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: ونانيگزارش اول ماه مه از   

  ی صنفی هاهي رهبران اتحادانتي خۀياول ماه مه در سا 
    هشتاد و هفت ماهدهم ارديبهشتچهار                                                      "ستيمارکس یصدا" يۀري تحرئتيه

  

 شهر اين کشور ۶٨در  در روز جهانی کارگر، تظاهراتی

مشارکت و حضور توده های مردم، به . سازمان داده شده بود

دليل اصلی اين . چندان زياد و مشتاقانه نبود طور کلی

کنفدراسيون يونانی " موضوع تاکتيک خائنانه ی رهبری

ا نپذيرفتن افزايش شدت مبارزه عليه بود که ب" کارگران

دولت بر ضد امنيت اجتماعی، جنبش را به سوی بن  اقدامات

اين، تنها يک هقته پس از  حتی بدتر از. بست و تنگنا کشاندند

بر کنفدراسيون آخرين اعتصاب بزرگ عمومی، اکثريت ره

توافقنامه ی مضحکی را برای افزايش يک ] ) محافظه کار[ د.و ن] رفرميست[ک .و.س.ا.پ( کارگران  يونانی

 کارگر بخش های طبقه یتنگدستی شديد بسياری ازکه فقر وزمانی کردند آن هم دريورويیِ  دستمزد روزانه امضا

يی . م.آ.اين توافق، بزرگترين تجمع اول ماه مه متعلق به پ  ازهمان گونه که طبيعی است پس.داردبر را دريونان

 در تجمع مرکزی اين اتحاديه در آتن چهار هزار. بود) مقابل حزب کمونيست قرار دارد اتحاديه ی صنفی که در(

ند، امپراليستی را فرياد می زد کارگر در حالی که پرچم ها سرخ در دست داشتند و شعارهای ضد سرمايه داری و ضد

  .پايان رسيد اين تظاهرات در بيرون سفارت امريکا به. شرکت کردند

فاکتور اصلی در اين تجمع حضور .  نفر شرکت کردند٢٠٠٠ تا ١۵٠٠تنها " کارگران کنفدراسيون يونانی"مراسم در

که )  خوردندچشم می  نفر، که در ميان آنان تعدادی از تريديونيست ها نيز به٢٠٠(بود " جوانان آنارشيست اتحاد"

مانع شنيدن حرف های سخنران توسط حاضرين می  همراه با برخی از مائوئيست ها با ايجاد سر و صدای بسيار زياد

" خائنان گم شويد"شعار آنان . سوی رهبران کنفدراسيون پرتاب می کردند شدند، و همچنين بطری های پالستيکی را به

بنابراين در  ! کنفدراسيون تصميم گرفتند که تظاهرات برگزار نشودوحشت از آنارشيست ها، رهبران به دليل. بود

و برخی فرقه های چپ ) ِای.زد.آی.آر.وای.اس( تظاهرات تنها چند صد نفر از کارگران و جوانان حامیِ  سايريزا

  . شدبهايی بود که به خاطر خيانت رفرميسم پرداخت به مانند هميشه، سکتاريسم. شرکت کردند

برگه ها و اطالعيه هايی که آتن با فروش تعداد زيادی ازت دردو تظاهراهردر "صدای مارکسيست "مارکسيست های

ولت عمومی کنيد برای د نبرد- قدرتۀنيد برای پاسخ کارگران به مسئلهم اکنون مبارزه ک: "اصلی آن اين بود شعارهای

  ١۴/٢/٨٧ .دنشرکت و مداخله کرد."  سوسياليستیۀنامبر با) ِای.زد.آی.آر.وای.اس(سايريزا و مردمی حزب کمونيست و

   ميليتانتۀگروه ترجمترجمه از com.Marxistبرگرفته از )Marxistiki Foni"(صدای مارکسيست"ۀتحريري هيئت


