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سبك خريد
سبك رفتار

چگونه  خريدي اخالقي داشته باشيم

 بيگاري از ميليون ها كارگر
 براي توليد محصوالتي كه به  دست ما مي رسد

دختري 16ساله  كه 16ساعت كار مي كند
اوايل امسال ويدئويي دست به دست  شد كه دستگاهي سكه خور در الكساندرپالتز برلين را نشان مي داد. 
دستگاه تي شرت هاي سفيد ساده اي را به قيمت دو يورو مي فروشد. خريداران، يكي يكي و دوتا دوتا، 
نزديك مي شوند، سكه را وارد كرده و اندازه تي ش��رت را انتخاب مي كنند. بعد، پيش از آنكه تي شرت 
بيرون بيايد، تصويري ظاهر مي شود؛ عكسي سياه  وسفيد از رديف  چرخ هاي خياطي. بر صفحه  نمايش 
اين عبارت ظاهر مي شود: »با مانيشا آشنا شويد«، سپس نمايي نزديك از دختري روسري به سر پديدار 
مي شود كه تقريباً ۱۶ ساله به نظر مي رسد. درآمد او »س��اعتي تنها ۱۳سنت است و روزانه ۱۶ساعت 
كار مي كند.« برليني ها انگشت به دهان مي مانند. صفحه  نمايش مي پرسد: »آيا هنوز مي خواهيد اين 
تي شرت را بخريد؟«، منو دوباره ظاهر مي شود، اين بار گزينه ها چنين است: »خريد« و »اهدا«. موسيقي 

اوج مي گيرد و همه خريداران »اهدا« را فشار مي دهند. 

اخالقي خريد كنيم  اما چگونه؟
حاال ديگر يك نس��ل با اين ايده بزرگ ش��ده اند كه بهترخريدن يكي از مؤثرترين شكل هاي اعتراض 
ماست. كيست كه نخواهد باور كند مي تواند صرفاً با خريد تي شرت هايي كه خريدن شان از نظر اخالقي 
 درست تر است مانيش��ا را از بدبختي برهاند؟ همين انديشه اس��اس صدها پويش حمايتي مردم نهاد

 و پرجوش وخروش بوده است.  اين كارها مدتي جواب مي داد. شركت هاي مهم پوشاك مرام نامه هايي 
را تصوي��ب كردند ك��ه اول از هم��ه، به كارگرفت��ن كارگران��ي را منع مي ك��رد كه بي��ش از ديگران 
»حساسيت برانگيز« بودند، يعني آنهايي كه كمتر از ۱۶سال داشتند و به اضافه كاري وادار مي شدند. 
ايمني و سالمت، حفاظت از محيط زيست و س��رمايه گذاري اجتماعي مس��ائل بعدي مطرح در اين 
مرام نامه ها بود، اما در ۲۵سال گذشته، صنعت پوشاك و كل اقتصاد جهاني كاماًل دگرگون شده است. 
شيوه هاي توليد، توزيع و دورريختن لباس  در زمانه ما تقريباً هيچ شباهتي به شيوه هاي جاري در دهه۹۰ 

ندارد، اما راهكارهاي ما براي بهبود مشكالت هنوز همان است كه بود. 

آيا بازرس ها  بيگارخانه ها را كنترل مي كنند؟
امسال با بيش از ۳۰نفر از نمايندگان شركت ها و حسابرسان و پژوهشگران صحبت كردم و ده ها مطلب 
تحقيقي خواندم درباره اينكه از سه دهه پيش كه بيگار خانه ها به دلمشغولي فرهنگي ما تبديل شدند 
تا امروز، چه اتفاقاتي افتاده اس��ت؟ همه اين منابع مرا به نتيجه واحدي رس��اندند؛ بايكوت شكست 
خورده است. امروزه لباس هاي ما به شيوه هايي و در جاهايي توليد مي شود كه سازمان هاي مردم نهاد 
نه دست شان به آنجا مي رسد، نه مي توانند تأثيري بر آنها بگذارند. خب، حاال چگونه مي خواهيم جلوي 
بيگار خانه ها را بگيريم؟ وقتي كلمه »بازرس« را مي شنويد، كارآگاهي را تصور مي كنيد كه از ميان خطوط 
پرسروصداي توليد مي گذرد، با كارگران مصاحبه و مديران را سين جيم مي كند. در واقعيت اما حسابرسي 
كارخانه ها كار دفتري ساده اي است. بازرسان عموماً يك تا نهايتاً دو روز در هر كارخانه مي گذرانند، آن 
هم معموالً در پشت صحنه سازمان، در حالي  كه دارند برگه هاي زمانبندي شيفت ها، گواهي هاي تولد 

كودكان كار و ته چك هاي پرداخت حقوق و اضافه كاري را بررسي مي كنند. 

