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  بابک آزاد: فرستنده

 ٢٠١٢ نومبر ٢٨
 

  توليد پوشاکۀ  کارگر کارخان١١٢بيش از 
 !ش در آتش سوختند يدر بنگالد

  
 بر اثر آتش سوزی در يکی از کارخانه ھای توليد پوشاک ٢٠١٢مبر  نو٢۴در روز شنبه 

ه پايتخت بنگالدش، بيش از صد و دوازد" داکا"در نزديکی ھای شھر " مد تازرين"نام ه ب

 نفر در داخل ١٠٠ بيش از ۀعالوه بر جسد سوخت. کارگر جان خود را از دست دادند

 ھشت طبقه به حدی بود که بعضی از ۀساختمان ، شدت آتش سوزی در آن کارخان

کردند و به ھمين دليل  کارگران برای گريز از حريق با شکستن شيشه ھا خود را از ساختمان به بيرون پرتاب می

موران آتش نشانی در محل به خبرنگاران گفت أ يکی از م .شدت زخمی شده انده آن ھا کشته و بقيه ب نفر ار ١٢ھم 

ی به خارج از ساختمان وجود نداشته ئاضطرار، ھيچ راه خروج تش سوزی در اين کارخانه ھنگام بروز آدرکه 

   . است

 یدگان کارگر در آتش سوزی ھا، تعداد کشته شل يعنی تنھا در ظرف شش سال گذشته تا به حا٢٠٠۶از سال 

 در يک ٢٠٠۶در آتش سوزی سال .   نفر رسيده است٣١۵کارخانه ھای توليد پوشاک در بنگالدش به بيش از 

تا به حال " مد تازرين "ۀکارخان آتش سوزی در ۀاما حادث.   نفر کارگر جان خود را از دست دادند۶٣ ديگر ۀکارخان

      .   بنگالدش را به جا گذاشته استبيشترين رقم قربانی در تاريخ کشور 

 اول که به عنوان انبار پارچه و لباس استفاده ۀکارگرانی که جان سالم بدر برده بودند اظھار داشتند که آتش از طبق

، وقتی که کارگران خواسته با شنيدن آژير خطر.  شد شروع شده و به سرعت به ساير طبقات کشيده شده بود می

کارفرمايان .  رو شده بودنده  خود را ترک کنند با ممانعت بعضی از کارفرماھای بخش خود روببودند که محل کار

از کارگران خواسته بودند که ھم چنان به کار خود ادامه بدھند و علت صدای آژير خطر را به خرابی آن دستگاه 

، به تنھا در خروجی عقب بودنددود سياه و غليظ روبرو شده سرانجام وقتی که کارگران با .  نسبت داده بودند

، بسياری از آن ھا از شدت دود زياد ھمان در از بيرون زنجير و قفل شده بودساختمان ھجوم می آورند اما چون آن 

 غم انگيز جان سالم ۀتنھا کارگرانی که به پشت بام ساختمان پناه برده بودند از اين فاجع.  جا پشت در خفه می شوند

ز کارگران به وجود سيلندر ھای آتش خاموش کن اشاره کرده بودند که بيشتر حالت تزئينی بعضی ا.  بدر بردند
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داشته و برای جلب نظر بازرسان ايمنی خريداران فروشگاه ھای زنجيره ای بزرگ تھيه شده بودند ولی کار نمی 

  .          کردند

کردند تا  ک کاری خويش تالش میکارگران اين کارخانه سال ھا بود که ضمن اعتراض به  شرايط وحشتنا

اما کارفرمايان ھمواره  ادعا می .  کارفرمايان را به رعايت حداقل مسائل ايمنی و بھبود شرايط کار مجبور سازند

اما اين ادعا ھا در ".  کمتر توليد را باال ببريمۀتحت فشار ھستيم که با ھزين: "کردند که بودجه ندارند و می گفتند

  که در ماه جون تمام شد حدود نوزده ٢٠١٢آمد خالص بخش پوشاک در بنگالدش در سال مالی حالی بود که در 

ولين اين کارخانه ھشدار داده شده بود که ؤبارھا به مسرغم اين که  بنابراين، علی.  ميليارد دالر برآورد شده است

رگران را مجبور می کردند که  در مسائل ايمنی را رعايت بکنند اما آن ھا توجھی به اين ھشدار ھا نکرده و کا

.  مين معاش خود کار کنندأ، با نازل ترين دستمزد ھا برای تبسيار نا امنیبدترين شرايط محيط کاری و در شرايط  

