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 آرش جاويد  

کودکاِن چشم دوخته بر در، بازگشت پدران خود 

را انتظار می کشيدند و زنان خسته از کار و 

تالش روزانه، خانۀ محقر خود را برای آرميدن 

نان آورانشان مهيا می کردند، خورشيد 

شرمگينانه روی در هم می کشيد و تاريکی رفته 

ر اين اقليم حاکم می گشت. روز شنبه رفته ب

بعد از ظهر، در حالی  5حدود ساعت  21/5/91

که مسئولين نظام خود را برای ميهمانی افطار 

آماده می کردند، (ميهمانی هايی که به جايگاهی 

برای نمايش رياکاری "زاهدان" حکومتی و 

همچنين برای سهم خواهی از خوان گسترده از 

متکشان تبديل گشته غارت اموال عمومی زح

ريشتر بخش  2/6است) زلزله ای به قدرت 

وسيعی از استان آذربايجان شرقی را به لرزه 

درآورد. زمين لرزه ای که تا ساعت ها بعد بی 
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ساعت  7اعتنايی مسئوالن رژيم را بدنبال داشت. 

پس از آنکه زلزله خانه های ِگلی مردم بی پناه 

ر و بيش از شهرهای هريس، کليبر، ورزقان و اه

% بر 100% تا 70روستا را که بين  130

سرشان آوار کرده بود، هنوز سردمداران 

حکومتی قادر به دل کندن از سفرۀ رنگين طعام 

خود نبودند و لم دادن بر پشتی های نرم و خالل 

کردن دندان و قصهً قبضه کردن پست های کليدی 

را بر نجات جان آسيب ديدگان از زلزله ترجيح 

ادند. قبل از مراسم افطار بود و مسئوالن می د

راحت طلب نظام دربارۀ کثرت "اعمال 

خيرشان" موعضه می کردند. در همان لحظه 

تلويزيون دولتی ارتجاع برنامۀ آخوند  3شبکۀ 

طباطبائی را پخش می کرد که  ثمرات کارهای 

خير بويژه داليل شرعی و ثواب کمک کردن به 

ل از آنکه در مردم را توضيح می داد، غاف

وسعتی عظيم از شهرها و روستاهای زلزله زده، 

فريادهای شيون و اشک و خون مصيبت زدگان 

فضای دردآلود از دست دادن عزيزان شان را 

صد چندان دهشتناکتر نموده و با چنگ و دندان و 

دست های خالی خاک و خشت های فرو ريخته 

اد را را می کاويدند تا اثری از حيات بيابند يا اجس

از زير آوار خارج نمايند. اما رسانه ها و 

مستوالن رژيم بيشرمانه و به نوعی تعمداً 

"ککشان هم نمی گزد" و تا ساعت های مديد از 

اطالع رسانی و کمک رسانی سر باز می زنند. 

"به گزارش خبرنگار آرمان بعد از آوار زلزله 

مردم از دير رسيدن نيروها و امدادرسانی در 

وليه گاليه مندند. تا ظهر يکشنبه هنوز ساعات ا

از آب و غذا خبری نيست." (روزنامه آرمان 

 ) 91مرداد23دوشنبه 

مسئوالن حکومتی که همواره فرصت طلبانه در 

پی سود جستن از شرايط بحران های مختلف 

بودند، اکنون ترجيح می دهند از به ميدان کشيده 

م شدن مردم پرهيز نمايند. رژيمی که به هنگا

کوچکترين حرکت اعتراضی از جانب توده ها، 

در هر کجای خاک اين سرزمين، بی درنگ 

نيروهای سرکوبگر خود را به محل گسيل می 

دارد و با افتخار از حضور برق آسای چکمه 

پوشان بسيجی و "سربازان گمنام" امام زمان 

خود ياد می کند، چگونه است که در اين فاجعه 

رفتن جان بيش از  ملی که منجر به از دست

سيصد نفر از توده های زحمتکش (باتوجه به 

مرداد  23تناقض در دادن آمارها تا روز دوشنبه 

نفر اعالم گرديده است که  306تعداد کشته ها 

خبرهای منابع مردمی از افزايش تعداد کشته ها 

نفر حکايت می کند.) گرديده، با بی  1000تامرز 

در ساعات اوليه  اعتنايی شبهه آفرينی به ويژه

حادثه، قصدعبور از اين واقعه را دارد. "نمايندۀ 

تبريز: مردم از انعکاس خبری صدا و سيما در 

خصوص زلزله روزشنبه بسيار گله مند بودند و 

علی رغم اينکه صدها نفر زير آوار بودند، در 
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برنامه های تلويزيونی و سحرگاهی اشاره ای به 

مه آفتاب دوشنبه وقوع اين حادثه نشد." (روزنا

 ) 91مرداد23

سيمای دروغپرداز جمهوری اسالمی که گاه و 

بيگاه با اقدام تهوع آورش از آنکادر کردن 

"محاسن" واليت فقيه و يا قصه های موهوم و 

حماقت بار از زندگی شخصی وی، ساعت ها 

برنامه سازی می کند، با بيشرمی فوق العاده ای 

هستی، خانه و از انعکاِس اخبار نابودی جان، 

هزار نفر از مردم  100کاشانۀ نزديک به 

زحمتکش و مدفون گرديدن صدها نفر در زير 

 آوار امتناع می ورزد:

"روز شنبه خبر زلزله شديد و پر تلفات در شمال 

غرب کشور به سرعت برق و باد در خبرگزاری 

ها، سايت های خبری و شبکه های مجازی 

اين خبر  چرخيد و يک ساعتی طول نکشيد که

حتی به صدر اخبار برخی شبکه های ماهواره 

ای تبديل شد، اما تا زمانی که اين خبر به حدی از 

اهميت برسد که شايسته زيرنويس های شبکه 

خبر و ديگر شبکه های داخلی که از بودجه بيت 

المال همين مردمی که زير آوار مانده يا کشته 

. شده بودند برسد، ساعت ها زمان طی شد! ..

ولی مردم ايران در همان شب نبايد متوجه می 

شدند که در سرزمين شان در همان لحظه صدها 

و شايد هزاران نفر در اثر حادثه زلزله کشته، 

زخمی شده و يا زير آوار منتظر رسيدن يک 

دست ياريگر هستند. واقعا صدا و سيمای ما چه 

زمانی از حالت يک بوقچی تبليغاتی خارج شده و 

سال هزاران ميليارد تومان از بودجه  وقتی در

عمومی اين ملت می مکد، واقعا متعلق به همه 

مردم خواهد شد؟" "... در طول اين مدت، مردم 

به صورت خودجوش اقدام به نجات مصدومان و 

خروج اجساد قربانيان از زير آوارها کرده اند." 

 ) 23/5/91(آفتاب يزد 

يچ انگاشتن ابعاد فاجعه بار سهل انگاری و به ه

جان و هستی مردم، از سوی مسئوالن و مقامات 

بی لياقت و رذل حکومتی به ماهها پيش از اين 

حادثه برمی گردد، گويی آنان وظيفه ای جز 

تخريب و نابودی هست و نيست توده ها برعهده 

ماه پيش در بررسی هايی  8ندارند: "ما حدود 

متوجه شديم که گسل شمال غرب کشور يا همان 

بريز از سرعت حرکت بااليی برخوردار است ت

و ما متوجه شديم که براساس حرکت اين گسل 

می توان بازه زمانی وقوع زلزله را تا حدی پيش 

بينی کرد. نظری افزود: قدرت وقوع اين زلزله 

قابل پيش بينی نبود اما خرابی اين گسل چيزی 

برابر شديدتر از زلزله دو روز گذشته است.  10

ان اينکه پژوهشگاه زلزله مطالعات خود وی با بي

پيرامون اين گسل را با نمايندگان مجلس و 

استاندارها مطرح کرده بود خاطر نشان کرد: 

متأسفانه نتايج مطالعات به صورت جدی پيگيری 
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نشد. وی تصريح کرد: نکته حائز اهميت اين 

است که وقوع زلزله غيرقابل پيش بينی است اما 

ن قدرت زلزله خيزی گسل را بازه زمانی و ميزا

می توان با مطالعات زمين شناسی تا حدی پيش 

بينی کرد و از بروز تلفات مالی و جانی تا حدی 

جلوگيری نمود." (همانجا). اين بی اعتنائی ها که 

نفر کشته (آمار  1000تاکنون به آمار بالغ بر 

کشته اعالم گشته است) انجاميده، تا  306رسمی 

می يابد که پس از وقوع زلزله بدان حد ادامه 

علی رغم درخواست مکرر شهروندان به کمک 

های غذائی، آب و چادر و حتی امدادرسانی برای 

آواربرداری، در روز يکشنبه، يعنی فقط يک 

روز پس از اين حادثه از سوی برخی از 

مسئوالن پايان عمليات آواربرداری اعالم می 

حران از بی گردد و مسئوالن هالل احمر و ستاد ب

نيازی نسبت به کمک های مردمی سخن می 

رانند و از پذيرش کمک از کشورهای ديگر در 

راستای بازی های سياسی رژيم، سر باز می 

زنند: "رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل 

احمر بعد از ظهر ديروز از پايان عمليات 

جستجو و نجات و توزيع چادر و پتو ميان زلزله 

)  در حالی 23/5/91ر داد. (جام جم زدگان خب

از خروج مادر و  25/5/91که مطبوعات 

فرزندی از زير آوار توسط سگ های زنده ياب 

خبر دادند. افاضات سردار مؤمنی رئيس پليس 

راهور ناجا نيز در کمرنگ جلوه دادن ابعاد 

تلفات انسانی اين فاجعه، روی ديگر اين بی 

است که گويی اعتنائی عمدی و اهمال کاری ها 

فقط اظهار نظر وی کم بود تا پروندۀ سياه 

عملکرد رژيم در اين فاجعه مزين تر گردد! 

"خسارات جانی زلزله اخير با کشته های پنج 

 26/5روز در جاده های کشور برابر است !" (

 همانجا)  –

صدا و سيمای جمهوری ارتجاعی اسالمی که 

ه اين گويی به قصد انتقام جويی از مردم ستمديد

مناطق برآمده باشد نه تنها تا ساعت ها اقدام به 

بايکوت خبری می نمود، بلکه در شب حادثه 

بدون هيچ تغييری در پخش برنامه های کذايی 

خود، بی شرمانه به پخش برنامۀ طنز"خنده 

بازار" نيزاقدام می نمايد. "نماينده مردم مشکين 

شهر: مسئولين صدا و سيما بايد از اين حرکت 

ود ... چرا که بيگانگان با ما ابراز همدردی خ

ميکنند ولی صدا و سيما خنده بازار پخش می 

 )91مرداد24کند." (روزنامه آفتاب 

آنچه با وقوع اين گونه حوادث برای محرومين و 

توده های آسيب پذير جامعه آشکار می گردد اين 

است که اين وقايع علی رغم اينکه نتايج تأسف 

ردم زحمتکش بجای می گذارد و باری را برای م

آوار گشتن سرپناهشان و مرگ ونيستی را 

برايشان به بار می آورد، ليکن به عريان ترين 

شکلی تبعيض ميان طبقات دارا و بی چيز و 
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فاصله طبقاتی موجود را دريافته و تفاوت های 

ميان زندگی سرمايه داران و زمين داران را با 

تکش جامعه را زندگی طبقه کارگر و ديگر زحم

در جلوه های متفاوت نمايان می سازد. بخشی از 

اين تفاوت ها با ديدن بنيان های مستحکم و کاخ 

ها و برج ها و ويالهای مجلل و بيغوله های 

 خشتی و فرتوت در جامعه شناخته می شود. 

مجموع آنچه که پس از وقوع زمين لرزه اتفاق 

ن رژيم افتاده است حکايت از بی اعتنايی مسئوال

نسبت به جان و مال مردم زير ستم دارد. حال 

 30اگر ولی فقيه مفت خور و جنايتکار پس از 

ساعت از وقوع زلزله از خماری درآمده و پيامی 

در سه خط به رسانه ها ارسال می کند، و يا 

وقيحانه تر از آن گزافه گويی معاون اول رئيس 

 4جمهوری که قول دو ماهه ساخت خانه های 

روستا را می دهد، و يا رفتن با  130و  شهر

تأخير مقامات به مناطق فوق در حالی که حتی 

لبخند به لب داشته و دوربين ها به انعکاس پر 

رنگ بازديد آنان از خرابه های به جا مانده، در 

سيمای رژيم پرداخته اند، و يا عدم حضور 

مسئولينی مانند وزير راه و شهرسازی به عنوان 

ی بازسازی و رسيدگی به وضعيت متولی اصل

راه های اين مناطق و درعوض حضور وی 

(نيکزاد) در مدينه در حال عبادت و مناجات! 

