
عزم راسخ  چین برای مشارکت بیشتر در امنیت و سیاست منطقه ای

اژدهای زرد معمار جدید امنیتی در خاورمیانه

ماهیت  مورد  در  رایج  باور  دو  به  گزارش  این 
تعامل چین در خاورمیانه و شمال آفریقا می پردازد 
که باید در پرتو تحوالت قابل توجه جاری مورد 

بازنگری قرار گیرد.
به گزارش اندیشکده شورای آتالنتیک؛ نخست 
آن که علیرغم این که به طور گسترده ای تصور 
می شود که منافع پکن در منطقه به امنیت انرژی 
و روابط اقتصادی محدود شده این گزارش نشان 
می دهد که چگونه همکاری با چین در سالیان 
اخیر در سراسر جهان گسترش یافته است. در 
واقع، چین روابط استراتژیک خود را تقویت کرده 
و همکاری های خود را با سرمایه گذاری هنگفت 
و جاده  ابتکارعمل کمربند  پروژه های محلی  در 
فناوری های  و  زیرساخت ها  و هم چنین   )BRI(
آینده گسترش داده و با انجام این کار به دنبال 
با  کشور  هر  توسعه  استراتژی  بیشتر  ادغام 

استراتژی خود است.
دوم آن که گزارش پیش رو این فرض را بررسی 
می کند که هیچ جایگزینی برای تسلط امنیتی و 
دیپلماتیک ایاالت متحده در منطقه وجود ندارد. 
این گزارش توصیح خواهد داد که چگونه چین در 
حال حاضر جایگزین های امنیتی محدودی را ارائه 
می دهد که به طور مستقیم و غیرمستقیم سلطه 
ایاالت متحده را تضعیف خواهد کرد حتی بدون 
آن که آن را جابجا نماید. عالوه بر این، این گزارش 
نشان خواهد داد که چگونه حضور رو به گسترش 
چین به عزم راسخ تر برای مشارکت بیش تر در 
طریق  از  ویژه  به  منطقه ای  سیاست  و  امنیت 
ابتکار امنیت جهانی "شی جین پینگ" و معماری 

امنیتی جدید برای خاورمیانه منجر شده است.
و  ظرفیت  فاقد  حاضر  حال  در  چین  اگرچه 
و  بازدارندگی  شبکه های  جایگزینی  برای  اراده 
اتحاد یکپارچه دیرینه ایاالت متحده است ابتکار 
عمل های جدید آن کشور را نباید نادیده گرفت 
به قدرت  پیوسته  به طور  واقعی  چرا که قدرت 
اراده برای تضعیف هژمونی ایاالت متحده می رسد 
و چالش هایی را برای رویکرد خاورمیانه ای ایاالت 
متحده و متحدان و شرکای منطقه ای آن ایجاد 

می کند.
گسترش منافع چین در خاورمیانه

اختالل در جریان جهانی انرژی که پس از حمله 
روسیه به اوکراین رخ داد بر اهمیت استراتژیک 
این میان جهان  افزوده است. در  انرژی سنتی 
که  چرا  دارد  چین  برای  خاصی  اهمیت  عرب 
واردات انرژی از کشور های عربی توسط چین از 
چین  است.  یافته  افزایش  میالدی  سال ۱۹۹۳ 
هم چنان بزرگ ترین مصرف کننده سوخت های 
فسیلی در جهان است و بیش از ۷۰ درصد نفت 
وارد  را  نیاز خود  مورد  گاز طبیعی  و ۴۰ درصد 
می کند. درست پیش از سفر ماه دسامبر سال 
۲۰۲۲ میالدی "شی جین پینگ" رئیس جمهور 
چین به عربستان سعودی پکن یک قرارداد ۲۷ 
ساله به ارزش ۶۰ میلیارد دالر برای تامین ساالنه 
چهار میلیون تن گاز طبیعی مایع با چین را به 
امضا رساند. با این وجود، در یک دهه گذشته 
منافع چین در خاورمیانه بسیار فراتر از امنیت 

انرژی رشد کرده است.
بزرگترین شریک  از سال ۲۰۲۰ میالدی  چین 
تجاری جهان عرب بوده و در سال ۲۰۲۱ بیش از 
۳۳۰ میلیارد دالر تجارت دو طرفه با کشور های 
این  صعودی  روند  اگرچه  است.  داشته  عربی 
تجارت به شدت کاهش یافته و جریان سرمایه 
 ۲۰۰۹ سال  از  چین  خارجی  مستقیم  گذاری 
میالدی تاکنون در حدود ۵.۵ میلیارد دالر باقی 