 کيد شود که مشتريان توليدات پوشاک بنگالدش و ھمچنين کارخانه ای که در آتش سوخت را عمدتاً أ تتاالزم است 

پنی ، تِسکو، مارکس  اِسپنسر و آی کيا و ديگر –سی –، جی ای زنجيره ای بزرگی چون وال مارتفروشگاه ھ

  .ی تشکيل می دھندئی و اروپائمريکاافروشگاه ھای پوشاک 

جان باختند، در روز دوشنبه " مد تازرين "ۀدر اعتراض به مرگ فجيع کارگرانی که در جريان آتش سوزی کارخان

آن ھا در اعتراض به سرمايه داران . کارخانه ھا را بسته و به خيابان ھا ريختند" داکا" در مبر ھزاران کارگر نو٢۶

  کارگر شده بودند با خشم تمام جاده ھا را مسدود ١١٢ انسانی و مرگ بيش از ۀزالو صفتی که باعث چنان فاجع

طبق آخرين گزارشات . دبه شعار اصلی آنان تبديل ش" مجازات مقصرين اصلی اين فاجعه"کردند و درخواست 

ر بابت بھای زندگی ھر کارگر جانباخته به خانواده ھای آن ھا ال د١٢۵٠، صاحبان کارخانه قرار است مطبوعات

اما مگر پول می تواند جان کارگران جان باخته را باز گرداند؟  آيا اين مقدار پول مگر قادر خواھد بود !!! بپردازند

 جبران کند؟  ،اجعه در ميان بازماندگان و خانواده ھای آنان به وجود آورده استکه اين فرا درد ھا و رنج ھائی 

که به دليل سود را صرف نظر از اين که ھيچ چيز جای جان و زندگی کارگران کشته شده در آتش سوزی اخير 

 مذکور قول ۀ نمی گيرد، اما ھمين رقم کوچکی که صاحبان کارخان،جوئی ھر چه بيشتر سرمايه داران اتفاق افتاد

گر ماھيت استثمارگرانی است که ء کارگران در آتش سوخته را داده اند، خود به تنھائی افشاۀپرداخت آن را به خانواد

کارگران را در زمان زندگی شان با نازل ترين دستمزدھا تا پای جان زجر کش می کنند و در زمان مرگ ھم ارزش 

  .زندگی آن ھا را چنين حقيرانه رقم می زنند

 بنگالدش و يا اين کشور و آن کشور نيست، بلکه در ھمه جا سرمايه داران با ۀ  مسلم است که اين واقعيت ويژ

ھم خود را مبرا از تقصير " حوادث ھنگام کار" جان کارگران جيب خود را پر می کنند و در زمان ۀمکيدن شير

ده و بيش از چند صد سال است که تکرار می اين داستانی است که ھمزاد عمر سرمايه داری بو.  نشان می دھند

 کارگر زن و مرد و کودک جان ١۴٧ که طی آن ١٩١١ نساجی در نيويورک در سال ۀاز آتش سوزی کارخان. شود

 کارگران زن در جھان شد تا امروز ۀباختند؛ فاجعه ای که سر آغاز جنبشی عظيم در راستای احقاق حقوق پايمال شد

 ھم زن بودند جان خود را از دست دادند، در بنگالدش که عمدتاً " مد تازرين"وليد پوشاک  تۀ کارگر کارخان١١٢که 

واقعيتی که نشان می دھد تا .  ھمه جا اين سود جوئی سرمايه داران بوده که جان کارگران را به خطر انداخته است

دم توجه به امنيت شرايط کاری آن  جان کارگران و عۀ سرمايه داری پا بر جاست استثمار و مکيدن شيرۀنظام ظالمان

 ۀاين امر خود ضرورت نابودی اين نظام ظالمانه  را با برجستگی ھر چه بيشتری در مقابل ھم. ھا ھم پايانی ندارد

  . کارگران قرار می دھد
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مبر شعله ھای آتشی را فروزان تر سازد که در تداوم خود نظام  نو٢۶که اعتراضات کارگری دوشنبه  به اميد اين

سرمايه داری حاکم را در زبانه ھای خود بسوزاند تا کارگران بتوانند سيستمی انسانی مبتنی بر منافع و خواست ھای 

  . خود بر خرابه ھای اين نظام ضد انسانی بنا سازند

  ! سرمايه داریۀنابود باد نظام ظالمان

  ! کارگران سراسر جھانۀپيروز باد رزم دالوران

  چريکھای فدائی خلق ايران

  ٢٠١٢مبر  نو٢۶ - ١٣٩١ قوس ۶

  
 
 

 


