
  : ������ �	��ر د��ق در��ره ��
 رو	�� واو�را�ن

 

�و �� ���ل "�� �ر�ور���"� 
 �ظر�� #رداز �ظ��  ا�ر���

�ر��� �'ش ھ�,  از ������ ���ل "دا�+س �� �ر�ور" ��رال ��ز�(	�� ار�ش ا�ر��� را ��'وا��د. ا�ن ���ل �����ه و�ژه ای 
���� را �ر/6ده دا(ت، 4�د�ن �دال �ر.��، 4�د ���ب �ظ��  �و(��، در آ�ر��� دارد. او در ��0 /راق .ر���دھ  �� .ر�� 

�'�ص در ا�ور �4ن، ارو#� و رو	�� ا	ت و از �ظر�� #ردازان و #�(����ن ���7ر در 	�'��ر ار�ش آ�ر��� ��	وب �  (ود. �
ن ا����ب �'�;�ت از طرف دو;ت �را�پ �>�وان 	��ر آ�ر��� در آ;��ن �>ر.  (د و;  	�� �� ا� ��2020 �ر�ور در 	�ل 

�رد. وی #س از آن �>�وان �(�ور ار(د وز�ر د.�ع ���وب (د. ھ�� ا���6 �� 	'��ن �� �ر�ور در��ره ��0 رو	�� �� او�را�ن 
اھ���  و�ژه �  دھد. وی از آ�Bز ��0 او�را�ن 4�د�ن ������ �رده و �� ����ل ���� �����A� �� 0ت آ�ر����  ھ(دار داده 

�� وی ا�ر �� د;�ل ��دی #�(ر.��د. �� ��ت /����ت رو	�� .Aط �'�طر د	�ور #و��ن ا	ت �� ����د ��ن ا.راد و �ظ����ن �� 'طر ��
��و �� "�� �ر�ور" �� دو روز���� ���ر آ�ر����  ا���م �ا�ن ���D �ردا(�� (ود ��0 او�را�ن در دو روزه '���� 'واھد ��.ت. �

 :(ده ا	ت. وی از ���� �  �و�د
ھزار 	ر��ز او�را��  ���+ �� ����ره ��روھ�ی رو	  درا�ده ا�د. ا����F آ��6 ا��ون ��  60ب و (رق او�را�ن ا��ون در ��و

 .ھزار ��ر را �(��ر ���د ���60ود آب و ���6ت �وا�� ھ	��د و روس ھ� �ر��G �  دھ�د �� آ��6 �	��م (و�د و ��  'واھ�د ا�ن 
ا	ت �طور ��  در 4�د (6ر در ����ره �رار �ر.�� و ���وان از ا���م ھر��ری  آن �Aدار از ار�ش او�را�ن �� ھ�4��ن .>�ل

�ر ��+ت #را��ده ��ه و ����ه �� اھدا.  ا	ت �� 4�دان �6م و 'طر��ک ��	��د. ����را�ن ����ف ��0 از ھم ا��ون رو(ن ا	ت�. 
��ت ا�	��  و �دا�Iر ���ودی �	,�� از ھ��ن اول �رای ار�ش رو	�� ا�ن �ود �� /����ت 'ود را �� (��  	�ز����ن دھد �� �دا�ل 

��ت ا����ب �رد و �(��  �� در ا���� ����دی �ظ��  ���ل (ود. #و��ن از ھ��ن آ�Bز د	�ور �و�د داد �� ���د از وارد �ردن 
ھ� و /ده ای در �و�ود �  آ�د ا�ن ا	ت �� ا�ن روش �و�ب ��د (دن #�(ر.ت /����ت ا	ت �� در ����� ا��د واھ  �� او�را��  

Bرب داد �� �  �وان ��6ن را �� (�	ت رو	�� ا��دوار �رد. در ��;��� �وJوع ���+ �ر/�س ا	ت. ����را�ن ��0 در ا�ن 
��ت ا�	��  و 'را�  ھ�ی ��دی ���ر��� �  �وا�د �	ر/ت #���ن ���د ا�ر #و��ن �� ��روھ��ش ا��زه دھد �� �دون در �ظر �ر.�ن 

