
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
 شباھنگ راد

 ٢٠١٢ سپتمبر ١۴
   منفعت سرمايه و سرکوب جھانی

 

به باور . ست ی و کشوریئ ای فرامنطقه چنين سياست و فلسفه. در منطق سرمايه، گلوله پاسخ ھرگونه اعتراض است

اتی که در تخالف با يبزبان و اد. ر و در نطفه خفه نمودحق را لت و پا ات بهحاکمان بايد ھر خيزش و بيان مطالب

 دباي ده به حساب آمده و می عنوان کاالی سود انسان از منظر سرمايه به. کشان است زبان و ادبيات کارگران و زحمت

اين متد و خواست، . تموظف به کار و توليد بيشتر اس. اش قرار گيرد ھای اقتصادی و سياسی خواسته در خدمت به

  . شناسد و داستان سرمايه ھم، فقط و فقط حفظ و تداوم منفعت است ست و رنگ و پوست و مرز نمی ھمگانی

 را که روزانه - چنين به زندگی ميلياردھا انسان محروم  المللی و ھم داران بين سرمايهۀ به جھان کنونی تحت سيطر

ھای حاکمان پی  گری ندازيم تا بر عمق و ابعاد وحشی  بی-دد، نگاھیگر يستی مخابره میھای امپريال توسط رسانه

اندازند و زير  راه میه کشان جنگ ب ھای کارگران و زحمت زمان با استثمار وحشيانه و تعرض به تتمه ھم. بيريم

فعلی، رسميت شناختن حق و حقوق در دنيای به مفاھيم انسانی و . کنند  و رو می بشری را زير ھای جوامع ساخت

معنی و لوث شده است و سخن از طرح مطالبات اوليه در چنين مناسبات و روابطی، جرمی نابخشودنی به حساب  بی

  . آمده و جواب آن گلوله است

ليس افريقای جنوبی در اقدامی و بود که پ– ٢٠١٢ست  اگ١۶عنی در  ي–چنين است و ھمين چند وقت  جا اين ھمه

 ماريکانا، که دست به اعتراض زده بودند، آتش گشود و جان چند تن ۀ پالتين منطقوحشيانه به روی کارگران معادن

ۀ البته که تعرض وحشيان. چنين صدھا نفر ديگر را دستگير نمود را گرفت و چندين نفر را زخمی و ھم از آنان

ان ھمراه با چپاول و مورد و نمونه نيست و بارھا و بارھا زورمدار افريقای جنوبی به کارگران، تکۀ حافظان سرماي

 سالح قادر نکار بستبه چرا که بر اين باوراند بدون . اند ھا پرداخته استثمار، به سرکوب اعتراضات و اعتصابات آن

خاورميانه، ۀ کشان منطق به عبارتی ديگر سيمای زندگی کارگران و زحمت.  خود نيستند خواه به پيشبرد نظم دل

اند و  ھا را به اوج خود رسانده عدالتی داران استثمار و بی سرمايه. ھم است  شبيه به جھانۀافريقا، امريکا و ديگر قار

خواھند تا کارگر بيشتر توليد  می. دھد مزد در ازای کار نيست و مزدھای ناچيز ھم کفاف زندگی بخور و نمير را نمی

 کار و توليد در ميادين تحت .مزد دريافت نمايد و در عوض، سرمايه سود بيشتری به جيب زند کند و کمتر دست

آور زندگی کمر  ھا گرانی سرسام  آن فقدان امکانات بھداشتی و کاری و به تبع. فرساست سرمايه ھم کامالً طاقتۀ سلط
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چيان افريقای جنوبی توان  که کارگران سرتاسر دنيا و از جمله معدن واقعيت اين است. کارگران را ُخرد نموده است

دفاع از ۀ کند و به بھان فقر و نداری بيداد می. اند ترين نيازھای زندگی را از دست داده ابتدائی ۀدادن و تھي سازمان

  .افزايند ھا می بندھا و سرکوببگير و ب ۀ صلح و آزادی ھم بر دامن

کارگر ۀ ھای محروم است و در مقابل ھم طبق  فشار ھر چه بيشتر به زندگی توده مدافعدار سرمايه ۀ در حقيقت طبق

ھا  ھا و نابرابری تیعدال ای که در آن بی ست؛ جامعه انسانیۀ واھان حقوق بيشتر و زندگی بھتر است؛ خواھان جامعخ

گمان  دھد و بی ھا افکار کارگران را تشکيل می اين. پيوندد و ھمه از نعمات و امکانات جامعه بھره ببرندبه ابديت ب

داران کمترين قرابتی ندارد و بی دليل ھم نيست که ھر   سرمايهحقی، با ُخلق و خوی ھای به چنين اھداف و خواسته

زند با آتش  آيد و دست به اعتراض می داری به ميدان می ای از جھان سرمايه  در ھر گوشه- ھم   و آن- زمان کارگر 

  . گردد رو میه  آنان روب ھای مدافع ھای ارگان سالح

ش مزدھاي کند و از باز پرداخت دست ش میاخراجدھد و  ش را نمیسرمايه جان کارگر را به لبش رسانده است؛ حقوق

