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 Human rights بشر حقوق

  
  مرضيه:  ازآزادبرگردان 

 ٢٠١۵ جون ٠۴
  

 فاجعه ای انسانی - گيربرده ھای ماھي
 

ه شده يتھ" گيربرده ھای ماھي"  کار محصوالتی که باۀوسيله  ھا بامريکائیماجرای سير کردن شکم : فاجعه ای انسانی

  !اند

 است که در ازيي ھا را مزين می کند، محصول دسترنج برده ھای اھل برمه و اندونامريکائی ۀ که سفرئیغذاھای دريا

به گزارش خبرگزاری اسوشيتدپرس برخی از .  خالف ميل شان به بيگاری وادار شده اندازييی اندون"بنجينا "ۀجزير

 صيد ازيي برده ھای ماھی گير ساکن اندونۀ به فروش می رسند ، به وسيلامريکاکه در فروشگاه ھای  ئیغذاھای دريا

  .شده اند

تحقيقات خبرنگاران اسوشيتدپرس که بيش از يک سال به طول انجاميده نشان می دھد که اين غذاھا نه تنھا به رستوران 

 ھا به عنوان غذای حيوانات خانگی ھم به فروش می ھا و فروشگاه ھای بزرگ فروخته می شوند بلکه بعضی از آن

  .رسند

د کردند که آن ھا خالف ميل ئيأ به بردگی کشيده شده اند تازييی اندون"بنجينا"بيش از چھل نفر از مردانی که در جزيره 

که ماھی ھای صيد اين برده ھا به خبرنگاران گفتند که نمی دانند . به اين جزيره آورده شده اند) برمه(شان از ميانمار 

شده به کدام کشور فروخته می شوند اما اربابان برده دار به آن ھا گفته اند که اين ماھی ھا بسيار گران قيمت ھستند و آن 

  . را ندارندئیھا حق خوردن اين محصوالت دريا

برده ھا را . کار کنند ساعته و ھفت روز ھفته ٢۴کاپيتان ھای کشتی ھای ماھی گيری ، برده ھا را مجبور می کنند که 

  .سمی درست شده، کتک می زنند  که از دم نوعی ماھی پھن برقیئیبا شالق ھا

گير گاھی در حال برده ھای ماھي. سيار کمی می دھندگيرھا ھيچ پولی نمی دھند يا به آن ھا پول ببرده داران يا به ماھي 

  .ر و ماھی ھای ديگر گرفتار می شوندکار در تورھای ماھی گيری بزرگ با ماھی ھای مرکب، ميگو، ھامو

دلم می خواھد به خانه ام : "يکی از مردانی که توسط برده داران به بيگاری گرفته شده به خبرنگار اسوشيتدپرس گفت

آن ھا حتما فکر می کنند که من . دلم می خواھد پدر و مردم را دوباره ببينم"، ."  ما آرزوی رفتن داريمۀبازگردم، ھم

   ".مرده ام

وقتی ما را کتک می زنند ما ھيچ کاری نمی توانيم . برده دارھا ما را شکنجه می کنند: "يکی ديگر از برده ھا گفت

  ".زندگی ما در دستان خداوند مرگ است. بکنيم
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 ھا اين ئی ھا و اروپاامريکائیاگر : "که يکی از برده ھای فراری است به خبرنگار اسوشيتدپرس گفت" ھالينگ مين" 

 ئی است ژرف از استخوان انسان ھائیزير اين اقيانوس ، دريا.   را می خورند بايد به ياد ما باشندئیالت دريامحصو

  ."مدفون شده، به خاطر شکم ديگران

گيرھا در سال ھای اخير  کرد گفت که دستمزد ماھيمصاحبهيکی از دالل ھا که به شرط فاش نشدن نامش با خبرنگار ما 

.  ی حاضر نيستند اين کار خطرناک را با قيمت ھای کم انجام بدھندئوان تايلندی، کمبوجی يا برمه باال رفته و مردان ج

