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 دینما ینرم و سخت استفاده م یاز ابزارها هیدر برابر روس کایامر  

 
 ایاالت متحدۀ امریکا اخیراً تحریمها را به ضد روسیه وسعت و شدت بیشتر بخشیده است. 

واشنگتن در آستانۀ مسابقات جام جهانی فوتبال، تحریمهای جدیدی را به ضد شخصیت های حقیقی و حقوقی روسیه در عرصۀ 
ه برخالف تحریمهای وضع شدۀ ایاالت ک  Sovfrachtوف فراهت"سو همچنان کارمندان کمپنی " (IT)تکنالوژی معلوماتی 

 متحدۀ امریکا مواد سوخت را به قوای هوائی روسیه مستقر در سوریه انتقال میداد، وضع نمود. 
سخنگوی وزارت امور خارجۀ فدراسیون روسیه حین بریفینگهای روزانه این اقدامات واشنگتن را پیوسته "عاقبت نیاندیشانه و 

قبیح نموده همواره اعالم میدارد که روسیه دست به اقدامات باالمثل خواهد زد. در این میان، در حلقات غیر منطقی" مینامد و آنرا ت
و محافل نزدیک به قصر کرملین اظهار نظر میگردد که مسکو کمافی السابق باالی آجندای مالقات احتمالی عنقریب والدیمیر 

 پوتین و دونالد ترامپ کار میکند. 
شاره های مثبتی که رئیس جمهور دونالد ترامپ وقتاً فوقتاً در سخنرانی هایش در مورد روسیه ابراز میدارد، برخالف گفته ها و ا

جون سالجاری  8ادارۀ ایاالت متحدۀ امریکا به فشارها به ضد مسکو در تمام عرصه ها ادامه میدهد. به طور مثال، به تاریخ 
   G-7به اشتراک فدراسیون روسیه به مراتب از ترکیب کنونی   G-8( رئیس جمهور ترامپ اعالم نمود که ترکیب 2018)

مثمرتر خواهد بود. ترامپ تأکید نمود که اشتراک کنندگان این ترکیب تأثیرگزار بین المللی، عبث روسیه را از آن حذف نموده 
 اند، چون به زعم دونالد ترامپ، " مدیریت جهان  بدون روسیه دشوار به نظر میرسد." 

ن حال، بالفاصله پس از اظهارات فوق ترامپ، وزارت مالیۀ امریکا خبرنامۀ را پیرامون وضع تحریمات جدید علیه روسیه در عی
 به نشر رساند. 

 و پنج مؤسسه:  Dive-techno-  Serviceسرویس"  –کارمندان کمپنی "دایف تیخنو  از  در لیست سیاه تحریمات جدید، سه تن
1 .Digital Security 
2 .ERPScan 
3 .Embedi 
 تحقیقاتی "کوانت"  –. انستیتوت علمی 4
 تیخنو سرویس، که از آن در فوق یاد آوری صورت گرفت، شامل گردیدند.  –کمپنی دایف  خود  . و 5

هدایت ، وزیر مالیۀ ایاالت متحدۀ امریکا، حکومت آنکشور در برابر آنعده از مؤسسأت روسیه که به ستیوین منوچینبه قول 
نیروهای امنیتی و شبکه های استخباراتی فدراسیون روسیه به ضد امریکا فعالیت های خصمانه انجام میدهند، مبارزه مینماید. 
واشنگتن مدعی است که مؤسسات فوق الذکر که اکنون در لیست سیاه درج گردیده اند، در تقویه و استحکام ظرفیت های تعرضی 

معاصر سائبری سهم قابل مالحظه و چشمگیر داشتند. بطور مثال، راپورهای دست داشته نشان روسیه در عرصۀ تکنالوژی های 
و سرویس" ظرفیت استراق سمع مکالمات  مخابراتی و کشف معلومات را از طریق کیبل های تحت نتیخ –میدهد که کمپنی "دایف 

فعالیت های از این قبیل امنیت امریکا و "، یوین منوچینستالبحری ترانس اتالنتیک ) فرا اقیانوس اطلس( را داشته است. به باور 
 متحدین آنرا در معرض خطر قرار میدهد."

