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جنگ سرد تکنولوژیك میان پکن و واشنگتن شدت مي گیرد

باغ جاسوسان
جنگ ســرد ایاالت متحده و چین سال هاست به عرصه تکنولوژی رسیده و حکومت 
پکن در این حوزه با سرقت اطالعات، عدم پایبندی به حقوق مالکیت معنوی و جاسوسی 
قصــد دارد تا از رقابــت تکنولوژیك با غرب عقب نماند. در  این میان شــرکت «هواوی» 
که بزرگ ترین شــرکت حوزه تکنولوژی در چین به شمار می آید و تحت کنترل حکومت 
کمونیســتی این کشور است، در قالب ســرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های ارتباطی 
در کشــورهای غربی، نقشی مهم در جاسوســی های پکن ایفا می کند. به تازگی گزارشی 
از اقدامــات جدید هواوی برای جاسوســی در ایاالت متحده و هشــدارهای پنتاگون در 
رســانه ها منتشر شده اســت. بر  اســاس  این مقام های آمریکایی از برنامه  چینی ها برای 
ساخت پارکی در مرکز شــهر واشنگتن دی سی برای استفاده جاسوسی خبر دادند. طبق 
گزارشــی که سی ان ان منتشر کرده است، داستان از سال ۲۰۱۷ شروع شد؛ زمانی که پکن 
پیشنهاد داد صد میلیون دالر برای ساخت یک پارک چینی مجلل در محوطه پارک ملی 
واشنگتن دی ســی هزینه کند. این پارک قرار بود شامل مجســمه ها، سازه ها و برج هایی 
به ارتفاع ۲۱ متر باشــد. در آن زمان مقام های محلی آمریکا با چنین پیشــنهادی امیدوار 
شدند که تأسیس این پارک می تواند ساالنه هزاران گردشگر را به این محوطه جذب کند.
در شرایطی که برخی از مسئوالن تحت تأثیر این پیشنهاد اغواکننده قرار گرفته بودند، 
کارشناسان بخش های اطالعاتی ایاالت متحده شــروع به بررسی جزئیات طرح کردند. 
آنها با عالمت سؤال های زیادی مواجه شدند؛ به  ویژه در مورد مجسمه هایی که قرار بود 
در یکی از بلندترین نقاط واشــنگتن و تنها در فاصله حدود ســه کیلومتری از ساختمان 

کنگره قرار بگیرنــد. منابع اطالعاتی آمریکایی پس از تحقیق هــای متعدد گفتند اینکه 
مقام های چینی بخواهند پارک و مجســمه هایی را در آن محوطه بســازند، نگران کننده 
اســت؛ به ویژه اگر بخواهند برای این ساخت وســازها، محموله هایی را به ایاالت متحده 
حمل کنند که مورد بازرســی گمرک قرار نگیرد. عالوه بر این گــزارش مأموران آمریکایی 
فاش کرده که پروژه احداث باغ وحش که در مراحل ابتدایی متوقف شد، بخشی از موج 
فعالیت جاسوسی چین بوده اســت که پلیس فدرال آمریکا و سایر نهادهای اطالعاتی 
ایاالت متحده در حال بررســی آن هســتند. یکــی دیگر از اطالعــات نگران کننده  ای که 
اف بی آی فاش کرد، مربوط به سیســتم ها و تأسیســات «هواوی» اســت. گفته می شود 
آنتن هایی که در باالی برج های نزدیک پایگاه های نظامی ایاالت متحده در شــمال غرب 
قرار دارند، می توانند کاربردهای جاسوسی داشته باشند. منابع زیادی گزارش داده اند که 
اف بی آی تشخیص داده چنین تجهیزاتی قادر به ضبط و همچنین مختل کردن ارتباطات 

فوق سری وزارت دفاع آمریکا است.
پکن زیر بار نمی رود

در حالی کــه نگرانی های گســترده ای درباره تجهیزات شــرکت هــواوی در نزدیکی 
تأسیســات نظامی ایــاالت متحده وجــود دارد، هنوز نتایج این تحقیقــات به  طور کامل 
گزارش نشــده است. به گفته منابع آگاه، منشأ این اقدام های چین، به دولت باراک اوباما، 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا بازمی گردد. هنوز مشخص نیست آیا واقعا اطالعاتی از این 
برج ها رهگیری و به پکن ارسال شده است یا خیر. کارشناسان به سی ان ان گفته اند از نظر 

