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موقعیت خطیِر عراق!

سخننخست
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گرفته اســت. با ســقوط صــدام، آمریکا  عــراق در موقعیت خطیــری قرار 

کشور به عنوان پایگاه  خود را در یک قدمِی ورود به عراق و تســخیر این 

که در میان شیعیان وجود داشت  دائمی خود می دید، ولی انسجامی 

آمریکا را با یک کابوس بزرگی روبه رو کرد که رها شدن نیروی مّلی عراق و 

قرار گرفتن عراق در موقعیت استقال و آزادی بود.

آمریکا، بــرای توجیــه ورود نظامی بــه عراق، دســت به آفرینــش داعش 

زد. اهــداف ایجــاد داعــش عبــارت بــود از: )1( ورود نظامــی بــه عــراق و 

کــردن اســام در  ســوریه تحــت عنــوان مبــارزه بــا تروریســم؛ )2( بدنــام 

گــروه  کــه علنــًا و رســمًا بــه وســیلۀ ایــن  مقیــاس جهانــی، بــا جنایاتــی 

تروریســتی مرتکب شــدند؛ )3( جذب جواناِن خواهــان تغییر در جهان 

اســام، شست وشــوی مغزی آن ها، و اســتفاده از آن ها در شــبکه های 

تروریستی؛ )4( ایجاد جنگ بین شیعه و ُسنی و تضعیف محور مقاومت 

ضّد صهیونیستی.

شکســت داعــش در عــراق و ســوریه بــه دســت نیروهــای مدافــع حرم 

که امــروز آمریکا  تمام رؤیاهای سیاســی آمریــکا را به باد داد؛ این اســت 

کاری  برای ایجاد تغییر در هــرم قدرت به ضرر مردم عراق دســت به هر 

می زند: )1( تاش برای متاشــی ســاختن حشُدالشــعبی تحــت عنواِن 
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ادغام آن ها در ارتش عراق، )2( تاش برای سیطره بر ارتش عراق تحت 

عنوان خدمات آموزشی، )3( گسترش شبکۀ نفوذی های آمریکا و روی 

که خود را به آمریــکا فروخته اند، )4( ایجاد اختاف  کار آوردن عناصری 

بین چهره های سیاسی شیعه، )5( تقویت قوم گرایی و طایفه گرایی در 

عراق.

راه حــّل مســائل عــراق بازگشــت نخبگان عــراق به اســام نــاب و حفظ 

وحدت است. آیا نخبگان عراق به  این اندازه از عقانیت رسیده اند؟

                                                                                      سردبیر



کنش روسیه  و غرب در اوکراین  ُکنش و وا
و پیامدهای جهانی آن

یوران، محمدحسن زورق،  با حضوِر حسن بهشتی پور، حسین رو
محمود شوری، احمد کاظم زاده

میــــزگــــرِدمــــاه1
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رویوران: بســم اهلل الرحمن الرحیم. حملۀ روســیه به اوکراین و بسیاری   

از حــوادث قبل از آن، نــوع صف بندی بین اروپــا و آمریکا، بحث مفهوم 

کــرد، و در  کــه آقــای پوتیــن مطــرح و بــر اســاس آن اقــدام  امنیــت مّلی 

کــه در این حادثه مطرح اســت.  نهایت، نظم بین المللی نکاتی اســت 

این جنگ چه سرنوشــتی پیــدا می کند؟ به درازا می کشــد یا به ســرعت 

جمع می شــود؟ نــوع رابطــۀ بین قدرت هــای بزرگ چــه خواهد بــود، و 

نظام بین المللی چه سرانجامی خواهد داشت؟ 

همۀ این ســؤال ها موجب شد این جلســه به بحث اوکراین اختصاص 

کند تا تصویــر نزدیک تــری از حــوادث و تأثیــرات و پیامد های این  پیدا 

مسئله داشته باشیم.

که فلســفۀ وجــودی جنگ اوکراین چیســت  ق: پرســش این اســت  زور  

وچرا این اتفاقات رخ می دهد. به نظر من، چهار احتمال متصّور است. 

برای هر احتمال، باید رخداد های تقویت کننــده یا تضعیف کنندۀ آن را 

در یک جدول نوشت؛ بعد، این احتماالت را توزین و وزن وقوع هرکدام 

را معلوم کرد. 
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که مرکزیت قدرت جهانی در پِی اجرای  )1( یکی از احتماالت این است 

نظام دوقطبی با شکل و شمایل جدیدی باشد. مرکزیت قدرت جهانی 

کسانی هستند که در مورد مسائل جهانی تصمیم می  گیرند. 

کســانی هســتند فعــًا موضــوع بحــث مــا نیســت.  اینکــه این هــا چــه 

کــه ایــن حــوادث رخ می دهد تــا دنیــا دوباره  یــک احتمال ایــن اســت 

قطب بنــدی شــود: یــک قطــب شــرق و یــک قطــب غــرب! تفاوتــش با 

که آن نظام دوقطبی  نظام دوقطبِی قبل از انقاب اســامی این اســت 

ایدئولوژیک بود، اما این نظام دوقطبی جدید فقط می تواند سیاسی-

دیپلماتیک باشد. 

که  گر نظام دوقطبی شکل بگیرد، می تواند این نتیجه را داشته باشد  ا

محور مقاومت را هم به شکلی در چارچوب نظام دوقطبی قرار دهد. به 

گر قطب شرقِی آن عبارت از روسیه و چین باشد، محور مقاومت  نظرم، ا

هم به این قطب نزدیک شده است.

آیا جهان به نظام جهانی دوقطبی برمی گردد؟
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کنــد قلمرِو خــودش را در  که روســیه تاش  )2( احتمال دوم این اســت 

کند اوکراین  کند )یعنی احساس  مرز های قبل از انقاب بلشویکی احیا 

گر هــم نخواهد اوکراین رســمًا جزء روســیه  مال خودش بوده اســت( و ا

کنــد، نه اینکه  باشــد، الاقل وضعیــت آن را مثل بــاروس یا قزاقســتان 

اوکراین کشور مستقّلی باشد که حتی بتواند در برابر روسیه عرِض اندام 

کند یا رقابت های سیاسی را به مرز های روسیه بکشاند. 

گر روســیه این اســتراتژی را داشــته  این احتمــال هــم ملزوماتــی دارد: ا

باشــد، بعد از این، بایــد تبعاتــش را در آســیای مرکزی و قفقــاز ببینیم. 

شواهدی به نفع این احتمال وجود دارد.

که عیان اســت و مــا می بینیم  کــه چیزی  )3( احتمال ســوم این اســت 

کرده انــد، رئیس جمهور  باطــن قضیه هــم باشــد: آمریکایی ها تحریــک 

کنش نشان  اوکراین هم یهودی است، و روسیه به تحریکات غربی ها وا

کار را به جنگ روسیه  کنش  کنش و وا که این  داده است. ممکن است 

کشــور های غربی هم بکشــاند. آقای مکــرون هم می گفــت جنگ در  با 

کرد و اروپا باید برای این جنگ آماده باشــد.  اوکراین ادامه پیدا خواهد 

این خبر تقویت کنندۀ  این احتمال اســت.  البتــه، اخبار تضعیف کنندۀ 

ایــن احتمال هــم وجــود دارد-مثــًا، اینکه  هــر دو طــرف از یک جنگ 

اتمی هراس دارند.

)4( احتمال چهارم این است که با روسیه سازش شده است تا جنجالی 

در اوکراین و اروپای شرقی و قفقاز راه بیفتد و در ضمن آن حمله ای هم 

گیرد، اما این حمله در حاشــیۀ حوادث مهّم  به محور مقاومت صورت 

گم شــود و خبــر اول جهان همان مســائل اروپا و  اروپای شــرقی و قفقاز 
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که یک مسئلۀ فرعی  قفقاز باشــد. این هم شیوه ای در سیاست اســت 

کننــد! این هم یک  کنند تا بتوانند یک مســئلۀ اصلی را فرعی  را اصلی 

احتمال است. 

باید ببینیم تقویت کننده هــا و تضعیف کننده های ایــن احتماالت چه 

گــر بتوانیــم تقویت کننده هــا و تضعیف کننده هــا را در مــورد  هســتند. ا

کنیم، می توانیــم احتمــاالت را توزین و بر  تک تِک احتماالت فهرســت 

حسب وزن مرتب کنیم. 

بهشــتی پور: من ســعی می کنم ابتدا برداشــت خــودم را به اختصــار بیان   

کنم، بعد به آن احتماالت بپردازم. 

از سال 2007 م. که آقای یوشینکوف رئیس جمهور اوکراین شد و چیزی 

با عنواِن انقاب رنگی در اوکراین رخ داد، اختاف اوکراین و روسیه جّدی 

که متحد روســیه  کویچ رئیس جمهور اوکراین بود  شــد. پیش از آن، یانا

بود و مشــکلی در روابط با روســیه نداشــت؛ هر دو متحد بودنــد و با هم 

کار می کردند. آقای یوشــینکوف و بعد خانم پینوشــنکو هــر دو طرف دار 

ارتباط نزدیک بــا اتحادیۀ اروپــا و در مرحلۀ بعــد با آمریکا بودنــد. این ها 

اقداماتی انجام دادند که فضا را برای نزدیکی اوکراین به آمریکا و اتحادیۀ 

کند. آمریکایی ها و انگلیســی ها در پشــت پرده خیلــی از این  اروپا آماده 

که ریاست  تغییر اســتقبال می کردند. بعد از ســال های 2004-2005 م.، 

کرد-حاال یا شرایط الزم  جمهوری تثبیت شد، روســیه قضیه را تحمل 

که وارد چالش نشــوند.  وجود نداشــت، یا سیاســت آن ها اقتضا می کرد 

من در سال 1385 پژوهشی برای مرکز مستند ســازی صدا و سیما راجع 

به اوکراین انجام دادم و ریز قضایا را در آن باز کردم.



ۀ11
فح

ص
 /

80
-7

ۀ9
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

کویــچ توانســت دوبــاره  کش وقوس هــای ســال 2010 م.، آقــای یانا در 

رئیس جمهــور شــود. او چهار ســال رئیس جمهــور بــود و در ایــن دوره، 

گرفت و نگذاشــت اوکراین عضو  جلوی امضای توافق با اتحادیۀ اروپا را 

این اتحادیه شود. 

کویچ در انتخابات سال 2014 م. شکست خورد. روس ها می گفتند  یانا

ســقوط او یک توطئه اســت. روس ها نتوانســتند حریف پورشــینکوف 

کویج مجبور به قبول شکست شد.  شوند؛ او رئیس جمهور، و آقای یانا

کویچ  که آقــای یانا اتفاقــًا، دادگاه قانــون اساســی اوکرایــن هــم رأی داد 

تقلب کرده است. 

کرد  کریمه را ِاشغال  روســیه در اینجا دو اقدام خیلی اساسی انجام داد: 

که به  گفت مــردم خودشــان رأی دادند  و یک همه پرســی انجــام داد و 

روســیه بپیوندنــد. افکار عمومــی داخل روســیه هم به شــدت حمایت 

کریمه یک شــبِه جزیرۀ اســتراتژیک در شــمال دریای ســیاه و  کرد چون 

کلیدی  کریمه، دو استان  فوق العاده تعیین کننده است. بعد از ِاشغال 

بحران در اوکراین نتیجۀ مداخالت غرب است.
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لوهانسک و دونتسک در شرق اوکراین عمًا استقال و جدایی خود را 

کردند، و روس ها هم با پشتیبانی نظامی از آن ها  کی یف اعام  از دولت 

کنند  که غربی ها روسیه را تحریم  کار سبب شد  کردند. این دو  حمایت 

و تعارض بین روسیه و غرب بیشتر و علنی تر شود. 

که اتفاق افتاده اســت؛ ولی حــدس تحلیلی من  این روح روایتی اســت 

که از سال 2004 م.  که تحریکات آمریکایی ها و انگلیســی ها،  این است 

شروع شده بود، پشت این ماجراست. دست انگلیسی ها و آمریکایی ها 

در پشت این داستان قرار دارد، و روسیه بازِی انگلیس و آمریکا را خورده 

که وارد این ماجرا شده است. 

هدف آن هــا چه بــود؟ ایجاد اختــاف بیــن اوکرایــن و روســیه! اوکراین 

همیشــه خــّط حائــل روابــط روســیه بــا اروپــا بوده اســت. در دو جنــگ 

کنار هم  مهّم میهنی با ناپلئون و هیتلر، ســربازان روســیه و اوکرایــن در 

جنگیده و میلیون ها کشته داده اند. آن ها 12 قرن تاریخ مشترک دارند، 

کردند روابط اوکراین و روســیه را بر  اما انگلیســی ها و آمریکایی ها تاش 

کــه می خواهند ناتو را تــا مرز های  هم بزننــد. حدس اولیۀ مــن این بود 

گســترش دهند تا بتوانند حلقــۀ محاصره را علیه روســیه  غرب روســیه 

تنگ تر کنند. این کار را از سال 2004 م. شروع کردند. 

کــه  کــه انجــام دادم بــه ایــن نتیجــه رســیدم  البتــه، مــن در پژوهشــی 

توانســته ســهم  اینکــه روســیه  از  آمریکایــی  و  انگلیســی  شــرکت های 

گاز به اروپا داشته باشد راضی نیستند.  قابِل توجهی در صادرات نفت و 

انگلیســی ها وابســتگی روســیه و اروپــا را در تعــارض با منافع خودشــان 

)به ویــژه، در تعــارض بــا منافــع شــرکت های نفتــی( می دیدنــد. آن هــا 

کنند تا بریتیش  می خواســتند از تعارض بین اوکراین و روسیه استفاده 

گاز و انرژی شوند و سهم  پترولیوم و آرامکو و ِشــل صحنه گرداِن خطوط 
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گازی و نفتِی  کمتر شود. خانم یوشننکوف در شرکت های  کم و  روسیه 

دالل بین روســیه و غرب نقــش مهّمی داشــت و طّی ســال های بعد از 

فروپاشی شوروی بسیار پول دار شده بود. 

خاصــه، ریشــۀ اینکه می گوییــم آمریــکا و انگلیــس تحریک کننــدۀ این 

جنگ هســتند و بــه این اختــاف دامــن می زنند بــه منافــع اقتصادی 

گاز برمی گردد. روســیه و اوکراین هرچــه در این جنگ  در عرصۀ نفــت و 

ضعیف تــر شــوند بیشــتر بــه غــرب وابســته می شــوند. اوکرایــن هرچــه 

ضعیف تــر باشــد بیشــتر آمادگــی تجزیه شــدن پیــدا می کند. از ســال ها 

کنند. اآلن نمی شود،  که روســیه را تجزیه  پیش، به دنبال آن هســتند 

ولــی وقتی روســیه درگیــر بحران های متعدد شــود، چرا نشــود؟ همین 

پخت وپز را برای شوروی هم کردند-البته، من عامل فروپاشی شوروی 

را فقط غربی ها نمی دانم، و عوامل داخلی قوی هم وجود داشت. 

کار می کنند.  کــه روی آن  به هر حــال، این ها زمینه ســازی هایی اســت 

بنابراین، وقتی می گویم آمریکا و انگلیس پشت ماجرای تحریک اوکراین 

برای پافشاری در عضویت در ناتو و ایجاد اختاف بین روسیه و اوکراین 

هســتند، عمدۀ دالیلش را همیــن ماجرای انــرژی می دانم. ایــن غیر از 

گر  بحث سّنتِی گسترش ناتو و رسیدن به مرز های غربی روسیه است. ا

فقط آن بود، استونی، لیتونی، و لیتوانی هم به مرز روسیه نزدیک اند-

کیلومتر فاصله اســت.  از پایتخــت لیتوانــی تــا ســن پترزبورگ فقــط 190 

ضمنًا، مگر ترکیه، که عضو ناتو است، به روسیه نزدیک نیست؟ 

اوکرایــن جایــگاه ژئوپلتیــک و ژئوِاســتراتژیک دارد. مــرز  شــرقی اوکرایــن 

کیلومتر فاصلۀ هوایی دارد.  کیلومتر با مســکو فاصلۀ زمینی و 450   600

گر اوکرایــن عضو ناتو شــود، روســیه باید تمام نظــام امنیتی خــود را در  ا

کنــد، تمام  قبال غــرب تغییر دهــد: دوباره سیســتم پدافنــدی طراحی 
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کنــد، و آرایش هــای اتمــی خــود را تغییــر دهد.  موشــک ها را بازتعریــف 

که در  جایگاه اوکرایــن، از نظــر ژئوپلتیک، با ترکیه یا اســتونی و لیتوانــی 

شمال هستند خیلی متفاوت است. 

کنــد تحقیــر شده اســت؛  کــه روســیه احســاس  ایــن ماجــرا باعــث شــد 

کــه از نظر امنیتی  گفت  کــرد و به غرب  بنابراین، نامه نگاری هــا را علنی 

احســاس تهدید می کند و دالیلش را هــم توضیح داد. آن هــا اصًا روی 

این اقدامات حســاب نکردند. چرا؟ )1( روســیه را یک قــدرت درجۀ دو 

که  می دانســتند و هنــوز هــم می داننــد؛ )2( منافعشــان اقتضــا می کــرد 

که روســیه چنیــن بازی  روســیه وارد جنــگ شــود، و بدشــان نمی آمــد 

کی را آغاز کند.  خطرنا

که روســیه، برای اینکه به  با توجه به این مســائل، من نتیجه می گیرم 

که من یک قدرت درجۀ اول هستم، دیگر نمی توانید  دنیا نشــان دهد 

کنیــد، دهۀ 1990 م. تمام شــد، و آن  مثل ســال 2004 م. با من برخورد 

ســبو بشکســت و آن پیمانه ریخــت، در دام انگلیســی ها و آمریکایی ها 

یر پای روسیه دام گسترده است. غرب در اوکراین ز
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کنــد  که نشــان دهــد مقتدر اســت،  کاری  گرفتار شــد! بــه جــای اینکــه 

که برای روسیه جز خســران نخواهد داشت. من،  دســت به اقدامی زد 

که لشکر کشی به اوکراین جز  به عنوان یک پژوهشگر، نگاهم این است 

که  خسران برای روسیه چیزی ندارد. روســیه وارد زمین بازی ای شده 

کرده اند. شّکی در این قضیه  انگلیسی ها و آمریکایی ها برای او طراحی 

ندارم، منتها خودشان معتقدند که این طور نیست.

کــه او جنگ لیبــی و عراق را  گر ســخنرانی پوتیــن را بخوانید، می بینید  ا

که بــه آمریکا می کرد )کــه یک جانبه گرایی  مرور می کنــد. تمام انتقاداتی 

می کند، سازمان ملل را دور می زند، و ساز و کار بین المللی را قبول ندارد( 

گذاشــت، نه  خودش انجام داد: روســیه نه شــورای امنیت را در جریان 

کــرد، نه به ســازمان امنیــت و همــکاری اروپا  با ســازمان ملل مشــورت 

کرد، نه ساز و کار نورماندی را )که با آقای مکرون بر سر آن به توافق  توجه 

رسید( انجام داد، نه توافق مینسک 2 را )که از سال 2014 م. بر آن اصرار 

گرفت؛ همه  که اوکراین آن را اجرا نمی کند( در نظر  گله می کرد  داشــت و 

گذاشت! روسیه در این شرایط عمًا دست به یک ماجراجویی  را زیر پا 

زده است. 

که جمهوری اسامی ایران متحد روســیه است، درست  درست اســت 

که خّط مقاومت در برابر  که ما با چین رابطه داریم، درست است  است 

که از  غرب باید محفوظ باشــد، ولی هیچ کدام از این ها دلیل نمی شود 

این اقدام نظامی-کــه خاف تمــام ُنرم های بین المللی اســت-دفاع 

که انگلیســی ها  که دارد به دامی می افتد  کنیم. باید به روســیه بگوییم 

کی  کار روســیه را وارد بــازی خطرنا کرده اند. ایــن  و آمریکایی هــا فراهــم 

کــه ســبب می شــود از نظــر اقتصــادی ضربــه بخورنــد. روســیه  می کنــد 

کّلی هزینه بدهد.  گازِمحور دارد؛ از این بابت، باید  اقتصاد نفت محور و 
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کّلــی هزینه می دهــد. از طرف  لجســتیک آن بــرای درگیــری در اوکراین 

که ما ایران سال  گر فردا به ایران حمله شــد چه؟ درست اســت  دیگر، ا

کردســتان و آذربایجان را تجزیه  1324 نیســتیم. در آن زمان، دو استان 

کردند و در یکــی جمهــوری مهابــاد و در دیگری جمهــوری دموکراتیک 

آذربایجــان را شــکل دادنــد. مــا اآلن خیلــی قــوی هســتیم و می توانیم 

در برابــر هر حمله ای بایســتیم، ولی چرا ایــن تجربۀ تاریخــی را فراموش 

کرده ایم؟ روســیه به دنبال تکرار شوروی نیســت بلکه به دنبال احیای 

روسیۀ تزاری است! 

کنیم و بگوییم انگلیسی ها دارند به این  البته، ما باید آمریکا را محکوم 

کنند، بــرای انرژی  جریان دامــن می زنند تا روســیه را تضعیــف و تجزیه 

کنند، و اروپا )به خصوص، شــرکت های نفتــی( را به  اروپا مشــکل ایجاد 

کنند. آن ها منافع اروپــا در همکاری با روســیه را به  خودشــان وابســته 

هوا فرســتادند. 11 میلیارد دالر ســرمایه گذاری روی نورد اســتریم 2 فعًا 

گاز به آلمان برسد، روی  که قرار بود  معطل مانده اســت؛ و اصل قضیه، 

هوا رفت. پس آمریکایی ها دقیقًا به هدف شرکت های نفتی رسیدند.

کرده است. خوِد او، طبق  خاصه، روسیه یک کشور مستقل را ِاشــغال 

کــه امنیت آن هــا را به  توافق بوداپســت، بــه اوکراین تضمیــن داده بود 

کنــار آمریــکا و انگلیس چنین  رســمیت می شناســد. همین روســیه در 

کنیم.  تضمینی را بــه اوکراین دادند. باید ما سیاســت بی طرفــی اتخاذ 

کنیم. باید هــر دو طرف را به  نه از اوکراین و نه از روســیه نباید حمایــت 

خویشتن داری، توقف درگیری ها، و راِه حّل دیپلماتیک دعوت کنیم.

شوری: بنیان بحث را آقای بهشتی پور مطرح کردند. من با آن ایدۀ کّلی   

کردند و اینکه این بحران و جنگ در اوکراین می تواند  که ایشان مطرح 
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به یک باتاق برای روسیه تبدیل شود موافقم، ولی با اینکه گفتند این 

دام پهن شــده خیلی نمی توانم موافق باشم چون به نظرم می رسد ما 

با یک صفحۀ شطرنج مواجه هستیم.

دو بازیکن نشســته اند و شــطرنج بازی می کنند. در بازی شطرنج، یک 

که  کیــش قــرار دهد  بازیکــن ممکن اســت طــرف مقابــل را در وضعیت 

دیگر نتواند از آن وضع خارج شود. باید ببینیم آیا با چنین وضعیتی در 

کــرده، ولی خودش با  اوکراین مواجه هســتیم: آیا روســیه حرکتی را آغاز 

 مات شــود، یا آنکه به هر حال او 
ً
کیش مواجه شــده و ممکن است بعدا

هم برای خودش استراتژی دارد؟ 

یکایی ها و انگلیسی ها پشــت ماجرای اوکراین  یک آمر بهشــتی پور: تحر

است.

کنیم.  مــا می توانیــم بحــران اوکرایــن را از منظر هــای مختلــف تحلیــل 

هرکــدام از مســائل می توانــد بحــث خــود را داشــته باشــد. یکــی از این 

منظرهــا سیاســت خارجــی و داخلــی روســیه اســت. شــخص پوتین و 

کنیــم. آیا آقــای پوتین به دنبــال احیای  سیاســت خارجی او را تحلیل 

امپراتــوری اســت؟ تحلیل شــخصیت آقــای پوتیــن و شــخصیت نظام 

گرفت  که بعد از فروپاشی شــوروی در روسیه شکل  سیاسی و شــرایطی 

خودش یک منظر اســت. حتمــًا، هرکــدام از این بحث هــا می تواند نور 

تازه ای به بحث بتاباند و بخشی از ماجرا را روشن کند. 

کــه می توانــد مطرح باشــد تنــش بیــن روســیه و اوکراین  منظــر دیگری 

کشور  که از ابتدای فروپاشی شوروی بین دو  است. در قالب اختافاتی 

رخ داد، روسیه اوکراین را بخشــی از خود می بیند؛ اوکراین را با خودش 
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که بــه دالیــل سیاســی دوپاره شده اســت.  یــک هویــت واحد می بینــد 

کریمه را بخشــی از روســیه و مرز هــای اوکرایــن را مرزهای  اساســًا، آن ها 

ســاختگِی دوران شــوروی می داننــد. اتفاقــات ســال 2004 م.، انقــاب 

نارنجــی، و حضــور جریان هــای غرب گــرا در اوکرایــن عمــًا باعــث شــد 

کــه  غربی ها به ســوی افزایــش تنش با روســیه رفتنــد تا بــه رویداد های 

که تنش را در  ســال 2014 م. رســیدند. این هم یک ُبعد مســئله اســت 

چارچوب تنش بین روســیه و اوکراین ببینیم. این هــم ابعاد خودش را 

دارد و حتمًا بخش هایی از موضوع را روشن می کند.

یک منظر دیگر  این است که این مسئله را در چارچوب تنش و اختاف 

روســیه با غرب، روســیه بــا ناتــو، و روســیه بــا اروپا ببینیــم. روســیه، در 

چارچــوب تنش بــا غرب و تــاش در ایجــاد موازنۀ اســتراتژیک بــا غرب، 

اوکراین را یک عرصۀ بازی می بیند: جایی برای آنکه بتواند تنش خود را 

با غرب پیش ببرد و احیانًا موازنۀ استراتژیک خود را در قبال ناتو و اروپا و 

جهان بازتولید کند. 

گفته می شــود هم ناظر به آن  که  در مورد احیای نظام دوقطبی  بحثی 

کان  که اساســًا تنش را در این چارچوب ببینیم: اینکه سیاست  است 

روســیه در ســطح بین المللی احیــای خود به عنــوان یک قــدرت بزرگ 

گســترش ارضی و  جهانی اســت. بازگشــت به شــوروی الزامًا بــه معنای 

برگشتن به مرز های شوروی نیســت بلکه به معنای جایگاه شوروی در 

نظــام بین المللی دوران جنگ ســرد اســت )کــه یکــی از دو قطب اصلی 

تعیین کنندۀ مسائل جهانی بود(. 

منظر دیگر، که آقای بهشتی پور مطرح کردند، رقابت ها و رویارویی های 

شــرکت های نفتــی و چارچــوب اقتصاد سیاســی اســت: اینکــه ببینیم 

منافع اقتصادی چه کسی در تشدید جنگ است، منافع اقتصادی چه 
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کدام شرکت های نفتی یا  کسی با این تحوالت بیشتر تأمین می شود، و 

کدام یک از بازیگران عرصۀ اقتصادی از این موضوع بهره مند می شوند. 

که هرکدام حتمًا ابعاد مختلف  این ها منظرهای مختلف بحث است، 

گفت روی  خــود را دارد و بخشــی از بحث را روشــن می کنــد. نمی تــوان 

که همــۀ این ها  کنیــم. واقعیت این اســت  کیــد  کدام یــک می توانیم تأ

تأثیرگذار بوده اند. 

امــا اســتدالل خــوِد روس هــا چیســت؟ روس هــا چگونــه ایــن اتفــاق را 

مفهوم بندی می کنند؟ این هم ُبعدی از موضوع اســت. ما باید روایتی 

را که روسیه از مسئله ارائه می دهد به خوبی درک کنیم. نهایتًا، نکته ای 

که ایــن تنــش چــه سرنوشــت و چه  که بایــد بــه آن برســیم ایــن اســت 

پیامدی می تواند برای روسیه و نظام بین المللی داشته باشد.

من به بحث چارچوب های مختلــف وارد نمی شــوم و به مفهوم بندی 

که روسیه و قدرت های  روس ها از مســئله می پردازم. به نظرم می رسد 

که امنیــت قدرت های بــزرگ چیزی  بزرگ به این شــکل نــگاه می کنند 

گفته می شود  کشور هاست.  کوچک و ســایر  فراتر از امنیت قدرت های 

همۀ انســان ها برابرند اما بعضی ها برابر ترند؛ امنیت هم این طور است: 

که »فقط امنیِت من به عنوان قدرت  نگاه قدرت های بزرگ این اســت 

بزرگ مهم است.«

کان جهانــی و در ِقبــال آمریــکا و ناتو  روســیه امنیتــش را در چارچــوب 

تعریف می کند و برایش اهمیت ندارد که این وسط یک سری از کشور ها 

کشور دیگر  گرجســتان یا هر  ناامن می شــوند. اساســًا، امنیت اوکراین و 

برای آن ها بی معنا می شود، امنیت هر کشور دیگری که بخواهد مانعی 

کند یا بخواهد در تقابل روسیه باقدرت های  برای امنیت روسیه ایجاد 

بزرگ دیگر نقش آفرینی کند.
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که امنیت فقط  اساســًا، نوع نگاه روســیه به امنیت خودش این اســت 

در چارچــوب قدرت های بــزرگ معنا پیــدا می کند، و قدرت هــای بزرگ 

کنند.  که حــق دارنــد امنیت خــود و امنیــت جهــان را تعریــف  هســتند 

که می توانند مخل یا  کشور ها و ســایر بازیگران عناصری هســتند  سایر 

کشــور هاِی غیر از قدرت های  کمک کننده به امنیت باشند. روس ها به 

بزرگ به این شکل نگاه می کنند. کشور های اروپای شرقی برای روسیه 

کنند یا مخّل امنیت  کمک  معنایی ندارند جز اینکه به امنیت روســیه 

روسیه باشند. 

آقــای لوکیانــوف یکــی از ســه تحلیلگــر اول آن هــا و  مثــل برژینســکی یــا 

کیســینجِر روســیه اســت. او به تازگی مطلبی نوشــته و بحث را به زمانی 

کــه آلمــان شــرقی و غربــی متحــد شــدند؛ می گویــد: »در آن  برده اســت 

کــه قرار اســت ناتــو در اینجــا باقی  زمان، بــه روســیه تضمین داده شــد 

بماند و روسیه بخشی از ساختار امنیت اروپا باشد، ولی غرب بعد از آن 

کشــور حق دارد متحد  که هر  گســترش ناتو رفت و با این شعار  به سوی 

اوکراین تاکنون بین روسیه و ناتو حائل  بوده است.
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گســترش داد. اما اصًا این جور نیست  کند این دایره را  خود را انتخاب 

کند. امنیــت، امنیت  کشــوری حــق دارد متحد خــود را انتخــاب  که هر 

جبری است. اروپا و غرب باید امنیت روسیه را در این چارچوب در نظر 

می گرفتند. چون در نظر نگرفتند، روســیه با اســتفاده از زور دارد تاش 

می کند این موازنه را به نفع خود تغییر دهد.« 

که  دارند این طــور توجیــه می کنند. اساســًا، بحــث را به اینجــا می برند 

باید این مســئله را در چارچوب مناســبات قدرت بین روســیه و غرب و 

کشور دیگری  ناتو ببینید. این وســط، اصًا اوکراین مطرح نیســت! هر 

می توانست جای اوکراین باشد. این ها صرفًا محّل بازی هستند. 

کــه در اوکرایــن افتــاده بخشــی از بــازی غربی هــا بــرای  البتــه، اتفاقاتــی 

محدود کردن قدرت روسیه است. 

رویــوران: من در ایــن زمینه متخصص نیســتم، ولی مســائل را پیگیری   

گاز  کنــون شــش منظــر دیــده ام: )1( امنیــت، )2( نفــت و  می کنــم و تــا 

بین المللــی،  )4( نظــم  اروپایــی،  )3( نظــم  فســیلی،  ســوخت های  و 

)5( سیاست های مالی، )6( امنیت غذایی.

کنون بحثی نشده اســت. روســیه و چین  دربارۀ سیاســت های مالــی تا

به دنبال ایجاد یک ســاز و کار موازِی دالر-ســوئیفت هســتند. در بحث 

گندم  کشــور بــزرگ تأمین کننــدۀ  امنیــت غذایی هــم، اوکرایــن جــزء 10 

جهان اســت. در خاورمیانــه، ترکیه، مصــر، رژیم صهیونیســتی، ایران، 

سوریه، لبنان، و اردن از اوکراین گندم می خرند.

بهشتی پور: کًا، اوکراین خیلی حاصلخیز  است.  
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رویوران: اوکراین در هر اردوگاهی در بحث امنیت غذایی می تواند نقش   

مهّمی داشته باشد. خوب است که ما همۀ ابعاد را بپوشانیم. 

کاظم زاده: من می خواستم نکته ای را بگویم که شاید زاویۀ دید جدیدی   

به ما بدهد. می دانید که برای مردم ما، سیاست خارجی مثل سیاست 

کســانی را می بینید  کوچه و بازار بروید،  گر به  داخلی مهم شده اســت. ا

کرات  کــه اصــًا شغلشــان بــه سیاســت خارجــی ربطــی نــدارد ولــی مذا

که  برجام را به دقــت دنبال می کننــد. خیلی هــا از بنده ســؤال می کنند 

کرات برجام به نتیجه می رســد یا نه. در جــواب، می گفتم:  باالخره مذا

که از دوســتان شــنیدم و  »مــن متخصص قضیه نیســتم، ولی تا جایی 

خودم پیگیری می کنم، بــه احتماِل زیاد، شــاید 95 درصــِد قضیه حل 

شده اســت.« ایــن حرف خــودم بود، امــا من فکــر می کنــم در این چند 

که بــرای خودم  درصــِد باقی مانده اتفاقــات غیرِ منتظره بیفتــد. دلیلی 

داشتم بازیگری اسرائیل است و دستی که در جا های مختلف دارد.

وقتی 11 ســپتامبر اتفاق افتاد، شــاید خیلی ها فکر نمی کردنــد ماجرا به 

که  اســرائیل ارتباط داشــته باشــد. در آن مقطع، قرار بود اتفاقی بیفتد 

برای اســرائیل خیلی مهم بود، اما واقعۀ 11 ســپتامبر خطر را از اسرائیل 

کــه دولــت بــوش می خواســت در نشســت  کــرد. قضیــه ایــن بــود  دور 

مجمع عمومی سازمان ملل رسمًا طرح تشــکیل دو دولت )در منطقۀ 

کند، و اســرائیل به شــدت مخالف بود. 11 ســپتامبر  فلســطین( را اعام 

که اسرائیل تا اآلن از این خطر رهایی  یافته و حاشیۀ  کرد  فضایی ایجاد 

امنی برای خود ایجاد کرده است.

که افتاد همان نقش 11 ســپتامبر سال  اآلن هم فکر می کنم این اتفاقی 

2001 م. را بــرای اســرائیل ایفا می کند. فکــر می کنم برای مــا خیلی مهم 



23
حۀ

صف
 /

80
-7

ۀ9
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

که از ایــن منظــر وارد بحث شــویم. آقای بهشــتی پور به درســتی  اســت 

فرمودند که آمریکا و اسرائیل و انگلیس چه طور روسیه و شخص پوتین 

را در تله انداختند؛ من فکر می کنم عنصر دیگری هم باید به این تحلیل 

اضافه شــود، و آن اســرائیل و مافیا هــای آن در جا های مختلف اســت. 

که آقــای بهشــتی پور فرمودند، من فکــر می کنم ما  غیر از هشــدار هایی 

گر  که ا باید حواســمان به این جنبه هم باشــد. ارزیابی بنده این است 

کرات وین هوا شود، نه تنها آمریکا و انگلیس به هدفشان رسیده اند  مذا

گر ما بتوانیم از این فرصت  بلکه اسرائیل هم به هدفش خواهد رسید. ا

استفاده کنیم و برجام را به جمع بندی برسانیم تا از فشار هایی که بر ما 

وارد می شود بکاهیم، خوب است.

گندم ما  کردنــد: بخــش مهّمــی از  آقای رویــوران هم به درســتی اشــاره 

کــه قطع یا  از اوکراین تأمین می شــود. یکــی از پیش بینی ها این اســت 

کاهش ذخایر غذایی در خاورمیانه ممکن است جنبش های جدیدی 

را رقم بزنــد. این می تواند یــک برگ بر نده و اهرم فشــار قوی در دســت 

یکا به دالیل اقتصادی به بحران اوکراین دامن می زنند. انگلیس و آمر
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که این رفتــار غیرِ اخاقــی اســت، ولی به  روســیه باشــد. درســت اســت 

لحاظ سیاسی می توانند با این برگه بازی کنند. 

این نکته را از این بابت عرض کردم که زاویۀ جدیدی در بحث باز کند تا 

کرات وین و بحران اوکراین و فرصت ها و تهدید هایی  بتوانیم پیوند مذا

که دارد را طبقه بندی کنیم؛ از فرصت ها برای رفع تهدید های احتمالی 

استفاده کنیم و برنامه ریزی الزم را انجام دهیم. 

کنیــد، در ایــن مدت، این طــور تبلیغ  گر به رســانه های اســرائیل نگاه  ا

کــه بحــران اوکراین به نفــع ایران تمام شــد. به شــدت دارند این  کردند 

کــه ایــران دارد از این   کــه حواســتان باشــد  انــگاره را پــردازش می کننــد 

گــر خصلت آن هــا را بشناســیم، می بینیم  موقعیت اســتفاده می کند. ا

که به  بــازی به عکس اســت. بــا ایــن فضا ســازی، می خواهنــد رونــدی 

کنند. ایــن مهم تریــن زاویه  نفع خودشــان هســت را حفظ یا مصــادره 

کردن بحث اوکراین اســت. حداقل، بایــد بتوانیم در  برای مــا در دنبال 

که  گفته بودند  کار را به ســرانجام برســانیم-از اول هم  کوتاه مدت این 

برای برجام ضرُب االجلی تعیین شده است.

کار فضای تنفسی  که به نظر می آید پوتین با این  نکتۀ دیگر این اســت 

کرد. چین در سیبل آمریکا بود. باالخره، آمریکایی ها  برای چین ایجاد 

بــا دو ابرقدرت هم زمان درگیر نمی شــوند؛ معمواًل با یکــی علیه دیگری 

کنند  گذشته، برای اینکه با شوروی خوب مقابله  مواجه می شوند. در 

به ســراغ رابطه با چین رفتند، و چیــن دقیقًا از همان نقطه خــود را باال 

که در  که اقتصاد چیــن تهدید اول غرب شــده، همچنــان  کشــید. اآلن 

کردند و  دورۀ ترامــپ هــم دیدیم، فضای تنفســی بــرای روســیه ایجــاد 

کنند؛ منتها از زمان  با او شاخ به شــاخ نشــدند تا بتوانند با چین مقابله 

که روســیه  که دموکرات ها تقریبًا به یقین رســیدند  انتخابات 2016 م.، 
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کلینتون در  در انتخابات دست داشــت و به نفع ترامپ و علیه هیاری 

فرآیند انتخابات فعالیت کرد، دل خونی از روسیه داشتند. 

روند بــازی تا اینجا به نفع چین تمام شده اســت. فقــط یک نکتۀ مهم 

گر فرض بگیریم تفاهمی بین  که ا در اینجا وجود دارد؛ آن هم این است 

که روســیه به اوکراین برسد و چین  گرفته باشــد  روســیه و چین صورت 

هم مسئلۀ تایوان را حل کند، باید منتظر جبهۀ جدیدی هم در آن سو 

گر این اتفاق بیفتد، روسیه قدری از این فشار رهایی می یابد،  باشیم. ا

گر این اتفاق نیفتد، تمام مشکات متوجه روسیه خواهد شد و این  اما ا

کشور در تنگنای بیشتری قرار خواهد گرفت. 

که آیا )ماننِد جنگ جهانی دوم( شــاهد یک  اآلن این تردید وجود دارد 

ســری تفاهم های پشــِت پرده هســتیم و در آینــدۀ نزدیــک جبهه های 

گشوده شــود، روند بازی تغییر  گر  گشــوده خواهد شــد یا خیر. ا دیگری 

که  می کند. اســرائیلی ها در تبلیغاتشــان به شدت فضا ســازی می کنند 

کرد. ما  که بــه زودی اجرا خواهنــد  حــزب اهلل و ایران برنامه هایــی دارند 

نمی دانیم این ها در حّد تبلیغات است یا این تبلیغات را راه انداخته اند 

کنند. ممکن اســت آن ها اتفاقاتی علیه  که اقدام بعدی خــود را توجیه 

ایران و محور مقاومت در سر داشته باشند. 

گر قدری از بحران اوکراین خارج شویم و این اضاع را در نظر  بنابراین، ا

بگیریم، اینکه  بایدن گفت در آستانۀ جنگ جهانی سوم هستیم شاید 

خیلی بی ارتباط نباشد.

کردنــد، یعنی نقش  کاظــم زاده مطرح  که آقــای  رویــوران: در چارچوبــی   

گزارش  کرات وین هم هســت؛ آن هم  اسرائیل، مســئلۀ مهم تری از مذا

عفو بین الملل دربارۀ نژاد پرســت بودن رژیم صهیونیســتی اســت. این 
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گــزارش خیلی مهــم اســت؛ اآلن در شــورای حقوق بشــر مطرح شــده و 

گــزارش-در ابعــاد مختلِف ســاختاری،  بایــد تعیین تکلیف شــود. این 

که اســرائیل یک رژیم آپارتایِد حتی  اقتصادی، و...-اســتدالل می کند 

بدتر از آفریقای جنوبی است!

نکتۀ دیگری که برای باز شدن ابعاد قضیه مهم است حملۀ هوایی چین 

اســت. یک اســکادران شــامل ُنه هواپیمای چینی تا عمق زیــادی وارد 

گــر هواپیما های  که ا کرده بود  آســمان تایوان شــدند. تایوان قبًا اعام 

که  چینــی بیایند آن هــا را می زنــد، ولی نــزد و فقــط به آن هــا اخطــار داد 

گر هواپیمایی ســاقط می شــد،  بیرون برونــد، و آن ها هم رفتند. قطعًا، ا

فکر می کنم بحث چین و تایوان هم داغ می شد و شرایط جدیدی پیدا 

کــه چین از درگیر شــدن روســیه اســتفاده  می کــرد. این نشــان می دهد 

کــم شده اســت. این شــرایط خیلــی جالب  می کنــد چــون فشــار روی او 

اســت. تایوان در ناتو نیســت و فقط با خــوِد آمریــکا قرارداد های امنیتی 

دارد. مسائل حقوقی خیلی مهّمی در این میان هست.

پلتیک و ژئوِاستراتژیک دارد. اوکراین برای روسیه موقعیت ژئو
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ق: سؤال من این است که دوستان آینده را چه جور می بینند.  زور  

کــه چالش های فکــری به  بهشــتی پور: ُحســن این جلســات این اســت   

وجــود مــی آورد و پدیــده را از منظر هــای مختلــف می بینــد. این خیلی 

کــه هم خــوِد ما )کــه در بحث هســتیم( و  کمــک می کند  خوب اســت و 

که حاصــل این بحث ها را می شــنود یا می خواند بیشــتر  هم مخاطبی 

استفاده کند. 

که می توانیم موضوع را از شــش منظر ببینیم. به  گفتند  آقای رویــوران 

نظرم، این شش منظر شش بحث خوب و جاندار را می طلبد. 

کاظم زاده، عاوه بر انگلیس و آمریکا، نقش اسرائیل را هم در این  آقای 

بحران ُپررنگ دیدند و گفتند که اسرائیلی ها هم بدشان نمی آمد از این 

کنند و برجام را روی هوا بفرستند. همچنین، توضیح  شرایط استفاده 

که بایــد از چین هم غفلت نکــرد. چین از این اتفــاق از دو جهت  دادند 

گســتردۀ تعــارض آمریــکا با چین به ســوی روســیه  بهــره بــرد: )1( حجم 

جابه جا شد، و چین نفس راحت تری می ِکشد؛ )2( روسیه هم به چین 

نزدیک تر می شود چون از این به بعد باید از لحاظ مالی بیشتر به چین 

که شــبیه مسئلۀ اوکراین می تواند برای  کردند  کند. حتی مطرح  توجه 

تایوان اتفاق بیفتد. 

