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آرش جاويد
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تالش روزانه ،خانۀ محقر خود را برای آرميدن
نان آورانشان مھيا می کردند ،خورشيد
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زمينه ھای طبقاتی کشتارسبعانۀ معدنکاران
در آفريقای جنوبی

رفته بر اين اقليم حاکم می گشت .روز شنبه

ص٦

که مسئولين نظام خود را برای ميھمانی افطار
آماده می کردند) ،ميھمانی ھايی که به جايگاھی

اسالمی کردن مھدھای کودک
توسط مرتجعين حاکم

ص ١٦

نھادينه شدن شکنجه در جمھوری اسالمی ايران

ص ١٨

روش مارکس در درک جامعه و تاريخ

ص ٢١

زنگِ خطر :تکرا ِر فاجعه وحشتناک تر از پيش!

ص٢٣

بدرود عزيزان

ص ٢٧

برای نمايش رياکاری "زاھدان" حکومتی و
ھمچنين برای سھم خواھی از خوان گسترده از
غارت اموال عمومی زحمتکشان تبديل گشته
است( زلزله ای به قدرت  ۶/٢ريشتر بخش
وسيعی از استان آذربايجان شرقی را به لرزه
درآورد .زمين لرزه ای که تا ساعت ھا بعد بی
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اعتنايی مسئوالن رژيم را بدنبال داشت ٧ .ساعت

"به گزارش خبرنگار آرمان بعد از آوار زلزله

پس از آنکه زلزله خانه ھای ِگلی مردم بی پناه

مردم از دير رسيدن نيروھا و امدادرسانی در

شھرھای ھريس ،کليبر ،ورزقان و اھر و بيش از

ساعات اوليه گاليه مندند .تا ظھر يکشنبه ھنوز

 ١٣٠روستا را که بين  %٧٠تا  %١٠٠بر

از آب و غذا خبری نيست) ".روزنامه آرمان

سرشان آوار کرده بود ،ھنوز سردمداران

دوشنبه ٢٣مرداد(٩١

حکومتی قادر به دل کندن از سفرۀ رنگين طعام
خود نبودند و لم دادن بر پشتی ھای نرم و خالل
کردن دندان و قصهً قبضه کردن پست ھای کليدی
را بر نجات جان آسيب ديدگان از زلزله ترجيح
می دادند .قبل از مراسم افطار بود و مسئوالن
راحت طلب نظام دربارۀ کثرت "اعمال
خيرشان" موعضه می کردند .در ھمان لحظه
شبکۀ  ٣تلويزيون دولتی ارتجاع برنامۀ آخوند
طباطبائی را پخش می کرد که ثمرات کارھای
خير بويژه داليل شرعی و ثواب کمک کردن به
مردم را توضيح می داد ،غافل از آنکه در
وسعتی عظيم از شھرھا و روستاھای زلزله زده،
فريادھای شيون و اشک و خون مصيبت زدگان
فضای دردآلود از دست دادن عزيزان شان را
صد چندان دھشتناکتر نموده و با چنگ و دندان و
دست ھای خالی خاک و خشت ھای فرو ريخته
را می کاويدند تا اثری از حيات بيابند يا اجساد را
از زير آوار خارج نمايند .اما رسانه ھا و
مستوالن رژيم بيشرمانه و به نوعی تعمداً
"ککشان ھم نمی گزد" و تا ساعت ھای مديد از
اطالع رسانی و کمک رسانی سر باز می زنند.

مسئوالن حکومتی که ھمواره فرصت طلبانه در
پی سود جستن از شرايط بحران ھای مختلف
بودند ،اکنون ترجيح می دھند از به ميدان کشيده
شدن مردم پرھيز نمايند .رژيمی که به ھنگام
کوچکترين حرکت اعتراضی از جانب توده ھا،
در ھر کجای خاک اين سرزمين ،بی درنگ
نيروھای 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
ملی که منجر به از دست رفتن جان بيش از
سيصد نفر از توده ھای زحمتکش )باتوجه به
تناقض در دادن آمارھا تا روز دوشنبه  ٢٣مرداد
تعداد کشته ھا  ٣٠۶نفر اعالم گرديده است که
خبرھای منابع مردمی از افزايش تعداد کشته ھا
تامرز  ١٠٠٠نفر حکايت می کند (.گرديده ،با بی
اعتنايی شبھه آفرينی به ويژه در ساعات اوليه
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 صدھا نفر زير آوار بودند ،در
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برنامه ھای تلويزيونی و سحرگاھی اشاره ای به

زخمی شده و يا زير آوار منتظر رسيدن يک

وقوع اين حادثه نشد) ".روزنامه آفتاب دوشنبه

دست ياريگر ھستند .واقعا صدا و سيمای ما چه

٢٣مرداد(٩١

زمانی از حالت يک بوقچی تبليغاتی خارج شده و

سيمای دروغپرداز جمھوری اسالمی که گاه و
بيگاه با اقدام تھوع آورش از آنکادر کردن
"محاسن" واليت فقيه و يا قصه ھای موھوم و
حماقت بار از زندگی شخصی وی ،ساعت ھا
برنامه سازی می کند ،با بيشرمی فوق العاده ای
انعکاس اخبار نابودی جان ،ھستی ،خانه و
از
ِ

وقتی در سال ھزاران ميليارد تومان از بودجه
عمومی اين ملت می مکد ،واقعا متعلق به ھمه
مردم خواھد شد؟" " ...در طول اين مدت ،مردم
به صورت خودجوش اقدام به نجات مصدومان و
خروج اجساد قربانيان از زير آوارھا کرده اند".
)آفتاب يزد (٩١/۵/٢٣

کاشانۀ نزديک به  ١٠٠ھزار نفر از مردم

ابعاد فاجعه بار سھل انگاری و به ھيچ انگاشتن

زحمتکش و مدفون گرديدن صدھا نفر در زير

جان و ھستی مردم ،از سوی مسئوالن و مقامات

آوار امتناع می ورزد:

بی لياقت و رذل حکومتی به ماھھا پيش از اين

"روز شنبه خبر زلزله شديد و پر تلفات در شمال
غرب کشور به سرعت برق و باد در خبرگزاری
ھا ،سايت ھای خبری و شبکه ھای مجازی
چرخيد و يک ساعتی طول نکشيد که اين خبر
حتی به صدر اخبار برخی شبکه ھای ماھواره
ای تبديل شد ،اما تا زمانی که اين خبر به حدی از
اھميت برسد که شايسته زيرنويس ھای شبکه
خبر و ديگر شبکه ھای داخلی که از بودجه بيت
المال ھمين مردمی که زير آوار مانده يا کشته
شده بودند برسد ،ساعت ھا زمان طی شد! ...
ولی مردم ايران در ھمان شب نبايد متوجه می
شدند که در سرزمين شان در ھمان لحظه صدھا
و شايد ھزاران نفر در اثر حادثه زلزله کشته،

حادثه برمی گردد ،گويی آنان وظيفه ای جز
تخريب و نابودی ھست و نيست توده ھا برعھده
ندارند" :ما حدود  ٨ماه پيش در بررسی ھايی
متوجه شديم که گسل شمال غرب کشور يا ھمان
تبريز از سرعت حرکت بااليی برخوردار است
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
 ١٠برابر شديدتر از زلزله دو روز گذشته است.
وی با بيان اينکه پژوھشگاه زلزله مطالعات خود
پيرامون اين گسل را با نمايندگان مجلس و
استاندارھا مطرح کرده بود خاطر نشان کرد:
متأسفانه نتايج مطالعات به صورت جدی پيگيری
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نشد .وی تصريح کرد :نکته حائز اھميت اين

تلفات انسانی اين فاجعه ،روی ديگر اين بی

است که وقوع زلزله غيرقابل پيش بينی است اما

اعتنائی عمدی و اھمال کاری ھا است که گويی

بازه زمانی و ميزان قدرت زلزله خيزی گسل را

فقط اظھار نظر وی کم بود تا پروندۀ سياه

می توان با مطالعات زمين شناسی تا حدی پيش

عملکرد رژيم در اين فاجعه مزين تر گردد!

بينی کرد و از بروز تلفات مالی و جانی تا حدی

"خسارات جانی زلزله اخير با کشته ھای پنج

جلوگيری نمود) ".ھمانجا( .اين بی اعتنائی ھا که

روز در جاده ھای کشور برابر است !" )۵/٢۶

تاکنون به آمار بالغ بر  ١٠٠٠نفر کشته )آمار

– ھمانجا(

رسمی  ٣٠۶کشته اعالم گشته است( انجاميده ،تا
بدان حد ادامه می يابد که پس از وقوع زلزله
علی رغم درخواست مکرر شھروندان به کمک
ھای 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
گردد و مسئوالن ھالل احمر و ستاد بحران از بی
نيازی نسبت به کمک ھای مردمی سخن می
رانند و از پذيرش کمک از کشورھای ديگر در
راستای بازی ھای سياسی رژيم ،سر باز می
زنند" :رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت ھالل

صدا و سيمای جمھوری ارتجاعی اسالمی که
گويی به قصد انتقام جويی از مردم ستمديده اين
مناطق برآمده باشد نه تنھا تا ساعت ھا اقدام به
بايکوت خبری می نمود ،بلکه در شب حادثه
بدون ھيچ تغييری در پخش برنامه ھای کذايی
خود ،بی شرمانه به پخش برنامۀ طنز"خنده
بازار" نيزاقدام می نمايد" .نماينده مردم مشکين
شھر :مسئولين صدا و سيما بايد از اين حرکت
خود  ...چرا که بيگانگان با ما ابراز ھمدردی
ميکنند ولی صدا و سيما خنده بازار پخش می
کند) ".روزنامه آفتاب ٢۴مرداد(٩١

احمر بعد از ظھر ديروز از پايان عمليات

آنچه با وقوع اين گونه حوادث برای محرومين و

جستجو و نجات و توزيع چادر و پتو ميان زلزله

توده ھای آسيب پذير جامعه آشکار می گردد اين

زدگان خبر داد) .جام جم  (٩١/۵/٢٣در حالی

است که اين وقايع علی رغم اينکه نتايج تأسف

که مطبوعات  ٩١/۵/٢۵از خروج مادر و

باری را برای مردم زحمتکش بجای می گذارد و

فرزندی از زير آوار توسط سگ ھای زنده ياب

آوار گشتن سرپناھشان و مرگ ونيستی را

خبر دادند .افاضات سردار مؤمنی رئيس پليس

برايشان به بار می آورد ،ليکن به عريان ترين

راھور ناجا نيز در کمرنگ جلوه دادن ابعاد

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

مصيبت ديده اين مناطق را درمان نخواھد کرد.

