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  يونان و ترکيه,(اتحاديه اروپا) ΕUمخالف قرارداد نژاد پرستانه فی مابين 
  برگشت و عقب زدن مهاجرين مخالف قوانين زندانی ،

  
ANTARSYAيک حزب سياسی يونانی است که در قدم نخستين با  ضد سرمايه داری)چپ ئتالف انقالبی (ا

مهاجرين ايستادگی کرد و امپرياليست ها را بخاطر مداخله و جنگ محکوم ميکند که باعث گرديده تا مردم مهاجر 
  گردند.
پناهندگان همچنان از حق پناهندگی و  ن بردن بی عدالتی مقابل مهاجرين وخواهان از بي ANTARSYAحزب 

  برای مهاجرين دفاع ميکند. زندگی با عزت
  

  .امروز ما با شرم و خشم شاهد  زندانی شدن مهاجرين جديدالورود و برگشت دادن آنها به ترکيه هستيم
  

  و مطابق قوانين رای داده شده دولت يونان در خصوص مهاجرين ميباشد.، ترکيه   EUزيرين فی مابينداد قرار
  

  های بالکان) بسته شده است.مرزها با کشور های اروپايی توسط (کشور 
  درخواستهای پناهندگی صرفاً در کشور يونان در وقت دخول صورت ميگيرد و درخواستی ها توسط شبکه

 گان مسترد ميگردد و به گفته آنها اسکايپ هم امکان پذير نبوده و اکثريت درخواستی های درخواست کننده
 .کشور ترکيه برای مهاجرين کشور امن به حساب ميايد

  محدود شده باقی ميمانند و بعداً بخاطر خروج از روز در اردوگاه های  ٢۵مهاجرين جديدالورود برای
جزيره ها با مشکل مواجع ميشوند. تمامی کمپ ها در يونان شاهد محدوديت های دخول و خروج با وضعيت 

ده اداره گرديرونی بيدولتی  غير  خراب زندگی بوده است. تمامی تعهدات توسط نيروی نظامی و موسسات
احساس گرم  کلنيک های اجتماعی و تمامی کسانيکه با ٫کاری  ٫و عملی ميشوند. موسسات همبستگی 

وزارت از طرف  ممنوع گرديده و برای تعداد از موسسات مهاجرين بودند خواهان کمک و حمايت به
می مهاجرين را در محوطه با شرايط محدود اجازه فعاليت داده شده است. دولت يونان تماوکمک بخاطر 

هاجر خواهان باز شدن های مشخص تحت کنترول نگهداری ميکند. طور مثال در ايدومينی که هزاران م
نشر اطالعات در مورد وضعيت از  گرديده تا توسط بسيج از نيروهای بزرگ پليس اداره مرز هستند و

 جلوگيری به عمل آيد. ها مهاجرين توسط رسانه
  کسانيکه برای پناهندگی در يونان درخواست نکردند و يا هم درخواستی های شان مسترد گرديده به ترکيه

تعداد زيادی از درخواستی های پناهندگی  که ترکيه کشور امن به حساب ميايد.و بخاطريفرستاده ميشوند 
 مواسلت کرده و تا اينکه رسی به مراجع مربوطهمسترد گرديده که برای بار دوم جهت ب از مناطق قرنطينه

اين وقتی خوشی نيست زيرا ما ميدانيم  .اين برايشان آرامش دهنده است درخواستی های شان پذيرفته شده
باالی کنترول نمودن قوانين و کارکنان خود فشار وارد ميکنند تا مستردی ها را  EUکه دولت يونان و 

 عملی کنند.
  عمليات خودرا بخاطر جلوگيری از ورود فرونتکس و ناتو  ٫ترکيه ٫در بحيره آيجين نيروی نظامی يونان

تصميمات اتخاذ شده مطلق نژادپرستانه. سرکوب کننده و خالف حقوق بين المللی  مهاجرين انجام ميدهند.
 مهاجرين را حمايت کردند بوده است.کسانيکه جامعه و  به مقابل 

 اعتصاب های  ، تظاهرات ، باز شدن مرز ها تان،را بخاطر اخذ حقوق  ش آمديد گفته و شماما به شما خو
غذايی در داخل و بيرون کمپ حمايت ميکنيم. و صدای شما را به گوش همگان ميرسانيم. ما بخاطر بدور 

امعه، جکردن شما از فضا های بسته و غير قابل قبول، جابجايی شما در بين جامعه يونان وتحت کنترول 



رفتارهای ناگوار دولت يونان و مراکز محدود غير انسانی که تمام شما روبر هستيد مبارزه مينماييم. 
 همه با هم رنج ميبريم. سيستم جوانان يونان از رنج های که شما متقابل هستيدو ( بيکار، سرکار)کارگران 

ضعف های کاری و جامعه توسط مداخله  سرمايه داری دنيا کوشش مينمايد تا بحرانهای خودرا با استفاد از
امپرياليستی،تاريکی و جنگ در کشور شما با بوجود آوردن بدبختی ها، گشنگی ها ، خاطرات تلخ تو سط 

 یا که تنها راه مبارزه نظاميان و ازبين بردن حقوق سياسی و اجتمايی در کشور های غربی از بين ببرد
رزه بخاطر حقوق تان بدون در نظر گرفتن مليت، دين، زبان دوباره و همبستگی است. ما شما را به مبا

واحد ساخته و در برابر تقسيم بندی شما به مليت، دين ، فرهنگ و سياست تالش و مقاومت ميکنيم که اکنون 
ل د پرستان در داخکنند. ما با گفتار اقليت های نژاآشکار است که در مقابل شما خود را ضعيف احساس مي

نموده و شمارا با گروه های کارگری (بيکار و سرکار)، جوانان به مبارزه مشترک بخاطر رقابت يونان 
حقوق و زندگی خوب در برابر مداخله سرمايه داری ها و جنگ دعوت نموده در برابر سياست نقض حقوق 

 مان می ايستيم.
  ما مخالف قرارداد انسانها بينEUترکيه و دولت يونان هستيم که مشروعيت ندارد،. 
  مرزهارا بروی مهاجرين و پناهندگان باز کنيد، مرزهای اروپا را باز کنيد و نيرو های فرونتکس ، ناتو و

 گاردهای اروپايی را از آبهای آيجين بيرون کنيد.
 من ا دگان را مسترد نکنيد، ترکيه برای مهاجران کشورمهاجرين را برگشت ندهيد، درخواستی های پنادهن

 رين را در اردوگاه های بسته از بين ببريد.نيست ، نگهداشتن مهاج
 .کمپ ها و اردو گاه های بسته را از بين برده و از مهاجرين در مناطق درست ميزبانی کنيد 
 در اختيار مهاجرين قراردهد.صحی را  درست و نزديک به امکانات تحصيلی و دولت مساکن رهايشی 
  به حمايت از مهاجرين کمک ميکنند مجرم نگويد.در مقابل مهاجرين سخت گير نباشيد، يونانی های که 
  نند.ها مداخله نموده و جنگ را برپاه کنگذاريد تا امپرياليستی 
 .اروپا را بسته نکنيد و از يونان بازداشت گاه درست نکنيد  
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