کشتار کارگران اعتصابی معدن در آفريقای جنوبی
)اين ترجمه را که شامل نکات بسيار آموزنده مبارزاتی می باشد تقديم ميکنم به تمام کارگران و زحمتکشان ايران که
در چنگال رژيم خونخوار سرمايه داری اسالمی وابسته به امپرياليسم اسير ھستند و برای متحقق کردن مطالبات بر
حق شان مدام در حال نبرد ھستند!(
مترجم :صبا راھی

در ھيجدھم جوالی بورژازی جھانی " روز ماندال" را جشن گرفت ،روزی که سازمان ملل در
اعالميه ايی بين المللی در نوامبر دوھزار و نه ،اين روز را تحت عنوان قرارداد صلح ،آزادی و
آشتی و غيره به ثبت رساند.
در آفريقای جنوبی ،بيش از ١٢ميليون کودک قبل از رفتن به کالس سرود ماندال را در سر صف می
خوانند ،از تمام جمعيت کشور خواسته شد که  ۶٧دقيقه از وقت خود را) در پاسخ به ۶٧سال مبارزه
ماندال( وقف کمک به يکديگر کنند .اتحاديه  IMATUدرخواست کرد که اين روز را که " ھمان ۶٧
سال از زندگی ماندال که در حمايت از حقوق انسانی ،برابری ،عدالت ،و دموکراسی صرف شده
است وامروز بوسيله تمام آفريقای جنوبی جشن گرفته ميشود" روز تعطيل عمومی اعالم شود ،تا
افراد بتوانند بيشتراز  ۶٧دقيقه سبب ساز کمک باشند....

تمام اين بيانه ھای منزجرکننده تنھا برای اين صادر می شد تا اين حقيقت را پنھان کند که ماندال و
حزب  ANCاو که در حال حاضر در قدرت است تاريخأ تالش کرده اند تا نه تنھا سرمايه داری را
حفظ کنند ،بلکه حتی – زير اسم " آشتی"؛ موقعيت قدرت اقتصادی و اجتماعی بورژازی سفيد –
دست نخورده در آفريقای جنوبی حفظ گردد ) .تاکيد مترجم(
تبيعض نژادی رفته است ،قانونأ سياه پوست ھا حقوق مشابه سفيد پوست ھا را دارند ،اما واقعيت
استثمار ،محروميت ،فقر و نژادپرستی برای اکثريت بی شمار آفريقای جنوبی تغيير نکرده است .تنھا
فرق اين است که يک قشر اندک ازماموران دولتی ،تجار ،و سرمايه دارھا توانستند در بورژازی
ادغام شوند ،و اتحاديه ماموران دولتی سياه پوست ابقا شد ،گاھی اوقات وسيعأ ،برای اينکه به منافع
کارگران خيانت کنند ماموران مسلح سياه پوست استخدام می شوند برای اينکه کارھای پليس " بھتر"
انجام شود.
در پنجشنبه ،شانزدھم آگوست اين وضعيت دوباره توسط پليس مسلحی که سالح خودکارش ٣۶
کارگر اعتصابی معدن ،معادن فلزات در گروه پالتين ،در ماريکانا در لونمين را قتل عام کرد به
نمايش گذاشته شد .ھمچنين تعدای مجروح و بيش از  ٢۵٠کارگر اعتصابی دستگير شدند .کشور
چنين قتل عامی را از آپارتايد به اين طرف بياد نداشته  ...محکوم شده بوسيله کشتار دسته جمعی،
اعتصاب کنندگان توسط سرکوبی خونين به خاک افتاده اند ،آنھا التيماتوم صادر ميکنند :بازگشت به
کار يا اخراج.