ھای مدرن و با  توان ھم تا ابد به يُمن سالح در ازای کار است و نمیۀ کارگر خواھان حقوق عادالن. زند سر باز می

ۀ ه و چارش را که سرمايه بنابه ماھيت و رسالتالبته.  کارگران را پس زدۀھای بديھی و اولي زور و سرکوب خواسته

سوز و تخريبی،  ن ھای خانما راه اندازی جنگه التزايدش را با سرکوب و با ب خواھد بحران دائم ديگری ندارد و می

اين . دنيا را به کام ميلياردھا انسان محروم تلخ نمايد" برقراری نظم نوين جھانی"خواھد تحت لوای  پاسخ دھد؛ می

ويژه کارگران افريقای جنوبی ه مقابل منفعت کارگران سرتاسر جھان و بباشد و در  مداران جھانی می سياسِت قدرت

که زمانی  پر واضح است.  کارگر گره خورده است ھم با نابودی حاکمان و تمامی نھادھای به اصطالح مدافع

سرمايه خشکانده شود؛ زمانی ۀ کارگران افريقای جنوبی از شر حاکمان زورگو رھائی خواھند يافت که ريش

 دست خواھند يافت که در صفی واحد و ۀ شانشان به اھداف ديرين قطاران ران افريقای جنوبی و ديگرھمکارگ

  .را نشانه گيرند گر وابسته به آنان ھای سرکوب داری و ارگان شان، نظام سرمايه نافعرھبری مداه پارچه و ب يک

ويژه کارگران نيست ه ھای محروم و ب  تودهرسميت شناختن حق و حقوقه  ب که سرمايه مدافع گواه تاريخ بر آن است

ی ھم، بدون ھدايت کمونيستی و ئ  توده–که به اثبات رسيده است ھيچ جنبش اعتراضی کارگری  و مھمتر از آن اين

ويژه حاکمان افريقای جنوبی به اين دليل بر سر ه داران و ب در حقيقت سرمايه. جائی نخواھد بُرده سر سالم، ره ب

ھای  گاه سازمانی که بتواند در گره. ست  اکمونيستیۀ ھای اعتراضی کارگری فاقد سازمان رزمند شکاراند که جنب

ھای اعتراضی  متأسفانه جنبش. اش رھنمون سازد انسانی را به مسير حقيقیۀ تاريخی نقش ايفاء نمايد و جامع

ھائی در  ھا و نارسائی ز چنين نقصانھای اعتراضی ا مانند ديگر جنبش ھای محروم افريقای جنوبی به کارگران و توده

چنان در سرتاسر جھان دست باال  گيرش ھم رغم بحران گريبان اند و بی دليل ھم نيست که سرمايه علی رنج و عذاب

حد و حصر سرمايه ملتھب  در حقيقت فضای دنيا به دليل تعرض بی. کشد پس نمیپا را دارد و از تعرض خويش 

ويژه کارگران معادن افريقای جنوبی ه ی در سرتاسر جھان و بئ  توده–اضات کارگری اعترۀ چنين مشاھد  است و ھم

کرد کارگر با تغيير و  که افکار و عمل گر اين واقعيات است خود نمايانۀ نوبه داران، ب  حاکمان و سرمايه عليه

  .دگرگونی مناسبات حاکم بر جامعه سازمان يافته است

ھای اعتراضی  کيد ورزيد که جنبشأتوان بر اين نکته ت و مشاھدات عينی میاز منظری ديگر و بنابه مطالعات 

بار  چرا که کارگر خواھان تداوم زندگی نکبت. ی نياز به سامانيابی و سازماندھی کمونيستی داردئ  توده–کارگری 

ر رو شدن با علناً و فارغ از صدھا محدوديت و رو د. ھا انسان محروم نيست داران به ميليون تحميلی سرمايه

آفرينی و  خواھان نقش. ست ا ميدان آمده است و خواھان تغيير وضعيت ناھنجار کنونی ھای مدرن امپرياليستی به سالح
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داری  ھای سرمايه گران و حافظان نظام  سرکوب ش عليهای از جانب نيروھای مدافع قابلهھای م انتخاب سياست

ھا  که بدون بُرش کمونيستی و بدون رد سياست ست و پر واضح استاين خواست واقعی و باطنی کارگران ا. باشد می

ی از مسير ئ  توده–ھای اعتراضی کارگری  ھای نافرجام و ناموفق و بدون سازماندھی جديد و فعال، جنبش و تاکتيک

شته سرمايه برافراۀ ھای تحت سلط در حقيقت پرچم کمونيستی زمانی در سرزمين. خود باز خواھند ماندۀ روند پيش

گران و حاميان ريز و درشت سرمايه را عمالً  کارگر با تمام قوا، سرکوبۀ  طبق ھای مدافع خواھد شد که سازمان

  .   تھی کارگران و جامعه قطع نمايندۀ مورد خطاب قرار دھند و دستان و افکار استثمارگران را از سفر

  ٢٠١٢سپتامبر 
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