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 شماره ششم ،سال اول،  

 1388هفدهم  تير  

 )2(شرايط انقالبي و آلترناتيو كمونيستي
 

 تقابل نيروهاي سه گانه در ميدان درگيري
خـرداد،  23ھمانطور که در روزھا آغازین جزئيـات وقـایع را توضـيح دادیـم، در صـبح شـنبه 

موسوی دراولين پيام خود پس از اع(م نتایج انتخابات و پيروزی احمدی نژاد، ھمراه با اع(م 
در اعـتراض بـه تقلـب و »  اقـدامات کـور«نپذپرفتن این نتايج، از ھواداران خود خواست تا از 

اما جوانان برخی از محـ(ت و دو دانـشگاه شـریف و تھـران بـه ایـن .   کودتا خودداری کنند
تنھا، پس از  تبدیل شدن این دسـته .   درخواست وقعی ننھاده و راه خيابان را پيش گرفتند

ھا به اعتراضات ھزاران نفره در ميدان ھای ونک، وليعـصر و ھفـت حـوض بـود کـه دسـتور 
و .   شرکت برای کنترل اعتراضات به جوانـان گرداننـده  سـتادھای انتخابـاتی مخـابره شـد

ایشان نيز جمعيت را به سمت مرکز انتخابات موسوی و دفتر روزنامه اعتماد ملی راھنمایی 
پس مـی .   کرده و سران اص(حات با حضور در ميان مردم سعی در آرام کردن ایشان کردند

بنيم که آغاز مبارزات خيابانی توسط غریـزه انق(بـی تـوده ھـای جـوان شـکل گرفـت، امـا 
نيروھای اص(حات اجبارا به دنبال ایـشان وارد صـحنه اعتراضـات خيابـانی گـشتند تـا ایـن 

نيروھای ارتجاع نيز کـه ھنـوز از حـدت شـرایط .   مبارزات را به مجرای کنترل خود بر گردانند
آگاه نشده بودند و دستور سرکوب مسلحانه  این اعتراضـات را نداشـتند، تنھـا بـا کتـک و 
باطوم به این جمع ھا حمله ور می شدند، که البته در روحيه انق(بی جوانـان تـأثير عکـس 

خـرداد، در  24جوانان معترض در ھمانجا قرار گذاشـتند تـا فـردای آنـروز، یکـشنبه . داشت
 .بعداز ظھر، در ميدان وليعصر تجمع کنند 5ساعت 

 
نيروھای ارتجاع در ميدان ھای سه گانه و دو مرکز اص(ح طلبان مستقر شدند و با این باور 
که اص(ح طلبان چنين اعتراضی را سازمان داده اند، بازداشت ھای شبانه ی سران اص(ح 

اما بزودی متوجه خودبخودی بودن اعتراضات شـده و .   طلب و فعاcن ستادھا را آغاز کردند
ھمچنين، بـرای نـشان .   کسانی را که متعھد به آرام کردن توده ھا شده بودند، آزاد کردند

خود، با تبليغات گسترده در صدا و سيما و پرداخت ميلياردھا تومان » وسيع«دادن پایه ھای 
به طرفداران خود و اجبار کارمندان و کارگران برخی از نھادھای حکومتی، چند ھزار نفری را 
 4با حفاظت نيروھای انتظـامی و بـسيج، در تقابـل بـا برنامـه تجمـع جوانـان، در سـاعت 

این برنامه بصورت گسترده در صـدا و سـيما پخـش .   بعدازظھر، به ميدان وليعصر کشاندند
احمـدی نـژاد ایـراد »  خـس و خاشـاک«شد و در ھمين تجمع بود که سخنرانی معروف به 

اما جوانان معترض نيز با خونسردی ھر چه تمامتر، با کمی فاصله از تجمـع ميـدان .  گشت
وليعصر، و از خيابان تخت طاووس تا خيابان و ميدان فاطمی و عباس آباد جمعيتی به مراتب 
وسيع تر از کودتاچيان را شکل دادند و در ھمانجـا تبليـغ کردنـد کـه موسـوی و کروبـی در 

خرداد، مردم را برای تجمعی وسيعتر به ميدان توپخانه فرا خوانده  25فردای آنروز، دوشنبه 
 . اند
 

فردای آن روز، صدا و سيما عدم صدور مجوز بـرای تجمـع توپخانـه را اعـ(م نمـود و تھدیـد 
.  پخـش کـرد»  غـير قـانونی«فرمانده نيروھای انتظامی را با شرکت کنندگان در این تجمـع 

بنابراین، موسوی، که شب قبل از آن موفق به دیدار با خامنه ای شده بود و قول رسيدگی 
به شکایاتش را از وی گرفته بود، اع(م کرد که به دليل عدم صدور مجـوز، ایـن راھپيمایـی 

خانم زھرا رھنورد ھم به دانشگاه تھران رفت تا پيام موسوی را بـه .   انجام نخواھد پذیرفت
.  گرفــت»  مــرگ بــر سازشــکار«امــا، پاســخ خــود را بــا شــعارھای .   دانــشجویان برســاند

سخنگویان دانشجویان نيز در بيانات خود بـه مـسئوcن انجمـن اسـ(می تـذکر دادنـد کـه 
اعتراضات ایشان ھدفِ مبارزه با دیکتاتوری و ضد کودتایی دارد و حاضر نيـستند بـه قوانيـن 

ایشان اع(م نمودند که تظاھرات پابرجاست و مطمئن ھستند که .   کودتاچيان تمکين کنند
فقط یک ساعت به برپایی تظاھرات مانده بـود کـه .  مردم نيز از ایشان حمایت خواھند کرد

موسوی و کروبی اع(م داشتند تا برای حفظ آرامش معترضـين، در تجمـع ميـدان توپخانـه 
تجمع و تظاھرات ميليونی آن روز و ميـدان ھفـت تـير، بـسيار تعييـن . شرکت خواھند کرد

بارز ترین نکته این بود که با حضور ميليونی مردم از تمامی اقشار شھری .  کننده و مھم بود
نشان داده شد که اعتراضات مردمی بسيار عميق تـر از احساسـات جریحـه دار شـده ی 
دسته ھای جوانان است و  از سنگينی باری که دانشجویان و جوانـان بـراي روشـن نگـاه 

نکته مھم بعـدی ایـن بـود کـه .  داشتن آتش مبارزات، تا آن روز احساس می کردند کاست
قدرت ساطع شده از اجتماع چند ميليونی، انرژی پيشبرد مبارزات را مضاعف کرده و روحيه 

اما، در عين حال، با حضور زیرکانه ی موسوی و کروبی در .   انق(بی را در مردم تقویت نمود
، خط مشی اص(ح طلبـان » انق(ب سبز«و استراتژی » سکوت«این تجمع و اع(م تاکتيک 

 29این خط مشی با تسلط کامل تا روز جمعـه .  را براي چند روز، به کل جنبش تحميل کرد

 در اين شماره مي خوانيد
 

 :      سرمقاله 

 )2(شرايط انقالبي و آلترناتيو كمونيستي 
 :خبرهاي كوتاه

گزيده اي از اخبار مبارزات مردمي در 

 چند روز گذشته

 :گزارشات و تحليل ها

 پيشنهادي به مبارزين راه آزادي* 

ما با خشونت مخالفيم اما مقاومت * 

 مي كنيم

اين يك ماجراي واقعي است*   

بنگاه خيريه ماموت و اعانه اي كه به * 

دست مبارك اداره كار كرج، زندگي 

 كارگران را زير و رو مي كند

 به روزكردن شورش يونان* 
 گفتگوی نيکوس راپتيس و کریس اسپانوس

 ترجمه از سھند شایان

 ” بسوي انقالب“
را بخوانيد و در ميان مردم پخش 

 !كنيد
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 سرمقاله
پس تا انجا می بينيم که آتش تجمعات توسط انرژی انق(بی غریزی مردم روشن نگاه داشته می شد،  و ھـر بـار .  خرداد ادامه داشت

امـا .   که نيروھای اص(ح طلب می خواستند ميدان را خالی کنند، نيروی انق(بی با ابتکار عمل خود، آنھا را مجبور به ادامه راه می کـرد
از طرف دیگر، نيروھای ارتجاع نيز به حـدت و حساسـيت شـرایط مبـارزه .  خط مشی و شعارھای مسلط بر تجمعات  اص(ح طلبانه بود

پس تصميم .  طبقاتی آگاه گشته و متوجه شدند که اگر به سرکوب مسلحانه ی این جنبش نپردازند، بزودی غير قابل کنترل خواھد شد
.  به رو کردن برگ آخر گرفته و به بھانه ی امامت نماز جمعه خامنه ای، تمامی نيروھـای خـود را بـه تھـران خوانـده و متمرکـز سـاختند

خامنه ای نيز با تکيه به نيروھای سرکوبگر حاضر اولتيماتوم خود به جنبش و مجوز کشت و کشتار مردم را بـه نيروھـای مـسلح صـادر 
 .نمود

 
بيرون انداخته شد و نيروھای انق(ب و ارتجاع در مقابل یکدیگر صف آرایی » تاکتيک سکوت«و » استراتژی سبز«خرداد،  30از روز شنبه 

درگيری ھا بصورت روزمره .  اص(ح طلبان نيز ميدان را خالی کرده و مردم را در مقابل گلوله ھا تنھا گذاشتند.  کرده و به مقابله پرداختند
با ھر برخورد و بازداشت ھـای روزانـه، ایـن انـرژی و سـازماندھی و .   جلو می رفت و انرژی و سازماندھی خود را از مح(ت می گرفت

تنھا حضور طبقاتی کارگران و اعتصاب در صنایع کليدی می توانست این انرژی و نيروی انق(بی .  تعداد شرکت کنندگان تحليل می رفت
 .  اثری از آن نيست)  ھفدھم تير ماه( اما تا به امروز .  را تغذیه و تکميل کند

 
این جوانان کارگر و فرزندان ایشان ھستند که در ميدان ھا به  مصاف با ارتجاع می روند، اما ایشان در صحن کارخانه ھا دارای اعتبـار و 

اگر اعتصابات کارگران بزودی آغاز نشود، شرایط به نفع ارتجاع تغيير .  نفوذ کافی نيستند تا بتوانند روحيه انق(بی را در آنجا غالب سازند
خواھد کرد و در صورت سازش ناگزير اص(ح طلبان حکومتي با نيروھاي ارتجاعي در مقابل انق(ب، امکان تسلط مقطعي ارتجاع و پايـان  

 .موقتي شرايط انق(بي دور از تصور نيست
 

 »چپ«شرايط كنوني و  صف بندي هاي بورژوازي 
با کنار کشيدن اص(ح طلبان حکومتی از اعتراضات و توافق ضمنی ایشان با نتاج انتخابات در آخرین بيانيه ھایشان، عدم سازماندھی و 
حضور ستاد رھبری کننده ی آگاه و موثر انق(بی ایکه بتواند نيروھای انق(ب  را با ھماھنگی ھر چه تمامتر، از یـک تاکتيـک بـه تاکتيـک 

بخصوص عدم موجودیـت حـزب طبقـه کـارگری کـه امکـان حـضور مـستقل .   ھای متنوع دیگری رھنمون سازد، برجسته تر شده است
طبقاتی کارگران درجھت پيشبرد برنامه ی سيا سی و اھداف استراتژیک آن، نه تنھا در جھت تقویـت و بـسط توانـایی ھـای انق(بـی 
مردم، بلکه رھبری کردن و کاناليزه کردن این مبارزات به سمت انھدام ماشين حکومـت بـورژوازی و اسـتقرار حکومـت شـوراھا را مھيـا 

 مشغول چه کاری اند؟  » پيشروان طبقه کارگر«اما مدعيان سوسياليسم علمی و .  ساخته و پيش ببرد، کام(ً مشھود  است
 
ايشان نيز با نديده انگاشتن جريان انق(بي در اين مبـارزات و .   بود» مارکسيست ھاي علني«نزديکترين جريان به  »حزب حکمتسيت«

که نـشان داديـم در .   در موضع ضد انق(بي قرار گرفتند و عم(ً ھمان توصيه ي رييس دانا را تکرار ميکردند» خ(ف جريان«اتخاذ تاکتيک 
 )1.  (عمل باعث مي شد تا جناح احمدي نژاد بدون ھيچ مزاحمتي برنامه ھاي کودتايي و ارتجاعي خود را پيش ببرد

 
» راه کـارگري ھـا«و »  چريکھاي اکثريت«، »حزب توده«يعني .   قرار داشتند» موسوي«در  طرف مقابل ايشان، رفرميست ھاي طرفدار 

در ھفته ي دوم که صحنه خالي از اص(ح طلبان شد .  که بار ديگر نشان دادند به مراتب از قشر پيشروي مردمي عقب مانده ترند... و 
» مرگ بر خامنه اي«و تقابل مستقيم بين انق(بيون و دولت کودتا در گرفت، ايشان به مردم در صحنه توصيه ميکردند که در عوض شعار 

 )2. (را بدھند» رأي من کجاست؟«در انتخابات و » پيروزي موسوي«، شعارھاي اص(ح طلبانه ي دفاع از »مرگ بر جمھوري اس(مي«و 
 

عده اي ھم به اينکه جريان چيست و چه بايد کرد ع(قه اي نداشتند و فقط مي ديدند که در اين گير و دار و شلوغي قرار نيست چيزي 
نصيب شان شود، و در گذشته نيز با ھمين منظور، ھمواره به دنبال رويزيونيست ھا و حتي عناصر ضد کمونيـست سـاليداريتي سـنتر 

ايشان آنقدر نگران جاي خود بر سـر )  3. (را مطرح نمودند» اتحاد چپ، بدون در نظر گرفتن استراتژي و تاکتيک«آنھا شعار . مي دويدند
نداشتند کـه ببيننـد بـا سـمتگيري ھـاي متنـاقض بـه ايـن يـا آن جنـاح »  چپ«سفره بودند که وقت نگاه کردن مختصرانه اي را ھم به 

