
 شیلی آوریل 11از سازماندهندگاِن تظاهرات  " رایوس میراندا میگوئل "با رفیق  "کمیته جوانان بلژیک"ی مصاحبه

 آموزان؛اِشغاِل دانشجویان و دانش درهای سانتیاگو  خیابان

 

تظاهرات موفق و رادیکاِل چند بابت برگزاری . درود رفیق میگوئل :پرسش

ه شما و تمام تظاهرکنندگان ب آوریل 11ویژه تظاهرات  هب ر در شیلیاخی یروزه

جوانان در های مبارزاتی و مارش دیدن صحنه. گوییمتبریک و خسته نباشید می

بحث پیرامون اخبار این . ای به ما دادشیلی بسیار شورانگیز بود و انرژی تازه

ی جوانان بلژیک با استقبال زیادی روبرو شد و مبارزه میاِن رفقای کمیته

هر شکلی که امکانش بهلطفاً . ی مبارزه و نتایج آن هستیمهقانه منتظر ادامامشت

به از این مبارزه یک شمای کلی خودتان را معرفی کرده و مختصراً  وجود دارد

 .ما ارائه دهید

ها دانشجوی اخراجی و  ، یکی از ده(نام مستعار)من میگوئل هستم : میگوئل 

 های دیگر از ساز گروههمراِه  که بههای کمونیست  ی یکی از گروهنماینده

ی مواضع و صحبت ما باهم قطعاً از دریچه. ستا اعتراضات دهندگانِ  مان

ویژه  همشاهدات من خواهد بود و احتماالً در تماس با دیگر نمایندگان ب

 (.لبخند) خواهید شنیدمتفاوتی را اظهارنظرهای ها، نکات دیگری یا  آنارشیست

محصوِل  3112ی آوریل که مبارزات جانانه در مورد این تظاهرات باید بگویم

ی ی مبارزات چندسالهو به پشتوانهاست  نزدیک به دوسالهیک دوره تدارک 

این مبارزات با سازماندهِی کامل از سوی تمام نیروهای . اخیر سازماندهی شد

-و فاکس انانسی سی،بیمطابق خبررسانی بیهیچ عنوان هفعال انجام شد و ب

 دانشجویان در برابر خشِم کورفوراِن خودبخودی و ک حرکت ی ...نیوز و 

این مارش بزرگ که حتی . نبود های آموزشی رفرمو  یی تحصیلافزایش هزینه

ت ضددولتی در دو در تلویزیون دولتی شیلی نیز اعالم شد که بزرگترین تظاهرا

 بعد از چند روز تظاهرات در شهرهای مختلف، با ی اخیر در شیلی بود،دهه

در سانتیاگو ... آموز، کارگر و هزار دانشجو، دانش311شرکت بیش از 

های آموزشی  ما از حدود دو سال قبل کمپینی را بر علیه رفرم. برگزار شد

آن  یامروزه گسترهسازماندهی کردیم که دارانه و تبعیِض سرمایهدولت 

و  ها و احزاب سیاسی دولتی گروه. دهدشیلی را پوشش میشهرهای بزرگ 

بازوی فعالیِت ها این اعتراضات را به نام خود و به نوعی غیردولتی بار

و کماکان نیز چیز  اما واقعیت چیز دیگری بود ،جواناِن خود اعالم کردند

برخی جواناِن احزاب رادیکال غیردولتی و  های تقریباً تمام سازمان !دیگریست

در این کمپین  رشیست های مختلف آنا تشکالت حزب کمونیست شیلی و گروه

اما واقعیت  ،نقش گرفتند، خود من نیز عضو یکی از احزاب غیرقانونی هستم

سطحی  توسطگذاری آن ست که این کمپین تبدیل به بلوکی شد که سیاست این

شود و بخش دهندگان کمونیست و آنارشیست انجام میکامالً مخفی از سازمان

ها و معترضیِن  تمام جریانن حاصل تالش فعالین جوا ،علنی و امور اجرایی

