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  شورش نسلي بي اميد در يونان
 

 به بانک ها پول مي دهند و به جوانان گلوله
 

جوانان يونانی ديگر افقی ندارند جز . کار از هم ميگسلد ایتقريبا همه جا در اروپا پيوند مابين دانشجويان و دني
کارهای موقت تشکيل شده است و آينده ای خاکستری که توسط بحران ترسيم می  زندگی تلخ روزمره ای که از

آنها علی رغم  .که در مقابل اين رنج اجتماعی کور بودند از شدت تضاهرات غافلگير و بيدار شده اند دولت ها. شود
 (Xavier Darcos)اگزاويه دارکور در فرانسه وزير فرهنگ آقای: ش برای حفظ ظاهر به شدت وحشت زده اندتال

 .انداخته تا شلوغی های دانشجوئی را آرام کند ، اصالحاتی را که به شدت مورد اعتراض است عقب
کني و هم مبارزه  افظتاز حاال ديگر بايد هم خودت را مح. دوست من، به عرصه مبارزه اجتماعي خوش آمدي « 

هشتاد ساله و شخصيت  (Leonidas Kyrkos) اين پاسخ پير زندگي سياسي يونان، لئونيداس کايرکاس» ات را
 .است» در حال تظاهرات داريد ؟  شما چه پيامي براي جوانان« کليدي چپ به سوال 

 دانش آموزان و دانشجويان خيابان هاي دسامبر گذشته، ٦ به دنبال قتل جواني پانزده ساله توسط يک مامور پليس در
 ، ايونينا،)قبرس( آتن، سالونيک، پاتراس، الريسا، ايراکليو، شانيا : تسخير کردند بسياري از شهرهاي يونان را

پيامک و يا ايميل انجام  اين تظاهرات خود جوش که در قرار هائي مشخص شده توسط.....ولوس، کوزاني، گوموتيني
 .جار خشمي بي سابقه شده اندمي گيرند باعث انف

تنها عيان ترين آنهاست، الکسي نيز نه اولين بلکه فقط  اين شورش ريشه در عواملي متعدد دارد که سرکوب پليسي
موتور اصلي اين جنبش بي شک بحران اقتصادي اي است که کشور را زير . آيد جوانترين قرباني به حساب مي

اضافه مي  به اين همه بحران سياسي عميقي. وس شدن اثرات طوفان جهانيگرفته و آنهم قبل از محس ضربات خويش
شخصيت هاي سياسي آغاز و به عدم  شود که هم ساختاری و هم اخالقي است و از نبود شفافيت در اعمال احزاب و

 .اعتماد نسبت به تمام نهادهاي دولتي ختم شده است
 

 زخم هاي همچنان تازه ديکتاتوري
نام او به ليست طوالني قتل ها و شکنجه : نمي شود  از سوي پليس محسوب» خطا «  عنوان يک قتل آلکسي به هيچ

در . تظاهرکنندگان و مهاجرين صورت گرفته؛ جناياتي که هرگز مجازات نشده اند هائي اضافه مي شود که بر عليه
رسيد که  ط يک پليس به قتلتوس (Michel Kaltezas) نيز جواني پانزده ساله بنام ميشاليس کالتزاس ١٩٨٥سال 

نيروهاي انتظامي يونان . شناخته شد بعدا از سوي سيستم قضائي اي که از يک آبکش نيز پر سوراخ تر است بيگناه
اما حافظه عمومي اين شب حادثه را که هفت سال از آن مي . ندارند رفتاري متفاوت با ديگر همکارانشان در اروپا

 .ه يونان به راحتي ديگران نمي بخشد، جامع)١ ( گذرد فراموش نکرده
وقايعي که به نيکال   نيز در همينجاست،٢٠٠٥عدم شباهت اين جنبش با وقايع حومه شهر هاي فرانسه در سال 

داد که آش خود را گرم کرده و آواي  سارکوزي رئيس جمهور کنوني که در آن زمان وزير کشور بود اجازه



www.afgazad.com                                                                                    afgazad@gmail.com  2

