Ζητείται ελπίδα
Καθημερινά, ο κόσμος που ζούμε και εργαζόμαστε στο ευρύτερο
κέντρο της Αθήνας έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πραγματικότητα σκληρή και απάνθρωπη να μας φέρνει όλο και πιο κοντά στα
όριά μας ως ανθρώπους.
Μια βόλτα στις γειτονιές αυτές, όπως για παράδειγμα στην πλατεία Βικτωρίας, δεν είναι ένας απλός περίπατος. Είναι μια διαδρομή ανάμεσα, σε ανθρώπους ξεριζωμένους από τον τόπο τους που
προσπαθούν να χωρέσουν όλοι σε ελάχιστα τετραγωνικά πλατείας, ανάμεσα σε κάθε είδους αστυνομικές δυνάμεις (πεζές περιπολίες, περιπολικά, μηχανές) με πρόφαση την ασφάλεια και σε ανθρώπους με γρήγορο βάδισμα και το φόβο μήπως κάποιος τους περιμένει στη γωνία.
Η εικόνα της σχεδιασμένης υπερσυσσώρευσης των μεταναστών,
είναι αυτή που προκαλεί σε όλους μας τη μεγαλύτερη ανησυχία.
Ανησυχία που έχουν φροντίσει επιμελώς να καλλιεργήσουν στις
συνειδήσεις μας όλοι αυτοί που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Μέσα δηλαδή στην ανεργία, τους πετσοκομμένους μισθούς
και συντάξεις, τους εκατοντάδες ανασφάλιστων και την απροκάλυπτη κλοπή του κοινωνικού πλούτου. Ο κόσμος αναζητάει τους
φταίχτες σε αυτούς που ουσιαστικά είναι στο τέλος της διαδρομής
που μας επιφυλάσσουν και εμάς. Γιατί ακόμα είμαστε στην αρχή,
μιάς βαθιάς κρίσης που ακόμα δε βλέπουμε το τέρμα της. Τα βιώματα όμως όσων αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν από την Ελλάδα για διάφορους προορισμούς (Αμερική, Αυστραλία κτλ) καθρεφτίζονται στο σήμερα. Όπως και τότε έτσι και τώρα οι μετανάστες από όπου κι αν προέρχονται είναι οι βρώμικοι, οι εγκληματίες, αυτοί που δέχονται επιθέσεις ακόμα και στα σπίτια τους και βιώνουν ένα αδιάκοπο ανθρωποκυνηγητό.
Και ενώ μας κλέβουν τις ζωές, οι καταπιεσμένοι στρεφόμαστε ο
ένας ενάντια στον άλλο, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι ενάντια στους δημόσιους, ο λευκός γείτονας ενάντια στο μελαμψό, ο έλληνας ενάντια στον ξένο. Τα πρώτα σημάδια εκφασισμού μιας κοινωνίας. Οι
από πάνω, μας θέλουν μόνους, μακριά από τις πλατείες, κλεισμένους στο σπίτι, να μην αντιδρούμε, να θεωρούμε το γείτονα εχθρό
και το μετανάστη υπεύθυνο για όλα μας τα προβλήματα.
Ειδικά η Βικτώρια, εδώ και χρόνια δεν ήταν ακριβώς αυτό που
λέμε φιλήσυχη γειτονιά. Χρόνια πριν έρθει το μεγάλο κύμα μεταναστών από την Ασία δεν κυκλοφορούσες και ακριβώς ανέμελα τη
στιγμή που η διακίνηση ναρκωτικών και γυναικείων σωμάτων έδινε κι έπαιρνε. Μια κατάσταση που προυπήρχε και χρόνια κρατούσε τη γειτονιά υποβαθμισμένη, ήρθε και γιγαντώθηκε όταν σε ένα
τόσο μικρό κομμάτι σπρώχνεται κόσμος απελπισμένος που οι φασιστικές επιθέσεις, σε συνεργασία με την αστυνομία, δεν του επιτρέπουν να υπάρχει πουθενά αλλού. Η αστυνομία που έχει πολλαπλασιαστεί, υποτίθεται για ασφάλεια, όταν δεν κατευθύνει τα μα-