آموز و نه هایی که نه دانش ما شاهد حضور افراد و گروه .استخشمگین 

صبر، همدلی و اتحاِد این نیروها . دانشجو هستند نیز در صفوف خود هستیم

است و رادیکالیسم این جنبش  چنان ارتقا داده ی عادالنه را آنسطح یک مبارزه

الشعاع قرار داده را تحت 3112باِت نوامبر  تخابه حدی افزایش یافته که ان

و نمایندگان ( سباستین پینِرا)جمهور فعلی رئیساز هم اکنون نمایندگان . است

وزیر کشور . احزاب دولتی در پی کسب مشروعیت در میان صفوف ما هستند



   .نیوز تلویحاً به این نکته اشاره کرده بودنیز در مصاحبه با فاکس

-هب های اخیر گفتید،له و مبارزات سالشما از یک کمپین دوسارفیق،  :پرسش

موجود و در این کمپین صورت کلی چه گرایشاتی در جنبش دانشجویی شیلی 

 هستند؟

ش  در جنب  بندی گونه پاسخ دهم که چه تقسیم این راال ؤبهتر است س: میگوئل

و  وجود دارد ،است "دانشجویی ـآموزی دانشجنبش "دانشجویی که درواقع 

جنبش دانشجویی شیلی از . تر خواهد بودسپس بحث در مورِد این کمپین راحت

های  دیرباز نوک پیکان مخالفت و مبارزه با دیکتاتوری حاکم بر شیلی و دولت

ی مبارزاتِی آن، از قربانیاِن آمریکایی حاکم بر آن بوده و با مرور تاریخچه

نقش دانشجویان در . بردتوان نام  زیادی چه کمونیست و چه آنارشیست می

تنها جنبشی . های بعدی غیرقابل انکار استدوران آلنده و کودتای پینوشه و دهه

 ،و روشنفکر به جامعه ارائه داد رزمندهکه در دوران خفقان آرام نشد و کماکان 

 . جنبش دانشجویی بود

بخش اول : مجزا تقسیم شده استکامالً این جنبش از قدیم به دو بخش اصلی و 

ها عمدتاً دولت از آن کهی مرفه و اقشار غنی جامعه هستند از طبقهاقلیتی 

وزشی و مهای آ ی سیاستها نیز همراهان سازمان یافته کند و آن حمایت می

های دانشجویی و در مدارس این بخش در سازمان. اجتماعی دولت هستند

ایت از در حم... ری سمینار و ی دولت امکان برگزا و با اجازه ؛سازماندهی شده

 جنوبِ  بومیِ  نیروهای فاشیست و تشکالت ضدمردمِ . های دولتی را دارند طرح

و سالی یکی دوبار  گیرند شکل می هااز میان این سازمان -ماپوچهخلِق  ـ شیلی 

  .روندرسانی در خیابان رژه میبدون اطالع

از  ،شودآموزان شیلیایی را شامل میدانشجویان و دانش بخش دوم که اکثریتِ 

 به زیان همیشههای دولتی طرحجامعه هستند و  روبه پایین متوسطِ فقیر و اقشار 

این بخش از تشکالت دولتی محرومند و سنتاً در . شودمام میها تآن و محرومیتِ 

های کمونیستی به گروه تونوم تشکیل شده و با حمایت احزاب ووشیلی به شکل ا

 01ی ویژه دهههو بدتای پینوشه از دوران بعد از کو. پردازندفعالیت می

 ی آنارشیسمایدهکالً و  اندهای مختلف آنارشیست نیز خود را گسترش دادهگروه

و فروریختِن " راه درخشان در پرو"، شکست مبارزات کمونیستیدر اثر افوِل 

 ابتکارعملِ . دیوار برلین و همراهی حزب کمونیست شیلی با دولت؛ تقویت شد

ها و را کمونیستآموزی دانش ـ   جنبش دانشجویی بخشِ این های  فعالیت

