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 یك گپ خطر ساز 
 

 لیتوانیا خطر ساز شد
 
 

 ارتباط شهر كالنین گراد روسیه از جانب لیتوانیا مسدود مي شود 
 چرا و چرا هاي زیاد؟ 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :كلیات -١
جدا از خاك روسیه در غرب لیتوانیا قرار دارد و این شهر توسط   ،روسیه در سواحل بالتیك  شهر كالنین گراد١ -١

وصل شده و لیتوانیا   مستقل شدن لیتوانیا از اتحاد شوروي با روسیه  یك خط آهن كه توسط قرار داد اولي در زمان 
  حركات دولت لیتواني به شهر كالنین مي دهد، با روسیه توسط همین خط آهن   اجازه عبور خط آهن بدون هرگونه

 وصل مي شود 
در اختیار    كامل بدون دخالت لیتوانیا  بطور  ،  استقالل لیتوانیا  این خط از دید این قرار داد در اختیار روسیه بعد از

 روسیه مي باشد
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 . آهن مطابق قوانین روسیه در حركت شده و توقف در لیتوانیا نداشته مگر در حاالت اضطراري این خط .١ -۲
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

  دولت لیتوانیا از عبور این خط آهن تعرفه ترانزیتي اخذ نه نموده ، تالشي نكرده و از انتقال مواد پرسش هاي ١ -٣
 و توقف نمي دهد انجام

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 اكمال مواد غذایي شهر از روسیه توسط این خط صورت مي گیرد-٤

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 ك روسیه بشمار مي رود كه براي این كشور اهمیت فراوان داردشهر كالنین گراد یكي از شهر هاي استراتیژی ١ -٥
. 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :تجربه تاریخي در چنین موارد-۲
بود كه هردو ) برلین   شهر برلین چنین بود، برلین بدوبخش شرقي و غربي مجزا شده  در گذشته در مورد المان ۲ -١

توسط یك خط آهن از المان غربي با برلین غربي   و  شرقي و غربي (در درون قلمروي المان شرقي موقعیت داشتند
حق    عبور از خط جز  در این خط نداشت و  وصل مي شدند و المان شرقي مطابق قرار داد حق هیچگونه مداخله را

 .المان غربي شمرده مي شد 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

با تصمیم كمیته مركزي حزب كمونیست شوروي تحت  این خط ۲ -۲ از فروپاشي شوروي  میخائیل   رهبري  قبل 
 میالدي از میان رفت ١٩٩۲دوباره المان در سال   گورباچف با اتحاد

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :شهر كا لنین گراد -٣

۰۰۰۰۰ 
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لیتوانیا یكي از جمهوریت هاي سایق اتحاد شوروي است كه بعد از استقالل به ناتو پیوسته و عضو اتحادیه  ٣ -١
  اروپا شد

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 از خاك لیتوانیا را گذر كرد از روسیه باید رسیدن به شهر كا لنین گراد براي ٣ -۲

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
روسیه به این شهر از راه   یگانه خط آهن از روسیه تا شهر كالنین گراد كشیده شده توسط روسیه وسیله رسیدن ٣ -٣

  از طریق خاك لیتوانیا است زمین
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 این شهر به راه آزاد بحري راه دارد و یكي از پایگاه هاي عمده نظامي روسیه بشمار مي رود  ٣ -٤
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

جنوب و شرق با لیتواني و از غرب با بحیره بالتیك بسته است و هیچگونه رابطه  -شهر كالنین گراد از شمال  ٣ -٥
 زمیني با روسیه ندارد

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :تصمیم لیتوانیا -٦
را به   لیتوانیا براي فشار آوردن به روسیه كه جز حركات ناتو و غرب است مي خواهد عبور خط آهن روسیه -١

 متوقف سازد  شهر روسي كالنین گراد
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 قطع مي گردد  این شهربا توقف این خط، راه اكماالتي غذایي و سایر ضروریات  -۲
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 فشار بر روسیه وارد مي شود -٣
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 خبر دادند این تصمیم رییس جمهور و وزیر خارجه لیتوانیا از گرفتن احتمالي -٤
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :واكنش روسیه -٧
 سیه را اعالم كرد با شدید ترین حرف ها واكنش احتمالي رو سخنگوي دولت روسیه-١

