
 
 
 
 

  كنترل خواهد كرد؟

5G  

درباره اثرات  ياديز ي

خارج از كنترل مطرح شده 

و  ديش شديش از پيب يي

 
   ٢٠٢٠ اكتبر: ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

كنترل خواهد كرد؟ ينترنت را چه كسيا يفناور

5ك برسر يتينبرد ژئوپول

EVGENY MOROZOV  

  ،)https:the-syllabus.com(» البوسيس« يانگذار و ناشر تارنما

  ييراه حل نها يد، خطايك كنينجا را كليز ايحل همه چ يبرا«: سنده

  .٢٠١٤ موژ،يل،  FYP ، انتشارات»ي

ي، پرسش ها- 5G - در آستانه عرضه نسل پنجم تلفن همراه  

خارج از كنترل مطرح شده  يتر از همه توسعه فناور يو اساس ي، بهداشت

ييك و رودررويتين ژئوپوليدر زم 5G» بزرگ

  .ز هستين نياالت متحده و چ

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

فناور

  

  

EVGENY MOROZOV:        سندهينو

انگذار و ناشر تارنمايبن  

سندهينو  

يفناور  

  يشهباز نخع:       برگردان

  

  

در آستانه عرضه نسل پنجم تلفن همراه  

، بهداشتيطيست محيز

بزرگ يباز«اما، .  است

االت متحده و چين ايناهنجار ب

  



 
 
 
 

بود،  يتلفن يك فروشنده برقراركننده ارتباط ها

.  دار و گفتگو كردين ديوقت چ

هن يك، از رگ خواب م

ك ملت، ي يبرا.  است يت مل

انه توسط ين برداشت خردگرا

ن است يخ در ايشخند تارير

 يخود م يت مليامن يبرا ي

 ،يت دوره ايريمد يرعاديك نظام غ

و  – شوند  يف ميتوص

ن به يچ يدرهم شكستن وابستگ

كشور است و  ١٧٠در  ين گروه اكنون متشكل از شبكه ا

توسعه نسل پنجم  يگران اصل

 م قواعديتنظ ين الملليگوناگون ب

ن فروشنده تلفن يسامسونگ را پشت سر نهاد و عنوان نخست

است، در  ينين موسسات چ

در متحول  يشرو كاربرد هوش مصنوع
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ك فروشنده برقراركننده ارتباط هايهنوز  يكه شركت هوآو ي

وقت چ يس جمهوريئن، ريانگ زميج يبا آقا يرن ژنگف

ك، از رگ خواب ميمتخصص بازار بزرگ الكترونل شده به ين ارتش، تبد

ت مليمربوط به امن يارتباطات موضوع«: مخاطب خود استفاده كرد

ن برداشت خردگرايا.  »)١(نه مانند نداشتن ارتش است ين زميزات در ا

ر.  ش گرفته شديدرپز ياالت متحده نيگر و در رأس آنها ا

يديرا تهد 5G يبر فناور يهوآو يرگيكا است كه چ

ك نظام غيران خود است، وجود يحقوق بگ ين موسسه، كه زندان

توص»  آزمند«رن  يكه توسط آقا –  يدولت يهاقرارداد

درهم شكستن وابستگ يبرا يمل يده نوآوريو ا يستيئمائو ياو به ارزش ها

ن گروه اكنون متشكل از شبكه ايا.  است يخارج» ست

گران اصلي، در زمره باز٢٠٠٩از سال .  هزارتن را در استخدام دارد

گوناگون ب يهاان سازمان يدرمو هم  ي، هم از نظر صنعت

سامسونگ را پشت سر نهاد و عنوان نخست ي، هوآو٢٠٢٠

ن موسسات چياز نوآورتر يكين موسسه كه يا.  هان را از آن خود كرد

شرو كاربرد هوش مصنوعين را ساخته كه پيريخود تراشه ك» 
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ي، زمان١٩٩٤در سال 

رن ژنگف يانگذار آن، آقايبن

ن ارتش، تبديشين مهندس پيا

مخاطب خود استفاده كرد يپرست

زات در اينداشتن تجه

گر و در رأس آنها ايد يكشورها

كا است كه چين آمريكه امروز ا

  .نديب

  

ن موسسه، كه زندانيا يژگيو

قرارداد بازار يخوارشمار

او به ارزش ها يدلبستگ

ستياليامپر«موسسات 

هزارتن را در استخدام دارد ١٩٤ش از يب

، هم از نظر صنعت- 5G – نترنت يا

٢٠٢٠در تابستان .  است

هان را از آن خود كردهوشمند در ج

» كونيليس يها«شعبه 

  .ن بازارها استيتر



 
 
 
 

ر آن درمورد پژوهش و توسعه 

 ٢٠١٩ارد دالر در سال يليم

ن يدهد و درا ين كار اختصاص م

، ٢٠١٨سه، كل بخش خودرو آلمان در سال 

  .  كرده است

ك موسسه كه، ياب از يكم

كند كه درحال  يد ميفوق العاده تول

كرده، نشان دهنده اهداف  ي

مونتاژ  يكارخانه ها ييمحدود به برپا

تلفن همراه  يز در پشت همه دستگاه ها

شده توسط  ير طيمس.  »ن

ن، سرهم شده در يساخته شده در چ

تواند  يم يكا بر اقتصاد جهان

االت يدر سپهر نفوذ ا يكه به طور جد

آلمان، ژاپن،  – برخوردار بوده اند 

.  شده است يت ميواشنگتن هدا

 
   ٢٠٢٠ اكتبر: ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

ر آن درمورد پژوهش و توسعه يخدشه ناپذ يبندير به خاطر پايت چشمگ

م ١٥ يعنيساالنه خود،  يدرصد از سودها ١٠ش از 

ن كار اختصاص ميرا به ا –  ٢٠٢٠سال  يشده برا ينيش بيارد دالر پ

سه، كل بخش خودرو آلمان در سال يدر مقام مقا.  كروسافت استيشتر از اپل و ما

كرده است يه گذاريارد دالر در عرصه پژوهش و توسعه سرما

كم ينمونه ا: ز هستين نيپرچمدار جامعه چ ين ارقام، هوآو

فوق العاده تول يو با استانداردها ييابتدا يره آن محصوالت

ين موسسه طيكه ا يريمس.  دينما يابت محاضر با اپل و سامسونگ رق

محدود به برپا يطوالن ين مدتيت چيفعال.  است ي

ز در پشت همه دستگاه هايرآميتحق ين امر به صورتيا.  بود يمحصوالت خارج

نيا، سرهم شده در چيفرنيساخته شده در كال«: اپل نشان داده شده است

ساخته شده در چ«: با شعار يدين است كه عصر جدي

  .تواند آغاز شود

كا بر اقتصاد جهانيآمركنند، سلطه  يروين نمونه پيز از اين نيگر چ

كه به طور جد ييالبته، در گذشته كشورها.  شود ي

برخوردار بوده اند  يدرخشان يمتحده قرارداشته اند، از رشد و توسعه اقتصاد

واشنگتن هداله يش از دور به وسين روند كم و بياما ا
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ت چشمگين موفقياز ا يبخش