ميان زندگی سرمايه داران و زمين داران را با

اما آنچه بيش از ھر چيز در پس اين ھمه ننگ و

زندگی طبقه کارگر و ديگر زحمتکش جامعه را

نفرت و رذالت رژيم ،مشھود بود اراده وعمل

در جلوه ھای متفاوت نمايان می سازد .بخشی از

جمعی ،ھمياری و ھمکاری وسيع مردمی بود که

اين تفاوت ھا با ديدن بنيان ھای مستحکم و کاخ

بيدريغ از اولين ساعات وقوع اين فاجعه به ياری

ھا و برج ھا و ويالھای مجلل و بيغوله ھای

مصيبت ديدگان محروم و بی پناه شتافتند تا

خشتی و فرتوت در جامعه شناخته می شود.

مرحمی بر آالم عميق و جبران ناپدير آنان نھند و

مجموع آنچه که پس از وقوع زمين لرزه اتفاق
افتاده است حکايت از بی اعتنايی مسئوالن رژيم
نسبت به جان و مال مردم زير ستم دارد .حال
اگر ولی فقيه مفت خور و جنايتکار پس از ٣٠
ساعت از وقوع زلزله از خماری درآمده و پيامی
در سه خط به رسانه ھا ارسال می کند ،و يا
وقيحانه تر از آن گزافه گويی معاون اول رئيس
جمھوری که قول دو ماھه ساخت خانه ھای ۴
شھر و  ١٣٠روستا را می دھد ،و يا رفتن با
تأخير مقامات به مناطق فوق در حالی که حتی

خود تصميم گيرنده و مجری عمل ،امداد و نجات
ھم سرنوشتان خويش باشند .آنان نشان دادند که
حتی در بحرانی ترين لحظات مرگ و زندگی
نيز ،کوچکترين اعتماد و توھمی نسبت به رژيم
حامی سرمايه داران زالوصفت و ساير مفتخوران
راحت طلب و مزدوران ،نمی توان داشت .برای
تغيير سرنوشت خود راھی جز اتحاد وھمبستگی
برای بنيان نھادن دنيای نوين بدون دخالت
سرمايه داران و زمين داران نخواھيم داشت.
آ .ج– ٢۶مرداد٩١

لبخند به لب داشته و دوربين ھا به انعکاس پر
رنگ بازديد آنان از خرابه ھای به جا مانده ،در
سيمای رژيم پرداخته اند ،و يا عدم حضور

برای ارتقای خيزش ما به ياری ھمه جانبۀ

مسئولينی مانند وزير راه و شھرسازی به عنوان

انقالبيان پرولتری نيازمنديم

متولی اصلی بازسازی و رسيدگی به وضعيت
راه ھای اين مناطق و درعوض حضور وی

ruwo.iran@gmail.com

)نيکزاد( در مدينه در حال عبادت و مناجات!
)در رکاب احمدی نژاد( ،مشاھده می کنيم،
کوچکترين دردی از رنج ھای بيکران مردم
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 ٢٥٩نفر از کارگران را دستگير کردند .درگيری

زمينه ھای طبقاتی کشتارسبعانۀ

روز  ١۶اوت پليس با  ٣٠٠٠کارگر حفار معدن،

معدنکاران در آفريقای جنوبی

از يک ھفته پيش از اين کشتار فجيع آغاز شده
بود .در برخوردھای روزھای قبل از اين کشتار
بزرگ نيز ده نفر از جمله دو پليس کشته شده
بودند.
پليس آفريقای جنوبی در زمان آپارتايد به سادگی
به صف معترضان يا تظاھر کنندگان تيراندازی
می کرد ،که کشتارھای شارپ ويل )سال ،١٩۶٠
با  ۶٩کشته( و سووتو )سال  ،١٩٧۶با بيش از
 ٧٠٠کشته( نمونه ھائی از آن ھستند .پليس رژيم

سھراب شباھنگ

کنونی نيز روش ھای پليس نژاد پرست را در
خدمت به سرمايه به ارث برده است و برای

روز  ١٦اوت  ٢٦) ٢٠١٢مرداد ،(١٣٩١

سرکوب کارگران و وادار کردن آنھا به تسليم در

نيروھای پليس آفريقای جنوبی به روی کارگران

برابر کارفرمايان بی محابا به شليک گلوله دست

معدن پالتين شرکت انگليسی النمين در ماريکانا

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

)روتسنبورگ( واقع در ١٠٠کيلومتری شمال

خدمت سرمايه داران و زمينداران سفيد پوست

غربی ژوھانسبورگ ،آتش گشودند .کارگران به

نژاد پرست بود و کارگران و دانشجويان و توده

دنبال يک ھفته اعتصاب برای افزايش مزد از

ھای سياه پوست را به زير رگبار گلوله می

حدود  ۴٠٠راند ) ۵٠٠دالر( به  ١٢۵٠راند

گرفت و اکنون پليس در خدمت سرمايه داران و

) ١۵٠٠دالر( در ماه و سرسختی کارفرما در

زمينداران ،چه سفيد پوست و چه سياه پوست ،چه

عدم پذيرش خواست ھای شان ،معدن را اشغال

بين المللی و چه داخلی است .بخشی از اين

کرده بودند .در اثر اين تير اندازی وحشيانۀ

سرمايه داران از درون رھبری حزب کنگرۀ ملی

پليس ٣٦ ،کارگر جان خود را از دست دادند و

آفريقا )حزب حاکم( ،اتحاديه ھای ھای کارگری

 ٧٨تن زخمی شدند .نيروھای سرکوبگر سپس

و صاحب منصبان دستگاه دولتی پس از آپارتايد
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سر برآورده اند که بورژوازی بوروکراتيک

ھستند  ٢۵درصد است و رقم واقع بينانه تر که

جديدی را تشکيل می دھند ).(١

شامل کسانی که از پيدا کردن کار نا اميد ھستند

وضعيت اقتصادی و اجتماعی کارگران
آفريقای جنوبی
کارگران معدن پالتين ماريکانا در شرايط
اقتصادی دشواری زندگی می کنند .ميانگين مزد
آنان حدود  ۵٠٠دالر در ماه است و محل زندگی

نيز می شود به  ٣۶درصد می رسد .درآمد ۵
درصد پردرآمد ترين بخش جمعيت ٣٠ ،برابر
درآمد  ۵درصد کم درآمد ترين بخش اھالی است.
مديران

بيست

شرکت

که

در

بورس

ژوھانسبورگ ثبت شده اند  ١٧٢٨برابر يک
کارگر متوسط درآمد دارند(٢) .

شان دخمه ھائی در کنار معدن است که حتی آب

طبق داده ھای منبع ) (٢نرخ تورم که در سال

ندارد .کارگران می گويند که با چنين مزدی حتی

 ٢٠١٠حدود  ٣٫۵درصد بود در سال  ٢٠١١و

قادر به تأمين ھزينۀ تحصيل فرزندان خود

 2012به  ۵٫٣تا  ۶٫١درصد رسيده است و برای

نيستند.

اليه ھای کم درآمد  ۶٫۴تا  ۶٫٨درصد است در

اما اين وضعيت تنھا ويژۀ معدنکاران نيست.
وضع عمومی ديگر کارگران اين کشور نيز

حالی که نرخ افزايش مزدھا از اين کمتر بوده
است.

ھمين و حتی بدتر از اين است .طبق گزارش

ضريب جينی که شاخصی ک ّمی برای بيان درجۀ

برنامۀ توسعۀ سازمان ملل در سال ۶ ،٢٠١٠

نابرابری در جامعه است ،در آفريقای جنوبی

ميليون نفر در آفريقای جنوبی درآمد روزانه ای

بسيار بزرگ و يکی از باالترين ضريب ھا در

کمتر از  ١٠راند )حدود  ١٫٢دالر( داشتند که

سطح جھان است ).(٣

می بايست عھده دار ھزينۀ  ۴تن ديگر باشند،
يعنی حدود  ٣٠ميليون نفر با درآمد روزانه ای

اين نابرابری ھای خيره کننده که بيانگر تضاد

کمتر  ١٠راند زندگی می کردند ١۵ .ميليون نفر

طبقاتی فاحش در جامعۀ آفريقای جنوبی اند تنھا

برای زنده ماندن متکی به کمک ھای اجتماعی

به بخش خصوصی مربوط نمی شوند .طبق گفتۀ

اند و تقريبا  ٢۵درصد خانوارھا از غذای کافی

حزب کمونيست آفريقای جنوبی ،که ھمراه با

محروم اند .براساس آمارھای نيروی کار آفريقای

حزب کنگرۀ ملی آفريقا و اتحاديه ھای کارگری

جنوبی نرخ بيکاری کسانی که به دنبال کار

پشتيبان حکومت ژاکوب زوما است و در اين
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حکومت شرکت دارد ٨١ ،درصد آفريقای جنوبی

طبق اين گزارش طی اين  ١۵سال کل نابرابری

ھا درآمد ماھيانه ای کمتر از  ۶٠٠٠راند )معادل

درآمد )با در نظرگرفتن گروه ھای نژادی مختلف

 ٧٢٠دالر( دارند و در بخش عمومی تفاوت بين

جمعيت يعنی سفيد پوستان ،ھندی ھا ،رنگين

باالترين و پائين ترين حقوق ھا ٩١ ،به  ١است

پوستان و سياه پوستان( کاھش نيافته است و در

).(۴

آينده افزايش خواھد يافت .اين گزارش ھمچنين

با آنکه تبعيض نژادی رسما از ميان رفته
اختالفات فاحش سطح و کيفيت زندگی ميان سفيد
پوستان و سياه پوستان حکم فرما است :اميد
زندگی سفيد پوستان )که حدود  ١٠درصد
جمعيت را تشکيل می دھند( ٧١ ،سال و اميد
زندگی سياه پوستان )که  ٨٠در صد جمعيت اند(
 ۴٨سال است )منبع .(٢
بنا به گزارش سازمان ھمکاری اقتصادی برای

