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  شباھنگ راد

 ٢٠١۴ می ١٨

 !داری ای ديگر در نظام سرمايه فاجعه
 ٢به  نزديک ،انگاری سودجوياُن و در زير زمين صدھا کارگر معدن ذغال سنگ ترکيه در اثر بی مباالتی و سھل

داران، امنيت  سرمايه. نيستپايانی در چنين ضايعات دردناکی در عصر کنونی . کيلومتری، جان خود را از دست دادند

و کسی و در چنين شوند   متفاوت تلف می اند و روزانه صدھا تن ديگر در اثر سوانح گذاشتهکارگران باقی نی برای جاني

مرگ "گردد که  چون اُردوغان اعالم می کاری ھمجانب عناصر فاسد و دغل، بلکه از گو نيستی، نه تنھا پاسخئھا نظام

ست که مشاور وی و با وقاحت تمام،  ای چنين فاجعه" طبيعت"به دليل . بوده است" مای ترکيه طبيعیوکارگران معدن س

  . ن دولت افتادا به جان مخالفو با مشت و لگد

کدامين دولت ۀ يست که کارگر در کدامين سرزمين و در زير سايداران تبديل شده است و تفاوتی ن به عادت سرمايه

 ۀنياز حاکمان به سود و سرماي. رساند  به فروش می- مزد  ترين دست ھم با پائين  و آن-، نيروی کار خود را " متمدن"

سوزی و   آتشچون ی ھم"طبيعی"تر و مقابله با مرگ  تر است و ما به ازای عملی آن برای کارگر ، دريافت مزد کم بيش

امنيت و آسايش ۀآورند تا بر دامن امنيت و آسايش کارگران را پائين میۀ دامن. باشد انفجار در معادن متفاوت سرمايه می

 نوشت و قطعاً بايد ، به پای جنايات بشرمی اين فلسفه و منطق سرمايه است و بروز چنين ضايعاتی را . فزايندبيخود 

ته که وقوع و بروز الب. باشند ش در اقصا نقاط دنيا میقطاران ديگر ھمچون اُردوغان و  ھا کسانی ھم ولين حقيقی آنؤمس

شود و در روی زمين و در مراکز توليدی، بارھا و  ی در زير زمين و در معادن گوناگون خالصه نمیئدادھا چنين رخ

داران ترکيه  کاری از جانب سرمايه جان کارگران را گرفت و طبعاً اين اولين انفجار و اھمال" طبيعی " بارھا سوانح

 کارگر معدن و ١٣٠٠٠: " اند که پيشاپيش خود بلندگوھای سرمايه اعالم نموده. نبوده است که جان کارگران را گرفت

توان   می-شان  ھای  از جانب خودی- چنين آماری ۀ با اين اوصاف و با ارائ".  دچار سانحه گرديدند٢٠١٣ھم در سال  آن

به حساب آمده و در عوض اين طبيعت " طبيعی"گونه سوانح و فجايع  ی اردوغان دست يافت که، اينئ ادعابه اين حقيقت

ھم در زير زمين چند صد متری و مقابله با  تر و آن آدمی و کارگر است که قادر به دوام و مقاومت ھر چه بيش

  !!باشد انفجارھای مھيب نمی

ب گذارد و ماحصل آن به جيجان خود مايه بن شرايطی، کارگر از براستی که تا چه زمان و مدت، بايد در چني

 دنيای انسانی و بشری، فارغ تاسازی، در چه زمان به سر خواھد آمد   چنين حوادث دستدار رود؟ خاتمه و پايان سرمايه

دار  مر سرمايهر عکارگران روُد و در عوض، بۀی بايد به کيسئدادھا چنين رخ ۀاز درد و مصبيت شود؟ تا چه زمان ھزين

   از اين گردد؟و کارفرما، بيش

جھت  داران ترکيه است و بی  دردناکی، از آن حاکمان و سرمايه ن چنين وقايعا يک کالم پاسخ چنين وضعيت و مسببدر

بازماندگان ۀ دردی با مردم و با خانواد گيرند و اظھار تأسف و ھم خود می انسانی بهۀاين جانيان بشريت چھره و قياف
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 در شرايط ُورود ضربات روحی و غم و اندوه -اند و بی دليل ھم نيست که  شان فاقد ارزش کارگر و مردم برای. کنند می

دردان کارگران را مورد ضرب و ن و ھمامعترضگران ترکيه، ، سرکوب-مای ترکيه وگان کارگران معدن سبر بازماند

ی در دنيای سرمايه امری طبيعی، و ھم سرکوب مردم و ئدادھا چنين رخبه باور ظالمان ھم وقوع . شتم قرار دادند

