اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم در اﻗﺪاﻣﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ دﻋﻮاﻫﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۸
اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم در اﻗﺪاﻣﯽ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻋﻮاﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را در
ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ اﭘﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﭘﻮل را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﭙﺮدازد.
اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دﻋﻮا

ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﭘﻞ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻮدم ﻫﺎی
ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﯾﻔﻮن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﺮﺳﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮاﻟﮑﺎم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻨﺪ و اﭘﻞ ﻫﻤﻮاره ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮای ﻗﻄﻌﺎت ﺿﺮوری آﯾﻔﻮن ﻫﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﻮدم ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ را از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﻣﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﻧﯿﺰ از داد و ﺳﺘﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ اﭘﻞ و اﻟﺒﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﯽ
ﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درآﻣﺪ آن اراﺋﻪ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺳﻮد
آن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﭘﻞ ﻫﻤﻮاره ﮐﻮاﻟﮑﺎم را ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﻃﻠﺒﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ اﭘﻞ از ﮐﻮاﻟﮑﺎم از ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد و دو ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ

ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﮐﻼی دو ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ دادﮔﺎه آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ ﺗﻮاﻓﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ اش در
ﻓﺮوش ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻠﻄﻪ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ اش ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻗﺮار داده اﻧﺪ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت
دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﮑﺎﯾﺖ آن ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از اﭘﻞ در دادﮔﺎه ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ

اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ را در دﻋﻮاﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ دارد.
اﻣﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺸﺎر را ﺑﺮ اﭘﻞ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﻓﺮوش آﯾﻔﻮن در آﻟﻤﺎن و ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺪون ﻣﺠﻮز اﭘﻞ از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﭘﻞ ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .اﮔﺮ
اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻮاﻟﮑﺎم اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ آﻧﮕﺎه ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده اﭘﻞ از ﭘﺘﻨﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺖ.
ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اواﺧﺮ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن اﭘﻞ و ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺳﺎزﻧﺪه آﯾﻔﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری
ﻣﻮدم ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را از اﯾﻨﺘﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ و
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮاﻟﮑﺎم در آﯾﻔﻮن
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