 .��ر را ��رده ا	ت /�ل ���د و;  او ا�ن
ھزار ��رو  ���200ت از دو ھزار �(�� رو	�� �  ���د �� �ن در ���  ��	�م �� ��وا�م آن را ����د �� رد ��م و;  در �را�ر 

�� ��0 ر�م ز��دی ��ظر ��  ر	د��� (دن �� در�د آ��6 در 	� ھ)�. 
 .ده �د	ت روس ھ� ا.��ده ا	ت�'ش ��6  از ���6زات ا����	  و ا�ر����  �� �� او�را�ن .ر	��ده (

�(�ل ا��  در ��ر�و#ل ا	ت �� در آ��� 	� ھزار از ��روھ�ی .������ (.�(�	ت) ھ�0 آزوف 	��ر �ر.�� ا�د و ا��زه ��  
دھ�د �Bر�ظ����ن از آ��� '�رج (و�د. �ن ھ��ن ا�روز ���و�ری را �  د�دم �� ا���6 �� �ردم ا��زه 'روج از (6ر را ��  داد�د 

�� ��  (ود 4ون ���ن ا	ت �� �� ا����� روس ھ� �� داFن �'��� و ��� ھ�ی ا�	��  در آ��� ��ز �رده ا�د. ا�� ا���6 در Bرب �
روا�ت �B;ب ;ط�� �ز�د. ��را�  �ن آن ا	ت �� �+ش �رای ���ود �ردن ھ�0 آزوف �� و�را�  ھ�� ��ر�و#ل '�م (ود �� �رای 

 .�ردم آ��� و�(���ک 'واھد �ود
�  �� ز;��	�  آ���	ت (��ر ھر�4 ��(�ری از ��روھ�ی او�را��  �(�� 'واھ�د (د �ر.�ظر از ا���� �� A� �4دار ا	��� �� ز��

��ده ���د. ا�� ھ�� ا���6 �� ا�ن روا�ت ��� �  ��د �� روس ھ� ��� او�را�ن ��ر	��م 4ون آ��6 ��  �وا��د از آ��6 �� (��  �وIر ا	
 .� (�ط�ن ا	ت، ����وز ا	ت و ���د ���ر روددر ��ل (�	ت ھ	��د و #و��ن �

�ر از آن ز��ن �� ���ل  14000(�ود��) و #�ش از آن �  (ود از ���	��ت '�رج (ده. ا����  2014ھ�� آ��4 �ر�وط �� 	�ل �
� ا	ت. �� در ��0 �(�� (ده ا�د. ا���� او�را��  ھ� �  و��� در (رق /��� رو	�� ا�دام �رد�د .را�وش (ده و ا�ن �	��ر �راژ�

 .ھر ��ل �A�Aت ا�ن ا	ت �� روس ھ� #�روز 'واھ�د (د و او�را�ن و�ران 'واھد (د
��و�ز�ون ھ�ی �� �ر�ب ��رار �  ���د ا�ن ا	ت �� روس ھ� �طور /�د �� �(��ر �Bر�ظ����ن او�را��   ��  Bر�ن درو��زر�

 .د	ت �  ز��د. ا�ن ���+ دروغ و �>���ت ا	ت
را �� �زد�� �رزھ�ی رو	�� .ر	��د�م. �� ز�ردر���  ھ����ن را �� �زد�� آ��6 .ر	��ده ا�م. در ��;���  ��52 ��ب ا.�ن ھ�ی �  

آ��6 ��  دا��د �� ا�ن ھوا#���ھ� �� ز�ردر���  ھ� دارای 	+ح ھ	�� ای ھ	�د �� 	+ح ھ�ی /�دی. در ����� آ��6 ��روھ�ی ھ	�� ای 
 .�	��ر 'طر��ک ا	ت'ود را �� ��;ت آ��ده ��ش دراورد�د �� ا�ن 

