ﺗﯿﻢ ﮐﻮک در ﻣﻮرد ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ» :ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد
زدن ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ«  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،آذر ۱۳۹۵
ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﻼﻗﺎت ﺳﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،رواﻟﯽ
ً
ﻋﺎدﯾﺴﺖ؛ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻟﯿﺒﺮال ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ روﺑﺮو ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،داﺳﺘﺎن رﻧﮓ و ﺑﻮﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺣﺎل ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز از ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﻟﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﮔﺸﻮده و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
»ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دوﻟﺖ« ﺑﺮای اﭘﻞ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ »ﺷﺨﺼﺎً ﻋﻘﯿﺪه دارم ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺘﻦ و ﻣﯿﺪان را
ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ،ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ را در ﭘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.

ﮐﻮک در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺧﻮد را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮕﺮ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ؛ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ،در
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﭼﯿﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ،ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ و اﯾﻦ
روﻧﺪ را ﭼﻪ در زﻣﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﭼﻪ در اوج ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ،اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آرﻣﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ:

دوﻟﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ
ﮐﻤﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎزد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ،
اﻣﻨﯿﺖ و آﻣﻮزش ،ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ ،ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ و اﻗﻠﯿﻢ را ارج ﻣﯽ ﻧﻬﯿﻢ ،و ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻫﻤﻮاره از اﯾﻦ ارزش ﻫﺎ دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﮐﻮک در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ روش اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن و
ﺟﻨﺠﺎل ،ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ﭼﺮا روش ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،و
اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی آرﻣﺎﻧﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ راﺑﻄﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺣﺴﻨﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
آﻣﺮﯾﮑﺎ و داﻧﻠﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻊ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
ً
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

