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 : مقدمه

آن، در    یمبارزات استعمار  ینهیشیو پ  یغن   خی آن در جهان اسالم، تار  تیاست که با وجود اهم  یکشور  ریالجزا

دکتر    ر،یالجزا  ریاتفاقات اخ  یراستا و به بهانه  نیکمتر به آن پرداخته شده است. در هم  ران،یا  یاس یس   اتیادب

جهان اسالم    یپژوه  نده یموسسه آ  یرا برا  یادداشتیدر لبنان،    رانیا  یاسالم   یجمهو  یفرهنگ  زنیرا  اریعباس خامه

 :سدنوی یم  ادداشتی  نیا  یدر مقدمه  ی. وشودیمنتشر م  ژهیگزارش و  یک  در آورده، که در قالب  ریبه رشته تحر

  شمسی  هجری شصت  دهة اواخر در الجزایر مردم خیزش گرماگرم در که است  هاییزیر مجموعه یادداشت  نوشتار

ام نوشته شده و در  یر داشتهالجزا از  که ایروزه  چند  دیدار از  پس اینجانب، توسط اسالمی،  نجات  جبهه رهبری  به

. خیزش مذکور همان خیزشی است که  ت به بعد منتشر شده اس   136۷/ 18/10کیهان مورخ  چند شماره روزنامه  

رهبری عباس مدنی و علی بلحاج در انتخابات شوراها منجر شد و بال فاصله با دخالت  به پیروزی اسالمگرایان به

 .العاده اعالم شد نظامیان، انتخابات باطل و وضعیت فوق

کند، روزها  و طرف، تجربة تلخی بود که امروزه ملت الجزایر با تأسف از آن یاد میگری و کشتار از دسال افراطی  ده

هزار کشته و سربریده حاصل آن بود و به »دهة وحشت« و شرمساری در تاریخ الجزایر از آن   150هایی که و سال

ریاد می امروزه آشكار شده است که در پس پرده آن  اهای سلفیسیاه، دست  وزهایشود.  ارتجاع گری  فراطی و 

 .دکار بوده است و باید در سیر تحوالت سیاسی الجزایر در مقالی جدا، مورد بررسی موشكافانه قرار گیرای درمنطقه

این کوله  به الجزایر با  از آن حوادث  هر حال، ملت  امروزه دوباره برخاسته و  تاریخ گذشته خویش،  از  بار خونین 

 همین خاطر اعتراضات کنونی را با اینكه های الزم را فرا گرفته است. بهدرستاریخی که چراغ راه آیندة آنهاست، 
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ریشه تغییرات  هوشیاخواهان  و  متمدنانه  بسیار  است،  میمی  رانهای  مردم تالش  و  دام  بینیم  در  دوباره  تا  کنند 

اندیشهقدرت و  وابسته  و  مرتجع  نشون های  گرفتار  تندروانه  و  تكفیری  آن    اکنوند.های  که  زمان  رسیده  فرا 

سیاستمداران کهنه کار و نظامیان همیشه حاکم بر این کشور هم ضمن همراهی با قانون و تمرکز بر نظم و امنیت، 

آمیز با مردم  آموزی از گذشته، صدای مردم را بشنوند و آنان را در نیل به اهدافشان یاری دهند، بطور مسالتبا پند 

انقالبی،  گفتگو کنند و حكومت را به رای مردم و این ملت مسلمان و  باشد و  امیدواریم که چنین  اگذار نمایند. 

گر افقی روشن از نیل به اهداف و آرای ملت بزرگ  رو داشته باشد. تا نظارهتر از گذشته در پیشای درخشانآینده

ی در تبعیدگاهش  عباس مدن  مرحومالعاده چند ماه اخیر این کشور و فوت چند ماه قبل  الجزایر باشیم. تحوالت فوق

ام راجع به این کشور را به شرح ذیل باز نشر  در دوحه قطر، من را واداشت تا سلسله یادداشتهای سه دهة گذشته

  گیرددهم. امیدوارم که مورد استفاده همگان قرار

 : سال پس از استقالل  25  الجزایر 

مدیدی است که جهان عرب، حوادثی به وسعت و گستردگی جریانات اخیر الجزایر را به خود ندیده است. به    مدت 

عبارتی می توان »قیام« اخیر مردم الجزایر را بزرگترین حادثه دانست که پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در 

مقابله و سرکوب، خسارات فراوان ناشی از  و فراگیری قیام، شدت    سرعت .در جهان اسالم رخ داده است  5۷سال  

تخریب، عالوه بر موقعیت استراتژیكی و سوق الجیشی منطقه شمال افریقا و اهمیت زیاد الجزایر در این خطه سبب  

نوعی سرگردانی و آشفتگی،    گرچه.گردید تا سیاست مداران بیش از بیش انظار خود را معطوف حادثه فوق نمایند 

رسد که این وضعیت  یلگران و نیز رسانه های گروهی جهان را در بر گرفته بود، اما به نظر می سیاست مداران و تحل

خود ناشی از ناباوری نسبت به سرعت گسترش قیام و شدت آن و شاید هم نتیجه پیچیدگی اوضاع سیاسی حاکم  

ر سیاست داخلی و خارجی  که سالهاست د   تناقضاتی    الجزایر است.سیاسی    اقضاتبر این کشور و یا نتیجه طبیعی تن

  اسالمی  جمهوری  صدام، و شاه – متفاوت کامآل دودیدگاه با  –این کشور مشاهده می شود: میانجی برای دو رژیم 

  سوسیالیستی«   »اقتصاد  مجریان  باالخره  و  حسن   شاه   صمیمی  دوستان  و  پولیساریو  انقالبیون  میزبان  آمریكا،  و  ایران

 .شوند های کوچک این کشور محسوب می سرمایه داری« نمونه  یاست»س  اعمال با

مطابق بیانیه های رسمی دولت الجزایر یا »عصیان عمومی« به ادعای خبرگزاری ها و »قیام«    های خطرناك   جریان

از   سال خاطره پرشكوه    26یا »انقالب« به گفته مخالفین، با هر اسم و عنوانی، حوادث اخیر را بار دیگر و پس 

بار مقاومت نه   این .و آن را به خاطر می آورد  داعیاومت مردم الجزایر و حوادث سال های قبل از استقالل را تمق

در برابر استعمارگران فرانسه و دشمنان مردم مظلوم استعمار زده که در برابر عده ای از رهبران جنبش آزادی  

قتصادی، گرانی، بیكاری، اشاعه فساد، بوروکراسی،  شک، تنگناهای ا  بی. بخش ملی و یاران قدیمی مبارزه و جهاد

اختناق و مذهب زدایی و ....  همه در ایجاد  »عصیان ملی« یا »قیام« نقش داشته اند، اما علل اساسی پدید آمدن  

 پاسخ گویی به سئواالت فوق ضروری  برای .نقش جنبش اسالمی در حوادث اخیر ؟ و....... تا چه حد بوده است



۴۷گزارش ویژه شماره   

 

 WWW.IIWFS.COM     موسسه آینده پژوهی جهان اسالم |  « نگاهی به تحوالت الجزایر  » :۴۷گزارش ویژه  4  

 

 

 

ابت  انداخته، آنگاه حوادث اخیر را بررسی و در پایان است که  از استقالل  الجزایر قبل و بعد  به تاریخ  دا نگاهی 

 .وضعیت حرکت اسالمی این کشور را ارزیابی نماییم

  پيش از استقالل  الجزایر 

 . قسمت از تاریخ خود به دو بخش تقسیم می شود این

  . ادامه می یابد   19۴5اغاز و تا اعالم قیام مسلحانه در سال    1830اول از اشغال الجزایر توسط فرانسه از سال    بخش

میالدی، الجزایر، به اشغال نیروهای نظامی فرانسه درآمد و در پی این اشغال، مقامات ترك   1830پنجم ژوییه  در

علت    به   .در آورده بودند، از این کشور اخراج شدند که بر این کشور حكومت داشته و آن را جزو قلمرو عثمانی  

ای دیگر این کشور به یک کنگره اروپایی  هدر فرانسه، طرح واگذاری قسمت   سرنگونی خاندان بوربون و سقوط دولت 

  183۴سال تصمیم گیری به تعویق افتاد، در سال    ۴به منظور تصمیم گیری در مورد آینده آن منتفی گردید، و  

رانسه بدنبال گزارش کمیسیون ویژه، تصمیم به الحاق الجزایر گرفت و برای اجرای این طرح، فرماندار  نیز دولت ف

طی ربع قرن بعد،  تاریخ الجزایر در راستای تثبیت استیالی فرانسه بر این کشور    در  .کل بر این کشور منصوب کرد

عبدالقادر    امیر  .مردم تحت سلطه صورت گرفتو انضمام کامل آن بوده است و این علیرغم مقاومت شدید و مخالفت  

الجزایری یكی از رهبران و مجاهدان برجسته و مسلمان بود که همراه با نیروهای خود، مقاومت جانانه ای را به  

  .خصوص در نواحی غربی کشور از خود نشان داد

عت هر چه تمامتر سعی در اجرا با سر 185۷پس از آن که استیالی خود را بر الجزایر کامل نمود، در سال   فرانسه

و تحقق اهداف خود در این کشور برآمد، و این کشور را مستعمره خود و به صورت قسمتی از خاك فرانسه در  

بر کشورهای اسالمی آفریقایی و به استثمار    تسلطساحل شمالی آفریقا درآورده و آن را به عنوان پایگاهی به منظور  

ن رابطه دولت فرانسه زمین های مردم الجزایر را مصادره و آن ها را به اروپائیانی که با  کشاندن آنها، قرار داد. در ای

این مستعمره نشینان رفته رفته به صورت قدرت مسلط ارضی در   الجزایر می شدند بخشید.  شتاب فراوان وارد 

  در .  طرف الجزایر بود  شاهد مهاجرت گسترده اروپایی ها به خصوص از فرانسه و ایتالیا به   1860. سال  ند میآمد 

راستای این سیاست، بسیاری از مساجد به کلیسا و انبار اسلحه و سربازخانه تبدیل شدند .دروس عربی و تعلیمات  

اسالمی از مدارس حذف و زبان فرانسوی جایگزین گردید، علمای زیادی را همراه با رهبران اسالمی تبعید شدند.  