χαιρώματα σε μετανάστες από φασιστοειδή ή τη διακίνηση ναρκωτικών, είναι πάντα παρούσα να καταπνίξει κάθε είδους κοινωνική αντίσταση.
Και εκεί που τα ταμεία είναι άδεια, αναγγέλονται έργα και αναπλάσεις δημόσιων χώρων. Το κοντινό μας Πεδίο του Άρεως έχει
πνιγεί σε ακόμα περισσότερο τσιμέντο και τεράστια ποσά έχουν
σπαταληθεί σε μεγαλοεργολάβους όταν δεν έχουν φροντίσει τα
βασικά όπως το να ποτίζονται τα δέντρα. Έχει σχεδιαστεί ανάπλαση με επίκεντρο την οδό Φυλής και τους γύρω δρόμους με υποτιθέμενες δεντροφυτεύσεις και διαπλατύνσεις πεζοδρομίων. Όλα
φυσικά για να έρθουν στη γειτονιά μας επενδυτές να την αναβαθμίσουν, επιχειρήσεις και εμπορικά κέντρα όπως το πρόσφατο
Capitol. Γιατί είναι κακό αυτό θα πει κάποιος; Γιατί να μην είναι η
γειτονιά μας γυαλιστερή;
Γιατί οι γειτονιές δεν αναβαθμίζονται με γυαλιστερές βιτρίνες και
μεγαθήρια σχεδιασμένα να μπαίνεις μέσα και να μη βλέπεις τι γίνεται έξω. Οι γειτονιές αναβαθμίζονται όταν αναβαθμίζεται η ζωή
των ανθρώπων που τις κατοικούν. Όταν μπορούν τα παιδιά να
βγαίνουν και να παίζουν σε πλατείες που δε χρειάζεται να πληρώσουν για να βρίσκονται εκεί, όταν τα μικρομάγαζα δεν κλείνουν το
ένα μετά το άλλο, όταν οι κάτοικοι από όποια χώρα και αν προέρχονται μπορούν να απολαμβάνουν εξίσου το δημόσιο χώρο.
Στο κέντρο της Αθήνας συμπυκνώνεται ολόκληρη η πολιτική του
κράτους και του κεφαλαίου. Αυτή η πολιτική που θέλει τους μετανάστες χωρίς κανένα δικαίωμα στην υγεία, την παιδεία, την εργασία και μετά τους βαφτίζει εξ ορισμού εγκληματίες και στρέφει το
λαό εναντίον τους. Το ίδιο λαό που καθημερινά καταληστεύει μέσα
από τα εισιτήρια για τη μετακίνησή του, μέσα από τα ‘φακελάκια’
που πρέπει να πληρώσει στη δημόσια υγεία, μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αλλά του προσφέρει άφθονο τσιμέντο και τεράστια εμπορικά κέντρα να βλέπει αλλά να μη μπορεί να αγγίξει.
Η μόνη μας ελπίδα είναι να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, να
βγούμε από την απομόνωση και την απάθεια. Να αρχίσουμε να
νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο δημιουργώντας μέσα στις γειτονιές μας κοινότητες αντίστασης στην καταπίεση και γέφυρες αλληλεγγύης. Να συναντιόμαστε και να μοιραζόμαστε τις ανάγκες
και τις επιθυμίες μας και να τις κάνουμε πράξη συλλογικά. Χωρίς
ιεραρχίες και ψεύτικους διαχωρισμούς να χτίσουμε μια κοινότητα
αλληλοβοήθειας και αμοιβαιότητας.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ
Συνέλευση πλατείας Βικτωρίας
Η συνέλευση της πλατείας Βικτωρίας γίνεται κάθε Τετάρτη στις
18.00 στην πλατεία Βικτωρίας.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΚΟΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΤΌΠΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Hope wanted
Living and working in the center and nearby areas of Athens, our
everyday world is challenged from a cruel and inhuman reality,
which brings us closer to our limits of tolerance.
Strolling through these neighborhoods, for example Victoria
square, it’s not just a walk. It’s a walk through people uprooted from
their homelands, trying to fit in the space-limited square among
with every kind of cops’ forces (patrols, police cars, motorbikes),
who use “security” as an excuse. It’s a walk through people walking quickly, fearing that someone in the corner is waiting for them.
The image of a well-planned amassment of immigrants is what
causes to all of us the greatest anxiety. An anxiety carefully planted
in our conscience from people who actually brought us in this situation: unemployment, wage cuts and pensions, hundreds of people without social security and shameless theft of social wealth. We
seek for someone to blame among the people who are actually in
the end of the road we are heading to, since we are in the beginning of a deep crisis, in which the bottom is yet to be seen. Life stories of people who were forced to migrate from Greece to several
destinations, like Australia or the USA, are reflecting present days.
Back then, exactly like today, immigrants, regardless their origins,
were considered dirty people, criminals but also the ones who were
attacked even in their own houses and experience a restless manhunt.