اصالح مقررات  به  جاي تغيير در خريد
وقتي به حرف هاي پويش هاي حمايت از مصرف كنندگان گوش مي دهيد، خيال مي كنيد تنها تأثير ما 
بر جهان درحال توسعه از پشت صندوق فروشگاه ها اتفاق مي افتد، اما نيروي واقعي در مقررات است، 
نه نحوه خريدكردن. تنها كاري كه بايد بكنيم اين است كه از كارگران فقير هم همان قدر حمايت كنيم 
كه از شركت هاي توليد دارو حمايت مي كنيم تا توليدات انحصاري خودشان را حفظ كنند، البته نبايد 
بگذاريم شركت هاي غربي از قالب ما خالص شوند، اما بياييد صريح باشيم، تمام آن بازارهاي نوپديد 

چندمليتي اي كه كره جنوبي و چين دارند به خارج مي فرستند در اياالت متحده هم فعاليت  دارند. 
قرار نيست در دنيايي بهتر خريد كنيم. حمايت از چيزهاي كسل كننده اي مثل سازوكارهاي شكايت و 
قراردادهاي كاري رسمي شده هيچ وقت به اندازه خريد يك جفت صندل توليد شده طبق قواعد »تجارت 
منصفانه« رضايت بخش نيست، اما كار دشوار پيشرفت دقيقاً همين طور انجام مي گيرد، نه با التماس از 

مردم كه بهتر خريد كنند، بلكه با مسدودكردن هر راهي جز آن. 
* وب سايت ترجمان نوشته: مايكل هابز/ ترجمه: پدرام شهبازي/ مرجع: هافينگتون پست 

   تلخيص: سيمين جم
حاال ديگر همه مي دانند كه براي توليد لباس ها و كفش هاي برند، گوش�ي هاي هوشمند 
و اتومبيل هاي پيش�رفته كم مصرف، ميليون ها كارگر در فقيرترين كش�ورهاي دنيا در 
شرايطي اسفبار به بيگاري كشيده مي شوند، اما راه حل چيست؟ حداقلش اين است كه 
ما مصرف كنندگان مي توانيم با خريد كاالهايي كه مطمئنيم در فرايند توليدشان انسان ها 
 رنج نكش�يده اند، چرخه س�تم را بازتوليد نكنيم. به اين كار مي گويند »خريد اخالقي«

اما مايكل هابز؛ روزنامه نگاري كه مدت هاست پويش هاي مصرف اخالقي را دنبال مي كند، 
مي گويد به  جاي خريد اخالقي بايد در پي مقررات بهتر باشيم. 

   نيره ساري 
قديم ترها در انتهاي مخزن خانه ه�ا جايي قرار 
داش�ت كه آب از آن ناحيه تخليه مي شد. به اين 
قس�مت زيرآب مي گفتند. زير آب به چاهي راه 
داشت و روش باز كردن آن اينطور بود كه كسي 
درون حوض مي رفت و زيرآب را باز مي كرد تا لجن 
ته حوض از زير آب به چاه برود و آب پاكيزه شود. 
در همان زمان وقتي با كسي دشمني داشتند براي 
اينكه به او ضربه بزنند، زير آب حوض خانه اش را باز 
مي كردند تا همه آب تميزي كه در حوض داشت از 
دس�ت برود. صاحبخانه وقتي خبردار مي ش�د، 
ناراحت مي شد، چون بي آب مي ماند و در نهايت 
فرد آزرده شده مي گفت: »زير آبم را زدند.« تو خود 
حديث مفصل بخوان از اين مجمل كه زير آب زدن 
به چه معني است و چه باليي سر افراد مي آورد. 
اين ضرب المثل در سيستم اداري و محيط هاي كار 
خيلي استفاده مي شود. بياييد تمرين كنيم تقواي 

اداري داشته باشيم و زير آب كسي را نزنيم. 
    

