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:دراتریش مان همرزمان و یاران به

 به» کردن زندگی« برای و برابری و آزادی به باور پی از که است ماه 10 از بیش
خود، شکل ترین معمولی

 به تا و بریم می سر به خیابانی اعتصاب در ، شهروند یک با برابر شرایطی یعنی 
 بمب این وقتی که دانیم می خوب و ایم زده غذا اعتصاب به دست بار چهار حال

 بر تازیانه رحمانه بی چه دهیم،دقایق می قرار سیستم و خود میان در را ساعتی
 زند. می جانمان

 پناهجویان زندگی بر حاکم شرایط مسئول که هستند کسانی بیانیه این مخاطبان
 آنکه بی پناهجو، یک زندگی های دشواری گرفتن نظر در از دور به که آنها و است،
 قضاوت جایگاه در را خود باشند، بوده پناهجو یک زیستی وضعیت در ای لحظه

. دهند می قرار ما اعتراضات
 پیامی حاوی شما برای ، اتریش وین پناهجویان غذای اعتصاب کنونی، وضعیت در
 همه اقدامی ضرورت و اروپا در پناهجویان زیستی شرایط نابسامانی و وخامت جز

 , حوزه این فعالین و پناهجویان از وصف این با. باشد نمی آن تغییر قصد به جانبه
 و ها دشواری رغم به که کنیم می درخواست آگاه های وجدان و چپ فعالین همه

 تحقق راستای در را همبسته و جدی حرکتی مبارزه، مسیر در موجود تنگناهای
.کنند ریزی پی پناهجویان مطالبات

 بااعتصاب آنها بلکه نیست، حاکم فرمان از سرپیچی تنها اما پناهجویان غذا اعتصاب
 را حاکم یبرسازنده منطِق گان،همه و خود سرنوشت در بردنشان دست با غذا،

 تنها حکومت آن در که منطقی. اندداده نشان را آن هایحفره و اندکرده بحرانی

 صدای این, تابعیتی نه و دارند دولتی نه که ناشهروندانی و باشد خود حاکم تواندمی

.است سرزمین/ ملت/ دولت مقدس یگانه سه شدن خرد
 خود روی از را قربانی برچسب آنها. نیستند قربانی دیگر اعتصابی پناهجویان
 مبارزه فاعل جایگاه در کردن، دلسوزی طلب و دادن سر ناله جای به و اندبرداشته



 توانمی سوزاند،تنها دل آنها برای شودنمی دیگر. اندبازگشته سیاست یعرصه به

. شد همراه آنها یمبارزه با
 بلکه نیستیم، ترحم و دلسوزی نیازمند معترض پناهجویان ما که باوریم این بر ما

به حداقل ما حرکت
 تغییر هایسوژه توانند می هم ستمدیدگان و فرودستان که است آموخته ما 

.باشند اجتماعی روندهای

ها"  غیر" و پناهجویان اروپا ،در  ستیز خارجی سیستم این با مبارزه حال در قانونی
 غیر" های انسان کننده بازتولید و ها آوارگی این اصلی عامل خود که نظامی اند،

ست.ا" قانونی
 رانده حاشیه به از بخشی عنوان به پناهجویان که هستیم راهی ادامه در اکنون ما

 این شروع. اند کرده اغاز خود انسانی اولیه حقوق کسب برای مدرن جوامع شدگان

.گیردمی الهام هاانسان برابری و زندگی عظیم معنای به باور از راه

 همگان حقوق مدنی و اجتماعی حقوق و امنیت و رفاه,  برابری و آزادی آنکه برای
 باورهای و جنسی گرایش مذهب، زبان، نژاد، ملیت، پوست، رنگ از مستقل باشد

 هایانسان همبستگی و همراهی بدون که است پیش در درازی راه همچنان سیاسی
 نیست؛ پیمودنی آگاه

 سراسری خیزش و ها قانونی غیر و پناهجویی جنبش با همبستگی و حمایت برای
 اولیه حقوق به دستیابی برای که اجتماعی، لیه ترینحقوق بی و ترینپایین این
 به هستید که شهری هر اند،در کرده اشغال را خیابانها و هستند اعتصاب در خود

 ما.  کنید اشغال انسانیت آرمان برای را خیابانها هم شانه به شانه و بیاید خیابانها
 واقعی، همبستگی داریم باور که گزینیم می بر رو آن از را خیابان به آمدن

 برای که کنیم تاکید خود سهم به نیز ما آنکه برای نیز و است عمل در همبستگی
" فرودستان، است مبارزه واقعی مکان تنها خیابان"

 مبارزات پهنه از جزئی را خود حرکت آلمان، در اعتصابی پناهجویان ما که آنجا از
 را خود شناسیم، می برابری و آزادی راستای در ستمدیدگان و کشان زحمت جهانی

 وسیله بدین و دانیم می اتریش وین در کننده غذا اعتصاب پناهجویان کنار در
.کنیم می اعلم آنان مبارزات با را خود اتحاد و همبستگی

 با دراتریش، یارانمان با کامل اتحاد و همبستگی با آلمان در اعتصابی پناهچویان ما
 هم بر را قدرت انسانی غیر موازنه این نظم آنیم بر ما که کنیم می اعلم افتخار
 بخورد رقم خیابان در مان سرنوشت بر حاکم معادلت و نهایی تصمیمات تا بزنیم

 مقاومت و همبستگی
        مبارزه و اتحاد 
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