ﻫﻮاوی در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  Koryolinkﮐﺮه
ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﮔﺰارﺷﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻫﻮاوی در ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ اﭘﺮاﺗﻮر
 Koryolinkﺑﺮای ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی  38Northﻫﻮاوی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم » «Panda International Information Technologyﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت
 ۸ﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﻧﺪ .ﻫﻮاوی در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ

ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻣﺰﮔﺬاری اﭘﺮاﺗﻮر ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮده و ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻧﺪا ﻫﻢ وﻇﯿﻔﻪ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻮاوی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﮔﺰارش واﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ »ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ «.اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻮاوی در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد روی ﻓﻌﻞ ﺣﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و اﺷﺎره ﻧﮑﺮده آﯾﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮاوده ای از اﯾﻦ
دﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺤﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد را رد ﯾﺎ ﺗﺄﺪ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ.

اﭘﺮاﺗﻮر ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
»ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﻨﮏ« ) (Koryolinkﯾﮑﯽ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺑﯿﺴﯿﻢ در ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد را
ﺳﺎل  ۲۰۰۸آﻏﺎز و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ  3Gرا در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﻨﮏ ﺑﻪ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس داﺧﻞ ﺷﻬﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻠﯽ
ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ را از ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ﻫﻮاوی آزﻣﺎﯾﺶ رﻣﺰﮔﺬاری اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺮای ﻋﺪم
اﻣﮑﺎن ﺷﻨﻮد ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت اﻓﺮاد ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺎﻧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺚ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از روی ﮐﺎر آﻣﺪن اﭘﺮاﺗﻮر  Kang Songدر ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ  ZTEﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ
ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪن ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﻨﮏ ،ﻫﻮاوی دﯾﮕﺮ در ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺾ ﮐﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاوی اﺳﺖ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ  3Gﮐﻪ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﻨﮏ داده ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮاوی و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ
ﭼﯿﻨﯽ اﻣﯿﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﮐﺮدن رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺿﺮﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای دوﻟﺘﻤﺮدان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﯿﺪﻫﺎی آن زد.
ً
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