همه ما در ط��ول زندگي ب��ا افراد مختلف��ي مواجه 
مي شويم. شناخت از آدم ها به راحتي ممكن و ميسر 
نيس��ت اما برخي رفتارها به قدري واضح و روش��ن 
است كه تكليف ما را با افراد مشخص مي كند. گاهي 
برخي افراد از رفتار غلط خود مطلع نيس��تند كه آن 
قابل اغماض و چشم پوشي است اما برخي رفتارها از 
روي آگاهي و اتفاقاً با قصد و منظور است. يكي از اين 
پديده ها كه در دايره دوم قرار مي گيرد، همين پديده 

زيرآب زني است كه اطرافيان ما به خصوص در محل 
كار از روي عمد كارش��كني مي كنند و مي خواهند 

شر به پا كنند. 
زير آب زني خصلت مذمومي است كه رذيلت هاي اخالقي 
بدتري را به دنبال خود دارد. فرد زيرآب زن خصلت بد 
حس��ادت را در خود پرورش مي دهد. اگ��ر اطالعات 
نادرست ارائه كند كه هم دروغ گفته و هم تهمت زده 
است اما اگر اطالعات او درست هم باشد، مرتكب غيبت 
مي شود. مطرح كردن رفتار غلط همكاران نزد سايرين 
به خصوص مديران ارشد و مياني جز چاپلوسي نيست، 
يعني به ظاهر يك خصلت بد داريم اما در باطن با انبوهي 

از خصلت هاي ناروا مواجه هستيم. 
فرد زير آب زن گاه با تركيب اطالعات صحيح و نادرست 
س��عي مي كند براي دس��تيابي به اهداف خود كارها و 
رفتار هاي همكارانش را به شيوه دلخواه خود تفسير و 
نظرات شخصي خودش را به ديگران القا كند. گاهي دست 
به ارائه گزارش نادرست مي زند و سعي دارد با استفاده از 
شواهد و مدارك ساختگي، عملي را كه از سوي فردي سر 

نزده است به وي نسبت داده يا كاري را از او سلب كند.
 گاهي هم به ارائه گزارش صحيح ختم مي ش��ود اما 
بزرگنمايي يك عمل نادرس��ت و ارائ��ه گزارش آن 
به رئيس موقعي��ت كاري فرد را تضعي��ف و جايگاه 

اجتماعي او را تخريب می كند.
 فرد زير آب زن خودش تأييد مي كند كه ارتقاي شغلي 
خود را در تخريب ديگران مي بيند. اين افراد با خوب 
كار كردن ديگران مش��كل دارند و نگران از دس��ت 
دادن امنيت شغلي خود هستند؛ افراد بدخواهي كه 

تحمل پيش��رفت ديگران را ندارند و دنبال فرصتي 
هس��تند تا لغزش ها و نقطه ضعف سايرين را با غلو و 
بزرگنمايي و همچنين آميختن ادعاهاي كذب تحويل 
ديگران دهند، چراكه فكر مي كنند از اين طريق امكان 
پيشرفت خواهند داشت يا حداقل از پيشرفت ديگري 

ممانعت به عمل مي آورند. 
خداوند متعال در آيه 8۵ سوره نساء مي فرمايند: »هر 
كس وساطت پسنديده اي )در هر امر خيري نزد خدا يا 
مخلوق( انجام دهد، او را بهره اي از آن )پاداشي در دنيا 
يا آخرت( خواهد بود و هر كس وساطت ناروايي )در هر 
امر باطلي يا در حق شخص ناشايسته اي( انجام دهد، 
او را نيز نصيبي از )گناه و وبال( آن خواهد بود و خداوند 

همواره بر هر چيزي توانا و نگهبان است.«
بد خواس��تن براي ديگران، به وس��يله سخن چين، 
تهمت و عيب جويي، س��الح آدم هاي حقير است كه 
نمي توانند پيشرفت و موفقيت ديگران را ببينند اما 
همه ما در طول روزمرگي با اي��ن بدخواهان مواجه 
مي شويم. راه حل آن ساده است. اولين گام بي توجهي 
و حس��ن انجام رفتار و كار حرفه اي اس��ت تا تمامي 
زير آب زني هاي قبل و بعد را خنثي كند. راهكار دوم 
وابسته به يك جمله معروف است كه »دوستان خود 
را نزديك خود نگهداريد و دشمنان تان را نزديك تر!« 
در نتيجه دوست شدن و همدلي با فردي كه بدخواه 
شماست، باعث خواهد شد اين احساس نزديكي در 
برخي موارد ناجي شما باشد، هرچند راهكاري سخت 
و غيرقابل تحمل و حتي گاه��ي غيراخالقي به نظر 

مي رسد اما نتيجه مي دهد!

 شر به پا   نكن !

