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ادامه از صفحه اول

 آرمان شهر ایرانی
نه از کسی چیزی می رباییم و نه دیگران چیزی از ما می ربایند و بر 
دِر خانه هایمان قفل و بندی نداریم و دام ها در دشت نگهبان ندارند. 
خداوند به واسطه این رفتار ما به مردم عزت داده و چهارپایان ما هم 
از این برکت در امان اند و اگر در بین ما اختالفی باشد که نیاز به داوری 
داشته باشد، با مصلحت و داوری عادالنه آن را حل می کنیم. شکار 

به اندازه می کنیم و بیش از نیاز خود شکار نمی کنیم.
گروهی ضعیفان دین پروریم / سر موئی از راستی نگذریم
نداریم بر پرده کج بسیچ/ به جز راست بازی ندانیم هیچ

در کجروی بر جهان بسته ایم/ ز دنیا بدین راستی رسته ایم
دروغی نگوییم در هیچ باب/ به شب باژگونه نبینیم خواب

نپرسیم چیزی کزو سود نیست/ که یزدان از آن کار خشنود نیست
پذیریم هرچ آن خدایی بود/ خصومت خدای آزمایی بود

نکوشیم با کرده کردگار/ پرستنده را با خصومت چه کار
چو عاجز بود یار یاری کنیم/ چو سختی رسد بردباری کنیم

گر از ما کسی را زیانی رسد/ وزان رخنه ما را نشانی رسد
برآریمش از کیسه خویش کام/ به سرمایه خود کنیمش تمام

ندارد ز ما کس ز کس مال بیش/ همه راســت قســمیم در مال 
خویش

شماریم خود را همه همسران/ نخندیم بر گریه دیگران
ز دزدان نداریم هرگز هراس/ نه در شهر شحنه نه در کوی پاس

ز دیگر کسان ما ندزدیم چیز/ ز ما دیگران هم ندزدند نیز
نداریم در خانه ها قفل و بند/ نگهبان نه با گاو و با گوسفند
خدا کرد خردان ما را بزرگ/ ستوران ما فارغ از شیر و گرگ

اگر گرگ بر میش ما دم زند/ هالکش در آن حال بر هم زند
اسکندر چون توضیحات آنها را شنید، در فکر فرورفت و به خود 
گفت این همه سرگذشــت  و جنگ برای این بود که از اینجا بگذرم و 

این مردم را ببینم؛ پس دست از جنگ و خون ریزی خواهم کشید.
سکندر چو دید آن چنان رسم و راه/ فروماند سرگشته بر جایگاه

به دل گفت ازین رازهای شگفت/ اگر زیرکی پند باید گرفت
فرستادن ما به دریا و دشت/ بدان بود تا باید اینجا گذشت

گر این قوم را پیش ازین دیدمی/ به گرد جهان بر نگردیدمی
به کنجی در از کوه بنشستمی/ به ایزد پرستی میان بستمی

ازین رسم نگذشتی آیین من/ جز این دین نبودی دگر دین من
چو دید آن چنان دین و دین پروری/ نکرد از بنه یاد پیغمبری

چــو در حق خود دیدشــان حق شــناس/ درود و درم دادشــان 
بی قیاس

از آن مملکت شادمان بازگشت/ روان کرد لشکر چو دریا به دشت
و این چنین نظامی گنجوی در قالب داستان اسکندر، تصور خود و 

شرایط تحقق آرمان شهر ایرانی را به نماش می گذارد.

 نام دیگرش  «صیانت تدریجی» است
دولت اینترنت کودک و نوجوان را که درواقع بدون درنظرگرفتن 
حق انتخاب برای شــهروندان است، به اجرا درآورد و شورای عالی 
فضای مجازی نیز در جلسه خود بخشی از این پازل را تحت عنوان 
«نظــام تنظیم گری» به تصویب رســاند. در واقع ما با مجموعه ای از 
رخداد ها و عوامل روبه رو هســتیم که هر  لحظه فضا را برای تنفس 
ســخت تر، واژگان را از معنا تهی و راه را برای امید داشــتن بیشتر به 
اصالح امور ســخت تر می کند. حرکت در یک مســیر دموکراتیک، از 
تکه های پــازل بزرگ تــر طرح هایی مانند صیانــت نمی گذرد. کاش 
دولت  به جای حرکت در مسیر قبض در امور، گامی هم در مسیر بسط 

