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 ۲۰۲۳مارچ، ۲۴                                       ماللی موسی نظام                             تهیه: 

 

تصر و جالبی هم بر میخوریم مخ مطالبو آثار قلم بدستان در فضای مجازی، با مضامین در پهلوی 

اینک دو مطلب را که نهایت مختصر ولی قابل مطالعه  شد،می با دلچسپکه مطالعۀ آنان آموزنده و 

 اند از دو قلم بدست معاصر وطن تقدیم میداریم:

 :دوکتور نوراحمد خالدی

 !جهان چند قطبی در حال تکوین است
 

هدف این تغییرات طرد نظم  .تغییرات چشمگیری در صحنه مناسبات بین المللی در حال وقوع است

  !میباشد امریکاجهانی دیکتاتور منشانه و مصیبت بار غرب به سرکردگی 

تا ختم سال جاری اتحادیه بریکس از پنج عضو ) برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی( به 

پانزده عضو توسعه می یابد )اعضای جدید: ایران، عربستان سعودی، مصر، ترکیه، قزاقستان، 

ارجنتاین، مکسیکو، ونزویال، نایجیریا( که در مجموع بیش از نیم نفوس جهان و بیش از  الجزایر

 .شصت درصد تجارت جهان را احتوا خواهد کرد

واحد پولی خود  و خواهد بود IMF بریکس هم اکنون بانک تجارت جهانی را ایجاد کرده که رقیب

را برای جایگزینی دالر در تجارت جهانی معرفی خواهد کرد و یک سیستم واحد انتقاالت پولی 

ر د امریکاپریالیسم غرب به سرکردگی برقرار می کند زیرا ام SWIFT بانکی را مستقل از سویفت

سی سال گذشته دالر و سیستم اقتصاد و سیستم مالی بانکی غرب را به یک اسلحه بر ضد سایر 

های  کشورها مبدل کرده اند و هر وقت دلشان خواست ذخایر پولی کشور های دیگر را در بانک

 .خود منجمد نموده دزدی و مصادره میکنند

ص سوریه با کشورهای خلیچ، امارات و سعودی با هم متحد شده و یکجا کشورهای عربی، به خصو

زدایی در شرق میانه را ادامه خواهند داد که کامال خالف اهداف اختالفات با دوستی با ایران پروسه 

  .و اسرائیل می باشد امریکااستراتژیک 
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مهم  های از اهرم تحمیل شده بود و یکی امریکارا که از جانب  دالر -عربستان سعودی سیاست پترو

ا ر برای تحت فشار قرار دادن سایر کشورها بود، کنار گذاشته است و بعد از این نفت خود امریکا

های پولی سایر کشور ها مخصوصا یونان چینایی، روپیه هندی و روبل روسی نیز به فروش  با واحد

و  امریکااین از ترس بعد از  .شوند میرساند. بسیاری از این کشورها با اتحادیه بریکس یکجا می

 .غرب ممالک مجبور نیستند از منافع ملی خو چشم پوشی کنند

جنگ روسیه در مقابل ناتو در اوکراین تمام عقده ها، گله ها، شکایتها و بی عدالتیهای تحمل شده 

 امریکاجهان سوم را از جانب امپریالیسم جهان غرب در هفتاد سال اخیر که تا حال از ترس 

 .کردند برمال ساخت مل میخاموشانه تح

اخیرا محکمه الهه موجودیت یک بام و دو هوا را در نظام امپریالیستی غرب با محکوم کردن 

والدیمیر پوتین به نمایش گذاشت. این محکمه در برابر جورج بوش، جورج دبلیو بوش، تونی بلیر، 

 ر های مرفه را به خرابه مبدلبل کلینتون و بارک اوبامه که میلیونها نفر را در جهان کشتند و کشو

 .کردند خاموش بود

بدین ترتیب جهان از حالت یک قطبی چهل سال اخیر بسوی یک جهان چند قطبی در حال تغییر 

روسیه و همپیمانان آنها )کوریای شمالی، بالروس، ونزویال، کیوبا و کشورهای  -است که در آن چین

اتحادیهٔ اوپکس پلس، سازمان آسیان )کشورهای جنوب آسیای میانه(، اتحادیه بریکس، اتحادیهٔ عرب، 

 .تجارتی و سیاسی را ایجاد خواهند کرد -شرق آسیا( مراکز جدید قدرت اقتصادی

 

***** 

 :ملک ستیز

 :نگرزدن آه کیصد زدن زرگر 

سفر  ی همه یاز و نیپوت رینظ یاز مسکو و استقبال ب نیمند چ رهبر قدرت نگیپ نیج یش دارید

و  رفت امریکاکه به اروپا و  ینسکیلیساخت. ز سانکیرا به دور جهان به خاک  ینسکیلیز یها

طلب کرد، تالش نمود تا برحق بودنش را به اثبات رساند و هجوم  نییها را به اوکرارهبران آن