 .  مذهبی ویران گردید اهایبنـ هفتاد و دو  هشت دهم درصد از 1860به طوری که تا سال  

دولت فرانسه به الجزایر خودمختاری اداری و مالی داد، که این خودمختاری از طریق تعیین هیاتی  1900سال   در

به نام  »کارگزاران مالی« اعمال شد و دو سوم آن را مستعمره نشینان اروپایی و یک سوم دیگر را الجزایری ها  

ع اقتصادی مردم بسیار بد و از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز در مراتب بسیار  این مدت وض  در. تشكیل می دادند 

 نازلی بودند صنعت و تولیدات سنتی نیز در نتیجه کشاکش و مبارزه با استعمارگران فرانسوی تقریبا به طور کلی  
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از تاریخ و فرهنگ    ها و نقشه های غرب گرایان به شدت از سوی فرانسه، پیاده و الجزایر را  طرح  .از بین رفته بود

آن منسوخ ساخته بود .اما در مقابل آن مسلمانان الجزایری، دست به مقاومت های شدیدی زدند، به ویژه مقاومت 

ادامه یافت اما نهایتآ  18۴۷سال   ات 1839و پایمردی که از سوی امیر عبدالقادر الجزایری صورت گرفت و از سال 

علیه فرانسویان توسط مجاهدین    جنگ  .د و بعد نیز از الجزایر گریختدر برابر ژنرال یوگو فرانسوی شكست خور 

ادامه یافت و بعد از جنگ جهانی اول با رهبری علمای مسلمین و دانشجویان و سپس با ورود    20الجزایری تا قرن  

  .وده استمردم، شدت فراوانی یافت. نقش علما هم چون شیخ ابراهیمی و ابن بادیس تعیین کننده مبارزه و جهاد ب

»اتحادیة علما« را تاسیس نمود و نیز »نهضت اصالحیون مسلمان« را با شعار »الجزایر   1931بادیس در سال   ابن

وطن من، عربی زبان من و اسالم مذهب من« پایه گذاری کرد. نشریه ای نیز به نام »مجله الشهاب« انتشار داد،  

 .ادند و گسترش د بعدها نیز دهها نفر دیگر ظهور و انقالب را رهبری

  و انقالب  ناسيوناليزم 

فرانسویان را تقویت ساخت به طوری که موانع  . جهانی دوم اثر منفی بر جهاد ملت مسلمان الجزایر گذاشت  جنگ

زیادی در مقابل موج اسالم گرایی مردم به وجود آورد. فرانسویان مخفیانه با عناصر سازش کار که عمدتا تحصیل  

را از زیر پای علما خالی ساخته، آن ها را کنار   اطتماس و با هم کنار آمدند و بدین طریق بس  کرده فرانسه بودند،

ایجاد حكومت   معروفترین  .می گذاشتند  الحریه« به منظور  البیان و  بود که »جمعیت  این عناصر فرحت عباس 

تظاهرات    19۴5خودمختار و فدرالی با فرانسه، تاسیس نمود، اما ملت الجزایر به ماهیت آنان پی برد و در سال  

هزار شهید در   15 آن حدود  ی گسترده ای را ترتیب داد که در ان خواهان استقالل کامل از فرانسه گردید و در ط

سرباز فرانسوی کشته شدند و نهایتآ    100شهرهای »سطیف« و »قاعه« به خاك و خون غلتیدند. و در مقابل نیز  

این گونه مقاومت ها، ناسیونالیست ها از جمله فرحت عباس را متقاعد ساخت که تنها راه وصول به هدف، توسل  

ب خلق الجزایر ) حزب کمونیست ( که توسط معالی الحاج  چپ که منشعب از حز  نیروهای  .به قوه قهریه است

تآسیس شده بود به همراه نیروهای ملی گرا به وجود آمدند و عملیات نظامی خود را بر علیه ارتش فرانسه آغاز  

یكی از اعضای )سازمان مخفی( بود، که توسط یكی از این گروه ها تشكیل شده بود و در سال    "بال  بن"   .کردند 

 .از لو رفتن سازمان و دستگیری رهبران آن، به قاهره فرار کردپس  1952

یعنی از تاریخ اعالم قیام همه جانبه آغاز و تا پیروزی انقالب و اعالم استقالل الجزایر   195۴دوم که از سال  مرحلة

ل عبدالناصر  در این مرحله وضعیت حزبی داشت، اوضاع جهانی به سود نهضت بود، در این زمان جما  قیام.ادامه یافت

بر مصر حكومت داشت و کمک های الزم را به انقالبیون ارائه  کرد، مراکش و تونس نیز همكاری الزم را به عمل  

آورد فراهم  هایشان  سرزمین  از  مجاهدین  عبور  برای  را  تسهیالتی  و  طی    نیروهای  .بودند   هآورده  در  انقالبی 

درنشست و عمل«  برای »اتحاد  انقالبی  شورای  در  »فراگیری   195۴سال    هائی  سپس طرح  آوردند و  به وجود 

 نظامی« را پیشنهاد کردند و در این راستا »جبهه آزادی بخش ملی« را ایجاد و شاخه نظامی خود را به نام »ارتش 
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منطقه یا والیت تقسیم و برای هر کدام فرماندهی به رتبه سرهنگ    6آزادی بخش ملی« نام گذاری و الجزایر را به   

نم نیز    با.ودند منصوب  و  الجزایر  در  سیاسی  فعال  های  سازمان  و  ها  گروه  تمامی  جدید،  و حرکت  انقالب  آغاز 

تشكیالت اسالمی از قبیل »جمعیت علما« و »اتحادیه کارگران مسلمان« »سازمان دانش جویان مسلمان شمال  

 .آفریقا« با این جبهه به منظور حفظ وحدت عمل و بسیج همگانی ائتالف نمودند 

  .گروهی که حاضر نشد به جبهه بپیوندد »حزب کمونیست الجزایر« بود که راه مبارزه مسالمت آمیز را برگزید   اتنه

ناحیه »قسطنطنیه« »القبایل« و تمامی    1955قیام که از کوه های »االوراس« شروع شده بود تا اوایل سال    این

ارتش آزادی بخش در سراسر نواحی مسكونی    1959مرز مراکش در غرب »وهران« را نیز فراگرفت. و تا پایان سال  

کامل بین همه نیروها، در کنفرانس الصمام که در منطقه القبایل )که منطقه نفوذ    وحدت  .الجزایر فعال شده بود

نیروهای اسالمی است( تشكیل گردید، اعالم و در همان جا نیز کمیته مرکزی و شورای ملی انقالب الجزایر تشكیل  

آغاز یک تعرض و مبارزه   ظوربطه نیز برنامه ای برای جمهوری آینده الجزایر تدوین و طرحی به منشد. در همین را

همین سال بزرگترین اعتصاب دانشجویی در الجزایر    در  .جدی در شهر الجزیره مورد تآیید و تصویب قرار گرفت

ی ادامه یافت و سال های بعد  ب دعوت اتحادیه کل دانشجویان مسلمان الجزایری آغاز که این اعتصاب تا پیروز

 نیز دانش جویان در کنار ملت در صفوف فشرده جهاد بر علیه فرانسویان استعمارگر بسیج شدند.  

الصمام، طرح مشترکی از جانب مراکش، تونس جهت    جبههپس از برگزاری کنگره مخفی   آزادی بخش ملی در 

وابسته به فرانسه هواپیمای حامل    دولتهای  .ئه گردید تشكیل یک فدراسیون آفریقای شمالی و وابسته به فرانسه ارا

بن بال و دیگر کادر رهبری که در راه مراکش و تونس در حال پرواز بود ربوده و پس از آن توسط دولت فرانسه به  

پاریس اعزام و در آن جا بازداشت شدند .گرچه این عمل هیچ تاثیری بر مبارزه با استعمار فرانسه بر جای نگذاشت،  

ها و جهادی که مردم الجزایر انجام داده دولت فرانسه آمادگی خود را جهت مذاکره با مجاهدین   ومتلكه با مقاب

اقدام به تشكیل »ارتش مخفی« کرده   اروپایی که  با مخالفت شدید استعمارنشینان  این پیشنهاد  اعالم کرد که 

با    دوگل  .ت و به اقدامات تروریستی دست زدفوق با مردم الجزایر به جنگ برخاس   سازمان  .بودند، مواجه گردید 

بسیج پانصد هزار نفر از سپاهیان فرانسه اقدام به عملیات گسترده ای بر علیه ارتش آزادی بخش ملی نمود که این  

اقدام دوگل با مقاومت جانانه و تشكیل حكومت موقت جمهوری الجزایر در تونس به رهبری فرحت عباس و بن  

لت فرانسه به ریاست دوگل مجبور به اعتراف و شناسایی  دو  آبال و عده ای دیگر پاسخ داده شد و پس از سالها، نهایت