  تقواي اداري 
پيشه كن

در احواالت زيرآب زن ها 

 شكايت بيش از حد
اگر گاهی نارضايتي خود 
را از نح��وه رس��يدگي به 

مشكالت يا رس��يدگي به 
برخي امور ابراز كنيد، مشكلي 

ايجاد نخواهد شد، اما اگر ابراز نارضايتي به 
يك عادت تبديل شود، در اين صورت بهتر است 

اين عادت را اصالح كنيد، زيرا ممكن اس��ت براي ش��ما 
مشكالتي ايجاد كند كه هرگز تصورش را هم نمي كرديد. 
اول اينكه هيچ كس يك معترض هميش��گي را دوس��ت 
ندارد. اگر در كنار آمدن با حجم كاري زياد يا برخورد با يك 
همكار دردسرس��از مش��كل داريد، آن را با يك دوست يا 

درمانگر در ميان بگذاريد و حين كار خونسردباشيد. 

هميشه داوطلب بودن
فراتر رفتن از وظيف��ه معمولي گاهي روش 
خوبي براي جلب توج��ه و حمايت مدير و 
احتماالً پيشرفت  شغلي در آينده است، اما 
در اين كار نبايد زي��اده روي كرد. داوطلب  
ش��دن بيش از حد براي هر كاري مخصوصاً براي جبران 
سستي و بي توجهي ديگران، مي تواند دردسر ايجاد كند. 
اين زياده روي نه تنها شما را در معرض خطر سوءاستفاده 
قرار خواهد داد، بلكه پس از مدتي فشار كار باعث  ضعيف 
شدن شما می ش��ود و ممكن است به عملكردتان صدمه 
بزند و حت��ي به خاطر عدم تحوي��ل به موقع فعاليت هاي 
محوله، به اخراج تان منجر شود. حسادت همكاران و در 

معرض بدبيني قرارگرفتن آسيب ديگر اين رفتار است. 

لباس نامناسب پوشيدن
بسياري از ادارات امروزه از لباس فرم رسمي 
ب��راي كاركنان خود فاصل��ه گرفته و براي 
راحت��ي در مح��ل كار پوش��يدن لب��اس 
غيررس��مي را ممنوع نكرده اند. اگرچه اين 
رويه ممكن اس��ت موجبات راحتي شما و كيف پول تان را 
فراهم آورد، اما راه را براي تصميم گيري هاي مشكل ساز نيز 

باز مي كند. مهم نيس��ت كه چقدر 
محيط اداري ش��ما آرام به نظر برسد، 

هرگز اي��ن اش��تباه را مرتكب نش��ويد كه 
لباس هاي خيلي غيرعرفي مثاًل پاره يا رنگ و رو رفته 

بپوشيد. 
همچنين از پوشيدن تي شرت هايي با تصاوير ناهنجار يا 
شعارهاي توهين آميز خودداري كنيد. بيرون از اداره هر 
طور كه مي خواهيد لباس بپوشيد و عاليق و احساسات 
خود را بروز دهيد، مثاًل ش��لوار جين بپوشيد يا پوششي 
ديگر داشته باشيد، اما پوش��يدن لباسي غيرمعمول در 
سركار شما را فردي متفاوت و خاص نشان نمي دهد، بلكه 
تصوير يك كارمند هنجارشكن را از شما در ذهن مديران 

شما ايجاد خواهد كرد. 

صحبت در مورد سياست
بيشتر محيط هاي اداري هر از گاهي شاهد 
بروز مكالمات غيرمرتب��ط ميان كاركنان 
است. خيلي از اين موارد غيرقابل اجتناب 
هستند و مباحثي كه مطرح مي شوند، مثاًل 
اينكه براي آخر هفته چه برنامه اي داريد يا چه ورزش هايي 
را انجامي مي دهيد، مش��كلي ايجاد نمي كنند، اما طرح 
مباحثي كه به سياس��ت مرتبط مي ش��وند، ايده چندان 
خوبي نيست. سياست نه تنها يك موضوع شخصي است، 
بلكه از جمله موضوعاتي است كه بحث  در مورد آن معموالً 
داغ مي ش��ود و ممكن اس��ت كنترلش براي افراد درگير 

بسيار مشكل شود.

 

شايعه پراكني
هيچ كس شايعه سازي را دوست ندارد، حتي 
اگر موجه باش��د، اما اين تنها دليل اجتناب از 
شايعه پراكني يا بدگويي در محل كار نيست. 
گاهي اوق��ات اين رويه ممكن اس��ت در يك 
شرايط ناگوار و غيرقابل كنترل در نهايت به يك توبيخ جدي از 
سوي منابع انساني منجر شود. اگر واقعاً نياز داريد كه شايعات 
خود را به زبان بياوريد يا از آنها استفاده كنيد، يك گوش شنوا 
در ميان دوستان صميمي خود پيدا و آن شايعات را در خارج از 

محل كار برايش با آب و تاب تعريف كنيد. 

