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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٣ جوالی ٠۵

 ءش بھشت سرمايه داران و جھنم فقرايده لبنگ
  ندار پيکای يکـی آدم اعضـبن"
  دـناه در آفرينش ز يک گوھرـک

   روزگارچو عضوی بدرد آورد
  دگـر عضـوھـا را نـمـانـد قـرار
  تو کز محنـت ديگران بی غمی

  "یـد آدمـھنـت نـامـه نـد کـشايـن
  سعدی

  

 خودمان را ترجيح می دھم، زيرا در آن دختران را با کشيده تنبيه می کنند و نه مانند پسران با ۀمن کار در کارخان"

  "ترکه

  شیيده لبنگيک دختر صغير 

يائی از بی حقی و ستمگری و تسليم سرنوشت شدن نھفته است، در اين گفتار پذيرش ستم، چون در اين گفتار در

شی مدفون می شود و يده لبنگدر اين گفتار، اميد است که در قلب دختر کوچک . سرنوشت محتوم بشری موج می زند

  . درمانی بر آن نمی يابنداين گفتار بيان دردی بی پايان است که.  آن گريه بر چشمان ما می آوردۀتلخی گزند

  ". ند ا که بزرگسال، ما فقط پنج نفر ھستندۀدر کارخان: " ديگری می گفتۀدختر خردسال ديگری از کارخان

ند و سايرين که کودک اند بايد برای حداقل  ادرست خوانده ايد، فقط پنج نفر شاغل ھستند که کودک نيستند و بزرگسال

مگر کار کودکان در جھان ممنوع . ؟"نداانسانی تر"کدام يک از اين دو کارخانه . نند شان جان بکۀمين زندگی خانوادأت

مريکا که لقب دبيرکلی سازمان ملل را يدک می کشد نبايد ناظر بر اين ا ۀنشده است؟ مگر آقای بان کی مون گماشت

... رک، عرب، افريقائی، ايرانی و، لبنانی، فلسطينی، تيشی، عراقی، افغانده لبايد جان کودک بنگتا کی . اوضاع باشد؟

  بی ارزش باشد؟

آنھا کار می کنند، . در می آيده زبان ناله از چشمان ساکتشان ب. شی ناله نمی کنند، زيرا زبان ناله ندارنديده لکودکان بنگ

بل تعقيب کار کودکان ممنوع شده است و کار کودکان غير قانونی و قا" ھوادار حقوق بشر"و " متمدن"زيرا در اروپای 

شی يده لکودکان بنگ. يش منتقل کرده استده لامريکا به بنگکار کودکان را سرمايه داری از اروپا و . و ضد بشری است

در اروپا اجبار اقتصادی جايش را به اجبار غير . کار می کنند تا کودکان اروپائی امکان زندگی بھتر داشته باشند

حقوق بشر .  ھر دو نوع اجبار استفاده می شود چون بھره دھی آن بھتر است ازبنگله ديشاقتصادی داده است، ولی در 

کسی حق ندارد بيمار شود و اگر بيمار شد بھتر .  استاعبارتی نامفھوم و بی محتو. ی استبنگله ديش يک امر تجملدر 
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رزانترين قيمت به بيکاری در مقابل در ھر کارخانه ای صدھا نفر صف کشيده اند تا با ا. است که روز بعد سر کار نيايد

فشار کارگران و جويندگان کار سِر گرگی است تا شاغالن از ترس بھتر کار کنند، شکر گذار باشند، . خويش پايان دھند

  ....بيمار نشوند، تقاضای دستمزد اضافی نکنند، از ساعات بی انتھای کار شکايت نداشته باشند و

  .  امپرياليستی بگردد و ارزش بيافريند و قابل رقابت باشدۀ سرماي ھا بايد باشند تابنگله ديش و بنگله ديش

. مريکائی ارزشی ندارداجان انسان خالف جان انسانھای اروپائی و .  نيروی کار انسان ارزان استبنگله ديشدر کشور 

بايد گرسنه و بی ی را بنگله ديش. را خريد ارزش جان انسان را با مالک پول می توان سنجيد و به آن برچسب زد و آن

