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  توفان -حزب کارايران: فرستنده

 ٢٠١١دوم اگست 

  
  برگزاری کنگره شکوھمند حزب کمونيست کارگران تونس

 پيروزی بزرگی برای مارکسيسم لنينيسم
  

 حزب کمونيست کارگران تونس، بعد از بيست و شش سال ۀ نخستين کنگر٢٠١١ سال جوالی ٢۵ تا ٢٢در تاريخ 

  .فريقا برگذار شدازندگی مخفی، در شرايط علنی به پاس انقالب مردم تونس، در بھار آزادی ممالک عربی شمال 

ه ی را ب ضد رويزيونيسم که جنبش کمونيستهحزب کمونيست کارگران تونس توانست در اين دوران از مبارزه ب

ويژه در ممالک عربی با رھنمودھای روسھا به نابودی کشانيد، از مبارزه با رژيمھای حاکم ارتجاعی در تونس و 

از جمله زين العابدين بن علی سربلند بيرون آيد و با نفوذ در ميان اتحاديه ھای کارگری و توده ھای خلق مھر 

نقش حزب . ی مھم و قابل احترام انقالب مردم تونس بدل شوديکی از نيروھاه خويش را بر انقالب تونس بکوبد و ب

  .وجه ديگر قابل انکار نيست ھيچه لنينيست تونس ب - کمونيست مارکسيست

حزب کمونيست کارگران تونس تنھا حزب قدرتمند کمونيستی است که از منافع عموم خلق تونس برای تکميل 

 تونس در اين مرحله از انقالب و پيشرفت به سمت سوسياليسم ويژه از منافع پرولتاريایه انقالب دموکراتيک و ب

در اثر خط مشی ھای " کمونيستی"گروھکھای ناچيز ديگر . حمايت کرده و اين خواستھا را نمايندگی می کند

 مبارزه و انقالب مردم ۀآنھا در عرص. سر می برنده کلی مضمحل شده و يا در انزوای کامل به رويزيونيستی ب

تالش اين . کلی غايب بودند و در ميان مردم حضور نداشتنده  انقالب بۀوران خفقان و در آستانتونس در د

 سياست خيانت طبقاتی به انقالب تونس، ضربات خويش را به ۀرويزيونيستھا اين است که با پرووکاسيون و ادام

از ھم . بدين بن علی ھستندو راست وارد آورند و در عمل ھمدستان بقای رژيم زين العا" چپ"انقالب از سوی 

اکنون ما شاھد تحريکات عوامل رژيم سابق که در حکومت وجود دارند و تالش می کنند تسلط مجدد خود بر 

اوضاع را با دامن زدن به خرابکاری، دزدی، تجاوز به حقوق مردم توسط باندھای سياه و و عمليات مشکوک 

ران تونس بارھا اعالم کرده اند، بن علی ساقط شده ولی رژيم رھبران حزب کمونيست کارگ. برقرار سازند، ھستيم



شرکت از شھرھای مختلف تونس نس  نفر نمايندگان طبقه کارگر تو٢۵٠در کنگره حدود . در سالن حضور داشتند

  .کرده بودند

 اعضاء کنفرانس احزاب و سازمانھای - رفقای احزاب برادر. دو دسته مھمانان خارجی دعوت شده بودند

ت نمايندگی خود در ميان اين گروه بود و مھمانان ساير أبا ھي) توفان( که حزب کار ايران-لنينيستی - مارکسيستی

ھای مترقی که از دوستداران انقالب مردم تونس و از حاميان حزب کمونيست و شخصيت احزاب و سازمانھا

اعضاء احزاب برادر حق داشتند در بحثھای کمسيونھا و کنگره فعاالنه شرکت . کارگران تونس در جھان ھستند

 شرکت در ساير مھمانان از اين حق و حق. کرده و اظھار نظر کنند و در تمام فعاليتھای کنگره شرکت داشته باشند

  .برخوردار نبودندجلسات کنگره که نيمه علنی و با احتياط و رعايت پنھانکاری برگذار می شد 

