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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ير حاکميتھايتغ. جنوب افريقا
 انتخابات رياست جمھوری در ناميبيا  مبر نو٢٨. ت وارد شده اند بعد از انتخاباۀ به دورافريقاکشورھای بخش جنوبی 

 درصد ٨٧ ساله با کسب ٧٣ ھاگه گينگوببرگزار گرديد و در اين انتخابات يکی از مشھورترين سياستمداران کشور، 

  . رأی دھندگان پيروز گرديدیآرا

اين کشور پنجمين توليد .  جھان احراز می کندناميبيا با جمعيت کمی بيش از دو ميليون نفر جايگاه مھمی را در اقتصاد

 به ٢٠١۵است و پيش بينی می شود، که در سال ) پس از قزاقستان، کانادا، استراليا و نيجر( اورانيوم در جھان ۀکنند

ناميبيا عالوه بر داشتن معادن عظيم الماس، ثروتھای ھنگفت طال، .  ماده خام اورانيوم تبديل شودۀاولين صادرکنند

  .می باشد)  استخراج نشدهفعالً  (ئی از نفت و گاز درياینز، مس، قلع، تنگستن، روی؛ صاحب ذخاير سرشارمنگ

او .  خود داردۀ در پروندرا شرکت فعال در مبارزه برای استقالل کشورۀ رئيس جمھور جديد ناميبيا، سابقھاگه گينگوب،

تحصيالت خود را به پايان رسانده ) انشگاه جديد نيويورکتمپل فيالدلفيا، فوردھم و د (امريکاھمزمان در سه دانشگاه 

رياست مجلس مؤسسان، که ه  به کشور بازگشت و ب١٩٨٩ سی سال مھاجرت، در سال گينگوب پس از تقريباً . است

 سام  رياست جمھوریۀ، در دور٢٠٠٠ -١٩٩٩در سالھای . قانون اساسی ناميبيای مستقل را تدوين کرد، برگزيده شد

 رھبری سازمان بين المللی غيردولتی اتحاد جھانی برای گينگوب، ٢٠٠٢در سال .  نخست وزير کشور بود، وینجوما

سازمان خلقھای جنوب «مقام نايب رئيس ه ، ب٢٠٠٧در سال . عھده داشته را که مقر آن در واشنگتن بود، ب» افريقا

  .ابقاء گرديد ن مقام  در ھمي، مجدداً ٢٠١٢انتخاب گرديد و در انتخابات سال » افريقاشرقی 

.  حزب سياسی برگزار شد١۶ با شرکت کشور نيز در ناميبيا، انتخابات پارلمان ئیھمزمان با انتخابات رياست جمھور

 ٧٧ درصد آراء و ٨٠ با کسب بيش از افريقای ی خلقھای جنوب شرقئکه پيش بينی می شد، جنبش اسطوره  ھمچنان

 ۶ افريقا قبل، سازمان خلقھای جنوب شرقی ۀدر مقايسه با انتخابات دور. ديدکرسی مجلس، در اين انتخابات پيروز گر

  . نفر نيز به شمار نمايندگان خود در مجلس بيفزايد٢٣درصد بيشتر رأی کسب کرد و موفق شد تعداد 

.  بودر حزب مخالفيي، بلکه تغافريقا کلی انتخابات اخير نه پيروزی سازمان خلقھای جنوب شرقی ۀھر صورت، نتيه ب

 افريقا بخشی از سازمان خلقھای جنوب شرقی  که قبالً ھيديپو ھامونتين» اتحاد برای دمکراسی و توسعه«اگر تا کنون 

جايگاه دوم صعود ه ب» اتحاد دمکراتيک تورنھاله«عنوان جريان اصلی مخالف محسوب می شد، حاال حزب ه بود و ب

ه ذکر است که حزب کمونيست ناميبيا جھش چشمگيری به جلو ضمن ارزيابی نتايج احزاب ديگر، الزم ب. کرده است

 ھزار ١٣ رأی کسب کرده بود، در آخرين انتخابات بيش از ٨١٠اگر اين حزب در دور قبلی انتخابات فقط . کرده است
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انند  اين حزب مۀجوھر برنام. خود اختصاص داد و در اين حال، می تواند نمايندگان خود را به پارلمان بفرستده رأی ب

ی جنوبی عبارت است از ايجاد اقتصاد مستقل با سمتگيری عدالت اجتماعی که در اغلب افريقاحزب مشابه خود در 

  . ستالينی برقراری سوسياليسم در اتحاد شوروی داردۀموارد، شباھت ھای زبادی با برنام

روابط . بارزه برای استقالل نمود در مافريقاسازمان خلقھای جنوب شرقی موقع خود کمک زيادی به ه اتحاد شوروی ب

. ن.  مجددا برقرار شد٢٠٠٠ طوالنی گرديد، و اين مناسبات تنھا پس از سال ۀوقف دچار ١٩٩٠روسيه و ناميبيا از سال 

