رواﯾﺘﯽ از ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎدی درﺑﺎره ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ و ﺑﺎزﺗﺎب آن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ

ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎﯾﯽ از ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ اﭘﻞ

در روز ﻫﺠﺪﻫﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،2014ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﺗﻴﻦ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ
ﻣﺴﺘﻨﺪی ﭘﺨﺶ ﮐﺮد ) (1ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻧﻘﺾ ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﻴﻨﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺪوﻧﺰﻳﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻠﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای
ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد .ﭘﺨﺶ اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎزﺗﺎب وﺳﻴﻊ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﭘﻴﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎد را اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ
داوری ﻳﮏﺳﻮﻳﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺶ اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻒ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﻧﺎﯾﺐرﯾﻴﺲ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻠﯽ ﺑﺮای
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﭘﻞ در ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﺄﺳﻒ ﻋﻤﻴﻖ ﺧﻮد درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود اﭘﻞ ﻫﻤﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در
اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺷﻤﺎری از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ
درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﺘﻦ اﻳﻤﻴﻞ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﯾﯽ اﭘﻞ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮارویﺗﺎن ﻧﻬﺎدهاﻳﻢ.

ﻧﻘﺪ و ﻧﻘﺪی ﺑﺮ ﻧﻘﺪ
ﭘﯽﺳﯽ ورﻟﺪ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﮐﺮک ﻣﮏالﻫﺮن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را روی آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ،
در ﻳﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪﺑﺴﺎ در ﭼﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از ﺣﻴﺚ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮاﻧﺶ ﺷﻬﺮت ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .اﭘﻞ ﻧﻴﺰ ﻳﮑﯽ از
ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﺖ «.اﭘﻞ از ﺳﺎل  2007ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺑﺎره روﻧﺪ ﭘﻴﺶرﻓﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﻈﻤﯽ را در وبﺳﺎﻳﺘﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ) (Supplier Responsibility Progress Reportsم.2
ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺗﻼشﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ )ﮔﺰارش ﺳﺎل  2014را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ در اﯾﻦ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ(.
آﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻢ در اوﺿﺎع اﻳﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻳﭽﺎرد ﺑﻴﻠﺘﻮن ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ در ﭘﯽ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ﺑﻮد .ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روﺗﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﭘﺨﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ درﻳﺎﺑﺪ ﭘﺲ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽﻫﺎی ﺷﻤﺎری از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن ) (Foxconnدر ﺳﺎل  2010ﮐﻪ
ﻣﻮج ﺧﺒﺮی و اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺰرﮔﯽ را ﭘﺪﻳﺪ آورد و اﻋﻼم ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪن اﭘﻞ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻋﻀﻮ زﻧﺠﻴﺮه
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،آﻳﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اوﺿﺎع ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ.

