دولت بورژوايی ؛سرکوب فراتر از رنگ و نژاد و جنسيت
بنفشه کمالی
 ١سپتامبر ٢٠١٢
تقديم به علی رضا عسگری وبا ستايش ازروحيه قوی درخشان او
ت علی رضا عسگری درزندان به شدت به خطرافتاده است
توجه و ھشدار :سالم ِ
"ولی دوران ما  ،يعنی دوران بورژوازی دارای صفت مشخصه است که تضاد طبقاتی را ساده کرده است.سراسر
جامعه بيش از بيش به دو اردو گاه بزرگ متخاصم  ،به دو طبقه بزرگ که مستقيما در برابر يکديگر ايستاده اند تقسيم
ميشود  :بورژوازی و پر و لتاريا " مانيفست حزب کمونيست .مارکس و انگلس
آری  ،دوران ما تضادھای طبقاتی را ساده کرده است  ،تضاد اصلی در اين دوران بين کار و سر مايه وميان طبقه
کارگر و سر مايه دار جريان است .تو ضيحی بغير از اين تعريف  ،که بطور روشن و واضح در مانيفست حزب
کمونيست آمده است  -توسط ھر شخص و حزبی که باشد -چيزی بيش از توھم پراکنی وفريب برای نجات سرمايه از
نابودی حتمی به دست طبقه کارگر نيست .
کشتار کارگران اعتصابی معدن پالتين درلو مين در ماريکانا در شمال غربی ژوھانسبورگ توسط پليس ضد اعتصاب و
شورش سر مايه در تاريخ  ١۶آگوست  ٢٠١٢درآفريقای جنوبی بار ديگر اين اصل مسلم را برھمگان ثابت کرد که سر
ِ
مايه و سرمايه دار و سيستم ضد انسانی آن برای حفظ خويش و ادامه استثمار  ،به ھر وسيله و سالحی عليه کارگران و
زحمتکشان دست می برد  .دولت بورژوازی برای حفظ منافع خود تمام ادعای پوچ و بی اساسش مبنی بر "دمو کراسی
خواھی ،آزادی حق اعتصاب و تشکل و تجمع و اعتراض کارگران" را به ھيچ شمرده وآنجايی که منافعش ايجاب می
کند از ھر گونه کشتار و سر کوب و راه انداختن جوی خون در برخورد طبقاتی با کارگران خود داری نخواھد کرد.
حادثه کشتار فجيع کارگران در آفريقای جنوبی  ،بار ديگر بر تضاد آشتی ناپذير کار و سر مايه درھمه جوامع و در
سراسر جھان تاکيد کرد
در جريان اين فاجعه خونبار -که توسط نيروھای سر کوبگر دولت سر مايه داری آفريقای جنوبی صورت گرفته است
 به گفته خبر گزاری رسمی آفريقای جنوبی  ٣۴تن از کارگران کشته و  ٧٨نفر زخمی شده اند .البته به درستی ارقامداده شده از طرف ارگانھای رسمی بورژوازی بايد با شک و ترديد برخورد کرد .به احتمال زياد تعداد کارگران کشته
شده و زخمی بيشتراز ارقام پيش نوشته است.
در دوران سياه حکومت ضد بشری– سر مايه داری آپارتايد ی ) جدايی -تبعيض نژادی ( که از سال  ١٩۴٨تا ١٩٩۴
ادامه داشت وقوانين آن عليه اکثريت ساکنين آفريقای جنوبی که کارگران و زحمتکشان سياه پوست بودندوضع شده بود.
بر اساس قو انين آپار تايد  ،کارگران و زحمتکشان سياه پو ست دربدترين ،نازل ترين و سخت ترين شرايط زندگی می
کردند  .آنان مطابق اين قوانين از پايه ای ترين نيازھای زندگی محروم شده بودند .نظام استعماری مبتنی بر آپارتايديسم
از قرن ھفدھم توسط برده داران و استعمارگران ھلندی و پس از آن در قرن  ١٨توسط سر مايه داران انگليسی ،آفريقای
جنوبی رامستعمره کرده وخودرانژاد برترشناخته ،بوميان را سر کوب کرده و قدرت را به اقليت سفيد پوست داده
حزب ناسيوناليست ) ملی ( آفريقای جنوبی که تنھا شامل نژاد پرستان سفيد پوست بود درسال ١٩۴٨تشکيل شد و با
تشکيل آن  ،دوران سياھی از سر کوب  ،بی حقوقی و تبعيض را درتاريخ افريقای جنوبی گشود .
