ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺪﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﻦﺘ اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۲و در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ ١ .در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
آﻏﺎز دور ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺤﺚ در ﻣﻮرد اﺛﺮات آﻧﻬﺎ در ﻋﺮﺻﻪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﺪالﻫﺎی
ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻨﮏ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز دور ﺗﺎزهﯾﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ
ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺑﻪ وﯾﮋه در دوراﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﯽ ﭘﺲ از ﺧﯿﺰش دیﻣﺎه  ۹۶و اﻋﺘﻼی ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ ،اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮودﺳﺘﺎن دوﺑﺎره و از ﻧﻮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع دارودﺳﺘﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻻﺑﯽ و ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ
اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را در ﻤﺗﺎم اﺷﮑﺎل آن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
اﯾﻦ ﻣﻦﺘ را دوﺑﺎره و اﯾﻦﺑﺎر در »ﻣﻨﺠﻨﯿﻖ« ﻣﻨﺘﴩ ﮐﻨﯿﻢ.
***
ﻫﻮاداران ﴍﻣﮕﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی دور ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ،
در رودرﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪﯾﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن آن را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ� ،ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت »اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ �ﻮﻧﻪﯾﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در رواﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ »ﭼﻬﺮهﯾﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ« و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﺤﻤﯿﻞ اﻧﺪﮐﯽ دﺷﻮاری ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﯾﮑﯽ از دﻫﺸﺘﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﴎﻧﮕﻮن ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و در رواﯾﺖ آﻧﻬﺎ رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ را وادار ﮐﺮدهاﻧﺪ
 -١آدرس اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﻠﺐ در ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ

ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه و ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘ�ﺗﯿﮏ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻦ دﻫﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻦﺘ اﺑﺘﺪا در ﺻﺤﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ
ﺗﺸﮑﯿﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﺑﻮدن رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻂ ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره واروﻧﻪ ﺟﻠﻮه داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎﻧﺪﻻﯾﯽ از آن ﺧﻮدﺷﺎن
آﯾﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺬاﮐﺮه و ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم را ﺑﭙﺬﯾﺮد؟ آﯾﺎ
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﺳﺘﺒﺪادی ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟
ِ
ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽاش اﺑﺘﺪا ﻫﺮ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ را از
ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﮔﻔﺘﺎر
زﻣﯿﻨﻪی وﻗﻮع آن ﻣﻨﺘﺰع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آﻣﯿﺨﻦﺘ رواﯾﺖ ﺑﻪ دروغ و دﻏﻞ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻄﻠﻮب ﮔﻔﺘ�ن ﻏﺎﻟﺐ را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآورد .رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺳﻠﻄﻪی ﻧﮋادی را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻗﻠﯿﺖ
ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻋ�ل ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮ ﴎ ﻋﻘﻞ آﻣﺪ و در ﻗﺪم اول »ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ« ،رﻫﱪ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﻫﺎن را آزاد ﮐﺮد و در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ آزاد ،ﻗﺪرت را ﺑﻪ ﻫ�ن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﺎﺑﻖ
ﺧﻮدش واﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﻋﻠﻤﯽ« ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و »ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ« ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ
ﻧﺸﺎن داد ،ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻋ�لﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ رژﯾﻢ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎﺟﺮا اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﭘﯿﺶ از آن ،ﺑﯿﺮون از زﻣﺎن اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫ�ن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪی ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد.
