




در دورانی که با  ١و در سایت پراکسیس منترش شد. ۱۳۹۲بار در فروردین منت اولیناین مقدمه بر انتشار جدید: 

های ی عمومی به جدالها علیه جمهوری اسالمی، بحث در مورد اثرات آنها در عرصهآغاز دور جدیدی از تحریم

های آمریکای دونالد ترامپ و متحدانش یی از تحریمزمان با آغاز دور تازهتبدیل شده بود. اینک هم سختی

های اعرتاضی و اعتالی جنبش ۹۶ماه پس از خیزش دیاز سویی علیه جمهوری اسالمی، و به ویژه در دورانی که 

دوباره و از نو شکل گرفته است و از  ی کارگر، امید به تغییری بنیادین و به نفع فرودستانزحمتکشان و طبقه

های هنگفت اند تا با اتکا به سیاست البی و بودجههای سیاسی سازماندهی شدهسوی دیگر انواع دارودسته

ها، بخواهند و فراهم کنند، تصمیم گرفتیم ی امپریالیستی را در متام اشکال آن، از جمله تحریمامکان مداخله

 منترش کنیم.» منجنیق«ار در باین منت را دوباره و این

*** 

های دور به جنبش چپ و کمونیستی، ها، آنهایی که اغلب به دلیل وابستگی در سالهواداران رشمگین تحریم

ها مدافع تحریم» انسانی«توانند بدون توجیهات �یکنند، یی که اکنون آن را نفی میدر رودربایستی با گذشته

و تنها با » یی انسانیچهره«شوند که در روایت آنها با یی متوسل میبه تنها �ونه هابرای دفاع از تحریمباشند، 

های قرن گذشته را رسنگون کرده است. ترین حکومتتحمیل اندکی دشواری ناگزیر به مردم، یکی از دهشتناک

اند وبی را وادار کردهاند و در روایت آنها رژیم آپارتاید آفریقای جنیی برای جنگ نبودههایی که مقدمهتحریم
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به مذاکره و پایان دادن به نژادپرستی سیست�تیک حکومتی تن دهد. ما در این منت ابتدا در صحت این روایت 

ها در آفریقای جنوبی تشکیک خواهیم کرد و پس از اثبات پوشالی بودن روایت مسلط، به نتایج واقعی تحریم

 ارونه جلوه داده شده است.کنونی خواهیم پرداخت. واقعیتی که همواره و 

 خودشان آن از ماندالیی

یا ها موجب شد رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی مذاکره و برگزاری رفراندوم را بپذیرد؟ آآیا به راستی تحریم

ها را به عنوان راهی برای برون رفت از وضعیت موجود در کشورهایی با اگر چنین است نباید تحریم

 ی پذیرفت؟های استبدادحکومت

اش ابتدا هر رویداد تاریخی را از های تاریخیسبک گفتار مسلِط موجود، برای اثبات فرضیهنویسی به تاریخ

ی مطلوب گفت�ن غالب را به کند و بعد با آمیخنت روایت به دروغ و دغل، نتیجهی وقوع آن منتزع میزمینه

ی نژادی را به نفع اقلیت ها سلطهد که سالگوید رژیم آپارتایآورد. روایت مسلط به ما میدست می

، رهرب »نلسون ماندال«کرد، به ناگهان بر رس عقل آمد و در قدم اول سفیدپوست آفریقای جنوبی اع�ل می

پرسی آزاد، قدرت را به ه�ن زندانی سابق زندانی سیاهان را آزاد کرد و در قدم بعدی با برگزاری یک همه

موجود در آنها را هم » عقالنیت«برخورد کرد و » علمی«های تاریخی اید با پدیدهخودش واگذاشت. اما چون ب

شده علیه رژیم آفریقای جنوبی های اع�لتنها و تنها در تحریم نشان داد، عامل بیرونی چنین تغییری را

اق ن از زمان اتفتوان یافت. ماجرا اما اینجاست که سقوط رژیم آپارتاید و تغییر و تحوالت پیش از آن، بیرو می

 شود.مندی حذف مینیفتاده است. این ه�ن چیزی است که از روایت مسلط به شکل نظام

بدون «و » آمیزمساملت«هایی است که به شکلی در واقع رژیم آفریقای جنوبی یکی از آخرین حکومت

رتاید و معاون بعدی جمهور رژیم آپا، آخرین رییس»فردریک ویلم دکلرک«رسنگون شد. رصاحت کالم » خشونت

