ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻨﮓ واﻧﮋو در
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روز ﮔﺬﺷﺘﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻮاوی و ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﺎﻟﯽ آن ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﮓ واﻧﮋو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ اﺳﺮار ﺗﺠﺎری آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﻼم ﺟﺮم ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﮓ در ﺳﺎل ۲۰۱۸
ﻣﯿﻼدی در ﮐﺎﻧﺎدا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮداد ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻃﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻠﯿﻪ وی ۱۶ ،اﺗﻬﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ
رﺗﺒﻪ ﻫﻮاوی اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﻫﻮاوی و ﻣﻨﮓ را ﺑﻪ  ۲۰ﺳﺎل ﺗﻼش ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮرس ﮐﺪ و ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
از روﺗﺮﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻧﺘﻦ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﺴﺖ رﺑﺎت ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﻫﻮاوی ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺗﻼش داﺷﺘﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻦ ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه
ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﮓ ،ﻫﻮاوی ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد.
در ﻣﺘﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻮاوی ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﺮان و ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزی ﻣﻘﯿﺎس اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:

ﺗﻼش ﻫﺎی ﻫﻮاوی ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ اﺳﺮار ﺗﺠﺎری و دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻣﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻮاوی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑﺖ آن ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮی رﻗﺎﺑﺘﯽ و
ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻫﻮاوی ﻫﻢ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﻮد را ﺳﺰاوار اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﺪاﻧﺴﺖ و اﻋﻼم ﮐﺮد:

ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﻣﺘﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از اﺗﻬﺎﻣﺎت
ﻗﺪﯾﻤﯽ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻨﺒﺎر در ﭘﻮﺷﺶ و ﻇﺎﻫﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ

اﯾﻦ اﺗﻬﺎم ﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ و ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد.
اﯾﻦ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻮاوی ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺗﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ را از ﺧﺎک اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .اواﯾﻞ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل ﮔﺰارش داد ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻫﻮاوی ﻧﻮﻋﯽ »درب ﭘﺸﺘﯽ« را در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﺎﺑﺤﺎل از اﯾﻦ رﺧﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﭼﯿﻦ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻮاوی و  ZTEرا ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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