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 زکتر تْرام اهیراحوسیاى
  



Want to understand why Putin does what he does? Look at a map 



آًسرُ گرٍهیکَ، کِ سی سال ٍزیر ذارجِ اتحاز جواّیر شَرٍی •
 :تَز زر ذاطرات ذَز هی ًَیسس

هي زٍست زارم ساعت فراغت ذَز زر کاخ کرهلیي رٍ ترٍی •
ًقشِ تسرگ جْاى ًوایی کِ تر رٍی زیَاری زر یکی از سالٌْا 
ًصة شسُ تیایستن ٍ تِ ًحَُ قرارگیری کشَرّا ٍ ّوسایگاى  

اتحاز شَرٍی ٍ زریاّا ٍ اقیاًَس ّای پیراهَى ٍ راّْای ارتثاطی 
 .را هطالعِ کٌن



 سَسیالیستی؟جواّیر شَرٍی برپایی دٍبارُ 

 :پَتیي•
هی تیٌن کِ زر غرب ّیج کس ًوی فْویس کِ اتحاز جواّیر شَرٍی از ًقشِ سیاسی  »•

جْاى ًاپسیس شسُ است ٍ یک کشَر جسیس تا اصَل اٍهاًیستی ٍ ایسئَلَشیک زر 
 پایِ ٍ اساس ٍجَز آى پسیس آهسُ است

ّر کس زلش ترای اتحاز جواّیر شَرٍی تٌگ ًشسُ است، قلة ًسارز ٍ ّر کِ … •
 هی ذَاّس زٍتارُ تازگرزز، هغس ًسارز

 
• Anyone who doesn't regret the passing of the Soviet Union 

has no heart.  
• Anyone who wants it restored has no brains. Vladimir Putin 

Read more at: 
https://www.brainyquote.com/quotes/vladimir_putin_131
453 
 



 رٍسیِ ٍ ٍالدیویر پَتیي

  ۱۸از اًتراتات پیش ٍالزیویر پَتیي، رئیس جوَْری رٍسیِ •
هایل  کِ کالیٌیٌگراز رفتِ تَز، تِ ایي سَال کِ تِ 20۱۸هارس 

: زّس، فَرا پاسد زازاست کسام حازثِ تاریری زر رٍسیِ را تغییر 
 .فرٍپاشی اتحاز جواّیر شَرٍی

 
فسراسیَى رٍسیِ اهٌیت ذَز را زر چارچَب قلورٍ اتحاز شَرٍی 

سازهاى کشَرّای هستقل هشترک الوٌافع، پیواى  : تعریف هی کٌس
 شاًگْای، اتحازیِ اقتصازی اٍراسیا، پیواى اهٌیت زستِ جوعی، 



 
 لفماز

 کوربٌد شکٌٌدُ دٍرُ جٌگ سرد، 
ّن هَلعیت لبلی خَد را حفظ کردُ   21آیا در لرى 

 است؟









هستمر در شْر لبلِ در شوال جوَْری آذربایجاى در 2012-1982رادار لبلِ 
 داهٌِ ّای جٌَبی کَّْای لفماز کبیر

















هٌاطك اشغالی 
پیراهَى لرُ باغ  

کَّستاًی تَسط 
 ارتش رهٌستاى

 کلبجر– 1
 الچیي – 2
 لبادلی – 3
 زًگیالى -4
 جبرائیل -5
 فضَلی – 6
 آق دام -7











 2020ًَاهبر  9آخریي پیشرٍی آذربایجاى در جبِْ لرُ باغ 





اراهٌِ پیش از ترن هٌاطك اشغالی ٍ تحَیل آى بِ آذربایجاى رٍستاّا ٍ خاًِ ّا را بِ آتش 
 هی کشٌد


