
 
 
 

  »و ارسال كاال 

سابقه سفارشات  يش ب

 گذرد يچه م ييكايآمر ي

 
 ٢٠٢٠ آوريل: رهنگيماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـ

  سوداگري در زمان كورونا

 يكارخانه بسته بند «وارها، 

JEAN- BAPTISTE MALET 

 ، نشر»اهاين دنيدر آمازون، رخنه در بهتر«ق يسنده تحقيروزنامه نگار، نو

  .٢٠١٣س، يار، پار

ش بيبا افزا» آمازون« يتداركات يا، كارگران انبارها

يتين موسسه چند مليا يغول آسا يدر انبارها

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـ

  

  

وارها، يپشت د

  

BAPTISTE MALET:        سندهينو

روزنامه نگار، نو  

ار، پاريفا  

  يشهباز نخع:       برگردان

  

  

ا، كارگران انبارهايدندرسراسر 

در انبارها. رودررو هستند

  ؟

  

  



 
 
 

، چمن ي، وزنه برداريخانگ ي

د؟  يسرگرم كردن كودكان خر

 نيا.  »آمازون«: وجود دارد ي

مقامات ، مانند غول چراغ جادو ظاهر 

  .سازد يگوناگون مردم را برآورده م

 يها، فروشگاه ها كتابخانه

ز ياز متخلف ها ن يده اند و برخ

.  يتداركات يانبارها: هزاربرابر بزرگ تر از مغازه ها وجود دارد

ن با يفروش آنال يو انبارها

)CGIL (كاستل  يتارنما يرو

ت در انبار ين همه فعالي

ش از يبار ب ٤ن يمارس، رشد فروش آنال

د ين روند تشديازآن پس، ا

 ين در فرانسه را دارد، سهم خود را به مقدار
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ياده رويپ يك دستگاه ورزشيتوان  ي، چگونه مينه خانگ

سرگرم كردن كودكان خر يبرا ير مجسمه سازيا خميو يدن، باربكيدراز كش

يحرف ٦ يكه در خانه محصور شده اند، پاسخ يون ها تن افراد

مقامات ، مانند غول چراغ جادو ظاهر  يروس كورونا، به رغم اخطارهايو يوع جهان

گوناگون مردم را برآورده م ين خواست هايفروش آنال يك جهان

كتابخانه.  شود يا كارخانه ها بسته ميدن يدرهمه جا.  متناقض است

ده اند و برخين كشيئشان را پايگر كركره هايد يتخصص

  .شوند ين ميسنگ يمه هاير به پرداخت جر

هزاربرابر بزرگ تر از مغازه ها وجود دارد ييبزرگ، جاها 

و انبارها يپستل يع، مراكز تحويبزرگ توز ي، محل ها٢٠٢٠

  .كنند يت كار م

(» ايتاليكار ا يون عمويكنفدراس« يكاي، عضو سندي

يتاكنون ا ساده است، من«: سدينو ين ميچن) نيروم

مارس، رشد فروش آنال ٨تا  ٢در فرانسه در طول هفته 

ازآن پس، ا.  ز با هجوم مردم روبرو شده بودنديبوده كه خود آنها ن

ن در فرانسه را دارد، سهم خود را به مقداريدرصد از فروش آنال ٢٠شده و آمازون، كه معموال 

  .داده است

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـ

نه خانگيدر هنگام قرنط

دراز كش يبرا يزن، صندل

ون ها تن افراديليم يبرا

وع جهانينام در دوران ش

ك جهانيشود و شماره  يم

  

متناقض است يتيوضع

تخصص يو مغازه ها يورزش

ر به پرداخت جريناگز

  

 ياما، درحومه شهرها

٢٠٢٠ان مارس يدر پا

ت كار ميحداكثر ظرف

  

يپائولو ملونمايج يآقا

روم يليام( يووانيسان ج

در فرانسه در طول هفته .  »ده اميآمازون ند

بوده كه خود آنها ن ييفروشگاه ها

شده و آمازون، كه معموال 

داده استش ياد افزايز



 
 
 

غات يبه خالف آنچه كه تبل

آنچه كه من .  ميده يل ميها تحو

  .»است يسكس يها چه

CGT ( انبار آمازون در مونته

م يفروش يدرصد آنچه م ٥كند، كمتر از 

درحدود . است... و يقيصفحه موس

وجود  يه اياز اوليچ محصول مورد ن

 يكاينده سنديآنتوآن دلورم، نما

ك انبار در باد ينگ كارمند 

ن طور است، انبار ما عمدتا لباس، 

  »كند

مارس آمازون اعالم  ١٦در .  

