رواﯾﺖ ﻧﺒﺮد ﺑﺰرگ اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺑﺎزار
اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ]وﯾﮋه[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻧﯿﻤﺎ دادﮔﺴﺘﺮ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۳
از ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﺒﺮدی وارد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺰاع ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺧﺮج ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻣﻬﯿﺐ  ۴ﻗﺎره را در
ﻧﻮردﯾﺪه .اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی ،زواﯾﺎی ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻢ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﺒﺮد وﺟﻮد دارد.
زواﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﺪه ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﺎه ،ﺳﮑﻮت ﻣﻤﺘﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﻋﻤﺪی ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ -و دﯾﮕﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﯽ ﺑﺎﮐﺎﻧﻪ اش -ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﺪرت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده .و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا اﭘﻞ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن در
ﭘﯿﮑﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻘﻬﻮر اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﯽ رﺣﻢ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮ
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ و ﻧﻮآوری ﺧﻮد ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺗﺎزه ﮐﻪ در  ۶ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪش را ﻧﺨﻮاﻧﺪه اﯾﺪ ،از ﭘﺮوژه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﭘﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ آﯾﻔﻮن
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ -
ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮای اﭘﻞ! -و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ،ﻓﻮران ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﻫﻤﺮاه دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دﯾﺪار  ۴آﮔﻮﺳﺖ
 ۴آﮔﻮﺳﺖ  ،۲۰۱۰در ﺷﻠﻮﻏﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺳﺌﻮل ،ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان اﭘﻞ درب ﭼﺮﺧﺎن ﺑﺮج  ۴۴ﻃﺒﻘﻪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﯽ ﻫﻢ ﻫﻞ دادﻧﺪ و وارد ﻣﻘﺮ رﻗﯿﺐ ﮐﺮه ای ﺷﺪﻧﺪ؛ آﻣﺎده ﺷﻠﯿﮏ اوﻟﯿﻦ
ﮔﻠﻮﻟﻪ در رﺧﺪادی ﮐﻪ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮای زورآزﻣﺎﯾﯽ از ﺑﻬﺎر آن ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ) (Galaxy Sﺷﺮوع ﺷﺪه
ﺑﻮد؛ ﺗﺎزه واردی ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ در ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﮑﯽ از آن را در
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آب ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﯿﻢ آﯾﻔﻮن در ﻣﻘﺮ ﺧﻮد در ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ رﺳﺎﻧﺪ.
دﯾﺰاﯾﻨﺮﻫﺎی اﭘﻞ آن را ﺑﺎ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس “ﯾﮏ دزدی ﻓﮑﺮی

ﺧﺎﻟﺺ” ﺑﻮد.

از ﻧﻈﺮ ﺗﯿﻢ ﺳﺎزﻧﺪه آﯾﻔﻮن ﮔﻠﮑﺴﯽ اس “ﯾﮏ دزدی ﻓﮑﺮی ﺧﺎﻟﺺ” ﺑﻮد.
ﻧﻤﺎ و ﻇﺎﻫﺮ ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،آﯾﮑﻦ ﻫﺎ ،و ﺷﮑﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ آﯾﻔﻮن ﺑﻮد .وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﭘﺘﻨﺖ
ﺷﺪه آﯾﻔﻮن ،ﻣﺜﻞ  rubber bandingﮐﻪ ﯾﮏ اﻓﮑﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻮع ﭘﺮﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ
رﺳﯿﺪن اﺳﮑﺮول ﺑﻮد ،ﻋﯿﻨﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  pinch to zoomﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ اﻧﺪازه
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ژﺳﺖ ﻟﻤﺴﯽ دو اﻧﮕﺸﺘﯽ )اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و اﺷﺎره( ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﻟﯽ آﺧﺮ .ﻗﺼﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﺮ دراز داﺷﺖ.
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻠﻮن و ﺗﻨﺪﻣﺰاج اﭘﻞ ،از ﺧﺸﻢ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﯿﻢ ﻫﺎی اﭘﻞ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ او
ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺮزﺷﮑﻦ و ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺣﺎﻻ ،از ﺳﺮ ﺟﺎﺑﺰ دود
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او ﯾﮏ رﻗﯿﺐ ،آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻄﻌﻪ ،ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،دﯾﺰاﯾﻦ و
ﺑﺴﯿﺎری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آﯾﻔﻮن را در روز روﺷﻦ ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ و ﺗﯿﻢ ﮐﻮک -ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی اﭘﻞ ﺑﻮد -در ﺟﻮﻻی آن ﺳﺎل ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺧﻮد درﺑﺎره ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن را ﺑﺎ ﭘﺴﺮ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓِ ،ﺟﯽ وای .ﻟﯽ )Jay
 (Y. Leeدر ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓﺘﯽ ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﺟﺰ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه .ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ رﻗﺺ
ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ روی ﮔﺸﺎده ،و اﺻﺮار از ﺳﺮ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ،ﺟﺎﺑﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ دﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎی
ﻣﺨﻤﻠﯽ اش را در آورد .از اﯾﻦ رو ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻠﺴﻪ  ۴آﮔﻮﺳﺖ در ﺳﺌﻮل داده ﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ رﻗﺺ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ ،ﺟﺎﺑﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ دﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﻤﻠﯽ اش را در آورد.
ﻣﺪﯾﺮان اﭘﻞ ﺑﻪ اﺗﺎق ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺑﺎﻻی ﺑﺮج ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل  ۶ﻣﻬﻨﺪس و وﮐﯿﻞ ﮐﺮه
ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه دادﮔﺎه و ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺎر ،دﮐﺘﺮ ﺳﺌﻮﻧﮕﻬﻮ آن )Seungho
 ،(Ahnاز ﻧﻮاب رﺲ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﺗﻌﺎرف و ﺑﻔﺮﻣﺎ ،ﭼﯿﭗ ﻻﺗﻦ )Chip
 ،(Luttonﻣﺸﺎور ﮐﻞ اﭘﻞ در زﻣﯿﻨﻪ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮏ اﺳﻼﯾﺪ
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ” را روی ﭘﺮده
اﻧﺪاﺧﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﯿﻠﯽ آرام ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻﺗﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﯽ ﭘﺮده ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
او ﮔﻔﺖ“ :ﮔﻠﮑﺴﯽ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از روی آﯾﻔﻮن اﺳﺖ”.
دﮐﺘﺮ آن ﭘﺎﺳﺦ داد“ :ﻣﻨﻈﻮرﺗﺎن از ﮐﭙﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟”
ﻻﺗﻦ ﺑﺎ اﺻﺮار ﮔﻔﺖ“ :دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ﺷﻤﺎ آﯾﻔﻮن را ﮐﭙﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ ورای اﯾﻦ

اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ”.
دﮐﺘﺮ آن ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آن ﺣﺮف ﻫﺎ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .در واﻗﻊ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪ“ :ﭼﻄﻮر ﺟﺮات ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻄﻮر ﺟﺮات ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺰﻧﯿﺪ!” ﺳﭙﺲ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد ،و ﮔﻔﺖ“ :ﻣﺎ از ازل ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﻢ .ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را دارﯾﻢ ،و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﭘﻞ ﺗﻌﺪادی ﺷﺎن را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده”.
ﭘﯿﺎم ارﺳﺎﻟﯽ روﺷﻦ ﺑﻮد! اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﭘﻞ ادﻋﺎی ﺳﺮﻗﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از دﯾﺰاﯾﻦ آﯾﻔﻮن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ ادﻋﺎی ﻧﻘﺾ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ را روی ﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ،
ﺧﻄﻮط ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ،اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻼوﯾﺰ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﻧﺪارد .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﺶ از  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده و
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ رای ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ و ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ،و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﻧﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﺪاﯾﺖ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻮده

ﺑﺎﺷﺪ…

ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دادﮔﺎﻫﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی رﻗﺒﺎ
اﺻﻼ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﭽﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،درﺳﺖ از ﻫﻤﺎن
ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه اﭘﻞ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ» :ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ،

ﺑﺎﺧﺖ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ دوﺑﺎره ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓﺮﺟﺎم- ،و ﺳﭙﺲ ،وﻗﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ -ﺗﺴﻮﯾﻪ و وارﯾﺰ ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﺑﺮای ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه«.
ﺳﻢ ﺑﮑﺴﺘﺮ ،از وﮐﻼی ﭘﺘﻨﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭘﺮوﻧﺪه ای را ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اداره ﮐﺮده ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﺸﺪه آﻧﻬﺎ ﭘﺘﻨﺘﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮدﺷﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﻬﻢ

ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﺳﻮﺋﺪی[ ارﯾﮑﺴﻮن ﺑﻮدم.
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ]ﺷﺮﮐﺖ
ِ
آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد ،دروغ ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .و ﺑﻌﺪﻫﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﻫﻢ
اﻧﺠﺎم دادم ،اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد ،راﺳﺘﺶ را ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ!”

ﺳﻢ ﺑﮑﺴﺘﺮ“ :ﺑﻌﺪﻫﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﻫﻢ اﻧﺠﺎم دادم ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد،
راﺳﺘﺶ را ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ!”
در آن ﺳﻮ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ َاﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ روش ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ روﯾﮑﺮد واﻗﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻗﺒﺎل ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺘﻨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دارﻧﺪﮔﺎن و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺘﻨﺖ در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،اﻏﻠﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی اش ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد از ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻀﺎن اﺗﻬﺎم ﺑﺒﯿﻨﺪ ،از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از
اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﻓﺎﻋﯽ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ از دﻋﺎوی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻪ راه دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه داﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ؟ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ )ﻗﺒﻞ از دور ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ
در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﮑﺴﺖ آن را ﺑﻪ دادﮔﺎه اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺰاع ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ .ﺗﺎ اﻣﺮوز  ۲ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ در دادﮔﺎه ﺳﻦ ﺧﻮزه
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻋﻤﺪی از دﯾﺰاﯾﻦ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﯾﻔﻮن ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اوﻟﯽ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺶ از  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ اﭘﻞ ﮐﺮد )ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ  ۸۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ( و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ دوم ﺗﻨﻬﺎ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻏﺮاﻣﺖ را ﺑﻪ
اﭘﻞ اﺧﺘﺼﺎص داده.
اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎر ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ را روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ )اﻣﺮوزه  ۳۱درﺻﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ  ۱۵.۶درﺻﺪ اﭘﻞ( ،آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی “اﭘﻞ وار ،و ﻓﻘﻂ ارزان ﺗﺮ” ﺑﻠﮑﻪ

ﺑﺎ اﺑﺪاع ﻧﻮآوری ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی “اﭘﻞ وار ،و ﻓﻘﻂ ارزان ﺗﺮ” ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺑﺪاع ﻧﻮآوری
ﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮدش ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪه.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺒﻠﯽ اﭘﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در آﻏﺎز ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ
رﻓﺘﻪ ،و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه در ﺑﺎ ]رﻗﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ[ اﭘﻞ
ﺳﺮﺷﺎخ ﺷﻮد”.
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در اﺻﻞ ﺑﺮﮔﯽ ﮐﻬﻨﻪ از دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﺎزی ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه» :وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن ،اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻮآوراﻧﻪ
ای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ وﻟﯽ ارزان ﺗﺮ ﺧﻮدت را در ﺑﺎزار ﺟﺎ ﮐﻦ «.اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺟﻮاب ﭘﺲ داده و ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از ﻫﯿﭻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻏﻮﻟﯽ
ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻌﺎدش ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ.

دروغ ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﺎل  ۱۹۳۸ﺗﻮﺳﻂ ﻟﯽ ﺑﯿﺎﻧﮓ-ﭼﻮل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ؛ ﭘﺴﺮ ﯾﮏ زﻣﯿﻦ دار ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﮐﺮه ای ﮐﻪ
از ﮐﺎﻟﺞ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و وﻗﺘﯽ  ۲۶ﺳﺎل داﺷﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺮاث ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺪر ﯾﮏ

آﺳﯿﺎب راه اﻧﺪاﺧﺖ .وﻟﯽ ﺑﻪ زودی اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺗﻼﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎﻫﯽ و ﻓﺮآوری ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺑﻮد.
ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ )در زﺑﺎن ﮐﺮه ای ﯾﻌﻨﯽ “ﺳﻪ ﺳﺘﺎره”( ﺑﻮد .در
ﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﭘﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،ﻟﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش را ﮔﺴﺘﺮش داد و در ﺳﺎل  ،۱۹۵۳ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآوری

ﺷﮑﺮ راه اﻧﺪاﺧﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺸﻢ ،و ﯾﮑﯽ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در زﺑﺎن ﮐﺮه ای ﯾﻌﻨﯽ “ﺳﻪ ﺳﺘﺎره”.
ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﻫﯿﭻ ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در آﯾﻨﺪه وارد ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎل  ،۱۹۶۹ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ-ﺳﺎﻧﯿﻮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ﺷﮑﻞ

ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﯿﺎه-و-ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺮد؛ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از رده ﺧﺎرج ﮐﻪ دﻟﯿﻞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ،ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ رﻧﮕﯽ ﺑﻮد.
ﺗﺎ اواﯾﻞ دﻫﻪ  ،۱۹۹۰ﺑﻌﺪ از اﻧﻔﺠﺎر اﻗﺘﺼﺎدی در ژاﭘﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آن ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻮﻧﯽ ﻃﻠﯿﻌﻪ دار ﺳﭙﺎه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﯾﮏ ﺗﻮ ﺳﺮی ﺧﻮر دﯾﺪه ﻣﯽ

ﺷﺪ؛ ﺷﻬﺮﺗﺶ در ﻧﺰد ﻧﺎدر اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺪﻟﯽ ﺑﻨﺠﻞ و ارزان
ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ راﻫﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و آن ،ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻗﺒﺎی ﺷﺎن در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ

ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻻﻣﭗ ﭘﺮﺗﻮی ﮐﺎﺗﺪی
) (C.R.Tﺑﻮد ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎ و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ راﻫﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ:
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻗﺒﺎ.
ﻃﺒﻖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اروﭘﺎ ،اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ در دﯾﺪارﻫﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﺟﻠﺴﺎت ﺷﯿﺸﻪ ای« ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﺎن ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و
ﭘﺎﺗﻮق ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ -ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺗﺎﯾﻮان ،ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ژاﭘﻦ ،و ﺣﺪاﻗﻞ  ۸ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ -ﺑﻮد.

ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺑﻮد و ﺑﻘﯿﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ رده ﭘﺎﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺎه دﯾﺪارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺒﺰ« ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﻠﻒ ،ﺑﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺒﺰ ﭼﻨﺪ رﻗﯿﺐ ،ﺑﺮ ﺳﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺳﺎﻟﻢ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

اﯾﻦ دﺳﯿﺴﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺎش ﺷﺪ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ۳۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ۲۱.۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،و  ۱۹۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
اﻣﺎ… ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﻃﺌﻪ  C.R.Tﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ دﺳﯿﺴﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ۱۹۹۸ﺑﺎزار
- L.C.Dﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد و
رﻗﯿﺐ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  C.R.Tﺑﻮد -داﺷﺖ اوج ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دو ﺷﺮﮐﺖ رﻗﯿﺐ ،ﺷﺎرپ و ﻫﯿﺘﺎﭼﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺻﻮرت

ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ال.ﺳﯽ.دی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل
اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﺬاب ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ال.ﺳﯽ.دی را ﮐﻠﯿﺪ زد.

