اعتصابات وحشی در معادن آفريقای جنوبی و تولد يک حزب جديد
کارگران سوسياليست!
حميد قربانی ۴ -اکتبر ٢٠١٢

بحران سرمايه داری جھانی که از سال  ٢٠٠٨با ورشکستگی بانک ھای بزرک غول واقعی
سرمايه يعنی آمريکا شروع شد و چون زلزله ای نه تنھا مرکز سرمايه جھانی را لرزاند و قلب
آنرا دچار گرفتگی شديد نمود ،بلکه تمام جھان سرمايه و بويژه کشورھای امپرياليستی را در
نورديد .اين بحران در اوائل بعنوان بحران مالی ،بحران پول ھای باد آورده ،سرمايه کازينوئی
 ،بحران بانک ھا و وام ھای با بھراه کم و نامطمئن ناميده شد .وبوسيله ايئولوگ ھا و
اقتصاددانان نوکر مسلک سرمايه ،بر اين اساس انديشيده شد که با تزريق پول يعنی خون و
چرک طبقه کارگر ،به سيستم بانکی و مؤسسات بحران زده ،می توان آنرا درمان نمود و دو
باره روز از نو روزی از نو آغاز گردد .بنا بر اين و بدين منظور دولت ھای بزرگ امپرياليستی
مثل آمريکا و اتحاديه اروپا صدھا ميليارد دالر ،يوروو پوند از مخارج عمومی کسر کردند و از
پول بازنشسته ھا گرفتند ،به حلقوم بانک داران و صاحبان شرکت ھای بزرگ استثمارگر ريختند
و اما بانک ھا که به گفته يکی از اقتصادانان کينزگرای سرمايه که چند سال پيش جايزه نوبل
اقتصاد از آن خود کرده بود» ،به بيمار سرطانی خونی می ماندند که از باال خون تزريق می
کنند و از پائين خارج می شود«  ،از بحران نجات نيافتند بلکه دولت ھا را نيز گرفتار کسری
بودجه کردند .دولت ھا نيز ،باز مثل ھميشه مايلند و خود را مجاز می داند ونيز می خواھند
اين کسری را با اجرای جعبه ھای رياضت اقتصادی از گرده طبقه کارگر بکشند .اين کار را
نيز ،فقط می توانند با ايجاد بيکاری وسيع و زدن بيمه ھای اجتماعی و بھداشتی ،کسر نمودن
مزايای کاھش يافته و حقوق کارگران ،بازنشسته ھا  ،بيکاران و باالن بردن ماليات بر اجناس
و مايحتاج اوليه زندگی مورد مصرف توده طبقه کارگر و نيز خصوصی سازی و چوب حراج
زدن بر دارائی ھا عمومی تأمين کنند .اما ،در واقعيت امر بحران حاضر ،يکی از عميقترين
وشايد طوالنی ترين بحرانھای تمام عمر سيستم سرمايه داری ،بحران ساختاری سرمايه و به
قولی اين خود سيستم سرمايه است که بيمار می باشد و نه چيز ديگری .و اينکه سيستم موجود
توليدی سرمايه داری با بحران حقيقی و واقعی سيستم کار مزدی يعنی بحران اضافه توليد
مواجه است و بيمارواقعی خود سيستم سرمايه داری سرطانزا است .پس در اصل راه چاره
برای طبقه کارگر و خيل وسيع زندھگان کنونی که به  %٩٩در برابر  %١معروف شده اند،
برای نجات از نابودی و به قھقھرا رفتن و تن ندادن به جنگ ھای خانه مان سوز و نيستی آور
و از گرسنگی و بی مسکنی نمردن راه حل واقعی بحران کنونی اين که در فکر زير و رو کردن
شرايط موجود اجتماعی و پی افکندن سيستم کاملن متفاوت اجتماعی ديگری باشند که در آن نه
ديگر از سرمايه کازينوئی )بوبلی( خبری باشد و نه از اضافه توليد ) اضافه توليد به معنی اين

است که فروش کاالھای توليد شده منفعت الزمه برای سرمايه داران يعنی صاحبان ابزار توليد
را ايجاد نمی کند و گر نه ،ھيچگاه نيازھای انسانی را نمی توان نھايت قابل پيش بينی قائل شد.
چون رفع نيازھای قديم بانی توليد نيازھای جديد در انسان است (.ونه از گرسنگی کشيدن
انسان و بمب اتمی را نصيب بردن خبری باشد .چنين سيستمی و ايجاد آن ممکن است ،ولی به
اراده متحد ،ھمبسته و سازمانيافته بويژه سياسی طبقه کار نيازمند است.