کردند: اینکه چرا روسیه  آقای شوری نکات خوبی را از نگاه روسیه بیان 

دارد موضوع امنیت را برجسته می کند و نسبت به آن حساسیت نشان 

می دهد. ایشان دالیل خیلی خوبی را از نگاه روسیه اقامه کردند. 

مــن می خواهــم، در جمع بنــدی عرایضــم، نکاتــی را در همیــن مــوارد 

کنــم. وقتــی ترامــپ در آمریــکا بــه قــدرت رســید، نقش روســیه  عــرض 

کــه می دیــدم روســیه توانســته  مطــرح شــد. بــرای نخســتین بــار بــود 
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این قدر مؤثر روی کسی سرمایه گذاری کند که در انتخابات آمریکا پیروز 

شــود. نمی خواهم بگویم دلیــل پیروزی ترامپ ســرمایه گذاری روســیه 

بوده اســت )بــه نظر مــن، ایــن ادعــا تبلیغات اســت(، امــا واقعیــت این 

که در اینترنت  که روس ها، تمام قد و با همۀ امکانات نرم افــزاری  اســت 

کردند و  و شــبکه های اجتماعی داشــتند، روی ترامــپ ســرمایه گذاری 

وقتــی ترامپ پیروز شــد، از او بهره بردنــد. روابط ترامپ با روســیه در آن 

دورۀ چهارســاله خیلی خوب بود. رأی نیاوردن او واقعًا به زیان روســیه 

بود. از آن مهم تر، ترامپ باعث افزایش تعارض بین دو ســوی آتانتیک 

که همیشــه با هم همکار  شــد: دو ســوی آتانتیک، لندن و واشنگتن، 

کردند و مشکاتشان رو شد. انگلیس عضو  نزدیک بودند، تعارض پیدا 

اتحادیۀ اروپا نبود و می توانست به نفع قطعنامۀ پیشنهادی ترامپ در 

مورد راه اندازی مکانیزم ماشــه رأی دهد ولی با اروپا همســو شــد و رأی 

ممتنع داد. اینکه انگلیس به قعطنامۀ پیشنهادی آمریکا رأی ممتنع 

دهد خیلی مهم است. اختافات در دورۀ ترامپ بسیار جّدی شده بود 

چون ترامپ تمام ساز و کار های اروپایی را نادیده گرفته بود. 

کرد و روابط نزدیکی با ترامپ  روسیه از آن دوران خیلی خوب اســتفاده 

داشــت، ولی وقتی بایدن آمد، تمام ســرمایه گذاری اش از دســت رفت. 

کرد، یک تیم  بایدن روابط بین واشنگتن و لندن و روابط با اروپا را احیا 

کــرده و روی آن  که روس ها به آن فکر  مشــترک تشــکیل داد، و نظمی را 

کرده بودند )حداقل، از نظر تئوریــک( به هم ریخت. به  ســرمایه گذاری 

نظر من، این خیلی عامل مهّمی بود برای اینکه روس ها به تقا بیفتند 

کارت دیگِر روســیه برای  کارت دیگــر روی میز بگذارنــد. اوکرایــن  و یــک 

کردم: اینکه روسیه  که در بحث قبلی عرض  اثبات همان چیزی اســت 

گر  را بایــد به عنــوان قــدرت درجــۀ اول باید بــه رســمیت بشناســند؛ و ا
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چنین نکنند، روســیه منافع طرف مقابل را در زمینۀ انــرژی، امنیت، و 

که ســاخته اند به چالش  کشــاورزی به خطر خواهد انداخت و نظمی را 

کشــید. حرکت روســیه بعــد از آمــدن بایدن خیلی مهم اســت.  خواهد 

کشــید و دارد دنیا را به  روســیه نظم اروپایی و نظــم جدید را به چالــش 

سمتی می برد که نظم جدیدی شکل بگیرد. 

حاال، آیا چین واقعًا به خاطر روسیه پای کار می آید؟ چین، وقتی عبارِت 

»محکومیــت« روســیه را برداشــتند و بــه جــای آن »تقبیــح« یــا »اظهار 

گذاشــتند، بــه قطعنامۀ شــورای امنیت ســازمان ملــل دربارۀ  نگرانی« 

که چیــن تمام قد  روســیه رأی ممتنــع داد؛ یعنــی این طور هم نیســت 

پشت روسیه بایستد.  

گر خاطرتــان باشــد، پوتین بــرای افتتــاح المپیک یک ســفر فــوری به  ا

کرد و در ماقات با رئیس جمهور  چین داشت. او از این بهانه اســتفاده 

چین گفت: »من می خواهم در اوکراین تا انتها پیش بروم.« خبر را آنجا 

داده اســت. مــن بیانیۀ مشــترک روســیه و چین را بعــد از اینکه روســیه 

لوهانســک و دونتســک را به رســمیت شــناخت خواندم و تازه متوجه 

شدم که دارند برای گرفتن اوکراین صحنه سازی می کنند. 

که جنــگ نخواهد شــد و دالیلم را  من مرتــب در مصاحبه ها می گفتــم 

کردم؛ اما این اشتباه بر اساس  که اشــتباه  هم توضیح دادم. می پذیرم 

فالگیری نبود، بلکه بر اساس فکت هایی که داشتم می گفتم روسیه در 

این دام نمی رود و آن قدر هوشمند هست که خود را درگیر نکند. 

کی شود، ولی  که وارد چنین بازی خطرنا منافع روســیه اقتضا نمی کرد 

وارد شد چون با چین هماهنگ کرد و پشتیبانی چین را به دست آورد. 

که به غرب بگوید از این به بعد باید شاهد نظم جدیدی  کرد  کار را  این 

کستان  باشند. یک طرِف این نظم چین و یک طرِف آن هند و حتی پا
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که  اســت. عمران خان بافاصله به مســکو رفت. شــما فکرش را بکنید 

کستان و هند هرکدام چه روابط نزدیکی با آمریکا دارند. پا

یکایی ها  بهشتی پور: روسیه وارد زمین بازی ای شده که انگلیسی ها و آمر

برایش طراحی کرده اند.

آقای زورق، آن بحث نظم نوین جدید دقیقًا دارد شکل می گیرد. سؤال 

اصلی شما این است که آینده به چه سمتی می رود. نمی دانم این را به 

اختصار بشود گفت یا نه، ولی به طور خاصه، سه سناریو وجود دارد.

کند و خّط  که روسیه آن دو اســتان را جدا  )1( سناریو ی اول این اســت 

کــه می خواســت در اوکراین باشــد در این دو اســتان تشــکیل  حائلی را 

کنند  گر بتوانند، یک همه پرســی برگــزار  دهد؛ در این دو اســتان هــم، ا

کــه مردمش به روســیه بپیوندند. در این ســناریو، یک دولــت طرف دار 

کی ِیف به قدرت می رســد؛ یعنی این اقدام نظامی در نهایت  روسیه در 

که دولت زلنســکی اســتعفا دهد، یک دولت طرف دار  موجب می شــود 

روسیه به قدرت برسد، و نقشه کامل شود. روسیه این قدر عاقل هست 

که بداند نمی تواند 800 هزار کیلومتر مربع را با این هزینه های گزاف اداره 

کیلومتر فاصله هســت.  کند. بین مرز زمینی غرب و شــرق اوکراین 1600 

که روســیه به راحتی  کشــوری پهناور اســت، و این طور نیســت  اوکراین 

کند. بنابرایــن، در ســناریوی اول، فقط  بتواند لجســتیک آن را تأمیــن 

باید به سرنگونی دولت در کی ِیف بسنده کنند. البته، آن دو استان هم 

جدا شده و به عنوان دو کشور به رسمیت شناخته می شوند.
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)2( سناریوی دوم، که مطلوب غرب است، این است که درگیری زمینی 

به شدت ادامه یابد. اآلن، نیرو های ویژه در اوکراین تشکیل شده و دارند 

به روسیه ضربه های کاری می زنند. تک تیرانداز ها از آپارتمان ها سربازان 

روس را می زنند. شاید غرب بتواند مقاومت های زیرزمینی تشکیل دهد 

کشــتۀ  کند، از آن ها  کــه می دهد، روســیه را زمین گیــر  و بــا آموزش هایی 

بیشــتری بگیــرد، و امکاناتشــان را از بین ببــرد؛ در این صــورت، طبیعی 

کشــور مشــکل پیــدا می کند،  که روســیه با افــکار عمومــی داخل  اســت 

کند.  کم رنگ خواهد شــد، و مجبور است تجدیِد نظر  پیروزی اولیه اش 

در سناریوی دوم، دولت زلنسکی می ماند و روسیه مجبور می شود کوتاه 

کند. این بدترین سناریو برای روسیه و  بیاید و توافق مینسک 2 را احیا 

بهترین برای آمریکایی هاست و احتمال آن کم است.

کوبید و  کــه وقتی روســیه میــخ خــود را  )3( ســناریوی ســوم این اســت 

توانست بگوید چه قدر جدی است، با وساطت آلمانی ها و فرانسوی ها 

که منافــع فرانســه و آلمــان واقعــًا از  بــه جنگ خاتمــه دهــد. می دانیــد 

انگلیــس و آمریــکا جداســت؛ چــون خودشــان درگیــر بحــران هســتند، 

که مشکل حل شــود، امنیت به خطر نیفتد، و مشکاتی  عاقه مندند 

که هست را افزایش ندهند. 

کثر تــا یک مــاه آینده، آلمــان و فرانســه موفق  در ســناریوی ســوم، حدا

کــه دوباره بــه توافقات مینســک 2 و  کنند  می شــوند روســیه را متقاعد 

نورماندی )کــه بدون آمریکاســت( بپیونــدد. ابتــکار نورمانــدی توافقی 

بین روسیه-اوکراین، روسیه-آلمان، و روسیه-فرانسه از سال 2014 م. 

است، که کسی آن را تحویل نگرفت و اصًا هم موفق نبود ولی می تواند 

دوباره احیا شود. 
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به نظــرم، این ســناریو مــورد رضایت دو طــرف اســت. در این ســناریو، 

روســیه نــه شکســت خــورده و نــه پیــروز شده اســت، و اوکراینی هــا هم 

کنند. البته، به نظر مــن، حتی در این  توانســته اند اعتبار خود را حفظ 

سناریو هم جدایی آن دو استان تثبیت خواهد شد. 

که اوکراین از ســال 2014 م.  در ابتدای جلســه، یادم رفت ایــن را بگویم 

که ِاشــغال شــده بود، ولی  کریمه  عمًا به دو بخش تقســیم شــده بود. 

کثریت شرق  کثریت غرب اوکراین طرف دار پیوستن به اتحادیۀ اروپا و ا ا

اوکراین بیشــتر طــرف دار نزدیک شــدن به روســیه بودند. ایــن تعارض 

کــرد، و آن دو اســتان  در ســناریوی ســوم همچنــان ادامه پیــدا خواهد 

همچنان تحت قدرت روسیه و طرف دار روسیه خواهند ماند.

رویوران: من در هیچ جای دنیا ندیده بودم که شورای امنیت یک کشور   

کند. معلوم بود این یک برنامه اســت. به  جلوی دوربین جلســه برگزار 

دنبال اعــام اســتقال ایــن دو جمهــوری بودند. آقــای بهشــتی پور، با 

توجــه به قســمت آخر صحبت هــای شــما، من فکــر می کنم روســیه در 

آینده، در هر طرحی برای اوکراین، شــرِط اضافه شدن مناطق صنعتی 

کامل در دست  کشاورزی را هم می گذارد. قبًا این دو اســتان به طور  و 

روسیه نبود؛ یک بخش آن در دســت خوِد اوکراین بود؛ اآلن، تقریبًا به 

کامل در دســت روس هاســت. این می تواند همیشه شمشیری بر  طور 

کم  گروه حا گر این  کند. ا که منافع روسیه را تعدیل  کی ِیف باشد  گردن 

گــروه دیگری بیایند، تضمینی در دســت نیســت.  هم اســتعفا دهند و 

ک خــود ضمیمه  کــه روســیه آن را به خا تضمین بخش شــرقی اســت، 

نکرده و فقط آن را به رسمیت شناخته است. به هر حال، این استخوان 

الی زخم در اختیار روسیه است.
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گفتند؛ من هم تقریبًا با آن ها  که آقای بهشــتی پور  شــوری: ســناریو ها را   

موافقم. کلیات سناریو هایی که قابِل طرح است را فرمودند. 

کــه این بحــران چه  قبــل از اینکــه وارد ســناریو ها شــویم، بایــد ببینیم 

پیامــدی برای جهــان خواهــد داشــت-منظورم پیامد هــای ملموس 

اســت. به هر حــال، مســائل حــوزۀ اقتصاد مســائل عــدد و رقم اســت؛ 

کــه فقــط بخواهیــم دربــارۀ آن هــا تحلیل هایمــان را  مســائلی نیســت 

گســترده  کــه روســیه در این حجم  بگوییم. خیلــی از ما  معتقــد بودیم 

کردیــم«؛ اما  حمله نمی کنــد. آقای بهشــتی پور می گوینــد: »ما اشــتباه 

که بر اساس  کار تحلیلگر همین اســت  به نظر من این اشــتباه نیســت؛ 

کمیســیون اروپــا هــم دقیقًا  کنــد. رئیــس  کــه دارد تحلیــل  داده هایــی 

که روســیه بخواهد  همیــن را می گفــت؛ می گفت: »بــرآورد مــا این نبــود 

گســترده وارد حملۀ نظامی شــود.« آن ها هم، با آن همه  در این حجم 

که  اطاعــات، برآوردشــان بــه این شــکل نبــود. آمریکایی هــا می گفتند 

روسیه می خواهد حمله کند، ولی به نظر می رسید این حرفشان بیشتر 

شوری: روسیه در اوکراین راهبرد مشخصی دارد.
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در چارچوب تبلیغات رسانه ای و تاش برای سوق دادن روسیه به یک 

سمت وسوی مشخص باشد. 

واقعیت این است که این اتفاق پیامد های زیادی بر اقتصاد بین الملل 

که بین اروپا و روسیه  دارد. حداقل در حوزۀ انرژی، رابطۀ اقتصادی ای 

گاز و 25 درصِد نفت اروپا از روسیه  وجود دارد شوخی نیست. 40 درصِد 

تأمیــن می شــود. باالخــره، ایــن بایــد از جایــی جایگزیــن شــود. شــاید 

کند.  که روســیه بخواهــد از این ابزار اســتفاده  تحریم ها به ســویی برود 

که روســیه به پول انرژی احتیاج دارد، ولی ممکن است  درســت اســت 

تحت فشار تحریم های اقتصادی شدید قرار بگیرد. 

کشور های اروپایی دسترسی مجموعه ای از بانک های روسی  خیلی از 

کرده اند. این ممکن اســت بــر اقتصاِد نــه چندان  را به ســوئیفت قطــع 

قدرتمند روســیه اثرات منفی زیادی داشته باشد. ممکن است روسیه 

کند. این یک ُبعد  از ابزار  انرژی برای فشار آوردن به اروپایی ها استفاده 

که هیچ جایگزینی ندارد. بعضی می گویند ایران می تواند  مسئله است 

که نه ایران چنین  کند؛ اما واقعیت این اســت  از این شــرایط اســتفاده 

گر ظرفیت  ظرفیتی دارد، و نه شرایط بین المللی اجازه می دهد. حتی ا

که  هم وجود داشــت، معلــوم نبــود مــا بتوانیم-با توجــه به رابطــه ای 

کــه در بــازار انــرژی  بــا روســیه داریم-ایــن تصمیــم سیاســی را بگیریــم 

بین المللی جایگزین روســیه شــویم. معــادالت انرژی در ایــن قضیه در 

آینده نقش مهّمی دارد. 

گندم و غات جهان از روسیه  یک موضوع هم غات اســت. 25 درصِد 

و اوکراین تأمین می شود. این تأثیر جّدی خواهد داشت. البته، تأثیرش 

فوری نیست چون برداشــت اول فروخته شده اســت، ولی در برداشت 

دوم قطعًا تأثیر می گذارد. در زمان شوروی هم بخش عمده ای از غات 
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شوروی را اوکراین تأمین می کرد، و به آن کالیفرنیای شوروی می گفتند. 

کالیفرنیا ســیاه اســت و می تواند هر سال سه نوبت  ک اوکراین مثل  خا

محصول بدهد. 

که ایــن تحریم  تحلیلگــران آمریکایــی در نیویــورک تایمز نوشــته بودند 

علیه روسیه نیست بلکه علیه اروپاست. معلوم نیست با این تحریم ها 

کسی دارد مجازات می شود .این تحریم ها می تواند بازارهای مالی  چه 

که ارزش بسیاری از سهام  کند و سبب شود  بین المللی را دچار مشکل 

پایین بیاید. این ها همه تأثیرات ملموس این بحران در آینده است که 

بر تصمیم گیری های سیاسی تأثیرگذار خواهد بود. 

اما در مورد آن جملۀ کلیدی که آقای زورق گفتند، فقط می توان حرفی 

گفت. به نظرم، ســخن آقــای مکرون نه فقط یک  که آقای مکرون زد را 

گفت این جنگ طول می کشد و  پیش بینی بلکه یک سیاســت بود. او 

که آن ها دنبال می کنند. سیاست  فعًا ادامه دارد. این سیاستی است 

آن ها این است که روسیه را در درازمدت شکست دهند. 

که می خواســته  کوتاه مدت، حتمًا روســیه برنده اســت و به اهدافی  در 

گر هم رژیم غرب گــرای اوکراین را ســاقط نکند،  رسیده اســت. روســیه، ا

کارآمــدی خــود را از  که عمــًا  دولــت اوکرایــن را دچــار شــرایطی می کنــد 

کــه اوکراینی هــا در این ســال ها برای  دســت می دهد. آن هــا تعاملــی را 

کرده اند، تهدید هــا را برداشــته اند، و  عضویت در ناتو داشــتند متوقــف 

توانســته اند با ِاعمال قدرت خــود را دوبــاره به عنوان یک قــدرت بزرگ 

جهانی تعریف کنند. 

که  گفتند. بحــث این نیســت  کاظــم زاده نکتــه ای دربــارۀ چیــن  آقــای 

کرده اند یا نه. به اعتقــاد من، آمریکایی ها  آیا روســیه و چین هماهنگ 

کنند. جهان  که جهان را آن ها تعریــف  و چینی ها به ســمتی می رفتند 
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داشــت در قالب روابط بیــن آمریکا و چین تعریف می شــد. این وســط، 

روسیه داشت به شــدت به حاشــیه می رفت. برای روس ها خیلی مهم 

که روسیه  که روسیه با غرب طرف باشد، نه چین! می خواستند  است 

کننــد. بازی قدرت  که معادالت قدرت جهانی را تعریف  و غرب باشــند 

داشت تغییر می کرد؛ از یک بازی ژئوپلتیک، نظامی، و امنیتی، داشت 

به یــک بازی اقتصــادی تبدیــل می شــد، اما روســیه در عرصــۀ اقتصاد 

خیلی نمی تواند بازی کند. 

کــه خــود را در جهان بــه عنوان یــک قدرت  روســیه دارد تــاش می کند 

کار، فقط می تواننــد از ابزار نظامی  کند. برای ایــن  تعیین کننده تعریف 

کــه روســیه دارد وارد اوکرایــن می کند با  کنند. حجــم نیرویی  اســتفاده 

که در اوکراین دارند خیلی متناسب نیست و بیش از آن چیزی  اهدافی 

که روســیه در اوکراین دنبال می کند. روســیه می توانست در حّد  اســت 

اذیت و آزار  در شــرق اوکراین و کمک به دو جمهوری به بهانۀ اســتقال 

آن دو رفتار کند.

از نظــر ابرقدرت هــا، امنیــت قدرت هــای بزرگ تر فراتــر از امنیــت دیگران 

است.

ق: چند هزار نیرو وارد کرده اند؟ زور  

کــه 150 هــزار نیــرو از جا هــای مختلف  شــوری: طبــق برآورد هــا،  گفته اند   

گــر باروس  آورده انــد. اوکراین از ســه طرف در محاصرۀ روســیه اســت؛ ا

کنیم، بیشــتر هــم می شــود. روســیه از شــمال، شــرق، و  را هــم اضافــه 

کرده است. با این حجم از نیرو به دنبال  جنوِب شــرق نیرو وارد اوکراین 



37
حۀ

صف
 /

80
-7

ۀ9
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

چیست؟ این حجم از نیرو بیشتر برای ِاعمال قدرت است، برای اینکه 

کنار  کــه در  به اروپا پیــام دهــد و بگوید ایــن ظرفیــت و امکانــات را دارد 

مرز های اروپا قرار گیرد و امنیت اروپا را تهدید کند. 

گرفــت و در امنیت اروپایی بــازی داد. از  بنابراین، باید روســیه را جّدی 

گورباُچــف و طرح ایدۀ خانۀ مشــترک اروپایــی، روس ها به دنبال  زمان 

که نه به عنوان یکی از اعضای اروپا بلکه به عنوان یکی از دو  این بودند 

که می تواند در امنیت اروپا حّق وتو داشــته باشد تعریف شوند.  قدرتی 

کار را می کنند. ما با  این اتفاق نیفتاد، و اآلن دارند با ِاعمــال قدرت این 

واقعیت هایی در حوزه های اقتصادی، سیاسی، و نظامی مواجهیم که 

آثار آن به سادگی محو نخواهد شد. 

اینکــه چــه ســناریو هایی ممکــن اســت رخ دهــد را آقــای بهشــتی پور 

که روسیه بتواند اساسًا  توضیح دادند. به نظرم، یک سناریو این است 

معادالت قدرت بین الملل را تغییر دهد. روندی که داشت به یک بازی 

اقتصادی تبدیل می شد همه چیز را بین چین و آمریکا تعریف می کرد. 

کردنــد و آنجا را محور قــرار دادند.  آمریکایی هــا گردش به آســیا را مطرح 

که به حســاب آورده نمی شــد.  برای روســیه، این ضربۀ ســنگینی بــود 

ممکن اســت این اتفاق بازی قــدرت بین المللی را تغییر دهد و اساســًا 

کــه ابزار های  کند. به چه شــکل؟ به این شــکل  غرب را دچار شکســت 

کار بیفتد و بازار های مالی غرب دچار مشکل شوند، ولی  تحریم غرب از 

روسیه بتواند خود را احیا کند. 

گذشته اســت،  کــه از 2014 م. تــا اآلن  من فکر می کنــم در هفــت ســالی 

کند  روسیه توانسته خودش را تا حّد زیادی نسبت به تهدیدها مصون 

که روســیه در آینده چه قــدر می تواند با  کند. بایــد دید  و راه هایــی پیدا 

کند و  تحریم ها مقابلــه و ارادۀ خــود در مورد نظم بین الملــل را تحمیل 
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کند. اساســًا، بحث  ک  چه قدر می تواند موضــوع اوکراین را از ذهن ها پا

اوکراین مطرح نیست؛ بحِث قدرت های بزرگ )روســیه و اروپا و آمریکا( 

اســت. همه چیز باید بین این ها تعریف شــود. اوکرایــن خیلی اهمیت 

ندارد. این ســناریوی پیروزی روســیه اســت. روســیه توانســته ماهیت 

نظم قدرت بین المللی را دچار تغییر کند؛ توانسته نظم اروپایی را تغییر 

دهد و ارادۀ خود را از این طریق ِاعمال کند.

که محتمل تر اســت. روســیه می تواند  یک ســناریو هم مصالحه اســت 

که  کنــد؛ یعنــی بگویــد  مســئله را از طریــق مصالحــه بــا اوکرایــن جمــع 

می خواســته اوکرایــن وارد ناتــو نشــود، و دولــت اوکراین ایــن را تضمین 

گر دولت زلنسکی این تضمین را به روسیه  کرده است. من فکر می کنم ا

کی ِیف نشده  بدهد، برای روســیه خیلی بهتر اســت. روســیه هنوز وارد 

ِکش می دهد تا وارد شــهر های بزرگ نشود؛ بیشتر به دنبال  و تهاجم را 

کند، نه اینکه این  که دولت زلنسکی را به تصمیم گیری وادار  این است 

دولت را ساقط کند. 

که دولت دست نشانده  گزیر اســت  کند، نا گر دولت زلنســکی را ساقط  ا

بیاورد. تضمین دولت دست نشــانده عمًا هیچ مشــروعیتی نــدارد؛ به 

کنــد، می گویند ایــن دولت دست نشــانده  محض اینکه شــرایط تغییــر 

بوده و تضمین هایی را از جانب خودش داده است. مارشال پتن هم در 

کرد، اما این توافقات بعد از پایان جنگ عمًا  فرانســه با هیتلر توافقاتی 

که بتوانند مصالحه  معنا نداشت. به نظر من، برای روس ها مهم است 

کوتاه مدت به دنبال  را با زلنسکی انجام دهند. فکر می کنم روس ها در 

این هستند.

که اوکراین به باتاقی برای روســیه  اما یک ســناریوی دیگر این هســت 

تبدیل شــود. غربی ها دارند بحران را به این سمت سوق می دهند. در 
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که اوکراین لشــکر هایی را از نیرو های خارجی تشــکیل  خبر ها آمــده بود 

که ترکیه قصد دارد بعضی از نیرو های  می دهد. در بعضی خبر ها هست 

تکفیری سوریه و احرار شام را به سوی اوکراین ببرد. این نیرو ها جنگجو 

و به دنبال منافع خود هســتند؛ زندگی آن ها از جنگ می گذرد؛ ممکن 

اســت یک روز اینجــا و یــک روز آنجا باشــند. از طرفی، روســیه دشــمن 

که روسیه را در  اصلی آن هاست. ممکن است ســناریو به این ســو برود 

آنجا زمین گیر کنند و این بحران را ادامه دهند. 

کــه شــرایط برای روس ها ســخت اســت. مــن هنوز  واقعیت این اســت 

کجا  که روس ها بگویند به دنبال چه هستند و می خواهند به  ندیده ام 

کردن دولت برای روســیه فایــده ای ندارد. ِاشــغال  کنند. ســاقط  ختم 

کند؟ روســیه چه طــور می خواهد  ِکـــی می خواهد ادامه پیدا  اوکراین تا 

کشــوری نگه  برگردد؟ باالخره، ایــن نیرو ها را نمی شــود به طور دائم در 

داشــت. از این جهــت، این ســناریو در ذهن من بیشــتر قابلیــت ادامه 

که ایــن وضعیت را  دارد. بــه نظر می رســد غربی ها هم بدشــان نمی آید 

صهیونیست ها پشت سر حوادث 11 سپتامبر قرار داشتند.
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ادامه دهند تا جایی که روسیه خودش دچار استیصال شود و با همان 

وضعیتی مواجه شود که در افغانستان مواجه شد.

کوتــاه عرض  که خیلی  کــرده بــودم  بهشــتی پور: من دو نکتــه را فراموش   

می کنــم. یکــی راجع بــه تایــوان اســت. یک فــرق اساســی بیــن تایوان 

و اوکرایــن هســت. در ســال 1971 م.، بعــد از توافــق تایــوان بــا طــرف 

گرفتند و بــه چیِن  کرســِی چیــِن مّلــی را در شــورای امنیــت  آمریکایــی، 

گفتــه تایوان  کمونیســت دادند. در تمام این تغییرات، چین همیشــه 

کوتاه  یک اســتان چین و جزء چین است؛ هیچ وقت نخواســت ذره ای 

بیاید و این را محکم گفت. 

ولی روسیه اوکراین را به رسمیت شــناخت و در توافق آلماتی، مرز های 

شــوروی ســابق را در بیــرون و درون پذیرفــت. از همــه جالب تــر اینکــه 

گانه  کرســی جدا اوکرایــن و بــاروس در دورۀ شــوروی در ســازمان ملــل 

گر جمهوری های دیگر کرسی نداشتند، حداقل این دو کشور  داشتند؛ ا

عضو سازمان ملل بودند. این به قبل از فروپاشی مربوط است.

ق: با چه عنوانی عضو بودند؟ زور  

بهشتی پور: اوکراین و روسیۀ سفید!  

رویوران: به عنوان اعضای فدراسیون شوروی سابق.  

بهشتی پور: ولی در مجمع عمومی رأی داشتند.  
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ق: عضو شورای امنیت هم می شدند؟ زور  

بهشــتی پور: شــورای امنیــت نــه؛ فقــط عضــو مجمــع عمومــی ســازمان   

کشــور شــناخته  کــه آن هــا را با هویت  ملــل بودنــد. منظورم این اســت 

کردند چون  کرســی دادند. روس ها هم این را قبــول  که به شــان  بودند 

می خواســتند ایــن وضعیــت را در مقابــل فنانــد، لیتوانــی، اســتونی، 

کننــد. همــۀ ایــن مناطــق خیلی بــه هم  و مناطــق مســئله دار تقویــت 

نزدیک اند و همه از اساوهای شرقی هستند.

ق: آیا امکان مقاومت مردمی در اوکراین علیه روسیه وجود دارد؟ زور  

بهشتی پور: ممکن است. غربی ها روی آن به شدت کار می کنند.  

ق: آیا زمینۀ اجتماعی آن وجود دارد؟ زور  

کاظــم زاده: حرکــت پوتیــن در اوکرایــن فضــای تنفســی بــرای چیــن بــه وجــود 

آورده است.
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بهشتی پور:  بله!  

شوری: در 2014 م.، جمعیتی که در کی ِیف به میدان آمدند قابِل توجه   

بودند. باالخره ایــن نیرو ها، نیرو های پابه کاری هســتند و در مخالفت 

کــه بــه خانه هایشــان برونــد و  بــا روســیه جّدی انــد؛ این طــور نیســت 

برنگردند.

رویوران: اآلن یک سری نیرو های نازی افراطی هم پیدا شده اند.  

بهشــتی پور: این تبلیغات روســی است. تبلیغات روســی می گوید این ها   

که زمینۀ اجتماعی  قاچاقچی مواّد مخدر هستند، ولی واقع این است 

وجــود دارد. اینکــه واقعــًا چه قــدر موفــق شــوند مســئله اســت. انگیزۀ 

که ِاشغال  باالیی وجود دارد چون کشور ِاشغال شده است. در کشوری 

کند. آیا این  که در برابر تهاجم مقاومت  می شود انگیزه به وجود می آید 

انگیزه می تواند سازمان دهی شود؟ آیا می تواند در مقابل قدرت نظامی 

موفق باشد؟ این ها سؤال های جّدی است. 

کرده ام  کار  کنم. مــن روی آفت هــای تحلیل خیلــی  نکتــۀ آخر را عــرض 

کرده ام از نظــر خودم یک پژوهش درســت انجام دهــم. یکی از  و ســعی 

آفت هــای تحلیل ایــن اســت: اتفاقــی در دنیــا رخ می دهد و عــده ای از 

که  قدرت ها در جهت منافعشــان از آن اســتفاده می کننــد. تحلیلگری 

کــه قدرت فائقه از  نشســته و نظاره می کند، به خاطر بهره برداری هایی 

که بهره برداری می کند نسبت  کشــوری  ماجرا می کند، اصل ماجرا را به 

که هر کس دارد نفع  می دهد؛ یعنی از این اصل عقلی اســتفاده می کند 

که در  گرفته ایــم  کــه ما یــاد  می برد پشــت صحنــۀ ماجراســت؛ در حالی 



43
حۀ

صف
 /

80
-7

ۀ9
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

کنیم و باید فکت های دیگر را هم  تحلیل فقط به این اصل نباید توجه 

کشــور در آن حادثه  کنیــم. باید ببینیم آیــا واقعًا این  کنار آن بررســی  در 

نقش دارد.

اینکه اسرائیل یا چین یا هر قدرت دیگر از این ماجرا بهره برداری می کند 

یک امر واقعی اســت-به قــول اســتاد، آنجــا در موضوع برجــام و اینجا 

در موضــوع تایوان یــا هر موضــوع دیگر! اما ایــن بهره برداری نبایــد ما را 

که نتیجه بگیریم مثًا  اســرائیل با مشــارکت  به خطای تحلیل بیندازد 

کار را انجام داده اند. به  انگلیس و آمریکا یا چینی ها با مشارکت روس ها 

نظرم، این خطری جّدی برای تحلیل است. باید فکت های دیگر را هم 

کنار آن بگذاریم و تحلیل همه جانبه ای راجع به موضوع داشته باشیم.

رویوران: من می خواهم نکته ای را از یک زاویۀ متفاوت بگویم. سیاست   

که به صورت غیرِ نظامی علیه  تحریم یک بمب هسته ای آمریکایی بود 

بقیۀ کشورها استفاده می شد و کشورها را نابود می کرد: دالر، سوئیفت، 

و نفت! این ها علیه خوِد ما هم استفاده شد. آمریکا این اهرم ها را علیه 

کار برد. البته، با احتیاط عمل می کنند: تحریم سوئیفت  روسیه هم به 

70 درصد است، و  30درصد را کنار گذاشته اند.

گاز را از  گفتنــد: »ما باید پــول  بهشــتی پور: چون آلمانی ها فشــار آوردند و   

طریق سوئیفت بدهیم.«

گاز  رویــوران: چرا؟ چون روســیه یکی از بزرگ ترین صادر کننــدگان نفت و   

اســت. در انگلیس، قیمــت هر لیتــر بنزین بــه 1/7 پوند رسیده اســت. 

یعنــی تحریــم دیگــران تحریــم خودشــان اســت! ایــن پدیــده در مــورد 
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گاز نیســتیم.  ایران تأثیری نداشــت چون مــا صادرکنندۀ عمدۀ نفت و 

که سیاست تحریم با چالش مواجه شد، و این نکتۀ  می خواهم بگویم 

جدیدی است. 

کارآمدی روبه رو شد. وقتی  ق: سیاســت تحریم در مورد ما با چالش  زور  

عراق را تحریم کردند، عراق در هم شکست؛ وقتی ایران را تحریم کردند، 

آن قدر تأثیر نداشت. مرحلۀ بعد آن مرحله است که شما می گویید.

رویوران: می خواهم همین بحث را ادامه دهم. آمریکا امیر قطر را احضار   

گاز اروپا را تأمین کنید.«  کرد و گفت: »شما، به عنوان جایگزین روسیه، 

گفت: »من این قدر تولید دارم. تا ســه-چهار ســال آینده،  شــیخ تمیم 

گاز پیش فــروش شده اســت؛ 95 درصــِد فــروش هم  قرارداد هــا بســته و 

به شــرق آسیاســت. من فقط پنج درصد را می توانم به اروپا بفروشم.« 

کافی نیست و دردی را دوا نمی کند.« روسیه  گفت: »پنج درصد  آمریکا 

کشــور های  کــه در  گاز اروپــا را تأمیــن می کنــد. جالــب اســت  40 درصــِد 

در بحران اوکراین، نباید از نقش صهیونیست ها غفلت کرد.
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کــه در قطــر اجــاس داشــتند، ظرفیــت اضافــه وجود  گاز،  صادرکننــدۀ 

ندارد. 

کــه اینجــا جلِب نظر می کند ســفر آقای رئیســی به قطر اســت.  نکته ای 

گاز اســت. ســؤال این است: وقتی  یکی از پروتکل ها همکاری در تولید 

ما و قطر هر دو تولیدکننده و رقیب هســتیم، بحث همکاری چیست؟ 

کاال هســتیم، چه همــکاری ای می توانیم  وقتی هر دو صادرکنندۀ یک 

داشــته باشــیم؟ به نظر مــن، نکتــه ای در دل آن هســت. مــا از منطقۀ 

نزدیک به خودمان بهره برداری می کنیم، و قطر هم همین طور اســت. 

هنوز به زیر منطقۀ بین المللی وارد نشده ایم. توافق ایران و قطر الگویی 

را بــرای توافــق بر ســر سیاســت های متقــارن در خلیــج فــارس ) به رغِم 

هم پیمانی های متفاوت( ایجاد می کند. این یک الگوی قابِل تعمیم به 

عربستان، بحرین، و امارات است.

گاز تشکیل  کنسرسیومی برای تولید  ایران و قطر در منطقۀ بین المللی 

کــه  می تواند پاســخگوی نیاز بازار باشــد  می دهند چــون تنها ظرفیتی 

کارکــرد دارد: )1( گاز اروپا را تأمین  در این منطقه اســت. این روش چند  

می کند؛ )2( کنسرســیوم در منطقۀ بین المللی اســت؛ یعنــی یک طرف 

کنسرســیوم، و طــرف دیگر ایــران اســت؛ )1( ایــران به  قطر، یــک طــرف 

که در گفت وگو ها مطرح شده  دنبال ضمانت است، و یکی از چیز هایی 

که به عنوان ضمانت، در ایران سرمایه گذاری انجام شود. از  این اســت 

که نمی توان  این زاویه، تحریم و ذهنیِت جایگزینی هم نکاتی هســتند 

نادیده گرفت.

کردم  که خدمت دوســتان عــرض  کاظــم زاده: من چند نکتــه را به نکاتی   

اضافه می کنم.
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کــه چــرا پوتین چنین  یک نکتــۀ محــوری در روند تحوالت این اســت 

کارکشــته ای اســت و می داند  گرفــت. باالخــره، ایشــان آدم  تصمیمــی 

طرف مقابل توانمند اســت و از شــیوه های مختلف اســتفاده می کند. 

با علم به این مســئله و این پیشــینه، چرا پوتین در این راه افتاد؟ من 

کنم؛ شــاید بتوانــد به این  کلمــه به این قضیــه اضافه  می خواهم یک 

کــه پوتیــن را در ایــن موقعیت قــرار دادند  کســانی  ســؤال پاســخ دهد: 

کردم.  صهیونیســت ها هســتند. من در بحثم از 11 ســپتامبر اســتفاده 

که به  در 11 ســپتامبر و اقدامــات بعــدی آن )به خصوص، در حملــه ای 

عراق شد(، ما با یک فریب اطاعاتی مواجه بودیم. اطاعات در آمریکا 

که به ســرانجام نرسید.  دستکاری شــد؛ بعد، پرونده ای تشکیل شــد 

کــه در ســاختار آمریــکا فقــط یــک مافیــای قوی تــر  می شــد حــدس زد 

کار را انجــام دهــد، و بــاز ظــّن اصلی بــه مافیای  از آمریــکا می توانــد آن 

اســرائیلی بود. ِاشــغال عــراق و روند تحــوالت در آن مقطع در راســتای 

منافع اسرائیل رقم خورد. 

کــه نبایــد بهره برداری ها را به  که آقای بهشــتی پور می فرمایند  نکته ای 

گر آن طرف از همان اول  حســاب آن طرف بگذاریم درســت اســت، اما ا

با نقشه وارد شده باشد و نتیجه حاصل آن تاش باشد چه؟ به دالیلی 

که خدمتتان عرض می کنم، فکر می کنم اسرائیل و مافیای آن در قضیۀ 

اوکراین نقش فعاِل ما َیشاء را بازی کرده اند. 

در این مســائل، برخی بهره برداری ها ظاهری و برخی محتوایی است. 

مثًا، اســرائیلی ها از هر بحران برای انتقال مهاجران استفاده می کنند. 

اآلن، در اوکرایــن 10 هــزار یهودی هســت، و اینکه اســرائیل بتواند آن ها 

را ببرد ُبرد محســوب می شــود. زلنســکی هم یهــودی اســت و می تواند 

کند. اما من به این ها  که برایش طراحی شــده به خوبی بازی  نقشــی را 
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کتفا نمی کنم؛ می خواهم چند  دلیل قوی را مطرح کنم که شاید برای  ا

دوستان هم قابِل قبول باشد. 

که می دانیم چه قدر برای اسرائیلی ها حیاتی  یک مسئله برجام است، 

اســت. خودشــان می گفتنــد برجــام بــرای آن ها مســئلۀ مــرگ و زندگی 

اســت. اینکه برجام هوا شــود یک ُبرد اســتراتژیک برای اسرائیل است. 

که برای نفع یک درصدِی خودشان حاضرند  کردند  اســرائیلی ها ثابت 

که آتش جنگ  کّل دنیا مهم باشد  دنیا را به آتش بکشــند! شــاید برای 

که 25 درصد غــذای دنیــا را تأمین می کنــد برافروزند، اما  کشــوری  را در 

اسرائیلی ها چنین حّسی ندارند. 

کنار برجام، چند دلیل قــوی دیگر هم وجود دارد. آقــای رویوران به  در 

کجاســت؟ مدتی  کردنــد. جایگزین های انرژی  بحث جایگزینی اشــاره 

که  گفــت: »نمی توانــم.« یــک جــای دیگر  بر قطــر متمرکــز بودنــد؛ قطــر 

گــر برجام به نتیجه برســد. من  می تواند جایگزین باشــد ایران اســت، ا

کنند؛ خیلــی در مورد  کــه ممکن اســت برجام را هــوا  تِه دلم این اســت 

جنگ اوکراین برای بسیاری از صاحب نظران غیر قابل پیش بینی بود.
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کیســت؟ در چند  نقش جایگزینی ایــران تردیــد دارم. جایگزین بعدی 

گاز در دریای  ســال اخیر، بیشــترین ســرمایه گذاری ها در دنیــا راجع بــه 

 ،
ً
مدیترانه بوده است، و اسرائیل هم یکی از ســرمایه گذاران است. اخیرا

به جا هایی هم رســیده اند. اســرائیلی ها به شــدت به دنبال این بودند 

کردند.  کنند، امــا آمریکایی ها مخالفت  که در اروپا بازار مصرف درســت 

اسرائیلی ها اآلن به سراغ ترکیه رفته اند. یک هدف عمدۀ بده و ِبستانی 

گاز  که بتوانند   میان ترکیه و اسرائیل صورت می گیرد این است 
ً
که اخیرا

دریای مدیترانه را با محوریت اسرائیل به اروپا برسانند. با این وضعیت، 

یک فرصت طایی ایجاد می شود.

که به نظرم تهدید ش برای ایران اســت؛  نکتۀ مهّم دیگری هم هســت 

آن هم سوریه است.

بهشتی پور: سوریه که از روسیه حمایت کرد.  

کنــم. اآلن، در غــرب این  کاظــم زاده: اتفاقــًا، همیــن را می خواهم عــرض   

که در دنیا حتی یک نفر هم حامی روسیه نباشد؛ به همین  مهم است 

کنار روسیه، باروس را هم تحریم می کنند چون می گویند در  خاطر، در 

گر فرضًا  که ا این مانور ها همراه روسیه بوده اســت. اآلن خطر این است 

روسیه در اوکراین زمین گیر شود، ممکن است حواسش تا حدود زیادی 

از ســوریه منحرف شــود، و این فرصتی طایــی برای ائتاف غــرب )و در 

کنار آن، ائتاف عربستان و قطر و امارات و ترکیه( است که نتوانستند در 

سوریه کاری از پیش ببرند. 

بنابرایــن، در افــق آینــده، مــن از اینکــه ترکش هــای بحــران اوکرایــن به 

گر  خاورمیانه برسد نگرانم و فکر می کنم این یک احتمال جّدی است. ا
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ما نتوانیم برجام را به سرعت به جمع بندی برســانیم و حواسمان را در 

سوریه و جا های دیگر جمع نکنیم، ممکن اســت با تهدید های جّدی 

مواجــه شــویم. از این بابــت، اوکرایــن برای ما هــم یک مســئلۀ حیاتی 

است. 

اما دربارۀ اســتفادۀ روســیه از نیروهای چچنی اینجا صحبتی نشــد. آیا 

این کار می تواند نشانه ای برای پروژۀ سوری کردِن اوکراین باشد؟

بهشتی پور: سوریه برای روسیه یک جای راهبردی است؛ بندر طرطوس   

و تنگۀ حمیمیم که روس ها آن ها را گرفته اند برایشان مهم است. اینکه 

حواسشان از این دو پایگاه-که از زمان شوروی دارند-پرت شود بعید 

کنم، ولــی می خواهم به  اســت. البته، نمی خواهم احتمــال شــما را رد 

اهمیت جایگاه این دو  توجه بدهم. این دو پایگاه فوق العاده مهم اند. 

اوکراین در جای خود از اهمیت برخوردار اســت، اما جایگاه ســوریه هم 

در شرق و مدیترانه برای روسیه مهم است.

