
Iranian Council For 
Defending The Truth

ICDT.iR

گزارش

مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

خرداد 1401

ســـــــــیاسی





واکاوی مفهوم روایت و مروری بر
ابر روایت روسیه در جنگ اوکراین

صمیم مرادی / احمد هوشنگی



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت4

سیاسی

مقدمه
مـا در قالـب روایـت، خـواب مـی بینیـم؛ در قالب روایـت، خیال بافی مـی کنیم؛ در قالـب روایت، به یاد مـی آوریم، 
پیش بینـی مـی کنیـم، آرزو مـی کنیـم، دلسـرد می شـویم، بـاور می کنیم، شـک می کنیم، نقشـه می کشـیم، اصالح 
مـی کنیـم، انتقـاد می کنیـم، طرحـی نو می ریزیم، شـایعه پراکنـی می کنیم، یـاد می گیریـم، نفرت می ورزیـم و زندگی 
می کنیـم.]1[ مـا بـه اسـتفاده از روایـت در زندگـی روزمـره زیـاد توجـه نمی کنیم. شـاید دلیل ایـن بی توجهـی ما به 
روایـت  ایـن اسـت کـه مثـل هـوا همـه جـا بـوده و آنقـدر از آن اسـتفاده کرده ایم کـه گویی بـرای ما بدیهی شـده 
اسـت و دیگـر توجـه مـا را به خـود جلب نمی کنـد. ولی بـا این حال، روایـت در همه جـای زندگی ما حاضر اسـت، 

از بـازی هـا بچـه گانه تا سیاسـت و جنگ های سـخت. 

نگاشـت حاضـر بـر آن اسـت در ابتـدا مفهـوم و تعریـف روایـت را بیان و سـپس به بررسـی اجزای و عناصـر روایت 
بپـردازد. در ادامـه، بـا بازخوانـی اثرگـذاری روایـت بر شـناخت انسـان ها بحـث را ادامـه می دهد. بـا انتخاب کالن 
روایـت روسـیه در جنـگ اوکرایـن، یعنـی نئونـازی هـای اوکرایـن و گـردان آزوف، و انطباق این مسـئله بـا اصول و 
اجـزای روایـت سـازی اصـول روایـت سـازی را به صـورت مصداقـی واکاوی کـرده و در نهایت بـا ارائه پیشـنهاداتی  
بـا رویکـرد چگونگـی نحـوه بکارگیـری و تقابـل جمهوری اسـالمی با ابـزار روایت سـازی بحـث را خاتمـه می دهیم.
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اهمیت
روایت هـا اثربخشـی غیـر قابـل انـکاری در تغییـر نگرش هـا، باورهـا، منافـع انسـان و بطور کلـی در متقاعد سـازی 
داشـته و در شـکل گیـری تحـوالت فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی نقـش قدرتمنـد خـود را بـه خصـوص دهه های 
اخیـر بـه اثبـات رسـانده اند. از سـویی با رشـد و شـکل گیری رسـانه های نوین، سـرعت انتشـار و گسـتردگی پخش 
روایت هـا، نقـش آفرینـی آن هـا را در تحـوالت اخیـر جوامـع بشـری مانند جنگ هـا، انقالب هـا و منازعات سیاسـی 
و امنیتـی دوچنـدان کـرده اسـت. از آنجـا کـه بی تردیـد ایـران یکـی از بزرگتریـن اهـداف کشـورهای دارای فناوری 
و غول هـای رسـانه ای دنیـا همچـون ایـاالت متحـده بـرای دگرگونـی فرهنگـی و تغییـر سیسـتم از طریق ایـن منبع 

قـدرت نـرم می باشـد، شـناخت ایـن حـوزه اهمیـت ایـن پژوهش را بـه خوبی َآشـکار می سـازد. 

ضرورت
روایت  هـا توانایـی بالقـوه ای در تسـخیر باورهـا، فرهنگ و ذهنیات جامعه و همچنین همسـو سـاختن افکار عمومی 
و اقنـاع مخاطبیـن را دارنـد. ایـن ابـزار بـه مثابـه ی شمشـیر دو لبه ای اسـت که هـم قابلیت بـه مخاطـره انداختن 
امنیـت ملـی و نظـم عمومـی دارا بـوده و از سـویی دیگـر توانایی ایجاد وحـدت ملی و ارتقـای فرهنگـی را دارد، که 
در نتیجـه ضـرورت شـناخت و تسـلط بـر ایـن ابـزار حیاتی بـرای برنامه ریـزان و سیاسـت گذاران جمهوری اسـالمی 

ایـران را َآشـکار می کند.

روایت چیست؟
در ایـن بخـش، چیسـتی روایـت و اجزای آن را شـرح داده و بحـث را با کاربرد روایـت در زندگی روزمـره و تاثیر آن 

بـر احساسـات و باورهای بشـر به پایـان می بریم. 

روایـت بـرای مـا بسـیار آشناسـت. زیـرا هـر روزه بـا آن سـر و کار داریم. شـاید همین آشـنا بـودن با روایت اسـت 
کـه باعـث مـی شـود کـه وقتی مـی خواهیـم روایـت را تعریف کنیـم، بی انـدازه دشـوار باشـد. زمانی کـه روایتی را 
مـی شـنویم متوجـه روایـت بودنـش می شـویم. امـا تعریـف این که چـه چیـزی روایت اسـت و چه چیـزی روایت 
نیسـت، ایـن قـدر هم سـاده نیسـت. روایـت در لغت )فارسـی( به معنای بـاز گفتن، داسـتان و رویدادگویی اسـت. 
روایـت  در انگلیسـی  از ريشـه gnarus »دانسـتن« اسـت و بـه فعـل انگلیسـی know مربوط می شـود. اگرچه نمي 
تـوان روايـت را محـدود بـه قصه و داسـتان كـرد و می توان بـراي آن جنبه هـاي عام تـري را نيز در نظـر گرفت، اما 
روايت به طور خاص يك داستان است؛ داستــاني كــه مجموعــه اي از رخـدادهــا در یک زنجيره ی زمانــي شكل 
مي گيـرد. بنابرايـن، روايـت آن چيـزي اسـت كه داسـتان را بازگويد يـا نمايش دهد و ايـن نمايش يا بازگويــی بايد 
در برهـه ای از زمـان باشـد. مايـكل تـوالن  معتقد اسـت: »روايت، بازگويی اموری اسـت كه به لحـاظ زماني و مكاني 

از مـا فاصلـه دارنـد. گوينـده حاضـر و ظاهـرًا به مخاطـب و قصه نزديك اسـت امـا رخدادها غايـب و دورند.« ]2[ 

آنچـه در هـر روايـت مدنظـر روايت شناسـان اسـت، ارتباط ميـان حوادث داسـتان در يـك زنجيره ی زماني اسـت. 
امـا بجـز »زمـان« کـه اصلـي تريـن عنصـر روايـت اسـت، آنچـه روايـت را از توصيـف متمايـز مـي سـازد »ارتبـاط 
غيرتصادفــی« ميــان رخدادهــاست. تــوالن معتقــد است در هــر روایت، وضعيت يـا موقعيت هــای شناختـه 
شـده ای وجـود دارد، آنـگاه چيـزي رخ مي دهد و ايـن وضعيت تغییر مي يابـد. او مي-گويد: »روايـت، توالي از پيش 
انگاشـته شـده ی رخدادهايـي اسـت كـه بـه طـور غيـر تصادفـي به هـم اتصـال يافتـه اند.« پس شـرط اصلـي اين 
توالـی، غيرتصادفـي بـودن ارتبـاط ميـان حوادث اسـت. او مي گويد ارتبـاط ميان حـوادث بايد مشـخص و باانگيزه 
باشـد. هـر حادثـه ای در روایـت بايد از حادثـه ای ديگر منتج شـود. اين پيوند سـببی و زمانی ميان حـوادث، روايت 

را از توصيـف خـام جـدا مي كند.

پـس روایـت »توالـی رویدادهایـی اسـت که به شـکل غیرتصادفی و بـا پیوندی سـببی و زمانی به هم اتصـال یافته 
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انـد.« از تعاریـف دیگـری كـه بـرای روايـت ارائـه شـده اسـت می تـوان بـه روایتی کـه به صورت سـخن، نوشـتار، 
سـرود، فیلـم، کار تلویزیونـی، بـازی کامپیوتـری، عکاسـی، تئاتـر یا سکانسـی کـه یک رخـداد قصه ای یـا غیرقصه ای 

را توصیـف می کنـد، اشـاره کرد.

عناصر اصلی روایت
1. طرح 

قصـه هـا طـرح دارنـد و طرح یعنـی توالی رخدادهـا. اما روایت ها فقـط رخدادهای متوالی نیسـتند. از نگاه ارسـطو 
فرم هـای کلـی طـرح روایت بایـد آغاز/میانه و پایان داشـته باشـد. در همین رابطه ارسـطو می گوید:

آغـاز یعنـی چیـزی کـه خودش لزومـا دنباله ی چیزی نیسـت و طبیعتـا چیزی در دنبالـه اش دارد .پایـان یعنی چیزی 
کـه خـودش طبیعتـا دنبالـه ی چیـزی اسـت و هیـچ چیـز دیگـری دنبالـه اش نیسـت؛ و میانـه یعنـی چیـزی که به 
اقتضـای طبیعتـش هـم دنبالـه هم دنباله ی چیزیسـت و هـم دنبالـه دارد .بنابراین، طـرح خوش سـاخت نمی تواند 
هـر جـا کـه پسـندیم شـروع شـود و یـا پایـان برسـد. آغـاز و پایـان طـرح باید بـه شـکل هایی باشـد کـه پیش تر 

توصیـف کردیم. 

