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روز سه شنبه مورخ  ۲۲جون ،محاکمه ای به علیه ویال  15در دادگاه میتیلینی ،جزیره لسوس
اتفاق خواهد ۱۵ .فرد به تاریخ  ۱۹-۱۸اپریل سال  ۲۰۲۰متهم به شورش و به آتش کشیدن کمپ
ویال اتحادیه اروپا در جزیره خیوس شدند .این دستگیری ها تظاهرات علیه شرایط غیر انسانی
.کمپ ویال بعد از مرگ زنها داخل کانیترهای ایزوله شده را دربر داشت
فرد متهم به آتش سوزی و خطر برای زندگی انسانها ،تخریب ملک شخصی ،زخمی کردن ۱۵
مردم و تشکیل یک گروه جنایت کار شده است .همانطور که ما دیدیم در موارد زیادی مثل دادگاه
.علیه موریا  ,6آنها بدون کدام تحقیقات دقیقی دستگیر شده اند
تنها مدرکی که علیه اکثر متهمان وجود دارد اینست که افسر پولیس ادعا کرده که آنها را از روی شکل ظاهری
مثل قد و رنگ موی از داخل داده های کامپیوترشناسایی کرده است .اگرچه ،این تظاهرات در شب اتفاق افتاده
است .پولیس به شدت به تظاهرات کننده گان همراه با گاز اشک آور حمله کرد و مردم صورت شان را با ماسک
بخاطر کوید  19و دستمال بخاطر گاز اشک آور و دود زیادی که از آتش برخواسته بود پوشیده بودند .فقط
تعداد اندکی همان روز بخاطر داشنت چاقو و فندک که اشیا عادی داخل کمپ که بخاطر آشپزی و سیگار
.کشیدن است ،دستگیر شدند .اکثر متهمان بین دو تا بیست روز بعد از آتش سوزی دستگیر شدند
و در عین زمان ،حدود  ۷۰۰۰نفر داخل ویال زندگی میکردند ،کمپی که فقط برای  ۱۰۰۰طراحی شده بود.
بیشتر مردم در یک منطقه غیر رسمی در کلبه ها و پناهگاه های خودساخته تحت شرایط مهلک بهداشتی زندگی
می کنند .این  15نفر جریان موج اول بیماری همه گی دستگیر شدند ،یک دوره ناامن در مورد تأثیر ویروس
کوید  19بر ساکنان کمپ .مقامات یونانی و اروپایی که مدیریت این کمپ ها را بر عهده داشتند ،عمدتًا با تالش
برای قرنطینه کردن ساکنان این کمپ ها از طریق مقررات منع رفت و آمد و جریمه های شدید واکنش نشان
دادند .در حالی که مردم قادر به ترک اردوگاه نبودند ،به سختی اقدامات پزشکی یا بهداشتی در اردوگاه ها
.انجام می شد و باعث می شد مردم حتی بیشتر حس ترک شده گی را داشته باشند
پس از مرگ یک زن  ۴۷ساله از عراق ،اوضاع باال گرفت و اعتراضات آغاز شد .گفته می شود این زن در اثر
حمله قلبی یا انسداد جان خود را از دست داده است .وی دو روز قبل به دلیل برادیکاردی و آریتمی به
بیمارستان رفته بود و در آنجا برای کوید  19آزمایش شد و دارو دریافت کرد .پس از بازگشت به ویال ،وی
بخاطر احتیاط در یکی از کانتینرهای جدید خارج از کمپ حبس شد و دچار حمله وحشت شد .شوهرش او را
.در کانتینر مرده پیدا کرد
هیچ کس در مورد مرگ زنان در کمپ ویال و تمام مرگ های ناشناخته در اردوگاه ها و دریا و
همچنین درد و رنج مردم پاسخگو نبوده است .در عوض ۱۵ ,نفری که براساس شواهد ضعیف
انتخاب شده اند ،اکنون به دلیل تخریب امکانات کمپ مجازات می شوند .آنها قب ً
ال بدون
هیچگونه دادگاهی مجازات شده اند و به مدت یک سال و دو ماه در بازداشت موقت به سر می
برند .دادگاه به دلیل کوید  ۱۹دو بار به تعویق افتاد ،این سومین بار است که آنها با دستبند به
.ایستگاه پلیس میتیلینی منتقل می شوند
گرچه هیچ مدرک معتبری در دست نیست ،اما ما می ترسیم که آنها به عنوان قربانی سیاست
های مهاجرت اروپا و یونان محکوم و جرم شناخته شوند و شرایط زندگی غیرقابل تحملی را در
کمپ های جزایر یونان ایجاد کنند .ما دیده ایم که چگونه موریا  6به  ۵و  ۱۰سال حبس محکوم
.شده اند ،با وجود اینکه این روند پر از نقص بود و تنها شاهد این اتهام در دادگاه حاضر نشد
ما از تماشای این نابودی بی معنی زندگی مردم خسته شده ایم .جرم انگاری اعتراضات
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.مهاجران باید متوقف شود
جرم این نیست که ویال و موریا سوخته باشند ،جرم وجود آنهاست !
ویال  15را آزاد کنید

