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 تأمین جهانی هایزنجیره و تنگدستی کارگرانِ ۱۹-کووید

 «مدرسه توسعه پایدار» تیم داوطلبین است که توسطانگلستان « BATH»دانشگاه  ای از مقاله زیر در سایتترجمه ،متن نای
(sdschool.ir) اقتصادی بحران کرونا در سطح -با ابعاد اجتماعی پژوهانمندان و سیاست، عالقهو به جهت آشنایی محققان

. انتشار این گذاری بهتر در داخل کشور عزیزمان، ترجمه شده استهای آن برای سیاستآموختهگیری از درسجهانی و بهره
توانید سویی و تائید تمام نظرات نگارندگان مقاله نیست. برای مطالعه بقیه مقاالت از این دست، میهم به معنی« مدرسه توسعه پایدار»مقاله توسط 

 : به وبسایت مدرسه توسعه پایدار، بخش منابع، مراجعه کنید. دسترسی به این مقاله و نشر آن، برای اهداف غیرتجاری، رایگان است

COVID-19 and the destitution of workers in global supply chains 

Source: blogs.bath.ac.uk/business-and-society/2020/04/07/covid-19-and-the-destitution-of-workers-in-

global-supply-chains/?subscribe=success#487 

   2020 وریلآ 7 - "ینرِندرو کِآ " :هنویسند

 «مدرسه توسعه پایدار»کانون همراهان -ریم یزدان پرستم مترجم:

 
د. در شومان به ناگهان خیلی کوچک میهاییکی از اثرات جانبی عجیب یک پاندمی جهانی برای بسیاری از ما این است که زندگی

های جدید خانوادگی که این موقعیت پیش آورده نگریم، به چالشایم، به درون خود میمان محدود شدههایحالی که در خانه

ا فقط زنیم، یشده سروکله می قاطیخانه مسائل که حاال با  ایکنیم، با زندگی کاریمراقبت می از فرزندان و بستگان -پردازیممی

خواهد کرِین از ما می روآیند. اما پروفسور اندگیر و چالشی به نظر میکارهایی که حاال به ناگهان وقت -زنیمسری به سوپرمارکت می

او به دنبال اثر  ،در این جا های تأمین در جهان اختصاص دهیم.کارگران زنجیرهبرای فکر کردن به هم زمانی را )در این میان( که 

 های انسانی متعاقب آن است.های تأمین، و هزینههای خانگی بر اقتصاد و زنجیرهقرنطینه
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ماندن در » به روال جدیدِ  ادت کردنعمدن و آکنار  تغییر است.در حال  «۱۹کووید»های ما به سرعت و عمیقا تحت تأثیر زندگی

اد ما در زمره افرفتیم. ا. اما بگذارید به اشتباه نیدزمان دارگذر نیاز به  ،مجازی کاملا  ، حفظ فاصله، و کار و معاشرت به شکل«انهخ

 !شانس هستیمخوش

ه باشند داشتدانشجویی هزینه تحصیلی یا وام چنان شغل یا کمکقرار است هم ،بیشتر کسانی که در حال خواندن این مطلب هستند

ه از کنند کدر کشورهایی زندگی می هایی که چنین چیزی ندارند، احتماالاش به ناگهان قطع شود. حتی آنکه قرار نیست پرداخت

های شدید محافظت کند. ما احتماالا افرادی را به ها را از سختیتواند آنسیستم رفاه کاری کمابیش کارآمدی برخوردار است که می

و بله، تعداد کمی از ما هم ممکن است از پا در بیاییم.  -کنندفوت می ۱۹شوند و در نهایت بر اثر کوویدشناسیم که بیمار میوبی میخ

گر ا -جان سالم به در ببریم ،سلمتخدمات  عمومی و خصوصیِ هایظامنگیری از اما ما شانسی بیشتر از متوسط داریم که با بهره

 ناکامل باشند، منابع کافی نداشته باشند، و یا تحت فشار بیش از حد باشند.ها ممکن است چه این سیستم

