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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

 نيدر کشور چ" کارگران" یقتل عام محترمانه و قانون
  

  ١٣٨٧هم آبان دچهار هشنبسه                                                                                          یميشجاع ابراه
 

 
معادن و کارخانجات  صفحاتی براياخبار تلفات جانی دردث کارگری،ها در بخش حوا رسانهاخبارتيتراين روزها سر

جای بسی تامل، تعمق و تدقيق ميباشد که چگونه ممکن است، به ويژه در . چين را به خود اختصاص داده استکشور

، گوی مدافع کارگربه ظاهرگويی اين کشور! گران تبديل شود؟دو سال اخير، کشور چين به بزرگترين قتل گاه کار

کارهايی  . رقيبان غربی ربوده و علنا جان انسانها برای صاحبان سرمايه از گذشته بی ارزش تر شده استسبقت را از

قاط دنيا انجام می گيرد، در ديگر نن جهت حفر و استخراج از معادن درکه به وسيله لوازم و تجهيزات پبشرفته و مدر

يدی بسيار ارزان آنهم با مخاطرات جانی بسيار بااليی  وسيله نيروی کارچين اما، اين گونه مراحل استخراج بهکشور

و معادن، به دليل نبود امکانات ايمنی جهت جلوگيری از محيط کاردر اين شرايط بسيار ناگوار، در. صورت ميگيرد

فجارها جان خود ونه انمنجمله، انفجار در تونل معادن، روزانه چندين نفر بر اثر اينگ به وجود آمدن شرايط نامساعد 

داخل تونل معادن، تجمع گاز فاده از دستگاه های تخليه گاز دربعلت نبود تهويه مناسب وعدم است!. را از دست ميدهند

 تمامی تونل را بر سر کارگران فرو  با کوچکترين جرقه ای به مانند بمب های بسيار عظيم به سرعت انجام گرفته و 

ی است که به دليل تجميع انواع گاز ها در ريه و بدن کارگران معدنچی، با اولين جرقه در الزم به ياد آور. ميريزد

  .دهند ترين شيوه جان خود را از دست می منفجر و متالشی شده و به فجيع تونل، بدن کارگران به تمامی 

م می کند و با بی توجهی متاسفانه در اين مواقع، دولت چين همه حوادث جانی را ناشی از بی احتياطی کارگران اعال

 با صرف هزينه های سر سام در عين حال. پردازد-کامل به حوادث کار در کشور خود به سانسور اخبار مربوطه می 

چين  ساخت آن مرهون زحمات کارگران درکه بازهم(ماهواره های جاسوسی و فضانوردی ساخت  زمينه آور در

  .می پردازد) است

ه در ده سال اخير رشد چشم گيری در زمينه اقتصادی با استفاده از همين نيروی کار مجانی بله؛ کشوری مثل چين ک

حتی . به دست آورده و خود را در رديف پنجمين کشور پيشرفته دنيا می بيند، بزرگترين قتل گاه کارگران شده است

ا بيل و کلنگ و ظايف ماشين آالت آنقدر برای نيروی کار خود اهميت قائل نيست که کارگران بدون لوازم ايمنی و ب

که (نهادهای کارگری وخصوصا سازمان جهانی کارهانيان وحفر معدن را انجام ميدهند وجای بسی تاسف است که ج

د تا مبادا شريک چينی چشم خود را آگاهانه به روی اينگونه جنايات می بندن) د را حامی کارگران معرفی می کنندخو

) اجباریاردوگاه کار(کارگاه ها استثمارشده دريده واالهای ارزان قيمتی که به دست کارگران رنجدارسال کاز - شان-

 توليد می شود و رهسپار مناسبات نا سالم درون  و نميرو ايجاد سر پناهی به نام مسکنکه در مقابل لقمه ای نان بخور

  .روپايی و امريکايی را پريشان حال نمايد سرمايه داران امايه ميکنند اجتناب نموده و خاطرسيستم سر

اين روی سکه، استثمارعريان کارگران در چين است و آن روی ديگر، زندگی بسيار دردناک و پايين بودن سطح 
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زندگی وشرايط فقرو ناگوار ميليونها کارگر در اين کشور، که ناشی از نوع سيستم حاکم بر جامعه بوده و از 

بايد علت را هم در جای ديگر جستجو کرد، در البی شرکت های چند مليتی و . باشدخصوصيات بردگی مزدی می 

نعمت نيروی کار ارزان در چين به وجد آمده است و هر روز شرايط   سرمايه داران اسپانسر چين که از وجود پر 

 داری است، سخت تری را بر کارگران تحميل ميکنند و با هر پيشرفت اقتصادی که از خصوصيات سيستم سرمايه

تالش دارد تا به کرات چندين برابر سود قبلی را برداشت کند و آنهم بدون تحميل شرايط سخت تر بر آحاد طبقه 

بهشتی که با پائين نگاه ، بله امروز چين بزرگترين بهشت سرمايه گذاران خارجی است! . کارگر امکان پذيرنمی باشد

مزد های ناچيز، استثمار مداوم و همه جانبه و در کل ايجاد دوزخی داشتن سطح زندگی، با افزايش ساعات کار، دست

برای کارگران به موجوديت حريصانه و پر طمع خود برای افزايش سود هر چه بيشتر به اين گونه فجايع هم چنان 

 .ادامه خواهد داد و موجوديت خود را در گرو تحميل سخت ترين شرابط به زندگی کارگران می بيند
  

اهيمیشجاع ابر  

١٢/٨/٨٧  

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری 
http://www.komitteyehamahangi.com 

komite.hamahangi@gmail.com    
 
 
 
 

 


