ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﺮﺑﻪ زده اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
»اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺎوران اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ« در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی
در ﺳﺎل  2016ﺑﯿﻦ  57ﺗﺎ  109ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺿﺮﺑﻪ زده اﺳﺖ.
ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی رﻗﺒﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.

اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻫﮑﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻬﻠﮑﯽ را ﺑﻪ

ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وارد ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﺳﺎل  2016ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﮔﺴﺘﺮده ای
را ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮاﻓﻀﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﮔﺰارش اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺎوران اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  16ﺳﺎزﻣﺎن و آژاﻧﺲ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ« ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺒﺪا ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﮐﺸﻮرﻫﺎی روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ
اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺣﺘﯽ در روﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ »وزارت
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ« اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﻤﻠﻪ ﻫﮑﺮﻫﺎی روﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ رایﮔﯿﺮی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری

ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را در  21اﯾﺎﻟﺖ ﺗﺎﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺣﻤﻼت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه و رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و اﺣﺰاب ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮕﯽ دارﻧﺪ.
داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ورزش ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ
اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻫﺪف ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ  HBOﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺑﺨﺶ ﻫﺎی از ﺳﺮﯾﺎل ﻣﺸﻬﻮر »ﺑﺎزی ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ« را
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از وارد ﺷﺪن زﯾﺎن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
داﺧﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