 ۲دهنده است. او در این زمینه تکانی نوبل صلح شد، در ی جایزهبرنده ۱۹۹۳نلسون ماندال که به همراه او در 

با » خط برخورد و مواجهه«نشینی کمونیسم در کشورهای گوید: به خاطر عقببه روشنی می ۱۹۹۰ یفوریه

کند یک روند موضوعی که دکلرک از آن صحبت می ٢رد.عزم راسخ نسبت به حذف آپارتاید اقدام خواهد ک

، ۱۹۸۵ه بود. در یازده مارس سال پیش از سقوط رژیم آپارتاید آغاز شد ۹، یعنی ۱۹۸۵ریخی است که از سال تا

یل گورباچف به عنوان دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی به قدرت رسید و بالفاصله اصالحاتی را در یمیخا

به بیست و  ۱۹۸۶ی ی اصالحات گورباچفی که در فوریهشدهبندیروی آغاز کرد. صورتشو سیستم حاکم بر 

برای باز کردن فضای سیاسی، » گالسنوست«ی حزب کمونیست ارائه شد، عبارت بودند از: هفتمین کنگره

راه  ی اقتصادی. تصویب اصالحات گورباچفیبرای توسعه» اسکورین«برای اصالحات اقتصادی و » پروستوریکا«

 زدایی با غرب و باز شدن مسیر اقتصاد بازار در شوروی گشود.را برای تنش

ی اتحاد کند و در واقع به سلطهپیروی �ی» دکرتین برژنف«گورباچف اعالم کرد شوروی دیگر از  ۱۹۸۸در سال 

؛ هرچند این شوروی بر کشورهای اروپای رشقی پایان داد. در همین سال ارتش شوروی، افغانستان را ترک کرد

های به اصطالح سوسیالیستی در اروپای رشقی نیز از همین روند یک سال به طول انجامید. سقوط حکومت

ی برگزاری رفراندوم سقوط کردند و تنها در رومانی کار به ها در نتیجهزمان آغاز شد. اغلب این حکومت

جمهور مخلوع را کالی چائوشسکو، رییسرسنگون و نی ، حکومت را۱۹۸۹دسامرب  ۲۲دخالت ارتش کشید که در 
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و سقوط دولت  ۱۹۸۹نوامرب  ۹ی سقوط دولت آملان رشقی، در تیرباران کرد. فروپاشی دیوار برلین در نتیجه

 ۲۵آخرین قطعات این پازل بودند. پازلی که با فروپاشی کامل اتحاد شوروی در  ۱۹۹۱سپتامرب  ۹لهستان در 

 کامل شد. ۱۹۹۱دسامرب 

پول «ارتش ویتنام، که برای رسنگون کردن حکومت  ۱۹۸۹تر داشت. در سال ی بزرگ اما ابعادی وسیعزدایتنش

اوت  ۳۰ی آزادیبخش پولیساریو در وارد کامبوج شده بود، این کشور را ترک کرد. حکومت مغرب و جبهه» پوت

اجالس مشرتکی برگزار کردند و  یونان و ترکیه در مورد قربس ۱۹۸۸ی قرارداد صلح امضا کردند. در ژانویه ۱۹۸۸

قراداد عدم  ۱۹۹۰های قربس برقرار شد. در سپتامرب ها و ترکمیان یونانی» آشتی ملی«در اوت ه�ن سال 

ارتش هندوستان، رسیالنکا را تخلیه  ۱۹۸۹ی ی جنوبی منعقد گردید. در ژوئیهی ش�لی و کرهتخاصمی میان کره

روابط دیپل�تیک  ۱۹۹۰ی مذاکرات صلح را آغاز کردند. در پانزدهم فوریه ۱۹۸۹کرد. اتیوپی و اریرته از سپتامرب 

و بعد از درگیری بر رس جزایر فالکلند، قطع شده بود، از نو برقرار شد.  ۱۹۸۲میان آرژانتین و انگلستان که از 

ا تاسیس می ه�ن سال یمن ش�لی و جمهوری دموکراتیک یمن جنوبی متحد شدند و جمهوری یمن ر  ۲۱در 

ها که مورد به جنگی میان طرفین منجر شد که در نهایت با پیروزی ش�لی ۱۹۹۴کردند، هرچند این اتحاد در 

های ایرلندی آغاز ها و پروتستانروند مذاکرات میان کاتولیک ۱۹۹۱ح�یت غرب بودند، خامته یافت. از ژوئن 

، سازمان آزادیبخش فلسطین ۱۹۹۳سپتامرب  ۹در جنگ داخلی ایرلند به پایان رسید.  ۱۹۹۳شد و در دسامرب 

ها صف کشیده های جهان برای آغاز مذاکرات صلح با دولتقراداد صلحی را با دولت ارساییل امضا کرد. چریک

 بودند.

