دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ را ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﯾﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺠﻮز
اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از دوره ﺗﺮاﻣﭗ را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻨﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺮار اﺳﺖ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﻮد.
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻞ
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ در ﺣﻮزه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .در آن زﻣﺎن ﮔﻔﺘﻪ

ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن  ۶۰روز ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﺟﻤﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ وزارتﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۲ﻣﺎرس ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ
ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ و
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و اوﻟﻮﯾﺖ اول دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن ﻫﺮﯾﺲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ«.

اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وزارت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪرﺗﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯽﺣﺪ و ﺣﺼﺮ را ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ آنﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺮوه » «Business Roundtableﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻫﻨﻮز ﭘﺬﯾﺮای ﻧﻈﺮات ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮق ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻟﻐﻮ ﯾﺎ اﺻﻼح ﺷﻮد.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی از ﺳﻮی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ روﺑﺮو

ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻮاوی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ را از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﺳﺘﺎر
ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

