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کــه در مقــام صدر هیئت رئیســۀ  گورباچف،  نامۀ امــام خمینــی)ره( بــه  

گورباچف را بر ســر یک دوراهی قرار  اتحاد جماهیر شــوروی قرار داشت، 

داد: )1( پذیــرش حقانیت اســام و ارزش دیــن، پذیرش نهــاد نبوت، و 

حفظ اتحاد جماهیر شــوروی با شــعارها و آرمان های جدید؛ )2( فریب 

دِر باغ ســبز غرب را خوردن، به  غرب رو آوردن، اروپای شــرقی و اوکراین 

کردن،  و قفقاز را به دست غرب سپردن، آسیای مرکزی را از روسیه جدا 

که روســیه را به قمری دور سیارۀ ســیادت غرب  و رســیدن به شــرایطی 

کــرد: شــوروی  گورباچــف راه دوم را انتخــاب  کنــد. متأســفانه،  تبدیــل 

متاشی شد، و مسکو قدرت جهانی و منزلت بین المللی اش را از دست 

داد.

پوتیــن بــا نزدیکــی بــه محــور مقاومــت اســامی تــا حــّدی خطاهــای 

کرد و ســبب ارتقای جایگاه بین المللی مســکو شد،  گورباچف را جبران 

ولی برای آنکه بتواند سه ضلع قدرت نظامی و ایدئولوژیک و اقتصادی 

کنار هم جمع کند، باید با ایران و چین به یک همگرایی راهبردی  را در 

کــه روســیه می توانــد بــا پذیــرش الزامات  برســد؛ ایــن ِبــدان معناســت 

گورباچف، جایگاه جهانی خــود را دوباره احیا  راهبردی نامۀ امام)ره( به 

کند.
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آیا پوتین می تواند کنستانتین دوم شود و سرنوشت مسیحیت و اسام 

ک و صادقانه به آینده ای درخشان  و مترقی پیوند بزند؟باید  را با نیت پا

منتظر  ماند.

سردبیر



نظم نوین جهانی یا جنگ جهانِی دیگر؟

یوران، محمدحسن زورق با حضوِر علی اکبر اشعری، حسین رو

گفتوگویتحلیلی
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رویــوران: در روزهــای پایانــی ســال 1400، چنــد رخــداد مهــم روی داد.   

که به نــاِم حســان اعام  اول از همــه بحــث حــزب اهلل و پهپادی اســت 

شده است. حسان  نام یک شهید است. من او را می شناختم. خدا او را 

رحمت کند. ایشان مهندس الکترونیک بود. من خودم در بقاع بودم و 

می دانم که ایشان هم بقاعی است. او مسئول نوسازی موشک ها بود، 

و اسرائیلی ها او را ترور و شهید کردند.

ق: یعنی اسرائیلی ها به کمک نفوذی ها او را می شناختند؟ زور  

که در  رویــوران: بله! حســان لقیس یــک مهندس جــوان و باهوش بــود   

کیلومتر به  دانشــگاه آمریکایی ها درس خوانــده بود. پهپاد حســان 70 

داخل اســرائیل رفــت و برگشــت. این اتفــاق بزرگی اســت. اســرائیلی ها 

را فعــال  گنبــد آهنیــن  ایــن  پهپــاد شــدند و سیســتم  متوجــه ورود 

گنبــد آهنین بــه این پهپــاد نخــورد؛ هلیکوپتر ها و  کردند، ولی شــلیک 

هواپیما های اف-16 هم بلند شدند اما نتوانستند این پهپاد را ساقط 

کیلومتر ها رفت و چرخ خوبی زد و برگشت و در پایگاه خود  کنند. پهپاد 

نشست. این پهپاد رادارگریز است.
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این اتفاق بزرگی است. رژیم صهیونیســتی به شدت به مسائل امنیتی 

گنبد  گفتند سیستم  گذاشــتند. اواًل،  حساس اســت. جلســات زیادی 

گنبد آهنین برای موشــک  آهنین نمی تواند این پهپاد را بیندازد چون 

طراحی شده است. موشک حرکت خفیِف خّطی دارد،  اما پهپاد حرکت 

مستقیم ندارد و حرکتش متفاوت است. موشک حرکت و سرعت ثابت 

که پهپاد ســرعتش ثابت نیست. ســطح پرواز پهپاد هم  دارد، در حالی 

که  کارشــناس نیروی هوایی پرســیدند: »شــما  پایین اســت. از یک نفر 

گفت: »ســطح پرواز پهپاد پایین  ســوار اف-16 بودید چرا آن را نزدید؟« 

اســت. اف-16 تا ســطح معّینــی می تواند پاییــن بیاید چون ســرعتش 

گر با آن سرعت پایین بیاید ممکن اســت به زمین بخورد.«  باالســت و ا

گفتند: »چرا هلیکوپتر ها نزدند؟« برای آن هم دلیل دیگری گفت. 

من پیگیر این داستان بودم. دیدم هرکدام از این ها یک مسئلۀ علمی 

که قبًا مشــاور  و نظامــی دربــارۀ این موضوع مطــرح می کنند. یــک نفر 

که بعد  کنــم. همان طــور  گفــت: »خیالتــان را راحت  رئیس ســتاد بــود 

اسرائیل یکی از کارشناسان برجستۀ صنایع موشکی لبنان را ترور کرده است.
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گنبد آهنین با  که توانســتید یک  از 2006 م. نبوغ شــما به جایی رســید 

کنید، پهپــاد عرصۀ جدیدی  کامپیوتر و رادار طراحی  تلفیق موشــک و 

ِکـــی به نتیجه  که باید به دنبال یک سیســتم در برابر آن باشیم؛  اســت 

برسد را خدا می داند!« 

کــه دو هــزار فرونــد از ایــن پهپاد هــا دارد.  کرده اســت  حــزب اهلل اعــام 

این خطر جدیــد موجودیــت اســرائیل را تهدید می کند. سیســتم های 

آمریکایــی هم نــه در عربســتان و نــه در امــارات جــواب نــداد. در پایگاه 

که آمریکایی ها خودشــان مستقر هســتند هم جواب نداد-به  امارات 

گفتۀ فرماندۀ پایگاه، آن ها خودشان فرار کردند چون نمی توانند در برابر 

پهپاد کاری کنند. 

گفت: »ما سیستم لیزری را به نتیجه می رسانیم.  نخست وزیر اسرائیل 

عاوه بر ما، آمریکا، روسیه، و چین هم دارند کار می کنند، اما هنوز کسی 

کنــد. در نقطۀ  به نتیجــه نرسیده اســت.« لیــزر می توانــد نــور را متمرکز 

که می تواند یک جســم پرنده را ذوب  تمرکز، حرارت آن قدر باال می رود 

کند. این تکنیک قرار اســت به جای پدافند و موشــک و چیز های دیگر 

گرفته شــود ولی هنوز به نتیجه نرسیده اســت. نخســت وزیر هم  کار  به 

گفت به ســراغ لیزر بروند چون  در عمل حواله به مجهول داد و به همه 

می خواست افکار عمومی را آرام کند.

خاصه، می خواهم بگویم این یک اتفاق بسیار بزرگ است. قبل از آن، 

گفت: »ما پهپاد و پدافند داریم؛  کرد و  ســید حســن نصراهلل ســخنرانی 

گفتند این ها الف اســت. فــردای آن روز،  غافلگیری هم داریم.« بعضی 

پهپاد بیرون آمد. اسرائیلی ها می گفتند حزب اهلل هزار موشک نقطه زن 

کنم: بچه های ما آموزش دیده اند  گفت: »خیالتان را راحت  دارد. سید 

و دارند به سرعت موشــک ها را نقطه زن می کنند!« ایشــان در مدیریت 
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افکار عمومی واقعًا محشر اســت. خداوند هوش سرشار و عجیبی به او 

داده اســت. خیلی راحت صحبت می کند اما دشــمن را دچار وحشــت 

می کند و هزینه های او را باال می برد. خاصه، یک مســئلۀ بســیار مهم 

کــه می تواند مبنایی بــرای جمع بندی و تغییــر معادالت  اتفاق افتــاده 

باشــد. در جنگ 33روزه، حــزب اهلل جز جنگ زمینی و پرتاب موشــک 

ابزار  دیگری نداشــت، اما اآلن حزب اهلل عناصر جدیــدی را وارد معادله 

می کند. عنصر اول پدافند است. آن ها وارد عرصۀ هوافضا شده اند. 

ق: منظور از هوافضا نیروی موشکی و پهپادی است. زور  

گســترش داده اند: یک بخش از آن نیروی هوایی،  کار را  رویوران: عرصۀ   

یک بخش پدافند، و یک بخش هم قدرت موشکی است.

ق: اوضاع داخلی لبنان چه طور است؟ زور  

رویــوران: مردم در فشــار هســتند؛ وضــع عمومــی تغییری نکرده اســت.   

انتخابات در پیش است و قرار اســت در ماه ِمی برگزار شود. ما در لبنان 

در برابــر معادلۀ متفاوتی هســتیم. اصلی ترین عنصر ســاختار سیاســی 

گــروه مذهبــی شــیعه، ُســنی، و مارونی ها هســتند؛ بقیه  در لبنان ســه 

کرسی  کوچک اند. شیعه، ُسنی ها، و مارونی ها هرکدام 27  اقلیت های 

گرفته اند و بــه آن المثالثة فی المناصفة  دارند. عمداً این ها را مســاوی 

کرســی، اصلی ترین آن  می گویند. معمواًل در انتخابات، از مجموع 128 

کرسی می شود و تعیین کننده هم  که روی هم 81  این سه دسته است 

هست. 
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کرده اســت. باور  کامــًا پایــگاه اجتماعــی پیــدا  شــیعه، طّی ســه دهــه، 

که  اجتماعــی وجــود دارد و مردم بــه این هــا رأی می دهند. بــه هر کس 

کیســت. این  که طرف  بگویند مــردم رأی می دهند؛ اصًا مهم نیســت 

که شیعه متحد  دو حزب را باور دارند. ولی مردم به دنبال این هســتند 

مــل و حزب اهلل نباید تکرار شــود. این یکی 
َ
باشــد. قضیۀ تلخ رویارویی ا

از دســتاورد های بــزرگ محــور مقاومت اســت. خدا آقای شیخ االســام 

کنار هــم آورد؛  کند؛ ایشــان ایــن آشــتی را انجــام داد و آن ها را  را رحمت 

که  گفت: »یک رهبر سیاســی و یک رهبر نظامی به قرآن قســم خوردند 

کار  که از آن زمان تا اآلن پای  کنار هم باشــند.« جالب اســت  تا مرگ در 

ایستاده اند. سید حسن پای او ایستاده است. این خیلی جالب است.

پهپاد حزب اهلل لبنان وارد هوای اسرائیل شــد، اما اسرائیل نتوانست آن 

را ساقط کند.

کنــد هیچ کس  کــه محــور مقاومــت موفق شــد در لبنــان ایجاد  ترکیبی 

که  کند. این بســیار جای بحث و بررسی دارد  نتوانســت در عراق ایجاد 

گروه  کجاســت. در لبنــان، دو  کامی در عراق چیســت و مشــکل  علل نا

کشته بودند. در  شیعه با هم جنگیده و حتی 800-900 نفر از همدیگر را 

کنار  عراق با هم نجنگیدند و تضاد این قدر باال نبود و نیســت؛ پس چرا 

نمی آینــد؟ آیا آن کــه مدیریت می کنــد تفاوت ها را نمی فهمــد؟ این هم 

داستان بسیار مهّمی است. 

کــه در جنوب  کنده اند. بر خاف شــیعه  در لبنان، ُســنی ها معمــواًل پرا

بقــاع تمرکز دارنــد، ُســنی ها در صیــدا و بیــروت و تعــدادی هــم در بقاع 

کنــد عربســتان  کــه موفــق شــده آن هــا را متحــد  کســی  هســتند. تنهــا 
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اســت، آن هم با پول. عربســتان در هر انتخابات 80 میلیون دالر هزینه 

که آدم متحیر می ماند. اآلن،  می کرد؛ چنان سفره هایی پهن می کردند 

که  عربســتان می گوید: »هم پیمانان من ابله و ناتوان اند و از پول هایی 

می دهــم می دزدنــد و همیــن را هــم خــرج نمی کننــد؛ بنابرایــن، از این 

به بعد خرج نمی کنم و اصًا این هــا را قبول نــدارم.« حریری هم بدون 

کند و انصراف داده است. صحنۀ ُسنی  کاری  پول عربســتان نمی تواند 

کنده و  بی صاحــب و یتیــم شده اســت. احتمــااًل، نماینــدگان ُســنی پرا

ناهمگون و خارج از ساختار حزبی خواهند بود.

ق: عربستان چرا این کار را کرده است؟ این کار اشتباه نیست؟ زور  

کــه حــزب اهلل را از ســاختار قــدرت  گفــت  رویــوران: عربســتان بــه آن هــا   

کــرد(، اما آن ها  کنند )یعنی درخواســت عجیب و غریبی از آن ها  بیرون 

کاری نمی توانند بکنند. عربســتان می گوید این هــا بی ُعرضه اند.  هیچ 

بنابراین، صحنۀ ُسنی به هم ریخته است. 

صحنــۀ مســیحی هــم اآلن دچــار دوگانگی اســت: یک طــرف جعجع و 

یک طرف جریان ملــی آزاد قــرار دارد. جعجــع از قدیم هــم همین بود. 

زمانی که شیعه ها می خواستند علیه دادگاه تظاهرات کنند، باید از یک 

منطقۀ مسیحی نشــین رد می شــدند. در آنجــا، به شــیعیان تیراندازی 

کار می کند.  کشــتند. جعجع در فضای تنش خوب  کردند و هفت نفر را 

کردند-البته،  تجربه دارد. آن ها 15سال در فضای جنگ بودند و رشد 

حزب اهلل به رغِم کشته هایی که داد در دام آن ها نیفتاد. 

کنــده، و مســیحی  خاصــه، صحنــۀ شــیعه متحــد، صحنــۀ ُســنی پرا

دوقطبی است. این شرایط لبنان قبل از انتخابات است.
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ق: ولی شیعه 27 کرسی بیشتر ندارد. زور  

رویوران: بیش از این نیست.  

ق: پس تأثیری ندارد. زور  

رویوران: نه اینکه تأثیری نداشته باشد، ولی یکسره کننده نیست.  

که با حزب اهلل همراه انــد به این طرف  ق: مگر اینکه مســیحی هایی  زور  

بیایند.

کند. در بقاع، بیش  رویوران: حزب اهلل دارد اعتماد ُســنی ها را جلب می   

از  50 درصد شــیعه اند، ولی ُســنی و مسیحی هم آنجا هســت. ُسنی ها 

و مســیحی ها را هم شــیعه انتخاب می کند. در جنوب هــم همین طور 

است.

ق: یعنی ناچارند به یک نامزد ُسنی رأی دهند. زور  

رویوران: تعداد رأی مهم است.  

گــر حزب اهلل بتواند لیســت جامعی از شــیعه و ُســنی و مســیحی  ق: ا زور  

بدهد، خوب است.

رویوران: البته، هر منطقه در لبنان شرایط خاص خودش را دارد.  
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گر بتوانند، باید برای همه جا نامزد معرفی کنند. ق: می دانم، ولی ا زور  

رویوران: درست است.  

ق: آیا حزب اهلل بین ُسنی ها و مسیحی ها محبوبیت دارد؟ زور  

رویوران: بله. بحران اوکراین برای تعیین شرایط منطقه خیلی خوب شد   

چون اسرائیل ناچار است با آمریکا و علیه روسیه باشد.

اشعری: باروس، سوریه، یمن، و چند کشور دیگر شرایط جدید اوکراین   

را به رسمیت شناختند.

کنــد. ما در  رویــوران: ایــران نمی توانــد خــارج از قانــون بین الملــل عمل   

وزارت خارجه خّط قرمز داریم و تغییر مرز ها را به رسمیت نمی شناسیم. 

اســرائیل و مرتجعــان عــرب در برابــر پهپادهای محــور مقاومت احســاس عجز 

می کنند.
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کــه آبخازیــا از  ایــن از شــرایط ثابــت سیاســت خارجــی ماســت. زمانــی 

گرجســتان جدا شــد هم مــا آن را به رســمیت نشــناختیم. این هــا اآلن 

گرفت هم هیچ  کریمه را  جمهوری خودخوانده هستند. وقتی روســیه 

کشوری این تحول را به رسمیت نشناخت.

اشعری: وضع این چند کشور که به رسمیت شناختند چگونه است؟  

رویوران: در چنــد جا، تغییرات مــرزی اتفاق افتــاد. یکی از آن هــا قره باغ   

اســت. در فضای بین المللی، این خیلی مبنای قوی ای نیست. چین 

آن را قبول ندارد؛ ما هم قبول نداریم. در ســوریه، چون اسرائیل موضع 

گرفته، روسیه شدت عمل بیشتری در مقابل اسرائیل نشان می دهد، و 

این به نفع سوریه است.

در ســوریه، اتفــاق خاصی نیفتــاده جز اینکه مســئلۀ اوکرایــن همکاری 

گر  که ا کرده  کرده است. روسیه قدری اسرائیل را تهدید  روسیه را بیشتر 

دوباره بزند با روسیه طرف است. 

در عراق هــم هیچ اتفاقــی پیــِش رو نیســت. از انتخابات عراق ســه ماه 

کرد ها  کار هــا قفــل شده اســت. صدری هــا، ُســنی ها، و  می گــذرد، ولــی 

کثریت را دارنــد. رئیس جمهور باید با دو ســوِم آرا انتخاب شــود، و بعد  ا

کنــد. رئیس جمهــور انتخــاب نمی شــود مگــر با  نخســت وزیر را مکلــف 

هماهنگی این دو.

کاظمی ســاقط  کند،  ِکش پیــدا  گــر وضعیــت به همیــن ترتیــب  ق: ا زور  

نمی شود؟
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رویوران: اصًا نظام از هم می پاشــد! چند مســئله وجود دارد. می گویند   

کــه   ســفیانی از غــرب می آید-طبــق روایــات آن هــا، از هــوران می آیــد، 

کویــِر بیــن اردن و ســوریه و عــراق اســت. اآلن دارنــد  منطقــه ای وســط 

یک جریان مسلح ُســنی در این منطقه درســت می کنند. تا اآلن، 1500 

نفــر آمــوزش دیده انــد. اتفاقًا، یکــی از برنامه هــای حشُدالشــعبی توجه 

کربا برســد. )کربا لبۀ  کویــر به  کویر اســت چون دشــمن می تواند از  به  

کویر است.( این بحث های روایی در تعیین عملیات بسیار مؤثر است. 

البتــه، بحــث نظامــی جداســت، و در عرصــۀ سیاســی هــم دیدار هــا در 

جریان است.

ق: حلبوسی طرف دار آمریکاست؟ زور  

کــرد، حلبوســی 20ســاله بــود. یک  رویــوران: بلــه! وقتــی صدام ســقوط   

خانوادۀ فقیر و بدبخت بودند. من خانواده اش را دیده ام.

ق: اهل کجا بودند؟ زور  

رویــوران: فلوجــه! ایــن آقا خیلــی زیــرک و باهــوش اســت. او از یــک آدم   

کمک های عربستان را باال  معمولی به یک رهبر تبدیل شد. بخشــی از 

کشید و اآلن در بانک های جهانی بیش از چهار میلیارد دالر پول دارد! 

گلوگاه هــای این هــا وزارت دارایی و  کرده اســت.  او اآلن بــا صدر ائتــاف 

گمرک است. گفته این ها را می خواهد، و صدر هم قبول کرده است.

ق: وزارت دارایی و گمرک؟ زور  
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گمرک و فرودگاه. درخواست های عجیب و غریبی دارد. او یک  رویوران:   

که  فرصت طلب و سودجو به تمام معناســت. حدود هشت ماه پیش، 

غ می شــد، یک هواپیمــای اختصاصی  خانمش حامله بــود و باید فــار

کــه در فــرودگاه منتظر او باشــد.  کــرد  به مبلــغ پنــج میلیــون دالر اجاره 

این هواپیما همســر او رابه لندن برد و برگرداند. صورت حســاب زایمان 

خانمش با نیرو های حفاظــت و همراه و پذیرایی 12 میلیون دالر شــد! 

که متأســفانه، اوضاع عراق فاجعه آمیز است. واقعًا  این نشان می دهد 

آدم نمی داند چه بگوید.

کــه یمنی ها نــه تنها خوب  بــه بحث یمــن برگردیم.  واقعیت این اســت 

آمــوزش می بیننــد بلکــه در مدیریــت نــوآوری دارنــد؛ مثــًا، پهپاد هــا را 

کــه حتــی اســاتید آموزش دهنــده را بــه حیرت  کار می گیرند  چنــان بــه 

وامی دارند. آن ها پایگاه آمریکا در ظفره را-که از موشــک های پاتریوت 

کنفرانس مطبوعاتی  و تات برخوردار اســت-زدند. فرمانــدۀ پایــگاه در 

مــردم لبنــان، اگرچــه از ســوی غــرب تحــت فشــارند، بــه مقاومــت و حزب اهلل 

وفادارند.
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گفت: »ما هیچ راهی نداشتیم جز اینکه به نیرو ها بگوییم فرار کنند و به 

کار زهرِ چشمی از آمریکا گرفت و شجاعت و  پناهگاه  بروند.« یمن با این 

جسارتش را نشان داد. زدن امارات نکتۀ بسیار مهّمی بود. 

کردنــد. وزیر  از طــرف دیگر، ایــران و عربســتان در پنجمیــن دوره توافق 

گفت بایــد بحث یمــن را به نتیجه رســاند. او نشــان  خارجۀ عربســتان 

گفت: »من از  که به شدت به دنبال فرار از باتاق یمن اســت. ایران  داد 

طرف یمن سخن نمی گویم. بروید با انصاراهلل گفت وگو کنید؛ من کمک 

کمیت یمن اســت.«  می کنــم. اینکه من جــای آن ها را بگیــرم نقض حا

این نشان می دهد که عربستان دارد التماس می کند. 

از طرف دیگر، جنگ در مأرب فعًا قفل شده است چون عربستان دارد 

که غرب در اختیارش قرار داده استفاده می کند. از  از امکانات جدیدی 

که افراد  که دوربین های حرارتی دارند اســتفاده می کننــد،  پهپاد هایی 

کشــف می کنــد و می زنــد. این سیســتم را آمریکایی هــا به ترکیه  زنده  را 

هم دادنــد، و ترکیه نزدیک به 50 فرونــد از آن ها را به اوکرایــن داد. اآلن، 

روسیه و ترکیه با هم تنش پیدا کرده اند.  

گفت ســفر آقای رئیســی-که اولین ســفر ایشــان به  در مــورد قطر، باید 

کشور های عربی بود-مسئلۀ مهمی بود. قطر انتخاب خوبی بود. امیر 

قطر در احترام به ایشــان ســنِگ تمام گذاشت و اســتقبال بی نظیری از 

آقای رئیسی کرد: نزدیک به 30 کیلومتر خیابان را تزئین کردند، خودش 

کم نظیر انجام داد. به نظر  پای پلکان هواپیما ایســتاد، و یک استقبال 

کنون ندیده بودم این طور از  من، این نکتۀ خیلی مهّمی اســت. من تا

کسی استقبال کنند.

بحث ها در قطر دوجانبه بود. آقای رئیسی بحث گسترش و همکاری با 

همسایگان را مطرح کرده بود. این شروع خوبی است. در مورد سوریه، 



19
حۀ

صف
 /

82
-8

ۀ1
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

کردنــد. هرکــدام از دو طــرف، بــا امکاناتی  یمن، و فلســطین هــم بحث 

که دارند، می خواهند در ســطح منطقه و فراتر از ســطح دوجانبه عمل 

کنند.  

که  کشــور  گرفــت: اینکــه دو  بــه هــر حــال، در ســفِر قطــر الگویــی شــکل 

دیدگاه هایشــان بر هم منطبق نیســت و در جا هایی با هم متعارض اند 

)باالخــره، بزرگ تریــن پایــگاه هوایــی آمریــکا در قطر اســت( یــک الگوی 

همکاری گسترده را ایجاد کنند. این یک تجربۀ جدید است که قابلیت 

کشــور های دیگر را دارد. به نظرم، اهمیت ســفر در این است  تعمیم به 

کــه علی رغــِم اینکــه هم پیمانی هــا و رویکرد هــا متفــاوت اســت، امکان 

تعریف عرصه های همکاری گسترده خیلی زیاد است. 

کنم تا  امیر قطر گفت: »می خواهم یک تونل از قطر تا ساحل ایران حفر 

با هم ارتباط زمینی داشته باشــیم.« قطر دچار یک تنگنای ژئوپلتیک 

کشــور از لحــاظ جغرافیایــی فقط بــا عربســتان مــرز دارد، و  اســت. این 

که راه های  کرده اســت. قطر به دنبال این است  عربستان او را محاصره 

کار می توانــد با ارتباط  کنــد، و این  تأمین اســتراتژیک و ژئوپلتیــک را باز 

زمینی با ایران محقق شود.

کیلومتر اســت. در چنین شرایطی،  کشــور 160  ق: فاصلۀ دریایی دو  زور  

گر  کار نمادین اســت. راه ارتباطی ایران و قطر، ا تونل زمینی بیشتر یک 

کنند، هوایــی و دریایی اســت. ضمنــًا، قطر  بخواهند با هــم همــکاری 

پشتش به آمریکاست، و عربستان نمی تواند با قطر کاری کند.

رویوران: آنچــه اعام شــده لزومًا اجرا نمی شــود. البتــه، او نگفته ما پول   

کــه مــا  گــر او هزینــه رابدهــد  گفته اســت. ا بدهیــم و از جانــب خــودش 
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خوشحال خواهیم شــد. حتی حاضریم بخشــی از پول را بدهیم چون 

راه زمینی بین دو طرف خیلی مهم است.  

بحث دیگر رقابت نانوشته و اعام نشده بین شیخ نشین هاست. مثًا، 

کند، اما  امارات موفق شــد یک ایرالین پیشــرفته )Emirates( تأسیس 

قطر با تأســیس قطر ایرِویــز )Qatar Airways( از او جلــو زد. قطر تا اآلن 

بیش از 400 فروند هواپیما خریده و بیش از 100  فروند هواپیمای جدید 

و مدرن هــم ســفارش داده اســت؛ ایــن در دنیا بی نظیر اســت-بعضی 

ایرالین هــای مــا بیش از شــش یا هفــت فرونــد هواپیمــا ندارنــد. مثال 

دیگر فعالیت های رسانه ای است. امارات شبکۀ ِام.بی.سی )MBC( را 

که بســیار موفق تر بود.  کرد  راه انداخته بود؛ اما قطر الجزیره را تأســیس 

که جایگاه امــارات را از  گرفته  که شــیخ تمیم تصمیم  می خواهم بگویم 

او بگیرد.

ق: شیخ تمیم چگونه به قدرت رسید؟ زور  

عربستان در تالش برای کنار زدن حزب اهلل از قدرت در لبنان شکست خورد.
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گفت:  کرد. شیخ تمیم به پدرش  کودتا  رویوران: پدرش علیه پدربزرگش   

»ســّن تو بــاال رفتــه و در جا هایــی تصمیمات بــدی می گیــری.« خیلی 

کــرد و به ســوئیس فرســتاد-جایی را به  بــا احتــرام، او را ســوار هواپیما 

گرفته انــد، و امیر  مســاحت شــش-هفت هزار متر مربــع در ژنــو بــرای او 

قبلی آنجا زندگی می کند.

کشــیدن  که قطر را از لحاظ ســاختمان، اتوبان ها،  او به دنبال این بود 

کشــور شــیک،  کار قطر را به یک  کنــد. ایــن  رود ها، و پل ســازی مــدرن 

کرد-البته، بعضی جا ها هم ســّنتی اســت. برای  تمیز، و مدرن تبدیل 

کمــک ایرانی ها بادگیر  کرده بــود. در جا هایی، با  قطر همه چیز تعریــف 

که یک خانم  گذاشــته اند. آنجا یک موزه دارد  ساخته و اسم آن را کاتارا 

آلمانی ایرانی االصل مدیر آن است. ما به آنجا رفتیم. رایزن فرهنگی ما 

گفت مدیر آنجا ایرانی است و تابعیت آلمان را دارد. به بخش مربوط به 

ایران، عراق، مصر، و شام رفتیم، اما از قطر هیچ چیز نبود!

بزرگ ترین مســجد قطر-که امیر و پــدرش جمعه ها به آنجــا می روند- 

اســمش جامع محمد بن عبدالوهاب )به ناِم مؤســس فرقــۀ وهابیت( 

گفتند  اســت! غربی ها حین نوســازی و مدرن ســازی قطر به پــدر تمیم 

کــرد و برای تخریب ســوریه و  کمک  کنــد. او  کمک  به جنگ در ســوریه 

ســرنگونی اســد 50 میلیارد دالر پــول داد، اما بعدتــر، غربی هــا تقصیر را 

کرده اســت. خودش  کــه از تکفیری ها حمایــت  گــردن او انداختنــد  بــه 

گروهی نــداده ام. من به دســتور آمریکا و به  می گفت: »مــن یک ریال به 

حساب آمریکا واریز می کردم، ولی این ها من را قربانی کردند.« بنابراین، 

کنار رفت و پسرش روی کار آمد. 

کــه آمریکایی هــا بــه او دســتور دادنــد و بعد  ایــن تجربــۀ امیــر پیشــین، 

زیر همه چیز زدنــد و به او اتهــام زدند تا خــود را از مدیریت تروریســم در 
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کنند، بــرای امیر قطر خیلی گــران بود. امیــر جدید تصمیم  منطقــه دور 

که قطر با غرب  کند؛ این است  گرفت حاشیۀ امنیتی  برای خود درست 

هم پیمانی و با ایران همکاری دارد. 

قطــر می خواهــد از نظــر اقتصــادی و تجــاری جــای دوبــی را بگیــرد. 

کرده اند )حَمــد نام پــدر تمیم  منطقــه ای را بــه نام بنــدر حَمــد تعریــف 

کنند. به نظــرم، این  اســت( تا  در آنجا یک منطقــۀ آزاد تجاری درســت 

تونل هــم در ارتباط با این پروژه اســت. ما ســاالنه بین 14 تــا 16میلیارد 

گر قطر همین فرصــت را در اختیار بگیرد،  دالر واردات از امــارات داریم. ا

کند. قطر اآلن به دنبال یک  می تواند شرایط جدیدی برای خود ایجاد 

جاه طلبی جدید است. ناموفق بودن عربستان و امارات )مخصوصًا در 

یمن( به نفع قطر تمام می شود. قطر سیاست های میانه اتخاذ می کند. 

گفت:  چند هفته پیــش، امیر قطر بــه آمریکا رفــت و آقــای بایدن بــه او 

»شــما بزرگ ترین هم پیمــان اســتراتژیک خــارج از ناتوی ما هســتید.« 

این جملۀ مهّمی است. همۀ این ها به نفع امیر قطر شده است. قطر با 

احتیاط، عاقانه، و واقع گرایانه گام برمی دارد.

اشــعری: بایدن می خواهد با نرمش نســبت به ایران حوزه های درگیری   

خود را در دنیا قدری کاهش دهد. ایشان می بیند خیلی ها در مقابلش 

می ایستند؛ احتمااًل می خواهد مشکات را دور بزند.

رویوران:  اولویت های آمریکا از منطقه به سمت چین رفته است.  

کنگره مخالف بایدن هســتند و او را به شدت تهدید  اشعری: عده ای در   

کرده اند.
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رویــوران: البتــه، آن هــا 33 نفــر از مجمــوع 100 نفر ســناتور بودنــد. تعداد   

خیلی مهم اســت. هر 33 نفر هم جمهوری خواه هســتند، و حتی یک 

کّلی بــه آن ها طعنه  نفــر دموکرات در میــان آن ها نیســت. آقای بایــدن 

که تحوالت دنیــا و اولویت های نظام آمریــکا را نفهمیده اند و بازیچۀ  زد 

دست این و آن شده اند-منظورش اسرائیل است.

کرده انــد و در  در آمریــکا، می گوینــد هــزار میلیــارد دالر در منطقــه خــرج 

نهایت با خواری از افغانســتان بیرون رفته اند. در عراق هم به زودی به 

همین وضعیت خواهند رسید. این وضعیت باید حّدی داشته باشد: 

کردیم و هیچ به دســت نیاوردیم، چــرا باید ادامه  وقتی این همه خرج 

که بیشــتر خرج نکننــد و به دنبــال اولویت هایی  دهیم؟ عقل می گوید 

بروند که آن ها را تهدید می کند-یعنی چین و روسیه.

حزب اهلل لبنــان توانسته اســت اعتمــاد بخــش قابِل توجهــی از طوایف 

لبنانی را جلب کند.

اشــعری: من هــم همیــن را می گویــم. رفتــن امیر قطر بــه آمریــکا پیش از   

گرفت. من می گویم آمریکایی ها  دیدار آقای رئیســی با امیر قطر صورت 

که آقای رئیســی می خواهد به قطر برود و هیچ فشاری به  می دانستند 

که رئیس جمهور ایران را تحویل نگیرد. وقتی قطر با  امیر قطر نیاوردند 

آمریکا هم پیمان اســت، این رفتار تجلیل آمیز نســبت بــه ایران چگونه 

قابِل تحلیل است؟

رویوران: عربستان و امارات با ترامپ بسته بودند، امیر قطر با دموکرات ها   

کردند، این خــود را خرج بایدن  بسته اســت؛ آن ها خود را خرج ترامــپ 
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می کنــد؛ آن ها بحــث دشمن ســازی بــا ایــران را داشــتند، این بــا ایران 

دوستی می کند. 

کنند. ایــن نرمش  آمریــکا به عمــان و قطــر می گوید بــا ایــران دوســتی 

بــدون هماهنگــی بــا آمریــکا نیســت. نــوع رویکرد هــا متفاوت اســت. 

ج  کند، و ایــن همکاری قطعــًا خار کار  قطر اتفاقــًا می خواهد بــا ایــران 

کــز پژوهشــی بــه این  از ارادۀ آمریــکا نیســت. در آمریــکا، 90 درصــِد مرا

که سیاســت همکاری با ایران درســت اســت.  جمع بندی رســیده اند 

آن ها می گوینــد: »ما نباید در خاورمیانه باشــیم؛ باید بــه دنبال رقیب 

اقتصــادی ]چیــن[ و رقیب نظامــی ]روســیه[ برویــم. این رقبــا ممکن 

کنیم.« تنها  کم  کمر ما را بشکنند. باید تضاد ها را در خاورمیانه  است 

کز مطالعاتــی مانده انــد، و آن هــم به دلیل وابســتگی به  10 درصــِد مرا

اسرائیل است. 

کــز مطالعاتــی در آمریکا اجمــاع به زیان اســرائیل اســت.  اآلن، بیــن مرا

کــز مطالعاتی  این ها را خــوِد اســرائیلی ها می گویند. بــرای اولین بار، مرا

کــردن در خاورمیانه بی فایده اســت و  آمریــکا دارند می گوینــد: »هزینــه 

برای تحقــق اهــداف و اولویت هــای آمریکا ســودی ندارد؛ بــرای تحقق 

اهداف اســرائیل سودمنداســت. ما باید به دنبال اولویت های خود در 

روسیه و چین برویم.« 

ترامپ صهیونیســت ترین رئیس جمهور آمریــکا بود. اســرائیلی ها لب تر 

گفت:  گفتند: »جــوالن را می خواهیم،«  می کردند، او بله می گفت. به او 

گفــت: »قدس  گفتنــد: »قــدس را می خواهیم،«  »جوالن بــرای شــما«؛ 

کننــد و ترامپ نــه بگوید.  که درخواســت  هم برای شــما.« چیــزی نبود 

اما همین آقا بــه امارات گفت: »ما داریــم از منطقه می رویم. نمی توانیم 

بمانیم. هزینه های آن را هم نمی توانیم بدهیم. جایگزین ما برای شما 
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کنیم؛ اسرائیل  اسرائیل است. ما دیگر نمی توانیم امنیت شــما را حفظ 

کــه در آمریکا  کثر تحلیلگران اســرائیلی می گویند  کار را بکند.« ا باید این 

هیچ کس قبول ندارد در این منطقه هزینه کند. این یعنی اسرائیل تنها 

مانده است، و این مســئله می تواند برای اسرائیل به چالش استراتژیک 

تبدیــل شــود. تــا اآلن، منافــع اســرائیل و آمریــکا بر هــم منطبق بــود، و 

اسرائیل خیلی کار ها را در سایۀ آمریکا و با هزینۀ آن ها انجام می داد. دیگر 

این دوره تمام شد. منافع اسرائیل و آمریکا زاویه پیدا کرده است. هرکدام 

منافع خود را می خواهند. دشمنی نیست، ولی یگانگی هم نیست. 

کــه در پی تعامــل بــا ایران اند، در  اآلن، قطــر با دموکرات ها بسته اســت 

که امارات و عربســتان با جمهوری خواهان و امثال ترامپ بســته  حالی 

بودند که به دنبال تضاد با ایران بودند.

کار هوشــمندانۀ قطری هــا ســرمایه گذاری های آن هــا در ایران  اشــعری:   

است. وقتی یک کشور پولش را در کشور دیگری سرمایه گذاری می کند، 

کشــور  کشــور خیلی برایــش مهم می شــود چــون امنیت آن  امنیــت آن 

امنیت سرمایۀ خودش است. 

رویوران: بله، درســت اســت. یکی از بحث ها همکاری در تولید و تأمین   

گاز اروپا مسئلۀ  گاز جهان است. به دلیل جنگ اوکراین، مسئلۀ تأمین 

روز شده است. ما از قسمت شمالی پارس جنوبی گاز برمی داریم، و قطر 

از بخش جنوبی برمی دارد. 

ق: البته، این حوزۀ مشترک است؛ مثل یک ظرف است؛ از هر جا ی  زور  

آن بکشی، از کّل آن کشیده می شود.
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گاز پــارس جنوبــی ســمت قطــر و 30 درصــد ســمت  رویــوران: 70 درصــِد   

گاز روســیه اســت؛ مهم  ایــران اســت. اآلن، آمریکا به دنبــال جایگزینی 

کند، به نفع قطــر خواهد بود.  کار  گر قطر با ما  که باشــد. ا هم نیســت از 

گاز را تولید و با خطوط لوله  سیستم تولید ما و روسیه شبیه هم است: 

گاز را با فناوری ال.ان. جابه جا می کنیم. سیستم قطر آمریکایی است: 

کشــتی جابه جا می کنند. آمریکا به  جی به مایع تحت فشار تبدیل و با 

گاز اروپا را تأمین کند، اما قطر گفت تولیدش تا دو سال آینده  قطر گفت 

فروخته شده است و مازادی ندارد که به اروپا بدهد.

نوع تولیــد ما و قطــر متفاوت اســت. مــا فنــاوری ال.ان.جــی را نداریم؛ 

گر فرضًا این  خیلی مهم است که بتوانیم این فناوری را داشته باشیم. ا

کنند، می توانند یک خــّط لوله هم در  تونل را بین ایران و قطــر احداث 

گاز را به ایران و ترکیه بفرستد. شرایط جهانی  که  کنار آن در نظر بگیرند 

قطر را به همکاری با ایران سوق می دهد. این نکتۀ مهّمی است.

یه، و یمن شرایط جدید اوکراین را به رسمیت  در جنگ اوکراین، بالروس، سور

شناختند.
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در مــورد جنــگ اوکرایــن، روســیه نمی توانــد نســبت بــه روس تبار هــا 

بی تفاوت باشــد. غیــر از منطقۀ دونبــاس، جا های دیگری هم هســت 

کثریت روس تبــار دارد و فعًا جــدا مانده اند. در ســال 2014 م.، یک  که ا

توافق اروپایی تحت عنوان مینسک بین 2+2 )آلمان و فرانسه، اوکراین 

که برای اینکه این مناطق  کردند  و روســیه( انجام شــد. در آنجا، توافق 

که هفت ســال  جدا نشــوند، به آن هــا خودمختــاری بدهنــد. تــا اآلن، 

گذشته، اوکراین حاضر به دادِن خودمختاری نشده است. 

روس ها می گویند اوکراین نباید وارد ناتو شود؛ اما آمریکایی ها می گویند 

کشــوری خودش تصمیم می گیرد، و روســیه نمی تواند برای اوکراین  هر 

کنــد. این با رفتــار خوِد آمریکا در تعارض اســت. در ســال  تعییِن تکلیف 

1962 م.، کوبا با شوروی پیمان همکاری استراتژیک امضا کرد، و شوروی 

کوبا  در نتیجۀ این همکاری اســتراتژیک تعدادی موشک هســته ای در 

کــرد: »کوبا یک  کنــدی، رئیس جمهور وقــت آمریــکا، اعام  کرد.  مســتقر 

که این موشــک ها را بردارد، وگرنه، ما علیه شوروی وارد  ماه مهلت دارد 

گوشــمان باشد.«  جنگ می شــویم چون نمی خواهیم یک تهدید بیخ 

که روســیه می گویــد: »این  کوبا را تحمل نکردیــد اما حاال  چه طور شــما 

کمیت را مطرح می کنید؟  تهدید در کنار من است« بحث احترام به حا

کریمه  بین روسیه و اوکراین اختاف ارضی هم وجود دارد. شبِه جزیرۀ 

از اوکرایــن جــدا شده اســت. در آنجــا، رفرانــدوم برگــزار شــده، و مــردم 

گفته اند می خواهند با روســیه بماننــد. ورود اوکراین بــه ناتو عمًا یک 

تعــارض دوجانبــۀ روســی-اوکراینی پدید مــی آورد. وقتی یــک وجب از 

گیرد، همــۀ اعضای ناتو موظف  کشــوری از ناتو مورد تهدید قرار  ک  خا

به حمایت اند. معلوم است که در چنین شرایطی، ورود اوکراین به ناتو 

برای روسیه نپذیرفتنی است-چون سطح تهدید را باال می برد.
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در نهایت، آمریکا بی منطق وارد مســئله شده و بر ســر اروپا می زند. در 

کرده است،  که توافق مینسک برای آن راِه حل تعریف  مورد موضوعی 

جنگ طلبــی  سیاســت  بــا  آمریــکا  مــی آورد.  وســط  را  جنــگ  آمریــکا 

کارآمــدی  نا بــرده و ضعــف و  بــه حاشــیه  را  اروپــا  در مقابــل روســیه 

کرده اســت. آمریکا هر  سیســتم های اروپایــی و اتحادیــۀ اروپا را آشــکار 

کامًا  که در آلمان و فرانســه انجــام می گیرد به هم می ریــزد.  تاشــی را 

که حــرف آخــر را آمریکا می زنــد، امــا اروپا خیلــی از این  دیده می شــود 

حرف ها را قبول ندارد. 

من کنفرانس مطبوعاتی سفر صدرِ اعظم آلمان به روسیه را می شنیدم؛ 

با حرف هایی که آمریکا مطرح می کند بسیار متفاوت بود. صحبت های 

کامــًا متفاوت  کنفرانــس مطبوعاتــی ســفر به روســیه هــم  کــرون در  ما

که این جنگ بیش از آنکه روسی-آمریکایی  است. این نشان می دهد 

کامل بر حوزۀ  باشــد اروپایی-آمریکایی اســت. آمریکا به دنبال تســلط 

اروپاســت و تاش می کند اوکراین را بهانۀ ســلطه بر اروپا قــرار دهد. این 

تسویه حساب با روسیه است.

ق: آمریکا در آلمان پایگاه نظامی دارد. زور  

کّل اروپا پایگاه نظامــی دارد. در همین درگیری ها، چندین  رویــوران: در   

لشکر به لیتوانی، مولداوی، و لهستان آورده است.

ق: بخشی از شهر ُبن )آلمان( در اختیار آمریکاست: شما با ماشینتان  زور  

گــر تخلفــی صــورت بگیــرد، پلیــس آمریکا  می توانیــد وارد شــوید؛ ولــی ا

دخالت می کند، نه پلیس آلمان!
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رویوران: درست است. بزرگ ترین پایگاه آمریکا در آلمان است.  