در واﻗﻊ رژﯾﻢ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ »ﻣﺴﺎﳌﺖآﻣﯿﺰ« و »ﺑﺪون
ﺧﺸﻮﻧﺖ« ﴎﻧﮕﻮن ﺷﺪ .ﴏاﺣﺖ ﮐﻼم »ﻓﺮدرﯾﮏ وﯾﻠﻢ دﮐﻠﺮک« ،آﺧﺮﯾﻦ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ و ﻣﻌﺎون ﺑﻌﺪی
ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه او در  ۱۹۹۳ﺑﺮﻧﺪهی ﺟﺎﯾﺰهی ﻧﻮﺑﻞ ﺻﻠﺢ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه اﺳﺖ .او در ۲
ﻓﻮرﯾﻪی  ۱۹۹۰ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی »ﺧﻂ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﻮاﺟﻬﻪ« ﺑﺎ
ﻋﺰم راﺳﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺬف آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ٢ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ دﮐﻠﺮک از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮏ روﻧﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل  ،۱۹۸۵ﯾﻌﻨﯽ  ۹ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﯾﺎزده ﻣﺎرس ،۱۹۸۵
ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻞ ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ را در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺷﻮروی آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺻﻮرتﺑﻨﺪیﺷﺪهی اﺻﻼﺣﺎت ﮔﻮرﺑﺎﭼﻔﯽ ﮐﻪ در ﻓﻮرﯾﻪی  ۱۹۸۶ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و
ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪ ،ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از» :ﮔﻼﺳﻨﻮﺳﺖ« ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
»ﭘﺮوﺳﺘﻮرﯾﮑﺎ« ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و »اﺳﮑﻮرﯾﻦ« ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻗﺘﺼﺎدی .ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻼﺣﺎت ﮔﻮرﺑﺎﭼﻔﯽ راه
را ﺑﺮای ﺗﻨﺶزداﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﺮب و ﺑﺎز ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار در ﺷﻮروی ﮔﺸﻮد.
در ﺳﺎل  ۱۹۸۸ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ اﻋﻼم ﮐﺮد ﺷﻮروی دﯾﮕﺮ از »دﮐﱰﯾﻦ ﺑﺮژﻧﻒ« ﭘﯿﺮوی �ﯽﮐﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪی اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎی ﴍﻗﯽ ﭘﺎﯾﺎن داد .در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ارﺗﺶ ﺷﻮروی ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ
روﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺳﻘﻮط ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اروﭘﺎی ﴍﻗﯽ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ
زﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ .اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم ﺳﻘﻮط ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در روﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ
دﺧﺎﻟﺖ ارﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﻪ در  ۲۲دﺳﺎﻣﱪ  ،۱۹۸۹ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﴎﻧﮕﻮن و ﻧﯿﮑﻼی ﭼﺎﺋﻮﺷﺴﮑﻮ ،رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺨﻠﻮع را
2. cf. de Klerk, F.W.: Speech at the Opening of Parliament. 2 February 1990

ﺗﯿﺮﺑﺎران ﮐﺮد .ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ آﳌﺎن ﴍﻗﯽ ،در  ۹ﻧﻮاﻣﱪ  ۱۹۸۹و ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ
ﻟﻬﺴﺘﺎن در  ۹ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ  ۱۹۹۱آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﭘﺎزل ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎزﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی در ۲۵
دﺳﺎﻣﱪ  ۱۹۹۱ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ.
ﺗﻨﺶزداﯾﯽ ﺑﺰرگ اﻣﺎ اﺑﻌﺎدی وﺳﯿﻊﺗﺮ داﺷﺖ .در ﺳﺎل  ۱۹۸۹ارﺗﺶ وﯾﺘﻨﺎم ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﴎﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ »ﭘﻮل
ﭘﻮت« وارد ﮐﺎﻣﺒﻮج ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻐﺮب و ﺟﺒﻬﻪی آزادﯾﺒﺨﺶ ﭘﻮﻟﯿﺴﺎرﯾﻮ در  ۳۰اوت
 ۱۹۸۸ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .در ژاﻧﻮﯾﻪی  ۱۹۸۸ﯾﻮﻧﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﻣﻮرد ﻗﱪس اﺟﻼس ﻣﺸﱰﮐﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ و
در اوت ﻫ�ن ﺳﺎل »آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ« ﻣﯿﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺗﺮکﻫﺎی ﻗﱪس ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .در ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ  ۱۹۹۰ﻗﺮاداد ﻋﺪم
ﺗﺨﺎﺻﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﺮهی ﺷ�ﻟﯽ و ﮐﺮهی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .در ژوﺋﯿﻪی  ۱۹۸۹ارﺗﺶ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﴎﯾﻼﻧﮑﺎ را ﺗﺨﻠﯿﻪ
ﮐﺮد .اﺗﯿﻮﭘﯽ و ارﯾﱰه از ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ  ۱۹۸۹ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ را آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻓﻮرﯾﻪی  ۱۹۹۰رواﺑﻂ دﯾﭙﻠ�ﺗﯿﮏ
ﻣﯿﺎن آرژاﻧﺘﯿﻦ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﻪ از  ۱۹۸۲و ﺑﻌﺪ از درﮔﯿﺮی ﺑﺮ ﴎ ﺟﺰاﯾﺮ ﻓﺎﻟﮑﻠﻨﺪ ،ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﻧﻮ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.