��ظر �ن �و ���دن ����م �	��ر در	�  �ر.�� و اوF �	��ر رو(ن ا/+م �رده �� ھ�S ��روی ز���  را �� او�را�ن و;و �� ا	م 
���ت (6رو�دان آ�ر����  ا/زام �'واھد �رد. �� ��ت ھ�S (را�ط  �� او�را�ن �'واھ�م ر.ت. �I��� در��ره ��ط�A #رواز ���وع 

�� ا�ر ���و ھر ھوا#����  را �� او�را�ن ��ر	�د رو	�6 آن را 	ر��ون 'واھ�د �رد و در ا�ن ��;ت �� وارد ��0 �� �د�6  ا	ت 
رو	�� (ده ا�م و ���دن ��ت �� ا�+ 4��ن ��ری �'واھ�م �رد. ا;��� ا��و�  �����ن (وز�ر '�ر��) �دام �رای ا�ن �وJوع .(�ر 

 .#و��ن �ر	�د و #و��ن �����A �'واھد �رد�  آورد �� ا�ن .رض �� ����د از آ��ی 
وزارت د.�ع آ�ر��� ��ت �	�ط �	��  ا	ت �� ���ل ��	��د وارد �� ��0 وا�>  /��� �� د(�ن وا�>  �� #�	U آ��6 را 'واھد 

�وزش، .��د داد (و�د. آ��6 �  دا��د �� �� �رای 4��ن ��ری آ��ده ��	��م. �� ��روھ�ی �� �طور و�(����  .��د آ��د� ، .��د آ
���6زات ھ	��د. 

�ن �زارش ھ��  را 'وا�ده ام از 	وی 	ر��زا�  �� از ��ل در ار�ش /����ت و�ژه آ�ر��� و ��روی در���  در او�را�ن �وده ا�د 
 ��و ا��ون ��ز�(�� ا�د و در آن �  �و��د A4در ����دن در�را�ر 	ر��زان رو	  ھو;��ک ا	ت و �  �و��د ا�ر �  'واھ�د �(

د د��ر �� ا���� ��ز ��رد�د. ا�ن �� ار�ش وا�>  ا	ت. ��ر���ت ���  �� (در /راق و ا.�7�	��ن و ...) را .را�وش ���د �� �(و�
�� ا���� ر�ط  �دارد و �ق �� ا�ن 	ر��زان ا	ت. آ��6 ھر ��ری دو	ت دا(��د در /راق و ا.�7�	��ن �  �رد�د 4ون �� �ر �ردم 

�ن �	�ط (ده �ود�م. �رد�  �� �� ا	��� ای �دا(��د �� ��روی ھوا�  دا(��د، �� د.�ع Jدھوا�  آ��� �� �درت آ�ش 'رده ���ده �
 .دا(��د



��ظرم ��  ا�د �� ادا�� �رای رو	�� Jرور�� '��  �د ���م 'واھد (د. �� ھر ��ل ھر ز��ن �� (�� وارد ���  (و�د �د�� 
���B DJ�6 �ر ا�ن و�ت �� آ	���ا� ��'واھ�د �رد و �4�  ھ� �� �ر�ت ���ب �� 	و;�وان (�(�ور ا���ت ��   'واھ�د د�د. ا�� ��

�و ���دن) �� �� وز�ر '�ر�� �4�  ھ� در رم �+��ت �رد، دارای ا�ن 'رد��دی �ود�د �� �ر #(�����  'ود از رو	�� ����د ���د 
�6د�د �4�  ھ� آن �ود  ���� .�� ھ����� �وا���ن را داد�د4ون ا�ر ��ر رو	�� 	�'�� (ود �و�ت �4ن 'واھد ر	�د و �

��ده از 	+ح ھ�ی (�����  �� ��و;وژ�� �� ا	م ��روھ�ی طرف ���Aل، /�و�� طرف �ر�ده 4��ن ��ری ��  ��د و در �در��ره ا	
��ل ��Jر رو	�6 آ(��را �ر�ده ھ	��د و ����را�ن د;��  ��  ����م �� �'واھ�د از 	+ح (����  �� ��و;وژ�� ���م طرف ���Aل 

