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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

١۶/٠١/١١  

  
  !وقتی که مردم تصميم می گيرند

  

 و به  من ھميشه به قدرت مردم به مثابه تنھا و ضروری ترين عامل تغيير در يک جامعۀ استبداد زده باور داشته ام

ھمين دليل ھمواره در بررسی قضايا و مشکالت کشور، چه اين مشکالت از درون کشور بروز کنند چه از بيرون، 

اولتر از ھمه خود مردم را، به ھر علتی که باشد، مسبب تمام مشکالت دانسته و ھميشه آن ھا را مقصر وضع 

  . ناگوار شان می دانم

ر مردم نخواھند و موقع را برای يک ديکتاتور و چھار نفر دستيار گوش اگ. سبب و انگيزۀ اين قضاوت روشن است

به فرمان  او مھيا نکنند، چند انسان فاسد، غيردموکرات و زورگو ھيچ گاه و تحت ھيچ شرايط و امکاناتی نمی توانند 

  .بر آن ھا، به ھر شکلی که خواسته باشند، حکومت کنند

ـ مانند مصر و سوريه و ايران و کوريا و يکی دو کشور آسيای ميانه ـ بيست و سه سال جمھوری سلطنتی در تونس 

نمايانگر اين اصل است که حکومت ھای استبدادی و غيرقانونی، يا تداوم حکومت ھای استبدادی وغيرقانونی،عمدتاً 

تاتوری بھترين مؤيد و دليل برای اين نظر سقوط يک ديک. بستگی به موقف مردم در برابر اين حکومت ھا دارد

بيست و سه سال سکوت برابر است با بيست و سه سال خشونت، استبداد . بيست و سه ساله در بيست و نه روز است

و نقض حقوق و آزادی ھای اساسی مردم توسط يک مشت انسان مستبد و بيست و نه روز قيام يعنی آزادی از 

  ! زندانی به گستردگی يک کشور

بيکاری، فقر، فساد دولتی، اجحاف، خودسری و بی قانونی .  خيزش مھيا بوددر کشور تونس ھمه مسايل برای يک

 مردم، تمام شرايط عينی را برای يک قيام عليه ۀکارمندان دولت، اقتصاد ورشکسته و باالخره حوصلۀ به ته کشيد

  .دولت آماده ساخته بود

 يک حرکت يا خيزش معترضانه عليه طبيعی است که برای آماده ساختن شرايط ذھنی، در کنار شرايط عينی، برای

يکی از اين محرک ھا ـ البته ضروری ترين آن ھا ـ . نظام ھای استبدادی به محرک ھای بيشتری نياز ديده می شود

ولی ھمان . سطح باالی آگاھی ھای سياسی ـ اجتماعی ـ فرھنگی و داشتن سواد يا تحصيل کافی در يک کشور است
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 سواد کافی يا سطح باالی آگاھی ھای الزم ـ اگرچه ضروری ـ ولی تنھا محرکی نيست گونه که آمد و خوانديد داشتن

  . که مردم را متوجه وضع نامطلوب آن ھا بسازد و آن ھا را به حرکت عليه حکومت ھای مطلق گرا وادار سازد

 معترضانه عليه آن چه برابر با سطح باالی آگاھی ھا از اھميت چشمگير و غيرقابل انکار برای جوشش حرکت ھای

 مردم است که  مردم آن را با تمام حواس ۀحکومت ھای مستبد و فاسد برخوردار است، زندگی عملی و عينی روزان

  .خويش ھر روز و ھر لحظه تجربه می کنند

بيست و سه سال پی ھم در يک مقام ماندن و ھيچ کاری در جھت بھبود زندگی، آرامی و رفاه مردم انجام ندادن به 

قطع بی شعور ترين انسان ھا را ھم به اين فکر وادار می کند که حکومت با چه حقی بيست و سه سال ـ در طور 

ـ بر اريکۀ قدرت تکيه (!)  مردم به او رأی داده بودند٨٩ % ٢٠٠٩ و در سال ٩۴ %٢٠٠۴انتخابات قالبی سال 

 و دزدی و اختالس ھای حکومت را، اين ھمه درد زده و ما چرا اين ھمه سال ھا را، اين ھمه بيداد و قانون شکنی ھا