توسعه  ،OECDدر سندی زير عنوان گرايش
ھای توزيع درآمد و فقر در آفريقای جنوبی
)ژانويه  ،(٢٠١٠در سال ) ١٩٩٣سال آخر رژيم
آپارتايد( ،درآمد متوسط سرانۀ يک سياه پوست
در آفريقای جنوبی  %١٠٫٩در آمد سرانۀ يک
سفيد پوست بود و در سال  ،٢٠٠٨يعنی  ١۵سال
پس از پايان رژيم آيارتايد ،اين نسبت به %١٣
رسيد )يعنی اين نسبت در طی  ١۶سال تنھا دو
واحد درصدی افزايش يافت .اگر قرار باشد که
اختالف در آمد سرانۀ سياه پوستان و سفيد
پوستان به اين منوال رفع شود بايد  ۶٢٠سال
صبر کرد!(

می افزايد که نابرابری و فقر در درون خود سياه
پوستان ھم اکنون از گرايش کلی نابرابری و فقر
در جامعه بيشتر است و بيشتر ھم خواھد شد .اين
بدان معنی است که در درون بخش سياه پوست
جامعه )که حدود  ٨٠درصد جمعيت را تشکيل
می دھد( شاھد جدائی و شکاف وسيع بين يک
بخش کوچک سرمايه دار و بخش عظيم کارگر و
اليه ھای تھی دست ديگر ھستيم و اگر وضع به
ھمين صورت ادامه يابد در آينده ھم خواھيم بود.
بدين سان کارگران آفريقای جنوبی دستخوش
استثمار شديد سرمايه داران گروه ھای نژادی
مختلف )سفيد پوستان ،ھندی ھا ،رنگين پوستان
و سياه پوستان( اين کشور و نيز سرمايه گذاران
خارجی ھستند و بايد مبارزات کارگران اين
کشور و سرکوب پليسی از جمله کشتار وحشيانۀ
 ١۶اوت  ٢٠١٢و حتی برخوردھای بين
سنديکائی را که گاه به کشته شدن کارگران می
انجامد در چارچوب وضعيت طبقاتی و اجتماعی
اين کشور و در شرايط بحران اقتصادی جھانگير
سرمايه داری بررسی کرد .تنھا با تحليل طبقاتی
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تا حد ممکن جامع و مشخص می توان اين

سنديکاھا و حزب کمونيست آفريقای جنوبی می

رويدادھا را درست فھميد ،از آنھا درس گرفت و

کنيم و در پايان جمع بندی خالصۀ خود را مطرح

موضع گيری درست در مورد آنھا داشت .تنھا

می سازيم.

براساس چنين موضع گيری ای ھمبستگی با تودۀ

سرمايه گذاری خارجی در آفريقای جنوبی

کارگران آفريقای جنوبی می تواند کارآئی داشته
باشد ،ھمبستگی ای که به معنی چشم بستن بر

در سطرھای دوم و سوم جدول زير سرمايه

خطاھا و انحرافات سازمان ھای آنھا و نيز برخی

گذاری مستقيم خارجی )به ميليون دالر( )بر

جنبه ھای حرکت مبارزاتی خود کارگران نمی

حسب داده ھای آنکتاد( و ميزان سرمايه گذاری

تواند باشد.

ناخالص داخلی يا تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص

ما در باال وضعيت بورژوازی آفريقای جنوبی،

داخلی )بر حسب داده ھای آماری آفريقای

چه بورژوازی مانده از دورۀ آپارتايد و چه

جنوبی( در سال ھای  ٢٠٠٦تا  ٢٠١١درج شده

بورژوازی نوينی را که با تکيه بر دستگاه دولتی

است .سطر آخر نسبت سرمايه گذاری مستقيم

و ديگر نھاد ھای رژيم پس از آپارتايد تکامل

خارجی به کل تشکيل سرمايۀ ناخالص داخلی در

يافته بررسی کرديم .در زير به طور خالصه به

ھر سال يا به عبارت ديگر وزن نسبی سرمايه

سرمايه گذاری مستقيم خارجی در اين کشور می

گذاری خارجی در کل سرمايه گذاری پايدار

پردازيم و به طور خاص نقش شرکت النمين را

ناخالص داخلی را نشان می دھد:

بررسی می کنيم .در آخر اشاره ای به نقش
٢٠١١

٢٠١٠

٢٠٠٩

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٦

سال

٦٣٧٤

٢٤٠٦

١٣٧٨٤ ١٠٩٥١

٨٠٧٥

١٤٠٠

سرمايه گذاری مستقيم خارجی

٤٤٦٣١ ٥٨٩٧٨ ٦٤١٤٨ ٦٥٠٤٣ ٧٠٩٧٣ ٧٥٠٧٢
٨٫٤٩

٣٫٣٩

١٦٫٨٤

٢١٫٤٩

١٣٫٦٩

٣٫١٤

تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص داخلی
نسبت سرمايه گذاری مستقيم خارجی به تشکيل
سرمايۀ پايدار ناخالص داخلی )درصد(

ديده می شود که سرمايه گذاری مستقيم خارجی

مالحظه ای از کل تشکيل سرمايۀ پايدار ناخالص

درصد قابل

را تشکيل می داد ،اما از سال  ٢٠١٠سرمايه

در سال ھای  ٢٠٠٧تا ٢٠٠٩
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گذاری خارجی و در نتيجه سھم آن در تشکيل

آفريقای جنوبی فعاليت دارند و معادن عظيمی را

سرمايۀ پايدار ناخالص کاھش يافته است .البته

مورد بھره برداری قرار می دھند .يک بازار

برای ديدن وزن واقعی سرمايۀ خارجی در

بسيار مھم پالتين صنعت خودرو سازی است .در

سرمايه گذاری ناخالص داخلی بايد عالوه بر

اثر بحران اقتصادی جھانی ،تقاضا و در نتيجه

سرمايه گذاری مستقيم ،وام خارجی به بنگاه ھا

توليد خودرو در کشورھای بزرگ کاھش يافته

را نيز در نظر گرفت .در سال ھای ،٢٠٠٩

که بر تقاضای پالتين نيز اثر گذاشته است.

 ٢٠١٠و  ٢٠١١مجموع سرمايه گذاری خارجی

شرکت آنگلو پالتينيوم  ٥٥٫٣ميليون دالر زيان

و وام خارجی به شرکت ھا )بخش خصوصی و

برای نيمۀ اول امسال اعالم کرده است .شرکت

بخش عمومی( ،غير از وام خارجی به مؤسسات

النمين برنامۀ کاھش ھزينه از سالی  ٢٨٥ميليون

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

پاوند ) ٤٥٠ميليون دالر( به  ١٦٠ميليون پاوند

است ٣٣٩٠٢ :ميليون دالر ٤٤٧٢١ ،ميليون

) ٢٥٢ميليون دالر( را در دستور کار خود قرار

دالر و  ٤٨٥٠٩ميليون دالر که بيانگر به ترتيب

داده است .ھمين شرکت سال گذشته ٩٠٠٠

 ٥٢درصد ٦٣ ،درصد و  ٦٥درصد سرمايه

کارگر از معادن مورد بھره برداری خود را

گذاری ناخالص کشور در اين سال ھا بوده است.

بيکار کرد.

بدين سان وزن عظيم سرمايۀ خارجی ،به ويژه
سرمايۀ مالی در اقتصاد آفريقای جنوبی مشاھده
می شود.

بدين سان شرکت النمين که  ٢٨٠٠٠کارگر در
استخدام دارد کوشيد و می کوشد در مقابل جنبش
کارگران اين شرکت و مطالبات آنان برای

بخش مھمی از سرمايه گذاری مستقيم خارجی در

افزايش مزد تا آخرين لحظه سرسختی و عدم

آفريقای جنوبی را سرمايه گذاری در معدن از

انعطاف نشان دھد .در ھمان حال اين شرکت

جمله در معادن پالتين آفريقای جنوبی )که ٨٠

تاکتيک ھای چندی برای ايجاد اختالف در ميان

درصد توليد جھانی اين ماده را در خود متمرکز

کارگران )بر حسب عضويتشان در اين يا آن

کرده( تشکيل می دھد .سه شرکت بزرگ

اتحاديه يا برحسب اينکه محلی اند يا از منطقۀ

استخراج و توليد پالتين که رتبۀ اول تا سوم

ديگری آمده اند ،يا افزايش مزد يک بخش به

جھانی را به خود اختصاص داده اند ،يعنی

زيان بخش ديگر و غيره( به کار می گيرد که تا

شرکت آنگلو پالتينيوم ،ايمپاال و النمين در
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آنجا که بتواند از عمل متحد کارگران جلوگيری

اتحاديه ھای کارگری

کند.
اما در جنبش کارگران النمين ،تنھا مسألۀ
النمين بی شرمانه در اعالميۀ خود مدعی است

کارگران ،کارفرما و ترفند ھای او نيست .نقش

که کشته شدن کارگران مسأله ای مربوط به نظم

اتحاديه ھای کارگری به علت اينکه اکثريت

عمومی است و ربطی به روابط کار ندارد .ھر

کارگران عضو اتحاديه ھستند بسيار مھم است.

ناظری که رويداد ھای يکی دو ھفتۀ اخير

نقش اتحاديۀ ملی معدنکاران ) (NUMکه در کل

ماريکانا را تعقيب کرده باشد نقش غير قابل

معادن کشور نفوذ و حدود  ٣٠٠ھزار عضو

انکار اين شرکت را در کشتار کارگران توسط

دارد و وابسته به کنگرۀ اتحاديه ھای کارگری

پليس می بيند .سرسختی اين شرکت نه تنھا در

آفريقای جنوبی ) (COSATUبا حدود ١٫٨

نپذيرفتن خواست ھای کارگران ،بلکه در تھديد

ميليون عضو است ،در اين مورد به ويژه مھم

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

است .ھر قدم مثبت يا منفی اين اتحاديه می تواند

پيچيدۀ او برای بھره برداری از اختالف بين

بر جنبش کارگران تأثير مھمی داشته باشد .اما

اتحاديه ھا از سوی ديگر ،بی شک نقش بسيار

ديديم که اين اتحاديه با حزب بورژوائی حاکم

مھمی در وخامت اوضاع و دامن زدن به

آفريقای جنوبی ،کنگرۀ ملی آفريقا ،روابط بسيار

خشونت داشت .النمين بيش از صد سال است در

نزديکی دارد .بسياری از رھبران مھم اين حزب

آفريقا فعاليت دارد و دارای »سوابق درخشان«

از درون اين اتحاديه بيرون آمده اند و برخی از

مستعمراتی و پيوندھای نزديک با دربار انگليس

آنھا چنانکه ديديم سرمايه داران بزرگی اند .يکی

است .روابط و معامالتش با حکومت ھای نژاد

از مديران غير اجرائی ھمين شرکت النمين از

پرست آفريقای جنوبی و رودزيا )زيمبابوه

کادرھای سابق اين اتحاديه است .اتحاديۀ ملی

کنونی( پوشيده نيست .چنين شرکت سرمايه داری

معدنکاران در چارچوب کنگرۀ اتحاديه ھای

امپرياليستی ای نمی تواند قيافۀ معصوم بگيرد و

کارگری آفريقای جنوبی ) (COSATUو حزب

دست خود را از اين جنايت بشويد.