اسـت و تنھـا زمـاني مـي شـود  »  سـفره«بورژوازي، اين جريان ھا، در حال دعوا ھستند و اتفاقاً دعوايشان ھم بر سر جايشان بر سر 
در چنان زمـاني ھـم ديگـر .  ايشان را در کنار ھم نشاند که ھر دو جناح از ھيئت حاکمه در مقابله با انق(ب، به موضع مشترکي برسند

   . ھا ندارند»چپ«نيازي به 
ھمـانطور کـه .   است و به جريان ھاي باc خ(صه نمي شود» راست«باندازه تنوع در منافع بورژوازي » چپ«البته تنوع مواضع بورژوازي 

گريزان اسـت، در »  انق(ب«مي تواند صاحب قدرت شود، اما از »  تغيير رژيم«در ليبرال ھاي راست، جناح راديکالي وجود دارد که تنھا با 
را مورد حمله قرار داده و تـا »  انق(ب«نيز گروه ھايي وجود دارند که بنابر شکل ايدئولوژيکي که اتخاذ کرده اند، مفھوم » چپ«بورژوازي 

 .      را مورد بررسي قرار خواھيم داد» ليبرال راديکال ھاي چپ«در شماره آينده مواضع . پائين مي آورند» تغيير رژيم«سطح 
 ....ادامه دارد 

 :يادداشت ها
 

 مصاحبه پرتو  با کوروش مدرسي -تحوcت سياسي کنوني و تراژدي در جريان  .1
 تقي روزبه-آذرخشي بر سينه آسمان  .2
آذر ادیبی، مجيد ارژنگ، فریبرز افشار، شـھرام  - پيش به سوی تقابل ھژمونيک طرح یک استراتژی مشترک چپ برای جنگ طبقاتی.  .3

بجفی، فيروزه بھادرزاده، ھدی پویا، محسن خوش بين، شمي( زارعی، بھمن شفيق، وحيد صـمدی، سـارا طـاھری، پویـان فـرد، عبـاس فـرد، 
 سياوش محمودی، پویش وفائی
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 اخبار كوتاه
 اراده مردم باعث قطع برق شد

يادآوري مي شود که چـنـد روز .  طبق خبرھاي رسيده از گوشه و کنار، ديشب، اراده متحد مردم توانست برق ھاي شھرھايي از کشور را قطع کند
قبل، ھمسر يکي از مھندسين شرکت برق توانير پيشنھاد داد تا مردم در ساعت مشخصي کليه وسايل برقي خود را ھـمـزمـان روشـن سـازنـد و 

شب تـا  9با پشتيباني تعداد زيادي از ھموطنان باcخره ديشب، بين ساعات .   بدينوسيله ظرفيت شبکه برق رساني سراسري را دچار اخ(ل سازند
اين نمايش نشان .   دقيقه، باعث قطع برق در شرق تھران، ساري، تبريز، اصفھان، رودھن، سقز، لواسان، اھواز، خرمشھر، دزفول و جھرم شد 9:30

 .مي دھد که در صورت اراده و اقدام مشترک مردمي ھيچ مانع اجتماعي اي قادر به مقاومت در مقابل اراده و قدرت مردم نيست
 در بندر عباس» اعتصاب عمومي«پخش شبنامه 

الـبـتـه .  خب ما ھم به عنوان یه شھرستانی حداقل کاری رو که ميتونستيم انجام دادیم و در نقاط مختلف شھر این اع(ميه ھارو به دیوار چسبوندیم
م تعداد اع(ميه ھا از تعداد عکسھا بيشتر ھست ولی متاسفانه بعضی ھاشون رو قبل از اینکه عکس بگيریم کندن یا مخدوش کردن و بعضی ھارو ھ

به علت پانين نگاه داشتن ھزينه چاپ از انتشار عکس ھا ( !خ(صه بدونيد ما ھم بيکار ننشستيم.به علت شلوغی اون منطقه نتونستيم عکس بگيریم
 )خودداري کرديم

 اعتراض دانشجوان دانشگاه نجف آباد اصفھان به دولت کودتا
در خنرانی کی از عوامل دولت کودتا » مرگ بر ان دولت مردم فرب«و » مرگ بر دکتاتور«ھزاران نفر از دانشجوان دانشگاه نجف آباد افھان با شعارھای 

سيب زمينی «، » ...دروغه، دروغه، «ھر جمله ای که از زبان ان مزدور در مدح احمد نژاد و خامنه ای و دولت کودتا برون م آمد با فرادھا .  شرکت کردند
سپس .  مزدور دولت کودتا که شرایط را برای خودش نا امن تشخص داده بود، مجبور به ترک محل شد.  مواجه م شد» ارزونی تون، رأی نميدیم بھتون

 50دولـت « دانشجوان با خروج جمعی و متشکل خود از آمف تئاتر در صحن  دانشگاه اقدام به راھپيما کرده و ھمراه با شعارھای دگر فراد م زدند که 
 »تومن نم خوام، نم خوایم

 ادامه اعتراضات گسترده شبانه مردم تھران باعث یاس و نا اميدی سرکوبگران 
يـه عـلـ بنابه گزارشات رسيده از تھران،مردم تھران امشب ھمانند شبھای دیگر بر بام خانه ھای خود حاضر شدند و فریادھای اعتراض آميز خود را بر

 .مستبدین حاکم  گسترده  تر سر دادند
اعتراضـات مـردم  .  افراد شرکت کننده  در این اعتراضات از سنين مختلف می باشند از زنان و مردان مسن تا دختران و پسران جوان و کودکان ھستند

. آنھا با فریادھای رسای خود بر عليه ظلم وستم حاکم و شبھای تاریک استبداد می شورنـد. بر بام خانه ھای  آغاز می شود  22:00حوالی ساعت 
فریادھای پی در پی اعـتـراضـات .  فضای تھران آکنده از  بانک هللا اکبر و فریاد  مرگ بر دیکتاتور است این فریادھا در ھر کوی و محله شنيده می شد

.  حتی کسانی که سوار بروسائل نقليۀ خود ھستند  در خيابانھا  فریادھای اعتراض آمـيـز  سـر مـيـدھـنـد. مردم لرزه بر اندام مستبدین می اندازد
 .ادامه یافت 22:30فریادھای اعتراضات مردم  تھران تا ساعت 

ز نيروھای سرکوبگر که در پایگاھھای بسيج و مساجد محل مسقر ھستند از شدت یورشھای آنھا به منازل و اموال مردم کاسته شده است و حالتی ا
 . قدرت واکنش از آنھا سلب شده است و مقھور ارادۀ مردم شده اند . یاس و انفعال بر آنھا حاکم شده است 

بندند، اما فعاIن  می) تير ١٨(ی روز دانشجو  اگرچه این کوی را ھر سال در آستانه. اند بسته) تير ١٢(کوی دانشگاه تھران را از جمعه 
 .دانند گيری اعتراضھای دانشجویی می ی نگرانی آنان از اوج دانشجویی اقدام امسال مسئوIن را نشانه

 : تير 18شرکت ھواداران موسوي در تظاھرات 
با » جنبش سبز«اين خبرھا حاکيست که .  تير دارد 18آخرين خبرھاي دريافتي حکايت از استقبال  ھواداران موسوي از تظاھرات ھاي اع(م شده ي  
 .انتشار دستوالعمل ھاي مخصوص، ھواداران خود را به شرکت در اين مراسم فرا خوانده است

 !از اس ام اس خبری نيست
ک ياماز ایران خبر می رسد که مردم در اقدامی ھماھنگ ولی خودجوش و بدون برنامه ریزی، به رغم راه افتادن مجدد خدمات اس ام اس، از ارسال پ

بر اساس گزارش ھای رسيده این اقدام اعتراضی به حکومت برای قطع اس ام اس ھا و در پی برگزاری انتخابات ریاست جمھوری . خودداری می کنند
 .بر اساس آمار ھای اع(م شده، ایرانيان تا پيش از این یکی از بيشترین کاربران این نوع خدمات ارتباطی در جھان محسوب می شدند. است

 تير 18دعوت به تظاھرات 
ھم زمان .براساس فراخوان عمومی قرار است روز پنج شنبه تجمع وگرد ھمایی از سوی نيروھای مخالف حکومت در تھران بصورت گسترده برگزار شود

تيرماه از سوی گروه ھای مختلف فراخوان ھایی جھت برپایی تجمع اعتراضی نسبت به عملکرد نيروھای امنيتی رژیم در روزھای گذشته  18با سالروز 
اما .ھنوز جزئيات دقيق این برنامه جھت ممانعت از برخوردھا و تدابير نيروھای امنيتی اع(م نشده است.تيرماه در تھران برگزار شود 18وگرامی داشت 

خيـابـان انـقـ(ب وجـلـوی , مکان ھای احتمالی این تجمع بھشت زھرا . بعد از ظھر به بعد برگزار شود 3این تجمع قرار است روز پنج شنبه از ساعت 
دعوت کنندگان به این تجمع در حال آماده سازی مردم برای .دانشگاه تھران وخيابان کارگر شمالی وجلوی درب اصلی کوی دانشگاه اع(م شده است

حضور گسترده در این تجمع ھستند اط(عات برگزاری این تجمع در حال حاضر از طریق اماس ھای چھره به چھره در مکان ھای عمومی صورت مـی 
 .گيرد

 راھپيمایی در مشھد عليرغم سرکوب وحشيانه برگزار شد
 .روز گذشته طبق قرار قبلى مردم مشھد در پارك ملت تجمع كردند و تصميم داشتند به طرف حرم امام رضا راھپيمايى كنند

را با شد، مانع حركت آنھا شده و آنھا مأموران سركوبگر نيروى انتظامى در وحشت از تظاھرات مردم كه ھر لحظه بر تعداد جمعيت در پارك افزوده مى
 . ضرب و شتم متفرق كردند

 اى در تھران شعار نويسى عليه خامنه
چمران،  چنين در بزرگراه موسوم به اى ھمبر روى ديوار بزرگى در خيابان زعفرانيه رو بروى مجموعه تماشاگر، با خط درشت نوشته بودند مرگ بر خامنه

 .آورى شد اى بود، رنگ مشكى پاشيده بودند، كه توسط مزدوران رژيم به سرعت جمعنرسيده به پل مديريت بر روى يک پ(كارد بزرگ که عکس خامنه
يى شروع به به بعد بدون ھيچ بھانه 23خصوص در منطقه يك افزايش يافته و از ساعت چنين ايست و بازرسيھاى مزدوران بسيج به در تھران ھم

 كنندبازرسى خودروھا مى
 سفير بلغارستان فھميد و آنان نفھميدند

تنـھـا آن .  اى در مورد وضعيت كنونى و آينده عراق برخوردار استالعادهگذرد، از اھميت فوقآنچه كه در ايران مى: سفير بلغارستان در عراق -راتچوف
ز بيرون تواند اباشد، مىيافته مىكس كه در مورد ايران ھيچ آگاھى ندارد ممكن است چنين تصور كند كه تظاھراتى در چنين ابعادى كه اينطور سازمان

تواند به چنين ابعادى، بـه تـ(ـشـھـاى سـيـسـتـمـاتـيـك و گاه نمى ممكن است حمايتھايى از بيرون وجود داشته باشد اما ھيچ.  تحريك شده باشد
جايگاه آنھـا در تـاريـخ .  ايران يكى از بزرگترين كشورھا در جھان است.  ايرانيھا مردمى ھستند با انديشه، با فرھنگ و مستقل .سازمانيافتگى برسد

گويم، ايرانيھا در پى انق(بى طور مختصر بيان كنم، مىگذرد بهاگر من بخواھم نظرخود را در مورد آنچه كه اكنون در ايران مى. جھان ھم، متفاوت است
 . شـــــد، ھســـــتـــــنـــــدســـــال پـــــيـــــش از ســـــوى پـــــدران جـــــوانـــــھـــــاى امـــــروز حـــــمـــــايـــــت مـــــى30كـــــه 

اين زندگى نيست كه ما خواھانش باشيم، ما خواھان نـوع !  نه« :  گويندكنند، مىآنھايى كه تظاھرات مى.  اند ھستندآنھا در فكر آنچه كه انجام داده
توان از آنچه ترين موضوعى است كه مىكنم كه اين پيام، اصلىمن فكر مى. »ديگرى از دولت و جامعه و نقشى ديگر براى كشورمان در جھان ھستيم

 .در ايران در جريان است، برداشت نمود
 



 

 88شماره شش، هفدهم تير                بسوي انقالب                                                                                                                     4صفحه      

 اخبار كوتاه
 خشم مردم ايران راديكاليزه خواھد شد :تايمز لندن

ھاى فوتبال، نماز جماعت يا ھر جايى تواند در مسابقهاين خشم مى.  تحليلگران معتقدند كه در ايران، خشم افزايش خواھد يافت:  تايمز لندن نوشت
ـــــــى ـــــــع م ـــــــم ـــــــردم ج ـــــــادى از م ـــــــداد زي ـــــــع ـــــــه ت ـــــــودك ـــــــر ش ـــــــج ـــــــف ـــــــن ـــــــود م  . ش

چنين انتظار دارند كه برخى عناصر شروع به  آنھاھم.  گويند مخالفان و معترضان مخفى خواھند شد و تظاھراتھاى برق آسا برگزار خواھند كردآنھا مى
 .آميز بر مراكز و ارگانھاى دولتى بكنند ھاى خشونتحمله

 راه بندی ھای اعتراضی
در حالی که با شدت گرفتن سـرکـوب . روند اعتراضی مردم ایران نسبت به نتيجه ی انتخابات در روزھای اخير به اشکال مختلف در حال پيگيری است

مردم تھران در اقدامی نمادین با , مردم از سوی نيروھای انتظامی ونظامی تجمعات خيابانی در حال حاضر تنھا در برخی مح(ت در حال پيگيری است
شيوه ی راه بـنـدان . آوردن ماشين ھای خود به خيابان و ایجاد راه بندان ھای سياسی اعتراض خود را به گوش حکام ایرانی ومردم جھان می رسانند

بيشتر خيابان ھای مرکزی .سياسی تقریبا بعد از سرکوب شدید مردم از سوی نيروھای رژیم ھر روز و ھر رشب درخيابان ھای تھران پيگيری می شود
بـا ایـجـاد راه بـنـدان ھـای .  شھر به دليلی این ترافيک ھا و راھبندان ھای سياسی برای ساعت ھا قفل و امکان ھرگونه حرکتی گرفته می شود

