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أين نقف من اتفاقية 
بايدن-الكاظمي؟

ســليماني  قاســم  مقتــل   منــذ 
لتصديــر  التنفيــذي  الرئيــس 
ــى  ــة إل ــة اإليراني ــة القومي الهيمن
“المقاومــة  بعنــوان  المنطقــة 
والممانعــة” بــدل مــن عنــوان 
تصديــر الثــورة اإلســامية التــي 
فجماعــة  الخمينــي،  اخترعهــا 
واليــة الفقيــه في العــراق المتمثل 
الــذي  الميليشــاتي  بالتحالــف 
يســمى بفتــح تمــارس ضغوطهــا 
داخــل البرلمــان العراقــي إلنهــاء 
الوجــود االمريكــي، هــذا ناهيــك 
نشــر  سياســة  ممارســة  عــن 
الفوضــى االمنيــة عبــر عمليــات االختطــاف واالغتيــاالت بحــق الناشــطين والمعارضيــن 

السياســيين وقصــف القواعــد االمريكيــة لتحقيــق الهــدف المذكــور.
وأخيــرا جــاءت االتفاقيــة بيــن بايدن-الكاظمــي ليعلــن دعائيــا وإعاميــا انتهــاء المهمات 
القتاليــة للقــوات األمريكيــة فــي العــراق مــع العنــوان الجديــد للتواجــد النفــوذ األمريكــي 
ــام المشــورة  ــة بمه ــات القتالي ــتبدال المهم ــى اس ــة عل ــراق، إذ نصــت االتفاقي ــي الع ف

والتدريــب والتعــاون العســكري بيــن الجانبيــن.
ــن  ــة والمجرمي ــور القتل ــل مح ــامات داخ ــن االنقس ــة م ــارت موج ــة أث ــس االتفاقي نف
والفاســدين الذيــن يســمون انفســهم بمحــور المقاومــة والممانعــة. فتحالــف فتــح بزعامــة 
هــادي العامــري أيــد االتفاقيــة وشــرب نخــب انتصــار الســيادة العراقيــة كمــا اعلــن، 
ــردود مخالفــة مــن قبــل اطــراف اخــرى داخــل التحالــف والتــي  فــي حيــن جــاءت ال
أعلنــت بضــرب التواجــد االمريكــي فــي العــراق تحــت أيــة عناويــن. هــذه التناقضــات 
فــي مواقفهــا مــن االتفاقيــة لهــا معطيــات واقعيــة. فــا يمكــن فهــم مواقــف فتــح وتحديــدا 
ــة  ــس الكتل ــة نف ــية موافق ــى عش ــودة ال ــة دون الع ــده لاتفاقي ــن تأيي ــري م ــة العام كتل
وجــر جميــع المليشــيات وراءهــا فــي تأييــد اختيــار الكاظمــي فــي البرلمــان. فتحالــف 
ــاع عــن  ــه والدف ــة الفقي ــدأ والي ــن مب ــد م ــة وأبع ــه حاســة شــم سياســية انتهازي ــح ل فت
ــا نتذكــر  ــة، وكلن ــا المادي ــى مصالحه ــدار مــا يشــكل مــن اخطــار عل المذهــب إال بمق
حتــى قبــل اشــهر قليلــة كانــت مليشــيا بــدر التــي يتزعمهــا العامــري تســتلم مســاعدات 
ــاء  ــل انه ــة داعــش قب ــة تحــت يافطــة محارب ــدة األمريكي ــات المتح ــن الوالي ــة م مالي
تلــك المســاعدات بقــرار مــن الكونغــرس األمريكــي. فهــي تــرى )أي كتلــة فتــح( إلــى 
وضــع الجمهوريــة االســامية وواليــة الفقيــه التــي تغلــي مــن الداخــل وال يُعــرف متــى 
ســينفجر بــركان ثــورة جديدة.فهــا هــي  االحتجاجــات العماليــة التــي تضــرب أكثــر مــن 
١١٧ مــن كبريــات مصانــع ومعامــل ايــران مثــل النفــط والمعــادن والبتروكيميــاوت 
وغيرهــا وانتشــار رقعــة التظاهــرات ضــد الجمهوريــة االســامية فــي عشــرات المــدن 

مثــل األحــواز واصفهــان وطهــران،
التتمة )ص2(...

بيان الحزب الشيوعي العمالي 
العراقي حول اإلطاحة باإلخوان 

المسلمين في تونس!
عشــر ســنوات مــرت علــى اإلطاحــة بنظــام زيــن العابديــن بــن علــي، 
علــى أيــدي الطبقــة العاملــة والجماهيــر التحرريــة فــي تونــس، ومــا زالــت 
البرجوازيــة بجميــع تياراتهــا السياســية، وبدعــم القــوى اإلمبرياليــة العالميــة 
تســعى لالتفــاف علــى النضــاالت الثوريــة للعمــال والكادحيــن فــي تونــس  
وتفريغهــا مــن مطالبهــا العادلــة، وهــي تحقيــق المســاواة والحريــة وتوفيــر 
ــن  ــة و المحرومي ــة العامل ــر الطبق ــم لجماهي ــش الكري ــل والعي ــرص العم ف

ــي تونــس.  ــن ف والكادحي
أن إطاحــة العســكر- ســعيد بســلطة اإلخــوان المســلمين هــو ســيناريو آخــر 
علــى غــرار ســيناريو االنقــاب العســكري الــذي قادتــه المؤسســة العســكرية 
فــي مصــر، وباســم الثــورة لإلطاحــة بالثــورة!!! و ألداء المهمــة التي عجزت 
عنهــا النهضــة واالخــوان المســلمين والخاصــة بقمــع الجــذور المتوقــدة لثورة 

