
نشانه ها را فراموش نکنیم

 تجارت ایران، روســیه و چین با رمزارزها کلید می خورد؛ این خبر را 
علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به «شرق» 
می دهد و تأکید می کند که در دو ســال گذشــته چیزی حدود پنج 

میلیارد دالر از تجارت ایران به شیوه تهاتر انجام شده است.

آغاز مبادله دیجیتال  
با روسیه و چین

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به «شرق» خبر داد
یادداشتی از  ترانه یلدا

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۳۳۱ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ جــوالی   ۲۱     ۱۴۴۳ ذی الحجــه   ۲۱     ۱۴۰۱ تیــر   ۳۰ پنجشــنبه 
صفحه  ۴همین صفحه

در «شرق» امروز  می خوانید: احیای ارزش های دنیای کودکی، سنوات؛ مزد شیرین یک عمر زحمت، ایران – لهستان؛ بعد از کری خوانی، بفرمایید مسابقه!  و یادداشت هایی از  مهدی افشار، فرشاد اسماعیلی 

از روز سقوط برج متروپل تنها یک ماه و ۲۰ روز می گذرد اما 
دیگر حرفش نیست. اول همه با هیجان غوغا کردند، ولی حتی 

نشنیدیم که گزارش دقیقی برای تعیین علل همه جانبه وقوع 
فاجعه متروپل از سوی نهادهای مسئول در دست تهیه باشد. 

در جامعه ای که روزبه روز زندگی می کند، هشدار و زنگ خطر 
بی نتیجه می ماند. اما این اتفاق برای بسیاری شهروندان و نیز 

جامعه حرفه ای ما آن قدر سنگین و ناامیدکننده بود که چاره ای 
نداریم جز یادآوری و پیش نهادن راه چاره!

در شــماره یکشــنبه ۲۶ تیرمــاه روزنامــه «شــرق» از قول 
نخســت وزیر عراق آمده بود که طرح اتصال شــبکه برق عراق 
با عربســتان امضا شده است و عنوان به  کار گرفته شده روزنامه 
در این زمینه «مزاحمت سعودی» بود. البته در توضیح مطلب 
معلوم بود که موضوع، تولیــد و انتقال برق حاصل از دریافت 
نور خورشــید اســت و اینکه بازار برق ایران از ســوی سعودی 
تصرف شــده اســت و البته ایــن تصرف تنها بــه برق خالصه 
نمی شود و نفوذ عربستان ســعودی در ابعاد مختلف در عراق 
تحقق خواهد یافت. البته کشــوری که خود کمبود برق دارد و 
در تابســتان برق کارخانه ها را به نفــع خانه ها و مغازه ها قطع 
می کند، طبعا نمی تواند صادرات داشــته باشــد. سیاست های 
واپس گرایانه کشــورمان در زمینه تولید و انتقال برق نمونه ای  
اســت که در همه شــئون زندگی مان در حال رخ دادن است و 
حاصل عدم تعقل و دوراندیشی و سیاست های چندگانه است. 
برق تنها یکی از این سیاست هاســت که مروری بر آن می تواند 
نشــان دهنده روند سیاســت گذاری در کشور باشــد و البته این 
نوع تصمیمات کم نیســتند؛ مثل آنکه مربــی تیم ملی فوتبال 
را کــه صالحیت خود را عمال اثبات کرده اســت، به دلیل عدم 
صالحیت معلق می کنند و به فاصله چند روز او را ابقا می کنند. 
هرچند شجاعت مســئوالن امر در تصحیح عمل غلط شایسته 

تمجید است.
۱- بی توجهــی به اســراف در مصــرف برق. حتی شــیب 
تصاعــدی قیمت برق در کشــور به طریقی طراحی شــده که 
پرمصرف ها و اســراف کننده ها هیچ احساس برانگیختگی برای 
صرفه جویی ندارند. این درســت که برای ضعفا و مستضعفان 
قیمت بــرق حتی تا حد مجانی بودن ممکن اســت؛ اما به چه 
دلیل آنان که مسرف هستند، هزینه آن را نپردازند. این سیاست 
که موجب بدهی های وزارت نیرو شده، موجب عدم بهسازی و 