مانده است.
و  که چین  پنج ساله ای  و  بیست  نامه  توافق 
به عنوان بخشی  ایران در مارس ۲۰۲۱ میالدی 
از مشارکت راهبردی جامع امضا کردند جنجال 
زیادی را در غرب به راه انداخت. با این وجود، طی 
قرارداد های مشارکت های  سالیان متمادی چین 
عربی  کشور  دوازده  با  را  مشابهی  استراتژیک 
روابط  و  کرده  امضا  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
صمیمانه بی نظیری با تمام بازیگران منطقه از 

جمله با دشمنان تهران دارد.
در  مثبت  توازن  تا  بوده  مراقب  همواره  چین 
تعامل با کشور های منطقه یعنی "عدم انتخاب 

یک طرف در مقابل طرف دیگر" و یا عدم "دشمن 
تراشی" را رعایت نماید. هم چنین، چین به عدم 
"مداخله" در امور داخلی بازیگران منطقه ای توجه 
داشته است. با این وجود، چین از خود تمایل 
فزاینده ای برای مشارکت در میانجی گری امنیتی 
در عراق، لیبی، سودان، یمن و درگیری اسرائیل و 

فلسطین نشان داده است.
مهم تر از همه آن که چین در مذاکره بر سر 
برای  آزمایشی  ایران و مذاکرات  توافق هسته ای 
احیای آن شرکت کرد. هم چنین، چین بار ها علیه 
ابتکار عمل های غرب در مورد حکومت اسد در 

سوریه اقداماتی را انجام داده است.
سوریه در سال ۲۰۲۲ میالدی به نوزده کشور 
عرب دیگر عضو پروژه ابتکارعمل کمربند و جاده 
پیوست. در سال ۲۰۲۱ میالدی عراق نیز با امضای 
قراردادی ۱۰.۵ میلیارد دالری با چین به آن کشور 
نزدیک شد. بیش از دویست پروژه در حوزه های 
زیرساختی و انرژی در مقیاس بزرگ در منطقه 
از زمان اعالم ابتکار عمل تریلیون دالری رئیس 
جمهوری چین در سال ۲۰۱۳ میالدی در منطقه 

تکمیل شده اند.
چین ساخت بنادر، راه آهن، بزرگراه ها، نیروگاه 
ها، خطوط لوله و اماکن دیدنی و حتی شهر ها 
از  یا  و  گرفته  برعهده  را  خاورمیانه  منطقه  در 
آن حمایت مالی به عمل آورده است. در دهه 
گذشته چین زمینه را برای ایجاد زیر ساخت ها 
از  شبکه ای  و  کرده  فراهم  آینده  فناوری های  و 
داده  تشکیل  ابریشم"را  "جاده های  اصطالح  به 
شبکه های  با  داده  و  دیجیتال  حوزه های  که 
شهر هوشمند، کابل های فیبر نوری زیردریایی، 
و  چهارم  نسل  اینترنت  ارتباطات  شبکه های 
ابری  محاسبات   ،)AI( مصنوعی  هوش  پنجم، 
و  تولید  مراکز  با  بهداشت  بخش  کوانتومی،  و 
توزیع واکسن، فضای بیرون جو از طریق پرتاب 
ماه،  اکتشافات در سیاره  ماهواره های مشترک، 
 BeiDou همکاری در سیستم ماهواره ای ناوبری
و بهره برداری از انرژی های سبز نوین به منظور 
کاهش وابستگی منطقه به سوخت های فسیلی 

را در بر می گیرد.
حفاظت از منافع چین

خاورمیانه  منطقه  در  چین  منافع  بنابراین، 
و شمال آفریقا و هم چنین تمایل آن کشور به 
حفاظت از آن به طرز چشمگیری افزایش یافته 
است. آشکارترین مورد سی و پنج هزار شهروند 
چینی هستند که در جریان موج بلند بهار عربی 
قرار  خطر  معرض  در  و  شده  گرفتار  لیبی  در 