قوانين آپار تايد يا تبعيض و جدايی نژادی  ،ساکنين آفريقای جنوبی را به دسته بندی ھای نژادی  ،بر اساس رنگ پوست
ونژاد و مشخصات ظاھری تقسيم کرده بود.اين تقسيم بندی شامل سياه پو ستان و رنگين پوستان و سفيد پو ستان می شد
ماشين
که بر اساس آپارتايدی ،برترازھمه نژادھا  ،نژادسفيد بود .طبيعتا سر مايه داران و قانون گذاران و گر دا نندگان
ِ
سر کوب ھمگی در بر جا باقی ماندن اين او ضاع سھم و نقش داشته ھنوزنيز سھيم ھستند

غيرسفيدپوستان بجز
در دوران تسلط رسمی ) اکنون نيز تبعيض غير رسمی در سطع جامعه وجود دارد ( آپار تايد ِ ،
استثمار کاری و محکوم شدن به انجام کارھای شاق و کم درآمد  -مشابه وضعيت کارگران افغان در حال حاظر در
ايران و يا کارگران مھاجر در کشورھای اروپايی و آمريکای شمالی  -می بايستی بر خالف ميل خويش وبا زورو
ت مناسب زندگی ميکردندوبرای رفت و آمد به مناطق سفيد پوست و مسافرت بايد مجوزمی
فشار
درمناطق فاقد امکانا ِ
ِ
گرفتند .آنان اجازه نداشتند که به محله ھای سفيد پو ست نشين رفت و آمده کرده و ورود آنھا به اما کن ِ◌تفريحی و کافه
و رستوران و مدارس سفيد پو ستان ممنوع بود .در عين حال از شرکت در انتخابت بورژوايی نيز محروم بودند و نه می
توانستند انتخاب کنند و نه انتخاب شوند .ازدواج با سفيد پو ستان نيزبرای آنان مجاز نبوده .در دوران حاکميت رژيم
ت ھمه جا نبه سر مايه داری
فاشيستی – سر مايه داری آپارتايد اين سيستم حکومتی طبيعتا تا مدتھای مديدی از حماي ِ
ب چپ ِ رفرميست )
جھانی ) امپر ياليسم ( و دولتھای حاکم بر آنھا ) اروپايی ( نيز بر خوردار بود .درآن دوران احزا ِ
کنگره ملی آفريقای جنوبی  ،حزب کمونيست آفريقای جنوبی وابسته به دولت سر مايه داری دولتی شوروی وکنگره
اتحاديه ھای آفريقای جنوبی ) رفرميست ( واحزاب ليبرال و افراد مذھبی بودند که عليه رژيم آپارتايد به سبک و سياق
خود مبارزه می کردند  ،اما اين احزاب و رھبرانشان که بيشتر آنان سالھای زيادی را در زندانھای رژيم آپار تايد به سر
برده بودند و عمدتا تمرکز مبارزۀ خود را بر بر روی لغو قوانين تبعيض نژادی و براندازی رژيم آپار تايد گذاشته
بودند تا افشای ماھيت اصلی رژيم که اساسا سيستم سر مايه داری و استثماری بود .سيستمی که ماھيت واقعی خود را در
پشت قو انين تبعيض نژادی پنھان کرده بود .آنان سازشکار و رفرميست و طرفدار سر سخت آشتی طبقاتی ) نلسون
ماندال ( بوده و ھستند .اين احزاب که بخش قابل تو جھی از کارگران و زحمتکشا ِن سياه پوست را ھمراه خود داشتند ،