از طرف احزاب بردار پيامی به نمايندگی رفيق رائول مارکو عضو حزب کمونيست اسپانيا خطاب به کنگره ارائه 

 و در جشن پايانی کنگره ساير مھمانان جلسات افتتاحيهدر پيام احزاب برادر در طی کنگره قرائت گرديد و . شد

  .ارائه کردندبه نمايندگان و مردم حاضر خارجی نيز پيامھای خويش را 

حزب کمونيست انقالبی ترکيه، حزب کمونيست کارگران دانمارک، حزب کمونيست کارگران فرانسه، پالتفرم 

ی بازسازی حزب کمونيست ايتاليا، ، تشکيالت برای احياء حزب کمونيست يونان، سازمان براارویکمونيستی ن

-مارکسيست(مکزيک ، حزب کار دومينيکن، حزب کمونيست)لنينيست- مارکسيست(حزب کمونيست اسپانيا

، حزب کمونيست انقالبی ولتا، حزب کمونيست )لنينيست- مارکسيست(حزب کمونيست کلمبيا ،)لنينيست

، حزب کمونيست انقالبی برزيل، حزب )نيستلني- مارکسيست(، حزب کمونيست اکوادر)لنينيست- مارکسيست(شيلی

يا خود در کنگره شرکت ) توفان(ب کمونيست بنين، حزب کار ايرانز، ح)لنينيست- مارکسيست(کمونيست ونزوئال

  .ارسال داشته بودندتبريک و ھمبستگی داشتند و يا برای کنگره پيامھای 

ه زبانھای فرانسه، اسپانيائی، انگليسی و ن بقرائت می گرديد ھمزمادر کنگره گزارش کنگره که به زبان عربی 

  .کنگره بسيار سازمانيافته و خوب برگذار شد. آلمانی برگردانده می شد

 حضور د  که از رامله و نوار غزه آمده بودنجبھه خلق برای آزادی فلسطينس مھمانان خارجی نمايندگان أدر ر

 و با شور و شوق فراوان حمايت خويش را از مبارزات پا خاستنده پارچه ب شرکت کنندگان در کنگره يک. داشتند

 پرچمھای فلسطين و تونس را به  فلسطين،نمايندگان.  ضد صھيونيسم و امپرياليسم ابراز داشتندهمردم فلسطين ب

نمايش . ند و ھمبستگی خلقھا و کمونيستھا را در مبارزه رھائی بخش ملی به نمايش گذاردندداھتزار در آور

ئيد آن است که بايد از مبارزه رھائی بخش مردم أ کارگر تونس بيان اين نظريه درست و تۀ و طبقشکوھمند مردم

اين ھمبستگی دست ردی بر سينه .  ضد دشمن جنايتکار و اشغالگر يعنی صھيونيسم اسرائيل دفاع نمودهفلسطين ب

ھم عليه اسالم سياسی و عليه دو قطب ھم عليه صھيونيسم و "مبارزه ۀ تئوريھای ارتجاعی صھيونيسم ساخت

  ).توفان-بخوانيد مبارزه انقالبی ھمه خلقھای جھان بر ضد امپرياليسم و صھيونيسم( است"تروريسم

دعوت کرده به کنگره حزب رسمی حزب بسياری از زندانيان سياسی در زمان ديکتاتوری را به عنوان مھمانان 

ببود آنان از آوردهو عمل به تجليل مبارزاتشان خاطر



درستی می فھمد که در ه شياری حزب حکايت می کند، زيرا حزب بواين سياست حزب برادر از پختگی و ھ

ای کمونيست و دوستان پايدار حزب، ھاله ای از ھواداران و  بايد به غير از رفق،شرايط کنونی جھانی و کشور

دور خود چه در عرصه ه  ب،نيروھای مترقی و يا جريانھائی که آمادگی کمک به حزب و تبليغ مواضع آنرا دارند

 عمومی دموکراتيک حفاظتی از حزب منجر ۀاين ھاله به ايجاد يک جبھ. داخلی و چه در عرصه جھانی جلب کرد

