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  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٣ دسمبر ١٠
  

  !ھا امپرياليست" مرغ اھلی"توده ھا تا " عقاب"ماندال، از 
  

 سالگی ، در مرکز ثقل اخبار بين المللی قرار گرفته ٩۵ در سن مبر دس بامداِد پنجمۀدر ساعات اولي، ماندالمرگ نلسون 

ی جنوبی و مظھر افريقا ميالدی به بعد به عنوان يکی از رھبران مبارزات انقالبی سياھپوستان ۶٠ ۀاو از دھ. است

 سال از عمر ٢٧ی در سراسر دنيا شناخته شده است؛ شخصيتی که درمجموع ، ئعدالتخواھی يک جنبش عظيم توده 

در مبارزه با امپرياليسم و رژيم آپارتايد در سياھچالھای اين رژيم به " افريقا ملی ۀکنگر" در ویه اعتبار نقش خود را ب

 طبقاتی پس از ۀبا اين حال از يک مقطع زمانی به بعد، او با جايگزين کردن سازش طبقاتی به جای مبارز. سر برد

 . ايفاء نمود قشی جنوبی نافريقاآزادی از زندان، به سود دشمنان مردم 

ی جنوبی، نه فقط عليه افريقاواقعيت اين است که با شدت گيری و گسترش مبارزات مسلحانه و بی امان توده ھای دلير 

 حق خود، وقتی اين هبلکه عليه ھر گونه ظلم و ستم و دست يابی به خواست ھای طبقاتی و ب) تبعيض نژادی(آپارتايد 

ل گشت و حتی  سرکوب ھای وحشيانه قادر به عقب نشاندن توده ھا وير قابل کنترمبارزات ديگر برای دشمنان مردم غ

اصلی ترين تاکتيک در شرايطی که دولت آپارتايد در مجامع بين المللی .  نشد، آن ھا دست به تاکتيک ھای جديدی زدند

واستار آزادی زندانيان سياسی خ) پی دبليو بوتا(ی جنوبی افريقاھم ايزوله شده بود آن بود که رئيس جمھور نژادپرست 

سالخورده شد ، به شرط آن که آن زندانيان سياسی سالخورده بدون ھيچ قيد و شرطی ، مبارزه مسلحانه يا به زعم دولت 

در برخورد به اين تاکتيک، ھر چند ماندال تن به اين شرط نداد ولی او خواستار مذاکره . را رد کنند" خشونت سياسی"

جايگزين رئيس جمھور سابق شد، وی در " فردريک دی کالرک "١٩٨٩پس از آن که در سال در اين بستر . شد

 بزرگترين تشکل چپ که رھبری بخشی از -" افريقا ملی ۀکنگر" آزادی ماندال و لغو ممنوعيت ١٩٩٠سال بروری ف

مان به بعد او خواست ھای ماندال از زندان آزاد شد و از آن ز.  را اعالم نمود،ش می برديمبارزات توده ھا را به پ

جايگزين " آزادی"طبقاتی توده ھا را که خود نيز قبالً آن ھا را بيان می کرد، کنار گذاشت و در نزد او مبارزه برای 

قرار گرفت و به مذاکرات علنی با حزب دی " افريقا ملی ۀکنگر" ماندال در رأس ١٩٩١در سال .  آن خواست ھا شدۀھم

به اين ترتيب مسير مبارزات کارگران و ديگر توده ھای .  برای لغو آپارتايد پرداختکالرک، رئيس جمھور وقت

ی جنوبی که سال ھا قھرمانانه برای رسيدن به خواست ھای طبقاتی خود و ھمچنين از بين بردن افريقاسياھپوست 

 آن مبارزات در ماه ۀل ثمربا اين حا. تبعيض نژادی با رژيم حاکم مبارزه کرده بودند، از مسير اصلی خود منحرف شد

. ی جنوبی منجر شدافريقادر )  حاکم امکان نداشتۀ برای طبقکه حفظ آن ديگر عمالً ( به لغو آپارتايد ١٩٩٢ سال چمار



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

از ی جنوبی افريقا نوبل ، آن ھم در کنار رئيس جمھور نژاد پرست ۀحاصل سازشکاری ماندال نيز نه تنھا دريافت جايز

  .د ، بلکه او بعداً در جريان انتخاباتی، به رياست جمھوری ھم رسيدی شئسوی مجامع بورژوا

ی افريقا دولت ضد کارگری ۀت حاکمأس ھيأيس جمھور در رئبه عنوان ر) ١٩٩٩ تا ١٩٩۴از (ماندال به مدت پنج سال 

او به عنوان فردی که سازش طبقاتی را به جای . جنوبی به خدمت به نظام سرمايه داری حاکم بر اين کشور پرداخت

