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 ۰۷/۰۵/۲۰۲۲                                                        ی ش . شاپ 

 کند?  یستادگیجنگ ا نیدرا تواندی م هیروس ایآ

  ، ملیارد355از نظر نظامی ، و بر طبق اظهارات پوتین روسیه مبلغ 
،نوع اسلحه های مدرن به مصرف رسانیده است بطوری که روسیه را درجایگاه قوی ترین  14دالر برای تولید  

ادل ، ملیارد دالر از چین وام گرفته است تا درمقابل مع300ارتشهای جهان قرار میدهد ، روسیه برای این کارمبلغ  
،ملیارد دالر، نفت وگاز از طریق سیبری به چین ارسال کند. پوتین دراینمورد اظهارداشت من طی هشت سال  300

را   جدید  های  اسلحه  این  لیست  که  ام  کرده  فکر  جدید  های  اسلحه  وساختن  نظامی  مسئله  به  عمده  بطور  گذشته 
 :درزیرمالحظه میکنید

ئی دنیا که با سوخت اتمی کار میکند وتا چهار کیلومتر در عمق  زیردریائی »بوکسوک« قوی ترین زیردریا – #
، موشک اتمی هر نقطه ای از دنیا را مورد هدف قراردهد وهریک ازاین  18زیردریا فعالیت میکند ومیتواند با  

 .موشکها حامل سه بمب اتمی است وما هشت عدد از این زیردریائیهارا دراختیارد داریم
موشک درسه ثانیه پرتاب میشود وسرعت ان دوازده برابر سرعت صوت است ، این موشک بانکستر، این   - #

ثانیه منهدم میکند این موشک را ما تنها به چین    9موشک ، هر هواپیما ویا موشک دشمن را در فضا ودر حد اکثر
 .میفروشیم

به هیچ کشوری دردنیا    ، یکی از بهترین هواپیماهای جهان است وروسیه این هواپیمارا57هواپیمای سوخوی   – #
، عدد ازاین هواپیما ساخته شده است، روسیه این  350نفروخته است وتنها درانحصار ارتش روسیه میباشد وتاکنون 

، کشور همپیمان خود از چین گرفته ، تا اسیا ، خاورمیانه ، افریقا ، اروپا ، امریکای التین وکوبا  19هواپیما ها رادر  
 مستقر خواهد کرد

سرنشین دارد وهریک   6ح ضربت« واین نام کنایه ای است از تانکی با پنج دستگاه شلیک اتشبار، این تانک  سال  » #
ازاین دستگاههای اتشبار تانک بطور اتوماتیک ذخیره خودرا ازدرون تانک دریافت میداردودرهر لحظه به طرفهای  

تفاده از تانکهائی که تنها به یکطرف شلیک  مختلفی شلیک میکند با بکارگیری این تانک پیشرفته ، از این پس اس
، تانک سابق  1000، عدد از این تانک میتوان انرا جانشین  200میکردند متوقف شده است ، از طرفی با بکارگیری  

 .نمود ومهمتر اینکه این تانک به تنهائی میتواند همه اهدافی که درمقابلش قراردارد منهدم کند
 .ک جهان است که هیچ نوع موشک ضد تانک وضد زرهی نمیتواند انرا منهدم نماید، قوی ترین تان90تانک تی   - #

، موشک است و سکوی پرتاب برروی ان نصب شده  50زرهپوش منهدم کننده« این زرهپوش که حامل  » – #
 ، کیلومتری75وتعداد هزار واحد ان درروسیه ساخته شده است وقادراست که یک ارتش صحرائی کامل را از مسافت  

بطور کامل بسوزاند ونابود کند،همچنین کافی میباشد که بیست عدد از این »زرهپوش منهدم کننده«تمام نیروهائی که 
به موشک بانکستر مسلح است که هر حمله    زرهپوش  درمقابلش باشند بطور کامل تارومارومنهدم کند، همچنین این

 .ویا بمباران هوائی را دفع کرده وازان حمایت میکند
، عدد از این هواپیمارا ساخته ایم ، این هواپیما 12، این هواپیمائی میباشد که مخفی بوده وما  50هواپیمای تی   – #

هزارمتری پرواز کند وبه روسیه بازگردد   80قادراست ازروسیه به هر نقطه برروی ایاالت متحده امریکا ودر ارتفاع  
پیمائی قادر به تعقیب ویا درگیری با ان نیست ، به این اعتبار ، بدون اینکه نیاز به سوختگیری داشته باشد، هیچ هوا

میتوان گفت مخترع این هواپیما تا کنون عالیترین مدال قهرمانی روسیه را به خود اختصاص داده است ، جایزه ای  
ونه اطالعاتی نفر تعلق گرفته شده است ، پوتین دراینمورد گفت نمیتوانم هیچگ   5که طی نود سال گذشته تاکنون تنها به  

″ ارائه بدهم واینکه این هواپیما برای فروش نیست ودوازده عدد ازانرا ساخته ایم وانها  50درمورد این هواپیما »تی 
هم اکنون در پناهگاهها ی زیرزمینی نگهداری میشوند وپرواز انها ازیک باند فرودگاهی انجام میشود وهنگامی که  

، چهار موشک اتمی  50وهیچ راداری نمیتواند انرا کشف کند ، هواپیمای تی  به پرواز درمیاید ازانظار مخفی شده  
نیزحمل میکند ، باید گفت که سرعت موشکهای اتمی معمولی دوبرابر سرعت صوت است ، درحالی که سرعت 

