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  ناصر اصغری
٠٣.٠٧.١٠  

  
  

  و حكايت دنيای امروز" ستيگروه ب"
  

اھد  بعنوان يك ماه تاريخی در تاريخ مبارزه طبقاتی در كانادا و مشخصا شھر تورنتو به ثبت خو٢٠١٠ماه جون 

ھم كانادا و ھم شھر تورنتو اتفاقات مھمی از منظر . وقايع اين ماه اما فراتر از يك كشور خاص بودند. رسيد

 نشانه از بروز ٢٠١٠ جون ٢٨ و ٢٧، ٢٦، ٢٥اعتراضات توده ئی در تاريخ خود دارند؛ اما اعتراضات روزھای 

  . آن ھم آغاز دوره ای ديگر٢٨ و  جون پايان دوره ای است٢٦. دوره ديگری از تاريخی متفاوت است

  

  آماده به سوی اجالس رياضت كشی

از .  امسال در شھر تورنتو كانادا برگزار شدند(G8 & G20) ٢٠ و ٨اجالس ساالنه كشورھای صنعتی گروه ھای 

قبل از قريب به اتفاق ساكنين اين شھر مثل نويسندۀ اين سطور، . برای اين موضوع آماده می شد ھا قبل اين شھر ماه

اينكه خبر برگزاری اين اجالس را بشنويم، خبر آماده شدن پوليس از يك طرف و معترضان به اين اجالس از طرف 

. تر ميشد ھرچه به ھفته آخر اين ماه نزديكتر می شديم، فضای شھر ميليتاريزه. ديگر برای جنگی تن به تن را شنيديم

 و ترديد درباره دليل اين ميليتاريزم و اھداف پشت پرده آنھا نيز با چنين ميليتاريزمی البته بحثھای سياسی، و شك

ھيچ كسی، نه مديا، نه مردم، و نه حتی مقامات دولتی از موضوعات احتمالی مورد بحث در اين . آغاز می گردد

گرفتن ھر آنچه كه بود بحث درباره بی ربطی آنھا به زندگی مردم و دور . آنھا چيزی نمی گفتند" اھميت"اجالس و 

 ميليارد دالر ١،٢پوليس شھر تورنتو، به ادعای رقمی كه خودشان ارائه داده اند، . دوره ديگری از اعتراضات بود

اين رقم ھزينه . فقط خرج به اصطالح امنيت شركت كنندگان و مھمانان اين اجالس كرده بود)  ميليون دالر١٢٠٠(

 ميليونی و اينكه در اين مدت بزرگترين شھر ٥ن نصف شھر ھزينه مسدود كرد.  اقدامات پنھانی را شامل نميشود

كانادا و يكی از بزرگترين شھرھای آمريكای شمالی، حالت يك شھر جنگ زده به خود گرفته بود را ھنوز كسی 

سال گذشته اين اجالس در شھر پيتزبورگ آمريكا برگزار شد و ھزينه اقدامات انجام شده . جائی اعالم نكرده است

بزرگترين رقم اعالم شده در اين خصوص در تاريخ اين اجالس .  ميليون دالر اعالم شد١٨رنتو در آنجا برای تو

در چشم مردم قدرت سركوب خود را !  ميليارد دالر اما چكار كردند؟١،٢با اين .  ميليون دالر اعالم شده است١٠٠

كرد و مرتب به مقامات دولت اين را يادآوری جامعه به درست بر ولخرجی از كيسه خليفه ابراز تنفر . مانور دادند
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ھر دو نفری كه به ھر دليلی . كرد كه تا به حال يك چنين شل كردن سر كيسه را به ھيچ منظوری شاھد نبوده اند

در شھری كه در چند . دولت فدرال ديد" سخاوتمندی"انجمن و جمع و نھادی درست كرده اند، خود را در مقابل اين 

ن نھاد عليه فقر و بيكاری و رياضت اقتصادی و سياسی تشكيل شده است، چنين ھزينه كردنی برای سال گذشته چندي

  .سركوب از انظار دور نمی ماند

  