أخــرى ســتقلب الطاولــة علــى كل النظــام الرأســمالي القائــم.
لقــد ســاهمت الــدول االمبرياليــة الغربيــة بقيــادة الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
فــي الدفــع باإلخــوان المســلمين ليــس فــي تونــس فحســب، بــل فــي مصــر 
وليبيــا وعمــوم المنطقــة وتقديــم الدعــم لهــم علــى الصعيــد المــادي والسياســي 
والدعائــي بعــد هبــوب نســيم الثورتيــن المصريــة والتونســية علــى المنطقــة 
مــن أجــل لجــم المطالــب التــي جــاءت بهــا تلكمــا الثورتــان. واليــوم، وبعــد 
فشــل مشــروعها، مشــروع تنصيــب اإلســام السياســي لالتفــاف علــى 
االحتجاجــات الجماهيريــة فــي تونــس وعلــى ثورتهــا وعلــى مطالبهــا التــي 
ــا  ــض نفوذه ــا وتقوي ــة فيه ــدول االمبريالي ــاح ال ــل أرب ــة تقلي ــي بالنهاي تعن
وانتقــال ريــاح تلــك المطالــب الــى خــارج حدودهــا، قدمــت إخــوان المســلمين 
كبــش فــداء علــى مذبــح الحفــاظ  علــى مصالــح الطبقــة البرجوازيــة ليــس 
ــة  ــت تجرب ــم. وأثبت ــد العال ــى صعي ــل عل ــب، ب ــس فحس ــد تون ــى صعي عل
ــي  ــلة ف ــارب فاش ــا تج ــف  كونه ــد األل ــرة أخــرى بع ــي لم اإلســام السياس
إيــران ومصــر وليبيــا وافغانســتان والعــراق والســودان وتركيــا، ولــم تختلــف 
تجاربهــا عــن بقيــة التيــارات البرجوازيــة االخــرى اال بحثالتهــا ورجعيتهــا 
ــات االنســانية. إن اإلســام  ــكل الحري ــا ل ــا وقمعه وحجــم فســادها وإجرامه
ــدان  ــى البل ــب إل ــم يجل ــى غــول بدعــم الغــرب، ل ــذي تحــول إل السياســي ال
التــي ســيطروا عليهــا إال الوحشــية والفقــر والمجاعــة والظلــم بــكل اشــكاله.
ان محــاوالت دولــة قيــس سعيد-العســكر فــي تونــس لتصويــر االزمــة 
االقتصاديــة التــي تعصــف بتونــس وتوســع مديــات الفقــر والبطالــة والفســاد 
ــى إنهــا جــراء حكــم االخــوان المســلمين هــو  ــا عل ــاء كورون ــات وب وتداعي

ــل وخــادع، ــر مضل تصوي
التتمة )ص2(...



2

أين نقف من اتفاقية بايدن ؟ . . .
سمير عادل:

ــران  ــي إي ــة ف ــة الحاكم ــي الطبق ــام الحاصــل ف  واالنقس
حــول كيفيــة ادارة الســلطة وخاصــة خــال  االنتخابــات 
ــران  ــر اي ــن جماهي ــوة بي ــق اله ــن عم ــفت ع ــي كش الت
والنظــام السياســي الحاكــم، وغيــاب أيــة اســتراتيجية فــي 
احتــواء االحتجاجــات أو الــرد علــى مطالــب الجماهيــر 
ســوى القمــع الســافر واالرهــاب، واشــتداد الحصــار 
االمريكــي علــى ايــران وتطــور الحلــف االســرائيلي مــع 
ــت  ــرى فرض ــل اخ ــى عوام ــة ال ــج، اضاف ــدان الخلي بل
علــى تحالــف فتــح األخــذ بنظــر االعتبــار األخطــار 
فــي  السياســي  اإلســام  مصيــر  كل  علــى  المحدقــة 
المنطقــة. ولذلــك جــاء موقفــه متناغمــا مــع االتفاقيــة 
التــي هــي نفــس اتفاقيــة االطــار االســتراتيجي الــذي 
وقعهــا نــوري المالكــي عندمــا كان رئيســا للــوزراء 
مــع تغييــرات طفيفــة هنــا وهنــاك مــن بنودهــا دون 
المــس بجوهــر النفــوذ االمريكــي فــي العــراق. هــذا 
إذا أضفنــا إليهــا عوامــل أخــرى مثلمــا ذهبــت ادارة 
ترامــب بالتهديــد الــى فــرض العقوبــات االمريكيــة علــى 
العــراق بعــد االنســحاب الكامــل، اذا اســتمر قصــف 
القواعــد االمريكيــة، والــذي يعنــي مــن الناحيــة العمليــة 
مــوت الجمهوريــة االســامية قبــل مــوت فتــح ومحــور 
ــم  ــة له ــة االقتصادي ــراق الرئ ــر الع ــذي يعتب ــة ال المقاوم

ــب.  ــرقة والنه ــب والس ــات التهري ــر عملي عب
العــراق ليــس افغانســتان، ويتوهــم كل مــن يتصــور بــأن 
ــراق  ــن الع ــحب م ــة ستنس الواليــات المتحــدة األمريكي
كمــا انســحب مــن أفغانســتان. فالسياســة االمريكيــة فــي 
ــتراتيجية  ــار االس ــة إط ــن خدم ــرت ضم ــتان تغي افغانس
االمريكيــة إلدارة بايــدن فــي احتــواء الصيــن وروســيا. 
وعندمــا احتلــت الواليــات المتحــدة االمريكيــة أفغانســتان 
عــام ٢٠٠١ كان ضمــن اســتراتيجية تحقيــق )النظــام 
العالمــي الجديــد( بقيــادة العالــم تحــت الرايــة االمريكيــة 
وتحــت عنــوان محاربــة االرهــاب، اال ان اليــوم لهــا 
اســتراتيجية مختلفــة تمامــا وهــو ردع الصيــن وروســيا. 
وعليــه فــإن انســحابها مــن افغانســتان ليــس فــي الحقيقــة 

إال إســدال  الســتار عــن آخــر فصــول )النظــام العالمــي 
الجديــد( لبــدء اســتراتيجية الحفــاظ علــى مكانــة الواليــات 
وجــاء  والصيــن.  روســيا  أمــام  االمريكيــة  المتحــدة 
انســحابها مــن افغانســتان بقــدر مــا كان تواجدهــا يحمــي 
روســيا مــن المســلمين الشيشــان والصيــن مــن اإليغــور 
ــحابها خلطــت األوراق  ــأن بانس ــمير، ف ــن كش ــد م والهن
وأصبحــت هــذه الــدول فــي موقــع ال يحســد عليهــا، ولهذا 
ــاوض  ــط للتف ــى الخ ــيا عل ــن وروس ــول الصي ــاء دخ ج
ــارت  ــا اش ــل كم ــب ب ــذا فحس ــس ه ــان. ولي ــع الطالب م
االســتخبارات الروســية ان عصابــات داعــش مــن ليبيــا 
وســورية وتركيــا والعــراق يتجهــون نحو افغانســتان. اي 
بمعنــى اخــر، اصبحــت افغانســتان قلعــة جديــدة إلعــادة 
تموضــع االرهــاب االســامي وتوجيــه مــن جديــد ضــد 
خصمــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة، وهــذا مــا تحقــق 

