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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

١۶/٠١/١١  
  

 !سال قيام گرسنگان و سقوط ديکتاتورھا
 تونس  و سقوط ديکتاتورافريقا ۀ، شورش گرسنگان قار٢٠١١ ترين و با شکوه ترين خبر سال بزيباترين و دلچس

، سال ٢٠١١جوانان شورشی تونسی که اين پيام خود را به گوش جھانيان رساندند که سال باد زنده و پاينده . است

اکنون ھمه . قيام گرسنگان و سقوط استثمارگران و ستم گران و ديکتاتورھا با قدرت و ھمبستگی مردمی است

 شروع شده دير يا زود به افريقابنابراين، شورشی که از .  تا ايران، به لرزه افتاده اندافريقاحکومت ھای مستبد از 

 که در آن ھا بی حقوقی ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی در جريان است چون حکومت ئیھمه کشورھا

  . اسالمی ايران، کشيده خواھد شدئیمافيا

 ١۴ور اين کشور روز جمعه يس جمھئعث شد تا زين العابدين بن علی، رگسترش تظاھرات مردمی در تونس، با 

 ٧۴بن علی . ، از سمت خود کناره گيری کند و به ھمراه خانواده اش به عربستان سعودی بگريزد٢٠١١ جنوری

  . سال پيش تاکنون قدرت را در کشور تونس بر عھده داشت٢٣ساله از 

امور کشور را به محمد  موقت ۀزين العابدين بن علی، پس از بيست و سه سال حکومت بر تونس، روز جمعه ادار

  . الغنوشی، نخست وزير تونس، واگذار کرد

  :خبرگزاری دولتی عربستان سعودی ھم رسما اعالم کرده است

آژانس خبری سعودی به نقل از » . به ھمراه خانواده اش وارد عربستان سعودی شده است زين العابدين بن علی «

دفتر ورود زين العابدين بن علی را به عربستان « کرده است اين ستان اعالمببيانيه دفتر ملک عبدهللا، پادشاه عر

وضعيت «راستای تصميم به پذيرش زين العابدين بن علی در : در اين بيانيه آمده است» .سعودی خير مقدم گفته است

ذ شده که مردم تونس با آن مواجه اند و ھم چنين اميدواری برای برقراری صلح و آرامش در تونس اتخا» یئاستثنا

  .است

، بن علی برای سومين بار طی يک ھفته در تلويزيون ١٣٨٩ ]دی[جدی ٢٣ - ٢٠١١ جنوری ١٣شامگاه پنج شنبه 

او، اعالم کرد که در .  اصالحات، اعتراضات مردم را خاموش کند دولتی اين کشور سخنرانی کرد تا با دادن وعده

. نين گفت که سانسور مطبوعات و اينترنت را لغو می کنداو، ھم چ. دور آينده، نامزد رياست جمھوری نخواھد بود

 کشور پوليسو از » من حرف شما را فھميدم«کيد کرد که أوی در آخرين سخنان خود خطاب به مردم چند بار ت

حتی ساعتی پيش از کنار رفتن از قدرت، به اميد اين كه بتواند . خواست تا ديگر به سوی تظاھرکنندگان شليک نکند
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خود را حفظ کند اعضای کابينه اين کشور را برکنار کرد و با انحالل مجلس، اعالم کرد انتخابات پارلمانی موقعيت 

س جمھور تونس و درماندگی اش در مقابل ئياين دست و پا زدن ر. ظرف شش ماه آينده برگزار خواھد شد

. ، انداخت» انقالب شما را شنيدمی پامن ھم صدای«اعتراضات مردم، مرا به ياد درماندگی و تمناھای شاه و اين که 

 امنيتی، - ی پوليسارگان ھای . نتوانست اعتراضات مردم را آرام کند و مبارزات مردم ادامه يافت اما وعده ھای او 

 صبح به وقت ٧ عصر تا ۵اعالم کردند که در تمام شھرھای اين کشور حضور شھروندان در خيابان ھا از ساعت 

ن در خيابان ھا احضور معترض فوق العاده نظامی در سراسر کشور نيز نتوانست مانع حالت. محلی ممنوع است

  .در نتيجه مردم، به اعتراضات خود ادامه دادند. شود

بنا به گزارش نيويورک تايمز، تظاھركنندگان خشمگين تونسی تاكنون چندين بار به قصرھا و اموال وابستگان 

  .س جمھور حمله كرده اندئير

جمھور اين كشور از جمله داماد زين العابدين بن علی حكايت  س ئيايط، خبرھا از فرار اعضای خانواده ردر اين شر