بیشـتر صاحـب نظـران مـدرن حـوزه روایـت، نظر ارسـطو را بسـط داده اند. از نـگاه ریسـمن  قصه تعـادل آغازینی 
دارد کـه زمینـه »زمـان، مـکان، وضعیـت و شـرکت کننـدگان« در آن تثبیـت می شـود. بعـد بـه کنـش مشـکل سـاز 
می رسـیم. رخـدادی کـه وضـع آغازیـن را مختـل می کنـد و نتیجـه دراماتیـک بـه وجـود می آیـد. در نهایـت به حل 

شـکل می رسـیم، کنـش تمـام کننـده کـه تنـش را رفـع می کند.

وضـع آغازیـن ممکن اسـت خوب یا بد، خوشـایند یـا ناخوشـایند و عادالنه یا ناعادالنه باشـد. این روند در قسـمت 
پایـان روایـت نیـز در جریـان اسـت. قصـه از وضع آغازیـن مثبت یا منفی شـروع می شـود و-فارغ از همـه ی پیچ و 
خـم هـا در طـول مسـیر- شـاید یـا غـم انگیز بـه پایان می رسـد. پس طـرح ها بر اسـاس چهـار الگوی اولیـه اصلی 

سـاخته می شوند.

1.1.سـقوط: در ایـن طـرح از خـوب بـه بـد، از روشـنایی بـه تاریکـی و از زندگـی به مرگ سـقوط مـی کنـد. روزگاری 
همـه چیـز خـوب اسـت )یـا به نظر می رسـد خوب اسـت( سـپس، چیـزی اتفـاق می افتد )کنش مشـکل سـاز( که 
وضـع آغازیـن مثبـت را بـه خطـر مـی انـدازد و حرکـت  نزولـی را آغـاز مـی کند. سـیر وقایع ممکن اسـت پیوسـته 
نزولـی باشـد یـا در لحظـه هایـی امیدوارمـان کنـد کـه اوضاع درسـت خواهد شـد امـا در نهایـت، روایت بـد تمام 

خواهد شـد.

1.2.خـاک بـه خـاک: چنیـن طرحـی با وضـع منفی شـروع می شـود و مدتی صعـودی پیش مـی رود اما بعـد دوباره 
سـقوط مـی کند و بـد تمام می شـود.

1.3.موفقیـت: سـومین طـرح، از بـد شـروع می شـود امـا خـوب بـه پایـان می رسـد و در کل، حرکت صعـودی دارد. 
در ایـن روایـت طـرح از تاریکـی بـه روشـنایی، از آشـوب بـه نظـم، از نومیـدی بـه امیـد و از ظلم به عدالـت حرکت 

می کنـد.

1.4.رسـتاخیر: چهارمیـن الگـو از طـرح هـا بـا وضع مثبت شـروع می شـود اما کنشـی مشـکل سـاز وضـع موجود را 
مختلـف مـی کنـد و در سـیری نزولـی پیـش مـی رود تـا این کـه ورق بر می گـردد و همه چیـز به خوبی و خوشـی 
تمـام مـی شـود. الزم بـه ذکـر اسـت کـه عمـده روایـت هایـی کـه کنـش جمعی بـر مـی انگیزنـد از چنیـن طرحی 

اسـتفاده می کننـد.

قالـب سـقوط و صعـود فرمولـی برای امید اسـت. شـاید دلیل جذابیت چشـمگیرش هم همین باشـد. بـا گنجاندن 
رخـداد هـا در ایـن قالـب مـی توانیـم بـاور کنیم کـه ورق بر می گـردد. سـپیده خواهـد زد و هنوز می شـود پیروزی 
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را از دل شکسـت بیرون آورد.

قبـل از ایـن کـه بـه دنبـال عناصـر دیگـر روایـت برویـم جـا دارد عنـوان کنیـم این طور نیسـت کـه همـه روایت-ها 
دقیقـا در قالـب یکـی از ایـن چهـار الگو قـرار می گیـرد. روایت های واقعـی از طرح های بسـیار پیچیده-ای اسـتفاده 
می کننـد. طرح هـای تودرتـو، بـا پیـچ و خم هـای زیـاد و پایان هـای تلـخ و شـیرین کـه خصیصه-هـای دیگـری نیز 
دارنـد. از سـویی روایت هـا ممکـن اسـت تـن بـه الگوها ندهنـد و خـالف انتظار ما پیـش برونـد. مثال پایـان ابهام 
آمیـز تلـخ و شـیرین اسـت چـون توقـع داریـم راه حل مشـکل قصـه یا شـادی آفرین باشـد یا غـم انگیز. از سـویی 
هـم ممکـن اسـت روایـت کننـده پایـان قصـه را به دسـت خود فـرد قرار دهـد. مثال ایـن عمـل در خیریه هـا رایج 
اسـت. شـما مـی توانـی بـا انـواع کمک، پایـان روایـت را خوش رقـم بزنید یا بـا بی توجهی اجـازه دهیـد روایت با 

تاریکـی و غـم به اتمام برسـد.

2. شخصیت 

قصه هـا شـخصیت هایی دارنـد. کنشـگرانی کـه باعث اتفاق ها شـده اند. یـا اتفاق هـای روایت بـرای آن ها رخ می 
دهنـد. شـخصیت بیشـتر روایـت هـا، انسـان ها هسـتند امـا تقریبا هـر چیزی مـی تواند شـخصیت روایت باشـد: 
کشـور هـا، ویـروس هـا، مفاهیـم، آب و هوا و هـر چیز دیگر. واژه شـخصیت بر خصلـت های کنشـگران هم داللت 
مـی کنـد. ایـن کـه نیکوکارنـد یا بـدکار، زیـرک اند یا ابلـه، ظالم هسـتند یا مظلـوم و یا خیلـی دیگـر از ویژگی های 
ممکـن. گوناگونـی تیـپ هـای شـخصیتی از بعضـی جهـات بـی انتهاسـت اما می تـوان شـخصیت ها را بـه تعداد 

محـدودی الگـوی اولیه اصلـی ربط داد:

2.1. قربانـی هـا: شـخصیت هایـی کـه مصائـب ناشـی از سـیر نزولی وقایـع دامـن آن ها را مـی گیـرد. قربانی ناب 
بـی گنـاه اسـت و تیـره روزی اش تقصیر خودش نیسـت. این ها، شـخصیت هایـی همدلی برانگیزند کـه از فالکت 

شـان غصـه دار و خشـمگین مـی شـویم و اگر می توانسـتیم سرنوشـت شـان را تغییر مـی دادیم. 

2.2. نجـات یافتـگان: آن هـا و دیگـر برنـدگان شـخصیت هایـی همدلـی بر انگیـز اند که سـیر صعـودی وقایع وضع 
شـان را بهتـر مـی کنـد. پیـروزی این شـخصیت ها مایه شـادی و خرسـندی ما می شـود.

2.3. شـخصیت های شـرور: شـخصیت هـای شـرور روایـت کـه موجـب سـیر نزولـی وقایـع مـی شـوند. ایـن هـا 
شـخصیت هایـی هسـتند کـه از آن هـا بیـزار بـوده و کارهایشـان مـا را خشـمگین می کند. شـخصیت های شـرور 

عمومـا پنهـان کار، دسیسـه چیـن، طمـاع، پلیـد، بـزدل و ماننـد ایـن معرفی می شـوند.

2.4. قهرمان هـا: آن هـا، برعکس شـخصیت های شـرور، کنشـگرانی اند که سـیر وقایع را صعودی مـی کنند. پیروزی 
هـای این شـخصیت ها تحسـین مـان را بر مـی انگیزند و مـا را به وجد مـی آوردند.

البتـه همـه شـخصیت هـا در این دسـته بندی قرار نمی گیرند. شـخصیت هـای پیچیده تـر، رگه هایـی از چند تیپی 
شـخصیتی در خـود دارنـد. پـس شـخصیت هـا هـم درسـت ماننـد طرح هـا تنوع بـی پایـان دارند اما شـخصیت 
هـای پیچیـده بـر مبنـای انتظـارت مشـترک مـا درباره تیـپ های شـخصیتی اصلی سـاخته می شـوند و بـه آن ها 

مربوط هسـتند.

3. معنا

هـر روایـت مقصـودی نیـز دارد و معنایـی را منتقـل مـی کند. هـر راوی خوبی سـعی می کنـد اتهام بـی معنا بودن 
قصـه اش را رد کنـد. در انتهـا، معنـای اغلـب روایـت هـا را می تـوان در الگویی با قالـب »این قصه ای اسـت درباره 
ایـن کـه چـه مـی شـود اگـر ...« در آورد. طـرح هـای هر روایـت از خوب بـه بد یـا از بد به خـوب حرکت مـی کنند 
و ناچـار بـا ارزیابـی اخالقـی همـراه انـد. البتـه بعضـی از روایـت هـا پند هـای صریـح دارنـد و بعضی مبهـم، اما تا 

وقتـی کـه بتوانیـم شـخصیت هـای خـوب  را از شـخصیت های بد تشـخیص دهیم قصـه جنبه اخالقـی دارد.
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معنـا آشـکارا در متـن قـرار نگرفته اسـت، بلکـه محصول ذهـن خوانندگان یـا شـنودگانش هم هسـت. مخاطب با 
انتظـارات، پیـش فـرض هـا، جهـان بینی ها، پسـند هـا و روایت های پیشـینی سـراغ روایـت جدید مـی آیند. در 

نتیجـه هیـچ دو نفـری از یـک روایـت به معنای یکسـان نخواهند رسـید.