 دستمزدھا و حتی ربودن مھاجران و چيزخور کردن آن ھا بين ۀکار گرفتن کودکان و معلوالن و دروغ گفتن درباره ب

ن به نام پاتيما تونگپوچياکول، ھر برده در حدود ن حقوق کارگرا يکی از فعاالۀگفته ب.  رايج استًدالل ھا، کاری کامال

   . کار کنندازييکارگران بدون ويزا ناچارند ماه ھا به اميد گرفتن اقامت قانونی در اندون. ر ارزش داردالھزار د

لی آن ھا به من دروغ گفتند، گفتند که برايت رواديد جع: " می گويد" مانگ سو "نام ه يکی از اين کارگران بدون مزد ب

  ". آوردند، اما وقتی به اين جا رسيديم، مرا به بيگاری کشيدندازييدرست می کنيم ، مرا سوار قايق کردند و به اندون

بعضی ھا بيشتر بد . ات کارفرمايان و کاپيتان ھا و دستياران شان دارديميزان سوء استفاده از برده ھا بستگی به روح

 ترک گفت، ازيي که دو سال پيش ھمسر و فرزندانش را برای کار در اندونيونگ ناينگ. رفتاری می کنند و بعضی کمتر

  .می گويد بعضی از کارگران آن قدر خودشان را می بازند که گاھی به دريا می زنند و خودکشی می کنند

زگردانده می  می شوند، نمی دانند که دسترنج آن ھا به تايلند باازييبسياری از کارگرانی که از طريق تايلند وارد اندون

 نشان می دھد که اين امريکاماليات ۀ اوراق ابتياع شده از ادار.  شود و از طريق تايلند به اياالت متحده صادر می شود

در ميان . ی اياالت متحده می رسندئ با کشتی ھای تايلندی به رستوران ھا و فروشگاه ھای زنجيره ئیمحصوالت دريا

که  (Sysco) ليست فروشگاه ھای خريدار اين محصوالت می توان به شرکت وال مارت و ھمين طور سيسکو

   . اشاره کرد، استامريکا در ئی مواد غذاۀبزرگترين توزيع کنند

 درصد ٧۵که صاحب حدود  Institute National Fisheries)" (شيالت ملی"گوين گيبونز، سخنگوی شرکتی به نام 

است و قلب انسان را به درد  "نگران کننده" اياالت متحده است، گفت که اين گزارش  بسيار ئیاز صنعت غذاھای دريا

شوند و شرکت شيالت  گونه خريد و فروش ھا ، زير ميزی انجام می اين"نامبرده اما درعين حال افزود که . می آورد

 برده ھا صيد شده ۀوسيله اما يکی از کاميون ھای شيالت که پر از ماھی ھائی بود که  ب". ملی از آن ھا اطالعی ندارد

شرکت کينگ فيشر خود زير مجموعه .  توزيع شده استامريکا در  (Kingfisher) شرکت کينگ فيشرۀوسيله بودند ب

النه در حدود صد ، است که سا (KF Foods Ltd)وليت محدودؤکی اف، سھامی خاص و با مس ئیای از شرکت غذا

 ئیغذاھای دريا"اين محموله ھا بعد به شرکت ھای چون .   صادر می کندامريکا را از تايلند به ئیھزار تن غذاھای دريا

 و ساير توزيع  (Stavis Seafoods)" استاويسئیغذاھای دريا" و  (Santa Monica Seafood)"سانتامونيکا

  .کنندگان می رسند

 اين نوع مسائل است که شب ھا خواب را از ًحقيقتا"آقای ريچارد استاويس می گويد " ساستاوي"مديرعامل شرکت  

شرکت ھای مانند شرکت من است که بايد .  می خواھم که اين نوع کارھا متوقف شوندًمن واقعا. چشم ھای من می گيرد

  ".مراقبت اين جور کارھا باشند

است که صاحب شرکت " شرکت اتحاد تايلند" شيالت ۀران عمدبر اساس تحقيقات اسوشيتدپرس ، يکی ديگر از خريدا