 ستین نیا یاسیس یاریباد. اما به باور من ُهش نشید که آفرده شینما انیرا به جهان هیروس آلود نخو

در برابر  کنند یسازد که فکر م یرهبران جوان ییگرا غرب یرا قربان هیمنافع روس نییکه اوکرا

  .شوندیم روزیپ نازوریدا کی
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 هم زد. در پروتوکول قدرتمند جهان نقشه را به تیو مالقات دو شخص هیبه روس نیرهبر چ سفر

. اما شش عنصر کند یرا ادا م یگوناگون یمعنا ها یاسینوع برخورد با رهبران س کیپلوماتید یها

 :هستند یادیو بن یها اساس دارید نیا یبرا

 :زمان عنصر

سکو به م نگیپ یسفر آقا جانینقش سازنده دارد. ا کیپلوماتید أتیه امیبر مفهوم و پ دیبازد زمان

 رشکستهبا و دنیقرار گرفته و با یاقتصاد تیوضع نیدر بدتر امریکاکه  ردیگ یصورت م یدر زمان

 گرید ی. از سوکند ینرم م بانیدست وگر یوالسلکون یعنی یمهم بانک یها ستمیاز س یکی یگ

چو ر همد دیبازد نیاست. ا ریدرگ نییبا ناتو در اوکرا کننده نییو تع یخیدر عمق جنگ تار هیروس

  .شودیم مغرب گران تما یساس، براح تیموقع

  :یتیشخص عنصر

 خصوصیت تیدو شخص نی. اما اشوند یظاهر م تیگوناگون در حاکم یبا کرکتر ها رهبران

 هیرهبر روس نیمندتر قدرت نیلن ریمیپس از والد نیپوت ریمیدارند. والد هیشب اریمنحصر به فرد و بس

و حصر  حد یهردو، قدرت ب نیاست. ا نیرهبر چ نیمندتر پس از مائو قدرت نگیپ نیج یو ش

خود و جهان بدست آورده اند.  یرا در کشور ها یو فکر یاسیس ک،یاستراتژ ،یصاداقت ،ینظام

  .دیآن را تصور کن یتیقدرت شخص ریتاث دهند، یمشترک م هیانیب یحاال وقت

 : مکان عنصر

ر د نی. رهبر چداشت ینم یگستردک نیبا ا تیاهم نیملیبه جز از کر گریدر هر محل د دارید نیا

داد. معموال در  لیخود تحو یروس یتاهم یبرا یمحکم یها امیمهمان شد و پ هیقلب قدرت روس

 شیرا به نما گران یباز یطرف یدر محالت سوم که ب یاسیرهبران س یها ها مالقات جنگ انیجر

یم شیحاکم به نما استیرا از س نیچ تیحما نیملیدر کر دارید نی. اما اشودیبرگذار م گذارد، یم

  .گذاشت

 :ها پروتوکول

که  کند یاستقبال م هیاز رهبران جهان در حد پروتوکول وزارت خارجه روس نیملیرهبر کر معموال

. اما استقبال باشد یم ها افتیحاال ض یمشترک و در برخ هیاعالم ،یی شامل مذاکره، کنفرانس رسانه

 نیملیرک یسروپا یب یها در حد پروتوکول دو ابر قدرت بود. شما از سالون نیاز رهبر چ رینظیب

 هیروس یاسیس تختیمسکو به عنوان پا یگ ها و آراسته دولت نیاراک شمار یگرفته تا حضور ب

  .دیدید یرا م دارید نیا بودن ییاستثنا فیفدرات
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 :ها امیپ

که در  یاتیگونه زنده دنبال کردم. ادب به زبانیروس یها از رسانه یرا به زبان روس دارید نیا من

 ریناپذ را با حرمت وصف گرید هم یاسیبود. هردو رهبران س سابقه کم شد، یاستفاده م دارید نیا

لقب  گرید به هم یاسیرهبران س گرید ی. از سوکردند یرا برادر خطاب م گرید هم یها و دولت

  .دولت مثال نداشته است مناسبات دو خیها داده اند که در تار قهرمان ملت

 :ها امدیپ

جنگ و باور  ی به ادامه گردد یتلخ آن بر م امدیهمه دارد. پ یبرا یرنیتلخ و ش یها امدیسفر پ نیا

 نیا گریدردآور است. حاال د اریدر منطقه که بس ریمردمان فق تر شیشدن قدرت خشن و کشتار ب

 نیا یهم احتمالو آن نیریش امدیپ کی یهستند؟ ول ها یجنگ ک نیا نیکه طرف دهد یسفرنشان م

رب و غ پس نیاز ا دیاست. شا نیاثرگذار بر پوت یروین گانهیبه صلح  دنیدر راه رس نیکه چ ستا

ل از همه شود. اما قب دایپ یانیجنگ راه پا نیگپ زد تا به ا دیبا نیشرق بدانند و درک کنند که با پوت

 .گوش داد شیهاو به خواست دیشن دیرا با نیپوت

 

 پایان

 


