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 Political سياسی

  
  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١١ جنوری ١۵

  افتخاربه خلق با شهامت تونس
  

لی درجھان امروزبه جزازممالک استعمارگرواستثمارگر، اکثريت کشورھای ديگرازاستقالل واقعی و ازحاکميت م

مستعمرات سابق استعمارقديم که گويا فزون برچھاردھه به اينسو به استقالل سياسی . به معنی واقعی آن محروم اند

خود دست يافته اند ، درحقيقت درروابط تنگاتنگ اقتصادی با قدرت استعمارگرپيشين نگھداشته شده اند تا منابع 

بدين ترتيب ، . به طورانحصاری بدانجا سرازيرشودتا حد ممکن » به آزادی رسيده«و » مستقل«طبيعی کشور 

 انگلستان عمدتاً مرکزتجمع و شناسائی ھويت ھای مستعمره ھائی درآسيای دور و شبه قارۀ ھند بوده ، فرانسه
قارۀ افريقا و ھسپانيه گذرگاه مستعراتی ازآن نوع درامريکای التين » ديروزی« برای بخش زياد مستعمرات ويترينی

  .می باشد

ونس يکی ازممالکی است که با به دست آوردن استقالل خود درچند دھه پيش درقبضۀ قھرمان استقالل يا رئيس ت

وزيرداخلۀ . جمھورعمری ـ حبيب بورقيبه ـ درافتاد که تا زمان کھولت و مريضی ھنوزھم قدرت رارھا نمی کرد

» کودتای صحی«ساخت که کودتايش به وی ـ زين العابدين بن علی ـ با استناد تصديق صحی وی را خانه نشين 

مردم که ازانحصارطلبی قھرمان استقالل به جان .  رئيس جمھوراعالن کرد١٩٨٧شھرت يافت و خودرا درسال 

رسيده بودند ، ازبن علی دراول استقبال و پشتيبانی نمودند ولی وی به تدريج به اختناق متوسل شده ، نظام دولتی 

موازی با آن فساد اداری و . ن و فاشيستی ترين رژيم ھای جھان عرب مبدل ساختتونس را به يکی ازپوليسی تري

استبداد برمردم و نقض قوانين قبول شدۀ بين المللی درقسمت آزادی ھای اجتماعی اوج گرفته و نفی ھرگونه آزادی 

، پنج وی اززمان غصب قدرت تا امروز . مدنی باعث ايجاد مطلق العنانی و کيش شخصيت رئيس جمھورشد

 سال به اينسو برمردم تونس حکومت می ٢٣بارخودرا برندۀ انتخابات رياست جمھوری اعالن نموده بود و ازمدت 

  .راند

آنچه به چنين دلقکانی امکان ماندن درقدرت را ميسر می سازد ، اگردرظاھردست يازيدن آنھا به فاشيزم ازطريق 

رھای امپرياليستی و به خصوص کشوراستعمارگرديروز ، استخبارات و سرکوب و اعدام است ، درپشت پرده کشو

اين درمورد رژيم رئيس جمھورمخلوع . نخ ھای آنھارا موازی با پيشبرد طرح ھا و منافع استثماری خود می کشند

وی که . تونس کامالً صدق می کرد چون تا آخرـ وحتا تاحال ـ ازحمايت بدون قيد وشرط فرانسه برخورداربوده است

 درساحۀ نظامی تحصيل نموده ودرتونس رتبۀ جنرالی داشت ، نمی توانست يک روزھم به ضد منافع درفرانسه
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باداراستعماری خود براريکۀ قدرت باقی بماند و ماشاھد بوديم که ازحدود يک ماه به اينسوکه اوضاع درتونس به 

زرعايت حقوق بشرو دموکراسی طرف انفجارسياسی و اجتماعی پيش می رفت ، کشورھای امپرياليستی که اينھمه ا

و آزادی ھای مدنی مزورانه حرف می زنند ، فقط مترصد اوضاع باقی مانده و کوشش داشتند تا حد ممکن ازتبليغ به 

» ھان سان سوکی«دموکراسی ھای کاذب غربی که با خون شدن بينی . نفع خيزش مردمی درآنجا جلوگيری نمايند

شان قرارداشته باشند ، تا آسمان ھفتم قيل وقال راه می اندازند ؛ دربرابرطغيان دربرما و امثال وی که درجھت منافع 

اوج گيرنده درتونس طوری خبرپخش می نمودند و تبصره می نمودند که گوئی مسأله ای پيش افتاده و رو به 