توسعه شبکه برق شده است.
از  بــرق  خریــد  درخصــوص  نیــرو  وزارت  سیاســت   -۲
تولیدکنندگان خصوصی شکســت خورده است؛ زیرا هم وزارت 
نیرو نرخ هــای قبلی را کم کــرده و هم پــول تولیدکنندگان را 
نمی دهد؛ بنابراین سرمایه گذاران در برق کامال پشیمان هستند و 

سرمایه گذاری جدیدی صورت نمی گیرد.
۳- امر بهســازی و افزایــش راندمان نیروگاه های فســیلی 
موجود نیز با مشــکل ســلیقه ای روبه رو شــده است؛ ازجمله 
نیــروگاه ۵۰ ســاله منتظر قائم کرج که بــا راندمان ۳۰ درصد و 
مصــرف آب ۲۰۰ مترمکعب در واحد زمان کار می کند، نســبت 
به انشــای قرارداد با یک شــرکت خارجی برای نوسازی در حد 
راندمــان ۶۰ درصــد و مصرف آب دو درصــد قبلی به  صورت 
BOT اقدام کرد که با مخالفت آقای چیت چیان وزیر اسبق نیرو 

مواجه شد.
۴- عالوه بر آنکه به تصدیق تلویحی ســفیر روسیه نیروگاه 
اتمی بوشــهر به دلیل بدهی صدها میلیون دالری به روســیه 
در حد ظرفیت ســاالنه کار نمی کند (مصاحبه «شرق» با سفیر 
روســیه) قرارداد با روســیه برای احداث دو نیروگاه اتمی دیگر 
هریــک به ظرفیت هزار مگاوات هر کدام بــه مبلغ پنج میلیارد 
دالر بســته شده است. با پنج میلیارد دالر می توان به جای صد 
مگاوات برق اتمی، شــش هزار مگاوات برق خورشــیدی تولید 
کرد. تازه شــرط احداث نیروگاه از ســوی روســیه آن  است که 
ســوخت آن را خودشــان بدهند و البته سال هاست که احداث 

این دو نیروگاه پیشرفتی نداشته است.
مالحظه می شــود که با سیاســت گذاری های بسیار ناقص و 
ضعیــف فوق، دلیلی ندارد که بتوانیم برق صادر کنیم، روشــن 
اســت که کمبود برق داریم و برای رفاه مــردم برق کارخانه ها 
را قطــع می کنیم و این نشــان می دهد که مزاحمت ســعودی 
حرفی نامربوط اســت و آنچــه واقعیت دارد، کاسته شــدن از 
ظرفیت تولیــد برق به  صــورت دائمی و فزاینده اســت. البته 
تنها پدیده برق نیســت که «مضایقت صعودی» دارد. به دلیل 
سیاست های غلط سا ل های گذشــته در بسیاری از زمینه ها که 
همچنان ادامه دارد و گویا اصال گوشــی برای شــنیدن و دستی 
برای اقدام وجــود ندارد، ثروت ها و دارایی ها و توانایی های مان 
دچار ضیق و کاهش دائمی شــده و نســبت بــه آن بی تفاوتی 
وجود دارد. این تکیدگی تنها در ثروت طبیعی دیده نمی شــود، 
مهاجرت مهندسان، پزشــکان، پرستاران و به تازگی شرکت های 
دانش بنیــان وجهــی اضطراب انگیز از کاهش نیروی انســانی 
توانمند کشــورمان را نشــان می دهد. بگذریــم که اصال چیزی 
مثل کمبود آب و خشک ســالی و نشســت دشت ها و شهرهای 
کشــور کامال فراموش شده و ظاهرا مسئوالن با استدالل و امید 
به مرگ آن را به نســل دیگر واگذار کرده انــد و اگر چنین نبود، 
برای مســائل اصلی کشــور برنامه ریزی و تالش جهادی کرده 
و تخصیــص اعتبار الزم را به هر نحــوی صورت می دادند و نه 
آنکه همه چیز را از دریچه سیاست نگاه کنند؛ سیاست هایی که 
همواره به  صورت مکرر با شکســت روبه رو شده است و مفری 