ﺷﮑﻞ  :1ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﮔﺰارشﮔﺮان ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ،ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان از ﺷﺪت ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺧﻮاب
ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ ﺗﻴﺘﺮ »واﻗﻌﻴﺖ درﺑﺎره اﭘﻞ و آیﻓﻮن ﺷﻤﺎ« آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﻤﺎﻫﺎی آن ﻫﻮاداران ﭘﺮوﭘﺎﻗﺮص اﭘﻞ را در
روز ﻋﺮﺿﻪ آیﻓﻮن  6ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺼﺎف ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻧﻴﺰ در آﻏﺎز ﻣﺴﺘﻨﺪ اﻇﻬﺎر
ﻣﯽدارد ﮐﻪ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ اﺳﺖ و از ﻳﮏ آیﻓﻮن و ﻣﮏﺑﻮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ( .ﺳﭙﺲ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﭼﺮا اﭘﻞ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را در ﭼﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﺟﺰ ﭼﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻳﻦ ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر ﭘﺮﺷﻤﺎر را ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪای ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺪک ﮔﺮد ﻫﻢ آورد.
در اداﻣﻪ ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﮕﺎﺗﺮون ﻣﯽرود .ﭘﮕﺎﺗﺮون ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﯽروح در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی و
در ﺣﻮاﻟﯽ آن اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﺒﻴﻪ زﻧﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ اﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را در اﺗﺎقﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﺟﺎی دادهاﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن در ﺳﺎل  ،2010اﭘﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ آن
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ و اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭘﮕﺎﺗﺮون ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری اﻣﻀﺎ ﮐﺮد .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﭘﮕﺎﺗﺮون ﻧﻴﺰ اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﺎﻫﺎی
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺳﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﭼﻴﻨﯽ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺑﺮای اﻳﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺎری ﭘﮕﺎﺗﺮون ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎر در اﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،از اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮔﺮان
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﻣﻮزش آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روزﻫﺎی ﮐﺎری واﻗﻌﯽ را ﺑﻪﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﻣﺨﻔﯽ
اﻳﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،ﻳﺎدآور آﮔﻬﯽ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﻣﻌﺮوف اﭘﻞ در ﺳﺎل  1984اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ رﻗﻴﺒﺶ )آیﺑﯽام( ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺎر آن ﻓﻀﺎی ﺷﺮارتﺑﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .واﻗﻌﻴﺖ
ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﮕﺎﺗﺮون ﺑﺎ آن آﮔﻬﯽ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺑﻪدﻗﺖ و ﺗﻮﺳﻂ روﺑﺎتﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت
ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ورود ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺮ آنﻫﺎ داد ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،وادارﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آنﻫﺎ را ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻴﭻﮐﺪام ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻨﺪ )در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ در ﭼﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( .ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﮐﺎری آنﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ
اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ ﺷﻴﻔﺖ دوازده ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ اﺿﺎﻓﻪﮐﺎری اﺟﺒﺎری دارﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺎرﮔﺮان در
وﻗﺖﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﻣﯽﺑﺮد .وﻗﺘﯽ ﭘﺲ از اﻳﻦ روزﻫﺎی ﮐﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،آنﻗﺪر ﺧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺎرت در اﻳﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺪانﮔﻮﻧﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ.

آيا زنجيره توليد و تأمين محصولات اپل آنقدر بزرگ شده است که اين شرکت نتواند بر آن نظارت
کند؟ آيا شرکتهایی مانند فاکسکان و پگاترون تنها بخشی از خواستههای اپل را آن هم با
بیميلی برآورده میکنند؟

ﻟﯽ ﮐﻮاﻧﮓ از ﻓﻌﺎﻻن ﭼﻴﻨﯽ ﻧﻬﺎد  China Labor Watchﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﭘﻞ آنﻫﺎ را اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دل ﻧﺪارﻧﺪ «.آﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ آنﻗﺪر ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن و ﭘﮕﺎﺗﺮون ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﭘﻞ را آن ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺑﯽﻣﻴﻠﯽ ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ اﭘﻞ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻃﻼع دارد ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً اوﺿﺎع از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ؟ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺧﻮد
اﭘﻞ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﻪ در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﮏالﻫﺮن در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ» :آﻳﺎ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮزﻧﺶ ﺷﻮد؟« ﺑﻪﻧﻈﺮ او ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،اچﺗﯽﺳﯽ ،ﺳﻮﻧﯽ و ...را در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ اوﺿﺎع ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ .اﭘﻞ ﻫﺪف آﺳﺎﻧﯽ
اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﭼﻄﻮر؟ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪداری را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻴﻠﯽ
وﻗﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻂ اﭘﻞ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ زﻳﺮا ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﻣﮏالﻫﺮن ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ .اﭘﻞ ﻣﺎﻟﮏ اﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری دارد .اﻳﻦﻫﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﭘﻞ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎری دارﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﭼﻴﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای
ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد ﭘﺪﻳﺪ آورده اﺳﺖ .ﻣﮏالﻫﺮن در اداﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی ارزانﻗﻴﻤﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺑﺰار و ﮐﺎﻻﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﺎ آن ﮐﺎﻻﻫﺎ را از آن ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ «.ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﭘﻞ را ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﮐﻢﺗﺮ از ﻳﮏ درﺻﺪ ﮐﻞ ﻧﻴﺮوی ﮐﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﻴﻦ اﺳﺖ .در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﻫﻢ اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

مقاله بیبیسی درباره مستند »تعهدات نقض شده اپل«:

بدرفتاری با کارگران در

کارخانههای چينی توليد محصولات اپل
تصویربرداری از يکی از خطوط توليد آیفون  6نشان داد که تعهدات اپل مبنی بر محافظت از
کارگران معمولاً نقض میشوند .اين مستند دريافت که استانداردها درباره ساعتهای کار
کارگران ،کارتهای شناسایی ،اقامتگاهها ،ديدارهای کاری و کودکان کار در کارخانههای
پگاترون ناديده گرفته میشود .اپل میگويد» :با نتيجهگيریهای اين برنامه بهشدت مخالف است.
اين فيلم کارگران خستهای را نشان میدهد که در شيفتهای دوازده ساعته در کارخانههای پگاترون
در بيرون شهر شانگهای بهخواب رفتهاند «.يکی از خبرنگاران ناشناس که بهعنوان کارگر در
کارخانهای کار میکرد که قطعههای کامپيوترهای اپل را میساخت ،با اينکه بارها يک روز مرخصی
درخواست کرده بود ،بايد هجده روز پيوسته )بدون تعطيلی( کار میکرد .خبرنگار ديگری که
درازمدتترين شيفت کاریاش شانزده ساعت بود میگويد» :هر وقت به اقامتگاه برمیگشتم،
نمیخواستم حرکت کنم ...حتی اگر گرسنه بودم نمیخواستم از جايام بلند شوم و غذا بخورم .فقط
میخواستم استراحت کنم .شب نيز بهخاطر استرس خوابم نمیبرد«.
بهبود پيوسته
اپل درخواست مصاحبه در اين برنامه را رد کرد ،اما اظهار داشت» :هيچ شرکت ديگری را
نمیشناسيم که بهاندازه اپل اوضاع منصفانه و امن کاری را تضمين کرده باشد ...ما با
تأمينکنندگان خود همکاری میکنيم تا کوتاهیهای صورت گرفته را شناسایی کنيم و شاهد بهبودی
پيوسته و مؤثر هستيم ،اما میدانيم کارمان بههیچوجه پايان نپذيرفته است «.اپل گفت» :چرت زدن
در وقتهای استراحت يکی از رفتارهای عادی کارگران است ،اما اين شرکت هر گونه شواهدی مبنیبر
اينکه کارگران در زمان کار نيز خوابيده بودهاند ،بررسی خواهد کرد «.همچنين ،اين شرکت به
ساعتهای کار بيش از يک ميليون کارگر اشاره کرد و اينکه کارکنان پگاترون بهطور متوسط 55
ساعت در هفته کار میکنند.
وضعیت بد کاری در کارخانههای چين در سال  2010نيز مورد توجه قرار گرفت؛ همان زمان که
چهارده کارگر در شرکت فاکسکان ،بزرگترين تأمينکننده قطعههای مورد نياز محصولات اپل،
خودکشی کردند .اپل پس از آن خودکشیها مجموعه استانداردهایی را منتشر کرد که مشخص میکرد
رفتار با کارگران کارخانه چگونه بايد باشد .اين شرکت برخی سازوکارهای توليدی خود را به
کارخانههای پگاترون در بيرون از شهر شانگهای منتقل کرد.خبرنگاران مخفی بیبیسی که خود را
بهجای کارگران پگاترون جا زده بودند ،دريافتند اين استانداردها بهطور معمول در اين
کارخانه ناديده گرفته میشوند .اضافهکاری بايد اختياری باشد ،اما هيچيک از خبرنگاران
گزينهای پيشرو نداشتند .علاوه بر ساعتهای کار بسيار ،يکی از خبرنگاران بايد پيش و پس از