... مردم روسيه«:  اظھار داشت٢٠٠٠ رئيس جمھور وقت ناميبيا ھنگام ديدار خود از مسکو در ماه مه سال پوھامبا،

ھر بار که ما به مسکو يا ساير شھرھای روسيه سفر می کنيم، ... زات آزاديبخش ناميبيا داشتندسھم بزرگی در مبار

 ماه مه ٢٠. »ھميشه مراتب قدردانی خود را از کمکھای خلقھای اين کشور بزرگ به مردم کشورمان اعالم می داريم

 جمھوری ناميبيا بين دولت روسيه و  اکتشاف و استخراج اورانيوم در قلمروۀ ھمکاری در عرصۀ تفاھم نام٢٠٠٠سال 

 ماھيگيری نيز توسعه می يابد؛ ۀمناسبات بين دو کشور در عرص. دولت جمھوری ناميبيا در مسکو به امضاء رسيد

 ۀبرنام.  ھزار تن سھميه صيد ماھی در آبھای سرزمينی ناميبيا را دريافت کرده است۵٠٠روسيه نصفی از تمامی 

س آن ساخت خط آھن برقی از ناميبيا به بوتسوانا، احداث دو نيروگاه برق آبی بر روی مدونی وجود دارد که بر اسا

  . و تأسيس کارخانه ھای توليد کودھای طبيعی در ناميبيا به روسيه واگذار شده استاورنجیو کوننه رودخانه ھای 

***  

برگزاری . نتخابات برگزار گرديد ناميبيا، موزامبيک و بوتسوانا ا-افريقا ۀ در سه کشور قار٢٠١۴در پائيز سال 

، انتخابات عمومی ٢٠١۴ در نظر گرفته شده و پيشتر، در ماه مه سال ٢٠١۵ سال جنوریانتخابات در زامبيا برای ماه 

  .ی جنوبی برگزار شدافريقادر جمھوری 

عنوان ه  شده ب، شخصيت تا کنون کمتر شناختهفيليپ نيوسهبر در موزامبيک، ودر انتخابات رياست جمھوری ماه اکت

 حزب فرليمو - موزامبيکۀاين واقعيت بيشتر با بحران جدی نيروی سياسی عمد. رئيس جمھور کشور انتخاب گرديد

 درصد آراء ريخته شده به ۵۵/ ٩فرليمو با کسب . بستگی دارد، که در طول چھل سال کشور را بالمنازع اداره می کند

  . پنجاه کرسی در پارلمان جديد از دست دادصندوقھا، تقريباً 

 درصد آراء، موضع خود را تا حد ٣٢با دريافت ) »مقاومت ملی موزامبيک« (رناموحزب مخالف اصلی موزامبيک 

رودزيای  در  يان اسميتادپرست ژ توسط سازمان امنيتی رژيم ن١٩٧۵ در سال رنامو. قابل مالحظه ای تحکيم بخشيد

ی جنوبی قرار افريقا، پس از استقالل رودزيا، زير چتر حمايتی رژيم نژادپرست ١٩٨٠ در سال  تأسيس گرديد وجنوبی

 خود ادامه می ی ھنوز به بقارنامواگر چه رژيمھای نژادپرست در اين دو کشور از قدرت برکنار شدند، اما . گرفت

در پايان .  بودرناموھمين ١٩٩٢ - ١٩٨۴ سالھای ۀ مقصر اصلی شروع جنگ داخلی ھشت ساله در فاصلءاز قضا. دھد

، رئيس حزب اظھار داشت، که اگر دالکاما. آ. م بزند ھ مجددا تالش کرد اوضاع موزامبيک را بهرنامو، ٢٠١٢سال 

 يکسری عمليات تروريستی و حمالت ٢٠١٣در عرض سال .  ويران کردن کشور استۀخواست او برآورده نشود، آماد

  .وقوع پيوسته عليه اھداف نظامی و غيرنظامی ب

ن نقش اصلی را آساختار سياسی پيشين کشور، که در . بر بوتسوانا، اتفاق غيرمنتظره ای روی ندادو اکت٢۴در انتخابات 

، اولين رئيس جمھور ِسِرتس خاما، فرزند يان خامارھبری رئيس جمھور کنونی کشور، ه حزب دمکراتيک بوتسوانا ب

متفاوت از ناميبيا و موزامبيک، که در آنھا انتخابات مستقيم . حفظ می شودبوتسوانا پس از استقالل ايفاء می کند، 

 اکثريت مطلق کرسی ھای يان خاماحزب . برگزار می شود، رئيس جمھور بوتسوانا از سوی پارلمان انتخاب می گردد

  .خود اختصاص داده پارلمان را ب
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 ١٠ زامبيا برای ۀن شدييرگزار گرديد، انتخابات تعاگر انتخابات در ناميبيا، موزامبيک و بوتسوانا طبق برنامه ب