و اما ،گفته می شد که اقتصادھائی ھمچون اقتصاد چين ،روسيه ،ھند و آفريقای جنوبی و ..را
بحرانی تھديد نمی کند و يا حداقل ،نه بھمين زودی ھا .اعتصاب کارگران معدن ماريکانا و در
پی آن به گلوله بستن و ايجاد حمام خون ،ولی تسليم نشدن کارگران ،نشان داد که چنين
کشورھائی بطور واقعی بر روی بشکه باروت قرار گرفته اند .طبقه کارگر و تودھھای
زحمتکش در اين کشورھا را ،نيز نمی توان برای ھميشه با فريب ،ايجاد ترس و رعب و
کشتار ساکت نگاه داشت .طبقه کارگر در اين کشورھا مبارزاتی را از سر گذرانده است،
تجربيات گران قدر و خون آلودی دارد ،زمين لرزه ھائی ايجاد کرده است که تمام دنيا سرمايه
را از متالشی نمودن در وحشت مرگ قرار داده است .حال چگونه می شود؟ که روزی ١٨
ساعت ١۶ ،ساعت و  ١۴ساعت از آنھا کار کشيد و حقوق به خور و نمير نيز به آنھا نداد.
بشکه باروت در حال اشتعال است و خرمن خشک سرمايه را در مظان سوختن قرار داده است.
ھم اکنون در حدود ) ٧۵يورو نيوز  (٨٠ھزار نفر از کارگران يا  ١۵درصد از نيروی کار
معادن آفريقای جنوبی در حال اعتصاب ھستند .اين اعتصابات توليد طالی سفيد و زرد و ...را
مختل ودر برخی متوقف نموده اند .اين می تواند ضربات کاری بر سيستم در بحران سرمايه نه
تنھا در آفريقا،بلکه جھان وارد آورد .اکثر کارگران اعتصابی عالوه بر خواسته ھای رفاھی،
خواھان ملی شدن يعنی تحت کنترل کارگری قرار گرفتن معادن می باشند .باضافه و مھمتر
اينکه تمام اين اعتصابات باصطالح طبقه سرمايه دار و دولت اش  ،خارج از چارچوب مقررات
کارفرمايان و اتحاديه ھای زرد وسرمايه ساالر با رھبری سوسيال دمکراسی خائن به منافع
طبقه کارگر ،اعتصابات وحشی )گربه وحشی( و غير قانونی ھستند .اين اعتصابات و
اعتراضات و تظاھرات توده ای حامی آنھا در حال متالشی کردن طبقه حاکمه در اين کشور
اليت پرور ھستند .اليت سياه پوست تازه به قدرت رسيده در ھمکاری با سفيد پوستان نژاد
پرست به قول عبيد زاکانی مسلمان شده ) گربه تا زمانی که کافر بود يک يک موش می گرفت،
زمانی که مسلمان شد  ۵تائی موش گرفته بود( ،خون کارگر را در شراکت با شرکت ھای چند
مليتی ديگر سرمايه داران امپرياليست مانند انگليس ) معدن ماريکانا و  ،(..آمريکا ) معادن
آنگلو گولد -طال( و  ...به سود تبديل کرده و به کارگران فخر می فروشند .اين اعتصابات باعث
شده اند که مسئولين معادنی که کارگرانشان در حال اعتصاب می باشند،باالجبار و تحت فشار
اعالم کنند که حاضرند با کارگران اعتصابی در باره شرايط شان وارد مذاکره شوند و در حال
مذاکره ھستند .اين در حالی است که اتحاديه ملی رانندگان اتوموبيل ھای بيابانی اعالم اعتصاب
کرده و تحويل بنزين به ايستگاھھای بنزين را متوقف نموده است .يکی از آگاھان سياسی

اقتصادی )(analitikerمی گويد که اگر اين اعتصاب يک ھفته طول بکشد ،تمامی پمپ ھای
بنزين خشک شده و نيز صندوق ھای اتوماتيک پول بانک ھا از پول خالی می شوند.
اين شرايط رھبر حزب کنگره ملی آفريقا ،رئيس دولت آفريقای جنوبی جاکوب زوما و خود
سياست اين حزب را تحت فشارو زير سئوال برده است که در رابطه با رفاه کارگران آفريقای
جنوبی از  ،١٩٩۴بعد از سرنگونی رژيم آپارتائيد کاری نکرده و حتا شرايط زندگی مادی شان
خيلی بدتر از زمان سلطه نژاد پرستان سفيد شده است .اين را انسان می تواند در مصاحبه با
دو کارگر معدن ماريکانا بخواند .آنھا می گويند که در آن زمانھا کارگران سنگبر به کارگران
قوی پيکر و پر قدرت با باوزھای قلمبه شده معروف بودند که مايع افتخار بودند ،چونکه مزد
زيادی دريافت می کردند و مواد غذائی زياد از جمله گوشت فراوان می خوردند .ولی اکنون آنھا
ھر کدام  ۶۴و تا  ۶٧کيلو وزن دارند و از بازوھای قلمبه و نوشيدن مشروب و خوابيدن با
معشوق خبری نيست ،آنھا می گويند که يا بايد مشروب نوشيد و يا با زن خويش خوابيد و اگر
نه فردا حال پتک زدن و يا ماشين  ٢۵کيليوئی را گرفتن نخواھی داشت.
