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   دستاورد ايثارخودراتحکيم ببخشنددخلق تونس باي
ً می توان شرايط انقالبی خواند وئی مردم با پوليس رژيم بن رويار. ازچندروزبه اينسواوضاع کشورتونس را واقعا

رژيم خون آشام و . علی من جمله آنعده ای که با لباس ملکی درصفوف مردم خزيده بودند، ھرآن گسترش می يافت

 تونس ، آغازبه ۀاوليگارشيک بن علی که پشه را به توپ می بست ، درمقابل پايمردی توده ھای محروم و ستمديد

رظرف دوروز، سه بارازطريق تلويزيون ، ملت را مخاطب قرارداده و با عقب نشينی نمود ؛ طوری که بن علی د

ف اراده انگارکه گماشتگان اين عنصرمکارخال!"  واقعی به ضد تظاھرکنندگان ديگربس استۀبکاربرد گلول" گفتن 

 نمی  ديگرکانديد رياست جمھوری٢٠١٤وی که دراول فقط با ذکراينکه گويا در. شودندو ميل وی برمردم آتش می ک

باشد ، می خواست به تحميق مردم بپردازد درحاليکه مردم به چنين تذکرميان تھی که منظورازآن طفره رفتن 

وی دردفعات بعدی  .ازواقعيت ھا ودوباره مسلط شدن براوضاع بود ، برابربه پشيزی ھم اھميت قائل نشدند

توده .  که ھمه ناشی ازترس و دستپاچگی وی بود تلويزيون ، وعده ھای بلندباالئی به مردم می دادۀظاھرشدن بر پرد

ممکن نيست يک دکتاتوردرظرف : "ھای خشمگين سرازيرشده درجاده ھا درجواب وی با منطق بران گفته بودند

 رئيس جمھوردرحال سقوط ، قوای ۀموازی با نرمش محيالن". بيست وچھارساعت به يک دموکرات مبدل گردد

به بيرحمانه ترين ) با يونيفورم وياھم دربين تظاھرکنندگان وبالباس عادی(ليس ضربه و گارد رياست جمھوری و پو

شيده و ياھم به قصد درعين حال برآنھا گازاشک آورپا .شکلی برمردم حمله نموده به لت و کوب آنھا می پرداختند

  . شودندکشتارآتش می ک

ازدست نمی دادند ، خالف انتظاررئيس پاخاسته که به جززنجيرھای اختناق رژيم چيزديگری را ه توده ھای ب

نتيجه .  آن ، متناسب با چنگ و دندان نشان دادن قوای فاشيست دولتی ، مصمم ونترس می شدندۀجمھورو دارودست

 رياست ۀ طيارۀ گذشته فراررابرقرارترجيح داده به وسيلۀھمان شد که بن علی درساعات بعدازچاشت روزجمع

 اين قرن ،  تاريخ را به ۀواولين روزھای آغازدومين دھ... نس را ترک نمودجمھوری به صوب نامعلومی خاک تو

آنچه پيش ازانفجاراجتماعی درآن کشورکمترمورد توجه قرارمی گرفت ،  . نام مردم با شھامت و فداکارتونس رقم زد

براعمال بوده است که عالوه ) بن علی" خسرخيل(" وی ۀنفوذ خانم رئيس جمھور وتعميم آن نفوذ درخانواد

دکتاتوری فردی و خانوادگی ، به تاراج بيت المال ، فساد اداری ، ماليه برداشتن درساحات تجارتی ، انحصارمنابع 
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 افراد مبادرت می ورزيدند که البته ھمه بدون ۀپرسود ، غصب دارائی ھای مردم ، تھديد ، پيگرد ، حبس و شکنج

  .  خود رئيس جمھورصورت می گرفتۀشک به استشار

 خانم وی ۀه ھمين دليل است که فوران خشم و انتقام جوئی توده ھا بيشتربرخانم بن علی واعضای خانوادب