ــة. جــزء مــن االســتراتيجية االمريكي
وفــي نفــس اإلطــار تعــزز الواليــات المتحــدة االمريكيــة 
ــي  ــدد الروس ــواء التم ــراق، الحت ــي الع ــا ف ــن تواجده م
ــي  ــدد الصين ــة الســورية والتم ــر البواب ــة عب ــي المنطق ف
عبــر ايــران، وقــد جــاءت تصريحــات وزيــر الخارجيــة 
األمريكــي بلينكــن عندمــا قــال لــن ننســحب مــن العــراق 
افغانســتان، وقبلهــا تصريحــات  مثلمــا انســحبنا مــن 
ــه  ــة فــي تعليق ــة االمريكي ــادة المركزي ــد القي ماكنــزي قائ
ــل المليشــيات   ــن قب ــة م ــى ضــرب القواعــد االمريكي عل
ــادة  ــا زي ــدم، وايض ــق بال ــي يتحق ــتقرار االمن ــان االس ب
ــى ٥٠٠٠ عنصــر،  ــوات التحالــف مــن ٥٠٠ ال ــد ق عدي
لتصــب فــي رســم صــورة االســتراتيجية االمريكيــة 
ــة بايدن-الكاظمــي. ــى اتفاقي ــع عل ــوج بالتوقي ــة وت المعلن
فيمــا تخــص االســتراتيجية االيرانيــة باحتــواء النفــوذ 
األمريكــي فــي العــراق، فليــس امامهــا اال اشــاعة سياســة 
ــد  ــة. وق ــى حــد اشــعال حــرب اهلي ــة ال الفوضــى االمني
االغتيــال  مــن عمليــات  لسلســة  المليشــيات  عــاودت 
الكاظمــي  حكومــة  تقويــض  تعنــي  والتــي  الجديــدة 
وحصارهــا وفــرض شــروطها عليهــا. فتلــك االغتيــاالت 

ــورة. ــة المذك ــى االتفاقي ــرد عل ــن ال ــي ضم تأت
بالنســبة لنــا ال ننظــر الــى اتفاقيــة بايدن-الكاظمــي بأنهــا 

ســتجلب االســتقرار االمنــي والسياســي فــي العــراق، 
ــول  ــة يتح ــب االتفاقي ــا، فبموج ــس تمام ــى العك ــل عل ب
للسياســة  القــاع الرجعيــة  الــى واحــد مــن  العــراق 
االمريكيــة فــي المنطقــة. وليــس هــذا فحســب بــل تواجــد 
النفــوذ االمريكــي يحقــق المصالــح االمريكيــة علــى 
حســاب مصالــح جماهيــر العــراق. وهــذا يفســر االشــادة 
بالسياســات االقتصاديــة التــي تمثلــت بالورقــة البيضــاء 
التــي شــرعها الكاظمــي مــن قبــل االدارة االمريكيــة 
اثنــاء  االمريكيــة  والسياســية  الماليــة  والمؤسســات 
زيارتــه  االخيــرة الــى واشــنطن. اي بعبــارة اخــرى 
تحويــل العــراق بشــكل رســمي الــى احــدى البلــدان 
التابعــة للبلــدان االمبرياليــة العالميــة والتــي تعنــي مزيــدا 
ــود  ــة البيضــاء وبن ــي الورق ــار كمــا شــاهدنا ف مــن االفق
موازنــة ٢٠٢١ ومزيــدا مــن ســلب الحقــوق علــى صعيــد 
الضمــان الصحــي واالجتماعــي وفــرض شــروط عمــل 
قاســية علــى العمــال كمــا نراهــا ونشــاهدها فــي حقــول 
النفــط التــي تتواجــد فيهــا الشــركات االمريكيــة واالجنبيــة 
ــاء  ــي كرب االخــرى او شــركات االســمنت الفرنســية ف
ــا  ــى مــدى م ــال. وعل ــى ســبيل المث ــي الســليمانية عل وف
يقــارب العقديــن، فالتواجــد األمريكــي فــي العــراق عبــر 
الغــزو واالحتــال لعــب دورا عظيمــا فــي نمــو وتقويــة 
وجــود اإلســام السياســي والمليشــيات التابعــة إليــران، 
الطــرف  والســرقة، وغــض  الفســاد  وعــزز سياســة 
ــة،  ــة والطائفي ــة واالقتصادي ــم االجتماعي عــن كل المظال
وليــس هــذا فحســب بــل نفــخ الــروح فــي غــول وحشــي 
منقــرض ليطلقــه مــن قفصــه وهــو داعــش كــي يســتخدمه 
ذريعــة لشــرعية تواجــده ونفــوذه العســكري والسياســي.

النفــوذ اإليرانــي والنفــوذ األمريكــي وجهــان قبيحــان 
امنــي  اســتقرار  أي  وأن  واحــد،  لوحــش  وشــريران 
وسياســي وتحســن فــي الظــروف المعيشــية للعمــال 
إال  يكــن  لــن  العمــل  عــن  والعاطليــن  والموظفيــن 
بأنهائهــم، فــا ترهــات الخزعلــي والعســكري ومــن 
لــف لفهــم مــن محــور الفســاد واإلجــرام وال ديمقراطيــة 
وحقــوق االنســان لــإلدارة االمريكيــة بإمكانهــا صنــع اي 

غــٍد أفضــل لجماهيــر العــراق.

حول اإلطاحة باإلخوان المسلمين في تونس!
 تصويــر يصــب فــي مصلحــة أطــراف أخــرى مــن 
ــؤوليتها  ــن مس ــا ع ــة وتنصله ــية الحاكم ــة السياس الطبق

ــس. ــي تون ــاع ف ــا األوض ــت اليه ــا آل ــاه م تج
إن حــرف األنظــار عبــر االحتمــاء وراء الدســتور و 
»تفســير بنــود الدســتور” ســواًء إلضفــاء الشــرعية علــى 
االنقــاب الــذي قــاده سعيد-العســكر أو نفــي النهضــة 
ــك الشــرعية الســتمرار بقائهــم  واالخــوان المســلمين لتل
ــة  ــررات متهافت ــر مــن مب فــي الســلطة هــي  ليســت اكث
ــر.  ــل الجماهي ــة لتضلي وجــزء مــن هــراءات البرجوازي
إن عــدم اســتقرار األوضــاع السياســية فــي تونــس مــرده 
هــو  عــدم قــدرة الطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة وقواهــا، 
ومــن معهــا، االمبرياليــة العالميــة، فــي لجــم جمــاح 
العاملــة  الطبقــة  تقودهــا  التــي  الجماهيريــة  الحركــة 
فــي تونــس مــن أجــل المســاواة والكرامــة االنســانية 
والحريــة بالمعنــى التــام.  وفشــلها الــى االن بتمريــر 
سياســة الليبراليــة الجديــدة وترســيخها فــي تونــس عبــر 
الســير وراء قــرارات ومشــاريع المؤسســات الماليــة 
ــي  ــك الدول ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــل صن ــة مث الغربي
البرجوازيــة  للطبقــة  االقتصــادي  البديــل  هــي  التــي 
بحزبهــا الدســتوري وتيارهــا الديمقراطــي واالخــوان 

عــدة  تنظيــم  مــن  بالرغــم   ، المســلمين…وغيرها 
ســيناريوهات لانتخابــات وتشــكيل عــدة حكومــات.