ق: می خواهــم بگویــم دولت هایــی مثــل آلمــان و فرانســه دولــت  زور  

نیســتند؛ شــبیه قطــر، ولــی محترمانه تــر و مقتدر تــر هســتند. اقتــدار 

کــه در مورد خودشــان  آن ها از قطر بیشــتر اســت، ولی این طور نیســت 

اختیــار  در  جهانــی  امپراتــوری  اصــل  باشــند.  نهایــی  تصمیم گیرنــدۀ 

کشــور با چندین پرچم  کسون ها یک  کسون هاســت. آنگلوسا آنگلوسا

کــه آنجــا حکومــت می کننــد بــا هــم نســبت  هســتند. خانواده هایــی 

خویشاوندی نزدیک دارند. قدرت اصلی دست آن هاست. صدرِ اعظم 

آلمــان و رئیس جمهــور فرانســه چهره هــای روی صحنــه هســتند ولــی 

صاحبان اصلی قدرت نیستند.

رویوران: قبــول دارم. برای اولین بار در تاریخ روســیه و شــوروی ســابق،   

در روزهای اخیر، جلســۀ شــورای امنیت مّلی روســیه به صورت آناین 

کشــوری این اتفاق نمی افتد. پوتین، وزیر  پخش شد. معمواًل در هیچ 

یکا قرار دارند. دولت های آلمان و فرانسه تحت نفوذ و سلطۀ آمر
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کشــور، رئیس ســازمان امنیت، وزیر دفاع، وزیر خارجه، وزیــر دارایی، و 

رئیس ستاد ارتش اعضای شــورای امنیت روسیه هستند. هر کس آمد 

که جلســات شورای امنیت روسیه  گزارش داد. ما تازه متوجه شدیم  و 

چگونه برگزار می شــود. شــورای امنیت دو مهمان داشــت: رؤســای دو 

جمهوری خودمختار اوکراین. آن ها هم گزارش دادند.

ق: اینکه رئیس جمهور یک منطقه بیاید در شــورای امنیت روســیه  زور  

گزارش دهد یعنی این مناطق عمًا در حوزۀ اقتدار روسیه است.

گفتنــد: »اوکرایــن بــه دنبــال بهانــه اســت و ایــن مناطــق را  رویــوران:   

کشــته دادیم و این قدر ویرانی به بار  گلوله باران می کند. تا اآلن این قدر 

آمده اســت. این وضعیت برای ما قابِل تحمل نیســت. به هــر حال، ما 

هم خون، هم زبان، و هم نژاد هســتیم. از روســیه انتظــار داریم اقدامی 

کردیم  کند و ما را از ایــن وضع نجات دهــد. در ســال 2014 م.، رفراندوم 

که می خواهند به روســیه ملحق شــوند،  کردند  و 99 درصِد مردم اعام 

ولی متأسفانه شما هیچ اقدامی انجام ندادید و کاری که در مورد کریمه 

کردید را از ما دریغ کردید.« 

ک اوکراین هســتید،  گفت: »شــما بخشــی از خا در آخر جلســه، پوتین 

کار را انجــام دهیم.« آن ها  و ما نمی توانیم خــارج از دولت اوکرایــن این 

کنید،  گر اعام استقال  گفت: »ا گفتند: »ما اعام اســتقال می کنیم.« 

که بسته خواهد شد، ما می توانیم با شما به عنوان  بر اساس قراردادی 

کنیــم و نیرو هــای روســی برای  یــک واحد سیاســی مســتقل همــکاری 

گفت دقیقــًا انجام شــد.  کــه  حفــظ امنیــت شــما وارد شــوند.« همین 

آن دو جمهــوری  اعــام اســتقال و درخواســت همــکاری از نیرو هــای 
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کردند، و نیرو های روســی وارد این مناطق شدند. زدن نیرو های  صلح 

روسی در این منطقه عمًا به روسیه حّق دفاع از خود می دهد. منافع 

حکومت اوکراین در این است که آمریکا و روسیه با هم درگیر شوند تا در 

این میان، اوکراین از زیر یوغ روسیه خارج شود و زیر نفوذ غرب برود.

ق: اوکرایــن بخشــی از اتحــاد جماهیر شــوروی بود؛ چه طــور ممکن  زور  

است بخشی از اتحاد جماهیر شوروی از حوزۀ نفوذ روسیه جدا شود؟ 

رویوران: رابطۀ این کشور ها با آسیای مرکزی و روسیه ادامه دارد. دیدید   

که در قزاقســتان افتاد، نیرو های روســی وارد شدند و طّی  که در اتفاقی 

کردند. اوکراینی ها شــیفتگی خاّصــی به اروپا  24 ســاعت قضیه را جمع 

گر بــا ناتو و اتحادیــۀ اروپا باشــند اروپایی و  کرده اند: فکــر می کنند ا پیدا 

گر با روسیه باشند عقب می مانند. پیشرفته می شوند اما ا

ق: این مربوط به افکار عمومی است. بخش های اطاعاتی و نظامی  زور  

اتحاد جماهیر شوروی چه طور در اوکراین از روسیه جدا شدند؟ 

که  رویــوران: در اروپــا، ظاهراً توافقی در زمان یلتســین انجام شده اســت   

کشــور های اقماری روســیه  کشــور مســتقل می شــوند اما جــزء  ایــن 14 

خواهند بود. این توافق محرمانه امضا شده اســت. بعد، آن ها آن ســه 

کشــور بالتیــک و بعدتر لهســتان را بــه ناتــو بردنــد. اآلن، نوبــت اوکراین 

گفتند وارد محدودۀ شــوروی سابق  کردند و  اســت. به رغم اینکه امضا 

نمی شــوند، وارد شدند. آقای پوتین می گفت: »من اســناد زیادی دارم 

که نشــان می دهــد غربی هــا چــه آدم هــای منافقی هســتند و بــه هیچ 
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چیز پای بند نیســتند.« غربی ها اســلحه و امکانات خاّصی بــه اوکراین 

کند امــا وارد جنگ  کاری وارد  که بتواند به روســیه ضربه هــای  داده اند 

گفتمان  نمی شوند و تنها تحریم هایی علیه روسیه اعام می کنند. این 

غیرِ مستقیم عمًا امکان کنترل در اوکراین را فراهم کرده است. 

کّل اوکراین را بگیرد، با فشار بین المللی مواجه خواهد شد.  گر روســیه  ا

وزیر خارجۀ آمریکا گفت: »تحریم های بی سابقه ای علیه روسیه ِاعمال 

می کنیم که تحریم های ایران در مقابل آن هیچ است.« 

کرده است.  روســیه با چین توافق همکاری اســتراتژیک 25ســاله امضا 

گاز  اقتصاد چین و توان هســته ای روسیه با هم اســت. چین قول داده 

و نفت روسیه را بخرد و با پولی غیر از دالر مبادله کنند. ما عمًا به سوی 

بلوک بندی های تازۀ جهانی می رویم. در بلوک بندی تازه، همکاری ها 

و ارتباطات بین روسیه و چین و ایران برقرار می شود، و همین امر سبب 

تحوالت جدیدی در نظام بین الملل می شود.

ایران، روسیه، و چین سه ضلع ایدئولوژی، قدرت نظامی، و قدرت اقتصادی را 

که برای ایجاد یک قطب جهانی الزم است در اختیار دارند.
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کــه ایــن بلوک بنــدی یــک طــرح نوین  ق: چــه انــدازه احتمــال دارد  زور  

جهانی در پی داشته باشد؟ روســیه با محور مقاومت رابطۀ صمیمانه 

کرده اســت-باالخره، پوتین دو بار بــه ایران آمــد. چین هم یک  برقــرار 

قرارداد 25ساله با ایران امضا کرده است. 

ایران هستۀ مرکزی محور مقاومت اسامی است . هر قدرت جهانی سه 

ضلع دارد: ایدئولوژی، توان اقتصادی، و نیروی نظامی. ایران، چین، و 

روسیه در کنار هم این سه ضلع را خواهند داشت.

رویوران: آقای زورق، شما از زاویۀ محور مقاومت نگاه می کنید؛ خیلی ها   

کرد. تولید ناخالص داخلی چین  معتقدند باید از زاویۀ اقتصــادی نگاه 

دارد از آمریکا می گذرد. چین حدود چهار هزار میلیارد با آمریکا و نزدیک 

به ُنه هزار میلیارد دالر با اروپا مراوده دارد. 

کاالی  گر ایــن بلوک بندی اتفــاق بیفتــد، رابطۀ چین و غــرب )که بــازار  ا

که چیــن بتواند از  چین اســت( به هم می خورد. این امر مانع می شــود 

آمریکا عبور کند.

کنیم، مســئله  گر بخواهیم در یک ســطح اســتراتژیک نگاه  ق: ولــی ا زور  

که تمدن غرب به بن بســت  مســئلۀ تمدنی اســت. مســئله این اســت 

که بــه هدف هایــش رسیده اســت و شــعار  رسیده اســت، بــه ایــن معنــا 

کار به جایی رسیده که 30 هزار تروریست از غرب بیرون  جدیدی ندارد. 

می آید. غرب دیگر شــعار و آرمان تازه ای برای جوان ها ندارد. حتی یک 

که 100 سال  کند، در حالی  گروه تکفیری می تواند جوانان آن ها را جذب 

کــه از اینجا به غــرب می رفت تــا آخر عمــرش غربی  پیــش، دانشــجویی 

بود و غــرب او را جذب می کــرد. در یک نگرش خیلی اســتراتژیک، باالتر 
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از اقتصاد، یک دوقطبِی جدید جهانی می تواند این انرژی پتانســیل را 

مدیریت کند.

رویوران: بله، درســت اســت. به هر حال، بحــران اوکراین آغــاز یک نظم   

جدید جهانی است.

که من و شما مشــترکًا داریم، بحران اوکراین می تواند  ق: با برداشتی  زور  

گر برداشت من و شما درست  آغاز ایجاد نظم نوین جهانی باشد، ولی ا

نباشــد، بحــران اوکرایــن می توانــد آغاز یــک جنــگ جهانــی و اتمی هم 

باشد. باید دید کدام یک درست درمی آید.



گفت وگو با دکتر ابراهیم متقی

بـــرجــــام و فـــرجـــاِم آن
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فرهنگ اسالمی: با سپاس از حضور شما در این گفت وگو، برخی رسانه ها   

کرات وین تقریبًا در حال آماده شــدن  کــه متن نهایی مذا خبر داده اند 

اســت. به نظر شــما، این متن با متن قبلــی چه تفاوت هایــی می تواند 

داشته باشد، یا تفاوتی ندارد؟

متقــی: بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. متــن تابعــی از مختصــات قــدرت،   

انتظارات، و قابلیــت بازیگران در فضای سیاســت گذاری و دیپلماســی 

کره، همکاری،  است. ایران و ایاالت متحده دوران های مختلفی از مذا

کرده اند. در هر دوره، تاش داشــتند تا زمینۀ  رقابت، و تعارض را تجربه 

حّل برخــی از چالش هــا را بــه وجود بیاورنــد تا منجــر به امنیــت و مازاد 

اقتصادی بیشتر برای هرکدام از آن ها باشد. 

تیــم  تــاش  تمــام  می کننــد  فکــر  تحلیلگــران  و  دوســتان  از  خیلــی 

کره کننده در راســتای اعــادۀ برجام 2015 م. اســت. ایــران به لحاظ  مذا

ســاختاری با برجام 2015 م. هیچ مشکلی نداشــت، اما واقعیت برجام 

کامًا ناپایــدار و به لحاظ تعهداْت یک ســویه و برگشــت پذیر بــود. ایران 

کــه زمینــۀ اعــادۀ برجــام 2015 م. را تــا اردیبهشــت و خرداد  کــرد  تــاش 

کند، ولی متأســفانه آمریکایی ها تمایلی بــه توافق با دولت  1400 فراهم 
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پیشین نداشــتند. از همه مهم تر اینکه احســاس می کردند توافق های 

گذرا خواهد بود، و علت آن خســتگی ایران در  دولت پیشــین ناپایدار و 

روند دیپلماســی بود. در اردیبهشــت 1400، نوعی شــتاب زدگی )مشابه 

که ایــران و  گذشــته( به چشــم می خورد، و مشــخص بــود  دوران هــای 

ساخت سیاسی ایران این شتاب زدگی را نخواهد پذیرفت. 

گرفت. نکتۀ  کرات دور هفتم و هشتم در دولت آقای رئیسی شکل  مذا

که شــورای عالی امنیــت مّلی محور اصلی دیپلماســی  اول این اســت 

در  را شــکل می دهــد.  ویــن  کــرات  و سیاســت گذاری مذا هســته ای 

گذشــته، شــورای عالی امنیــت مّلــی از سیاســت گذاری حــذف،  دورۀ 

کــره، و سیاســت گذاری بــه وزارت  و محوریت اصلــی دیپلماســی، مذا

گذار شــد. در فضای فعلی، شــورای  خارجه و نظــارت رئیس جمهور وا

کرده اســت، بــه چالش های  عالــی امنیــت مّلــی نقــش محــوری پیــدا 

گذشــته و برجام وقــوف دارد، و از این مســئله  دیپلماســی هســته ای 

ی محور اصلی دیپلماســی هسته ای و سیاست گذاری 
ّ
شــورای عالی امنیت مل

ین است. مذاکرات و
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ج شــد: علت اصلــی در ضعف  که چرا ترامــپ از برجــام خار گاه شــده  آ

برجام بود. 

کــرات جدیــد می بایســت بــر اســاس ترمیم ضعــف قبلی  بنابرایــن، مذا

گر دیپلماســی هســته ای می خواســت در فضــای قبلــی ادامه  باشــد. ا

کامــًا ناپایــدار بــه نظــر می رســید و نتیجۀ  کــه  کنــد، طبیعی بــود  پیــدا 

گــر ایران هگــزا فلورایــد اورانیوم  چندانی بــرای ایران حاصــل نمی کرد. ا

که از  کشــور دیگــری  را برای تبدیل شــدن به کیک زرد به روســیه )یا هر 

قابلیت الزم برخوردار بود( تحویل می داد، امــکان خروج مجدد آمریکا 

که زمینه  یا هر کشور دیگر از برجام فراهم می شد، و حتی امکان داشت 

کاربرد مکانیزم ماشــه به وجود بیاید. ایــران دارد تاش می کند در  برای 

که تجربۀ برجــام 2015 م. را مــورد توجه قرار  کرات به نتایجی برســد  مذا

که بایــدن یا هر رئیس جمهــور دیگر در فضای  کاری انجام دهد  دهــد و 

بازگشت پذیر قرار نگیرد. 

کــرات حــول چهــار محــور انجام می شــود:  کــه مذا واقعیــت این اســت 

)1( زیرساخت ها، )2( دستگاه های غنی سازی )به ویژه، سانتریفیوژ ها(، 

)3( خروج هگزا فلوراید اورانیوم و میزان ذخایر هگــزا فلوراید اورانیوم در 

مقیاس 20 درصــد، )4( ُفردو. تمام دغدغۀ آمریکایی هــا به ُفردو مربوط 

است. ُفردو از ایمنی همه جانبه برخوردار است و می تواند حافظ خوبی 

کّلی، پروسۀ  برای دستگاه های ســانتریفیوژ، مواد غنی شــده، و به طور 

کــرات در بعضــی موضوعــات بــه نتیجــۀ قطعی  غنی ســازی باشــد. مذا

رسیده است. نتیجۀ قطعی مربوط به خروج بخش قابِل توجهی از هگزا 

کیک  کشــور و تحویــل آن به روســیه در ازای دریافت  فلوراید اورانیوم از 

کــرات اولین بــار در دوران آقــای عراقچی آغاز شــد و  زرد اســت. این مذا

مورد پذیرش تیم جدید هم قرار گرفت.
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که بــا برجام قبلــی متفاوت اســت، سانتریفیوژ هاســت.  موضــوع دوم، 

گذشته IR2 بود، اما اآلن IR6 هم  کثر توان غنی سازی ما در دوران  حدا

که ایران  کره کننده پذیرفته اند  گروه های مذا به آن ملحق شده اســت. 

کنــد اما ایــن دســتگاه ها از وضعیــت اسمبل شــده خارج  IR6 را حفــظ 

کار انجام شــود. در ابتدا، آمریکایی ها  که این  شــود؛ ایران هم پذیرفته 

که ســانتریفیوژها زیر  کار بودنــد. اآلن پذیرفته انــد  مخالف جــّدی ایــن 

که سیســتم آبشــار های  نظر آژانس مهــر و موم شــود، ولی نپذیرفته اند 

غنی سازی حفظ شود. این یک نکتۀ بسیار مهم و تعیین کننده است. 

یکــی از اختافــات باقی مانده در مورد ســپاه پاســداران و نیــروی قدس 

کشــور بــه چــه میــزان در اختیــار قــرارگاه  کــه باالخــره اقتصــاد  اســت، 

کــه می دانیــد، اقتصاد ایــران در 10 ســال  خاتم االنبیاســت. همان طــور 

کــه ترامــپ از برجــام خارج شد-به شــدت  گذشــته-به ویژه، از زمانــی 

گر ســپاه پاســداران از تنگنای فعلی  تحت تأثیر قــرارگاه خاتم قرار دارد. ا

کــره  یفیوژهای IR6 هــم مطرح انــد و دربــارۀ آن هــا مذا در شــرایط فعلــی، ســانتر

شده است.
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کرده اســت خارج شــود، امکان فعالیت اقتصادی آیندۀ  که غرب ایجاد 

قرارگاه خاتم فراهم می شود، و قرارگاه می تواند همچنان یک بنگاه قوی 

باشد. اآلن، گفته می شود که آمریکایی ها این بخش را هم پذیرفته اند. 

مســئلۀ اصلی مربــوط به نیــروی قــدس اســت. آمریکایی هــا می گویند 

ســپاه پاســداران از فهرســت تحریم خارج شــود تا قــرارگاه خاتــم بتواند 

فعالیت هایــش را انجام دهد، ولــی موضوع نیروی قــدس باقی بماند و 

که  گیــرد. اختاف اصلی  کار قرار  کرات منطقه ای آتی در دســتور  در مذا

وجود دارد مربوط به این بخش است.

کــه نمی توانــد از طرف  کرده اســت  فرهنگ اســالمی: دولــت آمریکا اعام   

دولت آینــده در مورد برجــام تضمین دهد. آقــای بایدن هــم، به دلیل 

کهولت، بــه احتمال زیــاد در دور بعــدی انتخابات یا شــرکت نمی کند یا 

کند  که آمریکا امضا  کند رأی نمی آورد؛ بنابراین، هر توافقــی  گر شــرکت  ا

که ایران می دهد آنی است،  در حدود ســه ســال اعتبار دارد. امتیازاتی 

یــکا اعالم کرده نمی توانــد از طرف دولت آینده دربــارۀ اجرای برجام  دولــت آمر

یکایی محدود است. تضمین دهد؛ بنابراین، مدت اعتبار امضای مسئوالن آمر
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که سر  که آمریکا می دهد آتی است. آیا احساس نمی کنید  و وعده هایی 

ایران کاه می رود؟

متقــی: در روابــط بین الملــل، هیچ تضمینــی وجــود نــدارد. اصلی ترین   

کنگرۀ آمریکا  گر  تضمین مبتنی بر خودیاری و بازدارندگی اســت. حتی ا

کنــد، ایــن قطعنامــه بــرای دولــت آمریــکا و هیچ  یــک قطعنامه صــادر 

کنگــرۀ آمریکا  دولــت دیگــری الــزام آور نیســت. از اول انقــاب تــا امــروز، 

کرده اســت-یکی از اولین موارد مربوط  قطعنامه های متعددی صادر 

کمات  که آمریکایی ها این محا کمۀ سران حکومت قبل است،  به محا

و احکام صادره را مورد انتقاد قرار دادند. ایران چه قدر به این قطعنامه 

توجه داشت؟ 

که فقط بخشی از سیاســْت اعامی است. سیاست  واقعیت این است 

اعامی مبتنی بر ارادۀ سیاســی و ناپایدار اســت؛ سیاست عملی مبتنی 

بر معادلۀ قدرت اســت. من هم با شــما موافقم: این توافــق جدید هم 

گشــایش  از اعتبار و تداوم چندانــی برخوردار نخواهد بود، اما یک دورۀ 

اقتصادی نسبی را به وجود می آورد.

گفته است توافق هسته ای باید آغاز  فرهنگ اسالمی: عربستان سعودی   

راه باشد، نه پایان راه. معنای این جمله چیست؟

کــره ای می باید یــک نــوع تصاعد  کــه هــر مذا متقــی: بــه این معناســت   

کار  که برجام نقطۀ آغازین  داشته باشد. بحث دولت بایدن این است 

اســت، به در بر گیرندگــی ایران در فضای دیپلماســی منطقــه ای منجر 

کــرات آینده فراهــم می کند.  می شــود، و در نتیجــه، زمینه را بــرای مذا
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کــرات منطقه ای  کــه زمینــه بــرای مذا تمام تــاش بایــدن ایــن اســت 

گر از  کــه ا که به آن اشــاره می کنند این اســت  بــه وجود بیاید. نکتــه ای 

کنیم، همکاری های منطقه ای اجتناب ناپذیر  فضای هســته ای عبور 

خواهد بود.

ید برجام باید آغاز راه باشد، نه پایان آن.  عربستان سعودی می گو

ع و تشنج در منطقه به مسئلۀ فلسطین و  فرهنگ اسالمی: تناقض و تناز  

یمن برمی گردد. در یمن، ملتی مظلوم واقع شده که همه شیعۀ زیدی 

که آن ها بمباران می شوند. در  یا 12ِامامی هســتند. هفت ســال اســت 

که ملتی آواره شــده اند. آیا ایران حاضر است  فلسطین، 70 سال اســت 

به قیمت پا گذاشتن روی خون شهدای یمن و فلسطین با عربستان و 

آمریکا کنار بیاید؟

متقی: دیپلماســی همیشــه ادامــه دارد، و نتایج حاصل از دیپلماســی   

تابع قابلیت بازیگران اســت. امروز یمنی هــا به مراتب از مــارس 2015 م. 

قوی ترنــد: ســازمان دهی و ســاختار دارنــد، تجهیــزات دارنــد، و عمــق 

که محــور مقاومت  عربســتان را هــدف می گیرنــد. این نشــان می دهــد 

حمایت های جّدی ای از یمن کرده است.

نکتۀ بعــدی اینکه تحــرک منطقــه ای یمنی ها اثرگــذار بوده و توانســته 

دیپلماســی امنیتی را با امارات به نتایجی برساند. اماراتی ها فهمیدند 

کردند.  کراتشــان را با یمنی ها شــروع  که آســیب پذیرند؛ در نتیجــه، مذا

که امروز یمــن و مقاومت  که وجــود دارد این اســت  نکتۀ بســیار مهّمی 

کســی نمی تواند  یمن بــه یک نیــروی مؤثــر منطقــه ای تبدیــل شــده و 
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مطالبات یمنی هــا را نادیده بگیرد. مســئلۀ اصلی مقاومــت دو مفهوم 

در هم تنیده است: )1( تاب آوری، )2( تداوم ُکنش. یمنی ها نشان دادند 

که عربســتان در وضعیت  که قــدرت تاب آوری شــان باالســت، در حالی 

گرفــت. در آینــدۀ دیپلماســی منطقــه ای، نقش  فرســایش نســبی قرار 

یمنی ها بســیار مهم و تعیین کننده خواهد بود، و محور مقاومت نقش 

حمایتی و هم تکمیلی را ایفا خواهد کرد.

که آیا ایران بر ســر یمن و فلســطین با  فرهنگ اســالمی: پرســش این بود   

آمریکا معامله خواهد کرد یا نه.

کــره ای وجود نخواهد داشــت.  متقی: بدون حضــور یمنی ها، هیچ مذا  

یمنی ها هــم در وضعیت مقاومت و هــم مصالحه قرار دارنــد. آن ها هم 

نیازمند گشایش اند. 

کند،  کــه ایــران می توانــد نقش ایفــا  در مســئلۀ فلســطین، همان طــور 

کشور های دیگر عربی هم نقش آفرین هســتند. نقش عربستان، مصر، 

اردن، و حتی دولت خودگردان در آیندۀ فلســطین بسیار تعیین کننده 

کند. همچنین،  خواهد بود. ایــران به تنهایی نمی تواند تصمیم گیــری 

جهان عرب بدون سیاست و رویکرد ایران قادر نخواهند بود به توافقی 

با مجموعه های منطقه ای در ارتباط با آیندۀ فلسطین برسند.

که نــام بردید )عربســتان، مصــر، اردن، و  فرهنگ اســالمی: دولت هایــی   

دولــت خودگردان( بــه نوعــی زیرمجموعۀ اســرائیل اند؛ این هــا همه در 

یک طرف و فلســطین در طرف دیگر اســت. فلســطین ســاف نیســت؛ 

که  فلسطین حماس و جهاد اسامی اســت. آن ها از ایران می خواهند 
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کار را خواهد  دســت از حمایت از جهــاد و حماس بردارد. آیــا ایران ایــن 

کرد؟

متقی: حماس و جهاد اسامی نیرو های سیاسی و مقاومت در فلسطین   

که حزب اهلل نقش خود  بوده اند و در آینده هم خواهند بود. همان طور 

را در آینــدۀ لبنان حفظ می کنــد، باقی ماندن حماس و جهاد اســامی 

کــه وجود  به عنــوان نماد هــای مقاومــت اجتناب ناپذیر اســت. بحثی 

کــه در فضــای امنیــت منطقــه ای، بازیگــران مختلفی  دارد ایــن اســت 

کثرســازِی اهدافش را  وجود دارند، و هر بازیگر تاش می کند زمینۀ حدا

کثرسازی اهداف به معنای قطعیت در رسیدن به  کند، اما حدا فراهم 

هدف های اقتصادی و امنیتی تلقی نخواهد شد. 

کند  کــه از مقاومت حفاظــت و حمایت  ایــران به انــدازه ای قوی اســت 

کشــور های منطقه  کــه بــا رویکرد همــۀ  ولــی به انــدازه ای قوی نیســت 

کــه در آیندۀ نه چنــدان دور، زمینه  کند. به همین دلیل اســت  مقابله 

یکا معامله نخواهد کرد. ایران بر سر آیندۀ فلسطین و یمن با آمر
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کــرات ماهیت  کــرات جدیــد فراهــم خواهــد شــد، و ایــن مذا بــرای مذا

چندُبعــدی دارد. دولت های عربــی، نهاد های بین المللــی، و بازیگران 

گروه هــای مقاومــت( در آن نقش آفریــن خواهند  منطقــه ای )به ویــژه، 

کــه آن ها تنهــا بازیگران  بود، اما نقش آفرینی شــان به این معنا نیســت 

کثری نایل  منطقه خواهند بود و به اهداف خودشان در وضعیت حّدا

کرات وضعیتی مبتنی بر تعادل را در بر می گیرد، و طبیعی  می شوند. مذا

است که هرکدام از بازیگران منطقه ای )بر اساس قدرتشان( مطالباتی را 

برای نیل به توافق یا مقابله با توافق خواهند داشت.

غرب می کوشد قدرت خودیاری و بازدارندگی ایران را سلب کند.

فرهنــگ اســالمی: فرمودید تضمیــن واقعی برای هــر توافــق خودیاری و   

بازدارندگــی اســت؛ همچنیــن، فرمودیــد هیــچ نــوع تضمینــی از طرف 

کنگرۀ آمریــکا نمی توانــد اطمینان بخش باشــد.  دولــت آمریکا و حتــی 

آنچه غرب دارد از ایران می گیــرد همان قدرت خودیــاری و بازدارندگی 

اســت؛ به عنــوان مثال، وقتی ســپاه قــدس تحریــم و تهدیــد و تحدید 

می شــود، یعنی قــدرت خودیــاری و قــدرت بازدارندگی ایــران تهدید و 

تحدید می شود. 

آن هــا از مــا به اصطــاح پــول نقــد می خواهنــد امــا بــه مــا وعــدۀ نســیه 

کرد. زمانــی در مورد  می دهند. به وعــدۀ آن ها هم نمی تــوان اطمینان 

کنیم. وقتی شــما  ک از ما خواســتند قلــب آن را با ســیمان ُپر  کتــور ارا رآ

کار می اندازید-چــه درون آن ســیمان بریزیــد  تجهیــزات خودتــان را از 

کند  کنید و آژانــس آن را ُمهــر و موم  و چه آن را از حالت اســمبل خــارج 

کنید-دارنــد از قــدرت  و شــما اجــازه نداشــته باشــید دوبــاره آن را بــاز 
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بازدارندگی و خودیاری شــما می کاهند. در مقابل، فقط به شــما وعده 

می دهند. شما این شرایط را چه جور می بینید؟

متقی: ایران می خواهد به یک نقطۀ بهینه دست پیدا کند و سانتریفیوژ   

گذشــته اصــًا IR6 یا  کــه در برجــام  را حفــظ می کنــد. نکتــه این اســت 

وسایل مربوط به تحقیق و توسعه وجود نداشت، ولی در شرایط کنونی 

کرات و دیپلماسی  این ها حاصل شده و می تواند تأثیر خودش را در مذا

هسته ای به جا بگذارد.

از طرف دیگــر، ایــران هــم نمی توانــد مطالبــات خــودش را در وضعیت 

که مــا چگونــه می توانیم فضای  کثــری قرار دهــد. مهم این اســت  حدا

کنیــم و پایــان دادن بــه تحریم هــا چه قــدر بــرای مــا  جدیــدی را ایجــاد 

اهمیــت دارد. بحــث اصلی ما پایــان دادن بــه تحریم هاســت: اینکه در 

ازای قابلیت هایی که به دست می آوریم و آنچه ایران از دست می دهد، 

آیا سویفت و امکان مبادلۀ پولی و بانکی باز می شود یا نه.

فرهنگ اســالمی: مقــام معظم رهبــری فرمودند: »مســائل اقتصــادی را   

کوتــاه آمدن و  گــره نزنید،« ولی شــما می فرمایید دلیل اصلی  به برجام 

سازش ایران در برجام مشکات اقتصادی است. فکر نمی کنید که این 

راهبرد با راهبردی که مقام معظم رهبری تعیین کردند تفاوت دارد؟

متقی: مقــام معظم رهبری موضوع سیاســت گذاری برجــام را در اختیار   

شورای عالی امنیت مّلی گذشتند. ایشان سیاست های کان را تعیین 

کردند، و شــورای عالی امنیت مّلی در همان مسیر ایفای نقش می کند. 

در وضعیــت موجــود، رهبــری مواضــع اعامی و سیاســت های رســمی 
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کره کننــده هــم آزادی عمل  کیــد قــرار می دهنــد و به تیــم مذا را مــورد تأ

که  که بتواند به یک تعادل نایل شــود. مهم ترین مســئله ای  می دهند 

که آیا این تعادل می تواند بازدارندگی الزم را ایجاد  وجود دارد این است 

گریز هســته ای اند؛ جمهوری اســامی هم  کنــد یا خیــر. غربی ها نگــران 

کشور را  که آمریکایی ها یا هر بازیگر دیگر معادلۀ اقتصادی  نگران اســت 

کرده است،  کرات به همین میزان هم پیشرفت  گر مذا نادیده بگیرند. ا

کــه جمهــوری اســامی برجــام را بــه موضوعــات  بــه ایــن دلیــل اســت 

کــرات برجــام پایان  گــره نزده اســت؛ ولی یکــی از اهــداف مذا اقتصادی 

که بخــش دیگری از  دادن بــه تحریم های اقتصادی اســت، همان طور 

که ســپاه پاســداران در لیســت تروریســتی  کرات این اســت  اهداف مذا

آن ها قرار نگیرد. 

در اینجا، یک پارادوکس به چشم می خورد. سپاه پاسداران به موجب 

قانون کاتسا یک بازیگر تروریستی تلقی می شود. آیا رئیس جمهور آمریکا 

می تواند این قانون را نادیده بگیرد؟ به هیچ وجه! رئیس جمهور آمریکا 

یسم نام می گذارد. غرب استقالل طلبی و آزادی خواهی را ترور
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می تواند اجرای این قانــون را برای مدتی به تعویق بیندازد و هر شــش 

ماه یک بار به کنگره گزارش دهد.

کــه فرمودیــد و اختیــارات رئیس جمهور  فرهنگ اســالمی: بحــث قانونی   

کــه آن ها  آمریــکا یک طــرف قضیه اســت؛ طــرف دیگر قضیه این اســت 

اســم هر نوع اســتقال طلبی و آزادی خواهی را تروریســم و اســم هر نوع 

گاهــی آزادی خواهــی  سرســپردگی و بردگــی را اعتــدال و میانــه روی و 

که واقعیت دقیقی  می گذارند. در حقیقــت، این ها نوعی لفاظی اســت 

ندارد. 

که آن هــا می خواهنــد از مــا چیزی مثل ســاف  حقیقت امــر این اســت 

سرنوشــت  بــه  را  مــا  انقــاب  سرنوشــت  می خواهنــد  یعنــی  بســازند؛ 

کننــد. یاســر عرفــات روزی بــرای آزادی فلســطین  یاســر عرفــات شــبیه 

کمپ دیویــد رفت، و بعــد هم ســر او را زیر آب  می جنگیــد، روزی هم به 

که مقام معظم رهبری متوجه بازیگری آن ها  کامًا واضح است  کردند! 

کره کننــدگان ما هــم متوجه این  که آیــا مذا هســتند. ســؤال این اســت 

بازیگری هستند.

متقــی: من فکر می کنم حداقل تجربۀ تاریخی الزم را به دست آورده اند.   

کــه بــه الگــوی رفتــاری آمریــکا در برخــورد بــا  تحلیــل مــن ایــن اســت 

کرده اند. مســئلۀ اصلی  کشــور های مختلف و ایران وقوف نســبی پیــدا 

گذاشت. یاسر عرفات در  که چرا یاسر عرفات اســلحه را زمین  این است 

وضعیت قدرت قرار نداشــت و به تدریج در فضای فرســایش واقع شد. 

گروه های اجتماعی درون آن به  هرگاه جامعه با فرسایش روبه رو شود، 

نیرو هایی توجه می کنند که رویکرد مصالحه گر دارند. 
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کرات ســاف باشــد- کــرات فعلی هــم می توانــد تابعی از مــدل مذا مذا

آمریکایی ها پیگیر این هدف بوده و هستند. اما آمریکا چه ابزار ی برای 

متقاعد سازی ایران دارد، و ایران چه ابزار ی برای متعادل سازی آمریکا 

گــر ابزار ها نســبتًا متوازن باشــد و تــاب آوری تداوم  گرفته اســت؟ ا کار  به 

که ایران نتایج بهتری به دســت می آورد.  داشته باشد، طبیعی اســت 

که هــرگاه بازیگــری خودش زمینۀ خلع ســاح  تاریخ نشــان داده اســت 

اقتصادی و سیاســی و حقوقــی و نظامی خــود را بــه وجود مــی آورد، در 

آینده با چالش بیشتری روبه رو خواهد شد.

فرهنــگ اســالمی: دربارۀ مســئلۀ هســته ای، شــما آژانس هســته ای را تا   

کار آن ها تا چــه اندازه فنی و تا چه اندازه  چه اندازه بی طرف می بینید؟ 

سیاسی است؟

متقــی: آژانــس دو نقــش دارد: فنی و سیاســی. آمانــو نقش فنــی را برای   

کره  گروســی به هر دو نقش توجه دارد. او مذا کرد، اما  خودش برجسته 

یکا به واسطۀ آژانس انرژی اتمی از دانش هسته ای ایران جاسوسی می کند. آمر
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می کند و حتی ایــران را در فضای تهدیــد قرار می دهد؛ بــه این موضوع 

گر ایران چنیــن اقدامــی را انجام ندهــد، پرونده در  کــه ا هم توجــه دارد 

که  گذاشته می شــود. این موارد نشان می دهد  شورای حکام به بحث 

قدرت آژانس در فضای پروتکل الحاقی روزبه روز افزایش پیدا می کند-

چون باید تعهدات کشور هایی مثل ایران را راستی آزمایی کند.

فرهنــگ اســالمی: در فرآینــد راســتی آزمایی، اطاعات دانش هســته ای   

ایران تا چه انــدازه از طریق آژانس به آمریکا منتقل شده اســت؟ آیا این 

سؤال قابِل طرح است؟

که  کامًا درســت اســت. البرادعی به این موضوع اشــاره داشــت  متقــی:   

که  هیچ امنیتی در آژانس ندارد. چرا؟ او بارها به این نتیجه رسیده بود 

گرفته است. این یک توهین به  گاوصندوق اسنادش مورد دستبرد قرار 

دبیرِ کّل آژانس محسوب می شد. 

یداری شده توسط  ید تانک های خر انگلستان می خواهد یک هشتِم قیمت خر

ایران را به ایران بازگرداند.
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گروســی ســعی می کند خود را با آمریکایی ها و اروپایی هــا تطبیق دهد. 

کــه ایرانی هــا در چارچوب  گذشــته هــم، بســیاری از اطاعاتــی  در دورۀ 

تعهدات و راســتی آزمایی به آژانس دادند مورد اســتفادۀ سرویس های 

امنیتی کشور های منطقه ای و قدرت های بزرگ قرار گرفت.

که بیــش از 500 میلیون  کرد   اعام 
ً
فرهنگ اســالمی: وزارت خارجه اخیــرا  

که ایــران قبل از انقــاب به انگلیــس داده بود به  دالر پــول تانک هایی 

که ایران آن موقع  ایران برگردانده شده اســت. آیا این مبلغ پولی اســت 

گر این طور است، سود بانکی این پول در طول  به انگلیس داده است؟ ا

این 40 سال کجاست؟

که این پول  متقی: این بحث بسیار جّدی است. اواًل، مشخص نیست   

گذاشته شده تا به  کز مالی سوئیس  به ایران داده شــده یا در اختیار مرا

گیرد؛ یعنی معلوم نیست که  کاال مورد استفاده قرار  عنوان اعتبار خرید 

نقد داده شده یا اینکه اعتباری است. متأسفانه، وزارت خارجه در این 

ارتباط شفاف ســازی نکرد و اطاعاتی به جامعۀ ایران نــداد. نکتۀ  دوم 

که به هیچ وجه دربارۀ تطبیق پذیری نرخ پوند از سال 1974  این است 

که ایــران خریده  کاال هایی  تــا 2022 م. و بهرۀ ایــن پول صحبتی نشــد. 

کاال  گر همان  مشخص است )ایران 500 تانک نیوچیفتن خریده بود(؛ ا

را امروز بخواهد بخرد، باید هشت برابِر آن روز پول پرداخت کند. 

کــرات و توافق ها شفاف ســازی نکند  گــر وزارت امور خارجــه دربارۀ مذا ا

کــه زمینه ای  کلی بهره بگیرد، طبیعی اســت  و بخواهــد از عبارت هــای 

فراهم می کند که رسانه های بین المللی بتوانند موج های ابهام و اتهام 

را برای ساختار سیاسی ایران بازتولید کنند.
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فرهنگ اســالمی: یعنــی در حقیقت انگلیس یک هشــتِم بدهــی خود را   

پرداخت کرده است؟

کثر یک هشتِم قیمت واقعی را پرداخت  گر نقد داده باشد، حدا متقی: ا  

کرده است.

فرهنگ اسالمی: از حضور شما در این گفت وگو متشکریم.  



پای سخن دردمندی از بامیان!

میــــزگــــرِدمــــاه
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کــه اشــرف غنــی از نــاِم طالبــان بــه عنوان  ق: برخــی بــر ایــن باورنــد  زور  

پوششی برای زدن مخالفان خودش اســتفاده می کرد. آن ها می گویند 

که طالبــان آمــده، از نــاِم داعــش همیــن اســتفاده را می کند:  اآلن هــم 

هر کس را که از بین می برند می گویند جنایت داعش است. 

گفته  یکــی از صاحب منصبان ارتــش افغانســتان در زمان اشــرف غنی 

بــود: »مــا دســتور داشــتیم بــا طالبــان نجنگیم. بعضــی مواقــع تفنگ 

داشتیم ولی فشــنگ نداشــتیم. ما یک ارتش 200-300هزار نفره داریم 

که  گــر می خواســتیم می توانســتیم بجنگیــم، امــا دســتور ایــن بــود  و ا

نجنگیم.«

برخی از کارشناسان معتقدند که آمریکا به همۀ اهدافش در افغانستان 

کرده باشد و طالبان  که از افغانســتان فرار  نرســید، ولی این طور نیست 

گرفته باشــد. آمریــکا افغانســتان را به عمد  پیروزمندانــه جــای آن هــا را 

کشــور خود را  که اشــرف غنی  و با برنامه به دســت طالبان داد. موقعی 

کرد 130-140میلیون دالر پول نقد مردم افغانســتان را با خود برد.  ترک 

کاخ ریاســت جمهوری می خواســتند جلــوی پرواز  افراد یگان حفاظت 

او را بگیرند، امــا او از بالگرد مقــداری دالر پایین ریخت و آن ها مشــغول 

جمع آوری دالر ها شدند و او فرار کرد! 
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کارشناســان، این طالبان همان طالبان است  به عقیدۀ این دســته از 

و هیچ فرقی نکرده اســت. اآلن، مستشــاران غربی طالبــان را راهنمایی 

کســتان  می کنند، و آن ها تحــت هدایت عربســتان و رکن دوی ارتش پا

قرار دارند. 

در عین حال، همه قبول دارند که غربی ها می خواستند به بهانۀ حقوق 

شیعیان بین طالبان و ایران جنگ راه بیندازند، و ایران کار درستی کرد 

که َتن به این جنگ نداد. در این جلسه، پای سخن آقای یارمحمدی 

می نشینیم که از بامیان آمده اند.

که شما فرمودید اظهاِر نظر نمی کنم،  یارمحمدی: من در مورد مسائلی   

کــه در فضای ذهنی تحلیل اشــتباهی  اما مقدمــه ای را عرض می کنم 

که قرار بود حضرت امام)ره(  خ ندهد. من متولد 1342 هســتم. روزی  ر

کرســی مــا بــود، و  کار می کــرد روی  کــه بــا باتــری  بیاینــد، رادیو هایــی 

که  گــوش می دادنــد  خانــواده دور هــم می نشســتند و بی.بی.ســی را 

می گفت امام آمد. ما از این طریق با انقاب اســامی آشنا شدیم. من 

کن  کــردم و به ایران آمدم و تا ســال 1383 ســا در 18ســالگی مهاجرت 
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ورامیــن و تهــران بــودم. از ســال 1383 هــم بــه افغانســتان رفت وآمــد 

دارم. 

که بــه ایــران آمدیم، در شــرایط دفــاع مقــدس در باتکلیفــی قرار  ابتدا 

که به خّط امام داشــتم، با دوستان شعبۀ  داشــتیم. به دلیل عاقه ای 

کن شدم. آنجا  ورامین حزب جمهوری اسامی آشنا و در دفتر حزب سا

کار بــود و خطاطی می کردیم و هــم خوابگاه ما آنجا بــود. چون من  هم 

خوش نویس هم هســتم، تبلیغــات حــزب را انجــام مــی دادم. روزنامۀ 

کار هــای اداری دفتــر را انجــام  جمهــوری اســامی را پخــش می کــردم، 

می دادم، و نظافت و نگهبانی را هم به عهده گرفته بودم. 

ما هر روز روزنامۀ جمهوری اســامی را می خواندیــم. من در متن حزب 

کلید دســت من بود، اما اآلن وقتی مرور می کنم،  ورامین بودم و قفل و 

کــه مثــًا  در هیــچ حــوزۀ حزبــی مــن را در خــوِد حــزب نمی پذیرفتنــد 

کــن.« در آن زمان،  »شــما امروز در حوزۀ آقای فانی در جلســه شــرکت 

خبرنامه هایــی به صــورت هفتگی چــاپ می شــد. اســتاد خیراندیش، 

که اآلن پیش کسوت طّب اســامی و سّنتی اند، مســئول آموزش حزب 

اســتان تهران بودند. ایشــان هفته ای یک بار به ورامین می آمدند، و از 

درس های ایشان بهره مند می شدیم. 