و  ۱۹۸۶ی فوریه ۲۵در  یگر جهان در حال فروپاشی بودند.های مورد ح�یت غرب هم در سوی ددیکتاتوری

دیکتاتوری نظامی  ی حزب کمونیست اتحاد شوروی،تصویب اصالحات گورباچفی در کنگرهزمان با تقرینب هم

در فیلیپین که با پشتیبانی آمریکا و در یک کودتای خونین به قدرت رسیده بود، در » فردیناند مارکوس«

جایگزین کردن ی برگزاری رفراندوم رسنگون شد. این البته آزمون جدیدی نبود. برگزاری رفراندوم برای نتیجه

های عرفی عمدتن راستگرا، در رشایطی که هر کدام از این های خشن و بدنام نظامی با دولتدیکتاتوری

آغاز شده بود. در  ۱۹۸۳ها به حد کفایت، جنبش چپ را رسکوب کرده بودند از آرژانتین و در سال دیکتاتوری

رفراندوم سقوط کرد و دولت جدید در اولین  ی برگزاریدر نتیجه» رنالدو بنیونه«دولت نظامی  ۱۹۸۳سال 

اقدام خود قوانینی را به تصویب رساند که به موجب آن افرادی که در کشتار و ناپدید شدن فعاالن سیاسی 

در اروگوئه » خوان ماريا بوردابری«دولت نظامی  ۱۹۸۵دست داشتند از تعقیب قضایی مصون شدند. در سال 

، برای »ی پایاننقطه«ی وضع قانونی تحت عنوان د و به رسعت به واسطهضمن برگزاری رفراندوم سقوط کر 

ع اولین دیکتاتور مورد ح�یت جنایتکاران دوران حکومت نظامی رای منع تعقیب صادر کرد. مارکوس در واق

بود که برای مصون ماندن از تعقیب قضایی کشورش را ترک کرد، هرچند همکاران او هرگز مورد محاکمه  غرب

دولت نظامی ژنرال آگوستو پینوشه در شیلی با برگزاری رفراندوم رسنگون شد و پینوشه  ۱۹۸۸ر نگرفتند. در قرا

العمر قدرت را واگذار کرده بود اما ترجیح داد به انگلستان هرچند با رشط منع تعقیب قضایی و سناتوری مادام

ی برگزاری رفراندوم رسنگون رنی در نتیجهبقایای دولت نظامی برزیل به ریاست خوزه سا ۱۹۸۹برود. در سال 

، دیکتاتور نظامی »آلفردو اسرتوس�«شد و سارنی بعد از چند سال به ریاست مجلس سنای برزیل رسید. 

رو که او هم مورد ح�یت غرب بود برکنار و برای مصونیت از پاراگوئه در همین سال توسط یک ژنرال میانه

در پاراگوئه رفراندوم به آخرین بقایای  ۱۹۹۳ه شد. چهار سال بعد و در سال پیگرد در آینده به برزیل فرستاد



دولت نظامی و بقایای آن در السالوادور با برگزاری رفراندوم برکنار شدند.  ۱۹۸۹دولت نظامی خامته داد. در 

» ونینی زشت و خچهره«توان در این فاصله مثال زد که در متامی آنها های بسیار دیگری را می�ونه

 ی ه�ن سیستم داده است.ی ملیح و پاکیزهداری با برگزاری رفراندوم جای خود را به چهرهرسمایه

ی ملی گردیم. کشوری که نلسون ماندال، یکی از رهربان کنگرههایی به آفریقای جنوبی بازمیدر چنین سال

ی مرشوط به رشط محکوم کردن مبارزه درخواست آزادی ۱۹۸۵ترین آنها، نه تنها در سال آفریقا و شناخته شده

ی مسلحانه در اش، تاکید کرد دالیل آغاز مبارزه، روز آزادی۱۹۹۰ی فوریه ۱۱مسلحانه را نپذیرفت، بلکه در 

ی با تشکیل نیزه ۱۹۶۰ی مسلحانه در سال توسل ما به مبارزه«آفریقای جنوبی هنوز پابرجاست. او گفت: 