روسیه و کشورهای غیردوست
دولت روسیه فهرست کشورهای خارجی ای را که اقدامات غیردوستانه علیه دیپلمات ها 
و مأموران کنســولی روسیه در خارج از این کشــور انجام می دهند، به روزرسانی کرده است. 
این فهرســت شامل کشورها و مناطقی می شــود که پس از آغاز تهاجم نظامی  به اوکراین، 
تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کرده یا به این  گونه تحریم ها ملحق شده اند. به این فهرست 
که قبال در ســال ۲۰۲۱ منتشــر شده بود، کشــورهای یونان، دانمارک، اسلوواکی، اسلوونی و 
کرواســی نیز اضافه شده اند. فهرست کشــورهای غیردوست نهایی نیست و هر کشوری که 
اقداماتی خصمانه علیه دیپلمات های روس در خارج از این کشور انجام دهد، به این فهرست 
اضافه می شــود. به  گفته الوروف، هر کســی به مردم یا دولت اوکراین اسلحه بدهد، دشمن 
روســیه محسوب شده و به این فهرست اضافه می شود. قرارگرفتن این کشورها در فهرست 
کشــورهای غیردوســت به معنای کاهش تماس ها با این کشــورها خواهد بود. بر اساس 
دستور اجرائی رئیس جمهوری روسیه که در تاریخ ۲۳ آوریل سال ۲۰۲۱ صادر شد، همکاری 
شــهروندان روســیه با بخش دولتی کشــورهای غیردوست منع شده اســت. این فهرست 
همچنین به تعداد افراد واقع در خاک روسیه که هیئت های دیپلماتیک کشورهای غیردوست 

و دفاتر کنسولی شــان می توانند با آنها همکاری داشته باشند و آنها را استخدام کنند، اشاره 
دارد. بر اســاس دستور دولت روسیه، تعداد کارمندان سفارت یونان به ۳۴ کارمند، دانمارک 
۲۰ کارمند و اســلوواکی ۱۶ کارمند محدود خواهد شد و اسلوونی و کرواسی نیز نمی توانند 
کارمندی داشــته باشند. در ماه می  سال ۲۰۲۱ سفارت های آمریکا و جمهوری چک مشمول 
این محدودیت ها شــده بودند. آمریکا، کانادا، کشــورهای اتحادیه اروپــا، انگلیس، اوکراین، 
مونته نگرو، سوئیس، آلبانی، آندورا، ایسلند، لیختن اشتاین، موناکو، نروژ، سن مارینو، مقدونیه 
شمالی، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند، سنگاپور و تایوان از جمله کشورهایی هستند که در 
فهرست کشورهای غیردوست قرار دارند. نام یونان در حالی به این فهرست اضافه شده است 
که این کشور تا پیش از روی کارآمدن جناح محافظه کار و در دوره حاکمیت جناح چپ در این 
کشور، از روابط خوبی با مسکو برخوردار بود، اما با پیروزی حزب محافظه کار نئودموکراسی در 
انتخابات سراسری ۲۰۱۹ این روابط دستخوش دگرگونی های اساسی شد. در این مدت، روابط 
راست گرایان سنتی این کشور با آمریکا در موضوعات سیاسی و نظامی به  شکل بی  سابقه ای 
افزایش یافت. از نگاه یونان، آنچه حمله روسیه به اوکراین به ما یاد می دهد، نیاز به همسویی 