در  ۲۱ﻣﯽ ﻫ�ن ﺳﺎل ﯾﻤﻦ ﺷ�ﻟﯽ و ﺟﻤﻬﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﻤﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻬﻮری ﯾﻤﻦ را ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد در  ۱۹۹۴ﺑﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺷ�ﻟﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺣ�ﯾﺖ ﻏﺮب ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﺎﻤﺗﻪ ﯾﺎﻓﺖ .از ژوﺋﻦ  ۱۹۹۱روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯿﺎن ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮﻟﻨﺪی آﻏﺎز
ﺷﺪ و در دﺳﺎﻣﱪ  ۱۹۹۳ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ اﯾﺮﻟﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .در  ۹ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ  ،۱۹۹۳ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺒﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻗﺮاداد ﺻﻠﺤﯽ را ﺑﺎ دوﻟﺖ اﴎاﯾﯿﻞ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد .ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺮای آﻏﺎز ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ.
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﻣﻮرد ﺣ�ﯾﺖ ﻏﺮب ﻫﻢ در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در  ۲۵ﻓﻮرﯾﻪی  ۱۹۸۶و
ﺗﻘﺮﯾﻦﺒ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺻﻼﺣﺎت ﮔﻮرﺑﺎﭼﻔﯽ در ﮐﻨﮕﺮهی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ
»ﻓﺮدﯾﻨﺎﻧﺪ ﻣﺎرﮐﻮس« در ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و در ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم ﴎﻧﮕﻮن ﺷﺪ .اﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ آزﻣﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺒﻮد .ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﺧﺸﻦ و ﺑﺪﻧﺎم ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎی ﻋﺮﻓﯽ ﻋﻤﺪﺗﻦ راﺳﺘﮕﺮا ،در ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ،ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ را ﴎﮐﻮب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از آرژاﻧﺘﯿﻦ و در ﺳﺎل  ۱۹۸۳آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .در
ﺳﺎل  ۱۹۸۳دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ »رﻧﺎﻟﺪو ﺑﻨﯿﻮﻧﻪ« در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ در اوﻟﯿﻦ
اﻗﺪام ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﺎر و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ
دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺼﻮن ﺷﺪﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۱۹۸۵دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ »ﺧﻮان ﻣﺎرﻳﺎ ﺑﻮرداﺑﺮی« در اروﮔﻮﺋﻪ
ﺿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و ﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻧﻘﻄﻪی ﭘﺎﯾﺎن« ،ﺑﺮای
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ رای ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﻣﺎرﮐﻮس در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﻮرد ﺣ�ﯾﺖ
ﻏﺮب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪن از ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرش را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎران او ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .در  ۱۹۸۸دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ژﻧﺮال آﮔﻮﺳﺘﻮ ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ در ﺷﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم ﴎﻧﮕﻮن ﺷﺪ و ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﴍط ﻣﻨﻊ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺳﻨﺎﺗﻮری ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﻗﺪرت را واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺑﺮود .در ﺳﺎل  ۱۹۸۹ﺑﻘﺎﯾﺎی دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺧﻮزه ﺳﺎرﻧﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم ﴎﻧﮕﻮن
ﺷﺪ و ﺳﺎرﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎی ﺑﺮزﯾﻞ رﺳﯿﺪ» .آﻟﻔﺮدو اﺳﱰوﺳ�« ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ژﻧﺮال ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﮐﻪ او ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺣ�ﯾﺖ ﻏﺮب ﺑﻮد ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﺑﺮای ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ از
ﭘﯿﮕﺮد در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺮزﯾﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و در ﺳﺎل  ۱۹۹۳در ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻘﺎﯾﺎی

دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎﻤﺗﻪ داد .در  ۱۹۸۹دوﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﻘﺎﯾﺎی آن در اﻟﺴﺎﻟﻮادور ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
�ﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺜﺎل زد ﮐﻪ در ﻤﺗﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ »ﭼﻬﺮهی زﺷﺖ و ﺧﻮﻧﯿﻦ«
ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری رﻓﺮاﻧﺪوم ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻬﺮهی ﻣﻠﯿﺢ و ﭘﺎﮐﯿﺰهی ﻫ�ن ﺳﯿﺴﺘﻢ داده اﺳﺖ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ ،ﯾﮑﯽ از رﻫﱪان ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ
آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۸۵درﺧﻮاﺳﺖ آزادی ﻣﴩوط ﺑﻪ ﴍط ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزهی
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در  ۱۱ﻓﻮرﯾﻪی  ،۱۹۹۰روز آزادیاش ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد دﻻﯾﻞ آﻏﺎز ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮﺳﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۰ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺰهی
ﻣﺮدم ،ﺷﺎﺧﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﴏﻓﻦ اﻗﺪاﻣﯽ دﻓﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺑﻮد .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ
اﯾﺠﺎبﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻮد اﻣﺮوز ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﭼﺎرهﯾﯽ ﺟﺰ اداﻣﻪ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﻪ
٣
زودی ﴍاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ،ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ«.
ﻣﺎﻧﺪﻻ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ آرﻣﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮای ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺎﺑﻮ اﻣﺒﮑﯽ و اﻟﯿﻮر ﺗﺎﻣﺒﻮ ،رﻫﱪان ﺗﺒﻌﯿﺪی ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اوﻟﯽ در  ۱۹۹۰و دوﻣﯽ ۱۹۹۱
ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﻦﺘ ﺑﻪ ﻫﻤﺮزم دﯾﺮﯾﻨﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪﮔﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ
واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ« ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻗﻮاﻋﺪ »ﺑﺎزی« را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﺎدرهی ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در دﺳﺘﺎن ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ،راه را ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه و ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺴﺎﳌﺖآﻣﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ »رازﯾﺎﻧﻪی ﺳﯿﺎه« را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﻄﻖ و
ﭼﺎرﭼﻮب »ﺑﺎزی« را ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﭘﯿﺶ از آن اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ رﻫﱪان در ﺗﺒﻌﯿﺪ »ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ« را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﻣﯿﺨﺎﯾﯿﻞ
ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ ﭘﺲ از دﯾﺪاری ﺑﺎ روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن ،رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
�ﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد »ﮐﺮﯾﺲ ﻫﺎﻧﯽ« ،رﻫﱪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻋﻀﻮ
رﻫﱪی ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺟﺪیﺗﺮﯾﻦ و ﭘﯿﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در  ۱۵آورﯾﻞ  ،۱۹۹۳ﺑﻪ دﺳﺖ ﯾﮏ راﺳﺘﮕﺮای اﻓﺮاﻃﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰش ﺗﺮور
ﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻤﺗﺎم ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺧﻂ و رﺑﻂ او ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻢ ،روﺷﻦ ﺷﺪ اﺳﻠﺤﻪاش را از
»ﮐﻼﯾﻮ درﺑﯽ ﻟﻮﯾﯿﺲ«� ،ﺎﯾﻨﺪهی ﺣﺰب ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺗﺮور ﻫﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﺪﻻ
در ﯾﮏ ﺳﺨ�اﻧﯽ ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮ اداﻣﻪی روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎﻧﺪﻻ ﻗﺎﻋﺪهی ﺑﺎزی را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﮐﺮﯾﺲ ﻫﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺑﺰرگ ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﻧﻈﺎرت �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﺎﺑﻖ را
ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﴍاﯾﻂ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﴍاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻮری ﮐﻨﮕﺮهی
ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻌﺎر »رﺷﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦﻫﺎ« را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ »ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦﻫﺎ
ﺑﻪ واﺳﻄﻪی رﺷﺪ« ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﴎاﻧﺠﺎم رﻓﺮاﻧﺪوم ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺧﻮدش را ﺑﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ،
داد .اﻟﺒﺘﻪ »دﮐﻠﺮک« ،آﺧﺮﯾﻦ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺳﯿﺎه ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ ﻻﺑﺪ
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﻠﯽ ﻧﮑﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﺪم ﻣﺼﺎدرهی ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﺪور
 -٣ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨ�اﻧﯽﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آزادیاش در ﺳﺎل .۱۹۹۰

ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﻌﺎر »ﺑﺒﺨﺶ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ« و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ
از ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺠﺎزات ﻣﺼﻮن ﻤﺑﺎﻧﻨﺪ .ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻘﺪان رادﯾﮑﺎل وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﻌﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ »ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖﯾﺎب« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮهی
ﭘﯿﺶ از ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻫ�ن ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺣﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن واژهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ »آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ« و
»اﺳﺘﻌ�ر« و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ واژهی ﻣﺒﻬﻢ »دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ« ،ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ »آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ« و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن
»ﺑﺨﺸﺶ« ،راه را ﺑﺮ ﻫﺮ دادﺧﻮاﻫﯽ رادﯾﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ رﯾﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺴﺒﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﺟﻨﺎﯾﺖ را آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ،
ﺑﺴﺖ .ﻫ�ن روﻧﺪی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﮐﻨﺎری »ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ« دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻫﻢ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد.
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﺮای ﻧﻈﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻨﮏ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺘﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ رﺳﻮاﮐﻨﻨﺪهی رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺪﻋﯽ �ﺎﯾﻨﺪهﮔﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺒﺎرزات آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻠﺴﻮن ﻣﺎﻧﺪﻻ ،ﻫ�ن ﭼﺮﯾﮏ »ﺧﻄﺮﻧﺎک« دﯾﺮوز ،ﻧﺸﺎن ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﻧﺸﺎن ﺳﻨﺖﺟﺎن
را از ﻣﻠﮑﻪ اﻟﯿﺰاﺑﺖ دوم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن آزادی رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری را از ﺟﺮج دﺑﻠﯿﻮ ﺑﻮش.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ادﻋﺎی ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ آن را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﴎﮐﻮب و اﻋ�ل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﮋادی ﺗﻮﺳﻂ
آن ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن اﻣﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه و آﺷﮑﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﮑﺎنداری ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺎﺑﻖ
ﻫ�ن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اداﻣﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻧﻈﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻮت واﻗﻌﯿﺖ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻋ�لﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ،ﻓﺸﺎر اﺻﻠﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد» .ﮐﺎرﺳﻦﺘ ﻫﻔﮑﺮ« و »ﮐﺎرل وﻟﻔﺎﮔﺎﻧﮓ ﻣﻨﮏ« ،در ﮐﺘﺎب »ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﻘﺪر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ؟ ﻣﺜﺎل
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﺳﻔﯿﺪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﮐﺎرﺷﺎن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و
ﺣﻘﻮقﺷﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺣﺘﺎ ﺑﺨﺸﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﱰی ﺑﺮدﻧﺪ« ٤ .اﯾﻦ ﻫ�ن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﻠﺮک ،آﺧﺮﯾﻦ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ در
ﻣﺎرس  ،۲۰۱۲ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨ�اﻧﯽ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻟﮕﺎﺗﻮم ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﮐﻨﺪ
ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﱰ از ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن ﴐﺑﻪ زدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار
ﺑﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﯿﺸﱰ ﴐﺑﻪ زدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﺪف ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﻫﻔﮑﺮ و ﻣﻨﮏ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺣﺘﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ
آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺲ ﻻﻧﺪال ،اﻗﺘﺼﺎددان و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ آن را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻻﻧﺪال
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ را ﻓﻠﺞ ﮐﺮد و در واﻗﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
اﻗﻠﯿﺖ ﻧﯿﺮوی ﻣﺎﻫﺮ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ را ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪ« .ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﮑﺸﺎف ﴎﻣﺎﯾﻪداری در آﻓﺮﯾﻘﺎی
4. Hefeker, Carsten and Menck, Karl Wolfgang: Wie wirkungsvoll sind Sanktionen? Das Beispiel Südafrika. Report of the
Hamburg Institute of International Economics. 2002

ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺎﺳﻦ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﺮﻓﯽ و »دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﺎزار را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد و ﺑﺮﭼﯿﺪه