ing were in bloom. This was a preexisting situation which kept the
area degraded for years and got worsened later when in this small
area people got piled-up.Hopeless people who were pushed there
by fascistic attacks, which were made with cooperation of the police, and therefore weren’t allowed anywhere else.
And police forces, which are doubled in the area, under the excuse
of security, are either encouraging fascistic attacks and drug dealing or repressing any kind of social resistance.
While treasuries are empty, more and more new projects and reshaping of public places are announced. Pedion Areos, our nearby park, is loaded with even more concrete and lots of money are
wasted in big-time developers, whereas basic needs of the park,
like trees being watered, are not taken care of. A re-shaping around
Filis street is planned with so-called plantings and pavement widenings. A lure to investors to upgrade our neighborhood, to start
businesses and to build malls like recently built Capitol. Why this
should be bad, someone would ask. Why shouldn’t our neighborhood become shiny and fabulous?
Because it does not take a shiny storefront or a huge mall to upgrade a neighborhood. Neighborhoods are upgraded when lives of
people living there are upgraded. When children can go out and
play on squares, where they dont have to pay to access in, when
small businesses are not shut down one after another, when inhabitants, regardless their origin, can all enjoy public places.
The situation in the center of Athens reflects state practices and
capital. This kind of practice deprives immigrants of their right to
health care, education, employment and then labels them criminals by definition and turns the people against them. The same
people who are being robbed through public transportation tickets, through briberies they have to pay for health care, through
Public Power Company accounts, and yet they are offered profuse
concrete and huge malls where they can see but not touch.

While our lives are being stolen from us, we, the suppressed people,
are turning against each other: private employees against civil servants, white people against dark-skinned people, locals against foreigners. The first signs of a society applying fascism. Those in power want us alone, away from the squares, staying at home, reacting
to nothing, seeing our neighbors as enemies and immigrants as responsible for all of our problems.
Especially the area of Victoria, was never what we call a ‘’quiet
neighborhood’’. Years before the wave of immigration from Asia,
one wouldn’t walk recklessly there since drug dealing and traffick-

The only hope is to take our lives in our own hands, to escape from
our isolation and apathy. To start caring for each other, creating
communities of resistance within our neighborhoods and building
bridges of solidarity. To meet,to share our needs and desires and
realize them collectively.
In order to create a community of mutual support and solidarity
without hierarchies and false segregation.

SOCIAL CANNIBALISM IS NOT THE
ANSWER TO THE CRISIS
Victoria square assembly
Victoria square assemply happens every Wednesday at 20.00