معلومات و اطالعات  تفتیش  عمدتاً فعالیت های مشوره دهی در عرصۀ امنیت معلوماتی، منجمله – Digital Securityکمپنی 
 امنیتی  و آزمایشات و عملیات رخنه ای را انجام میدهد. 

تولید و ایجاد اسباب خاص تخنیکی و پروگرامینگ را به شمول تولید ابزار حمایۀ  –تحقیقاتی "کوانت"  –توت علمی انستی
 تکنالوژی معلوماتی بدوش دارد.  

مؤسسۀ همزمان  بوده و ERPScan  و   Embediمعلوماتی  –"ایلیا میدوفسکی" مؤسس و رئیس عمومی کمپنی های امنیتی 
Digital Security نیز مدیریت مینماید. دلچسپ است که به استثنای کمپنی  راDigital Security سایر کمپنی هائیکه به ضد ،

 شان تحریم وضع گردیده، در برابر تعزیرات و محدودیت ها سکوت اختیار نموده و ظاهراً اعتراضی ابراز نمی دارند. 
سال  15ز بابت وضع تحریمها متعجب است، چون طی قید گردیده که ا Digital Securityدر سایت رسمی مؤسسۀ امنیتی 

مؤسسأت بزرگ روسی  Digital Securityفعالیت در روسیه "بهیچوجه در سیاست ذیدخل نبوده است." در جمله ای مشتریان 
)یکی از دو بانک بزرگ مرکزی روسیه( ، بانک   Sber -banc)کشور اتریش(،  Raiffeisen – bancو خارجی از قبیل : 
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VTB-   ،)بانک مخصوص برای حسابهای نمایندگی های سازمانها و مؤسسأت بین المللی، سفارتخانه ها وغیره(Optima – 
bancانترنیتی  -، کمپنی معلوماتیQiwi  ، SAP   معلوماتی )جرمنی( قرار دارند.   –کمپنی انترنیتی 

امنیتی روسیه در مارکیت های جهانی چندان چشمگیر قابل یاد آوری است که عرضۀ خدمات کمپنی های تکنالوژی معلومات 
به دلیل وضع تحریمات از جانب واشنگتن  و از ترس  Digital Securityنیست. لیکن عده ای از مشتریان روسیی کمپنی 

ً  Digital Securityاقدامات متعاقب امریکا به ضد آنها  تماسهای شانرا با کمپنی متذکره قطع کرده اند. کمپنی  در روسیه  عمدتا
مشتری این کمپنی ) به استثنائی یکی دو بانکی که با مؤسسأت و نمایندگی های  –فعالیت میکند، بنابرین برای بسیاری از بانکهای 

بانکهای خارجی مناسبات تنگاتنگ دارند( بی تفاوت است که کمپنی در لیست سیاه امریکا قرار گرفته است. از اینجا می توان 
 که وضع تحریمات به ضد این کمپنی بیشتر  ماهیت و تأثیر سمبولیک دارد. نتیجه گیری نمود

که  مشتریان آن عمدتاً در خارج از روسیه قرار دارند متضرر گردیده و تعداد  ERPScanدر عین حال، عرضه خدمات کمپنی 
 شان عجالتاً کاهش خواهند یافت. 

داد که شبکه های خاص ایاالت متحدۀ امریکا پس از آنکه "یک سلسله خبر  2015نشریۀ واشنگتن پُست )چاپ امریکا( در دسمبر 
تهاجمات هکری" باالی مراکز حیاتی و زیربنائی امریکا صورت گرفت، توانستند آثار مربوط به  یکی از کمپنی های سائبری 

امریکا را چک و تثبیت نماید.  امنیتی روسیه را در آن شناسائی نمایند. کمپنی روسی تالش میکرد نقاط آسیب پذیر ادارات مالی
داشته و حتی در  "ادارۀ امنیت فدرالی روسیه"اسناد دست داشتۀ "واشنگتن پُست" نشان میدهد که کمپنی متذکره روابط تنگاتنگ با 