جبهه اي متحد عليه سرکوب پليسي دارند که پي و بن دولت دست  يوناني ها. درا سر ده» قانون و نظم « اغواکننده 
 در راس اين جبهه نسلي قرارداردکه هنوز بالغ نيست و دليل آن زندگي روزمره. است راست را به لرزه در آورده

کنکور بسيار . دانشگاه است دبيرستان هاست که از برنامه درسي سنگيني تشکيل شده و هدف اول آن راه يابي به
و تازه منتخبين خوشبخت پس از دانشگاه . مي کنند  سالگي خود را براي آن آماده١٢مشکل است و جوانان از سن 

 . يورو در ماه٧٠٠در بهترين حالت يک شغل با درآمد : کنند است که واقعيت زندگي را تجربه مي
نسل « بعضي از آنها در يک انجمن بنام . تديده اس را به خود»  يوروئي ها٧٠٠نسل « يونان مدتهاست که اين 

مي خواهد هم صداي آنها را به گوش ها برساند و هم خدمات قانوني مجاني  گرد آمده اند که «G٧٠٠» و يا» ٧٠٠
هايشان کارمزدي   يوروئي را دارند قرار داد٧٠٠داشتن کار » شانس « زيرا حتي آنهائي که . بگذارد در اختيارشان

چرا که شامل بيمه هاي اجتماعي، حقوق ماه  قرار داد کار موقت نيز در ميان آنها يک استثنا استحتي داشتن . است
برعکس قرار داد هاي کارمزدي که . مي شود....اخراج و غيره ، حقوق در زمان.) م.عيدي در ايران (سيزدهم 

 « کار بدون آينده« حتي بيش از . دولتي نيز رايج شده اند شامل قوانين کار نمي شوند امروز حتي تا سطح خدمات
 .بحث اينجا از اجاره کارگران است

 (Stratos Fanaras) آقاي استراتوس فاناراس. مي کنند در پاسخ به چنين خشونتي است که جوانان با تندي برخورد
 شاخص هاي ارزيابي وضعيت اقتصادي و« : مي گويد (Merton Analysis) آناليزز رئيس انستيتوي آمار مرتن

اجتماعي، سطح  مردم مستقل از طبقه. شهروندان از آينده، هرگز رکوردي تا اين سطح پائين نداشته اند انتظارات
نهاد مطالعات اقتصادي و صنعتي که  .آموزش و يا جنسيت شان بسيار سرخورده اند و اميدي به بهبود وضع ندارند

 «.ائي شاخص عمومي اقتصاد را مشاهده کرده استاستثن  گزارشي ساالنه منتشر مي کند نيز سطح پائين١٩٨١از 
خشونت پليسي خارج شدن از بي . براي تحليل شرايط اند در اوضاعی چنين کساد مردم عادي فاقد ابزارهاي الزم

: ادامه مي دهد (Stratos Fanaras) آقاي استراتوس فاناراس. را مشخص مي کند طرفي را به آنها تحميل و مواضع
ارزيابي مي شود،  معموال فاقد نظرات شکل گرفته اند قتل اين جوان در چارچوب منطقي سياه و سفيدکه  براي آنها« 

 «.را به موضع گيري وا مي دارد اين تراژدي شناخت خوب از بد را برايشان ميسر مي کند و درنتيجه آنها
سه . ه معني دخالت در سياست نيستجوانان بي اعتبارند هنوز ب اما چنين فعاليتي تا زمانيکه سيستم واحزاب در نظر

دست (دو حزب بزرگ دمکراسي نوين . بر صحنه سياسي يونان تسلط دارند ١٩٥٠ خانواده سياسي از سالهاي
خارج » که (KKE قدرت را بين خويش تقسيم مي کنند و حزب کمونيست) سوسياليست (Pasok  پازوک و) راستي
جايگزيني بنظر آيد که قابليت ارائه  نمي تواند آن نيروي) ٢(ي اش به دليل سنت استالين) خوانده مي شود» کشوري

  .راه حل را دارد
 

 رقابت براي دستيابي به رهبري نيروهاي چپ
راديکال که بخش بزرگي از آنها از حزب کمونيست  ، که جبهه اي است از جريان هاي چپ (Syriza) سيريزا