وقتـی دربـاره طـرح، شـخصیت حـرف زدیـم، روایـت خیالـی و حقیقـی را چنـدان از هـم تفکیـک نکردیـم. یکی از 
جالـب تریـن ویژگـی هـای روایـت ها این اسـت که چـه آن هـا را حقیقـی بدانیم و چـه غیر حقیقـی خصلت های 
مشـابهی دارنـد و کمابیـش مثـل هـم عمـل مـی کننـد. وقتـی مـا روایتـی غیـر واقعی را مـی بینیـم یا می شـنویم، 
اتفـاق مـی افتـد کـه گریـه مان می گیـرد. قسـمتی از مغز که آگاه اسـت می دانـد که ایـن روایت واقعیـت ندارد و 
اصـال ایـن اتفـاق در واقعیـت نیافتـاده اسـت بـا این حـال گریه مـی کنیم. روایـت  غیر واقعـی خوب مـی تواند به 

انـدازه روایـت واقعـی متقاعـد کننـده  و مجـاب کننده باشـد و حتـی بعضی وقت های بیشـتر. 

روایت ها چگونه ذهن ما را تحت تاثیر قرار می دهند؟

در برخـورد انسـان بـا روایـت نـه تنهـا ذهـن مـان بلکـه پیـش از آن جسـم مـا نیـز تحـت تاثیـر قـرار مـی گیـرد. 
دانشـمندان دریافته انـد بسـته بـه روایتـی کـه می خوانیـد، تماشـا می کنید یـا به آن گـوش می دهید، ممکن اسـت 
بدنتـان واکنـش هـای مختلفـی از خـود نشـان بدهـد مثال سـریع تر پلـک می زنیـد، و ممکن اسـت ضربـان قلبتان 

بـاال برود.

در اسـکن های MRI  بسـیاری از نواحـی مختلـف مغـز وقتـی کـه در حال گوش دادن به یک روایت اسـت شـروع به 
فعالیـت مـی کنـد – نـه تنهـا شـبکه های درگیر در پـردازش زبـان، بلکه سـایر مدارهای عصبـی نیز در حین شـنیدن 
ارتبـاط را روایـت شـروع بـه پـردازش مـی کند. یـک مطالعه بـر روی شـنوندگان نشـان داد که شـبکه های مغزی که 
احساسـات ناشـی از صداهـا را پـردازش می کنند - همـراه با نواحی درگیـر در حرکت - در طول بخش های احساسـی 

روایـت به خصـوص، فعال می شـوند.

غرق شدگی: تسخیر ذهن و تحریک عواطف
وقتـی مجـذوب روایـت یـا قصـه ای مـی شـویم چـه اتفاقـی افتـد؟ آگاهی مـان دربـاره همه چیـز رنگ مـی بازد، 
دلواپسـی هـای کار و درس، سـر و صـدای ماشـین هـای خیابـان، اتاقـی کـه در آن نشسـته ایـم و حتی گرسـنگی، 
همـه در خـودآگاه مـان بـه پسـتو مـی روند وحتـی زمان موقتـا می ایسـتد. ایـن پدیده را غـرق شـدگی در روایت 

نامیم. مـی 

وقتـی در روایتـی غـرق مـی شـویم، پیـش فـرض هایـش را مـی پذیریـم. در روایـت ها حتـی عجیب تریـن پیش 
فـرض هـا را هـم برایمـان قابـل پذیـرش مـی شـود البته تـا وقتـی کـه قراردادهـای روایت نقض نشـوند.

وقتـی غرق در روایت می شـویم، ممکن اسـت با شـخصیت های داسـتان همـذات پنداری کنیـم و خودمان را جای 
آن هـا بگذاریـم. در ایـن حالـت هـر چیـزی کـه خیـال می کنیـم  شـخصیت ها تجربـه مـی کنند،ما نیـز تجربه می 

کنیـم؛ تـرس، غـم، هیجان و امیدواریشـان را حـس می کنیم.

روایـت هایـی کـه ذهنمـان را تسـخیر مـی کننـد عواطـف مـان را هـم بـر مـی انگیزنـد. برایمـان مهـم اسـت سـر 
شـخصیت هـای روایـت چـه مـی آیـد، بـرای مثال پیـروزی رسـتم در مقابـل دشـمن در شـاهنامه بـه وجدمان می 
آورد، بـا شـخصیت روایـت گـری کـرده وایـن ها همه نشـان دهنـده برانگیخته شـدن احساسـات ما اسـت. جالب 
اسـت کـه آگاهـی از خیالـی بـودن قصه تاثیری چندانی بر پاسـخ های احساسـی ما نمـی گذارد. قسـمتی از مغز ما 
مـی دانـد کـه ایـن روایت واقعی نیسـت، و اینکـه در صورت خواسـت خودمان می تـوان از روایت بیـرون برویم. با 
ایـن حـال شـباهت واکنـش های احساسـی مـا به روایـت های واقعـی و غیـر واقعی حیـرت انگیز اسـت. ما حتی 
مواقعـی کـه مـی خواهیـم در یـک رخـداد واقعـی، احساسـات را تحریک کنیم، دسـت بـه دامن روایت می شـویم. 

رابطـه روایـت و تحریک احساسـات بسـیار پیچیده اسـت.
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امـا ایـن معمـا کـه مـا چگونه غـرق روایت می شـویم همچنـان باقی اسـت؟ چـرا درگیری بـا روایت به غرق شـدن 
مـا در آن مـی انجامـد؟ یـک توضیـح سـاده ایـن اسـت کـه روایت هـا تقلیـد تجربه واقعـی اند. بـه عبـارت دیگر، 
روایـت هـا تجربـه هایـی مجـازی انـد کـه بسـیار از ویژگی هـای تجربه واقعـی را دارنـد. بهتریـن راه بـرای توضیح 
اتفاقـی کـه هنـگام غـرق شـدن در روایـت مـی افتـد، شـاید این نباشـد که مـا واقعیـت روایی را بـا دنیـای واقعی 
اشـتباه مـی گیـرم، بلکـه این باشـد کـه تجربه هـای عادی مـا از واقعیـت، چنـان عمیقـا روایتمندند که وقتـی پا به 

روایـت مـی گذاریـم، فقـط واقعیتی روایـی را جایگزیـن دیگری مـی کنیم.

متقاعد سازی
بـه صـورت کلـی متقاعد سـازی مسـتلزم تغییر نگرش ها،بـاور ها یا منافع اسـت. آدم هـا به طور کلی مـی خواهند 
نگـرش هـا و بـاور هـای درسـتی داشـته باشـند. شـکی نیسـت کـه اطالعـات جدیـد و بحـث مسـتدل مـی تواند 
متقاعـده کننـده بـوده و همچنیـن همـه می دانیـم که نگرش ها و باورهای درسـت می توانند سـودمند باشـند ولی 
دسـتیابی بـه آن هـا دشـوار اسـت؛ چون به دسـت آوردن و پـردازش اطالعات پرهزینه اسـت.  بنابرایـن تعجب آور 
نیسـت کـه مـا اغلـب نـه بـا داده های واقعـی بلکه بـا روایت متقاعـد می شـویم. وقتـی در روایت غرق می شـویم 
مـی توانـد نگـرش هایمـان را تغییـر دهـد، باورهایمـان را دگرگـون کند و یـا منافع و دغدغـه های خاصـی برای ما 

بسازد.

نگرش

روایـت هـا مـی تواننـد بـا تثبیت یـا تغییر نگرش مـا درباره اشـخاص یا موجـودات دیگـر متقاعدمان کننـد. نگرش 
هـا اساسـا موضـع گیـری هـای عاطفی کلـی ای هسـتند که در حافظـه ذخیره شـده اند. بـا توجه به آنچـه در مورد 
قـدرت عاطفـی روایـت مـی دانیـم. عجیب نیسـت که قصه هـا بتواند نگـرش ها را تثبیـت و یا تغییـر دهند. وقتی 
غـرق در روایتـی باشـیم، ناچاریـم موضعی احساسـی دربـاره شـخصیت هایش بگیریـم و این موضع عاطفی اسـت 
کـه بـر بـاور هـای مـا تاثیـر مـی گـذارد و همچنین ایـن موضع عاطفـی بهتـر از هر چیـزی در بلنـد مـدت در خاطر 

مانـده و در ذهـن ما ماندگار می شـود.

باور ها

روایـت هـا بـا رهگیـری از تمایـل ما به پذیـرش پیش فرض های قصـه ای که در آن غرق شـده ایـم و گرایش ذاتی 
مـان بـه اسـتنباط روایـی بـر مـا تاثیر می گـذارد. حتـی باور های درسـت هـم اغلب بـا روایـت تثبیت می شـوند، 
بیشـتر مـا در اکثـر موضوعـات، غیـر از چیزهایـی کـه در روایت هـا  خوانده ایم یا شـنیده ایـم چه می دانیـم؟ واقعا 

مـا دربـاره ایران باسـتان چه مـی دانیم؟ غیـر از تعدادی روایت و داسـتان؟

منافع

بـی تردیـد مهـم تریـن نکته این اسـت که روایت های مـی توانند منافـع و دغدغه هایمـان را بسـازند. دغدغه های 
غیـر فـردی مـا مانند سرنوشـت کسـانی کـه برایمان مهم انـد، آرمان هایی کـه ما را به تکاپـو می اندازنـد و یا فرجام 

جامعـه ای کـه عضوش هسـتیم عمدتا برسـاخته اسـت. در هر یـک این موارد روایـت می تواند نقـش ایفا کند.

