
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  )توفان(روابط خارجی حزب کار ايران: فرستنده

 ٢٠١١ مارچ ١۴

 

 مصاحبه با حما ھمامی، دبير اول وسخنگوی حزب کمونيست کارگران تونس

  انقالب ادامه دارد
بسياری از خبرنگاران واحزاب و جريانات وسازمانھای .  انقالب تونس استۀ ازچھره ھای برجستحما ھمامی يکی

فبروری  25رخ ؤمصاحبه زيرقبل از تظاھرات صد ھزارنفری درتونس جمعه م .چپ مشتاق مصاحبه با وی ھستند

 اين حزب به  صورت گرفت و درنشريه ھمبستگی ارگان سياسیحزب کار بلژيک عليه دولت غنوشی توسط 2011

يکی از خواسته ھای مھم تظاھرکنندگان عزل غنوشی بود که دوروزبعد در يکشنبه . زبان فرانسوی منتشر گرديد

 ء مجبور به استعفافبروری 28 متحقق شد و دو وزير ديگراز بازماندگان دولت بن علی روز دوشنبه فبروری 27

زانقالب تونس اشاره دارد که درمطبوعات ورسانه ھای حما ھمامی دراين مصاحبه به نکات مھم و ظريفی ا. شدند

ما بر ديکتاتورپيروزشديم اما نظام ديکتاتوری ھنوز « حما ھمامی با اشاره به اينکه  .غرب کمتر ديده می شود

  :االت حزب کاربلژيک پاسخ می گويدؤ به س»پابرجاست

يم خوش بينی در سراسر جھان وزيده تحت تاثير انقالبات و تظاھرات گسترده در دنيای عرب، نوعی نس –س 

  اين جنبش، که در کشور شما پا گرفت، معرف چه چيزی است؟ . است

.  ما در ميان استۀر ھای منطق پای يک انقالب بزرگ، چه در سطح کشورھای عرب و يا در ساير کشو– ج

ر بسياری از کشورھای عرب، د. نيروھای خودی انجام داده آوری ميکنم که خلق تونس اين انقالب را با تکيه بياد

مريکا و يا ساير قدرتھای خارجی، نمی توانيم عليه ديکتاتورھائی مثل بن اادعا می شد که ما، بدون حمايت فرانسه، 

خلق ما نشان داد که با تکيه بر نيروھای خودی، ميتوان ديکتاتورھائی مثل بن علی را، با آن دستگاه . علی انقالب کنيم

  .  اشت، کنار زدامنيتی عظيمی که د

طی بيش از يک ماه، ما حتی يک شعار . عالوه، خلق تونس اين انقالب را در اتحادی نسبتا کامل انجام داده ب

خلق تونس بر محور آرمانھای دمکراتيک، اقتصادی و . مذھبی، که ميتوانست خلق ما را تجزيه کند، نشنيديم

  . اجتماعی خود متحد شد

  چرا؟ . مام نشده است برای شما اين انقالب ت–س 
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ديکتاتور را . چون ھنوز اھداف دمکراتيک و اجتماعی خود را متحقق نکرده است.  اين انقالب ھنوز ادامه دارد– ج

ليس سياسی، تکيه گاه اصلی ديکتاتوری، ھنوز پا بر وپ. شکست داد، اما ھنوز بر ديکتاتوری غلبه نکرده است

مجلسی عروسکی، که با فرمان بن علی . فرمايشی ھنوز برقرار استمجلس . جاست و از قضا خيلی ھم فعال است

دولت ھمچنان توسط نخست . اوه رئيس موقت آن يک عضو حزب بن علی است، بسيار نزديک ب. بر پا شده بود

والن باال، فاسد، ھمچنان در پستھای ؤمس. وزير  بن علی ھدايت می شود، محمدغنوشی، و وزرايش از ھمين قماشند

ديکتاتوری برای دوام خود قوانين ضد . قانون اساسی مطلوب ديکتاتوری ھنوز تغيير نکرده است. سته اندخود نش

در دست دولت کنونی، تمام اين قوانين و نھادھا می . دمکراتيک و ضد اجتماعی زيادی گذراند، که ھمچنان جاريند

ی ادامه ئاين است که جنبش توده . باقی استپس رژيم بن علی ھنوز . کار گرفته شونده توانند دوباره عليه خلق ب

مثل ! »ترميم شده « دولتھای . انقالب انحالل دولت موجود را طلب ميکند. دارد، با وجود وعده ھای دولت کنونی

