ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﻫﻮاوی  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،آذر ۱۳۹۷
ﻣﻘﺎمﻫﺎی ارﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﮐﻪ »ﻓﺎﯾﻮ آﯾﺰ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺷﻨﻮد ﺻﻮﺗﯽ
و رﻫﮕﯿﺮی ﮐﺎرﺑﺮان وب دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد اﻓﺸﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ »ادوارد اﺳﻨﻮدن« اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ را دﻧﯿﺎ ﺷﻨﻮد ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﻃﯽ ﻧﺸﺴﺘﯽ در ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ
ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻫﻮاوی ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻨﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ دﺳﺖ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ژاﭘﻦ و آﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرتﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪه ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺸﺪار دادن در ﻣﻮرد
وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮاوی و دوﻟﺖ ﭘﮑﻦ و اﺣﺘﻤﺎل ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از آﻧﻬﺎ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار

دادﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در آﻣﺮﯾﮑﺎ روﺳﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی  CIA, FBIو  NSAﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺷﺪﻧﺪ.
ﺧﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ در ﺣﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت و دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻨﮓ واﻧﮋو،
ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻮاوی در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎدا وﺟﻮد ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ زد و ﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدن از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و رﺷﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻫﻮاوی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی  Orangeﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﻮاوی در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی  5Gﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ  Deutsche Telekomﻧﯿﺰ
از ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﻮاوی و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن را ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎﻧﮏ ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻓﻨﺎوری دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ دﯾﮕﺮ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