  .خاموشی بوده است

ليس و کارمندان مفسد دولتی ، جرقۀ اول درتونس زمانی مشتعل شد که يکی ازجوانان برای اعتراض عليه ظلم پو

وی که تحصيالت عالی خودرا تمام نموده و دپلوم داشت ، به خاطرپيشبرد زندگی و . خودرا درمحضرعام آتش زد

ولی دولت فاشيست تونس حتا ھمين راه معيشت . تأمين معيشت خانوادۀ خود فروشندۀ دوره گرد سبزيجات شده بود

 به دليل اينکه وی اجازۀ رسمی برای فروش امتعه نداشت ، تبنگ وی را پوليس سفاک رژيم روزی. را بروی بست

مصادره کرد که اين امر موجب خودکشی آن جوان شد تا خشم خودرا دربرابريک نظام فاسد ، متکی به کشورھای 

با وی که به شکل وخيمی سوخته بود ، . بيگانه و پوليس فاشيست آن نشان داده ، ممثل بيان درد مردم خود شود

  !يادش زنده و خاطره اش گرامی باد. گذشت چند روز وبا وجود مراقبت صحی درشفاخانه ، با زندگی وداع گفت

مکارگی ھای زيادی ازباداران فاشيست خود آموخته بود ، مزورانه به عيادت آن » نجيب گاو«بن علی که به مانند 

پيکرسوختۀ آن جوان ناکام ھم که شده برای فريب جوان عصيانگرو عدالتخواه به شفاخانه رفته بود و ميخواست از

مردم سوءاستفاده نمايد غافل ازينکه آتشی را که آن جوان شعله ورساخت و جان خودرا برای ابرازخشم ھمگانی 

وبا تمام تالش ھائی که رسانه ھای . درآن فدا نمود به زودی پايه ھای دکتاتوری خود وی را ذغال خواھد ساخت

دت چند ھفته به خرچ دادند تا موضوع به فراموشی سپرده شده و اذھان عامۀ جھان به موضوعات امپرياليستی درم

ديگری مصروف شود ، سرخی خون ھای پاک اضافه ازشصت تن شھدای خيزش مردمی تونس نمی توانست 

  .بردستان کثيف بن علی و حاميان غربی اش نامرئی بماند

 مردم درشھرھای مختلف تونس ، بازگوکنندۀ وحشت و دھشتی است که مردم مظلوم تونس شدت سرکوب وحشيانۀ

آنچه ازديد افراد با وجدان وبا بصيرت دورمانده نمی تواند اينست که ممالک . فزون بردودھه قربانی آن بودند

فرادی گويا شناسائی می امپرياليستی ، دکتاتور ، جنايتکارمحکوم به اعمال ضدبشری وغيره و غيره را يا دروجود ا

نمايند که ازنگاه ايدئولوژيک با آنھا درتضاد قرار می گيرند و يا ھم نوکران خودشان ازقماشُ مھره ھائی چون شاه 

ايران ، نورئيگا ، صدام حسين و امثال آنھا باشد که ديگرماندن شان را براريکۀ قدرت برای منافع خود مفيد نمی 

توگوئی که وی نه . رمورد بن علی دراينھمه مدت اززبان غربی ھا شنيده نمی شودولی کوچکترين ھجوی د. يابند

و نه ھم تھوع آورترين نمونۀ ... دکتاتوربوده ، نه شکنجه گرخلق تونس ، نه ھم نقض کنندۀ حقوق بشر و حقوق مدنی

  .کيش شخصيت

.  تاحال روشن نشده استدرمورد بن علی  و به خصوص فرانسه ازنگاه سياسی و دپلوماتيک  موضعگيری غرب

دليل نخستين آن غيرمترقبه بودن سقوط بن علی است که نه تنھا باداران فرانسوی اش بلکه ھمه حقه بازان غربی 

ازسوی ديگر، چون طغيان مردم تونس يک خيزش واقعی توده ئی است وتا . ھمدست وی را غافلگيرساخته است

 آن را رھبری ننموده است ، درحال حاضر کابوسی است برای جائی که ديده می شود ھيچ حزب يا جريان سياسی

 زيرا بيشترين ترس شان ازفراگيرشدن اينگونه خيزش ،دول امپرياليستی و رژيم ھای ارتجاعی تحت حمايۀ آنھا
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الجزاير . خودی توده ئی درميان مردمان زيراستثمارواختناق درکشورھای ديگرشبه مستعمره می باشده خودب

