ھمبستگی با کارگران افريقای جنوبی
فعالين کارگری و آزاديخواھان !
ھمانطور که در متن پيام رفقای کارگرمان در افريقای جنوبی آمده است .سرمايه داری ھمه را بيکسان مورد ھجوم قرار داده
است  .کشتار کارگران معادن افريقای جنوبی اين بار نه بدست نزادپرستان سفيد بلکه توسط دولتی صورت گرفت که خودرا
"خودی " می ناميد .اين حادثه درس بزرگی بود برای کسانی که طبقاتی بودن دولت را فراموش کرده و درتوھم دولت "خودی"
بسر ميبرند.

کارگران افريقای جنوبی مينويسند ".مبارزه ما برای رسيدن به حداقل دستمزد ١٢۵٠٠ ...راند برای ھمه کارگران
معادن -وحقوق 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 يک زندگی بھتر که در واقع فقط از طريق مبارزه
بدست ميايد ".انگار کارگران عسلويه وپتروشيمی و ...نوشته اند يا کارگران مصری وسوری يا بنگالدشی يا يونانی ،فرقی
نميکند دشمن يکی وروش ھا يکسان است ازاينرودرد ھا و خواسته ھا مشترک وبينالمللی اند.
به حيله گری ھای رنگارنگ سرمايه داران تحت عنوان مرز ونژاد و قبيله و ...برای تفرقه در صفوف کارگران نه ميگوييم و
ھمدست شما به مقابله عليه سرمايه داران برميخيزيم .ھرکجا اين اژدھای ھزار سر به زمين بخورد پيروزی خود ميدانيم.
رفقا :شورای ما به ھمراه سازمانھای چپ سوئدی در تدارک يک حرکت اعتراضی در پشتيبانی از شما است  .روز دوم نوامبر
به خيابان می آييم وخواسته ھای شما را فرياد ميکنيم  .ھمه آزاديخواھان را به حمايت فرا ميخوانيم.

جمعه ٢،نوامبر ،ساعت  ١۵٫٠٠در مقابل سفارت آفريقای جنوبی Fleminggatan 20
ياد آوری ميکنيم که روز  ٢٧اکتبرروز دفاع سراسری از کارگران زندانی در ايران اعالم شده است  .دھھا تن از فعالين
کارگری به خاطر خواسته ھايی مشابه خواست شما وحق تشکل مستقل در زندانھای قرون وسطايی سرمايه داران ايران ھستند
يقينا ھمبستگی با کارگران ايران موجب تقويت صفوف ما خواھد بود.
زنده باد ھمبستگی جھانی کارگران
سرنگون باد سرمايه داری
زنده باد آزادی  ،زنده باد سوسياليسم
شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران ـ استکھلم

پيام کارگران معادن آفريقای جنوبی -روستنبورگ  ١٢اکتبر ٢٠١٢
از طرف کميته ھماھنگی اعتصاب روستبورگ
خطاب به کارگران ،اتحاديه ھا و تشکلھای کارگری  ،اعضاء تشکلھای کارگری ،کارگران جھان و رفقا
درخواست پشتيبانی از کارگران اعتصابی معادن در آفريقای جنوبی
رفقای عزيز
ما برای شما مينويسيم زيرا خواھان کمک و حمايت شما از اعتصابما ن ھستيم اعتصاب برای دستيافتن به حقوقی که
بتوانيم با آن زندگی کنيم .اعتصابی که از معدن لونمين پالتينا در ماريکانا ،در  ١۶آگوستی شروع شد  ٣۴ ،نفر از
کارگران کشته شدند و ادامه آن به معادن ديگر در سراسر آفريقای جنوبی رسيد.مبارزه ما برای رسيدن به حداقل
دستمزد  ١٢۵٠٠راند)تقريبا  ٩٠٠٠کرون سوئد( برای ھمه کارگران معادن -وحقوق 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 يک زندگی بھتر که در واقع فقط از طريق مبارزه بدست ميايد.

اتحاديه ما،اتحاديه ملی کارگران معادن .....به ما خيانت کرد زيرا منافعش با شرکتھای سرمايه دار گره خورده است ،
زيرا منافعش را در اتحاد با حزب حاکم)کنگره ملی آفريفا( ميبيند .حکومتی که به طرفداری از کارفرمايان  ،پليس و
سربازان را برای کشتن و دستگيری ما می فرستد.
به اين داليل ،ما خودمان ،کميته ھای اعتصاب را در ھر معدنی تشکيل داديم 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 ديگر کميتۀ سراسری اعتصاب را سازمان دھيم.در حال حاضر
 ١٠٠٠٠٠کارگر معدن در اعتصاب ھستند.ما معتقديم که تنھا پيروزی ما دراين مبارزه نوعی اجرای عدالت در قبال
رفقای جانباخته ماست
ما در حال جنگ باتعدادی از قدرتمندترين شرکتھای سرمايه داری در جھان ھستيم .شرکتھای سرمايه داری که رژيم
حاکم پشتيبان آنھاست و متاسفانه رھبران اتحاديه ھم حامی آنان ھستند .ما معتقديم که تنھا راھی که ميتواند اعتصابات
ما را به پيروزی برساند اتحاد و ھمبستگی ھمۀ ما کارگران است .به جای مبارزات پراکنده و جدا از ھم کنونی،بايد
يک مبارزۀ 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 کميتۀ
ملی)سراسری( اعتصاب را در تعطيالت آخر اين ھفته برگزار کنيم و از جمله يک راھپيمائی مشترک را به طرف
دواير دولتی در پريتوريا سازمان دھيم .ما به برقراری شرايط اظطراری در شھر که دولت به مردم تحميل کرده و
تيراندازی به کارگران اعتراض ميکنيم و خواھان حداقل دستمزد مناسب برای ھمه کارگران  ١٢۵٠٠راند و از بين
رفتن اين فقر فاجعه باردر جامعه خواھيم بود.
ما از ھمۀ مزدبگيران در سراسر دنيا ،اتحاديه ھا ،سازمانھا و تشکلھای کارگری ميخواھيم که ما را حمايت کنيد.
اول آنکه از تظاھرات ما در  ٣نوامبر)تاريخ احتمالی(حمايت کنيد .ما خواھان اعالم ھمبستگی بين المللی شما از
طروق مختلف مثل برگزاری تظاھرات ،پيکت،راھپيمائی ،جمعآوری نامه اعتراضی و ...ھستيم .پشتيبانی بين المللی
که تا به حال گرفته ايم در روحيه کارگران در اينجا تاثير بسيار مثبتی داشته است.
دوما ،نياز مبرم ما به کمک مالی برای ھزينۀ سازماندھی خودمان است .کارگران اعتصابی کمک مالی ميپردازند ولی
با در نظر گرفتن اينکه چندين ھفته ھست که در اعتصاب بسر ميبريم محدوديت اين کمکھا بسيار است .از اين جھت
ازدريافت کمک مالی شما ھم خوشحال ميشويم.
آدرس برای ارسال کمک مالی:
Account Name: Workers Defence Fund
Branch Code: 018 505

Bank: Standard Bank, South Africa

Branch: East Gate
Yours in struggle,

متن اصلی :

Account Number: 300495986
Swift Code: SBZAZAJJ
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