
  
 

 ! ميسوزدشعله های خشم توده ها یونان در  
  

 س ،ولوپو گریگورسو ساله بنام آلکساندر١۵ ، در پی قتل یک جوان دانش آموز ٢٠٠٨ دسامبر ششماز روز 

 را در  و بویژه آتن پایتخت این کشور ، ميليون ها نفر از مردم، خيابانهای یونانيونانتوسط پليس فاشيست 

به خيابان ها وحشيانه در اعتراض به این قتل کشور مردم در سراسر  . ختندآتش خشم خود شعله ور سا

 .ریخته و با اشغال مدارس و دانشگاهها تظاهرات های گسترده ای را در سراسر یونان سازماندهی کردند

 که رسانه های غربی از آن به عنوان حادترین خيزش ها بعد از پایان دامنه این خيزش به حدی است

  .نام می برنددر یونان  ١٩٧۴ی نظامی در سال دیکتاتور

  

، عاملی شد که مردم ستمدیده یونان خشم فرو خورده خود از  زنو جوان دانش آمویک ، وس آلکساندرقتل 

آتش مظالم بيشمار سيستم سرمایه داری حاکم بر کشورشان را یکباره سرریز نموده و نشان دادند که 

 این  .سرمایه داران غارتگر را فرا گرفتنظم و پود  تار  به سرعتن بودند که حریق آپنهان زیر خاکستر

د که مردم یونان با یکی از وخيم ترين شرایط اقتصادی در سالهای ناعتراضات در شرایطی بوقوع می پيوند

یونان و تاثير گيری از  بدليل حاکم بودن نظام سرمایه داری استثمارگر بر. اخير دست و پنجه نرم می کنند

، و در عين حال در بستر سياستهای  گير نظام امپریاليستی در سطح بين المللی ان اقتصادی گریبانبحر

های فراوانی روبرو شده و بار بحران  ضد خلقی دولت محافظه کار بر این کشور، جامعه یونان با نابسامانی

 توده های زحمتکش و اقتصادی از سوی طبقه حاکم به صورت افزایش شدید بيکاری و فقر بر دوش اکثریت

خصوصی سازی دانشگاه های دولتی با  شهریه  فساد اداری ،  .به پاخاسته یونان سرشکن شده است

 هستند که شرایط بسيار طاقت فرسایی را  دیگریعواملاز  ،مد نا کافیآدر  بيکاری وهای بسيار سنگين ، 



لی تداوم جنبش قهر آميز اعتراضی  علت اص .بر اقشار طبقات پایين و متوسط جامعه تحميل کرده است

    .توده های به پاخاسته نيز اساسا در این واقعيات نهفته است

  

 دامنه تظاهراتبا عکس العمل جنایت کارانه ای که پليس یونان در مقابل تظاهر کنندگان از خود نشان داد، 

بطور سریعی به تمامی محالت و شهر های یونان کشيده مردمی  نه تنها کاهش نيافت بلکه این تظاهرات

پادگان های پليس  و پارلمان را با سنگ و شيشه و وزان و دانشجویان دست در دست هم  دانش آم.شد

مردم یونان باالخره  و ندمعلمان روز بعد به اعتصابات دانشجویان پيوست . ندکوکتل مولوتف مورد حمله قرار داد

 هزاران جوان با  .نهاد های دولتی را مورد حمله قرار دادندحاکم بر کشور  اقتصادی در اعتراض به شرایط

 نفرت خود را از دولت های پليس و پرتاب سنگ به سوی آنان  ساز به سمت پاسگاه  های دست  پرتاب بمب

 .دان ها خودرو را به آتش کشيده   اعالم کرده و تاکنون دهضد خلقی یونان و اعمال ضد مردمی آن 

  

هتل های مجلل ، فروشگاه های گرانقيمت  و بيش از  توده های خشمگين در یونان با حمله به بانک ها ،

وارد ساخته و دولت محافظه کار وقت را در ه سرمایه داران بميليون ها دالر ضربه اقتصادی  مرکز تجاری ،١٣٠

مردم یونان تقاضای وحدت برای  ازار چند ب،   تا آنجا که نخست وزیر وقت، ندشرایطی لرزان قرار داده ا

، جان به لب رسيده از ظلم و ستم هائی که بر آنها روا می شوداما مردم ، برقراری صلح را اعالم کرد 

به واقع آنچه در یونان در حال وقوع  .نده اخواست استعفای او را در محور خواسته های خویش قرار داد

ایب بيشمار صو م است که معترض به  بی عدالتی ،  فقر هست ، اعتراض توده های به جان آمده ای

نفرت در حالی که   و برای تحقق خواست های بر حق انسانی اشان ، به خيابان ها ریخته و زندگيشان بوده

آماج قهر انقالبی اشان را دولت حاکم ه اند، به نمایش گذاشترا خود از  سيستم  غارتگر سرمایه داری یونان 

   .قرار داده اند

  

 نيروهای مبارز و انقالبی در یونان خواهان همبستگی مبارزاتی  تمامی آزادیخواهان در جهان با مردم یونان

یونان در  کشورهای مردم به پا خاسته تظاهرات متعددی در حمایت از تاکنون شده اند و در پاسخ به این ندا 

   .ه استی اروپایی برگزار شد کشور هابعضی دیگر ازترکيه ، آلمان ، اسپانيا ، ایتاليا و 

  
  !درود بر رزم دالدرانه مردم ستمديده در يونان

 !پيروز باد مبارزات ضد امپرياليستی توده های ستمديده
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