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   حميد بھشتی : ازبرگردان

 ٢٠١۶ جنوری ٣٠
  

  :گزارش از القصرين در تونس
 کسی قادر نيست خشم گرسنگی را آرام سازد

  

  

 کاغذی است که مرد جوانی در ميان صدھا ۀاين جمله بر روی صفح» ِانقالب جوانان را بزرگساالن تصاحب کردند«

 روز ۴ است، ٢٠١۶ جنوری ٢٠روز چھار شنبه ، . ارتی در دست دارد بی کار از اھال قصرين بر پالکۀدانشگاه رفت

 رضا يحياوی تن در باغ فرمانداری پس از مرگ ١۵٠٠قريب به . »شھيد بی کاری«پس از مرگ رضا يحياوی، 

 را با خاطر انسان می آورد که ٢٠١٠مبر ِاتمسفر دساين وضع، » !کار، آزادی، کرامت انسانی«: يکصدا فرياد می زنند

  .جوانان قصرين با عزم راسخ و شھامت خويش آتش قيام را برپا ساختند

  ويديو

https://www.youtube.com/embed/Xotbf4NhqT0?feature 

صبح چھارشنبه صدھا . ليس در صحن باغ فرمانداری ادامه داردوکار قصرين علی رغم فشار پبست نشينی جوانان بي

ۀ  تحصيالت خويش در دانشکداپريل از اھالی  فوسانه در نھم زيدیوحيده . جوان ھنوز آنجا را قرق کرده اند

دست ه وی به اميد ب. ِ سال کار ناجور در يک کال سنتر۶به دنبال . روانشناسی دانشگاه تونس را به پايان رسانده است
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ر و کارمندان آوردن کار مناسبی به موطن خويش بازگشت نموده و اکنون بر پله ھای ساختمان فرمانداری که فرماندا

  :آنجا را ترک کرده اند پای بر زمين می کوبد

والنی که خود ؤمس! ديگر بس است! والنی که با قول ھايتان ما را اغوا می کنيدؤمس! ما از حق خود نخواھيم گذشت«

 که ما چه می ما بايد با ھمبستگی و مصممانه در اينجا بمانيم تا آنھا گوش دھند! ديگر بس است! ی می زنيدئه ناشنوارا ب

  .»گوئيم

  

  شعارھای جوانان انقالبی بست نشين به خاطر کار: قصرين

در « ساله که تحصيالتش را به اتمام نرسانده و از زمان انقالب بی کار است ٣٠ خادراویو به تفسير کنايه آميز وجدی 

که ما می کوشيم تا اعتراضاتمان به گوششان برسد فرماندار پشت نيروھای نظامی مخفی گشته است، در پشت  حالی

ما درھای . واھيم شکستما اين ديوار را خ«: وی می گويد. »وجود آورده استه ليس آھنی که ديوار آپارتھايدی را بوپ

ول مرگ ؤما ديگر فقط عليه فرمانداری که مسۀ مبارز. آنھا را از جا خواھيم کند و کليدھای آن را به دست خواھيم آورد

ول به فقر کشاندن دائم منطقه می ؤول فقر ماست  نخواھد بود، بلکه عليه دولت مرکزی که مسؤ و نيز مسرضا يحياوی

  .»باشد

 کاری ۀکه تبعيض در قبال اھالی ونسبت به منطقه ناشی از قانون اساسی بوده، دولت در برنام ه ايناو اشاره می کند ب

فقط بست نشينی ما «: مرد جوان مزبور که در ميان ھمفکرانش صحبت می کند، می گويد.  می باشدءاش بدان بی اعتنا

ما خواھان اصالحات مشخص اقتصادی، . تکاران نيست، بلکه به تمامی منطقه و سراسر کشور مربوط اسمربوط به بي

