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اعتصابات ] [١متعددی در معادن آفريقای جنوبی که در آن  ٣٤نفر از کارگران توسط پليس سرمايه
در ماه گذشته به ضرب گلوله به خون تپيده شدند ،ھمچنان ادامه دارد .کارفرمايان تھديد کرده اند که
اگر کارگران به زودی سر کار خود برنگردند و مجددا توليد از سر گرفته نشود ،ھزاران کارگر را
اخراج خواھند کرد .عليرغم ميانجيگری دولت ،کليسا و اتحاديه ھا معدنچيان از بازگشت به کار
امتناع می ورزند .کارگران نبرد افزايش دستمزد را به گراميداشت و احترام ھم طبقه ايھای بخون
تپيدۀ خود تبديل کرده اند .درسھای اين نبردھا چيست؟
آفريقای جنوبی مھمترين اقتصاد قارۀ آفريقا است .از ذخائر بسيار زيادی برخوردار است و از لحاظ
منابع معدنی يکی از مھمترين کشورھای د نياست .از طال تا ذغالسنگ ،از الماس تا کروم استخراج
می کند و صنعت معدن اقتصاد عمدۀ اين کشور را تشکيل ميدھد.در دورۀ آپارتايد در آفريقای جنوبی
از سوئی بدليل شرايطی که آپارتايد بر جامعه تحميل کرده بود و از سوی ديگر وجود اعتصابات و
اعتراضات کارگری ،عمال دولت آپارتايد را فلج کرده بود.اين معضالت رشد اقتصادی آفريقای
جنوبی را محدود کرده بود و انباشت سرمايه با محدوديت ھائی روبرو شده بود .در چنين شرايطی
سرمايه برای رشد اقتصادی و انباشت بھتر سرمايه خواھان تغييراتی در نظام سياسی شد .کنگرۀ
ملی آفريقا نقش اين ناجی را پيدا کرد تا سرمايه داری آفريقای جنوبی را از بن بستی که در آن
گرفتار شده بود ،نجات دھد .بدنبال آن حکومت آپارتايد به حکومت کنگرۀ ملی آفريقا تغيير پيدا کرد
که نتيجه آن دو برابر شدن رشد اقتصادی آفريقای جنوبی بود .در پاداش چنين کاری به »نلسون
ماندال« و »دوکلرک« در سال  ١٣٧٢مشترکاجايزه صلح نوبل سرمايه اعطاء شد.
قطعا طبقه کارگر آفريقای جنوبی در سرنگونی آپارتايد نقش مھمی ايفا کرد ،ھمانطور که طبقه
کارگر ايران نقش مھمی در سرنگونی نظام شاھنشاھی ايفا کرد .البته اين مسئله نه به مفھوم بھتر
شدن شرايط برای طبقۀ کارگر و اقشار تحتانی جامعه بود بلکه بر عکس به بی خانمانی بيشتر طبقه
کارگر آفريقای جنوبی نيز منجر شد .نرخ بيکاری به حدود  ٤٠درصد افزايش يافت و  ٥٠درصد
جمعيت زير خط فقر زندگی می کنند.
طبقه کارگر آفريقای جنوبی از استاندارد زندگی بسيار پائينی برخوردار است .دستمزدھای پائين،
شرايط نامناسب کاری ،زمان طوالنی کار ،نبود امکانات رفاھی و غيره ،دنيای واقعی شان را
تشکيل ميدھد .بسياری از محالت کارگری در واقع حلبی آبادھائی ھستند که فاقد آب ،برق،
فاضالب ،در يک کالم فاقد يک حداقل استاندارد زندگی ھستند.
شرايط اسف بارکار  ،زندگی را بر اين بردگان مزدی طاقت فرسا کرده است ،که منجر به
نارضايتی وسيعی بخصوص در معادن شده است .کارگران از ماھھا قبل اعتصابات "وحشی"
متعددی را سازمان داده بودند .کارگران اعتصابی خواھان افزايش حقوق سه برابر بودند.
اتحاديه ملی معدنچيان)(NUMاز نزديکان و پشتيبانان »کنگرۀ ملی آفريقا« ) (ANCاست .تا بحال
ھيچ کسی بدون پشتيبانی اتحاديه ھای بزرگ بخصوص »کوساتو« ) (COSATUکه اتحاديه ملی
معدنچيان بخشی از آن است ،برھبری کنگرۀ ملی آفريقا نرسيده است و رئيس جمھور فعلی آفريقای
جنوبی ،جاکوب زوما نيز از اين قاعده مستثنی نيست.اتحاديه ملی معدنچيان از شروع موج جديد
اعتصابات آنرا محکوم کرد وتمام تالش خود را کرد تا کارگران بر سر کار خود برگردند».لزيبا

