
  سخنگوی حزب کمونیست کارگران تونس مصاحبھ با حما ھمامی، دبیر اول و

  انقالب ادامه دارد

 احزاب و جریانات بسیاری از خبرنگاران و .حما ھمامی یکی ازچھره ھای برجستھ انقالب تونس است

مصاحبھ زیرقبل از تظاھرات صد ھزارنفری درتونس . سازمانھای چپ مشتاق مصاحبھ با وی ھستند و

صورت گرفت و درنشریھ  حزب کار بلژیکعلیھ دولت غنوشی توسط  ٢٠١١فوریھ  ٢٥ورخ جمعھ م

یکی از خواستھ ھای مھم  .ھمبستگی ارگان سیاسی این حزب بھ زبان فرانسوی منتشر گردید

فوریھ متحقق شد و دو وزیر دیگراز  ٢٧عزل غنوشی بود کھ دوروزبعد در یکشنبھ  تظاھرکنندگان

حما ھمامی دراین مصاحبھ بھ  .فوریھ مجبور بھ استعفا شدند ٢٨لی روز دوشنبھ بازماندگان دولت بن ع

. دیده می شود کمتر نکات مھم و ظریفی ازانقالب تونس اشاره دارد کھ درمطبوعات ورسانھ ھای غرب

بھ  »پیروزشدیم اما نظام دیکتاتوری ھنوز پابرجاستما بر دیکتاتور«حما ھمامی با اشاره بھ اینکھ 

  :حزب کاربلژیک پاسخ می گوید سئواالت

تحت تاثیر انقالبات و تظاھرات گسترده در دنیای عرب، نوعی نسیم خوش بینی در سراسر  –س 

  این جنبش، کھ در کشور شما پا گرفت، معرف چھ چیزی است؟  .جھان وزیده است

در میان پای یک انقالب بزرگ، چھ در سطح کشورھای عرب و یا در سایر کشور ھای منطقھ ما  – ج

در  .یاد آوری میکنم کھ خلق تونس این انقالب را با تکیھ بر نیروھای خودی انجام داد .است

بسیاری از کشورھای عرب، ادعا می شد کھ ما، بدون حمایت فرانسھ، آمریکا و یا سایر قدرتھای 

کھ با تکیھ خلق ما نشان داد  .خارجی، نمی توانیم بر علیھ دیکتاتورھائی مثل بن علی انقالب کنیم

بر نیروھای خودی، میتوان دیکتاتورھائی مثل بن علی را، با آن دستگاه امنیتی عظیمی کھ 

    .داشت، کنار زد

طی بیش از یک ماه، ما حتی یک  .بعالوه، خلق تونس این انقالب را در اتحادی نسبتا کامل انجام داد

ق تونس بر محور آرمانھای دمکراتیک، خل .شعار مذھبی، کھ میتوانست خلق ما را تجزیھ کند، نشنیدیم

   .اقتصادی و اجتماعی خود متحد شد

  چرا؟  .برای شما این انقالب تمام نشده است –س 



 .چون ھنوز اھداف دمکراتیک و اجتماعی خود را متحقق نکرده است .این انقالب ھنوز ادامھ دارد – ج

پلیس سیاسی، تکیھ گاه اصلی  .استدیکتاتور را شکست داد، اما ھنوز بر دیکتاتوری غلبھ نکرده 

 .مجلس فرمایشی ھنوز برقرار است .دیکتاتوری، ھنوز پا بر جاست و از قضا خیلی ھم فعال است

رئیس موقت آن یک عضو حزب بن علی است،  .مجلسی عروسکی، کھ با فرمان بن علی بر پا شده بود

، و غنوشیمی شود، محمد بن علی ھدایت دولت ھمچنان توسط نخست وزیر .بسیار نزدیک باو

قانون اساسی  .مسئووالن باال، فاسد، ھمچنان در پستھای خود نشستھ اند .وزرایش از ھمین قماشند

دیکتاتوری برای دوام خود قوانین ضد دمکراتیک و ضد  .مطلوب دیکتاتوری ھنوز تغییر نکرده است

مام این قوانین و نھادھا می توانند در دست دولت کنونی، ت .اجتماعی زیادی گذراند، کھ ھمچنان جاریند

این است کھ جنبش توده ای  .پس رژیم بن علی ھنوز باقی است .دوباره برعلیھ خلق بکار گرفتھ شوند

دولتھای  .انقالب انحالل دولت موجود را طلب میکند .ادامھ دارد، با وجود وعده ھای دولت کنونی

اتحاد مجاز دمکراتیک، (حزب سابق حکومتی  .یداندمثل ھمین دولت کنونی را مردود م! »ترمیم شده«

