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سوق 2011 در بنعلی رژيم سرنگونی از پس خود بحران بزرگترين به را تونس» بلعيد شكری «جبونانهی ترور
ترك هنگام فوريه ششم روز صبح كشور، چپگرای رهبران و كارگری نمايندگان مشهورترين از بلعيد، شكری. داد
ِ فسفات ِ معدنچيان از دفاع خاطر به وی.  گرفت قرار گلوله اصابت مورد بنيادگرا فعالين توسط ظاهرًا خانه

يكی بلعيد. بود يافته شهرت سابق، رژيم در 2008 سال در اعتصابشان از بعد دولت، سركوب مقابل در» قفصه«
جبههی «رهبران از يكی و  ماركسيست همواره او. بود گذشته دهههای در سكوالر ِ چپ برجستهی اعضای از
به توجه با.  شد تاسيس سكوالر و چپگرا نيروهای از بزرگی بالقوه گروههای از  گذشته سال تابستان كه بود» ملی
بنيادگرايان جانب از پيوسته كه مرگ به تهديدهای از بود، حبس در سابق رژيم در را زيادی سالهای بلعيد اينكه

همراه واعظان از برخی جانب از او، ترور برای علنِی فتوای با كه تهديدهايی. نداشت ترسی میكرد دريافت
.میشد

كشور وزارت مقابل در تونس، مركز در اعتراض برای جوانان از جمعيتی بلعيد مرگ از پس ساعت چند طی
. كالمی تا بود مستقيم بيشتر واكنش زحمتكشان ميان در. شدند حكومت استعفای خواستار و آمدند گرد) پليس(

»النهضه «ِ حاكم حزب دفاتر» بوزيد سيدی «و» كاف «،»قفصه «همچون كارگری شهرهای در تظاهركنندگان

خيابانی دستفروشی اينكه از بعد  شد، شروع آن از 2011 انقالب كه است جايی شهر آخرين.  كشيدند آتش به را
.سوزاند آتش در را خود اقتصادی، سركوب و پليس خشونت به اعتراض در» بوعزيزی محمد «نام به

چه ، جهات تمامی در اين  اينكه ولو ، است دموكراسی و مدارا براساس اعتدال، مدعی» النهضه «ارشد رهبری
 به را آنها سكوالرها و چپگرايان اما.  دارد محافظهكارانهای جهتگيریهای فرهنگی، چه و اقتصادی نظر از

براساس. میكنند متهم دودوزهبازی به خود، به افراطی اسالمگرايان فيزيكی حمالت از تاكتيكیشان حمايت خاطر
اما میشود، انجام» النهضه «حزب از خارج افراطی سلفیهای طرف از وحشيانه حمالت اين دارد ادعا رژيم آنچه

اين حداقل كه میدارند اظهار نمیشوند، دستگير حمالت اين عامالن هرگز اينكه به اشاره با سكوالرها و چپگراها
. میكند استفاده رقبايش، راندن حاشيه به برای تالش يعنی كثيفش، كار برای سلفیها از احتماًال» النهضه «كه است

سفارت به حمله در سلفيستها پای رد  شدن آشكار  هنگام مرتكبين بخشودگِی بر مبتنی فضای براين استنثا يك(
و بلعيد.) شد وارد حكومت به واشنگتن جانب از كه بود زيادی فشار خاطر آن علت و داد، روی سپتامبر در امريكا
كه را ،»النهضه «به وابسته گروهی ،»انقالب حامی انجمنهای  «و رفتند فراتر اين از چپگرايان از ديگر برخی
.كردند متهم است، شده چپگرايان و سكوالرها به تهديدات و حمالت از بسياری تداوم باعث واقع به

نخستوزير، ،»جبالی حمادی «فراخوان دليل به بلعيد، ترور به واكنش در خود نيز» النهضه «میرسد نظر به
جديد اساسی قانون تصويب و شدن كامل تا خنثی، تكنوكراتهای با آنان جايگزينی و وزرا تمامی استعفای بر مبنی
دارد، قرار اقليت در» النهضه «در»  جبالی «كه میرسد نظر به. است شده تفرقه دچار است، جريان در هنوز كه