ِسشوکا« ) (LesibaSeshokaسخنگوی اتحاديه ملی معدنچيان اعالم کرد ،ما رھبران اتحاديه را به
معدن فرستاديم تا سعی به شکستن اعتصاب کارگران کنند .ما از اعتصاب غير قانونی پشتيبانی نمی
کنيم.
فساد و شيفتگی قدرت رھبران اتحاديه ھای کارگری ،نارضايتی وسيعی را بين کارگران دامن زده
است .از مدتھا قبل کارگران از اتحاديه ملی معدنچيان خسته شده اند که يکی از رھبران اصلی آن
»کريل رامافوسه«) (CyrilRamaphosaبا حقوقی نجومی در ھيئت مديره شرکت »لونمين«
نشسته است.شرکت »لونمين« يکی از بزرگترين شرکتھای توليد کننده طالی سفيد )پالتينوم( در
دنياستکه درآمد ساالنۀ آن ميلياردھا دالر است .اين عوامل باعث شده است که مبارزات کارگران نه
تنھا خود را متوجه شرکتھا بلکه ھمچنين بسوی رھبران اتحاديه ھای کارگری نشانه گيری کند.
استعفای رھبران اتحاديه ھای کارگری از خواستھای کارگران اعتصابی نيز ھست.
در سال  ١٣٧٧بخشی از ناراضيان از اتحاديه ملی معدنچيان جدا شدند و اتحاديه معدنچيان و
کارگران ساختمانی) (AMCUرا تشکيل دادند که سعی می کند زبانی راديکال داشته باشد.البته
اتحاديه معدنچيان و کارگران ساختمانی انکار می کند که ابتکار عمل اعتصاب را در دست داشته
است بلکه اظھار ميدارد که بعد از آنکه خشونت ھا شروع ش د ،توسط شرکت تماس گرفته شده تا به
ميانجيگری بپردازد و آنھا نيز از کارگران دفاع کرده اند.
اگر اتحاديه ملی معدنچيان مستقيما به ابزاری در دست کارفرمايان تبديل شده است و نقش اعتصاب
شکن را ايفا می کند .در مقابل اتحاديه معدنچيان و کارگران ساختمانی )(AMCUبا خواسته ھای
معدنچيان ھمراھی می کند ،سعی می کند کارگران راديکال را به خود جذب کند .ولی واقعيت
وجودی اتحاديه ،ھمان مديريت فروش نيروی کار است .زبان راديکال اتحاديه معدنچيان و کارگران
ساختمانی نيز محصول شرايط کنونی است تا نقش سوپاپ اطمينان را ايفا کند تا در موقعيت ھای
مناسب امتياز مذاکره با کارفرمايان را حفظ کند.
برخالف عوام فريبی ھای گرايشات متفاوت چپ سرمايه که اظھار ميدارند اتحاديه ھا و سنديکاھا
اگر در اروپای غربی بدليل "اشرافيت کارگری" نمی توانند نقش راديکالی در مبارزات کارگری
ايفاکنند در مقابل ظرف مناسبی برای مبارزه در کشورھای پيرامونی برای طبقۀ کارگر ھستند.
وقايع آفريقای جنوبی و نقش اتحاديه ھا در اين حوادث بار ديگر ارتجاعی بودن چنين مواضعی
و حقانيت مواضع انترناسيوناليستھا را به اثبات می رساند که اتحاديه ھای کارگری در سراسر
جھان تبديل به ارگانھای نظام سرمايه داری شده اند .وظيفه اصلی اتحاديه ھا چه در کشورھای
پيرامونی و چه در متروپل کنترل طبقه کارگر ومنحرف کردن مبارزه طبقاتی کارگران
است.مبارزۀ مستقل کارگران و اعتصابات آنھا خارج از چھارچوب ھر گونه اتحاديه از بزرگترين
دستاوردھای اين مبارزات ھستند.