خو ِد سيستم سر مايه داری است منتھا به شکلی ديگر و اينکه در اساس و ماھيت
در باره ماھيت واقعی آپار تايد که ِ
تفاوت اساسی با رژيم آپارتايد ندارد را  ،برای کارگران و زحمتکشان افشاء نمی کردند .وبا وعده ھای دروغين  ،مدينۀ
فاضله ای را که بعد از لغو رژيم آپارتايد بوجود خواھد آمد به کارگران و زحمتکشان وعده می دادند .غافل از اينکه تا
سر مايه و سر مايه دار حکومت می کند طبقه کارگر آزاد نخواھد بود  .آزادی صوری شايد ولی آزادی واقعی نه  .زيرا
که آزادی واقعی زمانی امکان پذير است که کار از قيد سر مايه و استثمار رھا گرديده باشد  .از طرف اين احزاب و
رھبران گفته شده بود که اگر قو انين آپار تايد لغو و و دولت آپار تايدی بر افتد  ،تمامی ساکنين آفريقای جنوبی  ،سياه و
سفيد با ھم برا بر خواھند بود و از نابرابری و ستم ديگراثری بر جا نخواھند ماند) نلسون ماندال ( .و حشتاناکتر و غير
عادالنه تراز ھمه اين بود که بعد از لغو آيار تايد ھيچ کدام از سر دمداران رژيم آپارتايدعليرغم جنايتھای بيشماری که
در حق اکثريت جامعه مر تکب شده بودند محا کمه و مجازات نشدند .غافل از اينکه واقعيتھای سخت و تلخ نشان داد که
با بر افتادن رسمی دولت طر فدارقوانين آپار تايد و بر کناری آن رژيم  ،فقط بخشی از مشکالت کارگران و
زحمتکشان که تبعيض نژادی بود ،آنھم نه به شکل کامل و واقعی  ،بلکه بطور ناقص فقط برای به پيش برده شدن رون ِد
بھترعملکرد و سود آفرينی سر مايه کمی تقليل يافت .بھره کشی و تبعيض در شکلھای مختلف از تبعيض نژادی ،
ِ
جنسی و جنسيتی گرفته تا ساير تبعيضات به قوت خود باقی ماند .زيرا که بعد ازلغو رسمی رژيم آپار تايد بر روی کاغذ
رھبری بزرگترين سازمان متشکل از نيروھای مختلف مخالف رژيم آپارتايد  ،مثل کنگره ملی آفريقای جنوبی
و سازش
ِ
به رھبری نلسون ماندال که  ٢٧سال از عمر خود را در زندانھای مخوف آپار تايد بسر برده وپس از آزادی با سازش
تاج سر و
کردن با بورژوازی حاکم در آفريقای جنوبی و دولتھای سر مايه داری و خصوصا سر مايه ھای اروپايی ِ ،
نور چشم  ،ھمه قدر تمداران کشورھای مختلف سر مايه داری و شاھان و ملکه ھای کشورھای گو ناگون شد ه بود .و
ھمچنين حزب کمونيست آفريقای جنوبی ) که در حزب ماندال حل شده بود ( و کنگره اتحاديه ھای آفريقای جنوبی اين
 ٣حزب دولت جديد حامی سر مايه را در آفريقای جنوبی تشکيل داده وبه مبرا کردن و بخشيدن تمامی جنايتکاران و سر
دمدارانی که سابقا در دولت آپار تايد ُسکان کشور و سر کوب کارگران و سياه پو ستان را در دست داشتند پرداختند.
