آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎﯾﺖ دﻧﺲ ﺑﺮای واﮔﺬاری ﺗﯿﮏ ﺗﺎک ﺑﻪ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﭘﯽ ﻫﺸﺪار ﺗﺮاﻣﭗ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۹
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ دﯾﺮوز در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﮏ
ﺗﺎک در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ» ،ﺑﺎﯾﺖ دﻧﺲ« ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را واﮔﺬار ﮐﻨﺪ.
ﺗﯿﮏ ﺗﺎک ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺎن و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آن را ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ وزﯾﺮ اﻣﻮر

ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر» ،ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻤﭙﺌﻮ« ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ »ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن« ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای اﻋﻀﺎ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از اﻣﻀﺎی دﺳﺘﻮری ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ آن ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﺎﯾﺖ دﻧﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻬﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر آن در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ را رد ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﮔﺰارش
روﯾﺘﺮز ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﯾﺖ دﻧﺲ ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺖ
دﻧﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺘﻮر دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﯿﮏ ﺗﺎک
اﻋﻼم ﮐﺮده:

»دوﻟﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺟﺪی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﯿﮏ ﺗﺎک ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ دارد و ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ«.

ﺑﺎﯾﺖ دﻧﺲ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﯿﮏ ﺗﺎک در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﮔﻔﺘﻪ:

»ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﺻﺪای ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ«.
در ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎﯾﺖ دﻧﺲ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ اﺳﺖ ،وﻇﯿﻔﻪ
ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﯿﮏ ﺗﺎک در آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮی ﻧﮑﺮده ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﺷﺮﮐﺖ » «Cheetah Mobileﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﻬﺎم ﺑﺎﯾﺖ دﻧﺲ را ﻃﯽ ﯾﮏ
ﻗﺮارداد ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ،ارزش آن  ۱۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ .از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﻄﺮح اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

