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 سيامک ستوده

  ٢٠١٣ دسمبر ١١

 

   به توده ھا تکيه کرد؟،ندال در مبارزه عليه آپارتايداآيا م
 گاه او نه توده ھا بلکه سرمايه داری افريقای تکيه.  نلسون ماندال به توده ھا تکيه نکرد، بلکه به آنھا خيانت ورزيد

او تنھا بورژوازی . فريقائی را به سرمايه داران سياه و سفيد افريقای جنوبی فروختااو انقالب توده ھای . جنوبی بود

  .سياه را در حق ضد انسانی استثمار کارگران افريقای جنوبی که کما بيش در انحصار سفيدھا بود، سھيم نمود

دست سرمايه داران افريقائی و ه  کارگران افريقای جنوبی بۀکه شاھد استثمار وحشيان  حياتش با آنۀ آخرين لحظ او تا

حتی حاضر نشد کشتار وحشيانه و خونين چندی . وی اين حقيقت بسترغير افريقائی بود جبونانه و خائنانه چشمش را بر

مان نه توده ھای گرسنه و فقير افريقای جنوبی، قھرمان او، قھر. ليس را محکوم کندودست په پيش کارگران معدن ب

  .بورژوازی سياه و سفيد بود

 بی دليل نيست که امروز مرتجع ترين رھبران جنايتکار جھان مانند بوش پدر و پسر، مالرونی، و نخست وزير انگليس 

  .عمل می آورنده مديای سرمايه داری جھانی از او تقدير و ستايش بۀ و ھم

فريقای جنوبی به خود و نيروی مبارزاتی آنھا را به سرمايه ااو اعتماد توده ھای . ضد قھرمان بود. قھرمان نبودندال ا م

که به کارگران و مردم  او در حالی.  خود زدۀداران سفيد فروخت و در عوض مدال قھرمانی را به دست آنان به سين

ی با سرمايه داران سفيد، موافقت کرد که آزادی و خوشبختی  خوشبختی و آزادی را داده بود، با آشتۀفقير کشورش وعد

  .ھمچنان در انحصار آنھا و سرمايه داران سياه باقی بماند

 امروز دنيا شاھد است که به درجه ای که کارگران معادن افريقای جنوبی از آزادی برای احقاق حقوق خود در برابر 

 کارگران و سرکوب آنھا باز ۀسرمايه داران اين کشور در استثمار وحشيانھمان اندازه دست ه سرمايه داران محرومند، ب

که اينان محتاج يک لقمه نان اند، آنھا سرشار از عيش و نوش و بھره مندی از ثروت توليد شده ای ھمان اندازه ه ب. است

  .توسط سپاه گرسنگان اند

ھنوز انحصار قدرت اقتصادی در دست . ی کندفقر، سرکوب، بی قانونی و بی عدالتی در افريقای جنوبی بيداد م

فريقای اندال برای مردم ااينست دست آورد م. ھنوز کارگران برای افزايش اندکی مزد بايد کشته بدھند. سفيدھاست

  .جنوبی

 خود به رھائی نھائی مردم و کارگران افريقای جنوبی از ھر نوع ۀ او مبارزه عليه آپارتايد را که می توانست در ادام

او امتياز رفع تبعيضات نژادی را . بی عدالتی و نابرابری اقتصادی و سياسی منجر شود به ھرز داد و به بيراھه کشاند

گيرم که به زور از خوکھای سرمايه دار سفيد گرفت تا با آرام کردن توده ھای مردم با آن، تبعيض دردآورتر اقتصادی 
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ين است که جھان سرمايه داری امروز اين چنين به سوک او نشسته و  شيرۀبرای اين معامل. نفع آنھا حفظ کنده را ب

 راه مبارزه برای رھائی از ھر نوع تبعيض، با سازش با سرمايه داران، به توده ھا ۀاو در نيم. برای او ھورا می کشد

.  داران جھانی رفت شيرين و خيانت آميز به جيب سرمايه داران افريقای جنونی و سرمايهۀ اين معاملۀنتيج. خيانت کرد

 ۀفريقای جنوبی چه کسانی از اين معاملارفع آپارتايد، در ۀ باور نداريد؟ چشمانتان را باز کنيد و ببينيد پس از معجز

  . ثروتمندتر و چه کسانی فقيرتر شدند،شيرين

  ٢٠١٣مبر  دس٧

 

 

 


