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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
   حميد بھشتی: ازبرگردان

 ٢٠١٣ جون ٢٣

  

  عليه صنايع توليد مواد خاما مردم اندونزيۀمبارز
  

خانوادگی تان آعشته به گل و لجن و روستايتان تصور کنيد از مدرسه به خانه  می آئيد و بايد ناظر اين باشيد که منزل 

  .منھدم گشته است

  

  )١(يکی از معترضان به سيل لجن در الپيندو 

  

 و پدرش ا جنوبی واقع در اندونزيۀاين درست ماجرای يورا، نوباوه ای است از اھالی روستای سيرينگ در جاو

ِن سيُدارجو  بودند که بزرگترين آتشفشاِن اينگونه در جھان آنھا يک نمومه از بسياری قربيانيان آتشفشان لج. مارسوديونو

شرکت الپيندو برانتاس بود که ) ٢(موجب فعاليت آن، عملياِت فراکينگِ .  فعال گشت٢٠٠۶می باشد که در ماه مه 

توسط دو شرکت بزرگ اندونزی و شرکت نفت استراليايی سانتوز تأسيس گشت تا به منابع گازی که در زير شھر 

  .ارجو بود دسترسی يابندسيدُ 
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يورا به درستی وقايع تلخی را که در بھار آن سال اتفاق افتاد و پدر او را مجبور ساخت کار خود را در بالی رھا سازد 

  . خانواده اش را احقاق کند به خاطر می آوردۀتا حقوق پايمال شد

ول آن الپيندو ؤ در بين ما فکر نمی کرد که مسکس ود و ھيچبآن زمان چيزی به گوشم نرسيد، بوی گند ھوا را پر کرده 

و اکنون .  مان را موج گل و لجن پوشانده بودۀکه به خانه بازگشتم خان روزی به مدرسه رفتم و ھنگامی«... باشد

  ».آنھا مجبور به ترک محل شده اندۀ بسياری از دوستانم را از دست داده ام زيرا ھم

  

ی که زير لجن مدفون شده اند ھنوز نيز بھای اعمال ئ روستا٢٢نو و اھالی پس از گذشت ھفت سال آقای مارسوديو

. اکثر آنھا در انتظار دريافت مابه ازای خسارات وارده می باشند.  صنايع توليد مواد خام را می پردازندۀوالنؤغيرمس

  .از حقوق پايمال شده اش را دريافت کرده است% ٢٠آقای مارسوديونو تا کنون فقط 

سيُدارجو تنھا يکی از بسيار نمونه ھای از بين رفتن آبادی ھای اندونزی برای دست اندازی بر مابع انرژی تراژدی 

ی نظير شرکت بين المللی بی اِچ بی بيليتون به کشور ئسرمايه گذاری ھای خارجی که توسط شرکت ھا. فسيلی می باشد

 ھزار امتياز را به شرکت ھای خارجی برای استخراج ١١ بيش از اسرازير شده اند، به اين دليل است که دولت اندونزي

  .نھا می باشندآی لی که محل معاش اھائمعادن و غارت جنگل ھای طبيعی داده است، جنگل ھا

در آنجا و . اميدی ھم وجود داردۀ  ماه، ھنوز مايۀاما علی رغم خانه ھای ويران شده و اراضی شباھت يافته به سطح کر

، مردم محل در مقابل شرکت ھای خواھان استخراج مواد اوليه مقاومت کرده و ايگر اندونزيدر بسياری از نقاط د

  .حاضر نيستند مبارزه برای دفاع از حقوق خويش را رھا نمايند

در سال . عنوان روز ملی مخالفت با استخراج مواد اوليه اعالم نموده انده  ماه مه را ب٢٩مبارزان در اندونزی روز 

 از من دعوت نمود تا به اتفاق مردم محل ھفتمين سالگرد آتشفشان مذکور (JATAN)الفت با استخراج مخۀ  شبک٢٠١٣

  .را برگزار کنيم
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قاطع مردم محل را برای غلبه بر منافع شرکت ۀ آنھا به من فرصت دادند در آن مراسم فوق العاده شرکت کنم که اراد