(در رکاب احمدی نژاد)، مشاهده می کنيم، 

کوچکترين دردی از رنج های بيکران مردم 

مصيبت ديده اين مناطق را درمان نخواهد کرد. 

ننگ و  اما آنچه بيش از هر چيز در پس اين همه

نفرت و رذالت رژيم، مشهود بود اراده وعمل 

جمعی، همياری و همکاری وسيع مردمی بود که 

بيدريغ از اولين ساعات وقوع اين فاجعه به ياری 

مصيبت ديدگان محروم و بی پناه شتافتند تا 

مرحمی بر آالم عميق و جبران ناپدير آنان نهند و 

جات خود تصميم گيرنده و مجری عمل، امداد و ن

هم سرنوشتان خويش باشند. آنان نشان دادند که 

حتی در بحرانی ترين لحظات مرگ و زندگی 

نيز، کوچکترين اعتماد و توهمی نسبت به رژيم 

حامی سرمايه داران زالوصفت و ساير مفتخوران 

راحت طلب و مزدوران، نمی توان داشت. برای 

تغيير سرنوشت خود راهی جز اتحاد وهمبستگی 

ان نهادن دنيای نوين بدون دخالت برای بني

 سرمايه داران و زمين داران نخواهيم داشت. 

 91مرداد26 –ج .آ                           

 

همه جانبۀ ی خيزش ما به ياری برای ارتقا

 انقالبيان پرولتری نيازمنديم

ruwo.iran@gmail.com 
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 سهراب شباهنگ

)، 1391مرداد  26( 2012اوت  16 روز

نيروهای پليس آفريقای جنوبی به روی کارگران 

معدن پالتين شرکت انگليسی النمين در ماريکانا 

کيلومتری شمال  100(روتسنبورگ) واقع در

غربی ژوهانسبورگ، آتش گشودند. کارگران به 

از دنبال يک هفته اعتصاب برای افزايش مزد 

ند را 1250دالر) به  500راند ( 400حدود 

و سرسختی کارفرما در دالر) در ماه  1500(

عدم پذيرش خواست های شان، معدن را اشغال 

کرده بودند. در اثر اين تير اندازی وحشيانۀ 

کارگر جان خود را از دست دادند و  36پليس، 

تن زخمی شدند. نيروهای سرکوبگر سپس   78

گيری از کارگران را دستگير کردند. در نفر 259

کارگر حفار معدن،  3000پليس با اوت  16روز 

آغاز شده  از يک هفته پيش از اين کشتار فجيع

های قبل از اين کشتار بود. در برخوردهای روز

پليس کشته شده  دو هبزرگ نيز ده نفر از جمل

 بودند.

پليس آفريقای جنوبی در زمان آپارتايد به سادگی 

اندازی صف معترضان يا تظاهر کنندگان تيربه 

، 1960سال که کشتارهای شارپ ويل ( ،می کرد

بيش از با ، 1976سال سووتو (و  کشته) 69با 

کشته) نمونه هائی از آن هستند. پليس رژيم  700

کنونی نيز روش های پليس نژاد پرست را در 

خدمت به سرمايه به ارث برده است و برای 

سرکوب کارگران و وادار کردن آنها به تسليم در 

ی محابا به شليک گلوله دست برابر کارفرمايان ب

با اين تفاوت که در آن زمان پليس در می زند. 

خدمت  سرمايه داران و زمينداران سفيد پوست 

نژاد پرست بود و کارگران و دانشجويان و توده 

های سياه پوست را به زير رگبار گلوله می 

گرفت و اکنون پليس در خدمت سرمايه داران و 

و چه سياه پوست، چه  زمينداران، چه سفيد پوست

بخشی از اين  بين المللی و چه داخلی است.

سرمايه داران از درون رهبری حزب کنگرۀ ملی 

آفريقا (حزب حاکم)، اتحاديه های های کارگری 

و صاحب منصبان دستگاه دولتی پس از آپارتايد 

سبعانۀ زمينه های طبقاتی کشتار

 معدنکاران در آفريقای جنوبی
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سر برآورده اند که بورژوازی بوروکراتيک 

 ). 1( جديدی را تشکيل می دهند

اقتصادی و اجتماعی کارگران  وضعيت

 آفريقای جنوبی

کارگران معدن پالتين ماريکانا در شرايط 

اقتصادی دشواری زندگی می کنند. ميانگين مزد 

دالر در ماه است و محل زندگی  500آنان حدود 

شان دخمه هائی در کنار معدن است که حتی آب 

ندارد. کارگران می گويند که با چنين مزدی حتی 

تأمين هزينۀ تحصيل فرزندان خود قادر به 

 نيستند. 

اما اين وضعيت تنها ويژۀ معدنکاران نيست. 

وضع عمومی ديگر کارگران اين کشور نيز 

همين و حتی بدتر از اين است. طبق گزارش 

 6، 2010برنامۀ توسعۀ سازمان ملل در سال 

آمد روزانه ای ميليون نفر در آفريقای جنوبی در

دالر) داشتند که می  1.2د راند (حدو 10کمتر از 

تن ديگر باشند، يعنی  4بايست عهده دار هزينۀ 

ميليون نفر با درآمد روزانه ای کمتر  30حدود 

ميليون نفر برای  15راند زندگی می کردند.  10

زنده ماندن متکی به کمک های اجتماعی اند و 

درصد خانوارها از غذای کافی محروم  25تقريبا 

ی نيروی کار آفريقای جنوبی اساس آمارهابراند. 

 25انی که به دنبال کار هستند نرخ بيکاری کس

صد است و رقم واقع بينانه تر که شامل کسانی در

اميد هستند نيز می شود  که از پيدا کردن کار نا

صد پردرآمد در 5صد می رسد. درآمد در 36به 

درصد کم  5برابر درآمد  30يت، ترين بخش جمع

لی است. مديران بيست آمد ترين بخش اهادر

شرکت که در بورس ژوهانسبورگ ثبت شده اند 

 )2(برابر يک کارگر متوسط درآمد دارند.  1728

) نرخ تورم که در سال 2طبق داده های منبع (

و   2011درصد بود در سال   3.5حدود  2010

و برای درصد رسيده است  6.1تا  5.3به  2012

است در  درصد 6.8تا  6.4آمد اليه های کم در

حالی که نرخ افزايش مزدها از اين کمتر بوده 

 است.

ضريب جينی که شاخصی کّمی برای بيان درجۀ 

نابرابری در جامعه است، در آفريقای جنوبی 

ب ها در بسيار بزرگ و يکی از باالترين ضري

 ). 3( سطح جهان است

اين  نابرابری های خيره کننده که بيانگر تضاد 

ۀ آفريقای جنوبی اند تنها طبقاتی فاحش در جامع

به بخش خصوصی مربوط نمی شوند. طبق گفتۀ 

حزب کمونيست آفريقای جنوبی، که همراه با 

حزب کنگرۀ ملی آفريقا و اتحاديه های کارگری 

پشتيبان حکومت ژاکوب زوما است و در اين 

درصد آفريقای جنوبی  81حکومت شرکت دارد، 
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ند (معادل را 6000ها درآمد ماهيانه ای کمتر از 

دالر) دارند و در بخش عمومی تفاوت بين  720

است  1به  91باالترين و پائين ترين حقوق ها، 

)4 .( 

با آنکه تبعيض نژادی رسما از ميان رفته 

اختالفات فاحش سطح و کيفيت زندگی ميان سفيد 

پوستان و سياه پوستان حکم فرما است: اميد 

معيت درصد ج 10زندگی سفيد پوستان (که حدود 

سال و اميد زندگی سياه  71را تشکيل می دهند)، 

سال  48در صد جمعيت اند)  80پوستان (که 

 ).2است (منبع 

بنا به گزارش سازمان همکاری اقتصادی برای 

گرايش ، در سندی زير عنوان  OECDتوسعه 
 های توزيع درآمد و فقر در آفريقای جنوبی

م (سال آخر رژي 1993)، در سال 2010(ژانويه 

آپارتايد)، درآمد متوسط سرانۀ يک سياه پوست 

% در آمد سرانۀ يک 10.9در آفريقای جنوبی 

سال  15، يعنی 2008سفيد پوست بود و در سال 

% 13پس از پايان رژيم آيارتايد، اين نسبت به 

سال تنها دو  16رسيد (يعنی اين نسبت در طی 

واحد درصدی افزايش يافت. اگر قرار باشد که 

در آمد سرانۀ سياه پوستان و سفيد اختالف 

سال  620پوستان به اين منوال رفع شود بايد 

 صبر کرد!)

سال کل نابرابری  15رش طی اين طبق اين گزا

آمد (با در نظرگرفتن گروه های نژادی مختلف در

جمعيت يعنی سفيد پوستان، هندی ها، رنگين 

سياه پوستان) کاهش نيافته است و در  پوستان و

گزارش همچنين اين زايش خواهد يافت. آينده اف

می افزايد که نابرابری و فقر در درون خود سياه 

پوستان هم اکنون از گرايش کلی نابرابری و فقر 

خواهد شد. اين هم در جامعه بيشتر است و بيشتر 

بدان معنی است که در درون بخش سياه پوست 

معيت را تشکيل جدرصد  80جامعه (که حدود 

جدائی و شکاف وسيع بين يک  می دهد) شاهد

بخش کوچک سرمايه دار و بخش عظيم کارگر و 

اليه های تهی دست ديگر هستيم و اگر وضع به 

 همين صورت ادامه يابد در آينده هم خواهيم بود. 

بدين سان کارگران آفريقای جنوبی دستخوش 

سرمايه داران گروه های نژادی استثمار شديد 

ها، رنگين پوستان (سفيد پوستان، هندی  مختلف

و سياه پوستان) اين کشور و نيز سرمايه گذاران 

خارجی هستند و بايد مبارزات کارگران اين 

کشور و سرکوب پليسی از جمله کشتار وحشيانۀ 

و حتی برخوردهای بين  2012اوت  16

سنديکائی را که گاه به کشته شدن کارگران می 

انجامد در چارچوب وضعيت طبقاتی و اجتماعی 

ين کشور و در شرايط بحران اقتصادی جهانگير ا

سرمايه داری بررسی کرد. تنها با تحليل طبقاتی 
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تا حد ممکن جامع و مشخص می توان اين 

رويدادها را درست فهميد، از آنها درس گرفت و 

درست در مورد آنها داشت. تنها موضع گيری 

اساس چنين موضع گيری ای همبستگی با تودۀ بر

ای جنوبی می تواند کارآئی داشته کارگران آفريق

باشد، همبستگی ای که به معنی چشم بستن بر 

خطاها و انحرافات سازمان های آنها و نيز برخی 

جنبه های حرکت مبارزاتی خود کارگران نمی 

 تواند باشد.

ما در باال وضعيت بورژوازی آفريقای جنوبی، 

چه بورژوازی مانده از دورۀ آپارتايد و چه 

با تکيه بر دستگاه دولتی  کهنوينی را بورژوازی 

و ديگر نهاد های رژيم پس از آپارتايد تکامل 

يافته بررسی کرديم. در زير به طور خالصه به 

سرمايه گذاری مستقيم خارجی در اين کشور می 

پردازيم و به طور خاص نقش شرکت النمين را 

بررسی می کنيم. در آخر اشاره ای به نقش 

ونيست آفريقای جنوبی می سنديکاها و حزب کم

کنيم و در پايان جمع بندی خالصۀ خود را مطرح 

 می سازيم.

