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Grenzenlose Solidarität 
und  Bewegungsfreiheit 
für alle! 

Borderless solidarity 
and freedom of 
movement for all!

Pişgirîya bêsînor u 
azadîya tevgerin ji 
bo her kesî!

ደረት ዘይብሉ ሓድነትን 
ናይ ምንቅስቓስ ናጽነትን

 همبستگی نامحدود و آزادی 
حرکت برای همه

تضامن غير محدود وحرية 
تنقل للجميع

Solidarité sans 
frontières et liberté de 
mouvement pour tou·te·s!

Herkes için sınırsız Dayanışma 
ve Hareket özgürlüğü!
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شد. مرزها، نژاد�پرستی و ر�قا�بت های  شونت سرعت می �ب�خ همه ا�ینها �به مارپیچ �خ
نگ های �ب�یشتر را ترویج می  تسل�ی�اتی �بی اعتمادی، ر�قا�بت، تنش ها، درگ�یری ها و �ب

کنند.
امعه هم�بستگی  امی سازی �به �ب ای ن�خ ای انزوا �به آزادی �رکت �برای همه، �به �ب ما �به �ب

ن�ین در ۲۳  رونتکس و هم�پ ات ن�یاز داریم. نه �به �ف رانتکس �به �قا�یق های ن�ب ای �ف و �به �ب
اهرات در �برن. آوریل در ت�خ

ی اروپا ت�بد�یل شده است. ار�ب تی و مرگ �به زندگی روزمره در مرزهای �خ شونت، �بد�ب�خ �خ
راج می شوند. ود م�روم، ضرب و شتم و ا�خ ران از ��قوق �خ �پناهندگان و مها�ب

رق می شوند، معلوم است همه ا�ینها ن�یست،  ر در دریای مد�یترانه �خ ما هرگز نمی توان�یم ا�ین را �ب�پذ�یریم و�قتی ده ها هزار ن�ف
�بلکه �یک �قتل �با هدف س�یاسی است!

ا�بل ا�ین �قض�یه  اف ن�یست �بلکه در م�ق رانتکس ش�ف رانتکس �به �نوان گارد مرزی و سا�لی اروپا تا �دی مسئول است. �ف �ف
�یر�قانونی شرکت می کند و در ا�ین ن�قض هویدای ��قوق �بشر  رستادنها ی �خ رانتکس �به ��قب �ف ود را می �بندد. �ف شم �خ �پ
رونتکس در �ال گسترش گسترده در سراسر اروپا است. در ۱۵ می، رای گ�یری در  عه �ف ا�ب ود ا�ین �ف شریک است. �با و�ب

زا�یش  رانک سوئ�یس در سال ا�ف رانک سوئ�یس �به ۶۱ م�یل�یون �ف رانتکس �با�ید از ۱۴ م�یل�یون �ف مورد ا�ینکه آ�یا کمک سوئ�یس �به �ف
واهد شد. �یر، �برگزار �خ �یا�بد �یا �خ

رونتکس �قرار است تا سال ۲۰۲۷  راج و ��قب نش�ینی، �ف ن�ین �برای ا�خ ارت و مهر و موم کردن �قلعه اروپا و هم�پ �برای ن�خ
ن�ین سالح، هوا�پیماهای �بدون سرنش�ین، کشتی ها و هوا�پیماهای  دارای �یک س�پاه ثا�بت متشکل از ۱۰۰۰۰ مرز�بان و هم�پ

رت است. نگ �ل�یه مها�ب زونتکس ارتشی در �ب ود �باشد. �ف �خ

رونتکس در ۱۵ مه تن �به �ف نه گ�ف

ا�یی نامحدود  ا�جحج هانی متولد شده اند، �جه �پاس�پورت و ویزا �جرای �ج ا�قاً در شمال �ج هانی که ات�ف �قط �یک ا�قل�یت �ج �ف
طرناک و  ری �خ وردار ن�یستند و در عوض �جا�ید مس�یرهای س�ف �یه �جشریت از آزادی �رکت �جر�خ دسترسی دارند. �ج�ق