)R&D (ش از ياست كه ب

ارد دالر پيليم ٢٠و  – 

شتر از اپل و مايعرصه پ

ارد دالر در عرصه پژوهش و توسعه سرمايليم ٣٠حدود 

  

ن ارقام، هوآويا يدر ورا

ره آن محصوالتيزنج ينيئبخش پا

حاضر با اپل و سامسونگ رق

يدولت در بخش فناور

محصوالت خارج يبرا

اپل نشان داده شده است

ينشان دهنده ا يهوآو

تواند آغاز شود يم» تناميو

  

يگر چياگر موسسات د

يب جديدستخوش آس

متحده قرارداشته اند، از رشد و توسعه اقتصاد

اما ا –  ييايآس» يببرها«



 
 
 
 

و  ه بر امكانات خوديبا تك

كه خودشان  يكردند، درحال 

 5G.  رود يراتر مار فيبس

كند كه  يجاد مياز دستگاه ها ا

را  ييمنابع استفاده كننده نها 

گردد كه به موانع  ين ميشود، مانع از ا

ابنده، يرشد  يمحدود به سرعت بارگذار

  .ش اعالم شده است

به  يبرا يم است و نبرد سخت

در اصل .  خ استيان كوه 

 ييكايدر آن بر آمركوشد كه 

ن است كه يدهد، ا يت نشان م
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با تكن يباالرفتن مرتبه چ يها به سخت ييكايكم، آمريست و 

 يرا تحمل م اشك يتيژئوپول يهدف ها يريگيپ يي

  .زدند يدر پشت فرمان چرت م

بس ين عرصه تلفنين برايلطه چاز مسئله س يكنوننجا، موضوع بحث 

از دستگاه ها ا ياديدرشمار ز يادتريار زياست كه سرعت ارتباط بس

 يات پردازش داده هاين حال عمليدارند و درع ي

شود، مانع از ا يكه انجام م يا يغاتياما، رگبار تبل.  

محدود به سرعت بارگذار 5Gشتر كاربران، اثر يب يبرا.  آن توجه شود

ش اعالم شده استياء است كه از مدت ها پينترنت اشيش قدرت ا

  بهم مرتبط يكن هاارتش نان برشته 

م است و نبرد سختيعظ يها يه گذاريازمند سرمايها ن جاد شبكه ها و دستگاه

ان كوه يتنها بخش نما 5Gو  ياما هوآو.  ان داردين بازار جر

كوشد كه  ين ميار گسترده تر است و چيك بسيتيو ژئوپول

ت نشان مين همه حساسيا 5Gكا نسبت به ين كه آمريل ا
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ست و يدرآغاز قرن ب

ييآن به توانا يابيدست

در پشت فرمان چرت م

  

نجا، موضوع بحث يدر ا

است كه سرعت ارتباط بس يا يفناور

ينينابيز ارتباط بيآنها ن

.  ندينما يك تر مينزد

آن توجه شود يصنعت ياجرا

ش قدرت ايد افزايو شا

  

  

ارتش نان برشته 

  

جاد شبكه ها و دستگاهيالبته، ا

ن بازار جريدست آوردن ا

و ژئوپول ياقتصاد ييرودررو

ل ايدل.  رديگ يشيها پ



 
 
 
 

د يرا خاستگاه دو تولين مورد بهتر است ز

متعلق به دولت (زات يسازنده تجه

گر موسسات كمتر ياز د ي

د يد كاخ سفيرا ازدياست، ز 

االت متحده همواره محكوم و در هنگ كنگ، 

است  ين امر تا حديا).  ٢(كند 

  .  كند

ت به يا به خطا آن را موفق

ش ظلم روا يكند، به شركا

.  كند ين بردن رقبا استفاده م

 يپلوماسيد«ت يآنها را در وضع

ن بدتر، يازا.  شود يشم انجام م

ن يكند كه به حكومت چ

، يليتخ ين اتهام هايبا باور به ا

  .متصل كند 5Gما را به 
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ن مورد بهتر است زيوضع اروپا درا.  فرستادن به جبهه ندارد

  .  كسون استيا و ارينوك 

سازنده تجه ZTEاز  يارين، موسسات بسيبرتر چ يفناور

ياريك تاك و بسيچت، ت يگرفته تا و) ٥Gار فعال در عرصه 

 يهدف اصل  يگمان هوآو ياما، ب.  كند ير ميب پذ

االت متحده همواره محكوم و در هنگ كنگ، ياست كه ا يد اخالقيبدون ق يني

كند  يم و مجازات ميره آن را تحريو غ ين جنوبيچ

كند يمفتخر م» جاسوس«ن موسسه را به لقب يدونالد ترامپ ا

ا به خطا آن را موفقياست كه دن ييدوز و كلك هانماد  يد، هوآويكاخ سف

كند، به شركا يتجاوز م يت معنوين موسسه به حقوق مالكيا.  

ن بردن رقبا استفاده ميمت و ازبيشكستن ق يسخاوتمندانه دولت برا يدارد و از كمك ها

آنها را در وضع» جنوب« يدر كشورها ياتمخابر ين موسسه با ساخت شبكه ها

شم انجام ميد ابريق برنامه راه جدين كار عمدتا از طريگذارد كه ا

كند كه به حكومت چ يمجهز م ييبه ابزارها» انهيبه صورت مخف«محصوالت خود را 

با باور به ا.  خود را گسترش دهد ش و تجسسيتفت يت ها

ما را به  يخچال ها و نان برشته كن هايقادر خواهد بود كه 

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

فرستادن به جبهه ندارد يبرا يقهرمان

 يعنيزات يتجهكننده 

  

فناوره يتهاجم واشنگتن عل

ار فعال در عرصه ين و بسيچ

ب پذيشناخته شده را آس

ينهفته چ يرويتجسم ن

چ يايانگ، درين جيژ

دونالد ترامپ ا يكه آقا

  

كاخ سف يضيد اتاق بيازد

.  نديب يم يحق بازرگان

دارد و از كمك ها يم

ن موسسه با ساخت شبكه هايا

گذارد كه ا يم» يبده

محصوالت خود را  يهوآو

ت هايدهد فعال يامكان م

قادر خواهد بود كه  ين گروه به زوديا

  



 
 
 
 