بر  ۱۹بایست تأثیر کوویددارای اولویت در ذهن ما می، یکی از مسائل «وکار پایدارکسب»گران و شاغلین حوزه به عنوان پژوهش

کسانی که از میزان کمی از سپرهای  ؛دن هستندهای تأمین جهانی در حال محنت کشیها کارگر روزمزدی باشد که در زنجیرهمیلیون

ارگران تر این کش. بی(ها وجود داشته باشداصلا برای آن فاظتیحالبته اگر چنین )گیریم برخوردارندها بهره میمحافظتی که ما از آن

های خانگی در طینهاست. قرن «بدترین حالت خود»حتی در بهترین وضعیت، شرایط کاری نامساعدی دارند. اما اکنون، شرایط در 

 به دلیل این ،شانهای فعلیو حتی از پرداخت هزینه سفارش -های خود را پس بگیرندباعث شده تا برندها سفارشسرتاسر جهان 

 شان پر است، سر باز بزنند.شان بسته و انبارهایهایکه فروشگاه

را د رین تأثیرات بتست که بیشهایییکی از آن ،ندولمیلیون کارگر در سرتاسر جهان به آن مشغ ۶۰صنعت پوشاک که چیزی حدود  

ای هکارگران کارخانهها را واداشته تا کنندهبسیاری از تأمین"ها گرفتن سفارش، تأخیرها و پس(۱)گرفته است. طبق یک گزارش اخیر

 )تا( وه روزمزدی کهکه سبب شده یک گر ؛معلق کننداز کار یا  خراجا ،رخصی باحقوقماجتماعی یا  مایتحپوشاک را بدون هیچ 

ها یا شغل ،عمده این کارگران ."تر هل داده شوندپذیری بیشبه سمت آسیب ،ندبود پذیرهمین االن هم به اندازه کافی آسیب

هایی از و یا حتی در جاهایی که حداقل ؛ثابتی ندارند قوقحکنند و کاری میالعملحق هابسیاری از آن ؛قراردادهای دائمی ندارند

آن را  /بیمهعضویتق حچون  ؛ها دسترسی ندارنداغلب به آن اناین کارگر ،وجود استمسلمتی و اجتماعی  هایو حمایت اتامکان

 .اندردهکپرداخت ن

ای افتهیمنظور کشور توسعه: ممترج]اما موارد مشابهی در اینجا  ،اگر چه اکثریت چنین کارگرانی در کشورهای در حال توسعه هستند

« ساعتی-صفر»در مورد کارگران با قرارداد  ،د دارد. به خصوصنیز وجو [کندآن زندگی می مانند انگلستان است که نویسنده مطلب در

ن ولی کارفرما تعهدی در تأمی ؛وقت یا روزمزد در سیستم کاری ایران است-نوعی از قرارداد کاری در انگلستان که شبیه پاره: مترجم]

کنند. در که جریان محصوالت و کاالها را در زنجیره ارزش حفظ می موقتی کارگرها یا میلیون [حداقل ساعت کاری خاصی ندارد

 را تنگدست کرده است. «صرف نظر کردنی»ی کاری این نیروها،  ۱۹ناگهانی ایجادشده توسط کووید بحرانبسیاری از صنایع، 

 «مدرن داریهبرد» ه سبکبدیدتری از سوءاستفاده هایی هستند که حتی از قبل هم انواع شآن ،اندترین آسیب را دیدهکسانی که بیش

 .دبتر نمود یابیشها زمان با انقباض جهانی صنایع، احتمال بسیار قوی وجود دارد که این نوع از سوءاستفادهکردند. همرا تجربه می

ه در برای کارگرانی ک های اصلیشوند. یکی از نگرانیبیش از پیش برای یافتن کار دچار مشکل می ،چرا که افراد در مشاغل متزلزل

ه ب خر سرآها هستند که چرا که آن ؛هستند ابتل به ویروسمعرض خطر شدید  آنان دراین است که  ،اندبردگی مدرن گرفتار شده
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تری خواهند داشت، و به سادگی به تجهیزات حتی دریافتی کم ؛شان اجتناب دارندکارهایی خواهند پرداخت که دیگران از انجام