وآنان را از مجازات شدن بخاطر ھمه جنا يتھايی که در دوران بر قراری رژيم آپار تايد عليه کارگران و زحمتکشان
سياه پوست مر تکب شده بودند معاف گردانيد ). (١گردا نندگان و سران رژيم آپار تايد نه تنھا در دوران سر کار آمدن
کنگره ملی آفريقای جنوبی به رئيس جمھوری نلسون ماندال محاکمه و مجازات نشدند بلکه به راحتی بخشيده شده و به
کار و زندگی و داشتن مقامات در ارتش و دولت و ساير ارگانھا ادامه داده و بسياری از آنان با ثروتھای اندوخته در
دوران سر کوب آپار تايدی به خارج از آفر يقای جنوبی مھا جرت کرده و در کمال راحتی و رفاه در خارج و يا در خود
آفريقای جنوبی در ويالھای لوکس و مزارع وسيع خود با داشتن مستخدمين سياه و اينبار نيز سفيد پوست در بھترين
شرايط زندگی کرده و می کنند .بدون اينکه حتی يک روز برای جنا يتھايی که مر تکب شده بودند محاکمه و مجازات
شده باشند - .دقيقا مثل خيلی از ساواکی ھا ،دست اندکاران وکارگزاران وھمکاران رژيم ديکتاتوری شاه که بعد ا زچنج

رژيم  ،مجددا تو سط رژيم جمھوری اسالمی به خدمت گرفته شده و در سر کوب کمونيستھا و آزاديخواھان نقش زيادی
داشتند.
حکومت کنندگان جديد به کارگران وعده دروغين بھشت موعود را بعد از بر کناری رژيم آپار تايد می دادند .يکی از اين
سازمانھا کنگره ملی آفريقا ی جنوبی به رھبری نلسون ماندال و ديگری حزب" کمونيست "آفريقای جنوبی بود که در
پوشش مارکسيسم و در اصل با ايده ھای رفر ميستی به مبارزه عليه آپار تايد مشغول بوده وبه جای تشويق کارگران به
مبارزه طبقاتی عليه بورژوازی  ،آنھا را به سازش طبقاتی تشويق می کردند.
کنونی آفريقای جنوبی
جامعه
ِ
شرايط کنونی و زندگی و کارکارگران آفريقای جنوبی بعد از لغو رسمی آپار تايد در واقع تغيير زيادی نکرده است ،
بلکه استثمار به شکل سابق خود ھمچنان باقی است با اين تفاوت که مھره ھا عوض و جابجا شده اند .تفاوت با گذشته اين
است که در حال حاظر رئيس جمھور که نماينده دولت سر مايه داری است فقط رنگ عوض کرده و به جای يک فرد
سفيد پوست يک فرد سياه پوست بر مسند قدرت قرار دارد .رنگھا عوض گرديد ه و نه جا يگاه طبقاتی .دستگاه پليس و
فر ماندھان ارتش نيز از سياه پو ستان و سفيد پو ستان تشکيل شده است .اگر طبقه کارگر در زمان آپار تايد تو سط
بورژوازی سفيد پوست استثمار و سر کوب ميشد  ،االن توسط سر مايه دار سياه و سفيد استثمار و به دست پليس ضد
شورش سياه و سفيد سر کوب ميشود ونيز دولتی که از حاميان سر مايه ) سياه پو ستان و سفيد پو ستان( تشکيل گرديده
است و ارتش نيز به ھمينگونه  .االن طبقه کارگر توسط سر مايه دارھای مختلف و با رنگھای مختلف سر کوب و
استثمار ميشود .ھر دو عليه کارگران منافع مشترک دارند  ،عليرغم رنگ و نژادشان ھمانطور که شاھد بوديم  ،در
صورت اعتراض طبقه کارگربه وضعيت فالکت بار زندگی خود ،ماشين سر کوب سر مايه ،بدون ھيچ ترديد و درنگی
به سر کوب طبقه کارگر دست زد .طبيعتا ھيچ گونه تغييری در روند بر طرف شدن استثمار کارگران آفريقای جنوبی
بعد از لغو و بر کناری دولت آپار تايد رخ نداده است و مسائل و مشکالتی مثل در صد باالی بيکاری ،عدم داشتن بيمه
بيماری برای بخش عظيمی از کارگران و وجود و شيوع بيماری کشنده ای مانند ايدز  ،خود فروشی  ،نا امنی اجتماعی
 .فقر وفالکت اقتصادی وفردی و اجتماعی برای طبقه کارگرو زحمتکشان ھمچنان به شدت سابق وجود دارد.