کمونيست آفريقای جنوبی متحد کنگرۀ ملی آفريقا
و حکومت ژاکوب زوما است .حکومت آفريقای
جنوبی چنان که ديديم حکومتی بورژوائی و
حامی سرمايه )داخلی يا خارجی( در مقابل کار،
11
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بستر شکل گيری بورژوازی بوروکراتيک
و
ِ
نيرومندی است که بدان اشاره کرديم .کادرھای
اتحاديۀ ملی آفريقا ،ھمچون کادرھای اتحاديۀ ملی
معدنکاران ،از نظر فکر و عمل طرفدار سرمايه
داری اند .اين امر حتی در حقوق دريافتی سران
اتحاديۀ ملی معدنکاران خود را نشان می دھد.
حقوق دريافتی فرانس بالِنی دبيرکل اين اتحاديه
 ١٫٤ميليون راند ،برابر  ١٦٨٠٠٠دالر در سال
است که  ١٤٠٠٠دالر در ماه می شود و اين در
حالی است که حقوق متوسط معدنکاران حدود
 ٥٠٠دالر در ماه است.

که توسط طرفداران اتحاديۀ کارگران معدن و
ساختمان به قتل رسيد.
اتحاديۀ کارگران معدن و ساختمان خود را
اتحاديه ای »غير سياسی« و غير کمونيست
اعالم می کند و انتقادش به اتحاديۀ ملی
معدنکاران اين است که سران اين اتحاديه نه کار
سنديکائی در دفاع از منافع کارگران ،بلکه »کار
سياسی« در معنی دفاع از سياست کنگرۀ ملی
آفريقا و حکومت می کنند و در ضمن به فکر
ترقی شخصی و منافع خود ھستند .اتحاديۀ ملی
معدنکاران می گويد که اتحاديۀ کارگران معدن و

اتحاديۀ ديگری به نام اتحاديۀ کارگران معدن و

ساختمان برای تحکيم موقعيت خود به حرکات

ساختمان ) (AMCUوجود دارد که رھبران آن

آنارشيستی و خشونت آميز روی می آورد و با

حدود  ١٠سال پيش از اتحاديۀ ملی معدنکاران

انگشت گذاشتن بر روی منافع بخشی از کارگران

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

)در اين حالت ويژه کارگران حفار و نه کل

اين اتحاديه در دو سال گذشته رشد نسبتا زيادی

کارگران معدن( ،منافع عمومی کارگران و روند

پيدا کرده و  ٥٠٠٠٠عضو دارد .در معدن

عمومی مذاکره با کارفرما را به خطر می اندازد.

النمين ھمچنان که در معادن ديگر بين اتحاديۀ

از جمله به مخالفت اين سنديکا با توافقی که

ملی معدنکاران و اتحاديۀ کارگران معدن و

)ظاھرا( با کارفرما در مورد مزد صورت گرفته

ساختمان رقابت و گاه درگيری وجود دارد که

بود اشاره می کند و اتحاديۀ کارگران معدن و

حتی به کشته شدن کارگران طرفدار اين يا آن

ساختمان را به تحريک کارگران و کشاندن آنھا

اتحاديه می انجامد .مثال از ده نفر که در روز

به درگيری خشونت آميز با پليس و تھديد کسانی

ھای پيش از کشتار بزرگ النمين کشته شدند

که با روش آن سنديکا مخالفند متھم می کند.

يکی شان از اعضای اتحاديۀ ملی معدنکاران بود
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موضع حزب کمونيست آفريقای جنوبی

بورژوائی يا خرده بورژوائی را بپذيرد و بايد
مبارزۀ مستقل خود را با بورژوازی خودی و بين

موضع حزب کمونيست آفريقای جنوبی در اين

المللی به پيش برد و اتفاقا چنانکه ديديم حزب

اعتصاب و درگيری و کشتار کارگران ،حمايت

کنگرۀ ملی آفريقا و حکومت آفريقای جنوبی

بی چون و چرا از اتحاديۀ ملی معدنکاران است

مدافعان بی شرم بورژوازی خودی و بين المللی

و درست مانند اين اتحاديه تقصير عمده در اين

اند و پليس جنايتکار خود را ھر زمان که الزم

جريان را به گردن اتحاديۀ کارگران معدن و

ببينند برای کشتار کارگران بسيج می کنند.

ساختمان می اندازد و ھيچ اعتراض و حتی
انتقادی به پليس و کشتار کارگران توسط

جمع بندی کلی از مبارزۀ کارگران آفريقای

نيروھای سرکوبگر ندارد .ھمان گونه که انتقادی

جنوبی و عملکرد اتحاديه ھا ،احزاب و ماشين

به حکومت آفريقای جنوبی ھم نمی کند .اين

دولتی آفريقای جنوبی و شرکت النمين را می

حزب حتی اعالميه ای منتشرکرد و در آن از

توان چنين خالصه کرد:

پليس خواست تا دو تن از رھبران اتحاديۀ
کارگران معدن و ساختمان را دستگير کند.
دفاع حزب کمونيست آفريقای جنوبی از اتحاديۀ
ملی معدنکاران و عادی تلقی کردن کشتار
کارگران توسط پليس ناشی از سياست عمومی
اتحاد اين حزب با کنگرۀ ملی آفريقا و در واقع
پذيرفتن رھبری اين حزب بورژوائی است ،به

 ضرورت مبارزۀ مستقل پرولتاريا و عدم پذيرشرھبری احزاب و سازمان ھای بورژوائی و
خرده بورژوائی
 ضرورت وحدت در درون پرولتاريا و حلاختالفات از طريق گفتگو و عدم

توسل به

خشونت به ضد کارگران يا سازمان ھای
کارگری

اين بھانه که زمانی اين حزب با حکومت آپارتايد
و نژادپرستی مبارزه می کرد .واقعيت اين است
که مبارزه با نژاد پرستی و آپارتايد در آفريقای
جنوبی اگر نگوئيم تمام شده دست کم ديگر
مبارزۀ اصلی را تشکيل نمی دھد .وانگھی طبقۀ

 ضرورت بررسی دقيق موازنۀ نيروھا مرزبندی با جريان ھای اصالح طلب و دنباله روبورژوازی و خرده بورژوازی و مرزبندی با
آنارشيسم ھمراه با نشان دادن نتايج مخرب غلبۀ

کارگر و حزبی که مدعی است حزب طبقۀ
کارگر است ،ھرگز نبايد رھبری حزب
13
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رفرميسم يا آنارشيسم به توده ھای کارگر و

 سيريل رامافوزا ،وکيل ،رھبر اتحاديۀ کارگری ،فعالسياسی ،سياستمدار ،مذاکره کنندۀ انتقال حکومت ،مدير

زحمتکش .

کسب و کار .او در اوايل دھۀ  ١٩٧٠فعال جنبش

س .ش.

دانشجوئی بود عضو سازمان دانشجويان آفريقائی .دو
بار دستگير و زندانی شد .پس از آزادی از زندان در

 ٣١مرداد  ٢١ ،١٣٩١اوت ٢٠١٢

يک دفتر حقوقی به کار پرداخت و به تحصيل در رشتۀ
حقوق ادامه داد .در سال  ١٩٨٢در تأسيس اتحاديۀ ملی

پانوشت ھا

معدنکاران نقش مؤثری داشت و از زمان تأسيس تا سال
 ١٩٩١دبير کل اين اتحاديه بود .در فاصلۀ  ١٩٨٢تا

 – ١چند تن از افراد »سر شناس« اين بورژوازی
بوروکراتيک را که پيوندھای بسيار نزديکی با رھبری
حزب کنگرۀ ملی آفريقا )حزب حاکم در آفريقای جنوبی
از سال  ١٩٩۴تاکنون( ،دستگاه دولتی آفريقای جنوبی و
اتحاديۀ ملی معدنکاران دارند ،نام می بريم:
 توکيو سکسوال وزير کنونی مسکن آفريقای جنوبی ،اودر دورۀ آپارتايد در جنبش دانشجوئی شرکت داشت .در
آغاز دھۀ  ١٩٧٠عضو حزب کنگرۀ ملی آفريقا شد .در
رژيم آپارتايد زندانی سياسی و با نلسون ماندال ھم بند
بود .پس از سال  ١٩٩۴به مقام ھای دولتی منطقه ای و
مرکزی و نيز به مسئوليت ھای مھمی در حزب کنگرۀ
ملی آفريقا دست يافت .از سال  ١٩٩٨به فعاليت کسب و
کار به ويژه در صنعت الماس روی آورد .او ھمچنين
در مديريت شرکت ھای بزرگی در معادن پالتين و طال،
صنعت الکترونيک و نيز در رشتۀ مالی صاحب مقام
است .افزون بر آن در زمينۀ نفت ،انرژی نيز فعاليت
دارد و امتيازاتی در روسيه ھم در زمينۀ الماس به دست

 ١٩٩٢شمار اعضای اين اتحاديه از  ۶٠٠٠به
 ٣٠٠٠٠٠رسيد که تقريبا نصف کل کارگران معدن را
شامل می شد .او در سال  ١٩٩١به خاطر انتخابش به
عنوان دبير 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
 ١٩٩٧پس از شکست در مبارزات انتخاباتی برای
رياست جمھوری ،فعاليت سياسی را رھا کرد و به بخش
خصوصی روی آورد و مدير يک شرکت سرمايه
گذاری شد .شرکتی به نام گروه شاندوکا برای فعاليت در
بخش منابع ،انرژی ،مستغالت ،بانکداری ،بيمه و
مخابرات تأسيس کرد .او ھمچنين رئيس گروه بيد وست،
فعال در رشتۀ خدمات با حدود  ١٠۴ھزار کارکن در
سراسر جھان ،و دارای مسئوليت ھای غير اجرائی در
شرکت کاغذ و مقوا سازی ،فوالد ،بانک ،خدمات مالی
و غيره است.

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

 -پاتريس توپان موتسپ ،سرمايه دار بزرگ فعال در معادن

اياالت متحده نيز گسترش يافته است .او از سال ٢٠٠٩

طال ،آھن ،فلزات و پالتين .عضو ھيأت مديره چندين

وزارت مسکن افريقای جنوبی را برعھده دارد.