اد ي ٢٠١٧ب شده توسط پكن در سال 

نموده و درصورت  ين همكار

 -يمدنادغام «ع در يتسر

 يكه از نمونه ا... ارتش است

را قاطعانه رد نموده و  ين اتهامات جاسوس

  .كند

ن امر مانع يا.  ا اصال نداردي

ا و يتاليدوست خود، از جمله انگلستان، فرانسه، ا

در شبكه  يرا با خود همراه نموده و آنها را به ممنوع كردن هوآو

و  ياقتصاد يرا فشارهايدارد ز

ار يآن بس يق سفارت خانه ها

 ير شد هوآويناگز يليكا، دولت ش

، نخست يدر هند، نارندرا مود

ه يعل يك ابزار تالفيبه عنوان 

نو درنظر دارد  ياعالم نشده، دهل
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ب شده توسط پكن در سال يتصو يانتقادها، غالبا از قانون اطالعات مل

ن همكاريكند كه با مقامات چ يرا ملزم م) و شهروندان(شود كه موسسات 

تسر: يگر نگرانيل ديدل.  ارشان بگذارندياطالعات در اخت

ارتش است ين بخش فناوريال كردن روابط بيس يبرا ياست كه كوشش

ن اتهامات جاسوسي، به نوبه خود، ايهوآو).  ٣(الهام گرفته است 

كند يخود را دچار خطر نم ين المللين اعتبار بيكند كه دولت چ

يف داشته و يضع يا مبنا و مستنداتيطبق معمول، اتهامات دولت ترامپ 

دوست خود، از جمله انگلستان، فرانسه، ا ياز كشورها ياريكا بسيكه دولت آمر

را با خود همراه نموده و آنها را به ممنوع كردن هوآو يشرق ياروپا 

دارد زنجا جنبه مجامله يدر ا» بيترغ«ن يا.  كند» ب

ق سفارت خانه هاياز طر اكيك اعمال شده توسط وزارت امور خارجه آمر

  .ان داردين امر در همه قاره ها جر

كا، دولت شير امور خارجه آمريك پمپئو، وزيگسترده ما

در هند، نارندرا مود.  انوس آرام خود كنار بگذاردياق ييايردريدن كابل ز

به عنوان  ينيزات چي، از حق انتخاب تجه يد مرزيشد 

اعالم نشده، دهل يا يت رسميچ ممنوعيبا آن كه تاكنون ه.  

  .انس بسپارديع رليبه نام صنا يك موسسه مل
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انتقادها، غالبا از قانون اطالعات ملن يبه عنوان گواه ا

شود كه موسسات  يم

اطالعات در اخت شانيدرخواست ا

است كه كوشش» ينظام

الهام گرفته است  ييكايآمر

كند كه دولت چ يد ميتأك

  

طبق معمول، اتهامات دولت ترامپ 

كه دولت آمر از آن نشده

 ياز كشورها ياريبس

بيترغ«خود  5G يها

ك اعمال شده توسط وزارت امور خارجه آمريپلوماتيد

ن امر در همه قاره ها جريد است و ايشد

  

گسترده ما يگر يك البي يدرپ

دن كابل زيرا از برنامه كش

 ييرودررو ير درپيوز

.  كند يپكن استفاده م

ك موسسه مليا به كار ر

  



 
 
 
 

 يه ضربه ايئاست، در ماه ژو

 يزات هوآويهمه تجه ٢٠٢٧

راهبرد  ين كشور مبنا

ن، در انگلستان بود كه در يهمچن

» يبريت سايامن يابيمركز ارز

 يافته شده در شبكه هاي يت

 يواشنگتن و انتقادها يرابر ارعاب ها

كه در حال  – ن يمخالف با چ

را اصوال مسئله به صورت يرد ز

ت يعضو در آن از حق حاكم

نگاه  ين الملليو روابط ب ياست صنعت

توانست به  ي، م-كسونيا و ار

 يهوآو يبا تالش ها ييتش همتا

د يش رود تردير به پين مس

خواهد  ين بروز داده كه مياز ا

  .  د
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است، در ماه ژو يش دچار كم تحركيت كم و بيانگلستان، با آن كه به خاطر بركس

٢٠٢٧تلفن همراه خود خواست كه تا سال  ياز اپراتورها

ن كشور مبنايرا ايز بود زيتعجب برانگم ين تصميا.  خود خارج كنند

همچن.  آن در لندن قرار دارد ياست و مقر منطقه ا

مركز ارز«ك ين كشور يا ياطالعات ي، با مشاركت دستگاه ها

تيص امنيح نقايو تصحل يه وتحليت تجزيجاد شد كه مسئول

رابر ارعاب هادرب ين حسن روابط وزن چندانياما ا.  آن را به عهده داشت

مخالف با چ يك گروه پارلمانيآن  يحزب محافظه كار نداشت، كه در رده ها

  .ل شده استيتشك

رد زيش بگيدرپ 5Gدرمورد  ياست مشتركيهم نتوانسته س

عضو در آن از حق حاكم ياست كه كشورها يمطرح شده، كه عرصه ا يت مل

است صنعتيه سين موضوع از زاوين بود كه به ايدرست تر ا

ا و ارياز ادغام نوك يناش –  5G ييمنحصر به فرد اروپا

تش همتاياستفاده نموده و مأمور يوجود آمده و از كمك سخاوتمندانه دولت

ن مسين كه كارها در ايتوان درباره ا يم.  در عرصه پژوهش و توسعه باشد

از ا ييرا نشانه هايمان اخنسه و آلون اروپا، با فشار فرا

ديايكوتاه ب ياقتصاد يياينه جغرافيتوجه به زم ياز شعار رقابت خود برا

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

انگلستان، با آن كه به خاطر بركس

از اپراتورهاسخت فرود آورد و 

خود خارج كنند يرا از شبكه ها

است و مقر منطقه ا يگروه هوآو يياروپا

، با مشاركت دستگاه ها٢٠١٠سال 

)HCSEC (جاد شد كه مسئوليا

آن را به عهده داشت

حزب محافظه كار نداشت، كه در رده ها

يتشك -حاضر مد است

  

هم نتوانسته سه اروپا ياتحاد

ت مليك موضوع امني

درست تر ا.  برخوردارند

منحصر به فرد اروپاك غول ي.  شد يم

وجود آمده و از كمك سخاوتمندانه دولت

در عرصه پژوهش و توسعه باشد

ون اروپا، با فشار فرايسيمكرد، اگرچه ك

از شعار رقابت خود برا

  



 
 
 
 

ن يرا اعالم نكرده و قول داده ا

 ين مسئله دچار تفرقه است و حت

شاغل در برلن،  ييكايآمر

آلمان گران تمام شود  يتواند برا

سم يكمون«ن موسسه تجسم 

نده از متقاعد كن يكي.  گر است

او عالقه به گفته  يها يپس الف زن

ك يشركت، به عنوان  يس كنون

در  – دشوار  يدر منطق يت او، هوآو

آنها  يكه چشم انداز سودده

ن يا.  جاد كرده استيپررونق تر ا

و  ين را توسط هوآويالت يكا

م از وام يرمستقيو كارگاه ها با استفاده غ
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را اعالم نكرده و قول داده ا 5G ياست كه هنوز برنامه خود برا ييآلمان تنها كشور بزرگ اروپا