  . دارد

س روزنامه دارالصباح در اين كشور بود كه كاركنان آن ئيس جمھور تونس، رئيصخر الماطری، داماد ميلياردر ر

 پيش به ۀس جمھور تونس ھفتئير» بن علی«ر ليال، ھمس. در جريان اعتراض ھای اخير دست به اعتصاب زده اند

  .شھر مونترال كانادا گريخته بود

، نخست وزير تونس، محمد الغنوشی به تلويزيون آمد و گفت که بر اساس ٢٠١١ جنوری ١۴غروب روز جمعه 

ا در ھنگامی که الغنوشی اين خبر مھم ر. س جمھور را به عھده می گيردئي قانون اساسی، موقتا وظايف ر۵۶ماده 

  .سای دو مجلس نيز در کنار وی ديده می شدندؤتلويزيون اعالم کرد، ر

بدين ترتيب، الغنوشی موقتا . دمحمد الغنوشی، تعھد کرد که در مقام جديد، قانون اساسی کشور را محترم بشمار

  .وليت رياست جمھوری را به عھده می گيردؤمس

لعابدين بن علی از کشور منتشر شود، نخست وزير اعالم ، پيش از آن که خبر خروج زين اجنوری ١۴  روز جمعه

غنوشی . س جمھوری کابينه منحل شده و تا شش ماه ديگر انتخابات پارلمانی برگزار خواھد شدئيکرد که به دستور ر

  .افزود که شخص وی ماموريت تشکيل دولت جديد را به عھده دارد

ده ای که طی يک ماه در سراسر تونس در جريان بود جمعه غروب و به دنبال تظاھرات و اعتراض ھای فزاين

او، .  قربانی گرفت، زين العابدين بن علی اعالم کرد که در دور آينده، نامزد رياست جمھوری نخواھد بود۶۶حداقل 

او، در آخرين سخنان خود خطاب به مردم تونس، . ھم چنين گفت که سانسور مطبوعات و اينترنت را لغو می کند

 کشور خواست که ديگر به سوی تظاھرکنندگان شليک پوليسو از » من حرف شما را فھميدم«کيد کرد که أچند بار ت

  و نيروھای انتظامی برایپوليسس جمھور اين حرف را می زد ئيبا اين وجود، روز جمعه، ھنگامی که ر. نکند

  .ی می کردندمتفرق کردن مردم در خيابان ھای پايتخت، ھم چنان به تظاھرکنندگان تيرانداز

با اين حال امروز ھم در شھر تونس .  گذاشته شدءمقررات منع عبور و مرور نيز در تمام شھرھای تونس به اجرا

  .  ضدشورش و تظاھرکنندگان ادامه داشتپوليسدرگيری ھا ميان 

  . دست گرفت کشور بسته شد و ارتش کنترل فرودگاه بين المللی پايتخت را درئیروز جمعه بعد از ظھر، حريم ھوا

س جمھور و برکناری ئيبدين ترتيب، نخست وزير تونس، از يک سو با اعالم حکومت نظامی و ھم زمان با فرار ر

وزير کشور، امتيازھای کوچک به ناراضيان شورش ھای گسترده دو ھفته اخير در آن کشور داده تا جامعه را آرام 
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زھای جزئی بسنده خواھند کرد و يا مبارزه خود را تا سقوط اما بايد ديد که نيروھای معترض به اين امتيا. سازد

  ن دولت جديد ادامه خواھند داد؟ييکامل دولت تونس و تع

.  تاکنون تقريبا بی سابقه بوده است١٩۵۶شورش ھای خيابانی در تونس، از زمان استقالل آن کشور در سال 

راض به کمبود فرصت ھای شغلی، گرانی مواد  با تظاھرات خيابانی جوانان در اعتءشورش ھای اخير که ابتدا

  . خوراکی و فاش شدن فساد دولتی آغاز شد، تدريجا مطالبات سياسی و دامنه ای گسترده گرفت

 نفر به دست عوامل انتظامی، اعتراض ٢١د کشته شدن ئي با تظاھرکنندگان و تاپوليس  برخورد وحشيانه دولت و

بايد . ت مقاومت مردمی و آتش سوزی و تخريب در پايتخت آن کشور کشيدھای نسبتا آرام اولی را به سرعت به سم

  !س جمھور، ادامه مبارزات کارگران، مردم محروم و جوانان تونس به کجا خواھد رسيد؟ئيديد که پس از فرار ر