ﺷﺪن رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .ﴍاﯾﻂ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آراﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﺎه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
دوﻟﺖ ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪ .ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺨﻄﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﴎﻣﺎﯾﻪ ،ﴎاﻧﺠﺎم ﻓﺮﯾﺐ ﺳﯿﺎه را آﺷﮑﺎر ﮐﺮد.
ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺎﳌﺖآﻣﯿﺰ رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫ�نﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ،رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﻧﺪارد اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﻦﺑﺴﺖ اﺳﺘﺒﺪاد
ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻦﺘ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﺛﺮات ﺑﻼﻓﺼﻞ آن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻫ�نﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﱰ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ و ﭘﯿﺶ رﻓﻦﺘ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺑﺮﮔﺰاری
رﻓﺮاﻧﺪوم ،ﺷﻌﺎرﻫﺎ و آرﻣﺎن ﮐﻨﮕﺮه را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎزی »دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﻠﯽ ﻧﺸﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻤﺗﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﴎﻣﺎﯾﻪ در دﺳﺖ ﻫ�ن اﻗﻠﯿﺖ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻧﯿﺰ
در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ روﻧﺪ ﻣﺬاﮐﺮات و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺎﳌﺖآﻣﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮐﻨﻮن
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﱰاحﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﱰک ﺑﺎ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺾ اﻗﺘﺼﺎدی آﻓﺮﯾﻘﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻫﻨﻮز در دﺳﺘﺎن ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ از وﺟﻮد ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﺎن ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ
آﻓﺮﯾﻘﺎ در دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ،ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺤﺖ
ﻤﺗﻠﮏ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﮐﺮﺜﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ �ﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن زﻧﺪﮔﯽای ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ »ﺣﻘﻮﻗﯽ« اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن را دارﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ،ﻓﻘﺮای ﮐﺸﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری  ٪۴۰و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ آن زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻮری ﺑﺪون رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ
از ﻧﺎﻣﯿﺒﯿﺎ اﺳﺖ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﺳﻔﯿﺪ را ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺎﳌﺖآﻣﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﺮ آﻧﻬﺎ را
ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﺎﺟﺮا ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد .ﺟﺎﻣﻌﻪﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر روزاﻓﺰون ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ آن وارد ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دوران ﭘﺲ از رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﯾﯽ ﺑﯽﺳﻼح ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪﯾﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﻧﮋﻧﺪ و ﻓﺮﺗﻮت ﮐﻪ ﺗﻮان
دﻓﺎع از ﺧﻮدش را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری و روﻧﺪﻫﺎی ﺳﺘﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮدم ﺑﺮآﻣﺪه از ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ
ﭘﯿﺶ از اﯾﺠﺎد ﻫﻢﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺲ رﻧﺞ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻠﻊ ﺳﻼحﺷﺪه ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ و ﭼﺎرهی دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .در واﻗﻊ ﭘﺎی ﻫ�ن ﻣﯿﺰﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد در ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ رﻫﱪان ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ ﻣﺼﺎدره
ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدرهی ﺻﺪای ﻣﺮدم و ﺟﻨﺒﺶ اﻋﱰاﺿﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻃﺒﻘﻪی ﺟﺪﯾﺪی را ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ» .ﺳﺎﻣﭙﯽ ﺗﺮﺑﻼﻧﭻ«،
اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ و از ﻣﺒﺎرزان ﺿﺪآﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺮﯾﺲ ﻫﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻃﺒﻘﻪی ﺣﺎﮐﻢ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﻪﯾﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻪ ﺷ�ر ﻣﯽرود در واﻗﻊ در ﺣﺎل ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ از ﻣﺮدم

آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻘﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﴎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
٥
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﻧﮋادی ﺷﺪه اﺳﺖ«.
