
  "سی ريزا"گزارشی از تظاھرات حمايتی از 

   

  

  

يکی  .روزھمبستگی به خيابان ھا آمدند ھزاران نفر در شھرھای مھم اروپا در حمايت از سی ريزا در
 Manolis" زوس مانيلوس گله"از بزرگترين تظاھرات در آتن صورت گرفت که ھزاران نفر به دعوت 

Glezos  بر پارلمان يونان گردآمدنددر براساله يونانی  ٩٢سياست مدار.  

  

  

  

مانيلوس از جمله دانشجويانی بود که پس از اشغال يونان توسط آلمان پرچم نازی ھا را از روی  
چند بار  او در نبرد عليه فاشيسم ، جنگ داخلی و حکومت سرھنگ ھا. آکرپوليس پائين کشيد

او عضو حزب کمونيست يونان . ستدستگير، محکوم به اعدام شده و سال ھا در زندان به سر برده ا
سی "پيوسته است و اکنون در ھيئت رھبری  "سی ريزا"با کناره گرفتن از حزب به  که بعداً  بود

  . می باشد نيز "سی ريزا" قرار داشته و عضو پارلمان اروپا از سوی  "ريزا



  

  

شھر شرکت کرده که خود در بروکسل در تظاھرات حماتی در مقابل بورس اين " مانيلوس گله زوس"
بود طی سخنانی گفت مسئله جالب اين است که ما در مقابل بورس به تظاھرات پرداخته ايم ھمان 
نيروھای مالی که تPش کرده ا ند با غارت مردم يونان و کشورھای ديگر خود را از بحران نجات 

تظاھرات پرداخته  به   عPوه بر آتن جمعيتی بالغ بر ھشت ھزار نفر نيز درشھر تسالونيکی. دھند
  . درشھرھای مختلف يونان نيز تظاھرات حمايتی مشابه برگزار شد

فوريه در يونان  ١٣و  ١٢در طی  MARCبر اساس آخرين آمارسنجی که توسط موسسه مارچ 
. به طور بی سابقه ای افزايش يافته است" سی ريزا" صورت داده است نشان می دھد که محبوبيت 

درصد  ۶٢ .حمايت می کنند" سی ريزا" درصد يونانی ھا از اقدامات  ٨١براساس اين آمارسنجی 
ھمين آمارسنجی نشان می دھد که اگر . يونانی فکر می کنند که وضعيت يونان بھبود خواھد يافت

 ۴۵٫۴سی ريزا : بPفاصله انتخابات برگزار شود آراء احزاب موجود يونان به قرار زير خواھد بود
 ۴٫٧درصد، يونانی ھای مستقل  ۴٫٨درصد، حزب کمونيست يونان ١٨٫۴درصد، دمکراسی نوين

درچنين صورتی . درصد ٢٫٨درصد و پاسوک  ۴٫۶)رود(درصد، پوتامی ۴٫٧درصد، سپيد طPئی
بر اساس اين . کرسی اکثريت پارلمانی را به خود اختصاص خواھد داد ١٨٧با اختصاص " سی ريزا"

ديگر فقط آراء يونانی ھای مستقل افزايش يافته، حزب آمارسنجی نشان ميدھد  که درميان احزاب 
  . کمونيست آراء قبلی خود را حفظ کرد اما آراء احزاب ديگر دچار سقوط شديد شده است

پاريس مرکز ديگر تظاھرات حمايتی بود که پنج ھزار نفر به دعوت بيش از سی سازمان حزبی، 
ه چپ و نيز شخصيت ھای چپ ا زجمله رھبران جبھ. سنديکائی و شھروندی در آن شرکت کردند

يکی از بازنشستگان شرکت کننده در اين تظاھرات اعPم کرد . شرکت کنند گان در اين تظاھرات بودند
رياضت . من از مردم يونان که به مخالفت با سياست رياضت اقتصادی پرداخته اند حمايت می کنم

سيپراس با مردم خود عليه اين . ی رانداقتصادی اين کشور و ھمه اروپا را به سوی يک فاجعه م
در شھر ." اگر با بگذاريم اوhن ھم دستمزدھای ما را  کاھش خواھد داد. سياست مبارزه می کند

  .مارسی نيز گردھمائی حمايتی صورت گرفت که حدود چھارصد نفر در آن شرکت داشتند



  

  

  

سی ريزا صورت "ُی به حمايت از در رم نيز به دعوت احزاب چپ و سازمان ھای سنديکائی تظاھرات
حزب تجديد بنای کمونيستی و ساير جريانات کمونيستی ايتاليا و از جمله بزرگترين سنديکای . گرفت

  . از فراخوان دھندگان اين گردھمائی اعتراضی بودند  CGILکارگری ايتاليا 

  

ھزار نفری شرکت کرده  آگيريش پاناگوپولوس از فعالين ضد فاشيستی يونان که دراين تظاھرات بيست
بود گفت که آن چه که رم و آتن، حکومت کنونی يونان و چپ ايتاليا را به ھم پيوند می زند را بايد در 
شروع جنبش جھانی ضدسرمايه داری جستجو کرد، اين پيوندھا را بايد در تظاھرات جنوا، در 

آنا ) .  I grecoromani(گرفت پی ... تظاھرات عليه برگزاری اجPس ھشت کشور صنعتی در ايتاليا 



اکنون از حزب تجديد بنای کمونيستی می گويد که مسئله ) Anna Camposampiero (کمپوسامپيرو
  .بر سر حمايت برای تغيير الگو می باشد

  . نيز صورت گرفت و برلين ،تظاھرات مشابھی نيز در بروکسل، ليسبون، لندن، مادريد، وين، ادينبورو

   

  )راه کارگر(ان کارگران انقPبی ايرانسايت سازم: منبع

  ٢٠١۵ فوريه ١۶ با برابر ١٣٩٣ بھمن ٢٧ دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