سو  به این 3112های  هرچند که امروزه و از سال .ها در دست دارندآنارشیست

از ... سیاسی و گرایشاِت محیط زیستی، حقوق بشری، حمایت از زندانیان 

اما به  ،اندقرار گرفته -مخالفین–ما ی احزاب سنتی و دولتی جدا شده و در جبهه

. های جوان هستند که فعالند ها و آنارشیستاین کمونیست نقشهاست و لحاظ سی

تری دارند و سپس تشکالت ی بیشها گسترهآنارشیست ،یافتگیبه لحاظ سازمان

غیرقانونی کمونیستی و برخی تشکالتی که از سوی احزاب انقالبی و  نوین چپ،

های شود که رسانهی گرایشات باعث می این گستره. دارندشوند قرار حمایت می

هایی کم خطر و منطبق بر شرایط نام ـ المللیبینچه داخلی و چه  ـ بزرگ دولتی 

زمستان  انقالب پنگوئن،"نند برگزینند، مابرای این مبارزات را بحرانی دنیا 

ها اسامی و برخی آنارشیست یهای کمونیستاما گروه "... شیلی، جنبش نیاز و

-صفحات اینترنتی خود اعالم میا و هها و تراکتباندرولدیگری را بر روی 

 ،شود ها اعالم نمیاما هرگز از سوی رسانه ،شودمی  گیرکنند که هرچند همه

 رزمِ "، "ها زاپاتیست"، "سرخ و سیاه"، "شیلِی سرخجنبش " مانندهایی نام

های  سال  این اسامی در بزرگترین تظاهرات ... .و " خلق مسلح"، "سرخ

 3112در تظاهرات اخیر آوریِل " ق مسلحخل"و رفتند بکار  3113و  3111

ها و برخی ها و کمونیستمتحدانه از سوی آنارشیستبه شکلی گسترده و 

ها استفاده دها و پالکارباندرول ها،های دیگر به عنواِن امضای فراخوانگروه



متعددی که از  اعتراضاتِ با این توضیحات راحت است که بگویم بعد از . شد

 3111در سال های مختلف سازماندهی شده بود، گروه ها و سوی سازمان

ها حداکثری آنارشیستپیش بردیم که با همکاری را بهی متحدانه یک مبارزه

های شبانه ی این مبارزه به شورشسپس چون دامنه. ها انجام شدو کمونیست

  برخی نمایندگان. مذاکره شد  ، دولت خواهاندر محالت فقیر کشیده شده بود

همان اوضاع در  .نتیجه بودره با دولت شدند که بیست وارد بازی مذاکرفرمی

ها و گذاشته شد و با استقبال آنارشیستل بود که طرح این کمپین پیش و احوا

 . های کمونیست قرار گرفتاکثر گروه

توضیح طور که همان .است جنبش دانشجویی در شیلی واقعاً میلیتانت :پرسش

شود که بسیار گفته می. ی مهمی نقش ایفا کرده استهای تاریخدر دوره ؛دادید

ای و اجتماعی این اعتراضات فقط صنفی بوده و ربطی به تغییر مناسبات پایه

آموزان برخی اظهارنظرها آن را صرفاً مربوط به دانشجویان و دانش. ندارد

ای ها، عالقه حتی بسیاری از کمونیست. کننددانسته و مرزهای آن را تنگ می

ست  ا ال اینؤچنینی ندارند، س دنبال کردن و انعکاس اخبار مبارزاتی این به

در چه تضادهایی  اند؟ های اخیر بر چه اساسی شکل گرفتهمبارزات سالکه 

 اند؟ ثر بودهؤراه افتادن این جنبش مبه

ر دارای یک ها در این کشوسیس دانشگاهشیلی از قدیم و از زمان تا: میگوئل

این خصوصیت جنبش . استجنبش دانشجویی کامالً سیاسی و رزمنده 