برای آنها نیست.  
ادامه در صفحه ۹

مزاحمت سعودی 
یا مضایقت صعودی

سـرمـقـالـه

سیدمصطفی هاشمی طبا

روزگاری سوسیالیســم چینی برای محافل روشــنفکری جهان 
فریبنده بود؛ اما در دو دهه اخیر هنگامی که باورهای کمونیســتی و 
رفتار سرمایه داری در هم تنید، این انگاره چینی شکست و فروریخت. 
داستان چین، سخن گفتن از پشتیبانی فرودستان بود که در فرجام کار 
به شــکل گیری سازوکاری سیاسی انجامید که اکنون امنیت جهانی 
را تهدید می کند. ایران نمی تواند برکنار از سیاست های افزون طلبانه 
چین باشــد؛ زیرا ایران در مســیر طرح بلندپروازانه چین موسوم به 
کمربند و جــاده قرار دارد؛ کمربندی که در مســیر خود زیربناهایی 
می سازد که هدف آن چیرگی بنیادین چین در گستره بزرگی از شرق 
تا غرب است. این طرح چینی با منافع ملی کشورهای مسیر کمربند 
ازجمله ایران ســازگاری ندارد. چین طرح کمربند شــرقی -غربی و 
سایر برنامه های خود را در سایه غفلت جهانی به پیش می برد. در 
چند سال اخیر در سیاســت خارجی ایاالت متحده آمریکا به عنوان 
اصلی تریــن رقیب چین، اســتیالی دیپلماســی تردیــد کار را برای 
برنامه ریزان چینی آسان کرده است. آمریکا و متحدانش باور دارند 
کــه تدابیر و اقدامات چین یک مانع اساســی فراراه برقراری ثبات و 
امنیت جهانی اســت؛ اما در این میان یک اراده سیاســی قوی برای 
بازدارندگی تدابیر و کنش های چین وجــود ندارد. بازدارندگی تنها 
به مفهوم رویارویی نظامی نیســت؛ بلکــه مجموعه ای از اقدامات 
دیپلماتیک و باال بردن توان اقتصادی و دفاعی اســت. چین آرام آرام 
سیاســت خزنده نفوذ خــود را پیش می برد. مواضــع اقتصادی و 
نظامی چین در حوزه پاســیفیک یــک رویارویی ژئوپلیتیک با ایاالت 
متحده آمریکا اســت. آرایش نظامی آمریکا در اقیانوس آرام بر پایه 
تمرکز و به دور از پراکندگی اســت و ایــن امر راهنمای خوبی برای 
هدف گذاری برنامه ریزان نظامی چین اســت. قرارداد امنیتی چین با 
جزایر ســلیمان اجازه پهلوگیری ناوهای چینی در بنادر این کشور را 
می دهد. این توافق امنیت اســترالیا را کــه در هزارو ۵۰۰ کیلومتری 
جزایر سلیمان قرار دارد، به چالش می کشد. در مجموع برنامه های 
اقتصادی -نظامی فراملی چین تنش های ژئوپلیتیک ژرفی به دنبال 
خواهد داشت. هرچند برنامه ریزان چینی نتوانند به هدف های خود 
دســت یابند، اما پیشــبرد برنامه های آنها بدون شک امنیت جهانی 
را با دشــواری هایی روبه رو خواهد کرد. برنامــه اقتصادی -نظامی 
چین که با هدف چیرگی بر کشــورها اجرا می شود، یک تجربه نو در 
تاریخ سیاســی جهان است. کشــوری که آمیزه ای از سرمایه داری و 
کمونیسم دوآتشه اســت، برای به بند کشیدن کشورها کمنداندازی 
می کند. تارهای درهم تنیده چنین کمندی بافته شــده در تاریک خانه 
حزب کمونیست و دســتانی که این کمند را می کشد، سرمایه داران 
تازه به دوران رســیده چینی هســتند. کنش های سیاســی ناکارا و 
چیرگی دیپلماسی تردید در سیاست های فراملی رقیبان اصلی چین، 
تنش های ژئوپلیتیک ناشی از توسعه سیاست های یک جانبه گرایانه 
را بیشــتر می کند. رویارویی با چین، هوشــیاری و اجماع جهانی را 
طلب می کند. جنگ اوکراین و تنش در حاشیه اروپا فرصتی مناسب 
بــرای اجرای سیاســت های یک جانبه گرایانه چین اســت. دوری از 
دیپلماســی تردید و پایان دادن به جنگ اوکراین مجال بیشتری برای 

رویارویی با هدف های سلطه جویانه چین فراهم می کند.

