ﺳﺮﻗﺖ ﻫﺰاران ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
وﯾﺴﺘﺮون ﻫﻨﺪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،آذر ۱۳۹۹
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن وﯾﺴﺘﺮون در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ ،ﺻﺪﻫﺎ
ﻧﻔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﻫﺰاران دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎراﺿﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎهﻫﺎ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و
ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ،ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰدی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ را
ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎری ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان وﯾﺴﺘﺮون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻐﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی
ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺣﻮﻣﻪ ﺑﻨﮕﻠﻮر را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و دورﺑﯿﻦﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ را از ﮐﺎر
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﺸﻨﺠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.

ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن
اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﺗﯿﻢﻫﺎی وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ در ﭘﯽ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ،ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ آﺳﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺨﻨﮕﻮی دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وﯾﺴﺘﺮون در ﺗﺎﯾﻮان اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز وارد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺐ وارد
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺳﺨﻨﮕﻮی دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر ،ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﮔﺮان در ﻫﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﻋﻤﻮﻣﺎ دﻟﯿﻞ آن ﭘﺎﻦ ﺑﻮدن ﺣﻘﻮق
و ﻓﻘﺪان ﻣﺰاﯾﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
اﭘﻞ از ﺳﺎل  2017ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن را در ﻫﻨﺪ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن ﮐﻪ در ﻫﻨﺪ ﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﺷﺪ ،آﯾﻔﻮن  SEو ﺳﭙﺲ آﯾﻔﻮن  6Sﺑﻮد .وﯾﺴﺘﺮون ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﻧﺘﺎژ آﯾﻔﻮن در
ﻫﻨﺪ اﺳﺖ .در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺎﮐﺴﮑﺎن و ﭘﮕﺎﺗﺮون ﻧﯿﺰ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ آﯾﻔﻮن را در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر راهاﻧﺪازی ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  15000ﮐﺎرﮔﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وﯾﺴﺘﺮون ﻣﺸﻐﻮل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