إننــا فــي الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي، ال نعتبــر 
اإلطاحــة باإلخــوان المســلمين ســوى ســيناريو آخــر 
ــل  ــارات والبدائ ــوى والتي ــن ســيناريوهات صــراع الق م
البرجوازيــة المختلفــة لالتفــاف علــى المطالــب العادلــة 
ــة  ــات العظيم ــا االحتجاج ــي رفعته ــس الت ــر تون لجماهي
قبــل انقــاب سعيد-العســكر، وندعــو الطبقــة العاملــة 
ــا  ــم مثلم ــاع الطع ــدم ابت ــى ع ــة ال ــر التحرري والجماهي
حصــل مــع انقــاب السيســي بعــد التظاهــرات المليونيــة 
ضــد اإلخــوان المســلمين فــي مصــر، لتفتــح بعدهــا 
ــن نشــطاء  ــات م ــات للمئ ــن والســجون والمعتق الزنازي
المحاكــم  ونصــب  وقادتهــا  العاملــة  الطبقــة  وفعالــي 

ــم. ــكرية له العس
ــي فــرض القمــع الســافر  ــة  ف ــدرة البرجوازي إن عــدم ق
لحــد االن علــى مجتمــع تونــس، مثلمــا جــرى فــي مصر، 
العاملــة عبــر وحدتهــا  الطبقــة  الــى حضــور  يعــود 
وتنظيمهــا المتمثــل بصــورة اساســية  باتحــاد الشــغل 
مــن حســمت مصيــر  العاملــة  الطبقــة  ان  التونســي. 
نظــام زيــن العابديــن بــن علــي، وهــي مــا تــزال تلعــب 

ــكرها  ــة بعس ــية البرجوازي ــاح وحش ــم جم ــي لج دورا ف
ــة  ــيناريو دكتاتوري ــادة س ــي إع ــلمين وف ــا المس واخوانه
نظــام بــن علــي. اال انــه ينبغــي ان يتخطــى دورهــا 
اليــوم الخــروج مــن دائــرة صمــام أمــان  الســتمرار 
االطاحــة  نحــو  التقــدم  وعليهــا  البرجوازيــة،  حكــم 
بإقــدام راســخة وثابتــة  البرجوازيــة والســير  ببدائــل 
نحــو  الســلطة السياســية وانتزاعهــا مــن سعيد-العســكر 
ورمــي اخــوان المســلمين بشــكل نهائــي فــي مزبلــة 
التاريــخ. اذ لــن تســتطيع البرجوازيــة، أيــاً مــن كان فــي 
ــم أي  ــن تقدي ــم، م ــعدياً أم غيره ــاً أم س ــلطة، إخواني الس
بديــل سياســي واقتصــادي يحقــق فــرص العمــل والرفــاه 
وانهــاء الفســاد وليــس فــي جعبتهــا ســوى سياســات القمــع 

والتنكيــل ومصــادرة الحريــات.
السياســية  ازمتهــا  مــن  تونــس  جماهيــر  انقــاذ  إن 
واالقتصاديــة بيــد الطبقــة العاملــة وعليهــا ان تتقــدم الــى 
االمــام دون الغــرق فــي أوهــام الدســتور واالنجــرار 

المختلفــة. البرجوازيــة  االجنحــة  صراعــات  وراء 
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بصدد مقاطعة االنتخابات والبديل عنها!

ــات،  ــم االنتخاب ــن إن رفضت ــم افضــل: ولك عال
مــا هــو بديلكــم؟!

فــارس محمود: لألســف، عممــت البرجوازية وأشــاعت، 
ارتباطــا بمصالحهــا دون شــك، تصويــراً للســلطة مفــاده 
إن مــن يحكــم يجــب أن يكــون مــن »النخبــة« او »نخبــة 
المجتمــع«، مــن حملــة الشــهادات، نخــب لديهــا ثــروات 
وامكانيــات ماليــة، وإن أبــواق إعاميــة تســتطيع ان تنفــخ 
بهــم وتبرزهــم فــي المجتمــع بوصفهــم »قــادة المجتمع«. 

إن هــؤالء مــن يســتطيعوا أن يأتــوا للســلطة ويحكمــوا.
الشــيوعي  الحــزب  وتصــور  الشــيوعي  التصــور  إن 
العمالــي للســلطة يســتند الــى تدخــل الجماهيــر، أي تصور 
ــذا الصــدد  ــه به ــاذج تأريخي ــاك نم قاعــدي للســلطة. وهن
مــن مثــل الســلطة التــي أرســتها كومونــة باريــس وثــورة 
ــى  ــي الســنوات االول ــي روســيا عــام ١9١٧ ف ــر ف اكتوب
للســلطة قبــل ان تأخــذ منحــى اخــر. إذا يريــد أحــد أو 
يفكــر بنمــوذج للســلطة، فهــذا النمــوذج موجــود، نمــوذج 
قاعــدي، فــي محــات ســكن الجماهيــر، فــي أماكــن 

ــة. ــم والدراس ــن التعلي ــات وأماك ــي الجامع ــم، ف عمله
ألرســم شــيء مخططاتــي عــام ســريع، وجــرت نقاشــات 
ــاً  ــتار طرف ــد الس ــد عب ــة وكان احم ــي الناصري ــه ف حول
بهــا. بعــد االطاحــة بهــذه الســلطة بهبــة جماهيريــة، 
يمكــن القيــام فــوراً باختيــار جمــع من )١٠-١٥( شــخص 
يقومــون مــن اليــوم بمهمــة إدارة المحافظــة فــي المرحلــة 
ــن  ــن الممك ــؤالء؟! م ــار ه ــم اختي ــن يت ــن اي ــى. م االول
أن يكونــوا ممثــاُ او اكثــر عــن نقابــة المحاميــن، وعــن 
نقابــة األطبــاء، وعــن المنظمــات العماليــة، المهندســين، 
عــن  الشــباب،  عــن  المــرأة،  عــن  المعلميــن،  نقابــة 
العاطليــن، المتقاعديــن، ربــات البيــوت و...الــخ. أي مــن 