لی آفریقا رصفن اقدامی دفاعی در برابر خشونت آپارتاید بود. عواملی که ی می نظامی کنگرهمردم، شاخه

یی جز ادامه نداریم. امیدواریم به ی مسلحانه بود امروز همچنان باقی است. ما چارهی مبارزهکنندهایجاب

 ٣».نباشدی مسلحانه زودی رشایطی برای حل این مسائل از طریق مذاکره فراهم شود، تا دیگر نیازی به مبارزه

 ی ملی آفریقا برای ملی کردن منابع طبیعی و صنایع بزرگ پافشاری کرد.چنین بر آرمان قدیمی کنگرهماندال هم

 ۱۹۹۱و دومی  ۱۹۹۰ی ملی در انگلستان، اولی در با این وجود تابو امبکی و الیور تامبو، رهربان تبعیدی کنگره

سیاست «گان بر این بود که جنوبی بازگشتند. تاکید بازگشته ی خود به آفریقایبرای پیوسنت به همرزم دیرینه

 را بپذیرد و به جای پافشاری بر ملی کردن منابع» بازی«ی ملی آفریقا قواعد کند کنگرهحکم می» گرایانهواقع

ی حاکم سفیدپوست، راه را برای مذاکره و تغییر های بزرگ متمرکز در دستان طبقهی رسمایهطبیعی و مصادره

ق و را قانع کنند منط» ی سیاهرازیانه«رسد آنها تنها بازگشته بودند تا آمیز حکومت باز کند. به نظر میمساملت

را بپذیرند، میخاییل » عقل سلیم«که رهربان در تبعید را بپذیرد. پیش از آن اما برای این» بازی«چارچوب 

ی ملی آفریقا اعالم کرد که دیگر آمریکا به کنگرهجمهور وقت از دیداری با رونالد ریگان، رییسگورباچف پس 

، رهرب حزب کمونیست آفریقای جنوبی و عضو »کریس هانی«تواند آنها را پشتیبانی کند. با این وجود �ی

ترین و پیگیرترین مخالف خط مشی جدید کنگره بود. شاید به همین دلیل ی ملی آفریقا، جدیرهربی کنگره

یی به مغزش ترور ، به دست یک راستگرای افراطی لهستانی مهاجر با شلیک گلوله۱۹۹۳آوریل  ۱۵باشد که در 

اش را از شد. کسی که به رغم متام تالش برای پاک کردن خط و ربط او به دستگاه حاکم، روشن شد اسلحه

انی، ماندال کار آفریقای جنوبی دریافت کرده است. پس از ترور هی حزب محافظه، �اینده»کالیو دربی لوییس«

ی بازی را ی روند مذاکرات تاکید کرد. ماندال قاعدهدر یک سخ�انی ضمن درخواست شکیبایی از مردم بر ادامه

ی بزرگ پای میز مذاکره بدون هیچ مانعی انجام شود. مذاکراتی پذیرفته بود و کریس هانی کشته شد تا معامله

ا ر شد تا انقالبیون سابق ی انگلستان و آمریکا انجام میارجهکه با حضور و نظارت �ایندگانی از وزارت امور خ

ی د که رشایط را بپذیرند. رشایطی که دو سال پیش از آن برای مثال یکی از شعارهای محوری کنگرهنقانع کن

ها تقسیم زمین«را دچار تغییر معنادار و محتوایی » های تقسیم زمینرشد به واسطه«ملی آفریقا، یعنی شعار 

 کرده بود.» ی رشده واسطهب

رسانجام رفراندوم برگزار شد و رژیم آپارتاید جای خودش را به دولتی با ریاست نلسون ماندال،  ۱۹۹۴در سال 

هور سیاه برگزیده شد تا البد جمیسیدولت آپارتاید، به سمت معاونت ر ، آخرین رییس»دکلرک«داد. البته 

آفریقای جنوبی نه تنها به تعهدات خود در مورد ملی نکردن منابع  آمیز باشد. دولت جدیدچیز خیلی صلحهمه

های بزرگ سفیدپوستان و کشورهای امپریالیستی، متعهد ماند بلکه با صدور ی رسمایهطبیعی و عدم مصادره

 .۱۹۹۰اش در سال عد از آزادیب یهانلسون ماندال در یکی از سخ�انی -٣

https://goo.gl/Dffxx6


یاب موجب شد بخش بزرگی و برپایی کمیسیون حقیقت» ببخش و فراموش نکن«فرمان عفو عمومی و شعار 

