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  سيامک ستوده

 ٢٠١٣ دسمبر ١٣

  انقالب يا ضد انقالب
  ی جنوبیافريقا در جنبش ضد آپارتايد ماندالنقش 

  

قدرت رسيدن تقسيم و آن دو را در برابر ھم ه و بعد از ب  را به دو دوره، قبل ماندالخالف اين عقيده  که زندگی سياسی 

 ھمان نقش سازشکارانه و ۀ دوم نيز ادامه دھندۀ در دورماندالقرار می دھند، من در اين نوشته قصد دارم نشان دھم که 

نده در آن، و  به بررسی جنبش ضد آپارتايد، طبقات شرکت کنبرای اين منظور بايد مقدمتاً .  اول بودۀضد انقالبی در دور

که منافع کداميک از طبقات شرکت   را در رابطه با اينماندالنقش ھر يک از اين طبقات در آن پرداخت تا بتوان جايگاه 

  . کننده در جنبش را نمايندگی می کرد، معلوم نمود

اھداف و واضح است که در جنبش ضد آپارتايد نيز، ھمچنان که در ھر جنبش دمکراتيک ديگر، طبقات مختلف با 

 کارگر، ھر دو، و در تحليل ۀدر ضمن مسلم است که ھدف نھائی بورژوازی و طبق. انگيزه ھای متفاوت شرکت دارند

له در اينست که در أمسمنتھا، فرق . نھائی، به کف آوردن قدرت دولتی و استقرار نظام اجتماعی مربوط به خود است

 درھم شکستن قدرت دولتی، و برقراری دمکراسی انقالبی به منظور  از طريق کارگر اين ھدف را مقدمتاً ۀکه طبق حالی

 دستيابی ۀلأمس طبقاتی و فراھم آوردن شرايط عينی و ذھنی انقالب سوسياليستی  دنبال می کند، بورژازی، ۀبسط مبارز

  . به قدرت دولتی را از طريق سازش  و حفظ دستگاه و ماشين سرکوب دولتی پی می گيرد

 مرکزی جنبش و انقالب دمکراتيک ألۀدر ھر جنبش دمکراتيک چگونگی برخورد با قدرت دولتی به مساين ترتيب، ه ب

يا ( ماشين دولتی تصرفيکی در پی درھم شکستن ماشين دولتی و بوروکراسی، و ديگری خواستار . تبديل می گردد

که در ھر انقالب و جنبش دمکراتيک اينجاست . ، و در بھترين حالت، انجام اصالحاتی در آن می شود)سھيم شدن در آن

گرايش اول . دو گرايش سرنگونی طلبی و اصالح طلبی، با دو خصلت طبقاتی مختلف، در برابر ھم قرار می گيرند

چرا که اولی سعی و نفعش در پيشروی انقالب به جلو و ديگری سعی و نفعش . انقالبی و گرايش دوم ضد انقالبی است

يکی خواستار داغان کردن ماشين سرکوب دولتی برای خلع يد . الب و متوقف کردن آنستنقادر دھنه زدن به امواج 

سياسی از بورژوازی، جھت حرکت برای خلع يد بعدی اقتصادی آنست، و ديگری خواستار حفظ اين ماشين برای 

ين ھمان ماشينی ا. ر آن و در نھايت حفظ سرمايه داريستت کارگر و جلوگيری از پيشروی بيشۀل و سرکوب طبقوکنتر

 و مقامات دولت سفيدپوست ماندالرھبری ه  بANC، بر سر ميز مذاکره ميان )و در واقع قبل از آن (١٩٩۴است که در 

نبش کارگری و جلوگيری از پيشروی جی جنوبی، بر سر حفظ آن، بين بورژوازی سياه و سفيد، برای سرکوب افريقا

.  يک دھه بعد پيشروی کارگران معدن ماريکانا را به خاک و خون کشيدعمل آمد، و بيش ازه بيشتر انقالب، توافق ب