همگانی پشــت حقوق بین المللی و علیه تجدیدنظرطلبی، علیه هرگونه تالش برای تغییر 
مرزها با توسل به زور و علیه جنگ است. تجاوز روسیه به اوکراین اثبات کرد ما در پیش بینی 
راهبردی خود حق داشتیم. امروزه بندر آلکساندروپلیس یونان به نقطه مهمی برای توسعه 
نیروهای آمریکایی (به کشورهای شرق اروپا) و یک هاب مهم انرژی تبدیل شده است. یونان 
و آمریکا با وجود حمله بی سابقه روسیه به اوکراین و ارزش های مشترکمان، بار دیگر در کنار 
یکدیگر ایستاده تا از ارزش های بنیادین خود دفاع کنند. هر دو کشور کمک های بشردوستانه و 
نظامی به اوکراین ارسال کرده و مانند تمامی متحدان دیگر، به غیر از یک استثنا، تحریم های 
ســنگینی را علیه روســیه اعمال کرده اند. وزیر دفاع آمریکا نیز از همتای یونانی خود بابت 
«حمایت اساسی یونان از اوکراین جهت دفاع از خود در برابر حمله وحشیانه و توجیه ناپذیر 
روســیه» قدردانی کرد و از نقش راهبردی یونان در فرامنطقه مدیترانه و جنوب شرقی اروپا، 
بابت میزبانی یونان از نیروهای آمریکایی در پایگاه ســودا و دیگر پایگاه های کشور قدردانی و 
بر نقش مهم بندر آلکساندروپلیس به عنوان یکی از هاب های اصلی انتقال نیرو و تسلیحات 
از آمریکا به کشــورهای ناتوی شــرق اروپا تأکید کرد. در حالی یونان در فهرست کشورهای 

غیردوست روسیه قرار گرفت که طبق اعالم سازمان آمار یونان، ارزش واردات یونان از روسیه 
در پنج ماه اول ســال جاری به ۲٫۸۱۷ میلیارد یورو رســید که در مقایسه با دوره نسبی سال 
گذشته (۱٫۲۹۴ میلیارد یورو) به میزان ۶٫۱۱۷ درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت گاز 
طبیعی علت اصلی افزایش ارزش واردات یونان از روســیه اســت. ارزش صادرات یونان به 
روسیه در پنج ماه اول سال به ۵٫۴۷ میلیون یورو رسید که نسبت به سال گذشته (۶۹ میلیون 
یورو)، به میزان ۱٫۳۱ درصد کاهش داشت. در سال ۲۰۲۱ میالدی ۶۵۶ شرکت یونانی از روسیه 
واردات و ۶۳۹ شرکت یونانی به روسیه صادرات داشته اند. ارزش کل واردات یونان از روسیه 
در ســال ۲۰۲۱ به ۴٫۳۰۲ میلیارد یورو رسید که نسبت به ارزش سال ۲۰۲۰ (۲٫۹۳۳ میلیارد 
یورو) به میزان ۷٫۴۶ درصد درصد افزایش داشــته است. ارزش کل صادرات یونان به روسیه 
در ســال ۲۰۲۱ به ۶٫۲۰۶ میلیون یورو رسید. علی رغم اظهارات مقامات رسمی یونان مبنی 
بر اینکه اقتصاد یونان کمتر از ســایر کشــورهای اروپایی تحت تأثیر بحران امنیت انرژی قرار 
می گیرد، وابستگی یونان به گاز روسیه همچنان در سطوح باالست. یونان بین ۴۰ تا ۵۰ درصد 

گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد می کند.

سه شنبه
۴ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۵

ادامه از صفحه اول

توازن در سیاست خارجی
 برجام حالل همه مشــکالت اقتصادی و سیاسی ایران نیست، ولی بدون آن نه قفل 
تحریم ها شکسته خواهد شد و نه کشورها برقراری روابط عمیق با ایران را در دستور کار 
خود قرار خواهند داد. یکی از اهداف اصلی سفر هفته گذشته بایدن به عربستان، ترغیب 
پادشــاهی به افزایش تولید و فروش نفت برای کنترل قیمت ها و کاهش تأثیرات جنگ 
اوکراین بر بازار انرژی بود که به شــکل بی ســابقه ای افزایش یافته و دولت های غربی را 
به شدت تحت فشار قرار داده است. بایدن برای تأمین این هدف به عنوان یک اولویت برای 
غرب، از همه تعهدات خود درباره محمد بن ســلمان عقب نشینی کرد و ضمن سفر به 
جده، با متهم ردیف اول قتل فجیع جمال خاشــقجی به گفت وگو نشست؛ اما عربستان 
با وجود اعالم رســمی افزایش تولید تا سقف ۱۳ میلیون، تزریق آن به بازار را به نشست 

