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 Human rights حقوق بشر

  

  ھای کارگری کانون سوسياليست
 ٢٠١٣ می ٠۵

 

  

  بنگله ديشجنايت سرمايه داران در 
  

 ،  برای سود آوری ھر چه بيشتر جنايتی بنگله ديش ، سرمايه جھانی ھمراه با مزدورانش در یدر آستانه اول ماه م

 کيميائیشود آن را در رديف  کوره ھای آدم سوزی نازی ھای ھيتلری، بمباران  را آفريدند که در تاريخ بشری می

  .نگ درعراق و افغانستان و موارد بيشمار ديگر قرار داد حلبچه، ج

 در شھر داکا ، يکی از کارخانه ھای بزرگ نساجی که بيشترين بنگله ديش در اپريلروز چھارشنبه بيست و چھارم 

 ترين استانداردھای ايمنی در عرض چند لحظه بر سر  کارگران فرو ئیعلت عدم ابتداه کارگران آن زن بودند ، ب

طبق گزارش ھا .  طوريکه اکثر کارگران زير آوار ماندند و فرصت ھيچگونه گريزی نبوده ب. ت و ويران شدريخ

وقوع ه ب.  صدھا نفر جان خود را از دست داده اند، صدھا نفر ديگر مفقود و بيش از ھزاران نفر  مجروح شده اند

 اين دليل که صاحبان مزدور و آدمکش اين  عمدی بوده است، به دردناک و ضد انسانی کامالً ۀپيوستن اين فاجع

کارخانه از قبل خبر داشتند که ھيچ امنيت کاری برای کارگران موجود نيست و حتی خود کارگران ھم خبر داشتند 

ه که ھر لحظه کارخانه روی سرشان ويران شود موجود است، ب  کارخانه ترک بر داشته است و امکان اينۀکه بدن
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 دلخراش به اين امر اعتراض نموده و نخواسته بودند به داخل کارخانه بروند، اما ۀ اين حادثھمين دليل روز قبل از

  .زور سر نيزه  و با فريب آنھا را وادار به کار نمودنده اوباشان سرمايه ب

ود ل آن ھستی و جان صدھا و ھزاران کارگر برای سا اتفاق می افتد و در قببنگله ديشاين اولين فاجعه نيست که در 

ً  آوری و طمع آدمکشان سرمايه به تاراج گرفته می  پوشاک ۀ اين تراژدی در کارخانشود، سال گذشته ھم دقيقا

ديگری به علت عدم امنيت شغلی و غير استاندار بودن محيط کار، در اثر اتصال کابل برق و آتش سوزی اتفاق افتده 

  .دندبود و يکصد و يازده نفر از کارگران جانشان را از دست دا

دليلش ھم نيروی کار فوق العاده . خصوص به کشورھای غربی استه  پوشاک دنيا بۀ دومين صادر کنندبنگله ديش

 در اثر بنگله ديشارزان می باشد ، حدود نود درصد کارگران اين کارخانه ھا را زنان تشکيل می دھند و اقتصاد 

  .بر خوردار است ئیسود دھی و محصول کار اين بردگان ارزان ، از رقم باال

بنگله ر و کارگران ال د٨٧ر، کارگران ھندی ال د١۵٠ - ٢٠٠طبق خبر رسانه ھا دستمزد کارگران ارزان چينی 

با نگاھی به اين ارقام می توان به اين نتيجه رسيد که کارگران ده ھا بار در بدترين . ر در ماه می باشدال د۴٣ی ديش

 ۀزياد کاری استثمار می شوند و صد در صد سود برای صاحبان سرمايشرايط کاری و غير استاندارد و تحت فشار 

بورژوازی جھانی با استفاده از ضعف جنبش کارگری و متشکل . ی می آفريندبنگله ديشجھانی و سرمايه داران 

