ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﻋﻠﯽﭘﯽ ،وﯾﭽﺖﭘﯽ و  ۶اپ
ﭼﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،دی ۱۳۹۹
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن،
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه  ۸اپ ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ »ﻋﻠﯽﭘﯽ« QQ ،ﺗﻨﺴﻨﺖ و »ویﭼﺖ ﭘﯽ« را
ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻃﯽ  ۴۵روز آﯾﻨﺪه ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ
اپﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﯽﭘﯽ ،CamScanner ،ﺷﯿﺮﯾﺖ، QQ Wallet ،CamScanner ،ویﭼﺖ ﭘﯽ Vmate ،و

 WPS Officeﻣﯽﺷﻮد.

در اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه:

»ﮔﺴﺘﺮش و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﭼﻨﺪﯾﻦ اپ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﮑﺘﺎپ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
اﺷﺨﺎص در دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ«.
»وﯾﻠﺒﻮر راس« ،وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺎﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی
اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎ ،وزارت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱ﺑﻬﻤﻦ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
ﻣﯽزﻧﺪ.

اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﻮر اﺟﺮاﯾﯽ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ اپﻫﺎ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اواﺳﻂ ﺳﺎل  ۲۰۲۰رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺎدر ﺗﯿﮏﺗﺎک ﯾﻌﻨﯽ »ﺑﺎﯾﺖ دﻧﺲ« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ویﭼﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و
اﮐﺘﺒﺮ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﻣﺴﺪودﯾﺖ ویﭼﺖ ﺷﺪ .در ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ  ۲۰۲۰ﻫﻢ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺗﯿﮏ ﺗﺎک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﯾﻦ اپﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ،
دردﺳﺮﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آنﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در داﺧﻞ ﭼﯿﻦ از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه دوﺑﺎره ﻗﺎﺿﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ورود ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﺮاﺗﯽ در رﻓﺘﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

