درخواست پشتيبانی از کارگران اعتصابی معادن در آفرﯾقای جنوبی
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از طرف کميته ھماھنگی اعتصاب روستبورگ
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رفقای عزﯾز
ما برای شما مينوﯾسيم ،زﯾرا خواھان کمک و حماﯾت شما از اعتصابمان ھستيم ،اعتصاب برای
دستيافتن به حقوقی که بتوانيم با آن زندگی کنيم .اعتصابی که از معدن لونمين پالتينا در
مارﯾکانا ،در  ١٦آگوست شروع شد ٣٤ ،نفر از کارگران کشته شدند و ادامه آن به معادن دﯾگر
در سراسر آفرﯾقای جنوبی رسيد.مبارزه ما برای رسيدن به حداقل دستمزد  ١٢٥٠٠راند
)تقرﯾبا  ٩٠٠٠کرون سوئد( برای ھمه کارگران معادن -و حقوق برابر درمقابل کار برابر -و محو
قراردادھای دست دوم و پيمانکاری -داشتن مسکن مناسب با برق و آب -آموزش و پرورش
مناسب و معقول برای کودکانمان و برای ﯾک زندگی بھتر که در واقع فقط از طرﯾق مبارزه
بدست مياﯾد.
اتحادﯾه ما ،اتحادﯾه ملی کارگران معادن ....به ما خيانت کرد ،زﯾرا منافعش با شرکتھای سرماﯾه
دار گره خورده است ،زﯾرا منافعش را در اتحاد با حزب حاکم )کنگره ملی آفرﯾفا( ميبيند.
حکومتی که به طرفداری از کارفرماﯾان ،پليس و سربازان را برای کشتن و دستگيری ما
می فرستد.
به اﯾن دالﯾل ،ما خودمان ،کميته ھای اعتصاب را در ھر معدنی تشکيل دادﯾم و بعد کميته
ھماھنگی اعتصاب رستنبورک را که اعتصابات در معادن مختلف طالی سفيد و کروم در
رستنبورگ را رھبری ميکند .در تالشيم که با برقراری ارتباط با کارگران اعتصابی در مناطق دﯾگر
کميته ی سراسری اعتصاب را سازمان دھيم .در حال حاضر  ١٠٠٠٠٠کارگر معدن در اعتصاب
ھستند .ما معتقدﯾم که تنھا پيروزی ما دراﯾن مبارزه نوعی اجرای عدالت در قبال رفقای
جانباخته ماست.
ما در حال جنگ با تعدادی از قدرتمندترﯾن شرکتھای سرماﯾه داری در جھان ھستيم.
شرکتھای سرماﯾه داری که رژﯾم حاکم پشتيبان آنھاست و متاسفانه رھبران اتحادﯾه ھم
حامی آنان ھستند .ما معتقدﯾم که تنھا راھی که ميتواند اعتصابات ما را به پيروزی برساند
اتحاد و ھمبستگی ھمه ی ما کارگران است .به جای مبارزات پراکنده و جدا از ھم کنونی ،باﯾد
ﯾک مبارزه ی ھماھنگ و متحد را سازمان دھيم.
ما تالش ميکنيم که ارتباطات بين کارگران اعتصابی در نقاط مختلف را به ھم وصل کنيم و اولين
جلسه کميته ی ملی )سراسری( اعتصاب را در تعطيالت آخر اﯾن ھفته برگزار کنيم و از جمله
ﯾک راھپيمائی مشترک را به طرف دواﯾر دولتی در پرتورﯾا سازمان دھيم .ما به برقراری شراﯾط
اظطراری در شھر که دولت به مردم تحميل کرده و تيراندازی به کارگران اعتراض ميکنيم و
خواھان حداقل دستمزد مناسب برای ھمه کارگران  ١٢٥٠٠راند و از بين رفتن اﯾن فقر فاجعه
بار در جامعه خواھيم بود.
ما از ھمه ی مزدبگيران در سراسر دنيا ،اتحادﯾه ھا ،سازمانھا و تشکل ھای کارگری ميخواھيم
که ما را حماﯾت کنند.
اول آنکه از تظاھرات ما در  ٣نوامبر)تارﯾخ احتمالی( حماﯾت کنيد .ما خواھان اعالم ھمبستگی
بين المللی شما از طرق مختلف مثل برگزاری تظاھرات ،پيکت ،راھپيمائی ،جمع آوری نامه
اعتراضی و ...ھستيم .پشتيبانی بين المللی که تا به حال گرفته اﯾم در روحيه کارگران در
اﯾنجا تاثير بسيار مثبتی داشته است.
دوما ،نياز مبرم ما به کمک مالی برای ھزﯾنه ی سازماندھی خودمان است .کارگران اعتصابی
کمک مالی ميپردازند ولی با در نظر گرفتن اﯾنکه چندﯾن ھفته ھست که در اعتصاب بسر
ميبرﯾم ،محدودﯾت اﯾن کمک ھا بسيار است .از اﯾن جھت ازدرﯾافت کمک مالی شما ھم
خوشحال ميشوﯾم.
* چگونگی کمک مالی به کارگران اعتصابی آفرﯾقای جنوبی در آدرس زﯾر اعالم شده است:
shopstewards.net