 سرمايه گذاری خارجی در آفريقای جنوبی 

در سطرهای دوم و سوم جدول زير سرمايه 

(بر گذاری مستقيم خارجی (به ميليون دالر) 

حسب داده های آنکتاد) و ميزان سرمايه گذاری 

ايۀ پايدار ناخالص ناخالص داخلی يا تشکيل سرم

داخلی (بر حسب داده های آماری آفريقای 

درج شده  2011تا  2006سال های در جنوبی) 

است. سطر آخر نسبت سرمايه گذاری مستقيم 

خارجی به کل تشکيل سرمايۀ ناخالص داخلی در 

هر سال يا به عبارت ديگر وزن نسبی سرمايه 

گذاری خارجی در کل سرمايه گذاری پايدار 

 ص داخلی را نشان می دهد:ناخال

 

 سال 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 سرمايه گذاری مستقيم خارجی 1400 8075 13784 10951 2406 6374

 تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص داخلی 44631 58978 64148 65043 70973 75072

تشکيل نسبت سرمايه گذاری مستقيم خارجی به  3.14 13.69 21.49 16.84 3.39 8.49

 سرمايۀ پايدار ناخالص داخلی (درصد)

ديده می شود که سرمايه گذاری مستقيم خارجی 

درصد قابل   2009تا  2007در سال های 

مالحظه ای از کل تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص 

سرمايه   2010اما از سال  ،را تشکيل می داد
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گذاری خارجی و در نتيجه سهم آن در تشکيل 

خالص کاهش يافته است. البته سرمايۀ پايدار نا

برای ديدن وزن واقعی سرمايۀ خارجی در 

سرمايه گذاری ناخالص داخلی بايد عالوه بر 

سرمايه گذاری مستقيم، وام خارجی به بنگاه ها 

، 2009را نيز در نظر گرفت. در سال های 

مجموع سرمايه گذاری خارجی  2011و  2010

و وام خارجی به شرکت ها (بخش خصوصی و 

وام خارجی به مؤسسات  بخش عمومی)، غير از

مالی و غير از وام به دولت، به ترتيب چنين بوده 

ميليون دالر  44721ميليون دالر،  33902است: 

 52ميليون دالر که بيانگر به ترتيب  48509و 

درصد سرمايه گذاری  65درصد و  63درصد، 

ناخالص کشور در اين سال ها بوده است. بدين 

ظيم سرمايۀ خارجی، به ويژه سان وزن ع

سرمايۀ مالی در اقتصاد آفريقای جنوبی مشاهده 

 می شود.   

بخش مهمی از سرمايه گذاری مستقيم خارجی در 

آفريقای جنوبی را سرمايه گذاری در معدن از 

 80جمله در معادن پالتين آفريقای جنوبی (که 

درصد توليد جهانی اين ماده را در خود متمرکز 

يل می دهد. سه شرکت بزرگ کرده) تشک

استخراج و توليد پالتين که رتبۀ اول تا سوم 

جهانی را به خود اختصاص داده اند، يعنی 

شرکت آنگلو پالتينيوم، ايمپاال و النمين در 

آفريقای جنوبی فعاليت دارند و معادن عظيمی را 

مورد بهره برداری قرار می دهند. يک بازار 

و سازی است. در بسيار مهم پالتين صنعت خودر

انی، تقاضا و در نتيجه اثر بحران اقتصادی جه

رو در کشورهای بزرگ کاهش يافته توليد خود

که بر تقاضای پالتين نيز اثر گذاشته است. 

ميليون دالر زيان  55.3شرکت آنگلو پالتينيوم 

برای نيمۀ اول امسال اعالم کرده است. شرکت 

ميليون  285النمين برنامۀ کاهش هزينه از سالی 

 پاوندميليون  160ميليون دالر) به  450پاوند (

در دستور کار خود قرار را ميليون دالر)  252(

 9000داده است. همين شرکت سال گذشته 

کارگر از معادن مورد بهره برداری خود را 

 بيکار کرد.

کارگر در  28000بدين سان شرکت النمين که 

جنبش  استخدام دارد کوشيد و می کوشد در مقابل

کارگران اين شرکت و مطالبات آنان برای 

افزايش مزد تا آخرين لحظه سرسختی و عدم 

انعطاف نشان دهد. در همان حال اين شرکت 

تاکتيک های چندی برای ايجاد اختالف در ميان 

کارگران (بر حسب عضويتشان در اين يا آن 

اتحاديه يا برحسب اينکه محلی اند يا از منطقۀ 

د، يا افزايش مزد يک بخش به ديگری آمده ان

تا به کار می گيرد که زيان بخش ديگر و غيره) 
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تواند از عمل متحد کارگران جلوگيری بآنجا که 

 کند. 

النمين بی شرمانه در اعالميۀ خود مدعی است 

که کشته شدن کارگران مسأله ای مربوط به نظم 

عمومی است و ربطی به روابط کار ندارد. هر 

د های يکی دو هفتۀ اخير ناظری که رويدا

ماريکانا را تعقيب کرده باشد نقش غير قابل 

ر کارگران توسط انکار اين شرکت را در کشتا

سختی اين شرکت نه تنها در پليس می بيند. سر

بلکه در تهديد  ،نپذيرفتن خواست های کارگران

آنها و در سرپيچی از مذاکره از يک سو، و بازی 

ی از اختالف بين پيچيدۀ او برای بهره بردار

اتحاديه ها از سوی ديگر، بی شک نقش بسيار 

مهمی در وخامت اوضاع و دامن زدن به 

خشونت داشت. النمين بيش از صد سال است در 

» سوابق درخشان«دارای آفريقا فعاليت دارد و 

و پيوندهای نزديک با دربار انگليس مستعمراتی 

با حکومت های نژاد و معامالتش روابط است. 

رست آفريقای جنوبی و رودزيا (زيمبابوه پ

پوشيده نيست. چنين شرکت سرمايه داری کنونی) 

نمی تواند قيافۀ معصوم بگيرد و امپرياليستی ای 

 دست خود را از اين جنايت بشويد.

 

 

 اتحاديه های کارگری 

تنها مسألۀ  ،اما در جنبش کارگران النمين

کارگران، کارفرما و ترفند های او نيست. نقش 

اتحاديه های کارگری به علت اينکه اکثريت 

کارگران عضو اتحاديه هستند بسيار مهم است. 

که در کل  )NUMنقش اتحاديۀ ملی معدنکاران (

هزار عضو دارد  300معادن کشور نفوذ و حدود 

ابسته به کنگرۀ اتحاديه های کارگری آفريقای و و

ميليون عضو  1.8با حدود  )COSATU(جنوبی 

مورد به ويژه مهم است. هر قدم  است، در اين

مثبت يا منفی اين اتحاديه می تواند بر جنبش 

کارگران تأثير مهمی داشته باشد. اما ديديم که اين 

اتحاديه با حزب بورژوائی حاکم آفريقای جنوبی، 

کنگرۀ ملی آفريقا، روابط بسيار نزديکی دارد. 

بسياری از رهبران مهم اين حزب از درون اين 

بيرون آمده اند و برخی از آنها چنانکه اتحاديه 

ديديم سرمايه داران بزرگی اند. يکی از مديران 

غير اجرائی همين شرکت النمين از کادرهای 

نکاران دسابق اين اتحاديه است. اتحاديۀ ملی مع

در چارچوب کنگرۀ اتحاديه های کارگری 

و حزب کمونيست  )COSATU(آفريقای جنوبی 

نگرۀ ملی آفريقا و آفريقای جنوبی متحد ک

حکومت ژاکوب زوما است. حکومت آفريقای 

جنوبی چنان که ديديم حکومتی بورژوائی و 

حامی سرمايه (داخلی يا خارجی) در مقابل کار، 
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و بستِر شکل گيری بورژوازی بوروکراتيک 

نيرومندی است که بدان اشاره کرديم. کادرهای 

ملی کادرهای اتحاديۀ ون اتحاديۀ ملی آفريقا، همچ

از نظر فکر و عمل طرفدار سرمايه  ،معدنکاران

داری اند. اين امر حتی در حقوق دريافتی سران 

اتحاديۀ ملی معدنکاران خود را نشان می دهد. 

کل اين اتحاديه ی دبيرحقوق دريافتی فرانس بالِن

در سال دالر  168000برابر  ،ميليون راند 1.4

در دالر در ماه می شود و اين  14000است که 

حالی است که حقوق متوسط معدنکاران حدود 

 دالر در ماه است. 500

اتحاديۀ ديگری به نام اتحاديۀ کارگران معدن و 

رهبران آن ) وجود دارد که AMCUساختمان (

سال پيش از اتحاديۀ ملی معدنکاران  10حدود 

جدا شدند و يا به قول اين آخری ها اخراج شدند. 

ه رشد نسبتا زيادی اين اتحاديه در دو سال گذشت

عضو دارد. در معدن النمين  50000پيدا کرده و 

همچنان که در معادن ديگر بين اتحاديۀ ملی 

معدنکاران و اتحاديۀ کارگران معدن و ساختمان 

رقابت و گاه درگيری وجود دارد که حتی به 

کشته شدن کارگران طرفدار اين يا آن اتحاديه می 

روز های پيش از  انجامد. مثال از ده نفر که در

کشتار بزرگ النمين کشته شدند يکی شان از 

اعضای اتحاديۀ ملی معدنکاران بود که توسط 

طرفداران اتحاديۀ کارگران معدن و ساختمان به 

 . قتل رسيد

اتحاديۀ کارگران معدن و ساختمان خود را 

و غير کمونيست  »غير سياسی«اتحاديه ای 

ۀ ملی اعالم می کند و انتقادش به اتحادي

ت که سران اين اتحاديه نه کار معدنکاران اين اس

کار «بلکه  ،ديکائی در دفاع از منافع کارگرانسن

در معنی دفاع از سياست کنگرۀ ملی » سياسی

آفريقا و حکومت می کنند و در ضمن به فکر 

ترقی شخصی و منافع خود هستند. اتحاديۀ ملی 

و  معدنکاران می گويد که اتحاديۀ کارگران معدن

ساختمان برای تحکيم موقعيت خود به حرکات 

آنارشيستی و خشونت آميز روی می آورد و با 

انگشت گذاشتن بر روی منافع بخشی از کارگران 

(در اين حالت ويژه کارگران حفار و نه کل 

کارگران معدن)، منافع عمومی کارگران و روند 

عمومی مذاکره با کارفرما را به خطر می اندازد. 

ه به مخالفت اين سنديکا با توافقی که از جمل

(ظاهرا) با کارفرما در مورد مزد صورت گرفته 

بود اشاره می کند و اتحاديۀ کارگران معدن و 

ريک کارگران و کشاندن آنها ساختمان را به تح

با پليس و تهديد کسانی  گيری خشونت آميزبه در

 که با روش آن سنديکا مخالفند متهم می کند.
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 مونيست آفريقای جنوبیموضع حزب ک

موضع حزب کمونيست آفريقای جنوبی در اين 

اعتصاب و درگيری و کشتار کارگران، حمايت 

بی چون و چرا از اتحاديۀ ملی معدنکاران است 

عمده در اين و درست مانند اين اتحاديه تقصير 

را به گردن اتحاديۀ کارگران معدن و جريان 

حتی ساختمان می اندازد و هيچ اعتراض و 

انتقادی به پليس و کشتار کارگران توسط 

همان گونه که انتقادی نيروهای سرکوبگر ندارد. 

اين به حکومت آفريقای جنوبی هم نمی کند. 

حزب حتی اعالميه ای منتشرکرد و در آن از 

تن از رهبران اتحاديۀ  دوتا پليس خواست 

 کارگران معدن و ساختمان را دستگير کند.

آفريقای جنوبی از اتحاديۀ دفاع حزب کمونيست 

ملی معدنکاران و عادی تلقی کردن کشتار 

کارگران توسط پليس ناشی از سياست عمومی 

اتحاد اين حزب با کنگرۀ ملی آفريقا و در واقع 

به  ،پذيرفتن رهبری اين حزب بورژوائی است

اين بهانه که زمانی اين حزب با حکومت آپارتايد 

اقعيت اين است و نژادپرستی مبارزه می کرد. و

که مبارزه با نژاد پرستی و آپارتايد در آفريقای 

جنوبی اگر نگوئيم تمام شده دست کم ديگر 

مبارزۀ اصلی را تشکيل نمی دهد. وانگهی طبقۀ 

کارگر و حزبی که مدعی است حزب طبقۀ 

کارگر است، هرگز نبايد رهبری حزب 

بورژوائی يا خرده بورژوائی را بپذيرد و بايد 

مستقل خود را با بورژوازی خودی و بين مبارزۀ 

المللی به پيش برد و اتفاقا چنانکه ديديم حزب 

کنگرۀ ملی آفريقا و حکومت آفريقای جنوبی 

مدافعان بی شرم بورژوازی خودی و بين المللی 

اند و پليس جنايتکار خود را هر زمان که الزم 

 ببينند برای کشتار کارگران بسيج می کنند.