چندین مذاکره و گفتگو در ژنو و رم صورت گرفت و در    1959حق تعیین سرنوشت ملت الجزایر شد و در سال  

بس در الجزایر و اعالم تشكیل دولت مستقل الجزایر شد. و این علی رغم مخالفت  منجر به امضای آتش  1962سال  

 .شینان اروپایی و نیز ارتش فرانسه مستقر در الجزایر بودن  ره شدید مستعم
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 : مستقل  الجزایر 

این کشور بسر می  1962ژوئن    در الجزایر که به عنوان استعمارگران در  اروپاییان مقیم  از  از نیمی  بردند،  بیش 

مردم     %99سی  الجزایر را به سوی کشورهایشان ترك نمودند و در اول ژوئیه همان سال با برگزاری یک همه پر 

ژوییه، دوگل عقب نشینی نیروهایش را از الجزایر اعالم و بدین    3الجزایر خواهان استقالل کشورشان شدند و در  

بعد از استقالل   الجزایر .فرانسه با قربانی نمودن بیش از یک میلیون شهید پایان یافت 130ترتیب استعمار خشن  

  .را می توان به چند مرحله تقسیم نمود

 : و جمهوری اول  تقاللاس

مذاکرات بین انقالبیون با حكومت فرانسه پیرامون استقالل الجزایر اختالف نظرهایی بین رهبران جبهه آزادی    طی

الجزایر وجود داشت نیروهای چپ و سوسیالیست ها با شرایط پیشنهادی فرانسه    در   .بخش استقالل  حالی که 

نیروهای  پای می فشردند،  ان  بر  و  دانستند  اشغالگر می  نیروهای  را عقب نشینی  اصلی  و هدف  نموده  موافقت 

 اناسالمی و برخی از ملی گراها هیچ گونه پیش شرطی را نپذیرفته و تمامی شرایط پیشنهادی فرانسه را رد و خواه

نظر گروه اول غالب و فرانسه    نهایتآ  .استقالل کامل و تام کشورشان شده و تهدید به ادامه انقالب و مبارزه کردند 

شرایطش را تحمیل ساخت و طرفین یک قرارداد آتش بس و یک اعالمیه مشترك پیرامون سیاست های آینده  

خود به امضا رساندند .این توافق متضمن تشكیل دولت مستقل الجزایر پس از یک دوره کوتاه انتقالی که با تاکید  

دی و رعایت آن در مورد فرانسوی های مقیم الجزایر ) امالك و زمین  فر  هایبر تامین و تضمین حقوق و آزادی  

آنان(، هم چنین پیرامون آینده روابط دو کشور و همكاری های فرهنگی، اقتصادی و نظامی تاکید شده است، در  

آزمایش  سال و حوزه    15این رابطه مقرر گردید که فرانسه پایگاه دریایی خود در بندر ) موسی الكبیر( را به مدت 

ای خود را نیز در صحرا حفظ نماید، هم چنین قرار بر این شد که فرانسه حقوق ارضی گذشته خود را  های هسته

 .سال دیگر در اختیار داشته باشد   5در الجزایر به مدت 

در الجزایر تشكیل شد که در آن عبدالرحمن   1962مارس  28موافقت نامه »اویان« حكومت موقت به تاریخ   بنابر

از اعضای جبهه آزادی بخش ملی، مسلمانان دیگر و فا رس رییس جمهور موقت تعیین و هیات اجرایی آن نیز 

این رابطه بن بال و بقیه رهبران الجزایری که بازداشت بودند، آزاد و راهی مراکش شدند.    در  .اروپاییان انتخاب شدند 

آفریقایی   و  آسیایی  از کشورهای  و بسیاری  اروپای شرقی  را به رسمیت  شوروی،  الجزایر  موقت  سریعآ حكومت 

موافقت نامه فوق سبب تشكیل »شورای ملی مقاومت فرانسه در الجزایر« توسط سازمان مخفی    گرچه   .شناختند 

گردید که مسلمانان الجزایری را مورد حمالت وحشیانه نظامی و تروریستی خود قرار داد و ساختمان های عمومی  

خود منجر به مقاومت تالفی جویانه   ملکشید تا خللی در قرارداد ایجاد نماید اما این ع   را ویران و اسناد را به آتش 

 جبهه آزادی بخش ملی برعلیه نظامیان فرانسوی مقیم این کشور شد و باعث گردید اروپاییان خاك الجزایر را با 
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همانطور که قبال    و  ودسرعت هر چه بیشتر ترك نموده و گام های نهایی در جهت استقالل الجزایر برداشته ش  

درصد آرا مردم الجزایر خواهان استقالل شدند. و بدین سان استعمار    99ذکر گردید با رفراندوم عمومی و با نتیجه  

 .فرانسه بر مردم مسلمان الجزایر پایان یافت

ین گروه  این شرایط باز اختالف نظر پیرامون کیفیت حكومت و خط مشی سیاسی آینده آن در نظام جدید در ب  در

بودند و در   اعمال نظریات و احكام اسالمی در سیستم جدید  نیروهای اسالمی خواهان  های مختلف پیش آمد. 

را در چار چوب بلوك شرق پیشنهاد    ی حالی که عده ای دیگر حكومت ملی و دمكراتیک و پاره ای نظام سوسیالیست

شارهای محلی توافقی پیرامون برپایی حكومتی با  اختالفات اوج گرفت و با دخالت دوستان خارجی و ف  این  .دادند 

عنوان دین رسمی آن حكومت پذیرفته  تمایالت سوسیالیزم بدون اتكا بر تئوری مارکسیسم حاصل شد که اسالم به

متعدد و کشمكش های فراوان،    ات شد که عدم تعهد در سیاست خارجی خط مشی آن قرار گرفت و باز پس از جلس

رئیس جمه و حزب  »فرصت عباس«  گردیدند. دولت، حزب کمونیست  انتخاب  ریاست دولت  به  بال«  و »بن  ور 

این زمان، شرایط    در  .های نظامی را نیز ملغی نمودسوسیالیسم و جماعت معالی الحاج را منحل و سیستم والیت

که   اطبا  و  زبده  مدیران  ها،  تكنیسین  اقتصادی،  کارفرمایان  وخیم،  کشور  اقتصاد  بود،  سخت  درصد    90بسیار 

اروپاییان مقیم این کشور را تشكیل می دادند، الجزایر را ترك و در نتیجه کارخانجات، مزارع و کارگاهها تعطیل و 

بیكار    ۷0حدود   این کشور  از جمعیت  ارتش    شده درصد  نیز توسط  »سازمان  وساختمان ها و مدارك و اسناد 

 . مخفی« به ویرانه تبدیل شده بودند 

 مقام دبیر کل جبهه ازادی بخش ملی را برای خود اختصاص داد .در اوت همان سال بن  بن بال  1963آوریل    در

بال قانون اساسی که بر اساس ان نظام حكومتی الجزایر جمهوری وجبهه آزادیبخش ملی تنها حزب سیاسی کشور  

تایید و تصویب   پیشنهاد شده بود، به تصویب مجلس الجزایر رسانده و قانون اساسی جدید طی رفراندومی مجددآ 

سال ( انتخاب و مقام فرماندهی کل قوا و  5بن بال به ریاست جمهوری ) به مدت  1963سپتامبر   13 روز  .گردید 

اختیار گرفت در  نیز  را  دولت  سیاسی     وی .ریاست  دارای نظریات  فرحت عباس که  قبیل  از  را  مخالفین خود 

بال دست به اصالحاتی زد،   بن. آزادی بخش ملی اخراج نمودلیبرالیستی و خواهان نزدیكی به غرب بود را از جبهه 

امالك و مستغالت اروپاییان را ملی کرد، نظام کارگری را به خودگردانی مبدل ساخت. تنها روزنامه تحت کنترل  

فرانسویان را توقیف و تعطیل نمود. و سعی در ایجاد تغییراتی در حكومت خود چه در زمینه نیروهای داخلی و چه  

تابستان    در   .بن بال با یكسری اعتراضات و شورش هایی مواجه گردید   حكومتر سیاستهای خارجی نمود. اما  د

در منطقه القبایل شورشی به رهبری جبهه نیروهای سوسیالیست و به رهبری حسین آیت احمد )که امروزه    1963

  1963اکتبر  در .لد الحاج صورت گرفتبرد ( و مسئول سابق این ایالت، و سرهنگ مهند ونیز در تبعید به سر می

نیز درگیری مجددی بین مراکش و الجزایر در رابطه با مرزهای مشترك دو کشور و مشكل صحرای غربی پیش  

 ، 196۴ها ادامه یافت، سرهنگ شعبانی فرمانده ارتش در نواحی جنوبی کشور اعدام گردید. در آوریل   شورش .آمد 
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تشكیل و علیرغم مخالفت نیروهای مذهبی و سكوت نمایندگان ارتش،    نخستین کنگره جبهه ازادی بخش ملی 

گذرانید، و اختالفات در داخل    ویببن بال منشور الجزایر )میثاق ملی( را بر مبنای »سوسیالیزم الجزایری« از تص

نظام اوج گرفت و »المدغری« وزیر کشور برکنار گردید و بطور کلی دوره ریاست جمهوری بن بال به دوره جمهوری  

 .اول معروف شد 

 : نظامی هواری بومدین  دوره

ن داد و  سرهنگ شعبانی نخستین جرقه ای بود که نارضایتی ارتش را نسبت به شیوه حكومتی بن بال نشا  شورش

ساخت عیان  را  قدرت  کسب  به  ارتش  نیروهای  »هواری    1965ژوئن    19  در   .طمع  یعنی  ارتش  قدرتمند  مرد 