ن مسئله دچار تفرقه است و حتيدرمورد اآلمان  ياسيقشر س.  انجام دهد ٢٠٢٠

آمر يپلومات هايد.  حزب خانم آنگال مركل دستخوش انشعاب شده است

تواند برا يم ين كه اغماض دربرابر هوآويا يادآوري 

  يجاد بده

ن موسسه تجسم يترامپ، ا يته شده توسط آقاخبا آن كه در افسانه ساخته و پردا

گر استيد ييدرخور خوانش ها يده هوآوياست، پد ين

پس الف زندر ).  ٤(ون ون اقتصاددان است يشنهاد ين خوانش ها، پ

س كنونيئرن، ر يآقا.  شود يده ميانه ديگرا يالت ملي

ت او، هوآويبا هدا.  شود يك شناخته ميتيژئوپول ي

كه چشم انداز سودده» جنوب« ياز كشورها يسپس برخ، و ١٩٩٠ن از سال 

پررونق تر ا يورش بردن به بازارهاي يبرا يمستقر شده و سرپل

كايقا و آمرين رشد همه جانبه خود در آفريانجام شده كه چ

و كارگاه ها با استفاده غساخت شبكه ها  يبرا يانجام داده و جنبش

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

آلمان تنها كشور بزرگ اروپا

٢٠٢٠ز يئكار را در پا

حزب خانم آنگال مركل دستخوش انشعاب شده است

 يرا برا يتيچ موقعيه

  .دهند ياز دست نم

  

  

جاد بدهيا يپلوماسيد

  

با آن كه در افسانه ساخته و پردا

نيوه چيبه ش» ياشتراك

ن خوانش ها، پين ايتر

يو تما يستيئمائو يها

يكارشناس ظرافت ها

ن از سال يچ يروستاها

مستقر شده و سرپل -بوده فيضع

انجام شده كه چ يامر تا حد

انجام داده و جنبش ZTEش يهمتا



 
 
 
 

به  يرساختيبزرگ ز يبه برنامه ها

دربر نداشته  يزيشوم چ ي

گر يد ينسبت به بازارها» جنوب

» يسم جهان سوميوناليانترناس

از مهندسان و  ين شده كه در محل تعداد قابل توجه

 يهوآو يترامپ و باراك اوباما، همواره برا

از قانون اختراعات  يبه خاطر تخط

 يامدهاين شكست پيا.  سكو قرار گرفت

و داشتن كنترل آنها  يي

االت متحده را از يد در ايان خود و عرضه محصوالت جد

 . ن دارديدست در دست ارتش چ

ن ياكتبر، اعالم كرد كه ا ١٧

ن يا.  ر پا گذاشته است

دن خود از خاك يپاپس كش

  .گرها است ياز الب يكا را اعالم كرد و درحال حاضر حضورش در واشنگتن محدود به لشكر
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به برنامه ها يكمك مال يبرا يمحل ياعطا شده توسط پكن به دولت ها

يجيجز نتا يبدهكارساز يپلوماسين دي، ايون ون، درمورد هوآو

جنوب« يدر كشورها يتوسط هوآو جادشدهيا ينه فقط درآمدها

انترناس«ه ياز آن با روح ين مناطق، كه بخشيز بوده، بلكه كاربرد آنها در ا

ن شده كه در محل تعداد قابل توجهيده، منجر به اومائوتسه دونگ ب

  .آمده استماهر به وجود 

ترامپ و باراك اوباما، همواره برا يآقا ياست جمهوريش از ري

به خاطر تخط ينين شركت چي، ا٢٠٠٣در سال .  پرخطر بوده است

سكو قرار گرفتيشركت س يعنيآن زمان خود  ييكايب آمر

ييكايآمر يپس از آن كه از مشاركت با شركت ها.  

ان خود و عرضه محصوالت جديه خدمات به مشترئارا

دست در دست ارتش چ يشد كه هوآو ين  اتهام مرتب تكرار م

١٧خ يبه تار يك افشاگريت ژورنال در ي، روزنامه وال استر

ر پا گذاشته استيكا در مورد آن را زيآمر يم هايران معامله كرده و تحر

پاپس كش ي، هوآو٢٠١٣از سال .  ن تر كرديرا سنگ يپرونده هوآو

كا را اعالم كرد و درحال حاضر حضورش در واشنگتن محدود به لشكر

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

اعطا شده توسط پكن به دولت ها يها

  .وجود آورده است

  

ون ون، درمورد هوآويبه نظر 

نه فقط درآمدها.  است

ز بوده، بلكه كاربرد آنها در ايناچ

مائوتسه دونگ ب يز برايعز

ماهر به وجود  ين هايسينكت

  

يپ ياالت متحده، حتيا

پرخطر بوده است يمنطقه ا

ب آمريمورد حمله رق

.  داشت يدرپ يگريد

ارا ييممنوع شد، توانا

ن  اتهام مرتب تكرار مياز ابتدا ا.  دست داد

، روزنامه وال استر٢٠١١درسال 

ران معامله كرده و تحريموسسه با ا

پرونده هوآو يافشاگر

كا را اعالم كرد و درحال حاضر حضورش در واشنگتن محدود به لشكريآمر

  



 
 
 
 

ك شده، چرا يسال قبل شل

ر كا دستوي، دولت آمر٢٠١٨

را در هنگام سفرش به كانادا صادر 

ن يب ايش قصد تخريدتر از پ

دولت خواسته كه در موسسات 

 يا يوند بازرگانيچ پيد ثابت كنند كه ه

 ير هستند حساب هايز ناگز

ك يتيو ژئوپول يعوامل اقتصاد

 يت هاي، درمورد فعال٢٠١٣

قابل توجه  يريد، مسكن يم

كا يآمر يت ملي، آژانس امن»

ن يا ياحتمال يافتن رابطه ها

درمورد آن در رسانه ها منتشر 

كا بتوانند يآمر ياطالعات يكند تا دستگاه ها

در اسناد افشا شده توسط .  كنند

از هدف  ياريارتباط بس«: 

م از آنها يم تا بتوانيبشناس ي

نگ، يگوئو پ ي، آقا٢٠١٩ه 
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سال قبل شل ١٧رها ين تيكه نخست يد، درحاليتوان به طور معقول از خود پرس

٢٠١٨ان سال يادرپ  د شده است؟ين اواخر تشديفقط در ا

را در هنگام سفرش به كانادا صادر  يهوآو ير ماليرن، خانم منگ وانژو، مد 

دتر از پيشد ييم و مجازات هايهمواره با اعمال تحراز آن پس، واشنگتن 

دولت خواسته كه در موسسات  يرسم يترامپ از صندوق بازنشستگ يآقا.  