درستی می ه حزب ب.  ضربات دسيسه ھای ديکتاوری حاکم را به حزب تا حدود بسياری دفع می کندمی شود که

بيند که ديکتاتوری تالش دارد ھوادارن احزاب اسالمی را که در تونس بيشتر با ليبراليسم فرانسوی عجين شده اند 

 را به جان حزب کمونيست کارگران  ضد کمونيستھا تحريک کرده و آنھاهيز دارند باو با اسالميستھای افراطی تم

 اختالف مانع از برگزاری انتخابات گسترده برای تدوين قانون اساسی شود و با تحريکات دبا ايجا. تونس بيفکنند

 واحد از حقوق ھمه ۀدر اتحاديه ھای کارگری مانع از آن شود که يک اتحاديه متحد و مشترک کارگری که با اراد

رفقای حزب کمونيست کارگران تونس به درستی بيان می کنند که در کشور ما تضاد . شودکارگران دفاع کند ايجاد 

حزب کمونيست کارگران .  نيست با ديکتاتوری حاکم مسلح و قدرت سياسی کنونی استنيروھای اسالمیعمده با 

ت حاکمه أھي که آنرا کميسيونی رفرميستی برای کنار آمدن با !؟تونس از شرکت در کميسيون پيشبرد انقالب

دشمنان کمونيستھا در مناطق دھقانی تالش می ورزند که دھقانان را عليه حزب . سرباز زدندارزيابی می کند 

در اين . که کمونيستھا بی خدا ھستند و کافر بشورانند کمونيست کارگران تونس با تکيه به تعصبات مذھبی و اين

  . حاکمه مسلح نقش تعيين کننده را داردۀتبليغات طبق

 به فعاليتھای حزب در ،رفيق ھمامی عضو رھبری حزب کمونيست کارگران تونس در گزارش مشروح کار خود

در اين دوران انشعاباتی در حزب صورت گرفت که در .  سال کار مخفی و مشکالت آن اشاره کرد٢۶دوران 

به حزب پيوسته و حزب  فعلی بسياری از جداشدگان سابق چه به صورت فردی و چه به صورت تشکيالتی ۀکنگر

 اين تجربه تونس بايد برای کمونيستھای ايران آموزنده باشد و از .واحد کمونيست کارگران تونس را تقويت می کنند

به عنوان تنھا حزب مارکسيست لنينيست ايران که از ساختمان سوسياليسم ) توفان(آن برای تقويت حزب کار ايران

  . آموزش بگيرند، پرافتخار جنبش کمونيستی در ايران و جھان حمايت می کننداستالينی و گذشته - در شوروی لنينی

وی اشاره کرد که گذار از کار مخفی در شرايطی که دموکراسی کامل در کشور مستقر نشده به کار نيمه علنی و 

درھای با از جمله اينکه کا. علنی با مشکالت فراوان روبروست و در عمل کار حزب را دچار مشکل می سازدکار 

تجربه و قديمی و مخفی حزب در زمان گذشته چھره ھای ناشناخته ای برای مردم ھستند در حاليکه جوانانی که در 

و از تجربه کافی و دانش ی و تبليغاتی در ميان مردم دست زده اند ئدوران انقالب به حزب پيوسته و به کار توده 

. ی برخوردارند و بيشتر مورد اعتماد مردم قرار دارندئھای توده از پايگاھحد کافی برخوردار نيستند، ه تئوريک ب

  .درستی حل نشود به حزب و رھبری مردم طبيعتا صدمه زنده اين وضعيت می تواند اگر ب

رفيق ھمامی در گزارش خود به خواست حزب برای تغيير قانون اساسی تونس اشاره کرد که در اين قانون اساسی 

رفيق .  بلکه خواستھای اجتماعی برای تحقق عدالت اجتماعی نيز منظور شود،راتيکنه تنھا بايد حقوق دموک

به تونس مردم دموکراتيک انقالب که کرد بيان خويشھمهھمام نشويماگر،خواستھای موفق مبارزهما وحدت