های  در اروپا، سال 26های مه  دانشجویی در بسیاری از کشورهاست و نمونه

من در چین، در شرایط بحرانی در کشور شما آندر آمریکا، تین 01و  21

اند اما شیلی جز معدود ز این جملهایران و امروزه در شمال آفریقا ا

در تحوالت تاریخ معاصر این  آن ست که فعالین جنبش دانشجوییِ  ا کشورهایی

شیلی در آمریکای التین را  جنبش دانشجویی. اندکننده داشته تعیین کشور نقشِ 

. شناسندهای رزمنده میهای کمونیست و چریکمرکز تربیت کادرعنوان ب

آن زشِی های آمورد که پیش از آغاز رفرمپینوشه یک سخنرانی معروف دا

اگر مراکز فکررسانی و تامین نیروی : "دوران خطاب به ارتش گفته بود

". !کاری نداردها ها و کوهستانسازی کنید، کنترل محلهها را پاکچریک

 – حزب آلندهـ  و حزب سوسیالیست شیلی شوروِی شیلیحزب کمونیست پرو

جنبش جوانان "شجویان و اساتید دانشگاه بودند و دان انکادرهایش درصد ۰۸

 .محصول دانشگاه هستند جدی فعال است،نوز به شکِل  ه که" شیلی کمونیست

های  مهمی را در محله ی مسلحانه ی  مبارزههای قبل در دههکه  "میر"جنبش 

ت طور مشخص از تشکال بههای شیلی سازمان داد،  نشین و کارخانهرفقی

های نوین امروز هم کماکان از این  احزاب و سازمان .دانشجویی بوجود آمد

ترین دالیل  ایز پایهیکی ا. برندبرای ایجاد و تجهیز خود بهره می پایگاه

. ها نیز همین موضوع استردن تحصیل اقشار فقیر در دانشگاهکمحدود 

امروزه کمونیست و و ـ یلیایی عمدتاً در دانشگاه کمونیست  اقشار فقیر ش

البته باید . شونددارند و متشکل میسر به شورش برمیشده و  -آنارشیست

ر در های اخیتفاوت مهمی میان جنبش دانشجویی سال که باین نکته توجه دهیم



یژه بخش سازمانده جنبش دانشجویی و بو. قبل وجود داردهای  لی با دههشی

 01و  21های  هستند، برعکس دههها کمونیستها و آن که آنارشیست

احب نفوذ و قوی چپ ی فکری و لجستیکِی احزاب صدارای پشتوانه

اکثراً قدیمی  شانیهاهای این نیروها عمدتاً رایج و طرحسیاست. نیستند

ی هاها و سیاستبسیج کردِن جوانان در برابر طرح و قابلیتهستند 

های لفهؤو ما م اوضاع دنیا و شیلی هم تغییر کرده،. ها را ندارندراست

 .دانیمدخیل می تضاد اصلی بورژوازی و پرولتاریا در حلجدیدی را 

بخوانید ـ امروزه بخشی از کارگران شیلیایی عضو سندیکاهای راست 

م همراهِی سایر د و در برخی مبارزات عامل عدهستن -!ت فاشیس

های کارگرنشیِن سانتیاگو که در برخی خیابان. شوندما می باکارگران 

طرف  همسیحی متشکل هستند؛ ب-در سندیکای دموکراتکارگراِن آن 

وضعیت شهر . کننددر بخش زنان ما سنگ پرتاب میدختراِن فعال 

ر عوض شده؛ بعد از عنوان مرکِز سنتِی اعتراضات نیز بسیاسانتیاگو ب

عنوان های نئولیبرالی در شیلی بو متعاقب جاری شدن سیاست 01ی دهه

مانند های شهری سانتیاگو هزیرساختاولین مدل این سیاسِت جهانی 

در نتیجه کارگران و جهان شده و مراکز صنعتی و بزرگ شهرهای 

 در ا های صنعتی زیادی کهسانتیاگو نیستند، کارگاهنزدیک  کارمندان

