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  بکی ھا مثل ھميشه برای کل کانادا می جنگنديوک
 

رای تمام اھالی ديگر کشور به دوش در تاريخ کم نبوده اند شھرھائی که قھرمانانه بار مبارزه در راه آزادی را ب

، ١٩ و ١٨پاريس در جريان انقالبات قرون  . کشيده و ھمواره در دفاع از حقوق انسانی پيشرو تر از بقيه بوده اند

در ايران .  و تورين در ايتاليای زمان گرامشی١٩١٨لمان ا، برلين در ١٩١٧ و ١٩٠۵پطرزبورگ در انقالبات 

جالب است که اين قاعده، . عھده می گيرده ب مشروطه ھمين نقش را در قبال کل ايران بنيز تبريز در جريان انقال

 ۀاپيکور، دکارت و مارکس، سرمايه داری و طبق. افراد، طبقات، کشورھا و حتی قاره ھا را نيز شامل می شود

بوده نقش برتری را در فريقا، آسيا، و اروپا ھر يک زمانی پيشرو تر از بقيه اکارگر، يونان، فرانسه و روسيه، 

حتی تمدن ھای گوناگون نيز ھر يک در زمان . عھده داشته انده پيشبرد کاروان علم، آزادی و سعادت بشری ب

  . دست گرفته انده معينی  مشعل پيشرفت و ترقی بشری را به تنھائی ب

ی نشين کانادا، در برابر بک، ايالت فرانسويو دانشجويان و مردم کۀاين روزھا مقاومت چندين ماھه و قھرمانان

خصوص دانشجويان و مردم شھر ه او يادآور چنين نقشی برای اين ايالت و بۀ دولت شاقه و سياست ھای زورگويان

چرا که اگر دولت شاقه موفق . بک،  در مقايسه با اياالت ديگر کانادا می باشديومونتلایر، بزرگترين شھر ايالت ک

 درصدی شھريه به آنھا شود، راه برای اعمال فشارھای بيشتر به ٧٠ افزايش به عقب راندن دانشجويان و تحميل

 باز شده و اين حتی به تعرضات سرمايه به معيشت مردم در بخش ھای ديگر ادانشجويان در اياالت ديگر کاناد

عليه ک بيوھمينطور، پيروزی مقاومت  و شورش مردم ک. اجتماعی نيز شدت و جسارت بيشتری می بخشد

زادی ھای مدنی آ، به درس عبرتی برای کل سرمايه داری کانادا در حمله به حقوق و ٧٨ ۀسرکوبگرانۀ مصوب

 کانادا کم و بيش سکوت کرده و تنھا به تماشای اين رو در ۀکه بقي بک، در حالیيوآری ک. مردم تبديل خواھد شد

  .ی کشدروئی  نشسته است، در حال حاضر به تنھائی بار اين مبارزه را به دوش م

بک، پيشروتر و جلوتر از بقيه مردم کانادا، به مصاف دشمن يوبايد توجه داشت که اين اولين بار نيست که مردم ک

 مھد کودک ھا نيز که دولت فدرال ألۀجا مانده است که در مسه ھنوز در يادھا ب. را به عقب نشانده اند رفته  و آن

بکی ھا بود که دست يوھا ھزار زن کارکن را داشت، با تودھنی کل برای صدکيبا تعطيل آنھا و ايجاد مشرقصد تق
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 پی ير ۀتعرضی که در صورت موفقيت، بنا به محاسب. از تعرض خود برداشت و در طرح خود عقب نشست

  .  ھزار زن می شد٧٠فورتين اقتصاددان، منجر به بيکاری 

راھی با بوش برای کشاندن کانادا به باطالق  ھمراھی ژان کارتيه، نخست وزير کانادا، در ھمألۀھمينطور، در مس

 درصد آرای بيشتر خود در ضديت با جنگ نسبت به بقيه ٢٠بکی ھا در رفراندم خود، با يوجنگ عراق، که ک

  . مريکا شدنداکانادا عمال مانع افتادن کانادا به دام جنگ طلبی ھای امپرياليسم 

بک برای يو دانشجويان کۀمبارز. کانادا می جنگدۀ ، برای ھمبک در يک جنگ نابرابر، به تنھائیيوامروز ھم ک