که هر لحظه تنگه های داردانل و ُبســفر را  رویوران: ترکیه این حق را دارد   

ببندد.

کار دو ماحظــۀ مختلــف دارد. ترکیــه خــودش بحــث  بهشــتی پور: ایــن   

جدیدی است. 

اما من در مورد چچنی ها توضیحی بدهم. چچن یک نماد است، نماد 

همکاری روسیه با جهان اسام. روس ها می گویند: »ما با جهان اسام 

تعارضی نداریم. ببینید رفتار ما با داغستان و چچن و اینگوش چه قدر 

خوب است!« آقای قدیُرف نماد همکاری روسیه با جامعۀ مسلمانان 
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کنند  روسیه اســت. می خواهند این حوزه را به صورت نمادین تقویت 

کستان، جمهوری آذربایجان،  که نشان دهند مسلمانان در امارات، پا

و نقاط دیگــر از آنان حمایــت می کننــد. از لحاظ جبهه بنــدی جهانی، 

آن ها می خواهند نشان دهند که تنها و منزوی نیستند: هم مسلمانان 

حمایت می کنند، هم متحدانشان مثل چین و هند. 

که قدیُرف نشســته و پشتش سبز اســت اصًا در اوکراین  آن عکس هم 

نیست! )می گفتند به اوکراین رفته اســت و دارد نماز می خواند.( این ها 

فضا ســازی تبلیغاتی اســت؛ اهمیت دارد، ولی اینکه غربی ها بخواهند 

کار بــه جنگ هــای تکفیــری بکشــد و اوکرایــن را بــه ســوریه  در اوکرایــن 

تبدیل کنند خیلی بعید است. 

کماندو های  از چچنی ها بــه صورت نمادیــن اســتفاده می کننــد. اول، 

گرفتنــد و بمباران موشــکی و هوایــی انجام  چتربــاز مناطق حســاس را 

شد. نیروی زرهی هم به داخل اوکراین رفت. پس یک جنگ کاسیک 

گر مقاومت چریکی در اوکراین شکل بگیرد، شاید  تمام عیار انجام شد. ا

پا خاتمه یابد. این احتمال وجود دارد که بحران اوکراین با وساطت ارو



51
حۀ

صف
 /

80
-7

ۀ9
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

روس هــا نیرو هــای ضّد چریکــی را )که یکــی از آن هــا قدیُرف و لشــکرش 

کنند، اما اصل داستان جنگ کاسیک است. با طرح های  است( وارد 

کاسیک، تا نزدیکِی کی ِیف رفتند.

ق: سؤال این است که بین این سناریو ها، کدام را قوی تر می دانید. زور  

که روســیه میخ را  کننــد. حاال  بهشــتی پور: ســومی، یعنی آنکه مصالحه   

کی ِیف  که تا  که تا این درجه حاضر است هزینه دهد  کوبید و نشان داد 

کــرد. ســناریوی مصالحه با وســاطت  برود، به نظــرم مصالحــه خواهد 

آلمان و فرانسه محتمل تر است.

شــوری: بله، مصالحــه برای روســیه مطلوب تر و بــرای غــرب قابِل اجرا تر   

است، ولی به نظرم غرب به دنبال این است که روسیه را زمین گیر کند.

ق: از بین این دو، کدام قوی تر است؟ زور  

شوری: به نظرم، مصالحه اتفاق می افتد.  

کرد. روسیه  گفت وگو را رئیس جمهور اوکراین مطرح  رویوران: پیشــنهاد   

کرد. اما  پیشــنهاد داد در باروس باشــد؛ اوکراین اســرائیل را پیشــنهاد 

کی ِیف ســازش خواهند  گفت وگو مطرح اســت، و قبل از ســقوط  اصــِل 

کرد.

ق: ولی روسیه اعام کرد که گفت وگو با ارتش اوکراین آسان تر است. زور  
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بهشتی پور: آن که تبلیغاتی بود!  

رویوران: از ارتش خواست قدرت را به دست بگیرد.  

گفت وگو با  گفت وگو با ارتــش اوکراین ســاده تر از  که  گفت  ق: روســیه  زور  

دولت زلنسکی اســت، اما آقای زلنسکی خودش توســط ارتش اوکراین 

تحت حفاظت قرار گرفته است. این دو  چه طور قابِل جمع است؟

کمیت دولت است. اینکه روسیه از ارتش اوکراین  شوری: ارتش تحت حا  

که می خواهند خــوِد اوکراینی ها آقای  صحبت می کند برای این اســت 

گر روســیه بــردارد، جایگزینی ســخت  زلنســکی را بردارنــد، نه روســیه. ا

کودتــای داخلی  کار را بکنــد، در واقع یــک  گــر ارتــش ایــن  اســت، ولــی ا

صورت گرفته است.

بهشــتی پور: منظورش همین اســت. وقتی ارتش قــدرت را از یک دولت   

کودتاست. مهم این اســت. روسیه دارد  قانونی مستقر بگیرد اســمش 

مطلــوب خــودش را می گویــد؛ می گویــد: » مــن نمی خواهــم اوکرایــن را 

کند و در این شرایط قدرت را به دست  کاری  گر ارتش فدا کنم. ا ِاشغال 

کنــم.« این حرف درســت و  گفت وگــو  که بــا ارتش  بگیرد، مــن آمــاده ام 

چارچوب داری برای روس هاســت، ولی طرف اوکراینی آن را نمی پذیرد 

که رئیس جمهور قانونی اســت. ارتــش اوکراین می گوید:  چون می داند 

کنــار  گــر فرضــًا بخواهیــم او را  »مــا یــک رئیس جمهــور قانونــی داریــم. ا

بگذاریم، انتخابات دیگری برگزار می کنیم.« اینکه با قدرت نظامی او را 

کنار بگذارند ننگ بزرگی است.
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ق: آقای زلنسکی روی چه حسابی اسرائیل را پیشنهاد کرده است؟ زور  

شــوری: به هر حال، اســرائیل مورد وثوق روســیه و اوکراین است؛ جایی   

است که هر دو طرف قبولش دارند. اسرائیل با هر دو طرف رابطۀ خوبی 

دارد.



احمد کاظم زاده

بحران اوکراین در آیینۀ رسانه ها
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در پِی آغاز و استمرار جنگ در اوکراین، اخبار و تحوالت این جنگ و آثار 

گرفته و بخش عمدۀ  کانون توجه رسانه های جهان قرار  و تبعات آن در 

تاش این رســانه ها به انعــکاس و تشــریح ابعاد و جوانــب مختلف این 

گزارش، ابتدا بــه اقدامات غرب  موضوع اختصاص یافته اســت. در این 

علیه روسیه، سپس به اقدامات متقابل روسیه علیه غرب، و در نهایت، 

به بررســی آثار جهانی جنگ و همچنین فرصت ســازی و فرصت طلبی 

رژیم صهیونیستی از جنگ اوکراین می پردازیم.

وسیه در جنگ اوکراین 1. اقدامات آشکار و پنهان غرب علیه ر

تعلل غرب در پیشگیری از جنگ اوکراین

یــا  غیرِ ضــروری  جنگــی  هــر   :)1400/12/7( فدرالیســت  اینترنتــی  پایــگاه 

کرد  قابِل اجتناب نیســت، اما به احتمال زیــاد، تاریخ قضــاوت خواهد 

که جنــگ روســیه و اوکراین هــم غیرِ ضــروری و هــم قابِل اجتنــاب بود، 

حداقل به این علت که آمریکا و متحدان اروپایی اش می توانستند از آن 

جلوگیری کنند اما نکردند. روسیه تصمیم به جنگ گرفت و مسئولیت 

کامل آنچه اتفاق می افتد بر عهدۀ روسیه است، اما این مسئله غرب را 
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از بی کفایتی و انفعال راهبردی اش مبّرا نمی کند و بدین معنا نیست که 

آمریکا و متحدانش بی تقصیرند. در مواردی که به بحران کنونی منتهی 

که به مســکو و  شــد، راه هایــی پیــِش روی آمریــکا و اروپــا وجود داشــت 

کی ِیف ارائه کنند تا آن ها بتوانند از طریق گفت وگو به توافق دست یابند 

و به برخی از مطالبات خود برســند: برای مسکو، به رسمیت شناختن 

ادعای راهبردی این کشور بر کریمه و بندر سواستوپول به عنوان پایگاه 

کی ِیــف، وعدۀ اســتقال سیاســی و  نــاوگان آن در دریــای ســیاه؛ بــرای 

یکپارچگی هرچه بیشتر با اروپا در برابر امتیازات ارضی. 

غرب باید این مسئله را در نظر می داشت  که طرح ایدۀ عضویت اوکراین 

در ناتو تــا چه انــدازه می توانــد نابخردانه باشد-هر کســی می توانســت 

که روســیه برای جلوگیری از آن به جنگ متوسل خواهد  متوجه شــود 

شــد. آمریکا در ســال 2008 م. آشــکارا دربــارۀ احتمال عضویــت اوکراین 

کی ِیــف همچنان مدعــی حّق  کــه  کــرد. در آن زمــان،  در ناتــو صحبــت 

کمیت خود بر مهم ترین پایگاه دریایی روســیه در سواستوپول بود،  حا

طرح ایدۀ عضویت اوکراین در ناتو احمقانه بود.
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یم هــــای همه جانبــــه علیه روســــیه و تالش بــــرای اجماع جهانــــی دربارۀ آن تحر

یونی سی.ِان.ِان )1400/12/11(: بایدن در نطق ساالنۀ خود در  شبکۀ تلویز

کنگرۀ آمریکا گفت:»روبل ]واحد پول روسیه[ تا همین حاال 30 درصد از 

ارزش خود را از دســت داده اســت. بازار سهام روســیه 40 درصد از ارزش 

خود را از دســت داده اســت. مبادالت ]بازار ســهام[ همچنان در تعلیق 

مانده است. اقتصاد روسیه در حال نابودی است. ما ارتباط بزرگ ترین 

کرده ایــم. مــا  بانک هــای روســیه را بــا شــبکۀ مالــی بین المللــی قطــع 

کار، 630 میلیارد  کند. با این  که بانک جهانی از روبل دفاع  نمی گذاریم 

دالر بودجــۀ جنگی پوتیــن را بــی ارزش می کنیم. ما دسترســی روســیه 

که ســبب می شــود در ســال های  به برخــی فناوری ها را از بین می بریم 

پیــِش رو، بــه اقتصــاد روســیه ضربــه وارد شــود و نیروهــای مســلح این 

که  کشور تضعیف شــوند. من امشب به رهبران فاســد  روسیه می گویم 

میلیاردها دالر از دارایی های این رژیم فاسد از بین می رود.«

گــزان )Exxon( از خروج  یره )1400/12/11(: شــرکت ا یونی الجز شــبکۀ تلویز

تدریجی این شرکت از میادین نفتی بزرگ روسیه خبر داد.

خبرگزاری رویترز )1400/12/10(: انگلیــس از وضع تحریم های جدید علیه 

کشــتی ها و اقدامات جدید مالی- روسیه-از جمله، ممنوعیت علیه 

خبر داد.

خبرگــزاری فرانســه )1400/12/11(: شــرکت نفتــی ِانــی )Eni( ایتالیا تصمیم 

که روسیه را به ترکیه متصل می سازد خارج  گاز  گرفت از طرح خّط لولۀ 

شود.



58
حۀ

صف
 /

80
-7

ۀ9
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

که  کرد  کانــادا اعام  خبرگزاری رویتــرز )1400/12/11(: معاون نخســت وزیر 

گروه هفت در روزهای آینده تحریم های بیشــتری را علیه روســیه وضع 

خواهد کرد.

گوگل حذف رسانۀ دولتی روسیه  خبرگزاری رویترز )1400/12/11(: شــرکت 

را از گوگل نیوز تأیید کرد.

خبرگزاری فرانسه )1400/12/11(: بنا بر اعام رئیس فرانسوی اتحادیۀ اروپا، 

کشــور عضو این اتحادیه، پخش برنامه های اســپوتنیک و  با توافق 27 

آر.تی )راشا توِدی( در این اتحادیه ممنوع شد.

کشتیرانی و حمل  ونقل  خبرگزاری فرانسه )1400/12/11(: شرکت فرانسوی 

که خدمت رسانی به  کرد  سی.ِام.ِای سی.جی.ِام )CMA CGM( اعام 

بنادر روســیه و ســفارش های جدید خود را از بنادر روســیه یا به مقصد 

بنادر این کشور تعلیق کرده است.

خبرگزاری رویتــرز )1400/12/10(: قانون گذاران جمهوری خواه آمریکا اعام 

که وزیر خزانــه داری باید راه اســتفادۀ روســیه را از وام 17 میلیارد  کردند 

گذشــته اعطا شــد( ببندد، و  دالری صندوق بین المللی پول )که ســال 

کمک هایی از صنــدوق بین المللی پــول دیگر بــه آن اختصاص  چنین 

که طرح  کردند  نیابد. 41 قانون گــذار آمریکایی در نامه ای به وزیــر اعام 

حّق برداشت ویژۀ 650 میلیارد دالری برای اعضای صندوق بین المللی 

کرد( اشــتباه بود و تحریم های روســیه را حتی  پول )کــه او از آن حمایت 

کــرد. در این نامه به تاریــخ 28 فوریۀ  قبل از حمله بــه اوکراین تضعیف 
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2022 م. آمده است: »تهاجم خصمانۀ این هفته به اوکراین نشان داد 

کّلی حّق برداشت  که چرا صندوق بین المللی پول نباید هرگز با اعطای 

گوست 2021 م. موافقت می کرد.« ویژۀ 650 میلیارد دالر در آ

خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/10(: اتحادیــۀ اروپــا بــا قطع دسترســی هفت 

بانک روسیه از سیستم سوئیفت موافقت کرده است.

کشــتی های روســیه به  کانــادا از ورود  پایــگاه روســیا الیــوم )1400/12/10(: 

بندرهای خود جلوگیری کرد.

که  کرد  یــره )1400/12/10(: فایننشــال تایمــز اعــام  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

شــرکت اوبر )Uber( قصــد دارد خروج برنامه ریزی شــدۀ خــود را از طرح 

مشترک با شرکت روسِی یاندکس )Yandex( تسریع کند.

یره )1400/12/10(: رسانه های سوییسی خبر دادند  یونی الجز شــبکۀ تلویز

که شرکت سوییسی مالک خّط لولۀ نورد استریم 2 ورشکستگی خود را 

اعام و به فعالیت همۀ کارکنانش پایان داد.

گزارش خبرگزاری اســپوتنیِک  یره )1400/12/10(: به  یونی الجز شــبکۀ تلویز

کــه فــروش تمامــی محصوالتــش را در  کــرد  روســیه، شــرکت َاپــل اعام 

فروشگاه مجازی رسمی شرکت در روسیه تعلیق کرده است.

یــره )1400/12/10(: دالیپ ســینگ، معاون مشــاور  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

گفت: »همیشه  کاخ سفید، به شبکۀِ ام.ِاس.ِان.بی.سی  امنیت مّلی 
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کــرد، و ما هنــوز ابزارهای دیگری  می توان تحریم های بیشــتری ِاعمال 

در اختیــار داریم. هیچ نهــاد آمریکایی یا اروپایی اجــازۀ انجام معامات 

با روبــل را نــدارد.... ما با تولیدکننــدگان و مصرف کنندگان بــزرگ انرژی 

دربارۀ ذخایر استراتژیک خود برای جلوگیری از افزایش قیمت گفت وگو 

کند، ما برای  گر روســیه از انرژی به عنوان ســاح استفاده  می کنیم.... ا

آن آمادگی داریم.«

کشــور  خبرگزاری رویترز )1400/12/10(: ژاپن به آمریکا و دیگر متحدان این 

در ِاعمــال تحریــم علیــه روســیه پیوســت و دارایی هــای مقامــات ایــن 

کرد. ژاپن دارایی های شــش  کشــور و ســه نهاد مالی روســی را مســدود 

مقام روســی )شــامل پوتین و الوروف(، بانک دولتی پرومســویاز بانک 

)Promsvyazbank(، ونشکونم بانک )Vnesheconombank(، و بانک 

کرد. دولت ژاپن، در بیانیه ای با موضوع اعام  مرکزی روسیه را مسدود 

که صادرات به 49 شــرکت روســی ممنــوع خواهد  گفت  ایــن تحریم ها، 

کیشــیدا، نخســت وزیر ژاپن، بعــد از دیدار  شــد. این تحریم هــا را فومیو 

مجازی با مقامات غربی عنوان کرد.
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روزنامۀ واشــنگتن ُپســت )1400/12/9(: آمریکا و متحدانش متعهد شدند 

که بر تهاجم روسیه به اوکراین مجازات های مالی شدیدی ِاعمال کنند. 

آمریکا و اروپا ذخایر ]ارزی[ بانک مرکزی روســیه را هــدف قرار می دهند 

و بدیــن ترتیــب، تهدیدی بــرای ضربــه زدن بــه اقتصــاد روســیه ایجاد 

که دسترســی  می کننــد. بایــدن و متحــدان اروپایی اش متعهد شــدند 

کشــور در غرب را مسدود، یکی از  مســکو به ذخایر ارزی قابِل توجه این 

قوی ترین مجازات های مالی را ِاعمال، و بازار مالی روســیه را به سقوط 

آزاد تهدید کنند. 

آمریکا و اتحادیــۀ اروپا همچنین قصد دارند ارتبــاط برخی از بانک های 

کنند. این اقدامات در حالی صورت می گیرد  روسیه را با سوئیفت قطع 

کشــور به  که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، تجاوز نظامی این 

کی ِیف،  کشــور و تصــرف  اوکرایــن را در تاش برای ســرنگونی دولت این 

پایتخت اوکراین ، تشدید کرده است.

یره، بــه نقــل از بلومبــرگ )1400/12/9(: اتحادیــۀ اروپا  یونی الجز شــبکۀ تلویز

پیشنهاد تحریم بازرگانان سرشناس و شخصیت های سیاسی روسی-

از جمله، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین-را مطرح کرده است.

یونــی روســیا الیــوم )1400/12/8(: اوروزال فون ِدرالیــن، رئیس  شــبکۀ تلویز

گفــت: »اتحادیۀ  کمیســیون اروپا، در یک نشســت خبــری در بروکســل 

اروپا دو رسانۀ راشا توِدی و اسپوتنیک و شرکت های وابسته به آن ها را، 

کرملین، تحریم می کند. این دو رسانه دیگر  به عنوان بازوی رســانه ای 

اجازۀ فعالیت در اروپا ندارند.«



62
حۀ

صف
 /

80
-7

ۀ9
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

گاردیــن )1400/12/9(: لنــدن در حال بررســی  خبرگــزاری رویتــرز، بــه نقــل از 

ممنوع کردن ورود کشتی های روسیه به بنادر انگلیس است.

خبرگزاری فرانســه از هنگ کنــگ )1400/12/9(: به دنبــال تحریم های اخیر 

علیه روسیه، ارزش روبل حدود 30 درصد سقوط کرد.

خبرگزاری رویترز )1400/12/9(: روزنامۀ اســتریتس تایمز، چاپ ســنگاپور، 

که  سنگاپور تحریم ها و  گزارش داد  به نقل از وزیر امور خارجۀ این کشور 

محدودیت هایی را علیه روسیه ِاعمال می کند.

کــرۀ جنوبــی اعــام  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/9(:    وزارت امــور خارجــۀ 

کرد: »ســئول صادرات اقــام راهبردی به روســیه را ممنــوع می کند و به 

تحریم های مشترک سوئیفت علیه این کشور می پیوندد.«

کــرد این  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/8(: دولــت مقدونیــۀ شــمالی اعام 

کشور تصمیم دارد حریم هوایی خود را به روی پروازهای روسیه ببندد. 

خبرگزاری رویتــرز )1400/12/8(: خبرگزاری ِان.تی.بی نــروژ، به نقل از وزیر 

ســلو تصمیم  که اُ گــزارش داد  کشــور، در خبــری فوری  امور خارجۀ این 

دارد حریم هوایی خود را بر پروازهای روسیه ببندد.

که تبلیغــات مرتبط با  کــرد  گــوگل اعــام  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/7(: 

که موجب افزایش این بحران شــود را مسدود  بحران روســیه و اوکراین 

می کند.
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کاخ  یونی وابســته به خبرگزاری رویترز )1400/12/7(: سخنگوی  شــبکۀ تلویز

کرد: »تحریم های جدید 80 درصِد شبکۀ بانکی روسیه را  سفید تصریح 

شامل می شود.«

کانادا، ضمن  یره )1400/12/7(: ترودو، نخست وزیر  یونی الجز شــبکۀ تلویز

گفــت: »جهان روســیه و  موافقــت بــا طــرح اخــراج روســیه از ســوئیفت 

گفت وگــو بــا ســران ناتو بر  کــرد. مــن در  بــاروس را بازخواســت خواهــد 

کید کردم.« کمیت اوکراین تأ حمایت ثابت خود از حا

یــره )1400/12/7(: خبرگــزاری بلومبرگ، بــه نقل از  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

کــرد: »واشــنگتن به صــورت جــّدی محروم  مقامــات آمریکایــی، اعام 

کردن روسیه را از ســوئیفت بررســی می کند. مقامات آمریکایی با بانک 

کردن روســیه از ســوئیفت  کشــور دربارۀ پیامدهای محروم  مرکزی این 

گفت وگو  می کنند.«

بیه )1400/12/7(: پایگاه هــای اجتماعی فیس بوک  یونی العر شــبکۀ تلویز

کاربری رسانه های روســی را مسدود  گراِم آمریکا حســاب های  و اینســتا

کردند.

کــه مســئولیت نظــارت  خبرگــزاری فرانســه )1400/12/7(: شــورای اروپــا، 

گرفت روســیه را  بر حقوق بشــر در قــارۀ اروپــا را بــر عهــده دارد، تصمیــم 

کند. این  کشــور را در این نهاد بین المللی تعلیق  تحریم و عضویت این 

نخســتین مورد تحریم روســیه از ســوی یک ســازمان بین المللی از آغاز 

که روسیه  کشــور به اوکراین محسوب می شــود. این شــورا،  حملۀ این 
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و اوکراین هر دو از اعضای آن هســتند و مقّر آن در استراســبورگ فرانسه 

کنش نشان داد. ماریا پژینوویچ  است، به »حملۀ مسلحانۀ« روسیه وا

کروواِت شــورای اروپا، حملۀ روسیه را قاطعانه محکوم  بوریچ، دبیِر کّل 

کرد. یک  کّل قارۀ اروپــا« ابراز نگرانــی  و از »پیامدهــای ویرانگــر آن بــرای 

که نمایندگان  کمیتۀ وزیران شــورای اروپا،  که  گفت  منبع دیپلماتیک 

کثریت قاطع« به »تعلیق حّق  کرســی دارند، با »ا کشــور عضو در آن   47

نمایندگی روسیه با اثر فوری« رأی دادند.

روزنامۀ نیویورک تایمز  )1400/12/06(: بایدن تحریم های سخِت جدیدی 

را اعام کرد که هدف آن ها قطع دسترسی بزرگ ترین بانک های روسیه 

و برخی از ثروتمندان روس طرف دار دولت از بخش زیادی از نظام مالی 

جهانــی و جلوگیــری از واردات فنــاوری حیاتــی آمریکایی بــرای صنایع 

دفاعــی، هوافضــا، و دریایــی روســیه اســت. تحریم هــای جدیــد آمریکا 

که در  شــامل مجازات های شــدید علیه دو مؤسسۀ بزرگ روســی است 

مجموع بیــش از نیمــی از دارایی های نظام بانکــی روســیه را در اختیار 

دارنــد. مقامات آمریــکا همچنیــن واردات فناوری های مهــّم آمریکایی 
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کــه ایــن ممنوعیــت می توانــد صنعت  کردند،  را بــرای روســیه ممنــوع 

کند. به عاوه، آمریکا توانایی 13 شــرکت  کشــور را با مشــکل مواجه  این 

گازپروم، شــرکت دولتی انرژی روسیه-را برای  بزرگ روسیه-از جمله، 

تأمین مالی از بازارهای سرمایۀ غربی محدود می کند. در این تحریم ها، 

خانواده های نزدیک به پوتین هم جریمه می شوند. 

کــه در این هفته علیه روســیه  ایــن دومیــن دور تحریم های آمریــکا بود 

ِاعمــال شــد. مجموعــۀ جدیــد تحریم هــای واشــنگتن شــامل برخــی 

گفته بودند در حال  که مقامات آمریکایی  مجازات های سخت تر است 

کردن عملیات بزرگ ترین  بررسی آن هستند. در مورد اینکه آیا محدود 

بانک ها و شــرکت های بزرگ روســیه دردســر زیــادی برای مــردم عادی 

کشــورهای دیگر ایجاد می کند یا خیر، بحث هایی  روسیه و شــهروندان 

انجام شده است. روسیه 1.5 تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی دارد و 

یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان است.

رویتــرز )1400/12/6(: ســران اتحادیۀ اروپــا، با ِاعمــال تحریم های جدید 

که پوتین  کردنــد  کنش بــه تهاجم به اوکرایــن، اعام  علیه روســیه در وا

تاش می کند قارۀ اروپا را بــه عصر امپراتوری هــا و رویارویی ها بازگرداند؛ 

در نتیجه، باید شکســت بخورد، و شکســت هم خواهد خــورد! اورزوال 

گفت  کمیســیون اتحادیۀ اروپا، در نشستی خبری  فون ِدرالین، رئیس 

کــه تحریم هــا »موجب قطع دسترســی روســیه بــه مهم تریــن بازارهای 

سرمایه« و در نتیجه، افزایش هزینه های استقراض روسیه و میزان تورم 

کردن صادرات  گفت: »محدود  کشور خواهد شــد. فون ِدرالین  در این 

کشور آســیب خواهد زد زیرا موجب قطع  به روسیه به بخش نفتی این 

کاالهای صادراتی از اتحادیۀ اروپا خواهد شد،  کشــور به  دسترسی این 
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که روســیه برای پاالیشــگاه های خود بــه آن نیاز دارد. بســتۀ  کاالهایی 

که دسترسی روسیه  تحریم ها نخســت شــامل تحریم های مالی اســت 

کنون 70 درصِد  کرد. مــا ا را به مهم ترین بازارهای ســرمایه قطع خواهد 

بازار بانکی روسیه و نیز شرکت های مهم دولتی-از جمله، شرکت های 

افزایــش  موجــب  تحریم هــا  ایــن  می دهیــم.  قــرار  هــدف  دفاعــی-را 

هزینه های اســتقراض روســیه خواهد شــد، تــورم را بــاال خواهد بــرد، و 

فرسایش و تضعیف تدریجی پایگاه صنعتی روســیه را به دنبال خواهد 

داشت. ممنوعیت صادراتی ما ]علیه بخش انرژی روسیه[ با غیرِ ممکن 

ســاختن اقدام روسیه در ارتقا و بهینه ســازی پاالیشگاه های نفت خود 

کشور لطمه خواهد زد.« روســیه در سال 2019 م. از  به بخش نفتی این 

محّل صادرات فرآورده های نفتی 24 میلیارد یورو درآمد کسب کرد. 

که احتمااًل  آسوشیتد پرس ) 1400/12/7(: چین تنها دوست روسیه است 

که بــه دلیــل حمله به  خواهــد توانســت آثــار تحریم هــای اقتصــادی را 

کاهش دهد. شــی جیــن پینگ،  اوکرایــن ضّد روســیه ِاعمال می شــود 

کشــور برای  کــی از تمایل این  که حا رئیس جمهور چین، هیــچ حرکتی 

به خطر انداختن دسترســی اش به بازارهــای آمریکا و اروپا باشــد انجام 

کار را انجــام دهــد، توانایی اش  گر پکــن بخواهد ایــن  نمی دهــد. حتی ا

کاالها محدود  گاز و دیگر  برای حمایت از پوتین از طریق واردات بیشتر 

گذشــته، تجارت چین بــا روســیه بــه 146.9 میلیــارد دالر  اســت. ســال 

کمتــر از یک دهــِم جمــع تجــارت 1.6 تریلیون  افزایــش یافت، امــا ایــن 

دالرِی چین با آمریکا و اتحادیۀ اروپاســت. چین، دومین اقتصاد بزرگ 

که این حمله را محکوم نکرده اســت.  جهان، تنها دولت مهّمی اســت 

که در ســال 2014 م. )به دلیل تصرف  پس از تحریم های تجاری و مالی 
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کریمه( ضّد روســیه اعمال شــد، خریدهــای چند میلیــارد دالری چین 

گاز روسیه )برای تأمین نیاز اقتصاد تشــنۀ انرژی چین( به رگ حیات  از 

کارشــناس اقتصادی،  گفتــۀ راجیــو بیســواس،  پوتیــن تبدیل شــد. به 

کّل صادرات سال گذشتۀ روسیه را به خود اختصاص  چین یک ششِم 

گاز بیشــتری نیاز دارد، اما  گاز بود. چین به  که دو ســوِم آن نفت و  داد، 

 آن را تحویل دهد چون ظرفیــت انتقال خطوط 
ً
مســکو نمی تواند فــورا

که دو کشور را به هم مرتبط می کند تکمیل است. ماه گذشته،  لوله ای 

دو کشور یک قرارداد 30ساله امضا کردند اما خطوطی که قرار است این 

گاز را منتقل کند دسِت کم تا سه سال آینده آماده نخواهد شد.>>

ادامۀ ارسال سالح به اوکراین و استقرار نیرو در کشورهای همسایۀ روسیه و اوکراین 

یونــی ســی.ِان.ِان )1400/12/11(: بایدن در نطق ســاالنۀ خود  شــبکۀ تلویز

کنــم: نیروهای  گفت:» اجــازه دهید به صراحت عرض  کنگرۀ آمریــکا  در 

ما در جنگ روســیه در اوکراین درگیر نیستند و درگیر هم نخواهند شد. 

نیروهای نظامی ما به اروپا نمی روند تا در اوکراین بجنگند؛ بلکه به اروپا 

گر پوتین تصمیم بگیرد بیشتر به سمت غرب ]اروپا[ حرکت  می روند تا ا

کننــد. ما نیروهای زمینی، اســکادران  کند، از متحدان مــا در ناتو دفاع 

کشورهای عضو ناتو  کرده ایم تا در  هوایی، و شناورهای آمریکا را بســیج 

)از جمله، لهستان، رومانی، لتونی، لیتوانی، و استونی( مستقر کنیم.«

کشــور  کی،  خبرگــزاری فرانســه از براتیســالوا )1400/12/10(: مقامــات اســلوا

کشــور آماده می شــود تا  که پارلمان این  کردند  همســایۀ اوکراین، اعام 

ک خــود رأی گیری  دربارۀ مجوز پذیرش حــدود 1200 نظامــی ناتو در خا

که  کــرد  کی، روز دوشــنبه اعــام  کنــد. یاروســاو نــاد، وزیــر دفــاع اســلوا
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که در  نیروهای آلمانی و هلندی بخشــی از نیروهــای ناتو خواهند بــود 

این کشور مستقر خواهند شد، و یک سامانۀ دفاع هوایی پاتریوت هم 

کی احساس تهدید  کرد: »اسلوا مستقر خواهد شد. یاروســاو ناد اعام 

می کند.«

کانال تلگرامی روســیا الیوم )1400/12/10(: دفتــر مطبوعاتی نیروی دریایی 

کی 70 فروند هواپیما را  کرد بلغارستان، لهســتان، و اسلوا اوکراین اعام 

که احتمااًل در لهستان مستقر هستند به اوکراین منتقل می کنند.  

کانال تلگرامی خبرگزاری اسپوتنیک )1400/12/9(: اتحادیۀ اروپا 50 میلیون 

یورو برای ارسال تسلیحات به اوکراین اختصاص داد.

یونــی روســیا الیــوم )1400/12/7(: آمریــکا از ســال 2014 م. دو  شــبکۀ تلویز

میلیــارد و 700 میلیــون دالر بــرای حمایــت از نیروهــای اوکرایــن هزینه 

کرده اســت. نظامیان آمریکایی و انگلیســی آمــوزش نیروهــای اوکراینی 

را بر عهــده داشــتند. انگلیــس ســامانه های موشــکی ضّد زره پــوش در 
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گلولۀ توپ به اوکراین  اختیار کی ِیف قرار داد، جمهوری چک چهار هزار 

کــرد، و لتونی و اســتونی تســلیحات ســاخت آمریــکا بــه اوکراین  ارســال 

دادند. روســیه از هشت ســال پیش تاش می کند اوضاع دونباس را به 

کنــد. همــۀ توافق های به دســت آمده  شــیوۀ دیپلماتیک حل وفصل 

در مینسک 1، مینســک 2، و طرح اشتاین مایر با سرســختی اوکراین و 

اصرارش به تشدید تنش ها علیه روسیه )با همدستی غرب، به خصوص 

آمریکا( روبه رو شد، و آمار بیانگر همین مسئله است.

کشاورزی  خبرگزاری فرانســه )1400/12/7(: مکرون در بازدید از نمایشــگاه 

پاریس هشــدار داد: »این جنگ ]بین روســیه و اوکرایــن[ ادامه خواهد 

داشت... و ما باید خود را برای آن آماده کنیم.«

خبرگزاری فرانســه )1400/12/7(: زلنســکی، رئیس جمهــور اوکراین، پس از 

که هم پیمانانش به اوکراین ســاح ارســال  کرد  گفت وگو با مکرون اعام 

می کنند.

بخــش تصویــری ای.پی.تــی.ِان )1400/12/9(: بــورل )مســئول سیاســت 

خارجی اتحادیۀ اروپا( در کنفرانس خبری مشترک با فن ِدرالین )رئیس 

گرفته تابوشکنی  کمیسیون اتحادیۀ اروپا( گفت: »این اتحادیه تصمیم 

کند و با ارســال ســاح و تجهیزات نظامی به اوکراین، برای اولین بار، به 

کشوری در حال جنگ کمک نظامی بدهد.«

خبرگــزاری فرانســه از اســتکهلم )1400/12/9(: دولت ســوئد در یک تصمیم 

کــه دکتریــن خــود مبنــی بر عــدم ارســال ســاح به  کــرد  تاریخــی اعــام 



70
حۀ

صف
 /

80
-7

ۀ9
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

کت انداز ضّد تانک  کشورهای در حال جنگ را کنار گذاشته و پنج هزار را

کرد: »این  به اوکراین می فرستد. اندرســون، نخست وزیر ســوئد، اعام 

تصمیم از ســال 1939 م. بی ســابقه است.« سوئد در آن ســال از فناند 

کرد. نخســت وزیر ســوئد افــزود: »بــرای من،  در برابــر شــوروی حمایــت 

کــه چه چیزی  به عنوان نخســت وزیر، اولین و تنها پرســش این اســت 

کشــور بیشــتر کمک می کند. نتیجه گیری  به امنیت ســوئد و مردم این 

کمک بــه اوکرایــن در دفــاع از خود در مقابل روســیه  که  من این اســت 

کمــک می کنــد.« کمک های ســوئد شــامل ســاح های  بــه امنیــت مــا 

کاه ایمنی، پنج هزار  کت اندازهای تک تیر تــی4، پنج هزار  ضّد تانک، را

جلیقۀ ضّد گلولــه، و 135 هزار وعــدۀ غذایی برای ســربازان خواهد بود. 

بدین ترتیب، سوئد با سیاست بی طرفی-که از پایان جنگ سرد اتخاذ 

کــرده بود-خداحافظــی می کنــد. اتحادیــۀ اروپــا پیشــتر از توافــق برای 

ارسال ساح به اوکراین خبر داده بود. آلمان نیز اعام کرد که به اوکراین 

ساح می فرستد. 

بیه )1400/12/8(: زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین،  یونی العر شبکۀ تلویز

گفت بلژیــک 300 قبضــه تفنــگ خــودکار و 200 خمپاره انــداز ضــّدِ زره به 

اوکراین می فرستد.

توییتــر )1400/12/8(: ب.ِاف.ِام.ت.و در توییتــی نوشــت: »دانمــارک به 

داوطلبان اجازه خواهد داد به ُگردان های بین المللی بپیوندند.«

توییتــر )1400/12/8(: روزنامــۀ فرانســوی فیــگارو در توییتی نوشــت: »آیا 

کی ِیف در نهایت تســلیم  گــر  اوکرایــن افغانســتاِن پوتین خواهــد بود؟ ا
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حملۀ ارتش روسیه شود، می توان انتظار مقاومتی طوالنی را داشت که 

ترکیبی از جنگ پارتیزانی، آزار و اذیت، و مقاومت منفعانه باشد.«

توییتــر )1400/12/8(: بومپــار، نماینــدۀ پارلمــان اروپـــــــا و رئیس ستـــــــاد 

انتخابات ژان لوک مانشون )نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه( 

که پوتین  گر چه 96 درصِد فرانسوی ها معتقدند  در توییتی نوشــت: »ا

کــه ناتو نیز  مســئول ]جنگ اوکرایــن[ اســت، 68 درصِد آنــان معتقدند 

ســهمی از مســئولیت دارد-از جملــه، 82 درصــد از هــواداران حــزب 

فرانسۀ تسلیم ناپذیر ]حزب ژان لوک مانشون[، 78 درصد از هواداران 

ســبزها، و 66 درصد از هواداران حزب سوسیالیســت. این نظرســنجی 

باید درس دهندگان را به فکر وادارد.«

غرب از سوری کردن اوکراین ابایی ندارد!

یره )1400/12/10(: عضو دموکرات سنای آمریکا، پس  یونی الجز شبکۀ تلویز

کشــور به ســنا دربارۀ جنگ اوکراین،  گزارش محرمانۀ دولت این  از ارائۀ 

گفت: »جنگ بر ســر کی ِیف طوالنــی و خون بار خواهد بــود. اوکراینی ها 

به سرعت برای جنگ خیابانی آماده می شوند.«

یوتــی آر.تــی )1400/12/7(: چارلــز شــوبریج، مأمــور پیشــین  شــبکۀ تلویز

گفــت: »وعــدۀ غــرب بــرای  اطاعــات و مبــارزه بــا تروریســم انگلیــس، 

کــردن مناطــق ِاشغال شــدۀ اوکرایــن ممکن اســت در نهایت  بی ثبات 

گر غرب-به ویژه، آمریکا  کند. ا کشــور را به ســوریه ای دیگر تبدیل  این 

کردن  که وعــده می دهند بــرای غیرِ قابِل حکومت  و انگلیس-آن طور 

مناطق ِاشــغالی اوکراین تاش و ســیل تســلیحات را به منطقه سرازیر 
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کنند، صرِف نظر از اهداف آن ها، خطر تبدیل شــدن اوکراین به سوریۀ 

دوم وجود دارد. نتیجۀ این اقدام شمار زیاد تلفات غیرِ نظامی و سیل 

که از جنگ داخلی می گریزند. تجربۀ سوریه و لیبی  پناه جویانی اســت 

که وقتی سیل تســلیحات به مناطق درگیرســرازیر شود چه  نشان داد 

خ می دهد. ر

خبرگزاری صدا و ســیما )1400/12/7(: معاون وزیر دفاع انگلیس از افزایش 

سرعت و حجم کمک های تسلیحاتی به اوکراین خبر داد. جیمز هیپی 

کشــور دیگر عضو ناتو دراین باره  گفت: »25  در مصاحبه با بی.بی.ســی 

بــا مــا اتفاِق نظــر دارنــد. همــۀ راه هــای رســاندن ایــن جنگ افزارهــا به 

کــه جنــگ وارد  کــرد  اوکرایــن در دســت بررســی اســت.« او پیش بینــی 

گســترده بینجامد. فعاالن  مرحلۀ ســخت تری شــود و به بمباران های 

ضّد جنــگ ایــن اقــدام ناتــو را دمیــدن در آتش جنــگ به جــای یافتن 

کشــتار و ویرانی بیشــتر می دانند و خواســتار  راِه حّلــی برای جلوگیری از 

توقف فوری اقدامات تشدیدکنندۀ جنگ و درگیری هستند.
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خبرگزاری رویترز )1400/12/7(: دولت جمهوری چک ارسال تسلیحات و 

مهمات به ارزش 8.6 میلیون دالر به اوکراین را تصویب کرد.

فرصت ســــازی از ظرفیت و فرصت طلبی از میزبانی ســــازمان ملل علیه روسیه 

کرد:  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/10(: دفتر آمریکا در ســازمان ملــل اعام 

»12 دیپلمات روس که تصمیم به اخراج آن ها گرفته شده است عامان 

اطاعاتی بوده اند، و تصمیم بــه اخراج آن ها از چند مــاه پیش در حال 

بررسی بوده است.«

خبرگزاری فرانســه از واشــنگتن )1400/12/10(: آناتولی آنتوُنف، سفیر روسیه 

در آمریکا، اقدام واشنگتن در اخراج 12 عضو هیئت نمایندگان روسیه در 

که در فیس بوک  ســازمان ملل متحد را خصمانه خواند. او در بیانیه ای 

کشــور ماســت....  گفت: »این یک رویکــرد خصمانه علیه  منتشــر شــد 

کار دوباره تعهد خود برای تضمین و تأمین شــرایط  دولت آمریکا با ایــن 

عــادی برای عملکــرد مأموریت هــای خارجی در ســازمان ملــل متحد را 

نقض کرد. دیپلمات های روسیه یک بار دیگر ضربه خوردند.«

یره )1400/12/7(: قطعنامۀ پیشنهادی آمریکا دربارۀ  یونی الجز شبکۀ تلویز

جنگ اوکراین در شورای امنیت سازمان ملل با وتوی روسیه رد شد.

میشــل نیکولز، خبرنگار رویترز، در توییتر )1400/12/7(: روسیه پیش نویس 

کرد. چین، امارات، و هند  قطعنامۀ شورای امنیت دربارۀ اوکراین را وتو 

رأی ممتنع و 11 عضو دیگر شــورای امنیت به ایــن قطعنامه رأی موافق 

دادند.
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گوتــرش، دبیرِ کّل ســازمان ملل  خبرگــزاری فرانســه )1400/12/7(: آنتونیــو 

متحد، هم زمان بــا ادامــۀ درگیری ها میان روســیه و اوکراین، بازگشــت 

سربازان به پادگان ها را خواستار شد. 

پس از وتــوی قطعنامۀ محکومیت مســکو در شــورای امنیت ســازمان 

که باید شــانس دوباره  کــرد  کید  گوترش تأ ملل متحد توســط روســیه، 

گفت:  کوتــاه برای رســانه ها  گوتــرش در بیانیــه ای  به صلح داده شــود. 

»ســازمان ملل متحد از جنگ زاده شده اســت تا به جنگ پایان دهد. 

کرد  امروز این هدف محقق نشــد، اما ما هرگز این هدف را رها نخواهیم 

تا به صلح دست یابیم.«

یونی روســیا الیوم )1400/12/7(: روسیه پیش نویس قطعنامۀ  شبکۀ تلویز

کردن عملیات نظامی روسیه  آمریکا در شــورای امنیت را برای محکوم 

در اوکراین و به رســمیت شــناختن اســتقال جمهوری های دونتسک 

کرد. واسیلی نبنزیا، نمایندۀ روســیه در سازمان ملل،  و لوهانسک وتو 

کرد: »پیش نویــس این قطعنامه نامتوازن اســت و بــا آرمان های  اعام 

ملت اوکراین تناسبی ندارد.«

بولســونارو،  بی میلــی  به رغــِم  برزیــل،   :)1400/12/7( رویتــرز  خبرگــزاری 

کــردن روســیه، بــه پیش نویــس قطعنامۀ  )رئیس جمهــور( در محکــوم 

شــورای امنیت ســازمان ملل در محکومیت تهاجم روســیه به اوکراین 

کنــون انتظار  کــرد، و ا رأی موافــق داد. روســیه ایــن پیش نویــس را وتــو 

مــی رود ایــن موضــوع در مجمــع عمومی ســازمان ملــل )بــا 193 عضو( 

بررسی شود.
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جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیۀ اروپا، در توییتر )1400/12/7(: 

رأی گیــری شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد بی توجهی روســیه را 

کشــور به عنــوان یک عضو دائم نشــان  به مســئولیت ها و تعهدات این 

کّل جامعۀ بین المللی می خواهم متحد شــوند و با تصویب  داد. من از 

قطعنامۀ مرتبط در مجمع عمومی سازمان ملل، به پایان دادن تجاوز 

نظامی روسیه علیه اوکراین کمک کنند.