��ده ���د. (��د او�را��  ھ� �'واھ�د �>�وان آ'ر�ن راه �ل �رای �(�دن �� �� ا�ن ��ران از 	+ح ھ�ی (�����  ا�ر ��وا��د ا	�
��ده ���د �� �� �و(� در ا�ل رو	  را �� در ;6	��ن طرا�  (ده (��� ���د و �د/  (و�د �� روس ھ� ا�ن ��ر را �رده �ا	

 .د در��ره آن ھ(��ر ��(�ما�د. ا�ن ا����;  ا	ت �� �� ���
���� آ��ی �را�پ در دو �ورد .ر�ب 'ورد 4را �� ���A اطرا.��ن او را �� 	�ت #ر��ب آن �و(� ھ� �(و�ق �رد�د و;  در 	���

 - �� /�دا �	�ری 'طر��ک را ا��'�ب �رده �ود - ز���  �� #س از 	ر��و�  #6#�د ��و��ل ھ�وک آ�ر��� �و	ط ا�ران  2019
�  داد�را�پ را �� ��� U	�# د او �� �را�ت�و�ق �رد)� .��� �� ا�ران 

��م �� �رای �����A �� ا�ران ا	ت �ن �� ��ر #�(��6د دادم �� ا�ر ا���6 �در��ره 	+ح ھ��  �� �� در رو���  �	�Aر �رد�م و �  �
ا�ن ��	�	�ت را ��زد�د ���د و �(�ن وا�>� �رای �����A �� �ر���� �و(�  ��;�	��� ا�ران ا	ت 4را از روس ھ� د/وت ��  ���د �� 

��د �� ��6د�دی �رای رو	�� ��	��د. (�� �  �وا��د وا��(  �� ا�ن #�(��6د ا���د �رد را �دس �ز��د. �� �ن � S�6 ھ��دھ�م �� ا�
 .�دارد /�Aم را از د	ت داده ام و ھر�ز 4��ن ا��زه ای �'واھ�م داد و �ن ��و�� (دم �� ا�ن ��	��	ت ر�ط  �� 'طر ا�ران

��وت وا�>  از �ظر ا�دازه ا����د ��ن �� و رو	�� و�ود دارد و;  ا�ن ر�ط  �� �درت �ظ��  رو	�� و �در	ت ا	ت �� �� 
 .ظر.�ت /��  و ���و;وژ��  آن �دارد

رو	�� ��ظر �ن ���6 �دای /��+�� در دو;ت ���دن ر��س 	�ز��ن 	�� و����م �ر�ز �ود. او ھ��(� �� ���ه /��+�� �	�ت �� 
 .دا(ت و او 	>  �رد ا�ن ا���د ��رت از رو	�� را �>د�ل ��د

�ن در (رق او�را�ن ا���د (ده �� �  'واھ�د �� د���س و ;و���	� و د��	� ����  60.000#و��ن �  ���د 	#�ھ  �زرگ �دود 
	� و �ردم آن ���ود 'واھ�د (د. ���د و ��ظرم او �ط�,ن (ده �ود �� ا�ن ���� ا���م 'واھد (د و �ط>� ��6وری د��	� و ;و���

او ��  �وا�	ت ��(��د و ا�ن را ���(� ��د و ��ظرم او .�ر �  �رد �� د��ر ھ�S ا��دی (�رای د�#���	 ) و�ود �دارد 4ون ھر��ر 
 .�� او �+ش 'ودش را �رد ھ�4�س �� او �و�� ��رد

��ظرم �زر��ر�ن ا(���ھ  �� #و��ن در ا�ن /����ت �ر��ب (د، ا�ر ��وان ���ش را ا(���ه �ذا(ت، آن �ود �� در آن �	��ر ����ط 
�ود و ا�ن �� وا�>�ت �راژ�� ا	ت و;  4��ن ا	ت. و��  �� (�� 4��ن /�����  را ا���م �  دھ�د و �  'واھ�د �� ھر ���ت 