ً به مشور. متمرکزشده است  خود بن علی ـ کشوررا ۀخانم بن علی و دودخترش با وخيم شدن اوضاع ـ ومسلما

 ۀبخوانيد ملک(ت ، خانم وی درروزھای پيش ازسقوط رئيس جمھورترک نمودند؛ و به اساس آنچه شايع بوده اس

درشھرزوريخ درسويس آمده و دودختربن علی به فرانسه رفته و ازآنجا به جای ديگری فرستاده شده ) مخلوع تونس

تلويزيون فرانسه  امشب فاش ساخت که خانم بن علی پيش ازترک تونس به بانک ملی رفته يک ونيم تن طال را . اند

درمدت دوشبانه روزمردم . و خود رئيس جھمورھم دست خالی فرارننموده است.. .ازآنجا بيرون کشيده وبا خودبرد

  .نفرت خودرا دربرابربن علی و خانواده اش ، با تاراج ويالھا و جايداد آنھا و به آتش کشاندن آن جاھا نشان داده اند

 سعودی پناھنده شده آنچه نمی تواند بسيارتعجب آورباشد اينست که عنصرکثيف و جانی چون بن علی درعربستان

وی که به اساس گزارش مطبوعات با بسياردست و پاچگی پابه گريزگذاشته بود ، طياره اش اوالًفضای . است

 کشورمالتا را درنورديد ولی نزدباداراستعماری اقبال پناھنده شدن نيافت و درفضا تغييرمسيرداده به طرف آل سعود

  . رخ نمود

مستعمره گر اره نمودم ، کشورھای امپرياليستی و دررأس آنھا فرانسه يا  روزقبل اشھمانطوری که درنوشتۀ

خانم اليووت ـ . اتيک واکنش خودرادررابطه با خيزش مردم تونس کم کمک عيارنموده اندديروزتونس ، ظاھردپلوم

خوانيد ب( فرانسه که چندروزپيش گفته بود که دولت تونس بايد ازتجربيات حفظ نظم در فرانسه ۀمری وزيرداخل

بياموزد ، با بی شرمی يکصد )  پاريس و ديگرشھرھای بزرگ فرانسهۀ المغربی ھا درحومۀسرکوب بيرحمان

نيکوالسرکوزی ھم .  مردم برای کسب بيشتردموکراسی سخن می گويدۀوھشتاد درجه تغييرموضع داده و حال ازاراد

 مردم تونس ۀبود ، اينک گويا به خواست و ارادکه قبل ازخيزش مردم تونس پشتيبانی خودرا ازبن علی اعالم نموده 

ارتجاعی باشند ، فقط به ھمين رويداد توجه  آنھائيکه  به دنبال مثال زنده ازبرخورد! زھی وقاحت... لبيک می گويد

شده است ، سران ديگرکشورھای امپرياليستی که کابوس انتقام توده ھا برآنھا ھم چيره ! نمايند ، کافی خواھد بود

و » حل مسالمت آميزبحران« تونس برخورد نموده اند ولی درمجموع بر ھمان چرنديات ۀل با احتياط به مسأتاحال

توگوئی که اوباما و متحدين امپرياليست وی گلوله ای ھم دردنيا . تأکيد می کنند» جستجوی راه حل ازطريق مذاکره«

مبرھن است که . جو می نمايند و  جست صلح و آزادیۀشليک نمی نمايند و ھمه خيرورفاه بشريت را درساي

درورای اين گفتارزاھد منشانه ، ھمين حاال امپرياليست ھا درتالش شديد تحکيم مھره ھای خود و جلوگيری ازدوام 

له اشاره می چند نکته به اين مسأ. لی می باشندشعف به حق مردم تونس برخرابه ھای رژيم ظلم و استبداد بن ع

  :نمايد

انتقالی ـ ۀدی که قدرت دولتی را درحال حاضر تمثيل می نمايند يعنی صدراعظم و رئيس جمھوردور اينکه افرااول