تا اینکه بنا به درخواســت مســئوالن وقــت و موافقت حضرت امــام)ره(، 

حزب تعطیل شــد. من در آن زمان آموزش یار نهضت ســواد آموزی هم 

بــودم و در تمــام نهاد هــا )کمیتــۀ انقاب اســامی، جهــاد ســازندگی، و 

تبلیغات جنگ( خطاطی می کردم. در حزب، بسیج، جهاد سازندگی، 

و تمام ارگان ها تجربیاتی داشتم. 

که تأسیس شد، نامه ها را من به ارگان ها می بردم  دانشگاه آزاد ورامین 

و امضا می گرفتــم، تا اینکه موافقت شــد و واحــد ورامین فعال شــد. در 
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خــوِد دانشــگاه، مــن مســئول فرهنگی-هنــری بــودم، امــا چــون تبعۀ 

خارجی بودم رسمیت نداشتم.

کــه مــدرک نداشــتند درس بخواننــد. در قالب  تاش می کــردم افرادی 

کار های فرهنگی، توانستیم دو هزار دانش آموز را در روستا های ورامین 

کنیم. فیلم های ویدئویــی فعالیت های مــا در آن مقطع  ســامان دهی 

که هنــوز دیجیتال  کارتن از فیلم ها موجود اســت  موجود اســت-یک 

کّل اتباع وزارت  نشــده و نمی دانم سرنوشــت آن ها چه می شــود. ادارۀ 

کشور هم هماهنگ می کرد که نیروی انتظامی مزاحم ما نشود.

تا مقطع راهنمایی، خوِد افغانســتانی ها معلم بودند. هزینه ها را با 500 

که می گرفتیم خودمان پرداخت می کردیم. هیچ  تومان شــهریه در ماه 

کتاب های درســی را بــه مــا نمی دادند.  کمــک نمی کــرد. حتــی  جا هم 

که از حزبی های قدیم بودند  کســانی در آموزش و پرورش می شــناختم 

امــا می گفتنــد: »قانون بــه ما اجــازه نمی دهــد.« می گفتیم: »شــما این 

کتاب را می برید آســیاب می کنید. مــا پول آن را می دهیــم.« می گفتند: 

کتاب های دسِت دوم را از نان خشکی ها و  »قانون اجازه نمی دهد.« ما 

انبار های کارتن سازی جمع می کردیم. 

فعالیت های فرهنگی هم در مناسبت های مختلف برگزار می شد. حتی 

که  کردیــم. روز 13 آبان،  که ماجرای میکونوس را محکــوم  یادم هســت 

مراسمی در محکومیت طالبان برگزار شد، ما با چند اتوبوس دانش آموز 

کارد در النۀ جاسوسی حضور پیدا کردیم، که فیلم های آن موجود  با پا

است. 

گر به افغانســتان  که دیــدم حضــورم در اینجا ضرورت نــدارد و ا تــا روزی 

بروم بهتر اســت. حس می کــردم در اینجا از طرف نظام مشــکلی پیش 

که مــن از  کــه  از روزی  کنــم  نمی آیــد. البتــه، بایــد خدمت شــما عــرض 
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ورامین رفتــم، هیچ مراســمی از طرف مهاجریــن برگزار نشده اســت. در 

کردیم، نه مســئوالن ایرانــی و نه  کــه ما فعالیــت  این دو-ســه دهه هم 

کار فرهنگــی را فقط با آن  خــوِد مهاجرین با ما همــکاری نمی کردند. ما 

500 تومان شهریه که از بچه ها می گرفتیم پوشش می دادیم. خانم صبر 

گل قاسمی، مجری برنامۀ شبکۀ افق که مجری موفقی است، از همان 

فعالیت های ورامین بیرون آمده است. 

که خدمت شــما هستم، با قرض و  از وقتی به افغانســتان رفتیم تا اآلن 

که ایرانی است، ادامه دادیم. به  مشکات خاص، با همکاری همسرم 

گذرنامۀ مــن را بــرای ورود و خروج  دلیل اینکه خانم من ایرانی اســت، 

کانون نشــر  کتاب به افغانســتان هم باید به  ُمهر می زنند، و برای بردن 

کردند و انتشــارات  برویم. آقای اشــعری دو ســال پیــش با ما همــکاری 

قدیانی به ما کتاب داد. 

در هر حال، مــا به افغانســتان رفت وآمــد می کردیــم و مســائل روزمره را 

در آنجا می دیدیم. اینجا هم مشــکات را به عنوان درِد دل با دوســتان 

که  مطرح می کردیم امــا تا امروز نتیجــه ای نگرفتیم. بارها بر این شــدم 

کــه آقا عبارِت  کار را ادامه ندهم، اما هر بار تلنگری زده شــد. وقتی  ایــن 

گفتم: »دیگر تکلیف ســاقط نشــده  کردند،  »آتــش به اختیــار« را مطرح 

کنــار برویــم.« تا امــروز، با وجــود ســن و ســالم، ادامــه داده ام. البته،  که 

کمتر شده است. با تمام  هرچه جلو تر می روم، ضعیف تر شده ام و توانم 

مشــکات و توطئه های داخلی و خارجی، یکی از افتخاراتم این اســت 

که  کوچک انقابی هستم. به عنوان یک شیعۀ 12امامی  که یک سرباز 

کــرده، انقاب اســامی و فرمایش آقــا را از ُبن دندان  به ایــران مهاجرت 

قبول دارم و مدیون شــهدا و امام)ره( و مردم انقابی جمهوری اســامی 

هستم. 
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کافی داشــتم، در افغانســتان چند ســال مشــاور آموزش و  چون تجربۀ 

پرورش بــودم. سیســتم صدا و صــوت ایــران را به آنجــا انتقــال دادیم و 

که در آنجا هست، دست  کتاب چاپ شــد. اما به علت برخی تعصبات 

و بال ما بسته شد. 

کتابی را از دفتر حضــرت آقا به ناِم  که از افغانســتان آمدم،  این چند روز 

معارف انقاب اسامی مطالعه کردم که خاصه نویسی کنم و از آن یک 

که امــام)ره( می گویند مبدأ  کتاب دیگــر بیرون بیــاورم. ذهنیتم این بــود 

که انقــاب در آنجا اتفاق  این نهضــت 15 خرداد اســت و یکی از نقاطــی 

گریز بزنیم، و ادامۀ  افتاد ورامین است؛ از ورامین چه طور به افغانستان 

این نهضت چه جور باید باشد؟ 

با این مقدمــه، مــن دیده ها و شــنیده هایم از افغانســتان را برای شــما 

می گویم.

کرزای  خودتان در جریان جزئیات دولت های آمریکایی اشــرف غنــی و 

کنفرانــس ُبــن، از ِقبــل غرب گراها بــه افغانســتان و انقاب  هســتید. در 

اســامی لطمــه وارد شــد. آنجــا بایــد جایــگاه انقــاب اســامی و نقــش 
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کار هایی  جمهــوری اســامی در نظــام افغانســتان معلوم می شــد، امــا 

که به نفع آمریکایی ها شد و نقش جمهوری اسامی را کم  انجام دادند 

کرد. 

آمریکایی ها بر دولت کرزای و دولت اشرف غنی مسلط شدند و کارشان 

کردند دولت اشــرف غنی  را انجام دادند. اینکه در ســازمان ملــل اعام 

در افغانســتان از نظر فســاد اول شــده واقعًا درست است. فســاد اداری 

یک چیز عادی بود. بخوربخور هایی در نظام فرهنگی افغانستان رواج 

که در آن اشرف  کرده بود. در انتخاباتی  داشــت. فســاد مردم را خســته 

کــرده بودند به  غنی رئیس جمهور شــد، در بامیان به طــور علنی اعام 

کــه به اشــرف غنــی رأی دهــد 500 افغانی پــول می دهند؛ یعنی  هر کس 

آدم ها را می خریدند. 

آقای زهیــر در دورۀ اشــرف غنی وزیر اصاح و فرهنگ افغانســتان شــد. 

کــه خانم هــا در آن می خواندنــد.  راه می انداخــت  او جشــنواره هایی 

که در آنجا شعر های  شــب های شــعری هم در بامیان راه می انداختند 

خیلی زننده خوانده می شــد. در همین دوره، آمریکایی ها در یک مرکز 

دانشگاهی به نام لینگان اینترنت 24ساعته راه انداخته اند، و بماند که 

جوانان وقتی به آنجا می روند چه می کنند.

کن بامیان  گفته شــد طالبان آمــد. من خــودم ســا کــه مکــرر  می دانید 

هســتم. در مــوج اول حرکــت، طالبــان وارد بامیــان نشــدند و اصــًا بــه 

کوه ها و  مرز های اســتان بامیان هم نرســیدند، اما مــردم آنجا همه بــه 

کردند. مــن خودم در تمــام آن ایام در  کوچ  بیابان و شــهر های مختلف 

ک بود چون بامیان برق  کن بودم. شــب ها ترســنا مرکز این اســتان ســا

نــدارد. در آنجا نیــروگاه خورشــیدی راه انداخته اند، امــا آن هم محدود 

که اصًا  است و در ســاعات خاص اســتفاده می شــود. نتیجه این شــد 
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طالبان نیامدند، اما زندگی مردم در بامیان تعطیل شد. یکی از دالیلش 

این بود که می گفتند طالبان دفعۀ قبل که آمدند جنایت کردند و مردم 

گرفتــه بودند اتفاقی در  که طالبان  که در جاهایی  می ترســند، در حالی 

آن حد که شما شنیده اید نیفتاده بود. 

بنابراین، در مرحلۀ اول، طالبان وارد بامیان نشــدند. البته، در ســطح 

کامًا تخلیه شــده و درســت هم بــود: 98  که بامیان  جهانی اعام شــد 

کرده بودند. وقتی فضا آرام شــد، استاندار  درصِد مردم بامیان را تخلیه 

گر مغازه ها را باز نکنید، ما خودمان باز می کنیم.« مردم  تهدید کرد که »ا

هم آرام آرام برگشتند و اوضاع عادی شد. 

گرفتند و  کابل و هــرات را  که طالبــان  تا اینکــه به مرحلۀ دوم رســیدیم، 

کردنــد. اخبار  اســماعیل خان دســتگیر شــد و محمد نور و محقق فــرار 

گردان مراســم داشــتیم. بــه  مرتــب می آمــد. در روز عاشــورا، مــا بــا شــا

که برنامه انجام شود. ایشان  که زود بیاید  کردند  َسرمعلم مکتب تلفن 

گفت مــردم دارنــد فرار می کننــد و می گوینــد: »طالبــان دارنــد می آیند و 

گفته اند باید تا ســاعت 11 تسلیم شــوید وگرنه عواقبش آن  به دولتی ها 

گرفتم  با خوِد آن هاســت.« من، چون همســرم تنها بود، رفتم ماشــین 

که ایشــان را بیاورم. مردم مثل دســتۀ ملخ ها، پیاده و ســواره، در حال 

گرفتند. اســتاندار و همۀ  فرار بودنــد. طالبــان ســاعت 11 اســتانداری را 

کرده بودند. تازه، این هــا مقدمُة الجیش طالبان  مســئوالن دولتی فرار 

، خوِد استاندار زمینه را فراهم کرده بود  بودند، نه طالبان اصلی ! ظاهراً

کردند اســلحه ها و پول ها را با خــود نبرده اند و  که فــرار  که بگویند آن ها 

طالبان تاراج کرده اند. 

90 درصــِد جمعیــت اســتان بامیان شــیعۀ 12ِامامــی و تعــداد کمی هم 

که  اســماعیلی هســتند. یک بخش هم به نام قندک در بامیان هست 
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کهمرد و  پشــتون و ُســنی هســتند و از قدیم بوده اند. بیشــتر طالبان از 

سیغان و جلیش و قندک هستند. این ها همان مقدمُة الجیش بودند 

کردند. نقل  که قبًا هم در جنایت 20 ســال قبِل طالبان آمدنــد و غارت 

کنند و  کامیــون خریده اند تــا بیایند بــازار را جمــع  کــه این ها  می کردند 

ببرند. 

کابل آمدند، به همه شــماره تلفن دادند  که از قندهار و  طالبان اصلی، 

کردند و  کار را هــم  که هرچه غارت شــده بگوینــد و آن را برگرداننــد. این 

کشته نشــد. یک نفر به نام  امنیت در شــهر برقرار شــد. در بامیان، آدم 

که شــیعه و اصالتًا از بلخ و از مسئوالن ردۀ باالی طالبان  قاری مهدی، 

است، مســئول امنیت بامیان اســت. ایشــان قبًا با محقق بود )استاد 

که اآلن فــراری اســت( اما بعــد به طالبــان پیوســت، و اآلن هم  محقــق 

خیلی روی او حساب می کنند.

رویوران: آیا این شــخص به عنوان شــیعه در طالبان نادر اســت، یا غیر از   

این هم فرد دیگری هست ؟

کم و به اندازۀ انگشتان  یارمحمدی: غیر از او هم هســت، اما تعدادشــان   

دست اســت. این قاری مهدی حافظ قرآن اســت، و نیرو های محافظ 

که من در بــازار بامیان بودم،  او در بامیان هم شــیعه هســتند. یک روز 

که حدود نیم  درگیری ای بین نیرو های قندک و قاری مهــدی درگرفت 

که  کشــید. تنها درگیــری مســلحانه از زمانی  ســاعت تا 40 دقیقه طول 

طالبان به بامیان آمدند همین بوده است. اآلن، استاندار و معاون او و 

کارمندان دولتی  چند نفر از مسئوالن او طالب هستند، اما بدنه همان 

سابق هستند. چند نفر از مسئوالن شیعه هستند. در چند فرمانداری، 
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اصًا طالب بما هو طالب حضور فیزیکی ندارد. این عمامه مشکی ها که 

شما به عنوان طالبان در فضای مجازی می بینید در این فرمانداری ها 

اصًا حضور ندارنــد. قاضی، فرماندۀ پلیــس، و نیرو ی انتظامــی از خوِد 

مردم هستند. طالبان فقط در مرکز حضور دارند. 

از محرم تا فاطمیه، ما تمام مراسِم اعیاد و شهادت ها را در مسجد برگزار 

که چه  کســی به مــا مراجعه نکــرد  کردیــم و فیلم های آن هم هســت، و 

کار های دیگری  کار می کنید-شــاید فرصت پیگیری ندارند و مشــغول 

هستند. 

چند روز پیش از اینکه من خدمت شما برسم، شورای علمای بامیان 

که خدمت شما  با اســتاندار ماقات داشــتند. البته، شــورای علمایی 

عــرض می کنم امثال علمــای قم و تهران نیســتند؛ شــورای علما یعنی 

که ظاهــراً معمم اند و چند صباحــی درس فقــه خوانده اند؛  آدم هایــی 

آخوند و مایی که تفکر و اندیشه داشته باشند نیستند، ولی متأسفانه 

کــه بگویند  قدرت دســت همین هاســت. این ها پیش طالبــان رفتند 

که می آید  کمک هایــی  کم اســت و  کارمندان شــیعه در بامیان  تعــداد 
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که  کردنــد این بــود  درســت بیــن مــردم توزیــع نمی شــود. آنچــه نقــل 

طالبان آدم های زیرکی هســتند. یکی از آخوند ها می گفت: »اســتاندار 

کمیت در  گفــت: "فقــط 30 درصــِد حا گذاشــت؛  کنار  همــه را ُشســت و 

بامیــان بــا ماســت؛ بقیه خــوِد شــما هســتید. ]همــه را یکی یکی اســم 

برد.[ شما از ما بیشــترید. مثًا، قاری مهدی، مســئول امنیت، از خوِد 

که تشــریف نیاوردید در  کجا بودید  شماســت. نکتۀ دوم اینکه تا حاال 

کنیــد؟  اآلن بیاییــد نظارت  کــه می فرمایید نظارت  کمک هایی  مــورد 

که  کیســتند. ما  کنید. شــما مســاجد را اداره می کنیــد و می دانید فقرا 

نگفتیم نظارت نکنید."« 

کــه مــن از آن رنــج می بــرم و در فضــای مجــازی هــم  نکتــۀ جالب تــر، 

که این آقایان علما یک جلد نهج الباغه به استاندار  گذاشــتم، این بود 

که  داده بودند. از نظر ظاهر، می توانســتند در فضای مجازی ُپز بدهند 

ما به یک طالِب ُســنی نهج الباغۀ امیرالمؤمنیــن)ع( را دادیــم. اما خود 

گــر تک تــک آقایان شــورای علمــای بامیان  من خجالــت می کشــم: آیا ا

خودشــان بــه پنــج درصــد از نهج الباغــه عمــل می کردنــد، به ایــن روز 

کند ؟ آیا خــودت تا به حال  کمیت  که اقلیتی بر مــا حا گرفتار می شــدیم 

نهج الباغه را تا آخر خوانده ای؟  

پس از آمدن طالبان، بر اساس ذهنیت قبلی، خانم ها یک هفته به بازار 

نیامدند، اما اآلن خانم ها با موی  رنگ کرده و با ظاهر ســریال های ترکی 

بیرون می آیند. چون اقتصاد ضعیف است، 80 درصِد مردم لباس های 

کورا( می پوشــند. خاصه، خانم ها در بامیان شلوار لی  دسِت دوم )تانا

کاس  کاپشن می پوشــند و با موی رنگ کرده به خیابان می آیند و به  و 

زبان انگلیسی هم می روند. هنوز کسی جلوی آن ها را نگرفته است. این 

اجمال وضعیت محّل زندگی من در بامیان بود.
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ق: شما رابطۀ طالبان با آمریکا را چه جور می بینید ؟ زور  

کنم: آیا خروج آمریکا از افغانستان  رویوران: من سؤال را این گونه تکمیل   

در یک برنامۀ تعریف شده با طالبان است ؟

یارمحمدی:  من کارشناس و مسئول سیاسی نیستم و با مسائل امنیتی   

ارتباط نــدارم. بــه عنوان یک معلــم، ما بــه اطاعات دسترســی نداریم 

که در  گذاشــته شــد. ایــن یکــی از نکاتی اســت  که در دوحــه چه قراری 

سطح جهانی-از جمله، در خوِد افغانســتان-در ابهام است. طالبان 

کفــار را بیرون  کردیم و  گفتند: »ما بــا خارجی ها جهاد  در ســخنان خود 

کردیم.« 

کنــون روزنامــۀ جمهــوری اســامی را خوانــده ام؛   مــن از 18ســالگی تــا 

که ایــن روزنامــه دربــارۀ افغانســتان می زند عجیــب و غریب  تیتر هایــی 

که طالبان آمده، هر روز یک تیتر درشت  است و واقعی نیست. از روزی 

گزارش هایش ثابت  کرده اســت. دو مــورد از  که طالبان جنایــت  می زند 

شد که دروغ است. 

کرده  کــه آمریکایی هــا فامیــل او را در بمباران شــهید  یک دختر افغــان 

بودنــد از چنــد ســال قبــل در ایــن وســط اعتــراض می کنــد؛ آن وقــت، 

کــه او را طالبــان به حراج  کرده  روزنامۀ جمهوری اســامی ایــن را چاپ 

گذاشته اند! 

که من ایشان را می شناســم و از بلخ است و از فرماندهان  آقایی هست 

قدیم در شمال افغانســتان بوده اســت. ایشــان جهادی و آدم مّطلعی 

است. روزنامۀ جمهوری اسامی تیتر زد که حشُدالشیعی در افغانستان 

کرد  به دست ایشــان تأسیس شــد. این خبر در افغانســتان موج ایجاد 
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که  و سبب فحش به جمهوری اسامی شــد. بعد، خوِد او اطاعیه داد 

من حشُدالشیعی نیستم و ارتباطی با کسی ندارم. 

کــه در حزب جمهــوری ورامیــن از مســئوالن درجۀ یک  کســانی  یکی از 

که »وضع افغانســتان  بود و اآلن از اصاح طلبان اســت به من پیام داد 

گفــت: »نه! شــما مثل  گفتــم: »امــن و امان اســت.«  چه طــور اســت؟«  

کار دارم؟ من  گفتم: »من به دولت شــما چه  دولت ما حرف می زنید!« 

اینجا زندگی می کنم. طالبان از اینجا رد شدند. این چه حرفی است که 

شما می زنید؟ « 

که وقتی در بامیان شایع  گفتید  ق: جناب آقای یارمحمدی، شــما  زور  

که آن ها در دورۀ  که طالبان دارند می آیند، مردم به خاطر جنایتی  شد 

گر در  کردند. پس در دورۀ قبل جنایت شــده بود. ا کرده بودند فرار  قبل 

گر شده بود، آیا  دورۀ قبل جنایتی نشــده بود، ترس مردم از کجاست؟  ا

این طالبان امروز همان طالبان است یا تفاوت کرده است ؟

که من دربارۀ دورۀ قبل توضیح دهم. یک مزار  یارمحمدی: خوب اســت   

کردند در بامیان هست.  که طالبان دســته جمعی شــهید  از شــهدایی 

تعداد دقیق آن ها را نمی دانم، ولی در یک جــای آن حداقل 20-30 نفر 

دفن شده اند. 

که شــما فرمودیــد توضیح می دهــم، و آقــای رویوران  در مــورد نکته ای 

که در تربیت معلم  کنیم. ما دوســتی داریم  کنند و ما اســتفاده  تحلیل 

گفــت: »حاجی، ما امســال  اســتاد اســت و با مــن مشــورت می کنــد. او 

می خواهیــم مراســم ســالگرد شــهدا را بگیریم.« 20 ســال پیــش، روز 19 

دی )کــه روز شــهدای قــم در ایــران هم هســت( در آنجــا هم ایــن اتفاق 
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افتاده است. گفتم:  »به نظر من، شما مراسم را به یاد شهدا برگزار کنید، 

گــر اتفاقی در  که به حاشــیه نرود-چون ا اما ســخنران نداشــته باشــید 

فضای مجازی بیفتد، نمی توانید پاسخگو باشید. از قبل هم با طالبان 

صحبت کنید.« 

ُکَتل )گردنه( به اسم  خود استاندار طالبان در آن قضیه بوده است. یک 

که وقتی طالبان از آن رد می شوند نیرو های حزب  ســرخک وجود دارد 

وحدت خلیلی مقاومت می کنند. طالبان به دنبال آن ها می آیند. آن ها 

از پشت رودخانه وارد جمعیت و خانه های مردم می شوند و وقتی شب 

می شود فرار می کنند. صبح، طالبان می آیند و می گویند: »آدم هایی که 

کنید.« مردم می گویند:  کرده اند را به ما تســلیم  از این خانه ها شــلیک 

کردند و ما نبودیم.« طالبان هم این ها را قتِل عام می کنند.  »آن ها فرار 

کرده اند و شــهدا آنجا هســتند. جالب  اآلن بــرای آن ها یادبــود درســت 

که خودش هم شــریک آن  که اســتاندار فعلی از جانب طالبــان،  اســت 

کنید. مراســم برگزار می شــود، اما در  گفته مراســم را برگزار  کشــتار بوده، 

حوزۀ علمیۀ بامیان-که مرکز تشــیع آنجاســت-علما اجازۀ برگزاری در 
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گلستان شــهدا یادبود و ختم  مســاجد را نمی دهند؛ مردم هم در خوِد 

قرآن می گیرند، اما آن آقایان علما شرکت نمی کنند!

ق: طالبان فعلی چه قدر به معتقدات خود عمل می کنند؟  نمازشان  زور  

را اوِل وقــت می خواننــد؟  روزه می گیرنــد ؟ خانواده هایشــان باحجــاب 

هستند؟ 

یارمحمــدی: آدم هــای اصلی شــان وقتــی صحبــت می کننــد از نظــر بــاور   

خودشان را مجاهد تلقی می کنند.

ق: در عمل چگونه است ؟ زور  

یارمحمــدی: در عمــل پایبنــد هســتند و نمازشــان را می خوانند. شــاید   

که مرکز تشّیع محسوب می شــود، در دوران  باورتان نشــود: در بامیان، 

اشــرف غنی مشــروب عادی بود و فحشــا هم بود. در جلســات دولتی، 

که شب ها مســئوالن دور هم  مشــروب عادی بوده اســت. در جلســاتی 

ک و فســق و فجــور هــم بوده اســت.  جمــع می شــدند، مشــروب و تریــا

به تازگــی، طالبــان دو-ســه مرکــز را شناســایی و متولیــان را دســتگیر 

که »مگر شــما در  کردند  که طالبان آمدند، علما را جمع  کرده اند. وقتی 

این 20 ســال اینجا نبودید؟ چرا امر به معروف نکردیــد؟« اآلن، طالبان 

که نهج الباغه هدیه می دهند خودشــان  مدعی هســتند. این آقایانی 

باید پاسخ دهند کجا بودند که فعالیت نکردند. 

که ســید و اهل غزنه اســت در بامیان در مؤسسۀ آقاخان  یکی از آقایان 

که »من یک روز به ادارۀ بهداشت رفتم.  کار می کند. ایشان نقل می  کرد 
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گذراندند.« این چیز هایی  طالبان ظهر ناهار نداشــتند و با بیســکویت 

است که من در آنجا شنیده ام.

رویــوران: آقــای یارمحمــدی، شــما شــرایط بامیــان را فرمودید؛ شــرایط   

سیاسی در پایتخت، در خوِد کابل، چه طور است ؟

یارمحمدی: دوستانی که در کابل با آن ها در ارتباط هستیم مورد خاّصی   

که از مسئوالن وزارت آموزش و پرورش بودند  نقل نمی کنند. دوستانی 

کرد  که بتوان مطــرح  و اآلن هم هســتند صحبت هــا و نکات منفــی ای 

نگفته اند. در مزار شریف هم دوستانی داریم؛ آنجا هم همین طور است. 

کّل  که خیلی خوب است. در زمان شهادت قاسم سلیمانی، در  هرات 

کســی جرئت برگزاری مراسم یادبود نداشــت؛ اما امسال در  افغانستان 

کابل، مزارشــریف، و هرات مراســم علنی برگزار شــد. ســال گذشته خوِد 

کردند در حالی  مسئوالن عالی رتبۀ طالبان در مراســم شب یلدا شرکت 

که آن زمان می گفتند نوروز حرام است.

ق: یعنی تحولی در آن ها ایجاد شده است . زور  

کــرد. درخواســت من همین  یارمحمــدی: بایــد به همین نکته هــا توجه   

که دوســتان حاضــر در مورد ایــن شــبهات راهنمایــی بفرمایند.  اســت 

ممکن است ما ظواهر را ببینیم. در ایران بر سر همین چیزها دعواست. 

کــه طالبــان عــوض نشده اســت، امــا 90 درصِد  کســانی متهــم می کنند 

چیزی که در فضای مجازی علیه طالبان می بینید در چند ماه اخیر در 

افغانستان اتفاق نیفتاده است.
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کردنــد. یک  ق: رهبــری هــم از مســئوالن افغانســتان بــا احتــرام یاد  زور  

که به  کســانی  که  وقت اســت آنچه شــما از نزدیک می بینید این اســت 

عنوان طالبان هستند خودشان نماز نمی خوانند یا روزه نمی گیرند؛ با 

کرد. یــک وقت می گویید  این دید، یک جور می توان قضاوت سیاســی 

خودشان نماز می خوانند و روزه می گیرند و مقّیدند؛ این شواهد آدم را 

به یک راه سیاســی دیگر راهنمایی می کند. خاصه، مشاهدات عینی 

و نزدیک شــما در تحلیل سیاســی اثــر می گــذارد و مهم اســت. این جور 

نیست که فقط یک ظاهر باشد؛ ظاهری است که می تواند از باطن خبر 

دهد.

کــه ایــن چیز ها را  کســی  یارمحمدی: برداشــت شــخصی مــن، به عنوان   

که مشترکات ما شــیعیان افغانســتان با عراق و  دیده اســت، این اســت 

یمن و لبنان زیاد است، اما اینکه چرا برای افغانستان اتفاقی نمی افتد  

کابل هســتم و در ایران  سؤال شخص خوِد من هم هســت. من متولد 

بــزرگ شــده ام و انقــاب اســامی را بــا تمــام وجــود بــاور دارم، امــا هنوز 

نتوانسته ام جواب را پیدا کنم.

کــرده ام. یکــی از جواب ها را در ســخنان  البته، بعضــًا جواب هایی پیدا 

کســی در نظرات  کمتــر  کــردم.  مرحــوم آیــت اهلل حائــری شــیرازی پیــدا 

که زیر  سیاســی-تربیتی مثل ایشــان بود. ایشــان می گوید: »جامعه ای 

نظــر طاغوت، خان هــا، یــا ارباب ها بوده اســت مردمان ترســو، متملق، 

کنی و  کار  گر شــما 30 ســال در این جامعه  چاپلوس، و ظلم پذیر دارد. ا

یک نفر راستگو تربیت کنی، موفق شده ای.« 

کنــد، در یــک ســخنرانی در یمن  کــه خــدا حفظــش  آقــای حوثــی هم، 

گفــت: »ما بایــد اول بصیــرت مــردم راباال ببریــم، بعد جهــاد را بــه آن ها 
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کنیم.« در افغانســتان، مســیر عکس طــی شده اســت: در زمان  عرضــه 

هجوم روس ها، مردم به جهــاد رو آورده اند، اما در مورد بصیرت و نظام 

کاری نشده است. برداشت شخصی من این است  فرهنگی-اجتماعی 

که مســائل یمن هــم صرفًا طــّی این هفت ســال اتفــاق نیفتاده اســت؛ 

کرده انــد و اآلن  کار  درازمــدت  شــهید حســین حوثــی و پــدر بزرگــوارش 

که بمبــاران می شــود و در محاصره اســت اما باز  نیروی آمــاده ای دارند 

یکا!« در افغانســتان، هنوز مردم  لَموت اِلمر
َ
هم در خیابان می گویــد: »ا

می گویند: »چرا آمریکا رفت؟ ما بیچاره شدیم.« 

آقا هم امسال در پیامشان به حجاج یادآوری کردند که مردم افغانستان 

مواظــب جنــگ روانــی آمریــکا باشــند. وقتــی جنــگ روانــی دشــمن در 

جمهوری اســامی با این سیســتم قوی غلبــه دارد، از افغانســتان با آن 

گر مــا نیــروی آماده  شــرایط چه انتظــاری داریــم؟ این نکتــه ای اســت. ا

داشــتیم که بدون برخورد خصمانه بــا طالبان با قول لّیــن از خوِد مردم 

افغانستان فرهنگ شیعه را نشــان می داد، موفق بودیم. البته، همین 

که آمریکا حضور ندارد، از نظر روانی خیلی می توان کار کرد.
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اشعری: من نکته ای را بپرســم. فاطمیون حدود 50-60 هزار نفرند. چرا   

این ها-که در ماجرای سوریه، هم وزن رزمندگان ایرانی و لبنانی و تحت 

فرماندهــی ســردار ســلیمانی بودند-نتوانســتند فرهنگ بهتــری را به 

افغانستان منتقل کنند ؟

کن ایــران هســتند. در  یارمحمــدی: 90 درصــِد فاطمیــون متولــد یــا ســا  

کلمۀ جاسوس در مورد  کار بردن  افغانستان، در دوران اشرف غنی، به 

که به هر نحو با ایران ارتباط داشتند معمول شد. خوِد من هم  کسانی 

که علمای آن  کابل،  در آن دوران تحت فشــار بودم. در یکی از مســاجد 

گفتنــد: »از این ها اینجــا نیاور!  در قــم درس خوانده انــد، علنی به مــن 

اســام را با سیاست قاطی نکنید« و منظورشــان همین مجلۀ فرهنگ 

اسامی بود! همین مجله را به قندهار بردم، اما یک آخوند گفت: » من 

پیرو امام خمینی هستم، اما دیگر از این ها اینجا نیاور.«

ق: از نظر امنیتی می ترسند. زور  

که از نظر  کار این اســت  یارمحمدی: عرض من هم همین اســت. ظاهــر   

امنیتی می گوید: »من زیر سؤال می روم و مدرک من را می گیرند.« شیعه 

یکا َو اِلسرائیل« می دهد و موضعش را علنی  در یمن شــعار »الَموت اِلمر

اعام می کند و به این رشد رسیده است؛ اما در افغانستان، وقتی نیروی 

کشــتار بــوده می گوید: »برو برای شــهدایت  کــه خودش در این  طالبان 

مراسم بگیر،« مردم عوام می آیند اما خواص نمی آیند و می ترسند.

اشعری: یعنی معتقدید فاطمیون در افغانستان هیچ تأثیری نداشتند ؟  
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که تأثیر داشته باشند چون این را  یارمحمدی: اصًا وارد عمل نشــده اند   

که آقا می گوید مواظب  کرده اســت. آن جنگ روانی  هم دشــمن خنثی 

که  باشــید را دشــمن به روز و به ثانیه دارد رصد می کند. افغانستانی ای 

که فاطمیون دارد  40 سال است در ایران زندگی می کند هنوز باور ندارد 

وظیفه اش را انجام می دهد؛ تحت تأثیر ایران اینترنشنال و بی.بی.سی 

کار قوی انجــام می دهند، می گویــد: »فاطمیون  کــه  و اصاح طلب هــا، 

خیانت کرده که به آنجا رفته است. برو از کشورت دفاع کن.«

که چه  که این برای خوِد شما هم سؤال است  گفتید  اشــعری: در جایی   

کــه در ایران  کــرد.  من می گویم فرقی نمی کند: چه افغانســتانی ای  باید 

کــه در افغانســتان زندگی می کند،  زندگی می کند و چه افغانســتانی ای 

که برای دفاع  باالخره، 60 هزار نفر افغانســتانی به این رشــد رســیده اند 

کشــور های اســامی خود را به خطر بیندازند. این آدم  کیان اســام و  از 

گر ما بــه دنبال این  که معترض نیســت. من می گویم ا دیگر به خودش 

فرمول بگردیم، یکی از ظرفیت های مهمی که مرهون تاش های سردار 

سلیمانی است همین فاطمیون اند. همان طور که مقام معظم رهبری 

فرمودند، یک روز جهاد را مبارزه با دشمن در مرز ها می دانستیم، امروز 

همان جهاد را در بحث های اقتصادی می دانیم. به این ترتیب، خیلی 

که روزی در جبهه و جنگ فعــال بودند امروز در عرصۀ اقتصاد  از آدم ها 

گر  که امروز کمک می کنند. ممکن است ا فعال اند، و همان ها هســتند 

که یک روز برای  مدیریت خوبی وجود داشته باشد، همین فاطمیونی 

دفاع از حرم به سوریه می رفتند جهاد تبیین و تبلیغ را راه بیندازند.

ق: شما کسی مثل آیت اهلل مجتهدی را در افغانستان دارید ؟ زور  
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یارمحمدی: نــه، از جنس آقای قاضی، عامــۀ طباطبایی، آقای مصباح   

یزدی، یا آقای مجتهدی نداریم. اقای مجتهدی نمونۀ روشــنی است 

کار اساســی انجام  کــرده اما در مســیر انقاب اســامی  که مســجدداری 

داده است. متأسفانه، اخاق اســامی در حوزه های علمیۀ افغانستان 

جایگاهــی ندارد-البتــه، شــاید درس اخــاق در فهرســت مواّد درســی 

باشد. در دانشگاه ما درســی به نام ثقافت )فرهنگ( وجود دارد، اما در 

این حد است که نمره بگیرید.

کردم و آقای اشعری هم می فرمایند:  که من عرض  مسئله همان است 

در این جهاد تبیین، چه کسی می خواهد تبیین کند؟ خوِد این آقایان 

علما! طرف در یک دانشــگاه اســامی درس خوانده و در اینجا بورسیه 

گرفته اســت اما می گوید جای آمریکا خالی اســت. بــه من می گوید:  هم 

»تو از مسائل سیاسی چیزی نمی فهمی. برو سواد آموزی را درس بده.« 

ک و جّدی است.  این چالش در افغانستان خطرنا

کمتر از یک هفته، عربســتان ســعودی  رویــوران: با خروج آمریــکا، ظرف   

شبکۀ افغان اینترنشنال را راه انداخت. می خواهم بدانم توان مدیریتی 

عربســتان از طریــق این شــبکه و تأثیرگــذاری آن بــر جامعۀ افغانســتان 

چه قدر است و چه جهت گیری هایی دارد. 

یارمحمدی: ایران اینترنشــنال با افغان اینترنشــنال هیچ فرقی نمی کند   

چــون خبرنگارانــش همان هــا هســتند. اصــل شــبکه مشــترک اســت. 

ببینید مدیریت آن ها چه قدر قوی است. 

کردنــد،  کــه شــهید  نکتــه ای را خدمتتــان بگویــم. ســردار ســلیمانی را 

بافاصلــه، فیلم ماقات ســردار قاآنی با اســتاندار بامیان در چند ســال 
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کســی این را درآورده است؟   کردند. چه  قبل را در فضای مجازی پخش 

کــرد و  کــه بعــد اســتاندار او را احضــار  خبرنــگار اینترنشــنال در بامیــان! 

گره  گوش او را پیچاند. یک هفته، مسائل افغانستان به همین مطلب 

کار داشته و چرا با او ماقات  که سردار قاآنی با اســتاندار چه  خورده بود 

کــه ایــران دارد دخالــت و تخریــب  کرده اســت. این جــور نشــان دادنــد 

می کند. چه کسی این را مدیریت می کند؟ 

اآلن هــم دســت های ســی.آی.ِای و موســاد و اینتلیجنت ســرویس در 

کارند و از نظر روانی مسلط هســتند. در زمان اشرف غنی، در مورد خوِد 

که اآلن با شــما صحبت می کنم، می گفتنــد هر کس بــا او در ارتباط  من 

کــرده بودند.  باشــد امنیت ملــی او را می گیرد؛ یعنی حالــت ترس ایجاد 

گر  کار هــای ما خنثی شده اســت: ا من هرجــا می رفتم می دیــدم دنبالۀ 

کار  من با کسی صحبت می کردم، فردا می گفتند: »فان فرد با شما چه 

داشت؟«  

که خانمــش در ایــران درس خوانده یک  ما رصد می شــویم. طلبــه ای 

که  کــردم  حوزۀ علمیــه را بــا 100 نفــر اداره می کند. من زمینــه ای ایجاد 
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گفت:  هفته ای یک بار به آنجا بروم و درس بدهم. به خانه شان رفتم. 

که "ایــن حاجی ظاهر از مســئوالن  »حاجی، دیــروز یک نفــر آمده بــود 

فاطمیــون اســت و اصــًا افغانــی نیســت و لبنانــی اســت. شــما بــا او 

که  که طالبان هم شــما را می گیرد!"« پیرزنی  رفت وآمد نداشته باشید 

گفت. در تمام  ســواد ندارد می گوید دیشب ایران اینترنشــنال این جور 

خانه هــا ماهــواره هســت، و آن هــا جنــگ رســانه ای و جنگ روانــی راه 

می اندازند. 

کــه ایران  دربــارۀ فاطمیــون هــم در افغانســتان این طــور مطــرح شــده 

آدم ها را به زور جمع می کند و به زور می فرســتد. با چند نفــر از این ها در 

شــبکه ها مصاحبۀ ســاختگی انجام داده اند. به این ترتیب، غلبۀ این 

که ســردار ســلیمانی شــهید شــده بود، در بامیان،  َجو باالســت. روزی 

کند.« یکی از  گفته بود: »خدا روح سلیمانی را شاد  سیدی بلند شده و 

آخوند های همین شورای علمای کذایی که گفتم از زیر منبر گفته بود: 

»خفه شو! از این حرف ها اینجا نزن. امنیت ما را به خطر نینداز.« 

کم شده است. یک شب، بچه هایی که دانشجو هستند من  این َجو حا

کرده بودند. وقتی آنجا رفتم، دانشجویان تا صبح من را دوره  را مهمان 

کردند که »تو مزدور ایران هستی. چرا از این رژیم حمایت می کنی؟«  

کــه در این دانشــگاه ها چــه درس  ما اآلن نیــاز به یــک بازنگــری داریــم 

کســی مدیریــت می کنــد ؟ نقــش  کــه درس می دهــد. چــه  می دهنــد و 

شــیرازی ها در این قضیه چیســت؟  در بامیان، بیشــترین مقلد را آقای 

که معتقدند دین از سیاست جداســت. آقا از قم آمده و  شــیرازی دارد، 

کار به عاج نیــاز دارد.  می گوید: »امام حســین را سیاســی نکنید!« این 

کار  باید یک قاســم ســلیمانی دیگر وســط میدان بیایــد. چــون در آنجا 

نشده، دشمن کار می کند. 
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در ایران هم ما این مشکل را داریم. در اینجا، یک مدرسۀ خصوصی به 

 ً
که زیر نظر دفتر آیت اهلل سیســتانی اســت. جدیدا نام اهِل بیت هســت 

گفته اند دیگــر بودجه ندارند و مشــکل اقتصــادی دارند. مــن را به  هــم 

کنم.  کار  که با اســتادان و بچه ها  کردند  ِکـــیفی معرفی  عنوان مســئول 

کردیم: »درد  ما یک بنر برای شهادت حضرت زهرا)س( با این پیام چاپ 

پهلو نیســت درد فاطمــه؛ درد زهرا درد دیــن احمد اســت.« اما جریان 

کنند.  که خلفــا را لعن  شــیرازی می خواهد همــه را به این ســمت ببــرد 

کارم محدود به همین یک شعر است-حداقل،  من یک نفر هســتم و 

بچه ها این شعر را حفظ می کنند. 

گرفتار  که 100 طلبه دارد بین نــزاع دو تا آخوند محله  یک مدرســۀ دینی 

اســت. یک مدرســۀ دیگر 150 طلبه دارد. تا به آنجا مــی روم، می گویند: 

کــه شــما را  کار داشــت؟  مواظــب باشــید  »حاجــی ظاهــر بــا شــما چــه 

می گیرند!« 

من کتاِب حقیقت سمیر را بردم و بچه ها دارند می خوانند، در حالی که 

کتاب را  کانال رسمی ایران، هیچ افغانی )نه طلبه و نه فرهنگی( این  از 

ک می داند. نمی برد چون از نظر امنیتی آن را خطرنا

کتاب نوشــتۀ ســمیر قنطــار و در حــوزۀ خاطرات شــفاهی  رویــوران: این   

است.

کــه آقای  کتــاِب حیفــا،  کتــاب آموزنــده ای اســت. یــا مثــًا  یارمحمــدی:   

کتاب ها را به تک تِک بچه ها  حدادپور جهرمی نوشته اســت. من تمام 

که تازه از تنــور درآمده اند را می برم.  کتاب هایی  می دهم و می خوانند. 

که در  کتاب امامت و جهان امروِز آقای زورق را بردم و به اســتادی  مثًا، 
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جامعةالمصطفی تربیت شده و در افغانســتان مؤسس دانشگاه است 

کــه بخوانــد و بگویــد آن را بــه چه قشــری توصیه می کند. ایشــان  دادم 

گفت: »من خواندم. این ها چیز های عادی است که در شیعه هست.« 

که چه طور است؛  گفتم: »آقای دکتر، من نگفتم شــما بخوان و نظر بده 

گفتم برای دانشجویان شما توصیه می شود یا نه؟«  از یک طرف، مردم 

دچــار تکبر علمــی شــده اند؛ از طــرف دیگر، تبییــن نمی شــود؛ و نتیجه 

همین است که می بینید. 