 دولت ھای سرمايه داری و سازمان ملل ۀ طبقاتی نشانده بود، در سال ھای پايانی عمر گاه و بيگاه به عنوان نمايندۀمبارز

  .نقش آفرينی می نمود...  و ساير نقاط جھانافريقادر اين يا آن گره گاه و بحران امپرياليستی در 

 رھبران قدرت ھای امپرياليستی و از جمله اوباما و کامرون سخنرانی ھای ستايش آميز قھاری در باب در سوگ ماندال

" عشق و محبت به جای نفرت و خشم"و نشاندن " بخشش دشمنان"مبارزه و " مسالمت آميز"تعھد او به روش ھای 

بی از شدت خشم و نفرت توده ھا و خلق ھای ی رسيد که اوباما که به خوئجاايراد کردند و در اين فريبکاری ھا کار به 

 آگاه است، ادعا کرد ھميشه سعی کرده از امريکا ۀتحت ستم جھان نسبت به سياست ھای جنايتکارانه و تجاوزکاران

اين اظھار نظرھای فريبکارانه و تالش برای بھره برداری ھای عوامفريبانه از . بياموزد"  ماندالۀافسان"ماندال و 

داری و ھر گونه ظلم و ستم، در وجه ديگر   مبارزاتی توده ھای ستمکش و خواستار آزادی از قيد سرمايهاحساسات پاک

در شرايط پيش از مرگ برای نمايندگان   نمايانگر قرابتی ست که شخصيت و جايگاه سياسی نلسون ماندال،خود

  .امپرياليسم پيدا کرده بود

ی جنوبی و افريقاد بر بستر تحوالت بسيار بزرگ و عميق تاريخی در ماندال در در طول نزديک به يک قرن زندگی خو

 يک مبارز  ازدر جريان چنين روند طوالنی، او.  کردء سياسی مطرح ، نقش ايفاۀ يک چھرۀدر سطح جھان، به مثاب

به آغوش تدريج با سازشکاری با قدرت حاکم ه راديکال و چپ آزاديخواه و فعال در يک جنبش قھر آميز و مسلحانه، ب

 حکومت اقليت سفيد پوست ۀی، سيستم نژادپرستانئدر اين پروسه اگر چه در اثر مبارزات توده . امپرياليست ھا افتاد

 يک پيروزی برای جنبش ستمديدگان عليه استثمارگران ۀمورد حمايت امپرياليست ھا يعنی آپارتايد لغو شد و اين به مثاب

و  نلسون ماندالن فرايند از باال توسط امپرياليسم و ارتجاع به مدد سازشکاری ھای ل ايوحاکم می باشد، اما به دليل کنتر

 بودند، سيستم جبار سرمايه در چارچوب ھمين نظام ضد خلقی که وارد بازی کسب قدرت سياسی افريقا ملی ۀکنگر

حکومت "ھره در نقش يک  بر جای خود باقی ماند و حکومت سرمايه داران با تغيير چافريقاداری زالو صفت حاکم بر 

  . اکثريت عظيم شھروندان سياه پوست را به رسميت شناخته، خود را بازسازی نمود" حقوق برابر"که گويا "  آزاد

در طول سال ھای بعد از آپارتايد ھمچون گذشته و حتی در بعضی موارد " آپارتايد" مخالف ھمين سيستم طبقاتی ظاھرً 

 کارگران سياه پوست ٢٠١٢ی جنوبی کشيد و قتل عام سال افريقارگران و زحمتکشان  کاۀبا قدرت بيشتری تسمه از گرد

 و طی آن نيروھای  حقشان به اعتصاب و تجمع دست زده بودندهتنھا برای درخواست حقوق بکه " ماريکانا "معدن

 گوناگون دولت حاکِم سياه تنھا يکی از جناياتمسلح دولت در مقابل دوربين ھای تلويزيون، کارگران را به گلوله بستند، 

  . ی جنوبی می باشدافريقا ۀپوست در جامع

 ديگر تنھا در پرتو تغييراتی که شخصيت وی در تحوالت مھم ۀمثل ھر پديد نلسون ماندالجايگاه تاريخی و زندگی 

ندگی وی می ی جنوبی و جھان پيدا کرد قابل تبيين و قضاوت است و بر مبنای چنين حقيقتی ست که با بررسی زافريقا

بلند پرواز و شخصيت محبوب ستمديدگان، " عقاب"ندالی جوان و انقالبی چگونه از جايگاه يک اتوان ديد که نلسون م

  .  در زمان مرگ نزول کردافريقابرای ستمگران و دشمنان مردم " مرغ اھلی"به يک 

  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١٣مبر دس
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