ﭼﺮا ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ،
ﻧﮕﺮان رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ﺑﺎﺷﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و رﻗﺒﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎﺟﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮمزداﯾﯽ دراﻣﺎﺗﯿﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺳﻮی ﺗﻮﺘﺮ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﯾﻮﺗﯿﻮب ﺑﻌﺪ از
ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺣﺎﻣﯽ او ﺑﻪ ﮐﭙﯿﺘﻮل در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻟﻘﺐ
»ﺗﻔﺮﻗﻪاﻧﺪاز« را ﺑﻪ ﻏﻮلﻫﺎی ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﻫﺪ .و ﻧﺎﺗﻮان از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ ،ﺗﺮاﻣﭗ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ

دﺳﺖ ﺑﻪ »اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر« زدهاﻧﺪ.

ﺑﻦ ﺷﺪن ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ از ﺳﻮی ﻏﻮلﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﮕﺮان اداﻣﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ادﻋﺎﻫﺎی دروﻏﯿﻦ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ  ۵ﻧﻔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﮕﺮه
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﭘﺎرﻟﺮ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﻫﻮاداران ﺗﺮاﻣﭗ و

ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎﻟﻪ راﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اﭘﻞ ،آﻣﺎزون و ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻮدﯾﻢ و آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران
ﺷﻌﻠﻪورﺗﺮ ﺷﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺼﻮﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده و
در دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮد .در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻤﭙﯿﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  ،۲۰۲۰ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎرﻫﺎ ﻏﻮلﻫﺎی دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﻫﺪف
ﻗﺮار داد و از اﯾﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن  ۲۳۰ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺴﺖ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ درون ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮی دوﻟﺖ او آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺗﺮاﻣﭗ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺑﺎﯾﯽ از اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .او در ﻣﺎه ژوﺋﻦ از
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻣﭗ و »ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﺮﮐﺸﺎﻧﻪ« او در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﭙﺮدازد.
ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺗﺮاﻣﭗ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،رﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺑﺎﯾﯽ از اﻧﺘﻘﺎد از
ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ
ﺑﺎﯾﺪن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻧﺎﻣﻪای ﺳﺮﮔﺸﺎده ،ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ رﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺟﺎزه داده از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺮای »اﺷﺎﻋﻪ ﺗﺮس و اﻃﻼﻋﺎت دروﻏﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ روﻧﺪ رایﮔﯿﺮی و
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻗﺪرت ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺪای ﻣﺎ و

ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ آرای ﻣﺎ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

در روزﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺑﯿﻞ روﺳﻮ ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪن ،ﻓﯿﺴﺒﻮک
را ﺑﻪ »ﭘﺎره ﮐﺮدن ﭘﺎرﭼﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎ« ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد .ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪن ﻫﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ وﺿﻮح ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﺪرت ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه آنﻫﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .او در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﻧﺎﻣﺰدی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،را ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﻨﺪ ﺧﻄﺎب ﻗﺮار داد .او در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۲۰ﮔﻔﺖ ﮐﻪ »ﻧﻪ ،ﻣﻦ
ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻃﺮﻓﺪار ﻓﯿﺴﺒﻮک ﻧﺒﻮدهام و اﯾﻦ را اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﯿﺪ .ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻃﺮﻓﺪار
ﺑﺰرگ زاﮐﺮﺑﺮگ ﻧﺒﻮدهام .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم او ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ«.
ﺑﺎﯾﺪن ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ،ﻗﺎﻧﻮن  ۲۳۰ﺑﺎﯾﺪ »اﺑﻄﺎل ﺷﻮد«.

دور دوم اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﻮرﺟﯿﺎ ﮐﻪ در روز ﭘﻨﺠﻢ ژاﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎﻻ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﯾﺪن در ﻗﺒﺎل
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺗﻐﺮ داده ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﯿﺮوزی ﺟﺎن اوﺳﻮف و راﻓﺎﺋﻞ وارﻧﺎک ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ﻫﻢ ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ و ﮐﺎﻣﺎﻻ ﻫﺮﯾﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮازن  ۵۰-۵۰رایﻫﺎ را از روی ﺻﻨﺪﻟﯽ رﺲ
ﺳﻨﺎ ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ.
وزارت دادﮔﺴﺘﺮی و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﺪرال اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن ،ﻣﯿﺮاثدار دو
ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﺘﯽ ﺗﺮاﺳﺖ ﻓﺪرال ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺷﺪ .دو
دﻣﻮﮐﺮات ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﺪرال آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺧﯿﺮا از ﭘﺮوﻧﺪه اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺮوﻧﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
زده و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن ،ﻣﯿﺮاثدار دو ﭘﺮوﻧﺪه آﻧﺘﯽ ﺗﺮاﺳﺖ ﻓﺪرال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﻮﮔﻞ و
ﻓﯿﺴﺒﻮک ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪن اﮐﻨﻮن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ زده و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻫﯿﻮﻻﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﭙﺮدازد .ﭘﺮوژه آزادیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺿﺪ ﻣﻮﻧﻮﭘﻠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎرا ﻣﯿﻠﺮ ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﺪن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﺠﺴﺲ روی ﮔﻮﮔﻞ از ﺳﻮی وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اﮐﻨﻮن از اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذش روی ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،اﻣﺎ ﭘﺮوژه آزادیﻫﺎی

اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺸﺖوﮔﺬار ،ﻧﻘﺸﻪ و اپ اﺳﺘﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺎزون ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
»اﺳﺎﺳﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﻓﺮاواﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﻣﻦﺗﺮ ﮐﻨﺪ و ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺒﺨﺸﺪ« .اﯾﻦ را ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﯿﻠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن او ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن ﻧﻮﺷﺘﻪ و آن را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه:

»ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻼش ﻫﺮ دو ﺣﺰب ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﻄﯽ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻧﺘﯽﺗﺮاﺳﺖ را اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
دﻓﺎﺗﺮ دوﻟﺘﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﺳﭙﺮدن ﺳﻤﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻮزه
آﻧﺘﯽﺗﺮاﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ وﮐﯿﻞ ،ﻻﺑﯽﮔﺮ ﯾﺎ ﻣﺸﺎور را در آﻣﺎزون ،اﭘﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و
ﮔﻮﮔﻞ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻋﻮض از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﻣﺠﺮب ﯾﺎ ﺧﺎدﻣﺎن
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ را درک ﮐﺮدهاﻧﺪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ
ﻧﮑﻨﯿﺪ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺑﺤﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻃﺮق ،اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺪل ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮ درﮔﯿﺮ،
رادﯾﮑﺎﻟﯿﺰه و ﻣﻌﺘﺎد ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﻣﻮﻧﻮﭘﻠﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪ«.

»ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻧﺘﯽﺗﺮاﺳﺖ ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ
اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﯾﺪن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ دیﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﻗﺮار
داده ﻣﺤﺘﺎط ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ »ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮔﻮﮔﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻗﺪرت و ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه در واﺷﻨﮕﺘﻦ
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻻﺑﯽﮔﺮی و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ را در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﻧﺪ .ﻓﯿﺴﺒﻮک و آﻣﺎزون ﻫﺮﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی در
ﮐﺸﻮر ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف ﻻﺑﯽﮔﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر  ،Center for Responsive Politicsﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در  ۹ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ،۲۰۲۰
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۵۹ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .راب اﺗﮑﯿﻨﺴﻮن ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻨﯿﺎد Information Technology
 and Innovationﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص ،ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﭘﯿﺶ
روی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺳﺎلﻫﺎی اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎلﻫﺎی ﺗﺮاﻣﭗ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
“اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮ از ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ” و ﺣﺎﻻ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ
دادﮔﺎه ﻃﻼق ﺑﺮوﯾﻢ .دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی وارد ﮐﻨﺪ و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
اﺗﮑﯿﻨﺴﻮن ﺑﺎور دارد ﮐﻪ »ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی« وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن ،ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﮔﻮﮔﻞ و ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺨﻄﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ آﻧﺘﯽﺗﺮاﺳﺖ ﺑﺮﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ .رﯾﭽﺎرد ﺑﻠﻮﻣﻨﺘﺎل ،ﺳﻨﺎﺗﻮر
دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺎﻧﺘﯿﮑﺎت ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
از ﭘﯿﺶ »ﺑﻪ دﻓﻌﺎت« ﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮑﺎﻟﻤﺎتﺷﺎن» ،ﮔﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﺟﺒﺎر اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ« ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﮐﻨﮕﺮه و دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮ رﻓﺮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ«.

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺰر ،ﺗﯿﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﺎﯾﺪن ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺒﺎدﻻت ﻓﺪرال و وزارت
دادﮔﺴﺘﺮی ،در روز  ۱۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه و ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ در ﺣﻮزه آﻧﺘﯽﺗﺮاﺳﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ »ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺮار
اﺳﺖ ﺑﺒﺎزﯾﺪ ﻫﻢ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را رو ﮐﻨﯿﺪ«.
ﺑﺎﯾﺪن ﻧﯿﺰ دو ﻧﻔﺮ در دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﯿﻦ اوﺑﺎﻣﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺗﺮاﺳﺖ در وزارت
دادﮔﺴﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻈﺮ دارد .رﻧﺎﺗﺎ ﻫﺴﯽ ﮐﻪ از اواﺳﻂ  ۲۰۱۶اﻟﯽ ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۸دﺳﺘﯿﺎر دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد و ﺑﻪ آﻣﺎزون در ﺧﺮﯾﺪ  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری  Whole Foodsﻣﺸﺎوره داد ﯾﮑﯽ از آن اﻓﺮاد
اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ دردﺳﺮ ﺑﺮای ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ،ﺟﮏ دورﺳﯽ و ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی
ﺗﺎزه آﻏﺎز ﺷﺪه
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺧﻮان آرﺗﯿﺎﮔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۰۱۳اﻟﯽ  ،۲۰۱۷ﺑﺮای
وزارت دادﮔﺴﺘﺮی دوﻟﺖ اوﺑﺎﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﮐﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و از ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺟﺪی ﮔﻮﮔﻞ و دﯾﮕﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ.
ﭘﺮاﻣﯿﻼ ﺟﺎﯾﺎﭘﺎل ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻨﮕﺮه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﺎ اﮐﻨﻮن
دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ و
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن و دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻗﺪرت ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﻧﺸﺪه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را ﺷﺪﯾﺪا ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ«.

ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ دردﺳﺮ ﺑﺮای ﻣﺎرک زاﮐﺮﺑﺮگ ،ﺟﮏ
دورﺳﯽ و ﺳﺎﻧﺪار ﭘﯿﭽﺎی ﺗﺎزه آﻏﺎز ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺮار اﺳﺖ در دوران زﻣﺎمداری رﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺗﺎزه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﺎزه را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