یره )1400/12/8(: شــورای امنیت قطعنامۀ اجرایی  یونی الجز شبکۀ تلویز

درخواســت برگــزاری جلســۀ اضطــراری مجمــع عمومــی ســازمان ملل 

دربارۀ تحوالت اوکراین را تصویب کرد.

که  کرد  یس )1400/12/8(: الیزه اعام  خبرگزاری فرانسه، در خبری فوری از پار

کمک بشردوســتانه به اوکراین به سازمان  فرانسه یک قطعنامه دربارۀ 

ملل ارائه خواهد کرد.

وانی علیه روسیه  عملیات گستردۀ ر

خبرگــزاری فرانســه، در خبــری فــوری از لنــدن )1400/12/10(: در پــی حملــۀ 

گبی در بیانیه ای  روسیه به اوکراین، نهاد اداره کنندۀ مسابقات جهانی را

که روســیه و بــاروس تا اطاع بعدی از شــرکت در مســابقات  کرد  اعام 

گبی تعلیق شدند. بین  المللی را

خبرگــزاری فرانســه از اســتکهلم )1400/12/9(: تیــم فوتبــال ســوئد، به رغــِم 

اعان جدید فیفا، با تیم روسیه مسابقه نمی دهد.
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گ )1400/12/9(: فدراسیون فوتبال  خبرگزاری فرانســه، در خبری فوری از پرا

چک نظــر خــود را تغییــر نــداده و به رغــِم نظــر فیفا، با روســیه مســابقه 

نمی دهد.

که  کرد  خبرگزاری رویتــرز )1400/12/8(: فدراســیون فوتبال انگلیس اعام 

کشــور رقابت با تیم مّلی فوتبال روســیه را در تمام  تیم مّلی فوتبال این 

سطوح تحریم خواهد کرد.

گرفتــن ارزهای  خبرگزاری رویتــرز )1400/12/8(: شــهروندان روســیه برای 

خارجی به دســتگاه های خودپرداز هجوم بردنــد. دور جدید تحریم ها 

ضّد روسیه، به دلیل حملۀ نظامی به اوکراین، موجب بیم شهروندان 

کشــور شده اســت. هجــوم مردم  کاهش ارزش پول مّلی این  روســیه از 

بــرای دریافــت ارز خارجــی ســبب تشــکیل صف هــای طوالنــی جلــوی 

دســتگاه های خودپــرداز در شــهرهای مختلف روســیه شــد. بســیاری 

کمبــود  از دســتگاه های خودپــرداِز عرضه کننــدۀ ارزهــای خارجــی بــا 

اسکناس روبه رو شــده اند .آمریکا و اتحادیۀ اروپا دربارۀ قطع دسترسی 
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برخی از بانک های روســیه به ســامانۀ ســوئیفت و توقیــف دارایی های 

کــه با آغاز  کردند. نشــانه هایی وجــود دارد  بانک مرکــزی روســیه توافق 

کاهــش  داد و ســتدها در روز دوشــنبه، ارزش روبــل روســیه به شــدت 

خواهد یافت.

گورباُچــف را به خاطــر لکه دار  کــه  یۀ نیویورکــر )1400/12/8(: پوتیــن،  نشــر

کــردن شــهرت و ثبــات اتحــاد جماهیــر شــوروی و یلتســین )جانشــین 

گورباُچــف( را به دلیــل ارائۀ خدمات بــه غــرب و ناتوانــی در جلوگیری از 

گسترش ناتو مقصر می داند، بیش از هر چیز به قدرت احترام می گذارد. 

کرد.  کار را خواهد  کنــد، ایــن  گر مجبور باشــد تاریــخ را تحریف  پوتین، ا

کا.گ.ب شــهرت و قدرتــی برای خود رقــم زد. پوتین  او به عنوان افســر 

که ریشۀ همۀ قیام های مردمی توطئۀ خارجی  همچنین معتقد است 

است. 

کی ِیف و  در ســال های اخیر، پوتین اعتراضــات دموکراســی  خواهانه در 

کار ســازمان ســیا و وزارت خارجۀ آمریکا می دانست و خواهان  مسکو را 

سرکوب این قیام ها بود. جنگ بی رحمانه و بی معنای او علیه اوکراین 

کشــور  گرایش ها و تفکراتی اســت. حملۀ پوتین به یک  در ادامۀ چنین 

مستقل نه تنها به اتحاد غرب علیه او بلکه به اتحاد خوِد اوکراین کمک 

کرده اســت. آنچه پوتیــن را تهدیــد می کند ســاح اوکراین نیســت بلکه 

که او  آزادی در اوکرایــن اســت. تهاجــم او بــه اوکرایــن بدیــن معناســت 

نمی تواند بپذیرد که یک نظام سرکوبگر در داخل کشورش داشته باشد 

و هم زمان، شاهد آرزوی لیبرال دموکراسی در آن سوی مرز ]در اوکراین[ 

باشد.
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خبرگزاری فرانسه )1400/12/7(: نهاد نظارت بر رسانه های جمعی روسیه 

کشــته شــدن  که اشــاره به  کشــور دســتور داد  بــه رســانه های مّلی این 

کلمــاِت  »تهاجــم«،  غیرِ نظامیــان در اوکرایــن توســط ارتــش روســیه و 

»حمله«، یا »اعام جنگ« را از مطالب خود حذف کنند.

که  کــرد  کمیســیون اروپــا اعــام  یــره )1400/12/9(:  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

کشــورهای عضو  کنــون حــدود 300 هــزار اوکراینی بــه علت جنــگ به  تا

اتحادیۀ اروپا فرار کرده اند، و نیمی از این تعداد در لهستان هستند.

گفته است  گَزمینر )1400/12/8(: یک مقام ارشد اوکراین  یۀ واشــنگتن ا نشر

نیروهای روســی در حال توزیع ماســک های ضّد گاز در میــان نیروهای 

خود در شرق اوکراین هســتند. او افزود: »ممکن اســت نیروهای روسی 

در تدارک یک حملۀ شیمیایی باشند.« اوکسانا مارکارووا، سفیر اوکراین 

گفت: »نیروهای  گزارش های اطاعاتی اوکرایــن  در آمریکا، با اســتناد به 

ِاشغالگر در منطقۀ دونتسک فعاالنه در حال توزیع ماسک های ضّد گاز 

در میان جنگجویــان محّلی و ارتش روســیه هســتند. ما ایــن اطاعات 

که ممکن اســت احتمال انجام  را علنی اعام می کنیم تا هشــدار دهیم 

که چــه اتفاقی  اقدامــات تحریک آمیــز وجــود داشــته باشــد. دراین بــاره 

ممکن اســت روی دهد، حدس های متفاوتی وجود دارد؛ شاید منفجر 

کردن مخازن صنعتی و حاوی مواد شیمیایی مطرح باشد.«

برجسته سازی ابعاد انسانی جنگ و فرصت سازی از آن علیه روسیه

که  کرد  کشــور لهســتان اعام  خبرگزاری رویترز )1400/12/10(: معاون وزیر 

حدود 350 هزار نفر از روز پنج شنبه از اوکراین وارد لهستان شده اند.
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کمیسر اتحادیۀ  خبرگزاری رویترز از بروکســل )1400/12/8(: ایوا یوهانسن، 

که اتحادیۀ اروپا باید خود را  کرد  اروپا در امور داخلی، روز یکشنبه اعام 

برای پذیرش میلیون ها پناهندۀ اوکراینی آماده کند. 

گفتــۀ او، از آغــاز تهاجــم روســیه، دســِت کم 300 هــزار اوکراینــی بــه  بــه 

کرد :»من فکــر می کنم ما باید  اتحادیــۀ اروپا پنــاه آورده اند. وی اضافــه 

که  کنیــم.« فرانســه،  خودمــان را بــرای پذیــرش میلیون هــا نفر آمــاده 

ریاســت اتحادیۀ اروپا را تا ماه جــوالی بر عهــده دارد، حمایت موقت از 

کشــور اتحادیۀ اروپا قرار  کار نشست وزرای  این پناهنده ها را در دستور 

داده است. 

خبرگــزاری رویتــرز از بروکســل )1400/12/8(: بــازوی اجرایــی اتحادیــۀ اروپا 

می گویــد در پــی حملۀ روســیه بــه اوکرایــن، اروپــا بــا بزرگ تریــن بحران 

انســانی ســال های اخیر مواجــه شده اســت، و احتمــال مــی رود تعداد 

کــه به علت جنگ آواره می شــوند بیش از هفت میلیون  اوکراینی هایی 

کمک های بشردوستانه و  کمیســر اروپایِی  نفر باشد. یانتس لنارچیچ، 

که ممکن است  کرد: »ما شــاهد چیزی هستیم  مدیریت بحران، اعام 

بــه بزرگ ترین بحران انســانِی قــارۀ اروپا در ســال های متمــادی تبدیل 

شود. در حالی که ما صحبت می کنیم، نیازها رو به افزایش است.«

یرۀ انگلیســی )1400/12/7(: بســیاری از شــهروندان  یونی الجز شــبکۀ تلویز

اوکراینی برای فرار از درگیری ها به سوی کشورهای همسایه-از جمله، 

لهســتان-روانه شــده اند. لهســتان خــود را بــرای پذیــرش مــوج بزرگ 

پناه جویان اوکراینی آماده کرده است.
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اســکای نیــوز )1400/12/7(: آژانــس آوارگان ســازمان ملــل متحــد تأییــد 

که از زمان شروع حملۀ روســیه، بیش از 120 هزار آوارۀ اوکراینی این  کرد 

کثر این افراد راهی لهستان و مولداوی، و برخی  کرده اند. ا کشــور را ترک 

کلمنتس، معاون  کلی  کی، یا مجارستان شــده اند.  وارد رومانی، اســلوا

که اوضاع  کرد  کید  گفت وگو با سی.ِان.ِان تأ کمیسیونر عالی آوارگان، در 

احتمااًل بدتر می شود.

خبرگزاری رویترز )1400/12/7(: معاون وزیر امور داخلی لهستان اعام کرد 

که از آغاز مناقشۀ اوکراین، 100 هزار نفر اوکراینی وارد لهستان شده اند.

کردند  یونی روســیا الیوم )1400/12/7(: مقامات روســیه اعام  شــبکۀ تلویز

کــه بیــش از 120 هــزار پناهنــدۀ اوکراینــِی منطقــۀ دونبــاس، پــس از آغاز 

درگیری هــا، با عبــور از مرزهــا وارد روســیه شــده اند. مقامــات محّلی در 

روسُتف اعام کردند که حدود هفت هزار پناهنده طّی ساعات گذشته 

کمک هــای انســانی و غذایی بین پناهنــدگان وارد  و هم زمــان با توزیع 

ک روسیه شده اند. خا
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یونی رویترز )1400/12/7(: هم زمان با تشدید تهاجم روسیه،  شبکۀ تلویز

کلیســاها پنــاه  کی ِیــف، پایتخــت اوکرایــن، در  کنان شــهر  برخــی از ســا

کاتولیک در شــهر کی ِیف به پناهگاه 27 کودک  کلیسای  گرفته اند. یک 

کنان این شــهر همچنان در تاش  و مادرانشــان تبدیل شده است. سا

برای یافتن مکان های امن هستند.

تالش برای حقوقی کردن بحران اوکراین 

کیفری بین المللی  خبرگزاری رویترز )1400/12/10(: دفتر دادستان دادگاه 

گشــودن پروندۀ  که پیگیــر مجوز ایــن دادگاه بــرای  گفــت  در بیانیــه ای 

تحقیقــات دربــارۀ ارتــکاب جنایــات جنگــی در اوکرایــن خواهــد شــد. 

کریم خان  این اقــدام چنــد روز بعد از تجــاوز روســیه صــورت می گیــرد. 

گفته اســت: »این دادگاه ممکن اســت دربــارۀ ارتکاب جنایات ناشــی از 

این نبرد تحقیق کند. در این تحقیقات، به تخلفات ادعایی از 2014 م.  

کمیــت قضایی ایــن دادگاه را به رســمیت  کــه اوکراین حا ]یعنــی زمانی 

شــناخت[ خواهیم پرداخت.... برای آغــاز تحقیقات، مبنایی منطقی 

که جنایــات جنگی و جنایت  گر معتقد باشــیم  وجود دارد-خصوصًا، ا

علیه بشریت در اوکراین صورت گرفته است.«

کولبــا، وزیر امــور خارجۀ  کانــال تلگرامــی الرســالة )1400/12/10(: دیمیتــرو 

که در  کیفــری خواســته ایم  کــرد: »از دیــوان بین المللی  اوکراین، اعــام 

ع وقت جلســۀ رســیدگی تشــکیل دهد.... از روســیه می خواهیم  اســر

کشــور مــا متوقف  هرچه ســریع تر همــۀ فعالیت هــای نظامی خود را در 

کند.«
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کیفــــــری  یــره )1400/12/9(: دادستـــــان دیـــــوان  الجز یونــی  تلویز شــبکۀ 

کــه از 20 فوریۀ  گفت: »دفتر مــن حــق دارد دربــارۀ جنایاتی  بین المللــی 

2014 م. در اوکراین صورت گرفته است تحقیق کند.«

خبرگــزاری فرانســه، در خبــر فــوری از الهــه )1400/12/6(: دادســتان دیــوان 

که بیــش از پیش از تحــوالت اوکراین  کرد  دادگســتری بین المللی اعام 

ابراز نگرانی می کند.

یکا جنگ در اوکراین، ســــوژۀ احزاب رقیِب آمر

خبرگزاری تصویری آسوشیتد پرس )1400/12/7(: نمایندگان جمهوری خواه 

کنش  عملکــرد بایــدن را در قبــال بحــران اوکرایــن زیر ســؤال بردنــد و وا

واشنگتن را دیرهنگام و بسیار ناچیز توصیف کردند.

کثر پاسخ دهندگان  کس نیوز )1400/12/6(: ا یونی فا نظرسنجی شبکۀ تلویز

نگران اوضاع در روســیه و اوکراین هســتند و فکر می کنند آنچــه در آنجا 

روی می دهــد در داخــل آمریــکا مهــم اســت. ایــن نظرســنجی نشــان 

کافی در  کــه 56 درصِد آمریکایی هــا معتقدند بایدن به انــدازۀ  می دهد 

مورد روسیه ســخت گیر نبوده اســت. )8 درصد می گویند او بیش از حد 

ســخت گیر بوده اســت، و 29 درصــد فکــر می کننــد رفتــار بایدن درســت 

اســت.( ایــن ارقام بــه ارقاِم مربــوط بــه ارزیابی عملکــرد ترامــپ نزدیک 

است: چهار سال قبل، وقتی پرسش مشــابهی در زمان تصدی ترامپ 

کافی  گفتنــد او دربارۀ روســیه به انــدازۀ  پرســیده شــد، 53 درصِد افراد 

سختگیری نکرده است.
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یونی ِام.ِاس.ِان.بی.سی )1400/12/7(: هیاری کلینتون، وزیر  شبکۀ تلویز

گفت: »باید مطمئن  ک اوباما،  امور خارجۀ آمریکا در دولت نخست بارا

که قدرت و آرامش الزم را به پوتین  که در کشور خودمان با کسی  شویم 

داد برخورد کنیم: کسی که دربارۀ هوش او... صحبت می کرد، کسی که 

باعث شد شکافی که در کشورمان ایجاد شده بود نه تنها در رسانه های 

روسیه بلکه در اروپا به نمایش گذاشته شود.«

وسیه در برابر غرب  2. اقدامات متقابل ر

یم ها در داخل و دور زدن آن در خارج  تالش برای گرفتن زهر تحر

یــره )1400/12/10(: پوتین بــا صدور فرمانی ارســال  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

کرد. این  کشــور را از روز چهارشــنبه ممنوع  حواله از روســیه به خارج از 

ممنوعیت شامل حواله های باالی 10 هزار دالر می شود.

یونی روســیا الیوم )1400/12/9(: نخســت وزیر روسیه خواستار  شــبکۀ تلویز

کشــورش شــد و  اتخاذ تدابیر فوری در قبال تحریم های ِاعمال شــده بر 

از تهیۀ طرحی برای حمایت از اقتصاد خبر داد. میخائیل میشوستین 

کابینه خواســت به ســرعت به تغییــرات ناشــی از تحریم های  از اعضای 

غرب در اقتصاد روسیه پاسخ دهند. او گفت: »تدابیری برای حمایت از 

اقتصاد روسیه تهیه شده است که به زودی در قالب طرحی ارائه خواهد 

شــد. همچنین، بــه تأمین شــرایط الزم بــرای تحقیقــات علمــی ادامه 

گسترش می یابد تا طرح های  کاهش مالیات ها نیز  می دهیم. ساز و کار 

بیشتری را در بخش های مختلف اقتصادی شامل شود.«
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کشــتیرانی نشـــــان می دهــد  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/9(: داده هــای 

کــه هــدف تحریم هــای آمریــکا قرار  که یــک نفتکش بــا پرچــم روســیه، 

گرفته اســت، عازم مالــزی اســت. داده هــای وب ســایِت َمریــن ترافیک 

که  کشتی ها می پردازد نشان می دهد  که به ردیابی   )Marine Traffic(

نفت کش لیندا در اقیانوس هند است و انتظار می رود به بندر سونگای 

کــه مقامات  لینگــی در ســاحل غربی مالزی وارد شــود. روشــن نیســت 

مالزی اجازه می دهند این کشتی لنگر بیندازد یا خیر.

خبرگزاری فرانســه )1400/12/7(: آژانس فضایی روســیه، روسکاســموس، 

کنــش بــه تحریم هــای اتحادیۀ اروپــا علیه مســکو پس  کــرد در وا اعــام 

کشــور پرتاب هــای فضایی خــود را از  از حملۀ روســیه بــه اوکرایــن، این 

کارکنان فنی خود را هم  گویان متوقــف می کند و  کورو در  پایگاه فضایی 

فرامی خواند. روسکاسموس با آریان اسِپیس شرکت مشترکی به نام به 

استارسم برای بهره برداری از موشک سایوز دارد. این شرکت قرار است 

که سه فروند آن از  کند،  در سال 2022 م. هشت موشک ســایوز پرتاب 

کورو و پنج فروند آن از بایکونور قزاقستان پرتاب می شود. بدون موشک 
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ســایوز، اروپا توان خاّصی برای پرتــاب برخی ماهواره های خــود ندارد. 

که چنین توانی دارد، قرار است نخستین بار در پایان  موشــک آریان 6، 

سال پرتاب شود.

کنش به  یونــی المیادیــن )1400/12/7(: در وا حســاب توییتری شــبکۀ تلویز

اقدام مشابه لندن، مسکو ورود هواپیماهای انگلیسی به حریم هوایی 

روسیه را ممنوع کرد. این ممنوعیت شامل پروازهایی می شود که باید 

کنند. لندن پیشتر، در پاسخ به عملیات روسیه  از آسمان روسیه عبور 

در اوکراین، شرکت هواپیمایی روسی ایر فلوت را تحریم کرد.

وانی متقابل روسیه در جنگ اوکراین  عملیات ر

راشــا تــوِدی )1400/12/10(: بر اســاس داده های بورس بیِن قــاره ای لندن 

گاز طبیعــی در اروپــا در آغــاز  )Intercontinental Exchange(، قیمــت 

معامــات بــورس روز دوشــنبه 35 درصــد افزایــش یافــت. بــا افزایــش 

نگرانی ها از عرضــۀ انرژی به علت تحریم های مســکو، قیمــت انرژی در 

گاز مورِد نیاز این قاره را  حال افزایش اســت. روســیه حدود 40 درصد از 

تأمین می کند. قیمت قراردادهای آینده برای ماه آوریل در تی.تی.اف 

در هلند به 1454 دالر برای هر 1000 متر مکعب افزایش یافت.

خبرگزاری اســپوتنیک )1400/12/10(: آلیس وایدل، از سران حزب آلترناتیو 

گفت: »این شکست غرب  کنونی اوکراین  آلمان، دربارۀ اوضاع متشنج 

کی ِیف را  اســت. غــرب می بایســت در همــان مراحــل اولیــه، بی طرفــی 

گفت  کشــور  تضمین می کرد.« این سیاســتمدار آلمانی در پارلمان این 

کــه حــزب او آرزو داشــت اقداماتــی به موقــع »بــرای قــرار دادن اوکرایــن 
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کشــورهای اطــراف آن در حالــت بی طرفی و عدم فشــار مســتمر برای  و 

گســترش ناتو به ســوی شــرق« صورت می گرفــت. وایدل افــزود: »عمل 

بــه وعــدۀ بی طرفــی اوکرایــن می توانــد بــه روســیه دربــارۀ نگرانی هــای 

کــه به روشــنی این  امنیتــی اش اطمینان دهد. مســکو 20 ســال اســت 

کرده اســت. آمریــکا هم هیچ قــدرت متخاصمــی را در  مشــکل را مطرح 

حیاط خلوت خود تحمل نمی کند. توهین غرب به روسیه علت اصلی 

کنونــی اوکراین اســت. غــرب تا حــدودی مســئول این شــرایط  اوضــاع 

اســت. تندروها به شدت به چشم انداز پیوســتن اوکراین به ناتو پایبند 

کار، موقعیت روســیه را به عنــوان یک قــدرت بزرگ با  بوده  انــد و با ایــن 

گفتۀ او، فریب دادن اوکراین با وعده های  کرده اند.« به  گســتاخی انکار 

تحقق ناپذیر، مانند پیوستن به اتحادیۀ اروپا و ناتو، »یک اشتباه بسیار 

بزرگ بود.«

کانــال تلگرامــی خبرگــزاری اســپوتنیک )1400/12/9(: اروپــا تــاوان تحریم ها 

کمیسیون  علیه روسیه را خواهد پرداخت. اورزوال فون ِدرالین، رئیس 

که تحریم های ِاعمال شده علیه روسیه برای خوِد اروپا  کرد  کید  اروپا، تأ

گفتۀ او، اروپا به حمایــت از اوکراین ادامه  هم هزینه خواهد داشــت. به 

خواهد داد و از پناهندگان اوکراین برای ورود به اتحادیۀ اروپا اســتقبال 

خواهد کرد.

یونــی روســیا الیــوم )1400/12/9(: مقامــات روســیه، عــاوه بــر  شــبکۀ تلویز

تأمین نیازمندی های پناهندگان دونباس در منطقۀ روسُتف، شرایط 

ادامۀ تحصیل را نیز برای فرزندان آن ها فراهم می کنند. محمد قصاب، 

گفت: »مقامات روسیه از ورود  گزارشــی  خبرنگار شبکه در روســُتف، در 
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کمک های غذایی و انســانی به منطقۀ روســُتف خبــر دادند.  محمولۀ 

کز نگهــداری از  گروه هــای داوطلب، بین مرا کمک ها، با همــکاری  این 

پناهندگان دونتسک و لوهانسک توزیع می شود.«

یونی روسیا الیوم )1400/12/7(: ناوگان روسیه در  پایگاه اینترنتی شبکۀ تلویز

گارد مــرزی اوکراین پس از  که 80 نفر از نیروهای  کرد  دریای ســیاه اعام 

تسلیم شدن در برابر نیروهای روس به شهر سواستوپول در شبِه جزیرۀ 

کریمه منتقل شدند.

یونی روســیا الیوم )1400/12/7(: رئیس جمهوِر لوهانســک، با  شــبکۀ تلویز

که با  کرد  کید  اشاره به تسلیم شماری از نظامیان و افسران اوکراینی، تأ

این افراد طبق قوانین بین المللی رفتار می شــود و آنان پس از عملیات 

کرد: »صدها تن از  نظامی آزاد خواهند شــد. لیونید پاســیچنیک اعام 

گذاشته و از تبعیت از  نظامیان و افسران اوکراینی ساح خود را بر زمین 

دستورات نظام کی ِیف دست برداشته اند.«

رویتــرز )1400/12/6(: دیمیتــری مدودف، مقام ارشــد امنیتی روســیه و 

کرد: »تحریم های غــرب ناتوانی  کشــور، اعام  رئیس جمهور ســابق این 

گفــت:  آنــان را بــرای تغییــر دادن مســیر روســیه نشــان می دهــد.« او 

کــه پوتیــن از آن صحبــت  »عملیــات در اوکرایــن تــا حصــول نتایجــی 

کرده اســت ادامه خواهد یافت.« وی افزود: »تحریم ها به اتحاد روســیه 

کمک می کند.... تحریم ها ممکن اســت دلیل خوبی برای بازنگری در 

قطع روابط با همۀ دولت هایی باشد که آن ها را تحمیل کرده اند.«
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راشــا تــوِدی )1400/12/6(: شــهروندان اوکراینــی از نبــوِد نظامیــان ارتــش 

اوکراین در خیابان ها ابراز تعجب و ناراحتی کردند.

3. تهدید به جنگ اتمی 

گفت:  یــره )1400/12/7(: ســفیر اوکرایــن در آمریــکا  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

گروگان  کارکنــان نیروگاه اتمــی چرنوبیــل را  »نیروهای روســیه 92 نفــر از 

گرفته اند.«

یــره )1400/12/10(: مدیــر آژانس بین المللــی انرژی  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

گفت: »آسیب هریک از تأسیسات هســته ای اوکراین پیامدهای  اتمی 

وخیمی خواهد داشت.«

یره )1400/12/9(: رئیس جمهور روسیه با کشورهای  یونی الجز شبکۀ تلویز

کرد. پوتین به نیروهای بازدارندۀ روسیه دستور داد  غربی اتماِم حجت 

کامل باشند. این آمادگی شامل ساح های هسته ای  که در آماده باِش 

کند،  نیز می شــود. او، پیــش از آنکــه فرمان حملــه به اوکرایــن را صــادر 
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کند جلوی عملیات روسیه را  که تاش  کشوری  که هر  هشدار داده بود 

که در تاریخ خود  کنشی روبه رو خواهد شد  در اوکراین بگیرد با چنان وا

کنشی  با آن روبه رو نشده است. دستور پوتین به آماده باش هسته ای وا

به دخالت های آمریکا و اروپا در اوکراین است.

یونی روســیا الیوم ) 1400/12/8(: رئیس جمهور روسیه دستور  شــبکۀ تلویز

کشــور )کــه شــامل واحدهــای هســته ای  داد نیروهــای بازدارنــدۀ ایــن 

گفت:  اســت( به حال آماده باش درآینــد. پوتین در یک پیــام تصویری 

»عاوه بر تحریم، سران سیاسی ناتو به خود اجازه می دهند که سخنان 

کنند؛ به همین دلیــل، به وزارت  کشــورما بیان  خصمانه ای نســبت به 

دفاع و ســتاد مشــترک دســتور می دهم نیروهای بازدارنــده را در حالت 

جنگی قرار دهند.«

یــره )1400/12/8(: نمایندۀ آمریکا در ســازمان ملل  یونی الجز شــبکۀ تلویز

کشور  تصمیم پوتین برای آماده باِش نیروهای بازدارندۀ هسته ای این 

را غیرِ قابِل قبول توصیف کرد.

خبرگــزاری فرانســه از برلیــن )1400/12/9(: وزیــر دفاع آلمان یکشــنبه شــب 

کــرد: » هشــدار پوتیــن مبنــی بــر آماده بــاِش نیروهای هســته ای  اعام 

که تهاجم بــه اوکراین طبــق انتظــار او پیش  روســیه ناشــی از آن اســت 

نمی رود.« کریستین المبرخت در گفت وگو با شبکۀ تلویزیونی زد.دی.

گام فراتر رفت. ما  گفت:»رئیس جمهور روســیه با این تصمیم یــک  ِاف 

که بر خاِف تصور او، حمله به اوکراین  فکر می کنیم دلیِل آن این اســت 

 به دلیل اقدامات شــجاعانه و مصمم اوکراین به مانع برخورده اســت.« 
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او آلمان اضافه کرد: »عاقانه است که پوتین را خیلی جّدی بگیریم و به 

اظهاراتش بی اعتنایی نکنیم.«

4. تبعات بحران اوکراین در جهان 

ژی  الف. افزایش بهای انر

خبرگزاری فرانسه )1400/12/10(: به علت بحران اوکراین، قیمت نفت خام 

وست تگزاس اینترمدِییت آمریکا بیش از 10 درصد افزایش پیدا کرد.

یونــی ســی.ِان.ِان )1400/12/10(: تهاجــم روســیه بــه اوکرایــن  شــبکۀ تلویز

باعث ناپایداری در بازار ســهام در جهان و افزایش بهای نفت می شود. 

که بیشترین  نفت خام برنت حدود 100 دالر در هر بشــکه معامله شــد، 

کنون شمرده می شود. پیش بینی می شود که در  رقم از سال 2014 م. تا

هفته های آینده، بهای متوســط بنزین در آمریکا از چهار دالر ]برای هر 

گالن[ فراتر رَود. این رقم در روزهای پایانی هفتۀ گذشته، برای نخستین 

بار طّی هشت سال اخیر، مرز چهار دالر را گذراند.

گفت: »بزرگ ترین مخاطرۀ  خبرگزاری رویترز )1400/12/9(: سسیلیا روس 

تجاوز روســیه به اوکراین افزایش قیمت بنزین خواهد بود، و عمق تأثیر 

که رئیس شــورای مشــاوران  آن به طــول این نبرد بســتگی دارد.« وی، 

گفــت:  کنفرانــس مجــازِی پولیتیکــو  کاخ ســفید اســت، در  اقتصــادی 

کار بــا متحــدان و اســتفاده از هــر ابــزار موجــود بــرای  »بایــدن در حــال 

کاهش تأثیــر افزایش قیمت ســوخت اســت و از جمله، در حال بررســی 

کاخ  آزادســازی نفت از ذخایر راهبردی آمریکاســت.« مشــاور اقتصادی 
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که مخاطــرات اقتصــادی حول وحوش مدت  گفت: »می دانید  ســفید 

کمتری  این جنگ می گردد؛ هرچه جنگ ســریع تر فیصله بیابد، ضربۀ 

خواهد زد؛ هرچه طوالنی تر شــود، عدِم اطمینان ناشــی از آن عمیق تر 

خواهد بود. تحریم های اقتصادی سرسختانۀ اعمال شده توسط آمریکا 

و قدرت هــای اقتصــادی غــرب علیه روســیه تأثیر فــوری داشــته و عمًا 

ذخایر بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده و موجب سقوط ارزش روبل 

گفت: »حلقۀ طناب دارد تنگ تر می شود، از این نظر  شده است.« وی 

که برای حمایت از جنگ روی آن حســاب می کرد  که پوتین به منابعی 

دسترسی ندارد.«

پایــگاه اینترنتــی اویــل پرایــس )1400/12/10(: تا ســاعت هشــت شــب روز 1 

مــارس 2022 م. بــه وقت جهانــی، قیمت هر بشــکه نفت برنــت دریای 

شــمال، با 7.51 دالر افزایش نســبت به روز قبل، به 105.48 دالر رسید. 

قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدِییت آمریکا نیز، با 8.50 دالر 

افزایش نسبت به روز گذشته، به 104.22 دالر رسید.

خبرگــزاری فرانســه از هنگ کنــگ )1400/12/9(: در پــی تحریم هــای جدید 

کشــور به اوکراین و نگرانی فزایندۀ  غرب علیه روسیه به علت حملۀ این 

اپراتورها در مورد بحران انرژی، بهای هر بشــکه نفت خام وست تگزاس 

اینترمدِییت روز دوشنبه بیش از شش درصد و بهای هر بشکه نفت خام 

برنت دریای شمال )نفت پایۀ اروپا( بیش از پنج درصد افزایش یافت.

پایــگاه اینترنتی اویل پرایس )1400/12/9(: ســاعت هشــت صبح دوشــنبه 

28 فوریــۀ 2022 م. به وقت تهران، قیمت هر بشــکه نفــت برنت دریای 
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شــمال برای تحویل در مــاه آوریــل، بــا 5.26 درصد افزایش نســبت به 

پایان معامات روز جمعه، به 103.08 دالر رسید. قیمت هر بشکه نفت 

وســت تگزاس اینترمدِییت آمریکا نیز برای تحویل در ماه مارس، با 6.1 

درصد افزایش نســبت به پایان معامات جمعه، به قیمــت 97.19 دالر 

معامله شــد. قیمت ســبد نفتی اوپک در پایان معامات روز پنج شنبه 

کاری قبل، به  24 فوریۀ 2022 م.، با 5.12 دالر افزایش در مقایســه با روز 

قیمت 101.22 دالر رسید.

روزنامۀ االخبار )1400/12/7(: شرکت فرانسوِی توتال و چند شرکت غربِی 

هم پیمان توتال، با توجه به بحران شــدید اقتصادی یمــن و جنگ در 

اوکرایــن و بحران ناشــی از آن، به دنبال اســتفاده از فرصت بــرای غارت 

گاز یمــن هســتند. هم زمان بــا تشــدید بحــران اوکراین،  بیشــتر نفــت و 

گاز مایــع را از فاز 18  شــرکت توتال اقــدام برای تولیــد و صــادرات دوبــارۀ 

میدان نفتــی صافر در شــمال اســتان مأرب )پــس از هفت ســال وقفه( 

تسریع کرده است. 

این شرکت، طّی دو هفتۀ گذشته، در پاریس و دوبی جلسات متعددی 

با وزارت نفت دولت عبِد ربه منصور هادی، رئیس جمهور ]مســتعفی و 

فراری[ یمــن، به منظور احیای تولید داشته اســت. همچنین، شــرکت 

توتال تمامی شرکای شرکت گاز مایع یمن )شرکت های هنت، اس.کی، 

گفتنی  کرد.  کوَگس( را در امارات در نشستی دور هم جمع  هیوندای، و 

گازی بلحــاف یمــن را از ســال 2017 م. به  که امــارات تأسیســات  اســت 

که بر اســاس  کنتــرل خــود درآورده اســت. در ایــن نشســت، توافق شــد 

گرفته با دولت یمن در سال 1996 م.، تولید، صادرات،  توافقات صورت 

گاز آن بیــش از 10 تریلیون فوت مکعب  گاز فاز 18 )کــه ذخایر  و بازاریابــی 
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اســت و توتال و شــرکای آن بیش از هفت تریلیوِن آن را در اختیار دارند( 

از سر گرفته شود.

ب. احتمال افزایش بهــــای مواّد غذایی 

خبرگــزاری فرانســه )1400/12/10(: در پی مناقشــۀ اوکراین، قیمــت ذرت و 

گندم بار دیگر در بازار اروپا رکورد زد.

یونی العالم )1400/12/7(: با توجه به اینکه روســیه و اوکراین  شــبکۀ تلویز

گندم را در دســت دارنــد، عملیات نظامی  30 درصــد از تجارت جهانــی 

گندم  کشــورهای عربی را-که بســیار متکی به  در اوکراین ســبد غذایی 

کشــورها در شمار بزرگ ترین  اســت-تحِت تأثیر قرار داده است زیرا این 

کشــورها  گنــدم از روســیه و اوکراین هســتند. بســیاری از  واردکننــدگان 

نگران  افزایش قیمت این غلۀ اصلی هستند.

خبرگزاری صدا و ســیما )1400/12/7(: ارزش لیر ترکیه در مقایسه با ارزهای 

گذشــته ثابت مانده  خارجی-که پس از نوســانات شــدید، طّی دو ماه 

کاهشی پیدا  بود-با آغاز درگیری میان نیروهای روسیه و اوکراین روند 

گازوییل، به دلیل وابســتگی شــدید ترکیه به منابع  کرد. بهای بنزین و 

سوخت خارجی )که با دالر معامله می شــود(، از بامداد شنبه حدود 10 

درصــد افزایش داده شــد: بهای بنزیــن در جایگاه های عرضۀ ســوخت 

گازوییــل از 15.46 به 16.97 لیر رســید.  از 15.14 بــه 16.75 لیــر و بهــای 

کارشناسان اقتصادی، با توجه به تأثیر مستقیم افزایش قیمت سوخت 

که  کشاورزی(، می گویند  کاالهای اساسی )به ویژه، محصوالت  بر دیگر 

طّی روزهای آینده شــاهد افزایش قیمت محصــوالت دیگر نیز خواهند 



94
حۀ

صف
 /

80
-7

ۀ9
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

کنون دالر آمریکا در بازارهای ارزی ترکیه به قیمت 13.8 لیر و یورو  بود. ا

به قیمت 15.55 لیر معامله می شود.

خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/7(: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه، 

کرد: »حملۀ نظامی روســیه به اوکراین پیامدهــای پایداری برای  اعام 

کشــاورزی در فرانســه خواهــد داشــت. مناقشــه بیــن مســکو و  بخــش 

کی ِیف و وضــع تحریم ها علیه روســیه از ســوی قدرت های بــزرگ غربی 

گرفتــه تــا غــات( و بســیاری از بخش های  صــادرات فرانســه )از شــراب 

دیگــر را تحِت تأثیر قرار خواهــد داد.« وی خطاب بــه نمایندگان دنیای 

ک  کرد: »این جنگ در افزایش هزینه های انرژی و خورا کشاورزی اعام 

دام بی پیامد نخواهد بود.« قیمت مواّد اولیه، از جمله نفت )که روسیه 

یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان آن در جهان است(، آلومینیوم، و گندم 

در روزهای اخیر افزایش یافته است.

کــه با  گفتــه می شــود  یونــی ســی.بی.ِاس نیــوز )1400/12/6(:  شــبکۀ تلویز

شروع درگیری ها میان روسیه و اوکراین، اختال در زنجیرۀ تأمین برخی 

اقام مصرفی مهم می تواند ابتدا اروپا و غرب آسیا را تحِت تأثیر قرار دهد 

و در آمریکا نیز به شــکل افزایش در بهای تمام شده خودنمایی خواهد 

کرد که باعث می شود تورم هرچه بیشتر آزاردهنده شود.

 خبرگزاری صدا و سیما )1400/12/6(: با شروع جنگ در اوکراین، به عنوان 

ســیزدهمین تولیدکننــده و صادرکننــدۀ فــوالد در جهــان، پیش بینــی 

می شــود قیمت و تنــش در بــازار جهانی فوالد بــه دلیل غبیــت اوکراین 

کند. بر اســاس آمار انجمن جهانی فوالد، اوکراین ســاالنه  افزایش پیدا 
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21 میلیــون ُتن فــوالد تولید می کنــد. از این میــزان، حــدود 15 میلیون 

ُتــن بــه دنیــا صــادر می شــود. ایــن میــزان صــادرات بــه دلیل جنــگ با 

روســیه متوقف شده اســت. اوکراین از نظر صنعتی و اقتصادی دومین 

جمهوری مهّم شوروی سابق )پس از روسیه( به شمار می رود. اوکراین 

نه تنها تولید کنندۀ غات بلکه مرکز تولید فوالد، استخراج زغال سنگ و 

کشــور در سال 2017 م.  آهن، و تولید مواّد شیمیایی و غذایی بود. این 

یازدهمین صادرکنندۀ بزرگ فــوالد جهان بود، اما بر اســاس رده بندی 

کنون در ردۀ سیزدهم قرار دارد. انجمن جهانی فوالد، ا

خبرگزاری آسوشــیتد پرس )1400/12/6(: بحران اوکراین موجب شده است 

که نگرانی هایی دربارۀ اتمام ذخایر گندم در لبنان و تشدید گرسنگی در 

کرد: »ذخایر راهبردی  کشور به وجود آید. وزیر اقتصاد لبنان اعام  این 

کمــی بیشــتر از آن جوابگوی  کشــور تنهــا بــرای یــک مــاه یــا  گنــدم این 

نیازهاست.« دولت لبنان، به دلیل نگرانی از توقف جهانی تأمین منابع 

کشــورهای دیگر )ماننِد آمریکا،  گندم در پِی بحران اخیر، مجبور شــد با 

گندم مورد نیــازش را  کراتــی را انجــام دهد تا بتوانــد  کانــادا( مذا هند، و 

کــه موجب از بین  کند. بــه دلیل انفجار مهیــب در بندر بیروت،  تأمین 

کشته شدن بیش از 200 نفر شد،  رفتن سیلوهای بزرگ ذخیرۀ غات و 

گنجایش ذخیــرۀ حدود یــک ماه  کشــور تنهــا از  گندم ایــن  ســیلوهای 

گندم مورِد نیاز برخوردارند. از آنجا که لبنان با بحران مالی مواجه است، 

گنــدم یارانــه ای ادامه  کشــور بــه واردات  نگرانی هــا دربــارۀ اینکه آیا این 

خواهد داد یا خیر افزایش یافته است. قیمت گندم در پِی حملۀ روسیه 

گرســنگی بیشتر در  کرده اســت، و این به  به اوکراین روند افزایشــی پیدا 

لبنان منجر خواهد شــد. بحــران اقتصادی لبنان موجب شــده حدود 
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کشور )شامل یک میلیون آوارۀ  دو سوم از جمعیت شش میلیونی این 

سوری( در فقر مطلق قرار گیرند.

کســتان مســتقیمًا در  گرچــه پا یۀ جئونیــوز اســالم آباد )1400/12/6(: ا نشــر

کســتان از  جنــگ روســیه و اوکرایــن دخالت نــدارد، با توجه بــه اینکه پا

گندم از اوکراین محســوب می شــود، تورم ناشــی از  واردکنندگان عمدۀ 

کستان در پی داشته  گرانی را در پا این جنگ می تواند موج جدیدی از 

کارشناســان، احتمال افزایش قیمت نفت در بازارهای  گفتۀ  باشد. به 

که بازارهای ســهام نیز با رکود  جهانی در پــِی وقوع جنگ، در شــرایطی 

کســتان را در پی خواهد داشــت.  مواجه اند، افزایــش قیمت نفت در پا

کرد.  گندم از اوکراین وارد  کســتان طّی دو ســال اخیر 1.3 میلیون ُتن  پا

کشــور را تشــکیل  گذشــتۀ این  کّل واردات ســال  ایــن رقــم 40 درصــد از 

کستان از اوکراین، این کشور  گندم پا می دهد. در صورت توقف واردات 

کشــورهای دیگر با قیمت بیشــتر مجبور خواهد  گندم از  کــردن  به وارد 

شد. 

یم صهیونیستی در جنگ اوکراین  ژ 5. بیم و امیدهای ر

که آمریکا،  وبگاه جوییش نیــوز ِســندیکیت )1400/12/10(: به نظر می رســد 

روســیه، فرانســه، چین، آلمان، و انگلیس )1+5( در حال نزدیک شدن 

کشــور باشــند. از  کنونی  هســته ای این  به توافقی با ایران بر ســر برنامۀ 

کنش غرب به جنگ پوتین در اوکراین  سوی دیگر، مقامات اسرائیلی وا

را با نگرانی زیاد نظاره می کنند. اجازه به پوتین برای تهاجم بدون اینکه 

پیامدی داشــته باشــد نه تنها مســکو را جســور می کنــد بلکــه احتمااًل 

موجب تشویق بازیگران شرور دیگر می شود.
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بنــت،  نفتالــی   :)1400/12/10( اســرائیل  آو  تایمــز  روزنامــۀ  اینترنتــی  پایــگاه 

گفت: »اســرائیل از آغاز حملۀ روســیه به اوکراین  نخست وزیر اسرائیل، 

کرده اســت و در عین حال  که می تواند اقــدام  کمک به هر جایــی  برای 

از منافــع خــود محافظــت می کنــد.« او در ســخنرانی ای در مقّر موســاد 

گفت: »دولت اسرائیل از همان ابتدا مسیری محاسبه شده و مسئوالنه 

که به مــا اجازه می دهــد نه تنهــا از منافع خود  گرفته اســت   را در پیــش 

کمک هم بکنیم. اسرائیل از معدود دولت هایی  کنیم بلکه  محافظت 

کند و  که می تواند به شکل مســتقیم با هر دو طرف ارتباط برقرار  است 

کمــک می کنیم.«  کند. ما بی َســر و صدا  در صــورت درخواســت، کمک 

که اسرائیل هنگام  حضور نیروهای روســیه در سوریه باعث شده اســت 

حمله به اهداف مورد حمایت ایران در سوریه با روسیه هماهنگ کند. 