هزار كارمند در  ٨٠٠با .  كند
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به خالف آنچه كه تبل«: ديگو يم يدر لومبارد CGIL يكاينده سندي، نما

ها تحو يئايتاليبه ا ياساس يكاالها يكم يليد، ما مقدار خ

چهيو باز يشتر الك ناخن، توپ اسفنجينم، بيب يم ي

CGT(» كار يون عموميكنفدراس« يكاينده سنديه بن مالك، نما

كند، كمتر از  يع نميتوز ييانبار ما مواد غذا«: ديگو

صفحه موس، يئويديو يل، بازينگ اتومبيشتر فروش ما ر

چ محصول مورد نيكردم، ه يبازرس يروز به طور تصادفيكه من د

آنتوآن دلورم، نما ي، به گفته آقا)دو لوآر -سائون( يسوِرِ ي

نگ كارمند يكرالن يستيكر يآقا.  »تخصص آنها در كفش و لباس است

ن طور است، انبار ما عمدتا لباس، يهم در انبار ما در آلمان هم«: ديگو يهم م) 

  .»كند يع ميتوز يالكل

كند يت نميرعا ياطيچ احتيآمازون در محل كار ه

.  كار الزم است يوريت، نيسابقه فعال يبه اوج گرفتن ب

كند يهزار كارگر موقت استخدام م ١٠٠االت متحده 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـ

  

، نماينيو بانديآنتون يآقا

د، ما مقدار خيگو يآمازون م

يارسال يدر محموله ها

  

ه بن مالك، نمايخانم فوز

گو يهم م) دروم(مار يل

شتر فروش ما ريب.  است ييمواد غذا

كه من د يمحموله ا ١٠

يدر تارنما.  »نداشت

CGT :»تخصص آنها در كفش و لباس است

) لند دوهس(هرسفلد  

الكل يكفش و نوشابه ها

  

  

آمازون در محل كار ه«

  

به اوج گرفتن ب ييپاسخگو يبرا

االت متحده يكرد كه فقط در ا



 
 
 

 يگر، آمازون ارتشيد ي

كس، يك ريم يآقا.  

 يش از هفته ايشتر كارگران ب

 ياز اضافه كار.  ساعت كار كنند

ران مرتب ي، مد)الت واشنگتن

 يصادر م ١٩ -ديروس كووي

ن مورد يمارس، نخست ٣در .  

ا، فرانسه، يا، اسپانيتاليا يدر طول ماه مارس، موارد ابتال در انبارها

ن موسسه فروش ياكاها، يد شد بدون آن كه، طبق گفته سند

  »رخودمان است

 ييكايون سنديكنفدراس«ركل 

روس يبه و يمورد مثبت آلودگ

روس كورونا يبه و يآلودگم 
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يموقت در قاره ها يانسان يروينز استفاده گسترده از 

.  ار دارديجهان را در اختون كارگر در سراسر يليك م

شتر كارگران بياكنون ب«: ديگو يدر آمازون م GMB يكايسند

ساعت كار كنند ١٣ يتا روز يست كه برخيكنند و كم ن

  .»شود يع استفاده م

الت واشنگتنيا(اتل ي، واقع در سيتين موسسه چند مليا ين، در دفتر مركز

يابتال به و زش مثبت كاركنان ايمحرمانه درمورد آزما

.  د كرديئا را تايتاليدر اول مارس، آمازون رسما دو مورد ابتال در ا

در طول ماه مارس، موارد ابتال در انبارها.  شد ييكا شناسا

د شد بدون آن كه، طبق گفته سنديئاالت متحده تا

  .ن، آنها را رسما اظهار كرده باشد

رخودمان استيم تقصيض شوير به ما گفت اگرمر

ركل يدوگالس هارپر، دب يد، آقايدر سان فرناندو دو هنارس، در حومه مادر

CCOO (مورد مثبت آلودگ ٤مارس ما  ١٩در «: ديگو يبا خشم م

م يعال يتن از كارگران دارا ١٠٠ش از ياما درواقع، ب

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـ

ز استفاده گسترده از ي، ونيت عاديوضع

ك ميش از ياز ب يصنعت

سند يهماهنگ كننده مل

كنند و كم ن يساعت كار م ٥٠

ع استفاده ميوس يدرحد

  

