قھرمان
ترجمه  :حسين ارانی
ژوھانسبورگ -آفريقای جنوبی ،به استناد يک ايميل يک روز قبل از کشتار  ٣۴کارگر معدن توسط
پليس ،ساريل رامافاسا يکی از "قھرمانان" عليه نژاد پرستی که ميليونر و صاحب شرکت است،
ثروتمندان را به تعقيب کارگران معدن پالتين تشويق می کند .اين ايميل روز سه شنبه توسط وکيل
کارگرانی که  ١۶آگست پس از کشتار کارگران معدن ماريکانا دستگير شده بودند منتشر شد.و آخرين
شاھد از بازگشت به قوانين  ۵٩سال قبل است بر عليه کارگران که اتفاقا خود رامافاسا در گذشته در
سال  ١٩٨٧مشوق کارگران معدن در اعتراض به نژاد پرستی بوده است.
راما فاسا به عنوان مھره با نفوذ کميته ملی و کنگره ملی آفريقا ای ان سی بود که به نظر می آمد
ايشان در آينده کانديد مھم رياست جمھوری آفريقای جنوبی باشد .او ھمراه با نلسون ماندال ،به عنوان
قھرمان در جنبش ضد نژاد پرستی ،کسی که با لقب لخ والسای آفريقا شناخته می شد اکنون به عنوان
سرمايه دار سنگدل که نقش ان به عنوان نماينده سھام داران شرکت لومينين که در قلب حوادث
ماريکانا نقش عمده ای داشت شناخته می شود .کشتار بی سابقه و بی رحمانه ای که از پايان نژاد
پرستی در سال  ١٩٩۴تا کنون بی سابقه بوده است .مردم افريقای جنوبی و جھانيان رادر شوک فرو
برده است..و به دليل اين کشتارھا مردم رئيس جمھور ژاکوب زوما را سرزنش می کنند که به دنبال آن
مجددا موجی از اعتراضات کارگری را به دنبال داشته است .کميته رسيدگی به ماريکانا روز سه شنبه
پس از با خبر شدن از ايميل قبل از تير اندازی و کشتار کارگران در خواست برای رسيدگی عکس
العمل در مورد اعتصاب شد .در اين ايميل که راما فا سا برای ھيئت مديره معدن آلبرت ما ميسون
فرستاده نوشته است "واقعه قومی که اتفاق افتاده را نمی توان اختالفات حقوقی کارگران ناميد.آنھا
جنايتکار ھستند و می بايد به اينگونه به آن نگريست"
در ايميل جاميسون به رامافاسا گفته شده است که شرايط در ماريکانا به صورتی است که می بايد به
وسيله پليس آرام گردد .در مقابل راما فاسا گفته است که نگرانی خود را به وزير معادن خانم سوزان
شابان گو اعالم نموده است.و خاطر نشان کرده است که واقعه ماريکانا ربطی به اختالفات حقوقی
کارگران ندارد.و فقط مربوط می شود به يک واقعه جنايی!و می بايد به عنوان يک واقعه جنايی و نه
کارگری قلمداد گردد.
ايميلی که از کميته توسط رويترز بدست آمده چنين گفته شده است که دو مامور پليس و دو نفر از
کادرھای محافظ معدن و شش کارگر در روز اعتصاب کارگری قبل از  ١۶آگست که ھمگی به
دست پليس کشته شده اند چنين امده که اينان توسط خود کارگران معدن کشته شده اند.
لومين ) شرکت موباسا (
!
تمامی ايميل ھا را مورد تاييد قرار داده است .و تاييد کردند که کشتار روز قبل از  ١۶آگوست عکس
العملی بود در مقابل خشونت و کشته شدن.