د ثابت كنند كه هيمانكاران جزء دولت فدرال بايپ.  نكنند 

ز ناگزياالت متحده نيحاضر در بورس در ا ينيموسسات چ

عوامل اقتصاد.  نديخود را منتشر نموده و هرگونه تماس با دولت پكن را اعالم نما

  . واشنگتن نقش دارد يدر رفتار تهاجم

٢٠١٣ادوارد اسنودن در سال  يآقا يها يك؛ افشاگر

م يادآوريون ون ي ي، چنان كه آقا)NSA(» كايآمر

»نتيشات جا«ات يعمل ي، تحت نام رمز٢٠١٠در سال 

افتن رابطه هاي: دستبرد زد يهوآو ير اطالعاتيبه دو هدف به ذخا

درمورد آن در رسانه ها منتشر  يچ سنديرا هينداشت ز يجه مطلوبيكه نت – ن 

كند تا دستگاه ها ييزات آن را شناسايتجه يتيص امن

كنند يا پاكستان جاسوسيران يآن مانند ا يمشتر 

: ات خود را پنهان نكرده بوديكا نيآمر يت ملياسنودن، آژانس امن

ين محصوالت را به خوبيم ايخواه يما م.  است يق هوآو

ه يدرماه فور.  »ميداشته باش ينموده و به خطوط آن دسترس

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

توان به طور معقول از خود پرس يم

فقط در ا يكارزار ضد هوآو

 يدختر آقا بازداشت

از آن پس، واشنگتن .  كرد

.  گروه را داشته است

 يه گذارياسرم ينيچ

موسسات چ.  ندارند يبا هوآو

خود را منتشر نموده و هرگونه تماس با دولت پكن را اعالم نما

در رفتار تهاجم يمتعدد

  

ك؛ افشاگريتيدرعرصه ژنوپول

آمر يت مليآژانس امن«

در سال .  شود يده ميد

به دو هدف به ذخا يابيدست يبرا

ن يبا ارتش چموسسه 

ص امنين كه نقايو ا – نشد 

 ياز كشورها ياز برخ

اسنودن، آژانس امن يآقا

ق هوآويما از طر يها

نموده و به خطوط آن دسترس يبهره بردار



 
 
 
 

 يدر پا يخار] يهوآو[

  .»كند يخواهد جاسوس

ب يكا در عرصه اطالعات به شدت آس

كا، چنان يآمر ياطالعات يبا دستگاه ها

ل شبكه حقوق يد به تشك

5G ك قاعده و ضابطه ي

آن احترام  يات فنيد به خصوص

ك تلفن ي.  شود يده انجام م

ن يا(هزار ثبت اختراع  ٢٥٠ره، دستكم مشمول 

رآورد در سال ك بيبنابر 

» قاعده مند ياساس يثبت اختراع ها

به كار  5G يق با قاعده مند كردن فن

قاعده  ياساس يثبت اختراع ها

هدف از ).  ٥(افته است يتحول 
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[«: ه كردئش معقول را اراين اظهارنظر كم و بي، اي

خواهد جاسوس يشود كه بتواند از هركه م يمرا مانع از آن 

كا در عرصه اطالعات به شدت آسيآمر يبرنده شود، برتر 5Gدر مسابقه 

با دستگاه ها يررسميغ يحاضر به همكار ينين موسسه چ

  .ستيكند ن يآن م

د به تشكيبا ي، م٥G يالزم برا يماد يرساخت هايز ي، در ورا

5ز، يش از هرچيب.  ز توجه نموديكند ن يجاب ميكه ا

د به خصوصيكند، با يكه بخواهد از آن بهره بردار يا دستگاه

ده انجام ميبه ثبت رس يها يق استفاده از فناورين امر الزاما از طر

ره، دستكم مشمول يستم عامل و غي، سي، صفحه لمس

بنابر .  است) شتر شدهياست و احتماال امروز ب ٢٠١٥

ثبت اختراع ها«ن ثبت اختراع ها، از جمله يهزار مورد از ا

Standard Essential Patents, SEP (ق با قاعده مند كردن فنيتطب ياست كه برا

ثبت اختراع ها«دارندگان  ييايع جغرافيتلفن همراه، شمار توز ي

تحول  ييايآس يو به سود كشورها يغرب يكا و اروپا

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

يهوآو يس دوره ايئر

را مانع از آن يكا است، زيآمر

  

در مسابقه  يدرواقع، اگر هوآو

ن موسسه چيرا اي، زنديب يم

آن م يياروپا يكه با رقبا

  

، در وراياز نظر اقتصاد

كه ا يا يت معنويمالك

ا دستگاهيهر شبكه .  است

ن امر الزاما از طريبگذارد و ا

، صفحه لمسيفا يهوشمند با وا

٢٠١٥رقم مربوط به سال 

هزار مورد از ا ١٣٠، حدود ٢٠١٣

)Standard Essential Patents, SEP

  .رود يم

  

يها يدر عرصه فناور

كا و اروپايان آمريبه ز» مند



 
 
 
 

 ياريو بس ٢Gكا، كه برنده بزرگ 

.  آورد ي، به دست مين، اكثرا از هوآو

 ٨٠از پرداخت كرده كه يارد دالر به عنوان حق امت

ن ارقام هنگفت سرانجام باعث شد كه پكن واكنش 

به خاطر داشتن  يون دالر

ده شدن توسط ياقدام خر

ن كار از حوزه عملكرد موسساتش خواهد 

 5Gن موارد ثبت اختراع مربوط به 

 يآقا.  انتقاد داشته باشد يت معنو

منصفانه تر و به  يدن به راهكار

البته، .  سه كرديمقا» بزرگ ي

ل گر يك تحلي  .اط كرديد احت

ا و يثبت شده توسط نوك

ثبت شده توسط  يكه اختراع ها

ن ثبت اختراع ها ياما، ارزش ا

  .رون بكشد
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كا، كه برنده بزرگ ين روال، كوالكوم آمريبرا.  از استيافت حق   امت

ن، اكثرا از هوآويخود را از چگر بود، دوسوم درآمد يمهم د

ارد دالر به عنوان حق امتيليم ٦ش از يب ٢٠٠١از سال 

ن ارقام هنگفت سرانجام باعث شد كه پكن واكنش يا.  بوده است ييكايدرصد آن به موسسات آمر

ون دالريليم ٩٧٥مه يك جريداخت پس از واداشتن كوالكوم به پر

اقدام خر يسال بعد توانست جلو ٣ن شركت ي، ا٢٠١٥ت مسلط در سال 

ن كار از حوزه عملكرد موسساتش خواهد يرد و اعالم كند كه انجام ايهلند را بگ

ن موارد ثبت اختراع مربوط به يشتريدر شمار دارندگان ب يه و هوآوتافي

ت معنويمالك يست كه نسبت به نظام جهانين امر مانع از آن ن

دن به راهكاريرس يبرا» ين الملليباشگاه ب«ن يمقررات ا ي

يتوسط راهزنان در راه ها يافتيحق عبور در«ا با از ر

د احتين گروه بايثبت شده توسط ا ياختراع ها» ياساس

ثبت شده توسط نوك يبود، اختراع ها يما ميك هواپيكند كه اگر تلفن هوشمند 

كه اختراع ها يبود، درحال يت آن ميموتور و دستگاه هدا

اما، ارزش ا... داد يل ميها و چرخ حمل و نقل غذا را تشك

رون بكشديب يت وابستگيموفق شده كه خود را از وضع ي
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افت حق   امتيثبت اختراع در

