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  راب گولند

 برخی مشکالت زندگی به گوش ۀخواستيد ديدگاه ھای خود را دربار میکرديد و  درگذشته، اگر بشدت احساس می

ماشين (بنويسيد، يا تايپ کنيد و روی ماشين رونيو ) شابلون(ديگران برسانيد، مجبور بوديد که روی کاغذ استنسيل 

رسی دارد تا   دست)ماشين کپی(گر ُ، کپی بگيريد و يا به کسی پول بدھيد که به چاپ) دستگاه چاپ يا تکثير–ميميوگراف 

ديدگاه ھای شما را بر روی يک کاغذ اعالميه چاپ کند و بين مردمی پخش کنيد که اميدوار بوديد بر روی آنھا تأثير 

 . گذارد می

  

. پوليس در حال دستگير کردن يک نفرسياھپوست است. ١٩٧٧ھای نژادپرستانه، در لويشام، انگليس در سال  شورش

  )پيتر مارلو: تصوير از(
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ھای خود را در فيس بوک يا  راحتی از پشت ميز کامپيوتر منزل، ديدگاهتوان بسادگی و ب امروز، می.  آن گذشته بوداما

خاطر که فردی  حال، بدين با اين. شماری از مردم رساند  بیۀھا را به گوش عد  ناچيزی آنۀُتويتر پست کرد و با ھزين

  . گويد ارزش شنيدن دارد که می  چيزیُداند چگونه نطق کند، به آن معنا نيست که می

ھا،   ھای شخصی و تأثيرات مشابه آن داوری زمينه، تعصبات، و پيش ست که بسته به تحصيالت، پس درواقع، ممکن

شرمانه، و مملو از نفرت  نباشد که  به جھل و   ُگويند، چيزی بيش از يک نطق طوالنی، شديداللحن، بی ھا می که آن چيزی

ًست که به نطق ھای تقريبا ھر عضو ھي فقط کافی. زند ترس دامن می دولت فدرال  ) نمايندگان مجلس(گذاری  ت قانونأُ

  .مپ، رئيس جمھور امريکا نگاه کنيدھای رسوای تر به تويتگوش کنيد و يا  

فراد  اجازه که ناشناس بودن برنامه ھای فن آوری مدرن به ا  اذيت و آزار اينترنتی را درنظر بگيريد، جائیۀيا پديد

روشن است، که فن آوری به تنھائی . ُطور عمومی و با معافيت از مجازات، مرتکب حمالت بزدالنه  شونده دھد ب می

ظن  گزين ترس و سوء کاری و رفاقت را جایھمراه باشد که ھمزمان اجتماع    ھمۀاين فن آوری بايد با توسع. کافی نيست

  .شود  با، و تنھا با ايجاد سوسياليسم ميسر می– با گذشت زمان –ماعی اين تحول متزلزل در روابط اجت. نمايد

حتی استقرار مجدد .  ماست لمان گواها مردم اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی يا جمھوری دمکراتيک ۀتجرب

  .زبين ببردً سوسياليستی را کامال اۀ دوران زندگی در جامعۀھای يادگرفته شد داری  قادر نشده است تا آموزه سرمايه

. کند سرمايه داری، که توسعه يافته تا فرد به حساب ديگران سود ببرد، ترس و حسادت، خصومت و نفرت را توليد می

بازی تجاری، يا سيستم بيمار کسب و کار و يا  دستور  ترسند که ھمان چيز کمی را ھم که دارند با حقه مردم از آن می

ًبرد، بلکه قطعا   سرمايه داری نه تنھا  از حرص و آز و منافع شخصی لذت میدرواقع،. ھا بگيرند حکومتی از دست آن

شمار ه ھای آن ب مندترين سالح ست و بخوبی يکی از قدرت داری کار سرمايه يار و ھم جھل و نادانی . ست مشوق آن

ی از مردم عادی تحت سرمايه که بدبختانه بسيار که جھل و نادانی با ناتوانی و نااميدی ترکيب شود، چنان زمانی. آيد می

ھائی اعتماد کنند که علت بيماری سيستم را اختالفات  داری چنين اند، زياد جای تعجب نيست که مردم بسياری به آن

  .دانند نژادی و مذھبی می

که در  گرا ھدفی بسيار مناسب اند، تا جائی  راستۀل و اوباش  برانگيزندذھستند، برای ارا» مغاير«که آشکارا  ھائی آن

زدائی توسط سرمايه دارانی منحرف سازند، که درپی  تالش خود افکار عمومی را از مشکالت واقعی مردم مانند صنعت

ُتر با خوشحالی کل صنايع را تعطيل کرده اند، کل شھرھا را بی سودھای بيش کار ساخته اند، و توليد را به کشورھائی  ُ

  . گيرند تری از ساخت ھمان محصول می ارزش اضافی بيشدھند و  مزد کم می منتقل کرده اند که دست

 –ضد نژاد سامی (آنتی سيميتيسم . شناخته شده است، اما کسان ديگری بوده اند وھستند» ُنطق نفرت«ًمعموال ھيتلر نماد 

