
  ، گرانی و فقر!عليه بيکاریقاره آفريقا خيزش ميليونی کارگران 
  

آفريقا طی روزهای اخير شاهد اعتصابات ميليونی کارگران و زحمتکشان اين قاره عليه بيکاری، گرانی، تورم و فساد بوده است. 
تن در آفريقای جنوبی، کنيا، سنگال و تونس عليه مصائب  هاونيليم ،١۴٠١مارس برابر با آخرين روز اسفند  ٢٠روز دوشنبه 

دست به اعتصاب زده و در  انجاميده،زحمتکشان  روزافزوننئوليبرالی که به بيکاری و فقر  یهااستيسو  یدارهيسرمانظام 
  وه دست زدند.کباش یهايیمايپراهاين کشورها به  شهرهای بزرگ

  
و  چپ یهاسازمانت احزاب و در آفريقای جنوبی به دعو

در از کارگران و زحمتکشان تن  هاونيليم ،کارگری یهاهياتحاد
دولت  یهااستيس عليه تاونپيکشهرهای ژوهانسبورگ و 

اعتصاب کرده  ،اين کشور جمهورسيرئ» راموپوزا«ورشکسته 
 نکهيباا. ندرا به نمايش گذاشت هاابانيخو حضور پرشکوه خود در 

فقر و  اما هنگفت معدنی است، ذخاير ثروت و دارایاين کشور 
را به کام فقر و گرسنگی کشانده است.  هاونيليمفالکت اقتصادی 

دامنه ورشکستگی دولت آفريقای جنوبی به حدی است که طی 
گذشته کارگران و زحمتکشان آفريقای جنوبی عالوه بر  یهاسال

با  ،تورمو  بيکاری لاز قبي یدارهيسرمانظام  شماریبمصائب 
تنها . اندکردهنرم  وپنجهدستگسترده  یهایخاموشبرق و  قطع

 تنهانه هایخاموشاين . اندبردهرا در خاموشی به سر روز  ٢۵٠ مردم در آفريقای جنوبی ٢٠٢٢در سال کافی است گفته شود که 
به همراه داشته است. گستردگی فاجعه تا بدان  نيز خسارات جانی فراوانی کرده بلکه متوقف توليد و صنايع و زندگی روزمره را

وضعيت اضطراری اعالم و تقاضای کمک عمومی  هاسردخانهتلنبار شده در  جانیبپيکرهای  کردن جاجابهحد رسيد که برای 
به بهانه  هاآندن کر جايگزين يا تعميراست که دولت از ژنراتورهای کهنه و قديمی  ازکارافتادن هایخاموشداده شد. علت اين 
توسط  بيشتری از فساد اداری و غارت و چپاول اموال عمومی موارداين در حالی است که هر روز  .زندیمورشکستگی سرباز 

خواهان  هاابانيخدر  ميليونی خود رو حضواعتصاب از همين رو مردم به ستوه آمده در آفريقای جنوبی با . شودیمفاش  دولت
پليس با حمله به تظاهرکنندگان صدها تن را دستگير  گرچه . در جريان اين اعتراضاتاين کشور شدند جمهورسيرئبرکناری 

  گردد. هاابانيخدر  تظاهرکنندهجمعيت انبوه نتوانست مانع از ادامه اعتراض اما  ،کرد
  

اين بودند.  عليه گرانی و فقر و تورم یاتوده وسيع یهايیمايپراهات و اعتراض شاهدآفريقايی نيز  سنگال و کنيا دو کشور ديگر
  گذشته رشد بيشتری يافته و به حضور پررنگ کارگران منجر شده است. یهاماهاعتراضات طی 

  
عظيمی عليه  یهايیمايپراهدر همين روز در تونس نيز اعتراضات و 

مسکن برگزار شد. کارگران و  یهااجاره آورسرسامگرانی و افزايش 
جشن سالروز استقالل از  زحمتکشان تونسی در اين روز مراسم رسمی

ضد دولتی تبديل کردند. در اين اعتراضات  یهاتظاهراتفرانسه را به 
عالوه بر کارگران، دانشجويان و اقشار زحمتکش،  یاتودهوسيع 
 شکیب نمودند. زنان نقش و مشارکت فعالی ايفا یهاگروهو  هاسازمان

گذشته عليه  یهاهفتهاعتصابات ميليونی طبقه کارگر فرانسه طی 
را تا مرز برکناری  »مکرون«افزايش سن بازنشستگی که دولت 

طبقه کارگری است که جشن استقالل از استعمار  بخشالهامکشاند، 
  فرانسه را با مبارزه عليه استثمار پيوند زده است.

  
در هر کجای  یدارهيسرمان فدائيان (اقليت) همبستگی خود را با مبارزات پرشکوه کارگران عليه نظام کميته خارج کشور سازما

  .ژوهانسبورگ و نايروبی گرفته تا تونس و از پاريس کندیماعالم  جهان
  

  کارگران یالمللنيبهمبستگی  بادزنده
  کميته خارج کشور سازمان فدائيان (اقليت)

 ١۴٠٢فروردين  ٢برابر با  ٢٠٢٣مارس  ٢٢