.  بوجود آمد، بهتر مي تواند با جوانان ارتباط برقرار کند١٩٦٨در سال  جدا شده اند که» داخل کشوري«باصطالح 
تنها  ٢٠٠٧ اين حزب که در انتخابات سپتامبر: رشد چشمگير پايگاه آن در ميان مردم نشات مي گيرد از همين جا نيز

 .راي دهندگان را جذب کرده بود  درصد از١٣ درصد آرا را بدست آورد شش ماه بعد براساس نظرخواهي ها ٥،٠٤
که » اتحاد براي چپ و پيشرفت « در راس  (Alexsis Tsipras)  ساله بنام آلکسيس تسيپراس٣٣انتخاب يک جوان 

موضع گيري هاي بي نظير وي در . باالرفتن پايگاه آن نقشي جدي داشته است اصلي ترين جريان جبهه مي باشد در
مهاجر  او مانند درخواست از يک جوان» ي رفتارهاي غير منتظره رسانه ا« کنوني و هم چنين  مورد مشکالت

. از جوانان شده است باعث محبوبيت وي در ميان بخشي) ٣(براي همراهي کردنش در مهماني رياست جمهوري
 در صد آرا را به خود اختصاص ٨حدود  شدنش در افکار عمومي» عادي تر« اکنون حتي پس از  (Syriza)سيريزا

 .ناتوان از درک اين تغييرات عميق است که (KKE) مونيستمي دهد يعني بسيار بيش از حزب ک
کمونيست ها را به تائيد موضع دولت در ارزيابي رسمي  اين رقابت براي بدست گيري رهبري در ميان چپ مبارز ،

 کشاند، دولتي که از احزاب دمکراسي نوين و هشدار خلقي ارتدکس» آشوبگران  النه« بمثابه  (Syriza) سيريزا
LAOS) از  آنها به دنبال يک مقصر مي گشتند تا توجه افکار عمومي را. تشکيل شده است) ٤) (افراطي راست

اختيار کند و به اميد  ترجيح داد سکوت) سوسياليست( در اين ميانه حزب پازوک. داليل اصلي بحران منحرف کنند
  .بازگشت قبل از موعد به قدرت منتظر بماند

 

 رشوه گيري ، زندگي لوکس و پارتي بازي
و  (Kostas Karamanlis) وزير کوستاس کارامانليس نخست. مسئوليت سنگيني در اين وقايع بر دوش دولت است

برقراري شفافيت بر سر کار آمدند در لجن افتضاحاتي بسيار سنگين تر از   با وعده٢٠٠٤همکارانش که در سال 
آخرين آنها . فسادي شوه ، زندگي اشرافي، پارتي بازي براي آشنايان ، خالصه همه نوعر: فرو رفته اند پيشينيانشان

. که مسئولين آن ناشناس باقي مانده اند مربوط به فروش غير قانونی اراضی ملی به کشيش هاي مونت آلتوس است
با چهره . زات نخواهد شدکشوري که فساد در آن حاکم است هيچکس مجا در نتيجه جوانان حق دارند بيانديشند که در
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» گان پنهان چهره« از اينجهت نير آنها را ( زير يک دستمال گردن و يا يک کاله صورت پوش  هائي پنهان شده در
 دارند در ميدان اکسارشيا دوست» مي شکنند و به آتش مي کشند« تندروترين تظاهرکنندگان که ) مي خوانند

(Exarsia) پليس نيز در روياي انتقام گرفتن از . را از دست داد ئي که آلکسي جان خوددر قلب آتن گرد آيند، همانجا
يوناني در کنار دانشکاه پلي تکنيک قرار  (Grennwich Village)«گرين ويچ دهکده« آنهاست، بخصوص که اين 

ين درگيري ب : به پيش بردند١٩٧٣جوانان در آنجا نبردي سرنوشت ساز را عليه ديکتاتور در سال  دارد که
 .آنارشيست ها و پليس در اين محل سنتي قديمي دارد

اما . افروزي هاي اين گروه ها را نشان مي دادند تصاوير تلويزيوني که در همه جهان پخش شدند بخصوص آتش
اوال صف  . فرقي اساسي بين اين وقايع و نمايش هاي هميشگي وجود دارد بيننده هشيار مي توانست تشخيص دهد که

