ﺗﺎﯾﻮان از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺮاﺷﻪﺳﺎز اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎﯾﻮان از ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﯿﭗ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در
ﻣﻮرد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد.
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻔﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری ﭼﯿﻦ را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه ﺗﺠﺎری ﺧﻮد

اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﻮان ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮاﺷﻪ در ﺗﺎﯾﻮان ﺑﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و آن را ﻻزماﻻﺟﺮا ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه
ﺗﺠﺎری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت
ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻠﺰم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺖ اﻗﻼم از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ وزارت

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖﺗﺮی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

 ،TSMCﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮاﺷﻪ در ﺟﻬﺎن ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» .واﻧﮓ ﻣﺎی-ﻫﻮآ« ،وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده
ﮐﻪ ﺗﺎﯾﻮان از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﭘﯿﺮوی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎری ﺗﺎﯾﻮان را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﻣﻮر ﺗﺠﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ«.
اﯾﻦ اﻗﺪام اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﻮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺑﻪ
ﻋﻼوه اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﭼﯿﭗ روﺑﺮو اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری
ﺑﺮای زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﭼﯿﻦ و
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