گرفتند.
علیرغم آن که مقام های چینی گزارش ها مبنی 
بر برنامه ریزی ارتش آزادیبخش خلق چین در 
خلیج فارس و عمان برای ایجاد پایگاه های نظامی 
را تکذیب کرده اند پنتاگون اشاره کرده که عمان، 
بحرین، عربستان سعودی ایران و یمن در زمره 
توسعه  دنبال  به  چین  که  هستند  کشور هایی 
همکاری های نظامی خود با آنان است و در رده 
متوسط از نظر احتمال ایجاد پایگاه های نظامی 

برای چین قرار دارند.
که  می دهند  نشان  وضوح  به  ارقام  اگرچه 
را  غرب  ساخت  تسلیحات  منطقه  کشور های 
به  چین  تسلیحات  صادرات  می دهند  ترجیح 
بر اساس  یافته است.  افزایش  نیز  آن کشور ها 
بین المللی  صلح  تحقیقات  موسسه  گزارش 
استکهلم )SIPRI( ایاالت متحده بیش از نیمی 
از کل واردات تسلیحات خاورمیانه را در فاصله 
سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میالدی به خود اختصاص 
داده در حالی که این رقم درباره واردات تسلیحات 
خاورمیانه از فرانسه ۱۲ درصد و از روسیه ۱۱ درصد 

بوده است.
مشابه  خاورمیانه  به  چین  صادرات  برعکس، 
صادرات جهانی آن کشور تک رقمی است. این 
کشور با ۴.۶ درصد از کل صادرات تسلیحات در 
رتبه چهارم قرار دارد و نیمی از آن صادرات به 

کشور همسایه پاکستان می رود.
با این وجود، افزایش تنش ها با غرب و ایاالت 
متحده کشور ها را تشویق کرده تا اتکای امنیتی 
خود به امریکا را کاهش داده و منابع تامین خود را 
تنوع بخشند. این نیاز پس از توقف صادرات پهپاد 

و جنگنده های امریکایی در سالیان اخیر شدت 
گرفت. این اقدام امریکا تالش کشور های اروپایی، 
روسیه، چین و اسرائیل را برای فروش تسلیحات 
شدت بخشید. این وضعیت نشان می دهد که 
چرا علیرغم کاهش صادرات دفاعی چین به دلیل 
کووید - ۱۹ صادرات چین به عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی در پنج سال گذشته به ترتیب 

۲۹۰ درصد و ۷۷ درصد افزایش یافته است.
چین در سالیان اخیر عالوه بر ارتقای توانایی های 
موشکی خود کشوری پیشرو در توسعه پهپادی 
محسوب می شود و به تدریج در حال ورود به 
کشور  داخل  تولید  موتور های  با  پهپادهیا  بازار 
است. کارخانه های ساخت کشتی های نظامی و 
تجاری چین تنها به لطف بیش از ۱۳۰ میلیارد 
دالر یارانه دولتی تنها در دهه گذشته اکنون کل 
زنجیره تامین دریایی شامل کشتی ها، تانکر ها 
و جرثقیل ها را کنترل می کنند. پهپاد های چینی 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  به سپاه  هم چنین 
ایران در یمن، عراق، سوریه و  نیابتی  نیرو های 

لبنان راه پیدا کرده اند.
سود  چینی  پهپاد های  از  نیز  تهران  دشمنان 
کنندگان  تولید  گذشته،  مارس  ماه  در  بردند. 
سعودی و چینی توافق نامه ای را امضا کردند تا 
عربستان  در  چینی  پهپاد  تولید  کارخانه  اولین 
سعودی افتتاح شود. در سال ۲۰۲۱ میالدی چین 
به شدت به عربستان سعودی در توسعه داخلی 
موشک های بالستیک کمک کرده بود. چین یک 
دهه پیش از آن به ایران در اجرای پروژه ای مشابه 
برای ساخت موشک های ضد ناو کمک کرده بود. 
چین هم چنین به ارتش های امارات، مصر، عراق، 
اردن، ترکیه، مراکش و الجزایر هواپیما، پهپاد و 

موشک فروخته است.
عالوه بر آن، چین و کشور های خاورمیانه در 
زمینه های دیگری از جمله مبارزه با کووید -۱۹، 
تغییرات آب و هوایی، آموزش دو جانبه مبارزه با 
تروریسم و همکاری در زمینه امنیت سایبری و 
دیجیتال با یکدیگر همکاری دارند. به عبارت دیگر، 
چین در طول چند سال نشان داده که دیگر یک 
کلیدی  بازیگر  یک  بلکه  نیست  جزئی"  "قدرت 
واقعی در خاورمیانه است که مایل به مشارکت در 