صرف زمان زياد در رسانه هاي اجتماعي 
حتي اگر در يك اداره ش��لوغ مشغول كار 
هستيد، اين احتمال وجود دارد كه يكي از 
همكاران به عادات كاري شما حساس و به 
آنها توجه ويژه اي داش��ته باشد. آن همكار 
ممكن است مديرتان باشد كه كارهاي متفرقه شما توجه 
او را چن��دان به خود جل��ب نكند، اما اگر ع��ادت داريد 
ساعت ها در شبكه هاي اجتماعي پرسه بزنيد يا با تلفن 
چت كنيد، حتماً متوجه مي شود. عالوه بر اين، نمي دانيد 
كه واحد سيستم هاي شركت شما چه داده هايي را ممكن 
است رديابي كند، بنابراين اگر از ش��بكه يا اينترنت آن 
استفاده مي كنيد، مراقب شيوه هاي نظارت بر فعاليت هاي 
سيستمي در محل كار خود باش��يد تا براي شما دردسر 

درست نشود. 

حضور در محل كار
 با بيماري واگيردار 

بسياري از شركت ها بين روزهاي مرخصي 
و بيماري تفاوتي قائل نمي شوند، از اين رو 
زماني كه دچار بيماري هس��تيد، ممكن 
است وسوسه شويد كه خود را به محل كار 
خود بكشانيد تا اينكه خانه بمانيد و از مرخصي ماهانه تان 
كسر شود، اما بهتر اس��ت تا وقتي حال تان كاماًل خوب 
نشده است، از خانه بيرون نياييد. در صورتي كه حال تان 
خوب شده است، اما عالئم بيماري در شما هنوز وجود 
دارد يا تب مختصري داريد و س��رفه مي كنيد يا هنوز با 
كمي اختالل گوارشي درگير هستيد، با ماندن در خانه 
لطف بزرگي در حق خودتان و همكاران تان خواهيد كرد. 
مي توانيد به رئيس خود بگوييد كه قادريد سركار حاضر 
شويد، اما هنوز حامل ميكروب هستيد. در اين صورت 
اگر صداقت به خرج دهي��د، احتماالً مدير اجازه خواهد 

داد دوركاري داشته باشيد. 

غذاي همكاران را خوردن
از ميان تمام اتفاقات ناگوار در محل كار، 
شايد هيچ كدام فاجعه آميزتر از هجوم به 
داخل يخچال عمومي و خ��وردن غذاي 
همكاري نيست كه خود او نيز ممكن است 
گرسنه باش��د. گاهي اوقات در زماني كه دچار نااميدي 
ش��ده ايد و غذاي تان را در منزل جا گذاشته ايد، ممكن 
است وسوسه شويد غذاي همكارتان را بخوريد، بنابراين 
اگ��ر در محل كار آنق��در در انجام وظاي��ف محوله غرق 
ش��ده ايد كه فرص��ت نمي كنيد حتي يك س��اندويچ از 
اغذيه فروشي بخريد، از يك همكار بخواهيد كه اين كار را 
براي ش��ما انجام دهد تا از اقدامات تالفي جويانه س��اير 

همكاران برحذر باشيد. 

محل كار 
جاي اين كارها

 نيست

سبك انضباط
نبايدهاي محل كار را بشناسيم

   نيره محمودي 
محل كار شما داراي الزامات و بايدهايي است كه آن را با محل زندگي شما 
متمايز مي كند. براي آنكه در محل كار با مش�كل جدي و احتماالً تنبيه 
و توبيخ مواجه نشويد، بايد قوانين محل كار را رعايت كنيد، مثاًل اينكه 

به موقع سر كار حاضر ش�ويد، به مديران 
خود احترام بگذاريد و به زمان هاي 

تعيين ش�ده براي انج�ام امور و 
تحويل آنها پايبند باشيد. براي 

اينكه بتوانيد خود را به اين 
قوانين ملزم كنيد و مجبور 
به تخطي از آنها نش�ويد، 
بهتر است به چند نبايد در 
محل كار احترام بگذاريد. 

شكايت بيش از حد
حضور در محل كار با 

بيماري واگيردار 

صحبت در مورد 
سياست

هميشه داوطلب 
بودن

شايعه پراكني لباس نامناسب 
پوشيدن

 غذاي همكاران را
 خوردن

 صرف زمان زياد
 در رسانه ها