انق(ب وبزرگراه یـادگـار امـام , تصویر ضميمه از خيابان ھای آزادی . سياسی امکان واکنش از نيروھای نظامی وانتظامی سرکوبگر نيز گرفته می شود
 .را به تصویر می کشد)تيرماه  13( است که راه بندان شنبه شب 

 اعتصاب کارگران ھفت تپه در اعتراض به کار در شرایط بد آب و ھوایی
 .تير ماه کارگران کارخانه کشت و صنعت ھفت تپه دست به اعتصاب زدند 14صبح روز جاری یکشنبه مورخ 

کارگران معترض با جـمـع .  تير ماه کارگران کارخانه کشت و صنعت ھفت تپه دست به اعتصاب زدند 14صبح روز جاری یکشنبه مورخ :  خبرگزاری ھرانا 
معترضين،    شدن درب این کارخانه خواستار تعطيل شدن کار تا زمان مساعد شدن آب و ھوای منطقه شدند که با حضور نيافتن ھيچکدام از مسولين

در مذاکره نماینده کارگران با مدیر کارخانه وی با اشاره به اینکه خود وی ھم ناچار به حضور در سر کار است افزود .درب دفتر مدیر کارخانه تجمع کردند 
به   ساعته 3  کارگران معترض بعد از تجمع.. باcتر نبرد   دستور از مراجع باc تر است اما نامی از مرجع و یا مراجع  cزمه تعطيل شدن کارخانه دریافت

 . روال عادی خود بازگشت   سر کار خود باز گشتند و کارخانه به
در بر گرفته است کـه مـيـزان    از صبح امروز گرد و غبار تمامی خوزستان و شھرستانھای اطراف ھمچون شيراز ، کرمانشاه ، کھگيلویه و بویر احمد را

  .متر رسانده است 60از  درصد از حد مجازرسيده و شعاع دید را به کمتر 15غلظت آن به بيش از 
  تن در اعتصاب کارگران شبستر 8زخمی شدن 

ای از اداره کـار و  کننده  جواب قانع,  ھای آجرپزی شھرستان شبستر ھنوز کارگران روز از اعتصاب کارگران کوره 17با گذشت ,   88تيرماه  13روز شنبه 
مردم با تجمع در . پزخانه شده و یا آجری حمل و نقل گردد اند که ماشينی وارد کوره از دو روز قبل تاکنون، مردم اجازه نداده. اند مراجع باc دریافت نکرده

  .ھـایـی مـيـان آنـان و نـيـروی انـتـظـامـی روی داد پـزی خـواسـتـار افـزایـش قـيـمـتـھـا شـدنـد کـه در نـتـيـجـه درگـيـری مقابل اتحادیه آجـر
 تن از کارگران زخمی شدند 8بين مردم و نيروی انتظامی در این کارگاه،   در درگيری

 انفجار لوله گاز در ایرانخودرو وزخمی شدن دھھا کارگر
تير در حاليکه شرکت ایرانخودرو تعطيل بود در اثر انجار لوله گاز در کارخانه شمالی دھھا نفر از کارگران به شدت زخمی شده و حال یکی  ١٣روز جمعه 

 از آنھا وخيم گزارش شده است
 به حدی بوده که باعث خرابی بخشی از رستوران شرکت گردیده است اتفاق افتاده  در اثر جوشکاری  شدت انفجار که ناشی از ترکيدن لوله گاز

کرده و ير طبق گزارش ھمکاران وشاھدان عينی شرکت پيمانکاری برای اینکه بتواند از حداکثر سود برای سرمایه خود اضافه کند کارگران روز مزد را اج
 .تعطيلی بوده انجام می گيرد روز جمعه بدون بيمه و با مزد اندک به کار می گيرند و کار دور از چشم مامورین ایمنی شرکت که روز

 .ما جمعی از کارگران ایرانخودرو ضمن اع(م ھمدردی با حادثه دیدگان انفجار خواستار رسيدگی فوری به این حادثه می باشيم
 برگزاري يك راھپيمايي مسالمت آميز در تھران

 ازخيابان گ(ب تاميدان آزادي/ تيرماه درخيابان آزادي محدوده خيابان آزادي بلواراشرفي اصفھاني 12ديروز جمعه , بنا به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبر
. جمعيت زياد به ھم پيوسته نـبـود. راھپيمايي ساكت انجام دادند  1930الي  1630ھزارنفري ازساعت 50ازخيابان اسكندريه تاميدان آزادي جمعيت  /

چون اگرموردي ديده ميشد ب(فاصلـه دسـتـگـيـر . ھيچ كس موبايل بلند نكرده بود.  به جمعيت تذكر ميدادند كه نبايد جمع شويد ...  نيروي انتظامي و 
اcن كه خيلي سركوب كردند به اين شكل ادامه مي دھيـم نـبـايـد ”  : مردم دراين تجمع به ھم ميگفتند.  جمعيت قبل ازتاريكي متفرق شدند.ميكردند

 ” نبايد آتش قيام را بگذاريم كه خاموش بشود. متوقف كرد
 بيلبرد ھای خامنه ای در کرج  رنگ پاشی به

با عکس خامنه ای و برخی جمـ(ت وی در  "سازمان تبليغات اس(می" بيلبرد ھایی که از طرف    طی روز ھای گذشته در بسياری از نقاط شھر کرج
 .مردم معترض با رنگ سبز مخدوش شده اند  به وسيله ی. نقاط مختلف شھرکرج نصب شده بود  زمينه با انتخابات در

بيلبرد ھای منقش به عکس خامنه   .جوانان ومردم معترض کرج در یک حرکت ابتکاری عکس ھای خامنه ای را با اسپری و رنگ سبز مخدوش کرده اند
فلکه اول گوھر دشت، ایستگاه مترو مھرشھر، ميدان دانشگاه حصارک، ميان جاده   ميدان آزادگان، چھار راه طالقانی، بلوار مطھری، پارک نبوت،  ای در

 .به وسيله رنگ سبز مخدوش شده است  و چند نقطه دیگر از شھر کرج
   .از سطح شھر کردند  مخدوش شدن عکس رھبرشان سریعا اقدام به جمع آوری cین بيلبرد ھا  ماموران حکومتی بعد از مشاھده

 اعتراض و تھديد به ترك كار كاميون داران ايرانشھري
ربوطه ه معده ي كثيري از كاميون داران ايرانشھري با تجمع در مقابل اتحاديه صنف مربوطه و با پركردن طوماري كه در آن به نقد سياست ھاي اتحادي

ــــــــد ــــــــود شــــــــدن ــــــــل خ ــــــــل مشــــــــك ــــــــار ح ــــــــواســــــــت ــــــــد خ ــــــــودن ــــــــه ب ــــــــت ــــــــرداخ . پ   
  .بند اشاره كردند كه در آن تنھا چيزي كه به چشم مي خورد بي كفايتي و سودجويي مسئوcن در ايـن زمـيـنـه مـي بـاشـد 7آنھا در نامه خود به 

  .ھمچنين آنھا با تھديد به ترك كار و اعتصاب در صورت عدم رسيدگي به معضل به وجود آمده خواستار رسيدگي فوري به خواسته ھايشـان شـدنـد
از مشـكـ(ت , معضل سھميه سوخت و دستبردن مسئوcن محلي در حواله ھاي تحويلي به رانندگان ،عدم وجود فرد پاسخگو در شھرستان مذكـور 

 .مطرح شده بوده است
   عليرغم تھدیدھای حکومتی مجالس یادبود جانباختگان برگزار شد

محل . ھزار نفر در اين مراسم شركت كردند  4الي  3بيش از .تيرماه مراسم كيانوش آسا در منزل پدري اش در كرمانشاه برگزارشد  13امروز شنبه 
ر ديگمراسم در خيابان مصطفي امامي كوچه پشت مجتمع اداري و تجاري غدير درمنزل پدرش بود كه با استقبال زيادي روبرو شد تا حدي كه در منزل 

دقيقه فاتحه بخوانند و بروند تا ازدياد جمعيت نشود چون منزل فوق العاده كوچك بود نكته قابل توجه اينكه دراع(ميه  3و  2جا نبود و نفرات مجبور بودند 
  . چيزي كه بقيه خانواده ھا ازترس وتھديدات نظام معموc در اع(ميه درج نمي كنند"شھيد كيانوش آسا " ترحيم كيانوش نوشته شده بود 

 با ارسال گزارش از محل اشتغال زندگي و مبارزات خود به غناي  هر چه بيشتر اين نشريه بيافزاييد
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 اخبار كوتاه
cزم به ذكر است كه دولت فشار فوق العاده زيادي روي خانواده شھيد 

 .كيانوش وارد ميكند
از شھدای کوی دانشگـاه "  شھيد غنيان " بنابه خبر دريافتي مجلس ھفتم 

در مسجد نور برگزار شد که با حضور خانواده ھای بـازداشـت شـدگـان و 
محيط شدیدا امنيتی بود و .برخی کشته شدگان جلوه خاصی پيدا کرده بود 

ھيچ شعار و یا بـيـانـيـه اي . امکان عکس و فيلم به ھيچ وجه نبوده است 
اع(م نشد و فقط خانواده ھايی برای دلگرمی خانواده شھيد غـنـيـان بـه 

ــــــــــــحــــــــــــل آمــــــــــــده بــــــــــــودنـــــــــــــد . م   
ھمچنين پدر شھيد غنيان در گفتگو با یکی از حضار بيانات نسبت داده شده 

قاتليـن پسـر "  به ایشان عليه موسوی را انکار نموده و ابراز داشته اند که 
 . " من معلومند چه کسانی ھستند

 فراخوان مادران عزادار جانباختگان راه آزادی 
در  88ششم تيرماه   و آرام مادران عزادار، عصر شنبه  سوگواری خاموش

با ھتک  حرمت ، ضرب و شتم و دستگيری   پارک cله تھران، متاسفانه
 .توسط نيروھای انتظامی و نظامی روبرو شد  تعدادی از مادران و زنان جوان

 
به رغم مما نعت نيروھای پليس از ورود زنان به پارک cله و متفرق کردن 

تن از مادران توانستند در گوشه و کنار پارک  500افراد در پارک، بالغ بر 
بنشينند و سوگوار فرزندانی شوند که در راھپيمایی ھای مسالمت آميز و 

اعتراضی پس از انتخابات دھمين دوره ریاست جمھوری شرکت کرده 
  .شھيد شده بودند  و

پيرو فراخوان اوليه مادران عزادار ما تا پایان دادن به خشونت ھا و آزادی 
کليه زندانيانی که برای اعتراض به تقلب ھای انتخاباتی دستگير شده اند 

و مجازات قات(ن فرزندان مان   به ویژه مادران دستگير شده در پارک cله
بعدازظھر در پارک cله و دیگر پارک ھا  8تا  7شنبه ھای ھر ھفته از ساعت

   . به سوگ می نشينيم
  : آدرس پارک ھا

 بلوار کشاورز، نبش کارگر –پارک cله                      
 شریعتی نرسيده به پل سيدخندان  – پارک اندیشه                     
 خيابان ولی عصر –پارک ملت                     
  گيشا -پارک گفتگو                    

حس مادری مان ما را به دادخواھی از خون فرزندانمان و خواست ! مادران 
دعوت می کنيم   از ھمه شما. آزادی فرزندان دربندمان واداشته است

حضورتان در گوشه و کنار پارک ھای مذکور به این حرکت خودجوش   با
اعتراض تان را نسبت به مسئوcن با سکوت؛ و ھمبستگی . مادرانه بپيوندید

 .را با مادران عزادار و مردم حق طلب با آمدن تان نشان دھيد  تان
  !برادران و پسران ما در نيروھای انتظامی و نظامی

ما مادران شما ھستيم، با شما با احترام و مادرانه رفتار می کنيم، حرمت 
مادران را نگاه دارید و به مادران تان خشونت نکنيد تا به آه مادران دردمند 

   .گرفتار نشوید
      تيرماه در پارک ھای cله ، اندیشه ، ملت و گفتگو 13وعده ما شنبه 
  مادران عزادار

 اعتراضات شبانۀ مردم تھران به صورت گسترده ادامه دارد
بر بام خانه ھای خود حاضر شدند و به  22:00مردم تھران امشب از ساعت 

آنھا  بصورت خانوادگی و ھمراه با کودکان .اعتراضات شبانۀ خود ادامه دادند
خود بر بام منازل خود حاضر شدند و بصورت گسترده ندای هللا اکبر و شعار 

ندای هللا اکبر و شعار مرگ بر دیـکـتـاتـور کـه .  مرگ بر دیکتاتور را سر دادند
امـا شـدت .  بصورت شبانه در ھمۀ مح(ت تـھـران سـر داده مـی شـود

شعارھا .اعتراضات در مناطق جنوبی تھران بيشتر از جاھای دیگر می باشد
نيروھای سرکوبگر را ھراسناک و ک(فه کرده است و عليرغـم بـکـار بـردن 
  .ھمۀ شيوه ھای وحشيانه تا به حال موفق به خاموش کردن آن نشده اند

 : فرار بسيجيان در محمودآباد کرج
در روز جمعه دوازدھم تيرماه، بسيجيانی که به مردم حميه کرده  و با 

بودند، موتورھا خود را رھا کرده و جمعاً فرار را ] مقاومت ایشان روبرو گشت
 .بر قرار ترجيح دادند

حکایت از این قرار است که منطقه محمودآباد کرج از مناطق حاشيه ای 
شھر کرج است که مردم برای  فرار از مبالغ ھنگفت عوارض و جرائم، بدون 

در چنين محله .  مجوز شھرداری اقدام به ساختمان خانه ھا خود می کنند
ھایی نواب شھرداری تا زمان حکم برخورد سازمان یافته، که به ندرت صادر 
می گردد، چشم ھای خود را بر روی این ساخت و سازھای غيرقانونی می 

در این ھنگام است که پایگاه بسيجی ایکه این مح(ت در حوزه ی .  بندند
آن قرار می گيرند، موقعيت کسب درآمد یافته و ھر از چند گاه برایی 