خیر، ما نمی  .باید حقیقتا منحل شود) ژانویھ گذشتھ ھمچنان عضو بین الملل سوسیالیستی بود ١٨کھ تا 

آنھا ھنوز حاضر  .چون ھنوز بر نیروھای ارتجاعی غلبھ نکرده است .توانیم بگوئیم کھ انقالب تمام شده

ما باید این انقالب را، با قاطعیت زیاد، ادامھ دھیم، اما با تاکتیک  .ده اندگرچھ ضعیف ش .و در کارند

سخن  .صحیح برای پرھیز از تجزیھ خلق، کھ می تواند تاثیرات منفی زیادی بر روی این انقالب بگذارد

   .برسر انقالبی است کھ خلقھای جھان امید زیادی بھ آن دارند

   . . . د خودجوش قلمداد میکنندبعضی ھا انقالب تونس را یک رویدا –س 

این را میگویند تا نقش نیروھای انقالبی و مترقی در این سالھای اخیر را  .خیر، این درست نیست – ج

می خواھند بگویند کھ باید بدنبال راھی برای پیوند این انقالب با  .از اعتبار انداختھ و آن را نفی کنند

این  . . . سنتی ناگزیر باید رھبری جنبش را بدست گیرندحزب سابق حکومتی پیدا کرد، کھ دولتمردان 

 .فاقد یک رھبری واحد بود، یک برنامھ مشترک نداشت .جنبش در سطح ملی سازمان داده نشده بود

   .ولی این بھ معنای عدم آگاھی، فقدان سازماندھی نیست

ستھا، مبارزان حقوق آگاھی وجود دارد، چون فعالین این جنبش غالبا رزمندگان چپ، مترقی، سندیکالی

حزب ما، نیروھای ما نیز  .این جوانان دیپلمھ و بیکارند کھ بھ جنبش دانشجوئی تعلق دارند .بشرند

بیخود نیست کھ در این انقالب، ھیچ شعار مذھبی  .برعکس، اسالمی ھا حقیقتا شرکت ندارند .حاضرند

بلحاظ تشکیالتی، رزمندگان توانستند  .بلحاظ سیاسی، اسالمی ھا فقط از جنبش حمایت میکنند .داده نشد

در ھمان نخستین روزھای انقالب، در بعضی  .کھ خیلی سریع خود را در کمیتھ ھا سازمان دھند

مشترکا، باتفاق دمکراتھا، ما از مردم دعوت  .روستاھا، فی الواقع یک خالء حکومتی وجود داشت



محافل «مناطق، گاھی در محافل موسوم بھ  آنھا در روستاھا و در .کردیم کھ خود را سازماندھی کنند

اینجا  .این کار را انجام دادند . . .، گاھی در کمیتھ ھا یا در اتحادیھ ھا»مجامع حفظ انقالب«یا » توده ای

آنھا  .در شھر تونس، مردم خود را در کمیتھ ھای توده ای یا کمیتھ ھای محلی سازماندھی کردند

ساختار آن ھنوز  .ھ در جریان انقالب بیشتر فعال بودند انتخاب کردندرھبران را از میان رزمندگانی ک

اما، رفتھ رفتھ این کمیتھ  .ھنوز یک مرکزیت واقعی در سطح ملی وجود ندارد .ضعیف و جنینی است

ھا بھ کمیتھ ھائی بدل شدند کھ در باره وضع موجود و آینده بحث میکنند، و یا در باره اینکھ مردم چھ 

   .وانند انجام دھندکارھائی میت

  اینھا کیستند؟ برنامھ یا چھ مطالباتی دارند؟  .ژانویھ چند ھفتھ پیش تاسیس شد ١٤جبھھ  –س 

جمع و » ژانویھ ١٤جبھھ «بلحاظ سیاسی، چپ موفق شد کھ نیروھای خود را در جبھھ ای بنام  – ج

چھ بلحاظ سیاسی و  .ماستروز فرار بن علی چپ دارای یک وجھھ انکار ناپذیر در کشور  –جور کند 

این جبھھ  .سندیکائی، ھم در سطح جوانان و جنبش زنان و ھم در سطح حقوق بشر و جنبش فرھنگی

این  .طالب انحالل دولت، انحالل حزب حکومتی است .برمحور شعارھا و مطالبات مردم تاسیس شد

لی، با حزبش، با جبھھ خواھان تشکیل یک دولت موقت است، با عناصری کھ ھیچ با رژیم بن ع

وظیفھ اصلی این دولت موقت آماده کردن انتخابات برای تشکیل  .دیکتاتوری رابطھ ای نداشتھ باشند