دوﺑﺎره ،ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ در ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﻠﻒ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ )!( ﻗﯿﻤﺖ ال.ﺳﯽ.دی را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎزﭘﺮﺳﺎن ،در ﺳﺎل  ،۲۰۰۱رﺲ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﻤﻪ رﺳﺎﻧﺎﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻟﯽ ﯾﻮن-وو ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ رﻗﯿﺐ ،ﺑﻪ ﻧﺎم  ،Chunghwa Picture Tubesﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻮﻋﯽ از  L.C.Dرا
داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺟﺮای ﺗﻮﻃﺌﻪ در ﺟﺮﯾﺎن »ﺟﻠﺴﺎت
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل« اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .دوﺑﺎره ،ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ در ﻫﺘﻞ ﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﮔﻠﻒ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ )!( ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۰۶ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎری آﻧﻬﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ال.ﺳﯽ.دی ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﮔﺮاﺪ .ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﮔﺮان ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﻣﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺷﺎن -ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﮐﺪ  NYerاز آن ﯾﺎد
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ -ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎری ﻗﯿﻤﺖ ال.ﺳﯽ.دی ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪه .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از اﯾﻦ
ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  NYerاز ﻃﺮﯾﻖ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﻌﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را
ﺑﯿﻔﺮوزد؛ ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر واﻫﻤﻪ؟ زﯾﺮا  NYerدر واﻗﻊ ﻫﻤﺎن اﭘﻞ ﺑﻮد.

ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎری ﻗﯿﻤﺖ ال.ﺳﯽ.دی ﺷﮏ ﮐﺮده .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ
اﻓﺘﺎد ،ﭼﻮن آن ﺷﺮﮐﺖ در واﻗﻊ اﭘﻞ ﺑﻮد.

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﺳﺮی وﻗﺎﯾﻊ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺪو ﺑﺪو ﺧﻮدش را ﺑﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه رﺳﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﻓﺎق ﺿﺪ-رﻗﺎﺑﺖ ،ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ ﭘﺸﯿﻤﺎن از ﺗﻮﻃﺌﻪ ،ﻫﻤﺪﺳﺘﺎن ﺧﻮد را
ﺑﻔﺮوﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی از دردﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﮑﺎﺳﺖ -ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪﻫﺎ
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺧﺮﯾﺪاران ال.ﺳﯽ.دی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﺴﻮﯾﻪ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه
ﺷﺪ.

اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ال.ﺳﯽ.دی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮء ﻇﻦ اﭘﻞ ﻧﺒﻮد .ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ :ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎی ﺟﺮم در ﺗﻮﻃﺌﻪ ای دﯾﮕﺮ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺑﻮد .ﮐﺪام ﺗﻮﻃﺌﻪ دﯾﮕﺮ؟ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ  DRAMﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۹ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد!
ﺗﻮﻟﯿﺪ  DRAMﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد -ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .اﻣﺎ
در ﺳﺎل  ،۲۰۰۵ﺑﻌﺪ از ﻟﻮ رﻓﺘﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ
ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺪ ۶ .ﺗﻦ از ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﯿﻦ  ۷ﺗﺎ  ۱۴ﻣﺎه را در
زﻧﺪان ﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﯾﻨﮏ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ و دﺳﺘﮑﺎری ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ.
اﯾﻨﮏ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ و دﺳﺘﮑﺎری ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﺋﻪ
وان ﭼﯽ ،ﻧﺎﯾﺐ رﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﻣﻮر ﮐﺎری و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ“ :ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮی دارﯾﻢ ،ﺑﺎ وﮐﻼی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و روﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﻔﺎف ،و
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﮔﺰارﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﻮل .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺎ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﺳﯿﺎ ﯾﺎ
اﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﯾﮑﺴﺎن را آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ”.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،داﺳﺘﺎن ﺳﻮء رﻓﺘﺎر در ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
دﺳﯿﺴﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺒﻮد.
در ﺳﺎل  ،۲۰۰۰ﯾﮑﯽ از دادﺳﺘﺎن ﻫﺎی ارﺷﺪ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﯿﻢ ﯾﻮﻧﮓ-ﭼﻮل ،ﮐﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﺘﺎره دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،در ﺳﻮت
ﯾﮏ رﺳﻮاﯾﯽ )ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﻋﻈﯿﻢ( دﻣﯿﺪ .او ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ در
»رﺷﻮه ﺧﻮاری ،ﭘﻮل ﺷﻮﯾﯽ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﻮاﻫﺪ ،و دزدﯾﺪن ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ  ۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر« و ﭼﻨﺪ
ﺟﺮم دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد .در اﺻﻞ ،آﻗﺎی ﭼﻮل ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎره ادﻋﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد،
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﺳﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ.

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در واﮐﻨﺸﯽ ﻋﺠﯿﺐ ،ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب دادﺳﺘﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ را

“ﻓﻀﻠﻪ ﺣﯿﻮان” ﺧﻮاﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ،ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻨﺎﯾﯽ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ادﻋﺎﻫﺎی آﻗﺎی
ﭼﻮل ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﻟﺠﻦ زار ﺗﻄﻤﯿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪاران ،ﻗﻀﺎت و
دادﺳﺘﺎﻧﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺖ .در ژاﻧﻮﯾﻪ  ،۲۰۰۸ﺑﺎزرﺳﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺮزده ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﻟﯽ
ﮐﺎن-ﻫﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رﯾﺨﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ،او ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ
ارزش  ۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺷﺪ ۳ .ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ و دﺳﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ  ۸۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ  ۱۸ﻣﺎه ﺑﻌﺪ رﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻟﯽ ﻣﯿﻮﻧﮓ-ﺑﺎک ،او را ﻋﻔﻮ ﮐﺮد.

ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ادﻋﺎی رﺷﻮه ﺧﻮاری آﻣﺪ؟ ﻣﺮدان ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺛﺮی دال ﺑﺮ ﺗﺎﺪ ادﻋﺎﻫﺎی آﻗﺎی
ﭼﻮل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﺎﯾﻪ ﺗﻌﺠﺐ او ﺷﺪ زﯾﺮا ﺷﺨﺼﺎ ﻧﺎم  ۴دادﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ او در
ﺟﺮﯾﺎن رﺷﻮه ﺧﻮاری دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت داده ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺒﻮد؛ ﯾﮏ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﮐﺮه ای ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ او ﮐﯿﻒ ﮔﻠﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ داده ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻧﻬﺎد
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری از ﻫﺪﯾﻪ  ۵۴۰۰دﻻری ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ آن را ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،آﻗﺎی ﭼﻮل در ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﮐﺘﺎب ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ اﺗﻬﺎم ﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در واﮐﻨﺸﯽ ﻋﺠﯿﺐ ،اﺗﻬﺎﻣﺎت وارده در آن را
“ﻓﻀﻠﻪ ﺣﯿﻮان” ﺧﻮاﻧﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد ﺑﻪ  ۳ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ  ۸۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ  ۱۸ﻣﺎه ﺑﻌﺪ او را از زﻧﺪان ﻋﻔﻮ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ روﺷﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺟﺎﻟﺐ .در
اﺑﺘﺪای  ،۲۰۱۰ﺟﯿﺴﺎﻧﮓ ﭼﻮی رﺲ و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﻧﻮﺷﺖ و آن را ﺣﺎوی ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮب ﺧﻮاﻧﺪ .او ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ  ۱۲ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻮده .ﺑﺎ
وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮوش آن
از  ۸۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  ۹.۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﭼﻮی ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد“ :در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺷﻤﺎر ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺎ در اﻣﺮﯾﮑﺎ از
 ۳۶۱۱ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم اﯾﻦ ﺣﻮزه رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻟﻮده ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻧﺴﻞ
ﺑﻌﺪﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ”.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭼﻮی از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .دادﮔﺎﻫﯽ در ﻻﻫﻪ
ﺣﮑﻢ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ژاﭘﻨﯽ ﺷﺎرپ -در
زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  L.C.Dﺻﻔﺤﻪ ﺗﺨﺖ -را ﮐﭙﯽ و ﻧﻘﺾ ﮐﺮده .در ﺿﺮﺑﻪ ای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ،
دادﮔﺎه ﺣﮑﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ واردات اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﻗﺾ آن ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺣﻮاﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﭼﻮی ﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ اش را ارﺳﺎل ﮐﺮد ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت

ﻣﺘﺤﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﺮد ،ﭼﻮن در آﻧﻬﺎ از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺎرپ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺷﺎرپ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪ .اﻟﮕﻮی ﻗﺪﯾﻤﯽ دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﺷﺪه
ﺑﻮد» :وﻗﺘﯽ ﺳﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺟﺮم ﻣﭽﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮐﻦ ،ادﻋﺎ ﮐﻦ اﯾﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﯾﺎ آن ﭘﺘﻨﺖ در
اﺻﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻮده ﻧﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دادﺧﻮاه .ﺳﭙﺲ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﻋﻮی ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺳﻬﻢ
ﺑﺰرﮔﺘﺮی از ﺑﺎزار ﻣﺎل ﺧﻮدت ﮐﻦ و ﮐﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺖ ،ﺗﻮاﻓﻖ
ﮐﻦ«.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ رﻗﯿﺐ آﻣﺪ؟ ﺷﺎرپ در ﺳﺎل  ۲۰۰۷ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه داﺷﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ-
ﺗﺨﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ اواﺧﺮ  ۲۰۰۹ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ رﺷﺪ داد ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎرپ )ﺻﺎﺣﺐ اﺻﻠﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی( ﻓﻘﻂ ۵.۴
درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ را داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ  ۲۳.۶درﺻﺪ را ﻣﺎل ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺳﺮ ﺟﻤﻊ ،ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺧﻮب ﺑﻮد و ﺑﺮای رﻗﺒﺎ وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪه.
ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻮﻧﯿﺮ ) (Pioneerﻫﻢ رخ داد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ ژاﭘﻨﯽ اﻻﺻﻞ ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ
آن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻮد ،ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎ داﺷﺖ.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دوﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ زﺣﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ ،از
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .در  ،۲۰۰۶ﭘﺎﯾﻮﻧﯿﺮ در دادﮔﺎه ﻓﺪرال ﺷﺮق ﺗﮕﺰاس ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﻢ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ .ادﻋﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻗﺮاری دادﮔﺎه رد ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از اﺳﻨﺎد رو ﺷﺪه در
ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه ،زﯾﺎن ﺑﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ؛ ﻧﺎﻣﻪ ای از ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ دارد ﭘﺘﻨﺖ ﭘﺎﯾﻮﻧﯿﺮ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ  ۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻮﻧﯿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺘﯿﻨﺎف و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن
ﭘﺮوﻧﺪه ،ﭘﺎﯾﻮﻧﯿﺮ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد در ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ رﺿﺎﯾﺖ داد.
رﻗﻢ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺮﮔﺰ اﻋﻼم ﻧﺸﺪ .وﻟﯽ در آن ﻣﻮﻗﻊ ،دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﻮﻧﯿﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در

ﺳﺎل  ،۲۰۱۰ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﻮد و اﺧﺮاج  ۱۰ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺎﯾﻮﻧﯿﺮ و ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ
ﺷﺪ.
ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺘﻨﺖ ﯾﮏ رﻗﯿﺐ ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎز
ﻫﻢ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ،ﺳﺎل ﻫﺎ از آن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ در
ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم  InterDigitalﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﭘﺘﻨﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎﺑﺖ اﻋﻄﺎی
ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺜﻞ اﭘﻞ و اﻟﺠﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﺲ ،ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ از دادن ﺣﻖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدداری و اﯾﻨﺘﺮدﯾﺠﯿﺘﺎل را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ

ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  ،۲۰۰۸ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن واردات ﭼﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺮﻓﺮوش ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﮐﺮه ای ﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺗﻮاﻓﻖ را ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﭘﻞ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن ،ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺒﺮد را ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ زﯾﺮ و رو ﮐﺮد
ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﮐﺪاک از ﺣﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه ای ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دارد از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﮐﺪاک در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوﺑﺎره ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺿﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺣﻖ را ﺑﻪ ﮐﺪاک داد ،ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﭘﺘﻨﺖ راﺿﯽ ﺷﺪ.
اﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺗﺠﺎری زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ،ﺳﺎل ﻫﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را در ﮐﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺖ .اﻣﺎ
ﺻﺤﻨﻪ ﮐﻠﯽ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﯾﻔﻮن ﻋﻮض ﺷﺪ .ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻬﯿﺎی ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯽ ﻧﺒﻮد و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺧﻮاﺑﮕﺎه ارﻏﻮاﻧﯽ
ﺧﻮاﺑﮕﺎه ارﻏﻮاﻧﯽ ) (The Purple Dormﺑﻮی ﭘﯿﺘﺰا ﻣﯽ داد .ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ اﭘﻞ در ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﻪ
آن اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻮی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ) ۲۴/۷ﺗﻤﺎم ﻫﻔﺘﻪ
روزی  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ( در آن ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮی ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوژه اﭘﻞ ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ ارﻏﻮاﻧﯽ
) (Purpleاﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه از ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد و ﺗﻼﺷﯽ ﺑﻮد ﻣﺘﺸﮑﻞ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎرﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای در ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮﮐﺖ» :ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
اﯾﻤﯿﻞ ،و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ«.
ﻣﺪﯾﺮان اﭘﻞ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﯾﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ او ﻣﺮدد
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه زﯾﺎدی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮ از اﭘﻞ -ﻣﻮﺗﻮروﻻ ،ﻧﻮﮐﯿﺎ،
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و ارﯾﮑﺴﻮن -در ﺑﺎزار ﺑﻮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزار اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ای ،اﭘﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﭼﻨﺎن
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻗﻤﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
در ﺿﻤﻦ ،اﭘﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺜﻞ  AT&Tﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ .ﭼﻮن ﺟﺎﺑﺰ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﭘﻞ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ -ﯾﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ -ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﺑﮑﻨﺪ .ﺷﮏ دﯾﮕﺮ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺪرت ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻫﻤﺮاه ،ﺑﺮای ﯾﮏ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺑﺮوﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ -ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﺑﻮد -ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