از  نظر داشت دفتری در امریکا باز نماید. امریکائیها در آنزمان از کدام مؤسسه ای مشخصی نام نمی بردند، لیکن اکنون برخی
 اشاره می نمایند.   Digital Securityکارشناسان امریکائی تلویحاً به کمپنی 

 عکس العمل مقامات روسیه در برابر تحریمات جدید امریکا مثل همیشه منفی بوده، این بار بیشتر از معمول احساساتی بود. 
یر ایاالت متحدۀ امریکا به ضد روسیه حین ماریا زاخارووا، سخنگوئی وزارت امور خارجۀ روسیه در پیوند به تحریمات اخ

بریفینگ مطبوعاتی اظهار داشت : " طوریکه دیده می شود واشنگتن قصد ندارد از پالیسی تشدید و ادامۀ تحریمات به ضد 
 کشورما )روسیه( دست بکشد. امریکائیها باز هم تعزیراتی را به ضد عده ای از اتباع و مؤسسأت ما وضع نمودند. نتایج این
تعزیرات مثل سابق صفر خواهد بود. قدرتی که بتواند روسیه را وادار به اجتناب از پیش برد سیاست مستقل در صحنه ای بین 
المللی بسازد، در جهان وجود ندارد. دپلوماسی فدراسیون روسیه به آن باور است که برخی از سیاستمداران ایاالت متحدۀ امریکا 

آنها امریکا را ژاندارم بین المللی می پندارند، و با فشارهای های پی در پی خویش باالی روسیه  در یک نوع توهم به سر میبرند.
صرف ضعُف و فقدان منطق خویش را هرچه بیشتر برمال میسازند. میخواهم تأکید نمایم که افزایش تحریمات اخیر درست در  

 امات امریکا را به خاطر خواهیم سپرد." مق" کردار"آستانۀ جشن "روز روسیه" صورت گرفته است، و ما این 
ً احساساتی مسکو باالی واشنگتن ظاهراً هیچگونه اثری نمیداشته باشد. درست به تاریخ  جون  12لیکن تهدیدهای لفظی و اغلبا

" فراهت –(، حین تجلیل از روز ملی روسیه، وزارت عدلیۀ امریکا اعالم نمود که پنج کارمند کمپنی "سوف 2018سالجاری )
متهم به انتقال مواد سوخت برای قوای هوائی سوریه بوده، و از آنجائیکه افراد مذکور و کمپنی مذکور در کُل تحریمات امریکا را 
ً قید  علیه آنکشور نقض نموده اند، بناًء مورد تعزیرات متقابل واشنگتن قرار میگیرند. در اتهامنامۀ وزارت عدلیۀ امریکا ضمنا

تن از کارمندان این کمپنی در ترتیب و تدوین توطئه بخاطر عبور غیر مجوز از تحریمات اقتصادی امریکا گردیده است : " پنج 
علیه سوریه ذیدخل بوده، آنها هکذاء پول را در اسعار دالر امریکائی، بدون دریافت مجوز وزارت مالیۀ امریکا به سوریه انتقال 

 می دادند." 
تحت تحریمات امریکا قرار داشته که باعث تحدید فعالیت  2016فراهت" از اول دسمبر  –قابل یاد آوری است که کمپنی "سوف 

، رئیس کمپنی متذکره به خبرنگار روزنامۀ "کامیرسانت" )چاپ مسکو( خبر داد که دیمیتری پوریمهای تجارتی آن گردیده است. 
خویش را در محاکم امریکا اعاده نماید. آقای کمپنی اش مواد حقوق بین الدول را نقض ننموده و مصمم است حقوق و حیثیت 

پوریم" خاطر نشان می سازد که انتقال مواد سوخت به سوریه در چهارچوب قرارداد رسمی با وزارت دفاع روسیه صورت "
گرفته، بنابرین، اساسی برای آنکه مورد تعزیرات امریکا قرار بگیرد نمی بیند. و نمی خواهد روش خود را در قسمت اجرای 