کار اصلی خود ديدارهای کاری را نيز صورت میداد که بابت آنها پولی پرداخت نمیشد .يکی ديگر
از خبرنگاران در اقامتگاهی ساکن بود که در آن دوازده کارگر در اتاقی کوچک جای داده شده
بودند.
اپل میگويد» :مشکل اقامتگاههای پر شده بيش از ظرفيتشان اينک حل شده و اين شرکت
تأمينکنندگان خود را ملزم کرده که اگر بابت ديدارهای کاری کارگران پولی پرداخت نشده است،
اين پولها به آنها پرداخت شود «.پگاترون میگويد» :ادعاهای پانوراما را بهدقت بررسی کرده
است و اگر در مجموعههای تحت رهبریاش تخلفی صورت گرفته باشد ،اقدامات لازم را صورت خواهد
داد «.اين کارخانه در اظهاراتی گفت» :ايمنی و سلامت کارگران اولويتهای ما هستند .ما
استانداردهای بسيار بالایی را وضع میکنيم ،برای مديران و کارگران آموزشهای دقيقی برگزار
میکنيم و حسابرسانی مستقل از شرکت داريم که مرتباً از تأسيسات ما بازديد میکنند تا جاهایی
را پيدا کنند که بايد بهبود يابند«.
اوضاع خطرناک
پانوراما به زنجيره تأمين قطعات اپل در جزيره بانگای اندونزی سفر کرد .اپل میگويد» :اين
کارخانه مختص تأمين مواد معدنی است ،اما اين برنامه شواهدی يافت که نشان میداد قلع حاصل از
معادن غيرمجاز نيز میتوانست وارد زنجيره تأمين محصولات اپل شود «.همچنین ،آنها دريافتند
کودکان در وضعیتی بسيار خطرناک با دست خالی سنگهای معدنی را برای استخراج قلع کندوکاو
میکنند و ممکن است در صورت ريزش ديوارهای شنی يا گلی ،معدنچيان زنده در آوار دفن
شوند .ريانتو دوازده ساله يکی از اين کودکانی بود که با پدر خود در عمق  70فوتی صخرهای شنی
کار میکرد .او میگويد» :من نگران رانش زمين هستم) .اينکه( زمين از آن بالا به اين زير سر
بخورد .ممکن است اين اتفاق بيفتد«.
پانوراما رد متخلفی را گرفت که از ناحيهای که ريناتو کار میکرد ،قلع گردآوری میکرد .يکی از
آنها گفت» :آنها قلع را به يکی از گدازگران در فهرست تأمينکنندگان اپل فروختند«.
جوهان موراد که يکی از کارخانههای گداخت فلز در فهرست اپل را اداره میکند ،گفت 70» :درصد
قلع صادر شده از معدنهای کوچک استخراج میشود «.او میگويد» :در کارخانه گداخت فلز هر چيزی از
معدنهای بزرگ و کوچک وجود دارد .همه آنها قاطی هستند .شيوهای وجود ندارد که بتوان دريافت چه
چيز غيرقانونی و چه چيز قانونی است «.اپل میگويد» :وضعيت پانگا با وجود دهها هزار معدنچی که
قلع را به واسطههای پرشماری میفروشند ،پيچيده است «.وی میافزايد» :سادهترين کار برای اپل
اين خواهد بود که هر گونه قلعی که از معدنهای اندونزی میآيد ،بهصورت يکسويه رد کند .اين
امر برای ما آسان خواهد بود و بديهی است ما را از انتقاد مصون خواهد داشت .اما برای اپل
شيوه منفعلانه و بزدلانهای است؛ زيرا در بهبود اوضاع کاری تأثيری نخواهد داشت .انتخاب ما
اين بوده است که درگير کار بمانيم و تلاش کنيم تغييرهایی اساسی پديد آوريم«.
منبع :بیبیسی ،نوشته ريچارد بيلتون
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ﻓﺮاﺗﺮ از ﭼﻴﻦ
ﮔﺰارشﮔﺮان ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﻴﻦ ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﺪوﻧﺰی ﻧﻴﺰ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮان
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﻠﻊ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻬﻢ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ اﺳﺖ ،ﺷﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد
در درﻳﺎﻫﺎی ﮐﻢﻋﻤﻖ را ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﻣﯽﮐﺎوﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ آﺳﻴﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻣﻌﺪنﭼﯿﺎن
ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز در ﺧﺸﮑﯽ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ را آﺗﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،زﻣﻴﻦ را ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻨﮓ
ﻣﻌﺪن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از ﮔﺪازﮔﺮان ﺑﺰرگ ﻗﻠﻊ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻠﻊ را از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺧﺮد ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﻗﻠﻊ را از ﻣﻌﺪنﭼﻴﺎن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺧﺮﻳﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﻳﻦرو ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ ﻗﻠﻊ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﻟﺤﯿﻢﮐﺎری ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود «.از دﻳﺪ
ﻣﮏالﻫﺮن ﮐﻤﯽ ﺷﮕﻔﺖآور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ در اﻳﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛
زﻳﺮا او اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ در آن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ روﺑﺎتﻫﺎی ﺑﻴﺶﺗﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﮐﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﭼﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ دارﻧﺪ )ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺸﻐﻮل آزﻣﺎﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ( .آﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آیﻓﻮنﻫﺎی
اﭘﻞ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اوﺿﺎﻋﯽ دارﻧﺪ؟
ﻣﮏالﻫﺮن ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ »آﻳﺎ اﭘﻞ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻘﺼﺮ اﺳﺖ؟« ﺑﻪ ﻧﻬﺎد  China Labor Watchاﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از ﮐﺎرﮔﺮان در

