آﯾﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ و ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری ﮔﻮﮔﻞ،
ﻓﯿﺴﺒﻮک ،آﻣﺎزون و اﭘﻞ رﺳﯿﺪه؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
در روزﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو» ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه« ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،آﻣﺎزون و اﭘﻞ را ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ آورده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی
ﺗﺠﺎری ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽﺷﺎن ﺳﯿﻦ ﺟﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ اﭘﻞ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ :ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرﯾﻢ.
اﮔﺮﭼﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺪم ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺻﺤﯿﺢ از

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﻧﺎﻟﺪ رﯾﮕﺎن در ﺳﺎل  ۱۹۸۱ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه رﺳﯿﺪ ،دردﺳﺮﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال
آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ.
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ رﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪ و در ﭘﯽ آن ،ﺑﺮﻫﻪای ﻃﻮﻻﻧﯽ از رﻓﺎه
و اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ رﻗﻢ ﺧﻮرد .ﻃﯽ  ۲۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ و
ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﺗﻐﺮ .اﯾﻦ ﺑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ
اﻧﺪازه اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﯿﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ از ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت
اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن رﻗﺒﺎ ،ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری و ﺣﺘﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ وﯾﺮوس ﺿﻌﻒﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺿﻌﻒﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
اﻧﺪک ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک و اﺳﺎﺳﯽ دارﻧﺪ ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎﻓﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﻇﻬﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ،ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺬب ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ واﮐﻨﺶ درﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاریﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﺪرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺿﻌﻒ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﮐﻨﺘﺮل
ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ

ﺗﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ،ﻧﻮآوری و ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮی ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰی
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﻬﺎمداران ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﮐﻨﻮن در ﺻﺪد اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺮآﻣﺪه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ

ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺗﺎزه ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و آﻣﺎزون ،ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﯿﺎن ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ

ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺘﻤﺎﻻ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ .آﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،رﻗﺒﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﻨﺪﮔﺎن وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎد و رﻓﺎه ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

اﻧﺤﺼﺎرﻃﻠﺒﯽ ،ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری و ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻨﺎر زدن رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺟﻬﺎن ﻫﻢ دردﺳﺮﺳﺎز ﺷﺪه .ﻓﺮاﻧﺴﻪ از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺷﺎﻧﻪ از زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده و رﻗﺒﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﻢ از دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳﺘﻮه آﻣﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اپ اﺳﺘﻮر و ﮔﻮﮔﻞ ﭘﻠﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺿﻊ ﮐﺮده ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ دادهﻫﺎ ،ﻋﻠﺖ ﺣﺬف اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ،
ﻧﺤﻮه رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ از ﭘﻨﻬﺎﻧﮑﺎری دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ .در ﻫﻨﺪ ﻫﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﺮدهﻓﺮوشﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﻼش آﻣﺎزون ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرش روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﻋﻠﯿﻪ آن دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض
زدهاﻧﺪ.
ﻫﺪف اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﮔﻮﮔﻞ ،آﻣﺎزون و اﭘﻞ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮد از ﻧﻘﺶ
ﮐﻨﺘﺮلﮔﺮ ﺑﺎزار ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر رﻗﯿﺒﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﻧﮑﺎر

ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﻞ ﻫﻢ در ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه و ﻫﻢ ﻧﺎﻇﺮ اپ اﺳﺘﻮر اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از دادهﻫﺎ درﺑﺎره ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
دﺷﻮار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از
ﻗﺪرﺗﺶ اپﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب را ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ در اﻧﺪروﯾﺪ ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﺗﺎ رﻗﺒﺎی آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮔﻮﮔﻞ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﺮورﮔﺮﻫﺎی وب ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﺎص ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻪ
دﺳﺖ ﺧﻮدش را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ وب آزاد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺧﺒﺎر و ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﺮاﻓﯿﮏ وب ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرﺗﺶ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﺮﮐﺎ و رﻗﺒﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻧﻮآوری را
ﻣﺤﺪود ﮐﺮده و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﺗﺮی ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای آﻣﺎزون در ﺣﻮزه ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎر را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﺳﺎن ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ اﺷﮑﺎل ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﭘﻞ اﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﭘﻞ در اپاﺳﺘﻮر ﺧﻄﺮی ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻞ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارد و روﯾﮑﺮدش در
ﻗﺒﺎل ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آﻣﺎزون،
ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮔﻮﮔﻞ رﻗﻢ زدهاﻧﺪ ،ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺷﻬﺎدت دادن ﭼﻬﺎر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮه اﯾﻦ ﮐﺎر ،دﺳﺘﺎورد
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻼن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و در روﻧﺪی
ﭼﻨﺪ روزه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻬﺎدت دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺎدﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری آﺳﯿﺐرﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺣﺬف ﮐﺮدن ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽﻫﺎ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ،ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی از ﺳﺎل  ۱۹۵۶ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ،AT&T
ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎزار اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ ،آن را ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ
اﻣﺮوزی ،آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻤﺶ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ آﻧﺘﯽ ﺗﺮاﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﻧﺮماﻓﺰار ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی دﯾﺘﺎ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻧﺘﯽ ﺗﺮاﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ ،راهآﻫﻦ ،آﻫﻦ ،ﺑﺎﻧﮏداری و دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آن ﻧﯿﺰ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﮐﻪ  Standard Oilو دﯾﮕﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮاﺳﺖ ،ﻓﻮاﯾﺪی
ﺑﯽﺷﻤﺎر ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .در واﻗﻊ آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
راه ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻣﺪاﻓﻌﺎن آﻧﺘﯽ ﺗﺮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽ -ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
اﺑﺰارﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده -ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را زﯾﺮ ﺳﻮال
ﻣﯽﺑﺮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ »ﺷﺮﻣﻦ» )در ﺳﺎل » ،(۱۸۹۰ﮐﻠﯿﺘﻮن« )در ﺳﺎل  (۱۹۱۴و ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﺪرال )در ﺳﺎل ،(۱۹۱۴

ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
در دﻫﻪ  ۱۹۷۰ﻣﯿﻼدی ،راﺑﺮت ﺑﺎرک وﮐﯿﻞ اﯾﺪهای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﺘﯽ ﺗﺮاﺳﺖ را ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ رﺳﺎﻧﺪ
ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎم ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ :ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺨﻄﯽ ﻫﻢ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد .دوﻟﺖ رﯾﮕﺎن از اﯾﺪه ﺑﺎرک اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮد و ﺗﺮﻧﺪی  ۴۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪاش ﺑﺮ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺎدل ﻗﺪرت ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮود و اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻮکﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮑﻨﻨﺪه و
ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺷﺪ و ﻧﻤﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻐﺮات را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﮐﺸﻮر در ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻧﯿﺰ دﯾﺪ.

ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و آﻣﺎزون ،ﻫﻤﮕﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﺎ روﻧﻖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ
و از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺮﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺬب
ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ واﮐﻨﺶ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ،ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ
ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮدن ﻣﺎﺳﮏﻫﺎی ﺻﻮرت.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﮐﻮدﮐﺎنﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮدﺑﺮﺗﺮ ﭘﻨﺪاران ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ،ﻫﻤﮕﯽ از اﺑﺰارﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺑﺮای ﻧﻈﻢﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن و ارﺳﺎل ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻣﺎزون ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از

ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ وﯾﺮوس ،و از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻀﺮ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎرﻫﺎﯾﺶ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺮده.
ﮔﻮﮔﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و آﻣﺎزون ﺑﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﺿﺮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮد،
ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺪرت ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻧﺘﯽ ﺗﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮازی ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺗﺮاﺳﺖ ،ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن اﻣﻦ ﺑﻮده و ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ،از
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺑﻪ دور ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آزارﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﻧﺸﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺬب و
ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ را ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ را ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺷﺎن در ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
 ۴۰ﺳﺎل ﻋﺪم ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺮﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ،
ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺟﻮاﻣﻊ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ،رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و ﻗﺘﻞ ﺟﺮج
ﻓﻠﻮﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی راﺟﻊ ﺑﻪ ارزشﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد.

آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ دوران ﺑﺎزﺳﺎزی اﯾﻦ ارزشﻫﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ از راه رﺳﯿﺪه و وﺿﻊ
ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ اوﺿﺎع در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻫﻢ آﺛﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

