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 سايت کارگری افق روشن
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 کياعتصاب در معادن مکز

  
 هشتاد و شش ماهبهمن   مهن بيست                                                                                  ناي زارعديام

  
 

در   (Sonora)و سونورا  (Cananea کانانيامعادن  اعتصاب کارگران
  مکزيک 

  
 مناطق باال در حال  زيادی است که کارگران معادن مکزيک درماههای

سرمايه داری به اين اعتصاب در عرف نظام . می برند اعتصاب به سر

مايه داران و دولت آنها در نگاه سر!!! موسوم است» اعتصاب وحشی« 

هر گاه کارگران زير فشار شدت استثمار و ستمکشی و بی حقوقی ها 

در منطق سرمايه ساقط نمودن !!!! دست به اعتراض زنند و چرخ توليد را بخوابانند مرتکب کاری وحشيانه شده اند

ر کارگران و سوزاندن بشريت در انسانها از هستی، وحشيانه ترين حد استثمار، تحميل دژخيمانه ترين گرسنگی ها ب

گر در کار ١١٠٠. !!!است» عين توحش « و اعتراض به هر جنايت سرمايه » مدنيت« جنگهای خانمانسوز عين 

دولت . مطالبات معيشتی خويش هستندساير  و ين امنيت شغلی، بهداشت محيط کارتضممعادن ياد شده خواستار 

و قاضی سرمايه حکم سرکوب و ضرب و شتم !! عالم داشته استبورژوازی طرح اين مطالبات را غيرقانونی ا

.  ماه تمام است که ادامه دارد٨اعتصاب از ماه ژوئيه آغاز شده است و اينک !! اعتصاب کنندگان را صادر کرده است

 همه کارگران با عزم جزم اعالم داشته اند که به مبارزات خود ادامه خواهند داد و چرخ توليد را تا زمان گرفتن

م سرمايه داری هر دستگاههای سرکوب و کشتار نظا. به طور قطع در توقف کامل نگاه خواهند داشتخواسته هايشان 

قضات سفاک . می افزايندمتالشی نمودن مقاومت آنان  هم شکستن صفوف کارگران و برای درفشار خويشبرروز

فقط در جريان يک يورش . ديدی صادر می کنندسرمايه به طور مدام برای شرارت بيشتر عليه کارگران احکام ج

اين توحش ها .  نيروی پليس مشارکت نموده اند٨٠٠هولناک بورژوازی به صفوف کارگران اعتصابی بيش از 

عمال سرمايه سخت زخمی و راهی بيمارستان درگيری باکارگران درزيادی ازشمارتا امروز .  افزايش می يابدمستمرًا

  .  نفر رسيده است۴٠ زخميان تنها در جريان يک يورش تاتاريستی مزدوران بورژوازی به تعداد. گرديده اند

  تأثير وسيعی بر روی ساير کارگران مکزيک (Sonora)  و سونورا (Cananeaاعتصاب کارگران معادن کانانيا 

عتراض به  کارگر معدنچی مناطق ديگر در حمايت از همزنجيران خويش و در ا١۵٠٠٠. بر جای نهاده است

در منطقه تاسکو صاحبان سرمايه و مالکان معادن زير فشار هراس . تهاجمات فاشيستی پليس دست از کار کشيده اند

تهديد به اخراج و تعطيل کارگاه سالح تهديد ديگری است که . از موج خشم کارگران دست به تعطيل معادن زده اند

وب و کشتار کارگران برای در هم شکستن موج مبارزات آنها سرمايه داران و دولت بورژوازی در کنار قدرت سرک

  . به کار گرفته اند
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آنان مصمم اند تا آخرين لحظه مقاومت کنند و مطالبات خود را با توسل به نيروی . کارگران به مقاومت ادامه می دهند

 سوی درسی مهم برای مقاومت کارگران معدن مکزيک از يک. عظيم طبقاتی شان بر سرمايه داران تحميل نمايند

همه کارگران در همه جهان است و از سوی ديگر ميدان گسترده پر جنب و جوشی است برای همبستگی و حمايت و 

انتظار همه فعاالن آگاه جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر آن است که کارگران همه . همپيوندی کل کارگران دنيا

  .  از کارگران معادن مکزيک برخيزندکشورها به هر شکل و به هر ميزان به حمايت

  

  اميد زارعيان
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