ی از لجن که افق را ئھنگامی که ما در کنار دريا.  غم انگيز بودند به نمايش گذاشتۀول آن واقعؤھای چند مليتی که مس

 را که پشتيبان الپيندو اپوشانده بود ايستاده بوديم، معترضان، تنديِس عظيمی از ابوَرذال بَکری، سرمايه دار اندونزي

سنگ قبری را به ياد روستاھای از دست که افراد ديگری  برانتاز می باشد در ميان گل و لجن بر پا کردند، در حالی

  . رفته نصب می نمودند

که  اما تا زمانی.  آنھا به ثمر رسدۀی مانند آقای مارسوديونو و يورا اميدوارند که مبارزئ سال انتظار، انسانھا٧علی رغم 

ارجو اتفاق افتاد به ول شناخته نشوند، فجايعی نظير آنچه در سيدُ ؤشرکت ھای دخيل و سرمايه گذاران خارجِی آنھا مس

  .احتمال زياد تکرار خواھد شد

آلودگی زمين . استخراج مواد اوليه سوخت فسيلی موجب ايجاد خسارت برای ميليون ھا انسان در سراسر جھان می باشد

  .ھای غصب شده که پروژه ھای مزبور مسبب آن می باشند، موجب نابودی خانه ھای مردم و زيربنای زندگی آنھاست

مواد سوخت فسيلی در اندونزی مانند بی اِچ بی بيليتون و بومی پی اِل سی در ۀ  از شرکت ھای استخراج کنندبسياری

. بورِس لندن به ثبت رسيده و از جانب سرمايه گذاران، بانک ھا و صندوق ھای بازنشستگی انگلستان حمايت می گردند

  .بان است ھم تنھا کشوری نيست که با اين وضعيت دست به گريااندونزي

. صنايع فاينانس انگستان يکی از مھم ترين منبابع مالی پروژه ھای انرژی سوخت فسيلی در سراسر جھان می باشند

  .برای متوقف نمودن خساراتی که اين صنايع مسبب آن می گردند بايد جريان پول به سوی آن ھا بسته شود

ساخت که برای حفظ استانداردھای اجتماعی و محيط  استخراج معادن لندن در سال گذشته گزارشی را منتشر ۀشبک

 ۀساير سازمانھا مانند جنبش توسع. ی است که در بورس لندن به ثبت رسيده ندئزيستی خواھان کنترل بيشتر شرکت ھا

موسوم به رِد پای گاز (جھانی نيز خواھان اين ھستند که بانک ھا موظف شوند به اعالن ميزان گازکربنيک متصاعد 

  .توسط سرمايه گذارانی که در منابع انرژی فسيلی توسط آنھا عمل می کنند) کربنيک

 اولين گام ھا در راه توقف جريان پول به “org.350“اين اقدامات در کنار پويش ھای مقابله با سرمايه گذاری مانند 

اما برای احقاق . د و ساير کشورھای جھان می باشناسوی پروژه ھای استخراج ذغال سنگ، نفت و گار در اندونزي

حقوق قربانيان غارت مواد سوخت فسيلی و در نھايت برای توقف کارکردھای معامله با سھم گازکربن صنايع فاينانس، 

  .فعاليت ھای اساسی تر و ھمکاری ميان فعاالن مقيم انگلستان و متحدين آنھا در کشورھای جوب جھانی ضروری است

  

  گزارشی از فعال شدن آتشفشان لجن الپيندو

  .تصاويری از تراژدی الپيند

  

  نوشتار التين اسامی خاص )١(

 Lapindoالپيندو  

 Yoraيورا  

  Siringسيرينگ  

  Marsudiyonoمارسوديونو  

  Sidorjoسيُدارجو  

  Lapindo Brantasالپيندو برانتاس  

  Santosسانتوز  
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  Baliبالی   

  BHB Billitonبی اِچ بی بيليتون  

  Bumi plcبومی پی اِل سی  

 

)٢( Fracking روش تزريق آب برای نفوذ به عمق زمين و دستيابی به نفت و گاز است که در استخراج معادن  

 .ر می برند و اغلب خسارت بار می باشدبکا
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