اﭘﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺶ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ از اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﮔﺮان زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮد در ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺳﺎﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ« ) (Suyin Electronicsاﻃﻼع دارد؛ اﻣﺎ ﺳﻪ

ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎﻗﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر و اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﻄﻊ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ.

اﭘﻞ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻃﻼع از اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻮدک در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ،ﺣﺪود ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اداﻣﻪ داد و اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ

دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﻨﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﭘﻞ اﻧﺘﻘﺎد وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ از ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﭘﻞ اﻧﺘﻈﺎر

ﻣﯽرود ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ،اﭘﻞ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر در ﺑﺮﺧﯽ

ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ دﯾﮕﺮش ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮ دارد؛ اﻣﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮتﻫﺎﯾﯽ
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ .ﺣﺘﯽ اﭘﻞ در ﻣﻮرد ﮐﺎر اﺟﺒﺎری اوﯾﻐﻮرﻫﺎ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮐﺎری و ﭘﺎﻦ ﺑﻮدن دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ
ﻧﯿﺰ واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻌﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ.
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ در اواﯾﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﮐﺎر اﺟﺒﺎری اوﯾﻐﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ،اﭘﻞ ﮐﻪ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
را در رواﺑﻂ ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪای و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﭘﻞ «Biel Crystal» ،ﻧﺎم دارد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﯾﮑﯽ از دو ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ آﯾﻔﻮن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺿﻌﯿﻔﯽ در رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
در ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد دارد .ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﭘﻞ و ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺎرﻫﺎ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
اﭘﻞ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﻣﻮرد

اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ روﯾﮑﺮدی را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
داد.
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