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 Reports گزارشھا

 
   يونان- تقی روزبه 

  ٢٠١۴ اکتوبر ١٢
  

  :ازميان رويدادھا
  !*يک دقيقه سکوت به احترام سگی که آزاد زيست و آزادمرد

  
  

  لوکانيکوس سگ شورشی
  

 قراردادشت درگذشت و مرگش ھم يک پوليسکه ھمواره پيشاپيش صفوف تظاھرات مردم يونان با " ولگردی"سگ

اشک آور و  گاز او بارھا و بارھا با دود. بود، بلکه با سکته صورت گرفتمرگ عادی و طيبعی ناشی از کھولت سن ن

 جنگ و گريزھا به گاِه حمله ۀھای تيرءصدای انفجارھای مھيب زيسته و مواجه شده بود و در نبردھای خيانانی و فضا

عالم در  در اقصی نقاط آنھائی که نه فقط مردم آتن بلکه!.  در نوک آن قرارداشت و به گاِه عقب نشينی در انتھای صف

ن سگ در  بايد حضورمکررايديده بودند، قاعدتاً  لم ھای کشاکش نيروھای دولت و مردم راطی اين سالھا تصاوير و ف

بود يعنی " ولگرد"او سگی. باشند کرده باشد و تصويرش را به خاطرسپرده شان را جلبصفوف اول اعتراضات توجه 

صاحب اختيارخود است و آب و نانش در دست اوست، کسی را به  که مطيعکه خالف سگ ھای خانگی و دست آموزی 

رکس و نا  ھوفاداری اش در چنگ کسی نبود که به افسار ريسمان و. نمی شناخت و رھا و آزاد بود عنوان ارباب خود

 ۀھه ھا و جامعاو را با انبو بيشماران وھمراه آنھا زيسته و شايد ھمين ويژگی خود چون ھم. کسی که خواست کيشش دھد
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وفاداربه آنھا  و تھيدستان و جوانانی که اميد به آينده در نظام موجود را ازدست داده اند، ھمدرد و ولگردان و بيکاران

 - پوليسو مردمان معترض ھيچ گاه صفوف " ولگردانۀ جامع" که او باغريزه وفاداری خود به عجيب بود. ساخته بود

شايد، ! مردم اشتباه نمی گرفت و ھمواره خطاب به آنھا پارس و تعرض می کرد ف با صفو- اربابان جامعه را پاسدار

حيوانان ھا و انسان ھا، در برابرسياست گرسنگی دادن و  نمادی بود از اعتراض مشترک با تھيدستان شايدھم نزديکی او

ھای تھيدست و سايرگونه ھای  سان منزلت انسان که به يک وحش توسط سرمايه  حياتۀتخريب طبيعت و نابودی گون

  .حيات را ھدف می گيرد

پرافتخار در صفوف نبرد و جنگ و گريزعليه سياست رياضت  ھرچه که بود او پس از يک دوره مشارکت فعال و

آتن به پاس احترام به او و ھمبستگی  ارباب و صاحبی، مرد و مردم  بدون داشتن ھيچ اقتصادی و خوردن دود و باتوم،

گاه صفوف مردم را برصفوف  مزارش يادآورسگی باشد که ھيچ  را در يک بلندی آتن دفن کردند تا شايدبا او جسدش

 تبيعشايد نمادی باشد از پيوندانسانھای تھيدست و گونه ھای حيات درحال انقراض و ط تا!. دشمنان آن ھا ترجيح نداد

  ! سرمايهۀاندرحال نزار درمقابل استثمار مشترکشان و دست اندازی ھای ويرانگر

 ديگرش سگی ۀمثل آب خوردن و با قھقه سرانسان را از تنش جدامی کنند و در گوش در زمانه ای که در يگ گوشه اش

بربريت و  ۀھمزمان انسان و نبردشانه به شان و اوج احترام بربلندی تپه ای دفن می نمايند، به وضوح شاھد فرود را به

تاريخ نيمه متمدن و – پيش تاريخ انسانی ۀدور راخوانی است برای به پايان بردنو اين ف. اميد ھستيميأس و انسانيت و 

 -ديگر و ويرانی طبيعت است و بيش از حد به درازاکشيده است و دريدن يک نيمه وحشی بشری که مبتنی برتنازع بقاء

   .و انسان بر طيبعت  انسان برانسانۀو فراخوانی برای ساختن جھانی رھا از مناسبات سلط

  تقی روزبه  ١٠- ١٠- ٢٠١۴

  مرگ سگ نماد اعتراضات مردمی در يونان -*

 http://persian.euronews.com/2014/10/09/anti-austerity-riot-dog-sausage-dies-in-greece/  

 

  :يادداشت

 ملی و طبقاتی و اميدواريم آنھائی که اين گزارش را می خوانند، گذشته از اين که خود متوجه باشند تا حين دفاع از منافع

پائينتر نيايد، افراد دور برشان را با تمام »  لوکانيکوس«سطح شعوردفاع از آزاديھای فردی و اجتماعی، شعور شان از

سنجه قرار » لوکانيکوس« ادعا ھائی که دارند، نيز در نظر گرفته، سطح شعور طبقاتی و ملی شان را با سطح شعور

  .قعی برخی از انسانھا نيز برای شان مشخص بگرددباشد از آن طريق جايگاه وا. بدھند
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