اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻮاوی؛ ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ
رﺳﯿﺪ ]ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،دی ۱۳۹۷
ﭘﻠﯿﺲ ﻟﻬﺴﺘﺎن دو ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺪﯾﺮ
ﻓﺮوش ﻫﻮاوی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻧﻔﺮ دوم از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ »اورﻧﺞ ﭘﻮﻟﺴﮑﺎ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ  5Gﺑﺎ ﻫﻮاوی ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻮاوی ﻇﺎﻫﺮا  Weijing Wﻧﺎم دارد و ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﺮای
ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﭼﯿﻦ در ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢ و ﺑﻨﺪری »ﮔﺪاﻧﺴﮏ« ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻓﺮد

ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻧﯿﺰ  Piotr Dاﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در آژاﻧﺲ اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  AWDﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮده
اﻣﺎ در ﭘﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺴﺎد از اﯾﻦ آژاﻧﺲ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮوﯾﺲ وﯾﮋه  Piotr Dﺣﯿﻦ
ﺧﺪﻣﺖ در  AWDﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﯾﻤﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻟﻬﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺪارک ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎزل دو ﻣﺘﻬﻢ ،دﻓﺎﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاوی و اورﻧﺞ و
ﺣﺘﯽ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت اﺗﻬﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻪ ده ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮﻧﺪ.

وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ ﭼﯿﻦ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﯿﻘﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده و ﻫﻮاوی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎﻣﻼ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از

ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اورﻧﺞ ﭘﻮﻟﺴﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزرﺳﯽ دﻓﺘﺮش را ﺗﺎﺪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯽ رخ داده ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻫﻮاوی ﺑﺮای ﭘﮑﻦ در
ﭘﻮﺷﺶ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ و در راس آﻧﻬﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺮار دارد ﮐﻪ
ﺻﺮاﺣﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﭙﯿﻤﺎﻧﺶ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
دوﻟﺖ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ »آﻧﺪژی دودا« ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
دارد و ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »دژ ﺗﺮاﻣﭗ« در ﺧﺎک ﺧﻮد ﺷﺪه
اﺳﺖ.
]ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ اﺻﻠﯽ ۲۲ :دی[
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ :اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻟﻬﺴﺘﺎن از ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺟﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻫﻮاوی
ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎرش از اﺧﺮاج  Weijing Wﺧﺒﺮ

داده اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻟﻬﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻤﮑﺎری اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻧﺎﺗﻮ در ﺻﻮرت
ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﻮاوی ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

