وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل از راﺑﻄﻪ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک
ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۲۰۱۶ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﻌﺎون اوﻟﯽ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرات ورق ﺑﺮﮔﺸﺖ ،وی از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ
اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﻣﻨﺎﻓﻊ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ .ﮐﻮک در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮه ﻧﺰده و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی وی ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﺑﺎ
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ رواﺑﻂ اﯾﻦ دو ،ذﮐﺎوت ﺗﯿﻢ ﮐﻮک را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮان اﭘﻞ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺮاس از ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن در ﭼﯿﻦ و
ﭘﺎﻓﺸﺎری روی رﻣﺰﻧﮕﺎری آﯾﻔﻮن ،ﺑﺎ دﯾﺪه ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﺗﺮاﻣﭗ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﺮای دﯾﺪار ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﺣﻀﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﮔﺎه وی ﻗﺼﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن از اﯾﻦ دﯾﺪار را داﺷﺖ اﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺗﺮاﻣﭗ وی را ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻮک و ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ دﻻر ﺑﻪ ﺳﻮد اﭘﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﮐﻮک در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ دﯾﺪار ﮐﺮده و درﺑﺎره روش ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ وی ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﭘﻞ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ روی اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻣﭗ و
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻔﺎوت ﮐﺎراﮐﺘﺮ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﮐﻮک در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ »اﯾﻮاﻧﮑﺎ« ،دﺧﺘﺮ ﺗﺮاﻣﭗ و ﻫﻤﺴﺮش »ﺟﺮد ﮐﻮﺷﻨﺮ« ﮐﻪ در ﭘﺎزل
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮕﯽ دارﻧﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .وی ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﭘﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دوﻟﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﺒﺮ

ﻣﯽ داد .ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ دو ﻫﯿﺌﺘﯽ درآﻣﺪه ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﯾﻮاﻧﮑﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ از ﻣﺪرﺳﻪای اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از داﻧﺶ آﻣﻮزان

و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﯾﮏ آﯾﭙﺪ ﻫﺪﯾﻪ داد.

ﻧﺒﺮد ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر ﺗﻌﺮﻓﻪ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﭘﻞ
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺎ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ

آﯾﻔﻮن را از زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﺮدن آﯾﻔﻮن ،ﺗﯿﻢ ﮐﻮک را »ﻣﺪﯾﺮی
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده« ﺧﻮاﻧﺪ ﭼﻮن »او ﺑﻪ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ« .وی ﺣﺘﯽ

ﺗﺎﺪ ﮐﺮد ﮐﻮک ﻋﺎﺷﻖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ و از ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﺰرگ در ﺧﺎک
آن درﯾﻎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ را ﺣﺎﺻﻞ راﺑﻄﻪ ای ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺑﺎ
دﻗﺖ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دو در ﺑﺎﺷﮕﺎه ﮔﻠﻒ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺷﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺮاﻣﭗ از او

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺳﺖ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮای ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﻮک ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﺮای وی آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﭘﻞ ﺣﺘﯽ ﻧﺼﻒ آﻣﺎزون ﻫﻢ ﺑﺮای ﻻﺑﯽﮔﺮی ﺧﺮج ﻧﮑﺮده اﺳﺖ
ﮐﻮک در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﭘﻞ ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮات ﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮑﻨﺪ .ﺑﺮآوردﻫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﯿﺶ از  ۹۷درﺻﺪ از ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﯿﺎن دوره ای
 ۲۰۱۸ﺑﻪ ﺟﻨﺎح دﻣﻮﮐﺮات اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه از
ﻣﻮج اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ در ﻣﻮرد ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .وی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮔﺮه ﻧﺰﻧﺪ ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎه روﯾﮑﺮدﻫﺎی وی را ﻧﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﻧﯿﺰ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺴﯿﻦ از ﮐﻮک ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻨﺎﺗﻮر
»ﻣﺎرک وارﻧﺮ« ،ﻣﻌﺎون دﻣﻮﮐﺮات رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﻨﺎ درﺑﺎره وی ﮔﻔﺘﻪ:

ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺧﻮد را ﻣﺘﻨﻔﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺧﻮد را از
ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺎﻫﻮش ﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.
ﮐﻮک در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
را ﺻﺮف ﻻﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﮐﺮده .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺣﺪود  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎزون و آﻟﻔﺎﺑﺖ در اﯾﻦ راه ﺧﺮج ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﮐﻮک در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ادﻋﺎﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ِ
ِ
ﺑﺰرگ ﺑﺰرگ« در ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺰرگ
رﺲ ﺟﻤﻬﻮر در ﺳﺎل  ۲۰۱۸از ﺗﻌﻬﺪ اﭘﻞ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ »ﺳﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺒﺮ داد ،ﮐﻮک ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎ را رد ﻧﮑﺮد اﻣﺎ ﺑﻌﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﮏ ﭘﺮو را در اﯾﺎﻟﺖ
ﺗﮕﺰاس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﯿﻢ ﮐﻮک را ﻓﺮدی ﭘﺨﺘﻪ و ﺑﺎ دراﯾﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺷﻤﻦ
ﺗﺮاﺷﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺮان ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ دﻓﺎع ﮐﺮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻤﺎم
ﻃﺮﻓﯿﻦ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