یاب که توسط منتقدان رادیکال وضعیت ن رژیم گذشته از مجازات مصون مبانند. کمیسیون حقیقتاز جنایتکارا

ی شود، یکی از توافقات میزهای مذاکرهخوانده می» یابصنعت کمیسیون حقیقت«فعلی آفریقای جنوبی 

و » آپارتاید«هایی نظیر ات حتا با به فراموشی سپردن واژهپیش از سقوط دولت آپارتاید بود و بنا بر ه�ن توافق

و نهادینه کردن » آشتی ملی«، تحت پوشش »دوران گذشته«ی مبهم و جایگزینی آن با واژه» استع�ر«

ها و مسببان اصلی جنایت را آشکار کند، توانست ریشه، راه را بر هر دادخواهی رادیکالی که می»بخشش«

دیکتاتورهای آمریکای التین هم در » بدون خشونت«پیش از آن و هنگام برکناری  بست. ه�ن روندی که

 جریان بود.

های اقتصادی بانک وضعیت جدید در آفریقای جنوبی، برای نظم مسلط جهانی وضعیت مطلوبی بود. سیاست

شد جرایی میی ااملللی پول، سازمان تجارت جهانی و نهادهای مشابه آنها اینک توسط دولتجهانی، صندوق بین

گی تاریخی مبارزات آفریقای جنوبی ی رژیم آپارتاید را هم نداشت و مدعی �ایندهکنندهکه دیگر بدنامی رسوا

جان دیروز، نشان لیاقت و نشان سنت» کخطرنا«بود. شاید به همین دلیل بود که نلسون ماندال، ه�ن چریک 

 جمهوری را از جرج دبلیو بوش.ی ریاستم دریافت کرد و نشان آزادرا از ملکه الیزابت دو 

مستند است که تنها پایه و غیر ها، ادعایی بیبه دلیل وضع تحریمبنابراین ادعای سقوط رژیم آپارتاید 

خواهند ما آن را باور کنیم. تغییر رژیم آپارتاید، یعنی حکومتی که رسکوب و اع�ل خشونت نژادی توسط می

داری مخالفان سابق شد با دولتی به سکانشده و آشکار محسوب میشناخته ی مردم جهان امریرای همهآن، ب

 به نفع نظم مستقر جهانی بود. ،های کالن اقتصادی رژیم آپارتایدی سیاسته�ن حکومت اما متعهد به ادامه

 

 واقعیت برهوت به دعوت

ید، فشار اصلی را متوجه م آپارتاشده علیه آفریقای جنوبی، به جای تحت فشار قرار دادن رژیهای اع�لتحریم

تحریم چقدر تاثیرگذار است؟ مثال «، در کتاب »کارل ولفاگانگ منک«و » کارسنت هفکر«کرد. سفید میمردم غیر 

ها کارشان را از دست دادند و تاثیر تحریممردم غیرسفید آفریقای جنوبی تحت«نویسند: می» قای جنوبیآفری

ها تحت فشار قرار بگیرد، حتا بخشن به دلیل کم که قرار بود توسط تحریمی حاشان کاهش یافت. طبقهحقوق

جمهور رژیم آپارتاید در است که دکلرک، آخرین رییس این ه�ن معنایی که ٤».کمبود کاال سود بیشرتی بردند

را کند ها رشد اقتصادی تحریم«گوید: کند. او می، هنگام سخ�انی در انستیتوی لگاتوم بیان می۲۰۱۲مارس 

پوست بسیار بیشرت از سفیدپوستان رضبه زدند. آنها نتوانستند به کسانی که قرار کردند، اما به جمعیت سیاه

ها بود کمک کنند یاری برسانند و برعکس حتی به آنان بیشرت رضبه زدند تا به آنهایی که قرار بود هدف تحریم

 ».باشند

تر شدن حاکمیت رژیم ها حتا موجب طوالنید، تحریمهفکر و منک معتقدند بر خالف روایت مسلط موجو 

کند. الندال تائید میآن را اند. ادعایی که متس الندال، اقتصاددان و استاد دانشگاه استکهلم آپارتاید شده

های تحمیلی بر آفریقای جنوبی بخش صنعت را فلج کرد و در واقع حاکمیت بسیاری از تحریم«نویسد: می