مهم د يها ياز فناور

از سال  ييبه تنها يهوآو

درصد آن به موسسات آمر

پس از واداشتن كوالكوم به پر.  نشان دهد

ت مسلط در سال يموقع

هلند را بگ NXPموسسه 

  .كاست

  

ير ييت تغياكنون وضع

ن امر مانع از آن نيا.  است

ينيان بازبيدر جر گوئو

از ريسود همه، حق امت

اساس«ت يفيدرمورد ك

كند كه اگر تلفن هوشمند  يد ميتأك

موتور و دستگاه هداكسون درحكم يار

ها و چرخ حمل و نقل غذا را تشك يفقط صندل يهوآو

يهرچه كه باشد، هوآو

  



 
 
 
 

استفاده از اختراعات ثبت 

كه آن را از  يميب توانسته حفره عظ

.  افت و پرداخت شده پر كند

از يخود حق امت ينيان چيش از همتا

ن ين، چيهمچن).  ٦(افته است 

ون يسيكم).  ٧(افته است 

شود  يت ميريها مد ينيتوسط چ

در سال  )ISO(م قواعد 

در .  ار فعال بوده استيشناخت چهره بس

» بابا يعل«بهم متصل، كه عرصه دلخواه 

ق برنامه يسرانجام، از طر

اعالم شد، قصد  ٢٠٢٠

 ين الملليم قواعد بيرا بهبود بخشد تا تنظ

و سال  يكنون ينين كارزار ضد چ

در سال .  ژاپن را سربراه كند

تسو قصد خود يكه شركت فوج
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استفاده از اختراعات ثبت  يبه جا(مالك اختراعات  كيل شدن به يتبد ين، كوشش برا

ب توانسته حفره عظين ترتين به ايچ.  معقول است ي، از نظر اقتصاد

افت و پرداخت شده پر كنديدر يازهايزان حق امتيرا ازنظر خالص م كرد ي

ش از همتايبرابر ب ٢٦.٨ ييكاي، موسسات آمر١٩٩٨

افته است يبرابر كاهش  ١.٧زان به ين ميا ٢٠١٩كردند، در سال 

افته است يم قواعد يتنظ يجهان يدر سازمان ها ين تريوزن سنگ

 )IEC (ارتباطات  ين الملليه بيو اتحاد)ITU (توسط چ

م قواعد يتنظ ين الملليسازمان ب ينيس چيئن ريساله نخست

شناخت چهره بس يها ين فواعد فناورين در تدويدر سازمان ملل متحد، چ

بهم متصل، كه عرصه دلخواه  يشتر به موضوع شهرهايم قواعد، بيتنظ

سرانجام، از طر).  ٨(خته است يژاپن را برانگ ين امر نگرانياست توجه خاص نموده و ا

٢٠٢٠، كه با سرو صدا در سال »٢٠٣٥ ينيچ ياستانداردها

را بهبود بخشد تا تنظ يدولت يو دستگاه ها يفناور يكت ها

  .  ق كنديمساعد با منافع خود را تشو

ن كارزار ضد چيب يتواز ياز ناظران نوع ي؟  برخ كند يالت متحده چه م

ژاپن را سربراه كند يصنعت يد غول هايكوش ينند كه واشنگتن ميب

كه شركت فوج ي، هنگامعيگان و صاحبان صنايدولت ر ياز اعضا
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ن، كوشش برايچ يبرا

، از نظر اقتصاد)گرانيشده د

ياالت متحده جدا ميا

١٩٩٨كه، در سال  يدرحال

كردند، در سال  يافت ميدر

وزن سنگ يبه طور منطق

 يالملل نيك بيالكترون

ساله نخست ٣ت يو مدت مأمور

  .افتيان يپا ٢٠١٨

  

در سازمان ملل متحد، چ

تنظ ين الملليسازمان ب

است توجه خاص نموده و ا

استانداردها«بلندپروازانه 

كت هان شريب يداردهمكار

مساعد با منافع خود را تشو

  

الت متحده چه ميو حاال، ا

ب يم ١٩٨٠دهه  يها

از اعضا ياري، بس١٩٨٦



 
 
 
 

مه ين ييكايآمر يد كننده افسانه ا

 ١٩٨٧نوامبر  ٣٠مز در ياه لس آنجلس ت

است  ياقتصاد يك نبرد با سالح و گلوله، بلكه جنگ

اعمال  ياقتصاد يش از آن، مجازات ها

ش در يانه هايژاپن را از فروش را

ژاپن به  -كايآمر يبازرگان ي

ن ين خواستند باور كنند كه در ا

ن ياما چن.  دار به دست خواهد آمد

م يجناح تقس ٣ن مورد، دولت ترامپ به 

ه ياز آن است كه حمالت عل

.  از پكن است يبازرگان يازها

ك موسسه يكه  ZTEبود، 

ك غرامت و ين موسسه اكنون با پرداخت 

در مذاكرات  يجيترامپ سكه را

و رابرت  يس جمهور

ن يچ يابيد آنها، محدود كردن قدرت 
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د كننده افسانه اي، كه تول»لديرچايف يها يمه هادين«شركت 

ه لس آنجلس تينشر.  ها بود، را اعالم كرد، احساس خفقان كردند

ك نبرد با سالح و گلوله، بلكه جنگين نه يم، ايه ژاپن در حال جنگ

ش از آن، مجازات هايچند سال پ.  »ت استيفيد و كي، تولي

ژاپن را از فروش را يگر از غول هايد يكيبا، يد توانست توش

  

يريدرگ.  افته استين ير چندانييتغ» ميما در جنگ هست

ن خواستند باور كنند كه در ايدر چ ياريبس.  د و موجب رشد ژاپن شدي

دار به دست خواهد آمديپا ياز توافقيبر دادن چند امتن خواهد شد و دربرا

ن مورد، دولت ترامپ به يدرا.  رسد يرمحتمل به نظر ميش غ

از آن است كه حمالت عل يز حاكيهمه چ.  است يس جمهوريئجناح نخست خود ر

ازهايع تر با هدف كسب امتيوس يراهبرد يان آن بر مبنا

بود،  يم 5Gن درعرصه يچ ياز برتر يريهدف جلوگ 

ن موسسه اكنون با پرداخت يكه ا يبود، درحال ياز هوآو ياست هدف بهتر

ترامپ سكه را يآقا يبرا يهوآو.  قسر دررفته است يارد دالر

  .ك شعار در كارزار به راه افتاده است

س جمهوريئر يان پتر ناوارو، مشاور بازرگانياست كه توسط آقا

د آنها، محدود كردن قدرت ياز د.  شود يت ميكا هدايآمر ينده بازرگان
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شركت  يداريدرمورد خر

