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  ين اوکرا-  تروريستی سوريهۀجبھ
 

کودتا . در يک کشور برادر روسيه بود» سناريوی سوريه« اجرای  در اوکراين در واقعبروری ماه فۀکودتای مسلحان

تحت فرماندھی قدرتھای » خشن«و » نرم« اقدام از قبل برنامه شده در ھمآھنگی با قدرت ۀعبارت است از نتيج

  گذاشت و از سه سال پيش تا کنون سعی می کند درء به اجرااسالوی و ليبيوسناريوی مشابھی را غرب در يوگ. خارجی

 کامل مداخله از خارج با ھدف ۀيک مجموع. از يک روش استفاده می شودکشورھا  ۀدر ھم.  درآوردءسوريه به اجرا

  .ل خارجی بر کشور طرح ريزی شده استوتعويض مقامات دولتی و برقراری کنتر

وقوع ه ا بدست شبه نظاميان آموزش ديده توسط مربيان سازمان سيه  بکی يف حاکميت دولتی در ۀتسخير مسلحان

 ۀ آنھا را شھروندان مناطق غربی اوکراين، مزدورانی از لھستان و ديگر کشورھای اتحاديۀبخش قابل مالحظ. پيوست

  . و سوريه تشکيل می دادندااروپا، گرجستان و ھمچنين، اسالمگرايان جنگ آزموده در ليبي

کار برده شده در سوريه استفاده ه  روشھای ب ھمچنين از عناصر- در اوکراين از تک تيراندازان، رھبران اجير ميدان

 جمھوريھای قفقاز شمالی ۀھم اکنون در اوکراين در صفوف باندھای مسلح ضد دولتی چند ھزار شبه نظامی تبع. شد

 ھستند تا با دميترو ياروش امنيت ملی و دفاع اوکراين، ۀروسيه می جنگند و منتظر فرمان معاون کنونی رئيس کميت

ياروش، ھمانطور که واضح است، تمايل خود را ... »عليه روسيه بجنگند«وريست چچنی، دوکو عمراوف پيوستن به تر

 ابراز کرد و اظھار داشت در صورت پيروزی در انتخابات، برای نامزدی در انتخابات رياست جمھوری اوکراين رسماً 

، در واقع استان »اراضی اشغالی اوکراين«منظور او از . را آزاد خواھد کرد» اراضی اشغالی اوکراين توسط روسيه«

رسميت شناخته شدن دسته ھای مسلح وابسته به ه او ھمچنين خواستار ب. بلگراد و يکسری مناطق ديگر روسيه می باشد

  . مسلح قانونی رژيم جديد و باز کردن زرادخانه ھای تسليحاتی به روی آنھا شدقطعات ۀمثابه ب»  راستۀجبھ«

و ساير مراکز استانھای جنوب شرقی خارکوف، دانتسک، لوگانسک، دنپروپتروفسک ھای در حال حاضر در شھر

عمل می ه و شرکتھای نظامی خصوصی ب»  راستۀجبھ« برای تقويت دسته ھای مسلح شبه نظاميان ئیاوکراين تالشھا

عليه ) در خارکوفاز جمله، موارد ضرب و شتم، قتل و آدمربائی (باندھای شبه نظامی به عمليات تروريستی . آيد

 تھديدآميز عليه ارسال نامه ھای الکترونيک.  زنندو سازمانھای طرفدار روسيه دست می» ميدان«فعاالن مخالف 

پايان «ھمراه با طرح درخواست ) کورسک، بلگراد، بريانسکاستانھای (مقامات استانھای ھمجوار روسيه با اوکراين 

، بخش ديگری از فعاليت آنھا را »اظھار تمايل برای پيوستن به اوکرايندادن به حمايت از سياستھای دولت روسيه و 
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 مقابل اين، مردم شھرھای خارکوف و دانتسک در تجمعات ھزاران نفری خواستار برگزاری ۀدر نقط. تشکيل می دھد

  .ن سرنوشت ھستندييھمه پرسی مشابه کريمه برای تع

.  طرح ريزی شده بودئیتوسط ملی گرايان افراطی و فاشيستھای ضد روسيه در مراکز ناتوتصرف قدرت در اوکراين 

