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بيان غرة ماي
أيتها العامالت، أيها العمال،

العاملية وتضحياهتا منذ  العاملة  الطبقة  لبطوالت  للعمال وفاء  العاملي  بالعيد  العامل وشعوبه  بقية عّمال  اليوم مع  بكل خنوة واعتزاز حنتفل 
استشهاد عمال شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية يف مطلع شهر ماي 1886، من أجل احلق يف الشغل القار وحتسني ظروف العمل 
وتوفري أسباب العيش الكرمي ولكن أيضا من أجل التحرر واالنعتاق النهائي من اضطهاد الربجوازية العاملية املتوحشة والقضاء على استغالل 

اإلنسان لإلنسان وإقامة جمتمع جديد عادل.
ومثلما خنّلد يف هذه املناسبة العاملية ذكرى شهداء الطبقة العاملة األمريكية الذين سقطوا رميا بالرصاص أو شنقا وحكم على رفاقهم بالسجن 
واألشغال الشاقة، خنّلد أيضا ذكرى شهداء تونس من أبناء الطبقة العاملة وكافة الفئات الشعبية لتضحياهتم اجلسام سواء كان ذلك يف عهد 
االستعمار الغاشم أو يف عهد الدكتاتورية الدستورية بقيادة بورقيبة مث بقيادة بن علي، وخنص منهم بالذكر شهداء 26 جانفي 1978 وشهداء 

انتفاضة اخلبز يف جانفي 1984 وشهداء احلوض املنجمي يف 2008 وشهداء ثورة 17 ديسمرب 2010 - 14 جانفي 2011.

أيتها العامالت، أيها العمال،
حنتفل هذه السنة بعيد العمال يف مناخ خمتلف عن سابقيه. فقد قطع الشعب التونسي بفضل إصراره على النضال شوطا هاما يف مساره 
الثوري، ومتّكن من افتكاك عديد املكاسب يف جمال احلريات السياسية وفرض على احلكومات االنتقالية املتتالية عديد التنازالت كان من أمهها 

انتخابات اجمللس التأسيسي وفرض مساحات هامة للتعبري والنشاط احلر واملستقل.
وفيما كان الشعب يطمح، إىل جانب افتكاك حقه يف احلرية والدميقراطية، إىل تصفية األسس االقتصادية واالجتماعية والسياسية للديكتاتورية 
وإرساء قواعد نظام دميقراطي حيقق يف ظله مطالبه االجتماعية والوطنية اليت رفعها خالل الثورة، ها هو اليوم يكتشف أن ثورته تتوقف عند 
منتصف الطريق لتتكالب عليها قوى الثورة املضادة يف الداخل واخلارج وتتهّددها منازع الرّدة وااللتفاف وخماطر االنتكاسة لتعود بتونس إىل 

دائرة االستبداد.
ففي ظل حكومة «الرتويكا» سّجلت أسعار املواد األساسية ارتفاعا غري مسبوق، وتدهورت املقدرة الشرائية أكثر من ذي قبل، وتفاقمت 
مظاهر الفقر والتهميش، وتعززت صفوف البطالني واملعطلني عن العمل من أصحاب الشهادات العليا وغريهم ومن ضحايا الطرد التعسفي، 
تدهورت  العقاب، كما  من  واإلفالت  والفساد  املضاربة واالحتكار  واستفحلت ظواهر  االقتصادية  األزمة  وتعّمقت  بأفواج جديدة،  تعززت 
اخلدمات الصحية والرتبوية وطفت على السطح ميليشيات إجرامية تعتدي وتكفر وترهب وتشوه وتفرض الوصاية على ضمائر الناس وعقوهلم 

وسلوكهم و«تغزو» الفضاءات العامة، اخل...
حيدث كل ذلك على مرأى ومسمع وأحيانا بتواطؤ من احلكومة اليت مل تتوان األحزاب املكونة هلا عن التنكر للوعود االنتخابية اليت أطلقتها، 
االقتصادية  علي  بن  نظام  خليارات  وكامتداد  املتعفن  واخلليجي  العاملي  املال  رأس  بدوائر  مرتبط  رجعي  احلقيقي كائتالف  وجهها  لتكشف 
واالجتماعية. ولتغطية فشلها يف تلبية مطالب الشعب راحت هذه احلكومة ترعى، كسابقتها، التهميش وتزرع وتشجع على الفنت والعنف 

والتناحر األيديولوجي لتمزيق وحدة الشعب، معولة على املعاجلات األمنية والقمعية كلما اشتد عليها الضغط واالحتجاجات.
الثورة، وجامعيني  وقد طال هذا القمع، يف ظرف وجيز، معظم فئات الشعب من عمال وإعالميني ونقابيني ومثقفني ومبدعني وجرحى 
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ومعطلني عن العمل، وحقوقيني وطلبة وغريهم، وهو ما يؤكد رغبة احلكومة يف إجهاض مطالب الثورة وكسر مسارها حىت ال تتطور حنو تفكيك 
النظام االستبدادي سياسيا واجتماعيا وإقامة نظام دميقراطي وشعيب على أنقاضه.