از مبارزۀ کارگران آفريقای  جمع بندی کلی

جنوبی و عملکرد اتحاديه ها، احزاب و ماشين 

دولتی آفريقای جنوبی و شرکت النمين را می 

 توان چنين خالصه کرد:

ضرورت مبارزۀ مستقل پرولتاريا و عدم پذيرش  -

رهبری احزاب و سازمان های بورژوائی و 

 خرده بورژوائی

ضرورت وحدت در درون پرولتاريا و حل  -

تالفات از طريق گفتگو و عدم  توسل به اخ

خشونت به ضد کارگران يا سازمان های 

 کارگری

 ضرورت بررسی دقيق موازنۀ نيروها -

مرزبندی با جريان های اصالح طلب و دنباله رو  -

بورژوازی و خرده بورژوازی و مرزبندی با 

آنارشيسم همراه با نشان دادن نتايج مخرب غلبۀ 

 خيزش                                     ١٣ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                 شماره                           



14 

 

توده های کارگر و رفرميسم يا آنارشيسم به 

 زحمتکش .

 س. ش.

  2012اوت  21، 1391مرداد  31

 پانوشت ها

اين بورژوازی » سر شناس«چند تن از افراد  – 1

بوروکراتيک را که پيوندهای بسيار نزديکی با رهبری 

در آفريقای جنوبی حزب کنگرۀ ملی آفريقا (حزب حاکم 

و  کنون)، دستگاه دولتی آفريقای جنوبیتا 1994از سال 

 اتحاديۀ ملی معدنکاران دارند، نام می بريم:

وزير کنونی مسکن آفريقای جنوبی، او  توکيو سکسوال -

در دورۀ آپارتايد در جنبش دانشجوئی شرکت داشت.  در 

عضو حزب کنگرۀ ملی آفريقا شد. در  1970آغاز دهۀ 

رژيم آپارتايد زندانی سياسی و با نلسون ماندال هم بند 

به مقام های دولتی منطقه ای و  1994بود. پس از سال 

مرکزی و نيز به مسئوليت های مهمی در حزب کنگرۀ 

به فعاليت کسب و  1998ملی آفريقا دست يافت. از سال 

کار به ويژه در صنعت الماس  روی آورد. او همچنين 

در مديريت شرکت های بزرگی در معادن پالتين و طال، 

احب مقام صنعت الکترونيک و نيز در رشتۀ مالی ص

است. افزون بر آن در زمينۀ نفت، انرژی نيز فعاليت 

دارد و امتيازاتی در روسيه هم در زمينۀ الماس به دست 

آورده است. روابط کسب و کار او تا کازاخستان، گينه و 

 2009اياالت متحده نيز گسترش يافته است. او از سال 

 عهده دارد.وزارت مسکن افريقای جنوبی را بر

، وکيل، رهبر اتحاديۀ کارگری، فعال امافوزاسيريل ر -

سياسی، سياستمدار، مذاکره کنندۀ  انتقال حکومت، مدير 

فعال جنبش  1970کسب و کار. او در اوايل دهۀ 

دانشجوئی بود عضو سازمان دانشجويان آفريقائی. دو 

بار دستگير و زندانی شد. پس از آزادی از زندان در 

و به تحصيل در رشتۀ   يک دفتر حقوقی به کار پرداخت

در تأسيس اتحاديۀ ملی  1982حقوق ادامه داد. در سال 

معدنکاران نقش مؤثری داشت و از زمان تأسيس تا سال 

تا  1982دبير کل اين اتحاديه بود. در فاصلۀ  1991

 300000به  6000شمار اعضای اين اتحاديه از  1992

 رسيد که تقريبا نصف کل کارگران معدن را شامل می

به خاطر انتخابش به عنوان دبير  1991شد. او در سال 

کل کنگرۀ ملی آفريقا از مقامش در اتحاديۀ ملی 

معدنکاران استعفا کرد. پس از آزادی ماندال از زندان 

رامافوزا دستيار نزديک او شد و در تيم مذاکرات با 

حکومت آفريقای جنوبی شرکت فعال داشت. در سال 

ارزات انتخاباتی برای پس از شکست در مب 1997

رياست جمهوری، فعاليت سياسی را رها کرد و به بخش 

خصوصی روی آورد و مدير يک شرکت سرمايه 

برای فعاليت در  گذاری شد. شرکتی به نام گروه شاندوکا

مستغالت، بانکداری، بيمه و  ،یبخش منابع، انرژ

مخابرات تأسيس کرد. او همچنين رئيس گروه بيد وست، 

هزار کارکن در  104رشتۀ خدمات با حدود فعال در 

سراسر جهان، و دارای مسئوليت های غير اجرائی در 

ذ و مقوا سازی، فوالد، بانک، خدمات مالی غشرکت کا

 و غيره است. 

، سرمايه دار بزرگ فعال در معادن پاتريس توپان موتسپ -

طال، آهن، فلزات و پالتين. عضو هيأت مديره چندين 

رکت بزرگ سرمايه گذاری در شرکت ازجمله يک ش

آفريقای جنوبی. او همچنين صاحب يک باشگاه فوتبال 
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 ،ميليارد دالر تخمين زده می شود 3.28است. ثروت او 

که او را به ثروتنمند ترين فرد آفريقای جنوبی تبديل 

کرده است. پدر او معلم بود و کسب و کار کوچکی در 

شتۀ حقوق پاتريس موتسپ  در ر رابطه با معدن داشت.

تحصيل کرد و نخستين شريک سياه پوست يک دفتر 

حقوقی شد. پس از روی کار آمدن رژيم جديد با استفاده 

 Blackتوانمند سازی اقتصادی سياهان «از برنامۀ 

Economic Empowerment «الی و به منابع م

اعتباری با شرايط مساعد دست پيدا کرد و با استفاده از 

ار خود را توسعه داد. روابط روابط حکومتی کسب و ک

حزب کنگرۀ ملی آفريقا نقش مهمی در اين زمينه با او 

نقل  داشت. خواهر او نيز که همسر وزير حمل و

در رشتۀ معدن فعاليت دارد و از  ،آفريقای جنوبی است

 ثروتمند ترين زنان اين کشور است.

برادر  کولبوز زوما، نوۀ نلسون ماندال و زوندوا ماندال -

ژاکوب زوما، رئيس جمهور کنونی آفريقای زادۀ 

جنوبی، جزء نسل جديد سرمايه دارانی هستند که به 

برکت روابط دولتی و حزبی به مالکيت وسايل توليد و 

شرکتی به نام » آقا زاده ها«اين  مبادله دست يافته اند.

اورورا به رياست کولبوز زوما و مدير کلی زوندوا 

سرمايه گذاری و جلب  ماندال تآسيس کردند که کارش

سرمايه برای شرکت ها و هولدينگ های ديگر بود از 

جمله هولدينگ سنماگ که در زمينۀ الکتروتکنيک 

فعاليت داشت. آنها سپس دو معدن طال را که در حال 

انحالل بودند خريداری کردند. اما به خاطر ناتوانی در 

و به راه انداختن آنها و پرداخت وام های اين شرکت ها 

حقوق کارگران، دادگاه رای به انحالل شرکت اورورا 

داد. زوما و ماندال بايد حقوق عقب افتادۀ کارگران را 

 بپردازند.

شورای هماهنگی مذاکرات خدمات عمومی  منبع: -2

PSCBC 

www.nehawu.org.za/.../NEHAWU%20Wag

e%20Bulletin%20-... 

اين ضريب که عددی بين صفر و يک است معياری  -3

برای نابرابری توزيع درآمد به شمارمی رود. ضريب 

به معنی برابری کامل درآمد ها در يک  جينی صفر

به معنی تمرکز تمام درآمدها در دست  1جامعه و ضريب 

يک فرد است.  بدين سان هرچه اين ضريب بيشتر يعنی 

ری در توزيع درآمد بيشتر به يک نزديک تر باشد نابراب

ضريب جينی در آفريقای جنوبی  2011است. در سال 

 10بود. برای مقايسه بد نيست بدانيم که  0.67برابر 

کشور از اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 

داشتند از اين قرار  2010که بدترين ضريب را در سال 

 بودند:

 شيلی مکزيک ترکيه آمريکا اسرائيل پرتغال انگلستان ايتاليا استراليا نيوزيلند کشور

 0.50 0.48 0.41 0.38 0.37 0.36 0.34 0.34 0.34 0.33 ضريب جينی

 است. 0.24سوئد حدود مورد اين ضريب در 

-http://solidarite-internationaleمنبع:   -4

pcf.over-blog.net/categorie-11017973.html 
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 شيده رخ فروز 

در تمامی جوامع به بند کشيدن تفکر نقش دين 

انسان و ابزاری در دست طبقات حاکم جهت ستم 

و سرکوب دولتی در جهت حفظ منافع 

استثمارگرانۀ آنان است. در شرايط کنونی ايران، 

اين مسئله از فعليت شديدی برخوردار بوده و بر 

تمامی جوانب زندگی اقتصادی، سياسی، 

وری پر رنگ اجتماعی و فرهنگی توده ها، حض

دارد. دولت دينی سرمايه داران و زمينداران 

جمهوری اسالمی قوانين شرعِی قرون وسطائی 

خود را سال هاست که در مقابله با کارگران و 

توده های محروم، اعمال می کند. از دستگيری و 

شکنجه و اعدام کارگران و فعاالن و انقالبيان به 

م عليه عنوان "مفسد فی االرض و باقی و اقدا

امنيت" گرفته تا اعالم حکِم اعتصاب کارگران 

به عنوان "محاربه با خدا"، تبديل مردم به گوشت 

دم توپ مطامع خود در جنگ ارتجاعی به بهانۀ 

"تکليف و واجب شرعی" تا حکِم شالق و 

سنگسار برای خصوصی ترين زوايای زندگی 

افراد، اسالمی کردن محيط دانشگاه ها و تبديل 

پادگان و گورستان (دفن شهدا در دانشگاه  آنها به

ها)، تبعيض جنسيتی، قومی، دينی (اقليت های 

دينی) ... و باالخره اقتدار آهنين و بی چون و 

چرای "ولی فقيه" بر سرنوشت و جان و هستی 

 تمامی جامعه. 

اکنون سال ها پس از "انقالب فرهنگی" در 

 دانشگاه ها و اسالمی کردن محيط آنها، اخيراً 

نوبت به اجرای طرح  تفکيک جنسيتی رشته 

مردانه کردن دانشگاه  –های دانشگاهی و زنانه 

ها رسيده است. در راستای همين سياست و تعميم 

آن، مراکز کودکستانی و مهدکودک ها آماج اين 

طرح قرار گرفته اند. دولت دينی کودکان بيگناه 

و فاقد تشخيِص ايدئولوژی را با هدف ترويج 

ر دين از سنين پائين، بازيچۀ حفظ اهداف شديدت

استثمارگرانه و ستمگرانۀ خويش قرار داده و به 

جای مربيان تحصيل کرده، با تجربه و دلسوز در 

امر تعليم و تربيت (که چندی پيش با بهانه های 

واهی موجبات اخراج و سرگردانی شغلی شان 

فراهم گرديد)، اکنون پای طلبه های زن و هيئت 

هبی و مساجد را به اين مراکز کشانده های مذ

 است:

"مديرکل بهزيستی استان تهران از اختصاص 

تسهيالتی خاص به هيئت های مذهبی و مساجد 

برای ايجاد مهدهای کودک خبر داده و گفته در 

صورت مراجعه هيئت های مذهبی متقاضی و 

تکميل مدارک، مجوز مهدکودک برای آنها يک 

هيئت های مذهبی و ماهه صادر می شود. ... 