داری در آفریقای توان نتیجه گرفت که انکشاف رسمایهمی». سفیدپوست را تداوم بخشید اقلیت نیروی ماهر

                                                           
4. Hefeker, Carsten and Menck, Karl Wolfgang: Wie wirkungsvoll sind Sanktionen? Das Beispiel Südafrika. Report of the 

Hamburg Institute of International Economics. 2002 



که » دموکراتیک«حکومتی عرفی و  شد و شکوفایی نیاز داشتیی رسیده بود که اساسن برای ر جنوبی به مرحله

حاکم شود و برچیده گذاری و بازار را داشته باشد، توانایی ایجاد امنیت و آرامش مورد نیاز شکوفایی رسمایه

پوستان در خدمت این شکوفایی قرار پوستان توسط دولت سیاهشدن رژیم آپارتاید موجب شود نیروی کار سیاه

پوست توسط پلیس سیاه وابسته به بگیرد. رشایط به ظاهر آرامی که همین چندی پیش با کشتار کارگران سیاه

 پذیر رسمایه، رسانجام فریب سیاه را آشکار کرد.نای ملی آفریقا برمال شد. منطق تخطیدولت کنگره

ها طور که پیش از این نشان دادیم، ربطی به تحریمآمیز رژیم آپارتاید هرچند ه�نمذاکرات و تغییر مساملت

بست استبداد رفت از بنها و بنابراین راهی برای برونیمی منطقی تحرندارد اما زمانی که به عنوان نتیجه

گونه که کنیم. ه�نگیرد و اثرات بالفصل آن را آشکار میشود، مورد توجه این منت قرار میج میتبلیغ و تروی

ی ملی آفریقا برای تغییر بدون خشونت رژیم آپارتاید و پیش رفنت مذاکرات و برگزاری پیشرت نوشتیم کنگره

را پذیرفت. ملی نشدن منابع » دموکراتیک«رفراندوم، شعارها و آرمان کنگره را کنار گذاشت و منطق بازی 

طبیعی و مترکز بخش اصلی رسمایه در دست ه�ن اقلیت سفیدپوستی که پیش از این، قدرت حکومتی را نیز 

آمیز حکومت بود. در واقع هرچند اکنون ی طبیعی روند مذاکرات و تغییر مساملتدر دست داشتند، نتیجه

ک با سفیدپوستان استفاده کنند اما نبض اقتصادی آفریقای های عمومی مشرت توانند از مسرتاحپوستان میسیاه

ی ملی پوست کنگرهجنوبی هنوز در دستان سفیدپوستان است. سفیدپوستانی که اینک از وجود پاسبانان سیاه

های بزرگ اقتصادی آفریقای جنوبی تحت برند. در حالی که مالکیت رشکتآفریقا در دولت حاکم، بهره می

پوستان این کشور در فقر زندگی آمریکایی و انگلیسی است، هنوز هم اکرثیت مطلق سیاه هایمتلک بنگاه

کنند.  امکان استفاده از آن را دارند، استفاده» حقوقی«که حاال به لحاظ  ایتوانند از آن زندگیکنند. آنها �یمی

جاه درصد آن زیر خط فقر و جمعیتی که حداقل پن ٪۴۰ای کشوری هستند با نرخ بیکاری پوستان، فقر سیاه

 کنند. کشوری بدون رژیم آپارتاید که به لحاظ نابرابری توزیع میان خانوارها دومین کشور جهان بعدزندگی می

 از نامیبیا است.

آمیز حکومت تنها فقر آنها را ها مردم غیرسفید را تنها فقیرتر کرده است؟ و آیا تغییر مساملتاما آیا تحریم

ها بر آن وارد شده یی که فشار روزافزون تحریمهای دیگری هم دارد. جامعهت؟ ماجرا سویهتداوم بخشیده اس

یی آنچنان نژند و فرتوت که توان سالح بود. جامعهیی بیتاید جامعهبود، با انتقال به دوران پس از رژیم آپار 

ها ردم برآمده از فشار تحریمداری و روندهای ستم نداشت. مدفاع از خودش را در برابر تهاجم جدید رسمایه

ها و پیوندهای سیاسی میان خودشان، ابتدا باید از پس رنج و محرومیت اقتصادی بندیپیش از ایجاد هم

شده بدون هیچ مقاومتی در برابر وضعیت جدید ی خلع سالحد. چنین بود که جامعهآمدنهای تحریم برمیسال