ج محل اصلِی تبلیغ و تروی های قبلتا دههطراف سانتیاگو بودند و 

یا تبدیل به  اندشده کشیو فَنس یلها و جذب نیرو بودند تعطکمونیست

که زیر  اندهای متروکی شدهو کارگاه تحت کنترل و خالی از سکنه مراکز

گسترش  و خدماتی اند، بخش اداری های شهری آینده قرار گرفتهطرح

ها نسبتاً تمیز و مرفهی دارد و میلیون ظاهریِ  و شهر سانتیاگو بافتِ یافته 

های نزدیک به شهرک شهر یا درهای کارگر در حواشی تودهفقیر و 

 3سانتیاگو ساکنند که برای رسیدن به مراکز اصلی شهر باید بیش از 

در  های تفریحی کهمراکز عظیِم خرید و مجتمع! ذارندبگ زمانساعت 

مراکز اصلی را کمتر زهم رجوع فقرا به  اطراف سانتیاگو احداث شده با

از این موارد که بگذریم، موقعیت ضعیِف چپ انقالبی . کندو محدودتر می

گرایشاِت . ها در شیلی نیز تاثیر زیادی گذاشته استدر دنیا بر رشد چپ

بدون " یا" بدون رهبر" با شعارهای اتحادهای بدون مرکزیتغیررزمنده، 

میاِن اپوزیسیوِن شیلی دست باال  نیز امروزه در دنیا و در "مراتبسلسله 

د که چرا جنبش دانشجویی فعلی ندهتمام این موارد نشان می... و را دارند

 . با گذشته داردتفاوت زیادی در شیلی 

ها داشت این بود که های مهمی برای ما کمونیستیک مورد دیگر که درس

 "اشغالجنبش "توسط اکثر شهرهای بزرگ دنیا  در زمان اشغالِ 

های زمنده و مهم را با دست تکان دادنی رمبارزه که یک (اکوپای)

 !ی در شیلی پایه نگرفتجنبش چنینسمبلیک به دست جریان رایج سپرد، 

شیلیایی عنصر های ضدحزب وانان و حتی آنارشیست هنوز در میان ج

و مورد توجه فی به شدت قوی یافتگی و کار مخسازماندهی و سازمان

. داردی ما اهمیت زیادی ی امروز و آیندهمبارزهاین مورد برای . است

که ماهیت  کنیم ردیابیهای قبل با دههرا این لحاظ بتوانیم پیوندی  به شاید

رای مبارزین روشن است و نباید با فعالیت در فضاهای دشمن ب

های اخیر لجوان در مبارزات سات گفت که حضور دختران و زنان أتوان با جر می. خودی ایجاد شده در آنها غرق شویم هخودب

شود که با دوران قبل ها انجام میهبری مبارزات توسط آنهای مهمی از رامروزه بخش  های قبل متفاوت است،نیز به نسبت دهه

تعداد دختران در رر آمریکای التین و حضور پ  سنتی د تغییر مناسبات زندگی شهری، مبارزه زنان با مچیسمِ . تفاوت آشکار دارد

ی جنبش دانشجویی امروِز شیلی دارای  اما به طور قاطع باید گفت که مبارزه. تواند از دالیل این امر باشدمراکز آموزشی می

گلوبال در سطح زده داری بحراناگرچه تضاد با سرمایه. تری قرار گرفته استجدیدی و بر بستر تضادهای پیچیده مختصات

-محل نزاع جریانات هستند؛ از جمله همجنسکماکان عمده است اما موضوعاتی در میان هستند که در سطوح باالی دولتی نیز 



 کاریِ بی بخش بزرگی از جامعه از تحصیالت عالی و محرومیتساختارهای آموزشی و گرایان، خلق تحت ستم ماپوچه، 

 .ه استشکل گرفت و تا امروز رشد پیدا کرد ییتضادها چنینخیر بر بستر های امبارزات سال... روزافزوِن جوانان و 