 قراردادها با حکومت روسیه تغییر دهد. 
وزارت امور خارجۀ روسیه اقدام وزارت عدلیۀ ایاالت متحدۀ امریکا را "غیر عقالنی و عاقبت نیاندیشانه" نامیده تأئید نمود که 

ارۀ کمپنی مذکور وظیفه داشت مواد سوخت را به قوای هوائی روسیه مستقر در سوریه برساند. به باور مقامات روسیه اش
حکومت امریکادر موردآنکه، واشنگتن تعزیراتی را به ضد دولت سوریه وضع نموده و همه کشورها باید پابند این تعزیرات و 
تحریمات باشند، در مطابقت با مواذین جاریۀ حقوق بین الدول نبوده، در حقیقت کوششی است برای پخش قوانین ملی باالی 

رابر قوانین بین المللی. سخنگوی وزارت امور خارجۀ روسیه در حالیکه حین ابراز نقطۀ کشورهای دیگر و برتر دانستن آن در ب
نظر رسمی کشوراش به سختی خشم خود را پنهان میکرد افزود که قوای روسیه به هدف مبارزه با تروریزم بین المللی در قلمرو 

 وع حمایت از تروریزم تلقی گردد. سوریه مستقر اند، در حالیکه طرز برخورد واشنگتن می تواند عمالً یک ن
سخنگوی وزارت امور خارجۀ روسیه در ادامه : " ایاالت متحدۀ امریکا طی سالهای اخیر در تعمیل اسباب فشار باالی کشورما، 

بجای آنکه در پیوسته از شیوه ها و ابزار غیر موجه، مداخله انگیز و آسیب رساندن به منافع روسیه استفاده می نماید. واشنگتن 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تشریک مساعی در راه مبارزه با تروریزم با ما و جامعۀ جهانی همکار باشد، از اینگونه همکاری ها طُفره میرود. ما به آن باور 
 " هستیم که مردم امریکا آخراالمر قیمت نهایت گزافی را از بابت سیاست های مداخله گرانۀ واشنگتن خواهند پرداخت.

)مسقر در امریکا( ضمن گفتگو با خبرنگار نشریۀ روسی   RANDشناس ارشد علمی مرکز تحقیقاتی "سیمویل چاراپ"،  کار
زبان " میژدونارودنایا ژیزن" )زندگی بین المللی( سه روایت احتمالی را که چرا واشنگتن به مسکو همزمان عالیم مثبت نشان 

 میدهد و فشارها را شدت می بخشد، ارایه میدارد. 
ختالف نظر و عدم هماهنگی میان برخی از ادارات  و ارگانهای دولتی در داخل امریکا. بطور مثال دفتر ریاست ا – روایت اول

جمهوری، وزارت خانه های مالیه و عدلیه. بین ادارات متذکره معموالً هماهنگی منظم و تدوین یافته حین تصامیم گیری و پیاده 
ض حین اعالم تصامیم و فیصله ها در مورد تحریمهائیکه شکل گسترده و سکتوری نمودن اقدامات وجود نمیداشته باشد. این تناق

 نمیداشته باشند، بیشتر نمایان میگردد. 
واشنگتن مجبور است فشارها را باالی مسکو شدت بخشد، چون این را کانگرس امریکا که روحیۀ شدیداً ضد  –روایت دوم 

د. سال پار، کانگرس امریکا قانونی را تحت عنوان "مجادله با مخالفین امریکا روسیه در آن حکمفرماست از ادارۀ امریکا میطلب
 به تصویب رساند.  (CAATSA )از طریق اعمال تحریمها" یا 

بر بنیاد روایت مذکور، حکومت امریکا مکلف است، در برابر روسیه از ابزارهای نرم و سخت استفاده نماید.  –روایت سوم 
و اعالم آمادگی برای مالقات با والدیمیر   G-7جمهور ترامپ در مورد برگردانیدن روسیه به کلوب  بطور مثال اظهارات رئیس

