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  پيش به سوی انقالب دوم؟،تونس
ھزاران نفر .  در شھِر تونس به قتل رسيداش ، شکری بلعيد، رھبر شاخص چپ، در مقابل خانهبروری ف۶در صبح روز 

 ٨اند و برای فردا،  دانند، حمله برده ول اين ترور میؤ، که مسةاند، به دفاتر حزب حاکم، الھنض به خيابان ريخته

ای باشد که انقالب دومی که نياز بسياری به آن  تواند حادثه اين می. ، فراخوان به اعتصاب عمومی داده شده استبروریف

 .زند شود، دو سال پس از سرنگونی رژيم منفور بن علی، رقم می س میاحسا

*** 

- ی مارکسيست و پانئبود که خود را نيرو)PUPD(» پرست ھای ميھن حزب متحد دموکرات«شکری بلعيد دبير کل 

بود، ائتالفی از نيروھای چپ از جمله »  مردمیۀجبھ«ھای رھبری او در ضمن از چھره. کند عربيست معرفی می

خانواده و رفقای بلعيد تقصير ترور او ). يا حزب کمونيست کارگران نام داشتPCOTکه سابقا PT(» حزب کارگران«

ھای اوباش فاشيست در  دار و دسته» ھا اتحاديه«اين . دانند می» ھای حفاظت از انقالب اتحاديه«اصطالح ه را بر گردن ب

:  مردمی و رھبر اصلی حزب کارگران، اعالم کردۀ سخنگوی جبھحمه الھمامی،. ، ھستندةارتباط با حزب حاکم، النھض

 برای  کنگره«گرا،   اسالمة دولت کنونی ائتالفی است بين النھض ».ول اين جرم سياسی استؤ کل مسۀدولت به مثاب«

 . سوسيال دموکرات» التکتلِ «و ) CPR(»جمھوری

 دار و ۀمورد حمل» پرست ھای ميھن تحد دموکراتحزب م«ِی ئ ھای منطقه ، يکی از کنگرهبروری ف٢در روز شنبه، 

ول حمله محکوم ؤ را به عنوان مسةشکری بلعيد در آن جلسه النھض.  نفر زخمی شدند١١ھای سلفی قرار گرفت و  دسته

 .اين حمله آخرين نمونه در کارزاری دائمی و روزافزون از ارعاب و خشونت به دست افراطيون اسالمی بود. کرد

ھای اعتراضی ھم در پايتخت، تونس، و ھم در شھرھای  رور او، ھزاران نفر بالفاصله دست به تظاھراتبا پخش خبر ت

کوچک و بزرگ در سراسر کشور زدند از جمله قفصه، سيدی بوزيد، باجه، قصرين، بنزرت، مھديه، سوسه، سليانه و 

ھزاران .  زدندةدفاتر حزب حاکِم الھنضدر بسياری از اين نقاط، تظاھرکنندگان دست به غارت و آتش کشيدن . مزونه

الشعب يريد اسقاط « فريادھای  بار ديگر،. نفر در خيابان حبيب بورقيبه در پايتخت و بيرون وزارت کشور گرد آمدند

 . که فرياد انقالب تونس عليه بن علی بود شنيده شد) خواھند مردم سقوط نظام را می(» النظام

، دولت عليه تظاھرکنندگان و عليه ةمحکوميت رسمی تروِر بلعيد توسط دولت و النھضرغم  که علی آور اين  شگفتۀنکت

 .آور استفاده کرد ليس ضدشورش و گاز اشکوت ھمراه آمبوالنِس حاوی جسد بلعيد، از پأھي
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 با در سيدی بوزيد، جوانان در سراسر شب. اند ھا در آن روز و در روز پنجشنبه به ابعاد قيام رسيده بعضی تظاھرات

نشينی کردند و ارتش جايشان را  ھا را مجبور به عقب ليس حمله بردند و در نھايت آنوليس درگير شدند و به پادگان پوپ

