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   کارگر١١٢دش و مرِگ ه  نيويورک، اين بار در بنگلۀتکراِر فاجع
  

 
  نباخته در آتشسوزيِپيرانشھرتقديم به سيران يگانه، دانشآموِز جا

  .ی ديگرعنواِن تراژدي به… ی و باِر دومصورِت تراژد  بهءشود، ابتدا گاھی تاريخ تکرار می

 که اکثراً زناِن جوان – پوشاِک بنگالدش شد ۀ کارگر در کارخان١١٢ناکی که منجر به مرگِ  سوزِی وحشت آتش

 کارگر را به ١۴۶ است که ١٩١١ھِر نيويورک در ساِل  در شTriangle Shirtwaistسوزیِ   تکراِر آتش-بودند

ليف أداری به ت جناياِت سرمايه» کتاِب سياه« جلدھاِی ۀکه مجموع زمانی. کشتن داد و باز ھم اکثِر آنھا زن بودند

ھا را تا سرحِد مرگ  لعنت به اين سيستم که انسان. ای در آن دارد سوزی نقِش برجسته درآيد، قطعاً ھردو آتش

  .گيرد سوزاند و از گوشت و خون در محراِب مقدِس سود، قربانی می می

مملو از . ھاِی پوشاک، اغلب گرم، پُر از سروصدا و گردوخاک و اماکنی خطرناک براِی کار ھستند کارخانه

. ی را بکشندسوز توانند بايستند و انتظاِر آتش ھا می اَند؛ آن  سوختنۀھاِی بريده شده و دورانداختنی که آماد پارچه تکه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

را داشتند، عمدتاً » از توليد به مصرف «ۀھاِی پوشاِک منھتن که باالترين رتب کارخانه] ١٩قرن [ ٩٠ ۀدر اوايِل دھ

پرداختند که  کاری می ھا را براساِس قطعه ُمزِد آن کردند و دست ی استفاده میئکارگراِن مھاجِر يھودی و ايتاليااز 

در . کردند مريکا در نيويورک کار میا کارگراِن زِن صنعِت پوشاِک ۀسوِم ھم دو. ودر در ھفته بال د۶طوِر متوسط  به

 Triangle Shirtwaistکه با اعتصاب در شرکِت ( کارگِر توليِد لباس ٢٠,٠٠٠ ۀ، شورِش خودانگيخت٩٠ ۀدھ

ساز، ساِل  عت سا۶٠,٠٠٠» شورِش بزرگِ «ۀواسط به. ُمزد و شرايِط کارِی بھتر منجر گرديد به دست) شروع شد

المللِی پوشاِک بانواِن   بينۀگان و اتحادي ھا بيِن انجمِن توليدکنند رسميت شناختِن اتحاديه  تاريخی براِی بهۀنام بعد توافق

 صنفِی زنان در اين دوره نقِش مھمی را ۀگاماِن اين مبارزات بودند و ليگِ اتحادي زنان پيش.  منعقد گشت]١[کارگر

ھا براِی  دھِی آن و سازمان» سازی مسکن و آپارتمان«رقياِن شماِل شھر با کارگران در متحدکردِن طبقاِت باال، مت

  .حمايِت گسترده از مبارزاِت کارگران و اصالحات بازی کرده است

 Triangle ۀ کارخانۀِم ساختماِن ده طبق ھشتۀ در طبق١٩١١ چ مار٢۵درست قبل از خروِج کارگران در روِز شنبه 

Shirtwaist  - ور شد و   آتش شعله-که مالکاِن آن ھنوز مخالِف اتحاديه بودند یئجا ميداِن واشنگتن، ۀ گوشواقع در

 کارگر در آن کارخانه مشغول به کار بودند و به مقياِس ۵٠٠.  باالتر گسترش يافتۀدر دقايقی، آتش به سه طبق

مِت تنھا دِر خروجی که ھنوز زده به س کارگران وحشت. گذاری شده بود وسيعی در صنعِت پوشاک، در آن سرمايه

قفل شده بود تا از ) احتماالً توسِط مديريت(ھا برسانند اما درھا  که خود را به پله آتش نگرفته بود دويدند به اميِد آن

با طغياِن آتش بسياری از . ھا از محِل کار جلوگيری کنند  کارگران يا رفتِن زودتر از موعِد آنۀاستراحِت مخفيان

ھاِی  که دست حالی  دختر در۵. رو بميرند يح دادند خود را از پنجره به بيرون پرتاب کنند تا در پيادهکارگران ترج

ھا نتوانستند کسی را نجات دھند،  نشان ليس و آتشوپ. فشردند خود را از پنجره به بيرون پرت کردند ديگر را می يک

ديده را بيابند مچاله بر کِف  که افراِد آسيب نی بدوِن ايننشا م رسيد؛ تورھاِی آتش ھفتۀنشانی فقط به طبق نردباِن آتش

 جسد ٣٠گاه بودند و  در فروش) ی نبودندئھا از شدِت سوختگی قابِل شناسا بسياری از آن ( جسد۵٠. افتادند خيابان می