برمی داشت.
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برگ سبز ، کارت موتور و سند کمپانی موتور سیکلت  
آپاچی رنگ سفید مدل ۱۳۹۱ به شماره پالک ۶۴۲۱۷ ایران 

۱۱۹  و شماره موتور E6lB2117383 و شماره شاسی 
NE8***180B9100078  به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو  دنا  EF7  رنگ سفید مدل ۱۳۹۴ 
به شماره موتور 147H0174054 و شماره شاسی 

 NAAW01HE2FE035076 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی خودرو  تیبا  رنگ سفید روغنی
 M15/9015114 مدل ۱۳۹۹ به شماره موتور 
  NAS811100L5714214 و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز موتور  سیکلت آپاچی  رنگ سفید مدل 
۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۱۳۱ _ ۲۷۳۹۵ و 

شماره موتور 0E6GF2143336 و شماره تنه 
N2G***180P9511472 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت خودرو  سایپا  131SE  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۴۱۳ د ۸۷ 
و شماره موتور M135712747 و شماره شاسی 

NAS411100G1264424 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۷i  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ به 
شماره پالک ایران ۲۱ _ ۵۲۷ د ۱۷ و شماره موتور 

 167B0179282 و شماره شاسی

  NAAR03FEXNJ921888 به نام  
فرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  207i  رنگ سفید مدل ۱۴۰۱
  به شماره پالک ایران ۹۱ _ ۹۵۶ س ۳۷ 

و شماره موتور 167B0173029 و شماره شاسی 
NAAR03FE1NJ497761 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۷i رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۶۸ _ ۴۲۹ ق ۸۸ 
و شماره موتور 167B0177054 و شماره شاسی 

NAAR03FE7NJ920147 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو  سایپا  131SE  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۷ به شماره پالک  ۸۴ ل ۸۳۱ ایران ۸۸ 
شماره موتور M13/6100766 و شماره شاسی 

NAS411100J1099725 به نام 

خلخالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  ۲۰۶  آریان  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۸۸ به شماره پالک ایران ۱۰ _ ۶۸۴ و ۱۶ 
و شماره موتور ۱۳۳۸۷۰۰۴۶۴۱ و شماره شاسی 

NAAP41FD39J254760 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت  خودرو پراید ۱۳۲  رنگ مشکی مدل 
۱۳۸۹ به شماره پالک ایران ۶۶ -  ۹۴۸  س ۶۷ و شماره 

 S1422289175333 موتور ۳۵۶۴۷۰۰ و شماره شاسی
به نام  مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

  S500  برگ سبز ، کارت ماشین و سند کمپانی خودرو  بنز 
 رنگ مشکی متالیک مدل ۲۰۰۸ به شماره پالک ایران

 ۲۰ _ ۱۶۹ م ۳۶ و شماره موتور ۲۷۳۹۶۱۳۰۱۹۹۵۳۸ و شماره شاسی 
WDD2211711A182780 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

در دهه اخیر، قطب شــمال شاهد شماری از تحوالت مانند افزایش فعالیت نظامی روسیه، 
بازشــدن راه های تجاری جدید، کشــف ذخایر نفت و گاز طبیعی و ســرمایه گذاری خارجی در 
صنعت انرژی بوده اســت. تغییرات اقلیمی و آب و هوایی این فرایند را تســریع کرده و مجموع 
این رویدادها وضعیت ژئوپلیتیک گذشته را تغییر داده است. ایاالت متحده آمریکا نیز به عنوان 
یکی از کشــورهای مجاور قطب شمال، با چالش های ژئواستراتژیک و اقتصادی در این منطقه 
مواجه اســت. به همین دلیل است که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، قرار است سفیری را 
برای منطقه قطب شــمال انتخاب کند. این اولین بار اســت که ایاالت متحده چنین جایگاهی 
را در ســاختار سیاســت خارجی اش ایجاد کرده اســت. جنگ اوکراین فضــای حاکم بر روابط 
آمریکا و روســیه را به دوران جنگ ســرد بازگرداند. در چنین فضایی، رقابت های راهبردی بین 
واشــنگتن و مســکو افزایش یافته است و تحرکات روســیه حتی در قطب شمال برای آمریکا 