کــرده بیــن بچه ها  کــه انتشــارات هــادی چاپ  کامبوزیــا  کتــاِب شــهید 

کیســه ای می پیچند  کتــاب را در  دست به دســت می چرخــد. خیلی ها 

که متهم نشــوند چون پشــت آن عکس آقاســت. مشــکل اساسی اآلن 

کابل  این اســت. یک روز قبل از شــهادت آقای ربانی، سایت رهبری در 

گفته بود: »دســت هایی در  با ایشــان مصاحبه داشــت. ایشــان در آنجا 

که نمی خواهند جوانان مــا از نظرات مقام معظم  افغانســتان فعال اند 

کننــد.« ایــن را یــک آدم ُســنی می گویــد. از آن  رهبــری اطــاع حاصــل 

طرف، جامعۀ تشّیع ما را به سویی برده اند که ضّد نظام ایران تبلیغات 

کر باشــد در خوِد ایــران هم زیــاد نداریم چون  که شــا می کنند. ما آدمی 

اینجا هم تبیین نشده اســت. در افغانســتان، ایران اینترنشــنال حرف 

اول را می زند.

کاظم زاده: اواًل، از تاش های دلســوزانۀ جناِب عالی تشکر می کنم و برای   

شما و همکارانی که در این عرصه هستند آرزوی توفیق دارم.

بــه بعضــی از نقــاط ضعــف اشــاره فرمودیــد. بــرای اینکــه یــک تصویــر 

واقع بینانه تر از موقعیت ایران در افغانستان داشته باشیم، این تصویر 

که مقایســه ای بــا دیگر بازیگــران دخیل  کامل تر شــود  زمانــی می توانــد 
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که تقریبًا همۀ  در افغانستان داشــته باشیم. افغانســتان جایی اســت 

که  بازیگران داخلــی و خارجی در آن دخیل انــد. در این عرصۀ فرهنگی 

شــما تشــریف دارید، موقعیت رقبــای ایران چگونه اســت؟  عربســتان، 

کستان، هند، روسیه، یا چین در عرصۀ فرهنگی  امارات، قطر، ترکیه، پا

کنــون چــه ســرمایه گذاری هایی  تا و  انجــام می دهنــد   کار هایــی  چــه 

که متأسفانه، شــکاف ها و دغدغه های جّدی  کرده اند؟ شــما فرمودید 

کــج دار و مریز رفتار  وجــود دارد. دیگران چه می کنند؟  آیــا آن ها مثل ما 

می کنند یا با برنامه و پروژه جلو می روند؟ 

یارمحمدی: من یک نمونه را خدمت شــما بگویم. دوست ما آقای غام   

کار می کرد.  یحیی احمدی اآلن در آمریکاســت. ایشــان با آمریکایی هــا 

یک روز گفت: »من را با هلیکوپتر به پکتیا در جنوب افغانستان بردند.« 

کّل  کیفیــت دانشــگاه های  ایشــان از طــرف آمریــکا مســئول تضمیــن 

گفت: »چــون آن موقــع از طرف  گفتــم: »برای چــه؟«  افغانســتان بود. 

طالبان امنیت نبــود، من را با هلیکوپتر ســازمان ملل بردنــد. ما رفتیم 

کردیــم.« بعد، چنــد عکس  گرفتنــد و ســخنرانی  و خیلــی هــم تحویــل 
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کــه در دانشــگاه بــه آن عظمت، عکس اشــرف غنــی در یک  نشــان داد 

قاب معمولــی اما عکس امــرای عرب به انــدازۀ بیلبورد های بــزرگ بود. 

کّل هزینــۀ دانشــگاه در جنوب افغانســتان را امــارات داده بــود، در یک 

کن اند. خیلی از این پشتون ها  که پشــتون های پابرهنه ســا جای پرت 

همین اآلن در کاخ ریاست جمهوری دمپایی به پا دارند! به ذهن کسی 

که امارات در جنوب افغانستان دانشگاه داشته باشد و  خطور نمی کرد 

خودش هم آن را مدیریت کند.

کردید. این جملــه را داخل پرانتز  کاظم زاده: شــما به نکتۀ دقیقی اشــاره   

که شــما ســؤال من را تکمیل فرمایید. اتفاقًا، با صف آرایی ای  می گویم 

که بیــن محور مقاومت اســامی و رژیم صهیونیســتی در جریان اســت، 

رژیم صهیونیســتی ســعی می کند خودش را بــه حلقۀ امنیتی ایــران در 

کرده  کــه هدف گــذاری  کنــد و یکــی از نقاطی  جا های مختلــف نزدیک 

که فردا تبلیغاتی انجام  افغانستان است. حتی احتمال داده می شــود 

کردیم«!  دهند و بگویند: »ما رگه هایــی از یهودیت در افغانســتان پیدا 

گر در این مورد نکاتی دیده اید، بفرمایید تا ما  این نکتۀ مهّمی اســت. ا

استفاده کنیم.

یارمحمدی: در تکمیل همین بحث، نکتۀ دیگری هســت. این دوســت   

که یک خوابگاه برای  کانی دادند  ما می گفت: »وقتی آمریکایی ها پول 

کرده اند! از  گفته بودند: "بی خود  کنند، اماراتی ها  این دانشگاه درست 

الف تا ی، مسئول آن ما هستیم."« 

کرده اند.  کّل افغانســتان درست  کزی به نام لینکلن در  آمریکایی ها مرا

در هر دانشگاه، قراردادی با مرکز لینکلن می بندند. جالب این است که 
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بعد از آمدن طالبان این مرکز هنوز هست. چون آنجا همیشه برق دارد 

و اینترنت رایگان در آن فعال است، استادان دانشگاه به آنجا می روند. 

کنترل  که اســتاد اســت می گفت چــون ِســرور ها را  یکی از دوســتان من 

گاه وارد ســایت های مربوط به  که ناخــودآ می کنند، حتی اســتاد هایی 

جمهوری اسامی شــوند را بدون اینکه خوِد شخص بفهمد شناسایی 

می کنند. 

که شــنیدیم آی فیلم در افغانســتان هم فعال شده است  ما همین قدر 

خوشــحال شــدیم، اما باالخــره ایــران اینترنشــنال هــم در افغانســتان 

24ساعته فعال است. چون من واقعیت ها را مستدل بیان می کنم، به 

من می گویند مزدور و نوکر ایران! 

در بامیان، در قالب حقوق زن، دوچرخه سواری را رایج کردند. آرام آرام، 

به مســابقه رســید و تیم دوچرخه ســواری تشــکیل شــد. جالــب اینکه 

همین تیم وقتی طالبان آمدند به دوبی رفتند و قرار اســت به اسرائیل 

که دختر حاجی فانی هم  هم بروند. بچه ها در بامیان به ما می گفتند 

که خودش شــیعۀ 12امامی اســت،  کســی  در تیم هســت-یعنی دختر 

حســینیه مــی رود، عــزاداری می کنــد، و نــذر هم می گیــرد. هــر هفته در 

خانه هــا ختم قــرآن می گیرنــد، اما دشمن شناســی بــرای آنــان اهمیت 

ندارد.

که  که فرهنگ افغانســتان جوری اســت  اشــعری: نکتۀ مهم این اســت   

به شدت تحِت تأثیر تبلیغات قرار می گیرد. به نظر من، یکی از چیز هایی 

که می تواند این مسئله را حل کند فضای عمومی پیرامونی افغانستان 

که یک عروســک بزک شدۀ قشنگ است،  اســت. اآلن، همین امارات، 

گــر روی این ماجرا  با چند موشــک و پهبــاد یمنی هــا دارد فرومی ریزد. ا
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کار شــود و از طــرف دیگــر  و پوشــالی بــودن ایــن حباب هــا بــرای مــردم 

خدا بــه جمهوری اســامی ایــران توفیق دهــد، در دولت آقای رئیســی 

موفقیت هایی حاصل خواهد شد. این ها موفقیت های حقیقی است 

و صوری نیست. 

یــک موقــع خیلــی از اقتصــاد مالــزی تعریــف می کردنــد؛ امــا وقتــی یک 

ســرمایه گذار آمریکایــی بــه دلیــل اختافــی ســرمایه اش را در یــک روز از 

مالزی بیرون کشید، همه چیز داشت فرومی ریخت، مثِل نخ تسبیحی 

که در منطقه وابستۀ  کشور هایی  کشیده شود و  همۀ دانه ها بریزد.  که 

گــر ذره ای زیــر پای آن ها سســت  ایــن و آن هســتند این جور  هســتند؛ ا

شود، همه می خوابند. 

گر  الحمد هلل، ما در ایران از نظر اقتصادی به جایی وابســته نیستیم. ا

که می شــود  ضعفــی داریــم، در درون خودمان اســت و بــا تاش هایی 

کشــور های دیگــر ارتباط  حــل خواهــد شــد. مــن بــا افغانســتانی ها در 

داشته ام. خیلی روشنفکرند و خیلی خوب می فهمند. بعضی از آن ها 

در جریان انقاب اســامی و بیداری اسامی هســتند. این جور نیست 

گر یک جریــان تبلیغ فرهنگی خوب  که بی اطاع باشــند. به نظر من، ا

که قدری به  راه بیفتــد، این ظرفیت در متن مردم افغانســتان هســت 

کنند و مســائل به همین شکل  خود بیایند و مطالبه گر باشــند و رشــد 

ادامه پیدا نکند. 

فکــر می کنــم برادرمــان آقــای یارمحمــدی، بــرای اینکــه مــا را در مورد 

که باید در افغانســتان بشــود قدری به فکر فرو ببرند، بیشــتر  کار هایی 

که من از افراد و اتفاقات  کردند. با شــناختی  جنبه های ســلبی را نقل 

که مردم افغانستان  این چنینی دارم، ظرفیت های خوبی وجود دارد 

کمک این ظرفیت ها و اتفاقاتی  کنند. به  می توانند آن ها  را شناسایی 
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کار هــای جدیــدی می توانــد در افغانســتان  کــه در منطقــه می افتــد، 

شروع شود. 

من به اندونــزی رفته بــودم. آن ها روزنامه ای به اســم ریپابلیــکا دارند. 

کردند و به جلســۀ هیئت مدیرۀ آن ها رفتم. خیلی روی انقاب  دعوت 

اســامی و جمهوری اســامی متعصب بودند. می گفتند: »ما می دانیم 

حق با شماست ولی هیچ خبری از شما نداریم چون هیچ خبری به ما 

نمی دهند. خودمان از خودمان تولید می کنیــم و حرف هایی راجع به 

که معلوم نیست خیلی واقعیت داشته باشد!« نخبگان  شما می زنیم 

افغانستان باید محتوا تولید و منتشر کنند. 

گر سال های  در عین حال، خیلی هم نگران ایران اینترنشــنال نیستم. ا

کنید، اوضاع خیلی بدتر از اآلِن افغانســتان بود.  56-1355 ایران را مرور 

کشــور یــک فضــای طاغوتی بــود، انواع فحشــا و فســاد  فضــای عمومی 

اخاقی برقرار بود، و شاید تعداد کسانی که فعال بودند زیاد نبود، ولی به 

گر خوِد انقاب اسامی ایران تحلیل  فضل الهی، باالخره اتفاقاتی افتاد. ا

که جشن های  که ایرانی  شود، خیلی به درد منطقه می خورد. چه شد 
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که به مرور، مثل ِسیلی  شاهنشاهی در آن برگزار می شــد به جایی رسید 

َکند و بــه درون خــود آورد؟  که راه می افتــد، همــه را از پیرامون خــودش 

اوایــل، وقتی یــک راه پیمایــی برگــزار می شــد، خیلی ها به مخیله شــان 

که عــده ای به خیابــان بیایند و شــعار دهنــد؛ ولی همه  خطــور نمی کرد 

جذب این مسیر و وارد میدان شدند، و باالخره انقاب رخ داد. 

کنیــم و نگــران آن  گــر عوامل منفــی و تاش هــای دشــمن را برجســته  ا

مید شــویم و  نتوانیــم راه به جایی ببریــم. باید 
ُ
شــویم، ممکن اســت ناا

که آن ها هســتند و تــاش می کنند. بــه هر حال، شــیطان  کنیــم  قبول 

کنیم  هر روز با بزک تازه ای در مقابل مردم می ایســتد. باید این را قبول 

که فطرت انسان ها الهی است. فطرت انســان ها خداجو و تکامل خواه 

است. باید آن فطرت را در هر شهر و منطقه به اقتضای فرهنگ خودش 

کاری بکنند. انقاب صادرکردنی نیســت؛  کرد تا مردم خودشــان  بیدار 

کند؛  کســی را انقابی  کســی بتوانــد  کــه از بیرون  یعنی این جور نیســت 

خوِد مردم باید به این جمع بندی برسند.

که در  رویوران: مــن از صحبت هــای آقــای یارمحمدی ایــن را فهمیــدم   

کمیت  افغانســتان، به دو دلیل، مشــکل ســاختاری وجود دارد: )1( حا

کرده اســت؛  خودش یک فرهنــگ خودباختگی و ســلطه پذیری ایجاد 

کند و  که بتواند این ها را به هم نزدیــک  )2( اساســًا، شــیعه سیســتمی 

که مثًا عربستان سعودی با یک  تأثیر فرهنگی بگذارد ندارد-در حالی 

شبکۀ متمرکز کار می کند.

ق: عربستان یک شــبکه اش ایران اینترنشنال است. پول عربستان  زور  

کم در افغانستان را اشباع کرده است. وزارت اطاعات  تمام نخبگان حا
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افغانســتان هــم زیــر نظــر آمریکاســت، و مأمــوران امنیتــی آن هــا آنجــا 

هستند. نظام سلطۀ جهانی در اختیار آن هاست. این مجموعه را باید 

که عکس مقام معظم  کتابی را  که باید  ببینیم. ما در شرایطی هستیم 

رهبری پشت جلد آن باشد در کاغذ بپیچند تا کسی نبیند.

گذشــته داشــته اند و برخــی  رویــوران: مــن هــم می گویــم ســاختاری از   

کمک های منطقه ای به آن ها ارائه می شود.

کنفرانس بیداری اسامی کمک  ق: شــهید ربانی ُســنی بود ولی تا از  زور  

کردند. احمد شــاه مســعود ُســنی بــود ولی چون  خواســت او را شــهید 

طرف دار انقاب اسامی بود او را شهید کردند. پس بحث شیعه و ُسنی 

نیست؛ بحث رویارویی مستضعفان با مستکبران و جنگ مردم با نظام 

کارها را  که با یک ســایت ایــن  اســتکبار جهانی اســت. این جور نیســت 

بکنند؛ مجموعۀ اهرم ها را دارند.

رویــوران: حــرف مــن همین اســت. مــن از موضع شــیعه و ُســنی حرکت   

نمی کنــم، ولــی تکیــه گاه انقــاب مــا شــیعه اســت. هرچــه دارنــد عمل 

می کننــد در یــک ســاختار قابِل تعریــف اســت. مــا ســاختار نداریــم و 

کنده کاری می کنیم. من چیزی را که شما می فرمایید نفی نمی کنم،  پرا

کار در یک ســاختار تعریف نشــود، اثرگذاری آن بســیار  که  ولی تا زمانــی 

محدود است.

یارمحمدی: من نمونه ای را خدمت شما عرض کنم. انتشارات جمکران   

کرده است. من  کودکان چاپ  کتابی را به نام 60 پرسش اعتقادی برای 
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گرفتم و چون در آنجا با بچه ها ســر و کار داریم آن را مطالعه  کتاب را  این 

کاُبلی  کتاب به زبان فارســِی تهران اســت. من آن را به زبان دری  کردم. 

برگرداندم، و آن را کپی کردیم. 

ما در افغانســتان برای تولید محتوا مثل جا های دیگر مشــکل نداریم. 

مواّد اصلــی تولید محتــوا در ایــران الی ما شــاء اهلل موجود اســت. فقط 

کــه بومــی شــود. آن وقــت، حساســیت هــم  مشــکل انتقــال آن اســت 

برداشــته می شــود. چون آقای اشــعری در بحث انتشــارات از ســابقون 

که در  هســتند، عرض می کنم مــن از ســال 1360 از فروشــگاه دفتر نشــر 

کتاب می خریدم.  فروشگاه شهر و روســتا بود برای بچه های مهاجرین 

تفســیر و ترجمــۀ نهج الباغۀ عامــۀ جعفــری را من یکی یکــی خریدم تا 

مجموعه اش کامل شد و آن را خواندم. 

کــه آقــا می گوینــد »در بحــث فرهنگی،  که دغدغــه ای  نکتــه این اســت 

مــن را خــواب نمی بــرد« مغفــول مانده اســت. مــا می بینیــم عربســتان 

کند؛  که آن زن ُلخت را بیاورد و فرهنگ ســازی  میلیارد ها پول می دهد 

به خبرنگارش حقوق ثابت می دهد بــرای اینکه ماهی یک خبر برای او 

بفرستد. آیا می دانستید که بی.بی.سی در افغانستان انتشارات دارد و 

قباً  مرکزی به ناِم زندگی نو، خانۀ نو هم داشت؟ 

چون در اواخر دورۀ اشــرف غنی جّو ضّد مذهب برقرار شده بود، بیشتر 

از ناشران غیرِ مذهبی به افغانستان کتاب می بردند. ما با بچه هایی که 

کابل، شرکت  کتاب فروش اند ارتباط داشــتیم. در نمایشــگاه دانشــگاه 

کتاب هــا و مجلۀ فرهنگ اســامِی شــما را هم   کردیــم و بیلبورد زدیــم و 

کجایــی؟  یک نفر  کــه »حاجی،  گذاشــتیم. یک روز دوســت ما زنــگ زد 

می گوید از ریاست جمهوری آمده است و می گوید چهار شمارۀ مجله را 

تا فردا از اینجا برداریم!«
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کِف روی آب  اینکه آقای اشــعری فرمودند درست اســت. بله، دشــمن 

اســت و اســرائیل و آمریکا النــۀ عنکبوت اند؛ اما یک ســید حســن، یک 

مغنیه، یک ســلیمانی، یک اندرزگو، یک بهشــتی، یا یک مطهری الزم 

است. یک ستاد مستقل الزم است که که این کشور بزرگ را رصد کند. 

که به امان خدا رها شــده اند. افغانســتان  ما ســه میلیون مهاجر داریــم 

بماند-آنجا دست ما بسته اســت. اینجا چه؟  در این 40 سال، ما همۀ 

که یک  راه پله ها را بــاال رفته ایــم. من در ســال 1360 طرحــی داده بــودم 

شــبکۀ تلویزیون برای مهاجرین باشــد. می دانید از ایــن طریق چه قدر 

نیرو تربیت می شد؟  مدیریت آن هم با نظام بود. خوِد نظام درست کند 

و مهاجر را مدیریت کند. آن وقت، می شد در دهان ایران اینترنشنال زد.

رویوران: اآلن، رادیوی برون مرزی دارید.  

که  یارمحمدی: ســیگنالش ضعیف اســت و صدا شنیده نمی شــود. من   

گوشم می گذاشتم، و از زاهدان صدای  کنار  15ساله بودم، شب رادیو را 
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کابل  پشتون پخش می شد. اما سیگنال ضعیف است. بی.بی.سی از 

پخش می کند و فرستندۀ تقویتی دارد. در ماشین، بی.بی.سی را بهتر 

از رادیو افغانستان می شنوید. بحث پیچیده تر از این حرف هاست.

رویوران: تلویزیون برون مرزی به زبان دری هم برنامه دارد ؟  

یارمحمدی: نــه، ندارد. به تازگی، آی فیلم با دو مجری افغانســتانی فیلم   

که با انقاب اســامی هستند شــبکۀ خبر را می بینند.  می گذارد. آن ها 

فضای رســانه ای افغانستان آزاد اســت: 600 شــبکه در آنجا وجود دارد، 

کنید،  کامًا باز اســت. وقتــی تلویزیــون ماهــواره ای را وصل  و اینترنــت 

هــزاران شــبکه می آید، امــا تنظیــم ماهــواره روی ایــران خیلی مشــکل 

که طالبان آمدند، رســانه های داخلی را در افغانســتان  اســت. از زمانی 

کنترل می کنند، اما ماهواره را نمی توان کنترل کرد.

رویوران:  افغانستان متأسفانه در اولویت ایران نیست. این یک واقعیت   

است. سیستم هم نداریم. 

که نقطۀ ضعف ژئوپلتیک ما از ســمت شــرق است، و از  ق: در حالی  زور  

غرب کمتر آسیب پذیر هستیم. از سمت شرق، هم فقر عوارض طبیعی 

و هم فقر جمعیت داریم؛ در نتیجه، به شرق باید بیشتر توجه کنیم.

رویوران: ایران در شرق و در شمال )آسیای مرکزی و قفقاز( حضور تمدنی   

دارد. ما در قدیم حضور تمدنی ُپررنگی داشتیم؛ اآلن کمتر است.



احمد کاظم زاده

وایـــــت ها در اوکــــرایـــــن:  جنــــــگ ر
بازی با ذهن و روِح افکار عمومی
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که رویارویی و صف بندی آشکار و بی سابقه ای  با ادامۀ جنگ اوکراین، 

کرده اســت،  بیــن روســیه و ناتــو )و بــه طــور مشــخص، آمریــکا( ایجــاد 

ُکرونا ایجــاد شــود  کــه تصــور می شــد در دورۀ پســا روزنه هــای امیــدی 

کم شده است. این جنگ  کور و فضای ابهام آلودی بر دنیا حا به سرعت 

کّل جهــان را درگیر  در ظاهر بین روســیه و اوکراین جریــان دارد اما عمًا 

کرده اســت. نگرانی هــا از آثار جهانــی این جنگ-به خصــوص، در ابعاد 

انسانی و غذایی-گسترش یافته است. 

جنــگ روایت هــا یکــی از ابعــاد این جنــگ اســت: هریــک از طرف هــا از 

که به نفــع خود ترجیح  زاویــۀ دیِد خود به تحــوالت می نگرند؛ ابعــادی 

که  و تشــخیص می دهند منعکــس و برجســته می کننــد، و به ابعــادی 

کنــار آن می گذرند.  به ضرر خود می دانند یا نمی پردازند یا به ســرعت از 

که در صحنۀ عمل می گذرد، هم باید به  بنابراین، برای شــناخت آنچه 

کرد و هم بایــد یک تحلیــل کان از اهداف  روایت هــای دو طرف توجــه 

و منافع طرف های درگیر داشت تا بتوان ارزیابی دقیقی از سیاست ها و 

جریان های خبری ارائه کرد. گزارش حاضر، با رصد دقیق و جمع بندی 

کوشیده اســت تصویــر جامعی از  کرده اند،  آنچه طرف هــای درگیر ارائــه 

جنگ ارائه دهد.
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وسیه  کردۀ غرب و ناتو در برابر ر کرده یا نا کارهای  1. فهرست 

از همان آغاز جنــگ و حتی پیــش از آن، جنگ روایت ها بیــن بازیگران 

دخیل درگرفت. هریک از بازیگران از زاویۀ دید خود و متناسب با منافع 

و مواضــع خود بــه انعــکاس و پوشــش وقایــع-و البتــه، درمــواردی به 

حذف و سانسور برخی دیگر از ابعاد جنگ-می پردازند. 

یکی از مــوارد مهّم حذف بــه طرف های غربــی برمی گــردد: در اظهارات 

مقامات و رویکردهای خبری غربی، به گسترش ناتو به اوکراین و نقض 

تعهدات توافق مینســک از ســوی دولت زلنســکی )به عنوان مسّبب و 

زمینه ساز اصلی شروع جنگ( هیچ اشاره ای نمی شود، یا این موضوع 

گذرا  به شــکل سربســته و البــه الی مطالــب و مواضــع دیگــر به صــورت 

مطرح می شــود )که هیچ توجهی را جلب نمی کند(. بی تردید، هدف از 

اتخاذ این رویکرد انداختن مسئولیت به گردن روسیه و توجیه اقدامات 

کــه علیــه روســیه ِاعمــال شــد و حتــی در  گســترده و نامتناســبی اســت 

مواردی خارج از عرف و قوانین بین المللی است. 

گرفتــن مــرز نظامیــان و غیرِ نظامیان در عرصــۀ تحریم ها  مثــًا، نادیده 

که در جنگ روایت ها فراموش می شود:  یک ظلم نابخشــودنی اســت 

در پوشــش حمایــت از مــردم اوکرایــن، میلیون هــا نفــر از غیرِ  نظامیان 

روســی تحت تحریم شــدید قرار می گیرنــد. این بحث همیشــه مطرح 

که تحریم هــا نباید مــردم عــادی و غیرِ  نظامی را هــدف قرار  بوده اســت 

کار رَود. در تحریم های  دهد و تنها باید بــرای تنبیه دولت متجــاوز بــه 

غربی )به خصوص، آمریکایــی(، این اصل در مــوارد متعدد-از جمله، 

گرفته شــد و اینک در  کــرۀ شــمالی-نادیده  کوبا، و  در ایــران، ونزوئــا، 

گرفته می شــود. تحریم ها به عنوان عامل و ابزار  روسیه به عمد نادیده 



92
حۀ

صف
 /

82
-8

ۀ1
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

جنگ مورد اســتفاده قــرار می گیــرد، و نوعــی این همانی بیــن جنگ و 

تحریم برقرار می شود. 

گرفتــن مرز میان نظامیــان و غیرِ نظامیان و مشــروعیت  همین نادیده 

مطلق بخشــیدن به تحریم های غیرِ هوشــمند بر مردم روســیه از دیگر 

که در روایت طرف های غربی از جنگ اوکراین )در قالب  وجوهی اســت 

کتیک حذف( قابِل درک است.  تا

در بخــش ِاعامــی، تســلیح اوکراینی هــا، تمرکــز قــوا پیرامــون روســیه در 

پوشش سیاست پرهیز از ورود مســتقیم به جنگ یا ایجاد منطقۀ پرواز 

ممنوع، تســهیل ورود نیروهای داوطلب جنگنده از خــارج به اوکراین، 

گســترده بــر آوارگان  القــای شکســت نظامــی زودهنــگام روســیه، تمرکــز 

کردن روسیه  اوکراین و تبدیل آن به ســاح انسانی علیه روســیه، متهم 

کردن روســیه به  به ایجاد جنگ شــهری و بی پروایی هســته ای، متهم 

انحصار و انسداد رســانه ای، و تاش برای ایجاد شــکاف بین دوستان و 

متحدان روسیه از محورهایی است که در از سوی مقامات غربی مطرح 

و مرتبًا در رسانه های این کشورها منعکس شده است.
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وسیه است ین سالح غرب در برابر  ر یم همچنان مهم تر تحر

که بــا ورود نظامی روســیه به  گفــت از آغاز جنــگ اوکراین،  شــاید بتوان 

کی ِیف )پایتخت( شــروع شــد،  کشــور و پیشــروی به ســمت  ک این  خا

کرده اند و  گلولۀ تحریــم اقــدام  دولت های غربــی به بمباران روســیه بــا 

کشــورهای  کوشــیده اند بــه آن ابعاد جهانی ببخشــند و  در عین حال، 

که غربی ها دربارۀ جنگ  غیرِ غربی را هم با خود همراه ســازند.  اخباری 

کرده انــد عمدتــًا بــه تحریم هــای همه جانبــۀ روســیه  اوکرایــن منتشــر 

گســترده در این زمینه، سعی  اختصاص دارد؛ در واقع، با تمرکز و تبلیغ 

که از یک ســو بــر خأل های نظامــی خود ســرپوش بگذارنــد و از  کرده انــد 

دیگر سو، با ِاعمال فشار بر مردم و تاجران روسیه، زمینۀ بروز اعتراضات 

داخلی را در این کشور فراهم کنند.

بخش تصویرِی خبرگــزاری رویترز )1400/12/21(: ِند پرایس در ســخنانی در 

گفت:»ما دربــارۀ مواّد غذایــی دریایی  کاخ ســفید  جمع خبرنــگاران در 

و الماس هــای غیرِ صنعتی روســیه نیــز تحریــم واردات به آمریــکا ِاعمال 

کرده ایم. ما با کنگره در تعامل هستیم تا قانون ناظر بر مناسبات تجاری 

که معموال با عنواِن "مطلوب ترین کشور" ]یعنی بهترین  عادی دائمی، 

ســطح از روابط تجاری[ شــناخته می شــود لغو شــود. افزون بــر این، ما 

گام های عملی ای برداشته ایم تا هزینه هایی به روسیه تحمیل کنیم.«

گفت:  یــره )1400/12/21(: وزیــر امور خارجــۀ آمریکا  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

کــردن روســیه از مزایــای عضویــت در ســازمان تجــارت  »بــرای محــروم 

جهانی، با کنگره همکاری نزدیک خواهیم کرد.« آنتونی بلینکن افزود: 

»ما نخبگان روس را که از پوتین در جنگ غیرِ قابل توجیه علیه اوکراین 
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حمایت می کنند تحریم می کنیم. نخبگان روس که جنگ علیه اوکراین 

که مــردم اوکراین در رنج هســتند، در امان  را ترویــج می دهند، تا زمانی 

نخواهند بود.«

کمیســیون اروپا  بخــش تصویــرِی آسوشــییتد پــرس )1400/12/21(: رئیــس 

گفت: »با تصویب و ِاعمال بستۀ تحریمی چهارم علیه روسیه، این کشور 

بیش از پیش از نظام اقتصادی جهان جدا می شود.«

گون،  کربی، سخنگوی پنتا یره )1400/12/21(: جان  یونی الجز شبکۀ تلویز

گفت: »از چین می خواهیم نقش کشورهای  کس نیوز  در مصاحبه با فا

ابرقدرت و مسئول را ایفا و در تحریم روسیه مشارکت کند.«

خبرگــزاری اســپوتنیک )1400/12/21(: وزارت خزانــه داری آمریــکا 10 عضــو 

کــرد.  هیئت مدیــرۀ وی.تی.بــی بانــک )VTB Bank( روســیه را تحریــم 

وی.تی.بی بانک دومین بانک بزرگ روسیه است.

کرد  خبرگــزاری اســپوتنیک )1400/12/21(: وزارت امور خارجــۀ آمریکا اعام 

کرملین( و فرزندان  که واشنگتن همســِر دیمیتری پسُکف )ســخنگوی 

بالغ او را تحریم کرده است.

لیگارش  خبرگــزاری فرانســه از لنــدن )1400/12/19(: دولت انگلیس هفــت اُ

روس-از جمله، صاحب باشــگاه فوتبال چلســی-را در فهرست سیاه 

خود قــرار داد.  با ایــن تصمیم، همــۀ دارایی های این افــراد در انگلیس 

مسدود خواهد شد، و آن ها دیگر حّق سفر به انگلیس را ندارند.
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یره )1400/12/20(: بایدن در یک نشست خبری در  یونی الجز شــبکۀ تلویز

گفت:  واشــنگتن، ضمن ِاعام تحریم های جدید علیه اقتصاد روسیه، 

»آمریکا روابــط تجاری عــادی با روســیه را متوقف می کنــد، و این اقدام 

نیمی از اقتصاد روســیه را هــدف قرار خواهــد داد. تدابیــر جدید قدرت 

روسیه را برای وام گرفتن از نهادهای بین المللی تضعیف خواهد کرد.«

خبرگزاری فرانســه از بروکســل )1400/12/18(: اتحادیۀ اروپا نام 160 ثروتمند 

متنّفذ و سناتور روس را به فهرست سیاه خود افزود.

کرد  کوال اعام  کوکا خبرگزاری اســپوتنیک )1400/12/18(: شرکت آمریکایِی 

فعالیت در روسیه را متوقف کرده است.

که  کرده اســت  بیــه )1400/12/18(: انگلیس تهدید  یونــی العر شــبکۀ تلویز

کشور وارد شود مصادره  که به حریم هوایی این  هر هواپیمای روسی را 

می کند.

که همۀ  کــرد  کس اعام  خبرگزاری رویتــرز )1400/12/18(: شــرکت ِاســتاربا

فعالیت های تجاری خود را در روسیه به تعلیق درمی آورد.

خبرگزاری رویترز، به نقل از ُپلیتیکو )1400/12/17(: این خبرگزاری در خبری 

فوری گزارش داد که انگلیس واردات نفت از روسیه را ممنوع می کند اما 

ممکن است قبل از ِاعمال ممنوعیت ها، مهلتی یک ماهه در نظر بگیرد 

تا بازار جهانی نفت بتواند خود را با وضع موجود تطبیق دهد.
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ید )1400/12/17(: سازمان جهانی  خبرگزاری فرانســه، در خبری فوری از مادر

گردشگری عضویت روسیه را به تعلیق درمی آورد.

کســیوس )1400/12/17(: پــس از حملــۀ بــه اوکراین، شــمار تحریم های  آ

کشــوری با بیشــترین  کنون، روســیه به  روســیه از ایران هم فراتر رفت. ا

تحریم هــا در جهــان تبدیــل شده اســت. طــّی دو هفتــه از آغــاز حمله، 

گــزارش  بــه  ِاعمــال شده اســت.  روســیه  علیــه  تحریــم جدیــد   2778

کاســتلوم )بانک اطاعات ردیابــی تحریم های جهانی(، شــمار  ســایت 

کنون به 5532 رسیده اســت. پیش از این حمله،  تحریم های روســیه ا

کنون  کشــور تحِت تحریم جهان بــود، اما ا روســیه پس از ایران دومین 

کشور تحریم شدۀ دنیاست. ایران 3616 تحریم دارد،  روسیه نخستین 

کرۀ شمالی به ترتیب با 2608 و 2077 تحریم در  و پس از ایران، سوریه و 

رتبه های بعدی قرار دارند.

خبرگزاری رویترز )1400/12/17(: تأمین کنندگان اینترنت هلند دسترســی 

به شش وب سایت رسانه ای روسی را مسدود کردند.
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کرد  بیــه )1400/12/17(: خبرگــزاری بلومبــرگ اعام  یونــی العر شــبکۀ تلویز

کــه از تعداد  که مجموع تحریم ها علیه روســیه به 5530 تحریم رســید، 

تحریم های ِاعمال شده علیه ایران و کرۀ شمالی بیشتر است.

شــرکت های  از  بســیاری   :)1400/12/17( نیویــورک  از  فرانســه  خبرگــزاری 

گرفته اند فعالیت های  پل تا لی وایــز، تصمیم 
َ
چندملیتی آمریکایی، از ا

خود را در روسیه به تعلیق درآورند؛ با این حال، تعداد کمی از شرکت ها، 

کــه بــرای شهرتشــان وجــود دارد، تصمیــم دارنــد  بــه رغــم خطراتــی 

همچنان در این کشور بمانند. در شبکه های اجتماعی، کلیدواژه های 

»بایکوت-مک دونالدز« یا »بایکوت-پپسی« به چشم می خورد.

که اتحادیۀ اروپا  کردند  گاه اعام  خبرگزاری رویترز )1400/12/17(: منابــع آ

صــادرات فنــاوری دریایی بــه روســیه را در بســتۀ جدیــد تحریم ها منع 

می کند.

یره )1400/12/16(: شرکت ژاپنی نیســان از توقف صادرات خودرو به  الجز

روسیه خبر داد و اعام کرد که به زودی، تولید خودرو را در کارخانۀ خود 

در شهر سن پترزبورگ متوقف خواهد کرد.

گاز  رأی الیــوم )1400/12/15(: تکیــۀ اروپا به روســیه در تأمین 40 درصــد از 

که قطع واردات نفت و  مورد نیاز خود در ســال 2020 م. نشــان می دهد 

کشورهای  گاز از مسکو، بیش از آنکه به خسارت مســکو منجر شود، به 

اروپایــی آســیب وارد می کنــد. در عیــن حــال، بــا توجــه به اینکــه چین 
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کشــور اســت،  گاز از این  )متحــد روســیه( بزرگ تریــن واردکنندۀ نفــت و 

روسیه در فروش انرژی با مشکل مواجه نخواهد شد.

خبرگزاری رویترز )1400/12/16(: نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 

کاوش بــرای تدویــن مصوبۀ منع  گفــت ایــن مجلــس در حــال  آمریکا، 

واردات نفت از روسیه است.

گــزارش داد دولت ژاپن  کیودو  خبرگزاری رویترز )1400/12/16(: خبرگزاری 

کشــورهای اروپایی بر ســر ِامکان ممنوعیت  کــره با آمریکا و  در حال مذا

واردات نفت روسیه است.

یره )1400/12/15(: بایدن از تصمیم دو شرکِت ویزا و  یونی الجز شبکۀ تلویز

َمستر کارت برای تعلیق فعالیت در روسیه استقبال کرد.

یره، به نقل از خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/14(: ایتالیا  یونی الجز شــبکۀ تلویز

که در فهرســت  153 میلیــون دالر از دارایی های چهــار ثروتمند روس را 

تحریم های اتحادیۀ اروپا قرار داشتند مصادره کرد.

روزنامــۀ واشــینگتن پســت )1400/12/14(: آمریــکا و متحــدان اروپایــی اش 

به تحریم ها علیه روسیه شدت بخشــیده اما عمدتًا از هدف قرار دادن 

کرده انــد. بــا ایــن حــال، بــه دلیــل آنچه  صــادرات نفــت روســیه پرهیــز 

خودتحریمی خوانده می شــود،  نفت خام روســیه از ســوی فعاالن بازار 

نادیده گرفته می شود: به دلیل ابهام دربارۀ اینکه چه چیز اجازۀ قانونی 

که به وجهۀ شــرکت ها وارد می شود، یا منع های  دارد، بیم از خســارتی 
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اخاقی، بانک ها از اعتبار مالی می کاهند، خریداران عقب نشسته اند، و 

شرکت های نفتِکش به حمل نفت روسیه تمایل نشان نمی دهند.

گفت:  کمیســیون اروپا  یــره )1400/12/13(: رئیــس  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

کشور رشد فزاینده یافته است.  »روبِل روسیه فروپاشــید، و تورم در این 

بانک های روسیه نیز در بازارهای جهانی منزوی شده اند.«

که  کرد  گــروه هفــت در بیانیه ای اعــام  خبرگــزاری فرانســه )1400/12/13(: 

گــروه تحریم های ســنگین جدیدی علیه روســیه  کشــورهای عضو این 

ِاعمال خواهند کرد.

خبرگزاری صدا و ســیما )1400/12/13(: شــماری از دانشــگاه های انگلیس 

می خواهند بــرای انزوای روســیه، همکاری پژوهشــی با دانشــگاه های 

که در  کرد  کنند. پس از اینکه دولت انگلیس اعام  کشــوررا متوقف  این 

پی منزوی کردن روسیه به علت حمله به اوکراین است، دانشگاه های 

انگلیس نیز به فکر قطع همکاری های علمی با روس ها  افتاده اند.

گزینه هایی  کرد در پی  کاخ ســفید اعــام  خبرگزاری رویترز )1400/12/13(: 

است که استفادۀ آمریکا از انرژی روسیه را قطع کند.

خبرگزاری صدا و سیما )1400/12/14(: نخســتین بار پس از وقایع اوکراین، 

دادگاهی در انگلیس حساب های بانکی یک ســرمایه دار را به اتهام دور 

گزارش رسانه های انگلیس  کرد.  زدن تحریم های ضّد روســی مســدود 

کارتر، سرمایه دار  گراهام بونهام  که حســاب های بانکی  نشــان می دهد 
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کشــور، بــه علــت آنچــه »ارتبــاط بــا یکــی از جنجالی ترین  مشــهور ایــن 

لیگارش های روسیه« خوانده شده ، مسدود شده است. بازرسان نهاد  ُ
ا

که این حســاب ها برای کمک  مبارزه با جرایم در انگلیس بر این باورند 

به اولگ دریپاسکا در دور زدِن تحریم های ضّد روسی و مدیریت منابع 

مالی ثروتمندان روس تبار به کار گرفته شده است.

خبرگزاری رویتــرز )1400/12/13(: آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا، 

گفت:  »ما به افزایش هزینه های رئیس جمهور پوتین ادامه می دهیم.«

خبرگزاری رویترز )1400/12/13(: یوشی ماســا هایاشــی، وزیــر امور خارجۀ 

گر  که ا کرده اند  گروه هفت توافق  که وزرای امور خارجۀ  کرد  ژاپن، اعام 

روسیه حمله به اوکراین را متوقف نکند، تحریم های بیشتری علیه این 

کشور ِاعمال کنند.

یونی روســیا الیوم )1400/12/13(: اقدامات غرب علیه روســیه  شــبکۀ تلویز

به ِاعمال فشــار بــر اقتصــاد، ورزش، و رســانه ها محدود نمی شــود بلکه 

میراث انسانی روســیه در نظام آموزشی دانشــگاه های غربی را نیز در بر 

می گیرد  و تا برکناری موســیقی دانان روس از مناصب خود و لغو مراسم 

کــه در برابر دیکته هــای غرب برای اتخــاذ مواضع ضّد  هنرمندان روس 

کشورشان تسلیم نشده اند پیش رفته است.

یونــی ای.پی.تــی.ان )1400/12/13(: نانســی پلوســی، رئیس  شــبکۀ تلویز

مجلس نمایندگان آمریکا، خواهان تحریم نفت وارداتی از روسیه شد.
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توییتــر )1400/12/13(: بایــدن در حســاب توییتــرِی خــود نوشــت: »در 

لیگارش هــای 
ُ
کــه آمریــکا پیگیــر جنایــات ا گفتــم  ســخنرانی ســاالنه ام 

روس اســت. امروز ده ها نام را به فهرســت تحریم ها اضافه و ســفر بیش 

لیــگارش روس و خانواده هــا و نزدیــکان آن هــا را بــه آمریکا ممنوع 
ُ
از 50 ا

می کنیم.«

خبرگزاری رویترز )1400/12/12(: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، گفت 

کشــور خواســتار تعلیق عضویت روســیه در  کانادا و شــرکای نزدیک این 

پلیس بین الملل هستند.

خبرگزاری فرانسه از استکهلم )1400/12/12(: شرکت سوئدی )چندملیتی( 

ایکیا-کــه در زمینــۀ فــروش مبلمــان و دیگــر لــوازم خانگــی فعالیــت 

گســتردۀ روسیه به  که در اعتراض به حملۀ نظامی  کرد  می کند-اعام 

ک اوکرایــن، همــۀ فعالیت های خــود در روســیه و بــاروس را معلق  خا

می کند.
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که  گاردیــن )1400/12/12(: بــورس لنــدن معامات 27 شــرکت را  روزنامــۀ 

ارتباط تنگاتنگی با روسیه دارند معلق کرد. نام غول های انرژی و بانکی 

)گازپروم، اســبر بانــک، ای.ان پاس، لوک اویــل، و پولیــوس( در میان 

این شرکت ها دیده می شود.

که  خبرگزاری صدا و ســیما )1400/12/12(: لیز تــراس، وزیر خارجۀ انگلیس 

کرده، در نشست خبری همراه با  در پِی وقایع اوکراین به لیتوانی ســفر 

وزیران خارجۀ لیتوانی، اســتونی، و لتونی، اهداف ســفرش را تشــریح و 

کید کرد: »باید اقتصاد روسیه را فلج کنیم.«  تأ

که  کرد  خبرگــزاری رویتــرز از واشــنگتن )1400/12/12(: بانــک جهانی اعــام 

پس از حملۀ روســیه به اوکراین و »خصومت ها علیه مردم این کشور«، 

کرده اســت.  بافاصلــه برنامه هــای خــود را در روســیه و بــاروس معلق 

بانک جهانی در بیانیه ای اعام کرد که از سال 2014 م. )که مسکو کریمه 

کرد(، اعطای وام یا سرمایه گذاری جدید را در روسیه  را به روسیه الحاق 

تأیید نکرده است. این سازمان بین المللی خاطرنشان کرد که از اواسط 

سال 2020 م. )که آمریکا پس از انتخابات ریاست جمهورِی بحث برانگیز 

کرد(، اعطــای هیچ وام  کشــور وضــع  در باروس تحریم هایی علیه این 

جدیدی را برای باروس تصویب نکرده است.

که هفت  کــرد  یــره )1400/12/12(: ســوئیفت اعــام  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

نهاد روسی را در راستای اجرای تحریم های اتحادیۀ اروپا از شبکۀ خود 

حذف می کند.
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گفت  یــره )1400/12/12(: وزیــر خزانــه داری آمریــکا  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

کنــون نصــف دارایی های بانــک مرکزی  آمریکا و متحــدان غربــی اش تا

روسیه را مسدود کرده اند.