همه جبهه ها برای پیگیری منافع خود می باشد.
کارشناسان در چین و خاورمیانه اکنون استدالل 
این  از  برخی  در  مشارکت  میزان  که  می کنند 
جبهه ها ناکافی است و از پکن می خواهند تا قدرت 
ملی فراگیر تازه یافته اش را با حضور سیاسی و 

امنیتی بیش تر تطبیق دهد.
اولویت های چین تغییر کرده اند. شی معتقد 
است که جهان در حال "تغییرات بزرگی است که 
در طول یک قرن دیده نشده است". او معتقد 
است با شرق رو به رشد و غرب رو به زوال است 
و باور دارد که "زمان و شتاب در کنار ما )چین( 
است". هدف نهایی شی تغییر نظم و حکمرانی 
تازه  دوره  یک  برای  او  می باشد.  فعلی  جهانی 

می اندیشد.
با این وجود، پس از بررسی دقیق تر استراتژی 
به  رسیدگی  مورد  در  هنوز  چین  خاورمیانه ای 
نیاز های امنیتی واقعی توسعه نیافته است. این 
موضوع در هیچ کجا به اندازه دو موضوع مهم 
خاورمیانه یعنی روند صلح اسرائیل و فلسطین و 

امنیت خلیج فارس مشهود نیست.
راه حل چین برای مناقشه اسرائیل و فلسطین

برای  ایران  موضوع هسته ای  می رسد  نظر  به 
و  اسرائیل  مناقشه  حل  با  مقایسه  در  چین 
فلسطین بیش تر در اولویت قرار دارد. در همین 
هوای  و  حال  در  چین  می رسد  نظر  به  حال، 
کنفرانس ضد صهیونیستی باندونگ باقی مانده 
از  کشور  آن  حمایت  از  می توان  را  امر  این  که 
امان  بی  آرای  و  فلسطین  تشکیالت خودگردان 
داده شده توسط پکن علیه اسرائیل در مجامع بی 
المللی و خودداری از موضع گیری علیه اقدامات 

ایران و فلسطینیان مشاهده کرد.
نکته دوم آن که استراتژی پکن در مورد مسئله 
فلسطین بیش تر مبتنی بر لفاظی های توخالی و 
دیپلماسی است و صرفا درباره راه حل دو دولت 
می گوید و راه حلی ارائه نمی دهد. یکی دیگر از 
عناصر "راه حل های چینی" انتصاب فرستادگان 
ویژه پکن در ده ها نقطه حساس در سراسر جهان 
انتفاضه دوم فلسطین در  است. چین از زمان 
سال ۲۰۰۲ میالدی چنین نمایندگانی را منصوب 
کرده که اکثر آنان دیپلمات های کهنه کار نزدیک 
به سن بازنشستگی هستند. آنان دستاورد های 

محدود و نامحسوسی داشته اند.
از سوی دیگر، پکن با اشاره به در نظر گرفتن 
منافع "جهان اسالم" انتظار حمایت متقابل از 
خود به ویژه در زمینه نقض حقوق بشر علیه 
اقلیت ها در شین جیانگ را از کشور های مسلمان 
دارد. با این وجود، در خاورمیانه اعمال و اقدامات 
صدای بلندتری در مقایسه با واژگان دارند. بر 
اساس نظرسنجی ای صورت گرفته تنها یک سوم 
از جمعیت فلسطین به چین نگاه مثبتی دارند 
که کمترین میزان در میان ۹ کشور ذکر شده در 
نظرسنجی بوده است )حمایت از ایاالت متحده 
کم تر بوده است(. این احساس احتماال به دلیل 
روابط  و  فلسطین  با  چین  ناچیز  مالی  تعامل 

اقتصادی تنگانگ چین با اسرائیل است.
راه حل چین برای وضعیت امنیتی در خلیج 

فارس
"مفهوم  فلسطین  و  اسرائیل  منازعه  همانند 
امنیتی جدید" چین هیچ جایگزین مناسبی برای 
خلیج  در  متحده  ایاالت  یکپارچه  بازدارندگی 
فارس ارائه نمی دهد. چین تنها پیشنهاد میزبانی 