نقـش روایـت سـازی در برسـاختن منافـع و دغدغـه هـا تـا حـدودی بـه خاطـر تاثیرش بـر باور هاسـت. مثـال اگر 
باورمـان بشـود بـرای موفقیـت فرزنـدان در زندگـی بایـد آن هـا را به بهتریـن مدارس بفرسـتیم، ممکن اسـت ثبت 
نـام فرزندمـان در یـک مدرسـه نخبـه پـرور، منفعـت و دغدغـه مان شـود. در نتیجـه باور هـای غلط برآمـده از یک 
روایـت مـی توانـد منافـع و دغدغـه های برسـاخته مـا را به سیاسـت هایی گـره بزند که  عمـال زیان آور اسـت. اما 

روایـت هـا بـه طریق مسـتقیم تـر هم بـر منافـع و دغدغه هـای مـا تاثیر مـی گذارند.

حتـی منافـع  و دغدغـه هـای مـادی سـاده را مـی شـود با روایـت ایجاد کـرد. بـازار کمابیش همـه ی سـرگرمی ها از 
فیلـم گرفتـه تـا بـازی های ویدئویـی و تقاضای ما بـرای محصوالت جدیـد هم تا حـدودی تحت تاثیر روایت اسـت.
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انسـان هـا دغدغـه هـا و منافـع نـوع دوسـتانه، ایدئولوژیـک  و میهـن دوسـتانه  دارنـد. ایـن دغدغـه هـا و منافع  
برسـاخته اند و اغلب)شـاید هم همیشـه( با روایت برسـاخته شـده اند. روایت از طریق ایجاد همدلی با شـخصیت 
هـای روایتـی کـه مـا در آن غـرق شـده ایـم برایمـان دغدغه های نـوع دوسـتانه می سـازد. بـرای مثـال خودمان را 
جـای شـخصیت هـا مـی گذاریـم. تصـور  می کنیم مثـال  مرگ یـه فرد چقد مـی توانـد در دل عزیزانش)شـخصیت 
ها( را به در آورد و یا رهایی او از مشـکلش چقدر آن ها را شـاد می کند. بلکه  همزمان دل خوشـی یا دل ناخوشـی 
خودمـان را هـم تصـور کردیـم. بـه همیـن دلیـل اسـت که مـا گاهـی حتی بـا آگاهی بـه این کـه این فـرد متکدی 
دارد مـا را فریـب مـی دهـد بـه او کمـک مـی کنیـم. زیـرا وقتی دل بـه روایتش مـی دهیـم و غـرق در روایتش می 

شـویم، در ایـن صـورت نـه گفتن بـه او از نظـر روانی، برایمان  دشـوار می شـود.

منافـع ایدولوژیـک بـه سـلیقه و پسـند مـا دربـاره وضعیـت هـای خاصـی از جهـان مربـوط می شـود. البتـه خیلی 
اوقـات در کشـور هـای غربـی پسـند هـای ایدئولوژیـک بـا منافـع شـخصی همسـو هسـتند. ثروتمنـدان معمـوال 
ایدئولـوژی هـای موافـق مالیـات کمتـر و خدمـات عمومـی کمتـر را ترجیح مـی دهند. امـا بعضی اوقـات بعضی از 
مواضـع ایدئولوژیـک بـر منافـع و دغدغـه های شـخصی مبتنی نیسـت ،پس چـه چیزی سـبب دفاع شـورمندانه از 
ان هـا مـی شـود؟یکی از پاسـخ ها  این سـوال به کارگیری روایـت در خود ایدئولـوژی و همچنین تبلیـغ ایدئولوژی 
اسـت. توجـه بـه ایـن موضـوع بسـیار مهـم اسـت کـه روایـت خیالی مـی تواند بـه انـدازه روایـت واقعی قـادر به 
ایجـاد منافـع و دغدغـه هـای ایدئولوژیـک باشـد. وقتـی غـرق در روایـت قدرتمنـدی می شـویم، پیش فـرض ها و 
معانـی اش بـر مـا تاثیـر مـی گـذارد و بـر بـاور هـای مـا نفوذ مـی کند وحتـی تا حـدودی ما پیشـفرض هـا را می 

یم. بپذیر

بررسی ابر روایت روسیه در جنگ اوکراین
بیـش از 90 از نبـرد روسـیه و اوکرایـن می گـذرد و ایـن نبـرد را می تـوان نشـانه ای از شـکل گیری نظم نویـن جهانی 
دانسـت. یکـی از ابزارهایـی کـه روسـیه برای مشـروعیت سـازی به عملیـات نظامی خود اسـتفاده می کنـد، روایت 
سـازی اسـت. ابـر روایـت روسـیه در نـزاع اوکرایـن، روایتـی اسـت کـه حـول نئونازی هـا و گـردان آزوف در جریان 

است. 

در بخـش گذشـته، بـا بررسـی مفهـوم روایـت و دریافت دیـد کلی از اجـزا، عناصر تشـکیل دهنده و نحـوه اثرگذاری 
آن، اکنـون بـر آن هسـتیم کـه اجـزا، عناصـر، میـزان و نحـوه  ی اثرگـذاری ایـن روایـت روسـی را مـورد بررسـی قرار 
دهیـم. نخسـت بـرای فهـم بهتـر ایـن روایت و بررسـی جوانب آن الزم اسـت کـه روند شـکل گیری، رشـد و تکامل 

این گروه را بررسی کنیم. 

گردان آزوف چه کسانی هستند؟
 یـک گـروه شـبه نظامـی بـا عقاید راسـت افراطـی و نئونازی کـه با گسـترش خود بـه نیروهای 
مسـلح اوکرایـن ملحـق شـدند و بـا بنـا نهادن یـک حـزب و ورود به عرصـه سیاسـی در اوکراین 
راه خـود را پیـش گرفتنـد. گروهـی کـه با شـروع جنگ اوکرایـن مجددا بـه صدر اخبار بازگشـته 
و کانـون توجهـات جهانـی شـدند. گردانی کـه حکام مسـکو آنهـا را از دالیل اصلی آغـاز عملیات 
خـود در اوکرایـن مـی داننـد. در ادامـه به بررسـی چگونی شـکل گیری، رشـد، گسـترش، تامین 

کننـدگان منابـع مالـی و واکنـش جهانیان بـه آنـان، می پردازیم.

گـردان آزوف یـک گـروه شـبه نظامـی بـا عقایـد راسـت افراطـی اسـت کـه توسـط نیروهـای 
دواطلـب اوکراینـی تشـکیل شـده اسـت. ملـی گرایـان افراطی که بـه پیـروی از عقایـد نئونازی 
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و برتـری سفیدپوسـتان متهـم شـده اند. همزمـان بـا شـروع جنـگ کریمـه ایـن واحـد در ابتدا بـه عنوان یـک گروه 
مردمـی و داوطلبانـه در مـاه مـی 2014 بـا ادغـام دو گروه ملـی گرای افراطـی به نام هـای میهن پرسـتان اوکراین و 
مجمـع ملـی نئونـازی هـای اوکرایـن )SNA( اعـالم موجودیـت کرد. این گـروه به عنـوان یک گـردان نظامی در خط 
مقـدم بـا جدایـی طلبـان طرفدار روسـیه در دونتسـک، منطقه شـرقی اوکرایـن، می جنگیدنـد. با درخشـش آنان در 
میـدان جنـگ و چنـد مـاه پس از بازپس گیری شـهر بندری و اسـتراتژیک ماریوپـول از جدایی طلبان مـورد حمایت 
روسـیه، ایـن واحـد رسـمًا در 12 نوامبـر 2014 در گارد ملی اوکراین ادغام شـد و پترو پوروشـنکو، رئیـس جمهور وقت، 

بـا تعابیـری ماننـد )اینهـا بهترین جنگویـان و دواطلبـان ما هسـتند( از آ ن هـا تمجید کرد.

موسس آزوف
ایـن واحـد توسـط آنـدری بیلتسـکی، کـه بـه عنوان رهبـر هـر دو گروه میهـن پرسـتان اوکراین )تاسـیس در سـال 
2005( و مجمـع ملـی نئونـازی های اوکراین )SNA( )تاسـیس در سـال 2008( خدمت می کرد، رهبری می شـد. وی 
بـه باور داشـتن اندیشـه های راسـت افراطـی متهم اسـت. بیلتسـکی همچنین طـی اظهاراتی در سـال 2010 مدعی 
Untermen-  بـود کـه هـدف ملـی اوکراین این اسـت که نژادهای سـفید جهـان را در یک جنگ صلیبـی نهایی علیـه

schen”” )نژادهـای پسـت( تحـت رهبـری سـامی ها )اشـاره به اعـراب و مسـلمانان ( رهبری کند.

 

“Untermenschen” اصطالحـی اسـت در دوران رایـش سـوم، تحـت حکومت سوسیالیسـم ملی)نازی هـا(، به وفور 
در میـان شـهروندان آلمانـی اسـتفاده می شـد. ایـن مفهـوم بـه معنـای یـک دایـره گسـترده ای از افرادی اسـت که 
موجـودات پاییـن تـر از انسـان تعریـف می شـوند. این در حالی اسـت کـه گروه  SNAتحـت رهبری وی متهم شـده 

اسـت کـه حمالتـی را علیـه گروه هـای اقلیت نـژادی، مذهبـی و جنسـی در اوکراین انجام داده اسـت.

