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 ؟یمتيارزان به چه ق
 

 كه نان ئی خانواده ھاۀن ضجي و ھمچنی دلخراش اجساد سوخته زنان و مردان كارگر بنگالدشی صحنه ھایتماشا

ان اشك يه در ميد ھزار باره و موكد زد كه سرمايئأقت تلخ مھر تين حقيگر بر ايآور خود را از دست داده اند، بار د

 جھان با ی به وسعت تمامیجاد جھنمير آن، اياجتناب ناپذۀ جي كه نتیرشد.  كندیو خون زاده شده و در كثافت رشد م

اد، ي ، اعتی و گرسنگیكاري و جنگ و شكنجه، فقر و بیوركتاتين ھمه دي با ایجھنم.  باشدی شمار میمصائب ب

 ی كند كه معنایاد آوري داند تا به بردگانش مرتبا ی درمان است و ھنوز الزم می، جھل و ھزاران درد بءفحشا

ك كالم ي و در ی سازی، جھانی سازی، بازار آزاد، خصوصیدي بر ابزار و وسائل تولیت خصوصي مالكیواقع

 كه جز كشتارگاه ی آتش در اماكنین رابطه ناروشن باشد، با شعله ھاي ھم در ایاگر نكته ا. ستي چیه داريسرما

ا ي پرازدحام و بدون امكانات پوشاك در پاكستان و بنگالدش ی ھمان كارخانه ھایعني توان بدان داد، ی نمینام

 و ئیايميکد مواد يسسات تولؤا مي... ه ويجريران و ني موجد در ای ھایمي و پتروشی نفتی فرآورده ھایشگاه ھايپاال

و ...  وی جنوبیقايفران و يا در اعماق معادن در چي... ل ويار خطرناك و كشنده در ھندوستان و برزي بسیگاز ھا

م يز را به آنان تفھيھمه چ" ی زبانیبا زبان ب" و شكنجه و اعدام كارگران یريم گلوله و دستگيك مستقي با شلتاً ينھا

 . كندید مي بازتول را مرتباً ی اجتماع- یط اقتصادين شراينده و سرنوشت آنان در ايگاه و آي جاكرده و سھم و

 شناسند و رفته ی را میجھنم واقع... قا ويفرا گرفته تا ی جنوبیكايمراا و از يكا گرفته تا آسيمراكارگران از اروپا و 

 فكر و  ندارد و ھمان ھا ھستند كه عجالتاً یفيتوص با جھنم یچ فرقي و كار آنان ھی برند كه محل زندگی میرفته پ

 .ن امر كنندي ای برایچاره ا

 ی به دنبال سلطه بر جھان برای خود با حرص و ولع تمام نشدنئی در دوران رشد و شكوفای حتیه داريسرما

ان خود، الاقل ن بحريق تري جھان بود؛ حال كه در عمی كار ارزان ، مواد خام و بازار ھایروي به منابع نیابيدست

 شفا بخش خود است كه یر به دنبال ھمان داروي به مراتب كم نظیتي برد با بربری، به سر میپس از جنگ دوم جھان

ن يتش را تضميب، موفقي رقیوالھايد و در جنگ با ھي خود را ارزان تر تولی كار ارزان است تا بتواند كاالھایروين

ن امكانات و با ي كوچك و بدون كم ترئیزم است تا ھزاران نفر را در فضا؛ پس ال ديت نماي خود را تثبیو سود آور

 ساعت كار و با ۴٠٠ با حدود ی كاریط ھاي محیاستاندارد براۀ ن شناخته شدي و موازیمنيت موارد ايعدم رعا

ك با تار و يش معروف و ی با برند ھائی، لباس ھایديند تولين فرايدر ا. ردي دالر در ماه به كار گ۶٠ حدود یدستمزد
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 بزرگ و یئره ي زنجیفروشگاه ھاۀ  مطلق زنان، كودكان كارگر روانی حقوقی از گوشت و خون و رنج و بیپود

 .  شوندیمعروف م

 نفر زنده زنده در آتش كباب شدند چه باك؟ طبق آمار، در جنگ اخير غزه نيز ھمين تعداد کشته شده ١٢٠اگر حداقل 

شاھد بوديم دولتمردان و دولت زنان بسياری وارد عمل شدند و عکس العمل نشان ھمان طور که در رسانه ھا . اند

ند، آنقدر ارزش ندارند که مقامات دولتی بلند پايه به  اند و زنا نفر کارگر١٢٠ از نظر آنان چون اين اما حتماً . دادند

 بی شماری را ھر لحظه در تمام اين جنگ خاموش داشته باشند که قرباينانۀ آن اعتراض کنند و اقداماتی برای خاتم

 .محيط ھای کار به کام خود فرو می برد

 كه كمتر ی برآمده و با ظاھریر و گرسنه با شكم ھايون انسان فقيليصد ھا م... در ھندوستان، پاكستان، بنگالدش و 

د ينه ھا باين است كه ھزياصل ا.  شوندین ميگزي جایك انسان در آن قابل مشاھده است به راحتيت ي از ھوینشان

