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 ٢٠١٧ اگست ١٣

  

 !"ماۀ آيند -سوسياليسم"
 جنوبی افريقای در حاکميت و ھاکمونيست

 ژوھانسبورگ نزديک بوکسبورگ شھرک درجوالی  ١۵ -١١ جنوبی افريقای کمونيست حزب ۀکنگر چھاردھمين

 روز پنج مدت در کشور سراسر در حزب ۀشعب ٧٠٠٠ به قريب طرف از نماينده ٢٠٠٠ ًتقريبا .گرديد برگزار

 حضور نگرهک اين در ،حاضر ۀمقال نويسندۀ .دادند قرار مذاکره و بحث مورد را نزديک ۀآيند در حزب ھایسياست

 .داشت

ۀ کنگر و افريقا ملی ۀکنگر با ھمراه آن، .است حاکم حزب افريقا، ملی ۀکنگر مانند نيز جنوبی افريقای کمونيست حزب

 ائتالف در را رھبری نقش افريقا ملیۀ کنگر .باشدمی دولتی ۀجانبسه ائتالف عضو جنوبی افريقای کارکری ھایاتحاديه

 افريقا ملی ۀکنگر ايدئولوژيکۀ شعب ۀوظيف کمونيست حزب طوالنی ھایسال .است نبوده نينچ ھمواره اما کند،می ايفاء

 ...است بوده دارعھده را

 جمھوری رؤسای ۀھم شود، گفته که بس ھمين جنوبی، افريقای حاکميت ساختار در ھاکمونيست نقش ارزيابی برای

 ،مونتالنته کخالما ،)١( مبکی تابو ،ماندال لسونن -اندبوده کمونيست حزب عضو ١٩٩۴ سال از جنوبی افريقای

 جنوبی افريقای کمونيست حزب مرکزی کميته عضو نيز مانتاشه دهگوه افريقا ملی ۀکنگر کل دبير .زوما جيکوب

 .ھستند کمونيست حزب عضو دولت اعضای و افريقا ملی ۀکنگر رھبری از ایمالحظه قابل شمار .باشدمی

 :نمود آغاز ھشدار با را کنگره به خود سياسی گزارش نزيمانده .ب جنوبی، افريقای مھوریج کمونيست حزب کل دبير

 حزب رھبری آمده،پيش اوضاع به توجه عطف با "!است خطر در جنوبی افريقای در دموکراتيک -ملی انقالب"

 حال اين با .دھدمی برخ "موازی دولت" تشکيل و کشور در "آرام کودتای" ۀبار در جنوبی افريقای جمھوری کمونيست

 (state capture) "دولت تصرف" حامی را او و برخاست زوما جيکوب جمھور، رئيس با مخالفت به کمونيست حزب

 .خواند

 در سوسياليسم ايجاد راه ۀمثابه ب دموکراتيک -ملی انقالب دوم ۀمرحل انجام ضرورت بر مبنی حزب موضع کنگره

 .ودنم تأئيد را جنوبی افريقای جمھوری
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 اين در ًاتفاقا .است مانده باقی جنوبی افريقای ۀجامع در نژادی تقسيم .شد صادر ملی ألۀمس مورد در ويژه ۀقطعنام

 مدرسه به خود فرزندان رفتن از والدين پوستان،رنگينً اساسا مسکونی ۀمنطق ژوھانسبورگ، مناطق از يکی در روزھا

 به ورود ھایراه والدين آن، بر عالوه .شدند خواستار را سياه افريقائيان ۀمدرس مديران از يکی استعفای و نموده ممانعت

 اتفاق اخير ھایسال در بار اولين برای شايد، جمعی، صورته ب نژادپرستانه اعمال چنين .نمودند مسدود را مدرسه

 ...افتدمی

 .شود حل لنينيسم -مارکسيسم موضع از بايد جنوبی افريقای در ملی ألۀمس که کرد، تأکيد سياسی گزارش در نزيمانده .ب

 تصريح کمونيست حزب کل دبير .است گذاشته کنار انحصاری داریسرمايه شرايط مطابق را "سفيد" اصطالح حزب