 - در واقع شعله ور شدن اعتراضات مرديم تونس ھنگامی اوج گرفت که روز شنبه گذشته، مامورين انتظامی  

  آتش"تاله"ع می کردند در شھر ييمنيتی تونس، حتی به روی کسانی که جنازه دو تن از جان باختگان را تشا

  .شودندک

 ساله که بدون مجوز کار به فروش ميوه و سبزيجات ٢۶التحصيل  ، يک جوان فارغ ٨٩ ماه ]آذر[قوس ٢۶در تاريخ 

تونس » سيدی بويزيد«، در شھر پوليستوسط  و محصوالتش ]گاری[کراچیمی پرداخت، در اعتراض به مصادره 

. ، بر اثر جراحات شديد در گذشت١٣٨٩ ]دی[جدی ٢١ - ٢٠١٠ جنوری ١١وی در سه شنبه . خود را به آتش کشيد

  .جوانان با ديدن اين واقعه دلخراش، مبارزه خود را با حمله به ادارات دولتی، گسترش دادند

می ھای اين ا، شديدترين ناآرپوليس ۀبه دنبال آن ھا خشونت وحشيانبه نوشته خبرگزاری ھا، اين اعتراض ھا و 

  .کشور در دھه ھای گذشته به شمار می رود

در ھمين زمينه يک مقام رسمی اتحاديه کارگری تونس نيز به خبرگزاری فرانسه گفته است که بر اساس آمار ارائه 

 نفر ۵٠گيری در شھر قصرين تونس بيش از شده از سوی پزشکان بيمارستان قصرين، تنھا در طول سه روز در

  . کشته شده اند

 جوان دست فروش، دو نفر از به گزارش خبرگزاری ھا، در آتش نيروھای پليس به سوی تظاھرکنندگان حامی

، جراحات سه نفر از "تاله"ن کشته و ھشت نفر ديگر زخمی شدند که ھمان شب، منابع بيمارستانی در امعترض

  .وصيف کرده بودندزخمی ھا را وخيم ت

خبرگزاری ھا، به نقل از شاھدان گزارش کرده بودند که دست کم جسد چھار کشته را در سردخانه ديده اند و شبکه 

 می گويند که شش نفر کشته و شش تن ديگر در اين "تاله"عربی الجزيره نيز گزارش داد که سخن گويان کارگری 

  .شھر زخمی شده اند

 افزود و خبرگزاری ھا گزارش دادند که ھمان شنبه تظاھرات به آتش زدن "تاله"اين امر بر آتش خشم مردم شھر 

  . کشيده شد"تاله"ساختمان ھای دولتی در 

، در حال زد و خورد با نيروھای دولتی در شھر سيدی بوزيد، در حالی که طنين گلوله آرامش را "تاله"جوانان 

  .وب ديده می شودبرھم می زند، در يوتي

ی را که مشاھدات خود را بيان کرده اند، ئکند و وب سايت ھا و فيس بوک ھادولت برای سانسور خبرھا تالش می 

  .فيلتر کرده و ھکرھای خادم دولت در حال ضربه زدن به ده ھا وبالگ روزنامه نگاران جوان ھستند

 او که به ۀمشھورترين تران.  ساله، دستگير شده اند٢٢دو وبالگ نويس و نيز خواننده رپ تونسی، حمده بن امور، 

  .نام داشت» يس جمھوری، مردمت از دستت مردندئآقای ر«می جھان عرب آوازه يافت، خاطرش در تما
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 ۀبامداد يک شنبه شعل. بوده است» دفاع از خود«وزارت کشور تونس مدعی است که آتشباری نيروھای امنيتی 

ه  نيز سرايت کرد و به گزارش الجزيره، دست کم چھارده نفر نيز در القصرين باعتراضات تا به شھر القصرين

  .ی نيز بر جای مانده استئخاک و خون کشيده شدند وزخمی ھا

يک روزنامه نگار تونسی که نخواسته نامش برده شود، به خبرگزاری ھای غربی گفت که شھر سيليانای تونس، از 

  . بوده و ده ھا بانک و ساختمان دولتی به آتش کشيده شده بودھمان روز جمعه گذشته به شدت ناآرام

يک شنبه تونسی ھای مقيم فرانسه، در برابر نمايندگی تونس در حومه پاريس تظاھرات کردند که با انفجار يک بسته 

که وف نجار، سفير تونس در فرانسه گفت ؤل منجر شد، که در واکنش به آن، رمواد تخريبی کوچک در کنار اين مح