بومدین« و از رهبران آزادی بخش ملی طی یک کودتای آرام و بدون خون ریزی بن بال را برکنار و او را بازداشت 

شورای انقالب« سپرده شد که این شورا عمدتا از  کرد. در پی کودتای ژوئن، اقتدار سیاسی در الجزایر در اختیار »

وزیر تشكیل    20نظامی تحت رهبری سرهنگ بومدین تشكیل یافته بود، هم چنین کابینه ای با    ایشخصیت ه

داد که تحت نظر شورای انقالب فعالیت و سمت نخست وزیری و وزارت دفاع را خود بومدین به عهده داشت. دولت  

حكومت بن بال آغاز و حكومت    یهی رژیم، هجوم تبلیغاتی و سیاسی همه جانبه ای را بر علبومدین و دستگاه تبلیغات

که مدتها در صدد بدست گرفتن زمام امور   بومدین .او را به دیكتاتوری و فساد و خود محوری و .... متهم ساختند 

ت موجود، در نظام حاکم استفاده  و رسیدن به سلطه سیاسی بود، از کنار گداشتن نظامیان توسط بن بال و از اختالفا

و رابطه تنگاتنگی با مخالفین بن بال اعم از سیاسیون و فرماندهان زیان دیده ارتش برقرار و ضربه مناسب در زمان 

 .را متوجه بن بال ساخت سبمنا

فردی  اهداف خود را استقرار مجدد و حاکمیت اصول انقالب، جبران ضایعات و زیان های ناشی از حكومت    بومدین

بن بال و پی افكندن »جامعه سوسیالیستی  مقتدر«  که بر اقتصاد سالم استوار باشد، اعالم کرد. و در این راستا،  

فوق العاده ای بخشید که بر همه کس و در   قدرتمخالفان را به شدت سرکوب و نظامیان و فرماندهان ارتش را  

تبدیل به یک گروه سرآمد و ثروتمند بزرگ که با داشتن   همه جا قدرت فائقه ای بودند که این خود به مرور زمان

ترتیب میلیونرها که قبل از انقالب به تعداد   بدین  .اعتبارات فراوان مالی و اقتصادی به گروه بی رقیبی مبدل شدند 

انگشتان دست هم نمی رسیدند، اینک به واسطه وابستگی به غرب و هیات حاکمه به چند هزار نفر افزایش یافتند 

از مجاهدین فریفته قدرت و   بود که فرصت طلبان در صفوف حزب و دولت نفوذ نموده و برخی  و نخستین بار 

از طرف دیگر بومدین با برقراری روابط حسنه ای با دنیای   و  .مكنت درصدد مطالبه بهای جهادشان بر می آمدند 

د را بوجود آورد و در این کار نیز موفق خارج به خصوص کشورهای عربی و اروپایی زمینه حمایت بین المللی از خو

این رابطه با فرانسه علیرغم نفرت عمومی ملت الجزایر در حالی که هنوز از استقالل چند سالی نگذشته    در  . بود

بود، قراردادهای اقتصادی مهمی را منعقد و راه ورود کاالهای فرانسوی را به این کشور بازکرد و کمک های مالی  

   .و نظامی از این کشور دریافت کرد
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 : جدید  ریاست جمهوری شاذلی بن  دوره

عربیت و اسالم، میثاق "؛.  پایان تقاضا می کنم این شعارها را که راهنمای انقالبمان هستند با من تكرار نمایید   در

ملی و قانون اساسی ، انقالب سوسیالیستی، ازخلق و برای خلق، انقالب کشاورزی، انقالب صنعتی، انقالب فرهنگیف  

دمت انقالب، کنگره های خلقی، کنگره های کارگری، جبهه آزادی بهداشت رایگان، خدمات ملی، داوطلبانه درخ

محكم ماست، تشكیالت مردمی تنها حامی ماست، الجزایر قبله    سپر خلقی –بخش یگانه حزب ماست، ارتش ملی 

ارتجاع و استعمار و   امپریالیزم و صهیونیزم و نژاد پرستی و  الجزایر با  )کعبه( جنبش های آزادی بخش ماست، 

فوق را حضار به در خواست »دکتربوعالم بن حموده« عضو دفتر سیاسی   شعارهای ."استثمار جدید مبارزه میكند 

ر کار و امور اجتماعی کابینه هواری بومدین که به عنوان رییس کنگره در سخنان پایانی اجالس ایراد میكرد   و وزی

ازادی بخش ملی بود که تحت عنوان »تحقق میثاق ملی و    اجالسیة  .سردادند  فوق، کنگره چهارم حزب جبهه 

و در پی فوت هواری بومدین این کنگره  19۷9وفاداری نسبت به پرزیدنت بومدین تشكیل گردید. در اواخر ژانویه 

تشكیل و در طی آن شاذلی بن جدید به دبیرکلی حزب جبهة آزادی بخش ملی انتخاب و نیز از طرف حزب به  

 .عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تعیین گردید«. و این خود آغاز پایان عصر بومدین قلمداد گردید 

که بومدین    چرا .برگزارشده بود( تشكیل شد  196۴سوم در سال    ساله )کنگره  15چهارم حزب پس از وقفه    کنگره

با روی کارآمدن نظامیان مطیع و قدرت بخشیدن به آنها حزب جبهه ازادی بخش ملی را تنها به صورت یک دکور  

ترتیب تنها خود    بدین   .درآورده و عمآل آن را فاقد صالحیت تصمیم گیری کرده و از آن سلب قدرت کرده بود

وقفه طوالنی،    این   .یكه تاز و تصمیم گیرنده سیاست های خارجی و داخلی کشور و با حمایت نظامیان بودبومدین  

بسیار بحث انگیز و مبهم بود و بدین علت »رایج بیطاط« رییس مجلس ملی الجزایر که طبق  قانون اساسی ریاست  

ی خود در مراسم افتتاحیه کنگره چهارم روزه( جمهوری را پس از مرگ بومدین عهده دار بود در سخنران ۴5موقت )

با این که صراحت و روشن گری دو صفت  "  :ساله گفت  15  نیحزب، در توجیه عدم تشكیل کنگره در دوره طوال 

این مناسبت تاریخی، الزم است به   این حزب بزرگ است، باز به  حاکم بر کلیه مذاکرات و بحث های مبارزین 

رزین است اشاره شود. و سئوال این است که: .... چرا این فاصله زمانی طوالنی  سئوالی که مدت هاست برسر زبان مبا

  "و کنگره ای که امروز آن را بر پا می داریم پیش آمده است؟ 196۴سوم که در سال  هساله بین کنگر  15

با آن مواجه پاسخ به این سئوال قبل از هر چیز الزم است به برخی از واقعیت ها و مراحلی که انقالب مان    برای

متاسفانه بر پایه تمامی مشكالتی که بعد از کنگره برای کشورمان پدید آمده    196۴شد اشاره شود ..... کنگره سال 

و در میان دستگاه دولتی و دستگاه های حزب    کردهبود تشكیل شد. آن زمان یک فرد توانست انقالب را عوض  

ای خلق را در راستای حمایت حكومت خویش بكار گیرد .و این  تزلزلی ایجاد نماید. و او کوشش نمود تا نواده ه

خود ضرباتی را متوجه نیروهای زنده و تشكیالتی حزب جبهه آزادی بخش ملی نمود و منطقی است که قبل از  

 هر اقدامی الزم بود موسسات و نهادهای محكمی برای کشور و تشكیالت مدرنی برای دولت ایجاد نماییم و این
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بسیج تمامی نیروها در سال های طوالنی گذشته گردید. و در این مدت  توانستیم مجالس خلقی و  خود مستلزم  

..... سخن پیرامون علل    ماییمدر تمامی سطوح بر پا داریم ..... تا پایه محكمی برای برگزاری کنگره امروزمان ایجاد ن

مهم است و کسی نمی تواند آن را منكر شود،    عدم برگزاری کنگره در این مدت به درازا می کشد .... اما آن چه که 

راهی است که ما آن را دنبال نمودیم و آن راه ما را به ساختن و تكمیل موسسات اساسی دولت و آماده سازی برای 

.  رهنمون گشت و بدین ترتیب هم چون گذشته گناه عدم برگزاری کنگره در این  ستمان ا انعقاد کنگره فعلی

کنگره چهارم حزب که عمدتآ از اطرافیان   گردانندگان  .بال قلمداد گردید دی و ترکتازی بنمدت متوجه حكومت فر

و مسئولین دستگاه بومدین بودند، پس از طرح یک سری شعارهای پرطمطراق، به تفصیل پیرامون دستاوردهای  

، دگرگونی و ایجاد انقالب در عهد بومدین سخن گفتند. از مشارکت وسیع کشاورزان و کارگران در نوسازی کشور

ساختار حكومتی، موفقیت های رییس جمهور، در انقالب صنعتی، فرهنگی و کشاورزی    وسازیموسسات دولتی و ن

الجزایر و تاکید بر این که سوسیالیزم تحقق کامل نمی یابد مگر آن که  و نهایتآ از تجربه موفقیت آمیز سوسیالیزم 

 .  باشندسوسیالیست های معتقد در راس مسئولیت ها 

 : رياخ یشورش ها   ی اب ی   شهیر

اعتبار و ح  ستی با  یکنگره مزبور که م   اعاده م   تیثیقدرت و  در مورد     ی د یجد    ینمود، اساسنامه  یحزب را 

  ی عضو اصل   160تا    120مرکب از    یمرکز  تهیکم  کیکرد. که بر اساس آن قرار شد کنگره    بیساختار حزب تصو

نه تنها در سطح حزب بلكه    یاس یس   رندهیگ  میتصم  ئتیه  نیتر  یانتخاب کند که عال   یعضو مشورت  ۴0تا    30و  

کرد. هرچند که انتظار    دیبر ادامه راه بومدین فق  یزائد الوصف  د ی تأک  نیکنگره همچن   .در سطح کل کشور باشد 

 انهیامور خارجه که شخص معتدل و م  ریوز  قهیبوتفل  زی عبدالعز  ،یجمهور  استیر  زیو ن  رکلیدب  یدایکاند   رفتیم

و     یرو یحیاو  ایبود  آزاد  ییاجرا  سیرئ  ،یمهندس صالح  و    كالیراد  اربسی  یست یالیسوس   ،کهیمل  بخشیجبهه 

اما نها  یکارگر  یهاسازمان  تیمطلوب و مورد حما فرمانده    د،ی بن جد   یسرهنگ شاذل   تاًیو جوانان بود، باشند. 