 قانونی آن، ھم اکنون ۀبايد عضويت اوکراين در ناتو باشد و اليح» نبرد در راه اوکراين« بعدی ۀروشن است، که مرحل

ل ناتو باز بودن درھا به روی اوکراين دبير ک. آماده می شود» پس از انقالب «-مجلس قانونگذاری -رادابرای تقديم به 

عضويت اوکراين در ناتو شرايط نزديک شدن ھر چه بيشتر نيروھای مسلح پيمان ناتو به مرزھای . را اعالم کرد

 ھدف قرار دادن موشکھای دوربرد روسيه را می دھد و مدت ۀی اجازئروسيه را فراھم می کند و به موشکھای ناتو

عضويت اوکراين در ناتو، موجب . ناطق مسکونی روسيه را به چند دقيقه کاھش می دھدپرواز موشکھای ناتو تا م

  .برچيدن پايگاه ناوگان دريای سياه روسيه در سواستوپل می گردد

 صنعتی مؤسسات -  توليدیۀمعنی قطع رابطه به قدرت رسيدن نيروھای ضد روسيه در اوکراين از ديدگاه اقتصادی ب

تجھيزات ھواپيمائی، کشتی سازی، قطعات (وسيه، از جمله در بخش صنايع نظامی اوکراينی مجری سفارشات ر

در صورت تداوم حاکميت ضد روسيه در کی يف، ظھور . محسوب می شود) موشکی، ماشينھای زرھی و حمل و نقل

 ۀه و تجزيکانونھای تروريسم و احتمال استفاده قدرتھای خارجی از آن در اراضی اوکراين برای بی ثبات سازی روسي

  .آن طبق الگوی اتحاد شوروی ناگزير خواھد بود

در اين باره، قبل از ھر چيز، .  جلو چنين روند حوادث را بگيردبا اين حال، تدابير اتخاذی رھبری روسيه می تواند

نوبی نيروھای اجتماعی در استانھای ج. ن سرنوشت کريمه را می توان يادآوری کردييحمايت از ھمه پرسی در مورد تع

  .و شرقی اوکراين به حمايت مشابه از برگزاری ھمه پرسی اميدوار ھستند

 می فھمند، که امکان تشکيل ئیدر پايتختھای اروپا.  غرب شکاف انداختۀپارچ رويدادھای اوکراين در بلوک يک

ه ود، و اين، ب اروپا بشۀکانون تروريسم اسالمی در اوکراين می تواند باعث نفوذ تروريستھا به کشورھای اتحادي

 جدی مواجه دشواريھای کشورھای اروپائی از سوريه، اوضاع امنيتی در اروپا را با ۀموازات بازگشت جھاديون تبع

حمايت چين و ھمچنين، اکثريت کشورھای عربی، مھمترين آنھا، مصر و سوريه از مواضع روسيه، . خواھد ساخت

  .ب می آيدحساه مطمئن ترين عامل ثبات مناسبات بين المللی ب

 را ئیاين بحران آخرين توھمات ھمه آنھا.  تحول در مناسبات بين روسيه و غرب گرديدۀبحران اوکراين مھمترين مرحل

عنوان ضامن بی عيب و نقص حقوق ه  دمکراسی و نخبگان سياسی غرب را بۀ مرکز و نمونۀمثابه  اروپا را بۀکه جامع

سمت ه سبب تمايل نامحدود خود برای گسترش به کراين نشان داد، که بغرب در او. بشر تلقی می کردند، در ھم شکست

اين يک درس جدی و تأمل برانگيز است .  حق حيات انسان را وقيحانه زير پا خواھد گذاشت- شرق، ھمواره حقوق بشر

  .طور کامل فراگيرده که روسيه ھنوز بايد آن را ب

 

  دکتر علوم سياسی، کارشناس مسائل بين المللی،  -*

   خاورشناسی فرھنگستان علوم روسيهۀپژوھشگر ارشد مرکز مطالعات عربی دانشکد

http://www.fondsk.ru/news/2014/03/10/sirijsko-ukrainskij-terroristicheskij-front-26283.html 
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