مشخصی دارید که بیانگر منافع اکثریت های  خواستقطعاً شما  ،اساسبعد از این توضیحات و پیشرفت مبارزه  بر این  :پرسش

 ؟هستند ترین مطالبات شما چهعمده. اکثریت مردم شیلی استدانشجویان و دانش آموزان و احتماالً 

و  3112های  های دولتی در سال بعد از اعالم و اجرای برخی رفرم .ی کوتاه داردال نیاز به یک مقدمهؤپاسخ به این س: میگوئل

تدریج و با ارتباطاتی که برقرار  ههای سانتیاگو و چند شهر دیگر شکل گرفت که ب ای در دانشگاهاعتراضات کور و پراکنده 3112

ادامه داشت که دولت بازی  3111های رفرم تا  این مبارزات و کش و قوِس اجرای سیاست. رگ را رقم زدی بزشد یک مبارزه

همه جا نمایندگان خودخوانده و بازوان حزب کمونیسِت رفرمیسِت شیلی به  مانند. دانشجویان را براه انداختمذاکره با نمایندگان 

در این سال بعد از چند ماه کار مداوم و سفرهای مختلف و . دامه پیدا کردپای مذاکره رفتند که بدون نتیجه بود و اعتراضات ا

ی سازماندهی این کار کامالً مخف. را برگزار کنیم 3111ی بزرگ ماه مه  برقراری ارتباطاِت گسترده با فعالین موفق شدیم برنامه

با این روش توانستیم بخشهایی از . ی انجام شدهای قدیم های انقالبی و برخی سندیکالیست ها و کمونیست بود و توسط آنارشیست

ی پلیس برای ماه مه، بخش علنِی کار ما این بود که با اجازه. کارگران، کارمندان و کشاورزان را برای این اعتراض بسیج کنیم

که در کار مخفی نبودند یا تمایلی به عمدتاً نیروهایی . تدارک ببینیمنیز ... بحث و جدل و  های کارگاه های مستقل و تشکیل بلوک

ها و  ها بحث با سندیکالیست ما بعد از ماه. شدند ولی مبارزه را رها نکردندرادیکالیزه شدن مبارزه نداشتند در این بخش فعال 

ای خواست ما بر. کارگراِن فعال و مبارز توانستیم بلوک اعتراضی بزرگی شکل دهیم که بسیار فراتر از توان و انتظار ما بود

رفته بودیم و به پای اعتراض دولت آموزشی های  و افشای سیاست اختصاص بودجه به مراکز آموزشی عمومی تحصیل رایگان،

ما توانستیم این مبارزات را به مبارزات دانشجویان و . کارگران و دیگر اقشار گره خورد های با خواستاین مبارزه در نهایت 

المللی ما جنبش ولی مهمترین حامی بین .یز پیوند دهیمکارگران اسپانیایی در میدان خورشید و برخی مبارزات بهار عربی ن

ی نهایی ما بخشی به پیوند انترناسیونالیستی ما با مبارزات سایر محرومان و جواناِن کشورهای فوق در بیانیه. دانشجویی کانادا بود

ی وزاِن انقالبی، کارگران پروژهآمبه امضای مشترک بلوک دانشجویان و دانش 3111این بیانیه در ماه مه . اختصاص یافته بود

در . سدسازی، کارگران معدن، کارگران اخراجی صنعت گاز شیلی و نمایندگاِن کارگران حمل و نقل سانتیاگو رسید و منتشر شد

ویان دانشجی آن از را که بدنه "شیلی آموزانو دانش های دانشجویان کنفدراسیونی از فدراسیون"ا موجودیِت ضمن با این بیانیه، م

تریبوِن مذاکره ها و به عنوان تن کردیمرسماً معرفی  همبود را  شده تشکیل شیلی آموزان مدارس عمومیو دانش های دولتی دانشگاه

