ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﭘﻞ ،آﻣﺎزون و ﺗﺴﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری در ﭼﯿﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،دی ۱۳۹۹
ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی اﭘﻞ ،آﻣﺎزون و ﺗﺴﻼ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Lens Technologyﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻐﻮرﻫﺎی ﭼﯿﻦ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﺮوژه ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری« ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در آن ﻧﺎم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی اﭘﻞ ،ﺗﺴﻼ و آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن Lens Technology
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻗﺮار دارد و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻗﻄﻌﺎت آنﻫﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ﺳﯿﻦﮐﯿﺎﻧﮓ« ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اوﯾﻐﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه .ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ از ﮐﺎر اﺟﺒﺎری اﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺳﺨﻨﮕﻮی اﭘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎش روزﻧﺴﺘﺎک« ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ  Lens Technologyﮐﺎرﮔﺮ اوﯾﻐﻮر از
ﺳﯿﻦﮐﯿﺎﻧﮓ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی از ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
از ﮐﺎرﮔﺮان اوﯾﻐﻮر ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﯿﻦﮐﯿﺎﻧﮓ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺨﻨﮕﻮی اﭘﻞ ﮔﻔﺘﻪ:

»اﭘﻞ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎر اﺟﺒﺎری در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﻣﺤﻞ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺾ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻓﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﭘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﺣﺘﺮام رﻓﺘﺎر ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺮان در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﻢ«.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺎزون و ﺗﺴﻼ درﺑﺎره ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪ واﮐﻨﺸﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﭘﮋوه ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻫﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ اوﯾﻐﻮر از ﺳﯿﻦﮐﯿﺎﻧﮓ ﺑﺮای ﮐﺎر در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی  Lens Technologyﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺴﻼ و آﻣﺎزون ﭼﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

