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  دبی شھر بردگان
  بخش دوم

 

  
  
  :پشت پرده سيمای ظاھری شھر. ٣

 تحت حاکميت شيخ سرمايه گذارانی مانند کارن ، اماراتی ھای.رد که ھر سه در ھم تنيده اند  دبی متفاوت از ھم وجود داسه

شما آنھا را ھمه . آنھا در پشت پرده  سيمای شھرقايم شده اند. ی که شھر را ساخته اند و درتله آن افتاده ندئمحمد و خارجی ھا

 که رئيس سرشان داد می ئیته از چرک بر تن دارند و در جاھاجا می بينيد، در دسته ھای زنجيری که لباس ھای آبی دلمه بس

  .شيخ شھر را ساخته است. اما به شما آموخته می شود که آنھا را نگاه نکنيد. کشد

 کدام کارگران؟ ھر شامگاه صدھا ھزار مرد جوان که دبی را ساخته اند، سوار بر اتوبوس از محل کار به منطقه کارگران؟

چند سال قبل .  که دور از مردم در قرنطينه قرار دارندئیبه جا. با شھر فاصله دارد، برده می شوندمطرودی که يک ساعت 

بنابراين اکنون آنھا . اما خارجی ھا شکايت کردند که چيز چشم نوازی نيست. آنھا را با کاميون حمل حيوانات حمل می کردند

کارگران مانند اسفنجی که به آرامی چالنده شود، . انند گلخانه استرا در اتوبوس ھای فلزی می اندازند که در گرمای بيابان م

  .عرق می ريزند

 که ئیجا. چل تکه ای از ھزاران و ھزاران توده سيمانی است که چيزی حدود سيصد ھزار نفر در آن چيده شده اند" سوناپور"

  .اسم ھندی آن به معنی شھر طالست

در اولين کمپ توقف کردم و مشتاق بودم کسی، ھر کسی باشد به من بگويد چه بر  اينکه از بوی عرق و فاضالب می ترکيدم با
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  .سرشان آمده است

  : منير جوان بيست و چھار ساله ای از دلتاھای بنگالدش، می گویساھينال 

نئیبعد اينجا می آ. بيرون از اينجا، برای آوردنت به اينجا، گفته می شود که دبی بھشت است " ه جھ م نيست و می فھمی ک . م ھ

ه ئیجا: يک کارچاق کن به روستايمان در جنوب بنگالدش آمد و گفت. چھار سال پيش به اينجا آمدم د ماھيان ه می تواني  ھست ک

ذا ئیجا. پول برای ھشت ساعت کار در ساختمان سازی  بگيريد)  پوند٤٠٠( چھل ھزار تکا  ات خوبی دارد، غ ه امکان  است ک

اه ٢٣٠٠ی که بايد بکنيد اينه که تنھا کار. و ھمه چی ھم عاليه ه راحت در شش م ولی ک دن، پ ان ب ار بھت  پوند بدھيد تا ويزای ک

ه . من ھم زمين کشاورزی ام را فروختم و کمی ھم قرض گرفتم تا به بھشت موعود برسم. اول بدست ميارين ه محض اينکه ب ب

و ن وزم اون ده امدبی رسيدم در فرودگاه، شرکت پاسپورتم رو ازم گرفت و ھن ا پررو. دي د ب یبع د، ئ ه از امروزببع د ک ام گفتن  تم

د١٤روزی  ار می کني ان ک د.  ساعت در گرمای بياب رون نياين م بي ه ھ نچ دقيق ا توصيه می شد حتی پ ه توريست ھ . زمانيکه ب

ولش را. پول می دادند)  پوند٩٠( درھم ٥٠٠ درجه ھم می رسد و فقط ٥٥تابستان ھا گرما به  ه ق ولی ک نجم پ ديک پ .  داده بودن

دارم! اما چه جوری برگردم خانه. شرکت می گويد اگه نمی خواھی، برگرد خانه م ن يط را ھ . شما پاسپورتم را برده ايد و پول بل

 ."خيلی خوب، بھتره بمانيد و کار کنيد: بعد می گن

آنھا خوشحال اند از اينکه . ل اندافراد خانواده اش در خانه، پسر، دختر، پدر، مادر و زنش منتظر پو.  وحشتزده استساھينال

. دست آورده استه اما دو سال است اينجا کار می کند وتا حاال فقط پول آمدنش به اينجا را ب. باالخره ساھينال پول پيدا می کند

  . تمام چيزی که پيدا کرده است کمتر از پول اوليه اش در بنگالدش است

 نفر ديگر بايد اينجا زندگی ١١سيمانی و خفه با تخت ھای سه طبقه که ھمراه سلول کوچک .  اتاقش را به من نشان می دھداو

بوی گند اتاق را . تمام خرت وپرتش روی تخت ريخته شده است، سه تا پيراھن، يک شلوار نيمه کاره و يک گوشی موبايل. کند

ھيچ . ای سياه و مدفوع دفن شده استزير توده ای از پشه ھ)  در زمينئیسوراخھا( ھای گوشه کمپ ئیلباسشو.  برداشته است

آنھا شب و روز بايد عرق بريزند و . کولر يا پنکه ای در کار نيست، بنابراين گرما کشنده است و انسان نمی تواند بخوابد