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،وبﺳﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺣﺎوی ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﺎل  2013اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﻬﺪات ﻋﻤﻞﻧﺸﺪه اﭘﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد از اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻫﻴﭻ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻧﺸﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻳﺎ ﺿﺒﻂ ﻓﻴﻠﻢ
ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﻴﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺠﺪه ﻣﺎﻫﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﭘﮕﺎﺗﺮون اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ.

»ﻋﻤﻴﻘﺎ ً آزرده«
ﺟﻒ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﻧﺎﯾﺐ رﯾﻴﺲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﭘﻞ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺑﺎ ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻠﯽ 3ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ در
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﻮﺷﺖ» :او و ﺗﯿﻢ ﮐﻮک از اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻮق ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦﮐﻪ اﭘﻞ در زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪاﺗﺶ
را درﺑﺎره ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﯽﮔﻴﺮد ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﻫﺮ روی ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻴﻘﺎ ً آزرده ﺷﺪهاﻧﺪ «.ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ:
»اﭘﻞ ﭘﻴﺶﺗﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﭻ اﺷﺎرهای
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ «.از دﻳﺪ ﻣﮏالﻫﺮن ،ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﭼﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺒﺎس ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در آنﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖﺷﺎن
ﺗﻼش ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﺪن اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎ ﺑﻪ اﭘﻞ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺪف آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﺎر روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری
ﭘﻴﺶﭘﺎاﻓﺘﺎدهای اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻳﺎ اﭘﻞ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮانﺷﺎن ﺑﻪاﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ .آﻳﺎ اﭘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﻳﻦ اوﺿﺎع را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ؟ ﺑﺮای ﺑﺮﭼﻴﺪن اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻒﺑﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﭘﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎیﺷﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭼﻴﻨﯽ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ روﻳﻪای را ﭘﯽ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.