گفت: »گزینۀ ممنوعیــت واردات  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/11(: بایدن 

نفت از روسیه همچنان روی میز است.«

گــروه هفــت بــه دنبال  کشــورهای  خبرگــزاری فرانــس پــرس )1400/12/11(: 

راهکارهــای جلوگیــری از اســتفادۀ روســیه از رمزارزهــا بــرای دور زدن 

تحریم ها  هستند.

یابی: چنان که ماحظه می شود، کشورهای غربی اصل هوشمندی  ز ار

گرفتن غیرِ نظامیان را بگیرد-کنار  تحریم ها را-که بنا بود جلوی هدف 

گذاشته اند و اغلب تحریم هایی که ِاعمال کرده اند غیرِ نظامیان را هدف 

قرار می دهد؛ افزون بر این، آن ها با زیر پا گذاشتن اصول اقتصاد بازار آزاد 

کوشیده اند شرکت های خصوصی را نیز با خود همراه سازند.

وسیه برای غرب یم ر اذعان به بازخوردهای منفی تحر

گام  کشــورهای غربــی در حالــی در مســیر تحریــم همه جانبــۀ روســیه 

برداشته اند که به بازخورد منفی این تحریم ها بر خود اذعان دارند. این 

نشان می دهد که تحریم ها در عمل به تیغ دولبه تبدیل شده اند.

کارمــن راینهــارت، اقتصــاددان بانــک  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/19(: 

گفت: »افزایش شــدید قیمــت انرژی و غذا بر اثر حملۀ روســیه  جهانی، 
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به اوکراین ممکن اســت موجب تشــدید نگرانــی دربارۀ امنیــت غذایی 

خاورمیانــه و آفریقا شــود و بــه ناآرامی هــای اجتماعــِی روبه رشــد دامن 

بزند.«

کشــورهای اروپایی همراهی  یونی روســیا الیوم )1400/12/18(:  شبکۀ تلویز

گاز روســیه را-به سبب آسیب های  ســریع با آمریکا برای تحریم نفت و 

آن-بسیار دشوار می دانند.

یس )1400/12/18(: برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی  خبرگزاری فرانسه از پار

کنــون به علــت حملۀ نظامی  که ا که بحــران انرژی  کــرد  فرانســه، اعام 

ک اوکراین در جهان به وجود آمده اســت شبیه  گســتردۀ روســیه به خا

شوک نفتی سال 1973 م. است.

یــره )1400/12/18(: ویکتوریا نوالند، دســتیار وزارت  یونی الجز شــبکۀ تلویز

گاز  امــور خارجۀ آمریکا، گفت: »مــن فکر می کنم پروژۀ خط لولــۀ انتقال 

روسیه به اروپا )نورد اســتریم 2( یک پروژۀ مرده است؛ فقط انبوهی فلز 

در کف دریاست که دیگر هرگز مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.«

توییتــر )1400/12/18(: بایــدن در توییتر نوشــت: »جنگ پوتیــن در حال 

حاضر بــه خانواده هــای آمریکایی آســیب می رســاند و باز هــم هزینه ها 

که بتوانیم بــرای به حداقل  را افزایــش خواهد داد؛ بنابرایــن، هر قدمی 

رساندن افزایش قیمت ها ]متأثر از جنگ[ برداریم اینجا در داخل کشور 

بر خواهم داشت.«
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خبرگزاری فرانسه، در خبری فوری از هنگ کنگ )1400/12/16(: در پِی جنگ 

در اوکراین، قیمت هر اونس طا از 2000 دالر فراتر رفت.

رویترز )1400/12/16(: چشم انداز ممنوعیت واردات نفت از روسیه سبب 

شد نفت برنت دریای شمال تا بیش از هر بشکه 130 دالر فروخته شود. 

گرفت و به نگرانی ها دربارۀ  شاخص بازار وال استریت سیر نزولی به خود 

تورم افسارُگسیخته و کاهش رشد اقتصادی دامن زد.

پایگاه اینترنتی شبکۀ روسِی آر.تی )1400/12/16(: قیمت گاز در اروپا افزایش 

یافت و به 3900 دالر برای هر هزار متر مکعب رســید. این یک رکورد تازه 

گاز در مرکز تی.تی.اف هلند به 3899 دالر برای  است. قیمت ماه آوریل 

هر هزار متر مکعب رسیده است.

یس )1400/12/16(: ادامۀ جنگ روسیه و اوکراین و  خبرگزاری فرانســه از پار

که شاخص  تحریم های اقتصادی-مالی علیه روسیه سبب شده است 

کّل بورس اوراق بهادار در کشورهای جهان روند نزولی داشته باشد. 

خبرگــزاری فرانســه از توکیــو )1400/12/16(: شــاخص بورس توکیــو در میانۀ 

جنگ اوکراین و افزایش شدید بهای نفت سه درصد سقوط کرد.

که  کرد  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/16(: انجمــن خــودروی آمریکا اعــام 

گذشــته 11 درصــد افزایش یافــت و به  قیمت بنزیــن در آمریــکا در هفتۀ 

باالترین رقــم از ســال 2008 م. رســید. تحریم های جهانــی موجب فلج 

شدن توان روسیه برای صادرات نفت خام شده است.
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یونــی ســی.بی.اس )1400/12/15(: بهای بنزیــن در آمریکا به  شــبکۀ تلویز

دلیل مناقشۀ روسیه و اوکراین افزایش یافته است. صندوق بین المللی 

پــول می گوید حملۀ روســیه بــه اوکراین اثر شــدیدی بر اقتصــاد جهانی 

خواهــد داشــت. تأثیر ایــن حمله همیــن حاال هــم در آمریکا احســاس 

می شود.

خبرگــزاری فرانســه، در خبری فــوری از هنگ کنــگ )1400/12/16(: شــاخص 

بورس هنگ کنگ در آغاز معامات کاری روز دوشنبه بیش از سه درصد 

سقوط کرد.

خبرگزاری فرانسه از واشنگتن )1400/12/14(: صندوق بین المللی پول اعام 

که تشدید بحران اوکراین می تواند تبعات اقتصادی ویرانگر داشته  کرد 

باشد.

یونــی ســی.ان.ان )1400/12/14(: بــا افزایــش  پایــگاه اینترنتــی شــبکۀ تلویز

قیمت ســوخت در آمریکا، هزینۀ حمایت آمریکا از اوکراین رو به افزایش 
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گازوییل در چهارم مارس در جایگاه سوخت  اســت.... قیمت بنزین و 

مونتری پارِک ایالت کالیفرنیا پنج دالر بر گاُلن اعام شده است. تورم باال 

و افزایش بهای انرژی در زمانی که اقتصادی آمریکا تازه از شیوع بیماری 

کرونا بهبود می یافت هزینه های زندگی را در این کشور افزایش  همه گیر 

داده است.

یونــی ســی.ان.ان )1400/12/15(: عملیــات نظامی روســیه در  شــبکۀ تلویز

اوکراین موجب افزایش بهای بنزین در آمریکا شده اســت. در 11 ایالت و 

پایتخت آمریکا، بهای هر گالن بنزین به بیش از چهار دالر رسیده است.

کرد  خبرگزاری بلومبــرگ )1400/12/14(: بانک جی.پی مورگان پیش بینی 

که قیمت نفت خام برنت در پایان ســال 2022 م. به بشکه ای 185 دالر 

برسد.

که به طور  خبرگزاری فرانســه از لندن )1400/12/13(: تحریم های اقتصادی 

گاز  مســتقیم بخش انرژی روســیه را هدف قــرار داده احتمااًل بــر تأمین 

گاز  گذاشته اســت. جنگ اوکراین سبب شــد بهای  از طریق روســیه اثر 

طبیعی افزایش یابد و در اروپا به عدد بی سابقه ای برسد. بیم از اختال 

گاز اروپا )تی. در صادرات روســیه ســبب باال رفتن قیمت مرجع تأمین 

گاز را به عــدد بی ســابقۀ 213.895 یــورو بر  تــی.اِف هلند( شــد و بهــای 

مگاوات-ساعت رساند.

یونی سی.ان.ان )1400/12/13(: با ادامۀ جنگ اوکراین، قیمت  شبکۀ تلویز

بنزین در آمریکا افزایش یافت. قیمت بنزیــن در روزهای اخیر در آمریکا 
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کرده اســت و این روند همچنان ادامه دارد. فقط  سیر فزاینده را شــروع 

در یک شب، قیمت بنزین در آمریکا 11 ِسنت افزایش یافت. این مقدار 

افزایش در مدت 24 ساعت بسیار قابِل توجه و کم سابقه است-آخرین 

مــورد مشــابه افزایــش قیمت بنزیــن بــه ایــن مقــدار در آمریکا در ســال 

کاترینا آمریــکا را درنوردید. ِاعمال  که طوفــان  2005 م. در زمانــی رخ داد 

تحریم علیــه فرآورده هــای نفتی روســیه از علل افزایش قیمــت بنزین و 

حامل های انرژی در آمریکا توصیف شده است.

یــس )1400/12/13(: ایــن روزنامــه در توییتی  یبیــون چــاپ پار تر روزنامــۀ ال

نوشت: »کک 40 ]شاخص اصلی بورس پاریس[ بدترین هفتۀ خود را از 

گرفتن جنگ  گزارش التریبیون، شــدت  کــرد.« به  مارس 2020 م. ثبت 

بین روســیه و اوکراین بورس های اروپایی را در هفته ای سیاه فرو برد، و 

شاخص کک 40 بورس پاریس طّی پنج روز 10 درصد سقوط کرد.

کشــاورزی سازمان  خبرگزاری فرانســه )1400/12/13(: ســازمان خوار و بار و 

ملل اعام کرد قیمت محصوالت غذایی در ماه فوریۀ 2022 م. رکورد زد.

خبرگزاری فرانسه )1400/12/13(: بورس میان پنج درصد افت کرد.

کید  یونی المیادین )1400/12/13(: نخست وزیر مجارستان تأ شــبکۀ تلویز

کرد که افزایش بهای انرژی سبب باال رفتن تورم در اروپا می شود.

خبرگــزاری فرانســه )1400/12/13(: بورس هــای اروپایــی-از جمله، بورس 

پاریس و فرانکفورت-بیش از دو درصد سقوط داشتند.
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مجــری شــبکۀ ان.بی.ســی نیــوز )1400/12/13(: روســیه بــا تحریــم افــراد 

ســرمایه دار و نزدیک به پوتین )از جمله، دیمیتری پسُکف، سخنگوی 

کرملین( سیلی خورد، اما پیامد این تحریم فراتر از سرمایه داران است و 

گرفت. پیامدهای این تحریم همچنین  اقتصاد جهانی را در بر خواهد 

تمام مردم آمریکا در سراسر این کشور را تحِت تأثیر قرار خواهد داد.

خبرگــزاری فرانســه از توکیــو )1400/12/13(: بــه دلیل نگرانی هــای جّدی در 

مورد اوکراین، کشوری که بزرگ ترین نیروگاه هسته ای اروپا در آن توسط 

گرفــت، ارزش بازارهــای آســیایی بــه طور  روســیه بمبــاران شــد و آتــش 

هماهنگ کاهش یافت. 

خبرگزاری صــدا و ســیما )1400/12/13(: در پی تشــدید جنــگ در اوکراین، 

کاهش ارزش سهام بسیاری  بازارهای مالی اروپا امروز در آغاز فعالیت با 

از شــرکت ها مواجــه شــدند و میلیاردهــا پوند/یــورو از ارزش خــود را از 

گزارش هــای رســمی منتشرشــده در انگلیــس نشــان  دســت دادنــد. 

کاهــش 109واحدی،  کــه بــورس لنــدن در آغــاز معامــات، بــا  می دهــد 

کاهش از بازار ســهام  1.5 درصــِد ارزش خود را از دســت داد. بیشــترین 

گزارش شــد، و آلمان و فرانســه  ایتالیا به میــزان 606 واحد )2.5 درصد( 

گــزارش نهادهای  کاهــش ارزش مواجــه شــدند.  هرکــدام بــا دو درصــد 

ناظــر اقتصــادی در انگلیس نشــان می دهــد بهــای نفت برنــت دریای 

شــمال با 0.3 درصد افزایش به 110.84 دالر در هر بشکه رسیده است، و 

گاز  پیش بینی ها از تداوم افزایش آن حکایت دارد. بهای عمده فروشی 

در انگلیس نیز سه درصِد دیگر افزایش یافت. بهای گاز در بازار هلند هم 

کارشناســان معتقدند تداوم  حدود چهار درصد افزایش داشته اســت. 
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کرونا برهاند-با  این روند اروپا را-که به سختی توانسته خود را از کمند 

کاهش رشــد اقتصادی، و کسری بودجۀ  مشــکل افزایش شــدید تورم،  

بیشتر دولت ها مواجه خواهد کرد.

خبرگزاری فرانسه )1400/12/13(: برای نخستین بار از ِمی 2020 م.، یورو به 

زیر ارزش برابری 1.1 دالر به یورو رسید.

یونی روســیا الیــوم )1400/12/13(: رابرت هابــک، وزیر اقتصاد  شــبکۀ تلویز

که از تحریم واردات انرژی از روســیه حمایت نمی کند  کرد  آلمان، اعام 

کــه  تحریم هــای ِاعمال شــده بــر روســیه پیامدهــای  کــرد  و پیش بینــی 

گر واردات  که ا کرد  کید  زیادی برای اقتصاد آلمان داشــته باشــد. وی تأ

کشور  سوخت های فســیلی از روســیه تحریم شــود، صلح اجتماعی در 

تهدید خواهد شــد، و آلمان برای حفظ ثبات قیمت ها و امنیت انرژی 

بــه واردات ســوخت از روســیه نیازمند اســت. او میــزان ســرمایه گذاری 

شرکت های آلمانی در روسیه را حدود 20 میلیارد یورو اعام کرد.

خبرگزاری صــدا و ســیما )1400/12/13(: اتاق بازرگانــی انگلیس پیش بینی 

که باال رفتــن تورم، افزایــش مالیات ها، و جنــگ در اوکراین موجب  کرد 

خواهد شد رشد اقتصادی انگلیس امسال نصف شود. بر اساس برآورد 

کشــور  منتشرشــدۀ اتاق بازرگانی انگلیــس، انتظار مــی رود تورم در این 

کشــور )که انتظار می رفت  امسال به هشت درصد برسد، و اقتصاد این 

گزارش  به رشــد ســریع دســت یابد( بــه انــدازۀ برآوردها رشــد نکنــد. در 

اتاق بازرگانی انگلیس، میزان رشد اقتصادی )که قبًا 4.2 درصد برآورد 

می شد( به 3.6 درصد کاهش یافته است.
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خبرگزاری فرانســه )1400/12/12(: آلمان باید پیشنهاد به تعویق انداختن 

کند. اقتصاد پیشــرو  خــروج از انرژی هســته ای و زغال ســنگ را مطــرح 

اروپا برای قطع وابســتگی بــه واردات از روســیه )کــه 55 درصــد از خرید 

گاز آلمان را تشــکیل می دهــد( مجبور اســت در همــۀ راهبردهای خود 

کارشناســان هشــدار دادند ایــن »تغییر  کند.  در حوزۀ انــرژی بازنگــری 

کنش به حملۀ روسیه به اوکراین اعام  مسیر« که صدرِ اعظم آلمان در وا

کرده اســت هزینــۀ  هنگفتی خواهد داشــت و برلیــن را با مشــکات فنی 

روبه رو خواهد کرد.

خبرگــزاری فرانســه از لنــدن )1400/12/13(: ارزش یــورو در برابــر پونــد بــه 

پایین ترین سطح خود از ژوئن 2016 م. )زمان همه پرسی دربارۀ برگزیت( 

کاهش نسبت  رسید. در معامات امروز، ارزش یک یورو، با 0.13 درصد 

به پایان روز کاری قبل، به 0.82 پوند رسید.

خبرگزاری فرانســه از بروکســل )1400/12/12(: بر اســاس اعام  ســازمان ملی 

داده ها و اطاعات آماری اروپا )یورو ِاســتات(، شــاخص ســطح عمومی 
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قیمت   کاالهــا و  خدمات مصرفی مــورد   نیاز مــردم و   خانوارها در منطقۀ 

کنون بی سابقه بوده است. یورو  در ژانویه به 6.8 درصد رسید، که تا

خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/12(: شــرکت فضایــی فــدرال روســیه، روس 

کت برای آمریکا را معلق  کرد روسیه تأمین موتورهای را کازموس، اعام 

کرد.

یس )1400/12/12(: مکرون، رئیس جمهور فرانســه،  خبرگزاری رویتــرز از پار

کــه در اوکراین توســط روســیه آغاز شده اســت قطعــًا بر  گفــت: »جنگــی 

اقتصاد فرانسه اثر خواهد گذاشت، و دولت فرانسه در حال آماده کردن 

طرحی برای مواجهه با این وضعیت است.« وی در سخنانی خطاب به 

گفت:» در مواجهه با این تبعات اقتصــادی و اجتماعی،  مردم فرانســه 

من تنها یــک وظیفــه دارم و آن محافظت از شماســت. از نخســت وزیر 

خواســته ام طــّی روزهای آینده یــک طرح اقتصــادی و اجتماعــی برای 

پاسخ به این دشواری ها آماده کند.«

یابــی: غربی ها، با انعکاس ابعــاد و بازخوردهای منفی جنگ اوکراین  ز ار

کرده انــد مســئولیت را متوجه روســیه و هزینۀ  بر خود و جهــان، ســعی 

سنگین حمایت تسلیحاتی از اوکراین را برای افکار عمومی خود توجیه 

کنند. 

تســــلیح اوکراین و همسایگانش در پوشش سیاســــت پرهیز از جنگ مستقیم 

کشــورهای غربی-و در رأس آن هــا، آمریکا-از آغاز جنــگ اوکراین بارها 

که مســتقیمًا وارد جنگ با روســیه نخواهند شــد، اما در  کرده اند  اعام 
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عمــل بــه طــور نیابتــی وارد جنــگ شــده و اوکراینی هــا را به تســلیحات 

کشورهای همسایه-از جمله، لهستان-را  کرده اند. آنان  مرگبارمجهز 

که هواپیماهای خود را در اختیار خلبانان اوکراینی  کرده اند  نیز تشویق 

قرار دهند. 

گفــت: »بــا روســیه وارد  یــره )1400/12/20(: بایــدن  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

کار به جنگ جهانی سوم منجر می شود،  جنگ نخواهیم شد زیرا این 

ولی هرگز به پوتین اجازه نمی دهیم ناتو را تضعیف کند.«

کاخ سفید به صراحت  یونی رویترز )1400/12/20(: سخنگوی  شــبکۀ تلویز

کــرد: »آمریــکا نیروی نظامی خــود را بــرای جنگیدن با روســیه به  اعام 

اوکراین نمی فرستد چون این کار با منافع آمریکا و ناتو همسو نیست.«

کنگــرۀ آمریکا بودجۀ 14 میلیــارد دالری  خبرگزاری فرانســه )1400/12/20(: 

کمک به اوکراین را تصویب کرد.

یره )1400/12/20(: مقامی عالی رتبــه در وزارت دفاع  یونی الجز شــبکۀ تلویز

کــه آمریکا در پی تجهیــز اوکراین به ســامانه های دفاع  کرد  آمریکا فاش 

هوایی مدرن است. 

توییتر )1400/12/19(: اســتیو هرمن )خبرنگار صدای آمریکا( در حســاب 

گون( نوشت: »بهتر  کربی )سخنگوی پنتا توییتری خود به نقل از جان 

است متحدان به جای جت های جنگنده موشک های زمین به هوا به 

اوکراین بفرستند.«
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در  ویدیویــی  انتشــار  بــا   )Mirror( میــِرر  نشــریۀ   :)1400/12/19( توییتــر 

حســاب توییتری خود نوشــت: »بمب افکن های ســنگین بــی-52 اچ 

اســتراتوفورترِس نیــروی هوایی آمریــکا در حال خــروج از پایــگاه هوایی 

بریتانیا مشاهده شدند.«

ای.پی.تی.ان )1400/12/19(: معاون رئیس جمهور آمریکا در ورشو اعام 

کرد: »دو فروند ســامانۀ ضّد موشــک پاتریوت به لهستان تحویل شده 

کمــک بــه ارزش بیــش از 13 میلیــارد دالر نیز بــرای تقویت  و یک بســتۀ 

کشــورهای شــرق اروپا در  امنیت و بهبود وضعیت انســانی در اوکراین و 

کنگرۀ آمریکا تصویب شده است.«

یــره )1400/12/18(: معاون وزیر امــور خارجۀ آمریکا  یونی الجز شــبکۀ تلویز

گفت: »واشنگتن استقرار سامانۀ موشکی پاتریوت در لهستان را بررسی 

می کند.«

خبرگــزاری رویتــرز از ورشــو )1400/12/18(: وزارت امــور خارجۀ لهســتان در 

کشور آماده است همۀ جت های میگ-29  که این  کرد  بیانیه ای اعام 

کند و در اختیار آمریکا  خود را در پایگاه هوایی رامشــتاین آلمان مستقر 

که هواپیماهایی از این نوع دارند  بگذارد. لهســتان از دیگر اعضای ناتو 

خواست که همین کار را انجام دهند.

خبرگزاری اســپوتنیک )1400/12/17(: این خبرگزاری در حســاب توییتری 

کرات  خود نوشت: »ناوشــکن های آمریکایی پس از پایان دور سوم مذا

مسکو و کی ِیف به دریای بالتیک وارد شدند.«
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کانــال تلگرامی شــمس نیــوز )1400/12/17(: محمولۀ جدید موشــک های 

ِان الِو انگلیس و جاولیِن آمریکا به اوکراین وارد شد.

ســی.ان.ان )1400/12/16(: ژنــرال مــارک میلــی، رئیــس ســتاد نیروهــای 

که این روزها به مرکز  مسلح آمریکا، از یک فرودگاه مخفی در مرز اوکراین 

تأمین و ارسال تسلیحات به این کشور تبدیل شده است بازدید کرد.

خبرگزاری رویترز )1400/12/16(: وزیر دفاع آمریکا دستور داد که 500 نیروی 

دیگر در اروپا مستقر شوند.

خبرگزاری رویترز )1400/12/16(: نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان 

آمریکا، گفت: »کنگرۀ آمریکا قصد دارد در هفتۀ جاری کمکی به ارزش 10 

میلیارد دالر برای اوکراین تصویب کند.«

یره )1400/12/15(: بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا،  یونی الجز شبکۀ تلویز

کمــک امنیتی و  گفــت: »ما طــّی یــک ســال بیــش از یــک میلیــارد دالر 

تسلیحات دفاعی مرگبار به اوکراین داده ایم.«

در  ســفید  کاخ  ســخنگوی   :)1400/12/15( یــره  الجز یونــی  تلویز شــبکۀ 

گفــت: »کاخ ســفید بــا انتقال جنگنــده از  مصاحبــه با نشــریۀ پولیتیکو 

لهســتان به اوکراین مخالفت نکرده اســت.« برخی منابــع خبری اعام 

که آمریــکا، به علــت ترس از تشــدید تنش هــا با روســیه، با  کرده بودنــد 

تمایل لهســتان به فرســتادن جنگنده های میگ به اوکراین مخالفت 

کرده است.
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یره )1400/12/15(: نشریۀ پولیتیکو به نقل از مقامات  یونی الجز شبکۀ تلویز

کرد که واشنگتن و ورشو در حال بررسی احتمال تجهیز  آمریکایی اعام 

گر  لهستان به جنگنده های آمریکایی هستند. این مقامات گفته اند: »ا

لهســتان تصمیم بگیرد جنگنده های میگ خــود را بــه اوکراین انتقال 

دهد، آمریکا جنگنده در اختیار لهستان قرار می دهد.«

بــه  آمریکایــی  قانون گــذاران   :)1400/12/15( بیــه  العر یونــی  تلویز شــبکۀ 

زلنسکی وعدۀ حمایت 10 میلیارد دالری دادند.

 :)1400/12/14( پــرس  آسوشــییتد  خبرگــزاری  بــه  وابســته  یونــی  تلویز شــبکۀ 

کــه آمریــکا در جنــگ اوکرایــن نیروی  کرد  گون تصریــح  ســخنگوی پنتا

کربــی، در نشســت خبــری در وزارت دفاع  نظامــی وارد نمی کند. جــان 

آمریکا، دربارۀ جنــگ اوکراین گفت: »رئیس جمهور ]بایدن[ به صراحت 

گفته است که هیچ نیروی نظامی ایاالت متحده برای جنگ در اوکراین 

حضور نخواهد داشت. این سخن شامل حریم هوایی آسمان اوکراین 

نیز هست.«
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یونی روسیا الیوم )1400/12/14(: وزیر امور خارجۀ روسیه گفت:  شبکۀ تلویز

کشورهای  ناتو نمی خواهند در اوکراین  »آلمان، آمریکا، فرانسه، و دیگر 

دخالت نظامی کنند، اما مقامات اوکراین ناتو را تحریک می کنند تا وارد 

که  کی ِیف نشان می دهد  رویارویی مستقیم با روسیه شوند. اقدامات 

کره نیست.«  رئیس جمهور اوکراین خواهان مذا

خبرگــزاری رویتــرز از واشــنگتن )1400/12/13(: یــک مقــام مســئول وزارت 

کشــور برای  دفاع آمریــکا از ایجاد تماس مســتقیم میــان ارتش های دو 

جلوگیری از بروز اتفاقات نظامی در اوکراین خبر داد.

یره )1400/12/14(: روزنامۀ نیویورک تایمز از ارســال  یونی الجز شــبکۀ تلویر

ســاح و مهمــات آمریکایی بــه اوکرایــن خبــر داد. محمولۀ تســلیحاتی 

ارســالی شــامل موشــک های جاولین اســت، و این موشــک ها بخشی 

که شــنبۀ  کمــک 350 میلیــون دالری دولت بایدن به اوکراین اســت  از 

گذشــته تصویــب شــد. 14 هواپیمــای بــاری، روز جمعه، موشــک های 

جاولیــن، موشــک انداز، توپخانــه، و مهمــات را بــه فرودگاهــی در مــرز 

اوکراین منتقل کردند.«

گفت:  خبرگزاری رویترز )1400/12/13(: بلینکن، وزیــر امور خارجۀ آمریکا، 

»ما هرگز به دنبال جنگ با روسیه نخواهیم بود.«

یره، به نقل از منابع نزدیک به ناتــو )1400/12/12(: 500  یونی الجز شــبکۀ تلویز

نظامی فرانسوی برای تقویت ســامانه های دفاعی ناتو در شرق اروپا به 

رومانی اعزام شده اند.
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توییتــر )1400/12/11(: نیــروی هوافضای فرانســه با انتشــار توییتی اعام 

کرد که فرانسه چهار فروند جنگندۀ رافال و دو هواپیمای سوخت رسان 

نیروی هوایی را برای شرکت در فعالیت های نظارتی تقویت شدۀ ناتو بر 

فراز لهستان اعزام کرده است.

یابی: آمریکا همان سیاست هایی را که در مورد عربستان پیش گرفت  ز ار

در شــرق اروپا هــم دنبــال می کند: اینکــه )1( آمریــکا نباید بــرای دیگران 

کننــد، و  کشــته دهــد، )2( اروپاییــان بایــد هزینه هــای جنــگ را تقبــل 

)3( آن ها باید به نیابت از آمریکا عمل کنند. 

رّد درخواست اوکراین برای ایجاد منطقۀ پروازممنوع

دولت اوکراین و شــخِص زلنســکی چندین بــار خواســتار ایجاد منطقۀ 

پروازممنــوع بــر فــراز اوکراین شــدند. هــدف ِاعامــی جلوگیــری از ادامۀ 

حمات هوایی روســیه بــود، امــا در اصــل، اوکراین می خواســت زمینۀ 

ورود مستقیم ناتو را به جنگ در برابر روسیه فراهم کند.

کاخ ســفید اعام  خبرگزاری رویترز از واشــنگتن )1400/12/18(: ســخنگوی 

کرد: »ایجاد منطقۀ پروازممنوِع محدود بر فراز داالن های بشردوستانه 

کــردن امکان تخلیۀ امِن شــهرهای اوکراین-که به شــدت  برای فراهم 

گرفته اند-ممکن اســت این جنگ را  هدف حملۀ نیروهای روس قرار 

تشدید کند و آمریکا را به نبرد با روسیه بکشاند.«

یره )1400/12/17(: جوزپ بورل، مســئول سیاست  یونی الجز شــبکۀ تلویز

گفت: »هرچه ممکن  خارجی اتحادیــۀ اروپا، در مصاحبه با این شــبکه 
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بوده است برای زلنسکی فراهم کرده ایم، ولی ایجاد منطقۀ پروازممنوع 

در اوکراین ممکن نیست.«

پیشــین  فرمانــدۀ  پترائــوس،  دیویــد  ژنــرال   :)1400/12/16( ســی.ان.ان 

گفت: »درخواســت ایجاد منطقۀ پروازممنوع بر فراز اوکراین  ســنتکام، 

واقع بینانه نیست.«

یره )1400/12/15(: بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا،  یونی الجز شبکۀ تلویز

گفت: »ما در تاشیم تا به جنگ در اوکراین پایان دهیم نه اینکه جنگی 

کنیــم. ایجاد منطقــۀ پروازممنــوع در اوکرایــن به معنای  بزرگ تــر را آغاز 

سرنگونی هر هواپیمای روسی است که آن را نقض کند.«

شــبکۀ خبری آر.تــی )1400/12/15(: زلنســکی، رئیس جمهــور اوکراین، بار 

کشــور قرار دهــد و در  که جنگنــده در اختیــار این  دیگــر از ناتو خواســت 

حریم هوایی اوکراین منطقۀ پروازممنوع اعام کند، اما ناتو به این ایده 

چندان عاقه مند به نظر نمی رســد چون ممکن اســت درگیــری را وارد 

سطح هسته ای کند.«

خبرگزاری فرانسه )1400/12/14(: وزیر امور خارجۀ اوکراین گفت: »مخالفت 

ناتو با ایجاد منطقۀ پروازممنوع در اوکراین نشان دهندۀ ضعف است.«

خبرگزاری فرانســه از مســکو )1400/12/14(: پوتین، رئیس جمهور روســیه، 

که در  کشــورهایی را  کرد: »ایجاد منطقــۀ پروازممنوع در اوکراین  کید  تأ

این طرح شرکت می کنند به طرف های جنگ تبدیل خواهد کرد.«
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خبرگزاری فرانســه )1400/12/14(: زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین، اقدام 

ناتو در رّد ایجاد منطقۀ پرواز ممنوع در اوکراین را محکوم کرد.

خبرگــزاری فرانســه از بروکســل )1400/12/13(: ینس اســتولتنبرگ، دبیرِ کّل 

گفت:  ناتــو، در نشســت اضطــراری وزرای امور خارجــۀ ناتو در بروکســل 

»اعضای ناتــو، برای پرهیــز از درگیری در جنــگ اوکراین، با درخواســت 

کی ِیف بــرای ایجاد حریــم هوایــی پروازممنوع برفــراز اوکرایــن مخالفت 

که نباید هواپیماهــای ناتو در حریم  کردند  کردند. متحدان ناتــو توافق 

ک اوکرایــن عملیات انجام دهند  هوایی اوکراین یــا نیروهای ناتو در خا

زیرا ممکن است با جنگی تمام عیار در اروپا مواجه شویم.«

یره )1400/12/13(: شــبکۀ تلویزیونی ســی.ان.ان  یونی الجز شــبکۀ تلویز

کرد: »بــدون رویارویــی خلبانان  گون اعــام  به نقل از ســخنگوی پنتا

ما با روس هــا، نمی توانیــم بر فــراز اوکراین منطقــۀ پروازممنــوع ایجاد 

کنیم.«

گفت:  خبرگزاری رویترز )1400/12/13(: بلینکن، وزیــر امور خارجۀ آمریکا، 

»اجــرای منطقــۀ پروازممنــوع ]در اوکراین[ به جنــگ تمام عیــار در اروپا 

منجر می شود.«

خبرگزاری رویتــرز )1400/12/13(: ینس اســتولتنبرگ، دبیــرِ کّل ناتو، اعام 

کــرد: »ورود ناتو به درگیــری در اوکراین بــه یک جنگ تمام عیــار در اروپا 

منجر و باعث افزایش مشکات می شود.«
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یابی: اولویــت اول آمریکا مقابله با هژمونی چین اســت. آمریکا نگران  ز ار

که با ورود به جنگ با روســیه، این اولویت به حاشیه رانده شود  اســت 

کرده است-تضعیف  و  تحریم ها-که آمریکا حساب خاّصی روی آن باز 

گردد. 

ود نیروهای داوطلب جنگنده از خارج به اوکراین  تسهیل ور

پایــگاه اینترنتــی روســیا الیــوم )1400/12/19(: ســخنگوی نیروهای مســلح 

کــرد: »بســیاری از ســربازان انگلیســی خدمــت خــود را  انگلیــس اعــام 

کمی از  کرده اند و ممکن اســت به اوکراین رفته باشــند. ما از تعــداد  رها 

کرده اند  کرده و بدون اجازه غیبت  که از دســتورات ســرپیچی  ســربازان 

که آنان شــخصًا به اوکراین رفته  اطاع داریم، و این احتمال وجود دارد 

باشند. ما قویًا از آن ها می خواهیم به انگلیس بازگردند.«

گفت: »ســه  بیــه )1400/12/15(: یک مقام اوکراینی  یونــی العر شــبکۀ تلویز

گــردان بین المللی مقاومــت در برابر تهاجم  هزار داوطلــب آمریکایی در 

روسیه شرکت خواهند کرد.«
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کــرد: »بیش از  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/14(: وزیــر دفــاع اوکراین اعام 

66.200 مرد اوکراینی از خارج از کشور برای جنگیدن بازگشته اند.«

خبرگزاری آسوشییتد پرس )1400/12/12(: زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، 

گفت: »16 هزار داوطلب خارجی برای کمک به اوکراین می آیند.«

یابــی: انگلیــس بعــد از خــروج از اتحادیۀ اروپــا ماحظۀ اعضــای این  ز ار

اتحادیه را نمی کند و از ادامه و تشــدید جنگ ابا ندارد. به نظر می رســد 

این کشور در تشویق زلنسکی به مقاومت نقش دارد. 

وسیه  تبلیغات گسترده علیه ر

کــه غــرب در جنــگ اوکراین علیه  گفــت مهم ترین ابــزاری  شــاید بتوان 

گرفته اســت تبلیغات است. آنان از شــیوه ها و ترفندهای  کار  روسیه به 

کرده انــد، و حتی ابزار تحریم نیز به واســطۀ  مختلف تبلیغاتی اســتفاده 

همین تبلیغات ِاعمال شده است.

وســــیه   تمرکز یک طرفه بر ابعاد انســــانی جنگ و تبدیل آن به ســــالحی علیه ر

بخش تصویری خبرگــزاری رویترز )1400/12/21(: ِند پرایس در ســخنانی در 

گفت: »بیش از 2.5 میلیون نفر از مردم  کاخ سفید  جمع خبرنگاران در 

گریخته انــد و به  کشــور  ]اوکرایــن[ به دلیــل این جنــگ بی پایــان از این 

دنبال پناه گرفتن در جایی هستند.«

کــه یــک  کــرد  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/18(: اوکرایــن روســیه را متهــم 

کودکان را در بندر محاصره شدۀ ماریوپل در زمان  بیمارستان زایمان و 
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آتش بس توافقی بمباران کرده است. روسیه گفته بود شلیک ها به این 

شهر را متوقف می کند تا هزاران غیرِ نظامی از این شهر و دیگر شهرهای 

محاصره شــده خــارج شــوند، اما شــورای شــهر ماریوپــل می گویــد این 

گرفته و »ویرانــی در این  بیمارســتان چند بار هدف حملــۀ هوایی قــرار 

بیمارستان شدید بوده است.«

کمیســر عالــی حقــوق   خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/17(: میشــل باشــله، 

کرد شــمار آوارگان خارج شــده از اوکراین به دو  بشر سازمان ملل، اعام 

میلیون نفر  رسیده است.

گفت:  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/16(: مکــرون، رئیس جمهور فرانســه، 

کوپن غذا را اجرا  »برای مقابله با ناامنی غذایی در اوکراین، ]سیاســت[ 

می کنیم.«

خبرگزاری فرانســه، در خبری فوری از ورشــو )1400/12/16(: نیروهای مرزبانی 

که برای فرار از تهاجم روسیه از  که شــمار افرادی  کردند  لهســتان اعام 

اوکراین وارد لهستان شده  اند از مرز یک میلیون نفر فراتر رفت. در بیانیۀ 

مرزبانی لهســتان در توییتــر آمده اســت: »این بــه معنای یــک میلیون 

کنون، یــک میلیون نفــر به علت  تراژدی انســانی اســت. از 24 فوریــه تا

جنگ از خانه های خود بیرون رانده شده اند.«

توییتــر )1400/12/12(: ژان ایــو لودریــان، وزیــر امــور خارجــۀ فرانســه، در 

توییتــی نوشــت: »جنــگ در اوکرایــن تبعــات انســانی تأســف باری در 

کیشــینف  کمک فرانســوی و اروپایی وارد  مولــداوی دارد. امروز، 40 ُتن 
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کمک هــای بشردوســتانۀ اروپا(،  شــد. مــن بــا یانــز لنارچیــچ )مســئول 

کمیساریای عالی سازمان ملل برای آوارگان، و انجمن های  نمایندگان 

دخیل در مدیریت بحران گفت وگو کردم.«

یره )1400/12/12(: نمایندۀ اوکراین در سازمان ملل اعام کرد:  شبکۀ الجز

کشور هسته ای و  که یک  »ما در برابر نقض قانون بین المللی قرار داریم 

عضو دائم شورای امنیت آن را انجام می دهد.... میلیون ها اوکراینی به 

علت جنگ روسیه پناهنده و آواره شده اند.«

کی ِیــف )1400/12/12(: رئیس یک نهاد فعــال در امور  خبرگزاری فرانســه از 

بشردوستانه )وابسته به سازمان ملل متحد( از روسیه خواست از جان 

غیرِ نظامیان محافظت کند. این سازمان از روسیه خواست اجازه دهد 

کارشان را در اوکراین انجام دهند.

خبرگزاری رویترز )1400/12/12(: رئیس کمیسیاریای عالی آوارگان سازمان 

گذشــته از  که یک میلیون پناهجو طّی هفت روز  کرد  ملل متحد اعام 

اوکراین به کشورهای همسایه گریخته اند.

کمیســر عالــی  گرانــدی،  خبرگــزاری فرانســه از ژنــو )1400/12/12(: فیلیپــو 

کــه از آغــاز تهاجم  کرد  ســازمان ملل متحــد در امــور پناهنــدگان، اعام 

گریخته اند.  کشورهای همسایه  روسیه، یک میلیون آواره از اوکراین به 

او در حســاب توییتــر خــود نوشــت: »تنهــا طــّی هفــت روز، شــاهد فــرار 

کشــورهای همســایه بودیم. زمــان آن  یــک میلیــون آواره از اوکرایــن به 

فرارسیده است که برای میلیون ها نفر دیگر در داخل اوکراین، اسلحه ها 
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کمک هــای بشردوســتانه را به دستشــان  گذاشــته شــود تا بتــوان  کنار 

رســاند و جانشــان  را نجــات داد.« وی در نظــر دارد طّی چنــد روز آینده 

که میزبان تعداد  کشــوری  به رومانی، مولداوی، و لهســتان برود-ســه 

ک خود هستند. زیادی از آوارگان اوکراینی در خا

یره، به نقل از نیویورک تایمز )1400/12/3(: براساس ارزیابی های  شبکۀ الجز

گســترده به اوکراین احتمااًل یک تا پنج میلیون پناهنده  آمریکا، حملۀ 

به جا خواهد گذاشت.

یابی: بــه نظر می رســد هــدف اصلــی از تمرکز بــر ابعاد انســانی جنگ  ز ار

کــردن پرونده علیه روســیه  اســتفاده از آن بــرای پیگیــرد قضایــی و بــاز 

کوشــیده می شــود بــه مــردم اوکراین  اســت؛ ضمن اینکــه از این طریق 

چنین القا شود که در کنار این کشور هستند و آن ها را رها نکرده اند. 

وسیه ودهنگام ر القای شکست نظامی ز

یره )1400/12/21(: زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین،  یونی الجز شبکۀ تلویز

کشــته و 24  کنون، 12 هزار نظامی روس  که از ابتدای جنگ تا کرد  ادعا 

هزار نظامی دیگر زخمی شده اند.

یره )1400/12/21(: ینس استولتنبرگ، دبیرِ کّل ناتو،  یونی الجز شبکۀ تلویز

در یک سخنرانی ویدئویی در پارلمان لهستان گفت: »روسیه در تحقق 

همۀ اهدافــش در جنگ اوکراین شکســت خواهد خــورد. پوتین قصد 

داشت ناتو را از مرزهای کشورش دور کند، ولی به عکس، سبب شد ناتو 

حضورش را نزدیک روسیه تقویت کند.«
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یره )1400/12/20(: نمایندۀ دائم آمریکا در ســازمان  یونی الجز شــبکۀ تلویز

ملل متحــد می گویــد حملــۀ نظامی روســیه بــه اوکراین با ســه اشــتباه 

گفت گــوی  گرینفیلــد در  رئیس جمهــور روســیه رخ داد. لینــدا تومــاس 

اختصاصــی بــا الجزیــره افــزود: »پوتیــن دربــارۀ ســطح مقاومــت مــردم 

اوکراین، فریاد مخالفان جنگ در روسیه، و میزان هماهنگی و همدلی 

آمریکا و اروپا دچار اشتباه شد.«

خبرگزاری فرانســه )1400/12/17(: وزارت دفاع آمریکا بــه قانون گذاران این 

کشور اعام کرد که بر اساس برآورد صورت گرفته، بین دو تا چهار هزار نفر 

از نظامیان روسیه از آغاز حمله به اوکراین کشته شده اند.

شــبکۀ خبری ای.پی.تی.ان )1400/12/17(: بایدن، رئیس جمهور آمریکا، 

گفت: »جنگ اوکراین به پیــروزی برای پوتین تبدیل نخواهد شــد.... 

در پایان این جنگ، روســیه ضعیف تر و بقیۀ جهان قدرتمندتر خواهد 

شد.«
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یــس )1400/12/16(: ژان ایــو لودریــان، وزیــر امــور  خبرگــزاری فرانســه از پار

که معتقد است اوکراین پیروز نهایی تهاجم  کرد  خارجۀ فرانســه، اعام 

روسیه به اوکراین است، اما دربارۀ تخریب و تلفات غیرِ نظامیان در پی 

گفــت: »از 10 روز پیش، چیزی  محاصرۀ شــهرهای بزرگ هشــدار داد. او 

کارشناسان  که  که بیشتر چشــمگیر بود مقاومت اوکراین بود، تا حّدی 

تصورش را نمی کردند.«

کــرد  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/15(: اطاعــات ارتــش انگلیــس اعــام 

مقیاس و قــدرت مقاومت اوکراین همچنان روســیه را غافلگیر می کند.

ُکند  پیشــروی روســیه به دلیل حمــات اوکرایــن به خطــوط تدارکاتــی 

که روســیه  کرد  شده اســت. اطاعــات ارتش انگلیــس همچنین اعــام 

مناطق ُپرجمعیت را به شــیوه ای مشابه چچِن ســال 1999 م. و سوریۀ 

سال 2016 م. هدف قرار داده است.

یــره، بــه نقــل از ســی.ان.ان )1400/12/14(: مقامــات  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

ُکنــد در ابتــدای حملۀ  آمریکایــی می گوینــد پوتیــن به علــت پیشــروی 

کی ِیف پس از  نظامی به اوکراین ســرخورده شده اســت. او تصور می کرد 

کمتر از سه روز سقوط خواهد کرد.