رامافاسا سرمايه گذار شرکت " شان دوکا "  ٩درصد از سھام شرکت لومينا را در اختيار دارد .وکيل
کارگران " دالی مپ فو " اظھار داشت که ايميل ھا نشان دھنده مسموميت برخوردھا ما بين ماموران
ايالتی و پايتخت است .در سال  ١٩٨٧به عنوان يک وکيل و رھبر اتحاديه و در سی سالگی با
رھبری کردن  ٣٠٠ / ٠٠٠کارگر معدن توانست ميليونھا دالر به لومينا ضربه بزند.
سازمان جوانان ای ان سی که مبلغ ملی کردن معادن است و در نقطه مقابل رھبران حزب قرار
دارند ،رامافاسا و پليس تشنه خون را متھم به کشتار و مقابله با کارگران کردند.و ھمچنين اعالم نمدند
که رامافاسا نقش خود را به عنوان رھبر اصلی مردم و طبقه کارگر بطور کل از دست داده است ودر
اطالعيه سازمان جوانان آمده است که رھبران ای ان سی از سھامداران شرکت ھای معدن ھستند.
نماينده سازمان جوانان ھمچنين اعالم کرد که آنچه اينان عمل جنايتکارانه می خوانند چيزی جز در
خواست کارگران برای حقوق منصفانه نيست .ھمچنين مافاسا و شرکت معدن ماريکانا و پليس قاتل
کارگران ھستند و خون کارگران به دست آنھا ريخته شده است.
اين بيانيه انتخابات ماه دسامبر را تحت الشعاع خود قرار داده است و در برنامه زنده راديويی ماه
گذشته يک شنونده به رامافاسا گفت که شما به آفريقای جنوبی پشت کرده ايد ،که رامافاسا سريعا
عذرخواھی کرده و گفت که واقعه ماريکانا ديگر نبايد تکرار گردد.و تمامی ما در اين حادثه مقصر
ھستيم.
ماريکانا :بعد از موج دستگيری ھا ،کارگران اعتصاب را از سر می گيرند
حميد قربانی

بعد از دو ماه از اعتصابی که در سراسر جھان پيچيد ،دو باره شبح ترس و وحشت ،ترور و دستگيری
( کار خود را از Farlamماريکانا را فرا گرفته است .درست يک ھفته قبل از اينکه کميسيون تحقيق فارلم )
سر گيرد پليس يک موج جديد از اذيت و آزار و دستگيری ھای بدون دليل را شروع کرده است .کارگران
شرکت لونمين که اين کوشش پليس را تھديدی جدی برای خود و ھمکارانشان می بينند ،روز 5شنبه 18
اکتبر دو باره اعتصاب را شروع کردند.
در صبح زود روز چھارشنبه رھبر فھيم و دلسوز کميته اعتصاب ،خوالنی نوزوزا ،دستگير و به مکان
نامعلومی برده شد .پليس حتی از اعالم دليل بازداشت اين رھبر بيباک کارگران نيز خود داری کرده است.
روز سه شنبه يکی ديگر از رھبران کارگری ھنگامی که پليس به محل کارش برای دستگيری وی ھجوم
آورده بود بوسيله ھمکارانش از دستگير شدن نجات يافت .بيشترين دستگير شدگان که به شدت مورد ضرب
و شتم و شکنجه قرار می گيرند ،از کسانی ھستند که روز  16آگوست ،روز يورش پليس مسلح با سالح
اتوماتيک سوار بر ماشين ھای نظامی به کارگران اعتصابی معدن طالی سفيد در ماريکانا و قتل عام
کارگران که منجر به جان فشان شدن  36کارگر و زخمی شدن دستکم  78نفر و دستگيری  150نفر از
کارگران گرديد ،در محل بوده و يا از دستگير شدگان و شھادت دھندگان شکنجه در زندانھا می باشند .پليس
ھای مسلح با انيفورم و لباس شخصی به خانه ھای محقر کارگران در حصيرآبادھا درتمام ساعات شبانه
روز ھجوم می آورند و با تھديد اسلحه و ضرب و شتم درمقابل چشمان وحشتزده زن و بچه ،کارگران را
دستبند می زنند و با خود ،اکثرا به مکانھای نامعلوم می برند.
کارگران راه و چاره ای ندارند جز از سرگيری اعتصاب و تعطيل نمودن و بر گشت به کوه و وندرکوپ،
محل اول اعتصاب ،کوه به خون آغشته کارگران.