  ».گزارش ھای نادرست انتشار يافته درباره تونس موجب چنين حوادث تروريستی شده است«

تری از ظران بی طرف، از درصد بسيار بزرگ درصد نرخ بی کاری جوانانش، و به گفته نا١۴تونس از دست کم 

 دولت به دخيل بی کاران در رنج است و آھنگ رشد اقتصادی اين کشور، بسيار کند حرکت می کند در حالی که

ن متوجه زين العابدين بن د فساد کالربيشترين اتھامات در مو .روکراسی نيز متھم استبودن در فساد گسترده و ب

يس جمھور و افراد خانواده و نزديکان و انصارش است و انتشار گزارش ھا در مورد شيوه زندگی اشرافی ئعلی، ر

  .اين گروه، آتش به جان مردم می زند

 نوشته بود که فساد کالن حاکميت، توش و توان مردم فقير را ٢٠٠٨يکی ليکس، در سندی متعلق به سال وبسايت و

که در حسرت يک زندگی بخور و نمير ھستند، گرفته و اگر اين ھمه اشرافی گری حاکمان فاسد نبود، شايد تحمل 

  .فقر برای مردم تونس آسان تر می بود

بود و در اين سال مستقل شد و حبيب بورقيبه به عنوان نخستين رئيس  مستعمره فرانسه ١٩۵۶تونس تا سال 

 زين العابدين بن علی در يک کودتا بورقيبه را بر کنار و خود بر جای وی ١٩٨٧در سال . جمھور، به قدرت رسيد

ن و اعتراضات مردم، بر اين کشور حکومت امخالفنشست و تا روز جمعه با برقراری اختناق سياسی و سرکوب 

حکومت تونس، با وجود ترويج ظاھری آزادی ھای اجتماعی، مخالف سرسخت آزادی ھای سياسی و به . کرد

  . خصوص آزادی بيان و رسانه ھا و انتشار آزاد اخبار و گزارش ھا بود

اگرچه در آن کشور چند روزنامه ظاھرا نيمه مستقل انتشار می يابد، تلويزيون، راديو و مطبوعات عمال در کنترل 

در کنار رسانه ھای دولتی، چند روزنامه مستقل نيز توسط مخالفان دولت در خارج منتشر می . ولت قرار داردد

در واقع اپوزيسيون در داخل کشور زيرزمين بوده و عمدتا فعاليت علنی آن ھا در خارج از کشور در جريان . شوند

 تلويزيون ھای تفننی مصر و شبکه ھای ماھواره در واقع شبکه ھای تلويزيونی مورد عالقه مردم در تونس را. است

  .ن که از خارج برنامه ھای خود را پخش می کنند، تشکيل می دھندامخالفای و تلويزيون ھای 

 است، با اين وجود، حتی از ورود ئیکشورھای اروپا  خصوص از ليون ھا توريست، بهتونس، ساالنه ميزبان م

  .مه ھای مخالف دولت به آن کشور جلوگيری می شودبرخی مطبوعات فرانسوی ليبرال و روزنا

صادرات خرما، .  و نيم ميليون نفر، بيش تر متکی به کشاورزی است١٠اقتصاد تونس، با جمعيتی جوان، بالغ بر 

دادن آن کشور در ارتباط  زيتون و شراب و ھم چنين پارچه، عامل جذب نيروی کار عمده در آن کشور و قرار 

  .اروپا استۀ امعتجاری نزديک با ج

 فقر و عقب ماندن اقتصاد از نيازھای روز ۀدر واقع قيام مردمی کنونی تونس، فشارھای سياسی، افزايش دامن

ميانگين سنی در تونس در حال کاھش و تعداد جوانان آماده . جامعه، به خصوص ايجاد فرصت ھای شغلی تازه است

  .به کار در اين کشور در حال افزايش است
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تر شدن و اقليت کوچکی به ويژه حکومتيان و اطرافيان شان ثروت  ه امروز تونس، اکثريت در حال فقيردر جامع

 طبقاتی فقر و ثروت در آن کشور رو ۀدر نتيجه، فاصل.  در اختيار دارند و به انباشتن ثروت مشغولندراھای کشور

  .به افزايش گذاشته است

در طول ھمان روز يک شنبه گذشته، دامنه اعتراضات به . بوده استاما ناآرامی ھای تونس محدود به اين کشور ن 