ن، در دفتر مركزين حيدرا

محرمانه درمورد آزما يدستورالعمل ها

در اول مارس، آمازون رسما دو مورد ابتال در ا.  كنند

كا شناسايآمردر  يآلودگ

االت متحده تايز ايآلمان، لهستان ون

ن، آنها را رسما اظهار كرده باشديآنال

  

  

ر به ما گفت اگرمريك مدي«

  

در سان فرناندو دو هنارس، در حومه مادر

CCOO(» يون كارگريسيكم

اما درواقع، ب.  ميكرد ييرا شناسا



 
 
 

  يت اضطراريبه خاطر وضع

ن يآمازون از ا.  كردن كامل آن شد

انجام شود، آمازون  يقيتحقآن كه در انبار 

ش از چند روز ياز آنها نتوانستند ب

  .»شدند

 -نگياست كه در ساعات كار شبانه در انبار الو

 ٧من در «: ديگو يكه تب دارد به ما م

ص داد يرا پزشكم تشخيدم ز

ت يآمازون تماس گرفتم تا آنها از سرا

توسط  ن بود كه منيكه به من دادند ا

!  به آنها ندارد يتم ربطين وضع

اب و ياز رختكن تا دستگاه ثبت حضور و غ

در و در بارسلون و ين سنار

نك يداشتن ماسك، دستكش، ع

از كاركنان انبار  يكي.  هوده بود

ع يع مايك دستگاه توزيمارس به ما گفت كه بجز نصب 

روس كورونا انجام نشده يمحافظت دربرابر و
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به خاطر وضع.  »تن در تماس بوده اند ٤ط كار با آن يهمه آنها در مح

كردن كامل آن شد يز ضدعفونيد و نيانبار مادر يخواهان بسته شدن فور

آن كه در انبار  يبه جا«: دهد يهارپر ادامه م يآقا

از آنها نتوانستند ب يبرخ.  ماران استخدام كرديب يرا به جا ي

شدند يروس مبتال ميرا به محض ورود آنها هم به عوارض و

است كه در ساعات كار شبانه در انبار الو يا يوسن موارد زن كارگر موقت فران

كه تب دارد به ما م يو در حال ياوبه صورت تلفن.  كار كرده است

دم زيروز بعد دست از كار كش ١٠.  مارس در آمازون شروع به كار كردم

آمازون تماس گرفتم تا آنها از سرا يانسان يروين با بخش.  روس كورونا مبتال شده ام

كه به من دادند ا يتنها پاسخ.  كنند يريگر جلوگيروس به كارگران د

ن وضعياستخدام شده بودم و بنابر ا] يابيك موسسه واسطه كار

از رختكن تا دستگاه ثبت حضور و غ.  كند يت نميرعا ياطيچ احتيآمازون در انبار خود ه

ن سناريهم.  »)١(ده انديت فاصله به هم چسبيكار، افراد بدون رعا

  . وجود دارد يمون، و لومباردي ين، پيروم ي

داشتن ماسك، دستكش، عار يها با اصرار خواهان دراخت ييكايدر سراسر ماه مارس، سند

هوده بودين كار بيا.  كارگران بودند يكننده برا يو ژل ضدعفون

مارس به ما گفت كه بجز نصب  ٢٠در ) استان كناگاوا

محافظت دربرابر و يبرا يگريچ اقدام ديمحوطه، ه ي

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـ

همه آنها در مح.  هستند

CCOOخواهان بسته شدن فور

آقا.  كرد يكار خوددار

يگريكارگران موقت د

را به محض ورود آنها هم به عوارض ويكار كنند، ز

  

ن موارد زن كارگر موقت فرانياز ا يكي

كار كرده است) شمال(پالتك 

مارس در آمازون شروع به كار كردم

روس كورونا مبتال شده اميكه به و

روس به كارگران ديو

ك موسسه واسطه كاري[ "آدكو"

آمازون در انبار خود ه

كار، افراد بدون رعا يزهايم

يليام يئايتاليا يانبارها

  

در سراسر ماه مارس، سند

و ژل ضدعفون يحفاظت

استان كناگاوا«اوداوارا، در ژاپن، 

يالكل در ورود -آب



 
 
 