خانمان و محتاج نگاھداشت تا حاضر باشد در ھر شرايط غير انسانی کار کند و تازه از دارا بودن شغل نيز مسرور 

ند و در شرايط غير انسانی سر می کنند، حداقل با بخور و نمير به طول عمر سياه  اآنھا که شاغل. باشد و شکر گزار

فراموش نکنيم که اين ارزانی نيروی کار و اين . کم خوری است و نه گرسنگیمرگ آنھا ناشی از . خود می افزايند

شرايط غير انسانی محيط کار که کارخانجات را به زندان بدل کرده است و کارفرما با شالق مراقب نظم کارخانه است، 

 به قتل رسيدن جديد آن است که در اثر آتش سوزی و خراب شدن ساختمان کارخانجات نساجی و. چيز جديدی نيست

ن ھزار نفر ديگر بودند، حقايق از پرده بيرون افتاده و نمايشات اعتراضی کارگران يبيش از ھزار انسان که نان آور چند

 مجال نداده ، به افکار عمومی و مطبوعات جھان که نقش پرده پوشی اين جنايات را به عھده داشته اندبنگله ديشدر 

باره وجدانھای بورژواھا در  يکه حال ب". قاتل"ھزاران کشته و مقتول بدون وجود . است تا به سکوت خود ادامه دھند

. آنھا ھمه با ھم خود را به بی خبری می زنند که از اين شرايط غير انسانی خبر نداشته اند. غرب جريحه دار شده است

 کاال را ارزانتر ۀسانی که بھای توليد شد به خاطر ھمين شرايط غير اندروغ اين آدمخواران از اينجا معلوم است که دقيقاً 

 رفته و در آنجا سرمايه بنگله ديشتمام کرده و به آنھا برای رقابت و چيره گشتن بر رقيب امکان بھتری می دھد، به 

در جائی که شرايط ايمنی کار صفر باشد، حقوق کارگران صفر باشد، رعايت حفظ محيط زيست صفر . گذاری کرده اند

جای دو دست، بايد ه  ساعت در روز بوده و انسانھايش ب۴٨ حداقل دستمزد صفر باشد، ولی ساعت کار باشد، رعايت

در اينجا سرمايه دران به خاطر نمی آورند که .  کسب سود حداکثر امکان پذير می گرددچھاردست داشته باشند، طبيعتاً 

در کشورشان آموزش ديده و گويا اين محسنات در خون و " حقوق بشر"و "  مدنیۀجامع"و " دموکراسی"در مورد 

.  تجمالت و حرف مفت استبنگله ديشدر وجودشان در " آموزشھای نھادينه شده"اين . آنھا نفوذ کرده است" نھاد"

  . ر ايمان آورنددانش آنھا طبقاتی و فقط برای فريب ساده دالن و خوش باوران است تا به خوش قلبی آنھا مسيح وا

 ساختمان که ۀخاطر افزايش فشار بر بدنه رغم ترک برداشتن ديوارھا ب سرپرست بومی کارخانه، کارگران را علی

درون کارخانه می فرستد، تا مبادا در ه تحمل اين ھمه بار بيش از حد از گنجايش طبيعی ساختمان را ندارد، با شالق ب

ليس اعتصاب و نارضايتی را سرکوب می وپ.  سرمايه داران خارجی کاسته شودخير رخ دھد و از منافعأروند توليد ت

وی .  خارجی استۀدولت بر اساس قوانين سازمان تجارت جھانی حافظ منافع سرمايه دار است و کارگزار سرماي. کند

نھا اجازه می دھد سود حقوق کارگران را پايمال کرده، امکانات بی حد در اختيار سرمايه گذاران خارجی قرار داده، به آ

 بدون مانع خارج کنند و دولت به عنوان عامل سرکوب به سرکوب اعتصابات و بنگله ديشحاصل از بھره کشی را از 

  . چنين بھشتی را حضرت محمد ھم نديده است. نارضايتی مردم و کارگران می پردازد

حصاری پوشاک در اروپا در اين بر اساس مدارکی که به طور اتفاقی منتشر شده، فروشگاھھای بزرگ ان

لدی، ليدل، تنگلمان، مترو، وال مارت، گوچی، ااز قبيل . بازداشتگاھھای انسانی به توليد ارزانقيمت مشغول بوده اند