، بروری ف٧ کارگری، در روز پنجشبه، ۀ، اتحادي.ت.ت.ژ. محلی اوۀدر جندوبه، تظاھراتی که شاخ. در خيابان گرفت

طور در قفصه، که به  ھمين. د و خواھان ترک منطقه توسط فرماندار شد دست به اشغال فرمانداری منطقه ز سازمان داد،

کوشيدند ساختمان  ليس شدند در حالی که میودست اعتصاب عمومی فلج شده بود، تظاھرکنندگان وارد تخاصم با پ

مردمی به  نيز خيزشی ٢٠١٢مبر اين شھر در نو(تصاب عمومی بوديم در سليانه ھم شاھد اع. فرمانداری را اشغال کنند

در الکاف، که دو ھفته .  دولت اخراج شدۀ مورد حمله قرار گرفت و نمايندة، دفاتر النھض)نابل(در قليبيه ). خود ديده بود

 مورد حمله ةی بزرگ بوديم و دفاتر النھضئھا ی بود، ديروز و امروز شاھد تظاھرات ئ اعتصابی منطقهۀپيش صحن

ھا به اين  ھای رسانه گزارش. از نمايندگان دولت حق ورود به منطقه را ندارندقرار گرفت و مردم اعالم کردند ھيچ يک 

دست به سازماندھی برای حفاظت از امنيت » مردمیۀجبھ«ليس بالکل غايب بودند و مبارزيِن واشاره کرد که نيروھای پ

 .عمومی زده بودند

 .ھا روی ھم تلنبار شده بود شم بوديم که ماهروشن است که حتی پيش از ترور بلعيد، شاھد باال گرفتن نارضايتی و خ

بر وسسان در اکتؤدر زمان انتخابات مجلس م. ی و مردمی نداشتهئ ثبات کنونی ھرگز حمايت توده دولت ائتالفی بی

 ٣٧، حزب اصلی ائتالف، تنھا ة درصد از کسانی که در انتخابات ثبت نام کرده بودند، النھض۵٠، با شرکت تنھا ٢٠١١

 .  درصد٧ درصد و التکتل، ٨/٧، »کنگره برای جمھوری«. تر  را گرفت و شرکای آن در ائتالف حتی کمءدرصد آرا

ھای محلی که پس از سرنگونی  حزبی با اين واقعيت ھويدا بود که موج اعتصابات و خيزش فقدان مشروعيت دولت سه

 . چه با افت و خيزامان ادامه پيدا کرد، گر  درگرفت بی٢٠١١ جنوری ١۴دولت بن علی در روز 

 .ر نيافته استيھا به ھيچ طريق قابل توجھی تغي دليل بنيادين اين واقعيت اين است که شرايط اقتصادی و اجتماعی توده

گذاری  در گذشته، اقتصاد تونس به شدت متکی به سرمايه. پس از سرنگونی رژيم اوضاع حتی بدتر ھم شده است

رحمی که سرکوب اعتراضات اجتماعی  يعنی رژيم ديکتاتوری بی(اسی باثبات خارجی، که با کار ارزان و موقعيت سي

با درگرفتن بحران . شد، گردشگری و مھاجرت به اروپا به عنوان سوپاپ اطمينان بود جذب می) کرد را تضمين می

در تونس را تعطيل ھايشان  ی کارخانهئھا شرکت اروپا ده. اند باريکه ھمگی خشک شده داری در اروپا، اين سه آب سرمايه

ای برای  تواند بازار گرسنه اجتماعی نيست که اروپا ديگر نمی» صلح«اند چرا که نه تنھا ديگر خبری از  کرده

 درصدی گردشگران ٣٠ شاھد کاھش ٢٠١١گردشگری ھم به داليل مشابه فروپاشيده و در سال . شان باشد محصوالت

 . بوديم

تر شرايط اجتماعی و اقتصادی بود که منجر به خيزش انقالبی شد که با سرنگونی بايد به خاطر داشته باشيم که اين بيش

