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ΗΚίνα εξέφρασε σήμερα την έντονη αντίδρασή της στις κατηγορίες των ΗΠΑ για το θέμα της
κυβερνοασφάλειας, καλώντας την αμερικανική πλευρά να αποσύρει τις υποτιθέμενες "κατηγορίες"
σε βάρος Κινέζων πολιτών.
Τασχόλια αυτά έγιναν από την εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Χούα Τσουνγίν,
απαντώντας στις κατηγορίες των ΗΠΑ σε βάρος δύο Κινέζων πολιτών χθες ότι υποτίθεται
διέπραξαν "κυβερνοκλοπή".
ΗΧούα δήλωσε ότι η κατηγορία από την αμερικανική πλευρά στο θέμα της κυβερνοασφάλειας
είναι κατασκευασμένη "εκ του μηδενός", που παραβιάζει σοβαρά τα βασικά πρότυπα που διέπουν
τις διεθνείς σχέσεις και υπονομεύουν σοβαρά τη διμερή συνεργασία. Η Χούα δήλωσε ότι η Κίνα
αντιτίθεται σθεναρά σε αυτούς τους ισχυρισμούς και έχει προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία
προς τις ΗΠΑ.
Στοθέμα της κυβερνοασφάλειας, η Χούα δήλωσε ότι η στάση της κινεζικής κυβέρνησης ήταν
ανέκαθεν συνεπής και σαφής. Η Κίνα τάσσεται σθεναρά υπέρ της κυβερνοασφάλειας και
αντιτίθεται σφόδρα και λαμβάνει αυστηρά μέτρα κατά οποιασδήποτε μορφής κατασκοπείας στον
κυβερνοχώρο.
"Ηκινεζική κυβέρνηση δεν συμμετείχε ποτέ και με κανένα τρόπο, ούτε στήριξε τη συμπεριφορά
κάποιου που κλέβει εμπορικά μυστικά", δήλωσε η ίδια.
Πρόσθεσεπως είναι κοινό μυστικό εδώ και καιρό ότι οι αμερικανικές αρχές έχουν διαπράξει
μεγάλης κλίμακας και οργανωμένη κυβερνο-κατασκοπία και παρακολουθούν ξένες κυβερνήσεις,
επιχειρήσεις και πρόσωπα.
"Τονα εξαπολύονται αβάσιμες κατηγορίες σε βάρος της Κίνας υπό το πρόσχημα της
κυβερνοκλοπής δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια ενέργεια μετατόπισης ευθύνης που
δημιουργεί αυταπάτες", δήλωσε. "Καλούμε τις ΗΠΑ να διορθώσουν άμεσα τα λάθη τους, να
σταματήσουν να συκοφαντούν την Κίνα στο θέμα της κυβερνοασφάλειας και να αποσύρουν τις
υποτιθέμενες κατηγορίες σε βάρος Κινέζων πολιτών", δήλωσε η Χούα, προσθέτοντας ότι η Κίνα

θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει αποφασιστικά την κυβερνοασφάλεια και τα
συμφέροντά της.
Απαντώνταςστις κατηγορίες του Ηνωμένου Βασιλείου εναντίον της Κίνας για το θέμα της
κυβερνοασφάλειας, η Χούα χαρακτήρισε τα σχόλια αυτά "αβάσιμα" και δήλωσε ότι έχουν
"απώτερα κίνητρα".
"Τουςκαλούμε να σεβαστούν τα γεγονότα και να σταματήσουν την εσκεμμένη συκοφάντηση της
Κίνας, προκειμένου να αποφύγουν να πλήξουν τις διμερείς τους σχέσεις με την Κίνα και τη
συνεργασία σε σημαντικούς τομείς", πρόσθεσε.
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