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شگالدن در بیاعتراض گرسنگان و کارگران نساج  
 م فرورين هشتاد وهفتهفتبيست                                                                                    هنادرساد: برگردان

 
   

برای  کاالهای مصرفی و نساجی برعليه گرانی  کارگر بيست هزار بيش از" دهاگا" در٢٠٠٨آوريل  ١٢ درروزشنبه

.افزايش دستمزدها بپاخاستند  

ن کارگرا  نمايد؛ را پراکنده  کارگری  تظاهرات  شليک هوايی  و با باتوم، گازاشک آور درحاليکه پليس سعی می کرد

مقابل پليس سرکوبگربدفاع حدی با پرتاب سنگ و سنگربندی، دربخشهای مختلف کارخانه های پارچه بافی درصف مت

. قيام کارگران درهم شکست،سرانجام با دخالت ارتشکارگرزخمی شدند ود١٠٠يريها حدورگ دراين د.ازخود برخاستند  

 را ندارد قيمت شان  پرداخت  ه توان ک مواد غذايی  اری مواد غذايی، مقد به فروشگاههای  کارگران گرسنه با هجوم 

. نمودندمصادره  

 روزانه با يک دالرزندگی کنند وکارگران صنايع نساجی  هستند،ميليونی بنگالدش ناچار١۴۴ی کشور درصد ازاهال۴٠

يعنی . ست دالر ا۶/٢٣بعبارتی حقوق ماهانه ی يک کارگرنساجی . کم ترين حقوق درسطح جهان را دريافت می نمايند

.نيم برابرحقوق يک کارگرنساجی در ويتنام  

ر کارگرمجبوراست اين کارگران زنان هستند وتنها ه% ٨۵ارمی کنند که  ميليون نفردرصنايع نساجی ک٢در بنگالدش 

.حقوق ماهيانه اش را برای تامين حداقل خوراک هزينه نمايد% ٧برای زنده ماندن،    

Levis,Tesco, Varrefour, H&M  با کم ترين هزينهو ) ( مارک های مشهور ا لباس بصنايع نساجی بنگالدش در   

  :ارخانه های پارچه بافی می گويدرئيس سنديکای ک .توليد می گردد

گاهی  برابرو  دوسايرمواد غذائی دالرتعيين شده است اما ازآن زمان قيمت برنج و ٢۵حداقل حقوق ٢٠٠۶که درسال "

کرده اند و  سرافزايش دستمزد مخالفت   برهاخواستکليه با  مديران صنايع نساجی  رمايه داران وس .شده استبرابر چند

 آسيايی توليد کشورهای  .رقيبی قدرت مند نظير چين را بهانه قرارمی دهند بازارجهانی و حضور شکستن قيمت ها در

".صادرات برنج بردارندبايد دست ازبا توليدداخلی ندارند راظرفيت سيرکردن شکم اهالی کشورحتی کننده برنج نيزکه   

. ناشی ازنقش سرمايه مالی جهانی وسرمايه گذاران درزمينه ی مواد غذائی استلت کمبود مواد غذائی بيش ازهرچيزع

به اين شيوه قيمت .شوندافزايش قيمت ها ميمنتظر کاالها، با احتکار را به مقدارعظيم خريداری کرده وذائیغمواد اينها 

. يافته استدالرافزايش ١٠٠٠دالر به  ۵٠٠رجهانی ازرنج دربازايک تن ب  

 قيمت ناچاربه واردات برنج باکشورهای آسيايی توليد کننده برنج برای تامين نيازهای داخلی حتی  بدين ترتيب اکنون 

 بيش ازهمه  مردم بنگالدش ورسانندمي بفروش نيزباال   وبا همين قيمت های  می باشند های تعيين شده در سطح جهان

  .ستاتبانی جهانی اند، مردمی که برنج اصلی ترين غذای آنهقربانی اين 
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LINKEZEITUNG.DE :منبع    
http://www.linkezeitung.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=4349&Itemid=199 

  
: يادآوری  

بعنوان .  بويژه درقاره ی آفريقا بوده استگسترده اعتراضات  ايی علت بروز و کمبودمواد غذ اخيرگرانی طی ماههای 

 نی  وکمبود مواداعتراضات توده ای برعليه گرا) مارس٣٠(گال سن  ديگرومناطق در پايتخت ٢٠٠٨ ازاوايل سالمثال 

 و زخمی تن و هااين درگيريها تا کنون به قيمت جان صد. يک درگيری خونين با پليس گرديده برخ داد که منجرغذايی 

.دستگيری هزاران نفرانجاميده است  

" جونگل ُورلد"غذايی سنگال به روزنامه آلمانی انجمن متحده ی مصرف کنندگان موادسليمان ناداليه دبيرکل اجرايی 

: می گويد  

 ابانخي کنار در و ندارند آمد ثابتی   در اما مردم  ارازبسي. است ماه  در دالر ١٠٠ تا ٨٠گال بين متوسط حقوق درسن"

پايين است و آخرين آمارهای انجام شده نشان می دهد بطورمتوسط  درآمد شان  درآمد کهکارهايی . دستفروشی می کنند

 ديگر مردم ازقيمت ها چنان سرسام آورافزايش يافته که بسياری درماههای اخير. دالراست٢سنگالی حداکثروزانه هرر

 اطقمن، پول رايج درفرانسس(س فرانس٣٠٠شيربه قيمت هرليتر. وعده غذای روزانه را ندارند٣يا ٢قدرت مالی تامين 

همچنين برنج، روغن، صابون . ت رسد و اين قيمت دوبرابرقيمت شيردرچند ماه گذشته اسبفروش مي) آفريقا فرانسوی 

". ترشده استی نيزبهمين ترتيب گرانگوجه فرنگو   

:بان آلمانی به لينک زيرنگاه کنيدبرای مطالعه ی مصاحبه ی سليمان ناداليه به ز  

  http://www.labournet.de/internationales/sn/bernard2.html  

 