  پايان يك دوره

 و بسياری از كسان مثل ايشان بيجا نبود كه خود را ديويد ميلرنگرانی .  جون در كانادا پايان يك دوره بود٢٦روز 

و می ديدند كه نه تنھا در خيابانھا اين وضعيت را ديگر قابل تحمل نمی ديدند و برای جنگی ناگھان با جمعيتی روبر

. تن به تن با پوليس آماده شده بودند، بلكه آنچه كه توسط مديا از افكار عمومی ھم مخابره شد، برايشان خوشايند نبود

ت و به آتش كشيده شدن چند ماشين بودن اعتراضا" خشن"گرچه پوليس و مديای طرفدار ايشان سعی كردند بر 

پوليس و شكستن شيشه بانكھا و ديگر مظاھر سركوب تمركز كنند، مردم خشم مردمی را ديدند كه از وضعيت 

در عرض چند ساعت تغييری واضح . زندگی و رياضتی كه بر آنھا تحميل شده است جانشان به لبشان رسيده است

مردم كه به صفحه . مدردی با اعتراضات در راديو و تلويزيونھا مشاھد شددر شيفت كردن از مقابله با اعتراض به ھ

تلويزيونھايشان چسبيده بودند، ناگھان صحنه ھای دل خنك كننده حمله به بانكھا و ديگر مظاھر سرمايه داری را 

اران، ديگر شك  نفر و از جمله تعداد وسيعی از خبرنگ٩٠٠حمله پوليس به ھر جنبنده ای و دستگيری بيش از . ديدند

و ترديدی برای كسی باقی نگذاشت كه عناوينی چون دمكراسی و حق و حقوق مدنی و آزادی بيان و آزادی اعتراض 

در عرض فقط چند ساعت، و اين . و غيره، فقط به درد ويترينھای پارلمانی و عكس گرفتن با اين عناوين می خورند

حتی كسانی كه يكی دو ساعت . در افكار عمومی مشاھده شداغراق نيست كه می گويم چند ساعت، شيفت عجيبی 

معترضان كانادا را به "پيش اراجيف شھردار و رئيس پوليس و رئيس كنگره كار كانادا را قورت داده بودند كه 

اكنون به اين فكر می كردند كه ھزينه اعتراض در اين كشور چقدر " تبديل كرده اند" جھان سومی"كشوری از نوع 

  فته است؟ كه حد و حدود قلدری پوليس و دولتش چيست؟باال ر

در عرض چند روز . دوره رخوت سياسی و دست روی دست گذاشتن به پايان رسيده است و اين مختص كانادا نيست

گذشته اعتراضات عظيمی در دستور جامعه در اروپا و مشخصا در ايتاليا، اسپانيا، يونان و بسياری از جاھای 

  . ه استديگری قرار گرفت

  

  اين حكايت دنيای امروز ماست

تورنتوئی ھا . اين تورنتوی ما نيست" جون را محكوم كرد و گفت كه ٢٦شھردار شھر تورنتو اعتراضات روز 

شركت كنندگان در اين اعتراض جنايتكارانی ھستند كه با آنھا به "و ." گردنگذار به قانون و حاكميت قانون ھستند

ين شھردار كه نيروھای مترقی از جمله فعاالن اتحاديه ھای كارگری تا چندی پيش از ا." شدت برخورد خواھد شد

ايشان حمايت می كردند، متوجه اين موضوع نيست كه در عرض ده پانزده سال گذشته وضع معيشت مردم 

 آن به حداقل نصف)  درصد٨٠(قدرت خريد مردم عادی . با شدتی باورنكردنی تنزل كرده است" تورنتوی ايشان"

 سال پيش يك دالر خريد و فروش می شد، ٥اكنون ھر رقم از اجناسی را كه . ده پانزده سال پيش رسيده است

 درصد ھم افزايش ١٠ سال ٥دستمزد ھيچ كارگر و كارمند جزئی در اين . امروزه به حداقل دو دالر رسيده است

كارھای با درآمد و مزايای نسبتا بھتر و شرايط " تورنتوی ايشان" درصد مردم ٣٠ سال حداقل ٥در اين . نيافته است
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كاری دوره نسبتا غيربحرانی خود را از دست داده و به بازار كارھای با حداقل دستمزد و حداقل مزايا و شرايط 