  و فالکت را با سکوت و ھراس متحمل شده ايم؟

حرکت اعتراضی مردم تونس بيشتر از ھمه نتيجۀ ھمين گونه مدرکات يا شرايط عينی و ملموسی بود که مردم آن ھا 

  .وضاع به شکل عادی آن وجود نداردرا در طول ساليان دراز تجربه نموده بودند و می دانستند که اميدی به تغيير ا

مردم تونس بادرک اين اصل، و از آن جا که کارد استبداد به استخوان شان رسيده بود، با يک قيام متشکل و قاطع 

ـ نشان ) افغانستان(طور اخص به کشور ھای مانند کشور تونس يا بدتر از آن ه در کمتر از يک ماه به جھانيان ـ ب

) شکست ناپذير(ين تن ئ مردمان روچه فکر می شود، خالف آناشدنی نيست؛ و ديکتاتور ھا،دادند که ھيچ امری ن

  . نيستند

تونسی ھا ـ باز ھم به سلسلۀ درس ھای بی شمار تاريخ، به خصوص درس ھای انقالب ھای سال ھای اخير سدۀ 

االخره پايانی است و روزی بر سر پيشين در اروپای شرقی ـ اين امر مسلم را ثابت نمودند که ديکتاتوری ھا را ھم ب

   .بخواھند و اراده کنندمنتھا اين مرگ ھا را بايد مردم . ديکتاتوران ھم آتشفشان  مرگ خواھد باريد

سقوط و فرار رئيس جمھور تونس ـ از تونس به عربستان سعودی ـ از آنجائيکه او را به مالت و فرانسه راه ندادند ـ 

يکتاتورانی که می پندارند با ابزار و نيروی سرکوب و خفقان می توانند اراده و درسی است نه تنھا برای ھمه د

خواست مردم را برای ھميش نابود کنند، بلکه آموزه و آزمونی است برای ھمه مردمانی که حقوق و آزادی ھای 

اره ناديده گرفته وسيلۀ ديکتاتوران و حکومت ھای استبدادی ھمواره ناديده گرفته می شود و ھموه اساسی آن ھا ب

  . شده است

رئيس جمھور تونس بعد از خودسوزی محمد آلبوعزيزی و بعد از آن که امواج اين قيام پر از خشم سراسر تونس را 

 ه ایدرنورديد، اول تمام امکانات سرکوب را برای تخويف مردم به کار برد و بعد از آن که از اين کارش نتيج

 اصالحات به نفع مردم را داد، اما مانند ھميشه و مانند ھمه مستبدين و نگرفت وعده اشتغال زائی و انجام

ديکتاتورانی که گويا در زمان سقوط سر عقل می آيند، اين اقدامات يا وعده و وعيد ھا ـ واقعی يا غيرواقعی ـ زمانی 

  . صورت می گيرند که کار از کار می گذرد

  :ن فاسد تونس الزم است تنھا دو نکته را يادآور شومبرای تخمين تفاوت ھا بين مردم عادی و دولتمردا

ش مجبور بود برروی ـ  محمدآلبوعزيزی جوان، باوجود داشتن تحصيالت عالی برای سير کردن شکم خود و فاميل١

  .ی در کنار جاده ھا خود را به کار فروش سبزيجات مشغول سازدکراچي

لتمردان قطر تقاضا نموده بود که وی را در پروژه ھای ـ و جناب رئيس جمھور، بنابر افزونی سرمايه، از دو٢

  .  روی دست دارند، سھيم سازند٢٠٢٢خويش که به منظور ساختن دھکده جام جھانی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اينکه کارد استبداد دينی ـ سياسی چه زمانی به استخوان مردم ما می رسد و مردم ما چه وقت متوجه بيداد بيدادگران 

خود می شوند و چه وقت به نيرو و قدرت بی پايان خود ملتفت می گردند و چه مستکبر و متوجه وضعيت ناگوار 

وقت در برابر مشتی اراذل فرسوده مغز و زمان زده به پا می خيزند، حرفی است که به مدرکات، تحمل و ارادۀ 

ر، به ما می و اال درس ھمين است که تاريخ و مردمان کشور ھا، يکی پی ديگری، و به تکرا. مردم ما بستگی دارد

  . دھند

  

  

  
  
  
  
    
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  

  