گفتگوی چند جانبه بین ایران و کشور های خلیج 
این طرح  فارس را مطرح کرده است. در واقع، 
حاوی نکات تازه ای نیست. "شی جین پینگ" در 
سخنرانی سال ۲۰۱۸ میالدی در هشتمین مجمع 
همکاری چین و کشور های عربی )CASCF( ابتدا 
متحده  ایاالت  امنیتی  چارچوب  علنی  طور  به 
با طرفین عرب را به چالش کشید. او ایده خود 
و  همکاری  جامع،  مشترک،  "امنیتی  بر  مبنی 
پایدار" را مطرح کرد. یک سال پس از آن "وانگ 
یی" با پیشنهاد یک مجمع منطقه ای برای گفتگو 
)بر اساس پیشنهاد روسیه( در هفتاد و چهارمین 
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را 
ملموس تر ساخت. چین معماری ایاالت متحده را 
با دیدگاه خود در مورد "امنیت مشترک" مقایسه 

می کند.
که  داد  توضیح   CIIS فروم  در  یی  وانگ 
و  به هم متصل هستند  "کشور های خاورمیانه 
ناپذیری  جدایی  طور  به  منطقه  اصلی  مسائل 
به هم مرتبط هستند. از این رو باید به صورت 
منطقه  مسائل  با  وسیع  منظری  از  و  روشمند 
مواجه شد. هیچ ملتی نباید صرفا امنیت خود را 
در اولویت قرار دهد" )یعنی بدون در نظر گرفتن 

امنیت همسایگان خود(.
تصادفی نیست که این همان زبانی است که 
کرملین از آن استفاده می کند و رسانه های حزب 
کمونیست و دولت چین آن را طوطی وار تکرار 
می کنند تا تهاجم غیرقانونی روسیه به یک کشور 
مستقل را به عنوان اقدامی برای دفاع از خود در 

برابر گسترش ناتو توجیه کنند.
حمایت چین از "شریک نامحدود" خود یعنی 
روسیه در مورد حمله علیه اوکراین بی شباهت 
به سکوت آن کشور در قبال اقدامات هسته ای و 
منطقه ای ایران نیست. چین به ایران در دور زدن 
تحریم ها کمک کرده است. همانطور که "باربارا 
لیف" دیپلمات ارشد ایاالت متحده در خاورمیانه 
گفته بود پکن چه در تعامل با ایران یا سوریه و 
چه در عدم توقف جریان تسلیحات پیشرفته به 
طور فعال علیه امنیت منطقه عمل کرده است. 
شهادت او در کمیته فرعی روابط خارجی سنای 
ایاالت متحده در ماه آگوست مبنی بر آن بود که 
چین به طور قابل توجهی در صحنه نبرد علیه 
داعش غائب بوده و تالش های ناچیزی در مورد 

یمن و سوریه داشته است.
پکن حتی در دفاع از منافع خود شکست خورده 
همان طور که حمالت گروه های نیابتی در یمن، 
امارات و هم چنین  عراق، عربستان سعودی و 
خطوط کشتیرانی خلیج فارس نشان داده شده 
است. برای مثال، حمله سال ۲۰۰۹ میالدی علیه 
را  آرامکو در عربستان سعودی چین  تاسیسات 
مجبور ساخت که روزانه ۹۷ میلیون دالر اضافی 
بپردازد، زیرا قیمت نفت خام برنت به باالترین 

سطح خود در تاریخ رسیده بود.
ساختن دنیای پسا غربی

معماری تبلیغ شده چین جزئی از تالش چینی 
بزرگ تر برای ایجاد دنیای چند قطبی پسا غربی و 
تنظیم برنامه های جهانی است که بازتاب دهنده 
منافع و ارزش های آن است. چین با ارائه چهره 
غیر استعماری از خود و رویکرد دیپلماتیک عاری 
از مالحظات حقوق بشری به شکلی ماهرانه از 
استفاده  سوء  غرب  با  منطقه  واقعی  خصومت 
می کند و زیرکانه در میان شکاف شمال و جنوب 
بازی می کند. معماری امنیتی نوین مورد عالقه 
چین در حالت ایده آل آن معماری ای است که 

عاری از حضور و نفوذ ایاالت متحده باشد.
پیامد ها برای ایاالت متحده و متحدان اش

ایاالت متحده نمی تواند انتظار داشته باشد که 
متحدان منطقه ای اش به طور کامل راه حل های 
چینی را رد کنند همان طور که چین نمی تواند 
روی آنان حساب کند که ساختار امنیتی و شبکه 

