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گـروه مستندسـازی «رینبـو کالکتیـو» پیوندهـای جدیدی
میـان فعالیـت اجتماعـی و تولیـد سـینمایی خلـق کـرده و
چندیـن کمپیـن اجتماعـی ،مسـتندهای گزارشـی از چهـار
گوشـه جهان از آفریقـا تا فلسـطین و عـراق ،نتیجـه یک دهه
فعالیـت ایـن گـروه اسـت .یکـی از مهمتریـن پروژههـای این
گـروه بـه وضعیـت کارگـران صنعـت پوشـاک در بنـگالدش
مربـوط میشـود.
اوضـاع نابهسـامان کارگرانـی کـه مشـهورترین برندهـای
پوشـاک را در بنگالدش تولیـد میکننـد ،پس از فاجعـه «رانا
پالزا» مـورد توجـه افـکار عمومی قـرار گرفـت .سـاختمان 8
طبقه رانا پالزا در داکا پایتخت بنگالدش قرار داشـت و شـامل
چندیـن کارگاه پوشـاک ،آپارتمانهای مسـکونی ،چند مغازه
و یـک بانک میشـد .یـک روز قبـل از فاجعـه ،هشـدار ناامنی
سـاختمان و احتمـال ریـزش آن اعالم شـده بود امـا صاحبان
کارگاههـای پوشـاک از تعطیـل کـردن کارگاههـا خـودداری
کردند و بـهاینترتیـب مرگبارتریـن حادثه صنعتـی در حوزه
پوشـاک و ریـزش یک سـاختمان بـه وقوع پیوسـت کـه جان
بیـش از هـزار و  100نفـر را گرفت.
پـس از ایـن فاجعـه ،کمپینهـای متعـددی بـرای تغییـر
وضعیـت کارگران صنعت پوشـاک تشـکیل شـد که بسـیاری
از آنهـا بـه مصرفکننـدگان اروپایـی و آمریکایـی یـادآوری
میکردنـد کـه خریـد آنهـا از برندهـای جهانـی بـه معنـای
مشـارکت ضمنـی در شـرایط ناامنی اسـت کـه جان هـزاران
کارگـر را تهدیـد میکنـد .گـروه «رینبو» نیـز در ایـن فرایند
نقـش موثری داشـت کـه از کمپینهـای کمـک بـه قربانیان،
تا فشـار به تولیدکنندگان بزرگ را شـامل میشـد .بـه عالوه،
بسـیاری از تصاویـر رانا پلازا کـه در حرکتهـای اعتراضی به
نمایـش درمیآمـد ،توسـط همیـن گـروه تهیـه شـده بود.
بـر خلاف اغلـب فعـاالن اجتماعـی و رسـانهای کـه پـس از
فاجعه توجهشـان بـه شـرایط ایـن کارگـران جلب شـده بود،
گروه «رینبـو» از سـالها قبـل ارتباطی مسـتمر بـا کارگران
پوشـاک و اتحادیههای کارگـری بنگالدش داشـت .این گروه،
مستندسـازی را فراتر از دغدغههای زیباییشـناختی ،محمل
مناسـبی برای پیشـبرد اهـداف اجتماعی میدانـد و در همین
راسـتا تا حدودی بـا زبان رسـمی مستندسـازی و رسـانههای
بـزرگ همراهـی میکنـد .مثلا در سـال  2010مسـتندی به
نام «چرخ کار» برای شـبکه الجزیـره تولید کردنـد که زندگی
سـه زن کارگر بنگالدشـی را به موازات مقاومت روسـا در برابر
هـر شـکلی از تشـکل مسـتقل کارگـری بـه تصویر میکشـد.
این مسـتند با کمک شـبکه توزیـع میلیونی الجزیره توانسـت
بـرای اولینبـار افـکار عمومـی را متوجـه هزینههـای انسـانی
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صنعـت مد سـازد.
