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  کشنده بر علیه اقدام اتحادیه های کارگری یونان و ۀحمل

 قتل دیمیتری کوتزاریدیس کادر اتحادیه کارگری آن کشور 

  

کارگران یونان در  بود کھ اعتراض بر ضد تصویب بعدی پالن ریاضت از جانب پارلمانبخاطر 

فلج شدن  این باعثدست زدند و بھ اعتصاب عمومی دو روزه  روزھای چارشنبھ و پنج شنبھ گذشتھ

  .شاھد گسترده ترین تظاھرات توده ھا بودبعد از دھھا سال شھر آتن  .چرخ اقتصادی یونان گردید

طبقاتی، راه دخولی بھ پارلمان را  ۀکارگری پی آ ام ای با روحیھ عالی مبارز ۀاتحادی ،روز پنجشنبھبھ 

روی ک موضع گیری تحریری یطی . ای. ک. دفتر مطبوعاتی حزب کمونیست یونان ک .مسدود کرد

از جانب یک گروپ چند صد نفری کھ  :ارش دادزگ چنین در مورد این حادثھ موضوع تماس گرفتھ و

ھا ھزار کارگری کھ در میدان سینتگما در مرکز شھر دھ باالیده بودند پوشان روھایشان را با ماسک

  .مرگباری صورت گرفت ۀآتن گرد ھم آمده بودند حمل

و یا ھرطوری کھ خودشان خود را لقب داده  ،غیر وابستھ و فاشیست ھای نقاب پوشانارشیست ھای 

بھ انجام کھ نیروھای ضربتی و فشار با تھدید و اجبار نتوانستند  تعمیل کنند را آنچیزی میخواستنداند، 

  .ت نمایندأکننده ھا را متفرق ساختھ و سلب جر یعنی تظاھر ،برسانند

دھھا تظاھر کننده . سالھ بود ۵٣اریدیس کرتر اتحادیھ کارگری دیمیتری کوتزس مرگِ  ،پیامد این حملھ

این اتحادیھ از جانب آن نقاب پوشان با مواد انفجاری مولوتوف، گاز اشک آور و نارنجک ھای دیگر 

  .شوک دھنده زخمی گردیدند

ارگران خوب بریگادھای نظم عامھ ک نشان مینماید کھ این تحریکات برخاطر حزب کمونیست یونان 

دریغا کھ این عمل اوباشان متجاوز از  ، ولیگردید نقش بر آبسازمان یافتھ اتحادیھ ھای کارگری 

  .جانب پولیس با ھیچ عکس العملی مواجھ نشد

حزب کمونیست یونان برای فامیل دیمیتریس کوتزاریدیس کھ در راه برحق مبارزه جان سپرد ابراز 

  .زخمی ھای این حادثھ اعالن نمودتسلیت کرد و ھمبستگی خود را با 

  ٢٠١١اکتوبر سال جاری  ٢٢
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  حزب کمونیست یونان در مورد حوادث میدان سینتاگما در شهر آتن ۀاعالمی
  

بر تظاھر مخصوص  دساتیرمجھز با انارشیست ھای فاشیست  ۀشدداده  این بار گروپھای سازمان

ھای کارگری تجمع کرده بودند، حملھ برده و با کننده ھا، باالخص آنجای کھ تظاھر کننده ھای اتحادیھ 

مواد انفجاری مولوتوف، گاز اشک آور، نارنجک ھای کور کننده و پرتاب سنگ میخواستند تظاھرات 

 سالھ، ۵٣، در اثر این حملھ دیمیتری کوتزاریدیس. کارگری و مردم را در میدان سینتاگما برھم زنند

ر ناحیھ شھری بنام ویروناس بھ قتل رسید و دھھا تن دیگر سکرتر اتحادیھ کارگری معماران یونان د

  .از تظاھرکننده ھای اتحادیھ ھای کارگری زخمی شدند

اس دھنده نفرت این نقاب پوشان بر علیھ جنبش کارگری و مردمی و اتحادیھ ھای کارگری یونان انعک

مسؤولیت اصلی این دولت . نظام و قدرت سرمایھ داری عمل میکنند نفعبھ خشم نیروھای است کھ 

و سرکوب کارگران و جنبش مردمی ریشھ در  افترااین عمل بی روحیھ سازی، . حادثھ را بدوش دارد

 ه است و حمالت مرگبار واینرا تاریخ بھ اثبات رسانید. ساختار، مراکز و خدمات حکومتی دارد

فاشیست و یا ھرطوری کھ آنھا  –نقاب پوشان انارشیست  .تائید گذاشت آن مھر نیز بر اخیروحشیانھ 

و ارعاب موفق سرکوب  ھای فشار، خود را نام نھاده اند، آن وظیفھ ای را بدوش گرفتند کھ نیرو

ھمان  ھا ازھ اینعینی بھ اثبات رسید ک شاھدهبا م .نمایند زنشمردم را بی روحیھ و سر نشدند تا

بھ را  ٢٠١٠ماه می سال  ۵رای گیری بر مموراندم مورخ  مارفین در روزبانک  مراکزی اند کھ

  .دندآتش کشی

بھ ھمین منوال . ھدف آنھا کھ برھم زدن تظاھرات اتحادیھ کارگری یونان بود بھ شکست مواجھ شد

کارگران و  متقابل حملھ میخواستند جریانپالن ھای دولت، میکانیزم نظام و احزاب پلوتوکراسی کھ 

 پراگنده و سرکوب نمایند را سازمان دادند،ساعتھ  ٤٨خیابانھا ریختند و اعتصاب کھ بھ  را توده ھای

  .نیز نقش بر آب شد

مبارزه برحق راه بھ فامیل دیمیتری کوتزاریدیس کھ در حزب کمونیست بونان مراتب تسلیت خویشرا 

کننده و ھمھ ای طبقھ کارگر و توده ھا جان سپرد ابراز نموده و ھمبستگی خود را با مجروحین تظاھر 

و مردم را  آنانی کھ تظاھرات کارگری و توده یی را بر علیھ محرکین پشتیبانی نمودند اعالن مینماید

حزب کمونیست، اتحادیھ ھای کارگری و سایر  ۀتا با مبارز دعوت مینماید قیامبھ قاطعیت بیشتر درین 

روھای انحصاری قد علم کرده سازمانھای رادیکال یونان کھ بر علیھ سیاست ھای ضد مردمی و نی

این نیروی اپوزیسیون است کھ برضد احزاب پلوتوکرات، اتحادیھ اروپا و صندوق بین . اند، بپیوندند
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انواع این نیروی مردم است کھ در مقابل تدابیر بربرمنشانھ، زورگویی و  برخاستھ و المللی پول

تنھا توده ھا میتوانند سیاست ھای . نع شوندبپا خواستھ اند و میخواھند آنرا ما مردم روحیھ شکستاندن

  .ضد مردمی و قدرت آنھا را درھم شکنند

  ٢٠١١اکتوبر سال روان  ٢٠آتن، 

  

  خوږمن. و: برگرفتھ از اعالمیھ حزب کمونیست یونان، برگردان از متن آلمانی
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