چالش زا خواهد بود. روســیه در سال های اخیر صدها تأسیسات نظامی دوران شوروی را 
در قطب شمال بازگشایی کرده است و از این منطقه برای آزمایش سامانه های تسلیحاتی 
جدیدش اســتفاده می کند. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، در سفرش به منطقه کانادایی 
قطب شــمال گفت: «توانایی های روسیه در منطقه شــمالگان چالشی استراتژیک برای 
ناتو اســت». ینس استولتنبرگ به  طور خاص درباره افزایش درخور توجه فعالیت نظامی 
روســیه در منطقه شــمالگان ابراز نگرانی کرد. او همچنین هشدار داد که روسیه و چین 
درصددند مشــارکتی اســتراتژیک در قطب شمال شــکل دهند که ارزش ها و منافع ناتو 
را به چالش می کشــد. منطقه شــمالگان حدود ۱۳ درصد از منابع نفتی و ۳۰ درصد از 
منابع گاز طبیعی کشف نشده جهان را در خود جای داده است. بر اساس ارزیابی سازمان 

زمین شناســی آمریکا، ۵۳ درصد خط ساحلی قطب شمال متعلق به فدراسیون روسیه است. 
باقی مانده خط ســاحلی قطب شمال در اختیار کشــورهایی مانند ایاالت متحده آمریکا، کانادا، 
گرینلند (دانمارک)، ایسلند و نروژ است؛ اما همه کشورهای مجاور قطب شمال سهم یکسانی 
از این منابع دریافت نمی کنند. به گزارش بنیاد بلونا، ۸۰ درصد این ذخایر سهم روسیه است. این 
خبر بسیار خوبی برای روسیه است، به دلیل اینکه اقتصاد روسیه به شدت متکی بر درآمدهای 
حاصل از صادرات نفت و گاز طبیعی است. به گزارش آژانس بین المللی انرژی، در سال ۲۰۲۱، 
حدود ۴۵ درصد بودجه فدرال روســیه از فروش نفت و گاز تأمین شــد. به همین دلیل اســت 
که روســیه قطب شمال را «میدان نبرد استراتژیک انرژی» می نامد.  در همین چارچوب، روسیه 
به سرعت در حال ساخت زیرســاخت ها در منطقه شمالگان است تا استخراج و فروش منابع 
دســت نخورده آنجا را آغاز کند. دیگر قدرت های جهانی نیز بیش از پیش به قطب شمال چشم 
دوخته اند. اگرچه چین مرز ساحلی در قطب شمال ندارد، در صنایع انرژی روسیه سرمایه گذاری 
هنگفتی کرده اســت. یکی از پروژه هــای درخور  توجه تولید گاز طبیعی روســیه پروژه «یامال 
ال ان جی» اســت. شــرکت نفت ملی چین (CNPC) ۲۰ درصد در پــروژه «یامال ال ان جی» و 
۱۰ درصد در پروژه «ال ان جی شــمالگان ۲» سهم دارد. هر دو پروژه در خلیج اوب در اقیانوس 
منجمد شــمالی قرار دارند و تولید، مایع ســازی و حمل و نقل گاز طبیعی را شــامل می شوند. 
بر  اســاس گزارش وب ســایت یامال ال ان جی، ظرفیت تولید این پروژه بیش از ۱۶.۵ میلیون تن 
در ســال خواهد بود. عالوه بر سهم شرکت نفت ملی چین، صندوق «جاده ابریشم» چین هم 
حدود ۱۰ درصد در این پروژه ســرمایه گذاری کرده اســت. یکی دیگر از سهامداران اصلی توتال 
انرژی فرانسه با سهم ۲۰ درصدی است. این به  منزله تضاد منافع برای فرانسه است؛ زیرا از زمان 