اوپک پالس احاله کرد که قرار است در اوایل ماه آتی میالدی (آگوست) برگزار شود.
حتی کشــوری مانند عربســتان که اگر نگوییم به  طور کامل، تا حدود بسیار زیادی به 
غرب وابسته است، با درک درست از شرایط جهان، نیازهای امنیتی و توسعه ای، نیاز غرب 
به نفت و روابط رو به رشد چند سال اخیر با دو قدرت شرقی همه تخم مرغ های خود را 
در سبد بایدن نگذاشت. قبل از سفر بایدن، از الوروف، وزیر خارجه روسیه، استقبال گرمی 
کــرد، در جریان دیدار بایدن از آمادگی برای افزایش تولید برای کمک به آرامش در بازار 
انرژی جهان سخن گفت و پس از پایان سفر رئیس جمهوری آمریکا تعهد کشورش درباره 

افزایش صادرات نفت را به نشست اوپک پالس منوط کرد.
به بیان دیگر حتی کشوری که تکیه گاه تأمین  امنیت آن آمریکاست، با تحلیل درست 
از شــرایط درصدد کاهش وابســتگی به یک بلوک و افزایش قدرت مانور و انتخاب های 

متعدد و سیاست خارجی متوازن در جهان متالطم امروز است.

این زخم خوردگان کوچک
 کودکانــی کــه گاه بیمارنــد، گاه گرســنه اند و زمانــی دیگر در مرداب آســیب ها و 
ناهنجاری هــای اجتماعی غوطه ورند. کودکانی که یا هرگز به مدرســه نرفته اند یا اینکه 
درهای مدرســه به روی آنها بسته شده اســت. جامعه شهری هیچ ترحمی –حتی- به 
این کودکان و نوجوانان ندارد. آنان کیستند و از کجا آمده اند، خانواده ای دارند یا ندارند؟ 
نگاه هــای ما عادت کرده اســت. بی تفاوتــی در بین همه موج می زند. خودمان اســیر 
روزمرگی های زندگی مان هستیم. اسیر تورم، گرانی، بی کاری و نبود اشتغال، گاه نداشتن 
مســکن و خانه ای مناســب و ارزان  اجاره، بهره مندنبودن از سیستم درمانی و بهداشتی 
مناسب و ده ها مشکل شخصی، اجتماعی و اقتصادی دیگر... ما را به کودکان آسیب پذیر 
و نوجوانــان کار چه؟ همین قدر بتوانیم کاله خودمان را نگــه داریم تا باد نبرد. معضل 
کودکان کار نه معضل دیروز و نه امروز بوده و ســؤال این  است فردا هم هست؟ هر روز 
هم باخبرشــدن از وقایع شــنیع که در مورد کودکان اتفاق می افتد، کودکی زیر ضرب  و 
شــتم والدین معتاد متجاهر قرار می گیرد، نوجوانی شــکنجه می شود، گاهی کار کودک 
و نوجوانی از فرط بدرفتاری نامادری یا ناپدری به بیمارســتان می کشد و... باز هم انتظار 

داریم که فرزندآوری در بین زوج های جوان رونق یابد... .
چقدر شــرم آور اســت که بگوییم هنوز هم «رحمان های کوچکی هستند که با تب 
دوساعته می میرند» و هنوز هم ما توان آن را نداریم که بادهای مالیم را از زندگی گل های 

نورسته باغ حیات دور کنیم.
پاشکا داستان آنتوان چخوف، انگار بغل گوش ما، در خانه ها، کوچه ها و خیابان های 
شــهرهای ما، دوباره جان گرفته اســت که مایه حســرت و اندوه دل های سوخته باشد. 
خانم ها و آقایان نماینده مجلس شــورای اسالمی که گاه ساعت مچی یک میلیاردی را 
به دستتان می بندید و برخی از شمایان در جلسه علنی مجلس چرت می زنید، آیا هرگز 
در این اندیشــه بوده اید که طرح یا قانونی را برای حقوق کودک به صحن علنی مجلس 

