مارﯾکانا :بعد از موج دستگيری ھا ،کارگران اعتصاب
را از سر می گيرند.
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بعد از دو ماه از اعتصابی که در سراسر جھان پيچيد ،دو باره شبح ترس و
وحشت ،ترور و دستگيری مارﯾکانا را فرا گرفته است .درست ﯾک ھفته
قبل از اﯾنکه کميسيون تحقيق فارلم ) (Farlamکار خود را از سر گيرد
پليس ﯾک موج جدﯾد از اذﯾت و آزار و دسنگيری ھای بدون دليل را شروع
کرده است.کارگران شرکت لونمين که اﯾن کوشش پليس را تھدﯾدی جدی
برای خود و ھمکارانشان می بينند ،روز ۵شنبه  ١٨اکتبر دو باره اعتصاب را
شروع کردند.
در صبح زود روز چھارشنبه رھبر فھيم و دلسوز کميته اعتصاب خوالنی نوزوزا
دستگير و به مکان نامعلومی برده شد .پليس حتا از اعالم دليل بازداشت اﯾن رھبر
بيباک کارگران نيز خود داری کرده است .
روز سه شنبه ﯾکی دﯾگر از رھبران کارگری ھنگامی که پليس به محل کارش برای

دستگيری وی ھجوم آورده بود بوسيله ھمکارانش از دسنگير شدن نجات ﯾافت.
بيشترﯾن دستگير شدھگان که به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می
گيرند ،از کسانی ھستند که روز  ١۶آگوست ،روز ﯾورش پليس مسلح با سالح
اتوماتيک سوار بر ماشين ھا نظامی به کارگران اعتصابی معدن طالی سفيد در
مارﯾکانا و قتل عام کارگران که منجر به جان فشان شدن  ٣۶کارگر و زخمی شدن
دستکم  ٧٨نفر و دستگيری  ١۵٠نفر از کارگران گردﯾد ،در محل بوده و ﯾا از دستگير
شدھگان و شھادت دھندھگان شکنجه در زندانھا می باشند .پليس ھای مسلح با
انيفورم و لباس شخصی به خانه ھای محقر کارگران در حصيرآبادھا در تمام ساعات
شبانه روز ھجوم می آورند و با تھدﯾد اسلحه و ضرب و شتم در مقابل چشمان
وحشتزده زن و بچه  ،کارگران را دستبند می زنند و با خود ،اکثران به مکانھای
نامعلوم می برند .
کارگران راه و چاره ای ندارند جز از سر گيری اعتصاب و تعطيل نمودن و بر گشت به
کوه ووندرکوپ ،محل اول اعتصاب ،کوه به خون آغشته کارگران .
در روز شنبه گذشته در حدود صد نفر از رھبران کارگران اعتصابی معادن آفرﯾقای
جنوبی که در حدود  ١٠٠ھزار کارگر در حال اعتصاب ھستند ،در مارﯾکانا دور ھمدﯾگر
جمع شده و با ھم در رابطه با اوضاع نابسامان  ،فالکت و نکبت تحميل شده از
سوی سرماﯾه داران سياه و سفيد و دولت نوکر سرماﯾه و رھبران خود فروش و
خائن اتحادﯾه ھای زرد و دولتی شده به بحث و تبادل نظر پرداختند .نتيجه بحث ھا
حکاﯾت از دو نکته داشت -١ :اعالم ﯾک اعتصاب عمومی در سراسر آفرﯾقای جنوبی
و بوسيله کليه کارگران و شاغلين و تدارک چنين اعتصابی با تشکيل کميته ھای
اعتصاب و ھمبستگی بين المللی  -٢زمينه سازی برای اعالم و اﯾجاد ﯾک حزب
سوسياليست کارگران ،از کارگران ،متکی به نيروی کارگران بوﯾژه کارگران سازمان
ﯾافته و برای کارگران بر ضد سرماﯾه داران و دولتشان و احزاب حاکم  ،حرب کنگره
ملی آفرﯾقا وحزب کمونيست آفرﯾقای جنوبی که متأسفانه فقط از کمونيست نامش
را دارد .استراتژی چنين حزبی ادامه مبارزه مبارزه طی کارگران بر عليه سرماﯾه
داران و عميق نمودن و گسترش دادن آن تا گرفتن قدرت بوسيله کارگران و به کنترل
کارگران در آوردن و اشتراکی کردن صناﯾع و معادن برای مصرف عموم ساکنين
آفرﯾقای جنوبی و رفع نياز ھا و نه افزاﯾش سود ﯾک عده سرماﯾه دار انگل و زالو
صفت سياه و سفيد محلی و بين المللی ﯾعنی امپرﯾاليست ھائی که کشتار و زجر
دادن انسان شغل ضد انسانی شان شده است .