شرکت ازجمله يک شرکت بزرگ سرمايه گذاری در
آفريقای جنوبی .او ھمچنين صاحب يک باشگاه فوتبال
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ﺧﻴﺰش

ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﺮان
ﺷ ﺎ

١٣

است .ثروت او  ٣٫٢٨ميليارد دالر تخمين زده می شود،

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

که او را به ثروتنمند ترين فرد آفريقای جنوبی تبديل

انحالل بودند خريداری کردند .اما به خاطر ناتوانی در

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

به راه انداختن آنھا و پرداخت وام ھای اين شرکت ھا و

رابطه با معدن داشت .پاتريس موتسپ در رشتۀ حقوق

حقوق کارگران ،دادگاه رای به انحالل شرکت اورورا

تحصيل کرد و نخستين شريک سياه پوست يک دفتر

داد .زوما و ماندال بايد حقوق عقب افتادۀ کارگران را

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

بپردازند.

از برنامۀ »توانمند سازی اقتصادی سياھان Black
 -٢منبع :شورای ھماھنگی مذاکرات خدمات عمومی

 «Economic Empowermentبه منابع مالی و

PSCBC

اعتباری با شرايط مساعد دست پيدا کرد و با استفاده از
روابط حکومتی کسب و کار خود را توسعه داد .روابط

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

او با حزب کنگرۀ ملی آفريقا نقش مھمی در اين زمينه

e%20Bulletin%20-...

داشت .خواھر او نيز که ھمسر وزير حمل و نقل
آفريقای جنوبی است ،در رشتۀ معدن فعاليت دارد و از

 -٣اين ضريب که عددی بين صفر و يک است معياری

ثروتمند ترين زنان اين کشور است.

برای نابرابری توزيع درآمد به شمارمی رود .ضريب
جينی صفر به معنی برابری کامل درآمد ھا در يک

 -زوندوا ماندال ،نوۀ نلسون ماندال و کولبوز زوما برادر

جامعه و ضريب  ١به معنی تمرکز تمام درآمدھا در دست

زادۀ ژاکوب زوما ،رئيس جمھور کنونی آفريقای

يک فرد است .بدين سان ھرچه اين ضريب بيشتر يعنی

جنوبی ،جزء نسل جديد سرمايه دارانی ھستند که به

به يک نزديک تر باشد نابرابری در توزيع درآمد بيشتر

برکت روابط دولتی و حزبی به مالکيت وسايل توليد و

است .در سال  ٢٠١١ضريب جينی در آفريقای جنوبی

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

برابر  ٠٫۶٧بود .برای مقايسه بد نيست بدانيم که ١٠

اورورا به رياست کولبوز زوما و مدير کلی زوندوا

کشور از اعضای سازمان ھمکاری اقتصادی و توسعه

ماندال تآسيس کردند که کارش سرمايه گذاری و جلب

که بدترين ضريب را در سال  ٢٠١٠داشتند از اين قرار

سرمايه برای شرکت ھا و ھولدينگ ھای ديگر بود از

بودند:

جمله ھولدينگ سنماگ که در زمينۀ الکتروتکنيک
کشور
ضريب جينی

نيوزيلند

استراليا

ايتاليا

انگلستان

پرتغال

اسرائيل

آمريکا

ترکيه

مکزيک

شيلی

٠٫٣٣

٠٫٣۴

٠٫٣۴

٠٫٣۴

٠٫٣۶

٠٫٣٧

٠٫٣٨

٠٫۴١

٠٫۴٨

٠٫۵٠

اين ضريب در مورد سوئد حدود  ٠٫٢۴است.
-۴

منبع:

http://solidarite-internationale-

pcf.over-blog.net/categorie-11017973.html
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اسالمی کردن مھدھای کودک
توسط مرتجعين حاکم
شيده رخ فروز
نقش دين در تمامی جوامع به بند کشيدن تفکر
انسان و ابزاری در دست طبقات حاکم جھت ستم
و سرکوب دولتی در جھت حفظ منافع
استثمارگرانۀ آنان است .در شرايط کنونی ايران،
اين مسئله از فعليت شديدی برخوردار بوده و بر
تمامی جوانب زندگی اقتصادی ،سياسی،
اجتماعی و فرھنگی توده ھا ،حضوری پر رنگ
دارد .دولت دينی سرمايه داران و زمينداران
شرعی قرون وسطائی
جمھوری اسالمی قوانين
ِ
خود را سال ھاست که در مقابله با کارگران و
توده ھای محروم ،اعمال می کند .از دستگيری و
شکنجه و اعدام کارگران و فعاالن و انقالبيان به
عنوان "مفسد فی االرض و باقی و اقدام عليه
حکم اعتصاب کارگران
امنيت" گرفته تا اعالم
ِ
به عنوان "محاربه با خدا" ،تبديل مردم به گوشت

چرای "ولی فقيه" بر سرنوشت و جان و ھستی
تمامی جامعه.
اکنون سال ھا پس از "انقالب فرھنگی" در
دانشگاه ھا و اسالمی کردن محيط آنھا ،اخيراً
نوبت به اجرای طرح تفکيک جنسيتی رشته
ھای دانشگاھی و زنانه – مردانه کردن دانشگاه
ھا رسيده است .در راستای ھمين سياست و تعميم
آن ،مراکز کودکستانی و مھدکودک ھا آماج اين
طرح قرار گرفته اند .دولت دينی کودکان بيگناه
تشخيص ايدئولوژی را با ھدف ترويج
و فاقد
ِ
شديدتر دين از سنين پائين ،بازيچۀ حفظ اھداف
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 بھانه ھای
واھی موجبات اخراج و سرگردانی شغلی شان
فراھم گرديد( ،اکنون پای طلبه ھای زن و ھيئت
ھای مذھبی و مساجد را به اين مراکز کشانده
است:

دم توپ مطامع خود در جنگ ارتجاعی به بھانۀ

"مديرکل بھزيستی استان تھران از اختصاص

حکم شالق و
"تکليف و واجب شرعی" تا
ِ

تسھيالتی خاص به ھيئت ھای مذھبی و مساجد

سنگسار برای خصوصی ترين زوايای زندگی

برای ايجاد مھدھای کودک خبر داده و گفته در

افراد ،اسالمی کردن محيط دانشگاه ھا و تبديل

صورت مراجعه ھيئت ھای مذھبی متقاضی و

آنھا به پادگان و گورستان )دفن شھدا در دانشگاه

تکميل مدارک ،مجوز مھدکودک برای آنھا يک

ھا( ،تبعيض جنسيتی ،قومی ،دينی )اقليت ھای

ماھه صادر می شود ... .ھيئت ھای مذھبی و

دينی(  ...و باالخره اقتدار آھنين و بی چون و

مساجد در اولويت دريافت تسھيالت ھستند .ضمن
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اينکه تسھيالت بھتری به آنھا برای ايجاد مھدھای

غيراخالقی" از جمله رقص و آواز به کودکان

کودک ارائه می شود و ضمن اينکه تعداد

آموزش می دھند ،برخورد می کند ) ".ھمانجا-

مھدھای کودک با رويکرد دينی در سطح استان

(٩١/۵/٢۴

تھران افزايش می يابد ... .چند روز قبل ھم
معاون اجتماعی سازمان بھزيستی در باره
اولويت طلبه ھای زن و ھيئت ھای مذھبی در
دريافت مجوز ايجاد مھدھای کودک گفته بود که
"ايجاد مھدھای کودک با رويکرد دينی در
اولويت سازمان بھزيستی قرار دارد) ".آفتاب يزد
– " (٩١/۵/٢۴يکی از برنامه ھای سازمان
بھزيستی اين است که ظرف يکی ،دوسال آينده
تعداد مساجد دارای مھدکودک را به ١٠٠
برسانيم) ".ھمانجا – (٩١/۵/٢۵

اين طرح ارتجاعی رژيم که دخالت دين را از
دانشگاه ھا و مدارس به برنامه ھای آموزشی
مھدکودک ھا کشانده و با تبعيض در واگذاری
مشاغل بر حسب اعتقادات دينی ،يعنی محروم
کردن متخصصان امر تعليم و تربيت از دريافت
مجوز تأسيس مھدکودک و دادن امتيازات دولتی
ويژه به نھادھای وابسته به خود )مساجد ،طالب
حوزه ،ھيئت ھای مذھبی( ،در راستای اجرای
اھداف گفته شده گام برمی دارد ،خود تضاد و
معضل ديگری ،گريبانگير توده ھای مردم و

مسئوالن تاريک انديش دولتی ،در اجرای اين

ندان آنھاست .تضادی که ھمچون ساير
فرز ِ

آش اسالمی کردن
طرح تا آنجا پيش رفته اند که ِ

تضادھای حاکم بر جامعه ،تنھا با راه حلی

مھدکودک ھا حسابی شور شده است و ھرگونه

انقالبی و به دست کارگران و محرومان گره

کودکان
خالق
سرزندگی و شادابی و يادگيری
ِ
ِ

گشايی خواھد شد .دولت انقالبی شورايی

معصوم و پيروی از رويکردھای نوين آموزشی

کارگران و زحمتکشان )پس از سرنگونی

را فدای طرح ارتجاعی فوق نموده و برای

جمھوری اسالمی( در اين زمينه اقدامات زير را

پيامدھا و آثار زيان بار خمودگی ،افسردگی و

به اجرا خواھد نھاد:

جمو ِد فکری کودکان که ماحصل اين سياست
است ،پشيزی ھم اھميت قائل نمی شوند:
"مديرکل بھزيستی تھران اعالم کرده بود که
برنامه ھای مھدکودک بايستی در راستای موازين
اسالمی و موازين شرعی باشد و بھزيستی با
مھدھای کودک که به گفته او "برنامه ھای

»جدائی دين از دولت ،مدارس و آموزش،
ھرگونه دخالت روحانيان و دولت در آموزش و
پرورش ممنوع است ،حذف آموزش مذھبی از
برنامۀ درسی مدارس و دانشگاه ھا ،رشته ھائی
که اجازۀ نتيجه گيری نھائی متفاوت و تفسير
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حزبی و طبقاتی را می دھند ،نبايد به عنوان

شکنجۀ دولتی ابعاد سيستماتيک ،بسيار شديد و

درسھای اجباری در مدارس تدريس شوند و در

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

اين رابطه بايد شرائط دستيابی به نظرات

خود مردم جاری است ،چنين نيست .خشونت و

گوناگون و برخورد آرا برای دانش آموزان

شکنجۀ دولتی معموال در جھت منافع حکومت ھا

فراھم گردد ،تأمين ھمۀ امکانات الزم برای

و طبقات حاکم است ،در حالی که خشونت و

پرورش جسمی و فکری و نيز سرزندگی کودکان

شکنجه در ميان مردم علت و ھدف واحدی را

غير مستبدانه و غير
و جوانان به شيوه ھای
ِ
بوروکراتيک و با شرکت خود جوانان و

تعقيب نمی کند .علت برخی از آنھا اعتقادات
خرافی و متعصبانۀ مذھبی ،علت برخی ديگر

نوجوانان ،لغو ھرگونه تبعيض در واگداری

سنت ھای عقب ماندۀ اجتماعی ،علت برخی

مشاغل برحسب اعتقاد يا عدم اعتقاد به دين،

ديگر نگرش ھای کھنۀ تربيتی و علت برخی

ايجاد آنگونه آموزش و شرايطی برای جوانان که

ديگر در آن است که شکنجه کننده خود نيز تحت

احساس سرزندگی و تعلق خويش به جامعه را با

شکنجه تربيت شده و رفتار شکنجه گرانه عادت

آمادگی برای تبديل شدن به شھروندانی با حقوق

زندگی اوست و غيره .خشونت و شکنجه ای که

کامل و پذيرش مسئوليت اجتماعی  ،ھمراه داشته

در بين خود مردم رايج است ،در بسياری از

باشند«.