  .فريقا که مقيم فرانسه ھستند، سرايت کرداکشور الجزاير و حتی به ميان مھاجران شمال 

يد کرد که سه نفر در کشورش کشته شدند و بيش از ھشتصد تن زخمی شدند، و نيز أئت» قبيله«وزير کشور الجزاير، 

 سال بوده اند و گفت ١٨يد و اضافه کرد که اکثر آن ھا زير أئن را تايک ھزار نفر از معترضشدن حدود دستگير 

اعتراضات الجزاير، خشم کارگران و مردم محروم به » .ھشدار می دھيم که اعتراض بدون مجازات نمی ماند«

  .ويژه جوانان، از افزايش قيمت کاالھا و بی کاری بود

طرح   اعتراضات، دولت الجزيره خود يک شنبه گذشتهۀت الجزاير نسبت به ادامبا وجود ھشدارھا از سوی مقاما

  .افزايش قيمت برخی از کاالھا و ماليات بر آن ھا را برای ھشت ماه به حال تعليق در آورد

دولت الجزاير، پيش تر گفته بود که بايد از واردات شکر و روغن ماليات بيش تری گرفته شود، که به افزايش بھای 

  .ين دو قلم مايحتاج اساسی منجر شده بودا

دولت الجزاير، به مردم اطمينان داد که نان ھم چنان با برخورداری از يارانه دولتی به دست مردم خواھد رسيد و 

  .  نان در دست بررسی نيستۀھيچ طرحی برای حذف ياران

  .کشورھای عربی تونس و الجزاير نيستناآرامی ھای گسترده نسبت افزايش قيمت برخی از کاالھای اساسی تنھا در 

س جمھور ايران طرح حذف سوبسيدھای دولتی از برخی کاالھای ضروری مردم ئياخيرا محمود احمدی نژاد، ر

در پی اجرای اين طرح، بالفاصله .  درآورده استءرا به مرحله اجرا» ھدف مندسازی يارانه ھا«تحت عنوان 

  .ه نان دو برابر و نيم شدبسياری از کاالھای ضروری مردم به ويژ

 گذشته با راه انداختن تبليغات ۀحکومت اسالمی ايران، با ھدف اين که مانع اعتراضات مردمی شود فقط در سه ھفت

ازمدت زندان ھای در.  نفر را در شھرھای مختلف کشور اعدام کرده است۶٠وسيع در رسانه ھای خود، حدود 

الگ نويسان صادر وکالی دادگستری، نويسندگان، روزنامه نگاران و وب ، زنان، ئیجون کارگری، دانشبرای فعاال

. ن نظامی، انتظامی، لباس شخصی، ضدشورش و امنيتی را به حال آماده باش درآورده استامورأم. کرده است

 رحيمی معاون ۀن دولت، به ويژه بر سر فساد گسترده در دولت احمدی نژاد و محاکماکشمکش درونی جناح طرفدار

ھمگی اين وقايع و اقدامات وحشيانه و سرکوبگرانه نه . تالس کالن، در حال اوج گرفتن استخول او به دليلی اا

ی و عکس ترس و ھراس آن از بروز شورش ھای شھری و اعتصابات کارگره نقطه قوت اين حکومت، بلکه ب

رانی حکومتيان از تکرار وقايع  نزديک می شويم نگ۵٧تر به مقطع انقالب بھمن به ويژه ھر چه بيش. غيره است

. ، سال گذشته، وقايع تونس و غيره، کاخ ھای ستم گران و جنايت کاران حکومت اسالمی را به لرزه درمی آورد۵٧

با توجه به اين که . بنابراين، اعتراضات کارگران و مردم محروم تونس، دير يا زود در ايران نيز آغاز خواھد شد

ليونی، به بھانه تقلب در انتخابات رياست جمھوری ن دختر و پسر سال گذشته در سطح منامردم آزاده و به ويژه جوا

به خيابان ھا ريختند به احتمال قوی امسال بسيار قدرت مندتر از سال گذشته به خيابان ھا خواھند آمد و ھم زمان 

. ه ھا و غيره راه خواھد افتاداعتصابات عظيمی نيز در کارخانه ھا، کارگاه ھا، بيمارستان ھا، ادارات، دانشگا

س جمھور ديکتاتور تونس، ھشداری به علی خامنه ای و احمدی نژاد، اين سران قداره بند و آدم ئيبنابراين، فرار ر

  ٢٠١١ پانزدھم ژانويه - ١٣٨٩شنبه بيست و پنجم دی .کش جھل و جنايت حکومت اسالمی است


