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دانید  ها آشنا هستید. خیلی خوب می اید لطعاً با شرایط سخت زندگی در آن برای غیر یونانی اگر شما به یونان مهاجرت کرده

را به شده توسط رؤسای کوچک و بزرگ فرار کند و خود  که حتی اگر کسی موفك شده باشد از جنگ و فمر تحمیل

اند وارد خاک اروپا  هایی که باألخره توانسته دانید که آن چنین می مرزهای اروپا برساند، باز هم جانش در خطر است. هم

ها و  برای دستیابی به نیازهایشان حمایت شوند،  به کمپ های اروپایی ها و دولت توسط حکومتکه  جای آن بهشوند هم 

 توانند به ممصد مورد نظرشان برسند. شوند و نمی ، دارو، گرمایش و آزادی محروم میشوند و از غذا ها فرستاده می زندان

ها باید  برند. آن دائمی به سر می ها بیرون بیایند هم در شرایط وحشت   ها و زندان توانند به نوعی از کمپ حتی کسانی که می

یابان متولف خواهد کرد تا مدارکشان را چک کند، ها را در خ دانند پلیس کی آن چرا که نمی مدام نگران مدارکشان باشند

ها بدون بیمه و با حمولی  ترین و بدترین  شغل احتماالً کتکشان بزند، دستگیر و دیپورتشان کند. اگر شغلی هم پیدا کنند، سخت

کنند.  م میی فاشیستی دست و پنجه نر آور و کشنده ها اغلب با رفتارهای عذاب بسیار کمتر از سایرین خواهد بود. آن

ها فالد امنیت و حموق  های دیگر برابر نیستند.آن بچهبا گیرند و  عدالتی لرار می بعیض و بیهایشان در مدرسه مورد ت بچه

  ها برخوردار باشد. ابتدایی هستند که هر انسانی باید از آن

ی عمومی مردم ستمدیده و ها داری دیگری، بخشی از سرکوب های دولت در لبال مهاجران، مثل هر دولت سرمایه سیاست

از اند هم هر روز بیش از پیش  های زیادی زندگی کرده دنیا آمده یا سال جا به فرودست است. چرا که حتی کسانی که این

کنند  داران پیشنهاد می بینند که زندگی تحت شرایطی که دولت و سرمایه ها می برند. آن آور زندگی رنج می شرایط خفمان

ها  بینند که هرروز باید بیشتر کار کنند ولی حموق کمتری بگیرند. گران شدن اجاره ها می آور است. آنلدر سخت و زجر چه

کنند با سازماندهی و خودمختاری شرایط  . و در نهایت هنگامی که سعی میکند هایشان می ها را ناچار به ترک محله آن

کنند که هرروز تسلط کمتری بر زندگی  ا احساس میه شوند. آن زندگی خود را بهتر کنند با سرکوب پلیس مواجه می

  خودشان دارند.

های مختلف  ، تصمیم گرفته است تا ساختمان«سیریزا»لبلی، های دولت  ی سیاست ، در ادامه«نئودموکراتیا» اخیراً دولت 

های  ها سال این ساختمان که در حالیی اگسارخیا، که اکٰثراً محل سکونت مهاجران هستند، را تخلیه و تعطیل کند.  در محله

برای حل مشکل که بخواهد  کرد. حاال دولت و پلیسش هر کس یای نم ها هیچ استفاده کس از آن زیادی متروکه بودند و هیچ

ها ساکنان این  شناسد. آن دارها می و سرمایه« امنیت ملی»عنوان تهدیدی برای  به راسازماندهی و مبارزه کند  ودمسکن خ

که ساکنان  چنین برای این هم دارند. فرستند و کودکان را از رفتن به مدرسه باز می ها می ها و زندان ا را به کمپه ساختمان

ها و  مدام محلیو  اند کرده های مسلح های محله را پر از پلیس ها به محل زندگیشان باز نگردند، تمام خیابان این ساختمان

 کنند. مهاجران را مرعوب و سرکوب می

 ایم. ما همه در یک لایك نشسته ها، مهاجران از تمام کشورها، چه با مدارک، چه بدون مدارک، ان، بیکاران، محلیکارگر

خواهیم بیرون از احزاب و منافع سیاسی خودمان  میما ی ما را تغییر دهیم.  بار دولت علیه همه خواهیم رویکرد خشونت می

با هم  کنند، توانند همدیگر را ماللات عنوان محلی که مردم می ها به تخواهیم از اسکوا می را سازماندهی و عمل کنیم.

ها پر از  که تمام محله پیش از آن سرکوباز خواهیم  ند دفاع کنیم. میهای مشترک دست پیدا کن حل به راه مبارزه کنند و

و آمیگدالزا تحت شرایط وحشتناک  هایی مثل موریا، ساموس پلیس و نظامیان بشود جلوگیری کنیم. مهاجرانی که در کمپ

افتد در کنار  چه دارد اتفاق می ی آن ما باید به همه ایستیم. اند. ما در این مبارزه در کنارشان می اند حاال به پا خاسته اسیر شده

یم و هایمان را کنار بگذاریم، لدرت بگیر توانیم ترس هم و به صورت جمعی  پاسخ دهیم. تنها در این صورت است که می

 مماومت کنیم.



دارها،  ی مشترک بدون هیچ مرز و ملیتی علیه دولت و سرمایه مبارزه

 علیه بی ارزش کردن زندگیمان

 کنیم کنیم، با هم مبارزه می با هم مقاومت می
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