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  سالح ھای نوين آپارتايد: ھنر جنگ 

   افغاناز کشتار معدنچيان ماريکانا تا کشتار چوپانان
  برای حفظ منافع شرکت ھای چند مليّتی

  

 گست ا١٣در ) ١(اين بيانيه را رئيس لونمين » خاطر از دست دادن ھمکارانتان می گريمه با کوھی اندوه با شما ب«

 نفر از کارگران معدن که دست به ٣۴يعنی » ھمکاران«. فريقای جنوبی اعالم کردابه مناسبت سوگواری ملّی در 

شرکت لونمين که . کشته شدند) فريقای جنوبیاشھری در شمال غربی (ليس ماريکانا و بودند و توسط پاعتصاب زده

معدنچيان تنھا برای حقوق بيشتر اعتصاب نکرده . مرکز آن در لندن واقع شده، مالک معدن بزرگ پالتين است

حسن نيّت، شفافيت و «ان می دھد با لونمين که اطمين. بودند، بلکه به نظام بھره کشی غير قابل دفاع معترض بودند

در اين مورد اقدام کند، از طريق واسطه ھا از مناطق دوردست کارگر استخدام می کند و با تھديد گروه » احترام

برای افراد و محيط زيست خطر «می گويد » کد اخالقی«ھای کارگر را عليه يکديگر تشويق می کند و حتی اگر 

عالوه بر اين بايد .  شرايط نامناسب علت اصلی سانحه ھای دائمی و مرگبار است، کار در»بايد روی صفر باشد

  .خساراتی را که زباله ھای معدن به محيط زيست وارد می سازند به فھرست اضافه کنيم

 آب آشاميدنی مردم منطقه را نيز در بر می گيرد، که تنھا در شب به آن دسترسی دارند که البته ا اين موضوع حت

، آنھا را به گست ا١۶وقتی سه ھزار معدنچی دست به اعتصاب فی البداھه زدند، روز .  آب آلوده استمنظور

 سرکار يا فوراً : دادند » اخطار نھائی«به آنھا » تجويز قانونی« اساس همتھم کردند، و ب» اعتصاب غير قانونی«
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ليس آنھا را به قتل رساند، و وپ: طار نھائی بود  نفر از آنھا واقعا اخ٣۴اين اخطار برای . برويد يا اخراج خواھيد شد

 .  نفر ديگر از آنھا نيز ھنگام فرار از پشت تير خوردند و زخمی شدند٧٨

 ھزار معدنچی به معدن ٢٨و يک سوم از » در ماريکانا وضعيت آرام است«چھار روز بعد، لونمين اعالم کرد که 

  .بازگشته اند

ت تجسسی را برای روشن ساختن أيک ھي) فريقااکنگرۀ ملی (ومبا فريقای جنوبی ژاکوب زارئيس جمھور 

روشن است که يک نفر خواھان چنين واقعه ای بوده و می خواسته آنھا . وليت واقعۀ کشتار معدنچيان تعيين کردؤمس

گ تھاجمی نفليس مسلح به تودر غير اين صورت عليه تظاھر کنندگانی که تنھا به چوب مسلح ھستند، پ: را بکشد

: به سادگی می توان دريافت که يک نفر جواز آن را به شکل مخفيانه صادر کرده  بوده است . اتوماتيک نمی فرستند

  .معدنچيان با گلوله ھای پالتينی مورد اصابت قرار گرفته و کشته شده اند

در ساخت ( بر می گيرد  درصد توليد جھانی اين فلز ستراتژيک را در٨٠ که –فريقای جنوبی اصنعت پالتين در 

در اختيار سه گروه چند مليتی می باشد، لونمين، امپاال پالتينوم ) مبدل کاتاليست در صنايع اتومبيل نيز کاربرد دارد

  .مريکائی پالتينوماو شرکت انگليسی و 

 باقی مانده نآفريقا از بين رفت، ولی ريشه ھای اقتصادی اآپارتايد سياسی طی مبارزات طوالنی توسط کنگرۀ ملی 

فريقا با قطع نظر از رھبران حزب، خواھان ملی کردن معادن شده ابه ھمين علت اتحاديۀ جوانان کنگرۀ ملّی . است

  . اند

فريقای جنوبی خيلی فراتر می رود، و نماد آپارتايد وسيعی است که از طريق آن قدرت ھای ااين موضوع از 

 و منابع تمام جھان را از آن خود می سازند، و بخش عظيمی از اقتصادی و مالی برگزيده و صاحب امتياز، کار

  .مردم جھان را از منافع آن محروم می سازند

وقتی عليه قدرت آنھا دست به اعتصاب می زنند و شورش می کنند، با سالح ھايشان زير چتر قانون معترضان را 

که از عراق و افغانستان بيرون را ه سالح ھائی دعجبی نخواھد داشت که اياالت متحدر نتيجه جای ت. نشانه می گيرند

، که در ماکيالندوراس مورد بھره کشی قرار قرار دھدکشيده است، برای شکار کارگران مکزيکی  مورد استفاده 

پشت ديوار نوين و برای حبس آنھا . می گيرند، و برای کسب حقوق بشر سعی می کنند وارد اياالت متحده شوند

 در جنگھايشان برای دفاع از منافع شرکت ھای چند مليتی آزمايش ی را به کار خواھند برد که اخيراً ئآپارتايد پھپادھا

 .کردند

  پی نوشت 
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L’art de la guerre : Les armes du nouvel apartheid 

par Manlio Dinucci 
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