RESISTANCE-SOLIDARITY
COMMON SOCIAL FIGHTS FROM LOCALS & IMMIGRANTS

ﺍﻷﻣﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ
.ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ،ﻧﺣﻥ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻁﻧﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺳﻁ ﺍﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺃﺛﻳﻧﺎ ﻧﻭﺍﺟﻪ ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﻭ ﻏﻳﺭﺇﻧﺳﺎﻧﻳّﺔ ،ﺣﻘﻳﻘﺔ ﺗﺩﻓﻊ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻝ ّ
ﻟﻠﺫﺍﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳّﺔ
ﺟﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻳﺎء ﻛﺳﺎﺣﺔ ﻓﻳﻛﺗﻭﺭﻳﺎ ﻟﻳﺳﺕ ﺟﻭﻟﺔ ﻋﺎﺩﻳّﺔ .ﺟﻭﻟﺔ ﺑﻳﻥ ﺃُﻧﺎﺱ ﺇﻗﺗﻠﻌﻭﺍ ﻣﻥ ﺑﻠﺩﺍﻧﻬﻡ ﺍﻷﺻﻠﻳّﺔ ،ﻳﺣﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﻟﺻّﻣﻭﺩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻥ ﺿﻳّﻕ ﻣﺣﺎﻁﻳﻥ
ﺑﺄﻧﻭﺍﻉ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟ ّ
ﺷﺭﻁﺔ )ﺷﺭﻁﺔ ﻣﺗﺟﻭﻟﺔ ،ﺳﻳﺎﺭﺍﺕ ﻭﺷﺭﻁﺔ ﺑﺎﻟﺩّﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟ ّﻧﺎﺭﻳﺔ( ﺗﺣﺕ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﺍﻷﻣﻥ ،ﻭﻟﻛﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﻭﺳﻁ ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﻣﺎّﺭﻳﻥ ﺑﺧﻁﻰ
'' .ﺳﺭﻳﻌﺔ ﺧﻭﻓﺎ ﻣﻥ ''ﻣﻥ ﻗﺩ ﻳﺗﻌﺭّ ﺽ ﻟﻬﻡ ﻋﻧﺩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ
ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺻّﻭﺭﺓ ﻟﻠﺗﺭ ّﻛﺯ ﺍﻟﻬﺎﺋﻝ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻫﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﻠﻕ ﻋﻣﻳﻕ ﻳﻧﺗﺎﺑﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ .ﻗﻠﻕ ﺯﺭﻋﻪ ﻓﻲ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ ﻣﻥ ﺃﺩّﻭﺍ ﺑﺎﻟﻭﺿﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻳﻪ .ﺍﻟﻭﺿﻊ
.ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻭﺳﻁ ﺍﻟﺑﻁﺎﻟﺔ ،ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺭﻭﺍﺗﺏ ﺃﻭ ﺗﺧﻔﻳﺿﻬﺎ ،ﺟﺭﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟ ّﺗﻘﺎﻋﺩ
ّ
ّ
ﺍﻟﻣﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺳّﻭﻕ ﺍﻟﺳّﻭﺩﺍء ﻭﺍﻟﺳّﺭﻗﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﻭ ﺇﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﺇﺟﺗﻣﺎﻋﻳّﺔ .ﺍﻟﻧﺎﺱ ﻳﺑﺣﺛﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﺭّ ﻁﻳﻥ ﻟﻛﻥ ﺑﻳﻥ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﺫﻳﻥ ﺇﻧﺗﻬﺕ ﺑﻬﻡ
 .ﺍﻟﺭّ ﺣﻠﺔ ﺍﻟّﺗﻲ ّ
ﺳﻁﺭﻭﻫﺎ ﻟﻧﺎ ﺟﻣﻳﻌﺎ
.ﻷ ّﻧﻧﺎ ﻟﺳﻧﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺃﺯﻣﺔ ﻋﻣﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺣﺳّﺏ ﻋﻭﺍﻗﺑﻬﺎ .ﺗﺟﺎﺭﺏ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻥ ﻟﻭﺟﻬﺎﺕ ﻋﺩﻳﺩﺓ )ﺃﻣﺭﻳﻛﺎ ،ﺃﺳﺗﺭﺍﻟﻳﺎ ﺇﻟﺦ( ﺗﻅﻬﺭ ﻣﻥ ﺟﺩﻳﺩ
ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻭﻣﺛﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ،ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻭﻥ ﻭﺑﻐﺽّ ﺍﻟ ّﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﺻﻭﻟﻬﻡُ ،ﻳﻧﻌﺗﻭﻥ ﺑﺎﻟﻣ ّﺗﺳﺧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﺟﺭﻣﻳﻥ؛ ﻛﻳﻑ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻡ ﻣﻥ ﻳُﻌﺗﺩﻯ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﻭ ﻳُﻼﺣﻘﻭﻥ ﺣ ّﺗﻰ
.ﺃﺑﻭﺍﺏ ﻣﻧﺎﺯﻟﻬﻡ ﻭﻳﺗﻌﺭّ ﺿﻭﻥ ﻹﺳﺗﻬﺩﺍﻑ ﻣﺗﻭﺍﺻﻝ