مساجد در اولويت دريافت تسهيالت هستند. ضمن 

اسالمی کردن مهدهای کودک 
 مرتجعين حاکم توسط
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اينکه تسهيالت بهتری به آنها برای ايجاد مهدهای 

کودک ارائه می شود و ضمن اينکه تعداد 

مهدهای کودک با رويکرد دينی در سطح استان 

تهران افزايش می يابد. ... چند روز قبل هم 

ره معاون اجتماعی سازمان بهزيستی در با

اولويت طلبه های زن و هيئت های مذهبی در 

دريافت مجوز ايجاد مهدهای کودک گفته بود که 

"ايجاد مهدهای کودک با رويکرد دينی در 

اولويت سازمان بهزيستی قرار دارد." (آفتاب يزد 

) "يکی از برنامه های سازمان 24/5/91 –

بهزيستی اين است که ظرف يکی، دوسال آينده 

 100ارای مهدکودک را به تعداد مساجد د

 )25/5/91 –برسانيم." (همانجا 

مسئوالن تاريک انديش دولتی، در اجرای اين 

طرح تا آنجا پيش رفته اند که آِش اسالمی کردن 

مهدکودک ها حسابی شور شده است و هرگونه 

سرزندگی و شادابی و يادگيری خالِق کودکاِن 

معصوم و پيروی از رويکردهای نوين آموزشی 

فدای طرح ارتجاعی فوق نموده و برای  را

پيامدها و آثار زيان بار خمودگی، افسردگی و 

جموِد فکری کودکان که ماحصل اين سياست 

است، پشيزی هم اهميت قائل نمی شوند: 

"مديرکل بهزيستی تهران اعالم کرده بود که 

برنامه های مهدکودک بايستی در راستای موازين 

د و بهزيستی با اسالمی و موازين شرعی باش

مهدهای کودک که به گفته او "برنامه های 

غيراخالقی" از جمله رقص و آواز به کودکان 

 -آموزش می دهند، برخورد می کند." ( همانجا

24/5/91  ( 

اين طرح ارتجاعی رژيم که دخالت دين را از 

دانشگاه ها و مدارس به برنامه های آموزشی 

واگذاری  مهدکودک ها کشانده و با تبعيض در

مشاغل بر حسب اعتقادات دينی، يعنی محروم 

کردن متخصصان امر تعليم و تربيت از دريافت 

مجوز تأسيس مهدکودک و دادن امتيازات دولتی 

ويژه به نهادهای وابسته به خود (مساجد، طالب 

حوزه، هيئت های مذهبی)، در راستای اجرای 

اهداف گفته شده گام برمی دارد، خود  تضاد و 

ضل ديگری، گريبانگير توده های مردم و مع

فرزنداِن آنهاست. تضادی که همچون ساير 

تضادهای حاکم بر جامعه، تنها با راه حلی 

انقالبی و به دست کارگران و محرومان گره 

گشايی خواهد شد. دولت انقالبی شورايی 

کارگران و زحمتکشان (پس از سرنگونی 

زير را  جمهوری اسالمی) در اين زمينه اقدامات

 به اجرا خواهد نهاد:

جدائی دين از دولت، مدارس و آموزش، «

هرگونه دخالت روحانيان و دولت در آموزش و 

پرورش ممنوع است، حذف آموزش مذهبی از 

برنامۀ درسی مدارس و دانشگاه ها، رشته هائی 

که اجازۀ نتيجه گيری نهائی متفاوت و تفسير 

 خيزش                                     ١٣ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                 شماره                           



18 

 

عنوان  حزبی و طبقاتی را می دهند، نبايد به

درسهای اجباری در مدارس تدريس شوند و در 

اين رابطه بايد شرائط دستيابی به نظرات 

گوناگون و برخورد آرا برای دانش آموزان 

فراهم گردد، تأمين همۀ امکانات الزم برای 

پرورش جسمی و فکری و نيز سرزندگی کودکان 

و جوانان به شيوه های غيِر مستبدانه و غير 

ا شرکت خود جوانان و بوروکراتيک و ب

نوجوانان، لغو هرگونه تبعيض در واگداری 

مشاغل برحسب اعتقاد يا عدم اعتقاد به دين، 

ايجاد آنگونه آموزش و شرايطی برای جوانان که 

احساس سرزندگی و تعلق خويش به جامعه را با 

آمادگی برای تبديل شدن به شهروندانی با حقوق 

همراه داشته  کامل و پذيرش مسئوليت اجتماعی ،

 »باشند.

 

 

 بهروز فرهيخته 

 ۲۰۱۲اوت  ۱۸، ۱۳۹۱ مرداد ۲۸

بررسی خشونت و شکنجه از دو زاويه مطرح 

است نخست از زاويۀ اعمال آن از سوی حکومت 

ها نسبت به مردم و ديگری خشونت و شکنجه 

يان هايی که در ميان خود مردم و بويژه در م

خانواده ها رايج است. تفاوت اين دو نوع خشونت 

و شکنجه اساساً در اين است که خشونت و 

شکنجۀ دولتی ابعاد سيستماتيک، بسيار شديد و 

متداوم دارد، در حالی که در نوع دوم، که در بين 

خود مردم جاری است، چنين نيست. خشونت و 

شکنجۀ دولتی معموال در جهت منافع حکومت ها 

قات حاکم است، در حالی که خشونت و و طب

شکنجه در ميان مردم علت و هدف واحدی را 

تعقيب نمی کند. علت برخی از آنها اعتقادات 

خرافی و متعصبانۀ مذهبی، علت برخی ديگر 

سنت های عقب ماندۀ اجتماعی، علت برخی 

ديگر نگرش های کهنۀ تربيتی و علت برخی 

نيز تحت  ديگر در آن است که شکنجه کننده خود

شکنجه تربيت شده و رفتار شکنجه گرانه عادت 

زندگی اوست و غيره. خشونت و شکنجه ای که 

در بين خود مردم رايج است، در بسياری از 

خود قربانی (مانند » منافع«موارد، به خاطر 

موارد تربيتی و تحصيلی) يا حفظ حيثيت خانواده 

(مانند موارد ناموسی) صورت می گيرد. در 

عقب مانده اين دو نوع خشونت و شکنجه  جوامع

معموال دوش به دوش يکديگر در حرکت اند و 

روی يکديگر تأثير می گذارند. خشونت و شکنجۀ 

دولتی جامعه ای مرعوب و بنابراين خشونت و 

شکنجه پذير ايجاد می کند و خشونت و شکنجۀ 

در ميان مردم ظرفيت و توان مقاومت در برابر 

 تی را کاهش می دهد.خشونت و شکنجۀ دول

از آنجا که در خشونت و شکنجۀ دولتی جنبۀ 

سياسی آن حائز اهميت اصلی است و در خشونت 

شکنجه در نهادينه شدن 
 اسالمی ايران جمهوری
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و شکنجۀ رايج در بين مردم جنبۀ جامعه شناسانۀ 

آن، ما خود را روی مورد دولتی آن متمرکز می 

 کنيم.

با آنکه در رژيم های پادشاهی ايران شکنجه 

جرايم گوناگون و  اتهامات وعمال در رابطه با 

جرايم سياسی با اتهامات و بويژه در رابطه با 

و اين رسم خشونت وحشيانه ای اعمال می شد، 

بومی با سياست ها و شيوۀ شکنجه گرانۀ 

استعمارگران اروپايی بويژه در مستعمرات 

ولی از انقالب مشروطه به بعد تقويت شده بود، 

 با ايجاد حقوق مدنی مردم، جايی در قوانين

هرچند در عمل توسط ، جزايی کشور نداشت

پليس، ژاندارم، نيروهای امنيتی و نظامی به کار 

 گرفته می شد. به عکس، در رژيم ننگين قرون

وسطايی جمهوری اسالمی ايران، شکنجه با نام 

همچون احکام  ،سنگسار و غيرهحد، های تعزير، 

مذهبی جزا که مشروعيت اش از دين سرچشمه 

قانون جزای ايران شد. قانونی  واردمی گيرد، 

بودن شکنجه و رواج علنی آن در اين رژيم، آن 

را به موضوعی نهادينه شده در جامعۀ ايران 

 تبديل کرده است.

به هر نسبت که شکنجه قبول عام يافته، اخالق 

و فرهنگ جامعه ارتجاعی  نامتمدنانه ترعمومی 

گشته است. بررسی برخورد اصالح طلبان با تر 

امر گويای اين موضوع است. اصالح طلبان اين 

هنگامی که هنوز جزيی از حکومت بودند چيزی 

به ضد شکنجه نمی گفتند و حتی برخی از 

عناصرشان در انجام شکنجه دخيل بودند. ولی از 

هنگامی که از حکومت رانده شدند و خود مورد 

در هنوز آزار و شکنجه قرار گرفتند، به دو دليل 

ه ناپيگرند و نسبت به آن برخورد مبارزه با شکنج

نامتمدنانه دارند: نخست آنکه آنان به راستی 

نيستند در هر شکل و شدتی شکنجه نفس مخالف 

و دوم آنکه طبيعی بودن شکنجه در پاسخ به 

جزای جرم، جزيی از فرهنگ آنان است. اگر 

زندانيان فرياد به حق آنان در مورد شکنجۀ 

بسيار  ،اسالمیتوسط رژيم  سياسی اصالح طلب

بلند است، اما به خاطر شکنجه شدن انسانها در 

مورد جرايم غير سياسی تاکنون هيچ صدايی 

؛ که اين خود نشانۀ عدم مخالفت درنياورده اند

 اصولی آنان با شکنجه است.

ببينيم اصالح طلبان در واکنش به شکنجۀ اخير 

اصالح طلب چگونه برخورد  زندانی سياسی۱۴

اصالح طلب جرس می نويسد:  می کنند. سايت

به گزارش منابع خبری، روند گام به گام تشديد «

برخورد با زندانيان و محکومان سياسی با اجرای 

حکم شالق تعدادی از زندانيان سياسی و احضار 

محکومانی که مدت ها از صدور  ۀگسترد

در ماه مبارک رمضان و حکمشان گذشته است، 
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رحله تازه ای وارد م ،همزمان با شب های قدر

های  انفرادی«و سايت کلمه می نويسد: » شد.

های گسترده،  طوالنی و غير قانونی، شکنجه

احکام سنگين، قطع تلفن و محدوديت در مالقات 

حضوری و صدور مرخصی و اعزام زندانيان 

[زندان اوين در  ۲۴۰های انفرادی بند  به سلول

، بخشی از روندی است که منطقۀ شمالی تهران]

مورد آن دسته از زندانيان سياسی که پس از  در

 ۱۳۸۸دهمين انتخابات رياست جمهوری سال 

اند اعمال شده و تاکنون ادامه داشته  زندانی شده

در گذشته تعداد زيادی از محکومان به .» «است

و  با توجه به شانيت زندانيان سياسیتحمل شالق، 

 مبی پايه بودن اين احکااينکه خود قوه قضاييه از 

بهتر از هر فرد و نهادی مطلع بود، آنها را اجرا 

نمی کرد و تغيير اين رويه نشان از تداوم سخت 

(تأکيدها از من » گيری بر زندانيان سياسی است.

 است. ب. ف).

در «برخالف نظر اصالح طلبان شکنجه نه تنها 

مورد آن دسته از زندانيان سياسی که پس از 

 ۱۳۸۸سال دهمين انتخابات رياست جمهوری 

اعمال شده است، بلکه از زمان  »اند زندانی شده

استقرار رژيم جمهوری اسالمی در مورد همۀ 

زندانيان سياسی اعمال گشته است. شکنجه در 

اين رژيم، مانند رژيم گذشته، هرگز منحصر به 

زندانيان سياسی نبوده، بلکه به طور وسيع شامل 

، اتهامات و جرايم غير سياسی نيز بوده است

های  مگر آنکه جرم از سوی خاصه خالصه

رژيم پيشين و يا آقازاده ها و خواص رژيم کنونی 

 صورت گرفته باشد.