باجگيری از سازندگان بينوا،  نيروھای خود را به چنين مح(تی اعزام می 
 .دارند

 روز جمعه، دیروز، پس .  این بار نيز قرعه به نام محمودآباد کرج افتاده بود

ازساعات نماز جمعه، پایگاه بسيج، که اخيراً با تجھيزات جدید 
مسلح شده اند، ھمراه با چندین موتورسوار و دیگر تجھيزات وارد 
منطقه شده و مانند ھميشه به ساختمان ھای نيمه کار رفته تا 

.  پس از تھدیدھای صوری، با گرفتن باج به پایگاه خود بازگردند
اما اینبار در عوض پول با مردمی متحد روبرو گشتند که از باج 

فرماندھان بسيج نيز به عمله  خود .  دھی خودداری می کردند
اما مردم محل به متحداً به کمک ھماه ھا .  دستور تخریب دادند

فرمانده بسيج که اوضاع را . خو آمدند و به ایشان حمله بردند
خطرناک تشخصيص داده بود، دستور عقب نشينی و ترک محل 

نيروھایش ھم که با مردم خشمگين رو در رو .  را صادر  کرد
بودند، با پای پياده به قصد فرار، شروع به دویدن کردند و 

مردم نيز سرمست از پيروزی .  موتورھای خود را جا گذاشتند
خود و پيش بينی بازگشت ایشان با نيروھای کمکی، 

موتورھایشان را به خيابان ورودی محل برده و با آتش زدن شان 
این انتظار تا امروز ادامه .  سنگری ساخته و به انتظار نشستند

 .داشته و ھنوز از حمله مجدد بسيج خبری نبوده است
 : شعارنویسی بر روی دیوارھای تھران

به دنبال سركوب وحشيانه و به  جان باختن معترضان و جوانان 
اين روزھا شاھد افزايش اعتراضات به صورت شعار , در تھران

شعار مرکزی بر ,  نويسي بر روي ديوارھاي شھر تھران ھستيم 
 .است «مرگ بر دیکتاتور»روی دیوارھا 

 : وایگان  ادامه اعتصاب کارگران کوره خانه ھای
کارگر کوره خانه  4000روز از اعتصاب  13در حالی که بيش از  

ھای وایگان می گذرد، دھھا تن از کارگران اعتصاب کننده در 
 .مقابل فرمانداری شبستر تجمع اعتراضی برگزار کردند

کارگران در اعتراض خود خواھان افزایش مبلغ توليد ھر آجر به 
تومان و پاسخ گویی مسئوcن به سایر مطالبات خود  12ميزان 
 .شدند

cزم به ذکر است در آخرین مجمع عمومی کارگران اعتصاب 
کننده مقرر گردید که با جلوگيری از خروج ماشين ھای باری از 

 . کارگاه ھا ، از فروش آجر ممانعت به عمل آورند
ھزاران نفر از مردم تھران با حضور در ارامگاه شھدای 

 : اخير آنجا راگل باران کردند
بنابه گزارشات رسيده از بھشت زھرای تھران، امروز ھزاران نفر 
از مردم تھران بر آرامگاه شھيدان راه آزادی حاضر شدند و ضمن 

این مراسم ليرغم تھدید و  .ادای احترام آنجا را گل باران کردند
 19:30اقدامات سرکوب کننده ماموران امنيتی تا ساعت 

 .ھمچنان ادامه داشت
امروز مـامـوریـن  13:00حوالی ساعت :  بازداشت دانشجو بابلی

دانشـجـوی دانشـگـاه صـنـعـتـی  2وزارت اط(عات به سمـت 
نوشيروانی بابل یورش بردند و یکی از آنھا را دستگير و به نقطـۀ 

دانشجوئی که امروز دستگير شد نـيـمـا . نامعلومی منتقل کردند
او در روزھای اخير بارھا مـورد یـورش مـامـوریـن .  نحوی نام دارد

او در ایـن یـورشـھـا کـه تـوسـط .  وزارت اط(عات قرار گرفته بود
مامورین وزارت اط(عات صورت می گرفت دچار صدمـاتـی شـده 
بود ولی با حمایت سایر دانشجویان ھر بار طرح دسـتـگـيـری او 

  .خنثی ميشد
ــزدوران  ــه م ــوس بوســيله گلول ــده اتوب ــاختن رانن جــان ب

 حکومتی
طي خبر رسيده از رانندگان شركت واحد منطقه يك واقع در 

صبح يكي از 8روز چھارشنبه دھم تير ماه ساعت , خيابان ھنگام
رانندگان شركت واحداتوبوسراني تھران به نام حسين زاغي بر 

اثر اصابت گلوله به سرش درپاركينگ پارك سوار بيھقي كه محل 
 . كار اين راننده بود در داخل اتوبوس به شھادت ميرسد 

وي از رانندگان منطقه يك شركت واحد اتوبوس راني تھران بوده 
 .است 

 سرکوب اعتصاب بازاریان تبریز
خبرنگار .بازريان تبريز مجبور به بازکردن مغازه ھاي خود شدند
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بازار کفاشان و ط(فروشان که در اعتراض به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ظھر ديروز چھارشنبه بازار را  :آژانس ايران خبر، گفت
بنا بر اين گزارش، بازاريان تبريز دليل اصلي پايان دادن به اعتصاب را تھديد .تعطيل کرده بودند، مجبور به باز کردن مغازه ھا شدند

بر اساس اين گزارش ديروز پس از تعطيلي بازار کفاشان و ط(فروشان تبريز، جلسه اي در سازمان امور .مسئولين ذيربط عنوان کردند
مالياتي تشکيل شد که در نھايت پس از اين جلسه عده اي از مقامات شھر وارد مذاکره با بازاريان شده و آنھا را متقاعد به پايان دادن 

عده ي زيادي از بازاريان نيز اواخر شب گذشته از طرف افراد ناشناس به صورت تلفني تھديد : اين گزارش مي افزايد.به اعتصاب کردند
گفتني است از صبح امروز پنجشنبه بيشتر بازاريان با حضور در .شدند که درصورت باز نکردن مغازه ھايشان با آنان برخورد خواھد شد

ھمچنين تاکنون اط(ع دقيقي از مفاد مذاکرات مسئولين شھر در خصوص کنترل اعتصاب بازار . محل کسب خود به اعتصاب پايان دادند
 .واصل نشده است

 حمله نيروھای سرکوبگر به شھرک وليعصر
بنا بر خبر دريافتي روز سه شنبه نھم تيرماه يگان ويژه ضد شورش به شھرك ولي عصر در غرب تھران يورش برده و باوحشيگري به 

  .دستگيري جوانان تحت عنوان اراذل و اوباش پرداخته است
 .از تعداد بازداشتي ھا ھنوز اط(عي در دست نيست

 انتقال بسيج ھای قزون به تھران: قابل توجه جوانان مبارز قزوین
چندين اتوبوس از نيروھاي مزدور بسيج در قزوين براي سركوب مردم تھران با اتوبوس گسيل شده اند و اين امر بنا , بنا بر خبر دريافتي

 . به دستور ولي فقيه نظام صورت گرفته است
 پخش شبنامه در بندر عباس

چند روز پس از سرکوب گسترده مردم و دانشجویان در بندرعباس مردم کم کم به فکر مبارزاتی افتاده اند که با ھزینه ھای پایين تر 
  .مثمر ثمر باشد

آزاد نشده اند و دانشجویان آزاد شده دانشگاه ھرمزگان نيز بشدت کتک , در حالی که ھنوز تعدادی از بازداشتی ھای خيابان دانشگاه
به طور مشخص .خورده و آسيب دیده اندخبر ھای مختلفی از توزیع شبنامه در دانشگاه ھا و بعضی نقاط شھر به گوش می رسد
یکی از ساکنان شھرک .دانشجویان دانشگاه ھرمزگان در خوابگاه ھا و محوطه دانشگاه با این کاغذ ھای فتوکپی شده مواجه شده اند 

ھای اطراف بندرعباس ھم اظھار داشته که دو روز متوالی صبح که از خانه خارج می شده است با این برگه ھا که از cی در به خانه به 
 . داخل انداخته شده اند مواجه ميگردد

 
 جا به جایی و استقرار نيروھای سرکوبگر

تيرماه نيروھاي سپاه وبسيج از پادگان ھاي مختلف نظامي وپايگاه ھاي بسيج در سطح شھر  10ظھر روز چھارشنبه  12از ساعت 
ترکيب نيروھاي اعزامي از پادگان ھا , تھران وحومه ي تھران به وسيله اتوبوس به سمت ميادين وخيابان ھاي مرکزي شھرمنتقل شدند

  .سربازان وکادر رسمي سپاه است
با اين وجود بخشي از اين نيروھا براي پوشش مراکز وميدان ھاي .توپخانه وامام حسين مقصد اصلي اين نيروھا است,ميدان بھارستان

اتوبوس ھاي خاص انتقال بسيجيان ونيروھاي سپاه از بين اتوبوس ھاي قديمي انتخاب شده اند تا در .ونک وانق(ب نيز گسيل شده اند
زيرا بيشتر کارخانه ھا وشرکت ھا , ظاھر سازي اين اتوبوس ھا را منتقل کننده ي کارمندان شرکت ھا وبرخي ادارات نشان دھند

  .وادارات دولتي بزرگ از اتوبوس ھاي ياد شده براي انتقال کارمندان وکارگران خود استفاده مي کنند
تيرماه مطابق روال روزھای گذشته نيروھای انتظامی با نفرات گسترده در اطراف ميدان ھای  10بعد از ظھر روز چھارشنبه  2از ساعت 

بعد از ظھر به بعد بر ازدحام افراد در پياده روھای  2از ساعت .انق(ب و ولی عصر حضور یافته ورفت وآمد مردم را زیر نظر گرفته اند
خيابان انق(ب ووليعصر به طرف این دوميدان اصلی شھر تھران افزوده ونيروھای انتظامی نيز برای مقابله با ھر تجمع احتمالی به حالت 

نيروھای امنيتی نيز دورتر از نيروھای انتظامی ودر گوشه وکنار خيابان انق(ب و وليعصر در حال بررسی اوضاع می .آمده باش درآمده اند
عصر به بعد استيشن ھای پليس به ردیف در کنار ميدان انق(ب توقف کرده ونيروھای بيشتری را به این محدوده  4از ساعت .باشند

با توجه به شلوغی وازدحام جمعيت در ميدان انق(ب و ولی عصر ھر آن احتمال تجمع از سوی مردم و بيان اعتراضات آنھا .وارد کردند
  .می رود

 
 تنبيه فرمانده سپاه بوسيله مردم کرج

مردم شھر كرج در اقدامي به محمود دادگو، رييس شوراي شھر كرج و از فرماندھان تندروي سپاه حمله كرده واو را كه در قتل ھا و 
محمود دادگو را در نزديكي منزلش در كرج به ضرب  .دستگيري ھاي اخير نقش موثري داشته است مورد ضرب و شتم قرار داده اند

و در شھادت ھموطنان و دستگيري ھاي گسترده چند . دادگو كه ھم اكنون رييس شوراي شھر كرج است. چوب مورد ھدف قرار دادند
 .روز گذشته نقش مستقيم داشته است ھم اكنون در کما بسر می برد

 
 تجمعات ھمچنان ادامه دارد

بعدازظھر تا کنون در جریـان  6تجمع مردم در شش ميدان تجریش، ونک، صادقيه، بھارستان، وليعصر و انقpب از ساعت 
اما با حمله ھای ناگھانی به گوشه ھایی از جماعـت .  نيروھای سرکوبگر ھنوز به گاز اشک آور متوسل نشده اند.  است

 .سعی در متفرق ساختن شان را دارند
 

 صدای اعتراضات گسترده مردم تھران بر بام خانه ھای خود
بنابه گزارشات رسيده از مناطق مختلف تھران ، مردم تھران امشب ھمانند شبھای گذشته بر بام منازل خود حاضر شـدند  و نـداھای 

 .اعتراض گسترده خود را سر دادند
ندای بانـک .  از ھر کوچه وخيابان و محله صدای فریاد ھای اعتراض مردم نسبت به شبھای گذشته رساتر و گسترده  به گوش ميرسد

اعتراض هللا و اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور و در مواردی زیادی شعار مرگ بر خامنه ای سکوت شبھای تاریک وظلمـانی اسـتبداد را در 
تـا حوالـی  22:00مردم تھـران امـشب از سـاعت .  ھم می درید و فضای رعب و وحشت بر قلب سياه سرکوبگران حاکم وارد می کرد

بصورت گسترده بر بام خانھای خود قرار گرفتند و ھمه با ھم ندای هللا اکبر سر دادند آنھا ھمچنين شعارھای مرگ بر دیکتاتور و  23:00
 . فریادھا از تمامی نقاط تھران شنيده می شد. مرگ بر خامنه ای سر دادند
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 گزارشات و تحليل ها

 پيشنهادي به مبارزين راه آزادي

ه دوستان مبارز، مدتی را بصورت متمرکز در تجمعات ده ھا و صدھا ھزار نفره عليه نيروھای مسلح دولت کودتا و مرتجعين وابسته به آن مبارز
ا¢ن دیگر متوجه شده ایم که اھدافِ ما در عرض یکی دو ماه برآورده نخواھد شد و لزوماً استفاده از یک تاکتيک یکنواخت و قابل پيش .   کردیم

ا¢ن می دانيم که تنھا نيستيم و اکثریت مردم با ما ھم ھدفند، اما ھنوز به قدرت خودشان و مجموعه  .  بينی، پاسخگوی نيازھای ما نخواھد بود
بخصوص کارگران و کارمندان که با یک اعتصاب سراسری، و حتی محدود به صنایع استراتژیک ، مانند نفت و گاز و برق و .   مردم اعتماد ندارند

می توانند دولت کودتا را فلج کرده و وادار به کناره گيری اش کنند، به علت فضای امنيتی و پادگانی محل ...  مخابرات و فلزات و حمل و نقل و 
اما با مشاھده ی پيگيری این مبارزات و پيروزی ھای مقطعی .  کارشان در این مراکز متشکل نمی باشند  و ھنوز به یکدیگر اعتماد cزم را ندارند

