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 Reports  گزارشھا

  
 ريستامنبع مولتی پوال

  ی مينا صابر:رگردانب
 ٢٠٢٢ اگست ٢٦

  

 .است چينی يک افسانه " بدھیۀتل" 

 
 .ترش داده استبرد را گس-  بخشيده و پروژه ھای تجاری و زيرساختی بردئیافريقا کشور ١٧ وام را به ٢٣چين 

 از دالر ميليارد ٣.۴ وام بدون بھره پرداخت خواھد کرد و ٢٣ ئیافريقا کشور ١٧جمھوری خلق چين اعالم کرد که به 

 تا ٢٠٠٠ بين سالھای ئیافريقا از بدھی ھای کشورھای دالر ميليارد ١۵بخشد و  بدھی ھای اين کشور ھا را به آنھا می

  . سازماندھی جديد خواھد کرد٢٠١٩

و  "برد-برد"ھای زيرساختی بيشتری را اعالم کرده و معامالت تجاری مطلوبی را در چارچوب مدل   پروژهيجينگب

  .کند را ارائه می "ھمکاری متقابل سودمند"

 سياسی مبنی ۀاساس و با انگيز ھای غربی ادعاھای بی  را دارد، دولتئیھا  بخشش چنين بدھیۀسابق گيجينبدر حالی که 

  .اند در جنوب جھانی است، را مطرح کرده "ديپلماسی تله بدھی"ير که چين درگ بر اين

و واشنگتن .  را ميدان نبرد در جنگ سرد جديد خود عليه چين و روسيه اعالم کرده استافريقا ۀ قارامريکا ۀاياالت متحد

در اين قاره  گيجينبچين را برای شيطانی جلوه دادن پروژه ھای زيرساختی عظيم  "تله ھای بدھی"ادعاھای مشکوک 

  .به کار گرفته است

  .کند  خود در برابر جنگ سرد جديد اياالت متحده مقاومت میۀچين به نوب
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  . ديدار کردافريقا ۀ و اتحاديئیافريقات با مقامات ارشد کشورھای مختلف سگ ا١٨ چين در ۀ وزير امور خارجئیوانگ 

در عوض، او مدلی مبتنی بر .  محکوم کردغرب را "ذھنيت جنگ سرد حاصل جمع صفر"در اين کنفرانس، وانگ 

  .ھا به ھمراه داشت را برای ھمه طرف "برد-نتايج برد" پيشنھاد کرد که افريقابا  "ھمکاری چند سويه"

کند، ھمکاری سودمند متقابل به نفع مردم است، نه رقابت بين کشورھای بزرگ   از آن استقبال میافريقاآنچه ": او گفت

  ."ليتيکیھای ژئوپ برای مزيت

  .مايت خواھد کرد ح٢٠ در تالش برای پيوستن به گروه افريقا ۀ از اتحاديگيجينبوانگ اعالم کرد که 

 ٢٠٢١ که تا پايان سال ئیافريقا کشور ١٧ وام بدون بھره به ٢٣چين از " چين ھمچنين اعالم کرد که ۀوزير خارج

  ."سررسيد شده اند، چشم پوشی می کند

 ٩٨ کشور در اين قاره برای حذف تعرفه ھا بر ١٢ را تقويت کند و با افريقاجارت با متعھد شده است که ت گيجينب

 را تقويت ئیافريقا منعقد کرده است و رقابت پذيری کاالھای ئیدرصد محصوالتی که به چين صادر می کنند، قراردادھا

  .می کند

مه خواھد داد و در عين حال در مبارزه  اداافريقا، اقتصادی و نظامی به ئی کمک ھای غذاۀ به ارائگيجينبوانگ گفت 

  . از اين قاره حمايت می کند١٩- با کوويد

ی در پروژه ھای زيرساختی را دالرتاکيد کرد و سرمايه گذاری ھای چند ميليارد  "ھمکاری و توسعه"چين بر اھميت 

  .را پيشنھاد داد "افريقافرآيند صنعتی شدن  "برای تقويت 

 زيرساختی جھانی با ھدف اتصال جنوب ۀ می کند، يک پروژء ايفاگيجينب ۀمربند و جاد نقش مھمی در طرح کافريقا

جويانه و  ھای سلطه در مواجھه با اشکال مختلف شيوه": وانگ گفت. ر مرکز اقتصاد جھانی به شرقييجھانی و تغ

  .شد "المللی ينحمايت از انصاف و عدالت ب"و خواستار  "اند  در کنار يکديگر ايستادهريقاافظالمانه، چين و 