برگزيدهای از نامه اپل به کارکنان خود در بريتانيا
همانگونه که میدانيد ،اپل خود را برای پيشرفت حقوق بشر و برابری در سراسر جهان وقف کرده
است .ما درباره چالشهایی که با آنها روبهرو هستيم صادقيم و بهسختی میکوشيم تا تضمين کنيم
با مردمی که محصولات ما را میسازند با احترام و نيکی برخورد میشود که سزاوار آن هستند .شب
گذشته ،برنامه پانورامای بیبیسی آن ارزشها را زير سؤال برد .من و تیم )کوک( همچون بسياری از
شما از اين اظهارات مبنی بر اينکه اپل تعهدهای خود در برابر کارگران زنجيره تأمين
)محصولاتش( را نقض میکند يا اينکه ما مشتريانمان را به هر روی گمراه میکنيم ،عميقاً آزرده
شديم .مايل هستم واقعيتها و ديدگاهی را فراروی شما قرار دهم که همه آنها را پيشتر با بیبیسی
بهاشتراک گذاشته بوديم ،اما آشکارا در برنامه آنها ناديده گرفته شد .پانوراما درباره
)فرآيند( استخراج قلع در اندونزی اوضاع تکاندهندهای را بهنمايش گذاشت .اپل بهصورت عمومی
اعلام کرده است قلعی که از اندونزی میآيد ،سر از محصولات ما درمیآورد و بهنظر میرسد بخشی
از آن قلع از معدنهای غيرمجاز میآيد .واقعيتها به شرح زير هستند.
دهها هزار نفر از کارگران معدنچی ،قلع را بهوسيله تعداد زيادی واسطه به گدازگرانی
میفروشند که قلع مورد نياز تأمينکنندگان )محصولات( را فراهم میآورند .آنها نيز آن )قلع(ها
را به )بازارهای گوناگون( جهان میفروشند .دولت به اين موضوع توجه نمیکند و در زنجيره تأمين
کشورهای در حال توسعه تباهی گستردهای وجود دارد .گروه ما به همان بخشهایی از اندونزی که
بیبیسی از آنها ديدار کرده بود سر زد و البته ما از آنچه در آنجا میگذرد متأثر هستيم .اپل
دو گزينه دارد .میتوانيم تضمين دهيم که همه تأمينکنندگان ما قلع را از گدازگران خارج از
اندونزی خريداری کنند که شايد برای ما سادهترین کار باشد و بديهی است ما را از انتقادها
مصون خواهد داشت .اما اين شيوهای منفعلانه و بزدلانه خواهد بود؛ زيرا برای بهبود وضعيت
کارگران اندونزيایی يا محيط زيست کاری انجام نمیدهد .اپل بخش اندکی از قلع استخراج شده از
آنجا را بهکار میبرد .ما شيوه دوم را برگزيديم که درگير ماندن در کار و تلاش برای پيشبرد
راهکاری مشارکتی است.
برای ايجاد کارگروه قلع اندونزی
) (Indonesian Tin Working Groupبا ديگر شرکتهای فناوری پيشگام شديم .اپل مصمم است سيستمی را
بيابد و اجرا کند که گدازگران را در مقام پاسخگویی قرار میدهد و در نتيجه ما بتوانيم بر
معدنکاوی کارگری در اندونزی تأثيرگذار باشيم که میتواند رويکردی مانند ساماندهی مواد
معدنی قانونی باشد که در گذر زمان در جمهوری دموکراتيک کنگو به موفقيت رسيد .ما در پی آن
هستيم نتايج مشابهی را در اندونزی بهبار آوريم که کار درست همين است.

پانوراما درباره اقدام ما برای اوضاع کار در کارخانههایمان ادعاهایی را مطرح میکند .ما هيچ
شرکت ديگری را نمیشناسيم که بهاندازه اپل وضعیت منصفانه و ايمن کار را تضمين ،مشکلات را
شناسایی و بررسی ،موقع سر بر آوردن مشکلات آنها را رفع و پيگيری کند و سازوکارهای
تأمينکنندگان آن شفاف باشد.
میخواهم بدانيد که بيش از  1400نفر از همکاران اپلی شما در چين مستقر شدهاند تا
سازوکارهای توليدی ما را مديريت کنند .آنها پيوسته در اين کارخانهها هستند .مهندسان و
مديران مستعدی که همزمان انسانهای مشفقی نيز هستند .آموزش ديدهاند تا وقتی متوجه خطرهای
ايمنی يا بدرفتاری شدند ،آن را آشکارا اعلام کنند .همچنین ،گروهی متخصص داريم که منحصراً
بر اجرای دستورالعمل تأمينکنندگان محصولات ) (Supplier Code of Conductدر زنجيره بزرگ
تأمينکنندگان ما نظارت دارند.
فقط در سال  2014گروه مسئوليتپذيری تأمينکنندگان ) (Supplier Responsibilityدر عمق زنجيره
تأمينکنندگان ما  630بررسی دقيق فراگير و شخصی صورت داد .اين بررسیهای دقيق شامل
گفتوگوهای رو در رو با کارگران ،بدون حضور مديران و به زبان مادری آنها است .گاهی منتقدان
بهگونهای به شناسایی مشکلات اشاره میکنند که گویی شاهدی است بر اينکه آن فرآيند پاسخگو
نيست .واقعيت اين است که ما در هر بررسی دقيق مواردی از نقض مقررات را پيدا کردهايم و مهم
نيست شرکتی که بررسی کردهايم تا چه اندازه بزرگ بوده است .ما مشکلاتی را میيابيم،
بهبودهایی را صورت میدهيم و سپس سطح )استانداردها( را ارتقا میبخشیم.
گزارش پانوراما ادعا میکند که اپل اوضاع کار را بهبود نمیدهد .اجازه دهيد به شما بگويم،
هيچ چيز نمیتواند فراتر از حقيقت باشد .در زير تنها چند نمونه مطرح میشود .چند سال پيش ،بخش
عمده کارگران در زنجيره تأمين ما نهايتاً شصت ساعت در هفته کار میکردند و بيش از هفتاد
ساعت در هر هفته امری معمول بود .پس از سالها پيشرفت کند و محدوديتهای صنعتی ،اپل تصميم
گرفت تا با ردگيری ساعتهای هفتگی بيش از يک ميليون کارگر به اين مشکل يورش ببرد و
بهسازیهای مورد نياز تأمينکنندگان ما را صورت دهد و نتايج را ماه به ماه در وبسايت ما
نمايش دهد ،چيزی که هيچ شرکت ديگری هرگز انجام نداده بود ...امسال ،تأمينکنندگان ما بهطور
متوسط در برقراری قانون محدوده شصت ساعت کار در هفته به موفقيت  93درصدی دست يافتند .ما
میتوانيم بهتر از اين هم باشيم و خواهيم بود.
حسابرسان ما نخستين کسانی بودند که مجموعهای از دلالان بیوجدان نيروی انسانی را که
گذرنامههای کارگران را ضبط میکردند و آنها را وامیداشتند تا دستمزدهای گزافی را بپردازند
شناسایی و نابود کردند .تا به اين تاريخ ،ما به کارگران کمک کرديم بیست ميليون دلار از
حقوق خود در )نتيجه( چنين پرداختهای گزافی را پس بگيرند .ما میدانيم که مشکلات زيادی آن
بيرون وجود دارد و کار ما هرگز پايان نپذيرفته است .تا زمانی که با هر شخصی در زنجيره تأمين
ما با احترام و نيکی رفتار نشود که سزاوار آن است ،از پای نخواهيم نشست .اگر مايل هستید
درباره برنامه مسئوليتپذيری تأمينکنندگان ما بيشتر بدانيد ،شما و مشتريان خود را دعوت
میکنم تا از وبسايت ما در نشانی  apple.com/supplierresponsibilityبازديد کنيد.
از وقت و پشتيبانی شما متشکرم  -جف
منبع :تلگراف ،نوشته جف ويليامز نایب ریيس سازوکارهای اپل

