ﺗﺎﮐﻨﻮن درﺧﻮاﺳﺖ  ۱۳۰ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﺮاوده ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﻫﻮاوی رد ﺷﺪه اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺟﻼس ﮔﺮوه  ۲۰ﺑﺎ ﺷﯽ ﺟﯿﻦ ﭘﯿﻨﮓ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﭼﯿﻦ اﻧﺠﺎم داد اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻗﺮار
داﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﻫﻮاوی در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن را ﺑﻪ آن ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ روﯾﺘﺮز ﮔﺰارش داده ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۳۰ﺷﺮﮐﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺮاوده ﺑﺎ ﻫﻮاوی را ﺗﺴﻠﯿﻢ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن

درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ را رد ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻮاوی ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ دﺳﺘﺎوﯾﺰی ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ را در ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭼﯿﻦ اﯾﻔﺎ

ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ آن در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری روی ﮐﺎﻻﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و در ﺟﻮاب آن ﺗﻌﺮﻓﻪ  ۵۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری روی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﯿﻦ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪ .از

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﻫﺎی ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در اﺟﻼس ﮔﺮوه  ۷ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﺑﺮ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.

ﺑﻌﺪ از دﯾﺪار ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺗﺮاﻣﭗ و ﺷﯽ ﺟﯿﻦ ﭘﯿﻨﮓ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺟﻼس ﮔﺮوه  ،۲۰وﯾﻠﺒﺮ راس وزﯾﺮ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎر دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺮاوده ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﭼﯿﻦ را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد اﻣﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن داﻧﺴﺖ و اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ دراﺑﺘﺪا اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻮزی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﭼﻪ روﯾﮑﺮدی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ William Reinsch .از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ روﯾﺘﺮز ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ در
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻮاوی ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻬﻢ
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮاﻟﮑﺎم ،اﯾﻨﺘﻞ و ﻣﯿﮑﺮون اﺳﺖ .از ﻣﺠﻤﻮع ۷۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻗﻄﻌﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاوی ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آن ﺑﻪ ﺟﯿﺐ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻮاوی ﺗﻬﺪﯾﺪی ﻋﻠﯿﻪ
اﻣﻨﯿﺖ آن اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻮاوی ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ اﺗﻬﺎم را رد ﮐﺮده اﻧﺪ.
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