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   ! در آتش سوختند

  
د پوشاک ي تولی از کارخانه هایکی در ی بر اثر آتش سوز٢٠١٢ نوامبر ٢۴در روز شنبه 

 صد و دوازدهش از يتخت بنگالدش، بیپا" داکا"شهر  ی هایکی نزد در"نیزرامد ت"بنام 

 نفر در داخل ١٠٠ ش ازيعالوه بر جسد سوخته ب. کارگر جان خود را از دست دادند

 از یبعض که  بودی طبقه به حدهشت آن کارخانه  دریشدت آتش سوزساختمان ، 

ل ين دليکردند و به هميرون پرتاب ميشه ها خود را از ساختمان به بيق با شکستن شیز از حری گریکارگران برا

 در محل به خبرنگاران یان از ماموران آتش نشیکی  . اند شدهیه بشدت زخمي نفر ار آن ها کشته و بق١٢هم 

 به خارج از ساختمان وجود ی ایچ راه خروج اضطرارين کارخانه ، هی در ای هنگام بروز آتش سوزدر که گفت

  . نداشته است

 

 

  

 ها ی تنها در ظرف شش سال گذشته ، تعداد کشته شده گان کارگر در آتش سوزیعنی تا به حال ٢٠٠۶از سال 

ک ی در ٢٠٠۶ سال یدر آتش سوز.  ده استي نفر رس٣١۵ش از ينگالدش به بد پوشاک در بي تولیکارخانه ها

تا به حال " نیزرامد ت"کارخانه  در یاما حادثه آتش سوز.   نفر کارگر جان خود را از دست دادند۶٣گر یکارخانه د

     .   خ کشور بنگالدش را به جا گذاشته استی در تارین رقم قربانیشتريب

  

لم بدر برده بودند اظهار داشتند که آتش از طبقه اول که به عنوان انبار پارچه و لباس  که جان سایکارگران

 که یر خطر ، وقتیدن آژيبا شن.  ده شده بودير طبقات کشیشد شروع شده و به سرعت به ساياستفاده م

روبرو شده  بخش خود ی از کارفرماهایکارگران خواسته بودند که محل کار خود را ترک کنند با ممانعت بعض

ر خطر را به ی آژیان از کارگران خواسته بودند که هم چنان به کار خود ادامه بدهند و علت صدایکارفرما.  بودند

ظ روبرو شده بودند ، به تنها ياه و غلي که کارگران با دود سیسرانجام وقت.   آن دستگاه نسبت داده بودندیخراب

 از آن ها از یارير و قفل شده بود ، بسيرون زنجيون آن در از ب آورند اما چی عقب ساختمان هجوم میدر خروج

 که به پشت بام ساختمان پناه برده بودند از یتنها کارگران.   شوندیاد همان جا پشت در خفه میشدت دود ز

 آتش خاموش کن اشاره کرده یلندر هاي از کارگران به وجود سیبعض.  ز جان سالم بدر بردندين فاجعه غم انگیا

 بزرگ یره اي زنجیداران فروشگاه های خریمنی جلب نظر بازرسان ای داشته و براینيشتر حالت تزئيودند که بب

  .           کردندی کار نمیه شده بودند وليته

  

کردند تا يش تالش می خویط وحشتناک کارین کارخانه سال ها بود که ضمن اعتراض به  شرایکارگران ا

 یان همواره  ادعا میاما کارفرما.  ط کار مجبور سازندی و بهبود شرایمنیاقل مسائل ات حدیان را به رعایکارفرما

ن ادعا ها یاما ا". مید را باال ببرينه کمتر تولیهز م که بايتحت فشار هست: " گفتند کهی ندارند و مبودجهکردند که 

حدود در ماه جون تمام شد که   ٢٠١٢ ی بود که در آمد خالص بخش پوشاک در بنگالدش در سال مالیدر حال

ن کارخانه هشدار داده شده ین اين که بارها به مسئولیرغم اين، علیبنابرا.   شده استبرآوردارد دالر يلينوزده م

 کردند که  ین هشدار ها نکرده و کارگران را مجبور می به ایها توجه کنند اما آنبت ی را رعایمنیبود که مسائل ا

ن معاش خود کار ي تامی برا هان دستمزدی ، با نازل تریار نا امنيط  بسی و در شرایط کاريط محین شرایدر بدتر

 که در آتش ین کارخانه ايدات پوشاک بنگالدش و همچنيان تولی شود که مشترديکه تاکالزم است .  کنند