دیپلماسی تردید و رؤیاهای چین
یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

محمود اشرفی

از روز ســقوط برج متروپــل تنها یک مــاه و ۲۰ روز می گذرد اما 
دیگر حرفش نیســت. اول همه با هیجان غوغــا کردند، ولی حتی 
نشــنیدیم که گزارش دقیقی بــرای تعیین علــل همه جانبه وقوع 
فاجعه متروپل از ســوی نهادهای مســئول در دست تهیه باشد. در 
جامعه ای که روزبه روز زندگی می کند، هشدار و زنگ خطر بی نتیجه 
می ماند. اما این اتفاق برای بسیاری شهروندان و نیز جامعه حرفه ای 
ما آن قدر ســنگین و ناامیدکننده بود که چاره ای نداریم جز یادآوری 
و پیش نهــادن راه چاره! ما ناچاریم به آینده شــهرهایمان فکر کنیم 
و از تکرار چنین فجایعی پیشــگیری به عمل بیاوریم. یادداشت های 

هفتگی من این مهم را دنبال خواهند کرد.
متروپل که فروریخت همه ابتدا از ســقوط و انحطاط اخالق در 
شهرها نوشتند. گفته شد آبادان که زمانی اولین متروپل نفتی خلیج 
فــارس بود، بعــد از جنگ با عراق هرگز روی خــوش به خود ندید، 
اگرچه فاجعه ســینما رکس داغ هبوط را از قبل بر دلش گذاشــته 
بود. سپس مســائل خطاهای سازندگان مطرح شــد؛ چه به لحاظ 
فنی (اجرای دهانه های ۱۶متری بدون ستون، عوض شدن نقشه ها و 
ناظران ساختمان، بی جواب ماندن گزارش ها و شکایات ناظران و...) 
و چه به لحاظ پارتی بازی ها، بی توجهی به اخطارها و... . مهندسانی 

بــدون درنگ اعالم کردند کــه ریختن متروپل، یــک حادثه نبوده و 
نیســت، بلکه نتیجه محتوم فرایندی قانون گریز، غارتگر، غیرمنطقی 
و مجرمانه بوده است و اینکه تک تک عوامل و عناصر دخیل در این 
فرایند باید در دادگاهی علنی محکوم و مجازات بشــوند که البته با 
وجود تعداد زیاد کشته ها، به این موضوع هم به طور علنی رسیدگی 
نشــد. جالب اینکه این اتفاق دقیقا در روزهایــی افتاد که تضعیف 
نظام مهندسی ساختمان در پایتخت به اوج خود رسیده بود. زمانی 
که شــهردار تهران دســتور داده بود مبحث آتش نشانی از ضوابط 
ساختمان حذف شود. البته چندی بعد نیز توصیه شد که به لیست 
۱۲۹ ســاختمانی که تحت عنوان «آمار اماکن بحرانی» ابتدا انکار و 
سپس روی شبکه مجازی، دســت به دست می شد، اعتنایی نشود. 
چنین شــد که بسیاری از مهندسان فعال از مظلوم واقع شدن حرفه 
مهندسی و ســازمان نظام مهندسی زیر فشــار مافیاهای ساختمان 
ســخن به میان آوردنــد و مدیریــت ضعیف فرایند ساخت وســاز، 
مهندســی غیرقانونمند و نظارت نشــده و دور زدن و مسکوت ماندن 
روال های صحیح توســط شــهرداری های ذی نفع و دالالن شــان را 

عوامل مسئول این گونه فجایع دانستند.
از ســوی دیگر عده ای هم کمبودها و کاستی های قانونی نهفته 
در البه الی دستورالعمل ها و ضوابط و مسیرهای اجرائی را فهرست 
کردند و روشــن شد تا این نقایص و تخلفات رفع نشود و نگهداری و 
رسیدگی مستمر فنی و تأسیساتی به ساختمان های دارای وضعیت 
بحرانی موجود در سراسر کشور آغاز نشود، این اهمال و بی توجهی، 

ناگزیر، یک سلسله  خرابی های بعدی را به دنبال خواهد داشت.
در این گیرودار به تخلفات و انگیزه های مالی گسترده شهرداری 