را  يتيد فاصله امنير خودمان است كه با

ب كرد يم و ما را ترغيكن يافت نم

رونان  ي، آقايمركز يكاها

در موسسه وجود  ١٩ -ديمورد ابتال به كوو

ا يكننده  يت است و مواد ضدعفون

در انبار  يريگيل لبالن، پزشك كار مسئول پ

بازرس كار .  »ت موسسه متوقف شود

كند  يشنهاد ميز به نوبه خود پ

ن يدر ا.  »نه شوندي، كاركنان قرنط

.  آمازون هستند يا وفرانسه متفقا خواهان بسته شدن انبارها

از كار استفاده كرده و از  ي

ط يشرا) يانسان يرويد بخش ن

د و يچ خطر شديت كار هي

بت يو درصورت غ ستي

اتل را وادارند توافق ين كه غول س

كاها ي، دولت و سندييكارفرما
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ر خودمان است كه بايم تقصيض شويران به ما گفت اگر مر

افت نميدر يبت حقوقياو به ما هشدار داد كه درصورت غ

  .»ميئايدر حالت تب دار هم سر كار ب

كاهايندگان سنديدرمورد بحران، نما ييك گردهمايمارس، هنگام 

مورد ابتال به كوو ٣رفت كه يپذ» تدركات آمازون فرانسه

ت است و مواد ضدعفونيها كمتر از واقع ييكايكه به نظر سند

ل لبالن، پزشك كار مسئول پيبه نظر خانم مور.  ز در موسسه وجود ندارد

ت موسسه متوقف شوديكند كه فعال ياط حكم مياحت يازنظر سالمت

ز به نوبه خود پين دپالنش، نيسباست يآقا يانبار موسسه در سوِرِ

، كاركنان قرنط١٩-ديروس كوويم ابتال به ويبدون نشان دادن عال

ا وفرانسه متفقا خواهان بسته شدن انبارهايتاليا، ايلهستان، اسپان

يخوددار يكصد تن از از حق خود برايش از ين كار، ب

د بخش نيئطبق تا(«: افت نموده اندين پاسخ را از آمازون در

يوضع.  مطابق مقررات است ١٩ -ديروس كوويط كار شما درمورد و

يه نياز كار قابل توج يدربر ندارد و طبق اعالم دولت حق خوددار

  .»حقوق پرداخت نخواهد شد

ن كه غول سياعتصاب فراخوان دادند تا ا يبرا ييكايندگان سند

كارفرما يمه ماه مارس توسط سازمان هايمقررات حفاظت از كارگران كه در ن

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـ

ران به ما گفت اگر مرياز مد يكي«: است

او به ما هشدار داد كه درصورت غ.  ميت كنيرعا

در حالت تب دار هم سر كار ب يكه حت

  

مارس، هنگام  ١٩ در

تدركات آمازون فرانسه«ركل يبوله، مد

كه به نظر سند يرقم – داشته است 

ز در موسسه وجود نداردين يحفاظت

ازنظر سالمت«: ماريمونته ل

انبار موسسه در سوِرِ يريگيمسئول پ

بدون نشان دادن عال يحت« :كه

لهستان، اسپان يكاهايمورد، سند

ن كار، بيدر انتظار انجام ا

ن پاسخ را از آمازون دريل ايميق ايطر

ط كار شما درمورد ويمح

دربر ندارد و طبق اعالم دولت حق خوددار يفور

حقوق پرداخت نخواهد شد

  

ندگان سنديا، نمايتاليدر ا

مقررات حفاظت از كارگران كه در ن



 
 
 

اما «: ديگو يم CGIL يكايسند

ز از يكه لبر ايتاليا يمارستان ها

  .»ار دشوار استيآمازون بس

ودكان كد يرا باياست، ز

به طور بالقوه آلوده هستند، آمازون دست به 

هرساعت  يبه طور موقت، كارگران تداركات برا

در لهستان  – كنند  يافت ميشتر در

.  ورو استي ٠.٦يش دستمزد ساعت

 يح ميمانش توض يكس، در آن سو

ن كار برتعداد يش دستمزد ندارم، اما ا

خود منجر به  كنند كه به نوبه

رمسئوالنه يكامال غن راهبرد آمازون نه تنها خطرناك، بلكه 
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سند ي، هماهنگ كننده مليمو منسيماس يآقا.  ت كند