ــع. ــة للمجتم ــة الواقعي الشــرائح االجتماعي

يضــع هــذا الجمــع، جمــع لنســمية مجلــس محافظــة 
الناصريــة، برنامجــه الــذي يســتند الــى مجموعــة  مهــام 
ــة او الســلطة  ــن: مســؤولية الدول ــة تتضم أساســية فوري
التامــة عــن تأميــن حيــاة ومعيشــة ســكان المدينــة، توفيــر 
ــغ  ــكل مــن بل ــة ل فرصــة عمــل أو إقــرار ضمــان البطال
١6 مــن الشــباب والشــابات، توفيــر الخدمــات كالكهربــاء 
والمــاء وغيرهــا، إدارة أمــور الصحــة والتعليــم والســكن  
وغيرهــا مــن أمــور أساســية فــي هــذه المرحلــة. ان 
ميزانيــة مدينــة الناصريــة يقــارب الملياريــن دوالر. 
ــة بعــض  ــه نصــف ميزاني ــل. إن ــغ ليــس بقلي إن هــذا مبل
ــه  ــف قيمت ــغ يتضاع ــذا المبل ــن ان ه ــك ع ــدول. ناهي ال
مــرات ومــرات إن اضفنــا لــه قــوة عمــل مئــات االالف 

ــى العمــل. ــن عل مــن القادري
تُقــر الحريــات السياســية بــدون قيــد أو شــرط، حــق 
بحيــث  وأجــواء  أرضيــة  تُوفــر  والتجمــع،  التنظيــم 
تســتطيع األحــزاب والتيــارات السياســية واالجتماعيــة ان 
تقــول كامهــا تجــاه اي قضيــة مــن القضايــا التــي تخــص 
إدارة المجتمــع وحياتــه. إذ الســلطة تعنــي إدارة المجتمــع 
ــر ان  ــتطيع الجماهي ــا تس ــر. وعنده ــي المطــاف األخي ف
تعــرف مــاذا يقــول أي حــزب أو جماعــة وكيــف يفكــر، 
ومــا هــي أولوياتــه و...الــخ. أي تكــون الجماهيــر مدركــة 
ــا يجــري بصــورة مباشــرة. دع  ــة ومســاهمة فيم وواعي
فالــح الفيــاض يأتــي ويخاطــب المجتمــع ويقــول »ان 
اولويتنــا هــو ارســال الشــباب لســوريا للدفــاع عن الســيدة 
زينــب والمقدســات«، ويأتــي انســان مثلــي او مثلــك 
ــاس  ــم الن ــة هــي غــذاء وســكن وتعلي ــول ان االولوي ويق
ــن سيســر المجتمــع!!   ــة، وســنرى خلــف َم هــي االولوي
ونقــوم بالشــيء ذاتــه علــى صعيــد البصــرة وبغــداد 
ــن عــن  ــراق. ونرســل ممثلي ــدن الع ــت وســائر م وتكري
كل هــذه المــدن الــى بغــداد لتشــكيل الســلطة القادمــة 

للبلــد، اي الهيئــة التشــريعية والتنفيذيــة المقبلــة لــكل 
العــراق. وتتشــكل الــوزارات االساســية مــن المختصيــن 
الكفوئيــن فــي المياديــن المختلفــة )ومــا اكثرهــم فــي 
المجتمــع!( ويتعهــد الجميــع بتنفيــذ هــذا البرنامــج بإطــاره 
العــام. كمــا تقــوم فــي غضــون 6 اشــهر او حتــى ســنة، 
ببنــاء أســاس الســلطة المقبلــة علــى صعيــد قاعــدي فــي 
كل العــراق عبــر مجالــس االحيــاء والمحــات واماكــن 
ــه، يجــب  ــت ذات ــي الوق ــا. وف ــة وغيره ــل والدراس العم
ان ال تتعــدى رواتــب المســؤولين راتــب عامــل ماهــر، 
ممثلــون يمكــن عزلهــم مباشــرة إن لــم ينفــذوا مهامهــم او 

ــم. ــتغلوا مناصبه ــم او اس ــوا بواجباته خلّ
ــن  الســراق والفاســدين  ــورات م ــذه الث ــو ســحبنا كل ه ل
البصــرة  فــي  الجماهيــر  وانتزعــت  البرجوازييــن، 
والكــوت واالنبــار كل مصــادر ثــروات المجتمــع مــن نفط 
ــا  ــج، لرأين ــذا البرنام ــق ه ــي تحقي ــا ف ــارك وتوظيفه وكم
ــق  ــع ولتحقي ــاول المجتم ــي متن ــتكون ف ــة س ــواال طائل أم
هــذه البرامــج التــي أولويتهــا هــي االنســان فــي العــراق.

ــاك  ــرف ان هن ــر. أع ــي ومؤث ــل عمل ــبيل ح ــذا س إن ه
ــذا. ولكــن هدفهــم واضــح  ــن مــن يســتهزئون به الكثيري
أمــا أن ال يكــون للجماهيــر دور فــي المشــاركة فــي 
إدارة المجتمــع، أو انهــم فريســة  التصــورات المغرضــة 
ــة  ــة الخاص ــي الحكم ــا ه ــة. وإال م ــائعة للبرجوازي الش
التــي يتمتــع بهــا خميــس الخنجــر او المالكــي او الصــدر 
الشــيخ  ان  لمــاذا  مثــاً؟!  الخزعلــي  او  العامــري  او 
المصلحــي الفانــي او الطائفــي الفانــي قــادر اكثــر منــي 
ومنــك  علــى إدارة المجتمــع؟! لتحقيــق هــذا االمــر، 
يجــب ان يقتنــع المجتمــع بــأن الســلطة هــي أمــر يخــص 
ــا،  ــا ووعيه ــا وارادته ــاس، وتدخله ــة الن ــع، عام المجتم

ــخ ــي« او....أل ــا« او« غيب ــيء  »فوقه ــس ش ولي

مقابلة » فارس محمود « مع قناة عالم أفضل الجزء الثاني واالخير

تونس، ثورة في الثورة أم انقالب على الثورة ؟
عادل أحمد :