ازجانب ديگررئيس . ی ھستند رژيم بن علۀولواين که درچوکات قانون اساسی تونس صورت بگيرد ـ عناصرتفال

لوگيری ازبه قت اعالم نموده است که حزب رئيس جھمورسابق را منحل نمی سازد بلکه برای ججمھورمو

شامل ) الی انتخابات رياست جمھوری دردوماه بعد(، آن رادرائتالف دولت آينده !! خطرافتادن استقرارمملکت

 احزاب کشور رابدون ۀاين درحاليست که خالف اعالن چند ساعت نيابت قدرت توسط صدراعظم که ھم. خواھدنمود

ست يمونراک حزب کقت ، حق اشتداد ، رئيس جمھورموت جديد راه می  ايجاددولۀ و بدون اخراج درپروساءاستثن

سرميبرد و حزب اسالميست ھا را که درلندن است و ه آن درزندان ب که رھبر.) تی. او. سی. پی(کارگری تونس 
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آمادگی خودرا برای بازگشت به تونس اعالم داشته است ، انکارنموده و آنھا را ازفھرست آن رويدادملی بيرون 

  .ساخته است

جديد و سالح کافی ۀ رياست جمھوری بن علی ھنوزآزاد و فعال بوده و وسايط نقلي اينکه اکثريت اعضای گارد دوم

قرارگزارش رسانه ھای خبری ، ھمين ھا ازديروزبه اينسو ازباالی امارات برمردم و برنظاميان . دراختياردارند

لکه اين اميدواری خودرا تقويت بخشند که گويا مردم تنھا ھرج و مرج و ناآرامی ايجاد نمايند به شليک می نمايند تا ن

 بازگشت وی مساعد خواھد شد ولی واکنش قھری مردم نشان داد که آنھا ۀبه کفن کش قديم رحمت فرستاده و زمين

پای پوليس وحشی ه منسوبين قوای امنيتی بن علی که تاديروزدربين صفوف مردم نفوذ نموده و پاب. کورخوانده اند

رژيم به لت و کب بيرحمانه و جرح و کشتارتظاھرکنندگان می پرداختند ، ھنوزھم با وقاحت خاصی بدان می 

ً کيفرنمودند که . خواھند ادامه بدھند ولی مردم خوشبختانه چند تن آنھا را امروزدرصفوف خود شناسائی نموده وآنا

 شان را نابود ۀ خبيثژيم خونخواربن علی ، تازمانيکه مردم ريشو آن سگان ھارر» بايک گل بھارنمی شود«مسلماً 

واين احتمال درصورتی بارزترخواھدشد که . نساخته اند ، بازھم برمردم حمله نموده و آنھا را دندان خواھند گرفت

را دوباره سران دولت درحال تشکل ـ مجددی گونه و ربانی گونه ـ جنايات طرفداران بن علی رابرآنھا بخشيده و آنھا 

نبايد فراموش نمود که باوجود عدم خونريزی و . به عنوان چماق دست دولت آينده برای سرکوب مردم بکارگيرند

سوی فاشيست ترين و خونريزترين نوع رژيم ه خشونت ، به قدرت رسيدن  بن علی با خوشبينی مردم سرانجام ب

  .سياسی معاصردردنيا تکامل نمود

) خون آلود(يستی به اصطالح دست زيراالشه به تماشا ننشسته اند بلکه درآب ِگل آلود  اينکه ممالک امپريالسوم

لمانی با سالح و مھمات ا سنايپردراخبارامشب ، تلويزيون فرانسه خبرداد که چند تن . مشغول ماھی گيری ھستند

. شليک می نمودندکافی دستگيرشدند که ازباالی يکی ازعمارات برمردم حاضر درجاده و عساکرمستقردرآنجا 