ھم اکنون می بينيم که در چند کارخانه، از جمله کارگران مبارز نيشکر ھفت .  روز به روز بر تردید خود غلبه کرده و به صف مبارزه خواھند پيوست
ھمانطور که شاھدیم بصورت روزمره بر شمار شعاردھندگان شبانه اضافه می .   تپه، اعتصابات آغاز گشته و در ميان مدت ھمه گير خواھد شد

پس cزمست در زمانيکه دستگاه ھای دروغ پراکنی حکومتی، از جمله روزنامه ھا و صدا و سيما، خبرھا و گزارشات مبارزات مردمی را .   شود
 سانسور کرده و سعی در ضعيف نشان دادن جنبش ما دارند، ما، از طریق اط(ع رسانی و تبليغات مبارزات مردمی به این پروسه ی اعتماد سازی

بھترین شکل پيشبرد چنين مبارزه ای ھمواره از .   مردم یاری رسانده و در کنار تحرکات تظاھراتی سراسری به آگاھی رسانی نيز توجه کنيم
اما، این شکل از فعاليت نيز بدون حساب نبوده و ساز و کار و شيوه ھای مخصوص . طریق گروه ھای چند نفره ی محلی صورت می پذیرفته است

 :به خود را دارد
چرا که در ھر محله ای، بغير از نيروھای انتظامی و بسيج، انسان ھای ضعيف النفسی نيز پيدا .  اول اینکه، نباید ب(فاصله دست خود را رو کنيم

بنا بر این بھتر است تا زمانيکه تمامی ایشان .   می شوند که در مقابل منفعت مادی و یا حتی خود شيرینی نقش خبرچين را بازی می کنند
حتی در آن زمان نيز باید دقت .   شناخته نشده اند، فعاليت ھای چنين گروه ھایی در م(ء عام نباشد و از تاریکی شب بھترین استفاده را ببرند

 .داشت که صورتمان قابل شناسایی نباشد و از پوشاکی که در طی روز استفاده می کنيم، برای انجام دادن فعاليت ھای شبانه مان نپوشيم
که خوشبختانه این روزھا می توان در اینترنت به متون متنوعی دست .  است» اط(عيه«و » شبنامه«دوم اینکه، بھترین وسيله ی اط(ع رسانی 

...  راه دیگر و مکمل شبنامه، شعار نویسی روی دیوار و باجه ھای تلفن و .  شخصی تکثير و سپس توزیع کرد)  پرینتر(یافت و توسط یک چاپگر 
ھر وقت از یکطرف مورد تھدید .  ھنگام شعار نویسی روی دیوار دقت کنيد که دو نفر را در دو انتھای کوچه بعنوان دیده بان مستقر سازید.  است

مگر آنکه مطمئن ھستيد که دیده نمی .  تا جائيکه مقدور است به منازل خود پناه نبرید.  قرار گرفتيد، از طرف دیگر فرار کرده و از محله خارج شوید
در محلی ... مثل اسپری رنگ و شابلون و لباس ھای رنگی شده و شبنامه ھا و .  را در منازل خود نگاه ندارید» تابلو«ھمچنين ابزارھای .  شوید

 .کنيد» جا سازی«که با دقت بر می گزینيد 
به رد سوم اینکه از مبارزات خود و اتفاقاتی که در محل تان می افتد که ممکن است به درد بقيه ی گروه ھا بخورد و یا روحيه مردمی را باc بب

 .خبرنامه ھایی چون ما گزارش دھيد تا از تجربيات موفق و ناموفق شما، دیگران نيز بھره مند شوند
 .آنھا را پيدا کرده و با دقت بخوانيد.  و آخر اینکه در اینترنت مطالب و متون زیادی چگونگی پشبرد مبارزاتی از این گونه وجود دارد

 پيروزی با ماست 
 مرگ بر دیکتاتور

 مرگ بر جمھوری اس(می

 ما با خشونت مخالفيم اما مقاومت مي كنيم
 

 30یکی از مھم ترین نکاتی که به وضوح در این چند روز خصوصا در روز  .اعتراضات وسيع این چند ھفته نکات مھم بسياری را با خود به ھمراه داشت
این نيرو ھا . قابل مشاھده بود، خشونت بی حد و حصر نيرو ھيا سرکوب گر حکومت کودتاچی جمھوری اس(می بود خرداد و درگيری ھای بعد از آن 

از ھر رده و درھر لباسی از نيرو ھای پليس معمولی نيروی انتظامی گرفته تا گارد ھای ضد شورش، از بسيجی ھای لباس شخصی گرفته تا 
به وحشيانه ترین شکل ممکن با استفاده از تمامی ابزار ھای سرکوب گرایانه به سرکوب . پاسداران یونيفورم پوش سپاه پاسداران جمھوری اس(می

 .اعتراضات آرام و مدنی مردم پرداختند
 این نکته به وضوح مشخص بود برخ(ف تبليغات کودکانه و بعضا خنده دار رسانه ھای حکومتی این سرکوب گران بودند که خشونت بر ضد مردم را

آنان بودند که با ابزار ھای مختلف مردمی که صرفا به آرامی و حتی در روز ھای بسياری بدون سردادن شعار به خيابان ھا آمده بودند را  . آغازکردند
خرداد که جمعيت ميليونی به خيابان  25در روز  .در این بين برخورد مردم با این سرکوب ھا دارای درس ھای آموزنده ی بسياری است  . سرکوب کردند

وقتی با  آن بود در ابتدای ورود جمعت نيرو ھای سرکوب گر سعی در پراکنده کردن مردم داشتند اما  خود نگارنده در ميدان انق(ب شاھد . ھا ریخت
به . سوار بر خودرو ھای خود شدند و از خيابان ھای فرعی سریعا محل را ترک کردند. فرار را بر قرار ترجيح دادند سيل عظيم جمعيت مواجه شدند، 

حتی نيروی ھای . شکلی که بعد از تقاطع نواب تا خود ميدان آزادی ھيچ اثری از ھيچ گونه پليس و نيرو ی نظامی و شبه نظامی دیده نمی شد
 .ندپنھان شده بود  بسيجی مزدور پایگاه معروف مقداد نيز در درون پایگاه خود در پناه دیوار ھا و ميله ھای آھنی و چندین ردیف خودروی نظامی 

مشاھدات عينی من نشان می . اما در روز ھای بعدی که تعداد مردم به رقم ميليونی نمی رسيد این سرکوبگران بودند که به مردم ھجوم می آوردند
ھار تر می شدند و مردم را بيشتر مورد ضرب و شتم و   می کردند، سرکوبگران  داد در جا ھایی که مردم واکنش مناسب نشان نمی دادند و سکوت 

با سنگ و چوب و آتش به مقابله با  " دفاع از خود"با استفاده از حق انسانی  اما در جاھایی که مردم نيز به صورت طبيعی . بازداشت قرار می دادند
خصوصا نيرو ھای وحشی . این نيرو ھای تا بن دندان مسلح در مقابل مردم خشمگين سریعا عقب نشينی می کردند. این سرکوب گران می پرداختند

 .بيش از دیگران از خشم مردم در ھراس بودند و سریعا فرار می کردند لباس شخصی 
اص( این جنبش برای پایان دادن به خشونت سيستماتيک حکومت . مخالفيم در این جا تاکيد می کنم ما با ھر گونه اعمال خشونت حکومتی 

اگر بار دیگر روزی فرا رسيد که با سيل جمعيت  .استفاده می کند" دفاع از خود" اما از حق طبيعی  . کودتاچی جمھوری اس(می برپا شده است
 !بتوانيم این اراذل و اوباش و سگ ھای ھار مدافع وcیت فقيه و سپاه را جارو کنيم که چه بھتر ميليونی 

 
نيم ه کاما ھر روزی که بخواھيم در گروه ھای ده ھا نفره و صد ھا نفره و ھزارن نفره در خيابان از حق طبيعی و انسانی اعتراض کردن خود استفاد

طعا از این به دچار تردید شویم که آیا فرار کنيم و یا سکوت کنيم و یا از خود دفاع کنيم؟ ق وcیت  پاسداران  قطعا نباید یک لحظه در مقابل خشونت این 
باید به این مزدوران ھشدار دھيم که سزای اعمال ننگين شان  . آن لحظه نخواھيم کرد خود را محدود به  بعد ما از خود دفاع خواھيم کرد و البته دفاع 

 .نشان خواھند داد را در روز ھای آتی در محل زندگی و کارشان مردم به آنان 
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 گزارشات و تحليل ها

 »قصه حاشيه ها«دو مطلب از 
 اين يك ماجراي واقعي است

ميان دود و آتش و فوج فوج مردم به  این را آن شبی فھميدم كه در منتھی اليه غربی ميدان آزادی . ھمه چيز به پایتخت ختم نمی شود
 !سمت غرب می خزیدیم و از ھمان كنار جاده به ھر سواره ای می گفتيم مستقيم 

پنج ھزاری شرط   ،پانصد متری ھمه می رفتند مستقيم و آن ميان شارcتانھایی پيدا می شدند كه برای مستقيم.  یكی دو تا نبودیم
آنقدر جمعيت داشت كه از درھای بازش ھم .  آن شب شانسمان گل كرد كه اتوبوس آمد.  دوتا ھزاری بيشتر نداشتيم.  می گذاشتند
 .بلند شيد بلند شيد این خانم سرپاست: یكی داد زد. یكی دستم را گرفت و كشيد وسط اتوبوس. پریدیم باc. آدم آویزان بود

 . یكی ھم مردانگی كرد و بلند شد
باورم نمی شد آن ھمه جوان از محل ما به بيست سی .  گریه ام گرفته بود از آن ھمه حس ھول و شوق و دلبستگی به بغل دستی

. را می خواند 9خبر ساعت . ھمانی كه برایم بلند شد رادیو را گيراند. توی اتوبوس ھم شعار می دادیم. كيلومتر آن طرف تر آمده بودند
 . رادیو را گذاشت كنار گوشم و خودش ھم سرش را جلو آورد

 چی می گه؟. آبجی: آن یكی كه دستم را گرفت و باc كشيد، پرسيد
 .آقای موسوی شما از جنس این اغتشاش گرھا نيستيد: گفتم می گه

 ...حروم زاده ی. گه خورده: گفت
 . ھرچه باشد من و یكی دوتای دیگر خانم ِ جمع بودیم. شرمش آمد ادامه دھد

...................... 
زنگ زدم مادر سبحان و سجاد و وسط احوال پرسی پرسيدم به كی رای .  آن ور ماجرا را ھم دیدم.  ھمه چيز به مركز ختم نمی شود

 شما به كی رای می دادم، خوشحال می شدی؟: دادی؟ مكث كرد و گفت
محله شان ھم شده بود جوانھا و پابه سن .  به ھمانی رای داده بود كه حدس می زدم. رفتم گوت داغی و ماھيانه اش را برایش بردم

به پسرم گفتم اگه می خوای زنت لخت بره تو خيابون برو به .  گاریچی سبزی فروش گفت ھرچی بی غيرته به موسوی رای داده.  ھا
 !این مردكه بده 

گوت داغی با خانه ھای خيریه و زنھای بی سرپرست و كوچه ھای مرحمتی كميته امداد كه حتی اسمشان ھم صدقه سری است، 
 .آزادی مازادی سرش نمی شود

...................... 
اما .  ممد آقای گل گ(ب كه آسه می رفت و آسه می آمد و خوب كار می كرد.  امروز ھم یكی از كارگرھای اخراجی كارخانه را دیدیم

 . قرادادش كه سر رسيد با تيپا انداختنش بيرون
ھمراه صاحب خانه اش رفته بود ! نه . البته نه این كه این طرف كنار ما باشد. پرسيدیم چرا؟ گفت از تظاھرات. چشمھاش می سوخت

كل این علی الحساب كارگر اخراجی .  بسيج محل و به قول خودش كلی علی الحساب گرفته بود كه مردم را بزند و كت بسته ببرد
 . سابق ھم شده بود پانصد ھزار

...................... 
 واقعی ِ واقعی. خ(صه ماجراھای از این دست بسيار است

 بنگاه خيريه ماموت و اعانه اي كه به دست مبارك اداره كار كرج، زندگي كارگران را زير و رو مي كند
وقتی ماموت وزنه را بلعيد و كارگرانش را با سالی چھار ماه بازخرید كرد، از آن دویست و چھل نفر كارگر تنھا پنج نفر به اداره كار 

متوسط سھم ھر نفر پانزده ميليون . سالی چھارماه در این زمانه حق كشی حق كارگر رقمی رویایی به نظر می رسيد. شكایت بردند
 .بعضی پول پيش خانه اش كردند و عده ای ھم یك مسافركش صفر به ع(وه پر كردن چاله ھای قرض اطرافشان. شد

 .وقنی ماموت وزنه را می بلعيد، نماینده كارگران ھم در آن اداره كار ق(بی، كارگران را تشویق به گرفتن این رقم رویایی می كرد
 كدوم سھامداری به خيرخواھی آقای فردوس پيدا می شود؟           -

كارگران را زن صيغه ای می خواند و كل اداره كار را با ده . آقای فروس سھامدار نمونه بخش خصوصی، امپراطوری ماموت را می گرداند
 . كيلو برنج پاكستانی و گوشت یخ زده برزیلی و ده تا صابون گلنار می خرد و آزاد می كند

بانش  مبارزه با ماموت و ماموت. آقای فردوس آنقدر وزنه اش سنگين ھست كه از آن پنج نفر معترض دو نفر سر شكایتشان باقی بمانند
یك بار دنبال شكایت و شكایت كشی، دو ھفته منتظر ماندن تا تعيين تاریخ برگزاری ھيات تشخيص و یك . یك مارتن فرسایشی است

 !ماه بعد ھم دادگاھی راه می افتد كه قاضی اش حكم اش بر زبان نيامده، نگفته خواندنی است
ھر دوشنبه ھر ھفته باید زنگ بزنی و مطمئن . بيچارگی ما را ببين كه برای گرفتن ھمين كتبی شده این حكم شفاھی، باید بدوی