از سـال  ،2010این گـروه به طور مسـتمر از زندگی و شـرایط
کار زنان بنگالدشـی در صنعت پوشـاک فیلمبرداری کرد .این
فرایند تـا فاجعه رانـا پالزا و پـس از آن نیـز ادامه داشـت .پس
از  5سـال زندگـی و مقاومت در کنار ایـن زنان ،فیلـم «یودیتا!
(بـه پـا خیـز!)» سـاخته شـد؛ روایتـی مسـتقیم از جنگهای
روزمـره و چندالیـه زنـان در بنـگالدش کـه هـر ازگاهـی بـا
یـک فاجعـه (ماننـد آتشسـوزی ،فروپاشـی سـاختمان و)...
ابعـاد جدیـدی پیدا میکنـد .اولیـن نکتـهای کـه در وضعیت
کارگـران صنایع پوشـاک بنـگالدش به چشـم میآیـد ،پیوند
شـرایط ناامـن و اسـفبار کاری بـا مسـاله زنان اسـت .زنـان به
شـکل سـاختاری در وضعیـت آسـیبپذیرتری قـرار دارنـد و
به همیـن خاطر بـه شـیوههای گوناگون مـورد اسـتثمار واقع
میشـوند .حداقل دسـتمزد این زنان حـدود  9دالر در ماه بود
و در صـورت اعتراض ،علاوه بر اخـراج ،آنهـا با خطـر برخورد
فیزیکی نیز مواجـه بودند .بـه علاوه ،کار بازتولیـدی یا همان
مراقبت از خانـه و فرزندان کمـاکان بر دوش زنان قرار داشـت
که برخی از مـادر خود کمـک میگرفتنـد .برخـی از این زنان
تنهـا زمـان حضورشـان در خانه بیـن  10تـا  11شـب و باقی
زندگیشـان را مشـغول کار در کارگاههـای تولیـدی بودنـد.
افـزون بـر اینهـا ،بعـد از هـر فاجعـهای ،ضربـهای جدیـد بـه
خانوادههـا زده میشـد و ممکـن بـود سرپرسـتی چنـد فرزند
دیگر نیز به عهـده خانوادهای با یک سرپرسـت زن قـرار گیرد.
فیلـم همزمـان رشـد و تاثیـر مثبـت اتحادیههای کارگـری را
دنبـال میکند .فعـاالن کارگری ابتـدا تالش میکنند مسـائل
کارگـران را از طریـق صاحبـان کارگاههـا پیگیـری کننـد ،اما
در صـورت بیپاسـخ مانـدن تقاضاهـا ،بـه سـراغ سـهامداران
اصلـی میرونـد .از طـرف دیگـر ،اعتـراض خیابانـی هماهنگ
و مسـالمتآمیز نیـز بخـش مهمـی از مبـارزه آنها را تشـکیل
میدهد .در بنـگالدش مناسـبات کار به قدری منعطف اسـت
کـه کارفرما هیـچ پاسـخگویی در برابر نیـروی کار خـود ندارد
و اگر هـم از جانب آنها احسـاس خطـر کند ،به راحتـی کارگاه
را تعطیـل و سـرمایهاش را بـه جای دیگـری منتقـل میکند.
بنابرایـن ،بخشـی از مبـارزه زنان بنگالدشـی شـامل تسـخیر
کارگاههـا بـرای باز نگـه داشـتن آنها میشـد.
در پایـان فیلم ،حقوق زنان بـه نزدیـک  70دالر در ماه افزایش
یافتـه و تشـکلهای مسـتقل کارگران صنعـت پوشـاک تاثیر
و نظـارت بیشـتری بـر شـرایط کاری دارند .امـا این مبـارزات
مسـتمر تنهـا پـس از بـروز یـک فاجعـه به بـار نشسـت و یک
قدم نزدیک شـدن بـه مطالبـات حداقلـی کارگـران ،بهایی به
سـنگینی زندگـی صدهـا نفر در پی داشـته اسـت.