ترين  ِم ساختماِن مجاور بدوِن کوچک دھۀدو صاحِب کارخانه از دفترشان در طبق. در جلوِی آسانسور پيدا شدند

سوزی و پرداخِت غرامت به  وليِت آتشؤی که از پذيرِش مسئھا فطرت عنواِن پَست  اين دو بهنامِ . خراشی فرار کردند

  .ديده سرباز زدند در تاريِخ کارگری ثبت شد ھاِی داغ خانواده

انداِز توليدِی جديدی به نيويورک  کاِی التين چشممريای و ئخير با موِج جديِد مھاجراِن آسياھاِی ا اگرچه در دھه

ھا  اين شرکت. اند سوم جای گرفته سساِت بزرگی دارد که در کشورھاِی جھانؤچنان م زگشته اما صنعِت پوشاک ھمبا

اند که منبِع چنين نيروی کاری است و بدين طريق از مھاجرِت  سيس شدهأی تئاِل نيروِی کاِر ارزان در کشورھادنب به

 بسيار زياِد نيروِی کاِر ارزاِن آماده براِی استثمار، با ۀبنگالدش با عرض. شود ين کارگران نيز جلوگيری میا

. باشد»  توليدۀآماد« بزرگِ پوشاِک ۀمين توليدکنند ن دوترين تراکِم جمعيت در جھان توانسته است پس از چي بيش

 ۀ کارخان۴۵٠٠ميليون کارگِر شاغل در ٣رصد از نود د. چھارِم درآمِد خارجِی کشور از اين طريق است سه

  .پوشاک، زن ھستند

 براِی مارک ھاِی خرده فروشانی نظيِر  پوشاک،»داکا«وليِت محدود، نزديِک ؤبا مس Tazreen Fashion ۀکارخان

مان را ور شد مديريت اجازه نداد کارگران ساخت که آتش شعله مبر ھنگامینو٢۴در . مارت و ديزنی توليد می کرد وال

. ی وجود نداشتئھيچ خروجِی اضطرار.  حريق استنگران نباشيد اين فقط تمريِن اطفاءِ : ترک کنند و به آنان گفت

عدِم رعايِت موارِد ايمنی و تنظيماِت نامناسب، از . افتد بار نيست که اتفاق می چنين اين حادثه در بنگالدش اولين ھم

اين قبيل . را فقط در کارخانجاِت پوشاِک بنگالدش به کشتن داده است  کارگر ۶٠٠ تعداِد باورنکردنی ٢٠٠۶ساِل 
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سوزِی  وپنجاه کارگر در آتش  دويست٢٠١٢مبِر سپت.  ديگر نيز رخ داده استۀھا در کشورھاِی توليد کنند سوزی آتش

  .فل شده بودق) و غيرقانونی(ای غيرانسانی  گونه باز ھم درھاِی خروجی به.  نساجِی کراچی جان باختندۀکارخان

ترين شھرھاِی جھان بود و  که در يکی از بزرگ  به دليِل اين١٩١١ در ساِل Triangle Shirtwaistسوزِی  آتش

سوزی سبِب اصالحاِت اساسی در قانون گرديد  اين آتش. گان قرار گرفتھم) و خشمِ (مورِد توجه ھا،  مرکِز رسانه

امروزه وجوِد اينترنت، مخالفِت جھانی با شرايِط . ھا قفل نيستند یشد که خروج  از آن پس بازرس بايد مطمئن میمثالً 

بستگِی کارگری، ارتکاِب جنايت در قباِل کارگرانی که در گذشته سعی در مخفی  ھاِی ھم سخِت کار و وجوِد گروه

ھا با  از آنکه بسياری (با اين حال مرگِ کارگران در حيِن کار . نمودِن مشکالِت خود داشتند را مشکل نموده است

يافته و چه کشورھاِی  ُمھری است که چه در کشورھاِی توسعه ِی سربهئرسوا) ِل ايمنی قابِل اجتناب استاِعماِل مساي

  .نيافته وجود دارد توسعه

 تعداِد کارگرانی که حيِن کار در اثِر حادثه جان باختند ٢٠١١مريکا در ساِل ا آمار نيروِی کاِر ۀبراساِس اسناِد ادار

چنان  سا ھمؤداری وجود دارد، ر که سرمايه تا زمانی. سوزی و انفجار است  مورِد آن آتش١۴٣ نفر بوده که ۴,۶٠٩

که فقط فاکتوری  ھا موجوديِت انسانی ندارند بل کارگران براِی آن. گذرند از کناِر موارِد ايمنِی اساسی به سادگی می

  .افزايند  توليد میۀھستند که بر ھزين
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ھا در کشور تبديل شد و تا به امروز نيز به  ترين اتحاديه المللِی پوشاِک بانواِن کارگر به يکی از مھم  بينۀاتحادي ]١[

 ۀ صنعِت نساجی و اتحاديۀ گذشته بعد از ادغام با اتحاديۀاين اتحاديه در طول دو دھ. داده استحياِت خود ادامه 

  .وجود دارد» united here«اکنون با عنواِن » ھتل و رستوران«

 