موارد ،به خاطر »منافع« خود قربانی )مانند

نھادينه شدن شکنجه در
جمھوری اسالمی ايران
بھروز فرھيخته
 ٢٨مرداد  ١٨ ،١٣٩١اوت ٢٠١٢
بررسی خشونت و شکنجه از دو زاويه مطرح
است نخست از زاويۀ اعمال آن از سوی حکومت
ھا نسبت به مردم و ديگری خشونت و شکنجه
ھايی که در ميان خود مردم و بويژه در ميان

موارد تربيتی و تحصيلی( يا حفظ حيثيت خانواده
)مانند موارد ناموسی( صورت می گيرد .در
جوامع عقب مانده اين دو نوع خشونت و شکنجه
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
خشونت و شکنجۀ دولتی را کاھش می دھد.

خانواده ھا رايج است .تفاوت اين دو نوع خشونت

از آنجا که در خشونت و شکنجۀ دولتی جنبۀ

و شکنجه اساسا ً در اين است که خشونت و

سياسی آن حائز اھميت اصلی است و در خشونت
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و شکنجۀ رايج در بين مردم جنبۀ جامعه شناسانۀ

ھنگامی که ھنوز جزيی از حکومت بودند چيزی

آن ،ما خود را روی مورد دولتی آن متمرکز می

به ضد شکنجه نمی گفتند و حتی برخی از

کنيم.

عناصرشان در انجام شکنجه دخيل بودند .ولی از

با آنکه در رژيم ھای پادشاھی ايران شکنجه
عمال در رابطه با اتھامات و جرايم گوناگون و
بويژه در رابطه با اتھامات و جرايم سياسی با
خشونت وحشيانه ای اعمال می شد ،و اين رسم
بومی با سياست ھا و شيوۀ شکنجه گرانۀ
استعمارگران اروپايی بويژه در مستعمرات
تقويت شده بود ،ولی از انقالب مشروطه به بعد
با ايجاد حقوق مدنی مردم ،جايی در قوانين
جزايی کشور نداشت ،ھرچند در عمل توسط
پليس ،ژاندارم ،نيروھای امنيتی و نظامی به کار
گرفته می شد .به عکس ،در رژيم ننگين قرون
وسطايی جمھوری اسالمی ايران ،شکنجه با نام
ھای تعزير ،حد ،سنگسار و غيره ،ھمچون احکام
مذھبی جزا که مشروعيت اش از دين سرچشمه
می گيرد ،وارد قانون جزای ايران شد .قانونی
بودن شکنجه و رواج علنی آن در اين رژيم ،آن
را به موضوعی نھادينه شده در جامعۀ ايران
تبديل کرده است.

ھنگامی که از حکومت رانده شدند و خود مورد
آزار و شکنجه قرار گرفتند ،به دو دليل ھنوز در
مبارزه با شکنجه ناپيگرند و نسبت به آن برخورد
نامتمدنانه دارند :نخست آنکه آنان به راستی
مخالف نفس شکنجه در ھر شکل و شدتی نيستند
و دوم آنکه طبيعی بودن شکنجه در پاسخ به
جزای جرم ،جزيی از فرھنگ آنان است .اگر
فرياد به حق آنان در مورد شکنجۀ زندانيان
سياسی اصالح طلب توسط رژيم اسالمی ،بسيار
بلند است ،اما به خاطر شکنجه شدن انسانھا در
مورد جرايم غير سياسی تاکنون ھيچ صدايی
درنياورده اند؛ که اين خود نشانۀ عدم مخالفت
اصولی آنان با شکنجه است.
ببينيم اصالح طلبان در واکنش به شکنجۀ اخير
١۴زندانی سياسی اصالح طلب چگونه برخورد
می کنند .سايت اصالح طلب جرس می نويسد:
»به گزارش منابع خبری ،روند گام به گام تشديد
برخورد با زندانيان و محکومان سياسی با اجرای

به ھر نسبت که شکنجه قبول عام يافته ،اخالق
عمومی نامتمدنانه تر و فرھنگ جامعه ارتجاعی
تر گشته است .بررسی برخورد اصالح طلبان با
اين امر گويای اين موضوع است .اصالح طلبان

حکم شالق تعدادی از زندانيان سياسی و احضار
گستردۀ محکومانی که مدت ھا از صدور
حکمشان گذشته است ،در ماه مبارک رمضان و
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ھمزمان با شب ھای قدر ،وارد مرحله تازه ای

اين رژيم ،مانند رژيم گذشته ،ھرگز منحصر به

شد «.و سايت کلمه می نويسد» :انفرادیھای

زندانيان سياسی نبوده ،بلکه به طور وسيع شامل

طوالنی و غير قانونی ،شکنجهھای گسترده،

اتھامات و جرايم غير سياسی نيز بوده است،

احکام سنگين ،قطع تلفن و محدوديت در مالقات

مگر آنکه جرم از سوی خاصه خالصه ھای

حضوری و صدور مرخصی و اعزام زندانيان

رژيم پيشين و يا آقازاده ھا و خواص رژيم کنونی

به سلولھای انفرادی بند ] ٢۴٠زندان اوين در

صورت گرفته باشد.

منطقۀ شمالی تھران[ ،بخشی از روندی است که
در مورد آن دسته از زندانيان سياسی که پس از
دھمين انتخابات رياست جمھوری سال ١٣٨٨
زندانی شدهاند اعمال شده و تاکنون ادامه داشته
است» «.در گذشته تعداد زيادی از محکومان به
تحمل شالق ،با توجه به شانيت زندانيان سياسی و
اينکه خود قوه قضاييه از بی پايه بودن اين احکام
بھتر از ھر فرد و نھادی مطلع بود ،آنھا را اجرا

شالق ھمچون نوعی شکنجه از نظر اصالح
طلبان در ماھيت خود قرون وسطايی و ارتجاعی
نيست ،بلکه بدين خاطر نکوھيده است که حکم آن
»بی پايه« صادر شده و »در ماه مبارک رمضان
و ھمزمان با شب ھای قدر« صورت می گيرد و
نيز از اين جھت مذموم است که »به شانيت
زندانيان سياسی« اصالح طلب توجه نشده است!

نمی کرد و تغيير اين رويه نشان از تداوم سخت

اين نگرش تا آنجا در نزد اصالح طلبان عمل می

گيری بر زندانيان سياسی است) «.تأکيدھا از من

کند که ھمسر يکی از اين ١۴زندانی سياسی

است .ب .ف(.

اصالح طلب شکنجه شده ،بجای محکوميت ھر

برخالف نظر اصالح طلبان شکنجه نه تنھا »در
مورد آن دسته از زندانيان سياسی که پس از
دھمين انتخابات رياست جمھوری سال ١٣٨٨
زندانی شدهاند« اعمال شده است ،بلکه از زمان
استقرار رژيم جمھوری اسالمی در مورد ھمۀ

نوع شکنجه ،در ھر زمان و برای ھر اتھام و
جرمی ،در اعتراض به شکنجۀ شوھرش می
گويد» :ما از اجرای حکم در ماه رمضان متعجب
شديم .ما در چنين روزھايی توقع رافت اسالمی را
داشتيم) «.منبع نقل قول ھا سايت ھای کلمه،
جرس و اميد راه سبز(

زندانيان سياسی اعمال گشته است .شکنجه در
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شکنجه از ھر نوع که باشد ،چه جسمی و چه

خصوصی نياز ندارد و ھر شخص و يا نھاد

روانی ،و به ھر شدتی که اجرا شود ،موجب

مطلــع از شـكنجه میتوانـد بـه دادگـاه شـكايت

اختناق و خفقان سياسی و اجتماعی ،تخريب کنندۀ

كنـد«.

روح زندۀ انسان در تعالی خويش و سلوک
اجتماعی اوست .شکنجه مستقيما ً به ضد

روش مارکس در درک جامعه و تاريخ

دموکراسی به مثابۀ يک شيوۀ سياسی حکومت و
مناسبات دموکراتيک انسان ھا با ھم در جامعه

مارکس در »مقدمۀ سھمی در نقد اقتصاد

است .شکنجه عامل نابودی روحيۀ سازندگی

سياسی« می نويسد:

جمعی ،عامل مرعوب بودن مردم و خمودی
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 ھمين داليل ما ضمن اينکه خواھان
»محاكمه و مجازات سران رژيم جمــھوری
اسـالمی و ھمۀ كسـانی كـه در سـركوب،
شـكنجه ،تـرور ،اعدام آزاديخواھان ،اختناق،
نقـض آزاديـھا و حقـوق مـردم  ...نقـش

»گرچه رشتۀ تخصصی تحصيالت من حقوق
بود ،من آن را ھمچون رشته ای فرع بر فلسفه و
تاريخ دنبال کردم .در سال  ١٨٤٢ - ٤٣به
عنوان سردبير "مجلۀ راين" از اينکه مجبور به
بحث دربارۀ منافع مادی بودم نخست خود را در
موقعيت آزار دھنده ای يافتم .تصميمات حکومت
]محلی[ راين دربارۀ دزدی چوب و تقسيم
مالکيت ارضی ،مخالفت رسمی آقای فون شاپر

داشـتهاند« ھستيم ،معتقديم که ھرگونه شكنجه بايد

زمان ايالت راين ،با
والی oberprasidentآن
ِ
ِ

ممنوع شود .حتی در حق جنايتکاران محرز

وزل ،و
"مجلۀ راين" دربارۀ وضعيت دھقانان ُم ِ
سرانجام بحث ھای مربوط به تجارت آزاد و

جنگی و جانيان انبوه ُکش نبايد شکنجه روا
داشت .موضع طرح برنامۀ کمونيست ھای ايران
دربارۀ شکنجه چنين است» :ممنوعيت شكنجه:
ھــرگونـه شـكنجۀ جسـمی و روانی جنـايت اسـت
و آمـران و عـامالن آن بـايد از طرف دادگــاه
مـورد پيگـرد قـرار گرفتـه ،مجـازات شـوند.
رسـيدگی بـه ايـن امـر لزومـاﹰ بـه شـاکی

تعرفه ھای 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
زمانی که حُسن نيت "برای پيشرفت" شديدآً بر
ت موضوع می چربيد ،در "مجلۀ راين"
شناخ ِ
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شنونده پيدا کرد .من به اين آماتوريسم تفننی

اخراجم از پاريس به دستور گيزو و رفتنم به

اعتراض کردم .اما در ھمان حال در جدالی با

بروکسل در آنجا به اين مطالعه ادامه دادم.