درروزشنبه گذشته در حدود صد نفر از رھبران کارگران اعتصابی معادن آفريقای جنوبی که در حدود
 100ھزار کارگر در حال اعتصاب ھستند ،در ماريکانا دورھمديگر جمع شده و باھم در رابطه با اوضاع
نابسامان  ،فالکت و نکبت تحميل شده از سوی سرمايه داران سياه و سفيد و دولت نوکر سرمايه و رھبران
خود فروش و خائن اتحاديه ھای زرد و دولتی شده به بحث و تبادل نظر پرداختند .نتيجه بحث ھا حکايت از
دو نکته داشت :
 -1اعالم يک اعتصاب عمومی در سراسر آفريقای جنوبی و بوسيله کليه کارگران و شاغلين و تدارک چنين
اعتصابی با تشکيل کميته ھای اعتصاب و ھمبستگی بين المللی
 -2زمينه سازی برای اعالم و ايجاد يک حزب سوسياليست کارگران ،از کارگران ،متکی به نيروی
کارگران بويژه کارگران سازمان يافته و برای کارگران بر ضد سرمايه داران و دولت شان و احزاب
حاکم  ،حرب کنگره ملی آفريقا وحزب کمونيست آفريقای جنوبی که متأسفانه فقط از کمونيست نامش را
دارد .استراتژی چنين حزبی ادامه مبارزه کارگران برعليه سرمايه داران وعميق نمودن و گسترش
دادن آن تا گرفتن قدرت بوسيله کارگران و به کنترل کارگران در آوردن و اشتراکی کردن صنايع و
معادن برای مصرف عموم ساکنين آفريقای جنوبی و رفع نيازھا و نه افزايش سود يک عده سرمايه دار
انگل و زالو صفت سياه و سفيد محلی و بين المللی يعنی امپرياليست ھائی که کشتار و زجر دادن انسان
شغل ضد انسانی شان شده است.
يکی از کارگران می گويد  » :اين غمگينانه است که دولت سياه پوست خودمان با ما چنين رفتار ميکند .اين
ما را به روزھای حاکميت نژاد پرستان )آپارتايد( برميگرداند .من ديگرھرگز به جاکوب زوما رأی
نميدھم ،«.اين کارگر کسی جز کارگری که در روز قتل عام از پا مورد اصابت گلوله قرارگرفت ،ولی
توانست خود را از مرگ و دستگير شدن نجات دھد ،وی پس از آن تا کنون دو بار دستگيرشده و مورد
شکنجه ھای وحشيانه قرارگرفته است .اين شکنجه ھا طوری بوده اند که او مجبور شده برعليه خويش
اعالميه امضاء نمايد .در لحظه نوشتن وامضاء چنين اعالميه کذائی ،پاھايش در غل و زنجير بوده و سه نفر
پليس امنيتی او را می زده اند و يکی به او ،فرمان نوشتن اطالعيه را می داده است.
در زير توجه شما را به دو لينک جلب می کنم .يکی در مورد ھمين اعتصاب است و ديگری در مورد اينکه
امروز ،پنجشنبه ،روز سرنوشت دھھا ھزار کارگر اعتصابی در معادن طالی زرد و سفيد است ، .صاحبان
سرمايه در نظر دارند به ياری دولت ،يعنی دستگاه و ابزار سرکوب سرمايه داران ،اين کارگران را ،به
جرم شرکت در اعتصاب ،از کار اخراج نمايند و آنھا را به انبوه لشکربيکاران بسپارند .و اما ،کارگران
ديگر بره سر براھی نيستند که به اين آسانی تسليم شوند .آنھا دارند خود را برای يک مبارزه تعيين کننده با
کل طبقه سرمايه دار آماده می کنند .آنھا به اين آگاھی رسيده اند که مبارزه سخت است و طوالنی و خونين.
مبارزه ھزينه دارد و آنھا حاضر به پرداخت اش ھستند .دوستان سعی کنيم در کنار کارگران قرار گيريم.
بدانيم که نجات ما در ھمبستگی با کارگران و متشکل و سازمان يافتن با کارگران است و نه از باالی سر
کارگران تصميم گرفتن و حزب و سازمان برای کارگران ايجاد کردن .کمونيسم حرکت طبقه کارگر برای
لغو شرايط موجود اجتماعی است .اين را مارکس و انگلس در اوليه ترين و بنيادی ترين اثر پر ارزش
خويش در سال - 45-1844کتاب نقد ايدئولوژی آلمانی بيان داشتند .تمام فعاليت اصلی تئوريک -انقالبی
بعدی تا لحظه مرگ کارل مارکس و دوست اش انگلس در بيان چرائی و چگونگی اجرای اين مسئله بوده
است ،به باورمن.
زنده باد مبارزه کارگران برای يک جامعه که بر پرچم اش اين شعارحک شده باشد» :از ھر کس به اندازه
نيرويش و بھرکس به اندازه نيازش ،«.کارل مارکس ،نقد بر برنامه گوتا ،سال .1872

