
سالحنا هو التضامن  

 ظل في. للجدل قابل غير اليونان في االجتماعية الظروف في التغيير إن

 من تصعبان اليونانية والحكومة العالمية الرأسمالية فإن االقتصادية األزمة

 وتهاجمان الالجئيين و المهاجرين من, الموظفين وغير العمال من موقفهما

 يعرقل من وكل خلفها الرأسمالية الماكينة تتركهم الذين أولئك كل الوسائل بكل

  خطتصعيد

 

 من محافظة و فاشية المواقف األكثر الحاصل التصعيد فإن حال أي على و

 ياتي األعالم وسائل و األجانب و المحليين العمل وأرباب الشرطة و الحكومة

القمعية" زفس كسينيوس" العملية تنفيذ  في نتيجة   

 الناس تعذيب و توقيف مدة إطالة إلى إضافة و االعتقال معسكرات إنشاء و

 الذهبي الفجر حزب  من السياسي الغطاء أما. للشرطة المحصنة األبراج في

 العنصري االضطهاد و اإلغارة  الحديثة للعصابات الشرطة و المؤسساتي

 وكمثال المهجرين يهاجمون الذين األوغاد من لكثير المسلحة  بالعديد

 مانوالدا مصانع في األخيرة والحادثة المهاجرين محالت على الهجمات

 االستغاللية

 

 االبتزازية المعضالت مع بيد يدا يتماشى للفاشية المنظم االرتفاع وهذا

 مع, بثبات يرتفعان الذان البؤس و الفقر مع, والحكومات الدائنون, للمصرفيين

 طبقات صفوف في التفرقة خلق خاللهما من يحاولون الذان العزلة و الخوف

قمعا األكثر المجتمع . 

 احتيال تقديس في وغارقين, وخائفين صامتين, وضعفاء وحيدين يريدوننا

 يواصلوا كي, الجنسية الميول أو والجنس الدين و واألصل الدم بذريعة

أكتافنا على أنفسهم يغنوا وأن واستغاللنا دمنا امتصاص . 



 التضامن و الوحدة. العالم هذا في المستغلين يقسم أن يستطيع ما هناك ليس

الجديدة الشمولية هذه مواجهة في أسلحتنا يكونا أن يجب . 

 أن خاللها من نستطيع التي نضالنا مجتمعات نبني أن نستطيع بعضنا مع

لإلنسان اإلنسان وإضطهاد الظلم إلزالة نكافح . 

 ويحاول, نفسه يحصن( الفاشيون أو الشرطة سواء) العدو الحرب هذه في

 كفاح, الكفاح هو للجميع المفتوح الوحيد المتفائل المجال. فعل رد كل أغراق

. وتوابعهم الفاشية أوغاد سحق على قادرا وسيكون, قيادة وبدون مواجهة

والكرامة والتضامن الحرية من عالم لوالدة الوقت تفس في جاهز ولكنه . 

ب خالله من نقوم الذي احتفالنا الكفاح وليكن : 

 

المهاجرين و المواطنين بين المشيرك الكفاح تنظيم * . 

الفاشيين من ومحمية آمنة وساحات عامة مساحات تأمين * . 

والدين الحدود حواجز تتخطى متبادلة عالقات خلق * . 
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