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 !ده روزی که شهرهای یونان را تکان داده است
  

  گوروپولوس به یاد آلکسی گری
 

ده روز از آغاز شورش بخش بزرگی از فعالين سياسی و اجتماعی، به ویژه نوجوانان، چوانان و دانشجویان، در 
 سرای اندیشه و تمدن را بخش این کشور را تکان داده، ده روزی است که این  ده روزی که بخش. گذرد یونان می

ده روزی است که در خالل آن . به جایگاه طغيان خشم انقالبی فرزندان کارگران و زحمتکشان تبدیل کرده است
ده . ، روشنگر شب حاکم شده است های آتشی که قهر انقالبی شورشيان در هر کوی و برزن به پا کرده شعله

  .کنند باال رفته و سنگها را به سوی پاسداران شب پرتاب میروزی است که در گوشه و کنار این کشور دستها 
  

 
 

هایی که بدون شک در اختيار سرمایه جهانی،  های جمعی پيرامون ما، رسانه ده روز است که رسانه
ر برند تا ما هر چه کمتر د داران و نوکران و کارگزاران رنگارنگ آنان قرار دارند، تمامی تالش خود را به کار می سرمایه

این امر بدون . مورد این شورش، ابعاد آن و دالیل راستين به وجود آمدن، پایداری و گسترش آن بخوانيم و بدانيم
  که سدی مستحکم در راه رسيدن اخبار مبارزات حق واهندخ شک در این رابطه است که آنان از سویی می

مترقی جهان ایجاد کرده و از سویی دیگر طلبانه فرزندان کارگران و ستمکشان یونان به نيروهای انقالبی و 
 آنان  .خواهان آن هستند که به اینگونه جلوی نفوذ احتمالی آتش این شورش را به نقاط دیگر جهان بگيرند

های جهان نيز موجود است، این آتش به  ور شدن این آتش در دیگر گوشه رو که دالیل شعله دانند که از آن می
روست که در مورد این شورش کمتر   درست از این . اط جهان نيز راه یافته و بر پا شودتواند در دیگر نق راحتی می

ها و اربابان آنان گذشته و از اطالعات درست و واقعی تهی   های رسانه  از غربال" دانيم می"خوانيم و آنچه  می
شوند که  چنان توصيف می نام گرفته و فرزندان کارگران و ستمکشان آن"خرابکاری"بار دیگر شورش . شده است

  .باشند گویا جمعی از اوباش می
  

 
 

در اثر اصابت گلوله یک پليس " گوروپولوس آلکسی گری"ای به نام   ساله١٥شورش یونان با کشته شدن نوجوان 
داری  در آتن شدت گرفت اما بدون شک ریشه در شرایط اقتصادی، سياسی و اجتماعی یونان و جهان سرمایه

 پس از اصابت گلوله به او در یکی از خيابانهای آتن بر زمين ٢٠٠٨ دسامبر ٦جان آلکسی روز شنبه  یپيکر ب. دارد



 شهر یونان زبانه کشيده است، که دليلی برای ١٠٠های خشم در بيش از   افتاد اما از آن پس نه تنها شعله
  . نفر شده است١٠٠٠٠٠برقراری اعتصابی گسترده و تظاهراتی با شرکت بيش از 

  

 
 

، در دوران دیکتاتوری نظامی ١٩٧٣اعتراضات این روزهای یونان پس از شورشهای دانشجویی این کشور در سال 
. سابقه بوده است های پليس از پای درآمدند، بی   نفر در اثر اصابت گلوله٤٤یونان، شورشهایی که در خالل آنها 

ه در شرایطی که در این روزها در اثر بحران گسترده این شورشها تنها نمادی بر اعتراضاتی خودجوش نبوده و ریش
" ماليس کوستاس کاران"راستی   مردمی که دولت دست داری در یونان به وجود آمده و تصميمات ضد سرمایه

  .تر کرده است، دارد های محروم دوچندان سخت اتخاذ نموده و بدینگونه شرایط زندگی را برای توده
  

 
  

ته شورای عالی کنفدراسيون کارگری ف بازار کار یونان را تحت تاثير قرار خواهد داد که به گای این تصميمات به گونه
به خيل بيکاران این )  درصد از نيروی کار یونان٥و یا به عبارت دیگر ( نفر ١٠٠٠٠٠یونان در خالل دو هفته آینده 

ای بوده است که  های اخير به گونهگيری فقر و رشد اختالف طبقاتی در خالل سال شدت. کشور افزوده خواهد شد
های  کنند و همزمان تعداد ميلياردر  درصد از یونانيان در زیر خط فقر زندگی می٢٠به موجب آخرین آمار رسمی 

 !دالری یونان بيش از هميشه است
 



 
 

د، روزی ش میخارج ای از خانه  برای شرکت در اعتراضات توده" گوروپولوس آلکسی گری"که   ده روز پيش زمانی
را بر عليه رژیم !" ما دیگر توان تحمل شرایط موجود را نداریم! نه"رفت تا همراه با دیگران فریاد  که می
شرایط اقتصادی سالهای اخير را به مردم این کشور  ترین کار کشورش که یکی از وخيم  راستی و محافظه دست

 و بر قطرات به هشداو بر خاک و خون کشيده توانست تصور کند که  کسی نمیسر دهد ،  را تحميل کرده است
از خانه بيرون رفت تا " گوروپولوس آلکسی گری. "زمين ریخته خون او بساط شورشی عظيم بنا خواهد شد