بیاورید و از آن دفاع کنید؟

دیپلمات پیشین و تحلیلگر  بین الملل
محمود فاضلی

گواهی موقت فارغ التحصیلی   فرزند  محمد                   
علی  به شماره شناسنامه ۲۷۸۴ صادره از تهران  در مقطع  کاردانی  رشته  ریاضی 
صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین  با شماره ۱۴۴۵۳ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 

را به دانشگاه آزاد اسالمی  واحد ورامین به نشانی پیشوا شهرک نقش جهان 
دانشکده آزاد اسالمی ورامین. صندوق پستی ۳۳۸۱۷ ارسال نماید .

 برگ سبز و سند کمپانی خودرو سمند ال ایکس 
 رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۶ به شماره پالک ایران 

 ۵۵ _ ۶۴۴ و ۷۳ و شماره موتور ۱۲۴۸۶۰۶۶۵۹۹ 
 و شماره شاسی ۷۳۲۰۹۹۷۱ به نام

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  سایپا  کوییک  رنگ سفید مدل 
۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۷۸ _ ۹۸۶ د ۸۷ 

شماره موتور M15/9575272 و شماره شاسی 
NAS841100N1124179 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو سایپا  کوییک  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
 به شماره پالک ایران ۷۸ _۹۸۸ د ۹۶ 

و شماره موتور M15/9606954 و شماره شاسی 
 NAS861100N1005924 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  ساینا  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۶۳۴ ه ۲۶ و شماره 

موتور M15/9612425 و شماره شاسی 
NAS851100N3364519 به نام   

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی  فرزند 
علیرضا با شماره دانشجویی۴۰۰۵۲۱۰۲۷  از دانشگاه 

علم و صنعت رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع لیسانس 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو پژو پارس XU7P رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۲۷ _ ۴۵۱ ن ۱۷ و 
شماره موتور 125K0019931 و شماره شاسی 

NAANA15E6NK466114 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  پارس XU7  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۱ به شماره پالک ایران ۷۷ _ ۹۸۴ ص ۸۷ 

 و شماره موتور 124K0055899 و شماره شاسی
 NAAN01CA7CH857114 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فنی اثبات اینکه داده ها به سرقت رفته است و به خارج فرستاده شده یا نه، بسیار دشوار 
اســت. دولت چین همان گونه که انتظار می رود، هرگونه تالش برای جاسوسی از ایاالت 
متحده را رد کرده است. همچنین شرکت هواوی در بیانیه ای این موضوع را که تجهیزات 
این شــرکت در حوزه ارتباطاتی برای وزارت دفاع تعیین شــده است، تکذیب کرد. با این 
حال منابع زیادی که با این تحقیقات آشنایی دارند، تأیید کرده اند تجهیزات هواوی نه تنها 
می توانند داده های تجاری را رهگیری کنند، بلکه داده های طبقه بندی شده مورد استفاده 
ارتــش را نیز رهگیری می کنند. به گفته آنها، این تجهیزات همچنین می توانند ارتباطات 

حیاتی فرماندهی استراتژیک ایاالت متحده را مختل کنند.
این بررسی ها در شــرایطی انجام می گیرد که از ســال ۲۰۱۷، مقام های فدرال اقدام 
چینی ها برای خرید زمین  در نزدیکی زیرساخت های حیاتی را بررسی کرده اند. مسئوالن 
آمریکایی، کنسولگری منطقه ای باسابقه ای را که دولت ایاالت متحده معتقد است سنگر 
جاسوسان چینی است، تعطیل کرده اند و هم زمان مانع از تالش های آشکار برای نصب 

دستگاه های شنود در نزدیکی مناطق حساس نظامی و دولتی شده اند.
اختالل در  تأسیسات هسته ای