مردم به اين شرايط اعتراض خواھند كرد و ھيچ ربطی ھم به تورنتوئی و يا . پيوسته اند" جھان سومی"كاری 

  . مردم بيخود به مظاھر سركوب و ثروت حمله نمی كنند. ن نداردغيرتورنتوئی بود

اقداماتی است كه مقامات . ھيچكدام از آنچه را كه مردم در اين مدت به آن اعتراض كرده اند، از سر تحليل نيست

تھای نخست وزير كانادا در يكی از اين نشس. رسمی اعالم كرده اند كه رياضت كشی را بر سر ميز خود گذاشته اند

! اين دو اجالس گفت كه دولت ايشان در نظر دارد در عرض چند سال آينده كسری بودجه را به حداقل نصف برساند

مارك كارنی، رئيس بانك مركزی كانادا . و اين را جز با زدن خدمات عمومی و معيشت مردم نمی تواند تأمين كند

بری كشورھای غربی برای كنترل كردن اين وضع را  در يك سخنرانی رسما اعالم كرد كه كانادا رھجون ١٦روز 

بدون دردسر پيش " عصر رياضت"است و " عصر رياضت"رسما گفت كه اين عصر . در دست خواھد گرفت

اين حكايت عصر . اعتراض، و اعتراض تند و راديكالی را ھم به دنبال خواھد آورد" عصر"اين . نخواھد رفت

  .ماست

  

  !برويد كيك تان را بخوريد

. بكه ھای تلويزيونی برنامه ھای عادی خود را در اين مدت تعطيل كرده و به پوشش خبری اعتراضات پرداختندش

را حفظ كند، دو خبرنگار ويژه برای پوشش اخبار " تعادل"يكی از شبكه ھای نسبتا محافظه كار تورنتو برای اينكه 

خاطر داشته ه  را شايد تعدادی از خوانندگان اين مقاله ب(Craig Kielburger)كرگ كيلبرگر . به خيابانھا فرستاد

ه  در اوايل دھه نود قرن گذشته در پاكستان ب"اقبال مسيح"وی زمانی كه كودكی بيش نبود، در دوره ای كه . باشند

ش خاطر مقاومت در برابر زورگويان كشته شد، كمپينی را عليه كار كودكان و برای گراميداشت اقبال مسيح به پي

آن دوره " كارگر امروز"ن حزب كمونيست كارگری با وی مصاحبه ای در نشريه ھمان زمان در كانادا فعاال. برد

كرگ با .  بودشبكه تلويزيونی مزبور" تعادل"ايشان خبرنگار چپ اين . از شرح حال كرگ بگذريم. ترتيب دادند

كسانی كه از زندان آزاد شده بودند، مصاحبه نی كه در اعتراضات شركت كرده بودند و از جمله تعدادی از معترضا

ثير خوبی ھم در انعكاس واقعی وضعيت ھولناك زندانھا و برخورد پوليس با تظاھرات كنندگان اكرد و به نظر من ت

ن تظاھرات او پيغام يكی از مخالفا. ش می دادپوشش خبری را يك افسر بازنشسته پوليس پوش" راست"بخش . داد

  :كرد كه می گفتقرائت كنندگان را 

  ."ن بجای اينكه شھر را شلوغ كنند، بھتر است بروند كار كننداين معترضا "

بعدھا معلوم شد . ژان ژاك روسو در جائی می گويد به شاھدختی گفتند مردم گرسنه اند. له ھم ھمينجاست طنز مسأ

جواب آن شاھدخت به .  بود١٧٨٩ ، پادشاه فرانسه در انقالب١٦كه اين شاھدخت ھمان مری آنتونت، ھمسر لوئی 

. له ھم ھمينجاستتمام مسأ." وند كيك با شير بخورندچرا گرسنگی می كشند، بر"له گرسنگی مردم اين بوده كه مسأ

 و جی ٢٠مردم اعتراض می كنند چرا كه شغلشان را از دست داده اند؛ چرا كه زندگی شان را ھمين مصوبات جی 

