ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ،ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز و ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ در ﺻﻒ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺣﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۱۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ دوران ﻣﺘﺸﻨﺠﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺸﻨﺞ اﺧﯿﺮا
ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد دو دﺳﺘﮕﯽ در ﺑﯿﻦ
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و ﭼﻨﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ درﺑﺎره ﻣﯿﺰان
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﺎز ﺧﻮدروﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺟﺮا ﺷﺪه در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻌﻀﺎ

ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻮده و ﺧﻮدروﺳﺎزان را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﻮدروﺳﺎزان ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﮐﺎﻫﺶ
آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ را ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﮔﻬﮑﺎه ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼم ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺧﻮدروﺳﺎزان از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺮﺳﺪ.
در ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ،ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ و
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻃﺮف ﺗﺮاﻣﭗ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ وی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﯿﺸﺘﺮ و در اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻓﻮرد ،ب ام و ،ﻫﻮﻧﺪا و ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺎﻟﺐ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻟﻐﻮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺮای
رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ از ﺳﻮی اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ .در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را از ﭼﻬﺎر ﺧﻮدروﺳﺎز ﻣﺬﮐﻮر آﻏﺎز ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺧﺘﯿﺎر
اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺮای وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و دﯾﮕﺮ اﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺰ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻋﻠﯿﻪ
دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ﺗﺎ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزان در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺑﺰرگ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﺮال ﻣﻮﺗﻮرز ،ﻓﯿﺎت ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ و ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺻﻒ ﻣﺘﺤﺪان ﺗﺮاﻣﭗ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و اﻓﺰوده اﻧﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ واﺣﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