پوتین از ابزارهای نرم بوده، لیکن این عالیم به ظاهر انعطاف بدان معنا نیست که واشنگتن از فشارهای روزافزون سیاسی، 
تهدید امنیت معلوماتی )سائیبری( و سایر عرصه ها دست وضع تحریمهای بیشتر علیه مسکو و از مطالبات خویش در عرصۀ 

 کشیده است. 
یک از این روایات بیشتر عملی و واقعبینانه است، مقامات روسیه در مورد آن ابراز نظر نمی نمایند، لیکن تأکید  اینکه کدام

ای مالقات احتمالی عنقریب والدیمیر میکنند که صرف نظر از فشار و افزایش تحریمها و اتهامات جدید، به ترتیب و تنظیم آجند
پوتین و دونالد ترامپ ادامه میدهد. در عین زمان، خود ترامپ بارها تأکید نموده است که کدام پالیسی دیگری را در برابر روسیه 

 نباید از وی انتظار داشت. 
هرگاه "بالفاصله عالوه مینماید که ترامپ از یک طرف اعالم میدارد که بدون روسیه مدیریت جهان ناممکن و دشوار  است، و 

عوض او )ترامپ(، هیالری کلینتون به ُکرسی ریاست جمهوری امریکا انتخاب میگردید، والدیمیر پوتین خوشبخت تر می 
 "بود...، من میدانم که برای مقامات روسیه بد ترین کابوس استم. 

 کرونولوژی مختصر تحریمهای ایاالت متحدۀ امریکا علیه روسیه 
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا قانونی را توشیح نمود که در نتیجۀ آن تعزیرات معینی را  2012دسمبر  14( به تاریخ 1

علیه برخی از کارمندان نیروهای امنیتی فدراسیون روسیه که بر بنیاد اطالعات دست داشتۀ واشنگتن در قتل محاسبی به نام 
 بوده اند، وضع نمود. ذیدخل  2005"سیرگی ماگنیتسکی" در سال 

تبعه ای روسیه درج اند. این افراد اجازه ندارند داخل ایاالت متحدۀ امریکا شوند،  49در شرایط کنونی در "لیست ماگنیتسکی" 
تمدید گردیده که در  2017دسمبر  20حسابات بانکی شان در بانک های امریکا قابل انجماد استند. این لیست بار آخر به تاریخ 

 تبعه ای جدید روسیه به شمول رمضان قادروف رئیس جمهور چیچین را شامل آن ساخته است.  5آن وزارت مالیۀ امریکا نتیجۀ 
پس از اعالم ریفراندوم در "کریمیا" ایاالت متحدۀ امریکا برای اولین بار علیه یازده تن از رجال  2014مارچ  17( به تاریخ 2

را وضع نمود. به اشخاص متذکره ورود به ایاالت متحدۀ امریکا منع قرار داده شد،  برجستۀ دولتی فدراسیون روسیه تحریمهای
حسابات بانکی، دارائی  و ملکیت های شان در قلمرو امریکا ضبط گردید. فهرست مذکور نیز چند بار تجدید و تمدید گردیده و به 

ً افزود میگردد. آخرین افزود در ً فوقتا ( صورت 2018اپریل سالجاری ) 6این لیست به تاریخ  تعداد افراد مندرج در آن وقتا
شرکت ُخصوصی و دو ادارۀ دولتی شامل آن گردیدند.  12تن مأمور دولتی عالی رتبه،  17گرفت و هفت تاجر و مینیجر ارشد، 

 تبعه ای روسیه شامل این لیست می باشند.   180در مجموع، در شرایط کنونی 
وند به مسأله ای الحاق شبهه جزیره ای "کریمیا" به قلمرو روسیه و اوضاع در والیت در پی 2014جوالی  17( به تاریخ 3

