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 هي ابزار دست سرما،ی جنوبیقاي کارگران حمل ونقل آفرهيحادات

 
خرداد هشتاد وهفتنهم                                                                                                      تالن الپینانس  

                                     
، اتحاديه کارگران حمل ونقل آفريقای جنوبی از تخليه کشتی حامل اسلحه برای دولت زيمبابوه ٢٠٠٨اوايل ماه آوريل 

ن حمل ، که عضو فدراسيون بين المللی کارگرا"اتحاديه کارگران حمل ونقل ومتحد آفريقای جنوبی. "خودداری کرد

است، اعالم کرد که سالح هايی را که به مقصد زيمبابوه حمل می شوند نه تخليه خواهد کرد و نه به حمل ) ITF(ونقل 

  .ونقل آن کمک خواهد کرد

 ٢۵٠٠ نارنجک محموله موشک و ١۵٠٠ ميليون گلوله و مهمات معمولی، ٣کشتی حامل اسلحه، که گفته می شود 

صد زيمبابوه حمل می کند، هم اکنون بيرون از آب های آفريقای جنوبی است و معلوم گلوله خمپاره را از چين به مق

آمريکا . نيست که دارد به چين بازمی گردد يا به سوی آنگوال می رود، کشوری که در گذشته متحد زيمبابوه بوده است

خودداری کارگران . ت کرده اندو انگليس هردو با جريان اخيرانتخابات در زيمبابوه وحمل اسلحه به اين کشور مخالف

. هيچ گونه خون ريزی شرکت داشته باشندان به مثابه انسان نمی خواهند درحمل ونقل اسلحه قابل درک است، زيرا آناز

  .اما، پيش از فرض هرگونه موضع اخالقی برای يک اتحاديه کارگری بزرگ بايد نظری به واقعيات آشکار بيندازيم

سيد که اگر اين اتحاديه کارگری مخالف حمل و نقل اسلحه است چرا از حمل ونقل اسلحه به پيش از هر چيز بايد پر

خودداری نمی کند؟ پس، جای تعجب نيست اگر بگوييم ... ديگر کشورهای جنگ زده نطير عراق، افغانستان، سومالی و

.  بورژوازی جهانی را دنبال می کنداين اتحاديه منافع کارگران را نمايندگی نمی کند، بلکه سياست و برنامه بخشی از

روشن است که اگر اين اتحاديه کارگری به جای دفاع از امپرياليست های آمريکايی و انگليسی از ضدامپرياليست هايی 

هر اتحاديه ای که به جای .  به حال طبقه کارگر هيچ فرقی نمی کرد  از نوع رابرت موگابه هم دفاع می کرد بازهم

افع اين يا آن بخش از بورژوازی را دنبال کند عملی ضدکارگری را انجام داده و به ابزار و عصای منافع کارگران من

 از تخليه اسلحه برای زيمبابوه سرباززده ITFاما ببينيم چرا اين اتحاديه کارگری عضو . دست سرمايه تبديل شده است

  .ه نگاه کنيماست؟ برای پاسخ به اين پرسش بايد به اوضاع اقتصادی و سياسی منطق

تورم، پايين آمدن ميانگين سن % ١٠٠بيکاری، % ٨٠زيمبابوه هم اکنون گرفتار تنگناهای اقتصادی بسيار حاد نظير 

.  سال و سرانجام، همچون همه کشورهای شبيه آن، فاجعه هولناک کمبود مواد غذايی است۴٠مرگ و مير به کمتر از 

رابرت موگابه، .  تاکنون مشخص نشده است٢٠٠٨ مارس ٢٩مهوری در افزون براين، برنده انتخابات اخير رياست ج

حکم می راند، بر شمارش " جبهه خلق زانو" تا کنون بر حزب ١٩٨٧رئيس جمهوری کنونی زيمبابوه، که از سال 

ه مجدد آرا اصرار می ورزد، حال آن که مورگان چانگيرای، رهبر اپوزيسيون، اين را ترفندی برای عقب انداختن نتيج

. انتخابات و به دست آوردن فرصت مناسب جهت سرکوب اپوزيسيون و اعالم خود به عنوان برنده انتخابات می داند

عالوه براين، تابو مه بکی، رئيس جمهوری آفريقای جنوبی که هم اکنون بين رهبران زيمبابوه ميانجی گری می کند، به 

دولت . خود ادامه می دهد" ديپلوماسی آرام" از موگابه همچنان به رغم انتقاد بسياری از گروه ها و رهبران بين المللی
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ياکوب زوما، رهبر کنگره ملی . مه بکی اجازه حمل اسلحه برای زيمبابوه از طريق کشورش را کار درستی می داند

وضع مه برخوردار است، از م) کوساتو" (کنگره اتحاديه های کارگری آفريقای جنوبی"آفريقای جنوبی، که از حمايت 

  .مورد زيمبابوه فاصله گرفته و آشکارا از بحران انتخابات زيمبابوه و حمل اسلحه به اين کشور انتقاد کرده استبکی در