 و کسب سود ئیخود می دھد که زندگی و ھستی کارگران را برای صرفه جوه ت و جسارت را بأنبودن آنھا اين جر

 خود به اعتراض و مبارزه می پردازند، ۀکه کارگران برای حقوق  حق اين جانيان زمانی. تر به نابودی بکشاندبيش

که  ويشان آتش می گشايند، و زمانیرھمچون کارگران معادن طال در افريقای جنوبی، آنھا را به گلوله می بندند و بر

يط کاری و محيطی بدون ھيچ استاندارد اوليه  استثمار می تمکين می کنند با باالترين بار آوری کار در بدترين شرا

جنايتکاران سرمايه که برای سود ھر چه بيشتر با جان ميليونھا کارگر بازی می کنند و آن را به قمار می . کنند

وجود آورنده اش ھستند در کمال بيشرمی مصيبت طبيعی قلمداد می ه گذارند، اين حوادث را که خود آنھا بانی و ب

آنان خود را محق می دانند با در دست داشتن قدرت  و مديا و در عدم  حضور کارگران متشکل در ميدان،  . کنند

له را با نتيجه گيری أ بخواھند سر کارگران بياورند،  فجايع حوادث ناشی از شرايط کار را توجيه کنند ومسئیھر بال

  کارگر جھانی  ھنوز در موقعيتی نيست که  بورژوازی راۀطبقآنھا به اين آگاه ھستند  که . به نفع خود خاتمه دھند

  .   ر و به آن افسار بزندمھا

 روانه است ارزان آن در شدت هب کارگر که ئیکشورھا به را اش سرمايه بيشتر چه ھر دھی سود برای جھانی سرمايه

 ،ئیاروپا کشورھای از که بزرگ ھای سرمايه اين صاحبان .باشد می کشورھا اين از يکی ديش بنگله و کند می

 رفتن باال علت هب که ھستند مدعی یديش بنگله ۀسرماي جنايتکار حاميان با اتحاد در باشند، می ئیکانادا و مريکائیا

 ماع از آنجائیسرمايه داران ط. رفع اصول ايمنی و حفاظتی تالش نمايند برای اند ده نبو قادر مالی نظر از ھا ھزينه

ھمين ه که در رقابت با ھم، نه استثمار ميليونی کارگران برايشان کفاف می دھد نه سيری پذيريشان پايانی دارد، ب

 به جزئی مبلغ کي کردن اضافه از و نمايند می محيطی شرايط بدترين در کار به وادار را کارگراندليل است که 

 کارگران اگر و دھند تنزل کمتری ھم باز سطح به را مزدھا که کنند یم کوشش حتی اي و کنند یم امتناع دستمزدھا

 ميان در را اختالف بيشترين بيکاری از استفاده با و زند،ير یم رونيب را گرسنه ۀخانواد ھزاران دھند، نشان مقاومت

  .زنند می دامن کارگران

ھيچ دليلی وجود ندارد که . نی می باشندعامالن اين تراژدی دلخراش ظاھراً  فراری شده اند و تحت پيگرد قانو

سيستمی که خود آفريندگان اين جنايات ضد انسانی ھستند محاکمه و تحت پيگرد   افراد وۀوسيله مسببين اين جنايات ب
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خواھند با اين تبليغات کاذب جلو  ول اين پيگرد میؤاين فريبی بيش نيست، دولت و عوامل مس. قانونی قرار بگيرند

ال را پيش ؤ اين سبنگله ديشبايد کارگران . ھايشان را بگيرند یئ ھای کارگران جان باخته و ھم طبقه خشم خانواده

مالن قربانيان  يکصد و يازده کارگر پوشاک که در شعله ھای آز و طمع سرمايه داران يا عاروی خود بگذارند که آ

اگر چنين بود اين جانيان ! ال نه است ؤسزنده زنده سوختند، مورد پيگيری و مجازات قرار گرفتند؟ جواب اين 