آغاز جنگ اوکراین، رابطه روســیه و فرانسه تیره شده و فرانسه همراه سایر کشورهای اتحادیه 
اروپا، نفت و گاز روســیه را تحریم کرده اســت. گرمایش زمین به روسیه امکان تجارت بیشتر از 
آبراه های منطقه شمالگان می دهد. برای اولین بار در تاریخ بشر، هم زمان با ذوب شدن یخ  ها در 
قطب شمال، مسیر دریایی شمالی (NSR) در حال باز شدن است. در سال ۲۰۱۷، برای اولین بار، 
یک نفتکش روسیه بدون نیاز به یخ شکن به سراسر قطب شمال سفر کرد.  مسیر دریایی شمالی 
یک آبراه کشــتی رانی اســت که اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام را از طریق تنگه برینگ به هم 
وصل می کند. با اســتفاده از این مسیر، کشتی های روســیه می توانند در ۱۹ روز، از اروپا به آسیا 
سفر کنند. این امر به روسیه امکان می دهد منابع خود را سریع تر و کم هزینه تر صادر کند که از 
نظر اقتصادی، برای روسیه ســودآورتر است. قبل از باز شدن این مسیر دریایی، ناوگان تجاری و 
نفتکش های روسیه مجبور بودند ۴۸ روز سفر کنند تا به اقیانوس آرام برسند. فاصله حمل و نقل 
از شــمال اروپا به چین تقریبا ۴۰ درصد کوتاه تر از مسیر قدیمی از طریق دریای مدیترانه و کانال 
ســوئز است. طبق گزارش شورای عمومی مسیر دریایی شــمالی (NSR)، بازشدن این راه های 
تجاری جدید به روسیه مزیت بزرگی نسبت به همتایان اروپایی و آمریکایی اش می دهد؛ چرا که 
می تواند تحریم های اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین را مهار کند. از زمان آغاز حمله روسیه به 
اوکراین در ماه فوریه، روســیه به دنبال خریداران جدیدی برای نفت و گازش بوده است. مسیر 
دریایی شمالی به روسیه کمک خواهد کرد تا منابع نفت و گازش را بدون نیاز به خطوط لوله، به 
مشتریان آسیایی برساند و بفروشد؛ بنابراین چین نیز می تواند به یک منبع عرضه گسترده منابع، 

از جمله نفت و گاز روسیه دست پیدا کند و اقتصاد روسیه همچنان به حیاتش ادامه دهد. 
Independent :منبع