یره )1400/12/14(: آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ  یونی الجز شبکۀ تلویز

گفــت: »رونــد جنــگ بــر اســاس  گفت وگــو بــا بی.بی.ســی  آمریــکا، در 

کــه پوتیــن در ســر داشــت پیــش نرفــت. مــا همــواره در پــی  برنامــه ای 

استفاده از فرصت های دیپلماتیک و گفت وگو هستیم.«
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یــره )1400/12/13(: شــبکۀ تلویزیونی ســی.ان.ان  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

کــه نیروهای روســیه به دلیل  کرد  گــون اعام  به نقل از ســخنگوی پنتا

مقاومت شدید اوکراین سر در ُگم و ُکند شده اند.

یونــی ای.پی.تــی.ان )1400/12/12(: بایــدن، رئیس جمهــور  شــبکۀ تلویز

آمریــکا، در ســخنرانی ای در ایالــت ویسکانســین  بــار دیگر بــر حمایت از 

گفــت: »جنــگ اوکرایــن موجب  کــرد و  کیــد  اوکرایــن در برابــر روســیه تأ

تضعیــف روســیه و قدرتمندتر شــدن بقیۀ جهــان-از جملــه، آمریکا-

خواهد شد.«

آمریکایــی  کارشناســان   :)1400/12/12( واشــنگتن  از  فرانســه  خبرگــزاری 

کتیکی  که تهاجم اولیۀ ارتش روسیه به اوکراین یک اشتباه تا معتقدند 

کمبــود مــواد غذایی و ســوخت، رها  که با  و راهبــرد غافلگیرکننــده بــود 

کشــته شــدن  کــردن خودروهــای مســلح، از بیــن رفتــن هواپیماهــا، و 

سربازان رقم خورد؛ عاوه بر این، بخش دفاعی اوکراین نگذاشت نیروی 

هوایی کرملین کنترل آسمان این کشور را در دست بگیرد.

یــره )1400/12/12(: ســی.ان.ان به نقــل از مقامات  یونی الجز شــبکۀ تلویز

که روسیه سه تا پنج درصِد تانک ها، جنگنده ها، و  کرد  آمریکایی اعام 

توپخانۀ خود را در جنگ اوکراین از دست داده است.

که روســیه  یابــی: مقامــات و رســانه های غربــی، بــا ایــن پیش فــرض  ز ار

و پوتیــن دنبال جنــگ برق آســا در اوکرایــن بوده انــد، از طوالنی شــدن 

کرده انــد، اما  جنــگ به عنوان نشــانه ای از زمین گیر شــدن روســیه یــاد 
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که نشــان دهد روسیه دنبال جنگ برق آسا  هیچ شاهدی وجود ندارد 

بوده است. 

وسیه به ایجاد جنگ شهری کردن ر متهم 

کاخ ســفید   بخــش تصویــری خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/21(: ســخنگوی 

کــه پوتیــن در اوکرایــن اهــداف غیرِ نظامــی را هــدف قــرار  کــرد  تصریــح 

کاخ ســفید  داده اســت. ند پرایس در ســخنانی در جمــع خبرنگاران در 

کرده و  گفت: »رئیس جمهور ]پوتین[ بار دیگر محاصرۀ اوکراین را شروع 

کشور آزاد و مستقل را با حمله به شمار بیشتری  دامنۀ حمات به یک 

گزارش هایی  گســترش داده است. ما همچنان شاهد انتشــار  از شهرها 

هســتیم مبنی بر اینکــه ســاختمان ها و زیرســاخت های غیرِ نظامی به 

صورت عمدی هدف قرار می گیرند.«

گفــت  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/16(: یــک مقــام ارشــد دفاعــی آمریــکا 

روسیه حدود 95 درصد از نیروی رزمی از پیش مستقرشدۀ خود را درگیر 

جنگ اوکراین کرده است.

یت ژورنال )1400/12/16(: مسکو سوری های ماهر  پایگاه اینترنتی وال اســتر

کار می گیرد زیــرا عملیات نظامی  در نبردهــای شــهری را در اوکراین بــه 

روسیه به عمق شهرها گسترش خواهد یافت.

یس )1400/12/16(: وزیر امور خارجۀ فرانسه، با اشاره  خبرگزاری فرانسه از پار

گروزنی  گفت: »ما  به آمار سنگین مداخات روســیه در چچن و سوریه، 

را مثال می زنیم، حلب را مثال می زنیم. این دوباره آغاز خواهد شد.«
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کرد  خبرگزاری فرانسه از کی ِیف )1400/12/12(: شهردار شهر ماریوپل اعام 

روسیه می خواهد این شهر را محاصره کند.

بی )1400/12/12(: ســی.ان.ان به نقل از یک  یرۀ عر یونی الجز شــبکۀ تلویز

که شــاهد تغییــر راهبرد روســیه با تمرکز  کرد  مســئول نظامی ناتو اعام 

کردن آن ها( اســت. بر تاش بــرای ورود به شــهرها )بــه جای محاصــره 

پیشروی ُکند نیروهای روسیه و خسارت های سنگین آن ها را مجبور به 

تغییر در راهبرد کرده است.

شــهر  یــک  خرســون،   :)1400/12/12( نیوزویــک  یۀ  نشــر اینترنتــی  پایــگاه 

کنارۀ دریای ســیاه، به دســت روســیه تصرف شده اســت.  راهبردی در 

که در تهاجم نیروهای روسی سقوط  این نخســتین شــهر بزرگی اســت 

کــی از یک پیــروزی راهبــردی بــزرگ برای  می کنــد. تصرف خرســون حا

کــه بــرای الحــاق اوکرایــن به خــود تــاش می کند.  ارتش روســیه اســت 

کشتی ســازی اوکرایــن اســت و در امتــداد طوالنی ترین  خرســون قطب 

کشــور )رود دنیپر( قرار دارد. این شــهر همچنین دسترســی به  آبراه این 

شبِه جزیرۀ کریمه )که به روسیه ضمیمه شده است( و شهر بندری مهّم 

اودسا را فراهم می کند. 

مهم تریــن موضــوع بــرای روس هــا موقعیــت خرســون در دریای ســیاه 

کلیدی برای اروپای شرقی است  است. این آبراه یک شاهراه اقتصادی 

و دسترسی به کشورهای همســایه )رومانی، بلغارستان، و مولداوی( را 

، شنیده می شود که  روسیه خود را برای تهاجم به  فراهم می کند. اخیراً

مولداوی نیز آماده می کند.
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یابی: مقامات و رســانه های غربی، در پوشــش جنگ شهری، تاش  ز ار

کرده اند روسیه را به کشتار غیرِ نظامیان متهم کنند.

وسیه به بی پروایی هسته ای و جنجال علیه آن کردن ر متهم 

کــرد فعالیــت  کی ِیــف )1400/12/18(: اوکرایــن اعــام  خبرگــزاری فرانســه از 

کامل  نیــروگاه هســته ای چرنوبیــل بــه علــت حمات روســیه بــه طــور 

متوقف شده است.

یونــی ســی.ان.ان )1400/12/14(: مدیــرِ کّل آژانس بین المللی  شــبکۀ تلویز

گفت وضــع نیروگاه هــای اوکرایــن را رصــد می کنــد. رافائل  انرژی اتمــی 

گذشــته  گفت: »ما شــب  گفت وگــوی تلفنــی بــا این شــبکه  گروســی در 

کارشناســان نیــروگاه هســته ای ]زاپوریژیــا[ در اوکراین و نهــاد نظارت  با 

کــردم و به  کشــور در تماس بودیم. من با آن ها صحبت  هســته ای این 

که  گونه ای پیــش نرفته  کردیــم. خوشــبختانه، اوضاع بــه  کمک  آن ها 

کنــد. هیچ مــادۀ هســته ای رهــا نشده اســت.  ســانحۀ هســته ای بــروز 

که  کشــوری  در روزهــای اخیــر، مــا دربــارۀ اوضــاع بی ســابقۀ جنــگ در 
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زیرساخت های بزرگ هسته ای دارد هشــدار داده بودیم. این وضعیت 

نگران کننده است.«

گون، دربارۀ حملۀ  سی.ان.ان )1400/12/13(: جان کربی، سخنگوی پنتا

روسیه به نیروگاه هسته ای اوکراین گفت: »این موضوع نشان می دهد 

 تا چه 
ً
که تهاجم روسیه تا چه اندازه بی پروا و هدف حمات آن ها ظاهرا

اندازه کور است. این موضوع سطح بالقوۀ فاجعه را به اندازه ای افزایش 

می دهد که هیچ کس خواهان مشاهدۀ آن نیست.«

روســیه  از  بیانیــه ای  در  هفــت  گــروه   :)1400/12/13( فرانســه  خبرگــزاری 

کــه حماتــش را در نزدیکــی نیروگاه هــای هســته ای اوکرایــن  خواســت 

متوقف کند.

یــن )1400/12/13(: ایــن روزنامه در توییتی نوشــت: »چرا  یز روزنامۀ لــو پار

نیروگاه های هســته ای اوکراین می تواند یک مناقشۀ هسته ای بزرگ را 

رقم زند؟ بزرگ ترین نیروگاه هســته ای اروپا، زاپروژیا، پــس از نبردهایی 

ک درگرفت، به دست روس ها افتاد.« که در نزدیکی این منطقۀ خطرنا

گرینفیلد،  بخش تصویری خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/13(: لینــدا توماس 

نمایندۀ آمریکا در سازمان ملل، در جلسۀ شــورای امنیت برای بررسی 

گفت: »به لطف خدا، خطر فاجعۀ هسته ای  تهاجم روســیه به اوکراین 

گذشــت. ما میخ کوب شــده بودیم  گوش جهان  با فاصلۀ اندکی از بیخ 

کــه در برابــر چشــمانمان رقــم  کی بودیــم  و شــاهد وضعیــت وحشــتنا

کــه  کارشناســان اوکراینــی را می ســتایم  می خــورد. مــن قابلیت هــای 
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که هدف حمله قرار  کشورشــان را، در حالی  کتور  توانســتند هر شــش رآ

کــز را به نهاد  داشــتند، در وضعیــت ایمن نگــه دارند و وضعیــت این مرا

نظارتی کشورشان گزارش کنند.«

یره )1400/12/13(: نمایندۀ ایرلند در شورای امنیت  یونی الجز شبکۀ تلویز

گفت: »حملۀ روسیه به تأسیسات  سازمان ملل در نشســت این شــورا 

کی برای اروپا و جهان بود.« هسته ای اوکراین پیام وحشتنا

یــره )1400/12/13(: نماینــدۀ فرانســه در شــورای  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

امنیت سازمان ملل، در نشست این شورا، ضمن محکوم کردن حمله 

گفت: »روســیه باید عملیات غیرِ قانونی و  به مرکز هســته ای در اوکراین 

کز هســته ای  کنــد و مدیریت مرا کــش را در اوکراین فــوراً متوقف  خطرنا

کی ِیف بازگرداَند. تجاوز روسیه به اوکراین می تواند برای  این کشور را به 

سامت انسان و محیط زیست ویرانگر باشد.«

شــبکه خبری رویتــرز )1400/12/13(: واســیلی نبنزیــا، نمایندۀ روســیه در 

سازمان ملل متحد، در نشست اضطراری شورای امنیت پس از حمله 

گفت: »روسیه به حفظ امنیت  به نیروگاه هســته ای زاپروژیا در اوکراین 

هسته ای در سراسر اوکراین پایبند است.«

یونی ای.پی.تــی.ان )1400/12/13(: باربــارا وودوارد، نمایندۀ  شــبکۀ تلویز

دائم انگلیس در ســازمان ملل، در جلسۀ اضطراری شــورای امنیت در 

گفت: »این اولین بار  پی حمله به نیروگاه هســته ای زاپروژیا در اوکراین 

است که کشوری به یک نیروگاه هسته ای فعال حمله می کند.« 
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که حملۀ روسیه به  کرد  کاخ سفید اعام  خبرگزاری رویترز )1400/12/13(: 

نیروگاه هسته ای اوکراین »اوج بی مسئولیتی« بود.

یونی وابســته به خبرگزاری رویترز )1400/12/13(: نمایندۀ چین  شــبکۀ تلویز

کــرد: »امنیــت تأسیســات هســته ای  در ســازمان ملــل متحــد تصریــح 

اوکراین باید حفظ شود.«

گروسی، مدیرِ کّل آژانس  یونی المیادین )1400/12/13(: رافائل  شبکۀ تلویز

گفت: »هیچ نوع تشعشــع  بین المللــی انرژی اتمی، در نشســت خبری 

که انجام  هســته ای از نیروگاه زاپروژیا منتشــر نشده اســت، و حملــه ای 

شد با تأسیسات اصلی این نیروگاه فاصله داشت. اوضاع در تأسیسات 

زاپروژیــا، به علــت تنــش در منطقه، همچنــان ُپرخطــر اســت. اوکراین 

گفت وگو با روسیه و اوکراین  خواستار کمک فوری آژانس شــد، و من در 

کید کردم. نیروهای  بر آمادگی برای همکاری در چارچوب فنی آژانس تأ

کامل دو نیروگاه چرنوبیل و زاپروژیا در اوکراین را در دست  کنترل  روسی 

دارند.«

خبرگزاری فرانســه )1400/12/13(: مدیرِ کّل آژانــس بین المللی انرژی اتمی 

بــرای بازدیــد از چرنوبیــل دربــارۀ امنیــت ســایت های هســته ای اعــام 

آمادگی کرد.

خبرگزاری فرانسه از لندن )1400/12/13(: در پی بمباران بزرگ ترین نیروگاه 

هسته ای اوکراین، انگلیس برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت را 

کرد و بمباران این نیــروگاه را تهدیدی بــرای امنیت و ثبات  درخواســت 
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گفت: »ما نشســت  اروپا دانســت. لیز تراس، وزیر امور خارجۀ انگلیس، 

کردیــم. اقــدام روســیه در بمباران  فــوری شــورای امنیت را درخواســت 

نیروگاه هســته ای اوکرایــن تهدیدی بــرای امنیــت و ثبات اروپاســت، و 

مسئوالن چنین اقدامی باید مجازات شوند.«

گی، نخســت وزیر ایتالیا، حملۀ  خبرگزاری رویترز )1400/12/13(: ماریو درا

کرد و آن را  روســیه در نزدیکی نیروگاه اتمی زاپروژیای اوکراین را محکوم 

»حمله ای علیه امنیت همه« خواند.

گفت:  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/13(: بــن واالس، وزیر دفــاع انگلیس، 

»پوتین با حمله به نیروگاه هسته ای در اوکراین با آتش بازی می کند.« 

بــن واالس از پوتیــن خواســت از هــدف قــرار دادن این گونه تأسیســات 

گفتند نیروهای نظامی روسیه پس از  خودداری کند. مقامات اوکراینی 

کرده و یک مرکز آموزشی  حمله به نیروگاه هسته ای زاپروژیا آن را تصرف 

پنج طبقه در مجاورت این نیروگاه را به آتش کشیدند. 

خبرگزاری رویترز )1400/12/13(: خبرگزاری ریانووستی به نقل از سخنگوی 

کتیو  گفت: »میزان تشعشع رادیوا نیروگاه هســته ای زاپروژیا در اوکراین 

در این نیروگاه تغییری نکرده است.«

خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/13(: یــک مقــام ناشــناس در دولــت اوکراین 

کتیــو در نیــروگاه هســته ای زاپروژیــا باال  گفــت: »میــزان تشعشــع رادیوا

رفته است.«
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خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/13(: خبرگــزاری ریانووســتی بــه نقــل از وزیــر 

گفت: »آتش نشــانان در نیروگاه هســته ای زاپروژیا قادر  خارجۀ اوکرایــن 

به آغاز عملیات خاموش کردن آتش نیستند، و نظامیان روس به آن ها 

شلیک می کنند.«

توییتــر )1400/12/13(: فیــل اســتوارت، خبرنــگار امور نظامــی خبرگزاری 

رویتــرز، در حســاب توییتــر خــود نوشــت: »خبــر خــوب اینکه ســرویس 

کــه آتش ســوزی در  کــرد  اضطــراری دولــت اوکرایــن در بیانیــه ای اعــام 

نیروگاه هســته ای زاپروژیا در یک ســاختمان آموزشــی خــارج از محیط 

کتورهــای نیــروگاه رخ داد. مدیــر ایــن نیــروگاه بــه شــبکۀ تلویزیونــی  رآ

اوکراین-24 گفت امنیت تشعشع در محّل نیروگاه تأمین شده است.«

توییتر )1400/12/13(: آژانس بین المللی انرژی اتمی در حساب توییتری 

که  گفته اســت  خود نوشــت: »اوکراین به آژانس بین المللی انرژی اتمی 

آتش سوزی در نیروگاه هســته ای زاپروژیا به تجهیزات اساسی و پرسنل 

این نیروگاه آسیبی نرسانده است.«
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کــه بایــدن در  کــرد  کاخ ســفید اعــام  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/13(: 

گفت وگوی تلفنی با زلنسکی گزارشی دربارۀ آخرین وضعیت آتش سوزی 

کــرد و همــراه بــا رئیس جمهــور  در نیــروگاه هســته ای زاپروژیــا دریافــت 

اوکراین خواستار توقف فعالیت های نظامی در این منطقه و دسترسی 

آتش نشان ها به آن شد. بایدن همچنین با یک مقام امنیت هسته ای 

گزارشــی دربارۀ اوضــاع این نیروگاه  گفت و  در ادارۀ انــرژی آمریکا ســخن 

اوکراین دریافت کرد.

کاخ  ک، خبرنگار شبکۀ سی.ان.ان در  کوین لیپتا توییتر )1400/12/13(: 

ســفید، در حســاب توییتری خود نوشــت: »کاخ ســفید پــس از تماس 

کرد: "بایدن، همچون زلنسکی، از  بایدن با زلنســکی در بیانیه ای اعام 

روسیه خواست که فعالیت های نظامی خود را در منطقه متوقف کند و 

به آتش نشانان و امدادگران اجازۀ دسترسی به سایت نیروگاه هسته ای 

را بدهد."«

خبرگزاری رویترز )1400/12/13(: وزیر انرژی آمریکا گفت: »وزارت انرژی تیم 

کرده و در حال  کنش به حوادث هسته ای را در این وزارت خانه فعال  وا

کتورهای  گفت: »رآ پایش اوضاع نیروگاه هسته ای زاپروژیا اســت.« وی 

کتورها  این نیروگاه با سازه های مهار قدرتمند محافظت می شوند، و رآ

به طور ایمن خاموش شده اند.«

کمبل، تهیه کنندۀ برنامۀ ِفیس ِد ِنـــیشن  توییتر )1400/12/13(: الیزابت 

)Face the Nation( در شــبکۀ ســی.بی.اس، در حساب توییتری خود 

نوشــت: »زلنســکی در بیانیــۀ تصویــری خــود دربارۀ حملــه به نیــروگاه 
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گفــت : "اروپــا بایــد بیــدار شــود. بزرگ تریــن نیــروگاه  هســته ای زاپروژیــا 

گرفته اســت. تانک هــای روســی بــه بلوک هــای  هســته ای اروپــا آتــش 

هســته ای تیرانــدازی می کنند. ایــن تانک ها بــه تصویرگرهــای حرارتی 

مجهز هســتند و می دانند به چه چیز شــلیک می کنند. آن ها برای این 

کار آماده شده اند."«

کی ِیف  خبرگزاری فرانسه )1400/12/13(: این خبرگزاری در خبری فوری از 

گروه های  کــه  گــزارش داد  در مــورد بمبــاران نیــروگاه هســته ای زاپروژیا 

امداد و نجات اوکراین اعام کردند آتش خاموش شده است.

در  انگلیــس،  نخســت وزیر  جانســون،  بوریــس   :)1400/12/13( توییتــر 

حســاب توییتــری خــود نوشــت: »بــا زلنســکی دربــارۀ وضــع به شــدت 

نگران کنندۀ نیروگاه هسته ای زاپروژیا گفت وگو کردم. روسیه باید حمله 

کند و اجازۀ دسترسی بدون محدودیت را  به این نیروگاه را فورًا متوقف 

برای ارائۀ خدمات اضطراری به نیروگاه بدهد.«

گروســی، مدیــرِ کّل آژانس بین المللی  ســی.ان.ان )1400/12/13(: رافائــل 

گفت: »وضع  انرژی اتمی، در مصاحبه با شبکۀ تلویزیونی ســی.ان.ان 

نیروگاه های اتمی در اوکراین حساس است.«

گفــت  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/13(: شــهردار شــهر انرگــودار اوکرایــن 

ستونی از نظامیان روس عازم نیروگاه هســته ای زاپروژیا در نزدیکی این 

شهر شده اند.
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خبرگــزاری فرانســه از ژنــو )1400/12/12(: در پــی حملۀ روســیه بــه اوکراین، 

که  کمیســر عالی حقوق بشــر ســازمان ملل دربارۀ یک تهدید هسته ای 

کّل بشریت را در بر می گیرد هشدار داد. میشل باشله در شورای حقوق 

گفت: »باال بردن سطح هشدار ساح های هسته ای  بشر سازمان ملل 

کیدی بر شدت خطری است که بر کّل جامعۀ بشری تأثیر می گذارد.« تأ

گفــت:  اوکرایــن  کشــور  وزیــر  مشــاور   :)1400/12/12( رویتــرز  خبرگــزاری 

»تانک هــای روســی بــه شــهر نزدیــِک نیــروگاه هســته ای زاپروژیــا وارد 

شدند.«

خبرگزاری فرانســه )1400/12/12(: شــورای حکام آژانــس بین المللی انرژی 

کنــار مجمــع عمومــی، یکــی از دو رکــن سیاســت گذاری  اتمی-کــه در 

ســازمان ملل دربارۀ فعالیت های هسته ای اســت-از روسیه خواست 

اقدامات خود را علیه سایت های هسته ای اوکراین متوقف کند.

خبرگزاری فرانســه از مســکو )1400/12/12(: وزیر امور خارجۀ روسیه غرب را 

به بررسی »جنگ هسته ای« متهم کرد.

یره، در خبری فــوری )1400/12/12(: الوروف، وزیــر امور خارجۀ  شــبکۀ الجز

کشــورش به عدم  گفت:  »رئیس جمهــور اوکرایــن با پایبنــدی  روســیه، 

کــرد.« وی افــزود: »ناتو  دســت یابی به ســاح های هســته ای مخالفت 

نمی توانــد دربارۀ انتشــار ســاح های هســته ای بــدون موافقــت آمریکا 

تصمیم بگیرد.«
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یره )1400/12/11(: بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا،  یونی الجز شبکۀ تلویز

گفتن از ســاح هســته ای  گفــت: »اقــدام تحریک آمیــز روســیه و ســخن 

کرده اند اصــًا الزم  کــی اســت.« آمریــکا و روســیه اعــام  موضــوع خطرنا

کنند و بایدن و پوتین بر این  نیست به پیروزی در جنگ هسته ای فکر 

کید کردند. روسیه و آمریکا از مدت ها پیش توافق کرده اند که  مسئله تأ

استفاده از ساح هسته ای ویرانگر است و عواقب آن وخیم خواهد بود.

یابــی: دربــارۀ اینکــه روســیه در پی تســلط بــر نیروگاه های هســته ای  ز ار

اوکرایــن بــوده و هســت تردیــدی نیســت. بــه نظر می رســد زلنســکی با 

تحریک روسیه به حمله به این نیروگاه ها می خواست پای ناتو و آمریکا 

را به درگیری مستقیم با روسیه بکشاند اما موفق نشد. 

وسیه به انحصار و انسداد رسانه ای کردن ر   متهم 

کرد  آسوشییتد پرس )1400/12/20(: ســازمان تنظیم مقررات روسیه اعام 

گرام مسدود خواهد شد زیرا از این  کاربران اینترنت به اینستا دسترسی 

برنامه برای درخواســت ِاعمال خشــونت علیه نظامیان روس استفاده 

می شود.

که  کرد  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/12(: وزارت امــور خارجۀ آمریکا اعــام 

روســیه با آزادی رســانه ها و واقعیت در مورد جنــگ اوکراین یک جنگ 

تمام عیار در پیش گرفته است.

کــرد:  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/12(: وزارت امــور خارجــۀ آمریــکا اعــام 

گرام را-که  »روسیه شــبکه های اجتماعی توییتر، فیس بوک، و اینســتا
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کســب اطاعات مســتقل به آن ها تکیــه دارند-محدود  روس ها برای 

می کند.«

وسیه تالش برای ایجاد چالش حقوقی و احتمال پیگیرد قضایی علیه ر

یونــی  ای.پی.تــی.ان الیــو )1400/12/20(: خبرنــگاری بــه نــد  شــبکۀ تلویز

که  گفــت: »شــما می گویید  پرایــس، ســخنگوی وزارت خارجــۀ آمریکا، 

از بازپرس تحقیقــات دادگاه جنایی بین المللی اســتقبال می کنید، اما 

همیشــه این طور رفتــار نکرده ایــد. در دولت هــای قبلــی، بازپرس های 

دادگاه جنایــی بین المللــی به دنبال تحقیقــات بودند، امــا دولت های 

که  کردند. واقعیت این اســت  پیشــین آمریکا با این موضوع مخالفــت 

در دولــت پیشــین، شــاهد تحریم هایــی ضــّد مقامــات دادگاه جنایــی 

بین المللی بودیم. آمریکا بارها به دادگاه جنایی بین المللی هشدار داد 

کــه وارد این پرونده ها نشــود. بــا توجه به اینکــه روســیه و اوکراین عضو 

دادگاه جنایی بین المللی نیستند و دادگاه جنایی بین المللی برای هر 

اقدام به رأی گیری شــورای امنیت ســازمان ملل نیاز دارد و روسیه آن را 

که عدالت اجرا خواهد شد؟« پرایس  کرد، چگونه معتقدید  وتو خواهد 
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پاســخ داد: »نــه روســیه، نــه اوکرایــن، و نــه مــا عضــو دادگاه بین المللی 

کــه می دانیــد، نگرانــی مــا دربــارۀ دادگاه  جنایــی نیســتیم. همان طــور 

جنایی بین المللی به صاحیت قضایی آن مربوط است. این نگرانی ها 

رفع نشده اند.«

بخــش تصویــری خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/21(: ُرزمــاری آنــه دیکارلــو، 

معــاون دبیرِ کّل ســازمان ملل، در جلســۀ شــورای امنیت برای بررســی 

کمیســاریای عالی امور آوارگان و  گفت: »دفتر  تهاجم روسیه به اوکراین 

که  کرده اســت  گزارش هــای معتبری دریافت  پناهندگان ســازمان ملل 

نیروهای نظامی روسیه در برخی جاها-از قبیِل مناطق ُپرجمعیت-از 

تسلیحات خوشه ای استفاده می کنند.« حمله بدون تمایز بین اهداف 

نظامی و غیرِ نظامی بر اســاس قوانین بشردوستانۀ بین المللی ممنوع 

است. حمات مستقیم علیه غیرِ نظامیان و اهداف غیرِ نظامی در قالب 

کوچــک و روســتاها نیز بر اســاس قوانین  بمبــاران هوایی در شــهرهای 

بین المللی مصداق جنایت جنگی است.

گفت:  خبرگــزاری فرانســه از کی ِیــف )1400/12/19(: رئیس جمهــور اوکراین 

»بمباران بیمارستان شهر ماریوُپل جنایت جنگی است.«

خبرگــزاری فرانســه )1400/12/16(: این خبرگــزاری در خبری فــوری از الهه 

که  گــزارش داد  به نقــل از یکی از قضــات دیوان دادگســتری بین المللی 

روسیه در جلســۀ دادرســی این دادگاه در مورد جنگ در اوکراین غایب 

بود.
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یره )1400/12/13(: وزارت امور خارجۀ آمریکا هشدار  یونی الجز شبکۀ تلویز

که به راه انداخت بازخواست می کنیم و  داد: »روسیه را به دلیل جنگی 

وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی ناشی از این جنگ را حل خواهیم 

کرد.«

خبرگزاری فرانســه از ژنو )1400/12/13(: شــورای حقوق بشــر سازمان ملل، 

کمیســیون تحقیق  کثریــت قاطــع، قطعنامــۀ موافقت بــا تشــکیل  بــا ا

بین المللی دربارۀ نقض حقوق بشــر و مقررات بشردوســتانه در اوکراین 

کثریت آرا را  کرد. پیش از این، مجمع عمومی ســازمان ملل ا را تصویب 

برای درخواست از مسکو دربارۀ توقف درگیری به دست آورده بود. رأی 

دوبارۀ سازمان ملل شکست تلخ دیگری برای مسکو در شورای حقوق 

بشــر به شــمار می آید. این قطعنامه با 32 رأی موافــق، دو رأی مخالف 

)روسیه و اریتره(، و 13 رأی ممتنع به تصویب رسید.

توییتــر )1400/12/13(: جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیۀ 

اروپا، در حســاب توییتری خود نوشــت: »تهاجم روســیه اثرات انسانی 

عمیقی در پــی دارد. ما شــاهد جنایــات جنگــی بالقــوه و جنایت علیه 

کشور ســازمان امنیت و همکاری اروپا...  بشریت هســتیم. از اقدام 45 

برای استفاده از مکانیسم مسکو برای تشکیل فوری گروه حقیقت یاب 

مستقل استقبال می کنیم.«

کانادایی از طرف 45 عضو  خبرگزاری فرانســه از وین )1400/12/12(: هیئت 

گروهی  کــه ایــن ســازمان  کرد  ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا اعــام 

کارشناسان مستقل برای تحقیق دربارۀ موارد نقض حقوق  متشکل از 
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کــه روســیه از زمــان تهاجم بــه اوکرایــن مرتکب شده اســت  بین الملــل 

ایجاد می کنــد. بر اســاس بیانیۀ ســازمان امنیــت و همکاری اروپــا، قرار 

کردن  گزارشی دراین باره برای مشخص  است »ترجیحًا طّی سه هفته« 

»موارد احتمالی جنایت جنگی« و »ارائه بــه دادگاه های صاحیت دار« 

کی ِیف فعال خواهد شد، قرار است  که با توافق  گروه،  آماده شــود. این 

مســتنداتی از شــواهد نقض تعهــد روســیه در زمینۀ حقــوق بین الملل 

کشور عضو این سازمان  کشور از 57  کند. این تحقیق از طرف 45  تهیه 

تقاضا شده است.

از  آمریــکا  دادگســتری  وزارت   :)1400/12/11( یــره  الجز یونــی  تلویز شــبکۀ 

تشــکیل یــک تیــم حقوقــی بــه مدیریــت معــاون وزیــر بــرای پیگیــری 

دارایی های روسیه در ایاالت متحده خبر داد. تیم حقوقی جدید اموال 

کــرده و بــرای مصــادرۀ آن ها تاش  خصوصی تجار روســی را شناســایی 

خواهد کرد.

کّل  گارلند، دادستان  خبرگزاری فرانســه از واشــنگتن )1400/12/11(: مریک 

گــروه ضربت بــرای پیگرد »ُالیگارش های فاســد  آمریکا، از تشــکیل یک 

گارلند  روس« و ناقضان تحریم های ِاعمال شــده علیه روسیه خبر داد. 

کــرد: »وزارت دادگســتری ]آمریکا[ از همــۀ اختیارات  در بیانیــه ای اعام 

کــه ایــن تحریم هــا  خــود بــرای توقیــف دارایی هــای افــراد و نهادهایــی 

کــرد.... مــا از هیــچ تاشــی بــرای  را نقــض می کننــد اســتفاده خواهــد 

کــه اقدامات  تحقیق، دســتگیری، و تحــت پیگــرد قــرار دادن آن هایی 

جنایتکارانه شــان ادامــۀ ایــن جنــگ ناعادالنــه را بــرای روســیه ممکن 

می کند فروگذار نخواهیم کرد.«
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یابی: از آنجا که هیچ یک از سه طرف درگیر )روسیه، آمریکا، و اوکراین(  ز ار

عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند، بعید است بتوان از طریق این 

کاری علیه روســیه انجام داد، اما ایجاد یک اهرم فشــار سیاسی  دیوان 

دور از انتظار نیست.

وسیه کردن دوستان و حامیان ر تالش برای جدا

یــره )1400/12/21(: نــد پرایــس، ســخنگوی وزارت  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

گــر در رفتار مــادورو )رئیس جمهور ونزوئا(  گفت: »ا امور خارجۀ آمریکا، 

کنیم، در تحریم ها علیه این کشور بازنگری خواهیم  تغییری مشــاهده 

کرد.«

یونی راشــا تودی )1400/12/20(: وزارت خارجۀ چین، با متهم  شــبکۀ تلویز

گمراه کننده دربارۀ موضع چین  کردن آمریکا به انتشــار اطاعات غلط و 

کــرد: »واشــنگتن تنها تــاش می کند  در قبــال مناقشــۀ اوکرایــن، اعام 

کند.« بنا بر  توجه ها را از دســت داشــتن خود در این مناقشــه منحرف 

که  کرده است  اعام چین، روزنامۀ نیویورک تایمز به دروغ پکن را متهم 

از عملیات نظامی روسیه در اوکراین اطاع قبلی داشت. چین می گوید 

مقامات آمریکایی در انتشار این اطاعات غلط دست دارند.

کاهش تحریم های  یت ژورنــال )1400/12/16(: بایــدن به دنبــال  وال اســتر

نفتی صنعت نفت ونزوئاست. این اقدام دولت بایدن بخشی از راهبرد 

که در پی جنگ روسیه  گستردۀ آمریکا برای تعدیل قیمت نفت است، 

در اوکراین به شدت افزایش یافته است.
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روزنامــۀ نیویــورک تایمــز )1400/12/15(: مقامات آمریکایی به ونزوئا ســفر 

کردند تا متحدان روسیه را از آن جدا کنند. 

کــرده یا بی طرفــی اختیار  کشــورها از روســیه حمایت  یابــی: برخــی از  ز ار

کشــورها را بــا تنبیه و برخی  کرده اند. غرب در تاش اســت برخی از این 

کثری را علیه مسکو به  کند تا فشار حدا دیگر را با تشویق از روسیه جدا 

اوج برساند.

خیز برای تشکیل دولت در تبعید

گزارشــی  خبرگزاری اســپوتنیک )1400/12/16(: روزنامۀ انگلیســی ســان در 

کردن زلنسکی از  نوشــت: »نیروهای ویژۀ آمریکا و انگلیس آمادۀ خارج 

اوکراین و انتقال او به مکانی نامشخص هستند.«

گفتۀ چند مقام آمریکایی و اروپایی،  واشینگتن پســت )1400/12/14(: به 

گام نخســت، در حــال برنامه ریــزی برای  متحــدان اوکراین، به عنــوان 

کــه بتواند  کمک بــه ایجــاد و حمایــت از یــک دولــِت در تبعید هســتند 
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کند. یکی از مقامات  عملیات چریکی را علیه ِاشغالگران روسی هدایت 

کــه مانند دیگران به شــرط ناشــناس ماندن دربــارۀ این  دولت آمریکا، 

گفت: »مــا برای هــر احتمالی  کــرد،  موضوع حســاس امنیتی صحبــت 

که در آن  برنامه ریزی اضطراری انجام می دهیم-از جمله، ســناریویی 

زلنسکی یک دولِت در تبعید در لهستان ایجاد کند.«

یره، بــه نقــل از واشــینگتن ُپســت )1400/12/14(: یک  یونی الجز شــبکۀ تلویز

گفت: »مــا در حــال برنامه ریــزی اضطراری بــرای همۀ  مقام آمریکایــی 

احتمال ها-از جمله، تشــکیل دولِت در تبعید زلنســکی در لهستان-

هستیم.«

یابی: دولت بایدن تشکیل دولِت در تبعید زلنسکی را رد نکرده است.  ز ار

کنــد دور از  ایــن نشــان می دهد اینکــه روســیه بتوانــد کی ِیف را تصــرف 

کمیت روســیه بــر اوکراین  انتظــار نیســت؛ اما ایــن به مفهــوم تأییــد حا

کان ادامه خواهد یافت.  نیست، و جنگ چریکی کما

وسیه در جنگ اوکراین  2. بررسی رویکرد اعالمی و ِاعمالی ر

کت ننشسته اســت. مقامات  طرف دیگر ماجــرا، یعنی روســیه، نیز ســا

کرده انــد  و رســانه های روســی همــۀ عوامــل و امکانــات خــود را بســیج 

کننــد. توجیه  تا روایت خــاص خــود را از ماجــرای جنــگ اوکرایــن ارائه 

گردن دولت  توسل به اقدام نظامی، انداختن مسئولیت آغاز جنگ به 

اوکرایــن و ناتــو، القای فروپاشــی ارتــش اوکرایــن، قرینه ســازی مقاومت 

اوکراینی ها با داعشی ها، اطمینان بخشی دربارۀ حفاظت از نیروگاه های 
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کشــورها با تحریم هــای آمریکا  هســته ای اوکراین، القای همراه نشــدن 

علیه روسیه، تبدیل تحریم های غرب به تیغ دولبه و اتخاذ راهکارهای 

متقابــل اقتصــادی در برابــر تحریــم هــا، مقابلــه با ســاح بشردوســتانۀ 

کــردن مســلحان اوکراینی به  غــرب با ایجــاد داالن های انســانی، متهم 

استفاده از سپر انســانی، و تاش برای فرار از تحریم های غرب به اتکای 

کــه در اظهــارات و رویکردهــای مقامــات و  برجــام از محورهایــی اســت 

جهت گیری های تبلیغی رســانه های روســی مشــاهده می شــود و روی 

دیگر سکه را نشان می دهد.

گردن اوکراین و ناتو توجیه توسل به اقدام نظامی، انداختن مسئولیت جنگ به 

گفت:  کارشــناس مســائل روسیه  یونی المنار )1400/12/20(:  شــبکۀ تلویز

»بســیاری از داوطلبان می خواهند در نبرد در اوکراین شــرکت و با ناتو و 

کارشــناس، موافقت روســیه  گفتۀ این  کنند.« به  قلدری آمریکا مقابله 

کنشــی به اقــدام ناتو در جــذب هزاران مــزدور در  با حضــور داوطلبان وا

اوکراین است، که در کنار ارتش اوکراین با نیروهای روسیه می جنگند.

شــبکۀ خبــری آر.تــی )1400/12/19(: الوروف، وزیــر امــور خارجــۀ روســیه، 

گفته اســت دربــارۀ هــر مســئله ای جز  گفــت: »طــرف غربــی بــه روســیه 

کننــد، و ایــن مســئله  گســترش حــوزۀ ناتــو می تواننــد بــا هــم صحبــت 

تهدیدی برای روســیه به حســاب نمی آید.  ناتــو چگونه به خــود اجازه 

می دهد منافع امنیتی روسیه را تعیین کند؟«

یونــی المیادیــن )1400/12/19(: الوروف، وزیــر امــور خارجــۀ  شــبکۀ تلویز

روسیه، گفت: »اوکراین برای حمله به دو منطقۀ دونتسک و لوهانسک 



14
ۀ9

فح
ص

 /
82

-8
ۀ1

مار
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

برنامه ریــزی می کرد. آزمایشــگاه های زیســتی، محرمانه و دور از چشــم 

که ســاح و  کســانی  ملــت اوکرایــن و جامعۀ جهانــی، فعالیــت می کرد. 

گاه  مزدور در اختیــار اوکراین قــرار می دهند باید از خطر اقدامــات خود آ

کشــور بی طــرف باشــد. روســیه  باشــند. مــا می خواهیــم اوکرایــن یــک 

ک می داند.« تحویل ساح به اوکراین را بسیار خطرنا

یونــی المیادیــن )1400/12/19(: الوروف، وزیــر امــور خارجــۀ  شــبکۀ تلویز

که  کردیم  گفــت: »عملیــات نظامــی در اوکرایــن را زمانــی آغــاز  روســیه، 

مسئله به تهدید مســتقیم برای امنیت ملی روســیه تبدیل شده بود. 

اقدام غرب در ارسال ســاح به اوکراین باعث تشدید درگیری ها خواهد 

ک اســت. عملیــات نظامــی در اوکرایــن طبق  شــد. رفتار غــرب خطرنــا

برنامه ادامه خواهد داشت.«

یونــی روســیا الیــوم )1400/12/18(: ماریــا زاخارووا، ســخنگوی  شــبکۀ تلویز

وزارت امور خارجۀ روســیه، در نشســت خبری گفت: »عملیات نظامی 

در اوکراین پس از هشــت ســال تعرض به منطقۀ دونباس ضروری بود. 

کنان دونبــاس، از  هــدف عملیــات نظامــی در اوکراین نجــات جان ســا

بین بــردن نازیســم، و خلع ســاح اوکرایــن اســت. عملیــات نظامی در 

گردان هــای افراطی در  کامًا طبــق برنامه پیگیــری می شــود.   اوکرایــن 

میان نیروهای اوکراینی حضور دارند، و ما اســتفادۀ آن ها از تســلیحات 

کردیم. هدف ما ِاشــغال اوکراین، تعرض به  حاوی فسفر سفید را ثابت 

کمیت ملی، یا تغییر حکومت این کشور نیست. ما اهداف خودمان  حا

را محقق خواهیم کرد تا اوکراین به بی طرفی بازگردد و امیدواریم این کار 

کره عملی شود.« با مذا



15
ۀ0

فح
ص

 /
82

-8
ۀ1

مار
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

شــبکۀ روســیا الیوم )1400/12/18(: این شــبکه در حســاب توییتری خود 

یک نظرسنجی برگزار کرد و پرسید: »به نظر شما، مسبب اصلی تشدید 

بحران در اوکراین کیست؟« 17.1 درصد شرکت کنندگان مقامات کی ِیف 

و 82.9 درصد ناتو و واشنگتن را عامل اصلی تشخیص دادند.

خبرگزاری اسپوتنیک )1400/12/18(: چین ناتو را مسئول تنش بین روسیه 

و اوکراین دانست.

بخــش فارســی خبرگــزاری اســپوتنیک روســیه )1400/12/17(: عملیــات ویژۀ 

نظامی روســیه نتیجــۀ ســال ها تحریــک غــرب در اوکراین اســت. غرب 

کرد تا در نتیجۀ این تحریکات   حکومت نظامی را تحریک 
ً
سال ها عمدا

کنــد. وزارت  کنش مســکو، یک تعطیلی بی پایــان را با تحریم ها آغاز  و وا

کا-52 در  دفــاع روســیه تصاویــری از اســتفادۀ شــبانه از بالگردهــای 

کرد. روســیه بــا اوکرایــن و مــردم آن در جنگ  عملیــات اوکراین منتشــر 

که در حال  نیست. هدف اصلی جلوگیری از یک درگیری جهانی است 

آماده سازی اســت و در آن، اوکراین به عنوان پایگاه نظامی برای حمله 

کی ِیف هشت سال  به فدراســیون روســیه تعیین شده اســت. مقامات 

فرصت داشــتند تا موضوع را در چارچوب تمامیت ارضی خود از طریق 

کره حل کنند، اما اوضاع پیشرفتی نکرد. مذا

پایــگاه اینترنتــی خبرگــزاری اســپوتنیک )1400/12/15(: یــک منبــع دولتــی 

روســیه، با اشــاره به اینکــه اوکرایــن در تدارک ســاخت بمب هســته ای 

کــرد: »اوکرایــن بخش زیــادی از اســناد و مــدارک مربوط به  کید  بــود، تأ

کی ِیــف و خارکیــف را از بین برده و بخشــی از  تولید ســاح هســته ای در 
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که  کرده اســت.« ایــن منبع دولتــی،  آن هــا را نیز به شــهر لویف منتقــل 

خواســت نامش فاش نشــود، افزود: »بــا توجه به تنش هــای فزاینده با 

گرفتند تمام اسناد و مدارک ارزشمند  روسیه، مقامات اوکراین تصمیم 

کی ِیف و خارکیف را نابود یا  کز علمی در شــهرهای  و ذخیره شــده در مرا

کنند. ایــن اقدامات برای  به ]دانشــگاه مّلی پلی تکنیِک[ لویف منتقل 

کــردن اتهــام بــه دولــت اوکرایــن دربــارۀ وجــود عنصــر  جلوگیــری از وارد 

گرفت.  تسلیحاتی در برنامه های صلح آمیز هســته ای این کشور انجام 

مقامــات اوکراین نیروگاه هســته ای چرنوبیل را به مرکزی برای ســاخت 

کتشــافات  کردنــد. اوکراین در ســال های اخیر ا بمب هســته ای تبدیل 

زمین شناسی در الیه های عمیق معادن اورانیوم را افزایش داده است. 