در تغییــر تعداد طبقات بــرج متروپل (و دیگر برج هــا) از چهار به 
۱۰ طبقه در تهران و جاهای دیگر، نداشــتن پروانه بهره برداری برای 
۳۰ ساختمان که شهرداری تهران در آنها ذی نفع بوده و... نیز اشاره 
شد و این پرسش بارها پیش آمد که چرا «کسی مانع ساخت این گونه 
بناهای ناایمن نمی شود؟». یکی از پاســخ های غم انگیز ولی مکرر، 
این بود که «کمیســیون های ماده ۱۰۰ شــهرداری ها» یکی از همان 
سرچشمه های مولد فســاد و فاجعه هستند که زمانی برای مقابله 
با ساخت وســازهای غیرمجاز شهری بنا شــدند و قرار بود در مقابل 
این گونه تخلفات و تغییر کاربری ها بایستند، اما خود با تغییر کاربری 
و از محل مقابله به فســاد، بعضا به منبع تولید فســاد و درآمد در 
شهرداری ها تبدیل شدند. شــاید بتوان همراه بسیاری از شهروندان 
و متخصصان کشــورمان تکرار کرد که متروپل یک شبه فرونریخت. 
حذف و مهاجرت تدریجی مهندســان خوب و جوان مان به خارج بر 
اثر ســهمیه بندی ها و ناعدالتی ها، ســقوط کیفیت آموزش عالی در 
دانشکده های بی نام و نشــان و فاقد امکانات، آموزش و کار هم زمان 
مدیــران دولتی و ۱۵ برابر شــدن ظرفیت دوره های ارشــد و دکترا در 
دوره آقای احمدی نژاد باعث شــد. تغییر نکردن و کامل نشدن قانون 
نظام مهندسی بعد از یک ربع قرن، شیوع امضافروشی و شرکت های 
صوری، تکثیــر ساخت وســازهای بی کیفیت و بزک کرده ســنگی و 
رومــی بدون توجه به نیازها و الگوهای معمــاری محلی و...، اینها 
هم باعث اختالل شــد. به عالوه، ســکوت جامعه مهندسی در برابر 
همه نامالیمات و رفتن مهندسان خوب به حاشیه و در پستوها نیز از 
عوامل خرابی ها بودند. اکنون که از علت ها و دردها گفتیم، به نیمی 

از درمان ها تلویحا اشاره کردیم و این قصه ادامه دارد... .

یـادداشـت
سقوط متروپل و سرنوشت شهرهای ما (۱)

نشانه ها را فراموش نکنیم

معمار و شهرساز
ترانه یلدا

گزارش تیتر یک را در صفحه ۲ بخوانید

شــهرزاد همتی: حاال ۴۸ ساعت پس از گذشتن از انتشار فیلمی دردناک از التماس های یک مادر روبه روی ون گشت 
ارشــاد که می خواهد دختر مریضش را از ماشین گشــت بیرون بیاورد،  بیش از هزاران بار در صفحات مجازی آن را 
دیده ایم، درباره اش خوانده ایم، با تصویرش اشــک ریخته ایم و درباره چالش جدی این روزها فکر کرده ایم؛ چالش 
«ما و گشت ارشــاد». با اینکه این چالش مال امروز و دیروز نیست اما فیلم منتشر شده در یکی، دو روز اخیر به قدری 

دردناک است که می تواند یک تنه در برابر تمام فیلم های منتشر شده از خشونت ها و رفتارهای این چنین بایستد. 