 گزارش به فيلمبرداری ۀوقتی خبرنگاران برای تھي... گپ، کيک، بنتون، ھرمس، فون جو فرش، مانگو، پريمارک و

والن ؤمس. ی اين انحصارات پوشاک را که بايد به پيراھنھا می دوختند در فيلم نشان داده اندمشغول بوده اند، مارکھا

اگر مارک محصوالت آنھا در مخروبه ھا و بر .  توليد نمی کنندبنگله ديشبرخی از اين کارخانه ھا مدعی اند که آنھا در 
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ای اتخاذ تصميم در امر توليد در اين کشور، چند روی اجساد ديده شده است، به اين خاطر بوده که آنھا خواسته اند بر

 واقعی را نشان نداده ۀاين برچسبھا که در گزارشات ديده شده است، منظر. نمونه را برای ارزيابی کيفيت کار تھيه ببينند

  .است و موجب سوء تفاھم است

با "ای آن است که سرمايه داری  و آنھم نه برای يکبار، گويبنگله ديشرويداد کشته شدن صدھا کارگر زن و بچه در 

 ۀموران بومی که دست پروردأدست مه  ببنگله ديشآنھا در . برای کسب سود حداکثر تا به کجا پيش می رود" وجدان

زندانھائی که بيش . خود کارشناسان غربی ھستند به جای کارخانه، اردوگاه کار اجباری، بازداشتگاه و زندان می سازند

ی کار در آن گنجانده شده است و آنھا مانند ماشين و تحت نظارت برده داراِن مدرن جان می از گنجايش خويش نيرو

اين .  اتفاقی و استثنائی نيستۀاين در ذات سرمايه داری است و حادث. کنند تا سرمايه داران بتوانند جانانه عياشی کنند

دون نيروی ارزان و طول عمر کم، بدون کار ، ببنگله ديشبدون نظم حاکم در . قانون نظم توليد سرمايه داری است

بايد از طول عمر . بدون دستمزد و يا مزد ناچيِز زنان و کودکان، اين زندگی پر زرق و برق در غرب امکان پذير نيست

 مکمل بنگله ديشزندگی در . افزايش پيدا کند... مريکا و استراليا وای کاست تا حد متوسط سن در اروپا و بنگله ديش

. نداديگر اين دو زندگی اگر بتوان نام يکی را زندگی گذارد الزم و ملزوم يک.  آن استۀ در غرب و کامل کنندزندگی

نظامی غير انسانی که بی حساب . ثروت يکی بر فقر ديگری بنا شده است و اين اصل و اساس نظام سرمايه داری است

سرمايه داری اين . شو می دھد و ا را با دروغ شستدنيا را غارت می کند و با تسلط بر وسايل ارتباط جمعی مغزھ

 الزم است و ھم يدنی، ھم دموکراسی سوبنگله ديش سرمايه داری است و ھم يدنھم سو.  برشمرده استۀمجموع

ھستند کسانی .  ديگری استۀيکی الزم. ی که دموکراسی برای اقليت و استبداد برای اکثريت استبنگله ديشدموکراسی 

خوابيدن و آسايش وجدانشان نمی خواھند از اين وابستگی بازار جھانی و نقش سرمايه در آن چيزی که برای راحت 

 خواھد ماند و اين است بنگله ديش بنگله ديشلمان وجود دارد، اولی تا . لمان بشودا ھم بنگله ديشآنھا آرزو دارند . بدانند

نخست تا . ايه داری جھانی با خون تغذيه می کندسرم. آن درس بزرگ مارکسيسم که ما از طريق علمی آموخته ايم

سرمايه داری با ترکه روح انسان را جريحه دار می . ی و سپس از خون کارگر خودیبنگله ديشممکن است از خون 

ھر کس جز .  پرولتارياستی کارگر و اعمال ديکتاتورۀراه نجات بشريت استقرار سوسياليسم تحت لوای حزب طبق. کند

 بنگله ديشی سھيم است حتی اگر دستش به بنگله ديشيبکار است و در کشيده زدن به گوش دختران صغير اين بگويد فر

  . نرسد
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