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٢٠١٢ اگست ١٨  

!ندارد" سياه"و" سفيد"استثمارگر  
 

 

 

ساخته  ماه اگست درافريقای جنوبی به وقوع پيوست ، قلب ھرانسان واقعی را پرخون ١٦آنچه روزپنجشنبه 

درجمھوريت افريقای جنوبی را " اپرتايد"احساساتش را جريحه دار می سازد و دوران سياه نظام عميقاً غيربشری 

" لومين) "طالی سفيد(، ازيک ھفته به اينسو، کارگران معدن پالتين " مريکانا"در. ه ھا زنده می سازدردرخاط

خواست آنھا ـ ازدياد دستمزد شان ـ يک . صاب زده انددرھفتاد کيلومتری شمالغرب شھرجوھانسبورگ ، دست به اعت

خواست به حق وکامالً دموکراتيک می باشد که درھمه به اصطالح دموکراسی ھای غربی ، اين حق را يک حق 

  .قابل دفاع من جمله ازطريق راه انداختن اعتصابات می دانند مدنی و
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ھا تن می دھند ، قادرنيستند زندگی حداقل را برای خانواده کارگران اين معدن که درشرايط جانکاه به ثقيل ترين کار

درمقابل اغماض ، فشاروتھديد پيھم مقامات، به خصوص متصديان وکافرمايان معدن، . ھای خود تأمين نمايند

دربرخوردھائی که چندروزقبل با قوای امنيتی رخ . کارگران به دفاع ازخود برخاستند و با نيزه وتبرچه مسلح شدند

 ، يک تن ازافراد پوليس درآن حادثه توسط کارگران به قتل رسيد، و قرارگزارش مطبوعات، دوتن ازمحافظين داد

نه ھم  و قوای امنيتی افريقای جنوبی که نه ازنظرشکل وساختار. مسلح معدن درعراده جات شان طعمۀ حريق شدند

وبه تعداد ... جواب ُمشت ِگره شه را با گلوله دادندازنظرعملکرد با پوليس نژادپرست دورۀ اپارتايد کدام فرقی دارند، 

که يک  اين.  تن را دربرابرکمره ھای تلويزيون، با قساوت غيرقابل باوردرظرف چند لحظه ازپا درآوردند٣٤جمعاً 

تن ازافراد پوليس قربانی خشم کارگران شد ويا دوتن محافظين معدن دروسايط نقليۀ خود جان دادند ، کدام توطئۀ ای 

ازطرف کاگران نبوده ونه ھم کشتارانسان ھدف آنھا بوده است؛ بلکه اين سياست غيرانسانی ظلم واستثماراست که 

  .وليت آن فقط به دوش مقامات رسمی افريقای جنوبی استؤآنھا را درشرايط طغيان ستم ديدگان، قربانی ساخت ومس

پوليس ، تفنگچۀ اوراتصاحب نموده وگويا قصد داشتند قرارادعای مقامات ، کارگران به تعقيب ازپا درآوردن آن فرد 

با " سياه وسفيد"واين فرضيه را پوليس وحشی ... با آن نيروھای پوليس را به روزپنجشنبۀ گذشته ھدف قراردھند

که درويديوھای صحنۀ کشتارکارگران ديده می شود که  داد چنان" واقعيت"شليک اعدام صحرائی کارگران ، پوستۀ 

جبن بيحد، ضمن نزديک شدن به اجساد کارگران، گويا  و ح پوليس که تازه ، با حيوان صفتی بھت انگيزافراد مسل

  .آن تفنگچه را ھم دوباره می يابند

که قھرمان ملی افريقای  سقوط رژيم حيوانی اپارتايد ، ودرحالی از برسد که قريب به دودھه بعد شايد عجيب به نظر

أس اموررسمی ودولتی نيست ولی به عنوان سمبول مبارزۀ سياھان وسمبول رلودرجنوبی ـ نيلسون مانديال ـ ، و

  .وچنين وقايع وسرکوب فاشيستی دولت به وقوع می پيوندد... وحدت ملی ، ھنوززنده است

صورت پيھم توسط سياستمداران ومطبوعات ه ب دراکثرنقاط دنيا ناديده گرفته شده و آنچه متأسفانه ھمه وقت و

با تمام ارج واحترامی که به شخصيت .  ماستمالی می شود ، موضوع تضاد طبقاتی ومنافع طبقاتی است"جھان آزاد"

قھرمانانۀ وی بايد قائل شد، اين را نبايد فراموش کرد که مبارزۀ وی  و نيلسون مانديال وبه اھميت مبارزۀ استوار

افريقای جنوبی نه بلکه به سان مھاتما گاندھی، عمدتاً سياھپوست  و مبارزه برای احقاق حقوق توده ھای کامالً فقير

يک مبارزۀ پسيف سياھان برای رسيدن به مساوات با سفيد پوستان بوده است ؛ وبه ھمين دليل است که مبارزۀ وی 