 ، برای ھمين روز تاريخی و موفقيت ١٩٩۴!  و انتخابات دمکراتيکماندالفريادھای ھورای بورژازی جھانی برای 
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 رفع ی جنوبی برای سد کردن جنبش کارگری، و برایافريقادر اين روز بورژوازی سفيد و سياه . حاصل از آن بود

  . ی جنوبی، پس از چند دھه لجاجت و کشمکش، به يک توافق تاريخی دست يافتندافريقاخطر از سرمايه داری 

 گرايش سازشکار و  ۀ نمايندماندالی جنوبی افريقابنابراين، اگر خوب دقت شود، در جنبش دمکراتيک و ضد آپارتايد 

ه باشد يا نباشد، منافع بورژازی سياه را باالخص، و کل که خود آگا رغم اين ضد انقالبی در اين جنبش بود که علی

برای ھمين بود که قبل از اين تاريخ، تا زمانی که اين .  دنبال می کردآگاھانهقريقای جنوبی و حتی جھانی را ابورژازی 

توافق ديگر برای کسب امتياز از ھم بوده و ھنوز به  دو بخش بورژوازی سياه و سفيد در مبارزه و کشمکش با يک

 عنوان يک تروريست شناخته می شد، ولی ھمينه ی جنوبی بافريقا از طرف مقامات غربی و سفيد ماندالنرسيده بودند، 

اين ساده انگاری خنده آوری است که کسی . که بر سر ميز مذاکره به توافق رسيدند، ناگھان به يک قھرمان تبديل شد

 جرج بوش نيز ناچار به دادن امريکا انگليس و رئيس جمھور ۀ ملکاه حتحدی بود که  بماندالادعا کرده بود، محبوبيت 

نظر من بايد اساس برخورد ما ه  باال بۀنکت. نشان سنت جان و نشان آزادی رياست جمھوری به اين چريک سابق شدند

  .يت دوم اھمۀو اکنون بپردازيم به نکات در درج.  و نقش او در جنبش ضد آپارتايد قرار گيردماندالبه 

 می گويند او به جنبش خودش تعلق داشت و قھرمان جنبش خودش بود و از اينرو نبايد از او بيش ءکه بعضی رفقا اين

حق ھم برای جنبش خودش مبارزه می ه بله او به جنبش خودش تعلق داشت و ب.  درست استاز حد انتظار داشت، کامالً 

کيد می کنم أ و تئی جنبشی که او قھرمانش بود يک جنبش بورژواله اينست کهأمسولی . کرد و برای آن يک قھرمان بود

آيا مگر موسوی و کروبی ھم .  سازشکارانه در جنبش ضد آپارتايد بوديک گرايش اگر ھم نگوئيم ضد انقالبی ولی مسلماً 

سوب نمی  خودشان محۀبا ھمه پايداری ھائی که در برابر جناح خامنه ای کرده اند قھرمان جنبش سبز و سازشکاران

شوند؟ و يا مگر خمينی و بن الدن قھرمانان جنبش ارتجاعی خودشان نيستند؟ آيا ما به اعتبار قھرمانان جنبش ھاست که 

 مورد قضاوت رابه آنھا برخورد می کنيم، يا بالعکس، بنا به خود جنبش ھا و خصلت طبقاتی آنھاست که قھرمانان آنھا 

  . و ارزيابی قرار می دھيم

ر در زندگی مردم بايد مورد استقبال ييبرای کمونيستھا و ھر انسان آزاده ای ھر ذره تغ: "ضی می گويندھمينطور بع

عمل ه ی جنوبی بافريقار را در زندگی سياھان يي بيشترين تغماندال اگر از اين زاويه نگريسته شود، قرار گيرد و اتفاقاً 

 رھبران جنبش ۀ و ھم]جوزا[ خردادم ما بايد از خاتمی، جنبش دوسفانه اينطور نيست و گرنهأبايد بگويم که مت...". آورد

راتی ھر اندازه اندک را ييھرحال  با رسيدن به قدرت، اصالحات و تغه  اينھا، بۀھم. عمل آوريمه اصالحات ھم حمايت ب

