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 گرایش های تازه در آسیا و آفریقا و اروپا،
 

 خواب خوش آمریکای التین 
 
  :کلیات -۱

 بیرون شدن برق گونه قوت های ناتو از افغانستان پیآمد های دیگری در آسیا و اروپا داشت ۱-۱
 اوکرایین میدان رقابت. شد  ۲-۱
 شرق آسیا شاهد حرکت های نظامی چین و آمریکا شد ۳-۱

 مسله تایوان برای آمریکایی ها و چینایی ها داغ تر شد -۴
 عرب ها حرکات غیر مترقبه را انجام دادند  ۵-۱
 بهار عربی دروازه های قزاقستان را کوبید ۶-۱
 بحران انرژی اروپا را گوشمالی داد  ۷-۱
 ایران شاهد مظاهرات زنانه شد  ۸-۱
 سازمان بریکس گام های توسعوی برداشت  ۹-۱

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 گپ اول

 :بحران اوکرایین در فاز سوم  -۲
 :حله را پشت سر گذاشتربحران تا اکنون دوم

 گام اول 
 حمله بر اوکرایین و نمایش قدرت روسیه و حمایه ناتو از اوکرایین  ۱-۲

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :گام دوم

 الحاق شرق اوکرایین به روسیه بعد از ریفرندوم عمومی که مورد تایید غرب واقع نشد  ۲-۲
۰۰۰۰۰۰۰ 

 :گام سوم
پاپ الین  )    ۲حاال جنگ وارد مرحله سوم شده است و آن آغاز حمالت ویژه روسیه بعد از انفجار نورد استرم  ۳-۲

 زیردریایی گاز از روسیه به اروپای غربی(
۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 چین سفارت چین را در کیف می بندد ۳-۳
 قزاقستان و صربستان نیز چنین می کنند 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :پیآمد

 ده شدن اوکرایین به خاک خون کشی-۱
 کاهش قابل مالحظه گاز به اروپای غربی -۲
 درصدی در اروپای غربی   ۱۰.۵انفالسیون  -۳
 وابستگی بیشتر اروپا به آمریکا و انتقال روز افزون سرمایه از اروپا به آمریکا -۴

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
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 چین آماده ماهی گیری
 :گذار چین از بیداری به آماده گی حمله -۳

چین خاموش که موج خاموش را مانند بود، بعد از مسله اوکرایین در پهلوی روسیه خواهان استقرار نظم نوین   ۱-۳
 است 

۰۰۰۰۰۰۰۰ 
جمهوری چین مانند روسیه که کریمیه و شرق اوکرایین را از خود کرد، در صدد پیوستن تایوان به چین از  ۲-۳

 حرکات نظامی را نیز باز گذاشت،طریق دیپلوماتیک شد که در غیر آن راه استفاده از 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 رییس جمهور بایدن حمایه ودفاع از تایوان را در صورت حمله چین بر تایوان با جدیت طرح کرد ۳-۳
۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 به این صورت جبهه دوم برای غرب گشوده می شود  ۴-۳
 چین گام به پیش می نهد و روسیه را متجاوز خطاب نمی کند 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 کس دهن باز می کند بری
 سازمان بریکس آغوش باز می کند  -۴

۰۰۰ 
سازمان بریکس در قاعده روسیه و چین چنانچه در هنگام تولد مرز قاره ها را شکست می خواهد در عمق ۱ -۴

 سیاست و اقتصاد بازی کند 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 دیپلوماسی دوم دالر در جال خطر
 عربستان سعودی با سر باز زدن از منافع غرب در مورد افزایش تولید نفت یک گام به عقب گذاشت۲-۴

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
رییس جمهور بایدن ریاست جمهوری آمریکا و جان کری از تنظیم سیاست جدید آمریکا در مورد عربستان  ۳-۴

 سخن. اند 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

این برای اولین بار است که در صورت حرکات نفی کننده دیپلواسی دوم دالر و تمامی تعهدات دیپلوماسی دوم  ۴-۴
 منتفی می شود،

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
والدمیر پوتین ریاست جمهوری روسیه ولیعهد عربستان سعودی را ستایش می کند و می گوید او برنامه های  ۵-۴