شوی كه قاضی از تعطي(ت برگشته، نماینده كارفرما حاضر است و نماینده كارگران قدم رنجه نموده كه پای حكم محكوميت تو را امضا 
 . كنند

تا چه شود و مگر سنگ . این بار زندگی مان دست ھيات حل اخت(ف است. اعتراض به این حكم ھم ما را می كشاند به دو ماه دیگر
 .كه اگر نشود كارمان می رود به یكسال دیگر و حكم دیوان. نيم من به سه من برابر شود و حكم قبلی باطل

یكی مستاجر است كه . آن روز كه اخ و تفشان می كردم كه چرا برای چھارماه از حق شكایتشان گذشتند، این جا را نخوانده بودم
 . یكی ھم اميدی به برگشت به كار ندارد. یكی دو سه تا بچه دارد كه ما از شانس خوبمان نداریم. خوشبختانه ما نيستيم

كدام كارگری با ماھی سيصد و پنچاه ھزار تومان، پس انداز دارد كه به داد روزگار بيكاری اش برسد؟ انصافاَ وقتی برای این جور 
شكایتھا، یكسالی باید بدوی كه آخرش احتمال آمدن شير و خط، به شير بچربد و از ھمان سالی چھار ماه رویایی وابمانی، می روی 

 دنبال شكایت و شكایت كشی؟
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 *به روزكردن شورش يونان
 گفتگوی نيکوس راپتيس و کریس اسپانوس

 ترجمه از سھند شایان
 

برای نشان دادن اھميت اعتراضات جوانان یونان بيش از آن که cزم باشد محتوای اتفاقات را تشریح کنيم شاید اشاره به سانسور :  یادداشت مترجم
ترس از فراگير شدن  شورش ھا و تسری آن به سایر کشورھای اروپا و جھان به وضوح در رفتار رسـانه ای ھمـه ی .  شدید رسانه ای اش کافيست
حتی رسانه ھای ترکيه که ھمواره مشتری ثابت کوچکترین اتفاقات یونان ھستند نيز شورش ھای جوانـان را بـایکوت .  کشورھا بازتاب داشت است

در زمانه ای که سرمایه داری متاخر یکسره ھمه ی جھان را در چنگال خود گرفته و در زمانه ای که احزاب کمونيست و سوسياليست جزئی از . کردند
ع از واقـمنطق درونی و البته مزین کننده ی ویترینِ پارلمانتاریسمِ سرمایه داری اند، شورش ھایی ھمچون آنچه که در یونان در حال جریان است به 

انق(ب جھانی در «ھمان استثنا ھایی ھستند که دریچه ھایی به سوی مبارزه ی نوین را می گشایند که نه در عرصه ی انتزاع و نه در آن به اصط(ح 
اینکه تا چه حد حوادث یونان به کليت چپ ھم در مقياس جھانی و ھم منطقه ای .  که ھمينجا و اcن و در خيابان بر عليه سيستم می جنگند» آینده

اما آنچه بسيار ضروری به نظر می رسد ایـن .  اش کمک می کند و یا اینکه اساسا چگونه می توان ارتباط منطقی بين آنھا برقرار کرد بحثی باز است
که متاسفانه به جز یکی دو مورد در ایران چندان به آن پرداخت نـشده اسـت و جالـب (است که چپ می بایست حوادث یونان را بسيار جدی بگيرد 

این ترجمه و چند ترجمه ی پيشين ت(شی است اندک در ایـن ).  اینکه حتی پوشش خبری مناسبی ھم از طرف سایت ھای چپ گرا نداشته است
 )ش.س.(زمينه به این اميد که اھميت مسئله بر سایر دوستان نيز روشن گردد

دسامبر به دست پليس کشته شد 6به دنبال قتل الکساندر گریگوروپولس، نوجوان پانزده ساله ای که روز  -اوجگيری قيام و خروش اعتراضی در یونان 
. سه ھفته ی ِ گذشته شاھد تنش و درگيری ھای شبانه روزی ميان نيروھای حکومتی و قيـام کننـدگان یونـانی بـودیم. به نقطه ی ِ انفجار رسيد -

ایستگاھھای تلویزیونی، دانشگاه . عرصه عمومی خيابان ھا و ھر کوی و برزن صحنه ی ِ اعتراضات، تظاھرات، سنگربندی ھا و شورش ھا بوده است
 .ھا، مدارس عالی، دبيرستان ھا، کارگاه ھا و شھرداری ھا و مھمتر از ھمه صدھا انستيتو تسخير شده اند

کارگران، دانشجویان و دانش آموزان تظاھر کننده قصد دارند از اوایل سال جدید به اقدامات . شنبه ی ِ گذشته روز جھانی ھمبستگی با قيام یونان بود
 .خود تداوم ببخشند

فيلمی در باره ی ِ –Zو نامزد بازی در فيلمی از گوستا گاوراسو از دست اندرکاران فيلمِ » زد نت«نيکوس راپتيس ساکن آتن، یکی از ھمکاران باسابق 
تاریخ انجام . گفتگویی با کریس اسپانوس در رابطه با پيش زمينه ھا و وضعيت فعلی انق(ب انجام داده است -مقاومت و سرکوب در یونان پس از جنگ 

 .دسامبر بوده است 23-17مصاحبه روزھای بين 
 توده ی یونانی

ر ما تياقبل از ھرچيز با توجه به وقایع سه ھفته ی ِ گذشته، می توانی چشم اندازی از آینده ی ِ انق(ب با مروری بر وقایع ھفته ی ِ قبل در اخ: کریس
 قرار بدھی؟ روحيه ی ِ معترضين و بطور کلی جامعه در چه وضعی است؟

. که این روزھا خبرھا را دنبال می کند بگویم)  و ھرکس دیگری مثل من(کریس، اجازه بده قبل از ادامه ی ِ مصاحبه کمی از حال و روز خودم : نيکوس
 :دسامبر این مطالب را در روزنامه ھا خواندم 18امروز صبح 

مھاجرین (در سحرگاه قبل از طلوع آفتاب، در بخش بوشویک بروکلين، خوزه  و برادرش رومل «: دسامبر می خوانيم 17در نيویورک تایم به تاریخ : اول
مـورد حملـه سـه سرنـشين یـک –دو برادر دست در شانه ی ِ ھم داشتند   -در راه ِ رفتن به خانه شان از سوی عده ای به ظن گِی بودن )  اکوادری

رومل موفق به . خودروی ِ گذری واقع شدند که با فحش و ناسزا و فریادھای ضدِ  گِی و ضد ِ cتين آنھا را با چوب بيس بال مورد ضرب و شتم قرار دادند
 ».فرار از دست آنھا شد اما خوزه به ضرب چوب و بطری تا بيھوشی کتک خورد و روز بعد، قبل از رسيدن مادرش از اکوادر، مرد

دسامبر بدست ِ پليسی از یونان بـه قتـل 6ساله ی ِ یونانی، روز  15الکسيس گریگوروپولوس، نوجوان :  در روزنامه ھای امروز یونان می خوانيم:  دوم
جـوان دبيرسـتانی در یـک فـضای بـاز عمومـی در 10صبح، جمعی متشکل از حدودِ   11روز بعد از قتل آلکسيس، حوالی ِ ساعت  12دیروز، .  رسيد

گلولـه ای از آن حوالـی .  جمع شده بودند و در باره ی ِ برنامه یِ تظاھرات روز بعد تصميم گيری می کردند)  فقير نشين آتن" بخش کام(( پریستری 
امروز صبح بچه مورد عمل جراحی قرار می گيرد و گلوله ی ِ روولور کاليبر . ساله اصابت می کند 17شليک می شود که به کف ِ دست یک پسر بچه 

 .بنا به گفته ی ِ بچه ھا ده دقيقه بعد مجددا گلوله ای از ان حوالی به سویشان شليک می شود. از دستش خارج می شود 38
ساعت مسئله را مورد پيگرد قرار داد و با سرھم بندی کردن مسئله، والدین بچه ھای معترض را  با اع(م اینکـه شـليک گلولـه از  14دولت به مدت 

تصور من این است که شليک گلوله از سوی یکی از افراد نئونازی انجام . سوی یکی از ھمسایگان دیوانه انجام گرفته، از واقعيت امر دور نگه داشت
 .البته باید تاکيد کنم که این تنھا حدس و تصور شخصی من است. گرفته و دولت از این گونه آدمھا برای انجام کارھای کثيف استفاده می کند

ساله را به قتل رسانده و پليس ھمدست وی از ترس حمله ی ِ سایر زندانيان به آنھـا در  15پليسی که الکسيس : باز ھم از مطبوعات یونان: سوم 
دیشب بعد از . ھر دوی آنھا را در یک سلول نگھداری می کنند. زندان اصلی آتن زندانی نشده اند، بلکه در زندان کوچکی دورتر از آتن زندانی شده اند

احساس عمومی این است . نصف شب پليس قاتل به ھمدست اش حمله می کند و با شيطان خواندن وی خواستار اعتراف در نزد کشيش می شود
ضمنا احتمال دارد پليـسی کـه از سـ(ح اش .  برای جلب ترحم عامه ی ِ مردم نسبت به عمل حيوانی ی آن جانی است» نمایشی« که این کارھا 

 .استفاده نکرده خواسته لب به سخن بگشاید و حقایق بيشتری را فاش کند
این درست، اما سوال اساسی اینجاست کـه ایـن .  حاc ممکن است یکی بياید و ادعا کند که از این نوع جنایتکاران در ھر جامعه ای یافت می شود

ھر ناظر بی ! جانيان آشغال چرا باید از حس حمایت پليس و قانون و دادگاه در یک جامعه ی ِ مبتنی بر نظم و قانون برخوردار باشند؟ این اغراق نيست
 .طرفی که اتفاقات جامعه ی ِ ما را بررسی کند به ھمين نتيجه می رسد

 :حاc برمی گردم به سوال ِ تو
 اتفاقات

. دسامبر اتفاق افتاده، قرار داده باشـد 17وقایعی را که چند لحظه قبل در باره ی ِ یونان گفتم باید شما را در جریان ِ تصویر ِ کلی ِ آنچه تا چھارشنبه 
ھمه مطمئنند کسی که شليک کرده حتما به قصد کـشت تيرانـدازی کـرده . مردم عادی زخمی شدن نوجوان را در پریستری خيلی جدی گرفته اند

او می گوید که تيراندازان لباس شخصی بوده و از یک سيتروئن سفيد اقدام . یک شاھد عينی ھست که ھنوز رسما اخذ شھادت نشده است. است
تنھـا پليـس از ایـن نـوع .  خودرو آنتن رادیویی بزرگی داشته و بعد از شليک به سرعت برق از صحنه ی ِ حادثه دور شـده اسـت. به شليک کرده اند

ضـمنا بعـد از حادثـه یِ  .  طبيعتا این حادثه خشم مردم  خصوصا نوجوانان انق(بی را صـد چنـدان کـرده اسـت.  ماشينھا و آنتن ھا استفاده می کند
در ميـان   -محـل وقـوع حادثـه   -بـاوجود ایـن نـام پریـستری.  تيراندازی، پدر و مادرھا  می کوشند نوجوانان ِ شان را از رفتن به خيابان ھا برحذر دارند

ھمين چندی پيش اعتراضی مسالمت آميز اما کام( گسترده و مردمی در محگوميـت  تيرانـدازی در . انق(بيون از اعتبار ویژه ای برخوردار شده است
 .پریستری انجام گرفت

در منطقـه ...  اینبار بدون حمله به بانکھا و آتـش زدن امـاکن و ادارات  و   -تظاھرات)  دسامبر22(دسامبر تا امروز  17ھمچون روزھای آغازین قيام، از 
دسامبر فعاليتھا کام( با اھداف تعيين شده و مشخص و بطور کلی دورتر از مرکز آتن انجام گرفته  17مرکزی آتن و سایر شھرھا ادامه یافته و از حدود 

 .است
 اھداف چه بودند و اھميت آنھا در چيست؟: کریس
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 .اجتماعی برخوردار است -انتخاب اھداف کام( نشانگر ماھيت قيام و از اھميت بسيارزیاد سياسی: نيکوس
 :اھداف عبارتند از

 قرارگاھھای پليس ضدشورش
 آکادمی پليس در في(دلفيا، در منطقه ِ شمال آتن

تحليل من این است که این ھدف را به دليـلِ . انستيتوی فرانسه، جایی که جوانان یونانی زبان  فرانسه را به عنوان زبان دوم و یا سوم یاد می گيرند
 .◌ِ سارکوزی برگزیده اند»فنومن«

مشکل دارند در آنھا نگھداری می شود، بشدت محافظت ...  ساختمانھای دولتی که اط(عات مربوط به افرادی که با بازپرداخت بدھی ھا و ماليات و 
 .می شود

 .با مساعدت آمریکایی ھا شکل گرفته است 1947اشغال فدراسيون کارگران یونان توسط کارگران، سندیکایی که در 
دو حملـه بـه کوگيـاس در شـھر پـاتراس و .  که دفاع از پليس قاتل الکسيس نوجوان را بعھده گرفته اسـت»  مشھوری«اشغال دفاتر کوگياس، وکيل 

 .کردن وی توسط نوجوانان خشمگين» ادب«ممانعت پليس از 
 حمله بر عليه واحد پليس که از مجموعه ی ِ ساختمانی دادگاه در آتن حفاظت می کند،

 حمله به تئاتر ملی و متوقف کردن نمایش،
. دستِ راستیِ سالونيکا، مدیرکل سابق و قھرمان دو و ميدانی، با شک(ت، بن بن و حبه ھای قند از سـوی کودکـان) مادام العمر( کتک زدن شھردار

خطـاب »  مطرودین اجتماعی«شھردار کودکان را . کرده بودند» تعارف«در مقابل کودکانی که به او شيرینی » با فرھنگ«واکنش تند و لفظی شھردار 
 .کرد و ناظرین صحنه به حمایت و تایيد کودکان پرداختند

. حماسه درخت کریسمس در ميدان قانون اساسی در مرکز آتن می باشد» خلق«یکی از مھمترین فعاليتھای نوجوانان و جوانان یونان در روزھای اخير
ماده سوم قانون اساسی یونان اینگونه می . » ما مردم«: قضيه از این قرار است که مقدمه قانون اساسی ایاcت متحده با این عبارت شروع می شود