کشور در  کره با شرکت های خارجی را برای کمک به این  اوکراینی ها مذا

ک اوکراین آغاز کرده بودند.« زمینۀ ایجاد شرکت های غنی سازی در خا

گاه، اوکراین از  خبرگزاری روسی نووستی )1400/12/15(: به گفته یک منبع آ

اطراف نیروگاه هسته ای چرنوبیل به عنوان مرکزی برای تولید مهمات 

کــرد. این منبــع افزود:  کثیف( اســتفاده  کتیــو )موســوم به بمــب  رادیوا

که نشــان می دهــد از منطقــۀ اطراف ایســتگاه  »اطاعاتــی وجــود دارد 

آســیب دیده برای اســتخراج پلوتونیوم استفاده می شده اســت. ایاالت 

کمک به تولید تســلیحات هســته ای در  متحده فلــز پلوتونیوم را بــرای 

اوکراین تأمین می کرد، و اوکراین در سال های اخیر فعالیت خود را برای 

کار با مشــارکت مرکز دانشگاه  کرده بود. این  کتشــاف اورانیوم تشــدید  ا

کز علمــی انجام  کی ِیف، و ســایر مرا پلی تکنیک اودســا، دانشــگاه مّلــی 

کتیو  کثیف مخلوطی از مواد منفجرۀ معمولی و مواد رادیوا شد.« بمِب 

کند. از این  اســت و در صورت انفجار می تواند مناطق وســیعی را آلوده 
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ســاح هرگــز در عمــل اســتفاده نشده اســت.در 25 فوریــه، وزارت دفاع 

کامل نیروگاه هسته ای  کنترل  که نیروهای این کشور  کرد  روسیه تأیید 

چرنوبیل در شمال اوکراین را به دست گرفته اند.

کــرد: »رژیــم  شــبکۀ المیادیــن )1400/12/16(: وزارت دفــاع روســیه اعــام 

کمــک مالی آمریکا ســاح های زیســتی را در نزدیکی مرزهای  اوکراین با 

روسیه توسعه داده است.«

گســترش حوزۀ ناتو و عدم  شــبکۀ خبری آر.تــی )1400/12/15(: این شبکه 

پایبنــدی ناتو و غــرب به توافقــات را دو دلیــل اصلی درگیری دانســت و 

تاریخچۀ شکل گیری زمینه های این درگیری را بررسی کرد.

کــرد:  خبرگــزاری صــدا و ســیما )1400/12/16(: وزارت دفــاع روســیه اعــام 

کی ِیف  »بافاصله پس از آغاز عملیات نظامی روســیه در اوکرایــن، رژیم 

بــا  کــه  کتریایــی را در آزمایشــگاه هایی  عوامــل ایجــاد بیماری هــای با

کــرد.«  کار می کننــد نابــود  بودجــۀ آمریــکا در نزدیکــی مرزهــای روســیه 
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کوناشــنکوف، ســخنگوی این وزارت خانه، افزود: »ارتش روســیه  ایگور 

کارمندان برخی از آزمایشــگاه های زیســتی اوکراین اســنادی دریافت  از 

ک- که نشــان می دهد در 24 فوریــه، عوامل بســیار خطرنا کرده اســت 

از جملــه، عوامــل بیمــاری زای طاعــون، ســیاه زخم، توالرمــی، و ســایر 

 نابود شده است.«
ً
بیماری های کشنده-فورا

بــی )1400/12/15(: ســخنگوی دولــت  یونــی اســکای نیــوز عر شــبکۀ تلویز

کید کرد: »مسکو به دنبال تأمین امنیت اهالی دونباس، خلع  روسیه تأ

کردن  کشــور اســت و بــرای آزاد  ســاح اوکراین، و تضمین بی طرفی این 

اوکراین از اندیشه های نئونازیسم تاش می کند.« 

پوشــیلین،  دنیــس   :)1400/12/15( الیــوم  روســیا  یونــی  تلویز شــبکۀ 

گزارش هــای  اســاس  »بــر  گفــت:  دونتســک،  مردمــی  رئیس جمهــور 

اطاعاتی و اظهارات اســیران اوکراینی، نیروهای اوکراین برای عملیاتی 

تهاجمی در هشــتم مارس برنامه ریــزی می کردند. آن ها قصد داشــتند 

کریمــه ترتیــب  هم زمــان حملــه ای را ضــّد جمهوری هــای دونبــاس و 

دهند. قــرار بود ایــن عملیات بــا مدیریت و هماهنگــی افســرانی از ناتو 

که عملیات ویژۀ روسیه برای کمک به  انجام شود. این نشان می دهد 

جمهوری های دونتسک و لوگانسک در زمان مناســب انجام شده و از 

اجرای توطئه های دشــمن برای از بین بردن صدها هزار غیرِ نظامی در 

دونباس و کریمه جلوگیری کرده است.«

شــبکۀ المیادیــن )1400/12/13(: ناریشــکن، رئیــس ســازمان اطاعــات 

گفــت:  ک اوکرایــن  خارجــی روســیه، دربــارۀ علــت ورود روســیه بــه خــا
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»تمایل اوکراین به دست یابی به ساح هســته ای علت ورود روسیه به 

ک این کشور است.« خا

کانــال تلگرامــی رســاله )1400/12/12(: الوروف، وزیــر امور خارجۀ روســیه، 

گفــت: »تهدیــد به مرزهــای مــا رسیده اســت، و آمریــکا آزمایشــگاه های 

هسته ای و پایگاه های نظامی در اطراف روسیه مستقر کرده است.«

گفــت:  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/12(: پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه، 

»ارتش روسیه دارد با تهدیداتی ماننِد تسلیحات هسته ای می جنگد.«

کنش  ک اوکراین با انتقادها و وا یابی: روسیه برای ورود نظامی به خا ز ار

گســتردۀ جهانــی روبه رو شــده و بــرای توجیه ایــن اقدام بــه تاش های 

گســترش ناتو بــه مرزهــای روســیه و امتناع  مختلف دســت زده اســت. 

دولــت زلنســکی از عمــل بــه تعهــدات خــود در قبــال توافق نامه هــای 

گذشته از توجیهاتی است که روسیه به کار می گیرد.

یم هــــای غرب به تیغ دولبه، اتخــــاذ راهکارهای متقابل اقتصادی تبدیل تحر

خبرگزاری فرانســه از مســکو )1400/12/19(: پوتین، رئیس جمهور روســیه، 

که تحریم هــای اقتصــادی و اقدامات تنبیهی ِاعمال شــده  هشــدار داد 

علیه کشورش خطر افزایش قیمت مواد غذایی در جهان را در پی دارد.

پایگاه اینترنتی شــبکۀ روســیا الیوم )1400/12/19(: مــدودف، معاون رئیس 

گر  که ا گفت: »شــرکت های خارجی بدانند  شورای امنیت ملی روسیه، 

کنند، بازگشتشــان آســان نخواهد بود.« وی، با اشاره به  روسیه را ترک 
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کنون هم  کنار آمد، افزود: »ا اینکه روســیه در ســال 2014 م. با تحریم ها 

روسیه با تحریم ها سازگار می شود.«

پایگاه اینترنتی روسیا الیوم )1400/12/19(: سامح شکری، وزیر امور خارجۀ 

مصر، گفت: »بحران اوکراین به یک بحران جهانی تبدیل شده و از نظر 

کشــورهای عربی ســایه  سیاســی، امنیتــی، و اقتصادی بــر خاورمیانه و 

افکنده است.«

پیریشیفســکی،  دیمتــری   :)1400/12/18( روســیه  اســپوتنیک  خبرگــزاری 

کرد:  مدیــر ادارۀ همــکاری اقتصــادی در وزارت خارجــۀ روســیه، اعــام 

»تحریم های اتحادیۀ اروپا علیه روسیه برای شهروندان کشورهای عضو 

این اتحادیه خسارت سنگینی خواهد داشت.«

کشــور  پایــگاه اینترنتــی آر.تــی )1400/12/18(: نخســت وزیر نــروژ، دومیــن 

که این کشور نمی تواند صادرات انرژی  کرد  گاز اروپا، اعام  تأمین کنندۀ 

را به اتحادیۀ اروپا افزایش دهد.

الیــوم )1400/12/18(: رئیس جمهــور آمریــکا در  یونــی روســیا  شــبکۀ تلویز

که خودش  گرفته است  حالی تصمیم به تحریم واردات نفت از روســیه 

به پیامدهــای اقتصادی این تصمیــم بر مــردم آمریکا اذعــان می کند و 

انتخابات میان دوره ای کنگره را هم در پیش دارد.

کانال تلگرامی خبرگزاری اســپوتنیک )1400/12/18(: روسیه استفاده از دالر 

را در ذخایر و پرداخت های خارجی در بحبوحۀ تحریم ها کاهش داد.
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یره، در خبر فوری )1400/12/18(: معاون نخست وزیر  یونی الجز شــبکۀ تلویز

روسیه گفت: »بهای نفت ممکن است به بشکه ای 300 دالر برسد.«

اینترفکــس )1400/12/18 (: ویاچســاو ولودیــن، رئیــس دومای روســیه، 

کــرد: »تحریم هــای اروپــا علیــه روســیه باعــث ِاعمــال هزینــه بــر  اعــام 

کشــورهای این اتحادیه خواهد شد، و  کسب وکارها و شهروندان عادی 

این به نفع آمریکاست.«

خبرگزاری فرانسه، در خبر فوری از مسکو )1400/12/18(: بانک مرکزی روسیه 

در بیانیه ای اعام کرد فروش ارزهای خارجی در این کشور تا 9 سپتامبر 

معلق خواهد شــد. در پی تهاجم روســیه به اوکراین، بانک مرکزی این 

کشور تحت تحریم های بی سابقۀ غرب قرار گرفته است. در بیانیۀ بانک 

مرکــزی روســیه آمده اســت: »از 9 مــارس تــا 9 ســپتامبر 2022، بانک هــا 

نمی توانند به شــهروندان ارز خارجی بفروشــند.« بانک مرکزی روســیه 

کــه روس هــا در این مــدت می تواننــد ارزهای خارجــی را با  کرد  تصریــح 

روبل مبادله کنند.
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کشورهای  خبرگزاری فرانســه از مســکو )1400/12/16(: روســیه فهرســتی از 

کــه بدهی هــای روســیه بــه آن ها بــه روبل  کرده اســت  متخاصــم تهیــه 

بازپرداخت خواهد شد.

بــی خبرگــزاری اســپوتنیک روســیه )1400/12/16(: دولــت روســیه  بخــش عر

کــه مرتکــب اقدامــات  کشــورهایی  موافقــت خــود را بــا تهیــۀ فهرســت 

کشــور شده اند  غیرِ دوســتانه علیه روسیه و شــرکت ها و شهروندان این 

کــرد: »این  کرد. دفتــر اطاع رســانی هیئــت دولت روســیه اعــام  اعــام 

کشــورهای اتحادیــۀ اروپا،  کانــادا،  کشــورهای آمریکا،  فهرســت شــامل 

ایســلند،  آنــدورا،  آلبانــی،  اوکرایــن، مونته نگــرو، ســوئیس،  انگلیــس، 

کو، نروژ، سن مارینو، و مقدونیۀ شمالی می شود.«  لیختن اشتاین، مونا

کرۀ جنوبی، استرالیا، نیوزیلند، ســنگاپور، و تایوان )که بخشی از  ژاپن، 

چین اســت اما از ســال 1949 م. به صورت خودمختار اداره می شــود( از 

دیگر کشورهایی هستند که مرتکب اقدامات غیرِ دوستانه علیه روسیه 

شده اند.

گمرک چین منتشــر  که ادارۀ  پایگاه اینترنتــی آر.تــی )1400/12/16(: آماری 

کرد نشان می دهد که تجارت دوجانبۀ روسیه و چین در دو ماه نخست 

سال 2022 م. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 38.5 درصد افزایش 

یافته است.

پایــگاه اینترنتــی آر.تــی )1400/12/15(: به شــرکت های روســی اجــازه داده 

کنند. این  که بدهی های خارجی خود را به روبل پرداخت  شده اســت 

که توســط پوتیــن امضا شــد، مقرراتی موقــت بــرای بدهکاران  فرمان، 
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درگیــر  کــه  »کشــورهایی  طلــب  تــا  می کنــد  تعییــن  شــرکتی  و  دولتــی 

فعالیت های خصمانه« علیه روسیه، شرکت ها، و شهروندان هستند را 

کشــورها طّی دو روز توسط دولت روسیه  کنند. فهرســت این  پرداخت 

که ســه هفتــه پــس از تصویب  منتشــر خواهد شــد. این حکــم جدید، 

گســتردۀ واشــنگتن و بروکسل مطرح شده اســت، برای مبالغ  اقدامات 

بیش از 10 میلیون روبل )81.900 دالر( در ماه ِاعمال می شــود. بر اساس 

این حکــم، بدهــکاران می تواننــد از یک وام دهندۀ روســی درخواســت 

که یک حســاب ویژۀ ســی )C( به روبــل به نام طلبــکاران خارجی  کنند 

برای تسویه حساب باز کند.

پایــگاه اینترنتــی شــبکۀ آر.تــی )1400/12/15(: چندیــن بانک روســی اعام 

کردند که قصد دارند صدور کارت با استفاده از سامانۀ پرداخت یونیون 

ِپی چین را آغاز کنند. این تدبیر، که اندکی پس از تصمیم مستر کارت و 

ویزا کارت بر توقف فعالیت در روسیه و قطع ارتباط همۀ بانک های این 

کشــور با این دو ســامانۀ پرداخت بین المللی انجام شــد، بــه دارندگان 

که  از آن هــا برای پرداخت و برداشــت  کارت هــای جدید اجــازه می دهد 

پول نقد در خارج از روسیه استفاده کنند.

یــره مباشــر )1400/12/14(: پوتیــن، رئیس جمهــور  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

گفت: »تحریم های ِاعمال شــده علیه ما در حکم اعام جنگ  روســیه، 

علیه روسیه است.«

گــر جنــگ  یونــی روســیا الیــوم )1400/12/14(: ا پایــگاه اینترنتــی شــبکۀ تلویز

اقتصادی علیه روسیه تا حّد تحریم صادرات نفت و گاز این کشور پیش 



15
ۀ9

فح
ص

 /
82

-8
ۀ1

مار
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

که ممکن اســت تا  کنش های تندی نشــان خواهد داد  برود، مســکو وا

کشــور می شود  گاز این  که جایگزین نفت و  گازی  نابودی منابع نفت و 

پیش برود.

خبرگــزاری فرانســه از مســکو )1400/12/13(: پارلمــان روســیه قوانینــی را 

با هــدف مقابلــه بــا آثــار و پیامدهــای تحریم های غــرب بر اقتصــاد این 

کــه پــس از حملــه بــه اوکراین اجــرا می شــود. طبق  کرد  کشــور تصویب 

کرملیــن، این قوانین بــا هدف »افزایــش ثبات اقتصادی روســیه  اعام 

و محافظــت از شــهروندان در برابــر آثــار تحریم هــا« تدوین شده اســت. 

کشــورهای غربــی در اعتراض بــه تهاجم نظامی  تحریم های بی  ســابقۀ 

کاهش شــدید ارزش پول روســیه )روبل( و  روســیه به اوکراین منجر بــه 

کشور شــده و اثرات مخربی  گستردۀ شــرکت های خارجی از این  خروج 

گذاشته اســت. قوانین جدید به دولت روسیه امکان  بر اقتصاد روسیه 

افزایــش حقــوق بازنشســتگی و حداقــل دســتمزد را »در صــورت لزوم« 

کوچک  می دهــد. عاوه بر این، ممکن اســت حسابرســی شــرکت های 

و متوســط در ســال 2022 م. به تعلیق درآید. در این قوانین، همچنین 

گســترده ای از داروها پیش بینی  یک شبکۀ ســاده برای خرید فهرست 

شده است. این قوانین به روس ها اجازه می  دهد اموال و سرمایه  هایی 

کشورشــان بازگردانند، بدون آنکه خطر  کشور دارند به  که در خارج از  را 

پیگرد یا توقیف دارایی متوجه شان شود. 

کثری و فلج کنندۀ غرب  یابی: روســیه برای مقابله با تحریم های حدا ز ار

دست روی دست نگذاشته اســت و کوشیده با عوارض این تحریم ها بر 

خود مقابله و این تحریم ها را برای خوِد غربی ها ُپرهزینه کند. 



160
حۀ

صف
 /

82
-8

ۀ1
مار

ش
ی/

الم
س

گا
هن

فر

مقابله با سالح بشردوستانۀ غرب با ایجاد داالن های انسانی

کاروانی حامل 120 ُتن کمک  یونی روســیا الیوم )1400/12/18(:  شبکۀ تلویز

انسانی از استان توالی روسیه وارد استان خارکیِف اوکراین شد. وزارت 

کمک های انســانی در اختیــار دونبــاس و دیگر  امور اضطــراری روســیه 

شــهرهای اوکرایــن قــرار داد. این محموله ها شــامل مــواّد غذایــی، آب 

آشامیدنی، دارو، لباس، و زیرانداز می شود.

در  الیــوم،  روســیا  خبرنــگار  الطــوری،  مکســیم   :)1400/12/18( توییتــر 

حساب توییتری خود با انتشار تصاویری نوشت: »شهروندان اوکراینی 

کودکان از  که اجازه دهــد  حومۀ ماریوپل به زلنســکی التماس می کنند 

گذرگاه های بشردوستانه از شهر خارج شوند.«

کرد:  خبرگــزاری ایتارتــاس )1400/12/18(: یــک مقــام ارشــد روســیه اعــام 

»نیروهای روس از ساعت 10 صبح چهارشنبه به وقت مسکو از گشودن 

کشــید و آماده اند داالن های بشردوســتانه ایجاد  آتش دســت خواهند 

کنند تا مردم بتوانند از کی ِیف و چهار شهر دیگر اوکراین خارج شوند.«
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خبرگــزاری اســپوتنیک )1400/12/18(: میخائیل میزینتســف، رئیس مرکز 

کنترل دفاع ملی روسیه، اعام کرد: »مسکو بیش از 200 شهروند خارجی 

کرده اســت، امــا اوکراین  ک خرســوِن اوکراین تخلیه  را از مناطق خطرنا

همچنان تمایلی به مشارکت در روند تخلیه ندارد.«

متهم کردن مسلحان اوکراینی به استفاده از سپر انسانی

قدیــروف،  رمضــان   :)1400/12/17( بــی  عر اســپوتنیک  تلگرامــی  کانــال 

رئیس جمهور چچن، از مردم اوکراین خواســت به عنوان ســپر انســانی 

کانــال تلگرامی خود نوشــت:  مورد اســتفاده قــرار نگیرنــد. قدیــروف در 

کــه در آن مردمانی خــوب و زیبــا زندگی  کشــور زیبایی اســت  »اوکرایــن 

کســی روابطمان را  می کنند. روس ها، ماننــد اوکراینی ها، نمی خواهند 

متزلزل کند.«

یونی روســیا الیوم )1400/12/17(: نمایندۀ روســیه در سازمان  شــبکۀ تلویز

ملل، با اشــاره به جلوگیری از خروج غیرِ نظامیان از شــهرهای اوکراین، 

گذرگاه های  خواســتار دخالــت غرب بــرای واداشــتن اوکراین بــه ایجــاد 

کرد: »اوکراین از خروج شــهروندانی  انســانی شــد. واســیلی نبنزیا اعام 

که خواستار عزیمت به روسیه هســتند جلوگیری می کند.« وی از غرب 

گذرگاه های  که برای ایجــاد  کنند  خواســت مقامات اوکراینی را متقاعد 

کــه  کننــد و بــه فکــر ســامت غیرِ نظامیانــی باشــند  انســانی همــکاری 

ملی گرایان اوکراینی از خروج آن ها جلوگیری می کنند.

توییتر )1400/12/17(: وزارت خارجۀ روسیه با انتشار ویدیویی در حساب 

گیر افتاده اند  توییتری خود نوشــت: »دانشــجویان خارجی در اوکراین 
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چون ارتش اوکراین همچنان از آن ها به عنوان ســپر انســانی اســتفاده 

که با آن ها به شدت برخورد  می کند. دانشــجویان از این شــکایت دارند 

و از خروجشان از شهر از طریق مسیر های انتقال بشردوستانه جلوگیری 

می شود.«

یونی روســیا الیوم )1400/12/16(: رئیس مرکز روسی ادارۀ دفاع  شبکۀ تلویز

ملی روسیه بخشی از فعالیت های این کشور برای کمک به پناهندگان 

و نیز اقدامــات عناصر افراطــی در اوکراین علیه غیرِ نظامیان و اســتفاده 

کرد. میخائیل میزنتسیف در  از آن ها به عنوان ســپر انســانی را تشــریح 

گفــت: »همۀ اقدامــات طرف  کنفرانســی خبری دربــارۀ جنــگ اوکراین 

کار را  اوکراینی را بــه ترتیب زمانی ثبــت و ضبط و بایگانی می کنیــم. این 

کســی به آن هــا دروغ  انجــام می دهیــم تا به ملــت اوکرایــن بگوییم چه 

گفته و از آن ها به عنوان سپر انسانی استفاده کرده است.«

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه )1400/12/16(: لیسنکو الکساندر نیکوالیویچ، 

گذرگاه های  که در پی عبور از  کســانی را  شــهردار شــهر ُســومِی اوکراین، 

انسانی باشند به تیراندازی تهدید کرد.

خبرگزاری فرانسه از مسکو )1400/12/15(: پوتین، رئیس جمهور روسیه، در 

گفت وگوی تلفنی با مکرون، همتای فرانســوی خود، مقامات اوکراینی 

که عملیات تخلیۀ بشردوســتانه در ماریوپل را به شکست  کرد  را متهم 

که  کشــانده اند. ماریوپل بندری بزرگ در جنوب شــرقی اوکراین اســت 

کرده اند. در ایــن تماس تلفنی، پوتین  نیروهای روســیه آن را محاصره 

کــه »کی ِیف به عــدم رعایت  کرد  توجه مکــرون را به این موضــوع جلب 
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توافق نامه های مربوط به مســائل بشردوســتانه ادامــه می دهد.« وی 

افــزود: »ملی گرایــان اوکراینــی نگذاشــتند عملیــات تخلیــۀ ماریوپــل و 

ُولنواخا )شهر نزدیک به آن( انجام شود.«

خارجــۀ  امــور  وزیــر  الوروف،   :)1400/12/14( یــره  الجز یونــی  تلویز شــبکۀ 

گفــت: »از ســاح فقط  روســیه، در نشســت مشــترک خبری در مســکو 

که تهدیدی برای روســیه است استفاده  علیه زیرســاخت های نظامی 

می کنیم. بیش از 150 دستگاه اتوبوس برای انتقال دانشجویان خارجی 

در اوکراین اختصاص دادیم. مقامات اوکراینی از دانشجویان خارجی به 

کی ِیف به غیرِ نظامیان  عنوان سپر انسانی اســتفاده می کنند. مقامات 

اجــازۀ خــروج از شــهرها را نمی دادنــد تــا از آن ها به عنوان ســپر انســانی 

استفاده کنند.«

گفت: »هیچ  یره )1400/12/14(: وزارت دفاع روسیه  یونی الجز شــبکۀ تلویز

گذرگاه های امن ایجاد شــده در ماریوپل و ُولنواخا اســتفاده  اوکراینی از 

نکرد.«

یونــی روســیا الیــوم )1400/12/14(: نماینــده دائــم روســیه در  شــبکۀ تلویز

گفت: »ملی گرایان افراطی، مانند تروریست های داعش،  سازمان ملل 

از غیرِ نظامیان ماریوپل به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.«

کــرد: »بــا وجــود  یانووســتی )1400/12/14(: وزارت دفــاع روســیه اعــام  ر

تعیین دو مســیر در شــهرهای ماریوُپــل و ُولنواخا، هنوز هیچ شــهروند 

اوکراینــی از این دو راه برای خروج از شــهرها اســتفاده نکرده اســت. این 
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وزارت خانه دولت اوکراین و ملی گرایان آن کشور را به جلوگیری از خروج 

غیرِ نظامیان از مناطق درگیری متهم کرد.

اعــام  المیادیــن )1400/12/13(: وزارت دفــاع روســیه  یونــی  تلویز شــبکۀ 

کــرد: »ملی گرایــان اوکراینــی موشــک اندازهایی را در مرکــز محله هــای 

کرده اند و از مردم به عنوان ســپر انسانی  مســکونی در خارکیف مســتقر 

اســتفاده می کنند. نیروهای اوکراینی در زمان عقب نشــینی از دونباس 

کرده اند. آنان، با همکاری  خسارت های سنگینی به زیرساخت ها وارد 

رســانه های خارجــی، بــرای اقدامــات تحریک آمیــز در خارکیــف آمــاده 

کــه بــه مــردم اجــازه نمی دهنــد از این شــهر خارج  می شــوند در حالــی 

شوند.«

کانال تلگرامی خبرگزاری اسپوتنیک )1400/12/13(: میخائیل میزینتسف، 

رئیس مرکز مدیریت دفاع ملی وزارت دفاع روسیه، اعام کرد: »وضعیت 

فاجعه بــار انســانی در بیشــتر مناطــق اوکرایــن رو بــه وخامــت اســت؛ و 

کی ِیف، خارکیف، ُســومی، چرنیگوف، و ماریوُپل ســخت ترین شــرایط 

را تجربه می کنند. با وجود درخواست روســیه، نازی ها هزاران شهروند 

کرده اند و تعداد زیادی از خارجی ها را نگه داشته و  اوکراینی را بازداشت 

ُگردان های مّلی  کرد: »تروریست های  آزاد نمی کنند.« وی خاطرنشــان 

همچنان از غیرِ نظامیان و خارجی ها به عنوان ســپر انســانی اســتفاده 

می کنند.«

گفتــۀ وزارت دفاع  کانــال تلگرامی خبرگــزاری اســپوتنیک )1400/12/13(: به 

کمک های بشردوستانه را  روســیه، ارتش روســیه یک محمولۀ بزرگ از 
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کریمه به شــهر ملیتوُپــل اوکراین و  به وزن بیش از 100 ُتن از شــبِه جزیرۀ 

روستاهای مجاور آن ارسال کرد.

اوکراینــی  ملی گرایــان  گفــت  پوتیــن   :)1400/12/12( رویتــرز  خبرگــزاری 

کریدورهای احداثی روسیه برای عبور غیرِ نظامیان را مسدود کرده اند.

گفــت نیروهای اوکراینــی هزاران  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/12(: پوتیــن 

شهروند خارجی-از جمله، دانشجویان خارجی-را گروگان گرفته اند.

یــره )1400/12/12(: پوتیــن، در اظهاراتــی دربــارۀ  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

گفــت: »نئونازی هــا، هماننــد آنچــه در  عملیــات نظامــی در اوکرایــن، 

دونباس در جریان است، از غیرِ نظامیان اوکراینی به عنوان سپر انسانی 

استفاده می کنند.«

یــره )1400/12/12(: پوتین دربــارۀ عملیات نظامی  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

گفت: »نیروهای روســیه داالن های بشردوستانه را در همۀ  در اوکراین 

جهات باز کرده اند تا غیرِ نظامیان بتوانند از آن خارج شوند.«

یابی: روســیه برای اینکه نشــان دهد با مردم اوکراین مشــکلی ندارد  ز ار

و تبلیغــات دولــت زلنســکی و غــرب را دربــارۀ تشــدید وخامــت اوضــاع 

گسترده ای دســت زده است. روسیه  انسانی بی اثر ســازد به تاش های 

کند و خود را  کنونی معرفی  می خواهد دولت زلنسکی را مسئول اوضاع 

در ارسال کمک های انسانی پیشگام نشان دهد. 
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وسیه یکا علیه ر یم های آمر القای همراه نشدن کشورها با تحر

یونی روســیا الیوم )1400/12/19(: ویکتور اوربان، نخســت وزیر  شــبکۀ تلویز

مجارستان، اعام کرد کشورش با تحریم واردات نفت و گاز از روسیه، به 

کی که بر کشور دارد، مخالف است. علت پیامدهای خطرنا

از  بلومبــرگ  خبرگــزاری   :)1400/12/19( الیــوم  روســیا  یونــی  تلویز شــبکۀ 

کشــورهای اروپایــی بر ســر تحریم روســیه خبــر داد. آلمــان در  اختــاف 

برابر تــاش اروپایی ها برای تشــدید تحریم های اقتصادی علیه مســکو 

ایستادگی می کند و از کشورهای اروپایی می خواهد پیش از قطع ارتباط 

بانک های روسی با شبکۀ سوئیفت با احتیاط عمل کنند.

کــه آمریکا از  کــرد  کاخ ســفید اعــام  خبرگــزاری اســپوتنیک )1400/12/18(: 

کشــورهای اروپایــی نخواسته اســت در تحریــم واردات نفــت روســیه از 

واشنگتن پیروی کنند و چنین انتظاری از آن ها ندارد.

کرد قصد نــدارد واردات  خبرگــزاری اســپوتنیک )1400/12/18(: ترکیه اعام 

نفت از روسیه را متوقف کند.

بــی )1400/12/16(: مجارســتان بــا صــدور  کانــال تلگرامــی اســپوتنیک عر

فرمانی صادرات ساح به اوکراین را ممنوع کرد.

خبرگــزاری اســپوتنیک روســیه )1400/12/16(: صدرِ اعظــم آلمــان از حــذف 

گاز روســیه از فهرســت تحریم ها علیه این کشور خبر داد  واردات نفت و 

کرد فعــًا هیــچ راه دیگری برای تضمیــن امنیت انــرژی در اروپا  کید  و تأ
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وجود ندارد. اوالف شولتس افزود: »همۀ اقدامات را به گونه ای طراحی 

که بیشترین ضربه را به روسیه وارد آورد و اثر آن تا مدت زیادی  کرده ایم 

باقی بماند.«

پایگاه اینترنتی شبکۀ راشــا تودی )1400/12/15(: عمران خان، نخست وزیر 

کستان، گفته است در سفری که هفتۀ گذشته به مسکو داشته است،  پا

گفت وگوهای خوبی داشــته و توافق نامه ای دوجانبه بین آن  با پوتین 

کســتان قصد دارد در آیندۀ  گفت: »پا دو امضا شده اســت. عمران خان 

گفته می شود  کند.«  گندم از روســیه وارد  نزدیک حدود دو میلیون ُتن 

کســتان-که قرار  گاز پا دو طرف دربارۀ پــروژۀ به تعویق افتادۀ خّط لولۀ 

است با همکاری شرکت های روسی ساخته شود-تبادِل نظر کرده اند. 

کشــور برای انجام این پروژه در  گفته اســت دو  کســتان هم  وزیر انرژی پا

ع وقت مشتاق اند. اسر

کرد:  یونــی روســیا الیــوم )1400/12/16(: روزنامۀ لوموند اعــام  شــبکۀ تلویز

»شرکت های بزرگ فرانســوی، بر خاِف برخی شرکت های چندملیتی، 
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می خواهند به فعالیت در روســیه ادامه دهند.« روزنامۀ لوفیگارو، پس 

از نشست مدیران شرکت های فرانســوی با مقامات اجرایی در پاریس، 

که در  کرد: »دولت فرانســه از شرکت های فرانسوی خواسته است  اعام 

ترک روسیه عجله نکنند.«

کــرد:  شــبکۀ المیادیــن )1400/12/12(: وزیــر امــور خارجــۀ آرژانتیــن اعــام 

»ِاعمــال تحریم هــای یک جانبه علیــه روســیه نمی تواند راِه حّلــی برای 

پایان بحــران اوکراین باشــد. مــا خواهان برقــراری صلح میان مســکو و 

کی ِیف هستیم.«

القای برتری نظامی خودی و تزلزل طرف مقابل

یونی روسیا الیوم )1400/12/21(: پوتین، رئیس جمهور روسیه،  شبکۀ تلویز

در بخشی از مستند »جهان بین الملل 2018« که از شبکۀ یک تلویزیون 

گفــت: »ما بــرای اجرا ]پاســخ بــه حملۀ هســته ای[  روســیه پخش شــد 

کرده ایــم. امیــدوارم هیچ وقــت شــرایط آن فراهــم نشــود،  برنامه ریــزی 

ولی بــه لحاظ نظــری، بــرای آنچــه به "پاســخ معکوس" موســوم شــده  

برنامه ریزی شده است.این به چه معناست؟ یعنی تصمیم استفاده از 

ساح هسته ای فقط در صورتی اتخاذ می شود که سیستم ویژۀ هشدار 

حمله موشــکی، عاوه بر شلیک موشــک، اطاعات دقیق مســیر پرواز 

کند.  ک روســیه اعــام  و زمــان ســقوط کاهک های هســته ای را در خا

گر طرفی  گفته می شــود. ا به این روند، پاســخ در قالب حملۀ معکوس 

گرفته باشــد، ما نیز حّق قانونی داریم به آن  تصمیم به نابودی روســیه 

کّل جهان فاجعه بار خواهــد بود، ولی من  پاســخ دهیم. بله، این برای 

یــک شــهروند روس و رئیس جمهور روســیه هســتم. در صــورت حملۀ 
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که روسیه  هسته ای به روسیه، من یک سؤال می پرســم: ما به جهانی 

در آن نباشد چه نیازی داریم؟«

شــبکۀ روســیا الیوم )1400/12/19(: این شــبکه، با پخش یک ویدئوگراف، 

که  ک ترین تســلیحات روســیه پرداخت  به بررســی مهم تریــن و خطرنا

از آن هــا برای هدف قــرار دادن ارتش اوکراین اســتفاده می شــود. اولین 

ســاح موشــک های نقطــه زن اســت. صدهــا فرونــد از ایــن موشــک، 

در ابتــدای عملیات ویــژۀ نظامــی روســیه در اوکرایــن، اهــداف نظامی 

از  2015 م.  ســال  در  بــار  نخســتین  موشــک ها  ایــن  کــرد.  منهــدم  را 

کشــتی هایی در دریای خزر شــلیک شــد و به اهدافی در فاصلۀ دو هزار 

کرد. دومین ســاح هواپیماهــای جنگی-از جمله،  کیلومتری اصابت 

که برتــری هوایی را به  جنگنده های ســوخو-34 و سوخو-35-اســت 

ک اســت. این  روســیه می دهــد و بــرای جنگنده های دشــمن خطرنــا

جنگنده ها از نســل چهارم اســت اما با جنگنده های نســل پنجم اف-

35 آمریکا رقابت می کند. سومین ساح بمب افکن های سوخو-24 ِام 

است. این بمب افکن ها، پس از نوسازی تجهیزات هدف گیری، توانایی 

حمات بسیار دقیق را دارند. چهارمین ســاح بالگردهای تهاجمی-

که به پیشروی  از جمله، بالگردهای شــکارچِی شب و تمساح-اســت 

بالگردهــای  کمــک می کنــد.  تاریکــی شــب  پیاده نظــام در  نیروهــای 

شــکارچی شــب می توانند تانک هــا را از فاصلــۀ 10کیلومتری هــدف قرار 

دهند. پنجمین ساح پهپادها هســتند. پهپادهای اوریون می توانند 

24 ساعت در آسمان بمانند و موشک های هدایت شونده حمل کنند. 

این پهپادها می توانند با استفاده از موشک های غیرِ هدایت شونده هم 

با خطای ناچیز به اهداف حمله کنند.
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خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/19(: خبرگــزاری تــاس بــه نقــل از وزارت دفاع 

کــرد: »ارتــش روســیه از زمــان آغــاز عملیــات ویــژۀ ایــن  روســیه اعــام 

کشــور 2.911 مــورد از تأسیســات زیرســاختی نظامــی اوکرایــن را تخریب 

کرده است.«

کرد  یــره )1400/12/14(: وزارت دفــاع روســیه اعام  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

کنــون، 2.119 هدف  کــه از زمان آغاز عملیــات ویژۀ نظامــی در اوکراین تا

نظامی در این کشور منهدم شده است.

کرد  یونــی المیادیــن )1400/12/14(: وزارت دفاع روســیه اعام  شــبکۀ تلویز

کنون 69  کشــور از آغاز عملیات ویژۀ نظامــی در اوکراین تا نیروهای این 

جنگندۀ اوکرایــن را در فرودگاه های نظامــی و 21 جنگنده را در آســمان 

منهدم کرده اند.

یونی النجباء )1400/12/14(: وزارت دفاع روسیه  کانال تلگرامی شبکۀ تلویز

کنــون 56 پهپــاد اوکراینــی و 82 جنگنــده و 708 تانک این  کرد تا اعــام 

کشور منهدم شده است.

یره )1400/12/12(: وزارت دفاع روســیه از انهدام 49  یونی الجز شــبکۀ تلویز

هواپیمای اوکراینی در فرودگاه ها و 13 هواپیما در آسمان خبر داد. این 

وزارت خانه افزود: »1.612 ســازۀ نظامی، 39 سامانۀ پدافند هوایی، 52 

رادار، 606 تانــک، 67 موشــک انداز، و 227 توپخانــۀ اوکرایــن را منهــدم 

کرده ایم.«
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یونی روسیا الیوم )1400/12/12(: سخنگوی وزارت دفاع روسیه  شبکۀ تلویز

از انهــدام بیــش از 1.600 واحد تأسیســات نظامــی, بیش از 90 دســتگاه 

پدافند هوایــی و ایســتگاه راداری، بیش از 50 فروند هواپیمــا، و بیش از 

1.300 دستگاه تانک، خودروی زرهی، پهپاد، و موشک انداز خبر داد. 

که  یونی المیادین )1400/12/12(: وزارت دفاع روسیه خبر داد  شــبکۀ تلویز

1.612 سازۀ نظامی اوکراین در عملیات نظامی ویران شده است.

یــره )1400/12/12(: ســی.ان.ان به نقــل از مقامات  یونی الجز شــبکۀ تلویز

کرد: »اوکرایــن طّی یک هفته جنگ حــدود 10 درصد از  آمریکایی اعام 

توان نظامی خود را از دست داده است.«

ینه سازی مقاومت اوکراینی ها با داعشی ها قر

یره مباشر )1400/12/14(: پوتین گفت: »انتقال عناصر  یونی الجز شبکۀ تلویز

کردیــم. از آن ها  مســلح و افراطی ها از خاورمیانه به اوکرایــن را رهگیری 

علیه ارتش روسیه استفاده می کنند، اما این اقدام تأثیری ندارد.«

یونی روسیا الیوم )1400/12/13(: اطاعات خارجی روسیه خبر  شبکۀ تلویز

که واشــنگتن تروریســت های داعشــی را، پیش از اعزام به دونباس  داد 

در شــرق اوکراین، در پایگاه نظامی تنف ســوریه )که در تسلط نیروهای 

آمریکایی اســت( آموزش داده اســت. این نهاد اطاعاتی روســیه افزود: 

»با آغاز عملیات ویژه در اوکراین، ارتش روسیه بخش زیادی از این افراد 

مسلح را... از بین برد.«
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یونــی روســیا الیــوم )1400/12/13(: رئیس جمهــور روســیه در  شــبکۀ تلویز

گفت وگوی تلفنی با صدرِ اعظم آلمان گفت: »مزدورانی از آلبانی، کوزوو، 

کراوسی، و سوریه در اوکراین رصد شده اند.«

یونی المیادین )1400/12/13(: سازمان اطاعات روسیه فاش  شــبکۀ تلویز

که  کردن تروریست هایی  کرد: »آمریکا از پایگاه التنِف سوریه برای آماده 

قرار است به دونباس اعزام شوند استفاده می کند.«

ارائۀ تصویر قربانی از خود

روســیا الیوم )1400/12/16(: رســتوران داران روســی در شــهرهای مختلف 

فرانســه از آغاز عملیات نظامــی روســیه در اوکراین بــا تهدیداتی مواجه 

شده اند. صاحبان بسیاری از رستوران های روسی، از پاریس تا لیون، با 

تهدیدات پیاپی، ِاعمال فشار، و تهدید به مرگ مواجه شده اند.

یونی راشا تودی )1400/12/15(: پس از تهاجم به اوکراین، دفاتر  شبکۀ تلویز

نمایندگی روسیه در خارج با سیل تهدیدها و حمات بی سابقه روبه رو 
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هســتند. معترضان به ســفارت خانه روســیه در پاریس رنگ پاشیدند، 

َگــرد ســفید  کــت حــاوی  و مســئوالن ســفارت روســیه در اســترالیا دو پا

مشکوک دریافت کردند.

اطمینان بخشی دربارۀ حفاظت از نیروگاه های هسته ای اوکراین

بخش فارســِی خبرگزاری اســپوتنیک )1400/12/18(: سخنگوی وزارت دفاع 

روسیه در جمع خبرنگاران گفت: »پس از تصرف نیروگاه اتمی زاپروژیا در 

اوکراین، گارد روسیه مقدار زیادی ساح و مهمات در این نیروگاه کشف 

کامل اوضاع در نیروگاه زاپروژیا  کنترل  گفتۀ وی، »گارد روســیه  کرد.« به 

که از این تأسیســات  گارد مّلــی اوکرایــن  را در دســت دارد. جنگجویــان 

محافظت می کردند ســاح های خود را تحویل دادند و اجازه یافتند به 

خانه برگردند.«

کــرد نیروهای  یونــی المیادیــن )1400/12/18(:، روســیه اعام  شــبکۀ تلویز

کامل نیروگاه اتمی زاپروژیا را در اوکراین را به  کنترل  کشور  گارد مّلی این 

گرفته اند و فعالیت های عادی این نیــروگاه ادامــه دارد و میزان  دســت 

کتیو در آن طبیعی است. تشعشع رادیوا

خبرگزاری رویترز )1400/12/16(: ســفیر روسیه در آژانس بین المللی انرژی 

گروســی، رئیس آژانس بین المللی  کرد روســیه با پیشــنهاد  اتمی اعام 

انرژی اتمــی، بــرای برگزاری نشســت ســه جانبه دربــارۀ اوکرایــن موافق 

است. سفیر روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین گفت که 

کرات ســه جانبه دربارۀ اوکراین  چرنوبیل مناســب  ترین مکان برای مذا

نیست.



17
ۀ4

فح
ص

 /
82

-8
ۀ1

مار
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

کــرد  گارد ملــی روســیه اعــام  یــره )1400/12/18(:  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

که حراســت نیــروگاه هســته ای زاپروژیا را بر  گارد مّلی اوکراین  نیروهــای 

گارد مّلی  عهده داشــتند ســاح های خود را تحویل دادنــد و نیروهــای 

روسیه کنترل این نیروگاه را به طور کامل در دست دارند.

خبرگزاری صدا و ســیما )1400/12/15(: کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعام 

گفت قصد نــدارد بــه نیروگاه های هســته ای  که پوتیــن به مکــرون  کرد 

حمله کند.

گفــت: »پــس از  یــره مباشــر )1400/12/14(: پوتیــن  یونــی الجز شــبکۀ تلویز

ســخنان وزیــر امــور خارجــۀ انگلیــس دربــارۀ مشــارکت ناتــو در جنــگ 

اوکراین، نیروهای هسته ای روسیه در شرایط ویژه قرار گرفتند.«

یکا به تجهیز  اوکراین به سالح میکروبی کردن آمر متهم 

یونــی روســیا الیــوم )1400/12/20(: یــک پژوهشــگر ارشــد مرکز  شــبکۀ تلویز

کادمــی علوم روســیه در مســکو، می گوید:  کانــادا، وابســته به آ آمریــکا و 

»اطاع رسانی روســیه دربارۀ آزمایشگاه هایی زیســتی آمریکا در اوکراین 

می توانــد مــردم دنیــا را بــا خطــر ایــن تســلیحات آشــنا ســازد و ســبب 

کنش های جهانی شود.« وا

ادعــای مقامــات  ایــن خبرگــزاری   :)1400/12/19( اســپوتنیک  خبرگــزاری 

آمریکایــی دربــارۀ دروغ بــودن خبر اقــدام واشــنگتن به انجــام آزمایش 

ک اوکراین را در یک کاریکاتور به تصویر کشید. زیستی در خا
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در  روســیه  نمایندگــی   :)1400/12/20( الیــوم  روســیا  یونــی  تلویز شــبکۀ 

ســازمان ملل خواســتار برگــزاری نشســت شــورای امنیت برای بررســی 

برنامه های زیســتی آمریکا در اوکراین شــد. وزارت دفاع روسیه از وجود 

آزمایشــگاه های آمریکایی در اوکراین با هدف توسعۀ ساح زیستی خبر 

داد.

