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   توفان–حزب کار ايران   

 ٢٠١٢ اگست ١٨

  

  ی جنوبی محکوم استافريقاقتل عام کارگران معدنچيان 
 

کارگران معدن که برای اضافه تن از ران  ، به روی ھزاگست ا١۶ی جنوبی روز پنجشنبه افريقا بورژوازی پوليس 

به قتل رساند، دھھا نفر مجروح و را  تن ٣۴دست مزد دست به اعتصاب زده بودند، وحشيانه آتش گشود و بيش از 

  . صدھا  تن  رابازداشت نمود

صادی ويرانگر بورژوازی کمر خم کرده و تحت فشار عظيم اقت ی ولکارگران معدن که زير بار رفرمھای نئوليبرا

 ۀ در ماه  شدند و بر سراين مطالبالر د١٠٠٠خواھان افزايش حقوق به بيش از ، ھستند با اعتصاب متشکل خود

 و سازمان امنيت و تمام پوليس در مقابل حق خود تھديدات دولت سرمايه داری را بر نتابيدند و متحداً ه انسانی و ب

ی جنوبی بنا برماھيت ارتجاعی و انگلی افريقارژوازی اما دولت بو .دستگاه سرکوب بورژوازی صف آرائی کردند

بيشرمانه فرمان  خود و به خاطر زھرچشم گرفتن از کارگران وممانعت از گسترش اعتصاب به سراسر کشور

تيراندازی به  اعتصاب کنندگان را صادر کرد و يک بارديگر نشان داد بورژوازی در ھر شکل و رنگی که باشد، 

ماھيتا  استثمارگر و دشمن .. ، اسالمی، يھودی، کاتوليک، سوسيال دمکرات، ليبرال و سلطنتی  ومسيحی

 کارگران است و آنجا که احساس خطر کند با توسل به قھر فاشيستی در مقابل کارگران و زحمتکشان ۀسوگندخورد

  .دھد می ايستد و پاسخ نان را با گلوله می

 ننگی در تاريخ اين کشوراست و دير نخواھد بود که کارگران و عموم ۀنوبی لکی جافريقا قتل عام کارگران معدن 

صورت متشکل به ميدان آيند وکل رژيم ه زحمتکشان با استفاده از تجارب مبارزه عليه رژيم ضد بشری آپارتايد ب

  .سرمايه داری را سرنگون وآزادی و عدالت اجتماعی را در سراسر کشور مستقرسازند

حکوم کردن اين جنايت خونبار و نفرت انگيز و اعالم ھمبستگی با کارگران اعتصابی از ھمه حزب ما ضمن م

نيروھای انقالبی ومترقی می خواھد که اين عمل فاشيستی را محکوم و با کارگران اعتصابی و خانواده ھای 

  .حانباختگان اعالم ھمبستگی نمايند

  !ی جنوبیافريقاننگ و نفرت بر رژيم سرمايه داری 

  !ی جنوبیافريقازنده باد اعتصاب معدنچيان 
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  !زنده باد سوسياليسم اين پرچم رھائی بشريت

  )توفان(حزب کارايران

  ٢٠١٢ اوت ١٧جمعه 

www.toufan.org  

 

 

 

 