كتــب كارل ماركــس فــي بدايــة كتابــه الثامــن عشــر 
مــن بروميــر لويــس بونابــرت.. )يقــول هيغــل فــي 
ــة  ــخصيات العظيم ــداث والش ــع األح ــا أن جمي ــكان م م
فــي تاريــخ العالــم تظهــر، إذا جــاز القــول، مرتيــن. 
ــى كمأســاة والمــرة  ــف: المــرة األول ــد نســى أن يضي وق
العســكر- مــكان  العسكر-ســعيد   .) كمســخرة  الثانيــة 
سيســي واإلخــوان التونســي مــكان اإلخــوان المصــري، 
وأخيــرا تكــررت تجربــة االنقــاب العســكر- ســعيد فــي 
تونــس علــى اإلخــوان المســلمين وتحــاول ابعــاد كل مــا 
يتعلــق بالثــورة التونســية فــي الســلطة السياســية. وترســم 
ــة  صــورة هــذا الحــدث فــي وســائل اإلعــام البرجوازي
المحليــة والغربيــة ، كأنــه صاعقــة فــي الســماء الصافيــة 
ان احــداث الثــورة التونســية فــي عــام ٢٠١١ كانــت 
مختلفــة عــن بقيــة األحــداث بمــا يســمى بالربيــع العربــي 
ــلمين  ــوان المس ــي لإلخ ــم الغرب ــن الدع ــم م ــى الرغ عل
فــي المنطقــة وخاصــة المشــروع األمريكــي بإبــراز 
الغنوشــي وإدماجــه فــي مــا يســمى بالعمليــة الديمقراطيــة 
فــي تونــس. وان مــن اهــم العوامــل الرئيســية التــي تميــز 
تونــس عــن بقيــة الــدول فــي الربيــع العربــي هــو وجــود 
الطبقــة العاملــة التونســية بشــكل منظــم المتمثلــة باتحــاد 

ــة  ــة نضالي ــة عمالي ــي منظم ــام التونســي للشــغل وه الع
ان  التونســي.  المجتمــع  علــى  وتأثيرهــا  لهــا وزنهــا 
ــن  ــورة وم ــة الث ــير حرك ــى س ــة عل ــذه المنظم ــر ه تأثي
ثــم الحكومــات المتعاقبــة بعــد الثــورة تأثيــرا ظاهــرا 
ــي  ــزاع االجتماع ــي الن ــا ف ــا طرف ــت دائم ــان وكان للعي
ــى الرغــم مــن عــدم  ــع التونســي، عل والسياســي للمجتم
ــة  ــة العامل ــح الطبق ــا لصال ــور دائم ــم األم ــا لحس تمكنه
والجماهيــر المعدومــة والكادحــة ولكنهــا تتــرك بصماتهــا 
التــي  والسياســات  القــرارات  كل  علــى  الواضحــة 
اتخــذت مــن البرلمــان او الحكومــة او مــن الرئيــس. 
وان هــذه الخاصيــة كانــت غائبــة فــي الثــورة المصريــة 
وكذلــك فــي األحــداث األخــرى فــي ليبيــا وســوريا 
واليمــن. ان وجــود ظاهــرة الطبقــة العاملــة المنظمــة 
ــة  ــة البرجوازي ــس الطبق ــا هاج ــت دائم ــس كان ــي تون ف
الطبقــة  التونســية والعالميــة وادركــوا مخاطــر هــذه 
العاملــة المنظمــة اذا تقدمــت الــى اإلمــام وتوضحــت 
رؤيتهــا العماليــة والسياســية وانفصلــت كليــا عــن األفــق 
البرجــوازي والخــروج مــن النطــاق النقابــي واالتحــادي 
الصــرف والتوجــه نحــو المســار السياســي العمالــي 
تلمســها  يمثــل مخاطــر  ان كل هــذا  واالشــتراكي… 
الطبقــة البرجوازيــة التونســية والغربيــة وتحــاول إبعــاد 
اتحــاد التونســي للشــغل فــي الميــدان السياســي وحصــره 
فقــط فــي بعــض المطالبــات االقتصاديــة للطبقــة العاملــة 

ان  التونســي.  للعمــال  المعيشــي  مســتوى  وتحســين 
اإلخــوان المســلمين فــي تونــس بقيــادة الغنوشــي ادركــوا 
خطــورة قــوة ودور الطبقــة العاملــة ولذلــك حاولــوا ان ال 
تتصــادم مصالحهــم مباشــرة مــع مصالــح الطبقــة العاملــة 
وان ينظــر اليــه كعامــل وســيط التفاقــات والتوافقــات 
السياســية فــي الســلطة البرجوازيــة وليــس كطــرف 
ــة  ــا ان الطبق ــة. بم ــلطة الفعلي ــي الس ــارك ف ــر ومش مؤث
البرجوازيــة التونســية مثــل بقيــة الطبقــة البرجوازيــة فــي 
ــية،  ــة والسياس ــة االقتصادي ــي األزم ــة ف ــة غارق المنطق
وال يوجــد لديهــم أفــق واضــح للخــروج مــن هــذه األزمــة 
والتــي هــي فــي الحقيقــة ازمــة عالميــة وال توجــد لديهــم 
ــأزم وحــل  ــة واضحــة إلخــراج االقتصــاد المت ــة رؤي أي
أزمــة البطالــة والفقــر المليونــي والغــاء الفاحــش والتــي 
ــورة  ــة  والســبب لحــدوث الث ــس هــي األرضي ــت نف كان
التونســية وســقوط حكومــة بــن علــي … ان عــدم إجابــة 
الطبقــة البرجوازيــة علــى مطالــب الثــورة الشــعبية منــذ 
اندالعهــا ومــع وجــود مراقــب عمالــي فــي اتحــاد العــام 
التونســي للشــغل علــى الحكومــة ، كانــت الحكومــة تــدور 
ــن األطــراف  ــوازن بي ــت منشــغلة بت حــول نفســها وكان
المتصارعــة فــي الســلطة الرئيــس مــن طــرف والبرلمان 
ــواب اليســاريين مــن طــرف اخــر  ــادة اإلخــوان والن بقي
والصراعــات كانــت مســتمرة حتــى وصلــت الــى إدانــات 
احدهمــا لآلخــر فــي كل مــرة ...    التتمــة )ص4(...
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أعين جماهير العراق والمنطقة ترنوا لنضالكم!
)حول إضرابات عمل النفط وجماهير االحواز في إيران(