التحصيالن بيکار   و ھزاران نفر از فارغ ) درصد٣۵باالی (ھای مزمن بيکاری جوانان  نرخ. بن علی خاتمه يافت

بيکاری در کل . ھيچ کدام از اين اوضاع تغيير نيافته. ای ندارند از جمله داليل اصلی جنبش ھستند ه آيندهھا ک دانشگاه

 .  درصد۴٠و برای جوانان، )  درصد پيش از انقالب١٣نسبت به ( درصد است ١٨ تا ١٧جمعيت حدود 

ليس و آتش ومبر به برخورد با پخيزش در سليانه، که اعتصاب عمومی با تقاضای شغل و پيشرفت اقتصادی در ماه نو

در . داد اعتراضات می نفر زخمی شدند، خبر از آغاز موج جديدی از ٣٠٠ در آن کشيد و بيش از ةزدن دفاتر النھض

ت .ت.ژ.دست به حمله به دفاتر او)کنند که با رضايت دولت سراسری عمل می(ھای سلفی  مبر، دار و دستهآغاز ماه دس

اين حمله .  کارگری مشغول بزرگداشت سالگرد ترور بنيانگذار خود بودۀزدند که اين اتحاديدر پايتخت در ھمان روزی 

منجر به واکنشی خشمگين شد و رھبران اتحاديه مجبور شدند فراخوان به روز اعتصاب عمومی سراسری ملی در روز 
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مبر  دس۶ن علی داشتند در روز حتی پيش از آن روز ھم، مناطقی که نقشی کليدی در انقالِب عليه ب. مبر دھند دس١٣

 . قفصه، سيدی بوزيد، صفاقس و قصرين: اعتصاب کردند

توانست سرنگونی دولت  دانستند که تنھا ھدف آن می مبر را ھمگان اعتصابی سياسی می دس١٣اعتصاب عمومی روز 

اين تصميم . لحظه لغو کنندرا در آخرين  ھا تصميم گرفتند آن ت گذاشته شد و آن.ت.ژ.فشار عظيمی بر رھبران او. باشد

 .تنھا با اکثريتی بسيار کوچک گرفته شد و نارضايتی وسيعی در ميان صفوف اتحاديه موجود بود

ھای محلی ادامه پيدا کرد و ھمچنين موج اعتصابات  ھا و جنبش اعتصاب. ھرحال، لغو اعتصاب چيزی را حل نکرده ب

ھا و   بيمارستان ن اجتماعی،ميأ دانشگاه، افسران تتادانبيرستان، اسھای د ھای مختلف شامل افسران گمرک، معلم در بخش

 با اعتصاب عمومی بسيار راديکالی ٢٠١٣ جنوریی در جندوبه خاتمه يافت و ئ  با اعتصابی منطقه٢٠١٢مبر دس… 

بعضی از . ھا در سراسر منطقه ھا و بستن جاده ھا ھزار نفر در تظاھرات در الکاف شروع شد با شرکت ده

نشينی با تقاضای مشاغل، در نشان از استيصال پيش روی بسياری بيکاران، دست به اعتصاب  کنندگان در بست رکتش

 .ھای خود را بدوزند غذا زدند و تصميم گرفتند لب

ول ؤھا برای گسترش پايگاه آن، يعنی مس ين منجر به بحران در ائتالف حاکم شد و انواع تالشئاين فشار عظيم از پا

ی داده شد تا نوعی ئھا  فراخوانجنوریدر سراسر ماه . ھای اقتصادی آن، انجام شد زاب بيشتری برای سياستکردن اح

ت به نوعی .ت.ژ. کارگرِی اوۀاش زنجير کردن رھبران اتحادي برپا شود که ھدف اصلی» گوی ملی و گفت«کميسيون 

در عين حال دولت مشغول مذاکره با صندوق . دھد ھای کارگران را خاتمه می معامله باشد که موج اعتصابات و خواسته

شرايط مربوط به اين وام به خودی خود دستور پخِت انفجاری . ری بوده استال ميليارد د١/٨جھانی پول برای وامی 