کرات  اســرائیل همچنین روابــط نزدیکی بــا اوکرایــن دارد. بنت بــه مذا

کرد.  بین ایران و قدرت های جهانی دربارۀ توافق هســته ای هم اشــاره 

که این توافــق »به لحظۀ حقیقــت نزدیک می شــود.« بنت به  گفــت  او 

گفتۀ او، ظرف دو و نیم ســال  که به  کرد،  بند انقضای این توافق اشــاره 

که سانتریفیوژهای پیشرفته نصب و راه اندازی  به ایران اجازه می دهد 

کند.

کمک های  خبرگزاری آسوشیتد پرس )1400/12/10(: اسرائیل ارسال 100 ُتن 

گرفتــار جنــگ در اوکرایــن آغــاز  کمــک بــه مــردم  بشردوســتانه را بــرای 

کرده اســت. روز سه شــنبه یــک فرونــد هواپیمــای شــرکت هواپیمــای 

ال عــاِل در فــرودگاه بین المللــی اســرائیل بــا ده هــا جعبه بارگیری شــد. 

دارو،  پزشــکی،  تجهیــزات  کــه  کــرد  اعــام  اســرائیل  خارجــۀ  وزارت 

کیســه خواب، و لباس  سیســتم های تصفیۀ آب، و هــزاران چادر، پتــو، 
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کمک ها از  ارســال می کند. این هواپیماها در لهســتان فرود می آیند، و 

که از  آنجا به اوکراین منتقل می شود. اســرائیل بارها متعهد شده است 

کند. البته، اســرائیل در پیوســتن  مــردم اوکراین در این جنگ حمایت 

کرده اســت چون  کردن روســیه محتاطانه عمل  به غرب بــرای محکوم 

برای هماهنگی های امنیتی در ســوریه به روســیه متکی اســت، جایی 

کــه روســیه حضــور نظامــی دارد و اســرائیل در ســال های اخیــر بارها به 

انبارهای تسلیحاتی دشمنان خود حمله کرده است.

که با هرگونه اقدام  کند  جروزالم ُپســت )1400/12/10(: تل آویو باید روشن 

 نوبــت به تهاجــم به ما 
ً
تهاجمی مخالف اســت زیــرا ممکن اســت بعدا

برســد! بیشــتر انســان ها در قــرن بیســت و یکم تــاش می کننــد زندگی 

آرامی داشته باشــند بدون اینکه به موضع گیری، جانب داری، یا اثبات 

کنند. حکمرانی سلطنتی  وفاداری خود به یک حکومت احساس نیاز 

کســانی ماننــد پوتین با  گذشــته اســت. وقتی  یا دیکتاتوری متعلق به 

کشــورهای همســایه به دنبال تثبیت قدرت خود هســتند، نه  ِاشــغال 

کشــورها نیــز تهدید  تنها صلــح همســایگان بلکه آزادی شــهروندان آن 

می شــود. چنیــن شــخصیت هایی بــه دنبــال بازگردانــدن بشــریت بــه 

کــه مــردم را ســرکوب می کنــد. این هــا  حکومــت خودکامــه ای هســتند 

کشور  که قابِل توافق نیســت، و هر فرد حســاس در هر  چیزهایی اســت 

دموکراتیک باید صدای خود را علیه آن بلند کند. قابِل قبول نیست که 

تفکر ســلطنت طلبانۀ یک فرد باعث نابودی ملت ها و افراد شود. روّیۀ 

فعلی پوتین در شرق اوکراین برای دامن زدن به درگیری های محّلی به 

عنوان بهانه ای برای حمله به اوکراین و ِاشغال آن مشخص است. این  

عمال نفرت انگیز دیگر شایستۀ جامعۀ بشری نیست. حملۀ روسیه به  اَ
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اوکراین تهدیدی آشکار برای دموکراسی های غربی و شهروندان آن ها و 

که به تازگی از چنگال  همچنین تهدیدی برای دولت های جوانی است 

حکومت خودکامۀ اتحاد جماهیر شوروی خارج شده اند.

خبرگزاری رویترز )1400/12/10(: موزۀ ید َوِشــم در اســرائیل حملۀ روســیه 

به نزدیکی درۀ بابین یار ]مربوط به هولوکاســت[ در اوکراین را به شــدت 

محکوم کرد.

خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/8(: نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی بــرای 

توقف درگیری هــای اوکرایــن پیشــنهاد میانجی گــری داد. نفتالی بنت 

کرده اســت. در بیانیۀ  این پیشــنهاد را در تماس تلفنی با پوتین مطرح 

که تمــاس از جانب اســرائیل بــود و پوتیــن به بنت  کرملین آمده اســت 

کره  کی ِیف مذا که روســیه هیئتی به باروس فرســتاده تا با  گفته اســت 

کنــد، امــا طــرف اوکراینــی هماهنــگ نبــوده و از ایــن فرصــت اســتفاده 

نکرده است.

روزنامــه اینترنتــی رأی الیــوم )1400/12/9(: والدیمیر پوتیــن )رئیس جمهور 

روسیه( با رّد پیشنهاد میانجی گری نفتالی بنت )نخست وزیر اسرائیل( 

کار ممکن را انجام داد زیرا این پیشــنهاد  دربارۀ بحران اوکراین بهترین 

بیانگر حجم عظیمــی از فریبکاری و نیرنگ سیاســی و تاش مصنوعی 

که  بــرای پوشــاندن لبــاس بی طرفــی بــه اســرائیل در منازعه ای اســت 

احتمــااًل طــّی روزهــا و هفته هــای آینــده تشــدید خواهــد شــد. دو روز 

کــه در بحران اوکراین، دولتش در ســنگر  کرد  کید  پیش، نفتالی بنت تأ

آمریکا )متحد متعارف اســرائیل( خواهد ایســتاد، و این سبب اعتراض 
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رســمی وزارت امــور خارجــۀ روســیه بــه تل آویــو شــد. روســیه در دورۀ 

پوتین-به ویــژه، در مورد ســوریه-خدمات بســیار بزرگــی به حکومت 

اســرائیل ارائه داد، و چشم پوشی روســیه از بیش از 300 حملۀ هوایی و 

موشکی اسرائیل به عمق ســوریه باعث شــد پوتین با انتقادات زیادی 

در رســانه های عرب زبان مواجه شود. مسکو به شــریک راهبردی خود 

)ســوریه( اجــازۀ اســتفاده از ســامانه های موشــکی ِاس300 را در مقابله 

کــه مقابله با ایــن حمات حّق مشــروع  بــا این حمــات نــداد در حالی 

ســوریه در دفاع از اراضی خود بر اســاس قوانین الهی و قراردادی است. 

حضور حکومت اسرائیل در سنگر آمریکا در جنگ اوکراین به منزلۀ انکار 

کارهای خوب روسیه به بدترین شکل ممکن است. بدتر از همه اینکه 

اسرائیل جرئت ارائۀ پیشنهاد میانجی گری در این جنگ را از سوی یکی 

از طرف های اصلی جنگ )رئیس جمهور اوکراین( داشته است. این اوج 

بی ادبی، گستاخی، و بی توجهی به احساسات طرف مقابل است.

که  کانــال تلگــرام خبرگــزاری ســما )1400/12/9(: منابع اســرائیلی می گویند 

تعدادی پزشک اسرائیلی عازم اوکراین شده اند.

کاربری  توییتر )1400/12/8(: جای معیان، عضو حزب لیکود، در حساب 

خود در توییتر نوشــت: »ســاختمان شــهرداری تل آویو، با هــدف اعام 

همبستگی با قربانیان اوکراینی و مقاومت ملت اوکراین، به رنگ پرچم 

این کشور روشن شد.«

روزنامــۀ اینترنتــی رأی الیــوم )1400/12/8(: ارزیابــی مؤسســۀ امنیتــی رژیم 

کــه شــاید این  صهیونیســتی در خصــوص بحــران اوکرایــن ایــن اســت 
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حــوادث روســیه و ایــران را از نظــر سیاســی و نظامی به یکدیگــر نزدیک 

کنــد، و در نتیجــه، رئیس جمهــور روســیه برای نزدیک شــدن بــه ایران 

جلــوی آزادِی عمل رژیم ِاشــغالگر را در ســوریه بگیرد. یوســی یهوشــع، 

کارشــناس مســائل نظامی روزنامۀ یدیعوت آحارانوت، به نقل از برخی 

محافل امنیتی بلندپایۀ رژیم اشغالگر نوشت: »نگاه اسرائیل در جنگ 

که در ســوریه روی می دهد.«  بین روســیه و اوکراین به مســائلی اســت 

وی افزود: »آزمــوِن نزدیک به ادامــۀ فعالیت های نیــروی هوایی ارتش 

اســرائیل در منطقــه مربــوط اســت. روس هــا از امــکان ایجــاد پارازیــت 

که به سیستم های آن آسیب وارد  برخوردارند، و اســرائیل تمایل ندارد 

کرد: »با توجه بــه اظهارات  کید  شــود.« یهوشــع به نقل از این منابع تأ

برخی مســئوالن اســرائیلی و تــاش بــرای نگه داشــتن هــر دو ابرقدرت 

که آزادِی عمــل نیروی  آمریکا و روســیه، بــرای ارتش بســیار مهم اســت 

هوایی اسرائیل در منطقه حفظ شود تا جلوی افزایش قدرت حزب اهلل 

در زمینۀ موشک های نقطه زن، پهپادها، و سامانه های پدافند هوایی 

با استفاده از ابزارهای جنگی ایران برای استقرار در سوریه گرفته شود.«

یکی از پرســش های مهــم در ارتباط با تبدیــل بحران ریشــه دار اوکراین 

کشــور نقش رژیم صهیونیســتی  به جنگی غیرِ منتظره و ویرانگر در این 

کــه امــکان ایفــای چنیــن نقشــی را  اســت. دالیــل زیــادی وجــود دارد 

محتمل و در عیِن حال، گسترده نشان می دهد:

گذاشــته و آن را  )1( ایــن رژیــم جنــگ یــا دفــاع پیش دســتانه را بنیــان 

کرده است.   جایگزین اصل دفاع مشــروع مندرج در منشور ملل متحد 

گرفت هــم، در اصل، همان  کار  که روســیه درجنگ اوکراین به  منطقی 

دفاع یا جنگ پیش دستانه است.
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که پوتین فرمان حمله به اوکراین  کی از آن اســت  )2( همۀ نشانه ها حا

کــرده و رژیــم صهیونیســتی از طریــق زلنســکِی  را بــا عصبانیــت صــادر 

یهودی تبــار در ایــن عصبانیــت نقــش اساســی داشته اســت.  ضمنــًا، 

کــه در حملۀ آمریکا به عراق اطاعات فرمان حمله از ســوی  همان طور 

گون دســتکاری شده بود،  بوش توســط عوامل نفوذی یهودی در پنتا

احتمال رخ دادن دســتکاری مشــابهی در صدور فرمان حمله از سوی 

پوتین هم وجود دارد. 

کرات وین را برای خود به منزلۀ مرگ و زندگی تلقی  )3( اسرائیل، که مذا

کنون  گرفتــه بود، ا کار  می کرد و همۀ توان خــود را برای مقابله بــا آن به 

امید دارد جنگ اوکراین این مقصود را فراهم کند. 

گاز  گســتردۀ روســیه و توقف اجــرای خّط لولــۀ انتقال  )4( بعد از تحریم 

کنون بحــث جایگزینی انرژی روســیه  نورد اســتریم 2 از ســوی آلمــان، ا

مطرح است. رژیم صهیونیستی امید دارد که بتواند انتقال منابع گازی 

مدیترانه به اروپا را با محوریت خود به جایگزین گاز روسیه تبدیل کند. 

)5( رژیــم صهیوینســتی از هر جنــگ و بحران بــرای انتقــال یهودیان به 

فلسطین ِاشغالی و ِاسکان آنان در شهرک های یهودی نشین در اراضی 

فلسطینی استفاده می کند، و جنگ اوکراین فرصتی برای انتقال بیش 

از 10 هزار یهودی اوکراین فراهم کرده است. 

گر فرسایشی شود-می تواند توجه روسیه  )6( جنگ اوکراین-به ویژه، ا

کند. ایــن می تواند فرصتی جدید بــرای این رژیم و  را از ســوریه منحرف 

هم پیمانانش در باز کردن مجدد پروندۀ سوریه فراهم کند.

با توجه بــه این دالیــل، رژیم صهیونیســتی می تواند منافع نامشــروع، 

کند.  کســب  غیرِ اخاقــی، و غیرِ انســانی زیــادی از طریق جنگ اوکراین 
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بر این اســاس، اســرائیل نه تنها در زمینه ســازی برای این جنگ نقش 

داشته بلکه همۀ تاش خود را برای تطویل آن )از طریق عوامل نفوذی 

گرفت. در چنین شــرایطی، اعام  گرفتــه و خواهد  کار  خود در غرب( به 

گذاشــتن بــر نقش خــود در آغاز و  میانجی گــری ترفندی برای ســرپوش 

تداوم این جنگ خانمان سوز تلقی می شود. اصرار زلنسکی بر میزبانی 

کــرات آتش بس نیــز از جنبۀ دیگری از نقــش این رژیم  تل آویو برای مذا

پرده برمی دارد.

نتیجه گیری

که  گزارش هــای دریافتی از رســانه های خبــری جهان،  بررســی اخبــار و 

که این رسانه ها  اغلِب آن ها رسانه های غربی هستند، نشــان می دهد 

که در راســتای مواضع و منافع دولت هــای متبوع خود  رخدادهایــی را 

که خــاف این مواضع و  قــرار دارد مکّرراً پوشــش داده اند اما مــواردی را 

گر مهم بوده باشد، به حاشیه رانده اند و حتی یک  منافع است، حتی ا

خبر دربارۀ آن منتشر نکرده اند. 

گســترش ناتو به ســوی مرزهای  یکی از مــوارد بــارز در این زمینــه ادامۀ 

روسیه و حیات خلوت این کشور و تحریک و تشویق دولت زلنسکی به 

عضویت در این سازمان نظامی است-که روســیه از آن به »خّط قرمز« 

این کشور تعبیر کرده بود. 

که ســازمان پیمان آتانتیک شمالی  روســیه همواره معتقد بوده است 

که یــک پیمــان امنیتی-نظامی ضــّد شــوروی در دوران جنگ  )ناتــو(، 

ســرد بود، با فروپاشی شــوروی و انحال پیمان ورشــو دیگر موضوعیت 

نــدارد، و این پیمان نیز بایــد با پایان جنگ ســرد منحل شــود. اما ناتو 

پس از فروپاشــی شــوروی نه تنها منحل نشــد بلکــه برای خود دســتور 
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گســترش به شــرق در حیاط خلوت  کرد با  کار جدیدی تعریــف و تاش 

روسیه نفوذ کند. 

بســیاری از کشورهای اقمار شــوروی در شــرق اروپا در سه دهۀ گذشته 

که در  به مــرور به عضویــت ناتــو درآمده اند، و روســیه احســاس می کنــد 

حال محاصره از جانب ناتو است. روسیه با الحاق کشورهای شرق اروپا 

کرد اما در عمل نتوانســت جلوی این الحــاق را بگیرد؛  به ناتو مخالفت 

کید کرد که  بنابراین، برای ناتو و غرب یک خّط قرمز ملموس کشید و تأ

عضویت جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی در این پیمان به 

منزلۀ تجاوز ناتو و غرب به حوزۀ نفوذ روسیه خواهد بود و مسکو چنین 

کــرد. از طرفــی، روس ها همیشــه آرزوی  ســناریویی را تحمــل نخواهــد 

دسترســی بــه آب هــای آزاد را داشــته اند، و اوکرایــن می توانــد از طریــق 

دریای سیاه این دسترسی را فراهم کند. 

بنابراین، اوکراین همیشه برای روسیه بسیار مهم بوده است. غربی ها، 

در حوادث ســال 2014 م. و ماجرای انقاب مخملــی در اوکراین، تاش 

کردند که روسیه را با دو استراتژی مهار کنند: )1( گسترش اتحادیۀ اروپا، 

گرفت، )2( پیوســتن  که تقریبًا همــۀ همســایگان غربِی روســیه را در بــر 

اوکراین به ناتو. 

روس هــا از همــان زمــان در برابــر ایــن اقدامــات مقاومت می کردنــد. در 

گســترش بیــش از حّد ناتو  ماه های اخیــر، غربی ها با تاش جّدی برای 

گذاشتند.  و افزودن اوکراین به این پیمان بر رگ حیاتی روســیه دست 

این موضوع برای روس ها و پوتین غیِر قابِل قبول بود و در نهایت باعث 

شد که روس ها به اقدام نظامی دست بزنند. 

کرد. هم زمان،  روســیه ماه ها نیروهای خود را در مرز با اوکراین مســتقر 

کشــور را ندارد، خواسته هایی از طرف  با اعام اینکه قصد حمله به این 
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کشــورهای غربی نباید اجازه دهند اوکراین به  کرد: اینکه  غربی مطالبه 

ناتو بپیوندد، و اینکه کشورهای غربی باید نیروهای خود را از کشورهای 

کننــد. چنــد مــاه  ســابقًا هم پیمــاِن شــوروی )ماننــِد لهســتان( خــارج 

که  دیپلماسی نتیجۀ خاّصی به دست نداد. روسیه مرتبًا اعام می کرد 

کند اما از پاسخ غرب به درخواست  هایش  قصد ندارد به اوکراین حمله 

نیز ناامید شده است.  

که  کتبی به روســیه نوشــت. در حالی  در ایــن زمینه، آمریکا یک پاســخ 

کــه به درخواســت  های روســیه تــا حّدی پاســخ داده  الوروف می  گفــت 

شده اســت، در شــرِق ناآرام اوکراین، جرقه هــای یک درگیری زده شــد. 

ارتــش اوکرایــن و جدایی  طلبان لوهانســک و دونتســک همدیگــر را به 

که جدایی  طلبــان در حال  کردند، و خبر رســید  نقض آتش بس متهــم 

اعزام زنان و فرزندانشــان به روسیه هســتند. این زنگ خطر شروع یک 

جنگ بزرگ تر بود. 

کــه روســیه قصــد دارد فقــط شــرق اوکرایــن را به  گمانه  زنی  هــا ایــن بود 

رســمیت بشناســد-حمایت از جدایی  طلبــان در دومای روســیه این 

گمانه را تقویت می  کرد. با باال گرفتن درگیری  ها در شرق اوکراین، روسیه 

که بتواند برای همیشــه از  کــرد  گســیل  گونه  ای  نیز نیروهــای خود را به 

گویا غــرب، از مدت ها  عضویــت اوکراین در ناتو آســوده خاطر شــود؛ امــا 

گرفتن  پیش، خــود را بــرای تبدیــل اوکراین بــه باتاقی بــرای روســیه و 

انتقام الحاق کریمه به روسیه آماده کرده بود!



عراق: تفرقۀ نیروهای مترقی، رسالت محور مقاومت

یوران، محمدحسن زورق،  با حضوِر علی اکبر اشعری، حسین رو
یان محمدعلی مهتدی، پیروز نوروز

میــــزگــــرِدمــــاه2
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رویوران: بسم اهلل الرحمن الرحیم. بحث ما در مورد عراق است. معمواًل،   

نقطۀ حّل بحران سیاسی یا مشروعیت در هر کشور انتخابات است، اما 

متأسفانه، در عراق مسئلۀ انتخابات خود به نقطۀ شروع بحران تبدیل 

شده است. این مشــکل به مکانیزم های نظام سیاســی، سهم خواهی 

گروه ها، و اختاف های نهادینه شده برمی گردد. 

در عــراق، هویــت واحدی بــه عنــوان شــهروندی وجــود نــدارد؛ میراث 

ُکــرد تقســیم  ِاشــغالگران آمریکایــی ایــن جامعــه را بــه شــیعه و ُســنی و 

گروه هــای اجتماعی منافعشــان را نه  که این  کرده اســت. جالب اســت 

که جدا از هم می بینند. این وضع عــراق را دچار بحران  کنار یکدیگر  در 

عجیب و غریبی کرده است. 

که در مــورد نتایج انتخابات اخیر وجود داشــت،  گر هایی  به رغم امــا و ا

گزینه های  کند چون  دادگاه از روی مصلحت ناچار شــد نتایج را تأییــد 

قابِل قبول دیگری وجود نداشــت. قانــون انتخابــات را مجلس تعیین 

گــر دادگاه فــدرال بطــان انتخابــات را اعام  می کنــد. بــدون مجلــس، ا

که در مورد  می کرد، معلوم نبود چه خواهد شد. با توجه به ماحظاتی 

قانون انتخابات الکترونیک پیدا شــد و عراق از 18 اســتان بــه 83 حوزۀ 



108
حۀ

صف
 /

80
-7

ۀ9
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

انتخاباتی تبدیل شد، معلوم نبود چه کسی باید قانون جدید را تعریف 

کند. 

بعــد از بحــران نتایج انتخابــات، بحران جلســۀ نخســت پارلمان پیش 

کار بایــد  آمده اســت. در جلســۀ اول، بــا انتخــاب رئیــس ِســنی، ســه 

به ســرعت انجام می شــد: )1( تعریــف ائتاف بــزرگ، )2( انتخــاب رئیس 

مجلس، )3( انتخــاب رئیس جمهور. پــس از آن، رئیس مجلس ائتاف 

کــرده و او را به تشــکیل دولت جدید  بزرگ را بــه رئیس جمهــور معرفــی 

مکّلف می کند.

مجلــس جدیــد در همــان جلســۀ اول دچــار بحــران شــد. بعضی ها به 

کردنــد. نهایتــًا، بــا انتخاب هایــی  رئیــس ِســنی )المشــهدانی( حملــه 

کــه توســط دادگاه فــدرال اتفــاق افتــاد، مجلس معلــق شــد. اآلن همه 

کــه راِه حّلی خــارج از چارچوب قانــون پیدا شــود: ایجاد یک  منتظرند 

گیر که در بر گیرندۀ دو ائتاف بزرگ شیعی باشد.  ائتاف فرا

تأیید نتایج انتخابات در عراق به وسیلۀ دادگاه عالی از روی مصلحت بود، نه 

 برگزاری انتخابات بدون مشکل بوده باشد.
ً
اینکه واقعا
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گفت وگو ها بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر ادامه دارد، و برخی 

دیدارهــای سیاســی در همین چارچــوب اتفــاق افتاده اســت. موضوع 

اصلی و مهم وضعیت فعلی عراق اســت و اینکه آیندۀ عراق چه خواهد 

شد.

یان: ما می خواهیم دربارۀ مســئلۀ انتخابات، روند دولت ســازی، و  نوروز  

کنیم. در ســال 2018 م. در عراق انتخابات  در نهایت دربارۀ آینده بحث 

کردند. شــرکت آن  برگزار شــد، اما تنها 45.5 درصِد مردم در آن شــرکت 

کــه برخی از شــیعیان دربارۀ  44.5 درصد به ســاخت دولتی منجر شــد 

گروه اصلی شیعه  آن به توافق نرســیده بودند. شهید سلیمانی بین دو 

کــرد، وگرنــه، ممکن بــود ناهماهنگی های  هماهنگــی و همدلی ایجاد 

دامنه داری پدید آید که عواقب ناخوشایندی داشته باشد. 

کــه آمریکایی هــا در عراق بــه وجــود آودنــد دموکراتیــک و بر  ســاختاری 

اســاِس هر نفر یک رأی نیســت بلکه ســاختاری شــبیه به لبنان )یعنی 

ُکرد، رئیس مجلس  طایفه ای( است: در عراِق امروز، رئیس جمهور باید 

که در ســاختار  بایــد ُســنی، و نخســت وزیر باید شــیعه باشــد؛ در حالــی 

دموکراتیک )ماننِد ایران(، این مناصب باید بر اساس انتخابات تعیین 

شوند. 

که در میــان مردم  در ابتــدا، مرحوم جــال طالبانی رئیس جمهور شــد 

کردســتان عراق نفــوذ جــّدی داشــت. پــس از ایشــان، مســعود بارزانی 

به ریاســت جمهوری فــؤاد حســین اصرار داشــت، ولــی برهــم صالح به 

ریاست جمهوری و عادل عبدالمهدی به نخست وزیری عراق رسیدند. 

کوشــیدند  گرفتنــد و  آمریکایی هــا در برابــر عــادل عبدالمهــدی موضــع 

کــه علیــه نخســت وزیر-که مشــی انقابــی نیــز داشــت-در شــهرهای 
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شیعه نشــین اغتشــاش و تظاهــرات و حرکت های ساختارشــکن ایجاد 

که آن اغتشاشــات یک توطئۀ عربی-عبری-غربی  کنند. شّکی نیست 

بود. متأسفانه، آن اغتشاشات در شهرهای شیعه نشین اتفاق افتاد، و 

کوششــی برای حفظ دولت عادل عبدالمهدی نکرد. نه  مرجعیت هم 

خیابان های موصل یا اربیل یا انبار بلکه خیابان های شــهرهای شیعه 

دولت شیعه را سرنگون کرد!

در یــک ســاختار دموکراتیــک، انتخابــات تکلیــف مناصــب را تعییــن 

می کند.

کاظمی چهار مــاه وقت بود. در  از ســرنگونی دولت عادل تا دولت آقای 

که  کنند  آن چهار ماه انشــقاق، احزاب شــیعه نتوانســتند با هم تفاهم 

کاظمی  کردنــد تا به مصطفــی  یک نفــر بهتــر را بیاورنــد؛ آن قــدر معطل 

گفتند قانون انتخابات  رضایت داده شد و دولتی شکل گرفت. سپس، 

که به بحــران امروز  باید عوض شــود، و قانــون انتخابات را تغییــر دادند 

منتهی شــد. متأســفانه، نخبگان شــیعه بــه مضــّرات این تغییــر توجه 

کمیســاریای  کســی  نکردنــد. امــروز از تقلــب صحبــت می کننــد. چــه 

ُکردها  انتخابات را شــکل داد؟ تک تِک احزاب بزرگ شــیعه و ُسنی ها و 

کرد؛ پنــج نمایندۀ  ُکــرد تعیین  شــکل دادند. آقــای بارزانــی دو نمایندۀ 

کــه اآلن  شــیعه و دو نمایندۀ ُســنی هــم معرفی شــدند. همین قضاتی 

تقلب کرده اند نفرات را معرفی کردند. فؤاد زیدان، رئیس دستگاه قضا، 

با ایــن نفرات مخالــف بــود و می گفــت: »کار انتخابات از این ها ســاخته 

کار شــما لنــگ می مانــد و هــم آبــروی مــا مــی رود.« اصرار  نیســت؛ هــم 

گفــت: »من معرفــی می کنم؛ مســئولیتش بــا خودتان اســت.«  کردند. 
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کــه امــروز می گویند  کمیســاریا هم،  همین مجلــس بــه آن هــا رأی داد. 

تقلب کرده است، دست پخت این مجلس بود. 

کار  کرد و دولِت )به قول خودشان( تکنوکرات روی  خاصه، دولت تغییر 

آمد، و تغییر قانون انتخابات و کمیساریا پس از آن روی داد. بعد، گفتند 

کنیــم. انتخابات 10 مــاه زودتــر از موعد برگزار  انتخابات زودهنــگام برگزار 

شد. به مردم گفته شد که در انتخابات شرکت کنند. گروه های تشرینی 

که در انتخابات شرکت  گروه تشکیل دادند  که تظاهرات می کردند چند 

کنند اما در نهایت نیامدند. به مردم گفته شد که با شرکت در انتخابات، 

ارادۀ خود را جاری کنند، اما وساطت گروه های مرجع و نمایندۀ سازمان 

ملل هم نتوانست مردم را پای صندوق ها بکشاند. 

بــه نظــر مــن، 36 درصــِد مــردم آمدنــد، نــه 44 درصــد. قبــًا می گفتند 

کــه تابعیــت عــراق را دارد می توانــد رأی بدهد. ســخنگوی  هر 18ســاله 

گفــت 24 میلیون نفر واجد شــرایط هســتند،  کمیســاریا روز 18 جوالی 

که  کســانی واجد شــرایط هســتند  گفتنــد  اما صبــح فــردای انتخابــات 

یکایی ها در عراق ایجاد کرده اند طایفه ای است، نه دموکراتیک. ساختاری که آمر
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کردند،  کرده اند. 22 میلیــون نفر ثبت نــام  گرفتــن ثبت نــام  کارت  برای 

گرفتنــد، و ُنه میلیون و  کارت  کارت صادر شــد، 14 میلیون  17 میلیــون 

گفته می شــود از آن 22  که  کردند. ایــن درصدی  700 هزار نفر مشــارکت 

که ســه روز قبــل از انتخابــات، اعــدادی برای  میلیون اســت؛ در حالــی 

که جمعشــان 25 میلیون  کردند  جمعیت رأی دهندۀ هر اســتان اعام 

نفر می شود. 

که چرا مردم شرکت نکردند، و چرا  خاصه، اولین موضوع ما این است 

کردند، دولت را تغییر  هر  سازی زدند مردم نیامدند. انتخابات را عوض 

کرد، ولی  کردند، ســازمان ملل نظــارت  دادنــد، دولت جایگزین تعیین 

مردم شرکت نکردند. حتی نیمی از تشرینی ها هم به انتخابات آمدند، 

ولی همۀ مردم شرکت نکردند. 

کــه میراث  کنونــی  کــه بــه ســاخت سیاســی  کردنــد  مــردم عــراق ثابــت 

آمریکاســت اعتقاد ندارند. در ایــن انتخابات، بیش از 800 نفر مســتقل 

حضور داشتند، ولی از مستقل ها هم استقبال نشد. به تشرینی ها هم 

گروه وارد انتخابات شده بود، این بار  که قبًا با 22  رأی ندادند. شیعه، 

با بیش از 70  گروه وارد شــد. چرا مردم به رغــم همۀ این تغییرات حاضر 

که مردم به مداخات  نیستند به این ساخت وارد شوند؟ واضح است 

آمریکا در امور داخلی عراق معترض اند و به این ساختار اعتماد ندارند.

با بی توجهی مردمی به دعوت مرجعیت، از این به بعد، نهاد مرجعیت 

با احتیاط بیشــتری عمل می کنــد و از این هم محافظه کار تر می شــود. 

کــرد، ولی بــه اندازۀ  مرجعیــت با ایــن جمــع متکثر همه نــوع همراهــی 

که حرف  که مــردم جایی  کافی به دعوتش توجه نشــد. این نشــان داد 

مرجعیت با رویکرد و دیدگاهشــان منطبق است همراهی می کنند، اما 

که این انطباق وجود ندارد وضع فرق می کند. حتی استان های  جایی 
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شیعه نشــین هــم بــه توصیه ها توجــه نکردنــد. ایــن تشــتت و اختاف 

کثریت اســت( بازیچۀ دســت  کم کم، شــیعه )که ا افزایش پیــدا می کند. 

اقلیت هایی می شود که سازمان دهی و وحدت دارند.

اینکه زمینه بــرای مردم فراهم شــود امــا 63 درصِد مــردم در انتخابات 

کــه مــردم از ایــن ســاخت ناراضــی  شــرکت نکننــد پیامــش ایــن اســت 

کســی می آید. میزان عدم مشــارکت  که چه  هســتند؛ تفاوتی هم ندارد 

کّل عــراق، به اســتثنای اســتان انبار )که عربســتان ســعودی  مــردم در 

کرده و زمزمۀ تأسیس اقلیم ُســنی هم در آنجا  در آنجا توســعه ای یجاد 

شــنیده می شــود(، نســبتًا یکســان اســت. جا های دیگر مثل هم بود، 

ُکرد هم فرقی نداشــت. پس این مردم برای تغییر به  و شــیعه و ُســنی و 

روند های کنونی باور ندارند. 

کــه مردم در چند ســال  نتیجه چه می شــود؟ من شــخصًا بر این باورم 

اخیر، در گذر از دیکتاتوری به دموکراسی، آن قدر دعوای سیاسی دیدند 

یکا معترض اند و به ساختار طایفه ای هم اعتماد  مردم عراق به مداخالت آمر

ندارند.
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که دیگر به روش های به اصطاح دموکراتیک هم اعتماد نمی کنند. باید 

چه کرد؟ مردم احتمااًل به سوی یک نیروی به ظاهر تکنوکرات و لیبرال 

گــر روزی  کند. ا که ایــن وضعیت را جمــع  کســی  امــا اقتدارگــرا می روند، 

شنیدید که هر آدم اقتدار گرا یا هر نظامی به میدان بیاید مردم به او رأی 

می دهند، تعجب نکنید. 

کـه مـردم عراق  گرفتیم این اسـت  کـه مـا از ایـن انتخابـات  اولین درسـی 

گر نفر دیگری سـاختار جدیـدی را  کّل سـاخت 18سـاله را قبول ندارنـد. ا

کند، شـاید مـردم بپذیرند.  معرفـی 

کردند  گذاشــت. همه حملــه  کنســرت  یک خوانندۀ مصــری در بغداد 

گفت: »از  که در بند اول آن  که اســام رفت. مقتدی صدر بیانیه ای داد 

گرفت،  مصر، تمرکز گرایی و قدرت برادرم عبدالفتاح السیســی را باید یاد 

نه فســاد و دســتک و ُدنبکش را.« او السیســی را برادر خود می داند، در 

که ما می دانیم السیســی مهرۀ دست نشاندۀ آمریکاست. به نظر  حالی 

من، این یک عملکرد است. 

حاال به ســراغ عملکرد احــزاب برویــم. احزاب شــیعه متکثر بودنــد، اما 

احزاب ُسنی قدری تمرکز پیدا کردند. این خطای اول بود. 

در مــورد انتخابــات، در قانــون قبلــی حزب مطــرح بــود. در ایــن دوره، 

کردند: فــرد ثبِت نام می کند، و احــزاب حمایت می کنند  روش را فــردی 

گرچه در  اما مسئولیتی ندارند. متأســفانه، آرای طرف داران مقاومت، ا

کاندیداهای آن ها تقســیم شد؛  مجموع بیش از آرای دیگران بود، بین 

که تعداد بیشــتری از  کاندیداها در طــرف دیگر موجب شــد  اما ائتــاف 

کرســی  گر آقایان فتــح متحد بودند، اواًل 71  آن هــا وارد پارلمان شــوند. ا

کرسی را به صدر پاس نمی دادند. فتح 30 و ُخرده ای  داشتند و ثانیًا 17 

درصد بیش از صدری ها رأی داشت اما منشق شد. بنابراین، شکست 
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امــروز بــه معنای قــدرت آقــای صدر نیســت؛ شکســت امــروز آقایــان در 

مجلس از انشقاق خودشان است. 

احزاب موجب تفرقه و تشتت شیعیان عراق شده اند.

گــروه های بــزرگ هم  که قــدری به  مهتــدی: من فکــر می کنم بد نباشــد   

گفته شــد، نقــش قدرت هــای خارجی  بپردازیــم. به نظر مــن، در آنچه 

کم رنگ بود-البته، اشاراتی به امارات و ترکیه داشتند. 

کنونی قــدرت در عراق غلط اســت.  که ســاختار  البته، مــن فکر می کنم 

کســی نتوانســته این شیعۀ متفرق  کنون  شیعه هم متفرق اســت، و تا

کند. خودخواهــی و بی تقوایی همه جا هســت. جامعۀ  را با هــم متحد 

تشیع به مصیبتی مبتا شده است که هر روز به راهی می رود: یک روز با 

محمد بن سلمان می نشیند و یک روز از سیسی تعریف می کند. پایگاه 

آن افراد اصیل نیستند، و لشــکری از آدم های بعثی و نفوذی دارند. اما 

کار می کند در چارچوب یک اتاق فکر است. بازیگران را  طرف مقابل هر 

به هم وصل و برای هرکدام نقشی تعیین می کنند. شیعۀ عراق آن اتاق 

کنشی انجام می دهد. فکر را ندارد و کار روزمره و وا

کــه آمریکایی هــا بایــد از عــراق خــارج شــوند.  پارلمــان ســابق رأی داد 

کردند همین  که در ایــن رأی گیــری شــرکت  کســانی  کثریــت  آن زمــان، ا

شــیعیان متفرق بودند. از اول ژانویۀ 2020 م.، دارند علیه حضور آمریکا 

که حتی یک ســرباز آمریکایی را هم  کرده اند  عملیات می کنند و تهدید 

تحمل نخواهند کرد. در این میان، دو هدف دنبال می شود:

که تمام مؤلفه هــای قــدرت را دارد: جمعیت،  کشــوری اســت  )1( عراق 

کشــور بــه ثبات و  گر این  آب، نفت، پــول، و نیــروی انســانی توانمنــد. ا
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آرامــش برســد و بخواهــد در منطقــه در مقابل محــور آمریکا و اســرائیل 

نقش بازی کند، کّل معادالت را به هم می ریزد.

)2( عراق ُپلی بین حماس و ســوریه و لبنان و نوار غزه است. آن ها تمام 

کــه این ُپــل را ببندنــد. بوکمــال، در مرز عــراق و  ســعی خــود را می کنند 

سوریه، به همین دلیل چند بار توسط آمریکایی ها بمباران شده است. 

گر می بینیــم جریان صــدر و عــزِم آقــای خمیــس خنجــر و بارزانی-که  ا

با صــد َمن ســریش نمی تــوان آن ها را بــه هم چســباند-با هــم ائتاف 

می کنند و وارد انتخابات می شــوند، یک اتاق فکر آن هــا را به هم وصل 

که 20 میلیون دالر از پول های  کرده است. خمیس خنجِر بعثی فاســد، 

صدام را دزدید، چه طور به شیعیان وصل می شود؟ اتاق فکری هست 

که این ها را به هم وصل می کند. 

امیــد برخــی بــه مراجــع بــود، امــا آن هــا در جریــان عــادل عبدالمهدی 

که بــه خیابان ها آمدند و  کردند آن ها  کردند. مراجع فکر  اشــتباه بزرگی 

تظاهرات می کنند واقعــًا مردم اند؛ متوجه طرح ترامــپ نبودند. آمریکا 

تفرقه میان احزاب طرف دار مقاومت سبب تقسیم آرای آن ها شده است.
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که »یــا قرارداد با چیــن را لغو می کنی،  کرد  عادل عبدالمهــدی را تهدید 

یا ما تــو را می اندازیــم.« او قــرارداد را لغو نکــرد، و آمریکایی هــا از راه های 

مختلف به خیابان ها آدم ریختند و تیراندازی کردند و مردم را کشتند و 

گردن نیروی پلیس انداختند و در نتیجه، عبدالمهدی را به استعفا  به 

وادار کردند. مرجعیت در آنجا از عبدالمهدی حمایت نکرد. این اشتباه 

که  کرد  که توضیح دادند، مرجعیت درخواســت  بزرگی بود. همان طــور 

کردند.  کننــد، امــا فقــط 36 درصد شــرکت  مــردم در انتخابات شــرکت 

مرجعیت تا حّدی موقعیت خود را از دست داده است. 

کــه می تواند فعال باشــد و جلوی  کانون هســت  در عین حال، اآلن دو 

کنــد: )1( مرجعیــت، )2( محور  آمریــکا را بگیــرد و شــیعه را با هــم متحــد 

مقاومت ضّد صهیونیستی. شهید حاج قاسم تا وقتی بود می رفت و کار 

گرچه، فعالیت حاج قاســم هم ناشی از یک اتاق فکر  را پیش می برد-ا

نبود بلکه حاصل شــخصیت و برنامه ریزی ایشــان و دســتیارانش بود. 

بعد از شهادت حاج قاسم، کار قدری مشکل شده است. 

از اول، بــا شــیعیان عــراق )به خصــوص، مقتــدی صــدر( اشــتباه رفتــار 

شــد. امروز، محــور مقاومت بــرای اینکه آقــای بارزانی یــا مقتدی حرف 

مــردم عــراق را بخوانند هیچ اهرم فشــاری نــدارد. آقای صــدر با محمد 

بــن ســلمان، سیســی، و اردوغــان ماقــات می کنــد و مــردم عــراق هــم 

که این  کننــد  ناراضی انــد، اما بــا چه اهــرم فشــاری می تواننــد او را وادار 

کــه داعش به  کار را نکنــد؟ همیــن در مــورد بارزانــی هــم هســت. وقتی 

30 کیلومترِی اربیل رســید، او دســت به دامان حاج قاســم شــد، و حاج 

قاســم بارزانی و اربیل را نجــات داد. اآلن، محور مقاومــت اهرم دیگری 

کنــد تا به حقوق مردم عــراق احترام  کــه او را وادار  کنــار بارزانی ندارد  در 

بگذارد و به حرف مردم عراق گوش دهد. 
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که اهرمی بســازد تــا امثال مقتــدی و بارزانی  کار نیســت  اتاق فکری در 

نتواننــد از چارچــوب منافــع ملــت عــراق و مقاومــت )کــه مردم ترســیم 

گر چارچوب  کرده اند( خارج شوند. اما دیگران دارند کار می کنند. حتی ا

کبر  کثریت پارلمان را در اختیار داشت و جریان صدر کوتلۀ ا هماهنگی ا

نبود، باز هم این ها کار خودشان را با خشونت پیش می بردند. 

کردند و به بیمارســتان  کتــک زدند و بیهــوش  آن ها آقای مشــهدانی را 

بردنــد و در غیــاب رئیس ِســنی، خودشــان آقــای حلبوســی را انتخاب 

کــه امــارات در همــان چنــد روز 90 میلیــون دالر  کردند. مــن شــنیده ام 

کوتله  که مســتقل بودند یــا در  داده اســت. )بــه هرکــدام از نمایندگانــی 

، من ســندی را 
ً
نبودند بین پنــج تا 10 میلیون دالر پــول داده اند.( اخیرا

که وقتــی قــدرت را در  کــرده  که آقــای حلبوســی برنامــه ای تهیه  دیــدم 

کنــد. این حرف ها  دســت بگیرد، همراِه بارزانی با اســرائیل رابطه برقرار 

ساختگی اســت یا درست اســت؟ وقتی آقای حلبوســی را با خشونت و 

پــول رئیس پارلمــان می کنند، حتمــًا از هر وســیله  اســتفاده می کنند تا 

مقاصدشان را پیش ببرند. 

شیعیان عراق اتاق فکر سیاسی مشترک ندارند.

که اآلن هســت، من فکــر می کنم در آینــدۀ قابل  بنابرایــن، با وضعیتــی 

پیش بینی همچنان در عراق شاهد استقرار نخواهیم بود و کشمکش و 

بی نظمی ادامه خواهد داشت. 

کنــد، باید مورد  کســی بخواهد قدرت را به دســت بگیرد و ســرکوب  گر  ا

کز قدرت داخلی و خارجی باشــد، اما چنیــن آدمی در عراق  حمایت مرا

نیست. امیدها همچنان به مرجعیت و محور مقاومت اسامی است. 
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شاید این دو با تشکیل اتاق فکر بتوانند برنامۀ علمی و عملیاتی دقیقی 

برای آیندۀ عراق در داخل محور مقاومت بریزند و عراق را نجات دهند، 

وگرنه، باید منتظر ظهور منجی عالم بشریت بود!

گروهــی مأمــور رســیدگی بــه مســائل معاِودیــن و  ق: در دهــۀ 60،  زور  

کار  رزمندگان عراقی شــدند. مرحوم آقای هنردوســت محور اجرایی آن 

کار شــد. بعد، ســپاه بدر تشــکیل و یک  بود. چند ســال در ایــن زمینه 

اهرم نظامی برای مردم عراق درست شد. گزارش های آقای هنردوست 

همیشــه حکایت از اختاف شــیعۀ عراق داشت. ایشــان می گفت: »ما 

کنیــم.« ولی باالخره جمع شــدند و  نمی توانیم این هــا را دور هم جمع 

مجلس اعای انقاب اسامی عراق شکل گرفت. 

اختاف در عراق ریشه دار است. چرا شــیعه ها با هم جمع نمی شوند؟ 

که ما در جمهوری اســامی ایــران بودیم و آن هــا از چنگ  در آن وقــت، 

کرده بودنــد و هیــچ پناهگاهی جز ایــران نداشــتند و صدام  صدام فــرار 

کار دشــواری  کــردن  آن هــا را بی رحمانــه قلع وقمــع می کــرد، هماهنگ 

که صدام وجــود ندارد! صــدام در آن موقع خطر  بود، چه رســد به اآلن 

مشترک بود. امروز، تعارض منافع هم به وجود آمده است. 