، رئيس جمھور زامبيا که در لندن در مايکل ساتابر، ودر پايان ماه اکت. ، انتخابات خارج از نوبت خواھد بودجنوری

نام اين .  برعھده گرفت، معاون اول رئيس جمھور، رياست دولت را موقتاً گی اسکوت. بيمارستان بستری بود، درگذشت

رغم گرفتن تابعيت زامبيائی به سبب تولد ه او ب. معرف منشاء وی است) »مرد اسکاتلندی«= گی اسکوت(ياستمدار س

ه  مين سالگرد استقالل زامبيا ب- ۵٠مناست ه  بمايکل ساتا را گی اسکوت.  يک اسکاتلندی اصيل استدر زامبيا، واقعاً 

ت که سخن بر سر استقالل از انگليس است که اسکاتلند ھم الزم به يادآوريس. (مقام معاونت رياست جمھوری برگزيد

، وزير دفاع و ادگار لونگو. برای انتخابات رياست جمھوری زمبيا دھھا نفر کانديد شده است). بخشی از آن می باشد

، سباکريستين کا. ، شناخته شده ترين آنھا ھستند»جبھه ميھن پرستان«، وزير خارجه سابق از حزب حاکم گيون لوبيندا

، رئيس جمھور اسبق زامبيا روپيه باندا.  رئيس جمھور متوفی نيز نامزدی خود را در اين انتخابات اعالم کرده استۀبيو

  .ھم يکی ديگر از نامزدھا می باشد» جنبش برای دمکراسی چند حزبی «- از حزب مخالف اصلی

***  

 را در مقايسه با وضعيت اقتصادی کنونی يقاافردر پايان الزم می دانم شاخص ھای رشد اقتصادی کشورھای جنوب 

 ۵/ ۶ -  درصد، بوتسوانا۴/ ٢ -  شاخص رشد توليد ناخالص ملی ناميبيا٢٠١٣که در سال  در حالی. اروپا يادآوری کنم

:  اين قرار بود  درصد را نشان می داد، ميزان اين شاخصھا در اروپا از٨/ ۵ -  درصد، موزامبيک٧/ ۵ -درصد، زامبيا

/ ١ اروپا در مجموع ۀ درصد، کشورھای عضو اتحادي١/ ٩ منفی - درصد، ايتاليا١/ ٧ - درصد، انگلستان١/ ۶ -يدنسو

 صدور ١٩٩٨، اولين رئيس جمھور ناميبيا ھنگام ديدار خود از مسکو در سال سام نجومايادآوری می شود که .  بود٠

ی توانم گواھی دھم که اين محصول دارای کيفيت م(گوشت شترمرغ ناميبيا به روسيه را به شرکای روسی پيشنھاد کرد 

، ھم در روسيه، در شرايط جھانی جديد، ظاھراً . در آن موقع روسيه گوشت اروپا را ترجيح داد). بسيار عالی می باشد

  . می انديشدافريقا ساير امکانات ھمکاری اقتصادی با کشورھای ۀ سال قبل سام نجوما و ھم در بار١۶مورد پيشنھاد 

***  

  :مالحظات مترجم

مبر سال سرمايه داری در ماه سپتپس از شروع بحران ادامه دار ساختاری . شدت متالطم و بغرج استه اوضاع جھان ب

 امريکاسرکردگی امپراتوری جنايتکار ه ، امپرياليسم جھانی ب»جھان تک قطبی «ئی و به تبع آن، شکست و رسوا٢٠٠٨

» آقايان جھان«در اين راستا، . جوی بازگردانده  سعی می کند آب رفته را ببا تکيه بر ايدئولوژی ضدبشری صھيونيستی

انقالبات « تروريستی در اينجا و آنجا، به تالشھای گسترده ای برای انجام - موازات گيراندن آتش جنگھای نيابتیه ب

 نمايشھای انتخاباتی  در ايران يا به برگزاری١٣٨٨ سال ]جوزا[نافرجام خرداد ماه» انقالب سبز«، از نوع »رنگی

  .متوسل می شوند تا مگر ستونھای پنجم خود را در کشورھای مختلف به قدرت برسانند

چه که . »عرض خود می برند و زحمت ما می دارند«اما، چه سود، که امپرياليستھای جھان با اين تالشھای مذبوحانه، 

دنبال خروج اغلب ه ب. ھان ديگر کارکرد نداردزمان بيداری بشريت مدتھاست فرارسيده و حقه بازيھای آقايان ج

آسيا تالشھای دامنه داری را » اژدھای زرد« التين از دايره نفوذ امپرياليسم، قاره سياه نيز با پشتيبانی امريکاکشورھای 

   امپرياليستی غرب آغاز کرده است- برای گسستن از سيستم استعماری
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