رﻫﱪان ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻃﺒﻘﻪی ﺟﺪﯾﺪ از ﺛﺮوت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﮐﻨﻮن و ﺗﺤﺖ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻫ�ن رﻫﱪان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﴍﮐﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪل ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﯿﮏﺑﺨﺘﯽ رﻫﱪاﻧﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﺳﺎﺑﻘﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اوج ﻓﻘﺮ ﻣﺮدم آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ »ژاﮐﻮب
زوﻣﺎ« ،رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻓﻌﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ٦ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻀﻮ دﺳﺘﮕﺎه رﻫﱪی ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ازدواج ﺧﻮد در ﴎﺗﺎﴎ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﺸﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮهی
ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ارﮔﺎنﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽاش ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺑﺮوز ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی رادﯾﮑﺎل ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﴎﻣﺎﯾﻪداری اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﯽﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
از ﴎ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ ،درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼف اروﭘﺎﯾﯽﺷﺎن،
ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ارﮔﺎن ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﮐﻨﱰل ﺧﺸﻢ ﮐﺎرﮔﺮان و ﺳﺎزش ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ .رﻫﱪان اﺗﺤﺎدﯾﻪﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺎدن ﭘﻼﺗﯿﻦ ،ﴎاﻧﺠﺎم ﮐﺸﺘﺎر ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺪن را ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۲درﺻﺪی ﺣﻘﻮق وﺻﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎرزان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ آﻓﺮﯾﻘﺎ و
ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﯿﺰهی ﻣﺮدم ،ﺷﺎﺧﻪی ﻣﺴﻠﺢ آن ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه رﻫﱪی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ
و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﺑﯿ�ری اﻓﴪدﮔﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻏﯿﺮﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮهی آﻧﺎن را ﻓﻠﺞ ﮐﺮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﺴﺎﳌﺖآﻣﯿﺰ از ﺑﺎﻻ ،اﻣﮑﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ارﮔﺎنﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدﻣﯽ را از ﻓﺮودﺳﺘﺎن و ﺑﻪﺣﺎﺷﯿﻪﮐﺸﯿﺪهﺷﺪهﮔﺎن
ﮔﺮﻓﺖ .ارﮔﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ و از درون ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ
دارﻧﺪ .دﺳﺘﺎورد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻣﺮدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ،دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ
ﴍوع ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ .از ﻫ�ن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .از
ﺧﻮدﺷﺎن.
***
ﻣﻮﺧﺮه ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺪﯾﺪ :از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺗﻔﺎقﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﯿﺎﺳﯽ رخ
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﻬﱰی از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،ژاﮐﻮب
زوﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺴﺎد از رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و ﻣﻌﺎون رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ،ﺳﯿﺮﯾﻞ راﻣﺎﭘﻮزا ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ﺷﺪ.