 (Wal-Mart) "مارت وال" ھم طرف قرارداد ئیشرکت مرغ دريا. است (Chicken of the Sea) "ئیمرغ دريا"

  .است

 ئی ھاامريکائیشرکت اتحاد تايلند برای .  صادر می کندامريکاشرکت اتحاد تايلند ھر ساله ھزاران تن غذای گربه به 

 باشد، چرا که اتحاد تايلند به بعضی از معروف ترين شرکت ھای غذای گربه مثل ئیه گربه دار ھستند بايد نام آشناک
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 خريدارھای اين ۀاز جمل. غذای گربه می فروشد (Meow Mix) و ميوميوFancyFeast) " (ضيافت مرغوب"

 (Albertsons) و آلبرتسونز (Safeway) ، سيف وی(Kroger)  چون کروگر ئیمحصوالت می توان به فروشگاه ھا

ما در : " اين گزارش نشد در يک بيانيه اعالم کرد کهۀيمارت که حاضر به مصاحبه برای تھ شرکت وال. اشاره کرد

  ." استخدام قانونی و اخالقی کارگران اھميت می دھيمۀمورد کارگران و کارمندان مان اھميت خاصی قائليم و به مسأل

مارت از اسوشيتدپرس خواست که با خانم ليسا راند تيلور مدير   اسوشيتدپرس ، شرکت والصاحبۀمدر مقابل درخواست 

پروژه ايسارا شرکتی است که ھدف آن مقابله با کار اجباری گسترده در صنايع .  تماس بگيرد (Issara) پروژه ايسارا

 برده ۀوسيله  که بئیدی داريم که ماھی ھاما شواھ:  با اسوشيتدپرس گفتمصاحبهخانم تيلور در . صادرات تايلند است

مين أمعامالتی که در سراسر زنجيره ت"او ھم چنين اضافه کرد .  ھا صيد می شوند گاھی وارد بازار تايلند می شوند

 ثبت نمی شود و برآورد دقيق مقدار محصوالتی که توسط قاچاق انسان و ئی تايلند انجام می شوند، جائیمحصوالت دريا

  . غير ممکن است،دست می آيده ری بکار اجبا

سال .  را در اختيار داردامريکاری محصوالت شيالت ال ميليارد د٧ھرساله تايلند بالغ بر بيست درصد بازار واردات 

 که حداقل استانداردھای مھار قاچاق انسان را رعايت نمی کنند ئی، تايلند را در ليست سياه کشورھاامريکاگذشته، دولت 

  . وضع نشدامريکاما ھيچ تحريمی عليه تايلند از طرف دولت قرار داد ا

در حالی که دولت تايلند وعده داده است که دفتر جديدی برای ثبت اسناد کارگران مھاجر تشکيل می دھد، مقامات 

در حال حاضر بيش از پنجاه قايق و .  ھم دستور توقف موقت ماھی گيری را در سواحل کشورشان داده اندازيياندون

   . لنگر انداخته اندازيي اندونیھزار برده ای که روی کشتی ھا کار می کردند در ساحل بنجينا

 خانم سوسی پونجياستوتی، رئيس جديد سازمان شيالت تايلند، کمپانی ھای ماھی گيری ، کارگران اجباری را در ۀگفته ب

.  خواب و خوراک را از من گرفته استاين قضيه وحشتناک است و: "او گفت. قفس ھای کوچک چوبی قرار می دادند

وری که بر تامپرا. وری از ثروت و قدرت برای خود ساخته اندتبعضی ھا از اين جريان سوء استفاده می کنند و امپرا

 برده داری در -برده داری در عصر مدرن  ".  پايه برده داری و دزدی شيالت و تخريب محيط زيست ساخته شده است

  .وم استعصر ما پديده ای ش

   ٢٠١۵ چمار ٢۵

  

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

  ١٣٩۴ ، ارديبھشت ماه ١٩١شماره 

   

 

 