بیلتسـکی در سـال 2014 بـه پارلمـان اوکرایـن راه یافـت. وی بـه دلیـل قانـون عـدم خدمـت نماینـدگان پارلمان در 
نیروهـای مسـلح، آزوف را تـرک کـرد. ایـن مرد 42 سـاله که توسـط طرفدارانش ملقب بـه ِبلی ُوزد -بـه معنای حاکم 
سـفید- شـده اسـت در اکتبر سـال 2016 حزب سـپاه ملی راسـت افراطی اوکراین )National corps( را تاسـیس کرد. 

عکس 1: آندری بیلتسکی 
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حزبـی کـه پایگاه اصلـی آن کهنه سـربازان گردان آزوف اسـت.

 

منابع مالی گردان آزوف، قبل از الحاق به ارتش اوکراین
پـس موفقیت هـای گـردان آزوف در کریمـه در سـال 2014، ایـن واحـد از حمایـت هـای وزیر کشـور وقـت برخوردار 
شـد، چـرا کـه دولـت اوکرایـن بـه ایـن نتیجـه رسـیده بـود که ارتـش، ضعیـف تـر از آن اسـت کـه بتوانـد در برابر 
جدایـی طلبـان طرفـدار روسـیه مقاومت کـرده و همچنین کارایـی و توانمنـدی الزم را نیز ندارد به همیـن دلیل خود 

را بـه نیروهـای داوطلـب گـردان آزوف -کـه شایسـتگی خـود را نیز نشـان داده بودنـد- متکی کرد.

تـا قبـل از سـال 2014، ایـن نیروهـا به طور مخفیانه توسـط الیـگارش های اوکراینـی تامین مالی می شـدند. معروف 
تریـن آن هـا ایگـور کولومویسـکی، سیاسـتمدار اوکراینی-اسـرائیلی، میلیـاردر یهودی، سـرمایه گذار در حـوزه انرژی، 
فرمانـدار وقـت اسـتان دنیپروپتروفسـک و یـک تاجـر موفـق اسـت. کولومویسـکی عـالوه بـر آزوف، گـردان هـای 
دواطلبانـه ی دیگـری ماننـد واحدهـای دنیپـرو 1 و دنیپـرو 2، آیـدار و نیروهـای دونبـاس را تامین مالی کرده اسـت.

خبرگـزاری گاردیـن نیـز در گزارشـی در سـال 2014 از پاداش هـای نقدی ایـن الیـگارش اوکراینی-اسـرائیلی به تحویل 
هـر اسـیر روس تبـار شـرق اوکرایـن خبـر داد. به گفتـه گاردین، بـرای هر مامـوری که دسـتگیر می شـود، 10000 دالر 

پـول اختصـاص داده و بـرای تسـلیحات آن ها پـاداش جداگانـه ای در نظر گرفتـه بود. ]3[

 

عکس 3: تیتر خبرگزاری گاردین با عنوان »الیگارش اوکراینی برای دستگیری خرابکاران روس جایزه می دهد.«

عکس 2: نشان حزب سپاه ملی اوکراین
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وی بـه اعضـای گارد ملـی کـه بـا موفقیـت حملـه شـبه نظامیان طرفـدار روسـیه را دفع کردنـد، وعـده پرداخت نیم 
میلیـون گریونـا )27000 پونـد( دیگـر داد. همچنیـن بـرای تحویـل سـالح هـای متعلـق بـه مبـارزان طرفدار روسـیه 
جوایـزی ارائـه کـرد: 1000 دالر بـرای هـر مسلسـل ، 1500 دالر بـرای هـر مسلسـل سـنگین و 2000 دالر بـرای هـر 

نارنجک انـداز. 

ایدئولوژی اعضای گردان آزوف 
بینـش و باورهـای گـردان آزوف، مهـم تریـن چالـش مـورد مناقشـه ایـن گـروه اسـت. پـس از جنـگ جهانـی دوم 
و هـراس از ایدئولـوژی هـای نازیسـم و فاشیسـم، گـروه هـای تنـدرو و افراطـی راسـت همـواره در تـالش بـوده تا 
ماهیتـی جـدا از ایـن دو ایدئولـوِژی بـرای خـود تعریـف کنند تا بـار و ذهنیت منفی ایجاد شـده حول ایـن دو تفکر 
گریبانشـان را نگیـرد. از آن سـوی مخالفـان و رقبـای جریـان هـای راسـت افراطـی نیـز همـواره در پـی آن بوده اند 
تـا خـط و مشـی فکـری جریـان راسـت افراطـی را ادامـه دهنده ی نازیسـم و فاشیسـم دانسـته و بار منفـی این دو 

ایدئولـوژی را بـه آن هـا تسـری دهند. 

گـردان آزوف نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـوده و علـی رغم شـواهد موجـود از پیوندهـای عمیق فکـری و عقیدتی 
آن هـا بـا نازی هـا، همـواره در تـالش هسـتند کـه خـود را متفـاوت و بـا عقیـده ای مجـزا از نازی هـا جلـوه دهنـد. 
اظهـارات آنـدری دیاچنکـو -سـخنگوی وقـت گـردان آزوف- مبنـی بـر اینکـه تنهـا 10 الی 20 درصـد از اعضـای گردان 
آزوف نئونـازی هسـتند، از مصادیـق تـالش بـرای نشـان دادن حداقـل پیونـد بـا نئونـازی هاسـت. امـا تحقیقـات 
میدانـی منابـع خبـری و اطالعاتـی رسـانه های مسـتقل و یا حتـی غربی اذعان داشـته اند کـه تفکر نئونـازی در بین 
اعضـای گـردان آزوف بسـیار شـایع اسـت بـه گونـه ای کـه تعـدادی از آن ها شـخصا نیـز ادعـا کرده اند کـه نئونازی 
بـوده و ناسیونالیسـم افراطـی بشـدت در میـان اعضای گروه فراگیر اسـت. برای مثـال خبرگـزاری USA TODAY  در 
گزارشـی بـه نقـل از سـربازان گـردان آزوف اظهار داشـت که بیـش از نیمـی از این جنگجویـان نئونازی هسـتند. ]4[

عکس 4: ایگور کولومویسکی
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بـا ایـن وجـود گـردان آزوف پایبنـدی خـود بـه ایدئولـوژی نـازی را بـه طـور کلـی انکار کـرده اسـت، ایـن در حالی 
اسـت کـه نمادهـای نازی هـا ماننـد صلیـب شکسـته و اس اس در لبـاس هـا و بدن اعضـای آزوف دیده می شـود. 
بـه عنـوان مثـال، یونیفرم پیکارجویـان آزوف دارای نماد نئونازی Wolfsangel اسـت که شـبیه یک صلیب شکسـته 
سـیاه بـر روی زمینـه زرد اسـت. ایـن گـروه اعـالم کـرده اسـت که ایـن صرفـًا ترکیبـی از حـروف “N” و”I”  اسـت که 

نشـان دهنـده ایـده ملی و اختصـار “national idea” اسـت.

 

 

عکس 5: تیتر خبرگزاری usa today با عنوان »واحدهای دواطلب ارتش اوکراین متشکل از نازی ها هستند.«

عکس 6: نمادهای نئونازی های اوکراین
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رفتـار و کنش هـای حساسـیت برانگیـز افـراد ایـن گروه از دیگر دالیلی اسـت کـه ایدئولـوِژی نئونازی هـا را به آن ها 
نسـبت می دهنـد. ایـن کنش هـا شـامل تضعیـف و نادیـده گرفتـن حقـوق اقلیت  هـای نـژادی، مذهبـی و جنسـی 
اسـت. بـرای نمونـه میتـوان بـه زمانی اشـاره کـرد که در ژانویـه 2018، آزوف واحد گشـت زنـی خیابانی خـود به نام 
دروژینـا ملـی را بـرای بازگردانـدن نظم در کیف راه اندازی کرد. بعد از گذشـت چند روز گزارشـاتی دربـاره تعرض این 
  LGBTQ واحـد بـه جامعـه اقلیـت رومانیایـی اوکراین -شـناخته شـده با نـام کولی هـا-  و حمله بـه اعضای جامعـه
ارائـه شـد. دامنـه ی ایـن اقدامات در حدی گسـترده بود که حتـی واکنش رسـانه های غربی را برانگیخـت و اقدامات 
ایـن گـروه نئونـازی را محکـوم کردنـد. در ادامه رفتارهای خشـن و برخالف حقوق بشـری آن ها را بررسـی و واکنش 

رسـانه های غربـی را بیـان می کنیم.

نقض حقوق بشر و جنایات جنگی
تـا قبـل از شـروع عملیـات نظامی روسـیه در اوکراین، رسـانه های غربـی و ارگان های مختلف سـازمان ملـل متحد از 
جنایـات گـردان آزوف گزارشـات متعـددی را منتشـر کـرده و آن هـا را به جنایات متعدد جنگی از جمله نسـل کشـی، 
بازداشـت های غیرقانونـی و آدم ربایـی بـر علیـه اقلیت هـا مخصوصا روس تبـاران شـرق اوکراین متهم کردنـد. اما با 
شـروع عملیـات نظامـی روسـیه با چرخـش در مواضع خـود از اتهامات پیشـین خود عقب نشـینی کـرده و آن ها را 

نادیـده گرفتند. 