که  کسانی  کشور عراق بین  از طرف دیگر، در ایران هم راجع به مســائل 

ک نظر وجود ندارد.  خواهی نخواهی با این مسائل درگیر هستند اشترا

کنیــم اول باید از اینجا شــروع  گر بخواهیم مســائل عــراق را حل  شــاید ا

کــه آقای مهتــدی به آن اشــاره فرمودنــد، خیلی مهم  کنیــم. اتاق فکر، 

ک نظر به وجود بیاید.  اســت. اول باید بین دوســتان ملت عراق اشــترا

که صــدای مــردم عراق هســتند همــه باید بر اســاس یک  رســانه هایی 

استراتژی عمل کنند.
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مسئلۀ دیگر ضعف در درک هویت است. ریشۀ تاریخی این ضعف تضاد 

مت گرایی اســت. حضرت علی)ع( در جنگ صفین بر 
ُ
بین ملت گرایی و ا

مت اســام فکر و عمل می کردند. اشــعث بــن قیس در 
ُ
اســاس مصالح ا

این جنگ گرایش مّلی پیدا کرد و با ُعتبة بن ابی سفیان با عنواِن نجات 

ملت عرب پیمان بست. او گفت: »ما عرب ها همدیگر را می ُکشیم. فردا 

گر از طرف روم و فارس  تهدید شویم، چه کسی می خواهد زن و بچۀ ما  ا

را اداره کند؟« در کشور ما هم، جان مایۀ  تعارضی که بین جریان مشهور 

به لیبــرال و نیرو های خــّط امام پیش آمــد همین مّلی گرایــی بود: یکی 

اسام را برای ایران و دیگری ایران را برای اسام می خواست.

که از قول یک جریان  این ادامۀ همان تعارض قدیمی اســت. شــعاری 

که می گوید مســائل عــراق را بایــد عراقــی و دموکراتیک دید  مطرح شــد 

کــه وارث یک خانــدان روحانی و  کســی  تکرار آن جریان قدیمی اســت. 

مت اســام ببیند، نه فقط بخشی  انقابی اســت باید خود را بخشی از اُ

عــراق همــۀ مؤلفه های قدرت جــز یکی را دارد، و آن مؤلفۀ مهم اتحاد شــیعیان 

است.
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که  کاستی هایی هم  از ملت عراق. این یک مسئلۀ بزرگ اســت. البته، 

وجود دارد به این مسئله اضافه می شود.

گذشته از پوِل ارتجاع عرب، که آقای مهتدی به آن اشاره کردند، فضای 

رســانه ای هم مهم اســت. در عــراق، مــردم در روســتاها نــان ندارند اما 

دیش ماهواره دارند! غربی ها با روش های شناخته شده ای کار می کنند 

که آزمایش شده و بیشتر مبتنی بر اصول مکتب رفتار گرایی است. آن ها 

کار  که مخاطــب به هــر محــرک چه پاســخی می دهــد. ایــن  می بیننــد 

فرمول دارد. آن ها محیط عراق را تجزیه و تحلیل می کنند.

که چای و  کنید  یکی از علمای نجف یک آبدارچی داشته اســت. تصور 

قند را در ســینی می گذاشــته و تقدیم آن عاِلم می کرده است. من تردید 

کــه آن عاِلم از مراجــع یا صرفًا یک عاِلم مشــهور بوده اســت. وقتی  دارم 

ارتش انگلســتان عراق را می گیرد و یگان نظامــی ارتش انگلیس در آنجا 

رژه می رود، همــان آبدارچی بــه عنوان فرماندۀ این نیرو ســوار بر اســب 

کنار  جلــوی نیرو هــای انگلیســی رژه مــی رود! آن عاِلم داخــل جمعیت 

امارات 90 میلیون دالر در انتخابات عراق خرج کرده است.
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پیــاده رو بــه رژۀ نیروهای انگلیســی نگاه می کرده اســت؛ او هــم از باالی 

کار را نگاه  اسب سر تکان می دهد که »السالم علیکم!« آن ها تا انتهای 

که  می کنند. یــک فرمانــدۀ ارتــش را آبدارچی خانــۀ یک عالــم می کنند 

ریشۀ روحانیت عراق را دربیاورند و ببینند در عراق چه خبر است.

که نام  نیروهای مترقــی عراق تا چه انــدازه در خانۀ همیــن چهره هایی 

که  گفتید، همان بارزانی  که  بردید حضور دارند-همان رئیس مجلس 

کار اصاح  گر قرار باشد  از کرج به آنجا رفت؟ این هم یک مسئله است. ا

کشورشــان بایــد طرح  شــود، نیروهای مترقــی عراق بــرای اصــاح امور 

داشته باشند:

)1( با شــرکت نیروهای اطاعات، حشُدالشعبی، نمایندگان مرجعیت، 

و نمایندگان رســانه های محــور مقاومت، باید اتاق پــردازش اطاعات 

کنار هم بنشــینند و مسائل عراق را تجزیه و تحلیل  کنند و  عراق ایجاد 

کنند.

کننــد و نیروهای مترقی و انقابی عــراق را حول محور  )2( باید یارچینی 

مقاومت با هم متحد و متفق سازند.

)3( بایــد بــرای درک فضای ذهنــی تک تِک چهره هــای اثرگــذار در عراق 

استراتژی داشــته باشــند و بدانند هرکدام از آن ها چگونه فکر می کنند، 

چــرا آن گونــه فکــر می کننــد، و چگونــه می تــوان آن هــا را بــا فرصت هــا، 

تهدیدها، قوت ها، و ضعف ها آشنا کرد.

که چگونه می تــوان در اطراف چهره ها حضور داشــت بدون  )4( بدانند 

اینکه آن ها بدانند حضور دارید. این خیلی مهم است.

)5( باید در ذهن آن ها، برای اینکه آن ها را به صورت اعتباری یا حقیقی 

کننــد، تغییرات  دوباره بــه عنصر مفیدی بــرای محــور مقاومت تبدیل 

کننــد. )اعتبــاری یعنــی اینکــه نه تنهــا احســاس خطر  مطلــوب ایجــاد 
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کننــد؛ وحــدت حقیقی یعنی  که خطــر مشــترک را درک  کنند  مشــترک 

اینکه نظر مشترک و مبانی و اصول مشترک داشته باشند.(

)6( مبارزه با مّلی گرایی یک اصل مهم است. عراقی هرگز نباید احساس 

کــه یک ایرانــی بــرای او تصمیم می گیرد؛ یــا به عکــس، ایرانی نباید  کند 

گام به گام به  که یک عراقی برای او تصمیم می گیرد. باید  کند  احســاس 

مفهوم نبوِی جامعۀ اســامی و بــرادری اســامی در مقیاس منطقه ای 

نزدیک شویم.

مت اســامی است.  منطقۀ جغرافیایی عراق نقطۀ عطف شــکل گیری اُ

گر در عراق پیروز شــود در همه جا نیرومند می شود؛ انقاب هم  ارتجاع ا

گر در عراق پیروز شود در همه جا پیروز می شود. از نظر ژئوپلتیک، عراق  ا

جا ی بســیار حساســی اســت. این موقعیــت ژئوپلتیک در طــول تاریخ 

نقش آفریــن بــوده و اآلن هم هســت. مســائل ژئوپلتیک راِه حــّل فوری 

گفت وگوی این وآن حل نمی شود. مسائل ژئوپلتیک راِه حّل  ندارد و با 

گذاشــتن بر زخم  کتیکی مثل مرهم  کتیکی هم ندارد. راِه حل های تا تا

 مسائل عراق طرح مشترک داشته باشند.
ّ

نیروهای مترقی باید برای حل
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است. زخم چرکین باید به شیوۀ سیستماتیک معالجه شود. نیروهای 

مقاومــت بایــد به فکــر طراحــی یک سیســتم بــرای آینــدۀ ایــن منطقه 

باشند.

حرف آخر اینکه امنیت قطعات پازل ظرف جغرافیایی تمدن اسامی به 

یکدیگر گره خورده است؛ از این رو، هر تهدید برای عراق تهدید مستقیم 

گرفت. نباید  برای ما هم حساب می شود. نباید امنیت عراق را شوخی 

کاظمی بیاید. آمریکا هم او را ساخته و هم با  که اشــکالی ندارد  کرد  فکر 

گرانقدر و دیرپا دارند.  او ساخته است! آمریکایی ها در این زمینه تجربۀ 

گر بخواهد فرار کند،  به کسی که ُمهرۀ آن ها شود اجازۀ فرار نمی دهند. ا

او را می ُکشــند. آمریکایی ها برای تسلط بر ملت اســام طرح و اتاق فکر 

دارند؛ نیروهای مقاومت هم باید داشته باشند.

رویــوران: من می خواهم بــه بعضی از ســؤاالت جناب آقای زورق پاســخ   

دهم. مشکل عراق مشکل فرهنگی است. متأسفانه، فرهنگ بدوی بر 

که به اصطاح صاحب خاندان  کم است، حتی بر افرادی  کشور حا این 

مدنی هستند. خاندان حکیم اصالتًا لبنانی هستند؛ خاندان صدر هم 

همین طورند و از بافت عشیره ای عراق نیستند؛ اما آقای عمار حکیم و 

گرفتار مسائل مربوط به عشیره شده اند. آن که  آقای مقتدی صدر اآلن 

گرفتار شده اســت. به جای اینکه  بخشی از فرهنگ بدوی نیســت هم 

گرفتار مســائل جامعۀ بدوی  جامعۀ بدوی مدنی شــود، جامعۀ مدنی 

شده اســت! این از مصیبت های عراق اســت. نوع رفتــار جامعۀ بدوی 

با جامعۀ مدنی زمین تا آســمان فــرق می کند. این نکتۀ مهّمی اســت. 

استعمار امروز سعی می کند مسائل جامعۀ بدوی )از قبیِل قوم گرایی( را 

در ایران نیز زنده کند.
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نکتۀ دوم: مــا در عراق یک حرکــت روبنایی داریم: یک ســوِم جامعه در 

چارچوب احزاْب ســازمان یافته اســت و دارد عــراق را مدیریت می کند، 

کرده اســت از جانب  که فعًا این نظام را تهدید  اما یک حرکت زیربنایی 

که ســازمان ندارد. این یک واقعیت است.  دو سوِم دیگر جامعه اســت 

کامًا به حاشیه رفته و  همه متوجه آن یک سوم هستند؛ دو سوِم دیگر 

کسی با آن کاری ندارد. 

کرده اســت دیدم؛  کــه آقــای حلبوســی در فلوجه درســت  کاخــی را  من 

مساحتش چند کیلومتر مربع است! در انتخابات، در این کاخ روزانه به 

60-70 هزار نفر ناهار می دادند. رفتاِر بدوی همین است. 

منطقۀ سبز، که آقای مقتدی صدر در حنانه درست کرده است، پولش 

از کجاست؟ خرج این منطقه روزانه هزاران دالر است. 

کاخی را به قیمت  پســر یکی از شــخصیت های سیاســی عراق در آلمان 

کجاســت؟ وقتــی از آن  25 میلیــون یــورو خریده اســت. ایــن پول هــا از 

شخصیت سیاسی سؤال می کنند، می گوید: »از خودش بپرسید!« همۀ 

پسر ها و داماد های او میلیونر شده اند. پسر یکی دیگر از شخصیت های 

سیاسی یک هواپیما را متوقف کرد چون او را سوار نکرد. 

خوت اســالمی 
ُ
باید مرحله به مرحله  به مفهوم نبوِی جامعۀ اســالمی و ا

یم. نزدیک شو

کردند-بــه ایــن  بخشــی از آینــدۀ عراق-کــه دوســتان از آن صحبــت 

یک سوم مربوط است، اما ممکن است آن دو سوم تعیین کنندۀ آیندۀ 

که داریم می بینیم. متأسفانه،  عراق باشند. شرایط عراق همین است 

فرهنگ بیمار و بدوی دارند. قرآن به این فرهنگ چنین اشاره می کند: 
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عراب« در اینجا به معنی جامعۀ بدوی 
َ
.« »ا

ً
 َو ِنفاقا

ً
َشــّدُ ُکفرا

َ
عراُب ا

َ
»اال

است. این ها وارد دین شــوند و دین را به هم می ریزند. وهابیت نمونۀ 

بــزرگ آن اســت. متأســفانه، خاندان هــای بــدوی در عــراق، بــه دلیــل 

نداشتن زمینۀ درست برای تبلیغ دین، دین را از ریشه زده اند. در عراق 

چیزهایی می بینیم که اصًا باور نمی کنیم! 

گاهی فقط سیاســی نگاه می کنیم. البته، نگاه سیاســی در  متأســفانه، 

کشور عراق  جا هایی درست اســت، ولی مشــکل فرهنگِی خیلی جّدی 

را بــه اینجا رسانده اســت. مســئوالن عراقی نگاهشــان سیاســی و بلکه 

مقطعی است. در طول زمان نگاه نمی کنند. در زمان انتخابات، به فکر 

کنند. مشــکل اصلی مدیریت  که دربارۀ مســائل عــراق بحث  می افتند 

که به عراق رفته ام  در عراق به اینجا برمی گردد. من در بعضی از ســفر ها 

خیلــی بــه مســئوالن ســر زده ام. باورتــان نمی شــود، هیچ مســئولی در 

کــه پیشــکار اقتصــادی نداشــته باشــد! دزد شــمارۀ یک  عراق نیســت 

که به وجود  کمی  همین پیشکار اقتصادی اســت. به دلیل فســاد مترا

مشکل عراق فرهنگ بدوی است.
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کامل  آمده اســت، مــردم عــراق بــرای پیــروی از یــک دیکتاتــور آمادگــی 

دارند: یک صدام جدید، بــا یک لباس جدید. این به مجموعۀ رفتار ها 

برمی گردد. متأســفانه، مشــکل عراق چندُبعدی اســت؛ یک بخِش آن 

سیاســی اســت )که ما بیشــتر دربارۀ آن بحث می کنیم(، ولی مشکات 

فرهنگی خیلی بیش از آن است. 

شــما اآلن می گویید چرا مقتدی صدر نــگاه قومی می کنــد. اتفاقًا، این 

همان فرهنگ بدوی است. قومیت بستر فرهنگ بدوی است. احزاب 

بــدوی بر فرهنــگ قومــی ســوار می شــوند. او عمامه بــر ســر دارد ولی آیا 

اندیشۀ اسامی در سر دارد؟ 

مشــکل فرهنگی اســت، و چند گانگی های فرهنگی-سیاســی در عراق 

کــه یک  گاهــی آقــای عمــار حکیــم ســخنانی می گویــد  بیــداد می کنــد. 

سکوالر هم آن حرف ها را نمی زند. ایشــان در مورد برادری جامعۀ عرب 

سخنرانی کرد؛ یک ناسیونالیست هم به این اندازه با این مفاهیم بازی 

نمی کند.

کنیم، باید  کشــور را بررسی  اشعری: وقتی می خواهیم مسائل منطقه یا   

کّلی نگر  در شناخت مسائل و مشکات جزئی نگر  ولی در نگاه اصاحی 

باشیم.

گر نقطــۀ عزیمت مــا )به جای  که اشــاره شــد، ا به نظر مــن، همان طور 

کنیم، توجیه بیشتری برای  مت اسامی باشد و از آن زاویه نگاه  مّلت( اُ

ارتباط با نســل آینده داریم. نباید خیلی به اســتمرار شرایط فعلی نگاه 

کنیم.

که شــکمش به مــال حــرام آلــوده شــود نمی تــوان بــا عدالت و  کســی را 

کشــور اســامی یا حتی  کــرد. بــرای یارگیــری در هر  معنویــت هماهنگ 
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کرد. قــرآن همین  غیرِ اســامی، بایــد در چارچوب تمدن اســامی فکــر 

را می گویــد. قــرآن هیچ وقــت راجــع بــه ملت ها بــه این شــکل صحبت 

نمی کند. بحث عمدۀ قرآن دربارۀ جامعۀ اســامی اســت. مقام معظم 

که برای تمــدن ایرانی فکــری بکنید؛  رهبری هــم هیچ وقت نفرمودنــد 

ایشان همواره بحث تمدن اسامی را مطرح می کنند.

مــت اســامی-و نــه در محــدودۀ ایــران 
ُ
تمــدن اســامی در محــدودۀ ا

اسامی-معنا دارد. حتی حّل مشکات ایران هم به این نگاه بستگی 

دارد. وقتی نگاه ما جزئی و منطقه ای و مّلی باشد، خیلی نمی توانیم بر 

کّلی اســت. من، در مجموع،  مشکاتمان فائق شــویم. این یک عرض 

از همۀ اطاعــات و مطالعات بــه این جمع بندی رســیدم. بحث من با 

دوستان فرهنگی در همه جا این است که از نگاه های جزئی ُخرد بیرون 

بیاییم و نگاه عام داشته باشیم؛ آن وقت، می توان خیلی کار ها کرد.

گذاشت؛ نه تنها  گرفت، موج آن بر دنیا اثر  وقتی انقاب اسامی شــکل 

گذاشــت. اآلن، در هر نقطه  از نظر سیاســی، بلکه بر ملت ها و مــردم اثر 

که یک جماعت مســلمان شــیعه وجــود دارد، نام امــام)ره( و نام  از دنیا 

که در  جمهوری اسامی ایران مطرح است. این نشان دهندۀ آن است 

همه جا، اسام، وحدت، مبارزه با استکبار، و ظلم ستیزی را با نام ُامت 

اسامی بهتر می پذیرند.

مت اسالم باشد.
ُ
نگاه ما به مسائل باید از افق مصالح ا

یــان: اینکــه فرمودید شــیعیان از روز اول منســجم نبودند درســت  نوروز  

است، اما ســؤال این اســت: چرا این شــیعیاِن نامنســجم توانستند در 

15 ســال اخیر این پیروزی ها را به دســت آورند؟ چرا از 2003 تا 2018 م.، 
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کردند نتوانســتند محور مقاومت را از نظر  هرچه دشمنان اسام تاش 

کند؛  سیاسی در عراق شکست دهند؟ مقاومت توانست سازمان دهی 

ولی این کار روبنایی بود، نه زیربنایی. 

که پشت  ق: انرژی پتانسیل از انواع انرژی مکانیکی است. مثًا، آبی  زور  

سد جمع شده است انرژی پتانسیل دارد. می توان این انرژی را با عبور 

کــرد؛ و می توان این  دادن آب از یک توربین بــه انرژی الکتریکی تبدیل 

کار را نکرد تا آب و آن انرژی از دست برود.

که معلول صد ها سال اختناق  شیعه در عراق انرژی پتانسیلی داشــت 

که چه دماری از شــیعه درآوردند! اینکه  بود. شما بهتر از من می دانید 

این شیعه در این سال ها توانست نمایی از انسجام نشان دهد معلول 

آن انرژی پتانسیل است. این انرژی پتانسیل هزینه شد و باید به انرژی 

جدیدی تبدیل می شد. آیا این کار شده است؟ 

آن پتانســیل بایــد بــه ســازمان دهی،  خّط مشــی، و اســتراتژی تبدیــل 

گر تا اآلن هــم نشــده، از این به بعــد باید بشــود. هرچه زمان  می شــد؛ ا

در عراق، انرژی پتانسیل به ساختار دموکراتیک تبدیل نشده است.



13
ۀ0

فح
ص

 /
80

-7
ۀ9

مار
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

می گذرد، این انرژی بیشتر به سوی نابودی می رود. خطر ایجاد مشکل 

امنیتی بــرای شــیعه در عــراق ذهنــی نیســت؛ هرچــه جلوتر برویــم، به 

عینیت نزدیک تر می شود! بنابراین، نیروهای مترقی در عراق باید زودتر 

سازمان دهی را انجام دهند.

که  یان: ایــن فرمایش دقیق و درســتی اســت. اواًل، بعــد از 2018 م.  نوروز  

چنیــن پیــروزی بزرگــی بــه دســت آوردیــم، بــرای انســجام دادن تاش 

نکردیــم. تحــوالت 2019 م. و تبدیــل دولــت عبدالمهــدی بــه دولــت 

کاظمــی بــر اثــر حمــات دشــمن و اشــتباهات دیگــر بــود. آقــای عــادل 

عبدالمهدی در 29 نوامبر استعفا داد، و آقای مصطفی کاظمی در 9 ِمی 

کار آمد. چهار ماه فرصت وجود داشــت. چرا نیروهــای مترقی این  ســِر 

گر عادل نشد، یک نفر دیگر را می آوردند!  فرصت را از دست دادند؟ ا

اینکــه ما-به معنــای عــام شیعه-نتوانســتیم دســتاورد های پیروزی 

کنیم و در برابر فشار خارجی و اشتباهات  خودمان را با هر تکثری حفظ 

کشــیده  داخلی منســجم شــویم و اینکــه انتخابــات اخیر بــه این وضع 

گسترش عدالت اقتصادی و مبارزه  با فساد اساس تغییرات الزم در عراق است.



13
ۀ1

فح
ص

 /
80

-7
ۀ9

مار
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

که تقلب  شــد درس بزرگی اســت. شــهروند عراقی حــق دارد فریاد بزنــد 

کارشناس هســتی حق نداری  که  شــد و چنین و چنان شد؛ ولی شــما 

کنــار همۀ  کنــی. در  کنــی؛ بایــد آسیب شناســی  گــول بخــوری و توجیه 

توطئه های دشمن، ضعف اول از خود ما بود. 

کثریت  کســانی آمده اند تا قدرت را از دست ا انتخابات تمام شد. اآلن، 

مطلق مــردم عــراق درآورند. مــن فرمایــش آقای رویــوران و وجــود غرور 

مّلی بــدوی را قبول دارم. دشــمنان تشــدید اختاف در میان شــیعه را 

مت. در ســطح مّلی، 
ُ
می خواهنــد. برنامه ریزی دو ســطح دارد: مّلت و ا

پلۀ اول همین انسجام های سیاسی است؛ اما این پلۀ اساسی نیست؛ 

پلۀ اساسی گسترش عدالت اقتصادی، فسادستیزی، و عمق بخشی به 

بصیرت تاریخی است.



پیرمحمد مالزهی

افغانستان و جنگ قدرت میان ابرقدرت ها
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کــه امیر خــان متقی )سرپرســت  کــرد  جمهــوری اســامی ایــران تــاش 

وزارت امورخارجــۀ دولــت موقــت طالبــان( در ســفر اخیــرش بــه تهران 

با اســماعیل خان )والی پیشــین هــرات( و احمــد مســعود )رهبر جبهۀ 

کند. متأســفانه، این تاش دســتاورد  مقاومت مّلی افغانســتان( دیدار 

قابِل توجهی نداشت چون تفاوت نگاه طالبان و مخالفان داخلی آنان 

کاهش  که میانجی گــری ایران بتواند به ســرعت به  عمیق تر از آن اســت 

گام نخست ایران سوگیری  اختاف منجر شود. البته، در هر حال، این 

کره  گر شکاف بین طالبان و مخالفانش از راه مذا درستی داشته است. ا

که هیچ طرفی از  کره می شود،  حل نشــود، جنگ داخلی جایگزین مذا

آن ســود نمی برد و ممکن اســت افعانســتان را در دور باطل جدیدی از 

آشفتگی غرق کند. 

جنگ دوباره در افغانســتان یــک بار دیگــر بهانه ای به دســت بازیگران 

منطقــه ای و بین المللــی خواهــد داد تا-بــا حمایــت از یکــی از طرفین 

جنــگ-وارد نــوع جدیــد و مخرب تــری از جنــگ نیابتــی شــوند و بــه 

تسویه حســاب و رقابــت بــا یکدیگــر بپردازنــد. طّی بیــش از چهــار دهۀ 

گذشــته، مــردم افغانســتان قربانی ایــن نــوع رقابــت بازیگــران خارجی 

کرده بودند. رقابت  که برای خود منافعی در افعانستان تعریف  بوده اند 
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قدرت هــای بزرگ به ِاشــغال خارجی افغانســتان منتهی شده اســت، و 

رقابت های منطقه ای آتش جنگ داخلی را شعله ور کرده است . 

رقابت آمریکا و شوروی به ِاشغال 10سالۀ افغانستان توسط ارتش سرخ 

شوروی انجامید، و حرکت های تروریستِی مورد حمایت جهان غرب از 

متن آن ِاشغال شکل گرفت. 

با شکست شــوروی و افزایش تمایل قدرت های بزرگ غرب به دخالت 

کشــورهای منطقه باز شــد.  در افغانســتان، فضــا بــرای تشــدید رقابت 

نتیجــۀ ایــن رقابت هــا شکســت دولــت مجاهدیــِن برآمــده از جهــاد و 

گلبدین حکمتیــار( و حزب جهادی  درگیری حزب اســامی )به رهبری 

جمعیت اســامی )بــه رهبــری اســتاد برهان الدیــن ربانــی و فرماندهی 

احمد شاه مسعود( بود. 

در تحــوالت بعــدی و در تــداوم رقابت های منطقــه ای در افغانســتان، 

کردند.  طالبان ظاهر شدند و فضا را برای کنشگری سازمان القاعده باز 

یکا و شوروی ِاشغال نظامی 10سالۀ ارتش سرخ را به مردم افغانستان  رقابت آمر

تحمیل کرد.
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حمله به ســاختمان های دوقلوی تجــارت جهانی و ســاختمان وزارت 

گرفت و بهانۀ ِاشغال دوم افغانستان  دفاع آمریکا به نام القاعده صورت 

به وســیلۀ ارتش آمریکا و ناتو شــد. این ِاشــغال 20 ســال طول کشید، و 

کــرات دوحه  افغانســتان ویرانۀ امــروز محصول آن اســت! آمریکا در مذا

)قطر( برای تداوم نقش خود به بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 

َتن داد.

که  کردند  گونــه ای از پایــگاه بگرام فــرار  نیروهــای آمریکایی، شــبانه، به 

حتــی نگهبانــان افغانــی پایگاه-که حلقــۀ دوم امنیتــی بگرام را شــکل 

کابل،  گاه شــدند! در  می دادند-فردای آن روز از تخلیۀ شــبانه پایگاه آ

که بعد از گذشت چندین ماه، بحث  فرار آمریکا آن قدر افتضاح آمیز بود 

دربارۀ آن در داخل آمریکا همچنان داغ اســت، و ناتوانی بایدن در ادارۀ 

کار  نحوۀ خروج آمریکایی ها از عراق محّل مناقشات حزبی شده است. 

تا آنجا پیش رفته است که ترامپ، رئیس جمهور سابق، به طمع افتاده 

که در دور بعد انتخابات، بایدن را شکست دهد و به کاخ سفید بازگردد. 

مصالحه بین طالبان و معارضان آنان ضروری است ولی آسان نیست.
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درچنیــن فضایــی، تــاش ایــران بــرای مصالحــه بیــن طالبــان و جبهۀ 

کشــور بــه صلح و ثبــات با  مقاومت مّلــی افغانســتان و دســت یابی این 

گــر افغانســتان بی ثبات  منافــع مّلــی و امنیتــی ایــران همخوانــی دارد. ا

کشــورهای همســایه ســرایت دهد؛  شــود، می تواند ایــن بی ثباتــی را به 

کشورهای همســایه روانه می شود، و  حداقل، سیل مهاجران به سوی 

قاچاق مواد مخدر هم هزینه های انسانی و مالی هنگفتی به بار می آورد. 

بنابراین، ایران طبیعتًا مایل به حفظ صلح و ثبات افغانستان است. 

گــروه ایدئولوژیــک  افراطی و  منتهــا، بایــد واقع بیــن بــود. طالبــان یــک 

خافت گراســت. ایدئولوژی آن ها ترکیبی از مکتب دیوبندی شــبِه قارۀ 

هند، سلفی گری خاورمیانه، و ُسنت ها و ارزش های قوم پشتون است. 

این ترکیب ایدئولوژی و ُســنت های قومــی طالبــان را از دو جهت دچار 

کرده اســت: )1( بــه لحاظ تفکر و اعتقــاد، )2( به  انحصارطلبی در قدرت 

لحاظ ذهنیت برتری طلب قوم پشتون.

که طالبان برداشــت خــود را اصــل می دانند و هیچ  واقعیت این اســت 

برداشــت دیگری را تأییــد نمی کنند. تنــوع برداشــت از اســام در میان 

اهِل ُسنت و حتی در درون فقه حنفی )که طالبان از آن پیروی می کنند( 

برای آن هــا قابل درک نیســت. آنان هر برداشــت خارج از شــیوۀ خود را 

انحراف از اســام ارزیابی می کنند و خود را شــرعًا به مقابله با آن موظف 

می دانند. در میان آن ها، جریان موسوم به کویته تفکر مایم تری دارد، 

ولی جریان شبکۀ حقانی سرسخت است و هرگونه مصالحه با مخالفان 

را خاف ُسنت های خود می داند. 

این نگاه جزمی طالبان را به غایت بسته کرده است، اما واقعیت جامعۀ 

متکثر افغانســتان این انحصارطلبی در قدرت را برنمی تابد، وهرکدام از 

گروه های قومی و مذهبی سهم خود را از قدرت مطالبه می کنند. بعد از 
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سقوط دولت لیبرال اشرف غنی و تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، 

گیر و همه شمول-که پیش شرط شناسایی  ضرورت تشکیل دولت فرا

کشــورهای همســایه و جامعــۀ بین المللی اســت-به  طالبان از ســوی 

بحــث حــاّدی تبدیــل شده اســت. ایــران نیز خواهــان تشــکیل چنین 

ســاختار قدرتی در افغانســتان اســت؛ تاش بــرای دیدار متقــی، احمد 

مســعود، و اســماعیل خان در تهــران هم در پــی همین هــدف صورت 

گرفت ولی به نتیجۀ مورِد نظر منتهی نشد. 

گیر با نگاه مخالفان بســیار  که نگاه طالبان بــه دولت فرا علت آن اســت 

گیــر می دانند چــون دو وزیر  متفاوت اســت. طالبــان دولــت خــود را فرا

زبک، و تعــدادی از شــیعیان و قومیت های دیگر در  تاجیک، یک وزیر اُ

ســطوح پایین تر با آنــان همکاری دارنــد، اما ایــن افراد از نظــر مخالفان 

منافع قومی و مذهبی اقوام غیرِ پشتون را نمایندگی نمی کنند.

کار  مخالفــان بــر آزادی مدنــی، رعایــت حقــوق بشــر، حــّق تحصیــل و 

کیــد دارند و بر  زنان، تصویب قانون اساســی، و تضمین حقوق مردم تأ

طالبان از نظر اعتقادی و قومی انحصارطلب است.
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که باید ســاختار قــدرت از انحصــار قومی و مذهبــی خارج و  این باورند 

چرخش قدرت از طریق انتخابات آزاد تضمین شــود. اما طالبان این را 

با ایدئولوژی  خود سازگار نمی دانند. 

قوم پشتون، از زمان مرگ نادرشاه افشــار )در سال 1747 م.( و تأسیس 

 
ً
ســلطنت مســتقل ســدوزایی ها در قندهــار، تقریبًا 300 ســال مســتمرا

کلکلــِی  در رأس قــدرت بوده انــد-دورۀ ُنه ماهــۀ ســلطنت حبیــب اهلل 

تاجیــک و دورۀ دوســالۀ رئیس جمهــورِی برهان الدیــن ربانــِی تاجیک 

تنهــا اســتثناهای ایــن دورۀ طوالنی اســت؛ بنابرایــن، ایــن ذهنیت در 

کــه قــدرت حــّق آن هاســت، و دیگــران تنهــا در  پشــتون ها قــوی اســت 

کارگزاری )نه تصمیم گیری و تصمیم ســازی( می توانند در قدرت سهیم 

شوند. طالبان وارث این ذهنیت انحصارطلب قوم پشتون است. 

ترکیب انحصارطلبی ایدئولوژیک و قومی  فرصــت اندکی برای مصالحه 

به دست می دهد. دیدار متقی و احمد مسعود )به رغم آنکه تصمیمی 

درســت بود( به همین دلیل به نتیجۀ ملموس منتهی نشــد اما فضا را 

آیندۀ افغانستان روشن نیست.
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گر شــرایط مســاعدتر  کرد. ا برای دیدارهای احتمالی بعدی در آینده باز 

شــود و واقع بینی سیاســی جــای ذهنیــت انحصــار در قــدرت را بگیرد، 

شاید بتوان امیدوار ماند که افغانستان در جنگ داخلی مخّرب دیگری 

گرفتار نشود. 

جنگ داخلــی احتمالــی می تواند بــا دو پیامد ناخواســته همراه شــود: 

کشــورهای منطقه یــا قدرت های  )1( دخالــت خارجی و جنــگ نیابتی 

گانه  بزرگ در افغانستان، )2( تقسیم افغانستان به دو حوزۀ قومی جدا

)خراســاِن دری زبــان در شــمال و غــرب، پشتونســتاِن پشــتون زبان در 

کشور  شــرق وجنوب(. پیش از این هم از تجزیۀ ارضی افغانستان به دو 

که  گفته شده اســت؛ اما روشــن اســت  به عنــوان راِه حّل نهایی ســخن 

این تحــول بــرای هیچ طرفــی ســود نــدارد، و همــه )حتی همســایگان 

افغانستان( بازندۀ نهایی آن خواهند بود.

البتــه، سمت وســوی تحــوالت افغانســتان بــه دلیــل پیچیدگی هــای 

موجود چندان روشن نیســت؛ اما از مجموعۀ تحوالت چنین برمی آید 

کــه طالبــان، بــه رغــم آنکــه پیــروزی آســانی بــه دســت آوردنــد و دولت 

کردنــد، تا تثبیــت قدرت  لیبرال هــا را تقریبــًا بــدون جنــگ را ســرنگون 

کنــون، حکومت طالبان با ســه ســطح از  راه طوالنــی در پیــش دارنــد. ا

مقاومت روبه روست:

که  )1( مقاومــت مدنــی طبقــۀ متوســط شــهری: مطالبه گــری حقوق زنــان، 

در رأس ایــن نوع مبــارزۀ مدنــی و مســالمت جویانه قــرار دارد، از جانب 

روشنفکران دانشگاهی پیگیری می شود. 

ی پنجشیر: احمد مسعود )فرزند احمد شاه مسعود( 
ّ
)2( جبهۀ مقاومت مل

کنون در  و امراهلل صالــح )معاون اشــرف غنــی( آن را رهبری می کننــد و ا



140
حۀ

صف
 /

80
-7

ۀ9
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

تاجیکستان مستقرند. نیروی مسلح این جبهه در داخل افغانستان و 

منتظر پایان زمستان است تا عملیات نظامی خود را تشدید کند. 

ــی افغانســتان: این شــورا در آنــکارا )پایتخت ترکیه( 
ّ
)3( شــورای مقاومت مل

مستقر و ترکیبی از نیروهای شــمال است. ژنرال دوســتم )از حزب ملی 

گروه اســت. عطا محمد نور )والی سابق  اســامی ازبک ها( در رأس این 

که خود را نمایندۀ قومیت  بلخ و رهبر حزب انشعابی جمعیت اسامی 

تاجیک می داند(، و محمد محقق )رهبر حزب وحدت اسامی که خود 

را نماینــدۀ قومیت هزاره و شــیعه مذهب ها تصور می کند( در این شــورا 

حضور دارند.

کنار این ســه جریان اصلی مخالــف طالبان، یونــس قانونی )معاون  در 

کــرزی( بــه نمایندگــی از حــزب جمعیــت اســامِی ربانی و  ســابق حامد 

کوچــک اســامی( از قومیت  مولــوی عبدالرســول ســیاف )رهبــر حــزب 

پشتون هم حضور دارند. 

گروه های مخالــف، جریان آنکارا شــامل مقامــات دولتی  در میــان ایــن 

کارآمــدی و اینکه قــدرت را بــه طالبان  که بــه فســاد و نا پیشــین اســت 

کــرده و به خارج پناه برده انــد متهم اند. آن ها از اعتبار ســابق در  گذار  وا

جامعه برخوردار نیســتند و بیشــتر به زد و بند با خارجی هــا امید دارند. 

مقاومت پنجشیر جدی ترین گروه مخالف به شمار می رود.

کوتاه مدت شــانس زیادی  در یک ارزیابی واقع بینانه، این جریان ها در 

بــرای برانداختن دولــت طالبان ندارند. شــرایط داخلــی، منطقه ای، و 

بین المللی نیز چنیــن تحولــی را ایجاب نمی کنــد. این برداشــت وجود 

کــه تمایــل بــرای شناســایی طالبــان به تدریج بــه وجــود می آید،  دارد 

کتــو( دولت طالبــان را به  کشــورها )الاقــل در چارچــوب دوفا و برخــی از 
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گفته می شــود چین، روسیه، و برخی کشورهای  رسمیت شناخته اند. 

کابل رایزنی می کنند،  گشودن سفارت خانه های خود در  اسامی برای 

و اتحادیــۀ اروپا هــم می خواهد دفتــر نمایندگی خــود را از دوحــه )قطر( 

گام بعدی، ایــن اتحادیه هم دولت  کند-احتمااًل، در  کابل منتقــل  به 

طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. 

گر چین و روسیه حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، بعید است  ا

کنار بکشــد و افغانســتان را به رقبایش بســپارد.  کامًا  که آمریکا خــود را 

کرده اند، و معلوم نیســت چه  آمریکایی هــا در دوحه با طالبــان معامله 

توافق های محرمانه ای بین طالبان و آمریکا وجود دارد. 

تحوالت جاری افغانستان بر بستر همواری حرکت نمی کند، و آیندۀ آن 

گر طالبان واقع بین نباشند  که ا پیش بینی پذیر نیست. به نظر میرسد 

و همچنان به انحصار قومی و مذهبِی قدرت بیندیشند، افعانستان با 

خطر جنگ داخلی و مقاومت های فزاینده روبه رو می شود. 

یکا می کوشد از داعش علیه چین و روسیه استفاده کند. آمر
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موضوع مهّم دیگــِر مرتبط با تحوالت افعانســتان بازی بــزرگ جدیدی 

که نشانه های آن به تدریج پدیدار می شود. بازیگران اصلی بازی  است 

بزرگ جدید در دو قطب شــرقی )روســیه و چین( و غربــی )آمریکا و ناتو( 

که افغانســتان  قــرار دارنــد. در چنین نگاهــی، این احتمال وجــود دارد 

کانون رقابــت جهانی بین قــدرِت در حال افــوِل آمریکا  یک بار دیگــر در 

گر چین بخواهد افغانســتان را  گیرد. ا و قدرِت در حال ظهــوِر چین قرار 

ُکریدور اقتصادی  کمربند - یک جــاده از طریق  در چارچــوب پروژۀ یک 

کستان پیوند دهد، آمریکا مقاومت خواهد کرد. تصور بر این  چین به پا

که معامله با طالبــان در دوحه بخشــی از تدابیر آمریکا برای ســد  اســت 

کردن راه چین در جغرافیای پشتون و بلوچ  باشد. 

فعال شــدن داعش در افغانســتان نیز احتمااًل به این موضــوع مربوط 

که داعش قصد تصرف سرزمین داشته باشد  اســت. البته، در جاهایی 

با مقاومت طالبان روبه رو خواهد شد. این احتمال نیز منتفی نخواهد 

که نیروهای قومی و منطقه ای داعش-که در جنگ سوریه و عراق  بود 

زبک ها می کوشد که در امور افغانستان دخالت کند.
ُ
یق ا ترکیه از طر
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کرده اند و برای ورود به آسیای مرکزی و چین انگیزۀ قوی  کسب  تجربه 

دارند-از افغانســتان وارد قلمرو امنیتی روسیه شوند. نهضت اسامی 

که برای استقال ایالت مسلمان نشین  ترکستان شرقی )اویغورها( نیز، 

سین کیانگ چین می جنگد، ممکن است در چنان شرایطی علیه چین 

گر آمریکا به حمایت از داعش اقدام  وارد عمل شود. با این نگاه، حتی ا

نکند، حداقل برای آنکه داعش علیه رقبایش وارد عمل شود مزاحمت 

خاّصی ایجاد نخواهد کرد.



م
ُ

افغانستان، کالِف سر در گ

یوران، محمدحسن زورق، حسین فرجاد امین،  با حضوِر علی اکبر اشعری، حسین رو
احمد کاظم زاده، مجید وقاری

گفتوگویتحلیلی
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که طالبان امروز  گر پرسش این باشد  فرجاد: بسم اهلل الرحمن الرحیم. ا  

با طالبان قبل تفاوتی کرده است یا نه، باید گفت که این طالبان همان 

طالبان است! 

مدارسی که طالباِن امروز در آن درس خوانده اند، با همان مشخصات، 

همچنان مشــغول آموزش نیرو اســت. این مدرســه ها حدود 40 ســال 

کســتان تأســیس شــدند و قرائتی بســیار خشــک و خشن از  پیش در پا

اســام را )که افراط گرایانه و از روحیۀ رحمانی دین اسام بی بهره است( 

کردند. توســل به خشــونت برای رســیدن بــه هدف و اســتفاده  ترویــج 

از عناصر انتحاری در مبارزات مســلحانه با قرائت اســام ناب محمدی 

کامًا متفاوت اســت. ایــن قرائت بین  که شــیعه از اســام دارد  و قرائتی 

مذاهب اسامِی حنفی، مالکی، و شافعی نیز نادر است. 

گرفت. هدف  گروه بعد از پیروزی انقاب ایران در منطقۀ ما شــکل  این 

عمده از تشــکیل آن جلوگیری از نفوذ انقاب اسامی در شبِه قارۀ هند 

بــود. چون در ســال های اول انقاب اســامی تفکــر امام خمینــی)ره( در 

کستان پیروان زیادی پیدا کرد، تاش کردند که جلوی حرکت بالندۀ  پا

کستان  که در آن سال ها در پا انقاب را در آن منطقه بگیرند. موضوعی 

که امــام خمینی)ره( توانســت در ایــران یک انقاب  مطرح بود ایــن بود 
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کند، ولی مســلمانان دیگر تا آن وقت نتوانسته بودند یک  شــیعی به پا 

انقاب ُسنی در هیچ جای دنیا راه بیندازند و اصول خود را ترویج کنند. 

کستان ساخته و پرداخته  گروه ها با شروع جنگ ایران و عراق در پا این 

کویت، عربســتان، عراق، و مصر، مــدارس دینی  کمک مالی  شــدند. با 

کســتان بــه بیش از  که امروز شــمار آن ها در پا متعددی تأســیس شــد، 

150 هزار رسیده است. 

گزینه داشــتند.  کســتان، مردم برای مدرســۀ فرزندان خود ســه  در پا

بســته به نــوع درآمد و ســطح زندگی، عــده ای بچه هــا را به مدارســی 

گران تــر بــود(، عامــۀ  بــا تدریــس زبــان انگلیســی می فرســتادند )کــه 

که به زبــان اردو تدریــس می کردنــد برمی گزیدند، و  مردم مدارســی را 

ج فرزنــدان نداشــتند بچه هایشــان را به  کــه پولی بــرای خر جماعتی 

مدارس دینِی تکفیری می فرســتادند. در مدارس تکفیری ها، بچه ها 

کتاب و دفتــر و نوشــت افزار نمی دادند و یک وعــده ناهار رایگان  پول 

هم می گرفتند! 

دانش آمــوزان و طلبه هــا به ســرعت جــذب ایــن مــدارس، و بــه فاصلــۀ 

هشــت تــا ُنــه ســال پــس از آن، به تدریــج وارد جامعــه شــدند. اولیــن 

گروه های افراطی  غ التحصیان این مدارس دینی تشکیل  محصول فار

کستان بود.  و سپاه صحابه در پا

بعدتر، برای استفاده از عناصر افغانی در جهاد افغانستان، این مدارس 

کردند و  کــرده بودند جــذب  کســتان مهاجــرت  کــه به پا افغان هایــی را 

گروه طالبان محصول این مدارس اســت.  آموزش دادند. هســتۀ اولیۀ 

کم شدند، سرزمین  زمانی که طالبان برای بار نخست در افغانستان حا

گروه های جهــادی مســاعد شــد؛ بنابراین،  افغانســتان بــرای پذیــرش 

کــه به دنبــال اســتقرار و ســامان دهی و  گروه هایــی در ســایر نقــاط دنیا 
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آموزش بودند افغانســتان را مناســب یافتند و به این ســرزمین آمدند.  