شهر ها  بعالوه آنها نه تنها در آتن که در تعداد زيادي از. پرازدهام تر از وقايع پيشين بود  بسيار»آشوبگران«
اين به معني آن است که . انجاميد و از همه مهم تر آنکه خشونت هاي شهري چندين روز به طول. حضور داشتند

آنها هيچ نوع ارتباطي تا آنزمان با آنارشيسم کردند که بيشتر  اينبار توده عظيمي از جوانان در اين درگيري ها شرکت
 .شدند  ساله يافت مي١٤-١٣سنگرهائي که در همه جا مي روئيدند حتي جوانان دبيرستاني  در پشت. نداشتند

. را مطرح کند» زير ضربه رفتن دمکراسي » را بزرگ مي کرد تا بتواند» پنهان چهره گان« دولت نقش 
دمکراسي است؟ و بي هيچ تزلزلي، دانش آموزان راهنمائي و  د بحث از کدامتظاهرکنندگان در پاسخ مي گفتن

. اين نيز درست است که آنها بانک ها را هم خراب کردند. هاي پليس حمله مي کردند دبيرستاني با سنگ به پاسگاه
 ميليارد ٢٨آنها به  در ست چند روز پيش از آن ، همين دولت بي توجه به فرورفتن صدها هزار يوناني در فقر، اما

با توهين و تهديد و ضبط » شرخر«خصوصي  همين بانکها هستند که از طريق شرکت هاي. يورو هديه داده بود
 .پرداخت کنند اموال، مردم را مجبور مي کنند وام هايشان را

خود چگونه مي توانست جور ديگري باشد وقتي که  اما. خشم جوانان که اغلب خشن است، ضرورتا سياسي نيست
افراطي ، گوش شان در مقابل درخواست هاي مردم کر است ؟ آقاي فاناراس  احزاب سياسي نيز ، به استثناي چپ

بنظر مي  .نه گفتگوئي آغاز شده، نه پيامي دريافت شده و نه به احتمال زياد نتيجه گيري شده است » :اشاره مي کند
بنظر او احتمال دارد که بخش بزرگي  .«گيري ها پايان يابدخسته شوند تا در» آشوب«رسد که منتظرند که جوانان از 

 .رکنندگان به خانه هايشان بازگردناز تظاه
هاي خشونت گرا را محتمل  کسان ديگري نيز، پيدايش انبوه گروه.  بهانه اي جديد در آينده-البته تا زمان تحريک  

بعد از قتل ميشاليس کالتزاس  » :(Alexandre Yiotis) يوئوتيس از جمله روزنامه نگار سابق الکساندر. مي دانند
 آنارشيستي است که قبال در جريان هائي اين چنيني در فرانسه ، اسپانيا و-اوکه کمونيست .«نيز همين اتفاق افتاد

را افزايش مي   نوامبر١٧آنها بخصوص تعداد اعضاي سازمان تروريستي «:يونان فعال بوده ، ادامه مي دهد
به اين نکته جلب مي کند که بيشتر پرچم هائي  تيس که خود فعاليت انقالبي را کنار گذاشته توجه ما رايوئو). ٥(»دهند

 .رنگ قرمز و سياه بودند که در تظاهرات ها به اهتزاز در آمدند به
. تلويزيون تکرار مي شود دو نکته جلب توجه مي کند در تبليغات دولتي که مرتب از سوي رسانه ها و بخصوص

ادعا مي شود که غارت مغازه هاي به آتش کشيده شده از سوي . وقايع است  مربوط به نقش مهاجرين در ايناولي
رفتاري است  تظاهرات، آشوب و دزدي ،« تلويزيون حتي تاکيد کرد که در آسيا . انجام گرفته است مهاجرين گرسنه

ميان يوناني هائي گرد آمده بودند که از  ل ازدر حاليکه افرادي که رفتار خشونت آميز داشتند در درجه او. »عادي
کولي ها در اين درگيري ها شرکت کردند در درجه اول براي گرفتن  و اگر. يک سيستم سياسي فاسد خشمگين بودند