کليسای ارتدوکسِ یونان که سرورمان عيـسی مـسيح ریاسـت آن را . مذھب رسمی یونان، مذھب کليسای مسيحی شرق ارتدوکس است«: گوید
تعجبی ندارد که شھردار آتن خواه سوسياليست خواه راستگرا ھمه ساله باشکوه ترین درخت پ(ستيکی کریـسمس در کـل .  و غيره» ...بعھده دارد

ھمچنانکه اکثر مردم جھان در صفحه تلویزیونھای خود شاھد بودند نوجوانان یونـانی درخـت عظيـم .  اروپا  را در ميدان ميدان اصلی شھر برپا می کند
شھردار راستگرای آتن، نيکيتاس کاک(مـانيس کـه ھمزمـان مـدیر عامـل . را در نخستين گام قيام به آتش کشيدند]a.k.a. Tannenbaum[کریسمس

جالب اینجاست که چند روز . شرکتی معظم است، با اشتياقی دیوانه وار اقدام به برپایی درخت با شکوھتر از درخت سوخته قبلی در زمان مقرر نمود
طلـب  نھـاقبل پزشکان و پرستاران بيمارستان با حرکتی نمادین به خيابان آمده بودند و با اقدام به پاک کردن شيشه خودروھای عبوری از راننـدگان آ

در دولـت .  زیرا به علت کمبود منابع مالی بيمارستان حتا یک عـدد گـاز پانـسمان نداشـت.  کمک جھت خرید گاز پانسمان برای اتاق عمل می کردند
 .راستگرای قبلی کاک(مانيس وزیر بھداشت و درمان بود

به مغازه ھای فروش گوشت در مرکز آتن رفتند ) ھم سطح دانشگاه(دسامبر گروھی از دختران و پسران ِ مدرسه ِ عالی ھنرھای زیبا  20روز یکشنبه 
مغازه داران بيش از حد شوق وشور از خود نشان دادند و حتی کله نيم . کنند» اھدا«و از آنھا خواستند گوشتھای بدور ریختنی و پس مانده را به آنھا 

آنگاه دختران و پسران با کيسه ھای پ(ستيکی مملو از آت و آشغال به پای درخت کریسمس در ميدان مرکزی شھر . پخته خوکی را به آنھا بخشيدند
مردم معمولی که شاھد صحنه بودند بشدت دانشجویان را تشویق می کردند تا اینکـه . رفتند و شروع به تزیين درخت کریسمس با آشغال ھا کردند

ات پليس ضدشورش وارد صحنه شد و ماشينھای آتش نشانی از راه رسيدند و به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند و از آن پس پليس قھرمان با تجھيز
حماسه ی ِ شادی بخش ِ درخت کریسمس با عمل ِ وحشيانه ای که تنھا از پليس مـی . کامل به نگھبانی از درخت ارتدوکس کریسمس می پردازد

چند بلوک آنطرف تر از ميدان مرکزی و محل قرار گرفتن درخت کریسمس  سربازی در لبـاس شخـصی بـه ھمـراه دوسـت .  تواند سربزند ھمراه شد
یکی از شاھدان عينی که خود وکيل است بـه عمـل پليـس .  دخترش مورد حمله ی ِ پليس واقع می شود و بشدت مورد ضرب و شتم قرار می گيرد

ھم اینک سرباز مورد بحث دستگير شده و بـا اتھـام بـسيار سـنگينی .  اعتراض می کند و متقاب( با واکنش تند و خشونت آميز پليس روبرو می شود
 .این ھم یکی دیگر از نمونه ھای وحشی گری پليس است. قرار است به اتھامات وی در دادگاه نظامی رسيدگی شود. روبروست

یکی از دcیلی که . پایان نخواھد یافت 1968اخير نوجوانان یونان مثل قيام جوانان در می » قيام«در خصوص آینده ی ِ قابل پيش بينی، بنظر می رسد 
به نظر من بچه ھا در پيگيری اھداف قيام خود بسيار جدی .  این نظر مرا تایيد می کند انتشار و حمایت  جھانی از قيام جوانان و نوجوانان یونان است

ژانویه به یاد بود قتل نيکوس تمپونراس، معلـم   9مسئله ی ِ بسيار مھم تظاھرات سراسری .  البته کام( نمی توان به این تحليل مطمئن بود. ھستند
است که ھم اینک حزب دولت یونان » جوانان دمکراسی نوین«بدست رھبر حزب راستگرای  1991جوان ریاضيات دبيرستانی در شھر پاتراس در سال 

مرگ الکسيس نوجوان باعث شده است تا بار دیگر این واقعه ی ِ فراموش شده چون شبحی سرگردان باز گردد تا انتقام جمجمه ی ِ داغون . می باشد
احساس من این است که نام تمپونراس، شھيد پاتراس، با پيشرفت امور نقش مھمی در .  شده بدست رھبر حزب دمکراسی نوین را باز پس ستاند

 .روزی است که باید با دقت آن را دنبال کرد 2009ژانویه  9. ميان نوجوانان بازی خواھد کرد
 .کریس اجازه بده بيشتر روی این موضوع تکيه کنم چون برای درک روحيه عمومی بسيار ضروری است

یا »  محافظه کار«یک سوم جمعيت خود را » عجيب و غریب«نوشته ام به نظر من درھر جامعه ای به دcیلی Znetھمچنانکه در نظرات قبلی خود در 
مادرزادی محافظه کارند یا اینکه بعدا به این سلک در ) بعد از این آنھا را یک سوم می نامم(اینکه این جماعت . حساب می کنند» کریپتو فاشيست«

 .طبيعتا این امر در مورد مردم یونان ھم صادق است. آمده اند اھميت چندانی ندارد
فکر می کنند پليس ج(دی که آلکسيس را کشته، در برابر دھھا نوجوان ولگرد از خودش دفاع می کرده و در کـشتن » محافظه کار«این یونانی ھای 

کوگياس که در دادگاه گفته کشته شدن نوجوان خواست خـدا بـوده و دادگـاه بایـد »  مشھور«آنھا ھمچنين فکر می کنند وکيل . وی محق بوده است
می خواھم بگویم، کریس، این یک سوم جماعت ارتجاعی ریشه ی ِ ھمه ی ِ . بصراحت بگوید که مرگ حق است یا نه، راست می گوید و محق است

 .تباھی ھا در جھان ھستند
 ھـایچاتزیکاگيس وزیر عدالت در پارلمان یونان در سخنرانی خود گفته دولت بریتانيا چند سال پيش، نـه تنھـا پليـسی را کـه در جریـان تھدیـد قطار

 !بقيه ماجرا....زیرزمينی لندن جوان برزیلی را کشته بود بخشيد بلکه او را به عضویت نيروی مخصوص در آورد، بنابراین دولت یونان ھم باید 
  ِ در منطقه ی ِ اسپارتای ِ پلوپونسوس که منطقه ی ِ بدنامی است که راست ھای افراطی در آن ساکن اند، جنبش جمع آوری پول برای خـانواده ی

 .پليس قاتل شروع شده است
لّب مطلب بيانيه ی ِ آنھا این است کـه کـار .  گروھی از روشنفکران بيانيه ای را امضاء کرده اند که نظر نوام چامسکی را در باره ی ِ آنھا تایيد می کند

 .بچه ھا درست نيست
ایـن خـانم اصـرار داشـته کـه عليرغـم .  آلکا پاپاریگا است)  KKE(بدترین واکنش به قيام نوجوانان واکنش دبيرکل کميته مرکزی حزب کمونيست یونان 

به گفته ی ِ آلکا انق(ب تنھا زمـانی رخ مـی دھـد کـه کـارگران تحـت رھـبری حـزب .  وسعت شرکت کنندگان اش این حرکت ھا قيام مردمی نيست
تشکي(تی که با گرایش اوروکمونيستی قب( از ]»  اتحاد چپ رادیکال«ضمنا ھمين خانم بطور تلویحی گفته است که . کمونيست دست به قيام بزنند
 .اتھامی که نه تنھا نادرست بلکه نا جوانزنانه است. را ھدایت می کند... آتش سوزی ھا و [این حزب منشعب شده بود 

فرصتی ط(یی در اختيار آنھا می گذارد تا داخل صف ... تظاھرات، آتش سوزی ھا، غارت ھا و . خطرناکترین گروه فعال در اتفاقات اخير نئونازی ھا بودند
در نخستين روزھای قيام نئونازیھا  در .[می نامند" صبح ط(یی"ھرچند که آنھا سازمان ِ نازی ِ خود را . ]معترضين شده و نيات پليد خود را برآورده کنند

شان دست   ِپاتراس فرصت یافتند تا وارد صف مغازه دارانی که می کوشيدند از مغازه ھای خود حفاظت کنند، شوند و بعد با تعقيب آنھا به ربودن اموال
مشابه این اعمال در شھر شمالی . گذاشته اند"Kristallnacht"مردم نام اعمال آنھا را . آنھا در چند مورد حتا بزور وارد خانه ھای مردم شده اند. زدند
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 .یونان، کموتينی، از نئونازیھا سرزده است
صبح «به نظر می رسد در صفوف پليس تعداد زیادی از وابستگان . این اعمال در حالی از نئونازیھا سرمی زند که در کنف حمایت کامل پليس قرار دارند

را با دیلم و اھرم در دست ) و یا پليس ھای لباس شخصی ( یکی از مھمترین وقایع روزھای اخير فيلم ویدئویی است که نئونازیھا . وجوددارند» ط(یی
پتـک ...  نشان می دھد که در ميان صفوف پليس قرار راه می روند  و به غارت و شکستن شيشه ھای مغازه ھـا مـی پردازنـد؛ یکـی از آنھـا حتـا از

 .استفاده می کند
 4تا  3ود به ھر حال، آنچه اھميت فوق العاده ای دارد این حقيقت است که نئونازیھا که در ميان ھمان یک سومی که قب( گفتم قرار دارند با کسب حد

آنھا اغلـب در پارلمـان بـا اسـتفاده از زبـان و مباحـث حـزب .  در صد از آرای رای دھندگان به مثابه ی ِ حزبی قابل قبول به پارلمان یونان راه یافته اند
در ھـر صـورت دیـروز رھـبر آنھـا کـه لقـبی ترکـی بـرای خـود برگزیـده .  کمونيست می کوشند چھـره ای پوپوليـستی از خـود بـه نمـایش بگذارنـد

در زبـان یونانـی ]»  قـانون ویـژه«سـابقه .  جدید کـرد»  قانون ویژه«  از پارلمان درخواست رای به )  روزنامه نگار و بوکسور آماتور سابق ( » اراتزفریس«
"]idionymo",دمکرات «مشھور ملت یونان، »  پدر«از سوی  1929این قانونی است که در سال . یکی از شرربارترین صفحات تاریخ سياسی یونان است

جھت » قانون ویژه«. کسی که اینک مجسمه ھای بيشمار مرمرین و برنزی اش در سراسر یونان برپا شده است. الفتریوس ونيزلوس ابداع شد» کبير
. مبارزانی که قصد سقوط نظم مستقر در آن دوران را درسـر مـی پروراندنـد. آغاز پيگرد وحشيانه ی ِ کمونيستھا و آنارشيستھای یونانی اختراع شد

این برنامه شـامل زنـدانی کـردن، شـکنجه و بعـداز . تصویب این قانون سرآغاز برنامه ای بود که خصوصا برعليه کمونيستھای یونان طراحی شده بود
قـانون «وقتی به ونيزلوس گفتند که فاشيستھای آن زمان قصد کسب قـدرت را دارنـد، .  ادامه داشت 1974ونيزلوس اعدام ھزاران تن بود که تا سال 

 .را برچيد تا مبادا فاشيستھا ھم مشمول این قانون شوند» ویژه
خود وی بھتر از ھر کس دیگری می داند اگر پرده ھا کنار . ، نمایندۀ نئونازیھا در پارلمان، برای رد گم کنی است» کاراتزفریس«البته ھمۀ این حرفھا ی  

 .است» صبح ط(یی«روند برای ھمگان مشخص خواھد شد که غارتھا و آتش زدنھا کار عوامل پليس و وابستگان 
تنھا چند نفر ھستند که مطبوعات و مجاری اخبار و اط(عات در یونان . کریس، cزم است به موضوع مھمی راجع به حيات سياسی در یونان اشاره کنم

 :دست آنھاست
صدا » سنت آنتيموس«من واقعادرجۀ روحانی او را نمی دانم ولی اورا (یکی از آنھا مسيحی ارتدوکس بلند پایه ای در سالونيکا به نام آنتيموس است 

سالھاست سخنرانی ھای ماوراء راست و جنگ طلبانه بسيار خطرناک ایراد می کند و آشکارا مقدونيه را تھدید به اشغال از سوی ارتـش .)  می کنند
 واقعا این آدم به پشتوانه ی ی چه کسانی اینگونه بی محابا حرف می زند؟. یونان کرده است

 ی ِ  بازھم در سالونيکا، راستگرای متعصبی بنام سوميادیس که می توان او را دوقلوی ِ آنتيموس روحانی به حساب آورد ھر روز صـبح زود در صـفحه
 نقش او در این ميان چيست؟. تلویزیون ظاھر می شود و به تبليغات می پردازد

ده ميکروفن نبوباcخره می رسيم به تئودور پانگالوس مرد ھفتاد ساله ی ِ بسيار چاقی که شایع است یکبار در جلسه ی ِ اتحادیه ی ِ اروپا، گویا متوجه 
دیکتاتور  1925پانگالوس نوه ی ِ ژنرالی به ھمين نام است که در سال .   روشن است ضمن حمله لفظی به آنگ( مرکل فحش رکيکی به او می دھد

آھنگـساز و چھـره یِ    -خود را به ميکيـس تئـودوراکيس  60پانگالوس ابتدا با ورود به صف چپگراھا وارد سياست شد ودر دھه ی ِ . یونان بوده است
در دولـت    -عموما در وزارت امـور خارجـه  -با پيروزی سوسياليستھا در انتخابات به مدت دو دھه در پست وزارت .  نزدیک کرد–اسطوره ای چپ یونان 

