ﭘﺎی ﻧﺎﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻏﺮﺑﯽﻫﺎ و ﻫﻮاوی ﺑﺎز
ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮ در اروﭘﺎ ﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﺸﺪار داد در ﺻﻮرت اداﻣﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﻮاوی ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﺪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺰﻧﻨﺪ.
»ﮐﻮرﺗﯿﺲ اﺳﮑﺎﭘﺎروﺗﯽ« ،ژﻧﺮال ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎره ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺗﻮ در اروﭘﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری آﻟﻤﺎن و ﻫﻮاوی ﺗﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ:

ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ارﺗﺒﺎﻃﯽ آﻟﻤﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺒﮑﻪ  5Gﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده
در اﻧﺘﻘﺎل داده در ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻓﺎﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

ﯾﻨﺲ اﺳﺘﻮﻟﺘﻦﺑﺮگ
اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﭘﺎی »ﯾﻨﺲ اﺳﺘﻮﻟﺘﻦﺑﺮگ« ،ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺮوژ و دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻧﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺗﻬﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻫﻮاوی ﺑﺎز ﺷﻮد .وی ﻃﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺧﺒﺮی در ﺑﺮوﮐﺴﻞ

ﮔﻔﺖ:

ﺑﺮﺧﯽ اﻋﻀﺎی ﻧﺎﺗﻮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﻫﻮاوی در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ  5Gاﺑﺮاز ﮐﺮده اﻧﺪ و
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﺗﻮ اﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ را ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺧﻄﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦ
ﻫﻮاوی و دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ،اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ را از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﯾﺎ  5Gﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﻧﺪ .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪه و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺧﻮدران را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﻮاوی اداﻣﻪ دﻫﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻟﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﻧﺎﺗﻮ اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﻫﺎ از ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﻧﺎﺗﻮ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ

ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﭘﻨﺠﻢ را از ﺳﺮ ﺑﻪ در ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