دست به اصالحات  که از آن رو ماندالکه فرق است ميان رفرميست ھائی مثل  در حالی. وجود آورده يا خواھند آورده ب

عنوان اھرمی برای تحکيم ه گسترش انقالب را بگيرند و انقالبيونی مثل من و شما که از اصالحات ب  جلوتازنند  می

  .  کارگر برای پيشروی بيشترش پشتيبانی می کنندۀموقعيت طبق

در اينمورد .  ملی بودۀگر نظامی کنۀ ھمچنين گفته می شود که او در يک دوره طرفدار سرنگونی و خود بنيانگذار شاخ

معنای سرنگونی طلبی نيست و گرنه حزب ه را می دانيم که ھر نوع دست به اسلحه بردنی ب ھم بايد بگويم که اين

در . دمکرات و شاخه ھائی از سلطنت طلبان و مجاھدين ھم بايد جزء نيروھای سرنگون طلب و انقالبی محسوب شوند

، سرنگونی انقالبی، يعنی آن نوع سرنگونی است که ھدفش در ھم شکستن نزد مارکسيست ھا منظور از سرنگونی

کار ه از نظر آنھا تصرف ماشين دولتی و ب. ی باشدئماشين و بوروکراسی دولتی و جايگزينی آن با قدرت مسلح توده 

 آنچه در انقالب  رخ داد، با درھم شکستن آن، مانند۵٧بردن آن تحت عناوينی ديگر، مثل آنچه که کما بيش در انقالب 

معنای ه  نظامی و يکی دو عمل چريکی نمی تواند بۀسيس يک شاخأبنابراين، ت. روسيه رخ داد، فرق ماھوی وجود دارد

  .سرنگونی طلبی تلقی گردد
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رات بزرگی يي و جنبشی که او به آن تعلق داشت، با لغو آپارتايد، تغماندالھر حال ه و سر انجام ممکن است گفته شود ب

 ملی نبودند که موجب ۀ و کنگرماندالدر اينمورد ھم بايد بگويم که اين . وجود آورده ی جنوبی بافريقا زندگی مردم را در

ی جنوبی بود که نه تنھا می توانست افريقا کارگر ۀ توده ھای مردم و طبقۀ مبارزۀرات نتيجيياين تغ. رات شدنديياين تغ

 مھندسی شد ء و شرکاماندال به مراتب فراتر از آنچه که توسط در ھمان چھارچوب دمکراتيک و سرمايه داری ھم

 ھم خواستار لغو تبعيضات ماندالبله من قبول می کنم که .   آن کاسته شدۀبرود، بلکه در عمل، توسط آنھا، حتی از دامن

ا توضيح دادم، اينست ر ولی آنچه که بايد به آن توجه داشت و من در باال ھم آن. نژادی بود و برای تحقق آن مبارزه کرد

که او اين کار را نه با نيت تقويت موقعيت کارگران و توده مردم در مبارزه با فاشيست ھای سرمايه دار سفيد، بلکه به 

عبارت ديگر، ھدف او از لغو آپارتايد وجه ه ب. منظور تقويت موقعيت بورژوازی سياه در برابر بورژوازی سفيد کرد

 راه ۀی ورود بورژوازی سياه به قدرت، و ھمراه با بورژوازی سفيد  توقف انقالب در نيمالمصالحه قراردادن آن برا

  . بود

طور مجزا، بلکه ه جمله ھر اصالحاتی را بايد نه ب  اجتماعی منۀمن در باال شرح دادم که از نظر مارکسيستی ھر پديد

که ما برای ھر  اين.  و قضاوت قرار داددر رابطه با سير کلی تحول اجتماعی و سياسی در ھر مقطع مورد ارزيابی

ثيرات مثبت و منفی آن در کل تحول أبار آورده، و بی توجه به ته ر مثبتی در زندگی مردم بييکه تغ اصالحی صرف اين