 .خواهد داشتها در اتحاد با هم باشند رسمیت  جنبش اعالم کردیم که تا زمانی که فدراسیون اعالم مواضعبیانیه و  یا اعالم خبر،

 :موارد زیر بود مطالبات ما شامل

 ی آموزشیهای عمومی با افزایش بودجه های دولت از دانشگاه افزایش حمایت -

 ها در مدارس و دانشگاه ی برگزاری امتحانتغییر متد آموزشی و تغییر شیوه -

  وضعیت اقتصادی خانوادگیبه بدون فشار  باالترین سطوحآموزش عمومی رایگان تا  -

سسات نظارتی دولتی برای بررسی کیفیت ؤوسط اساتید و دانشجویان در کنار مسسات نظارتی غیردولتی تؤایجاد م -

 ... آموزش، تخصیص بودجه و تغییر قوانین آموزشی و 

ریزی آموزشی برای تغییر اساسِی محتوای آموزشی در سطوح مختلف ترکیب نمایندگان معترضین با گروه برنامه -

 مدارس و مراکز آموزش عالی

در متن نهایی خلق ماپوچه و . )خلق تحت ستم ماپوچه یاری رساند... که به شناسایی، معرفی و  یژهسیس یک دانشگاه وأت -

 (های تحت ستم ذکر شد دیگر خلق

 و با ابتکارعمل فعالین های آلترناتیو در مراکز آموزشی و اماکن عمومی بدون دخالت دولت ایجاد دانشگاه -

 ممانعت از دخالت این نهاد مذهبی در امر آموزش شیلی و ی کلیسای کاتولیک کاهش و حذف بودجه -

و برگزاری  فعالین جنبشها و مدارس توسط  ایجاِد سمینارهای ویژه برای کارگران، کارمندان و والدین در محل دانشگاه -

 ها و ادارات برای دانشجویان و دانش آموزانسمینارهای مشابه در محل کارخانه

 .های آموزشی هستند ی دانشجویان و سیاستکارگران و کارمندان که تبارز آینده ابعدم ممانعت از ارتباط دانشجویان  -

های زیادی برای مبارزه بر علیه تالش و جوانان رادیکاِل ایرانی در بین فعالین چپ و کمونیستدانید همانطور که می: پرسش

کنند تا به گرایشات مختلف چپ در ایران تالش می .شودداری انجام میدِن مناسبات سرمایهرژیم اسالمی حاکم بر ایران و برهم ز

البته این کار آسان نیست و در . پاسخ دهند، جبهه و اشکال مختلف همکاری مبارزاتی ی اتحاد، تشکیل بلوکِ مقولهنوعی بتوانند به 

اینکه وضعیت سیاسِی ایران با تضادهای حاد و مهمی ود و باشمیهمی بارعت وارد فازهای سکتاریسم یا همهبه سموارد متعددی 



کنند تا می همتتشکالت و نیروهای معدودی از نسل ما . نشده است مفراه اکنون به شکلی موثردرهم تنیده شده ولی این امکان تا 

رنتی و جامعه معرفی کنند و در این راه از طرق مختلف مثل نشریه، صفحات اینتاتی فضای مبارزبتوانند الگوهای مناسبی را به 

ما در  کلکتیوعنوان مثال هب. ی دست بردن به واقعیات و حضور در خیابان کماکان دور از دسترس استلهأفعال هستند، اما مس... 

زمان زیادی ارد فاز تدارک شدیم، وما ، رفتبا گرایشات دیگر یک فدراسیون جوانان انقالبی ساخت مشارکت در  پایبلژیک به 

ی ولی نتیجه بودهای ارزشمندی  درس حاوی جنبش فعالینِ  پروسه برایبا اینکه این  .صرف کردیم و حتی تشکلی نیز ایجاد کردیم

تا چه حد با با این توضیحات شاید بجا باشد که بپرسیم . نداشتو در سطح کالن سازی در یک جنبش جلویی برای نمونهروبه

