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 جنگ بر سر ھوآوی
، بسته بودن بازار ھای چين، يا حتی امريکا تجاری خارجی ۀ با چين ارتباط ناچيزی به موازنترمپ ۀدرگيری کابين

 مربوط به مھار کردن چين با محدود کردن دسترسی ًادعای سرقت چين از مالکيت ھای فکری دارد؛ اما امری کامال

  . استامريکاھانی، و شايد حتی دانشگاھھای اش به بازار ھای جھانی، تکنولوژی پيشرفته، خدمات بانکی ج

  

  :يادداشت سردبير

اين سايت در واقع ارگان اتاق فکری است که . درج شده است"  سنديکاۀپروژ"مقاله ای که در دست داريد در سايت 

، بنيانگذاری نيم ميليون کودک عراقی ولين قتل بيش ازؤ و از مسامريکاتوسط مادلن آلبرايت، وزير امور خارجه اسبق 

شده است و رجل و رجاله ھای سرشناسی از قبيل يوشکا فيشر و گی فرھوفشتاد و آندرس راسموسن دبير کل سابق ناتو 

اشته اند و برای آن بايد محاکمه  در جنايت عليه بشريت دست دًيعنی جميع جماعتی که تماما. ند ادر شمار نويسندگان آن

   .شوند

، نه ھوآوی يا ترمپدولت : "  حاضر نوشته را با اين عبارات به پايان می بردۀ مقالۀبا اين حال، جفری زاکس، نويسند

روشن است که اين ". چين، امروز بزرگترين تھديد برای حاکميت قوانين بين المللی و به ھمين دليل صلح جھانی است

 و بر سر امريکامسأله بر سر جدال سنگينی است که در خود .  نگرانی از روی صلح طلبی نمی تواند باشددغدغه و

در شمار " پروژۀ سنديکا"ژيک آن برای مواجھه با چالشھای جھان معاصر در جريان است و در اين جدال يستراتمشی 

مشی متفاوت جريان ترانس آتالنتيک در . ر دارد قراترمپن با ثبات دونالد اپيروان سرسخت ترانس آتالنتيک و مخالف

از جمله در داووس که شی جن .  بيش از يک بار آشکار شده استترمپبرخورد به چين در مدت رياست جمھوری 

  . گرفتپينگ به عنوان قھرمان تجارت جھانی مورد ستايش رسانه ھای اين طيف بورژوازی بين المللی قرار

ن،  در قرن حاضر را نه در تخاصم با چيامريکا ۀ نظريه پردازان بورژوازی تعلق دارد که آيندزاکس نيز به آن دسته از

 کاالھای مصرفی برای غرب پيشتاز و رھبر ۀی می بينند که در آن چين نقش توليد کنندبلکه در حفظ تقسيم کار جھاني

ستگيری منگ وانشون، مدير ارشد مالی شرکت  دۀ به ھمين دليل نيز در برخورد به واقعًجھان را بازی می کند و دقيقا

  .ھوآوی، با اختصار اما وضوح کامل مضمون واقعی اين اقدام را برمال می کند

*****  
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 رئيس ترمپ منگ وانشو يک حرکت خطرناک از سوی دولت دونالد - بازداشت مدير ارشد مالی کمپانی ھوآوی 

ين بارھا گفت، تاريخ مرتب تکرار می اگر ھمان طور که مارک تو. ين استيد جدال با چ تشدۀ در ميانامريکاجمھور

اياالت متحده تحت رھبری دولتی که قصد اعمال .  است١٩١٤شود، دوران ما به طور فزاينده ای ياد آور وقايع قبل از 

  .ه می کشدقدرت ھای بزرگ آن زمان اروپا جھان را به سوی فاجع  سلطه برچين را دارد مانند

نگ را که برسر راه ھنگ کنگ به اياالت متحده درخواست کرد که کانادا م. علت دستگيری موضوع بسيار مھمی است

 اعالم ًچنين کاری تقريبا.  تحويل دھدامريکايکو درفرود گاه ونکوور توقف داشت دستگير کند و سپس او را به سمک

ی در سفر ئامريکا بی سابقه است، باعث می شود که تجار ًه تقريبااين امری ک. عليه تاجران چينی است امريکاجنگ 

  .ھای خارج کشور با ريسک به مراتب بيشتری بابت چنين اقداماتی توسط کشور ھای ديگر مواجه شوند