راﻣﺎﭘﻮزا در زﻣﺎن آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از رﻫﱪان ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮده ،وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺳﻬﺎﻣﺪار ﴍﮐﺖﻫﺎی ﮐﻼن
ﻣﺜﻞ ﻣﮏدوﻧﺎﻟﺪ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﴍﮐﺖ ﻣﻌﺪﻧﯽ »ﻟﻮ�ﯿﻦ« اﺳﺖ» .ﻟﻮ�ﯿﻦ« ﻫ�ن ﴍﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﴐ ﺑﻪ
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮاناش ﻧﺸﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺪم ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎﺑﯿﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻌﺪن ﺷﺪ .ﻫ�نﻃﻮر
ﮐﻪ در ﻣﻦﺘ اﺷﺎره ﺷﺪه ،در ﻓﺎﺟﻌﻪی ﻣﺎرﯾﮑﺎﻧﺎ ﺟﻤﻌﺎ  ۴۰ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻌﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ
 -٥ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﺳﺎرا دﻫﮑﺮدی ﺑﺎ زﻧﺪهﯾﺎد ﺳﺎﻣﭙﯽ ﺗﺮﺑﻼﻧﭻ ،اﺳﺘﺎد ﺗﺎرﯾﺦ در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻠﻠﻨﺒﻮش آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﻨﮕﺮهی
ﻣﻠﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ در اﻧﮕﻠﯿﺲ
 -٦در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ژاﮐﻮب زوﻣﺎ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻮد .در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ و رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در ﻣﻮﺧﺮه ﻧﮑﺎﺗﯽ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺎرﯾﮑﺎﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ و آﺧﺮﯾﻦ �ﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮد و ﺗﺮور ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ اداﻣﻪ دارد .ﴏﻓﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
�ﻮﻧﻪ ،ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪی اﺧﯿﺮﺷﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ» :از ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺎ
ﺑﺎ ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﴎﮐﻮب روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﻮرش ﭘﻠﯿﺲ ،دﺳﺘﮕﯿﺮی ،ﺷﮑﻨﺠﻪ در دورهی ﺑﺎزداﺷﺖ،
ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزیﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎیﻣﺎن ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ،ﻗﺘﻞ اﻋﻀﺎیﻣﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻈﺎﻫﺮات و
اﻋﱰاﺿﺎت ﺑﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽﻫﺎی اﺟﺒﺎری ،و ﺗﺮور رﻫﱪانﻣﺎن ٧ «.ﯾﮑﯽ از رﻫﱪان ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر ﻣﻮرد
ﺳﻮﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺟﺎناش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﮕﺮهی ﻣﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﺪﯾﺪهی ﺟﺪﯾﺪی در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺴﺎآﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻤﯽ رژﯾﻢ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺎﻻی  ۱۰۰۰اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻی
 ۷۰۰ﻣﻮرد از اﯾﻦ اﻗﺪامﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ ٨ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ �ﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎ ،ﺗﺼﻔﯿﻪﻫﺎی درونﺣﺰﺑﯽ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درون ﺣﺰب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﺑﯿﺸﱰ ،اﻓﺮاد ﻫﻢﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮد را
ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﴎﮐﻮب در ﺑﺴﱰ وﺳﯿﻊﺗﺮ ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﭘﯿﴩوی ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ و ﻓﺮودﺳﺖ را ﻫﺪف
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،از ﺗﺮور ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﴎﮐﻮب در
اﻣﺎن �ﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻼش داﺷﺖ راﺑﻄﻪ ی ﺳﺎزﻧﺪهای ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ و ﺟﻨﺒﺶ دﻫﻘﺎﻧﺎن اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ اﻗﺪام ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺧﻄﺮات ﺟﺪیای ﺑﺮای ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در
آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﱪال آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﴎﮐﻮب
ﺟﺪی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻓﻬﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﴎﮐﻮب در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻓﻬﻢﻣﺎن از وﺿﻌﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ درک ﭘﺮوژهی ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺪ
ﻣﻘﻮﻟﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح ﮐﺮدهﯾﯿﻢ.
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