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 !حافظ منافع استعمار در گذشت» نلسون ماندال«
 

وابسته به انگليس  Apartheid م ظلم و تعدی، ستم ملی و طبقاتی رژيه از تاريخ عليه ایدر برھ» نلسون ماندال«

 تبعيض( به معنی   Apartheid.مدتی دستگير و به زندان انداخته شد با خانمش مبارزه کرد و بعد از افريقای جنوبی،

 .)جنوبی یان افريقانفاق و جدائی بين سياه پوستان و سفيد پوست -نابرابری -طلبی

اجتماعی و از بين بردن  دمکراسی و عدالت - برابری -دیخاطر رسيدن به آزاه خلق سياھپوست افريقای جنوبی ب

در اين راه قربانی ھای بی  درفش حق طلبی رابه اھتزاز درآوردند، پاخاستند وه تبعيض طلبی و استثمار فرد از فرد، ب

ژيم امپرياليستھای حامی ر ، Apartheid خيزش توده ھای انقالبی سياه عليه رژيم. متحمل و متقبل گشتند شماری را

ھمان بود که در  .ی زندانی معامله گری کنند»نلسن ماندال«شان با  خاطر حفظ منافعه تبعيض طلب را بدان واداشت تا ب

کشورش؛ از زندان بيرون شده  ی سرنوشت مردم وی معامله گر باال»ماندال«معاملۀ ننگينی صورت می گيرد و  زندان

  !ده ھا و شانه ھای مردم تحميل و سوار می گرددگر ینخستين رئيس جمھور سياھپوست باالو من حيث 

غنی و  ،)الماس درخشان(خواستند که اين کشور خاطر منافع اقتصادی که در افزيقای جنوبی داشتند، نمیه امپرياليستھا ب

را  استعماری و استثماری شان مندانۀپا خاسته اش رھا کنند و منافع آزه فرزندان ب دسته سرشار از منابع طبيعی را ب

رئيس جمھور سفيد پوست تعويض و  معامله کردند و به طور صلح آميز» نلسن ماندال«ھمان بود که با  دست بدھند؛ از

 .دنجايش را به رئيس جمھور سياھپوست می دھ

می شوند و امروز ھم چو گذشته در  بدون محاکمه رھا Apartheid ولين رژيمؤمس» ماندال«بعد از به کرسی نشستن 

 بعد از تغيير رژيم در زندگی مردم افريقای جنوبی ھيچ گونه تحول و. باشند ق ھای سياھپوست مشغول میاستثمار خل

ترين نوع استثمار و بی عدالتی به کار  تغيير مثبتی صورت نپذيرفته است و سياھپوستان ھم چو گذشته در زير شديد

 مناطق سفيد پوستان آزادانه گشت و گذار نمی توانند و حقوق انسانی شان من سياھپوستان در .ھای شاقه مصروف اند

و سياھپوستان، شھروندان درجه دوم و  سفيد پوستان ھنوز ھم نژاد بر تر اند. حيث انسان تأمين و تضمين نشده است 

 .غالم شمرده می شوند

پيروزی نرسانيده است و اما متأسفانه اخالق   بهھيچ تحول و انقالبی را به نفع توده ھای حرمان کشيده» نلسن ماندال«

 وی توسط توده ھا نه بل توسط .زرق و برق دنيای سرمايه گذاشت و آسان فروخت وشرافت انقالبی اش را در گرو

» نوبل«زه امپرياليستی ياھداء نمودن جا .شود تعريف و توصيف می شد و می امپرياليست ھا به القاب گوناگونی ياد،

 رھبر فاشيست مذھبی،» پاپ جان پال«با » ماندال«اولين ديدار  .امپرياليسم خاطر خدماتش بهه د بپاداشی بو

 !بود»مارگرت تاچر«و فاشيست انگليسی» رونالد ريگان« امپرياليست ھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

وی تجاوزات ھرگز محکوم نمود مگرافغانستان را بر  کشور امپرياليستی به سرکردگی امريکا ۴۴ ھرچند وی نجاوز

خاطر کشتار وحشيانۀ گارگران ه وی ب !تقبيح ننمود و سکوت مرگ اختيار کردزا بر افغانستان  سابق شوروی

دستان پوليس سياھپوست و سفيد پوست سالخی شدند کوچکترين ه ب سياھپوست و فقير معدن افريقای جنوبی که

 !اعتراضی نکرد

  .ھرگز نمی باشد  در بند جھانوی نوکر امپرياليسم بود و مرگش ضايعه ای برای خلق ھای اسير و
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