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ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻓﺮوش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ،ﺣﺬف ﻧﻘﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ،اﻓﺸﺎی اﯾﻤﯿﻞ
ﮐﺎرﺑﺮان و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﻣﺠﺪد ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪه ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﻧﺸﺮﯾﻪ »وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل« در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داده ﻫﺎی
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺣﺪف ﻧﻘﺪﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﺎزون رﺷﻮه داده اﻧﺪ و ﺣﺎل
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﮐﻠﯿﺪ زده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس واﺳﻄﻪ ﻫﺎ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻈﯿﺮ وی ﭼﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
آﻣﺎزون اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﺬف ﻧﻈﺮات ﻣﻨﻔﯽ در ازای درﯾﺎﻓﺖ  ۳۰۰دﻻر داده اﻧﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﻣﺎزون در ﻫﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵ﻧﻈﺮ را ﺣﺬف ﮐﺮده و  ۱۵۰۰دﻻر رﺷﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﯾﻤﯿﻞ اﻓﺮاد ﻣﻨﺘﻘﺪ و داده ﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮوش را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ
ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن آﻣﺎزون ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ را ﭘﯿﺎده ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﺪ .اﯾﻦ راﻫﮑﺎر در ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت

ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی آﻣﺎزون ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ای را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺤﺪودﺳﺎزی
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎ از ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺎ ﺗﺨﻄﯽ ﮐﻨﺪ در ﻣﻌﺮض اﺧﺮاج و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوش را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﺮده و واﺳﻄﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ،ﺣﺬف ﻧﻘﺪﻫﺎ ،ﺑﻼک
ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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