ﯾکی از کارگران می گوﯾد  » :اﯾن غمگينانه است که دولت سياه پوست خودمان با
ما چنين رفتار می کند .اﯾن ما را به روزھای حاکميت نژاد پرستان )آپارتائيد( بر می
گرداند.من دﯾگر ھرگز به جاکوب زوما رأی نمی دھم ،«.اﯾن کارگر کسی جز کارگری
که در روز قتل عام از پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت ،ولی توانست خود را از مرگ و
دستگير شدن نجات دھد ،وی پس از آن تا کنون دو بار دستگيرشده و مورد شکنجه
ھای وحشيانه قرار گرفته است .اﯾن شکنجه ھا طوری بوده اند که او مجبور شده
بر عليه خوﯾش اعالميه امضاء نماﯾد .در لحظه نوشتن وامضاء چنين اعالميه کذائی،
پاھاﯾش در غل و زنجير بوده و سه نفر پليس امنيتی او را می زده اند و ﯾکی به او،

فرمان نوشتن اطالعيه را می داده است .
در زﯾر توجه شما را به دو لينک جلب می کنم .ﯾکی در مورد ھمين اعتصاب است و
دﯾگری در مورد اﯾنکه امروز ،پنجشنبه ،روز سرنوشت دھھا ھزار کارگر اعتصابی در
معادن طالی زرد و سفيد است .اﯾن کارگران را به جرم شرکت در اعتصاب ،صاحبان
سرماﯾه در نظر دارند به ﯾاری دولت ﯾعنی دستگاه و ابزار سرکوب سرماﯾه داران بر
عليه کارگران از کار اخراج نماﯾند و آنھا را با لشکربيکاران جانشين نماﯾند .و اما،
کارگران دﯾگر بره سر براھی نيستند که به اﯾن آسانی تسليم شوند .آنھا خود را
دارند برای ﯾک مبارزه تعيين کننده با کل طبقه سرماﯾه دار آماده می کنند .آنھا به
اﯾن آگاھی رسيده اند که مبارزه سخت است و طوالنی و خونين .مبارزه ھزﯾنه دارد
و آنھا حاضر به پرداخت اش ھستند .دوستان سعی کنيم در کنار کارگران قرار
گيرﯾم .بدانيم که نجات ما در ھمبستگی با کارگران و متشکل و سازمان ﯾافتن با
کارگران است و نه از باالی سر کارگران تصميم گرفتن و حزب و سازمان برای
کارگران اﯾجاد کردن .کمونيسم حرکت طبقه کارگر برای لغو شراﯾط موجود اجتماعی
است.اﯾن را مارکس و انگلس در اوليه ترﯾن و بنيادی ترﯾن اثر پر ارزش خوﯾش در
سال - ۴۵-١٨۴۴کتاب نقد اﯾدئولوژی آلمانی بيان داشتند .تمام فعاليت اصلی
تئورﯾک-انقالبی بعدی تا لحظه مرگ کارل مارکس و دوست اش انگلس در بيان
چرائی و چگونگی اجرای اﯾن مسئله بوده است ،به باورمن .زنده باد مبارزه کارگران
برای ﯾک جامعه که بر پرچم اش اﯾن شعارحک شده باشد» :از ھر کس به اندازه
نيروﯾش و بھرکس به اندازه نيازش ،«.کارل مارکس ،نقد بر برنامه گوتا ،سال .١٨٧٢
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