اشت. در واقع پای ه�ن میزهای مذاکره جامعه را تسلیم کرده ی دیگری غیر از تسلیم ندتسلیم شد و چاره

ی ملی مصادره ی ملی آفریقا متبلور شود، توسط رهربان کنگرهبودند. قدرت سیاسی مردم که بنا بود در کنگره

، »چسامپی تربالن«ی جدیدی را شکل دادند. ی صدای مردم و جنبش اعرتاضی آنها، طبقهشد. آنها با مصادره

گوید: آپارتاید آفریقای جنوبی که روابط نزدیکی با کریس هانی داشته است، میتاریخ و از مبارزان ضد  استاد

رود در واقع در حال خیانت به پنجاه درصد از مردم یی فاسد به ش�ر میی حاکم فعلی که طبقهطبقه«



وبی آپارتاید طبقاتی برند. در حقیقت در آفریقای جنآفریقای جنوبی است که در فقر مطلق به رس می

 ٥».جایگزین آپارتاید نژادی شده است

مند ی جدید از ثروت و امکانات موجود بهرهی ملی آفریقا، کسانی هستند که در غالب طبقهرهربان کنگره

ی ملی آفریقا که پیش از این سازمانی برای مبارزه با رژیم آپارتاید بوده است، اکنون و تحت شوند. کنگرهمی

کند. بختی رهربانش را فراهم میه�ن رهربان قدیمی به رشکتی اقتصادی بدل شده که موجبات نیکهدایت 

ژاکوب «فریقای جنوبی اند. در اوج فقر مردم آ داران بزرگ شدههای سابقی که حاال تبدیل به رسمایهچریک

ملی آفریقا نیز است، برای ی که البته عضو دستگاه رهربی کنگره ٦،جمهور فعلی آفریقای جنوبی، رییس»زوما

ی های هنگفت برگزار کرد. عالوه بر این کنگرهپنجمین ازدواج خود در رستارس آفریقای جنوبی جشنی با هزینه

های رادیکال جلوگیری کند. کند از بروز جنبشاش سعی میهای تشکیالتیملی آفریقا با توسل به ارگان

دموکراسی کم و کاست سوسیالاری اروپا و آمریکا با همراهی بیدهیی که چند ده سال پیش از این رسمایتجربه

شان، ی ملی، درست مانند اسالف اروپاییهای کارگری وابسته به کنگرهاز رس گذرانیده بود. از جمله اتحادیه

تبدیل  ی طبقاتی کارگران باشند، به نهاد کنرتل خشم کارگران و سازش با دولت حاکمکه ارگان مبارزهپیش از آن

یی در جریان کشتار کارگران معادن پالتین، رسانجام کشتار چهل و پنج کارگر معدن را با اند. رهربان اتحادیهشده

ی ملی آفریقا و درصدی حقوق وصله کردند. این در حالی است که بسیاری از مبارزان قدیمی کنگره ۲۲افزایش 

بینند اند، خود را شکست خورده میدستگاه رهربی نداشتهی مسلح آن که راهی به ی مردم، شاخهبه ویژه نیزه

 اند.و اغلب آنها دچار بی�ری افرسدگی شده

ی آنان را فلج کرد، تغییرات ها با تحمیل فشار اقتصادی به مردم غیرسفیدپوست، زندگی روزمرهاگر تحریم

گان شدهکشیدهحاشیهودستان و بهقاومت مردمی را از فر های مگیری ارگانآمیز از باال، امکان شکلمساملت

کنند، امکان تاسیس هایی که تنها در یک جنبش انقالبی و از درون مردمی که حاکم را ساقط میگرفت. ارگان

و نها برای آفریقای جنوبی، مردمی است که حاال و بعد از این همه سال، دوباره باید از دارند. دستاورد تحریم

اند. از که این بار رنگ پوستش به رنگ خودشان است. از ه�ن جایی که ایستادهرشوع کنند. با دشمنی جدید 

 خودشان.