ی كه فقط از  با تمام وحشيگريپوليس! ديگر كيك و شيری در چنته ندارند اينكهگرسنه اند برای .  تباه كرده است٨

ن كوچكترين توھمی به پوليس و پديده پوليس م از معترضاھيچكدا. ن برخورد كرد سر می زند، با معترضاپوليس

سازمان " ابيرتد"شرايط وحشتناكی را كه . خود با باتوم و وحشيگری پوليس روبرو شود كسی نمی خواھد بی. نداشت

بين المللی پول توسط دولتھای امروزی به زندگی انسانھا تحميل می كند، ھر تورنتوئی و غيرتورنتوئی را به مبارزه 

  .دعوت می كند و اين روبروئی را اجتناب ناپذير می كند
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  شبح راديكاليسم چه كسانی را رم داد؟

شھردار . سما عليه راديكاليسم اعتراضات تورنتو ايستادھر كسی كه خود را پاره ای از تن نظم موجود می دانست ر

تورنتو كه شھرداری راديكال نسبت به چند شھردار قبل از خود است، با آن زبان ذكر شده با تظاھرات كنندگان 

ی برای شك و شبھه باقی نگذاشت كه در كجای دنيای سياست رد رؤسای اتحاديه ھا برای كسی جائبرخو. حرف زد

ره كار كنگ"در بيانيه ای گفته است كه " كنگره كار كانادا"، رئيس (Ken Georgetti)كن جورجيتی . دايستاده ان

فدارسيون كار " رئيس (sid ryan)سيد رايان ." ن در اعتراضات ابراز انزجار می كندكانادا از خرابكاری معترضا

شبح راديكاليسم . جار و محكوم كردن آن بودھم در اولين حرفی كه در تلويزيون محلی زد، ھمين ابراز انز" انتاريو

رئيس پوليس، شھردار، نخست وزير كانادا، نخست وزير استان انتاريو، رئيس : ھمه را عليه خود متحد كرد

انی تك. اما اين شبح جامعه را به تكان در آورد. فدارسيون كار و تعداد كمی از روزنامه نگاران محافظه كار ھم

 .ی كه يك ھفته پيش تورنتو را لرزاندريشتري و نيم ٥ھمچون زلزله 

  

  آغاز دوره ای ديگر

 كه شروع شده است، دوره ای است كه سيستم یديگرۀ اما دور.  پايان يك دوره بود؛ دوره رخوتجون ٢٦گفتم كه 

حداقل .  شروع نشد٨ و جی ٢٠اين موضوع صرفا با اعتراض به اجالس جی .  طلبيده استنبردسرمايه داری را به 

 جون ٢٧ روز ٨ و جی ٢٠تمام شركت كنندگان در اجالس جی .  شروع شدجون ٢٨در كانادا با تظاھرات روز 

 تن از رفقايمان را در ٩٠٠بيش از . اما ھمچنان در حال و ھوای اعتراض بود جو شھر .شھر را ترك كرده بودند

 برداشتن قدمی ديگر برای آزادی  در سطحی وسيع خبرجون ٢٨صبح روز . شرايطی وحشتناك زندانی كرده بودند

 و نيم عصر ھزاران نفر جلوی ستاد مركزی پوليس شھر تجمع ٥ساعت . آنھا دھن به دھن و ايميل به ايميل شد

.  ھزار نفر در عرض چند ساعت از اين موضوع خبردار شدند و خود را به اين مركز رساندند١٠حدود . كردند

ھزاران پوليس خود را برای .  محكوميت دستگيريھای سياسی سر داده شدشعارھای تندی عليه حكومت پوليسی و در

جمعيت . مقابله با اين تظاھرات، كه ديگر ظاھرا بھانه ای نداشت كسی را دستگير كند، دست بر باتومھا آماده بودند

له با حكومت سخنرانان يكی بعد از ديگری از ضرورت مقاب. خشمگين خود را برای حمله به پوليس آماده كرده بود

ھر كدام به نحوی بر ضرورت مبارزه عليه رياضت و نظم موجود . پوليسی و دفاع از آزاديھای سياسی تأكيد كردند