 ما آشنا هستید؟ یمبارزاتتضادهای فعالیت جوانان کمونیست و رادیکال ایرانی آشنا هستید؟ آیا با فضای سیاسی و 

 هاپراتیکو برخی  با برخی از دستاوردهای جوانان کمونیست ایران در تبعیدکلکتیو فعالتان  من از طریق شما و پراتیکِ : میگوئل

ی فعالیت دانشجویان و جوانان در داخل ایران قطعاً تفاوت زیادی دارد و با مشکالت بسیار هولی صحن ،آشنا هستم در داخل ایران

-گذارد و نقش سرمایهی بزرگی است که صحنه را ناروشن باقی میدولت تئوکراتیک ایران مساله. بیشتری از شیلی همراه است

شود که خطر این دولت قدر این نقش برای فعالین پررنگ میکند یا آندارِی جهانی را در تحوالت ایران برای فعالین کمرنگ می

ی انقالب نیز بازهم این را برجسته کرد، همانطور که در دوره 3110تحوالت دوران بعد از انتخابات . بینندداری را نمیسرمایه

صورت زنده وجود ندارد هی از مبارزات کشورهای دیگر بمتاسفانه در میاِن جوانان نسل جدید اطالعات زیاد. وجود داشت 1000

جوانان  از سویقطعاً این موضوع . و عمدتاً اخبار و ارتباطات از طریق اینترنت است، برخالف گذشته که ارتباطات زنده بود

چیز بیشتری برای بررسی اخبار روز، از مباحث قبلی میاِن ما و در هرحال . صادق استنیز در مورد آمریکای التین ایرانی 

تواند فعالیت جوانان کمونیست ایرانی در خارج از ایران میکنم که فکر میاما . مطمئن هستم که موضعی ناقص است و گفتن ندارم

ی طبقاتی یابی با شرکت در مبارزهدهی و سازمانهای مختلف سازمان ست که شناخت و کسب مدلنظر من این. موثر باشدبسیار 

تماس با  ها، ویژه جوانان و مبارزان امروز این جنبش هونیست و آنارشیست بجوامع محل زیسِت شما، ارتباط مستمر با فعالیِن کم

نقش گرفتن به عنوان فعالین انترناسیونالیست در این  شوند،هایی که در خیابان هستند و در محافل بحث و مطالعه درگیر می آن

کاری  رادیکالنشریات انتشاِر . کندخل ایران میی جاری طبقاتی در دامبارزات کمک زیادی به کسب تجربه و انتقال آن به مبارزه

حمایت . یافتن از مباحث جاری در میان فعالین رادیکاِل ایرانی هستیمصبرانه خواهان اطالعارزشمند است و ما نیز بی

و داشته باشد  ش موثری در شناسایی ما به همدیگرتواند نقی مردمی میانترناسیونالیستی در هرکجای دنیا از مبارزات عادالنه

ویژه جوانان  هزودی ارتباطات بیشتری با فعالین ایرانی ب هامیدوارم ب. های اینترنتی نشان دهد پیوند میاِن ما را فراتر از فراخوان

 . های شیلی بکار بندیم های مبارزاتی شما را در خیابان کمونیست و رادیکال داشته باشیم تا درس

 

کنیم و قطعاً اخبار مبارزاتی دانشجویان شیلیایی برای ما خود را با شما اعالم میلیستِی انترناسیوناهمبستگی از شما ممنونیم و 

این کنیم که تالش می. های زیادی را نیز برای ما طرح خواهد کرد و پرسش خواهد داشتزیادی به همراه  های ارزشها و  درس

زودی ارتباطات  هو شاید ب بگیردالین چپ و رادیکال آن قرار در اختیار جنبش مبارزاتی ایران و فع متنصحبت کوتاه به شکل 

 .بیشتری با فعالین ایرانی بگیرید

 زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی

 .و برخی مربوط به سال قبل هستند 3112آوریل  11تصاویر منتشرشده مربوط به تظاهرات 
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