وی . ما اين خواست را تقويت سياست و خواست خودش ارزيابی می کندحزب . به نقد می کشندرا انتخابات واقعی 

. در عين حال مخالفت خويش را با يک جمھوری اسالمی و استقرار قوانين فقه اسالمی  در تونس اعالم داشت

 کار ، حمايت از حکومت غير مذھبی در پيش گرفته استۀره کرد که سياستی را که رژيم حاکم به بھانھمامی اشا

  .را در تونس به وضعيت الجزاير می کشاند که فاجعه آميز است

چنان  با بسيج افکار عمومی و تصويب آن حزب کمونيست کارگران تونس خواھان انتخابات آزاد و دموکراتيک

ساوی حقوق تاتيکی است که عدالت اجتماعی در آن منظور شده باشد، دين از دولت جدا باشد، قانون اساسی دموکر

 ضد امپرياليسم و صھيونيسم نظر روشن داشته و از جنبش فلسطين هرسميت شناخته شده باشد، و به زن و مرد ب

ان تونس برنامه حزب کمونيست کارگر. روح اين مطالب بايد در قانون اساسی جديد منعکس شود. دفاع کند

 مخالف آن است که دولت ،از جمله اينکه حزب. سياسی، اقتصادی و اجتماعی خود را در کنگره به تصويب رسانيد

خصوصی سازيھا به سياست به ابزار سياست شرکتھای فراملتی در تونس بدل شوند و زندگی اقتصادی تونس را با 

مين أ بی توجه به شرايط زندگی مزدبگيران و ت،عيين مزدحزب با افزايش سن بازنشستگی و ت. نابودی بکشانند

حزب در عرصه خارجی خواھان يک سياست مستقل ضد امپرياليستی و . حداقل شرايط معيشتی آنھا مخالف است

آنھا می خواھند که ھر کس خواھان استقرار مناسبات ديپلماتيک با صھيونيستھا باشد . ضد صھيونيستی است

حزب کمونيست . می خلق فلسطين بوده و از ھمبستگی خلقھای ممالک عربی حمايت می کنندآنھا حا. مجازات شود

   . را محکوم کرد حتی اگر لباس عربی بر اين تجاوز بپوشاننداکارگران تونس تجاوز امپرياليستی ناتو به ليبي

رفقای تونسی که .يدت مرکزی جديد به پايان رسأکنگره حزب کمونيست کارگران تونس با موفقيت و انتخابات ھي

 سال زندگی مخفی را دارند و از تبھکاری بورژوازی با خبرند می دانند که چه خطراتی در کمين آنھا ٢۶تجربه 

به نمايندگی از جانب خلق ايران و طبقه کارگر ايران برای ) توفان(حزب کار ايران. نشسته و آنھا را تھديد می کنند

  .آنھا آرزوی موفقيت و پيروزی داشت

گو  و در اين گفت. گو کند و حزب ما موفق شد در جنب کنگره با رفقای جبھه خلق برای آزادی فلسطين گفت

 ضد نسل کشی ه فلسطينی ابراز داشتند که آنھا با سازمان حماس مشترکا در جبھه مقاومت ھمکاری دارند و بیرفقا

 پرسش ما در مورد مشکالتشان در نوار غزه در پاسخ به. فلسطينيھا و برای آزادی کشور فلسطين مبارزه می کنند

و سواحل رود اردن، اساسا بيان کردند که در نوار غزه از امنيت کامل برخوردارند و به فعاليتھای سياسی خويش 

وجه ندارند و مرتب در  ھيچه ادامه می دھند، ولی اين بخت را در سواحل رود اردن که زير سلطه اسرائيليھاست ب

   . ند اتحت تعقيب

  .حزب ما برای حزب کمونيست کارگران تونس آرزوی موفقيت و پيروزی دارد

  . طبقه کارگر در تونسۀتنھا نمايند. زنده باد حزب کمونيست کارگران تونس

  

  ١٣٩٠ ارگان مرکزی حزب کارايران مرداد ماه ١٣٧نقل از توفان شماره 
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