"دانباس" )اوکرائین(، باز هم برای اولین بار تحریمات سکتوری علیه یک تعداد مؤسسدت نظامی، بانکها و شرکت های پروسس 
نفت" و "نواتیک" وضع  –، "روس VAB بانک"، کمپنی –مواد خام روسیه وضع گردید. تعزیرات همچنان علیه "گازپروم 

 روز منع قرار داده شد.  90گردید. به مؤسسأت متذکره صدور قرضه ها در قلمروی امریکابیشتر از 
اندکی بعدتر کمپنی پروسس و تولید الماس روسیه ، "الماس آنتای" ، کارخانۀ تولید سالح "کاالشنیکوف" ، کارخانۀ واگون سازی 

بدینسو بیشتر از  2014وغیره، در مجموع از سال  , VTBتیخ" ، "بانک زراعتی روسیه"، بانک  –"اورال"، شرکت "روس 
اداره و موسسات شخصی و دولتی روسیه تحت تعزیرات امریکا درآمده اند. تحریمها معموالً سال یک بار تمدید می شوند،   430

 تمدید یافته اند.  2019اکنون این تحریمها الی ششم مارچ 
به اتهام نقض قانون منع انتشار سالح کشتار دسته جمعی توسط ایران، کوریای شمالی و فدراسیون  2015سپتمبر  2تاریخ ( به 4

و کرپوریشن طیاره سازی مشهور "میگ" مورد تعزیرات   Rosoboronexportروسیه، پنج موسسۀ نظامی روسیه به شمول 
 رند هیچگونه قراردادی با این مؤسسأت و کمپنی ها به امضاء برسانند. قرار گرفتند. مؤسسات و کمپنی های امریکا اجازه ندا
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

)سالجاری( پنج مؤسسۀ دیگر روسیه از جمله "مرکز تعلیماتی دافع هوا" مستقر در منطقۀ "گاتچینه"  2018می  9( به تاریخ 5
دافع هوا هدف تعزیرات  183بارل" و لوای گارد شماره "تولیداتی  –)در حاشیۀ شهر سانکت پیتیرزبورگ(، کنسرن علمی 

 امریکا قرار گرفتند. 
بر بنیاد سوء ُظن حمالت هکری و مداخله در پروسۀ انتخابات امریکا در لیست تحریمات شش  2016دسمبر  29( به تاریخ 6

داخل لیست ... ، ادارۀ امنیت فدرالی روسیه  (GRU)مأمور بلند رتبۀ دولتی و پنج ادارۀ  رسمی به شمول ادارۀ عمومی کشف ، 
 سیاه تعزیرات ساخته شدند. 

رئیس جمهور ترامپ قانون جدیدی را مبنی بر وضع تحریمها علیه روسیه، ایران و کوریای  2017(  به تاریخ دوم اگست 6
 (  نام دارد.(CAATSAشمالی توشیح نمود. " قانون مجادله با مخالفین امریکا از طریق وضع تحریمها" 

د نموده که اینکشور متهم به الحاق شبهه جزیرۀ "کریمیا" و نقض حقوق بشر در مناطق اشغالی، ارسال قانون در مورد روسیه قی
سالح به حکومت سوریه، تخریب امنیت سائبری ایاالت متحدۀ امریکا و ارتکاب جرایم فساد اداری میباشد. قانون اخیر انعطاف 

ار دوم نیز در اختیار واشنگتن قرار میدهد. قانون تا اکنون دو بار پذیر بوده و امکان توسعه ای همینگونه تحریمات را برای ب
 تبعۀ روسیه درج می باشند.   18موسسه و  12تجدید شده است. در لیست مذکور در شرایط کنونی 

 یادداشت :
ه و دفتر ریاست جمهوری فدراسیون روسیه قید گردیده که مالقات روسأی جمهور روسی 2018جون  30در خبرنامۀ مورخ 

جوالی سالروان در شهر هیلسنکی )پایتخت کشور فنلند(صورت میگیرد. روسأی جمهور دو کشور قرار  16امریکا به تاریخ 
 است روی مناسبات دو جانبه و همچنان مسایل داغ بین المللی بحث و تبادل نظر نمایند. 
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