اتحاد ایاالت متحده را کنار بگذارند.
اگرچه نظرسنجی ها نشان می دهند که مدل 
چینی جذابیت کمتری در مقایسه با مدل های 
غربی حاکمیت غربی دارد، اما داستان موفقیت 
مدل چین جذاب است. در واقع، اکثر کشور های 
خاورمیانه از جمله عربستان سعودی نگاه مثبت 

تری به چین نسبت به ایاالت متحده داشته اند.
از  مطلوب  دیدگاه های  ایجاد  بر  عالوه  چین 
کمک های  و  اقتصادی  فرصت های  ارائه  طریق 
تبادل  محدود(  )هرچند  بشردوستانه  و  مالی 
گسترده بین فرهنگی و میان مردم را ترویج کرده 
است. آن کشور سرمایه گذاری زیادی در ایجاد 
با  تعامل  جوانان،  برنامه های  طریق  از  روابط 
رهبران مذهبی، گفتگو های سیاسی - احزاب، به 
اشتراک گذاری اخبار، آموزش مشترک، فرهنگ، 
بهداشت عمومی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی 

و سایر موارد انجام داده است.
برند های غربی، ورزش، موسیقی و فرهنگ هم 
چنان در سرتاسر منطقه محبوب هستند. با این 
وجود، قدرت نرم چین به آرامی، اما مطمئنا در 
حال رشد و گسترش است. جوانان خاورمیانه یکی 
از جوان ترین اقشار جمعیت در جهان را تشکیل 

می دهند و سریع ترین نرخ رشد را دارند.
می کنند،  رانندگی  جیلی  خودرو های  با  آنان 
انتشار  برای  هواوی  همراه  تلفن  گوشی های  از 
ویدئو در اپلیکیشن تیک تاک استفاده می کنند، 
لباس های شان را از برند چینی "ِشین" را می خرند 
و خانه های شان را با وسایل خریداری شده از 
و  می کنند  پر  اکسپرس"  "علی  فروشگاه چینی 
شده  ساخته  استادیوم  در  را  فوتبال  بازی های 
پنل های  طریق  از  نیز  آن  برق  که  چین  توسط 

خورشیدی چینی تامین می شود تماشا می کنند.

جوانان خاورمیانه با خودرو های 
جیلی رانندگی می کنند، از 
گوشی های تلفن همراه هواوی 
برای انتشار ویدئو در اپلیکیشن 
تیک تاک استفاده می کنند، 
لباس های شان را از برند چینی 
»ِشین« می خرند و خانه های 
شان را با وسایل خریداری 
شده از فروشگاه چینی »علی 
اکسپرس« پر می کنند و 
بازی های فوتبال را در استادیوم 
ساخته شده توسط چین که 
برق آن نیز از طریق پنل های 
خورشیدی چینی تامین 
می شود تماشا می کنند

بینالملل
دوشنبه 1 اسفند 1401/ شماره 1431

7روزنامه صبح ایران   

 فیصل بن فرحان:
خواستار مشارکت اعراب در هرگونه توافق هسته ای 

احتمالی با ایران هستیم

زیاده خواهانه، خواستار  تکرار برخی مواضع  با  وزیر خارجه عربستان 
مشارکت کشورهای عربی در هرگونه توافق هسته ای احتمالی با ایران شد.

به گزارش ایلنا، »فیصل بن فرحان« وزیر خارجه عربستان با تکرار برخی 
مواضع زیاده خواهانه، خواستار مشارکت کشورهای عربی در هرگونه توافق 

هسته ای احتمالی با ایران شد. 
وی گفت که از احیای برجام استقبال می کنیم ولی این تصمیم باید با 

رویکردی جامع و مشارکت اعراب انجام شود.
بن فرحان همچنین برخی ادعاهای تکذیب شده در خصوص استفاده از 
تسلیحات ایرانی در جنگ اوکراین را تکرار کرده و مدعی شد: »پیش از این 
در خصوص پهپادهای ایران هشدار داده بودیم و اکنون این کشور در حال 

ضربه زدن به اوکراین است«.
افزود که روابط مسکو و ریاض خوب است و  وزیر خارجه عربستان 

کشورش از گفت وگو برای حل بحران اوکراین استقبال می کند. 
بن  فرحان همچنین گفت که در روابط خود با آمریکا، منافع ملی مان را 
رعایت می کنیم؛ با واشنگتن در برخی موضوعات اختالف داریم و این امر 
علنی و مشهور است ولی با آمریکا در خصوص موضوع امنیت و ثبات 

منطقه همکاری می کنیم.