 ژانويه گذشته ھمچنان 18اتحاد مجاز دمکراتيک، که تا ( حزب سابق حکومتی . ھمين دولت کنونی را مردود ميداند

چون ھنوز . خير، ما نمی توانيم بگوئيم که انقالب تمام شده. بايد حقيقتا منحل شود) سوسياليستی بود عضو بين الملل 

ما بايد اين انقالب را، . گرچه ضعيف شده اند. آنھا ھنوز حاضر و در کارند. بر نيروھای ارتجاعی غلبه نکرده است

از تجزيه خلق، که می تواند تاثيرات منفی زيادی بر با قاطعيت زياد، ادامه دھيم، اما با تاکتيک صحيح برای پرھيز 

  . سخن برسر انقالبی است که خلقھای جھان اميد زيادی به آن دارند. روی اين انقالب بگذارد

  ...  بعضی ھا انقالب تونس را يک رويداد خودجوش قلمداد ميکنند–س 

و مترقی در اين سالھای اخير را از اعتبار اين را ميگويند تا نقش نيروھای انقالبی .  خير، اين درست نيست– ج

دنبال راھی برای پيوند اين انقالب با حزب سابق حکومتی ه می خواھند بگويند که بايد ب. انداخته و آن را نفی کنند

اين جنبش در سطح ملی سازمان داده ... دست گيرنده پيدا کرد، که دولتمردان سنتی ناگزير بايد رھبری جنبش را ب

ولی اين به معنای عدم آگاھی، فقدان سازماندھی . فاقد يک رھبری واحد بود، يک برنامه مشترک نداشت. نشده بود

  . نيست

اين . ن اين جنبش غالبا رزمندگان چپ، مترقی، سنديکاليستھا، مبارزان حقوق بشرند، چون فعاالآگاھی وجود دارد

عکس، اسالمی ه ب.  حزب ما، نيروھای ما نيز حاضرند.جوانان ديپلمه و بيکارند که به جنبش دانشجوئی تعلق دارند

لحاظ سياسی، اسالمی ھا فقط ه ب. بيخود نيست که در اين انقالب، ھيچ شعار مذھبی داده نشد. ھا حقيقتا شرکت ندارند

. لحاظ تشکيالتی، رزمندگان توانستند که خيلی سريع خود را در کميته ھا سازمان دھنده ب. از جنبش حمايت ميکنند

ه مشترکا، ب. در ھمان نخستين روزھای انقالب، در بعضی روستاھا، فی الواقع يک خالء حکومتی وجود داشت

آنھا در روستاھا و در مناطق، گاھی در . اتفاق دمکراتھا، ما از مردم دعوت کرديم که خود را سازماندھی کنند

اين کار را ...  در کميته ھا يا در اتحاديه ھا، گاھی»مجامع حفظ انقالب « يا » ی ئمحافل توده « محافل موسوم به 

آنھا . ی يا کميته ھای محلی سازماندھی کردندئاينجا در شھر تونس، مردم خود را در کميته ھای توده . انجام دادند

ساختار آن ھنوز ضعيف و . رھبران را از ميان رزمندگانی که در جريان انقالب بيشتر فعال بودند انتخاب کردند

اما، رفته رفته اين کميته ھا به کميته ھائی بدل . ھنوز يک مرکزيت واقعی در سطح ملی وجود ندارد. ستجنينی ا

  . شدند که در باره وضع موجود و آينده بحث ميکنند، و يا در باره اينکه مردم چه کارھائی ميتوانند انجام دھند

  ه يا چه مطالباتی دارند؟ اينھا کيستند؟ برنام. سيس شدأ چند ھفته پيش تجنوری14 جبھه –س 

جمع و جور کند  » جنوری 14جبھه « نام ه لحاظ سياسی، چپ موفق شد که نيروھای خود را در جبھه ای به  ب– ج

لحاظ سياسی و سنديکائی، ھم در ه چه ب.  روز فرار بن علی چپ دارای يک وجھه انکار ناپذير در کشور ماست–



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3

اين جبھه برمحور شعارھا و مطالبات مردم . قوق بشر و جنبش فرھنگیسطح جوانان و جنبش زنان و ھم در سطح ح

اين جبھه خواھان تشکيل يک دولت موقت است، با . طالب انحالل دولت، انحالل حزب حکومتی است. سيس شدأت

وظيفه اصلی اين دولت موقت . عناصری که ھيچ با رژيم بن علی، با حزبش، با ديکتاتوری رابطه ای نداشته باشند

مجلسی که بايد قانون اساسی را تدوين کند، نھادھا، قوانين . سسان استؤماده کردن انتخابات برای تشکيل مجلس مآ