�� از/����ت �ذ(�� ��ش از ز���  ���D از '	�رت ھ�ی �Bر�ظ��  (و��د �� �و�>��  وارد �  (و�د �� او وارد (ده �>�  	� ھ
واھ  را �رای طرف  �� او �  'وا	��. او �رای د(����ش ا�ن .ر�ت را ا���د �رد �� در آ��4 روی �  داد د'�;ت ���د و ا��د

 .���Aل �و�ود آورد
��ن ��ران ��ن �Bر�ظ����ن در او�را�ن ا	ت �� (�� 'واھد '�د�د. از �ظر آ��ن (�� ا�ر �� ھر�س در ا��Fت ���ده ��و��د �� #و

#و��ن �� (�ط�ن، �� �و�ود �د و و�(���ک و �ز'ر.��  د��ر از ا�ن �وع ا	ت. او �  'وا	ت و ��ظرم ھ�وز ھم �  'واھد 
�'� .ب او	ت�� �� �� �وا.ق د	ت #�دا ��د 4ون ��ظرم ��  'واھد �� ��ف �رود و ا�ن آ'ر�ن ا�

(�� ��  رو�د �� (6ر را .�G ���د از طر�ق ا���� '��� �� '��� و 	�'���ن �� 	�'���ن �����د. ا�ن �� ����� ��  ر	د. ���� 
 �� ���راد روی داد و در ھ�� ��0 ھ� ��;���و#'��� �  اور�د و (6ر را �  �و��د. ا�ن �4ز�	ت �� در ور(و روی داد. در ا	

��ده  ا�روز روی داده ا	ت از����� ز���  �� �� �� ����ل ر.��م د���A ھ��ن ��ر را �رد�م. روس ھ� ��  'واھ�د از ا�ن روش ا	
 .���د ز�را ��  'واھ�د �Bر�ظ����ن آ	�ب �����د

/ده ای ا��ون �� ���دن و/ده �  دھ�د �� ا�ر روس ھ� را �دت ز��دی در در��ری �ظ��  ��� دار�م ار�ش رو	�� .رو 'واھد 
ر ��;��� ھ�S د;��  �رای ا�ن در د	ت ��	ت. ا�ر �دت ز��ن ز��دی ��0 طول ��(د �ردم /��� #و��ن 'واھ�د (د. ھ�S ��(�د د

د;��  �رای ا�ن ھم در د	ت ��	ت. ا�� د�Fل �	��ر ز��دی و�ود دارد �� �و�>�ت ا����دی ا��Fت ���ده ھ�4��ن J>�ف �ر 
دو;�  آ�ر���) را �  ����د �� �  �و�د �� در�د ا.زا�ش �رخ �6ره �  �وا�د 'واھد (د. (�� ���د ال /ر��ن (ا����ددان �6م 

ا����د آ�ر��� را �� ر�ود /��ق وارد ��د و ��  �د�ر�ن از ا�ن. ھ���طور �� ا��ون ��6ی ��زو��ل و �	��ری �4زھ�ی د��ر در 
��ه ���د و ��ل ا.زا�ش ا	ت. ����را�ن �	�,ل وا�>  ھ�وز �و�ود ����ده. ا�ر (�� �� ��6ی � Fھ��� ��و�Bذا، ا�رژی، .�زات و ا��

�ورم �� �رای  �� ����A� رخ �6ره و�رورت �(6ود ا.زا�ش J د و��� �.�Jرا �� ���د �#رداز�م ا ��آن �دھ  ��  /ظ�م آ�ر� ��
�م، �4 �دت ز��ن ا����د �	��ر 'طر��ک ا	ت �	,�� ا�ن ا	ت �� �� �� �4 �دت ز��ن د��ر ��ل از 	Aوط �  �وا��م دوام ���ور

 . ���ده �� د��ر ��وا��م ادا�� �دھ�م
 ��.] از وال ا���� ا�د�(� ھ�

 
 