در ﺑﺎزار اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،اﭘﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﭼﻨﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ
ﻗﻤﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ-ﻟﻤﺴﯽ اﭘﻞ ،ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮض ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ آن ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ و ﺻﺤﻨﻪ ﻧﺒﺮد را زﯾﺮ و رو .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ رﺲ ﺑﺨﺶ دﯾﺰاﯾﻦ اﭘﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ
ﺑﺮای آﯾﭙﺎدﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺒﻨﺎی ﻃﺮاﺣﯽ آﯾﻔﻮن ﻗﺮار داد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻧﻮاﻣﺒﺮ
 ،۲۰۰۴اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﭘﻞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺎ ﭘﺮوژه ﺗﺒﻠﺖ )آﯾﭙﺪ( را ﻣﻮﻗﺘﺎ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ
و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﯾﻔﻮن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺟﺎﺑﺰ ،رازداری اﮐﯿﺪ ،ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﻼح ﺑﻮد .اﭘﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﻮدار
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺣﺘﯽ از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎر ﺗﺮ ﺷﺪ .ﻫﯿﭻ رﻗﯿﺒﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آﻣﺎده ﺷﺪن اﭘﻞ
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺑﻮد .ﺟﺎﺑﺰ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺘﺤﺮک روﺑﺮو
ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد:
ﺑﺮای ﭘﺮوژه ارﻏﻮاﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎرج ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ در داﺧﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ دارد ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺳﺎزد.
ﺗﻤﺎم ﮐﺎر -دﯾﺰاﯾﻦ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺗﺴﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ -ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﻣﻦ در اﺗﺎق ﻫﺎی ﻗﻔﻞ
ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
اﺳﮑﺎت ﻓﻮرﺳﺘﺎل ،از ﻧﻮاب رﺲ اﭘﻞ از ﻃﺮف ﺟﺎﺑﺰ ﻣﺎﻣﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﺟﺪﯾﺪ
ﺷﺪ .او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﺪون ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﭘﻞ را ﺑﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ارﻏﻮاﻧﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ارﻏﻮاﻧﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ از ﻣﻘﺮ اﭘﻞ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺷﺪ .اﻓﺮاد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﺧﺎص ،ﺑﺎﯾﺪ از  ۴در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺎرت ﺧﻮان ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .دورﺑﯿﻦ
ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﯾﺎدآوری اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮی ﺑﻮدن ﭘﺮوژه داﺷﺖ ،درﺳﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ در ورودی ﻧﻮﺷﺘﻪ ای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺖ زﻧﯽ -ﮐﻪ اﺷﺎره داﺷﺖ ﺑﻪ
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم .ﻗﺎﻧﻮن اول ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺖ زﻧﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد درﺑﺎره ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﻣﺸﺖ زﻧﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار اوﻟﯿﻦ آﯾﻔﻮن ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰی در ﺧﻮاﺑﮕﺎه
ارﻏﻮاﻧﯽ.
ﮔﺮوﻫﯽ  ۱۵ﻧﻔﺮه از ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﭘﻞ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﯿﻢ
دﯾﺰاﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﺴﺎت ﻃﻮﻓﺎن ﻓﮑﺮی ،دور ﯾﮏ ﻣﯿﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺟﻤﻊ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،اﯾﺪه ﻫﺎ را وﺳﻂ ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﻃﺮح ﻫﺎ را در دﻓﺎﺗﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻫﺎی دو ﺧﻄﯽ ﻣﯽ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻘﺪﻫﺎی درون ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد را

ﺑﻪ ﺗﯿﻢ دﯾﺰاﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﻮد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻗﻄﻌﺎت  ۳ﺑﻌﺪی را درﯾﺎﻓﺖ و دوﺑﺎره روی ﻣﯿﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ اﺳﺘﺮﯾﻨﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﻃﺮاﺣﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﯿﻢ آﯾﻔﻮن،
ﻓﻘﻂ  ۵۰ﺗﻼش از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﺰاﯾﻦ ﯾﮏ دﮐﻤﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻟﺒﻪ ﺗﻠﻔﻦ ،ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی آن ،ارﺗﻔﺎع و ﻋﺮﺿﺶ ،ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ .ﻣﺜﻼ ،در ﭘﺸﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ رﻣﺰ  M68ﮐﻠﻤﻪ  iPodﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ
ﻣﺎﻫﯿﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﺤﺼﻮل را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد .ﻓﻮرﺳﺘﺎل و ﺗﯿﻤﺶ دﻧﺒﺎل اﻟﻘﺎی اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ-ﻟﻤﺴﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎری ﻣﺤﺘﻮای داﺧﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،در ژاﻧﻮﯾﻪ  ،۲۰۰۷ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺰ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ  Macworldدر ﺳﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ از آﯾﻔﻮن ﭘﺮده ﺑﺮداری ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎر ﯾﮏ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ را داﺷﺘﻨﺪ.

اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺎ ﺷﻮق واﻓﺮ در ﻣﯿﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ“ :اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ!
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟﺎﺑﺰ ،ﺗﺠﻤﻌﯽ در ﺑﯿﺮون ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﺳﮑﻮﻧﯽ ) (Moscone Centerﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ
ﺑﺎز ﺷﺪن درﻫﺎ ،ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺸﻬﻮر روی
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮود! در  ۹:۱۴دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺎ ﯾﻘﻪ اﺳﮑﯽ ﻣﺸﮑﯽ و ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻨﺶ روی ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪ .ﺑﺎ
ﺷﻮق واﻓﺮ در ﻣﯿﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ“ :اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ!” او از
ﻣﮏ ﻫﺎ ،آﯾﭙﺎدﻫﺎ ،آﯾﺘﻮﻧﺰ ،و اﭘﻞ ﺗﯽ وی ﮔﻔﺖ و ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﭘﺮاﻧﯽ ﻟﻔﻈﯽ ﻫﻢ ﻧﺜﺎر ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﺮد .در
 ۹:۴۰دﻗﯿﻘﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﭗ آب ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﮔﻠﻮی اش را ﺻﺎف ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ“ :اﻣﺮوز روزی اﺳﺖ ﮐﻪ  ۲ﺳﺎل و
ﻧﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﻮدم”.
ﺗﺎﻻر در ﺳﮑﻮت ﻓﺮو رﻓﺖ .ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺰرگ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻦ  ۳وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ اوﻟﯿﻦ آﯾﻔﻮن.
ﺟﺎﺑﺰ ﮔﻔﺖ“ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و اﻣﺮوز،
ﻣﺎ  ۳ﻣﺤﺼﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻦ رده ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ”.او ﮔﻔﺖ اوﻟﯽ ﯾﮏ آﯾﭙﺎد ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺰرگ و ﮐﻨﺘﺮل
ﻫﺎی ﻟﻤﺴﯽ اﺳﺖ .دوﻣﯽ ،ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .و ﺳﻮﻣﯽ ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎط اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ.
دوﺑﺎره ﮔﻔﺖ“ :ﯾﮏ آﯾﭙﺎد ،ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ،و ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ .ﯾﮏ آﯾﭙﺎد ،ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ…” و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
آﯾﮑﻦ ﻫﺎی ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ  ۳ﺑﺎ ﭼﺮﺧﯿﺪن روی ﭘﺮده ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﺎی ﻫﻢ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ“ :ﻗﻀﯿﻪ را

ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟ اﯾﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ – اﯾﻦ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ! و ﻣﺎ اﺳﻤﺶ را آﯾﻔﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﯾﻢ ”.ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﺮده ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ  iPhoneروﺷﻦ ﺷﺪ و زﯾﺮش اﯾﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻣﺪ“ :اﭘﻞ ﺗﻠﻔﻦ را از ﻧﻮ اﺧﺘﺮاع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ”.

در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ،ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮودﺧﻮاﻧﯽ و ﺟﺸﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،ﺗﻤﺠﯿﺪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪﯾﺪ اﭘﻞ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮ در ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ِا ِﻫﻦ و ﺗُ ُﻠﭗ درﺑﺎره ﺗﻼش اﭘﻞ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﺰرﮔﺎن
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ و ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه ﻫﻤﻪ ﺷﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ دﯾﺪﻧﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺟﯿﻢ ﺑﺎﻟﺴﯿﻠﯽ ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ - RIMﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺑﻠﮑﺒﺮی ﺑﻮد -در
ﯾﮏ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﻔﺖ]“ :آﯾﻔﻮن[ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺗﺎزه وارد ﺑﻪ ﺑﺎزاری ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ”.اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺎﻟﻤﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﺧﯿﻠﯽ واﺿﺢ ﺗﺮ ﻧﻈﺮش را ﮔﻔﺖ:
“اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد آﯾﻔﻮن ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺑﺎزار ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد” و ﺑﻪ آن ﺧﻨﺪﯾﺪ .رﯾﭽﺎرد اﺳﭙﺮﯾﮓ،
ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در آن زﻣﺎن ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺮای ﻓﺮوش
 ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن آﯾﻔﻮن در ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا
در  ۹ﻣﺎه اول  ،۲۰۰۸ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،ﺳﻘﻒ آﺳﻤﺎن را

ﺷﮑﺎﻓﺖ.

ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎزﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎزار ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه ﻫﻤﻪ ﺷﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ.
در ﻓﺼﻞ آﺧﺮ آن ﺳﺎل اﭘﻞ ﻧﺴﻞ دوم آﯾﻔﻮن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﻔﻮن  3Gﻧﺎم داﺷﺖ؛ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن
ﭼﻨﺎن زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﯾﻔﻮن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭼﯿﺪن در وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺟﻮر ﮐﻨﺪ۶.۹ .
ﻣﯿﻠﯿﻮن آﯾﻔﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آن  ۳ﻣﺎه ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،از ﮐﻞ ﻓﺮوش  ۹ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم  ،۲۰۰۹ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن ﻫﺎ از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ،ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﺪ .اﭘﻞ ﮐﻪ  ۳ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﻫﯿﭻ ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ  ۱۶درﺻﺪ از ﻓﺮوش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ آن را

در ﻣﻘﺎم ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ داد.

ﻫﻤﺰﻣﺎن ،در اردوﮔﺎه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻮا ﻧﻤﯽ ﭘﺮﯾﺪ .ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﮐﻢ ﺑﻮد و ﻧﺎﭼﯿﺰ .در آن ﻓﺼﻞ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ  ۵ﺷﺮﮐﺖ اول ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،در ﮔﺰارش - I.D.Cﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ -ﮐﻞ ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در آن ﻣﻮﻗﻊ ،ذﯾﻞ ﻋﻨﻮان »ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ« آﻣﺪه ﺑﻮد!

در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﻬﮑﺸﺎن
اوﻟﯿﻦ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ اﻧﺪروﯾﺪ ،ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﻧﺎم داﺷﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ  ۹:۴۰دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۰ﻓﻮرﯾﻪ  ۲۸ ،۲۰۱۰ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺷﺮﮐﺖ در اﺗﺎق ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻃﻼﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ دﻫﻢ ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد و آﯾﻔﻮن -ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ

ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ -داﺷﺖ درﻫﺎی ﻗﻠﻌﻪ را ﺧﺮد ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه )ﻏﯿﺮﻫﻮﺷﻤﻨﺪ( ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﯿﺮ ،ﻗﻮی ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﻏﻮل ﮐﺮه ای واﻗﻌﺎ
ﻫﯿﭻ ﺣﻀﻮری در رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎزه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺖ؛ اﯾﻦ ﺑﺎزاری ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ و

ﺳﻮﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻃﺒﻖ ﯾﺎدداﺷﺖ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی آن ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﺖ ،رﺲ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻠﺴﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد“ :ﮐﯿﻔﯿﺖ ]ﻣﺎ[ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻟﯿﻠﺶ
ﻓﺸﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻣﺎ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺪل ،ﺑﻪ دوش ﻣﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ”.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او،

ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و اﮔﺮ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ
روﯾﮑﺮدی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺒﻮد .او اداﻣﻪ داد“ :راه اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﺣﺬف ﻣﺪل ﻫﺎی ﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﯽ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺪل ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺗﻌﺪد اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ،ﻣﻬﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﯾﺎ
دو ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻤﺘﺎز…”
اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد“ :ﻫﻤﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺮون ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن اﺷﺎره دارﻧﺪ
و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ‘ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺣﺎل ﻏﺮق ﺷﺪن اﺳﺖ’ ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺎ درﮔﯿﺮ ﻧﻮﮐﯿﺎ ﺑﻮدﯾﻢ… اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
]ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺎ[ ﺑﺎ رﻗﯿﺐ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﺎن ،آﯾﻔﻮن ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻔﺎوت ﻣﺜﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻬﺸﺖ و
ﺟﻬﻨﻢ اﺳﺖ”.
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮ ﺳﺮ دو راﻫﯽ ﺑﻮد .آﻗﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﮔﻔﺖ“ :ﺑﺤﺮان ﻃﺮاﺣﯽ دارﯾﻢ”.
ﭘﯿﺎم آن ﺟﻠﺴﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ :ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎﯾﺪ “آﯾﻔﻮن” ﺧﻮدش را ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﭼﯿﺰی زﯾﺒﺎ ﺑﺎ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺳﺎده ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻮای ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﯿﻢ
ﻫﺎی ﺿﺮﺑﺖ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای  ۳ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﯽ دﯾﺰاﯾﻨﺮﻫﺎ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﮐﺎر
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﮐﺎر آﻧﻘﺪر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺒﯽ  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ.
ﺗﺎ  ۲ﻣﺎرس ،ﺗﯿﻢ دﯾﺰاﯾﻦ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ آﯾﻔﻮن را ﺗﺤﻠﯿﻞ و آن را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در
دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد .آن ﮔﺮوه ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﮔﺰارش  ۱۳۲ﺻﻔﺤﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﻘﺐ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از آﯾﻔﻮن را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ۱۲۶ .ﻣﻮرد ﺑﺮﺗﺮی

ﺑﺮای آﯾﻔﻮن ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺟﺰﺋﯿﺎت آﯾﻔﻮن دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب آﯾﻔﻮن ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻔﻦ از
اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻮدی و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد .در
آﯾﻔﻮن ،ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی روزاﻧﻪ واﺿﺢ ﺑﻮد ،اﻋﺪاد ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻟﻤﺴﯽ ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺧﺎﺗﻤﻪ دادن ﺑﻪ ﺗﻤﺎس آﺳﺎن ﺑﻮد ،ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺎز وب ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ،اﺗﺼﺎل وای-ﻓﺎی در ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺠﺰا ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﻋﻼن اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ واﺿﺢ ﺑﻮد ،و اﻟﯽ آﺧﺮ .اﻣﺎ ﻃﺒﻖ اﻋﺘﺮاف ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺻﺪق ﻧﻤﯽ ﮐﺮد.

از آن ﭘﺲ ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ذره ﺑﻪ ذره در ﻇﺎﻫﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﯿﻪ
آﯾﻔﻮن ﺷﺪ .آﯾﮑﻦ ﻫﺎ در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی داﯾﺮه ای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و اﻟﻘﺎی ﻋﻤﻖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﮑﺖ
اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .آﯾﮑﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻃﺮﺣﯽ از ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ﮔﯿﺮ دﮐﻤﻪ ای
ﺑﻮد ،ﺗﻐﺮ ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﯿﻦ آﯾﮑﻦ ﺗﻠﻔﻦ در آﯾﻔﻮن ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎده.
ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮔﺮد ﺧﻮد ﺗﻠﻔﻦ ،ﺷﯿﺸﻪ ای ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮه ﺟﻠﻮی آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و دﮐﻤﻪ  Homeدر زﯾﺮ

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ،ﻫﻤﮕﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ از روی آﯾﻔﻮن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر از اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺮان ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ،در ۱۵
ﻓﻮرﯾﻪ ﯾﮑﯽ از دﯾﺰاﯾﻨﺮﻫﺎی ارﺷﺪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮔﻮﮔﻞ در ﺟﻠﺴﻪ ای
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﻐﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﻋﻼم ﮐﺮده

اﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ آن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺷﺒﯿﻪ آﯾﻔﻮن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .روز ﺑﻌﺪ ،ﯾﮑﯽ از دﯾﺰاﯾﻨﺮﻫﺎی
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ درﺑﺎره ﻧﻈﺮات ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ اﯾﻤﯿﻞ زد“ :ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ]ﻣﺤﺼﻮل[ اﭘﻞ ﺷﺪه،

ﮐﻤﯽ ﺗﻐﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،از ﺟﻠﻮی ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ”.

