ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح دﻧﯿﺎی
ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
آﻣﺮﯾﮑﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
دﯾﺮوز ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﺷﻤﺎرش آرای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۲۰۲۰آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻮلﻫﺎی ﻓﻨﺎوری آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح

در اﯾﻦ ﺣﻮزه را در ﭘﯽ داﺷﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون ،ﺟﻒ ﺑﺰوس ﭘﯿﺮوزی ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن و ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺮﯾﺲ را در ﯾﮏ ﭘﺴﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ
ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺰوس ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺣﺪت ،ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺰوس در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ راﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ او ﻧﺪاﺷﺖ و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آﻣﺎزون را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ »واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ« ،ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ آﻣﺎزون و

ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار داده ﺑﻮد.

ﻫﻢﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺤﺮان وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در
دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮاﻣﭗ ،ﭘﯿﺮوزی ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن و ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺮﯾﺲ را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪ .ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ و رﻫﺒﺮان ﮐﻨﮕﺮه ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ» ،ﺑﺮد اﺳﻤﯿﺖ« ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮد دﯾﺮوز ﺑﺎﯾﺪن و ﻫﺮﯾﺲ ﯾﮏ ﭘﺴﺖ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺗﺤﺎد در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه:

»اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ
ﺷﮑﺎفﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺴﺎزﯾﻢ«.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﯿﺴﺒﻮک» ،ﺷﺮﯾﻞ ﺳﻨﺪﺑﺮگ« و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک» ،ﭘﺮﯾﺴﯿﻼ ﭼﺎن« اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی

ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﺮﯾﺲ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﺳﻨﺪﺑﺮگ در ﯾﮏ ﭘﺴﺖ ﻓﯿﺴﺒﻮﮐﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ:

»ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻌﺪی ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در  ۲۳۱ﺳﺎل ،ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻌﺪی ﻣﺎ ﯾﮏ زن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﺳﯿﺎﯾﯽ و ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ و
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮان اﺳﺖ«.

ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ» ،ﻟﻮرن ﭘﺎول ﺟﺎﺑﺰ« در ﺗﻮﺘﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺎﯾﺪن و ﻫﺮﯾﺲ را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ۲۰۲۰
ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﮑﻮ» ،ﭼﺎک راﺑﯿﻨﺰ« در ﺗﻮﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪن و ﻫﺮﯾﺲ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ آﯾﻨﺪه ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﺑﺮای

ﻫﻤﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

