
  اوردوغان –تسيبرا  –العنصرية االتحاد االوروبي سقطوا االتفاقية ا
  الالجئينحجز وطرد من اجل منع، القانون اليوناني اسقطوا 

 يونانيهو حزب  الجذري)ة من اجل التغيير ضد االمبرياليلتعاون ا - ΑΝΤΑΡΣΥΑاالَدرسية (
الحروب ومستنكراً التدخالت االمبريالية وقف بجانب الالجئين منذ اللحظة االولى ، الذي سياسي

ين عسفي بالتضد التفريق ناضل من اجل حدود مفتوحة، تاالَدرسية تؤدي الى اللجوء. التي 
 اللجوء وحياة كريمة.من اجل وتدافع عن حق الجميع اقتصاديين، الجئين ومهاجرين 

  . ياالى تركوالطرد واالعادة  الى بلدنا القادمين الجدد  الالجئين سجننرى  اليوم بغضب وخجل
  :ُمؤخراً  نُصالذي الهجرة حول وناني والقانون الي وتركيااالتحاد االوروبي  بين االتفاقية من بعد

 طريق البلقان)( الحدود باتجاه اوروبااُغلقت  -
عملية تقديم الطلب عن  اليونان)،ألوروبا (فقط في دولة الدخول  ،ممكنطلب اللجوء  -

من منطلق ان بشكل جماعي  يُرفضوا  والطلباتتقارب المستحيل هي   skypeطريق
 . "امنه" ثالثة هي دولة االصل (تركيا)دولة 

يُمنعوا من مغادرة وبعدها  يوما 25لمدة  hotspots اليُسجنوا في القادمين الجدد  -
 ة حري فيتحديد تجميع مع في كل اليونان هي معسكرات اماكن االستضافة" "الجزر. 

باتجاه الالجئين  التزامات الدولةبغيضة.   وظروف معيشةالدخول والخروج 
من ين"، مصدق"الغير  وصول .حكوميةوالمنظمات الغير لجيش ل ُوكلتمهاجرين وال

ذا هوالناس البسطاء، العيادات الشعبية لجان الحارات، يات العمالية، الجمعالمتضامنين، 
بحرارة وبدون اي الالجئين دعموا   الماضية خالل كل المرحلةكل هؤالء الذين يعني 
وهذا بعد الحصول جداً من االشخاص قليل  ويسمح فقط لعدد ، ممنوعشخصيمنفع 
 الالجئين فيتهدف الى تجميع كل الحكومة اليونانية ترخيص خاص من الوزارة. على 

 فراغبإيقومون وبعيداً عن االعالم شرطة مكثفة  واتباستخدام قسيطرة. التحت االماكن 
 مستمرين فيآالف المهاجرين حيث بقوا كما في االيذوميني، المخيمات الغير رسمية، 

 لفتح الحدود. المطالبة 
. تركيا في انتظارهمالطرد الى  ،طلبهميُرفض اليونان، او  لذين ال يطلبوا اللجوء فيا -

ان بموجب  ُرفضوا في المرحلة االولى hotspots الض الطلبات التي قُدمت في بع
االستئناف (ولو قليلة)  انه كل طلبات ،عزيومُ هم مُ  ألمرانه تركيا هي دولة آمنة". "

 جةالح ملغين هذهالالجئين، صالح ل انتهت الثانويةاللجان من فُحصت حتى اآلن التي 
يعملون  االوروبي واالتحاداليونانية ان الحكومة  نعرف ألننا نهدألن الغير مقبولة. 

يقومون الذين  االشخاصوعلى  االجراءات هذهاجل السيطرة على  منمكثف بشكل 
   الرفض.  قراراتتحصيل  اجلبها، من 

مازالوا  وحلف الناتو FRONTEXال يجة، بحر افي  والتركيةالسواحل اليونانية قوات  -
 عبور الحدود.  منالالجئين منع محاوالتهم لفي  مستمرين

نصرية هي عونتائجها فان هذه القرارات الالجئين دعموا اللذين  اليوناني، للناسالمجتمع لغالبية 
   وقمع. الحقوق الدولية  ىلعوتعدي 

ال بأشكالفترة االخيرة، الذي يُكثف في وحقوق،  من اجل حدود مفتوحة نحيي وندعم نضالكم
. عن الطعامواضرابات  المعسكراتداخل وخارج  من المظاهرات واالحتجاجاتمن مختلفة 



 الاماكن مغلقة، ضد عزلكم في نناضل العادلة. وطلباتكم يُسمع صوتكم نناضل من اجل ان 
بها الحكومة  تواجهكمالتي  البغيضة لطريقةل الشعبي النظراليوناني وال تضامن الشعب يطالكم 

  انسانية.  الغيراالستضافة" "روف ظواليونانية 
لها نفس الجذور كما   معاناتكمان والشباب يعرفون عن العمل مال، العاطلين عاليونانيين ال

العمال والشعوب. على حساب ازمته  يحليحاول ان مالي العالمي  الجهاز الرأسعذابنا. 
لعمالية، اللغالبية جوع شديد،  بتقشففي بالدكم.  وحروبببؤس اقتصادي بتدخالت امبريالية، 

هو  ينالمضطَهدالتضامن بين في دول الغرب.  واجتماعيةوالغاء حقوق سياسية تعسف شرطة 
  . لننتصر الوحيدالطريق 

الجنسية، الديانة، العرق واللغة.  عنحقوقكم بغض النظر في النضال من اجل حدوا نناديكم لتت
العرقية  نية،الجنسية، الدياالختالفات يفرقونكم، مستغلين حاولون ان يهؤالء الذين فلتقاوموا 
نصرية االقلية) العنناضل ضد ( ،آخوهكلنا في طريق التهجر اننا ليُضعفوا نضالكم. والثقافية، 

ضال نعن العمل والشباب في مع اليونانيين العمال، العاطلين نناديكم لتتحدوا في اليونان. 
اسات السياالمبريالية والحروب، ضد جميع، ضد التدخالت للالئقة وحياة حقوق مشترك من اجل 

  والحرمان من حقوقنا. بالجوع تحكم علينا جميعاً  التي
 رعيةالشالتي تعطيه اليونان حكومة وقانون  تركيا –االتحاد االوروبي  تفاقية اإللغاء  -

 القانونية 
الحدود  الناتو، حرس، FRONTEXليخرجوا ال والمهاجرين. حدود مفتوحة لالجئين  -

 بحر ايجةاالوروبيين من 
لحبس  الدولة ثالثة امنه"، لطلبات اللجوء، تركيا ليست "لرفض الجماعي لال للطرد، ال  -

 HOTSPOTSفي ال  الالجئين
الدولة اليونانية فلتتحمل مالئمة. اماكن استضافة . HOTSPOTS للمعسكرات وال  ال -

رعاية الالتغذية، )، غير ُمستعملة مباني حكومية ،مغلقةفنادق االسكان (في مسؤولياتها 
 انية. االنسعاملين بظروف تحترم الكرامة توظيف عن طريق لالجئين  التعليم، الصحية

 اليوناني  تضامن الشعب "وتجريم"جئين لقمع نضال الال ال -
 والسياسيين لالجئين االقتصاديين وحقوق كاملة اعطاء لجوء تصديق،  -
 قلعة واليونان سجن ال ألوروبا   -
 والحروب  ال للتدخالت االمبريالية -
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