ی چه غيره، را به علت جرائمی که کمپانی ھای آنھا مرتکب شده ئامريکا به ندرت مقامات ارشد تجاری، چه امريکا

مانند اختالس، ( به خاطر جرايم شخصی خود دستگير شده اند ًمديران شرکت ھا معموال.  بازداشت می کندباشند را

بله، مديران شرکت ھا بايد برای تخلفات . نه در ازای خالف کاری ھای شرکت ھای خود) رشوه خواری يا خشونت

ويکرد با يک بازرگان کليدی چينی، به اما شروع اين ر. ی مورد مؤاخذه واقع شوندئشرکت خود، تا حد اتھامات جنا

 تجار و ۀ، تحريک چشمگير دولت چين، جامعامريکا مجرم ۀجای ده ھا تن از مديران ارشد مالی و رؤسای ھيأت مدير

  .مردم آن است

ی با اين حال دستگيری او را با در نظر داشتن اين که تعداد زياد.  عليه ايران استامريکامنگ متھم به نقض تحريم ھای 

 عليه ايران و کشور ھای ديگر را نقض کرده اند، بايد امريکای که تحريم ھای ئامريکای و غير ئامريکااز شرکت ھای 

علت نقض تحريم ه ب  ر جريمهلاميليون د$ ٨٨.٣مورگان چيس مبلغ جی پی  ٢٠١١برای مثال درسال . درنظرگرفت

از ھواپيما پائين ) رئيس جی پی مورگان چيس(اما جمی ديمون . عليه کوبا، ايران و سودان پرداخت کرد امريکاھای 

  .کشيده و دستگير نشد

 زير به علت ۀسسات مالی عمدؤ، م٢٠١٠از سال .  نبودامريکا تحريم ھای ۀنھا نقض کنندو جی پی مورگان چيس ھم ت

- ، بانک گوام، بانک مسکو، بانک توکيوامريکابانک برزيل، بانک : نقض تحريم ھای اياالت متحده جريمه پرداخته اند

لمان، کمپاس، کردی آگريکوله فرانسه، دويچه اميتسوبيشی، باکلی، بی آن پی پاريبا، بانک کليراستريم، کامرتس بانک 

جی، اينتسا سان پائولو، جی پی مورگان چيس، بانک ملی ابوظبی، بانک ملی - ان- سی، آی-یب-اس-لمان، اچابانک 

نرال فرانسه، تورونتو دومينيون بانک، بانک ملی ترانس ج، سوسيته )آ بی ان آمرو(پاکستان، پی پال، آر بی اس 

  .، استاندارد چارترد و ولز فارگو)اکنون با نام بانک تجاری بيکون(پاسيفيک 

در .  تحريم ھا دستگيرو بازداشت نشدندۀدام از رؤسای ھيأت مديره يا مديران ارشد مالی اين بانک ھای نقض کنندھيچ ک

، آنھا در يک بررسی تازه ھمچنين براساس. جای شخص مديران شان مجازات شدنده تمام اين موارد خود شرکتھا ب

ر جريمه لاميليارد د$ ٢٤٣ شد و بانکھا برای آن ٢٠٠٨عد از سال بی که منجر به بحران مالی ئبرابر قانون شکنی ھا

بله، از رؤسای ھيأت . با توجه به اين سابقه، بازداشت منگ يک بدعت تکان دھنده است. پرداخت کردند، مجازات نشدند

منافع شخصی به عنوان  رياکاری و جلوه دادن رسی کنيد، اما برای جلوگيریمديره و مديران ارشد مالی شرکت ھا حساب

  .اصولی واال و خطر برانگيختن يک درگيری جھانی جديد، از خانه خودتان شروع کنيد

 برای تضعيف اقتصاد چين ترمپ روشن است که اقدام اياالت متحده عليه منگ بخشی از تالش گسترده تر دولت ًکامال 

 چين و سد کردن چين از خريد کمپانی ھای ۀوی صادرات تکنولوژی پيشرفتررفه ھا، بستن بازارغرب بربا اعمال تع
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عليه وليت ؤبدون اغراق می توان گفت که اين بخشی از يک جنگ اقتصادی بی مس.  و اروپا، استامريکاتکنولوژی 

  .چين است

برای کاھش يا   ترمپن ھدف اصلی دولت ھوآوی يکی از مھم ترين شرکت ھای تکنولوژی چين است، و بنابراي