 جمعيت دستان در جنوبی افريقای در انحصاری داریسرمايه حاضر حال در که آگاھيم، خوب بسيار ما" :نمود

 تغيير جنوبی افريقای در را کارکر ۀطبق اوضاع "سياه" انحصاری داریسرمايه اما است، شده متمرکز پوستسفيد

 .جنوبی افريقای اقتصاد در دائیانحصارز از است عبارت حزب اقتصادی ۀبرنام ماھيت ."دھدنمی

 ديگر ميان از ٢٠١٩ سال انتخابات در حزب مستقل شرکت بر داير تصميم و جانبه سه ائتالف پيکربندی بازنگری

 بازسازی برای امروز اگر" :نمود عقيده اظھار زوکوانا .س ملی، حزب رئيس .بود کنگره در مذاکره مورد ئلمسا

 شد موفق حزب رھبری ."گرديد خواھد منجر جدی عواقب با آن گسست به ًقطعا اين نشود، برداشته ھائیگام ائتالف

 به گزارش در ھمانگونه ائتالف، زيرا .است الزامی جانبه سه ائتالف بازسازی که سازد، متقاعد آن به را نمايندگان

 به را افريقائی المثلضرب اين نزيمانده .ب .سازدمی نابود را استبداد و سازیحاشيه فراکسيونيسم، شده، گفته کنگره

 اين با ."روب ديگران با بروی، دور راه به خواھیمی اگر اما برو، تنھا بروی، تند خواھیمی اگر" :شد يادآور نمايندگان

 خود کنونی بحران حلۀ عھد از افريقا ملی ۀکنگر آيا ألۀمس و .ماندمی سؤال عالمت پشت ھنوز رفتن کی با حال،

 .افتدمی تعويق بهً دقيقا آمد، برخواھد

 مورد در زيادی ھایسال من .بود نمايندگان جدی ھایتقابل از يکی ٢٠١٩ سال انتخابات در حزب مستقل شرکت ألۀمس

 را خود ھويت حزب" که خصوص، اين در جنوبی افريقای کمونيست حزب) عادی نچندان و( عادی اعضای رضايتینا

 سبب به ً،واقعا کمونيست، حزب .است درست اين .شنوممی اشت، شده ادغام افريقا ملیۀ کنگر در و "داده دست از

ه ب گرفته تصميم اکنون .است داده دست از بسيار انتخابات به مستقل ورود از خودداری و افريقا ملی ۀکنگر با ائتالف

 کمونيست حزب رھبری اگر است عاقالنه بسيار  :نمود تصريح کنگره ً،واقعا .نمايد شرکت انتخابات در مستقل طور

 انتخابات در مستقل طوره ب ھاکمونيست آمد، خواھد پيش ٢٠١٩ سال در که شرايطی در بگيرد، تصميم جنوبی افريقای

 .ايندنم شرکت

 را خودۀ بالقو بسيج واقعی قدرت دھدمی اجازه جنوبی افريقای ھایکمونيست به انتخابات در مستقل شرکت حال ھمه در

 ھزار ٣٠٠ به برابری دوً تقريبا افزايش با جنوبی افريقای کمونيست حزب اعضای تعداد اخير سال پنج در .کنند امتحان

 به جديد عضو نفز ھزار ١٣٠ چھاردھم، و سيزدھمۀ کنگر ۀفاصل در اخير، لسا پنج طی حال، ھمين در رسيده، )٢( نفر

  .است شده پذيرفته حزب

 جانبه سه ائتالف در شرکت موجبه ب .ستا ھم آميزمخاطره جنوبی افريقای کمونيست حزب مستقل سياسی نقش

 به توانندمی و کنندمی کار فريقاا ملی ۀکنگر پرچم زير در دولتی کارکنان عنوانه ب کمونيست حزب اعضای از بسياری

 اما شود،نمی گفته چيزی باره اين در چه اگر .جنوبی افريقای کمونيست حزب به نه بدھند رأی افريقا ملیۀ کنگر