قطب شمال
 میدان نبرد استراتژیک آینده

 تحوالت اخیر در تایوان توجهات را به ســوی پروژه افزایش قدرت 
چین در خارج از آن کشور جلب کرده است. اوایل ماه آگوست نیرو های 
ارتش چین به دنبال سفر «نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان 
آمریــکا به تایپه، مجموعه ای از مانورهــا را در تایوان انجام دادند و بر 
چگونگی محاصره و مســدود  کردن مسیر های منتهی به آن جزیره در 
صورت لــزوم تأکید کردند. چین ادعا می کند جزیره تایوان بخشــی از 
ســرزمین اصلی چین است و حاضر به پذیرش استقالل تایوان نیست، 
اما ســاکنان این جزیره نمی خواهند تحت سلطه حکومت کمونیستی 
پکن باشند. بااین حال، جاه طلبی پکن تنها به همسایگی خود محدود 
نمی شود و این کشور بلندپروازی هایی در خاورمیانه دارد؛ منطقه ای که 
زمانی ایاالت متحده بیشترین نفوذ را داشت. در هفته های اخیر شایعاتی 
منتشر شد مبنی بر اینکه اولین سفر «شی جین پینگ»، رئیس جمهوری 
چین، به خارج از آن کشــور از زمان شــیوع کووید ۱۹ ممکن اســت به 
عربستان سعودی باشد. این ســفر هنوز انجام نشده، اما در زمانی که 
نگرانی های فزاینده ای درباره ایجاد شبکه ای از بنادر با کاربری دوگانه در 
سراسر منطقه اقیانوس هند وجود دارد، چنین سفری از اهمیت ویژه ای 
برخوردار خواهد بود. این رویداد های به ظاهر نامرتبط، چند هفته پس 
از آن رخ داد که چین ســومین ناو هواپیمابر خود به نام فوجیان را در 
تالشی برای کاهش شکاف با ایاالت متحده و افزایش قدرت نظامی اش، 
مورد آزمایش قرار داد. این ناو اولین حامل چینی بود که در داخل کشور 
طراحی و تولید شد و پیشرفته ترین ناو با وزن ۸۰ هزار تن و دارای سیستم 
پرتاب با کمک پرتابگر الکترومغناطیسی بود. در حالی که در بلندمدت 
فوجیان به تالش های چین برای گســترش قدرت نیروی دریایی خود 
کمک خواهد کرد، اثرات کوتاه مدت آن ممکن اســت محدودتر باشد.
به نوشته نشنال اینترست، آزمایش اخیر موشک های مافوق صوت چین 
چالشــی را برای غرب ایجاد کرده است؛ چالشی که با پیمان آکوس به 
وجود آمد؛ زیرا بریتانیا، ایاالت متحده و اســترالیا متعهد شدند در اوایل 
ســال جاری با یکدیگر برای توسعه سالح های مافوق صوت همکاری 

کننــد. به گفته کمیســیون بازنگری روابط اقتصــادی و امنیتی ایاالت 
متحده و چیــن (USCESRC)، در حالی که چین ناو حامل جدید خود 
را راه اندازی می کند، تمرکز نیروی دریایی آن کشور بر «عملیات نظامی 
در مقیاس بزرگ در اطراف حاشیه دریایی خود» باقی می ماند. در آینده 
نزدیک، چین همچنان با چالش هایی روبه رو خواهد بود و از نظر استقرار 
نظامی، گزینه های محدودی دارد. موازنه قدرت نظامی در اقیانوس هند 
نشان می دهد تجهیزات نیروی دریایی چین از مجموع تجهیزات های 
دریایی ایاالت متحده، ناتو و هند بیشــتر است. بنابراین حتی زمانی که 
ناو جدید عملیاتی شود، پکن باید از جاه طلبی  در شمال اقیانوس هند 
و از طریــق خلیج فارس جلوگیری کند. هر چــه نیروی دریایی چین از 
قلمرو اصلی خود عملیات بیشتری انجام می دهد، این چالش ها تشدید 
می شــوند. این ایده همان طور که از سوی برخی از تحلیلگران نظامی 
غربی بیان شده، مرکز توجه کشــور های خلیج فارس نیز قرار دارد که 
چین ممکن است ناو های خود را علیه کشور های کمتر قدرتمند مستقر 
کند؛ مشابه کاری که ایاالت متحده در طول جنگ سرد و پس از آن انجام 
داد. در واقع، در سال های آینده چین به دنبال بهبود قابلیت های اعزامی 
خود برای «مقابله با یک جنگ محدود در خارج از کشور» خواهد بود. 
این وضعیت بر خلیج فارس نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ زیرا این ناو به چین 
کمــک می کند تا به طور مؤثرتری از منافع تجاری خود محافظت کند. 
اواخر ژانویه ۲۰۲۲ بود که ژنرال «وی فنگه»، وزیر دفاع چین، گفت پکن 
و ریاض باید «هماهنگی میان خود را تقویت کنند و به صورت مشترک 
با شیوه های سلطه جویانه و قلدر مآبانه مخالفت کنند». این اظهارات 
به دنبال حمالت موشــکی حوثی های یمن علیه امارات متحده عربی 
که محل زندگی بیش از ۲۰۰ هزار چینی اســت، مطرح شد. وابستگی 
چین به منابع انرژی خلیج فارس، آن کشور را در برابر اختالالت عرضه 
و افزایش قیمت ناشی از درگیری، آسیب پذیر کرده است. این امر چین 
را وادار می کنــد تــا در صورت لزوم، به دالیــل عملی، موضع نظامی 
جسورانه تری اتخاذ کند. از بین رفتن اعتبار ایاالت متحده و از دست دادن 