*** 

های متفاوت سیاسی رخ در آفریقای جنوبی اتفاق از انتشار این مقاله تا به امروزموخره بر انتشار جدید: 

اکوب کند. نه ماه پیش، ژ یاند که توجه به آنها، به فهم بهرتی از مباحثی که در مقاله مطرح شده کمک مداده

جمهور، سیریل راماپوزا، جانشین او شد. یسیجمهوری استعفا داد و معاون رزوما به دلیل فساد از ریاست

های کالن پوستان بوده، ولی امروز سهامدار رشکتربان جنبش کارگری سیاهراماپوزا در زمان آپارتاید یکی از ره

ه�ن رشکتی است که حارض به » لو�ین«است. » لو�ین«کت معدنی آفریقای جنوبی و رش در دونالد مثل مک

طور اش نشد و در نهایت عدم مذاکره با اعتصابیون منجر به کشتار کارگران معدن شد. ه�نمذاکره با کارگران

ا ام کارگر معدن توسط پلیس آفریقای جنوبی کشته شدند. ۴۰ی ماریکانا جمعا که در منت اشاره شده، در فاجعه

                                                           
ی یاد سامپی تربالنچ، استاد تاریخ در دانشگاه استللنبوش آفریقای جنوبی و یکی از اعضای هیات مذاکرات کنگرهی سارا دهکردی با زندهمصاحبه -٥

 ملی با دولت آپارتاید در انگلیس

مهور فعلی به اختصار در موخره نکاتی ججمهور آفریقای جنوبی بود. در مورد وضعیت و رییسدر زمان انتشار این مطلب ژاکوب زوما رییس -٦

 نوشته شده است.



و ترور فعالین سیاسی در آفریقای جنوبی ادامه دارد. رصفن به عنوان یک  تنها و آخرین �ونه نبودماریکانا 

ما  ،گرفت جنبش شکلاین که  ۲۰۰۵از سال «دهند: اخیرشان توضیح می ینشینان در بیانیهجنبش حاشیه�ونه، 

ی بازداشت، دستگیری، شکنجه در دوره رو هستیم، از جمله یورش پلیس،های متفاوت رسکوب روبهبا موج

مان هنگام تظاهرات و مان، تهدید به قتل، قتل اعضایهاییافته، تخریب خانههای سازمانسازیپرونده

بار مورد یننشین که چندیکی از رهربان جنبش حاشیه ٧»مان.های اجباری، و ترور رهربانجاییاعرتاضات به جابه

های سیاسی که اغلب . قتل زندگی مخفی در پیش گرفته استرضدر حال حاته، اش قرار گرفسوقصد به جان

که  ۱۹۹۴آپارتاید نیستند. از سال ی جدیدی در آفریقای جنوبی پسا گیرند، پدیدهی ملی انجام میوسط کنگرهت

سفانه باالی اقدام به قتل سیاسی انجام گرفته، که متأ  ۱۰۰۰آید، باالی پایان رسمی رژیم آپارتاید به حساب می

حزبی های درونها، تصفیهناگفته �اند که تعداد بسیاری از این قتل ٨اند.ها موفق بودهمورد از این اقدام ۷۰۰

حزبی خود را افراد همهای مختلف درون حزب به دنبال قدرت و ثروت بیشرت، آیند و جبههبه حساب می

ی کارگر و فرودست را هدف طبقه یهای پیرشو شتر، جنبدهند. اما رسکوب در بسرت وسیعهدف قرار می

شکل گرفت، از ترور به عنوان یک روش رسکوب در  ۲۰۱۴گیرد. جنبش کارگران صنایع فلزی که در پایان سال می

نشین و جنبش دهقانان ایجاد ای با جنبش حاشیهامان �انده است. این جنبش تالش داشت رابطه ی سازنده

ای برای قدرت سیاسی در ها خطرات جدیی این جنبشاین اقدام، مجموعهکند، که در صورت موفقیت 

خود اقدام به رسکوب دادند. آشکار بود که دولت نئولیربال آفریقای جنوبی برای حفظ آفریقای جنوبی شکل می

مان از وضعیت رسکوب در آفریقای جنوبی، به فهم ها خواهد کرد. تحلیل و فهم چگونگیجدی این جنبش

ی عدالت انتقالی که در راستای نقد کند و به درک پروژهی و خشونت سیاسی در این کشور کمک میسیاس

 یم.یهی تحریم اقتصادی طرح کردمقوله

                                                           
7. Abahlali baseMjondolo: “Abahlali to march against state repression, threats and assassinations” 

8. cf. Shaw, Mark and Thomas, Kim: “The commercialisation of assassination: hits and contract killing in South Africa”. In: 

African Affairs, Volume 116, Issue 465, 1 October 2017, Pages 597–620 

https://goo.gl/kHbF6q


http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/ManjanighColl
https://www.youtube.com/user/chapgard
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard
https://www.instagram.com/manjanigh/?hl=de

	ماندلایی از آن خودشان
	دعوت به برهوت واقعیت



