ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری
آن ﺑﺎ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﮔﻮﮔﻞ از ﭘﺮوژه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ »زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک« ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﺑﺎﻟﻎ
ﺑﺮ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺮد .دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی اﻋﺘﺮاﺿﺎت و دﻏﺪﻏﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل
زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ
روﯾﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ردﻣﻮﻧﺪی ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﺘﻐﺎل

آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﻮده ﮐﻪ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺗﺨﺼﺺ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای آﺳﯿﺐ زدن ﯾﺎ آزار
دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ،اﯾﻤﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اﻧﺤﺼﺎری،
ﺷﻔﺎف و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:

ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﮐﻨﺎر  JEDIﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎرﺗﺮ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را ﻣﺘﺒﻮﻋﺸﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺿﺮب
اﻻﺟﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻮده ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺮوژه  JEDIﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ وی ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ و ﻧﮕﺎرش آن از ﺳﻮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻈﯿﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ،ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف واﮔﺬار
ﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ IBM ،و اوراﮐﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﭘﺮوژه JEDI
ﺑﺎﯾﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

