maps.google.de/maps?saddr=W%C3%BCrzburg&daddr=Schweinfurt+to:Pf%C3%A4ndhausen+to:M%C3%BCnnerstadt+to:Salz+to:Bad+Neustadt+to:Oberstreu+to:Meiningen+to:Utendorf+to:Schmalkalden+to:Georgenthal%2FTh%C3%BCringer+Wald+to:Gotha+to:Gamst%C3%A4dt+to:Erfurt+to:Weimar+to:Apolda+to:Gro%C3%9Fheringen+to:Wei%C3%9Fenfels+to:L%C3%BCtzen+to:Leipzig+to:Bad+D%C3%BCben+to:Beelitz+to:Seddin+to:Potsdam+to:Berlin&hl=de&ie=UTF8&sll=51.15538,11.680025&sspn=4.086081,12.480469&geocode=FWvC9wIdI-GXACnZTdoSIJCiRzGgCWLwKLcdBA%3BFbWw-wIdn--bACmNQ2k_kPeiRzGQCWLwKLcdBA%3BFWkL_AId4O6bACm9tXn5LviiRzFrfr-yPwdZ_w%3BFYm3_gId6o2bACmlTqfAiwGjRzGADGLwKLcdBA%3BFWuh_wIdAcmbACnvtcePkwOjRzHgDmLwKLcdBA%3BFVre_wIdu66bAClpof_zZwSjRzGADWLwKLcdBA%3BFSEYAQMdyPucACnZLUborAijRzGgDmLwKLcdBA%3BFViyAwMdRfueACmB02ZFF3WjRzEM62Z2NOdESg%3BFdU4BAMd_UefACnXHHK-wnWjRzEgYDV0wY4gBA%3BFT36BQMdYIefAClVX6qNJHijRzFQXzV0wY4gBA%3BFTSiBwMdZ7aiACl7U1om1oajRzFXntZkMTnBXw%3BFWdjCQMdKGmjACmty1OtAXykRzFAYjV0wY4gBA%3BFbxvCQMdARSmACk3Q236G3GkRzGgkQsKxI4gCg%3BFUD3CQMdeE2oAClx1liDhXKkRzEA
https://maps.google.de/maps?saddr=W%C3%BCrzburg&daddr=Schweinfurt+to:Pf%C3%A4ndhausen+to:M%C3%BCnnerstadt+to:Salz+to:Bad+Neustadt+to:Oberstreu+to:Meiningen+to:Utendorf+to:Schmalkalden+to:Georgenthal%2FTh%C3%BCringer+Wald+to:Gotha+to:Gamst%C3%A4dt+to:Erfurt+to:Weimar+to:Apolda+to:Gro%C3%9Fheringen+to:Wei%C3%9Fenfels+to:L%C3%BCtzen+to:Leipzig+to:Bad+D%C3%BCben+to:Beelitz+to:Seddin+to:Potsdam+to:Berlin&hl=de&ie=UTF8&sll=51.15538,11.680025&sspn=4.086081,12.480469&geocode=FWvC9wIdI-GXACnZTdoSIJCiRzGgCWLwKLcdBA%3BFbWw-wIdn--bACmNQ2k_kPeiRzGQCWLwKLcdBA%3BFWkL_AId4O6bACm9tXn5LviiRzFrfr-yPwdZ_w%3BFYm3_gId6o2bACmlTqfAiwGjRzGADGLwKLcdBA%3BFWuh_wIdAcmbACnvtcePkwOjRzHgDmLwKLcdBA%3BFVre_wIdu66bAClpof_zZwSjRzGADWLwKLcdBA%3BFSEYAQMdyPucACnZLUborAijRzGgDmLwKLcdBA%3BFViyAwMdRfueACmB02ZFF3WjRzEM62Z2NOdESg%3BFdU4BAMd_UefACnXHHK-wnWjRzEgYDV0wY4gBA%3BFT36BQMdYIefAClVX6qNJHijRzFQXzV0wY4gBA%3BFTSiBwMdZ7aiACl7U1om1oajRzFXntZkMTnBXw%3BFWdjCQMdKGmjACmty1OtAXykRzFAYjV0wY4gBA%3BFbxvCQMdARSmACk3Q236G3GkRzGgkQsKxI4gCg%3BFUD3CQMdeE2oAClx1liDhXKkRzEA
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