کارگران معدن در لونمين – که مقر چند مليتی اش در لندن استخدام ٢٠ھزار نفر را در سراسر
آفريقای جنوبی را برعھده دارد – از دھم آگوست تا بحال برای باال بردن دستمزد ساالنه شان از ۴
ھزار رند به  ١٢۵٠٠رند) معادل  ۴٨٠دالر آمريکا به  ( ١۵٠٠دراعتصاب بوده اند .بطور عمده
شرايط زندگی و کار کارگران معدن دشوار است ،آنھا برای دستمزد گرسنگی کشيدن در محالت
کثيف و پرجمعيت بدون آب آشاميدنی ،بدون مراقبت ھای پزشکی ،محالتی که عمدتأ ھيچ گاه مثل آن
وجود نداشته و ندارد "،اسکان" داده شدند.
در عين حال ،قبل از کشتار روز پنجشنبه ،نزاع بين اعتصاب کنندگان و غيراعتصاب کنندگان ده نفر
از آنان را به کشتن داد .اتحاديه اصلی معدن چيان ،NUM ،اتحاديه ای که تبانی آن با کارفرماھا
توسط کارگران محکوم شده ،ھمان ساخت و پاختی که برعليه اعتصاب بود ،در محکوميت ١٣
آگوست اتحاديه مذکور يک درخواست " به حالت اول در آوردن" به ارتش تحويل ميدھد :(١) .در
حقيقت اعتصاب طبق قانون کار قانونی نبود .يک اعتصاب کننده توسط مطبوعات اظھار می دارد :
که  NUMما را ول کرده و با سفيد پوست ھا کار می کند و پول می گيرد .آنھا کارگران را فراموش
کرده اند") ( ٢در صورتيکه مديريت اتحاديه گفته مشغول مذاکره برای بازگشت به کار بوده ،حدود٣
ھزار کارگر اعتصابی باالی يک تپه جمع می شوند تا راه ورود به معدن را ببندند و اعالم داشتند که
از جايشان ھم تکان نمی خورند .و برای دفاع از خود آنھا سالح ھايی مانند  :عصا ،چاقو ،کارد
بزرگ تھيه و يا ھمانجا آنھا را سرھم کردند .پليس که به بطور سنگين مسلح بود ،ھمان پليسی که
دستيارانش رھبران اتحاديه ھا بودند ،از شيوه ھای متعددی برای خاتمه دادن به اعتصاب که آنرا "
غيرقانونی" جلوه می داد :سيم خاردار ،گاز اشک آور ،ماشين آب پاش ،گلوله ھای پالستيکی از جمله
متددھا قبل از شليک گلوله ھای سربی بر عليه کارگران استفاده کرد.

پليس برای اينکه عمل خود را عادالنه جلوه دھد اظھار داشت – بر عليه تمام شواھد – آنھا برای "
دفاع از خود" بر عليه شليک گلوله از طرف کارگران معدن اقدام کرده است .با ھدف حفظ کردن
اشکال دموکراتيک ،دولت  ANCاعالم داشت که تحقيقاتی برای دست يابی به آنچه واقعأ رخ داده
صورت می گيرد .ولی برای پی بردن به اينکه اين يک قتل عام مرتکب شده بود تا اعتصاب را
بشکند تا دولت و اتحاديه ھای بزرگی که به آن وصل ھستذ منافع سرمايه داری را به پيش
برند،احتياج به تحقيق نيست ).توضيح مترجم :نکته درستی که در مورد تحقيق کشتار کارگران در اين نوشته
مطرح می گردد ذھن مرا به سمت کشتار زندانيان سياسی دھه شصت توسط رژيم اسالمی وابسته به امپرياليسم می
کشاند و " تريبونال حقيقت يابی بورژازی خونخوارکارگر ُکش"! قتل عام زندانيان سياسی ضدامپرياليست در دھه
شصت توسط رژيم سرمايه داری اسالمی ،نيازی به تيم " حقيقت ياب" ندارد تا پی برده شود که قتل عام مرتکب شده
توسط رژيم وابسته به امپرياليسم ،به فرمان خمينی جالد ،به نخست وزيری ميرحسين موسوی جانی ھمکار خامنه ای