کیم یو جونگ:
موشک های پیونگ یانگ تهدیدی علیه سئول نیست

خواهر رهبر کره شمالی تاکید کرد که موشک های بالستنیک این کشور 
سئول را هدف قرار نخواهند داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، »کیم یو جونگ«، خواهر رهبر 
کره شمالی امروز -یکشنبه- تاکید کرد که موشک های بالستیک قاره پیمای 
و  داد  نخواهند  قرار  هدف  را  سئول  پیونگ یانگ،  توسط  شلیک شده 
کشورش همچنان قصد رویارویی با کره جنوبی را ندارد.  وی هشدار داد: 
»پیونگ یانگ همه تحرکات دشمن را زیر نظر خواهد گرفت و در برابر هر 
حرکت خصمانه واکنشی بسیار تند و کوبنده نشان خواهد داد«. این مقام 
کره شمالی افزود: »اگر همه کشورها واقعا نگران اوضاع در شبه جزیره 
کره بوده و خواهان صلح و ثبات هستند، هرگز نباید اقدامات ظالمانه و 
خودسرانه آمریکا را تحمل کنند تا نتواند شورای امنیت سازمان ملل را که 
مسئولیت بزرگی در قبال صلح و امنیت بین المللی بر عهده دارد، به ابزاری 

برای سیاست های خصمانه خود در قبال پیونگ یانگ تبدیل کند«. 
وی افزود: »این بار نیز مخالفان کره شمالی بدون دلیل به حاکمیت این 

کشور تجاوز کرده اند«.

اخبار

  207I-MT برگه کمپانی خودرو)سندو فاکتور فروش خودرو(   سواری-هاچ بک  به نام وسیله نقلیه : پژو  
و رنگ خودرو : مشکی-متالیک  و مدل وسیله نقلیه : 1401  و شماره پالک : 68 378د43  و شماره شاسی 
: NAAR03FE6NJ487145  و شماره موتور : 178B0096258 مفقود گردیده  و از  درجه اعتبار ساقط 

می باشد.)کد1401/12/01(

به شماره موتور ۲۲۸۲۷۹01۵3۹مفقود  به شماره ۹۸04۸1۵۸۵و  بلوک سیلندر  فاکتور  گواهی می شود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.نوبت دوم )کد1401/12/02(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زهرا فرجام فرزند مصطفی به شماره شناسنامه 607 صادره از اهواز در 
مقطع کارشناسی روانشناسی عمومی صادره از واحد دانشگاهی اهواز مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر 
) فرهنگ شهر ( خیابان کارگرجنوبی کد پستی 61349-68875 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.نوبت 

سوم )کد1401/12/03(

پروانه بهره برداری معدن شماره دو مران علیا با شماره 153/12264 مورخ 92/5/10 متعلق به نسرین علی 
توکلی با کدملی 3031448995در سال 1398 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.نوبت 

دوم )کد1401/12/04(

بدین وسیله اعالم میدارد پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره عضویت -63512ح10- به نام شرکت 
عمران ابنیه آسایش )سهامی خاص( به شماره ثبت 348743 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 

)شرکت عمران ابنیه آسایش - سهامی خاص به شماره ثبت 348743 (نوبت دوم )کد1401/12/05(

  سند کمپانی   سایپا  به نام وسیله نقلیه : تیبا 1 و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 1400  و شماره 
پالک : 14 ب 426  و شماره شاسی : NAS821100M1329285  و شماره موتور : M15/9258118  به 
نام صاحب سند : رویاسعیدلو مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.نوبت دوم )کد1401/12/06(

  سند مالکیت  و سند کمپانی  سواری به نام وسیله نقلیه : زانتیا  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله 
نقلیه : ۸1  و شماره پالک : ۵3س۷۹۵ ایران3۸  و شماره شاسی : s1512281103639  و شماره موتور : 
02002389  به نام صاحب سند : رسول شیراوژن مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.نوبت 