شالق همچون نوعی شکنجه از نظر اصالح 

طلبان در ماهيت خود قرون وسطايی و ارتجاعی 

نيست، بلکه بدين خاطر نکوهيده است که حکم آن 

ان در ماه مبارک رمض«صادر شده و » بی پايه«

صورت می گيرد و » و همزمان با شب های قدر

به شانيت «نيز از اين جهت مذموم است که 

 اصالح طلب توجه نشده است! »زندانيان سياسی

اين نگرش تا آنجا در نزد اصالح طلبان عمل می 

سياسی  زندانی۱۴کند که همسر يکی از اين 

اصالح طلب شکنجه شده، بجای محکوميت هر 

زمان و برای هر اتهام و نوع شکنجه، در هر 

جرمی، در اعتراض به شکنجۀ شوهرش می 

ما از اجرای حکم در ماه رمضان متعجب «گويد: 

شديم. ما در چنين روزهايی توقع رافت اسالمی را 

(منبع نقل قول ها سايت های کلمه، » داشتيم.

 جرس و اميد راه سبز)
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از هر نوع که باشد، چه جسمی و چه شکنجه 

موجب ر شدتی که اجرا شود، و به هروانی، 

تخريب کنندۀ اختناق و خفقان سياسی و اجتماعی، 

روح زندۀ انسان در تعالی خويش و سلوک 

اجتماعی اوست. شکنجه مستقيماً به ضد 

دموکراسی به مثابۀ يک شيوۀ سياسی حکومت و 

در جامعه با هم مناسبات دموکراتيک انسان ها 

گی است. شکنجه عامل نابودی روحيۀ سازند

خمودی مرعوب بودن مردم و جمعی، عامل 

اجتماعی و بر باد رفتن نگرش نقد سازنده در 

جامعه است. در يک کالم شکنجه عامل پسرفت 

اجتماعی و فردی و بنابراين عملی است به غايت 

ارتجاعی. به همين داليل ما ضمن اينکه خواهان 

 یرهوــجم يمرژ انسر زاتمجا و محاكمه«

 ب،ركوـس در هـك نیاـكس مۀه و میالـسا

 ق،ختناا ن،هاايخوآزاد امعدا ور،رـت ،كنجهـش

 شـنق ... دمرـم قوـحق و هاـيآزاد ضـنق

بايد  شكنجهمعتقديم که هرگونه  هستيم،» نداتهـشدا

ممنوع شود. حتی در حق جنايتکاران محرز 

جنگی و جانيان انبوه ُکش نبايد شکنجه روا 

ايران موضع طرح برنامۀ کمونيست های داشت. 

: شكنجه ممنوعيت«دربارۀ شکنجه چنين است: 

 تـسا ايتـجن نیروا و میـجس ۀكنجـش هـرگونــه

 هاــگداد فطر از ايدـب آن نامالـع و انرـمآ و

. وندـش زاتاـمج ،هـگرفت اررـق درـپيگ ردوـم

 کیاـش هـب ًاـمولز رـما نـيا هـب گیيدـسر

 دنها يا و شخص هر و اردند زنيا صیخصو

 كايتـش هاـگداد هـب دـناتومی كنجهـش از عــمطل

 ».دـكن

   

 

مقدمۀ سهمی در نقد اقتصاد «مارکس در 

 می نويسد:» سياسی

گرچه رشتۀ تخصصی تحصيالت من حقوق «

بود، من آن را همچون رشته ای فرع بر فلسفه و 

به عنوان  1842 - 43تاريخ دنبال کردم. در سال 

ر "مجلۀ راين" از اينکه مجبور به بحث سردبي

دربارۀ منافع مادی بودم نخست خود را در 

موقعيت آزار دهنده ای يافتم. تصميمات حکومت 

[محلی] راين دربارۀ دزدی چوب و تقسيم 

مالکيت ارضی، مخالفت رسمی آقای فون شاپر 

آن زماِن ايالت راين، با oberprasidentوالِی  

عيت دهقانان ُموِزل، و "مجلۀ راين" دربارۀ وض

سرانجام بحث های مربوط به تجارت آزاد و 

تعرفه های حمايتی گمرکی نخستين فرصت را به 

من دادند که به مسايل اقتصادی بپردازم. از سوی 

ديگر، پژواک سوسياليسم و کمونيسم فرانسوی 

که لعاب نازکی از فلسفه بدان خورده بود، در 

فت" شديدآً بر زمانی که ُحسن نيت "برای پيشر

شناخِت موضوع می چربيد، در "مجلۀ راين" 

 روش مارکس در درک جامعه و تاريخ
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شنونده پيدا کرد. من به اين آماتوريسم تفننی 

اعتراض کردم. اما در همان حال در جدالی با 

مجلۀ آلمانی آگسبورگ پذيرفتم که مطالعات قبلی 

من اجازه نمی دهند نظری دربارۀ گرايش های 

راين فرانسوی بدهم. هنگامی که ناشران مجلۀ 

دچار اين توهم شدند که اين امکان وجود دارد با 

اتخاذ مواضعی سازشکارانه بتوانند در حکم 

مرگ اين مجله تخفيفی بگيرند، من مشتاقانه اين 

فرصت را غنيمت شمرده، از صحنۀ عمومی 

 عقب کشيدم و به مطالعه روی آوردم.

نخستين کاری که در دست گرفتم تا شکی را که 

فته بود از بين ببرم بررسی وجودم را فراگر

انتقادی فلسفۀ حقوق هگل بود که مقدمۀ آن در 

در  1844فرانسوی در سال  -سالنامۀ آلمانی 

پاريس چاپ شد. تحقيق من به اين نتيجه منجر شد 

که نه روابط حقوقی [قانونی] و نه اشکال دولتی 

را نمی توان صرفاً از طريق خوِد آنها و يا 

کامل عام نوع بشر فهميد، برمبنای به اصطالح ت

بلکه به عکس، منشأ اين آخری ها در شرايط 

زندگی يا در کِل آن چيزی که هگل به تأسی از 

انگليسی ها و فرانسوی های سدۀ هيجدهم در 

اصطالح "جامعۀ مدنی" خالصه می کند قرار 

دارد؛ و اما تشريح [آناتومی] جامعۀ مدنی را بايد 

من مطالعۀ در اقتصاد سياسی جستجو کرد. 

اقتصاد سياسی را در پاريس آغاز کردم و پس از 

اخراجم از پاريس به دستور گيزو و رفتنم به 

 بروکسل در آنجا به اين مطالعه ادامه دادم.

نتيجۀ کلی ای که بدان رسيدم و پس از نيل بدان 

به اصل راهنمای مطالعات من بدل شد چنين 

د است: انسان ها در توليد اجتماعی زندگی خو

وارد روابط معين و ضروری ای می شوند که 

مستقل از ارادۀ آنهاست، يعنی روابط توليدی ای 

که متناظِر مرحلۀ معينی از تکامل نيروهای 

مادی توليد آنهاست. مجموع کل اين روابط 

توليدی، ساختار اقتصادی جامعه را تشکيل می 

دهد، يعنی آن شالودۀ واقعی که روبنای حقوقی و 

روی آن ظاهر می شود و اشکال معين سياسی بر 

آگاهی اجتماعی با آن هماهنگی دارد. شيوۀ توليد 

زندگی مادی، روندهای زندگی اجتماعی، سياسی 

و فرهنگی را به طور کلی مشروط می سازد. 

اين آگاهی انسان ها نيست که هستی آنان را تعيين 

می کند، بلکه به عکس هستی آنان است که 

می نمايد. نيروهای مولد مادی  آگاهيشان را تعيين

جامعه در مرحلۀ معينی از تکامِل خود، با روابط 

يا با آنچه صرفاً بيان حقوقی همان چيز  -توليدی

يعنی با روابط مالکيتی که در چارچوب  -است 

آن تاکنون عمل کرده اند وارد درگيری می شوند. 

اين روابط از اَشکال نيروهای مولد به زنجيرهای 

دل می گردند. در اين هنگام يک عصر آنها مب

انقالب اجتماعی آغاز می گردد. با تغيير شالودۀ 

اقتصادی، کل روبنای عظيم به ُکندی يا به 
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سرعت تحول می يابد. در بررسی اين تحوالت 

همواره بايد بين تحول مادِی شرايط اقتصادی 

توليد، که می توان با دقت علوم طبيعی آن را 

ال حقوقی، سياسی، دينی، تعيين کرد، و اَشک

هنری يا فلسفی، و به طور خالصه، اَشکال 

ايدئولوژيکی ای که در آنها انسان ها از اين 

درگيری آگاهی می يابند و مبارزه را به سرانجام 

می رسانند تمايز قايل شد. همان گونه که در 

مورد يک شخص برحسب آنچه او در مورد خود 

همان گونه  فکر می کند داوری نمی کنند، به

دربارۀ اين تحوالت نمی توان برحسب آگاهی 

متناظر آن قضاوت کرد. بلکه به عکس، اين 

آگاهی را بايد از روی تضادهای زندگی مادی، 

از درگيری موجود بين نيروهای اجتماعی توليد 

و روابط توليدی توضيح داد. يک نظم اجتماعی 

[شکل بندی اجتماعی] هرگز پيش از آنکه همۀ 

های مولدی که اين نظم [شکل بندی نيرو

اجتماعی] گنجايش آنها را دارد تکامل يافته باشد 

از بين نمی رود و روابط توليدی برتر هرگز 

جايگزين روابط کهن نمی شود مگر آنکه شرايط 

مادِی وجود آنها در زهدان جامعۀ کهن رسيده و 

پخته شده باشند. بدينسان نوع بشر ناگزير در 

ا مسايلی را قرار می دهد که قادر برابر خود تنه

به حل آنها باشد، زيرا بررسی دقيق تر همواره 

نشان خواهد داد که خوِد وظيفه تنها هنگامی 

ظاهر می شود که شرايط مادی حل آن قبال 

 » حاضر و يا دست کم در حال شکل گيری باشد.

 

                          

                                                                                                           

 شيده رخ فروز

مردم ايران هنوز در سوگ و اندوه و بهِت     

فاجعۀ دردناِک زلزلۀ آذربايجان شرقی، با کشته 

و ها و مجروحان بسيار(عمدتاً کودکان و زنان) 

درصد باالی تخريِب (در برخی روستاها تا 

%) سرپناه اهالی آن، بسر می برند. در 100

حالی که هنوز شاهد بی توجهی و عدم رسيدگی 

دولت و مسئوالن، آوارگی و بی پناهی و نبود 

امکانات اوليه (چادر، آب و مواد غذايی، دارو و 

درمانی، توالت و...) برای  –امکانات پزشکی 

داغدار و نگران شيوع بيماری ها و  بازماندگانِ 

ابتالی مردم منطقه، شروع  زود هنگام فصل 

سرما و هزاران مشکل پس از زلزله، هستند. تنها 

هنر مسئوالن رژيم در اين ميان بی توجهی، 

دروغپردازی، توجيه، سرپوش نهادن بر قصور 

و اهمال کاری خود (که به فجيع تر شدن ابعاد 

است) و بستن پرونده اين اين فاجعه منجر شده 

زلزله و سپردن آن به دست فراموشی است.  آنان 

بيشرمانه از پاسخگويی به اين پرسش که چرا اين 

 : زنگِ خطر

 !ز پيشتکراِر فاجعه وحشتناک تر ا
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ريشتر بيشتر نبود، اين چنين اهالی  6زلزله که 

را به خاک سياه نشاند؟!، طفره می روند. غافل 

از اين که واقعيات سرسختند و نمی توان آنها را 

 :کتمان کرد

سودگی خانه های روستاهای آذربايجان به "فر

حدی است که به گفتۀ رئيس سازمان مديريت 

بحران کشور به دليل نامقاوم بودن خانه های 

روستايی، برخی از اين خانه ها حتی با يک 

زلزله سه ريشتری نيز تخريب می شود. به گونه 

ای که در استان هايی مانند خراسان جنوبی، 

فارس و کرمان به دليل سيستان و بلوچستان، 

فرسوده بودن خانه های روستايی، اغلب 

روستاييان هميشه درخوف و وحشت زلزله شب 

) 25/5/91 -را به صبح می رسانند." (افتاب يزد

ريشتری که در آذربايجان تاکنون  2/6"زلزلۀ 

کشته داشته  300(ظهر روز يکشنبه) نزديک به 

د به نبايد حتی يک زخمی برجای بگذارد چه برس

هزار نفر بر اثر آن زخمی شده اند. ما  3، 2آنکه 

در ساخت و ساز خانه ها مشکل داريم. مسائل 

عمده ما سازه است. بعد استفاده از زمين های 

مشکل دار به عنوان زمين برای جانمائی شهر و 

در نهايت ساختمان سازی، در حوزه مهندسی ما 

با مسائل سطحی برخورد می کنيم در کشورهای 

ديگر اين زلزله کشته ای بر جای نمی گذارد. " 

 )  23/5 –(آرمان 

سالها از وقوع زلزله های پر تلفات و ويرانگر 

"طبس، رودبار و منجيل و بم" می گذرد، اما اين 

داستان بازهم همچنان تکرار می گردد. نهادها و 

سازمان های دولتی پس از هر زلزله، تنها در 

اها و بافت های حرف به بحث مقاوم سازی بن

فرسوده و اختصاص بودجه برای اجرای اين 

طرح پرداخته اند. آنان بی توجه به واقعيت آسيب 

پذير بودن زيرساخت های کشور به ويژه در 

مناطق روستايی (و نيز شهری)، يا نظاره گر 

زلزلۀ بعدی بودند و يا اگر هم بودجه ای به بهانۀ 

گرديده اجرای کار اختصاص يافته، حيف و ميل 

و يا دست آخر به جيب حضرات و شرکا سرازير 

 شده است.