ای هچنین با تعویق بازرسیها وجود نخواهد داشت. همیا امکان رعایت فاصله اجتماعی برای آن ؛هند داشتمحافظتی دسترسی نخوا

چنینی به نظر های این، سوءاستفاده(های کنونیسطح ناچیز بازرسی همین یعنی صفر شدن)کارگرانحقوق رعایت مربوط به 

 خواهند شد. مهتر شناساییغیرقابل

های در موقعیترا گرانی که کارگران هم هست که سوءاستفاده – ور از چشمد اما معموالا –چنین یک امکان بسیار نزدیک به واقعیت هم

اطر خبه آشپزی صنایعی مانند ساخت و ساز، تمیزکاری، و  کودر ه بهانهقادر خواهند شد که ب، ارنددکنترل حت ت، اجباریکار 

قادر خواهند بود تا کارگران را با  ،گرانفادهاعمال نفوذ کنند تا کارگران را مجبور به بردگی در ازای بدهی کنند. سوءاست، ۱۹کووید

د ها فراهم کننای آنتری برو حتی کار کم ها بپردازندتری به آناما دستمزد کم ؛کار کنندهای گزافی به ازای اقامت و غذا بدههزینه

 تریهای بیشو مجبور خواهند شد ریسک تری خواهند دیدشان را بپردازند. کارگران به سرعت خود را در شرایط وخیمهایکه بدهی

 تری تن بدهند.کنند و به شرایط غیرقانونی جدی

های در زنجیره نسانیاحقوق نقض های کارگری و وزه سوءاستفادهمند در حگران و فعاالن دغدغهخب، حال چه باید کرد؟ پژوهش

ن برندها صاحباگویی پذیری و حصول اطمینان از پاسخمسئولیتاز  تفاوتیمهای درباره نیاز به مدل، برای سالیان دراز  ،تأمین جهانی

ای جابجایی سوزن دارد اند. اما این کار نیاز به یک شوک عمده برداشتههای طوالنی بحث، شانتأمین یهادر قبال کارگران زنجیره

 ۱۱۰۰. برای مثال، تنها وقتی که بیش از [اصطلحی به معنای این که باید دردی شدیدی وارد شود تا کار سخت را انجام داد :مترجم]

های جدیدی شد که گذاری فوری راهکشته شدند، منجر به پایه ۲۰۱۱کارگر در فروریختن کارخانه رانا پلزا در بنگلدش در سال 

 تأمین شود. «نامه بنگلدشموافقت»ها از طریق رخانهامنیت کا

در  و دستتنگ ،برندها انگاریهلسبه خاطر ها یا حتی صدها و هزاران کارگر را تری روبرو هستیم که دهاکنون با شوک بزرگآیا ما 

 خواهیم دید؟ حال مردن

برندها از میان آوارهای  رچسببکندن پاک کردن صورت مسئله و در مقایسه با  ،گرفتن رد علت شواهدها و کردن سرنخدنبال خب! 

تری کار سخت [۲۰۱۱سال  مسئله به شکلی سخیف در واقعه بنگلدشکردن صورتکنایه به پاک: مترجم]ک ساختمان فروریخته ی

 های انسانیمان را به هزینهبایست توجهمیمند، یا حتی شهروندانی دغدغه به عنوان پژوهشگران، شاغلن، فعاالن، و ما خواهد بود. اما

گرانی بیاندیشیم که همه ما به هایی برای تأمین بهتر امنیت کارحلریم و به راهتأمین معطوف بدا هایدر زنجیره یهایچنین شوک

 .شان نیستیمو مراقب ها غافلیماز آن اما معموالا –ایم ها وابستهآن

 :نویسته 

(1) www.business-humanrights.org/en/major-apparel-brands-delay-cancel-orders-in-

response-to-pandemic-risking-livelihoods-of-millions-of-garment-workers-in-their-

supply-chains 
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