جنايتکار ،برای پيش برد منافع سرمايه داری جھانی بود ،که امروز "حزب غير شفاف و وسط دوصندلی نشين" که
توان مبارزه راديکال را ندارد،نيز در دفاع از " تريبونال" برای آن ھوراکشی ھم ميکند که بله " ...تريبونال آنم که
رستم بود پھلوان باعث شد که رژيم به " قتل عام ھا" اعتراف کند ويا مزخرفاتی در ھمين مايه که ديگران را به
پيوستن به اين تريبونال مسموم ميکند و با بی زبانی چنين وانمود می کند که" ...عجب رژيم خوبی ھست که حرف
گوش کن شده و اعتراف می کند که درسال  ۶٧کشتارکرده و اگر تريبونال ادامه پيدا کند  ،شايد رژيم بيشترخجالت
بکشد وبرای کشتارش ،خودش را تنبيه کند  ،تا ديگر احتياجی به اين گونه دادگاه ھا نباشد "...اين احزاب بين دو
صندلی نشين ھمان احزابی ھستند که با اين گونه موضع گيری ھا ثابت ميکنند که برای طبقه کارگر به ھيچ وجه قابل
اعتماد نمی توانند باشند ،چرا که در روز روشن دزد را گربه معرفی ميکنند!(

رھبر اتحاديه  NUMجامعه کارگران معادن و اتحاديه ) ،(AMCUاتحاديه کوچکی ،متشکل از
اعضای سابق اتحاديه  ، NUMکه فعاليت آن منجر به اعتصاب شد ،را بخاطر عامل بروز خشونت،
محکوم کرده است .او اضافه ميکند :تيراندازی " يک عمل بربريت بود که توسط  AMCUصورت
گرفت"! و " به اين دليل است که ما می گوييم سردسته شورشيان بايستی دستگير شود" ) .( ۴برای
سھم خود ،افسران پليس پايين رتبه آفريقای جنوبی که شامل تعدادی ماموران دولتی اتحاديه ميباشند
نيز در شانزدھم آگوست برای دستگيری رھبران  AMCUفراخوانده می شوند ،طبق نظر او)رھبر
اتحاديه  (NUMرھبران  AMCUاز اتحاديه  " NUMبه دليل عميالت خرابکارنه"اخراج شده
بودند) ...(۵
ه بزرگترين کنفدراسيون اتحاديه کاری  ،COSATUوابسته به حزب  ANCماندال يعنی ھمان
چيزی که  NUMبه آن تعلق دارد ،يک اطالعيه مطبوعاتی در شانزدھم آگوست صادر کرده ،که در
آن مراتب تسليت خود را به خانواده ھای قربانی ابراز می دارد .اما اينھا چه اشکھای تمساحی ھستند:
دريغ از يک کلمه انتقادآميز از خشونت پليس! تنھا چيزی را که اين ماموران اتحاديه کاری محکوم
کرده " ارعاب و خشونتِ"  AMCU ...می باشد! بيانيه  COSATUرھبران سازمانھای اتحاديه را
برای مالقات با يکديگر فرا می خواند ،نه برای واکنش نشان دادن به قتل عام کارگران توسط پليس،
بلکه برای معامله يک " استراتژی سياسی ھماھنگ شده" تا از ارعاب و خشونت) (...در عقب
نشاندن کارگران ھم نوا استفاده شود تا "اتحاديه ھا" پا به فرار بگذارند و در جنبش اتحاديه ی کاری
تفرقه و ضعف ايجاد کند!(۶) ".
تبانی دستگاه اتحاديه کاری با سرمايه داران ،چيزی که در اينجا بطور موضوعی توضيح داده شد،
می تواند بوسيله يک حقيقت طراحی شده باشد :مديرعامل ،گربه فربه Cyril ،COSATU
 ،Ramaphosaدر حال حاضر يکی از اعضای ھئيت امنای لونمين است!در طول اين مدتی که او

کنفدارسيون اتحاديه کاری را رھبری می کرد ،او به "پاس" خدماتی که به سرمايه داران آفريقای
جنوبی عرضه کرده بود آينده " نان و آبداری" را برای خود تدارک ديد.