ثمــة كابــوس مــؤرق يقــض مضجــع نظــام الجمهوريــة 
اإلســامية فــي ايــران اليــوم. كابــوس يدفــع بنظــام 
الحريــات  مصــادرة  الحرمــان،  الفقــر،  الجــوع، 
ــو  ــروب نح ــات، الح ــاالت، االعدام ــية، االغتي السياس

أيــام حالكــة وتحــدي مصيــري: حيــاة أو مــوت.
إذ مــن جهــة تتعاظــم اإلضرابــات العماليــة فــي العديــد 
مــن مــدن إيــران مــن عمــال ســكر "هفــت تبــه"، 
المعــادن، البتروكيمياويــات وصــوالً الــى اإلضرابــات 
العظيمــة األخيــرة لعمــال النفــط، بحيــث شــملت ١١٧ 
معمــل ومصنــع ومركــز عمالــي. ومــن جهــة أخــرى، 
تعــم مــدن األحــواز إضرابــات جماهيريــة عارمــة 
ــاف وتقاعــس ال  ــاه والجف ضــد انعــدام الخدمــات والمي
مســؤول لنظــام معــادي للجماهيــر الــى أبشــع الحــدود، 
لتلتحــق بهــا تضامنــاً  مــدن تبريــز وطهــران وغيرهــا. 
دعمــاً  والتظاهــرات  اإلضرابــات  هــذه  نالــت  وقــد 
ــدا ودفاعــاً واســعاً علــى صعيــد مجمــل جماهيــر  وتأيي

ــران. اي
ــى  ــام، وعل ــذا النظ ــاعي أركان ه ــلت كل مس ــد فش لق
رأســها خامنئــي، بامتصــاص نقمــة الجماهيــر وتهدئتهــا 
عبــر تبيــان التعاطــف الــكاذب والمرائــي مــع مطاليــب 
المحتجيــن و "حــق" الجماهيــر، فيمــا يكيــدون المكائــد 
ــذه الحــركات  ــع ه ــرص لقم ــون الف ــائس ويتحين والدس
االحتجاجيــة الحقــة. وحيــن لــم ينفــع تكتيكهــم المــراوغ 
هــذا، قامــوا بالوعــد والوعيــد، بقطــع اإلنترنيــت كــي ال 
تنتقــل أخبــار التظاهــرات وقمــع الســلطة، وبعدهــا بيّنوا 
عــن وجههــم الكالــح المعــروف باللجــوء الــى إلصــاق 
التهــم والدعايــات المغرضــة مــن مثــل "مؤامــرات 
اجنبيــة" و"مندســين" و... الــخ بحــق الناشــطين والقمــع 

الســافر وأعمــال القتــل واالغتيــاالت.  
إن نظــام الجمهوريــة االســامية يغــرق فــي أزمــة 
سياســية واقتصاديــة شــاملة وعميقــة. إنــه رقعــة هجينــة 
الســاحقة  األغلبيــة  تّكــُن  ال  المجتمــع.  جســد  علــى 

ــه  ــع وكادحي ــال المجتم ــن عم ــران، م ــر اي ــن جماهي م
مــن  والغضــب  الســخط  مشــاعر  إال  ومحروميــه، 
ــداد  ــى امت ــر عل ــه الجماهي ــت ب ــذي ابتل ــذا النظــام ال ه
ــكل اشــكال المآســي  ــة ب ــود مليئ ــة عق ــن أربع ــر م اكث
تعــد  ايــران  جماهيــر  إن  والويــات.  والمصائــب 
ــوازي  ــام البرج ــذا النظ ــة به ــل االطاح ــن أج ــام م االي
القرووســطي والخــاص منــه. وال يمكــن الحديــث عــن 
ــمو  ــانية، س ــاواة، انس ــة، مس ــرح، حري ــعادة، ف ــة س أي
ورقــي وهــذا النظــام جاثــم علــى صــدور الجماهيــر ال 
فــي إيــران فحســب، بــل علــى صعيــد المنطقــة كذلــك.

علــى الطبقــة العاملــة فــي إيــران، وفــي مقدمتهــم عمــال 
ــة قــل نظيرهــا. إن أنظــار  نفــط ايــران، مهمــة تاريخي
ــة  ــك اللحظ ــو لتل ــة ترن ــران والمنطق ــي إي ــع ف المجتم

التــي ســتطيحون بهــذا النظــام القمعــي والدمــوي.
ليــس ثمــة لحظــة تاريخيــة تشــترك فيهــا جماهيــر 
العــراق وكردســتان ولبنــان وايــران وغيرهــا بقــدر 
هــذه اللحظــة. لقــد دفــع هــذا النظــام البالــي وميليشــياته 
الطائفيــة االرهابيــة المجتمعــات فــي المنطقــة الــى 
ــى  ــى، ورم ــن معن ــة م ــا للكلم ــكل م ــوي ب مســتنقع دم
هــذا النظــام وميليشــياتية اإلجراميــة وعديمــة الرحمــة 
واإلنســانية المجتمعــات فــي ســيناريو مظلــم للقتــل 
واإلرهــاب والفســاد والنهــب واالغتيــاالت ومصــادرة 
ــال  ــة.  إن اغتي ــية والمدني ــوق السياس ــات والحق الحري
مــا يقــارب مــن ألــف ناشــط وإصابــة وإعاقــة مــا 
ــي  ــف مــن ناشــطي انتفاضــة تشــرين ف ــارب ٢٠ ال يق
العــراق هــو أقــرب مثــال. إن تطلــع جماهيــر العــراق 
وكردســتان هــو بقــدر تطلــع جماهيــر إيــران فــي 
ــي  ــي وه ــي الفاش ــام االرهاب ــذا النظ ــن ه الخــاص م
إن  العــراق.  فــي  المليشــياتية  ذيولــه  نازلــت  التــي 

نضــاالً مشــتركاً عظيمــاً يجمعنــا دون شــك.
إن نضــال الطبقــة العاملــة فــي العــراق وكردســتان 
ضــد الرجعيــة ووجــود اإلســام السياســي علــى صعيــد 

المنطقــة هــو أمــر ال يمكــن فصلــه عــن النضــال مــن 
تيــارات  الرأســمالي ومجمــل  النظــام  إزاحــة  أجــل 
وضــع  هــذا  وإن  وســلطتها.  البرجوازيــة  الطبقــة 
ــة  ــاً مشــتركاً أمــام الطبق ــراً واحــداً ونضــاالً أممي مصي
العاملــة والجماهيــر المنتفضــة فــي المنطقــة. ومــن هــذا 
الجانــب، يعــد نضــال عمــال إيــران والجماهيــر الكادحة 
فــي مــدن إيــران مــن أجــل االطاحــة بالجمهوريــة 
االســامية فــي ايــران مركــزاً لنضــال طبقــي مــن أجــل 
إنهــاء تطــاول تيــارات اإلســام السياســي وتحطيــم 

