دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ از ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺮادﮐﺎم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادﮐﺎم
ﯾﮏ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮادﮐﺎم ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اوﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﻧﺎﻣﻪ ﻏﯿﺮ
ﻋﺎدی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﮔﻼﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺼﺎﺣﺐ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ

ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل  5ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﮐﻼی دو ﺷﺮﮐﺖ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮادﮐﺎم ﺑﺮای ﻗﻄﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ) (5Gآﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﻣﻮدم  X50 5G NRﺧﻮد
را ﺑﺮای ﺗﻌﺒﯿﻪ در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری اراﺋﻪ ﮐﺮده .در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ از ﻗﻮل ﺗﺮاﻣﭗ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ادﻋﺎ ﺷﺪه:

»ﻣﺪارک ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ »ﺑﺮادﮐﺎم ﻟﯿﻤﯿﺘﺪ« ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ،از ﻃﺮﯾﻖ ادﻏﺎم ﺑﺎ ﮐﻮاﻟﮑﺎم
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﻮد«

»ﻫﻮک ﺗﺎن« ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮادﮐﺎم در آﻏﻮش دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ درﺳﺎل 2017؛ در آن زﻣﺎن ﺗﺎن
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ً
ﻓﻮرا ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﻮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺳﻤﺖ در ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺮادﮐﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی »ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داری ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ« ،اﻣﺎ در ﻫﻔﺘﻪ
ﻗﺒﻞ ﺑﺮادﮐﺎم اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮز ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ای ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺮ ﺧﻮد را از ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ﺑﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮارداد ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻮاﻟﮑﺎم را ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

اﺧﻄﺎر اﺧﯿﺮ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ارزش ﺳﻬﺎم ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  5درﺻﺪ اﻓﺖ ﮐﻨﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده وﻟﯽ ﺑﺮادﮐﺎم اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺣﺎل
ً
ﺷﺪﯾﺪا ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ دﺳﺘﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ
اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

