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 کاراگانوف  یرگئی س یروسمطرح مدار استیس  اتینظر

 
 به نظرم در خور تأمل و تعمعق اند : یار روسذگمدار  مطرح و اثراست یس نیا اتینظر

در مناسبات    گاهشیدر مورد جا  کاینظر امر  دیبروز جنگ و همچنان تجد  دیتهد  دی( از د2030-  2020)  ندهیآ  ۀ. ده1
شدن جهان اجتناب   یمدت درک خواهد نمود که چند قطب  نیا  یط  کایکن خواهد بود. امر  صلهیف  ۀمرحل  یالملل  نیب

 گر ی ماند، اما د  یم  یاز مراکز قدرت جهان باق   یک ی  ثیبه ح  کایامر  ۀ متحد  االتیا  2030  ۀاست. در آغاز ده  ریناپذ
 قدرت غالب جهان نخواهد بود.  

سال در    15-10و پس از    افت،یخواهد    شیمحور افزا  یاروپائ  و  انهیاقتدارگرا  ریاجتناب ناپذ  التی. در اروپا تما2
را به خود خواهند    اقتدارگرا  یدولت ها  تی و ماه  اتیموجود خصوص  یدولت ها  ر، یکب  یۀبرتان   یآنجا، به استثنائ

 گرفت. 
 نمود.  یحفظ و دوام آن سع یبرا دیبا نهمه،ی. اما، با ادیعمأل فروپاش  یهسته ا ۀمنع انتشار اسلح می. رژ3
ادعا را    نیو پاکستان ا  ی شمال  یای. کوردینما  یم  یباز  ی در متمدن شدن کشورها نقش بسزا  ی . داشتن سالح هسته ا4
 . دینما یم دیتأئ
 ورزند.  یدرخشش خود را داشته و به ما حسادت م انهیشرقم ۀدر حوز هیروس ونیفدراس یخارج یسی. پال5
نموده است.   اری" را اختکیژ ی)موقف( "انتظار سترات  یموضع  کایامر   ۀمتحد  االتیبت ها با ارقا  ۀدر پروس  نی. چ6
 یها رنگین نیخواهد نمود. چ ی"شاخ به شاخ" با واشنگتن خوددار یریاز تصادم آشکار و درگ ندهیآ ۀده یط کنیپ

 است یرا در س  شتازی و مواضع پ  رد،ی"انتقام" خود را بگ   بتواند  ندهیآنکه در آ  دیرا به کار خواهد بست، به ام  ینی مع
 داشته باشد.     یالملل نیب یها
 یژیسترات  رییتغ  یرا برا  یجمهور اوباما اقدامات  سیدوم رئ  ۀدور  انیدر پا  کا،یامر  ۀمتحد  االتیدر ا  موکراتهای. د7
خاتمه    انهیرا در شرقم نهیپُر هز یدر نظر داشت جنگها دیجد یژیدست گرفتند. سترات یرو کایامر یخارج استیس

ا اما  عمل  ن یببخشد.  به  موفق  که  بود  ستر  ی ترامپ  د  د یگرد  دیجد  یژیاتساختن  از  عمأل  آنرا  .  دیدزد  موکراتهایو 
 ترامپ را به او ببخشند.   نکاریتوانند ا ینم موکراتهاید
است، البته بدون خود امپراتور.  یامپراتور کیاکنون  نیا هماروپ یۀ. مثأل اتحادستین یبد ۀدیکدام پد ی. امپراتور8

 . میجهان حدف نمائ یاسیس ی را هنوز وقت است تا از آجندا یُمدل نظام امپراتور
** 
 ه یمدار و اقتصاد دان مطرح روساست یکاراگانوف، س یرگئیس

 هیروس یقاتیتحق یدر پوهنتون مل یجهان استیو س یالملل نیاقتصاد ب ۀفاکولت سیرئ خ،یعلوم تأر دوکتور*
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