، دقیقه وبازگشتش 35، تا  20برابر سرعت صوت است وازروسیه تا اروپا وامریکا بین    16«  50هواپیمای«تی  
قیقه بطول میانجامد زیرا پس از شلیک موشکهایش وزنش سبکتر شده است وواشنگتن بخوبی به خطر این  ، د 22

هواپیما وموشکهایش واقف است، وموشکهای اتمی ارزش چندانی ندارند زیرا تنها سرعتی دوبرابرسرعت صوت 
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روسیه قدرت ارتش    برابر سرعت صوت پرواز میکند….، رهبران  16«  50دارند ، درصورتیکه هواپیمای »تی  
صاحبنظران   که  امری  اند،  کرده  مسلح  وامکانات  قدرتها  این  با  خودرا  ارتش  واینگونه  میفهمند  اینگونه  خودرا 
استراتژیست تاکید میورزند که علیرغم همه فشارها ی امریکا واروپا ، روسیه میتواند دربرابر همه انها ایستادگی کند  

 .ه جنگ بهای گزا فی بپردازدواگرچه ممکن دراثر طوالنی شدن ادام
، روسیه  2020از نظر اقتصادی،اما درمورد ثروت گاز روسیه : براساس نشریه اماری سازمان »اپک« درسال  

، ترلیون متر مکعب است ،  49مقام اول جهانی را از حیث دارائی گاز دارا میباشد ومقدار احتیاطی گاز این کشور  
 .وسوم میباشندپس از روسیه ایران وقطر درمقام دوم 
، ملیارد بشکه ، ششمین کشورجهان میباشد. ترتیب ونزوئال با داشتن 107روسیه در زمینه ذخیره نفتی با داشتن  

، چهارم،   ، ملیارد بشکه مقام دوم ، سومین کشور نفتی کانادا298، ملیارد،بشکه ، مقام یکم، عربستان سعودی 304
 .، ملیارد بشکه نفت است145ارای ، پنجم عراق است که د 156ایران با داشتن  

روسیه دارای موارد طبیعی بسیاری میباشد ومرتبه سوم از حیث معادن طال، ذغال سنگ، اهن، الماس ، وپالتین   #
 .را حائز است

، درصدر اول صادرات  2017روسیه همچنین مهمترین سبد غذائی دنیارا به خود اختصاص داده است ودرسال   #
 .است گندم دنیا قرارداشته

، ملیون  103، ملیون تن ، وهند  135، ملیون تن گندم تولید میکند ، که بعد از چین با تولید  77روسیه ساالنه حدود  
 .تن ، مقام سوم را درتولید گندم دارد

روسیه درزمینه تولید جو مقام اول جهانی را دارد ، مقام دوم را در تولید تخم افتاب پرست ، سوم تولید سیب   #
 .چالو(، پنجم درتولید مرغ وتخم مرغ را به خود اختصاص داده استزمینی)ک

، ملیون دالر نفت وگاز از روسیه خریداری میکند ، تصمیم  660جبهه اقتصادی،اتحادیه اروپا بطور روزانه مبلغ  
درمقابل   روسیه مبنی بر مبادله دوالر با روبل به این معنی میباشد که که اتحادیه اروپا مجبور خواهد شد روبل را

دالر خریداری کند ، وکشور دیگری هم دردنیا بجز روسیه نیست که این مبلغ گزاف روبل را دارا باشد ، لذا اتحادیه  
اروپا مجبور خواهد شد روبل خودرا از بانک مرکزی روسیه تهیه کند که در نتیجه ارزدالری احتیاطی بانک مرکزی 

 . روسیه افزایش خواهد یافت
ینه دیگری نیز دردست دارد که اگر انرا بکار بگیرد ، میتواند مشکالت زیادی را برای اتحادیه  روسیه همچنین گز

اروپا خلق کند ، این گزینه اینست که روسیه فروش روبل خودرا در مقابل یورو ودالر متوقف کرده وشرط مبادله  
ید نیازمندیهای روبلی خود وتهیه نفت  روبل را طال قراردهد که اتحادیه اروپا باید روزانه یازده تن طال برای خر

 .وگاز به روسیه واگذارکند
، ملیون کیلومتر مربع میباشد که درعین حال  17حقایق بطور مجرد این است که روسیه دارای سرزمینی با مساحت 

 .قدرت اتمی دنیا نیزمیباشد
مکان میدهد که درمدیریت اینکه روسیه دارای حق »وتو«درمجلس شورای امنیت سازمان ملل است وبه روسیه ا

نظام جهانی سهم ونقش داشته باشد واین خود عامل قدرت مهمی است که هیچ طرفی نمیتواند انرا از روسیه سلب  
  .کند

اقدام عملی فوق به این معنی میباشد که اگرروسیه این تصمیم را بطور عملی اتخاذ کند درمدت بسیار کوتاهی همه  
 .روسیه منتقل خواهد شد که برای اروپا عواقبی بجز ورشکستگی مالی نخواهد داشت ذخیره طالی اتحادیه اروپا به

علی العموم اینچنین خواهد بود که جنگ موجود دراکراین مشکالت وتاثیرات مخرب خودرا برای همه جهانیان خواهد 
ضعف وقوت هستند  داشت ونه تنها برای کشورهای معدود شرکت کننده درجنگ وهمه بازیگران موجود دارای نقاط  

 .وتنها کشورهائی که بیشترین تحقیق ومطالعه وامکانات مفید را داشته باشند کمتر اسیب خواهند دید
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجله هفته )دکتر رفعت سید احمد(
 تخلیص : ش . شاپی 
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