مجلۀ آلمانی آگسبورگ پذيرفتم که مطالعات قبلی
من اجازه نمی دھند نظری دربارۀ گرايش ھای
فرانسوی بدھم .ھنگامی که ناشران مجلۀ راين
دچار اين توھم 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.

نتيجۀ کلی ای که بدان رسيدم و پس از نيل بدان
به اصل راھنمای مطالعات من بدل شد چنين
است :انسان ھا در توليد اجتماعی زندگی خود
وارد روابط معين و ضروری ای می شوند که
مستقل از ارادۀ آنھاست ،يعنی روابط توليدی ای
متناظر مرحلۀ معينی از تکامل نيروھای
که
ِ
مادی توليد آنھاست .مجموع کل اين روابط
توليدی ،ساختار اقتصادی جامعه را تشکيل می

نخستين کاری که در دست گرفتم تا شکی را که

دھد ،يعنی آن شالودۀ واقعی که روبنای حقوقی و

وجودم را فراگرفته بود از بين ببرم بررسی

سياسی بر روی آن ظاھر می شود و اشکال معين

انتقادی فلسفۀ حقوق ھگل بود که مقدمۀ آن در

آگاھی اجتماعی با آن ھماھنگی دارد .شيوۀ توليد

سالنامۀ آلمانی  -فرانسوی در سال  ١٨٤٤در

زندگی مادی ،روندھای زندگی اجتماعی ،سياسی

پاريس چاپ شد .تحقيق من به اين نتيجه منجر شد

و فرھنگی را به طور کلی مشروط می سازد.

که نه روابط حقوقی ]قانونی[ و نه اشکال دولتی

اين آگاھی انسان ھا نيست که ھستی آنان را تعيين

را نمی توان صرفا ً از طريق خو ِد آنھا و يا

می کند ،بلکه به عکس ھستی آنان است که

برمبنای به اصطالح تکامل عام نوع بشر فھميد،

آگاھيشان را تعيين می نمايد .نيروھای مولد مادی

بلکه به عکس ،منشأ اين آخری ھا در شرايط

تکامل خود ،با روابط
جامعه در مرحلۀ معينی از
ِ

کل آن چيزی که ھگل به تأسی از
زندگی يا در ِ

توليدی -يا با آنچه صرفا ً بيان حقوقی ھمان چيز

انگليسی ھا و فرانسوی ھای سدۀ ھيجدھم در

است  -يعنی با روابط مالکيتی که در چارچوب

اصطالح "جامعۀ مدنی" خالصه می کند قرار

آن تاکنون عمل کرده اند وارد درگيری می شوند.

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

اين روابط از اَشکال نيروھای مولد به زنجيرھای

در اقتصاد سياسی جستجو کرد .من مطالعۀ

آنھا مبدل می گردند .در اين ھنگام يک عصر

اقتصاد سياسی را در پاريس آغاز کردم و پس از

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

ظاھر می شود که شرايط مادی حل آن قبال

مادی شرايط اقتصادی
ھمواره بايد بين تحول
ِ

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

توليد ،که می توان با دقت علوم طبيعی آن را
تعيين کرد ،و اَشکال حقوقی ،سياسی ،دينی،

زنگِ خطر:

ھنری يا فلسفی ،و به طور خالصه ،اَشکال

تکرا ِر فاجعه وحشتناک تر از پيش!

ايدئولوژيکی ای که در آنھا انسان ھا از اين
درگيری آگاھی می يابند و مبارزه را به سرانجام
می رسانند تمايز قايل شد .ھمان گونه که در

شيده رخ فروز

مورد يک شخص برحسب آنچه او در مورد خود

ت
مردم ايران ھنوز در سوگ و اندوه و بھ ِ

فکر می کند داوری نمی کنند ،به ھمان گونه
دربارۀ اين تحوالت نمی توان برحسب آگاھی

دردناک زلزلۀ آذربايجان شرقی ،با کشته
فاجعۀ
ِ
ھا و مجروحان بسيار)عمدتا ً کودکان و زنان( و

متناظر آن قضاوت کرد .بلکه به عکس ،اين

ب )در برخی روستاھا تا
درصد باالی تخري ِ

آگاھی را بايد از روی تضادھای زندگی مادی،

 (%١٠٠سرپناه اھالی آن ،بسر می برند .در

از درگيری موجود بين نيروھای اجتماعی توليد

حالی که ھنوز شاھد بی توجھی و عدم رسيدگی

و روابط توليدی توضيح داد .يک نظم اجتماعی

دولت و مسئوالن ،آوارگی و بی پناھی و نبود

]شکل بندی اجتماعی[ ھرگز پيش از آنکه ھمۀ

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

نيروھای مولدی که اين نظم ]شکل بندی

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

اجتماعی[ گنجايش آنھا را دارد تکامل يافته باشد

بازماندگان داغدار و نگران شيوع بيماری ھا و
ِ

از بين نمی رود و روابط توليدی برتر ھرگز

ابتالی مردم منطقه ،شروع زود ھنگام فصل

جايگزين روابط کھن نمی شود مگر آنکه شرايط

سرما و ھزاران مشکل پس از زلزله ،ھستند .تنھا

مادی وجود آنھا در زھدان جامعۀ کھن رسيده و
ِ

ھنر مسئوالن رژيم در اين ميان بی توجھی،

پخته شده باشند .بدينسان نوع بشر ناگزير در

دروغپردازی ،توجيه ،سرپوش نھادن بر قصور

برابر خود تنھا مسايلی را قرار می دھد که قادر

و اھمال کاری خود )که به فجيع تر شدن ابعاد

به حل آنھا باشد ،زيرا بررسی دقيق تر ھمواره

اين فاجعه منجر شده است( و بستن پرونده اين

نشان خواھد داد که خو ِد وظيفه تنھا ھنگامی

زلزله و سپردن آن به دست فراموشی است .آنان
بيشرمانه از پاسخگويی به اين پرسش که چرا اين
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زلزله که  ۶ريشتر بيشتر نبود ،اين چنين اھالی

سالھا از وقوع زلزله ھای پر تلفات و ويرانگر

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

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

از اين که واقعيات سرسختند و نمی توان آنھا را

داستان بازھم ھمچنان تکرار می گردد .نھادھا و

کتمان کرد:

سازمان ھای دولتی پس از ھر زلزله ،تنھا در

"فرسودگی خانه ھای روستاھای آذربايجان به
حدی است که به گفتۀ رئيس سازمان مديريت
بحران کشور به دليل نامقاوم بودن خانه ھای
روستايی ،برخی از اين خانه ھا حتی با يک
زلزله سه ريشتری نيز تخريب می شود .به گونه
ای که در استان ھايی مانند خراسان جنوبی،
سيستان و بلوچستان ،فارس و کرمان به دليل
فرسوده بودن خانه ھای روستايی ،اغلب
روستاييان ھميشه درخوف و وحشت زلزله شب

حرف به بحث مقاوم سازی بناھا و بافت ھای
فرسوده و اختصاص بودجه برای اجرای اين
طرح پرداخته اند .آنان بی توجه به واقعيت آسيب
پذير بودن زيرساخت ھای کشور به ويژه در
مناطق روستايی )و نيز شھری( ،يا نظاره گر
زلزلۀ بعدی بودند و يا اگر ھم بودجه ای به بھانۀ
اجرای کار اختصاص يافته ،حيف و ميل گرديده
و يا دست آخر به جيب حضرات و شرکا سرازير
شده است.

را به صبح می رسانند) ".افتاب يزد(٩١/۵/٢۵ -

روی ديگر سکۀ اين سياست ،به بخش صنعت

"زلزلۀ  ۶/٢ريشتری که در آذربايجان تاکنون

پرسود ساختمان سازی و انبوه سازی ھای سريع

)ظھر روز يکشنبه( نزديک به  ٣٠٠کشته داشته

و فاقد ايمنی مربوط است .صنعتی که عمدتا در

نبايد حتی يک زخمی برجای بگذارد چه برسد به

دست بخش دولتی و شبه دولتی و يا شرکای

آنکه  ٣ ،٢ھزار نفر بر اثر آن زخمی شده اند .ما

وابسته به آنان بوده و يا در قبال دادن انواع

در ساخت و ساز خانه ھا مشکل داريم .مسائل

مجوزھا و زيرپا نھادن حتی مقررات نيم بند

عمده ما سازه است .بعد استفاده از زمين ھای

اداری خود ،پورسانت ھای کالن دريافت کرده و

مشکل دار به عنوان زمين برای جانمائی شھر و

جان و مال مردم را به پشيزی نمی گيرند:

در نھايت ساختمان سازی ،در حوزه مھندسی ما
با مسائل سطحی برخورد می کنيم در کشورھای
ديگر اين زلزله کشته ای بر جای نمی گذارد" .
)آرمان – (۵/٢٣

"  ...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
بازار مسکن وجود دارد سرعت ساخت و ساز
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بسيار باالست و متأسفانه اين سرعت عمل برای

ريشتری بوده اند و  ۶٧٧مدرسه در معرض

ساخت و ساز و انبوه سازی ،ھمگام و ھمزمان

تخريب قرار داشته اند .به عبارت ديگر به رغم

با مساله ريسک و ايمنی نيست و ھمين مساله

تبليغات فراوان چند سال اخير در خصوص

موجب شده در زلزله ای که در آذربايجان شرقی

تخريب و نوسازی و مقاوم سازی مدارس و

رخ داده بسياری از ساختمان ھای تازه احداث

اختصاص بودجه فراوان به سازمان نوسازی

شده دچار آسيب شوند .اگر به جای دو زلزله

مدارس کشور وابسته به آموزش و پرورش٧٨ ،

 ۶/٢ريشتری يک زلزله ھفت ريشتری می آمد،

درصد مدارس يک منطقه کشور ،تخريبی و يا

ديگر آسيب ھا تنھا پھنه روستايی را در بر نمی

فاقد استحکام کافی بوده اند .به سايت سازمان

گرفت و آسيب ھای شھری را ھم شاھد می

نوسازی ،توسعه و تجھيز مدارس کشور مراجعه

بوديم .در حال حاضر بسياری از گزارشات

می کنيم تا ببينيم واکنش آنھا به زلزله اخير

تخريب ھای ساختمانی مربوط به ساختمان ھای

چيست؟ در بخش اخبار استانھا ،تنھا خبر استان

جديد االحداث است و ساخت مسکن سريع است،

آذربايجان شرقی ،کسب رتبه عالی ترويج

اما مالحظات مربوط به آن ديده نمی شود".