كرسیها اكثريت» النهضه «اينكه به توجه با اما. كردند رد را پيشنهادهايش حزب اين رهبران از بسياری بنابراين
.است نامشخص چشمانداز دارد، كنترل  مجلس در ائتالفی بر فقط و ندارد مجلس در را
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بلعيد شكری يادبود مجلس و سوگواری: فوريه هشت

مردم گستردهی شركت و سراسری اعتصاب با فوريه، 8 جمعه در» بلعيد «ترور خاطر به سوگواری و اعتراضات
.رسيد خود اوج به تونس در تدفين، مراسم در

»تونس كارگران عمومی اتحاديهی «فراخوان با میدانستند، خود حامی و دوست را» بلعيد «كه تونسی كارگران

)UGTT (دبيركل كه كرد اعالم همچنين اتحاديه اين. زدند يكروزه عمومی اعتصاب به دست گسترده طور به
.است شده تهديد مرگ به تلفن طريق از مرتبًا»  بلعيد «ترور از بعد نيز ،»عباسی حسين «اتحاديه،

اين. كشاند تعطيلی به را دولتی دفاتر و ترامواها اتوبوسها، فروشگاهها، مدارس، فرودگاهها، يادشده اعتصاب
اعتصاب از و بود 1978 سال در رياضتكشی ضد تظاهرات از بعد  كارگری تظاهرات بزرگترين اعتصاب
.بود چشمگيرتر بسيار بود شده فراخوانده 2011 انقالب در اتحاديه همين توسط كه دوساعته عمومی

به را باران و سرما» بلعيد «سوگواری برگزاری برای تونس خيابانهای در مردم از تن هزار پنجاه از بيش
دبيركل غنوشی رشيد به اشاره ،»آدمكش غنوشی «يا» نه النهضه اما آب، نان، «شامل شعارها.  طلبيدند مصاف 
.بود ،»میخواهند ديگر انقالبی مردم «حتی و ،»النهضه«

خانهاش در بلعيد كه تهيدستی همسايهی ،»جلود جبل «خانهی راهپيمايی، اصلی محل در زود صبح از جمعيت
شمار در كه زنان، توسط عزا سرودهای اجرای با مسير تمامی در جنازه تشييعكنندگان. آمدند گرد بود، شده بزرگ
از ارتش، توسط شدت به حال عين در راهپيمايی. (میشدند همراهی بودند، كرده شركت مراسم اين در زيادی
چندان مصر همچون كه ارتشی فرماندهی برای اين. میشد حفاظت جمعيت، سر برفراز هلیكوپترها پرواز طريق
كنترل از بخشی تا بود» النهضه «بر فشار از شكلی دستكم. نبود كوچكی ژست نيست بنيادگرا حكومت شيفتهی
جريان در اطراف فقيرنشين محالت جوانان.) واگذارد تكنوكراتها حكومت برای جبالی پيشنهاد ِ نفع به را خود
جمعيت تمامی سوی به  پليس شد باعث كه كردند سنگپرانی پليس طرف به و كنند كنترل را خود نتوانستند مراسم
.ماند باقی محل در مراسم آخر تا تزلزل بدون انبوه جمعيت اما. كند شليك آور اشك گاز

تونسیها،: «كرد صادر آينده برای حزبی شعار يك او سوگواری خطابهی در ،»حمامی حامه «بلعيد، سياسی رفيق
.»دارد ادامه انقالب. شويد متحد

اين شد، برگزار نيز» بوزيد سيدی «و» قفصه «همچون ديگری شهرهای در مهمی، اما كوچكتر، گردهمآيیهايی
.»میدهيم ادامه را مبارزهات  بخواب، شكری: «میدادند شعار راهپيمايان از تن صدها كه بود درحالی

حامی نيروی عنوان به فرانسویها قراردادن هدف با را خود تظاهرات سلفیها و» النهضه «اعضای روزبعد،
كنندگان تظاهر از يكی.  كردند برگزار تونس در بودند، كرده راهپيمايی قبل روز كه چپگراهايی و سكوالريستها

از تن هزار چند فقط آنان تظاهرات اما.»  نمیپذيريم را فرانسه و سابق رژيم چپ، بين اتحاد ما: «داشت اظهار
.كرد جلب خود به را مردم