ميالن ريشتر از شاعران نسل جوان چکسلواکی است .که در سال  ١٩۴٨به دنيا آمد .و تحصيالتش را
تا درجه اخذ دکترا در دانشگاه کومينز ادامه داد .او در يک موسسه انتشاراتی کار می کند .و پيش از

آن تا سال  ١٩٨١به عنوان شاعر و نويسنده آزاد سرگرم کار بود.بيشتر نوشته ھای ميالن ريشتر در
مجله ھولوکاست چاپ شده است .از مجموعه اشعار به چاپ رسيده او می توان ازريشه ھا در ھوا نام
برد.که در سال  ١٩٩٢چاپ و منتشر شده است.

نور
نور بيشتری میخواست گوته
وقتی كه مرد
).دوران گوته ،دوران تاريكی نبود(
و بعد از آن ما نورھای فراوانی داشتيم:
جوخهھای آتش
سينة طرفداران كمون را
با گلولهباران روشن كردند،
و نور ،ھمانند گل سرخ آتشينی
.در سنگرھای گلآلود درخشيد
مه  1933و روز دھم ماه
در ميدان اپرای برلن
شاگردان موبور
آن را شعلهور ساختند
با توده ھای سياه و انبوه ھزاران کتاب
پشت شعلهھای سركش آتش(
رد آينده مقرر دكترگوبل  ،درخشيد
).اما تازه دوران تاريكی آغاز شده بود
ê
كورهھای آدمسوزی در روشنايی
نور چراغھای ميزھای مفتشان
نور انفجار در ناكازاكی
نور ترورھا ،تھاجمھا و انقالبھا
آه ،نور زيرجامه غولھا و اساسھا
ê
تاريكی بيشتری میخواست شاعر
برای زنده ماندن
) و دوران ما دوران روشنی نيست (
تاريكیھای زيادی است در زھدان شھرھا
خبرھای تلويزيونی تاريكی بیزنگ خطر و خون

تاريكیھايی كه انسان را پوشانده و نگھداری میكند
دوربينھای عكاسی پليس از نور
.و ماھوارهھای جاسوسی
بیكسوكار تاريكی بیزبان ،بیسلول،
نورافكنی میكند از نوری كه گوته نمیخواست
ê
انسان عاشق تاريکی ذھن خود است
بهخاطر دوھزار سال نسيان
و نيز به خاطرة اندك ـ خيلی اندک
.خاطرة خوبی كه بدھكار شيطان نيست
شيطانی كه به روحھای غيرقابل فروش انسانھا
.خرده میگيرد
ê
اما به نظرم بهخاطر نور بيشتری بود
گوته به پيشخدمتش دستور داد كه
تا پنجرة اتاق را بگشايد

?€,´,€,´,水,? ,

افق روشن

از احمد شاملو

روزی ما دوباره كبوترھايمان را پيدا خواھيم كرد
و مھربانی دست زيبايی را خواھد گرفت.
روزی كه كمترين سرود
بوسه است
و ھر انسان
برای ھر انسان
برادری ست .
روزی كه ديگر درھای خانه شان را نمی بندند
قفل افسانه ايست
و قلب
برای زندگی بس است.

روزی كه معنای ھر سخن دوست داشتن است
تا تو به خاطر آخرين حرف دنبال سخن نگردی .
روزی كه آھنگ ھر حرف  ،زندگی ست
تا من به خاطر آخرين شعر رنج جستجوی قافيه نبرم.
روزی كه ھر حرف ترانه ايست
تا كمترين سرود بوسه باشد .
روزی كه تو بيايی  ،برای ھميشه بيايی
و مھربانی با زيبايی يكسان شود .
روزی كه ما دوباره برای كبوترھايمان دانه بريزيم...
و من آنروز را انتظار می كشم
حتی روزی
كه ديگر
نباشم.

