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 ۲۰۲۳مارچ، ۲۴تهیه: ماللی موسی نظام                                                                    

 

بدستان در فضای مجازی، با مطالب مختصر و جالبی هم بر میخوریم در پهلوی مضامین و آثار قلم 

که مطالعۀ آنان آموزنده و دلچسپ می باشد، اینک دو مطلب را که نهایت مختصر ولی قابل مطالعه 

 اند از دو قلم بدست معاصر وطن تقدیم میداریم:

 :دوکتور نوراحمد خالدی

 !جهان چند قطبی در حال تکوین است
 

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

  !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 

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

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

 .شصت درصد تجارت جهان را احتوا خواهد کرد

پولی خود واحد  و خواهد بود IMFبریکس 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 امریکابرقرار می کند زیرا امپریالیسم غرب به سرکردگی  SWIFT بانکی را مستقل از سویفت

ر یسی سال گذشته دالر و سیستم اقتصاد و سیستم مالی بانکی غرب را به یک اسلحه بر ضد سا

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

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

ه را ادامه خواهند داد که کامال خالف اهداف زدایی در شرق میاناختالفات با دوستی با ایران پروسه 

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

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

ن چینایی، روپیه هندی و روبل روسی نیز به فروش ای پولی سایر کشور ها مخصوصا یوه ا واحدب

و  امریکابعد از این از ترس  .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 خاموشانه تحمل می

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

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

بل کلینتون و بارک اوبامه که میلیونها نفر را در جهان کشتند و کشور های مرفه را به خرابه مبدل 

 .کردند خاموش بود

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

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

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

 .تجارتی و سیاسی را ایجاد خواهند کرد -رت اقتصادیشرق آسیا( مراکز جدید قد

 

***** 

 :ملک ستیز

 :نگرزدن آه صد زدن زرگر یک

ی سفر  نظیر پوتین از وی همه مند چین از مسکو و استقبال بی دیدار شی جین پینگ رهبر قدرت

و  رفتامریکا سان ساخت. زیلینسکی که به اروپا و کهای زیلینسکی را به دور جهان به خاک ی

ها را به اوکرایین طلب کرد، تالش نمود تا برحق بودنش را به اثبات رساند و هجوم رهبران آن

آلود روسیه را به جهانیان نمایش دهد که آفرینش باد. اما به باور من ُهشیاری سیاسی این نیست  خون

کنند در برابر  گرایی رهبران جوانی سازد که فکر می که اوکرایین منافع روسیه را قربانی غرب

  .شوندیک داینازور پیروز می
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 هم زد. در پروتوکول سفر رهبر چین به روسیه و مالقات دو شخصیت قدرتمند جهان نقشه را به

کند. اما شش عنصر  های دیپلوماتیک نوع برخورد با رهبران سیاسی معنا های گوناگونی را ادا می

 :برای این دیدار ها اساسی و بنیادی هستند

 :عنصر زمان

جا سفر آقای پینگ به مسکو زمان بازدید بر مفهوم و پیام هیأت دیپلوماتیک نقش سازنده دارد. این

 در بدترین وضعیت اقتصادی قرار گرفته و بایدن با ورشکسته امریکاگیرد که  در زمانی صورت می

کند. از سوی دیگر  والی دست وگریبان نرم می های مهم بانکی یعنی سلکون گی یکی از سیستم

چو ر همد کننده با ناتو در اوکرایین درگیر است. این بازدید روسیه در عمق جنگ تاریخی و تعیین

  .شودساس، برای غرب گران تمام میحموقعیت 

  :عنصر شخصیتی

 خصوصیتشوند. اما این دو شخصیت  رهبران با کرکتر های گوناگون در حاکمیت ظاهر می

مندترین رهبر روسیه  یار شبیه دارند. والدیمیر پوتین پس از والدیمیر لنین قدرتمنحصر به فرد و بس

حد و حصر  مندترین رهبر چین است. این هردو، قدرت بی و شی جین پینگ پس از مائو قدرت

نظامی، اقتصادی، استراتژیک، سیاسی و فکری را در کشور های خود و جهان بدست آورده اند. 

  .دهند، تاثیر قدرت شخصیتی آن را تصور کنید مشترک میحاال وقتی بیانیه 

 : عنصر مکان

داشت. رهبر چین در  این دیدار در هر محل دیگر به جز از کریملین اهمیت با این گستردکی نمی

تای روسی خود تحویل داد. معموال در هم های محکمی برای قلب قدرت روسیه مهمان شد و پیام

گران را به نمایش  طرفی بازی های رهبران سیاسی در محالت سوم که بی ها مالقات جریان جنگ

شود. اما این دیدار در کریملین حمایت چین را از سیاست حاکم به نمایش میگذارد، برگذار می می

  .گذاشت 

 :ها پروتوکول

کند که  میمعموال رهبر کریملین از رهبران جهان در حد پروتوکول وزارت خارجه روسیه استقبال 

باشد. اما استقبال  ها می یی، اعالمیه مشترک و در برخی حاال ضیافت شامل مذاکره، کنفرانس رسانه

سروپای کریملین  های بی نظیر از رهبر چین در حد پروتوکول دو ابر قدرت بود. شما از سالونبی

عنوان پایتخت سیاسی روسیه گی مسکو به  ها و آراسته شمار اراکین دولت گرفته تا حضور بی

  .دیدید بودن این دیدار را می فدراتیف استثنایی
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 :پیام ها

گونه زنده دنبال کردم. ادبیاتی که در  زبان بههای روسی من این دیدار را به زبان روسی از رسانه

ناپذیر  دیگر را با حرمت وصف بود. هردو رهبران سیاسی هم سابقه شد، کم این دیدار استفاده می

دیگر لقب  کردند. از سوی دیگر رهبران سیاسی به هم دیگر را برادر خطاب می های هم و دولت

  .ها داده اند که در تاریخ مناسبات دو دولت مثال نداشته است قهرمان ملت

 :پیامد ها

ی جنگ و باور  گردد به ادامه این سفر پیامد های تلخ و شیرنی برای همه دارد. پیامد تلخ آن بر می

تر مردمان فقیر در منطقه که بسیار دردآور است. حاال دیگر این  شدن قدرت خشن و کشتار بیش

 هم احتمالی اینها هستند؟ ولی یک پیامد شیرین و آن دهد که طرفین این جنگ کی سفرنشان می

رب و پس غ از اینست که چین در راه رسیدن به صلح یگانه نیروی اثرگذار بر پوتین است. شاید ا

شرق بدانند و درک کنند که با پوتین باید گپ زد تا به این جنگ راه پایانی پیدا شود. اما قبل از همه 

 .هایش گوش دادپوتین را باید شنید و به خواست

 

 پایان

 