نس شاھد روياروئی جوانان بيکاربا پوليس و سرکوب وحشيانه توسط پوليس بود ، امروزتظاھراتی ھمزمان با تو

  .دراردن ھم راه افتاد که به اساس گزارش رسانه ھای خبری تا حال بدون خشونت بوده است

 پشت سقوط بن علی موضعگيری ننموده اند ، به احتمال قوی تالش ھایدر دليل ديگری که کشورھای غربی ھنوز 

 آنھا برای يافتن جانشينی برای وی است که ھم برای کشورھای امپرياليستی ازنگاه تظاھربه دموکراسی غربی ۀپرد

تا چنين نشده ، دول مذکورفقط وقت کمائی خواھند نمود زيرا . مساعدباشد و ھم منافع شان را مثل گذشته تأمين نمايد

 نوکرخودشان و محکوميت سرشت استعماری خودشان به رسميت شناختن يک خيرش توده ئی که برای سقوطه ب

با آنکه صدراعظم حکومت بن علی که اآلن نيابت رياست . راه افتاده است ، نمی تواند صادقانه وياھم ديرپاباشد

ھرحال وی ه جمھورراتمثيل می نمايد ، گويا مورد اعتماد مردم بوده وبديل خوبی بوده می تواند ولی ازآنجائيکه ب

بھائی . ون مانده نمی تواندازبازپرس مردم مصھمی دردردستگاه اختناق و استبداد رژيم بن علی بوده است ،  مۀپرز

را که مردم تونس درين چندھفته و به خصوص درين چند روزپرداخته اند ، متاع پرارزش و واالئی را دربازگشت 

 بتواند به بسيچ خود و فعاليت ھای خود به ھرگاه مقاومت مخفی ملی و انقالبی درتونس موجود بوده و. طلب دارد

وجود آيد ولی ه نفع توده ھا بپردازد ، اميدی برای نجات واقعی مردم تونس ـ وشايدھم مردمان منطقه ـ دردرازمدت ب

اگرعناصرآگاه ، پيشرو و ضداستعمارازمتن اوضاع انقالبی فعلی غايب باشند ، ديريازود کشورھای امپرياليستی 

  . برمردم تونس تحميل خواھند کرد» دموکراسی«و » آزادی «ۀ با خال و خط فريبندنوکرديگری را

 صنعتی  و ۀباآنھم تشديد بحران سرمايه ازدوسال به اينسو ، بلندرفتن سرسام آوررقم بيکاران درکشورھای پيش رفت

ه اين اميدواری را بھمزمان افزايش فقرمادی ودرنتيجه ورشکست شدن اعتباردول سرمايه داری درنزداتباع آن ، 

درمتن ترويج آرام ( افريقا ۀوجود می آورد که ممکن سقوط بن علی سر آغازسقوط ھائی باشد که محاط به قار

نمانده و )  خيزش خلق ھا به نفع طرفين ھژمونی طلبۀنفوذچين درتقابل با کشورھای استمارگرپيشين و مصادر

ونان ، فرانسه ، ايتاليا ،  به شکل تضاھرات خيابانی درکشورينارضايتی ھا. اھد آن باشيمدرخود کشورھای غربی ش

  .پرتگال و ھسپانيه نمونه ھای درحال تکوين می توانندباشند

 مردم ۀآنچه مبرھن است اينکه کشورھای استعماری ھرقدرھم کوشش بخرچ دھند تا نوکران زرخريد خودرا برگرد

و کشتارتا دندان مسلح سازند ، بازھم قادرنيستند که تحميل نموده آنھا را برای اختناق ، سرکوب ، شکنجه 

. با مثال تونس ما شاھد توانائی خلق ھا ھستيم. وگيری نمايندلازانفجاراجتماعی ناشی ازقھردوران ساز توده ھا ج

 واين ھشداری است به. وقتی خلقی اراده کند که يوغ بردگی را به دوراندازد ، بدون شک قادربه انجام آن خواھد بود

 نوع امريکائی درافغانستان که با فشردن دست جنايتکاران خلقی ـ پرچمی ۀآن عده ازروشنفکران خودفروخت

چند ساعت قبل بايست درس عبرتی برای   سقوط بن علی. درکشورما ، درخدمت منافع اشغالگران قرارگرفته اند

  ...کرزی و حواريون باشد

  سرشب فکرتاراج داشت

  داشتسحرنه تن سر و نه سرتاج 

  !باآرزوی پيروزی خلق ھای بپاخاسته و سقوط حتمی دم و دستگاه استعمار

  
  