ها بود، را اعالم كرد، احساس خفقان كردند يهد

ه ژاپن در حال جنگيما عل«: نوشت

يكه مهمات آن فناور

د توانست توشيشده توسط كاخ سف

  .كا بازدارديخاك آمر

  

ما در جنگ هست«درواقع، شعار 

يز رسيصلح آم يانجام

ن خواهد شد و دربرايز چنيكشور ن

ش غيش از پيب يجه اينت

جناح نخست خود ر.  شده است

ان آن بر مبنايو همتا يهوآو

 يتدرواقع، اگر به راس

است هدف بهتر يدولت

ارد دالريليم كيمه يجر

ك شعار در كارزار به راه افتاده استيز يو ن يبازرگان

  

است كه توسط آقا» بازها«چناح دوم، 

نده بازرگانيزر، نمايتايال



 
 
 
 

آنها در پس .  كنند يد نم

.  شود يم ينيم قراردادن موسسات چ

كند  يرا باز» كبوترها«نقش دهد 

حدود  ٢٠١٩، در سال يي

ممانعت از .  ده استيخر 

آنها تمام  يخارج يداشته باشند، به نفع رقبا

ه گذشته امضاء شد، وجود ي

 ياست، موفق شد جلو ير امور مال

ك و يتيت ژئوپوليم شدن وضع

.  ف شدين چشم انداز تضعين نسبت داد، ا

  .چ گاه رخ نخواهد داد قراردارد

پمپئو  يدر آغاز ماه اوت گذشته، آقا

ن است يست چيحزب كمون» 

ت ار موسسايدراخت يها

جاد يساخت محصوالت آن ا

 ياديت شمار زيشده در پژوهش و توسعه، ترب
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د نميترد يش هوآويش از پير ضربه گرفتن بياست و در ز

م قراردادن موسسات چيش تحت تحريش از پيب يهستند كه برا

دهد  يح مياست كه ترج يصنعت -يا مجتمع نظامي

يي، به تنهايخود هوآو.  است ين بازار پرسودين است كه چ

 ييكايآمر يدكننده هايك از توليارد دالر قطعات و مواد الكترون

داشته باشند، به نفع رقبا ين روابط بازرگانيبا چ ييكايع آمر

يكا، كه در ژانوين و آمريچ يكامل توافق بازرگان ي

ر امور مالين، وزيون منوچيژه شامل استي، كه به و»كبوترها

م شدن وضعيبا وخ.  رديزر را بگيتايان ناوارو و اليآقا يني

ن نسبت داد، ايت آن را به چيترامپ مسئول ي، كه آقا

چ گاه رخ نخواهد داد قراردارديكه ه يمبادالت يبرا اهرم فشار شدنهمچنان در خطر 

در آغاز ماه اوت گذشته، آقا.  شود يانه چندبرابر ميجو ين امر، اقدامات تالف

» نفوذ شوم«نترنت از يه ايكه هدف آن تصف» شبكه پاك

ها يناوراشنگتن امكان هرگونه استفاده از فروز بعد، و

ساخت محصوالت آن ا يبرا ين امر دردسر بزرگيسلب كرد، كه ا ي

شده در پژوهش و توسعه، ترب يه گذاريم سرمايرا به رغم مبالغ عظ

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

است و در ز ياتيح يضرورت

هستند كه برا ييشنهادهايهمه پ

ا مجتمع نظاميسرانجام، جناح سوم 

ن است كه چيل آن ايو دل

ارد دالر قطعات و مواد الكترونيليم ١٩

ع آمرين كه صاحبان صنايا

  .شود يم

  

يد اجرايكه ام يتا زمان

كبوترها«داشت، جناح 

يضد چ ياعمال نظرها

، كه آقا١٩-ديبحران كوو

همچنان در خطر  يهوآو

  

ن امر، اقدامات تالفيانتظار ادر 

شبكه پاك«ت برنامه يتقو

روز بعد، وچند .  را اعالم كرد

يرا از هوآو ييكايآمر

را به رغم مبالغ عظيخواهد كرد ز



 
 
 
 

تواند  ينه م يوجود دارد كه هوآو

آنها در  يرو يحكاك ين ساخته ول

 ١٥ن كه از حدود يچ.  است

نه ين زميدرا يقابل مالحظه ا

ن يا.  داشته است يريشرفت چشمگ

آموزش و  يداده ها برا ي

 يروياز ن يريآن انجام شده و از راه بهره گ

 ينيشيپ يايدن يوه برا

ساخته شده  يت بااليفيوقفه مواد با ك

، يره تداركات مجموع هوش مصنوع

د بتوانندمانع از يها شا

شرفت آن ياز پ يريكون و جلوگ

كا يندگان مجلس در آمر

نده يباز گرفته اند كه، در آ

اختصاص داده شده  ين امر، بودجه ها

، كه درحال »كايآمر يقانون تراشه ها
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وجود دارد كه هوآو ي، اجزاء و قطعاتيداخل يها يت از نوآور

  .  ه كندين تهيخود آنها را بسازد و نه در چ

ن ساخته ولين است كه  در چيريفوق مدرن ك ين اجزاء تراشه ها

است يضرور يبر هوش مصنوع يعملكرد مبتن يشود و برا

قابل مالحظه ا يشرفت هاي، پدارد يلكون ويليتنگاتنگ با س 

شرفت چشمگيها مانند شناخت چهره پ ياز فناور يكه در برخ

يم جمع آوريت عظيآن ظرف ياست كه، تا بحال برگ برنده اصل

آن انجام شده و از راه بهره گ يرقوم ين كار توسط غول هايخودكار بوده كه ا

وه براين شين همه ايبا ا.  مت به دست آمده استيارزان ق

وقفه مواد با ك يل بيتحو يتوانست رو ين ميدرست شده بود كه در آن چ

ره تداركات مجموع هوش مصنوعي، وقفه در زنجامروز.  االت متحده حساب كند

ها شا ييكاي، آمريبا اعالم جنگ به هوآو).  ٥(ن را به خطر انداخته است 

كون و جلوگيليس يشعبه اش در هاق ياز طر يمه هاديآن به قطعات ن

ندگان مجلس در آمرينما.  ده استيكا فرارسيزمان تهاجم آمرز، ين ياست صنعت

باز گرفته اند كه، در آ يبا معمار ييساخت شبكه ها يبرا يم به اختصاص دادن مبالغ

ن امر، بودجه هايبه موازات ا.  ش شوديو رقبا يهوآو

قانون تراشه ها«ها در چهارچوب  يهاد مهين ييكايدكنندگان آمر
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ت از نوآورياز مهندسان و حما

خود آنها را بسازد و نه در چ

  