به دولت ترکيه است که تاکنون در زندان  1999خدمات وی تحویل اوجاcن در دوران وزارت امورخارجه در سال »  اوج«.  سوسياليستھا انجام وظيفه کرد
حمله کرد و آنھا را مسئول غارت و » اتحاد چپ رادیکال«چند روز پيش ھمين آدم با ولگرد و بی سروپا خواندن قيام کنندگان بشدت به . به سر می برد

این اتھامات چنان بی پایه و اساس ھستند که آدم از خودش می پرسد واقعا در این نيم قرن او از چه آبشخوری می خورده . آتش سوزیھا معرفی نمود
ساعت تمام ھمه یِ تبليغات رویِ کلمه ی ِ اوباش و ولگردِ بی سروپا  48که چنين بی محابا به لجن پراکنی مشغول می شود؟ واقعيت این است که 

 .متمرکز بود که این آدم به زبان آورده بود
می گنجند کوگياس وکيل و کاراتزفریس رھبر راستھای افراطی پارلمان یونان » این آدمھا چه نقشی در یونان دارند؟«: دو نفر دیگری که در این کاتگوری 

 .ھستند
بعدتر اغلب غارتھا کار آنھا . در آغاز مھاجرین مشارکتی در اعتراضات نداشتند. عامل مھم دیگری که در اعتراضات یونان اھميت دارد، مھاجرین ھستند 

اکثر مھاجرینی که به ھردليل پای شان به ادارات پليس . البته این اعمال آنھا دور از انتظار نيست. و گاھی ھم در اغتشاشات شرکت می کردند. بود
یکی از روشھای عادی پليس شجاع یونان تجاوز و . یونان باز شده بود آنجا را با نفرت عميق نسبت به ھرچه رنگ و بوی یونانی داشت ترک کرده بودند

سالھا پيش مرد جوان آلبانيایی در برابر اصرار خبرنگاران باcخره با شـرم فـراوان گفـت کـه .  فروکردن دسته ی ِ باتوم در ماتحت دستگيرشدگان است
ھمين مرد جوان بعد از حمله به اتوبوس جھانگردان یونانی در آلبانی بدست پليس آلبانی به . پليس یونان کاری را با من کرد که مردان با زنان می کنند

یک مورد دیگر که اخيرا بصورت نوار ویدئویی فاش شده شکنجه یک فرد آلبانيایی بدست ھموطن آلبانيایی اش در حـضور مقامـات ارشـد .  قتل رسيد
 .پليس جھت تفریح آنھاست

 خب در مورد دو سوم باقيمانده جمعيت چه فکر می کنی؟: کریس
برای نخستين بار ھمين مردم . برای نخستين بار مردم عادی یونان گلدانھای خود را از طبقات باcی ساختمانھا بر سر پليس پرتاب می کردند: نيکوس

ض معرعادی از طبقات باc با ھر وسيلھی ِ ممکن از وحشيگری ھای پليس فيلمبرداری می کردند و با پخش انھا در منابع خبری بيرحمی پليس را در 
فيلمی که قب( راجع به حمل دیلم و پتک گفتم روی ویدئوی سياه و سفيد ضبط شده و معلوم است که سيستم فيلمبرداری . دید عموم قرار می دادند

ضمنا فيلم مربوط به صحنه ی ِ قتل الکسيس را خانمی با دوربين فيلمبرداری اش ضبط کرده که در آن دو پليس قاتل . یک دستگاه قدیمی بوده است
 .این ھا بخشی از اط(عاتی ھستند که قرار است در دادگاه از آنھا استفاده شود. خونسردانه صحنه ی ِ قتل را ترک می کنند

در خصوص نوجوانان و جوانان دانـش آمـوز حـرف . » مشارکت کننده«: بھترین تعریف از حال و ھوای دو سومی که به آن اشاره کردی عبارت است از 
آنھا آموزش واقعی می خواھند نه اینکه مغزشان . رقابت وحشيانه ی موجود در جامعه را قبول ندارند. می خواھند» احترام«حساب آنھا این است که 

ضمنا وقتی ھمين دانش آموزان و نوجوانان را می بينی که دارند آتش سوزی مغازه ھای ی کوچـک را خـاموش .  را با اط(عات و معلومات پوچ پر کنند
به نظر می رسـد . بی تفاوت از کنار آنھا می گذرندKKEمی کنند دلت از انسان دوستی آنھا به شعف می آید در حاليکه تظاھر کنندگان با دیسيپلين 

 .اینبار انسان در مبارزات آنھا محور اساسی است
 موضوع بخصوصی  در تاریخ، جامعه و یا روابط بين نسل ھای یونان است که به توضيح انق(ب کمک کند؟: کریس
نوجوانـان کنونـی دو . خانواده در یونان ھنوز واحدی درھم تنيده است. خود یونان است که می تواند به این مبارزه یاری رساند »ویژگی«این : نيکوس

انق(ب خونين برعليه ) 1949( نوجوانانی که در آن سالھا . را دارند فاصله دارند1941-1944نسل با نوجوانانی که تجربه ی ِ اشغال نازی ھا در سالھای 
به ھمين دليل  در بسياری از خانواده ھای یونانی بقایای آن تجارب با توجه به پيوندھای مـستحکم خـانوادگی، بـه .  انگليس و آمریکا را براه انداختند

این ادعای من با رفتارھای پخته و سنجيده ای که نسل جوان این . نسل جدید منتقل می شود و به این ترتيب آنھا می فھمند وضع از چه قرار است
 .روزھا از خود بروز می دھد تایيد می شود

 .را به ميدان آورده است... شرایطی که نوجوانان، دانشجویان، کارگران، مھاجرین و . اگر ممکن است لطفا راجع به شرایط مادی قيام حرف بزن: کریس
دcر آمریکا در ھرمـاه مـشھور شـده  970معادل » یورویی 700نسلِ «مھمترین جنبه ی ِ شرایطِ مادی، بيکاری و دستمزدھایی است که به : نيکوس
فرار سرمایه ھا و شرکت ھای یونانی به کشورھای ھمسایه جھت استفاده از نيروی کار . مدارک دانشگاھی ارزش خود را از دست داده است. است

رانتـر ا گارزان، شرایط نامتعادل استخدام و اخراج، قيمتھای باcی کاcھا در سوپرمارکتھای یونان که به شکل باورنکردنی نـسبت بـه سـایر نقـاط اروپـ
ھستند، دودوزه بازی ھای دولت با پول ماليات دھندگان و عدم شفافيت مالی، شرایط بسيار وخيم وضـع بھداشـت و خـدمات درمـانی، بھـره ھـای 

رغم عليسرسام آور بانکھای یونانی، و باcخره اصرار بی منطق و سرسختانه ی ِ اليت و دولتمردان یونان در جھت دنبال کردن سياست ھای نوليبرال 
 .شکست مفتضحانه ی ِ آن در سراسر جھان از دیگر عوامل موثر مادی در قيام ھستند
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 دولت و شرایط حقوقی
خود در رابطه با تبانی با یک کليسا در تـصاحب قطعـات » بخشی از خطای«: کارامانليس، نخست وزیر یونان، گفت) دسامبر 16( سه شنبه : کریس

آیا این عمل تاثيری بر اعتبار و ص(حيت کارامانليس و حزب دمکراسی نوین می گذارد؟ آیا . زمين با استفاده از اموال دولتی در شمال یونان را می پذیرد
د و در گـيربحران مشروعيت فراتر از سياستمداران و احزابی که ارگان ھای دولتی را در اختيار دارند می رود یا صرفا دامان ِ نھادھای سياسی را می 

 محدوده نھادھای دولتی  باقی می ماند؟
کسانی که سـرمایه گـذاری . کارامانليس با انتقادات و حم(ت تند و تيزی از ھمه سو مواجه شده استپ، غير از ھمان یک سومی که گفتم: نيکوس
مفھوم این گفته این . اما ھمين آدم ھا ھم نظر خوشی به توانمندی مدیریتی وی ندارند. بر روی او انجام داده اند -ھم مادی و ھم غير مادی -زیادی 

 .این مسئله حتی در ھيئت وزیران مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. است که آنھا از وی قطع اميد کرده اند
عامل اصلی در این عما بی شرمانه، ع(وه بـر سياسـتمداران، قـوه . تقریبا ھمه ی ِ افتضاحات سياسی در یونان در پشت پرده حل و فصل می شود

» سرھم بندی«به بعد  1947در واقع سازمان سيا از سال    -مثل اکثر نھادھای یونان  -قوه قضائيه را . قضائيه ارتجاعی و تا بن استخوان فاسد است
این واقعيت که قضاتِ حامی دیکتاتورھا ھنـوز دسـت بـاc را در قـوه .  و از آن پس ھم تغييرات cزم طبق ص(ح دید آنھا انجام گرفته است.  کرده است

 .قضائيه دارند موید این نظر است
م رای يـستدو سوم مردم یونان ھمچنان که در باc ھم اشاره کردم از کم و کيف قضایا باخبرند اما اغلب به دcیل اقتصادی در چنبره ی ِ بازی ھای س

باقيمانده ی ِ افرادی که به چپ واقعی تمایل دارند به موضع عناد افتاده اند که ریشه در مسائل .  اسير شده اند» سوسياليستھا«دھی و رای گيری 
و دست کشيدن از اشتباھات گذشته و اتخاذ ) » سنتی«کمونيستھای ( KKEیک راه برای برون رفت از این وضعيت به خود آمدن رھبری . تاریخی دارد

ھمين امر در رابطه با .  سياستھای مبتنی بر منافع طبقه کارگر و طبقات محروم که باعث پيوند چپ ھای صادق با بدنه ی ِ حزب کمونيست می شود
 .بدنه ی ِ سوسياليستھا ھم صادق است

چون آنھا با قيام خود حق اظھار نظر در خانواده و جامعه را پيدا کـرده . شخصا معتقدم که قيام نوجوانان در این پروسه نقش کاتاليزور بازی خواھد کرد
 .اند

مرکـز تحقيقـاتی بـسيار معتـبر یونـان، مـورد »  دمکریتـوس«گلوله ای که الکسيس را به قتل رسانده در :  وضعيت حقوقی به مراحل زیر رسيده است
این موضـوع مـی .  دیده شده است»  دی اکسيد سيليکون«یافته ھا حاکی از آن است که بر روی گلوله آثاری از .  آزمایش و بررسی قرار گرفته است

اما ھمه ی ِ شاھدین شھادت داده اند که شليک . تواند به معنی این باشد که گلوله قبل از اصابت به آلکسيس به مواد ساختمانی برخورد کرده است
افکار عمومی بر این باور اسـت .  این که شليک مرگبار افقی بوده از سوی کارشناسان تکنيکی در محل تایيد شده است!  افقی بوده است نه ھوایی

 .که حتا اگر گلوله کمانه کرده باشد استفاده از اسلحه عملی جنایتکارانه بوده است
به نظر . اکثر مردم واقعا از دست او خشمگين اند. کوگياس وکيل مدافع جنایتکاران، ت(ش می کند تا افکار عمومی یونان را تحریک و به انحراف بکشاند

 .می رسد انگيزه ھای او نه یافتن حقيقت که مسائلی ناشناخته ھستند
 .ھایِ آنھا چه ساختگی باشد و چه واقعی تاثيری در رای افکار عمومی نخواھد داشت» نمایش«و در خصوص پليس ھای زندانی 

این مسئله چرا باعـث بـی ع(قگـی مـردم .  افسر پليسی که با شليک خود موجب مرگ گریگوروپولس شده رسما با اتھام جنایت روبروست:  کریس
 نسبت به دستگاه قضایی و پليس شده؟ چگونه این مسئله با بدتر شدن اوضاع اقتصادی و نياز به تغييرات اجتماعی عجين شده است؟

 .آنچه جدید است عکس العمل نوجوانان نسبت به این مسئله است. نارضایتی مردم یونان از پليس سابقه ای نيم قرنی دارد: نيکوس
می زل در طی این اعتراضات، نارضایتی مردم از پليس نسبت به دھه ھای قبل که پليس با اقدامات خود ھر روز بدبختی و ب(ی جدیدی بر سر مردم نا

 .کرد و جان مردم را می گرفت، چندان زیاد نيست
آیا فکر نمی کنی دولت یونان از ترسِ تکرارِ اقداماتِ وحشيانه یِ  پليس و .  پليس یونان سابقه ی ِ بيرحمی و جنایت را در پرونده ی ِ خود دارد: کریس

 ارتش، مردم را از قيام و انق(ب باز می دارد؟ تصور کن اگر قضيه ی ِ حمله به پلی تکنيک آتن تکرار می شد چه پيش می آمد؟
بوده و اقـداماتش صـرفا دفـاعی بوده،ھمـه »  بی دفاع«این تبليغات که پليس روزھای اول قيام .  دولت مردم را از قيام و انق(ب باز نمی دارد: نيکوس

 .تبليغات صرف است
قيام تا کجا می تواند تداوم یابد؟ پاسخ نھادھا و دستگاھھای حکومتی یونان چه خواھد بود؟ فکر ميکنی دcیلی در دست است که دولت در :  کریس

گری در سـر دی ھراس از دست دادن کنترل خود بر اوضاع باشد؟ آیا نخبگان ھم با قيام کنندگان ھم نظرند و استراتژی واحدی با آنھا دارند یا آنھا افکار
 می پرورانند و وحدت استراتژی بين ِ شان نيست؟

دليلی برای . استPASOKو سوسياليستھای ِ  KKEعامل حياتی در این زمينه چگونگی برخورد بدنه ی ِ  . قيام می تواند پيشتر از این ھم برود: نيکوس
آنھایی که باید نگـران باشـند .  نخبگان یونان ھمواره ع(یق خود را با کاخ سفيد تنظيم کرده اند.  نگرانی در باره از ھم پاشيدن شيرازه ی ِ امور نيست

 .بطور تاریخی چپ قدرتمند متحد یونان کابوس امپریاليسم آمریکا بوده است. در سفارت آمریکا در یونان ھستندCIAاعضای مستقر  
 .متشکرم نيکوس: کرس
 .ممنون: نيکس

 :این گفتگو ترجمه ای ست از *
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