خون بارترين جنايت سيستم سرمايه داری عليه کارگران!
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روز پنج شنبه  ١۶آگوست  ،٢٠١٢پليس حکومت آفريقای جنوبی ،به بيش از  ٣٠٠٠نفر از کارگران در آفريقای جنوبی که در معادن پالتين
دست به اعتصاب زده بودند حمله کرد و آن ھا را به رگبار بست.
خبرگزاری ھا اعالم کرده اند که در اين يورش وحشيانه پليس ٣٦ ،کارگر جان باخته و صدھا تن نيز زحمی گرديدند .به گفته رييس پليس
آفريقای جنوبی ،تعدادی جان باختگان در حال افزايش است.
»جرم« اين کارگران ،تنھا و تنھا اين است که برای افزايش دست مزد خود دست به اعتصاب زده بودند و در مقابل تھاجم صدھا پليس ضد
شورش مسلح ،تنھا چوب و تبر به دست گرفته بودند تا از خود دفاع کنند .اما فيلم ھای تلويزيونی نشان می دھند که صدھا پليس وحشی دولت
آفريقای جنوبی ،ھم زمان و از فاصله نزديک به آن ھا آتش گشودند و حمام خون راه انداختند.
کارگران معدن خواھان افزايش دست مزد خود ھستند .در حال حاضر دست مزد معدنچيان چھارصد يورو در ماه است و آن ھا خواستار
افزايش آن تا سه برابر شده اند.
خبرگزاری )سابا( آفريقای جنوبی ،اعالم کرده است» :پليس آفريقای جنوبی امروز پنج شنبه به طرف ھزاران معدنچی اعتصاب کننده
تيراندازی کرد«.
حمله پليس حکومت سرمايه درای آفريقای جنوبی به کارگران اعتصابی ،از ھمان جمعه گذشته و ھنگامی آغاز شد که کارگران معدن پالتين
»لون مين« دست به تظاھرات زدند .سخن گوی پليس ،ضمن تاييد کشته شدن تعدادی از معدنچينان ،بی شرمانه و وقيحانه از عملکرد
نيروھای امنيتی دفاع کرد و گفت که آن ھا به بھترين شکل وظيفه خود را انجام داده اند .او ،ھم چنين ادعا کرد که نخستين گلوله از سوی
معدنچيان شليک شد.
ناتی متھتوا ،وزير پليس آفريقای جنوبی در گفتگو با يک شبکه راديويی محلی ضمن اقرار به افزايش کشته شدگان گفت» :بسياری مجروح
شده بودند و تعداد )کشته شدگان( ھم چنان در حال افزايش است«.
اين کشتار کارگران ،يکی از خون بارترين حمالت سيستم سرمايه داری در آفريقای جنوبی از زمان فروپاشی آپارتايد بوده است.
اين معدن پالتين ،در صد کيلومتری شمال غربی ژوھانسبورگ قرار دارد .ھزاران کارگری که اعتصاب کرده اند خواھان افزايش حقوق خود به
بيش از  ١٠٠٠دالر در ماه شده اند.
اين حادثه در سومين معدن بزرگ توليد کننده پالتين جھان که شرکت معدنی »لون مين« بھره برداری آن را در دست دارد ،روی داد.
اعتراض کارگران اين معدن که در شھر »ماريکانا« واقع در  ١٠٠کيلومتری شمال غرب شھر »ژوھانسبورگ« قرار دارد ،برای افزايش
دست مزد بيش تر از جمعه گذشته آغاز شده است.
آفريقای جنوبی بيش از  ٨٠در صد ذخيزه پالتين جھان را در اختيار دارد و بزرگ ترين صادرکننده اين عنصر است .معدن ماريکانا يکی از
بزرگ ترين معادن پالتين اين کشور است و متعلق به شرکت النمين است که دفتر مرکزی آن در لندن مستقر است.
مردم آفريقا از دير باز ،از سوی برده داران ،باج گيران و دزدان دريايی انگليسی ،اسپانيايی ،پرتغالی ،ھلندی و فرانسوی مودر تھاجم و غارت
و کشتار قرار گرفته اند به طوری که اين سوداگران مرگ ،برای تصرف و غارت ثروت ھای فراوان سرزمين جديد با يکديگر رقابت
می کردند.
در پژوھش ھا آمده است که بين سال ھای  ١۴۵٠تا  ١٩٠٠ميالدی بيش از يازده ميليون نفر از مردم آفريقا ربوده و به عنوان برده روانه
آمريکا شدند و بيش از  ٢٠درصد يعنی حدود دو ميليون و دويست ھزار نفر در ميانه راه در اقيانوس اطلس جان باختند .کليسيای مسيحيت
نيز در توجيه اين جنايت ھا و سودآوری کالن سرمايه داران و زمين داران نقش مھمی ايفا کرده است.
به اين ترتيب ،به شھادت تاريخ سيستم سرمايه داری عالوه بر استثمار شديد نيروی کار و کسب سود بيش تر ،ھر جا ھم نياز پيدا کرده دولت
و پليس خود را نيز وارد ميدان نموده تا با سرکوب و کشتار کارگران و محرومان جامعه ،به سلطه سرمايه داری خود ادامه دھند.
مسلما تنھا سالح کارگران در مقابل تھاجم پليس و ارتش دولت ھای سرمايه داری ،اتحاد و ھمبستگی و اعتصاب و اعتراض با استراتژی
کارگری کمونيستی با ھدف واژگونی سيتسم سرمايه درای و برپايی جامعه نوينی است که در آن جامعه ،ھمه شھروندان در ھمه عرصه ھای
اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و فرھنگی از حقوق يک سان و برابری برخوردار می گردند.
اين وحشی گری پليس حکومت سرمايه داری آفريقای جنوبی که با ھمکاری شرکت انگيسی و سھام داران غربی آن صورت گرفته را بايد
شديدا محکوم کرد و از ھر طريق ممکن از مبارزات بر حق کارگران معادن آفريقای جنوبی حمايت کرد!
جمعه بيست و ھفتم مرداد  - ١٣٩١ھفدھم اوت ٢٠١٢