روی ديگر سکۀ اين سياست، به بخش صنعت 

پرسود ساختمان سازی و انبوه سازی های سريع 

و فاقد ايمنی مربوط است. صنعتی که عمدتا در 

دست بخش دولتی و شبه دولتی و يا شرکای 

وابسته به آنان بوده و يا در قبال دادن انواع 

مجوزها و زيرپا نهادن حتی مقررات نيم بند 

اداری خود، پورسانت های کالن دريافت کرده و 

 جان و مال مردم را به پشيزی نمی گيرند:

" ... مسئله ديگر، توسعه انبوه سازی و ميزان 

باالی ساخت و ساز است که در کشور اتفاق می 

افتد. به بيان ديگر به علت سود اقتصادی که در 

کن وجود دارد سرعت ساخت و ساز بازار مس
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بسيار باالست و متأسفانه اين سرعت عمل برای 

ساخت و ساز و انبوه سازی، همگام و همزمان 

با مساله ريسک و ايمنی نيست و همين مساله 

موجب شده در زلزله ای که در آذربايجان شرقی 

رخ داده بسياری از ساختمان های تازه احداث 

 2/6ر به جای دو زلزله شده دچار آسيب شوند. اگ

ريشتری يک زلزله هفت ريشتری می آمد، ديگر 

آسيب ها تنها پهنه روستايی را در بر نمی گرفت 

و آسيب های شهری را هم شاهد می بوديم. در 

حال حاضر بسياری از گزارشات تخريب های 

ساختمانی مربوط به ساختمان های جديد االحداث 

مالحظات است و ساخت مسکن سريع است، اما 

 مربوط به آن ديده نمی شود." (همانجا)

در زلزلۀ آذربايجان شرقی عيناً همين مسئله در 

رابطه با عدم مقاوم سازی و تخريب شديد بويژه 

در مورد مدارس منطقه ديده می شود و اگر اين 

صبح ايام تحصيلی مدارس  10زلزله در ساعت 

پر رخ می داد، بی ترديد کودکان بيگناه زيادی پَر َ 

می گشتند. چرا که آمار تخريب مدارس رقم قابل 

 تأملی را نشان می دهد:

 873"... در يک جمع بندی ساده از مجموع 

مدرسه مناطق زلزله زده آذربايجان شرقی فقط 

درصد مدارس، دارای  22مدرسه يعنی  196

 6شرايط ايمنی و مقاومت کافی در برابر زلزله 

ر معرض مدرسه د 677ريشتری بوده اند و 

تخريب قرار داشته اند. به عبارت ديگر به رغم 

تبليغات فراوان چند سال اخير در خصوص 

تخريب و نوسازی و مقاوم سازی مدارس و 

اختصاص بودجه فراوان به سازمان نوسازی 

 78مدارس کشور وابسته به آموزش و پرورش، 

درصد مدارس يک منطقه کشور، تخريبی و يا 

ده اند. به سايت سازمان فاقد استحکام کافی بو

نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور مراجعه 

می کنيم تا ببينيم واکنش آنها به زلزله اخير 

چيست؟ در بخش اخبار استانها، تنها خبر استان 

آذربايجان شرقی، کسب رتبه عالی ترويج 

فرهنگ و حجاب و عفاف توسط اداره کل 

 نوسازی مدارس است. آيا مشت نمونه خروار

است و می توان وضعيت مدارس منطقه زلزله 

زده را به سراسر کشور تعميم داد و نتيجه گيری 

درصد مدارس موجود  80تا  70کرد که بين 

کشور مخروبه و يا فاقد استحکامند؟ ... در سال 

بودجه مصوب سازمان نوسازی مدارس،  90

دوهزار ميليارد تومان و در سال جاری يک 

 –بود . ... " (آفتاب يزد هزار ميليارد تومان 

28/5/91 ( 

آمارهايی از اين دست (که بی ترديد از اين هم 

باالتر است اما کتمان می گردد) نشان دهنده اين 

درصد مدارس اهر،  22واقعيت است که فقط 

هريس و ورزقان مقاوم بودند و بقيه فرسوده و يا 

درحال تخريب.  اين مسئله که بر سر بودجه های 
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افته جهت مقاوم سازی و نوسازی اختصاص ي

مدارس چه آمده و از کجا سر در آورده نيز، 

کامالً روشن است! ديگر اين که استان آذربايجان 

شرقی جزو مناطق نسبتاً توسعه يافته و آباد 

محسوب می گردد، در استان های محرومی مانند 

سيستان و بلوچستان، ايالم، چهارمحال و 

راحمد، کرمان، بختياری، کهگيلويه و بوي

هرمزگان و ... قطعاً ً وضعيت مقاوم بودن 

مدارس اسفبارتر و امکان تکرار فاجعه  در ابعاد 

گسترده تر و وحشتناک تر از آذربايجان شرقی، 

 را نمی توان ناديده گرفت. 

مسئوالن رژيم فريبکارانه برای توجيه سياست ها 

وعملکرد خود، از ارائه تسهيالت مقاوم سازی و 

د وام، و در مقابل از عدم تمايل روستاييان وجو

برای دريافت اين تسهيالت سخن می گويند: 

"درآمد اندک روستاييان توان بازپرداخت وام 

ميليون تومانی را از آنها گرفته است. ...  20های 

شهردار شهرستان زلزله خيز فردوس نيز 

محروميت ساکنان بافت های فرسوده، ناتوانی در 

الت و نداشتن ضامن را از جمله دريافت تسهي

عواملی عنوان می کند که سبب شده ساکنان بافت 

های فرسوده تمايلی برای احيای منازل فرسوده 

خود نداشته باشند. ... از يک سو بيشتر ساکنان 

اين مناطق افراد مسن هستند که قدرت ريسک، 

جابجائی يا تخريب و بازسازی منازلشان را 

ر فقر مالی مردم در اين ندارند و از سوی ديگ

مناطق مانع دريافت تسهيالتی می شود که نياز 

به بازپرداخت سنگين و طوالنی مدت دارد. ... 

در واقع شرايطی که در بازپرداخت وام وجود 

دارد، اجازه استقبال چندانی را به روستاييان 

بخصوص در مناطق محروم نمی دهد." "جام جم 

ت ادعائی که "  ارائه اين تسهيال25/5/91 -

سياستی مقطعی و تحت تأثير شرايط و فشار از 

پائين هر از گاهی روی می دهد، و برای گرفتن 

آن نيز بايد از هفت خوان ادارات و بانک های 

دولتی گذشت، در کناِر فقر و تيره روزی ساکنان 

خانه های فرسودۀ روستاها و شهرها، جلو تکرار 

و بزرگ  فاجعه را نخواهد گرفت! علت اساسی

تمامی اين سيه روزی های مردم محروم ايران، 

وجود رژيم ننگين و انگل صفت جمهوری 

اسالمی است، که با اعمال سياست ها و 

عملکردهايش جز فالکت، ويرانی و تباهی 

دستاورد ديگری به بار نياورده است. تا زمانی 

که اين بساط ظالمانه بر پا است، وضعيت هم به 

ی اين فجايع بدون ذره ای همين صورت و تمام

تغيير باقی خواهد ماند. اگر خواهان تغيير انقالبی 

وضعيت خويش هستيم، بايد با سازماندهی و 

تدارک انقالب به مقابله با وضع کنونی برخيزيم. 

بی ترديد آينده ای روشن را برای خود و نسل 

 فردا رقم خواهيم زد! 
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 هژير سخنور  

 ۱۳۹۰ آذر ۲۸                               

 به مرگم رأی داده اندکه  یروحانيان

 مرگم را می زايندنگفته اند چگونه 

                  !با طناب دار يا گلوله های آتشين

 ست؟تفاوت مهمی در اينهاچه 

 هنوز زنده امکه من 

 و به زايش مرگم فکر کردن

 باد! همانانی ارزان

                 □ 

 بگذار تا هنوز زنده ام

 به تو اعتراف کنم                 

 نازنين من                                     

 که من خود به دست خود

 کشته ام ترس را                

 در درون جمجه و سينۀ خويش                       

 ی دين بی دينمو برای همين است که ب

 .و اين با کمی فکر هيچ پيچيده نيست

                   □ 

 پيش از من بسياری تواناتر از من

 ترس و آز زندگی را

 در خود کشته اند                        

 افسوس که آنان فرصت نيافتند

 به ديگران بگويند 

 شدند. پيروزچگونه                    

 اما من 

 فرصت دارم که      

 به تو می گويم                        

 رمز و رازی 

 ی من نيستپيروزدر              

 يا اگر هست 

 همين چيزهای روشنی است     

 :گويممی  ه توکه ب                 

 من چهرۀ خندان تو را

 گام های استوار تو را 

 و شادی ات را 

 از اينکه ذهن رفيق کارگری را

 باز کرده ای                             

 در برابر چشمانم دارم                              

 و خوشحالم

 که گير               

 روحانيان آدمخوار                    

 بدرود عزيزان
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 نيفتاده ای                                        

 خوشحالم که خنده ات

 کالمت                       

 و اراده ات در مبارزه                          

 قفل پوالدينی بودند            

 که نمی گذاشتند                         

 .نام تو را فاش کنم                                    

 من بی تو

 چگونه می توانم          

 انسانيت را حس کنم؟                              

 تو و 

 چگونه می توانی    

 بی خاطرۀ گرما بخش افتخارآميز من           

 انسانيت ات را                                          

 شکوفاتر کنی؟                                        

                         □ 

 حاال که هنوز زنده ام

 بگويم  بگذار به تو             

 نازنين                                    

 آنان بس شکنجه ام کردند

 تا اعتراف کنم                              

 و من نيز اعتراف کردم

 اعتراف کردم که

 به سوسياليسم عقيده دارم      

 و برايش می رزمم                                 

  آنان خود را فاتح يافتند

 !و من نيز                          

 طرفين بازی به ظاهر 

 يمهر دو، برنده بود                        

 تمامی نداشت آنانۀ اما شکنج

 از من خواستند دست سازمانم را 

 رو کنم                                      

 را شمن افکار

 که بر کسی پوشيده نبود                  

 ايشان واگفتم به                                    

 حريفانم کف بر لب آوردند

 ديوانه وار پرسش هايشان را     

 چون تک خال ها                          

 زمين می زدند                                      

 از من نقشۀ سازمان

 نام اعضا

 روابط شان

 وذشان در هسته ها و محافل کارگریو نف

 و اسناد مخفی سازمان را
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 می خواستند                                  

                      □ 

 در من 

 ديالکتيک       

 وارونه يا دگرگونه گشت                 

 من وعده هايشان را

 زنجير گران جان خويش                

 يافتم                                               

 مصمم شدم پس

 خويشبی زنجير با جان            

 تنها فاتح اين بازی باشم                

  .و شدم                                            

 حريفان کف بر لب آورده ام را

 چنان ديوانه کردم                       

 که ديگر هرگز عاقل نشوند.                    