ھرگاه اين گزارش درست باشد ، می توان حدس زد که ممالک امپرياليستی عمداً درصدد دھشت افگنی و ايجاد 

 توده ھای تونس را ۀخوف دربين مردم ھستند تا شرايط انقالبی را به بن بست کشانده و حرکت پيش روند

ً با . د انسانی نقب زننۀدرمسيرآزادی ھای واقعی و ايجاد يک جامع اين تالش امپرياليست ھا واضحا

ھمان . عملکردضدمردمی بقايای گارد محافظ بن علی ِگره می خورد و دال برتوطئه عليه خلق تونس می باشد

 امپرياليزم ـ ولوظاھرآن ۀطوريکه قبالً ھم اشاره نموده بودم پخش شدن خيزش مردمی درديگرکشورھای زيرچکم

  .ياليزم است و به ھرطريقی که شده برای سد نمودن آن تالش خواھد نمودرژيم ھرشکلی باشد ـ کابوس امپر

 اينکه موازی با خوف کشورھای قدرتمند امپرياليستی غربی ، نوکران آنھا دررأس رژيم ھای ارتجاعی شمال چارم

تنھا . د مرگ دچارشده و مانند موش خاموش ھستنۀالجزاير، مصر، مراکش ، ليبيا و ھم اردن به تب لرز: افريقا 

معمرالقذافی با تصويرمضحکی که دنيا ازاو دارد ، پشتيبانی خودرا ازرژيم گذشته درتونس اعالم داشته و گفته است 

گرچه اين به نمايش گذاشتن ترس وی ازخيزش مردم درنوع خود . که فقط بن علی قادراست تونس را اداره نمايد

. تعميل مطلق العنانی و سرکوب آزادی ھا ی مردم می باشديد و ن حال اعتراف غيرمستقيم وی به تأئاست ، درعي

ارتجاع عرب درھرجای دنيا که فرمان می راند ، متعاقب انفجاراجتماعی و سياسی درتونس ـ ھمان طوری که 

ھراس شديد ) فروغلتيدن يکی دراثراندک تماس آن با آنيک پيشتر(ايفی دومينوخبرنگارتلويزيون اظھارداشت ـ از

  .ھمين دليل به سکوت پناه برده اندداشته و به 

 اينکه با وجود قرارداشتن اردو درکنارمردم چنانکه ما شاھد روبوسی مردم با نظاميان ، متعاقب خبرسقوط بن پنجم

علی بوديم ، برای اين فضای برادری و تفاھم و ھمدلی ھيچ تضمينی دردرازمدت چه که درکوتاه مدت ھم 
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تش متأسفانه ازدولت که ممثل قدرت رسمی است فرمان می برد نه ازتوده ھائی که دليل آن اينست که ار. وجوندارد

 دولت ۀبا جمع و جورشدن عناصرترکيب کنند. با حرکت دورانسازخود ، قدرت واقعی را درجامعه تمثيل می نمايند

 نيروھای ۀدوبارله به انسجام اين مسأ. دم عمداً بزرگ ساخته شود نزديک ، ممکن فاصله ميان ارتش ومرۀدرآيند

امنيتی دولت آينده نيزمربوط می شود چنانچه متأسفانه شنيده شد که بقايای گارد رئيس جمھوراسبق ازھمين حاال 

درست ھمين نکته کافيست تا تضاد رشد يابنده ميان توده ھای . درقوای امنيتی دولت درحال تشکل جاداده شده اند

ابرازخشم به حق خود عمال جانی ، سفاک و سرکوبگررژيم قبلی را کيفر توده با : مردم و دولت آينده راباعث گردد

سوی ليبيا فرار مينمايند درسرحد تونس و ليبيا دستگيرمی نمايند ، درحاليکه دولت آينده ه نموده و آنھائی را که ب

