وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎﯾﺪن ﺑﺮای وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ از
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻫﻮاوی ﺧﺒﺮ داد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ﺑﺮای وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ
ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻮاوی را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮد دارد.
ﻫﻮاوی از ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﯽدﻏﺪﻏﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ روزﮔﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎﯾﺪن
ﺑﺮای وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺎزه ﺧﻮد ﻃﺮﻓﺪاران ﻫﻮاوی را ﺑﻪ ﺗﻐﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﯿﺪوار ﮐﺮد.
»ﺟﯿﻨﺎ رﯾﻤﻮﻧﺪو« ) ،(Gina Raimondoﻓﺮﻣﺎﻧﺪار اﯾﺎﻟﺖ رود آﯾﻠﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺰد ﭘﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺠﺎرت ﺳﻨﺎ ﮐﻪ آﯾﺎ او ﻫﻮاوی را در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه اﻗﺘﺼﺎدی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﮕﻪ

ﻣﯽدارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ]ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ[ ،ﺻﻨﻌﺖ و
ﻣﺘﺤﺪاﻧﻤﺎن ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را

ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ«.

اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻫﻮاوی ﯾﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ را رد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،رﯾﻤﻮﻧﺪو ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﭘﺴﺖ
وزﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺄﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺲ از
ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻮاوی را در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻧﮕﻪ دارد.
ﻫﻮاوی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت روی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در ﺗﺄﻣﯿﻦ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻫﻮاوی را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ وﻟﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻣﺠﻮزی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﻫﻮاوی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪون ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ
ﮔﻮﮔﻞ رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
رﯾﻤﻮﻧﺪو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ
ﻣﺜﻞ ﻫﻮاوی و  ZTEدﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم
اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎرم ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﻤﺎن از دﺧﺎﻟﺖ ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
درب ﭘﺸﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺮمﺗﺮی در ﻗﺒﺎل ﻫﻮاوی در ﭘﯿﺶ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