أيتها العامالت، أيها العّمال،
حتتفلون هذه السنة بعيد العمال يف ظل قيادة نقابية جديدة على رأس االحتاد العام التونسي للشغل الذي لطاملا ناضلتم والزلتم تناضلون 
من أجل أن يكون ويظل مستقال ودميقراطيا ومنحازا على الدوام للشغالني والشعب وملطالب الثورة واستكمال مهامها. وتشكل املفاوضات 
اجلارية اآلن بني احلكومة وقيادة االحتاد حول الزيادات العامة يف األجور وإيقاف هليب األسعار اختبارا حقيقيا ملدى التزام هذه القيادة بالدفاع 
عن مطالب القواعد العمالية وقطعها مع اخلط البريوقراطي التقليدي املهيمن على املنظمة الشغيلة وعلى الكثري من قياداهتا املركزية والقطاعية 

واجلهوية.
املنح  أجل  النضاالت من  األجور وحترّم كل  بكتلة  العامة  الزيادات  تربط  اليت  املمركزة  الثالثية  املفاوضات  مع منط  للقطع  األوان  آن  لقد 
اخلصوصية. إن هذا النمط التفاوضي ينبغي أن يعوض بنمط جديد، غري ممركز، يربط األجور باألسعار ويرتكز على أسس تعاقدية جديدة 
تشمل امللفات االجتماعية األخرى كاملناولة والسمسرة باليد العاملة وتفعيل االتفاقيات املربمة وتأهيل الصناديق االجتماعية وإعادة النظر يف 

نظام التأجري ومراجعة جملة الشغل، اخل...
إن احلركة النقابية كانت دوما هدفا للحكومات الرجعية املتعاقبة على البالد منذ أكثر من نصف قرن. وقد كان تدجني هذه احلركة معربا 
لسيطرة الدكتاتورية على اجملتمع وإخضاع الطبقات والفئات الكادحة الستغالل وحشي. ومل تشذ احلكومة احلالية عن هنج سابقاهتا يف العهد 
الدستوري ــ النوفمربي، إذ أهنا مل تتوان عن اهلجوم على االحتاد مبناسبة إضراب العمال البلديني يف حماولة منها لتدجينه وحصره يف مربع ضّيق 
وعزله عن احلركة الدميقراطية وعن قضايا الشعب العامة. ولكنها فشلت بسبب متاسك صفوف النقابيني واحتادهم مع القوى الدميقراطية. وهي 

ستفشل طاملا حافظ االحتاد على استقالليته ونضاليته ودفاعه عن مصاحل العمال والشغالني وعلى اخنراطه يف النضال الدميقراطي العام.

أيتها العامالت، أيها العمال،
إن حزب العمال الشيوعي التونسي املنحاز دوما لقضايا الشعب والوطن ال يرى طريقا من أجل استكمال مهام الثورة غري طريق النضال بني 
صفوف اجلماهري. وكما جعل من إسقاط الديكتاتورية هدفه املرحلي يف السابق، سيظل يعمل على مزيد تنظيم صفوف الشعب وقواه التقدمية 
والثورية لتوحيدها من أجل وضع برنامج عاجل مشرتك، للتصدي لألزمة اخلانقة اليت باتت تتخبط فيها البالد، وتصحيح مسار ثورة احلرية 
والعدالة االجتماعية والكرامة الوطنية، وهو يهيب اليوم بكل القوى احلية ويف مقدمتها العمال والنقابيون، من أجل مزيد اليقظة ملواجهة خماطر 

االلتفاف اليت باتت هتّدد الثورة وعودة االستبداد حتت عناوين وأقنعة جديدة.

- عاشت ثورة احلرية والكرامة والعدالة االجتماعية
- اجملد واخللود لشهدائنا األبرار
- نعم الستكمال مهام الثورة

- ال لعودة االستبداد
- عاشت نضاالت الطبقة العاملة

- تسقط االمربيالية والرجعية العربية
- عاش عيد العمال العاملي
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