  !ازھمين حاال برای آن جنايتکاران معافيت قائل است

 تونس دارند ، ابتکارات مردم را درين يکی ۀپاخاسته ازتوده ھای بممالک امپرياليستی به اساس خوف بزرگی که 

اتباع خود درمورد » شوی مغزی و شست«وانمود کرده و به " خطررفتن بطرف ھرج و مرج"دوروزمغرضانه 

البته عالوه برسرشت انسانخوارامپرياليزم ، اين مانورامپرياليستی به اين دليل ھم . اوضاع تونس شروع نموده اند

اين محروم ترين . جبی ندارد که خيزش توده ئی درتونس نمی تواند جدا ازمنشأ طبقاتی آن به ازريابی گرفته شودتع

به ھمين دليل ، با استقرارقدرت .  تونس بودند که گورکن رژيم بن علی شدند نه طبقات مرفه آن کشورۀاقشارجامع

يد به نظرمی رسد که طبقات و اقشارمرفه ولی مختنق دولتی جديد و دوباره متبارزشدن خطوط طبقاتی درجامعه ، بع

 تونس مساعد شده ۀشده درزمان بن علی ، که امروزازفضای تنفسی که به قيمت خون جوانان بی بضاعت جامع

  .است ، تاآخردرپھلوی آن فرزندان رنج باقی بمانند

مانع برای رفت و آمد )  آنکشوروشايدھم ديگرشھرھای(آن فرزندان نترس مردم  درتمام جاده ھای پايتخت تونس 

ً تالشی می نمايند تا ازيکطرف ازفرارعمال اءوسايط نقليه ايجاد نموده وآن وسايط را بدون استثن  توقف داده و دقيقا

 ۀپنج«رژيم بن علی ـ به خصوص اعضای گارد وی و پوليس آن رژيم ـ جلوگرفته و آن ھا را کيفرنموده و ياھم به 

آن ھا خالف پوليس و اردوی دارای توپ . طرف ديگر، نظم و نسق را به عھده گرفته اندبسپارند؛ و از» قانون

با آنھم . وتفنگ ، مسلح با چوب و ابزارمختلف می باشند تا وسيله ای برای مقابله با دشمن و دفاع ازخود داشته باشند

خالف . ومرج و بی امنيتی می نمايندمطبوعات امپرياليستی ازآنھا شديداً خوف داشته وآنھا را متھم به تشديد ھرج 

يع و خدمات عامه ازجمله دسترسی و توزدست گرفته ه ، اين توده ھا ھستند که درحال حاضر سرنوشت خودرا بآن

ً آزاد دربرابرکمره ھای ه مواد خوراکه و ديگراحتياجات مردم را ب عھده گرفته اند و با غرورانسان ھای واقعا

  .ميان می آورنده  ازدفاع ازحقوق خود حرف بتلويزيون ظاھرشده و شجاعانه

 صيانت شود زيرا به مانند ھرخيزش انقالبی توده ئی رسيدن به پيروزی چيزی و ست که بايددرست ھمين دستاوردا

گرگ ھای گرسنه و گوناگون درکمين بوده برای بلعيدن حاصل خون . تحکيم آن به نفع توده ھا چيزديگری است

به بيراھه کشانده شدن مقاومت ملی و ميھنی خود ما درافغانستان . رصد فرصت نشسته اندفرزندان پاکبازتونس مت

اميد که روشنفکران بيدار و مردمی درتونس درپيشاپيش .  نود ميالدی دم چشم ماستۀ ھشتاد و اوايل دھۀدراواخردھ

خ کشورشان که جزء اريحرکت توده ھا قرارگرفته به عنوان روشنگروخادم آنھا درين مقطع حساس و دورانسازت

  .ھان است ، عمل نمايند تا پيروزی خلق تونس ازآن خودآنھا باقی بماندتاريخ منطقه و ج

  !خروشنده باد طغيان به حق مردم تونس

  !به اميد خيزش ديگر توده ھای تحت ستم دردنيا

       