تغيرات روبنايی و جابجايی سياسی رژيمھا
تاريخ تحوالت سياسی بطورعموم و بطور خاص در  ۵٠سال اخير يکبار ديگرثابت کرد که فقط جابجايی سياسی و
ِ
روبنايی دولتھا  -مانند بر کناری شاه )م .پھلوی(  ،مبارک  ،قذافی  ،صدام و ديکتاتورھای گوناگون وتغيرات روبنايی و
عوض کردن دولتھا  ،اساسا تغير بنيادی در زندگی کارگران و زحمتکشان بوجود نخواھد آورد .سيستم استثماری در
جريان اين تغيرات رو بنايی متاسفانه باقی می ماند و برای طبقه کارگر فرقی نمی کند که استثمارگران او چه رنگ و
جنس و نژادی ومذھبی داشته باشند.
تمام تبليغات بورژوايی و احزاب طر فدار او ،مبنی بر تبليغ جامعه مدنی – ملی و سکو الر و دموکراسی خواھی
بورژوايی وانقالب مرحله ای و دموکراتيک وغيره ،فقط تبليغات و تالشھای رفرميستھا در پو شش مارکسيم در جھت
گمراه کردن طبقه کارگرازدست بردن به انقالب قھر آميزخود و مانع شدن طبقه کارگراز فعاليت درجھت انجام انقالب
واقعی خويش و متشکل شدن درحزب کمونيستی و طبقاتی خود ميباشد .احزاب و جريانات رفرميست سعی می کنند که
طبقه کارگر را از تالش در جھت وقوع و به سر انجام رساندن انقالب اجتماعی و بر قراری ديکتاتوری پر و لتاريا باز
دارند .بورژوازی در ھر شکل و قواره ای که ظاھر شود فقط يک ھدف دارد و انھم کسب سود و ارزش اضافه از
نيروی کاراستثمار شده کارگران است  .در تحليل نھايی يک اصل برای سر مايه داری و سر مايه دارمقدس است و
آنھم اصل مالکيت خصوصی بر ابزار توليد .تمام شکلھای ديگر تغيرات سياسی و روبنايی  ،بجز انقالب سو سياليستی
به رھبری طبقه کارگر آگاه و حزب طبقاتی اش  ،پوشش فريب آميز بورژوازی برای استثمار طبقه کارگر وبر سر
قدرت باقی ماندن اومی باشد و ھر زمان ھم که بورژوازی احساس خطر کرد  ،کارگران معترض را با ھر رنگ و
نژاد و جنسيتی که داشته باشند بی مھابا و بدون ترديد بازداشت و شکنجه و به گلو له خواھد بست ،ھمانطور که ما
متاسفانه  ،روزانه در سراسر جھان شاھد اين سر کوبھا ھستيم  .چنانکه دولت سياه پوست آفريقای جنوبی با دستگاه سر
کوب وخشن خود وبا ھمدستی حا ميان سر مايه دار خود چه سياه و چه سفيد دست به کشتار کارگران متعرض زد

نمونه اين سر کو بھا و کشتار و دستگيری و شکنجه کارگران .برای مثال در ايران حتی يک اعتراض ساده ويا يک
نشست کارگری برای کسب ساده ترين مطالبات بر حق و طبيعی کارگران منجر به دستگيری اعضاء و فعالين کارگری
می شود .بطور مثال ،ھمانطور که شاھد بوديم در تاريخ  ٢۶خرداد  ۶٠ ،١٣٩١تن از فعالين کارگری در حين برگزاری
جلسه ساالنه " کميته ھماھنگی برای کو مک به ايجاد تشکل ھای کارگری " با حمله و حشيانه توسط نيروھای جمھوری
اسالمی بازداشت و تحت شديد ترين فشارھای جسمی و روحی و اخالقی قرارگرفته وتازه پس از اعتراضات بسيار در
داخل و خارج ،اين عزيزان بتدريج آزاد گرديدند .متاسفانه علی رضا عسگری بدون اينکه جرمی مرتکب شده باشد