سپنسر  ، ِتسکو، مارکس  ِایپن– یس– ی چون وال مارت ، جی بزرگیره اي زنجیسوخت را عمدتا فروشگاه ها

  . دهندیل مي تشکیی و اروپاییکای پوشاک آمریگر فروشگاه هایدا و ي کیآو 

 ٢۶جان باختند، در روز دوشنبه " نیازرتمد " کارخانه یان آتش سوزی که در جریع کارگرانيدر اعتراض به مرگ فج

ه داران زالو یاعتراض به سرماآن ها در . ختندیابان ها ريکارخانه ها را بسته و به خ" داکا"نوامبر هزاران کارگر در 

مام جاده ها را مسدود ند با خشم ته بود  کارگر شد١١٢ش از ي و مرگ بی که باعث چنان فاجعه انسانیصفت

 ن گزارشاتیبر طبق آخر.  شدل یتبد آنان ی شعار اصلبه "ن فاجعهی این اصلیمجازات مقصر"خواست کردند و در

ها   آنی هر کارگر جانباخته به خانواده های زندگی دالر بابت بها١٢۵٠، صاحبان کارخانه قرار است مطبوعات 

ن مقدار پول مگر قادر خواهد بود درد یا ای آ؟  تواند جان کارگران جان باخته را باز گرداندیاما مگر پول م!!! بپردازند

 را جبران کند؟  صرف  آنان به وجود آورده استیان بازماندگان و خانواده هاين فاجعه در می که ایها و رنج هائ

هر  یل سود جوئيبه دلکه ر ي اخی کارگران کشته شده در آتش سوزی جان و زندگیز جايچ چين که هیاز ا نظر

 که صاحبان کارخانه مذکور قول پرداخت ین رقم کوچکيرد، اما همي گیرا نماتفاق افتاد ه داران یسرماشتر يچه ب

 است که یت استثمارگراني افشاگر ماهیا داده اند، خود به تنهائآن را به خانواده کارگران در آتش سوخته ر

 کنند و در زمان مرگ هم ارزش ی جان زجر کش مین دستمزدها تا پای شان با نازل تریکارگران را در زمان زندگ

 آن ن کشور ویا ایژه بنگالدش و یت وين واقعیمسلم است که ا.   زنندیرانه رقم مين حقيها را چن  آنیزندگ

 کنند و در زمان یب خود را پر مين کارگران جره جايشدن يه داران با مکیست، بلکه در همه جا سرمايشور نک

 یه داری است که همزاد عمر سرماین داستانیا.   دهندیر نشان ميهم خود را مبرا از تقص" کارهنگام  حوادث"

 ١٩١١ورک در سال یوي در نیانه نساج کارخیاز آتش سوز.  شودیش از چند صد سال است که تکرار ميبوده و ب

 احقاق یم در راستاي عظی که سر آغاز جنبشیکارگر زن و مرد و کودک جان باختند؛ فاجعه ا ١۴٧ آن یکه ط

بنگالدش " نیمد تازر "د پوشاکيتول  کارگر کارخانه١١٢مال شده کارگران زن در جهان شد تا امروز که یحقوق پا

 بوده که جان ه دارانیسرما ین سود جوئیرا از دست دادند، در همه جا اکه عمدتا هم زن بودند جان خود 

 پا بر جاست یه داری دهد تا نظام ظالمانه سرمای که نشان میتيواقع . کارگران را به خطر انداخته است

د ن امر خویا.  نداردیانیها هم پا  آنیط کاریت شراي کارگران و عدم توجه به امنره جانيشدن ياستثمار و مک

  .  دهدیدر مقابل همه کارگران قرار م یتريشبهر چه  یم ظالمانه  را با برجستگان نظی ایضرورت نابود

م ا را فروزان تر سازد که در تداوم خود نظی آتشی نوامبر شعله ها٢۶ دوشنبه ینکه اعتراضات کارگرید ايبه ام

 بر منافع و یمبتن یانسان یستميسانند د تا کارگران بتوبسوزان خود ی حاکم را در زبانه هایه داریسرما

  . ندساز بنا یم ضد انسانان نظی ای خود بر خرابه هایها خواست

  !یه دارینابود باد نظام ظالمانه سرما

  !روز باد رزم دالورانه کارگران سراسر جهانيپ

  رانی خلق ای فدائیکهایچر

  ٢٠١٢ نوامبر ٢۶ - ١٣٩١ آذر ۶

  


