ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﻮﻫﯿﻦ در ﺗﻮﺘﺮ؛ ﻏﻮاص اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از
اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۷ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۷
ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺎﺟﺮای درﮔﯿﺮی اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ،ﻣﺆﺳﺲ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﻧﺠﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮﻓﺘﺎر در ﻏﺎر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارﯾﺪ .ﻣﺎﺳﮏ در ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻏﻮاص اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﻮﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻏﻮاص
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ ورﻧﻦ آﻧﺴﻮرث ،ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ را در دادﮔﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎﺳﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
آﻧﺴﻮرث در زﻣﺎن ﻧﺠﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺤﺒﻮس در ﻏﺎر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﻼش ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺮای

دﺧﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﻣﻮرد در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﻣﺎﺳﮏ ﻫﯿﭻ
ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از داﻻن ﻫﺎی ﻏﺎر و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪﮔﺎن ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﺎردر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن رﺳﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﻣﺎﺳﮏ از او ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ دل ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻮﺘﺮ ،ﺑﻪ او ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺖ ﻣﺎﺳﮏ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ،او را ﺑﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ وادار ﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ
ﻫﻤﺎن ﻏﺮور ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ .ﻣﺎﺳﮏ ﺣﺘﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺳﺎﺑﻖ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﻌﻨﯽ درو
اﻻﻧﻒ ﮔﻔﺖ» :ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل از ﻣﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده؟«
ﺷﮑﺎﯾﺖ آﻧﺴﻮرث از ﻣﺎﺳﮏ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺴﻼ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
اﺧﯿﺮ اﻓﺮاد ﻣﻬﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﻮ ﻣﻮرﺗﻦ ،ﺳﺎرا اوﺑﺮاﯾﻦ و ﮔﺒﯽ ﺗﻠﺪاﻧﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ
ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ،ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺋﯿﺲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺗﺴﻼ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ
از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﺳﮏ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ و ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺗﻮﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻗﺼﺪ دارد ﺷﺮﮐﺖ را ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺣﺎﻻ زﯾﺮ ذره ﺑﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ) (SECو در ﻣﻌﺮض اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ،ﻣﺎﺳﮏ ﭼﻪ دﻓﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻏﻮاص اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دارد،
ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده
اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