 برای مدرن سازی عربستان سعودی دارد 
 این نخستین بار است که عربستان از آمریکا فاصله می گیرد و با روسیه نزدیک می شود 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 ن به حرکت با سازمان بریکس عالقمندی نشان می دهد، بریکس توفانی می شود عربستا ۶-۴

در صورت وقوع چنین امری بررگترین زنگ جدایی از پیکره منافع ملی آمریکا در حوزه خلیج صورت می گیرد 
 این امر برای آمریکا سونامی روابط خارجی با اعراب بشمار میرود 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 رکزی با جمهوری آفریقای جنوبی میل به آمدن قلمروی بریکس را دارد آفریقای م -۵

 بریکس پیش می آید  
 جمهوری چین و روسیه فشار وارد می کنند

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 زنان در جاده ها ،مردان در خانه

 فشار می بیند ۴ایران متحد نزدیک روسیه شاهد تظاهرات خیابانی است ، جی  -۶
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 جمهور آمریکا از آن پشتیبانی می کند   رییس۲-۶
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 هدف عمیق با رهبری قوی این تظاهرات دنبال نمی شود ۳-۶
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 حجاب اول و آخر کار است ۴-۶
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
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 برای سرنگونی کارزیادی باید صورت می گرفت  ۴-۶
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :باروسیهاروپای شرقی گام بسوی مذاکره 
تظاهرات چند هزاری در پراک مرکز جمهوری چک برای استعفای حکومت و آغاز مذاکره با روسیه صورت  -۷

 میگیرد 
 حلقه ها به صدا می آیند

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
روز کرسی صدراعطمی را    ۴۵نخست وزیر انگلستان نسبت فشار های افتصادی و شاید هم چیز های دیگر به   ۱-۷

 بوسید 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 دنظریات ضد جنگ جدی تر می شو ۲-۷
 رییس جمهور فرانسه از پاپ رهبر کاتولیک های جهان خواست برای مذاکره میان پوتین و بایدن کوشش کند  -۳

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 جهان اند استراتیژی های جدید نظامی روسیه و آمریکا خوانش های جدید از وضع دارند، نگران کننده برای  -۸

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 آخر گپ-۹

 قدرت های تازه شکل گرفتند
 سال سه قدرت جاگانه و دو قدرت جمعی با ضمیمه ها ایجاد کرد ۳۰این همه حرف بعد از ۱-۹

 :بصورت فردی
 آمریکا، روسیه و چین که جهان را بین هم   ۲-۹

 تقسیم می کنند 
 :بصورت گروهی

 اند  ۲۰که همه شامل جی  ۴، جی   ۷جی   ۳-۹
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 کشور نشسته در انتظار تقسیم ، نرسیده است  ۱۷تقسیم سوم جهان تا هنوز مورد موافقه سه قدرت بررگ و 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :اصل گپ -۱۰
است، ولی جی های دیگر که یا شکارچی سابق بوده اند و یا تازه به شکار رو آورده اند باهم    ۷جهان شکار جی  

 روی الشه افتیده جهان نه در خانه خود بل در خانه آنانیکه شکار می شوند می جنگند 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :افغانستان در انتظار نبرد خونین 

رقابت اوکرایین است ، شاید هم یک نبرد فیصله کننده در میدان بدون  افغانستان در انتظار نمایان شدن پیروز  ۲-۱۰
 ریفری و حکم در میان قفس که تنها زنده می تواند از قفس بیرون آید 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
نیرو های مسلح جمهوری افغانستان و جنگاوران افغانستانی در سوریه میدان های نبرد را در اوکرایین ، گرم   ۳-۱۱

 هم فریاد ما برای عزیزان ما خوان خدا را رنگین خواهد ساخت ود سرخ خواهند کرد و بازو از خون خ
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 می ترسم از اینکه در اوکرایین روزی تنها امارتی های ما در مقابل جمهوریتی ها ما بجنگند وبس  ۴-۱۱
 حرکات و شواهد این ترس مرا می برد که نگران کننده بسازد

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 استاد مسعود 

 شنبه
 خورشیدی ۱۴۰۱عقرب  ۶

 میالدی  ۲۰۲۲اکتبر 
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