ﻭﺑﻳﻧﻣﺎ ُﺗﺳﺭﻕ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ،ﻧﺣﻥ ﺍﻟﻣﻅﻠﻭﻣﻭﻥ ﻧﺗﻧﺎﺣﺭ ﻣﺎﺑﻳﻧﻧﺎ ،ﺑﻳﻥ ﻋﻣّﺎﻝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹّ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻲ ،ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟّ ﺎﺭ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﻭﺍﻟﺟﺎﺭ ﺫﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﺩّﺍﻛﻥ،
.ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻳﻭﻧﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭ
ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭّ ﻟﻳﺔ ﻟﻧﺷﺄﺓ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻧﺻﺭﻱ .ﺃﻭﻟﺋﻙ ﻣﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻳﺭﻳﺩﻭﻥ ﻋﺯﻟﻧﺎ ،ﺑﻌﻳﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺳّﺎﺣﺎﺕ ،ﻣﻧﻐﻠﻘﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺯﻟﻧﺎ ،ﻳﺭﻳﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻘﺗﻧﻊ ﺑﺄﻥّ ﺟﺎﺭﻧﺎ
.ﻋﺩﻭّ ﻭﺃﻥّ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﻣﺗﺳﺑّﺑﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛﻠﻧﺎ
ﻟﻠﺣﺩﻳﺙ ﻋﻥ ﻓﻳﻛﺗﻭﺭﻳﺎ ،ﻣﻧﺫ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﺩﻭﻥ ﻣﺷﺎﻛﻝ .ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻗﺑﻝ ﻗﺩﻭﻡ ﻣﻭﺟﺔ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺁﺳﻳﺎ ،ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺍﻟ ّﻧﺎﺱ ﻳﺗﻧ ّﻘﻠﻭﻥ
ﺑﺄﻣﺎﻥ ﺣﻳﺙ ﺃﻥّ ﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺧﺩّﺭﺍﺕ ﻭﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟ ّﻧﺳﺎء ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺗﻔ ّ
ﺷﻳﺔ .ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻣﻧﺫ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺳّﺑﺏ ﻓﻲ ﺗﻬﻣﻳﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ،ﻭﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻥ
ﺣﺩّﺓ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺩّﻓﻊ ﺑﺄﻋﺩﺍﺩ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻭﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﻟﻠﺗﻛﺩﺱ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺳﻛﻧﻳّﺔ ﺿﻳّﻘﺔ ،ﻭﺳﻳﻠﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻫﻭﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻁﺭﻓﺔ ﻣﻣﺎ ﻻ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﻡ ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﺟﺩ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻥ ﺃﺧﺭﻯ .ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺷﺭﻁﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺿﺎﻋﻔﺕ ﺑﺫﺭﻳﻌﺔ ﺍﻷﻣﻥ ،ﺇﻥ ﻟﻡ ُﺗﺳﻳّﺭﺃﺳﻭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺧﺩّﺭﺍﺕ
.ﺃﻭ ﻁﻌﻧﺎﺕ ﺳﻛﺎﻛﻳﻥ ﺍﻟﻌﻧﺻﺭﻳّﻳﻥ ﺿ ّﺩ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ،ﺗﻛﻭﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻟﻘﻣﻊ ﺃﻱّ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺷﻌﺑﻳّﺔ
ﺁﺭﻭُ ﺱ ﻭﺍﻟّﺫﻱ ﺃُﻏﺭﻕ ﺑﺎﻟﺧﺭﺳﺎﻧﺔ
ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺃﻥّ ﺍﻟﺻﻧﺎﺩﻳﻕ ﻓﺎﺭﻏﺔ ،ﻳُﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﺍﻟﻔﺿﺎﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ .ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻟﻧﺎ ﻫﻭ ''ِﺑﻳﺫﻳُﻭ ُﺗﻭ ِ
ُ
ﻭﺃﻣﻭﺍﻝ ﻁﺎﺋﻠﺔ ﺃُﻫﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﻣﻘﺎﻭﻟﻳﻥ ﻛِﺑﺎﺭﺍﻟّﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﻬﺗﻣّﻭﻥ ﺣ ّﺗﻰ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺳﻘﻲ ﺍﻷﺷﺟﺎﺭ .ﻟﻘﺩ ﺃﻗﺭّ ﻫﺅﻻء ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻬﻳﺋﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﺣﻭﺭﻫﺎ ''ﻟﻭ ﻓﻭ