  .گردد اما گلوله پليس سينه او را دریده و خونش را بر زمين ریخت ساعاتی از خانه بيرون بوده و سپس به خانه باز
  

 
  

ای نشسته بودند   دسامبر گروهی نوجوان که در کافه۶غروب روز شنبه : ماجرای کشته شدن آلکسی اینگونه بود
ليتری آب را    داده و دو شيشه نيمگذشت فریاد کشيده، شعار سر  میبا دیدن ماشين پليسی که از جلوی کافه

ف کرده و دو پليس از آن خارج شده و ماشين پليس پس از طی چند متر توق. به طرف ماشين پليس پرتاب کردند
رسند یکی از آنان اسلحه کمری خود  زمانی که پليسها به نزدیکی نوجوانان می. به طرف نوجوانان به راه افتادند

 جالب .دافت ها آلکسی از پای می کند که در اثر اصابت یکی از تير را کشيده و چند تير به طرف آنان شليک می
  !شوند خاک افتادن آلکسی، دو پليس راه خود را کج کرده و از محل حادثه دور میاینجاست که پس از به 



 
  

هایی  تش خشم تودهآور شدن  العمل پليس در مقابل نوجوانان و کشته شدن آلکسی باعث شعله در اینجا عکس
اول تاکتيک پليس در دو روز . یده و اعتراضات آغاز شدنددکه مدتها بود از شدت فشار اجتماعی در عذاب بودند گر

تر و  ها را به عقب نراند، که باعث به وجود آمدن اعتراضاتی تازه  اما این تاکتيک نه تنها توده. بزن و بگير و ببند بود
سبب پليس و قتل  بسياری از محرومان یونان امکانی یافتند تا در کنار اعتراض به قهر بی. تر گردید گسترده

حد و حساب قيمتها، فقر شدید تحميلی در سالهای اخير،  ن، باال رفتن بیآلکسی، نسبت به بيکاری روزافزو
های اجتماعی و باال  ارزش سازی سيستم بيمه ها، کم سازی خواری، خصوصی فساد روزافزون اداری و رشد رشوه

  .بردن سن بازنشستگی اعتراض کنند
  

 
  

به اشغال شورشيان درآمده و معترضين خواهان ) های تکنيک و اقتصاد در آتن  دانشگاه(دو دانشگاه بزرگ یونان 
دانشجویان و جوانان یونانی بار دیگر به . برکناری دولت حاکم، باز شدن درهای زندانها و خلع سالح پليس شدند

  . سال پيش به سرنگونی حکومت نظاميان گردید هستند٣۵اند و یادآور حرکتی که در  حرکت درآمده
  



 حرکت معترضين در خيابانها به راه افتاده بود و به نيروهای پليس دستور داده موج" آلکسی"روز به خاکسپاری 
  .ها به دور باشند های اجتماعات توده اضر نشده و تا سر حد امکان از محلحشده بود که در مقابل شورشيان 

  

 
  

عيه دارد یکی از جوانان شورشی که چهره خود را با نقابی پوشانده، در دستی سنگ و در دست دیگر اطال
دهند جان خود را از دست  های کار در آتن رخ می هر روز افراد بسياری در سوانحی که در محل: "گوید می
جوان دیگری ." داری خود هستيم دهند و این از آنروست که ما تحت فشار دولت حاکم و پایتخت سرمایه می
ای به جا نمانده و ما دیگر  ما جوانان آیندهبرای . ای مبدل کرده است یونان را به ویرانه، دولت : "گوید می
  ."ای که را در خالل آن بتوانيم آرزوهایمان را عملی کنيم ببينيم توانيم نمایی از آینده نمی

  

 
 



آور  در خالل روزهای اخير نيروهای پليس از طرفی صدها جوان را دستگير کرده و از طرف دیگر تا آن حد از گاز اشک
آور در کشور در حال تمام شدن بوده و  های گاز اشک اند ذخيره اند که اعالم کرده فاده کردهبر عليه شورشيان است

  !باشند آور می ای گاز اشک از اینرو خواهان وارد کردن مخازن تازه

 
 کرسی پارلمانی از اکثریت بسيار ضعيفی در مجلس این ٣٠٠ کرسی از ١۵١دولت یونان که با در دست داشتن 

ای مجرد جلوه داده  کند تا کشته شدن آلکسی را حادثه  است از تمامی امکانات خود استفاده میکشور برخوردار
های خشمگين اما فریب این  توده. های نظام را نجات دهد و به اینگونه با قربانی کردن یک یا چند پليس پایه

های مجلل و  های لوکس، هتل هسراها، فروشگا نيرنگها را نخورده و با حمله به بانکها، مراکز تجاری، ماشين
های  داری جهانی وارد آورده و پایه نمایندگيهای شرکتهای آمریکایی نه تنها صدها ميليون دالر خسارت به سرمایه

  .شناسند ود را به خوبی میخاند دشمنان طبقاتی  که نشان دادهبلاند،  دولت یونان را به لرزه درآورده

 
ری در برابر جنبش قهرآميز انقالبيون یونان یا سکوت اختيار کرده و یا اخباری های خب ها و بنگاه همزمان رسانه

باید با استفاده از تمامی امکانات موجود این . دهند های جهانی می جعلی و یا دست و پا شکسته به خورد توده
  .امکان را از آنان سلب کنيم

  
  ٢٠٠٨ دسامبر ١٦، ١٣٨٧ آذرماه ٢٦شنبه  سه
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