پالت ما برمحور يک . وجود آورد، که خواست خلق تونس استه ی و دمکراتيک را بئبنيادی يک جمھوری توده 

فرم اقتصادی و اجتماعی متحد شده ايم، چون معتقديم که ديکتاتوری يک مبنای اقتصادی و اجتماعی ھم داشت، يک 

، تونس را با ھمدستی با )که در پيوند با کمپانيھای فرامليتی خارجی به مال و ثروت رسيد ( بورژوازی کمپرادور

ما نه تنھا خواھان يک دمکراسی . يکی غارت کردژپرتقالی، بلشرکتھا و بنگاھھای فرانسوی، ايتاليائی، اسپانيائی، 

سياسی، بلکه يک دمکراسی اجتماعی نيز ھستيم، چون بر اين باوريم که انقالب جاری يک انقالب دمکراتيک و 

 14جبھه . ی است که بايد زمينه را برای تحوالت بنيادی برای جامعه تونس در آينده آماده کندئملی، يک انقالب توده 

موفقيت بزرگی بود .  در کاخ گنگره تونس برگذار کردفبروری 12 اولين متينگ علنی خود را در روز شنبه جنوری

ع شدند، خيلی ھا م نفر ج8000بيش از . حاصل بسيجی در سه يا چھار روز. مراتب بزرگتر از انتظار ماه  ب–

  . دحال ديده نشده بوه ازدحامی که تا ب. نتوانستند وارد سالن شوند

  . سيس شدأ، يک کميته خيلی وسيعتر نيز تفبروری 11 روز –س 

 –علی تقريبا ھمه مخالفان بن .  سازمان28 در دفتر شورای ملی وکالی دعاوی از نمايندگان جلسه ای بله، – ج

، يعنی مرکز سنديکای واحد، جنوری 14 سازمان جبھه 10از . نوشی ھمکاری ميکنندغمنھای دو حزب که با دولت 

. زب اسالمی انادھا، انجمنھای وکالی دعاوی، نويسندگان، روزنامه نگاران، اتحاديه دانشجويان تونس و سايرينح

ه پالت فرم شان ب. موافقت دارند» شورای ملی برای حفاظت از انقالب « ھمگی با پيشنھادھای مربوط به ايجاد يک 

بعضی نيروھا مثل سنديکای . لت کنونی نيست نمی رسد، چون طالب انحالل دوجنوری 14پای پالت فرم جبھه 

يک قدرت تعيين کننده برای » شورای ملی «  کننده ميخواھند که اين ء امضا28اما . واحد، اين دولت را قبول دارند

منظور آماده کردن انتخابات جديد باشد، برای تضمين اينکه حقيقتا دمکراتيک بوده و در ه تمام قوانين و تدبيرھا ب

ئيد شورای ملی در گزينش ھمه أآنھا خواھان حق نظارت بر ھمه تصميمات دولت و لزوم ت. مل برگذار شودآزادی کا

 کنندگان از ھمه مردم در تمام مناطق و محله ھا خواسته اند که کميته ھای حفاظت از ءامضا. کارگزاران باال ھستند

اين کميته ھا . انجام اين کار در اختيارشان بگذاردانقالب را درست کنند و سنديکای واحدھم ھمه دفاتر خود را برای 

  . در شورای ملی نماينده خواھند داشت

آيا اين اقدام .  پس شما در آنجا طبقات و اقشار مختلفی که مخالف ديکتاتوری بوده و ھستند  را جمع کرده ايد- س

   با خصلت اين انقالب که شما آن را ملی و دمکراتيک می دانيد، تناسب دارد؟  

نه دھقانان، . ، اين سرزمين ھرگز با دمکراسی آشنا نشد)سردار کارتاژ، نيای باستانی تونس( از زمان ھانيبال – ج

 اين مردم دمکراسی را می طلبند، ۀھم. نه مغازه داران، نه پيشه وران و توليد کنندگان خرد، نه استادان و يا معلمان

: ما سعی ميکنيم که خلق را برمحور يک رسالت واحد متحد کنيم. يمشيار باشوبايد ھ. دستجمعی و متحد با کارگران

ی پرھيز کنيم، ھمان چيزی که ارتجاع می ئسعی داريم از نفاق در ميان نيروھای توده . ديکتاتوری را از ميان ببريم

تونس بکوشيم و توافق کرديم که با اسالمی ھا و ساير نيروھا برای تداوم وحدت خلق . تواند از آن بھره برداری کند