مجلسی کھ باید قانون اساسی را تدوین کند، نھادھا، قوانین بنیادی یک جمھوری  .مجلس موسسان است

محور یک پالت فرم اقتصادی ما بر .توده ای و دمکراتیک را بوجود آورد، کھ خواست خلق تونس است

و اجتماعی متحد شده ایم، چون معتقدیم کھ دیکتاتوری یک مبنای اقتصادی و اجتماعی ھم داشت، یک 

، تونس را با )کھ در پیوند با کمپانیھای فراملیتی خارجی بھ مال و ثروت رسید( کمپرادوروازی ژبور

ما نھ تنھا  .ھمدستی با شرکتھا و بنگاھھای فرانسوی، ایتالیائی، اسپانیائی، پرتقالی، بلزیکی غارت کرد

ب خواھان یک دمکراسی سیاسی، بلکھ یک دمکراسی اجتماعی نیز ھستیم، چون بر این باوریم کھ انقال

جاری یک انقالب دمکراتیک و ملی، یک انقالب توده ای است کھ باید زمینھ را برای تحوالت بنیادی 

 ١٢ژانویھ اولین متینگ علنی خود را در روز شنبھ  ١٤جبھھ  .برای جامعھ تونس در آینده را آماده کند

حاصل  .انتظار ما بمراتب بزرگتر از –موفقیت بزرگی بود  .فوریھ در کاخ گنگره تونس برگذار کرد

 .نفر مجتمع شدند، خیلی ھا نتوانستند وارد سالن شوند ٨٠٠٠بیش از  .بسیجی در سھ یا چھار روز

   .ازدحامی کھ تا بحال دیده نشده بود

   .فوریھ، یک کمیتھ خیلی وسیعتر نیز تاسیس شد ١١روز  –س 



تقریبا ھمھ مخالفان بن  .زمانسا ٢٨بلھ، نشستی در دفتر شورای ملی وکالی دعاوی از نمایندگان  – ج

ژانویھ، یعنی  ١٤سازمان جبھھ  ١٠از  .منھای دو حزب کھ با دولت قانوشی ھمکاری میکنند –علی 

مرکز سندیکای واحد، حزب اسالمی انادھا، انجمنھای وکالی دعاوی، نویسندگان، روزنامھ نگاران، 

شورای ملی برای «وط بھ ایجاد یک ھمگی با پیشنھادھای مرب .اتحادیھ دانشجویان تونس و سایرین

ژانویھ نمی رسد، چون  ١٤پالت فرم شان بپای پالت فرم جبھھ  .موافقت دارند» حفاظت از انقالب

 ٢٨اما  .بعضی نیروھا مثل سندیکای واحد، این دولت را قبول دارند .طالب انحالل دولت کنونی نیست

ن کننده برای تمام قوانین و تدبیرھا بمنظور یت تعییک قدر» شورای ملی«امضا کننده میخواھند کھ این 

آماده کردن انتخابات جدید باشد، برای تضمین اینکھ حقیقتا دمکراتیک بوده و در آزادی کامل برگذار 

آنھا خواھان حق نظارت بر ھمھ تصمیمات دولت و لزوم تائید شورای ملی در گزینش ھمھ  .شود

از ھمھ مردم در تمام مناطق و محلھ ھا خواستھ اند کھ کمیتھ ھای  امضا کنندگان .کارگزاران باال ھستند

حفاظت از انقالب را درست کنند و سندیکای واحدھم ھمھ دفاتر خود را برای انجام این کار در 

   .این کمیتھ ھا در شورای ملی نماینده خواھند داشت .اختیارشان بگذارد

 .جمع کرده ایدرا  الف دیکتاتوری بوده و ھستندپس شما در آنجا طبقات و اقشار مختلفی کھ مخ - س

    آیا این اقدام با خصلت این انقالب کھ شما آن را ملی و دمکراتیک می دانید، تناسب دارد؟

 .، این سرزمین ھرگز با دمکراسی آشنا نشد)سردار کارتاژ، نیای باستانی تونس(از زمان ھانیبال  – ج

ھمھ این مردم  .پیشھ وران و تولید کنندگان خرد، نھ استادان و یا معلماننھ دھقانان، نھ مغازه داران، نھ 

ما سعی میکنیم کھ خلق را  .باید ھشیار باشیم .دمکراسی را می طلبند، دستجمعی و متحد با کارگران

سعی داریم از نفاق در میان  .دیکتاتوری را از میان ببریم: برمحور یک رسالت واحد متحد کنیم

توافق کردیم  .ای پرھیز کنیم، ھمان چیزی کھ ارتجاع می تواند از آن بھره برداری کند نیروھای توده

