ﺗﯿﻢ ﮐﻮک و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﯾﺎد اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ در
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز درﮔﺬﺷﺖ او  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻓﯽﻫﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
روز  ۵اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۱۱ﻓﺮدی دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎن
ﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ .در اﯾﻦ روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺒﺎرزه ای ﻃﻮﻻﻧﯽ ،اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻣﻮﺳﺲ و
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﻃﺎن ﺷﺪ .ﺣﺎل در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﻤﺮگ او ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ در اﭘﻞ ﯾﺎد او را
ﺑﺎ ﺗﻮﺘﯽ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻮک در ﺗﻮﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آورده» :اﻣﺮوز ﺑﻪ ﯾﺎد اﺳﺘﯿﻮ ﻫﺴﺘﻢ.

او ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﻨﻮز اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺑﺴﺎز و آن را ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻦ«.

اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﺎور زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮک داﺷﺖ و ﺧﻮدش
ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻋﺪه ای از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﯿﻢ ﮐﻮک را در اﯾﻦ ﺷﺶ ﺳﺎل ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای
اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺰرگ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﻫﺪ ادﻋﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ و ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﭘﻞ
در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و رﺷﺪ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺛﺮوﺗﺶ ﻃﯽ اﯾﻦ  ۶ﺳﺎل اﺳﺖ.
اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺪف
اﺳﺘﯿﻮ ﻓﻘﻂ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺒﻮد .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﭘﻞ ﻧﻤﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و در زﻣﺎن او ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﺳﺎل و ﺑﺎ روﻧﻤﺎﯾﯽ از آﯾﻔﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﺳﻮال را از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﺑﺰ زﻧﺪه ﺑﻮد
آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ اﺳﺘﯿﻮ ﺑﺎ آﯾﻔﻮن ﭘﻼس ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﺰرگ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ او اﺟﺎزه ﻣﯽ
داد دورﺑﯿﻦ آﯾﻔﻮن ﻫﺎ از ﺑﺪﻧﻪ ﺑﯿﺮون زده ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎم
ﻧﺸﻮﻧﺪ.
از ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺎری اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮده ای ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک وارد ﺳﺎزد .او ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر اﺳﺖ و
اﭘﻞ در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﻮب ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه

ﻫﻤﭽﻮن اﭘﻞ واچ ،اﯾﺮﭘﺎدﻫﺎ و )ﺑﻪ زودی( ﻫﻮم ﭘﺎد در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
اﻓﺰوده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ .آﯾﺎ اﮔﺮ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ زﻧﺪه ﺑﻮد وﺿﻊ ﻓﻌﻠﯽ اﭘﻞ را ﺣﺮﮐﺖ در
ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

