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 ٢٠١٣ می ٠٣
 

  شيده گر در بنگلجنايتی دي
  

. ش، فرو ريخت و جان صدھا کارگر را گرفتيده ه در بنگل استثمار و ناامن سرمايۀساختمان چندين ھزاره نفر

بار   تن از کارگران توليدی پوشاِک اين کشور در آتش سوختند و دنيا، اين١٠٠ چند ماه قبل بود که بيش از ھمين

.  بوده است٢٠١٣ اپريل ٢۴، در تاريخ   طبقه٨ھم در ساختمان  دردناِک ديگری، و آنۀ داد و فاجع شاھد رخ

کيدات مکرر، مبنی بر أرغم ت دند و علی ھزار کارگر را در محيط ترک برداشته جای دا٣داران بيش از  سرمايه

  .ناامن بودن ساختمان، بر تداوم کار، آنان اصرار داشتند

داران و  گردد و سرمايه ش بر میيده چون بنگل  ھمیئروشن است و دليل آن کامالً به نيروی کار ارزان در کشورھا

با اين . دادن چنين ميادين سوددھيی نيستند، حاضر، به از دست "انسانيت " و مدافع" متمدن " صاحبان توليدی جوامع

اوصاف نيازی به استانداردھای ساختمانی و کاری نيست؛ نيازی به آن نيست تا جان کارگر را تضمين نمود؛ نيازی 

جانی، چرخش ۀ ھا و محيط کار را برای کارگران فراھم و آسان نمود تا آنان بدون دغدغھ به آن نيست تا دم و دستگاه

 دردناکی را بر عھده  وليت چنين فجايعؤھا ھم مس کسی و دولت.  سودآور سرمايه را به حرکت در آورندھای دستگاه

به . کشان است ی کارگران و زحمتئ ھای پايه گيرند و فقط و فقط، کار و بارشان، استثمار و سرکوب خواسته نمی

  ايه، که بعد از حوادث دردناک مجتمعش توسط حافظان بقای سرميده مونه سرکوب صدھا تن از مردم بنگلعنوان ن

اند را، نگاھی  ھای توليدی ناامن شده ھا و کارخانه اند و خواھان بستن کارگاه ھا سرازير شده پوشاک، به خيابان

ھای  ليس سرمايه با سالحوپ.  آشنا شويمبنگله ديشۀ گر و وابست تر بر اھداف و ماھيت دولت سرکوب بيندازيم، تا آسان

 بنگله ديش »رعنا پالزا«  مجتمعۀ فاجعۀ ديد ھای کرخت شده و داغ ن افتاده است و بر زخماجان معترضمتفاوت به 

  .افزود

ی در مناسبات کنونی پايانی نيست، و ئ  توده–انگيز، و سرکوب اعتراضات کارگری  دادھای غم البته که چنين رخ

ھای توليدی غير  سوزی و ريزش ساختمان آتش، در آينده، شاھد بنگله ديشچون  ی ھمئويژه کشورھاه جھان و ب

داران به ياری  استاندارد، بر سر کودکان، زنان و مردان کارگر خواھد بود؛ شاھد خواھد بود که چگونه سرمايه

فرسا و ناامن خواھند نمود؛ شاھد  ھای امپرياليستی، کارگران را وادار به کارھای طاقت حافظان مسلح و بقای سرمايه

مزد ناچيز، نيروی کارش را به فروش برساند و بدون  ه چگونه کارگر مجبور است در ازای دستخواھد بود ک
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، بنگله ديشچون دولت  ی ھمئھا دولتۀ در حقيقت وظيف. بار خويش تداوم بخشد ای روشن بر زندگی محنت آينده

ای جز، لگدمال  ست و وظيفه تر صاحبان توليدی منظور زراندوزی ھر چه بيش مساعد نمودن ميادين استثمار به

ھاست و در  در حقيقت استثمار و سرکوب، جزء ذاتی اين نظام. ھای ابتدائی کارگران بر عھده ندارند نمودن خواسته

جا  ھمه. نمايد شناسد و از رفتار و کردار واحدی پيروی می اين رابطه، فرھنگ، ايدئولوژی و رنگ و پوست نمی

ھای طبقاتی با استثمار کارگران و  نظامۀ به اين دليل که بني. افتد ان کارگر معترض میجا به ج کند و ھمه استثمار می

ھای کنونی بيھوده  نظامۀ بنابراين درخواست تأمين حقوق و جان کارگران، در زير ساي. کشان ريخته شده است زحمت

ويژه ه ای و ب ی، ھيچ جامعهئھا چنين با وجود چنين دولت اند و ھم است؛ چرا که خوِد اينان بانی چنين وضعيت

  . خواھند يافت نخراشی خالصی  دل ، از بروز چنين فجايعبنگله ديشکشان  کارگران و زحمت

تر نيروی کار  کارگيری ھر چه بيش مردان وابسته، افزايش توليد و به به عبارتی ديگر مالک و عيار اصلی دولت

ست و بالبطع  ھای ناامن کارگری ھم در محيط رسا و آنف دوام کار طاقت شان، بر ارزان  است؛ مالک و سياست

 تک نمونه در اين دنيای ناامن، و در اين دنيای سراسر استثمار و چپاول نبوده و »بنگله ديشرعنای «کارگران 

ائی حق، و ابتد اند تا ھرگونه اعتراض به کشند؛ زاده شدهاند تا حقوق کارگران را باال ب ھا زاده شده اين نظام. نيستند

مزد بسيار ناچيز، تن به ساعات  اند تا کارگران، در ازای دست  محروم را قلع و قمع نمايند؛ زاده شدهۀھا تود ميليون

که در توان دارند بر تعرض خويش به  جائی داران است و تا آن واقعی و کريه سرمايهۀ اين چھر. تر دھند کار بيش

ھای خود را  ن دارند، بر سرعت ماشين استثمار خواھند افزود تا انبانکه در توا جائی کارگران خواھند افزود؛ تا آن

ن چنين اای مخالف حقوقی برای کارگران است و بدون کمترين شک و شبھه قانون سرمايه، قانون بی. پُرتر نمايند

  .خواھند بود گر دولتی در امان نه ھای سرکوب ای، از تعرض ارگان قوانين ظالمانه

. ست داری ھای سرمايه ، در نابودی نظام»بنگله ديشرعنای «  چون فجايع ی ھمئدادھا  رھائی از رخبنابراين تنھا راه

ھای صاحبان  که سياست کشان است، و تا زمانی حقوقی کارگران و زحمت ھا، مترادف با بی ای اين نظام حيات لحظه

 کارگران بھبود ع کاری و معيشتیباشد، اوضا ھای کارگری حاکم می توليدی و کارفرمايان زالوصفت، در محيط

کشان  ھای امپرياليستی و برقراری حاکميت کارگران و زحمت کار در زير و رو نمودن نظامۀ چار. خواھد يافتن

ست که استانداردھای کاری باال خواھد رفت و جامعه، بيش از اين شاھد استثمار و  تنھا در چنين شرايطی. باشد می

  . ھد بودخوا نھای کاری ناامنی محيط
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