1. از مهـم تریـن ایـن گزارشـات می تـوان بـه گـزارش سـال 2016 دفتـر کمیسـاریای عالـی حقوق بشـر سـازمان ملل 
متحـد )OCHA(  اشـاره کـرد کـه هنـگ آزوف را بـه نقـض قوانین بیـن المللـی بشردوسـتانه متهم کرده اسـت. این 
گـزارش جزئیـات حوادثـی را از نوامبـر 2015 تـا فوریـه 2016 را نشـان می دهـد کـه آزوف سـالح ها و نیروهـای خود 
را در سـاختمان های غیرنظامـی و مسـکونی جاسـازی کـرده و سـاکنان را پـس از غـارت اموالشـان آواره کـرده بـود. 
همچنیـن در ادامـه ایـن گـزارش، این گـردان را به تجـاوز و شـکنجه زندانیان در منطقه دونباس متهم شـده اسـت.

2. در گزارشـی دیگـر، خبرگـزاری آمریکایـی نیوزویـک بـا عنـوان »داوطلبـان ملی گـرای اوکراینـی مرتکـب جنایـات 
جنگـی بـه سـبک داعـش می شـوند« از جنایـات ایـن گـروه بـه نقـل از سـازمان عفو بیـن الملل پـرده برداشـت. در 
ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه بـر اسـاس گـزارش سـازمان عفـو بین الملـل، گروه هایـی از ملی گرایـان راسـت گرای 
اوکراینـی در مناطـق تحـت کنتـرل جدایـی طلبان در شـرق اوکراین مرتکـب جنایات جنگی شـده اند، زیرا شـواهدی 
در رسـانه های محلـی نشـان می دهـد کـه شـبه نظامیان سـر قربانیـان خـود را می برنـد. در گـزارش سـازمان عفـو 
بین الملـل آمـده اسـت کـه این داوطلبـان مسـلح اوکراینـی، در جنایات گسـترده از جملـه آدم ربایی، بازداشـت های 

غیرقانونـی، بدرفتـاری، سـرقت، اخـاذی و اعدام هـای احتمالـی دسـت داشـته اند. 

عکس 7: تیتر خبرگزاری Newsweek با عنوان » داوطلبان ملی گرای اوکراینی مرتکب جنایات جنگی به سبک داعش می شوند.«
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در ادامـه نیوزویـک بـا موضـوع بریـدن سـر جدایـی  طلبـان شـرق اوکرایـن گـزارش را پـی گرفتـه و می گویـد کـه 
تصاویـری از آنچـه کـه بـه نظـر می رسـد سـرهای بریـده شـده دو غیرنظامی اسـت در شـبکه های اجتماعی منتشـر 
شـده کـه شـبکه خبـری روسـیه NTV آنهـا را سـرهای گروگان هـای جدایـی طلـب معرفـی کـرد. اندکی پـس از آن، 
شـبکه خبـری Pravilnoe TV مسـتقر در کیـف گـزارش داد کـه بـا یکـی از مـادران قربانیـان صحبـت کرده اسـت و 
تأییـد کـرد پسـرش یـک جدایـی طلب بـوده کـه در جریان درگیری در دونتسـک دسـتگیر شـده اسـت. او گفت که 
سـر پسـرش را در یـک جعبـه چوبـی در صنـدوق پسـت دریافـت کـرده اسـت و داوطلبان ملی گـرا را مسـئول مرگ 

پسـرش می دانـد. ]5[

3. رادیـو آزاد اروپـا از دیگـر خبرگزاری هایسـت کـه اقدامـات خشـونت آمیز آنان را پوشـش داده اسـت. بـه گزارش 
ایـن خبرگـزاری نیروهـای راسـت گـرای افراطـی با تبـر و چکـش یـک اردوگاه رومانیایـی را در کیف ویـران کرده اند. 
ایـن واقعـه در 7 ژوئـن 2018 روی داده اسـت. همچنیـن این دومین حمله ای اسـت که در شـش هفته گذشـته قبل 
از آن حادثـه در کیـف و چهارمیـن حملـه در اوکرایـن بـود کـه توسـط جریان راسـت افراطـی یا همان گـردان آزوف 

اتفـاق افتاده اسـت. ]6[

  

گزارشـات متعـدد دیگـر در ایـن رابطـه وجـود دارد امـا بدلیـل اختصـار در ایـن نگاشـت از ذکـر آن ها خـودداری به 
آمد. عمـل 

واکنش بین المللی به آزوف چه بوده است؟
بـه دنبالـه  گسـترش و پخـش اخبـار و گزارش هـای گوناگون از کنش هـای مغایر با حقـوق بشـر آزوف، تحریک افکار 
عمومـی و جهـت دهـی موثـر و دقیق رسـانه های روسـی، جامعه جهانی بـه ناچار بـه آزوف واکنش نشـان داد. این 
واکنـش هـا شـامل ممنوعیـت آمـوزش نیروهـای آزوف توسـط واحدهای نظامـی کشـورهای دیگر ماننـد آمریکت 
و کانـادا، حـذف حسـاب هـای کاربـری آن هـا در شـبکه هـای مجـازی و تحریم این گـروه بود. بـرای نمونـه به چند 

مـورد از ایـن وقایع اشـاره گـذرا خواهیم کرد.

در ژوئـن 2015، کانـادا و ایـاالت متحـده هـر دو اعـالم کردنـد کـه نیروهای این دو کشـور را با اسـتناد بـه ارتباطات 
آنـان بـا نئونازی هـا و دنبـال کـردن فکـری این مکتـب، گـردان آزوف را پشـتیبانی یا آمـوزش نخواهنـد داد. با این 

عکس 8: تیتر خبرگزاری رادیو آزاد اروپا با عنوان »با تبر و چکش، نیروهای راست افراطی یک اردوگاه رومی دیگر را در کیف ویران کردند.«
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حـال سـال بعـد ایـاالت متحـده ایـن ممنوعیـت را تحـت فشـار پنتاگون لغو کـرد و بـرای مقابله بـا روسـیه، فرآیند 
تمریـن و تجهیـز آنان را ادامـه داد. ]7[

 

دامنـه ی ایـن واکنش هـا بـه همیـن مقـدار محـدود نشـد و در اکتبـر 2019، 40 نفـر از اعضـای کنگره ایـاالت متحده 
بـه رهبـری ماکـس رز، نامـه ای را امضـا کردند کـه در آن از وزارت خارجه ایاالت متحده خواسـته شـد تـا آزوف را به 

عنوان سـازمان تروریسـتی خارجـی )FTO( معرفـی کند. ]8[

 

عکس 9: تیتر خبرگزاری The Jerusalem Post با عنوان »آمریکا ممنوعیت تأمین مالی شبه نظامیان نئونازی اوکراینی را لغو کرد.«

عکس 10: تیتر خبرگزاری رویترز با عنوان »دولت بایدن توسط قانونگذار تحت فشار قرار گرفت تا برتری طلبان سفید پوست در خارج از کشور 

را تروریست بداند.«
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برخـی از شـبکه هـای اجتماعـی بـزرگ نیـز ماننـد فیسـبوک اقداماتـی را برعلیـه آزوف اتخـاذ کردند. در سـال 2016، 
فیسـبوک بـرای اولیـن بـار هنـگ آزوف را بـه عنـوان سـازمان خطرنـاک معرفـی کـرد. بر اسـاس سیاسـت افـراد و 
سـازمان های خطرنـاک ایـن شـرکت، آزوف در سـال 2019 از حسـاب هـای کاربـری خـود محـروم شـد. ایـن گـروه 
تحـت عنـوان سـطح 1Tier1( ( فیس بـوک قـرار گرفـت که شـامل گروه هایـی مانند داعش می شـود. کاربرانـی که در 

سـتایش، پشـتیبانی یـا نمایندگـی گـروه هـای سـطح 1 شـرکت مـی کننـد نیز شـامل ایـن قانون می شـوند.

بـا ایـن حـال، در 24 فوریـه، روزی کـه نبـرد روسـیه و اوکرایـن آغـاز شـد، فیس بـوک ممنوعیت خـود را لغـو کرد و 
گفـت کـه اجـازه تمجید، سـتایش و پشـتیبانی از آزوف را در شـبکه های اجتماعی این شـرکت می دهد. سـخنگوی 
شـرکت فیـس بـوک، اعـالم کـرد: »در حـال حاضـر، مـا یـک اسـتثنای محـدود بـرای طرفـداری از گـردان آزوف در 
چارچـوب دفـاع از اوکرایـن بـه عنـوان بخشـی از گارد ملـی اوکراین قائل هسـتیم. در ادامـه این بیانیه آمده اسـت: 
»امـا مـا همچنـان بـه ممنوعیت هرگونه سـخنانی که شـامل ترویج خشـونت، نمادهـای نفرت، تمجید از خشـونت 

و هـر محتـوای دیگـری کـه اسـتانداردهای مـا را نقـض می کنـد، ادامه مـی دهیم.«

روایت روسیه از گردان آزوف
بـا بررسـی رسـانه هـای جریـان اصلـی و دولتـی روسـیه در مـی یابیـم کـه روایت روسـی نئونـازی هـای اوکراین و 
گـردان آزوف بـا روایـت غربـی ها تفـاوت چندانی نداشـته و صرفا کمی چاشـنی اغراق به آن اضافه شـده اسـت. در 
حقیقـت روایـت روسـی نیـز در پی آن اسـت که مردم شـرق اوکرایـن را مظلوم و تحت سـتم نئونازی هـای ددمنش 
نشـان دهـد و ابتـکار و نـوآوری خاصـی -به جز در مقدار چاشـنی اغراق- نداشـته و بـه نحوی دنباله روی آن اسـت. 

امـا این فقـط ظاهر ماجرا اسـت.