ﻓﻳﻠﻳﺱ '' ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻣﺟﺎﻭﺭﺓ ﺑﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺷﺟﺎﺭ ﻭﺗﻭﺳﻌﺔ ﺍﻟﻔﺿﺎء ﻟﻠﻣﺎﺭّ ﺓ .ﻫﺫﺍ ﻛﻠﻪ ﻁﺑﻌﺎ ﻟﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻟﻺﺳﺗﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻁﻕ ﻟﺗﺣﺳﻳﻧﻬﺎ،
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺭ ّﻛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳّﺔ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻛﺎﺑﻳﺗﻭﻝ ّ
ﻣﺄﺧﺭﺍ
.
ّ
ّ
ﻟﻣﺎﺫﺍ ﻳُﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻧﻅﻥّ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻛﺭﺓ ﺳﻳّﺋﺔ؟ ﺃﻻ ﻳﺣﻕ ﻟﺣﻳّﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻻﻣﻌﺎ؟
ﻷﻥّ ﺍﻷﺣﻳﺎء ﻻ ُﺗﺄﻫّﻝ ﺑﺎﻟﻭﺍ ِﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻼﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ،ﺍﻟﻣﺻﻣّﻣﺔ ﻟﻠ ّﺗﻣﻭﻳﻪ ﻋﻥ ﻣﺎ ﻳﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺎﺭﺝ .ﺍﻷﺣﻳﺎء ُﺗﺄﻫّﻝ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺗﺣﺳّﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺳّﻛﺎﻥ .ﻋﻧﺩﻣﺎ
ﻳُﺻﺑﺢ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻗﺎﺩﺭﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺭﻭﺝ ﻟﻠﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺿﺎﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳُﺟ َﺑﺭﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻟﺗﻭﺍﺟﺩ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻔﺿﺎﺋﺎﺕ ،ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ُﺗﺟﺑﺭﻭﺍ
ﺍﻟﻣﺣﻼﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻠﻕ ﺍﻟﻭﺍﺣﺩﺓ ﺗﻠﻭ ﺍﻷﺧﺭﻯ،ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺃُﺻﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺿﺎﺋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳّﺔ .ﻳﺗﺭ ّﻛﺯ ﻓﻲ ﻭﺳﻁ ﺁﺛﻳﻧﺎ
ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳّﻳﺎﺳﺔ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟ ّﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺻﺣّ ﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻫﻲ ﺍﻟّﺗﻲ
ﺷﻌﺏ ﻋﻠﻳﻬﻡ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟ ّ
ﺗﺻﻔﻬﻡ ﺑﺎﻟﻣﺟﺭﻣﻳﻥ ﻭ ُﺗﺣﺭّ ﺿﻭﺍ ﺍﻟ ّ
ﺷﻌﺏ ﻧﻔﺳﻪ ﻳُﺳﺭﻕ ﺑﺳﺑﺏ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻋﺑﺭ ﺩﻓﻊ ﺛﻣﻥ ﺗﺫﺍﻛﺭﺍﻟ ّﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﺭﱢ ﺷﺎ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣّ ﻳﺔ ﻭ ﻓﺎﺗﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺑﺳﻳﺎﺳﺗﻬﺎ ﺗﻬﺩﻳﻪ ﺍﻟﺧﺭﺳﺎﻧﺔ ﻭﺃﻋﺩﺍﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼﻗﺔ ،ﻳﻣﻛﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺭﺍﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﺗﺭﺏ ﻣﻧﻬﺎ
.
.ﺃﻣﻠﻧﺎ ﺍﻟﻭﺣﻳﺩ ،ﻫﻭ ﺗﻭﻟّﻲ ﺣﻳﺎﺗﻧﺎ ﺑﺄﻧﻔﺳﻧﺎ ،ﺃﻥ ﻧﺧﺭﺟﻭﺍ ﻣﻥ ﻋﺯﻟﺗﻧﺎ
ُﻘﺎﻭﻣﺔ ﺿ ّﺩ ﺍﻟﻘﻣﻊ ﻓﻲ ﺃﺣﻳﺎﺋﻧﺎ ﻭﻧﺷ ّﻛﻝ ﺟﺳﻭﺭ ﺗﻭﺍﺻﻝ ﻭ ﺗﺿﺎﻣﻥ .ﺃﻣﻠﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻠﺗﻘﻲ ﻭﻧﺟﺩ
ﺃﻣﻠﻧﺎ ﻫﻭﺃﻥ ﻧﺑﺩﺃ ﺍﻹﻟﺗﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻔﺳﻧﺎ ﻭﻧﺷ ّﻛﻠﻭﺍ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻣ َ
ﺣﻠﻭﻝ ﻟﺗﻔﻌﻳﻝ ﺭﻏﺑﺎﺗﻧﺎ ﻭﺣﺎﺟﺎﺗﻧﺎ ﺍﻟﻣُﺷ َﺗﺭﻛﺔ .ﺑﺩﻭﻥ ﻫﻳﻣﻧﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﺇﻧﻘﺳﺎﻡ ِﻟﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻭ ﺍﻟ ّﺗﻌﺎﻭﻥ
.

ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﺑﺎﻟﻛﺎﻧﻳﺑﺎﻟ ّﻳﺔ ﺍﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ّﻳﺔ
ّ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ـ ﺗﺿﺎﻣﻥ

ﻧِﻅﺎﻝ ُﻣﺷﺗﺭﻙ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺳ ّﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠ ّﻳﻳﻥ ﻭ ﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﺍﻣﻴﺪ ﻫﺴﺖ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺭی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﮏ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻅﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﻳﮑﺘﺮ ﺑﻪ
.ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ
.ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻳﮑﺘﻮﺭﻳﺎ ﻳﮏ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭی ﺳﺎﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﻠﻴﺲ.ﻣﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﮔﺸﺖ ﺯﻧﯽ .ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ
.ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮﻳﻊ ﻭﺗﺮﺱ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﺣﻴﺠﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ

ﻫﻤﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻧﻴﺮﻭ ﻫﺎی ﺍﻣﻨﻴﺘﯽ

.ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰی ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺟﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ
ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﻣﺎ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺍﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻥ ﺑﻴﮑﺎﺭی.ﺩﺳﺘﻤﺰﻫﺎ .ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯ ﻧﺸﺴﺘﮕﯽ.ﺻﺪ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﻡ ﺍﺷﮑﺎﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮﺍی ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﻣﺎ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺯ ﺷﻮﺩ
ﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺎی ﺑﻬﺮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻭﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺩﻭﻟﺖ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﻢ ﻣﺎ ﻭﺷﻤﺎ ﻣﺤﺎﺟﺮﻳﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﻣﺴﻮﻝ
.ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻣﺎ ﻭ ﺷﻤﺎﺑﺎ ﺭﻧﮕﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ .ﻣﺬﺍﻫﺐ.ﻣﻠﻴﺖ.ﻭﺯﺑﺎﻥ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﯽ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ
.ﻣﺎﻭﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻭ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺭﺍﻡ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻳﮑﺪﻳﮕﺪﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﻞ ﺻﻠﺢ ﺃﻣﻴﺰ ﻭ ﺍﺭﺍﻡ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺝ ﺑﺰﺭگ ﻣﺤﺎﺟﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺎﻭ ﺍﺻﻶ ﺩﺭ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮐﻪ
.ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﭼﻴﺰی ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﻴﺲ ﻭﺍ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺷﺖ
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﯽ ﺭﻭﺑﻪ ﺯﻭﺍﻝ ﮔﺬﺍﺷﺖ.ﻏﻮﻝ ﭘﻴﮑﺮ ﮐﻪ ﺍﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻼﺕ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻫﻤﮑﺎﺭی
ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﺮﺟﺎی ﺩﻳﮕﺮ ﭘﻠﻴﺲ ﻅﺎﻫﺮﺁ ﺍﻳﻤﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﮐﺎﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺟﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎﻳﺎﺩﺍﺭﻭ
ﻧﺸﻮﻭﻧﻤﺎﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻁﺮ ﺟﻠﻮ ﻫﻤﭽﻮ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎﺑﺎﻫﻤﮑﺎﺭی ﭘﻠﻴﺲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻭﺑﻠﺨﺼﻮﺹ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍک ﻣﺤﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ
ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻫﻔﺘﻪ ﻭﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻳﻢ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎ ﻩ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﯽ.ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻬﻮﻩ ﺍی ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺑﺮ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﻮﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭﺩﺷﻤﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﺭﺍ ﻣﺴﻮ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ
ﻗﺮﺍﺭﺩﻫﻴﻢ ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﻭﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﯽ ﻣﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ
.ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺍﻧﺮﺍ ﺑﻴﺎﺑﻴﻢ
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻁﺮ ﺩﺭﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻡ ﺷﻤﺎ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺟﺪﺍ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ.ﻣﺬﻫﺒﯽ.ﻧﮋﺍی.ﻭ ﻗﻮﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ ﻣﺎ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﺪﺍی ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﺑﺨﺎﻁﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ
.ﻫﺎی ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﭼﺮﺍ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻳﮑﺘﻮﺭﻳﺎ ﺍﺯﺍﺩﻧﻪ ﺑﺎﺯی ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻭﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺍﺯﺗﺮﺱ ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮﺍﺣﺎﻥ
ﻫﻤﭽﻮ ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﺎ ﻫﻪ ﺍﻁﻔﺎﻝ ﻣﺎ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺎﺯی ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻳﮏ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻧﺪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺎﺟﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﺝ ﮐﺮﺍﻳﻪ ﺧﺎﻧﻪ.ﻗﺒﺾ ﺑﺮﻕ.ﺁﺏ.ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺪﺭک.ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮﺍی ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ
.ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺪﻝ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺪﺍی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻴﻢ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺱ ﺻﻠﺢ ﺍﻣﻴﺰ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺕ ﻫﻴﭻ ﺣﻖ ﺑﺮﺍی ﻣﺤﺎﺟﺮﻳﻦ ﻗﺎﻳﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ
.ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﺏ ﺩﺳﺖ ﺍﻭﺭﺩﻥ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺍﻧﺰﻭﺍ ﻭﺑﯽ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮﺍی ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﻣﺎ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻅﻠﻢ ﻭﺳﺘﻢ ﻫﺎ ﻭﭘﻞ ﺍﺯ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ
ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺖ
ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻞ ﻭ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﻳﮑﺠﺎ
ﻣﺤﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻳﮑﺘﻮﺭﻳﺎ Victoria
.ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻳﮑﺘﻮﺭﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ۰۰:۱۸ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻞ ﻭ ﻣﺤﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ

Espoir demandé
Chaque jour, nous les gens qui vivons et travaillons dans le centre
d’Athènes, avons à faire face à une dure réalité inhumaine qui repousse toujours un peu plus nos limites du supportable en tant
qu’humain.
Une balade dans ces quartiers comme par exemple la place Victoria
n’est pas une simple balade. C’est un parcours entre des hommes déracinés de leur lieu d’origine qui essaient de tous tenir dans quelques
mètres carré de place au milieu de toute formes de police imaginables (patrouille à pied, en voiture ou en motos) sous prétexte de
sécurité, mais aussi au milieu de ceux qui marchent d’un pas rapide
de peur que «quelqu’un les attende au coin de la rue.»
Cette image d’hyper-concentration d’immigrés est celle à l’origine
chez nous tous d’une grande préoccupation. Préoccupation que
ceux qui nous ont mené à cette situation ont pris garde de cultiver
dans nos esprits.
Situation c’est à dire au milieu du chômage, des coupes sur les salaires et retraites, des centaines de personnes qui travaillent au noir
et du vol manifeste des richesses sociales. Les gens cherchent des
coupables chez ceux qui sont déjà à la fin du voyage qui nous est réservé à tous. Parce que nous ne sommes encore qu’au début d’une
crise profonde dont ne voyons pas encore la fin. Les expériences de
ceux qui ont été obligé d’émigrer de Grèce vers diverses destinations
(Amérique, Australie etc) réapparaissent aujourd’hui. Aujourd’hui
comme à cette epoque, les immigrés peu importe d’où ils viennent,
sont ceux qui sont sales, ce sont les criminel, ceux qui subissent des
attaques jusque chez eux et qui subissent une chasse humaine inlassable.
Et pendant qu’on nous vole nos vies, nous les opprimés nous retournons les uns contre les autres les salariés u privé contre ceux du public, le voisin blanc contre celui dont la peau est plus foncée, le grec
contre l’étranger. Les premiers signes de fascisation d’une société. Ceux «d’en haut» nous veulent seuls, l’oins des places, enfermés
dans nos maisons, ils veulent que nous réagissions, que nous pensions que notre voisin est un ennemi et que les immigrés sont responsables de tous les problèmes.
Pour parler de Victoria, depuis quelques années qui n’ est pas exactement ce qu’on peut appeler un quartier paisible. Des années avant
que n’arrive la grande vague d’immigrés venus d’Asie on ne circulait
pas vraiment avec insouciance à partir du moment ou le marché de
la drogue et la traite des femmes allait à tout va. Une situation qui
existait depuis des années et qui a maintenu la dévaluation du quartier, s’est amplifiée lorsque les gens désespérés, sont poussés dans un
si petit morceau de territoire car les attaques fascistes en collaboration avec la police ne leur permettent pas d’exister ailleurs. La police
qui s’est demultiplié, soit disant pour raison de sécurité, lorsqu’elle
ne dirige pas le marché de la drogue ou les coup de couteau des fas-

cistes vers les immigrés, est toujours présente pour réprimer toute
forme de résistance sociale.
Et la où les caisses sont vides on annonce des travaux de réhabilitation des espaces publics. Le très proche de nous Pedio tou Areos a
été noyé dans le béton et des sommes énormes ont été gaspillées au
profit de grand entrepreneur alors qu’ils ne prennent meme pas soin
des choses les plus basiques comme arroser les arbres. Ils ont prévu une réhabilitation ayant pour point central la feu Filis et les rues
alentours avec de soit disant plantation d’arbres et des élargissements
de trottoirs. Tout ça bien sur afin que les investisseurs puissent s’installer dans notre quartier afin de le réhabiliter, des entreprises et des
centre commerciaux comme le tout récent Capitol. Pourquoi seraitce une mauvaise chose pourrait-on dire ? Pourquoi notre quartier ne
devrait-il pas être reluisant?
Pare que les quartiers ne se réhabilitent pas avec des vitrines reluisantes et géantes conçues pour ne pas voir ce qui se passent en dehors. Les quartiers sont réhabilités lorsque la vie de ceux qui y habitent s’améliore. Lorsque les enfants peuvent sortir et jouer sur les
places sans avoir besoin de payer pour qu’ils puissent s’y trouver,
lorsque les petits commerces ne ferment pas les uns après les autres,
lorsque les habitants peu importe le pays dont ils viennent peuvent
profiter peuvent aussi profiter des espaces publics.
C’est dans le centre d’Athènes que toute la politique de l’état et du
capital est condensée. C’est cette politique qui veut les immigrés
sans aucun droit à la santé, à l’éducation, au travail et qui les appelle
par définition criminels et retourne le peuple contre eux. Le même
peuple qui chaque jour se fait piller par cette politique au travers des
tickets à payer pour son transport, aux «enveloppes» à donner pour
bénéficier des services de santé publics, à travers les facture de DEI
(électricité) mais à qui on offre du ciment à volonté et nombre de
centres commerciaux gigantesques qu’on peut voir mais qu’on ne
peut pas toucher.
Notre seul espoir, c’est de prendre nos vies en mains, de sortir de
l’isolement et de l’apathie. Notre espoir c’est de commencer à se soucier les uns des autres en créants au sein de notre quartier des communautés de résistance à l’oppression et des ponts de solidarité.
Notre espoir c’est de nous rencontrer et de partager nos besoins et
nos désirs et de les rendre concret collectivement. Sans hiérarchies
et fausses divisions afin de construire une communauté d’entraide et
de réciprocité.

LA REPONSE A LA CRISE CE N’EST PAS
LE CANNIBALISME SOCIAL
Assemblée de la place Victoria
L’assemblée de la place Victoria a lieu tous mercredis à 18h00 à la
place Victoria

RESISTANCE – SOLIDARITE
LUTTE COMMUNE DES LOCAUX ET DES IMMIGRES