ــل الشــرق االوســط. ــي مجم ــة ف ــة الرجعي قلع
ــي  ــي العراق ــن الشــيوعي العمال ــر الحزبي ــه، يعتب وعلي
والكردســتاني نضــال عمــال إيــران وســائر الجماهيــر 
المحرومــة والكادحــة فــي عمــوم إيــران نضالهمــا، 
ويدعمــاه بــكل األشــكال الممكنــة. كمــا يــرى الحزبــان 
ــع الحــزب  ــد م ــي واح ــدق نضال ــي خن ــان ف ــا يقف إنهم
ــران  ــيوعيي إي ــائر ش ــي )الخــط الرســمي( وس الحكمت
النظــام  هــذا  مــن  للخــاص  المتطلعيــن  ومجمــل 

البرجــوازي االســامي وللحريــة والمســاواة.
إن هــذا النظــام زائــل. أزفــت ســاعة قبــره مــرة ولابــد. 
ينبغــي حشــد القــوى وتوســيع رقعــة االحتجاجــات علــى 
صعيــد عمــوم إيــران وتوحيدهــا وتنظيمهــا والشــد 
مــن ســواعدها وتســلحيها بأفــق عمالــي وراديكالــي 
وانســاني ال ربــط لــه بقوميــة او ديــن او هويــة كاذبــة 

ــة العظيمــة.  ــام بهــذا المهمــة التاريخي ــة للقي ومضلل

عاش نضال عمال إيران!
عاشت نضاالت جماهير إيران من اجل الحرية 

والمساواة والرفاه!
عاشت االشتراكية!

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
الحزب الشيوعي العمالي الكردستاني

أواخر تموز 2021

تونس، ثورة في الثورة . . .
عادل أحمد :

 ونزلــت كل هــذه الصراعــات الــى الشــارع  والجماهيــر 
ــرا  ــات. وأخي ــذه الصراع ــول ه ــع ح ــتقطب المجتم واس
كانــت علــى وشــك ان تنفجــر األمــور مــرة أخــرى 
ــس كل  ــدة لكن ــورة الجدي وان تســتمر األحــداث نحــو الث
مخلفــات وعناصــر الثــورة عــام ٢٠١١ مــن الطبقــة 
البرجوازيــة وان ترســخ الطبقــة العاملــة والجماهيــر 
الكادحــة التونســية  مطالباتهــا االقتصاديــة والسياســية في 
العيــش بالرفــاه واألمــان والقضــاء علــى البطالــة والفقــر 
المدقــع، حدثــت انقاب العســكري- ســعيد علــى الحكومة 
بحجــة الحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن الثــورة التونســية. فــي 

ــى الثــورة. الحقيقــة ان هــذا االنقــاب هــي انقــاب عل
علــى  االنقــاب  بهــذا  قــام  ســعيد  قيــس  الرئيــس  ان 
ــي  ــى اإلخــوان ف ــة السيســي عل اإلخــوان كتكــرار لتجرب
ــرض  ــية وف ــورة التونس ــى الث ــام عل مصــر والقضــاء الت
خطــورة  بحجــة  المجتمــع   علــى  والقمــع  االســتبداد 

اإلخــوان المســلمين والغنوشــي علــى مســار الثــورة ومــن 
ثــم تحجيــم دور وتأثيــر اتحــاد العــام التونســي للشــغل على 
األحــداث السياســية فــي المجتمــع وبعدهــا البــدء بخطــوات 
صنــدوق النقــد الدولــي واالســتثمارات الغربيــة فــي تونس 
ــة التونســية… ــاة الطبقــة العامل علــى حســاب دمــاء وحي
ان تجربــة السيســي فــي المصــر تجربــة حيــة وواضحــة 
امــام عيوننــا، كيــف اســتطاعت ان ترجــع األوضــاع الــى 
ــن  ــل م ــن قب ــد م ــل واش ــة  ب ــورة المصري ــل الث ــا قب م
ــترجاع  ــع السياســي واس ــتبداد والقم ــرض االس ــة ف ناحي
ازالم الســلطة الســابقة ودور الجيــش مــن جديــد فــي 
حيــاة النــاس او مــن الناحيــة االقتصاديــة لفــرض البطالــة 
والفقــر والغــاء اكثــر وتحقيــق برنامــج صنــدوق النقــد 
ــَق  ــم يب ــي مصــر. ول ــة ف ــتثمارات الغربي ــي واالس الدول
مــن الثــورة المصريــة اال االســم. ويحــاول الرئيــس 
بإبعــاد  فــي مصــر  حــدث  مــا  تكــرار  ســعيد  قيــس 
اإلخــوان المســلمين مــن الســلطة ومــن ثــم فــرض أجــواء 
القمــع واالســتبداد علــى المجتمــع التونســي بنســخته 

الكاريكاتوريــة والكوميديــة…
ان  هــذا االنقــاب ليــس غيــر متوقــع وانمــا هــي تحصيل 
حاصــل للثــورة والثــورة المضــادة حتــى وان يكــن بعــد 
عشــر ســنوات مــن الصراعــات والمواجهــات السياســية 
البرجوازيــة  الطبقــة  بيــن  الصــراع  أطــراف  بيــن 
التونســية بــكل اشــكالها اإلســامية والقوميــة والليبراليــة 
ــى  ــي تحــاول اســترجاع األوضــاع ال ــة والت واإلصاحي
مــا قبــل الثــورة وبيــن الطبقــة العاملــة التونســية المنظمــة 
ــق  ــدون توقــف وان تحق ــام ب ــى اإلم ــدم ال تحــاول ان تتق
والبطالــة  الفقــر  مــن  المحرومــة  الجماهيــر  مطالــب 
والغــاء وانهــاء االســتبداد السياســي علــى المجتمــع. ان 
ــي  ــا يدع ــورة كم ــي الث ــورة ف ــس ث ــاب لي ــوة االنق خط
ــية  ــورة التونس ــى الث ــاب عل ــي انق ــا ه ــا وانم أصحابه
ومحاولــة اســترجاع األوضــاع الــى مــا قبــل الثــورة 
والــى أوضــاع حكومــة بــن علــي االســتبدادية والقمعيــة 
وفــرض المجاعــة والتــي أحــرق محمــد البوعزيــزي 
نفســه مــن خالهــا لبــدء الشــرارة فــي الثــورة التونســية.