ھنوز در بند می باشد واخيرا به يکسال حبس تعزيری محکوم گرديده .اسارتی که برای او بيماری ھای سخت وخطر
ناک و تھديد کننده ای ،مانند بيماری قلبی ،کمر درد شديد  ،کم خونی را موجب گرديده و نيزدچاردردھای ناشی از فشار
و استرس شديدی که درزندان بر اووارد کرده اند می باشد
کارگران زندانی آزاد بايد گردند
مستحکم باد ھمبستگی کارگران سراسر جھان
زنده باد سو سياليسم و ديکتاتوری پرو لتار يا
 -١بعد از لغو آپار تايد در سال  ١٩٩۴از طرف دولت جديد آفريقای جنوبی به رياست جمھوری نلسون ماندال و
کنگره ملی آفريقای جنوبی به کمک رفرميستھايی که خود را کمونيست می ناميدند در سالھای دھه  ٩٠کميسيون
حقيت يابی و آشتی ملی تشکيل شد  -تشکيالت نلسون ماندال و کليسا .رييس کميسيون اسقف تو توبود، -به جای
تشکيل دادگاه ھای انقالبی که می بايست وبايدو و ظيفه می داشت که سران جنايتکاررژيم آپار تايد را محا کمه و
مجازات کند .به تبرئه آنا ن پرداخت واين کميسيون نمايشی از تبليغ شنيع ترين آشتی طبقاتی شد .غافل از اينکه طبقه
کارگر ھرگز با طبقه سر مايه دار نمی تواند آشتی طبقاتی داشته باشد .اين دو طبقه اساسا با يکديگر آشتی نا پذيرند.
" بورژوازی مقدم برھرچيز گورکنان خويش را بوجود می آورد.فنای او و پيروزی پرولتاريا ،بطورھمانندی
ناگزير است " مارکس و انگلس .مانيفست حزب کمونيست .بخش  -١بورژواھا و پرو لتاريا
کميسيون آشتی طبقاتی شد .بطور مثال اين
دراين کميسيون نه حقيقتی يا فت شد و نه مجرمی مجازات گرديد .بلکه
ِ
کميسيون آشتی ملی  ،رئيس جمھوربر کنار شده دولت فاشيستی آپار تايد را به نام پی  .دبليو بو تا را که ازسال
 ١٩٧٨تا سال  ١٩٨٩که مبارزات ضد آپارتايد و کشتار سياه پو ستان و مخالفين آپار تايد دراوج خود درآفريقای
جنوبی جريان داشت  ،و فاشيست بيرحم وخو نخواری بود را فقط برای سئوال و جواب به اين کميسيون دعوت
کرد که ايشان نيز با کمال بيشرمی از شر کت وحضور در اين کميسيون سر باز زد و حتی حاظر به عذرخواھی
برای جنايتھای بيشماری که انجام داده بود نشد و تمام جرائمی را که مر تکب شده بود و در پرونده اوموجود بود
تکذيب و رد کرد.او بدون ھيچ مجازاتی و با احساس غرور زياد از اينکه يک راسيست بوده از اعمال و عقايد خود
غيابا واز طريق مديا دفاع کرد و تا آخرعمر در کمال راحتی و آسايش به زندگی ننگين خود تا سن  ٩٠سالگی ادامه
داد ودر ويالی شيک و بزرگی که با ثروت اندوخته از استثمار و شکنجه و سر کوب کارگران و سياه پوستان به
زور کسب کرده بود بدون ھيچ مجازاتی به مرگ طبيعی در گذ شت
 "-٢دولت محصول و تجلّى آشتىناپذيرى تضادھاى طبقاتى است .دولت در آنجا ،در آن زمان و در حدودى پديد ميآيد
که تضادھاى طبقاتى در آنجا ،آنزمان و در آن حدود بطور ابژکتيف ديگر نميتوانند آشتىپذير باشند .و بالعکس :وجود
دولت ثابت ميکند که تضادھاى طبقاتى آشتىناپذيرند " لنين .دولت و انقالب