فرھنگ و حجاب و عفاف توسط اداره کل

)ھمانجا(

نوسازی مدارس است .آيا مشت نمونه خروار

در زلزلۀ آذربايجان شرقی عينا ً ھمين مسئله در
رابطه با عدم مقاوم سازی و تخريب شديد بويژه
در مورد مدارس منطقه ديده می شود و اگر اين
زلزله در ساعت  ١٠صبح ايام تحصيلی مدارس
رخ می داد ،بی ترديد کودکان بيگناه زيادی پَر َپر
می گشتند .چرا که آمار تخريب مدارس رقم قابل
تأملی را نشان می دھد:
" ...در يک جمع بندی ساده از مجموع ٨٧٣
مدرسه مناطق زلزله زده آذربايجان شرقی فقط
 ١٩۶مدرسه يعنی  ٢٢درصد مدارس ،دارای
شرايط ايمنی و مقاومت کافی در برابر زلزله ۶

است و می توان وضعيت مدارس منطقه زلزله
زده را به سراسر کشور تعميم داد و نتيجه گيری
کرد که بين  ٧٠تا  ٨٠درصد مدارس موجود
کشور مخروبه و يا فاقد استحکامند؟  ...در سال
 ٩٠بودجه مصوب سازمان نوسازی مدارس،
دوھزار ميليارد تومان و در سال جاری يک
ھزار ميليارد تومان بود ) " ... .آفتاب يزد –
(٩١/۵/٢٨
آمارھايی از اين دست )که بی ترديد از اين ھم
باالتر است اما کتمان می گردد( نشان دھنده اين
واقعيت است که فقط  ٢٢درصد مدارس اھر،
ھريس و ورزقان مقاوم بودند و بقيه فرسوده و يا
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درحال تخريب .اين مسئله که بر سر بودجه ھای

ندارند و از سوی ديگر فقر مالی مردم در اين

اختصاص يافته جھت مقاوم سازی و نوسازی

مناطق مانع دريافت تسھيالتی می شود که نياز

مدارس چه آمده و از کجا سر در آورده نيز،

به بازپرداخت سنگين و طوالنی مدت دارد... .

کامالً روشن است! ديگر اين که استان آذربايجان

در واقع شرايطی که در بازپرداخت وام وجود

شرقی جزو مناطق نسبتا ً توسعه يافته و آباد

دارد ،اجازه استقبال چندانی را به روستاييان

محسوب می گردد ،در استان ھای محرومی مانند

بخصوص در مناطق محروم نمی دھد" ".جام جم

سيستان و بلوچستان ،ايالم ،چھارمحال و

 "٩١/۵/٢۵ -ارائه اين تسھيالت ادعائی که

بختياری ،کھگيلويه و بويراحمد ،کرمان،

سياستی مقطعی و تحت تأثير شرايط و فشار از

ھرمزگان و  ...قطعا ً ً وضعيت مقاوم بودن

پائين ھر از گاھی روی می دھد ،و برای گرفتن

مدارس اسفبارتر و امکان تکرار فاجعه در ابعاد

آن نيز بايد از ھفت خوان ادارات و بانک ھای

گسترده تر و وحشتناک تر از آذربايجان شرقی،

کنار فقر و تيره روزی ساکنان
دولتی گذشت ،در
ِ

را نمی توان ناديده گرفت.

خانه ھای فرسودۀ روستاھا و شھرھا ،جلو تکرار

مسئوالن رژيم فريبکارانه برای توجيه سياست ھا
وعملکرد خود ،از ارائه تسھيالت مقاوم سازی و
وجود وام ،و در مقابل از عدم تمايل روستاييان
برای دريافت اين تسھيالت سخن می گويند:
"درآمد اندک روستاييان توان بازپرداخت وام
ھای  ٢٠ميليون تومانی را از آنھا گرفته است.
 ...شھردار شھرستان زلزله خيز فردوس نيز
محروميت ساکنان بافت ھای فرسوده ،ناتوانی در
دريافت تسھيالت و نداشتن ضامن را از جمله
عواملی عنوان می کند که سبب شده ساکنان بافت
ھای فرسوده تمايلی برای احيای منازل فرسوده
خود نداشته باشند ... .از يک سو بيشتر ساکنان
اين مناطق افراد مسن ھستند که قدرت ريسک،

فاجعه را نخواھد گرفت! علت اساسی و بزرگ
تمامی اين سيه روزی ھای مردم محروم ايران،
وجود رژيم ننگين و انگل صفت جمھوری
اسالمی است ،که با اعمال سياست ھا و
عملکردھايش جز فالکت ،ويرانی و تباھی
دستاورد ديگری به بار نياورده است .تا زمانی
که اين بساط ظالمانه بر پا است ،وضعيت ھم به
ھمين صورت و تمامی اين فجايع بدون ذره ای
تغيير باقی خواھد ماند .اگر خواھان تغيير انقالبی
وضعيت خويش ھستيم ،بايد با سازماندھی و
تدارک انقالب به مقابله با وضع کنونی برخيزيم.
بی ترديد آينده ای روشن را برای خود و نسل
فردا رقم خواھيم زد!

جابجائی يا تخريب و بازسازی منازلشان را
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ترس و آز زندگی را

بدرود عزيزان

در خود کشته اند
ھژير سخنور
 ٢٨آذر ١٣٩٠

افسوس که آنان فرصت نيافتند
به ديگران بگويند
چگونه پيروز شدند.

روحانيانی که به مرگم رأی داده اند
نگفته اند چگونه مرگم را می زايند
با طناب دار يا گلوله ھای آتشين!

اما من
که فرصت دارم
به تو می گويم

چه تفاوت مھمی در اينھاست؟
رمز و رازی

من که ھنوز زنده ام

در پيروزی من نيست

و به زايش مرگم فکر کردن

يا اگر ھست

ارزانی ھمانان باد!

ھمين چيزھای روشنی است

□

که به تو می گويم:

بگذار تا ھنوز زنده ام
به تو اعتراف کنم
نازنين من
که من خود به دست خود
کشته ام ترس را

من چھرۀ خندان تو را
گام ھای استوار تو را
و شادی ات را
از اينکه ذھن رفيق کارگری را
باز کرده ای

در درون جمجه و سينۀ خويش

در برابر چشمانم دارم

و برای ھمين است که بی دين بی دينم
و اين با کمی فکر ھيچ پيچيده نيست.
□
پيش از من بسياری تواناتر از من

و خوشحالم
که گير
روحانيان آدمخوار
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نيفتاده ای

اعتراف کردم که
به سوسياليسم عقيده دارم

خوشحالم که خنده ات
کالمت

و برايش می رزمم

و اراده ات در مبارزه

آنان خود را فاتح يافتند

قفل پوالدينی بودند

و من نيز!

که نمی گذاشتند

طرفين بازی به ظاھر

نام تو را فاش کنم.
من بی تو

ھر دو ،برنده بوديم
اما شکنجۀ آنان تمامی نداشت

چگونه می توانم

از من خواستند دست سازمانم را

انسانيت را حس کنم؟
و تو

رو کنم
من افکارش را

چگونه می توانی

که بر کسی پوشيده نبود
به ايشان واگفتم

بی خاطرۀ گرما بخش افتخارآميز من
انسانيت ات را
شکوفاتر کنی؟

حريفانم کف بر لب آوردند
ديوانه وار پرسش ھايشان را
چون تک خال ھا

□

زمين می زدند

حاال که ھنوز زنده ام
از من نقشۀ سازمان

بگذار به تو بگويم
نازنين
آنان بس شکنجه ام کردند
تا اعتراف کنم
و من نيز اعتراف کردم

نام اعضا
روابط شان
و نفوذشان در ھسته ھا و محافل کارگری
و اسناد مخفی سازمان را
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می خواستند

من خود را در سازمان
و در رفقای سازمان

□
در من

يا شايد سازمان و رفقا را

ديالکتيک

در خود می ديدم.

وارونه يا دگرگونه گشت
من وعده ھايشان را

می ديدم با قفل دھانم
که رمز گشايشش را

زنجير گران جان خويش

به فراموشی سپرده ام

يافتم
پس مصمم شدم

سازمان به پيش می رود
و حرکت رو به پيش سازمان و رفقا

با جان بی زنجير خويش

فتح من است.

تنھا فاتح اين بازی باشم
و شدم.
حريفان کف بر لب آورده ام را
چنان ديوانه کردم
که ديگر ھرگز عاقل نشوند.

از اين زيباتر چه می تواند باشد؟
من در ديالکتيک خود می بينم
ھسته ھا و محافل کارگری ای را
که به جان پروردم
و به خون خود آبياريش می کنم
غنچه می دھند

آنان از من ،ھيچ چيز

و ُگل ھا از آنھا می شکفند.

از اين آخری ھا
که خواستند
به دست نيآوردند.

□
من در خيال خود
راضی و سرمست

می دانی چرا؟
زيرا اين ديالکتيک
عجيب عمل می کرد،

در اين گلستان
پرسه می زنم
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نازنين.

آه نازنين
می بينی رمز و رازی
در کار نيست،
تنھا ديالکتيک است
که عمل می کند.
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