(  یآرا در )بر حسب آمار رسم    %9۴و با کسب  دیاست انتخاب گرد ی نینابیب  ی تی»وهران« که شخص ی نظام ه یناح

و به خصوص افسران فئودال   انینظام یاست از سو یام که خود نظ یشاذل  شود یانتخاب شد. گفته م ،یهمه پرس

  ر یفق  دنتیرا که  پرز  ی کنگره اظهار داشت که »کوشش خواهم کرد همان راه  ن یدر هم  ی شد. شاذل  ی م  تیحما

را ترس   نیبومد   یهوار غ  میآن  انتخاب  به  منظور عمق دادن  به  سوس   رقابلیکرد  از    الیسمیبازگشت  و محافظت 

مل معنا  ی استقالل  و  عیس و  یبه  دهم«  ادامه  سوس   یکلمه  انتخاب  ما    سمی الیافزود:  سالم    کیاز طرف  انتخاب 

 .است یا مانهیكح
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 : بومدین  است يعدول از س 

  ی تینارضا  یبر سر راهش وجود داشت از طرف  یادهیکه مشكالت عد   د ی رس   یجمهور  استیبه ر  یدر حال  یشاذل

 نیکه ا  دهیطبقه ثروتمند و برگز  شیدایپ  زیو ن  نیبومد   یو سیستم نظام  یاقتصاد  یهاگسترده از برنامه  یعموم

  م یو ایجاد زمینه ابراز این نارضایتی که به آن خواه  135۷در سال    رانیا  ی انقالب اسالم  یروزیخود مصادف با پ

که    قهیبوتفل  زیعبدالسالم بالعید و عبدالعز  یاویعناصر بومدینیسم همچون سرهنگ یح  گریپرداخت و از طرف د

  ت یبودند خواهان حفظ وضع  نیمطراز بومد هم سنگ و ه  بایتقر  تیامور خارجه و تنها شخص  ریسال وز  15مدت  

برداشتن موانع موجود بر سر راه خود بود و    ی گام به گام در پ  ی شاذل  .ودند ب  نیزمان بومد   تیوضع  یعنیموجود  

  ی جمهور  استیآن دوره ر  یاصالح شد و ط   ،یقانون اساس   ابتدا   .گرفت  یفاصله م  نیدوران بومد   است یآرام آرام از س 

توانست داشته باشد    ی که م  ی چند معاون  ای  ک یموظف شد عالوه بر    جمهور سیرئ  افتیسال کاهش    5سال به   6از  

  ی ریسرهنگ شاذلی منصب نخست وز یجمهور استیبار در زمان ر  نینخست یو برا ند یبرگز زین  رینخست وز کی

داشت از دست    اریسال گذشته در اخت  15طی سراسر    یکه مقام وزارت خارجه را که حت  وتفلیقه. بافتی  یمتصد 

دست زد   یگریاقدامات د یسر ک یبه  1980در سال   ی انتخاب شد. شاذل  یجمهور  استیداد و به سمت مشاور ر

  بخش یآزاد  یهه ملجب  عادهالسال کنگره فوق  نی. وی در اشودی داده م  انیپا  نیکه کامالً آشكار شد که به دوران بومد 

و    198۴تا    1980  یسالها  یساله برا  5  یبرنامه اقتصاد  کی   سینو  ش یپ  یکنگره خواستار بررس  نیو ا  لیرا تشك

 .واگذار شد  د ی بن جد  یجبهه، به شاذل   یاسیدفتر س  یحق انتصاب اعضا

 ی. شاذلی برادیبرکنار گرد  یجمهور  سیاز مقام مشاورت رئ  زین  قهیداد. بوتفل  یراتییتغ  زین  نهیبعد در کاب  یکم 

را که در زمان   یریسرهنگ طاهر زب  1980اکتبر  13خود در حكومت و در حزب، در  تیموقع م ینشان دادن تحك

  س یبال رئاحمد بن  زیسال ن  نیهم  هیشده بود مورد عفو قرار داد و در ژانو  د ی نافرجام تبع  یبر اثر کودتا  نیبومد 

 یاز فشارها  یناش   یها  یبود آزاد کرد و در قبال ناآرام  یکشور که سال ها تحت الحفظ زندان  نیسابق ا  یجمهور

  زم یالینظر در روش سوس   د ی از خود نشان داد. تجد   یری انعطاف پذ   است یس   انیمتعارض از جانب دانشجو  یفرهنگ

سوس   نیبومد  از  سخن  گرا    زمیالیو  ل  ایواقع  تغ  یستیبرالیاقتصاد  شاذل   یمهم  راتییاز  توسط  که  صورت    یبود 

  ی نیبشیو با سه مرحله پ  19۷1که در سال    نی( بومد یکه طرح )انقالب کشاورز   یدر حال  یکشاورز  نهیزم  در.گرفت

)نفت و    ی کاف  یرا مطرح کرد که مفهوم آن بهره جستن از ثروت ها  یشاذلی شعار  د،یشده بود به شكست انجام

دادن    قیو جوانان از طر  شاورزانک  قیو تشو  بیبود و با ترغ  یکشاورز  یدائم  یاز ثروتها  تی( در جهت حماگاز

 .کرد هیتك  شیاز پ شیاز فروش نفت ب یناش  یپرداخت وام با بهره اندك به ثروتها گانیرا  نیقطعه زم

نمود، چرا    یسبک و مصرف  عیبر صنا  د یو تأک  نیسنگ  عیبر توقف برنامه صنا  م یتصم  ی شاذل  زین  یصنعت  نهیدر زم 

انتخاب  صنا پا  ه یسرما  ی و صادرات  نیسنگ  عیکه  به عنوان  اقتصاد  هیطلب  بومد   یتوسعه   ررابایالجزا  ن، یتوسط 

 تیساخته بود و اکثر  بانیو دست به گر  همواج  یخارج  ی دارهیسرما  طرهیتحت س   یمسائل کشورها  هیاز شب  یمسائل
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برند    یکشور به خصوص آنان که به دور از مرکز و در مناطق عقب مانده و عقب افتاده کشور به سر م  نیمردم ا 

کشور    یاقتصاد  یرا در جهت شرکت در طرح ها  یبخش خصوص  یشاذل   گریاز طرفی د   .نشد   دشانیعا  یسود  چیه

  ی و مال   یادار  ی گرداننوع خود  کی و    می تر تقسکوچک  یهارا به شرکت  یبزرگ دولت   یهاکرد. وی شرکت  قیتشو

اگونه شرکت  نیا  یبرا ا  نیینقش تع  ،یمعتقد بود که بخش خصوص  یکرد. شاذل  جادیها  اقتص  یکننده   ادرا در 

م تقو  فایا  تواند یکشور  و  او بخش خصوص  یکننده بخش دولت  تیکند  اما  پ  یاست     ی زیبرنامه ر  شرفتیرا در 

به ادغام    میاساس تصم نیو بر ا دی د یم ی آن را مبهم و گنگ و مقطع ت یدانست و فعال ی کشور ناموفق م یاقتصاد

کشور نمود    ینفت  است یبه س  یو سخت  زیدآمهمه جانبه خود نمود. وی حمله انتقا  یاقتصاد  یبخش در استراتژ  نیا

و سپس انتقاد خود    دینفت نقش داشت منجر گرد  هیو تصف  دیکه به محاکمه همه جانبه شرکت سونتزك که در تول

رقابت با    یبرا  یمواز  یهاشرکت  جادیبه ا  قیرا تشو  یبزرگ کرد و بخش خصوص   یهااز شرکت  ی را متوجه برخ

داشتند بر    تیکشور حاکم  یبزرگ اقتصاد  یخود گروه تكنوکرات را که بر بخش   نیکرد که ا  یدولت  یهاشرکت

  ی خارج   است یس   یزیر  ه یپا  یدر راستا  ی شاذل   .انقالب را مطرح کردند   یاوردهاو آنان زمزمه حفظ دست  ختیانگ

 .زدیدست م یمغرب بزرگ غرب یایتحقق رو یالزم برا یسازنهیخود به زم

 : دیبن جد   ی حکومت  یها ه یپا 

 :عمده است هیبر سه پا یآن مبتن تیو حاکم ریدولت الجزا است یفراموش کرد که س  د ینبا 

پس   ه،یپا نیبر عهده دارد ا زیو حرف آخر را ن د ی آ یبه حساب م روین نیکه قدرتمندتر یخلق یارتش مل  -1

کودتا با  استقالل  گرد  یاسیوارد صحنه س   نیبومد   یاز  قو  د یکشور  و  استوار  ادامه    یو همچنان  را  حضور خود 