ته می شوند، در �الی که  ر گر�ف ران سا�جق در نطخ ی گردشگران و مها�ج �جس�یار گران �ق�یمت را در �پیش �جگ�یرند. �جر�خ
ق  علی( محسوب می شوند. ا�ین نا�جرا�جری از دهه ۱۹۹۰ �جا توا�ف طرناک �یا “�پناهنده” )�ج ران �خ ی د�یگر مها�ج �جر�خ

ا�یی  اد می کند، �ج ل ا�یحج ت و آمد را �جرای مردم اروپا�یی در دا�خ ویت شده است. منط�قه شنگن آزادی ر�ف شنگن ت�ق
اده از  ت و آمد �جرای همه �جه معنای است�ف لوگ�یری می شود. آزادی ر�ف ارج �ج راد �خ ت و آمد �جرای ا�ف که از آزادی ر�ف
واهد �جود. مردم می  رت �خ نگ عل�یه مها�ج شونت مرزی. ا�ین در �پا�یان �ج رونتکس �جرای مردم است نه �خ ه �ف �جود�ج

�یر�قانونی �جاشد - ا�ین آرمان  رت الزم ن�یست عخ واهند ساکن شوند. مها�ج ا�یی که می �خ توانند �جا عزت و ا�ترام در �ج
هانی  رم انگاری در دن�یای �ج رت �جا زور و �ج ه آرمان  شهر است ا�ین است که می توان از مها�ج شهری ن�یست. آنحپ

لوگ�یری کرد. شده �ج

ا�ید م�یل�یاردها  رونتکس و نه سا�یر ارتش ها ن�ب اوزکارانه روس�یه عل�یه اوکرا�ین �به وضوح نشان می دهد: نه �ف نگ ت�ب �ب
رونتکس و �پل�یس مرزی  رتی �باز و ا�یمن ن�یاز داریم. در مرز �با اوکرا�ین، �ف ت کنند. ما �به مس�یرهای مها�ب دالر دریا�ف
صات نژادی هستند. آنها �پناهندگان اوکرا�ینی را �به صورت هم�بستگی می �پذ�یرند و در ع�ین  م�لی درگ�یر مش�خ

ر می رسد  �ال مانع از ورود مردم کشورهای د�یگر می شوند. هم�بستگی �با همه الزم است. ما از ا�ینکه �به ن�خ
ال می کن�یم و انت�قاد می کن�یم که اروپا  �ب ود ندارد، است�ق کم�بود کمک های �بشردوستانه در مرزهای اوکرا�ین و�ب

ودداری می کند. ما از تعل�یق س�یستم  از �ما�یت مشا�به در دریای مد�یترانه، در دریای اژه �یا در مس�یر �بالکان �خ
ال می کن�یم. همه  �ب ود است�ق اب �خ صد اروپا�یی �به انت�خ ر را�یگان �به م�ق دو�بل�ین �برای �پناهندگان اوکرا�ینی و امکان س�ف

ت و آمد و اسکان ن�یاز دارند! �پناهندگان �به ا�ین آزادی ر�ف
�یر اوکرا�ینی  تار نا�برا�بر نژاد�پرستانه م�قامات سوئ�یسی را م�کوم می کن�یم، که �به شدت عل�یه �پناهندگان عخ ما ر�ف

انواده، آزادی �رکت و  ا�یسه �با اوکرا�ینی های دارای وضع�یت S در مورد رویه های �پناهندگی، ال�اق �خ در م�ق
دسترسی �به مسکن، کار، �بهداشت، آموزش و �پرورش ت�بع�یض �قائل می شوند.

تار نا�برا�بر نژاد�پرستانه تن �به ر�ف آری �به هم�بستگی های �بدون مرز و نه گ�ف

تن �به آزادی حرکت �برای همه �بله گ�ف