مارستان هايز بيت غم انگيمتمركز بر وضع يكه توجه رسانه ا

آمازون بس يانبارها يمارند است، هشدار دادن به مردم درمورد خطر بهداشت

است، ز يضرور ياز جمله كاالها ئيويد

«  

به طور بالقوه آلوده هستند، آمازون دست به كه  ييكار به حضور در انبارها

به طور موقت، كارگران تداركات برا.  ش دستمزد زده استيافزا ي

شتر دريورو بي ٢ يياروپا ياز كشورها يدالر و در برخ

ش دستمزد ساعتين افزايشود، ا يعمدتا به آلمان فرستاده م 

كس، در آن سوير يآقا.  ون دالر استيليم ٣٥٠ش دستمزد 

ش دستمزد ندارم، اما ايبا افزا يچ مخالفتيد كه من هيتوجه داشته باش

كنند كه به نوبه يرا آلوده م يگرينها افراد ديا.  ديافزا يمار در انبارها م

ن راهبرد آمازون نه تنها خطرناك، بلكه يا.  شود يم ي

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـ

ت كنديامضاء شده را رعا

كه توجه رسانه ا يمتاسفانه در زمان

مارند است، هشدار دادن به مردم درمورد خطر بهداشتيب

  

  

ديو يها يباز«

»را سرگرم كرد

  

كار به حضور در انبارها يرويب نيترغ يبرا

يعنيسابقه  يب ياقدام

دالر و در برخ ٢كا يكار در آمر

 يارسال يكه بسته ها

ش دستمزد يجمع مبلغ افزا

توجه داشته باش«: دهد كه

مار در انبارها ميكارگران ب

يشترياستخدام افراد ب

  .»است

  



 
 
 

نها، ياز جمله ا.  خود شد ي

.  مارس بود ١٩نز در ئيه كوي

 يت به نگهدارياولو«ن پس 

ح داد يتوض يفرانسو يكاها

 ينه خانگيكه در قرنط ي

جز  يزيگر چيكند كه د ي

روز  ٥اما، .  ستيچ ياساس

  ...دياس سگ را از آمازون خر

 يبه مصرف كننده، كه توسط غول ها

 يستيخانم كر.  ميابي يآگاه

 ياصل يكاهايكه گردآورنده سند

 يس شركت هايو تاس ي

ن موسسه است كه يامروز هم، هم

  .ردادييوضع را تغ

  .آداكو نپذيرفتند كه به سواالت ما پاسخ دهند
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ياز انبارها يكردن برخ ير از بستن و ضدعفونيبراثر فشار، آمازون ناگز

يا در ناحيورك، در مجاورت الگوآرديويواقع در فرودگاه ن

ن پس يد كه از ان شير كل آمازون خواهان ايبزوس، مد) 

كاهايندگان سنديبوله به نما يآقا.  داده شود» )٢( ياساس

يد كودكانيرا باياست، ز ياساس ياز جمله كاالها ئيو

يماه مارس، آمازون در رسانه ها تكرار م ٢١از .  »هستند را سرگرم كرد

اساس يح دهد كاالهاين كه توضيدهد، بدون ا يل نميتحو

اس سگ را از آمازون خر يپ يك گردنبند جيشد  ين موضوع، همچنان م

به مصرف كننده، كه توسط غول ها ين خدمت فرديابطه بكند كه از وجود ر

آگاهمردم  يآنها برا يقتصاداعملكرد  يان جمعيشود، و ز

كه گردآورنده سند يا ين الملليون بي، كنفدراس»ونيونيگلوبال  ي

يش، آمازون با هوشمندياز سال ها پ«: ديگو يموجود در آمازون است م

امروز هم، هم.  كرده است يات شانه خاليمتعدد در همه جا، از پرداخت مال

وضع را تغ نيتوان ا يچگونه م.  »برد يم يخين بحران تار

آداكو نپذيرفتند كه به سواالت ما پاسخ دهندعلي رغم تقاضاهاي مكرر ما، آمازون ، 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـ

براثر فشار، آمازون ناگز

واقع در فرودگاه ن يمركز ارتباط

) »جف«( يجفر يآقا

اساس يل كاالهايو تحو

ويديو يها يباز«: كه

هستند را سرگرم كرد

تحو» ياساس« يكاالها

ن موضوع، همچنان ميپس از اعالم ا

  

كند كه از وجود ر يجاب ميت ايوضع

شود، و ز يانجام م يرقوم

يوني«ركل يهافمن، دب

موجود در آمازون است م

متعدد در همه جا، از پرداخت مال

ن بحران تارين سود را از ايشتريب

  

علي رغم تقاضاهاي مكرر ما، آمازون ،  - ١

  

٢ -  
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