 .دهد یم

پوس در اقتصاد و ادارات کشور  در عهد بومدین به وجود آمدند و همچون اختا زیبخش ن  نیها: اتكنوکرات  -2

 .هستند  كایفرانسه و آمر یدانشگاه ها نیبهتر یکرده ها لیدارند آنان غالباً تحص تیحاکم

  ی اکاره  هااستیحزب توسط بومدین محدود و عمالً در س   نیا  تیکه فعال  : یمل   بخشیحزب جبهه آزاد  -3

اتحاد اتحاد  یگرید  یها  هینبود،  الجزا  هیهمچون  الجزا  یمل  هیاتحاد  ،یریکارگران  مل  ،یریجوانان   یسازمان 

و جامعه الجزایر   استیدر س   ی چندان  ریتأثو.... وجود دارند کامال وابسته به حزب و    یریاتحادیه زنان الجزا  ن،یمجاهد 

 .به عهده ندارند 

کشور و    یـ اجتماع  ی اس یس   ی که در خط مش  یراتییحكومت، تغ  یها  ه یو پا  تیو حاکم  ی اسیتوجه به بافت س   با

از حزب از    ییجناح ها  نیرا ب  ییها  یریآمده درگ  شی پ  یتوسط شاذل  یاز موارد اقتصاد  یکه در پاره ا  یچرخش

 سم ی الیبود که سوس  نیشد ا ی که مطرح م یسؤال اساس  .آورد  شیپ گرید یی ارتش و حزب از سو نیو ب ییسو
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  ی اسیانتخاب کرد؟ گر چه بومدین  توانسته بود بالقوه نقش س   د یکدام را با  د؟ی جد آزاد بن  زم یالیبودمدینی یا سوس  

ساختن    استمداریآن و س  یارتش در کادر رهبر یهاگماردن ژنرال زیاو با جامعه و ن یحزب و گرفتن نقش ارتباط 

 تا یمرنگ جلوه دهد و نهابودن حكومت خود را ک  یو نظام  یریحزب و ارتش جلوگ  نیب  یاحتمال  یهاتنش  زآنها ا

از   یسازد اما بخش بزرگ ازمندیرا پر سازد و هر دو جناح را نسبت به هم ن  ونیاس یو س  انینظام ن یفاصله موجود ب

به عنوان حفظ    ند ینما یم فایکشور ا ادرا در اقتص  یجناح که اینک به طبقه تكنوکرات تبدیل و نقش بزرگ نیهم

اکنون مانع مهم  یدستاوردها دادند و  اقتصاد  یانقالب، برخاسته و زمزمه مخالفت سر  و   یبر سر راه اصالحات 

مغرب بزرگ    یایتحقق رو  رامونیپ  دیبن جد   یخارج  است یهمین مشكل در مورد س  .شوند یجدید قلمداد مبن

 .مختلف اظهار نظرات گوناگونی نمودند  یهاوجود دارد و جناح زین   یعرب

  كه یو پر سر و صداست در حال دیشد   زین   « یمسئله »زبان عرب رامونیدر داخل حزب پ یبند و جناح اختالف نظر 

همه جانبه و    تیبه حما  ی عرب  یو کشورها  ریالجزا  نیب   یخود در واسطه گر  ی و سنت  یخیبا نقش تار  یجناح عرب 

ساختن زبان فرانسه است، تأکید    نوعمدارس و مم  هیکردن زبان آموزش آن در کل  یبر عرب   ی مبن  یشاذل   استیس 

و   یو مغرب عرب  ییاروپا یالجزایر و کشورها نیب یگرخود در واسطه ی و سنت ی خیبا تنش تار  یورزد. جناح ملمی

و آموزش زبان    خواستار حفظ وضع موجود  ی است و نه عرب  ییقایاستدالل که اصوالً الجزایر یک کشور آفر  نیبا ا

و از جمله آداب و رسوم اقوام بربر و  یفرهنگ  مل یگام را در راستای نابود نیو ا شوند مدارس می هیفرانسه در کل

 .  نامند   یرا برژواهای فرصت طلب و خودخواه م  ون«یدانسته، »عرب   یو دولت  یاسیباالخره حذف آنان از صحنه س 

  ی و صوری و یا اختالفی فی مبتن  یاسیس   ینوع باز  کیرا    هایها و جناح بند   یرینظام الجزائر این درگ  نیالبته مخالف

 ایروشن و اصول واضح و گو  یاس یس   یدانند تا اختالف نظر مبتنی بر خط مشمی شتریب ازاتیبر کسب منافع و امت

و مبهم  کی تار ندهیآ دنی د رغمیعل چارچوب محدود محصور ساخته و  کیرا در  د ی جد شک، این مسائل، بن یاما ب

و اکثر    رهیکه خشم مردم الجز  ی و در حال  ریبعد از قیام اخ  نكهیاز وی را سلب کرده بود تا ا  ییقدرت گره گشا

  ده ی با رنگی پر د یجد کینه، کشور را در خود فرو برده بود، بن  یهاکشور را فرا گرفته بود و شعله  یشهرها و روستاها

  دی کند که »چه با  یپرسش را مطرح م  نیو ا  شودیظاهر م  ونیزیگرفته و غضبناك و..... بر صفحه تلو  ییداو ص

 کرد«؟

  :ري حوادث اخ  علل

و    ت یثیو ح  یبواسطه سابقه انقالب   ریکه الجزا  یاست، به گونه ا  ی سؤالی اساس   یشاذل   یمطرح شده از سو  سؤال

کشور    نیدار شده است. است ابردند، اینک به کلی خدشهکشورها بدان رشک می  شتر یآبرو و چهره تابناکی که ب

از   ک ی چی هنوز به ه گذرد یو جهان سوم پس از ربع قرنی که از استقالل آن م ی عرب یاز کشورها یاریهمانند بس

 ی زیرعدم برنامه ،یاستعمار یوابستگی به قدرت ها یها شهیخود عمل ننموده. است پابرجا ماندن ر یهاوعده
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اعتراض    یصدا توانستیحاکم، نم  انینظام زهیو اقتصاد و عالوه بر آن سرن  یتوسعه رو به اضمحالل رفتن کشاورز 

 :شودیرا به دنبال داشت اشاره م  ریاز عوامل مهم که حوادث اخ یرابطه به پاره ا نیرا خاموش نگه دارد، در ا

 : یعوامل اقتصاد  

گاز مهمتر  و  الجزا  نینفت  درآمد  مل   % 95است.    ریمنبع  از درآمدها  یدرآمد  .  گرددیم  لیتشك  ی نفت  یالجزایر 

  ی اسیحربه س  کیمنبع به عنوان  نیاز ا یبرداربهره یبرا  د یو تهد  19۷3نفت از جنگ اکتبر  ی افزایش  فراوان بها

 میو تحر  د یبر اثر کاهش تول  رانیا  یانقالب اسالم  یروزی آن از زمان پ  متیق  شیو اهرم فشار توسط اعراب و نیز افزا

به کشورها فروش آن  آفر  یو  و  برا  یجنوب  یقایاسرائیل  بزرگی  مثابه هدیه  به    ییکشورها  یبه  الجزائر  همچون 

هنگفت حاصل از فروش آن سرمست و به    یعلت درآمدهامزبور را به  یکه به نوبه خود کشورها  آمد یحساب م 

سوق    ریو..... واداشته و آن را به اسراف و تبذ   اضتیر  استیو اتخاذ س   یاصول  یزیربرنامه  در   یبه سهل انگار  ینوع

  ی است که ضربه اساس  یع یطب  بهای نفت در سطح جهانی، صرف نظر از علل و عوامل آن،  یداد. با کاهش ناگهان

که از   ریالجزا ب یترت نیبه هم بخورد. به ا یبه صورت ناگهان یصادر کننده شود و تعادل اقتصاد یمتوجه کشورها

تنها در    ی عنی  1986دالر درآمد داشت و در سال    اردی لی م   12/ 8بالغ بر  1985حالت مستثنی نبود، در سال    نیا

کاهش هنوز هم    نیو ا  ابد ییبه کمتر از نصف کاهش م  ی عنی دالر    ارد یلی م  6کشور به    ن یسال درآمد ا  ک ی فاصله  

کشور    نیا  ر یکه به دنبال اغتشاشات اخ  19/9/1988  یدر سخنران   ریالجزا  ر جمهو  سیجدید رئادامه دارد. شاذلی بن

  ی م  انیگونه ب  نیا انفت ر  متیابعاد فاجعه کاهش ق  ها،یشد ضمن اعتراف تلویحی به این سهل انگار  یم  رادیا

سهل و    یفاجعه بود نه رحمت، چراکه ما را بر درآمدها ایشد گو  یم  یتلق یکند: »درآمد نفت و گاز که نعمت اله

 .«آسان عادت داده بود

و ورود    د ی را به دنبال داشت و این به نوبة خود قدرت خر  یدرآمد ارز  د ی نفت، کاهش شد   متیبهر حال سقوط ق 

که    یکشور  یمردم را به شدت کاهش و دچار بحران ساخت، برا  د ی شد   ازیمورد ن  یی و مواد غذا  یاساس   یکاالها

آمیز و  فاجعه متیکاهش ق نیاست، ا یآن دچار مشكل اساس یو کشاورز یآن واردات ی و زراعت ییمواد غذا   60%

شهرها و    یآن را به دنبال دارد. کمبود روغن، شكر و گوشت در تمام  د ی و کمبود شد   متهایآور قامسرس   شیافزا