بـا غـور بیش تـر در داده هـای موجـود و گزارش هـای منتشـر شـده ایـن نکته نمایان می شـود کـه روسـیه در تالش 
بـرای خـط دادن و بزرگنمایـی بـه ایـن سـیر خبـری بـوده اسـت. زمانـی کـه خبرنـگاران و نویسـندگان گزارش های 
رسـانه های غربـی را کـه بـا موضـوع نئونازی هـا و گـردان آزوف کار کرده انـد را مورد بررسـی قرار می گیرنـد، متوجه 
می شـویم کـه تعـدادی از آن هـا بـه طریق هـای مختلفی -مسـتقیم و غیـر مسـتقیم، عامدانه یا سـهوا- با روسـیه در 
ارتبـاط بـوده  و نوعـی خـط و ربـط بیـن آن ها و روسـیه دیده می شـود. ارتبـاط این خبرنـگاران به چند نوع تقسـیم 
مـی شـود. برخـی از ایـن افـراد یـا از طریـق تطمیع و یـا صرفا بـه دلیل گرایشـات میهن پرسـتانه و ملـی گرایی )که 
غالبـا روس و یـا اوکراینـی تبـار هسـتند(  والباقـی خبرنگاران بـی طرف نیز به تأسـی از آن ها وارد زمین بازی روسـیه 

شـده و پـازل روسـیه را تکمیـل کرده اند. 

در حقیقـت روسـیه عملیـات رسـانه ای خـود را از طریـق بنگاه هـای خبـری غربـی و بـه دسـت خبرنـگاران و گزارش 
نویسـان وابسـته و یـا صرفـا بـا مـوج همـراه شـده پیـش بـرده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت که بـا قطعیـت امکان 
اثبـات ایـن مسـئله کـه تمامـی خبرنگارانـی که بـه موضـوع گـردان آزوف پرداختـه و از جنایـات آنان پـرده برداری 
کردنـد وابسـته بـه روسـیه بودنـد، وجود نـدارد. اما شـواهد و قرائـن محکمی موجود اسـت که نشـان می-دهد که 
تعـداد قابـل توجهـی از آن هـا بـه نفع مواضع روسـیه یادداشـت نوشـته  و جریـان رسـانه ای-خبری عظیمـی برعلیه 
نئونازی هـا، گـردان آزوف و درنهایـت حاکمیـت اوکرایـن بـه راه انداخته انـد. ایـن درحالـی اسـت  کـه مسـتندات 
متقنـی از کنش هـای غیـر انسـانی جدایی طلبان طرفدار روسـیه در دسـت بوده که یا پوشـش خبری داده نشـده اند 
و یـا بـا ریپرتـاژ خبـری حداقلـی از آن گـذر کرده انـد. وضعیـت موجـود بـه مراتب نشـان دهنـده بسـط و مدیریت 
مناسـب دسـتگاه های امنیتی-اطالعاتـی و رسـانه ای روسـی بـوده که فضـا را به نفع روسـیه و جدایی طلبـان طرفدار 

روسـیه تغییـر و عرصـه را برعلیـه اوکراین تنـگ کردند.

در حقیقـت دولـت مسـکو بـه هـدف خود که مشـروعیت بخشـی به عملیـات جدایی طلبان شـرق اوکرایـن و اقناع 
افـکار عمومـی داخـل و خـارج روسـیه بـود، رسـید. چـرا که بـا بزرگنمایـی در اقدامـات گـردان آزوف و جـا انداختن 
مفهـوم نئونازی هایـی کـه بـر علیه روس تباران شـرق اوکراین دسـت به اقدامات خشـن می زننـد، در ذهن مخاطب 
و از طریـق رسـانه های غربـی،  قـوه تفسـیریه مـردم را تغییـر دادنـد. یعنـی از طریـق جنگ شـناختی، بـرای جامعه 
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جهانـی و افـکار عمومـی، مبارزیـن شـرق اوکرایـن را نـه یـک عده افـراد شورشـی و جدایـی طلب بلکـه گروهی می 
دانسـتند کـه سـعی بـر حفـظ جـان و دفـاع از خـود دارند. وسـعت و اثرگـذاری ایـن عملیات گسـترده شـناختی در 
حـدی بـود کـه حتـی بازیگـران و کشـورهای مهم عرصه بیـن الملـل را به واکنش واداشـت. بـرای نمونه عـده ای در 
 )FTO( کنگـره ایـاالت متحده سـعی داشـتند تا در سـال 2019 گردان آزوف را در لیسـت سـازمان تروریسـتی خارجی

قـرار دهند.

امـا بـا شـروع جنـگ روسـیه و اوکرایـن، گویـا ورق بـه نفـع اوکراین برگشـته اسـت و تا کنون شـواهد حاکـی از آن 
اسـت کـه غـرب بـا خوانـدن دسـت روسـیه و پاتک مناسـب، سـعی کرده اسـت کـه خـود را از مهلکه ای که روسـیه 

سـاخته بـود نجـات داده و عملیـات گسـترده روانـی، شـناختی و خبـری بـر علیه روسـیه آغاز کرده اسـت. 

روایت روسیه چقدر موفقیت آمیز بوده است؟
در روسـیه روایـت نازی زدایـی، روایـت جدیـدی نیسـت. حـکام کرملیـن در تلویزیون دولتی روسـیه - که بر اسـاس 
نظرسـنجی هـای اخیـر، 62 درصـد روس هـا بـرای اخبـار بـه آن اعتماد دارند - هشـت سـال گذشـته را صـرف آگاه 
سـازی دربـاره ایـن تهدیـد کـرده انـد. قـرار گرفتـن سـال ها در معرض چنیـن روایت هایـی می توانـد تأثیـر عمیق و 
پایـداری بـر ادراکات و باورهای فرد داشـته باشـد. در واقع، 58 درصـد از روس هایی که در نظرسـنجی بین 28 فوریه 
تـا 3 مـارس شـرکت کردنـد، حملـه بـه اوکرایـن را تاییـد و از دولت روسـیه حمایـت کرده انـد. این نشـان می دهد 
کـه تالش هـا بـرای انتقـال پیـام و جلب حمایـت مردمی و مشـروعیت سـازی عملیات نظامی توسـط روسـیه کامال 

موفقیـت آمیـز بـوده و توانمنـدی روسـیه در اسـتفاده از ابزار روایـت در عملیات شـناختی را نشـان می دهد.

تـا پیـش از شـروع جنـگ اوکراین، ایـن روایت همانطـور که برای مردم روسـیه قابل پذیـرش بوده برای مردم سـایر 
نقـاط دنیـا نیـز قابل پذیـرش بود. کیفیـت و کمیت پذیرش ایـن روایت هم میتـوان از طریق واکنش هـای جهانی، 
بیـن المللـی و مردمـی کـه به گـروه آزوف داده شـد)نمونه هایـی از این واکنش هـا در بخش های قبلی آمد( بررسـی 
کـرد. البتـه همانطـور کـه گفته شـد با شـروع جنـگ اوکراین هرچنـد که مردم روسـیه کمـاکان روایت دولت روسـیه 
را پذیرفته انـد، امـا مـردم سـایر کشـورهای جهـان مخصوصـا کشـورهای غربی تحـت تاثیـر پاتک هـای روانی غرب 

قـرار گرفـت و روایت روسـیه بـرای بخش مهمـی از آن ها رنگ باخته اسـت.

واکاوی ابر روایت روسیه بر اساس اصول روایت سازی
در ادامـه اجـزا و عناصـر ابـر روایت روسـیه در جنـگ اوکراین را عنوان کرده و سـپس به واکاوی شـخصیت های این 

روایـت مـی پردازیـم و در نهایت به بررسـیی معنـای این روایت مـی پردازیم.

عناصر روایت
1.طرح

همانطـور کـه گفتـه شـد طرح کلـی هر روایـت از 3 بخش آغاز، میانـه و پایان تشـکیل و در نهایت بـه 4 الگو اصلی 
می رسـد. ابـر روایـت روسـیه از این قاعده مسـتثنی نبوده و شـامل ایـن اصول کلی می شـود. در ادامه طـرح روایت 

روسـیه را بر اسـاس این اصـول کلی بررسـی می کنیم.

1.1.آغـاز: در بخـش آغازیـن این روایت شـاهد شـهروندان روس تبار سـاکن در شـرق اوکراین هسـتیم کـه مورد ظلم 
حاکمیـت نـژاد پرسـت اوکراین قـرار دارند. و گروه های راسـت گـرا و نئونازی ماننـد آزوف بازوی حاکمیـت در اذیت 

و آزار آن ها هسـتند. 
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1.2.میانـه: مـردم روس تبـار شـرق اوکرایـن بـرای رهایـی از ظلـم و جـور حاکمیـت و گروه هـای نئونـازی بـه دنبـال 
اسـتقالل خواهـی رفتـه و خواهـان رهایی از سـلطه نژاد پرسـتان هسـتند. دولـت اوکرایـن نیز با گسـیل واحدهای 
ارتـش بـه تقابـل بـا آن ها مبـادرت می کننـد. همچنین با گسـیل گروه های نئونـازی و افراطـی مانند آزوف، سـتم بر 

روس تبـاران را تشـدید می کننـد.