القاعده هم یکی از این گروه ها بود. 

کــه  بعــد از حادثــۀ 11 ســپتامبر 2001 م.، آمریکایی هــا مدعــی شــدند 

کنند. آن ها لشکر کشی  می خواهند القاعدۀ دســت پروردۀ خود را نابود 

کشــور را  که این  کردند  گســترده ای به افغانســتان انجام دادند و تاش 

که در  گروه را  کلیدی این  کســتانی ها عناصر  کنند؛ در مقابل، پا تسخیر 

کســتان بازگرداندند، و  کردند، به پا کوه ها آواره شــده بودند جمع آوری 

به تدریج ســازمان دادند. به این ترتیب، یکی-دو ســال بعد از اســتقرار 

نیرو هــای آمریکایــی در افغانســتان، شــاهد عملیــات انتحــاری ضــّد 

نیرو های آمریکایی بودیم.

کار را در افغانســتان دشــوار  گذشــته، بــا همیــن سیاســت،  در 20 ســال 

کردنــد. آمریــکا موفق نشــد نقشــۀ ابتدایی خــودش را بــرای مانــدن در 

کــه آمریکایی هــا در این  گســترده ای  کنــد. پایگاه های  افغانســتان اجرا 

هدف از تشــکیل طالبان جلوگیری از نفوذ انقالب اســالمی در شــبِه قارۀ هند 

بوده است.
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که آن ها برای ماندن آمده بودند؛  کردند نشــان می داد  کشور تأســیس 

هدف ُعمدۀ آن ها هم چین و روسیه و ایران بود. 

کستانی ها اما به دستور غرب حمایت و تجهیز شدند.  طالبان توسط پا

کرد و  کستان تجدید ساختار  گروِه تقریبًا متاشی شده دوباره در پا این 

کرۀ آمریکا برای استقرار صلح در  که طرف مذا به تدریج، به جایی رسید 

افغانستان شد. 

کار آمدند یک ویژگی مشــترک  که در افغانســتان بر ســر  حکومت هایی 

داشتند، و آن هم نگاه قومی و طایفه ای و منافع شخصی و گروهی بود. 

که افغانستان در 20 سال گذشته زیرساخت های  این ویژگی نگذاشت 

کنــد و بــه رشــد اقتصــادی برســد. دولــت  نابودُشــدۀ خــود را بازســازی 

کشــور  کاری انجــام دهد. منابع این  افغانســتان نتوانســت برای مردم 

استخراج نشــده باقی ماند، صنعت و زیرســاخت های اقتصادی شکل 

ک نتوانستند توسعه دهند.  نگرفت، و کشاورزی را جز در مورد تریا

که یک نارضایتی عمومی در  همۀ این عوامل دســت به دســِت هم داد 

که مردم به سوی  افغانستان شــکل بگیرد، و این نارضایتی سبب شــد 

که به  گرســنگی مــردم را ســوق داد  گروه هــای افراطــی رفتند. بیکاری و 

عنوان سرباز نیرو های افراطی طالبان استخدام شوند. در این سال ها، 

بعضــی از مــردم بــه خاطر یک یــا دو وعــده غــذای روزانــه بــرای طالبان 

کردند و فشــار   جنگیدنــد. در این 20 ســال، حکومت هــا به مــردم ظلم 

گرفتنــد. رفتار ایــن دولت ها  آوردنــد و پول هایــی را با اجحــاف از مــردم 

کند؛ بنابرایــن، مردم  نتوانســت مردم را بــه دموکراســی و آزادی جــذب 

دوباره به طالبان گرایش پیدا کردند. 

کــه شــما در آن از دموکراســی و برابــری  افغانســتان ســرزمینی نیســت 

حقوق زن و مــرد َدم بزنید. اینکه بگویید خانم ها مقّدم انــد و در ردیف 
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کنید با فرهنگ مردم  جلو بنشینند یا خانم ها را وزیر و وکیل و استاندار 

افغانستان در تضاد است. 

کامــًا ُســنتی هســتند، و بیــش از 70 درصِد آنــان در  مــردم افغانســتان 

کم  مناطق روســتایی زندگــی می کنند. بــر روســتا ها نظام قبیلــه ای حا

کــه درس خوانده اســت قاضــی اســت و بر اســاس فهم  اســت. یک نفــر 

خودش از احکام دین حکم صادر می کند. دادگستری و عدالت و قاضی 

کم با رشوه و  فقط برای شهر های بزرگ اســت. مردم در مراجعه به محا

کم در روســتا ها و قبایل را عادالنه تر   بی عدالتی مواجه بودند و نظام حا

می دیدند.

کّل  کــه آقــای اشــرف غنــی بــرای دور دوم انتخــاب شــد،  در انتخاباتــی 

شــرکت کنندگان یک میلیون و 800 هزار نفــر بودند. از این تعــداد، آقای 

غنی بــا آرای تقلبــِی در حــدود 900 هــزار رأی رئیس جمهور شــد. فاصلۀ 

کرزای  شــرکت کنندگان ایــن انتخابــات بــا انتخابــات دور اول )که آقــای 

که مردم از دموکراسی وارداتی و انتخابات  انتخاب شد( نشان می دهد 

القاعده از شاخ وبرگ های درخت طالبان است.
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که هر کس زوِر بیشتری دارد  مید شدند و دوباره به این سمت رفتند 
ُ
ناا

به قدرت برسد. 

گرفتند که به جای تقابل با طالبان،   در این میان، آمریکایی ها تصمیم 

کنند-آن هــا نمونه های  از آنــان در جهت اهداف خودشــان اســتفاده 

دیگــری را در همــکاری بــا صهیونیســت ها در ســوریه و عــراق از خــود 

کننــد. آمریکایی ها  نشــان داده و توانســته بودنــد با داعــش همــکاری 

که  گروه بیایند و نقشه ای را  که می توانند به ســوی این  متوجه شــدند 

نتوانستند در منطقۀ شام پیاده کنند در اینجا پی بگیرند. البته، هدف 

اصلی چین، روسیه، و ایران است. 

کــه آمریکایی ها داشــتند طالبــان را به  در مراحل آخــر، شــاید در زمانی 

کنند، خــروج آقای  کــم  که حا کابــل می آوردنــد  کنترل شــده به  صورت 

کردن اوضاع معادالت را بر هم زد. دولت  اشرف غنی از افغانستان و رها 

کابل مستقر  که طالبان در چارچوب معاهدۀ دوحه در  غنی نگذاشــت 

شــوند. قرار بود یــک ترکیــب 50-50 از عناصر قدیمی و جدیــد طالبان و 

نهضت های مختلف تشکیل شود، اما دولتی ها قبول نکردند. طالبان 

این اواخر به اینکه در دولت 20 درصد ســهم داشــته باشند هم رضایت 

گذاشــت  دادند، امــا دولــت نپذیرفــت و در نهایت دســت طالبان را باز 

که  تــا 100 درصد حکومــت را در دســت بگیرد. این شــرایط چیــزی نبود 

آمریکایی هــا به دنبــال آن بودند؛ برای همیــن، دوباره مخالفــت با این 

کردنــد. به رســمیت نشــناختن  گــروه را آغــاز و پول هــای آن هــا را بلوکــه 

طالبان و وضعیتی که اآلن می بینیم به این خاطر است.

که  گروهی  گروه مــّا بــرادر و حقانــی تقســیم می شــوند.  طالبــان بــه دو 

گروه  کردند  کابل را تصرف  که  کسانی  گروه برادر بود، اما  کره می کرد  مذا

گــروه حقانــی اســت، و تعدادی  حقانــی بودند! امــروز قدرت در دســت 
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گروه مــّا بــرادر اختصاص یافته اســت. وضع  ُپســت نه چندان مهــم به 

گروه حقانی  امروز آمریکا بــا طالبان در حقیقت موضع آمریــکا در مقابل 

است. 

کسیژن، آب، غذا،  ق: انسان یک سری تمایات زیستی دارد-مثِل ا زور  

استراحت، امنیت، و تولید مثل. این ها را برای حفظ نفس و نسل خود 

می خواهد. هیچ وقت برای این ها جان نمی دهد. این ها را می خواهد 

که جان داشــته باشــد. یک ســری تمایــات سرشــتی هــم دارد-مثِل 

تمایل به قدرت، علم، عدالت، لطف، و خاقیت. او حاضر اســت در راه 

این تمایات جان بدهد! 

آمریکایی هــا و غربی هــا توانســتند یک چرخۀ تولید تروریســت درســت 

کار به نهضت اســماعیلیه برمی گــردد، و اولین  کنند. البته، ســابقۀ این 

که برای تروریسم ابتدایی از آن اســتفاده شد توسط شاخۀ  ســاز و کاری 

نزاری اسماعیلیه به کار گرفته شد، در همین قلعۀ الموت! 

دادنــد.  انجــام  منافقیــن  را  کار  همیــن  اســامی،  انقــاب  مقابــل  در 

منافقین توانستند با ایجاد یک سیکل بســته برای هوادارانشان آن ها 

کنند. در این  را شست وشــوی مغزی دهند و آمادۀ اقدامات تروریستی 

گلخانه ای قرار می دهند و ســعی می کنند از  روش، فرد را در یک فضای 

کنند و  انگیزه های آرمانی اش-که مربوط به سرشت اوست-استفاده 

او را آماده کنند که حتی در این راه جان دهد. 

یک دختــر 15-16ســاله به طور طبیعی از سوســک می ترســد، ولی یک 

کمر بست، آیت اهلل شــهید دستغیب را بغل  دختر 15ســاله نارنجک به 

ُکشــت!  کشــید، و خود و شــهید دســتغیب را  کــرد، ضامــن نارنجــک را 

که یک دختر حاضر شود این طور به  کار چه قدر باید قوی باشد  ببینید 
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اســتقبال مرگ برود. منافقین بعد از خروج از زنــدان 70-80 نفر بودند؛ 

اما تــا ســال 1360، غرب )توســط ســران منافقیــن( 10 هزار تروریســت در 

ایران تربیت کرد که 17 هزار نفر را به شهادت رساندند. 

این خود یــک موضوع مطالعه اســت و جای تحقیقات روان شــناختی 

دارد که چگونه می توان یک آدم را در راه آرمانی که بیشتر ساختۀ خیال 

کرد. آنچه در مورد مدارس وهابی فرمودند در  است آمادۀ جان فشــانی 

همین زمینه قابِل مطالعه اســت. خود وهابیــت، در اصل، به اصطاح 

گر فرد  که ا یک سازۀ القایی اســت؛ یعنی یک چارچوب ذهنی می سازد 

در آن چارچوب فکر کند، کاری را که آن ها می خواهند انجام می دهد.

کور پشتونســتان  کردنــد، بمباران های  کــه بــه آن اشــاره  اضافــه بر فقر، 

کستان توسط پهپادهای آمریکایی سال ها )شاید قریب به 20 سال(  پا

کــه با تروریســت ها می جنگند ولی  کرد. البته ادعا داشــتند  ادامه پیــدا 

عمًا خانه های مردم را می زدنــد. در این حمات، یک عده می میرند. 

گر یــک فرآینــد را در نظر بگیریــد، آن ها ضایعــات خّط تولید تروریســت  ا

بیش از 70 درصِد مردم افغانستان در روستا زندگی می کنند.
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محسوب می شوند. اما آن ها که باقی می مانند آدم های زخم خورده ای 

که زخم فقر و زخم جهل و داغ عزیزانشــان را دارند. این ها یک  هستند 

کنــدن از وضع  کامــًا مســتعد و آمــادۀ شــکل گیری هســتند. دل  مــادۀ 

موجود برای هر کس مشکل است ولی برای اینان آسان است. هر کسی 

کار را نــدارد. این آدم ها بهتر از بقیــۀ الیه های اجتماعی به  آمادگی این 

درد این کار می خورند. 

این افراد جذب مــدارس وهابی شــدند. اولین پرســش های آن ها این 

بود: »چــرا ما این قــدر بدبختیم؟ چرا سرنوشــت ما این طور شــد؟ اصًا 

چرا ما را بمباران می کنند؟« به آن ها پاسخ می دهند: »ما اصًا بدبخت 

نبودیم. ما امپراتوری اموی و عباســی را داشــتیم و آقای جهان بودیم. 

که ما را بمبــاران می کنند قوی تر بودیم.«  آن روز، از همیــن آمریکایی ها 

البتــه، واقعیت های تاریخــی هم هســت. باالخره، یــک ســِر امپراتوری 

کوردوبای اســپانیا  کســتان و یــک ســِر دیگــرش در  امــوی در پنجــاِب پا

که  بوده است. شرق و غرب دنیای اسام! این واقعیت های تاریخی را، 

همه هم درست است، در اختیار آن ها قرار می دهند. 

که  که این تمدن چرا از بین رفت، و پاسخی  پرســش بعدی این اســت 

که از ابتدا  آن ها داده می شــود این اســت: »گروهی به نام شــیعه بودند 

که در جهان  کردند و نگذاشــتند آقایی و َسروری ای  با خافت دشمنی 

کنیم، تا  گر بتوانیم دوباره قدرتی ایجاد  داشتیم حفظ شــود. اآلن هم ا

گذشته بود: باز هم  که در  گروه هستند، سرنوشت ما همان اســت  این 

نابود می شــویم! اول باید این ســنگ را-که شــیعه باشــد-از جلوی پا  

موی را احیا کنیم.«  برداریم و بعد تمدن عباسی و اُ

این یک حّس نوستالژی و حسرت به فرد می دهد. او احساس می کند 

که  کند. فکــر می کند  ِدینی بــه تاریــخ دارد و می خواهد ِدین خــود را ادا 
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یک نســل باید قربانی شــود تــا مســلمانان دنیــا بتواننــد دوبــاره آقایِی 

کردنــد. حتمًا به  خود را به دســت آورنــد. از این نوع آدم هــا تولید انبوه 

کوچک تر بودند( خدمات  مستشــاری داده  منافقین هم )که از این هــا 

کار آدم عادی نیســت. آن ها در  کار ها پیچیده اســت،  شده اســت. این 

کنند. بیــن آن ها، بعضًا  ایران توانســتند 10 هــزار نفر از جوانــان را جذب 

جوان هایی از خانواده های متشــخص و شناخته شدۀ مذهبی بودند؛ 

کردنــد از آن ها تروریســت  که بــرای آن هــا ایجاد  گلخانه ای  ولی فضــای 

ساخت، و شد آنچه که شد. 

گرفــت. این اتفاق  این بــار، این اتفــاق در یک مقیاس وســیع تر صورت 

کسانی ماننِد شهید سلیمانی  گر  می توانست به پیروزی منتهی شــود ا

گرفته  گــر تکفیری ها عــراق و ســوریه را  به ســوریه و عراق نرفتــه بودند. ا

کار انقاب هم شــاید تمام بود؛ پیروزی اسام هم  کار تمام بود؛  بودند، 

گروه ها و  شاید تا هزار سال عقب می افتاد. اما شهدای اسام علیه این 

کاری ها کردند.  جنایت ها در سوریه و عراق فدا

که بــه تکفیری ها داده شــد بر اســاس نصوص  آموزش های تروریســتی 

گــر  گــر شمشــیر زدنــد، خلفــا شمشــیر می زدنــد؛ ا تاریخــی خلفــا بــود: ا

سوزاندند، خلفا هم می ســوزاندند. در زمان نخستین خلیفه، یک نفر  

کرده بــود آتش زدند! وقتی شــما به خافت  کــه دزدی  به نام فجاعه را 

اعتقاد داشــته باشــید، این رفتارها جزء مقدســات و ُســنت های شــما 

کارهایــش اظهار  می شــود. البته، همــان خلیفــه در آخر عمــر از بعضــی 

کــه اول حملــه بــه خانــۀ حضــرت زهــرا)س( و دوم آتش  کــرد،  پشــیمانی 

کشــته  زدن این آدم بود. می گفت: »کاش او را به شــکل آبرومندانه تری 

کار ها در سوریه و عراق مطابق نّص روایات تاریخ خلفا  بودم.« همۀ این 

انجام شد. 
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اما امروز موج حرکت های تکفیری برگشته است؛ یعنی همان آدم هایی 

کــه ایــن جنایــات را مرتکــب شــدند امروز-بــه نســبت های مختلف-

احساس خسران می کنند. در نهایت، نتیجۀ رفتاری که بر اساس سیرۀ 

که سوریه نابود شــد و عراق لطمات زیادی  گرفت این بود  خلفا صورت 

دید. قدرت به دســت این ها نیفتاد؛ فقط یک آبروریزی بزرگ به وجود 

گر بخواهیم از منظر جامعه شناسی و روان شناسی  که ا آمد. این اســت 

اجتماعی نگاه کنیم، برگشت این موج اجتماعی دور از انتظار نیست.

کنیــم بی فایده  گر بــه آن ها توجه  که ا در اینجــا، چند نکتــه وجــود دارد 

نخواهد بود.

که این افراد  گر 11 ســپتامبر را یک پروژه بدانیم  که ا یک نکته این است 

که  گــر آن را پروژه ای ببینیم  انجام دادند تاریخ را یک جور می بینیم، و ا

بر اساس سیاست غرب به وجود آمد جور دیگری می توان دید. شواهد 

زیــادی در مورد برنامه ریزی 11 ســپتامبر توســط حکومــت آمریکا وجود 

هــدف ایجــاد گروه هــای تکفیری در افغانســتان حمله به منافع ایــران، چین، و 

روسیه است.
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گر مــا این  کتاب هایــی هــم نوشــته شده اســت. ا دارد. در ایــن زمینــه، 

کاِر تکفیری هاست، باید بتوانیم به  تحلیل را قبول کنیم که این حادثه 

دالیلی که مخالفان این تحلیل ارائه می کنند پاسخ دهیم-مثل اینکه 

کار حاضر  کار داشــتند در آن روز سر  که در آن دو برج دفتر  کّل یهودیانی 

کار  نشــدند یا اینکــه فروریختــن ایــن دو برج بــا این نظــم و قاعده یــک 

مهندسی شده بود و نمی توانســت بر اثر اصابت هواپیما باشد. مسائل 

گفته می شود. این مسائل تئوری انهدام برج  دیگری هم در این زمینه 

تجارت جهانی به دست تروریست های عرب را تضعیف می کند. 

گر این  کستان از طالبان مربوط است. ا نکتۀ دوم به حمایت بنیادین پا

کستان از طالبان در برابر آمریکا حمایت می کند،  فرضیه را بپذیریم که پا

که به قدرت آمریکا و غرب متکی  کستان حکومتی وجود دارد  پس در پا

کستان باید از نو  کّل تاریخ 100 ســال اخیر پا گر این را بپذیریم،  نیست. ا

کستان  کم بر پا نوشته شود. شواهد و قرائن نشان نمی دهد که رژیم حا

که  بتواند مســتقل از ارادۀ غــرب تصمیم بگیرد. این هم ســؤالی اســت 

خوب است کسانی که به این فرضیه معتقدند به آن جواب دهند.

کــه غــرب اصــواًل از قوم گرایــی در جهان اســام  نکتــۀ ســوم ایــن اســت 

حمایت می کند، چه در عراق و سوریه و چه در عربستان. در عربستان، 

در اوِج َدم زدن از وهابیت، بزرگ ترین بلوار شهر مکه را به نام ابولهب نام 

گذاشتند. ابولهب مسلمان نشد، و این نام گذاری قطعًا اعتبار اسامی 

گرفت. پان ایرانیســم در ایران یا  نداشــت بلکه به اعتبار عربیت صورت 

گرایی در افغانســتان رواج داده می شــود؛ در عراق هــم اآلن دارند بر  آریا

تاریخ قبل از اساِم عراق )تمدن سومر( تکیه می کنند. 

کمتــر قوم گــرا بودند   که  اتفاقًا، غــرب در افغانســتان بــا سیاســت ورزانی 

که هر دو شهید  کســانی مثل ربانی و احمد شاه مســعود  کرد،  دشمنی 
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شــدند؛ در مقابل، اشــرف غنی از آمریکا آمــد و بعد با 163 میلیــون دالر 

پول نقد مردم افغانســتان )که دزدید!( بــه آمریکا برگشــت. او در آمریکا  

کراوات می زد اما در  کت وشــلوار به تن می کرد و  ریشــش را می تراشــید و 

افغانستان آن لباس محّلی را می پوشید. 

کامًا مشخص است که اشرف غنی از نظر آمریکایی ها عنصر نامطلوبی 

نبود. افغان هــا می گوینــد در انتخابــات رأی واقعــی را عبــداهلل عبداهلل 

که اشــرف غنی رئیس جمهور شود- آورد، ولی فشــار آمریکا باعث شد 

گرچــه، به دلیل زمینــۀ اجتماعِی عبداهلل عبداهلل، ناچار شــد بخشــی  ا

گانه  کاخ جدا کند، و هرکــدام برای خــود در دو  از قدرت را با او تقســیم 

مراسم تحلیف برگزار کردند! این هم نکتۀ ابهامی است که خوب است 

روشن شود. 

گسترش  از وقتی آمریکایی ها به افغانستان رفتند، توسعۀ مواّد مخدر، 

کســتان نشان  ک در افغانســتان، و ایجاِد مثلث طایی در پا ع تریا مزار

کستان بود. می دهد که نقشه ای که اجرا شد بزرگ تر از افغانستان و پا

یستی، از روش های القایی استفاده می شود. برای تربیت گروه های ترور
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گفته می شــود صحیح است؛  آنچه در مورد جامعۀ ُســنتی افغانســتان 

گرفته،  ً یک تهاجــم فرهنگــی قــوی بــه افغانســتان صــورت 
ولــی اخیــرا

کامًا عــوض شده اســت. برخی  و وضعیــت زنــان )حّداقــل در شــهر ها( 

گذاشته اســت. مــا در اوج  از اقدامــات در افغانســتان بــر ایــران هــم اثــر 

بی بند و باری هــای زمان شــاه هــم شــعر اروتیــک از شــاعران زن  )یعنی 

اینکه زن درمورد معاشقه اش با یک مرد شعر بگوید( نداشتیم، اما اآلن 

این نوع شعر از برخی شاعره های ایران و افغانستان دیده می شود. این 

تحوالت را باید در نظر گرفت.

کامًا مشــخص نیســت؛ بــا توجه به  وقــاری: آمــار جمعیــت افغانســتان   

کــه در جا هــای مختلــف دارنــد، جمعیــت آن را از 25 تــا 40  مهاجرانــی 

میلیون نفر می گویند.

سیاســت در افغانســتان، به نظر من، یک پدیدۀ زنده و فعال و در عین 

که از ایران جدا شــد همیشــه  حال خشــن اســت. افغانســتان از زمانی 

کشــور بی ثبات بوده و هســت و به این وضع ادامه خواهــد داد. به  یک 

نظر من، این موجود سیاسی و زندۀ فعال برای بعضی ها رحمت، برای 

بعضی هــا زحمــت، و بــرای بعضی ها هــم رحمــت و هم زحمت اســت! 

برخی کشور های منطقه از افغانستان سود می برند و برای آن ها رحمت 

است. برای چین، افغانستان هم رحمت و هم زحمت است. چینی ها 

کشــور ما  کــه ممکن اســت افراط گرایــی از افغانســتان به  ادعــا می کنند 

ترانزیت شود، اما سود اقتصاد افغانستان هم غالبًا به چین می رسد. از 

زمان اشرف غنی، بخشی از منابع افغانستان دست چینی هاست.

روس ها وجهــۀ خوبی بین مردم افغانســتان ندارند-به دلیل اینکه در 

کردند-ولی آرام آرام دارند خودشان را جا  دوره ای افغانستان را ِاشــغال 
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می اندازنــد. با توجه به بحــث مواّد مخــدر، آن ها می گویند افغانســتان 

بیشتر برای آن ها زحمت است. حضور آمریکایی ها در افغانستان برای 

روس ها خیلی خوب بود. 

من فکر می کنم مهم این است که جایگاه ما در افغانستان کجاست: آیا 

افغانستان برای ما رحمت است؟ زحمت است؟ هر دو است؟

کشــور های خارج از منطقه رحمت اســت چون آن ها  افغانستان برای 

کشــورهای  ســعی می کننــد از ایــن شــرایط دردسرســاز بــرای تضعیــف 

کشــور های منطقه، بیش از آنکه رحمت  کنند. برای  منطقه اســتفاده 

باشد دردسر است. افغانستان همۀ کشور های منطقه را درگیر خودش 

کرده است، و این وضع به نظر من به این زودی پایان نخواهد یافت. 

کــه افغانســتان از ایــران جــدا شــد تــا اآلن، افغانســتان تحت  از زمانــی 

کشــورهای خارجی اداره شــده و باز هم اداره خواهد  سیطره و دسیسۀ 

شــد. آن ها برای افغانســتان تصمیم می گیرنــد.  اآلن، آمریکایی ها پول 

افغانســتان را به افغانســتان نمی دهند و حکومت فعلی را به رســمیت 

کــه افغانســتان هنــوز تحِت تأثیــر  نمی شناســند. ایــن نشــان می دهــد 

کشــور های خــارج از منطقــه اداره می شــود. بــرای مــردم افغانســتان 

دردسر سازی می کنند و گرفتارشان کرده اند. 

گرفتــاری را ما  که بعــد از مردم افغانســتان، بیشــترین  من فکر می کنــم 

داریم: مسائل مهاجران، مسئلۀ مواّد مخدر، امنیت، و.... یک مسئله 

گروه های موســوم به تکفیــری و افراطی چگونه باید  که ما با  این اســت 

کنیم. من فکر می کنم آنچه در این بحث مغفول اســت این است  رفتار 

کند و شــاخصه های سیاســت ما چیســت. مــا برای  که ایــران باید چه 

کنیم چــه باید بکنیم؟  اینکــه اآلن بتوانیم بــه مردم افغانســتان کمک 

کستان در افغانستان چیست؟  ک و افتراق ما با دولت پا نقاط اشترا
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کنیــم، و به این  باید بــه این مســائل بپردازیــم، راهکار هایــی را مطالعه 

پرسش پاسخ دهیم که از این به بعد باید با طالبان چگونه رفتار شود. 

گروه  طالبان تقریبًا دارد در دو بخِش سیاسی عمل می کند: یک بخش 

حقانی و یک بخش مّا برادر. در رفتار این ها می بینیم که جناح حقانی 

گروه حقانی  گروه مّا برادر، برای اینکه  تندرو تر از جناح مّا برادر اســت. 

را تحِت تأثیر قرار دهند، بعضی وقت ها  به آمریکایی ها می گویند که باید 

کنند و آنجا بمانند؛ اما جناح دیگر و  برگردند و سفارت خانه شان را دایر 

کستان با آن ها برخورد دیگری دارد. من فکر می کنم که باید نوع نگاه  پا

ایران را بررسی کنیم. 

که فرمودند،  به تهاجم فرهنگی به افغانســتان اشــاره شــد. همان طور 

آقای اشرف غنی وقتی بر سر قدرت بود پاشنه را به نفع ملت افغانستان 

نچرخاند. او در مورد آب هیرمند نیز قرارداد با ایران را زیر پا گذاشت.

کنیــم و هم می توانیم آن ها  اآلن، هم می توانیم بــا طالبان روابط برقرار 

کنیم. تا  که چگونه به آن هــا نگاه  را از خود فــراری دهیم. بســتگی دارد 

می خواهیم تعاملی با طالبان داشته باشیم، همۀ عالم می گویند ایران 

طالبان را به رســمیت شــناخته و به آن ها پــول می دهد و بــه ما هجوم 

کنــار می کشــیم. من فکــر می کنم مــا هنــوز تعریفی  می آورنــد، و مــا هــم 

کمــک بــه مــردم  از سیاســتمان در افغانســتان نداریــم و دربــارۀ نحــوۀ 

افغانستان به اتفاِق نظر و اجماع نرسیده ایم. سفیر ما در آنجا می گوید: 

»ما طالبان را به رســمیت نمی شناســیم،« اما محافــل مطبوعاتی چیز 

دیگری می گویند. 

کنیم مهم اســت.  اینکــه چگونــه سیاســتمان را در افغانســتان تنظیم 

کشــور ها داریم،  کســتان و دیگــر  گر منافع مشــترکی بــا چین و مــردم پا ا

کنیم؟ ما می شــنویم  چگونه می توانیم با هم همگرا شــویم و همکاری 
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کستانی و شــرکت های چینی در افغانستان همکاری  که شرکت های پا

دارند، اما ما آنجا حضور نداریم در حالی که تمام زحمات و سختی های 

شرایط این کشور را متحمل می شویم.

که ســبب شــد ســیل عظیمی از  که طالبان به ما زد این بود  ضــرر بزرگی 

مهاجران به ســوی ایران روانه شــود. اعداد  خیلی بزرگ است، و معلوم 

کــه بدانیم  نیســت چه افرادی وارد ایران می شــوند. خیلی مهم اســت 

مناسبات ما با طالبان باید چگونه باشد. به رسمیت شناختن طالبان 

وابسته به برخی شرایط بین المللی است که من هم آن ها را قبول دارم. 

گر آمریکایی ها، جامعۀ بین المللی، و سازمان ملل طالبان را به رسمیت  ا

نشناسند، به رسمیت شناختن ما برای ما دردسرساز خواهد شد.

اما تعامل ما در شــرایط فعلی افغانســتان باید چگونه باشــد؟ آیا باید با 

کنیم؟ با جامعۀ شــیعیان باید چگونه رفتار  طالبان رابطۀ خوبی برقرار 

کنیــم؟ آیا هزاره هــا می توانند  کنیم؟ با جامعۀ هــزاره چگونه بایــد رفتار 

یک ظرفیــت قوی بــرای اصاح امور افغانســتان باشــند و منافــع مردم 

منافقین نوع ایرانِی گروه های تکفیری بودند.
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که  کنند، یا خوِد هزاره ها یک جامعۀ آسیب پذیرند  افغانستان را حفظ 

باید ســعی  کنند خود را نجات دهند؟ جامعۀ شــیعیان در آنجا چه قدر 

که از منافع  می توانند حافظ منافع ما باشــند؟ آیا آن قدر قوی هســتند 

ملی افغانستان دفاع کنند، یا نه، هنوز دیگران حرف اول را می زنند؟ آیا 

ما باید با پشتون ها رابطۀ خوبی برقرار کنیم؟

کرده انــد و از نیوزیلنــد تا  کشــور فــرار  بســیاری از نخبــگان افغانســتان از 

ترکیه حضور دارند. ما باید به چگونگِی حفظ منافع خود و منافع مردم 

کنیم. افغانستان ظرفیت اقتصادی و اجتماعی زیادی  افغانستان فکر 

دارد. آیا ما می توانیم از آن به نفع دو کشور استفاده کنیم؟

بعضی هــا وســط لحــاف خوابیده انــد! خودشــان آســیب نمی بیننــد و 

 ،
ً
نیرویی هم به افغانستان نفرســتادند اما  دارند منابع را می برند. اخیرا

کــه بــرای اجــرای قرارداد هــای قبلــی بــه  کــرد  طالبــان از چیــن دعــوت 

که چند قرارداد  کنون از ما دعوت نکرده انــد  افغانســتان بازگردد، ولی تا

کنار آن ها باشــیم. پرداختن به این مســائل و ارزیابی از  کنیــم و در  اجرا 

که  که باید در افغانســتان داشــته باشــیم چراغ راهی اســت  عملکردی 

گیرد. باید قدری از گذشــته  کشــور مورد توجه قــرار  می توانــد به نفع دو 

فاصله بگیریم. به هر حال، 20 سال از حادثۀ 11 سپتامبر گذشته است.

کســتان: ISI( در آنجا حرف اول را  گر آی.ِاس.آی )ســازمان اطاعات پا ا

می زند، چرا ما نمی توانیم در برابــر آی.ِاس.آی بایســتیم؟ آی.ِاس.آی 

گردنِکشی می کند و اآلن هم  ادعای برنده شدن در افغانستان  همیشه 

را دارد. ما و مردم افغانستان به نوعی بازنده هستیم.

دربارۀ قوم گرایی حرف های خوبی زده شد. آیا ما می توانیم با پشتون ها 

رابطۀ خوبی داشته باشیم؟ اصواًل، ما چه ظرفیت هایی برای همکاری 

با پشتون ها داریم؟ این پرسش ها بسیار مهم اند.



163
حۀ

صف
 /

80
-7

ۀ9
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

ق: ما تا مسئله را نشناســیم نمی توانیم برای آن راِه حل ارائه دهیم.  زور  

کنیم  کــه بــرای آینــده برنامه ریــزی  مــا اینجــا دور هــم جمــع نشــده ایم 

چون اصًا این شــأن را نداریم. مــا نمی دانیم چه اتفاقی افتاده اســت و 

کیســت. آیا طالبــان امروز با دیروز یکی اســت؟ هنوز  نمی دانیم طالبان 

در این زمینــه اجماعی وجــود نــدارد. بعضــی می گویند باید بــا طالبان 

کرد. برای حّل مســئله،  کرد؛ بعضی می گویند نباید همکاری  همکاری 

کامًا بشناســیم؛   اول باید مســئله تعریف شــود. ما باید وضع موجود را 

بعد می توانیم بگوییم چه باید کرد.

وقاری: من خیلی شفاف عرض کردم که طالبان امروز و دیروز هیچ فرقی   

با هم ندارند.

کامًا  ق: اآلن عــده ای خاف همین نظر را دارنــد و می گویند طالبان  زور  

کرده است. در این زمینه، اجماع نظر وجود ندارد. علت این است  فرق 

کزی  که مــا در جمــع آوری و تحلیــل اطاعــات نقص داریــم. ما بایــد مرا

کنند.  که در این زمینه اطاعات را جمع آوری و تحلیل  داشــته باشــیم 

مسئله حل شده نیست که برای آینده برنامه ریزی کنیم.

که اآلن هســت درســت فرمودیــد. حمات  وقاری: دربــارۀ ایــن طالبان   

هوایی و پهپادی آمریکایی ها علیه مناطق قبایلی و بجستان شمالی و 

که  کرد  که جرج بوش اعــام  کســتان از ســال 2006 م.، زمانی  جنوبی پا

کستان دارد بازی دوگانه ای انجام می دهد، آغاز شد. این وضعیت تا  پا

اواخر دولت اوباما ادامه داشــت. در زمان ترامپ قدری محدود شد اما 

باز ادامه داشت. 



164
حۀ

صف
 /

80
-7

ۀ9
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

که  کند  ف را متقاعد  در یــک دوره، آقای بوش می خواســت آقــای مشــرݦّ

کستان به عنوان کشور متعهِد غیرِ ناتوی آمریکا همکاری  برای معرفی پا

که بتواند از این  کرد  ف ایجاد  کار فضای بازی برای آقای مشــرݦّ کند. این 

کند، اما این وضع بیش از یک سال دوام نیاورد: آقای  فرصت استفاده 

کــه آی.ِاس.آی )ISI( و  کردنــد  بوش و ســایر مقامــات آمریکایــی اعــام 

کســتان دارند با ما بازی دوگانه ای را انجام می دهند و آرام آرام،  ارتش پا

کردند. آمریکایی ها  کستان را از لیست متعهِد غیرِ ناتوی آمریکا خارج  پا

حتی بخشی از خدماتشان را لغو و حمات موشکی را به مناطق قبایلی 

آغاز کردند.

که ســبب شــده امروز ما شــاهد یک  در واقــع، اختافــات و بحث هایی 

طالبان جدید با همان افکار و اندیشــه ولی با دو خّط سیاسی متفاوت 

که آی.ِاس.آی دیکته  باشیم از همان جا شــروع شد. خّط سیاســی ای 

گــروه حقانــی انجــام می دهــد. متأســفانه،  کــه  می کنــد همــان اســت 

گــروه حقانــی اســت. نــام او در فهرســت  کشــور طالبــان از همــان  وزیــر 

یکایی بوده است. یادی نشان می دهد که 11 سپتامبر یک پروژۀ آمر شواهد ز
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کشور  گرفته است به او وزیر  تروریست هاست، ولی چون ُپست سیاسی 

طالبان می گویند. 

کســتان در آن زمــان خّطــش را از  کــه چــرا پا ایــن یک بحث مهم اســت 

کســتانی ها چنــد مســئله را بــا آمریکایی هــا مطرح  کــرد. پا آمریــکا جــدا 

کستانی ها  کردند، اما آمریکایی ها به هیچ کدام از آن ها جواب ندادند. پا

می خواســتند با زرنگی از همکاری در حمله به افغانستان طفره بروند، 

که بــا آمریکایی ها علیــه طالبان  ف زیر بــار نمی رفت  و آقــای پرویز مشــرݦّ

گر از ما نیســتی، علیه ما هســتی!«  گفت: »ا کنــد. بوش بــه او  همکاری 

کستان  که یا پا که تصمیم جدی بگیرد  کردند  گزیر  خاصه، ایشان را نا

را نابودُشده تلقی کند یا طالبان برود و افغانستان به دست آمریکایی ها 

بیفتد. 

کــه )1( در همان  کســتانی ها از آمریکایی ها انتظار داشــتند  در مقابل، پا

موقــع، خــّط دیورانــد را بــه عنــوان یــک مــرز بین المللــی بــه رســمیت 

کشــمیر به  کنار بزنند تا مســئلۀ  که هنــد را  کننــد  بشناســند؛ )2( تاش 

که در  کستانی ها حل وفصل شــود، و هندی ها اجازه پیدا نکنند  نفع پا

کستان )افغانستان( حاضر شوند. حیات خلوت پا

کســتان به  کــه خــّط دیورانــد را بــه نفــع پا آمریکایی هــا زیــر بــار نرفتنــد 

کشمیر  رسمیت بشناســند. هندی ها هم البی خیلی قوی ای در مورد 

داشتند. 

کــه آمریکا تــاش دارد در  کرد  کالیــن پاول اعــام  که  من خاطرم هســت 

کشــور های منطقــه را با  چارچوب همــکاری بــرای مقابله با تروریســم، 

کــرد. بافاصله بعــد از آن،  کنــد. او حتی بــه نپال هم ســفر  خود همــراه 

کــه یکی از  کمیتــه تشــکیل دادند  کســتان یــک  که هنــد و پا مــا دیدیم 

کردند آمریکا  کســتان سعی  کشمیر بود. هند و پا اهدافش حّل مسئلۀ 
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کنند. در واقع، آمریکایی ها فضا را مناســب تشــخیص  کشــمیر دور  را از 

کستان و هند  داده بودند که در کشمیر حضور داشته باشند، و زرنگی پا

که مسئلۀ کشمیر را  کردند  که )حســب ظاهر هم شــده( توافق  این بود 

که آب  کمی  کره هم انجــام دادند، امــا  کنند. چنــد دور مذا حّل وفصل 

کمیته ها دیگر تشکیل جلسه هم ندادند! بعدتر،   از آســیاب افتاد، این 

ف را با دسیسه به برگزاری انتخابات وادار  انگلیسی ها و آمریکایی ها مشرݦّ

کردند، و بعد دیگران روی کار آمدند. 

کســتان بــا آمریکا و بی توجهــی آمریکا به درخواســت های  عدم توافق پا

گروه های تنــدرو در مــدارس حقانی از  کســتان از یک طــرف و حضــور  پا

کستان نمی تواند  گذاشــت. پا طرف دیگر بر روابط پکســتان و آمریکا اثر 

که آمریکایی ها می خواهند تغییر  وضعیت این مدارس دینــی را آن طور 

ف خیلی  گر به خاطر داشــته باشــید، آمریکایی ها به آقای مشــرݦّ دهد. ا

ف ســرفصل های  درســی مدارس دینی را تغییر داد،  فشــار آوردند. مشرݦّ

که  کرد  کامپیوتــر و ریاضی را افزود، و ســعی  کــرد، دروس  جهاد را حذف 

دیدگاه غرب را نســبت به این مــدارس قدری تغییر دهــد و بگوید آن ها 

دیگر مثل قبل نیستند. 

گروه هــای  ف و تیــم او در آی.ِاس.آی تحِت تأثیــر  امــا در نهایــت، مشــرݦّ

کامــی در جلــب نظــر آمریکایی هــا در مــورد  تنــدرو مــدارس بودنــد، و نا

کســتانی ها آرام آرام به  کــه پا کشــمیر و خّط دیوراند باعث شــد  مســئلۀ 

ســوی تقویت و تجهیز مجــدد طالبــان برونــد. در مقابــل، آمریکایی ها 

که بجســتان شــمالی و جنوبی و خیبرَپختونســتان مأمن  کردند  اعام 

کردنــد. این  گروه هــای تروریســتی شده اســت و به ایــن مناطــق حمله 

درگیری و اختاف تا زمان آقای ترامپ ادامه داشت. او، برای نخستین 

کستان را حامی تروریسم و مأمن تروریست ها خواند.  بار، به صراحت پا
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کستانی ها که دیدند دارند بازی را می بازند با  تحت فشار آمریکایی ها، پا

گفت وگو شــدند و بعد از 18 ماه به این نتیجه رسیدند  آقای ترامپ وارد 

که طالبــان را بــه قــدرت برســانند؛ بنابرایــن، حکومت طالبــان حاصل 

کستان با آمریکاست. من قبول ندارم که بعضی می گویند مردم  توافق پا

افغانستان پیروز شدند و آمریکا شکست خورد. 

توافق آمریکایی ها با حکومت طالبان دالیل مختلفی دارد. آن ها  اعام 

کردند که هزینه هایشان زیاد است. من فکر می کنم آمریکایی ها بعد از دو 

کنار  که با خودشان هم  که این جماعت را  دهه به این نتیجه رســیدند 

کردم، افغانستان  که عرض  کنند. همان طور  نمی آیند به حال خود رها 

که  یک موجــود سیاســی زنــده و به شــدت پویــا اما خشــن اســت. اآلن 

آمریکایی ها آنجا را رها کردند، می بینید که همه را درگیر کرده است. پس 

این سیاست حساب شده ای بود که آمریکایی ها اجرا کردند. 

افغانســتان با همین وضعیت ادامه خواهد داد. طالبان هــم دارد یک 

کاری ندارند، اما وزارت امر  بام و دو هوا بازی می کند: می گویند با زن هــا 

به معروف و نهی از منکرشان می گوید زن ها باید فان طور  باشند. وقتی 

از منظر اعتقاد صحبت می کنند، همان طالبان قبلی انــد، ولی وقتی از 

منظر سیاســت صحبت می کنند، ســعی می کنند خــود را آدم هایی جا 

بزنند که تجربه ای اندوخته اند و می خواهند با دنیا تعامل کنند. تعامل 

کارشناسان باید پیشنهاد  که  با این طالبان نیازمند راهکار هایی است 

کســتان  کــه طالبان به دامان انگلیس یا پا دهند. هر آن، ممکن اســت 

که  کســتان اســت،  بیفتنــد. فعــًا، برنــدۀ ایــن وضعیــت آی.ِاس.آی پا

اوضاع را خوب مدیریت می کند و به پیش خواهد برد.

این مســائل بایــد در چارچوب منافع ملی بررســی شــود. ما هنــوز مرکز 

جامعی برای تفکــر دربارۀ افغانســتان نداریــم. همچنان، هر کــس دارد 
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دیدگاه های خــود را مطرح می کند. ایــن وضعیت بر نگاه ما به مســئلۀ 

که شــما  کنونی اثر می گــذارد. همان طور  کشــمکش های  افغانســتان و 

که نگاه ما به افغانســتان باید متناســب با  فرمودید، باید بررســی شــود 

ایدئولوژی باشــد یا امنیــت یا چیز دیگر. بایســتی راهکار هــای جدیدی 

برای روابط آینده با افغانستان ترسیم کنیم.

غرب وحدت اسالمی را به کمک قوم گرایی هدف گرفته است.

کنیــم. آیا  کار  کــه نیازمند اســت، بتوانیــم بهتــر  شــاید با ایــن طالبــان، 

که حقابۀ ما را بدهند یا مرز های ما را بیشتر  کنیم  می توانیم وادارشــان 

کنترل کنند؟ خیلی چیزها را می شود مطرح کرد.