را از    دیقدرت خر  ،ییکاالها  ن یآن و باال بودن نرخ چن  هیته  یبرا  ی طوالن  یهاصف  لیروستاها، کمبود نان و تشك

شهروند    کی  انهیبا درآمد ماه  ییک وعده خوراك روزانه گاه  هیکه ته  ییتا جا  ردیگ  یدرآمد مو کم   ریطبقات فق

که با در نظر   رسدیدالر م اردیلیم 20به  ریخارجی الجزا هایبدهی :یخارج یهایبده   .کردیم  یالجزائری برابر

بازار نفت و بحران   تیمبلغ با توجه به وضع  ن یکه ا  کند یدالر تجاوز م  ارد یلیم  25خدمات، از    گریگرفتن کارمزد و د

  ک، ی نزد  نده یکه در آ  کنند یم  ی نیبشیپ  ریالجزا  ی بانك  کارشناسان  .رودیای به شمار مکننده  ن ییمبلغ تع  ،یاقتصاد

به منصه ظهور خواهند     90دهه    یهابزرگتری مواجه خواهد شد که سال  یهاکشور با مشكالت و بحران  ن یاقتصاد ا

 به مرحله بازپرداخت  :د ی گویدارد و موضع پنهان نمی نیخود را از ا  ینگران  زین ریجمهور الجزا  سیرئ.  د ی رس 
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خواهد بود چرا که دوران پرداخت   یآغاز دهة نود مرحله سخت  80دهه    میا  دهی گذشته رس   یهاهای سالبدهی 

  ی المللنیصندوق ب  نیاز متخصص  یكیگرچه به قول     .باشد یایم مکه در گذشته گرفته  یهنگفت و فراوان  یقرض ها

به مفهوم   نیکند، چرا که ا ی خود را رد م  یهای خارج در جدول بدهی  نظرد یتجد  ،یاسیبه علل س  ر،یپول  »الجزا

ب الجزا  یالملل نیدخالت »صندوق  امور کشور  گفته هم  ریپول در  به  اما  احسن    ن یاست«.  به نحو  الجزائر  منبع، 

 .  آیدهایش پیش میگرچه گاهی دیر کرد در وضع بدهی پردازد،یم راخود   یهایبده 

 : یکشاورز 

قابل کشت و   ینهایاست. مساحت زم  یاترانهیمد   یبا آب و هوا  یخیز کشاورزکه خود یک کشور حاصل  الجزایر

اجمال   %3آن    یکشاورز مساحت  از  درصد  سه  الجزا  یو  نزد  ریکل  است    لومتریک  ونیلیم  2.5به    کیکه  مربع 

ها  زمینه  نیبرد که ا  ی را به ارث م  یکشاورز  یهانیهكتار از زم  ونیلیم  ۷.5کشور    نیاز استقالل، ا  بعد   .باشد یم

اند قرار دارد،  جات و علوفه به کار رفته  وه یبه کشت م  شتریکه ب  یو بخصوص در مناطق  یساحل  یهاعمدتاً در دشت

  ر ی سال بعد از انقالب، ضربات جبران ناپذ   25  دتمختلف در م   یها  ستمی س   شیو آزما  ریسفانه بر اثر سوء تدباما متا

  ، یو صنعت   یمسكون  یاز راه ها و مجتمع ها  لومتریکه هزاران ک  یکشور شده است، به طور  نیا  ی متوجه کشاورز

  ی و حبوبات که غذا  شود یاز خارج وارد م   ر،یالجزا  ییمواد غذا   %60امروزه     .اند را اشغال نموده  یمزروع   یاراض  یجا

در    %80به  شدهیکه از خارج وارد م 1968در سال    %۴1کشور است از   نیمردم ا یماده مصرف نیو نخست یاصل

  ی دولت را در راستا  ی جنوب و شرق کشور، خط مش   1982از حوادث    ی چند بعض  هر    .است  ده یرس   1983سال  

  دیبه کشاورزان در روستاها اتخاذ گرد  یاراض  عیقرار داد و به موجب آن طرحی به منظور توز  یکشاورز  شرفتیپ

بر  یآنان و دولتمردان محل شتریب تیطرح توسط افراد وابسته به دولت و حزب حاکم، موجب حاکم نیا یاما اجرا

  گر، ید  یاز سو   .آنان و مهاجرت شان به شهرها را موجب شد   شتریب  یتینارضا   تیشد و در نها  چارهیب  انییروستا

را به ارمغان    یباشد، فراموش کردن کشاورزکه عمدتا وابسته به اجانب می  نیسنگ  عیدولت به صنا  شتری توجه ب

 .آورد

 : از آن  یو عوارض ناش تيجمع  ش یافزا  

کشور    نیا  تیجمع  برد،یرنج م  تیجمع  هیرو  یب  شیجهان سوم، از افزا  یاز کشورها  یاریهمانند بس  های ریالجزا 

  یی کشورها  تیرشد جمع  زانیبا م  سهیرشد ساالنه  مواجه میباشد و در مقا  %3.2نفر و معادل    ونیلی م  23.5با  

نفر    ونیلیم  10حدود    13۴2در سال    ر،آور است. الجزایسرسام  باشد یم  %0.1که معادل    سیهمچون کشور سوئ

ده سال    یاین کشور ط   تیعبارت دیگر؛ جمعنیز یكسان بود. به  خی تار  نیسال بعد از ا 10رقم    نیداشته و ا  تیجمع

  ک یاز    شیانقالب و مبارزه با استعمار فرانسه )ب  انیقربان  یباال  زانیبه علت م 13۴2نداشته است و از سال    یشیافزا

 و توسعه  یمل یو بازساز یبه منظور نوساز ی انسان ی رویروز افزون به ن ازیو با توجه به ن شته ( داد یشه ونیلیم
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افزاکشور هیچ  یاقتصاد  جمعیت به شدت روند    شیافزا  زانینشد و م  تیجمع  شیگونه توجهی به کنترل روند 

  ن یا  دهند یم  ل یتشكکشور را نسل بعد از انقالب   نیا  تی درصد از جمع  ۷0که هم اکنون    ی صعودی داشت به طور

مشكل با    نیبه ا  198۴نظر نمود و از سال    د یواردار به تجد   1980مسؤوالن را در سال    ت،یجمع  هیرو  یب  شیافزا

در    ریالجزا  تیبینی نموده که جمعپیش  سیدر پار  یمطالعات دموگراف  ی مل  توییانست.  د ی توجه گرد  شتریب  تیجد 

 .د ی نفر خواهد رس  ونیلیم 52به  2020خواهد بود و در سال   یفعل تیدو برابر جمع ندهیآ یهاسال

دهد اما عدم بهره    ی و رشد ساالنه آن را م  یفعل  تیکشور، تكافوی جمع  نیا  ین یرزمیو منابع ز  یگرچه ثروت مل  

و باالخره فقدان   یعادالنه ثروت مل   می و مصرف و عدم تقس  د ی تول  ن یاز امكانات موجود و عدم توازن ب  ح یصح  یبردار

از مشكالت   یكی .به ارمغان آورده و خواهد آورد ومت،حك یرا برا یادهی مشكالت عد  ،یاصول یزیرانسجام و برنامه

درصد کل    ۷0سال که    30جوانان کمتر از    نیب  یكاری است، نسبت ب  یكاریب  ت،یجمع  عیسر  شیافزا  نیاز ا  یناش 

از هر دو نفر    گریفعال کشور است و به عبارت د  تییعنی نصف کل جمع   %50  دهد یم   لیکشور را تشك  ت یجمع

سربار جامعه بشمار    تاًیو نها  كار ینفر آنها ب  کی   ورند،مملكت را به گردش درآ  یچرخه اقتصاد  ی توانند به خوب  یکه م

که داوطلبان   یدر حال د،ی هزار نفر در سال را جذب نما  95از   شیب تواند یتر، بازار کار نم به عبارت روشن  .رودیم

کشور    نیا  تیسال به جمع  کی  یهزار نفری است که که در ط  850هزار نفر بوده که از    180کار ساالنه بالغ بر  

 :دو عارضه مهم به دنبال دارد كاریافراد ب ه یرو یب شیافزا -. شوند یاضافه م

پوشاك و نیازهای  ،ییکفاف جامعه را نخواهد داد و کمبود مواد غذا د یولمفهوم که ت نیبد  دیضعف و نقص در تول 

است    یتیشود فساد و نارضادیده می  ریضروری، زندگی مردم را فلج خواهد کرد. آنچه، که امروزه در جامعه الجزا

امروزه خ  ن یبد   ردیگیکشور را در بر م   ساز ندهیکه نسل جوان و آ گر در  و عصیان  كاریاز جوانان ب  ی لی علت که 

الجز  یهاو کوچه  هاابانیخ ا  توان  یرا م  رهیشهرهای بزرگ و به خصوص شهر  سرگردان و   میعظ  لیخ  نیدید. 