مردم ميدانند که نخبگان بورژوائی فاسد، دالل . ولی اين انقالب ملی ھم ھست. گرفتار جدالھای گروھی نشويم

اين بنگاھھا برآنند که که توليدات ارزان برای . سود بنگاھھای خارجی غارت ميکننده صفت، سرزمين ما را ب
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دخالت قدرتھای اروپائی و . مين نيازھای جامعه تونسأدست آورند، نه برای ته صدور به بازارھای خودشان ب

ما به يک برنامه احتياج داريم تا کشورمان . آمريکائی برای پشتيبانی از کمپانيھای فرامليتی خودشان بھر قيمتی است

 خواھان بنای جنوری 14جبھه . اين است آن چيزی که مردم می خواھند. را به تناسب نيازھای خلق صنعتی کنيم

  . طوريکه بخشھای حياتی و ستراتژيک آن تحت نظارت دولت باشده اقتصاد ملی در خدمت خلق است بيک 

  پس کجاست آن دورنمای سوسياليستی در تونس؟ .  شما سخنگوی يک حزب کمونيست ھستيد–س 

ه سرانجام عنوان مارکسيست ما بر اين باوريم که بله، ب.  يک انقالب سوسياليستی، امروز در دستور کار نيست–ج 

اين يک ضرورت است، نبايد فريب سرمايه داری جھانی را خورد که در دست . بايستی به سوسياليسم رسيد

اما اين طرز تلقی . اين تنھا راھی است برای پايان دادن به استثمار انسان از انسان. است... مريکائی وامونوپلھای 

بايد تناسب قوای سياسی را در نظر داشته . خيلی تند برويمما نمی توانيم . ھنوز در اينجا مورد قبول ھمه نيست

جنبش کمونيستی درکشور ما به رغم پيشرفت . لحاظ آگاھی و سازماندھی عقب مانده استه طبقه کارگر ب. باشيم

ابراز وجود ... ساير طبقات ھنوز خيلی از طريق اردوی ليبرال، اردوی اسالمی. زياد ھنوز خيلی ضعيف است

  .  نبايد به خطا رفتپس. ميکنند

اين است که ما با . با اين انقالب، حداقل نخستين شاخصھای سوسياليسم می توانند در سطح اقتصادی مستقر شوند

ما ملی نمی کنيم که . استقالل ما اينطور ايجاب ميکند. سود کارگران موافق ھستيمه ملی کردن بنگاھھای بزرگ ب

اما اين . شيوه دمکراتيک اداره کنده طبقه کارگر بايد اين بنگاھھا را ب.. .زی دولتی از آن بھره مند گرددابورژو

ما نمی خواھيم مغازه داران، پيشه وران، کارفرمايان خرد در . طرح برای ھمه بخشھای اقتصاد معتبر نيست

 ءابتدا.   بشورانيمنمی خواھيم اينھا را عليه انقالب. وحشت اندازيم که در کشور ما زيادنده بسياری از گارگاھھا را ب

لحاظ آگاھی خيلی ه ب. سازمان يافته نيست. روستائی در کشور ما خيلی متنوع است. حال دھقانان کرده بايد فکری ب

که در مواردی به . بعضی مناطق پيشرفته ترند، آنجا که کارگران کشاورزی حضور دارند. عقب ماندگی دارد

 در خواھند يافت که اشتراکی کردن کشاورزی در روستاھا گريزگاھی اينھا خودشان. دھقانان فقير تبديل شده اند

ولی مناطقی نيز وجود دارند که دھقانان از دھھا سال پيش خواھان زمينی ھستند که سرمايه داران . مثبت است

ه  بً فوراسخن گفتن از اشتراکی کردن، آنان را. اما الاقل بر روی ھمين زمينھا کار ميکنند. بزرگ از آنھا گرفته اند

صورت  تدريجی و ه نظرما گذار به سوسياليسم می تواند به ب.  سال گذسته می اندازد60ياد غارت زمينھايشان در 

فعال بايد برای تداوم وحدت عظيم خلق کوشيد تا آنھا با تجربه خويش به . فراھم شدن زمينه ھای متنوع متحقق شود

اما ھدف واحد وجود دارد، . يک راه واحد وجود ندارد. برندسودمند بودن و ضرورت استقرارسوسياليسم  پی ب

  .                                                                       سوسياليسم

  آدرس وبسايت حزب کمونيست کارگران تونس  

org.albadil.www://http/  

  )توفان(ب کارايرانترجمه وتکثيراز حز

org.toufan.www  

toufan@toufan.org  

  

 

  