  .يد كننده تجمع كنندگان جواب مثبت گرفتند كردند و با شعارھای كوبنده و تأئتأكيد

گفتم كه .  از اين اعتراضات پرسيد در مصاحبه كوتاھی نظرم راCBCيكی از خبرنگاران شبكه راديو و تلويزيون 

گفتم كه شاھد محدود شدن حقوق مدنی و آزادی ھای . اينجا ھستيم و خواھان آزادی زندانيان سياسی در كانادا ھستيم

مردمی كه شاھد كاھش قدرت خريد خود ھستند، به اين وضعيت اعتراض . سياسی در چند سال گذشته بوده ايم

موقعی قرار است آزاد باشد؟ در روزھای آفتابی؟ گفتم كه به درد چنين روزھائی می آزادی سياسی چه . خواھند كرد

خورد و وقتی كه اين نقض بشود، يعنی حكومت پوليسی و ما اينجا دقيقا شاھد يك حكومت پوليسی ھستيم كه برای 

ده ايران؛ ھمانجائی كه در گفتم كه زاده ش. با اشاره به اسمم، پرسيد كجائی ھستم. اعتراض به آن اينجا جمع شده ايم

عرض يكسال گذشته مبارزه ای سخت و ميليتانت عليه وضعيت غيرانسانی و عليه حكومت پوليسی در جريان بوده 

  !دفاعی نمی ماندۀ گفتم كه جھان امروز وارد عرصه ديگری از مبارزه شده است و ابدا به مبارز. است
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  جھان وارد تقابالت حاد دو قطب شده است

راه انداخته بودند، معلوم بود كه آمدن ه ی كه ببا تمام رقص و پايكوبي. يتی مھمحكا. م اين حكايت عصر ماستمی گوي

له ای كه يك مسأ. و رفتن شوروی پايان كار نيست؛ گرچه تئوريسين ھای سطحی تر رفتنش را پايان تاريخ خواندند

كه چرا دولت مركزی كانادا تصميم گرفت جلسه جی برای بسياری از تحليلگران مديای رسمی جا نمی افتد اين است 

 نماينده مجلس فدرال در چند دوره ٢٣ليونی تورنتو از  شھر چندين م. را در مركز شھر تورنتو برگزار كند٢٠

چرا حزب محافظه كار اين چنين از امن . گذشته حتی يك نماينده از حزب محافظه كار به پارلمان نفرستاده است

ھای خود اطمينان دارد؟ وقتی كه كسی ھمه تكه ھای اين معما را جلو خود می  ر رابطه با طرحبودن فضای شھر د

وقتی كه رئيس بانك . خود را بدون پرده پوشی جلو ببرند" عصر رياضت"گذارد، به نظر می رسد كه می خواھند 

اند كه اين عصر بدون را می زند و اين چنين اعالم ھم می كند و می د" عصر رياضت"مركزی كانادا استارت 

. تقابل راديكال از سر گذرانده نخواھد شد، بورژوازی خود را رسما برای تقابل با اعتراضات آماده می كند

بورژوازی نمی تواند اعالم كند كه می خواھد از ھر طرف خدمات اجتماعی را بزند و سطح زندگی مردم را به 

اگر چنين اجالسی را در اروپا شروع می كردند، با . مثل نداشته باشد برگرداند، اما انتظار مقابله به ١٩دوره قرن 

تقابالتی كه در يونان، ايتاليا و اسپانيا شروع شده است، دامن آن بسيار فراتر می رفت و چه بسا كه از دستشان ھم 

  . دمجبورند كه از موش آزمايشگاھی كانادا شروع كنند و عواقب آن را برای بعدھا بسنجن. در می رفت

بايد به جوانب بيشتر اين موضوع . دوره حاد شدن تقابالت بين دو قطب طبقه كارگر و بورژوازی شروع شده است

فعال آنچه را كه كم داريم، احزاب قدرتمندی ھستند كه قطب طبقه كارگر . پرداخت و زوايای پوشيده آن را باز كرد

  .را در كشورھای غربی نمايندگی كنند

  ٢٠١٠ ژوئن ٣٠

 