با    ، یخارج  یها  ستی هنگام برخورد با تور  ز ین  یکودکانه است. گاه  یهایها و بازکشی در قهوه خانهسرگرم وقت

  ، یآموزش  یوضع نابسامان اموزش و پرورش، کمبود فضا  ،یفقر عموم  .کنند   یم  گار ینخ س   ک یشرمندگی تقاضای  

نسل شده است و    نیاز حد ا شیسبب ناامیدی ب الن،یفارغ التحص  یها و نبود بازار کار برابه دانشگاه  یابیعدم راه

تحصیل    ركراه یابند، ت  رستانیاز آنكه به مرحله دب  شیآموز ب هزار دانش  300است که ساالنه    یبه نحو  تیوضع  نیا

به    ردیگیها صورت م که توسط دولت و رسانه  ی و صنعت  یکشاورز  یجوانان به کارها  بیو ترغ  قیو تشو  کنند یم

 .نبرده است ییعلل وجود مشكالت گوناگون، راه به جا
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 : مسکن

های کشور است، آپارتمان  نیهاست، کمبود مسكن در ا  یریکه مشكل بزرگ الجزا  تیجمع  شیعوارض دیگر افزا  از

  داالحداث ی جد   یهاشده و تنها ساختمان  جادیا  ریاخ  یها که در سال  یتیکبر  یو به اصطالح قوط   تیخاصیتنگ و ب

از وجود    ینیع. شاهدان  د یها را حل نما  یرینتوانسته است مشكل بزرگ الجزا  روند،یبعد از استقالل به شمار م

از خانوادهصورت که عدهکنند. بدینحكایت می  تختیاز پا  یی هادر قسمت  یفتیش   یهاخانه ها و جوانان در  ای 

و   ابانهایای  به سر برند و ما بقی در خاز شب و یا روز را در اتاق اجاره ی مانند. و ساعاتهای طویلی منتظر میصف

نفره به    11هزار خانواده  20 ی حكایت از زندگ 1983دولت در سال  ی مانند. آمار رسممی یباق  گردانها سرکوچه

% فاقد    3۴.8و  کشور، فقط دو اطاقه    نی% ، منازل ا  23.2آمار    نیطبق ا  نیدهد، همچن  یاتاق م  کیباال را در  

  ی شهرها  یبه سو  شتریبا شتاب هر چه ب  انییکه روستا  ست یدر حال  نیا  .حمام است  ی% دارا  9.62آشپزخانه و فقط  

  1985سال    5گرچه دولت در برنامه  .  برند   ی درصد مردم در شهرها به سر م  50بزرگ در حال مهاجرت هستند و  

مشكل اختصاص داده است، اما   نیبه ا  نارید  اردیلیم  ۷6وافری داشته و    د یخود، بر مسئله مسكن تاک  1989تا  

کرده است. به   ی دچار سخت  نهیزم  نیدر ا ی مردم را از هرگونه همكار ،یکمبود مواد و مصالح ساختمان  ایفقدان و 

 .ره رفتاشا  دهیالجزایر گرد ریکه دامنگ یفراوان یطور اجمال به مشكالت اقتصاد

هیچ   تایو نها «یستیبرالیبه نفع »اقتصاد آزاد و اقتصاد باز« و مطرح ساختن »اقتصاد ل سمیالیاز سوس  ینینش عقب

برنامه از  اقتصادیک  اصالحات  تناقضات بزرگ موجود در    یاجتماع  می نتوانست معضالت عظ  د،یجد بن  یهای  و 

  ی کمبود مسكن، بده  ،ییکمبود مواد غذا  ، یاز بحران اقتصاد  ی. مشكالت ناش د یها را حل نما  یریالجزا  تیحاکم

  ی کش و آب لوله  یدن یآب آشام  دیو حتی کمبود شد   یبد کشاورز  ت ینفت و گاز وضع  یهامتیآمدن ق  نییخارجی، پا

جهت سر    ،یکش ریاضت استیس   یشود، راهی جز اجراساعت قطع می  16در حدود    زین  تختیکه روزانه حتی در پا

او سامان داد به  برا  الکتف  ت یوضع  نین  باق   یبار  شروع    یشاذلی  از  قبل  تنها دو هفته  شاذلی  است.  نگذاشته 

  ی و با صراحت تمام و لحن  یو دولت   یحزب  هیدر اجتماع مسئوالن بلند پا  ر،یتظاهرات اعتراض و خونین مردم الجزا

مستقل    استیس   یدولت را در اجرا  می و تصم  د یو مبارزه با هر نوع اسراف، اصرار ورز  ییتند، بر ضرورت صرفه جو

گوشزد نمود.    «یقادر نبودن خزانه کشور، همچون گذشته به پرداخت »کسر  لیبه دل  یکردن موسسات اقتصاد

توجه    شانیهامسئوالن کشور و کارگران شرکت ها و مؤسسات را به مسئولیت  یجمهور در این سخنران  سیالبته رئ

است. وی خواستار    سم«یالیاصالحات صد در صد درست و کامالً هماهنگ با درك ما از سوس   نیداد و گفت: »ا

  ی البته مدت   .شد  ها¬متیبا ق  یو انحصار قدرت و باز ریدست و پاگ  یو پاش و بوروکراس  ختیمبارزه با اسراف و ر

شعار »بستن کمربندها«    ،یاز بحران اقتصاد  یکشور به منظور کاهش فشارهای ناش   یرده باال  نیاست که مسئول

 .اند را سر داده
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گرفته شده است و هدف    ش یکه در حال حاضر در پ  ی کش   اضت یر  است یس   ی عنی  ، یفعل  است یدر واقع اتخاذ س  

نمبه نظ  ی است، کار آسان  ییو صرفه جو  ریاز اسراف و تبذ   یریآن کاهش مصرف و جلوگ  یینها ا  رسد یر    ن یو 

  ی فعلی، یعنی سیاست درها  استیس  یچرا که دولت در راستا  .تكانی سخت داد  كباره یرا    ریجامعه الجزا  است، یس 

چپاول   یو راهی برا لهیخود وس  نیانتخاب نمود که ا یبخش خصوص   یگذار هیسرما ب یمنظور ترغبه  كبارهیباز را 

و برنامه    ح یصح  یبر مبنا  است یس   نیو هنگفت گردید، چون ا   ی الیخ  یو به دست آوردن سودها  شتر یهرچه ب

  ی ستیالیاقتصاد سوس   وهیارتش، ش   یو ژنرالها  یرهبران بزرگ نظام   .نشده بود  یگذار  هیپا  شخصو م  قیدق  یزیر

  جاد یباعث ا وه یش   نیمختلف، انتخاب کرده بودند اما ا یها نهیدر زم ع یسر  شرفتی به سبک  شوروی را به منظور پ

  ن، و توسعه شده، به مرور زما شرفتیهرگونه پ یخود مانع اساس  نیکه ا د یگرد یادار یوالیو ه یدستگاه بروکراس 

بزرگ استعمارگران قبل از استقالل    یبورژواز  نیرا به وجود آورد که به حق وارث  یبزرگ   ی طبقات ثروتمند و بورژواز

اشد اصل   نیند،  مانع  تغ  یطبقه  گونه  س   رییهر  م  یاقتصاد  استیدر  اوضاع  بهبود  ا  یو  واقع  طبقه   نیباشند. در 

  تا یو نها دهی به مراتبِ باال رس   جیگذارنده و به تدر یروخود را در شو ینظام یهاافسران سابق ارتش اند که آموزش

 ازاتی و امت  جادیا  گریبا طبقات د  یادیها را به اشغال خود درآوردند که فاصله زو وزارتخانه  هایمناصب استاندار

 .را از آن خود ساختند  یو اجتماع یاقتصاد ،یاسیبزرگ س 

  ی باق د ی جد در زمان بن افتند،یبه شدت گسترش  ریجمهور سابق الجزا سیتكنوکراتها که در زمان بومدین، رئ نیا 

واردات و صادرات    ها،متیدر ق  ی اساس   راتییتغ  رغمیکشور عل  یو ساختار اقتصاد  یدستگاه حكومتمانده و بدینسان،  

  ده یچیپ  یبروکراس   اه،یرشوه، چپاول و احتكار و توسعه روز افزون بازار س   ،یادار  فشار  .ماند   یباق  رییو.... بدون تغ

به    یمل   بخشیحزب جبهه آزاد  یکه اعضا  یادیز  ازاتی اند، امتارتباط را با مردم داشته  ن یشتریکه ب  ی در مؤسسات

و زمزمه اعتراضات    اخت به حزب و دولت از آن برخوردار گشتند، کاسه صبر مردم را لبریز س   شانیخاطر وابستگ

  است یخود مینویسد: »اتخاذ س  از خبرنگار یادر مقاله  نیگارد  .شد   دهیکش هاابانیابتدا از کارخانجات و بعد به خ

اصل  ،یکشاضتیر اخ  یعامل  حوادث  م   ریبروز  شمار  به  مساعدی  عامل  یک  بلكه  شرکت   رود،ینبوده،  علیرغم 

و نه اسالم،    استینه س   ن،یبنابر ا  د ی آینقش آنان نقش دوم به حساب م  ر،یدر اغتشاشات اخ  یاسالم  انیادگرایبن

است که دولت    ی اس یو ابزار س   یاست، فلسفه اجتماع  یاند آنچه که مهم و عامل اصل بروز حوادث نبوده  یعوامل اصل

 یریالجزا  ی شهروند معمول  کی  یکه برا  یامسئله  .خود بهره جسته است  ی کش  اضتیر  استیس   یاز آن، جهت اجرا

دست و نه اقلیت مرفه و  و تهی  ریفق  تیدر مورد اکثر  یکش   اضتیر  استیس   یاست که اجرا  نیطاقت فرساست، ا

و جنبش   یکارگر  یهاهیکه حزب و اتحاد  ییهاوهیحول و حوش ش   زین  یگریثروتمند اجرا شده است. مسائل د

را به مناصب باال    یمردم، افراد  ی واقع  ندگانینما  یکار برد، وجود دارد. حزب به جا  هافراد ب  یریجوانان در بكارگ

مردم و در آموزش.....    یفاحش در اوضاع اقتصاد  یعدالت  یباعث ب   نیمحض بوده اند... و ا  عیموافق و مط گماشت که  

   ...(.د یگرد