مستخدمينی که در کسوت دانشجو . تحصيل رايگان در واقع جنگ سرمايه با کارگران و مستخدمين آتی خود است

 آموزشی که سرمايه دار برای ۀواضح است که مانند ھر دور. در حال تربيت شدن برای مشاغل آتی خود ھستند

، برای بھره برداری و استثمار بيشتر آنھا، مقرر می کند، مخارج آن بايد توسط خود او پرداخت کارگران خود

ۀ  تحصيل در دانشگاھھا، بلکه حتی مخارج زندگی دانشجويان در دورۀموزش يعنی شھريآنه تنھا مخارج . شود

نفع تخصص آنھا نه به چرا که دانشجويان متخصصين فردای صنايع و ادارات سرمايه داری ھستند که . تحصيل

بنابراين، نه تنھا مخارج تحصيل، بلکه حتی . جيب پدران و مادرانشان، بلکه به جيب کارفرمايان آنھا می رود

مخارج زندگی دانشجويان نيز بايد توسط دولت سرمايه دار، آنھم از طريق ماليات اضافی بر شرکت ھای بزرگ و 

  . مين گرددأنه کل مردم ت

ضرورت بروز کردن استاندارد دانشگاه ألۀ ع واقعی کشمکش ميان دولت شاقه و دانشجويان مساز اين نظر موضو

ھا و غيرعادالنه بودن تحميل مخارج اين بروز کردن به گردن مردم و ماليات دھندگان، آنطور که مديای جيره 

ده و از لحاظ تجھيزات و دانشگاھھا البته که بايد بروز ش. خوار آنھا سعی در وانمود کردن آن می کنند، نيست

ج تربيت دانشجويان برای له اينجاست که چه کسی بايد مخارج اين بروز شدن و کال مخارأمس.  يابندءغيره ارتقا

  سسات سرمايه داری را بپردازد؟ خود دانشجويان و والدين آنھا؟ مردم ماليات دھنده؟ و يا سرمايه داران؟ ؤکار در م

ست قبل از استخدام ی برای چند روزی که شما قرار ائکارفرماثل اينست که  در صدی شاقه م٧٠طرح افزايش 

 او را بياموزيد، نه تنھا به شما مزد نمی دھد، نه تنھا مخارج اين يادگيری را از شما می ۀسسؤرموز کار در م

اری امروزه اين بی شرمانه ترين کالشی است که سرمايه د. را نيز دارد نآ در صدی ٧٠گيرد، بلکه قصد افزايش 

يعنی . را يافته است ت دست زدن  به آنأدر غياب يک جنبش کارگری سازمانيافته و قدرتمند در برابر خود، جر

جای کاستن از مخارج ه در شرايط بحران اقتصادی که زندگی روزمره برای مردم سخت تر از گذشته شده است، ب

  . لی و سود بيشتر خود، اين بار را سنگين تر می کندن از دوش مردم، صرفا برای سبکباآ ۀزندگی و بار فزايند

 کار و سرمايه و از اينرو جزئی از مبارزه ايست که ھم اکنون ۀ دانشجويان با دولت شاقه جزئی از مبارزۀمبارز

بی دليل نيست که اين مبارزه اکنون به روياروئی اکثريت .  بحران جھانی سرمايه در ھمه جا جريان داردۀبر زمين

اين مصوبه نشانگر اينست که بورژوازی کانادا قصد دارد سياست .  انجاميده است٧٨ۀ بک عليه اليحيو کمردم

را  تحميل مخارج تحصيل به دانشجويان را به ھر وسيله ای، حتی با سرکوب عريان، به پيش برد و پيروزی در آن

  .  تعرضات بعدی اش به سطح معيشت و حقوق مدنی مردم کندۀمقدم

 ۀبک که قھرمانانه برای به عقب راندن شاقه در اين مصاف تعيين کننده به ميدان آمده اند، در مبارزيو کآيا مردم

خود برای تمام مردم کانادا موفق خواھند شد؟ و مھمتر از آن، آيا مردم کانادا در ساير اياالت نيز به آنھا خواھند 
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