رنج بی پایان زنی که در صدایش گویاســت، مردم مسخ شــده و شــاید ترســیده که حتی حاضر نیســتند زن را از مهلکه کنار بکشــند و از 
زخمی شــدن احتمالی اش توسط ماشــین جلوگیری کنند یا حتی با او هم صدا شوند و با آرامش از مأموران بخواهند که ماشین را متوقف 
کند. این کادر، همین کادر باال قرار بود دوباره آن تصویر دردناک را عکس یک روزنامه امروز بکند؛ اما با اینکه روزنامه امروز ما روایتگر قصه 
تلخی است که در ظهر روز سه شنبه، ۲۸ تیر سال ۱۴۰۱ رخ داد، از ثبت دوباره آن عکس حذر می کند. نه برای اینکه ما به دیدن عکس های 
تلخ عادت نداریم، بلکه متأسفانه داریم، نه اینکه این اتفاق یک اتفاق تازه و انگشت شمار است بلکه متأسفانه نیست، نه اینکه ما به دیدن 
تلخی ها عادت نکرده ایم بلکه متأسفانه کرده ایم؛ اما امیدواریم عدم انتشار این تصویر دردناک یک تلنگر باشد برای آنهایی که بازیگران این 
عکس ها هســتند. تلنگری باشد برای آنهایی که بی تفاوت به تلخی های اجتماعی ماشین شان را به حرکت در می آورند و صدایی را نادیده 
می گیرند که ممکن است به این خاطر همبستگی اجتماعی و اعتماد آسیب بزرگی را متحمل شود و دیگر به دست نیاید. اعتمادی که به 
دست آوردن و ترمیمش سخت است. ما روایتگر یک رنجیم، رنجی که زنان در این سال ها به دلیل برخوردهای هیجانی و غیر فرهنگی به 
دوش می کشند و ترکش هایش تمام جامعه ما را فرا می گیرد. این کادر خالی ترکش هایی است که به ما می خورد و رنجی است که روی 

دوش زنان ما سنگینی می کند، شما خودتان این تصویر را در ذهنتان بازسازی کنید.

 صلح شهری در تنگنا
برای احترام به مهربانی، عکسی از خشونت کار  نمی کنیم

خاندوزی به روحانی پاسخ داد؛ خزانه دوازدهم پول داشت بود اما نبود!
اما به کار واردات کاال نمی آمد 

 خاندوزی: وضعیت ذخایر اسکناس ارزی ما در سال گذشته وضعیت خوبی بود
گزارش «شرق» از ضرورت «وصل اجتماعی» شهروندان  صولت مرتضوی: هیچ تفاوتی بین شهروندان وجود ندارد

به بهانه فیلم رفتار تند  گشت ارشاد با  یک «مادر»

ورزش ایران در یک ماه گذشــته اســیر شوکی عجیب شده 
که هنــوز هم نمی تواند بــا چندوچون آن کنــار بیاید. اگرچه 
قبــل از این موضوع جدید، مهاجرت و پناهندگی ورزشــکاران 
ایرانــی بود که به فضای ورزش ایران شــوک و خوراک خبری 
به رســانه های دنیا می داد، اما به تازگی اقدام سیاســی آمریکا 
خبرساز شده است؛ تقریبا برای هیچ کدام از ورزشکاران ایرانی 
کــه قرار بوده بــه رقابت های ورلدگیمز در آمریکا ســفر کنند، 
ویزا صادر نشــد تا سفر آنها یکی پس از دیگری لغو شود. این 
موضوع ابتدا با رشــته کاراته در رسانه ها چرخید و خبر رسید 
که ســفارت آمریکا به دلیل آنکه شهرام هروی، سرمربی تیم 
ملی کاراته، دوران ســربازی اش را در سپاه سپری کرده، حتی 
حاضر به بررســی مدارک این مربی هم نشده است؛ اما اندکی 
بعد خبر رسید که نه تنها شهرام هروی بلکه دیگر ملی پوشان 
کاراتــه ایران نیز موفق بــه اخذ ویزای آمریکا نشــده اند. بعد 
از کاراته یکی پــس از دیگری، ویزای ورزشــکاران ایران برای 
حضور در آمریکا صادر نشــد تا اینکه ســرانجام این پرونده با 
ویزاندادن به یکی از اعضای تیم ملی دوومیدانی ایران و عدم 
سفر این تیم به آمریکا بسته شد. پیش از این سابقه داشته که 
آمریکا به یک یا چند نفر از تیم های ورزشــی ایران ویزا ندهد، 

ولی در این سطح نبوده است.

تالش مشترک برای 
ترسیم آینده سوریه

ماشین ها چه می فهمند؟

پیام خطرناکی که داستان 
ژاوی برای ایران دارد

۲

۶

گزارش «شرق» از متن و حاشیه نشست روند آستانه

تالش برای فهم مرز میان یادگیری انسان و یادگیری 
ماشین در عصر پیشرفت شتابناک هوش مصنوعی

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۱۰ بخوانید

۳ سناریوي جنگ اوکراین
  کیسینجر  از پرونده هسته اي ایران، رقابت آمریکا 

و چین و حمله  به اوکراین مي گوید

۵