 کاالھای ساده و کاھش شمار کارمندان ۀاجتماعی ھستند چرا که خواھان حذف بيشتر قوانين بازار کار، کاھش ياران

 .ددولت ھستن

ين تصميم گرفت فراخوان به اعتصاب عمومی برای فردا، جمعه، ئت، امروز، تحت فشار عظيم از پا.ت.ژ.رھبری او

وزير، حمادی الجبالی، تصميم گرفت دولت را  در عين حال، نخست.  شکری بلعيدۀجناز دھد، يعنی ھمزمان با تشيع

 اين پيشنھاد را  )وزير حزِب آقای نخست (ة النھض.جديدی دھد» دولت تکنوکرات«مرخص کند و فراخوان به انتصاب 

دھد که   حاکم تونس در پيدا کردن دولتی میۀھای طبق تحرکات و معامالت از باال خبر از دشواری. رد کرده است

اين انعکاسی . ھا بايد پياده شود، داشته باشد  نظر آنۀھای ضدکارگری که از نقط مشروعيت کافی برای اجرای سياست

 .  قدرت جنبش کارگراناست از

داری که از آن دفاع  بن علی سرنگون شد اما رژيم او و نظام سرمايه.  در تونس به اتمام نرسيد٢٠١٠-١١انقالب 

د جنبش را فراتر از تنتوانس ھای انقالبی که می در زمان انقالب ھيچ يک از سازمان. کرد ھنوز پابرجا ھستند می

  در آن شرايط،. ه سمت تحول اجتماعی واقعی بروند بديل روشنی پيش نگذاشتندی و بئھای دموکراسی بورژوا محدوده

 . کل جنبش محدود شد و روی خطوط بورژوا دموکراتيک منحرف شد

تنھا راه  .ھای انقالب قبلی را مطالعه کنيم و بياموزيم  کوتاھی دارد درس شود الزم می انقالب جديدی که اکنون آماده می

ھای  دار و شرکت ھای سرمايه  تعداد اندک خانوادهۀ کارگران و فقيران تونس از طريق مصادرۀحل مشکالت حاد تود

 دموکراتيک توليد ۀبتواند تحت برنام) مادی و انسانی(کنند تا منابع کشور  چندمليتی است که اقتصاد کشور را کنترل می

 .ھا شود قرار داده شود و شروع به پاسخ به نيازھای توده

ناخورده باقی بماند، ھيچ   مالکيت خصوصی ابزار توليد، دستۀداری، بر پاي نی گفت مادام که نظام سرمايهبايد به روش

 ھا دقيقاً  اين. تواند حل شود ھا نفر از مردم تونس نمی يک از مشکالت فقر، بيکاری و سرکوب پيش روی ميليون

 .ھای دو سال گذشته ھستند درس
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ھا آماده و   آن. اند داری در تونس را ديده هسرماي» دموکراسی«الحال برکات  ان فیھا ھزار نفر از کارگران و جوان ده

ای که بتواند   است، مسلح به برنامه چه به آن احتياج داريم رھبری انقالبی آن. حاضر به مبارزه برای آزادی حقيقی ھستند

خيزش . اھد روندی مشابه ھستيمخصوص مصر، ھم شه در ساير کشورھای عرب، ب. ھا را به پيروزی برساند توده

 .تری از سرنگونی بن علی در دو سال پيش بر سراسر جھان عرب خواھد داشت ثير وسيعأانقالبی جديد در تونس ت

 ٢٠ بروری ف٧المللی مارکسيستی،  سايت گرايش بين مارکسيست دات کام، وب: منبع

 

  :يادداشت

اميد با درنظرداشت فشار . بعد از مدتھا منتشر ساختيم، از ايشان پوزش می خواھيمرا » عزيزی«از اين که مطلب ارسالی ھمکار عزيز ما آقای

  .کار بر ويراستاران و ھمکاران تخنيکی پورتال، پوزش ما را بپذيريند

  با عرض حرمت
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