 ھيچ يک  اصالحات است که مسلماً ألۀسياسی و اجتماعی، ھورا بکشيم و کف بزنيم، نوعی عاميگری در برخورد با مس

  . ن نمی باشيماز ما در پی آ

طور اعم، يکی ھم انجام اصالحات، يعنی دادن بعضی ه واضح است که مضمون ھر سازش طبقاتی، يا ھر سازشی ب

اشتباه بزرگيست که ما دادن اين امتيازات را، بدون توجه به . امتيازات به توده ھای عصيان زده برای آرام کردن آنانست

ام امتياز بزرگتری داده شده اند، بسادگی، به حساب بذل و بخشش يا انقالبی که اين امتيازات در ازاء دريافت کد اين

در ھر جنبش ملی سازش اپوزيسيون بورژوا و سازشکار منجر به اخذ بعضی امتيازات می . گری طبقات باال بگذاريم

اينحال، قضاوت ما نسبت با . طور گريز ناپذيری از اين امتيازات برخوردار می شونده  مردم نيز بۀ تودشود که الزاماً 

 مفيد بودن اين خرده امتيازھا انجام  صرفاً ۀبه عملکرد و نقش  بورژوازی سازشکار در انقالب ملی نمی تواند بر پاي

  .گيرد

 ی منافع بورژوازی يا بخشی از آن، نقشۀعنوان نماينده  زندگی سياسی اش، بۀ در ھر دو دورماندالبنابراين می بينيم که 

ی افريقا اول برای رفع محدوديت ھای نژادی از سرمايه داری در ۀاگر در مرحل.  کردءتی واحدی را ايفااز لحاظ طبقا

 سھيم شدن بورژوازی مورد اتکای او در قدرت و بازگرداندن توده ھای عصيان زده به خانه ھای خود ۀجنوبی که الزم

 ۀ حفظ اين سرمايه داری غسل تعميد يافته را وجھۀ دوم، ھمراه با بورژوازی سفيد، وظيفۀبود، مبارزه کرد، در مرحل

يک از اين دو دوره، او نه نمايندگی واقعی منافع توده ھای سياه و نه ھدف پيشروی آنھا  در ھيچ. ھمت خويش قرار داد

 منافع بورژوازی بومی و پيشروی اين بورژوازی در ۀبالعکس، او نمايند. در مبارزه با بورژوازی را مد نظر داشت

دليل نيست که پس از دست يابی به قدرت، توده ھای کارگر و  بی. ارزه اش با بورژوازی سفيد بر سر قدرت بودمب

حال خود رھا کرد ه ی جنوبی را در چنگال تيز سرمايه داری سياه و سفيد و سرمايه داری جھانی بافريقا ۀمردم ستمديد

   .* 

-----------------------------------------------  

از ھر نوع (برخورد کمونيست ھا به جنبش ھای دمکراتيک ألۀ خاطر اھميت مسه بايد توجه داشت که اھميت اين بحث ب

و مھمتر از آن چگونگی برخورد با  بورژوازی در اين حنبش ...) آن، نوع ملی، زنان، ضد آپارتايد، سکوالريسم و 

دو تاکتيک "اين ھمان بحثی است که در . ای ما  اھميت می يابد نيز از ھمين زاويه است که برماندالبرخورد با . ھاست
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 ملی ألۀلنين به آن پرداخته می شود، و يا مضمون اصلی تزھای مربوط به مس) سوسيال دمکراسی در انقالب دمکراتيک

 کمينترن را تشکيل می دھد، و يا حتی داد و قال ھای مارکس در نوشته ھای م دوۀو مستعمراتی مصوب کنگر

 به آن مربوط ١٨۴٨در محکوم کردن بورژازی ليبرال و سازشکاری آن در انقالب " رن جديد "ۀخشانش در روزنامدر

است، و در يک کالم، ھمواره بی توجھی به آن، شکست ھای ھولناکی را چه در جنبش کمونيستی و چه  در جنبش ھای 

 . دمکراتيک در پی داشته است

  ٢٠١٣مبر دس٩ - سيامک ستوده

 