کھ با اسالمی ھا و سایر نیروھا برای تداوم وحدت خلق تونس بکوشیم و گرفتار جدالھای گروھی 

فاسد، دالل صفت، سرزمین  ائیمردم میدانند کھ نخبگان بورژو .ولی این انقالب ملی ھم ھست .نشویم

این بنگاھھا برآنند کھ کھ تولیدات ارزان برای صدور بھ  .دنرا بسود بنگاھھای خارجی غارت میکن ما

دخالت قدرتھای اروپائی و  .بازارھای خودشان بدست آورند، نھ برای تامین نیازھای جامعھ تونس

ھ احتیاج داریم ما بھ یک برنام .آمریکائی برای پشتیبانی از کمپانیھای فراملیتی خودشان بھر قیمتی است

 ١٤جبھھ  .این است آن چیزی کھ مردم می خواھند .تا کشورمان را بھ تناسب نیازھای خلق صنعتی کنیم

ژانویھ خواھان بنای یک اقتصاد ملی در خدمت خلق است بطوریکھ بخشھای حیاتی و استراتژیک آن 

   .تحت نظارت دولت باشد

  ت آن دورنمای سوسیالیستی در تونس؟ پس کجاس .شما سخنگوی یک حزب کمونیست ھستید –س 



بلھ، بعنوان مارکسیست ما بر این باوریم کھ  .یک انقالب سوسیالیستی، امروز در دستور کار نیست –ج 

این یک ضرورت است، نباید فریب سرمایھ داری جھانی را  .سرانجام بایستی بھ سوسیالیسم رسید

ن تنھا راھی است برای پایان دادن بھ استثمار ای .است . . . خورد کھ در دست مونوپلھای آمریکائی و

 .ما نمی توانیم خیلی تند برویم .اما این طرز تلقی ھنوز در اینجا مورد قبول ھمھ نیست .انسان از انسان

طبقھ کارگر بلحاظ آگاھی و سازماندھی عقب مانده  .سیاسی را در نظر داشتھ باشیم قوایباید تناسب 

سایر طبقات ھنوز  .ھنوز خیلی ضعیف استما بھ رغم پیشرفت زیاد درکشور  جنبش کمونیستی .است

   .پس نباید بھ خطا رفت .ابراز وجود میکنند . . . خیلی از طریق اردوی لیبرال، اردوی اسالمی

این  .با این انقالب، حداقل نخستین شاخصھای سوسیالیسم می توانند در سطح اقتصادی مستقر شوند

استقالل ما اینطور ایجاب  .ھای بزرگ بسود کارگران موافق ھستیماست کھ ما با ملی کردن بنگاھ

طبقھ کارگر باید این بنگاھھا را  . . .ما ملی نمی کنیم کھ بورژوآزی دولتی از آن بھره مند گردد .میکند

ما نمی خواھیم مغازه  .اما این طرح برای ھمھ بخشھای اقتصاد معتبر نیست .بشیوه دمکراتیک اداره کند

شھ وران، کارفرمایان خرد در بسیاری از گارگاھھا را بوحشت اندازیم کھ در کشور ما داران، پی

روستائی در  .ابتدا باید فکری بحال دھقانان کرد  .نمی خواھیم اینھا را برعلیھ انقالب بشورانیم .زیادند

مناطق  بعضی .بلحاظ آگاھی خیلی عقب ماندگی دارد .سازمان یافتھ نیست .کشور ما خیلی متنوع است

 .کھ در مواردی بھ دھقانان فقیر تبدیل شده اند .پیشرفتھ ترند، آنجا کھ کارگران کشاورزی حضور دارند

ولی  .اینھا خودشان در خواھند یافت کھ اشتراکی کردن کشاورزی در روستاھا گریزگاھی مثبت است

ھ سرمایھ داران بزرگ از مناطقی نیز وجود دارند کھ دھقانان از دھھا سال پیش خواھان زمینی ھستند ک

سخن گفتن از اشتراکی کردن، آنان را فورا  .اما الاقل بر روی ھمین زمینھا کار میکنند .آنھا گرفتھ اند

 گذار بھ سوسیالیسم می تواند بصورت بنظرما .سال گذستھ می اندازد ٦٠بیاد غارت زمینھایشان در 

تا  ال باید برای تداوم وحدت عظیم خلق کوشیدفع .متحقق شود زمینھ ھای متنوعفراھم شدن  تدریجی و

یک راه واحد وجود  .پی ببرند آنھا با تجربھ خویش بھ سودمند بودن و ضرورت استقرارسوسیالیسم

  .اما ھدف واحد وجود دارد، سوسیالیسم .ندارد
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