اين دستاوردھا حاصل خون
کارگران است .مرداد ١٣٩١
حدود  ٥٠٠پليس ضد شورش
سرمايه به نشست کارگران
اعتصابی حمله کرد تا جلسۀ
عمومی )مجمع عمومی(
کارگران اعتصابی را که در
تپه ای نزديکی معدن برگزار
می شد ،از ھم بپاشد.پليس
جلسه را محاصره کرد و
دورآنرا از طريق سيم
خاردار نرده گذاری کرد
سپس به کارگرانی که سعی ميکردند از طريق شکستن حصار)سيم ھای خار دار( فرار کنند از پشت
شليک کرد .بخشی از کارگران در اثر ضربات باتون به قتل رسيدند.در اين جنايت پليس
سرمايه ٣٤،کارگر از معدن پالتين ) (Marikanaبخون تپيده شدند و دھھا کارگر نيز زخمی
شدند.ھدف بورژوازی از قتل عام کارگران جلوگيری از گسترش اعتصابات به ديگر معادن و
صنايع بود.
دنيای سرمايه ،دنيای عجيبی است .حدود  ٢٥٠کارگری که توسط پليس سرمايه قتل عام يا زخمی
نشده بودند و به اسارت سرمايه درآمده بودند ،قرار بود طبق قانون بازمانده از دورۀ آپارتايد و تحت
عنوان تحريک ھمکارانشان به اعتصاب غير قانونی و حمله به پليس محاکمه شوند .اين کارگران
البته موقتا آزاد شده اند.
قتل عام کارگران نتوانست جلوی اعتصابات کارگری را بگيرد و موجی از اعتصابات کارگری
معادن آفريقای جنوبی را در گرفته است .در يکی از معادن طال »گولد فيلدز«)(GoldFields
متعلق به شرکت بزرگ در نزديکی ژوھانسبورگ در آفريقای جنوبی  ١٢٠٠٠معدنچی از روز
چھارشنبه  ٢٩اگوست دست از کار کشيده و دست به اعتصاب )اعتصاب وحشی( زده اند.کارگران
معادن طالی »گلد وان«) (Gold Onدر حاشيه ژوھانسبورگ نيز دست به اعتصاب "غيرقانونی"
زدند .معدن »گلد وان« دوسال پيش توسط »زادوا ماندال« نوۀ نلسون ماندال و »خولوبييوس زوما«
برادر زادۀ زوما خريداری شده است.
اگر در دوران آپارتايد ،علت شرايط نابسامان طبقه کارگر را حاکميت سفيد پوستان معرفی ميکردند،
اين قتل عام ماھيت سرمايه دارانۀ نظام آفريقای جنوبی را نشان داد .قتل عام کارگران در آفريقای
جنوبی يک حقيقت ديگری را نيز آشکارا به تصوير ميکشد که نبرد طبقاتی سياه يا سفيد ،اروپائی،
آسيائی و اروپائی نميشناسد .ھر جا که سرمايه منافع خود را در خطر ببيند تنھا با قتل عام پاسخ
ميدھد که به نمونه ھائی از آن اشاره می شود.
در ھشتم ارديبھشت  ١٣٥٠كارگران كارخانه جھان چيت كرج كه برای احقاق حقوق خود اعتراض
كرده بودند توسط ارتش شاھنشاھی قتل عام شدند ٤.بھمن  ١٣٨٢کارگران مس خاتون آباد در

اعتراض به بيکار شدنشان از زمين و ھوا مورد حمله پليس سرمايه قرار گرفتند چندين تن از
کارگران به قتل رسيدند و دھھا نفر زخمی شدند ٢٥.آذر  ١٣٩٠دھھا تن از کارگران اعتصابی
درصنايع نفت در ژانااوزن قزاقستان توسط پليس سرمايه بخون کشيده شدند.
قتل عام کارگران مختص سرمايه داری پيرامونی نيست بلکه اگر سرمايه خود را در خطر بيند حتی
در دمکرات ترين کشورھا نيز شکل ديکتاتوری بخود می گيرد .قتل عام پرولتاريای پاريس بعد از
شکست کمون پاريس ،قتل عام کارگران در شيکاگوو يا قتل عام بيش از بيست ھزار نفر در سالھای
 ١٩١٨ – ١٩٢٠در آلمان در جريان شکست انقالب آلمان که دو نفر از آنھا لوکزامبورگ و کارل
ليبکنخت بودند ،تنھا نمونه ھائی ھستند[٢].
ھم زنجيران!
اتحاديه ھا در سراسر جھان ھستی بدليل ماھيت وجوديشان در نظام سرمايه داری ادغام شده اند و
يکی ار نھادھای سرمايه برای مديريت فروش نيروی کار گشته اند .تنھا پيشروی طبقۀ کارگر بسوی
انقالب کمونيستی برای بزير کشيدن نکبت سرمايه داری ،جھانی بدور از طبقه ،بردگی مزدی و
جھانی شايستۀ انسانی ارائه خواھد داد .ولی بدون سازمان انقالبی و کمونيستی )حزب کمونيست
انترناسيوناليست( حماسی ترين جانفشانيھای پرولتاريا نيز مثمر ثمر نخواھد بود ،خون اين بردگان
مزدی سکوی پرشی برای قدرت رھبران اتحاديه خواھد بود .سازمان کمونيستی ضروری ترين
ابزار ما برای جھت دادن مبارزۀ طبقاتی است .حزب انقالبی که در نبردھای آتی پرولتاريا نقش
بسزائی ايفا کند .لذا تالش در راستای پيشروی مواضع انترناسيوناليستی و سازمان يابی مان در
راستای آماده سازی برای حزب کمونيست انترناسيوناليست از وظايف عاجل و ضروری ما است
که بدون آن امر انجام انقالب کمونيستی امکان پذير نيست.
فيروز اکبری
 ١٩شھريور ١٣٩١

يادداشتھا:

][١اعتصابات "وحشی" عنوانی است که وسائل ارتباط جمعی کشورھای غربی به اعتصاب خارج
از اتحاديه ھا عنوان ميدھند .آنھا اعتصابات مديريت شده و کاناليزه شده توسط اتحاديه ھا را بعنوان
اعتصاب قانونی قبول دارند.
][٢گامبل :چھار سال از قتل ھای سياسی  ،تجديد چاپ در سال  ١٩٨٥توسط موسسه
)(Wunderhorn, Heidelberg