 .آنها اولين قربانيان فراموش شده سرکوب هاي پليسي هستند انتقام بود چرا که
. اين پديده اي جديد است« : دانشجوئي مي گويد. زدند ست به غارتتوده هاي گرسنه که اکثريتشان يوناني بودند د

سنديکاها در سر صف بودند و بعد نوبت به احزاب سياسي مي رسيد که صف شان  قبال در تظاهرات ها دانشجويان و
شد به صف  پس از آنها نوبت آنارشيست ها بود که وقتي درگيري مي. پايان مي يافت (Syriza)سيريزا با

بعد از آنارشيست ها يک صف جديد  اما حاال. مي زدند و بدين ترتيب همه با هم سرکوب مي شدند (Syriza)اسيريز
آنها فهميده اند که در تظاهرات مي شود دلي از عزا ...خانمان ها مهاجرين، معتادها، بي. از گرسنه ها بوجود مي آيد

 .در آورد
گويا گردهم مي آيند تا از قانون دفاع کنند و  است که» شهروندان خشمگين« ابداع دوم قدرت و رسانه ها 

. اين است و مردم تالش مي کنند نيروهاي ضد شورش را عقب برانند اما واقعيت عکس. را پس زنند» شورشيان«
دستگير  فرياد از آنها مي خواهند بروند و عابرين دورشان را مي گيرند تا آنها دانش آموزان کاسب هاي کوچک با

نمي شود بچه ها را در منزل حبس  پدر و مادرها و پدربزرگ و مادر بزرگها که فهميده بودند که. زاد کنندشده را آ
 .درست عکس ادعا ي رسانه ها. محافظت شان کنند کرد همراه آنها به کوچه ها آمده بودند تا شايد

 کافي هيزم هست با فرارسيدن بحران براي گرم نگه داشتن کوره به اندازه
، خبرنگار و تحليل گر سياسي  (Dimitris Tsiodras) ن جنبش طوالني خواهد شد ؟ ديميتريس تزيودراسآيا اي

بحران اقتصادی جهانی به زودي به کشور ما هم خواهد رسيد و بخش بزرگي از  با توجه به اينکه« : تاکيد دارد
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حاال حاالها  ي يابد و فساد سياسي همهمه چيز محرومند و وضعيت آموزش نيز به اين زودي ها بهبود نم جوانان از
 .«دارد خاتمه نمي گيرد، براي گرم نگه داشتن کوره به اندازه کافي هيزم وجود

کند و يا بهتر بگوئيم با ديگران » صادر « شده که خود را  جنبش موفق. هم اکنون نيز مسئله به يونان ختم نمي شود
پدر  لين نسل پس از جنگ دوم جهاني است که اميدي به بهتر زيستن ازنسل فعلي که او: دليل پيوند يابد و آنهم به يک

 .به يونان نيست و مادرش ندارد، و احتماال وضعش بسيار بدتر از آنها خواهد بود، پديده اي منحصر
 .افسران اداره مي شد  يونان توسط گروهي از١٩٧٤ تا ژوئيه ١٩٦٧از آوريل  - ١
برگزاري کنگره بيستم مي داند که در آن نيکيتا   يعني سال١٩٥٦ي را اين حزب تاريخ مرگ اتحاد شورو - ٢

 .استالينيسم اشاره داشت خروشچف در گزارش مخفي خود به جنايات
 .يونان به مناسبت سي و چهارمين سالگرد بازگشت دمکراسي به - ٣
امري که از . ن بازگشت مجددا به پارلما٢٠٠٧سال  با اين حزب نژاد پرست و ضد يهود ، راست افراطي در ـ ٤

 . اتفاق نيفتاده بود١٩٧٤سال 
 بوجود آمدآمد مسئوليت قتل هاي بسياري را بعهده گرفته بود پيش ١٩٧٥اين گروه مسلح چپ افراطي که در سال   -٥

 رد» انتقام گيري قاضي هاي آتن بنا م مبا رزه با تروريست «مقاله ژيل پرو بنام . رود  از بين٢٠٠٢از آنکه در سال 
 ! را دراين مورد مطالعه فرمائيد٢٠٠٣لوموند ديپلماتيک ماه مه 
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