کی ِیــف )1400/12/19(: وزارت امــور خارجــۀ روســیه  خبرگــزاری فرانســه از 

گون طرح های تحقیقاتی اوکراین برای ساخت ساح  که پنتا کرد  اعام 

زیستی را تأمین مالی کرده است.

شــبکۀ آر.تی )1400/12/19(: این شبکه در حساب توییتری خود نوشت: 

که تعدادی تأسیسات تسلیحات زیستی مرتبط  »روسیه مدعی اســت 

که ظاهراً صرفًا استفادۀ نظامی  کرده است  کشــف  با آمریکا را در اوکراین 

داشته است.«

توییتــر )1400/12/19(: نــد پرایــس، ســخنگوی وزارت خارجــۀ آمریکا، در 

کرملین در  حساب توییتری خود نوشت: »ادعاهای نادرست مقامات 

مورد آزمایشــگاه های ادعایی ساح های شیمیایی و زیســتی آمریکا در 

کامًا مزخرف است. این دقیقًا از نوع همان اطاعات نادرستی  اوکراین 

کــه شــاهد بوده ایــم روســیه بارهــا از آن بــرای توجیــه اقدامــات  اســت 

ک خود در اوکراین استفاده کرده است.« وحشتنا

کاخ سفید،  کی، دبیر مطبوعاتی  خبرگزاری رویترز )1400/12/19(: جن ســا

در یک رشته پیام توییتری نوشــت: »ما متوجه ادعاهای دروغ روسیه 
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دربارۀ آزمایشگاه های تسلیحات زیستی و توسعۀ تسلیحات شیمیایی 

در اوکراین شده ایم.«

یونــی روســیا الیــوم )1400/12/18(: ماریــا زاخارووا، ســخنگوی  شــبکۀ تلویز

وزارت امــور خارجــۀ روســیه، خواســتار آشــکار شــدن واقعیــت دربــارۀ 

آزمایشگاه های تسلیحات زیستی آمریکا در اوکراین شد. 

بخش فارسی زبان خبرگزاری اســپوتنیک )1400/12/18(: وزارت امور خارجۀ 

روســیه فعالیت آزمایشــگاه های زیســتی آمریــکا در اوکرایــن را تهدیدی 

مســتقیم برای امنیت روســیه خواند. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت 

گــر فعالیــت آزمایشــگاه های زیســتی در  کــرد: »ا کید  خارجــۀ روســیه، تأ

کنترل توســعۀ آن ها ممکن نبود. داده های  اوکراین متوقف نمی شــد، 

مربــوط بــه وجــود آزمایشــگاه های زیســتی آمریــکا در اوکرایــن واقعیــت 

کشــور را ثابت می کند. این  فعالیت های جنایتکارانۀ واشــنگتن در این 

آزمایشگاه ها یک ابزار تهدید مستقیم برای فدراسیون روسیه است.«
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یونــی روســیا الیــوم )1400/12/18(: ســفیر روســیه در آمریکا، با  شــبکۀ تلویز

ُکشــنده در آزمایشــگاه های  اشــاره به از بین بــردن عوامل بیماری های 

کرد: »آمریکا از افشای  کید  زیستی در اوکراین قبل از عملیات روسیه، تأ

فعالیت های زیستی خود در اوکراین هراس دارد.« وزارت خارجۀ روسیه 

کــرد: »وجود آزمایشــگاه های زیســتی آمریــکا در اوکراین تهدیدی  اعام 

مســتقیم برای روســیه و نشــان دهندۀ اقدامات جنایتکارانــۀ آمریکا در 

کنترل فعالیت آزمایشــگاه های زیستی آمریکا در اوکراین  اوکراین است. 

مانع از توسعۀ آن ها و افتادن آن ها به دست تندروها شد.«

که ورود پناهندگان  یونی روســیا الیوم )1400/12/18(: در حالی  شبکۀ تلویز

اوکراینی به روســیه ادامه دارد و به ســبب ممانعت نیروهــای اوکراینی، 

تعداد اندکــی از اهالــی ماریوپــل می توانند خود را به روســیه برســانند، 

مقامــات روســیه از آمریــکا دربــارۀ آزمایشــگاه های زیســتی در اوکرایــن 

ک اوکراین تهدیدی  توضیح خواســتند و چنین فعالیت هایی را در خــا

برای امنیت روسیه دانستند.

خبرگــزاری اســپوتنیک )1400/12/18(: ویکتوریــا نوالنــد، معــاون وزیــر امور 

خارجۀ آمریکا، گفت: »آمریکا تاش می کند از تسلط نیروهای روسیه بر 

کز تحقیقات زیستی اوکراین جلوگیری کند.« مرا

کریلــوف، فرماندۀ نیروهای  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/17(: ژنــرال ایگور 

حفاظت هســته ای، زیستی، و شــیمیایی نیروهای مســلح روسیه، در 

گفت: »شبکه ای از 30 آزمایشگاه زیستی به دستور  یک نشست خبری 

ک اوکراین راه اندازی شده است.« وزارت دفاع آمریکا در خا
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خبرگــزاری اســپوتنیک )1400/12/17(: رئیــس مرکــز اروپایــی مطالعــات در 

کــرد: »افشــای برنامه های  زمینــۀ مبارزه بــا تروریســم و اطاعــات اعام 

تسلیحات زیســتی اوکراین تهدیدی برای امنیت اروپا و جامعۀ جهانی 

اســت و امنیت جمعی دنیــا را در معــرض تهدیــد و خطر قــرار می دهد. 

کثیف تاش  هدف دولت اوکراین از تاش برای ساخت بمب هسته ای 

برای بقــا در رأس قدرت به هر قیمت اســت. این دولت می کوشــد ناتو، 

غرب، و گروه های مّلی گرا  را به سوی جنگ بـِکشد.«

یابی: روسیه، برای اینکه بتواند در برابر هجمۀ تبلیغاتی غرب و دولت  ز ار

زلنسکی دربارۀ بی پروایی هسته ای و حمله به نیروگاه های اتمی توازن 

کنــد، با افشــای اطاعاتــی، آمریــکا و دولــت اوکراین را بــه تولید و  برقرار 

کوشیده  کرده اســت و از این طریق،  اشاعۀ تســلیحات میکروبی متهم 

توپ را به زمین آن ها بیندازد.

یم های غرب به اتکای برجام تالش برای فرار از تحر

بخــش تصویــری خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/21(: نــد پرایس در ســخنانی 

کاخ ســفید در پاســخ به پرسشــی دربارۀ ارتباط  در جمع خبرنگاران در 

که از  گفــت: »همان طــور  گفت وگوهــای برجــام  تحریم هــای روســیه بــا 

کامــًا به برجام  کــردم، تحریم های جدید روســیه  همین تریبون اعام 

بی ارتباط است. این تحریم ها نباید بر اجرای بالقوۀ برجام تأثیر داشته 

که قصــد نداریم دربارۀ ایــن تحریم ها به  گفته ایم  باشــد. ما به صراحت 

روسیه هیچ امتیاز جدید یا خاّصی پیشنهاد کنیم. در این زمینه، هیچ 

که برای رســیدن به توافق دربارۀ بازگشت متقابل به  کاری وجود ندارد 

اجرای برجام الزم باشد.«
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توییتــر )1400/12/20(: لورنــس نورمن، خبرنــگار وال اســتریت ژورنال، در 

حساب توییتری خود به نقل از خبرگزاری تاِس روسیه نوشت: »پوتین 

در استدالل خود دربارۀ اینکه آمریکا در نهایت برای کاهش قیمت نفت 

گفت:  کاهــش خواهــد داد،  به ســراغ روســیه خواهد آمد و تحریم هــا را 

 همۀ اســناد را امضا 
ً
»آن هــا ]آمریکا[ آمــادۀ صلح با ایران هســتند و فــورا

می کنند. دربارۀ ونزوئا هم همین طور خواهد بود.«

بخــش تصویــری آسوشــییتد پــرس )1400/12/19(: دانشــمندان هســته ای 

می گویند با وجود حملۀ روســیه به اوکراین، خطری نیروگاه هســته ای 

چرنوبیل را تهدید نمی کند. وقتی درگیری های ناشــی از حملۀ روســیه 

بــه اوکراین موجب قطع برق ســامانه های حیاتی خنک کننــدۀ نیروگاه 

که ممکن  کردنــد  هســته ای تعطیل شــدۀ چرنوبیل شــد، برخی تصــور 

است ســوخت هســته ای موجود در این نیروگاه با حرارت باال مواجه و 

خطرآفرین شود.

گفــت  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/19(: آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی 

کــه ترانســفورماتور واحــد 6 نیــروگاه  گــزارش داده انــد  مقامــات اوکرایــن 

کارشناسان در حال تعمیر اضطراری  زاپروژیا از مدار خارج شده است، و 

خسارات واردشده به سامانۀ خنک کنندۀ آن هستند.

کرات  توییتــر )1400/12/19(: میخائیــل اولیاُنــف، نمایندۀ روســیه در مذا

وین، در حساب توییتری خود نوشت: »گمانه زنی های زیادی در مورد 

کــرات وین وجــود دارد. این  تاش های روســیه برای خرابــکاری در مذا

کثیف است. در حال حاضر، برخی طرف ها برای نهایی  یک سوء تعبیر 
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کرات، روســیه  کردن توافق به زمان بیشــتری نیــاز دارند. در مســیر مذا

همیشه یک نیروی محرک و نه مانع بوده است.«

خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/18(: ســفارت روســیه در ایــران در پیامــی در 

کرات بر ســر معاملۀ هســته ای با ایــران باید منافع  توییتر نوشــت: »مذا

گیر با ایران را در نظر بگیرد.« مشروع روسیه در اجرای همکاری فرا

 خبرگزاری رویترز )1400/12/18(: دیپلمات ها گفتند کشورهایی که تاش 

کنند تمــام تاش خــود را برای  می کننــد توافق هســته ای ایــران را احیا 

کرات را به  بررســی آخرین درخواست روسیه-که ممکن اســت این مذا

کار بســتند-البته، به نظر می رســد آمریــکا تمایلی به  خطــر اندازد-به 

تعامل با روسیه دراین باره ندارد.

وب ســایت خبری اســپوتنیک )1400/12/18(: سفیر روســیه در تهران گفت 

مســکو می خواهد برجام را نجات دهد اما تاش می کنــد منافع خود را 

نیز حفظ کند.

یۀ نشــنال اینترســت )1400/12/18(: دولت ایران، در انتقادی آشکار از  نشــر

که اجازه نمی دهد قدرت های خارجی  کرد  کید  درخواســت روســیه، تأ

کرات هسته ای وین چیزی به توافق اضافه یا از آن  شرکت کننده در مذا

گفت: »ما  کنند. حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجۀ ایــران،  کم 

در حفظ خطوط قرمزمان قاطع ایستاده ایم و اجازه نخواهیم داد هیچ 

عامل خارجی بر منافع مّلی ما اثر بگذارد.«



18
ۀ1

فح
ص

 /
82

-8
ۀ1

مار
ش

ی/
الم

س
گا

هن
فر

کره کنندۀ  خبرگــزاری رویتــرز از ویــن )1400/12/18(: به دنبال بازگشــت مذا

ارشد ایرانی به تهران برای مشورت، قدرت های غربی به روسیه هشدار 

کــه نباید مانــع از انعقــاد قریب الوقــوع توافق هســته ای بــا ایران  دادند 

که در آوریل 2021 م.  کرات غیرِ مســتقیم میان ایران و آمریکا،  شود. مذا

کــه آمریکا و ایــران را به  در پایتخت اتریش آغاز شــد، به دنبال آن اســت 

کرات به مرحلۀ نهایی رســید  چارچوب توافق برجام بازگرداند. این مذا

ولی به دنبال درخواست های روسیه در دقایق آخر، با پیچیدگی روبه رو 

که تحریم هــای غرب  شــد. روســیه از آمریکا می خواهد تضمیــن بدهد 

علیه روسیه به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین اثری بر روابط تجاری 

مسکو با تهران نداشته باشد.

خبرگزاری رویترز از واشــنگتن )1400/12/18(: دیپلمات شــمارۀ ســۀ وزارت 

امور خارجۀ آمریکا اعام کرد: »روسیه تاش می کند بابت مشارکت خود 

در تــاش برای احیــای توافق هســته ای با ایــران امتیازات بیشــتری به 

دست بیاورد ولی موفق نخواهد شــد.« این مطلب پس از آن بیان شد 

که مسکو با طرح درخواست لحظۀ آخرِی معافیت خود از تحریم ها، 11 
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کرات را به لــرزه درآورد. ویکتوریا نوالند، معاون وزیر امور خارجۀ  ماه مذا

کمیتۀ روابط خارجی سنای  آمریکا در امور سیاسی، در جلسۀ استماع 

کــرد: »روســیه تاش می کنــد مخاطــرات را بــاال ببرد و  کشــور اعام  این 

درخواست های خود را با توجه به برجام افزایش دهد. ما بازِی "بیایید 

معامله کنیم" را انجام نمی دهیم.«

روزنامــۀ آســیا تایمــز )1400/12/18(: احتمــال اینکــه بایــدن بــرای احیــای 

برجام به مســکو معافیت تحریمــی دهد صفر اســت؛ به همیــن دلیل، 

گفت وگوهای وین در نقطۀ بسیار حساسی قرار گرفته است.

یــره )1400/12/18(: ویکتوریا نوالند، دســتیار وزارت  یونی الجز شــبکۀ تلویز

امور خارجۀ آمریکا، گفت: »به روسیه هیچ تضمین کتبی مبنی بر اینکه 

کشــور با ایران مشــمول  ســرمایه گذاری تجاری یا همکاری نظامی این 

تحریم نیست داده نشده است.«

فایننشــال تایمــز )1400/12/17(: هم زمان با افزایش تاش هــای قطر برای 

ایفــای نقــش میانجــی میــان ایــران و آمریــکا بــرای احیــای توافق نامــۀ 

هسته ای، درخواست روس ها برای دریافت تضمین از آمریکا )مبنی بر 

اینکه تحریم های واشــنگتن علیه روســیه بعد از حمله به اوکراین مانع 

کرده اســت. به  از تجارتش با ایران نخواهد شــد( موضوعات را پیچیده 

گاه، هم زمان با تاش قدرت های غربی برای متقاعد کردن  گفتۀ منابع آ

رهبران نگران ایــران برای جهت احیای توافق هســته ای 2015 م.، قطر 

نقش خود را به عنوان میانجی بین آمریکا و ایران افزایش داده است.
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خبرگزاری ایتارتاس از تهــران )1400/12/17(: حســین امیرعبداللهیان، وزیر 

گفت:  گفت وگوی تلفنی بــا همتــای روس خود  امور خارجــۀ ایــران، در 

که در بحبوحۀ وخامت اوضاع  »ایران با تحریم های غرب علیه روســیه 

در اوکرایــن وضع شده اســت مخالف اســت.« بخش مطبوعاتــی وزارت 

کــرد: »امیرعبداللهیان، ضمن بیان  امور خارجۀ ایــران دراین باره اعام 

که بــا تحریم مخالف اســت،  اینکه بــا جنگ مخالــف اســت همان گونه 

کشــور، از جمله روســیه، نبایــد تحِت تأثیر  گفــت: "همکاری ایــران با هر 

گیرد."« الوروف، وزیر خارجۀ روســیه، پیشــتر اعام  مســئلۀ تحریم قرار 

کــرد: »مسکو-دســِت کم در ســطح وزیــر امــور خارجــه-از واشــنگتن 

کشــور با  که تحریم هــا به همــکاری این  کتبــی خواسته اســت  ضمانت 

تهــران آســیبی نمی  رســاند.... در پس زمینــۀ تحریم هــای اخیــر غــرب، 

کــه در چارچــوب روابط دوجانبۀ مســکو- روســیه به دنبال این اســت 

تهــران و توافــق هســته ای ایران، پاســخ بســیار روشــنی از ســوی آمریکا 

دریافت کند.«

کره کننده  خبرگزاری رویترز از ویــن )1400/12/17(: طرف هــای اروپایی مذا

برای احیای پیمان هســته ای ســال 2015 م. با ایران به روســیه هشدار 

که دست یابی به توافق احتمالی را بغرنج  دادند شروطی را اضافه نکند 

کشــورها این مطلب را در بیانیۀ مشــترکی خطاب به شــورای  کند. این 

کردند. انگلیس، فرانســه،  حــکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی اعــام 

کردنــد: »پنجرۀ فرصت دارد بســته می شــود. مــا از همۀ  و آلمان اعــام 

طرف هــا می خواهیم تصمیمــات الزم را به منظور انعقاد ایــن توافق در 

حال حاضــر بگیرنــد و از روســیه می خواهیم شــرایط خارجی بــه انعقاد 

توافق اضافه نکند.«
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خبرگزاری فرانســه از تهران )1400/12/16(: ســعید خطیب زاده، ســخنگوی 

گفت: »تهران منتظر اســت تا مســکو دربارۀ  وزارت امــور خارجۀ ایــران، 

جزئیات درخواســت های روســیه در مورد تضمین هــای آمریکا توضیح 

دهــد.« این درخواســت روســیه ممکن اســت توافق بــرای برجــام را به 

کــه اظهارات خوش بینانه ای دربارۀ به نتیجه  تعویق بیندازد. در حالی 

که به  کرات هســته ای در وین منتشر شده اســت، روسیه،  رسیدن مذا

گرفته اســت، برای  علت حمله بــه اوکراین هدف تحریم هــای غرب قرار 

آنکه ایــن تدابیــر تافی جویانــه بر همــکاری اش بــا ایــران تأثیر نگــذارد، 

تضمین های آمریکا را درخواست کرد.

خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/16(: وزیر امور خارجۀ ایــران در تماس تلفنی 

کشــور، از جمله روسیه،  گفت: »روابط ایران با هر  با همتای روِس خود 

نباید تحِت تأثیر تحریم ها قرار گیرد.«

گفت:  خبرگزاری رویترز )1400/12/15(: بلینکن، وزیــر امور خارجۀ آمریکا، 

»تحریم ها علیه روسیه هیچ ارتباطی با توافق هسته ای ایران ندارد.«

که روســیه درخواســت دریافت تضمیــن از آمریکا برای  یابی: از زمانی  ز ار

ادامــۀ همکاری هــای اقتصــادی خــود بــا ایــران را در پســابرجام مطرح 

کرده است، مقامات و رســانه های غربی به بهره برداری از آن پرداخته و 

کرات، کوشیده اند  ضمن سرپوش گذاشتن بر نقش خود در تطویل مذا

کنند. آنــان از  درخواســت روســیه را مانــع اصلــی در ایــن زمینه معرفــی 

ایــن ترفنــد در راســتای راهبــرد ایجــاد تفرقــه بین روســیه و متحــدان و 

کــه بعــد از جنــگ اوکرایــن آن را به طور  دوســتانش اســتفاده می کنند، 
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که اساسًا چه نیازی  کار دارند. اما پرســش این اســت  جّدی در دســتور 

کاســه ای زیر  به طــرح چنین تضمین هایی از ســوی روســیه بــود و چه 

نیم کاسه است؟ در حال حاضر، هیچ ضرورتی برای درخواست تضمین 

از ســوی روســیه وجود ندارد زیرا بعد از توافق احتمالی وین، جمهوری 

که روابط و همکاری های  کان از این آزادی برخوردار است  کما اسامی 

که ترجیح می دهد ادامه دهد. بی تردید، روســیه  کشــوری  خود را با هر 

از اولویت زیادی برای ایران برخوردار است زیرا رویکرد سیاست خارجی 

دولــت ســیزدهم ایجــاد تــوازن در سیاســت خارجــی، تقویــت روابط با 

کنار  که در زمــان تحریــم در  کســانی اســت  همســایگان، و بهــا دادن به 

ایران بوده و هستند، و روسیه مصداق هر سه مورد است.

دربــارۀ اینکه چــرا روســیه این تضمین هــای غیرِ ضــروری را درخواســت 

کرده است، چند احتمال وجود دارد: 

که رســیدن به توافق بــا ایران برای  )1( مقامات روســیه، با این ذهنیت 

دولت بایدن مهم اســت و او می خواهد از آن به عنــوان یک موفقیت و 

کند، خواسته باشند دولت  دستاورد عرصۀ سیاست خارجی استفاده 
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بایدن را به باز نگه داشتن حداقل یک روزنه در تحریم های همه جانبه 

کننــد تا بابی برای شکســتن تدریجی ایــن تحریم ها  علیه روســیه وادار 

کرات  کشــاندن مذا باشــد. از این دید، هدف روســیه الزامًا به شکست 

وین نیســت؛ بلکه درســت به عکس، آنان، با توجه به نقش سازنده ای 

کرات داشــتند، می خواهند پاداش خود را  که در به نتیجه رساندن مذا

که از روسیه و شخص  کنند. به هر حال، بایدن، به رغم نفرتی  دریافت 

پوتین دارد، با توجه به روابط دوســتانه بین ایران و روسیه، خواست از 

نقش میانجی گری روسیه استفاده کند. 

کــه بعــد از  )2( شــاید مقامــات روســیه بــه ایــن نتیجــه رســیده باشــند 

گره زدن  کشــور افزایش خواهد یافت و با  امضای برجام، فشارها بر این 

کرات وین، خواســته باشــند از افزایش فشارها  تحریم های خود به مذا

کنند. اینکه روســیه جنــگ اوکرایــن را پیــش از توافق نهایی  جلوگیری 

کرد می تواند دلیل این  وین شــروع و میانجی گری خود را یک طرفه رها 

مدعا باشد.

)3( شــاید مقامــات روســیه اطاعــات غلطــی از ســوی برخــی محافــل 

کرده باشــند. در این زمینــه، ظّن اصلی به اســرائیل و  نفوذی دریافــت 

موساد است. طّی سال های اخیر، به پشتوانۀ یهودیان روس تبار، آنان 

ِج نزدیِک آن گسترش داده اند. اسرائیلی ها  نفوذ خود را در روسیه و خار

کرده اند؛ برای نمونه، آنان با  از این سبک در جاهای دیگر هم استفاده 

کشــتار جمعی عراق پای آمریکا  دستکاری اطاعات مربوط ساح های 

گذشــت نزدیک به دو دهه،  کردند؛ و آمریکا، به رغم  کشــور باز  را به این 

کند. از این دید،  هنوز نتوانسته است از زیر بار ِاشــغال عراق شانه خالی 

می توان به نقش عوامل نفوذی اسرائیلی در صحنه آرایی جنگ اوکراین 

که موضع اعامی و ِاعمالی رژیم  هم پی برد. شاهد این مدعا این است 
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صهیونیستی جلوگیری از بازگشــت آمریکا به برجام به هر طریق ممکن 

کنون ماحظه می شــود جنــگ اوکرایــن و تبعات  بوده اســت، و اینکــه ا

آن )از جمله، تحریم های فلج کننده علیه روســیه( مانــع احیای برجام 

شده است نمی تواند تصادفی باشد. 

3. چشم انداز جنگ اوکراین

کرات میان طرف های درگیر وند مذا ر

یکی از نکات قابِل تأمل دربارۀ رایزنی ها برای توقف جنگ اوکراین خالی 

کشورها  بودن جای سازمان ملل اســت. در غیاب این سازمان، برخی 

تاش هایی کرده اند که عمومًا به نتیجه نرسیده است.

کولبا،  خبرگزاری فرانســه از آنتالیا )1400/12/19(: سرگئی الوروف و دیمیترو 

وزیران امور خارجۀ روسیه و اوکراین، نتوانستند در ترکیه بر سر برقراری 

گفت وگوهــا ادامه  کنند امــا قول دادنــد به  آتش بــس در اوکراین توافــق 

دهند. این نشست برای آنکارا که میزبان این نشست بود یک موفقیت 

دیپلماتیک محسوب می شود. نشست وزرای خارجه روسیه و اوکراین 

کــره بین دو  در آنتالیــا از زمــان حملۀ روســیه بــه اوکراین نخســتین مذا

کشور در این سطح بود.

کولبــا، وزیــر خارجۀ  خبرگــزاری فرانســه از کی ِیــف )1400/12/19(: دیمیتــرو 

کــرات آنتالیا با حضور همتــای روس اش،  که در مذا کرد  اوکراین، اعــام 

دربارۀ آتش بس پیشرفتی حاصل نشد.
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کانال تلگرامی عکا، به نقل از روزنامۀ یدیعوت آحارانــوت )1400/12/17(: این 

کره میان  که مذا کرد: »ســران اسرائیل متقاعد شــده اند  کید  روزنامه تأ

طرفین روس و اوکراینی تــوپ را به زمین رئیس جمهــور اوکراین خواهد 

انداخت. بنت تــاش دارد، با موافقــت غربی ها و به ویــژه دولت آمریکا، 

بین دو طرف میانجی گری کند.«

کی ِیف  که نمایندگان مســکو و  خبرگزاری تاس )1400/12/17(: همان طور 

کرات روسیه و اوکراین در باروس نتوانست  کردند، دور سوم مذا اذعان 

نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد.

گفــت:  پایــگاه خبــری روســیا الیــوم )1400/12/16(: رئیــس هیئــت روســی 

کرات با اوکراین محقق نشد.« »انتظار ما در دور سوم مذا

خارجــۀ  امــور  وزیــر  معــاون   :)1400/12/15( یــره  الجز یونــی  تلویز شــبکۀ 

کشــورهای متعــدد-از جمله، چین-برای  کی ِیف با  اوکراین از تماس 

میانجی گری با هدف پایان دادن به جنگ خبر داد.

یم صهیونیســتی )1400/12/14(:  ژ کانال تلگرامی عکا، بــه نقل از رادیو ارتــش ر

نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در دیدار با پوتین در مسکو پیشنهاد 

کرات روسیه و اوکراین را مطرح کرد. میانجی گری در مذا

کــرد:  اعــام  کرملیــن  ســخنگوی   :)1400/12/16( اســپوتنیک  خبرگــزاری 

که هر زمان کی ِیف شرایط مسکو  »روســیه به اوکراین اطاع داده اســت 

کنــد، روســیه بافاصله به جنــگ پایــان می دهــد.« دیمیتری  را قبــول 
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که تمام این ها فقط در یک لحظه  گفته ایم  پســُکف افزود: »به اوکراین 

کرملیــن، اوکراین باید قانون  گفتۀ ســخنگوی  اتفاق خواهد افتاد.« به 

اساســی خود را تغییر دهد، از درخواســت برای پیوســتن بــه هر پیمان 

کند، و  کریمه را به عنوان بخشــی از روســیه شناســایی  دســت بکشــد، 

جمهوری های دونتسک و لوهانسک را به رسمیت بشناسد.

کریف، یکی از  یونی آر.تی )1400/12/14(: دنیس  پایگاه اینترنتی شبکۀ تلویز

کره با روسیه، در کی ِیف کشته شد. خبرنگار  اعضای اوکراینی هیئت مذا

برجستۀ اوکراینی الکساندر دوبینسکی و دو رســانۀ اوکراینا و اوبوزرواتل 

کریف توسط مأموران سرویس امنیتی دولت زلنسکی  که  کرده اند  ادعا 

کشته شده است.

بی )1400/12/14(: رئیس کمیسیون  کانال تلگرامی خبرگزاری اسپوتنیک عر

کرات با  کرد: »طرف اوکراینی در دور دوم مذا کید  امور بین الملل دوما تأ

کره دارد.« روسیه نشان داد توان مذا

خبرگزاری آناتولی )1400/12/13(: این خبرگزاری در حساب توییتری خود 

که  گفت  به فرانسوی نوشــت: »پوتین به شــولتس ]صدرِ اعظم آلمان[ 

کی ِیف ممکن اســت اواخر هفته برگزار  کرات بین مسکو و  دور ســوم مذا

شود.«

گفت:  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/13(: نماینــدۀ چیــن در ســازمان ملل 

»چین روسیه و اوکراین را به گفت وگو تشویق می کند.«
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کرد: »هیچ مقام ارشــدی  گون اعام  خبرگزاری رویترز )1400/12/13(: پنتا

گفت وگو  گــون از زمــان آغــاز حملــه بــه اوکرایــن با ارتــش روســیه  در پنتا

نکرده است.«

کــرد: »بایدن قصدی  خبرگــزاری رویتــرز )1400/12/13(: کاخ ســفید اعــام 

برای تعامل مستقیم با پوتین ندارد.«

یونــی روســیا الیــوم )1400/12/13(: رئیس جمهــور روســیه در  شــبکۀ تلویز

گفت وگو با  گفت: »درهــا بــرای  گفت وگوی تلفنــی بــا صدرِ اعظم آلمــان 

اوکراین باز است.« دفتر ریاســت جمهوری روسیه در بیانیه ای، با اعام 

کــرد: »پوتین  کیــد  خبــر تمــاس تلفنــی پوتین بــا صدرِ اعظــم آلمــان، تأ

گفت وگو با اوکراین باز اســت به شــرط آنکــه آن ها تمام  گفت: "راه بــرای 

خواسته های روسیه را بر آورده سازند."«

کانال تلگرامی خبرگــزاری اســپوتنیک )1400/12/13(: یکی از اعضای هیئت 

کرده اند پشــت درهای بســته  گفت: »اوکراین و روســیه توافق  اوکراینــی 

کره کنند تا "حداقل به نحوی به جلو حرکت کنند."« مذا

کرات روســیه و  یونی روســیا الیــوم )1400/12/12(: دور دوم مذا شــبکۀ تلویز

اوکراین امــروز در بــاروس برگزار می شــود. والدیمیر مدینســکی، رئیس 

کار  گفت: »مســئلۀ آتش بس در دســتور  کره کننــدۀ روســیه،  هیئت مذا

گــذرگاه امنــی بــرای جابه جایی  کــرات قــرار دارد. نظامیان روســیه  مذا

هیئت اوکراینی ایجاد کرده اند.«
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کانــال تلگرامــی خبرگــزاری اســپوتنیک )1400/12/13(: دیمیتــری پســُکف، 

کرات بیــن هیئت های روســیه و  کــرد: »مذا کرملین، اعــام  ســخنگوی 

اوکراین باید در سکوت انجام شود.«

گفــت:  اوکراینــی  کره کننــدۀ  مذا یــک   :)1400/12/12( رویتــرز  خبرگــزاری 

ُکریدورهای انسانی  »اوکراین و روســیه به تفاهمی برای تدارک مشترک 

برای تخلیۀ غیرِ نظامیان دست یافتند.«

خبرگزاری رویترز )1400/12/12(: خبرگزاری رســمی ســعودی  )واس( اعام 

گفت وگوی تلفنی با  که محمد بن سلمان، ولی عهد عربســتان، در  کرد 

کید  کی ِیف تأ پوتین، بر آمادگی ریاض برای میانجی گری میان مسکو و 

کرد.

یره )1400/12/12(: رئیس دفتر رئیس جمهور اوکراین  یونی الجز شبکۀ تلویز

کره با طرف روســی  کرد: »هیئــت اوکراینی حرکت خود را برای مذا اعام 

آغاز کرد.«
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خبرگزاری رویترز )1400/12/12(: مشاور رئیس جمهور اوکراین اعام کرد که 

گفت وگو بین اوکراین و روسیه  ساعاتی دیگر آغاز خواهد شد.

یس )1400/12/12(: نهاد ریاســت جمهوری فرانســه  خبرگزاری فرانســه از پار

اعام کرد: »مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با پوتین و زلنسکی گفت وگو 

که رئیس جمهور فرانســه با پوتیــن دربارۀ  کرد.« این ســومین بار اســت 

ک اوکراین گفت وگو می کند. حملۀ نظامی گستردۀ روسیه به خا

کرم، نمایندۀ دائم  یونی جئونیوز اسالم آباد )1400/12/12(: منیر ا شبکۀ تلویز

گفت:  کســتان در ســازمان ملل، در مصاحبه با این شبکۀ تلویزیونی  پا

که  »هر دو طرف درگیر در مناقشۀ اوکراین مواضع و منافع مهمی دارند 

کره،  گاِم آتش بس، مذا منجر به بروز این درگیری شده اســت.« وی سه 

و اجــرای توافقات قبلــی را برای پایــان دادن به جنگ ضروری دانســت 

و افــزود: »مشــکات بایــد بــر اســاس منشــور ســازمان ملــل حل شــود. 

کســتان خواســتار ِاعمــال مداوم اصــول منشــور ســازمان ملل متحد  پا

است. عمران خان نیز در ماقات با پوتین همین مسئله را مطرح کرده 

بود.«

توییتر )1400/12/12(: بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا، در پیام توییتری 

خــود دربــارۀ تحــوالت اوکرایــن نوشــت: »آمریــکا درهــا را بــرای راِه حــّل 

دیپلماتیــک بــاز نگه مــی دارد، امــا این امــر بــدون تنش زدایــی نظامی 

امکان پذیــر نیســت.... وقتــی تفنگ هــا شــلیک می کننــد و تانک هــا 

گر روسیه عقب  فعال اند،  موفقیت دیپلماســی بسیار دشــوارتر اســت. ا

بنشیند و دیپلماسی را دنبال کند، ما آماده هستیم.«
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یره )1400/12/12(: الوروف، وزیر امور خارجۀ روسیه،  یونی الجز شبکۀ تلویز

در نشستی خبری در مسکو، با اشاره به اینکه اروپایی ها و ناتو به دنبال 

گفت: »روســیه رفتار خوبی دارد و  ایجاد تهدید برای روســیه هســتند، 

گفت وگــوی روســیه، ناتو، و  دیپلماســی هنوز شکســت نخورده اســت. 

غرب روزی آغاز خواهد شد، و ما برای آن آماده ایم.«

گفت:  یــره )1400/12/12(: الوروف، وزیــر امور خارجۀ روســیه،  شــبکۀ الجز

که ببینیــم اوکراین واقعــًا به توقف جنــگ تمایل  »شــرط ما این اســت 

کرات به هر ترتیب ادامه دارد.  دارد. اوکراین وقت ُکشــی می کند، اما مذا

هیچ کشوری حق ندارد امنیت خود را به زیان کشور دیگر تقویت کند.«

یره )1400/12/11(: بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا،  یونی الجز شبکۀ تلویز

گفــت: »پوتین در مقایســه  در نشســت خبری دربارۀ تحــوالت اوکراین 

گر روســیه  با دوران قبــل از جنگ علیــه اوکراین ضعیف تر شده اســت. ا

کند و دیپلماسی را در پیش بگیرد، ما نیز آماده ایم چنین  عقب نشینی 

رویکردی در پیش بگیریم.«

و  یوهای پیش ر 4. سنار

با توجه به ابهام آلود بودِن فضای پیِش رو، ســناریوهای مختلفی برای 

که پایگاه اینترنتی شــورای آتانتیک در مطلبی  آینده قابِل تصور اســت 

)1400/12/15( به ترسیم آن پرداخته است.
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یوی یک: معجزه در دنیپرو سنار

کمک دفاعی  در این ســناریو، مقاومت نظامی و غیرِ نظامی اوکراین، با 

اعضــای ناتو، بــر مشــکات فائــق می آینــد، پیشــروی مســکو را متوقف 

کار آمدن  کی ِیــف و روی  می کنند، و مانع ســرنگونی دولــت دموکراتیک 

یــک رژیم دست نشــانده می شــوند. عــزم و مهــارت نیروهــای مقاومت 

کــه به نفــع مدافعان  اوکرایــن بن بســتی در میــدان نبرد ایجــاد می کند 

است.

یوی دو: باتالق! سنار

کی ِیــف و  بــر اســاس ایــن ســناریو، پــس از هفته هــا جنــگ فشــرده در 

شــهرهای بزرگ دیگر، روسیه موفق می شــود دولت اوکراین را سرنگون 

کند. با این حال، نه نیروهای  و یک رژیم دست نشانده را جانشــین آن 

مســلح اوکرایــن و نــه مــردم آن حاضر به تســلیم شــدن نیســتند؛ بلکه 

گســترده، مســلحانه، و هماهنگ را  به عکــس، مــردم اوکراین شورشــی 

علیه مهاجمان آغاز می کنند. نیروهای اوکراینی به مرور کاهش می یابند 

و شهرهای بزرگ ِاشــغال می شوند، اما پیروزی روســیه بدتر از شکست 

است.

یوی سه: پردۀ آهنین جدید سنار

در این سناریو، اوکراین در نهایت زیر بار تهاجم روسیه سقوط می کند. 

نیروهای روســی، با وجود مقاومت شــدید، موفق می شوند با استفاده 

کشــور را در دست بگیرند.  کنترل این  کتیک و ساح های ســنگین  از تا

مقاومــت علیــه دولــت دست نشــاندۀ پوتیــن همه جــا ادامــه دارد، امــا 

اوکراینی هــا بــه طــور وحشــیانه ســرکوب می شــوند و آن قــدر قدرتمنــد 
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کنند.  که چالــش قابِل توجهــی بــرای نیروهای روســی ایجــاد  نیســتند 

که  در نتیجه، یک پردۀ آهنین جدید در اروپای شــرقی ایجاد می شــود 

کی،  کشــورهای حوزۀ بالتیک در شــمال تا لهســتان، اســلوا از مرزهــای 

مجارستان، و رومانی در جنوب امتداد می یابد.

وسیه یوی چهار: جنگ ناتو و ر سنار

ک ترین سناریو برای آیندۀ اروپا و نظم جهانی آن است که جنگ  خطرنا

اوکراین زمینه را برای یک درگیری نظامی مســتقیم میان ناتو و روسیه 

فراهم کند. راه های متعددی به سوی چنین آینده ای وجود دارد:

که با تاش برای اجرای یک منطقۀ  )1( ممکن است ناتو تصمیم بگیرد 

پروازممنــوع یا شــکل دیگــری از مداخلــۀ مســتقیم دخالت خــود را در 

اوکراین افزایش دهد. در حال حاضر، آمریکا و سایر متحدان ناتو اجرای 

گر روسیه به تشدید بمباران  کرده اند، اما ا یک منطقۀ پروازممنوع را رد 

کند.  غیرِ نظامیــان ادامــه دهــد، ممکن اســت ایــن محاســبات تغییــر 

کند یا به طور  روسیه مجبور خواهد شد تصمیم بگیرد که عقب نشینی 

گر تصمیم بگیرد  مستقیم با نیروهای نظامی این ائتاف درگیر شــود. ا

با آن ها درگیر شود، خطر تشدید درگیری مســلحانه میان ناتو و روسیه 

به شدت افزایش خواهد یافت.

)2( روسیه ممکن اســت ناخواســته به قلمرو یکی از اعضای ناتو حمله 

کند و در نتیجه، موجب اقدام متقابل از سوی این ائتاف  شود. از آنجا 

کاهش  که ذخایر مهمات هدایت شــوندۀ دقیــق ارتش روســیه در حال 

کــه منجر بــه تشــدید تنش ناخواســته  اســت، خطر چنیــن حادثــه ای 

با ناتــو می شــود افزایش می یابــد. در این ســناریو، شــاهد آغــاز درگیری 

مستقیم در مناطق مرزی اوکراین خواهیم بود. این می تواند چرخه ای 
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که به خصومت های آشــکار منجر  کند  از حمات تافی جویانه را ایجاد 

شود.

که پوتین  )3( یک چشم انداز نگران کننده مربوط به این احتمال است 

گر نیروهای روسی در اوکراین  طرح هایی  فراتر از اوکراین داشته باشــد. ا

کشور را به دست بگیرند، پوتین  کنترل این  کنند و  به سرعت پیشروی 

ممکن است طمع کند که نفوذ خود را در قلمرو شوروی سابق گسترش 

دهد. کشورهای حوزۀ بالتیک، که همه از اعضای ناتو هستند، از جملۀ 

این کشورها هستند. پوتین می تواند با آن ها ارادۀ ناتو را نیز بیازماید. او 

گر تحت فشار قرار بگیرد  که ناتو ا ممکن اســت چنین باور داشته باشــد 

کید دارد که با هرگونه تهاجم نظامی  عقب نشینی خواهد کرد، اما ناتو تأ

روسیه به کشورهای عضو مقابله خواهد کرد.

کونومیســت )1400/12/15(: ایــن نشــریه بــا درج عنــواِن »جنــگ  یۀ ا نشــر

اوکراین باعث تغییرات عمیق ژئوپلتیک خواهد شــد« نوشــت: »برخی 

از بخش های این ژئوپولتیک جدید آشــنا و برخــی بخش های دیگر آن 

کامًا ناآشنا به نظر خواهد رسید.... هرگز قرار نبود پایان جنگ سرد به 
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که  برقراری صلح همیشگی منجر شــود. بحران اوکراین باعث می شود 

)1( احتمــاالت مربوط بــه درگیری های آینــده و راه های جلوگیــری از آن 

کشــور  شــکل تازه ای به خــود بگیــرد؛ )2( احتمال تصرف ســرزمیِن یک 

توســعه یافته با توســل به زور-که قبــًا بعید به نظر می رســید-تقویت 

کشــورهای روســیه و چیــن، بــار جدیدی  شــود؛ )3( بــا نزدیکی بیشــتر 

بــر دوش نظــام متحــدان آمریکایــی بگــذارد؛ )4( بــاور اروپــا بــه خــود و 

کند و ســبب افزایش تمایــل اروپا برای  آرمان هایش را تقویت و تحکیم 

که آلمان و ژاپن، یک  دفاع از این باورها و آرمان ها شود؛ )5( باعث شود 

عمر پس از شکست در جنگ جهانی دوم، نقش های رزمی جدیدی را 

به عهده بگیرند؛ و )6( پرســش های قدیمی را در مورد نقش تسلیحات 

کند. هیچ کس هنوز نامی برای ایــن دورۀ جدیِد  هســته ای از نو مطرح 

پسا-پسا جنگ سرد ندارد. وقتی در جست وجوی یافتن موارد مشابه 

برای ایــن دورۀ جدید هســتیم، عبارت اشــباح نازیســم مــدام به ذهن 

انســان خطور می کند. وقتی پوتین زلنســکِی یهودی را متهم بــه ادارۀ 

کشــور نــازی می کنــد، وحشــت های جنــگ جهانــی دوم در ذهن  یــک 

تداعی می شود. باید گفت در واقع آنچه یادآور هیتلر است همان تمایل 

خشــونت آمیز آقــای پوتین بــرای الحاق ســرزمین های ســابق شــوروی 

گرجستان در ســال 2008 م.، جنگ در شرق  که شامل جنگ در  است، 

اوکرایــن در ســال 2014 م.، و الحــاق باروس می شــود. همین شــباهت 

که آقای زلنســکی و دیگــران نگرش های مایــم و نه چندان  باعث شــد 

محکِم غربی نسبت به پوتین را مماشات توصیف کنند.«

کامــًا متضــاد از جنــگ  یابــی: روایت هــای متفــاوت و در مــواردی  ز ار

که برای فهم و درک دقیق آنچه مســبب جنگ  اوکراین ایجاب می کند 
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خانمان ســوز اوکراین و تداوم آن شــده، تنها به روایت هــای طرف های 

کمیتــۀ حقیقت یــاب از افــراد و  درگیــر بســنده نشــود. شــاید تشــکیل 

کشــورهای بی طــرف بتوانــد بــه درک دقیــق ماجــرا و یافتن راهــی برای 

توقف جنگ و حّل ریشه ای ماجرا کمک کند.