ی اين ضديت در ميان طبقات باال. با ھيتلر شروع نشد)  م- شود  که به غلط توسط صھيونيست، ضديھوديت تبليغ می

. باری عليه يھوديان وجود داشتھای زياد مرگ  تزاری برنامهۀدر روسي.  توسعه يافته بود١٩بريتانيا و فرانسه در قرن 

  .اتفاقی نيست که بسياری از مھاجرانی که قبل از جنگ جھانی اول به امريکا پناھنده شدند، يھودی بودند

پس از جنگ جھانی اول، رژيم فاشيست مذھبی مجارستان برای مشکالت اقتصادی و اجتماعی که جامعه را فراگرفته 

ًھيتلر صرفا تاکتيکی را اتخاذ نمود که قبال. ، ادامه داد)قربانی(بود، به تمرين استفاده از اقليت يھودی به عنوان بھانه  ً 

  .جای ديگری محک خورده بود

 سال پيش سرمايه داری به صداگر نزد مردم اعتراف کنند و قبول کنند که از دو: لی دائمی دارندسرمايه داران مشک

زمان به بعد ھيچ  ُ، تھی گريده است و از آن)که جانشين سيستم فئودالی شد زمانی(عنوان يک سيستم از فاز مترقی خود 
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جشن (ِھا از پس  رسد که آن نظر میه ست، بعيد بکه چيزی که کمر به نابودی پيشرفت انسان بسته ا چيزی نبوده مگر آن

  .گويند ھا دروغ می بنابراين، درعوض آن. برآيند)   م- اصطالح انگليسی - چای خوری يا شام رسمی، اما دوستانه 

نوعی با ه توانند ب مردم می. شود ، مقدم شمرده می)قربانی(و ھنوز برای سرمايه دارھا سبک دروغ در پيدا کردن بھانه 

ست  کوبيدن بر طبل نژادپرستی يا طبل ضدمسلمان بسيار راه بھتری: دردی کننداحساس ھممداران بورژوازی ٰ استسي

حتی اگر . و توضيح دادکه تالش شود که برای مردم پيچيدگی جامعه سرمايه داری مدرن را تجزيه و تحليل  تا اين

 يا بدتر از –شود  رو میه د، با پرتاب تخم مرغ روبمداری بخواھد که برای مردم علت وضع موجود را توضيح دھسياست

  !  گردد  گنديده میۀ تمام صورت و لباس او مملو از تخم مرغ  و گوج- آن

پرورش، تغذيه، ) و پول، فراموش نکنيم که عنصر حياتی(کنند  گرايان وقت بسيار زيادی صرف میراستبنابراين، 

ل مردم وقوانينی که برای کنتر.  ترويج  ابزار انحرافی، نژادپرستی استترين طور کلی استفاده از مھمه تأمين مالی و ب

ه که ب طوریه شوند، ب داد زياد خفه می با داد وبی» آزادی بيان« نژادی ھستند، به عنوان محدود کردن ۀاز سوء استفاد

  .کنند نوعی خود دمکراسی را مھار می

 ۀکه ھر ماه به دليل عدم رعايت  اصول و مقررات شرکت دربارلمان، فيس بوک به دولت اطالع داده است اًاخيرا در 

 معاون رئيس جمھور ريچارد آلن، ۀدر سراسر جھان، طبق گفت. کند ُ پست را حذف می١۵٠٠٠، حدود »نطق تنفرآميز«

  .ُ پست را در ھرھفته در طول دو ماه گذشته، به ھمان دليل حذف کرده است۶۶٠٠٠فيس بوک حدود 

خواھند قوانين ما را عليه بھتان نژادی تضعيف  گام شده است که می ھمھائی ، دادستان کل فدرال با آندر مجلس استراليا

  . »حفاظت از حقوق دمکراتيک«البته، برمبنای . کنند

 که بتوانند از سرمايه داری - و نياز دارند –کارگران حق . ست  طبقاتیألۀآزادی بيان، مانند ھرچيز ديگری، يک مس

ندارند تالش کنند تا يک دولت حامی کارگر » حق«سرمايه داران . انتقاد کنند) ھای ضد کارگری ، از دولتبرای مثال(

ھای تلويزيونی و  ھا حتی حق ندارند که مالک تمام روزنامه ھای روزانه و ايستگاه آن. را بی ثبات و سرنگون کنند

اگر اين ديدگاه ما را . ا تبليغ  کنند و به پيش ببرندھای بی ثبات سازی خود ر ھا پيام راديوھا شوند که از طريق آن

  .کنيد ست که شما از ديدگاه طبقاتی کارفرماھا به آن نگاه می دليل دانيد، بدين غيرعادالنه می

اگر موضع شما به نفع : شود استدالل ساده می. سعی کنيد تا خودتان را در موقعيت کارگران استثمارشده قرار دھيد

،  شعاری را از تبليغات سرمايه »!به  ھمين سادگی« .  است ھا باشد، بد ست و اگر عليه منافع آن خوبکارگران باشد، 

  .داری وام بگيريد که مختص بازار است

  

  :برگردانده شده از
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