ســی ان ان همچنین به نقــل از دفتر تحقیقات فدرال آمریکا گــزارش داده دکل های 
مخابراتی چینی در سراســر ناحیه غرب میانه آمریکا «قادر به ضبط ارتباطات» پنتاگون 
بوده اند. در حالی که طبق گزارش اف بی آی، تجهیزات شــرکت مخابراتی هواوی احتماال 
برای «جاسوسی» مورد اســتفاده قرار گرفته و ارتباطات را در پایگاه های نظامی آمریکا، 
از جمله پایگاه های میزبان موشک های هسته ای مختل کرده اند، تالش های دولت آمریکا 

برای حذف این تجهیزات به بن بست خورده است.
کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۹ در جریان کمپین گسترده ای که دولت وقت دونالد ترامپ 
علیه جاسوسی شرکت های چینی به راه انداخت، میزان ۱.۹ میلیارد دالر بودجه را برای 
حذف تجهیزات مخابراتی متعلق به شــرکت های هواوی و زد تی ای در سراســر آمریکا 
تصویب کرد. با این حال، کمیسیون ارتباطات فدرال دولت آمریکا (FCC) در روزهای اخیر 
به قانون گذاران این کشور گفت که جمع آوری این تجهیزات چینی از شبکه های آمریکایی 
بین ۴.۷ تا ۴.۹۸ میلیارد دالر هزینه در بر خواهد داشت. بسیاری از این تجهیزات همچنان 
باقــی مانده اند و گرچه دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا تا حد زیادی تالش های 
ســلف خودش برای پاک سازی آمریکا از فناوری های ارتباطی چینی را ادامه داده است، 
تحقیقات از سوی وزارت بازرگانی آمریکا در مورد فعالیت های هواوی به کندی به پیش 
می رود. رویترز هم به تازگی گزارش داده این فناوری احتماال یک ریســک امنیتی شدید را 
متوجه آمریکا کرده است. برندن کار، کمیسیونر کمیسیون ارتباطات فدرال دولت آمریکا، 
به رویترز گفت دکل های تلفن همراه در اطراف پایگاه «مالمستروم» نیروی هوایی آمریکا 
واقع در مونتانا، یکی از پایگاه های کنترل کننده چند ســایت موشکی در آمریکا، از فناوری 
هواوی استفاده کرده و از سوی دیگر این فناوری در دو حوزه دیگر در ایالت های نبراسکا 
و وایومینگ نیز مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. منابع امنیتی گفته اند اف بی آی معتقد 
اســت این تجهیزات هواوی قادر به جمــع آوری اطالعات مربوط به ارتباطات پنتاگون و 
مختل  کردن آنها بوده اند. در همین زمینه ممکن اســت ارتباطــات فرماندهی راهبردی 
ارتش آمریکا که فرماندهی مســئول بازدارندگی هســته ای و نیروهــای حمله جهانی 

آمریکاست نیز مختل شده باشد.
با این حال مشخص نیست آیا واقعا هیچ داده ای از سوی دکل های مخابراتی هواوی 
رهگیری شــده اند یا خیر و نامشخص تر از آن هم اینکه آیا اطالعاتی به پکن منتقل شده 
اســت یا خیر. حکومت چین همواره اتهام استفاده از شرکت های فناوری این کشور برای 
جاسوســی از غرب را رد کرده است و شرکت هواوی به سی ان ان گفت تمام محصوالت 
وارد شده این شــرکت به آمریکا دارای اســتانداردهای FCC هستند و قادر به دسترسی 
به طیف های مخابراتی تحت کنترل پنتاگون نیســتند. این شرکت در بیانیه ای اعالم کرد 
شــرکت هواوی برای بیش از ۳۰ سال، سابقه اثبات شــده ای را در حوزه امنیت سایبری 
حفظ کرده اســت و ما هرگز در هیچ رویداد مخرب امنیتی سایبری دخیل نبوده ایم. این 
تقابل در حالی ایجاد شــده که به تازگی جو بایدن هم به بحث در مورد درگیری نظامی 
بالقوه بین واشــنگتن و پکن پرداخته و کریســتوفر رأی، مدیر اف بی آی، به رهبران غربی 
هشــدار داده پکن درگیر «جاسوسی و سرقت اطالعات به صورت فراگیر و سازمان یافته» 

است.