ﺗﺎ اواﺧﺮ آن ﻣﺎه ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ درﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ

ﻫﺎی اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ .در  ۲۳ﻣﺎرس ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻻس وﮔﺎس و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺗﺠﺎری  ،CTIA Wirelessدر ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻮر اﻓﺸﺎﻧﯽ آﺑﯽ روی ﺻﺤﻨﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻀﺎر در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ِﺟﯽِ .ﮐﯽ .ﺷﯿﻦ ،رﺲ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روی
ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪ .ﮐﻤﯽ از وﻗﺖ را ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
اﺧﺘﺼﺎص داد و ﯾﮏ اﺷﺎره ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎی اﭘﻞ ﮐﺮد.

ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ“ :اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﺎزه ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
اﻣﮑﺎﻧﺎت دارم .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ دارم ”.دﺳﺘﺶ را داﺧﻞ ﮐﺘﺶ ﺑﺮد و از ﺟﯿﺐ روی ﺳﯿﻨﻪ ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﺑﯿﺮون آورد.
ﺟﻠﻮی ﺟﻤﻌﯿﺖ آن را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ“ :ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ و آﻗﺎﯾﺎن ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ”.ﺣﻀﺎر دﺳﺖ زدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺗﻐﺮ ﻇﺎﻫﺮی در ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺳﺮی ﮔﻠﮑﺴﯽ ،آﻧﭽﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﯿﻦ آﯾﻔﻮن ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻏﯿﺮ از ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ.
“ﺑﺪل ]آﯾﻔﻮن[ ﻣﺎن را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ”.
ﮐﺮﯾﺲ اﺳﺘﺮﯾﻨﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ از دﯾﺰاﯾﻨﺮﻫﺎی آﯾﻔﻮن در ﻧﺎﺑﺎوری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻓﮑﺮش درﮔﯿﺮ
آن دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد ،درﮔﯿﺮ ﺗﻤﺎم آن ﺗﻼش ﻫﺎ ،ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺎر دﯾﺰاﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ،ﮐﺎر روی اﻧﺪازه ﺷﯿﺸﻪ،
ﻃﺮاﺣﯽ آﯾﮑﻦ ﻫﺎ و دﮐﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ… و ﺑﻌﺪش ﭼﻪ؟ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از راه ﻧﺮﺳﯿﺪه ﻫﻤﻪ اش را
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
آن روزﻫﺎ اﭘﻞ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی داﺷﺖ و ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ذﻫﻦ ﻣﺪﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮد .در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ  ۲۷ژاﻧﻮﯾﻪ در ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ،ﺟﺎﺑﺰ دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﻘﻼﺑﯽ
دوران ﭘﺴﺖ ﭘﯽ ﺳﯽ ) (Post PCﯾﻌﻨﯽ آﯾﭙﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد -ﺗﺒﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪن
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آﯾﻔﻮن ،اﭘﻞ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد -و ﻓﺮوش آﻏﺎزﯾﻨﺶ دﯾﻮاﻧﻪ وار ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی آن ﺳﻮی آب ،ﺟﺎﺑﺰ روی ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ
او اﯾﻦ دزدﯾﺪه ﺷﺪن اﯾﺪه ﻫﺎی اﭘﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﺮه ای ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ درﮔﯿﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی اﭘﻞ -و ﺑﻪ زودی ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺟﺎﺑﺰ -درﺑﺎره

ﺷﺪت ﻋﻤﻞ در آن ﻣﻘﻄﻊ ﻫﺸﺪار داد .ﮔﻔﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﭘﺮدازﺷﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮﻫﺎ ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﺎت اﭘﻞ اﺳﺖ.

ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﺎ دادن اﯾﻦ اﺧﻄﺎر ﮐﻪ اﭘﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﻓﻘﺶ دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد ،ﺟﺎﺑﺰ را آرام ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﻧﮑﺎر ﮐﻞ ﻗﻀﯿﻪ از ﺳﻮی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺟﻠﺴﻪ  ۴آﮔﻮﺳﺖ در ﺳﺌﻮل ،وﮐﯿﻞ اﭘﻞ ،ﭼﯿﭗ ﻻﺗﻦ
ﺑﻪ دﮐﺘﺮ آن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﭘﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮری ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را دارد:
“اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺸﻨﻮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ زود ﺑﺸﻨﻮد .و ﻟﻄﻔﺎ ﺣﺮف ﻫﺎی ﮐﻠﯽ
ﺳﯿﻮل ،ﻣﺸﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ اﭘﻞ،
درﺑﺎره ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ ﻧﺰﻧﯿﺪ ”.ﺳﭙﺲ ﺗﯿﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺑﺮوس
ُ
ﻣﺎوﻗﻊ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاب ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ،
ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش را ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ،از ﻻﺗﻦ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ“ :ﭘﺲ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ وﺿﻊ
ﭼﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود؟”
ﺑﺪون ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﺎﺻﯽ ۳ ،ﺟﻠﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ در ﮐﻮﭘﺮﺗﯿﻨﻮ ،ﯾﮑﯽ در واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ دی.ﺳﯽ و
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در ﺳﺌﻮل .در ﺟﻠﺴﻪ واﺷﯿﻨﮕﺘﻦ وﮐﻼی اﭘﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻣﻀﺎی ﯾﮏ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ را دادﻧﺪ؛
ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺰ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﮔﻮاﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﭘﻞ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮدن آﯾﻔﻮن ﻧﺪارﻧﺪ را در ازای ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮه
ای ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ از دﯾﺰاﯾﻦ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ آن ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﻢ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺒﺮد و ﻧﮕﺎه ﺟﺎﺑﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺶ وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺤﺜﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ از ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﭘﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﺟﺎی دﯾﮕﺮی وارد ﺷﺪ .در اواﺧﺮ ﻣﺎرس  ،۲۰۱۱ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﻠﺖ ﺧﻮد را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۱۰اﯾﻨﭽﯽ داﺷﺖ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﭘﻞ ،ﯾﮏ ﺗﻘﻠﯿﺪ واﺿﺢ از روی آﯾﭙﺪ  ۲ﺑﻮد.
آﻧﻬﺎ اﺻﻼ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻗﺒﻼ رﺳﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ اش را ﺑﺮای
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﯾﭙﺪ  ۲ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺧﺸﻢ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ،ﺳﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﺗﯿﻢ ﮐﻮک را ﺷﮑﺴﺖ و در  ۱۵آورﯾﻞ  ،۲۰۱۱اﭘﻞ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺪرال در
دادﮔﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﺸﻮد؛ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻧﻘﺾ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺖ ﭼﻮن در ﭼﻨﺪ روز ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ را در ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ژاﭘﻦ ،آﻟﻤﺎن و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﭘﻞ ﻣﻄﺮح و ادﻋﺎ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﻧﻘﺾ ﮐﺮده.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﭘﺮوﻧﺪه از ﺳﻮی دو ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ،
ﻻور ،و ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻫﻠﻨﺪ ،آﻟﻤﺎن ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در دادﮔﺎه ﻓﺪرال اﯾﺎﻟﺖ ِد ِ
اﻟﻤﻠﻞ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

ﻣﺪارک را ﻗﻮرت ﺑﺪه!
در ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﻣﺎرس  ،۲۰۱۱ﺑﺎزرﺳﺎن ﻧﻬﺎد ﺿﺪ-رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺑﯿﺮون
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﺳﻮان ) ۴۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺳﺌﻮل( رﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺣﻀﻮرﺷﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﺮزده از ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺷﻮاﻫﺪی دال ﺑﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻣﻮران اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺟﻠﻮی ورود را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دو ﮔﺮوه رو در روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ زﻧﮓ زدﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺳﺎﻟﯽ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﻄﻠﯽ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ای وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻨﺠﮑﺎو درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ
وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﻌﻄﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ در داﺧﻞ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده ،وﯾﺪﯾﻮی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دورﺑﯿﻦ
ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،در ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﯿﺪ.
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺣﻀﻮر ﺑﺎزرﺳﺎن در ﺑﯿﺮون ،اﺳﻨﺎد
ﮐﺎری را ﻧﺎﺑﻮد و ﺟﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺑﻼاﺳﺘﻔﺎده ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ -و ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ
داده ﻫﺎی روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﻢ ﺻﺪﻣﻪ زدﻧﺪ.

ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﺮه ای ﮔﺰارش داد ﮐﻪ دوﻟﺖ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺑﺎزرﺳﯽ آن
ﻣﺤﻞ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﺮده .ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ،ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ از اﭘﻞ در ﺳﺌﻮل ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻮد و داﺳﺘﺎن روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺎ ﮔﺎرد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺧﻮاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺷﺎن
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﻪ آن ﻣﺤﻞ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﻨﺎد
را ﻗﻮرت ﻣﯽ داده!
اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺻﻼ ﺑﺮای اﭘﻞ ﺷﮕﻮن ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺗﯿﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ از ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :آﯾﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد در ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ )ﮐﻪ از ﻓﺮط وﻓﺎداری ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻌﯿﺪن اﺳﻨﺎد
ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ؟ ﺗﺎ زﻣﺎن ورود ﺑﻪ دادﮔﺎه ،اﭘﻞ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻬﻨﺪس و دﯾﺰاﯾﻨﺮ ﮐﻪ ﻧﺎم
ﺷﺎن در ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﯾﮏ ﺗﺎﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﭘﺘﻨﺖ ﺷﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ داده و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﺘﻨﺖ ازﺷﺎن
ﺳﻮال ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ِﻣﻦ و ِﻣﻦ ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
اﺗﻬﺎم ﻫﺎی ﻓﺮﯾﺐ و ﻧﯿﺮﻧﮓ در ﻓﻀﺎی دادﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .اﭘﻞ ﺳﻨﺪی را ﺑﻪ دادﮔﺎه اراﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
در آن آﯾﻔﻮن و ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﭘﻬﻠﻮ-ﺑﻪ-ﭘﻬﻠﻮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮔﻠﮑﺴﯽ اس ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺎی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻮﮐﯿﺎ را در دادﮔﺎه ﻧﺸﺎن داد ﺗﺎ ﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﯿﺮون از ﻣﺤﮑﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﮐﺮده ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ و ازﺷﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد ﺑﺎ

ﻧﻮﮐﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد -ﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﺣﺮﻓﻪ ای در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺠﺎرت.

در ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ،دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺮز ﯾﺎوﮔﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﮑﯽ از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ در اﺻﻞ

ﺗﮏ-ﺟﻤﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮔﺮد را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده .در آن ﻫﯿﭻ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره دﺳﺘﮕﺎه وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻓﻘﻂ »ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮔﺮد« ﭘﺘﻨﺖ ﺷﺪه ،ﭼﯿﺰی

ﮐﻪ آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻀﺤﮑﯽ ،اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮرد -ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ اول اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ
ﺑﻮد -ﺗﻮﺳﻂ وﮐﻼی ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ .ﻗﺎﺿﯽ ﻟﻮﺳﯽ ُﮐﻮ آﯾﭙﺪ و ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ  ۱۰.۱را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ

و از وﮐﯿﻞ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﺳﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺧﺎﻧﻢ وﮐﯿﻞ ﮐﻪ ﮐﺘﻠﯿﻦ ﺳﺎﻟﯿﻮان ﻧﺎم داﺷﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ۳ﻣﺘﺮ
دورﺗﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ“ :از اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﺟﻨﺎب ﻗﺎﺿﯽ”.

“ﭘﺘﻨﺖ »ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮔﺮد« ﻣﻀﺤﮏ ﺑﻮد اﻣﺎ در دادﮔﺎه اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد”.
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎی ﭘﯿﺮوزی در دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،دادﮔﺎﻫﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ  ۲ﭘﺘﻨﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻞ و ﻧﻘﺾ  ۱ﭘﺘﻨﺖ اﭘﻞ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ داد .در ژاﭘﻦ ،ﯾﮏ دادﮔﺎه ادﻋﺎی ﭘﺘﻨﺘﯽ اﭘﻞ را رد ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر داد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
در دادﮔﺎه را ﺑﭙﺮدازد .در آﻟﻤﺎن ،دادﮔﺎﻫﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﻠﮑﺴﯽ ﺗﺐ  ۱۰.۱داد ﭼﺮا ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ از روی آﯾﭙﺪ  ۲ﺑﻮد .در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،دادﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺣﮑﻢ داد،
زﯾﺮا ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی آن ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺒﻠﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ ﺟﺬاب ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ آن اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ ای در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی آﯾﻔﻮن و آﯾﭙﺪ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺖ و رای ﺑﻪ  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ داد -ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ُﮐﻮ ﺑﻌﺪا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آن را اﺷﺘﺒﺎه
داﻧﺴﺖ و ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺸﺶ داد .در دوﻣﯿﻦ دادﮔﺎه اﭘﻞ و ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی اﭘﻞ را ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده ،وﻟﯽ از ﺟﺮﯾﻤﻪ ۲
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﮐﻪ اﭘﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ داﻧﺴﺖ .اﭘﻞ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۵۰ﻫﺰار دﻻر ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.

ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دﻋﺎوی ،ﻫﺪر رﻓﺘﻦ اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺑﻊ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده.
در ﺑﺤﺜﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻌﻦ ﺧﺴﺎرات ،ﯾﮑﯽ از وﮐﻼی ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ از
“ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی اﭘﻞ” را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در آن ﺳﻮ ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﭘﻞ درﺑﺎره
اﯾﻦ دادﮔﺎه ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺟﻨﮓ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﭘﻞ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺿﺮر ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﻧﻘﺾ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎه ﻫﺎی ﮐﺶ دار ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ اداﻣﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﭘﻞ ﻣﻌﺘﺮﻓﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﮐﻨﻮن ﯾﮏ رﻗﯿﺐ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻘﻠﺪ.
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱درﮔﺬﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺶ ﭘﺮرﻧﮕﺶ در دادﮔﺎﻫﯽ ﺷﺪن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎ
ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻨﮕﺮد و ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺧﻮدش ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .او در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺟﺸﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺘﻨﻔﻮرد
ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۲۰۰۵ﮔﻔﺖ:

ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ در آﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و از ﺧﻮدم ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ“ :اﮔﺮ اﻣﺮوز آﺧﺮﯾﻦ روز زﻧﺪﮔﯽ ام ﺑﻮد،
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎری را ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﻵن ﻗﺼﺪش را دارم؟” و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺟﻮاب ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ “ﻧﻪ”
ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی را ﺗﻐﺮ داد.
ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از  ۱۰۰۰روز دﻋﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ در ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ و اﭘﻞ ﺑﻪ
اﻧﻌﮑﺎس ﺧﻮدﺷﺎن در آﯾﻨﺪه ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺮﻣﺰ ﻗﻄﺎر “ﻧﻪ” ﮔﻔﺘﻦ را ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ،در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

