
کت اسنپ به اپلی رسگشادهنامه  ی مدیریت رسر

 

م عامل مدیر  آقای کوک،  ،اپل محتر

کت اپل با حذف اپلیکیشن  میلیونشر
ی

، زندگ ها نفر را در یک چشم به هم زدن تحت تاثتر قرار های ایرانی

اپلیکیشن برای شان. این اقدام اپل منجر به از کار افتادن صدها میلیون داد، آن هم تنها به خاطر ملیت

ی قرار داشت. او کاربران آی ی آنها اسنپ نتر  اس شد که در بیر

 

های سال پیش در تحریممیلیون راننده و خانواده آنها به اسنپ وابسته است. یک معیشت بیش از یک

ها به وضوح مستثنی شمرده شدند. با این حال اپل بدون اجبار قانونی به پیشواز آمریکا اپلیکیشن

به محکیم به اپلیکیشنتمحدودی رسانی در بازار ایران وارد کرد. امروز اپل های خدماتهانی رفت که ضی

کند. با این کار ها به واسطه آن مشغول به فعالیت هستند باطل یمهر مجوزی را که این اپلیکیشن

ی یمشود و تالش صدها شمایهیم دچار اختالل شبه صدها میلیون اپلیکیشیک امروز  رود. گذار ایرانی از بیر

 استور را ندارد و مجوز آنها فاقد اعتبار است. هیچ اپلیکیشنی در بازار ایران اجازه فعالیت در اپ

 

 حقوق بشر دانسته شده است، در اظهارنظر اختر شما حفظ اطالعات شخیص جزو مبانی  آقای کوک،

 یم بدون توجه به اینکه
ی

ل شدن برای قائ کنیم. سوال ما از شما این است که تبعیضدر کدام کشور زندگ

 تر نیست؟های مختلف نقض یک حق اسایسملیت

 

ا شما عنوان کرده  صدها میلیون نفر به طرق مختلفی بهتر شده؛ چرا که اپلیکیشنی »اید: اختر
ی

کیفیت زندگ

 را برای« آن وجود دارد.  برای
ی

ها نفر سخت کرده است؛ نه به خاطر اینکه دیگر میلیون امروز اپل زندگ

های توانند هزینه، بلکه دیگر نیمیا وقتشان را به بطالت بگذرانند  کنند   های بیهودهتوانند بازینیم

 
ی

ی کنند. زندگ  شان را تامیر



 

مشکیل ندارد، اش از این بازار میلیارد دالری یکی محصوالتش در ایران و درآمدزانی اپل با فروش ساالنه

یساما بعد از اینکه میلیون های اسایس شان را به اپلیکیشنها نفر به این برند اعتماد کردند یک شبه دستر

 کند. مختل یم

 

نت عناض  ییک از  بلکه دسنر بفروشد فروشگایه نیست که محصوالت دماستور اپ محسوب  اسایس اینتر

یت دارند.  شود کهیم  نه تنها در قبال آمریکا، بلکه در برابر بشر
ی

 مسئولیت بزرگ

ی حقوق بخشر از کاربرانتان برای نادیدهلطفا این مسئولیت خطتر را بپذیرید و در تصمیم تان تجدید گرفیر

 نظر کنید. 

 