دوم )کد1401/12/07(

  برگ سبز خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : ۲0۶ تیپ آریان SDv20  و رنگ خودرو : سفید  و 
مدل وسیله نقلیه : ۸۹  و شماره پالک : 1۹م3۶۲ ایران 3۸  و شماره شاسی : ۲3۶1۲۶  و شماره موتور : 
141۸۹001141  به نام صاحب سند : مهناز علی نژاد  مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نوبت دوم )کد1401/12/08(

خودرو  رنگ  و    207I-MT پژو   : نقلیه  وسیله  نام  به  بک   شخصی.سواری-هاچ  کمپانی   سند 
 : شاسی  شماره  و  378د43    68  : پالک  شماره  و    1401  : نقلیه  وسیله  مدل  و  مشکی-متالیک    :
NAAR03FE6NJ487145  و شماره موتور : 178B0096258مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.نوبت دوم )کد1401/12/09(

برگ سبز خودرو پژو ۲0۶ رنگ نوک مدادی مدل 13۸۹به شماره پالک ایران ۷۷ 1۸۹ ق ۲4 و شماره موتور 
141۸۹00۸۵۲3 وشماره شاسی NAAP03ED8AJ119223 به نام اتین جعفری پناه مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط است ..)کد1401/12/10(

دانشجویی  شماره  وبا   ۲1۵0۶۷۲۵۶1 ملی  شماره  با  طالبی  فاطمه  خانم  به  متعلق  دانشجویی  کارت 
400۶۹0۷۷ و فاقد هرگونه اعتبار میباشد از یابنده تقاضا می شود به کدپستی ۸1۷4۷144۸3 ارسال نمایید.

)کد1401/12/11(

به شماره  فاتح  مواد  مصرف  درمان سو  مرکز  برداری  بهره  پروانه  میدارم  اعالم  فتحی  مهران  اینجانب 
3-144998 و تاریخ صدور 1396/11/16 و نیز مجوز راه اندازی واحد درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای 
آگونیست مرکز درمان سو مصرف مواد فاتح به شماره 25/10/6/4240/پ و تاریخ صدور 1391/12/26 مفقود 
شده اند و از درجه اعتبار ساقط می باشند. از یابنده تقاضا می شود این مدارک را به آدرس معاونت درمان 

دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ ارسال نماید.)کد1401/12/12(

کارت هوشمند خودرو  سواری  به نام وسیله نقلیه : ام وی ام 31۵  و رنگ خودرو : مشکی  و مدل وسیله 
نقلیه : ۹۲  و شماره پالک : 4۷و134ایران4۶  و شماره شاسی : NATFBKD7D1001776 و شماره موتور : 
MVM477FJAD11752 ,نام صاحب سند : علی کنگاور نظری مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط است 

..)کد1401/12/13(

سند کمپانی   و  سند سه برگ همون سند سفید  موتور  به  نام وسیله نقلیه : هندا همتاز  و  رنگ 
موتورسیکلت : ابی  و  مدل موتورسیکلت : 13۹۵  و  شماره پالک : ۶۸۸۲4ایران۶14  و  شماره موتور : 
است  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردید  مفقود   125A9521232 تنه     شماره  و     01۲4NBF020280

..)کد1401/12/14(

اصل برگ سبز خودرو سواری هاچ بک 206 مدل 1389به رنگ سفید - روغنی به شماره انتظامی )پالک( 
20 ایران 543 ل 16 شماره موتور 14189043476 و شماره شاسی NAAP03ED8AJ147880 به نام 

سپیده اسدی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/15(

  كارت هوشمند سوخت و کارت هوشمند خودرو  و کارت بیمه خودرو و معاینه فنی خودرو سواری  به نام 
وسیله نقلیه : کیا-اسپرتیج  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه : 2014  و شماره پالک : ۵۵3ی۲4 ایران 
40  و شماره شاسی : KNAPC812DE7543772  و شماره موتور : G4KEDH434504  به نام صاحب 

سند : سید محمدعلی وفائی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/16(

  سند مالکیت  و سند کمپانی و برگ سبز خودروی    کامیونت  به نام وسیله نقلیه : ایسوزو  و رنگ 
 : شاسی  شماره  و    ۸3 ایران  43ع4۶۲   : پالک  شماره  و    13۹0  : نقلیه  وسیله  مدل  و  سفید    : خودرو 
NAGNPR70PBT032404  و شماره موتور : 935489 به نام صاحب سند : حمید رضا خوش خلق مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/12/17(