 ی در اين جنگ اقتصادی، بخشامريکاانگيزه ھای . جلوگيری از پيشرفت چين در چندين بخش فناوری پيشرفته است

 ھيچ ارتباطی با ًآنھا قطعا.  ژئوپوليتيک استی و بخش- امريکا برای محافظت و حمايت از شرکت ھای بزرگ - تجاری 

  . ندارندرعايت حقوق بين الملل

در سطح جھانی است که  5G اياالت متحده به خصوص به دليل موفقيت ھوآوی در بازاريابی تکنولوژی ھای برتر

اياالت متحده ادعا می کند که اين شرکت از طريق قابليت نظارت پنھان در . تالش می کند اين شرکت را ھدف قرار دھد

 شواھدی براثبات چنين امريکااما ھنوز دولت . ا ايجاد می کندسخت افزار و نرم افزار خود خطر امنيتی ويژه ای ر

  .ی را ارائه نداده استئادعا

پس از .  نشان می دھد فاينانشيال تايمز درج شده است به خوبی اين راۀعليه ھوآوی در رونام ًی که اخيرا تخريبيۀمقال

داشت، مگر اين که )  مخابرات دولتیۀادار( ICT در] ھوآوی[نمی توان دليل قاطعی بر نفوذ و دخالت "پذيرفتن اين که 

سادگی ادعا  مطلب بۀ، نويسند"قدر کافی شانس اين را داشته باشيد که بتوانيد سوزنی را دريک انبار کاه پيدا کنيده شما ب

به زبانی ديگر، در حالی که ما ." ک قرار دادن امنيت خود دست يک دشمن بالقوه را نمی پذيردکسی ريس"کند که  می

   .توانيم به سوء رفتار ھوآوی استناد کنيم، با اين حال، بايد اين شرکت را در لسيت سياه قراردھيم  نمیًواقعا

 او اين قوانين بايد زير پا ۀ بنا به گفت می شوند،ترمپزمانی که قوانين تجارت جھانی مانع از تاکتيک ھای گانگستری 

او گفت .  نيز به اين اذعان کرد اياالت متحده، ھفته گذشته در بروکسلۀمايک پمپئو، وزير امور خارج. گذاشته شوند

دولت ما درحال خروج قانونی و يا بازنگری مجدد معاھدات منسوخ يا مضر تجاری و سايرتوافقات بين المللی است که "

با اين حال اين دولت قبل از خروج از اين موافقت نامه ھا ." گيرند اکميت ما، ويا منافع متحدان ما را نا ديده میمنافع ح

  .آنھا را از طريق اقدامات بی پروا و يک جانبه به زباله دانی می فرستد

اياالت متحده قرار  منگ حتی بيشتر تحريک آميز است، زيرا بر اساس تحريم ھای خارج از قلمرو ۀدستگيری بی سابق

که می تواند کشورھای ديگر را مجبور به توقف معامالت با اشخاص  گرفته اند، يعنی ادعای اياالت متحده مبنی بر اين

 چين يا ھر کشور ديگری را تحمل نخواھد کرد که به شرکت ھای ًاياالت متحده قطعا. ثالث مانند کوبا يا ايران کند

   .با چه کسانی تجارت کنند  نند يا نمی توانندآنھا می توا  ی بگويد کهئريکاام

نبايد توسط تنھا يک کشور، ) عليه يک شرکت چينی امريکامثل تحريم ھای (تحريم ھای مربوط به طرفھای غير ملی 

 ۀقطعنام در اين رابطه،. ملل متحد صورت گرفته است اعمال شودی که در شورای امنيت ئبلکه بر اساس توافق ھا

 ھسته ۀملل متحد از ھمه کشورھا خواستار لغو تحريم ھا عليه ايران به عنوان بخشی از موافقتنامشورای امنيت  ٢٢٣١

 شورای امنيت را در اين ۀ اکنون مصوب- متحده  و تنھا اياالت- با اين حال اياالت متحده .  است٢٠١٥ی ايران در سال ئ

، نه ھوآوی يا چين، امروز بزرگترين تھديد برای حاکميت قوانين بين المللی و به ھمين ترمپدولت . مورد رد می کند

  ٢٠١٨مبر  دس١١ - .دليل صلح جھانی است
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