درک اين نکته دشوار نيست که جناح های مختلف سرمايه داری که با ناآرامی های سياسی منطقه درگيرند برای جلب 

امتناع اتحاديه کارگران حمل و نقل آفريقای جنوبی از حمل اسلحه به . کنندحمايت نيروی کارگران با هم رقابت می 

زيمبابوه از اين نظر جالب است که تناقض آشکار عملکرد اتحاديه های کارگری به عنوان مهره های بازی سياسی 

ری قرار گيرد که از يک سو، اتحاديه ها نمی خواهند اسلحه در اختيار کشو: سرمايه داری را به خوبی نشان می دهد 

در آن حقوق بشر پيوسته نقض می شود، از سوی ديگر، همگان می دانند که سال ها است که حمل ونقل اسلحه در 

علت اين تناقض هيچ . سراسر جهان وجود دارد و اتحاديه های کارگری در بسياری موارد در اين کار شرکت کرده اند

يک بخش از بورژوازی عليه بخش ديگر آن و بدين سان تبديل چيز نيست مگر حمايت اتحاديه های کارگری از 

  .کارگران به زائده سرمايه داری

هم چنين جالب است بدانيم که بسياری از رسانه های غربی خبر خودداری اتحاديه کارگری از تخليه اسلحه برای 

. مال خشونت برمردم طرفداری می کنندالبته شهروندان معمولی از ايده مخالفت با اع. زيمبابوه را در بوق وکرنا کردند

آيا همين رسانه ها نبودند و نيستند ! در عين حال، بايد پرسيد که از کی تا به حال رسانه ها مدافع طبقه کارگر شده اند؟

مثال در نيويورک و (که به اين بهانه که توقف کار و اعتصاب های کارگری نظير اعتصاب کارگران حمل ونقل 

 می کنند؟         ردسر مردم می شوند در موارد بيشماری با اين اعتصاب ها مخالفت کرده اند وباعث د) تورنتو

روشن است ! بنابراين، آيا نبايد بپرسيم که چگونه است که اين رسانه ها ناگهان طرفدار حرکت های کارگری شده اند؟

زی عليه منافع گروه ديگری از آن دفاع می که اين ها نه از منافع کارگران بلکه صرفا از منافع يک گروه از بورژوا

  :چنين آمده است " لس آنجلس تايمز"مثال در يکی از سرمقاله های اخير . کنند

   روزنامه نگاران و قضات، گروه های-نکته فوق العاده در باره اين واقعه آن است که جامعه مدنی آفريقا       

  حمايت ديپلمات های آمريکايی و انگليسی که خردمندانه در  مدافع حقوق بشر و اتحاديه های کارگری تحت      

  . انجام کار درست توسط دولت های آفريقايی را به امری خوشايند بدل کردند- پس صحنه عمل می کنند      

  )٢٠٠٨ آوريل ٢۴، لس آنجلس تايمز، "توقف جريان اسلحه("      

دو نشان را می يری با يک تيربنابراين، اين موضع گ.  موافق استبا اين موضععمومی نيزوالبته، چنان که گفتيم، افکار

  .عمومی را برای اتحاديه کارگری جلب می کندرب دفاع می کند و هم حمايت افکارمنافع بورژوازی غهم از: زند

خالقی ناگهانی اتخليه اسلحه برای زيمبابوه نه يک عمل رگران حمل ونقل آفريقای جنوبی ازاتحاديه کا" ناگهانی"امتناع 

غرب متحدان کالن سرمايه دار آن در وبورژوازی منطقهی منافع اقتصادی و سياسی بخشی ازهمسوي بلکه نتيجه پيچيده

  .است

با اين همه، صرف نظر از اهداف بورژوايی اتحاديه های کارگری، توده های کارگر ممکن است اين حرکت را راهی 

اين . ايه داری بدانند، زيرا تجارت اسلحه يکی از راه های توليد عظيم سرمايه استبرای جلوگيری از مبادله منابع سرم

 توده ها بايد بدانند که سرمايه و سرمايه داری در طبقه سرمايه دار اين يا آن منطقه از جهان  اما اين. درست است
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هانی است و طبقه کارگر هر سرمايه يا همان رابطه خريد و فروش نيروی کار رابطه ای يکسره ج. خالصه نمی شود

خودداری . بورژوازی جهانی را از ياد نبرد مبارزه با " خودی"منطقه ای بايد ضمن جنگيدن با بورژوازی محلی و 

کارگران از تخليه اسلحه مانند تمام اقدام های کارگری ديگر حکم آچار فرانسه برای باز کردن چرخ های سرمايه داری 

 از اين که توده های کارگر قدرت آن را دارند که هم بورژوازی محلی را به زانو را دارد و نشان روشنی است

  .درآورند و هم بورژوازی جهانی و اتحاديه های آلت دست آن را پياده کنند

  

  نانسی الپالنت

  ٢٠٠٨آوريل 

  )منطقه تهران(  برای ايجاد تشکل کارگریی هماهنگتهيکم

www.hamaahangi.com 
hamaahangi@gmail.com  

 