1.3.پایـان: روس تبـاران اوکراینـی بـه دلیـل حمایت های کشـورهای غربـی از اوکراین توانایـی تقابل بـا آن-ها را به 
تنهایـی ندارنـد. در ادامـه ایـن روایـت، با یک دو راهی مواجه هسـتیم. راه اول حمایت روسـیه را به دنبال داشـته و 
راه دوم عـدم حمایـت روسـیه اسـت؛ راه اول رهایـی مـردم تحت ظلـم روس تبار اوکرایـن را به دنبال مـی آورد و راه 
دوم باقـی مانـدن آن هـا زیر سـتم نئونازی هاسـت. اهمیت مسـائل بشردوسـتانه برای دولت روسـیه منجر شـد که 
روسـیه راه اول را بـر گزینـد و بـرای نجـات روس تبـاران شـرق اوکرایـن در ابتدا بـه کمک های تسـلیحاتی و نظامی 

روی آورد و نهایتـا عملیـات نظامـی را در اوکرایـن آغاز کرد.

2.شخصیت 

ابـر روایـت روسـیه ماننـد تمامـی روایت هـای دگیر دارای شـخصیت هایی اسـت. ایـن روایت دارای 4 شـخصیت 
است.

2.1.روس تبـاران شـرق اوکرایـن: ایـن شـخصیت را مـی تـوان قربانـی نـاب روایـت حاضـر دانسـت. قربانـی نـاب، 
شـخصیتی همدلـی برانگیـز اسـت کـه از مصائبـش  متاثـر و خشـمگین شـده و اگـر مـی توانسـتیم سرنوشـتش را 

تغییـر مـی دادیم.

2.2.دولـت روسـیه: قهرمـان روایـت اسـت کـه مـی توانـد به عنـوان یک کنشـگر سـیر روایـت را صعـودی و به نفع 
قربانـی نـاب بکند. 

2.3.دولـت اوکرایـن: آن هـا شـخصیت شـرور روایـت هسـتند کـه موجـب سـیر نزولـی وقایـع می شـوند. آن هـا 
شـخصیت هایـی هسـتند کـه مخاطـب از آن هـا بیـزار بـوده و کارهایـش مخاطـب را خشـمگین می کنـد.

2.4.گـردان آزوف: گروهـی افراطـی، نژاد پرسـت و نئونازی هسـتند که بازوی عملیاتی شـخصیت شـرور روایت بوده 
و باتوجـه بـه باورهای خود خواسـت او را عملـی می کنند.

3.معنا

هـر روایـت دنبـال مقصـودی اسـت و بر آن اسـت کـه معنایی را بـه مخاطب منتقـل کند. زمانـی که ایـن روایت از 
طـرق مختلـف همچـون متن، تصویر، فیلم و بسـترهای مختلـف مانند شـبکه های تلویزیونی، رسـانه های اجتماعی، 
روزنامـه و... بـه مخاطـب مـی رسـد؛ مخاطـب در روایت غرق شـده، و بـا قربانی همـذات پنداری میکنـد و خودش 
را جـای وی قـرار مـی دهـد. مخاطـب با تصـور کردن آینـده ی پیـش روی قربانی روایت، تـرس و  غم آن هـا را درک 
کـرده و در نتیجـه عاطفـه و احساسـات او بـر انگیخته می شـود. مخاطـب موضع ای احساسـی درباره شـخصیت ها 
اتخـاذ کـرده و ایـن موضـع عاطفـی، بـر باورهایش تاثیـر می گذارد و آن هـا را تثبیت و یـا تغییر می دهـد. همانطور 
کـه گفتـه شـد، معنـای روایت هـا را می تـوان در الگویـی بـا قالـب ایـن روایتـی اسـت درباره ایـن که چه می شـود 
اگـر... در آورد. طبـق ایـن الگـو، معنـای روایـت روس ها بدینسـان خواهد بود: مـردم روس تبار شـرق اوکراین تحت 

ظلـم دولـت نئونـازی اوکراین مـی مانند، اگـر دولت روسـیه از آن ها حمایـت نکند.
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پیشـنهادات راهبـردی: جمهـوری اسـالمی و چگونگـی بکارگیـری و مقابلـه بـا 
روایت هـا

1. ترویـج بکارگیـری از ابـزار روایت هـا: در گام نخسـت الزم اسـت کـه اهمیـت ابـزار روایت  سـازی و نقـش آفرینی 
آن در تحـوالت و منازعـات بـرای برنامـه ریـزان و سیاسـتگذاران روشـن و بازگو گـردد. تا زمانی که اهمیـت این مهم 
در میـان دولتمـردان جمهـوری اسـالمی ناشـناخته بمانـد، توجـه الزم بـه این ابـزار نشـده و مانند گذشـته مهجور و 

مغفـول خواهنـد ماند و بهـره گیـری الزم صورت نخواهـد گرفت.

2. برخـورد مناسـب بـا روایـت پخـش شـده: همانطـور کـه بیان شـد، روایـت از 3 بخـش مقدمـه، میانـه و نتیجه 
تشـکیل می شـود. مقدمـه در اغلـب مـوارد برگرفتـه از حادثـه واقعـی بـوده و نتیجـه هـم برآینـد منطقـی مقدمه و 
میانـه می باشـد. بنابرایـن راه از اعتبـار انداختـن یـک روایـت مقابلـه بـا میانه آن اسـت. از اعتبـار انداختـن و نفی 
میانـه یـک روایـت از موثرتریـن راه هـای مقابلـه بـا روایـت اسـت. بـه ایـن معنـا کـه بـا اقداماتـی مانند انتشـار 

اطالعاتـی کـه بـر ضـد آن هسـتند میانـه را نادرسـت نشـان داده و سـعی بـر انکار آن داشـته باشـیم.

3. ایجـاد و تقویـت بسـترهای انتقـال روایـت: عـالوه بـر هنـر روایت سـازی، رسـاندن روایـت سـاخته شـده بـه 
مخاطـب نقـش حیاتـی دارد. بنابرایـن آماده سـازی بسـترهای انتقـال روایـت پیـش از اصـل روایت سـازی اهمیت 
دارد. دولت هـای پیشـرو در حـوزه عملیات هـای روانـی اهتمام جدی به این مهم داشـته و بسـترهای قابلـی را برای 
انتقـال روایت هـای خـود فراهـم کرده انـد تـا در زمـان نیـاز از بهـره ببرنـد. جمهوری اسـالمی نیـز اگر خواسـتار بهره 

گیـری از ابـزار روایـت سـازی اسـت، الزم اسـت کـه بـه این مهـم توجه جدی داشـته باشـد.

4. اهمیـت واکنـش بـه موقـع بـه روایت هـا: از الزامات برخورد با روایت منتشـر شـده، برخـورد و واکنـش به موقع 
بـه یـک روایـت اسـت. گـذر زمـان روایـت را در ذهـن مخاطب تثبیـت کـرده و بی اعتبـار کـردن را دشـوار خواهد 
کـرد. ایـن موضـوع اهمیـت هشـیار بـودن بنگاه هـای رسـانه ای را آشـکار می کنـد. دسـتگاه های رسـانه ای ذی ربط 
نیـز بـه طـور معمـول از این مشـکل رنج برده و قادر به پاسـخ سـریع نیسـتند. بـرای نمونـه می توان به گزارشـات و 
روایت هـای دروغینـی اشـاره کـرد کـه دشـمنان این مـرز و بوم پخـش می کنند و  دسـتگاه های رسـانه ای کشـور با 
عـدم پاسـخگویی بـه موقـع، عمـال زمانی دسـت به کار می شـوند که کار از کار گذشـته اسـت و روایت دشـمن مورد 

پذیـرش قرار گرفته اسـت.
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نتیجه گیری

مـا در عصـر اسـتعمار اطالعـات زندگـی می کنیـم. اندیشـه های مـا شـنیده نمی شـود 
مگـر اینکـه از ابـزار روایت سـازی اسـتفاده کنیـم. معناهای بـه در ذهـن مخاطب قرار 
نمـی گیرنـد مگـر اینکـه از روایـت بهـره ببریـم. حقایـق، اسـتدالل ها و همـه چیزهای 
منطقـی کـه گمـان می کنیـم باورهـا و منافع مـردم را سـامان داده و هدایـت می کنند 
در واقـع بـه هیـچ وجـه در ذهـن هـا باقـی نمـی مانـد امـا روایـت بـا درگیـر کـردن 

احساسـات مخاطـب معنـا را منتقـل و بـر باورهـا و منافـع تاثیـر مـی گذارد. 

کارکردهـای فـراوان روایـت و نقش تاثیرگذار آن سـبب شـد که کشـورهای پیشـرو به 
دنبـال اسـتفاده ابـزاری از روایت رفتنـد. جنگ روسـیه و اوکراین به عنـوان بدیع ترین 
کشـاکش نظامـی جهـان خالـی از این مهم نبـوده و جنـگ روایت ها به عنـوان یکی از 
ابـزار هـای اسـتراتژیک جنگ شـناختی، سـهم قابـل توجـه ای از جبهه نبـرد را به خود 

اختصاص داده اسـت.

در نوشـتار حاضـر بـر آن بودیـم که نخسـت مفهوم روایـت را تعریف و سـپس به بیان 
عناصـر جزئـی و اجـزای آن آن پرداختیـم و تاثیـر روایت بـر باورها، منافـع و نگرش ها 
بررسـی کردیـم. در ادامـه بـا انتخـاب ابـر روایـت روسـیه بـه عنـوان مطالعـه مـوردی 
بـه بررسـی گـردان آزوف کـه عهـده دار شـخصیت اصلـی روایت نیـز بـود، پرداخته و 
در ابتـدا نحـوه شـکل گیـری و گسـترش آن را بیـان کردیـم. نهایتـا اجـزا و عناصر این 

روایـت را بـه صـورت جزئـی واکاوی کردیم.
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