خواھند روابط خود را با چين و روسيه قطع کنداظھارات و وعده ھای چين برای   میافريقا از ئیامريکاھای  ديپلمات

  . متفاوت استئیامريکا از اظھارات ديپلمات ھای ارشد ً به عميقاافريقابا  "ھمکاری متقابل سودمند"تعميق 

در آنجا او . ت از اوگاندا و غنا بازديد کردسگ اول ماه اۀملل متحد در ھفت در ليندا توماس گرينفيلد، سفير اياالت متحده

ھای غرب   گفت که با روسيه تجارت نکنند، در غير اين صورت آنھا تحريمئیافريقا را تھديد کرد و به کشورھای افريقا

  . عليه روسيه را نقض خواھند کردامريکاو 

ھای  برای مثال تحريم –ايم   که ما عليه روسيه وضع کردهئیھا در مورد تحريم": ر دادگرينفيلد در اوگاندا ھشدا-توماس

. کند ھا را نقض می ھا وجود دارد با روسيه تجارت کند، آن تحريم  که تحريمئیاگر کشوری تصميم بگيرد در جا –نفتی 

ديگر کشورھا را در نتيجه ما به کشورھا با متحد  ملل ھای کند و در برخی موارد عليه تحريم تحريم ھای ما را نقض می

ھا، در معرض پيگرد قانونی قرار خواھند  دھيم، زيرا در صورت نقض اين تحريم ھا ھشدار می نسبت به نقض اين تحريم

  .گرفت

 و ٧ی جنوبی، جمھوری دموکراتيک کنگو و رواندا در افريقا اياالت متحده، سپس از ۀآنتونی بلينکن، وزير امور خارج

  . با چين و روسيه بازديد کردافريقات به عنوان بخشی از سفری با ھدف تضعيف روابط سگ ا١١

 

  .چينی يک افسانه است "تله بدھی"

اش عليه چين، ادعاھای غيرقابل اثبات آن است که گفته  ھای واشنگتن در جنگ اطالعاتی ترين سالح يکی از قوی

  .کشاند  را به دام بدھی میئیافريقا کشورھای گيجينبشود  می
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ھای غربی،   در تحليلی از بحران اقتصادی سريالنکا گزارش کرده بود، دولتًقبال Multipolarista اما ھمانطور که

 ھستند که کشورھای جنوب جھانی در آن ئیاھ  بدھیۀول بخش عمدؤھای الشخور مس ھا و صندوق سسات مالی، بانکؤم

  .اند گرفتار شده

در سريالنکا را بررسی کرد و با  "ديپلماسی تله بدھی"سی، ادعاھای مربوط به  بی  حکومتی بريتانيا، بیۀحتی رسان

  .اکراه به اين نتيجه رسيد که آنھا نادرست ھستند

گويند که ما بايد  حقيقت اين است که بسياری از کارشناسان مستقل می": در مطلبی گفت سی بی ن چو، خبرنگار بیب

  ".ايم  بدھی چين باشيم و ما در اينجا در سريالنکا شواھد کافی برای خالف آن پيدا کردهۀمراقب تل

د کردند ئيآتالنتيک تأ – حاکم واشنگتن ۀ طبقۀ بازرگانی ھاروارد نيز در مجلۀو مدرس دانشگاه جان ھاپکينز پژوھشگران

  ."ی چينی يک افسانه استتله بدھ" که

يک دروغ و در عين حال يک دروغ "دبورا براتيگام پژوھشگر نوشت که روايت مورد حمايت دولت اياالت متحده 

  .بود "اساسی

ر ساختار شرايط وام ھای موجود ھستند و ھرگز ييتحقيقات ما نشان می دھد که بانک ھای چينی مايل به تغ": وی افزود

 چين ٢٠١٩ تا ٢٠٠٠ھای  براتيگام در تحقيقاتش نشان داد که بين سال ".ی را مصادره نکرده اند ھای ھيچ کشورئیدارا

 را بازسازی يا بازپرداخت افريقاھای   از بدھیدالر ميليارد ١۵ از بدھی ھا را بخشيده و حدود دالر ميليارد ٣.۴بيش از 

  . وام جداگانه مذاکره کرده است٢۶کرد و حداقل در مورد 

ً قبال گيجينب شود که  افزوده میئیافريقا کشور ١٧ وام بدون بھره برای ٢٣تيب اين کاھش بدھی به مجموع بدين تر

 .اعالم کرده است آنھا را می بخشد

 

 