 هيچ چيز ،آنان از من

 از اين آخری ها              

 که خواستند                               

 به دست نيآوردند.                                 

 می دانی چرا؟

 زيرا اين ديالکتيک                 

 عجيب عمل می کرد،                           

 من خود را در سازمان 

 و در رفقای سازمان                          

 يا شايد سازمان و رفقا را                         

 در خود می ديدم.                                        

 می ديدم با قفل دهانم 

 که رمز گشايشش را        

 به فراموشی سپرده ام                     

 سازمان به پيش می رود                               

 و حرکت رو به پيش سازمان و رفقا

 .فتح من است                                          

 از اين زيباتر چه می تواند باشد؟

 من در ديالکتيک خود می بينم

 ای راهسته ها و محافل کارگری 

 که به جان پروردم

 و به خون خود آبياريش می کنم

 غنچه می دهند 

 و ُگل ها از آنها می شکفند.

              □ 

 من در خيال خود 

 راضی و سرمست            

 در اين گلستان                       

 پرسه می زنم                             
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 .نازنين                                             

 آه نازنين

 می بينی رمز و رازی               

 در کار نيست،                                       

 تنها ديالکتيک است 

 که عمل می کند.                          

 

 

 

 

 

 خيزش                                     ١٣ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                 شماره                           


	سهراب شباهنگ
	روز 16 اوت 2012 (26 مرداد 1391)، نیروهای پلیس آفریقای جنوبی به روی کارگران معدن پلاتین شرکت انگلیسی لانمین در ماریکانا (روتسنبورگ) واقع در100 کیلومتری شمال غربی ژوهانسبورگ، آتش گشودند. کارگران به دنبال یک هفته اعتصاب برای افزایش مزد از حدود 400 راند (...
	پلیس آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید به سادگی به صف معترضان یا تظاهر کنندگان تیراندازی می کرد، که کشتارهای شارپ ویل (سال 1960، با 69 کشته) و سووتو (سال 1976، با بیش از 700 کشته) نمونه هائی از آن هستند. پلیس رژیم کنونی نیز روش های پلیس نژاد پرست را در خ...
	زمینه های طبقاتی کشتارسبعانۀ معدنکاران در آفریقای جنوبی
	ورشکستگی اقتصادی و برآمد جنبش کارگری
	وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران آفریقای جنوبی
	کارگران معدن پلاتین ماریکانا در شرایط اقتصادی دشواری زندگی می کنند. میانگین مزد آنان حدود 500 دلار در ماه است و محل زندگی شان دخمه هائی در کنار معدن است که حتی آب ندارد. کارگران می گویند که با چنین مزدی حتی قادر به تأمین هزینۀ تحصیل فرزندان خود نیستند.
	اما این وضعیت تنها ویژۀ معدنکاران نیست. وضع عمومی دیگر کارگران این کشور نیز همین و حتی بدتر از این است. طبق گزارش برنامۀ توسعۀ سازمان ملل در سال 2010، 6 میلیون نفر در آفریقای جنوبی درآمد روزانه ای کمتر از 10 راند (حدود 1.2 دلار) داشتند که می بایست عهد...
	طبق داده های منبع (2) نرخ تورم که در سال 2010 حدود 3.5  درصد بود در سال 2011  و 2012 به 5.3 تا 6.1 درصد رسیده است و برای لایه های کم درآمد 6.4 تا 6.8 درصد است در حالی که نرخ افزایش مزدها از این کمتر بوده است.
	ضریب جینی که شاخصی کمّی برای بیان درجۀ نابرابری در جامعه است، در آفریقای جنوبی بسیار بزرگ و یکی از بالاترین ضریب ها در سطح جهان است (3).
	این  نابرابری های خیره کننده که بیانگر تضاد طبقاتی فاحش در جامعۀ آفریقای جنوبی اند تنها به بخش خصوصی مربوط نمی شوند. طبق گفتۀ حزب کمونیست آفریقای جنوبی، که همراه با حزب کنگرۀ ملی آفریقا و اتحادیه های کارگری پشتیبان حکومت ژاکوب زوما است و در این حکومت ...
	با آنکه تبعیض نژادی رسما از میان رفته اختلافات فاحش سطح و کیفیت زندگی میان سفید پوستان و سیاه پوستان حکم فرما است: امید زندگی سفید پوستان (که حدود 10 درصد جمعیت را تشکیل می دهند)، 71 سال و امید زندگی سیاه پوستان (که 80 در صد جمعیت اند) 48 سال است (منب...
	بنا به گزارش سازمان همکاری اقتصادی برای توسعه OECD، در سندی زیر عنوان  گرایش های توزیع درآمد و فقر در آفریقای جنوبی (ژانویه 2010)، در سال 1993 (سال آخر رژیم آپارتاید)، درآمد متوسط سرانۀ یک سیاه پوست در آفریقای جنوبی 10.9% در آمد سرانۀ یک سفید پوست بود...
	طبق این گزارش طی این 15 سال کل نابرابری درآمد (با در نظرگرفتن گروه های نژادی مختلف جمعیت یعنی سفید پوستان، هندی ها، رنگین پوستان و سیاه پوستان) کاهش نیافته است و در آینده افزایش خواهد یافت. این گزارش همچنین می افزاید که نابرابری و فقر در درون خود سیاه...
	بدین سان کارگران آفریقای جنوبی دستخوش استثمار شدید سرمایه داران گروه های نژادی مختلف (سفید پوستان، هندی ها، رنگین پوستان و سیاه پوستان) این کشور و نیز سرمایه گذاران خارجی هستند و باید مبارزات کارگران این کشور و سرکوب پلیسی از جمله کشتار وحشیانۀ 16 اوت...
	ما در بالا وضعیت بورژوازی آفریقای جنوبی، چه بورژوازی مانده از دورۀ آپارتاید و چه بورژوازی نوینی را که با تکیه بر دستگاه دولتی و دیگر نهاد های رژیم پس از آپارتاید تکامل یافته بررسی کردیم. در زیر به طور خلاصه به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور می ...
	سرمایه گذاری خارجی در آفریقای جنوبی
	در سطرهای دوم و سوم جدول زیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (به میلیون دلار) (بر حسب داده های آنکتاد) و میزان سرمایه گذاری ناخالص داخلی یا تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص داخلی (بر حسب داده های آماری آفریقای جنوبی) در سال های 2006 تا 2011 درج شده است. سطر آخر ن...
	دیده می شود که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال های 2007 تا 2009  درصد قابل ملاحظه ای از کل تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص را تشکیل می داد، اما از سال 2010  سرمایه گذاری خارجی و در نتیجه سهم آن در تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص کاهش یافته است. البته برای دیدن...
	بخش مهمی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آفریقای جنوبی را سرمایه گذاری در معدن از جمله در معادن پلاتین آفریقای جنوبی (که 80 درصد تولید جهانی این ماده را در خود متمرکز کرده) تشکیل می دهد. سه شرکت بزرگ استخراج و تولید پلاتین که رتبۀ اول تا سوم جهانی را ...
	بدین سان شرکت لانمین که 28000 کارگر در استخدام دارد کوشید و می کوشد در مقابل جنبش کارگران این شرکت و مطالبات آنان برای افزایش مزد تا آخرین لحظه سرسختی و عدم انعطاف نشان دهد. در همان حال این شرکت تاکتیک های چندی برای ایجاد اختلاف در میان کارگران (بر حس...
	لانمین بی شرمانه در اعلامیۀ خود مدعی است که کشته شدن کارگران مسأله ای مربوط به نظم عمومی است و ربطی به روابط کار ندارد. هر ناظری که رویداد های یکی دو هفتۀ اخیر ماریکانا را تعقیب کرده باشد نقش غیر قابل انکار این شرکت را در کشتار کارگران توسط پلیس می بی...
	اتحادیه های کارگری
	اما در جنبش کارگران لانمین، تنها مسألۀ کارگران، کارفرما و ترفند های او نیست. نقش اتحادیه های کارگری به علت اینکه اکثریت کارگران عضو اتحادیه هستند بسیار مهم است. نقش اتحادیۀ ملی معدنکاران (NUM) که در کل معادن کشور نفوذ و حدود 300 هزار عضو دارد و وابسته...
	اتحادیۀ دیگری به نام اتحادیۀ کارگران معدن و ساختمان (AMCU) وجود دارد که رهبران آن حدود 10 سال پیش از اتحادیۀ ملی معدنکاران جدا شدند و یا به قول این آخری ها اخراج شدند. این اتحادیه در دو سال گذشته رشد نسبتا زیادی پیدا کرده و 50000 عضو دارد. در معدن لان...
	اتحادیۀ کارگران معدن و ساختمان خود را اتحادیه ای «غیر سیاسی» و غیر کمونیست اعلام می کند و انتقادش به اتحادیۀ ملی معدنکاران این است که سران این اتحادیه نه کار سندیکائی در دفاع از منافع کارگران، بلکه «کار سیاسی» در معنی دفاع از سیاست کنگرۀ ملی آفریقا و ...
	موضع حزب کمونیست آفریقای جنوبی
	موضع حزب کمونیست آفریقای جنوبی در این اعتصاب و درگیری و کشتار کارگران، حمایت بی چون و چرا از اتحادیۀ ملی معدنکاران است و درست مانند این اتحادیه تقصیر عمده در این جریان را به گردن اتحادیۀ کارگران معدن و ساختمان می اندازد و هیچ اعتراض و حتی انتقادی به پ...
	دفاع حزب کمونیست آفریقای جنوبی از اتحادیۀ ملی معدنکاران و عادی تلقی کردن کشتار کارگران توسط پلیس ناشی از سیاست عمومی اتحاد این حزب با کنگرۀ ملی آفریقا و در واقع پذیرفتن رهبری این حزب بورژوائی است، به این بهانه که زمانی این حزب با حکومت آپارتاید و نژاد...
	جمع بندی کلی از مبارزۀ کارگران آفریقای جنوبی و عملکرد اتحادیه ها، احزاب و ماشین دولتی آفریقای جنوبی و شرکت لانمین را می توان چنین خلاصه کرد:
	- ضرورت مبارزۀ مستقل پرولتاریا و عدم پذیرش رهبری احزاب و سازمان های بورژوائی و خرده بورژوائی
	- ضرورت وحدت در درون پرولتاریا و حل اختلافات از طریق گفتگو و عدم  توسل به خشونت به ضد کارگران یا سازمان های کارگری
	- ضرورت بررسی دقیق موازنۀ نیروها
	- مرزبندی با جریان های اصلاح طلب و دنباله رو بورژوازی و خرده بورژوازی و مرزبندی با آنارشیسم همراه با نشان دادن نتایج مخرب غلبۀ رفرمیسم یا آنارشیسم به توده های کارگر و زحمتکش .
	س. ش.
	31 مرداد 1391، 21 اوت 2012
	پانوشت ها
	1 – چند تن از افراد «سر شناس» این بورژوازی بوروکراتیک را که پیوندهای بسیار نزدیکی با رهبری حزب کنگرۀ ملی آفریقا (حزب حاکم در آفریقای جنوبی از سال 1994 تاکنون)، دستگاه دولتی آفریقای جنوبی و اتحادیۀ ملی معدنکاران دارند، نام می بریم:
	- توکیو سکسوال وزیر کنونی مسکن آفریقای جنوبی، او در دورۀ آپارتاید در جنبش دانشجوئی شرکت داشت.  در آغاز دهۀ 1970 عضو حزب کنگرۀ ملی آفریقا شد. در رژیم آپارتاید زندانی سیاسی و با نلسون ماندلا هم بند بود. پس از سال 1994 به مقام های دولتی منطقه ای و مرکزی و نیز
	- سیریل رامافوزا، وکیل، رهبر اتحادیۀ کارگری، فعال سیاسی، سیاستمدار، مذاکره کنندۀ  انتقال حکومت، مدیر کسب و کار. او در اوایل دهۀ 1970 فعال جنبش دانشجوئی بود عضو سازمان دانشجویان آفریقائی. دو بار دستگیر و زندانی شد. پس از آزادی از زندان در یک دفتر حقوقی به ک
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