 .دھدمی روی مرتب طوره ب مناطق ھایکميته در جنوبی افريقای کمونيست حزب و ملی ۀکنگر اعضای بين اصطکاک

 جنوبی افريقای کمونيست حزب رھبری حالتی، چنين در .گرددمی منجر بارفاجعه عواقب با تن به تن دعوای به گاھی
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 حزب رھبری موضع که طوریه ب .دھدمی قرار شديد انتقاد مورد را افريقا ملیۀ کنگر رھبری گاھی چند از ھر

 تابو جمھور رئيس نیسرنگو در مھمی نقش خود موقعه ب نزيمانده .ب کل، دبير شخص و جنوبی افريقای کمونيست

 گرفته، موضع زوما جيکوب جمھور رئيس عليه ًشديدا جنوبی افريقای کمونيست حزب رھبری اکنون .کرد ايفاء مبکی

 جمھوری عالی ديوان در جمھور رئيس عليه ماپائيال سوللی حزب، کل دبير اول معاون و است خواستار را او استعفای

 .نمود ادعو اقامه جنوبی افريقای

 در :شود داده قرار ارزيابی مورد ھم افريقا ملی ۀکنگر در قدرت برای شده آغاز مبارزه منظر از کنگره نتايج است مالز

 مبارزه اين در کمونيست حزب نقش و شد خواھد برگزار انتخابات افريقا ملیۀ کنگر جديد رئيس تعيين برای مبردس ماه

 در آنھا ۀرابط اما ھستند، مختلفی احزاب جنوبی افريقای کمونيست حزب و افريقا ملی ۀکنگر چند ھر .است مھم بسيار

 جمھور رئيس معاون ،راماپوسا سريل که نبود تصادفی .است مستحکم بسيار شخصی تأھي و ايدئولوژيک سطح

 رياست برای و مبردس ماه انتخابات در افريقا ملی ۀکنگر رياست برای کمونيست حزب طرف از که جنوبی افريقای

 .کرد سخنرانی کنگره نمايندگان مقابل در شود،می حمايت ٢٠١٩ سال در یجمھور

 ًمجددا جنوبی، افريقای جمھوری کنونی عالی آموزش وزير ،نزيمانده بونگينکوسی تعبير به ،)حنجر( "بليد رفيق"

 دبير اول معاون ،کورنين میرهجه .گرديد انتخاب جنوبی افريقای کمونيست حزب کلی دبير مقام به )بار پنجمن برای(

 حزب، المللبين ۀشعب اسبق رئيس و ماپائيال سوللی .کرد استعفاء بود، پست اين دارعھده سال پنج و بيستً تقريبا که کل،

 .شدند انتخاب کل دبير معاونان عنوانه ب ماتالکو کريس

 افريقا ملی ۀکنگر جديد ریرھب با رابطه در را حزب موضع و او موضع کمونيست حزب در نزيمانده .ب رھبری تأئيد

 انتخابات در جمھور رئيس معاون ،راماپوسا .س پيروزی شانس .کندمی ترمستحکم ھم باز) کلی طوره ب کشور در و(

 .شودمی بيشتر مبردس ماه

  جنوبی افريقای بوکسبورگ،

 

 زنی اولين مبکی تابو رجمھو رئيس مادر .باشدمی کمونيست حزب با خاص و طوالنی ۀرابط دارای مبکیۀ خانواد) ١(

 .درآمد جنوبی افريقای جمھوری کمونيست حزب عضويت به که بود

 .شد اعالم نفر ۵۵۴ و ھزار ٢٨۴ کنگره در جنوبی افريقای جمھوری کمونيست حزب یاعضا دقيق شمار ) ٢(

Socialism - our future 

------------------------------------  

 حقوقی، علوم دکتر پروفسور،  ،)تاتارستان( قازان دانشگاه المللبين حقوق و شھروندی حقوق کرسی رئيس -*

 ژئوپليتيک، مسائل فرھنگستان البدلعلی عضو الملل،بين حقوق جھانی انجمن عضو المللی،بين وکالی انجمن عضو

 "المللیبين مناسبات و حقوق" مجلۀ سردبير
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