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
سخنگوي    روسیه در صورت عملي كردن چنین امر از جانب لیتوانیا براي باز نگهداشتن این خط عمل مي كند، -۲

 ابراز كرد   در این مورد  وزارت خارجه این حرف روسیه را
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 صحبت و اطالع رساني كردند  دولت روسیه با دولت لیتوانیا از خطر ساز بودن این تصمیم -٣
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :دشواري روسیه -٨
دچار دشواري از دید غرب مي شود   از كاهش كاال ها بخصوص مواد غذایي یكي از شهر هاي بزرگ روسیه ٨ -١

 وضع روسیه پیشگیري هاي را نموده باشد ولي احتمال وجود دارد كه براي مقابله با چنین
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

اگر یك عضو ناتو مورد حمله    روسیه اینبار اگر بجنگد با یكي از اعضاي ناتو روبروست و نظر به قرار داد  ٨ -۲
و حق دفاع و حمایه و پشتیباني از این كشور را مسولیت    نظامي كشور از خارج ناتو قرار مي گیرد سازمان ناتو

 خود مي داند 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰"۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

طرف مي شود، گرچه اكنون نیز در جنگ    اینبار در صورت حمله روسیه به لیتوانیا ، روسیه با ناتو مستقیم ٨ -٣
  اوكرایین ناتو با روسیه درگیر است

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :در آینده نزدیك احتماالت واكنش روسیه-٩

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 روسیه مذاكرات را با لیتوانیا ادامه مي دهد ٩ -١

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 كاهش و یا قطع مي كند احتمال دوم برق را بروي لیتواني٩ -۲

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 مي دهد  هاي هواپیمایي انحام توسط كشتي ها و شركت اكمال شهر لنین گراد را از طریق بحر٩ -٣
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۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 روسیه دست حمالت نظامي تنها براي باز كردن را مي زند ٩-٤

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 : و روسیه در این بازي غرب -١۰
 غرب در صدد جنگ اتمي نیست  ١۰ -١

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 ونیت خاكش به گفته پوتین رهبر روسیه اقدام به هر وسیله مي زندروسیه نیز با هدف مص  ١۰ -۲

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
روسیه اینرا مي داند كه هیچ كشور غربي عالقمندي جنگ اتومي را ندارند و این یك برگ امتیازي براي  ١۰ -٣

 روسیه است
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :هدف نهایي هر دو طرف -١١
 ین از طریق تضعیف روسیه استغرب در صدد تضعیف چ ١١ -١

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
در صورت پیروزي اینكشور با چین حرف اول امنیتي جهان    روسیه در صدد نمایش قدرت از دست رفته است١١ -۲

 را خواهند زد 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 مسخره كردن ناتو مانند سازمان امنیتي جهاني است ، روسیه در صدد١١ -٣
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :نكته اصلي-١۲
 پیروزي روسیه پاشیده گي ناتو را به نمایش میگذارد ١۲ -١
 جنگ اوكرایین بازنده و برنده دارد و هر دو طرف روسیه و ناتو براي پیروزي مي جنگند  ١۲ -۲

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :لیتواني در آتش -١٣
 لیتواني نكته عطف در بحران اوكرایین أست  ١٣-١

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
اي شعله ور شود و خطر جنگ هسته اي تمام اعیار نیز متصور   با یك تصمیم مي تواند جنگ محدود هسته ١٣ -۲

  است
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 جهان به نابودي خودش بي خیال در حركت است ۲٣ -٣
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :تانافغانس-١٤
بین المللي ، منطقوي و حتا ملي    جهان در كدام پله ها بازي مي كند و افغانستان هنوز پا در پله هاي بازي سیاسي

 ندارد و مصروف جمع كردن كمك هاي بشرخواهانه است
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 استاد مسعود 
 ستیت  -واشنگتن

 پنشنبه
 خورشیدي  ١٤۰١سرطان   ۲

 ١١:٥١ساعت 
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