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   ارگان حزب کمونيست استراليا–سرمقاله گاردين  

  آمادور نويدی:   ازبرگردان
  ٢٠١۶ نومبر ١٠

   برده داری نوۀسرمايه داری بانی شيو
  منشاء سرمايه داری: برده داری

افراد با استفاده از برده ھا ثروتمند می . ست پررونق و شمار بردگان روبه ازدياد استابرده داری کسب و کاری «

 جديد برده ۀست شيواچنين . کارشان ندارنده شوند، و زمانی که کارشان با برده ھا به اتمام رسيد، ديگر کاری ب

اما اين به مفھوم سنتی برده داری نيست که صاحب . داری، که بر سود بزرگ و زندگی ھای ارزان متمرکز می شود

بار مصرف برای ساخت پول تبديل  ًانسان ھا کامال به ابزار يک.  کامل آنھا ستکنترولغالمان می شدند، بلکه منظور 

  ).١٩٩٩برده داری جديد در اقتصاد جھانی، سال: بار مصرف کيون بالز، مردم يک(» .می شوند

مبر را به عنوان روز بين المللی لغو برده داری شناخته و به تصويب  دس٢،  ١٩٨٣ز سال مجمع عمومی ملل متحد، ا

آنھا اين روز را برای آگاھی دادن به اشکال برده داری مانند تشديد استثمار نيروی کار، قاچاق انسان، . رسانده است

  .اری اختصاص داده انداستخدام اجباری خردساالن برای استفاده در نيروھای مسلح و ازدواج ھای اجب

، اما ما ھنوز آمار گيج کننده ای داريم که نشان می مبارزه بطلبداگرچه ملل متحد تالش کرده است که اين مسائل را به 

  .دھد ميزان برده داری بسيار باالتر از گذشته است

ايط مناسبی برای برده ، که استراليا بخشی از آن ست، شر)ت پ پ(معامالت تجاری مانند مشارکت ترانس پاسيفيک 

  .داری معاصر ايجاب می کند

 سوم گذاشته شده ۀ، به اين علت در الي)که نيز از امضاء کنندگان مشارکت ترانس پاسيفيک است(، برای مثال امالزي

در . بود، که در افزايش قاچاق انسان، کار اجباری، قاچاق جنسی و سوء استفاده از کار کودکان سابقه تاريخی داشت

ًل مذاکرات مشارکت ترانس پاسيفيک، تحقيقات برای برده داری معاصر عمال به گونه ای پائين رفت که انگار اصال طو ً

  .وجود خارجی نداشت

 سوم به ليست ۀ را از کاتگوری ليست اليا معامالت مشارکت ترانس پاسيفيک، مالزيۀسپس بارک اوباما، به منظور ادام

بی خيالی نسبت به برده داری جھانی «، »چشم خود را بر قربانيان قاچاق بست«را که اين عمل اوباما . دوم منتقل کرد

ست حيرت کنند که امروزه اين اتفاق ھا ابرخی ھا ممکن . » برای منافع معامالت  مشارکت ترانس پاسفيک خوانده اند

  .می افتد
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اگر چه سطوح گوناگونی از برده . ستر نکرده است، جوھر اصلی سرمايه داری برده داری ايياساس سرمايه داری تغ

داری مدرن وجود دارد، ولی امروزه  تمام کارگران به نوعی از برده داری رنج می برند، می خواھد بردگی مزدی 

  .باشد و يا بردگی برای وام مالی

بردگان را . دند کار کننا برخورد می شود، که مجبورئیست که تحت آن به افراد به عنوان داراابرده داری سيستمی 

شان ھر زمان می توان در طول اسارت يا تولد آنھا نگه داشت و از حقوق برای کار و يا درخواست رغم ميل  علی

  . شرايط بھتر و يا مزد محروم ساخت

کار برده می شود، اما با تجزيه و تحليل سيستم ھای اجتماعی و اقتصادی ه ًبرده داری معموال برای دوران گذشته ب

  .ما می توانيم تشخيص دھيم که ما به معنای واقعی امروز برده ھستيمموجود، 

، زمانی که کارگران ١٩در قرن .  و اتحاد کارگران را يک جرم درنظر می گيرندئیکارفرماھا ھميشه با ترس، گردھما

 اقدام ِاما سرانجام خواست. برای تشکيل اتحاديه ھای کارگری خود تالش می کردند، مبارزات تلخی وجود داشت

  .مشترک برای حمايت از منافع مشترک کارگران پيروز گشت

شايد به نظر بسيار آشکار برسد و ارزش تکرار نداشته باشد، اما اتحاديه ھای کارگری برای منافع مشترک کارگران 

ل کنونی به ست که تھاجم عليه نيروی کار سازمان يافته توسط کافرماھا و دولت فدراا و به ھمين دليل  ضروری ھستند

  .    می شودبه نبرد فراخوانده

زندانيانی که از حقوق : ظھور زندان ھای خصوصی يکی ديگر از جنبه ھای ازدياد استفاده از بردگی نيروی کار است

 ئی و کارگرانی که ديگر اجازه ندارند اتحاديه تشکيل دھند و سازماندھی کنند و فقط يک مبلغ جز خود محروم شده اند

ً بردگی اخيرا در استراليا با تشديد استثمار کارگران خارجی که با ويزای کار ۀاين شيو. گی پرداخت می شوندبرای برد

شرکت ھای بزرگ نيازی نمی بينند که به کارگران حق . و يا به عنوان دانشجو به استراليا آمده اند، افشاء شده است

  .روزھای بيماری، تعطيالت و ديگر مزايا را بدھند

   مسابقه کار بردگی می شود؟ۀ  برند٢١ه کسی تا پايان برای قرن اما چ

 زندانيان را به عنوان ئیمريکاا درصد از زندانيان جھان را نگاھداری می کند؛ کورپوراسيون ھای ٢۵مريکا بيش از ا

مريکا االت ايبيش از يک سوم  تمام ا« وال استريت ۀطبق روزنام. ژی برای سود کورپورات ھا می بيننديبھترين سترات

بنابراين، اگر » . زندانی کنند– و يا نمی دھند –اجازه دارند که وام گيرندگانی را که نمی توانند وام خود را پرداخت کنند 

ست از ا بشويد، که اين خود مثالی ٢١ست که قربانی برده داری قرن اشما برای پرداخت وام خود تالش می کنيد ممکن 

  .بردگی است ۀ سيستم سرمايه داری، به اين دليل که سرمايه داری سازندبحران عميق و ضعف سيستميک

 ايجاد می کند که از ئیبرده داری در جامعه ای ساخته شده است که شرايط برده داری را برای کورپوراسيون ھا

درن برده ست که ملل متحد تالش می کند تا بر شيوه ھای مابه ھمين دليل . بردگی مزدی و وام مالی سود می برند

  . برده داری مدرن يعنی مبارزه با سرمايه داریألۀحل مس. داری چيره شود

  

   :برگردانده شده از
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