بحران اقتصادی جھانی سرمايه آفريقای جنوبی را نيز دچار ميکند ،استثمار بيشتر توده مردم توسط
سرمايه داری بدبختی و فالکت بيشتر آنان را سبب ساز می شود .عليرغم علم معانی بيان فقر ھمچنان
بيماری ھمه گير بومی است ،فقر شديد حتی در عرض ده سال گذشته دوبرابر شده است .نرخ
بيکاری ،چيزی که در حال باال رفتن است ،رسمأ به بيست و پنج درصد رسيده ،در حاليکه منابع غير
رسمی آنرا چھل درصدر )  -ھفتاد و سه درصد برای سی و پنچ سال گذشته!( تخمين ميزنند( ٧).
دستمزدھا بسيار پايين و شرايط کاری اغلب حيوانی است!
منحط کردن موقعيت کارگران و توده ھای مردم مسئول طغيان مجدد اعتصاب و ناآرامی ھای چند
ماھه بوده است .چيزی که مافيای اقتصاد – سياسی حزب  ،ANCسازمان اتحاديه و بورژا بطور
عموم از آن وحشت دارند ،اين است که تالطم به يک مبارزه عمومی و سازماندھی طبقه کارگر
منجر می گردد.
رھبران  AMCUضجه و زاری کردند که پليس ،به عوض کمک به مردم ،دارد کارگران را
ميکُشد) .( ٨اما وقتی سالح تبليغ و شليک سرود حمد و ثنای پاسيفيسم دموکراتيک ماندال ،برای آرام
کردن پرولتاريا کافی نيستند ،بورژازی ھرگز از روانه کردن گلوله ھای سربی اش به سينه کارگران
دريغ نخواھد کرد.
اين درس شومی که در خون آموخته شد ھمان درسی است که پرولتاريا نه تنھا در آفريقای جنوبی
بلکه در سراسر دنيا ھرگز از ياد نخواھد برد .رو در روئی مابين طبقات در يک نبرد اجتماعی،
چيزی که بعضی اوقات باز ،و برخی وقتھا پوشيده است ،اما ھمانی است که فقط می تواند به نابودی
قاھرانه قدرت بورژا ،تصرف قدرت بوسيله پرولتاريا و سرنگون کردن سرمايه داری ختم شود.
عظيم فردا ،مبارزه ايی
به ھمين جھت زدوخوردکنندگان امروز کمک می کنند به تدارک يک مبارزه
ِ
که انتقام کِشی آن قربانيان بی شماری از رژيم سرمايه داری را در برخواھد گرفت ،نيازپرولتاريای
تمام کشورھا الزم خواھد بود که اينکار را بوسيله متوقف کردن خيانت اتحاديه ھا و احزاب شروع
کنند  ،خيانتی که بوسيله طرفداری کردن از ھمکاری بين طبقات) مترجم :آشتی طبقاتی( خود را
نشان ميدھد ،بوسيله خلع سالح کردن اتحاديه و احزاب وقتيکه با سرمايه داران مالقات ميکنند،ھمان
زمانی که اتحاديه ھا واحزاب مستقيم با کارگران کار نمی کنند.
گام به جلو کارگران را قادر می سازد تا از خودشان دفاع کنند و مسير سرسخت مبارزه
اين اولين ِ
طبقاتی عليه سرمايه داری را پيدا کنند.
ھمبستگی طبقاتی با کارگران معادن لونمين!
حزب کمونيست بين الملل
بيست و يک آگوست دوھزار و دوازده
تاريخ ترجمه :بيست و ھفتم آگوست دوھزار و دوازده
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