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  ۰۲/۰۵/۲۰۲۲         سید مسعود 

 

 كوره آزمون فوالدي شدن روسیه 
 

 یا حفظ برتري آمریكا؟ 
 
 :روسیه -١
 از خواب بیدار شد ، نیرویش را باز گرفت و در پي هم تیمي شدن منطقه شد،    ۲۰١٤روسیه در   ١-١

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
در شانگهاي با چین ایستاد و صادقانه ایستاد ، در بریكس روسي شدن قدرت را در قاره امریكا و آفریقا بعد از  ١- ۲

 تن حركات اقتصادي سیاسي پیوست،فریاد كرد، اینبار نه از راه قدرت نظامي بل با پیوس ١٩٩۲
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

با هند روابط دیرینه را نگهداشت و با یك برگشت خوب با پاكستان همصدا شد تا حدیكه عمران خان صدراعظم   ١-٣
 پاكستان در میان رقابت روسیه و غرب آب شد  

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :نكته جالب -۲

 ها ، خموش ماندند و آنرا جز پالیسي خود قبول كردندبسیاري از كشور ها در برابر تهاجم روس 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 :اصل گپ -٣
پوتین و روسیه اینبار خود را در برابر ناتو امریكا قرار داد و قدرت نمایي كرد، این اولین نمایش قدرت شدن  ٣-١

 دوباره روسیه است، آیا چنین خواهد شد؟ 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 وارسا، شوروي و نیروهاي دموكراتیك جهان مانند جنگ سرد اولي مطرح نیستدیگر پیمان  ٣ -۲
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

روبل پول روس ها كه بعد از جدا شدن شوري به حد نازل ترین در برابر دالر امریكایي گرفته است ، دوباره   ٣ -٣
 قد بلند كند و ارز معامله كشور هاي دیگر با روسیه شود

 بریكس چندین بار مورد مطالعه قرار داده است   این مسله را 
 پرسش این است كه آیا این سیاست مي تواند بصورت طوالني و به نفع روسیه باشد؟

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 چین موضع شدید تر در مقابل امریكا گرفته است  ٣ -٤
 د اقتصادي و سیاسي مساعد شده است  براي چین زمینه مدیریت اختالف غرب و روسیه به نفع چین از دی ٣ -٥

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :آمریكا -٤
تعداد كشور هاي غربي خسته از جنگ و هراسان از وابسته گي هاي انرژیكي به روسیه به رهبري امریكا ،  ٤-١

 وارد جنگ نشدند
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   

رون كننده قوت هاي امریكا از افغانستان ،  بایدن رییس جمهور سالخورده آمریكا و طراح بهار سبز عربي، بی  ٤ -۲
روس ها را مي خواهد باردیگر به تلك گیر اندازد، انتقام افغانستان را بكشد و حریف گنده را بزانو زند و یا حد اقل  

 رشد سریع اقتصادي روس ها را كه با نزدیكي استراتیژیكي با چین صیقل خورده است ، جلوگیري كند
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
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امریكا با بحران اوكرایین اقتصاد اش را پویاتر مي كند، اروپا منتظر چگونگي واكنش بازار هاي امریكا شده   ٤ -٣
 است 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
شركت بزرگ گاز آمریكا سي پي آ در تالش جاگزین شدن شركت صادر كننده گاز روسیه یعني گاز پروم است    ٤ -٤

اینجاست آیا مي تواند ؟ و استفاده از گاز امریكا كه توسط كشتي ها انتقال مي شود مي تواند این خال را  ، ولي پرسش  
 رفع كند؟

 آیا وابستگي اروپا بیشتر نمي شود؟
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

من اروپا میالدي بار دیگر پوش مط  ١٩٩٥این سبب باعث شده است كه نظم نوین اقتصادي و امنیتي بوش پدر    ٤ -٥
 شود، مسله را كه اروپایي ها ذاتا پذیرش اش را دشوار مي دانند با وجودیكه همه خاموش اند

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
امریكا در تالش فرسایشي شدن جنگ اوكرایین است تا توسط آن اقتصاد روس ها ضربه خورد و محبوبیت    ٤ -٦

 روسیه سیر نزولي گیردسیاسي روسیه و والدیمیر پوتین رهبر 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

جنگ رواني از جانب سازمان هاي معتبر اطالع رساني جهان چون بي بي سي و سي ان ان و دیگران بر ضد   ٤ -٧
 روسیه خطر ساز است

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
بسیار موارد جنگ شبه با هم اند ، میتود جنگ علیه روسیه تجربه تاریخي افغانستان علیه شوروي است ، در    ٤ -٨

ولي با تفاوت اینكه روسیه مي گوید كه در پي تسخیر نیست بل در پي تغیر سیاست اوكرایین در برابر روسیه و  
 تطبیق موافقتنامه مینسك است ولي شكستن ماشین جنگي خطر ساز اوكرایین و برنامه هاي ناتو است 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 .وكرایین دامنه وسیع تبلیغي جنگ عراق، لبیا و افغانستان و سوریه را تحت تاثیر قرار دادجنگ ا ٤ -٩

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :اقتصاد و جنگ اوكرایین -٥
باالتر از همه اقتصاد بزرگترین صادر كننده مواد غذایي اروپا و یكي از كشور هاي صنعتي یعني اوكرایین  ٥ - ١

 گ چهل ساله افغانستان تكرار بد شدبه تباهي كشانده شد، جن
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

ملیارد دالر ضرر ویراني دیده است در پهلوي آنكه تولید و كار كامال از میان   ٦۰۰این كشور تا هنوز به مقدار   ٥ -۲
 برداشته شده است 

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 تجربه مي كنددر صد را  ٨كشور هاي غربي انفالسیون بیشتر از  ٥ -٣

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 كشور هاي غربي براي اولین بار بعد از جنگ جهاني دوم كمبود مواد غذایي چون آرد ، روغن را مي كشند ٥ -٤

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 شده است  براي اولین با ر بصورت طوالني رمستان سرد و قیمت هاي بلند مواد نفتي و گاز دامنگیر اروپا  ٥ -٥

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 براي اولین بار روس ها بازار هاي شرق را مانند الترنتیف بازار هاي غرب سازماندهي نموده اند ٥ -٧

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 روبل دوباره از میان آتش و خون زنده شده است   ٥ -٨

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :رينتیجه گی-٦
 روسیه قدرت دوباره را باز مي یابد ٦ -١

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 امریكا دوباره پوشش آهنین اروپا مي شود  ٦ -۲

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 نفود چین با مدیریت اختالف امریكا و روسیه گسترش مي یابد ٦ -٣

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 مي چسپد و سیر نزولي اقتصادي را مي پیمایداروپا شرقي زیادتر به ناتو  ٦ -٤

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
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اوكرایین ویران تر مي شود و در صورت آرامش یك كشور جنگ زده كه باز گشت به گذشته هایش زمان   ٦ -٥
 دراز بكار خواهد داشت شكل مي گیرد

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 در صورت هوشیار نبودن تبدیل خواهد شد  افغانستان به مدخل دیگر رقابت ها  ٦ -٦

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
 :حرف آخر -٧

 قدرت ها با هم نمي جنگند؛ كشور هاي دیگر را بین هم تقسیم مي كنند 
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰" 

 عشق آباد 
 شنبه

 اخرین روز اپریل 
 خورشیدي  ١٤۰١
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