برای يک لحظه ھم که شده درذھن خود . يد و پشتيبانی شدئا ، من جمله توسط سفيد پوستان تأ نقاط دنيۀ درھمتقريباً 

نسان فرھيخته ـ نيلسون مانديال ـ را به جای مساوات برای سياه پوستان ، مبارزۀ مسلحانه برای ايجاد يک خواست ا

مبرھن است که نه تنھا ندای به حق آن انسان بزرگ وآزاده درگلويش خفه ...  جامعۀ عاری ازطبقات تجسم نمائيم

. بيست وھفت سال چه که تا حال ھم درکنج زندان می پوسيد ودرھمانجا درگمنامی جان می دادساخته می شد بلکه 

ه رفتن ازعدالت اجتماعی به مفھوم واقعی آن سبب شده که مردمان رفپس شکل مبارزه درافريقای جنوبی وط

امريست نيک که (فقيروبی بضاعت افريقای جنوبی ، به جزازمشاھدۀ تسلط اکثريت سياھپوست درامورکشوری 

  .، تغييرديگری را درزندگی فالکتبارخود تجربه ننموده اند) وخوش شگون

پس اين واقعيت تلخ آشکارا می رساند که دستگاه دولتی با ماشين دست نخوردۀ اختناق وسرکوب آن ، توسط قوای 

واين خود . ياورھمدگراندمختلط سفيد وسياه مشترکاً به کارانداخته شده ودرتأمين منافع طبقاتی واستثماری ، يارو

وامثال اين سراب ھا را " ھمزبانی"، " ھم مليتی"، " ھموطنی" مردمان زيرستم تا فريب ۀدرس بزرگی است به ھم

نخورده ونه با يک ديد عاطفی بلکه با يک ديد منطقی وعينی به پديده ھا عميق شده وبه تحليل وقايع بپردازند 
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بی مورد نيست که گفته اند ستمکشان خود به .  وبا بيداری تفکيک نمايندودشمنان خودرا ازدوستان خود آگاھانه

که بيوه ھای  چنان... تعيين سرنوشت خود بھترآگاھی می يابند تا لشکری ازنظريه پردازان ساحل نشين وتماشاگر

خودرا بازخواست قربانيان روزپنجشنبۀ گذشته ، علم نبرد شوھران شان را بلند نموده وازقاتالن آنھا ، خون عزيزان 

  .دارند

  

 

 

،  وسی موبانگن ـ سی ودوسالهت ـ مکھيکی ازکارگران اعتصابگرکه ازحملۀ وحشيانۀ پوليس جان به سالمت برده اس

خيلی منطقی وعاقالنه استدالل می نمايد که چرابه عوض آمدن متصديان وکارفرمايان معدن برای مذاکره با ما ، 

پوليس (آنھا : "پوليس را برای سرکوب ما فرستادند ، دربرابرخبرنگاراسوشييتد پرس چنين سوگند ياد کرده است

لت وکوب کنند ، بکشند ، پيش پائی بزنند ولگدمال کنند وھرآنچه ازدست شان می توانند مارا) ونيروھای دولتی

اگرآنھا کسان ديگری را استخدام نموده به کاربگمارند ، آنھا ھم ... برمی آيد بکنند ولی ما دوباره به کاربرنمی گرديم

  ".ما اينجا خواھيم ماند وآنھا را خواھيم کشت. قادربه کارنخواھند شد

  : معلوماتی ازمنبع خبرگزاریواينست ترجمۀ

http://www.huffingtonpost.fr/2012/08/17/morts-afrique-du-sud-policiers-mineurs-

grevistes_n_1794111.html 

  

ۀ تحقيقات پخش شده توسط بينچ مارکس فونديشن ، يک مؤسسۀ غيردولتی که کارکردھای کوپوريشن ھای نتيج

شرايط "استخراج معدن را رھنمائی وتنظيم می نمايد ، دريافته است که معدن لومين سابقۀ بد داشته ، کارگران را در

 گزارشی که به روزپنجشنبه به نشررسيده به اساس. نگھداشته ورقم وفييات درآن خيلی بلند است" بسياربد زندگی

بعضی کودکان مصاب به امراض مزمن . سرمی برنده است ، کارگران اکثراً درخانه ھای چوبی محقروبدون برق ب

  .بارمی آينده می باشند که دراثرسرازيرشدن کثافات ازناوه ھا ولوله ھای شکستۀ سيستم بدرفت ، ب
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روزافزون نظام غيرانسانی سرمايه وماشين سرکوب آن سبب می شود تا اينگونه خيزش ھای حق  و فشارجانگداز

جانبازی  و فقط سازماندھی وتنويرتوده ھا با تمسک به انديشۀ پيشروعصر... وقوع بپيوندنده خواھانه بازھم ب

ازھررنگی که پوست شان ... دھدروشنفکران انقالبی است که می تواند نويد فتح شبستان را به مظلومان وستمکشان ب

  ...باشد

 

  !پيروزباد عصيان خلق ھا به ضد نظام سود وبھره کشی

 ھيوادوال کابلی
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