  .». فساد و ارتشاء می باشيمۀسياستی جديد برای توسعه و شفافيت بی درنگ در بار

 ساله ٢٩ يمينه فرشيشیبه سخن . شب قبل دو تن از جوانان کوشيدند با پائين پريدن از سقف فرمانداری خودکشی کنند

زيرا مأمواران امنيتی . ّما به کلی يکه خورده و در عين حال خشمناک شديم« می باشد ٢٠١٢که جواز کارش از سال 

 و بالفاصله در پی آن به سوی ما بمب اشک آور شليک   جنب نخوردند تا آن دو تن را از خطر مرگ نجات دھندًاصال

  ».کرده و با باتوم ما را به زير کتک گرفتند تا بست نشينی را متالشی سازند

ليس عمل نموده، در بست نشينی وِ تن ديگر سه شنبه شب خالف مقررات ممنوعيت تردد و فشار پ۵ به ھمراه مينهي

 ساله که يکی از شرکت کنندگان بست نشينی و فارغ التحصيل زبان فرانسوی ٣۴ رفيق رزقويیو . مشارکت جستند
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تا زمانی که با تصميم سياسی مشخصی در  سال گذشته معترضيم و ۵ما به غيبت حکومت در «: است ادامه می دھد

  ».والن منطقه مواجه نگرديم اينجا را ترک نخواھيم کردؤجھت پايان دادن به فساد، رانت خواری و ناتوانی از جانب مس

  

   بست نشينی زنان جوان انقالبی–قصرين 

  .سازمان امنيت در وسط بست نشينان اقدام به تشکيل جلسه ای می کند

مقامات . ما می کوشيم کار خود را برای انتقال بست نشينی به داخل ساختمان سازماندھی کنيم«: َوجدی توضيح می دھد

اين تظاھرات . وجه چنين نيست اما به ھيچ. کنند که آشوبگران در ميان ما رخنه کرده اندول در رسانه ھا اعالم می ؤمس

بست نشينی را بی کارھا و خانواده ھايشان سازماندھی کرده و ما به درستی می دانيم .  مسالمت آميز می باشندًھا کامال

  .» ھمواره آشوب به پا کرده است٢٠١١که چه کسی در اينجا از 

جوان ترين آنھا زمين زير پايش را . شھدای النور و الظھور ھمچنان خيابان را قرق کرده اندۀ  اھالی محلدر وسط شھر

 انتظار خشونت و جنگ خيابانی تازه ای ًظاھرا. نگرانی حاکم است. با سنگ چين و الستيک سوخته مرزبندی می کند

. ن به چھار راه اصلی محله النور می روداترضجمعيت مع. ليس با سرعت تمام عبور می کنندوماشين ھای پ. می رود

ديگر زمان مطيع . کس نمی تواند خشم گرسنگی را آرام کند ھيچ«: يکی از جوانان محله به اعتراض اعالم می کند

رضا زيرا . ليس اقدام می کنيمو پۀما فقط به دفع حمل«: و ادامه می دھد. »ليس ترسی نداريموما از پ. بودن گذشته است

  .»ما جای او را پر می کنيم.  بی جھت جان نداده استيحياوی

صرين را بر می اھالی قۀ خ کننده از جانب تونس خشم فراموش شدَرَک» اقدامات فوری« کيلومتری ٣٠٠ ۀدر فاصل

آزاد ساختن اولين فرستادگان کافی نخواھد بود و مالقات ميان فرماندار و نمايندگان محلی در پشت درھای «. انگيزد

تزريقات مالی و ساير سرمايه گذاری ھای سرھم بندی شده، بدون اصالحات مشخص و بدون .  ھيچ فايده ای نداردبسته

جوی راه ھای حل  و ما خواھان دولتمردانی ھستيم که دارای فکر باشند و در جست. ِواقعی توسعه اثری نداردۀ برنام

  .نيز در بستن خيابان ھا شرکت داشت ٢٠١١ جنوری است که در سامی مناصریاين ھا سخنان . »واقعی
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