اعتماد دولت هــای خاورمیانه نســبت به پایداری تعهــدات امنیتی 
واشنگتن، این حکومت ها را وادار کرده تا اتکای منحصر به فرد خود به 
ایاالت متحده را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند و سیاست های خارجی 
فعال تری اتخاذ کــرده و تنوع روابط امنیتی خود را با دیگر قدرت های 
بزرگ برای محافظت در برابر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا بررسی کنند. 
حکومت های خاورمیانه چندین رویکرد را در سیاست ها و عملکردهای 
خارجی خــود اتخاذ کرده اند و در برابر هشــدارهای ایاالت متحده در 
رابطه با روابط با چین از خود مقاومت نشــان داده اند. این کشور متحد 
یا شریک ایاالت متحده نیست، بلکه رقیب و دشمن استراتژیک اصلی 
آن محســوب می شود. با این وجود، دامن زدن به بی ثباتی به نفع چین 
نیست؛ زیرا نه اراده و نه ظرفیتی برای ایفای نقش امنیتی مشابه نقش 
ایاالت متحده در خاورمیانــه دارد. در رویارویی میان قدرت های بزرگ 
جهانی، خاورمیانه به طور فزاینده ای از اهمیت اســتراتژیک برخوردار 
می شود. سرعت تشدید این رقابت وضعیت فوق العاده متزلزلی را برای 
کشــورهای خاورمیانه ایجاد کرده است. آنان با محاسبات ژئوپلیتیکی 
و تجاری جدید، با فشــارهای جدید بر مدیریت امنیت ملی و توســعه 
اقتصادی خود روبه رو هستند. این امر می تواند تالش آنان را برای حفظ 
روابط با این قدرت ها از طریق وادار شدن به انتخاب میان دو گزینه حفظ 
مشــارکت امنیتی با ایاالت متحده یا تقویت مشارکت های اقتصادی و 

فنــاوری با چین پیچیده کند. کشــورهای خاورمیانه از افزایش نگرانی 
آمریکا در مورد چین آگاه هستند و نمی خواهند گرفتار درگیری بین دو 
قدرت بزرگ شــوند. با وجود تردیدها درباره تعهد آمریکا به حفاظت 
از امنیت کشورهای منطقه، آنان اذعان دارند که هیچ جایگزینی برای 
حضور نظامی آمریکا در منطقه به  منظور جلوگیری ازحمله نظامی یا 

سایر اقدامات تهدیدآمیز وجود ندارد.
بنابرایــن دولت های منطقــه تمایل دارند منابــع حمایتی خود را 
تنوع بخشند تا از وضعیت وابستگی مطلق به واشنگتن اجتناب کرده 
و روابط اســتراتژیک خود را با ایاالت متحده از طریق توسعه روابط با 
بزرگ ترین رقیب و دشــمن آن یعنی چین تکمیل کننــد. با این وجود، 
تشــدید رقابت، دولت های خاورمیانه را تحت فشــار قــرار می دهد تا 
در کنار یکــی از این دو قدرت جهانی (چین یا آمریــکا) قرار گیرند. در 
نتیجه، آنان ممکن است مشارکت امنیتی با ایاالت متحده یا مشارکت 
اقتصادی و فناوری با چین را از دســت بدهند. در عصر رقابت جهانی، 
واشنگتن انتظار دارد متحدانش در سراسر جهان دست به انتخاب های 
سخت و بی رحمانه ای بزنند. از این رو، کشورهای خاورمیانه باید ضمن 
درک نگرانی هــای جدی آمریکا و محدودیت هایــی که این نگرانی ها 
برای مشــارکت اقتصادی و فناوری شــان با چین ایجاد می کند، روابط 

ژئواکونومیک خود را با چین مدیریت کنند.

رویارویي چین و آمریکا در خاورمیانه دور از انتظار نیست

جاه طلبی پکن در خلیج فارس