ن اجزاء تراشه هاياز جمله ا

شود و برا يخارج انجام م

 يش مسابقه ايسال پ

كه در برخ ييداشته تا جا

است كه، تا بحال برگ برنده اصل يدرحال

خودكار بوده كه ا يطراح

ارزان ق ييدانشجو يانسان

درست شده بود كه در آن چ

االت متحده حساب كنديوان و ايدر تا

ن را به خطر انداخته است يچ

آن به قطعات ن يابيدست

  .شوند 5Gدر 

  

است صنعتينه سيدر زم

م به اختصاص دادن مبالغيتصم

هوآو ين شبكه هايجانش

دكنندگان آمريتول يبرا



 
 
 
 

د كه يآ يبه نظر م.  است

 يرقوم يشروهايف پيتضع

س و صاحب يئه ريترامپ براساس توص

كا يحمله آمرن انتظار يد گفت كه چ

كه  ياردها دالر، آن هم در زمان

دچار  5G يكه راه انداز نيژه ا

 يجاد شده برايا يت هايدر ماه مه، درست پس از اعالم دولت ترامپ درمورد محدود

از  يارين در بسيچ ين رهبر

ره يزنج» ييزدا ييكايآمر«ارد دالر اعالم كرد كه در صدد 

د يجد يريك جهت گياست كه 

شرفته يپ يها يو توسعه فناور

ان دارد، يكا جريآن در آمر ي

تر كرده  يرد را طوالنيكه قصد دارد كنترل صادرات آنها را در دست بگ

گر ياز د يارياخت صدا و بس

، »شبكه پاك« ييكاين در واكنش به برنامه آمر
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استارد دالر باال رفته يليم ١٠حاضر در دست گفتگو در كنگره است، تا 

تضع يبرا يك، زمان مطلوبيتيژئوپول يده كه دوران تنش ها

ترامپ براساس توص يآقا: برد  ين امر سود مياز ا 

  .  ك تاك گرفتيشن تيكيم به مقابله با اپل

د گفت كه چيبا.  در مجموع، واكنش پكن چندان تند و خشن نبوده است

اردها دالر، آن هم در زمانيلينه كردن ميخود، به ضرب هز يت فناور

ژه ايبه و(ل برده بود، را نداشت يابعش را تحلناز م ي

در ماه مه، درست پس از اعالم دولت ترامپ درمورد محدود

ن رهبريبا هدف تأم ينگ برنامه اين پيج يش يو قطعه سازانش، آقا

ارد دالر اعالم كرد كه در صدد يليم ١٤٠٠را با بودجه 

است كه  » دوبرابر يچرخش بااقتصاد «و  ير ساخت فناور

و توسعه فناور يشتر بر بازار داخليجاد تحرك و تمركز بياست كه شامل ا

  .مستعد صادرات است

يت هايك تاك و فعاليشن تيكيرات درمورد فروش اپل

كه قصد دارد كنترل صادرات آنها را در دست بگ ييها 

اخت صدا و بسمحتوا، شن يه هايتم توصيها، آلگور ين فناور

ن در واكنش به برنامه آمرين، چيهمچن.  است يهوش مصنوع

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

حاضر در دست گفتگو در كنگره است، تا 

ده كه دوران تنش هايهمواشنگتن ف

 يكون وليليس  .ستين

م به مقابله با اپليسبوك تصميف

  

در مجموع، واكنش پكن چندان تند و خشن نبوده است

ت فناوريم حاكميتحك يبرا

يروس بخشيبحران و

در ماه مه، درست پس از اعالم دولت ترامپ درمورد محدود).  ر شديتأخ

و قطعه سازانش، آقا يهوآو

را با بودجه  يديكل يها يفناو

ر ساخت فناوريتداركات و ز

است كه شامل ا ياسيس

مستعد صادرات است

  

رات درمورد فروش اپلككه مذا يدرحال

 يپكن فهرست فناور

ن فناورياز جمله ا.  است

هوش مصنوع يشن هايكياپل



 
 
 
 

Global Data Security 

  .كا استيآمر

درآمد شياز زمان بازداشت خانم منگ، كه پ

 يكرده كه م ييره هاين موسسه شروع به انباشت ذخ

.  اهد شداز قطعات منسوخ خو

ن ياز ا يسرانجام، با آگاه.  را دارد

د را نخواهد داشت، يستم عامل اندرو

  .كند يرا راه انداز

تخت يام صددرصد توسط پكن، مسكو و پا

 يش از اعالم جنگ آقايپ 

ن يمتناقض، ا يبه شكلن، يبنابرا

بدون استقالل «: كند يرن را عمل

 يه هوآويكا علياست كه نبرد آمر

ن كنندگان يتا بتواند تأمشود 

 
   ٢٠٢٠ اكتبر: ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

 Global Data Security(» ت داده هايامن ياقدام جهان«خود موسوم به  ين الملل

آمر يش و جاسوسيرا اعالم كرده كه هدف آن مقابله با تفت

از زمان بازداشت خانم منگ، كه پ.  قرار دارد يت مناسبيدر وضع ي

ن موسسه شروع به انباشت ذخيم و مجازات ها بود، ا

از قطعات منسوخ خو يتا آن زمان برخ يد را تكافو كند وليسال تول ٢

را دارد 5Gشبكه  ياز قراردادها ين در انبان خود پشتوانه ا

ستم عامل اندرويروزآمد به س يش دسترسيك دستگاه ها

را راه انداز» او اس يمونرها«خاص خود موسوم به  يدرنظر دارد نظام بهره بردار

ام صددرصد توسط پكن، مسكو و پاين پيا، ك هرچه كه باشدينده نزديدر آ

 ين حتيچ.  ك الزام استي يت فناوريافت شده كه حاكم

بنابرا.  ت كرديت را تقوين امر تنها حس فوريده بود و ا

رن را عمل يمتعدد آقا ياز شعارها يكياست كه پكن را واداشته كه 

است كه نبرد آمر نيه ايشخند قضير.  »وجود نخواهد داشت ي

شود  يم يشرفته تر و مستقل درعرصه فناوريپ ينيبه وجود آمدن چ

  .اش حذف كند ياز شبكه تداركات يرا بكل

ماهنامه سياسـي، اجتماعـي، فـرهنگي

ن الملليساخت شبكه ب

Initiative (را اعالم كرده كه هدف آن مقابله با تفت

  

يدرحال حاضر، هوآو

م و مجازات ها بود، ايسخت تر شدن تحر

٢ماه تا  ١٠ن يتواند ب

ن در انبان خود پشتوانه اين همچنيچ

ك دستگاه هاينده نزديكه در آ

درنظر دارد نظام بهره بردار

  

در آ يسرنوشت هوآو

افت شده كه حاكميگر دريد يها

ده بود و اين را فهميترامپ ا

است كه پكن را واداشته كه  واشنگتن

ي، استقالل مل]يفناور[

به وجود آمدن چمنجر 

را بكل ييكاياجزاء آمر
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