، اپريلشنبه بيست و پنج ا روز پنجطبق خبرھ. دوباره تالش نمی نمودند فاجعه ای به اين بزرگی را مرتکب شوند

ثر و خشمگين شده بودند، در أشدت مته   که از اين حادثه ببنگله ديشدھھا ھزار نفر ازکارگران صنايع نساجی 

کارگران خواھان مجازات مسببين جنايات  ضد انسانی در . ھايشان تظاھرات کردند یئھمبستگی با ھم طبقه 

  .مين استانداردھای ايمنی در آنھا شدندأکارخانه ھا و ت

ويژه در کشورھای  پيرامونی بر اثر سوانح  و يا بيماريھای ناشی از کار ه ساالنه ھزاران کارگر در سراسر جھان ب

 و محاکمه قرار گيرند و يا ئیکه عامالن اين سوانح  و فجايع مورد بازجو ،  بدون اينجان خود را از دست می دھند

 که سرمايه ھر روز توليد و باز توليد می کند  اين جنايات ضد انسانی. مين شودأاستانداردھای ايمنی در محل کار ت

نگھا و جنايات امپرياليستی جنگ سرمايه عليه نيروی کار از شمار ج. وقت در تاريخ انسانی ثبت نمی شود ھيچ

جنگ سرمايه عليه نيروی کار يک جنگ اعالم نشده و يک جنايت  . نيست که در تاريخ بشراعالم و ثبت شده است

 سود   سرمايه داری است که قربانيانش ھر سال بنا بر بحرانھای اقتصادی و خواستۀ جامع در حال جريان در متن

دست دراندر کاران اين جنگ خانمان سوز بر وسايل توليد مالکيت .  تآوری بيشترسرمايه در حال افزايش اس

  .دارند، صاحبان قدرت و سرمايه اند، دولت و ارتش و زندان دارند

 در  که در آن کارگر ارزان موجود است کامالً ئی جھانی برای بار آوری بيشتر سود به کشورھاۀطرح صدور سرماي

در رابطه با ايران  با افزايش تحريمھای شديد . انک جھانی  پيش می رودھماھنگی با صندوق بين المللی پول و ب

شدت نازل دستمزد کارگران،  بانک جھانی و صندوق بين المللی پول اظھار ه اقتصادی و نزول نرخ  لایر و سطح ب

ا حداقل نگاه اين دالالن سرمايه بر اين تالشند که ب. شنودی و قدر دانی از حکومت جنايتکار ايران نموده اندوخ

  .  حد زير خط  فقر از نيروی کار ارزان برای سودھی بيشتر نھايت استفاده را بنمايند کارگران تا سرداشتن

 باشد، و ضمن اين  اين جنايات ضد کارگری و تکاندھنده ننگی ديگر بر تاريخ نظام سرمايه داری و حاکمان آن می

ن سوسياليست در جنبش م را نيز جلو پای کارگران و تمام فعاال مھۀکه نبايد در مقابل آن ساکت نشست، اين وظيف

کارگری جھان می گذارد که مصمم تر و متشکل تر عليه اين نظام نکبت بار و انگلی به مبارزه بر خاسته و خواھان 

  . شوند محاکمه شدن مسببين اين جنايت ھولناک

که منافع خود را جدا از   دردناک از آنجائیۀفاجعکانون سوسياليست ھای کارگری ضمن افشاء و محکوم نمودن اين 

منافع طبقاتی جنبش کارگری نمی دانيم ، ھمدردی خود را با خانواده ھای اين عزيزان از دست رفته اعالم می داريم 

  . از پای نخواھيم نشست،و از مبارزه عليه اين نظام سرمايه داری که ھمه جا يکسان عمل می کند

   ھمبستگی طبقاتی کارگریپر توان باد اتحاد و

  زنده باد سوسياليسم

  ھای کارگری کانون سوسياليست

  ٢٠١٣ اپريل
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