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  آنالجزاير، اعتراضات مردمی و چشم انداز
 

 بشکه نفت توليد می مليون ٢روزانه .  نفر جمعيت، از کشورھای توليد کننده نفت اوپک استمليون ٣۴الجزاير با 

آن به اتحاديه اروپا صادر می شود و برابر با بيش % ٩۵ ميليارد متر مکعب است که ٨۵ گاز آن ۀکند، توليد ساالن

  .کل نياز ممالک عضو اتحاديه است% ٢۵از 

ل صادرات کشور را تشکي% ٩٨الجزاير از نظر اقتصادی به درآمد نفت و گاز وابسته است و اين دو منبع انرژی 

از نفت و گاز که بگذريم پتروشيمی، دارو سازی، توليد کود و سموم، صنايع فوالد و آھن، توليد روغن . می دھد

 ، توليد مواد ساختمانی و توليدات کشاورزی کشور نيز از رونق ئیخوراکی، کارخانه قند و شکر و توليدات غذا

توليد سرمايه اجتماعی کشور نقش مھمی ايفاء می  انباشت و بازۀاضافه ارزش ھای نفتی در چرخ. برخوردار است 

. دھی نظامی پليسی و امنيتی و خريد تسليحات می شوداز آن نيز صرف فساد مالی، سازماناقالم قابل توجھی . کند

% ١٢،۴ بيکاری جوانان ٢٠٠٩ به آمار دولتی در سال ءبنا. ميزان بيکاری به ويژه بيکاری جوانان بسيار باالست

 در اين کشور ھرگونه تظاھرات ٢٠٠١از سال .  درصد می داند٣٠ن ھای غير رسمی آن را حدود بود که تخمي

 به راحتی آب خوردن حکم ئیآزادی ھای اساسی پايمال و سانسور شديد حاکم است و دستگاه قضا. ممنوع شده است

  .اعدام صادر می کند

 و شير که در اوائل بھار سال ]ذرت[جواری برنج،  ھم چون گندم،ئیافزايش قميت کاالھای اساسی به ويژه مواد غذا

 سبب اعتراضات گسترده مردمی در بسياری از نقاط دنيا از جمله مصر، مکزيکو، موريتانی، سنگال و ساير ٢٠٠٨

 به ويژه در زمستان آغاز کرد به ٢٠١٠، افزايشی شديد را در سال ٢٠٠٩کشورھا شد بعد از کاھش اندک در سال 

به گزارش سازمان . بود% ١٨مت برنج در ويتنام در ماه نومبر دوبرابر شد و افزايش در ھند نحوی که مثال قي

 به باالترين مقدار خود رسيد و به ٢٠١٠ در دسامبر ئیکشاورزی و خواروبار سازمان ملل افزايش قيمت مواد غذا

ر ييتغ. ا برای ھرتن رسيدمريکا دالر ٣٢٧ به ٢٩١به نحوی که قيمت گندم از .  نزديک شد٢٠٠٨قيمت ھای سال 

  .  دالر بود٢۴٠ به ١۶۶از ]ذرت[جواریقيمت برای 
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) مريکاا دينار يعنی کمی بيش از نيم دالر ١۵٠ دينار به ٧٠از (در ااجزاير اعالم افزايش قيمت مواد سوختی و شکر

اين . مراه شد توده ھای کارگر و فرودست در ھمه شھرھای کشور به ويژه شھرھای بزرگ ھۀبا اعتراضات گسترد

.  را تکميل کردئی درصدی مواد غذا٣٠افزايش قيمت رسمی، افزايش غيررسمی کاالھای اساسی از جمله افزايش 

به آينده خود  درصدی ٢٠افزايش قيمت ھا جوانان را که افقی روشن در مقابل خود نمی بينند و با نرخ بيکاری 

اعتراض به فقر و گرسنگی و بی مسکنی و نرخ باالی . اعتراضی که دوجنبه داشت. اميدی ندارند به خيابان ھا آورد

بيکاری و ساير سيه روزی ھای ناشی از موجوديت و استيالی نظام سرمايه داری و اعتراض به جنايات و 

 سال است فساد سياسی و ٢٠ری عبدالعزيز بوتفليکا که ديکتاتوری و کشتار ھر نوع آزادی توسط دولت سرمايه دا

  فساد مالی را در ھم تنيده و مانند ھمگنان خود تنھا با نيروی سرکوب سرمايه برمسند قدرت نشسته است

به ساختمان ھای دولتی، بانک ھا و ادارات .  به خيابان ھا آمدند،جوانان خسته از سرکوب و بدون افق در پيش روی

 را ئی در مغازه ھای لوکس و سوپرمارکت ھای پر از مواد غدا"ال بيار" اعيان نشين ۀدر منطق. دندپست حمله بر

شان سنگر گرفته بودند و خيابان يدر حالی که ثروتمندان از ترس در خانه ھا. شودند يا تخريب کردندروی مردم کبر

ليس وجوانان با پ. ليس کشته شدندوراندازی پي نفر دستگير و سه نفر در اثر ت١٠٠٠بيش از . ھا را به جوانان سپردند

 را نيروھای سرکوب دولتی جنوری٩ه  نفر زخمی تا روز شنب٨٢۶ زخمی از ٧۶٣به مقابله پرداختند به نحوی که 

يروھای سرکوب ھا با نۀ مردمی و مقابله خونين آناعتراضات گسترد. ليس و نيروھای امنيتی تشکيل می دادوشامل پ

 قيمت مواد سوختی و ۀھا به خانه ھا دولت را به عقب نشينی وادار کرد و افزايش اعالم شدآنو عدم عقب نشينی 

زيرا به خواسته ھای اساسی جوانان برای . اين پايان کار نيست. ست پس گرفتاگشکر را البته به طور موقت تا ماه 

يک آلترناتيو قوی کارگری وجود مشکل اساسی اين است که در الجزاير نيز . کار و زندگی بھتر پاسخی نمی دھد

نه کارگران با سابقه نفت و گاز، نه .  کارگری ديده نشده استۀ از فعاليت سازمان يافتئیدر اين رخداد جای پا. ندارد

 گروه اسالمی وجود دارد ۶٠٠معلمان و کارگران ساير صنايع و کشاورزی و صنايع خدماتی، اما در مقابل بيش از 

به شبکه القاعده متصل اند، جوانان را برای عمليات . عليه دولت به روستاھا حمله می برندکه به عنوان مبارزه 

  !!!د و خواھان ايجاد يک دولت اسالمی ھار و درنده ھستندنانتحاری تربيت می کند، مردم را قتل عام می کن

بنابراين با بدتر شدن .  ھزار نفر قربانی اين خشونت ھای دوطرفه شده اند ٧٠ تا کنون بيش از ١٩٩٢ از سال 

 کارگر، امکان سربازگيری اين ۀ آگاه و ضد سرمايه داری از طبقۀوضعيت موجود و فقدان يک نيروی سازمان يافت

اين خطر و اين که اين جوانان بيکار يا ارتش . . نيروھای ارتجاعی از جوانان ناراضی باز ھم بيشتر می شود

ھا در مقابل سرمايه و ارتجاع آنند و ھمبستگی طبقاتی کارگری لزوم اتحاد احتياط کارگری به طبقه کارگر تعلق دار

دھی فوری ضد سرمايه داری اين جنبش و جھت سازمانن کارگری را برای ۀ کارگران و فعاالرا می طلبد، وظيف

  . امر اقدام کننداين دھی آن دوچندان می کند و آن ھا بايد تا دير نشده به 

  