 . که يک نسيم کوتاه بوزدئیھر جا، جا.در چله تابستان مردم کف زمين يا در پشت بامھا می خوابند. خودشان را بخارانند

ما را مريض کرده "ساھينال می گويد .  که با تانکرھای گالوانيزه به اينجا می آورند، تصفيه نشده است و مزه نمک می دھدآبی

  ."است اما چاره ای نداريم ، بايد بخوريم

  

  
  

  : می گويداو
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. م مثل ھيچ جا نيستگرمايش ھ. يم در شديدترين گرما حمل کنئی کيلو٥٠کارش بدترين کار در دنيا است، بايد بلوک ھای  "

آدم . اون ھم مانند عرقی است که از زير پوستامون بيرون می زند. وری عرق می ريزيم که روزھا و ھفته ھا ادرار نداريمط

ندازيم يا ياگه چيزی را ب. سرش گيج ميره و مريض ميشه اما اجازه نداريم دست از کار بکشيم، مگه يه ساعت در وسط ظھر

اگه مريض بشيم و کارو تعطيل کنيم از مزدمان  می زنند و مدتھای بيشتری اينجا گير می . نی مرگمونهاشتباھی بکنيم به مع

  ."کنيم

اسمش را نمی داند فقط می داند که توی آسمان، تو گرما باال می .  ام يک برج کار می کند٦٧ در حال حاضر در طبقه ساھينال

تنھا چيزی که ديده است، طبقه ھای بيشتر و . ل منطقه توريستی را نديده استحاه او در اين دوسال که دبی بوده است تا ب. رود

  .بيشتر ساختمان ھاست که باال می روند

  : پرسممی

  : مدتی آرام می ماند و می گويد"از اين وضعيت عصبانی ھستی؟" 

پارسال . د ديپورت می کننما رو مدتی به زندان می اندازن و بع. يعنی نمی تونيم. اينجا کسی خشمش رو بروز نمی ده "

بعضی از کارگرھا بعد از اينکه چھار ماه پول نگرفته بودن، اعتصاب کردند،  پليس اونا رو محاصره کرد با ماشين آب پاش و 

 ."سر دسته ھا رو ھم زندانی کردند. باتوم برقی به جانشان افتاد و آنھا را سرکار برگرداند

  : پرسممی

  :ساھينال می گويد. ن می اندازندئي ھمه آنھا سرشان را پا"ا؟مديد اينجآپشيمان نيستيد " 

در آخر يکی از . او جمله را ناتمام می گذارد... " اگه درباره ش فکر کنيم .  بکنيم، ما اينجا سقط شده ايم راوری فکرشطچه  "

  :کارگرھا سکوت را می شکند و می گويد

جا ھيچی نمی اين. م در بنگالدش چيزی بکاريم و بخوريمينستامی تو.  ام ر، زمينااز دست داده ام، خانواده ام رامن وطنم ر "

  ."ن ھا مارويد مگر نمک و ساخت

  : می گويندآنھا

ھمه . شرکت ھا با پاسپورت و پول رفته بودند. بعد از شروع بحران برق صدھا کمپ را قطع کردند و ماھھا پول ھم ندادند "

اگه نداشته باشيم بايد  .ھندً ھم به بنگالدش برگرديم، رباخواران فورا از ما پول می خواسمیق کاگر ي. چيز ما را به فنا برده اند

  ."يم زندانوبر

به شرکت ھا گفته شده است سروقت پرداخت کنند، پاسپورت ھا را .  نظر می رسد که تمام اين کارھا غيرقانونی استبه

اين افراد با . فر را نديدم که چنين چيزی ديده باشد، حتی يک نفرنگيرند، در گرمای شديد ھم کار را تعطيل کنند، اما يک ن

  .ھمدستی مقامات دولتی دبی به اينجا آورده شده و گرفتار شده اند

  :يک مرد انگليسی که در کار ساختمان کار می کند به من گفت.   در اينجا چيز محتملی است  مرگ ساھينال

  ." کار صورت می گيرد اما ھيچ گاه گزارش نمی شوند ھایحهخودکشی ھای زيادی در کمپ ھا و سا "

يک تحقيق از سازمان ديدبان . به راحتی زير آوار بدھی فرو رفته اند .  اين وجود خانواده ھای اين افراد ھم راحت نيستند با

در  ی و خودکشیدر مورد ميزان مرگ و مير بر اثر گرما، خفگی ، کار اضاف" کتمان حقيقت " حقوق بشر نشان داده است که 

.  مورد از مرگ شھروندان خود راثبت کرده است٩٧١، کنسولگری ھند تعداد ٢٠٠٥فقط در سال . دبی صورت گرفته است

  . شد، به کنسولگری اخطار داده شد که از انتشار آمار دست بردارندءبعد از اينکه اين آمار افشا

آنھا با ھم جر و بحث می کردند که با پول باقيمانده يک . ه بوديم غروب آفتاب من با ساھينال و دوستانش در کمپ نشستھنگام

کمکت می کنه مشنگ "ساھينال از ته گلوی زخمی اش می گويد .  آنھا مشروب را با ولع سر  کشيدند. مشروب ارزان بخرند

  ■ .در دوردست، افق دبی که ساخته دست اين کارگران  است بی توجه به پيرامون خود می درخشد".  بشی
                                                                                                                                       ادامه دارد

  