ی، ھيچ قانون و ئھا در چنين نظام. آيد به حساب می حاکمان امری عادی  ھای حافظ منافع کارگران از جانب ارگان

انگاری  به بی مباالتی و سھلانسانی و مردم، نسبت ۀ مرجعی در خط و خطوط کارگران نيست و اعتراض جامع

. بندھاست و بگير و بھا و مشت و لگدمال ھای سرکوب به خيابان ی، برابر با تشديد خفقاق، گسيل ارگانولين دولتؤمس

از ھای مردم و کارگران در دنيای اجحاف و استثمار فراوان است و  ھا در قبال مطالبات و خواسته العمل دولت عکس

لباس که منجر به مرگ بيش ۀ سوزی در کارخان  آتشۀھم بعد از سانح ش و آنه دييادھا نرفته است که چگونه دولت بنگل

از يادھا . تم آنان پرداخته استن دولت و سرمايه يورش آورده و به ضرب و شامخالفاز ھزاران کارگر گرديده، به 

مزد،  رفته است که چگونه دولت افريقای جنوبی تعدادی از کارگران معدن پالتين ماريکانا را که برای افزايش دستن

داران است و  ھا کار و بار سرمايه اين.  کارگر را گرفت۴٠ه اعتصاب زدند را به گلوله بست و جان نزديک به دست ب

  . صفت و حاکمه است انگلۀ شان حفاظت از طبق ۀ شناسد و وظيف رنگ و پوست و منطقه و نژاد نمی

تر عمر  بيشۀ  بنا نيست تا زمينکشان رسيدگی کند؛ دار بنا نيست تا به حقوق و به جان کارگران و زحمت سرمايه

حقوقی و در  سرشت و ذات سرمايه در تضمين بی. فزايدجانی آنان بيآسايش و امنيت ۀ کارگران را فراھم نمايد و بر دامن

گونه نوشته شده است و قادر به  ش اينقانون. گانی کارگران استحد و حصر و در تبانی زند وفاداری به استثمار بی

معنای، سودآوری  تر به کار بيش. دار است مرگ کارگر، به معنای افزايش طول عمر سرمايه. يستحرکِت خالف آن ن

معنای گسترش  بھداشتی، شغلی و جانی کارگر، بهۀ دار است و بازدارندگی و فقدان امکانات اولي تر برای سرمايه بيش

کشان جان و مال کارگران و زحمتورش به آن، در يۀ روزانۀ تغذي. باشد ش میبرای ھمنوعان و ھمرديفرفاه و آسايش 

فرماست، اوضاع کاری کارگران  چون ترکيه حکم  متفاوتی ھم که چنين قانون و مناسباتی در جوامع باشد و تا زمانی می

جاِن کارگر در عمارت . تری در انتظارشان است دردناکۀ چنين خواھد بود و آيند معدن ترکيه و ديگر مراکز توليدی اين

ُخورد و نياز به زير و رو شدن، و  دارد و دنيای کنونی اصالً و ابداً، به درد کارگران نمیسرمايه امنيت نۀ دساخته ش

ۀ اش، جامع مسلم است که پرتاب آن به جايگاه حقيقی. اش دارد نياز به تخريب بنيادی افکار و سوزاندن قانون نوشته شده

ی که عامل اصلی آن "طبيعی " سوانح. دور خواھد ساخته ب" یطبيع "  اجتماعی و سوانحيۀانسانی را از صدھا بل

دار  سرمايه. را باز پس دھند شان ۀ کارانپاسخگو و تأوان تمامی اعمال جنايتبايد می اند و  داران سرمايهۀ اُردوغان و ھم

ھای عريض و  ننھادھا و سازما. تر است وليتی و سودآوری بيشؤامکاناتی، بی مس زاِن در ازای بیبه دنبال کار ار

ن و ان، معترضارا، به دنبال شکار و سرکوب مخالفی که، در خفا و آشکائھا سازمانطويل متفاوت دارد، نھادھا و 

واره،  ھماند و ھمواره و  گسيختهداران بسيار لجام  سرمايه. اند مای ترکيهوچون ذغال سنگ س ھم  یدنان کارگران معامدافع

 کشان، در پی درازتر و بلندتر نمودن عمر خودکارگران و ديگر زحمتبند و با سرکوب  بکاری، با بگير وبا ريا و با دغل

گزين آن گردد که ی جايئ کارگران بايد دگرگون شود و دنياداران و سرمايهۀ بی ترديد اين دنيای خواسته و ناخواست. اند

  .باشدای ترکيه نمونگ سذغال سچون معدن   بشری، بيش از اين شاھد فجايع و ضايعات دردناکی ھمۀجامع
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