اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻮاوی در ﻣﺬاﮐﺮات
ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮاوی و  ZTEرا از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ
ﺣﺬف ﮐﻨﺪ.
وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻮاوی و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﯽ آن ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﮓ وﻧﮋو را ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای دور زدن
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ اش ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در

ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﺮداد ﺧﺎﻧﻢ وﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﮕﯿﺮد.

وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه ای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاوی را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی رﺑﺎﺗﯿﮏ اﭘﺮاﺗﻮر
ﺗﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد و ﻫﻮاوی اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد در ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺮﻓﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ.

ﺗﺮاﻣﭗ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:

دادﺳﺘﺎن ﻫﺎ و دادﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﻞ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی آﺗﯽ ﻫﻮاوی را ﻫﻢ ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﻮاوی
ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻠﯿﻪ ) ZTEﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻮﻃﻦ ﻫﻮاوی( ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و از اداﻣﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻮاوی در آﻟﻤﺎن ﻫﻢ ﻃﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﺑﺎ ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﭼﯿﻦ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﻮاوی دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﺶ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.

دﻧﯿﺲ ژو ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻮاوی در آﻟﻤﺎن در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ  Handelsblattاﻧﺠﺎم داد اﻇﻬﺎر
داﺷﺘﻪ:

دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺳﻬﻤﯽ در ﻫﻮاوی ﻧﺪارد و ﺧﻮد را از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺎ دور ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
ﻫﻮاوی در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺎزه ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ.
ﺗﺮاﻣﭗ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ دادﺳﺘﺎن
ﮐﻞ ﻣﯽ روﯾﻢ.
اﺳﺘﯿﻮن ﻣﻨﻮﺷﯿﻦ وزﯾﺮ ﺧﺰاﻧﻪ داری آﻣﺮﯾﮑﺎ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺗﺠﺎری ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﻌﻼ از اﻣﻀﺎی ﻓﺮﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻮاوی و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﭼﯿﻨﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ در ﻣﺬاﮐﺮات ﭼﯿﻦ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ وﻗﻔﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