چپ و بنيادگرايان بين تنش افزايش

از قبل  درصدی 13 نرخ نسبت به بيكاری درصد 18 حدود با اقتصادی، بحرانهای 2011 انقالب از بعد سال دو
زحمتكش طبقات و بنيادگرا رهبری بين عميقی تفرقهی. است شده عميقتر جوانان، برای بيشتر بيكاری نرخ و آن،
داليلی از يكی: «نوشت خاورميانه امريكايی محقق»  كول جان «كه همانطور.  است شده ايجاد شهری تهيدستان و
حاكم، راست مذهبی حزب كه بود اين داد عمومی اعتصاب فراخوان تونس كارگران عمومی اتحاديهی كه
همدلی كارگران با كرده، ايجاد نيرومندی ائتالف  تونس خصوصی تجارت بخش با انقالب هنگام از ،»النهضه«

است، آشفتگی در تونس عرب بهار چرا.»  (است كرده سركوب را  آنان تحركات و اعتصابات گاه و نداده نشان
)2013 فوريه 9 اطالعاتی، توضيحی يادداشت

و زحمتكش مردم بين جديد ارتباطی ايجاد به شد، آغاز انقالب كه زمانی از پيشرفتها مثبت، زاويهای از
.هستند بنيادگراها برنامهی مخالف آنان هردوی كه انجاميد روشنفكران

ـ سكوالر حزب از جلسهای به میكردند حمايت» النهضه «از كه تظاهركنندگانی» تطاوين «در اكتبر 18 در
بعد. بود مرگ سرحد تا حزب اين رهبر» ناقد لطفی «زدن كتك آن نتيجهی كه كردند حمله» تونس ندای«ِ ليبرال
كرده حمله» ناقد «به كه شدند ارازلی جمله از دستگيرشدگان آزادی خواستار» النهضه «نمايندگان از برخی آن از

معرض در حداقل و داد نشان خود از نسبی انعطافپذيری» النهضه «دبيركل الغنوشی، راشد كه درحالی. بودند
كه اكتبر، ماه در سلفیها با وی خصوصی مالقات از ويدئويی ديدن با بسياری بود، گرفته دموكراتيكی حالت عموم
،»النهضه «سابق و متعصب قديمی، رهبر.  شدند آشفته میداد، نمايش همدلی سلفیها با حيرتآوری بهشکل

شهر در بنيادگرايان با كه شد سكوالرهايی فيزيكی مجازات خواستار تندی با خود سهم به ،»شورو صادق«
.بودند شده درگير» تطاوين«

را شهر نااميدی  و شد زده فقر واسطهی به اغتشاش جرقهی كشاورزی، شهری  ،»سليانه «شهر در نوامبر ماه در

سيف احمد / کنونی بحران و کينز اقتصاد ←
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بايگانی

گزینش ماه

پاسخی بگذاريد

ديدگاهتان را اينجا وارد نماييد...ديدگاهتان را اينجا وارد نماييد...

دنبال2ردندنبال2ردن

اقتصادسياسی نقد | راجی فرزانه ترجمه / اندرسن كوين / تيغ لبهی بر تونس http://pecritique.com/2013/02/18/ فر-ترجمه-اندرسن-كوين-تيغ-لبهی-بر-تونس /

2 of 4 2/18/13 8:48 PM



عمومی اتحاديهی «قدرتمند حمايت با كه بود تظاهركنندگان مطالبات از يكی» النهضه «استاندار ِ اخراج. فراگرفت
300 از بيش آن در كه درگيری، روز پنج از بعد» النهضه« استاندار سرانجام. گرفت صورت» تونس كارگران

.شد اخراج شدند، زخمی مردم از نفر

فرحات «1952  ترور يادبود برای كه  سكوالرهايی و بنيادگرايان كردن جدا برای شد مجبور پليس دسامبر ماه در
فرانسه، ارتش به وابسته نيروهای توسط ضداستعماری، مبارز و كارگری اتحاديههای مهم رهبر ،»حشاد

.شود عمل وارد بودند، كرده برپا جداگانه گردهمايیهايی

با بنيادگرايان جانب از فرهنگی شخصيتهای و روشنفكران سكوالر، سياسی شخصيتهای گذشته سال درطی
.بودهاند روبرو مرگ به تهديد ازجمله فيزيكی فزايندهی  حملههای و تهديدها

