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  )توفان(کار ايران زب ح
  ٢٠١٨ اپريل ١١

 امريکاتظاھرات با شکوه چند صد ھزارنفری دانش آموزان و جوانان در

  )امريکاگزارشی از رفقای (

بازماندگان   اين تظاھرات توسط.  دست به تظاھرات زدندامريکاسراسر آموزان و جوانان   ، دانشچ مار٢۴روز شنبه، 

. شان فراخوان داده شده بود کالسی  در پارک لند فلوريدا و در واکنش به کشتار دوستان ھمروریب ف١۴ تيراندازی ۀحادث

 دبير و مربی ٣آموز و   دانش١۴کند و  آموزان دبيرستان تيراندازی می  نوع ارتشی به دانشۀ ساله با اسلح٢٣جوانی 

  .کند مجروح می نفر ديگر را ١٧کشد و  ورزشی را می

، تبديل »  March For Our Lives  - نمارش برای جانما «فراخوان داده شده به سرعت به يک جنبش سراسری،

اين جنبش نو پا بيش از .  ھزار نفر در تظاھرات شرکت کردند٨٠٠، بيش از امريکادر شھر واشنگتن، پايتخت . گرديد

ھا کشانيد و ھمبستگی دانش آموزان  ھا نفر را به خيابان  ميليون را درھم نورديد وامريکا شھر کوچک و بزرگ ٨٠٠

  .تعدادی از کشورھای ديگر را به خود جلب نمود

بعضی از . کردند آموزان با حرارت تمام و با خشم و نفرت از درد و رنج جوانان صحبت می در اين اعتراضات، دانش

کدام از  نشين سخن گفتند، ولی ھيچ ًا سياه پوست و التينليسی در مناطق اکثروليسی و غيرپوآنھا از خشونت وحشتناک پ

ھا در نابرابری   اين خشونتۀدرستی بيان کردند که ريشعکس، ب ه نژادی ارتباط ندادند، بلکه بلۀأآنھا آن را به مس

. ُبين برد نامعلوم نھفته است، که بايد آنھا را از ۀاجتماعی، بيکاری، وضع وخيم مدارس عمومی، بی دورنمائی و آيند

ھای عمومی را به  گناه در مکان شان و خشونت خيابانی و به گلوله بستن مردم بی ھای کالسی دادن ھم آنھا داستان از دست

   .گری دولتی ارتباط دادند ھا و تبليغات نظامی  دولتی، و به سياستۀيافت ليسی، به خشونت سازمانوھای پ قتل

آموزان را  ی عمومی و عدم خواست قدرتمندان دولتی در مقابله با آن، دانشھا تعدد خشونت مسلحانه در مدارس و مکان

ھر » انجمن ملی سالح«واقعيت اين است که . اند تفاوت گيری رسانده است، که مقامات نسبت به جان آنھا بی به اين نتيجه

استمداران و قانونگزاران را زند و سي در جامعه سودھای کالن به جيب می  ساله مبلغ ھنگفت ميلياردی از فروش اسلحه

ک را مھار کنند و بر آن آب سرد خرند، تا نفرت مردم از اين وضعيت وحشتنا با درصد کوچکی از اين سودھا می

يک گواھی   اران نظام، سطح محدوديت خريد اسلحه را حتی از سطح محدوديت کسبذگبه اين ترتيب قانون. پاشندب

  اند که انتظار از اين نظام برای حل مشکالت اجتماعی درستی به اين نتيجه رسيده جوانان ب.اند داشته تر نگه رانندگی پائين

 -کند که جوانان بسياری از نظام سياسی  ای به اين موضوع اشاره می نيويورک تايمز در مقاله. ايست انتظار بيھوده

دھند،  دھند، که درصد جوانانی، که ترجيح می نشان می ھا از جوانان اقتصادی موجود ناخشنودند، که برخی از ھمه پرسی
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در يک نظام سوسياليستی زندگی کنند، رو به افزايش است؛ و بعضی از آمارھا حاکی از اين ھستند که در آمد متوسط 

 سال ١٨ درصد کودکان و جوانان زير ٢٠ کاھش يافته است؛ و بيش از ١٩٩۵ درصد نسبت به سال ۴٠جوانان بيش از 

   .کنند ھای بسيار کم درآمد زندگی می  درصد جوانان در خانواده۴٠برند؛   میدر فقر به سر

ای  توان از شرايط کلی جامعه آميز و انتحاری افراد بريده شده از جامعه را نمی ھای خشونت بايد توجه داشت که حرکت

وجود ه داری در ميان جوانان ب ايهگی، که نظام منحط سرم آيند يأس و نوميدی و بی. کنند، جدا نمود که در آن زندگی می

 از قھر ارتجاعی، امريکا ۀھای فردی در جامع خشونت. دھد ھائی سوق می سوی چنين حرکتآورده است، افراد را به 

 بر امريکاقھر ارتجاعی امپرياليسم . کند، جدا نيستند ھای ديگر اعمال می که نظام امپرياليستی بر جامعه و بر ملت

 دولتی برای آن فرھنگ سياسی جامعه را آلوده کرده ۀوابست ھای وابسته و نيم و ھورا کشيدن رسانهکشورھای خاورميانه 

   .است

شرکت وسيع دانش آموزان و جوانان در تظاھرات نشان از راديکال شدن نسل جوان دارد، که در طول عمر خود چيزی 

داری نديده  ری اجتماعی منتج از نظام سرمايهجز جنگ، سرکوب دولتی، ازخود بيگانگی و ناکارائی اجتماعی، نابراب

در حالی که بسياری از دانش آموزانی که در اين تظاھرات سخنرانی کردند، بر اين نکته انگشت گذاشتند که . است

بايد بر » مارش برای جانمان«که جنبش  کشاند و اين بيکاری و نابرابری اجتماعی و نااميدی نسل جوان را به تباھی می

و » ل بر خريد اسلحهوکنتر«نمايندگان حزب دمکرات . ھای وجود خشونت کور در جامعه تمرکز دھد هروی ريش

حزب دمکرات، که خود . کنند را مطرح می  ...و» تنظيم قوانين بھتر برای شناسائی افرادی که سالح غيرمجاز دارند«

برد، بسيار نگران ارتقاء آگاھی   سود میھای اصلی ايجاد اين شرايط وخيم برای جوانان است، و از آن يکی از پايه

ھای اجتماعی است و سعی دارد که خشم و نفزت جوانان را از وضع موجود  ھای خشونت کور و آسيب جوانان از ريشه

ھای  اعتراض جوانان به آسيب تالش حزب دمکرات اين است که . ھا ھدايت کند ھای رأی برای دمکرات به سوی صندوق

نوپای جوانان را از مضمون   کشاند و جنبشب» ھويت جنسيتی«. » ھويت نژادی« بحث بر روی اجتماعی را به سوی

   .تھی سازد

داری  تر از عملکرد نظام سرمايه راه پيشروی جنبش دانش آموزان و جوانان، افزايش سطح آگاھی آن، شناخت دقيق

 بھداشتی و آموزش ۀ برای دستمزد مناسب و بيمعليه بيکاری و کارگر ۀامپرياليستی، پيونددادن خود با جنبش طبق

 استثماری، ۀعليه جنگ و نابرابری در سيستم نھادينه شدرايگان برای خود و فرزندانشان، برای بيمه بازنشستگی، 

 عليه ھای ديگر و برای تشکيل يک جنبش مستقل نبش و تالش برای پيوندزدن با جنبشجنفوذزدائی حزب دمکرات از 

  .تتون ارتجاع حاکم اسھر دو س

  


