وزارت اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ :از ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻨﯽ دوری ﮐﻨﯿﺪ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،دی ۱۳۹۹
وزارت اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (DHSاﺧﯿﺮا در ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ دوری ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش  ۱۵ﺻﻔﺤﻪای DHS ،اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .وزارت اﻣﻨﯿﺖ داﺧﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﺘﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﺸﺪار داده .ﺿﻤﻨﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﻫﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎک داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﮔﺰارش دو ادﻋﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم  ،DHSدوﻟﺖ ﭘﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻓﺸﺎﮔﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﻨﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻫﻢ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﯽﻃﺮف ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت آنﻫﺎ در ﭘﺸﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺪاﻓﺰار ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت روی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ،ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﯾﮏ اﻗﺪام ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﯾﺎ »ارﺗﺶ آزادیﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ« اﺳﺖ DHS .ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﯿﻦ از اﯾﻦ داﻧﺶ ﺑﺮای
ﻧﻈﺎرت و ﺳﺮﮐﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺎره
ﮐﺮده و ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ و
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﻮدهاﯾﻢ
ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ،ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺮاﺷﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﯾﻌﻨﯽ  SMICدر ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه وزارت
دﻓﺎع و وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ آن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ارﺗﺶ ﭼﯿﻦ را رد ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ
دوﻟﺖ ﭘﮑﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و
دﯾﺪ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﯿﻦ را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
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