ورﻳﺘﻪ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ اﭘﻞ
ﺟﺎﻧﯽ اﻳﻮاﻧﺰ از ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ورﻟﺪ از دﻳﮕﺮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﻪ ﻃﺮح ادﻋﺎی ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ
ﺗﻌﻬﺪﻫﺎی اﭘﻞ درﺑﺎره ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و رد ﺷﺪﻳﺪ ادﻋﺎی ﻓﻮق از ﺳﻮی اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﻮﺷﺘﻪ او ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ» :دن وﻳﺪرﻣﻦ از ﺳﺎزﻣﺎن ورﻳﺘﻪ ) (Veritéﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﮐﺎر و ﭘﻴﺶﮔﻴﺮی از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان از ﺳﻮی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﭘﻞ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ
روﻳﮑﺮد ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ «.از دﻳﺪ وﻳﺪرﻣﻦ» :اﭘﻞ اﮔﺮ ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،اﻣﺎ ﺑﻪاﻧﺪازه ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ
دﻳﮕﺮی در ﺣﻴﻄﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدی دارد.
ﭘﺲ از ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ اﭘﻞ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اداﻋﺎﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد«.
ﺟﻒ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ اﺗﻬﺎمﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﭘﻲﮔﻴﺮی ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد و ﻫﺮ ادﻋﺎﯾﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻴﻢ )در
آنﺟﺎﻫﺎ( ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺎدی وﺟﻮد دارد و ﮐﺎر ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺷﺨﺎص )ﺷﺎﻏﻞ( در
زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ )ﻣﺤﺼﻮﻻت( ﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ﻧﻴﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﺰاوارﺷﺎن اﺳﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮد ،از ﭘﺎی ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻧﺸﺴﺖ «.ﻳﮑﯽ از
ﻣﻮاردی ﮐﻪ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد او ﺗﯿﻢ ﮐﻮک را ﻋﻤﻴﻘﺎ ً آزرده ﮐﺮد ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ،واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ و
دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻤﻴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ درﺑﺎره ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺎ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﺑﻪاﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ

ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﻧﺴﺨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻳﮏ از آنﻫﺎ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﭘﻞ ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻼشﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ .وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ در ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﭘﻞ در
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد» :واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻫﺮ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﻴﻖ ﻣﻮاردی از ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات را ﭘﻴﺪا ﮐﺮدهاﻳﻢ و ﻣﻬﻢ
ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻳﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻣﯽﻳﺎﺑﻴﻢ ،ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎﯾﯽ را ﺻﻮرت
ﻣﯽدﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺳﻄﺢ )اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ( را ارﺗﻘﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﻴﻢ«.
ﻧﻬﺎد  China Labor Watchﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  2014دو ﻣﻮرد از ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان را در دو ﺷﺮﮐﺖ  Catcherو Jabil
 Circuitﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ در ﮔﺰارش آﺗﯽ  FLA Appleو ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﻴﺶرﻓﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦﮐﻨﻨﺪه
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺶﺗﺮی درﺑﺎره آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
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ﺑﺎزرﺳﯽ از ﭘﻴﺶ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺻﻮرت داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ اﭘﻞ را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻠﻊﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺪوﻧﺰﻳﺎﯾﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد )ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦﮐﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎی زﻳﺎدی در اﻳﻦ ﮐﺎر دﺳﺖ دارﻧﺪ و ردﮔﻴﺮی ﻗﻠﻊ از زﻣﺎن
اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و ﭘﻴﭽﻴﺪهای اﺳﺖ( .اﻣﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻃﺮح اﺗﻬﺎم ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺗﻬﺎمزﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻳﮏ ﺑﺎر ﭘﺲ از آنﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﻳﻤﺎرک را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮﺷﺎکﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻮدﮐﺎن را
ﺑﻪﮐﺎر وا ﻣﯽدارد ،ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ .اﭘﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻤﯽ اﻣﻦ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﻠﻊ در اﻧﺪوﻧﺰی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﻳﻦ رو ،ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻗﻠﻊ اﻧﺪوﻧﺰی درآﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮوه ﻗﻠﻊ اﻧﺪوﻧﺰی ﻧﻬﺎدی ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در زﻧﺠﻴﺮه
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻧﯽ اﻳﻮاﻧﺰ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ او اﮔﺮ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ زﯾﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮی ﻣﯽداﺷﺖ:
 .1ﭼﺮا در ﻓﻴﻠﻢ از ﺑﻴﺎن واﻗﻌﻴﺖﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﮐﻤﻴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ درﺑﺎره اﭘﻞ ﺳﺮ ﺑﺎز زد؟
 .2وﻗﺘﯽ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﮔﺰارشﮔﺮان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﮕﺎﺗﺮون ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪه دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ
ﮐﺎرﺑﺮدی )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد؟
 .3آﻳﺎ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ اوﺿﺎع دﻳﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﻋﻀﻮی از زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﻧﻪ ،ﭼﺮا؟
وی ﻣﯽاﻓﺰاﻳﺪ» :ﻃﺒﻖ اﻇﻬﺎرات اﭘﻞ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ از اﻳﻦ رو اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهای دارﻧﺪ ﮐﻪ آنﭼﻪ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ از اوﺿﺎع ﮐﺎر
در ﭘﮕﺎﺗﺮون ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،اﻳﻨﮏ رﻓﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺧﻮد اﭘﻞ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺷﺎره ﮐﺮده و
ﮔﺮوه ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ )ﻳﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ( ،ﭘﺲ ﭼﺮا از آن ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟«

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ:
 .1ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ درﺑﺎره ﭘﮕﺎﺗﺮون و اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﻠﻊ در اﻧﺪوﻧﺰی .ﺑﻪﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ آیاسﭘﯽﻫﺎی ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ از ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
 .2ﮔﺰارشﻫﺎی Responsibility Progress Supplier
 .3ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﻳﻤﻴﻞ ﺟﻒ وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ
 .4ﻣﻘﺎﻟﻪ رﻳﭽﺎرد ﺑﻴﻠﺘﻮن از ﺳﺎﻳﺖ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ درﺑﺎره ﻣﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻬﺪات ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﭘﻞ
ﻣﻨﺎﺑﻊ:
 ﭘﯽﺳﯽ ورﻟﺪ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ورﻟﺪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ -ﺗﻠﮕﺮاف

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 19ﺑﻬﻤﻦ 1393

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊhttps://www.shabakeh-mag.com/are-network/280 :