گذشــته برگردیــم، طالبــاِن امــروز دســت آموِز مــدارس مذهبــی  گــر بــه  ا

که خروجی این مدارس هســتند نمی توانند  کســانی  کستان اســت.  پا

کســتان هم این ها را نمی پذیرد- کنند؛ حتی ارتش پا کار  بروند جایی 

کســتان خودش را مذهبــی می داند. افغانســتان برای  هرچند ارتش پا

کستان نان آور است چون این نیرو ها وقتی از مدارس  مدارس مذهبی پا

کستان خارج می شــوند به افغانســتان می روند و فعالیت می کنند- پا

البته، اینکه داعــش و نیرو های دیگــری از این میان بیــرون می آید یک 

بحث دیگر است. 

کــه اآلن در افغانســتان می بینیــم، بــه لحــاظ مذهبی  طالبــان فعلــی، 

متشــکل اما به لحاظ سیاسی غیرِ متشکل است. شــاید ساز و کار هایی 

گروه های  گــروه حقانــی دارد پیــاده می کند بــاِب میل نباشــد، ولــی  که 

که شــاید تعادلی در  تحصیل کردۀ  طالبــان دیدگاهی را مطــرح می کنند 

افغانستان ایجاد کند. 
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که تا آمریکا اجازه ندهد، همچنان با تحریم ها مواجه  طالبان می دانند 

خواهند بود. متأسفانه، ســرریز این تحریم ها در قالب جمعیت مهاجر 

گر یک آمار مختصر در همیــن تهران بگیرید،  دارد به ســوی ما می آید. ا

خواهید دید  که در همین چند ماه، چه قدر دکتر و مهندس و  کارمند از 

کرده و به ایران آمده اند. 800 هزار نفر آمده اند! بعضی ها  افغانستان فرار 

معتقدند همین ها که در قالب مهاجر وارد ایران می شوند ممکن است 

هر زمان برای ما مسئله ساز شوند.

کســتان برمی گــردد، ســازمان دهی آن هــا  ریشــۀ طالبــان بــه مــدارس پا

کســتان صــورت می گیــرد، و اهــداف سیاســی آن ها را  در آی.ِاس.آی پا

گروه ها هســتند  کســتان تعیین می کنــد. بین طالبــان، برخی  دولت پا

که بگوینــد با دنیا  گذشــته را دارنــد و طوری برخــورد می کنند  که تجربۀ 

دعوا ندارند، اما در نهایــت دعوا خواهند داشــت! در این مدت، حمله 

به پاســگاه مرزی ایــران و درگیــری با تاجیکســتان بر ســر پنجشــیر را در 

کارنامه داشته اند. این ها نشان می دهد که این پتانسیل در آنان وجود 

کنند. این بحران پایان نخواهد  که بخواهند در هر لحظه شــرارت  دارد 

کستان، چین، روسیه، و تاجیکستان را  یافت و تا همین اآلن، ایران، پا

کرده است. هرکدام به نسبتی درگیر هستیم. فکر می کنم تا وقتی  درگیر 

که از طرف دوســتان وزارت خارجه و شــورای عالــی امنیت مّلی تعریفی 

گر  از منافع مّلــی ارائه ندهیم، نمی توانیم چــراِغ راه درســتی بیفروزیم. ا

روزنامه هــای ایــران را بخوانید، بــا انواع دیدگا هــا مواجه می شــوید، اما 

اینکه چگونه بخواهیم با طالبان همکاری کنیم بحث دیگری است.

اشعری: من فکر می کنم اینکه نقطۀ عزیمت ما در مورد کشور های عراق   

و افغانســتان و دیگران چه باشد خیلی مهم است. تصور می کنم اینکه 
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که ســردار  کاری اســت  مت اســامی باشــد شــبیه همــان 
ُ
نــگاه ما نگاه ا

کرد. سردار سلیمانی از دل افغانی ها چندین  سلیمانی در مورد جنگ 

کــه اآلن در هرجا آمــادۀ فرمانبری  هــزار نفــر لشــکر فاطمیــون را درآورد، 

مــت اســامی باشــد راحت تر 
ُ
گر نــگاه مــا نــگاه ا هســتند. بــه نظر مــن، ا

کنیم تا اینکه بگوییم: »ما یک  می توانیم با مردم این کشور ها گفت وگو 

کشــور، و بیایید بر سر منافع مشــترکمان با هم  کشــوریم و شما هم یک 

گفت وگو کنیم.«

کــه 800 هــزار نفــر از بــرادران و خواهــران افغانســتانی بــه ایــران  همیــن 

آمده اند برای ما یک فرصت است. بین آن ها نخبه های زیادی هست. 

به نظر من، این فرصتی برای تحقق آرمان فاطمیون است، به این معنا 

که این چهره های نخبه در آینده به نفع مردم افغانستان اثرگذار باشند. 

می توان روی این ها حساب کرد. 

که مــا در بحث دفاع  که بــا تجربۀ خوبی  در مجموع، عرضم این اســت 

که ســردار ســلیمانی در حوزۀ رزمی انجــام داد،  کاری  از حرم داشــتیم و 

شرایط افغانستان همۀ کشورهای منطقه را درگیر خود کرده است.
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کار را در حوزه هــای فرهنگی و  فکر می کنــم به خوبی می توانیــم همیــن 

اجتماعی انجام دهیم. اآلن، در افغانســتان، آدم های طرف دار انقاب 

کسانی  اســامی ایران زیادند: تحصیل کرده های دانشــگاه های ایران و 

کــه رفت وآمد زیــادی بــا ایرانیان داشــتند. چون مــن در حــوزۀ فرهنگ 

کــه در تبادل فرهنگــی بین ما و  که آدم هایی هســتند  فعالم، می دانــم 

آن ها کار می کنند. 

مت اسامی و به سوی آرمان های پیامبر)ص( باشد، 
ُ
گر نگاهمان نگاه ا ا

شاید بهتر بتوان کار کرد. راه ورود همین است. 

کشــور های دیگر  که انگلســتان یا  کســتان رفته ام؛ دیده ام  من قبًا به پا

کــرده و بــرای ادارۀ آینــدۀ حکومت  چه طور نخبه هــای آن هــا را جــذب 

کستان روی آن ها کار می کنند. شما دیدید که آمریکایی ها با عراقی ها  پا

کار را، با نّیت سالم  کار می کنند. جمهوری اسامی می تواند همین  چه 

که در  مت اســامی، بــا نخبه های افغــان  ک و با هــدف خدمت به اُ و پا

ایران هم زیادند انجام دهد.

رویوران: حوزۀ مطالعات من افغانستان نیست و جهان عرب است، اما   

نکته ای را عرض می کنم: چه روابــط و منافع مّلی را به عنوان چارچوب 

مــت اســامی را، مقدمــۀ همــۀ این ها شــناخت  کنیــم و چــه اُ انتخــاب 

که تعریف می کنیم، باید جامعۀ  جامعه است. برای رســیدن به هدفی 

کــه وهابیــت محصــول فرهنــگ  افغانســتان را شــناخت. همان طــور 

بدوی شبِه جزیرۀ عربســتان اســت، طالبان محصول جامعۀ قبیله ای 

افغانستان است-که مهم ترین ابزار  مدیریتی آن ُسنت است، نه دین. 

در جامعۀ وهابی هم همین اســت. وهابیت در عربستان به این دلیل 

که در جامعۀ مدنی عقانیت و  گســترش پیدا می کند  شــکل می گیرد و 



17
ۀ2

فح
ص

 /
80

-7
ۀ9

مار
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

نهاد سازی مبنای مدیریت جامعه است، در حالی که در جوامع بدوی 

ُسنت ها و عصبیت ها مبنای مدیریت اجتماعی قرار می گیرد. 

با این پیش فرض در مورد جامعۀ افغانســتان، ســؤال بعدی این است 

گذاشته است. آیا برای شناخت  که مدرنیته تا چه حد بر این جامعه اثر 

این جامعه باید همچنان یک نگاه بدوی داشته باشیم، یا باید جامعۀ 

افغانستان را یک جامعۀ چندگانه تعریف کنیم؟ 

کســتان خودش با  کســتان اســت. پا نکتۀ دیگر ارتباط این جامعه با پا

کســتان در قبایل و اســتان های مرزی مشــکل جــّدی دارد.  طالبــاِن پا

کســتان چه طور طالبــاِن افغانســتان را مدیریت اما بــا طالباِن  دولت پا

کــه مــا از آن  کســتان دشــمنی می کنــد؟ ایــن هــم معادلــه ای اســت  پا

کــه بین دو  که در شــکافی  شــناخت دقیقی نداریم. اجمــااًل، می دانیم 

گروه مّا برادر و حقانی وجود دارد، جریان حقانی نســبت به جریان مّا 

برادر-که خودش هم تحصیل کردۀ غرب است-ُسنتی تر است. 

گر بتوانیم تصویر جامع تری از جامعــه ارائه دهیم، راحت تر می توان در  ا

که بــا این پدیــده چگونه تعامل  کرد یا پیشــنهاد داد  مورد آن قضــاوت 

کنیم. بله، این مســائل وجــود دارد و همیشــه برای ما اســباب زحمت 

کــه زحمت هــا را به فرصــت تبدیل  بوده اســت، ولــی هنــر در این اســت 

که بــه ایــران آمده اند  کســانی  کنیم. ما اصــًا برنامــه ای بــرای مدیریت 

گســترده منفعل  داریــم، یــا مــرز بــاز اســت و مــا در برابــر ایــن مهاجــرت 

هستیم؟

گر مهاجــران از  اتفاقًا، ســؤال های دیگــری هــم در اینجا مطرح اســت. ا

قشــر تحصیل کــرده هســتند، معلوم می شــود بخشــی از جامعــۀ مدنی 

گــر ما بــرای آینــدۀ افغانســتان برنامه ریزی  دارد بــه این طــرف می آید. ا

کنیــم، شــاید بتوانیم بــا مدیریت ایــن قشــر نخبه یــا تحصیل کــرده و تا 
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کاری به نفع مردم افغانســتان انجام دهیم. اما ما  حدودی غیرِ ُســنتی 

کارگر و بنا هســتند یا  که آمده اند نگهبــان و  که افغان هایــی  نمی دانیم 

تحصیل کرده اند؛ همین را هم نمی دانیم! 

که بــه ما اجــازۀ جمع بنــدی از  مــا در برابــر مجهــوالت فراوانی هســتیم 

اوضاع افغانستان را نمی دهد. 

کردم؛  که داشتم به جلسه می آمدم خبر ها را بررسی  کاظم زاده: من اآلن   

که یک  گذشــته، احساس می شــود  که در مقایســه با هفته های  دیدم 

نوع بی خبــری یا آرامش در افغانســتان هســت. این خیلی مهم اســت 

که بدانیم ایــن آرامِش ظاهری آرامش قبل از طوفان اســت یا-با توجه 

به توضیحات آقای فرجاد-نشانۀ استقبال داخلی از طالبان و تثبیت 

گر پاســخ این ســؤال را بدانیم، تکلیف نگرانی های آقای  اوضاع است. ا

گــر نشــانۀ تثبیت باشــد،  وقاری هــم تا حــدودی مشــخص می شــود: ا

گر آرامــش قبل از طوفان باشــد،  نگرانی ها تا حــّدی برطرف می شــود؛ ا

قضیه فرق می کند.

یر پا گذاشت. اشرف غنی قرارداد مربوط به رود هیرمند را ز
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که خدمتتان عرض می کنــم دربارۀ دغدغۀ آقای زورق اســت  نکتۀ بعد 

کالبدشــکافی شــود. در حادثــۀ 11  گذشــته  کــه دوســت دارنــد مســائل 

ســپتامبر، چندین بازیگر داشــتیم. عملیــات را القاعده انجــام داد، اما 

برای همه سؤال بود که این همه سرویس های اطاعاتی و امنیتی کجا 

گر از یکی عبور کرده بودند، از بقیه چه طور عبور کردند؟  بودند-ا

من می خواهم در اینجا به دو نکته اشاره کنم که به خارج از افغانستان 

و تا حدودی به خاورمیانه مربوط می شود. 

ما دو بازیگر در افغانستان و در حادثۀ 11 سپتامبر داشتیم: یکی اسرائیل 

بود، که آن گونه که از شواهد و قرائن برمی آمد به گونه ای مدیریت شده 

بود؛ دوم عربستان بود. 

گاو شــیرده می دوشــیم«!  ترامــپ می گفــت: »ما عربســتان را مثــل یک 

می خواهم این را عرض کنم که دوشیدن عربستان از همان 11 سپتامبر 

که از آن حادثه منتشر شد، بیشــتر عامان  گزارشــی  شــروع شــد. طبق 

گــزارش محرمانه بــود. هر وقت  از اتبــاع عربســتان بودند. بخشــی از آن 

گفتند  آمریکایی ها خواستند عربســتان را بدوشند و گوش او را بگیرند، 

کننــد. البتــه، هیچ وقت  گزارش را منتشــر  کــه می خواهنــد آن بخــش از 

منتشر نکردند بلکه به گوشه ای از آن اشاره کردند و امتیاز گرفتند و بعد 

دوباره سکوت کردند. 

که نقش ایــن دو بازیگر در  که از آقای فرجاد داشــتم این اســت  ســؤالی 

کجاســت. اســرائیل در ایــن تحــوالت چــه  تحــوالت امــروز افغانســتان 

که اسرائیل در داخل و بیرون از ایران  نقشی بازی می کند؟ ما می دانیم 

چهره ای به عنوان یک دشمن ارائه داده  اســت و دارد در همۀ مرز های 

کــه بدانیم باالخره  ما النه می کند و پایگاه می ســازد. خیلی مهم اســت 

کیســت: یک وقت ممکن  زحمت و تهدید افغانســتان برای ما از طرف 
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اســت از طرف خــوِد طالبان باشــد؛ یک وقت ممکن اســت به واســطۀ 

طالبان ولی با مدیریت پشــت صحنۀ دیگران باشد. به لحاظ امنیتی، 

که بدانیم نقش اسرائیل و عربســتان و امارات در این  خیلی مهم است 

که قطر به ســراغ مــّا برادر رفــت و او  گر فــرض بگیریم  کجاســت. ا قضایا 

بیشتر گفت وگو را دنبال کرد، آیا می توانیم نتیجه بگیریم که عربستان و 

امارات )رقبای منطقه ای ما( پشت حقانی هستند؟ 

کستان  که مســئوالن پا کســتان وصل اســت. می دانیم  عربســتان به پا

کننــد و تــا اآلن از عربســتان پول  کمــک  کــه بــه این هــا  پــول نداشــتند 

گرفته اند. این نکته هم مهم است. 

فرجاد: آقــای زورق پرســش هایی را دربارۀ افغانســتان مطــرح فرمودند.   

بعد از ِاشغال افغانستان توســط اتحاد جماهیر شوروی، یک همکاری 

کســتان و آمریــکا برقرار شــد. آمریــکا تأمین کنندۀ مالی  تنگاتنگ بین پا

کــه در نهایت منجر به شکســت  کســتان مجری طرح هایــی بودند  و پا

اتحــاد جماهیر شــوروی و خــروج آن از افغانســتان شــد. تدریس جهاد 

مقدس در افغانســتان چیزی جــز یک پــروژۀ آمریکایی نبــود. آمریکا در 

افغانســتان با چه عاملــی در مقابل اتحاد جماهیر شــوروی ایســتاد؟ با 

کسی تربیت  عامل دین اسام! طلبه ها یا ســرباز های این جبهه را چه 

که با  کستان! به چه شــکل می توان با اتحاد جماهیر شــوروی،  کرد؟ پا

کرد؟ با  کرده اســت، برخورد  کشــوری را ِاشــغال  کمونیســتی  ایدئولوژی 

ایدئولــوژی اســام! زمینــۀ آن هم در مــردم افغانســتان وجود داشــت، 

کــه دین دار و دین مــدار و اهــل دیانت و به انجــام فرایض دینی  مردمی 

پایبند هســتند. این جماعت را چگونه در برابر سربازان شوروی متحد 

کردند؟ با عنواِن جهاد مقدس و شهادت! 



17
ۀ6

فح
ص

 /
80

-7
ۀ9

مار
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

کــه پــول جیــره اش را  کــه در جبهــه می جنگیــد نمی دانســت  ســربازی 

آمریکایی ها می دهند؛ نمی دانست فشنگی را که به او می دهند تا سرباز 

کســتانی ها به آن ها پول و جیره  روس را بُکشــد آمریکایی ها داده اند. پا

گرفتنــد، 10 دالِر آن را  کســتانی ها 100 دالر از آمریــکا  گــر پا می دادنــد. امــا ا

خرج افغان ها کردند و 90 دالر را در جیب خود گذاشتند!

کستان در جنگ با شوروی تدارکاتچی آمریکا شد و سرباز ها را در این  پا

کمونیستی  که قرار اســت با ایدئولوژی  کســی  کرد. برای  مدارس تربیت 

مقابله کند، تنها آموزش نظامی کفایت نمی کند؛ باید یک روحیۀ دینی 

کند.  و شــهادت طلبانه هم به او آمــوزش داد تا بتواند جان خــود را فدا 

ک نیســت؛ موضوع دین اســت. ســرباز طالب یا ســرباز  تنها وطــن و خا

که در دوران جهاد علیه نیرو های شــوروی ایســتاد و جنگید  مجاهدی 

با انگیزۀ دین جنگید. آن ها، در قالب یک دفاع مقدس، در زمینی بازی 

کــرده بودند.  که آمریکایی ها و ســازمان ســیا بــرای آن ها طراحی  کردند 

کستان و آمریکا در افغانستان در عرصه ها و مراحل و  کاری بین پا رابطۀ 

شکل های مختلف جابه جا شده اما همچنان برقرار است. 

ما باید با پشتون ها رابطۀ خوبی داشته باشیم.

کستان دولت مستقلی هست یا نیست.  جناِب عالی سؤال کردید که پا

کســتانی ها دورو تر  در عالــم سیاســت و در عرصــۀ بین المللــی، مــن از پا

کــه حرف مرد  کســتانی ها اصل اســت این اســت  ندیده ام! آنچه بین پا

یکــی نیســت! در هر لحظــه و هــر مرحلــه، طبــق شــرایط و زمــان عمل 

کرده انــد، و امروز مصلحتشــان را در همکاری بــا آمریکایی ها می بینند. 

که »شــما یا با ما هستید یا علیه ما؟«  گرفت  ف پیام بوش را  آقای مشــرݦّ
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ف بگوید: »با تو نیستم«؛ گفت:  در آن زمان، وقِت آن نبود که آقای مشرݦّ

»من با تو هستم،« ولی در عمل، نبوِد بن الدن را بعد از چند سال اعام 

کردند. 

کستانی ها چگونه دارند نقش بازی  آمریکایی ها آنجا متوجه شدند که پا

که  کستانی ها همین عواملی را  که پا  متوجه شدند 
ً
می کنند. آن ها بعدا

آمریکایی ها عنصر نامطلوب می دانستند و برای سرشان  جایزه گذاشته 

گرفته اند و از آن ها حمایت می کنند تا در روز مناسب  بودند زیر َپر و بال 

کســتانی ها نمی توانســتند آن ها را تحویل  کنند. آیا پا از آن ها اســتفاده 

کار را  گر این  کار را نکردنــد؟ برای اینکه ا دهند و جایزه بگیرند؟ چرا این 

کستان به مأمن گروه های جهادی افغانستان تبدیل  می کردند، دیگر پا

کستان  که پایگاه خود را در پا کدام افغان اعتماد می کرد  نمی شد؛ دیگر 

کویته، پیشاور، و جا های دیگر، افراطی ها جای مشخص  کند؟ در  دایر 

داشتند، و همه می دانستند خانۀ آن ها کجاست. گذرنامه ای که برای 

کســی صادر می کرد؟  کنند را چه  این نیروها صادر می شــد تا با آن ســفر 

کستان! دولت پا

کستان،  کامًا به حکومت انگلیس وابسته است. در پا کستان  دولت پا

هر کس را تکان دهی از ســر و تنش عنصر انگلیســی می ریزد! تا به ملکۀ 

کســتان بــه مــدارج عالــی و ُپســت های  انگلیــس وفــادار نباشــید، در پا

کشور مستقل  کســتان را یک  مدیریتی نمی رســید. بنابراین، ما اصًا پا

گذشــته با ما خوب رفتار نکردند.  کســتانی ها در 40 سال  نمی بینیم. پا

که چگونــه منافع آمریکا را  گذاشــتند، دیدیم  کنار  که ماحظات را  آنجا 

بر همســایگی با جمهــوری اســامی و تعارفــات برادرانه ترجیــح دادند. 

کستانی ها  کســتان اصل اســت منافع خودشان اســت. پا آنچه برای پا

گر نوکری آمریکا و انگلیس را هم می کنند برای منافع خودشان است.  ا
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به شدت منفعت گرا هستند. ایده آل هایی در ذهن خود ترسیم کرده اند 

که به دنبال آن ها هستند و تا رسیدن به این ایده آل ها، این راه را ادامه 

می دهند. 

گرفت؟  کســتان از چه وقت در افغانســتان به ظاهر در برابر آمریکا قرار  پا

کم در افغانستان حفظ  که اولویت دولت های حا کرد  از وقتی مشاهده 

کســتان  دشــمنی اش با افغانســتان را  و توســعۀ رابطــه با هند اســت. پا

که ارتش افغانستان نیرو هایش را برای آموزش به هند  کرد  وقتی علنی 

کستان. دشمنی شــان با افغانســتان وقتی علنی شد  فرســتاد، نه به پا

کردند افغان ها  که هرجا هندی ها درخواســت تأسیس سرکنســولگری 

که شــما  کســتانی ها می گفتند: »چــه توجیهی دارد  کردنــد. پا موافقت 

در قندهــار، جال آبــاد، هــرات، و مزارشــریف بــه هنــد سرکنســولگری 

می دهید؟« 

کــرزای به آمریکا )در ســال 2006  ف و  که در ســفر مشــرݦّ یکی از دعوا هایی 

ف در  کرده اســت. مشــرݦّ کرزای تعریف  یــا 2007 م.( درگرفت را خــوِد آقای 

گر شما دســت از رابطه با هند بردارید و خّط  گفت: »ا کرزای  آن ســفر به 

دیوراند را به رسمیت بشناسید، مشکل ما با شما حل است.« 

تمام مشکاتی که مردم افغانستان در این سال ها با آن مواجه هستند 

کــه حضــور هنــد را در حیاط  کســتان اســت  نتیجۀ ایــن نوع تفکــر در پا

کســتانی ها می خواســتند از نمونۀ  خلوتشــان به ضرر خود می دانند. پا

کنند؛  کپی بــرداری  کشــمیر  موفق جهاد اســامی، یعنــی طالبان، برای 

کــه طالبــان بــا  کــه همان گونــه  کشــمیری ها بگوینــد  می خواســتند بــه 

گر آن ها هم این روش را در کشمیر  خشونت و انتحار با آمریکا جنگیدند، ا

کنند، هند را شکســت می دهند و اســتقال به دســت می آورند.  دنبال 

کستانی به آن فکر می کنند.  این کّل چیزی است که ژنرال های پا
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کستانی ها در پشت صحنۀ گفت وگو های قطر بودند  شما می بینید که پا

که  کردند. توافق دوحه در حقیقت آخرین میخی بود  و شرایط را آماده 

که طالبان  کابل وقتی اتفاق افتاد  به تابوت اشــرف غنی زدند. ســقوط 

کرد. توافق دوحه بین دولتی است  قرارداد پنج ماده ای را با آمریکا امضا 

که اصًا معلوم نیســت  گروهی  که خودش را ابرقدرت جهان می داند با 

کم است یا اپوزیسیون؟ خاصه، شرایط را به سمتی  چه کاره است: حا

بردند که شاهد آن هستیم. 

کرده ایم، بــه این اصل  که ســال ها در افغانســتان بــا مــردم مــراوده  مــا، 

اعتقاد داریم که افغان را می توان اجاره می توان کرد اما نمی توان خرید. 

کند، ولی  کار  می توانید به نیروی افغان پول بدهید تا مدتی برای شما 

کار  کند دیگر برای شما  همین افغانی وقتی احساس قدرت و بی نیازی 

که  کاری  کنون در افغانستان شاهد هســتیم و  که ا نمی کند. شــرایطی 

کردند ناشــی از همین  کســتانی ها  گذشــته با پا طالبان طّی هفته های 

کستان بر  احساس قدرت است. کسی که تا چند روز پیش با حمایت پا

یکرد با گذشته تفاوت دارد. طالبان از نظر رو
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کرده اند امروز در  کستانی سفر  گذرنامۀ پا کار آمده و زن و فرزندش با  سر 

کستانی ها می گوید: »شما به چه اجازه ای روی خّط  کابل نشسته و به پا

مرزی من سیم خاردار می کشید؟ من اصًا این مرز را قبول ندارم!«

کــه  گفتنــد  ایــن صحبت هــا در هفته هــای اخیــر شــروع شــد. طالبــان 

کافرنــد و آی.ِاس.آی جنایتکار تریــن  کســتانی ها غیرِ قابِل اعتمــاد و  پا

کار  کسانی  که با چه  سازمان دنیاست. باالخره، خوِد طالبان می دانند 

کرده اند و در این 20 سال، متوجه شده اند که مثل این جماعت در دنیا 

وجود ندارد! خاصه، طالبان امروز که به قدرت رسیده اند اولین خیالی 

که »مــا آمریکا را شکســت دادیم. چــرا زیر بار  که برداشــته اند این اســت 

کستان برویم؟« و شروع به ناسازگاری کرده اند.  پا

کســتان با طالباِن افغانستان  که تفاوت طالباِن پا دوســتان پرســیدند 

در چیســت: هیچ تفاوتی ندارد و یکی هستند! از اشــتباهات راهبردی 

که  کســتانی را در مدارسی  که طلبۀ افغانی و پا کســتانی ها این اســت  پا

کردنــد با هــم آمــوزش دادند.  در آن هــا تکفیرگرایــی را تدریــس و تبلیــغ 

که در همین مدارس درس خوانده اســت تفاوتی بین  کســتانی  طلبۀ پا

ف و  نواز شــریف و بوتــو( نمی بیند؛  اشــرف غنی و عمــران خان )یــا مشــرݦّ

که در افغانســتان  کســتان می گویند همان گونه  برای همین، طالباِن پا

کســتان هــم بایــد  حکومــت و امــارات اســامی برقــرار شده اســت، در پا

امارات اسامی برقرار شود. 

کستان قدرت دارند. طّی سال های گذشته، بزرگ ترین  این نیروها در پا

گروه به راه افتاده اســت.  کســتان توســط این  تظاهرات ضّد دولت در پا

کرده  که 15 روز اسام آباد را فلج  گسترده ای  در سال 2018 م.، تظاهرات 

بود با ابتکار عمل همین ژنرال حمید )که به افغانســتان رفت و بین دو 

کرزای می گفت:  گروه مّا برادر و حقانی واسطه شــد( پایان یافت. آقای 
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»برادر، این ماری که در آستینت پرورش می دهی یک روز خودت را هم 

می زند!« 

کســتان در آینده شبیه افغانســتان خواهد شد. این جمعیت  اوضاع پا

کستان از خطر سعودی  به صورت تصاعدی دارد زیاد می شود. خطر پا

گر روند موجود ادامه یابد، در آینده، ما با یک  و وهابیت بیشتر اســت. ا

که این  کشور 195 میلیونی در همســایگی خودمان مواجه خواهیم بود 

که اسام ناب محمدی را از لحاظ ایدئولوژی دشمن خود بدانند  تفکر 

کم است.  در آنجا حا

کســتانی ها با ما اختاف عقیدۀ جــدی دارند و به راحتــی به هر عنصر  پا

ک ایــران عملیات می کنند به  که در خا کســانی  ناراضی پناه می دهند. 

گــر جدایی طلبی در بلوچســتان  آن طــرف می رونــد و پنــاه می گیرنــد. ا

کســتانی ها دســت  و فعالیت هــای هندی هــا در ایــن منطقــه نبــود، پا

گروه های افراطی را در جنایت علیه ایران خیلی بازتر می گذاشتند.

کســتان قدرتمند ترین  کــه آی.ِاس.آی پا گفتــه شــد  چند مــاه پیــش، 

که دراین باره نوشــته  ســازمان اطاعاتی دنیاســت. یکــی از توضیحاتی 

که ایــن ســازمان 100 درصد در راســتای منافــع دولتش  بودند این بــود 

که یک تروریســت در ایران  فعالیت می کند. اصــًا غیرِ قابِل تصور اســت 

کستانی ها ندانند او کجاست.  کستان پناه ببرد اما پا عملیات کند و به پا

که مصلحت خودشــان دانستند، تعدادی عنصر  دروغ می گویند! آنجا 

سوخته را به ما تحویل دادند و به جای آن ها عناصر جدیدی را پرورش 

کنون، چنــد مرتبه عناصر ســوخته را بــه ما تحویــل داده اند؛  دادنــد. تا

کرده اند  که آنجا درســت  نیروهای تروریســتی ِجیش العدل و مزخرفاتی 

که رهبری  را تحویل می دهند، ولی آدم جدیدی در آنجا پیدا می شــود 

می کند. هم با ما بازی می کنند و هم بازی خود را ادامه می دهند. 
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دوستان همچنین پرسیدند که ملی گرایی در افغانستان چگونه است. 

کــه افغانی هــا هیچ وقت مّلی فکــر نمی کنند.  یکی از ایراد ها این اســت 

کــرزای در آن برای نخســتین بار  که آقای  تنها اســتثنا انتخاباتی اســت 

بــه عنــوان رئیس جمهــور انتخــاب شــد و رأی متنوعــی از تاجیک هــا، 

گرفــت. این فقط یــک دوره اتفاق افتــاد و بعد از آن  ازبک هــا، و هزاره ها 

کاندید تاجیک  دیگر تکرار نشــد. در افغانســتان، یک پشــتو هیچ گاه به 

رأی نمی دهــد، و به عکــس. در همیــن ایــران خودمان، دعــوای قومی 

کارگر افغــان در ایــران می گوید:  افغان هــا را بین پناهنــدگان می بینیــد. 

»سرکارگر هزاره است و به من زور می گوید، و من حرف این هزاره را گوش 

نمی کنم!« من خودم شاهد بحث های این چنینی بوده ام. 

در افغانســتان، وقتــی وزارت خانــه را بــه دســت یک نفــر هزاره یا پشــتو  

می دهند، همۀ هم قومی ها را دور خود جمع می کند؛ مثًا، وقتی آقای 

خلیلی معــاون اول بود، در دفترش همه هزاره بودند و هیچ کس پشــتو 

کرده  نبود؛ یا ژنرال فهیــم در دفترش همۀ تاجیک هــا را دور خود جمع 

یکاست. حکومت طالبان محصول توافق پاکستان و آمر
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بــود. ایــن جماعت اصــًا تفکــر مّلــی نداشــته اند، و طالبان هم بــه این 

موضوع دامن زده است.

که وضعیت موجود قابِل تثبیت اســت یا یــک نوع حالت  کردند  ســؤال 

ســرخوردگی اســت. این حالت ســرخوردگی اســت. امــروز، همه منتظر 

وعدۀ  اپوزیسیون برای شــروع جنگ از بهار هستند. در زمستان، همه 

کســی به فکر جنگ نیســت.  به دنبال تأمین ســوخت و غذا هســتند و 

کرده و از فرانسه و تاجیکستان هم  آقای احمد مســعود نفراتی را جمع 

که مثًا از بهار جنگ را شروع  گرفته اســت؛ دارند آماده می شــوند  کمک 

کنند. 

دوستان در مورد نقش کشور های عربی )عربستان و امارات( و اسرائیل 

کردنــد. از حدود شــش یا هفت مــاه پیش،  کنونــی ســؤال  در وضعیــت 

که ایرانی ها از  که »همان بازی را  مقامات اطاعاتی اســرائیل می گفتند 

کردند از طریق طالبان  گروه ها با ما  طریق حزب اهلل، فاطمیون، و سایر 

ک اســت  بــا ایــران پیــش می بریــم.« این حــرف بســیار جــّدی و خطرنا

گر زمینه ای  کاری تمایل دارنــد. ا که آن ها به چنیــن  و  نشــان می دهد 

گر یک  کنــد، آن هــا بی میل نیســتند. ا ایجاد شــود و طالبــان همکاری 

عنصر تندرِو افراطی در آنجا به قدرت برسد بیاید و به او امکانات و پول 

و پهپــاد بدهنــد، فکر می کنیــد چه اتفاقــی خواهــد افتاد؟ بــه نظر من، 

همکاری ما در مقطع کنونی با طالبان همکاری هوشمندانه ای است و 

تمام نقشه هایی را که برای ما طراحی کرده بودند بر هم می زند. 

کســتان  که می گویید مقامات پا کاظــم زاده: با توجه بــه نقش دوگانــه ای   

کســتان اســت، آیا  بــازی می کننــد و اینکــه جنــاح حقانــی وابســته به پا

ممکن است اسرائیلی ها از این پتانسیل علیه ما استفاده کنند؟
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فرجــاد: این ظرفیت ها برای اســتفادۀ همه مهیاســت! بعضــی از عناصر   

که علیه ماســت یا زیاد خوشــایند ما  گاهــی اظهاراتــی می کنند  طالبان 

نیست. ما این را در قالب همین تفسیر می آوریم. 

کّل مجموعۀ طالبــان را نمی تــوان از همه جهت تأیید  گــر  به هر حال، ا

که می شــود با چند عنصــر مایم یا  کرد، حداقــل ایــن را در نظر بگیریــم 

کستان لگد  گر امروز طالبان به پا معتدل در این گروه ارتباط برقرار کرد. ا

می زند، به اعتبار فرصت های دیگرش این کار را می کند. آیا منطق حکم 

کنیم تا از پشــتیبانی  که یک جبهــۀ جدید علیه طالبــان ایجاد  می کند 

کســتان بگذارند؟  غ ها را در ســبد پا مید شــوند و تمــام تخِم مر
ُ
ایران ناا

شما نشــریات و ســایت ها را ببینید! به اینکه آقای متقی به ایران آمد و 

به اینکه سفارت افغانســتان تحویل طالبان شده است اعتراض دارند. 

که  کسی به مردم توضیح نداده است؛ شــاید ضرورت هم نداشته باشد 

کردیم برای خنثی کردن  که اتخاذ  صریح به مردم بگوییم که سیاستی 

نقشۀ اسرائیل است. 

کاظم زاده: تغییر قدرت در آمریکا بر تصمیم آن ها در مورد افغانستان تأثیر   

ندارد؟

فرجاد: نه، تصمیمات سیاست خارجی آمریکا و منافع مّلی شان با تغییر   

دولت ها تغییر نمی کنــد. ترامپ یا بایــدن یا هر کس دیگــری بیاید، مغز 

گر آقــای ترامپ گفت می خواهد  متفکر این جامعه فرد دیگری اســت. ا

کارگزاران آن نظام به  کند، این حرف ترامپ نبود، بلکه  با طالبان صلح 

این نتیجه رسیده بودند که ادامۀ آن روند هزینه های سنگینی بر آن ها 

تحمیل می کند. 
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آمریکایی ها در افغانستان به بن بست رســیده بودند، و طرح جدیدی 

بایــد نوشــته می شــد. طــرح جدیــد را نوشــته اند، و دولــت جدیــد هــم 

گر ترامپ هــم بود، همین شــرایط امروز در افغانســتان  کنــد. ا باید اجرا 

بــود. آن هــا مجبورنــد یــک اســتراتژی تدوین شــده و چکش خــورده و 

تصویب شده را که برای آن بودجه تصویب شده است اجرا کنند. 

گر حکومت در افغانستان با شرایط آمریکایی ها پیش می رفت، ما اآلن  ا

که در دورۀ قبلی حکومت طالبان بر افغانستان  شاهد وضعیتی بودیم 

کنســولگری های ما ســر جای  بــا آن روبــه رو شــدیم. اآلن، ســفارت ها و 

گفت وگو ها برقرار اســت. به هــر حال، در  خود هســتند، و رفت وآمد ها و 

کار می کنیم و قرار است به منافع همدیگر احترام  سطوحی داریم با هم 

بگذاریم. 

گر هم حادثــه ای در مــرز اتفــاق افتــاده باشــد، می توانیــم آن را نتیجۀ  ا

که  کنند  کــه می خواهند شــرایطی ایجــاد  خباثــت همان هایــی بدانیم 

ما دوباره با طالبــان وارد فاز دشــمنی و درگیــری شــویم. در قضیۀ اخیر 

رکن  دوم ارتش پاکستان برندۀ وضعیت کنونی افغانستان است.
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گفتنــد عوامــل درگیری تعــدادی از افــراد ِجیُش العــدل بودند  در زابــل، 

گــروه حقانــی پیوســته اند. بابــت یــک درگیری ســادۀ مــرزی، در  که بــه 

کار  کسی بود؟  کار چه  شهرهای ایران در نماز جمعه شــعار دادند. این 

همان هایی بود که می خواستند بین ما و طالبان دشمنی ایجاد کنند. 

شما امروز از عنصر استقال طلبی افغان ها استفاده کنید و آن ها را علیه 

کار بگیریــد. باید بــه آن ها بگوییم: »شــما خودتان  دشــمنان آزادی به 

کم شــده اید. برای چه حرف زور بشــنوید؟ کشور  شــخصیت دارید و حا

کنیــد، نیازی به  گر منابــع زیرزمینی تان را مدیریت  مقتدری هســتید. ا

کمک آمریکا هم ندارید.« 

گرفته اند تا  کار  عربســتان، امارات، قطــر، و ترکیه تمــام توان خــود را بــه 

کم  بتوانند به نفع غرب بر این سیستم تأثیر بگذارند. اآلن که طالبان حا

گذاشــته اند. چند هفتۀ  کنــار او  شــده اند، داعــش را به عنــوان مزاحــم 

پیش، داعش ســبب انفجار بزرگی  در افغانستان شد. داعش پدیده ای 

از داخل افغانستان نبود؛ یک پدیدۀ صادراتی بود که دولت اشرف غنی 

کرد و با هواپیما به افغانستان  از جبهه های جنگ سوریه و عراق جمع 

که طالبان  کســی را در مقابــل طالبان قرار دهــد  آورد. چــرا؟ برای اینکه 

کستان  که ســرنِخ طالبان دســت پا کند. تحلیل آن ها این بود  را حذف 

است و سرنِخ داعش هم دست آمریکاست. می خواستند عناصر داعش 

را به اینجا بیاورند تا با آن ها طالبان را زمین بزنند. 

که در جنگ های ســوریه و عراق شــرکت داشــتند  کســانی  دو هزار نفر از 

کار های تخریبی خیلی  بخشی از عواملی بودند که در آلماتی قزاقستان 

کــرد. البته،  حرفه ای انجــام می دادند. آلماتی طّی 24 ســاعت ســقوط 

نیرو های مشترُک المنافع به آنجا اعزام شدند و قضیه را جمع کردند، اما 

اینکه طّی 24 ساعت تقریبًا حکومت سقوط کرد نتیجۀ عملیات همین 
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دو هزار نفر داعشــی بود. این عناصر را به افغانســتان آوردند و بخشی از 

کردیم تا در مرز  کردند. ما به افغانستان کمک  آن ها را در مرز ما مســتقر 

ما با این عناصر بجنگند و آن ها را حدود 250 کیلومتر از مرز دور کنند. در 

سال های اخیر، ما اجازه ندادیم داعش پایگاهی در حوالی مرز ما بزند. 

از طرف دیگر، ُترک ها تمایل دارند سپاه تورانی را تا عمق آسیای مرکزی 

توســعه دهند. قزاقســتان، ازبکســتان، ترکمنســتان، و قرقیزســتان در 

طــرح توســعۀ امپراتــوری بــزرگ پان ُترکیســم قــرار دارنــد، و در تحــوالت 

قزاقستان هم انگشت اتهام به سوی ترکیه نشانه رفته است. 

که در جنگ های گذشتۀ سوریه شرکت داشتند  آن دو هزار نفر داعشی 

کــرده بودند. بــا یک جرقــۀ اعتراض  را محرمانــه ســازمان دهی و آمــاده 

مردمــی بــه خاطــر یــک موضــوع اقتصــادی، از فضــای بــه وجــود آمده 

کار  کردنــد و این اقدامــات تخریبــی را انجام دادنــد. این  سوء  اســتفاده 

که منافقین در ایران در تحــوالت 1398 و پیش  شــبیه اقداماتی اســت 

از آن داشــتند. آدم عادی نمی تواند بانک را آن طور  آتش بزند، ولی آدم 

کار را در چنــد دقیقــه انجام  آموزش دیــده خیلــی خــوب می توانــد ایــن 

دهد. این ها نتیجۀ آموزش است. 

کــه از ایــران به ســوریه رفتــه و آنجا  در ســال 1393، چندیــن نفــر ایرانی 

عضو داعش شــده و از آنجا به افغانســتان آمده بودند توســط سیســتم 

اطاعاتــی افغانســتان شناســایی و زندانی شــدند. اتفاقًا، یکــی از آن ها 

که شــوهر اولش ایرانی و شــوهر دومش تاجیک بود. شوهر  خانمی بود 

که در همین جنگ قزاقســتان شــرکت داشت و  ســومش یک قزاق بود 

کشته شــده بود. آن خانم از هرکدام از این مردان  در جنگ افغانستان 

بچه داشت، و او را با چهار بچه در زندان نگه داشته بودند. ما یکی-دو 

سال تاش کردیم که این زن و بچه هایش را-که از سه قومیت متفاوت 
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بودند-از زندان کابل نجات دهیم. تا زمانی که من در آنجا بودم، آن ها 

را آزاد نکــرده بودند؛ بعــد از آن نمی دانم چه شــد. افغان ها می گفتند او 

منبع اطاعاتــی اســت و اطاعات نمی دهــد؛ می خواســتند او را تخلیۀ 

کنند، ولی همــکاری نمی کــرد یا واقعــًا اطاعات نداشــت. او  اطاعاتــی 

می گفت از زن هایی است که برای جهاد نکاح رفته بودند. 

در اواخــر حضــور آمریکایی هــا در افغانســتان، چنــد حرکــت اجــرا شــد. 

که عناصــر تحت مدیریت  کابــل از اقداماتی بود  انفجار جلوی فــرودگاه 

اطاعاتی هــای ســابق افغانســتان و امــراهلل صالــح انجــام دادنــد. چند 

حادثۀ دیگر هم بود: انفجار هایی که جلوی دانشگاه شیعیان یا جلوی 

مدرسۀ سیُدالشهدا انجام دادند. می خواستند با شیطنت، ما را در برابر 

طالبان قرار دهند. 

گام به گام آن ها را به  کشــور ها  آیندۀ افغانستان در دست طالبان است. 

رســمیت خواهند شــناخت. ما هم آن ها را شناســایی نکردیم، اما نوع 

رابطه ای که با طالبان داریم  نشان می دهد که سیاست خارجی ما این 

طالبان محصول جامعۀ ایالتی در افغانستان است.
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کم در کابل همکاری می کند.  است که جمهوری اسامی با هر دولت حا

کــه نمی توانیم با  در افغانســتان، آن قدر موضوعات در هم تنیده داریم 

کمیت کابل سرشاخ شویم. حا

که وقتی  که مهاجرت می کنند این است  کسانی  یکی از اشکاالت ما به 

کًا تخلیــه و فضا برای اینکه  میدان را خالی و فرار می کنند، یک روســتا 

کنند آماده می شــود و دیگر نمی شــود آنجا را پس  بقیه جــای آن ها را ُپر 

گر  گذرنامه بدهید، همه بــه ایران می آینــد! اما ا گــر به هزاره هــا  گرفت. ا

که 10  کننــد و به ایــران بیایند، هیچ امیدی هســت  هزاره جات را خالی 

سال دیگر بتوانند بروند و زمینشان را پس بگیرند؟ آن ها سال ها در آنجا 

که کوچی ها زمین هــای ما را می گیرنــد و دولت  بــا کوچی ها دعوا دارنــد 

کننــد، دیگران  گــر امــروز آنجا تخلیــه و آماده  از آن ها حمایــت می کند. ا

زمین هایشان را بدون جنگ و خونریزی  می گیرند؛ این است که باید در 

مرز سخت گیری کنیم.