گاه به  چيھ!!!  ھرچه ارزان تر بھتر- كاریرويشتر ارزش ني كاھش ھر چه بیعنيه يبا منطق سرما! ابنديكاھش 

 و فساد دستگاه یحات اتمي كاسته شود كه خرج تسلیرالاردھا ديلير از مالك دي ی كند كه حتیآنان خطور نمۀ ليمخ

... بھداشت ، آموزش ، مسكن و.  شودیم... و ی مذھب- ی قومیفرت پراكن، جنگ، نشر جھل وخرافه، نی دولتیھا

 كار یروھاين نيا ايآ!!! دا كنديق پي خاص منطقه تطبید با مختصات فرھنگي لوكس ھستند و بائیھم که كاالھا

  به مراتب بدتر از بردگان ندارند؟ یوضع

خواه ھستند كه با ابزار و يكال و آزادي ، رادی مترقی از انسان ھایاري نقاط جھان جنبش ھا، تشكل ھا و بسادر اقص

 ی بزرگ فشار می ، شركت ھا و فروشگاه ھائیكايامر-ئی اروپایامكانات مختلف و به اشكال متنوع به دولت ھا

. رديقرار گ... م و ي شود مورد تحرید مين دستمزد توليا زنان كه با كم تري كه توسط كودكان كار ئیآورند تا كاالھا

تنام، كامبوج، ھندوستان، ي ، سنگاپور، ویلند، اندونزيدر تا...ك ، گپ ويداس، نايدا مانند ئیب به شركت ھامرت

ن ي فاقد كمتریدر اماكن...  وی ورزشید لباس ھا، كاال ھايكه در كار تول...، بنگالدش ویمالز پاكستان،

 یرانساني اعمال غی قرار گرفته و پاسخگو شود تا تحت نظارتیاعتراض و فشار وارد م...  ویمني ایاستانداردھا

ك شركت و فروشگاه بزرگ را به دادگاه ي موفق شدند كه یك مورد حتيدر انگلستان در . خود باشندۀ و سودمحوران

 .كشانده و محكوم كنند

ن ي توانند ایان ميت از حقوق كودكان و دانشجوي زنان و حمای در جنبش ھای مترقیروھاي و نیفعاالن كارگر

 یه داريه نظم سرمايغ عليت كرده، بر آن دامن زده و دست به تبلي ھا را تقوئیت ھا و ھمگرايت ھا ، حساسيماح

 كه از پوست ببر، خرس، ئیكا با شركت ھايمراست در اروپا و يط زي محی توان ھمانند مدافعان جدیم. بزنند

 و ی جدی كنند، برخوردید ميثروتمندان تول یمت براي گران قیر كاال ھايسمور، سوسمار و مار لباس و كفش و سا

د دولت ھا و شركت ھا را وادار كرد كه به يبا. رديد انجام گي بای تواند و مین اقدامات ميمشابه ا. ھشدار دھنده داشت

 تواند یوه ھا و مبارزات كه مين شي بودن ایرغم انسان یعل. ن كننديحق كارگران تمكه خواسته ھا و مطالبات ب

 نخواھد ی كافن نوع اعمال قطعاً يا...  گوناگون وی عملیت ھايرد به خاطر محدوديز در برگي را نیعيوسۀ گستر

 یكارگر جھانۀ  ھمه جانبه به جنگ با طبقینك با تمام قوا و تعرضي است و ای جھانیده اي پدیه داريرا سرمايبود، ز

 ین الملليبۀ خته را با اتحاد رزمنديحش لجام گسن تويا. ن حد ممكن آمده استين دستاوردھا تا آخريو پس گرفتن آخر

ر ي و سایالتي تشكیاسيمسائل س.  توان به عقب راندیكارگران و زحمتكشان و محرومان در سراسر جھان م

 . د به بحث گذاشتي بای و جھانیئ را در ابعاد منطقه یك كارزار جھانيملزومات 
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ت و يپوشاك بنگالدش حماۀ ان كارخانيارگران و قربان با كیكانون مدافعان حقوق كارگر ضمن ابراز ھمدرد

 دارد و ھر یر آنان در داكا اعالم مي خود را از كارگران بنگالدش به خصوص از تظاھرات اخیباني و پشتیھمبستگ

 دارد كه تنھا با ید و اعالم مي نمایه آنان باشد محكوم مي كه علید و خشونت را در ھر شكليگونه سركوب ، تھد

 یه داران و دولت ھاي به سرمای فراموش نشدنی توان درسی مستقل مین مبارزات و با اتحاد و تشكل ھاي ترگسترده

به ... سبون و رم ويورك ، ليويد ، ني آتن، مادریابان ھاينك از خين آن اي دلنشی كه نوائی آنان داد درس ھایحام

 از دست دادن ندارند ی برایزي خود چیر ھايج ، كارگران به جز زنین كارزار جھاني در امسلماً .  رسدیگوش م

  . را به دست خواھند آوردیاما جھان

  ١٣٩١ ]قوس[آذر

 ٢٠١٢مبر دس
 کانون مدافعان حقوق کارگر 

 

 