»كاف «شهر در كه را گردهمايی فوريه دوم در. است» بلعيد «ِ خود مورد در اخير روزهای در مثالها از يكی

به وابسته انجمنهای «اعضای از كه كرد متهم را آنان علنًا او و زدند، هم به بنيادگرايان بود كرده سازماندهی
.بود ترورش از قبل» بلعيد «نطق آخرين اين.  هستند» انقالب از حفاظت برای النهضه

تونس انقالبی فرزند: بلعيد شكری

در 1964 سال در.  تونس انقالبيون نسل ِ كل سرنوشت از است نمونهای» بلعيد شكری «شخصی سرنوشت
با دانشجويی سخنران و رهبر عنوان به 1980 دههی در. آمد دنيا به» جلود جبل «فقيرش، همسايهی خانهی

سالهای. افتاد زندان به ماه شش مدت به 1987 سال در.  كرد توجه جلب  پانعربيستی، و ماركسيستی گرايشهای
بعد تنها كه بود» تونس كمونيست كارگران حزب «يعنی لنينيستی ـ ماركسيست زيرزمينی حزب يك عضو متمادی

.شد مهمی خيلی تحوالت دچار آن از بعد گروه. شد اعالم قانونی 2011 سال انقالب از

رهبر شناختهشدهترين امروز كه» حمامی حامه «سياسیاش رفيق همراه به» بلعيد «نيز 2011 انقالب درطی
همچنين و ليبرالدموكراتها از انتقاد خاطر به» بلعيد. «بود چيز همه محور و مركز در است،» ملی جبهه«

شجاعت و سخنوری دليل به زيادی عمومی احترام حال عين در اما تراشيد، خود برای زيادی دشمنان بنيادگرايان
ارتجاعی جناح به حمله در تلويزيونی برنامههای هميشگی مهمانان از يكی عنوان به» بلعيد. «آورد بدست خود

.نمیآمد كوتاه میكرد، سرزنش چپها و سكوالرها عليه ارعاب و خشونت جو ايجاد برای را آنها كه» النهضه«

دريافت فيسبوك صفحات در بسياری تهديدهای و بنيادگرا نظامی واعظان از آشكار تهديدهايی كه شد باعث امر اين
طور به كه» النهضه «اعضای از يكی ،»عريض علی «كشور، وزير طرف از تلويحی تهديدهای همچنين كند،
بنيادگرايان آنها در كه ويدئوهايی همچنين. كرد محكوم» سليانه «شهر در را» بلعيد «به منتسب خشونت علنی

.میگشت دست به دست  ماهها بودند» بلعيد «كشتن خواستار

آينده به ميدا

بنيادگرايان با چپ و سكوالر نيروهای بين شكاف آن، از بيش نه نيز تونس در اخير، چندماه در مصر نمونهی مانند
اين  كه میرسد نظر به نيز تونس در اخيرًا مصر، مانند بازهم.  است برگشت غيرقابل و قطعی حاضر حال در

،2011 انقالب از قدرت، در بنيادگرايان حضور زيرا  میگيرند، قدرت دارند كه  هستند چپ و سكوالر نيروهای
فكر يا میديدند سابق رژيم  از بهتر را آنها حداقل كه شد كسانی يا آنان حاميان از بسياری توهم بردن بين از باعث

چپ و كار نيروی تونس در حال عين در.  داد دولتی قدرت گرفتن برای فرصتی آنها به بايد میكردند
. است بيشتر كلی طور به مردم ميان در سكوالر گرايشهای چنانكه است، مصر از قویتر بسيار و سازمانيافتهتر

به را زندگیاش او كه شد خواهد رهنمون سياستهايی به  سرانجام» بلعيد «ترور تراژدی  كه میكند ثابت امر اين
پيشاهنگ داد انجام 2011 سال در كه همانطور تونس بازهم آيا باشد اينطور واقعًا اگر.  كرد فدا  آنها خاطر
بود؟ خواهد عرب انقالب

2013 فوريه 13 
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.کام.وردپرس روی وبنوشت
.Ben Martineau از کاری The Columnist: پوسته

اندرسن کوين

اشتراکگذاری
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