ﺧﻂ و ﻧﺸﺎن ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎدا :ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ
ﻫﻮاوی را آزاد ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪی روﺑﺮو ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،آذر ۱۳۹۷
ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺸﺪار داده ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻨﮓ وﻧﮋو ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻮاوی را ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﺮداد ﺷﻮد ،آزاد ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﺪی روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻨﮓ  ۴۶ﺳﺎﻟﻪ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺣﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﻧﮑﻮور
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .او ﮐﻪ دﺧﺘﺮ رن ژﻧﮕﻔﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻫﻮاوی )از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﺳﺒﻖ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ارﺗﺶ ﭼﯿﻦ
اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﺟﻠﺴﻪ ای ﮐﻪ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻦ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﮓ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ وی ﺑﻪ ﻫﻮاوی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﻌﺒﻪ

ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺮاوداﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻗﺾ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .ﺑﺎزﭘﺮس اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮ ﻣﻮﺳﺲ ﻫﻮاوی را ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ  ۴۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﺮداد ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
»ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﮐﻼﻫﺒﺮداری از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ« ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ زﻧﺪان  ۳۰ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای وی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺎﻻ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت  Le Yuchengﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﭼﯿﻦ ﺿﻤﻦ اﺣﻀﺎر ﺳﻔﯿﺮ

ﮐﺎﻧﺎدا در ﭘﮑﻦ ،ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻨﮓ اﻋﻼم ﮐﺮده و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را
»ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ« ﺧﻮاﻧﺪ.

 Leدر اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﺶ اﯾﻨﻄﻮر آورده:

ﭼﯿﻦ ﻗﻮﯾﺎ از ﻃﺮف ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزاد ﺳﺎزی ﻓﺮد زﻧﺪاﻧﯽ اﻗﺪام
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺸﺮوع وی را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﺪی اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ دﯾﻮﯾﺪ ﻣﻮﻟﺮوﻧﯽ ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ
ﮐﺎﻧﺎدا در ﭼﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او:

در اﯾﻨﺼﻮرت اﻣﮑﺎن ﺻﺤﺒﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت آزاد دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﻢ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎی ﻣﺮاوده ﺑﺎ ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺟﯿﻤﺰ ﻟﻮﺲ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻓﻨﺎوری در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ  Axiosﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای واﮐﻨﺶ ﺗﻼﻓﯽ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﻦ آﻣﺎده ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان
ارﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻫﺸﺪار داد ﮐﻪ در ﺑﺮﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دوری ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