سيبی يکی از رھبران جنبش دمکراتيک سوسياليستی اظھار نظر می کند که اعتصابات
وحشی که صنعت استخراجی و معدنی آفريقای جنوبی که مھمترين صنعت اين کشور بزرگ قاره
آفريقا می باشد ،از توليد باز داشته است ،نه تنھا برای افزايش حقوق و بھتر شدن شرايط کار
در معدن و باال رفتن استاندارد زندگی کارگران معدن و کل طبقه کارگر تحت استثمار شديد
شرکت ھای چند مليتی با شراکت يک اليت سياه پوست است ،بلکه در اصل برای مسئله ای
خيلی بزرگتر است .اين اعتصابات در کل سياست احزاب و اتحاديه ھای موجود بويژه حزب
کنگره ملی آفريقا و کنفدراسيون کارگری وابسته به آن ) کاسوتو( و مخصوص ان اتحاديه ملی
کارگران معدن نوم را زير سئوال برده و زمينه را برای ايجاد يک حزب جديد سوسياليست
کارگران ،يک حزب توده ای کارگری که نه فقط کارگران صنعت معدن بلکه تمام کارگران
آفريقای جنوبی و جوانان انقالبی را در خود جای دھد ،آماده کرده است .چنين حزبی در حال
آماده شدن و می تواند در سال آينده اعالم موجوديت نمايد .اين نشان می دھد که به گلوله بسته
شدن کارگران اعتصابی دو ماه قبل معدن لونمين -ماريکانا و قتل عام  ۴۶نفر از کارگران  ،اگر
چه دردناک و يک فاجعه بود که فقط در زمان حاکميت نژاد پرستان سفيد پوست بر آفريقای
جنوبی نظيرش ديده شده بود وھمچنين در رفاه بالواسطه کارگران اعتصاب کننده تفاوت زيادی
)افزايش  %٢٢حقوق( ايجاد نکرد ،در رشد آگاھی طبقاتی طبقه کارگر آفريقای جنوبی در کل و
بويژه کارگران معدن تأثير فوق العاده گذاشته است و باعث اعتصاب پشت اعتصاب شده و اين
موج با قدرت بيشتر در حال عمق يافتن و گسترش است.
رھبر جنبش دمکراتيک سوسياليستی از جمله می گويد :طبقه کارگر در آفريقای جنوبی نيازمند
يک حزب سياسی و يک دولت از آن خود است .دولت کارگری که تمام اقتصاد را زير کنترل
دموکراتيک خويش قرار داده که اطمينان دھد که عرق و خون ما برای اين ريخته نشده و نمی
شود که عده قليلی از آن بھره مند شوند و اينکه درد و رنج ما يک مسئله طبيعی نيست و

پايان پذير است .کشور ما کشوری خيلی ثروتمند است .اين ثروت می تواند و بايد برای بھبود
و رفاه يعنی بھتر شدن زندگی انسانھای زجر کشيده ،لگد مال شده ،فقير و بيکارگرديده به
مصرف برسد وکاملن کفايت ميکند .اکنون احزابی وجود دارند که برای سيستم موجود يعنی
سرمايه داری مفيد بوده و رھبران آنھا منفعت برده و بھره مند می شوند .ھيچ حزبی موجود
نيست که منفعت طبقه کارگر را رھبری کند .اگر انسان توجه نمايد ،می بيند که انسانھائی
بيشتری ھستند که شرايط رأی دادن را دارند ،ولی در انتخابات شرکت نمی کنند ،اين نه برای
اين است که اين انسانھا آگاھی سياسی ندارند ،بلکه کسی منافع آنھا را رھبری نمی کند.« .
با اميد اينکه حزب جديد يک حزب کارگری برای انقالب اجتماعی باشد و نه يک حزب
قانونگرا و پارلمانتاريستی ،ولی راديکال در نخست .در ھر صورت با آگاھی موجود طبقه کارگر
در آفريقای جنوبی اينکه حزب جديد حزب سوسياليست کمونيست کارگران باشد که طبقه کارگر
را برای يک انقالب اجتماعی قھرآميز برای متالشی کردن دولت کنونی بورژوائی آماده کند،
چشم انداز روشن و اميد بخشی را نشان می دھد .در  ٢۵تا  ٢٨اوت  ٢٠١٢اتحاديه کارگران
متال اين کشور با  ۴ھزار عضو کنفرانس ملی ساالنه داشت و بعد از اين کنفرانس ،کميته
مرکزی منتخب جلسه تشکيل داده و بيانيه ای داد که درآن بعد از تأئيد اعتصاب کارگران معدن
درماريکانا و محکوم نمودن شديد قتل عام کارگران بوسيله نيروھای سرکوبگر در خدمت
سرمايه ،از جمله اشاره شده است » ھمچنانکه مارکس و لنين نوشتند» :دولت دستگاه
سرکوب طبقه حاکمه بر عليه طبقه محکوم است و اينکه پارلمان بورژوائی مکانی است که در
آن نمايندگان جناح ھای مختلف بورژوازی دور ھم جمع می شوند و برای گذاشتن صحه بر
تصميمات اتخاذ شده در جای ديگر وآنھا را شکل قانونی دادن بدانھا ،می باشد.«.
در لينک زير به زبان انگليسی می توانيد مقاالت و گزارشات جالبی را در اين رابطه بخوانيد.
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